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بــە لەبەرچاونەگرتنــی پێوەرەکانــی مــاف و 

یاســاکان، خواســتێک یــان داواکارییەکی بە 

کۆمــەڵ دەتوانێت ڕەوا بێــت. واقیعییەتەکە 

ئەوەیە زۆرێک لە خواستە دیموکراتییەکان لە 

سەردەمی خۆیاندا لەڕووی یاساییەوە پەسەند 

نەکراوون.

مافی چارەی خۆنووســین بابەتێکی ســەدەی 

بیستەمییە و ئەگەر بمانەوێت باس لە سەرەتا 

مێژووییەکەی بکەیــن دەبێت بگەڕێینەوە بۆ 

دوای شەڕی یەکەمی جیهانی و لێکهەڵوەشانی 

نەمســا،  عوســمانی،  ئیمپراتۆرییەتەکانــی 

پۆڵەندا. دوای شکســتی ئەم ئیمپراتۆرییەتانە 

بوو، کە چەمکی )مافی چارەی خۆنووســین( 

لەالیــەن ئــەو میللەتانــەی لەو ســەرزەوییە 

شکستخواردووانەدا دەژیان بەرزکرایەوە.

مافی چارەی خۆنووســین لە مادەی یەکەمی 

هاوبەشی کۆمەڵەی مافە مەدەنی و سیاسییەکان 

و مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتوورییەکان 

لــە ســاڵی 1966دا هاتووە. بــەر لەو کاتەش 

نەتەوەیەکگرتووەکانــدا  دووی  مــادەی  لــە 

ئاماژە بــە مافی چارەی خۆنووســین کراوە، 

بــەاڵم بەڵگەی دیار و گرنگی ئەو ســەردەمە 

بــە  ســەربەخۆیی  )پێدانــی  ڕاگەیانــراوی 

کۆڵۆنــی و میللەتەکان(ی ئەنجومەنی گشــتی 

نەتــەوە یەکگرتووەکانە، کــە مانگی کانوونی 

یەکەمی ســاڵی 1960 پەســەندکراوە. بەپێی 

ئــەو ڕاگەیەنراوە و ســەرجەم بەڵگەنامەکانی 

نەتەوەیەکگرتــووەکان، هەمــوو میللەتــەکان 

پێویســتە بتوانــن ئازادانــە دۆخــی سیاســی 

خۆیان دیاری بکەن و گرنگی بە گەشەپێدانی 

ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و کولتــووری خۆیان 

بدەن.

لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە زیاتر لە 100 

ڕاپرسی بۆ ســەربەخۆیی ئەنجامدراوە. وەک 

هەموو هەڵبژاردنێک ڕاپرسی بۆ سەربەخۆییش 

پێویستە لە بارودۆخی ئازادانە و دیموکراتی و 

بە چاودێری ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان بێت 

و هەلی یەکسان بدرێت بە نەیار و هاوڕاکان 

و ســەرجەم هێزە سیاسییەکان. هەروەها بۆ 

ئەنجامدان یان ئەنجام نەدان یان دواخستنیش 

پێویســتە لە چوارچێوەیەکــی دیموکراتیانە و 

جەمــاوەری و لە ڕێگەی دامەزراوە گشــتییە 

مەشــروعەکانەوە بێت و نابێت دژی ماف و 

ئازادییە گشــتییەکان بێت، واتــا نابێت ببێتە 

هۆی پاکتاوکردنی کەمینەکان.

شــەڕە نوێیەکان لــە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت 

ڕووخســارێکی نوێیان بە جیهان بەخشــیوە، 

ســنوری نــوێ کێشــراون و ئەو سیســتمەی 

لەسەرەتای شەڕی جیهانی یەکەمەوە کێشراوە 

خەریکە هەڵدەوەشێتەوە و ناسەقامگیرە.

نزیکــەی ســەدەیەک بەر لە ئێســتا شــەڕی 

 – دەوڵــەت  بوونــی  یەکەمیــش  جیهانــی 

میللەتەکانی خستە مەترسییەوە و ژمارەیەک 

دەوڵــەت – میللەتــی نوێــی لــە ناوچەکەدا 

دروســتکرد و ئــەوەی ئێســتا هەیــە میراتی 

شەڕی جیهانی یەکەمە. یەکەکانی ئێستا وەک 

عێراق، سوریا، ئوردون، لوبنان و فەلەسەتین 

سەرجەمیان نەوەی ڕێککەوتنێکی داگیرکارین 

و فەڕەنسا و بەریتانیا بەنهێنی ئیمپراتۆرییەتی 

عوسمانیان لەنێوان خۆیاندا دابەشکرد.

فۆڕمــی سیاســی دەوڵەت میللەت پێویســتە 

بــە هەر شــێوەیەک بێت دروســت ببێت بۆ 

ئــەوەی پەیوەندییــە نێودەوڵەتییــە سیاســی 

و ئابوورییــەکان مومکیــن بــن، ئــەوەی کە 

ئایینــی و  لــە ڕەچەڵەکــی  شــکۆی خــۆی 

نــەژادی پڕدەکاتەوە بە پلــەی دووەم دێت. 

لــەم ڕووەوە دەوڵــەت وەک ئامڕازێک وایە 

بۆ ســەپاندنی یاســا لە ڕێگــەی بەکارهێنانی 

توندوتیژی ڕەواوە بۆ ڕاکێشــانی ســەرمایەی 

دەرەکی بۆ ناوخۆی واڵتەکەی. 

ئەنجامی ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان
بەپێــی ئــەو ئەنجامانەی ڕاگەیانــرا، نزیکەی 

%72 ئەوانــەی مافــی دەنگدانیان هەبووە و 

بەشــدار بوون و %93 بــە بەڵێ دەنگیان بە 

سەربەخۆیی کوردستان دا.

ڕیفراندۆمــی کوردســتان لــە دۆخێکــدا ئەنجامــدرا کــە بێجگــە لــە دژایەتی 
ــە نزیکەیــی  ــی دراوســێ، ب ــراق و واڵتان ــدی عێ ــی ناوەن ناوخــۆی حکومەت
ســەرجەم واڵتانــی ئەندامــی نەتەوەیەکگرتــووەکان دژی ئەنجامدانــی 

بــوون.
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هەڵوێستی ڕۆژئاواییەکان و یەکێتی 
ئەوروپا و واڵتانی دراوسێ

ڕیفراندۆمی کوردستان لە دۆخێکدا ئەنجامدرا 

کــە بێجگە لــە دژایەتی ناوخــۆی حکومەتی 

دراوســێ،  واڵتانــی  و  عێــراق  ناوەنــدی 

بــە نزیکەیــی ســەرجەم واڵتانــی ئەندامــی 

نەتەوەیەکگرتووەکان دژی ئەنجامدانی بوون.

حەیــدەر عەبادی ســەرۆک وەزیرانی عێراق، 

ڕیفراندۆمەکــە بــە نایاســایی و پێچەوانــەی 

دەســتووری عێــراق ناودەبــات و پەرلەمانی 

عێراقیش داوای لە عەبادی کرد کە ســەرجەم 

ڕێوشوێنەکان بۆ پاراستنی یەکپارچەیی عێراق 

بگرێتەبــەر و لــەو چوارچێوەیەشــدا بوو کە 

دوای ڕیفراندۆمەکە عەبادی فەرمانی بە سوپا 

کرد بچنەوە سەرجەم ناوچە جێناکۆکەکان. 

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا یەکێکی تر 

بوو لە نەیارەکانــی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و 

کۆشکی سپی ڕایگەیاند کە پشتیوانی لە واڵتی 

سەربەخۆی کوردستان ناکات. 

ڕێکس تیلرســۆن لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا 

ڕوونــی  بــە  بارزانــی  مەســعود  لەگــەڵ 

پێیڕاگەیانــد، کە واشــنتۆن دژی ئەنجامدانی 

سوپاســی  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  ڕیفراندۆمــە، 

هێزەکانــی پێشــمەرگەی کردبــوو کــە دژی 

داعش وەستاونەتەوە.

ڕێکس تیلەرســن لە قەتەر ڕایگەیاند: ›‹لەبەر 

ئــەوەی جەنگی دژ بە داعش بەردەوام بوو، 

کاتی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم نەبوو‹‹.

هەروەها هیــزەر ناوێرت وتەبێژی وەزارەتی 

دەرەوەی ئەمریکا ڕۆژێک دوای ڕیفراندۆمەکە 

لە ڕاگەیەندراوێکدا ســەبارەت بە پرســەکە، 

ڕایگەیاند »بڕیاری تاک الیەنانەی ئەنجامدانی 

ڕیفراندۆم و داخڵکردنی ناوچەکانی دەرەوەی 

هەرێم، ئەمریکای نائومێد کردووە«.

لە بەشــێکی تــری ڕاگەیەندراوەکــەدا ئاماژە 

بــەوە کرابــوو، کــە »په یوه نــدی له مێژینه ی 

له گــه ڵ  ئه مریــكا  ویالیه تــه  یه كگرتوه كانــی 

خه ڵكــی هه رێمــی كوردســتان ناگۆڕێــت به  

هۆی ئــه و ڕیفراندۆمــه  نائیلزامییه ی ئه مڕۆ، 

بــه اڵم ئێمــه  وای ده بینیــن ئــه م هه نگاوه ی 

ئه مــڕۆ ده بێتــه  هۆی نــا ئارامی و ســه ختی 

زۆر بــۆ هه رێمی كوردســتان و  خه ڵكه كه ی، 

په یوه ندییه كانی نێوان هه رێمی كوردســتان و 

عێراق و دراوسێكانی ئاڵۆز ده كات«.

له  كۆتایی به یاننامه كه دا ویالیه ته  یه كگرتوه كانی 

ئه مریــكا پشــتیوانی خــۆی بــۆ عێراقێكــی 

یه كگرتــوو، فیدراڵ و گه شــه كردو ده ربڕی و  

ئاماده ی خۆشــی نیشاندا  بۆ پشــتیوانیكردنی 

عێراقییه كان بۆ به ده ستهێنانی خه ونه كانیان و 

لەوپێناوەدا هەوڵدەدرێــت یارمەتیان بدرێت 

بۆ ڕێکخستنەوەی دەستوور.

هەروەهــا ئیمانوێــل ماكــرۆن ســەرکۆماری 

فەڕەنســا لە دیداریدا لەگەڵ حەیدەر عەبادی 

باســی لــه وه  كرد كه  »وه ك ئــه وه ی له  پێش 

و پــاش ڕیفراندۆم وتــم، یه كپارچه یی خاكی 

عێراق و عێراقێكی به هێز ده خوازین. پێویسته  

له  هه فتــه  و مانگه كانی داهاتــودا دیالۆگێك 

به نــاوی یه كپارچه یــی عێــراق ڕێكبخرێت و 

ده بێــت لــه  چوارچێــوه ی ده ســتوردا مافــه  

یاساییه كانی كورده كان بدرێت«.

ســەرکۆماری فەڕەنســا، ئیمانوێــل ماكــرۆن 

ئامــاژه ی بــه وه  كرد كــه  فه ڕه نســا ئاماده ی 

پێشكه شكردنی هاوكارییه  بۆ چاره سه ركردنی 

كیشــه كان ســه باره ت بــه  ڕیفراندۆمه كــه ی 

ئامانجه كــه ش  كوردســتان،  هه رێمــی 

ده سته به ركردنی ئاشتییه  له  عێراقدا.

واڵتانی ڕۆژئاوا بە دەگمەن ڕاستەوخۆ دژایەتی 

خۆیان دەربڕی، بەاڵم لە چوارچێوەی یەکێتی 

ئەوروپــادا ڕایانگەیاند کە دژی ڕیفراندۆمن و 

فدریکا مۆگرینی بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی 

یەکێتــی ئەوروپا ڕایگەیاند، کە یەکێتییەکەیان 

پشــتیوانی مافی دەسەاڵتداری و یەکپارچەیی 

عێراق دەکات. 

شەڕە نوێیەکان لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
ڕووخسارێکی نوێیان 
بە جیهان بەخشیوە، 
سنووری نوێ کێشراون 
و ئەو سیستمەی 
لەسەرەتای شەڕی یەکەمی 
جیهانییەوە کێشراوە 
خەریکە هەڵدەوەشێتەوە و 
ناسەقامگیرە

“
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ئیســرائیل تاکــە واڵت بوو کە پشــتیوانی لە 

ڕیفراندۆمی کوردستان کرد، بنیامین ناتانیاهۆ 

12/9 لــە بەیاننامەیەکیدا بەڕوونی ڕایگەیاند، 

کە واڵتەکەی پشتیوانی لە هەوڵی گەلی کورد 

بۆ بەدەستهێنانی سەربەخۆیی دەکات.

زۆرێک لە شیکەرەوان ڕوسیایان بە پشتیوانی 

ڕیفراندۆمەکــە دەزانی، بــەاڵم ئەم واڵتە بە 

ڕەسمی پشتیوانی لێنەکرد و سێرگی الورۆف 

ڕایگەیاندبــوو،  ڕوســیا  دەرەوەی  وەزیــری 

ئەنجامدانــی ڕیفراندۆم لەوانەیــە کاریگەری 

لەسەر دۆخی ناوچەکە دروستبکات. هەروەها 

ڕیفراندۆمــی  دژی  عەرەبیــش  کۆمــکاری 

هەرێمی کوردستان بوو.

لە گرنگترین نەیارەکانیش واڵتانی دراوســێی 

عێراق واتا ئێران و تورکیان، الی خۆیەوە لە 

دوا دیداری عەلــی خامنەیی ڕابەری کۆماری 

ئیســالمی ئێــران لەگــەڵ حەیــدەر عەبــادی 

ڕایگەیاند کە پێویســتە عێراق بە یەکپارچەیی 

بمێنێتــەوە و مافی عێراق لەســەر پێی خۆی 

بوەستێت. هەروەها محەمەد باقری سەرۆکی 

هێزە چەکدارەکانی ئێران ڕایگەیاند کە ئێران 

و تورکیا جەخت لەسەر دژایەتی ڕیفراندۆمی 

هەرێمی کوردستان دەکەنەوە و ڕیفراندۆمی 

بە سەرەتای ئاڵۆزی و شەڕ لەناوخۆی عێراق 

ناوبرد.

لە سەردانی ڕەجەب تەیب ئەردۆگان سەرۆک 

کۆمــاری تورکیا بــۆ ئێران، عەلــی خامنەیی 

ڕابەری بااڵی شۆڕشــی ئێران، ســەبارەت بە 

ڕیفراندۆمــی هەرێمــی کوردســتانی عێــراق 

ڕایگەیاند ›‹ناپاکییەکە کە مایەی هەڕەشــەیە 

بۆ سەر داهاتووی ناوچەکە‹‹.

عەلــی خامنەیــی ئاماژەی بەوەکــردووە ئەو 

ڕیفراندۆمە بووەتە مایەی هەڕەشــە بۆ سەر 

دانیشتوانی ناوچەکە و کاریگەریی درێژخایەنی 

لەسەر دراوسێکانی عێراقی دەبێت.

خامنەیــی جەختــی لــە گرنگــی هاریکاریی 

نێوان تورکیا و ئێران لەبەرامبەر ڕیفراندۆمی 

هەرێمدا کردووە و ڕایگەیاندووە ›‹پێویســتە 

ئێــران و تورکیــا لەبەرامبەر ئەم پێشــهاتەدا 

هەمــوو هەنگاوێــک بگرنەبــەر و دەبێــت 

حکومەتی عێراقیش بڕیاری جدی لەوبارەیەوە 

بدات‹‹.

تیشــکی  ئێــران  شۆڕشــی  بــااڵی  ڕابــەری 

خســتووەتە ســەر ئەوەی گرنگە بــۆ تورکیا 

و ئێــران، ســەبارەت بــە یەکپارچەیی خاکی 

واڵتەکانیان، هاریکاریی لەبوارەکانی سیاسیی، 

ئابووریی و ســتراتیجییدا بکەن و وتوویەتی: 

›‹تێڕوانینی ئەمریکا و ئەوروپا ســەبارەت بە 

بابەتەکــە بەتەواوەتی لــە تێڕوانینی ئێران و 

تورکیا جیاوازە. ئەمریکا هەمیشــە دەیەوێت 

شــتێکی بەدەســتەوەبێت بەرامبەر بە ئێران 

و تورکیــا. لەبەرئەوەش بە هیچ شــێوەیەک 

متمانە بە ئەمریکا و ئەوروپییەکان ناکرێت‹‹.

عەلــی شــەمخانی ئەمینــداری ئەنجومەنــی 

بااڵی ئاسایشــی نەتەوەیــی ئێران جەختی لە 

یەکپارچەیــی خاکــی عێــراق کردووەتەوە و 

دروستبوونی دەوڵەتی کوردی بە دروستبوونی 

ئیســرائیلی دووەم ناوبرد، وتەیەک کە نوری 

مالیکی ســەرۆک وەزیرانی پێشــووی عێراق 

چەندین جار باسیکردبوو.

تورکیــا یەکێکی ترە لــەو واڵتانەی بە توندی 

دژی ڕیفراندۆمــی کوردســتانە. بــن عەلــی 

یەلــدرم بەر لــە ئەنجامدانــی ڕیفراندۆم بە 

ئەردۆگان سەرۆک کۆماری تورکیا و نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی حوکمەتی هەرێمی کوردستان
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ڕۆژنامــەی حورییەتــی تورکــی ڕاگەیاند، کە 

ڕیفراندۆمــە  هەڵوەشــاندنەوەی  خوازیــاری 

نەک دواخســتنی. هەروەهــا ڕەجەب تەیب 

ئــەردۆگان ســەرۆک کۆماری تورکیــا و داود 

چــاوش ئۆغلۆ وەزیــری دەرەوەی ئەو واڵتە 

ڕیفراندۆمیان بە هەڵەی گەورە ناوبرد. 

بینالــی  ڕیفرانــدۆم  ئەنجامدانــی  دوای 

یڵــدرم ســه رۆكوه زیرانی توركیــا ڕایگەیانــد 

ڕوون  عێراقــه وه   له بــاره ی  »هه ڵوێســتمان 

و ئاشــكرایه . توركیــا گرنگییه كــی زۆر بــه  

یه كپارچه یی خاكی عێراق و پاراستنی یه كێتیی 

سیاســیی ده دات. ســه ره ڕای هۆشدارییه كانی 

كۆمه ڵگــه ی نێوده وڵه تی له  باكــووری عێراق 

ڕیفراندۆمێــك ئه نجامــدرا كــه  بــه  ئاشــكرا 

پێشــێلی ده ســتووری عێراقه  و شه رعی نییه . 

ئــه و هه نگاوانــه ی حكومه تــی عێــراق لــه  

ناوخۆی ســنووری واڵتی خۆی به  مه به ســتی 

ســه روه ری ده ســتوور جێگــه ی خۆیه تــی و 

پشتیوانی لێده كه ین. وه ك توركیا هه نگاومان 

له به رده ســتدایه  كه  له و باره یه وه  بیگرینه به ر. 

ئه وانه یــش یه ك به  یــه ك جێبه جێ ده كه ین. 

كایه ی ئاســمانیمان داخســت، ده ستمان كرد 

ڕاده ســتی  ســنوورییه كان  ده روازه   بــه وه ی 

حكومه تی ناوه ندی بكرێت.«

بینالــی یڵــدرم له بــاره ی ڕه وشــی عێراقەوە 

ئامــاژەی بــەوە کــردووە کــە چاوه ڕوانــن 

حكومه تی ناوه ندی عێراق دۆخی دیمۆگرافیای 

موســڵ و كه ركوك بۆ دۆخی پێشتری له سه ر 

بنه مای مێژووی ناوچه كه  بگێڕێتەوە.

هەروەها ڕەجەب تەیب ئەردۆگان ســەرۆک 

کۆمــاری تورکیــا دوای ســەردانی بــۆ ئێران 

ڕایگەیانــد »لــە ئەنجامــدا بارزانــی واز لەو 

هیــچ  کارە  ئــەو  خــۆی  دەهێنێــت.  کارە 

زەمینەســازییەکی یاســایی نییە و پێچەوانەی 

یاســای نێودەوڵەتییــە. پێویســتە ئــەوە لــە 

پەرلەمانی فیدراڵییەوە تێبپەڕێت. ئەوە ڕوونە 

کە پەرلەمانی فیدرال ڕەزامەندی لەسەر ئەمە 

نــادات. حکومەتی ناوەندی عێراق بە فەرمی 

ئــەوەی ڕاگەیانــدووە. دادگای دەســتووری 

عێراقیش بڕیاری گشتپرسییەکەی هەڵپەسارد. 

بڕیاری دا پێویستە ڕابگیرێت«.

ئەردۆغــان لەبارەی ئەوەی پێویســتە بارزانی 

چ هەنگاوێــک بنێت و چــی بکات ڕایگەیاند 

گشتپرســییەکە  دەکشــێتەوە.  کارە  »لــەو 

کارەی  ئــەو  خــۆی  هەڵدەوەشــێنرێتەوە. 

کراویشــە کارپێکراو نییە. بۆ نموونە سەیری 

ڕەوشی کۆســۆڤۆ بکەن کە هەلومەرجەکانی 

ئەوێ تەواو جیاوازیشــن. ســەرەڕای ئەوەی 

١١٤ واڵت دانیان بە کۆســۆڤۆدا داناوە هێشتا 

ناتوانێــت بڵــێ ›دەوڵەتم‹. یەکــەم واڵت کە 

دانی پێدانا ئەمریکا بوو، دووەم واڵت تورکیا 

بــوو کە بــە چرکەســات جیــاوازی هەبوو. 

ســەرەڕای ئەوانەش ناتوانن بڵێن ›دەوڵەتم‹. 

ئــەو کارەی هەرێمی کوردی باکووری عێراق 

جگــە لە ئیســرائیل کەس پشــتگیری ناکات. 

لەبەرئەمە پێویســتە کۆتایی بەو کارە بهێنن، 

رێگاچارەیەکی دیکە نییە.«

کاریگەری ڕیفراندۆمەکەی باشووری 
کوردستان لەسەر کوردانی پارچەکانی تر

ئەگــەر ڕیفراندۆمەکەی هەرێمی کوردســتان 

بەشێوەیەکی تەندروست و لەژێر چاودێری و 

بە پشتیوانی هیزە نێودەوڵەتییەکان بە تایبەتی 

ئەمەریــکا ئەنجــام بدرایە، ئــەوا کاریگەری 

لەسەر کوردانی پارچەکانی تری کوردستانیش 

دروستدەکرد، ئەو کاریگەریانەش دەتوانرێت 

بــۆ کاریگــەری کــورت مــەودا، درێژمەودا 

دابەش بکرێن.

مــەوداکان:  کــورت  کاریگەرییــە   -

ســەرکەوتنی ڕیفراندۆم لە باشــوور دەیتوانی 

لــە کــورت مــەودا دا، کاریگــەری لەســەر 

ڕۆحــی  بەهێزبوونــی  و  یەکگرتوویــی 

بڕیاری تاک 
الیەنانەی 
ئەنجامدانی 
ڕیفراندۆم و 
داخڵکردنی 
ناوچەکانی 
دەرەوەی هەرێم، 
ئەمریکای نائومێد 
کردووە

“
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نەتەوەپەرستی کوردانی پارچەکانی تر دەبوو.

