فایلی تایبەت بە باشوری کوردستان

ڕیفراندۆم و کاریگەرییەکانی لەسەر ناوچەکە و
پارچەکانی تری کوردستان

ئامادەکردنی:
ئارام مەحمود ئەحمەد

ڕیفراندۆمــی کوردســتان لــە دۆخێکــدا ئەنجامــدرا کــە بێجگــە لــە دژایەتی
ناوخــۆی حکومەتــی ناوەنــدی عێــراق و واڵتانــی دراوســێ ،بــە نزیکەیــی
ســەرجەم واڵتانــی ئەندامــی نەتەوەیەکگرتــووەکان دژی ئەنجامدانــی
بــوون.

بــە لەبەرچاونەگرتنــی پێوەرەکانــی مــاف و
یاســاکان ،خواســتێک یــان داواکارییەکی بە
کۆمــەڵ دەتوانێت ڕەوا بێــت .واقیعییەتەکە
ئەوەیە زۆرێک لە خواستە دیموکراتییەکان لە
سەردەمی خۆیاندا لەڕووی یاساییەوە پەسەند
نەکراوون.
مافی چارەی خۆنووســین بابەتێکی ســەدەی
بیستەمییە و ئەگەر بمانەوێت باس لە سەرەتا
مێژووییەکەی بکەیــن دەبێت بگەڕێینەوە بۆ
دوای شەڕی یەکەمی جیهانی و لێکهەڵوەشانی
ئیمپراتۆرییەتەکانــی عوســمانی ،نەمســا،
پۆڵەندا .دوای شکســتی ئەم ئیمپراتۆرییەتانە
بوو ،کە چەمکی (مافی چارەی خۆنووســین)
لەالیــەن ئــەو میللەتانــەی لەو ســەرزەوییە
شکستخواردووانەدا دەژیان بەرزکرایەوە.
مافی چارەی خۆنووســین لە مادەی یەکەمی
هاوبەشی کۆمەڵەی مافە مەدەنی و سیاسییەکان
و مافە ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و کولتوورییەکان
لــە ســاڵی 1966دا هاتووە .بــەر لەو کاتەش
لــە مــادەی دووی نەتەوەیەکگرتووەکانــدا
ئاماژە بــە مافی چارەی خۆنووســین کراوە،
بــەاڵم بەڵگەی دیار و گرنگی ئەو ســەردەمە
ڕاگەیانــراوی (پێدانــی ســەربەخۆیی بــە
کۆڵۆنــی و میللەتەکان)ی ئەنجومەنی گشــتی
نەتــەوە یەکگرتووەکانە ،کــە مانگی کانوونی
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یەکەمی ســاڵی  1960پەســەندکراوە .بەپێی
ئــەو ڕاگەیەنراوە و ســەرجەم بەڵگەنامەکانی
نەتەوەیەکگرتــووەکان ،هەمــوو میللەتــەکان
پێویســتە بتوانــن ئازادانــە دۆخــی سیاســی
خۆیان دیاری بکەن و گرنگی بە گەشەپێدانی
ئابــووری ،کۆمەاڵیەتــی و کولتــووری خۆیان
بدەن.
لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە زیاتر لە 100
ڕاپرسی بۆ ســەربەخۆیی ئەنجامدراوە .وەک
هەموو هەڵبژاردنێک ڕاپرسی بۆ سەربەخۆییش
پێویستە لە بارودۆخی ئازادانە و دیموکراتی و
بە چاودێری ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان بێت
و هەلی یەکسان بدرێت بە نەیار و هاوڕاکان
و ســەرجەم هێزە سیاسییەکان .هەروەها بۆ
ئەنجامدان یان ئەنجام نەدان یان دواخستنیش
پێویســتە لە چوارچێوەیەکــی دیموکراتیانە و
جەمــاوەری و لە ڕێگەی دامەزراوە گشــتییە
مەشــروعەکانەوە بێت و نابێت دژی ماف و
ئازادییە گشــتییەکان بێت ،واتــا نابێت ببێتە
هۆی پاکتاوکردنی کەمینەکان.
شــەڕە نوێیەکان لــە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت
ڕووخســارێکی نوێیان بە جیهان بەخشــیوە،
ســنوری نــوێ کێشــراون و ئەو سیســتمەی
لەسەرەتای شەڕی جیهانی یەکەمەوە کێشراوە
خەریکە هەڵدەوەشێتەوە و ناسەقامگیرە.

نزیکــەی ســەدەیەک بەر لە ئێســتا شــەڕی
جیهانــی یەکەمیــش بوونــی دەوڵــەت –
میللەتەکانی خستە مەترسییەوە و ژمارەیەک
دەوڵــەت – میللەتــی نوێــی لــە ناوچەکەدا
دروســتکرد و ئــەوەی ئێســتا هەیــە میراتی
شەڕی جیهانی یەکەمە .یەکەکانی ئێستا وەک
عێراق ،سوریا ،ئوردون ،لوبنان و فەلەسەتین
سەرجەمیان نەوەی ڕێککەوتنێکی داگیرکارین
و فەڕەنسا و بەریتانیا بەنهێنی ئیمپراتۆرییەتی
عوسمانیان لەنێوان خۆیاندا دابەشکرد.
فۆڕمــی سیاســی دەوڵەت میللەت پێویســتە
بــە هەر شــێوەیەک بێت دروســت ببێت بۆ
ئــەوەی پەیوەندییــە نێودەوڵەتییــە سیاســی
و ئابوورییــەکان مومکیــن بــن ،ئــەوەی کە
شــکۆی خــۆی لــە ڕەچەڵەکــی ئایینــی و
نــەژادی پڕدەکاتەوە بە پلــەی دووەم دێت.
لــەم ڕووەوە دەوڵــەت وەک ئامڕازێک وایە
بۆ ســەپاندنی یاســا لە ڕێگــەی بەکارهێنانی
توندوتیژی ڕەواوە بۆ ڕاکێشــانی ســەرمایەی
دەرەکی بۆ ناوخۆی واڵتەکەی.
ئەنجامی ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان

بەپێــی ئــەو ئەنجامانەی ڕاگەیانــرا ،نزیکەی
 72%ئەوانــەی مافــی دەنگدانیان هەبووە و
بەشــدار بوون و  93%بــە بەڵێ دەنگیان بە
سەربەخۆیی کوردستان دا.

