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 لة بازنةي نةزانيدا
 ثصشةكي

هةموو ئةو طةالنةي كة نةيان توانيوة دةستورصك بناد بنصن كة مايف طؤأيين شصوازي بةأصوةبردين هةموو كاروبارصكي 
بة قؤناغي ثأ لة ئاذاوةدا تصدةثةأن بؤ ضارةسةر كردين هةر جؤرة , ئابوري و كؤمةآليةيت و سياسيان دابني بكات

وةش بةردةوام دةبصت لة ناو ئةو طةالنةدا كة ئاسيت هؤشياريان بة شصوةي ثصويست ئاذا. كصشةيةكي دةستةآلت
طةشةي نةكردوة و لةو أاستيية نةطةيشتون كة سيستةمصكي سياسي بؤ دياري كردن و دةستةبةر كردين ئازادي 

سيستةمصكي ئةوتؤش  كاتصك كاريطةر دةبصت و . تةواو بؤ طةل تا ضارةنوسي خؤيان دياري بكةن زؤر طرنطة
.ئاشيت هةميشةيي بؤ هةموان دابني دةكات كة لة اليةن هةموانةوة ثةيأةو بكرصت و أصزي لصبطرصت  

 
ثيالين بزوتنةوةكان زؤر , بةداخةوة لةو وآلتانةدا كة خةلَكةكةي مافة سةرةتاييةكاين ئازاديان ثص أةوا نةبينراوة

ئةو وردةكاريية ثشت طوص خراوانةش ,  طوص دةخرصنبصبايةخانة دادةأصذرصن و وردةكارية طرنطةكاين أاثةأين ثشت
ئةو طةالنةي أوبةأوي ئةم جؤرة كصشةية . لة ئايةندةي هةر بزوتنةوةيةكدا دةبنة هؤكاري طةأصكي تري ئاذاوة

ئةم . بةردةوام بة دةوري بازنةي نةزانيدا دةخولصنةوة و ناتوانن خؤيان لة ئاذاوة و دواكةوتويي أزطار بكةن, دةبنةوة
وة يا أةنطة كةسانصك يان ضةند , دياردةية أةنطة بة هؤي دواكةوتوي و نزمي ئاسيت هؤشياري ئةو طةالنةوة بصت

.أصك خراوصك بة ئةنقةست ئةو هةلومةرجة دروست بكةن تا دةستةآلت بطرنة دةسيت خؤيان  
 

زةوة تصيان ئةوانةي دذي داطريكةران و ضةوسصنةران دةجةنطن بةضاوي أص, شؤأش دياردةيةكي أؤمانتيكية
بصطومان زؤر شؤأشطصر بة أاسيت ثالَةوانن وة شايةين أصزلصنانن ضونكة . دةأواندرصت و بة ثالَةوان لة قةلَةم دةدرصن

ئةوانة كةسانصكن كة . ئةوانة كةسانصكن كة ئامادةن ذيانيان بةخت بكةن لة ثصناوي ئازادي و سةرفرازي طةلةكةياندا
بةآلم ئةو أاثةأينانةي كة ثيالنصكي , بأوايان بة كصشةكةيان هةية و دلَنيان لة دةست ثاكي و دلَسايف سةركردةكانيان

ضأي بؤ دانةأصذرابصت بة دةطمةن دةتوانن سةركةوتين هةميشةيي بةدةست هبصنن وة خواست و ئاوايت ئةندامةكانيان 
. توانن سةركردةكان بطؤأنباشترين ئةجنامصك كة لةم أاثةأينانةوة ضاوةأواين لص بكرصت ئةوةية كة دة. هبصننةدي

ئاذاوة و مالَ وصرانييةكي زؤريش لةطةلَ خؤياندا , جطة لةوةي دةستكةويت لةوة زياتر لةم جؤرة أاثةأينانةناكةوصتةوة
طةيل عراق بة كورد و عةرةبةوة ثصويست ناكات كة بؤ دوور بأوانن بؤ منونةي لةم جؤرة . دةهصنن بؤ وآلتةكانيان

.أاثةأينانة ضونكة خؤمان ئةزمونصكي دةولَةمةندمان هةية لةم بوارةدا  
 

 طصذاوي عراق
عراق لةوةتةوةي دروست بووة لة طصذاوصكي سةربازي و سياسيدا طريي خواردووة ضونكة عراق وةك وآلتصك لة 

هؤي . ئةجنامي طةشةي سروشيت طةيل ئيستاي عراقةوة وةيا هصزصكي سياسي و سةربازي عراقييةوة دروست نةبووة
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ين عراق و وآلتاين دةوروبةري عراق لة ئةجنامي سةركةوتين هصزة هاو ثةميانةكان بو كة جةنطي جيهاين دروست بو
يةكةميان بردةوة و ئيمثراتؤري عومسانيشيان بةزاند و هةلَيان وةشاند و ضةند وآلتصكي بضوكيان لة جصطايدا 

لةطةلَ ئةوةشدا كة لةو سةردةمةدا ضةندين سةركردةي ئايين و خصلَةكي لة هةولَي ئةوةدا بوون كة شتص . دامةزراند
بةآلم بةطشيت , بؤ خؤيان و اليةنطرةكانيان بثضأن لةدواي ئةو طؤأاين دةستةآلتةدا لة خؤرهةآليت ناوةأاستدا

دانيشتواين ئةو ناوضةية بةشصوةيةكي كاريطةر خؤيان أصك نةخستبو تا بتوانن هصزة بةتوانا و فصلَ بازةكاين 
.صنن و بةطوصرةي خواسيت خؤيان وآلت دروست بكةنئةوروثييةكان ببةز  

 
لة سالَي . لةسةرةتاي دروست بونيةوة تا ئصستا عراق ضةندين أاثةأين و وةرطصأاين سةربازي بةخؤيةوة بينيوة

يشةوة 1958وة لةدواي بةناو شؤأشي . دا يةكص لةو أاثةأينانة عراقي لةثاشايةتيةوة طؤأي بة كؤماري1958
دةستةآلتداراين نوصي عراق بة زؤر و ئاذاوة دةستةآلتيان طرتؤتة دةسيت خؤيان وة بةهةمان شصوازيش دةستةآلتيان لص 

سةندراوةتةوة ضونكة تا ئصستا عراقيةكان نةيان توانيوة سيستةمصكي سياسي ئةوتؤ بنياد بنصن كة دةرفةيت ثصشكةوتن و 
.بةر بكاتطؤأيين ئاشتيانةي سةركردة و حيزبة سياسيةكان بؤ جةماوةر دةستة  

  
بؤضي طةلصكي خاوةن ئةزموين وةك طةيل عراق بةردةوام هةلَةكانيان : لصرةدا مرؤظ ناضارة ثرسيار لة خؤي بكات

دووثات دةكةنةوة؟ بؤضي عراقيةكان ناتوانن ضارةسةرصكي هةميشةيي بؤ كصشة سياسيةكاين وآلتةكةيان بدؤزنةوة؟ 
 بؤضي عراقيةكان بةردةوام دواي سةركردةي ديكتاؤر و بري تةسك دةكةون؟

 
لة يةكةم هةلومةرجدا : بةبأواي من لة دوو هةلومةرجدا هةر طةلصك دةتوانصت بة مةزين بطات و ثصش بكةوصت
وة ثصكةوة هةولَ دةدةن بؤ , تةواوي جةماوةر يان زؤربةيان تصطةيشتون و دةزانن ضي جؤرة أذمصك بةسودة بؤيان

, جي دووهةميشدا ئةو طةلةي خاوةين سةركردةي بري تيذ و ئاسؤ فراوانةلة هةلومةر. دامةزراندين ئةو جؤرة أذصمة
سةركردةيةك كة دةتوانصت كاريطةري بكاتة سةر جةماوةر و ثصشةوايةتيان بكات تا وآلت دةكةوصتة سةر 

ئةو سةركردةية دةستوري طؤأيين ئاشتيانةي سةركردة و حيزبةكان . أصطايةكي أاست بؤ ثصشكةوتن و سةرفرازي
اليةين كةم يةكص . بؤ جةماوةر دادةنصت تا لة كايت ثصويست و دياري كراودا طةل بتوانن أذصمةكةيان ئاشتيانة بطؤأن
بةداخةوة هيض كام . لةو دوو هةلومةرجة دةبصت لة ئارادا بصت تا وآلتصك بتوانصت كصشة سياسيةكاين ضارةسةر بكات

عراقيةكان كةساين تصطةيشتويان هةية . ي نةكردووةلةو دوو هةلومةرجة بة شصوةيةكي كاريطةر لة عراقدا طةشة
عراقيةكان أةنطة . بةآلم ذمارةي ئةو كةسانة زؤر كةمن و لة هيض أصكخراوصكي دياريكراودا كؤنةكراونةتةوة

سةركردةي لصهاتو و خاوةن ئةزمونيشيان هةبصت بةآلم تا ئصستا ئةم سةركردانة نةيان توانيوة جةماوةر قايل بكةن كة 
.طوص أايةلَي ئامؤذطارييةكانيان بن  
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 بنةماي ئالَؤزييةكان
شؤأش و أاثةأينةكان هؤكاري جؤراوجؤريان هةية و ئةو كةسانةش كة بةشداريان يان سةركردايةتيان دةكةن لة 

. ئةو بنةمايةش دةستةآلتة, بةآلم هؤي هةموو شؤش و أاثةأينةكان بؤ يةك بنةما دةطةأصنةوة, يةك جياوازن
. هةموو ئالَؤزييةكانةدةستةآلت بنةماي  

 
وة كص لةذصر دةستةآليت مندا دةبصت؟ ئةطةرضي مرؤظ هةموو , كص دةستةآليت بةسةر من و ذياين مندا دةبصت

بةآلم لة أاستيدا هةموو بأيارةكامنان لة ذياندا , بةيانييةك كة لة خةو هةلَدةستص ئةم ثرسيارانة لة خؤي ناكات
.وةآلمدانةوةي ئةم ثرسيارانةن  

 
بةآلم تا ئصستا مرؤظايةيت نةطةيشتؤتة , لة ناخةوة هةموو مرؤظصك خةو بة ئازادي و سةربةخؤيي بص سنورةوة دةبينصت

لةم قؤناغةي شارستانيةتدا . ئةو ئاستة بةرزة لة طةشة كردندا كة ئةو ئازاديية بص سنورانة بة هةموو تاكةكان بدات
يهاندا ناوضةي ذصر دةستة و دياري كراو كة ضةندان ياسا و تا ئصستاش لة ج. ئصمةي مرؤظ بةبص يةكتري هةلَناكةين

هةلومةرجي تايبةتيان لة ثةيوةنديةكاين ناوةوة ودةرةوةدا هةية دوا قؤناغي بةأصوةبردن و سةرثةرشيت كردنة كة 
بصطومان لةو ناوضة دياري . ئصمةي مرؤظ ثصي طةيشتوين و لةو ناوضانةدا هةست بة ئاسايش و سةرفرازي دةكةين

كراوانةدا كة بة وآلت ناو دةبرصن هةلومةرجةكان لة يةك جيان و بنةمايةك بؤ يةكسان كردين مافةكاين مرؤظ 
لة هةندص لةو ناوضانةدا أادةي ئازادييةكان كة بؤ دانيشتواين ئةو ناوضةية دةستةبةر كراون زياترن بة . بوين نيية

دانيشتواين ئةو ناوضةيةية تا لة ذيانيان أازي بن و ئةمةش بؤ خؤشحال كردين . بةراورد لةطةًلَ ناوضةيةكي تردا
ئةم ثصشبأكصيةش بؤ سةروةري . هةست بة سةروةري بكةن بة بةراوردكردين خؤيان لةطةلَ مرؤظي ناوضةكاين تردا

بةآلم ئةم سيستةمة . بةردةوام مرؤظ نزيكتر دةكاتةوة لة ئاماجنة سةرةكيةكةي كة ئازادي و سةربةخؤي بص سنورة
كة تا ئصستاش بةكار دةهصنرصت بؤ دابةشكردين مرؤظ بةسةر ناوضة جيا جيا و دياري كراوةكاين جيهاندا ضةندين 

جطة لةوةش ئةم سيستةمة ثةيأةوي ياسايةكي أةوا ناكات و هيض وةخت . كصشةي هةية كة ضارةسةر ناكرصن
تا ئصستاش زلة هصزةكان بأياريان . ناتوانصت بة تةواوةيت ساغ ببصتةوة و سةقامطريي سياسي بؤ هةموان دابني بكات

ئةم كردةوةيةش هؤكاين ئاذاوة نوص دةكاتةوة و هةرطيز . داوة سنورةكان لة كوصدا بكصشرصن و كص لة ناوياندا بذين
.نايةلَصت ئةم سيستةمة بطاتة تةبايي دةستةآلت  

 
لةطةلَ ئةوةشدا كة وآلتاين خؤرئاوا دواي دوو جةنطي جيهاين لة سةدةي بيستةمدا هةولَياندا أصبازصك بصننةدي تا 

بةآلم تا ئصستا ئةم هةوآلنة زؤر كاريطةر نةبون لة , كصشةكاين نصوان وآلتةكان بة شصوةيةكي ئاشتيانة ضارةسةر بكةن
بةر طةندةلَي و خؤ ثةرسيت ئةوانةي ئةم ئةركةيان لة ئةستؤي خؤيان ناوة و دةستةآليت تةواوةتيان بؤ خؤيان تةرخان 

  .ايانةدا كة بؤ ئةم مةبةستة ثصكيان هصنا لة سةرو هةمويانةوة أصكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكانكردووة لةو دةزط
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دةبينني كة أاستةوخؤ ثةيوةنديان بةو دياردة جيهانييةي , هةر ضؤنصك كة كصشةي سياسيةكاين عراق هةلَبسةنطصنني
هاووآلتياين عراق سةر كردةي . وةك وآلت عراق هصشتا كصشةي دةستةآليت ضارةسةر نةكردووة. سةرةوة هةية

طةيل عراقيش رةفتاري ئةو سةركردة . عراق بة ئارةزوي خؤيان هةلَنابذصرن بةلَكو بة زؤر بةسةرياندا دةسةثصندرصت
نةتةوة و ئاينة جياجياكاين ناو عراق كة بة زؤري هصزصكي بياين خزصنراونةتة ناو سنوري . داسةثةوايان بة دلَ نيية

ئةمانة هةموو هؤكارن بؤ دروستكردين . بةو شصوةيةي كة دةستةآلت لة عراقدا دابةش كراوةعراقةوة أازي نني 
لةبةر ئةوةش كة دةرفةيت . دذايةيت و ئاذاوة لة عراقدا وة ئصمة ناضار دةكةن كة بةدواي أصطا ضارةيةكدا بطةأصني

ضارةسةري ئةم كصشةية أةنطة ثصويسيت بة أاثةأيين ضةكداري جةماوةري وة يا , كاري سياسي ئازاد لة عراقدا نيية
.ثيالين بياين هةبصت بؤ البردين أذصم  

 

 مرؤظي ئاساي و أاثةأين
لةطةلَ ئةوةشدا كة مرؤظي ئاساي لة هةر وآلتصكدا أاستةوخؤ و لة ثصش هةموانةوة زيانيان ثصدةطات لةاليةن أذصمة 

ة أذصمصكي ستةمطةر بطؤأن و لة جصطايدا بةآلم مرؤظي ئاساي هيض وةخت خؤبةخؤ نةيان توانيو, ستةمطةرةكانةوة
أذصمصكي مرؤظ دؤست و ئازاد بنياد بنصن ضونكة هةنطاوصكي ئاوا طةورة ثصويسيت بة ثيالين ضأ و ثصداويسيت مالَي 

بةبص ثيالنصكي طوجناو هةلومورج بةرةو ئاذاوة و ثصشبأكص بؤ دةستةآلت دةأوات هةتا ئةطةر أاثةأينصكي . زؤر هةية
أصكخراوي سياسي و ئايين و سةركردةي خصلَةكان لة هةلومةرجي وادا بة ئةركي خؤياين . سةركةوتوش أوو بدات

بصطومان ئةمةش كارصكي . دةزانن كة ثيالين أاثةأينةكة دابأصذن وة لة بةرامبةردا دةستةآلت بطرنة دةسيت خؤيان
مانج و داخوازييةكان بةأون و ئاشكرايي ناأةوا نابصت ئةطةر ئةو بةلَصنانةي كة بة جةماوةر دةدرصن نةشكصنرصن و ئا

بةآلم لة . بةيان بكرصن تا جةماوةر بزانن خؤيان طريؤدةي ضي دةكةن وة دةتوانن ضاوةأواين ضي بن لة ئةجناميشدا
طةالين هةذار . كايت ئاذاوة و أاثةأيندا بةتايبةيت لة ناو طةالين هةذار و دواكةوتودا دروشم أؤلَصكي سةرةكي دةبينصت

و ضةوساوةش خؤشبأوان و شوصن هةموو درومشصك دةكةون تا هيوايةك بةدةست هبصنن بؤ ثاشةأؤذصكي باشتر و 
هةموو , خةلَك خؤيان بةو بأواية قايل دةكةن كة هةركاتصك دوذمنة سةرةكيةكةيان لةناو برد. خؤشتر

كةواتة ئيتر , امةرانيدا دةذينناهةموارييةكاين ذيانيان بة شصوةيةكي سيحري لةناو دةضن و هةتا هةتاية لة خؤشي و ك
.ثصويست بة ثرسيار كردين زؤر ناكات و ثصويست ناكات داواي شيكردنةوةي بابةتةكان بكرصن لة كايت شؤأشدا  

 
دروشم بؤ بزواندن و كؤنترؤلَكردين هةست و سؤزي ئةو كةسانةي كة بةشدارن يان اليةنطرن لة دذايةتيةكدا 

