فایلی تایبەت بە
باشوری كوردستان
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چەند الیەنێکی یاسایی ڕیفراندۆم
لە هەرێمی کوردستاندا

چێنەر عەلی جۆاڵ
جێگری دووەمی سکرتێری ئەنجومەنی ناوەندی
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پرسی ڕیفراندۆم پێویستی بە یاسای تایبەتی هەیە ،تاوەکو لەڕووی ڕواڵەتی (شکلی) و
بابەتی (موضوعی) ئەو پرۆسەیە ڕێکبخات ،چونکە بەپێی یاسای ژمارە ()1ی ساڵی 2005
کە یاسای سەرۆکایەتیی هەرێمە ،ئەو دەسەاڵتەی پێنەدراوە .هەروەها ئەنجوومەنی
وەزیرانیش دەسەاڵتی بڕیاردانی ڕیفراندۆمی نییە.
ڕیفراندۆم بووەتە باسێکی سیاسی و یاسایی
گەرم لە هەرێمی کوردستان ،بە جۆرێک کە
ڕۆژی  25/9/2017وەک بەرواری ئەنجامدانی
ڕیفراندۆم دیاریکراوە ،لەو گۆشەنیگایەوە
ڕیفراندۆم بۆ هەرێمی کوردستان بابەت و
پێشهاتێکی تازە و چارەنوسسازە ،لە الیەک
تازەیە ،چونکە پێشتر هەرێمی کوردستان
پەیوەندی و پێگە دەستوورییەکەی ،لەگەڵ
عێراق لە چوارچێوەی سیستمی فیدراڵی
دی��اری��ک��ردووە ،ل��ە ساڵی  2005دەن��گ
بە دەس��ت��ووری عێراقی درا ،لە الیەکی
دیکەیشەوە ئەم پرسە چارەنووسسازە،
چونکە گۆڕانکاریی گ��ەورەی ناوخۆیی و
هەرێمی و تەنانەت نێودەوڵەتیش بەدوای
خۆیدا دەهێنێت ،بەو پێیەی بەدەستهێنانی
سەربەخۆیی واتای لەدایکبوونی دەوڵەتێکی
نوێیە لەسەر نەخشەی یاسایی و سیاسیی
نێودەوڵەتی ،کە بەهۆی هەڵکەوتەی
جوگرافییەوە دەک��ەوێ��ت��ە گەرمترین و
پڕکێشەترین ناوچەی ملمالنێی سیاسی و
سەربازی ،کە خۆرهەاڵتی ناوهڕاستە ،بۆیە
دروستبوونی دەوڵەتی کوردی دەبێتەهۆی
گۆڕانکاریی جیۆپۆلۆتیکی ناوچەکە و
س��ن��ووری دەوڵ���ەت���ان ،ک��ە گ��ەورەت��ری��ن
گۆڕانکارییش ب��ەر ع��ێ��راق دەک��ەوێ��ت،
وەک ج��اران نامێنێت ،تەنانەت ئەگەری
جیابوونەوەی پارچەی تریشی لێدەکرێت
و نازانرێت ئاخۆ دەوڵەتێک لە ئاییندە بە
ناوی عێراق دەمێنێت؟
[مافی چارەی خۆنووسین و ئامڕازەکانی

پیادەکردنی]
مافی چ��ارەی خۆنووسین پرەنسیب و
بنەمایەکی یاسایی نێودەوڵەتییانە و
گرێدراوە ،بە مافەکانی مرۆڤەوە کە لە
بواری واقیعدا و لە قۆناغە جیاجیاکاندا،
گ���ەالن س���وودی���ان ل��ێ��وەرگ��رت��ووە ،لە
بەرامبەریشدا گەالنی تریش هەن ،کە لێی
بێبەشکراون و لەسەر گۆڕەپانی سیاسیی
نێودەوڵەتانیش ،لە ئەمڕۆدا کێشەی نەتەوە
و گەلە بێچارەنووسەکان یەکێکە لە کێشە و
گرفتە قووڵەکان ،کە کاریگەریی ڕاستەوخۆی
بۆ س��ەر ئاشتی و ئ��ارام��ی نێودەوڵەتی
درووستکردووە.
لە ڕوانگەی یاسای نێودەوڵەتییشەوە ،مافی
چ��ارەی خۆنووسین بنەمایەکی چەسپاو
(قاعدة ام��رة)ی یاسای نێو دەوڵەتانە و
وەک ئامانجێکی سەرەکیی ڕێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان ،لە ساڵی  1945وە
دیاریکراوە و لە ماددەی ( )1ی بڕگەی ()2ی
بڕوانامەی نەتەوەیەکگرتووەکاندا هاتووە،
(گەشەپێدانی پەیوەندی دۆستانەی نێوان
میللەتان لەسەر بنەمای یەکسانی لەنێوانیاندا
و ه��ەر میللەتێکیش مافی دیاریکردنی
چارەنووسی خۆی هەیە) ،هەروەها لە
ب���واری مافی مرۆڤیشدا مافی چ��ارەی
خۆنووسین ،بەشێکە لە مافە بەکۆمەڵەکانی
مرۆڤ و لە پەیماننامەی مافە مەدەنی و
سیاسییەکانی نەتەوە یەکگرتووەکانی ساڵی
1966دی��اری��ک��راوە ،تیایدا هاتووە (گەالن
مافی چارەی خۆنووسینیان هەیە و بەپێی

ئەم مافە ئازادن لە پێکهێنانی قەوارەیەکی
سیاسی ،کۆمەاڵیەتی ،ڕۆشنبیری و هەروەها
سوودوەرگرتن لە سامانە سرووشتییەکان)،
ه���ەر ل���ەو ب�����وارەدا چ��ەن��دی��ن ب��ڕی��اری
نەتەوەیەکگرتووەکان هەیە ،کە گرنگترینیان
بڕیاری کۆمەڵەی گشتیی ژمارە ()1514ی
ساڵی 1960ی نەتەوەیەکگرتووەکانە ،کە بە
بڕیاری (لەناوبردنی کۆڵۆنیالی و ئازادیی
گەالن) دەناسرێت.
کەواتە دەتوانین بڵێین ،کە مافی چارەی
خۆنووسین بریتییە لە( :ڕەخساندنی زەمینە
بۆ گەل و نەتەوەکان تاوەکو ئازادانە بڕیار
لەچارەنووسی خۆیان بدەن ،بۆ پێکهێنانی
قەوارەیەکی سیاسی ،ئابووری ،کۆمەاڵیەتی
و فەرهەنگی بۆ خۆیان جا لە چوارچێوەی
دەوڵ��ەت��ێ��ک��دا ب��ێ��ت ،ی���ان دەوڵ��ەت��ێ��ک��ی
سەربەخۆ).
هەر لەو چوارچێوەیەشدا ئامڕازەکانی
پیادەکردنی ئ��ەو مافە لە ( )2شێوازدا
بەرجەستە دەبێت؛

یەکەم /خەباتی چەکداری:
پاڵپشت بە یاسای نێودەوڵەتان ڕەوایی
دراوە بە خەباتی چەکداریی گ��ەالن بۆ
ئازادی ،بەرگری لەخۆکردن ،بەدەستهێنانی
مافەکانیان و ل��ەو ب��وارەش��دا چەندین
بڕیاری نەتەوە یەکگرتووەکان هەیە ،کە
گرنگترینیان بڕیاری کۆمەڵەی گشتیی ژمارە
( )2728ی ساڵی .1971
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دووەم /ب��ەک��اره��ێ��ن��ان��ی ئ��ام��ڕازی
ئاشتییانە:
پیادەکردنی مافی چارەی خۆنووسین بەم
ئامڕازە بە هەمان شێوە لە دوو ( )2بواردا
بەرجەستە دەبێت؛

آ -بڕیاری دەستەیەکی هەڵبژێردراو:

لەم پرۆسەیەدا
پەرلەمانی کوردستان،
دەبێت ڕۆڵی گرنگی
هەبێت ،چونکە بەپێی
یاسای ژمارە ()1ی ساڵی
 1992هەموارکراو،
کە یاسای پەرلەمانە
و لە دەروازەی ئەرک
و دەسەاڵتەکانی
بەپێی ماددەی ()56ی
بڕگەی ( ،)2پەرلەمان
بڕیار لەسەر پرسە
چارەنووسسازەکان
دەدات،
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لێرەدا دەتوانرێت مافی چارەی خۆنووسین ،لە
ڕێگەی دەستەیەکی هەڵبژێدراو پیادەبکرێت،
ئەو دەستەیە بڕیاربدات بۆ سەربەخۆیی ،کە
زیاتر لە شێوەی پەرلەماندا خۆی دەبینێتەوە،
لەم بوارەشدا چەندین نموونە هەیە وەک؛
سەربەخۆیی سۆدان ساڵی  1955و هندستان
ساڵی  ،1949ک��ە ب��ە ب��ڕی��اری پەرلەمان
سەربەخۆییان بەدەستهێناوە.

ب -ڕاپرسیی گشتی (ڕیفراندۆم):
مەبەست لە ڕیفراندۆم ،زانینی ڕای گەلە
بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ،لەسەر پرسێکی
دیاریکراو ،لە چوارچێوەیەکی یاساییدا،
ت��اوەک��و ت��اک��ەک��ان��ی کۆمەڵگە ئ��ازادان��ە
بڕیاربدەن ،لە چارەنووسی خۆیان و بارێکی
گشتیی گەلەکەیان ،لەم بوارەشدا چەندین
نموونە هەیە وەک؛ سەربەخۆیی تەیموری
خۆرهەاڵت ساڵی .1999

بنەما یاساییەکانی ڕی��ف��ران��دۆم لە
هەرێمی کوردستان
گ��ەل��ی ک��وردس��ت��ان پاڵپشت ب��ە یاسای
نێودەوڵەتان مافی بڕیاردانی چارەنووسی
خ��ۆی ه��ەی��ە ،ع��ێ��راق ب��ەو پ��ێ��وەرەی کە
ئەندامی نەتەوەیەکگرتووەکانە ،پێویستە
ڕێز لە ئیرادەی گەلی کوردستان بگرێت،
پابەندبێت ب��ە ب��ڕوان��ام��ە و بڕیارەکانی
نەتەوەیەکگرتووەکان و پرەنسیپەکانی یاسای
نێودەوڵەتان ،لە بەرامبەریشدا بۆ پیادەکردنی

ئ��ەم مافە لەالیەن گەلی کوردستانەوە،
پێویستە بە ڕێوشوێنی یاسایی گونجاودا
تێپەڕێت تاوەکو شەرعییەتی یاسایی ناوخۆی
بەدەست بێت ،ڕەوایی بۆ مسۆگەربکرێت
و یەکانگیربێتەوە لەگەڵ بنەما و پرەنسیپە
نێودەوڵەتییەکان ،بۆیە بۆ پیادەکردنی ئەم
مافە پێوستە شێوازی ئاشتییانە بەکاربهێنرێت،
کە بریتییە لە بڕیاری دەستەیەکی هەڵبژێدراو
یان گشتپرسی ،دیارە لە هەرێمی کوردستان
شێوازی دووەم دیاریکراوە ،کەواتە ڕیفراندۆم
پێویستی بە چەند بنەمایەک دەبێت لەوانە؛
 -1داڕشتنی چوارچێوەیەکی یاسایی بۆ
ڕیفراندۆم لە ڕێگەی پەرلەمانی کوردستانەوە،
کە خۆی دەبینێتەوە لە دەرککردنی یاسای
پێویست پێش ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و دوای
ئەنجامدانیشی لەگەڵ ئەنجامدانی کاری
چاودێریی پرۆسەکە.
 -2ئەنجامدانی لە ڕێگەی دەستەیەکی
تایبەتمەند ،کە بەپێی یاسای ژم��ارە ()4
ی ساڵی  4102ئەو دەسەاڵتە دراوە بە
کۆمسیۆنی هەڵبژاردن و ڕاپرسیی هەرێم.
 -3ئەنجامدانی پرۆسەکە بە بێالیەنی و بە
جۆرێک کە دەنگدەر ئازادانە بڕیاربدات.
 -4گشتپرسی بە سەرکەوتوو دابنرێت،
کاتێک کە زۆرینەی ڕەها (االغلبیة المطلقة)
ی دەنگدەران بەدەست بهێنێت.
 -5ئەنجامدانی گفتوگۆ و ڕێککەوتن لەگەڵ
حکومەتی عێراق ،کە ئەمەش دەبێتەهۆی
زامنکردنی ئاشتی و درووستنەبوونی شەڕ
و بەریەککەوتن لەگەڵ بەدەستهێنانی
دانپێدانانی واڵتان.

پەرلەمان و ڕیفراندۆم
لەم پرۆسەیەدا پەرلەمانی کوردستان ،دەبێت
ڕۆڵی گرنگی هەبێت ،چونکە بەپێی یاسای
ژمارە ()1ی ساڵی  1992هەموارکراو ،کە
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هۆڵی پەرلەمانی کوردستان لە کاتی پەسەندکردنی یاسادا
یاسای پەرلەمانە و لە دەروازەی ئەرک
و دەسەاڵتەکانی بەپێی م��اددەی ()56ی
بڕگەی ( ،)2پەرلەمان بڕیار لەسەر پرسە
چارەنووسسازەکان دەدات ،تیایدا هاتووە
(پەرلەمان دەسەاڵتی هەیە بۆ بڕیاردان
لەسەر ڕێککەوتنەکان و یەکالکردنەوەی
کێشە چارەنووسسازەکانی گەلی کوردستانی
عێراق ،دیاریکردنی پەیوەندی یاسایی لەگەڵ
دەسەاڵتی ناوەندی).
هەروەها لە بڕیاری ژم��ارە ()1ی ساڵی
2015ی پەرلەمانی ک��وردس��ت��ان ،هەمان
پرەنسیب و بنەما دووپاتکراوەتەوە.
هەر لەو چوارچێوەیەشدا پرسی ڕیفراندۆم
پێویستی بە یاسای تایبەتی هەیە ،تاوەکو
ل����ەڕووی ڕواڵ��ەت��ی (ش��ک��ل��ی) و بابەتی
(موضوعی) ئەو پرۆسەیە ڕێکبخات ،چونکە
بەپێی یاسای ژمارە ()1ی ساڵی  2005کە
یاسای سەرۆکایەتیی هەرێمە ،ئەو دەسەاڵتەی

پێنەدراوە .هەروەها ئەنجوومەنی وەزیرانیش
دەسەاڵتی بڕیاردانی ڕیفراندۆمی نییە ،ئەمە
جگە لەوەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە
 19/8/2015ماوەی یاسایی تەواو بووە ،بۆیە
یاسا و بڕیاری تایبەت پێوستە بۆ ڕیفراندۆم،
کە ئەمەش لە دەسەاڵتی یاسادانانە واتە
پەرلەمانی کوردستان.
بە گەڕانەوە بۆ یاسای ژمارە ()4ی ساڵی
2014ی کۆمسیۆنی ب��ااڵی سەربەخۆی
هەڵبژاردن ،ڕاپرسی پاڵپشت بە ماددەی
( )3ئەم دەستەیە پەیوەستە بە پەرلەمانەوە
و تیایدا هاتووە( ،کۆمسیۆن دەستەیەکی
پیشەیی س��ەرب��ەخ��ۆ ،بێالیەن ،خاوەنی
کەسایەتیی مەعنەوی خۆیەتی و ملکەچە
بۆ چاودێریی پەرلەمان و بەرپرسیاریشە لە
بەرامبەریدا) .کەواتە بەپێی ئەم ماددەیە
پەرلەمان ڕۆڵی چاودێری لێپرسینەوەی هەیە
بەسەر کۆمسیۆنی هەڵبژاردندا ،لێرەشدا

دەپرسین ئاخۆ بەبێ ک��اران��ەب��وون��ەوەی
پەرلەمان ئەم دەستەیە لەژێر چاودێریی کێدا
ئەرکەکانی ڕادەپەڕێنێت؟؟؟
ه��ەروەه��ا ل��ە م���اددەی ()4ی یاساکە،
ل��ە ب��ڕگ��ەی ()3ی���دا ه��ات��ووە (کۆمسیۆن
سەرپەرشتیی ه��ەڵ��ب��ژاردن و ڕاپرسییە
گشتییەکان لە کوردستان و عێراق دەکات)،
لە بڕگەی ()4ی ماددەی ()4یشدا هاتووە
(جاڕدانی وادەی هەڵبژاردنەکان و ڕاپرسییە
گشتییەکان بەگوێرەی یاسا کارپێکراوەکان)،
کەواتە بەپێی ئەم بڕگەیە پێویستە یاسایەک
هەبێت ،تاوەکو کۆمسیۆن ڕیفراندۆمی
لەسەر ئەنجامبدات.
ل��ەب��ەر ئ���ەوە ئ��ەن��ج��ام��دان��ی ڕی��ف��ران��دۆم
پێویستە لە چوارچێوەیەکی یاسایی تەواودا
ئەنجامبدرێت ،تاوەکو بتوانێت سەرئەنجام
ئامانجەکانی خۆی بپێکێت و دوربێت لە
هەرتانەیەکی یاسایی و سیاسی.
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ڕیفراندۆم ...
لەنێوان درووشمو پراکتیکدا

هونەر حاجی جاسم
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ی ڕیفراندۆم بۆ هاوواڵتیانی کورد گرنگی خۆی ههیه ،بهتایبهتیش
بهشێوهیهکی گشتی ،پرس 
ه
ه ئێستا خاوهن ههرێمێکهو دهسهاڵتی خۆبهڕێوهبردنی ههی 
بۆ باش���ووری کوردس���تان ،ک 
کوردس���تانه بە بهراورد

لهچوارچێوهی عێراقدا ،ئهمهش دیارترین جیاوازیی ئهم پارچهیهی
ه
ه ههرێمی کوردس���تان دۆخێکی ل 
هوادهکات ک 
ه ئ���هم جیاوازیی 
ب���ه پارچهکان���ی دیکه ،بۆی 
بارتری ههبێت بۆ پیادهکردنی ئهم پرۆسهیه.
ی���ان پرس���ێکی نیش���تیمانی و نەتەوەییە؟
له چوارچێوهی ئهم پرس���هدا چارەنووس���ی
ناوچە جێناکۆکەکان بەچ���ی دەگات؟ دیدی
بزووتنهوهی گۆڕان س���هبارهت بهم پرس���ه
چییه؟ ئهمانهو چهند پرسێکی دیکه لهمیانهی
ئهم توێژینەوەیەدا باسو خواستیان لهبارهوه
دهکهین.

له ئێس���تادا پهیوهندییهکان���ی نێوان ههرێم
و ناوهن���د بهجۆرێک له ج���ۆرهکان ناکۆکی
تێکهوتوه ،ئهم بابهته زیاتر سهرنجی ههموان
ڕادهکێش���ێتو گفتوگۆیهک���ی زۆر بهدوای
که ئهوهیه،
خۆیدا دههێنێت .کرۆکی پرس���ه 
ئای���ا ههرێم ئ���هم بژاردهی���ه وهک کارتی
کردن بهرامبهر حکومهتی بهغدا
ههڕهش���ه 
بهکاردههێنرێت؟ چونکه هەڕەشەكردن له الی
کاربهدهستانی كورد شتێکی نوێ نییە ،ئهگهر پێشهکی
سهرنج بدهین ههر کات که پهیوهندییهکانی ههرچهن���ده ئهنجامدان���ی ڕیفراندۆم مهرج
نییه بۆ گهیش���تن به س���هربهخۆیی ،بهاڵم

نێ���وان ئ���هم دوو الیهنه ڕووی ل���ه ئاڵۆزی
کردبێت ،کورد کشانهوه له پرۆسهی سیاس ی ڕێگهیهکی ڕهوایه که زۆرینه ی واڵتانی جیهان
کردووه به کارتی له سەدەی نۆزدە بەدواوە بهکاریان هێناوه،

عێراق ی���ان جیابوونهوهی
فش���ار .بهکارهێنانی ئهم کارته لهم کاتهدا ،وهک پرۆس���هیهکی دیموکراتی بۆ گهیش���تن
بهتایب���هت لهالیهن بارزانیی���هوه ،ئامرازێکه بهخواستهکانیان.
ب���ۆ ش���هرعیهتدان به قۆرخکردنی پۆس���تی بهشێوهیهکی گشتی ،ئهم پرسه بۆ هاواڵتیانی
سهرۆکایهتی ههرێم؟ یاخود جیا لهمانه وهک ک���ورد گرنگی خۆی ههی���ه ،بهتایبهتیش بۆ
دهوترێ���ت دهس���تبردن بۆ ئ���هم بابهته لهم بهشی باشووری کوردستان ،که ئێستا خاوهن
کاتهدا تهنها له پێناو ئهوهیه که نهتهوهیهک ههرێمێکهو دهسهاڵتی خۆبهڕێوهبردنی ههیه
لهچوارچێ���وهی عێراقدا ،ئهم���هش دیارترین
خهونی پێوه دهبینێت؟.
ههوڵدراوە ل���هم توێژینەوەی���ەدا له چهن د جیاوازی ئهم پارچهیهی کوردستانه بهراورد
پرسێک بکۆڵرێتەوە ،لهوانه ڕیفراندۆم چییه؟ ب���ه پارچهکانی دیکه ،بۆیه ئ���هم جیاوازییه
و بۆچ���ی ئهنجام دهکرێ���ت؟ ئهزمونهکانی وادهکات که ههرێمی کوردستان دۆخێکی له
جیهان ل���هم ب���وارهدا کامان���هن؟ ههرێمی بارتری ههبێت بۆ پیادهکردنی ئهم پرۆسهیه.
کوردس���تان مافی پیادهکردنی ئهم پرس���هی له ئێس���تادا پهیوهندییهکانی نێوان ههرێمو
ههیه؟ ئاستهنگهکانی بهردهم ڕیفراندۆم چین؟ ناوهن���د بهجۆرێ���ک له ج���ۆرهکان ناکۆکی
ئایا زهمینهی ڕیفراندۆمو ئامادهکارییهکان له تێکهوت���ووه ،ئ���هم بابهته زیاتر س���هرنجی
ئێس���تادا لهبارن بۆ ئهنجامدانی ،یاخود نا؟ .ههم���وان ڕادهکێش���ێتو گفتوگۆیهکی زۆر
که
ئایا ئەم بابەتە پرس���ێکی حزبیو سیاسییە ،بهدوای خۆیدا دههێنێت .کرۆکی پرس���ه 

ئهوهیه ،ئایا ههرێم ئهم بژاردهیه وهک کارتی
کردن بهرامبهر حکومهتی بهغدا
ههڕهش���ه 
بهکاردههێنرێ���ت؟ ،چونکه هەڕەش���ەكردن
ل���هالی کاربهدهس���تانی كورد ش���تێکی نوێ
نییە ،ئهگهر س���هرنج بدهی���ن ههر کات که
پهیوهندییهکانی نێوان ئهم دوو الیهنه ڕووی
ل���ه ئاڵۆزی کردبێ���ت ،کورد کش���انهوه له
پرۆسهی سیاس���ی عێراق یان جیابوونهوهی
ک���ردووه به کارت���ی فش���ار .بهکارهێنانی

ئ���هم کارته لهم کات���هدا ،بهتایبهت لهالیهن
بارزانییهوه ،ئامرازێکه بۆ ش���هرعیهتدان به
قۆرخکردنی پۆستی س���هرۆکایهتی ههرێم؟،
یاخود جیا لهمانه وهک دهگوترێت دهستبردن
بۆ ئهم بابهته لهم کاتهدا تهنها لهپێناو ئهوهیه
که نهتهوهیهک خهونی پێوه دهبینێت؟
ههوڵدهدهین ل���هم توێژینەوەیەدا له چهن د
پرس���ێک بکۆڵینهوه ،لهوان���ه دهبێت بزانین
ڕیفراندۆم چییه؟ و بۆچی ئهنجام دهدرێت؟
ئهزمونهکانی جیهان لهم ب���وارهدا کامانهن؟
ههرێم���ی کوردس���تان ماف���ی پیادهکردنی
ئهم پرسهی ههیه؟ ئاس���تهنگهکانی بهردهم
ڕیفراندۆم چین؟ ئای���ا زهمینهی ڕیفراندۆمو
ئامادهکاریی���هکان ل���ه ئێس���تادا لهبارن بۆ
ئهنجامدان���ی ،یاخ���ود نا؟ .ئایا ئ���ەم بابەتە
پرس���ێکی حزبیو سیاس���ییە ،یان پرس���ێکی
نیش���تیمانیو نەتەوەییە؟ ل���ه چوارچێوهی
ئهم پرسهدا چارەنوسی ناوچە جێناکۆکەکان
بەچ���ی دەگات؟ دی���دی بزووتنهوهی گۆڕان
سهبارهت بهم پرس���ه چییه؟ ئهمانهو چهند
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مەسعود بارزانی
پرس���ێکی دیکه لهمیانهی ئهم توێژینەوەیەدا
باسو خواستیان لهبارهوه دهکهین.

ڕیفراندۆمو شێوازهکانی:
ڕیفران���دۆم ی���ان ڕاپرس���ی ههندێکجاریش
ب���ه گشتپرس���ی ناودهبرێ���ت ،بهمهس���ت
لێ���ی دهنگدانێک���ی گش���تییه ،ک���ه تێی���دا
گ���هل بهش���ێوهیهکی ڕاس���تهوخۆ ڕای خۆی
دهردهبڕێت س���هبارهت به کێشهیهک یاخود
بابهتێکی گرنگ ،یان ههر پرس���ێکی دیکه.
لهم پرۆسهیهدا بژادهکانی بهردهم هاواڵتیان
دیاریکراونو ههندێکجار تهنها دوو بژاردهی
وهک (بهڵێ) و (نهخێر) ،دهخرێته بهردهست
هاواڵتیان لهم پرۆسهیهدا.
بهشێوهیهکی گشتی ڕیفراندۆم یان ڕاپرسی،
چهند شێوازێکی ههیه ،له دیارترینیان بریتین
له:

96

ڕیفراندۆمی دهستوری:
دوایی���ن قۆناغه ل���ه قۆناغهکانی داڕش���تنی
دهس���تووری نوسراو ،که پێش���تر لیژنهیهکی
تایبهتمهن���د پرۆژهیهک���ی دهس���توور ئاماده
دهک���هنو قۆناغه یاس���اییهکانی تێدهپهڕێتو
دوا ج���ار دهخرێت���ه ڕیفراندۆم���هوه ،گهل
بڕی���اری لهبارهوه دهدات ک���ه بچێته بواری
جێبهجێکردن���هوه یاخود نا .ب���ۆ نمونه ئهو
ڕیفراندۆمهی لهس���اڵی  2005بۆ دهس���توری
عێراق ئهنجام درا.

ڕیفراندۆمی سیاسی:
ش���ێوازێکه ل���ه ش���ێوازهکانی ڕیفران���دۆم،
له پرسێک
مهبهست لێی بهشداریکردنی گهله 
له پرس���ه گرنگهکانی پهیوهندیدار بەپرسێکی
سیاس���ی ،یان مۆرکێکی سیاس���ی پێوهبێت.
وهکو ،مانهوهی س���هرۆکی واڵت ،سهرۆکی
ئهنجومهن���ی وهزیران ،یاس���ای ههڵبژاردنو

پهیماننامهو ڕێککهوتننامه نێودهوڵهتییهکان...
هت���د .بۆ نمونه ئهو ڕیفراندۆمهی لهس���اڵی
 1997له عێراق ئهنجام درا لهبارهی مانهوهی
(صدام حس���ێن) له پۆس���تهکهی و زیاتر له
98%ی دهنگهکانی بهدهس���تهێنا ،ئهگهر چی
لهچوارچێوهی دیموکرات���ی بهڕێوه نهچوو،
بهڵکو جۆرێک بوو له بهیعهت پێدان.
ڕیفراندۆمی میللی:
ش���ێوازی پرس���یارکردنه له گ���هل ،که ڕای
س���هبارهت به پرسێک له پرس���هکان چییه،
یان خس���تنهڕووی پرس���ێکی پهیوهندیداره
ب���ه هاونیش���تیمانیانهوه و مافی خۆیانه لهو
ب���ارهوه بڕیار ب���دهن ک���ه ڕازی دهبن یان
ڕهتیدهکهنهوه .دهبێت بابهتی ڕاپرس���ییهکه
دیاریکراوبێتو پهیوهندیداربێت به پرسێکی
وهک س���هربهخۆیی ،دهس���تور ،یاس���ایهکی
گرنگ ،ئاراستهی سیاسهتی دهرهوه ،بڕیاری
ڕاگهیاندنی جهنگو ئاشتی...هتد.

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

ئهم ش���ێوهیه له ڕیفراندۆم دهبێت لهس���هر
داوای پهرلهمان ،س���هرۆکی واڵت ،سهرۆکی
ئهنجومهن���ی وهزی���ران ،گ���هل خ���ۆی یان
دهس���تور ئهنجام بدرێت .ئهمهش شێوازێکی
پهیڕهوکردنی دیموکراتی ڕاستهوخۆیهو ئامانج
لێی بهش���داری پێکردنی کهس���انی هۆشیارو
پێگهیش���تووه له ههندێ بڕیاری گرنگدا ،که
پهیوهندییان به چارهنوسو ژیانو داهاتووی
واڵتهکهیانهوه.

ڕیفراندۆم بۆ سهربهخۆیی:
جۆرێک���ه ل���ه ڕیفراندۆمی میلل���ی کهتێیدا
هاواڵتیان���ی ههرێمێ���ک ی���ان ناوچهی���هک
بڕیاردهدهن ،لهس���هر ئهوهی ههرێمهکهیان
ببێته خاوهن سهروهریو سهربهخۆیی خۆی،
لهگهڵ ئهوهش���دا ئهنجام���ی ڕیفراندۆمهکه
ئهگهر بۆ س���هربهخۆیی دهنگ���ی زۆرینهش
بهێنێتت ،مهرج نیه س���هربهخۆیی مسۆگهر
بکات .ئهم شێوازهیان بابهتی لێکۆڵینهوهکهی
ئێمهدهبێت.
ڕیفران���دۆم بۆ س���هربهخۆییو ئهزمونهکانی
جیهان:
زۆرن ئهزموونهکان���ی جیهان بۆ گهیش���تن
به س���هربهخۆیی ،له ڕابردوودا بهش���ێک له
ڕیفراندۆمهکان بۆ دهربازبوون بووه لهواڵتانی
بێگانه و داگیرکهر (کۆڵۆنیاڵ) ،ههندێکجاریش
لهکات���ی ههڵوهش���اندنهوهی ئیمپرات���ۆر و
دهوڵهت���ه گ���هورهکا ن ئهنجام���دراوه ،جار
جاریش بۆ خۆبهڕێوهب���هری (خودموختاری)
بووه ،یاخود ب���ۆ جیابوونهوه یان چونه پاڵ
قهواره ،ویالیەت ،کەرتو هەرێمێکی دیکه
بووه.
ل���ه خ���وارهوه ئهزموونی ( )107پرۆس���هی
ئهنجامدان���ی ڕیفران���دۆم دهخهینهڕوو ،که
ب���ۆ ههر یهک لهو مهبهس���تانهی س���هرهوه
ئهنجامدراوه و یهکهم ڕیفراندۆم له س���اڵی

( )1846ئهنج���ام دراوه ،تێی���دا (لیبری���ا)
سهربهخۆیی خۆی لهژێر کۆڵۆنیاڵی ئهمەریکی
بهدهستهێنا .دواترینش���یان له ساڵی ()2014
دا (سانت یستاتیوس) له (شانشینی هوڵهندا)
خودموختاری بهدهستهێنا( .بڕوانه خشتهکه).
بهجۆرێک له کۆی ( )107پرۆسهی ڕیفراندوم،
( )53پرۆس���هیان دهنگی زۆرینهی (بهڵێ)ی
بهدهس���تهێناوه )51( ،پرۆسهش���یان (نهخێر)
بووه )3( ،پرۆسهشیان داواکراوه (ڕهوشهکه
وهک خۆی بمێنێتهوه).
ل���هو ژمارهی���هش ک���ه (( )53بهڵ���ێ)ی
بهدهس���تهێناوه تهنه���ا ( )33پرۆس���هیان به
خواس���تی خۆی گهیشتووه ،جگه لهوهی ()9
پرۆسهیان دواتر وهکو ئهمری واقیع مامهڵهی
لهگهڵ کراوه )62( .الیهنیش به سهربهخۆییو
خواستی خۆیان نهگهیشتوون.
س���هرباری ئهوهش ل���هو ( )107ڕیفراندۆمه
()90یان لهس���هر ئاس���تی نێودهوڵهتی دانیان
پێدانراوه ،تهنها وهک ئهنجامدانی پرۆس���هی
ڕیفراندۆمهکه نهک بۆ سهربهخۆیی.

ڕیفراندۆم وهک مافێکی یاسایی:
بەگش���تی ئهنجامدان���ی ڕیفران���دۆم ب���ۆ
بهدهس���تهێنانی س���هربهخۆیی پێش ئهوهی
پرۆس���هیهکی سیاس���ی بێت ،پرۆس���هیهکی
ت���هواو یاس���اییهو دهبێت لهدهقه یاس���اییو
دهستوورییهکاندا ئهو مافه به ڕاشکاوی ناوی
هاتبێت.
ماف���ی چارهی خۆنوس���ین بۆ ه���هر گهل و
نهتهوهی���هک ل���ه جیهانداو له نێویش���یاندا
بۆ گهل���ی ک���ورد وهک دووەم گهورهترین
نهت���هوهی بێ دهوڵهت  -لە دوای تامیلەکان
کە دابەش���بوون بەس���ەر واڵتانی سریالنکا،
هندس���تان ،مۆریشیوس ،سەنگافورەو مالیزیا
 لهئێس���تادا ،مافێک���ی ڕهوای مرۆی���یوسروش���تییه .له زۆرێک ل���ه ڕێککهوتننامهو

پهیماننام���ه نێودهوڵهتییهکاندا ،جهخت لهو
ماف���ه کراوهتهوه ،به دهق ل���ه بهڵگهنامهو
ڕێککهوتننامهکان���ی مافهکان���ی م���رۆڤو
بڕیارهکانی نهتهوه یهکگرتووهکانو ...هتدا
هاتووه .بۆ نمونه؛ لە بڕیاری ژمارە ()1514
کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان لە 14
/کانونی یهکهمی 1960/تایبەت بە (جاڕنامەی
بەخش���ینی س���ەربەخۆیی واڵت���انو گەالنی
ژێردەس���تە (مس���تعمره)) هاتووە :هەموو
گەلێ���ک مافی دیاریکردنی چارنوس���ی خۆی
هەیە ،بەپێی ئەم مافە گهل ئازادانە ناوەندی
سیاسی دیاری بکاتو ئازادانە هەوڵبدات بۆ
بەدیهێنانی گەش���ەکردنی بوارەکانی ئابوریو
کۆمەاڵیەتیو کهلتوری.
له "پهیماننامهی نێودهوڵهتی تایبهت به مافه
مهدهنیو سیاسییهکان" له /16کانونی یهکهمی
 ،1966له ماددهی ( )1بڕگهی ()1دا هاتووه
ک���ه" :ههم���وو گهلێک ماف���ی دیاریکردنی
چارهنوس���ی خۆی ههیه ."......،ههروهها
له "پهیماننامهی نێودهوڵهتی تایبهت به مافه
ئابووریو کۆمهاڵیهتیو کولتورییهکان" له /16
کانونی یهکهمی  ،1966له ماددهی ( )1بڕگهی
()1دا هات���ووه که" :ههم���وو گهلێک مافی
دیاریکردنی چارهنوسی خۆی ههیه."......،
ل���هڕووی یاس���اییهوه تهنه���ا پهیماننام���هو
ڕێککهوتننامهو جاڕنامه نێودهوڵهتیهکان بهس
نین -ههندێک له ش���ارهزایان پێیانوایه ئهو
بڕیارو ڕێککهوتننامانهی نهتهوه یهکگرتووهکان
هێزی پابهندێتی (الزامی)یان نییه  -بۆ ئهوهی
گ���هل ،نهتهوه ،ههرێم یا ه���هر پارچهیهک
له دهوڵ���هت ئ���ارهزووی جیابونهوه بکاتو
ڕیفراندۆمی بۆ ئهنجامبدات .بهڵکو پێویسته
دهس���تورو ڕێساو یاس���ای ئهو دهوڵهته ئهو
مافهی پێ بهخشیێت .بۆ نمونه لەدهستوری
ههمیش���هیی 2005ی عێراقدا بهمجۆره باس
لهم بابهته کراوه؛
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 .1عێ���راق پابەندە بە یاس���ای نێودەوڵەتی،
ڕێککەوتننام���ە ،پەیماننام���ە نێودەوڵەتییو
کارنام���ەی نەت���ەوە یەکگرتووەکانەوە ،بەو
پێیەی عێ���راق ئەندامە لە رێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکاندا.
 .2عێراق هەردوو "پهیماننامهی نێودهوڵهتی
تایبهت به مافه مهدهنیو سیاس���ییهکان" له
/16کانونی یهکهم���ی  ،1966و "پهیماننامهی
نێودهوڵهت���ی تایب���هت به ماف���ه ئابووریو
کۆمهاڵیهتیو کولتوریی���هکان" له /16کانونی
یهکهم���ی  .1966ب���ە بێ هی���چ خۆگرییەک
(تحفڤ) واژۆ کردووە.
 .3ل���ە دەس���توری عێراقدا هی���چ دەقێکی
ناچاری بۆ یەکێتی خاکی عێراق بەڕاش���کاوی
نەهاتووە ،بهڵکو ئهوه له دیباچهی دهستوردا
وه یەکێتی
هاتووه ،پابهندبوون بهم دهستوره 
خاکی عێراق دهپارێزێت.
 .4له کۆتایی دیباچهی دهستوری ههمیشهیی
س���اڵی ()2005ی عێراقدا هاتووه "پێکهاتهو
الیهن���هکان بهئارهزوومهندانه چارهنوس���ی
خۆیان به عێراقهوه گرێداوه ،"...ئهم دهقه
یاساییه ئهو ههلهش دهرهخسێنت که ههرێم
به ئارهزوومهندانه له عێراق جیاببێتهوه.
بەاڵم هێشتا ئەو بەڵگە یاساییانە دەستەبەری
ئەوە ناکەن کە هەرێمی کوردستان بتوانێت
مومارەس���ەی س���ەربەخۆیی خ���ۆی بکات،
چونکە پرۆس���ەکە تەنها لە چوارچێوەیەکی
یاساییدا نامێنێتهوه ،بەڵکو کاریگەری سیاسی
جوگراف���یو ئابوری...هتد ،گەورەی دەبێت
بەتایبەتی ئەگ���ەر هەوڵ���ەکان بەتەنها لەم
پرۆس���ەیەدا نهمێننهوهو هەن���گاوی دیکەی
وەک سەربەخۆیی بەدوادا بێت.
لە ڕابردوودا ،له چەند دەوڵەتێکی جیاوازدا
پرۆس���ەی ڕاپرس���ی ئەنجامدراوە ،سەرەڕای
سەرکەوتنی پرۆسەکەو کۆکردنەوەی دەنگی
پێویس���ت ،ب���ەاڵم دواتر دان���ی پێدانەنراوە
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(بڕوان���ە خش���تەکەی ڕابردوو) .س���ەرباری
ئەوەی یاس���ای نێودەوڵەتی ئ���ەو مافەی بۆ
هەموان فەراهەم کردووە .بۆ نمونە؛
( .1نیفیس) لە (س���انت كیت���س ونیفیس)
لەس���اڵی  ،1977ڕیفراندۆم���ی ئەنجام���دا،
ڕاپرس���ییەکە پارت���ی چاکس���ازی نیفی���س
ڕێکیخستبوو ،حکومەتی ئەو واڵتە دانی پیادا
نەنا.
( .2سیس���كی) لە (باشوری ئهفریقا) لەساڵی
 ،1980ڕیفراندۆم���ی ئەنجامدا ،س���ەرەڕای
سەرکەوتنی پرۆسەکەو کۆکردنەوەی دەنگی
پێویست ،لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی دانیپێدا
نەنرا ،بەاڵم دواتر بە دیفاکتۆ س���ەربەخۆیی
بەدەستهێنا.
( .3کۆسۆڤۆ) لە (یوگسالڤیا) لەساڵی ،1991
ڕیفراندۆمی ئەنجامدا ،سەرەڕای کۆکردنەوەی
زۆرینەی بەڵی ،دان بەپرۆس���ەکەدا نەنراو تا
ساڵی  2008سەربەخۆیی وەرنەگرت.
( .4ناگۆرنۆ کهراباغ) لە (ئازهربایجان) لەساڵی
 ،1991ڕیفراندۆم���ی ئەنجامدا ،س���ەرەڕای
سەرکەوتنی پرۆسەکەو کۆکردنەوەی دەنگی
پێویست ،لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی دانیپێدا
نەن���را ،بەاڵم دواتر س���ەربەخۆییهکهی بۆته
دیفاکتۆ.
( .5ترانسنیس���تریا) لە (مۆڵدۆڤا) لەس���اڵی
 ،1991ڕیفراندۆم���ی ئەنجامدا ،س���ەرەڕای
سەرکەوتنی پرۆسەکەو کۆکردنەوەی دەنگی
پێویست ،لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی دانیپێدا
نەن���را ،جارێک���ی دیک���ە لە س���اڵی ،2006
ڕیفراندۆم���ی ئەنجامدای���ەوە ،س���ەرەڕای
سەرکەوتنی پرۆسەکەو کۆکردنەوەی دەنگی
پێویس���ت ،دیسان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی
دانیپێدا نەنرا ،بەاڵم دواتر سەربەخۆییهکهی
بۆته دیفاکتۆ.
( .6باشوری ئۆس���یتیا) لە (جۆرجیا) لەساڵی
 ،1992ڕیفراندۆم���ی ئەنجامدا ،س���ەرەڕای

سەرکەوتنی پرۆسەکەو کۆکردنەوەی دەنگی
پێویست ،لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی دانیپێدا
نەن���را ،بەاڵم دواتر س���ەربەخۆییهکهی بۆته
دیفاکتۆ.
( .7تهتهرس���تان) لە (روسیا) لەساڵی ،1992
ڕیفراندۆمی ئەنجامدا ،سەرەڕای سەرکەوتنی
پرۆس���ەکەو کۆکردنەوەی دەنگی پێویست،
لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی دانیپێدا نەنرا ،بهم
بهاڵم سەربەخۆیی بەدەست نەهێنا.
( .8ئهنج���وان) ل���ە (کۆمۆرۆس) لەس���اڵی
 ،1997ڕیفراندۆم���ی ئەنجامدا ،س���ەرەڕای
سەرکەوتنی پرۆسەکەو کۆکردنەوەی دەنگی
پێویست ،لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی دانیپێدا
نەنرا ،بەاڵم له ساڵی  2001سەربەخۆییهکهی
بۆته دیفاکتۆ.
( .9ههرێمی کوردستان) له (عێراق) لەساڵی
 ،2005ڕیفراندۆمی ئەنجامدا ،بهاڵم پرۆسهکه
فهرمی نهبوو بهڵکو (بزوتنهوهی ڕیفراندۆم)
ئهنجامیداو ( )98%دهنگی بهڵێی بهدهستهێنا.
( .10باشوری ئۆسیتیا) لە (جۆرجیا) لەساڵی
 ،2006ڕیفراندۆم���ی ئەنجامدا ،س���ەرەڕای
سەرکەوتنی پرۆسەکەو کۆکردنەوەی دەنگی
پێویس���ت بۆی ،لەسەر ئاس���تی نێودەوڵەتی
دانیپێدا نەنرا ،بەاڵم دواتر سەربەخۆییهکهی
بۆته دیفاکتۆ.
( .11دۆنیستک) لە (ئۆکرانیا) لەساڵی ،2014
ڕیفراندۆمی ئەنجامدا ،سەرەڕای سەرکەوتنی
پرۆس���ەکەو کۆکردنەوەی دەنگی پێویست ،
لەس���ەر ئاس���تی نێودەوڵەتی دانیپێدا نەنرا،
بەاڵم بە دیفاکتۆ خودموختاری بەدەستهێنا.
( .12لوجانسک) لە (ئۆکرانیا) لەساڵی ،2014
ڕیفراندۆمی ئەنجامدا ،سەرەڕای سەرکەوتنی
پرۆس���ەکەو کۆکردنەوەی دەنگی پێویست ،
لەس���ەر ئاس���تی نێودەوڵەتی دانیپێدا نەنرا،
بەاڵم بە دیفاکتۆ خودموختاری بەدەستهێنا.
( .13ڤینیت���ۆ) لە (ئیتالیا) لە س���اڵی 2014

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

ڕیفراندۆم���ی ئەنجام���دا ،ب���ەاڵم دان بە
پرۆسەکەیدا نەنراو سەربەخۆیی وەرنەگرت.
 .14دوای���ن جاریش هەرێم���ی (کەتەلۆنیا)
لە (ئیس���پانیا) لە س���اڵی  2014ڕیفراندۆمی
ئەنجام���دا ،دان ب���ە پرۆس���ەکەدا نەن���راو
سەربەخۆیی وەرنەگرت.
پرسی ڕیفراندۆم له ههرێمی کوردستان:
ئێس���تا س���هدهیهک ل���هو ڕێککهوتن���ه
دوورکهوتوینهت���هوه ،که تێیدا دهوڵهتێک بۆ
نهتهوهیهکی گهورهی وهکو کورد له جیهاندا
ب���ه ڕهوا نهبینرا ،ئهوی���ش ڕێککهوتننامهی
"س���ایکس بیک���ۆ" ب���وو ،ک���ه دهوڵهتانی
براوهی جهنگ���ی یهکهمی جیهان بهزۆرهملێ
کوردس���تانیان به چهند قهوارهیهکی سیاسی
دیکهی وهک (تورکیا ،عێراق ،سوریاو ئێران)
هوه گرێ���دا ،ه���اوکات سهردهس���تهکردنی
نهتهوهکانی وهک عهرهب ،تورک ،فارس لهو
قهواره سیاسیانهدا.
ئهگ���هر چ���ی ل���هو م���اوه دووروودرێژهدا
جموجۆڵو بزووتنهوهی ڕزگاریخوازی کورد له
ههوڵو تێکۆشاندا بوو دژ به زوڵمو ستهمی
ڕژێمه سیاس���ییهکانی ئهو قهواره سیاسییانه،
هاوکات ئهم بارودۆخه جوگرافییهی کوردی
تێکهوت ،ڕهوتی خۆگونجاندنی سیاسیشی بۆ
هێنایه پێش���هوه .باش���ترین بهڵگهش بۆ ئهو
خۆ گونجاندنه  -بهتایبهت ئهگهر کوردستانی
باش���ور وهربگری���ن -به ئاش���کراو بهچڕی
ل���ه ش���ێوهی ئۆتۆنۆمی ل���ه  1974-1991و
ڕاگهیاندنی فیدراڵی لهدوای ساڵی 1991هوهو
بهش���داریکردن له بوونیادنان���هوهی عێراقی
دوای ڕژێمی بهعس له ساڵی .2003
ئێستا پرسی ئهنجامدانی ڕیفراندۆم له ههرێمی
کوردستان پرسێکی گهرمه ،بهاڵم نوێ نییه.
ئهگهر تهنها ئاوڕێک له دوو دهیهی ڕابردوو
بدهینهوه ،دهبینین ئهم پرسه چهند جارێکی
دیکه بووه به جێی باسو خواس ،بهتایبهت

له دوای ڕێککهوتننامهی واش���نتۆن له نێوان
یهکێتی – پارتی له س���اڵی  1998و ڕاگرتنی
ش���هڕی ناوخۆ ،ئهم پرس���ه وروژێنرا .لهم
قۆناغهدا "کهمپین���ی نێونهتهوهیی ڕیفراندۆم
بۆ سهربهخۆیی کوردستان" ڕاگهیهنرا.
پاش پرۆس���هی ئازادکردنی عێراق ،پرس���ی
ئهنجامدان���ی ڕیفراندۆم پێینای���ه قۆناغێکی
ترهوه ،ههر لهو دەمەدا بوو بزووتنهوهیەکی
بهرفراوان له ناوهڕاستی ساڵی  2003بهناوی
"بزوتنهوهی ڕیفراندۆم"**هوه  -دامهزراو
ئێس���تاش بزوتنهوهیهک���ی کارایه -بەاڵم لەم
قۆناغ���ەدا س���وود لەو دەرفەت���ە نەبینرا بۆ
ئەنجامدانی ڕیفراندۆم ،ئێستاش لێرهو لهوێ
باس له لهدهستدانی ئهو هەلە زێڕینە دهکرێت
که کوردو ههرێمی کوردس���تان له دهس���تی
داوه ،چ له بارهی ئهنجامدانی ئهم پرسهوه،
چ لهبارهی یهکالکردنهوهی چارهنوسی ناوچه
جێناکۆکهکان ...هتد .بەاڵم بەشداریکردن لە
بوونیادنانەوەی عێراقدا ئەو هیواو ئومێدانەی
ڕاگرت ،لەگەڵ ئەوەشدا کۆتایی نەهاتووە.
لە س���اڵی 2012ەوە ئەم پرسە جارێکی دیکە
بەگەرمی هاتەوە بەرباس ،بەتایبەت لەدوای
تێکچوونی پەیوەندییەکانی هەرێمو ناوەند،
یان وردتر بڵێین بارزانیو مالیکی.
لەو کات ب���ەدواوە بارزانی لە دوو دۆخی
قهیراناویدا باسی ڕیفراندۆمی کردوه؛
قۆناغ���ی یەکەم :ل���ە س���اڵی  ،2012دوای
ئهوهی به هۆی له خۆگرتنی تاریق هاش���م ی
کێشه لهگهڵ بەغدا س���هری ههڵدا ،بارزانی
باس���ی لە ئەنجامدان���ی ڕیفراندۆم کرد (لهم
قۆناغهدا باس���ی ڕیفراندۆم ل���ه پهیامهکانی
بارزانی ڕاستهوخۆ بهسترابوو بە ڕاگهیاندنی
دهوڵهتهوه)بارزانی لە پەیامی نەورۆزی ساڵی
2012یداو لە س���ەرەتای پەیامەکەیدا هاتووە
"بەر لە زیاتر لە  2500س���اڵ كورد ڕاپەریو
دیكتاتۆریەتی قەب���ووڵ نەكرد ،لەو ڕۆژەوە

که
کرۆکی پرسه 
ئهوهیه ،ئایا ههرێم
ئهم بژاردهی ه وهک
کردن
کارتی ههڕهشه 
بهرامبهر
حکومهتی بهغدا
بهکاردههێنرێت؟
چونک ه هەڕەشەكردن
ل ه الی کاربهدهستانی
كورد شتێکی نوێ
نییە

ژمارە ( )22-23ئابی 2017

99

بەڵێ بۆ ڕیفراندۆم
كورد لە تێكۆش���انو بەرخودان���دا بووە لە
پێناوی ئازادیو سەربەس���تی تا ئیمڕۆ ،ئەمە
زۆر مانا هەڵدەگرێت مانای ئەوەیە كە ئێمە
میللەتێكی زیندووینو میللەتێكین بندەستیو
زۆرداری لە كەس قەبول ناكەین ،میللەتێكین
دەبێ���ت ئازادبینو بە ئ���ازادی بژین ،ئەمە
دەرسێكە بۆ ئێمەو هەموو خەڵكی تر".
هەر ل���ە هەمان پەیامداو ل���ە کۆتاییەکەیدا
هاتووە کە " :داوا لە ڕابەرانی هەموو حزب
و الیەنە سیاس���ییەكانی عێراق تێكڕای عێراق
دەك���ەم هەرچ���ی زووتر دانیش���نو بەپەلە
چارەس���ەرێك ب���ۆ ئەم وەزع���ە بدۆزنەوە،
ئالیەت���ی ب���ۆ دابنێ���نو لە كاتێك���ی كورت
چارەسەری ئەم وەزعە بكرێت ،ئەگینا ئێمە
دەگەرێین���ەوە بۆ میللەت���ی خۆمانو بڕیاری
كۆتایی میللەتی ئێمە دەیدات پاشان با كەس
گلەیی نەكات" .
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ل���هوکات ب���هدواوه پرس���ی ڕیفران���دۆمو
دروس���تکردنی دهوڵهتی کوردی س���هرنجی
کهس���ایهتیو الیهنه سیاسییهکانو ڕاگهیاندنه
نێوخۆی���یو ههندێکجار دهرهکییهکانیش���ی
ڕاکێش���اوه ،بهتایبهت له دوای قوڵبوونهوهی
کێش���هکانی نێ���وان ههرێ���مو ناوهن���د له
بوارهکانی ،بهشه بودجهی ههرێم ،بودجهی
پێش���مهرگه ،فرۆش���تنی نهوت���ی ههرێ���م
بهسهربهخۆیی...هتد ،که تا ئێستا درێژهیان
ههیه ،بهاڵم هێشتا ئهوه ڕوون نهبووهتهوه،
که ئایا سهرکردایهتی سیاسی کورد بهڕاستی
ئهم ههنگاوه دهنێن؟ یان مهبهستیانه فشار له
حکومهتی ناوهندی دروست بکهن؟.
ئای���ا جهختکردن���هوهی بارزان���ی لهس���هر
ئ���هو مافه (ک���ه له ههم���وان زیاتر جهخت
ل���ه مومارهس���هکردنی ئهم ماف���ه دهکات)
ب���ۆ قایمکردن���ی پێگهی خۆی له کورس���ی

س���هرۆکایهتی ههرێم نیی���ه؟ بهتایبهت لهو
کاتهوهی که ماوهی یاس���ایی لهو پۆس���تهدا
کۆتایی هات���ووه ،بهتایبهت پ���اش  19ئابی
.2015
تهنه���ا ههنگاوێ���ک ک���ه ل���هم ب���وارهدا
نرابێ���ت ،دهرکردنی یاس���ای ژم���اره ()4
ی س���اڵی  2014یاس���ای كۆمس���یۆنی بااڵی
س���هربهخۆی ههڵب���ژاردنو ڕاپرس���ی بووه
لهالی���هن پەرلەمانی کوردس���تانهوه ،لهگهڵ
دامهزراندنی کۆمس���یۆنهکه ب���ه نیوهناچڵی،
ئهم کارهش ئەگەرچی بەش���ێک لە یاساناسان
بە هەنگاوێکی یاسایی و دەستوری دەزانن،
بهشێکیش به نادهستوری لێکیدهدهنهوه .لهم
ههنگاوه تێپهڕێ���ت ،هیچ جدیهتو پالنێکی
ڕوون و ئاش���کراو خش���تهیهکی کاتی ،یان
نهخش���ه ڕێگایهک دیارنییه بۆ ئهم پرسهدا،
چونکه ئهم پرۆس���هیه پێوستی بە دیاریکردن
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نەخشەو پالنو کات ههیه ،بۆ نمونه ههرێمی
(کالیدۆنی���ای نوێ) له (فهرهنس���ا) بڕیاریدا
لەنێ���وان س���اڵی ( )2016-2018ڕیفراندۆم
ئهنج���ام ب���دات ،ه���اوکات (بوجاینفیل) له
(گینیای نوێ) لهنێوان س���اڵی ()2016-2020
ڕیفراندۆم ئهنجام دهدهنو ئێس���تاش کار بۆ
سهرخستنی پرۆسهکه دهکهن.
قۆناغی دووەم :لهدوای دهرکهوتنی شکستی
ئابوری ،سیاسی ،ئیداری حکومهتی ههرێمو
س���ەرهەڵدانی قەیرانی پۆستی سەرۆکایەتی
هەرێ���م ،کە ب���وو بە هۆی س���هرههڵدانی
ناڕهزایی تاڕادهیهک گش���تگیر له کوردستان،
بارزانی دووباره پرس���ی ڕیفراندۆمی گهرم
ک���ردهوه (بەاڵم ل���هم قۆناغهدا پاشهکش���ه
ل���ه قس���هکانی بارزانیدا ههیه ک���ه دهڵیت
ڕیفران���دۆم ب���ۆ س���هربهخۆیی نییه ئهمهش
بهڵگهیهو ئهو ڕاستییه دهسهلمێنێت دهیهوێت
سۆزی هاواڵتیان بۆ الی خۆی رابکێشیتو له
قهبارهی ناڕهزایهتیەکان کهم بکاتهوه).
بارزانی ل���ە پەیامەکەیدا کە ل���ە 2/2/2016
باڵویک���ردەوەو س���ەرلەبەری پەیامەک���ەی
لە دەوری پرس���ی ئەنجامدان���ی ڕیفراندۆم
دەخولێتەوە .تێیدا وەاڵمی ئەو کەسو الیەنو
دەوڵەتانە دهداتهوه که پێیانوایە ڕیفراندۆمو
سهربهخۆیی زەمینەسازی دەوێتو هەرێمی
کوردستان هێش���تا پایەی بەهێزی دەوڵەتی
تێدا نییە ،الی هەندێک الیهنیش ڕیفراندۆم
وەک هەڕەش���ە بۆ س���ەر ئاسایشی ناوچەکە
خوێندن���هوه ب���ۆ س���هربهخۆیی ههرێم���ی
کوردستان دهکرێت...هتد.

