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 دواي ئةوةي تراذيدياي كيمياباران و كؤرةوو قةتل وعامي كوردان و قولبوونةوة و ،1989لة سايل 

 ، هةموو حيزبة كوردييةكان،توندكردين سياسةيت ثاكتاوي رةطةزي كورد لةاليةن سةددام و رذصمةكةي
بانطهصشتةكةي يةكصيت نيشتماين . يت تووشي شكست و نسكؤ بوونكةوتنة ئةوديو سنوورةوة بةطش

كوردستان لة سةرةتاي هةشتاكاندا بؤ طشيت حزبةكورديةشؤرشطصرو نةيارةكانيشي لة شاخ، 
 بةدةنطةوةي هاتن و 1988نسكؤو تراذيدياكاين سايل   ثاش،بؤثصكهصناين بةرةيةكي كوردستاين

 سةر ئةوبريوباوةرةي كة هصزةكانيان بكةن بةيةك و حزبة كوردييةكاين خستة. بةسةريان كردةوة
 ،دوذمنيش ضونكة نةدةبوو شةري نصوانيان بةردةوام بصت و. رووبةرووي دوذمن بووةستنةوة

دةبووة زةرةري دووبةرابةري لة بنكةي جةماوةريي . ة’بةبةرضاويانةوة خةريكي قركردين ميللةيت كورد
   . و ثاريتهةموو ثارتة كوردييةكان بةتايبةيت يةكصيت

بةهؤي نةبووين متمانةي يةكبووين .  لة ئاسيت سةركردايةتييدا بوو،ديارة ئةوبةرةيةش كة دروست بوو
 كصشةوشةرو ثصكداداين سياسي و ،هةلوصسيت سياسي كوردانةي تؤكمةلةاليةك و لةاليةكي ديكةوةش

 بريين هةمواين بةتةواوي ،ثصشمةرطايةتيي كة لةنصوان ثارتة سياسية كورديةكان لة شاخدا رووي دابوو
بةرؤحصكي   تا بنكةي جةماوةر يي ثارتةكان،سارصذ نةكردو ناكؤكيةكاين نصوانياين ريشةكصش نةكرد

خاوصن وبةوورةي لةخؤبووردن و لصبووردنةوة برواننة ئةوبةرةيةو مةسةلة نةتةوةييةكاين تيا قال 
شاخ لة نصوان ثارتة كوردييةكاندا،  مؤتةكةي شةري كوردكوذي ،تةا سوودةكةي ئةوة بوو. بكةنةوة

 لةطةل هصزي ،تا شةري كوصت و هةلكةوتين هةل بؤ راثةريين مةزين جةماوةري كوردستان. دورخستةوة
،قةمتاغةي 1991ثصشمةرطةي هةموو ثارتة ئؤثؤزسيؤنةكاين رذصمي بةعس لة عرياق لة سايل 

بةرةي كوردستاين بوو بؤشايي سياسي لةو كاتةشدا هةر . ئةوبرينةوريشةي ناكؤكيةكانيش هةر مايةوة
 تا حكومةيت كوردي و ،بة نيوة ضلي ثركردةوة،وئيداري لة هةرسص ثارصزطاكاين هةولصرو سلصماين ودهؤك

ي نصوان يةكصيت و ثاريت ثر لة كصشةو ناكؤكي ثةنطخواردوو دروست 50 بة 50ثةرلةماين كوردستاين 
 لةعرياقدا كرد بةدووبةشةوة و تا ئصستاش  ميللةيت كوردي،ئةم حكومةت و ثةرلةمانةش. بوو

ثاش هةلدانةوةي قةمتاغةي بريين شةرةكاين شاخ و دووبارة . ئاسةوارةكاين بةدي دةكرص
ثص هصناين شةر بة ناوبذيواين  هةلطريسانةوةي شةري كوردكوذة لةشارو شارؤضكةكانداو كؤتايي

صرو سلصماين، شاهصدي حايل رةوشي  و درووستكردين هةردوو ئيدارةكةي هةول1998ئةمريكالة سايل 
  لصيةوة،بؤ ثصطةي دةسةآليت حيزيب خؤيان تابتوانن ئةم دوو حيزبة كاريطةرة قورباين دةرةن حيزبايةيت

 مانط بةسةر 3زياتر لة  ئصستاش ثاش تصبةربووين. دةيانةوص خزمةيت ميللت بكةن بةو جؤرةي كةخؤيان
طةيل كورد بؤ هةردوو حيزيب سةرةكي، هصشتا لة  يهةلبذاردن و بةخشيين دةنط و متمانةي زؤرينة