کاریگەرە هاوبەشە درێژمەوداکان  -

جیا لە کاریگەرییە نێودەوڵەتی و ناوچەییەکان 

و تێڕوانینی یاسای نێودەوڵەتی بۆ ڕۆژهەاڵتی 

لەســەر  کاریگــەری  زۆرتریــن  ناوەڕاســت، 

کوردانی پارچەکانی تری کوردســتان دەبوو. 

بــە ڕەســمی ناســینی حکومەتــی هەرێمــی 

کوردســتان لەالیەن ئێــران و تورکیاوە دوای 

ڕووخانــی ســەدام بــووە هــۆی گــۆڕان لە 

پێکهاتــەی بزووتنــەوەی کوردیــدا. بێگومان 

ئەگــەر ڕیفرانــدۆم بــۆ ســەربەخۆیی بووایە 

و بــە ســەربەخۆیی بگەیشــتایە رایگشــتی 

پارچەکانی تری کوردســتان زیاتر لە رابردوو 

جەختیان لەســەر یەکسانی لە ماف و ناسنامە 

دەکردەوە. بە دروستبوونی دەوڵەتی کوردی 

لە دراوســێیان باری یاســایی زیاتری دەخستە 

ســەر شــانی حکومەتەکانــی ئــەو واڵتانە و 

هەســتیارانەتر مامەڵەیان لەگەڵ دۆزی کورد 

دەکــرد. لــە ڕاســتیدا ڕاگەیاندنــی دەوڵەتی 

وەک  باشــور  لــە  کوردســتان  ســەربەخۆی 

شمشێرێک دەبوو بۆ سەر واڵتانی دراوسێ.

لێکەوتەکانی ڕیفراندۆمی هەرێمی 
کوردستان لەسەر ناوچەکە

نیگەرانــی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتــی بەرامبەر 

ڕیفرانــدۆم لەوەوە ســەرچاوەی دەگرت کە 

دەبووە هــۆی نائارامی نوێ لە ناوچەکەدا و 

دروستبوونی ناکۆکی نەتەوەیی. 

بە بڕوای چاودێران ئەم ڕیفراندۆمە کۆمەڵێک 

کاریگەری لەسەر ناوچەکە درووستدەکرد:

1-هەوڵدانــی ئــەم گرووپە بــە ئەنجامدانی 

ڕیفرانــدۆم هــاوڕێ بــوو لەگــەڵ دۆخێکی 

ئــەم  و  نەتەوەپەرســتانە  پڕوپاگەنــدەی 

بزووتنەوە نەتەوەپەرســتییە جێــی نیگەرانی 

زیاتــر بوو لــە ڕیفراندۆم خۆی و داڕشــتنی 

بەرنامــە بۆ ســەربەخۆیی. ئــەم بزوتنەوەیە 

ڕیفراندۆمــەوە  هاندەرانــی  لەالیــەن  کــە 

وەک هێزێــک بۆ بەرەوەپێشــبردنی ئامانجە 

سیاســییەکان بەکارهێنرا، دەبــووە زەمینە و 

هۆکاری ئاڵۆزی نوێ لە ناوچەکەدا.

یەکێتــی  بنەمــای  لەســەر  نەتەوەپەرســتی 

قۆناغــە  لــە  کولتــووری  و  نەتەوەیــی 

مێژووییەکانــدا وەک ڕێگەچارەیــەک بــووە 

بۆ چارەســەری ناکۆکییەکانی ئــەو ناوچانەی 

فرەییــان کەم بووە. بۆ نموونە دابەشــکاری 

نەتەوەیی و ئایینی بەپێی پەیمانی وێســتفاڵی 

لە ئەوروپای ســەدەی حەڤدەیەم، بووە هۆی 

کۆتاییهێنــان بە شــەڕ و ناکۆکییــە درێژماوە 

ئەوروپــای  لــە  سیاســییەکان  و  مەزهەبــی 

ڕۆژئاوا. جیاکردنەوەی ناوچە سیاسییەکان لەو 

بەشــەی کیشــوەری ئەوروپا لەو سەردەمەدا 

دژوار نەبوو، چونکە جیاوازی زۆری ئایینی و 

نەتەوەیی نەبوو، تانای جیاکردنەوە و دانانی 

سنوری حکومەتەکان لەسەر بنەمای جیاوازی 

ئایینی و نەتەوەیی ئاسان بوو.

ئەمــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بە هۆی 

فرەیی زۆری نەتەوەیی و ئایینییەوە ئەستەمە. 

لەبارەی کوردستانیشەوە دەتوانرێت بە ڕوونی 

ئایینــی جیاجیا و نەتــەوەی جیاجیا ببینرێن. 

ســەرکەوتنی کوردســتان لــە دروســتکردنی 

دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ ئــەوا واڵتێکی وەک 

تورکیــا یــان ئێــران بەرهــەم دێنێــت، کــە 

مەزهەبییــەکان  و  نەتەوەیــی  کەمایەتییــە 

لــەو  خۆیــان  بوونــی  نــاڕازی  بــەردەوام 

بارودۆخــە دەردەبڕن کە تێیدان. هەرچەندە 

ڕێکخەرانــی ڕیفرانــدۆم جەختیــان لەســەر 

دامەزراندنی سیســتمێکی سیاسی دیموکرات 

و فــرە کولتووری لە کوردســتانی داهاتوودا 

دەکردەوە، بەاڵم پێداگریان لەسەر ناسنامەی 

کوردی لەم سیســتمە سیاسییەدا بەشێوەیەکی 

سروشــتی بااڵدەستی نەتەوەی کوردی بەسەر 

زمــان و کولتــوور و ئاییندا دەردەخســت و 

بووە هۆی ناڕازی بوونی کەمایەتییەکانی تر، 

چونکــە ئەوانیش زمان و کولتــوور و ئایینی 

تایبەتی خۆیان هەیە.

2-ڕیفراندۆمەکەی کوردستان لەڕووی ڕەوایی 

یاســاییەوە مشــتومڕی زۆر لەخۆدەگرێــت، 

سەرەتا بە هۆی داخرانی پەرلەمان و ڕێگری 

لە چوونی ســەرۆکی پەرلەمان بۆ هەولێر بۆ 

حەیدەر ئەلعەبادی - سەرۆک وەزیرانی عێراقبن عەلی یەڵدرم سەرۆک وەزیرانی تورکیا
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ماوەی دوو ســاڵ جێی ســەرنجە. هەروەها 

مــاوەی ســەرۆکایەتی مەســعود بارزانیش لە 

نزیکەی سێ ساڵ پێشترەوە کۆتایی پێهاتبوو. 

ئەنجامدانی ڕیفراندۆم بەشــێوازە یاساییەکەی 

پێویستی بە حکومەتی یاسایی و پەرلەمانێکی 

کارا هەیــە بــۆ ئــەوەی چاودێــری هەمــوو 

هەنگاوەکانــی ڕیفرانــدۆم بــکات، هەروەها 

پێویســتە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش پشتگیری 

بکات، بەاڵم پشــتگیری لــە ڕیفراندۆمەکەی 

کوردســتان نەکرد و بەرپرسیارێتی چاودێری 

کردنی پرۆسەکەی نەگرتە ئەستۆ.

3-ڕیفراندۆم پەیامێکی ڕوون بوو بۆ واڵتانی 

هاوســێ کە کەمایەتی نەتەوەیــی و ئایینیان 

هەیــە و پێدانــی خۆبەڕێوەبــەری ناوچەیی 

بــە کەمایەتییــەکان لەچوارچێوەی سیســتمی 

فیدراڵی و کۆنفیدراڵی نابێتە هۆی چارەسەری 

کێشــە ناوخۆییــەکان، بەڵکــو دەبێتــە هۆی 

زیاتــر بوونی خواســتەکان و بەرفراوانبوونی 

بازنــەی ناســەقامگیری. لــە ئەنجامدا دۆخی 

کەمایەتییەکانــی ناوچەکە خراپتــر دەبێت و 

نادادپــەروەری بەرامبەریــان زیاتــر دەبێت. 

ئەمــە بە تایبەتی لەبــارەی ئێران و تورکیاوە 

ڕاســتە کە بەردەوام ڕووبەڕووی کوردەکانی 

ناوخۆی واڵتەکانیان دەبنەوە.

4-کورد لە باشــووری کوردســتان لە ســاڵی 

1991وە بــە کــردەوە ســەربەخۆیی خۆی لە 

کوردســتان وەرگرتبــوو. لە سیســتمی دوای 

ســاڵی 2003وە نەک تەنیا سەربەخۆیی خۆی 

پاراســتبوو، بەڵکــو بەپێــی یاســا حکومەتی 

ناوەندی بەغدا ناچارکرابوو کە مافە کولتووری 

و فەرهەنگییەکانی کورد بپارێزێت. لە ئێستادا 

بەشێکی زۆری نوسراوە ڕەسمییەکانی عێراق 

بۆ نموونە پاســپۆرت لەپــاڵ زمانی عەرەبی 

زمانــی کوردیش نوســراوە. نوێنەرانی کورد 

لە پەرلەمانی عێراق بوونیان هەیە و پشــکی 

کورد لە دابەشــکردنی پۆســتە سیاسییەکاندا 

پارێزراو بوو. 

لــە ڕاســتیدا پەیوەنــدی نێــوان بەغــداد و 

کوردســتان تا بەر لــە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم 

جۆرێک کۆنفیدراڵی بە دەســەاڵتی زیاترەوە 

بوو، بێجگە لەوەش %17 بودجەی لە عێراق 

پێدەگەیشــت. هەروەها کــورد خۆی نەوتی 

دەردێنا و دەیفرۆشت، بەاڵم کۆمەڵێک کێشە 

لەگــەڵ بەغداد کەڵەکە ببــوون کە دەکرا بە 

گفتوگۆی سیاسی چارەسەر بکرێن. لەبەرئەوە 

بــەو ئەنجامــە دەگەیــن کــە ئەنجامدانــی 

ڕیفراندۆم زیاتر لەوەی ئامانجی بەدەستهێنانی 

مافی سروشتی نەتەوەیەک بووبێت، ئامانجی 

بەرەوپێشــبردنی ئامانجە حزبییەکانی گروپی 

دەسەاڵتدار بوو.

5-لەبــارەی ناوچە جێناکۆکەکانــەوە، ئەگەر 

حکومەتی کــوردی درێژەی بــە گفتوگۆکانی 

لەگەڵ بەغداد بدایە، ئەوا دەیتوانی بەشێکی 

زۆری ئەو ناوچانە بگێڕێتەوە ژێر دەســەاڵتی 

خۆی، بەاڵم ئەنجامدانی ڕیفراندۆم ئەو هەلەی 

لەدەســت کورد دا و ئاڵــۆزی زیاتری لەگەڵ 

حکومەتی ناوەندی دروســتکرد و لە ئێستادا 

ســنوری نێوانیان پڕە لە هێــزی جۆراوجۆر، 

هەندێکیــان گوێڕایەڵــی فەرمانەکانی بەغداد 

نین و لەالیەن واڵتانی وەک ئێران و تورکیاوە 

بۆ دژایەتی کورد بەکاردەهێنرێن.

لێــرەدا و بەپێــی ئــەو دوا پێشــهاتانەی لــە 

ناوچەکــەدا هاتوونــە ئــاراوە بــەو ئەنجامە 

ناوچەکــە  ئێســتای  دۆخــی  کــە  دەگەیــن 

نائارامــی زیاتری بەخۆیــەوە بینیوە، ئەمەش 

لــە کاتێکدایــە کــە پێدانی دەســەاڵتەکان لە 

چوارچێوەی سیستمی فیدراڵی و کۆنفیدراڵی 

لەســەر بنەمای ئابــووری و کۆمەاڵیەتی نەک 

ســەپاندنی نەتەوەیی و ئایینی دەبووە هۆی 

دادپــەروەری زیاتــر و ئاشــتی و ئارامــی لە 

ناوچەکەدا.   

کێشە چییە؟
سەربەخۆیی باشووری کوردستان بە هۆی دوو 

هۆکاری گشــتی و تایبەتییەوە هەستیار بوو، 

هۆکارە گشــتییەکە ئەوەبوو کە دروستبوونی 

دەوڵەتێکی نوێ لە هەر کوێیەکی جیهان بێت 

ئارایشــی جیۆپۆلەتیکــی ناوچەکە بە تەواوی 

دەگۆڕێــت و ئــەو ناوچەیــەی گۆڕانــکاری 

فدریکا مۆگرینی بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپاسێرگی الڤرۆڤ وەزیری دەروەی ڕوسیا
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بەسەرداهاتووە ڕووبەڕووی لێکەوتە سیاسی، 

ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتوورییە نوێیەکان 

دەبێتەوە.

جوگرافیــای سیاســی ئێســتای ناوچەکــە کە 

لەوانەبوو واڵتێکی نوێی بەناوی کوردســتانی 

لێبکەوێتــەوە، تەمەنێکی ســەد ســاڵی هەیە 

و هەرچەنــدە ســنورەکەی بــە هۆی شــەڕە 

بەردەوامەکانــەوە ناســراوە، بــەاڵم واڵتانی 

دراوسێ هێشتا لەسەر سنورەکانیان ناکۆکییان 

هەیە. لەبەرئەوە بە درووستبوونی دەوڵەتێکی 

نوێ و دابەشبوونی واڵتێکی گرنگ گۆڕانکاری 

بەسەر تەواو ناوچەکەدا دەهێنا.

هــۆکارە تایبەتییەکەش بۆ خودی کوردســتان 

و دابەشــبوونی کــوردەکان بەســەر واڵتانــی 

ناوچەکــەدا دەگەڕێتــەوە، لەمــڕووەوە هەر 

گۆڕانێک لە باشوری کوردستان خۆنەویستانە 

یان خۆویســتانە کاریگەری لەســەر تورکیا و 

ئێران و سوریاش دەبوو. لەبەرئەوە سروشتییە 

لــە دیــدی ئــەو واڵتانــەوە درووســتبوونی 

دەوڵەتی ســەربەخۆ لە باشــووری کوردستان 

لــە پارچەکانی تر وەک نموونــە لێیدەڕوانرا 

و ڕووبەڕووبوونــەوەی حکومەتی ئەو واڵتانە 

لەالیەن کوردانــی پارچەکانی ترەوە توندوتر 

دەبوو. 

نەوتی کوردستان
کوردســتان ناوچەیەکــە کــە ســەرجەم ڕێگە 

دەرەکییەکانــی گەمــارۆ دراون و بێ ڕێگەی 

عێــراق و تورکیــا و ئێران ناتوانێت هەناســە 

بــدات. بەنرخترین بەرهەمی کوردســتانیش 

بریتییــە لە نەوت و وابڕیاربــوو لە داهاتودا 

گازی سروشتیش هەناردەبکات.

نــەوت و گازی باشــووری کوردســتان لەگەڵ 

و  کازاخســتان  و  ئازەربایجــان  کۆمــاری 

تورکمانســتان لەســەر دەریای خەزەر لە دو 

دەیــەی ڕابــوردووەوە تا ئێســتا جێســەرنج 

بــووە و جێگــەی خۆیــان لــە جیۆپۆلەتیکی 

ناوچەکــەدا، وەک ســەرچاوەی دووەمی وزە 

و ســوتەمەنی ئەوروپــا دوای وزەی کەنداوی 

فارس جێگیرکردووە.

نەوتی یەدەگی کوردستان زۆربەی لە کەرکوکە 

و بــە 45 ملیــار بەرمیــل دەخەمڵێنرێــت و 

حکومەتی هەرێم ئەو کاتەی چاڵە نەوتەکانی 

لەژێردەســتدا بــوو، کەمتــر لــە 700 هەزار 

بەرمیلی لە ڕۆژێکدا دەردێنا.

نزیکــەی 550 هــەزار بەرمیــل نــەوت لــە 

کوردســتانەوە لە ڕێگەی تورکیــاوە بە بۆری 

هەنــاردەی بەندەری جەیهانــی تورکیا دەکرا 

و لەوێشــەوە بۆ بازاڕەکانــی جەیهان. پارەی 

ترانزێتی ئەو نەوتە ســەرچاوەیەکی بەنرخی 

داهاتی تورکیا بوو. 

بەر لە ڕیفراندۆم ژمارەیەکی زۆر لە کۆمپانیا 

نێودەوڵەتییەکان لە کوردستان کاری هەڵکەندن 

و دەرهێنانی نەوتیــان ئەنجامدەدا، بەاڵم لە 

ئێســتادا و دوای ڕیفرانــدۆم و لێکەوتەکانی 

پرۆسەکە ئەو کەرتە و هەناردەکردنی نەوت 

پەکی کەوتووە و لە ئێستادا دوای لەدەستدانی 

چاڵەنەوتەکانــی کەرکــوک و ئــەو ناوچانەی 

ســووپای عێراق بۆیــان گەڕاوەتــەوە، وەک 

ســەرچاوە هەواڵییەکان و بەرپرســانی کورد 

ئامــاژەی پێدەدەن تەنیــا 200 تا 250 هەزار 

بەرمیــل نــەوت لــە هەرێمی کوردســتانەوە 

هەناردە دەکرێت.

ئایندەی هەرێمی کوردستان
زلهێــزەکان و دراوســێکانی عێرق پێیانباشــتر 

بوو مەســعود بارزانــی بابەتــی ڕیفراندۆمی 

دوابخســتایە و بــە ســوود وەرگرتــن لــەو 

ئیمتیازانەی هەولێر لەدەستیدابوون، دەیتوانی 

فشار بخاتە سەر حکومەتی عێراق کە بە هۆی 

شەڕی داعشەوە الواز ببوو. ئەو دەسەاڵتانەی 

هەرێمی کوردســتان هەیبــوو زۆر زیاتر بوو 

ئێران و تورکیا 
جەخت لەسەر 

دژایەتی ڕیفراندۆمی 
هەرێمی کوردستان 

دەکەنەوە و 
ڕیفراندۆمیان بە 

سەرەتای ئاڵۆزی و 
شەڕ لەناوخۆی 

عێراق ناوبرد.

“
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لە دەسەاڵتی هەر دەوڵەتێکی فیدراڵ. دوای 

ئەنجامدانی ڕیفراندۆم دەوڵەتی هەولێر نەک 

الوازبــوو، بەڵکە بەهۆی ئــەوەی کۆمەڵگەی 

نێودەوڵەتی پشــتیوانی لێنەکرد، لە ڕابوردوو 

الوازتــر بووە و لە ئێســتادا نزیکەی بیســت 

ملیــار دۆالر قــەرزدارە و ناتوانێــت موچەی 

کوردســتان  پێشــمەرگەکانی  و  کارمەنــدان 

دابینبکات.

بــە ڕوانینێــک لــە هەوڵەکانی ســەربەخۆیی 

نەتەوەکانــی تر لە جیهانــدا دەتوانین ببینین 

کە بە پاســاوە نەتەوەیی و مەزهەبییەکان لە 

ســاڵی 1800وە تا ئێستا چەندین ڕیفراندۆمی 

ســەربەخۆیی ئەنجامــدراون و تەنیــا یــازدە 

نەخێریــان داوەتــەوە و  دانەیــان وەاڵمــی 

ســەربەخۆییان ڕەتکردووەتەوە، بەاڵم دوای 

ئەنجامدانــی ڕیفراندۆمیــش تەنیا 22 دانەیان 

بــە ســەربەخۆیی گەیشــتوون و ئەوانــی تر 

یــان بوونــە هۆی شــەڕ یــان بــۆ ماوەیەکی 

کــردووە.  درێــژ چاوەڕێــی ســەربەخۆییان 

جیابوونــەوەی ســلۆڤاکەکان لــە چیکەکان و 

دابەشــبوونی چیکســلۆڤاکیا ســەرکەوتوترین 

بــووە و دابەشــبوونی یوگســالفیا لە دەیەی 

1990دا خوێناویترین بووە.

ڕێگەی گەیشــتن بە ســەربەخۆیی واقیعی و 

دەســتپێکی ژیانێکی ئاشتیخوازانە لە هەرێمی 

کوردســتانی عێــراق زۆر لــەوە ئاڵۆزترە کە 

دژوارییەکانی بــە ئەنجامدانی ڕیفراندۆمێکی 

تاک الیەنە چارەسەر بێت. 

سەرچاوەکان:
http://www.bbc.com/persian/  .１

blog-viewpoints-41299621

http://www.bbc.com/persian/  .１

world-41383589

http://www.bbc.com/persian/  .１

iran-features-41338483

http://www.bbc.com/persian/  .１

blog-viewpoints-41320869

http://www.bbc.com/persian/  .１

blog-viewpoints-41305665

http://www.bbc.com/persian/  .１

iran-features-41211894

http://www.bbc.com/persian/  .１

world-40834003

/http://aa.com.tr/ks  .１

http://www.bbc.com/persian/  .１

blog-viewpoints-41238882

https://www.radiofarda.com/a/  .１１

kurdistan-future/28761601.html



ڕێككه وتنی نه وتی كوردی ــ ڕوسیایی و 
كاریگه ریيه كانی له سه ر ناوچه كه 

محمود بۆز ئه رسه الن
وەرگێڕانی: شاناز هیرانی
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حكومه تی ناوه ندی له  به غداد چه ندین ســاڵ 

بــوو، زۆر به تونــدی دژی فرۆشــتنی نه وتی 

عێراقــی بــوو له الیــه ن حكومه تــی هه رێمی 

كوردســتانی عێراق. گه وره ترین گرێبه ســتی 

فرۆشتنی نه وتیش له گه ڵ توركیا ئه نجامدرا له 

 ســاڵی 2014دا، به مــه ش ناكۆكییه كان كه وتنه  

قۆناغی قه یرانەوە له نێوان هه ردووالدا. هه ر 

الیــه ك و ئــه وه ی تــری تۆمه تبــار ده كرد به  

)پابه ند نه بوون به ده ستووری عێراقی(.

به هه رحــاڵ، له نێــو هه ڵكشــانی مشــتومڕه  

نه وتیه كانــدا، ده وڵه تــی ئیســالمی )داعــش( 

موســڵی داگیر كرد له باكوری عێراق، ئه مه ش 

هێزه كانــی  نزیكبوونــه وه ی  هــۆی  بــووه  

ده وڵه تی ئیســالمی له  سنوره كانی كوردستان 

و دواجاریش پرســی نه وت خرایه الوه ، به اڵم 

حكومه تــی كوردســتان به رده وامبوو له ســه ر 

بازرگانییه كــه ی.  و  نــه وت  هه نارده كردنــی 

حكومه تی كوردی له یه ك كاتدا تووشــی دوو 

كێشــه  بووەوه ، شه ڕ دژی ده وڵه تی ئیسالمی 

و قه یرانــه  ئابووریه كــه ی، بــه اڵم ســه رباری 

هه بوونی مه ترسییه كانی ده وڵه تی ئیسالمیش. 

