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 حكومةيت هةرمث يان عةرشي كةالوة؟
 هؤصند/ ابو بكر امحد سصثمان

 
نـزيك بةيانزةساصـةلةئةجنامي ذوداوةكـاين دواي جةنگي كةنداو وذاپةذيين سةرتاسةري خةصكي كوردستان سايةي ذةشي               

ؤيان ذژمثـي ديكـتاتؤري بـةعس لةسةرسـةري خةصـكي ئةم وآلتةوةالچوة، خةصكي كوردستان بةزؤرينةي دةنگ متمانةي خ                 
دايةئةحـزايب ناسيؤناليسـيت كـورد بؤدامةزراندين پارلةمان وحكومةيت كوردي، ئةم وةرچةرخانةمثژوويي ية، وةك دةست               
كةوتثكـي ميللـي وذزگاربـون لةسـتةمي نةتةوايـةيت وچةنداليةنةبؤخةصـكي كـورد ئـاوات وئارةزويةكي لةمثژينةبو، بةآلم          

ــةرع    ــنةرايةيت ش ــيت نوث ــان بةدةس ــةم جارةي ــةمان     بةداخةوةئ ــيت پارل ــين بةدةس ــتان، يع ــكي كوردس ــوين خةص ي وقان
هيواوئومـثدو خـةرماين خـوثن وخـةبات وبةرهةمـي ذةنـج وتثكؤشـاين چةنـدين ساصةي           ) يةكـثيت وپـاريت   (وحكـومةتةكةي   

ــةدواي         ــرا، ول ــندةبةچاص ك ــث بةردراوزي ــري ت ــةذي ناوخؤدائاگ ــةم وآلتةلةش ــكي ئ ــردوان وخةص ــةخت ك ــيان ب ــةرجةم گ س
ذواين وسـةرگةرداين حيزبةدةسـةآلتدارةكاين كوردسـتان دةيانـةوثت لةسازش ومامةصةيةكي گومان            زياترلةدةسـاص چـاوة   

لثكراوانةدادةسـت كةوتـةكاين ذاپـةذين وكوردسـتاين ئازادكراوتةسـليم بةذژمثـي بـةعس بكةنةوةوئـةم هةلةش لةدةست          
ت كةوتةكاين ذاپةذين وبةرهةمي  خةصكي ئةم وآلتةبؤئةوة متمانةي خؤيان دايةئةودوحيزبة، كةدةس      . !خةصكي كوردبدةن 

خـوثن وخـةبايت چةندين ساصةيان بةئةمانةتةوةبپارثزن، خةصكي كوردستان پثي وانةبوچارةنوسي سياسي خؤي وئايندةي              
ــنةوة،   ــتثكي نائةميـ ــةي كةوتؤتةدةسـ ــةيان    !وآلتةكـ ــدرايت وآلتةكـ ــةم مقـ ــان دةزاين الين كـ ــتان وايـ ــكي كوردسـ خةصـ

 ئةحـزايب ناسيؤناليسـيت وةك بيلبـيةي چاوي خؤيان دةي پارثزن وجارثكي تربؤهيچ            وبذاومـتمانةيةك كةدابـويان بةئـةوان     
خةصكي كورد واي . بةرژةوةنديةكـي شةخسـي لةگةص داگريكةران ودوژمناين خةصكي كورد، سازش وسةوداكاري لةسةرناكةن    

عس ژيانثكي دميوكراسي   دةزاين كةئيتـرئةمن وئـارام، دورلةشـةذو ئـيذهاب وتـؤقاندن، ئـازاد وسـةرفراس، دورلةذژمثي بة                
بـةآلم دوبارةبةداخةوةلـةدواي دةسـاص لةتةمـةين حكـومةيت هةرمثـي كوردستان وتائثستاش ياساكاين               . يانةبةسـةردةن 

ذژمثــي بــةعس بةسةرســةري خةصــكي كوردســتانةوةماونةتةوةوبةبيانوي جؤراوجــؤرلةاليةن حيزبةدةســةآلتدارةكاين      
 ناسيؤناليسـيت بةياسـاكاين ذژمثـي بـةعس مـاوةي دةساصةئيدارةي            كوردسـتانةوةپارثزگاري يـان لـث دةكـرثت وئةحـزايب         

كوردسـتان بةذثـوةدةبةن، نةبـوين ئـازادي هةصسـوذاين سياسـي وبريوذادةربذين، شةذو كوشتاروخوصقاندين فةزاي نائةمن                 
ؤر، نائارامـي، پثشـل كـردين سـةرةتايي تـرين مافـةكاين مـرؤض، ئـيذهاب وتـؤقاندن، زيـندان وئةشـكةجنة، ئيعدام وتري                       