. ئةو طةالنةي كة ساويلكةن ئاسانتر دةتوانرصت أابكصشرصنة ناو دذايةتيةكانةوة بة بةكارهصناين دروشم. هةلَدةبةسترصن
بةردةوام .. هتد, سؤشياليزم, طةل ثةروةري, ئاشيت, دميوكراتيةت, يةكطرتن, يةكساين, ووشةكاين وةك ئازادي

ايةكي بةرثرس نيية كة نة تةهنا دةزط. بةكار دةهصنرصن لةاليةن ئةو كؤمةلَ و كةسانةي كة لة كصشةي دةستةآلتدان
بةلَكو , حيزب و سةركردةكان بةرثرسيار دانصت بةرامبةر بةو دروشم و بةلَصنة درؤيانةي كةبة خةلَكي دةدةن

بؤ منونة زؤربةي وآلتاين ئيستاي جيهان خؤيان بة . زاراوةكان خؤشيان شصواون و واتاكانيان زؤر لصلَ و نائاشكران



 5

تةنانةت ديكتاتؤري . بةآلم دميوكرايت بؤ هةركام لةم وآلتانة واتايةكي جياوازي هةية, وآليت دميوكرايت لة قةلَةم دةدةن
ناميلكةكة بةم . ئيستاي عراقيش ناميلكةيةكي لةسةر دميوكراتيةت نوسيوة و أذصمةكةي خؤي بة دميوكراتيةت دادةنص

ناونيشنة بآلو كرايةوة دميوكراتيةت سةرضاوةي هصزة بؤ تاك و كؤمةلَ. (1) بصطومان كةس مايف ئةوةي نةبوو أصطا 
. وة يا دواي دةرضوين نوسةرةكةي دادطاي بكات بؤ دوو أويي و درؤزين, لة بآلوكردنةوةي ناميلكةكة بطرصت

خةلَك ئةشكةجنة دةدرصن و , جصي ئاماذةية لةو دميوكراتيةدا كة ديكتاتؤري عراق بؤ عراقيةكاين دةستةبةر كردووة
دةكوذرصن ئةطةر طوماين ئةوةيان لص بكرصت كة خزمصكي دراوسصكةيان أةنطة بريي لةوة كردبصتةوة كة بصأصزي بة 

.خاوةن شكؤي عراق بكات  
 

 ستراتيجيةيت داطريكةران
لة كايت دروستكردين دةولَةيت عراقدا بةريتانيا ثارضةيةكي كوردوستانيشي لة خاكي ثصشوي عومسانيةكان كردةوة و 

ومان بةريتانيا أةنطة زؤر بريي لةو كردارةي كردبصتةوة و هؤي زؤر طرنطي بصط. لكاندي بة وآليت تازةي عراقةوة
بةآلم ئةو هؤيانةي بةريتانيا هةيبون بؤ , هةبوبص بؤ لكاندين بةشصكي خاكي كوردوستان بة خاكي عةرةيب عراقةوة

. بةرذةوةندي خؤيان بووة وة ثةيوةندي هةبووة بة تصأوانيين ئةوان و بةرنامةي دوور مةدايان بؤ ئةو ناوضةية  
 
 

طةيل ذصردةستة بصنرخن . كاآليةك كة لةجةنطدا بردويانةتةوة, داطريكةران طةالين ذصردةستةآلتيان وةك كاآل دةبينن
هةر بأيارصكيش كة لةسةر طةالين ذصردةستة و خاكة . و بةضاوي مرؤظ تةماشا ناكرصن لةاليةن داطريكةرانةوة

بأيارةكاين داطريكةران لةمةأ . بة هةست و مايف طةلة ذصردةستةكةوة نييةهيض ثةيوةندي , داطريكراوةكةيان دةدرصت
طةالين ذصردةستة . خاكصكي داطريكراودا وة يا طةلصكي ذصردةستةدا تةهنا ثةيوةنديان بة ستراتيجي داطريكةرانةوة هةية

دةبصت ثشت بةخؤيان ببةسنت و أيزةكاين خؤيان أصك خةن و داطريطةران ناضار بكةن كة دةست لة سياسةتة 
.نامرؤظانةكانيان هةلَبطرن و هةلومةرج بة بةرذةوةندي طةالين ذصردةستة بطؤأن  

 

 كورد لة وآلتة نوصكاندا
ئصمةي كورد لة عراقدا ضةندين أاثةأيين , ’لةوةتةوةي لة توركةكان جياكراوينةتةوة و بة عةرةبةكانةوة لكصنراوين

بةآلم ئصمة هةتا ئصستا نةمانتوانيوة ,  ئصمة و خاكةكةمان ئةجنام داوةضةكدارميان دذي ئةوانةي دةستدصذيانكردؤتة سةر
ئةو . أاثةأينصكي سةركةوتوانة ئةجنام بدةين و كصشةي دةستةآليت نصوان خؤمان و دوذمنامنان ضارةسةر بكةين

كوردانةي كة لةذصر دةستةآليت وآلتاين دراوسصشدان هةمان ضارةنوسي ئصمةيان هةية و ئةوانيش تائصستا نةيان توانيوة 
يةكص لةو هؤكارانة ئالَؤزي سياسية . ئةم دياردةيةش هؤكاري زؤري هةية. خؤيان و خاكةكةيان ئازاد بكةن

لةناوضةكةدا و طرنطي ئةو ناوضةيةية بؤ زلة هصزةكاين جيهان ضونكة طؤأان لة يةكص لةو وآلتانةدا كة ئصمةي 
جطة لةوةش ئةو وآلتانةي كوردوستانيان لةذصر . ة ناوضةكةداواتة طؤأاين تةبايي دةستةآلت ل, كوردي تصدا دةذين
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دةستةآلتداية ئامادةن و بةردةواميش هاوكاري يةكتري دةكةن بؤ ثصشطرتن لة ئازاد بوين كوردوستان هةتا ئةطةر 
بةآلم كوردي بةشة جياجياكاين كوردوستان هصشتا نةيان توانيوة . ثةيوةنديشيان لةطةلَ يةكتريدا باش نةبصت

.هاوكاري نصوانيان بةشصوةيةكي كاريطةر ثتةو بكةن كة ثةرضي كرداري ئةو وآلتانة بداتةوة  
 

بة بأواي من هيضكام لة أاثةأينةكاين ئصمة بةهؤي كاملَبوين بريي سياسيمان و طةشةكردين ئاسيت هؤشيارميانةوة 
بةلَكو , ةوتنصكي هةميشةي نةبووةأاثةأينةكامنان لة ئةجنامي ئامادةبومنان بؤ شؤأشصكي يةكجاري و سةرك. نةبووة

بؤية ئصمة زؤر جار بة ئامادةبونصكي . أاثةأينةكامنان زياتر بةهؤي ملمالنصي سياسي ناوضةكة و جيهانةوة بووة
نيوةوناضلَةوة ضوين بؤ جةنط بؤ أازي كردين بصطانة و وصرانكردين كوردوستان و بةكوشتداين سةدان و هةزاران 

بةلَكو , لصرةدا بةهيض شصوةيةك مةبةسيت من ئةوة نيية كة بص أصزي لة خةباتطصأاين كورد بكةم. كوردي بص تاوان
بةآلم ئصمة . هةركةسصك أؤذصك خةبايت بؤ ئازادي طةلةكةي كردبصت بةالي منةوة ئةو كةسة ثريؤزة و شايةين أصزة

نةوصت لة بازنةي أاثةأين و ئاش دةبصت بةوردي لة هةلَةكامنان بأوانني و بة توندي أةخنة لة خؤمان بطرين ئةطةر مبا
.بةتالَ خؤمان أزطار بكةين  

 

 أةويت شارستانيةت
ئةوانةش كة . وة لةسةر كةسيش أاناوةستص تا ثصي بطةن, شارستانيةت بة شصوة أةوتصكي دياريكراو بةأصوة دةضصت

بةشصوةيةكي ناقؤآل أادةكصشرصن بةدواي , ناتوانن بةخصرايي ئةو أةوتة دياريكراوة لة طةلَ شارستانيةتدا ثصش بكةون
هةندص كؤمةلَطا لة قؤناغصكي دياريكراوي شارستانيةتدا دةضةقن و ئاسيت طةشةكردنيان ثشتطوص .ئةو أةوتةدا

كؤمةلَطاي لةم جؤرة دةكةونة ذصر دةستةآليت ئةو كؤمةلَطايانةوة كة طةيشتونةتة . دةخةن وة هةولَي طؤأان نادةن
ئةم خوةي مرؤظ نوص نيية و بة بأواي من سةرضاوةكةي . صشكةوتندانقؤناغصكي تر و هةميشةش لةهةولَي ث

ئةوانةي . ئامأاز بةرهةمي بري و تاقيكردنةوةية. دةطةأصتةوة بؤ ئةوكاتةي كة مرؤظ فصر بوو ئامأاز بةكار هبصنصت
دميةين كؤمةلَصك مرؤظي سةرةتايي . بةرز دةبنةوة بؤ قؤناغصكي تر, دةولََةمةندن لةبريدا و ئامادةن تاقيكردنةوة بكةن

ئةو مرؤظانة دةيانةوصت بؤثاراستين ذيانيان دأندةكة بةدةسيت . بصنةرة بةرضاوت كة أوبةأوي دأندةيةك بونةتةوة
بةآلم لةناكاو يةكصكيان , لةو كارةشدا سةركةوتو نني و دأندةكة تادص زياتر تةنطيان ثصهةلَدةضنص, أوت بكوذن

ئةو مرؤظة سةركةوتوانة دأندكة دةكوذصت و .  ضةك بةكاري هبصنصتبةبرييدادصت كة بةردصك هةلَطرصت و وةك
بةلَكو ثايةي ئةو كةسة كة بريي لة , ئةم أوداوة كارصكي الوةكي نابصت. خؤي و هاوأصكاين أزطار دةكات

. بةكارهصناين بةردةكة كردةوة لةناو كؤمةلَةكةيدا بةرز دةكاتةوة ضونكة ئةو كةسة ضةكصكي زؤر طرنطي داهصنا
زؤر زوو هةموو ئةندامةكاين ئةو كؤمةلَة فصري , لةبةر ئةوةش كة مرؤظ زؤر كارامةن لة الساي كردنةوةدا

بةكارهصناين ئةو ضةكة نوصية دةبن و ئةمةش دةستةآليت ئةو كؤمةلَة بةسةر ئاذةلَ و مرؤظةكاين تري دةوروبةرياندا 
وة تا كاتصكيش كة خةلَكي . يت بةسةرداَ دصتلة ئةجناميشدا ناوضةكة طؤأانصكي سةرتاسةري دةستةآل. زياد دةكات

كةسصكي تر بري لة داهصناين ئامأازصكي تر دةكاتةوة , ئةو ناوضةية هةموو فصردةبن كة بةرد وةك ضةك بةكارهبصنن
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كة تةبايي دةستةآلت لة ناوضةكةدا السةنط دةكات و بةو ثصيةش ياري ثصشبأكصش بؤ دةستةآلت بةردةوام دةبصت و 
.هةموو جارصكيش براوة و دؤأاوي نوص خؤيان لة هةلومةرجصكي جياوازدا دةبيننةوة  

 
لةم ثصشبأكص دأندانةيةدا بؤ سةروةري و سةرفرازي كة مرؤظايةيت سةرقالَيةيت ئصمةي كورد تا ئصستا لة أيزي 

بؤ خؤمان دؤأاوةكاندا بوين دذي ئةو هصزانةي بةربةرةكانصمان دةكةن ضونكة ئصمة تائصستا ثيالنصكي سةرفرازميان 
دانةأشتووة كة بتوانني خؤمان سةركةوتوانة بةئةجنامي بطةيةنني و ئامادةش بني بةرطري لة خؤمان بكةين كة 

بصطومان ئصمة هةرطيز لة دةستةوخيةبوين شةأ نةسلَةميونةتةوة و ضاثوكي و ئازايةتيشمان . أوبةأوي مةترسي دةبينةوة
 بةآلم ئازايةيت بةبص بريي طوجناو تةهنا وايكردوة كة )2 (,لةشةأدا هةتا لةاليةن دوذمنانيشمانةوة شايةيت بؤ دراوة

.ئصمةي كورد ضةندين جار لة طةالين تر زياتر بةدةوري بازنةي نةزانيدا خبولصينةوة  
 

 جاشايةيت
لة كاتصكدا ئصمةي كورد دةتوانني ئؤبالَي هةندص لة نةهامةتصكامنان خبةينة ئةستؤي ئةو دياردانةي كة لةدةرةوةي 

بةآلم خوي , دةستةآليت ئصمةدان وةيا بةهؤي نزمي ئاسيت هؤشيارمينةوة هصشتا دةركمان بة ضارةكانيان نةكردووة
بةلَكو ئةو خووة ناشرينة هةميشة بةضأي حسايب بؤ , ناشريين جاشايةيت بةهؤي ساويلكةي و بص دةستةآلتيمانةوة نيية

دياردةي جاشايةيت هةميشة ئصمةي الواز كردوة و . كراوة و زانياري تةواومان لةبارةيةوة هةبووة و هةية
دياردةي بةكارهصناين . دوذمنةكانيشماين دةستةآلتدار كردووة و كاري سةركوتكردين ئصمةي بؤ ئاسانتر كردون

بووةكان " ياخي"ضةتةي كورد لةاليةن طةالين ترةوة بؤطةيشنت بةئاماجنةكانيان و سةركوت كردين كوردة 
)3 (.و سةرةتاكةي لة ثصش سةرهةلَداين هةسيت نةتةوايةتيةوةية لة ناو كورددادياردةيةكي زؤر كؤنة   

 
كورد هةرطيز لةدةوري سةرؤكصك كؤ نةبونةتةوة تاوآلتصك بؤ هةموو كوردةكان دروست بكةن وةيا بري لة 

دروستكردين ئيمثراتؤريةتصكي كوردي بكةنةوة كة أةنطة ثصويست بكات نةك هةر خاكي كوردوستان بةلَكو 
وة زؤر لة , تا ئةم سةردةمةش خصلَ سةرضاوةي سةرةكي ثصناسة و دةستةآلتة بؤ كورد. طةالين تريش داطري بكةن

خصلَة كوردةكان ئامادةن اليةين طةلصكي بصطانة بطرن لةشةأدا دذي طةلةكةي خؤيان ئةطةر بصطانةكة نرخصكي باش 
اطريكةرةكاين تري بياين كة ويستويانة خاكي ئصمة دراوسصكامنان و هصزة د. بدات بة سةرؤك خصلَةكاين اليةنطري

داطري بكةن دةركيان بةو الوازييةي ناو كورد كردووة و زؤر بةباشي بؤ بةرذةوةندي خؤيان سوديان لص 
 لةطةلَ ئةوةشدا كة شةأي خصلَةكي لة كوردوستاندا بةسةرزاري كةم بؤتةوة و نيشتمانثةروةراين )4 (.وةرطرتووة

بةآلم ئةو خووة كؤنةي كورد هصشتا , كورد ماوةيةكي دوور و درصذة كورد هاندةدةن كة وةك نةتةوة بري بكةنةوة
سةرؤكي زؤر خصلَ ئامادةن جةنطي طةيل خؤيان بكةن بؤ ثارة و , هةركاتصك كة دةرفةت دةأةخسص. زؤر زيندووة
بةلَكو , ية بة بةرةي دوذمنانةوةئةم دياردةية تةهنا تايبةت ني. وةيا بؤ تؤلَة سةندنةوةي كصشةيةكي كؤن, دةستةآلت

لةناو أاثةأينيشدا سةرؤك خصلَ و ثصشةوا ئاينيةكاين كورد كارامانة توانيويانة بزوتنةوةي أزطاري خوازي كورد 
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هةندص خصلَ و خصزاين ئاينيي خاوةن دةستةآلت زؤرجار لة هةردوو اليةين . لةباربةرن بؤ بةرذةوةندي تايبةيت خؤيان
 تا ئةم دياردةيةش مابصت )5 (.كصشةكةدا بةشداري دةكةن بؤ ئةوةي ئةجنام هةرضؤنصك بصت ئةوان شتصكيان ثصببأص

دوذمناين كورد دةرفةتيان بؤ دةأةخسص كة كورد وةك ضةكصك بةكارهبصنن بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكاين خؤيان و 
.وصران كردن و تاآلنكردين كوردوستان  

   

 مةرجة نةنوسراوةكان
او هةية ئةو وآلتانةي تائصستا كورديان بةكارهصناوة بؤ طةيشنت بة ئاماجنكاين خؤيان ثةيأةويان ضةند مةرجصكي نةنوسر

, يةكةم ئةو وآلتانة هةرطيز لة جةنطدا نايانةوص كورد وةك هصزصكي أوخصنةر دذي يةكتري بةكارهبصنن. كردووة
دووهةم ئةو . واتة نايانةوصت كورد هةرطيز ئةوةندة دةستةآلت ثةيدا بكةن كة لةذصر دةستةآليت خؤيان دةربضن

وآلتانة نايانةوصت بزوتنةوةي ضةكداري كوردي بةتةواوةيت لةناو بضصت ضونكة لةناوضوين بزوتنةوةي ضةكداري 
كوردي وآلتاين ناوضةكة الواز دةكات و دةياخناتة مةترسي ئةوةوة كة بؤ ضارةسةركردين كصشةكاين نصوانيان 