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

هەڵوێستی ڕۆژئاواییەکان و یەکێتی
ئەوروپا و واڵتانی دراوسێ

ڕیفراندۆمی کوردستان لە دۆخێکدا ئەنجامدرا
کــە بێجگە لــە دژایەتی ناوخــۆی حکومەتی
ناوەنــدی عێــراق و واڵتانــی دراوســێ،
بــە نزیکەیــی ســەرجەم واڵتانــی ئەندامــی
نەتەوەیەکگرتووەکان دژی ئەنجامدانی بوون.
حەیــدەر عەبادی ســەرۆک وەزیرانی عێراق،
ڕیفراندۆمەکــە بــە نایاســایی و پێچەوانــەی
دەســتووری عێــراق ناودەبــات و پەرلەمانی
عێراقیش داوای لە عەبادی کرد کە ســەرجەم
ڕێوشوێنەکان بۆ پاراستنی یەکپارچەیی عێراق
بگرێتەبــەر و لــەو چوارچێوەیەشــدا بوو کە
دوای ڕیفراندۆمەکە عەبادی فەرمانی بە سوپا
کرد بچنەوە سەرجەم ناوچە جێناکۆکەکان.
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا یەکێکی تر
بوو لە نەیارەکانــی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و
کۆشکی سپی ڕایگەیاند کە پشتیوانی لە واڵتی
سەربەخۆی کوردستان ناکات.
ڕێکس تیلرســۆن لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا
لەگــەڵ مەســعود بارزانــی بــە ڕوونــی
پێیڕاگەیانــد ،کە واشــنتۆن دژی ئەنجامدانی
ڕیفراندۆمــە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا سوپاســی
هێزەکانــی پێشــمەرگەی کردبــوو کــە دژی
داعش وەستاونەتەوە.
ڕێکس تیلەرســن لە قەتەر ڕایگەیاند›‹ :لەبەر
ئــەوەی جەنگی دژ بە داعش بەردەوام بوو،
کاتی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم نەبوو››.
هەروەها هیــزەر ناوێرت وتەبێژی وەزارەتی
دەرەوەی ئەمریکا ڕۆژێک دوای ڕیفراندۆمەکە
لە ڕاگەیەندراوێکدا ســەبارەت بە پرســەکە،
ڕایگەیاند «بڕیاری تاک الیەنانەی ئەنجامدانی
ڕیفراندۆم و داخڵکردنی ناوچەکانی دەرەوەی
هەرێم ،ئەمریکای نائومێد کردووە».
لە بەشــێکی تــری ڕاگەیەندراوەکــەدا ئاماژە
بــەوە کرابــوو ،کــە «پهیوهنــدی لهمێژینهی
ویالیهتــه یهكگرتوهكانــی ئهمریــكا لهگــهڵ

خهڵكــی ههرێمــی كوردســتان ناگۆڕێــت به
هۆی ئــهو ڕیفراندۆمــه نائیلزامییهی ئهمڕۆ،
بــهاڵم ئێمــه وای دهبینیــن ئــهم ههنگاوهی
ئهمــڕۆ دهبێتــه هۆی نــا ئارامی و ســهختی
زۆر بــۆ ههرێمی كوردســتان و خهڵكهكهی،
پهیوهندییهكانی نێوان ههرێمی كوردســتان و
عێراق و دراوسێكانی ئاڵۆز دهكات».
له كۆتایی بهیاننامهكهدا ویالیهته یهكگرتوهكانی
ئهمریــكا پشــتیوانی خــۆی بــۆ عێراقێكــی
یهكگرتــوو ،فیدراڵ و گهشــهكردو دهربڕی و
ئامادهی خۆشــی نیشاندا بۆ پشــتیوانیكردنی
عێراقییهكان بۆ بهدهستهێنانی خهونهكانیان و
لەوپێناوەدا هەوڵدەدرێــت یارمەتیان بدرێت
بۆ ڕێکخستنەوەی دەستوور.
هەروەهــا ئیمانوێــل ماكــرۆن ســەرکۆماری
فەڕەنســا لە دیداریدا لەگەڵ حەیدەر عەبادی
باســی لــهوه كرد كه «وهك ئــهوهی له پێش
و پــاش ڕیفراندۆم وتــم ،یهكپارچهیی خاكی
عێراق و عێراقێكی بههێز دهخوازین .پێویسته
له ههفتــه و مانگهكانی داهاتــودا دیالۆگێك
بهنــاوی یهكپارچهیــی عێــراق ڕێكبخرێت و
دهبێــت لــه چوارچێــوهی دهســتوردا مافــه
یاساییهكانی كوردهكان بدرێت».
ســەرکۆماری فەڕەنســا ،ئیمانوێــل ماكــرۆن
ئامــاژهی بــهوه كرد كــه فهڕهنســا ئامادهی
پێشكهشكردنی هاوكارییه بۆ چارهسهركردنی
كیشــهكان ســهبارهت بــه ڕیفراندۆمهكــهی
ههرێمــی كوردســتان ،ئامانجهكــهش
دهستهبهركردنی ئاشتییه له عێراقدا.
واڵتانی ڕۆژئاوا بە دەگمەن ڕاستەوخۆ دژایەتی
خۆیان دەربڕی ،بەاڵم لە چوارچێوەی یەکێتی
ئەوروپــادا ڕایانگەیاند کە دژی ڕیفراندۆمن و
فدریکا مۆگرینی بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی
یەکێتــی ئەوروپا ڕایگەیاند ،کە یەکێتییەکەیان
پشــتیوانی مافی دەسەاڵتداری و یەکپارچەیی
عێراق دەکات.

“

شەڕە نوێیەکان لە

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
ڕووخسارێکی نوێیان
بە جیهان بەخشیوە،

سنووری نوێ کێشراون
و ئەو سیستمەی
لەسەرەتای شەڕی یەکەمی
جیهانییەوە کێشراوە
خەریکە هەڵدەوەشێتەوە و

ژمارە ( )17-16ئابی 2016

ناسەقامگیرە

77

ئەردۆگان سەرۆک کۆماری تورکیا و نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی حوکمەتی هەرێمی کوردستان

ئیســرائیل تاکــە واڵت بوو کە پشــتیوانی لە
ڕیفراندۆمی کوردستان کرد ،بنیامین ناتانیاهۆ
 12/9لــە بەیاننامەیەکیدا بەڕوونی ڕایگەیاند،
کە واڵتەکەی پشتیوانی لە هەوڵی گەلی کورد
بۆ بەدەستهێنانی سەربەخۆیی دەکات.
زۆرێک لە شیکەرەوان ڕوسیایان بە پشتیوانی
ڕیفراندۆمەکــە دەزانی ،بــەاڵم ئەم واڵتە بە
ڕەسمی پشتیوانی لێنەکرد و سێرگی الورۆف
وەزیــری دەرەوەی ڕوســیا ڕایگەیاندبــوو،
ئەنجامدانــی ڕیفراندۆم لەوانەیــە کاریگەری
لەسەر دۆخی ناوچەکە دروستبکات .هەروەها
کۆمــکاری عەرەبیــش دژی ڕیفراندۆمــی
هەرێمی کوردستان بوو.
لە گرنگترین نەیارەکانیش واڵتانی دراوســێی
عێراق واتا ئێران و تورکیان ،الی خۆیەوە لە
دوا دیداری عەلــی خامنەیی ڕابەری کۆماری
ئیســامی ئێــران لەگــەڵ حەیــدەر عەبــادی
ڕایگەیاند کە پێویســتە عێراق بە یەکپارچەیی
بمێنێتــەوە و مافی عێراق لەســەر پێی خۆی
بوەستێت .هەروەها محەمەد باقری سەرۆکی
هێزە چەکدارەکانی ئێران ڕایگەیاند کە ئێران
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و تورکیا جەخت لەسەر دژایەتی ڕیفراندۆمی
هەرێمی کوردستان دەکەنەوە و ڕیفراندۆمی
بە سەرەتای ئاڵۆزی و شەڕ لەناوخۆی عێراق
ناوبرد.
لە سەردانی ڕەجەب تەیب ئەردۆگان سەرۆک
کۆمــاری تورکیا بــۆ ئێران ،عەلــی خامنەیی
ڕابەری بااڵی شۆڕشــی ئێران ،ســەبارەت بە
ڕیفراندۆمــی هەرێمــی کوردســتانی عێــراق
ڕایگەیاند ‹›ناپاکییەکە کە مایەی هەڕەشــەیە
بۆ سەر داهاتووی ناوچەکە››.
عەلــی خامنەیــی ئاماژەی بەوەکــردووە ئەو
ڕیفراندۆمە بووەتە مایەی هەڕەشــە بۆ سەر
دانیشتوانی ناوچەکە و کاریگەریی درێژخایەنی
لەسەر دراوسێکانی عێراقی دەبێت.
خامنەیــی جەختــی لــە گرنگــی هاریکاریی
نێوان تورکیا و ئێران لەبەرامبەر ڕیفراندۆمی
هەرێمدا کردووە و ڕایگەیاندووە ‹›پێویســتە
ئێــران و تورکیــا لەبەرامبەر ئەم پێشــهاتەدا
هەمــوو هەنگاوێــک بگرنەبــەر و دەبێــت
حکومەتی عێراقیش بڕیاری جدی لەوبارەیەوە
بدات››.