كه چــی دووبــاره  بازرگانیكردنــی بــه  نه وت 

ســه ریهه ڵدایه وه  وه ك هه وڵێكــی كورده كان 

بــۆ واژۆكردنی گرێبه ســتی نه وتی زیاتر. دوا 

گرێبه ســتیش له گــه ڵ ده وڵه تــی دووره كــه ی 

له ڕووی جوگرافیاوەبوو: ڕوسیا.

هه بوونــی كورد لــه  كۆڕبه ندی پترســپۆرگی 

جیهانــی، كه  له ماوه ی 1 تــا 3ی حوزه یرانی 

2017 به ســترا، ته نیــا ئاماده بوونێكی ڕۆتینی 

بوو، به اڵم دواتر هه واڵه كان له سه ر كورده كان 

وه زیرانــی  ســه رۆك  كاتێــك  وردبوونــه وه  

كوردســتان )نێچیرڤان بارزانی( گرێبه ســتێكی 

بیســت ســاڵی له گه ڵ كۆمپانیای ڕۆســنه فت 

واژۆ كرد. به گوێره ی ئه و ڕێككه وتنه ی نێوان 

هه ردوال، ڕوسیا نه وتی ده كڕی و بۆ ئه ڵمانیای 

ڕه وانــه  ده كــرد بــه  ڕێگــه ی وه به رهێنان به  

بــڕی 3 ملیار دۆالر له  هه رێمی كوردســتان. 

واژۆكردن له ســه ر ئه و ڕێككه وتنه  بووه  هۆی 

په ره پێدان و به هێزكردنی ڕێككه وتنێكی تر كه  

له  شــوباتی 2017 واژۆ كرا بۆ كڕینی نه وتی 

كوردســتان له مــاوه ی 2017 تــا 2019. ئــه و 

ڕێككه وتنه  ڕێگه یدا به  كۆمپانیای ڕۆســنه فت 

مافی گواستنه وه ی حه وت سه د هه زار به ر میل 

نه وتی هه بێت ڕۆژانه  و قابیلی زیاد كردنیش 

بێــت بۆ هه زار به رمیــل له ڕۆژێكدا له كۆتایی 

ســاڵدا. وه ك لــه  به یاننامه كــه ی كۆمپانیــای 

ڕۆســنه فتدا باڵوكرایــه وه . به مــه ش ڕووســیا 

له گــه ڵ ویالیه ته  یه كگرتوه كان و توركیا بووه  

یاریزانێكی ســه ره كی، بــه اڵم ئایا ئه و كڕیاره  

نوێیه ته نیا پاره ی نوێیه  له  ناوچه كه ؟

كــه   ڕوونیكــرده وه ،  قــادر  جه بــار  وه ك 

وه ك ڕاوێــژكاری حكومه تــی كوردســتان له  

ڕۆژگاری ســه رۆك وه زیــران به رهه م ســاڵح 

كاریكردووه : ڕوســیا كــورده كان به  یاریزانی 

سه ره كی ســه یرده كات له داهاتووی  ناوچه كه.  

)ڕوســیا پێیوایــه  كــه  عێراق دابــه ش ده بێت 

بۆ ســێ ده وڵه ت، یان النیكه م به ســه ر ســێ 

ناوچه ی فیدراڵی. بۆیه  ڕوســیا مامه ڵه كردنی 

له گــه ڵ حكومه تــی ناوه نــدی كه مكــرده وه ، 

چونكــه  ئه گــه ر به غداد دژی ئه و گرێبه ســته  

بوه ستێته وه ، ئه وا ڕوسیا و حكومه تی كوردی 

ده ڵێــن: ئێــوه  گرێبه ســت له گــه ڵ ئه مه ریكا 

ده به ستن. ئه وان نه وت له ناوچه  كوردییه كان 

ده دۆزنه وه ، بۆیه  ئێمه ش هه مانكار ده كه ین(. 

قادر بۆ ئاژانســی مۆنیتۆری ڕوونكرده وه  كه : 

)ناكرێــت ئــه و تێربوونه  سیاســییه  له وكاره دا 

فه رامــۆش بكرێت، چونكه  توركیاش كاروباره  

نه وتییه كانی له گه ڵ كوردســتاندا ئیداره  داوه  

و مه رجه كانی به ســه ردا ســه پاندوون، به اڵم 

ناتوانێت ئه و كاره  له گه ڵ كۆمپانیا ڕۆسنه فت 

بــكات. دواجاریــش ئه و جــۆره  گرێبه ســته  

كرا، بــه اڵم پێویســته  شــه فافیه تیش هه بێت 

ــه و  ــه ی هه بووبێــت له ســه ر ئ ــاری پێــش وه خت نازانیــن گــه ر ئه نقــه ره  زانی
گرێبه ســته ، بــه اڵم ســه ردانه  دووبــاره  بووه كانــی )نێچیرڤــان بارزانــی( 
ئه ردۆگانــەوەی هه یــه ،  بــه   پته وه كــه ی  ئه نقــه ره  و په یوه ندییــه   بــۆ 

ئاگاداركراونه تــه وه . ئــه وه ی توركــه كان  له ســه ر  ئاماژه یه كــن 
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تێیــدا، چونكــه  ده بێــت گــه ل له ناوه ڕۆكــی 

ئــه و گرێبه ســتانه  ئاگاداربكرێته وه  و ڕوســیا 

و كورده كانیش چه ندیان ده ســتده كه وێت؟(، 

هه روه هــا وتــی: بــه اڵم ئایــا كاردانــه وه ی 

ویالیه ته یه كگرتــوه كان و توركیا چۆن ده بێت 

ســه باره ت به  پشــكه كانیان لــه و كێكه دا كه  

ورده  ورده  قه باره كه ی بچوك ده بێته وه ؟

قــادر پێیوایــه:  كــه  ویالیه ته یه كگرتــووه كان 

دڵخــۆش نابێــت بــه و ڕێككه وتنــه . ده بوایه  

كــورده كان ڕاوێــژ بــه  ئه نقه ره و  واشــنتۆن 

بكــه ن پێشــتر تا چیتــر ئه مه ریكییــه كان به و 

كاره  بێــزار نه بــن، چونكــه  ئــه وان ده زانن 

ئه مه ریكا په یوه ندی ســتراتیژی له گه ڵ عێراق 

ـ یش،  هه یه . ســه باره ت به  ئایدن سیلشــتنـ 

دبلۆماتــكاری توركــی و یه كه م کونســوڵ له  

هه ولێــر، پێیوایه : كڕینی نه وتی كوردســتان 

له الیه ن  كۆمپانیای ڕۆســنه فته وه  هه نگاوێكی 

گرنگــه . هه روه هــا به  ئاژانســی مونیتوریش 

ڕایگه یانــد: كــه  كلیلــی ســه رۆك بــۆ ئــه و 

گرێبه سته ، به كارهێنانی بۆڕی نه وتی كوردییه  

له الیــه ن كۆمپانیای ڕۆســنه فته وه ، دواتریش 

زیادكردنــی تواناكانی، به اڵم لــه  هه مانكاتدا 

پێیوایه  ئه و گرێبه سته  ده بێته  هۆی زیاتربوونی 

پشــێوییه كانی نێــوان ئه نقــه ره  و به غــداد و 

هه ولێر. ســه رباری ئه گه ر ڕوودانی هه ندێك 

ده رهاویشته .

هه روه هــا سیلتشــن ڕایگه یانــد: نازانین گه ر 

ئه نقــه ره  زانیاری پێش وه ختــه ی هه بووبێت 

له سه ر ئه و گرێبه سته ، به اڵم سه ردانه  دووباره  

بووه كانــی )نێچیرڤــان بارزانی( بــۆ ئه نقه ره  

و په یوه ندییــه  پته وه كه ی بــه  ئه ردۆگانەوەی 

هه یه ، ئاماژه یه كن له ســه ر ئه وه ی توركه كان 

ئاگاداركراونه ته وه .

هه یــه   گه وره مــان  یاریزانێكــی  ئێســتا، 

هه ڵده ستێت به  كڕینی نه وتی كورد و پااڵوتنی 

له ئه ڵمانیــا، كه چــی له گه ڵ ئه وه شــدا ڕه نگه  

ئه وه  ده ر ئه نجامی سیاسی خۆی لێبكه وێته وه ، 

چونكه  ڕوونه  هه ندێك كه س له  ئه نقه ره  بیر 

لــه وه  ده كه نــه وه  چۆن ئــه و كاره  كاریگه ری 

له سه ر توركیا دروست ده كات؟

حكومه تی كوردی الی گرنگ نییه  كڕیاره كانی 

كێــن، به اڵم گرنگــی بــه وه  ده دات كه  ته نیا 

پشــت به  یــه ك كڕیــار نه به ســتێت، چونكه  

هه رچه نــدی كڕیار زۆربێت، ئه وا بۆ ئابووری 

كوردســتان باشتره . گومانیشــی تێدا نییه  كه  

گرێبه ســتی نه وتی ڕوســیا - ئیداره ی كوردی 

به هێزتــرده كات، به  تایبه تیش کــە ئه نجامی 

بــه   ڕاپرســییه كه ی  مانگــی ئه یلــول زیاتــر 

)به ڵێ( بوو. بۆیه  گرێبه ســتی نه وتی ڕۆڵێكی 

گرنــگ ده گێڕێــت بۆ بــه ره و ســه ربه خۆیی 

بوون. هاوپه یمانی له گه ڵ ڕوســیا كورده كان 

هانــده دات بیرۆكــه ی چوون بــه ره و ده ریای 

ســپی ناوه ڕاســت له پێنــاو بــه  بازاڕكردنــی 

ســه رچاوه  سروشتیه كه ی بخه نه  الوه ، چونكه  

ئه و گرێبه ســته  واته:  نــه وت و گازی كوردی 

ده گاته  ده ریا به  چاوپۆشین له  هه ندێك شت.

سه نته ری فورات بۆ گه شه پێدان و تویژینه وه ی 

ستراتیژی/ له مونیتور وه رگیراوه 
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کێڵگەیەکی بەرهەمهێنانی نەوت لە کوردستاندا



محەمەد عكاف جەمال* 
وەرگێڕانی: ڕێز لەتیف فاتیح فەرەج    

زەلكاوی كوردی لێڵتر دەبێت
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كــوردەكان كۆڵ لــە خەونی ســەربەخۆییان 

ناهێنێــت، بەاڵم ئێســتا ڕێككەوتن پێویســتە 

لــە بەرژەوەندی هەموو الیەنەكانی عێڕاق دا 

ئەنجام بدرێت.

بیرۆكەی ســەرەكی لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم 

ڕاســتەوخۆ جیابوونــەوە نەبــوو لــە عێڕاق، 

بەڵكو بۆ فۆڕمێكی باشتری سەربەخۆیی بوو، 

هاوشێوەی هەرێمێكی كۆنفیدراڵی. كوردەكان 

وایــان بیركردبــۆوە كــە ئــەوە هەنــگاوی 

چوونــەژوورەوە دەبێــت بــۆ ســەربەخۆیی 

تەواوەتــی. هەروەهــا ئامانج لــە ڕێفراندۆم 

ئەوەش بوو كە فشــارێكی زیاتر بخرێتە سەر 

بەغــداد و نێوماڵی كوردی بە ســەرۆكایەتی 

مەسعودبارزانی ڕێكبخرێتەوە. 

ڕێك پێچەوانەی ئەوە ڕوویدا.

كــوردەكان شكســتێكی تریــان بــۆ زنجیرەی 

شكســتەكانیان زیادكرد. لــە ئەنجامی ئەمە، 

بارزانــی هیچ بژاردەیەكی تــری نەبوو جگە 

لە دەستلەكاركێشــانەوە و لە ئەستۆخســتنی 

هاوپەیمــان و دژبەرەكانی بۆ ئەو شكســتە. 

لــە نامەی ماڵ ئاواییەكەیــدا بۆ گەلی كورد، 

بارزانــی هەردوو هاوپەیمــان و دژبەرەكانی 

بــە خیانەتــكار لــە قەڵەمــدا. ئەم شكســتە 

مەترســیداری  زۆر  لێكەوتنــەوەی  نوێیــە 

دەبێــت لەســەر داهاتووی كێشــەی كورد بە 

سەرەكی لەبەر ئەو فشارە توندەی لە هەموو 

ئاڕاســتەكانەوەیە، دەرفەتی گفتوگۆ لەســەر 

ناوچــە كێشــە لەســەرەكان زۆر كەمبۆتەوە. 

خراپتریــش، داهاتووی هەرێمی كوردســتان 

لەسەر پەتە.

ڕیفراندۆمــی كوردســتان و خەونی دیرۆكی 

ســەربەخۆیی، سەركەوتوو بوو لە یەكخستنی 

دژەكانی. ئەمە ئێستاكە بااڵدەستیان پێدەدات 

لــە ئەنجامدانی گۆڕینــی قانونی بەڕێوەبردن 

كە زیان لە یەكدەستی و یەكڕیزی كوردەكان 

دەدات، لــە و مافانــەی كە پێشــتر كورد بە 

دەستیهێنابوو. گومانی تێدا نییە كە كوردەكان 

الیەنێكــی گرنگن لە سیاســەتی عێراق، بەاڵم 

كارتــی بەهێزی خۆیان بە شــێوەیەكی هەڵە 

بەكارهێنــا. ئــەو دوو ڕێفراندۆمــەی كە بەم 

زووانــە ئەنجامــدران، ڕێفراندۆمی هەرێمی 

كوردوســتان و هەرێمــی كەتەلۆنیا، ویســتی 

خۆخاوەنی و جیابوونەوە هێشــتا سەرچاوەی 

پــرس و دیبەیتــە سیاســییەكانە. هەندێــك 

بڕوایانوایــە ڕیككەوتنــە جیهانییــەكان زیاتر 

بــەالی یەكپارچەیی و دروســتكردنی گرووپ 

بەندییەكی گەورەی سیاســی و ئابوورییەوەن 

بــۆ  ویســتی خەڵــك  لەبەرچاونەگرتنــی  و 

سەربەخۆیی.

شكســتی  جیابوونــەوەن  دژی  ئەوانــەی 

هــەردوو ڕێفراندۆمی ســكۆتالند و هەرێمی 

كیوبیكی كەنــەدی بە نموونە دێننەوە. ئەمە 

بەڵگەیەكــی بڕواپێهێنەر نییە كاتێک ئەو دوو 

ڕێفراندۆمــە بەڕێژەیەكی كــەم ڕەتكرانەوە. 

زووانــە  بــەم  ڕێفراندۆمــەی  دوو  ئــەو 

ئەنجامدران، ڕێفراندۆمی هەرێمی كوردستان 

و هەرێمــی كەتەلۆنیــای ئیســپانیا، ئەنجامی 

ســەركەوتنی بەرچاوبــوو بۆ دەنگــدەران بە 

»بەڵــێ« بــۆ جیابوونــەوە. ئــەم ڕیزبەندییە 

ســەركەوتنی بەڕیتانیــا لــە یەكێتــی ئەوروپا 

ناگرێتەوە. دابزینی پاڵنــەری بە جیهانیكردن 

لە دوو دەیەی ڕابردودا، ویستی داڕشتنەوەی 

سنوورەكانی لە هەرێمەكاندا بەهێز كرد. لەم 

سااڵنەی دواییدا چەندان واڵتی ئەوروپا داوای 

كشانەوەیان لە یەكێتی ئەوروپا كرد. 

باسی كورد كێشەیەكی لە مێژینەیە لە جێیەك 

كە كوردەكان گەورەترین گرووپی مەزهەبین 

داوای  كــە  ناوەڕاســت(  ڕۆژهەاڵتــی  )لــە 

ســەربەخۆیی دەكــەن. ئەم كێشــەیە گۆڕانی 

زۆری بە خۆوە بینیوە لە سەرەتاكانی سەدەی 

ئەم شكستە نوێیە 
لێكەوتنەوەی زۆر 

مەترسیداری دەبێت لەسەر 
داهاتووی كێشەی كورد 

بە سەرەكی لەبەر ئەو 
فشارە توندەی لە هەموو 

ئاڕاستەكانەوەیە، 

“
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بیســتەوە. ســەرەڕای دژایەتییەكــی گەورەی 

ویســتەكانیان، كــوردەكان ســەركەوتووبوون 

لــە زیندوهێشــتنەوەی باســەكەیان، بــەاڵم 

نەیانتوانی دەســكەوتێكی بەرچاویان هەبێت 

لــە ماوەیەكــی گونجــاودا. ئــەوان بەهــۆی 

پێكدادانەكانەوە لە ســوریا بەرەوپێشــچوون. 

ئــەو  ســەركەوتوونەبوون.  لــەوە،  بــەدەر 

بەرەوپێشچوونە بچووكانە واڵتە دراوسێكانی 

كــوردی خســتۆتە قەلەقییــەوە، كــە نــەك 

تەنهــا دروســتبوونی دەوڵەتی كــوردی ڕەت 

بكەنــەوە، بەڵكو خۆپارێزییەكی توندیان دژی 

هەر خۆبەڕێوەبەرییەك بۆ كورد لە ئێســتادا 

هەبێت.

خۆســەری  كۆمارێكــی  مهابــاد،  كۆمــاری 

كــورت تەمەنــی كــوردی، كە لــە 1946 لە 

ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان )ئێــران( دامــەزرا، 

بەڵكــو  نەبــوو،  ســەربەخۆ  هەرێمێكــی 

كیانێكی خۆبەڕێوەبەربوو. كێشــە و پێشهاتە 

كوردییەكان ئەوەیان دەرخست كە دەسەاڵتە 

خۆماڵییــەكان بێتوانان و ئامــادەی گۆڕانێكی 

سیاسی خاكی نین.

 

هەرێمــی  لــە  ڕیفرانــدۆم  ڕەتكردنــەوەی 

كوردســتان )عێراق(، خۆماڵییانە، هەرێمییانە 

و نێودەوڵەتییانــە هیــچ گۆڕانێك لە ڕاســتی 

كێشــەكە ناگۆڕێت. ئەو كێشەیە بەو شێوەیە 

دەمێنێتــەوە و ناكرێت گوێی لێ كەڕ بكرێت 

و گوێ لە كەس نەگیرێت. 

كوردەكان كۆڵ نادةن لە خەونی سەربەخۆییان. 

بەهەرحاڵ، بە دەســتهێنانی قورستر و سستر 

دەبێت بەهۆی ئەو ڕووبەڕووبوونەوە سیاسی 

ئابــووری و ســەربازییانەی ڕووبــەڕووی  و 

بوونەتــەوە، بەاڵم بەدڵنیاییــەوە مەحاڵ نییە 

كە بەدەست بێت لە ماوەیەكی زۆردا.

كێشــەكانی ڕێفرانــدۆم لــە هەولێــر ڕوو لە 

دامركاندنەوەن، بەاڵم بەغداد هێشتا یەكالیی 

نەبۆتەوە. سەركەوتنی عێڕاق پێویستە، بەاڵم 

ئاڵۆزییەكــی زۆر هەیــە. پێویســتە هەمــوو 

پارتــەكان لەبــەر بەرژەوەنــدی گشــتی، خۆ 

لــە پێكــدادان بپارێزن. ڕێككەوتن پێویســتە 

هەمــوو  بەرژەوەنــدی  كــە  ئەنجامبدرێــت 

بەشەكانی عێڕاق بپارێزرێت تێیدا.  

h t t p : / / g u l f n e w s . c om / o p i n i o n /

thinkers /kurdish-quagmire-gets-

murky-1.2122116

ئینگلییزی  بە  و  عێراقیە  *نووسەرێکی 

دەنوسێت و لە دوبەی دادەنیشێت.



شه ڕی نه وت: ئایا خه ونی ده وڵه تی 
سه ر به خۆیی كوردی له باربرد؟

محمود جابر 
وەرگێڕ: شاناز هیرانی
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یــه ك  و  كولتــوور  یــه ك  و  زمــان  یــه ك 

ئامانــج. ســه رجه م كوردانی  توركیــا و ئێران 

و عێــراق و ســوریا كۆده كاتــه وه . چه ندیــن 

ســاڵه  خه بات ده كــه ن له پێنــاو دامه زراندنی 

ده وڵه تێــك تا كۆیــان بكاته وه . لــه  ئه یلولی 

ڕابــردوودا، كــورده كان ســه رجه م ناكۆكی و 

كێشــه كانیان وه النا له پێناو به دیهێنانی خه ونه  

له مێژینه یه كه یــان به  دامه زراندنی ده وڵه تێكی 

كــوردی ســه ربه خۆ له باشــوری كوردســتان. 

هــه ر به كــرده وه ش یه كه م هه نــگاوی خۆیان 

نــا بــۆ به دیهێنانــی ئــه و خه ونه  بــه  ڕێگه ی 

ڕاپرســی بۆ ســه ربه خۆیی كوردســتان، به اڵم 

له گــه ڵ پێشــڕه وییه  كتوپره كــه ی یه كه كانــی 

به ره نگاربوونه وه ی دژە تیرۆری عێراق، كه  له 

 ویالیه ته یه كگرتوه كان مه شــقیان پێده كرێت و 

میلیشیا شیعه كانی له ئێران مه شقیان پێكراوه ، 

ڕه نگــه  ئــه و خه ونــه ی بــۆ ســه ربه خۆبوون 

هه بــوو له باربچێت، چونكه  ســوپای عێراقی 

و هێزه كانــی ســه ر بــه  حكومه تــی ناوه ندی 

ده ســتیان به ســه ر  شــاری كه ركوك و ناوچه  

جێناكۆكه كان و كێڵگه  نه وتییه كانیش داگرت،  

دوای ده ركردنــی بڕیــاری پاشه كشــه كردنی 

هێزه كانی پێشمه رگه  له  شاره كه .

تا ئێســتاش هۆكاری پاشه كشــه ی پێشمه رگه  

ڕوون نییــه ، كه  ڕه نگه  هۆكاره كه ی ویســتی 

چوونــه  نــاو شــه ڕێكی تریــان نه بێــت، یان 

هه ر به ڕاســتی ڕێككه وتنێكــی نهێنیان له گه ڵ 

حكومه تــی ناوه ندی له  به غــداد ئه نجام داوه  

بۆ پاشه كشه كردن له شاره كه ..؟!

له ناو ئه و مشتومڕه ی تۆمه تباركردنی یه ك به  

خیانه ت كردن، )شێخ جه عفه ر شێخ مسته فا( 

فه رمانده ی هێزه كانی 70ی سه ر به هێزه كانی 

پێشمه رگه  ڕایگه یاند، كه  یه كه یه كی سه ره كی 

و به رپرســیاره  له به رگریكــردن لــه  ده رچــه  

ســه ره كییه كانی باشــوری كه ركــوك. خــۆی 

فه رمانی پاشه كشــه ی به  پێشمه رگه كانی داوه  

له پێنــاو پاراســتنی گیانیــان و به هــۆی ئــه و 

پێشــكه وتنه  چڕوپــڕه ی هێزه كانی عێراقی له 

 چه ند ڕۆژێكــدا ئه نجامیانداوه . له  لێدوانێكی 

بــۆ ئاژانســی هه واڵــه  كوردییــه كان )ڕوداو( 

ڕایگه یاند: من ســه رجه م به رپرسیاریه تییه كان 

ده  گرمه  ئه ســتۆ له  ســه ركه وتن و شكستدا(. 