لةوةش مةترسي دارتر بؤ ئةو وآلتانة ئةوةية كة ئةطةر بزوتنةوةي ضةكداري . أاستةوخؤ أوبةأوي يةكتري ببنةوة
أةنطة بزوتنةوةيةكي أزطاري خوازي كوردي هنصين , كوردي كة لةذصر دةستةآليت ئةوانداية بةتةواوةيت لةناوبضصت

.دروست ببصت و طةشةبكات كة لةدةرةوةي دةستةآليت بصطانةدا دةبصت  
 

دةبينني ضؤن بصطانة كوردي بؤ بةرذةوةندي خؤي بةكارهصناوة و , ئةطةر ئصمة بأوانينة هةر قؤناغصكي مصذوي كورد
بةآلم هةموو جارصكصش كورد بةأاكردن طةأاونةتةوة بؤ باوةشي , هةر وةختصكيش كاري ثصنةمابصت بةرةآلي كردووة

 كورد و بصطانة لة ضوار دةيةيي باشترين منونةي ئةجمؤرة ثةيوةندييةي نصوان. هةمان بصطانة تا زياتر بضةوسصنرصنةوة
.سةدةي أابردودا بةأوين دةبينرصت  

 
لة شةستةكاندا جطةلةوةي كة زلة هصزةكاين جةنطي سارد لة ملمالنصدا بوون تا شوصن ثصيان لة خؤرهةآليت 

طةالين عةرةب و جولةكة لة خؤ . خودي ناوضةكةش ضةند ئالَؤزيةكي طةورةي تصدا بوو, ناوةأاستدا ثتةو بكةن
ئيسرائيل عةودالَي ئةوة بوو كة سوثاكاين عةرةب سةرطةرمي . ئامادة كردندا بوون  بؤ طةأصكي تري جةنط

 فارسةكانيش زؤر دلَ خؤش )6 (.كصشةي ناوخؤيي بكات تا نةتوانن بةشصوةيةكي كاريطةر دذي ئيسرائيل جبةنطن
ةوةدا بوو كة أصطايةك بدؤزصتةوة بؤ شاي ئصران لة هةولَي ئ. نةبون بةهؤي كصشةي سنورةوة لة كةنداوي فارسدا

ناضاركردين عراق تا سنوري خؤي لة كةنداودا بطؤأص بة شصوةيةك كة ئصران بتوانصت سنوري لة خؤرهةآليت 
كةنداوةوة بطوصزصتةوة بؤ ناوةندي قوآليي ئاوةكة ضونكة ئةو كةنداوة طرنطيةكي زؤري ئابوري و سةربازي هةية 

وة ئةو ,  لة هةمان كاتدا عراقيش كصشة و ئالَؤزييةكي ناوخؤيي زؤري هةبوو)7 (.بؤ هةموو وآلتاين ناوضةكة و جيهان
هةلَطصأانةوة سةربازيانةي أوياندا ضارةسةري كصشةكاين ناوخؤي عراقيان نةكرد ضونكة بةردةوام لة عراقدا ضةندين 

ازي أذصمي عراق و طةأانةوةي  الو)8 (.كةس و كؤمةلَي جيا جيا لة ملمالنصدا بوون بؤ وةدةست هصناين دةستةآلت
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كوردةكاين كرد بة هصزصكي زؤر طرنط , سةركردةي بةناوبانطي كورد موستةفا بارزاين لة سؤظصتةوة بؤ كوردوستان
.لة عراقدا كة دةيانتواين ثارسةنطي دةستةآلت لة وآلتةكةدا بطؤأن  

 

 وانةيةك بؤ ئةوانة عةودالَي دةستةآلت بوون
دا لة هةلَطصأانةوةيةكي سةربازي خوصناويدا ثاشايةيت عراقي لةناوبرد و كؤماري 1958عبدول كةرمي قاسم لة سالَي 

عبدول كةرمي قاسم وةك سةركردةيةك دياردةيةكي نامؤ بوو بؤ عراق ضونكة ئةو نة سةرؤك . عراقي دامةزراند
هةبصت كة بتوانصت بؤ وةنة سةركردةي حيزبصكي سياسي بوو تا بنضينةيةكي دةستةآليت ثتةوي , خصلَصكي بةهصز بوو

 لةطةلَ ئةوةشدا كة ٍٍعبدول كةرمي قاسم سةركردةيةكي سةربازي بوو وة بة يارمةيت )9(. هةميشة ثشيت ثص ببةستص
سوثاش لة . بةآلم سوثاي عراق ثشتطريي تةواوةتيان لة عبدول كةرمي قاسم نةدةكرد, سوثا هاتة سةر دةستةآلت

عراقدا وةك جةماوةر لة نصوان طةل ثةرستان و كؤمؤنيستةكان و كوردةكان و زؤرينةيةكي طةورةش كة ثةيأةوي 
بةآلم عبدول كةرمي قاسم لة طوصي طادا نةنوستبوو وة دةيزاين ئةو . خاوةن دةستةآليت سةردةميان دةكرد دابةش ببوو

 بةتايبةيت كةموكوأييةي ئةو هةيةيت زؤر مةترسيدارة نةك هةر بؤ أذصمةكةي بةلَكو بؤ سةر ذياين شةخسيي خؤيشي
 عبدول كةرمي قاسم )10(. دا درا بؤ تريؤر كردين و بة خةسيت تصيدا بريندار بوو1959دواي ئةو هةولَةي لة سالَي 

هةولَي ئةدا ضارةسةري كصشةكاين بكات بة بةكارهصناين هصزة جيا جياكاين ناو عراق دذي يةكتري بص ئةوةي خؤي 
بةآلم ئةزموين هاتنة سةر دةستةآليت عبدول كةرمي قاسم وانةيةكي طرنطي دا بةو . وابةستةي هيضكامصكيان بكات

دا ضارةنوسي عبدول كةرمي قاسم يش بة هةمان 1963لة سالَي . كةسانةي كة عةودالَي دةستةآلت بوون لة عراقدا
 ئةزموين هاتنة سةر دةستةآليت عبدول كةرمي قاسم لة سالَي )11(. ئةجنامي دةستةآلتداراين ثصش خؤي طةيشت

ئةو أاستييةش ئةوةبوو كة . دا أاستييةكي بؤ هةموو ئةوانةي كة عةودالَي دةستةآلت بوون لة عراقدا سةملاند1958
بةلَكو بؤ , لة عراقدا بؤ هاتنة سةر دةستةآلت ثصويست بة بزواندين تةواوي طةيل عراق و أاثةأينصكي جةماوةري نيية

أفاندين دةستةآلت تةهنا ثصويستت بة أةزامةندي يةكص لة زلة هصزةكانة لةطةلَ هصزصكي ضةكداري بضوك كة بتوانن 
دةست بةسةر بنكة سةرةكيةكاين دةستةآليت أذصمدا وةك كؤشكي كؤماري و وةزارةيت بةرطري و دةزطاكاين 

تا كاتصكيش كة أذصمصكي نوصي عراق تواناي هةبصت بةرهةلَستكارةكاين قةآلضؤ بكات . أاديؤ و تةلةفيزيؤن دا بطرن
.بةآلم كة ئةو توانةيان نةما ئةوا كةسانصكي نوص دةبنة خاوةن دةستةآلت, دةستةآلت دةمصننةوةلة سةر   

 

 ئاذاوةي ناوخؤ
كارامةيي موستةفا بارزاين وةك سةركردة و جةنطاوةر أصزصكي زؤري بؤ ئةو ثياوة مةزنةي كورد هصناية كايةوة 
كةسنوري خصلَةكةي و ناوضةكةي بةزاند و وةك سةركردةيةكي نةتةوةيي لة دةرةوة و ناوةوةي كوؤدوستاندا 

بةآلم شصوازي سةركردايةيت كردين بارزاين كة زياتر لة خصآليةتيةوة نزيك بوو كصشةي ناوخؤيي دروست كرد . ناسرا
كصشة ناوخؤييةكاين  ثاريت دميوكرايت كوردوستان بةردةوام لة طةشةكردندا بوو . لةناو ثاريت دميوكرايت كوردوستاندا

 جيابونةوةكةي ثاريت دميوكرايت كوردوستان كؤتاي )12(. دا ئةو حيزبةي كرد بة دوو ثارضةوة1964 سالَي هةتا لة
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ئةمةش . بة كصشةكان نةهصنا و هةر زوو دواي جيابونةوةكة ئةو دوو بالَةي ثاريت كةوتنة ثصكداداين ضةكدارانة
.بةرةيةكي تري جةنطي بؤ بارزاين كردةوة جيا لة دوذمنة خصآليةتيةكاين و سوثاي عراق  

 
لةطةلَ ئةوةشدا كة  ثاريت دميوكرايت كوردوستان لة عراقدا لةسةر داخوازي بارزاين دروست كرا كاتصك ئةو لة 

ئةو زياتر .  بةآلم بارزاين خؤي هيض وةخت أصكخةر و سةرثةرشتارصكي سياسي نةبوو)13(, كؤماري مهاباد بوو
بةرصت و ثصي خؤش نةبوو ضةند و ضوين ثص بكرص لة اليةن حةزي دةكرد شؤأشي كورد تاك دةستانة بةأصوة

.ئةنداماين حيزبةوة  
 

أؤشنبرياين كورد ماوةيةكي دوور و درصذ بوو سةرطةرمي خةبات بوون و أصكخراوي سياسيان دروست كردبوو وة 
يةكص لةو أصكخراوانة كة حيزيب هيوا بوو هةتا . طةيل كورديان هاندةدا بؤ خؤ ثصشخسنت و خةبات كردن بؤ ئازادي

 وة هةمان )14(. دا تا لة دةست بةسةري و دوورخراوةي أابكات1943يارمةيت خودي بةرزانيان دا لة سالَي 
أؤشنبريان بوون كة ثاريت دميوكرايت كوردوستانيان دامةزراند و بةأصوةيان برد كاتصك بارزاين لة يةكيةيت سؤظصيت ثصشو 

.بوو  
 

بةآلم ئةوان بأبأةي ثشيت خةبايت , ’انةي كورد ئةطةرضي بة ذمارة كةم بوونئةو نةوة نوصية شارنشينة خوصنةوار
جةنطي جيهاين يةكةم و أماين ئيمثراتؤري عومساين و شؤأشي بؤلَشةظيكةكان لة . سياسي بوون لة كوردوستاندا

بةآلم خصلَة بةهصزةكاين كورد كة زؤر . أوسيادا طةشةيةكي باشي دا بةو توصذة خوصنةوار و خةباتطصرانةي كورد
بريتةسكانة لة كصشةي كورديان دةأواين ئاستةنط بوون لة أصي خةبايت أؤشنبرياين كورددا ضونكة خصلَةكان بة 

ذمارةي زؤريان و تواناي سةربازيان لة تواناياندا بوو بأيارةكان و ئامؤذطاريةكاين أؤشنبريان ثشت طوص خبةن وة 
. ةأصوةبردين كاروباري ناوخؤي حيزبةكانئةوان تةهنا وةك فةرمانبةر بةكار هبصنن بؤ ب  

 
 

دا كاتصك بارزاين بأيارصكي ئاطر بةسيت لةطةلَ عةبدول سةالم عارف دا كة سةرؤك كؤماري ئةو 1964لة سالَي 
كاتةي عراق بوو ئيمزا كرد بص ئةوةي أةزامةندي ئةنداماين نوسينطةي سياسي ثاريت دميوكرايت كوردوستان 

بةآلم ئةو ئةندامانة , هةندص لة ئةنداماين سةرةكي ئةو حيزبة ويستيان دذي ئةو كارةي بارزاين أاوةسنت, وةربطرصت
و اليةنطرةكانيان كة ذمارةيان نزيكةي ضوار هةزار كةسصك دةبوون لة اليةن اليةنطراين بارزاين يةوة لصيان درا و 

     )15(. بةرةو ئصران أاونران
 

ئةندامة جيابووانةي  ثاريت دميوكرايت كوردوستان ناوي دةركرد و بة مام بةأصز جةالل تالَةباين وةك ثصشةواي ئةو 
ئةوةش تاأادةيةك بة , مام جةالل سةر بة خصزانصكي ئايين ناسراو و خاوةن دةستةآلتة.  جةالل بة ناوبانط بوو

ثصضةوانةي ئةو أةوتة ثصشكةوتوخوازانةيةوة بوو كة دةي ويست دةستةآليت سةركردةي خصلَ و شصخةكان بةسةر 



 11

بةآلم مام جةالل جياوازييةكي هةبوو لةطةلَ سةركردةكاين تا . بزوتنةوةي أزطاري خوازي كورديدا كةم بكاتةوة
ئةو كاتةي كوردوستاندا ضونكة ئةو يةكةم سةركردةي كورد بوو لةو بةشةي كوردوستاندا كة هةندص خوصندين 

ي خةبايت نةتةوايةيت بوو وة كاري تري وةك شصخ و جطة لةوةش ئةو هةر لة مندالَييةوة سةرطةرم. زانسيت هةبوو
بةآلم بة بأواي من هةلَوصسيت سثاردين سةركردايةيت كردين ئةو بالَة جيا بووةي  ثاريت . سةرةك خصلَي ئةجنام نةدابوو

دميوكرايت كوردوستان بة بةأصز مام جةالل و ثشت طوص خستين كةسصكي بة تةمةنتر و خاوةن ئةزمونصكي سياسي 
زياتري وةك بةأصز ئيرباهيم ئةمحةد خةزوري مام جةالل كة نة شصخ بوو وة نة سةرةك خصلَ بوو أةنطة بةهؤي 

أةنطة ئةوة هةنطاوصكي سياسي بوبص وة ئةو بزوتنةوةية تازةية ويستصبصيت سود , يةكةم: يةكص لةم دوو هؤيةوة بوبص
. دةستةآليت ئةودا ثشتطريي بؤخؤيان مسؤطةر بكةنلة دةستةآليت ئاينيي مام جةالل وةر بطرصت و لة ناوضةكاين ذصر 

أةنطة أؤشنبرياين كورد تا ئةو كاتةش هصشتا لة خؤيان أانةبينيبص كة بتوانن بة شصوةيةكي سةركةوتووانة , دووهةمصش
هاتنة كايةي جةالل تالَباين , لةبةر هةركام لةم هؤيانة بوبص. سةركردايةيت بزوتنةوةيةكي سياسي و ضةكداري بكةن

ثردصكي طواستنةوة بوو لة كؤنةوة بؤ نوص لةو كاتة دياري كراوةي بزوتنةوةي أزطاري خوازي كوردي لة 
.كوردوستاين باشوردا  

 
بةلَكو , كصشةكاين أؤشنبرياين ناو بزوتنةوةي أزطاري خوازي كوردوستان تةهنا لة ناوخؤي كوردوستاندا نةبوون

 كورد ضونكة ئاسانتر بوو بؤ طةالين بياين كة ثشت بة شصخةكان و بصطانةش داين بةواندا نةدةنا وةك نوصنةري طةيل
دا لة 1964بةآلم ئةو جيابونةوةيةي لة سالَي . سةرؤك خصلَكان ببةسنت بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكانيان لة كوردوستاندا

ناو  ثاريت دميوكرايت كوردوستاندا أويدا وةك اليةنصكي طرنط لةناو بزوتنةوةي سياسي و ضةكداري كوردوستاين 
 دا كة بارزاين 1970 لة سالَي.  درصذةي كصشا1970أوي يةكةمي ئةو ملمالنصيةش تا سالَي . باشوردا خؤي سةثاند

هصزةكاين , ئاطربةستصكي ضوار سالَةي لةطةلَ دةولَيت عراقدا ئيمزا كرد بؤ دانوستاندن لةسةر ئؤتؤنؤمي بؤ كوردوستان
لة اليةن دةولَةتةوة ضةك كران كة ئةوةش يةكص لة ,  دةولَةت بوونمام جةالل كة ضةند سالَصك بوو اليةنطري

بةآلم ئةو كارةساتة .  ضةككردنةكةش بص ئاذاوة و ئاشتييانة بة أصوة ضوو)16(. مةرجةكاين ئاطر بةستةكة بوو
نةهامةتيةكي زؤري بة سةر بة أصزان جةالل تالَةباين و ئيرباهيم ئةمحةددا هصنا كة هةردووكيان كوردوستانيان بةرةو 

بةآلم مام جةالل وازي لة خةبايت سياسي نةهصنا و بارزانيش وةك نوصنةري كورد لة بةيروت , هةندةران بةجصهصشت
  )17(. ثايتةخيت لوبنان داينا

 

 ثاداشيت دةست تصوةردان
ري لة شةستةكان ثاداشتصكي زؤر باشي بةخشي بةوانةي كة دةستيان لة هاندان و بةأصوةبردين بزوتنةوةي ضةكدا

ئيسرائيل بة بةكار هصناين ثارةيةكي كةم و ضةند أاوصذ . كوردوستاندا هةبوو بةتايبةيت بؤ وآلتاين ئصران و ئيسرائيل
تواين زيانصكي باش بة سوثاي عراق بطةيةنن و ذمارةيةكي زؤريشان , كارصك كة بؤ بارزاين ناردبوو لة شةستةكاندا

لة ,  ئةطةر ئيسرائيل ئةوةي نةكرداية)18(. لص بكوذن و بةشصكي باشي سوثاي عراق سةرطةرمي شةأي ناوخؤ بكةن
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ا كة شةأ لة نصوان وآلتاين عةرةيب و ئةواندا أويدا ئةوا نرخصكي هصجطار زياتري دةدا لةسةر خاكي د1967
شاي ئصرانيش بصطومان زؤر خؤشحالَ بووة بةو دةستةآلتةي كة . وآلتةكةيان بؤ ثصشطرتن بةو بةشةي سوثاي عراقي

