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.هوشياري سياسي ئاشي دةسةآلت دةطصأص لةکوردستان نا  
راقداولةأصطاي أيفأاندؤم ودةنطداين کةبؤيةکةجمارةلةمصذووي سياسي عص ، لةم قؤناغةضارةنوس سازةدا

بةشصوةيةکي ئايندةي سياسي ئةم وآلتةئيمکاين ئةوةهةيةطشيت وسةرتاسةري خةپکي عصراقةوة
 ، ئةمةباشترين فرسةيت زصأيين  وأصکبخرصتةوةضةسثصندرصتبئارةزومةندانةلةدةستوري هةميشةييدا 

أصطاي ئةم دةتوانصت لة  ، خةپکي کوردستانمصذوويي يةکةبؤخةپکي کوردستان هةپکةوتوة
 دةستورةئةم  تصک بشکصنصت وکؤتوبةندي ضوارضصوةي دةوپةيت عصراقي زؤرةملص وداطريکةرانةأيفأاندؤمةوة

دةوپةتصکي سةربةخؤلةکوردستان دروشم وداخوازي دامةزراندين أةتکاتةوةوويةكثارضةيي خاکي عصراق  
رةکةسةرتاثاي لةسةربنةماي شؤظصنسيت خةپکي کوردستان ئةطةردةنط بدات بةم  دةستوأابطةصنصت ، 

 بةأؤشين ستانکورد بؤخةپکي هةپضنراوةوهيض مافصکي قةومي ئيسالمي سياسي عةرةيب وکؤنةثةرسيت 
بةخواست ئةوةخةپکي کوردستانة لةسةرداخوازي ئةحزايب ناسيؤناليسيت کورد ئيترتصدانةضةسثاوة ، 

کوردستان ســـاپ سةربةخؤيي وأزطاري ، 14لةدواي خؤي وئارةزوي 
بةدةستوثةجنةکاين خؤي مؤري شةرعيةت وياسايي لةداطريکردين والتةکةي خؤي دةلکصنصتةوةبةعصراقةوةو

داطريو ونيشتمانةکةم  ذصردةستةم جارصکي ديکةخةپکي کوردستان ناتوانصت بپصت من طةلصکيئيترئةدات و
                                                                                                                                .بةزؤردابةش کراوة 

ةتاهةتايةخةپکي کوردستان ونيشتيمانةکةي دةکات بةعصراقي ولةوصشةوة بؤهئةودةستورةناوةرؤکي 
مايف ضارةي خؤنوسني بؤخةپکي مةوقولةي   ،ةوةنيشتيماين عةرةبيتصــتةوة بةثاشکؤي عروبةوـبةسـدةي

ضارةسةري نةضةسثاوة ، ئاماذةي ثصنةکراوةودورماوةشداأةشنوسي دةستوري هةميشةيي عصراق لةکوردستان لة
 2007فةلسةفةي ناشيؤناليزمي کوردة ، بؤساپي ناسنامةوکةوک کةرککصشةي 

دواخراوةوهةرلةئصستاوةدةسةآليت دةوپةيت ناوةندخؤي لةهةنطاوةسةرةتايةکاين ضارةسةري 
 کورسي ثارلةماين عصراق يان لةدةست 77حيزبةدةسةالتدارةکاين کوردستان هصشتا ئةوکصشةيةدةدزصتةوة ، 
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لةأصطاي ةوةوضةندين ثؤسيت طرنطي ئةم وآلتة هةرلةخؤيانة ، بةآلم دايةوسةرؤک کؤمار وةزارةيت دةر
سياسي ضارةنوسي ثارکتيزةکردين بأيارةکاين سةبارةت بةدةسةآليت سةرؤکايةيت ئةجنومةين وةزيرانةوة 

وزؤرلةمةسائيلي ناوخؤودةرةوة دةستو ثصــيان  کةلةبضةکراوةولةهاواروسکاآلزياتر شتصکي ديکةيان کةرکوک 
ايةت ، ئةي لةدواي هةپبذاردنةکاين داهاتو کةبص طومان معادةاليت سياسي وهاوسةنطي لةدةست ن

 وهيض کامصکيش هصزةسياسي يةکاين عصراق ئاپوطؤأي ضةندايةيت وضؤنايةيت زؤرطةورةي بةسةردادصت
 ، أصذةي دةسةآلت وکورسي يةکاين ئةحزايب لةوئاپوطؤأانةلةبةرذةوةندي خةپکي کوردستاندانية

