
 

 لة ئةستؤي كصدايةكوردستان باشوري ئةجمارةي ي ةوةداطريكردن
 

بزوتنةوةي أزطارخيوازي هةموو ميللةتصكي ذصردةستة خةبات دةكات لة ثصناو وةديهصناين دةسكةويت نيشتماين و                    
 بصت  بنياتناين كؤمةلَطايةكي سةربةخؤ و ثةيأةو كردين بريوباوةأي ، ئيتر ئةو دةسكةوتة سةربةخؤيي طةل و نيشتمان                

 . يان دةسكةويت كايت بؤ نزيكبونةوة لة ئاماجني سةرةكي ميللةتةكةي
شوأشة جةماوةرييةكةي كوردستان و أزطاركردين بةشي زؤري باشوري كوردستان ،           دوا بةدواي شةأي أزطاري كوصت و        

 لَةوي بأياري جدلَسؤزانة   طةيل كوردستان هةنطاوصكي فراواين نا بةرةو ئاماجنة سةرةكيةكةي بؤ سةربةخؤبوون و              
  خستة بةردةست هصزة سياسيةكاين كة لةو سةردةمةدا برييت بوون لة بةرةي كوردستاين                    سياسي ضارةنوسيي 

 .بةمةبةسيت بةردةوامبون بةرةو سةربةخؤبوون
 
 لريةدا ئيمة نامانةوصت بطةأصينةوة سةر هةلَسوكةويت ئةو هصزة سيساسيانةو ضؤنيةيت سةركوتكردين دةنطة                      

ةكان و طواستنةوةي بأياري سياسي كوردستاين بؤ ئةنقةرة و تاران و دمشق و هةندص جاريش بؤ بةغدا،                   سةربةخؤخواز
جياجيا زةقي  هةروةها ناضينة سةر لصكؤلَينةوة لةسةر ئةوة شةأة دةرونيةي كة لةطةلَ طةيل كوردستاندا كرا بة درومشي                 

و لة ثأاكتيكدا زالَكردين دةسةآليت خصلَةكي و       )   فيدرالَي حوكمي زايت ، و حوكمي زايت أاستةقينة ، مايف ضارةنوس و          (وةك  
ندنةوةي زؤرةملي كوردستان بؤ ذصردةسيت ئصراق و بةكارهصناين           ا و طةأ   يانداذبنةمالَةيي بةسةر هةموو بوارةكاين       

. كاينداطريكةراين كورد وةكو هةأةشةيةكي بةردةوام بؤ تؤقاندين طةيل كوردستان بؤ سةركوتكردين خواست و ئاماجنة               
 و   هةزارةها خصزاين كورد   كة بووبةمايةي مالَكاويل  )  براكوذي لص دةنرا  (باس لة شةري كورد كوذيش ناكةين كة ناوي           

  . لةسةر ئاسيت تاك و كؤمةلَداكوردستاين و ثصناسةيةكي لةبارضوين بناغةي دروستبوين قةوارة
 

تان كصشةي ووآلتصكي داطريكراوي دابةشكراوة        لصرةدا ئصمة دةمانةوصت تيشك لةسةر ئةوة بدةين كة كصشةي كوردس             
 لة  .   لة سأينةوةي ثصناسةو مصذوو و كةلَتورةوة        قةآلضؤكردين بةردةوامة تةوذمي  طةلةكةي لة ذصر     سةرباري ئةوةش   

دواي جةنطي جيهاين يةكةمةوة    كوردستانيان بةسةردا دابةشكراوة لة     ئةو ووآلتانةي   ئصراق و باقي    سةرةتاي دروستبوين   
هةبووة لةطةلَ  ملمالنصي  وري ئصراق ناو دةبرصت     كو ئةمأؤ، و باشوري كوردستان كة بة كوردستاين ئصراق يان با           هةتاوةك

 بؤ أزطاركردين حاك و      هةموو أذصمة جؤربةجؤرةكاين ئصراقدا بة ثاشايةتيةوة تاوةكو كؤماري و لةكؤتاييشدا بةعس             
جلَةوي بأياري   يان طرتين     وةري لةسةر خاكةكةي   ، واتة أزطاركردين نيشتمان لةدةست داطريكةر و سةر           طةلةكةي