ڕابــەری بــااڵی شۆڕشــی ئێــران تیشــکی
خســتووەتە ســەر ئەوەی گرنگە بــۆ تورکیا
و ئێــران ،ســەبارەت بــە یەکپارچەیی خاکی
واڵتەکانیان ،هاریکاریی لەبوارەکانی سیاسیی،
ئابووریی و ســتراتیجییدا بکەن و وتوویەتی:
‹›تێڕوانینی ئەمریکا و ئەوروپا ســەبارەت بە
بابەتەکــە بەتەواوەتی لــە تێڕوانینی ئێران و
تورکیا جیاوازە .ئەمریکا هەمیشــە دەیەوێت
شــتێکی بەدەســتەوەبێت بەرامبەر بە ئێران
و تورکیــا .لەبەرئەوەش بە هیچ شــێوەیەک
متمانە بە ئەمریکا و ئەوروپییەکان ناکرێت››.
عەلــی شــەمخانی ئەمینــداری ئەنجومەنــی
بااڵی ئاسایشــی نەتەوەیــی ئێران جەختی لە
یەکپارچەیــی خاکــی عێــراق کردووەتەوە و
دروستبوونی دەوڵەتی کوردی بە دروستبوونی
ئیســرائیلی دووەم ناوبرد ،وتەیەک کە نوری
مالیکی ســەرۆک وەزیرانی پێشــووی عێراق
چەندین جار باسیکردبوو.
تورکیــا یەکێکی ترە لــەو واڵتانەی بە توندی
دژی ڕیفراندۆمــی کوردســتانە .بــن عەلــی
یەلــدرم بەر لــە ئەنجامدانــی ڕیفراندۆم بە
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ڕۆژنامــەی حورییەتــی تورکــی ڕاگەیاند ،کە
خوازیــاری هەڵوەشــاندنەوەی ڕیفراندۆمــە
نەک دواخســتنی .هەروەهــا ڕەجەب تەیب
ئــەردۆگان ســەرۆک کۆماری تورکیــا و داود
چــاوش ئۆغلۆ وەزیــری دەرەوەی ئەو واڵتە
ڕیفراندۆمیان بە هەڵەی گەورە ناوبرد.
دوای ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم بینالــی
یڵــدرم ســهرۆكوهزیرانی توركیــا ڕایگەیانــد
«ههڵوێســتمان لهبــارهی عێراقــهوه ڕوون
و ئاشــكرایه .توركیــا گرنگییهكــی زۆر بــه
یهكپارچهیی خاكی عێراق و پاراستنی یهكێتیی
سیاســیی دهدات .ســهرهڕای هۆشدارییهكانی
كۆمهڵگــهی نێودهوڵهتی له باكــووری عێراق
ڕیفراندۆمێــك ئهنجامــدرا كــه بــه ئاشــكرا
پێشــێلی دهســتووری عێراقه و شهرعی نییه.
ئــهو ههنگاوانــهی حكومهتــی عێــراق لــه
ناوخۆی ســنووری واڵتی خۆی به مهبهســتی
ســهروهری دهســتوور جێگــهی خۆیهتــی و
پشتیوانی لێدهكهین .وهك توركیا ههنگاومان
لهبهردهســتدایه كه لهو بارهیهوه بیگرینهبهر.
ئهوانهیــش یهك به یــهك جێبهجێ دهكهین.
كایهی ئاســمانیمان داخســت ،دهستمان كرد
بــهوهی دهروازه ســنوورییهكان ڕادهســتی
حكومهتی ناوهندی بكرێت».
بینالــی یڵــدرم لهبــارهی ڕهوشــی عێراقەوە
ئامــاژەی بــەوە کــردووە کــە چاوهڕوانــن
حكومهتی ناوهندی عێراق دۆخی دیمۆگرافیای
موســڵ و كهركوك بۆ دۆخی پێشتری لهسهر
بنهمای مێژووی ناوچهكه بگێڕێتەوە.
هەروەها ڕەجەب تەیب ئەردۆگان ســەرۆک
کۆمــاری تورکیــا دوای ســەردانی بــۆ ئێران
ڕایگەیانــد «لــە ئەنجامــدا بارزانــی واز لەو
کارە دەهێنێــت .خــۆی ئــەو کارە هیــچ
زەمینەســازییەکی یاســایی نییە و پێچەوانەی
یاســای نێودەوڵەتییــە .پێویســتە ئــەوە لــە
پەرلەمانی فیدراڵییەوە تێبپەڕێت .ئەوە ڕوونە

کە پەرلەمانی فیدرال ڕەزامەندی لەسەر ئەمە
نــادات .حکومەتی ناوەندی عێراق بە فەرمی
ئــەوەی ڕاگەیانــدووە .دادگای دەســتووری
عێراقیش بڕیاری گشتپرسییەکەی هەڵپەسارد.
بڕیاری دا پێویستە ڕابگیرێت».
ئەردۆغــان لەبارەی ئەوەی پێویســتە بارزانی
چ هەنگاوێــک بنێت و چــی بکات ڕایگەیاند
«لــەو کارە دەکشــێتەوە .گشتپرســییەکە
هەڵدەوەشــێنرێتەوە .خــۆی ئــەو کارەی
کراویشــە کارپێکراو نییە .بۆ نموونە سەیری
ڕەوشی کۆســۆڤۆ بکەن کە هەلومەرجەکانی
ئەوێ تەواو جیاوازیشــن .ســەرەڕای ئەوەی
 ١١٤واڵت دانیان بە کۆســۆڤۆدا داناوە هێشتا
ناتوانێــت بڵــێ ‹دەوڵەتم› .یەکــەم واڵت کە
دانی پێدانا ئەمریکا بوو ،دووەم واڵت تورکیا
بــوو کە بــە چرکەســات جیــاوازی هەبوو.
ســەرەڕای ئەوانەش ناتوانن بڵێن ‹دەوڵەتم›.
ئــەو کارەی هەرێمی کوردی باکووری عێراق
جگــە لە ئیســرائیل کەس پشــتگیری ناکات.
لەبەرئەمە پێویســتە کۆتایی بەو کارە بهێنن،
رێگاچارەیەکی دیکە نییە».