ئاس���تهنگهکانی ب���هردهم ئهنجامدانی
ڕیفراندۆم ل ه ههرێمی کوردستان:
لهگهڵ ئهوهی کورد وهک ههر نهتهوهیهکی
دیک���ه خاوهنی ئ���هو مافهیه چارهنووس���ی
خۆی ڕهنگڕێژ بکاتو بنووس���ێتهوه ،یاسای

نێودهوڵهتیش جهختی لهو مافهی کردۆتهوه.
بۆیه هی���چ کهسو الیهنێک ب���ۆی نییه له

چوارچێوهی تیۆریدا ئهو مافه له گهلیکورد
زهوت بکات.
زیات���ر ل���هوهش دهکرێت بگوترێ���ت ئهگهر
درهن���گ نهبێت بۆ ئهنجامدان���ی ڕیفراندۆم
له ههرێمی کوردس���تاندا ،ئ���هوه زوو نییه
بۆ دهس���تپێکردنی ئهو پرۆس���هیه ،بەاڵم له
ئێس���تادا چهند ئاس���تهنگێک له بهردهم ئهم
پرسهدان ،که بهش���ێکیان لهههندێک شوێندا
ت���ا ئاس���تی ههڕهش���هکرد ن ل���ه داهاتووی
ههرێم���ی کوردس���تان بهرزدهبن���هوه .بۆیه
دهبێت ئامادهس���ازی بۆ بکرێتو ههوڵهکان
چڕبکرێن���هوه ب���ۆ زاڵب���وون بهس���هر ئهو
ڕیفراندۆم

ئاس���تهنگانهی که ڕووب���هڕووی
دهبن���هوه .گرنگترین ئهو ئاس���تهنگانهش له
ئێستادا بریتین له:

ئاستهنگ ه یاساییهکان
 .1بهپێی یاس���ا له ئێستادا هیچ یهکێک له
دهسهاڵتهکان بهس���هرۆکایهتی ههرێمیشهوه،
ماف یان دهس���هاڵتی ڕاگهیاندنی پرۆس���هی
ڕیفراندۆم���ی نیی���ه ،جگه ل���ه پهرلهمانی
کوردس���تان ،بهپێی بڕگەی ( )2ماددەی ()56
لە یاس���ای هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان
ژم���ارە ()1ی س���اڵی  ،1992بهپێی بڕیاری
ژماره ()1ی س���اڵی  2005مهرجهعی پرس���ه
چارهنوسسازهکانی گهلی کورده له ههرێمی
کوردس���تاندا ،له ئێس���تادا ئهم دامهزراوهیه
پهکخراوه .كۆمس���یۆنی بااڵی س���هربهخۆی
ههڵب���ژاردنو ڕاپرس���یش ل���ه کوردس���تان
وهک الیهن���ی جێبهجێکار تهنها دهس���هاڵتی
سهرپهرشتی کردنو ڕێکخستنی ئهو پرسهی
ههی���ه .بۆی���ه دهبێ���ت بڕیارێ���ك هەبێت
لە پەرلەمانی كوردس���تان ب���ۆ ئەنجامدانی
ڕیفراندۆمو یاس���ایهک ههبێت ئهو پرس���ه

(ڕیفراندۆم) ڕێکبخات ،ئهمهش پێویستی به
کاراکردنەوهی پهرلهمانی کوردستان ههیه.
 .2ههرێمی کوردس���تان لهڕووی یاساییهوه
دهس���هاڵتی تهنها بهس���هر ئ���هو ناوچانهدا
دهش���کێت که تا 19ی 3ی  2004پێیانوتراوه
ههرێم ،بۆیه ناتوانێت له ناوچه جێناکۆکهکان
ڕیفراندۆم ئهنجام بدات.
 .3كۆمسیۆنی بااڵی سهربهخۆی ههڵبژاردنو
ڕاپرس���ی له کوردستان ،ئهگهر نادهستوردش
نهبێ���ت و حکومهتی ناوهن���د دانیپێدابنێت،
تهنه���ا کۆمس���یونی ههرێمی کوردس���تانهو
ناتوانێت له دهرهوهی کوردس���تان ڕیفراندۆم
ئهنج���ام بدات .بۆیه ه���هر ههنگاوێک لهم
بارهوه دهبێت به ههماههنگی و ڕهزامهندی
بهغداد بێت.

ئاستهنگ ه سیاسییهکان:
 .1ڕاگهیاندن���ی ئهنجامدان���ی ڕیفراندۆم،
الیهن یان چهند الیهنێکی سیاس���ی ههرێمی
کوردس���تان بهتهنها لێی بهرپرس نین ،بهڵکو
ئهم پرس���ه پرسێکی نیش���تیمانییهو پێویسته
کۆدهنگ���ی ههموان���ی لهس���هربێت ،چونکه
پهیوهسته به چارهنوسی گهلێکهوه ،له کاتێکدا
دۆخی سیاس���ی ههرێم له ئێس���تادا توشی
پهرتهوازهییو نهبوونی متمانه لهنێوان الیهنه
سیاس���ییهکان بووه ،بۆیه دهبێت پێشوهخت
قۆناغ���ی متمان���هو ئاش���تهواییو یهکڕیزی
نیش���تیمانی لەنێ���وان الیهنه سیاس���ییهکانی
ههرێم ڕابگهیهنرێتو به کردار ئهم ههنگاوه
جێبهجێ بکرێت.
 .2لهڕووی جوگرافییهوه سنووری دیاریکراو
ب���ۆ ئهنجامدانی ڕیفران���دۆم کارێکی هێنده
س���انا نییه ،چونکه پشتگوێخس���تن ی ناوچه
جێناکۆکەکان لهم پرۆسهیهدا ،لێکهوتهی باشی
نابێتو ڕهنگه کاریگهری نهرێنی کوردستانی
بوونی ئهو ناوچانهی لێ بکهوێتهوهو بهرهو
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دابڕانی زیاتری بهرێت له داهاتوودا .لهگهڵ
ئهوه ڕهنگ���ه قەیرانی دارای���ی ،بارودۆخی
جهنگ ،ئاوارهیی ،دهوڵهتی عێراقو تهنانهت
واڵتانی دراوسێو دهرهوهش ڕێگربن لهوهی
ئ���هو ناوچان���ه بخزێنرێنه ناو پرۆس���هیهکی
هاوبهش���ی لهو ش���ێوهیه لهگ���هڵ ههرێمی
کوردستاندا.
ب���ه مانایهک���ی دیکه ب���ه بۆچون���ی الیهنه
عێراقیی���هکان ئهم ناوچانه خۆیان له خۆیاندا
پێویس���تیان به ڕیفران���دۆم ههیه بۆ ئهوهی
چارهنوسی خۆیان دیاری بکهن.
 .3ههبوونی ئاماری ورد ،ڕاست ،دروستو
پاکژ یهکێک���ی دیکهیه ل���ه مهرجه گرنگو
پێش���وهختهکانی ئهنجامدان���ی پرۆس���هی
ڕیفران���دۆم .ههرێمی کوردس���تان خاوهنی
ئ���هو داتاو ئامارهش نییه .خۆ ئهگهر ههوڵی
ڕێکخس���تنی ئامارێکی لەو جۆرە بدات ،ئهوا
دیس���ان له س���نووری ناوچ���ه جێناکۆکەکان
س���هرکهوتوو نابێت یان ڕێگه له سهرخستنی
دهگیرێت .ئامادهکردنی ئامارو سهرژمـێریش
کاتی زۆری دهوێت.
 .4تهنه���ا ئهنجامدانی پرۆس���هی ڕیفراندۆم
گرنگ نییه ،بهڵکو سهرکهوتنی له ئهنجامدانی
گرنگت���ره ،به تایبهت داننان بهپرۆس���هکهدا
ل���هڕووی نێودهوڵهتیی���هوه بایهخ���ی خۆی
ههیه( ،لهباسهکانی پێشوودا ئهو پرۆسانهمان
خس���تهڕوو ک���ه ئهنجام���دراوهو دانی پێدا
نهنراوه) .بۆ ئهمهش پرۆس���هکه پێویس���ته
لهالیهن نهت���هوه یهکگرت���ووهکان ،یهکێتی
ئهوروپا ،کۆم���کاری واڵتان���ی عهرهبی یان
ڕێکخراوه نێودهوڵهتییهکانهوه سهرپهرش���تی
بکرێت .ئهم ڕێکخراوانهش نه به ئاسانی یان
ڕهنگه مهحاڵ بێت سهرپهرش���تی پرۆسهیهک
بکهن که ئاماری وردو باوهڕپێکراوی نهبێت.
 .5دانپێدان���ان بهش���ێکی گهورهی���ه ل���ه
س���هرکهوتنی پرۆس���هکه ،جگه لهوهی هیچ

الیهنێکی دهرهکی پش���تگیری بۆ ئهنجامدانی
دهرنهبڕی���وه ،بهڵک���و چهن���د واڵتێک دژی
ئهنجامدانیشین بەتایبەت واڵتانی هەرێمی لە
س���ەروو هەمویانەوە ئێران و تورکیا ،زیاتر
لهوهش دانپێدانانی هەندێک واڵت دەبنه ڕێگر
نەک پاڵپش���ت ،بۆ نموونە ڕەنگە ئیسرائیلو
ڕوس���یا ئامادەبن دان به کوردس���تاندا بنێن،
بەاڵم هەردوو واڵت رێگرن نەک پاڵپش���ت
بۆ سەرکەوتنی پرۆسەکە ،چونکه دانپێدانانی
ئیس���رائیلواڵتانی عهرهبی نیگهران دهکات،
دانپێدانانی روسیا ،ئهمریکاو هاوپهیمانهکانی
نیگهران دهکات.
 .6دوایی���ن ئاس���تهنگ ئهوهی���ه ،ههرێمی
کوردس���تان له ئێس���تادا پایهکانی دهوڵهتی
بههێزی تێدانییه ،ئهگ���هر چی باس لهوهش
دهکرێ���ت ک���ه م���هرج نییه س���هرکهوتنی
ڕیفراندۆم ڕاستهوخۆ دهوڵهتی بهدوادابێت،
ب���هاڵم دهبێت ههرێ���م چاوهڕوانی ئهوهش
بکات که ئەگەری ئەوە هەیە عێراق ماڵئاوایی
له ههرێمی کوردس���تان بکات ،چونکه ئێستا
بهت���هواوی عێ���راق ماندوو ب���ووهو ڕهنگه
هەندێک لە الیەن���ە عێراقییەکا ن پێیانوابێت
ئهم ههنگاوه باریان سوکتر دهکات.

ههرێمی کوردس���تان دوای ئهنجامدانی
ڕیفراندۆم:
ئهگ���هر هات���وو ههرێمی کوردس���تان توانی
ئ���هو قۆناغ���ه تێپهڕ ب���کاتو ئهم پرس���ه
ل���ه چوارچێوهی کارتی فش���اری سیاس���یو
موزای���هدهی حزبیی���هوه بگوازێت���هوه ب���ۆ
ڕاس���تییهکی سیاس���ی ،وێڕای ئهوهش توانی
زاڵبێت بهس���هر ئ���هو تهن���گو چهڵهمانهی
ک���ه ڕووبەڕووی ئهنجامدانی ئهم پرس���هداو
دەبن���ەوە ،به دهس���تهبهرکردنی دانپێدانانی
نێودهوڵهتیش���هوه .ئەوا قۆناغێکی نوێ دێته
ئ���اراوه ،ئهویش؛ ئهنجام���ی ڕیفراندۆمهکهو

چۆنییهت���ی مامهڵهکردنه لهگهڵیدا ،بهاڵم ئایا
پرسهکه ههر لهو چوارگۆشهیهدا دهمێنێتهوه؟
یان ب���هرهو پێش دەچێ���ت؟ ،ئهگهر بهرهو
پێش نهبرێت ،ئایا ئهنجامدانی لەم کاتەدا چ
گرنگییهکی دهبێت؟ ئهگهر بهرهوپێش ببرێت
ئایا ههرێمی کوردستان دهتوانێت لهسهر پێی
خۆی بوهستێتتو سهربهخۆیی ڕابگهیهنێت؟.
له ڕاس���تیدا تینوێتی گهلی ک���وردو خهونی
ل���ه مێژینهی بۆ دروس���تکردنی قهوارهیهکی
سیاس���ی س���هربهخۆ ،بهتایبهت لە باشوری
کوردستان که تووش���ی زۆرترین نههامهتی
بووه لهگهڵ ڕژێم���ه یهک لهدوای یهکهکانی
عێراق ،وێنهیهک له ئهنجامی پرۆس���هکهمان
پێدهبهخشێت ،چونکە ئەو نەهامەتیانە بەسە
بۆ ئ���ەوەی دەنگ بە س���ەربەخۆیی بدەن.
بۆ نمونه؛ ل���ە هەڵبژاردنی س���اڵی 2005ی
ئەنجومەنی نوێنەرانی عێ���راق "بزوتنەوەی
ڕیفراندۆم له کوردستان" لە تەنیشت سندوقی
دەنگدان سندوقێكی تایبەتیان داناو داوایان لە
دەنگدەری كورد كرد ،دەنگ بە جیابوونەوە
یان مانەوە لەگەڵ عێراقدا بدەن ،دەركەوت
لە  98%خەڵكی هەرێمی كوردستان لە گەڵ
جیابوونەوە بوون لە عێراق.
کهوات���ه چ بۆ خودی کورد خۆی ،چ بۆ ئهو
الیهنو کیانه نێودهوڵهتیانهی کە بایهخیان بۆ
ئهم پرسه ههیه ،ئهو ئهنجامهیان بۆ ڕوونه.
بۆیه تهنها ئهنجامدانی ڕیفراندۆمهکه گرنگ
نییه .ههر له س���هرهتاوه ئاماژهمان بهوهشدا
ک���ه ئهنجامدان���ی ڕیفراندۆم بۆ مهبهس���تی
س���هربهخۆیی قۆناغێک���ه ل���ه قۆناغهکانی
گهیش���تن ب���هو ئامانج���ه ،ئهم���هش ئهوه
دهردهخ���ات ،ئهنجامدانی ڕیفراندۆم ئامڕازه
بۆ گهیش���تن به ئامانجێکی بااڵی نهتهوهیی
وهک درووستکردنی دهوڵهتو بەدەستهێنانی
س���هربهخۆیی .ئهوهش پاڵن���هره بۆ ئهوهی
پرۆسهکه لهم گۆش���هیهدا قهتیس نهکرێتو
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لۆگۆی بزووتنەوەی گۆڕان
ههنگاو بهرهو ئامانج���ه بااڵکه ههڵبگیرێت،
ک���ه دهوڵهتی کوردیو کیانی س���هربهخۆیه.
ئهگهر ئهمهش نهکرێت پرۆسهکه گرنگییهکی
ئهوت���ۆی نابێت .خۆ ئهگ���هر کار بۆ ئهوهش
بکرێت دیس���انهوه گرفتو ئاس���تهنگی زۆر
له بهردهم ئامانج���ه بااڵکه قووت دهبنهوه.
ههرچهنده بۆ گهیش���تن به ئامانجێکی بااڵی
وهک دهوڵهتو س���هربهخۆیی بهبێ گرفتو
ئاستهنگ نابێت ،بهاڵم گرفتیش جۆرو قهبارهو
جیاوازیان ههیه ،بهشێوهیهک ههندێ گرفتو
ههڕهش���ه له ئارادان کە ئهوهشی له ئێستادا
ههی���ه لهباری دهبات ،ئهو کات باجهکه لهو
نرخه قورس���ترو زیان بهخش���تر دهبێت که
دهیدهیین.
ڕهگ���هزو پای���ه گرنگهکان���ی دهوڵ���هت،
ئاستهنگهکانی بهردهم سهربهخۆیی ههرێمو
ڕێگهی دهربازبوون لێیان
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یهکهم :ڕهگهزهکانی دهوڵهت:
له چوارچێوه کالسیکییهکهدا چهند ڕهگهز یان
توخمێکی سهرهکیو گرنگ ههن وهکو پێش
م���هرج بۆ بوون به دهوڵ���هت ،که ئهوانیش
بریتین له؛
 .1گ���هل ،وهک ژمارهیهک���ی پێویس���ت له
دانیشتوان.
 .2خ���اک یان ههرێ���م ،وهکو س���نورێکی
جووگرافی که ئهو دانیش���توانهی له س���هر
دەژی.
 .3حکومهت یان دهس���هاڵتی سیاس���ی ،واتا
سیستمێکی سیاسی که گوزارشت له ویستی
یاس���ایی دهوڵ���هت ب���کاتو کاروبارهکانی
بهڕێوهببات.
 .4سهروهری****(ناوخۆییو دەرەکی)،
ب���هو مانایهی دهوڵهت بتوانێت بااڵدهس���ت

بێتو لهژێ���ر هەژمونی هیچ دهس���هاڵتو
یهکهیهکی دهرهکی دیکهدا نهبێت.
ئهگهر چی ئهمانه ڕهگهزی سهرهکی دهوڵهتن،
بهاڵم به ش���ێوهیهکی ڕێژهیی دهس���تهبهری
مان���هوهی دهوڵهت دهک���هنو ناتوانن تهنیا
فاکت���هر بن بۆ بههێزیو خۆڕاگری دهوڵهت،
چونکه ههریهک لهو ڕهگهزانه (گهل ،ههرێم،
دهسهاڵتو سهروهری) لهڕووی جۆرییهوه له
دهوڵهتێکهوه بۆ دهوڵهتێکی دیکه دهگۆڕێت.
سهرهڕای ئهوهی پایهکانی (ئابووری ،یاسا،
سهربازی ،ئیداری ،پهروهرده ،کۆمهاڵیهتیو
دیبلوماس���ی...هتد) ،بڕیار له بههێزی یان
الوازی دهوڵهت دهدهن.
دووهم :ڕهگهزهکانی دهوڵهت وهک ئاستهنگ
له بهردهم سهربهخۆییدا:
ههرچهن���ده ههرێم���ی کوردس���تان لهروێ
زه سهرهکییهکانی
ش���کڵییهوه خاوهنی رهگه 

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

دهوڵهته ،بهاڵم بۆ ههر یهکێک لهو رهگهزانه
کێشهی تایبهتی ههیه ،بۆ نمونه له ڕووی؛
 .1گ���هل ،دهوڵهت���ی ک���وردی دووجار له
بهش���ێکی گهلهک���هی دادهبڕێ���ت ،جارێک
ل���ه گهلی کوردس���تانی گهوره که بهس���هر
واڵتانی تورکیا ،ئێرانو س���وریا دابهشبووه،
جارێکیش ل���هو ژماره دانیش���توانهی که له
ناوچه جێناکۆکەکانی باش���وری کوردستاننو
گهورهتری���ن گرفتی ئ���هو دهوڵهته کوردییه
دهبێت.
 .2خاک ی���ان ههرێم ،ئ���هو تێڕوانینهی بۆ
دوورکهوتنهوه له بهش���ی زۆری گهلی کورد
ههیه ،بۆ خاکیش ڕاس���ته بهتایبهت بهشێکی
گرنگی خاک���ی ناوچه جێناکۆک���ەکان که له
خاک���ه دهوڵهمهندهکانی دنیایه له س���امانی
سروشتیدا.
 .3دهس���هاڵتی سیاس���ی ،ئهگ���هر ئ���اوڕ له
ئهزموونی  24س���اڵ ی ڕاب���ردووی حوکمڕانی
ههرێم نهدهینهوهو نمونهی شهڕی ناوخۆ و
دوو ئیدارهیی وهرنهگرین که به ههردووکیان
 15-20ساڵی خایاندو ئێستاش ئاسهوارهکانی
دیاره .ئهم دۆخهی ئێستای دهسهاڵتی سیاسی
ب���ه نمونه وهربگرین که باس له ئهنجامدانی
ڕیفراندۆم دهکرێت ئهوا؛
س���هرۆکایهتی ههرێم ،بهپێی یاس���ای ژماره
()1ی س���اڵی  2005س���هرۆکایهتی ههرێمی
کوردستان سهرۆکی ههرێم سهرۆکی یهکهمی
دهسهاڵتی جێبهجێکردنهو نوێنهرایهتی ههرێم
دهکات له ناوخۆ دهرهوهدا ،ئێستا ئهم پۆسته
کێش���هی یاس���ایی ههیهو بهپێی یاسا ماوهی
سهرۆکایهتییهکهی کۆتایی هاتووهو ئاماده نیه
کورسییهکهی چۆڵ بکات.
پهرلهمان���ی کوردس���تان ،بهپێ���ی بڕگ���ەی
( )2م���اددەی ( )56لە یاس���ای هەڵبژاردنی
پەرلەمانی كوردس���تان ژمارە ()1ی س���اڵی
 1992و بهپێ���ی بڕیاری ژماره ()1ی س���اڵی

 2005مهرجهعی پرس���ه چارهنوسسازهکانی
گهلی ک���ورده ل���ه ههرێمی کوردس���تاندا.
بهپێی ئ���هم دهقهش پهرلهم���ان مهرجهعی
پرسی پرۆسهی ئهنجامدانی ڕیفراندۆمه نهک
سهرۆکی ههرێم ،له ئێستادا ئهم دامهزراوهیه
پهکخراوهو کودهتای سیاسی له الیهن پارتێکی
سیاسییهوه بهسهر سهرۆکایهتییهکهیدا کراوه.
حکومهت���ی ههرێمی کوردس���تان ،کابینهی
ههش���تهمی حکومهتی ههرێمی کوردستان،
که به کابینهی بنک���هفراوانیش ناودهبرێت،
له ئێس���تادا ل���ه قهیرانێکی قوڵ���ی داراییو
کارگێڕیدایهو هاوکات ب���ه بڕیاری مهکتهبی
سیاس���ی پارت���ی دیموک���رات ( )4وهزی���رو
سهرۆکی دهس���تهی وهبهرهێنانو ژمارهیهک
بهڕێوهب���هری گش���تیو پلە تایبەت���ەکان له
کارهکانیان دورخراونهتهوهو وهزیری کارهباش
دهستی لهکار کێشاوهتهوه ،ئهوهش ئاماژهیه
بۆ شهلهلی ئهم کابینهیهی حکومهتی ههرێم.
 .4سهروهری ،س���نووری جوگرافی ههرێمی
کوردستان سنورێکی داخراو دهبێت ،ئهمهش
ئام���اژه دهبێت بۆ الوازیی دهوڵهتهکهو هیچ
س���نورێکی ئ���اوی نابێت ،دراوسێکانیش���ی
ههریهک له عێراق ،س���وریا ،ئێرانو تورکیا
دهبن ک���ه میللهت���ی ک���ورد مێژوویهک له
چهوسانهوهو دهس���تێوهردانی ئهو واڵتانهی
ههیه له ه���هر چوار پارچهی کوردس���تان،
ئهمهش ههمیشه ههڕهش���ه دهبێت بۆ سهر
س���هروهری خاکی ههرێم .ئێشتاش ناتوانین
پارێزگاری لێبکهین ئێ���رانو تورکیا هەرکات
بیانەوێت سهروهری ههرێم پێشێلدەکهن.
جگه ل���ه ڕهگ���هزه بنهڕهتییهکانی دهوڵهت،
ئهو پایانهی لهم چهرخهدا بڕیار له بههێزیو
الوازی دهوڵ���هت دهدهنو زهمانهتی مانهوه
یان نهمانهوهی دهکهن بریتین له؛ بوارهکانی
(ئابووری ،سهروهری یاسا ،سهربازی ،ئیداری،
پهروهرده ،کۆمهاڵیهتیو دیبلوماسی...هتد).

کورد وهک ههر
نهتهوهیهکی دیک ه
خاوهنی ئهو مافهی ه
چارهنووسی خۆی
ڕهنگڕێژ بکاتو
بنووسێتهوه ،یاسای
نێودهوڵهتیش
جهختی لهو مافهی
بۆیه هیچ
کردۆتهوه .
کهسو الیهنێک بۆی
نیی ه له چوارچێوهی
تیۆریدا ئهو ماف ه
له گهلیکورد زهوت
بکات.
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لهم ڕوانگهش���هوه ههرێمی کوردس���تان له
دۆخێکی ت���هواو ناس���هقامگیردایهو ئهمهش
ڕاستییهکی ئاشکرایه ،بۆیه دهبێت ههرێمی
کوردستان له ههندێک بواردا ههنگاوی جدی
بنێ���تو ههندێک ئاس���تهنگیش تێپهڕێنێت.
پاشان کار بۆ ئهنجامدانی ڕیفراندۆمو ههوڵی
ڕاگهیاندنی سهربهخۆیی بدات.
س���ێیهم :ڕێگ���هی دهربازبوون ل���ە دیدی
پرۆگرامی سیاسی بزووتنەوەی گۆڕانەوە:
بزووتن���هوهی گ���ۆڕان ئهگهرچ���ی لهگهڵ
ئهنجامدانی ڕیفراندۆم���هو پهرلهمانتارهکانی
پرۆژهیان بۆ بڕیاری ئهنجامدانی پرۆس���هکه
ئامادهک���ردووه ،ه���اوکات ل���ه پرۆگرام���ه
سیاس���ییهکهیدا ل���ە بەش���ی تایب���هت ب���ه
ئامانج���ه نیش���تیمانیو دیموکراتییهکان���دا،
بهڕوونو ڕاش���کاوی دیدی خۆی لهم بارهوه
خس���تووهتهڕوو تێیدا هات���ووه که؛ "ئازادی
گهلی کوردستانو مافی بڕیاردانی چارهنوس،
به بڕیاردانی سهربهخۆیی کوردستانیشهوه،
ئامانجێک���ی ب���ااڵو س���تراتیجی بزوتنهوهی
گۆڕان���ه .گهلی کورد له پێناو ئهو ئامانجهدا
چهندین شۆڕشی بهرپاکردووه ،چهندین جار
ڕووبهڕووی جینۆس���ایدو ئهنفال کیمیاباران
و وێران���کاری بۆتهوه ،بهاڵم ئ���هو ئامانجه
نیش���تیمانیه بااڵیه تهنها به درووشم بهدی
نای���هت ،بهڵک���و پێویس���تی ب���ه ههنگاوی
کردهییه لهس���هر زهمینی واقع ،پێویس���تی
بهنیشتیمانی کردنی دامو دهزگاکانی ههرێمو
پاککردن���هوهی ههمو ئ���هو دامو دهزگایانه
ل���ه وهالی حیزبیو شهخس���یو بنهماڵهیی
بهرتهس���ک ،پێویس���تی ب���ه گهڕاندنهوهی
کهرکوکو ناوچهدابڕاوهکانه بۆ س���هر خاکی
ههرێم ،ترس���اندنی داگیرک���ران به ئهگهری
ڕاگهیاندنی س���هربهخۆ بهبێ زهمینهس���ازی
لهس���هر زهمینی واقیع ،بهبێ گهڕاندنهوهی
کهرکوکو ناوچهدابڕاوهکان ،بهبێ بنیاتنانی
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دامهزراوهی نیش���تیمانی ب���ان حزبی ،تهنها
دروشمێکی کرچه ،نه داگیرکهران دهترسێنێ،
نه ڕوحی بهرهنگاریش له ناوخۆدا دروست
دهکات".
زیاتر ل���هوهش له پرۆگرامهک���هدا هاتووه؛
"ههڕهشهی بێ ناوهڕۆک و ڕوپامایی ساخته
ب���ۆ داگیرکهران ئ���هو دوو گوتاره بوون که
س���هرکردایهتی دوو حزبه بااڵدهس���تهکهی
ههرێم ب���هردهوام پهیڕهوی���ان کردووه ،چ
لهن���او عێراق و چ لهگ���هڵ ئهو دهوڵهتانهی
دراوسێدا که کوردستانی گهورهیان بهسهردا
دابهش���کراوه .ئ���هو گوت���اره دو فاقەیەی
سهرکردایهتی کورد ،جگه لهوهی هاواڵتیان
له ناوخ���ۆی ههرێمدا متمانهی���ان پێ نیه،
ل���ه دهرهوهی ههرێمیش هی���چ ئیلهامێکی
نهبهخشیوهته کوردانی پارچهکانی تر"
لهم س���ۆنگەیەوە ل���ە پرۆگرامی سیاس���ی
بزوتنهوهی گۆڕاندا هاتووە؛
 .1پێویس���تی ب���ە بەنیش���تیمانیكردنی
دامەزراوەكانی هەرێمو پاككردنەوەی هەموو
ئەو دامەزراوانەیە لە وەالئی حزبیو شەخسی
بەرتەسك .هاوکات پێویستی بە پەیمانێکی
نیشتیمانی نووس���راوە لە شێوەی دەستور و
كۆمەڵێك یاسادا ،كە كۆدەنگی نیشتیمانییان
لەسەر بێت ،بەئامانجی ڕێكخستنی پرۆسەی
سیاسیو ڕێكخس���تنی پەیوەندیو ملمالنێی
نێ���وان هێ���زە سیاس���ییەكان ،لە س���ایەی
كۆمەڵێك دامەزراوەی نیش���تیمانیدا ،وەك
ئیدارەی نیش���تیمانی ،س���وپای نیشتیمانی،
ئاسایشی نیشتیمانیو دادگای نیشتیمانی ،كە
دامەزراوەی هەموان بن.
 .2پێویستی بە پتەوكردنی ژێرخانی ئابووری
و دابینكردنی ئاش���تی كۆمەاڵیەتییە لەنێوان
چین و توێژو ناوچە جیاوازەكانی هەرێمدا،
بەجۆرێك هەموو تاكێكی هەرێمی كوردستان
هەس���ت بە النیكەمی دادی كۆمەاڵیەتی و

دادی ئاب���ووری بكات ،هەس���ت بە بوونی
دەرفەتی گونجاو و یەكسان بۆ خۆپێگەیاندن
و س���وودوەرگرتن ل���ە بودجەی گش���تی و
سامانی سروشتی نیشتمانەکەی بكات.
 .3پێویس���تی بە گەڕاندن���ەوەی كەركوكو
خانەقینو ش���ەنگارو ناوچە کوردس���تانییە
کێشە لەسەرەکانە بۆ س���ەر خاكی هەرێم،
كوردستانی س���ەربەخۆ بەبێ گەڕاندنەوەی
ئ���ەو ناوچانە (ك���ە نزیكەی نی���وەی خاكی
هەرێم دەكات) كیانێكی دابەشبو و ناتەواوی
لێ دروست دەبێت.
 .4پێویس���تی بەدام���ەزراوەی مەدەن���ی
و ڕۆش���نبیری ،زمان���ی فەرم���ی ،میدیای
نیشتیمانیو زانكۆی نیشتیمانییە ،پێویستی بە
ئازادكردنی كۆمەڵگەی مەدەنییە ،بەجۆرێك
تاك ل���ە ئینتنم���ای خێڵەك���ی و ناوچەیی
بەرتەس���ك دەرب���از بێت و ببێت���ە خاوەن
ئینتمایەكی ئاسۆیی بۆ گەل و نیشتیمان.
 .5پرۆگرامی سیاس���ی بزوتن���ەوەی گۆڕان
پش���تیوانی هاواڵتیانی كوردستان دەكات بۆ
ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی هەرێمی كوردستان
لەرێگ���ەی بەدیهێنانی ئەو پێداویس���تیانەی
سەرەوە.
 .6بزوتنهوهی گۆڕان ئامانجی نیشتیمانی له
ئامانجی دیموکرات���ی جیاناکاتهوه ،بنیاتنانی
قهوارهی کوردس���تان ل���ه بنیاتنانی قهوارهو
کەس���ایەتی تاک جیاناکاتهوه .دامەزراندنی
هەرێمێك���ی بەهێز ،كە بەرگەی هەڕەش���ە
دەرەكیی���ەكان بگرێت ،بە ئازادكردنی تاكو
چەسپاندنی سیستمی دیموكراتی لە ناوخۆدا
دەستپێدەكات ،چونکه گەلی ئازاد بەرهەمی
مرۆڤی ئازادە ،تا بڕی هەس���تكردنی مرۆڤ
بە ئ���ازادیو دادپ���ەروەری ل���ە واڵتەكەی
خۆیدا زیاتربێت ،پەیك���ەرەی كۆمەاڵیەتیو
ق���ەوارەی نیش���تیمانی بەهێزت���رەو توانای
بەرەنگاربونەوەی زیاتر دەبێت.
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 .7پاوانكردنی بەرهەمی س���ەروەرییەكانی
رابردوو ،پیرۆزییەكانی گەلەكەمان ،لەالیەن
هەر هێز ،كەس ،خێزان ،بنەماڵەیەكەوەبێت،
دیموكراس���یو
س���ەرەتاكانی
دژی
نیشتیمانپەروەریو کوردایەتییە .وەفاداری بۆ
ڕەنجو قووربانیدانو گیانبەخشینی ڕۆڵەکانی
گەلەكەمان لە مێژووی دووروو نزیكدا ،ئەوە
دەخوازێت كە دەس���تکەوتەکان بەیەكسانی،
بەس���ەر هەموو هاوواڵتیانی كوردس���تاندا
دابەش ببێت و هی���چ كەسو الیەنێك بۆی
نەبێت بەتەنها خۆی بكاتە خاوەنیان.
 .8بزووتن���هوهی گ���ۆڕان لهس���هر بنهمای
هاواڵتیب���وون مامهڵ���ه لهگ���هڵ چهمک���ی
نیش���تیمانو نیش���تیمانپهروەری دهکات،
هاواڵتیانی کوردس���تان سهر به ههر ناوچهو
خێڵ و پێکهات���هو بنهماڵهیهک بن ،له ههر
تهمهنێک���دا ب���نو لە ه���هر ڕهگهزێک بن،
ههڵگ���ری ههر فیک���رو عهقیدهی���هک بن،
خاوهن���ی ه���هر پێگهیهک���ی کۆمهاڵیهتیو
ئابوریو ههر پێش���ینەیەکی سیاسی بن ،له
مافو ئازادیدا یهکسانن.
 .9کۆمەڵگەی كوردس���تانی مێژوویەكی تاڵی
لەگەڵ دیاردهی پاوانكردنی نیشتیمانپەروەری،
بەشینەوەی خیانەتو تۆمەت لەنێوان هێزە
سیاس���یەكاندا ههیه ،ئهم دیاردهیه هۆكاری
سەرەكی هەڵگیرس���انی شهڕی ناوخۆ بووە،
هۆكاری پێكدادانی نێوان ئەو پارتو هێزانە
بووە ،كە ئاسایش���ی نیش���تیمانیو ئاسایشی
حزبی���ان تێكەڵكردوە ،ه���ۆكاری لێكترازانی
پەیكەری كۆمەاڵیەتیو الوازبوونی هوشیاری
نیش���تیمانی بووە .بەپێ���ی پرۆگرامەکەی،
بزوتن���هوهی گۆڕان بڕوایوای���ه لەبری حزبە
سیاس���ییەکان دەبێ���ت پەرلەم���ان و دەزگا
شەرعییەکانی نوێنەرایەتیکردن ،بۆ بڕیاردان
لەسەر پرس���ە نیش���تیمانییەکان مەرجەعی
نیش���تیمانیو یاس���ایی بن ،لە بابەتی پرسی

چارەنووسی سیاس���ی ،ئاسایشی نیشتیمانی،
پەیوەندی نێوان هەرێمی كوردستانو بەغدا،
پەیوەندی نێوان هەرێمو واڵتانی دراوس���ێو
جیهانی دەرەوە بەگشتی.
 .10س���هبارهت بهکێش���هی ڕهوای کورد له
باکورو خۆرههاڵتو خۆرئاوای کوردس���تان،
بەپێی پرۆگرامەکە سیاسییەکەی ،بزوتنهوهی
گۆڕان هۆش���یارە لەئاس���ت ئەو پەیوەندییە
تێکچ���ڕژاو و ئاڵ���ۆزەی ،ک���ه هەرێم���ی
كوردس���تان دەبەس���تێتەوە ب���ە واڵتان���ی
دراوس���ێوە ،لەئاس���ت ئ���ەو واقیعەی ،كە
هەرێمی كوردستانی خستووەتە بەردەم دوو
ئەركی جی���اواز؛ لەالیەكەوە دەبێت پابەندی
هاوس���ۆزی نەتەوەیی بێت لەگەڵ نەتەوەی
كوردی دابەش���بوو بەس���ەر ئەو واڵتانەدا،
لەالیەكیش���ەوە دەبێ���ت وەك هەرێمێك���ی
س���ەر بە كۆماری عێراقی فیدراڵ ،پابەندی
یاس���ا نێودەوڵەتییەكان بێتو رێز لە سنورو
سەروەری ئەو واڵتانە بگرێت.
 .11بزووتنهوهی گۆڕان بڕوایوایه گەشەدان
بە دامهزراوە نیشتیمانی ،سیاسی ،كولتوری
و نیش���تیمانییەكانی ناوخ���ۆی هەرێ���م،
هاوكات لەگ���ەڵ دامەزراندن���ی پەیوەندی
دۆس���تانە لەگ���ەڵ دەرەوە لە س���ەربنەمای
هاوس���ێیەتی هاوب���ەش و بەرژەوەن���دی
هاوب���ەش ،دوور ل���ە بەكارهێنان���ی زمانی
ڕووپامایی س���اختە یان هەڕهشهی وههمی
دەبێ���ت .چونکە ئەمە دەبێت���ە زەمانەتێكی
سیاس���یو یاس���ایی بۆ دڵنیاكردنەوەی ئەو
واڵتانە س���ەبارەت بە ئاشتیخوازی قەوارەی
هەرێم ،لەهەمانكاتیشدا ئیلهام دەبەخشێتە
كوردانی ئ���ەو واڵتانە تا خەباتی دیموكراتی
لەپێناو هاتن���ەدی ئامانجەكانیان پێڕهوبكەن،
بەو جۆرەی خۆیان بڕیاری لەس���ەردەدەن،
بێئ���ەوەی حزبهکانی هەرێمی كوردس���تانی
عێراق ماف���ی دەس���تێوەردانو بڕیاردانیان

ئهنجامدانی
ڕیفراندۆم مهرج
نییه بۆ گهیشتن ب ه

سهربهخۆیی ،بهاڵم
ڕێگهیهکی ڕهوای ه
ی واڵتانی
ک ه زۆرینه 
جیهان له سەدەی
نۆزدە بەدواوە
بهکاریان هێناوه،
وهک پرۆسهیهکی
دیموکراتی
بۆ گهیشتن
بهخواستهکانیان
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لەوبارەیەوە هەبێت.
 .12بنیاتنانی ههرێمێکی بههێز پێویس���تی
ب���ه بەنیش���تیمانیکردنی دامهزراوەکان���ه،
بهتایبهت���ی دامهزراوە س���هربازی و ئهمنی
و ههواڵگریەکان ،بۆ ئ���هوهی ببنه ئامرازی
بەرگریكردن لە خاكو قەوارەو دابینكردنی
ئاسایش���ی هاواڵتی���ان ،ن���هک ئام���رازی
س���ەركوتكردنو پاکتاوکردن���ی حس���اباتی
سیاس���ی و حزبی و س���یخوڕیکردن بهسهر
هاواڵتیان���هوه .سیس���تمی ئەمنی له ههرێم
سیس���تمێكی نادیموكراتو ناشارس���تانییە،
هێزی چەك���دارو دەزگا نهێنییەکان ،لەبری
ئینتیما بۆ نیش���تیمانو گ���ەل ،ئینتیمایان بۆ
حزب ،لەناو حزبیشدا ئینتیمایان بۆ دەستەو
گروپی نهێنی ،لەناو ئەوانەشدا ئینتیمایان بۆ
کهسانی دەستڕۆیشتو هەیە.
 .13بەپێ���ی پرۆگرامەک���ە سیاس���ییەکەی،
بزوتنهوهی گۆڕان لهو بڕوایهدایه دڵس���ۆزی
بۆ نیش���تیمان ،پێویستی بە گۆڕینی ڕیشەیی
سیس���تمی سیاس���یو بەنیش���تیمانیکردنی
دەس���ەاڵتەکانی حکوم���ەتو پەرلەم���انو
دادوەرییە ،هەروەها بە بەنیش���تیمانیکردنی
هێزە چەكدارەكانو دامەزراوەكانی ئاسایشو
سەرلەنوێ ئامادەكردنەوەی ئەو دامەزراوەو
هێزانەیە ،بەجۆرێك ببنە قەڵغانی پاراستنی
قەوارەی نیشتیمانی ،كۆمەڵگەی شارستانی،
دەوڵەتی یاساو سیستمی دیموكراتی ،هێزی
چەکدار زیاتر گرنگی پێبدرێت ،بەشێوەیەک
کە هێزەچەکدارەکان خوازیاری ئەوەبن ،کە
لە بری هێزی حیزبی هێزی نیشتیمانیبن.