 .ضارةنوسي خؤي و شصوازي ضياين لةطةلَ باقي طةالين ئصراق بةتايبةت عةرةب
 
بة هةندص دةسكةويت   كوردستانيةكان     سياسةيت جياواز و ضةواشةكردين حيزبة      ة دوابودواكاين ئصراق بة    أذصمموو    هة

 و سياسةيت ثاكتاوي أةطةزي      داببأن و أصذةيةكي باشيشي لص بكوذن      توانيويانة بةشصك لة خاكي كوردستان       الوةكي  
، و هصزة سياسية كوردستانيةكانيش بةثصي هةلومةرج و بةرذةوةنديية كاتيةكان شةأ و دانوستانيان لةطةلَ               دذوارتر بكةن 

 1970ي ئازاري   11كةوتين  كردوون و لة هةندص بواردا هةندص دةسكةويت الوةكيش بةدةست هصنراوة لصرةدا ئةتوانني أص             
هةرضةندة لةبةر ئةوةي بةلَطةنامةيةكي فؤرمية لة نصوان هصزي كوردستاين و أذصمصكي ئصراقي،              ابنصني  بة طرنطترينيان د  

 ئةوة دووثات كراوةتةوة كة ئةو شوصنة            بةآلم  تصدا وةديهصنراوة    كوردي أصذةي كةمي مافةكاين     ةو أصككةوتننامة ئ
 لةذصر دةسةآليت هاوبةش دةبصت و ضارةنوسي ئةو شوصنانة وةك كةركوك و              بوو ي كة دووبةرةكي لةسةر   كوردستانيانة

 .موسل و خانةقني و باقي شوصنةكاين تريش لة ئايندةدا دةستنيشان دةكرصت
 

 ةوة درومشي أزطاري و مايف ضارةنوسي بة خؤيةوة طرتبوو و لة             1975سالَي  دواي  شؤأشي حيزبة كوردستانيةكان لة     
بؤ بةخيت داوة و خاكةكي سوتصنراوة و بةرطري لة هةموو جؤرة هصرشصكي دأنةديي كردووة                 طيانار  ثصناويدا سةدان هةز  
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ئةوةش بوو بة هةوصين طرتين جلَةوي بأياري شةقامي كوردستاين لةاليةن طةلةوة            ثاراستين ثصناسةو بووين خؤي، هةر      
ان توانيؤمةلَ ثصكةوة   وونة جياجياكاين ك  سيستم بطؤأصت و بؤض    يةكةم شؤأشي هلَطريسان و تواين       1991كة لة بةهاري    

، لةهةمان كاتيشدا ميللةت داواي لة ئةو       داوة لة أصي بةرثابووين شورا جياجياكان     ةوةآلمي كصشةو ثصويستيةكاتيةكان بدةن   
كردن  ثصشكةش   كانيشيهصزة سياسيانةي كة هةلَطري درومشي أزطاري و ئازادي بوون بةشداري بكةن و هةموو دةسكةوتة              

نوصي ؤ أزطاريي و سةربةخؤيي و داناين بناغةي كؤمةلَطاي          بسيت تةواوكاري نصوان حيزب و أصكخراو و جةماوةر          بةمةبة
 .كوردستان

 
لة دؤزي كورد و     ئةطةر بصت و لصكؤلَينةوةيةك بكةين دةربارةي نةخشةي داطريكةران و ضؤنيةيت سوود وةرطرتنيان                  

بؤجصبةجصكردين   ، داطريكردين خاك و عةقلَي كورد       ضةسثاندينجؤراوجؤر بؤ    نةخشةي   لة داأشتين     يانبونبةردةوام
 .سؤشياليسيت ي بةناوفيكرايني يان ش بكارهصناين ئيو جارجار  بةكارهصنراوة جارجار هصزي دةرةكينةخشةكانيشيان 