“

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

کاریگەری ڕیفراندۆمەکەی باشووری
کوردستان لەسەر کوردانی پارچەکانی تر

ئەگــەر ڕیفراندۆمەکەی هەرێمی کوردســتان
بەشێوەیەکی تەندروست و لەژێر چاودێری و
بە پشتیوانی هیزە نێودەوڵەتییەکان بە تایبەتی
ئەمەریــکا ئەنجــام بدرایە ،ئــەوا کاریگەری
لەسەر کوردانی پارچەکانی تری کوردستانیش
دروستدەکرد ،ئەو کاریگەریانەش دەتوانرێت
بــۆ کاریگــەری کــورت مــەودا ،درێژمەودا
دابەش بکرێن.
کاریگەرییــە کــورت مــەوداکان:
ســەرکەوتنی ڕیفراندۆم لە باشــوور دەیتوانی
لــە کــورت مــەودا دا ،کاریگــەری لەســەر
یەکگرتوویــی و بەهێزبوونــی ڕۆحــی
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نەتەوەپەرستی کوردانی پارچەکانی تر دەبوو.
کاریگەرە هاوبەشە درێژمەوداکان
جیا لە کاریگەرییە نێودەوڵەتی و ناوچەییەکان
و تێڕوانینی یاسای نێودەوڵەتی بۆ ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســت ،زۆرتریــن کاریگــەری لەســەر
کوردانی پارچەکانی تری کوردســتان دەبوو.
بــە ڕەســمی ناســینی حکومەتــی هەرێمــی
کوردســتان لەالیەن ئێــران و تورکیاوە دوای
ڕووخانــی ســەدام بــووە هــۆی گــۆڕان لە
پێکهاتــەی بزووتنــەوەی کوردیــدا .بێگومان
ئەگــەر ڕیفرانــدۆم بــۆ ســەربەخۆیی بووایە
و بــە ســەربەخۆیی بگەیشــتایە رایگشــتی
پارچەکانی تری کوردســتان زیاتر لە رابردوو
جەختیان لەســەر یەکسانی لە ماف و ناسنامە
دەکردەوە .بە دروستبوونی دەوڵەتی کوردی
لە دراوســێیان باری یاســایی زیاتری دەخستە
ســەر شــانی حکومەتەکانــی ئــەو واڵتانە و
هەســتیارانەتر مامەڵەیان لەگەڵ دۆزی کورد
دەکــرد .لــە ڕاســتیدا ڕاگەیاندنــی دەوڵەتی
ســەربەخۆی کوردســتان لــە باشــور وەک
شمشێرێک دەبوو بۆ سەر واڵتانی دراوسێ.
لێکەوتەکانی ڕیفراندۆمی هەرێمی
کوردستان لەسەر ناوچەکە

نیگەرانــی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتــی بەرامبەر
ڕیفرانــدۆم لەوەوە ســەرچاوەی دەگرت کە
دەبووە هــۆی نائارامی نوێ لە ناوچەکەدا و
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دروستبوونی ناکۆکی نەتەوەیی.
بە بڕوای چاودێران ئەم ڕیفراندۆمە کۆمەڵێک
کاریگەری لەسەر ناوچەکە درووستدەکرد:
-1هەوڵدانــی ئــەم گرووپە بــە ئەنجامدانی
ڕیفرانــدۆم هــاوڕێ بــوو لەگــەڵ دۆخێکی
پڕوپاگەنــدەی نەتەوەپەرســتانە و ئــەم
بزووتنەوە نەتەوەپەرســتییە جێــی نیگەرانی
زیاتــر بوو لــە ڕیفراندۆم خۆی و داڕشــتنی
بەرنامــە بۆ ســەربەخۆیی .ئــەم بزوتنەوەیە
کــە لەالیــەن هاندەرانــی ڕیفراندۆمــەوە
وەک هێزێــک بۆ بەرەوەپێشــبردنی ئامانجە
سیاســییەکان بەکارهێنرا ،دەبــووە زەمینە و
هۆکاری ئاڵۆزی نوێ لە ناوچەکەدا.
نەتەوەپەرســتی لەســەر بنەمــای یەکێتــی
نەتەوەیــی و کولتــووری لــە قۆناغــە
مێژووییەکانــدا وەک ڕێگەچارەیــەک بــووە
بۆ چارەســەری ناکۆکییەکانی ئــەو ناوچانەی
فرەییــان کەم بووە .بۆ نموونە دابەشــکاری
نەتەوەیی و ئایینی بەپێی پەیمانی وێســتفاڵی
لە ئەوروپای ســەدەی حەڤدەیەم ،بووە هۆی
کۆتاییهێنــان بە شــەڕ و ناکۆکییــە درێژماوە
مەزهەبــی و سیاســییەکان لــە ئەوروپــای
ڕۆژئاوا .جیاکردنەوەی ناوچە سیاسییەکان لەو
بەشــەی کیشــوەری ئەوروپا لەو سەردەمەدا
دژوار نەبوو ،چونکە جیاوازی زۆری ئایینی و
نەتەوەیی نەبوو ،تانای جیاکردنەوە و دانانی

سنوری حکومەتەکان لەسەر بنەمای جیاوازی
ئایینی و نەتەوەیی ئاسان بوو.
ئەمــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بە هۆی
فرەیی زۆری نەتەوەیی و ئایینییەوە ئەستەمە.
لەبارەی کوردستانیشەوە دەتوانرێت بە ڕوونی
ئایینــی جیاجیا و نەتــەوەی جیاجیا ببینرێن.
ســەرکەوتنی کوردســتان لــە دروســتکردنی
دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ ئــەوا واڵتێکی وەک
تورکیــا یــان ئێــران بەرهــەم دێنێــت ،کــە
کەمایەتییــە نەتەوەیــی و مەزهەبییــەکان
بــەردەوام نــاڕازی بوونــی خۆیــان لــەو
بارودۆخــە دەردەبڕن کە تێیدان .هەرچەندە
ڕێکخەرانــی ڕیفرانــدۆم جەختیــان لەســەر
دامەزراندنی سیســتمێکی سیاسی دیموکرات
و فــرە کولتووری لە کوردســتانی داهاتوودا
دەکردەوە ،بەاڵم پێداگریان لەسەر ناسنامەی
کوردی لەم سیســتمە سیاسییەدا بەشێوەیەکی
سروشــتی بااڵدەستی نەتەوەی کوردی بەسەر
زمــان و کولتــوور و ئاییندا دەردەخســت و
بووە هۆی ناڕازی بوونی کەمایەتییەکانی تر،
چونکــە ئەوانیش زمان و کولتــوور و ئایینی
تایبەتی خۆیان هەیە.
-2ڕیفراندۆمەکەی کوردستان لەڕووی ڕەوایی
یاســاییەوە مشــتومڕی زۆر لەخۆدەگرێــت،
سەرەتا بە هۆی داخرانی پەرلەمان و ڕێگری
لە چوونی ســەرۆکی پەرلەمان بۆ هەولێر بۆ