دهرهنجام :
 .1ئهوهی لهم لێکۆڵینهوهیهدا هاتووه شتێک
نییه س���هرکردایهتی سیاس���ی کورد لێی بێ
ئاگابێ���ت ،خۆ ئهگهر ب���ێ ئاگاشبێت ئهوه
مهترس���ییهکی گهورهی���ه ،بهتایبهت بۆ ئهو
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الیهنو کهسایهتییانهی بانگهشهی ئهنجامدانی
ڕیفراندۆم ی���ان ڕاگهیاندنی س���هربهخۆیی
کوردستان دهکهن.
 .2ئهوهی گومانی لەسەر پرۆسەی ڕیفراندۆمی
هەرێمی کوردستان درووستکردووە ،بریتییە
لە دیاری نهکردنی کاتو سنووری جوگرافی
ئهنجامدانی پرۆس���هکه ههنگاو نهنانی جدی
و کرداری بۆی.
 .3ئهگهر ههوڵهکان بۆ دهوڵهت نهبێتو له
ههنگاوی یهکهمدا بۆ ئهنجامدانی ڕیفراندۆم
بێت ،وهک لهدوایی���ن لێدوانی بارزانیدا له
بارهی پرس���ی ڕیفراندۆم���هوه هاتووه "ئەو
ڕیفراندۆمە بە مانای دەستبەجێ ڕاگەیاندنی
دەوڵەت نییە ،بەڵكو بۆ ئەوەیە كە ئیرادەو
ڕای گەلی كوردس���تان لەبارەی چارەنووسی
خۆی بزاندرێت" .ئ���هوه به دڵنیاییهوه ڕای
گهلی کورد ئاشکرایهو بهڵگهش ئهو ڕاستییه،
ڕیفراندۆم���ه نافهرمییهکهی س���اڵی ()2005
ه ،بهاڵم داننهنان به پرۆس���هکهدا بهتایبهت
لهسهر ئاستی نێودهوڵهتی یان سهرنهکهوتنی
لهم دۆخه ههستیارهی کوردی تێکهتووه له
بههاو نرخ���ی دهوڵهتهکهش کهم دهکاتهوهو
ههنگاوێک���ی گهورهش دورمان دهخاتهوه له
ئامان���جو زهرورهته نهتهوهییهکهی کە چهند
نهوهیهک له پێناوی جهنگاون.
 .4دهوڵ���هت یان ڕیفران���دۆم کااڵیهک نییه
ب���ۆ بازرگان���ی سیاس���یو بهکارهێنانی بۆ
بهرژهوهن���دی ک���هس ،گ���روپ ،الیهنێکی
سیاسی ،بهڵکو دهبێت دهوڵهت بۆ ههموان
بێتو له پێن���او نهوهکانی داهاتووش بونیاد
بنرێ���تو لە پێن���او راگەیاندنی���دا کاری لە
پێشینەو زەمینەسازی بۆ ئەنجامبدرێت.
لەبەرئەوە پێویس���ته هانگاو بۆ قایمکردنی
پایهکانی دهوڵهت بنرێت ،لهبری بهکارهێنانی
پرس���ی دهوڵهت بۆ قایمکردنی پایهی کهس
یان الیهنێکی سیاس���ی ،یان بۆ ش���اردنهوهو

خۆ دهربازکردن ل���ه قهیران ،چونکه ئهگهر
ب���هم دۆخه نالهب���اره سیاس���یو ئابووریو
کۆمهاڵیهتی...هت���د ،ک���ه ههی���ه دهوڵهت
ڕابگهیهنرێت بهبێ ئهوهی ئاستهنگیش بێته
ڕێگهی (که ئهمه مهحاڵه) ئهوه ئهو دهوڵهته
کوردیه لهڕیزی داواوهی واڵتانی دنیا دهبێت
بۆ ش���هفافیهتو له ڕیزی ههره پێش���هوهی
دهوڵهتانی جیهان دهبێت بۆ گهندهڵی .ئەشێ
نمونەی باشوری سودان دووبارە ببێتەوە ،کە
لە ئێستادا ئەو گرفتەیان هەیە.
 .5ئەولەوی���ەت لەم س���اتەدا باش���کردنی
دۆخی ئاب���ووریو کاراکردنەوەی پەرلەمانو
چاالککردن���ی حکومەت���ی هەرێم���ە نەک
ڕیفراندۆم.
 .6بارزانی س���ەرەڕای ئەوەی لە ئێس���تادا
بە ناش���ەرعی لە پۆستەکەیدایە ،یاسایەکیش
نییە ئەو دەس���ەاڵتەی پێب���دات کە بڕیار بۆ
ئەنجامدان���ی ڕیفراندۆم ب���دات ،بەڵكو پێی
یاس���ای هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردس���تان
ژم���ارە ()1ی س���اڵی  ،1992بەپێی بڕیاری
ژم���ارە ()1ی س���اڵی 2005ی دەس���ەاڵتی
پەرلەمانی كوردستانە.
 .7ئهگهر بهکارهێنانی بابهتی ڕیفراندۆم له
ئێستادا بۆ ههڕهشهکردن له ناوهند نهبێت،
لهپێناو مانهوه نهبێت له دهسهاڵت ،یان بۆ له
بیربردنهوهی قهیرانه سیاسییو ئابورییهکان
نهبێ���ت لههاواڵتی���انو له پێن���او دهوڵهتی
کوردی بێت .ئهوا دهوڵهت پێویس���تی بهو
بناغه پتهوه دهبێت که پێشترباس���کرا ،بهم
پێیهش دهوڵ���هت پێویس���تی بهئامادهکاری
باش���ترو جدی تر ههی���ه .وهک ئهوهی له
ئێستادا ههیه.
 .8پەرلەم���انو کۆمس���یۆن وەک دوو
دام���ەزراوەی پەیوەندی���دار ب���ە بابەت���ی
ڕیفراندۆم���ەوە ،پەکخ���راون ،ل���ە کاتێکدا
ئەنجامدان���ی ڕیفران���دۆم کاری ئ���ەم دوو
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دامەزراوەیەیە.
سوپاس و پێزانین
بەن���اوی ژوری توێژین���ەوەی سیاس���ییەوە
سوپاس���ی هەریەک ل���ەو بەڕێزانە دەکەین
کە پێ���ش باڵوکردنەوەی ئ���ەم توێژینەوەیە
خویندنەوەیان بۆ کردووەو بە تێبینییەکانیان
دەوڵەمەنیان کردووە:
بەڕێزان؛
 د .بایەزید حەسەن بورهان ڕەشید گوڵە د .بەهار محمود حاکم شێخ لەتیف ستەم کامیلس���وپاس بۆ هەم���وو ئ���ەو بەڕێزانەش کە
هاوکاربوون ئەگەر بە تێبینییەکیش بێت.

سهرچاوهکان
 .1د .بوره���ان ا .یاس���ین ،عیراق���ی دوای
سهدام وچارهنووس���ی باشووری کوردستان،
چاپخانهی هاوار ،دهۆک.2008 ،
 .2دهیڤدفلیپس و نانس���ی س���ۆدهربێرگ،
(ڕاپۆرتی تاسک فۆرس) بونیادنانی دهوڵهت
له کوردستانی عێراقدا ،و :م.هاوڕێ حسن
حمه و فهرهاد حس���ن ،دهزگای میللهت بۆ
توێژینهوه ،چاپی یهکهم ،سلێمانی.2015 ،
 .3ڕایمۆن���د گارفی���ل گیتی���ل ،زانس���ته
سیاس���ییهکان ،و :ڕێبین ڕهسوڵ و موحسین
ئهدیب ،چاپی یهکهم ،سلێمانی.2010 ،
 .4کۆمهڵێک نوس���هر ،پرس���ه سیاس���ی و
قهیرانه هاوچهرخهکان "ئەگەرەكانی بەردەم
س���ەربەخۆیی كورد و هەڵوێستی هەرێمی
ونێودەوڵەتی -ئ���ا .گهیالن عهباس" ،ژوری
توێژینهوهی سیاسی بزوتنهوهی گۆڕان ،چاپی
یهکهم ،سلێمانی.2015 ،
 .5پرۆگرامی سیاسی بزوتنهوهی گۆڕان.
 .6د.س���ەردار عەزی���ز ،بۆچ���ی ڕیفراندۆم

هەڵەیە؟ ،الپەرەی تایبەتی نوس���ەر لە تۆڕی
کۆمەاڵیەتی فەیس بووک.
 .7پهیامی نهوش���یروان مس���تهفا بهبۆنهی
جهژنی ن���هورۆزهوه ،20/3/2012 ،لەس���ەر
پێگەی ئەلیکترۆنی:
http://archive.sbeiy.com/Detail.
aspx?id=5275&LinkID=59
 .8پەیامی س���ەرۆكی هەرێمی كوردستان بە
بۆنەی جەژنی نەورۆزی نەتەوەیی ،لەس���ەر
پێگەی ئەلیکترۆنی:
http://www.presidency.krd/kurdish/
=articledisplay.aspx?id=830G5e8rYsE
 .9پەیامێك لە سەرۆكی هەرێمی كوردستان،
لەسەر پێگەی ئەلیکترۆنی:
h t t p : / / w w w . p r e s i d e n c y.
k r d / k u r d i s h / a r t i c l e d i s p l a y.
=aspx?id=1eOGMdzlR3E
 .10س���ەرۆكی بزووتن���ەوەی ریفران���ۆدم
لەهەرێمی كوردستان :لە ساڵی  2005زیاتر
لە  98%خەڵك لە گەڵ سەربەخۆیی بوون،
لەسەر پێگەی ئەلیکترۆنی:
http://www.nuche.net/?p=58197
 .11عهلی باپیر،ههنگاوهكانی زهمینهسازیی
ب���ۆ دهوڵهتی كوردس���تان ،لەس���ەر پێگەی
ئەلیکترۆنی:
http://www.r-komalsoran.ga/2016/02/
blog-post_4.html
 .12گۆران ئازاد ،بۆ ڕیفراندۆم پێویس���تمان
به ئاش���تهوایی و پهرلهمان ههیه ،لەس���ەر
پێگەی ئەلیکترۆنی:
http://www.speemedi
a.com/dreja.
aspx?Jmare=29048&Jor =1
 .13یاسای ژماره ()4ی ساڵی  2014یاسای
كۆمس���یۆنی بااڵی سهربهخۆی ههڵبژاردن و
ڕاپرسی ،لەسەر پێگەی ئەلیکترۆنی:
http://perleman.org/files/

articles/020914010617.pdf
 .14دستور جمهوریه العراق.2005 ،
 .15العه���د الدولی الخاص بالحقوق المدنیه
والسیاسیه ،المؤرخ  16كانون االول.1966/
 .16العهد الدولی الخاص بالحقوق االقتصادیه
واالجتماعی���ه والثقافیه ،الم���ؤرخ  16كانون
االول.1966/
 .17منضمه س���تاندارد بالتع���اون مع دائر
المنضمات غی���ر الحكومیه ،مل���ف قانونی
"حق تقریر المصیر لش���عب كوردستان وفق
القوانین الدولیه.
 .18بس���ام عبدالرحمن المش���اقبه ،معجم
المصطلحات البرلمانیه والدبلوماس���یه ،ط،1
عمان دار المأمون للنشر والتوزیع.2011 ،
 .19إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب
المس���تعمره ،اعتمد بموجب قرار الجمعیه
العام���ه  1514من  14كانون االول/دیس���مبر
 ،1960علی الموقع االلکترونی؛
http://www.un.org/ar/decolonization/
declaration.shtml
 .20عبدالس���تار رمضان ،رؤیه قانونیه حول
االس���تفتاء وحق تقریر المصیر ،علی الموقع
االلکترونی؛
http://www.xendan.
org/arabic/drejaWtara.
aspx?NusarID=21&Jmara=27
 .21معنی كلمه استفتاء فی معجم المعانی
الجام���ع والمعجم الوس���یط  -معجم عربی
عربی ،علی الموقع االلکترونی؛
http://www.almaany.com/ar/dict/ar...ar/%D8%A7%
Declaration of independence - .22
Wikipedia, the free encyclopedia, at
;the site
https://en.wikipedia.org/wiki/
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ێ دەوڵەت
سەربەخۆییەكی ب 

د .شەونم یەحیا
مامۆستای زانکۆ
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گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

لە ڕوانگەی "توماس هۆبز"ەوە دەوڵەت درووستكراوی دەستی تاكە لە ئەنجامی گرێبەستی
كۆمەاڵیەتییەوە ،دەتوانرێت دەوڵەتێكی عەقاڵنی بوونیادبنرێت ،عەقاڵنیبوون بەرهەمی
لۆژیكە ،عەقڵ پێوەری ڕاستییە و تاكە سەرچاوەی مەعریفەیە لەجیاتی هەست ،هۆبز
هەوڵی دۆزینەوەی پرەنسیپەكانی عەقاڵنی دەدات كە سیاسەتێكی مەدەنیانەی لەسەر
بوونیادبنێت ،وەكو چۆن الی كانت تیۆری ڕەوشتی سیاسی لە سەربنەمای تێگەیشتن بۆ
سروشتی مرۆڤ دامەزراوە.
ب��ەڕای هۆبز "مرۆڤەكان لە دۆخ��ی ب 
ێ
دەوڵەتی دا چارەنووسیان ونە ،واتا تەنیا
لەناو دەوڵەتدا مرۆڤەكان چارەنوسیان گەشە
دەكات" ،چونكە الی ئەو بەر لە دروستبوونی
دەوڵ���ەت ،كۆمەڵگەی مەدەنی لەدۆخی
سروشتدایە .بەپێی ئەو تێۆرەبێت هەرێمی
كوردستان ئێستا لە دۆخ��ی سروشتدا،
چونكە نە دەوڵەتە و نە لە چوارچێوەی
دەوڵەتێكی هەقیقی دایە ،ئەمڕۆ دەوڵەتی
زۆرینەی شیعە لە عێراق مانای دەوڵەتی
هەقیقی و دەوڵەتی هاوواڵتیان ناگەیەنێت.
هەروەها لە تێزەكەی هیگڵ دا "دەوڵەت
بەرزترین قۆناغی گەشەسەندنی كۆمەڵە،
لەم دۆخەدا مرۆڤەكان پێوەرە ڕەوشتییەكان
ب��ەرام��ب��ەر ب��ەی��ەك��ت��ر پ��ەی��ڕەو دەك���ەن،
چونكە هەر تاكێك بە تاكێكی دیكەوە
بەستراوەتەوە ،دەوڵەت بۆ پاریزگاریكردن
لە موڵكداری تایبەت دروست دەكرێت،
"بەالی هێگل ،لەدۆخی دەوڵەتبووندا تاك
بە ئ��ازادی دەگ��ات" پێموایە مەرج نییە
تاك لە هەموو فۆرمی دەوڵەتبووندا بە
ئازادی بگات ،یەكەم شت ئازادی بریتییە
لە گۆڕان كە بەسەر ژیانی تاك بەشێوەیەكی
تایبەت و كۆمەڵ بەشێوەیەكی گشتیدا دێت،
چونكە لە دەوڵەتی ناعقاڵنی و دكتاتۆری و
دەسەاڵتی تاكڕەویدا هاواڵتیان ئازاد نین،
دەكەونە ژێر كۆنترۆلی یاساكانی ئەو دەڵەتە
و سانسۆر بەسەر تەواوی دامەزراوەكان و
ژیانی هاواڵتیاندایە ،هەوەها دەڵێت "تاك

دەبێت پەیڕەوی تەواو لە دەوڵەت بكات،
"لێرەشدا دووب���ارە م��رۆڤ ئ��ازادی خۆی
لەدەست دەدات بەتایبەتی ئەگەر یاساكان
لەگەڵ پێداویستییەكانی ئەو نەبێت ،چونكە
ئ��ەوەی دەوڵ��ەت و ه��اوواڵت��ی بەیەكەوە
دەبەستێتەوە ،یاساكانە لە چوارچێوەی ئەو
دەوڵەتەدا .
ئ��ازادی تاك جیاوازە لە سەربەخۆیی و
سەربەخۆیش لە دەوڵ��ەت ،ئەگەرچی لە
هەندێک حاڵەتدا پەیوەندییەكی دیالێكتیكی
بەیەكەوە گرێیان دەدات .ئازادی بریتییە
لە گۆڕان بەسەر ژیانی هاوواڵتیان بەرەو
دۆخێكی باشتر ،سەربەخۆیی كاتی دەرچوونی
كۆمەڵە لە دۆخێكی دیاریكراودا ،سەربەخۆیی
حاڵەتی ب��ە كۆمەڵە چ لەچوارچێوەی
هەرێمێك ،یان دەوڵەتێكی دگیركراوە بێت،
زۆر بە دەگمەن هەندێک لە واڵتان دوای
سەربەخۆییان بەرەو دیموكراسی ،ئازادی،
ڕێزگرتن لە بۆچوون و مافی هاوواڵتیان
چوونە ،وەكو فریدریك فون هایك زانای
نەمسایی دەڵێت "ڕۆژی سەربەخۆیی مەرج
نییە الی هەموو میللەتێك ڕۆژی خۆشی و
بەختەوەری و شانازیكردن پێیەوە بێت"
ئەمەش بۆمان ڕووندەبێتەوە كە سەربەخۆیی
شتێكە و دەوڵ��ەت شتێكی دیكەیە ،وەكو
بادیۆ دەڵێت "سەربەخۆیی مانای دەوڵەت
ن��اگ��ەی��ەن��ێ��ت" ك��ەوات��ە دەوڵ����ەت دوای
سەربەخۆیی دێت ،دەوڵەت قۆناغی دوای
سەربەخۆییە كە ئەمەش یان دەوڵەتیكی

حەقیقی یان درۆینەی لێ درووست دەبێت.
دەوڵەتی سەربەخۆش بەمانای دەوڵەتی
حەقیقی یان عقاڵنی ناێت.
واڵت��ان��ی ك��ەن��داو ب��ۆ نمونە دەوڵ��ەت��ی
س��ەرب��ەخ��ۆی��ان ه��ەی��ە ،ب���ەاڵم ئەكتەری
كۆمەاڵیەتی وابەستەیە بە كۆمەڵێ عورف
و عادات و ئاین كە زەحمەتە بتوانێت بە
ئاسانی لێی دەرباز بێت .ئەو هەستدەكات
ئازاد نییە لە ژیانی ڕووبەڕووی كۆمەڵێك
بەربەستی (سیاسی یان كۆمەاڵیەتی یان
ئابووری) دەبێتەوە .ئ��ازادی تاك شتێكی
زۆر تایبەتە ،ئەمەش لە كۆمەڵگەیەكەوە
بۆ یەكێكی دیكە دەگۆڕدرێت بۆ نمونە لە
واڵتە سەرمایەدارەكان بەشێوەیەكی جیاوازتر
ئابووری هەیمەنەی كردۆتە سەر ئازادی
هاوواڵتیان.
لە دۆخی ئیستای هەرێمی كوردستاندا ،گرنگە
ئەو تێرمانە زیاتر ڕوونبكرێتەوە لەوەی ئێمە
سەربەخۆییمان دەوێت؟ یان دەوڵەت؟ ئەگەر
سەربەخۆیی بێت ئەوا تاڕادەیەكی زۆریش
هەرێمی كوردستان ل��ەڕووی دیفاكتۆوە
 26ساڵە سەربەخۆیە و ئیدارەی جیاوازی
هەبوو ،ئەم دابەشبوونە زۆر بەئاشكرا
دی��ارە ه��ەر نەتەوەیەك لە سەربنەمای
نادادپەروەری و چەوساندنەوە لە دەوڵەتی
داگیركار جیاببێتەوە ئەوا جیابوونەوەیەكی
شەرعییە ،پێموایە هەرێمی كوردستانیش لە
 1991ەوە لە عێراق جیابووەتەوە و ئەم
جیابوونەوەیش جیابوونەوەیەكی شەرعییە،
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بەاڵم ئەم شەرعییەتەش پێویستی بە دەوڵەتە
ئەگەر هەست بەو سەربەخۆییەش نەكەین،
ئەوا هۆكارەكەی بۆ پارچەبوونی هەرێمی
كوردستان لە الی��ەك و كەمی ئەزموونی
دەس��ەاڵت��داران��ی هەرێمی كوردستان لە
الیەكی دیكەیەوە كە لەماوەی ئەم  26ساڵە
نەیانتوانیوە بنەمایەكی ئابووری بەهێز و
كولتوورێكی دیموكراسی جوان لەڕووی
سیاسییەوە پێشكەش بكەن جگە لەوە
چوارچێوەی ئەم هەرێمە بەیەكگرتوویی
بپارێزن و سیاسەتێكی دیاریان هەبێت ،چونكە
هەرێمێكی یەكگرتوو نەبووە لە ماوەی ئەم
 26ساڵە نەتوانراوە سیاسەتێكی دیاریكراویش
هەبێت ،ئەگەر هەرێمێكی یەكگرتوو بوایە،
ئیستا سیاسەتێكی ڕوونیشیان دەبوو ئەمەش
دەبوو بە بنەمایەكی گرنگ بۆ درووستبوونی
دەوڵەت ،هەروەها لەڕووی كۆمەاڵیەتی تاك
لە كۆت و بەندی ترادیسیۆن ئازاد بكات.
ئیستا قۆناغی دەوڵەتە ئەگەر بەڕاستی نیازی
بوونیادنانی دەوڵەتمان هەبێت ،ئەم هێزەش
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پەیوەستە بە ئیرادەی ناوخۆییەوە .
ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان ل��ە دۆخ���ی بێ
دەوڵەتیدا یان دەرچ��وون لە چوارچێوەی
دەوڵەت ،تاك كەوتۆتە دۆخی سەرگەردانی
و بواری بەشداریكردنی لە ژیانێكی فروانتر
كەمتربووەتەوە ،پێموایە هەڵەیەكی زۆر
گ���ەورە ب��وو ل���ەدوای ڕاپ��ەری��ن��ی 1991
هەرێمی كوردستان دەستنیشانكرا ،دەبوو
یەكسەر ك��ورد خ��ۆی یەكال كردبایەوە،
دەوڵ��ەت��ی كوردستانی دابمەزراندایە و
خاوەن دەستوری خۆی بووایە ،بۆ ئەوەی
هاونیشتمانانی دووچ���اری سەرگەردانی
نەبن.
بەالی هیگڵ تاك لە دەرەوەی كۆمەڵگە و
دەوڵەت هیچ نرخێكی نییە ،كەواتە بوونی
تاك پەیوەستە بەبوونی دەوڵەتەكەیەوە.
ئەو كاتەی كە هاتمە دەرەوە زیاتر بۆم
ڕوونبووەوە كە دەوڵەتی بەهێز و عەقاڵنی،
چ��ەن��دە كاریگەری پۆزەتیڤی لەسەر
ئەكتەرە كۆمەاڵیەتیەكانی درووستدەكات،

بەپێچەوانەوە دەوڵەتی الواز و گەندەڵ
و دواكەوتوو كاریگەری نیگەتیڤ لەسەر
ئەكتەرەكانی هەیە.
ئ��ەم��ڕۆ ئەمریكییەك خ��ۆی زۆر لە
بەریتانییەك ب��ە بەهێزتر دادەن��ێ��ت و
بەریتانییەك لە بەرامبەر ئەڵمانییەك و
ئەڵمانییەك لە بەرامبەر فەرەنسییەك و
تا دەگاتە بۆ نمونە عەرەبێك ،واڵتانی
عەرەبی لە بەرامبەر ڕۆژئاواییەكاندا ،خۆ
ئ��ەوان خاوەنی دەوڵەتی خۆیانن ،بەاڵم
بۆچی هەستی پلە دوویی الی ئەوان هەیە؟
چونكە ئەكتەری كۆمەاڵیەتی ئەوان هیشتا
لەژێر هەیمەنەی داب و نەریت و ئاینن،
خێڵ و مەزهەب كۆنتڕۆڵی تواناكانی ئەوانی
كردووە ،هاواڵتییەكی ئازاد نین هەرچەندە
دەوڵەتێكی سەربەخۆشیان هەیە .تاكی
ئازاد دەوڵەتی سەربەخۆ و بەهێزت بۆ
بوونیاد دەنێت ،چونكە كوێلە و ڕۆبۆت
ناتوانێت دەوڵەتێكی بەهێز و حەقیقیت بۆ
بوونیادبنێت.
بۆ نموونە بۆچی ئەمڕۆ هاوواڵتیانی عیراق
و سوریا كۆچ دەكەن؟ ئەوان بەرەو دەوڵەت
كۆچ دەك��ەن ،هەرچەندە ئەم دەوڵەتە
بێگانە یان عەلمانیش بێت ،ئەوان قبووڵیانە
ئەگەرچی ئەوان موسلمانن .تەنانەت ژیانی
خۆیانیش دەخەنە مەترسییەوە بۆ گەیشتن
ب��ەدەوڵ��ەت ،لێرەدا ئ��ەو پرسیارەمان ال
درووست دەبێت ،دەوڵەتی حەقیقی پێش
دەوڵەتی ئایین یان نەتەوەیە؟
ئەمڕۆ ئەوان پەنا بۆ ئەو دەوڵەتە دەبەن كە
هاواڵتیبوون تێیدا سەروەرە ،چونكە ئەگەر
دەوڵەتی حەقیقی نەبوو ئەوا نەسەربەخۆیی
نەتەوە نەئاین دەبێت ،ئەمە بەو مانایەیە
كە هاوواڵتیان لەناو دەوڵەتدا ناوكەونە
دەرەوەی مێژوو ،دەوڵەتبوون واتا بەشداری
هاواڵتیان لە ژیانێكی فراوانتر ،بەاڵم نەک
هەموو جۆرە دەوڵەتێك ،بەڵكو دەوڵەتی
حەقیقی.
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ئایا کاتێکی گونجاوە بۆ ریفراندۆم ؟

بەهادین نوری
سکرتێری پێشووی دیموکراسی خوازان
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بەگوێرەی ڕاپۆرتی باڵوکراوە لە ڕێکخراوی جیۆسیاسی (ستراتفۆر) ئەمریکییەوە ،بارزانی
لەم ڕۆژانەدا بەچڕی سەرگەرمی کەیسی ڕیفراندۆمی هەرێمە بۆ مەبەستی سەربەخۆیی
هەرێم نییە ،بەڵکو بۆ ئەوەیە کێشە جدی و ئاڵۆزەکان لە بیری ئەم خەڵکە بباتەوە.
جگە لەمەش دەسەاڵتداران ڕیفراندۆمیان بەستووە بە کەیسی نیشتیمانپەروەری و
دڵسۆزی بۆ گەل .خۆیان کردۆتە حەکەم و هەرکەسێ گوێڕایەڵیان نەبێت بەخائینی
کوردی ناودەبەن.
چاوی خۆیان لەو ڕاستییە دەنووقێنن کە
مێژووی ئ��ەم  26ساڵەی ڕاب���ردوو ،واتە
م��ێ��ژووی ش��ەڕی نەگریسی ب��راک��وژی کە
خۆیانی لێ بەرپرسیارن  +پرسی گەندەڵکاری
پڕ لەشەرمەزاری  +تاریککردنی فایلی نەوتی
هەرێم تا ئەم چرکەیەش  +نەدانی مووچە،
وەستاندنی هەموو پڕۆژەکانی هەرێم،
داڕمانی وەزعی ئابووری ،تێکدانی بازاڕ و
 ......هتد ،لە هەمووشی خراپتر سەپاندنی
شێوازێک لە دکتاتۆرییەت ،بە تایبەتی لە
ناوچەی ژێر دەسەاڵتی بارزانی  ...هتد –
ئەوەیە فایلی ڕاستەقینەی ئەوانەی کە خۆیان
دەکەن بە حەکەم و خەڵکی دیکە دەکەنە
خائین!
ئەگەر ڕیفراندۆمی ڕاستەقینە یان بوویستایە
دەبوو :
 ئێستە ڕژێمیکی دیموکراسی ڕاستەقینەلە هەرێمدا هەبووایە ،نەک سەرۆکێکی 26
ساڵە لەسەر کورسی و دووساڵە بە زۆرە
ملێ سەپێنراو ،دەب��وو پەرلەمانی هەرێم
سەرپەرشتی کاروباری ڕیفراندۆمی بکردایە
نەک بەفەرمانی سەرۆکی نایاسایی .وا نزیکەی
دوو ساڵە پەرلەمانیش پەکخراوە و چوونە
ناو هەولێر لە سەرۆکەکەی قەدەغەکراوە.
لە واڵتی دیموکراسیدا ڕیفراندۆم پڕۆسەیەکی
دیموکراسییە و ه��ەم��وو ک��ەس ئ���ازادە
بانگەشەە بۆ چ کەیسێک دەکات و دەنگ
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بۆ جیابوونەوە یان پێکەوەژیان دەدات،
وەک بینیمان لە ڕیفراندۆمی سلۆڤاکیا (کە
جیابوونەوە لە چیک) و لەهەرێمی کویبک
لەکەنەدا و سکۆتلەندا لە بەریتانیا کە
زۆرینەی جیابوونەوەیان ڕەتکردەوە ،کەس
کەسی دیکەی بە خائین ناونەبرد و هیچ
هەرا و کێشەیەکیش لەئەنجامدا نەقەوما .
 ئەوەی پرسەکە ئاڵۆزتر ئەکات ئەوەیەکە ڕژێمی دیموکراسی لە عێراقیشدا نییە –
ڕاستە حەیدەر عەبادی بەراورد ناکرێت بە
نوری مالیکی ،بەاڵم ڕژیمی بەغدا بە گشتی
هەر ڕژێمێکی تایفییە و ئەگەر کەسێک
بیەوێت ڕێڕەوێکی ناتایفی بگرێت ،زۆرینە
دژی دەوەستنەوە .
کاتی گونجاو بۆ ڕی��ف��ران��دۆم ئەوەیە
کە ناوماڵی ک��ورد لە باشترین تەبایی و
ڕێکوپێکییدا بێت ،ب��ەاڵم هیچ کاتێك
ناوماڵی کورد بەقەدەر ئەم کاتە شپرزە
و شێواو ،پڕ لەکێشە و ناکۆکی و ملمالنێ
نەبووە .دەس��ەاڵت��داران ئەمە دەزان��ن و
دەشزانن کە خۆیان درووستیانکردووە ،بەاڵم
گوێنادەنێ ،چونکە بەهیوان ئەم ڕیفراندۆمە
شانسی حکومڕانیان بۆ  26ساڵی دیکە بۆ
درێژبکاتەوە.
 ئاشکرایە کە بەغداد ،تورکیا ،ئێران،ئەمریکا و ئەوروپا ،هەموو وتیان (نەخێر
ب��ۆ ج��ی��اب��وون��ەوەی ه��ەرێ��م ل��ە ع��ێ��راق).

باشە جەنابی س��ەرۆک تۆ قسەی ئەوانە
ڕەتدەکەیتەوە پشت بەچی دەبەستیت؟
ناترسیت هەندێک لەوانە سبەینێ پەنا بۆ
هێزی سەربازی ببەن و هەموو دەستکەوتە
مێژووییەکانی خەبات و قووربانی دەیەها
ساڵی ڕابردووی ئەم میللەتە داڕمێنێت؟ ئایا
ئەمە کارەساتێکی گەورە و ترسناک نابێت؟
  15 – 10سال تێپەڕی بەسەر دەرچوونیدەستوور بە مادە ()140ەوە کە نەخشەی
تێدابوو بۆ یەکالییکردنەوەی پرسی ناوچە
کێشە لەسەرەکانیش ،کە پرسێکی زۆر ئاڵۆز و
سەختە ،بەستنەوەی بە کێشەی ڕیفراندۆمی
گشتییەوە .ئا بەمەش پرسی ڕیفراندۆم زۆر
زۆر ئاڵۆزتر و چارەسەریشی زۆر ئاڵۆزترکرا.
هۆکاری ئەمەش تەنها بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە
کە بەرژەوەندی گشتی گەل و نیشتمانتان کرد
بەقووربانی بەرژەوەندی تەسکی حزبایەتی
خۆتان .ئێستاش ئەم میللەتە ستەمدیدەیە
باجی هەڵەکانی ئێوە دەدات.
 وێ���ڕای ه��ەم��وو ئ��ەم��ان��ەش هەاڵتنیچەکدارانی پارتی لە شنگال و دەورووبەری
و چۆڵکردنی ئەو ناوچەیە بۆ تیرۆرستانی
داع��ش لە 2014دا ،ئاڵۆزییەکی زیاتری
خستە سەرکێشەی ناوچە کێشە لەسەرەکان
و کاردانەوەیەکی تووندی هەبوو لەنێوان
الوانی کوردی ئێزدیدا لەگەڵ پارتی و دواتر
بوو بەهۆی پێکدادانی خوێناوی لەنێوان
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بەرەی ریفراندۆم
پارتی و پەکەکەدا ،تائێستاش کێشەکە
ماوەتەوە و ئەگەری تەقینەوەی ماوە .دەبوو
سەرکردایەتی پارتی داوای لێبووردنی لە
ئێزدییەکان بکردایە لەسەر ئەو کارەساتە
کە توشی بوون ،بەاڵم بەداخەوە ئەوەشی
نەکرد.
لەو ڕۆژەوە ڕژێمی سەدام حسێن ڕووخێنراوە
لە عێراق – بەهەرێمیشەوە – پێویستییەکی
زۆری بەپشوو ،پ��ڕۆژەی دیموکراتیزە و

ئاوەدانکردنەوە هەبوو ،ب��ەاڵم سیاسەتی
نوری مالیکی کە بەڕێڕەوێکی تایفی توندا
بەڕێوەبرا ،بوو بەهۆی داگیرکردنی مووسڵ
و ئەنبار و سەاڵحەدین  ...هتد ،لەالیەن
تیرۆرستانی داعشەوە ،بوو بەکۆسپ لە
ڕێگەی هەموو چاکسازییەکاندا .ئەولەویەت
درا بە پرسی دەرکردنی داعش .ئێستا کە
داعش لەسەرەمەرگیدایە ،دەپرسرێت :ئەمڕۆ
کاتی ئەم ڕیفراندۆمەیە؟ ئایا مەترسی نییە

پیالنێکی نوێ بێتە ئارا بۆ ئەوە ئ��اژاوە و
پێکدادان هەر بەردەوام بێت؟
ئەگەر حەیدەر عەبادی وەک سیاسییەکی
لێزان و ئەزمووندار بجووڵێت ،دەبێت دان
بەمافی ڕەوای کوردا بنێت لە جیابوونەوە و
سەربەخۆیی ،داوا لە گەلی هەرێم بکات کە
پرسی ڕیفراندۆم دوابخات بۆ کاتێکی لەبار
و کێشەکە بە لێکگەیشتن لەنێوان پەرلەمان
و حکومەتی بەغدا و هەرێمدا ببرێ بەڕێوە.
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هەلومەرجی ڕیفراندۆم و
سەربەخۆیی كوردستان

محەمەد كیانی
بەرپرسی بەرەی دیموکراسی گەل
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لە ڕوانگەی "توماس هۆبز"ەوە دەوڵەت درووستكراوی دەستی تاكە لە ئەنجامی گرێبەستی
كۆمەاڵیەتییەوە ،دەتوانرێت دەوڵەتێكی عەقاڵنی بوونیادبنرێت ،عەقاڵنیبوون بەرهەمی
لۆژیكە ،عەقڵ پێوەری ڕاستییە و تاكە سەرچاوەی مەعریفەیە لەجیاتی هەست ،هۆبز
هەوڵی دۆزینەوەی پرەنسیپەكانی عەقاڵنی دەدات كە سیاسەتێكی مەدەنیانەی لەسەر
بوونیادبنێت ،وەكو چۆن الی كانت تیۆری ڕەوشتی سیاسی لە سەربنەمای تێگەیشتن بۆ
سروشتی مرۆڤ دامەزراوە.
ڕی��ف��ڕان��دۆم ل��ەس��ەر پرسی سەربەخۆیی
ك��وردس��ت��ان ،مافێكی دیموكڕاتی گەلی
كوردستانە .ئەنجامدان و سەرخستنی
ئەم پڕۆسەیە پێویستی بە زەمینەسازیێكی
توكمەی ناوخۆیی و دەرەك��ی هەیە ،كە
دەبوایە دەسەاڵتدارانی كورد ،ئەگەر ئەو
خواستە خولیایان بووبا ،بەالیەنی كەمەوە
ل��ەو چ��واردە ساڵەی دوای��ی مشوری ئەو
زەمینەسازیەیان ب��خ��واردب��ا .لە ئێستادا
بانگەشەی ریفڕاندۆم شێوەی پڕۆژەیەكی
نا جددی و بێ سەروبەر و مزایەدەئامێزی
گرتوەتە خۆ .بۆ بەهەند هەڵگرتنی ئەم
پڕۆسە گرنگە لە ژیانی گەلی كوردستان،
دەبێت ئەم خااڵنەی خوارەوە وەك مەرجی
بنەڕەتەیی بەدیبێهندرێن بۆ سەرگرتنی ئەو
ڕیفڕاندۆمەی سەرپێیانە دەستنیشان كراوە و
بەپەلە خواستی ئەنجامدانی هەیە لە الیەن
بەڕێز بارزانییەوە:
 .1هەبوونی سەنەدی یاسایی بۆ ڕیفراندۆم
كە دەبێت لە پەرلەمان یاسای پێویستی بۆ
دەربچێت.
 .2مەڕجەعیەتێك هەبێت بۆ ڕیفراندۆم
كە شەرعیەتی نوێنەرایەتی گەلی هەبێت،
كە پەرلەمانە ،بڕیار لەسەر ئەنجامدان و
سەرپەرشتی کردنی پرۆسەكە و جێبەجێكردنی
ئەنجامەكەی بكات.
 .3ب��ێ هیچ قەید و شەرتێک ،دەبێت

ڕیفراندۆم لە سەرتاسەری باشوری كوردستان
بكرێت (هەر چوار پارێزگاكانی هەرێم و
كەركوك و هەموو ناوچە دابڕێندراوەكانی
كوردستان بێ هیچ هەاڵوێردنێك و لە
یەك كاتدا) .ئەنجامدانی ڕیفراندۆم تەنها لە
هەرێمی كوردستان (چوار پارێزگاكە) خیانەتە
و فرۆشتنی ئەرزی كوردستان بە ئیمارەتێك.
دەبێت داوا لە گەل بكرێت ئەگەر ڕیفراندۆم
لە سەرتاسەری كوردستان نەكرێت ،نەچن
بۆ دەنگدان و دان بەو ڕیفراندۆمە دانەنێن،
چونكە هیچ كوردێك نابێت دەنگ بە نەخێر
لەسەر سەربەخۆیی گەلەكەی بدات ،هەروها
دەنگدان با بەنەخێریش بێت ،ئیعتراف كردنە
بەو ڕیفراندۆمە .نەچوونە سەر سندوق مانای
ئیعتراف نەكردنە بە پڕۆسەكە.
 .4جێبەجێكردنی ئەنجامی بڕیاری گەل بێ
قەید و شەرت و بێ دواخستن و خۆ لێدزینەوە
بە هەر هۆكار و بەهانەیەكەوە بێت .بەهەر
نرخێك بێت دەب��ێ��ت ڕێ��ز ل��ە ڕای گەل
بگیردرێت و ڕای گەل بازرگانی پێوەنەكرێت.
ئەگەر گەل ڕای لەسەر سەربەخۆییدا ،دەبێت
ویستی سەربەخۆیی خەڵك جێبەجێ بكرێت
بە ڕاگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی كوردستان
بەهەر نرخێك بێت و هەر ڕیسكێكی هەبێت.
 .5دەبێت پرۆژەی دەستورێكی دیموكڕاتی كە
زامنی مافی مرۆڤ و ئازادی تاك ،كۆمەڵ،
یەكسانی لە ئەرك ،ماف و لە پێش یاسا بۆ

چەسپاندنی بنەماكانی دەوڵەتێكی بەرپرسیار،
ع��ادی��ل ،س���ەروەری یاسا و هاواڵتیبوونی
یەكسان بخرێتە ڕیفراندۆمەوە لە هەمانكاتدا
لەگەڵ ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی .ئەمە
زامنی هەبوونی گرێبەستی كۆمەاڵیەتی
لەنێوان دەوڵ��ەت و هاواڵتیدا دەك��ات بە
ئاڕاستەی چەسپاندنی دەوڵەتی خزمەتگوزاری
ه��اوواڵت��ی��ان ب��ێ ج��ی��اوازی .ه��ەروه��ا بۆ
زامنكردنی گەشەكردنی كۆمەاڵیەتی ،سیستمی
سیاسی ،ئابووری ،پەروەردە و زانست ...
 ...و دەستنیشانكردنی میكانیزمی لێپێچینەوە
و ب��ەرەوڕووك��ردن��ەوەی بەرپرسیارەتی و
چەسپاندنی پاداشت و س��زا .ب��اروزروف��ی
ع��ێ��راق بەالیەنی ك��ەم��ەوە س��ی ساڵی تر
دەكێشێت تا سەقامگیر ببێت .بۆیە هیچ
هەنوكەیی نییە لە ئەنجامدانی پڕۆسەی ئەو
ڕیفراندۆمە و دەتواندرێت چەند مانگێك
دوابخرێت بۆ پێداچونەوە و ڕێكخستنەوەی
پ���ڕۆژەی دەس��ت��وورێ��ك ل��ە ب��ەرژەوەن��دی
هاوواڵتیان و سەقامگیری سیستمی سیاسی
داهاتووی ئەو دەوڵەتە دەبێت کە هەموو
الی��ەك چ��اوەڕوان��ی سەرهەڵدانی دەك��ات.
بێ دەستور دواڕۆژی نادیار چ��اوەڕوان��ی
گەل دەك��ات .ئەگەرەكان كراوە دەبێت بۆ
سەرهەڵدانی دەسەاڵتێكی شمولی سوڵتەوی
سەركوتكەر .ئەو كاتەی ڕیفراندۆم دەكرێت،
دەبێت پرسی دیموكراسییەت و دەوڵەتی یاسا
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گرنگی پێبدرێت و پێویستییەكانی بە دەنگدان
لەسەر پ��ڕۆژەی دەستور چارەسەربكرێت،
ئەگەر پێش ڕیفراندۆم ئەنجام نەدرێت،
هەر دەبێت لەكاتی ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی
ئەنجامبدرێت لە یەك كات نەك لەدواتر،
چونكە پاش ئەنجامدانی ڕیفراندۆم مامەڵە
ل��ەگ��ەڵ ن��ادی��اردا دەك��رێ��ت ل��ە سیاسەتی
نالۆجیكی و میزاجی كوردی ،دەبێت كەمێك
جار پێشبینی چاك و زۆرترینیش پێشبینی
خراپی بكرێت كە بەرهەمهێنانی دەسەاڵتی
تاكڕەو و نادیموكراتە.
 .6دەبێت س��ووپ��ای توركیا لە هەرێمی
كوردستان بەدەربندرێت پێش ئەنجامدانی
ڕیفراندۆم ،چونکە ئەگەرێكی زۆر جدییە
توركیا ڕێگردەبێت لە پێش جێبەجێكردنی
خواستی سەربەخۆیی گەلی كوردستان.
ب��وون��ی ت��ورك وەك فاكتەرێكی گرنگی
م��ردارك��ردن��ەوەی پ���رۆژەی سەربەخۆیی
كوردستان ،وەك خودی ئەردۆگان هەڕەشەی
ڕێگریكردنی سەربەخۆیی كوردستانی ئاشكرا
ك��رد ،دەبێت الببردرێت بە بەدەرنانی
هێزەكانی سوپای توركیا لە خاكی باشوری
كوردستان پێش ئەنجامدانی ڕیفراندۆمی
سەربەخۆیی.
بێ دابینكردنی ئ��ەم مەرجانەی س��ەرەوە
ڕیفراندۆم پرۆسەیەكی نەزۆك و بێ ئەنجام
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دەبێت ،لە نمایشێكی بێتامی گەوجاندن
هیچی تر نابێت و نەكردنی باشترە بۆ
داهاتووی كوردستان لە كردنی ،لە كەشێكی
نالەباری وەك ئێستا و تووشی فەشەل بێت،
جا بەهۆی جێبەجێ نەكردنی ئەنجامی
ڕیفرادۆم بێت یان هەرهۆیەكی تری ڕێگر
لە بە ئەنجام گەیاندنی ئامانجی ڕیفراندۆم.
شكستهێنانی شاندی ب��ااڵی ڕیفراندۆم لە
یەكەم وێستگەی سەردانەكەی بۆ دەرەوە
دەبێت بۆنەیەك بێت بۆ پێداچوونەوەیەكی
ج���ددی ب��ە گشت الی��ەن��ەك��ان��ی پ��رۆس��ەی
ریفرڕاندۆم ،هەر لە چۆنیەتی بڕیاردان
لەسەر ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و دیاریكردنی
كاتی لەبار و گونجاو بۆ ئەنجامدانی و
میكانیزمی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم ،چۆنیەتی
بەدەستهێنانی كۆدەنگی و سازاندنی زەمینەی
سەركەوتنی و ئاشتكردنەوەی جەماوەر بە
واڵتەكەی و بەدەستهێنانی متمانە و باوەڕی
جەماوەر بە دواڕۆژێكی روناك لە واڵتێكی
سەربەخۆ و ئازاد.
حەرامكرنی تووندوتیژی دەس�ڵات��داران دژ
بە هاوواڵتیان ،وازهێنان لە تۆقاندن ،نان
بڕین ،كوشتن ،هەموو ئامڕازێكی فاشیانەی
كۆنتڕۆڵكردنی تاك و كۆمەڵگە پێویستی
هەنوكەیین بۆ دڵنیاكردنی هاوواڵتیان لە
دووچ��ارن��ەب��وون بە دەوڵەتێكی دكتاتۆری

تووندوتیژی سەركوتكەر .دەزگای ئاسایش لە
بودجەی گشتی تەمویل دەكرێت و دەبێت
بۆ خزمەتی هاوواڵتیان و پاراستنی سەالمەت
و ژیانیان بەكاربێت ،نەك بكرێتە ئامڕازی
سەركوتكردن و چەسپاندنی پایەی دەوڵەتێكی
پۆلیسی .ڕیفراندۆم ئەگەر بۆ سەربەخۆیی
بێت ،سەربەخۆیی بێ ئازادی تاك و بیرڕا
و كۆمەڵگەیەكی ئازاد هیچ مانای نابێت،
تەنها ئامڕازێك دەبێت بۆ دابینكردنی حەز و
ئارەزووی تاكێك و دووبەرەكی و ڕەهاكردنی
سنووری دەسەاڵتدارییە دژوارەك��ەی��ان بە
پێچەوانەی چاكە و ب��ەرژەوەن��دی گشتی،
ئاسودەیی هاواڵتیان ،ساخ و سەالمەتیان.
ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی ،گەرمترین پرسی
ژیانی نەتەوەیی كوردستانە .ئەودەستپێكە
نالۆجیكییەی بانگەشەی ئەنجامدانی بەبێ
دیراسەكردنێكی گشتگیری ئەو پرۆسەیە گەلی
كوردستان دووچاری نوشووستییەكی بە ئازار
دەكات .ڕیفراندۆم دەبێت گرنگیی گەلێك
زیاتری پێبدرێت لەوەی ئێستا كە كراوەتە
كێبڕكێی ویست و مزایەدەی كەسی و حزبی
بە تەزاهوركردن بە سۆزداری نەتەوایەتیەوە.
شرۆڤەكردنی ئ��ەم پرسەیە گەلێك لەوە
گەورەتر و گرنگترە بە چەند درووشمێكی
گەمژانەی تەخوینكردن و جنێوی چەند
كەسێكی بێ مەعریفی قەڵەم بەدەستی
دەمپیس و بێ م��ۆرال چارەسەر بكرێت.
دەبێت هەموو الیەنەكانی پرۆسەی ڕیفراندۆم
هەڵبسەنگێندرێت و قوورسایی هەریەكیان
لەڕوانگەی كۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،ئابووری،
جیۆپۆلەتیك ،ستراتیج و ئاسایشی نەتەوەیی
و فاكتەرە كاریگەرەكانی دەورووبەر و جیهانی
دەستنیشان بكرێت و چارەسەری گونجاو بۆ
بەربەستەكان ڕەچاوبكرێت ،تاكو هەردەمێك
ڕیفراندۆم ئەنجامدرا بۆ سەربەخۆیی نابێت
بە هیچ جۆرێك شكست بهێنێت.

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

هەتا هەڵبژاردن نەكرێت ،مەسعود بارزانی
سەرۆكێكی شەرعی نییە
ئا :ئەمیر عومەر
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ئەمڕۆ بارودۆخی هەرێمی كوردستان بە قۆناغێكی سەختی سیاسی ،ئابووری ،سەربازی گوزەر
دەكات لە الیەك نێوانی حزب و الیەنە لە باشووری كوردستان كۆك و ناتەبایە ،لە الیەك
قەیرانی ئابووری و دارایی بوونی هەیە ،تەواو تەنگی بە ژیانی خەڵكی كوردستان هەڵچنیوە
هاوكات شەڕێكی سەخت و ڕووبەڕووبوونەوەیەكی سەختیش لەگەڵ چەتەكانی داعشدا
بوونی هەیە ،شانبەشانی ئەم سەختییانە باس لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم دەكرێت ،بەشێك
لە چاودێرانی سیاس���ی پێیانوایە لە مێژووی سەدس���اڵەی كورد هەمیشە قوربانی بووە ،لە
ڕۆژهەالتی ناوەڕاستدا لەنێوان واڵتە بەرژەوەندیخواز و زلهێزەكان كراوەتە قوربانی ،ئەوەی
ئێس���تا بڕیای لێدراوە كاتیەتی ،ئەگەر هاتوو ئەم دەرفەتە مێژووییە گرنگە كە بارودۆخی
ێ بە
ناوچەكە بارودۆخی عێراق و نێودەوڵەتی گۆڕانی بەسەرداهاتووە ،بەردەوام گۆڕانی نو 
ڕێگەوەیە ،ئەگەر كورد نەتوانێت ئەم دەرفەتە بقۆزێتەوە ڕەنگە سااڵنێكی دوورودرێژی
پێبچێت ،تا دەرفەتێكی لەم جۆرەی بۆ دێتەپێشەوە.
* ماوەیەكە هێزەكانی داعش پەالماری
هێزەكان���ی پێش���مەرگە دەدەن ،داعش
ئەو هێزە گەورەیەی ماوە تا مەترسی
ب���ۆ هێ���زی پێش���مەرگە و خەڵك���ی
كوردستان دروست بكات؟
مەحمود س���ەنگاوی :داع���ش وەك هێز

ئەنجامدانی ڕیفراندۆم لە  25/9ئەم
ساڵدا؟
مەحمود س���ەنگاوی :هەم���وو عەرەبێك
بە سوننە و ش���یعەوە دژی ڕیفراندۆمن ،لە
دژایەتیی ئێم���ەدا هەموویان یەكدەگرنەوە،
تا ئێستا شیعەیەك و س���وننەیەك یەكتریان
نەكوش���تووە ،ب���ەاڵم ب���ە هەردووالی���ان
هەوڵ���دەدەن ئێمە بك���وژن لەبەرئەوە هەم
داعش ،هەم حەش���دی ش���ەعبییش لەسەر
دژایەتیی ئێمە هاوڕان.

بنبڕناكرێت ،لە موسڵ شەڕی قورس لەنێوان
س���وپای عێراق و چەتەكانی داعشدا هەیە،
بەاڵم لە ئێستادا زۆربەیان پاشەكشێ دەكەن
بۆ چیای حەمرین و بۆ ناوچەی ش���ارەبان،
پێموای���ە لە ماوەیەكی كەمدا ئەو كێش���ە و
ش���ەڕەی كە لە موس���ڵ هەیە بگوێزرێتەوە
بۆ دیال���ە ،لە دیالە ڕووبەڕووبوونەوەی زۆر
قورس لەنێوان هێزی پێشمەرگەی كوردستان
و چەتەكانی داعشدا ڕووبدات ،دەنگۆی ئەوە
هەیە كە س���ەركردایەتیی خیالفەتی ئیسالمی
بهێنن بۆ حەمرین.

* لە جیهاندا وا باسدەكرێت ،هێزەكانی
پێشمەرگە بوون كە سامی چەتەكانی
داعشیان تێكشكاند ،ئەو ناوچانە دڵنیان
لە هێزەكانی پێش���مەرگە كە بەدەستی
پۆاڵیینیان داعش تێكدەشكێنن؟
مەحمود سەنگاوی :هێزەكانی پێشمەرگە

* ئەو جموجووڵ و كۆكردنەوەی هێزە
لە چیای حەمرین هەندێك پێیانوایە
ڕەنگە پەیوەندی هەبێت بەو بڕیارەی،
كە ل���ە هەرێمی كوردس���تان دراوە بۆ

سیاسەتەكانیان ناگۆڕن ،دەبێت چارەسەرێك
بدۆزن���ەوە بۆ ڕێگەگرتن ل���ە هاتنی داعش
بۆ پش���تەوەی هێزی پێشمەرگە ،بەاڵم هیچ
گۆڕانكاریی���ەك لە نەخش���ەكەدا ناكەن بۆیە
ئەوە وایكردووە ،هێزی پێشمەرگە زەرەری
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زۆری لێبكەوێ���ت ،لە س���ەردەمی بەهێزیی
داعش���دا پێش���مەرگە توانیویەتی هێزەكانی
داعش تێكبشكێنێت ،داعش هیچ خەتەرییەكی
نییە لەسەر داگیركردنی ناوچەكان.