 
ش و سةروةري نيشتمان و طةيل ثصشكة        داطريكةر بصنصتةوة   كة هصزي كوردي خؤي   بةآلم ئةوةي جصي سةرنج و ثرسيارة        

بكات نةك تةا يةك داطريكةر بةلَكو دوو داطريكةر و لة هةمان كاتدا شانازيشي ثصوة بكات و دةيةوصت قةناعةتيش بة                      
 .ةبصت ضةثلَةي بؤ لص بداتئ و ةا شاياين ئةوةي بكات كة ئةو طةلة خاوةن قوربانية تةكي كوردستانخةلَ

 
 خؤيانةوة  بووينو هصز و كةسايةتيانة كة شانازي بة ئصراقي        ئةصك دةخةينة أووي    ر و بؤضوون  ئصمة لصرةدا ضةند ثرسيا   

و بةرةدةم جةماوةري كوردستان بؤ طفتوطؤ و سةرنج أاكصشانيان بؤ ئةو كارةساتةي كة أووبةأووي طةل و                      ،  دةكةن
 :نيشتمانةكةمان بووةتةوة

 
وو يان بؤ    دا بؤ أوخاندين أذصمي ئصراق ب       1975 كورد بةرامبةر بة أذصمي ئصراق لة          خةبايتئايا   -1

مايف سةروةري كورد لةسةر نيشتمانةكةي و طةأاندنةوةي كةركوك و باقي شارة                 وةديهصناين  
  بوو ؟ باوةشي كوردستان بؤ كوردييةكان

أصككةوتننامةي  ياتر دةستنيشان كراوة يان لةدةستووري كايت ئيستاي ئصراق زئايا مافةكاين كورد لة  -2
رد وةك هاووآلتييةكي ذمارة دوو لة ئصراقدا و ضةند            ئايا بةردةوامبوين كو  .  1970ي ئازاري   11

نةر ئةو قوربانيانةي طةيل كوردستاين ئةهصنا لة كيمياباراين هةلَةجبة و                  وثؤستصكي بص ه   
  طوند و شارؤضكةي كوردستان ؟4000 و  سوتاندين ثتر لة 182000ئةنفالكردين 

و زالَبونيان بةسةر بأياري    بةعسية كؤنةكان   و  ئايا بةشان و بالَ هاتين أؤلَي خصلَةكي و مةزهةيب             -3
سياسي لة ئصراقدا ، لة هةمان كاتيشدا ضةخت كردنةوة لةسةر بة دميوكراسيزة كرين ئصراق                      
دووبةرةكيةكي فيكري و ثراكتيكي بةرثا ناكات لة بةأصوةبردين دةولَةت و دابينكردين مايف تاك لة                

 ؟  كؤمةلَدا
 خاوةين هةموو بأيارةكاين خصلَةكةيةيت و مةزهةبيش هةر         هةموو كةسصك دةزانصت كة سةرةك خصلَ       -4

 دينيةكةي و كؤنة بةعسيةكانيش ثامشاوةي ديكتاتؤريةيت       ي)مةرجةعية(دةطةأصتةوة بؤ بأيارةكاين    
ي كطؤأبةطؤأي كؤنة، ئايا ئةمة ض قوتاخبانةيةكي فيكري تازةية كة تواناي بةرثاكردين كؤمةلَطاية             

 ؟  جياوازي ديكتاتؤردميوكراسي هةية لة سص بؤضوين
 دأندةترين أذصمي دةرثةأاند و خاكةكةي كرد بة           1991ئايا طةيل كوردستان ئةو طةلةي كة لة            -5

حيزبة سياسيةكاين كة لة هةندةران ثشويان      أاستةوخؤي  طؤأستاين داطريكةر دوور لة دةستصوةرداين      
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دذ بة هةموو ضةشنة     دابوو، تواناي ئةوةي نةماوة كة جلَةوي ضارةنوسي خؤي بطرصتة ئةستؤ و                
 ؟ ةكاين خؤي دابني بكاتديكتاتؤريةتصك هةلَسصت و ماف