ڕێككه وتنێكــی   هیــچ  كــرده وه   ڕه تیشــی 

پێشــوه خته  هه بووبێــت له الیــه ن هه ندێــك 

فه رمانــده ی پێشــمه رگه  له گــه ڵ به غداد، بۆ 

ئه وه ی ڕێگه  بكرێته وه  بۆ سوپای عێراقی بێنه  

ناو شاره كه  بێ هیچ شه ڕكردنێك.

لــه  واشــنتۆنیش دوا بــه دوای باڵوبوونه وه ی 

بــۆ  ســه ربازییه كان  پێشــڕه وییه   هه واڵــی 

مانینــگ،  ڕوب  كۆلۆنێــل  كه ركــوك،  نــاو 

به رگــری  وه زاره تــی  به نــاوی  وته بێــژ 

ئه مه ریكــی به  ڕۆژنامه نووســانی ڕاگه یاند كه 

)ویالیه ته یه كگرتــووه كان چاودێــری جووڵــه  

ســه ربازییه كان ده كات له ناوچه كانــی نزیــك 

شــاری كه ركــوك و ئــه و جوڵــه   ســه ربازییه  

تــا ئێســتاش بــه  هه ماهه نگــی كــراوه  نه ك 

هێرشــكردن.( هه روه ها وتــی: ئێمه  ئاگامان 

له هه مــوو ڕاپۆرته كانــه  له بــاره ی ئاڵوگــۆری 

ته قه كردن. پێشــمانوایه  ئه وانه  ڕووداوی تاك 

الیه نه ن.

له هه ولێری پایته ختیشــدا، حزبه  كوردییه كان 

هه ریه كــه  و لــه الی خۆیــه وه  ئــه وه ی تــری 

تۆمه تبــار ده كــرد بــۆ له ده ســتدانی شــاری 

كه ركوك و كێڵگه  نه وتییه كانی ده ورووبه ری. 

له كاتێكدا شــاری كه ركــوك چه ندین حاڵه تی 

تووڕه بوونــی كورده كان له ناوخۆدا به خۆیه وه  

بینــی به هــۆی پاشه كشــه كردنی هێزه كانــی 

پێشمه رگه .

الیه نه كانی ملمالنێكه 

بریتییــه   ئێســتا  ملمالنێكا ره كانــی  الیه نــی 

له هێزه كانی پێشــمه رگه  و هێزه كانی سه ر به  

به غــداد. كه  له  ســوپای عێراقــی پێكهاتووه ، 

چه نــد كاتژمێرێكیــش لــه  ده ســتپێكی هاتنــی ســوپای عێراقی و میلیشــیا 
ــه رده م  ــواری ئاســمانی له ب ــی كه ركــوك. ئه نقــه ره  ب ــۆ گرتن شــیعه كان ب
فڕۆكه كانــی هه رێمــی كوردســتان ڕاگــرت و ڕایگه یانــد كــه  ئــه وان 
حكومه تــی  ڕاده ســتی  خه لیــل  ئیبراهیــم  ســنووری  خاڵــی  ئامــاده ن 

بكه نــه وه . له به غــدا  ناوه نــدی 



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 92

له گــه ڵ هێزه كانــی به ره نگاربوونــه وه ی دژە 

تیــرۆر و میلیشــیا شــیعه كانی ناســراون به  

هێزه كانی حه شدی شه عبی. زۆركه س پێیوایه  

هێزه كانــی پێشــمه ركه  یه كگرتــوون، بــه اڵم 

له ڕاســتیدا ئه و هێــزه  دابه ش بووه  به ســه ر 

دوو حزبــی ســه ره كی كــوردی ڕكابه رو جیا 

له یه ك و به شــێوه یه كی فراوانیش. ئه وانیش 

پارتی دیموكراتی كوردســتان به سه رۆكایه تی 

نیشــتمانی  یه كێتــی  و  بارزانــی  مه ســعود 

كوردستان، كه  دڵسۆزن بۆ خێزانی تاڵه بانی و 

پشــتیوانی له  بیرۆكه ی مانه وه ی یه كپارچه یی 

عێراق ده كه ن.

بارزانی هۆكاری شكانی هێزه كانی پێشمه رگه  

و پاشه كشــەکردنیان خســته  ئه ستۆی یه كێتی 

نیشتمانی كوردستان، چونكه  چونکە گومانی 

لــه وه هه یــه  ڕێككه وتنێكی نهێنیــان له گه ڵ 

به غداد ئه نجام دابێت.

نه وت: یاریكه ری سه ره كی
شــاری كه ركــوك ده كه وێتــه  دووری 98 كم 

باشوری شاری هه ولێر، پایته ختی كوردستانی 

عێراق. ســه ركردایه تی ئه و شــاره  كۆنتڕۆڵی 

بیــره  نه وته كانــی ده ورووبه ریان كــردووه ، 

كــه  حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان بــه  

تــه واوی پشــتی پێبه ســتووه  بــۆ به دیهێنانی 

خه ونــی ســه ربه خۆبوونی كــوردان و قابیلی 

جێبه جێكــردن بێــت، چونكه  بێ نه وت، ئه و 

خه ونه  به دیهێنانی ئاســان نییه . هه ندێك له  

ڕه خنه گران پێیانوایه ، بریاری ســه ربه خۆبوون 

و جیابوونــه وه ی له به غــداد ته نانــه ت پێــش 

ئــه و گــورزه  له نــاكاوه ی ســوپای عێراقیش، 

ئه وا كوردســتان هه وڵی ته واوی ده دا له پێناو 

كۆتاییهێنان به و ملمالنێیه ی ئێســتا و گه یشتن 

به ده وڵه تێكی سه ربه خۆ.

ئایا كه ركوك شارێكی كوردییه ؟

كورده كان ده ڵێن شارێكی كوردییه . هه میشه  

له گه ڵ عه ره به كان كێشه یان هه بووه  له سه ری. 

بــه و پێیه ی ســه دام حوســێن دابه شــكردنی 

جوگرافی شاری كه ركوكی گۆڕیوه  به  ڕێگه ی 

گواســتنه وه ی خێزانــه  عه ره به كان بۆ ناو ئه و 

شــاره  و ناوچه كانی ده ورووبه ری. پێكهاته ی 

چه ندیــن  تووشــی  شــاره كه ش  جوگرافیــی 

گۆڕانــكاری بــووه  دوای هاتنــی ئه مه ریكا و 

ڕووخاندنــی ســه دام و شــه ڕی دژه  تیرۆر و 

ڕێكخراوی ده وڵه تی ئیسالمی.

به اڵم شــاری كه ركوك و پارێزگاری كه ركوك 

لــه  چه ند پێكهاته یه ك پێكدێت. به  شــارێكی 

كــوردی و توركمانــی و عه ره ب و ئاشــوری 

داده نرێــت. كــه  هه موویــان پڕوپاگه نــده ی 

ئه وه ده كه ن خۆیان خاوه نی شارن. به و پێیه ی 

چونكــه  هێزه كانی پێشــمه رگه ش ده ســتیان 

به سه ر شاره كه  داگرت كاتێك سوپای عێراقی 

له  12ی حوزه یرانی 2014 نه یتوانی پارێزگاری 

لیبكات له دژی هێرشه كانی ڕێكخراوی داعش 

و جیهادییه كان.

هێزه  ئیقلیمی و نێوده وڵه تییه كان.
هیچ هێزێكی ئیقلیمی، چ سوریا، یان ئێران. 

یــان توركیــا، نایانه وێــت كورده كانی عێراق 

جیاببنه وه  و هه رســێكیان ترسیان له وه  هه یه  

ئه و ســه ربه خۆبوونه  ببێته  هۆی ورووژاندنی 

كورده كانی ئه و واڵتانه .

مانگــی  ڕاپرســییه كه ی  بــه دوای  دوا  هــه ر 

ئەیلــول، هه ریــه ك لــه  ئه نقــه ره  و تاران و 

دیمه شــق هه ماهه نگی ته واویان كرد و هه ر 

زوو په یوه ندییه كانیان باشتركرد له گه ڵ یه ك. 

چونكــه  ئه نقــه ره  ده ستپێشــخه ری كــرد له  

پێشــنیازی مه شق پێكردنی ســه ربازی له گه ڵ 

هێزه  ئێرانییه كان. دوای چه ند كاتژمێرێكیش 

لــه  ده ســتپێكی هاتنــی ســوپای عێراقــی و 

میلیشــیا شــیعه كان بــۆ گرتنــی كه ركــوك. 

ئه نقه ره  بواری ئاسمانی له به رده م فڕۆكه كانی 

هه رێمــی كوردســتان ڕاگــرت و ڕایگه یانــد 

 حكومه تی هه رێمی 
كوردستان به  ته واوی پشتی 

پێبه ستووه  بۆ به دیهێنانی 
خه ونی سه ربه خۆبوونی 

كوردان و قابیلی 
جێبه جێكردن بێت، چونكه  

بێ نه وت، ئه و خه ونه  
به دیهێنانی ئاسان نییه . 

“



93 ژمارە )16-17( ئابی  2016

كــه  ئه وان ئاماده ن خاڵی ســنووری ئیبراهیم 

خه لیل ڕاده ســتی حكومه تی ناوه ندی له به غدا 

بكه نه وه .

ویالیه ته  یه كگرتووه كانیــش ناڕه زایه تی خۆی 

ده ربــڕی لــه و هه نگاوه . ئه مــه  جگه  له وه ی 

هه رێمــی  ســه رۆكی  ئه وروپــا  هێزه كانــی 

كوردســتانیان )مه ســعود بارزانــی( ئــاگادار 

كــرده وه  بــه  ئه نجــام نه دانی ئه و ڕاپرســییه  

و لێكه وته كانــی لێیده كه وێتــه وه . ســه رجه م 

هێــزه  ڕۆژئاواییــه كان ده یانه ویــت عێــراق 

بــه  یه كپارچه یــی بمێنێتــه وه  له بــه ر ترســی 

به رپابوونی شه ڕی كورد و سوننه و شیعه كان 

له گه ڵ یه ك. كه  ڕه نگــه  تا هه تایه  به رده وام 

بێت. هه ڵوێســتی مۆســكۆش نــاڕوون بوو، 

مۆســكۆ هه میشــه  هه ڵویســتی جۆراجــۆری 

هه بووه،. چونكه  مۆسكۆ له م سااڵنه ی دوایدا 

هه وڵیــده دا پــه ره  بــه  هاریكارییه كانی بدات 

له گه ڵ حكومه تی ناوه ندی به غداد و هه رێمی 

كوردستانیش. هه میشه  هه وڵیداوه  دۆستایه تی 

و هاوڕێیه تــی له گه ڵ كــورده كان بكات. گه ر 

بــۆ دواوه ش بگه ڕێینه وه ، واتا ســاڵی 1946، 

مۆســكۆ پشــتیوانی له  دامه زراندنی ده وڵه تی 

كــوردی به حوكمی زاتییه وه  كردووه ، ئه مه ش 

بۆ تێكدانی پالنه كانی ڕۆژئاوا بووە له  عێراق. 

پێش چه ند هه فه ته یه كیش به ر له ئه نجامدانی 

ڕاپرســییه كه ی كوردســتان، كۆمپانیای نه وتی 

ڕوســی زه بــه الح )رۆســنه فت( ڕایگه یاند كه  

به بڕی یــه ك ملیار دۆالر وه به رهێنان ده كات 

له بۆڕی گازی سروشــتی كوردســتان، به اڵم تا 

ئێستاش هه ڵوێستی ڕوسیا ناڕوونه  له به رامبه ر 

بابه تی ڕاپرسییه كه .

شه ڕی كه ركوك و جه نگ دژی  ده وڵه تی 
ئیسالمی

ئه و كێشــه یه  له هه موو كێشــه یه كی تر زیاتر 

واشــنتۆنی ســه رقاڵكردووه ، چونكــه  ئه گه ر 

كــورده كان بڕیاریاندا شــه ڕی ســوپای عێراق 

و میلیشیاكانی شــیعه  بكه ن، ئه وا كاریگه ری 

زۆر خراپــی له ســه ر شــه ڕی دژی داعــش 

به غــداد  ئه وكاتــه   چونكــه   دروســتده كات، 

ناچارده بێت هێزه كانی باڵوه  پێبكات. ئه مه ش 

حكومه تی ناوه نــدی الواز ده كات له به رامبه ر 

ڕێكخــراوه،  ئــه و  له ناوبردنــی  ئامانجــی 

بــه اڵم ئه گه ر كــورده كان ئه وه یــان نه كرد و 

عێراقییه كانیش له شوێنی خۆیان وه ستان و چیتر 

پێشــڕه وه یان نه كرد بۆ ناوچــه  جێناكۆكه كان 

و هه وڵــی هاتنه  نــاوه وه ی هه ولێریان نه دا، 

ئه وا هه نگاوی ده ستبه ســه رداگرتنی كه ركوك 

له نزمتریــن ئاســتدا ده بێت. ئه گــه ر ئه وه ش 

ده وڵه تــی  به رپابــوو،  جه نــگ  و  ڕوینــه دا 

ئیســالمیش خاكێكی به  پیتی ده ستده كه وێت 

تــا مانۆڕه  ســه ربازییه كانی ئه نجــام بدات بۆ 

كۆكردنه وه ی خۆیان.

كه ركــوك  ده ستبه ســه رداگرتنی  هه نــگاوی 

له الیــه ن حكومه تــی عێراقه وه  تــا ڕاده یه كی 

واڵتیانــی  ســه ربه خۆبوونی  خه ونــی  زۆر 

له باربــرد. ڕه نگه  عێراقییــه كان ڕێزی زۆر له  

كورده كان بگرن و به دوای چاره یه كەوەبن بۆ 

ڕێككه وتن و گونجاندن له گه ڵ هه ولێر له پێناو 

دابه شكردنی ســامان و سه رچاوه كانی واڵت. 

گومانیشــی تێــدا نییه  كه  حزبــه  كوردییه كان 

له كاتی ئێســتادا یه كتر تۆمه تبار ده كه ن. بۆیه  

ئاســان نییــه  پێشــبینی ڕاده ی جواڵنه وه یــان 

بكرێــت. به دڵنیایه وه  بارزانــی و خێزانه كه ی 

هه نگاوی تر ده نێن له و باره یه وه .

 سه رچاوه :

https:/ /www.ida2at.com/the-holy-

war-of-oil-is-the-dream-of-kurds-

   /independent-fading
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ئایا ڕیفراندۆمه كه ی كوردستان 
ده ستكه وته كانی كوردی له باربرد له 

 عێراقی نوێ؟

شاناز هیرانی
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كورده كان چاالكییه كی سیاســییان موماره ســه  

كــرد، كــه  دژی زۆربــه ی زۆری ڕژێمه  یه ك 

لــه دوا یه كه كانــی عێــراق بــوو به دریژایــی 

یه ك ســه ده ی ڕابردوو. پشــكی خۆشــیان له  

چه وســاندنه وه  و گه مــارۆ و ســه ركوتكردن 

به ركه وتــووه  وه ك پێكهاته كانــی تــری گه لی 

عێــراق له ســه رده می دیكتاتۆره كانی حوكمی 

عێراقیان كــردووه . بۆیه  چه ندین جار داوای 

دامه زراندنی ده وڵه ت نیشتمانێكی نەتەوەییان 

كردووه  تا كیانه كه یان بپارێزیت و ســه رجه م 

مافه كانیشیان ده ستبه ر بكات، به اڵم نه یتوانیوه  

واڵتێكی ســه ربه خۆ بۆ خۆیان فه راهه م بكه ن 

بــە پارچە كانــی تریانــەوە لــه  هه ریــه ك له 

 كوردستانی توركیا و ئێران و سوریا.

دوای ڕوخاندنی حزبی به عسی ده سه اڵتداریش 

له  2003/9/4، كورده كان وه ك الیه نێكی به شدار 

بوو له  پرۆسه ی سیاسی دیموكراسی له  عێراقی 

نوێ كه وتنه  ناو مه ســه له كه وە و به شداربوون 

له نووســینه وه ی ده ستووری عێراقی فیدراڵی 

و هەڵبژاردنــی په رله مانــی. به مــه ش مافــه  

ده ستوورییه كانیان ده سته به ركراوی حوكمێكی 

فیدراڵیان بۆ فه راهه م بوو كه  له  هیچ واڵتیكی 

تر، ته نانه ت كۆنفیدراڵیش له جیهاندا نه ببوو. 

ته نانه ت چه ند ناوچه یه كی تریشی خرایه  سه ر 

جگه  له پاڕێزگای سلێمانی و دهۆك و هه ولێر، 

وه ك شــاری كه ركوك و دوزخوماتوو، سنجار 

و ده شــتی موســڵ و جه لــه وال و خانه قیــن. 

ئه و ناوچانه ی كه  پێیانده وترێت ناوچه  كێشــه  

له ســه ره كان، كه  له  ماده ی ده ستوری 140دا 

جێگیر كران و به  هاوبه شی له گه ڵ حكومه تی 

ناوه ندی ئیداره  ده دران. 

به مه ش ده ســتكه وته كانی كــورد دوای 2003 

ڕوونتــر به دیاركه وت له ناوه وه  و ده ره وه ش، 

ســه ره تاش وه رگرتنی پۆســتی ســه رۆكایه تی 

كۆمار، كه  ســێ جــار دراوەته  كــورد. جگه  

له پێدانــی چه ندین پۆســت و پلــه ی جیاجیا 

له ناو حكومه تی ناوه ند و دیاریكردنی به شــه  

بودجــه ی )%17( و داهاتی فڕۆكه خانه كان و 

خاڵه  سنورییه كان.

بــه اڵم چوار ســاڵ ده بێت نێوانــی حكومه تی 

ناوه نــدی و هه رێمــی كوردســتان ســات بۆ 

ســات خراپ دەبێت و ساتێك باش، چه ندین 

جاریــش ناكۆكییه كان گه یشــتونه ته  ڕاده یه كی 

مه ترســیدار. تا دواجار ســه ركرده كانی كورد 

داوای ئه نجامدانی ڕیفراندۆم و جیابوونه وه یان 

كــرد له  به غداد. خه ونی له مێژینه ی كورد بۆ 

سه ربه خۆبوون دووباره  سه ریهه ڵدایه وه .

لــه  هه ڵكشــان  بــه رده وام  هه ڵوێســته كان 

و داکشــان دابــوون له الیــه ن هه ریــه ك لــه  

ســه رۆكی هه رێمی كوردســتان و حكومه تی 

ناوه ند. هه رێم پێداگربوو له سه ر ئه نجامدانی 

ڕیفرانــدۆم ســه رباری ئــه و هه موو پێشــنیاز 

و داواكاریانــه ی پێشــكه ش كران بــۆ ئەنجام 

نەدان یان دواخســتنی واده كه ی. دواجاریش 

په رله مانــی عێــراق ده نگیانــدا به  نایاســایی 

بوونی ئه و ڕیفراندۆمه  و هەڵوەشــاندنەوەی 

ئه نجامه كانی.

لــه ڕووی ئیقلیمیشــه وه  هه ریه ك له  توركیا و 

ئێــران به  هه ڕه شــه یه كی گه وره یــان دانا بۆ 

ســه ر ئه من و ئاسایشــی قه ومی واڵته كانیان. 

به هه مانشــێوه   نێوده وڵه تیشــەوە  لــه ڕووی 

ڕه تكرایــه وه  و وته بێژی نه ته وه  یه كگرتوه كان 

ستیڤان دوجاریك له به یاننامەیە كدا ڕایگه یاند 

كه  )ئــه وه  بڕیارێكــی تاك الیه نه یــه  و زیان 

به و هه واڵنه  ده گه یه نێت كه  بۆ شكســتهێنانی 

دراوون(  داعــش  تیرۆریســتی  ڕێكخــراوی 

داواشــی كــرد گفتوگۆیه كــی كــراوه  له نێوان 

به غداد و هه رێمدا بكرێت.

بــه اڵم ســه رباری ئــه و هه موو هه ڵوێســتانه  

نه رێنیانه ، كه چی مه ســعود به رزانی سه ر ۆكی 

ماوە بەســەرچووی هه رێم ســوربوو له ســه ر 

ئه نجامدانی و به ڵێنیدا كه  )ســنوره  نوێیه كان 

سیاســه ته كانی  بــه   دژ  كوردییه كانــی  ڕه وتــه   گه شــه كردنی  پــاش 
و  گــۆڕان  و  یه كێتــی  له الیــه ن  به تایبه تیــش  بارزانــی،  مه ســعود 
ســوربوونی  بــه   بازرانــی  تۆمتباركردنــی  بــه   ئیســامییه كانەوە،  حزبــه  
ــه كان و  ــه  ده رئه نجام ــه وه  ل ــێ بیركردن ــدۆم ب ــی ڕیفران ــه ر ئه نجامدان له س

لێده كه وێتــه وه .  كێشــه كانی 
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به خوێن دەنه خشــێنرێنه وه  له ناوچه كه (، ئه مه  

به پێــی لێدوانێكی بۆ ڕۆژنامــه ی )حەیات (ی 

له نده نی. 

به مه ش ڕیفراندۆم بووه  داكوتانی دواین بزمار 

له تابوتی له یه ك تێگه یشــتن و ڕێككه وتنه كان 

له گــه ڵ هاوبه شــانی دوێنــێ، كــه  بڕیاریاندا 

كــورد،  )جیابــووه كان(ی  بده نــه   وانه یــه ك 

وانه یــه ك كــه  ئاســان نییه  له بیــری بكرێت، 

چونكــه  هــه ر زوو په رله مانــی عێراقی خۆی 

كۆكــرده وه  و تا ده نگ بــدات بۆ ده ركردنی 

داخســتنی  له وانــه ش  بڕیارێــك.  چه نــد 

سنوره كانی هه رێم له گه ڵ واڵتانی دراوســـێ 

و ڕاگرتنــی هێڵــی فڕۆكه وانی بــۆ هه رێم و 

ده ر كردنــی چه نــد فه رمانێكــی دادگایكردن 

بــۆ ئه ندامانی كۆمســیۆنی هه ڵبژاردنه كان له  

هه رێمی كوردســتان و سه پاندنی هه ژموونی 

ده وڵه ت به ســه ر ناوچه  كێشــه  له ســه ره كان. 

ده رئه نجامیش ڕه وانــه  كردنی هێزی عێراقی 

لێكه وته وه  بۆ شاری كه ركوك و دوزخورماتوو، 

ناوچه كانی تری ژێرده سەاڵتی پیشمه رگه ، كه  

دوای هاتنی داعش كه وتبووه  ژێرده ستیان.

 چونكــه  به ڕوونــی دیاربــوو كــه  ڕیفراندۆم 

كێشــه كانی نێــوان الیه نــه  كوردییه كانیشــی 

قووڵتركــرده وه ، ئه مــه  جگــه  لــه و ڕۆڵــه ی 

هه ڵكشــانی  لــه   هه یبــوو  ڕیفرانــدۆم 

ناكۆكییه كان له گه ڵ هاوبه شــه كان له  به غداد. 