هةروةها بةهصز كردين بارزاين لة . هةيبوو لة دةست تصوةرداين ناو عراقدا بةهؤي ثةيوةندي نصوان خؤي و بارزاين يةوة
اليةن ئصرانةوة سودصكي طةورةتريشي بةو وآلتة طةياند ضونكة  بارزاين بؤ أازيكردين شاي ئصران ئامادة بوو 

وة بة هيض شصوةيةك أصطةيان ثصنةدات كة ئةوانيش بزوتنةوةيةكي ضةكداري , كوردةكاين ئصران بكات بة قورباين
بارزاين ئةمةندة سوربوو لةسةر ئةو أصبازةي كة فةرماين كوشنت و تةسليم كردنةوةي ضةندين . لةو وآلتةدا دامةزرصنن

   )19(. خةباتكاري كوردي ئصراين دا
 

 سةراين دةولَةت خةريكي لةناوبردن و بؤ مسؤطةر كردين دةستةآلتيان, لة حةفتاكانيشدا عراق هةر وةك خؤي بوو
. الواز كردين نةياراين أذصمةكةيان بوون وة بؤ طةيشنت بةو ئاماجنةشيان لة هيض كردارصك سلَيان نةدةكردةوة

ئاطربةست و طفتوطؤش لةطةلَ كوردةكاندا وةك دةركةوت تةهنا تةكتيكصكي كايت بوو وة بةشصك بوو لة ثالين 
أذصمي بةعس لةئاسيت وآلتيشدا تواين حيزيب كؤمؤنيسيت عراقيش فريو بدات و . دةولَةت بؤ ثتةو كردين دةستةآلتيان

بةآلم كؤمؤنيستةكان شاد بوون بةوةي كة , بيان هصنصتة ناو حكومةتةكةيانةوة بص ئةوةي دةستةآلتصكي ئةوتؤيان بداتص
ةتايبةيت دواي ئةوةي عراق ثةميانصكي ثازدة ب. حيزبةكةيان بة أةمسي داين ثصدا نرا و مايف كاركردنيان بة ئازادي ثص درا

حيزيب كؤمؤنيسيت عراق نةك هةر خؤشحالَ بوون بة , سالَةي هاوكاري كردين لةطةلَ يةكصيت سؤظصتدا ئيمزا كرد
دا اليةين دةولَةتيان طرت وضاالكانة هاوكاري 1974بةلَكو لة شةأي يةك سالَةي , ثةيوةنديان لةطةلَ دةولَةتدا

. سوثاي عراقيان كرد لة سةركوتكردين طةيل كورددا  
 

بصطومان ثةيوةندي عراق و سؤظييةت و ثةمياين ئاشيت و ئاطربةست لةناو عراقدا نةك هةر خؤرئاواي نيطةران كرد 
دا 1967 ضونكة لةطةلَ ئةوةشدا كة لة جةنطي )20(. بةلَكو هةندص لة وآلتاين ناوضةكةشي خستة دلَةأاوكصوة

بةآلم ئيسرائيل هصشتا هةر لة مةترسيدا بوو ضونكة هيض , وةيةكي خراث دؤأاندعةرةبةكان شةأةكةيان بةشص
بؤية ئيسرائيل زؤر بةطرنطي دةزاين كة . ثةميانصكي ئاشيت لة بةيين ئيسرائيل و وآلتة عةرةبييةكاندا بةئةجنام نةطةيشتبوو

شةأي كورد و دةولَةت لة عراقدا تادةتوانصت درصذة بكصشصت بؤئةوةي أذصمي عراق سةرقالَي كصشةكاين ناوخؤي 
ئةو دياردانةش هةموو هؤكار بوون تا دةوري . شاي ئصرانيش هصشتا ضاوي لة كصشةي سنور بوو لة كةنداودا. بصت

دواي ئةوةش كة بؤ هةموان ئاشكرا بوو كة دةولَةيت عراق نيةيت . موستةفا بارزاين لةناوضةكةدا زؤر طرنط بكات
كاري بارزاين ئاسانتر كرد , ةي كوردةكان بةشصوةيةكي أةوا ضارةسةر بكاتخاوصن نيية و نةي دةويست كة كصش

و بةلَكو ثالَيشي ثصوةنا تا لةطةلَ عراقدا أصك نةكةوصت و يارمةيت لة وآلتاين تر وةربطرصت بؤ شةأ لةطةلَ أذصمي 
أذصم ضةندين جار , عراقدا ضونكة كاتصك بةناو ئاطربةستصكي أةمسي لة بةيين دةولَةت و بارزانيدا هةبوو بؤ طفتوطؤ

.هةولَيدا كة بارزاين و كوأةكاين تريؤر بكات  
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. ئةمريكا و ئيسرائيل و ئصران بةلَصين ضةك و ثارةيان دا بة بارزاين بؤ بةردةوام بوين لة دذايةيت كردين دةولَةيت عراقدا
بارزاين , صككةوتنصك كة ضوار سالَةكةي ئاطربةست كؤتايي ثصهات و دةولَةت و كوردةكان نةطةيشتنة أ)21(

ئةو بأيارةش دووبةرةكييةكي تريشي لة ناو ثارتيدا دروست كرد و ئةم جارةيان . فةرماين دةستثصكردنةوةي شةأي دا
هةتا يةكص لة كوأةكاين بارزاين خؤي لةناو ئةو ئةندامانةدا بوو كة دذي بأيارةكةي بارزاين بوون بؤ 

  )22(. هةلَطريساندنةوةي شةأ
 

. دا ثصكدادان لة نصوان سوثاي عراق و هصزي ثصشمةرطةي كوردوستاندا دةسيت ثصكردةوة1974لة مانطي سصي 
.زؤربةي جةماوةري كورد اليةين بارزانيان طرت و ضونة شاخةكاين كوردوستان تا دذي سوثاي عراق جبةنطن  

 
ت خةرجي ئةو جةنطة لة ناوضةكاين ذصر دةستةآليت بارزانيدا هيض سةرضاوةيةكي داهات بوين نةبوو كة بتوانص

بؤية هةر لة سةرةتاوة ئاشكرا بوو كة بارزاين دةسيت دابووة , طةورةية و ثصداويستيةكاين جةماوةر دابني بكات
. تاوصرصك كة بؤ ئةو زؤر قورس بوو وة لة توانايدا نة بوو سةربةخؤ فأصي بدات بؤ ئةو شوصنةي مةبةسيت بوو

كاتصكيش كة ئةو بصطانانة بأيارياندا دةسيت , تةنانةت بؤ أاطرتين تاوصرةكة بارزاين ثصويسيت بة دةسيت بصطانة هةبوو
تاوصرةكة هةرةسي هصنا و بارزاين و خةوةكانيشي بؤ دواأؤذصكي باشتر بؤ كوردوستان لةناو , يارمةتييان بكصشنةوة

.برد  
 

دا زؤربةي ئةو بةآلم هةر لة هةفتةكاين سةرةتاي شةأةكة, بةطشيت شةأةكة نزيكةي سالَصك درصذةي كصشا
. كوردانةي كة ضةكدار نةبوون بؤ ناو خاكي ئصران طواسترانةوة تا ذيانيان لة مةترسيي بؤردوماين عراق بثارصزن

هةموو ثةنابةرةكان لة ئصران لة اليةن ئةو وآلتة و أصكخراوة نصونةتةوةييةكانةوة خواردن و شوصين ذيانيان بؤ دابني 
هةروةها هصزة ضةكدارةكاين ناو كوردوستانيش . كرابوو لة ضةندين ئؤردوطاي ثةنابةريدا لة نزيك سنورةكانةوة

كاتصك كة . بةردةوام ثصويستيان بة خواردن و ضةك و تةقةمةين هةبوو كة بة أصطاي ئصراندا بؤيان دةهات
كاتصكيش كة . ئصران يارمةتييةكاين خؤي كةم دةكةردةوة, كوردةكان هصزةكاين عراقيان ثاشةكشص ثص دةكرد

ئصران يارمةتييةكاين زياد دةكرد و هةتا هةندص لة سوثاي ئصراين دةنارد , وثاي عراق كوردةكاين ثاشة كشة ثصدةكردس
 بةو سياسةتةش شاي ئصران دةيتواين )23(. كة جلي كوردييان لةبةر دةكرد و يارمةيت كوردةكانيان دةدا

.بةئةندازةيةكي ثصويست زةغت خباتة سةر عراق تا سةر بؤ خواستةكاين ئصران دانةوصنصت  
 

يةكةم شاي ئصران بوو كة دةيزاين كات : دوو ثياو لةو شةأةدا زؤر سوربوون لةسةر طةيشنت بة ئاماجنةكانيان
طةيشتووة بؤ ئةوكة هةموو كةسصك و وآلتصك بةكار هبصنصت بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكاين و عراق ناضار بكات 

ش جصطري سةرؤكي ئةوساي عراق سةدام بوو كة سوربوو لة دووهةمي. بةشصك لة سنوري خؤي بدات بة ئصران
سةر بؤ ئصران دانةوصنصت و بةشصكي عراق بدات بة , بةآلم ئةو ئامادة بوو ئةطةر ضاري نةما, سةر ثاراستين أذصمةكةي

دا ئةو دوو ثياوة لة جةزائري كؤبونةوة و طةيشتنة 1975لة سالَي . ئصران بةآلم ئؤتؤنؤمي نةدات بة كوردةكان
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ي كوردةكان هصنا و بةشصوةيةكي زؤر دلَتةزصنانةش كؤتاي بة سةردةمي 1974أصككةوتنصك كة كؤتاي بة أاثةأيين 
.خةبايت مةال موستةفاي بارزان لة كوردوستاندا هصنا  

 

 دةستثصكردنةوة
, ةوي طريابصتبؤ يةك دوو مانط كوردةكاين باشور بزوتنةوةيةكيان نةبوو كة لةاليةن يةكص لة وآلتاين بيانييةوة جلَ

بةآلم خةبايت سياسي لةناو نةضوبوو وة بة شصوةي هنصين ضةند أصكخراوصكي سياسي كة لةسةرةتاي هةفتاكانةوة 
 يةكص لةو رصكخراوانةي كة زؤر كارامة بوون و )24(. مجوجؤلَيان هةبوو هصشتا هةر بةردةوام بوون لة خةبات

أصكخراوي كؤمةلَة بوو كة لةاليةن , دةورصكي باشيان هةبوو لة أصكخستين جةماوةر و هةلَطريساندنةوةي شؤأشدا
.بةأصز شاسوارةوة ناسراو بة ئارام بةأصوة دةبرا  

 
سوريا كة يةكص لة وآلتة بضوك و . ئةو هةلومةرجة سياسية نوصية لة ناوضةكةدا لة بةرذةوةندي سوريا نةبوو

دوذمنايةيت هةية لة بةيين ئةو دوو بالَةي حيزيب بةعس هةذارةكاين عةرةبة بةردةوام لة ملمالنصداية لة طةلَ عراقدا و 
باشترين أصباز بؤ سوريا كة أذصمي عراق الواز بكات . كة هةردوو وآلتاين سوريا و عراقيان لةذصر دةستةآلتداية
لةبةر ئةوةش كة هصزي بةرهةلَستكاري غةيرة كوردي . ئةوةية كة دةسيت هةبصت لةناو كاروباري ناوخؤي عراقدا

لةو سةردةمةدا لة عراقدا زؤر كةم و بصهصز بوو وة سورياش زوو ئاطاداري ئةوة بوو كة ئصران نيازي هةبوو دواي 
بؤيية سورياش . طةيشنت بة ئاماجني خؤي واز لة بارزاين هبصنصت و شؤأشي ضةكداري كورديش لة عراقدا بتوصنصتةوة

ؤ كوردةكان دروست بكات كة لةذصر دةستةآليت هةولَي ئةوةي ئةدا كة بزوتنةوةيةكي تري ضةكداري لة عراقدا ب
  )25 (.ئةو كةسةش بةأصز مام جةالل بوو, بؤ ئةو كارةش سوريا كةسصكي زؤر اليةقي لةبةر ضاو طرتبوو. خؤيدا بن

 
 كةس لةو بأوايةدا نةبوو كة كورد 1975بةثصي هةر هةلَسةنطاندنصكي ذيرةكي دواي شكست و ئاشبةتالَي سالَي 
ضونكة كرداري ذيرةكي ئةوة دةبوو كة . جارصكي تر بأوا بة بصطانة بكات و ثالين شؤرشيان لةطةلَدا دابأصذصت

كورد خؤشيان دةست نةدةنة ضةك تا دلَنيا نةبن كة دةتوانن ثشت بةخؤيان ببةسنت و بص يارمةيت و دةست 
ض دةرسصكي لة أوخاين شؤأشي بةآلم يا ئةوةتا كورد هي. تصوةرداين وآلتاين دراوسص أاثةأن و ئازادي بةدةست هبصنن

تالَباين بةهةيل زاين كة , يان ئةوةتا دواي ئةو شكةستة طةورةيةي بةسةر بارزانيدا هات, وة وةرنةطرت1974
سةركردايةيت شؤأشصكي كوردي بكات بص ئةوةي ثصشبأكصيةكي زؤر بكات لة ناوةندة ديصلؤماسيةكاندا كة وةك 

سةركردةي شؤأشي كورد حسايب بؤ بكرص ضونكة بارزاين وازي لة خةبات هصنابوو وة لة سةرةتادا وا دةردةكةوت 
كة كوأةكانيشي يان ثاريت بةطشيت بةو زووانة نيازي خةبايت ضةكدارييان نةبوو ئةوةش مام جةالل ي وةك تةهنا 

.سةركردةيةك لة طؤأةثاين بزوتنةوةي ضةكداري كورديدا دةهصشتةوة  
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ا لة بآلوكراوةيةكدا لة دميةشق بانطةوازي دروست كردين د1975 شةشي لة سةرةتاي مانطي, هؤكار هةرضي بوبص
دا ي ن ك لةناو خاكي كوردوستاين عراقدا 1976 لة )26(. أاطةصندرا, ي ن ك,يةكصيت نيشتيماين كوردوستان 

سوريا خؤي يةكص لةو وآلتانةية كة بةشصكي ,  سةرسوأمان لةوةدا بوو)27(. دةسيت بةضاالكي و خؤ أصكخسنت كرد
سوريا نةك هةر هيض مافصكي نةداوة بةكوردةكاين ذصر . كوردوستاين ثصبأا لة كايت ثارضةكردين خاكي كوردوستاندا

بةلَكو بةشصكي زؤري كوردةكاين ئةو وآلتة هةتا مايف هاووآلتصتيشيان نيية لة سوريادا واتة ئةو , دةستةآليت خؤي
ن وةربطرن يان داراي لةسةر خؤيان تاثؤ بكةن وة هةتا ناتوانن كوردانة ناتوانن بة شصوةي ياساي بةلَطةنامةي خوصند
 بةآلم كوردي ذصر دةستةآليت عراق ثشت بة وآلتصكي )28(, مؤلَيت جوتطرتن وةرطرن لةكايت شوكردن و ذن هصنانا

.   وةك سوريا دةبةستص بؤ ئازادكردين خؤي  
 

بصطومان زؤر وآليت تر بةاليانةوة باش نةبوو كة بزوتنةوةي أزطاري خوازي كورد بةتةنيا لة سورياوة سةرثةرشيت 
بةأصزان ئيدريس و مةسعود لة : بؤية زوو بةئاطاداري و أةزامةندي ئصران و توركياش دوو كوأي بارزاين, بكرص

دا سةركردايةيت كاتيي ثاريت يان دامةزراند كة ثصك هاتبوون لة ئةندامة كؤنةكاين ثاريت كة 1976مانطي هةشيت 
بةآلم , هةروةها ضةند خةباتكارصكي تر كة طلةييان لة سياسةيت بارزاين هةبوو, طري بارزاين بوونهصشتا اليةن

 ئةو ئةندامانة أصكخراوي سياسي خؤيان دروست كرد بؤ )29(. بةأادةيةك نا كة بضنة ناو يةكصتصكةي مام جةاللةوة
.هةمان مةبةسيت هةلَطريسانةوةي شؤأش لة كوردوستاين باشوردا  

 
لةطةلَ ئةوةشدا كة بةسةرزاري كوردوستاين باشور لةو قؤناغة مصذوييةدا ضةندين أصكخراوي سياسي و حيزيب 

ديسان لة . بةآلم لة واقيعدا ملمالنصي نصوان تالَةباين و بارزاين بالَي بةسةر أوداوةكاندا كصشابوو, جياجياي هةبوو
ةأي براكوذي تةرخان كرد كة ئةوةش كوردوستاندا كصشةي ناوخؤ زؤربةي كؤشش و خةبايت جةماوةري بؤ ش
دا دةسيت ثصكرد و وةك ثصشتر 1964أوي دوهةم و ثةرةثصدةري ئةو ئاذاوة ناوخؤييةي ثاريت بوو كة لة سالَي 

هةلومةرج لةو , لةبةر نةبوين ناوضةي ئازاد و بةهصزي أذصمي عراق.  بةردةوام بوو1970ئاماذةم ثصكرد كة تا سالَي 
,  كة شةأي ئصران و عراق دةسيت ثصكرد1980وة تا 1976بةآلم لة , ساآلنةدا هصجطار سةخت بوو بؤ ثصشمةرطة

زؤر كةم هصزي ثصشمةرطة أوبةأوي أذصمي عراق بوونةوة ضونكة لةو ماوةيةدا ئةو ثصذمةرطانةي شوصن ئةو حيزبانة 
بةسةدان الوي كورد كةوتبوون تا خةبايت كوردايةيت بكةن بة شةأي ناوخؤوة سةرقالَ كرابوون و خوصن ساردانة 