ياساي سةرؤكايةيت هةرصم و تصكةل بوونةوةي  بؤ دارشتين دةستووري كوردستان ويةكصيت و ملمالنصدان 
هةريةكةيان . كةئةم رةوشةيان هةرةشةلة ثةرلةماين كوردستان و جةماوةرةكةي دةكا،هةردوو ئيدارةكة

باوةربوون و متمانة، هةتا ئصستا . بة ضاوصكي تر تةماشاي ثرؤذة ثصشنيازكراوةكاين ئةوي تر دةكات
 نصوان ،هتد ...واقيعة تالةكان وهةلوصست و ناكؤكية سياسي و ثصشمةرطةيي و ئيئعالمي و دارايي مصذووي

ميوكرايت كوردستان جطةلةوةي ثاريت د ثرؤذة ثصشنيازكراوةكةي. ئةم دوو حيزبةي هصور نةكردؤتةوة
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طؤمي متمانةو باوةربووين شلةقاندوةو، طووتةي جؤراوجؤري ثصش ثةردةو دواي ثةردةي سةركردةكاين 
هةردووالشي سةبارةت بةثرؤذةي ياساي سةرؤكايةيت هةرصم و تةا جصطري سةرؤك بؤ هصزي 

نةشي خولقاندوةو بطرة شةرصكي سياسيا،جةماوةرئالؤز كردووة لةديدوبؤضووين ثصشمةرطةي
 كة دةنطي خةلكي كوردستانة بةبص جياوازي ،هةرةشةلةكؤبونةوةي دانيشتين ثةرلةمانيش دةكات

   .ثصكهاتةكاين كوردستان لة عرياق
 كةدياردة دميوكراسيةكاين تيا بةدي دةكرص و دةيةوص ،باري ئصستاي جةماوةرو ثارتةكاين كوردستان

 كة لةرووي ،مي كوردستاين فيدرال بة كةركوكةوة دةداتقةوارةيةكي هةرص بةرةو ثصش بضص وهةويل
.  لة ضوارضصوةي عرياقصكي دميوكرايت ئيتيحاديدا، ياسايي و باوةرثصكراوبصت،جوطرايف و ئيدارييةوة

مةرجةعصك هةبص كة هةلبذصردراوي جةماوةري  بصطومان بؤ ئةم قةوارة كوردية لة عرياقدا ثصويستة
سياسي و ئابووري ودارايي و  ووتةبصذي ثرسي نةتةوةيي و وكوردستان بصت و رصكخةري طشيت 

 كة ئةويش ثةرلةماين كوردستان و دةسةآلتة ،كؤمةآليةيت و فةرهةنطيةكاين هةرصمي كوردستان بصت
 لةووآلتاين دميوكراتيدا ،ئيفليج بووة ياساي سةرؤكايةيت هةرصمةوة  كةبةهؤي كصشةي،تةنفيزيةكةيةيت

  دةسةآليت رةهاي، طةر سةرؤكي هةبص،رصزراوةو رةضاوي مايف مرؤظي تيادةكرصكة مايف تاكة كةسي تيا ثا
 بةلكو لةاليةن ثةرلةمانةوة كة هةلبذصردراوي خةلكة بةياسايةك سةرؤك دةبةستنةوة و دةبص ،نابص

دادطا و دادطايي كردن و ضاوديري دارايي دوودةزطاي . بةثصي ئةو ياسايةي كة بؤي دانراوة رةفتار بكات
 ، بةآلم نابةسترصنةوة بةسةرؤكي ووآلت،خؤن ومتمانة ثصكراون لةاليةن سةرؤك و ثةرلةمانيشةوةسةربة

 نةك لة دةرةوةي ثةرلةمان دياري ،ماوةي سةرؤكايةتش بةثصي ياسا لة ثةرلةمان دةنطي بؤ دةدرص
ميي ديسان نادرصتةتاكةكةس بةلكو كةسانصكي سياسي و ثسثؤروئاكاد ئةمين قةومي ووآلتةكةش بكرصت،

دةيانةوص ياساي سةرؤكايةيت بؤ كورد دارصذن نةك  بؤية طةر بةراسيت ئةم دوو ثارتة. بةرصوةي دةبةن
 ئةوا دةبص مل بؤ بنةماكاين دميوكراسيةت بدةن ودةسةآلتةكان بةثصي ،بؤبةرصز كاك مةسعودبارزاين

لوصست ومتمانةو  بةرةزامةندي ثةرلةمان دابةش بكرصت كة جصي رةزامةندي خةلك بصت و هة،ياسايةك
 هةر بةم جؤرةش. قورباين داين جةماوةري كوردستان لةمةر رؤشنايي دةسةآلتةكان رةضاو بكرصت

   .دةةستوورصك دةتوانصت بةرةو كؤمةلطايةكي مةدةين هاوضةرمخان بةرصت و ياساي تصدا سةروةر بصت
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