حەیدەر ئەلعەبادی  -سەرۆک وەزیرانی عێراق
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ماوەی دوو ســاڵ جێی ســەرنجە .هەروەها
مــاوەی ســەرۆکایەتی مەســعود بارزانیش لە
نزیکەی سێ ساڵ پێشترەوە کۆتایی پێهاتبوو.
ئەنجامدانی ڕیفراندۆم بەشــێوازە یاساییەکەی
پێویستی بە حکومەتی یاسایی و پەرلەمانێکی
کارا هەیــە بــۆ ئــەوەی چاودێــری هەمــوو
هەنگاوەکانــی ڕیفرانــدۆم بــکات ،هەروەها
پێویســتە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش پشتگیری
بکات ،بەاڵم پشــتگیری لــە ڕیفراندۆمەکەی
کوردســتان نەکرد و بەرپرسیارێتی چاودێری
کردنی پرۆسەکەی نەگرتە ئەستۆ.
-3ڕیفراندۆم پەیامێکی ڕوون بوو بۆ واڵتانی
هاوســێ کە کەمایەتی نەتەوەیــی و ئایینیان
هەیــە و پێدانــی خۆبەڕێوەبــەری ناوچەیی
بــە کەمایەتییــەکان لەچوارچێوەی سیســتمی
فیدراڵی و کۆنفیدراڵی نابێتە هۆی چارەسەری
کێشــە ناوخۆییــەکان ،بەڵکــو دەبێتــە هۆی
زیاتــر بوونی خواســتەکان و بەرفراوانبوونی
بازنــەی ناســەقامگیری .لــە ئەنجامدا دۆخی
کەمایەتییەکانــی ناوچەکە خراپتــر دەبێت و
نادادپــەروەری بەرامبەریــان زیاتــر دەبێت.
ئەمــە بە تایبەتی لەبــارەی ئێران و تورکیاوە
ڕاســتە کە بەردەوام ڕووبەڕووی کوردەکانی
ناوخۆی واڵتەکانیان دەبنەوە.
-4کورد لە باشــووری کوردســتان لە ســاڵی
1991وە بــە کــردەوە ســەربەخۆیی خۆی لە

سێرگی الڤرۆڤ وەزیری دەروەی ڕوسیا

کوردســتان وەرگرتبــوو .لە سیســتمی دوای
ســاڵی 2003وە نەک تەنیا سەربەخۆیی خۆی
پاراســتبوو ،بەڵکــو بەپێــی یاســا حکومەتی
ناوەندی بەغدا ناچارکرابوو کە مافە کولتووری
و فەرهەنگییەکانی کورد بپارێزێت .لە ئێستادا
بەشێکی زۆری نوسراوە ڕەسمییەکانی عێراق
بۆ نموونە پاســپۆرت لەپــاڵ زمانی عەرەبی
زمانــی کوردیش نوســراوە .نوێنەرانی کورد
لە پەرلەمانی عێراق بوونیان هەیە و پشــکی
کورد لە دابەشــکردنی پۆســتە سیاسییەکاندا
پارێزراو بوو.
لــە ڕاســتیدا پەیوەنــدی نێــوان بەغــداد و
کوردســتان تا بەر لــە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم
جۆرێک کۆنفیدراڵی بە دەســەاڵتی زیاترەوە
بوو ،بێجگە لەوەش  17%بودجەی لە عێراق
پێدەگەیشــت .هەروەها کــورد خۆی نەوتی
دەردێنا و دەیفرۆشت ،بەاڵم کۆمەڵێک کێشە
لەگــەڵ بەغداد کەڵەکە ببــوون کە دەکرا بە
گفتوگۆی سیاسی چارەسەر بکرێن .لەبەرئەوە
بــەو ئەنجامــە دەگەیــن کــە ئەنجامدانــی
ڕیفراندۆم زیاتر لەوەی ئامانجی بەدەستهێنانی
مافی سروشتی نەتەوەیەک بووبێت ،ئامانجی
بەرەوپێشــبردنی ئامانجە حزبییەکانی گروپی
دەسەاڵتدار بوو.
-5لەبــارەی ناوچە جێناکۆکەکانــەوە ،ئەگەر
حکومەتی کــوردی درێژەی بــە گفتوگۆکانی

لەگەڵ بەغداد بدایە ،ئەوا دەیتوانی بەشێکی
زۆری ئەو ناوچانە بگێڕێتەوە ژێر دەســەاڵتی
خۆی ،بەاڵم ئەنجامدانی ڕیفراندۆم ئەو هەلەی
لەدەســت کورد دا و ئاڵــۆزی زیاتری لەگەڵ
حکومەتی ناوەندی دروســتکرد و لە ئێستادا
ســنوری نێوانیان پڕە لە هێــزی جۆراوجۆر،
هەندێکیــان گوێڕایەڵــی فەرمانەکانی بەغداد
نین و لەالیەن واڵتانی وەک ئێران و تورکیاوە
بۆ دژایەتی کورد بەکاردەهێنرێن.
لێــرەدا و بەپێــی ئــەو دوا پێشــهاتانەی لــە
ناوچەکــەدا هاتوونــە ئــاراوە بــەو ئەنجامە
دەگەیــن کــە دۆخــی ئێســتای ناوچەکــە
نائارامــی زیاتری بەخۆیــەوە بینیوە ،ئەمەش
لــە کاتێکدایــە کــە پێدانی دەســەاڵتەکان لە
چوارچێوەی سیستمی فیدراڵی و کۆنفیدراڵی
لەســەر بنەمای ئابــووری و کۆمەاڵیەتی نەک
ســەپاندنی نەتەوەیی و ئایینی دەبووە هۆی
دادپــەروەری زیاتــر و ئاشــتی و ئارامــی لە
ناوچەکەدا.
کێشە چییە؟

سەربەخۆیی باشووری کوردستان بە هۆی دوو
هۆکاری گشــتی و تایبەتییەوە هەستیار بوو،
هۆکارە گشــتییەکە ئەوەبوو کە دروستبوونی
دەوڵەتێکی نوێ لە هەر کوێیەکی جیهان بێت
ئارایشــی جیۆپۆلەتیکــی ناوچەکە بە تەواوی
دەگۆڕێــت و ئــەو ناوچەیــەی گۆڕانــکاری

فدریکا مۆگرینی بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا
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ئێران و تورکیا
جەخت لەسەر
دژایەتی ڕیفراندۆمی
هەرێمی کوردستان
دەکەنەوە و
ڕیفراندۆمیان بە
سەرەتای ئاڵۆزی و
شەڕ لەناوخۆی
عێراق ناوبرد.

