
  .ةوثاطةندةي هةپبذاردنةکانداجةماوةري خةپکي کوردستان تان بةبريدصتةوثأکايت تةهنالة

 
تائةوکاتةي مةترسيةکاين لةدةست ضوين دةسةآلت بةردةمي دةرطاتان ثص نةطرصت ، تائةوکاتةي نةکةونة بةردةم دوو 

 کوردستان تان بة اوةري بةرفراواين خةپکي ، هصزي جةمضارةنوس سازويةکالکةرةوةأؤذاين سةخت و أيانصکي هات ونةهات ، تا
وةختيش ئاوأصکتان لةمةيةنةتةکاين خةپکي کوردستان  ، تائةوکاتةي ثصتان کراوثصتان خورا بؤيةک ساتةبةبري ناکةوصتة

 ، خةپکي کوردستان لةهةمو أؤذاين سةخيت خةبات وتصکؤشاين شاخ وشارلةطةپتان بوة ، لةسةردةمي خةبايت ةنةداوةتةو
 کايتلةو لوذستـــيتان بون ين کوردستان سةرضاوةي هصزوتواناييةأؤذاين تةنطانةدا جوتيارةهةذارةکاين الدصکاشاخداول

ةتان بون ، زپطاي حةسانةوـ ، ماپةکانيان لةکايت لص قةومانداثةناطاومنرتان بوونهاوسةنطةداأوبةأوبونةوةلةطةپ دوذمن
انةتان وةرئةطرت ، لةسةردةمي أاثةأين وخةبايت شاريشدا ئةوةالفاوي ؤذأ نصرذي ئيدامةي ذياين لةسةرسفرةوخواين ئةوان ئص

هصزودةسةآليت أذصمي ديکتاتؤري دا1991لةبةهاري ساپيتوأةيي وهصرش وهةپمةيت جةماوةري بةرفراواين خةپکي شارةکان بو
ثارلةمان ودةسةآليت لةکوردستان أاماپي ، لةثرؤسةي سياسي ئةم سةردةمةشدا هةرخةپکي کوردستان بو شةرعيةيت  بةعسي 

                                                                                                                         .کورسي حوکمي ثصدان 
 شةخسي ثاکردوهةرسوربون لةسةربةرذةوةنديري کوردستان نةطرت وشةأي ناوخؤتان بةکئةوةئصوةبون أصزتان لةدةنطي خةپ

وباآلخانةي ثارلةمانتان ثارلةمان وحکومةيت خؤتان کردبة، هةرئصوةبون بص ئيحترامي تان خؤتان وحيزيب 
ئةمانةي لةبرينةضؤتةوة ، لةهةپبذاردنةکاين هةمو، خةپکي کوردستان ي شةأي ناخؤ وسةنطةرکردةمةتةرصز

 نيشتيماين عصراق  ، خةپکي کوردستان ئةجمارةشداکةخةپکي کوردستان ثشيت طرتن ودةنطي ثصدانةوة بؤئةجنومةين
أابوردوي خؤي لةدةست أذصمةديکتاتؤرةيةک لةدواي يةکةکاين عصراقيشي لةبرينةضؤتةوة و ئةجمارة مةترسي مةينةتةکاين 

خةپکي طةأانةوةي دةسةآليت داطريکةرانةي نةتةوةي باآلدةست لةأصطاي حيلةشةرعي دميوکراسي يانةوة بةردةمي هةموماپصکي 
                                           .دا ناسيؤناليسيت يانةي مةترسيدارةلةبن طوصي هةموکوردصک طرتوةو زةنطصکي تاينکوردس

 
سةرکةوتنةکاين ليسيت کوردي لةهةپبذاردنةکاين ئةجمارةدا ، مةست وخؤش خةياپتان نةکات وثصتان وانةبصت سةرکةوتين 

 ةيشنت بةدةسةآلت ،أزطاري کوردستان وطهيض کةندوکؤسثصکتان لةبةردةمدانةماوةبؤيةدالةم ثرؤسةيةکجاريتان بةدةست هصناوةو
وئةم سةرکةوتنةتان کورت ماوةيةو ئةم خةباتةدورودرصذةوبص لةم طةمةسياسي يةداهصشتا ئصوةلةهةنطاوي يةکةمتاندان 

ةردةمداية ، بةبأواي من هةپبذاردين کؤتايي ية ، لةکؤتايي ئةمساپداديسانةوة هةپبذاردن وتاقي کردنةوةيةکي ترتان لةب
 خةپکي عصراق شةش مليؤن لةي ئصستا ، لةهةپبذادنةکاين أابوردودا نزيک بةنةئةجمارةزؤرجياوازئةبصت لةطةپ ئةم هةپبذارد

حيزب واليةن وتريةوتائيفانةي کةلةهةپبذاردنةکاين أابوردودا وبةشداري تصدانةکردبو ، بؤهةپبذرادين ئةجمارة هةموئة
وهةپبذاردنةکاين ئةجمارة خؤيان کؤئةکةنةوةو بةهةموتونايانةوةبةشداري ريان نةکردبو بؤثرؤسةي سياسي بةشدا

                                                                                                                                    .تصدائةکةن  
 

کةلةهةپبذاردنةکاين ئةجمارةدابةشداريان نةکردوة ونةيان تواين ثصش لةم ثرؤسة سياسي ية بطرن ، ئةوهصزواليةنانةش 
خةريکي خؤکؤکردنةوةن بؤئةوةي بةهصزصکي لةئايندةي عصراقدائصستابؤئةوةي قةرةبوي زةرةروزيانةسياسي يةکانيان بکةنةوة 
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ةبةسيت طؤأيين موعادةاليت سياسي وهاوسةنطي هصز بةمزؤرةوةبةشداري لةنوسينةوةي دةستوري هةميشةيي عصراقدابكةن 
ربکةن ،لةم کاتةداولةکايت نوسينةوةي دةستوري طةوماف وبةرذةوةنديةکاين داهاتو يان لةم ثرؤذةيةدابضةسثصنن ومسوة