كارةساتانة ناكةن و  هةست بة مةترسي ئةستانئايا أؤشنبري و سياسةمتةداري سةربةخؤخوازي كورد    -6
نان و  نةماين   بووةتةوة؟ ئايا خةوتوون يان ئةترسن لة            كة أووبةأوي طةل و نيشتمانةكةي      

 ؟ ي تصطةيشتنيان تةا لة ثةراوصزي أوداوةكان تصناثةأصتخؤشطوزةرانيان يان أادة
 لة أصي     و باقي شوصنة بةعةرةب كراوةكان        ئايا شصوازي دةستنيشانكردين ضارةنوسي كةركوك       -7

 بةرنامةي ضةثةلَي سةرذمصري و مانةوةي عةرةبة هصنراوةكان نابصت بة منونة بؤ دةستنيشانكردين             
 و دؤأاندين نيشتمان ؟ايندةدا  هةموو شارة كوردييةكان لة ئضارةنوسي

 كةس و كاري قوربانياين كيمياباران و ئةنفال و دةركراوةكان و طيانبةختاين أصطاي أزطاري                  ئايا -8
تؤلَة سةندن لة   وازيان هصناوة لة    لة كوشتين خةون و ئاوايت ئةو قوربانيانة و           أازين  كوردستان  

 هؤكاري لةدةسداين كةس و كارو مالَ و ذيانيان ؟
 كة هصض كةسيشيان نوصنةري     ةو بةأصزانةي كة ئيمزاي دةستور و ضارةنوسي كوردستانيان كرد         ئايا ئ  -9

و ئايا    ووة بؤ ئةو كارة،   شةرعيةتيان لة كص وةرطرت   ثةرلةمان يان حكومةيت كوردستاين نةبوون،       
 ثةرلةمان ضؤن بةلَطةيةكي ياسايي ئةدؤزصتةوة بؤ بة ياسايي كردين كردةوةي ئةو بةأصزانة ؟

خةبايت طةيل كوردستان دووبارة     هةردوو حيزيب دةسةآلتدار بةرةي كام ال دةطرن ئةطةر             ئايا   -10
، لصرةدا هةلَبةتة ئاشكراية كة ئةمريكاش دذي كارصكي ي داطريكةر هةلَطريساندأزطارخيوازي دذ بة ئصراق

ةكةن يان   و سةركويت د   رةشصوصينصوا دةبصت؟ ئايا كارصكي وا هةر بةبراكوذي لةقةلَةم دةدةن يان لة ط            
 ؟طةل بؤ دةركردين داطريكةراندةكةونة ثصش 

 
 

بصجكة لةو ثرسيارانةي   بةأاي ئصمة بةأصزان مام جةالل و كاك مةسعود و ثةرلةمان و هةردوو حكومةيت كوردستان                  
هةية كة ميللةت ئامادة نية بازي بةسةردا بدات ئةويش           كردةوة و بؤضونيان     كصشةي أوونكردنةوةي زؤر     سةرةوة  

 : لةمانةي خوارةوةبريتية 
 
 . ضيةثصويسيت بووين ثةرلةمان  لةدةرةوةي ثةرلةمان بصتجصي دةسةآلت و دةركردين بأياركة  -1
بأياري ثةرلةماين كوردستان لةسةر ناساندين كةركوك وةك ثايتةخيت كوردستان كة لةو كاتةدا                -2

اقة و ئةبصت   أؤذ نوري شاوةيس بوو كة ئصستا جصطري دووةمي سةرؤكي ئصر            .سةرؤكي ثةرلةمان د  
 . كة كةركوك بة بةشصكي ئصراقي لصكدانةبأاو سةير دةكات     بةرطري لة ثاراستين ئصراقي يةكطرتوو بكات     

 . هاوكصشةيةك لة نصوان ئةو دوو كردةوة دذ بةيةكةيةيت دؤزينةوةي ضؤنو
دووة ي كة ئيمزايان كرئةو بةأصزانةأةزامةندي ة بالدان لة بأطةي هةرة سةرةكي دةستوري كايت ئصراق      -3