ئـاوارةي دةربـةدةري، هةذةشـةي گةذانـةوةي ذژمث، سيماي ذؤژانةي كؤمةصگايةوهةذةشةي هةصوةشاندنةوةي يةكجاري              
لةماوةي ئةم دةساصةدائةحزايب ناسيؤناليسيت حاكم نةك هةرنةيان توانيوةوجورئةتيان نةكردوةسادةترين         . لـث دةكـات   

 بةردةوام بةشثوةي ئاشكرا وةيان ژثربةژثروهنثين لةهةوصي       وبچوكتـرين ياسـاي ذژمثي بةعس بگؤذن، بةصكو لةوماوةيةدا        
لةماوةي ئةم دةساصةداكةم   . ئةوةدابـون ودان كةدوبارةدةسـةآليت ذژمثـي بةعس بگثذنةوةبؤسةرسةري خةصكي كوردستان          

 متري يةكةي شاري سلثماين فذث نةدرثت، زيندانةكاين60شةوهةبوةالشـةي الوثكـي ژن يـان پياوثكـي كـوژراو لةسـةرجادة       
ئــةمين ســلثماين لــةماوةي ئــةم دةساصةداخاصــي نةبــون لةخةصــكاين پثشكةوتنخوازومؤدثرخنوازولةســةربريوذاي جــياواز، 
لـةماوةي ئـةم دةساصةدابةهؤي نةبوين ئةمين يةت ئارامي لةكوردستان بةهةزاران لةخةصكي ئةم وآلتةخانةوالنةي خؤي               

ةهايت گــرتؤتةبةر، تةنانــةت لــةدةرةوةي وآلتــيش بــةجث هثشــتوةوذثگاي غــوربةت ودةربــةدةري وئــاوارةي وهــات ونــ 
ئةحـزايب ناسيؤناليسـيت دةسـتيان لةيةخـةي خةصكي ئاوارةنةكردؤتةوةوسةدان پيالين جؤراةجؤريان لةدژي پةنابةراين              
خةصـكي ئـاوارةي كوردسـتان گثذاوةبةمةبةسـيت بـةتاص كـردنةووةي كةيسـي داواي پةنابـةرثيت يـان وبةردةوام هاوكاري                     

پادةكـةن وكـردويانةلةپيالين ديـپؤرت كـردنةوةي پةنابـةران بؤكوردسـتان وبؤژثردةسـةآليت جهنمـي خؤيان،              وآلتـاين اورو  
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لـةماوةي ئـةم دةساصةداكوردسـتان نةخـؤي دةوصةت بوةونةسةربة هيچ دةوصةتثكي بةذةمسي يةت ناسراوي نثودةوصةيت                
ةيةكـــي بـــث دةرگاوپةجنـــةرة لـــةذوي  بوةوبةكردةوةبؤتةئؤردگايةكـــي ئاوارةوســـةرگةردان وبثناونيشـــان بؤتةوكةالو

مـوخابةرايت دةوصـةتاين داگريكـةري كوردسـتان ودنـيا بؤچاندين گةراي كؤنةپةرسيت وسةقامگريكردين باندي مافياوتؤذي         
جاسوسـي دةوصـةتاين ناوچةكـة، مـاوةي دةساصـةئةحزايب ناسيؤناليسـيت هـةر ذؤژةولةژثرپةردةي سيناريؤيةكداخةصكي                

ين دا ذادةگـرن، ماوةيـةك بةدياروةعدوبةصثنةكاين وآلتاين ذؤژئاواسةبارةت بةئايندةي          كوردسـتان لةحاصـةيت چـاوةذوا     
عثـراق وكوردسـتان وماوةيةكـي تـربةديار پـذؤژةكاين ئاشـيت نـثوان خؤيان كةتائثستاش گوصكي لث سةوزنةبوة، وجارثكي                    

 وئاخــرين پــةردةي ئــةم تــربةمةوقولةي ســاواي حكــومةيت هــةرمث ونةگــوجناوي بارودؤخــةكاين ئيقليمــي ونثودةوصــةيت 
ســيناريؤيةكةماوةيةكةبةتايبةيت زؤربةگةرمــي ســةرجني خةصــكي كوردســتان ودةوصــةتاين ناوچةكةودنــياي بؤذادةكثشــن 

ة، ئةمــةش ماناكــةي ذون وئاشــكذايةيعين هثــنانةوةي دةســةآليت ذژمثــي بــةعس  /پاذاســتين يةكپارچةيــي خاكــي عثــراق
لةپارلـــــةماين 1992لةمســـــئوليةتثك كةساصـــــي بؤسةرســـــةري خةصـــــكي كوردســـــتان وشـــــان خاصـــــي كردنةوة    

كوردستانداخستبويانةسةرشـاين خـؤيان وبذواومـتمانةيةك كةخةصكي كوردستان بةواين دابو، لةپثناوبةرژةوةندي شةخسي      
ئةمةيةئةجنامــي دةســاص چــاوةذواين   . ولةبةذامبةربةشــداري كــردن لةحوكمــي ذةش وپذلــةتاواين ذژمثــي بــةعس دا     