* ڕەنگە ئەو ئاوارانەی ،كە ڕوودەكەن
كوردستان ،ڕوودەكەنە ئەو ناوچانەی
كە پێش���مەرگە ئازادی ك���ردووە لەناو
ئ���ەم ئاواران���ەدا تیرۆرس���تان خۆیان
حەش���ارداوە ئەمان���ە ئەگ���ەر زوو
دەستنیش���ان نەكرێ���ن ،ڕەنگ���ە ببنە
كێشەیەكی گەورە؟
مەحم���ود س���ەنگاوی :هێزەكانی ئاسایش
بەردەوام���ن لەوە ،ڕۆژان���ە چەندین كەس
دەگ���رن ك���ە ش���ەڕیان لەگ���ەڵ هێزەكانی
پێشمەرگە و س���وپای عێراق كردووە ،كاری
تیرۆریس���تییان ك���ردووە دەیانخەنە بەردەم
دادگا ،ڕەنگە نەمانتوانی بێت بەتەواوی ئەمە
كۆنترۆڵ بكەین.

* هەماهەنگی���ی پێش���مەرگە ل���ەو
سنوورهی ئێوە لەگەڵ سوپای عێراقی

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

مەحمود سەنگاوی لە کۆنفرانسی کۆمەڵەی ڕێکخستنە دێرینەکان

چۆنە ،بۆئەوەی پێكەوە بە یەك دەست
لە تیرۆرستان بدەن؟
مەحم���ود س���ەنگاوی :هەمانگی هەیە،
بەاڵم كزە لەبەر ئەوەی ك���ورد میللەتێكی
دڵپاك���ە ،ئێم���ە ب���ە هەم���وو توانامانەوە
هەوڵدەدەی���نهاوكاربی���ن.

* ڕیفراندۆم تا چەند مەترسییەكان
بۆ هەرێمی كوردس���تان زیاددەكات؟
مەحم���ود س���ەنگاوی :دەبێ���ت خۆمان
ئامادەبكەین بۆ وەاڵم دانەوەی نەیارەكانمان،
ڕیفراندۆم ئەگەر بۆ سەربەخۆیی كوردستان
بێ���ت ،هەموومان ئامادەین هەوڵ دەدەین
بۆئ���ەوەی ڕیفراندۆمێك���ی س���ەركەوتوو
بێت ،ئەگەر ڕیفراندۆم بۆ بەدەس���تهێنانی
دەنگ بێت ل���ە هەڵبژاردندا ئەنجامنەدانی
باش���ترە ،بەاڵم ئەگ���ەر بۆ س���ەربەخۆیی
بێت و بمانەوێت دەوڵەت دروس���تبكەین،
دەبێت هەمووان پشتیوانی بكەین ،ئازادی
و س���ەربەخۆیی واڵتان���ی دەوروبەر ئامادە
نین بتدەنێ ،دەبێت خ���ۆت ئامادەبكەیت
بۆ ناخۆش���ییەكان و بۆ قەیرانی گەورەتر،
بۆ سەربەخۆیی كوردستان ماویەك تووشی
قەیران دەبین ،ئومێد دەكەین سەربەخۆیی
بەدەستبهێنین گەلی كورد ئاواتەكانی خۆی

بهێنێنتەدی و ببێتە خاوەن حكومەتی خۆی.

ش���ەڕەوەیە.

*ڕیفراندۆم ئەگەر بۆ س���ەربەخۆیی
كوردس���تان بێت پش���تگیری دەكەن،
ئەم���ە ناڕوونییە ،بەاڵم خۆ (ی.ن.ك)
بەش���داریكردووە ،ل���ەو بڕی���ارەدا
هاوبەش���ی ئەو بڕیارەیە بۆچی ڕوون
نییە ،كە ڕیفراندۆمەكە بۆ چیی���ە؟
مەحم���ود س���ەنگاوی :تا ئێس���تا گومان

* پارتی شێوازێكی بۆ كاراكردنەوەی
پەرلەم���ان دان���اوە ،ل���ە الی���ەن
بزووتن���ەوەی گۆڕانەوه ئەو ش���ێوازە
تێبینی���ی زۆری لەس���ەرە لەس���ەر
كاراكردن���ەوەی پەرلەمان دەمانهوێت
ڕا و بۆچوون���ی ت���ۆ بزانی���ن؟
مەحمود س���ەنگاوی :پەرلەمان نوێنەری

هەیە ،كە موزایهدەی سیاسی بێت ،ئەگەر
بڕوامان بە سەربەخۆیی كوردستان هەبێت
دەبێ���ت هەموومان پش���تیوانیی ڕیفراندۆم
بكەین و ناخۆش���ییەكانیش قبووڵبكەین.

خەڵكە ،نابێت كۆت و بەندی لەسەر بێت،
ئەوەی مەسعود بارزانی گوتوویەتی نابێت
هەرئەوە ببێت ،ئەوەش���ی كە بزووتنەوەی
گ���ۆڕان گوتوویەت���ی نابێت ئ���ەوەش بێت
دەبێ���ت لەپێن���اوی خزمەتگەیان���دن ب���ە
واڵتەكەمان بگەینە یەك ،ئەوەی مەس���عود
بارزان���ی دەڵێت ،ك���ە یوس���ف محەمەد
لە ی���ەك كۆبوونەوەدا بەش���داری بكات و
ئیتر بزووتن���ەوەی گ���ۆڕان نوێنەرێكی تر
دیاریبك���ەن بۆ س���ەرۆكی پەرلەمان ،ئەوە
كارێكی قورس���ە ئەو كۆت و بەندەی پارتی
لەس���ەر پەرلەمان دایناوە ،ئ���ەوە كارێكی
نایاساییە ،ئەگەر پەرلەمان نەبێت ناتوانیت
یاس���ا دەربكەیت و ڕیفراندۆمیش پێویستی
بەیاس���ایە.

*دوایی���ن كۆبوون���ەوەی (ی.ن.ك)،
كۆبوونەوەكان���ی تری���ش چۆن باس
ل���ە گوزەران���ی خەڵ���ك ك���راوە ،چ
بەرنامەی���ەك دان���راوە بۆئ���ەوەی
گوزەرانی خەڵك ئەم قوناغە سەختە
تێپەڕێنێ���ت؟
مەحم���ود س���ەنگاوی :وەك یەكێت���ی
نەخشەڕێگەمان داناوە و باڵومانكردووهتەوە،
هیچ ش���تێك نییە ش���اراوە بێت بە هەموو
توانامان���ەوە هەوڵدەدەی���ن ئ���ەو قەیرانە
كەمبكەین���ەوە ،ئەو قەیرانە داراییە بههۆی

*ڕۆڵ���ی (ی.ن.ك) وەك نێوەندگی���ر
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ب���ووە ،لەنێوان گۆڕان و پارتی یاخود
وەك تەماش���اكەری ش���انۆكە ب���ووە،
ڕۆڵ���ی (ی.ن.ك) ل���ەو ماوەی���دا و بە
ئێستاش���ەوە چی بووە؟
مەحم���ود س���ەنگاوی :ب���ەردەوام
ناوبژیوانیم���ان ك���ردووە ،لە نێ���وان ئەو
الیەنان���ەدا تابتوانین ئەو كێش���ەیەی هەیە
كەمی بكەینەوە حزب و الیەنە سیاسییەكان
هەموو یەكبگرنەوە ،مەس���ەلە سیاسییەكان
ب���ە یەك���ەوە تاووت���وی بك���ەن ،بڕیاری
چارەنووس���از بدەن بۆ خزمەتی ئەم واڵتە.

* سیاسەت و هەڵوێستی (ی.ن.ك) لە
ئاس���تی ناوچە جێناكۆكەكاندا چۆن
دەبێ���تل���ەبابەت���یڕیفران���دۆم؟
مەحمود س���ەنگاوی :من پێموایە ئەوانە

مەحمود س���ەنگاوی :زۆر نادادپەروەرانە
دابەش���یانكردووە ،ب���ە پێی پێوس���ت هیچ
چەكێكی پێویستمان بە دەست نەگەیشتووە،
ل���ەو ناوچەیەدا ك���ە دیار بێ���ت ،وەزیری
دەرەوەی ئەمەریكا دەڵێت  65000ساروخمان
داوەتە هێزی پێش���مەرگەی كوردس���تان ئەو
ساروخانە نەبینراوە ،كەس نازانێت لەكوێیە؟
هەتا هەڵبژاردن نەكرێت مەس���عود بارزانی
سەرۆكێكی شەرعی نییە بۆ ئەم واڵتە ،ئەوان
غەدریان لێكردووین نەك هاوپەیمانان.

*ل���ە م���اوەی ڕاب���ردوودا هێزی���ان بۆ
حزبێك دروس���تكرد ،ئەم���ە تا چەند
خزم���ەت ب���ەم پرۆژەی���ە دەكات ،كە
پرۆژەی یەكگرتنەوەیە؟
مەحم���ود س���ەنگاوی :هی���چ خزمەتێك

ناوچ���ە داگیركراوەكان���ی كوردس���تانن،
ڕیفراندۆمبەب��� ێكەرك���ووكناكرێ���ت.

ناكات ،ئەوە موزایهدەی سیاسییە ،بەرنامەی
یەكخستنەوەی هێزی پێشمەرگە لە بەردەمی
مەس���عود بارزانیدایە ،هی���وادارم كە بگاتە
ئەو بڕوایەی كە كورد پێویس���تی بە هێزێكی
نیشتمانییە ،نەك هێزێكی حزبی پێویستی بە
هێزێكە كە سنووری ئەم واڵتە بپارێزێت.

بچینە چیای حەمرین ،كە سنووری مێژوویی
هەرێم���ی كوردس���تانە ،ناوچ���ەی حەمرین
س���نوورمانە نەك ناوچ���ەی جێناكۆكەكان بە
زەبری دەس���ەاڵتی حكومەت���ە یەك لەدوای
یەكەكان���ی عێ���راق و بەتایبەت���ی بەع���س
داگیركراوە ،عەرەبی تیادا جێگیركراوە ئەوە
خاكی باووباپیرانی ئێمەیە و ئامادە نین لێی
بكشێینەوە.

*هاوواڵتیی���ان گلەیی���ان لە حەش���دی
ش���ەعبی هەی���ە ل���ەو واڵتان���ە،
هەماهەنگیتان لەگەڵ حەشدی شەعبی
چۆنە ،ئای���ا بوونەتە هاوكاریی هێزی
پێش���مەرگەی كوردس���تان و خەڵك���ی
ناوچەكە؟
مەحمود س���ەنگاوی :حەش���دی شەعبی

*یەكێت���ی هەڵوێس���تی چۆن���ە
بەرامب���ەر ئ���ەو ناوچان���ەی ،ك���ە بە
خوێن���ی پێش���مەرگەی كوردس���تان بە
قوربانیدانێكی زۆر ئازادكراون؟
مەحمود س���ەنگاوی :هێشتا زۆرمان ماوە

* بە شێوەیەكی گشتی هاوكارییەكانی
هاوپەیمانان بۆ هێزی پێش���مەرگە ،لە
ڕووبەڕووبوونەوەی چەتەكانی داعش
لەو سنوورەی ئێوەدا چۆنە؟
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ش���ەڕی دژی داع���ش ك���ردووە و قوربانیی
زۆریش���یان داوە ،بەاڵم بوونەتە سەرئێش���ە
بۆ خەڵك ،خەڵ���ك دەكوژن هەرچی خراپە
دەیكەن.

* ب���ۆ كۆبوونەوەتان نەكردووە لەگەڵ
كەس���انی ب���ااڵی حەش���دی ش���ەعبی،
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پێموایە لە ماوەیەكی
كەمدا ئەو كێشە و
شەڕەی كە لە موسڵ
هەیە بگوێزرێتەوە
بۆ دیالە ،لە دیالە
ڕووبەڕووبوونەوەی
زۆر قورس لەنێوان
هێزی پێشمەرگەی
كوردستان و
چەتەكانی داعشدا
ڕووبدات

بۆئ���ەوەی س���نوورێك ب���ۆ دەس���ت
درێژییەكانی ئەوان دابنێن؟
مەحم���ود س���ەنگاوی :كۆبوونەوەم���ان
كردووە ،بەاڵم پاسەوانەكانی سەرۆككۆماریان
ب���رد كوش���تيان س���ەرۆككۆمار نەیتوان���ی
پاسەوانەكانی بەربدات.

* نێوان���ی (ی.ن.ك) و بزووتن���ەوەی
گۆڕان ئێستا لە چ ئاستێكدایە ،كاتێك
لەنێوان ئەو دوو الیەنەدا ڕێككەوتنی
سیاسی هەیە؟
مەحمود س���ەنگاوی :بڕوامان بەوەیە كە
دەبێت ئەو ڕێككەوتن���ە بەتەواوی جێبەج ێ
بكرێت.

* ت���ا چەن���د زەمینە لەب���ارە بۆ ئەم
دوو هێ���زە ،ك���ە مێژوویەكی هاوبەش،
قوتابخانەیەكی هاوبەش ،س���نوورێكی
جوگرافیی هاوبەش���یان هەیە ،زۆربەی
س���ەركردەكانی ئەم دوو هێزە لەڕووی
پەیوەندییەك���ی
كۆمەاڵیەتیی���ەوە
توندوتۆڵیان هەیە؟
مەحمود س���ەنگاوی :ب���ڕوام بەوە هەیە
ك���ە یەكێتی و گۆڕان یەكێك���ن ،خوێندكاری
ی���ەك قوتابخانەن ،دەرچووی یەك قوتابخانە
پێویستە یەكبگرنەوە بۆئەوەی هێزێكی گەورە
لەو سنوورە هەبێت ،پێویستە ئەگەر نەتوانن
یەكبگرنەوە لە ش���ێوەی مینبەر ،لە ش���ێوەی
ڕێككەوتنی سیاسی پەیوەندییەكی توندوتۆڵیان
هەبێت.

* ئای���ا حزب���ەكان چ���ۆن دەچن���ە
هەڵبژاردن���ەوە ،چ���ۆن داوای دەنگ لە
خەڵك دەكەن ،ئەنجامدانی هەڵبژاردن
و بەرنامەی حزب���ەكان بۆ هەڵبژاردن
چییە؟

مەحم���ود س���ەنگاوی :هەم���وو حزبێكی
سیاس���ی كۆمەڵێ���ك خەڵكی خ���ۆی هەیە،
بەاڵم پێویس���تە حزبەكان جەماوەری خەڵكی
كوردس���تان ئاش���تبكەنەوە ،هەوڵبدەی���ن
قەیران���ەكان چارەس���ەربكەین ،گومانەكانی
خەڵكی كوردس���تان هەیەتی لە ناش���ەفافیی
نەوت و پ���ارە و داهات خەڵك تێبگەیەنین،
كە ئەوەندەمان هەیە.

* واڵتان���ی دنی���ا دێ���ن ل���ە هەرێمی
كوردس���تان كاری وەبەرهێنان دەكەن،
هەمیش���ە پش���تیان ب���ەوە بەس���تووە
واڵتێكی وەك توركیا ناچارە ڕازی بێت،
بە ڕیفراندۆم لە هەرێمی كوردس���تان
لەبەرئەوەی ڕێككەوتنێكی  50ساڵەی
لەگ���ەڵ هەرێم���ی كوردس���تان هەی���ە،
جگە لە بواری ن���ەوت كۆمپانیای زۆر
هەن لە هەرێمی كوردس���تان ،كە كاری
وەبەرهێن���ان و هەت���ا س���اغكردنەوەی
كااڵكانی خۆیان دەكەن لە  ،كۆمپانیای
گاز فروم���ی ڕووس���ی و ڕوس نەف���ت
س���ەر بە ڕووسیان ،ڕێككەوتنێك كراوە
لەگ���ەڵ واڵت���ی ڕووس���یا ،ئەوانەی كە
بەرژەوەندیی ئابوورییان هەیە لەپێش
الیەنەكانی ترەوە دژایەتیی خۆیان بۆ
پرسی ڕیفراندۆم لە هەرێمی كوردستان
دەربڕی؟
مەحمود سەنگاوی :ئەوان بۆ بەرژەوەندیی
خۆیان نایانەوێت كێشەیەكی تر لە ناوچەكەدا
دروس���ت ببێ���ت ،دەوڵەت���ە زلهێ���زەكان
نەكشاونەتەوە ،نە ئەمریكا و نە ڕووسیا و نە
توركیا ،بەاڵم ئەو واڵتانە بە ناوچەی ئارامی
دەزانن بۆئەوەی پارەیەكی باش���ی تێدا پەیدا
بكەن ،هەركات هەرێم تووشی ئاڵۆزی ببێت
قازانجەكانی ئەوانیش دەكەوێتە مەترسییەوە.

پرۆفایل:
مەحمود سەنگاوی
_ ئەندامی مەكتەبی سیاسیی
(ی.ن.ك).
_ بەرپرسی مەکتەبی پێشمەرگە و
ڕێکخستنەدێرینەکان.

* نێوان���ی هەرێمی كوردس���تان لەگەڵ
بەغداد ل���ە چ ئاس���تێكدایە ،زۆر جار
ب���اس لەوە دەكرێت ئ���ەوەی ،كە كورد
پێیدەناس���رێتەوە لە سیاس���ەتكردندا،
دوو بابەت���ە یەكێكی���ان هێ���زە ئەوی
تری���ان مێزە ،ئ���ەوەی پێش���مەرگە بە
هێ���ز بەدەس���تیهێناوە لەس���ەر مێ���ز
ئەمان���ە حكومەتی نێوەن���د ناتوانێت
بیدات بە هەرێمی كوردس���تان ،ڕێگای
دیپلۆماس���ی لەگەڵ حكومەتی عێراقدا
دەمانگەیەنێتە چارەسەرێك؟
مەحمود س���ەنگاوی :ك���ورد مێژوویەكی
دوورودرێژی لە دانوستاندن هەیە ،بەاڵم لە
هیچ دانوستاندنێكدا كورد قازانجی نەكردووە،
دەبێت خۆمان پڕچەك و بەهێز بكەین.
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قادر عەزیز :ئەندامی مەكتەب سیاسی (ی.ن.ك)

ئەو شێوازە حكومڕانییەی كە پارتی دەیكات،
سلێمانی پەراوێزخستووە لەڕووی نەتەوەییەوە

ئا :نیاز کەمال و زریان رەحیم
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ڕیفراندۆم ،ئامڕازێكی یاساییە بۆ ئامانج و مەبەستی جیاواز و جۆراوجۆر پەناي بۆ دەبرێت،
ڕیفراندۆم بۆ بەدیهێنانی ئامانجێكی سیاس���ی وەك س���ەربەخۆیی ،جیابوونەوە ،یەكگرتن،
چوون���ە ن���او پەیماننامەی���ەك یاخود دەرچ���وون لێی ،چوون���ە بەرەیەك ،ی���ان دەرچوون لە
بەرەكە ،یان بۆ هەر ئامانجێكی سیاسی تر بەكاردەهێنرێت ،ڕیفراندۆم بۆ ئامانجی یاسایی
وەكو وەرگرتنی رای خەڵك لەس���ەر دەستوور ،یان پرس���ی دەستووری ،یان ئەو یاسایانەی
ك���ە كاریگەری لەس���ەر ماف و ئازادیی���ە بنەڕەتییەكانی مرۆڤ هەیە ل���ە هەندێك واڵتدا،
ڕیفراندۆم ئەنجامدراوە بۆ ئەوەی هاوسەرگیری نێوان یەك ڕەگەز ڕێگەی پێبدرێت یاخود
ن���ا ،دەكرێت ڕیفراندۆم ب���ە بەدیهێنانی ئامانجی ئابووری كۆمەاڵیەتی س���ەربازی ،یان هەر
ئامانجێكی تر بەكاربهێنرێت ،ئەم ئامانجانە ڕووكەشن ،چونكە لە پشت ئەم ئامانجانەوە
ئامانجی سیاسیش هەیە.
بڕیارە  9,25لە كوردستانی باشوور ڕیفراندۆم
ئەنجامبدرێ����ت ،بەاڵم ك����ە ڕیفراندۆم ئەنجام
دەدرێت ،ڕیفراندۆمەك����ە بۆچی دەبێت؟ بۆ
س����ەربەخۆیی كوردس����تان دەبێت ،یاخود بۆ
مانەوەی باشوری كوردستانە لەگەڵ عێراق؟

* بۆچوونی ت���ۆ لەبارەی بڕیاردان لە
ڕیفراندۆم لە باشووری كوردستان؟
قادر عەزیز :ڕیفراندۆم مافێكی یاس����اییە،
مافێكی ئینسانی نیشتمانی خەڵكی كوردستانە،
ئامانجی سەربەخۆیی و دروستكردنی دەوڵەتە،
پرسێكی نیش����تمانی و خەڵكە ،پرسكردنە بە
خەڵك ناكرێت ئەم پرس����ە بە ش����ێوەیەكی نا
یاسایی ئەنجامبدرێت ،ناكرێت حزب ئەنجامی
بدات ئێس����تا لە پرسێكی نیش����تمانی ئاسایی
بچوككراوەتەوە بۆ پرسێكی حزبی نا ئاسایی،
ئامانجەكان دەبێت بە یاسا دیاری بكرێن دەبوو
دیاریكردن����ی ڕۆژی ئەنجامدان����ی ڕیفراندۆم
بەیاس����ا بێت ،دەبوو پەرلەمان كارا بكرێتەوە،
ح����زب بڕیارن����ادات ل����ە ڕیفران����دۆم ،حزب
هاوكاردەبێت ،ئای����ا ئامانجی ئەم ڕیفراندۆمە
چییە؟ سەربەخۆییە ،ڕاگەیاندنی دەوڵەتە ڕۆژی
ڕاگەیاندن����ی دەوڵەتیش دی����اری بكرێت ئەم

ڕیفراندۆمە بە پێ����ی چ جوگرافیایەك ئەنجام
دەدرێت ،تا ئێستا بە یاسایی نەكراوە ،شوناسی
ئەو دەوڵەتەی كە لە كوردس����تان دروس����ت
دەكرێت دەوڵەتی كوردس����تان چ دەوڵەتێكە؟
ئای����ا بە راس����تی دەوڵەتێكی دیموكراس����ییە،
سیس����تمی حكومەڕان����ی تێیدا سیس����تمێكی
پەرلەمانی دیموكراس����ییە ،كۆمارییە كێش����ەی
حزبەكان هەموو لەگەڵ پارتییە تائێس����تا ڕازی
نابن سیستمی حكومڕانی بكرێت بە سیستمی
پەرلەمان����ی ،دەس����توری عێراقی سیس����تمی
پەرلەمانی دیاریكردووە بۆ حكومڕانی عێراق
تا ئێس����تا ڕازی نابن ئەو سیس����تمە بگۆڕێت،
خەڵك چۆن دەنگ ب����ە ڕیفراندۆمێك بدات
ك����ە هیچ سیس����تمێكی نەبێ����ت؟ دەبێت ئەو
ڕیفراندۆمە بە پێی یاس����ا بێ����ت و كەركوك
و ناوچ����ە جیناكۆك����ەكان بگرێتەوە ،نابێت بە
هیچ ناوێك كوردس����تان پارچە بكەین ،كەس
دەس����ەاڵتی ئ����ەوەی نییە كوردس����تان پارچە
بكات ،دەبێت شوناسی ئەم دەوڵەتە دیاربێت
بۆ ئ����ەوەی خەڵكی كوردس����تان بزانن دەنگ
بە چی دەوڵەتێ����ك دەدەن لە ئایندەدا لە چ
دەوڵەتێكدان ،دنیای دەرەوەش پش����تیوانمان
دەكات كە ئێمە لەسەر چ ئەساسێك دەوڵەتێك

دادەمەزرێنی����ن ،دنیای دەرەوە پش����تیوانیمان
لێناكات كە ئەم دەوڵەتە تاكە دەس����ەاڵتێكی نا
دیموكراس����ی تێیدا حكومڕانی دەكات ،دام و
دەزگا شەرعی و دیموكراسییەكان پەكخراوون،
دەوڵەت����ان بۆ سیس����تمێكی ئاوايی حكومڕانی
پشتیوانیمان لێناكات.

* هەر میللەتێك كە پرس���ی ڕیفراندۆم
دێتە بەر باس ،خەڵكی ئەو نەتەوانە بە
گەرمی و جۆش و خرۆش���ەوە ئاهەنگ
دەگێڕن ،چاوەڕوان دەبن تا ئەو ڕۆژەی
ڕیفراندۆمەكە ئەنجام دەدرێت ،بەاڵم لە
هەرێمی كوردس���تان كە وابڕیارە 25/9
ڕیفران���دۆم لە باش���ووری كوردس���تان
ئەنج���ام بدەرێ���ت ،خەڵكی كوردس���تان
بەشێكی زۆری نیگەرانە ،بەشێكی زۆری
تانە ل���ە ڕیفراندۆمەك���ە دەدەن دڵیان
پێیخۆش نییە هۆكاری ئەمە چییە؟
ق���ادر عەزیز :خەڵك ئام����ادە نییە بۆ ئەم
پرۆسەیە ،جگە لەوەی لەو قەیران و گوزەرانی
خەڵك هەیەتی بازدەدەیت بۆ دروس����تكردنى
دەوڵەت ،كاراكردنەوەی پەرلەمان ئاس����انترە
ل����ە راگەیاندنی دەوڵەت ،ب����ۆ ڕیفراندۆم ،بۆ
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هەڤاڵ مام جەالل لەگەڵ قادر عەزیز
دروس����تكردنى دەوڵەت مەسەلەكان بە حزبی
و شەخسی دەكرێن ،ڕیفراندۆمێكی بێ یاسا
هی����چ ش����ەرعیەتێكی نابێت نە ل����ە ناوخۆيی
كوردس����تان ،نە لە دەرەوە باشتر بوو ،بۆچی
ڕۆژی كاراكردن����ەوەی پەرلەمانی����ان دی����اری
نەك����ردووە؟ بۆچی كاراكردن����ەوەی پەرلەمان
نەبوو بە مەرج؟ دەبوای����ە الیەنەكان هیچیان
ڕازی نەب����ن بە دیاریكردنی ڕۆژی ڕیفراندۆم،
دەبوو بووترێت ئەمە دەبێت بە یاس����ا دیاری
بكرێ����ت ،كاراكردنەوەی پەرلەمانیش بكەن بە
مەرج تا پەرلەمان كارا نەكرێتەوە كێ متمانەی
بە ڕیفراندۆم هەیە؟

* ئ���ەم بڕیارە تەنی���ا الیەنێك نەیداوە
(ی.ن.ك) وەك هێزێك���ی كاریگ���ەر
بەش���داریكردووە ل���ە كۆبوونەوەكە ،لە
بڕیارەكەشدا بەشداریكردووە( ،ی.ن.ك)
بە چ مەبەستێك بەشداری كردووە لەو
كۆبوونەوەی���ە ب���ۆ دیاریكردن���ی ڕۆژی
ڕیفراندۆم؟
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قادر عەزیز :هیچ الیەنێك لە كوردس����تان
لەبارەی مافی چارەی خۆنووسینەوە ،سەبارەت
بە پێكهێنانی قەوارەی سیاسی ،یان پێكهێنانی
دەوڵەتی كوردستان لە پێش پێكهێنانی یەكێتی
نەبووە ،یەكێتی خۆی بە خاوەنی ئەو پرس����ە
دەزانێت ،بەاڵم دەبێت یەكێتی بە پێی نەخشە
ڕێگاكەى سەرەتا پەرلەمان كارابكرێتەوە ،ئەم
ڕیفراندۆم����ە لە ڕێگەی یاس����اوە بكرێت ،ئەم
ڕیفراندۆمە ئامانجى ب����ۆ پێكهێنانی دەوڵەتی
كوردی بێت چەندین جار لە الیەن یەكێتییەوە
لێدواندراو كە نابێت ئ����ەم ڕیفراندۆمە وەك
كارتێكی فش����ار یان وەك دەس����كەوتی حزبی
بەكاربهێنرێت دەبێت یەكێتی نەخشە ڕێگاكەى
ڕەچاوبكات ،دەبێت كاراكردنەوەی پەرلەمان
ببێت ب����ە م����ەرج ،ئەگ����ەر كارا نەكرێتەوە،
پێویس����ت نەب����وو ڕۆژی ڕیفراندۆمیش دیاری
بكەیت.

* ش���ان بەش���انی پرس���ی ڕیفران���دۆم
كۆمەڵێ���ك پرس���ی تری���ش هەی���ە،
دواترینی���ان گرێبەس���تێك لەگ���ەڵ

كۆمپانی���ای نەوت���ی ڕۆس نەف���ت ل���ە
ڕووس���یا هەندێك كاردان���ەوەی بەدوای
خۆی���دا هێن���ا ،چ���ۆن دەڕوانیت���ە ئەم
گرێبەستە ،لە كاتێكدا وەزارەتی سامانە
سروشتییەكان گرێبەستی تری كردووە
لەبری ئەوەی قازانجەكەی بەرهەم بێت
باجمانداوە لە پێناویدا؟
قادر عەزیز :ئەم گرێبەس����تە درێژخایەنە
بۆ ماوەی ( )20ساڵە ،ناوەڕۆكی ئەم گرێبەستە
دیاریك����راو نییە هی����چ ڕوونكردنەوەیەك لە
گرێبەس����تەكدا نییە ،لەجیات����ی ئەوەی نەوت
بفرۆش����ین وا دی����ارە كە نەوتم����ان كڕیبێت
ئەوندە قەرزارین لەس����ەر كۆمپانیاكان ،خەڵك
متمانەی بەو گرێبەس����تانە نیی����ە ،چونكە كە
الیەنێك دەیكات ڕاس����تە بەن����اوی حكومەتی
كوردستان دەیكات ،بەس حكومەتی كوردستان
لە دەس����ت یەك الیەنە ،خەڵ����ك لە ڕابردوو
بینی كە گرێبەستەكان چەند ناشەفافن ،چەند
گەندەڵی����ان تێدابوو ،دەبوایە پەرلەمان بڕیاری
لەس����ەر ئەم گرێبەستە بدایە تا شەفاف بێت و

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

بزانرێت ناوەڕۆكی گرێبەستەكە چییە ،خەڵك
ل����ەوە نیگەران����ە كە لەجیاتی ئەوەی س����وود
بگەیەنێت ،قەرزاریش دەبین لەگەڵی.

* ڕێككەوتنی سیاس���ی یەكێتی و گۆڕان
خەڵكی ئومێ���دی زۆریان لەس���ەر ئەو
ڕێككەوتنە هەڵچنیبوو ،هۆكار چییە تا
ئێستا نەچۆتە بواری جێبەجێكردنەوە؟
قادر عەزیز :ئاس����تەنگ هەیە لە بەردەم
ئەم ڕێككەوتنە ،لەناوخۆی یەكێتیش كەسانێك
هەی����ە دژ ب����ەو ڕێككەوتن����ەن ،هەوڵدەدات
ئەو ڕێككەوتنە س����ەرنەگرێت ،پارتی زۆر دژ
ب����ەو ڕێككەوتنەیە پێیوایە ئەگ����ەر یەكێتی و
گۆڕان یەك هەڵوێس����ت ،یەك دەنگ و یەك
لیس����ت بن ،هاوكێش����ەكە بە قازاجی ئەوان
دەگۆڕێت لە ئەساس����دا ئ����ەم ڕێككەوتنە بۆ
ئەمە كراوە كە هاوكێش����ەی سیاسی بگۆڕێت
لە كوردستان ،ئەم پەیوەندیەی هەیە بەشێكی
بەهۆی ئەو ڕێككەوتنەوەیە ،بەاڵم بەشی زۆر
ڕێككەوتنەكە جێبەجێ نەكراوە ،ڕێككەوتنێكە
ل����ە بەرژەوەندی خەڵكی كوردس����تانە دەبێت
جێبەجێ بكرێت لە بەرژەوەندی س����ەقامگری
ئەم ناوچەیەدایە هیچ ئاس����تەنگێك نیە تەنیا
ئ����ەو الیەنە نەبێ����ت كە ئ����ەم ڕێككەوتنە بە
قازانجی خۆی نازانێت.

* دواب���ەدوای ڕێككەوتنەك���ەی یەكێتی
و گ���ۆڕان یەكێتی بۆ چارەس���ەركردنی
كۆی هەموو ئەو كێش���ەو قەیرانانە لە
گۆڕەپانی سیاسی ،ئابووری ،كۆمەاڵیەتی
نەخش���ە ڕێگەیەك���ی باڵوك���ردەوە ئەم
نەخش���ە ڕێگەی���ە دەتوانێ���ت كلیل���ی
چارەسەری گرفتەكان بێت؟
قادر عەزیز :ئەو نەخش����ە ڕێگەیە هەموو
چارەس����ەرێكی تێدایە ب����ە تایبەتی بۆ قۆناغی
ئێستا نەخش����ە ڕیگەیەكە بۆ چارەسەركردنی

س����ەرجەم كێش����ەو گرفتەكانی كوردستان لە
هەموو بوارەكاندا یەكێـتی لەو چوارچێوەیەدا
كاردەكات لە نەخش����ە ڕێگاك����ەدا هاتووە كە
ڕیفراندۆم دەبێت بۆ س����ەربەخۆیی كوردستان
بێ����ت ،دەبێت بە یاس����ا ئەنج����ام بدرێت بۆ
ئەمە دەبێت پەرلەمان كارا بكرێتەوە نەخشە
ڕێگەیەكی زۆر ڕوون و ئاشكرایە.

* بابەت���ی پاش���ەكەوتی موچ���ە ،ئ���ەو
قەیرانە ئابوورییە س���ەختەی ڕووی لە
خەڵكی كوردس���تان ك���ردووە ،هەندێك
جار باس لەوە دەكرێت كە ئەو قەیرانە
تەون���ی كۆمەاڵیەتی���ش خەریكە بەرەو
لێكت���رازان و نەمان دەبات ،چی بكرێت
بۆ چارەس���ەركردنی قەیرانی ئابووری،
دەبێ���ت حزب���ەكان و حكوم���ەت چ���ی
بك���ەن ،چۆن بەرنامەیەكیان هەبێت بۆ
چارەسەركردنی بژێوی خەڵك؟
ق���ادر عەزی���ز :حزب����ەكان بەرنامەی����ان
هەی����ە ،نەخش����ە ڕێگەك����ەی یەكێت����ی خۆی
بەرنامەی داناوە بۆ چارەسەركردنی سەرجەم
قەیران����ەكان بە قەیرانی ئاب����ووری ،دارايی و
موچەشەوە ،هەموو چارەسەرەكان لە دەستی
پارتییە دەسەاڵت لە دەس����تی پارتییە ،نرخی
ن����ەوت بەرزبۆتەوە و ش����ەڕی داعش نەماوە
ئاوارەیەكەی ئەوتۆش لە كوردستان نەماوە چ
پاس����اوێك هەیە بۆ بەردەوابوون لەسەر ئەم
پاش����ەكەوتە ،ئەوە پاش����ەكەوت نییە ،بڕینی
موچەی خەڵكە بە ناوی پاشەكەوت.

* باست لەوەكرد كە ڕیفراندۆم دەبێت
خەڵكی بۆ ئامادە بكرێت ،نرخی نەوت
لە س���ەروو  50$وەیە ،بەاڵم هاوواڵتی
دەیكڕێت بە  110000دینار كایەكانی
ئاب���ووری بە گش���تی تووش���ی ئیفلیحی
بووە ،ئەم دەس���ەاڵتە چ باوەڕێكی بەوە
هەیە ك���ە ڕیفراندۆمەك���ەی جێبەجێ

هیچ الیەنێك لە
كوردستان لەبارەی
مافی چارەی
خۆنووسینەوە،
سەبارەت بە
پێكهێنانی قەوارەی
سیاسی ،یان
پێكهێنانی دەوڵەتی
كوردستان لە پێش
پێكهێنانی یەكێتی
نەبووە ،یەكێتی خۆی
بە خاوەنی ئەو پرسە
دەزانێت
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لۆگۆی یەکێتیی نیشتامنیی کوردستان

بكرێت و سەركەوتن بە دەستبهێنێت؟
ق���ادر عەزیز :فێڵ ل����ە خەڵك دەكرێت،

كوردستان؟ لەبەر ئەوەی ڕاوبۆچوونی جیاواز
هەیە ،پێكهاتەی جیاوازیش هەیە.

خەڵك بڕوای بەم قس����انە نییە ،ئەگەر چەند
س����اڵە سیس����تمی حكومڕان����ی نەگۆڕابێت بۆ
سیستمی پەرلەمانی كە دەوڵەتت دروستكرد،
ئەو كاتە سیستمەكان دەگۆڕیت؟ ئەم پرۆسەیە
دەبێ����ت خەڵكی بۆ ئام����ادە بكرێت ،دەبێت
قەناعەت الی خەڵك دروست بكرێت ،دەبێت
بە پێی یاس����ا ڕۆژی ڕیفراندۆم ،جوگرافیایی،
شوناس����ی ڕوونبێت ئینجا خەڵك دەنگی خۆی
بدات ،زیاتر خەڵك ب����ە ئامڕازێكی دەزانێت
بۆ دەس����تكەوتێكی حزبی ،نامەكەی (مەسعود
بارزارنی) باسی سەربەخۆیی تێدا نییە ،ئەوەیە
دەمانەوێت دنیا لە ویستی خەڵكی كوردستان
تێب����گات ،تەنیا پرس����یارێك هەیە ئەویش ئایا
سەربەخۆیی كوردستانت دەوێت؟ كەس هەیە
لە كوردس����تان سەربەخۆيی نەوێت .ئایا ئێستا
گونجاوە بۆ ئ����ەوەی دەوڵ����ەت ڕابگەیەنین؟
دەكرێت لە كەرك����وك و ناوچە جێناكۆكەكان
پرس����یاربكرێت ئایا دەتەوێت بگەڕێیتەوە سەر

كوردستان پێویستی بەوە نییە ئەگەر بۆ پێكهێنان
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* پێش���تر بزووتن���ەوەی ڕیفران���دۆم
هەبوو لە باشوری كوردستان لە كاتێكدا
هەڵبژاردن كرا بە شێوەیەكی نا فەرمی
ڕیفراندۆمیان كرد ،لە خەڵكیان پرسیی
ئایا دەیانەوێت لەگەڵ عێراق بمێننەوە
یان كوردس���تان س���ەربەخۆ بێت98% ،
و زیات���ری كوردس���تان دەنگی���ان ب���ۆ
سەربەخۆیی كوردستاندا ،هەمووالیەك
زانی كە خەڵكی كوردس���تان چیدەوێت،
خەڵكی كوردس���تان و بەشێك لە خەڵك
و چاودێرانی سیاس���ی گلەیی لە الیەنە
سیاس���ییەكانی كوردس���تان هەب���وو،
الیەنە سیاس���ییەكان ئەو خەونەیان لە
بارب���رد ئەم گۆڕانكاریی���ە دەتوانێت چ
گۆڕانكارییەك بكات كە ئەو ڕیفراندۆمە
نەیكردووە؟
قادر عەزی���ز :باش����ترین بەڵگەیە ،خەڵكی

و ڕاگەیاندنی دەوڵەت نەبێت پێویس����تی بە
ڕیفراندۆم بكات ،كە ئەم ڕیفراندۆمە نافەرمیە
كرا لە كوردستان حزبەكان زیاتر هەوڵیاندەدا
دەنگ بە دەس����تووری عێراق بدرێت باسیان
لەوەدەكرد كە هەموو ئاواتەكان و دەستكەوتی
شەهیدەكانمان لە عێراقی فیدڕاڵی هاتۆتەدی
و دابینكراوە بۆچوونی����ان گۆڕاوە ،هەنگاو و
ئامانجەكان و جوگرافیایی ڕیفراندۆم شوناسی
دەوڵەتی كوردس����تان دیاری نەكراوە ،خەڵك
تا ئێس����تا متمان����ەی پێی نیی����ە ،پێیوایە ئەم
ڕیفراندۆمە ئامڕازێك و كارتێكی فش����ارە كە
پارت����ی بەكاریدەهێنێت لە داهاتوودا بەرامبەر
بەغداد.

* بەش���ێك ل���ە ح���زب و الیەن���ە
سیاس���ییەكان باس���یان ل���ەوە ك���ردووە
ك���ە دەبێ���ت هێزەكان���ی پێش���مەرگەی
كوردس���تان یەكبخرێن لە چوارچێوەی
یەك س���ووپای نیش���تمانیدا ،چاكسازی
زۆرتر بكرێت ئاوڕی زیاتر لە هێزەكانی
پێشمەرگەی كوردستان بدرێتەوە ،بەاڵم
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لە م���اوەی ڕابردوودا ن���ەك هێزەكانی
پێشمەرگە یەكناخرێنەوە سەیردەكەین
هێز بۆ الیەنی تر دروستدەكرێت ،ئەمە
تا چەند مەترس���ییە بۆ باڵوبوونەوەی
ه���ەر هێزێ���ك ك���ە چەك���داری خ���ۆی
هەبێ���ت ،دوات���ر لە ناكۆكی سیاس���ییدا
بەكاربهێنرێن؟
ق���ادر عەزی���ز :بەدڵنیای����ەوە ،هێ����زی
پێش����مەرگەی كوردس����تان دەبێ����ت لەژێ����ر
س����ەركردایەتی نیش����تمانی ب����ێ الی����ەن
یەكبخرێتەوە ،نابێت هێز لە دەستی الیەنێكدا
بێت ب����ۆ دژایەت����ی الیەنەكانی ت����ر ،دەبێت
هێز لەژێر س����ەركردایەتییەكی پڕۆفیش����ناڵ و
میهن����ی دابێت ،ئەو هێزە تەنی����ا داكۆكی لە
نیش����تمان بكات لە س����نورەكانی كوردستان،
هێزی پێش����مەرگە رێكدەخرێت دەیان هێزی
تر دروست دەبێت بە پارەی ئەم میللەتە هێز
بۆ پارچەكانی تر دروستدەكرێت ،ئەو هێزەی
دژبە رۆژئاوا دروس����تكراوە ،نیازێكی جدی بۆ
یەكخستنەوەی هێزی پێشمەرگە نییە ئەگەر نا
دەبێت هیچ هێزێ����ك لە دەرەوەی وەزارەتی
پێشمەرگە نەبێت.

* پرس���ی ب���ە سیس���تمكردنی هەرێمی
كوردس���تان سیستمەكە س���ەرۆكایەتی،
ی���ان پەرلەمان���ی بێ���ت ،بینیم���ان لە
م���اوەی راب���ردوو كۆمەڵێ���ك ح���زب و
الیەنی سیاس���ی داوایان دەكرد سیستمی
كوردس���تان ل���ە س���ەرۆكایەتی بێت بە
پەرلەمانی ،لە بەرامبەردا الیەنێك دژی
ئەوە وەستایەوە و پەرلەمانی پەكخست،
كۆمەڵێ���ك دەزگای ت���ر ئیفلی���ج كران،
س���حری ئەو الیەنە چیی���ە كە ئیرادەی
خۆی سەپاندووە بە سەر هەمواندا؟
ق���ادر عەزیز :ئەو الیەن����ە پارتییە ،رازی
نابێت سیستم بكرێت بە پەرلەمانی و پێیوایە

دەبێت دەس����ەاڵتی ئەم هەرێمە لە دەس����تی
ئەودا بمێنێت����ەوە ،رێگەی نەدا كە بە دەنگی
زۆرینەی فراكسیۆنەكان ئەم سیستمە بگۆڕێت
ب����ۆ پەرلەمانی كە دیموكرات����ی ترە ،خەڵكی
كوردس����تان داوای دەكات ،هۆكاری پەكخستی
پەرلەمانی����ش ه����ەر ئەوەبوو ك����ە پەرلەمان
دەس����تی ب����ۆ گۆڕینی سیس����تمی حكومڕان و
هەمواركردنەوەی داتایی سەرۆكایەتی هەرێمی
كوردس����تان برد ،ئەو پەرلەمانە ئاستەنگ بوو
لە بەردەم ئەو گرێبەست و دەستگرتن بەسەر
ئەو ناش����ەفافیەتەدا كە لە داهاتی نەوتدایە،
كۆمەڵێك ئامانج هەبوو لە پەكخستنی پەرلەمان
بۆ ئەوەی پەرلەمان لەسەر داهات و خەرجی
نەوت نەمێنێت كاراكردنەوەی پەرلەمان یەك
كاتژمێ����ری دەوێت ،لەو گرێبەس����تەی لەگەڵ
رۆس نەڤ����ت كراوە چەند ملی����ار دەبێت بۆ
نای����دەن بە خەڵك ،كە هەرێمی كوردس����تان
پارەی هەڵب����ژاردن و ئەنجامدانی ڕیفراندۆمی
نییە ،ئەی ژی����ان و گوزەرانی خەڵك بە چی
چارەسەر دەكات؟

* ئەرك���ی (ی.ن.ك) چیی���ە ب���ۆ
خۆئامادەكردنی بەرامبەر ئەوڕووداوو
گۆڕانكارییان���ەی ك���ە ڕوودەدەن؟
قادر عەزیز :نەخش����ە ڕێگاكە سەبارەت
بە هەموو پرس����ەكانی كوردس����تانە ،كێش����ە
یاس����اییەكان ،ئابووریەكان ،س����تراتیژییەكان
زۆری ئ����ەو بەرنامەیە ك����ە یەكێتی بۆ دوای
داعش ڕێكیخس����تووە ،پێش هەموو ش����تێك
پێویست بە یەكخستنەوەی ماڵی كورد دەكات،
پێویس����ت بە دام و دەزگای شەرعی دەكات
لە كوردس����تان ،پێویستە هەموو الیەنەكان لە
چوارچێ����وەی یەك یاس����ادا و پەیوەندییەكی
دیموكراس����یانە لەنێوانیاندا هەبێت ،كورد لە
هەموو الیەنەكانی ت����ر زیاتر ڕۆڵی هەیە لە
ش����ەڕی داعش هێزی پێشمەرگەی كوردستان

دەبێت ئەو
ڕیفراندۆمە بە
پێی یاسا بێت و
كەركوك و ناوچە
جیناكۆكەكان
بگرێتەوە ،نابێت بە
هیچ ناوێك كوردستان
پارچە بكەین ،كەس
دەسەاڵتی ئەوەی نییە
كوردستان پارچە
بكات
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چاالكترین هێزبوو لە ش����ەڕی دژی داعش.
هەم����وان خۆیان ئامادەدەكەن بۆ ڕێككەوتنی
سياسى دوای داعش ،ڕوس����یا ڕایدەگەیەنێت
كە ش����ەڕ نامێنێت لە س����وریا ،ژێ����ر بەژێر
هەوڵێك����ی زۆر هەیە بۆ ڕێككەوتنی ڕوس����یا
و ئەمەریكا لەس����ەر ئایندەی س����وریا ،كورد
ئەگەر خۆی ب����ۆ ئەمە ئامادەن����ەكات ڕۆڵی
چییە؟ چاالكترین میللەت و هێزی چەكداری
ب����ە تایبەتی لە باش����وری كوردس����تان هێزی
پێشمەرگە بوو بەرامبەر شەڕی داعش ،كورد
بوو كەوات����ە دەبێت زۆرترین دەس����تكەوتی
سیاسی هەبێت ،دەبێت ئەمە بە ڕێككەوتنی
سیاس����ی دیاربكرێ����ت ،كوردس����تان لە دوای
داع����ش بارودۆخی س����ەقامگیر بێت جارێكی
تر ڕووب����ەڕووی ئەم پەالمار و جینۆس����ایدە
نەبێت����ەوە ،ئەمە ل����ە پێش هەموو ش����تێك
ڕێكخس����تی ناو ماڵی ك����وردی و پەرلەمانی
دەوێ����ت ،حكومەتێك����ی كارای دەوێ����ت،
دامودەزگای شەرعی دەوێت تا ئێستا ئەوانە
هیچ����ینەك����راوە.

* هێزی پێش���مەرگەی كوردستان بۆتە
س���یمبول لە جیهاندا كە توانیوویەتی
داع���ش تێ���ك بش���كێنێت ،ل���ە ڕۆژئاوا
ش���ەڕڤانان مۆدیلێكی جوانیان لەڕووی
س���ەربازی ،كۆمەاڵیەت���ی و دیموكراتی
و ئابووریی���ەوە پەیڕەوك���ردووە،
هەندێكجار دەڵێن "دەبێت كوردس���تان
چاو لە ڕۆژئاوا و ئەزمونەكەی بكات كە
لە جومگ���ە گرنگەكانانی بەڕێوبردنی
ژی���ان ل���ەڕووی سیاس���ی و ئاب���ووری
و كۆمەاڵیەتیی���ەوە توانیوویەت���ی
سەركەوتن بە دەستبهێنت ،هەم دۆست
بۆخۆی پەیدا ب���كات و لە هەمانكاتدا
یەكگرت���ووبێ���ت؟
ق���ادر عەزی���ز :ئ����ەو سیس����تمەی ل����ە
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ڕۆژئاوای كوردس����تان هەیە دیارە سیستمێكی
دیموكراتیی����ە ،ل����ە چوارچێ����وەی یاس����ا بە
ش����ێوەیەكی دیموكراسی بەڕێوەدەچێت ،دام
و دەزگاكان چاالك����ن ب����ە تایب����ەت لەبواری
ش����ەڕی دژی داع����ش ،ل����ە بواری پۆس����تە
سیاس����ییەكان ،ڕۆژئاوا بە چەند ساڵێكی كەم
زۆر پێ����ش باش����وور كەوتووە ل����ە ئەمەریكا
و دنی����ای دەرەوە باس����ی ڕۆژئ����اوا دەكەن،
دەیانەوێ����ت ببێت����ە نمونەیەك ب����ۆ هەموو
س����وریا ،ئێمە بەهۆی سیس����تمێكی حزبی لە
حكومڕانی دواكەوتووی����ن ،ئەگەر متمانە بۆ
میللەت دروس����ت نەكەیت لەم ڕیفراندۆمە،
ئامانجی ئەو ڕیفراندۆمە دیارنەبێت ،میللەت
ناتوانێت قەناعەت بكات بە بەش����داریكردن
ل����ەم ڕیفراندۆم����ە ،قەیرانی سیاس����ی پێش
هەم����وو قەیرانەكانی ت����رە ،چونكە قەیرانی
سیاسی هۆكارە بۆ درووستبوونی قەیرانەكانی
تر ،هەموو لە ئەنجامی نەبوونی سیستمێكی
حكومڕان����ی دیموكراس����ی ،سیس����تمێك لە
چوارچێوەی یاس����ا لەژێر چاودێری پەرلەمانی
كوردس����تان.