ئةجنومةين نيشتيماين عصراق مةيدانصکي طةرموطوأي ملمالنةي سياسي وقؤناغصکي يةکالکةرةوةوضارةنوس  هةميشةيدا
 بةپکو هصزي ناسيؤناليسيت عةرةيب تةوةهةپبذاردن نابنثرؤسةي ليسيت کوردي بةتةهناأوبةأوي رةقيبةکاين زدةبصت و سا

بةئؤثؤزسيؤن ودةسةآلتدارةوةوبةجياوازي مةزهةبيانةوة سةبارةت بةثاراستين يةکثارضةيي خاکي عصراق وبةستنةوةي ئةم 
رةيب يةک هةپوصست ئةبن لةبةرئةوةي ضارةنوس وستراتيذيان وآلتةوة لةأوي ئينتيماي قةوميةوة بةنيشتيماين عة

، بؤيةهةرخؤش خةياپي يةکي ليسيت کوردي سةبارةت بةکةپک وةرطرتن لةهةبوين کصشةي مةزهةيب تراوةتةوةبةيةکةوة سبة
ي زؤرطران نصوان باپةجياجياکاين ناسيؤناليسيت عةرةيب و هاوثةميانةيت ستراتيذي هةپةيةکي طةورةيةو لةدواأؤذدانرخةکة

                                                                                    .ئايندةي سياسي کوردستان ئةکةوصت لةسةرضارةنوس و
طةلةبردنةثصشةوةي ئةم لةبةرمبةربةئةم ملمالنةسياسيةدا ليسيت کوردي أصطايةکي تري لةبةردةم دانيةج

مصذوويي ئةطةرئةم فرسةتةتنةوةي أاستةقينةي ريزةکاين خؤيان وناوماپي کوردي ، کوردةکان ثرؤسةيةوأصکخستنةوةويةكخس
ناتوانن وابةئاساين لةم ثرؤسةسياسي يةدةربضن هيض دةوپةتصک لةعصراقدا وجودي نية ئيتر لةدةست بدةن کةلةئصستاداية

رةکاين کوردستان لةطةپ ئةمريکابؤأوخاندين وأصطاي هةپطةأانةوةي ضةکدارانةبطرنةبةر ، بؤهؤي هاوکاري حيزبةدةسةآلتدا
أوخاندوة ، بةهؤي ئةم هاوکاريةوة دؤستايةيت ئصران وتورکيان وسوريا و انةوة  خؤيةموثردةکاين ثشتعصراق ، هأذصمي 

هيض کةسصکي ترلةم سةرجةم وآلتاين عةرةيب لةدةست داوة ، تةنانةت لةناوخؤي عصراقيشداجطةلةخةپکي کوردستان 
                                                                           . نأازي نيةوبةخيانةتيشي لةقةپةم ئةدةةمريکا ي ئهاوکارية

دؤستايةيت ئةمريکاش بؤکورد أوناکيةکي ئةوتؤي تصدانابيندرصت ، ئةمريکابةدواي بةرذةوةنديةکاين خؤيدائةطةأصت لةم 
خةپکي عصراق لةبةرامبةردابةش کردين ئةم زوربةي هةرةزؤري يکابةهؤي ناأةزايةيت ناوضةيةدا ، بةرذةوةنديةکاين ئةمر

 مةرکةزيدايةک ئةطرصتةوة ولةم هاوکصشةيةدائةمريکااليةين هصزي سةرکةوتوئةطرصت لةطةپ دةوپةيتبةناضاري وآلتة
وئةمريکا لةم ةزانصت ئي عصراق وهةروةک لةأاطةيادنةئاشکراکانيدانيشاين ئةدات مةسةلةي کوردبةکصشةيةکي ناوخؤ

                                                                                      .ملمالنةسياسي يةداطرةولةسةرئةسثصکي دؤأاوناکات  
 

خاپةثؤزةتيفةکاين هةپبذاردين ئةجنومةين نيشتيماين عصراق لةليسيت کوردي ئةتوانصت کةپک لةم ثرؤسةسياسي يةدا
 وةک خاپصکي بةهصزلةبةرامبةر کةسةنط وقوورسايي سياسي خةپکي کوردستاين نيشاندالةسةرتاسةري دنيا ةربطرصت و

                                .أةقيبةکانيدا ، ئةويش بةوةدةبصت کةئةم دةست کةوتانةبثارصزصت وفراوان تر بکات لةکوردستاندا 
هةردوئيدارةکانيان بةتةواوي يةک خبةنةوة ولةثصش  ةرضي زوتروبةبص دواخسنت بؤئةم مةبةستةش ثصويستةثاريت ويةکصيت ه

کاربؤئةوةبکةن کةلة هةروةها، هصزي ثصشمةرطةوئاسايشي ناوخؤبكةنةوةبةيةک دادطاکان ودارايي وهةموشتصکةوة
ئةجنامةکانيشي ت ورصبد ئةجنام أاستةقينةبؤثارلةماين کوردستان  ئازادانةوهةپبذادنةکاين داهاتوي عصراقداهةپبذاردنصکي

 فيفيت فيفيت هةپبطرن بؤئةوةي ئةمنيةت وئاسايش ودةوپةت وياساجصطاي هةواوئارةزوويي تةوافق وقبوپ بکةن ودةست لة
                                                                                                             .بطرصتةوة شةخسي وحيزبايةيت 
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