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لةدواي ئاپووطؤأةسياسيةکان دواي أووخان بةعس لةئةثري ل ي 2003بةدواوة وةرضةرخان طرنط و مصذووي بؤکوردو هصزة ئازاديوازةکان ناوضةکةبةطشت
هاتةئاراوة،لةدةستکةوتةکا ن ئةوطؤأانکاريان ةدا ئةطةرض ي دؤس صي سياس ي خةپک ي کو ردستان لةضوارضصوة ي دةستوور ي وأذصم ي فيدراپيد ا وابةستة ي دةسةلت
عصراقة،بةلم ناأاستةوخؤ و بةدةرلةخواست وحةزي ئةودةسةلتة،کؤمةپصک تيشکي سةوز بؤئاماذةي ضةندان دةرطاي کراوةي ديبلؤماتيک بةأووي خةپکي کوردستان لةضاو
بأکصداية،جيا لةسةردانةکان بةرثرسان أؤذئاوا وشاندي سؤسيال ئةنتةرناسونال و نوصنةرايةت کؤنطرصسي ئةمريکي بةم دوايية،بةدةرلةکؤمةپصک کؤنتراکت
ئابووري وأؤشنبيي لةنصوان هةرص مي کوردستان ودنياي دوورلةناوضةکةي خؤي ،قسةلة سةرکردنةوةي کرانةوةي ض ةندين مةکتةب وکونسوپطةري وولتان جيهانة
لةهةرصمي کوردستان،کةلةليةن فةرةنسا،أووسيا ،ئؤکراين و وولتان دي بأيارةبصنةکردنةوة،نونةن لةدةسثصکي ئةو تيشکةسةوزةي سياسةت نصودةوپةت لةکرانةوةي
ثةيوةنديةکانيان بةأووي کوردستاندا أؤشنيانکردووة  ،يةکصک لةثايةبنةأةتيةيةکان باوةأهصنان بةبوون هةرئاپووطؤأصکي سياسي ثةيوةندي وکؤنتاک بةستنةلةطةپ
دةسةلت وأذصمي سياسي نوص،بؤشةرعيةتدان ومتمانةبةخشي بةودةسةلتةي لةو ثصطةجيوطرافيادابانطةشةي فةرمانأةوا يةت خؤي دةکات،ئةم دةرفةت وضانسةبؤخةپکي
کوردستان کةثصشينةي مصذوويان لةتةکيدانيةئةبصت بکرصتةقؤناخ ودةورانصکي زصأين،بةدرصذايي مصذووي سياسي خةپکي کوردستان جطةلةهةوپةطوص لصنة طياوةکان
جةنراپ شةريف ثاشا وةک باپوصزصکي سياسي لة سةرةتاکان سةدةي بيست أابردوولةبةردةم کؤمةپةي طةلن لة ثاريس بؤبةسياسيکردن کصشةي خةپکي کوردستان،هيض
هةلومةرجصک ي ئةوه ا لةثةيوةند ي أاستةوخؤلةنصو ان خةپک ي کوردستا ن و وولتا ن جي هان ب ةم ئاراستة ي ئصستانةطةيشت وة کةلةطڤتةکانياندابةدياردةکةوصت
،بةپکوتةواو بةثصضةوانةوةلةمصذووي سةدساپي سةدةي بيستةم کةبةمصذووي ذيان طفتووطؤ و تةونةديبلؤماتيکيةکان دةذمصردرصت ،هةمووکاتصک تةونة ديبلؤماتيکييةکان
بؤثاراستن بةرذةوةنديةکان لةبؤسةدابووة بؤثاشقولطرتن لةکصشةي سياسي خةپکي کوردستان ،بةلم ئةمأؤ دواي سيستةمي تاک جةمسةري،دواي کارةساتةکان  11ي
سصثتةمبةري نيؤرک،دواي کؤتايي هصنان بةديکتاتؤري لةعصراقدا ،دواي تصطةيشت لةوةي ثرؤتؤکؤپيةکان ناوثةيوةنديةسياسييةکان دوصن ئةطةرلةسةر ئاست
أذصمةکان دا أاستةوخؤدذ ايةت بةرذةوةنديةکاني ان بةره ةم نةهصنابصت لةهاوشصوةي ئ ةو وولتا نةي بة(ميحوةري ئاذاوةطصأ ي ناودةبرصن ) ئةواناأاستةو خؤ تؤأصکي
جاپجاپؤک ي شاراوةونةبينرا وي لةتيؤربؤبةرهةمهصن اون کةتة نا ن ةک بةرذةوةنديةئابووريةکان يان لةناوضةکةد ا کةوتةبةرلةدةست دان ومةتر سي ،بةپکوئاسايشي
نةتةوةيي وطيان هاوولتيان سڤيلي ئةووولتانةي خستؤتةبةردةم هةأةشةي تيؤر،ئيترئةوتيؤروتووندوتيذيانةض لةوولتةکان خؤيان بصت يان لة سةيرانطاکان
شةرةم شصخ وباري ودوورطةدوورةدةست وتوريستييةکان ئؤقيانووسي ئارام بصت،.هةمووئةم فاکتةرانةخاپي دةرکةوتن ئةوطؤأانة سياسي يانةبوولةقازاني کصشةي
سياس ي خةپ کي کوردستا ن کةثةيت ا ثةيت ا بةدوا ي خؤيداثةيوةنديةديبلؤماتيکيةکان يش أةنطأصذدةکاتةو ة ،ب ؤية ثص ويستةلة بةرامبة ر هةپوصستصک ي لةوشصوةي
أؤذئاواووولتان ثأ سةنط وخاوةن بأياري ج يهان لةکردنةوةي کونسوپطةري ونوسيسنط ةکانيان لةکو ردستان وةک دةسکةوتصکي سياسي زيند و بةرزهةپبسةنطصنرصت

ودپخؤشبي،بؤقؤستنةوةي ئةودةستکةوتة لةسةرئاست دةسةلت سياسي لةکوردستان زةمينةسازي دةوصت ئةويش بة هاتنةدةرةوةلةطووتارودروشم بؤسةرئةرزي واقيع
بةسةمينةسازي بؤثراکتيز ةکردن ثرةنسيبةکا ن ديوکراسي،ضوونکةبةکر دنةوةي کونسوپطةريةک ان ئيد ي وولتا ن ج يهان لةناوخوود ي کوردس تانةوة مصنتاليتصت
دةسةلت سياسي کوردي دةبينن وثصوانةدةکةن هةرلةوصشةوة خوصندنةوةو هةپسةنطاندنة کانيان بؤهاوثةيانيةتيةکي ستراتيذلةثةيوةنديةديبلؤماتيةکانيان دياري
دةکةن،لة بةرهةموو ئةوطرنطيانةي لةبةردةم دةرةطاي کونسوپخانة کاندادةبينرصت دةبصت بةقازاني دؤسصي سياسي خةپکي کوردستان هةنطاوهةپبهصنرصت تاثةيوةندية
سياسييةکانان لةسةرهةپضني ضوونکة تةکاملبوون ئةوثةي وةندييانة کؤپةکةيةکة لةأةطةزةکان هاتنةکايةي دةوپةت سةربةخؤ،هاتن ئةوانيش بؤکوردستان
دانثصدانانةبةديفاکتؤي سياسي لةکوردستان ومتمانة بةخشينةبةودةسةلتةي لةوثصطةجيوطرافيةدابانطةشةي هةرصمي کوردستان دةکات .
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