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  عصراق نةما ؟ لةسةر خةپكي كوردستاين ) ستةمي ميللي ( ئايا       
 ئةمحةد معني                                                              

 2003  ئؤكتؤبةري                                          
 ))ضةند سةرجنصكي كورت لةسةر بأيارنامةي ححكع سةبارةت بة مةسةلةي كورد ((  

جيي تـردا   ثـة لةم دوواييانةدا مةكتةيب سياسي حيزيب كؤمؤنيسـيت كرصـكاري عصـراق  لةثةجيةكـةي خؤيـان و ضـةند                    
بأيارنامةكـة  ( ) .مةسةلةي كورد و ستةمي ميللـي       :  بة   تبأيارنامة سةبارة ( ةنامةيةكيان بآلوكردةوة بة ناونيشاين     بةپط

 ) .هيض مصذوويةكي ثصوة نية 
ـ      .  شكپ و ناوةأؤكي بةپطةنامةي ناوبراو قسة وسةرجني زؤر هةپدةطرن           حيـزيب  : ( ن  هةر بؤ منوونة لةشوصنصـكيدا دةپص

.  ، بةتووندي دذي ستةمي ميللـي وةسـتايةوة وخـةبايت كـرد           هةر لةسةرةتاي ثصكهاتنيةوة  راق ،   صيت كرصكاري ع  كؤمؤنيس
لةثصشـدا بةبأيارنامةيـةكي مةكتـةيب      : ( بةدواي ئةوةشدا دةپـص     ) .هةروةها أصطةضارةي خؤي بؤ ئةم كصشةية خستةأوو        

ان لةسـةر جيابوونـةوة وثصكهصـناين دةوپةتصـكي     سياسي لةسةر بناغةي سةپماندين مايف خةپكي كوردستان بؤ بأيـارد       
جا ئاشكراية كـة    )) .خةيت تةئكيدةكة هي منة و ناأصكي داأشتين أستةكان هي خاوةن دةقةكةية            ((   .)هتد  ..... سةربةخؤ،  

اي لةسةرةت(  دا دامةزرا وئةوانةي ئاطاداري ئةو بةپطةنامانةبن كة         1993حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري عصراق لة تةمووزي       
هةرضـي ئـةو   . نـةبوون  ) مةسـةلةي كـورد و سـتةمي ميللـي         ( دةري كردن دةزانن كة هيضيان سةبارةت بة        ) ثصكهاتنيةوة

سـةرةتاي  (  سـاپ دواي     2نزيكـةي   ةي بؤ كراوة، ئـةوة      ذبأيارنامةيةي مةكتةيب سياسية ، كةلةبأيارنامةي ئصستادا ئاما      
سياسةت و هةپوصستصـكي أؤشـن وديـاريكراوي نـةبوو          حككع  تنةوة  ثةسةندكرا و بةو ماناية لةسةرةتاي ثصكها     ) صكهاتن  ث

 .سةبارةت بةمةسةلةي ناوبراو 
 :  ساپةش تةهنا يةك شت بوو 2حيكمةيت بصدةنطي ئةو  

 سياسةت و هةپوصسـيت ديـاريكراوي خـؤي دةرنـةبأيبوو سـةبارةت      كرصكاري ئصرانكؤمؤنيسيت  حيزيب   ئةوكات هصشتا   
هـةر بؤيـة بـةدواي أاطةيانـدين        . يش لةسةر مةسةلةي كورد لة كوردسـتاين عصـراقدا          بةمةسةلةي كورد و بةدياريكراو   

حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري ئصران لةسةر مةسةلةي كورد حيـزيب كؤمؤنيسـيت كرصـكاري             أةمسي ي   هةپوصسيت سياسي   
ئاشكراشـة  . كـرد   عصراقيش ، بةثةيأةوي كردن لةناوةأؤكي هةمان سياسةت ، بأيارنامةي ناوبراوي مةكتةيب سياسي دةر            

مةسةلةي كورد لةكوردستاين عصراقدا دةمصك بوو ببوو بةيةكصك لةمةسةلة طأطرتووةكـاين طؤأةثـاين سياسـي عصـراق                 
عصـراقي  وناوضةكة و بطرة دنياش ودياريكردين هةپوصسيت سياسي و عةمةيل لةبارةيةوة بؤ هةر اليةن و هصزصكي سياسي       

