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خةپکي لة%90صذةي دا بؤئةجنومةين نيشتيماين عصراق  ، أ2005-1-30هةپبذاردةکاين سةرتاسةري طةپ لةهاوکات 

 ، ئةم  بةعصراقي کردين کوردستانةلةبةرامبةرأازي نةبون  ئةوةش مانايداوجيابونةوةکوردستان دةنطي بؤسةربةخؤيي 
طدان وئيستفتايةکي ئةوتؤدا ، ئةتوانصت سيستمي دةسةآلت نوآلتصکي دميوکراسي ولةدةهةرأصذةيةلةدةنط وداخوازي خةپک لة

                                                                                                     .ودةستورو ياســاوثارلةمانيش بطؤأصت 
سندوقصکي تايبةت بةأاثرسي بؤسةربةخؤيي کوردستان دانرابو ، وة  ، داو بنکةکاين دةنطدان لةسةرتاسةري کوردستانلةهةم

لةخةپکي کوردستان دةنطيان بةسةربةخؤيي دا ، بةثصي ئةم أصذةيةئةوأاسيت يةدةردةکةوصت کةسةرجةم %90أصذةي 
  خةپک بؤسةربةخؤيي کوردستان ، ييان خستؤتةثاپ دةنطکادروئةنداماين حيزبةدةسةآلتدارةکاين کوردستانيش دةنطي خؤ

کاين أاطةياندنةوة بآلوکرايةوة ، لةطةپ ئةوةشداأابةرايةيت سياسي  أةمسيةوةئةجنامي أاثرسي يةکةش لةتةواوي کةناپة
 مانةوةلةضوارضصوةيأةواج ثصداين مةيل وطرايشي سياسةيت أوبةدةرةوةي خؤي سةبارةت بةلةکوردستان هةرسورةلةسةر

بةأصز حيزبةدةسةآلتدارةکاين کوردستان ثرس بةخةپک دةکةن وبةقسةشــيان ناکةن ، عصراقصکي يةکطرتو ويةکثارضةدا ، 
ئةوة ئيستهالکي { لةضاوثص کةوتنصکيدابؤ کةناپي تةلةفزيؤين العامل سةبارةت بةو دةنطدانة ويت } مام جالل {

خةپکي کوردستان بؤسةربةخؤيي سةرجةم اري مةسئوليةيت داخوازي  ، شــان خاپي کردنةوة لةذصرب}حمليةوئصمةلةطةپيدانني
ي ئةوأاثرسي ية ، ئةطةرئةوة ســياسةيت أوبةدةرةوةوتاکتيکيش بصت لةبةرامبةربةسةرنج وأائةجنامةکاين أصزنة طرتن لةو

ئةم بةحةســاسيةيت ئةم مةتپةبةي خةپکي کوردستان لةم قؤناغةدا ، ت جيهاين سةبارةئيقليمي وطشيت 
هةست ونةسيت خةپک ولةأاستطؤيي وميچداقيةيت ثرؤسةي أيفأاندؤم ةپوصستةأةنطدانةوةيةکي نصطةتيفانةي هةيةبؤسةره

بةنيشانداين هةپوصستصکي لةوجؤرة دةنطي خةپک کةم دةکاتةوة ، بةدةرلةوةي کةأاثرسي وسةبارةت بةئيحترام وأصزطرتن لة
وثرؤسةي ئةوأاثرسي ية بكةن کةبزوتنةوةي أيفأاندؤم جطةلةخؤيان ناتوانن قةناعةت بةهيض کةسصکي ســياسي 

نةک ، ناطريص بةري أؤذ بةبصذنط  و کاريطةري أاستةوخؤي حيزبةدةسةآلتدارةکاين کوردستاندانيةضاوةدصري ولةذصر
  بةپکولةکوردستان سةرجةم أصکخراوةجةماوةريةکانيش لةمنونةي يةکصيت ماموستايان وخوصندکارانهةربزوتنةوةي أيفأاندؤم

و قوتابيان وسةنديکاي ئةندازياران  وثارصزةران وکرصکاران وهةموأصکخراوة ثيشةييةکاين تريش لةنصوان حيزبةکاندا 
                                                                                         . دابةشکراون وأاستةوخؤبونةتةثاشکؤي حيزبةکان

عبريلةويست وئريادةي سياسي خةپکي ثةيام وئاماجنصکي سياسي ثص يةوئةم ثرؤسةيةأاستةوخؤتةم بزوتنةوةي أيفأاندؤ
بؤسةر بةخؤيي خؤي لةخؤيدائةوةمةتپةبصکي ســياسي %90کوردستان دةکات ، دةنطداين خةپکي کوردستان بةأصذةي 

تيواين أاستةوخؤيي وخودي ثرؤسةکةش بةثشبةرةوجيابونةوةوثصکهصناين دةوپةتصکي سةربةخؤلةکوردستان ية
                                                 .وهةمودنياش ئةوأاسيت يةدةزانصت ارةکاين کوردستان ئةجنام دراوة حيزبةدةسةآلتد

سةرةتايي أةواوضارةنوسي سياسي کوردستان مافصکي بأياردان لةسةرأيفأاندؤم وأاثرسي سةبارةت بةضارةسةري کصشةي کوردو
بةئاشکراو أاستةوخؤثشتيواين لص بکةن بةبص دودپي و، ثصويستةحيزبةدةسةآلتدارةکاين کوردستان  شارستانيانةةکي وداخوازي