مايف هاووآليت يةكسان بؤ     ياساي  لة  يش لة الدان     هةردوو حصزيب دةسةآلتدار  و دةستخؤشيكردين   
بؤ خؤ  هةموو ئصراقيةك و لة هةمان كاتدا أصطرتن لة كورد و توركمان و باقي نةتةوةكاين تر                       

 .هةلَبذاردن بؤ ثؤسيت جياواز
 .ل و باقي شارةكاين تر لة كوردستان بؤ دابأيين كةركوك و موسقمصري كوردستان و هةموو ئصراذسةر -4
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دروسبونةوةي دةولَةيت يةكطرتووي ئصراق بةم شصوازةي ئصستا و ئةو            ئصمة وةك سةكؤي سةربةخؤي كوردستان        
لص دةستورة كاتية بة ثصشصل كردين مايف كورد دةزانني و مةترسي كارةسايت ديكةي وةك ئةنفال و هةلَةجبةي                       

اي سةرذمصري بؤ دةستنيشانكردين ثصناسةي شاري كةركوك و باقي شوصنة              دةكرصت، هةروةها أازيبون بة ياس      
بةعةرةب كراوةكان بة ضةسثاندن و شةرعيةت دان بة داطريكردين كوردستان دةزانني و الدانة لة أصبازي سةرجةم                    

 .طيانبةختاين أصطاي أزطاري كوردستان
 

داطريكةران نةخشةي   هوشيارانة بةرةنطاري    ةدستان ك  لة سةرجةم طةيل كوردستان و هصزة سياسيةكاين كور         داوا دةكةين 
  يان  بؤ دةستنيشانكردين ثصناسةي شارةكاين كوردستان،          و أصطربن لة هةموو نةخشةكانيان وةك سةرذمصري         بن،  

 خةوين بةدميوكراسي كردين ئصراق، لةبةر ئةوةي دميوكراسيةت بناغةي ئايديؤلؤذي دةوصت و                  ضةواشةكردنيان بة 
 سةردةست و ذصردةست زالَ بصت بةسةر هةموو          بريي نةتةوةي  طايةك بةرثا نابصت هةتاوةكو تصأوانيين    ئةوةش لة كؤمةلَ  

 .كردةوة سياسي و كؤمةآليةيت و ئابوريةكاندا هةر وةك لة ئصراقدا هةية
ر و باقي   أاستيةكان أوون بكةنةوة بؤ جةماوة    دةكةين كة   داوا لة بةأصزاين سةركردايةيت هةردوو حصزيب دةسةآلتدار         ئصمة  

 طفتوطؤكردين أاستةوخؤ لةطةلَ هةموو بؤضونة جياوازةكان       بواري  و  ،  حيزب و أصكخراوة سياسي و جةماوةرييةكان       
 .ةطةرة ضارةنوس سازةكانئبؤ أووبةأووبونةوةي ، بؤ ثصكهصناين ضةترصكي كوردستاين سةربةخؤخوازبأةخسصنن 

 
ةجنامداين تاوانصكي  ئاين كوردستان و ئازادي مرؤظي كورد لة        دوذمنلصرةدا ئصمة سةرجني طةيل كوردستان أادةكصشني كة         

طةورةن دذ بة طةل و نيشتماين كوردستان و تةا دوو أصطا هةية لةبةردةم هوشيارو أؤشنبرياين كوردستان بة حيزيب و                     
ية دناحيزبيةوة ئةويش ئةوةية يان شايةتصكي ترسنؤك و بص دةنط بن و ضاوثؤشي لةو تاوانة بكةن و بةرذةوةن                        

ن لةو   ب أصطرو  أؤلَي خؤيان ببينن    ئةبصت   يان    ئةوةش بةشداريبونصكي ناأاستةوخؤي لةو تاوانة      تةسكةكانيان بثارصزن 
 .تاوانة و هةولَي ثاراستين طةل و نيشتمان بدةن

  

 
 سةكؤي سةربةخؤي كوردستان

 2004 حوزةيراين
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