ده رهاویشته كانی ڕاپرسی كه  مام جه الل فریا 

نه كــه وت ببینێــت و به بــێ ده نگــی و له ناو 

ئه و هه موو مشــتومڕه ی له ســه ر جیابوونه وه  

ده كــرا ماڵئاوایی کــرد و مەخابــن دەرفەتی 

بــۆ نەڕەخســا هاوســه نگه رەکانی لــه  ئاکامە 

مه ترسیداره كانی ئه و پرسه  ئاگاداربكاته وه . 

كه ركوك داهاتوو وێنه  ده كات

ڕووداوه كانــی كه ركوكیــش لــه م قه یرانــه ی 

دواییدا بــووه  یه كێك له  لوغمه  چێنراوه كان، 

دووبــاره   عێراقــی  حكومه تــی  چونكــه  

ده ستیگرته وه  به سه ر ناوچه  كێشه  له سه ره كان 

و له ســه رووی هه مووشــیانه وه  كه ركــوك و 

ناوچه كانــی ســنجار و خانه قیــن و مه خمور 

و زومــار. ئه و ناوچانــه  كه  دوای حوزه یرانی 

2014 كورده كان له ده ســتی داعش ده ریانهێنا 

دوای شــه ڕێكی خوێنــاوی. ئــه و ڕوداوانه ش 

بێهیچ به رهه ڵســتییه ك تێپه ڕیــن له  ئه نجامی 

پاشه كشــه كردنی هێزه كانی پێشمه رگه . دوای 

شەڕێکی سەخت و سەدان شەهید و بریندار.

ئــه و ڕووداوانــه ی كه ركــوك بوونــه  خاڵــی 

وه رچه رخــان له  هاوكێشــه ی په یوه ندییه كانی 

نێوان حكومه تی به غدا و هه رێمی كوردستان 

و له  داهاتووی عێراقیش له  چه ندین ڕووه وه :

و  كه ركــوك  كۆنتڕۆڵكردنــەوەی   .1

ناوچه كانــی تری كێشــه  له ســه ر: بووه  هۆی 

ســەرنەگرتنی ڕیفراندۆمه كه ی كورد. چونكه  

كورده كان گرنگترین كارتی فشاری دانوستانیان 

له ده ستدا له گه ڵ به غداد و به مه ش سنوره كانی 

نێوان هه رێم و حكومه تی ئیتحادی گه ڕایه وه  

بۆ پێش 2014 و ده سه اڵتی كوردی ته نیا سێ 

شــاره كه ی كوردســتان )هه ولێــر و دهۆك و 

سلێمانی(، بەدەستەوە مایەوە. دواتر به هۆی 

ئه و بارودۆخه  خراپــه ی ئابووری و دابه زینی 

ســه رچاوه   له ده ســتدانی  و  نــه وت  نرخــی 

نه وتییه كانــی كه ركوك و پشــتیوانی نه كردنی 

كــورد  ئه ســته مه   زۆر  ئــه وا  نێوده وڵه تــی، 

بتوانێــت ده وڵه تێك بۆ خۆی دروســت بكات 

له داهاتوودا.

2. ڕووداوه كانــی كه ركــوك: ڕووداوه كانــی 

هاوكێشــه ی  و  هێــز  بااڵنســی  كه ركــوك 

په یوه ندییه كانــی نێــوان به غــداد و هه ولێری 

شــكانده وه  بــه الی حكومه تــی به غــداد دا، 

چونكه  پێش ڕووداوه كانی كه ركوك كورده كان 

مه رجــی پێشــوه خته یان داده نــا بــۆ هــه ر 

گفتوگۆیه ك به  پێــی ده رئه نجامی ڕیفراندۆم 

مام جه الل فریا نه كه وت 
ببینێت و به بێ ده نگی و 

له ناو ئه و هه موو مشتومڕه ی 
له سه ر جیابوونه وه  ده كرا 
ماڵئاوایی کرد و مەخابن 

دەرفەتی بۆ نەڕەخسا 
هاوسه نگه رەکانی له  ئاکامە 
مه ترسیداره كانی ئه و پرسه  

ئاگاداربكاته وه . 

“
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و به  ئاڕاســته ی گه ڕان به دوای په یوه ندییه كی 

نــوێ له گه ڵ به غــداد و ڕه تكردنــه وه ی هه ر 

داڕشــتنێك له ســه ر هاوبه شــی كۆن. پاشان 

وتووێژكردن له بــاره ی فاكته رێك بۆ به ریه ك 

له كاتێكــدا  كه چــی  هــه ردووال.  كه وتنــی 

به غــداد داوای هه ڵوه شــاندنه وه ی ئه نجامــی 

ڕیفرانــدۆم ده كات پێش ده ســتپێكردنی هه ر 

گفتوگۆیــه ك، كــه  پێویســته  له ســه ر بنه مای 

و  عێــراق  خاكــی  یه كپارچه یــی  پاراســتنی 

ســه روه ریه كه یه تی له چوارچێوه ی ده ستوور و 

هاوبه ش بوون له نێوان هه ردووال. بۆیه  دوای 

ڕووداوه كان هه ڵوێســتی حكومه تی ناوه ندی 

به هێزتــر بوو بــه راورد به  پاشه كشــه كردنی 

كارتێكەر ی هه رێمی كوردســتان، به تایبه تیش 

دوای بێالیه نــی ئه مه ریــكا و دژایه تی كردنی 

هێــزه  ئیقلیمیــه كان و ڕه تكردنه وه ی له الیه ن 

واڵتانــی نێوده وڵه تــی. كــه  زۆر به ڕوونــی 

به رزانــی  مه ســعود  لــه  ڕه زامه ندبوونــی 

به دیاركــه وت له ســه ر گفتوگۆكــردن له گــه ڵ 

به غــداد دوای داوا ی ئه مه ریــكا. ئه مه ش واتا 

داڕشــتنی وتوێژه كان له سه ر بنه مای هاوبه ش 

بــوون له نێوان هه ردووال و لــه  چوارچێوه ی 

پاراستنی یه كپارچه یی خاکی عێراق، سه رباری 

ئاسته نگ و به ربه سته  گه وره كانی ڕووبه ڕووی 

ده بێته وه .

ڕاده ی  كه ركــوك  ڕووداوه كانــی  دوای   .3

بــوون  زیاتــر  ناكۆكییــه كان  و  دابه شــبوون 

كوردییه كانــی  ڕه وتــه   گه شــه كردنی  پــاش 

بارزانــی،  بــه  سیاســه ته كانی مه ســعود  دژ 

به تایبه تیــش له الیــه ن یه كێتــی و گــۆڕان و 

حزبــه  ئیســالمییه كانەوە، بــه  تۆمتباركردنی 

بازرانــی به  ســوربوونی له ســه ر ئه نجامدانی 

ڕیفراندۆم بێ بیركردنه وه  له  ده رئه نجامه كان 

ئــه و  لێده كه وێتــه وه .  كێشــه كانی  و 

دابه شــبوونه ش له ســه ر بڕیــاری دواخســتنی 

هه ڵبژاردنه كانــی ســه رۆكایه تی و هه رێمــی 

كوردســتان ڕه نگیدایــه وه. كــه  بڕیاربــوو له  

تشــرینی دووه مــی 2017 ئه نجــام بدرێــت. 

ئه مه ش پرســیار له باره ی داهاتووی مه سعود 

به رده وامبوونــی  شــه رعیه تی  و  بارزانــی 

دروستده كات دوای كۆتاییهاتنی ویالیه ته كه ی 

له  زیاتر له  دوو ســاڵ. هه روه ها چاره نووسی 

په رله مانیــش. دواخســتنی هه ڵبژاردنه كان بۆ 

كاتێكــی نادیــار ڕه نگدانــه وه  له ســه ر ڕاده ی 

جۆش و خرۆشــی جه مــاوه ر ده ســه لمێنێت 

به رامبــه ر بــه  ده رئه نجامه كانــی ڕیفرانــدۆم 

له سه ر ئه رزی واقیعدا.

4. كۆنترۆڵكردنــه وه ی ناوچــه  جێناكۆكه كان 

له الیه ن حكومه تــی ناوه ندییەوە: مانای ئه وه  

نییه  كێشــه ی به غداد و كوردســتان چاره سه ر 

بووه ، چونكه  ئه مه  واتای سه ركه وتنێكی تری 

ســه ربازی نییه  كه  وابكات ڕاده ی دابه شبوون 

له نێــوان كــورد و پێكهاته كانی تــری عێراقی 

درووســت بكات، چونكه  كورد نەک به شێكی 

ســه ره كی گه لــی عێراقن، به ڵكــو ئه مه  ته نیا 

بــۆ پاراســتنی یه ك پارچه یی خاكــی عێراقه . 

بۆیــه  چاره ســه ركردنی كێشــه ی كوردســتان 

و داماڵینــی فتیلــی بۆمبه كــه ی ڕیفرانــدۆم 

پێــش ته قاندنــه وه ی، پێوســتی بــه  دانایی و 

حیكمه تێكــی زۆر  هه یــه  له الیه ن ســه رجه م 

الیه نه كانی تری هاوكێشــه  سیاسییه كان، ئینجا 

چ له الیه ن كورده وه  بێت یان له الیه ن نوخبه ی 

سیاســی عێراقییەوە. پێویسته  هه موو الیه ك 

كار بكات له ســه ر به دیهێنانی ســه قامگیری و 

پاراســتنی هێمنــی له و ناوچانــه ی هێزه كانی 

عێراق ده ستیان به سه ردا گرتووه  و ڕێگه نه دان 

به هــه ر پێشــێلكارییه ك دژی كــورده كان و 

گه ڕاندنه وه ی ئــه و كوردانه ی له ڕووداوه كانی 

كه ركــوك ماڵی خۆیان جێهیشــتووه . ئه مه ش 

به  مه به ســتی خۆ الدان له توندوتیژی تایفی و 

ڕاســتكردنه وه ی ئه و هەاڵنه ی له  هاوكێشه ی 

عێراقدا دروســت بوون، كه  له ســه ر پشــك 

پشــكچی تایفــی دروســتبووه  و بۆتــه  هۆی 

درووســتبوونی چه ندین كێشــه  و قه یران بۆ 

عێــراق و له وانه ش جیابونه وه ی كوردســتان. 

جگه  له  هه ڕه شــه  به رده وامه كانی ڕێكخراوی 

داعش.

بۆیــه  قۆناغــی دوای ئــه و ڕووداوانــه  زۆر 

هه ستیاره  و پێویسته  هه موو الیه ك كار بكه ن 

بۆ پشتگیری كردن له  په یوه ندییه كی سروشتی 

 نێــوان هه موو پێكهاته كان و ڕاســتكردنه وه ی 

هه ڵه كانی ڕابردوو.

یەکەیەکی سوپای عێراق



دیدار و چاوپێكەوتن



حکومەتى عێراقى دێت و کەرکوک داگیردەكات، برادەرانى سەر بە پارتی 
دیموکراتى کوردستانیش کۆمیتەى یەکێتى نیشتمانى لە زاخۆ دەسوتێنن، 

ئەمانە دیمەنێکى زۆر سەیرن و پێویستە بەتوندترین شێوە ئیدانەبکرێت

سەعدى ئەحمەد پیرە : ئەندامی مەکتەبی سیاسی و ئا: شادى 
وتەبێژى یەکێتیی نیشتامىن کوردستان
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ئاشکرایە هەموو فراکسیۆنەکان بۆ یەکەمجار 

لەنــاو هۆڵى پەرلەمــان کۆبوونەوە، تەوەرى 

خوێندنــەوەى  کۆبوونەوەکــە  ســەرەکى 

نامەى )مەســعوود بارزانــى( بوو، بۆ ئەوەى 

دەستلەکارکێشــانەوەى خــۆى ڕابگەیەنێت و 

دەســەاڵتەکانى دابەشبکات، بەاڵم لەدواجاردا 

بــەدواى  کاردانــەوەى  چەندیــن  بینیمــان 

خۆیداهێنا، هەندێک لە هاوواڵتیان ناڕەزایی 

خۆیان بەچەندین شــێوەى جیاواز دەربڕى و 

هێرشــکرایە سەر ڕۆژنامەنووسان لەناوەوە و 

دەرەوەى پەرلەمــان، هەروەها هەڵیانکوتایە 

ســەر بارەگاى یەکێتى نیشــتمانى کوردستان 

لــە زاخــۆ و ســووتاندییان، بــۆ قســەکردن 

لەســەر ئەم بابەتانــە و ڕەوشــی کەرکووک 

و ناوچەکانــی دیکە، کوردســتان دیپلۆماتیک 

چاوپێکەوتنێکــی لەگــەڵ )ســەعدى ئەحمەد 

پیرە(، ئەندامی مەکتەبی سیاســی و وتەبێژى 

یەکێتیی نیشتمانیى کوردستان کردووە.

بــۆ  چییــە،  بەڕێزتــان  خوێندنــەوەى   *

کۆبوونەوەکانى پەرلەمان و خوێندنەوەى نامەى 

)مەســعوود بارزانى( و دەستلەکارکێشانەوەى 

لە پۆستى سەرۆکایەتى هەرێم؟

سەعدى ئەحمەد پیرە: لەڕاستیدا خوێندنەوەى 

ئەو نامەیــە لەالیەن )مەســعوود بارزانى( و 

دەستلەکارکێشانەوەى لە پۆستى سەرۆکایەتى 

هەرێم، کارێکى باشبوو بۆ خودى )مەسعوود 

زۆرى  بەشــێکى  لەکاتێکــدا  بارزانــى(، 

کێشــەکان، بەهۆى مانەوەى بوو لە پۆســتى 

ســەرۆکایەتى هەرێم، بۆ نمونە ئەو قسانەى 

کە هەمیشــە دەوترا، ســەرۆکى هەرێم نییە 

و ماوە بەســەرچووە و نایاساییە، بەم نامەیە 

ئاماژەى بەوەکرد، کە ئامادەنییە ماوەکەى بۆ 

درێژبکرێتەوە و بەردەوام بێت لەم پۆستە.

لەالیەکــى تــرەوە ئامــاژەى بەوەکــرد، کــە 

سیســتمى حکومڕانى لە هەرێمى کوردستان، 

سیســتمێکى پەرلەمانییــە، ئەمەش بە نزیکى 

کۆتاییپێهاتــووە، کــە لە بنەڕەتدا سیســتمى 

حوکــم لــە هەرێمــى کوردســتان پەرلەمانى 

نەبووبێــت،  پەرلەمانیــش  ئەگــەر  بــووە، 

نادەســتوورى بووە، چونکــە لە مادەى 13ى 

دەســتوورى عێــراق ناتوانرێت لە بەشــێکى 

عێــراق، سیســتم پەرلەمانــى بێــت و لــە 

بەشــێکى ترى ســەرۆکایەتى بێــت، بۆیە بە 

دەســەاڵتەکانى  دابەشــکردنەوەى  دووبــارە 

بەســەر پەرلەمان و دامەزراوە دادوەرییەکان 

و ســەرۆکایەتى ئەنجوومەنــى وەزیران، ئەو 

مەسەالنە کۆتاییان پێدێت.

* »لەدواى دەستلەکارکێشانەوەى )مەسعوود 

بارزانــى( قۆناغێکــى نوێی گفتوگــۆ لەنێوان 

بــۆ  دەســتپێدەکات،  سیاســییەکان  الیەنــە 

چارەســەرکردنى ئــەو کێشــە و گرفتانەى لە 

هەرێمى کوردستان دا هەیە«؟ 

ســەعدى ئەحمــەد پیــرە: لەئێســتادا هیــچ 

بیانوویــەک نەماوە، بۆیە هەموو الیەنەکان و 

پەرلەمان دەتوانن پێکەوە دابنیشن و گفتوگۆ 

بکەن، بۆ چارەسەرکردنى کێشەکانى هەرێمى 

کوردستان.

* لەگەڵ ئەوەى حکومەتى ناوەندى لەدواى 

ڕیفراندۆمى هەرێمى کوردستان وەک خۆیان 

دەڵێــن، چەندیــن ڕێکارى یاســایی بەرامبەر 

لــەدواى  گرتەبــەر  کوردســتان  بەهەرێمــى 

دەستلەکارکێشــانەوەى )مەســعوود بارزانی(

یــش بینیمان لە زاخۆ بارەگاو ڕادیۆى یەکێتى 

نیشتمانى کوردستان و مەکۆى گۆڕان سوتێنرا، 

ئایا ئــەم کاردانەوانە لە پاى چییە، لەکاتێکدا 

)مەســعوود بارزانى( بەویستى خۆى وازى لە 

پۆستەکەى هێناوە؟

ســەعدى ئەحمەد پیرە: نابێت ئەم مەسەالنە 

پێکــەوە ببەســتینەوە، من لــە کاتى خۆى و 

لەجێــى خۆى ســووتاندنى بــارەگاى یەکێتى 

نیشــتمانى کوردســتان لە زاخۆم ئیدانەکرد و 

وتــم: حکومەتــى عێراقى دێــت و کەرکوک 

لــە بنەڕەتــدا سیســتمى حوکــم لــە هەرێمــى کوردســتان پەرلەمانــى 
ــە  ــووە، چونکــە ل ــووە، ئەگــەر پەرلەمانیــش نەبووبێــت، نادەســتوورى ب ب
مــادەى 13ى دەســتوورى عێــراق ناتوانرێــت لــە بەشــێکى عێراق، سیســتم 

ــە بەشــێکى تــرى ســەرۆکایەتى بێــت،  ــى بێــت و ل پەرلەمان
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داگیــردەكات، برادەرانــى ســەر بــە پارتــی 

دیموکراتــى کوردســتانیش کۆمیتــەى یەکێتى 

نیشــتمانى لــە زاخــۆ دەســوتێنن، ئەمانــە 

دیمەنێکى زۆر سەیرن و پێویستە بەتوندترین 

شــێوە ئیدانەبکرێت، کاتێــک ئێمە وەاڵممان 

دایــەوە، لــە ســەرجەم دامــەرزاوە حکومى 

کوردســتان  هەرێمــى  لــە  حزبییــەکان  و 

ڕوونکردنەوە باڵوکرایەوە و ئیدانەکرا.

من پێموایە ناوزەندکردنى ئەوکارەى لە زاخۆ 

ڕوویدا، کارێکى خۆڕســک نییە، ئێمە کادرى 

حزبیــن دەزانیــن خەڵک چۆن خۆپیشــاندان 

ڕێکدەخــات، چۆن ئەوکارانــە دەکات،  واتا 

بە خۆڕســککردنى هەندێک دیمەن پێویستى 

بە لێکۆڵێنەوە هەیە، لەکاتێکدا ئەو کەسانەى 

ئەمکارەیــان ئەنجامــداوە، لــە کەناڵەکانــى 

تەلەفزیۆن وێنەیان گیراوە، بۆیە لێکۆڵینەوە و 

هێنانیــان بۆ بەردەمى دادگا و دادگایکردنیان 

کارێکى ئاسانە.

دادگایکردنیــان بــۆ دوو خــاڵ دەگەڕێتەوە، 

یەکێکیــان ئەوەیــە، کە ئەمە ســەرپێچییەکى 

یاســایی زۆر قوڵە، لەکاتێکدا هیچ شــتێک لە 

زاخــۆ ڕووینــەداوە، نە )ڕابــوون مەعروف( 

لــە زاخۆ بووە، نــە پەرلەمان لە زاخۆ بووە، 

خاڵێکى تریــش ئەوەیە، کە بارەگاى یەکێتیى 

نیشــتمانیى پێگەیەکــى یاســایی و مەعنەوى 

خۆى هەیە و هاوپەیمانە، لەکاتێکدا لەوبەرى 

ڕووبــارى )دیجلــە( پێشــمەرگەکانى یەکێتى 

شەڕیاندەکرد لەدژى ئەو هێرشەى کە عێراق 

بەرامبەر بەو ناوچەیە کردى، بەاڵم لە جیاتى 

سووپاسکردنى هێزەکانى یەکێتى نیشتمانى و 

پێشمەرگەکان، بچیت بارەگاکەیان بسوتێنیت! 

ســەقەتە،  کولتوورێکــى  ئەمــە  پێموایــە 

لەهەمانکاتــدا کولتوورى بارەگا ســووتاندن و 

تااڵنکردن، کولتوورێکى کوردى نییە، کە ئەمە 

چەندینجــارە لەوکاتانــەدا دووبارە دەبێتەوە، 

پێویستە ئەم جۆرە کولتوورە بنبڕبکرێت.

ئــەوەش کــە لــە پەرلەمــان ڕوویــدا، مــن 

هیــچ ڕێگرنیــم لــەوەى، کە چــۆن گفتوگۆ 

دەکرێت، بەاڵم شــێوەی گواستنەوەى کۆنگرە 

مەعــروف(  )ڕابــوون  ڕۆژنامەوانییەکــەى 

هەڵەبوو، کە هەندێک وشــەى نەشــیاو وترا 

لەکاتێکــدا  تایبــەت،  کەســایەتى  بەرامبــەر 

نابێــت ئەندامــى پەرلەمان ئەوجۆرە وشــانە 

کاردانــەوەى  بێگومانیــش  بەکاربهێنێــت، 

برادەرانــى پارتــى لەســەر ئەو مەســەلەیە، 

کاردانەوەیەکــى تووندبــوو، بەتایبەتــى لــە 

ڕۆژێکدا کە ڕۆژێکى خۆشنەبوو بۆ )مەسعوود 

بارزانى(، چونکە لە وتارى دواى کۆبوونەوەى 

پەرلەمــان دیاربــوو، کــە چەنــد کاریگــەرى 

لەسەرى هەبووە. 

* لەگــەڵ ئــەو گــرژى و ئاڵۆزییانــەى لــە 

پەرلەمانى کوردســتان ڕوویدا، پێشــتریش کە 

ڕیفراندۆم لە هەرێمى کوردستان ئەنجامدرا، 

دۆســتەکانى  کــورد  کــە  لەوەکــرا،  بــاس 

لەدەســتداوە، لەمکاتەدا کە کورد دۆستەکانى 

لەدەستداوە، لە پەرلەمانى کوردستان پشێوى 

و دووبەرەکــى لەنێــوان الیەنە سیاســییەکان 

هەیە، کەواتە پێویستە هەڵوێستى کۆمەڵگەى 

نێودەوڵەتى لەمبارەیەوە چی بێت، لەکاتێکدا 

لە ڕۆژنامــەو گۆڤارەکانى واڵتانــى دەرەوە، 

بــاس باســی پەرلەمــان و ئــەو پشــێوییەیە 

کــە لەنێــوان پەرلەمانتارانــدا ڕوویــداوە لە 

پەرلەمانى کوردســتان، کە دەڵێن »پێویســتە 

کورد لە ئێستادا یەکگرتووتر بێت«؟

پێموایــە  مــن  پیــرە:  ئەحمــەد  ســەعدى 

باڵوکردنەوەى شــتێکى وەهــا، کارێکى باش 

نییە، ئەگەر بۆ ڕسواکردنى ئەو کەسانە بێت، 

کە هەڵیانکوتاوەتە ســەر پەرلەمان و بارەگاى 

یەکێتییان ســووتاندووە، دەگونجێت دادگایى 

بکرێن، بەاڵم باڵوکردنەوەى لە سایتى فەڕمى 

و هانابردن بۆ تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان کارێکى 

نادروستە.