 .ببوو بةمةسةلةيةكي ئيستةرةم 
.  تةنيا وةكوو بةپطةيةك هصنايةوة سةبارةت بةو ناأؤشنيانةي لةبأيارنامةي ئصستادا هةن            ممن ئةو منوونةية  بةهةرحاپ  

يان وةيا  ةجطة لةوةش من لصرةدا ناضمةسةر لصكدانةوةي ووردتري دروسيت يا نادروسيت هةپوصست و بأيارنامةي ئةوكات             
د كة دةبص لة كوردستاندا أيفراندؤمصكي طشـيت و ئازادانـة   جةخيت لةسةر ئةوةكر( ثصويستيةكاين ئةوةي كة ئةوان ئةپصن    

يا لةسةر مةسةلةي ئيمكانيةيت عةمةيل وثصويستيةكاين ئةوةي كة أصكخراوي كوردستاين حيزيب نـاوبراو             ) بةرثابكرصت  
 ) .دةنطدان بةجيابوونةوة و ثصكهصناين دةوپةتصكي سةربةخؤ ( بانطةشةي بؤئةكرد سةبارةت بة 

ا ناضمة سةر ئةو جؤرة لصكدانةوة زايت ويةك اليةنـةي كةلةثـةرةطرايف سصـيةمي بأيارنامـةي ئصسـتادا                   هةروةها لصرةد 
ةمة دةيتواين أصطايةكي عةمةيل وكةم دةردةسةري وطوجناو بصت هةم بؤ ضارةسةري كصشـةي             ئئةوكات  ( هاتووة كة دةپص    

 ) . لةسةرطةرداين ونادياري ضارةنووس كورد و هةم بؤ دةرهصناين كوردستان 
 بةكوريت ئةوةي ئةمةوص لصرةدا ضـةند سـةرجني أةخنةطرانـةي خبةمةسـةر بريتيـة لةهةپوصسـيت ئصسـتاي حيـزيب                    

لةسايةي ئةو ئاپوطؤأانةدا كـةهاوكات     ) ميللي   ستةمي  ( كؤمؤنيسيت كرصكاري عصراق سةبارةت بةجص وشوصين مةسةلةي        
 .ة لة عصراقدا هاتوونةتة ئاراودالةطةپ أووخاين أووخاين بةعس

 زؤر ثصويست بةبةپطةهصنانةوة ناكات بؤ سةپماندين ئةو أاستيةي كة ثيادةكردين ضةوسانةوةي نةتةوايةيت دةرهةق بـة            
 . كة بةعس تيايدا بة كوودةتايةك دةسةآليت طرتةدةست1968لةعصراقدا تةهنا ناطةأصتةوة بؤ طةيل كورد 
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 دةرهةق بةطةيل كورد طةياند بةوثـةأي خـؤي وئـةوة            أاستة بةعس وةكوو أذصمي فةرمانأةوا ضةوسانةوةي نةتةوايةيت      
كؤپةكةيةكي سةرةكي بةرنامة وسياسةيت بةعس بوو هـةروةها ئـةوةش أاسـتيةكي هاشـاهةپنةطري تـرة كـة أذصـمي                    

 بـص شـاردنةوة ثـةيأةوي     ،طؤأبةطؤأ، بةتايبةتيش لةوكاتةوة سةددام ثؤسيت يةكةمي لة حيزب ودةسةآلتدا طرتةدةسـت     
ـ ةوةي قومي وئيبادةي بةشةري دةرهةق بةهةموو كوردزمانصك ئةكرد بةآلم كرؤكي مةسةلةكة ل      لةسياسةيت تواندن  رةداية ص

ي وسياسي كـؤنتري    يووذكة طرتنةبةري سياسةيت ضةوساندنةوة لةسةر بناغةي نةتةوايةيت دةرهةق بة كورد أيشةي مص           
 .رن هةية وثاية و زةمينةكاين ئةو سياسةتةش تةنانةت لة سةرهةپداين بةعس كؤنت

 ثصكهصناين دةوپةيت عصراق هةر لةسةرةتاي بيستةكانةوة وةآلمصكي بةريتانياي داطريكةري ئةو كاتةي ئةو ووآلتة بوو بؤ               
 . ئيحتيواكردين ناسيوناليزمي عةرةيب كة لةئاخروئؤخرةكاين دةسةآليت عومسانيةكاندا طةشةي كردبوو