. خوصين يةكتريان أشت بةناوي خةبايت كوردايةتييةوة  
 

 كورد لة سةردةمي جةنطي ئصران و عراقدا
بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا كة . أماين ثاشايةيت لة ئصراندا بةرةيةكي تري خةبايت ضةكداري كوردي كردةوة لةو وآلتةشدا

كوردةكاين ئصران نةيان تواين , ئصران لة ضةند سالَي سةرةتاي شؤأشي ئيسالميدا شصواو و بص سةرةو بةرة بوو
ثصش . كاريطةريانة خؤيان أصك خبةن تا بتوانن دةستةآلت بطرنة دةست و بةرةنطاري ئةو أذصمة نوصيةي ئصران ببنةوة
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ا لة أاثةأين هيض ثيالنصكي دياري كراو لةئارادا نةبووكة كورد ضؤن هةلومةرجةكة بقؤزنةوة ئةطةر أاثةأينصك أويد
بةآلم ئةوانيش بةجيا , لةطةلَ ئةوةشدا كة حيزيب دميوكرايت كوردوستاين ئصران و كؤمةلَة خصرا وةطةأ خرانةوة. ئصراندا

و هةركةس بؤ حيزيب خؤي كاري دةكرد و هةر زووش وةك كوردةكاين عراق كةوتنة ثصشبأكص كردن و شةأ 
 ئةو كارةش هصجطار الوازي كردن و تا أادةيةكيش )30(. كردن لةطةلَ يةكتريدا بؤ سةثاندين دةستةآليت حيزبييان

جةماوةري لةوان و لة خةبات دلَ سارد كردةوة و هصزةكاين دةولَيت ئصرانيش توانيان هةموو شار و شرؤضكةكاين 
.كوردوستان داطري بكةن و ثصشمةرطةكان بةرةو سنورةكان ثاشةكشة ثصبكةن  

 
عراق بةهةيل زاين كة ئةو , ثةأيبوو بةسةر شؤأشي ئيسالمي ئصراندادا كة ماوةيةكي زؤر كورت تص1980لة سالَي 

دا دابوي بة ئصران زةوتيان بكاتةوة و هةتا هةولَيشيدا بةشصكي خاكي ئصرانيش بؤ خؤي 1975ناوضانةي لة سالَي 
سةدام حسةين كة ئةوكات ببوو بة . داطري بكات بةتايبةيت لةو ناوضانةدا كة ثأ نةوتن و دانيشتوانةكانيان عةرةبن

سةرةك كؤماري عراق أصككةوتن نامةكةي جةزائريي لةسةر تةلةفيزيؤين دةولًةت بةبةر ضاوي خةلَكةوة دأاند و 
وة ئةم أذصمة نوصيةي ئصران بةندةكاين أصككةوتن نامةكةيان , أصكةوتن نامةكة لةطةلَ أذصمي ثصشوي ئصران بوو: "ويت

  )31 (."خصكي نةماوةثصشصل كردووة بؤية أصككةوتن نامةكة هيض باية
 

هةروةك ثصشتر لة مصذوودا كوردةكان ثارة و . جةنطي ئصران و عراق دةورصكي طرنطي دا بة كورد لة هةردوو وآلتدا
لةهةردوو وآلتدا ذمارةيةكي زؤر لة خصلةكان بوون بة . ضةكيان بةسةردا دابةش دةكرصت تاشةأي بصطانة بكةن

بازرطاين شةأ و ضةكي جاشصتييان كردةشان بؤ أذصمةكانيان بص طوصدان بة هةموو ئةو تاوانانةي دةرهةق بة 
بصطومان بازرطاين كردن بةشةأةوة تةهنا بؤ جاشةكان تةرخان . طةلةكةيان كرابوون لةاليةن ئةو أذصمانةوة

ارة و كوردةكاين ئصران لةطةلَ عراق أصككةوتن تا ث. ثصشمةرطةش دةستصكي باآليان هةبوو لةو مامةلَةيةدا, نةكرابوو
ضةك وةرطرن و شةأي أذصمي ئصران بكةن وة كوردةكاين عراق لةطةلَ ئصران أصككةوتن بؤ ثارة و ضةك تا 

لة سةرةتادا ثةيوةندي ئصران بة كوردةكاين عراقةوة تةهنا لة أصي سةركردايةتية كاتص كةي . شةأي عراق بكةن
يش لةهةولَي ئةوةدا بوو كة بؤ هةمان مةبةست , ي ن ك,بةآلم دةبصت ئاماذة بةوةش بكرصت كة , ثارتييةوة بوو

وة , ي ن ك,بةآلم لةسةرةتادا دارودةستةي خومةيين أازي نةبوون ثةيوةندي بة , ثةيوةندي بة ئصرانةوة ببةستصت
ي ن ك نوصنةري : "كاك نةوشريوان موستةفا ئةم بةسةرهاتة لة يادداشتةكانيدا بةم شصوةية باس دةكات. بكةن

بةآلم , ري خومةيين لة فةرةنسا كاتصك خومةيين هصشتا لةو وآلتة بوو بؤ دامةزراندين ثةيوةنديناردة الي دةستةودا
ثياواين خومةيين بة نوصنةري ي ن ك يان وتبوو كة جارص بزوتنةوة ئسالمصكةي خومةيين ثصويستيان بة يارمةيت ي ن 

 بةهةر حالَ ي ن ك بصبةش نةبوون لةو ثارة و ضةكةي كة لةاليةن ئصران و عراقةوة دةبةخشرايةوة )32(" ك نيية
ضونكة ي ن ك يارمةتييةكي زؤري كوردةكاين ئصراين داو ئةوانيش بةشصكيان لةو ثارة و ضةكةي كة لة عراق وةر 

دا ئصران و ي ن ك يش أصككةوتن و ثةيوةندي نصوانيان زؤر 1986بةآلم لة سالَي , دةطرت دةياندا بة ي ن ك
ن و عراق ذمارةي ئةو كةسانة كة ثةيوةندييان بة هصزي ثصشمةرطةوة دةكرد زؤر زياد شةأي ئصرا) 33(. . بةتني بوو

, كرد ضونكة ثياواين طةنج لة هةردوو وآلتدا بةثصي ياساي زؤرةملص دةبوو سةربازي بكةن و بضنة بةرةكاين جةنط
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بةآلم زؤربةي ئةو طةجنانة حةزيان نةدةكرد خؤيان بؤ شةأي نصوان ئةو دوو دووذمنةي كورد بة كوشت بدةن بؤية 
يانصش دةبوون بة ثصشمةرطةي , أايان دةكرد و لة ناوضة ئازادكراوةكاين ذصر دةستةآليت ثصشمةرطةدا يان دادةنيشنت

.اليةنصك  
 

بةآلم لة هةمان , جةنطي ئصران و عراق قةبارةي شؤأشي كوردي لة هةردوو وآلتدا ئالَساند و طةورةي كردن
ةندصيت شؤأشطصأانةي لص سةندنةوة و كردين بة بةشصكي جيانةكراوةي شةأةطشتيةكةي كاتيشدا قويت دان و تايبةمت

دا كة شةأةكة 1988لة سالَي . ئةو شةأةي كوردوستاين وصران كرد لة هةردوو ديوي سنورةكة, ئصران و عراق
شؤأشي كوردةكانيش ثةأةوازة و ثةرتوبآلو , وةستا و يارمةيت بؤ كوردةكانيش لةاليةن هةردوو الوة كةم كرايةوة

بؤوة و بةرةو نةمان ضوو بةتايبةيت لة عراق كة أذصم هصرشة شومةكاين ئةنفايل دةستثصكرد و ثامشاوةي هصزي 
ثصشمةرطةي بةرةو توركيا و ئصران أاونا زؤربةي كوردوستانيشي وصران كرد و بةسةدان هةزار كوردي بصتاوانيشي بص 

  )34 (.رياوانة لة طؤأي كؤكوذيدا لة خواروي عراق لةناو براونسةروشوصن كرد كة بة ثصي هةندصك هةوال ئةو ط
 

جارصكي تريش أاثةأيين كوردةكاين باشور لةناو ضوو بص ئةوةي سودصكي ئةوتؤي بةو بةشةي كوردوستان 
بةآلم هةندص لة كوردي ئةو بةشةو سةركردةكانيان لة وآلتاين دةوروبةرةوة ضاوةأواين كارةساتصكي , طةياندبص

ضاوةأواين كوردةكانيش ئةوةندةي . ناوضةيي يان جيهاين بوون كة سةرلةنوص شؤأشةكةيان بؤ هةلَطريسصنصتةوة
دا لة اليةن سوثاي عراقةوة هةلومةرجصكي لةباري هصنايةكايةوة 1990نةخاياند ضونكة داطريكردين كوصت لة سالَي 

.كة بزوتنةوةي ضةكداري كوردي لة عراقدا طةشة بكاتةوة  
 

ئةطةرضي ثاريت كرصكاراين . ردةكاين باكوريش خةبايت ضةكدارييان دذي دةولَةيت توركيا بةرثاكرددا كو1984لة 
بةآلم دةستدانةضةكيان دياردةيةكي خؤمالَي و سروشيت نةبوو , كورد ماوةيةكي درصذ بوو لة توركيادا خةبايت دةكرد

بةلَكو سوريا هاندةر و يارمةيت دةرصكي طةورةي ئةوانيش بوو لة دابينكردين ضةك و تةقةمةين و مةشقي ثصويست بؤ 
يةكةم سوريا كصشةي : دوو هؤي سةرةكي ثالَي بة سورياوة نا لةو سةردةمةدا ئةو كارة بكات.  ثصشمةرطةكانيان

لة طفتوطؤ لةسةر ئةو بابةتانة , ئاو و سنوري هةية لةطةلَ توركيادا و ئةطةر هصزصكي دذي توركياي لة دةستدا نةبصت
دووهةم ئةوكاتة هصشتا جةنطي سارد بةردةوام بوو وة سوريا سةر بة . صكي باش ناطات لةطةلَ توركيادابة هيض ئاماجن

سؤظيةت و توركياش سةر بة خؤرئاوا بوو بؤية سروشيت بوو بؤ ئةو دوو وآلتة كة دةست لة كاروباري يةكتريدا 
سوريا سودصكي زؤر طةورةي لة ث ك ك كرد و بة زؤربةي ئاماجنةكاين طةيشت لةطةلَ توركيادا كة . وةردةن

أازي بوو سنوري خؤي بةسةر ث ك ك دا داخبات كة بوو بة هؤي الوازكردين ث ك ك ةو دةستطريكردين 
  )35 (.سةركردةكةيان لةاليةن دةستةآلتداراين توركةوة
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 شةأي كوصت و كوردةكاين باشور
وثةميانةي دواي داطري كردين كوصت دامةزرابوو خةباتطصأاين كورد كةوتنةخؤ و ئامادةبوون كة ئةطةر ئةو هصزة ها
 لةناو عراقيشدا كوردة ضةكدارةكاين سةربة )36 (.نيازي بة بةكار هصناين كورد بوو ئةوا كورد بةدةنطيانةوة بضصت

أذصم ترسي ئةوةيان هةبوو كة أةنطة دوادواي أذصمةكةي سةدام بصت لة عراقدا بؤية ئةوانيش كةوتنة خؤ و 
أصككةوتين هنصنيان لةطةلَ سةركردةي ثارتة كوردييةكاندا بةست و بةلَصين اليةنطري و يارمةتيدانيان ثصدان لة ئةطةري 
أاثةأيندا بةمةرجص ثارتة كوردييةكان لة تاواين جاشةكان خؤشنب و لة أذصمي داهاتوشدا دةستةآلتيان لةطةلَدا دابةش 

أصك كةوتن لةطةلَ , دييةكاين تصدا بوون لةو سةردةمةدا بة لةبةرضاوطرتين ئةو الوازييةش كة ثارتة كور)37(. بكرص
.جاشةكاندا ثصويستييةكي طرنط بوو وة بص يارمةيت ئةوان أذصم بةئاساين لة كوردوستان دةرنةدةكرا  

 
داواكاري هصزة هاوثةميانةكان بؤ طةيل عراق بةطشيت كة أاثةأن لةاليةن سةرؤك كؤماري ئةوساي ئةمةريكاوة 

 جؤرج بووش داواي )38(. جؤرج بووشةوة هات لةكاتصكدا كة هصشتا شةأي ئازاد كردين كوصت بةردةوام بوو
لةطةيل عراق كرد كة أاثةأن دذي أذصمي عراق وة ئةمريكا ثشتطريي و يارمةيت طةيل عراق دةكات لة 

لَ كرد و بةآلم دواي ئةوةي كة أذصمي عراق دؤأاندين لة شةأةكةدا قبو, طةيل عراق أاثةأصن. أاثةأينةكةياندا
لةطةلَئةوةشدا كة تةهنا لة ضةند أؤذصكي كورتدا زؤربةي . أصككةوتن نامةي ئاشيت بص قةيدوشةريت ئيمزاكرد

بةآلم ئاطربةستةكةي نصوان أذصمي عراق و هاوثةميانةكان و نةبوين , باشوري عراق لة أاثةأيندا بوون
. سياسةيت هاوثةميانةكان و ئةمةريكاشي طؤأي, سةركردايةتيةكي متمانة ثصكراو بؤ أاثةأينةكةي طةيل عراق

أاثةأينةكةش ئةوةندة بةهصز نةبوو كة بتوانصت بةبص يارمةيت دةرةوة لةسةر ثصي خؤي أاوةستصي و أذصمي عراق 
وة ئةو يارمةتييةش كة جؤرج بووش بةلَصين . بطؤأص و جيهان ناضار بكات كة أذصمصكي نوص لة عراقدا قبولَ بكةن

نةك هةر هيض يارمةتييةك نةدرا بة طةيل عراق بةلَكو أذصمي .  دةيانداتص ئةطةر أاثةأن درؤ بوودابة عراقييةكان كة
  )39 (.عراق مؤلَةيت ثصدرا كة هةيل كؤثتةرة جةنطييةكاين بةكارهبصنصت بؤ زووتر سةركوتكردين أاثةأينةكة

 
بةآلم دواي , لةطةلَئةوةشدا كة كوردةكان أصكخستنيان باشتر بوو وة بةثةلة نةبوون لة أووبةأوو بونةوةي دوذمندا

هةفتةيةك أاثةأين لة خواروي عراق ئةوانيش أاثةأين و شارةكاين كوردوستانيان بة زؤربةي كةركوكيشةوة أزطار 
.كرد  

 
أذصمي عراق زؤر بةخصرايي أاثةأيين جةماوةري لة خواروي عراقدا سةركوت كرد و ثاشان زؤربةي هصزي خؤشي 

كان لة باكوري عراقدا تةرخان كرد بصئةوةي هيض وةخت بةفيأؤ بدات و مؤلَةت بدات بة بؤ سةركوتكردين كوردة
.أاثةأينةكة كة سةركردايةتييةكي بةتوانا دامبةزرصنن  
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, كاتصك عراقييةكان بينييان كة أذصم مؤلَةيت ثصدراوة هةرجؤرة ضةكصك بةكارهبصنصت بؤ سةركوتكردين أاثةأينةكة
ترس و دلَةأاوكصيةكي زؤر كةوتة ناو خةلَكةكةوة و ضةندين مليؤن عراقي كورد و عةرةب نةتةوةكاين تريش لة 
باكور و بةشوري وآلتةكةوة لة أةوصكي طشتيدا أايان كرد و ضوون بؤ وآلتاين دةوروبةر و طةورةترين كصشةي 

ةي دلَتةزصين ئةو ئةوةش ئابأوو ضونصك بوو بؤ هصزة هاوثةميانةكان ضونكة بةردةوام وصن. ثةنابةرييان دروست كرد
هصزة . خةلًكة فريوو دراوة لةسةر شاشةي تةلةفيزيؤن و لة ثةأةي طؤظار و أؤذنامةكاين جيهاندا بآلو دةكرانةوة

بةآلم لةوصشدا ضاوةأصيان كرد هةتا أذصم سةروةري , هاوثةميانةكان خصرا كةوتنةخؤ تا كصشةكة ثينةوثةأؤ بكةن
خؤي بةسةر هةموو عراقدا سةثاندةوة ئينجا بأياري ناوضةكاين دذة فأين يان دا لة باكور و باشوري عراقدا بؤ 

.ثاراستين ئةو عراقيانةي كة هصشتا نةكوذرابون تا ثصشيان ثص بطرن و ضيتر وةك ثةنابةر نةضنة ناو وآلتاين دراوسصوة  
 

بةردةوام بوون لة لة كوردوستان بةهؤي ثصشتر خؤ ئامادةكردن و أصكخستين أاثةأينةكةوة بةشصكي هصزي ثصشمةرطة 
ئةو بةشةي , ئةطةر دروستكردين ناوضة دذة فأينةكان لةبةرضاو بطرين. جةنطدا و وآلتيان بةجص نةهصشت

ثصشمةرطةكان كة لة كوردوستاندا مابونةوة تواناي طةشةكردن و بةردةوامي شةأي ثارتيزانييان بؤ أةخسابوو 
بةآلم أذصميش دةيزاين كة هةندص كصشةي زؤر طةورةيان لةثصشة و دةستةويةخةبوون لةطةلَ . لةطةلَ أذصمدا

كوردةكاندا لة بةرذةوةندييان نيية و دةبصت دوا خبرصت بؤية طفتوطؤ لة نصوان دةولَةت و نوصنةري كوردةكاندا دةسيت 
دا كة هصزة هاوثةميانةكان لة كوردوستان كشانةوة و  تةهنا هصزصكي بضوكيان 1991بةآلم لة مانطي شةشي , ثصكرد