من پێموایە 
ناوزەندکردنى ئەوکارەى 
لە زاخۆ ڕوویدا، 
کارێکى خۆڕسک 
نییە، ئێمە کادرى 
حزبین دەزانین خەڵک 
چۆن خۆپیشاندان 
ڕێکدەخات، چۆن 
ئەوکارانە دەکات،

“
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ئەوەى لە پەرلەمان ڕوویدا، کە لەنێوان الیەنە 

سیاسییەکانیشــدا نەبوو، بەڵکــو کارەکتەرێک 

بــوو هــات و ویســتى ببێــت بــە پاڵەوانى 

چاکســازى، کــە )ڕابــوون مەعــروف( بوو، 

کۆمەڵێکیش نەیانتوانى بۆ ماوەى ســەعاتێک 

ئــارام بگرن و گــوێ لە بابەتێک، کە بە دڵى 

ئەوان نییە، پێشــموایە ئەوانــە ڕێکخراون و 

خۆڕســک نین، هاتن و بەســەر پەرلەمانیان 

دادا، جێگــەى لێکۆڵینــەوە و ئیدانەکردنــە، 

بۆئــەوەى ئەم پەرلەمانــە پەرلەمانێکى ئازاد 

بێت، باســى ئێمــە لەمە نییە، بەڵکو باســی 

ئێمــە ئەوەیە، کە هەریەک لە حکومەتەکانى 

ئێــران و تورکیــا و عێراق هــاوکارى یەکترى 

دەکــەن، بۆ ئەوەى خەونــى کورد لەناوببەن 

و واڵتەکەى خاپوور بکەن و دابەشــیبکەن و 

داگیری بکەن، بــەاڵم ئێمەش لە الى خۆمان 

شــەڕى یەکترى دەکەین و بەدەســتى خۆمان 

خەریکیــن ئەوکارەیــان بــۆ ئەنجامدەدەیــن 

و ئــەوان هیــچ ئەزیەتێک ناکێشــن، پێموایە 

ئەمە مایــەى دڵتەنگى و نیگەرانى و گریانە، 

کە خــودى خۆمــان داخوازییەکانــى دوژمن 

جێبەجێدەکەیــن، لەڕێگــەى ئــەو ناکۆکیــی 

بێمانایــەى دژى یەکتــر  و ســەنگەربەندییە 

دەیکەین، بەو کولتوورە ســەقەتەى هەمانە، 

کە بەردەوام باســی دیموکراســی و بیروڕاى 

جیاواز دەکەین، بەاڵم تەحەمولى دوو قســە 

ناکەین، کە بەدڵمان نییە.

* چارەنوســی ئەنجومەنــى بــااڵى سیاســی 

)مەســعود  وازهێنانــى  دواى  کوردســتان، 

بارزانى( چى لێدێت، لەکاتێکدا ئەنجومەنەکە 

بارزانــى(  )مەســعوود  ئامادەبوونــى  بــە 

کۆبونەوەى ئەنجامدەدا، لــەدواى وازهێنانى 

)مەسعوود بارزانى( ئەنجومەنى بااڵى سیاسی 

کوردستان کۆبوونەوە ئەنجام دەدا؟

ســەعدى ئەحمەد پیــرە: نەخێر ئــەو بابەتە 

لەگــەڵ ئەنجامدانــى ڕیفرانــدۆم تەواوبووە، 

ئەنجامدانــى  بــۆ  بابەتــە  ئــەو  لەکاتێکــدا 

ڕیفراندۆم بوو، ئەوکاتە دوو بیرۆکە هەبوو، 

یەکێکیــان ئەوەبــوو، کە شــانەیەکى قەیران 

دروســتبکرێت، بۆ هاریکارکردنى حکومەت، 

کە بریتى بێت لەو سکرتارییەتەى کە لیژنەى 

بــااڵى ڕیفرانــدۆم لــە کۆندا هەیبــووە، یان 

دروســتبکرێت،  دەســتەیەک  و  ئەنجومــەن 

بەناوى )دەســتەی سیاســی بەدواداچوون بۆ 

کاردانەوەکانــى دواى ڕیفراندۆم(، بەاڵم ئەو 

کاردانەوەیــەى لــەالى کۆمەڵێــک خەڵــک و 

هەتا الى یەکێتیش دروســتبوو، تەفســیرێکى 

نزیک لە ڕاستیبوو، بۆیە بابەتى ئەنجوومەنى 

سیاسی کۆتاییپێهات.

* لــەدواى ڕووداوەکانــى 16 ئۆکتۆبــەر و 

هێرشــی ســووپاى عێراق و حەشدى شەعبی 

بۆ ســەر کەرکــوک و ناوچە دابڕێنــراوەکان 

و ئــەو ئاڵۆزییانــەى لە هەرێمى کوردســتان 

دەرەوەو  واڵتانــى  و  ئەمەریــکا  پێکهــات، 

نەتــەوە یەکگرتووەکان بە گشــتى بێدەنگیان 

ڕاگەیانــدو پشــتیان لە کورد کــرد، بەاڵم لە 

ئێستادا ئەمەریکا ڕایگەیاندووە، کە پشتیوانى 

لــە )بارزانــى( دەکات، بــەوەى کە دەســتى 

لەکارکێشــاوەتەوە، پێتوایــە ئــەم پشــتیوانى 

و پاڵپشــتییە لــە ئێســتادا، چ کاریگەرییەکى 

دەبێت لە دانوستانى نێوان هەرێم و بەغداد، 

پێتوایە ئەمەریکا چ ڕۆڵێکى کاریگەر دەبینێت 

لەم نێوانەدا؟

ســەعدى ئەحمەد پیــرە: ئەمەریــکا دەڵێت 

»بارزانى کارێکى باشــیکردووەو دەستخۆشی 

لێدەکات، کە وازیهێناوە«، دەڵێت »پشتیوانى 

دەکەیــن لــە )نێچیرڤــان بارزانــى و قوبــاد 

تاڵەبانــى(، بــۆ بەڕێوەبردنــى کارەکانیــان و 

سەرخستنى گفتوگۆ لەگەڵ عێراق«، پێشموایە 

کارەکــەى بە جددییە، ئێمە زۆر بەدبەختین، 

چونکە کاتێک ئەمەریکا بە جێگرى سەرکۆمار، 

وەزیرى دەرەوە، گــەورە پیاوانى ئەمەریکاو 
سەعدی پیرە وتەبێژی )ی.ن.ک(
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واڵتانــى ئەوروپــا ڕۆژانە دەهاتنــە هەرێمى 

کوردســتان، بــە هەندمــان وەرنەدەگرت و 

تەنانەت بەشێوەیەکى زۆرباش پێشوازیشمان 

لێنەدەکردن، بەاڵم لە ئێســتادا بە نامەیەکى 

وەزارەتى دەرەوەى ئەمەریکا زۆر دڵخۆشین، 

بۆیــە پێموایە دەبێت ئــەو نامەیە بە جددى 

وەربگیرێت، ئەگەر ڕێز لەو نامەیە نەگیرێت، 

لەداهاتــووش ڕێز لە شــتەکانى تــر ناگرین، 

چونکــە واڵتێکى گــەورەى وەکــو ئەمەریکا 

لەخۆڕا نامە نانوسێت و ڕوونکردنەوە نادات.

* لەئێستادا پێویستە چى بکرێت، بۆئەوەى بە 

تــەواوى یەکێتى ناوماڵى کورد یەکبخرێتەوە، 

کورد دۆستەکانى بەدەستبهێنێتەوە؟

ســەعدى ئەحمەد پیــرە: پێموایە ئەو نامەیە 

دوو کارى گرنگــى ئەنجامدا، یەکەم پێیوابوو 

پرۆســەى دەستلەکارکێشــانەوەى )مەســعود 

بارزانى( لە پۆســتەکەى کارێکى دروســتبوو، 

هەروەهــا وەاڵمێکى دروســتیش بوو بۆ ئەو 

کەســانەى، کــە باســی حکومەتــى ڕزگارى 

نیشــتمانى دەکەن، گوایە کەس پێشــوازى لە 

هەرێمى کوردستان ناکات و بەڵکو ئەوان ببنە 

فریــادڕەس، پێموایە ئەمە تەنهــا بابەتێکبوو 

بــۆ بەالڕێدابردنى کێشــەکان، ئەگەرنا ئەگەر 

بتەوێــت گۆڕانکارى لــە حکومەتدا بکەیت، 

دەبێــت بــە دەنگــى پەرلەمــان بیکەیــت، 

کە پێویســتى بە دوو لەســەر ســێى دەنگى 

پەرلەمــان هەیە، لەڕووى ژمارەییەوە ممکن 

نەبوو، بۆیــە پێموایە ئەو نامەیەى ئەمەریکا 

یەکالیکــردەوە، کە کۆمەڵگــەى نێودەوڵەتى 

وەکو پێشــوو پشــتیوانى لە ئیدارەى ئێســتا 

دەبێــت  ئێســتا  ئیــدارەى  بــەاڵم  دەکات، 

ئــەوە بزانێت، کە کۆتا چانســێتى، ناتوانێت 

بەردەوام بێت لەسەر ئەو شێوە سیاسەتە.

  * ئاشــکرایە )مەســعوود بارزانــى( دواى 

بێدەنگییەکــى زۆر، لــە مــاوەى ڕابــردوودا 

بەیاننامەیەکــى باڵوکــردەوە، بــەاڵم هیــچ 

بەرچــاو ڕوونییەکــى تێدانەبــوو، یــان هیچ 

نەخشــە ڕێگەیەکى تێدانەبوو، بۆ بارودۆخى 

ئێســتاى هەرێمى کوردســتان، بەتایبەتى بۆ 

کەرکوک و ناوچە دابڕێنراوەکان؟

ســەعدى ئەحمەد پیــرە: بەداخەوە لەماوەى 

ڕابــردوودا، بارودۆخى هەرێمى کوردســتان 

لەو ئاستە بەرزە باوەڕپێکراوە نێودەوڵەتییەوە 

هاتۆتە ســەر ئــەوەى، کە بزانین حەشــدى 

شــەعبی لــە کوێ هاتــووە و کــێ ڕەوانەى 

کــردووە، لەکاتێکــدا بەشــێکى تەرککــراوە 

و گواســتراوەتەوە بــۆ دوو کەناڵــى میدیایی 

خــراپ، کــە کەناڵــى ڕووداو و K24، کــە 

بەڕاســتى ڕۆڵێکى خراپ دەبینن لە تۆقاندن 

لەهەمانکاتــدا  خەڵــک،  بێئومێدکردنــى  و 

باڵودەکەنــەوە،  خــراپ  بەیانــى  چەندیــن 

بۆنمونــە پەنجــەى تۆمــەت بۆ بەشــێک لە 

ئەندامانــى یەکێتى ڕادەکێشــن و تاوانباریان 

دەکەن بە خیانەتکردن، هەروەها یەکەى 70 

لە فەرماندەى هێزى پێشــمەرگە دەردەکات، 

لەکاتێکــدا ئەمیندارى وەزارەتى پێشــمەرگە 

دەڵێت »ئێمە ئاگامان لەو بابەتە نییەو قسەى 

وەهامــان نەکــردووە«، دەبوو )مەســعوود 

بارزانى( پێش وتارەکەى لێکۆڵێنەوەى بکردایە 

لەســەر ئەم قســانە، تاکو ئاشکرا ببێت، کێ 

ئەو قســانەى کردووە، چونکە لەم حاڵەتەدا 

هەرێمى کوردســتان بێ خاوەنى پێوەدیارە، 

ڕاســتە ئێمــە لــە کوردســتان کاردەکەیــن، 

بــەاڵم دەبێــت چوارچێوەیەکمــان هەبێت و 

بزانیــن چ بەرپرســیارێتیەکمان هەیــە، ئەمە 

بارودۆخێکە کە پێموایە )مەســعود بارزانى( 

لــە ناوەڕۆکــى نامەکەى باســی هیچکام لەم 

بابەتانــەى نەکــردووە و شــتێکى نوێی تێدا 

نییــە، بۆیــە پێموایە ئەم بارودۆخەى ئێســتا 

پێویســتى بە وتارێکى بەهێزتر هەبووە، کە 

ببووایــە چوارچێوەیەک بۆ هەموو ئەو کار و 

هەڵوێستانەى کە ئەنجامدراوە، چونکە تەنها 

بەداخەوە لەماوەى 
ڕابردوودا، بارودۆخى 
هەرێمى کوردستان لەو 
ئاستە بەرزە باوەڕپێکراوە 
نێودەوڵەتییەوە هاتۆتە 
سەر ئەوەى، کە بزانین 
حەشدى شەعبی لە 
کوێ هاتووە و کێ 
ڕەوانەى کردووە، 

“
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چــارە ئەوەنییە، کە الیەنێک تۆمەتباربکەم و 

الیەنێک بە باش بزانم. 

کێشــەکە لــە دەنگــۆى هــەر یەکێــک لــەم 

دەوتــرا:   16/15 شــەوى  کــە  کەنااڵنەیــە، 

خۆبەخــش لــە دهــۆک و چەندیــن ناوچەى 

تــرەوە هاتووە، ئەو بــرادەرەى لە کەرکوک 

فرمێســکى  و  دەگریــەت  ڕووماڵــدەکات 

تیمســاحى بەردەداتەوە و گوایە کورد حەیای 

چووە و گوایە لە سنجار ئیزیدییەکان خیانەتیان 

کــردووە، بۆیە ئەم دووڕووییە لە سیاســەتدا 

پێویستە سنوورێکى هەبیت، لەکاتێکدا بەناوى 

هەرێــم و حزبێــک لە هەرێم قســەدەکات، 

بۆیە ئەگەر بمانەوێت برینەکان سارێژبکەین، 

دەبێت هەمــوو گەنجەکان کۆبکەینەوە پێیان 

بڵێیــن »هــاوکارى و سیاســەت و گفتوگۆ و 

ناکۆکى بەوشێوەیە نابێت«، ڕاستە ڕیفراندۆم 

مەبەســت و ئەنجامــى خــۆى نەپێــکا، بۆیە 

دەبێــت لەبەرامبەر ئەوە وەاڵمێکمان هەبێت 

بــۆ خەڵک، کــە پێموابوو هەمــوو ئەمانە لە 

وتارەکــەدا باســدەکرێت، بــەاڵم بەداخــەوە 

باسنەکراوە.

* ئەندامێکــى مەکتەبــی سیاســی یەکێتــى 

»پێشــتر  دەڵێــت  کوردســتان  نیشــتمانى 

پارتیمان ئاگادارکردۆتەوە، لە مەترســییەکانى 

ئەنجامدانــى ڕیفراندۆم لــە کەرکوک«، بەاڵم 

نیشــتمانى  یەکێتــى  ســەرکردایەتى  بۆچــى 

کوردســتان بــەوە ڕازینەبوو، کــە ڕیفراندۆم 

دوابخەن؟

ئــاگادارى  مــن  پیــرە:  ئەحمــەد  ســەعدى 

قســەکانى ئەو ئەندامە بووم، ئەو برادەرەى 

مەکتەبی سیاســی زۆر بەکەمى قســەدەکات 

و تەنهــا کارى ڕەخنەگرتنە، لە کۆبوونەوەدا 

بــە پارتــى دیموکراتــى کوردســتان وتراوە:  

کــە ئێمــە دەستپێشــخەرى نێودەوڵەتــى و 

گفتوگۆ بەباشــتر دەزانین، لەهەمانکاتدا ئەو 

نامەیــەى وەزیــرى دەرەوەى ئەمەریکامــان 

بــە هەمــوو کەمووکوڕییەکانەوە پێباشــترە، 

لــە ڕیفراندۆمێــک کە نەزانیــن ئەنجامەکەى 

چۆن دەبێت، ئەمە لە هەموو کۆنوســەکاندا 

نوســراوە، پێویســت ناکات هەر کەسێک بە 

ویســتى خۆى قســەبکات و وەکو نهێنییەکى 

زۆر قورس بیفرۆشێت بە خەڵک.

* )مەســعوود بارزانى( پێــش ڕیفراندۆم لە 

چاوپێکەوتنێکــى لــە بەشــی فارســی کەناڵى 

BBC دا وتبــووى: هیواداریــن لــە کەرکوک 

ڕووبەڕووى شەڕ نەبینەوە، واتا ئەو پێشبینى 

ئەوەى دەکرد، کە لە کەرکوک شــەڕبکرێت، 

دواى ڕیفراندۆمیــش بینیمــان لــە کەرکــوک 

شــەڕکراو ئەویش نە وەک فەرماندەى گشتى 

هێــزى پێشــمەرگە، نە وەک ســەرکردایەتى 

سیاسی، هیچ ڕۆڵێکى نەگێڕا لەم شەڕەدا؟

ســەعدى ئەحمەد پیــرە: مــن پێموایە لەناو 

یەکێتــى و پارتیش، خەڵــک هەبوو کە ڕۆڵى 

خراپــى هەبوو، لــە ئەنجامدانــى ڕیفراندۆم 

لــە ناوچــە دابڕێنــراوەکان و ناوچــە کێشــە 

بڕیارێــک  پێشــتر  لەکاتێکــدا  لەســەرەکان، 

وەرگیرابــوو، کە ناوچە کێشــە لەســەرەکان 

ســەرۆکى  بــن،  ڕیفرانــدۆم  دەرەوەى  لــە 

حکومــەت و جێگــرى ســەرۆکى هەرێمیش 

ئەمــە دەزانێــت، هەتا بەرپرســی مەڵبەندى 

کەرکوکیــش ئاگادارکرایــەوە، کــە کەرکــوک 

لەنــاو ڕیفرانــدۆم نییــە، لەکاتێکــدا پێموایە 

ئەگــەر لــە کەرکوکیش ڕیفرانــدۆم نەکرایە، 

هەمان حاڵەتى ئێســتا ڕوویدەدا، ئەم بڕیارە 

تەنها بڕیارێکى عێراقی نییە، بەڵکو بڕیارێکى 

عێراقــى تورکى ئێرانییە، بۆ گێڕانەوەى کورد 

بۆ چوارچێوە بنەڕەتییەکەى خۆى و هەوڵدان 

بــۆ کپکردنى دەنگــى ســەربەخۆیی، ئەوان 

واڵتــن و نوێنــەرى سیاســەتى خۆیانن، بۆیە 

پێویستە ئێمەش یەکگرتوو بین و نوێنەرایەتى 

بەرژەوەندى خۆمان بکەین.

* لەئێســتادا دەبێــت هەوڵــەکان چیبن، بۆ 

ئاســاییکردنەوەى دۆخــى ئێســتاى هەرێمى 

کوردســتان و بەتایبەتــى شــارى کەرکــوک، 

ئایا ئێوە پێتانوایە دەســتپێکردنەوەى گفتوگۆ 

لەگەڵ بەغداد کارێکى باشە؟

ســەعدى ئەحمــەد پیــرە: ئێســتا تیرەکە لە 

کــەوان دەرچــووە، ئەوەى ڕوویــدا ڕوویدا، 

بۆیــە باشــترین کار بــۆ شــارى کەرکــوک 

ئەوەیــە، کە بەرپرســی مەڵبەندى کەرکوک، 

بەڕێوەبــەرى گشــتى پۆلیســی کەرکــوک و 

بەرپرســە ناوخۆییەکانــى دیکــەى کەرکوک، 

ڕێگەنــەدەن لــە دەرەوەى کەرکــوک خەڵک 

قسەبکات، بەڵکو هەوڵبدەن لەناوخۆى خۆیان 

کێشــەکان چارەســەربکەن، بەپلــەى یەکــەم 

هەبوونى حەشــدى شــەعبی لەناو کەرکوک، 

بەجێهێشــتووە،  خراپــى  ئاســەوارێکى  کــە 

پێویســتدەکات لــە دەرەوەى کەرکوک بن و 

ئەگەر بکرێت هەبوونى سووپا لەناو کەرکوک 

کەم بێت و ئاسایشــی ناوخۆیی زیادبکرێت، 

وەکــو ئەو ئاسایشــەى کە تا ئێســتا ئیدارەى 

کەرکوکى دەکرد، لەهەمانکاتدا یەک ئاسایش 

و یــەک پۆلیــس هەبێــت، هەبوونــى هێزى 

ســەربازى هەتا کەمتر بێت باشترەو حەشدى 

شەعبی هیچ کاتێک لە کەرکوک نەبێت. 
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فەرماندەی گشتی هێزی پێشمەرگە )مەسعود بارزانی( لە ئاستی ئەو 
لێپرسراوێتییەدا نییە، لە ئاستی ئەوەدا نییە نەخشە بۆ شەڕ دابنێت، ڕابەرایەتی 

ئەو ژمارە زۆرەی هێزی پێشمەرگە بكات.

فەرید ئەسەسەرد: ئەندامی سەركردایەتی یەكێتی ئا: زريان و نياز
نیشتامنی كوردستان.  
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خوێندنــەوەت بــۆ ئــەو ڕووداوانەی شــاری 

كەركوك و 16 ئۆكتۆبەر و دوایی چییە؟

فەرید ئەسەسەرد: ئەم ڕووداوانە پێشبینیكراو 

بوو، كاتێــك هەڵســەنگاندنمان بۆ هێزەكان 

دەمانزانــی  هــەردووال  هێزەكانــی  دەكــرد 

السەنگی هەیە لە مەسەلەكەدا، هێزێكی زۆر 

گــەورەی تۆكمــە، كە چەكێكــی زۆری پێیە، 

بەرامبەر بە هێزی پێشــمەرگە كە چەكەكانی 

بەرامبــەر هێــزی پەالمــاردەر زۆر كەمە، بە 

دڵنیایەوە شــەڕ لەم سەردەمەدا بە چەك، بە 

ورە و بەپێی ئامادەكاری پێویســت دەكرێت، 

هێزەكانی حەشــدی شــەعبی ئامادەكاریيەكی 

زۆر زیاتریان وەك لە هێزەكەی ئێمە كردبوو، 

بە دڵنیایەوە ئەو الیەنەی توانیویەتی لە كاتی 

شــەڕدا هەموو پێداویســتییەكانی سەركەوتن 

دابین بكات ئەوە دەتوانێت سەركەوتوو بێت 

لە شــەڕەكەدا، ئــەو الســەنگیيەی كە هەیە 

ئەنجامی زۆر خراپی لێكەوتەوە. 

فشــاری  چەندیــن  عێــراق  حكومەتــی   *

خستەســەر كوردســتان بۆ ئەوەی ڕیفراندۆم 

ئەنجام نــەدات، بــەاڵم الیەنە سیاســیيەكان 

بــە تایبەت )پارتــی دیموكراتی كوردســتان( 

ســوور بوو لــەوەی ڕیفراندۆم لــە هەرێمی 

كوردستان ئەنجامبدرێت، لەالیەن كەناڵەكانی 

پارتی دیموكراتی كوردستانەوە چەواشەكاری 

دەكرێت بەرامبەر بە هێزەكانی پێشــمەرگە، 

ئــەم نایەكگرتوویيەی هێــزە كوردییەكان بۆ 

چییە؟ 

پێشــمەرگە  هێــزی  ئەسەســەرد:  فەریــد 

فەرماندەیەكی گشــتی هەیە، فەرماندەشــی 

هەیــە کە ســەر بە وەزارەتی پێشــمەرگەیە، 

فەرمانــدەی گشــتی هێــزی پێشــمەرگە بــە 

پێی یاســاكانی هەرێمی كوردستان )مەسعود 

بارزانی(یــە، لەبــەر ئــەوە هەر شكســت و 

كێشەیەك دێتە بەردەم هێزی پێشمەرگە كێ  

لێی بەرپرســیارە؟ فەرماندەی گشــتی هێزی 

پێشــمەرگە، دەبێت ئامــادەكاری تەواوی بۆ 

مەســەلەكان كردبێت، بڕیاری شەڕ بە ئاسانی 

نەدرابێــت، بەڵكو پاش ئەوە درابێت هەموو 

ئامادەكاریەكــی بۆ كرابێت، پێداویســتیەكانی 

ئامادەكرابێت. 