 : قؤناغي سةرةكي بةخؤوة ديوة2دا راقص بةكوريت دامةزراندين دةوپةت وةكوو دياردةيةك لةع
كــةكاين شــار والدص پ ثصكهصــناين دةوپــةيت ثاشــايةيت لةســةرةتاي بيســتةكاندا بــةهاوكاري وئيئتــياليف خــاوةن مو

 .ةپ بةريتانيا طودةرةبةطةكان لة
 . دا 1958 ي تةمموزي 14دامةزراندين دةوپةيت هاوضةرخي عصراق لةئاكامي شؤأشي :  دووةميش 

اين حكوومـةت و    سـةرباري طـؤأ   ( راندين دةوپةيت عصراق و ض ئةو ئاپوطؤأة قووآلنـةي بةسـةريدا هـاتن               جا ض لةدامةز  
 ، يةك تايبةمتةندي هاوبةش لةجص ي خؤي مايةوة و ثارصزرا ئةويش ناساندين ئـةو دةوپةتـة بـوو وةكـوو                     )أذميةكان  

ةحدةي عةرةبيش كؤپةكةيةكي سياسةيت ئةو     وو) ووآلتاين عةرةيب    ( اي) جيهاين عةرةب   ( كيانصكي عةرةيب وبةشصك لة     
 .دةوپةتة بوو لةهةردوو قؤناغةكةدا بةهةر جص وشوصنصكي نزم يا بةرزةوة كة بووبيةيت 

 حكوومـةيت   لةنصـوان  دا بأيـاربوو 1956 ئةندامةيت عصراق لة جاميعةي عةرةيب يا يةكيةيت عـةرةيب هـامشي كـة لـة               
 وةيـا ثصـداطرتين     1963ي سص قؤپي عصراق و ميسـر و سـووريا لـة             ) تحاد  ئي( ثاشايةيت عصراق و ئوردوندا ثصك بصت يا        

حركـة  ( كةلةاليـةن بةعسـيةكان و      ي أاستةوخؤ   ) وحدة  ( لةبةرانبةر  ) ئيتيحاد  ( حكوومةتةكةي عبدالكرمي قاسم لةسةر     
 .  عصراق بوون  ةوة هاتة ئاراوة ، هةموويان نيشاندةري ئةو تايبةمتةنديةي دةپةيت1960ةوة لة ) القوميني العرب 

لـة بةنـدي    )  العرب واالكراد شـركاء يف هـژا الـوگن          _ عةرةب و كورد لةم نيشتمانةدا شةريكن       (  كة   ي أاُُُطةياندين ئةوة 
 عةرةيب دةوپةيت عصراق كاپ بكاتـةوة بطـرة          ي  دا نةيتواين أةنطي ناسيوناليسيت    1959سصيةمي دةستووري عصراقيش لة     

غزايـة خـؤي بـوو بةيةكصـك لـة هؤيـةكاين أووخـاين حكوومـةيت نـاوبراو لةاليـةن                    تةنانةت ئةو هصما لصپ و بص مة      
 . دا 1963بةعسيةكانةوة لة كوودةتاكةي 

 ديارة جصبةجيكردين سياسةيت ضةوسانةوةي نةتةوايةيت لة دذي كورد لةدواي دةركردين بةعسيةكان وهةپوةشـانةوةي             
هـةمان  رصـذةي هـةبوو و حكوومـةيت عبـدالرمحان عـارفيش             دا هةر د   1963هاوثةمياين عبدالسالم و بةعس لة كؤتايي       

صدا طةرضي هةر هةمووشيان لةذصرزةخيت ئةزمة وطريوطرفتةكاين خؤياندا جاروبـار    ثسياسةيت أذصمةكاين ثصشتري درصذة   
ـ ) هدنـة   ( لةطـةپ ثـاريت دميـوكرايت كوردسـتاين ئةوكاتـدا            هةوپيان دابصت    ئيمزابكـةن وبةشصـك    ) أصكةوتنصـك    ( اي

اريةكاين حيزيب نـاوبراو جصـبةجص بكـةن وهةركـة كةوتبصـتنةوة سةرخؤشـيان لـةو ئيمتيازانـةش ثةشـيمان                    لةداواك
 . بوونةتةوة