عراق داخوازصكاين زياد كرد و لة كوردةكاين , توركيا بةجصهصشت بؤ ضاودصريكردين ناوضةي دذة فأيين باكورلة 
 كة طفتوطؤي نصوان كورد و دةولَةت سةري )40(. دةويست كة ضةكة قورسةكانيان و أاديؤكانيان بدةن بةدةستةوة

. أذصم دةزطاكاين دةولَةتيي لة هةندص ناوضةي كوردوستان كصشايةوة و ئابلؤقةي ئابوريشي خستة سةريان, نةطرت
بةآلم ناوضة طرنطةكاين وةك ,  ئةو ناوضانة لةو كاتةدا طرنطييةكي ستراتيجي و ئابوري ئةوتؤي بؤ أذصم نةبوو)41(

.كةركوك و خانةقني بةشصك نةبوون لة كشانةوةكةي أذصم  
 

انةوةي أذصم لةو ناوضانةي كوردوستان لةطةلَ ئةوةشدا كة من طومانصكي زؤر بةهصزم هةية كة هةلَوصسيت كش
بةلَكو بة بأواي من ئةو كشانةوةية لة ئةجنامي أصككةوتنصكي هنصنييةوة بوو كة زؤر , هةلَوصستصكي يةكاليةنة بوبص

بةآلم من تا ئيستا هيض بةلَطةيةكم بةردةست نةكةوتووة كة ئةم , اليةين تر بةشدار و ئاطاداري بوون ثصش أوداين
عراق سودصكي زؤري ئابوري و سياسي و سةربازي بةدةست هصنا بة كشانةوةي لة , بةهةرحالَ. بؤضونةم بسةملصنم

وة نة كؤمةلَطاي نصونةتةوةي , بةشصكي كوردوستان ضونكة ئةو هةلَوصستة نةكوردي يةك خست و بةهصزي كردن
.داين بةو ناوضانةدا نا وةك ناوضةيةكي سةربةخؤ  
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 كص بةرثرسيارة؟
. اهةية كة هةلومةرجصكي لةبار دةأةخسص بؤ طؤأانصكي بنةأةيت لة شصوازي ئاسايي دياردةكاندالةمصذودا كايت و

بةسةرهايت كورد و أةوة .  يةكص لةوكاتانة بوو لة مصذودا كة دةرفةتصكي كةم وصنةي بؤ كورد أةخساند1991
وة بة ئةندازةيةكي زؤر بةزةيي لةالي هةموو خةلَكي جيهان هةبوو بؤ كوردي , مصذوييةكةي لةسةر زاري دونيا بوو

زؤر وآلت لة جيهاندا هةستيان بةشةرمةزاري و بةرثرسيارصيت دةكرد لةمةأ ئةو هةموو . زؤرلصكراو و ضةوساوة
وة خةلَك , أذصمي عراق لة زؤربةي جيهاندا باوي نةمابوو. ناهةمواريانةي بةسةر طةيل كورددا هاتبوون لة عراقدا

ئةوة كايت لةباري خؤي بوو كة , ئةطةر كورد هيض ثيالنصكي هةبوو بؤ ئازادي. حةزيان دةكرد كة لةناو بضصت
بةآلم بةداخةوة تةهنا ثيالنصك كة كورد هةيبوو ملمالنص كؤنة خصآليةتيةكاين ناوخؤي بوو . بيخاتة كار و بةديبهصنصت

ئاذاوة لة كوردوستاندا . بؤ ثتةو كردين دةستةآليت ضةند تاكة كةسصك و حيزب و اليةنطرةكاين ئةو تاكة كةسانة
دا 1964دةسيت  ثصكرد و ئاذاوةكةش أوي سصهةمي شةأي جيابونةوةي ئةندامةكاين ثاريت بوو كة سةرةتا لة سالَي 

طةيل ضةوساوة و ماندوي كوردي بصزار , ئةو أةفتارة كةمتةرخةمانةيةي سةركردةكاين كورديش. دةسيت ثصكردبوو
ثالَيان لصداةوة و , انةكانيش كة بةئاساين دةيانتواين هةلومةرجةكة بطؤأنهصزة هاوثةمي. كرد لة خةبات و كوردايةيت

هةموو هةولَ و خةمي . مؤلَتياندا بة أةفتاري خؤنابوتكردين سةركردةكاين كورد كة بؤ ضةند سالَصك بةردةوام بصت
ئةوان . هصزة هاوثةميانةكان و كؤمةلَطاي نصونةتةوةيي لةسةر بناغةي أاطرتين كؤض بؤ هةندةران دروست كرابوون

تةهنا لة هةولَي ئةوةدا بوون شاآلوي ئةو ثةنابةرانةي كة بةرةو خؤرئاوا دةأؤيشنت أابطرن بصئةوةي هؤكاري أاكردين 
تا ئيستاش ئةو هصزانة هيض هةنطاوصكيان نةناوة كة سةروةري عراق بةسةر . خةلَك لة كوردوستان ضارةسةر بكةن

. بةهيض شصوةيةك بيخاتة  مةترسييةوةوة يان , كوردوستاندا كةم بكاتةوة  
 

ضةند . وا دة سالَ زياتر تصثةأي بةسةر دةستةآلتدارصيت كوردي لة سص ثارصزطاي دهؤك و هةولصر و سلصماين دا
سالَصكيشة هةندص وآليت بياين هاين دوو ثارتة سةرةكييةكةي كوردوستان دةدةن كة بطةنة أصككةوتنصك وة ثرؤسةي 

بةآلم كوردوستان هصشتا لة هةلومةرجصكي . ئاشيت لة نصوان ئةو دوو ثارتةدا بةخصراي أةويت كيسةلَ بةأصوة دةضصت
ئةو كردارةش زؤر بةزياين . زؤر نالةبارداية ضونكة هؤكارةكاين ئاذاوة نةك هةر زيندوون بةلَكو بةزؤر أاطرياون

لةناو نةضوين هؤكاري ئاذاوة لة منونةيةكي باشي . كوردة و هةرطيز ئاشتييةكي أاستةقينةي بؤ دةستةبةر ناكات
  .بوو, ي ن ك,كوردوستاندا ثصكداداين ئةم دواييانةي هصزة ئيسالميةكان و 

 
بةأاي من ئةوةي بة ئاشيت ناوي لص دةبرص لة كوردوستاندا تةهنا ئاطربةستصكي كاتيية كة ناضاري ثالَي بة 

ضونكة هةتا ئيستا ثارتة كوردييةكان . سةركردةكانةوة ناوة بؤ مةبةسيت تايبةيت خؤيان لةم قؤناغةدا باسي لصوة بكةن
لةكوردوستاندا ضةندين جار بةم ثرؤسةيةدا تصثةأيون و يةكتريان بة براياين فآلن ناوبردووة و بةشانوباهوي يةكتريياندا 

جصكي بةآلم هةركة أووبةأوي هةلومةر, هةلَداوة و بةلَصين سةردةمصكي نوص و ئاشيت هةميشةييان بة جةماوةر داوة
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هةموو هصزصكي خؤيان بةكارهصناوة , نوص و جياواز بونةتةوة و ئاشيت لة بةرذةوةندي تاكةي سةركردةكاندا نةبووة
   .بؤ قةآلضؤكردين يةكتري و خراثترين ناو و ناتؤرةيان ناوةتة ثالَ يةكترةوة

 
لةم دةسالَةي بةناو سةربةخؤيدا باشوري كوردوستان لة بواري كؤمةآليةتييةوة نةك هةر ثصش نةكةوتووة بةلَكو 

بةدةطمةن هةنطاو نراوة بؤ ثاراستين ذنان و منداآلين كورد لة ئازار و ئةشكةجنةي دةروين و . ثاشةكشصشي كردووة
بأيارداين هةأةمةكيانة و . بةأصوةبردين ناوضةكة لة زؤر بواردا لة خراثةوة بؤ خراثتر أؤشتووة. طياين و ئابوري

ستنيشان كراو و خاوةن دةستةآليت سةر بة حيزب و خصلَة جياجياكاين كوردوستان كة خصآلنة لةاليةن كةساين دة
, دةستثيسي, دزي, طةندةلَي. دةستةآلتيان بؤ خؤيان تةرخان كردووة زؤر باون و لةسةروو هةموو ياسايةكةوةن

بةهؤي نةبوين ثيالين شياو . هةأةشة و ترساندن زؤر باون لة هةموو ناوضةكاين كوردوستاين باشوردا, واستة, بةرتيل
ئابوري كوردوستان زؤر الوازة و ناتةباييةكي زؤر , و شصوازي دواكةوتوي كاردارييةوة و نةبوين ياساي شياوي كار

لة بواري سياسيةوة هةلومةرج زؤر ناديارة وكةس هيض دلَنياييةكي نيية و . هةية لة نصوان نرخي كاآلو ثاداشيت كاردا
لة بواري سةربازييةوة .سي كوردي بؤ ثاشة أؤذي ئةو ناوضةية أون و ئاشكرا نييةستراتيجيةت و ئاماجني سيا

كوردوستان زؤر الوازة و لة مةترسييةكي زؤر طورةداية ضونكة هةتا ئيستاش هةركام لة سةركردةي حيزب و 
ئةو هصزة بضوك و . خصلَةكان هصزصكي ضةكداري تايبةيت خؤيان هةية بؤ ثاراستين دةستةآلتيان و بةرذةوةندييةكانيان

جياجيايانةي كورد بةئاساين لةكايت ثصويستدا فريو دةدرصن لةاليةن بصطانةوة و بةكاردةهصنرصن بؤ طةيشنت بة ئاماجني 
ئةمة مشتصكة لة خةرماين ئةو دياردانةي كة طةيل كوردي بصزار كردووة و هيوا و ورةياين بؤ . دوذمناين كورد

.ر كردونثاشةأؤذصكي أون بؤ كوردوستان لص بز  
 

كؤمةلَطاي نصونةتةوةي و نةتةوة يةكطرتووةكانيش تاأادةيةكي زؤر بةرثرسيارن بةرامبةر ئةو نةهامةتييانةي كة 
بةسةر كورددا هاتوون ضونكة هيضكام لة بأيارة نصونةتةوةييةكان و بأيارةكاين  نةتةوة يةكطرتووةكان كة بؤ 

لةوةتةوةي أذصمي عراق خؤي لةو بةشةي . ثاراستين طةيل كورد و مافةكاين دامةزراون بةتةواوي جصبةجص نةكراون
كؤمةلَطاي نصونةتةوةي و نةتةوة يةكطرتووةكانيش ئةو ناوضةيةيان وةك زيندانصك , كوردوستان كصشاوةتةوة

بةكارهصناوة بؤ دةستبةسةراطرتين طةيل كورد ضونكة هةتا ئيستاش دانيشتواين ئةو ناوضةية ثةيوةندي أاستةوخؤيان 
. ض شوصنصكةوة نيية و ئةو ضةند مليؤن كوردةي لةو ناوضةيةدا دةذين نة عراقني و نةخةلَكي هيض شوصنصكي تريشبةهي

نةك هةر جةماوةر بةلَكو بةرثرساين فةرمانأةواي كورد لةو ناوضةيةدا كة ثصويست بكات بؤ شوصنصكي تري جيهان 
ئةو وآلتانةش كة . سةفةر بكةن دةبص مؤلَةت لة يةكص لة وآلتاين دراوسص وةرطرن و بةناو وآليت ئةواندا سةفةر بكةن

هةركام ضةندين هةلومورجي نامرؤظانةيان داناوة ثصشئةوةي هبصلَن هيض كاآليةك يان مرؤظصك , هةموو دوذمين كوردن
 بةم تةنانةت دواي بةجصهصناين ئةو هةلومةرجانةش ئةو مرؤظانةي. لة سنورةكانيانةوة بثةأصتةوة ناو كوردوستاين باشور

زؤر كورد هةتا ئةوانةشي كة أةطةزنامة . سنورانةدا هامشؤي كوردوستان دةكةن ذيانيان و مافةكانيان مسؤطةر نيية
زؤر كورد . و ثاسثؤريت وآلتاين خؤرئاواييان هةية لةو سنورانةدا بزر بوون بصئةوةي كةس بزانصت ضييان بةسةر هاتووة
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كورديش . لةم سنورانةدا زيندان كراون و ئةشكةجنةدراون كاآل و كةلوثةليان زةوت كراوة تةهنا لةبةرئةوةي كوردن
.هصشتا ضارةي تري نيية ضونكة ئةو يةك دوو وآلتة تةهنا أصطان بؤ أؤيشنت بؤ كوردوستان  

 
أاطرتين كورد وةك مةأي قورباين تا ضةقؤي سةدام يان كةسصكي تري دةك سةدام دةطاتة سةر مليان لةاليةن 

وةي و نةتةوة يةكطرتووةكانةوة الثةأةيةكي تري ثأ لة شةرم و سةرشؤأي بؤ ئيمثريالسزم تؤمار كؤمةلَطاي نصونةتة
.دةكات و زياتر لة هةميشة بص أصزي ئةوان بةرامبةر مايف مرؤظ و أزطاري طةيل كورد دةسةملصنصت  

 
بصطومان بةأصوةبردين كوردوستان كارصكي ئاسان نيية ضونكة كصشة كؤمةآليةيت و ئابوري و سياسيةكاين ئةو ناوضةية 

بةآلم ئةطةر ئصمة ئاماذة بؤ ئةو كؤسثانة نةكةين كة لة أصطادان و ثيالنصكي كاريطةر دانةأصذين بؤ , زؤر قولَن
.بةأصوةبردين كوردوستان كارصكي زؤر ئةستةمتر دةبصت, لةناوبردين ئةو كؤسثانة  

 

 دةبصت ضي بكرصت؟
ئةوانةي دةلَصن .  مةبةسيت أةخنةطرتن و سةرزةنشت كردين خةلَكمن هيض وةخت بأوام بة أةخنة نيية تةهنا بة
بؤية منيش لصرةدا بة ئةركي . بؤية دةبصت ئؤلَتةرنةتيظصك ثصشنيار بكةن, شتصك هةلَةية دةبصت بزانن أاسيت كامةية

خؤمي دةزامن كة ثصشنيارصك خبةمة أوو لةمةأ ئةو هةنطاوانةي كة دةبصت بنرصن تا ئةطةري ئاشيت و ئاسيش و 
لةطةلَ ئةوةشدا كة من بأوايةكي زؤر بةهصزم بةوةية كة هةر أوودانصكي . سةربةخؤي لة كوردوستاندا زياد بكات

بةآلم لةو باوةأةشدام كة أوداين هةلَةو بصثالنيش دةتوانرصت , سياسي دةبصت ثصش دةستثصكردين ثيالين بؤ دابنرصت
ةشدار بووان لة هةلَةكانيان دةطةن و ئامادةيي خؤيان أاست بكرصنةوة و خبرصنة سةر أصطايةكي أاست كاتصك ب

.ثصشان دةدةن بؤ طؤأين بةرةو باشتر  
 

. بة بأواي من طةورةترين نةهامةيت ناو بزاظي أزطاري خوازي كوردي نةبوين سيستةمصكي سياسية بؤ ئةو بزاظة
لة كايت . سيستةمصك كة مايف ئازادي سياسي و خةبايت ضةكدارانةي يةكطرتوو و بؤ هةموو كورد دةستةبةر دةكات

تا ئيستا لة مصذوي خةبايت ئصمةدا تةهنا تاكة . سةركةوتنيشدا حكومةتصكي مةدةين بة شصوازصكي دميوكراتيانة بنياد بنصت
ثياوي سةرةؤك خصلَ و ثصشةواي ئايين و سةرؤكي حيزبةكان كة ويستويانة دةستةآليت بص هةلومةرج بطرنة دةسيت 

ديان كردووة و هيضكام لةم ثياوانةش تائيستا نةيان توانيوة هيض بةشصكي كوردوستان خؤيان سةركردايةيت كور
.بةتةواوةيت أزطار بكةن  

 
من حةزدةكةم ثصشنيارةكامن تةهنا تةرخان بكةم بؤ كوردوستاين باشور ضونكة هةلومةرج لةو بةشةي كوردوستاندا 

بصطومان . زؤر مةترسيدار و ئالَؤزة و ئةطةر بةتةنطيةوة نةيةين ئةو دةرفةتانةي بؤمان أةخساون أةنطة بةفيأؤ بأؤن
خةباتطصأاين ثارضةكاين تري كوردوستان ثصويستة زؤر بةوردي لة ئةزموين ئيستاي باشوري كوردوستانةوة فصربن و 
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. ئةو هةلَة طةورانةي كة زيانصكي هصجطار زؤريان لة خةلَكي ئةو ناوضةيةدا هةرطيز الي ئةوان دووثات نةبنةوة
دي هةموو ثارضةكاين كوردوستان دةبصت ئامادةييةكي تةواويان هةبصت و بضوكترين وردةكاري ثشت طوص كور

نةخةن و ضاوةأوان نةبن تا هةلومةرجةكان أوو بدةن و ثاشان بكةونة خؤ ئامادة كردن ضونكة ئةو كاتة درةنط 
.دةبصت و دةرفةتةكان لة دةست دةضن  

 
لصرةدا من زؤر بةكوريت ئةو هةنطاوانة دياري دةكةم كة بة بأواي من زؤر طرنطن بؤ ضةسثاندين ئاشيت هةميشةيي لة 

.كوردوستاين باشوردا و بةهصزمان دةكات دذي ئةو مةترسيانةي كة لة سةر أصطامانن  
 

كصشةي دةستةآليت . يةكةم هةنطاوي كوردةكاين باشور دةبصت بؤ لةناوبردين كصشةي دةستةآلت بصت لة ناوخؤدا
لةناو دةضصت كة دةستورصك هةبصت بؤ دياريكردين شصوازي دةولَةت و ئةرك و مافةكاين هاو ناوخؤش كاتصك 