* بەش���ێك لە چاودێرە سیاس���ییەكان
باس ل���ە هەرێم���ی س���لێمانی دەكەن،
ئەم���ە تاچەند بە قازانج���ە ،تا چەند
ب���ەزیان���ە؟
ق���ادر عەزی���ز :مەس����ەلەكە زیات����ر
كاردانەوەیە ،كاردانەوەیە لەسەر ئەو شێوازە
حكومڕانییەی كە پارتی دەیكات ،كە سلێمانی
پەراوێزخراوە ل����ەڕووی نەتەوەییەوە دەبێت
بیر لەوە بكرێتەوە كە سیس����تمی حكومڕانی
بگۆڕێ����ت ناوچەكان جیاوازیان نەبێت یاس����ا
س����ەروەربێت ،پەرلەمان كارا بێت.

* یەكێت���ی نیش���تمانی كوردس���تان كە
خەڵك لەم بارودۆخەدا دەبینێت چۆن

پرۆفایل:
قادر عەزیز
_ ئەندامی مەكتەب سیاسی
(ی.ن.ك)
_  2004-2005ئەندامی ئەنجومەنی
کاتی عێراق بووە
_ سکرتێری حزبی زەحمەتکێشانی
کوردستان بووە
_ ئەندام پەرلەمانی کوردستان بووە
_ سکرتێری حزبی ئاییندە بووە
خۆی ئامادە دەكات بۆ هەڵبژاردنەكان؟
ق���ادر عەزی���ز :دۆخێك����ی هەس����تیار و
نەگونج����اوە ،لە هەڵب����ژاردن بەڵێنی چی بە
خەڵك دەدەیت؟ دەبێت یەكێتی خۆی بكات بە
خاوەنی حزبەكان بزاڤێكی جدی لە كوردستان
دروس����تبكات ،بزاڤێكی سیاسی كە حزبەكان
كۆبكات����ەوە كە س����ەركردایەتی كێش����ەكانی
خەڵك����ی كوردس����تان ب����كات داكۆكیك����ەری
راستەقینەی كێشەكانی كوردستان بێت چەند
س����اڵێك بڕیاری سیاسی و ئابووری لە دەستی
یەكێتی����دا نییە ،یەكێت����ی دەبێت خۆی بكات
بە خاوەنی كێشەكانی خەڵك ،دەبێت شەڕی
سیاس����ی و یاسایی بكات ،دەبێت خۆی بكات
ب����ەخاوەن����یكۆك����ەرەوەیحزب����ەكان.
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مستەفا چاوڕەش :ئەندامی سەركردایەتیی (ی.ن.ك)

پرسی ڕیفراندۆم لە هەرێمی كوردستان

ئا :کەیوان عومەر
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مەسەلەی ڕیفراندۆم ئەمڕۆ باس و بابەتێکی گرنگە و نەک هەر بە تەنیا سێبەری بەسەر
کەناڵەکانی ڕاگەیاندندا کردووە ،بەڵکو بۆتە وێردی سەرزمانی هەموو تاکێک و دەکرێت
بگووترێت س���ەرجەم کۆمەاڵنی خەڵکی هەرێمی کوردس���تانی بەخۆیەوە خەریک کردووە،
بۆ ئەم مەبەستە کوردستان دیپلۆماتیک بەباشی زانی لەگەڵ مستەفا چاوڕەش ،ئەندامی
سەرکردایەتیی (ی .ن .ک) ئەم پرسە تاوتوێ بکات .
* لەم هەلومەرجەی ك���ە لە ناوچەكەدا
هەیە پرسی ڕیفراندۆم كاتیەتی؟
مس���تەفا چ���اوڕەش :هەم���وو میللەتێ���ك
حەقیەتی ئەوەی لە توانایەتی بیكات ،ئێمە وەك
(ی.ن.ك) لە مەسەلەی ڕیفراندۆم مەبەستێكت
هەیە ،ك���ە دوای ڕیفران���دۆم چیدەكەیت ،لە
لۆگ���ۆی (ی.ن.ك) مافی چارەی خۆنووس���ینی
تێدایە ،بۆئەوەی خۆمان حوكمی خۆمان بكەین،
دەوڵەت���ی خۆمان هەبێت ،لە كۆماری مهاباد و
كۆماری كورستانەوە ،كە پێشەوا قازی محەمەد
ڕابەری كردووە ،لە شۆڕش���ی ئەیلوولدا ،لەم
شۆڕشەی خۆشماندا كە هەزارەها پێشەمەرگە و
قارەمان گیانی خۆی كردووهتە قوربانی لەپێناو
ئازادی و سەربەخۆیی میللەتەكەمان ،خەباتمان
بۆ ئەوەیە كە دەوڵەتی خۆمان هەبێت.
پێ���ش ڕیفراندۆم هەوڵبدەی���ن هەموو الیەنە
سیاسییەكان بەتایبەتی یەكێتی و پارتی و هەموو
الیەنەكان بە گۆڕانەوە ،بە ئیسالمی ،بە شیوعی،
بە سۆشیالیس���ت زەمینەیەك���ی لەباربكەن ،بۆ
ئەوەی بەئارامی بەڕێوەبچێ���ت ،ریفراندۆم بۆ
دژایەتیی كەس نییە حەقی میللەتی خۆمانە.

* هەندێ���ك پێیانوایە كات���ی ڕیفراندۆم
نیی���ە ،خەڵ���ك لەگ���ەڵ ئەوەدای���ه ،ك���ە
س���ەربەخۆ و ئازاد بێ���ت ،كیانێكی ئازاد
ب���ە خ���ۆی هەبێ���ت ،ئ���ااڵی هەبێت لە
نەتەوە یەكگرت���ووەكان ،هەندێك دەڵێن
ڕیفراندۆم بۆ پەردەپۆش���كردنی قەیرانە
ناوخۆییەكان���ە ل���ە هەرێمی كوردس���تان
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ئەم���ە ب���ۆ موزای���دەی سیاس���ییە ،ئەمە
موزای���دەی سیاس���یيە یاخود پرس���ێكە
لەمساڵدا ڕوودەدات؟
مس���تەفا چ���اوڕەش :س���ەركردایەتیی و

پرس���ی ڕیفراندۆم و س���ەربەخۆیی لەم
كاتەدا بورووژێنن" ،تا چەند پش���تگیریی
نێودەوڵەتی هەیە؟
مس���تەفا چ���اوڕەش )36( ::كونس���وڵیەت و

مەكتەب سیاسی ئێمە قس���ەی لەسەركردووە،
ئەگ���ەر كەموكوڕییەكمان هەبێ���ت هەموومان
لێی بەرپرس���ین بە كەم و زۆرەوە ،كەس دژی
ڕیفراندۆم نییە ئەگەر دژیش���ی بێت قەناعەتی
خۆیەت���ی ،ل���ە س���كۆتلەندا ڕیفراندۆمیان كرد
بۆئەوەی جیاببنەوە لە بەریتانیا ،لە هەمان كاتدا
خەڵك بڕیاری���دا كە جیانەبن���ەوە ،لە زۆربەی
واڵتان ڕیفراندۆم كراوە.

دەوڵەتى گەورە هەموو لێرەن ،ئەمەریكا خۆی
لە بەغدادە ئەم قس���انە بۆ ك ێ دەكەن؟ ئەگەر
ئەمەری���كا نەبێت گورگ دەیانخ���وات ،واڵتانی
دنیا لە كوردس���تانن ،لە هەولێرن ،لە پایتەختن
كونس���وڵیەتیان هەیە ،پەیوەندی���ان هەیە ،بە
كردارى زۆر پش���تگیریی ئێمەی���ان كردووە لە
مەیدانی شەڕەكاندا ئەگەر هەر خۆمان بووینایە،
ڕەنگە ئەمەی ئێستا هەیە پێماننەكرایە.

* لە هەرێمی كوردس���تان دراوسێكانی بە
جۆرێك���ە ،ڕەنگە جیاوازی هەبێت لەگەڵ
واڵتانی ئەورووپا؟
مستەفا چاوڕەش :هیچ كام لە واڵتانی دراوسێ

* لە ئێس���تادا كاراكردن���ەوەی پەرلەمان
كارێكی گرنگە ،بۆئەوەی لە پەرلەمانەوە
بڕیار لەسەر ڕیفراندۆم بدرێت؟
مس���تەفا چ���اوڕەش :دوو س���اڵە خەریكین

دان���ی خێر ب���ە ئێمەدا نانێن ،ئێم���ە عێراقمان
دروستكردەوە ،بوینە كۆڵەكە لە بەردەم داعش
و ڕووخانی ڕژێم.
ئەگەر دابنیشیت خەڵك ڕیفراندۆمت بۆ بكات،
بت���كات بە دەوڵەت بەحەیات���ی نایبینین ،دوای
شەڕی داعش لەگەڵ عێراقدا كێشەمان دەبێت،
ئەگەر ك���ورد یەكگرتوو نەبێت بۆ ڕیفراندۆم و
س���ەربەخۆی ،كە ئااڵ هەڵكرا ش���یعە و سوننە
هاتنەدەنگ بۆ دژایەتی كردنی.

نەكراوە ،ئەوە شتێكە چەقیبەستووە ،پەرلەمان
نەب���وو ئیدارەی خۆمانمان كرد ،دابنیش���ین بۆ
هەموو شتێك ڕێگەیەكی تر بدۆزینەوە ،ئەگەر
پەرلەمانی���ش نەبێت ،دەبێت ب���ەدوای بەدیلدا
بگەڕێن.

* توركیا و بەغداد هەڕەش���ەیانكردووە،
دەڵێن "ئەگەر پش���تگیرییەكی بەهێزیان
نەبێت ناتوانن ئااڵ لە كەركوك هەڵبكەن،

* (ی.ن.ك) چ���ۆن لە ناوچ���ە دابڕاوەكان
دەڕوانێ���ت ،چ���ۆن مامەڵە لەگ���ەڵ ئەم
پرس���ەدا دەك���ەن ،ئەگ���ەر ریفران���دۆم
ئەنجامبدرێت؟
مس���تەفا چاوڕەش :هەموو ئەو شوێنانەی كە
ئێستا بە دەستی پێشمەرگەوەیە ،ئەو شوێنانەی
كە خۆمان ب���ە كوردس���تانی دەزانین ،چونكە
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ناكرێ���ت ڕیفراندۆم بكرێت و ئەو ش���وێنانەی
لەگەڵ نەبێت ،هەرش���وێنێك بە حەقی خۆمانی
دەزانین ڕیفراندۆمی تی���ادا بكەین ،بەاڵم ئەوە
بە ڕێككەوتن لەگەڵ بەغداد دەبێت ،ئێمە دژی
عێراق نین بە خاكی خۆمانی دەزانین و خوێنمان
تیادا ڕش���تووە ،كۆڵەكەی ئەساس���ی بووین بۆ
ڕووخاندنی سەدام.

پێش ڕیفراندۆم
هەوڵبدەین هەموو
الیەنە سیاسییەكان
بەتایبەتی یەكێتی و
پارتی بە گۆڕانەوە،
بە ئیسالمی،
بە شیوعی ،بە
سۆشیالیست
زەمینەکە
لەباربكەن

* ئ����ەو وەفدەی كە ل����ە یەكێتی و پارتی
پێكهاتووە س����ەردانی بەغدادی����ان كرد ،تا
چەند توانییان نیگەرانی و هەڵچوونەكانی
بەغ����داد بڕەوێننەوە ،ئەم ش����اندە لەگەڵ
هێز و الیەنەكان لە كوردستان تەنیا گۆڕان
پێشوازی لێنەكردن ،ئەنجامی كۆبوونەوە
و دیدارەكانیان چی بووە؟
مستەفا چاوڕەش :لە عێراقدا حكوم كوا هەیە؟

پرۆفایل:
مستەفا چاوڕەش
_ ئەندامی سەركردایەتیی (ی.ن.ك)
_ بەرپرسی مەڵبەندی رێکخستنی
پێشمەرگە

نیگەرانی���ی ئ���ەوان بە ئێمە چارەس���ەرناكرێت،
بەاڵم دەرگایەكیان كردووهتەوە بۆئەوەی بتوانین
بە تێگەیش���تن بگەین ،بتوانین بە تێگەیش���تن و
بەهێمنی لەگەڵ عێراقدا بگەینە قەناعەت ،بەاڵم
كارێكی ئاسان نییە.

كەسوكاری ش���ەهیدەكانمان دڵخۆشبكەین ،كەی
ناوماڵ���ی خۆمان چاككرد دەتوانین بچین ناوماڵی
میللەتانی تریش چاكبكەین.

* ئەم ڕیفراندۆمە لە ناوچە دابڕاوەكانیش
ئەنجامدەدرێت ،پێتوایە لە س����اڵی 2017
زەمین����ە ڕەخس����اوە بۆئ����ەوەی ڕیفراندۆم
ئەنجامبدرێت؟
مستەفا چاوڕەش :هەوڵبدەین لەو شوێنانەی،

* دەوڵەت����ی س����ەربەخۆ ك����ە ئابووری����ی
س����ەربەخۆی ب����اش و تۆكم����ەی هەبێت،
ل����ە هەرێمی كوردس����تان ئ����ەم ئابوورییە
سەربەخۆیە هەیە؟
مس����تەفا چاوڕەش :ئەگەر بە سیاسەتی هەڵە

كە ئازادكراوە و بۆماندەكرێت جێبەجێی بكەین ،وا
( )6مانگیش دواكەوت خۆ دنیا ناڕووخێت ،گرنگ
ئەوەیە خەڵكی كوردستان لەگەڵ ریفراندۆمدایە.

* وەك (ی.ن.ك) ئەو كێش����ە و گرفتانەی،
كە لە ناوخۆی هەرێمی كوردستاندا هەیە
چین؟
مس����تەفا چ����اوڕەش :پێ���ش هەموو ش���تێك
دەبێت ناوماڵی یەكێتییەكەی خۆمان چاكبكەین،

توش���ی ئەزمەمان نەكەن دەكرێت ،دەوڵەتەكەی
ئێمە دەوڵەمەندە بەم شتانە ،ئەگەر ئەو سەروەت
و س���امانەی ،كە هەیە ئەوەی ئێ���رە و هەولێر
و س���لێمانی ب���اش و بەڕێكوپێكی ب���ۆ خزمەتی
خەڵك بێت ،لە كاتێكدا لەم بوارەدا سەركەوتوو
نەبووین ،سیاسەتێكی هەڵە هەبووە ،دەبێت بە
هەموومان دابنیش���ن چارەسەری بكەین ،دەبیت
هەرچی هەیە ئاش���كرا بێت بۆ خزمەتی خەڵك
بێت.
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فەرید ئەسەسەرد (ئەندامی سەركردایەتیی (ی.ن.ك)):

كاتی گونجاو بۆ ڕیفراندۆم ئەوەیە ،كە
پرۆسەكە كەمترین دژایەتی و زۆرترین
پشتیوانی هەبێت
ئا :پەرژین و زریان
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پرسی ڕیفراندۆم و هەڵوێستی (ی.ن.ك) ،بژێویی هاوواڵتییانی كوردستان لە سەروبەندی
ئەنجامدانی ڕی��ف��ران��دۆم ،ن��ەب��وون��ی ی��ەك��ڕی��زی ل��ەن��ێ��وان هێز و الی��ەن��ە سیاسییەكان،
نەخشەڕێگاكەی (ی.ن.ك) ،ڕێككەوتنەكەی نێوان یەكێتی و گۆڕان .بۆ ئەم مەبەستە
دیدارێكی تایبەتمان لەگەڵ فەرید ئەسەسەرد :ئەندامی سەركردایەتیی (ی.ن.ك) سازكرد.
* پاش ئەوەی هەریەكە لە ئەمەریكا،
ڕووسیا ،ئەڵمانیا ،توركیا ،ئێران و
عێراق ،دەنگی ناڕەزاییان بەرامبەر بە
ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و سەربەخۆيی
ك��وردس��ت��ان ب���ەرزك���ردەوە ،پ���ڕۆژەی
ڕی��ف��ران��دۆم پێدەنێتە قۆناغێكی
م��ەت��رس��ی��دار ب��ۆچ��ی ب���ەم شێوەیە
بیردەكەیتەوە؟
فەرید ئ��ەس��ەس��ەرد :لەبەرئەوەی ئەو
دەوڵەتانە دەوڵەتی كاریگەرن لە جیهان و لە
ناوچەكەدا كاریگەرییان لەسەر هەموو جیهان
هەیە ،كاریگەرییان لەسەر ناوچەكە هەیە
لە كاتێكدا هەڵوێست لەسەر مەسەلەیەكی
دیاریكراو دهردهب��ڕن ،بەدڵنیایەوە دەبێت
بەهەند وەربگیرێت ،لەبەرچاوبگیرێت نەك
بە نەبوو حسابيان بۆ بكرێت.

* هەڵوێستی هەریەكە لە كۆماری
ئیسالمیی ئێران ،حكومەتی عێراق
لە توركیا ،لە سوریا بەو بارودۆخەی
ئ��ێ��س��ت��ای��ەوە دژ دەب��ێ��ت ب��ەرام��ب��ەر
ب��ە ئەنجامدانی ڕی��ف��ران��دۆم ،ئەمە
هەڵوێستێكی چاوەڕواننەكراو نییە؟
فەرید ئەسەسەرد :ئەوەی ئەمەریكاش
هەر چاوەڕواننەكراو نەبوو ،پێش ئەوە
شاندێكی هەرێم سەردانی ئەمەریكای كرد،
ئەوەی كە ئەمەریكا بەئاشكرا ڕایگەیاند،
لە بەیاننامەیەكی فەرمیدا بە شاندەكەی
ئێمەشیان گوتبوو ،لەگەڵ ئەوەشدا هەرێم
س��وورە لەسەر ئ��ەوەی كە ب��ەردەوام��ە لە

هەوڵەكانی خۆی بۆ ڕیفراندۆم.

* ئێستا ل��ە س��ەردەم��ێ��ك��دا دەژی���ن،
كە ب��ارودۆخ��ی ناوچەكە و هەرێمی
كوردستان و عێراق ،هەتا نێودەوڵەتییش
بە جۆرێك لە جۆرەكان لە گۆڕاندایە،
باس لەوە دەكرێت ئەم دەرفەتەی كە
بۆ كورد هاتووهتەپێش ،لە باشووری
كوردستان و ڕۆژئاوایش دەرفەتێكی
زێڕینی مێژووییە ،دەبێت هۆشیارانە
مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت ،ئەوەی لەم
س��ەردەم��ەدا لەدەستی بدەین ڕەنگە
لە مێژوویەكی دوورت��ردا جارێكی تر
پێیبگەینەوە؟
فەرید ئەسەسەرد :تا ماوەیك لەمەوبەریش
باسی ئەوەمان دەك��رد ،كە هەلومەرجەكە
گونجاو نییە بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم ،بەاڵم
ئێستا باس لەوە دەكرێت كە گونجاوە ،كاتێك
كە ناڕەزایەتی لەسەر ئاستی جیهان و ناوچەكە
دێتە ئاراوە ،دیارە كە كاتەكە گونجاو نییە،
كاتی گونجاو ئەوەیە ،كە كەمترین دژایەتی
بۆ پرۆسەكە هەبێت ،زۆرترین پشتیوانی بۆ
پرۆسەكە هەبێت.
تەنانەت ڕیفراندۆمی كەتەلۆنیاش هەموو
یەكێتیی ئەورووپا و ئەمەریكییەكان دژین،
پێیان باش نییە ،ئەم مەسەالنە پەیوەندی بە
دیموكراسی و مەدەنیبوونی دەوڵەتەوە نییە،
زۆرتر ئەوەی كە پەيوەندی بە ئێمەوە هەیە
پەیوەندی بە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە هەیە،
ئەم ناوچەیە هەموو جیهان سەرقاڵە پێوەی،

پێیوایە دەبێت ئەم ناوچەیە هێوربكرێتەوە
كێشەكانی چارەسەربكرێن ،بۆئەوەی نەبنە
مایەی كێشە بۆ سەرتاسەری جیهان.

* دی�����ارە س��ەرك��ردای��ەت��ی��ی ك���ورد
پەیامەكانی بەهەڵە خوێندووهتەوە،
لە هەموو هەڵسەنگاندنەكان هەڵەی
كردووە ،كە هەموو هەڵسەنگاندنەكان
بەهەڵە كراوە ،چۆن (ی.ن.ك) دەچێتە
ژێ��ر بەرپرسیارێتییەكی وا گرنگی
مێژوویی و نیشتمانییەوە؟
فەرید ئەسەسەرد :ئەمە زۆر (ی.ن.ك)
ناگرێتەوە ،لە شەڕی دژی داعشدا هەموو
جیهان پشتگیریی ك��وردی دەك��رد ،م��ادام
جیهان ل��ەم قۆناغەدا پشتگیریی ك��وردی
ك��ردووە ،هەم لە عێراق ،هەم لە سووریا
ئەمە بەو مانایە دێت كە جیهان پشتگیریی
كوردیش دەكات بۆ مەسەلەی سەربەخۆيی
و جیابوونەوە لە عێراق ،له بهرژهوهندیی
خۆیاندایه كه داع��ش تێكبشكێت ،بەاڵم
پشتگیریی كوردیان نەكردووە بۆئەوەی لەو
واڵتانە جیابێتەوە ،كۆمەڵێك كێشەی تر لە
ناوچەكە دروست ببێت سەركردایەتیی كورد
ئەوەی جیانەكردووهتەوە ،كە پشتگیریی كورد
لە دژی داعش جیاوازە لە پشتگیریی كورد بۆ
گۆڕینی نەخشەی سیاسیی ناوچەكە.

* كەواتە ئێمە لەڕووی سەربازییەوە
پشتگیری دەكرێین ،ب��ەاڵم ل��ەڕووی
سیاسییەوە پشتگیری ناكرێین؟
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فەرید ئەسەسەرد :لە سەردەمی دژی
داعشیش هیچ بەڵێنێكمان پێنەدراوە ،كە
لەپاش داعشیش پشتگیریی كورد بكرێت بۆ
بەدەستهێنانی سەربەخۆی دیپلۆماسیەتی كورد
لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا ،زۆر كارا بوو
بۆ پەیوەندیكردن بە الیەنە نێودەوڵەتییەكان،
النیكەم ئاماژەكردنی هەوڵدانی كورد بۆ
مەسەلەی سەربەخۆيی ،لەگەڵ ئەوەشدا
نەمانتوانی پشتیوانییەكی گرنگ بۆ ئەم
مەسەلەیە بەدەست بهێنین.

* بەرژەوەندییە ئابوورییەكان تا چەند
یەكدەگرنەوە لەگەڵ بەرژەوەندییەكانی
توركیا و ڕووسیا ،بەو پێیەی كە ئەم
دوو واڵت��ە كۆمپانیای زۆری��ان هەیە
لە ب��واری نەوتی و لە دەرەوەی ئەو
بوارەش ،بەتایبەتی توركیا لە هەرێمی
كوردستان ،ڕووسیاش بە دوو كۆمپانیای
گەورە گاز پروم ،لەگەڵ ڕوس نەفت
ئ��ەم بەرژەوەندییە ئابوورییانە ،تا
چەند یارمەتیدەرن بۆ سەرخستنی
پرسەكە؟
ف��ەری��د ئ��ەس��ەس��ەرد :ب��ەرژەوەن��دی��ی��ە
ئابوورییەكانی ڕووسیا بە بەراوردی توركیا
ڕەنگە تازە بێت ،هیچ دەوڵەتێك هێندهی
توركیا سوود و قازانج لە تێپەڕینی نەوتی
كوردستان و فرۆشتنی ناكات ،بۆچوونی زاڵ
ئەوە بوو ،كە توركیا ئەوە لەبەرچاودەگرێت،
كە بەشێكی زۆر گرنگی بەرژەوەندییەكانی لە
هەرێمی كوردستاندایە بەشێكی گرنگی بازاڕی
كوردستان پشت بە پیشەسازی و كەرەستەی
دروستكراوی توركیا دەبەستێت ،تا ئەندازەیەك
لە مەسەلەی نەوتدا پەیوەندییەكانمان لەگەڵ
توركیا وەك هەرێمی كوردستان و حكومەتی
توركیا گەیشتووهتە ئاستێكی ستراتیژی،
ئەم پەیوەندییە نەبووههۆی ئەوەی توركیا
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پشتگیریی پرۆسەی ڕیفراندۆم و سەربەخۆيی
بكات.

* پەیوەندییەكانی هەرێمی كوردستان
ل��ەگ��ەڵ واڵت��ان��ی دراوس�����ێ ،خەڵكی
ك��وردس��ت��ان پێیانوابوو ،ك��ە ئەمانە
پشتگیریی هەرێمی كوردستان دەكەن
ب��ۆئ��ەوەی ،كە ب��ڕی��اری مافی چ��ارەی
خۆنووسینی خ��ۆی��ان ب���دەن ،بابەتە
ناوخۆییەكانی ناو هەرێمی كوردستان
تا چەند لەبارن ،گونجاون بۆئەوەی
ئ��ەم پرسە نیشتمانی و نەتەوەییە
سەربخرێت؟
ف��ەری��د ئ��ەس��ەس��ەرد :ئ��ەم پرسە م��ادەم
پرسێكی نەتەوەیی و نیشتمانیی فراوانە،
م���ادەم ڕەه��ەن��دێ��ك��ی گشتی ه��ەی��ە ،بە
دڵنیایەوە دەبێت بەو جۆرە مامەڵەی لەگەڵ
بكرێت ،نابێت هیچ الیەنێك لە پڕۆسەكە
دووربخرێتەوە ،نابێت كارێكی وا بكرێت
ئەم پرۆسەیە لەسەر دەستی یەك-دوو الیەن
بێت هەركات هەموو الیەنەكان تێیدا بەشدار
ب��وون ،یەكڕیزیی نەتەوەیی و نیشتمانی
دێتەئاراوە ،هێز بە پرۆسەكە دەدات لە
جیاتی ئەوەی الیەن هەبێت دژی پرۆسەكە،
ئێمە دەمانەوێت كاراكردنەوەی پەرلەمان
بە ئامادەبوونی هەمووالیەنەكان ئەندام
پەرلەمانەكانمان دەستپێبكەنەوە ،ئەگەر
دووالیەن لە كاراكردنەوەی پەرلەمان ئامادە
نەبن ،مانای وایە  30ئەندام پەرلەمان لە
پرۆسەكەدا نین ،ئەمە لە  101كەس دەكاتە
 %27بەو مانایە دێت كە  %27پەرلەمانی
كوردستان بەشدار نییە ،لە دەركردنی یاسایەك
بۆ ڕیفراندۆم ئەو  30ئەندام پەرلەمانە
نوێنەرایەتیی  1350000كەس دەك��ەن ،لە
هەرێمی كوردستان ئێمە خۆمان  5ملیۆنین
ڕێژەكە زۆر گەورەیە و ژم��ارەك��ەش زۆر

گەورەیە ،ڕەنگە ئەمە ببێتە مایەی ئەوەی
بە چاوێكی ترەوە سەیری پرۆسەكە بكرێت،
بەبێ بەشداریی هەموو الیەنەكان كۆدەنگی
لە مەسەلەی ڕیفراندۆمدا نایەتە دی.

* دەڵێن باشووری كوردستان لەژێر
دوو تەیاری مەزهەبیی دوو واڵتی
دراوس��ێ��دای��ە ،ڕەن��گ��ە ئەمە هەوێنی
ناكۆكییەكان بێت لەنێوان ح��زب و
الیەنە سیاسییەكان ،ڕەنگە حزب و
الیەنەكان نزیكایەتییان لە الیەنێك
هەبێت ،بەشێكی تریشیان لەگەڵ
الیەنەكەی دیكە ،ڕەنگە ئەم دوو الیەنە
ناكۆكیی مەزهەبییشیان هەبێت ،جگە
لە كێشە ئابوورییەكان ،ڕەنگە هەولێر
بە جۆرێك لە جۆرەكان لە توركیاوە
ن��زی��ك ب��ێ��ت ،دەڤ����ەری ئ��ەم�لاش لە
تارانەوە نزیكە ،ڕەنگە ناكۆكییەكانی
ئەم دوو واڵتە هۆكار بن بۆئەوەی حزب
و الیەنەكان لە باشووری كوردستان بە
یەك نەگەن؟
ف��ەری��د ئ��ەس��ەس��ەرد :ئەمە كاریگەریی
زۆر گ���ەورەی نییە ،ئەگەر ئیرادەیەكی
بەهێز هەبێت لەناو هەرێمی كوردستان
بۆ دابینكردنی یەكڕیزی و تەبایی كورد،
نە ئێران و نە توركیا دەتوانێت كاریگەری
لەسەر پڕۆسەكە جێبهێڵێت ،بەاڵم كاتێك كە
كێشەكانی هەرێم بوونەتەهۆی لێكترازان بە
دڵنیایەوە ناتوانین گلەیی لە ئێران یاخود لە
توركیا بكەین ،ئەو دابەشبوونە بەو جۆرە
نییە ،بەڵگە ئەوەیە كە ئێران و توركیا لەسەر
مەسەلەی ڕیفراندۆم یەك بۆچوونیان هەیە،
الیەنێك هەیە كە پەیوەندییەكی بااڵی هەیە
لەگەڵ توركیا پەیوەندییەكانی گەیاندووە بە
ئاستێكی ستراتیژی.

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

* لە واڵتانی دنیا پێش ئەنجامدانی
ڕی��ف��ران��دۆم ب��ۆن��ە و ئ��اه��ەن��گ��ی بۆ
س��ازدەك��ەن ،دەبینرێت ل��ە هەرێمی
ك��وردس��ت��ان ب��ەش��ێ��ك��ی زۆر خەڵك
نیگەرانن لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم؟
فەرید ئەسەسەرد :بەشێكی ئەو نیگەرانییە
پەیوەندی بە ب��اری گ��وزەران��ی خەڵكەوە
هەیە ،نزیكەى دوو ساڵە خەڵك نەیتوانیوە
ژیانی ئاسایی خۆی ل��ەڕووی ئابوورییەوە
بەڕێوەبەرێت ،گرانی و بێكاری هەیە،
ڕوونییەك لەم مەسەلەیەدا بەدی ناكرێت،
حزبێك سەرۆكەكەی باس لەوە دەكات ،كە
ئەم ڕیفراندۆمە بۆ سەربەخۆییە ،لەالیەن
ئەندامی سەركردایەتیی ئەو حزبەوە باس لەوە
دەكات كە ڕیفراندۆم ناوچە كوردستانییەكانی
دەرەوەی هەرێمیش دەگرێتەوە ،سەرۆكی
حزبەكە بەو جۆرە باسی دەكات ،ئەندامی
سەركردایەتیی حزبەكە باس لەوە دەكات
كە ئەمە مەرج نییە بەو جۆرە بێت ،واتە
كێشەیەك هەیە لەم بارەیەوە لەناو یەك
حزبدا باس لەوە دەكرێت ،كە ڕیفراندۆم
مەرج نییە بۆ سەربەخۆيی بێت و كاریگەری
نابێت لەسەر یەكپارچەیی عێراق ،لە هەمان
كاتیشدا پرسیاری كاغەزی ڕیفراندۆمەكەش
ئەوەیە ،كە ئایا تۆ لەگەڵ جیابوونەوەدایت؟
ئەمە مانای ئەوەیە كە ڕیفراندۆمەكە لەسەر
كاغەز بۆ سەربەخۆییە ،بەاڵم لە لێدوانەكاندا
جۆرێك لە پاشەكشە لەم بارەیەوە هەیە ،ئەو
بڕیارەی لە  7/6دەرچوو ناوچەكانی هەرێم و
دەرەوەی هەرێم لە یەك جیاناكاتەوە ،ڕەنگە
ئێمە پێویستمان بە دوو ڕیفراندۆم هەبێت
یەكێكیان بۆ هەرێمی كوردستان ،پاشانیش
ڕیفراندۆمێك بۆ دەرەوەی كوردستان ئەمە
كێشەیەكی دروستكردووە ،شێواوییەكەی لە
بیركردنەوەی خەڵك دروستكردووە ،كە تا
ئێستا لێی تێناگەن كە ئایا ئێمە مەبەستمان

لەم ڕیفراندۆمە چییە؟
لێدوانی تر هەیە ،كە ئەویش ئەوەیە ئەم
ڕیفراندۆمە لە بنەمادا بۆ جیابوونەوە نییە،
بەڵكو بۆئەوەیە كە كارتێكی فشارمان هەبێت
كاتێك لەگەڵ بەغداد دادەنیشین ،دەتوانین
سوودی لێوەربگرین .ڕەنگە ئەم لێدوانانە بۆ
ئەوە بێت ئاستی فشار كەمبكەنەوە ،بەاڵم
كاریگەرییەكی زۆر خراپی لەسەر ناوخۆی
هەرێم جێهێشتووە.

* ئەوەی كە پێویستە (ی.ن.ك) وەك
سەركردایەتی بیكات چییە؟
فەرید ئەسەسەرد :یەكێتی وەك حزبێك
مامەڵەی لەگەڵدا دەكرێت ،نەك وەك حزبێك
كە دەس��ەاڵت��ی بەدەستەوە بێت ،چونكە
حكومەتەكەمان حكومەتی هەموو حزبەكانە،
جیاوازییەكی زۆر لە بۆچوونی حكومەت و
حزبەكاندا هەیە ،تەنانەت ئەو حزبانەش
كە بەشدارن لە حكومەت بۆچوونیان هەیە
كە لەگەڵ بۆچوونی حكومەتدا ناگونجێت،
بەشێك لە سیاسەتی حكومەت بە جۆرێك
بووە ،كە پرس بە حزبەكان نەكراوە ،تەنانەت
پرس بە نوێنەرانی حزبەكانیش نەكراوە،
ئەوەندەی حكومەت بەرپرسە لەم بارودۆخە
حزبەكان بە ڕێژەیەكی كەمتر بەرپرسن.

* لە حكومەتی هەرێمی كوردستاندا
جێگری س��ەرۆك��ی حكومەت پشكی
(ی.ن.ك)ە؟
فەرید ئەسەسەرد :بەشێك لە كێشەكان

ئەوەی كە ئەمەریكا
بەئاشكرا ڕایگەیاند،
لە بەیاننامەیەكی
فەرمیدا بە
شاندەكەی ئێمەشیان
گوتبوو ،لەگەڵ
ئەوەشدا هەرێم
سوورە لەسەر ئەوەی
كە بەردەوامە لە
هەوڵەكانی خۆی بۆ
ڕیفراندۆم

پێش دروستبوونی ئەم كابینەیە بوو ،لەم
كابینەیە (ی.ن.ك) دوایین الی��ەن بوو،
كە بەشداری تێداكردوو ژمارەیەكی كەم
وەزارەتیشی وەرگرت( .ی.ن.ك) هێندهی
 18كورسییەكەی هەیەتی لێپرسراویەتی
هەیە.
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* ت��ا چ��ەن��د زەم��ی��ن��ە ل��ەب��ارە بۆ
ج��ێ��ب��ەج �ێك��ردن��ی خ��اڵ��ی نەخشە
ڕێگاكەی (ی.ن.ك)؟
فەرید ئەسەسەرد :ئەم نەخشەڕێگەیە
لە ن��اوەڕۆك��دا حزبێكی دەوێ��ت بەتەنیا
حوكم بكات ،حوكمڕانی واڵت بكات ئینجا
دەتوانێت نەخشە ڕێگاكە جێبەجێ بکات.
پرەڕنسیپی خ��ۆم��ان ب��ۆ جێبەجێكردنی
نەخشەڕێگاكە خستووهتەڕوو ئەگەر بە تەنیا
حكومی كوردستان بكەین ،بەدڵنیاییەوە
ئەم نەخشە ڕێگایە دەبێتە بەرنامەی ئێمە،
دەبێتە نەخشەی ئێمە بۆ چارەسەركردنی
قەیرانەكانی كە ئێستا لە هەرێمی كوردستان
لەئارادان.

* لە هەرێمی كوردستان حكومەتی
بنكەفراوان هەیە ،بەاڵم ئەوەی حاكمە
تەنیا الیەنێكە؟
فەرید ئەسەسەرد :ئێمە چارەسەرەكانمان
پێشنیاركردووه ،بۆچوونەكانی ئێمە دەربارەی
ئ��ەم مەسەلەیە ب��ەو ج��ۆرەی��ە ه��ەروەه��ا
بنەمایەكمان داناوە بۆ پەیوەندییەكانی خۆمان
لەگەڵ پارتی ،گۆڕان و الیەنەكانی تر هەموو
نەخشەڕێگاكە هەندێك پڕنسیپی پرەنسیپی
گشتییە ،پێشنیاركردنی هەندێك چارەسەرە،
ڕێكخستنەوەی پەیوەندییەكانە ناوەڕۆكی
نەخشە ڕێگاكەی ئێمە بەو جۆرەیە نەخشە
رێگاكەمان بۆ الیەنەكان دانەناوە بۆ خۆمانمان
داناوە ،بەتەنیا ناتوانین هەمووی جێبەج ێ
بكەین دەبێت بە هاوكاریی الیەنەكانی تریش
بێت( .ی.ن.ك) هەندێك لە هەلەكانی
لەدەستداوە ،كە نەدەبوو لە دەستی بدات
یەكێك لەوانە پەكخستنی پەرلەمانە كە
دەبوو لە سەرەتادا هەڵوێستێكی ڕوونتری
سەبارەت بەم مەسەلەیە هەبووایە فشاریشی
دروستبكردایه ،بۆچوونی خۆی لەم بارەیەوە
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بە ڕوونترین شێوە دەرببڕیایە .لەم قۆناغەدا
ئ��ەوەن��دەی سەرقاڵی كێشە ناوخۆییەكان
بووین ،نەمان پەرژاوەتە سەر ئەوەی بیر لە
مەسەلە گشتییەكان و لە چارەسەر بكەینەوە،
ئێستا توانیومانە تا ئەندازەیەكی باش
پەیوەندییە ناوخۆییەكانمان تا ئەندازەیەكی
باش لێیڕازین.

* لە كۆبوونەوەی ئەم جارەی یەكێتی
و پارتیدا ،یەكێتی چ پەیامێكی نوێی
پێیە ،بۆ پارتی لەسەر كاراكردنەوەی
پەرلەمان؟
فەرید ئەسەسەرد :یەكێتی پشتگیریی
كاراكردنەوەی پەرلەمان دەكات ،پێویستە
ك��اراك��ردن��ەوەی پ��ەرل��ەم��ان كێشەی تری
لێنەكەوێتەوە ،دەم��ان��ەوێ��ت ل��ە ڕێگەی
كاراكردنەوەی پەرلەمانەوە كێشەكانمان
چارەسەربكەین ،هەموو الیەنەكان ڕۆڵیان
هەبێت لە كاراكردنەوەی پەرلەمان.

* چ شێوازێك گونجاوە بۆ ئەمڕۆ،
ك���ە پ��ەرل��ەم��ان��ی ك��وردس��ت��ان��ی پ ێ
كارابكرێتەوە ،ئ��ەوەی گ��ۆڕان داوای
دەكات یاخود ئەوەی پارتی ،یەكێتی چ
بڕیارێكی پێیە لەم نێوەندەدا؟
ف���ەری���د ئ���ەس���ەس���ەرد :ی��ەك��ێ��ك لە
بەربەستەكانی ب���ەردەم ك��اراك��ردن��ەوەی
پەرلەمان ،كێشەی نێوان پارتی و گۆڕانە،
هانی ه��ەردووال دەدەی��ن ،كە دابنیشن و
كێشەكانیان چارەسەربكەن ئەو ڕێككەوتنەی،
كە ئەوا پێدەگەن ئێمە پشتگیریی دەكەین،
دەتوانین ڕۆڵی ناوبژیوانیش بگێڕین ،هەوڵی
ئ��ەوە دەدەی���ن ك��اراك��ردن��ەوەی پەرلەمان
یەكڕیزیی نیشتمانی دابینبكات.

* ئ��اس��ۆی��ەك ه��ەی��ە ب��ۆ دەرچ����وون

پرۆفایل:
فەرید ئەسەسەرد
_ ئەندامی سەركردایەتیی ی.ن.ك
_ بەرپرسی ئاکادیمیای هوشیاری و
پێگەیاندنی کادیران
ل��ەم قەیرانەی ڕووب���ەڕووی خەڵكی
ك��وردس��ت��ان ب����ووهت����ەوە ،زۆرك����ەس
پێیانوایە ئ��ەم كێشهیەی هەرێمی
كوردستان دروستكراوە؟
ف��ەری��د ئ��ەس��ەس��ەرد :ل��ە كوردستاندا
قەیرانێكی دارایی سەخت هەیە ،حكومەت
لێی بەرپرسیارە.

* ڕۆڵ���ی میدیا چ��ۆن��ە ل��ە هەرێمی
كوردستان؟
فەرید ئەسەسەرد :میدیا ئ��ازادە وەك
ه��ەرواڵت��ێ��ك��ی ت��ری دن��ی��ای��ە ،ئ����ازادی لە
چوارچێوەی یاسادا هەیە ،بەدڵنیاییەوە
میدیاكان دەتوانن ڕۆڵی زۆر ئەرێنی بگێڕن،
ببنە فاكتەرێك بۆ دابینكردنی یەكڕیزیی
نیشتمانی .ئ��ەگ��ەر میدیای حكومیمان
هەبووایە ،میدیای حكومی ئومێدبەخشە بە
خەڵك.
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عەدنانی حەمەی مینا :ئەندامی سەركردایەتیی

دوا بڕیاری یەكێتی بۆ ڕیفراندۆم،
كاراكردنەوەی پهرلهمانی كوردستانە
ئا :زريان رحيم
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* دۆخ���ی ن��اوچ��ە جێناكۆكەكان
لەچیدایە؟
عەدنان حەمەی مینا :ئەو ناوچانە
تووشی كێشەی داعش بوون لە ڕابردوودا،
ئێستاش ه���ەوڵ���دەدەن ب��ارودۆخ��ەك��ە
خراپتربكەن بارودۆخێك دروستبكەن ،كە
نائارامی لە سنوورەكەدا بێت ،لە ڕووی
خزمەتگوزارییەوە حكومەتی عێراقی
نەیتوانیوە وەك پێویست ئەو شوێنانەی،
كە لە س��ن��ووری حكومەتی عێراقیدایە
خزمەتگوزاریی پێویستیان پێبگەیەنێت،
دەبووایە حكومەتی عێراقی جیددی دتر
هەنگاوی بۆ ئەم مەسەلەیە بنایە.

* مەترسییەكانی تیرۆر لەسەر ئەو
ناوچانە هێشتا بەردەوامن؟
ع���ەدن���ان ح���ەم���ەی م��ی��ن��ا :داع���ش
لەمەترسیدایە بەاڵم ئەمە ئەوە ناگەیەنێـت
بڵێین كۆتایی پێهات ،لەناو عێراقدا سوننە و
شیعە هەیە كە سوننەكان وا هەستدەكەن،
كە وەك پێویست ئیستیحقاقاتیان پێنادرێت
بەشدارنین ،داعش هەوڵدەدات سنوورەكانی
لە ناوچەكانی ئێمە بوونی خۆیان بسەلمێنن،
ئەگەر بارودۆخی بەغداد ئاوا بێت ڕەنگە
دوای داعش شتی تر سەر هەڵبدات ببنە
هۆكاری تیرۆر و نائارامی لە سنوورەكاندا.

* ه��ەم��اه��ەن��گ��ی��ی پ��ێ��ش��م��ەرگ��ە و
س��وپ��ای ع��ێ��راق ،ل��ە الی���ەك ك��اری
پێشمەرگە لەگەڵ حەشدی شەعبی
ب��ۆ ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی ت��ی��رۆر لە
ناوچەكەدا چۆنە؟
عەدنان حەمەی مینا :ئێمە هەموو پێكەوە
دوژمنێكی هاوبەشمان هەیە ،ئاساییە
ب��ۆ ب��ەرژەوەن��دی��ی ه��ەم��ووالی��ەك و بۆ
بەرژەوەندیی گشتی ،بۆ لەناوبردنی داعش
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لە سنوورەكاندا هەماهەنگیمان هەبێت،
ئێمە لە س��ن��ووری خۆماندا تەنسیق و
هەماهەنگیمان هەیە.

* بەریەككەوتن و لێكتێنەگەیشتن
لەگەڵ حەشدی شەعبی ڕووینەداوە،
حەشدی شەعبی نەبوونەتە سەرئێشە
بۆ هاوواڵتییانی ئەو ناوچانە؟
ع��ەدن��ان حەمەی مینا :ڕەنگە شتی
تاكوتەرا هەبێت ،نە لە الی پێشمەرگە
و ن��ە ل��ە الی ح��ەش��دی شەعبی شتی
بەرنامەبۆداڕێژراو نەبووە ،ئێستا دوژمنێكی
هاوبەشمان هەیە.

پرۆفایل:
عەدنانی حەمەی مینا
_ ئەندامی سەركردایەتیی ی.ن.ک
_ بەرپرسی مەڵبەندی 24ی ڕاپەرین

* نەگەیشتوونەتە ئ���ەوەی بزانن
ئ��ەم ه��ەوڵ��ە تاكەكەسییانە ك�ێ لە
پشتیانەوەیە؟
عەدنان حەمەی مینا :ئەمە هەڵوێستێكە
خ��زم��ەت ب��ە ك��ەس ن��اك��ات ،كارێكە لە
بەرژەوندیی ناوچەكە و خەڵكەكەیدا نییە.

* تۆ چۆن ڕیفراندۆم دەخەیتە بەر
باس؟
ع���ەدن���ان ح��ەم��ەی م��ی��ن��ا :یەكێتی
ل��ە دواك��ۆب��وون��ەوەی خ��ۆی ب��ڕی��اری��داوە
بۆ ڕی��ف��ران��دۆم ،پهرلهمانی كوردستان
كارابكرێتەوە.

* ئ��ەو ن��اوچ��ان��ەی پێشمەرگە بە
هێزی خ��ۆی و م��ان��دووب��ون��ی خۆی
ئ�����ازادی ك�����ردووە ،ت��ا چ��ەن��د ئ��ەم
ناوچانە ب��ە ج��ۆرێ��ك ل��ە ج��ۆرەك��ان
بووهتە بەرقەراركردنی ئارامی بۆ
دانیشتووانی ئەو ناوچانە؟
عەدنان حەمەی مینا :بڕیاری كۆتایی
لە الی خەڵكە ،بەاڵم هێزی پێشمەرگەی

كوردستان توانیویەتی ئارامی بۆ ئەو ناوچانە
بەرقەرار بكات ،ئەمنیەتی ناوچەكە 80%
بەرقەرارە ،سنوورەكانی كە ئێمەی لێین تا
ڕاددەیەكی باش بەرقەرارە.

* لەو ناوچانە جگە لە كورد عەرەب
و توركمانیشی تێدا دەژی ،تا چەند
ك��ارك��راوە ب��ۆئ��ەوەی ئ��ەم نەتەوانە
هەستبكەن ل��ەژێ��ر س��ای��ەی ئ��ااڵی
كوردستان و سێبەری پێشمەرگەی
كوردستان سەرو ماڵیان پارێزراوە؟
ع��ەدن��ان ح��ەم��ەی مینا :ه��ەوڵ��دراوە
ج��ی��اوازی نەكرێت ه��ەم��وو تاكێك لەو
كۆمهڵگایە جا چ كورد بێت یان عەرەب،
ه���ەوڵ���دراوە ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی ی��اس��ادا
سەیربكرێن ،پەیوەندییەكی كۆمەاڵیەتیی
بەهێزیش هەیە لەنێوان ئەو نەتەوانەدا لە
جەلەوال ،و لە خانەقینە.
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ڕەهبەری سهید برایم :ئهندامی سهركردایهتیی (ی.ن.ك)،

خهڵك متمانهی ب ه ههڵبژاردن نهماوه،
چونك���ه قهی���ران و ناتهبایی ههی ه
لهنێوان حزبەكاندا

ئا :ڕۆژان و زریان
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ه
ههڵبژاردنی مانگی  11ی ئهمس���اڵی سهرۆكایهتیی هەرێم ،دیار ه تهرخانكردنی بودج 
ه مانگی ڕابردوو دهرگای
بۆ هەڵبژاردنەكانی پهرلهمانی كوردستان و سهرۆكایهتی ،ل 
ه مانگی  11ههڵبژاردن
لهسهر ئهو پڕۆسهیه كردهوه ،ههموو ئاماژهكان بۆ ئهوهن ك 
ه لهوهی ئهگهر س���یناریۆی پێكهێنان���ی هاوپهیمانیهتی لهنێوان
ئهنجامبدرێ���ت ،جگ 
ه
ه تا ئێس���تا ڕوون نییه كه ئهو هاوپهیمانییان 
الیهنهكانیش���دا دههێنێتهپێشهوه ،ك 
چۆن دهبێت لهنێوان حیزبهكان و الیهنه سیاسییهكانی كوردستان ،بۆ ئەم مەبەستە
دیدارێك لەگەڵ ڕەهبەری سەید برایم ئەندامی سەركردایەتی (ی.ن.ك) سازكرد.