ــا     ــةوة ت ــراقةوة لةدامةزراندني ــةيت عص ــةكاين دةوپ ــتراكتةرة بنةأةتي ــووقي وس ــتووري وحق ــةباري دةس ــةويان ل  ئ
 .هاتنةسةرتةخيت بةعس 

 . أؤشنترة  هةرجي اليةين سياسي مةسةلةكةية ئةوة لةويش 
 ئايديؤلؤجي قومي عةرةيب و بةتايبةتيش أةويت شؤفيين عـةرةيب ، لةهـةردوو قؤناغةكـةدا ، كؤپةكةيـةكي سـةرةكي                   

 .حكوومةتة يةك لة دواي يةكةكان و دةپةيت عصراق بووة
 نةبووبص يا    جا أةنط بص لةم بوارةدا ئايديؤلؤجي قومي عةرةيب الي دةسةآلتداراين أذميي ثاشايةيت بةو زةقي وقووپية              

بايةخي ثلةدووي بووبص اليان بةآلم ئةوة هةم لةو أاستية ناطؤأص كة لةناساندن و دووبارةبنياتنانةوةي ئةو أذميانـةي                 
تايبةمتةنـدي عـةرةيب دةسـةآلت و حكوومـةت و دةوپـةتيان هةميشـة               ثصش بةعسيشدا كاركرد و بةرنامةي سياسـيان        

مةزةرديان كردؤتةوة وهةم دةليلصكي تريشي ئةوةية كة بةتايبةيت تاساآلين    بةرجةستة كردؤتةوة وبةرز أايان طرتووة ودة     
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 هصشتا هةم ضيين برجوازي قومي عةرةيب ئةو جص وشوصن وهصزةي نةبوو وبزووتنةوةي ناسيوناليسـيت عـةرةيب                 1945
هةروةك ضؤن لةو   نةبووبوو بةهصزصكي كاريطةري وا كة بتوانص طوشارصكي طةورة بؤسةر أذميي ثاشايةيت ئةوكاتة هبصنص              

 عةرةيب بوو بة أةوت وبـاپي سـةرةكي نـاو أيزةكـاين برجـوازي               سيتناسيونالي) بزووتنةوةي  ( ئيتر  مصذووة بةدواوة   
 . عةرةب لةعصراقدا

 ئصستا طةر بطةأصينةوة سةر بارودؤخي سياسي عصراق لةدواي هةپطريساين شةأي ئـةمريكا وداطريكـردين ئـةو ووآلتـة                  
وأووخاين أذمي وئةو شصوة دةسةآلتةي ئصستا لةسةركارة وئاسؤي سياسي دةسةآلت و ئـةو ثالنانـةي ئـةمريكا وهصـزة                   

ةت بةستراكضةري سياسي و حقوقي ودةوپـةت وأذميـي         سياسية هاوكارةكاين لةناوخؤي عصراقدا لةبةرضاوبطرين سةبار     
  .سياسي دةسةآلتدار وهةپوصستيان لةسةر مةسةلةي كورد ئةوا لةطةپ ضةند أاسيت بةرةوأووئةبني 

 : ئةمريكا ثص ي واية كة 
ئةبص عصراق بةهةمان بنةما سةرةكيةكاين ثصشـوويةوة ، واتـة وةكـوو دةوپةتصـكي عـةرةيب و بةشصـك لـة                      .1

 .ب بنيات بنرصتةوة وئاپوطؤأصك لةو ناسنامةيةي دةوپةتدا نةكرصت ووآلتاين عةرة
 ئـةبص    ، صطرتن لةلصكترازاين و مةترسي دروست كردن لةسةر ئةو يةكثارضةيية         يةكثارضةيي خاكي عصراق و أ     .2

 .لةدةستوور و ثصكهاتةي دةوپةت و نيزامي سياسي ئةم ووآلتةدا أةضاو بكرصت 
ي جيؤثؤليتيكي ناوضةكة وبووين مةسةلةي كورد لـة توركيـا و ئصـران     ئةبص بؤ أةضاوكردين ئاپؤزي سيستم     .3