.وآلتيان  
 

بؤ بنياد ناين دةستورصك بؤ كوردوستان نوصنةري هةموو حيزبةكان و أصكخراوة ثيشةيي و زانسيت و ئايين و 
كؤمةآليةيت و أؤشنبرييةكان و نوصنةري كةمايةتية نةتةوةيي و ئانيةكاين ناو كوردوستان دةبصت كؤ ببنةوة و ئةو 

. بةندانةي بة طرنطي دةزانن و ئازادي و ماف بؤ هةموان فةراهةم دةكات لة ليستصكدا طةآللَة بكةن  
 

هةر بةندصك . لة أيفراندؤمصكي طشتيدا بةندةكاين دةستور لةاليةن دانيشتواين كوردوستانةوة دةنطيان لةسةر دةدرصت
.ين بةدةست هصنا دةبصت بة بةشصكي ياسايي دةستوري كوروستانكة زياتر لة نيوةي دةنطةكا  

 
ئةو بةندانةي كة ثةيوةنديان بة مايف مرؤظ و ئازادي أا دةربأينةوة هةية و بةشصكن لة دةستوري نةتةوة 

يةكطرتووةكان لةمةأ مايف مرؤظ و ئازاديية تاكي و كؤمةآليةيت و ئاينيةكاين هةر كؤمةلَطايةك دةبصت لة دةستوري 
.كوردوستانيشدا بسةثصنرصن بةبص دةنطدان لةسةريان  

 
تةهنا لةكايت هةلَبذاردندا وةيا ئةطةر ثصويست بوو لة أيفراندؤمصكدا جةماوةري كوردوستان دةتوانن دةنط بدةن بؤ 

حكومةت و حيزيب سياسي و سةرردةكان بةهيض . طؤأيين هةر بةندصكي دةستور كة ثصشتر دةنطي لةسةر درابوو
 لة هيض هةلومةرجصكدا بؤيان نيية و نابصت مايف ئةوةيان هةبصت كة دةستكاري دةستوري كوردوستان شصوةيةك و

.بكةن وةيان بة ثصضةوانةيةوة كار بكةن  
 

كلَصشةي حكومةيت كوردوستان دةبصت بةأاشكاوي لة دةستوردا دياري بكرصت تا حيزبةكاين كوردوستان لة 
.خؤيانةوة بأيار نةدةن كة ضي جؤرصك حكومةت بةسةر طةلدا بسةثصنن  
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لةم ساآلنةدا باسي فيدرالَي زؤرة و لةوةش دةضصت كة خةلَكي كوردوستان دذي سيستةمي فيدراليةت نةبن بؤ 
ئاية لة عراقدا دوو . بةآلم زؤر أون نيية كة مةبةسيت حيزبة كوردييةكان لة فيدراليةت ضيية, بةأصوةبردين كوردوستان

كصك بؤ كوردةكان و يةكصكيش بؤ عةرةبةكان وة حكومةتصكي فيدراليش كة لة حكومةيت ناوضةييمان دةبصت ية
نوصنةري هةردووال ثصكهاتووة و بةهةردوو زماين أةمسي كوردي و عةرةيب كارو باري سةرتاسةري وآلت وةك 

بةرطري و ثةيوةندي بياين و هتد لة ئةستؤي خؤي دةطرص؟ يان هةركام لة ثارصزطاكاين ئيستاي عراق دةبنة 
حكومةتصكي ناوضةيي و حكومةتصكي فيدراليش ثةيوةندي نصوانيان و دةرةوة لة ئةستؤي خؤي دةطرص؟ بةم 
ثرسيارانةم دةمةوصت ئةوة بسةملصنم كة درومشصكي وةك فيدراليةت بص واتا و تةمومذاويية وةك هةموو ئةو 

.درومشانةي تر كة حيزبةكان لة كاتصكي دياريكراوي مصذودا بةرزي دةكةنةوة  
 

من خؤشم سيستةمي فيدراليم ثص باشتررة بؤ هةموو وآلتصك بة بةراورد لةطةلَ سيستةمصكي ناوةندي و تاكة 
حكومةيت ضونكة كاروباري وآلت باشتر و خصراتر بةأصوةدةضصت كة خةلَك لة هةر ناوضةيةكدا حكومةيت خؤيان 

ئيستاش لة جيهاندا زؤر وآلت ثةيأةوي سيستةمي فيدراليةت دةكةن بؤ بةأصوةبردين . هةبصت بؤ كارة ناوضةييةكانيان
بةآلم دةستةآليت بةشةكاين حكومةت لة هةركام لةو وآلتانةدا لة يةكتري جياوازن ئةوةش بة فةرماين . وآلتةكةيان

بؤية ئصمة دةبصت شصوازي ئةو فيدراليةتةي كة دةمانةوصت بةأاشكاوي بة . دةستوري جياوازي هةركام لةو وآلتانة
. ةننيخةلَكي أابطةي  

 
بةبأواي من ئةم كلَصشةيةي خوارةوة شصوازصكي بةسود دةبصت بؤ كوردوستاين باشور وة دةتوانرصت بةكار هبصنرصت 

لةهةردوو حالَةيت سةربةخؤي يان مانةوة لةناو سنوري دةولَيت عراقدا وةك بةشصك لة حكومةتصكي فيدرايل و 
.دميوكرايت عراقي  

 
ئةو فيداليةتةي من بؤ كوردوستاين أةوا دةبينم بةشصوةيةكي زؤر بنةأةيت جياوازة لةو سيستةمة فيدراليانةي ئيستا لة 

. جيهاندا ثةيأةو دةكرصن ئةويش لة بواري ثاراستين مافةكاين هاووآلتيانةوةية  
 

, دووهةم, دةزطا شارةوانييةكان, يةكةم: لة فيدراليةيت كوردوستانيشدا حكومةت بةسةر سص توصذدا دابةش دةكرصت
هةركام لةم سص توصذةي حكومةت دةبصت سنوري دةستةآلتيان و . حكومةيت فيدرايل, سصهةم, يت ثارصزطاكانحكومة

مافةكانيان بةأاشكاوي دياري بكرصن بصئةوةي أصطة بدرصت دةست لةكاري يةكتررةوة وةربدةن يان بؤشاي 
.دةستةآلت دروست ببص  

 
دةزطاكاين هةر شارةوانييةك دةبصت لةاليةن سةرؤك شارةوانييةكي هةلَبذصردراو و كؤميتةيةكي نوصنةراين 

حيزبةكان بةهيض جؤرصك مايف . دةزطا شارةوانييةكان دةبصت دووربن لة سياسةت. هةلَبذصردراوةوة بةأصوة بضصت
.بةشداري يان دةستتصوةردانيان لة دةزطاكاين شارةوانييةكاندا نابصت  
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ثارصزطارصكي هةلَبذصردراو . اوي ياسا دانةرةوة بةأصوة دةضنحكومةيت ثارصزطاكان لةاليةن دةزطايةكي هةلَبذصردر

حيزبة سياسية أةمسييةكان و هةر هاووآلتييةكي بصاليةنيش دةتوانن . سةرؤكي حكومةيت هةر ثارصزطايةك دةبصت
.خؤيان ثصشنيار بكةن لة هةلَبذاردندا و ئةطةر دةنطي ثصويستيان بةدةست هصنا تا هةلَبذاردنصكي تر لة دةستةآلتدا دةبن  

 
هةر ثصنج سالَ جارصك . حكومةيت فيدرايل دةبصت لةاليةن كةسصكي هةلَبذصردراو و بصاليةنةوة سةركردايةيت بكرصت

سةرؤك دواي هةلَبذاردين دةبصتة فةرماندةي طشيت هصزي . سةرؤكي حكومةيت فيدرايل دةبصت هةلَبذصردرصت
رشي دةرةكي بؤسةر كوردوستان مايف هةية أاستةوخؤ ئةو سةركردةية لةكايت مةترسي و هص. ضةكداري كوردوستان

بةآلم سةركردة مايف ئةوةي نيية كة جةنط دذي هيض وآلتصك , فةرماين بةرهةلَستكردن بة هصزي ثصشمةرطة بدات
سةركردة . ئةركصكي تري سةركردة ضاودصري كردين ثةرلةمانة. بةرثا بكات بةبص أةزامةندي دوو سصهةمي ثةرلةمان

زاري "سةركردة خؤي دةتوانصت وةك . بةرثرسيارة لةوةي ثةرلةمانتاران ناضار بكات بةثصي دةستور أةفتار بكةن
يان كةسصكي جصطري بةشصوةي هةميشةي يان كايت بؤ ئةو , سةرثةرشيت دانيشتنةكاين ثةرلةمان بكات" ثةرلةمان

م هةموو ئةو بأيارانةي كة لةاليةن بةآل, سةركردة مايف ياسا دانان يان ياسا لةناوبردين نيية. كارة تةرخان بكات
سةركردة مايف . ثةرلةمانةوة دةدرصن دةبصت لةاليةن سةركردةوة ثةسةند بكرصنو ئيمزا بكرصن ئةوجا دةبن بة ياسا

هةية بأيارصكي ثةرلةمان ئيمزا نةكات و بينصرصتةوة بؤ ثةرلةمان بؤ ثصداضونةوة ئةطةر ئةو بأيارة يةكص لة بةندةكاين 
لة أوداوصكي وادا سةركردة دةبصت بة نوسني أوين بكاتةوة كة كام بةندي . دةستوري كوردوستان ثصشصل بكات

ئةطةر أويدا كة سةركردة و ثةرلةمان شيكردنةوةي جياوازيان . دةستور ثصشصل دةكرصت بة ئيمزاكردين ئةو بأيارة
ي دةستور دةدات و ثةرلةمان و هةبصت لةسةر بةندصكي دةستور ئةوا دادطاي دةستور دوا بأيار لةسةر شيكردنةوة

.سةركردةش دةبصت بأيارةكةي دادطا ثةسةند بكةن  
 

دواي هةلَبذاردن ئةو حيزبةي . ثةرلةماين حكومةيت فيدرايل كوردوستان دةبصت ثصك بصت لة حكومةت و ئؤثؤزيسيؤن
زؤرينةي كورسيةكاين ثةرلةماين بردؤتةوة حكومةت دروست دةكات وة ئةو حيزبةش كة ثلةي دووهةمي بةدةست 

ئةطةر هيض حيزبصك نةي تواين لة هةلَبذاردنصكدا زؤرينةي كورسيةكاين . هصناوة دةبصت بة  ئؤثؤزيسيؤين أةمسي
ئةوا زياتر لة يةك حيزب دةتوانن حكومةت ثصك هبصنن بةمةرجص كؤي كورسيةكانيان زؤرينة , ثةرلةمان بباتةوة

.بصت  
 

لة كايت . ي حزبصكي مؤلَةت ثصدراو بصت يان كةسصكي بصاليةن بصتسةرؤك وةزيراين كوردوستان دةتوانصت ئةندام
هةلًبذاردين ثةرلةماندا دةنطدةران دةنط بؤ نوصنةري ناوضةكةيان دةدةن وة لة هةمان كاتدا بةجيا دةنط بؤ سةرةك 

.وةزيرانيش دةدةن  
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ئةطةر لة هةلَبذاردنصكدا . نوصنةراين طةل لة ثةرلةمان دةتوانن بصاليةن بن يان ئةندام بن لة حيزبصكي مؤلَةت ثصدراودا
زؤرينةي كورسيةكان لةاليةن نوصنةراين بصاليةنةوة برانةوة  ئةوا ئةو نوصنةرانة مافيان هةية أصكبكةون و حكومةت 

.ئةو نوصنةرانة دةبصت مةبةستيان بؤ دروستكردين حكومةت لة يةكةم دانيشتين ثةرلةماندا أابطةيةنن. دامبةزرصنن  
 

هةلَبذاردنقؤناغةكاين   
ثةرلةمانةكاين ئيستاي كوردوستان , دواي بنيادناين دةستوري كوردوستان و أيفراندؤمي بةياسايي كردين دةستورةكة

اليةين كةم سص مانط و اليةين زؤريش . دةبصت بةروارصك بؤ هةلَبذاردين طشيت سةرؤكي كوردوستان دياري بكةن
شةش مانط كات دةبصت دياري بكرصت بؤ ئةو كةسانةي نيازي بةسةرؤك بونيان هةية تا ناويان تؤمار بكةن و 

يارمةيت و ئاطاداري بآلوكردنةوة دةبصت بةشصوةيةكي يةكسان بؤ . بريوأايان لةطةلَ جةماوةردا ئالَوطؤأ ثصبكةن
.هةموو ئةو كةسانةي مةرجي بةسةرؤكبونيان تصداية دابني بكرصت  

 
 لة كايت تؤماركردين ناوياندا دةبصت بةنوسني أاي بطةيةنن كة ئةوكةسانةي دةيانةوصت بنب بة سةرؤكي كوردوستان
ئةطةر هةلَبذصردران بةرطري لة دةستوري كوردوستان , ئةوان سةربةهيض حيزبصك و أصكخراوصكي سياسي نني

ثالَصوراوةكاين ثصشبأكصي سةرؤكايةيت هةركام دةبصت ليسيت ناو و ئيمزاي دوو هةزار كةس كة دةنطدةري . دةكةن
ياساين لة كوردوستاندا و شاهصدي دةدةن كة ئةو ثالَصوراوة مرؤظصكي أاستطؤ و دةست ثاكة و دةتوانصت 

.سةركردةيةكي لصهاتو بصت بدةن بة بةرثرساين هةلَبذاردن  
 

كة سةرؤكي كوردوستان هةلَبذصردرا ئةو بةرواري هةلَبذاردين فيدرايل و ناوضةيي أادةطةيةنصت تا جةماوةر سةرؤك 
ئةو هةلَبذاردنانة نابصت . ةنداماين ثةرلةمان و ثارصزطارةكان و ئةنداماين حكومةتة ناوضةييةكان هةلَبذصرنوةزيران و ئ

:سةرؤك دةبصت بة زوترين كات ئةم ليذنانةي خوارةوة دروست بكات. لة يةك سالَ زياتر دواخبرصن  
 

ئةم ليذنةية دةبصت ثصكبصت لة نوصنةري هةموو اليةنة ثةيوةندي .  ليذنةيةك بؤ ثصكهصناين سوثاي كوردوستان-يةكةم 
هةموو دةبصت فةرمانةكاين سةركردة جصبةجص بكةن تا بة شصوةيةكي بص مةترسي و أصكوثصك هةموو ئةو . دارةكان

هةموو ضةك و . هصزانةي ئيستا لة كوردوستاندا لة دةست حيزبةكاندان بطوصزرصنةوة بؤ ناو سوثاي كوردوستان
يوةندي كردن و زانياري ئاسايشي و هةر داراي و ملَك و زةويةك كة ئيستا بةدةست هةر تةقةمةين و ئامصرةكاين ثة

.هصزصكي ضةكدارةوةية لة كوردوستاندا دةسيت بةسةردا دةطريصت و دةبن بة ملَكي سوثاي كوردوستان  
 

ئةم ليذنةية دةبصت .  ليذنةيةك كة دةستورصك بؤ دةزطاكاين بآلوكردنةوة لة كوردوستاندا بنيادبنصت-دووهةم 
ئةركي ليذنةكة ئةوةية كة بة . ثصكبصت لة نوصنةراين ثةيوةندي داراين ئةم بوارة و أؤشنبرياين كوردوستان

لةبةرضاوطرتين مايف مرؤظ و ئازادي أادةربأين و ئازادي زانياري زانني دةستورصك بنياد بنصت كة مايف خاوةنداريةيت 



 27

اندن بة حكومةت و كةريت تايبةت و أصكخراوة خصرخوازةكان بدات و بةأصوةبردين دةزطاكاين بآلوكردنةوة أاطةي
.بةمةرجص هةموان ثةيأةوي هةمان دةستور بكةن  

 
ئةم ليذنةية دةبصت ثصكبصت لة شارةزاياين ياسا و .  ليذنةيةك بؤ ثصكهصناين دادطاي دةستوريي كوردوستان-سصهةم 

ئةم دادطاية . ئةركي دادطاي دةستور ئةوة دةبصت كة مافة دةستورييةكاين طةل بسةثصنصت. سياسةت و ئاسايش
لة كاتصكدا . دةستةآليت دةبصت بةسةر هةموو لصثرسراواين دةستنيشانكراو و هةلَبذصردراودا لة حكومةيت كوردوستاندا

هةموو هاووآلتييةك مايف . دادطاي دةستوري سزاي تاوانباران دةدات, مايف دةستوريي كةسصك ثصشصل بكرصت
. كاآليان هةية لةم دادطايةدا ئةطةر بة بةلَطة بيسةملصنن كة كةسصك مافة دةستورييةكاين ثصشصل كردوونتؤماركردين س

تاوانبار دةبصت مايف بةرطريكردين بؤ دةستةبةر بكرصت و هيض جؤرة ئازاردانصكي دةروين يان طياين نابصت بةكار 
سزاكاين دادطا نابصت هةأةمةكايانة و بة طوصرةي حةزي . هبصنرصت لة كايت لصكؤلَينةوة لة طةلَ تاوانبار كراواندا

. ليذنةكة دةبصت كؤدصك بنياد بنصت كة سزاي دياري كراو بؤ هةر تاوانصك دةستنيشان بكات. دادوةرةكان بدرصن
دةبصت ليذنةيةكي أاوصذكار ثصك , ئةطةر دادطا أوبةأوي تاوانبارصك بؤوة كة سزاي دياريكراو بؤ تاوانةكةي نةبوو