* بۆچ����وون و ئامادهكاری����ی (ی.ن.ك) بۆ
ههڵبژاردنهكان چییه؟
ڕەهب����ەر س����هید برای����م( :ی.ن.ك) خۆی
ب����ۆ هەڵب����ژاردن ئامادەكردووە ،تا ئێس����تا له
كۆبوونهوهی س����هركردایهتی ،بڕیارێكی ئهوتۆی
لێنهدراوه بۆ هاوپهیمانیهتی.

* وهك ڕوون ه (ی.ن.ك) ل ه ههڵبژاردنهكانی
س����اڵی  2009ی پهرلهمانی كوردس����تان
هاوپهیمانیهت����ی لهگهڵ پارتی ئهنجامدا،
ب����ۆ ههڵبژاردنهكان����ی داهات����وو دی����اره
و بۆچوون����ی نووس����هران ،چاودێران����ی
سیاسییش لهو بارهیهوهی ه ك ه ههم پارتی،
ههم گۆڕانیش پێیانخۆش ه هاوپهیمانیهتی
لهگهڵ یهكێتی بكهن ،بچن ه ههڵبژاردنهوه،
یهكێت����ی هیچ بڕیارێكی����داوه لهگهڵ كام
الیهن بچێت ه ههڵب����ژاردن ،یاخود بهجیا
دهبێت ل ه ههڵبژاردندا؟
ڕەهبەر سهید برایم :وهكو لە نهخشهڕێگهی
یهكێت����ی دهركهوت����ووه ،ئێمه لهگ����هڵ پارتی
نێوانمان خۆش����دهكهین ،ئهو ڕێككهوتنه لهگهڵ
بزووتنهوهی گۆڕانیش جێبهجێدهكهین ،بهاڵم تا
ئێستا بڕیارێكی ئهوتۆ نهدراوه ،كه ئێمه لهگهڵ
پارتی یان گۆڕان یان بهجیا بڕیاربدهین.
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* ئهگهر داواتان لێكرا وهكو (ی.ن.ك) ههم
لهالی����هن پارتی ،ههم لهالی����هن گۆڕانهوه
جگ���� ه ل����هوهی س����هركردایهتیی یهكێتی
بڕیارینهداوه ،پێتباش ه لهگهڵ كام الیهنیان
بچن ه ههڵبژاردنهوه ،وهك شارهزایی خۆت
و (ى.ن.ك) ل ه ههڵبژاردنهكانی پێشوودا؟
ڕەهبەر س����هید برایم :دهبێ����ت الیهنهكان
تهبابن ،باس����ی ڕیفراندۆم دهكهین ،به تهبایی
ههم����وو الیهن����هكان دهبێت یهكێت����ی ،گۆڕان،
پارتی ههموومان دادهبهزین بۆ جێبهجێكردنی
داخوازی����ی گهلهكهم����ان ب����ۆ ڕیفراندۆمه ،یان
دهوڵهتی كوردییه ،یان سهربهخۆيی كوردستانه،
پێویس����تمان به لێكنزیكبوونهوهیهكی دیكهیه،
خهڵك متمانهی به ههڵبژاردن نهماوه ،چونكه
قهی����ران و ناتهبايی ههیه لهنێ����وان ڕیزهكانی
حیزبەكاندا.

* ئهم ههڵبژاردن ه ل ه قازانجی كێدا دەبێت،
ئهگهر خهڵك س����ارده ل���� ه ههڵبژاردن له
قازانجی چ الیهنێكی سیاس����یدایه ،بۆچی
س����وورن لهس����هر ئهوهی ،ك ه ههڵبژاردن
بكرێت؟
ڕەهب����ەر س����هید برای����م :پڕۆس����هیهكی

دیموكراس����ییه پێویسته بكرێت ،بهاڵم ئهنجامی
ههڵبژاردنهكانمان بینی ،پێویستیمان به یهكڕیزی
ههی����ه ،ئهگهر لهنێوان خۆمان����دا ماڵی خۆمان
ڕێكنهخهین ههڵبژاردن سوودی چییه؟ پێویستمان
ب����ه یهكڕیزییه ،ناكۆكییهكان ئهوهنده قووڵ نین
كه چارهسهرنهكرێن.

* حزب ه ئیس��ل�امییهكان ،بۆ ههڵبژاردن
ڕێككهوتوون ،ك ه ئهگ����هرى ئهوهی ههیه
ب ه لیس����تێك بهش����داریی ههڵبژاردنهكه
بكهن ،الیهنهكانی یهكێتی ،گۆڕان ،پارتی
ڕێژهی دهنگیان چۆن دهبێت؟
ڕەهبەر سهید برایم :گرنگترین خاڵی میللهتی
ئێمه یهكڕیزییه ،گریمان ئیس��ل�امییهكان دهنگی
زیاتریان هێنا ،له پهرلهمان س����یناریۆێك خوڵقا
ههتا حزبهكانیش دژی ئهوه بوون ئهنجامهكهی
چی بوو؟ نابێت الیهك پهراوێزبخرێت و یهكتری
بگرێ����ت دژی الیهنێكی تر ،خهڵك ههڵبژاردنی
ب����ۆ چییه ئهگهر بژێوی����ی ژیانی خۆش نهبێت؟
گۆڕانی����ش زۆر بانگهش����هی ههڵبژاردنی كرد و
هیچی به هیچ نهكرد ،به پڕۆژهیهكی ههمهالیهنه
دهتوانین گوزهرانی خهڵك خۆشبكهین.
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بانگەشەی هەلبژاردن لە هەرێمی کوردستان

* نهخشهڕێگهكهی یهكێتی ،یهكڕیزی
و ههمهالیهنییهك���ی لهخۆگرتب���وو،
كاردانهوهی الیهنهكانی تر بهرامبهر
ئهم نهخشهڕێگهی ه چۆن بوو؟
ڕەهبەر س���هید برایم :نهخش���هڕێگهكه
گفتوگ���ۆی زۆر لەس���ەركرا ،ئهنجوومهنی
ناوهن���د و مهكتهبی سیاس���ی ڕهزامهندی
نیشاندا پێویس���تی به دانیشتنی الیهنهكان
ههیه ،بهتایبهتی دهبێ���ت لهگهڵ پارتی و
گۆڕان بگهینه ئهنجامێكی لهیهكترگهیشتن و
ڕێككهوتن لهگهڵ ئهوهشدا بتوانین ئاواتهكانی
میللهتهكهمان بهێنینهدی ،دهبێت ههموومان
هاوكار بن ،چونكه (ی.ن.ك) لهو نێوانهدا
وهك هاوس���هنگ وایه( ،ی.ن.ك) حزبێكی

مێژووی و برایهتییه ،پێداویستیهكی مێژووی
ئێستای میللهتهكهمانه ،لهگهڵ ههرالیهنێك
بێت به قازانج���ی گهلهكهمان نابێت ،تهنیا
به برایهتی ،یهكێتی و یهكگرتوویی نهبێت.

* چهندی���ن كۆبوونهوه و دانیش���تن
لهنێوان الیهن ه سیاس���ییهكاندا كراوه
چارهسهری نههێناوهت ه ئاراوه ،خهڵك
ههر چاوهڕێ بكات؟
ڕەهبەر س���هید برایم :یهكێتی و پارتی
هاتوونهتهپێ���ش لهگهڵ گ���ۆڕان ،گۆڕانیش
لهگ���هڵ الیهنهكان���ی دیك���هدا ،لهگ���هڵ
ئیسالمییهكان تهنیا گۆران ڕایهكی جیاوازی
ههیه.

پرۆفایل:
ڕەهبەری سهید برایم
 ئهندامی سهركردایهتیی (ی.ن.ك)،لێپرسراوی مهڵبهندی كۆیه.
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ڕەئوف عوسمان :سەرۆكی جڤاتی گشتیی بزووتنەوەی گۆڕان:

ڕیفراندۆم بۆ خۆدزینەوەیە ،ئەگەر نا
لەودیو ڕیفراندۆم���ەوە پڕۆژەیەك نییە
بەناوی دەوڵەتی كوردیيەوە
ديدارى :شادى -نياز

146

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

ڕیفراندۆم ،وەك دەزانین بزووتنەوەی گۆڕان ئامادەیی ئەوەی نیشان نەداوە ،كە پێشوازی
ل���ە وەف���دی (ی.ن.ك) و پارتی دیموكراتی كوردس���تان ب���كات ،كە لەب���ارەی ڕیفراندۆمەوە
ێ س���ەربەخۆیی بێئاكامە بەتایبەتی گەر
قس���ەبكەن ،ئەگەرچی گ���ۆڕان پێیوایە ڕیفراندم ب 
ناوچە جێناكۆكەكان بەشدار نەبن.
* لە ئێس���تادا بارودۆخی سیاسیی ناو
بزووتنەوەی گۆڕان لە چ ئاستێكدایە؟
ڕەئوف عوس���مان :لە بارودۆخێكی یەكجار
باشدایە ،یەكێتییەكی بیر ،بزووتنەوەی گۆڕان
لەگەڵ ئەو دروشمانەی كە خۆی لە سەرەتاوە
هەڵیكردووە ،تا ئێس���تا بەڕاس���تی هاتووە و
بەرەو پێ���ش دەڕوات ،هەرچەندە چەندین
تەگەرەی بۆ دروس���تكرا ،ب���ەاڵم جەماوەری
بزووتن���ەوەی گ���ۆڕان ك���ە ل���ە واقيعەكە
گەیش���توون ،دەزان���ن بزووتن���ەوەی گۆڕان
لەگەڵ ئەو دروش���مانەدا هاتووە ،ئیشی بۆ
دەكات ،هەرچەندە تەگەرەكان زۆرن.

* پرس���ی ڕیفران���دۆم ل���ە هەرێم���ی
كوردستان پرس���ێكی گەرمی ڕۆژانەیە،
بەاڵم لەگ���ەڵ ئەوەش���دا بزووتنەوەی
گ���ۆڕان هی���چ قس���ەیەكی لەس���ەر
ڕیفران���دۆم نیی���ە ،ل���ە كۆبوون���ەوەی
الیەنە سیاسییەكانیش���دا بەشداری لەم
پرس���ەدا نەكردووە ،ه���ۆكاری ئەمانە
بۆچی دەگەڕێتەوە؟
ڕەئوف عوس���مان :بزوتن���ەوەی گۆڕان لە
سەرەتای دروستبوونیەوە ئااڵی دەوڵەتی كوردی
هەڵكردووە ،جەماوەری بزووتنەوەكەش���مان
ئ���اگای ل���ە قس���ەكانی ڕێكخەری گش���تیی
بزووتنەوەكەمان (نەوش���یروان مستەفایە) كە
چۆن باس���ی دەوڵەتی كوردی دەكات ،بەاڵم
ئێمە مەرجمان هەیە بۆ دروستكرنی دەوڵەتی
ك���وردی ،هەرچەندە ئ���ەم ڕیفراندۆمەی كە

ئێس���تا دەكرێ���ت دەبێت بۆ دروس���تكردنی
دەوڵەتی كوردی بێ���ت ،ئەو برادەرانەی كە
چ���وون بۆ چاوپێكەوتن ب���ۆ بەغداد دڵنیان،
ك���ە دوای ڕیفران���دۆم دەوڵەت���ی كوردی
ڕاناگەیەنرێت ،مانای وای���ە ئەم ڕیفراندۆمە
شتێكی كاتییە ،بۆ مەبەستێكە.

* مەرجە كە ڕیفراندۆم ئەنجامبدرێت،
سەربەخۆيی كوردستان ڕابگەیەنرێت،
یاخود دەتوانێت فشارێك بێت بۆ سەر
بەغداد؟
ڕەئوف عوس���مان :ئێمە كە ڕیفراندۆممان
كرد ،لە ساڵی  1992ئەو كاتە هەڵبژاردنكرا،
لە  %99دەنگماندان ب���ۆ دەوڵەتی كوردی،
دەبێت كوردس���تان مافی چارەی خۆنووسینی
هەبێت ،بەاڵم لەو كاتەوە تا ئێس���تا دەكاتە
( )16س���اڵ بۆچی ئەو ڕیفراندۆمە جێبەجێ
نەكرا؟ ڕیفراندۆم كارێكە پێویس���تی بە یاسا
هەیە ،كارێكە پێویستە الیەنە نێودەوڵەتییەكان
دان���ی پیادابنێ���ن ،دەبێت ئەم یاس���ایە لە
پەرلەمان���ەوە دەربچێت( ،ف���ازڵ وائیل) كە
خەڵكی بەس���ڕەیە ،ئەندام پەرلەمانێكی كۆنە
دەڵێت "ئەو ڕیفراندۆمەی كە دەكرێت كۆنە،
دەچێتە خانەی ڕیفراندۆمێكی عەش���ایەرانەی
خێڵەكییانەوە ،چونك���ە پەرلەمان جێبەجێيی
ناكات و ئیش���ی بۆ ن���اكات ،چونكە ئەگەر
پەرلەمان���ت هەبێت قانوون بۆ كۆمس���یۆن
دەردەكات.
 .1ئایا ئەم ڕیفراندۆمەی كە دەیكەین ڕێژەی

چەند مەقبوولە ( )%85دەنگی بۆ بدات ،ئایا
( )%90دەنگی بۆ بدات ئەمە دیار نییە.
 .2ئ���ەو برادەرانەی كە چوونەتە بەغداد ،بە
هیچ ش���ێوەیەك باسی ناوچە جێناكۆكەكانیان
نەك���ردووە ،ڕووبەری ناوچ���ە جێناكۆكوكان
( )%49ی���ە ،مانایوای���ە ت���ۆ ( )%49خاكی
كوردس���تانت بەالوە گرنگ نیی���ە ،دەچیت
ڕیفران���دۆم بۆ ( )%51ك���ەى دەكەیت ،ئەی
ئەو ( )%49یەی چی لێدەكەیت؟ كە بریتییە
لە خاك ،ئینسان ،زەوی ،بریتییە لە سامانی
ژێرزەوی ،بریتییە لە مێژووی میللەتی كورد.
كە باس���ی ڕیفراندۆم دەكەیت ،دەبێت دوای
ئەوە دەوڵەتی كوردی دروس���تبكرێت ،ئەی
دەوڵەتی كوردی نابێت دەستوورێكی هەبێت؟
ئێمە نازانین ئایا ئەو دەستوورە ،دەستوورێكی
س���وڵتانییە ،مەلیكییە ،پەرلەمانییە چ جۆرە
دەستوورێكە؟ ئەمانە هەموو ئەو كێشانەن ،كە
وایكردووە بزوتنەوەی گۆڕان نەك پشتگیری
دەوڵەتی ك���وردی ناكات ،پش���تگیریدەكات
قوربانیش���ی ب���ۆ داوە ،برادەرانی گۆڕان كە
لە ش���اخ بوون مافی چارەی خۆنووسینیان بە
بەشێك لە ش���تە ئەساسییەكانی جوواڵنەوەی
ڕزگاریخوازی كورد بووە ،تۆ بۆیاسایەك ئەم
ئیشە نەكەیت ،دەزگا نێودەوڵەتیەكان دانت
پییانەنێ���ن مانای وایە ئەم ڕیفراندۆمە ناچێتە
بازنەی ڕیفراندۆمێكی یاسایی.

* بزوتنەوەی گۆڕان پشتگیریی تەواو
لە دەوڵەتی س���ەربەخۆی كوردس���تان
دەكات ،لە ئێستادا ئەو مەرجانە چین،
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سەردانی وەفدی یەکێتی بۆ بزووتنەوەی گوڕان ،بە مەبەستی پیرۆزبایی کردن لە هەڵبژاردنی ڕێکخەری گشتی بزووتنەوەکە

ك���ە بزووتن���ەوەی گ���ۆڕان دایدەنێ���ت
بۆ الیەن���ە سیاس���ییەكان بۆئەوەی لە
كۆبوونەوە و گفتوگۆكان س���ەبارەت بە
ڕیفراندۆم بەشداریبكات؟
ڕەئوف عوس���مان :پەرلەمان كارابكرێتەوە،
وەزیرەكان بچن���ەوە جێگ���ەی خۆیان ،ئەو
قەیرانەی كە ئێس���تا هەیە قەیرانی دارایی،
ئیداری ،شەفافییەت ،ئەمانە چارەسەربكرێت،
ناوچ���ە جێناكۆك���ەكان بەش���ێك ب���ن لەو
شوێنەی ،كە ڕیفراندۆمی بۆ دەكرێت گۆڕان
بەشداریدهكات .

* ل���ە ئێس���تادا بەب���ێ كاراكردنەوەی
پەرلەمان ،دەتوانرێت ئەنجوومەنێكی
كات���ی دابنرێت بۆ پرس���ی ڕیفراندۆم
و كارەكان بەڕێوەبب���ات ،ت���ا چەن���د
لەگ���ەڵ ئ���ەوەن ،ك���ە ئەنجوومەنێ���ك
ڕابگەیەنرێت ،بەبێ بزووتنەوەی گۆڕان
پرسی ڕیفراندۆم ئەنجامبدرێت؟
ڕەئوف عوسمان :ئایا دروستكرنی دەوڵەتی
ك���وردی گرنگ���ە ،ی���ان بەگەڕخس���تنەوەی
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پەرلەمان؟ كامیان قورسە؟ كامیان نایەتەدی؟
كاراكردنی پەرلەمان بە بڕیارێك دەردەچێت،
واز لە پەرلەمان بهێنی���ن بچین ئەنجوومەن
دروس���تبكەین ،مانایوای���ە ئێم���ە گەڕاینەوە
ب���ۆ س���اڵی  ،1991دەگەڕێین���ەوە بۆ بەرەی
كوردستانی ،مانایوایە ئێمە میللەتێكین توانای
حوكومەتداریم���ان نیی���ە ،دەبێ���ت ئێمە بیر
ل���ەوە بكەینەوە كە دەورووب���ەر ،بە ئێران،
توركیا و عێراقەوە چاودێرییەكی وردی ئێمە
دەك���ەن ،هەموان دەڵێن ئێ���وە ،كە نەتوانن
پەرلەمانەكەت���ان زیندووبكەن���ەوە ،نەتوانن
كێشەكانتان چارەس���ەربكەن ،بە چ حەقێك
بزوونت���ەوەی گ���ۆڕان دووردەخرێت���ەوە لە
ڕیفراندۆم ،كە ( )24كورس���ی هەیە كە نیو
ملیۆن ك���ورد دەنگی ب���ۆ داوە ،كوردایەتی
دروشم و ش���یعارە یان كردەوەی ڕۆژانەیە،
كوردایەت���ی ئەنجام���ی ئ���ەو هەواڵنەیەكە
الیەنەكان دەیدەن.

* ئەولەویەتی پێویست و فراوان چییە
بۆ ئەوەی كە ڕیفراندۆم بە شێوەیەكی

یاس���ایی ،وابكات كە بەستەڵەكی نێوان
الیەنە سیاسییەكان بتوێنێتەوە ،الیەنە
سیاس���ییەكان بتوان���ن بە ش���ێوەیەكی
ئاش���تییانە ئەم پرسە بخەنە بەر باس
و ڕیفراندۆم ئەنجامبدرێت؟
ڕەئوف عوس���مان :ئەو بەستەڵەكەی نێوان
الیەن���ەكان ئەو الیەنە دروس���تیكردووە ،كە
پەرلەمانی داخس���تووە ،كە چ���وار وەزیری
ناردووهتەوە ماڵەوە ،كە بە دانپیانانی خۆیان
لە وەزیرە سەركەوتووەكانن ،ئەگەر پەرلەمان
بخرێتەوەگەڕ لەو پەرلەمانەوە یاسادەربچێت
بۆ ڕیفراندۆم ،ئەو كاتە ئاشتەواییەك لەنێوان
خەڵكدا دروستدەبێت ،خەڵكەكە بە گڕوتینەوە
پش���تگیریی ڕیفران���دۆم دەكات ،دەنگی نیو
ملیۆن���ی خەڵكی كورد ل���ە  5مليۆن ناكرێت
بەكەم بزانرێت ،ناكرێت حسابی بۆ نەكرێت.

* الیەنەكان دەتوانن خەڵك دڵنیابكەن
لەو دەوڵەتەی ك���ە پێكدێت ،دەوڵەتی
هی���چ الیەنێك نیی���ە و تەنیا دەوڵەتی
تەواوی خەڵكی كوردستانه؟
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ڕەئوف عوس���مان :ئەو دەس���توورە ()50
ماددەمان نووس���یوەتەوە ئەوپەڕی ماویەتی
( )70ماددە ماوە با لیژنەی دەس���توور ،بێت
جارێك���ی ت���ر كۆبوونەوەبكات ،ب���ۆ ئەوەی
دەس���توورەكە تەواو بكات ،گومانمان هەیە
لەم دەستوورە ئایا ئەم دەوڵەتە ،دەوڵەتێكی
س���وڵتانییە ،مەلیكییە نازانین چۆنە ،دەبێت
دەستوورەكە ئەمانەمان بۆ ڕوونبكاتەوە.

* ناتوانرێت هیچ ناسنامەیەك بۆ ئەو
دەوڵەتە دابینبكرێت؟
ڕەئوف عوسمان :ناتوانین ،دەوڵەت هەیە
مەلەكییە ،كۆمارییە هەموو جۆرە ناسنامەیەك
هەیە بۆ دەوڵەت ،ئێمە تا ئێستا نازانین ئەم
دەوڵەتە چییە ،چونكە دەستوورمان نییە.

* پێش���تر لەس���ەر پرس���ی ڕیفراندۆم
قس���ە لەگ���ەڵ بەغداد ك���راوە ،هەموو
ئەگەرەكان ب���ەوەدا دەڕۆن كە بەغداد
دژی ڕیفراندۆم���ە ،ت���ا چەن���د لەگەڵ
ئ���ەوەن ،كە بەغداد دژی ڕیفراندۆم لە
هەرێمی كوردستان وەستاوەتەوه؟
ڕەئوف عوس���مان :زۆر پێداگیری نەكراوە
لەسەر داواكردنى دەوڵەتی كوردی ،دوو شت
گوتراوە كە هەردووكى كفرە بۆ ڕیفراندۆم،
ئەو ڕیفراندۆمە قانوونی نابێت:
یەكەم :دوای ڕیفران���دۆم دەوڵەتی كوردی
دوادەخەی���ن ،مانایوای���ە ڕیفران���دۆم بۆچی
دەكەیت؟
دووەم :ڕیفراندۆم لە ش���وێنە جێناكۆكەكان
ناكەی���ن ،مانايوای���ە تۆ ( )%49كوردس���تان
بهخۆڕایی لەدەستدەدەیت،
س���ێیەم :بەداخ���ەوە (د.رۆژ) دەڵێ���ت"
بەب���ێ پەرلەمانیش دەكرێ���ت ،مانایوایە تۆ
ل���ە دەرەوەی پەرلەمان،لە دەرەوەی یاس���ا
دەتەوێت دەوڵەت دروستبكەیت.

* پێتوای���ە پرس���ی ڕیفران���دۆم ب���ۆ
خۆدزینەوەیە لە قەیرانەكان؟
ڕەئ���وف عوس���مان :قەی���ران ب���ە قەیران
چارەس���ەردەكەن ،لە مێژوودا شتی وا نییە،
كە شتە بچووكەكان چارەسەرنەكرێت ،چۆن
دەتوانین شتە گەورەكان چارەسەربكەیت.

* گۆڕان ه���ۆكار بووە بۆئەوەی ،كە تا
ئێستا هەرێمی كوردستان دەستوورێكی
نەبێت؟
ڕەئ���وف عوس���مان :بەپێچەوانەوە ،گۆڕان
هەمیشە داوایكردووە ،كە دەستوور هەبێت،
دەستوور واتە ڕێكخس���تنی هەموو چاالكییە
ئابووری ،سیاسی ،كۆمەالیەتییەكان كاتی خۆی
دەس���توورەكە بە ئاڕاس���تەیەك نووسرابوو،
كە دەس���توورێكی پێش���كەوتووخواز نەبوو،
دەستوورێك بوو هەموو دەسەاڵتەكان درابوو
بە س���ەرۆكی هەرێم ،داوامانك���رد هەموار
بكرێت���ەوە ،دەس���توورێكی پەرلەمانی بێت،
وەكو هەموو واڵتە پێشكەوتووەكانی تر ،ئەم
هەم���وو قوربانییە لە س���اڵی  ،1961ئەنفال،
كیمیاباران ،تازە بچینەوە سەر دەستوورێكی
س���وڵتانیی الواز ،كە گوزارش���ت لە خواستی
خێڵێ���ك بكات؟ بزوتنەوەی گ���ۆڕان هەرگیز
ڕازی نابێت بە دەستوورێكی سوڵتانی ،دەبێت
دەستوورێكی پێشكەوتووخواز بێت.

* ویالیەت���ە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا
هی���چ هەڵوێس���تێكی وەرنەگرتووە لە
ب���ارەی پرس���ی ڕیفراندۆم���ەوە ،وەك
دەزانی���ن ل���ە زۆرب���ەی پرس���ەكانی
عێراقدا هەڵوێستی هەیە ،دەبینین لە
پرسی ڕیفراندۆمدا هیچ هەڵوێستێكی
نەبوو ،ئەمەریكا پرس���ی ڕیفراندۆمی
ل���ە هەرێم���ی كوردس���تاندا بەجیددی
وەرنەگرتووە؟

پرۆفایل:
ڕەئوف عوسمان
سەرۆكی جڤاتی گشتیی
_
بزووتنەوەی گۆڕان
_ ئەندامی پێشوی پەرلەمانی عێراق
ڕەئوف عوسمان :دوو واقیع هەیە ،واقيعى
مەوزووع���ی و زات���ی ،واقع���ی مەوزووعی
چواردەورەكەی���ە ئەوەت���ا دژی دەوڵەت���ی
كوردین ،زاتیی���ش خۆمانین ،كە ئەم هەموو
كێش���ەیەمان هەیە ،ئایا دەتوانین تەحەددای
ئەم دوو واقيع���ە بكەین و دەوڵەتی كوردی
دروس���تبكەین ،دەوڵەتێك نەبێت بە زیندان
بۆ خەڵك.

* گەر پرسی ڕیفراندۆم ئەنجامبدرێت
ئاییندەی كوردستان بە كوێ دەگات؟
ڕەئ���وف عوس���مان :ڕیفراندۆم بەشێكی بۆ
خۆدزینەوەیە ،بەش���ێكی تریش���ی بۆ زەختە
لەس���ەر حوكومەتی عێراق كە خواس���تەكان
بهێنێتەدی ،ئەگەر ن���ا لەودیو ڕیفراندۆمەوە
پڕۆژەیەك نییە بە ناوی دەوڵەتی كوردیيەوە.
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فازڵ بەش���ارەتی :بەرپرس���ی لقی دوان���زەی پارتی
دیموكراتی كوردستان

پەرلەمان ،پەرلەمانی یەك حزب نییە ،بە
خواستی خۆی بەكاریبهێنێت
ئا :ئارێز
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ئایا پرۆسەی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی لە هەرێمی كوردستان ،بە بڕیارێكی سیاسیی
الیەنە سیاسییەكان لە هەرێمی كوردستان یان بە بڕیارێكی پەرلەمانی كوردستان كامیان
ڕەواجیان زیاترە ،باردۆخی ناوچەكە بە جۆرێك گۆڕاوە دەبێت هەرێمی كوردستان تەواو
ئامادەكاری بكات ،پارتی دیموكراتی كوردستان چۆن مامەڵە لەگەڵە ئەم دۆسیەیە
دەكات؟
* پرسی ڕیفراندۆم و ئامادەكارییەكانی
بەكو ێ گەیشتوون؟
فازڵ بەشارەتی :پرۆسەی ڕیفراندۆم قۆناغی
زۆر باشی بڕیوە ،یەكێك لەو قۆناغانە شكاندنی
ئەو تەلیس����مە گەورەیە بوو ،لەنێوان خواستی
خەڵكی كوردس����تان و دەوڵەت����ە ئیقلیمییەكانی
كوردس����تان ،بەپێی خەباتی چەندین س����اڵەی
گەلەكەمان دروش����مەكەمان دیموكراتییەت بۆ
عێراق و ئۆتۆنۆمیی ڕاس����تەقینە بۆ كوردستان
بوو ،لەپێناو ئەم دروشمەدا چەندین كارەساتی
گ����ەورە بەس����ەر واڵتەكەماندا هات����ووە ،ئەمە
دروش����مێكی زۆر سەرەتایی بوو ،ئێمەی حزب
و الیەن����ە سیاس����ییەكان ئەوەی ،ك����ە خۆی بە
خاوەنی ئەم بیرۆكەی����ە دەزانێت قۆناغی زۆر
س����ەركەوتوو و گرنگمان بڕیوە ،كە لە واڵتانی
دنیا باس لە گشتپرس����یی هەرێمی كوردستان،
دەوڵەتی س����ەربەخۆی كوردستان دەكرێت بۆیە
ئەمە قۆناغێكی زۆر باشمان بڕیوە.

*پارتی دیموكراتی كوردستان لە ئەمڕۆدا
تووش����ی غ����روور ب����ووە ،دەیەوێت تەنیا
قسە قسەی خۆی بێت ،بەتایبەتی لەسەر
ئ����ەو پەیوەندییانەی ،ك����ە پارتی لەگەڵ
الیەنەكانی دیكە هەیەتی؟
فازڵ بەشارەتی :ئەو الیەنانە خۆیان نایانەوێت
گو ێ لە دروش����می نەتەوەیی و نیشتمانیی ئەم
واڵت����ە بگ����رن ،پارتی ئەگەر غ����روور گرتبێتی
بەبەردەوام لەناو كۆبوونەوەی حزبەكاندا نابێت،

هەندێك لە الیەنەكان بە ش����ێوەیەكی ئاش����كرا
دژایەتیی دروش����مە نەتەوەيی و نیشتمانییەكان
دەك����ەن ،دەبێ����ت پارت����ی هەڵوێس����تێكی
شۆڕشگێڕانەی هەبێت.

* هەندێ����ك لەو الیەنانەی كە دژایەتیی
دروش����می نەتەوەيی دەكەن ،كێش����ەیان
لەگ����ەڵ دروش����می نەت����ەوەی نیی����ە،
بگ����رە خۆی����ان ب����ە هێ����زی نیش����تمانی
و تەنەوەي����ی دەزان����ن ،ب����ەاڵم قس����ەیان
لەس����ەر جۆری میكانیزی بەڕێوەچوونی
ڕیفراندۆم و س����ەربەخۆییە ،لە هەرێمی
كوردس����تاندا ،دەڵێن" دەبێ����ت پەرلەمان
وەك دامەزراوەیەك����ی گرنگ لە هەرێمی
كوردستان پەرلەمانی كوردستان خاوەنی
بڕی����اری ڕیفراندۆم بێ����ت ،نەك بڕیاری
سیاسیی الیەنە سیاسییەكان؟
فازڵ بەشارەتی :پەرلەمانیش بڕیاری سیاسیی
الیەن����ەكان هێناویەتییەئ����اراوە ،ڕێككەوتن����ی
الیەنەكان لەگەڵ یەكتر پەرلەمانی كوردس����تانی
هێناوەتەئ����اراوە ،پەرلەمان بە دەس����تكەوتێكی
گەورەی گەلی كوردس����تان دەزانم لە ئەنجامی
ئەم ( )80ساڵ خەباتەی كوردستان كردوویەتی،
پارتی دیموكراتی كوردس����تان هیچ كاتێك دژی
كاراكردن����ەوەی پەرلەم����ان نەب����ووە ،خۆی بە
خاوەنی پەرلەمان دەزانێت زۆرترین ئەندامانی
پەرلەمان ئەندامی پارتی دیموكراتی كوردستانن،
پارتی دیموكرات دژی ئەو هەڵوێس����ت و كارە
نابەرپرس����یارانە ب����وو ،كە لەن����او پەرلەمان بۆ

ئاڵۆزبوونی كوردس����تان ،ب����ۆ ئاڵۆزبوونی نێوان
حزبە سیاسییەكانی كوردستان دەكرا ،بۆئەوەی
خەڵ����ك بەهەڵ����ەدا نەبرێت ك����ە گوایە پارتی
دیموكراتی كوردستان دژی پەرلەمانی كوردستانە
س����ەردەمانێك تەنیا پارت����ی و یەكێتی خاوەنی
پەرلەمان بوون ،بەاڵم پارتی زیاتر لە حزبەكان
خۆی بە خاوەنی ئەو دەنگە ناش����ازە دەزانێت،
كە لە پەرلەمانی كوردستان دروستبوو ،دەبێت
سنوورێك دابڕێت بۆ ئەو سیاسەتە چەوتەی كە
لە پەرلەمانی كوردس����تان هەندێك الیەن نەك
وەك سەرۆكی پەرلەمان و ئەندام بەپێی الیەنی
حزب هەڵسوكەوتیان دەكرد.

* كێش����ەی نێ����وان بزووتن����ەوەی گۆڕان
و پارت����ی دیموكراتی كوردس����تان ،ئەوان
س����وورن لەس����ەر ئ����ەوەی كە هەرس����ێ
سەرۆكایەتییەكە پێكەوە بگۆڕێن ،ئێوەش
هێڵی س����وورتان هەیە لەس����ەر د.یوسف
موحەمەد ئەم دووركەوتنەوەی ئێوە لە
بزووتن����ەوەی گۆڕان ت����ا چەند بە زەرەر
دەشكێتەوە بۆ كوردستان؟
ف����ازڵ بەش����ارەتی :بڕی����اری گۆڕانی س����ێ
س����ەرۆكایەتییەكان بڕی����اری بارزانیی����ە ،ل����ە
كۆبوون����ەوەكان ڕووب����ەڕووی هەمووالیەنەكان
كراوەتەوە ،ب����ەاڵم ئەم قس����ەیەی پارتی زۆر
قانوونیترە لەوەی بزووتنەوەی گۆڕان دەیكات،
چونكە س���� ێ س����ەرۆكایەتییەكە ،كە دەگۆڕێت
دەبێت لە پێشدا پەرلەمانی كوردستان بگۆڕێت،
پاش سەرۆكایەتییەكانی تر لە پەرلەمانەوە بڕیاری
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کۆبونەوەی هێزە سیاسییەکان تایبەت بە پرسی ڕیفراندۆم
گۆڕان����كاری بۆ دەدرێت ،بۆیە ئێس����تا پارتی و
یەكێتی گەیشتوونەتە ڕێككەوتنێكی باش لەسەر
مەسەلەی گۆڕانكاریی س ێ سەرۆكايەتییەكە.

* ئەندامێك����ی مەكتەب����ی سیاس����یی
(ی.ن.ك) دەڵێ����ت" پارت����ی دیموكرات����ی
كوردستان بۆ نەخشەڕێگەكەیان وەاڵمی
ئیجاب����ی نیی����ە ،وەاڵمەكەی (مەس����عود
بارزان����ی) ڕەتكردن����ەوەی پرنس����یپێكی
گرنگی نەخشهڕێگەكەی یەكێتییە"؟
فازڵ بەش����ارەتی :نابێت لە دانوستاندنەكاندا
گو ێ لە بۆچوونی هیچ الیەنێك بگرین ،دەبێت
گ����و ێ لە ئەنجامی گفتوگ����ۆكان بگرین لەنێوان
الیەن����ەكان بەتایبەت پارت����ی و یەكێتی ،پارتی
دیموكراتی كوردس����تان لەگ����ەڵ (ی.ن.ك) زۆر
باش ئەم بابەتی ش����رۆڤەكردووە ،بزووتنەوەی
گۆڕان لەناو پەرلەمان نەیتوانی بەكردار خاوەنی
ئەدایەكی سەركەوتوو بێت ،بارودۆخی سیاسیی
ئێمە هی ئەوە نییە كات بەفیڕۆبدەین ،زانیاریی
تەواومان هەیە لە س����ەر هەرس���� ێ خولەكەی
پەرلەمان لە خولی یەكەمدا شەڕی ناوخۆ دروست
بوو ،ب����ەاڵم پەرلەمان پەكینەكەوت لە گەرمەی
ش����ەڕی ناوخۆ یەكێتی و پارتی ئامادەبوون لە
پەرلەمان دابنیشن بۆ چارەسەركردنی كێشەكان،
بەاڵم ئەدای پەرلەمان گەلی كوردستانی بەرەو
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ماڵوێران����ی و پەرلەمان����ی كوردس����تانی بەرەو
لەناوبردن برد.

* بزووتنەوەی گۆڕان هەموو ئەوانەی ،كە
كارمان پێكردووە و پێیهەستاوین لەڕووی
یاس����اییەوە ك����راون ،پارت����ی دیموكراتی
كوردستان دەیەوێت بە جۆرێك پەرلەمان
كارا بكاتەوە كە بەدڵ ،بە ویس����تی خۆی
بێت؟
ف����ازڵ بەش����ارەتی :پەرلەمانی كوردس����تان
پەرلەمانێك����ە هەمەالیەنەیە ،ك����ەس ناتوانێت
پەرلەمان����ی كوردس����تان ب����ۆ ویس����تی خۆی
بەكاربهێنێ����ت ،پەرلەمان پەرلەمانی یەك حزب
نییە ،بە خواس����تی خۆی بەكاریبهێنێت ،پارتی
دیموكرات����ی كوردس����تان وەكو حزب����ی براوە
شەرعییەتی هەیە ،ئێستا كاتی ئەوەیە بەرنامەی
گشتپرسی بۆ یەكالكردنەوە و چارەنووسی گەلی
كوردستان دیاریبكەین.

* پارتی دیموكراتی كوردستان دەتانەوێت
لەگ����ەڵ (ی.ن.ك) ڕێكبك����ەون ،لەگ����ەڵ
بزووتنەوەی گۆڕان نا ،دەتانەوێت لەگەڵ
یەكگرتووی ئیس��ل�امی ڕێكبكەون لەگەڵ
كۆمەڵی ئیسالمی نا ئەمە بۆچی؟
فازڵ بەشارەتی :پارتی دیموكراتی كوردستان
تا ئێستا هیچ الیەنێكی ڕەفزنەكردووە ،لە دوای

بڕیارەكەی (مەس����عود بارزانی) نوێنەری پارتی
چووە ب����ارەگای ئەو دوو حزبە ،دوو جار نەك
یەك جار ،ئەوان ڕەتی پارتی و كۆبوونەوەكانی
پارتی دەكەنهوه ،بزووتنەوەی گۆڕان و كۆمەڵی
ئیسالمییە دژی ڕیفراندۆمن.

* ئ����ەوان دەڵێن "نەك لەگەڵ ڕیفراندۆم
لەگەڵ سەربەخۆییشین ،بەاڵم پێشنیاری
خۆمان هەیە ،ناكرێت لەپێناو پرس����ێكی
گەورەی وەكو س����ەربەخۆیی كوردستان و
ڕیفراندۆمدا پارتی دیموكراتی كوردستان
قوربانی بدات؟
فازڵ بەشارەتی :هەر لە سەرەتای دامەزراندنی
كابین����ەی  ،8كە دەس����ەاڵتی خ����ۆی و ڕێژەی
دەنگەكانی خۆی دابەش����كرد بەسەر الیەنەكانی
ت����ردا ،پارت����ی دیموكراتی كوردس����تان وەكو
(ى.ن.ك) كە  18كورس����ی هەیە ،بزووتنەوەی
گۆڕان  5وەزیری لەناو  21وەزیرەكەی حكومەتی
هەرێمی كوردس����تاندا هەیە ،ئەمە ڕاس����تییەكە
هەموو گ����ەل دەیزانێت ،ئەم����ەی وایكردووە
وەزیرەكانی گ����ۆڕان وازبهێنن و بێنە ناو پارتی
دیموكراتی كوردستان ،ڕیفراندۆم و سەربەخۆی
كوردستان دەبێت بە كردار كاری بۆ بكرێت بە
دروشم و قسەی بریقەدار نابێت ،لەدوای شەڕی
داعش ش����ێوازێكی تری سیاسی لە كوردستان و

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

عێراق و ناوچەكە نماییشی خۆی دەكات.

* پارت����ی دیموكراتی كوردس����تان چەند
الیەنێك����ی بیان����ی ڕاس����پاردووە ،ك����ە
هەڵسەنگاندن بۆ دۆخی پارتی دیموكراتی
كوردس����تان و پێگەی و بەرەوپێشچوونی
یاخود پاشەكشەی ئەنجامبدات ،دەوترێت
دوای ئ����ەو هەڵس����ەنگاندانانە پارتی بە
ئەنجامەكەی دڵخۆش نەبووە ،ڕیفراندۆم
بۆ داپۆشینی ئەو كەموكوڕییانەیە ،كە لە
هەرێمی كوردستان هەیە؟
ف����ازڵ بەش����ارەتی :پارتی ئەگەر دڵنیا نەبێت
لە خۆی و لە جەماوەرەكەی لە س����ەركردایەتی
و سیاس����ەتەكەی ،هەرگی����ز ئەم دروش����مانە
هەڵناگرێ����ت بۆ یەكالكردنەوەی چارەنووس����ی
خەڵكی كوردس����تان ،ئەمە ڕاس����تییەكە دەبێت
هەم����وو خەڵك����ی كوردس����تان بیزانێت ،هەر
شكس����تێك لە هەرێمی كوردستان هەیە پارتی
دیموكراتی كوردس����تان نە خاوەنیەتی ،نە لێی
بەرپرسە.

* هەرالیەنە و بەپێی ئەو دەس����ەاڵتەی
كە پێیدراوە ؟
فازڵ بەشارەتی :پارتی دیموكراتی كوردستان
براوەی����ە ،زۆرتری����ن پش����كی س����ەركەوتنی
بەردەكەوێت ،زۆرترین پش����كی شكستیش����ی
بەردەكەوێ����ت ،ئەمڕۆ سیاس����ەتەكەمان لەناو
سیاس����ەتی نێودەوڵەتی نماییشی خۆی دەكات،
ئێمە لەناو چین و توێژەكانی خەڵكی كوردستان
ئێمە سیاسەت دەكەین.

* لە دوایین كۆبوونەوەی (ی.ن.ك) ،پارتی
دیموكراتی كوردستاندا دەوترێت بارزانی
تووڕەب����وو كاتێ����ك یەكێتی پێش����نیاری
ئەوەی ك����ردووە ،كە بەب ێ كاراكردنەوەی
پەرلەمان ڕیفراندۆم قورس����ە و ناكرێت،

ئای����ا بەب���� ێ پەرلەمانی����ش دەكرێ����ت
ڕیفراندۆم ئەنجامبدرێت؟
فازڵ بەشارەتی :بەدڵنیایەوە دەكرێت ،چونكە
ئێمە بڕیاری سیاس����یمان لە هەرێمی كوردستان
هەیە ،پارتی دیموكراتی كوردستان و (ی.ن.ك)
بۆ یەك مەبەس����ت قس����ەدەكەن و قسەكانیان
یەكێكە ،ك����ە بزووتنەوەی گۆڕان كە لە یەكێتی
جیابووەوە ئایا قوربانی دانەكان و تێكۆشانەكانی
(ی.ن.ك) لەبەرچاوگ����رت؟ ئایا ناوچەی زۆنی
سەوز و یەكێتی لەبەرچاوگرت؟

* كاریگەری����ی توركی����ا لەس����ەر پارت����ی
دیموكراتی كوردستان هەیە ،پارتی بۆیە
نایەوێ����ت لەگ����ەڵ بزووتن����ەوەی گۆڕان
و بزووتن����ەوەی ئیس��ل�امی ڕێكبكەوێت
لەبەرئەوەی فشاری توركیایان لەسەرە؟
فازڵ بەش����ارەتی :س����ایتەكان لەگەڵ بازاڕی
كۆنەفرۆشان هیچ جیاوازییەكیان نییە ،سایتەكان
بوونهت����ە كەناڵێكی تێكدانی فك����ری نەتەوەیی
و نیش����تمانیی گەلەكەمان ،پارت����ی دیموكراتی
كوردس����تان وەكو الیەنێكی ئەساسیی سیاسەت
لەگەڵ واڵتانی دنیا دەكات ،ئەی جۆری كارەكانی
كۆمەڵەی ئیسالمی ناوبنێین چی؟

*بەرپرسانى هێز و الیهن ه سیاسییهكان
دوور لە میدیاكان بە جۆرێكی ترن ،ئایا
هەوڵەكانی دوور لە میدیا هێز و الیەنە
سیایيەكان گۆڕان بۆ الی پارتی ،پارتی بۆ
الی گ����ۆڕان كۆمەڵ بۆ الی هەردوو التان
ئەمانە بەكو ێ گەیش����توون ،هەوڵ هەیە
بۆ چارەس����ەركردنی ئەو بارودۆخەی كە
هەیە؟
فازڵ بەشارەتی :دوو بابەت هەیە:
 .1ئەگ����ەر ئێم����ە گو ێ خۆم����ان كەڕبكەین لە
ئاس����تی دەوڵەتانی دەوروبەر ئەوانەی دژایەتیی
سەربەخۆیی هەرێمی كوردستان دەكەن ،ئێمە

پرۆفایل:
فازڵ بەشارەتی
_ بەرپرسی لقی دوانزەی پارتی
دیموكراتی كوردستان لە هەڵەبجە.
_ ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی
پارتی لە سلێمانی .

زۆر پێش����تر دەمانتوانی ل����ە دوو كۆبوونەوەدا
بەئەنجامبگەین.
 .2لە ناو الیەنە سیاسییەكان و كوردستانییەكان
ئیرادەیەكی زۆر زیاتر هەیە ،كە چارەسەری ئەم
بابەتانە بكات ،لەكۆتایدا هەموو الیەنەكان دێنە
س����ەر یەك ڕێچكە ئەویش ئ����ەو ڕێگەیەیە ،كە
بەرهو سەركەوتنمان دەبات.

*ل����ەم س����اڵدا دەكرێ����ت ڕیفران����دۆم
ئەنجامبدرێ����ت ،چ����ۆن مامەڵ����ە لەگەڵ
ناوچە جێناكۆكەكان دەكرێت؟
ف����ازڵ بەش����ارەتی :ناوچەكان����ی دەرهوەی
كوردستان ،بەدڵنیایەوە ئەوان لە ناو گشتپرسی
دەبن ،هەڵبژاردن بەب ێ كەركوك و ناوچەكانی
تر هیچ مانایەكی نییە.
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عەبدوڵاڵ وەرتی (ئەندامی مەكتەبی سیاسیی بزووتنەوەی
ئیسالمیی كوردستان) :

ئەوانەی پشتگیریی ڕیفراندۆم ناكەن،
پێیانوایە بڕیارێكی تاك الیەنەیە و پارتی
داویەتی
ئا :بارزان
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گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

پرسی ڕیفراندۆم و پەرتەوازەیی نێو ماڵی كوردی ،كاراكردنەوەی پەرلەمانی كوردستان،
ێ سەرۆكایەتییەكە ،پرۆژەی الیەنە ئیسالمییەكان لە هەرێمی كوردستان ،بۆ
پرسی س 
ئەم پرسانە و قسەكردنی زیاتر عەبدوڵاڵ وەرتی :ئەندامی مەكتەبی سیاسیی بزووتنەوەی
ئیسالمیی كوردستان
* دی��د و ب��ۆچ��وون��ی ئ��ێ��وە ب��ۆ ئەم
قۆناغەی ئێستا لە كوردستان هاتووهتە
پێش چییە؟
عەبدوڵاڵ وەرتی :هەرێمی كوردستان لە
بۆشاییەكی ياسايى ب ێ پەرلەمانیدا دەژی،
پەیوەندیی نێوان الیەنەكان بەتایبەتی پارتی
و گۆڕان كاریگەریی زۆری كردووهتە سەر
ژیانی خەڵكی كوردستان ،حكومەتی هەرێمی
كوردستان هەر لە سەرەتاوە ئاماژەكانی
فەشەلی دەرك��ەوت ،نەیانتوانی بە ئەركی
ئاسایی و سیاسی و خزمەتگوزاریی خۆیان
هەڵبستن ،ل��ە هەرێمی ك��وردس��ت��ان ،بە
شێوەیەكی گشتی سیستمی سیاسی و پرۆسەی
سیاسیی هەرێمی كوردستان ،تا ڕاددەیەكی
زۆر شكستێكی گەورەی خ��واردووە ،یەكەم
الیەن بووین لە كوردستان هەوڵی میانڕەوی
و نێوەندگیریمان دەستپێكرد ،لەنێوان الیەنە
سیاسییەكان بۆ ئەو مەبەستە ئێستا دوو
خولی سەردانمان لە مەسعود بارزانییەوە
هەتا بچووكترین حزبی ك��وردس��ت��ان ،بە
هەموو پێكهاتە و ئایین و نەتەوەكانەوە
ئهنجامداوه ،سەردانمانكردن بۆئەوەی
بگەینە دەرئەنجامێك بۆ ئاساییكردنەوەی
بارودۆخی سیاسی و كاراكردنەوەی پەرلەمان
و كۆتاییهێنان بەو بارودۆخە ناهەموارەی،
كە هەرێمی كوردستان تێیكەوتووە بەداخەوە
هیچ ئەنجامێكی دڵخۆشكەر و ئەرێنی
لێنەكەوتەوە.