وكاريطةريةكاين مةسةلةي كورد لة عصراق لةسةر ئةو ووآلتانة و هةروةها لةثصـناوي أاكصشـاين ووآلتـاين                
عةرةيب بؤ ذصر ضةتري ثالنةكاين خؤي سـةبارةت بـة سيسـتمي داهـاتووي ناوضـةكة ، سيسـتمي سياسـي          

 . رتوويي مبصنصتةوة طكي عصراق بةيةكيةكيةيت جوغرايف خاو
 .نابص أصطة بدرص بةبةرثاكردين أيفراندؤم تا طةيل كورد لة عصراقدا شصوةي ضارةنووسي خؤي دياري بكا  .4

لةناوخؤي عصراقدا ئةوة   ئةمريكا   ئةوةندةش كة بطةأصتةوة سةر ئةجنوومةين دةسةآلت وهصزة هاوثةميانة سةرةكيةكاين          
 : ت ثص دائةطرن بة ئاشكرا لةسةر ضةند ش

 .يةكيةيت خاكي عصراق  . 1 
ثصناسةكردنةوةي عصراق بة ووآلتصكي عةرةيب وبةشصك لة ووآلتاين عةرةب وسثاردين ثرؤسةي بنياتنانةوةي عصـراق             . 2 

بة سات وسةوداي نصوان خؤيان وئةمريكا ودوورأاطرتين ئةو ثرؤسةية لةهةرجؤرة دةستصوةردانصـكي خـةپك وباشـترين                
بةيةكصـيت و  ( ةمةليش ئةو هةنطاوانةية كة تـا ئصسـتا لـةبواري مةسـةلةي داأشـتين دةسـتووردا ناويانـة                 منوونةي ع 

 . )ثارتيشةوة كة ئةندامن لةئةجنوومةين دةسةآلتدا 
 جطة لةوةش زؤربةي اليةنة كاريطةرةكاين ئةمأؤي ناو ئةجنوومةين دةسةآلت وئةوانةشـيان كـة تـا ئصسـتالةدةرةوةي                 

 ناوبراودان تةنانةت ئامادةي ئةوةش نني كة ثرؤذةي فيدراليةيت دؤستة كوردةكاين خؤشيان لةناو             بازنةي ئةجنوومةين 
ئةجنوومةندا بسةپمصنن ض جاي ضاري أةوا ودميوكرايت وأيشـةيي مةسـةلةي كـورد وةكـوو مةسـةلةيةكي مـةوزووعي                   

 . وبةأةوابينيين مايف دياريكردين ضارةنووس لةاليةن طةيل كورد خؤيانةوة
خؤ هصشتا سيستمي تازةي دةسةآلت ثصناسةي قانووين و دةستووري نةكراونةتـةوة وبةرنامـة و              لة طشت ئةوانةش     جطة  

 .نيةتةكاين هصزة بأياردةرةكانيش بةو جؤرةن كة ثصشتر لصيان دواين 
تووي ئةمأؤ مةسةلةي كورد جطة لةوةي لة ثاثؤأصك ئةضص كة هصشتا ناكرص بة يةقينةوة بزانني كـة تةنانـةت لـة داهـا                     

 سـاپ لـة     35 تةنانةت طةيل كورديش لةذصـر بـاري قورسـي            ، نزيكيشدا لةكوص ي هاوكصشة سياسيةكاندا دةطريسصتةوة     
 . دأندانةترين شكپ وشصوةي سةركوت وجينؤسايدي بةعسدا ثشيت أاست نةكردؤتةوة 

ي ثصشـووةوة شـةرعيةتيان     بةرنامانةي كةلةاليةن أذميي فـةرمانأةوا    و هصشتا هيض يةك لةو ياسا ومةراسيمانة وبأيار        
، بــةأةمسي والين كــةم بةشصــوةي قــانووين ئــةدا بةســةر سياســةيت ضةوســاندنةوةي نةتةوايــةيت لةكوردســتاندا  

 ساپ جص دةسيت أذميي بةعس وأذميةكاين ثصشووتري عصراق دةرهةق بةطـةيل            35ثامشاوةكاين  . هةپنةوةشصنراونةتةوة
تةنانةت بةشصكي بةرضاوي ئةو ضةند سةد هةزار ئاوارةيةي كة تـا مـانطي             . ثاكتاونةكراون)  ةوة   63بؤ منوونة لة    ( كورد  