لة أوداوصكي واشدا سةركردة دةبصت مايف ظيتؤي هةبصت ئةطةر سكاآلكة دذي . بؤ داناين سزايةكي شياوهبصنرصت 
. دةبصت دوو سصهةمي ثارلةمان أازي بن بة سزاكة, ئةطةر سكاآلكة دذي سةركردة بوو. خودي سةركردة نةبصت

تاوانباران مايف ئةوةيان هةية داوا لة سةركردة بكةن كة بة بأياري دادطاي دةستوريدا بضصتةوة ئةطةر توانيان بة 
سةركردةش دواي هةلَسةنطاندين بةلَطةكان ئةطةر بؤي دةركةوت كة . بةلَطةوة بيسةملصنن كة بة ناأةواي سزا دراون

ئةوا بؤي هةية كة سزاكة بطؤأص يان تاوانبار ئازاد بكات وة ئةطةر بةلَطة هةبوو كة دادطا , سزادانةكة ناأةوا بووة
.سةركردة دةتوانصت كةساين بةرثرس لة دادطادا البدا و سزايان بدات, وة مايف كةسصكي ثصشصل كردووةبةزانياريية  

 
 ليذنةيةك بؤ دروستكردين نوصنةرايةيت رةمسي بؤ حكومةيت كوردوستا و أصكخستين كوردةكاين -ضوارهةم 
ئةم ليذنةية دةبصت ثصكبصت لة نوصنةري ئةو دةزطا و أصكخراو و كةسايةتية أؤشنبريانةي كة لة هةولَي . هةندةران

نوسينطةي . ئةوةدان دةنطي كورد لة ميانةي سياسةت و فةرهةنط ئابوري جيهاندا بةرزتر و بةهصزتر بكةن
تةهنا . نوصنةرايةتيةكاين كورد لة وآلتاين بياين دةبصت لةاليةن كةساين بصاليةن و خاوةن ئةزمون و بأوانامة بةأصوة بربصن

سينطانة كة ثلةي سةفريي حكومةيت كوردوستاين هةية دةكرصت لةاليةن سةرؤك وةزيرانةوة  بةأصوةبةري ئةم نو
وة بةم ثصيةش كة حكومةتصكي نوص .  دةستنيشان بكرصت تا سياسةيت دةرةوةي حكومةيت كوردوستان جصبةجص بكةن

وةك . ئةوا تةهنا بةأصوةبةري نوصنةرايةتيةكان دةطؤأدرصن نةك هةموو نوصنةرايةتيةكان, لةكوردوستاندا هةلَبذصردرا
بةشصكي هةميشةيي لة كاروباري دةرةوةي حكومةيت كوردوستان دةبصت ليذنةيةكي ياساي دروست بكرصت و ثصك 

ئةو ثارصزةرانة كة بؤ ئةو دةزطاية كار دةكةن . بصت لة كةساين خاوةن ئةزمون و بأوانامة لة ياساي نصونةتةوةيدا
توي سةر بةهةر نةتةوةيةكي تر بن كة بتوانن ضاالكانة لة دادطا و دةزطا دةتوانن كورد بن يان كةساين لصها

بضوكترين دةستدرصذي بؤسةر كوردصك يان كوردوستان . نصونةتةوةييةكاندا بةرطري لة مافةكاين طةيل كورد بكةن
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لةاليةن دوذمنان و ناحةزاين كوردةوة دةبصت بة توندي بةرهةلَسيت بكرصت و لة سيستةمي ياسايي نصونةتةوةيدا 
.بةرطري لة مافةكامنان بكرصت  

 
سةرؤك بأياري هةلَوةشاندنةوةي ئةو دوو ثارلةمانةي ئيستا هةن لة , ثاش هةلَبذاردين فيدرايل و ناوضةيي

. كوردوستان دةدات  
 

ي بةآلم هةلَبذاردين داهاتويان دةبصت بةثصي دةستور, كؤميتةي شارةوانييةكان دةكرصت دوا خويل خؤيان تةواو بكةن
. كوردوستان بصت  

 

 سنوري دةستةآليت توصذةكاين حكومةت
, سياسةت و بازرطاين دةرةوة, ثؤستة, بةرطري: حكومةيت  فيدرالَي كوردوستان لةم بوارانةدا دةستةآليت دةبصت

.ثؤليسي فيدرايل, دادطاي فيدرايل, أةطةزنامة و ثاسثؤرت, طواستنةوة و فأؤكةخانةكان  
 

, بازرطاين, ثيشةسازي, ثةروةردة, دادطاي ناوضةيي: حكومةيت ثارصزطاكان لةم بوارانةدا دةستةآليان دةبصت
. ذينطة ثاراسنت, كاروباري كؤمةآليةيت, سةرضاوةي سروشيت, ئةمار, ثؤليسي ناوضةيي, تةندروسيت  

 
ةخشةدانان ن, سةرثةرشيت و بةأيوةبردين كاري شارةكان: كؤميتةي شارةوانييةكان لةم بوارانةدا دةستةآلتيان دةبصت

ثاراستين , دياري كردين هةلومةرج بؤ كاردارييةكان, مؤلةيت كارداريةكان, بؤ طةشةكردن و بنادناين ناوضةكانيان
. تةندروسيت هاووآلتايان و بةأصوةبردين كارطوزاريية خاوصنكارييةكان  

 

 سةرةتاي ضاالكيةكاين حكومةيت كوردوستان
ثارلةمان دةبصت . يةكةم بابةيت طفتوطؤ لة ثارلةماين كوردوستاندا دةبصت ثرسياري ئازادي طةيل كورد بصت لةعراقدا

. زؤر بةأاشكاوي أوين بكاتةوة كة ئصمةي كورد لة باشوري كوردوستاندا ضيمان دةوصت و لة كوصدا دةمانةوصت
تاوان و دةبصت بةوردي ئاماري . دةبصت نةخشةيةكي ئةو ناوضانةي كة ئصمة بةخاكي خؤماين دةزانني ئامادة بكرصت

تاآلنكردن و كوشتين كوردان لةاليةن دةولَةيت عراقةوة طةآللَة بكرصت و شصوازي سزا و قةرةبوو كردنةوة دياري 
ئةوا , هةركات ئةو بأيارانة ئامادةكران و لةاليةن ثةرلةمانةوة ثةسةند كران و سةركردة ئيمزاي كردن. بكرصت

. دةبصت لة كوردوستاندا بآلوبكرصنةوة و منونةيةكيش بؤ دةولَةيت ناوةندي عراق و نةتةوة يةكطرتووةكان بنرصردرص
ثةرلةمان دةبصت ليذنةيةكي أةمسي ثصكبهصنصت كة بةرثرسياربن لةمةأل هةر طفتوطؤيةكدا لةطةلَ هةر حكومةتصكي 

هيض حيزبصك يان سةركردةيةك مايف ئةوةيان نيية كة بةناوي كوردةوة هيض جؤرة أصككةوتنصك . مةركةزي عراقدا
هةر أصككةوتنصك كة ثةيوةندي بةضارةنوسي طةيل كوردةوة هةبصت دةبصت لة أيفراندؤمصكدا دةنطي . ئيمزا بكةن
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ئةركي سةركردةية كة أةضاوكردين ئةم شصوازي ثةيوةنديية . لةسةر بدرصت لةاليةن دانيشتواين كوردوستانةوة
. بسةثصنصت بةسةر ثةرلةمان و حيزبةكاندا  

 
ئةجنومةين  ياسادانةراين حكومةتة ناوضةييةكان دةبصت أاستةوخؤ دةستبةكاربن بؤ دةركردين ياساي نوص بةثصي 
دةستوري كوردوستان و هةموو ئةو ياسايانةي كة بة مريايت لةاليةن حكومةيت مةركةزي عراقيةوة بةجصماون لة 

.كوردوستان دةبصت لةناوبربصن  
 

 دةبصت ليذنةي ثسثؤأ لة هةموو بوارةكاين كارداري و هةروةها ئةجنومةين  ياسادانةراين حكومةتة ناوضةييةكان
ثسشةسازي و خوصندندا دروست بكةن بؤ بنيادناين ستاندارد و هةلومةرجي ثصويست بؤ طواستنةوةي كؤمةلَطاي 

.كوردي بةرةو قؤناغصكي ثصشكةوتو و شارستانييةت  
 

  دوا سةرنج
هةلَمةتصك بؤ دروستكردين كوردستانصكي ئازاد و سةربةخؤ لة بؤسةي ئةو وآلتة دأندة و دواكةوتوانةدا كة خاكي 
, ئصمةيان داطري كردووة وةك ئةوة واية كة هةولَ بدرصت مةنطي لةناوةأاسيت تؤفانصكي سةرشصتدا دروست بكرصت

بةآلم ئصمةي كورد طةر مبانةوصت بة ئازادي خؤمان بطةين و أوبةأوي ئةو مةترسييانة ببينةوة كة بةسةر 
دةبصت بيسةملصنني كة دةتوانني مةنطي لةناوةأاسيت تؤفاندا دروستبكةين ضونكة بؤ كورد نالوص كوردوستاندا دصن 

تاسةر ضاوةأواين هوشياربونةوةي ئةو طةالنةبن كة ئيستا دةستةآلتيان بةسةر خاكي كوردوستاندا هةية كة بنب بة 
ئةطةري . مرؤظي شارستاين و أصز لة ئازادي و دميوكرايت بنصن تا كصشةي ئصمةش خؤبةخؤ ضارةسةر بكرصت

هوشياربونةوةي ئةو طةالنة هصندة دوورة و دأةندي دةستةآلتداراين ئةو طةالنةش هصندة زؤرة كة ثصش ئةوةي 
. طؤأانصكي وا أووبدات زؤربةي كورد و زمان و نةرصت و كةلةثورةكةي أةنطة لةناوبضصت  

 
ذي دوذمنانصكي زؤر نةزان و تصنةطةيشتوش كورد أوبةأوي كصشةيةكي سياسي زؤر سةخت بؤتةوة وخةبات لة د

يان توركصكي ئاسايي سودصكي ئةوتؤيان لة داطريكردين كوردوستان و أاوةستان لة ’ فارسصك, عةرةبصك. دةكات
دذي سةربةخؤيي كوردوستان نةبينيوة كةضي كةساين ئاساي ئةم طةالنة كوصرانة سياسةتة ضوتةكاين 

ئةم نةزانييةش هؤكاري أاستةوخؤ بوون . حكومةتةكانيان لة كوردوستاندا بةدلَ و بةطيان دةسةثصنن بةسةر خةلَكدا
لةوانة جةنطي ئصران و عراق و جةنطي كوصت و ضةندين أاثةأيين , لة ضةندين جةنطي خوصناوي لةو ناوضةيةدا

ساماين ئةو ضةكداري لةناو عراق و توركيا و ئصراندا كة بوون بة هؤي كوشتين ضةندين ملصؤن كةس و نابوت كردين 
بؤية دةتوانني بة دلَنيايةوة بةو طةلة دراوسصيانةمان بلَصني كة هةتا زووتر هوشيار ببنةوة و بؤ ئازادي كورد . وآلتانة

.تصبكؤشن  ئةوا زووتر خؤشيان لة نةهامةيت دووردةخةنةوة  
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لةاليةكي ترةوة دووأوي و خؤثةرسيت و بصأصزي زلة هصزةكان و نةتةوة يةكطرتووةكان كاري ئازادكردين 
كوردوستاين هصندةيتر بؤ ئصمة سةختتر كردووة ضونكة ئةم اليةنانة أصز لة ياسا نصونةتةوةييةكان و مايف مرؤظ بؤ 

ئةو مافانةي كة بةلَصن . طةيل كورد نانصن و كةمتةرخةمن لة ضارةسةركردين كصشةي أةواي كورد دذي داطريكةران
 هصزة سةركةوتووةكاين جةنطي جيهاين يةكةمةوة بةبص شةرم و بوو بة كورد بدرصت لة اليةن كؤأي طةالن و
.  هةسيت لصثرسينةوة هةرطيز جصبةجص نةكران  

 
لةكايت ئاسايدا كؤمةلَطاي نصونةتةوةيي هةرطيز هةنطاوصكي نةناوة بؤ ثارصزطاري كردن لة كورد بةثصي ياسا 

بةلَكو هةميشة ضاوةأوانيان كردووة تا كارةساتصكي طةورة لة كوردوستاندا أويداوة تا ناوي طةيل , نصونةتةوةييةكان
لة هةلومةرجي واشدا هةلَوصسيت كؤمةلَطاي نصونةتةوةيي تةهنا سنورداربووة بة ثصشطرتن لة أةوي كورد , كورد هبصنن

.بةرةو وآلتاين تر  
 

ة بردين بزاظة كورد دوذمين زؤرة بةآلم دؤسيت أاستةقينةي زؤر كةمة بؤية بةرطريكردن لة خؤمان و بةرةو ثصشةو
ئصمة دةبصت زياتر سوربني لةسةر . ئازادي خوازصكةمان و نزيكخستنةوةي لة ئةجنامصكي باش كارصكي ئاسان نيية

بةديهصناين خةوي . داواكارصكامنان و زياتر بةثةرؤشةوة بني بؤ بةديهصناين خةوةكامنان لة مةأ كوردوستانصكي ئازاد
ئةو خةوة . ئازادكردين كوردوستان لةدةست يةك ثالَةوان نايةت هةتا ئةطةر ئةوكةسة مرؤظصكي زؤر كارامة بصت
.تةهنا كاتصك دصتةدي كة ئصمةي كورد هةموو هةمان خةو ببينني و ثصكةوة بؤ بةديهصناين خةبات بكةين  

 
 سةركردةي خصلَي و حيزيب و ئاينيةكاين كوردوستان ئةركصكي أةوةشيت و مصذوييان لةبةردةمداية كة بؤ سيستةمصكي

زؤر . سياسي هاوضةرخ و شارستانيانة كاربكةن تا بضوكترين ئةطةري كصشةي ناوخؤيي لة كوردوستاندا لةناوبةرن
زؤر طرنطة كة بازرطانيكردن بة . زؤر طرنطة كة بريكردنةوة و أةفتاري خصلَةكيانة لة كوردوستاندا نةمصنصت

ئةركي سةركردةكاين ئيستاي كوردوستانة كة بة اليةنطرةكانيان بلَصن وةك . شةأةوة لة كوردوستاندا نةمصنصت
.نةتةوةيةك بري بكةنةوة و أصز لة دميوكرايت و سةروةري ياسا بطرن و بة كردةوةش ئةم داواكاريانة جصبةجص بكةن  

 
هيض طرنط نيية كة تؤ لة كوردوستاندا سةر بة ضي حيزب و ئاين و ضني و توصذصكي كؤمةآليةتيت ضونكة خالَصكي 

ئةم خالَة . ئةو خالَة هاوبةشةش نةبوين ئازاديية بؤ هيض كاممان. ان لة يةك كؤمةلَدا كؤدةكاتةوةهاوبةش هةمووم
ئةو ئاماجنة هاوبةشةش . هاوبةشة دةتوانصت هؤكار و ثالَنةر بصت بؤ كؤكردنةوةمان لة دةوري ئاماجنصكي هاوبةش

.ئازادكردمنانة لة دةست داطريكةران و ضةوسصنةران  
 

ئصمة دةبصت يةك دةنط داوا لة طؤمةلَطاي نصونةتةوةي بكةين كة كؤتاي بةدةوري خؤيان هبصنن لة لةناوبردين طةيل 
وة دةبصت داوايان لص بكةين كة لةأصطاي نةتةوة يةكطرتووةكانةوة ئةو ياسا نصونةتةوةييانة بسةثصنن كة بؤ , كورددا

كة دةرفةت بؤ كورد بأةخسصنن تا ضارةنوسي ئةركي نةتةوة يةكطرتووةكانة . ثاراستين طةالين بص وآلت لة ئارادان
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نةتةوة . خؤيان ئازادانة دياري بكةن و نوصنةرصكي داميي كورد لةو أصكخراوةدا وةرطرن كة مايف دةنطداين هةبصت
, يةكطرتووةكان دةبصت كؤتاي بة ضةتةطةري و خنكاندين كوردوستاين باشور لةاليةن وآلتاين دراوسصوة هبصنصت

ئةمةش بة البردين هةموو طةمارؤ و سزا نصونةتةوةييةكان لةسةر ئةو ناوضةية و دةركردين بأيارصك كة مايف 
هصزصكي ئاشيت . كردنةوةي فأؤكةخانة و ثةيوةندي هةوايي لة نصوان كوردوستاين باشور و جيهاندا دامبةزرصنصت

و فارسةكان بطرن و نةيةلَن ثارصزي نةتةوة يةكطرتووةكان دةبصت بنصردرصت بؤ كوردوستاين باشور تا ثصش بة تورك 
نةتةوة يةكطرتووةكان دةبصت بة توندي سزاي ئةو . سنور ببةزصنن و كاري ترؤريسيت دذي طةيل كورد ئةجنام بدةن

وآلتانة بدات كة هةر جؤرة ضةكصك دةفرؤشن بة داطريكةراين كوردوستان ضونكة ئةو ضةكانة بؤ كوشنت و 
.ترساندين طةيل كورد بةكار دةهصنرصن  

 
هيضكام لةم اليةنانة بةتةهنا . زؤر اليةن كاريطةرييان هةية لةسةر أةوت و أصبازي بزاظي ئازادي خوازي طةيل كورد

ئةركي هةموانة كة . ئةو دةستةآلتةيان نيية كة ئةم بزاظة لةوة بثارصزن كة نةكةوصتة خوالنةوة لة بازنةي نةزانيدا
.بكةنتصكؤشن تا بةزوترين كات ئازادي بؤ كورد دةستةبةر   

 
 كؤتايي     
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