بەسەرداهاتووە ڕووبەڕووی لێکەوتە سیاسی،
ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و کولتوورییە نوێیەکان
دەبێتەوە.
جوگرافیــای سیاســی ئێســتای ناوچەکــە کە
لەوانەبوو واڵتێکی نوێی بەناوی کوردســتانی
لێبکەوێتــەوە ،تەمەنێکی ســەد ســاڵی هەیە
و هەرچەنــدە ســنورەکەی بــە هۆی شــەڕە
بەردەوامەکانــەوە ناســراوە ،بــەاڵم واڵتانی
دراوسێ هێشتا لەسەر سنورەکانیان ناکۆکییان
هەیە .لەبەرئەوە بە درووستبوونی دەوڵەتێکی
نوێ و دابەشبوونی واڵتێکی گرنگ گۆڕانکاری
بەسەر تەواو ناوچەکەدا دەهێنا.
هــۆکارە تایبەتییەکەش بۆ خودی کوردســتان
و دابەشــبوونی کــوردەکان بەســەر واڵتانــی
ناوچەکــەدا دەگەڕێتــەوە ،لەمــڕووەوە هەر
گۆڕانێک لە باشوری کوردستان خۆنەویستانە
یان خۆویســتانە کاریگەری لەســەر تورکیا و
ئێران و سوریاش دەبوو .لەبەرئەوە سروشتییە
لــە دیــدی ئــەو واڵتانــەوە درووســتبوونی
دەوڵەتی ســەربەخۆ لە باشــووری کوردستان
لــە پارچەکانی تر وەک نموونــە لێیدەڕوانرا
و ڕووبەڕووبوونــەوەی حکومەتی ئەو واڵتانە
لەالیەن کوردانــی پارچەکانی ترەوە توندوتر
دەبوو.
نەوتی کوردستان

کوردســتان ناوچەیەکــە کــە ســەرجەم ڕێگە
دەرەکییەکانــی گەمــارۆ دراون و بێ ڕێگەی
عێــراق و تورکیــا و ئێران ناتوانێت هەناســە
بــدات .بەنرخترین بەرهەمی کوردســتانیش
بریتییــە لە نەوت و وابڕیاربــوو لە داهاتودا
گازی سروشتیش هەناردەبکات.
نــەوت و گازی باشــووری کوردســتان لەگەڵ
کۆمــاری ئازەربایجــان و کازاخســتان و
تورکمانســتان لەســەر دەریای خەزەر لە دو
دەیــەی ڕابــوردووەوە تا ئێســتا جێســەرنج
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بــووە و جێگــەی خۆیــان لــە جیۆپۆلەتیکی
ناوچەکــەدا ،وەک ســەرچاوەی دووەمی وزە
و ســوتەمەنی ئەوروپــا دوای وزەی کەنداوی
فارس جێگیرکردووە.
نەوتی یەدەگی کوردستان زۆربەی لە کەرکوکە
و بــە  45ملیــار بەرمیــل دەخەمڵێنرێــت و
حکومەتی هەرێم ئەو کاتەی چاڵە نەوتەکانی
لەژێردەســتدا بــوو ،کەمتــر لــە  700هەزار
بەرمیلی لە ڕۆژێکدا دەردێنا.
نزیکــەی  550هــەزار بەرمیــل نــەوت لــە
کوردســتانەوە لە ڕێگەی تورکیــاوە بە بۆری
هەنــاردەی بەندەری جەیهانــی تورکیا دەکرا
و لەوێشــەوە بۆ بازاڕەکانــی جەیهان .پارەی
ترانزێتی ئەو نەوتە ســەرچاوەیەکی بەنرخی
داهاتی تورکیا بوو.
بەر لە ڕیفراندۆم ژمارەیەکی زۆر لە کۆمپانیا
نێودەوڵەتییەکان لە کوردستان کاری هەڵکەندن
و دەرهێنانی نەوتیــان ئەنجامدەدا ،بەاڵم لە
ئێســتادا و دوای ڕیفرانــدۆم و لێکەوتەکانی
پرۆسەکە ئەو کەرتە و هەناردەکردنی نەوت
پەکی کەوتووە و لە ئێستادا دوای لەدەستدانی
چاڵەنەوتەکانــی کەرکــوک و ئــەو ناوچانەی
ســووپای عێراق بۆیــان گەڕاوەتــەوە ،وەک
ســەرچاوە هەواڵییەکان و بەرپرســانی کورد
ئامــاژەی پێدەدەن تەنیــا  200تا  250هەزار
بەرمیــل نــەوت لــە هەرێمی کوردســتانەوە
هەناردە دەکرێت.
ئایندەی هەرێمی کوردستان

زلهێــزەکان و دراوســێکانی عێرق پێیانباشــتر
بوو مەســعود بارزانــی بابەتــی ڕیفراندۆمی
دوابخســتایە و بــە ســوود وەرگرتــن لــەو
ئیمتیازانەی هەولێر لەدەستیدابوون ،دەیتوانی
فشار بخاتە سەر حکومەتی عێراق کە بە هۆی
شەڕی داعشەوە الواز ببوو .ئەو دەسەاڵتانەی
هەرێمی کوردســتان هەیبــوو زۆر زیاتر بوو

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

لە دەسەاڵتی هەر دەوڵەتێکی فیدراڵ .دوای
ئەنجامدانی ڕیفراندۆم دەوڵەتی هەولێر نەک
الوازبــوو ،بەڵکە بەهۆی ئــەوەی کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی پشــتیوانی لێنەکرد ،لە ڕابوردوو
الوازتــر بووە و لە ئێســتادا نزیکەی بیســت
ملیــار دۆالر قــەرزدارە و ناتوانێــت موچەی
کارمەنــدان و پێشــمەرگەکانی کوردســتان
دابینبکات.
بــە ڕوانینێــک لــە هەوڵەکانی ســەربەخۆیی
نەتەوەکانــی تر لە جیهانــدا دەتوانین ببینین
کە بە پاســاوە نەتەوەیی و مەزهەبییەکان لە
ســاڵی 1800وە تا ئێستا چەندین ڕیفراندۆمی
ســەربەخۆیی ئەنجامــدراون و تەنیــا یــازدە
دانەیــان وەاڵمــی نەخێریــان داوەتــەوە و
ســەربەخۆییان ڕەتکردووەتەوە ،بەاڵم دوای
ئەنجامدانــی ڕیفراندۆمیــش تەنیا  22دانەیان
بــە ســەربەخۆیی گەیشــتوون و ئەوانــی تر
یــان بوونــە هۆی شــەڕ یــان بــۆ ماوەیەکی
درێــژ چاوەڕێــی ســەربەخۆییان کــردووە.
جیابوونــەوەی ســلۆڤاکەکان لــە چیکەکان و
دابەشــبوونی چیکســلۆڤاکیا ســەرکەوتوترین
بــووە و دابەشــبوونی یوگســافیا لە دەیەی
1990دا خوێناویترین بووە.
ڕێگەی گەیشــتن بە ســەربەخۆیی واقیعی و
دەســتپێکی ژیانێکی ئاشتیخوازانە لە هەرێمی
کوردســتانی عێــراق زۆر لــەوە ئاڵۆزترە کە
دژوارییەکانی بــە ئەنجامدانی ڕیفراندۆمێکی
تاک الیەنە چارەسەر بێت.
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ڕێككهوتنی نهوتی كوردی ــ ڕوسیایی و
كاریگهریيهكانی لهسهر ناوچهكه

محمود بۆز ئهرسهالن
وەرگێڕانی :شاناز هیرانی

نازانیــن گ ـهر ئهنق ـهر ه زانیــاری پێــش وهخت ـهی ههبووبێــت لهس ـهر ئ ـهو
گرێبهســته ،بــهاڵم ســهردانه دووبــاره بووهكانــی (نێچیرڤــان بارزانــی)
بــۆ ئهنقــهر ه و پهیوهندییــه پتهوهكــهی بــه ئهردۆگانــەوەی ههیــه،
ئاماژهیهكــن لهســهر ئــهوهی توركــهكان ئاگاداركراونهتــهوه.