، دةساص تةمةنثكي دورودرثژ ة كةدةكرالةوماوةيةدازؤركاري باش لةبةرژةوةندي خةصكي         لةحكـومةيت هةرمثي كوردستان   
كوردسـتان ودژبةپـيالين داگريكـةران ئـةجنام بدرايـة، دةكـرالةجيايت ئـةوةي سةروةت وساماين كوردستان لةجبةخانةي                  

ابوري كوردستان وئاوةدان شـةذي ناوداخـؤداولةبةرژةوةندي شةخسـي داخـةرج كـراوة، خبرايةخـزمةيت بوژاندنةوةي بينائ             
كردنةوةوبةگةذخسـتنةوةي پـذؤژةكاين بةرهـةم هثـنان وفـراوان كردين مةيداين كار وكةم كردنةوةي دياردةي بث كاري،                  
حيزبةدةسـةآلتدارةكاين كوردسـتان لةجـيايت ئـةوةي بـةرةي كؤنةپةرسـيت ذةواج پثـبدن وفةرهةنگي كؤمةصگابةگةراي                 

وذاي تازةوپثشـكةوتنخوازانة بگـرن وهةصسـوذاين سياسي يان لث قةدةغةبكةن،           كؤنةپةرسـيت ئالـودةبكةن وپـثش بـةبري       
دةكرابريلةسيسـتمثكي مودثـرن وسكؤالروشايستةبةئينسـان بكةنـةوة، لةجـيايت ئـةوةي پةيـذةي لةياساكاين ذژمث بكةن                 

غةي ئينسان  بؤئـيدارةي كوردسـتان، دةكرائاسـةواري ئةوياسادژبةئينسـاين يانـة يـةك بةيـةك هةصوةشثننةوةولةسةربنا              
 دالـــةذثگاي يـــةيتدؤســـيت وعةدالـــةيت ئيجتماعـــي ودميوكراســـي ئـــازادي ولةخـــزمةيت پثشخســـتين فةرهةنگـــي كـــؤمة 

ــريوذاي      ــردين ب ــبوص نةك ــاك ذةوي وق ــرايا، لةجــيايت پاواخنــوازي وت ــيدارةي وآلت دابن ــوجناو بؤئ ــاي گ پارلةمانةوةياس
گـوث ذايةصي ويست وئريادةي     1992لـةماين ساصـي     جياوازودةسـت بـردن بـؤچةك وشـةذلةدژي يةكتـر، دةكـراهةروةك پار            

خةصـكي كوردستان بن، بؤئةوةي كثشةي حاكمي يةت وتةواوي كثشةكاين ترلةذثگاي دةنگداين خةصكةوةچارةسةربكراية،            
ئثسـتاش تافرسـةت ماوةوكارلةكارنةتـرازاوة سـةبارةت بةچارةنوسـي سياسـي كوردسـتان، هةموحيزبةكان هةردةبث گوث                 

لةجـيايت ئـةوةي لةپشـيت پةردةودورلـةچاوي خةصـك خةريكـي سـازش سةوداكاري بن لةگةص ذژمث          ذايةصـي خةصـك بـن،       
بةچارةنوسي كوردستان وخةصكةوة، باتةهنابؤيةك جاركوث لةخةصكي كوردستان بگرن تابزانن خةصكي كوردستان دةخوازث   

حيــزبةكاين كوردســتان لةگــةص ذژمثــي بــةعس بــژي يــان دةيــةوثت ســةربةخؤبثـت، دةكــرث ودةكــرا بــؤئةمةش يــان هةمو 
بةتايــــبةت حيزبةدةســـــةآلتدارةكان لــــةماوةي ئـــــةم دةساصـــــةدالةناوةوةولةدةرةوةي وآلتــــيش كـــــاري يـــــان    

بؤخةصـكي كوردسـتان پـثك بثت، بؤئةوةي        UNبؤئةوةبكـردايةوبؤئةوةكاربكةن كةذيفذاندؤمثكـي ئازادانةبةسةرپةرشـيت       
ــثوةيةك   ــةم جوگرافيايةبةش ــتان وئ ــكي كوردس ــذياري   چارةنوســي سياســي خةص ــتانةو ب ــكي كوردس ــةن خةص ــوين لةالي ي قان

ئةمانة شيعارودةربذيين  . لةسةربدرثت ويةكالبثتةوةوئيترهيچ كةس نةتوانثت بةپثي بةرژةوةندي خؤي سازشي پثوةبكات        
ــاوةرؤك نــني وتــوندذةوي ين يــةوةك هةنــثك كــةس واي ناوداردةكــةن، ئةمانــة ســةرةتايترن مــايف هةرئينســان      بــث ن

 . مانةويست وئريادةي مليؤنةهالةكةس لةخةصكي كوردستانةوهةرميللةتثكة، ئة
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