ئــەوەی بینیمــان ئامادەكاری تــەواو بۆ ئەوە 

نەكرابوو، هێز بۆ ناوچەكان بەپێی پێویســت 

ئــەو  بــۆ  پێویســت  نەنێردرابــوو، چەكــی 

شــوێنانە نەنێردرابــوو، ســتراتیژیەكی ڕوون 

بــۆ بەرەنگاری لە ئــارادا نەبوو، ســتراتیژی 

شــەڕ ڕوون نەبــوو، بەدڵنیایــەوە ئەوەی كە 

بەرپرســی یەكەمە لە هەر شكســتێك یاخود 

هــەر ســەركەوتنێك هێــزی پێشــمەرگە بە 

دەســتی دەهێنێت فەرماندەی گشــتی هێزە 

چەكدارەكانــە لــە هەرێمــی كوردســتان، بۆ 

شــاردنەوەی ئەوەی كە هیــچ ئامادەكاریيەك 

نەكرابوو، بۆ شــاردنەوەی ئەوەی فەرماندەی 

چەكداری هێزی پێشــمەرگە ئەركەكانی خۆی 

جێبەجێ  نەكردووە، ئێستا نازانین لە كوێیە و 

هیچ لێدوانێكی لەم بارەیەوە نەداوە. باس لە 

كۆمەڵێك بابەت كرا كە بە هیچ شێوەیەك لە 

ئارادا نەبووە، بۆ شــاردنەوەی ئەو شكستەی 

ڕووبــەڕووى فەرماندەی هێزی پێشــمەرگەی 

كوردستان دەبێتەوە كە )مەسعود بارزانى(یە.

* فەرمانــدەی چەكداری هێزی پێشــمەرگە 

و ســەركردایەتی سیاســى نەبینراون لە هیچ 

ڕاگەیاندنێكــەوە، )مەســعود بارزانی( داوای 

كۆبوونــەوەی لــە )بڕێــت ماکگــۆرک( كرد، 

ئــەو داواكارییە لە الیــەن )بڕێت ماکگۆرک(

ەوە ڕەتكراوەتەوە، بۆچی ئێســتا )مەســعود 

بارزانــی( هیــچ لێدوانێــك نــادات و هیــچ 

بەرپرســیارێتییەك لــەم بارودۆخەی كەركوك 

ناگرێتە ئەســتۆ؟ پێش ئەنجامدانی ڕیفراندۆم 

)مەسعود بارزانی( ئاماژەی بەوە كرد ئامادەیە 

سەری خۆی لە پێناو كوردستان دابنێت؟  

  فەرید ئەسەســەرد: ئەم قســەیە تا ئێســتا 

نەهاتۆتــە دی، ئــەوە جۆرێكــە لە هەســت 

ســەركردەی  لێپرســراوێتی،  بــە  نەكــردن 

عەسكەری دەبێت لەگەڵ سەربازەكانی خۆی 

بــە دڵنیایــەوە ئــەو الیەنــەی توانیویەتــی لــە كاتــی شــەڕدا هەمــوو 
پێداویســتییەكانی ســەركەوتن دابیــن بــكات ئــەوە دەتوانێــت 
ســەركەوتوو بێــت لــە شــەڕەكەدا، ئــەو الســەنگیيەی كــە هەیــە 

ــەوە.  ئەنجامــی زۆر خراپــی لێكەوت
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بێــت لــە بەرەكانــی جەنگــدا، ڕابەرایەتیان 

بكات. 

نەمــان ووتــوە« دەبێت لە كەركــوك بێت، 

لە بــەرەی پێشــەوەی شــەڕ، بــەاڵم دەكرا 

سەرپەرشــتی هەموو ئۆپڕاســیۆنەكە بكات، 

بەیاننامەیەكــی دەربكات باســی هۆكارەكانی 

ئــەو شكســتە بــكات«، لــە ئێســتادا گومان 

هەیــە لــە بارەگای خۆشــی بێت لە ترســی 

ئەوەی بدرێتەبەر هێرشــی ئاسمانی، جگە لە 

بارودۆخــی كەركوك چەند هەنگاوێكی دیكە 

هەیە كە هیچ پێداویســتیەكی عەسكەری لە 

دواوە نەبوو. 

ئەو هەنگاوانە چیین؟ 
فەریــد ئەسەســەرد: كێشــانەوەی هێــز لــە 

دەرەوەی پارێــزگای كەركــوك، بــە تایبەتی 

لــە باشــووری هەولێر هیچ پێداویســتییەكی 

عەسكەری نەبوو، ئەو هێزانە هیچ هێرشێكیان 

لەســەر نەبوو، هیچ مەترســیيەكیان لەســەر 

نەبــوو، كتوپڕ هەموو شــوێنەكان چۆڵكران، 

دەورووبــەری  لــە  ســەنگەرێك  هەوڵــدرا 

هەولێردا دروست بكرێت. 

* لە ئێســتادا ڕادەستكردنەوەی شەنگال، لە 

الیەن پارتــی دیموكراتی كوردســتانەوە ئەم 

ئاماژانە چیمان پێدەڵێت؟ 

فەرید ئەسەســەرد: بەدڵنیایەوە، فەرماندەی 

گشــتی هێــزی پێشــمەرگە لــە ئاســتی ئەو 

لێپرســراوێتییەدا نییە، لە ئاستی ئەوەدا نییە 

نەخشــە بۆ شــەڕ دابنێــت، ڕابەرایەتی ئەو 

ژمارە زۆرەی هێزی پێشــمەرگە بكات، ئەمە 

بەڵگــەی ئەوەیە چۆن لە ڕووی سیاســییەوە 

سەربازیشــەوە  ڕووی  لــە  شكســتیهێنا، 

فەرماندەیەكی شكســتخواردووە، بەســوودى 

سیاسەت و كاروباری سیاسیش نایەت. 

هیــچ  نێودەوڵەتــی  هاوپەیمانانــی   *
بــە  بەرامبــەر  نەبــوو  هەڵوێســتێكی 

كێشــەكانی كەركــوك و ئــەو ئاڵۆزییەی 
لەنێــوان هێــزی پێشــمەرگە و ســوپای 

عێراق و حەشدی شەعبیدا ڕوویدا؟ 
پێشــمەرگە،  هێــزی  ئەسەســەرد:  فەریــد 

هەرێمــی كوردســتان، بەغــداد، ئەمەریكا، 

یەكێتــی ئەوروپــا هاوپەیمــان بوویــن دژی 

دوژمنێكــی دیاریكــراودا كــە بریتــی بوو لە 

»داعش«، ئەگەر عێراق توشی شەڕێك ببوایە 

لەگــەڵ توركیا هێزی پێشــمەرگە پشــتگیری 

نەدەكــرد، ناچــار نەبــوو پشــتگیری بكات، 

ئەمەریــكا پشــتگیری نەدەكــرد، چونكە ئەو 

هاوپەیمانێتیــە تەنیا دژی داعشــە نەك دژی 

الیەنێكی دیكە، لەالیەكی دیكەوە ئەم شەڕە، 

شــەڕێكی ناوخۆییە لە چوارچێوەی عێراقدا، 

واتە شەڕێكە ڕەهەندێكی جیهانی نییە وەك 

شەڕی داعش كە چەندین الیەنی نێودەوڵەتی 

بەشــداریان تێداكــرد، ئێمە وەكــو هەرێمی 

كوردســتان دۆســتی ئەمەریكاین، حكومەتی 

فیدڕاڵــی عێراق دۆســتی ئەمەریكایە، لەبەر 

ئــەوە ئەگەر ئەمەریكا پشــتگیری حكومەتی 

عێــراق بكات، بــە دڵنیایەوە ئــەوە دژایەتی 

كــورد دەكات، ئەگەر پشــتگیری ئێمە بكات 

ئــەوا دژایەتــی حكومەتــی عێــراق دەكات، 

بەهۆی ئەوەوە بڕیاریانداوە پشــتگیری هیچ 

الیەك نەكەن، هەر لە سەرەتاوە بڕیاریانداوە 

پشتگیری هیچ الیەك نەكەن، بەاڵم هەردووال 

هاندەدەن بۆ ئەوەی كێشــەكە نەگاتە ئەوەی 

دژی یەكتر بن. 

* ئەو چەكانەی بەدەستی حەشدی شەعبی 
و ســوپای عێراقەوەیــە، ئــەو چەكانەیە 
لەالیەن هاوپەیمانانەوە هاتۆتە عێراق؟ 

فەریــد ئەسەســەرد: ئــەو چەكانــەی هێزی 

پێشــمەرگەش هەر ئەوەیە لە ئەمەریكییەكان 

وەرگیراوە. 

* ئەوان چەكی قورسیان پێیە؟
قورســمان  چەكــی  ئەسەســەرد:  فەریــد 

وەرگرتووە لــە ئەمەریكییەكان، بەاڵم ڕەنگە 

بەدڵنیایەوە ئەوەی كە 
بەرپرسی یەكەمە لە 
هەر شكستێك یاخود 
هەر سەركەوتنێك هێزی 
پێشمەرگە بە دەستی 
دەهێنێت فەرماندەی گشتی 
هێزە چەكدارەكانە لە 
هەرێمی كوردستان، 

“



بــەكار نەهاتبێــت لــەو شــەڕەدا، یاخود بۆ 

شوێنی دیكە بەكارهاتبێت. 

ئەمەریكییــەكان پێش ڕیفرانــدۆم لە كاتێكدا 

هانیاندەدا بەرەو ڕیفراندۆم نەچین، كۆمەڵێك 

بۆمــان،  كردبــوو  پێشــنیار  هاندەریشــیان 

ئاگاداریــان دەكردینەوە ڕەنگە ئەم بارودۆخە 

شــەڕی لێبكەوێتــەوە، كاتێــك كــە شــەڕی 

لێدەكەوێتــەوە ئەمەریــكا ناتوانێت بە هانای 

هەرێمی كوردستانەوە بێت، چونكە ئەمەریكا 

دەســت لە كاروباری ناوخۆ وەرنادات، هەر 

شــەڕێك لە نێوان ئەم دووالیەنەدا ڕووبدات 

بە شــەڕی ناوخۆ دادەنرێــت، ئەمەریكا لەو 

كاتــەدا ووتــی« پشــت بــە من مەبەســتن، 

چونكە مــن ناتوانم هیچتان بــۆ بكەم، ئێوە 

دەبێت تەحەموولی هەر شــتێك بكەن دوای 

ڕیفراندۆم ڕوودەدات«. 

* دەبێــت لەم بارودۆخــەدا چاوەڕێی چی 
بین ، لە كاتێكدا نابێت چاوەڕێی هاوكاری 

ئەمەریكا و یەكێتی ئەوروپا بین؟ 
فەرید ئەسەســەرد: یەكەم جار نییە بەغداد 

كەركــوك دەگرێت، لە ســاڵی 1991 كورد 

كەركوكــی ڕزگار كــرد پاشــان هێزەكانــی 

پێشــووی ڕژێــم توانیان بیگرنەوە دەســت 

و هێــزی پێشــمەرگە پاشەكشــەی كرد، بە 

شــێوەیەك پرۆســەیە، بەاڵم لــە ناوەڕۆكدا 

نییــە، چونكــە ســەرەڕای  پڕۆســە  یــەك 

ئــەوەی هێزەكانی عێــراق گەڕاونەتەوە بۆ 

كەركــوك، كەركــوك و ناوچەكانی دیكەش 

کــە   )140( مــادەی  ملكەچــی  هەمــووی 

هێــزی پێشــمەرگە دەتوانێــت بگەڕێتــەوە 

چوارچێــوەی  لــە  بــەاڵم  كەركــوك،  بــۆ 

ڕێككەوتنێكــدا كــە لــە نێــوان حكومەتــی 

عێراقــدا دەكرێت بــۆ ئیدارەیەكی هاوبەش 

بۆ ئــەو پارێزگایە، هێزی پێشــمەرگە ڕێك 

دەخرێت و شــوێنەكانی دیاری دەكرێت. 

* ئــەو كاتە كەیە كە هێزی پێشــمەرگە 
ڕێــك دەخرێتــەوە و ڕێككەوتــن لەگەڵ 

بەغداد دەكرێت؟ 
فەرید ئەسەســەرد: دەكرێــت لەئەمڕۆوە 
دەســتپێبكەین، كێشــەی بەغداد لەوەدایە بۆ 

ئــەم مەســەلەیە گفتوگۆ لەگەڵ كــێ  بكات؟ 

هێزی پێشمەرگە و ئاسایش سەر بە بارزانییە، 

بارزانــی ونــە كــەس نازانێــت لــە كوێیە!! 

كەســێكی دیارینەكــردووە ئــەم مەســەلەیە 

ڕێكبخات یاخود خەمخۆری بێت. زۆر گرنگە 

ئــاوارەكان بگەڕێنەوە شــوێنی خۆیان، هیچ 

مەترسییەك لەسەر ژیانیان نییە، بە دڵنیایەوە 

ئەم ڕێككەوتنە مەیدانیە زۆر گرنگە پێویستە 

بكرێت لە كەركوك. 

ســەركردایەتی  ئەندامــی  و  لێكۆڵیــار 
یەكێتی. 

ئەمەریكییەكان پێش 
ڕیفراندۆم لە كاتێكدا 

هانیاندەدا بەرەو 
ڕیفراندۆم نەچین، 

كۆمەڵێك هاندەریشیان 
پێشنیار كردبوو بۆمان، 
ئاگاداریان دەكردینەوە 

ڕەنگە ئەم بارودۆخە 
شەڕی لێبكەوێتەوە

“



ئەگەر ڕیفراندۆم نەکرایە، کە ئاشکرایە کردیانە بیانوو، ڕەنگبوو حکومەتى 
حەیدەر عەبادى هەوڵیبدایە و بگەڕایەتەوە بۆ ئەو ناوچانە، بەاڵم نەیدەتوانى 

بەو ئاسانییە پشتیوانى ئەمەریکا و دەوڵەتانى هاوپەیمان وەربگرێت و گڵۆپى 
سەوزى بۆ هەڵبکەن

مەحمود عوسامن – کەسایەتی سیاسی کوردستانئا: شيالن 
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ئاشکرایە لە چەند هەفتەى ڕابردوودا حەشدى 

شەعبی و سووپاى عێراق، هەڵیانکوتایە سەر 

کەرکــوک و ناوچە جێناکۆکەکان، بەوهۆیەوە 

حکومەتــى عێراقى دەســتى بەســەر تەواوى 

ناوچــە جێناکۆکەکانــدا گرتــەوە، بەتایبەتــی 

ئــەو کێڵگــە نەوتییانــەى کــە لەو ســنورەدا 

هەبــوون، لەهەمانکاتــدا گــرژى و ئاڵــۆزى 

لەنێوان هێزەکانى پێشــمەرگەى کوردستان و 

هێزى حەشــدى شەعبی و ســووپاى عێراقدا 

دروســتبوو، چەندین زیانــى گیانى و ماددى 

بــەر هاواڵتیانى ناوچــە جێناکۆکەکان کەوت 

و هەندێــک لــە دانیشــتوانەکەى ئــاوارەى 

ناوچەکانى ترى کوردســتان بوون، هەروەها 

باس لەوە دەکرێت، کە ئەمە کاردانەوەى ئەو 

ڕیفراندۆمەیــە کە لە هەرێــم ئەنجامدراوە، 

بەشــێکیش لە حزبــە سیاســییەکان پێیانوایە 

ئەگــەر  و  نییــە  ڕیفرانــدۆم  کاردانــەوەى 

ڕیفراندۆمیــش ئەنجــام نەدرایــە، حکومەتى 

عێراقــى هــەر دەهاتەوە کەرکــوک و ناوچە 

جێناکۆکەکان، بۆ گفتوگۆی زیاتر لەســەر ئەم 

تــەوەرە و چەندیــن بابەتی تــر، میوانداری 

)د.مەحمود عوسمان( دەکەین.

هێزەکانــى  ڕابــردودا  لەمــاوەى   *
عێــراق،  ســووپاى  و  شــەعبی  حەشــدى 
هێرشــیانکردە ســەر شــارى کەرکــوک و 

ناوچــە جێناکۆکەکانــى تر، بەگشــتى چ 
خوێندنەوەیەکت بۆ ئەو کێشــە و گرفت 
و پێشڕەوییانەى حکومەتى عێراق هەیە؟

مەحمود عوســمان: پێشــڕەوی حکومەتى 
عێراقــى دەگەڕێتەوە، بۆ ڕێککەوتنى ســاڵى 

1991، کــە لەنێــوان کورد و ڕژێمى ســەدام 

حســێن کــراوە، کــە دەبێــت ئــەو ناوچانە 

بگەڕێتەوە ژێردەســەاڵتى حکومەتى عێراقى، 

لەمــاوەى ڕابردوشــدا ڕێککەوتنێــک کــراوە 

لەنێــوان هێزەکانى پێشــمەرگە و حەشــدى 

شــەعبی و ســووپاى عێراقى، بۆ گەڕانەوەى 

مەخمــوورو  و  فیشــخاپوور  ســنوورەکانى 

کۆمەڵێــک ناوچەى تــر، چونکــە حکومەتى 

عێراقى و ئەمەریکاش بــەردەوام بۆچوونیان 

وەها بووە، کە دەبێت بگەڕێنەوە.

* تــا چەند گەڕانەوەیــان زیانى بە دۆزى 
کورد گەیاندووە؟

مەحمود عوســمان: بێگومــان زیانى زۆرى 
هەبــووە، %50 ئــەو ناوچانــەى کــە لە ژێر 

دەســەاڵتى کــورد دابــووە لەدەســتیداوە و 

کەوتۆتــە ژێردەســتى حکومەتــى عێراقى و 

بەغداد، لەوەش خراپتر ئەوەیە، کە حکومەتى 

ئەمەریــکا و زۆرێــک لــە حکومەتەکانى تر، 

و  دەکــەن  عێراقــى  پشــتگیرى حکومەتــى 

لەمــکارەدا لەگەڵ کورد نەبوون، کە ئەمەش 

زیانێکى ترە، کە بەرۆکى گرتووین.

* ئاگادارى نســکۆى ساڵى 1975 بوویت، 
لە ئێستاشــدا بەشێک لە ڕۆژنامەنووسان 
بــە  ئامــاژە  سیاســی  چاالکوانــى  و 
دووبارەبوونەوەى نســکۆى ســاڵى 1975 
دەکــەن و وێنــەى بارودۆخــى هەرێمــى 
کوردستان بەوشــێوەیە دەبینن، پێتوایە 
دووبارەبوونــەوەى  ئێســتا  بارودۆخــى 

بارودۆخى ساڵى 1975 بێت؟
مەحمــود عوســمان: کات و بارودۆخەکــە 
لەنێــوان  تــەواو  هاوکارییەکــەى  جیــاوازە، 

تورکیــا، ئێران و ڕژێمــى عێراقى هەیە، ئەو 

ڕژێمانــە پێکەوە کاردەکەن، لە هەنگاوەکانى 

عێراقــدا ئــەو واڵتانە پشــتگیریان کــردووە، 

ڕاســتە دووبارەبوونەوەى ئــەو هەنگاوانەیە، 

کــە لە کۆنــدا دژى ئێمە کــراوە و هاوکارى 

تێدابــووە لەنێوان ئێران و عێراق، یان تورکیا 

و عێــراق، لــەم هاوکارییەدا وەکو نســکۆى 

ساڵى 1975 دەبینرێت.

* کــورد چــۆن دەتوانێــت ئــەم قۆناغە 
الیەنــە  لەکاتێکــدا  تێبپەڕێنێــت، 
کوردســتان  هەرێمــى  سیاســییەکانى 
لەناوخۆشــدا یەکگرتــوو نین، کە بچن و 
دانوســتان لەگــەڵ حکومەتــى ناوەندى 

بکەن؟

ئــەوەش  بکرێــت،  کــە  پێویســتبوو  دابڕێنــراوەکان  لەناوچــە 
دەســتوورییە و مــادەى 140، کــە دەبــوو حکومەتــى عێــراق 
ــکات  ــدۆم ب ــى دەرەوە ڕیفران ــە پشــتیوانى دەوڵەتان ــن ب ناچاربکەی
لــەو ناوچانــە، ئەمــە بــۆ ئێمــە خاڵێکــى گرنگبــوو، بــەاڵم لــە 

کــرد. زەرەرمــان  ئەنجامــدراو  بەوشــێوەیە  کۆتاییــدا 
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مەحمود عوسمان: من لە ئێستا و ڕابردووشدا 
پێموابــووە، کە دەبێت هەمووکات یەکڕیز و 

یەکگرتووبــن و هاوکاربــن و کارى هاوبەش 

بکــەن و بەرژەوەنــدى کــورد بکەنە بنەماى 

کارەکانیان و بەرژەوەندى حزبی بخەنەالوە، 

تاکو بەســەر کۆســپ و تەگەرەکاندا زاڵببن، 

بەتایبەتى لە ئێستادا، کە بەداخەوە یەکگرتوو 

نین، چونکە ئەگەر یەکگرتوو نەبن و پێکەوە 

کارنەکەن، زەرەرمەند دەبن و ناتوانن بەسەر 

ئەو مەترســییانەدا زاڵببن کــە ڕووبەڕوومان 

بۆتەوە.

* ئاشــکرایە ناکۆکــى و گــرژى لەنێوان 
حکومەتى ناوەندى و حکومەتى هەرێمى 
کودســتاندا هەیــە، لەکاتێکــدا بەهــۆى 
ئــەو  کــورد  ڕیفرانــدۆم،  ئەنجامدانــى 
دۆســت و هاوپەیمانێتییانەى کە هەیبوو 
لەدەســتیدا، لــە ئێســتادا کــورد دەبێت 
پەیوەندییەکانــى  بۆئــەوەى  چیبــکات، 

لەگەڵ واڵتانى دەرەوە چاکبکاتەوە؟
زۆری  ماوەیەکــى  عوســمان:  مەحمــود 
دەوێــت بــۆ چاکبوونــەوەى پەیوەندییەکانى 

کورد لەگەڵ واڵتانى دەرەوە، چونکە هەموو 

ئەو واڵتانە بــە کوردیان وت: کە ڕیفراندۆم 

لەوکاتــەدا ئەنجام نەدات و دوایبخات، بەاڵم 

ڕیفرانــدۆم کــراو بەوهۆیەوە واڵتان پشــتى 

حکومەتى )حەیدەر عەبادی(یان گرت، ئەگەر 

ڕیفرانــدۆم نەکرایــە، کە ئاشــکرایە کردیانە 

بیانوو، ڕەنگبــوو حکومەتى حەیدەر عەبادى 

هەوڵیبدایە و بگەڕایەتــەوە بۆ ئەو ناوچانە، 

بــەاڵم نەیدەتوانــى بەو ئاســانییە پشــتیوانى 

ئەمەریکا و دەوڵەتانى هاوپەیمان وەربگرێت 

و گڵۆپى سەوزى بۆ هەڵبکەن.