حكومهتی ناوهندی له بهغداد چهندین ســاڵ
بــوو ،زۆر بهتونــدی دژی فرۆشــتنی نهوتی
عێراقــی بــوو لهالیــهن حكومهتــی ههرێمی
كوردســتانی عێراق .گهورهترین گرێبهســتی
فرۆشتنی نهوتیش لهگهڵ توركیا ئهنجامدرا له
ســاڵی 2014دا ،بهمــهش ناكۆكییهكان كهوتنه
قۆناغی قهیرانەوە لهنێوان ههردووالدا .ههر
الیــهك و ئــهوهی تــری تۆمهتبــار دهكرد به
(پابهند نهبوون بهدهستووری عێراقی).
بهههرحــاڵ ،لهنێــو ههڵكشــانی مشــتومڕه
نهوتیهكانــدا ،دهوڵهتــی ئیســامی (داعــش)
موســڵی داگیر كرد لهباكوری عێراق ،ئهمهش
بــووه هــۆی نزیكبوونــهوهی هێزهكانــی
دهوڵهتی ئیســامی لهسنورهكانی كوردستان
و دواجاریش پرســی نهوت خرایهالوه ،بهاڵم
حكومهتــی كوردســتان بهردهوامبوو لهســهر
ههناردهكردنــی نــهوت و بازرگانییهكــهی.
حكومهتی كوردی لهیهك كاتدا تووشــی دوو
كێشــه بووەوه ،شهڕ دژی دهوڵهتی ئیسالمی
و قهیرانــه ئابووریهكــهی ،بــهاڵم ســهرباری
ههبوونی مهترسییهكانی دهوڵهتی ئیسالمیش.
كهچــی دووبــاره بازرگانیكردنــی بــه نهوت
ســهریههڵدایهوه وهك ههوڵێكــی كوردهكان
بــۆ واژۆكردنی گرێبهســتی نهوتی زیاتر .دوا

گرێبهســتیش لهگــهڵ دهوڵهتــی دوورهكــهی
لهڕووی جوگرافیاوەبوو :ڕوسیا.
ههبوونــی كورد لــه كۆڕبهندی پترســپۆرگی
جیهانــی ،كه لهماوهی  1تــا 3ی حوزهیرانی
 2017بهســترا ،تهنیــا ئامادهبوونێكی ڕۆتینی
بوو ،بهاڵم دواتر ههواڵهكان لهسهر كوردهكان
وردبوونــهوه كاتێــك ســهرۆك وهزیرانــی
كوردســتان (نێچیرڤان بارزانی) گرێبهســتێكی
بیســت ســاڵی لهگهڵ كۆمپانیای ڕۆســنهفت
واژۆ كرد .بهگوێرهی ئهو ڕێككهوتنهی نێوان
ههردوال ،ڕوسیا نهوتی دهكڕی و بۆ ئهڵمانیای
ڕهوانــه دهكــرد بــه ڕێگــهی وهبهرهێنان به
بــڕی  3ملیار دۆالر لهههرێمی كوردســتان.
واژۆكردن لهســهر ئهو ڕێككهوتنه بووه هۆی
پهرهپێدان و بههێزكردنی ڕێككهوتنێكی تر كه
له شــوباتی  2017واژۆ كرا بۆ كڕینی نهوتی
كوردســتان لهمــاوهی  2017تــا  .2019ئــهو
ڕێككهوتنه ڕێگهیدا به كۆمپانیای ڕۆســنهفت
مافی گواستنهوهی حهوت سهد ههزار بهرمیل
نهوتی ههبێت ڕۆژانه و قابیلی زیاد كردنیش
بێــت بۆ ههزار بهرمیــل لهڕۆژێكدا لهكۆتایی
ســاڵدا .وهك لــه بهیاننامهكــهی كۆمپانیــای
ڕۆســنهفتدا باڵوكرایــهوه .بهمــهش ڕووســیا
لهگــهڵ ویالیهته یهكگرتوهكان و توركیا بووه

یاریزانێكی ســهرهكی ،بــهاڵم ئایا ئهو كڕیاره
نوێیه تهنیا پارهی نوێیه لهناوچهكه؟
وهك جهبــار قــادر ڕوونیكــردهوه ،كــه
وهك ڕاوێــژكاری حكومهتــی كوردســتان له
ڕۆژگاری ســهرۆك وهزیــران بهرههم ســاڵح
كاریكردووه :ڕوســیا كــوردهكان به یاریزانی
سهرهكی ســهیردهكات لهداهاتوویناوچهكه.
(ڕوســیا پێیوایــه كــه عێراق دابــهش دهبێت
بۆ ســێ دهوڵهت ،یان النیكهم بهســهر ســێ
ناوچهی فیدراڵی .بۆیه ڕوســیا مامهڵهكردنی
لهگــهڵ حكومهتــی ناوهنــدی كهمكــردهوه،
چونكــه ئهگــهر بهغداد دژی ئهو گرێبهســته
بوهستێتهوه ،ئهوا ڕوسیا و حكومهتی كوردی
دهڵێــن :ئێــوه گرێبهســت لهگــهڵ ئهمهریكا
دهبهستن .ئهوان نهوت لهناوچه كوردییهكان
دهدۆزنهوه ،بۆیه ئێمهش ههمانكار دهكهین).
قادر بۆ ئاژانســی مۆنیتۆری ڕوونكردهوه كه:
(ناكرێــت ئــهو تێربوونه سیاســییه لهوكارهدا
فهرامــۆش بكرێت ،چونكه توركیاش كاروباره
نهوتییهكانی لهگهڵ كوردســتاندا ئیداره داوه
و مهرجهكانی بهســهردا ســهپاندوون ،بهاڵم
ناتوانێت ئهو كاره لهگهڵ كۆمپانیا ڕۆسنهفت
بــكات .دواجاریــش ئهو جــۆره گرێبهســته
كرا ،بــهاڵم پێویســته شــهفافیهتیش ههبێت
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کێڵگەیەکی بەرهەمهێنانی نەوت لە کوردستاندا