سياسي داخوازي وئريادةي ، وةک وئةجنامةکاين ئةوأاثرسي يةطشيت يةبکةنةسةرمايةوبةپطةنامةيةکي سياسي مصذويي 
                          . ؤأوکؤمةپ وحمافلصکي نصودةوپةيت نيشاين بدةن وبيبةنةثصشةوة سةرتاسةري خةپکي کوردستان لةهةرک
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بةثرؤسةي أيفأاندؤم وبص ئيعتبارکردين ت  حيزبةدةسةآلتدارةکاين کوردستان سةبارةناأؤشين واليةيندو سياسةيت
تهالکي سةربةخؤيي خةپکي کوردستان ئيسقسةکاين بةأصزمام جالل ثشتأاست دةکاتةوة کةدةپصت ، داخوازي  ، ئةجنامةکاين 

دةهصنن ي بةکارلةکايت ثصويستدادةبينن وئةوان بزوتنةوةي أيفأاندؤم تةهناوةک وةرةقةيةکي فشاري سياسي ة و ، حملية
بةئاشکراثشتيواين أاستةقينةي خؤيان وةيان لةبةرذةوةديان دانيةنايانةوصت ةو ، ةربةأةقيبةکاين خؤيان لةعصراقدالةبةرامب

سوربون لةسةر بةعصراقي سياسةت وهةپوصسيت ، نيشان بدةن  سةربةخؤلةکوردستانيابونةوةوثصکهصناين دةوپةتصکي لةج
وبص توانايي بؤرذوازي نيشتيماين أيزبةندي تةبةقايت لةئةجنامي ناکامپي کردين کصشةي خةپکي کوردستان 

اقضصيت هةيةو بةرذةوةندي خؤي لةعصراقصکي  ، ضيين بؤرذوازي کوردي تائصســـتاش طرايشي عصريةوةسةرضاوةدةطرصت 
                                                                                                          . يةکطرتو ويةکثارضةدائةبينصتةوة 

و ياساو بص ضةک والوازة  بصعصراق والتصکي بص دةوپةت ودةسةآليت ديکتاتؤري أوخاوة ومصکي وةک ئةمأؤداکةةلةسةرد
سياسةت  ، وة بةهؤي ضةق بونةوةي أصکخراوتروبةتواناترن  هصزةسياسي يةکاين کوردستانيش لةهةموقؤناغةکاين أابوردو

  ، ئةمأؤلةبارترين وطوجناوترين هةل ومةرجي أؤذهةآليت ناوةأاست ئةمريکاسةبارةت بةدميوکراتيزةکردين وبةرنامةي
 لةأصطاي أيفأاندؤم وأاثرسي يةکي طشيت خةپکي کوردردســـتانسياسي ان داين ويست وئريادةي نيشهاتؤتةثصشةوةبؤسياسي 
 خؤتان لةذصرإفشاروهةأةشةي دةوپةتاين ناوضةکةدادةبيننةوةوئةم هةل ومةرجةبةطوجناو  ، ئةطةرلةأؤذصکي وةک ئةمأؤدايةوة

ايي دةبصتةوةولةأصطاي حيلةشةرعي دميوکراسي ولةبارنابينن ، دواي ئةوةي کةدةوپةت وياسالةم وآلتةداجصطريوئاســ
يانةوةوبةدةنطي زؤرينةي خةپکي عصراق لةأصطاي أاثرسي ودةنطداين سةرتاسةري يةوة  ، ضارةسةري کصشةي خةپکي 

ثةراوصزي ئاپوطؤأةسياسي يةکانةوة لةعصراقي بةردةم قةزاوقةدةرصکي نادياروکوردوضارةنووسي سياسي کوردستان دةکةوصتة
، لةوکاتةدابؤدةيان ســاپي ترئةم هةل ومةرجةطوجناولةبارةلةدةست خةپکي کوردستان دةضصت ومصذوجارصکي تروةک ئايندةدا 

خؤي دوبارةنابصتةوة ، هةموئةوأصککةوتن وسةنةدوبةپطةنامانةش کةهةيةودةبصت ، لةدواي يةکةم بأياري ئةجنومةين 
 وثصکهصناين دةوپةيت نوصي عصراق هةپ نيشتيماين عصراق سةبارةت بةموچــادةقةي دةستوري هةميشةيي

خاآلنةي کةلةدةستوري هةميشةييداجصطريدةبن  و جطةلةدةوةشصنةوةوئيعتباري سياسي وياســايي خؤيان لةدةست ئةدةن
، لةکاتصکي ئاواداولةدواي ئةوةکةدةستمان لةبين هةمانةکةوة دةرضو ، تازةطةأانةوة بؤ  وبةأصطاي ياسايي دةضةسثصندرصن

أاي طشيت هةروةهاطةأانةوة بؤلةم دوايانةدا ئاماذةي بؤدةکات و} دکتؤربةرهةم چــاپح {لةماين کوردستان وةک بأياري ثار
                                                                             .بةفرياي فرسةيت لةدةست ضوي خةپکي کوردستان ناکةوصت 

تةرح دةکات لةبةرزترين ئاستداکصشةي کوردبةشصوةيةکي أةمسي وعاديالنة طشيت أيفأاندؤم وأاثرسيئةجنام داين 
 قةومي دصنص ضةوساندنةوةونايةکســاينبةيةکــجاري كؤتايي  دةيباتةثصشةوةولةســازش وسةوداکاري أزطاري دةکات وو

                                                                                                                                    .لةکوردستان 
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