صکي زؤرنزم ، ئةوکاتةلةبةرامبةر دةسةآليت تبؤئاسسيت کوردلةثارلةماين عصراق دصتةخوارةوة ؤناليسينا
 ، ض ســودوفايدةيةکي دةوپةيت ناوةندوبأيارةکاين زؤرينةي ثارلةماين عصراق ناوةنداضيان ثص دةکرصت ؟

ضةندقسةيةک هةيةسرؤک کؤماري عصراق کورد بصت ولةکؤبونةوةي ساآلنةي کؤمةپةي نةتةوةيةکطرتوةکان 
بةزماين کوردي بکات وجل وبةرطي کوردي بثؤشصت ، لةکاتصکدا خةپکي کوردستان نةتوانصت 
سةربةستانةوئازادانة ضارةنوسي سياسي وئايندةي وآلتةکةي خؤيان بةدةسيت خؤيان دياري بکةن و 

 ، ئـةم لکصننةوة بةدةوپةيت عصراقةوة لةخةپکي ئةم وآلتةبةزؤرمبان% 98بةدةرلةخواست وئارةزوي 
                                   ،ةو شوپةکاين لةزصأبؤدروست بکةيت مةسةلةيةوةکوئةوةواية باپندةيةک خبةيتةقةفةزةو

تةهناأصطايةک کةئةحزايب دةسةآلتداري کوردلةبةردةمي داماوةتةوة هةأةشةي ثاشةکشةيةلةدةوپةتةکةي  
لةدواي ئةوةي تازة عصراقي ، ئيرباهيـم اجلعفةري وهةپوةشاندنةوةي هاوثةميانةتيةلةطةپ ليسيت ئيئتاليف

 بةپصي بؤوةردةطريص و ةپکي عصراق وکوردستانةوةخةميشةيي عصراق لةأصطاي دةنطداين  کةدةستوري 
ودةسةآلتداراين کورديش دةستيان لةبين کوردستانيش بةأصطاي قانوين دةبصتةبةشصکي دانةبأاولةعصراق 

يان دةپصن تفي ــصثاهصنصت وئةحزايب عةرةبيش ئةوهةأةشانةتورصکي قوأاوي نئيترهةمانةکةدصتةدةرةوة ، 
                                                                                                              .خؤتان بکةنن وبأؤن 

بةسةرخةپکي دةستورصک حيزبةدةسةآلتدارةکاين کوردستان دةيانةوصت ئاخربةأاسيت ئةمةکارةساتة ، 
کةهيض زةمانةتصکي دواأؤذي مافةقةوميةکاين خةپکي کوردستاين کوردستاندا داسةثصنن 
ن وثياو ولةذصرثص ناين ذدي ئةم دةستورة لةسةربنةماي ناعةدالةيت نصوان لةخؤنةطرتوةوبةندبةبةن

                                                                                 مافةکؤمةآليةيت يةکان هةپضنراوة  ،  
بةهؤي ئةوهةموزوپم وستةمةزؤرةي کةأذصمةيةک لةدواي يةکةکاين شؤظصنيسيت عةرةيب دةرهةق بةخةپکي 

أذصمي جارصکي ديکةي ئةوةي لةترسبةدواوة و1991ساپيمةزنةکةي کوردکردويانةلةعصراق ، لةأاثةأينة
 کورد بةهةق وناهةق ولةشةأوئاشيت نصوان ئةم خةپکيداطريکةري بةعس نةتوانصت بطةأصتةوةکوردستان ، 

درصذةي بةتةمةين خةپکي کوردستان هوشياري سياسي کةم  تةســــليم بةئةمري واقع بون ودوحيزبةدا
تةواوي بةهؤي ئةوة کةيةکي ديکةوة لةال  ،يةکصيت وثاريت داوةدةسةآليت نادميوکراسي يانةي 

سةرضاوةکاين ذياين خةپکي کوردستان لةکؤپي حيزبةکان ثصضراوة ، خةپک بؤئةوةي بتوانصت دةسيت 
بةتابوري ثصنج لةقةپةم نةدرصت ولةذياين ئاساي هاوآليت بوين بؤئةوةي  بةذيانصکي مةمرةومةذي بطات ، 



دةبولةسةنطةري بةرطري يان بةناضاري اونةکرصت  ، خؤي مةحروم نةکرصت ولةسةرکاردةرنةکرصت ونان بأ
طةرم کردين خزمةت بةدةسةآلتداران بکات وببصتةزةخريةوخؤراکي دايةکصک لةودوحيزبةدةسةآليت لة