* دەك��رێ��ت پێمان بڵێن ڕیفراندۆم
چۆن سەركەوتن بەدەست دەهێنێت،
كە پەرلەمانی كوردستان دەبێت بوونی
هەبێت لە پرسێكی ئاوا گرنگدا ،ئەم
بابەتە لە پەرلەمانی كوردستانەوە
تێپەڕ ببێت ،ئایا كێشە ماوە لە بەردەم
بەڕێوەچوونی پرسی ڕیفراندۆمدا لە
هەرێمی كوردستان؟
عەبدوڵاڵ وەرت��ی :كۆمەڵێك ڕەهەندی
ناوخۆيی و نێودەوڵەتی هەیە ،كە یارمەتیدەرن
بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم ،بەاڵم ڕیفراندۆم
پرۆسەیەكە بۆ وەرگرتنی دەنگی هاوواڵتییان
ب��ە مەبەستی دیاریكردنی چارەنووسی
واڵتەكەیان ،بە بڕوای ئێمە ڕیفراندۆم بە
پێوەرە زانستی ،كۆمەاڵیەتی ،ئیقلیمی و
نێودەوڵەتییەكانەوە ،مافێكی سروشتی یاسایی
خەڵكی كوردستانە ،لەبەرئەوەی خەڵكی
كوردستان بە درێژای سەدان ساڵی ڕابردوو
ئەو هەموو قوربانییهی داوه ،بۆ ئەوە نەبوو
مووچەمان لە ئەنكەرە و تاران بۆ ببڕێتەوە،
ئەم قوربانیدانە بۆ وەرگرتنی سەربەخۆیی و
تایبەتمەندیی نەتەوەیی و نیشتمانی بووە ،لە
هەرێمی كوردستان ،هەلومەرجی ئێستا كە
هەرێمی كوردستان و جەمسەرە ناكۆكەكانی
پێدا ت��ێ��دەپ��ەڕن ئێستا ل��ە ملمالنێیەكی
قووڵدان ،سوننە و شیعە سەرقاڵی سەرلەنوێ
داب��ەش��ك��ردن��ەوەی واڵت��ان��ی ن��اوچ��ەك��ە و

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستن ،بە شێوەیەكی گشتی
كاتی ئەوەیە كە ڕیفراندۆم ئەنجامبدەین،
سروشتی یاساكانی نەتەوە یەكگرتووەكانە
بۆ چۆنیەتیی داواكردنی سەربەخۆیی ئەمە
یەكێك لە ئەساسەكانە ،داڕشتنی بەردی
بناغەی دەوڵەتی سەربەخۆيی لە ڕیفراندۆم و
وەرگرتنی بیروڕای خەڵكەوە دەستپێدەكات،
ئەنجامدانی ڕیفراندۆم پرسێكی حزبی نییە،
پرسێكی نەتەوەییە ئەو پرسە نەتەوەیيە بەبێ
ڕەچاوكردنی ئینتیمای سیاسی ،ئینتمای حزبی
و لۆژیكی دەبێت ئەو پرسە شوێنی خۆی
بگرێت ،ڕێگەی خۆی بگرێت.
ئەگەر بە شێوەیەكی زانستییانە سەیری
لێدوانەكانی ئەنكەرە و تاران و واڵتان بكەیت،
ئەو لێدوانانەیان هەمووی لە بەرژەوەندیی
خەڵكی كوردستان بووە ،تا ئێستا ئەوەی كە
زۆر گرنگە بریتییە لە كۆدەنگیی نیشتمانی.

* ئەو دەنگانەی ،كە (نا)ن بۆ ڕیفراندۆم
بۆچی ڕاستەوخۆ پشتگیری ناكەن؟
عەبدوڵاڵ وەرت���ی :ئەمە پەیوەندی بە
خودی بەرپرسانی كوردستانەوە هەیە ،كە
لە ماوەی  26ساڵی ڕاب��ردوودا نەیانتوانیوە
خەڵكی كوردستان ڕازی بكەن ،نەیانتوانیوە
دادپ���ەروەری لەنێوان چین و توێژەكانی
خەڵك بەرپابكەن ،خەڵكی كوردستان ناڕازین
لە بەرپرسەكانی هەرێم ئەوانەی لە ماوەی
ڕاب��ردوو جڵەوگیریی خەڵكی كوردستانیان
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بینای پەرلەمانی کوردستان
ك�����ردووە ،سیستمی سیاسیی خەڵكی
كوردستانیان بەڕێوەبردووە ،بەاڵم نەیانتوانیوە
بە ئەركی پیشەیی و كۆمەاڵیەتی و ئابووریی
خۆیان هەڵبستن.

* ئەوانەی پشتگیریی ڕیفراندۆم ناكەن،
پێیانوایە بڕیارێكی ت��اك الیەنەیە
و پارتی داوی��ەت��ی ،هاوئاوازەكانیشی
لەگەڵیدان ئێوە وەك حزبی ئیسالمیی
ك���وردس���ت���ان س���ەرب���ەخ���ۆن ی��اخ��ود
هاوئاوازن؟
عەبدوڵاڵ وەرتی :ئەم دەستەواژانە تازەنین
بۆیە ئێمە هیچ گرنگییەكی پێنادەین ،ئەم
ج��ۆرە دەس��ت��ەواژەی��ە خزمەت بە خودی
حزبەكنيش ناكات .ئهوانهی ئهم دهستهواژهیه
دهدهن خزمهت نه به خۆیان دهكهن نه به
حزبهكهیان.

* ل���ە ك���ۆب���وون���ەوەك���ەی م��ەس��ی��ف
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س��ەڵ�ڵاح��ەدی��ن ب���اس ل���ەوەك���را ،كە
ڕیفراندۆم بۆ سەربەخۆيی كوردستانە
ی��اخ��ود ،وەك��و كارتێك بەرامبەر بە
بەغداد بەكاردەهێنرێت؟
عەبدوڵاڵ وەرت��ی :ڕیفراندۆم بۆ ئەوە
نییە ب��ەغ��داد م��ووچ��ەك��ەت بگێڕێتەوە
بۆ  ،17%ڕی��ف��ران��دۆم وات��ە دیاریكردنی
چارەنووسی میللەت و واڵت ،ئایا بارودۆخی
ئیقلیمی ناوچەكە ئەو كاتەی ڕیفراندۆم
ئەنجامدەدرێت لەبار دەبێت؟ بۆئەوەی
راستەوخۆ دەوڵەتی كوردستان ڕابگەیەنرێت،
ئەم بابەتانە پێویستیان بە زەمینەسازیی
ناوخۆيی و نێودەوڵەتی دەبێت ،ڕاگەیاندنی
دەوڵەتی كوردی كاتی دەوێت پێویستی بە
كاتە دەبێت پێداویستییەكانی دابینبكرێت،
هەموو پێداویستییەكانی ڕیفراندۆم خۆی
كورتدەكاتەوە ،ل��ەو ڕەن��ج و قوربانییەی
كە گەلی كوردستان بەخشیویەتی لەپێناو
سەربەخۆیی كوردستان ،ریفراندۆم فشارە

لەسەر ئەمەریكاش نەك لەسەر بەغداد.

* لە كۆبوونەوەكەدا چۆن بڕیار لە
ناوچە جێناكۆكەكان درا؟
عەبدوڵاڵ وەرت���ی :لە كۆبوونەوەكەدا
بەراشكاوی باس لەوەكرا كە ئەو ناوچانەی،
كە كێشەیان لەسەرە لە هەموو ئەو ناوچانە
ری��ف��ران��دۆم ئەنجامدەدرێت هەموو ئەو
ناوچانەی ،كە لەژێر دەسەاڵتی حكومەتی
ك��وردی��دان ڕیفراندۆمیان تێدادەكرێت بە
كەركووكیشەوە.

* هیچ پەرۆشییەك بۆ ڕیفراندۆم
لەناو خەڵكی كوردستاندا نابینرێت؟
عەبدوڵاڵ وەرت���ی :تا ئێستا هەڵمەتی
بانگەشەی ڕیفراندۆم دەستیپێنەكردووە،
ماوەی مانگێك دیاریدەكرێت بۆ هەڵمەتی
هەڵبژاردن ،پارتی و یەكێتی بە پلەی یەكەم
بەرپرسیارن لە ئاساییكردنەوەی بارودۆخی
هەرێمی كوردستان بەتایبەتی پارتی ،كە

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

هەموو جومگەكانی دەوڵەت سەرۆكایەتیی
هەرێم و سەرۆكایەتیی حكومەتی بەدەستە
پێویستە زەمینەسازی بكات ،پەكخستنی
پەرلهمان وای��ك��ردووە كە خەڵك نیگەران
بێت ،ڕیفراندۆمێك بە  50%چ گرنگییەكی
هەیە لە الی واڵتانی نێودەوڵەتی و ئیقلیمی،
كاراكردنهوهی پهرلهمان كۆدهنگیی نیشتمانی
لهسهره.

* چی دەكرێت ب��ۆئ��ەوەی بارودۆخی
مووچەخۆران باشتر بكرێت؟
ع��ەب��دوڵ�ڵا وەرت�����ی :ج��گ��ە ل����ەوەی لە
كۆبوونەوەكەدا داوای كاراكردنەوەی پەرلەمانمان
كرد بۆ ئەو پرسە ،تا كاتی ڕیفراندۆم دهبێت
پهرلهمان كارابكرێتهوه ،كاتێك كە دانەوەی
قەرزەكانی كۆمپانیاكان كۆتاییهات ،مووچەكانی
هاوواڵتییان وەك خۆی لێدێتەوە.

* بزووتنەوی گ��ۆڕان پێیوایە دەبێت
ه��ەرك��ەس��ێ��ك ،ك���ە س��ەرۆك��ای��ەت��ی��ی
پەرلەمانى كرد دەبێت بابەتەكە لەكوێدا
بچڕێندرا ،لەوێوە گرێی لێبدرێت كە
هەمواركردنەوەی یاسايی سەرۆكایەتیی
هەرێمی كوردستانە؟
عەبدوڵاڵ وەرتی :ئەگەر هەندێك مەلەفی
حەساسی پارتی هەیە حەقە بیكاتە مەرج
بۆ بزووتنەوەی گۆڕان ،كە ئەو مەلەفانە تا
دوای هەڵبژاردن باس نەكرێت لەناو پەرلەمانی
كوردستان ،نابێت بزووتنەوەی گۆڕانیش پێی
وابێت ئەگەر یوسف محەمەد نەبێت واڵت
وێران دەبێت ،نابێت واڵتمان بكەین قوربانیی
كەسێك و حزبێك.

* شانبەشانی بزووتنەوەی گۆڕان كۆمەڵی

ئیسالمییش تێبینی هەیە ،ئەوانیش
لەو بەرەیەن كە پرسی ڕیفراندۆمیان
ورووژان�����دووە ،كۆمەڵی ئیسالمی لە
ماوەی ڕابردوودا پرۆژەیەكی هاوبەشی
ئیسالمییان هەیە ،گرفتەكانی كۆمەڵی
ئیسالمی چییە؟
عەبدوڵاڵ وەرت��ی :تا ئێستا ئەم حزبانەی
ئەم واڵتە و ئەم پەرلەمانەیان دروستكردووە،
پەڕەیەكی واژۆك���راو لەنێوانیاندا نییە ،لە
ڕێككەوتنەكاندا هیچ شتێكی واژۆكراو لەنێوانیاندا
نییە ،ڕێككەوتنەكە لەسەر ئەساسێكی زانستی
نەبووە بە پێی واژۆی نێوان الیەنەكان نەبووە.

* س ێ الیەنی ئیسالمی پڕۆژەیەكی
هابەشتان هەبوو ،ئێستا بە جۆرێك لە
جۆرەكان پاشەكشە بەم پڕۆژەیەوە دیارە
بۆچی؟
عەبدوڵاڵ وەرتی :ئەو پرۆژەیە درێژخایەنە،
تەنیا بۆ پێكهێنانی لیستێكی هاوبەش نییە بۆ
بەشداریكردن لە هەڵبژاردنەكان ،پرۆژەیەكە بۆ
بابەتە فكری و ڕاگەیاندن بۆ كاری بانگەواز
زەمینەسازیكردن بۆ بوون بە یەك حزب لە
ئاییندەدا بۆ یەكخستنی نێو ماڵی ئیسالمییەكانی
كوردستانە.

* دەوت��رێ��ت الیەنێك ل��ە الیەنەكان
دەیەوێت پاشەكشە لە پرۆژەكە بكات؟
عەبدوڵاڵ وەرتی :ئەوە شتێكی فەرمی نییە
تەنیا هەندێك ئەندام و الیەنگری یەكگرتوو
و كۆمەڵەی ئیسالمی هەندێك نووسینی
توڕەكۆمەاڵیەتیەكان بووە ،بەاڵم لەسەر ئاستی
بااڵ هەم مەكتەبی ئەمین ،هەم مەكتەبی
ئەمیندار ڕوونكردنەوەیان داوە ،داوایانكردووە
هەڵمەتی دژ بە یەكتر ڕابگرن و كاریگەریشی

پرۆفایل:
عەبدوڵاڵ وەرتی
_ ئەندامی مەكتەبی سیاسیی
بزووتنەوەی ئیسالمیی كوردستان.
_ وتەبێژی بزوتنەوەی ئیسالمی

هەبوو.

* ڕۆژی دانانی كاتی ڕیفراندۆم ،باس
ل��ە ك��اراك��ردن��ەوەی پ��ەرل��ەم��ان ك��راوە،
الیەنێك لە الیەنەكان نەیانگوت كە
لەگەڵ گۆڕینی سەرۆكی پەرلەمان دوو
سەرۆكایەتییەكەی تریش گۆڕانكاری
بەسەردا بێت؟
عەبدوڵاڵ وەرتی :لە كۆبوونەوەكەدا باس
نەكرا ،بەاڵم لەم ماوەیەدا مەسعود بارزانی
پەیامێكی پێشكەشكرد ،ناردی بۆ هەموو حزب
و الیەنەكان ،كە تیایدا داوای گۆڕینی هەر سێ
سەرۆكایەتییەكەی كرد ،باشترین كار ئەوەیە
بگەڕێینەوە بۆ هەڵبژاردن سەرۆكێكی نوێ،
پەرلەمانێكی نو ێ دابنرێت.
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ئایدین مهعرووف( :ئەندامی مەكتەبی سیاسی بەرەی توركمانی)

توركمانەكان کۆبوونهوهکانی بڕیاردان لهبارهی
ههڵکردنی ئااڵی کوردس���تان و ڕیفراندۆمییان
بایکۆتکرد
ئا :بورهان
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ه یاسای بنهڕهتیی عێراقدا ،بۆئهوهی
ئایدین مهعرووف :ماددهی  140ماددهیەکی کاتی بوو ،ل 
ه جێبەجێكردنی ئهو ماددهیه ،پرس���ی کهرکووک چارهسهربکرێت ،بهاڵم لهکۆتایی ساڵی
ب
ه کۆتای���ی پێهات .یان
ه م���اوهی دیاریکراو ب���وو بۆ جێبەجێكردنی ،ئ���هم ماددهی 
2007دا ک��� 
ه ئهنجوومهنی نوێنهرانی عێراقدا پهس���هندبکرێت و یان ئهوهی،
دهبێت ماددهیەکی نوێ ل 
ه بێتهدی.
ه ڕێککهوتنێک بۆ چارهسهرکردنی ئهم پرس 
ک
ههرێمی کوردستان و بهڕێوهچوونی
دیاریکردن���ی
ڕیفراندۆم���ی
چارهن���ووس ل���هم پارێزگای���ەی
دهركرد ،ههڵسهنگاندن و ههڵوێستی
ئێوه لهم بارهیهوه چییه؟
ئایدی���ن مهعرووف :پهس���هندکردنی

_ بڕیارهکان���ی ئهنجوومهن���ی پارێزگای
کهرک���ووک لهب���ارهی ههڵکردنی ئااڵی
ههرێم���ی کوردس���تان و بهڕێوهچوونی
گشت پرس���ی دیاریيکردنی چارهنووسی
ئ���هم پارێزگایه ،ه���اوکات لهگهڵ بڕیاری
دوو حزبی کوردستانی (پارتی و یهکێتی)
بۆ بهڕێوهچوونی گشتپرس���ی دیاریکردنی
چارهن���ووس ل���ه ههرێمی کوردس���تان،
کاردانهوهیەکی توندی الیهنه عێراقییهکان
و واڵتانی دراوس���ێی لێکهوتهوه .بهرهی
تورکمانی که نوێنهری بەشێك تورکمانهکان
له کهرکووک 9 ،کورسی لهئهنجوومهنی
پارێزگای کهرکووک���دا ههیه ،کۆبوونهوه
ئاماژهپێکراوهکانی بایک���ۆت و دژایهتیی
ئاش���کرای خۆی لهگهڵ کاری یهکالیهنهی
ک���وردهکان ڕاگهیان���د و ههندێك کاری
ج���دی له بهغداد و ئهنقهره له دژی ئهم
کارانه ئهنجامدا .كوردستان دیپلۆماتیك به
مهبهستی ئهنجامدانی ئهرک و ڕاسپاردهی
خۆی بۆ پیش���اندانی ههڵوێستی ههموو
الیهنه سیاسییهکان له ههرێمی کوردستان
و عێ���راق ،لهبارهی ئ���هم بابهته ،ئایدین
مهعرووف ،ڕێبهری ب���هرهی تورکمانیی
عێراق و نوێنهر لە پهرلهمانی کوردستانی
لەسەر ئەم پرسە دواندووە.

* ب���ه بۆچوون���ی ئێ���وه ه���ۆکاری
پهس���هندکردنی الیهن���ی کوردی له
ئهنجوومهنی پارێ���زگای کهرکووک
لهب���ارهی ئ���ااڵ و بهڕێوهچوون���ی
ڕیفراندۆمەوە له ئێستادا چى بوو؟
ئایدی���ن مهع���رووف :ئهنجوومهن���ی

* ئهنجوومهنی پارێزگای کهرکووک
بڕی���اری ب���ه ههڵکردن���ی ئ���ااڵی

پارێزگای کهرک���ووک لهم کاتهدا نهدهبوو
بڕیارێک���ی وا بدات ،چونک���ه بڕیاردان
لهب���ارهی بابهت���ه ئاماژهپێک���راوهکان

ههڵکردنی ئااڵی ههرێمی کوردس���تان و
ههروهه���ا بهڕێوهچوون���ی ڕیفراندۆمی
چارهی خۆنووسین له کهرکووک لهالیهن
ئهنجوومهن���ی پارێزگای ئهم پارێزگایهوه،
نایاس���اییه .کهرکووک شارێکی پڕنهتهوه،
پێکهوهژیان���ه و دهبێت ههموو الیهنهکان
و ل���هوان ک���ورد ،ع���هرهب و توركمان
لهسهر کهرکووک بڕیاربدهن و له ئێستادا
بڕیارهکانی ئهنجوومهنی پارێزگا لهبارهی
ههڵکردنی ئااڵ و بهڕێوهچوونی ڕیفراندۆم
زیاتر سیاس���ی بوو ،قانوونێک لهس���هری
نهبوو.

پێویس���تی به کات و ڕێککهوتنی تهواوی
نێوان ههم���وو الیهنهکان بوو .کهرکووک
ههلومهرج���ی تایبهت���ی خ���ۆی ههیه و
پێویستی به تهعامولی جدی و حهساسی
نێ���وان الیهن���ه جۆراوج���ۆرهکان ههیه.
دهبێت لهس���هر پرس���ه جۆراوجۆرهکان
که پهیوهن���دی به کهرکووک���هوه ههیه
ڕێککهوت���ن ئهنجامبدرێ���ت ،بۆئ���هوهی
نهکهوێته ژێر کاریگ���هری ،نهکهوێته ژێر
پرس���یار ،نهکهوێته ژێر گرفت���هوه .لهم
کاتهدا دیاره کێشمهکێش���م و کێش���هی
ناوخۆی���ی کاریگهری لهس���هر کهرکووک
بووه ،ب���هاڵم بڕیارهکان���ی ئهنجوومهنی
پارێزگای کهرک���ووک یهکالیهنه و فهرزی
ب���ووه و بڕی���اری یهکالیهن���هش هی���چ
خزمهتێک به پێکهوهژیانی دانیش���تووانی
کهرکووک ناکات.

* ئێ���وه وهک���و الیهن���ی تورکمانی
کۆبوونهوهکان���ی ئهنجوومهن���ی
پارێزگای کهرکووکتان بایکۆتكرد ؟
ئایدی���ن مهع���رووف :توركمان���ەكان
له ئهنجوومهن���ی پارێ���زگای کهرکووک
کۆبوونهوهکان���ی هاوپهیوهند به بڕیاردان
لهب���ارهی ههڵکردن���ی ئ���ااڵی ههرێمی
کوردس���تان و ڕیفراندۆم���ی دیاریکردنی
چارهی خۆنووسیان بایکۆتکرد.
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خۆپیشاندانی بەشێک لە تورکامنەکان لەدژی هەڵکردنی ئااڵی کوردستان لە کەرکوک

* چ فراکس���یۆنگهلێک کۆبوونهوهی
ئهنجوومهنی پارێزگای کهرکووکیان
بایکۆتکرد؟
ئایدین مهعرووف 9 :ئهندام له لیستی
تورکمان و  6ئهندامیش له لیستی عهرهب.

* ڕێب���وار تاڵهبان���ی س���هرۆکی
ئهنجوومهنی پارێ���زگای کهرکووک،
ڕایگهیان���د زۆرب���هی تورکم���ان و
عهرهبهکانی کهرکووک سهبارهت ب ه
ههڵکردنی ئااڵی ههرێمی کوردستان
ل��� ه کهرک���ووک لهگ���هڵ کوردهکاندا
ه���اوڕان .کام ی���هک ل��� ه الیهن��� ه
تورکمانییهکانی کهرکووک سهبارهت
ب ه پرسی ئااڵ لهگهڵ الیهنی کوردین؟
ئایدی���ن مهع���رووف :جهختدهکهمهوه
ک���ه بڕی���اری پارێ���زگای کهرک���ووک بۆ
پهس���هندکردنی ههڵکردنی ئااڵی ههرێمی
کوردستان له کهرکووک ،بڕیارێکی تاکالیهنه
و فهرزی و ههڵه بوو ،لهبهرئهوهی ههموو
تورکمان���هکان دژی ئ���هم بڕی���اره بوون،
چونکه ئهم بڕی���اره لهپێناو بهرژهوهندیی
دانیش���تووانی کهرکووک و له چوارچێوهی
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پێکهوهژیاندا نییه .ئێمه شایهتی دژایهتیی
الیهنی کوردیش لهگهڵ ئهم بڕیاره بووین.
دژبهرانی کوردی ئهم بڕیاره ڕایانگهیاند ،که
نهدهبوو ئهم بڕیاره لهم کاتهدا دهربکرێت،
چونکه باش دهزانین ک���ه دهرکردنی ئهم
بڕیاره بارودۆخێکی خراپی له کهرکووکدا
دروس���تکردووه .کهرک���ووک پارێزگایەکی
ههستیار و حهساسه و له بڕیاردان لهبارهی
ئ���هو پارێزگایه دهبێ���ت ههموو الیهنهکان
بهش���داریبکهن ،بارودۆخ���ی تایبهتیی ئهو
پارێزگای���هش لهبهرچاوبگیردرێت .بهرهی
تورکمان���ی وهک���و نوێن���هری زۆرین���هی
تورکمانهکان���ی کهرکووک ک���ه  9ئهندامی
له ئهنجوومهنی پارێزگادا ههیه ،دژایهتیی
خ���ۆی لهگ���هڵ بڕی���اری ههڵکردنی ئااڵی
ههرێمی کوردس���تان ڕاگهیاند و بهگشتی
زۆرب���هی تورکمانهکان دژی ئ���هم بڕیاره
ب���وون ،بهاڵم ل���ه بهرانب���هردا پێداگریی
کوردهکانمان لهبارهی ئهم بڕیارهوه بینی،
که ئهم بابهته دهرئهنجامێکی باشی نابێت
و سیاسهتێکی ههڵهیه و کاریگهریی خراپ
و نهرێنی لهس���هر کهرک���ووک دادهنێت.
نهت���هوهکان ل���ه کهرکووک ب���رای یهکن.

پێکهوهژیانی ئاشتییانه و ئاشتی گرنگییهکی
زۆری لهنێوانیان���دا ههیه .دهبێت پرس���ه
ئاماژهپێک���راوهکان له ڕێ���گای دیالۆگهوه
چارەسەربکرێت.

* الیهن���ی ک���وردی ل��� ه کهرک���ووک
ڕایگهیان���دووه ،ک���ه ب���ه بۆن���هی
جێبهجێنهکردن���ی م���اددهی 140ی
یاس���ای بنهڕهتی بۆ ئاساییبوونهوه،
س���هرژمێری و بهڕێوهچوون���ی
ڕیفڕان���دۆم ب���ۆ وهرگرتن���ی دهنگی
خهڵک���ی کهرک���ووک و دیک���هی
ناوچ��� ه کێشهلهس���هرهکان لهب���ارهی
چارهنووس���ی ئ���هم ناوچان ه لهالیهن
دهوڵهتی ناوهندیی عێراقهوه ،کارێکی
وایک���ردووه .بۆچوونی ئێوه لهبارهی
ئهم پاساوهوه چییه؟
ئایدی���ن مهع���رووف :م���اددهی 140
ماددهیەکی کاتی بوو له یاس���ای بنهڕهتیی
عێراق���دا ،ب���ۆ ئهوهی ب���ه جێبهجێکردنی
ئهو م���ادده کاتیی���ه کێش���هی کهرکووک
چارهس���هربکرێت ،بهاڵم له 2007هوه که
ماوهی دیاریکراو ب���ۆ جێبهجێکردنی ئهم

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

مادده یاس���اییه بوو ،کۆتای���ی پێهات .یان
دهبێت ماددهیێکی ن���وێ له ئهنجوومهنی
نوێنهران���ی عێراق پهس���هندبکرێت و یان
ئهوهی که ڕێککهوتنێک بۆ چارهسهرکردنی
ئهم بابهته بێتهدی .ل���ه الیەکی دیکهوه،
له ئێس���تادا عێراق بارودۆخێکی شڵهژاو و
قهیراناوی ههیه .له ئێستادا عێراق خهریکه
لهگهڵ داعش شهڕدهکات .شهڕ و پێکدادان
لهگهڵ ئهم گرووپه تیرۆریستییه بهتایبهت
له ناوچه کێشهلهسهرهکاندا لهئارادایه .له
کهرکووک ،مووسڵ ،تهلەعهفهر و ناوچهکان
دیکه ئهم شهڕه لهئارادایه .ئهمانه ههموو
گرفتن و له ئێس���تادا ئیستیقراری سیاسی
ل���ه عێراقدا نیی���ه و دهوڵهتی ناوهندی به
بۆن���هی بارودۆخ���ی ئێس���تاوه نهیتوانیوه
کێش���هکان چارهس���هربکات ،ئێمه لهگهڵ
ڕێژهیەکی زۆر له گرفتهکان بهرهوڕووین،
که چارهسهرنهکراو ماونهتهوه .بهاڵم بهو
مانایه نییه که کێش���هیەک چارهسهرنهکرا
یهکالیهنه لهس���هری بڕیاربدرێت .بڕیاردان
لهبارهی کێشهکان به شێوهی یهکالیهنه به
مانای کۆتاییهێنان به پێکهوهژیانی ئاشتییانه
و پێشێلكردنی مافی دیترانه.

* پ���ڕۆژهی ئێ���وه وهک���و الیهن���ی
تورکمانی بۆ چارهسهرکردنی پرسی
کهرک���ووک چیی���ه؟ ئای���ا خوازیاری
کۆنت���ڕۆڵ و بهڕێوهبهرایهتی���ی ئهم
پارێزگای ه لهالیهن دهوڵهتی ناوهندی
عێراق���ن ی���ان ئهوهی ،ک���ه پڕۆژهی
ههرێم���ی س���هربهخۆی کهرکووکتان
لهبهردهستدایه؟
ئایدی���ن مهع���رووف :ئێم���ه وهک���وو
تورکمانهکان وا داوادهکهین ،که کهرکووک
بکرێ���ت ب���ه ههرێمێکی س���هربهخۆ به
بهش���داریی ههموو الیهن���هکان بهتایبهتی

کورد و تورکمان و عهرهب ئیدارهبکرێت،
دابهش���كردنی پۆستهکان به ش���ێوهیەکی
دادپهروهران���ه ئهنج���ام بدرێ���ت ،که له
ئێس���تادا تورکمانهکان خوازیاری ههرێمی
سهربهخۆی کهرکووک هاوشێوهی ههرێمی
کوردس���تانن .ئێمه خوازیاری ئهوهین که
ههرێمی کهرکووک ،نه س���هر به ههرێمی
کوردس���تان بێت ،نه سهر به بهغدادیش،
یانێ ههرێمێکی س���هربهخۆ به بهشداری
ههموو الیهن���هکان و پێکهاتهکان بێت به
شێوهیەکی دادپەروەرانە.

* له ئێستادا شاهیدی ئامادهبوونی
هێ���زی پێش���مهرگه ل��� ه کهرک���ووک
و کۆنتڕۆڵ���ی ئ���هم پارێزگای���ە و
ڕووبهرێک���ی بهرف���راوان ل��� ه ناوچ ه
کێشهلهس���هرهکان لهالی���هن ئ���هم
هێزانهوهی���ن ،ک ه لهژێر فهرماندهیی
ههرێمی کوردس���تاندان .ههڵوێس���تی
ئێوه لهبارهی ئامادهبوونی ئهم هێزه
ل ه کهرکووکدا چییه؟
ئایدین مهع���رووف :ئێمه سیاس���هتی
ئهم���ری واقیع ل���ه کهرک���ووک ،ناوچهی
کێشهلهس���هرهکان بهتایب���هت هاوپێوهند
ب���ه ئامادهبوونی هێزی پێش���مهرگه لهم
ناوچان���ه و پێدان���ی ئهم ماف���ه بهخۆ بۆ
دیاریکردن���ی چارهنووس���ی کهرکووک و
ناوچ���هکان دیکه ،به بیان���ووی کۆنتڕۆڵی
ئ���هوان لهالی���هن ئ���هم هێزان���ه بهههڵه
دهزانی���ن و کاریگهری لهس���هر بارودۆخی
قهیراناوی ناوچهکه دروس���تدهکات .هاتنی
داعش مهترسیی گهورهی لهسهر وهزعهکه
دروس���ت کردووه ،بهاڵم هێزی پێشمهرگه
له دانیش���تووانی کهرکووک و ناوچهکانى
دیکه له بهرانبهر داعش���دا پارێزگاریکرد.
هێزی پێش���مهرگه دهورێکی بااڵ و گرنگی

ئێم ه وهکوو
تورکمانهکان وا
داوادهکهین ،ک ه
کهرکووک بکرێت ب ه
ههرێمێکی سهربهخۆ
ب ه بهشداریی ههموو
الیهنهکان بهتایبهتی
کورد و تورکمان و
عهرهب ئیدارهبکرێت،
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ههبوو له پاسهوانیكردن و پشتیوانیکردنی
ی
پێکهات���هکان له کهرکووک و له ناوچهکان 
تر.

* دهوترێ���ت بهرهی تورکمانی داوای
چوون���هدهرهوهی هێزی پێش���مهرگه
ناوچ���هی
ل��� ه کهرک���ووک و
کێشهلهسهرهکا ن دەكات؟
ئایدی���ن مهع���رووف :ن���ا ئێم���ه
داواماننهک���ردووه ،ئێس���تاکه گهلێ���ک له
مهترس���یدایه و داعش مهترس���ی لهس���هر
ئهوان دروس���تکردووه .له بارودۆخێکی وا
ئهم هێزانه بهپێی ڕێککهوتن له کهرکووک
و ناوچهکان���ی دیکهدان .ئ���هم ڕێککهوتنه
لهنێوان حوکومهتی ههرێمی کوردس���تان و
دهوڵهت���ی ناوهندی عێراقه .ڕهوانهکردن و
جێگیربوونی هێزی پێش���مهرگه له ناوچه
ئاماژهپێک���راوهکان بهپێی ڕێککهوتن بووه،
له داهاتووش���دا ئامادهبوون���ی ئهوان لهم
ناوچانه بهپێی ڕێککهوتنی نێوان حوکومهتی
ههرێمی کوردس���تان و دهوڵهتی ناوهندی
عێراق دیاریدهکرێت.

* ئهگهر الیهنی کوردی به ش���ێوهی
یهکالیهن��� ه لهس���هر جێبهجێکردنی
پهس���هندکراوهکانی ئهنجوومهن���ی
پارێ���زگای کهرکووک پێداگری بکات،
ڕێ���کاری کۆتایی ئێ���وه وهکو الیهنی
تورکمانی بۆ ئهم بابهت ه چی دهبێت؟
ئایدی���ن مهع���رووف :برادهرانی ئێمه
ل���ه ئهنجوومهنی پارێ���زگای کهرکووک و
له ئهنجوومهن���ی نوێنهرانی عێراق ،ههوڵ
ب���ۆ ههڵوهش���انهوهی پهس���هندکراوهکانی
هاوپهیوهن���د به ههڵکردنی ئااڵی ههرێمی
کوردس���تان و بهڕێوهچوونی ڕیفراندۆمی
دیاریکردن���ی چارهن���ووس ل���ه کهرکووک
دهدهن ،لهبهرئهوهی بڕیاردان لهبارهی ئهم
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پرسانه دهبێت له ڕێگای ڕێککهوتن بێت.
تورکمانهکان لهسهر چارهسهرکردنی کێشه
و پرس���هکان له ڕێگای دیالۆگهوه پێداگری
دهکهن.

* پاش پهسهندکراوی ئهنجوومهنی
پارێزگای کهرکوک لهبارهی ههڵکردنی
ئ���ااڵی ههرێم���ی کوردس���تان ل���ه
کهرکووک ،ئهڕش���هد ساڵحی سهرۆکی
بهرهی تورکمانی و وهفدێکی یاوهری
س���هردانی تورکیای���ان ک���رد ،لهگهڵ
بهرپرس���انی بااڵی ئهم واڵت ه لهوان ه
بینالی یەڵ���درم س���هرۆک وهزیرانی
تورکیا دیداریکرد .لهبارهی هۆکاری
ئ���هم س���هفهره له قۆناغی ئێس���تا و
چۆنیهتیی ئهنجامدانی قس���همان بۆ
بکهن؟
ئایدین مهعرووف :ئهم سهردانه لهسهر
داواکاری���ی فهرمیی حکومهتی تورکیا بوو.
تورکیا واڵتێکی بههێز و کاریگهره له عێراق
و له ڕۆژههاڵتی ناوهڕاسته و پەیوهندییهکی
باش���ی لهگهڵ عێراق و لهگ���هڵ ههرێمی
کوردس���تاندا ههیه .ئێمهش وهکو پێکهاته
و ب���هرهی تورکم���ان نزیکایهتیمان لهگهڵ
دهوڵهتی تورکیا ههیه و ئهو س���هردانهش
پەیوهندی ههب���وو به ئاس���اییکردنهوهی
پەیوهندییهکان و پشتیوانیی زیاتری تورکیا
له تورکمانهکانی عێراق.

* ڕاپۆرت���هکان ب���اس له س���هفهری
وهفدێک���ی تورکمان بۆ ئێران دهکات،
ئایا ئهم بابهت ه دروسته؟
ئایدین مهعرووف :م���ن ئاگاداری ئهو

بابهته نیم ،بهاڵم به ههمانش���ێوهش ئێران
ڕۆڵێکی باشی ههیه و پهيوهندییهکی باشی
لهگهڵ عێراقدا ههی���ه ،دهبێت له پرس و
کێشه گرنگهکان ڕۆڵی خۆی بگێڕێت.
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پرۆفایل:
ئایدن مەعروف سەلیم
_ لە ساڵی  1970لە هەولێر
لەدایكبووە.
_ بڕوانامەی یاسای لە زانكۆی
سەاڵحەدین بهدهستهێناوه.
_ ماوەیەك سەرۆكی قوتابییانی
بەرەی توركمانی دەبێت.
_ماوەیەكیش وەكو شارەزای سیاسی
لە مەكتەبی پەیوەندیی دەرەوەی
بەرەی توركمانی كاریكردووە.
_ لە ساڵی  2000دەبێتە ئەندامی
شوورای بەرەی توركمانی.
_ لە ساڵی  2005دەبێتە جێگری
لێپرسراوی مەكتەبی پەیوەندییەكانی
شام لە بەرەی توركمانی.
_ لە ساڵی  2011بووەتە ئەندامی
مەكتەبی سیاسیی بەرەی توركمانی.
_ لە ساڵی  2013وەكو سەرۆكی
فراكسیۆنی بەرەی توركمانی لە
پەرلەمانی كوردستان دەستبەكاربووە.

سەعدون فەیلی :بەرپرسی پەیوەندییە نیشتمانییەكانی
(ی.ن.ك) لە بەغداد

حەیدەر عەبادی :كوردستان بە بەشێك لە عێراق
دەزانينهەر جووڵەیەك،هەر بەرەوپێشچوونێك
بە پێی دەس����تور مامەڵ����ەی لەگەڵ دەكەین
دیداری :ئەمیر عومەر
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پەیوەندییەكان���ی نێ���وان هەولێر و بەغداد ،پەيوەندییەكانی هەولێر و بەغداد ئێس���تا لە چ
ئاستێكدایە ئەو كێشەو ئاستەنگانەی لەنێوان هەرێم و بەغداد هەیە چییە ،ڕۆڵی (ی.ن.ك)
چییە بۆ ڕاگەیاندن و هێشتنەوەی پەیوەندییەكان لەنێوان هەرێمی كوردستان و بەغداد،
زۆرجار باس لە پارچە پارچەكردنی عێراق دەكرێت ،دەستێوەردانی جیهانی و هەرێمایەتی تا
چەند كاریگەری هەیە لەس���ەر ئیش و كارەكانی عێراق ،ئایا ئەو سیادەی كە باسدەكرێت
ل���ە عێراقدا بوون���ی هەیە ،بۆ ئەم مەبەس���تە دیدارێكی تایبەت لەگەڵ س���ەعدون فەیلی
بەرپرسی پەیوەندییە نیشتمانییەكانی (ی.ن.ك) لە بەغداد سازكرا:
* پەیوەندییەكان���ی بەغداد و هەولێر
ئێستا لە چ ئاستێكدایە؟
سەعدون فەیلی :هەولێر و بەغداد لەسەر
ئاس���تی حكومەت ب���ە حكومەت���ە ،كۆماری
عێراق ك���وردی وەزیرمان هەی���ە ،نوینەری
هەرێم���ە س���ەرۆكایەتی هەرێ���م دێ���ت بۆ
بەغداد ،وەزیرەكان دێن كۆبوونەوە دەكەن،
لەسەر مەسەلەی ڕیفراندۆم وەفدێكی حزبی
و حكومى هات���ن لەگەڵ ئیدارات���ی بەغداد
دانیشتن ،بەاڵم هیچی لێ پێكنەهات.

* وتوێژەكان لەنێوان بەغداد و هەلێر
بەردەوامیان هەیە ،شاند لە هەولێرەوە
دەچێت بۆ بەغ���داد دەوترێت هەر لە
چوارچێ���وەی كۆبوون���ەوە دەمێننەوە
لەس���ەر ئەرزی واقیع هیچی لێ ش���ین
نابێـت؟
سەعدون فەیلی :بە داخەوە وایە ،ئەوانەی
ك���ە دێن دادەنیش���ن هیچ لێكتێگەیش���تنێك
یان هیچی واژۆ نەك���راوە تابتوانیت بیكەیتە
ئەساس���ێك تەنان���ەت ل���ەو كۆبوونەوانەدا
مەح���زەری کۆبوون���ەوە نیی���ە تابزانیت لەو
كۆبوونەوەیە چی باسكراوە.

* زۆر ج���ار دەوترێت متمانە لەنێوان
هەولێ���ر و بەغ���دادا نیی���ە ،كەس���یان
متمانە بەوی دیكەیان ناكەن؟
س���ەعدون فەیلی :بەداخەوە ڕاستە ،هیچ
متمانەی���ەك نیی���ە ،ل���ە هەرێم بە ئاش���كرا
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دەریدەب���ڕن دەڵێ���ن باوەڕمان ب���ە بەغداد
نەماوە.

* الیەن���ی س���وننە ی���ان ش���یعە ل���ە
عێراق���دا كێش���ەیان نیی���ە ئەگ���ەر
هەرێمی كوردس���تان ن���ەك ڕیفراندۆم
س���ەربەخۆییش رابگەیەنێـت ،بەاڵم بە
بێ كەركوك لەمبارەیەوە چیدەڵێیت؟
س���ەعدون فەیل���ی :كات���ی خۆی س���ەدام
حوس���ێنیش كێش���ەی نەبوو ،ئەوان پێیانوایە
كە كورد بەبێ كەرك���وك ناتوانێت دەوڵەت
درووس���ت بكات ،دەوڵەتێكی الواز و فاشل
دەردەچێت س���ەنەدێك نییە ك���ە بڵێن ئێمە
بەپێی ئەو مادەیە كێشەمان نییە كە دەوڵەتی
كوردی بەو چوار پارێزگایە درووست ببێت.

*  25/9دیاریك���راوە ب���ۆ ڕیفران���دۆم
بەغ���داد ش���وینی چاالكیى سیاس���ییە
و ناوەندێك���ی گەرموگ���وڕی هەم���وو
پێكهاتەكان���ە ،كاردان���ەوەی ش���ەقامی
عێراق���ی چۆن���ە ،هێ���ز و الیەنەكانی
بەغداد هەڵوێستیان چۆنە؟
س���ەعدون فەیلی :قس���ەكەری ڕەس���می
حكومەن���ت ڕایگەیاند ك���ە حەیدەر عەبادی:
كوردس���تان بە بەش���ێك لە عێراق دەزانين
ناتوانێ���ت ل���ە الی���ەن خۆی���ەوە ب���ە تەنیا
بڕیار ل���ەوە بدات ،ه���ەر جووڵەیەك ،هەر
بەرەوپێش���چوونێك بە پێی دەستور مامەڵەی
لەگەڵ دەكەین ،ئەمە بە ڕەسمی ڕاگەیەنراوی

حكومەتی عێراق���ی بوو ،لە حزبەكانی تریش
عەمار حەكیم گوتی پێموانییە هیچ بەش���ێك
لە عێراق ب���ە عەمەلی دەوڵەت���ی تێدانییە،
ئەمە كارێكی نادروس���تە ،ش���ەقامی بەغداد
خۆی كۆمەڵێك كێشەی هەیە شەقامێك نییە
بۆچوونێكی ڕوون ی���ان دیاریكراوی هەبێـت
ئەوان س���ەیری دەمی حزبەكان و حكومەت
دەكەن حزبەكان چی بڵێن خەڵكیش بەدوایان
دەكەوێ���ت ،ئ���ەم پرس���ە الی خۆمان���ەوە
كۆدەنگیمان نییە لەس���ەری ئێس���تا قەیرانی
ئابووریە ،سیاس���ییە ،پەرلەمانییە مقۆ مقۆی
لەسەر جادەی كوردی هەیە ،ئایا دەنگدەدەن
یان نایدەن ،یەكێتی پێیوایە بێ كاراكردنەوەی
پەرلەمان و ب���ێ یەكدەنگی گەلی كورد ئەم
كارە ناگاتە ئاماجی خۆی لە ناوخۆی خۆماندا
كێشەمان هەیە ،چۆن لە دەرەوە كێشە نییە؟
هەتا ئێستا هیچ ئیشێك نەكراوە تا قەناعەت
بكرێت بە بەغداد تا بڵێین شتی وامان داوە بە
دەستەوە داواتان لێدەكەین پشتگیریمان بكەن
ئێمە پێشتر شانازیمان دەكرد كە ئیدارەیەكی
ڕێخراومان هەیە ،پەرلەمانمان هەیە ئێستا لە
بەغداد هەیە.

* لە كوردستان بەشێك لە چاودێرانی
سیاسی پێیانوایە ئەو فشارە ئابوورییە
ك���ە خراوەتە س���ەر كوردس���تان ئەمە
پیالن���ی بەغدايە ب���ۆ شكس���تپێهێنان
ب���ە ئەزمونی هەرێمی كوردس���تان لەم
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سەردانی وەفدی هەرێم بۆ بەغداد

بارەیەوە قسەی تۆ چییە؟
س���ەعدون فەیل���ی :ئێم����ە ب����ۆ پێ����ش
چارەسەركردنی مادەی  140و یەكالكردنەوەی
سنووری كوردس����تان كە مەرجێكی ئەساسییە
ئەمەم����ان یەكالی����ی نەكردۆت����ەوە ،چووین
دەس����تمان بردووە بۆ پرسێكی تر نەدەتوانین
میللەتەكان چاكبكەینەوە نەدەتوانین بەردەوام
بین بەم شێوەیە ،عێراق دەیەوێت ئەزموون و
دەسەاڵتی خۆی لە تۆ زیاتر بكات.

* ئەوكات���ەی كە مام جەالل لە بەغداد
س���ەرۆك كۆمار بوو ڕۆڵی باشی دەگێڕا،
نەك الیەنی كوردی عێراقیەكانیش بە
شیعە ،سوننە و مەسیعی و توركمانەوە
هەموو ستایش���یان دەكرد ك���ە ڕۆڵێكی
ئیجاب���ی دەگێڕێت هێمایەكی ئاش���تییە
لەنێوان پێكهاتەكانی ناو عێراقدا دوای
ڕۆیش���تنی تاڵەبان���ی لە عێراق ئێس���تا
دۆخ���ی عێ���راق بێ م���ام جەاللی پێوە
دیارە؟
س���ەعدون فەیلی :س����ەردەمی مام جەالل
سەردەمێكی ئاڵتوونی بوو لە پەیوەندییەكان،
یەكێتی هەمیش����ە توانیویەتی بەش����ێك بێت
لە چارەس����ەری هەموو كێش����ەكان هەمووی
دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ئەساس����ەی كە مام جەالل

داین����اوە ،ئێس����تا پەیوەندی یەكێت����ی لەگەڵ
شیعە ،لەگەڵ سوننە هەتا لەگەڵ مونەزەماتی
دیموكراتی پەیوەندییەكی زۆر باش����ی هەیە،
یەكێتی بەهۆی مام جەاللەوە ڕۆڵێكی گەورەی
هەبووە لە بەغداد ،بۆیە نەبوونی مام جەالل
كاریگەرییەك����ی زۆری هەب����وو ،م����ام جەالل
جەوێكی دروس����تكردبوو لە متمان����ەو بڕوا،
م����ام جەالل وەك س����ەرۆك كۆم����اری عێراق
هەڵسوكەوتی نەدەكرد وەك قائیدێكی عێراقی
هەڵسوكەوتی دەكرد.

* زۆرجار كێشە یاساییەكان بە سازدانی
حزبە سیاس���ییەكان چارەسەردەكرێت،
چ هەوڵێك هەیە بۆ ئەوەی كێش���ەكانی
نێ���وان هەرێ���م و بەغ���داد ب���ەرەو
چارەسەری بڕۆن؟
س���ەعدون فەیلی :كێشە ئەساسەكان ماون،
مەسەلەی نەوت ،بودجە و پێشمەرگەیە ،مادەی
 140تا ئێستا ئەوانە ماون و مستەوایەكی باش
نییە لەنێوان بیروبۆچوونەكانی كورد و بەغداد
شتە ئەساسییەكان وەك خۆی ماوەتەوە یەكێك
لە بەرپرس����ەكانی بەغداد دەڵێت فریامانكەون
ئەوە كورد كەركوكیان خوارد ،ئێستا كورد بە
هەند دەبینن هۆی هاتنی داعش بەش����ێكیان
دەڵێن بەهۆی كوردەوە بووە ،كورد یارمەتی

داعش����ی داوە هەندێك هەیە بوختان دەكەن
لەس����ەر كورد زۆر لە كێشەكان ئەگەر خراپتر
نەبن وەك خۆیان ماونەتەوە.

* ئ���ەو گۆڕانكاریان���ەی ل���ە جیهان ،لە
ناوچەك���ە و ل���ە عێ���راق ل���ە هەرێمی
كوردس���تانیش لە ڕووداندان نەخشەی
هەندێك واڵت لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
ڕەنگ���ە گۆڕان���كاری بەس���ەردابێت و
دەستكاری بكرێت ،یەكێك لەو واڵتانەی
كە كاندیدە بۆ دەستكاریكردن عێراقە،
پێتوایە لەدوای شەڕی داعش لە موسڵ
عێراق بەمشێوەیەی ئێستا دەمێنێتەوە؟
سەعدون فەیلی :تا ئێستا هیچ بەرپرسێكی
واڵتە زلهێزەكانی ڕوسیا ،ئەمەریكا ،بەریتانیا،
ئەوروپا هیچی����ان ڕوونكردنەوەیان نەداوە بۆ
گۆڕینی ناوچەكە ،ڕاستە بۆ ئیستیحقاق بۆ ماف
ئ����ەو زوڵمەی لە كورد كراوە ئەمانە هەمووی
كاتی هاتووە ،هەتا ئێس����تا كەس����مان نەدیوە
بڵێت بەڵ����ێ كاتی ئەوە هات����ووە ئەو زوڵمە
لەسەر ئەو گەلە ئەساسی و ئەسڵییە الببەین،
ئەویش كوردە زیاتر لە  40ملیۆن ش����ەهیدی
هەی����ە تا ئێس����تا هیچ لە واڵت����ە زلهێزەكانی
كە سایكس����بیكۆیان كردووە پەشیمان نین لە
كردنی.
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* بابەتی فیدڕاڵی بۆ عێراق؟
سەعدون فەیلی :فیدڕاڵی حەقێكە ئێمە زۆر
كارم���ان بۆ نەكردووە ،س���ووننەكانیش دژی
ئەوەن ،مەسەلەی فیدڕاڵی بڕیارەكە وابوو سێ
پارێزگا كۆببنەوە بتوانن هەرێمێك بۆ خۆیان
دروست بكەن وەك فیدڕاڵییەك و هەرێمێك
پەیوەندی لەگ���ەڵ حكومەتی بەغداد بكەن،
س���وننەكان دژی ڕاوەس���تان ،بوو بە ئەمری
واقیع دەس���تووری عێراقی  52مادەی تێدایە
دەبێت یاس���ايی بۆ دەربكەیت تا ئێس���تا 20
مادەی هەیە یاسايی بۆ دەرچووە  25مادەی
هەیە یاسایی بۆ دەرنەچووە ،بۆیە كامل نییە
ناتوانین ئیعتماد بكەینە س���ەر دەستوورەكە
دەبێت ئیشی بۆ بكەین دەبوو لەسەر نەوت،
گاز و مادەی  140ش���ەڕمان بكردایە ،تۆ كە
شتێكت دەوێت دەبێت شتێك ببەخشین.

* ئ���ەوەی كە لەنێوان قەتەر و چەند
ناوچەیەك���ی كەنداودا ڕووی���داوە ئەو
فش���ارە سیاسی و ئابوورییەی خراوەتە
واڵتی قەت���ەر چ پەیوەندییەكی هەیە
بە عێراقەوە؟
س���ەعدون فەیل���ی :عێ���راق دەناڵێنێ���ت
بەدەس���ت ئەمانەوە ،ئێستا سعودیە و قەتەر
گی���رۆدەی یەكترن ،هەردووكیان موجامەلەی
عێ���راق دەك���ەن دەبێت عێراق ب���ە وریایی
مامەڵ���ە لەگەڵ ئەم كێش���ەیە بكات ،دەبێت
گەالنی عێراق هەڵوەستەی لەسەر بكەن دوای
مافی خۆیان بكەن.