»کــورد  بڵێیــن  دەتوانیــن  کەواتــە   *
بەدەســتى خۆى ئەو دەرفەتە گەورەیەى 
لەدەســتدا، کە لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاســت 

هەبوو«؟
مــن  بەبۆچوونــى  عوســمان:  مەحمــود 
ڕیفرانــدۆم کاریگەرى هەبــوو، خودى خۆم 

پێموابــوو، کــە نابێــت ڕیفرانــدۆم ئەنجــام 

بدەین، چونکە ئێمە دووجــار ڕیفرانۆدممان 

ئەنجامداوە لە هەرێمى کوردســتان، لە ساڵى 

2004 کردمان کە واژۆ کۆکرایەوە، لە ســاڵى 

2005 کردمــان، کە خەڵــک %98.6 دەنگیدا 

بۆ ســەربەخۆیی، پێویســت نەبوو دووبارەى 

بکەینــەوە، بــەاڵم لەناوچــە دابڕێنــراوەکان 

پێویســتبوو کە بکرێت، ئەوەش دەستوورییە 

و مــادەى 140، کە دەبــوو حکومەتى عێراق 

ناچاربکەین بە پشــتیوانى دەوڵەتانى دەرەوە 

ڕیفرانــدۆم بــکات لــەو ناوچانــە، ئەمــە بۆ 

ئێمــە خاڵێکى گرنگبــوو، بەاڵم لــە کۆتاییدا 

بەوشێوەیە ئەنجامدراو زەرەرمان کرد.

* لەئێســتادا الیەنە سیاســییەکان باس 

لــە دروســتبوونى حکومەتێکــى ڕزگارى 
نیشــتمانى دەکەن، بۆ چارەســەرکردنى 
ئەم دۆخەى لە هەرێمى کوردستان هەیە، 
وەک سیاسەتمەدارێک پێتوایە پێکهێنانى 
حکومەتێکــى ڕزگارى نیشــتمانى ببێتــە 
هۆى چارەســەرکردنى کێشــەکانى نێوان 
هەرێمى کوردستان و حکومەتى ناوەندى؟
مەحمود عوســمان: بێگومان ئەو حکومەتە 
پێکنایــەت، چونکــە دەبێت بەشــێکى زۆرى 

پەرلەمــان پشــتگیرى بــکات، واتــا دەبێــت 

یەکێتى و پارتى پشــتگیرى بکــەن، ئەوانیش 

پشتگیرى ناکەن، لەبەر ئەوە پێکهێنانى ئاسان 

نییــە و پێموانییە بکرێت، ئەگەر دروســتیش 

ببێت، بەهەمانشێوەی ئێستا بەشێک لەگەڵى 

دەبن و بەشــێک دژى دەبن، واتا ئەوکاتیش 

یەکڕیزى دروست نابێت.

* بــەاڵم ئەگــەر کۆدەنگــى و یەکڕیــزى 
هەبێــت لەنێــوان الیەنە سیاســییەکان، 
حکومەتــى  دروســتبوونى  پێتانوایــە 
کاتــى نیشــتمانى، تاکــە ڕێــگا بێــت بۆ 

چارەسەرکردنى کێشەکان؟
مەحمود عوسمان: ئەگەر هەموو الیەنەکان 
لەگــەڵ دروســتبوونى ئــەم حکومەتــە بن، 

بێگومــان کارێکى باش دەبێــت، هەنگاوێک 

دەبێــت بــۆ بــەرەو پێشــچوون، بــەاڵم بەو 

مەرجەى هەموان هاوکاری بن.

سووتاندنی ماڵەکوردەکان لە خورماتو بەدەستی حەشدی شەعبی



ناکرێت یەکێتى لەگەڵ الیەنەکان بێت بۆ دروستکردنى ئەنجوومەنى 
سەرکردایەتى شۆڕش بێت. ناکرێت یەکێتیى لەگەڵ پەکخستنى پەرلەمان 

بێت، ناکرێت یەکێتى چاو لەو بڕیارە هەڵەیە بپۆشێت، کە کراوە ئێمەش وەکو 
یەکێتى بەشێکمان بەردەکەوێت، دەبێت ئۆباڵەکەى لە ئەستۆ بگرین؟

ئارێز عەبدوڵاڵ: سەرۆکى فراکسیۆىن یەکێتى لە پەرلەماىن ئا: شيالن 
عێراق



113 ژمارە )16-17( ئابی  2016

* لە ئێستادا ڕەوش و بارودۆخى کەرکوک 
لە چ ئاستێکدایە؟

ئارێز عەبدوڵاڵ: بەداخەوە دواى قوربانییەکى 
زۆر بۆ پاراستنى شــارى کەرکوک لە داعش، 

ئێستا بە شێوەیەکى زۆر تراژیدى، ناهەموار، 

هێــزى پێشــمەرگە و ئاســایش لــە کەرکوک 

کشــایەوە.  وەکــو هێــزە عێراقییــەکان بــە 

تەنیــا کۆنتڕۆڵى شــارى کەرکوکیــان کردووە 

لەالیەک، لەالیەکیتــرەوە ئێمە وەکو یەکێتیى 

پەرلەمانتارەکان و بەرپرسەکانمان کەرکوکیان 

بەجــێ نەهێشــت، لەناو کەرکــوک مانەوە، 

ســەرەڕاى ئەوەى خەڵکى کەرکوک ئاوارە و 

دەربــەدەر بــوون. ئەوان مانــەوە بۆ ئەوەى 

دڵنیایــى خەڵک بکەنەوە چۆن لەســەنگەرى 

شــەڕ بەرگرییانکــردووە. ئێســتا خەڵکەکــە 

باشــیانکرد  زۆر  کارێکــى  ناهێڵــن  بەجێــى 

لەناو شــارى کەرکوک مانــەوە ئەوە بەڵگەى 

ئەوەبــوو، کە هەر ســوپایەک بێتە ســەریان 

ئامادەن گیانى خۆیان فیدا بکەن، بەاڵم وەکو 

خەڵکیتر ڕانەکەن.

بۆچــى  ڕووداوانــە  ئــەو  *ســەرچاوەى 
دەگەڕێننــەوە، مەســعود بارزانــى  لــە 
پەیامەکەیــدا  ئامــاژەى بــۆ ئــەوە کرد، 
ئەوەى لە کەرکوک ڕوویداوە دەرئەنجامى 
بڕیارێکــى تــاک الیەنەى چەند کەســێک 

ناوخــۆى  سیاســیى  الیەنێکــى  لەنــاو 
کوردستان بوو، ئێوە چۆن خوێندنەوە بۆ 

ئەم قسەیە دەکەن؟
ئارێــز عەبدوڵــاڵ: دەبێت باشــتر بابەتەکە 
ئــەو  هەڵســەنگاندنى  هەڵبســەنگێنیین، 

ڕووداوانە بە قســەى فاڵن و فیســار نابێت. 

بەداخــەوە مەســعود بارزانــى پەیامەکــەى 

لەئاســتى پەیامى ڕۆژنامە نووســێکى ئاسایى 

یان سیاســییەکى ئاســایى بوو. لە ئاستى ئەو 

بەرپرسیارییەتە مێژووییە نەبوو کە لە ئەستۆیدا 

بوو. بێگومان ئەو تۆمەت دەبەخشێتەوە یان 

تۆمــەت دەخاتــە پــاڵ الیەنێک. مــن دەڵێم 

ئەگەر کەســێک هەبووبێت هاوکارى ســوپاى 

عێراقــى کردبێــت یان هــاوکارى حەشــدى 

شــەعبى کردبێت، کە دژى خەڵکى کەرکوک 

و هێــزى پێشــمەرگە بێت دەبێــت دادگایى 

بکرێت. ئەگەر هەر هەنگاوێک لەو بارەیەوە 

نرابێــت، بــەاڵم بابەتەکــە لــەوە گەورەترە 

ئەگــەر ئێمە ئــەوە ببینین، کە کــێ بڕیاریدا 

ڕیفرانــدۆم بکرێــت لە بنچینــەدا، کە ئامادە 

سازشــى بۆ نەکرد بوو. کێ سووربوو لەسەر 

ئەوەى، کە پێویســتە لە ناوچە دابڕێنراوەکان 

ڕیفراندۆم بکرێت، لەکاتێکدا ئامادەســازییان 

بۆ نەکردبوو. کێ بــوو بەڵێنیدابوو کەرکوک 

بخرێتەوە سەر کوردستان.

سیاســیى  مەکتەبــى  ئەندامێکــى   *
کوردســتان  نیشــتیمانى  یەکێتیــى 
ڕایدەگەیەنێــت، کە پێشــتر پارتیمان لە 
مەترســییەکانى ڕیفرانــدۆم لە کەرکوک 
ئاگادار کردۆتەوە، بۆچى قیادەى یەکێتى 
ڕازینەبوو بەوەى،  نیشتیمانى کوردستان 

کە ڕیفراندۆم  دوابخرێت؟
ئارێز عەبدوڵاڵ: دەمەوێت ئاماژە بە بابەتێک 
بکەم تا شەوى 24 ئێمە وەکو یەکێتیى وەکو 

سەرکردایەتى یەکێتیى، ئێمە لەگەڵ ڕیفراندۆم 

نەبوویــن، ئەوەندەى پێــم نەدەکرا نەکرێت 

باشــترە، بۆماندەرکەوت ڕیفراندۆم بەاڵیەکى 

گەورە دێنێت بەســەر میللەتەکەماندا. دواتر 

کــە زانیمــان بــە دڵنیاییەوە دەکرێــن وتمان 

النیکەم با لە کەرکوک و ناوچە دابڕێنراوەکان 

نەکرێت، بەاڵم سووربوونى پارتى بە گشتى، 

هەندێکیش لە یەکێتیى ئەوە ئەنجامەکەیەتى. 

دەمەوێت باســی بەیاننامەکە بکەم، بەڕاستى 

خەڵکى کوردســتان چاوەڕوانى ئەوە بوو، کە 

بڕیــاردەرى ئەو بارودۆخە، ڕیفراندۆمە ئەوە 

یــان ئەوانەى، کــە بڕیاریاندا کــە ڕیفراندۆم 

بکرێت دواتریش نەیانتوانى بەرگرى بکەن لە 

کەرکــوک دەبێت ئۆباڵەکەى بخەنە ئەســتۆى 

خۆیــان، من نازانــم بۆچى دەبێــت هەموو 

کات میللەتــى کورد لە ئەنجامــى هەڵەکانى 

ــى  ــۆ دروســتکردنى ئەنجوومەن ــەکان بێــت ب ناکرێــت یەکێتــى لەگــەڵ الیەن
ســەرکردایەتى شــۆڕش بێــت. ناکرێــت یەکێتیــى لەگــەڵ پەکخســتنى 
پەرلەمــان بێــت، ناکرێــت یەکێتــى چــاو لــەو بڕیــارە هەڵەیــە بپۆشــێت، 
ــت  ــت، دەبێ ــێکمان بەردەکەوێ ــى بەش ــو یەکێت ــەش وەک ــراوە ئێم ــە ک ک

ــن؟ ــتۆ بگری ــە ئەس ــەى ل ئۆباڵەک
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ســەرکردایەتییەکەى لــە ئەنجامــى بێورەيى 

ســەرکردایەتییەکەى قوربانییەکى زۆر بدات، 

لــە کۆتایشــدا هــەر خەڵکەکــە زەرەرمەنــد 

دەبێــت، ســەرکردەکانیش وەکــو بەرزەکــى 

بانــان بــۆى دەردەچــن. ئەو ســەرکردانەى 

ئێستا لە سەرکردایەتییە لەسەردەستى ئەوەن 

چەندینجــار شکســتى گــەورەى بەخۆیــەوە 

بینیــوە بــە بڕواى مــن کۆتایــى پێدێت، من 

یەکێــک بووم لەوانەى، کە کاتێک مەســعود 

بارزانى بەیاننامــە باڵودەکاتەوە بەبڕواى من 

ئۆباڵــى ئەو شکســتە دەخاتە ئەســتۆى خۆى 

و ئەوانــەى، کە بڕیــارى ڕیفراندۆمیاندا، من 

پێموابوو دەستبەردارى پۆستەکەى دەبێت بۆ 

ئەوەى شکۆى میللەتەکە بگەڕێتەوە بۆ ئەوەى 

مللەت هەســت نەکات شکســتیخواردووە بۆ 

ئــەوەى هێــزى پێشــمەرگە هەســت نەکات 

شکستیخواردووە، بەاڵم ئەوە ڕووینەدا.

ناوەڕۆکــى  بــۆ  بگەڕێینــەوە  *ئەگــەر 
بارزانــى،  مەســعود  بەیاننامەکــەى 
هەلومەرجى ئێستاى کوردستان پێویستى 
بــە یەکڕیــزى هەیــە، بــەاڵم پەیامەکە 
شتێکى واى تێدانەبوو. هەروەها لەبارەى 
ڕیفراندۆمــەوە تــاک الیەنــە بڕیاریدا، لە 
ئێســتادا بەبــێ ئــەوەى داوا لــە الیەنە 
سیاســییەکان بکات، کــە کۆببنەوە بڕیار 
لەســەر ئەم ڕەوشە بدەن بەیاننامەیەکى 

زۆر ئاسایى دەرکرد؟   
ئارێــز عەبدوڵــاڵ: ئــەو بڕیارە تــاک الیەنە 
نەبــوو، کــە دەرکــرا ئێمەش وەکــو یەکێتى 

دواى ئەو بڕیارە کەوتین. ئێمە وەکو خۆیمان 

دوای  یەکگرتــووش  بەداخــەوە  باســنەکرد، 

ئەو بڕیــارە کەوت، لــە کۆتاییەکەیدا گۆڕان 

و کۆمەڵیــش هاتنــە ناو ئەم بیــرو بۆچوونە 

هەڵەیەوە.

* ڕازامەندى هەموو الیەنەکان وەرنەگیرا؟
ئارێز عەبدوڵال: نەخێر ئامادەسازى نەکرابوو، 

لە ڕووى سیاســیى، ســەربازى، دیپلۆماسیى. 

مــن یەکێک بــووم لەوانەى، کــە چەندینجار 

لە کۆبوونەوەکان وتوومە ڕیفراندۆم بکرێت، 

النیکەم  کەرکوک لە دەســت دەدەین، ئەوە 

کەرکوکمــان لە دەســتدا. پێموایە ئەگەر بەو 

شــێوەیە بڕۆین گفتوگۆش لەدەست دەدەین، 

لەبەرئــەوەى نیەتێک هەبــوو ئەگەر دان بە 

بنێــن  کوردســتاندا  ڕیفراندۆمــى هەرێمــى 

لەبەرامبەریــدا کەرکوک بدەنەوە عێراق، ئەو 

مەترســیەش هەبــوو. لەبەرئەوە مــن دەڵێم 

یەکڕیزى زۆر پێویســتە لە ئێستادا گۆڕانکارى 

زۆر پێویستە لە ئێستادا. 

* کەواتــە بەدیاریکراوى ئەرکى یەکێتیى 
دۆخــە  لــەم  کوردســتان  نیشــتیمانى 
ناهەمــوارەى ئێســتادا  چییــە؟ دەبێــت 

هەنگاوەکانى چیبن؟  
ئارێــز عەبدوڵــاڵ: یەکێتــى دەبێــت خــۆى 
بــە  دان  دەبێــت  یەکێتیــى  ڕێکبخاتــەوە، 

هەڵەکانــى خۆیــدا بنێــت کــە کردوویەتى، 

و  کەرکــوک  خەڵکــى  دەبێــت  یەکێتــى 

ناوچــە دابڕێنــراوەکان وەکــو ئــەوەى کــە 

ئێســتا هەڤاڵەکانمــان لەنــاو کەرکوکــدان بۆ 

پاراســتنى گیانلى هاواڵتیــان هێورکردنەوەى 

ناوچەکە دەبێت هەموو توانا دیپلۆماســیى و 

سیاسیەکانى خۆى بخاتەگەڕ. لەگەڵ ئەوەشدا 

دەبێــت یەکێتیــى لەگەڵ تەبایــی و یەکڕیزى 

بێــت، دەبێــت هەوڵنەدەیــن دوو ئیدارەیى 

دروســت بێت، دەبێت هەوڵنەدەین دیســان 

لە نەهامەتییەک بۆ نەهامەتییەکى تر بڕۆین، 

مــن پێموایــە دەبێت یەکێتــى ڕۆڵێکى کاراى 

هەبێت، بەو مانایە لەپێناو یەکڕیزى دیســان 

ئەوانەى، کە هەڵەیانکردووە دیسان ئەوانەى 

کــە بڕیارى هەڵەیانداوە دیســان ئەوانەى کە 

خوێندنەوەیــان بۆ هەلومەرجــە ناوخۆییەکان 

و دەرەکییــەکان نەبــووە، وەکــو بەرزەکــى 

بانان بۆى دەرچــن، دەبێت یەکێتى لەالیەک 

ئێمە جارێ بەشێکین لە 
عێراق، سەرۆک کۆمار 
کوردە، لە حکومەتى 
عێراق و پەرلەمانى 

عێراق ماوین، خۆ بە 
ڕیفراندۆم دەوڵەتمان 

ڕانەگەیاندووە 

“
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کوردســتان،  حکومڕانــى  سیســتمى  بێــت. 

شــێوازى  شکســتخواردووە.  سیســتمێکى 

شکســتیخواردووە.  کوردســتان  حوکمڕانــى 

دەبێــت یەکێتــى بەجــدى بێتەســەر خەت، 

دەبێت ئێمە لەسەر خەت بین، چیماندەوێت 

لە بەرژەوەندى خەڵکى کوردســتان، دەبێت 

گۆڕانکارى لە سیســتمى حوکمڕانى سیاســیى 

کوردســتان درووســت ببێت. مەبەستم ئەوە 

نییــە کودەتــا بکەیــن، مەبەســتم  ئەوەیــە 

دەبێت بە یاســا بــە پەرلەمان بــە ڕێکەوتن 

دەبێــت چاکســازى بکەیــن. ناکرێــت چیتر 

بــەو شــێوەیەبێت، ناکرێت یەکێتــى لەگەڵ 

الیەنەکان بێت بۆ دروستکردنى ئەنجوومەنى 

ســەرکردایەتى شۆڕش بێت. ناکرێت یەکێتیى 

لەگەڵ پەکخســتنى پەرلەمــان بێت، ناکرێت 

یەکێتــى چاو لــەو بڕیارە هەڵەیە بپۆشــێت، 

کە کــراوە ئێمەش وەکو یەکێتى بەشــێکمان 

بەردەکەوێــت، دەبێت ئۆباڵەکەى لە ئەســتۆ 

بگرین؟

ئێســتادا  لــە  شــت  گرنگتریــن   *
بەغــداد  لەگــەڵ  گفتوگــۆکان  دەبێــت 

دەستپێبکاتەوە؟ 

ئارێز عەبدوڵاڵ: بێگومان گفتوگۆ زۆر گرنگە 
لەگــەڵ بەغداد دەســتپێبکاتەوە، گفتوگۆ زۆر 

گرنگە لەگەڵ واڵتانى تر، گفتوگۆ زۆر گرنگە، 

بــەاڵم ئەوە حزب نەیکات. ئێمە وەکو حزب 

دەتوانیــن لە بەغداد ڕۆڵــى خۆمان بگێڕین. 

دەبێــت حکومەتــى هەرێــم کارا بکرێتەوە، 

لــە دەرەوەى حکومەتــى هەرێمــى  نــەک 

کوردســات کار بکرێــت. دەبێــت حکومەتى 

هەرێمى کوردســتان بەناوى خەڵکى هەرێمى 

کوردستانەوە کار بکات.

* بەاڵم لەماوەى ڕابردودا حەیدەر عەبادى 
ڕایگەیاند، کە دەبێت ئەنجامى ڕیفراندۆم 

هەڵبوەشێتەوە ئێوە بەوە ڕازی دەبن؟
ئارێــز عەبدوڵاڵ: کۆتای هاتووە دەرەنجامى 
ڕیفراندۆمــى، ئەنجامــى ڕیفرانــدۆم خەڵک 

دەنگیدایەوە، کەرکوکمان لە دەستداوە، ئەوان 

مەبەســتیان کەرکوک، ناوچــە دابڕێنراوەکان 

بــوو کــە گرتیانەوە، بــەاڵم کــەس ناتوانێت 

ڕیفراندۆم هەڵیبوەشــێنێتەوە، چونکە خەڵک 

دەنگیداوە بە بەڵێ یان نەخێر چۆن دەتوانین 

سووکایەتى بە دەنگى خەڵک بکەین. دەبێت 

دەنــگ  جارێکیتــر  بکەیــت  ڕیفراندۆمێــک 

بدەیتــەوە، خەڵکــى کوردســتان بڵێــن ئەو 

ڕیفراندۆممان هەڵوەشــاندەوە، ئەو قسانەى 

کە دەکرێت هەمووى قسەى هیچە،ڕیفراندۆم 

دەبێت بە ڕیفراندۆم هەڵبوەشێتەوە بڕیارى، 

لەخەڵککــراوە وەاڵمیانداوەتەوە  پرســیارێک 

ئەگەر بتەوێت ئەو وەاڵمە کاریگەرى بمێنێت 

دەبێــت جارێکیتــر ئەو پرســیارە لــە خەڵک 

بکرێتەوە.

*کەواتــە ئەگــەر گفتوگــۆ بکرێــت جگە 
بکرێتــەوە،  هێــور  دۆخەکــە  لــەوەى 
دەتوانیین بڵێین ئەنجامێکى ترى نابێت 

بۆ هەرێم؟
ئارێــز عەبدوڵاڵ: دەبێت گفتوگــۆ بکرێت، 
ئێمــە جارێ بەشــێکین لە عێراق، ســەرۆک 

کۆمــار کــوردە، لــە حکومەتــى عێــراق و 

پەرلەمانــى عێراق ماویــن، خۆ بە ڕیفراندۆم 

دەوڵەتمان ڕانەگەیاند، بەاڵم بە ڕاستى ئەگەر 

ئــەو الیەنانەى، کــە بڕیاریان لــە ڕیفراندۆم 

دا، ئەوانــەى ئــەو شکســتەیان ڕووبەڕووى 

ئــەو میللەتە کردەوە ئەگــەر وەکو بەرزەکى 

بانــان بــۆى دەربچــن، دڵنیاتــان دەکەمەوە 

میللەتى ئێمە ڕووبەڕووى کارەساتى گەورەتر 

دەبێتەوە٠  

هۆڵی پەرلەمانی عێراق لەکاتی کۆبوونەوەدا