يان دةبوئينتماواليةنطري خؤي بؤيةکصک لةودوحيزبةأابطةيةنصت  کوردستان ، لةمةيداين شةأي ناوخؤ
هيض کةسصک لةکوردستان بةبص تةسکيةي ،  بطصأصت بونةوئاهةنطةکانيانوبةثةأؤي سةوزوزةردةوة سةرضؤثي 

پةسةرةکيةکاين بازرطاين ـيةکصک لةودوحيزبةلةئيدارةکاين دةوپةتداکاري دةست ناکةوصت  ، هةموهص
ئةطةرئةندامصکي ضاالکي يةکصک لةدةرةوةبؤناوةو بةثصضةوانةشةوة بؤبةرثرساين حيزيب قؤرخ کراوة ، 

هيض مةيدانصکي بازرطاين ناتوانيت لةةشةريک ، صتوبةرثرسصکي طةورةلةطةپتانةبلةودوحيزبةنةبيت 
مپک داسةربةستانةکةسب و کةسابةت بکةيت وجؤرةهابةربةسيت قانونيت لةبةردةمداقوت دةکةنةوة  ، هةمو

زةويةبةنرخةکاين ناوشارودةوروبةري شارةکانيان تاآلن کردولةنصوان خؤياندا دابةشيان کرد ، و 
ندامصکي ضاالکي يةکصک لةودوحيزبةنةبيت ثارضةيةک زةويت بةرناکةوصت ، لةکايت ئةطةرئة

هةپبذاردنةکانيشدائةطةرطوص لةأاطةياندن وأيکالمةي حيزبةکان بطريت خؤيان بةنوصنةري أاستةقينةي 
بةآلم ئةوةي لةالي ئةودوحيزبةحســايب لةسةرنةکراوة  خةپک وخزمةتکاري جةماوةر وةسف دةکةن ، 

کاين هةپبذاردن و دةنطي خةپک بوة ، ئةم دوحيزبةهةرئةوةندة ئيشيان بةخةپک بوة ئةجنامة
دةنطيان ثص درصتةوةوهةپدةبذصردصنةوةولةدواي ئةوةنةأصزلةدةنطي خةپک دةطرن بؤتةبليغايت أوبةدةرةوة تا

راين ، ئةطةرجةماوةري خةپک لةدذي طةندةپي ئيدارةکةي دةسةآلتداونةطوصش بؤداخوازيةکانيان أادةطرن 
ن وبةفيشةک درصکوردستان نيطةرانيةکيش لةخؤي نيشان بدات ، بةئاذاوةطصأ ولةياسادةرضولةقةپةمي ئةدة                          

                                                                                                        .جوايب داخوازيةکاين خةپک ئةدةنةوة  
 ،  ســـــــــاپ درصذةيان بةشةأي ناوخؤدا40کوردستان ، زياترلة اين ئصستاي دةسةآلتدار

 بيانويداوبةذصرناوي بةرةي شؤأشطصأي وکؤنةثةرسيت ثصناوبةدةست هصناين دةسآلت ولةلة
واناي جةماوةري هصزو تزؤربةئاساين توانيويانة جؤراوجؤرهةوپيان داوةشةرعيةت وأةواي بةوشةأةبدةن و

، لةماوةي ئةو ضل ســاپةدا دوحيزبةطةورةکةي  بخأصنن  لةثشتيواين ئةوشةأةهةپخةپکي کوردستان
رئةوي تردا نةي هيض أصطايةکي نامةشروع نةمالةدذي يةکتر وبةمةبةسيت باآلدةسيت يةک بةسة کوردستان 

دةست کصشي کردن بؤ ئيتالعات وسوثاي ثاسداراين ئصران و ميت وسوثاي تورک و هةرلةطرنةبةر ، 
موخابةرات وطاردي کؤماري أذصمي بةعــس بطرة تادةطاتةقبوپ نةکردين ثرةنسيب وبنةماکاين دميوکراسي 
  .يت فيفيت فيفيت بةسةرخةپکي کورداستانداسةثاندين دةسةآلداو                                               

  ، لةسةربنةماي ناکؤکيةکاين ساآلين شةست وبةهةمانقؤناغي خةبايت شاريشدا لة ساپة14ماوةي 
عةقليةيت شاخ وبةشصوةي جؤراوجؤر وبةأصطاي نامةشروع ودورلةهةرثرنسيـبصکي دميوکراسي يانةدةسةآليت 