* واڵتان���ی جیهان���ی و هەرێمایەت���ی
دەس���تێوەردان دەك���ەن ل���ە كاروباری
ناوخۆي���ی عێراق���دا ،عێ���راق خاوەنی
س���یادەی خ���ۆی نیی���ە ك���ە بتوانێت
خ���ۆی بەڕێ���وە بب���ات ،هەمیش���ە
دەستێوەردانەكان كارەكانی لێتێكداوون،
ئ���ەو دەس���تێوەردانە چ كەلێنێك���ی
لەبەغداد دروس���تكردووە بەتایبەت لە
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بواری ئەمنیدا؟
سەعدون فەیلی :ئەمە ئەساسی كێشەكەیە،
عێراق پارێزراو نییە هەموو واڵتەكان هێزیان
تێی���دا هەی���ە ،تەنانەت بەش���ێك لە عێراق
عەرەبی س���ووننەیە ،ش���یعەیە ه���ەر یەك
مەرجەعیەتی هەیە ڕاستە كەم و زۆر هەیە،
بەاڵم كاریگەرییەكی زۆر كردووە.

* هەمیش���ە عێ���راق ل���ە ڕی���زی ئەو
واڵتانەی���ە ك���ە زۆرتری���ن گەندەڵ���ی
تێدایە ،ئ���ەم گەندەڵییانە چۆن بەری
پێبگیرێت؟
س���ەعدون فەیلی :حەی���دەر عەبادی لەو

پرۆفایل:

مەجالەدا هەنگاوی زۆری ناوە ،ئیشی جدی
هەیە ،رەقابە هەیە ،ئەساس هەیە پارەیەكی
زۆر هاتۆتە عێ���راق ئیدارەی بەهێز نەبووە،
ئیش���ی جدى دەكرێت ،بەاڵم لە مس���تەوای
كێشەكەدا نییە.

* هەمیشە مالیكی لە هەوڵی ئەوەدایە
دەس���ەاڵت بگرێتە دەس���ت لە عێراق،
هەندێ���ك چاودێ���ران پێیانوای���ە ك���ە
ڕەنگ���ە كودەتایەك���ی تر ل���ە عێراقدا
سەرهەڵبدات؟
س���ەعدون فەیلی :عێ���راق عێراقی جاران
نییە ،یەك جەیشی بەهێز سبەی بێت قەسری
جمهوری و كەناڵەكان بگرێتەوە  100مەركەزی
قووە هەیە لە عێراق ،ئێس���تا كورد و سوننە
هێزی خۆیان هەیە ،شیعە هێزی خۆی هەیە
كاتی كودەتا بەسەر چووە .دەبێت بزانین چ
جۆرە یاسایەك دادەنرێت بۆ هەڵبژاردن ،كێ
هەڵبژاردنەكە دەكات؟

* نوێنەرانی كورد لە بەغداد تا چەند
توانیویانە بە ئەركی خۆیان هەس���تن
و لە ئاس���تی ئ���ەو متمانەیەی خەڵكی
كوردس���تان بن و بە ش���ێوەیەكی باش
نوێنەرایەتی خەڵكی كوردستان بكەن؟
س���ەعدون فەیلی :هەموویان لە ئاستێکدا

سەعدون فەیلی
_ بەرپرسی پەیوەندییە نیشتمانییەكانی
(ی.ن.ك) لە بەغداد
_ ئەندامی پێشووی سەرکردایەتی
ی.ن.ک

نین ،ئیش���ی باشكراوە كێش���ەی ئەوەیە كە
نوێنەرەكان لە كوردس���تان گوێیان لێناگیرێت
وەف���دی حكومەت دێ���ت و دەڕوات ئەندام
پەرلەمانەكان ئ���اگادار نین؟ ئێمە بەرنامەمان
نییە تا ئێس���تا دیار نیی���ە چیمان دەوێت لە
بەغ���داد ،ئێم���ە كارەكانی خۆم���ا جێبەجێ
نەكەین و هەر دوای مافی خۆمان بكەن ئەمە
ناتەواوەتی دروست دەكات.

* رۆڵ���ی (ی.ن.ك) لەم كاتەدا چییە بۆ
ڕاگرتن و هێشتنەوەی پەیوەندییەكان
لەگەڵ بەغداد؟
س���ەعدون فەیل���ی :ئێم���ە باوەڕم���ان بە
دیموكراس���ی ،مافی م���رۆڤ ،مافی چارەی
خۆنووس���ین هەیە ،كاتێك درووشمی مافی
چارەی خۆنووس���ینمان بەرزدەكردەوە ،كەس
ئەو قسەیەی نەدەكرد.

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

عەلی عوسمان ،پارێزگای هەڵەبجە:

هەڵەبج����ە لەب����ەر ژم����ارەی دانیش����تووان
و ق����ەوارەی جوگرافیاك����ەی نەب����وو ب����ە
پارێ����زگا ،لەبەر خوێنی ش����ەهیدەكانی بوو.

ئا :پەرژین
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بۆ زیاتر ئاگاداربوون لە پەككەوتنی حوكومەتی خۆجێی لە پارێزگای هەڵەبجە و هۆکارەکانی
و هەروەه���ا پەش���یمان بوونەوەی پارتی ل���ە حوكومەتی خۆجێیی هەڵەبج���ە و ڕێككەوتنی
پێكهێنان���ی ئەنجوومەن���ی پارێزگا ،لە دیدارێكی تایبەت لەگەڵ عەلی عوس���مان پارێزگاری
هەڵەبجە ،تیشکدەخاتەسەر كێشە و گرفتەكانی ئەو پارێزگایە:
*ه���ۆكاری پەككەوتن���ی حوكومەت���ی
خۆجێی لە پارێزگای هەڵەبجە بۆچی
دەگەڕێتەوە؟
عەلی عوسمان :لە سەرەتای دروستبوونی
پارێزگای هەڵەبجە لە  1/6/2015ئێمە دەست
بەكاربووين ،قەیرانی سیاس���ی باڵیكێش���ابوو
بەس���ەر بارودۆخی هەرێمی كوردس���تاندا،
ئەوە تاكە هۆكارە تا ئێستاش هەموو ئیدارە
خۆجێیەكان���ی پارێزگاكان بەتایبەتی پارێزگای
هەڵەبج���ە ،كە تازە دروس���تبووە ،لەس���ەر
مەس���ەلەی پێكهێنانی هەیكەلیەتی پارێزگای
هەڵەبج���ە ،ه���ەم ئەنجوومەن���ی پارێزگای
هەڵەبج���ە گرفتێك���ی هەرەس���ەرەكییە لە
بەردەمماندا ،كە دەربازمان نابێت.

*یەكێتی و گۆڕان ،پارتی تاوانباردەكەن،
ب���ەوەی ك���ە ڕێگ���ە ل���ە پێكهنان���ی
ئەنجوومەنی پارێزگا گرتووە؟
عەل���ی عوس���مان :ئێمە وەك���و پارێزگای
هەڵەبج���ە بە دەنگ���ی خەڵ���ك هاتووین،
گەورەتری���ن ڕەوتی ئیداريی واڵتەكە بووین،
بۆی���ان باش بوو كە ئێمە خۆمان هەس���تین
بە پێكهێنانی ئەنجوومەنی پارێزگای هەڵەبجە
لە ماوەی ( )2ساڵی ڕابردوودا بەبەردەوامی
ئێمە لێكنزیكبوونەوەمان ئەنجامدا ،تا گەیشتە
ئەوەی ( )22كاندیدەكە نووسراوی بۆ بكەین
لە پارێزگای هەڵەبجەوە بۆ وەزارەتی ناوخۆ
لەوێشەوە بۆ ئەنجوومەنی وەزیران ،هەموو
ئ���ەم ب���ارە ئیدارییانە پارێ���زگای هەڵەبجە
پێیهەڵستا.
ل���ەم دواییانەدا ڕێكخراوەكان���ی كۆمەڵگەی
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مەدەن���ی نێوهندگیريیان كرد ،لەنێوان الیەنە
سیاس���ییەكان ،ب���ۆ ئەوەب���وو ك���ە زیاتر لە
یەكتریان نزیكبكەنەوە ،دواجار لەدوای دوو
كۆبوونەوە گەیشتنە ئەوەی كە هەموو الیەنە
سیاسییەكان بە ئەنجامی هەڵبژاردنی خۆیان
ڕازی بن ئەو س ێ ناوەی ،كە پارتی دیموكرات
وەك كاندید هەیانبوو ڕەزامەندییان نیشاندا،
كە ئەنجوومەنەكە پێكبێت و كۆتايی بە ئەو
چەقبەس���تووییە بهێنرێت ،بەاڵم بەداخەوە
ل���ەدوای تێپەڕبوونی مانگێ���ك ،ئەم بابەتە
وەك خۆی مایەوە و هیچ ئەنجامێكی نەبوو،
تا ئێستا ناوی كاندیدەكان ڕادەستنەكراوە.

*ل���ە ڕێككەوتننامەك���ەی  12/3و
لەسەر ئەوە ڕێككەوتن ،كە ئەنجوومەن
پێكبێت ،هەروەه���ا پارتی دیموكراتی
كوردس���تان ناوی كاندیدەكانی بنرێت
ب���ۆ ئەنجوومەنی پارێزگا لە ئێس���تادا
بۆچ���ی كار ب���ە ڕێككەوتننامەك���ە
نەكراوە؟
عەلی عوس���مان :تا ئێستا هیچ وەاڵمێكی
ئەرێنی نییە ،لە ڕادەس���تكردنی ئەو س��� ێ
ناوەی ،ك���ە پارتی دیموكراتی كوردس���تان
هەیانە ،بەاڵم هاوپەیمانییەك هەیە لەنێوان
حزب���ی زەحمەتكێش���ان ،حزبی ش���یوعی و
حزبی سۆسیال دیموكراتی كوردستاندا ،ئەو
ئاڵوگۆڕەی لە پارێزگای سلێمانی هەیانبووە،
كە كاندیدەكانی سۆسیالیس���ت بووە ،پێشتر
حزبی شیوعی بووە ئەو ئاڵوگۆڕەیان كردووە
بە نووسراوی فەرمی كاندیدەكەیان گۆڕیوە،
هێناویانەت���ە الی ئێمە بۆ ئ���ەوەی بیكەینە

نووس���راو ،كە ئاڵوگ���ۆڕ ل���ە كاندیدەكاندا
بكەین ،بەاڵم س ێ ناوەكەی پارتی دیموكراتی
كوردس���تان نە ڕادەس���تی وەزارەتی ناوخۆ
كراون ،نە ڕادەستی پارێزگای هەڵەبجە ،تاكە
گرفتە بۆئەوەی بتوانین چارەس���ەری كۆتایی
ئەنجوومەنی پارێزگای هەڵەبجەی پێبكەین .

*كەوات���ە گۆڕانی هەڵوێس���تی پارتی،
لەس���ەر ڕێككەوتن���ەكان بۆچ���ی
دەگەڕێتەوە؟
عەل���ی عوس���مان :ئ���ەو گۆڕانكارییە لە
هەڵوێس���تی پارتی دیموكراتی كوردس���تان
هەڵوێستێكی ناوچەییە ،لە سنووری پارێزگای
هەڵەبجە تێناپەڕێت ،لە  16/3دا حوكومەتی
هەرێ���م ( )4بڕی���اری دەرك���رد .بڕیارێكی،
ئەنجوومەنی پارێزگای هەڵەبجە پێكبهێنرێت،
وەزیری ناوخۆ لەوێیە ،سەرۆكی حوكومەت
لەسەر پش���كی پارتی دیموكراتی كوردستانن
پێموانییە ،كە ئ���ەوان پێچەوانەی بڕیارەكان
بن ،دەبێت زۆر لەوە گەورەتر بیربكرێتەوە،
بۆئەوەی پێكهێنان���ی ئەنجوومەنی پارێزگای
هەڵەبج���ە پێكبهێنرێ���ت ،چەن���د ج���ار
داوامانك���ردووە ئەم بابەتە ب���ە ڕێگەیەكی
ئاش���تییانە بتوانرێت كۆتایی بە هەموو ئەو
قەیرانانە بهێنرێت ،یەكێك لەو ( )4خاڵەی،
كە باسكراوە پێكهێنانی ئەنجوومەنی پارێزگای
هەڵەبجەیە.

*پارتی دیموكراتی كوردستان ئامادەی
كۆبوونەوەكان���ى الیەن���ەكان نەبووە،
ب���ۆ دابەش���كردنی بەڕێوبەرایەتیی���ە
گش���تییەكانی هەڵەبجە ،پارتی بۆچی

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

مۆنۆمێنتی هەڵەبجەی شەهید

كێش���ە درووس���تدەكات ل���ە هەڵەبجە
لەسەر پێكهێنانی ئەنجوومەن؟
عەل���ی عوس���مان :هەڵەبج���ە جێگ���ەی
كێشمەكێش���م و ملمالنێ سیاسییەكان بووە،
دواجاریش هەموو زیانەكانی بۆ خۆی بووە،
هەڵەبج���ە كە كرایە پارێ���زگا لەبەر ژمارەی
دانیشتووان و قەوارەی جوگرافیاكەی نەبوو،
لەبەر خوێنی شەهیدەكانی بوو ،هەرالیەنێك
كە دادەنیشێت لەسەر مێزی گفتوگۆ ،دەبێت
ئەوە بزانێت كە هەڵەبجە لەبەر شەهیدەكانی
بووەت���ە پارێ���زگا ،ئ���ەم الیەنان���ە لە هیچ
پارێزگایەكدا بەش���داریان نییە ،بۆ دەبێت لە
پارێزگای هەڵەبجەدا هەیان بێت؟ لە پارێزگای
سلێمانی چەندین پۆست بە بەتاڵی ماوەتەوە،
ئیس���تیحقاقی پارتی دیموكراتی كوردس���تانە
پڕنابێتەوە ،لەبەرئ���ەوەی دوو بابەت هەیە
زۆر لە یەك جی���اوازە ،بابەتی ئەنجوومەنی
پارێزگا كە بابەتێكی تەشریعییە زۆر جیاوازە
لە بابەت���ە تەنفیزییەكە ،ك���ە پڕكردنەوەی
ئیدارەی ئەم پارێزگاییە ئەو پێوەرەش���ی كە

دان���راوە بۆ هەڵبژاردن الیەنە سیاس���ییەكان
واژۆیانكردووە ،هەر الیەنێك پەشیمانببێتەوە
ل���ە ئیس���تیحقاقەكانی پارت���ی دیموكرات���ی
كوردس���تان ،لە ڕووە تەنفیزییەكەوە خەڵك
ئاستی تێگەیشنی و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی
مەدەنی و جەماوەر دەبێت سزای ئەو الیەنە
بدات ،كە ببێتە بەربەس���ت بە نەدانی پشك
بە هەرالیەنێكی سیاسی.

*دەتوانی���ن بڵێ���ن پارت���ی دیموكراتی
كوردس���تان دژی بەپارێ���زگا بوون���ی
هەڵەبجەیە؟
عەلی عوسمان :هەموو الیەنە سیاسییەكان
پێكەوە ،پارت���ی دیموكراتی كوردس���تانیش
كاریكردووە بۆ دروس���تبوونی ئەم پارێزگایە،
ب���ەاڵم دەكرێ���ت بڵێ���ن ل���ە بیركردنەوەی
ناوچەیی ،بیركردنەوە لە ئاس���تی پارێزگاكان
لەالی���ەن پارتی دیموكراتی كوردس���تانەوە،
بیركردنەوەیەك���ی هەڵەیە ،هەڵەبجە ڕەمزی
قوربانیدانی گەلی كوردە ،هەرنوێنەرێك لە
نوێنەرەكان بە نەرێنی وەاڵمی ڕێككەووتن،

ی���ان پێكنەهێنان���ی پارێ���زگای هەڵەبجەی
دابێت���ەوە ،ئەوە دەبێت خۆیان لێكۆڵینەوەی
لەسەر بكەن.

*بەرپرس���ێكی پارت���ی ئام���اژەی
بەوەك���ردووه ،ك���ە تەنی���ا ()3
بەرێوبەرایەتیی گش���تی بەوان دراوە،
ئاماژەی���ان ب���ەوەداوە ك���ە پۆس���تی
بێناوەڕۆكی���ان ناوێت ،ئەگ���ەر پارتی
س���ووربێت لەس���ەر ئەم هەڵوێستەی،
جارێكی تر پۆس���تی بەرێوبەرایەتییە
گش���تییەكان و پۆس���تەكانی ت���ر
دابەشدەكەنەوە؟
عەلی عوسمان :یەك پۆست بە یەك الیەنی
سیاس���ی نەدراوە ،ئەو پۆستی بەرێوبەرێتییە
گشتییانەی كە ئێستا لە ( )13بەرێوبەرایەتی
( )8بەرێوبەرایەتی���ی گش���تی ئامادەكراوە،
هەموو ئەو پۆس���تانە بەڕێوەبەرە كۆنەكانی
خۆیانن ،كە لە ئاستی بەرێوبەرایەتیدا بوون
ئێس���تا هەر ئەوانەن كراون بە بەڕێوەبەری
گشتی ،ئێمە وەك پارێزگای هەڵەبجە بیرمان
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لەوەكردووهت���ەوە نابێ���ت چاوەڕێ���ی ئەوە
بكەن ،الیەنە سیاسییەكان ڕێكبكەوون لەسەر
پۆستەكان ،پۆستەكان پڕبكەنەوە.
هەرالیەنێك���ی سیاس���ی بەرێوبەرایەتییەكی
گش���تی وەردەگرێت ،ه���ەر كاندیدێكی بۆ
دادەنرێ���ت ئەدای كاركردنی ،ئاس���انكردنی
ئیش���وکار لە ب���ەردەم هاوواڵتیی���ان ئەمە
دەبێتە خاڵ���ی س���ەركەووتن ،ئەنجوومەنی
پارێزگای هەڵبجەش ئەولەویەتی كارەكانە بۆ
جێبەجێكردنی لەدوای ئەنجوومەنی پارێزگای
هەڵەبجە ،ئەوكات دەكرێت بڵێن ئێمە لەسەر
پۆس���ت و پش���كە ئیدارییەكان لە پارێزگای
هەڵەبجەدا دابنیشین و لە ئەنجوومەندا قسە
و وتوێژی لەسەربكرێت.

*ب���ە نەناردن���ی ن���اوی پاڵێوراوەكانی
پارت���ی دیموكرات���ی كوردس���تان ،ب���ۆ
ئەنجوومەن���ی پارێ���زگای هەڵەبج���ە،
كێش���ەی زیاتر لەنێ���وان ئەنجوومەنی
پارێ���زگای هەڵەبج���ە دروس���تدەبێت،
یاخ���ود دەتوانی���ن بڵێن بەب��� ێ ناوی
كاندیدەكان���ی پارت���ی دیموكرات���ی
كوردس���تان ئەنجوومەن���ی پارێ���زگای
هەڵەبجە كارەكانی خۆی بەڕێوەدەبات؟
عەلی عوس���مان :الیەنە سیاسییەكان هیچ
كامیان مەبەس���تیان ئەوە نیی���ە ،بەبێ نەك
پارتی دیموكرات بەب ێ هیچ الیەنێك ،بەپێی
ڕیزبەندییەك���ە ئ���ەوەی ك���ە خاوەنی یەك
كورس���ییە ئەنجوومەنی پارێ���زگا پێكبهێنن،
لەبەرئ���ەوەی هەڵەبجە بە پایتەخی ئاش���تی
ناوزەدك���راوە ،پێكنەهێن���ان و دواكەوتن���ی
ئەنجوومەنی هەڵەبجە هۆكارە سەرەكییەكەی
ناوەكان���ی پارت���ی دیموكراتی كوردس���تانە،
كاندیدەكانی پارتی دیموكراتی كوردستان لەو
قائیمانەدا نییە ،ك���ە ڕەوانەی ئەنجوومەنی
وەزیران كراوە.
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پرۆفایل:

عەلی عوسمان
پارێزگاری هەڵەبجە
_ لە ساڵی  1979لە هەڵبجەی شەهید
لە دایكبووە.
_ دەرچووی كۆلێژی یاسا و رامیاری
بەشی یاسای زانكۆی سلێمانی ساڵی
()2004 - 2003
_ ساڵی  1992پەیوەندی كردووە
بە ڕێكخستنەكانی یەكێتی نیشتمانی
كوردستانەوە.
_ ساڵی  1994بووەتە ئەندامی كۆمیتەی
خوێندكاران.
_ ساڵی  1997بووەتە بەرپرسی
كۆمیتەی خوێندكارانی هەڵەبجە.
ساڵی  1998بووەتە كارگێڕی لقی
شارەزووری كۆمەڵەی خوێندكاران لە
هەڵەبجە.
_ ئەندامی كۆنگرەی كۆمەڵەی
خوێندكارانی كوردستان بووە لە
هەردوو كۆنگرە و بە ئەندامی كومیتەی
تەنفیزی و بەرپرسی لقی شارەزوور
هەڵبژێردراوە.

_ ساڵی  2003كارگێڕی كۆمیتەی
هەڵەبجەی شەهیدی یەكێتی نیشتمانی
كوردستان بووە.
_ بەشداری دوو كۆنگرە و س ێ پلینیومی
یەكێتی نیشتمانی كوردستانی كردووە.
_ ساڵی  2006لە هەڵبژاردنە گشتییەكانی
مەڵبەندەكان هەڵبژێردراوە بە كارگێڕی
مەڵبەندی ( )9ی شارەزوور.
_ تا ئێستا بەردەوامم لەو پلەیە.
_ لە كاری كارگێڕی لە مەڵبەندی ( )9ی
شارەزوور بەرپرسی بەشەكانی:
 .1پەیوەندییەكان.
 .2ڕێكخراوەكان.
 .3كاروباری حكومەت و حزب،
كاروباری زانكۆ و پەیمانگاكان.
بواری كارگێڕی و كاری حكومی بووە.
_ سەرەتای ساڵی  2005دامەزراندنی
نوسینگەی پاسپۆڕت و مانەوەی
شارەزوور وەك بەرپرسی نوسینگە
ماوەی ( )2ساڵ كاری كردووە.
_ لە كۆتایی ساڵی ( )2006بە
فەرمانی ئەنجوومەنی وەزیران كراوەتە
بەڕێوبەری ناحیەی خورماڵ.
_ ساڵی  2014بۆ جاری دووەم بە
فەرمانی ئەنجوومەنی وەزیران كراوەتە
بەڕێویەری ناحیەی سیروان.
_ لە ساڵی  2015بووەتە جێگری
پارێزگاری هەڵەبجە.
_ لە  24/8/2015بووەتە پارێزگاری
هەڵەبجە و تائێستا بەردەوامە لە
كارەكەی.
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مەحمود عوسمان :بەرێوبەری گشتیی ئاماری سلێمانی

ڕێژەی هەژاری لە هەرێمی كوردستان
ديدارى :نياز کەمال
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ب���ۆ زیاتر ئاگاداربوون لە ڕۆڵ و کاریگەری قەیرانەکانی ئەم دواییەی هەرێمی کوردس���تان
لەس���ەر ژیان و بژێووی کۆمەاڵنی خەڵک و هەڵکش���ان و بەرزبوونەوەی ئاس���تی هەژاری و
ئ���ەو ئاکام و مەترس���ییانەی بەدوای خۆی���دا دەهێنێت ،کوردس���تان دیپلۆماتیک لە چەند
پرس���یارێکدا ئەو پرس���ە و مەترس���ییەکانی تاوت���وێ دەکات لەگەڵ مەحمود عوس���مان،
بەڕێوەبەری گشتیی ئاماری سلێمانی.
* ئامارەكان���ی ڕێ���ژەی ه���ەژاری ل���ە
هەرێمی كوردستان چیمان پێدەڵێن؟
مەحم���ود عوس���مان :لە نی���وەی هەموو
ساڵێکدا ئێمە ئەو ئامارانە ئەنجامدەدەین لە
هەرێمی كوردس���تاندا ،گشتگیری لە عێراقی
فیدڕاڵدا ،بە سەرپەرشتیی بانكی نێودەوڵەتی
و ڕێكخراوەكان���ی نەتەوەیەكگرتووەكان لە
كۆی ئاماری ئیحس���ای عالەمی (سهرژمێریی
گشتی)دا ،ئێمە بەش���دارین بۆئەوەی بەپێی
س���تاندارتەكان ئام���ارەكان بخەین���ە بەرچاو
دام���ودەزگاكان ،ڕێكخ���راوەكان و كەرت���ی
تایبەت بەئاگابن لە نیش���اندەرە ئامارییەكان،
هەروەها بۆ دانیشتووانیش.
بارودۆخی هەرێمی كوردس���تان زۆر خراپ
بوو لە س���اڵی  1992ك���ە حكومەتی عێراق
ئ���ەوكات ئیداراتی كش���اندەوە لە هەرێمی
كوردس���تان ،حكومەتی هەرێمی كوردستان
دوای دروس���تبوونی هاتە س���ەر دەوڵەتێكی
وێران���ە ،ڕێكخ���راوی یۆدیپ���ی نەت���ەوە
یەكگرتووەكان باس���یكردووە دەڵێت "()%90
نەبوونی هەبووە ،لە كوردستان و بەتایبەتی
پارێزگای سلێمانی ،كە كاڵترین پارێزگا بوو لە
ئاستی عێراق و هەرێمی كوردستاندا"
دوای دروس���تبوونی هەرێمی كوردس���تان و
یارمەتیی ڕێكخراوە مرۆییەكان دەس���تكرا بە
ئاوەدانكردنەوە و گەشەپێكردنی ئەم واڵتە،
هەرچەند بێپارەیی ب���وو ،بەاڵم هەنگاو بە
هەنگاو گوندەكانم���ان ئاوەدانكردەوە ،ئەو
گوندانە زیاتر ل���ە  4800گوندە لە هەرێمی
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كوردس���تاندا وێ���ران و خاپ���وور بووبوون،
توانرا تا س���اڵی  2013نزیكبێتەوە لە هەموو
گون���دەكان زیاد ل���ە  4500گون���د ئاوەدان
بووەوه ،لە س���لێمانیدا لە كۆی  2576گوند
بووە 1248 ،گوند كه ئاوەندان بووەوه.
لە هەرێمی كوردس���تاندا ( )7ق���ەزا وێران
بووب���وون ،لەگ���ەڵ زیاتر ل���ە ( )40ناحیە،
ل���ەڕووی نیش���تەجیبوونەوە زیات���ر ()%60
نەبوون���ی هەبوو لەبواری نیش���تەجێبووندا،
لەب���واری كار و بێكاریدا ()%56ی ئەوەی كە
هێزی كارە لە ( )65 - 15ساڵ بێكاربوون،
لە ب���واری خوێندن ،پەروەردە و زانس���تدا
زیاتر ( )%57نەبوونیم���ان هەبوو لە بواری
پەروەردەدا.
لە بواری ئابووری و پیشەس���ازیی حكومەتی
عێراقی هیچی بۆمان جێنەهێش���تبوو ()%6
عێراق بواری پیشەسازی لە هەرێمی كوردستان
داب���وو ،لە پارێ���زگای س���لێمانی تەنیا ()13
كارگە هەب���وو كە پەككەوتووبوون ،لەبواری
كش���توكاڵدا زیاتر لە ( )5ساڵ جووتیارەكانی
هەرێمی كوردستان نەیاندەتوانی بچنەوە بۆ
گون���دەكان تا كێڵگەیانی���ان ئاوەدانبكەنەوە،
هیچ بەروبوومێكی كشتوكاڵیمان نەبوو.

* ئەگەر بەراوردێك بكەین بە سااڵنی
 ،1990ئێس���تا دەتوانی���ن بڵێ���ن ،كە
ڕێ���ژەی هەژاری زیادیك���ردووە یاخود
كەمیكردووە؟
مەحم���ود عوس���مان :هاتنە سەر واڵتێكی
وێران���ە و دوای ئیش���كردنێكی زۆر،

خزمەتك���ردن و ئاوەدانكردنەوە ،لە س���اڵی
 ،2013توانیمان لە هەموو ڕوویەكەوە باری
مرۆيی ،كۆمەاڵیەتی ،ئابووريی گەشەپێدانێكی
بەرفراوان لە هەرێمی كوردستان و بەتایبەتی
لە شاری سلێمانی گەشەی پێدرا ،ئەو %90ی
نەبوونییان���ە لەگ���ەڵ بانك���ى نێودەوڵەتیدا
گەورەتری���ن ڕووپێو ئەنجامدرا ،لە س���اڵی
 2007ل���ە عێراقدا بەگش���تی ب���ە هەرێمی
كوردستانیش���ەوە ،ئەنجامەكانی دوای 2009
دوای ش���یكاری هێڵی هەژاریمان دیاریكرد،
ب���ۆ یەكەم ج���ار بوو ،كە لە عێ���راق هێڵی
هەژاری دەركەوێت )15( ،پارێزگاكەی عێراق
لە ( )%26یان لە ژێر هێڵی هەژاریدایە وەكو
پارێزگاری موسەننا ،بابل.
هەرێمی كوردس���تان لە س���اڵی  2009بۆمان
دەرك���ەوت كە  %4.7نزیك���ی  %5خەڵكی
كوردستان لەژێر هێڵی هەژاریدان ،لە ساڵی
 2013زیاتر ئەم حاڵەتە گەش���ەیكرد ،دوای
 4س���اڵ كاركردن و داڕشتنی پالنی سیراتیژی
بۆ كەمكردن���ەوەی نەبوونییەكان ،كە عێراق
بە هەرێمیش���ەوە  %23دانیشتووانی لەژێر
هێڵ���ی نەبوونییەوە بوو ،توان���را لە عێراقدا
بهگش���تی ئ���ەو  %23دابەزێ���ت بۆ  %18و
 16ل���ە هەرێمی كوردس���تان لە  %5دابەزی
ب���ۆ  %3پارێ���زگای كوردس���تان ،كەمترین
نەبوونی بوو .چۆن گەیش���تە ئەو كارەی كە
ت���ۆ نەبوونییەكانت كەمبكەیت���ەوە بە پالنی
س���تراتیژی ،بە كاركردن ،ب���ە ئاوەدانی ،بە
گەش���ەپێدان ،بە خۆش���گوزەرانی لە هەموو
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ڕوویەكەوە گەیشتینە ئەو حاڵەتە.
ل���ە ب���واری خوێندندا هەرێمی كوردس���تان
پێش���ەنگ بوو لەس���ەر ئاس���تی عێراقدا ،لە
بواری تەندروستیدا بە بەراود لەگەڵ هەموو
پارێزگاكانی عێراق ل���ە هەموو ڕوویەكەوە،
كەمكردن���ەوەی جی���اوازی لەنێ���وان ژن و
پیاودا گەیشتە ئاستێك ئازادی ،دیموكراسی،
خۆشگوزەرانی ،كەمكردنەوەی نەبوونییەكان،
پێشكەش���كردنی خزمەتگوزارییە سەرەكیی و
بنەڕەتییەكان.

* ئێس���تا ڕێژەی هەژاری لە هەرێمی
كوردستان چەندە؟
مەحم���ود عوس���مان :بەداخ���ەوە دوای
س���ێ س���اڵ قەیران ئەم پێوەران���ە هەموو
پاشەكش���ەی كردووە لە هەموو ڕوویەكەوە،
ل���ە هەموو بوارەكانەوە ئاس���اییە ،كە هێڵی
هەژاری بەرزببێتەوە لە هەرێمی كوردستان
و عێراقیش���دا ،ڕێژەی بێ���كاری زیادبكات،
خەرجیی���ەكان كەمبێتەوە ،لە س���اڵی 2013
داهات���ی خێزان تێكڕا  5ت���ەوەرە زیاتر و 5
ت���ەوەرەش كەمت���ر بوو ،تا گەیش���تە هێڵی
هەژاری تێكڕا كە  197600دینار بوو .داهاتی
تێكڕای خەرجیی خێزانەكان  2263000بووە،
بەاڵم بەداخەوە لە ساڵی  2016ڕووپێوێكمان
ئەنجام���دا داهات���ەكان دابەزیوە بۆ 770000
دینار ،خەرجییەكان  842000دینارە.

* س���اڵی  2013ساڵێكی پڕ بەرهەم و
گەش���ەپێدانی ئابووری ب���وو ،بەاڵم لە
ئێس���تادا ئەم گەشەپێدانی ئابوورییە
ب���ەرەو كەمبوون���ەوە چ���ووە ،یاخود
هێڵ���ی ه���ەژاری ب���ەرەو بەرزبوونەوە
چووە ،ئایا هۆكارەكان چین بۆ ئەوەی
ڕێژەی هەژاری لە هەرێمی كوردستان
بەرزببێتەوە؟
مەحمود عوس���مان :لە ساڵی 2013دا %3
ی دانیشتووان لەژێر هێڵی نەبوونیدا بوون،

بەاڵم بەداخەوە ئێستا  %10و دەگاتە %15ی
دانیشتووان لەژێر هێڵی نەبوونییەوە بن ،ئەم
حاڵەتە ئەوه نیشاندەدات لە هەموو ڕوویەكەوە
پاشەكش���ەكراوە ،لە ب���واری خەرجییەكان و
بەرزبوونەوەی بێكاری لە %7گەیشتووهتە لە
 ،%14لەرووی پەروەردەییەوە پاشەكشەمان
كردووە ،لەڕووی تەندروس���تییەوە ،لەڕووی
پێشكەش���كردنی خزمەتگوزارییەوە ،لەڕووی
خەرجیی خێزانەكانەوە پاشەكش���ەیكردووە،
هۆكارەكان ئەوەیە ك���ە حكومەتی هەرێمی
كوردستان  3ساڵە دەڵێت لە قەیرانداین،
قەیرانى داراییش هۆكارەكانی:
 .1دابەزینی نرخی نەوت لە ئاستی عێراقدا.
 .2بڕین���ی بودج���ەی هەرێمی كوردس���تان
لەالیەن حكومەتی عێراقەوە.
 .3تووشبوونمان بە شەڕی داعشەوە ،كە لە
س���نووری هەرێمی كوردستاندا  1050كم لە
ش���ەڕدا بوون .هەرواڵتێكیش لە شەڕدا بوو،
 %70خەرجییەكانی دەچێت بۆ ئەو شەڕە بۆ
ئەوەی بتوانرێت دانیشتووانەكەی بپارێزرێت.
ئەم قەیرانانە وایكرد كە داهات كەمبێتەوە،
ك���ە داه���ات كەمب���ووەوە پاش���ەكەوتی
خەرجیيەكان���ی حكوم���ەت وایك���رد ،ك���ە
ڕووبەڕووی ئەم قەیرانە بێتەوە ،بتوانێت لە
هەموو ڕوویەكەوە ئەم نەبوونییە ڕابگیرێت
لە ئاس���تی خۆیدا ،ئەویش بە كەمكردنەوەی
خەرجیيەكان���ی حكومەت  %75خەرجییەكان
كەمیك���ردووە %25 ،ئەو خەرجییانەی 2013
دەكرێت لەالیەن دەوڵەتەوە ،كەمكردنەوەی
مووچە هۆكاری س���ەرەكیيە بۆ تووشبوونی
قەیران���ەكان ،هەروەه���ا كەمكردن���ەوەی
خەرجیی دەوڵ���ەت لە هەم���وو بوارەكاندا
بوونەتەهۆی زیادبوون���ی ڕێژەی هەژاری و
بێكاری لەناو دانیشتوواندا.

* بەرزبوون���ەوەی ڕێژەی هەژاری چ
مەترسییەك بەدوای خۆیدا دەهێنێت؟

مەحم���ود عوس���مان :ئێمە لەچ���او عێراقدا
باش���ترین ،بەاڵم زۆر زیادیكردەوە لە ،%3
ب���ووە  %15ڕێژەیەكە لە ماوەی  3س���اڵدا
دەركەوتووە بەڕووی هەموو دانیشتوواندا ،كە
ڕێژەكە بەرزە ،پێویستمان بە  30ملیۆن دینارە
كە بچینەوە دۆخی ئاس���ایی دەستبكەینەوە
بە گەش���ەكردن ،حكومەت لە بەرنامەیدایە
بە بەرنامەی س���تراتیژی  4ساڵە بڕۆین ،كە
كەرتی تایبەت ببووژێتەوە ،تا كەرتی تایبەت
نەبووژێتەوە و هاوكاری نەكرێت لە هەموو
ڕوویەكەوە ،كەرتی گش���تی ناتوانێت زاڵبێت
بەس���ەر قەیرانەكاندا ،هەروەها گەشەكردن
لە كەرتی كش���توكاڵدا ،كەرتی پیشەس���ازی
ئێس���تا  %48كەرتی پیشەس���ازیی عێراق لە
هەرێمی كوردس���تاندایە %34 ،لە پارێزگای
سلێمانیدایە گەورەترین كەرتی پیشەسازی لە
عێراقدا ،لە سلێمانییە ،گەشەكردن لە بواری
گەشتوگوزاردا ،بواری خزموتگوزاری لە الی
حكومەت نەمێنێت بچێت���ە كەرتی تایبەت،
بەاڵم لەژێر چاودێرییەكی تونددا.
هەروەه���ا هەبوونی ئاس���اییش ،یەكبوونی
سیاس���یی كێشە سیاس���ییەكانی ناو هەرێمی
كوردس���تان زۆر كاریگەربوون لەپاڵ قەیرانە
ئابوورییەكەدا ،بۆ زیادكردنی ڕێژەی هەژاری
و بێكاری.
لەكۆتایی ساڵی  2016ڕووپێوێك ئەنجامدرا لە
عێراق و هەرێمی كوردستاندا دەركەوتووە،
ئاساییش���ی خۆراكیش���مان لە مەترسیدایە،
 %38دانیش���تووانی كوردس���تان ئاساییشی
خۆراك���ی بەرق���ەرارە %59 ،بەزەحم���ەت
دەس���تیدەكەوێت %2.1 ،دانیش���تووانی
هەرێم���ی كوردس���تان ئاساییش���ی خۆراكی
ناپارێ���زراوە ،ب���ەاڵم ئاساییش���ی خۆراك لە
پارێزگاكانی تر زۆر پارێزراوترە ،دانیشتووانی
هەرێمی كوردس���تان ،حزبەكان و الیەنەكان
هەم���وو یەكبن یەك دەس���تبن ،یەك دڵبن،
یەك گیان بن بۆ تێپەڕاندنی ئەم قەیرانانە.
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بۆچی ئۆپەراسیۆنی تەلەعفەر گرنگە ؟

خالید ئێرمش
وەرگێڕانی :یەنی ئۆزگور پۆلیتیکە
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گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

هەروەکو چۆن ئۆپەراس���یۆنی موس���ڵ ب���ۆ ڕۆژهەاڵتی ناڤی���ن قۆناغێکی نوێی���ە ،هەروەها
ئۆپەراس���یۆنی تەلەعفەریش قۆناغێکی نوێیە بۆ موس���ڵ ،ئەو گۆڕانکاریانەی کەلەوانەیە
لە تەلەعفەر دێنە ئاراوە هەروەکو چۆن ئۆپەراسیۆنی موسڵ چارەنوسسازە لەهەمانکاتدا
هێزە هێرشکارەکانیش لەگەڵ خۆیدا دیاریدەکات.
تەلەعف���ەر ئ���ەو هێڵە گرنگەی���ە کە هێڵی
نێ���وان ڕەققا لە نێ���وان عێراق و س���وریا
دروس���ت دەکات ،داع���ش توانی ئەم هێڵە
بۆ گواس���تنەوەی تەقەمەنی لەنێوان سوریا
و عێ���راق بەکاربهێنێ���ت و هێزەکانی خۆی
ئاڵوگ���ۆڕ پێب���کات ،بەجێگیربوونی داعش
ل���ەم ناوچ���ە فراوان���ە و بەهێزکردنی ئەم
دوو بەرەی���ە توانیوێت���ی دەرفەت���ی باش
بۆخۆی بەدەس���ت بخات ،بەاڵم دەرخستنی
تەلەعفەر لەژێر دەس���تی داع���ش بەمانای
ئەوەدێت ک���ە هێڵی هاتوچ���ۆی ئەو دوو
مەڵبەندەی لەکیس دەچێ���ت ،ئەگەرهاتوو
ئەو هێڵە لەدەستی داعش دەربهێنرێت واتا
پەیوەن���دی نێوانیان دەپچڕێت و دەتوانرێت
هێزەکانی داعش لە موس���ڵ بێ ئۆکسیجن
بهێڵنەوە ،ئەم ڕەوش���ە زەمینەیەکی باش بۆ
ئەو هێزانە دەڕەخس���ێنێت کە دەیانەوێت
هێرش���ی س���ەر موس���ڵ و ڕەققە دەکەن،
بەاڵم گرنگی هێرش���کردن ب���ۆ ئازادکردنی
تەلەعف���ەر گریمانەی ئ���ەوەی هەیە کە لە
شەڕی ئازادکردنی موسڵ زیاتر بهێنرێتە سەر
زمان ،لەوانەش���ە بەم هۆکارەوە ئاڵۆزی و
شەڕوپێکدادانی نوێ بێتە ئاراوە ،تەلەعفەر
ش���ارێکی فرە ڕەهەند و ڕەگەزە ،لەناویاندا
شیعە ،س���وننە ،عەرەب ،کورد ،تورکمانی
تێدادەژین ،دەوڵەتی تورک بەناوی س���وننە
و تورکمانەکان���ەوە پێداگری لەوەدەکات کە
بەشداری ئۆپەراس���یۆنی ئازادکردنی موسڵ
بکات.
بەمش���ێوەیە دەیەوێت ئەو ڕۆڵی بەرگری

بگێڕێ���ت و بەردەوام ئەوە دەخاتە ڕۆژەڤی
خۆیەوە کە مافی خۆیەتی ش���وێن پەنجەی
هەبێت لە چارەنوسی تەلەعفەردا ،سەرەرای
ئ���ەم پێداگریی���ەی تورکی���ا بەردەوامی���ش
بەشێوەیەکی توند ئەوە دەهێننە زمان کە بە
هیچ ش���ێوەیەک ڕازی نابن حەشدی شەعبی
بەش���داری ئۆپەراس���یۆنی تەلەعفەر بکات،
ب���ەاڵم ئۆپەراس���یۆنی ئازادکردنی تەلەعفەر
نەک لەس���ەر خواس���ت و بە ئ���ارەزووی
تورکی���ا ،بەڵکو بە پێش���ەوایەتی حەش���دی
ش���ەعبی ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی تەلەعفەر
دەستیپێکرد.
تەلەعف���ەر ئ���ەو ش���وێنەیە ک���ە تەنانەت
ئێزیدیەکانیش بۆ ئارامی و پاراستنی شەنگال
بەگرنگ���ی دەزانن و ئەوانی���ش دەیانەوێت
بەشداری ئۆپەراسیۆنی تەلەعفەر ببن ،زاتەن
داعش بەس���ەر خەتی تەلەعفەرەوە هاتن،
س���اڵی  2014کۆمەڵکوژی شەنگالیان پێکهێنا
و بەهەزارەها ژن و کچانی ئێزیدیان بەدیل
گرت ،تاکو ئێس���تاش ئەو کچ و ژن و دیالنە
لەتەلەعفەر لەالیەن داعشەوە وەکو کۆیلە و
کەنیزە بەکاریان دەهێنن ،هەربۆیە بەهێزی
(یەبەشە) دەیانەوێت بەشداری ئۆپەراسیۆنی
موسڵ و تەلەعفەر ببن.
لەساڵی 2014هێزی پێشمەرگە بەبێ ئەوەی
هیچ بەرگرییەک بکەن شەنگالیان ڕادەستی
داعش کرد ،ئەم���ەش بووە هۆکاری ئەوەی
کە پێشمەرگە سەنگی خۆی بدۆڕێنێت ،ئێستا
پێشمەرگە دەیەوێت لەڕێگای بەشداریان لە
ڕزگارکردنی موسڵ و تەلەعفەرەوە سەنگی

خۆیان بەرز بکەن���ەوە و حاکمیەتی خۆیان
پێکبهێنن ،بەاڵم بەهاتنی هێزی سوپای تورک
بۆ ناوچەکانی پێش���مەرگە کە وەک هێزێکی
هاوپەیمانیان جێگیربووە نەک سەنگیان بەرز
نەبۆتۆتەوە ،بەڵکو زیاتر سەنگیان دابەزیوە،
بەمشێوەیە بەش���داربوونی دەوڵەتی تورک
لە ئۆپەراس���یۆنی موس���ڵدا تەنها و تەنها بە
ڕەزامەندی و هەماهەنگی پارتی دیموکراتی
کوردستانی عێراق دێتەدی ،دەوڵەتی تورک
کەبەن���اوی تورکمان و س���وننەوە دەیەوێت
خۆی بکات ب���ە پاڵەوانی گۆڕەپانەکە ،زانرا
کە هێ���زی دەوڵەتی تورک ب���ە جلوبەرگی
پێش���مەرگەوە هاتونەتە ناو ش���ەنگالەوە و
ئەمەش ئەوە دەردەخ���ات کە پارتی ڕازییە
کە دەوڵەتی تورک بەشداری ئۆپەراسیۆنەکان
و گۆڕانکاریەکان���ی هەرێمەک���ە ببێ���ت،
بەش���داربوونی هێزی دەوڵەت���ی تورک لە
ئۆپەراس���یۆنەکاندا ئ���ەوە دەگەیەنێ���ت کە
لەوێ���دا ڕووبەڕووی هێزەکانی یەبەش���ە و
حەش���دی ش���ەعبی دەبنەوە ،لە ڕەوشێکی
ئاوادا پێش���مەرگە لەبەرەی دەوڵەتی تورکدا
ڕووبەڕووی هێزی گەریال و یەبەشە دەبنەوە،
بەمشێوەیە شەڕی کورد و تورک و هەروەها
ش���ەڕی کورد و کورد و هەروەها بەگەمەی
دەوڵەتی تورک شەڕی نێوان سوننە و شیعە
دەست پێدەکات.
زاتەن دەوڵەتی تورک لەڕێگای جێگیربوونی
لە باش���یک دەیەوێت ئاڵۆزی و ڕەوش���ێکی
وا بخوڵقێنێت ،ئەگەر ئەو ش���ەڕوپێکدادانە
و قەیرانان���ەی کە دەوڵەتی تورک دەیەوێت
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پێشمەرگەی کوردستان لە بەرەنگار بوونەوەی تیرۆریستانی داعشدا
بەدەستی بخات س���ەرکەوتووبێت لێی ئەوا
لە ڕۆژئاواش بەهەمان ش���ێوە ئەو ڕەوش���ە
دەڕەخس���ێنێت و کورد بە کورد دەدات بە
کوش���ت و دەیەوێت لەسایەی ئەم ئاڵۆزیانە
لە ڕۆژئاواش جێگی���ر ببێت ،لەگەڵ هەموو
ئەمانەشدا گریمانەی ئەوەهەیە کە دەوڵەتی
تورک لەئاکامی ئەم سیاس���ەتانەیدا غەرقی
ناو قوڕ و چڵپاوی���ش ببێت ،جگە لە پارتی
دیموکرات���ی کوردس���تان ک���ە هاوپەیمانی
تورکیای���ە و جگ���ە لە هێزەکانی حەش���دی
ش���ەعبی و یەبەشە و هەپەگە کە شەڕکەری
دژی دەوڵەتی تورکن ،مەحاڵیشە کە تورکیا
بتوانێ���ت میان���ڕەوی حکومەت���ی عێراقیش
بۆالی خۆی ڕابکێشێت کەواتە تورکیا بۆتۆتە
هێزێک���ی تاقانە ل���ە ناوچەک���ەدا  ،ئەگەر
پارتی هەرس���وور بن لەسەر بەشداریکردنی
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دەوڵەتی تورک لە ئۆپەراس���یۆنەکاندا ئەوە
بەش���ێوەیەکی جدی ڕووبەڕووی ئاڵۆزیەکی
گەورە دەبێتەوە لەگ���ەڵ حکومەتی عێراق
و ئەمەری���کا لەبەرئ���ەوەی ئ���ەوان درک
بەوەدەکەن کە ش���ەڕێکی ج���دی ناو ماڵی
ک���ورد دێتە ئاراوە ،لەبەرئەوەی لە س���اڵی
 2014کاتێ���ک پارتی ش���ەنگالی ڕادەس���تی
داعش���کرد کە بەمە فایلێکی ڕەشی بۆخۆی
تۆمارکرد و لەهەمانکاتدا لەکاتی پرۆس���ەی
ڕزگارکردنی شەنگالیش���دا ڕووبەڕوی هێزە
کوردێکان بۆوە ئەگەر ئەم هەڵە مێژوویەش
دووبارە بکاتەوە ئ���ەوە وەک ئەوەوایە کە
بەدەستی خۆی گۆڕی بۆخۆی هەڵکەندبێت.
ئەگەر هێزی یەبەش���ە ڕووبەڕووی س���وپای
دەوڵەتی ت���ورک ببێتەوە ئ���ەوا هەپەگەش
موداخەلە دەکات هەربۆی���ە لەالی هەموو

کەسێک ئاش���کرایە کە ش���ەڕێکی خوێناوی
دێتە ئاراوە ،بەمش���ێوەیە پارتی پاڵپش���تی
دەوڵەتی ت���ورک دەکات و ئاکامەکانی ئەم
ش���ەڕانە هەرچییەک بێت لەئەنجامدا پارتی
زەرەرمەند دەبێت.
هەربۆیە ئۆپەراسیۆنی تەلەعفەر ئەوەندەی
ئۆپەراسیۆنی موسڵ دەنگ دەردەکات ،ئەو
ناکۆکی و شەڕو پێکدادانەی دێتەئاراوە زۆر
گرنگن ،ئۆپەراسیۆنی تەلەعفەر سەرکەوتن و
سەرنەکەوتنی ئۆپەراسیۆنی موسڵ و ڕەققە
دیاری���دەکات و لە ڕەوش���ێکدایە تەلەعفەر
کە وەک دەس���تپێکێکە چارەنوس���ی ڕەوتی
شەڕەکان دیاریدەکات
-ogramme.
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