سص ي ئةمساپيش بةهؤي كوردبوونيايةوة دةربةدةري كوردستان و خوارووي عصراق دةكران نةطةأاونةتةوة جص ي خؤيان               
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نطاوي عةمـةيل  ودةيان فايلي تري كةپةكةبووي ئةم مةسةلةية نةهيض بأيارصكي أةمسي ئيجابيـان لةسـةر دراوة ونةهـة     
 ) .جطة لةدةسثصشكةري خةپك خؤي ( تايبةيت بؤ نراوة 

سـتةم و   ( نيسيت كرصكاري عصـراقن كـة دةپصـن         نةي ئةو حوكمة سادةيةي حيزيب كؤمؤ      هةموو ئةو أاستيانة أصك ثصضةوا    
 ناوي سـتةمي  لة ئصستادا شتصـك بـة     كةوتة الوة و    " كوردبوونةوة  "هةآلواردين ميللي لةسةر خةپكي كوردستان وبةبؤنةي       

 .تةئكيدةكان هي منن ى.) ميللي وسةرطةرداين ثصشووةوة لةئارادا نةماوة 

طوجناوتر بؤ دوايي هصنان بة ضةوسانةوةي طـةيل         وزوعيةمئةكرص بپصني كة لةدواي أووخاين أذميي بةعسةوة بوارصكي         
ص بـووترص زؤربـةي ثايـةكاين       دةكـر  . ) بةمةرجي دابينكـردين زؤر فاكتـةر       ( كورد لةسةر بناغةي نةتةوايةيت أخساوة    

 ميئةوةش أاستة كة تةيياري قو    . بةعسةوة لةحكوومةتدا توابوونةوة ، داأماو يا الواز بوون        أذميي  ةن  يكة لةال ،  دةوپةت  
لةم ئاپوطؤأانةدا زؤرترين زياين لصكةوتووة ، بةآلم هصشتا جياوازي نصوان          ) وي  وحد( عةرةيب وبةتايبةيت باپي عرويب و      

 دياريكردين ضارةنووسي طـةيل كـوردة ،        مايف، كة مانا بةپطةنةويستةكةي بةديهاتين      ) ستةمي ميللي   ( ئةوانة و نةماين    
شتصـك نـةماوة   ( ي وخؤبـةخؤ    ئؤتؤمـاتيك ئامسان وأصسمانيان بةينة وئةوانة هيضيان بةماناي ئةوةنني كـة بةشصـوةي            

 . وةكوو بةپطةنامةي مةكتةيب سياسي حككع ئيديعاي ئةكات)  بةناوي ستةمي ميللييةوة 
 سادةيي تصـأوانيين مةكتـةيب سياسـي حككـع بـؤ ئـةو مةسـةلةية و شصـوةي ضارةسـةركردين لةهـةموو دصـأةكاين                        

 .بأيارنامةكةياندا بةئاساين دةبينرصت
ةكتةيب سياسي حككع لةم بأيارنامةيةدا ثص ي طةيشتووة ، بةشصوةيةكي فؤرمـاپ تـةهنا               ئةو سةرةجنامة سياسيةي كة م    

كردووة بة بناغة و ئاشكراشة كة تةنانةت لةم قؤناغةشدا مةطةر تةهنا بةو شكپ وشصوة           ) انتقايل  ( ئةم قؤناغة أاطوزةرةي    
 تريباران نةكرصن ئةطينا مةسةلةي كورد      خةپك لةسةر شةقامةكاندا  " كوردبوونةوة" دأندة وكالسيكيانةي بةعس بةبؤنةي     

 بةهةموو أيشة واليةن ودياردةكانيةوة ، لةجص ي خؤيدا مـاوة وتةنانـةت هصشـتا كـةمترين                  ، وةكوو كصشةيةكي سياسي  ،
بؤ هةر ضاودصرصكي ووردبينيش أوونة كـة بـةهؤي بأانـةوةي ئـةم             . ضارةسةرنةكراون  ئاسةوارةكاين زةماين بةعسيش    

يت طةيل كورد بـؤ بةديهصـناين مافـةكانيان لةيةكسـاين هةمةاليةنـة لةضوارضصـوةي عصراقصـكي                 ناسكةي خةبا قؤناغة  
دميوكرات و دةست طةيشتنيان بة مايف دياريكردين ضارةنووس ؛ لة ضوارضصوةي كصشمةكصشصكي كؤنةثةرسـت لـة نصـوان                  