لةدةسيت داطريکةران  ساپةکوردستان ئازادکراوة14 ماوةي خؤيان بةسةرخةپکي کوردستانداسةثاندوة ،
 لةشصوةي دةسةآلتصکي وئيدارةي وآلت دورلةهةرفشارصکي دةرةکي لةاليةن ثاريت ويةکصيت يةوة 

لةطةپ طؤأانکاريةکاين سةردةمداخؤيان توانيوةـتائصـســـــتاش ئةم دوحيزبةنةيان، بةأصوةدةضصت دوسةر



وکورسي زؤرةملص ودةسةآليت نامةشروعي خؤيان  باآلي وآلت دةست بةرداري لةثصناوبةرذةوةنديبطوجنصنن و
 ســـاپ لة 14، لةماوةي وبةثصي ثرةنسـيـبةکاين دميوکراسي حکومةتصکي يةکطرتودامةزرصنن  بن

هةردوجارةکةتائةوثةأي بص ئيحترامي ، دةسةآليت ئةم دوحيزبةدا دوجارهةپبذاردين طشيت ئةجنام دراوة 
ثرةنسـيـيب دميوکراسي وأةت کردنةوةي  کوردستان کراوةوبةهؤي قبوپ نةکردين بةدةنطي خةپکي

لةم ، ئيدارةي کوردستان بةسةردةسةآليت ئةم دوحيزبةدا دابةش کراوة ، ي هةپبذاردنةکان دةرئةجنام
ثرسةطرنط وضارةنوس ســـازةي ئصستاشدا ، حيزبةکوردستانيةکان خةپک تةشــويق دةکةن 

 ئةمســـاپ ئةجنام بدرصت دةنط بةدةستوري هةميشةيي عصراق ي ي ئؤکتؤبةر15يارة لةوأيفأاندؤمةداکةبأ
دةنط بةدةستوري نوصي عصراق ئةدةن ، لةخةپک % 74بدةن ، بةثصي أاثرسي يةسةرةتايةکان لةکوردستان 

ئةمةش جطةلةسادةيي وطوصأايةپي خةپک بؤثاشکؤي سياسةيت هةپةونادروسيت حيزبةدةسةآلتدارةکاين 
                                                       ن وکةم هوشياري سياسي هيض مانايةکي ديکةي نية ، کوردستا

لةطةپ کؤمةپصک لةکادراين يةکصيت نيشتيماين کوردستان ، لةطوندي ضؤمخاخ   دا1985لةهاويين ساپي
 کةئةوکات کاک عبدالپةسکرتصري لةناوضةي دؤپي جافةيت سةرداين کاک عبداپلةي مهتدي مان کرد ،

قسةوباسةکاندالصم ثرسي ، ئصوةکةخؤتان بةنوصنةري کرصکاران ، من لةنصو حيزيب کؤمؤنيسيت ئصران بو
وزةمحةتکصشاين ئصران دةزانن ، ضؤنةئةوهةمو کرصکارو زةمحةت کصشةلةدةوري حيزيب دميوکرايت 

ئصران کؤبونةتةوة لةکاتصکدائصوة حيزيب دميوکرايت ئصران بةحيزبصکي بورذوازي دةناســصنن ؟ کوردستاين 
يت ، ئصمةموشکيلةي ناهوشياري خةپکي کوردستامنان هةيةوخةپکي ئصمةهوشياري ، کاک عبدپلة لةجوابداو

سياسي کةمة ، بةهةرئةندازةخةپکي کوردستان لةئصمةولةحيزيب دميوکرايت کوردستان تص بطات ، 
بةوئةندازةيةش کرصکاران وزةمحةت کصشان ئةوحيزبة بةجص دةهصپن و بةأيزةکاين ئصمةوة ثةيوةست دةبن ، 

 عبدلپةهةبو وئصستاش ئةم بؤضونةهةربةأاست دةزامن ، اتةبةتةواوي باووةأم بةوقسةي کاکمن هةرئةوک
ئةمساپدا ولةثاپ هةپبذاردنةطشيت يةکاين هةرضةندةخةپکي کوردستاين عصراق لةأيفأاندؤمةکةي 

 % 98وبةثصضةوانةي سياسةيت ئةحزايب دةسةآلتدار  ةئةجنومةين نيشتيماين عصراقدازؤرهوشياران
بةآلم طومامن لةوةدانيةتةبليغايت دمياطؤطيانةي حيزبةدةسةالتدارةکان ةسةربةخؤي دا ، دةنطي ب

                         . زؤربةئاساين دةتوانصت خةپکي کوردستان خباتةذصرکاريطةري سياسةتةکاين خؤيةوة 
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