وت وجينؤسـايديش يةكصـكة     كؤمةپصك ئةلتةرناتيظي يةك لةيةك كؤنةثةرست تردا ، طةأانةوةي هةمان شصوة لةسـةركو           
منوونةي أووخاين أذصمي ثاشايةيت ئصران وهةپكووتانةوةي خصـراي        . لةئةطةرةكان وهصشتا ئةو ئةطةرةش بنةبأ نةبووة     

ةيدانـدابووين  بزووتنةوةيـةكي     مأذميي كؤنةثةرسيت مجهوري ئيسالمي بؤ سةر خـةپكي كوردسـتان ، تةنانـةت بـة لة               
ي ئةو ئةطةرةية   ةردستان و سةرتاسةري ئصرانيشدا ، تازةترين منوونةي هاوشصو       شؤأشطصأانة و سؤسياليستيشةوة لة كو    

 .كة ضةند دصأ سةرووتر باسم كرد 
  

 مةسةلةي كورد و ضةوسانةوةي خةپكةكةي لةسةر بناغةي نةتةوايةيت لةكوردستاين عصراقدا ، ثةيوةنـدي          تري  اليةنصكي
ئصـران وتوركيـا    أذميـةكاين   تـا دةسـيت     . وركيـا وئصـرانةوة   ئةم مةسةلةيةية بةمةسةلةي كورد لة ووآلتاين وةكـوو ت        

وهاوثةميانة عصراقيةكانيان لة ناوخؤدا نةكصشرصتةوة هصشتا ناتوانرص بة متمانةوة باسي بةديهاتين مافـةكاين خـةپكي               
 . كوردستاين عصراق لةثةيوةند بة مةسةلةي قوميةوة بكرصت 

طا تقليديةكاين دةوپةيت عصراق هصشتا سازنةدراونةتةوة وئـةمريكاش         هةر ئصستا أذميي توركيا بةو هؤيةوة كة دام ودةز        
بةأووي ئةزمةيةكي قووپ بؤتـةوة ، ئةيـةوص خـؤي بةشصـوةي أاسـتةوخؤ وبـةهاوكاري                وولةهةوپةكانيدا لةم ووآلتة أ   

كاين يةكصـك لةهانـدةرة   . ئةمريكا لةبةرانبةر هةر ئاپوطؤأصك لةكوردستاين عصراقدا دةوري ثؤليس وسةركووت ببيـنص            
توركيا بؤ ناردين سوثاكةي بؤ عصراق ، أصطرتنة لةخةپكي كوردستان تا نةتوانن وةكوو هصزصكي طوشاري جةماوةري بصنة                 

وةرطرتن لة هاوكصشةسياسية تازةكان زؤرترين هةنطاوي ثصويست هةپطرن بؤ بةرثةرضدانةوةي           مةيدان وبتوانن بة كةپك   
 .ستةمي قومي 
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اق بةم سياسةت و هةپوصسـتة تازةيـةي ، بيـةوص يـا نةيـةوص ، ئـاو ئةكاتـة ئاشـي                       حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري عصر   
 .شؤفينيزمي برجوازي عةرةبيةوة 

ودةبص أصطة نـةدرص بـة نـاوي        ةو ئاراستةيةدا   ب ئةم بةپطةنامةيةي مةكتةيب سياسي حككع ئيمزاكردين الثةأةيةكي سثية         
 . كؤمؤنيزمةوة سياسةت و هةپوصسيت لةو جؤرة تؤماربكرصن

 
------------------------------------------------------------------------------ 

بةآلم تةهنا ئةوة ئةپصم كة ئةطةر دوصـنص ئـةو سـةرطةردانية            ) سةرطةرداين ثصشوو ناكةم    (  من لصرةدا باس لة نةماين       آ

ةكي سياسية وغةرق بووين كؤمةپطا لةنادياريةكي سياسي ودةستووريدا تةهنا كوردستاين دةطرتةوة ، ئـةمأؤ سـيناريؤي            
زؤر أةشتر وزةقتر و تدخلي ضةندين دةوپةت واليةين دةرةكي ئةو سةرطةردانيةي لة ئةبعادصكي زؤر ترسناكتر لةهـةموو                 

 .عصراقدا ثةرةثصداوة 
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