تێیــدا ،چونكــه دهبێــت گــهل لهناوهڕۆكــی
ئــهو گرێبهســتانه ئاگاداربكرێتهوه و ڕوســیا
و كوردهكانیش چهندیان دهســتدهكهوێت؟)،
ههروههــا وتــی :بــهاڵم ئایــا كاردانــهوهی
ویالیهتهیهكگرتــوهكان و توركیا چۆن دهبێت
ســهبارهت به پشــكهكانیان لــهو كێكهدا كه
ورده ورده قهبارهكهی بچوك دهبێتهوه؟
قــادر پێیوایــه :كــه ویالیهتهیهكگرتــووهكان
دڵخــۆش نابێــت بــهو ڕێككهوتنــه .دهبوایه
كــوردهكان ڕاوێــژ بــه ئهنقهره و واشــنتۆن
بكــهن پێشــتر تا چیتــر ئهمهریكییــهكان بهو
كاره بێــزار نهبــن ،چونكــه ئــهوان دهزانن
ئهمهریكا پهیوهندی ســتراتیژی لهگهڵ عێراق
ههیه .ســهبارهت به ئایدن سیلشــتن ــ یش،
دبلۆماتــكاری توركــی و یهكهم کونســوڵ له
ههولێــر ،پێیوایه :كڕینی نهوتی كوردســتان
لهالیهن كۆمپانیای ڕۆســنهفتهوه ههنگاوێكی
گرنگــه .ههروههــا به ئاژانســی مونیتوریش
ڕایگهیانــد :كــه كلیلــی ســهرۆك بــۆ ئــهو
گرێبهسته ،بهكارهێنانی بۆڕی نهوتی كوردییه
لهالیــهن كۆمپانیای ڕۆســنهفتهوه ،دواتریش
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زیادكردنــی تواناكانی ،بهاڵم لــه ههمانكاتدا
پێیوایه ئهو گرێبهسته دهبێته هۆی زیاتربوونی
پشــێوییهكانی نێــوان ئهنقــهره و بهغــداد و
ههولێر .ســهرباری ئهگهر ڕوودانی ههندێك
دهرهاویشته.
ههروههــا سیلتشــن ڕایگهیانــد :نازانین گهر
ئهنقــهره زانیاری پێش وهختــهی ههبووبێت
لهسهر ئهو گرێبهسته ،بهاڵم سهردانه دووباره
بووهكانــی (نێچیرڤــان بارزانی) بــۆ ئهنقهره
و پهیوهندییــه پتهوهكهی بــه ئهردۆگانەوەی
ههیه ،ئاماژهیهكن لهســهر ئهوهی توركهكان
ئاگاداركراونهتهوه.
ئێســتا ،یاریزانێكــی گهورهمــان ههیــه
ههڵدهستێت به كڕینی نهوتی كورد و پااڵوتنی
لهئهڵمانیــا ،كهچــی لهگهڵ ئهوهشــدا ڕهنگه
ئهوه دهرئهنجامی سیاسی خۆی لێبكهوێتهوه،
چونكه ڕوونه ههندێك كهس له ئهنقهره بیر
لــهوه دهكهنــهوه چۆن ئــهو كاره كاریگهری
لهسهر توركیا دروست دهكات؟
حكومهتی كوردی الی گرنگ نییه كڕیارهكانی
كێــن ،بهاڵم گرنگــی بــهوه دهدات كه تهنیا

پشــت به یــهك كڕیــار نهبهســتێت ،چونكه
ههرچهنــدی كڕیار زۆربێت ،ئهوا بۆ ئابووری
كوردســتان باشتره .گومانیشــی تێدا نییه كه
گرێبهســتی نهوتی ڕوســیا  -ئیدارهی كوردی
بههێزتــردهكات ،بهتایبهتیش کــە ئهنجامی
ڕاپرســییهكهی مانگــی ئهیلــول زیاتــر بــه
(بهڵێ) بوو .بۆیه گرێبهســتی نهوتی ڕۆڵێكی
گرنــگ دهگێڕێــت بۆ بــهرهو ســهربهخۆیی
بوون .هاوپهیمانی لهگهڵ ڕوســیا كوردهكان
هانــدهدات بیرۆكــهی چوون بــهرهو دهریای
ســپی ناوهڕاســت لهپێنــاو بــه بازاڕكردنــی
ســهرچاوه سروشتیهكهی بخهنه الوه ،چونكه
ئهو گرێبهســته واته :نــهوت و گازی كوردی
دهگاته دهریا بهچاوپۆشین لهههندێك شت.
سهنتهری فورات بۆ گهشهپێدان و تویژینهوهی
ستراتیژی /لهمونیتور وهرگیراوه
h t t p : / / w w w . a k h b a a r. o r g /
html.234731/10/home/2017
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زەلكاوی كوردی لێڵتر دەبێت

محەمەد عكاف جەمال*
وەرگێڕانی :ڕێز لەتیف فاتیح فەرەج

“

ئەم شكستە نوێیە
لێكەوتنەوەی زۆر

مەترسیداری دەبێت لەسەر
داهاتووی كێشەی كورد
بە سەرەكی لەبەر ئەو
فشارە توندەی لە هەموو
ئاڕاستەكانەوەیە،
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كــوردەكان كۆڵ لــە خەونی ســەربەخۆییان
ناهێنێــت ،بەاڵم ئێســتا ڕێككەوتن پێویســتە
لــە بەرژەوەندی هەموو الیەنەكانی عێڕاق دا
ئەنجام بدرێت.
بیرۆكەی ســەرەكی لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم
ڕاســتەوخۆ جیابوونــەوە نەبــوو لــە عێڕاق،
بەڵكو بۆ فۆڕمێكی باشتری سەربەخۆیی بوو،
هاوشێوەی هەرێمێكی كۆنفیدراڵی .كوردەكان
وایــان بیركردبــۆوە كــە ئــەوە هەنــگاوی
چوونــەژوورەوە دەبێــت بــۆ ســەربەخۆیی
تەواوەتــی .هەروەهــا ئامانج لــە ڕێفراندۆم
ئەوەش بوو كە فشــارێكی زیاتر بخرێتە سەر
بەغــداد و نێوماڵی كوردی بە ســەرۆكایەتی
مەسعودبارزانی ڕێكبخرێتەوە.
ڕێك پێچەوانەی ئەوە ڕوویدا.

كــوردەكان شكســتێكی تریــان بــۆ زنجیرەی
شكســتەكانیان زیادكرد .لــە ئەنجامی ئەمە،
بارزانــی هیچ بژاردەیەكی تــری نەبوو جگە
لە دەستلەكاركێشــانەوە و لە ئەستۆخســتنی
هاوپەیمــان و دژبەرەكانی بۆ ئەو شكســتە.
لــە نامەی ماڵ ئاواییەكەیــدا بۆ گەلی كورد،
بارزانــی هەردوو هاوپەیمــان و دژبەرەكانی
بــە خیانەتــكار لــە قەڵەمــدا .ئەم شكســتە
نوێیــە لێكەوتنــەوەی زۆر مەترســیداری
دەبێــت لەســەر داهاتووی كێشــەی كورد بە
سەرەكی لەبەر ئەو فشارە توندەی لە هەموو
ئاڕاســتەكانەوەیە ،دەرفەتی گفتوگۆ لەســەر
ناوچــە كێشــە لەســەرەكان زۆر كەمبۆتەوە.
خراپتریــش ،داهاتووی هەرێمی كوردســتان
لەسەر پەتە.
ڕیفراندۆمــی كوردســتان و خەونی دیرۆكی
ســەربەخۆیی ،سەركەوتوو بوو لە یەكخستنی
دژەكانی .ئەمە ئێستاكە بااڵدەستیان پێدەدات
لــە ئەنجامدانی گۆڕینــی قانونی بەڕێوەبردن

كە زیان لە یەكدەستی و یەكڕیزی كوردەكان
دەدات ،لــە و مافانــەی كە پێشــتر كورد بە
دەستیهێنابوو .گومانی تێدا نییە كە كوردەكان
الیەنێكــی گرنگن لە سیاســەتی عێراق ،بەاڵم
كارتــی بەهێزی خۆیان بە شــێوەیەكی هەڵە
بەكارهێنــا .ئــەو دوو ڕێفراندۆمــەی كە بەم
زووانــە ئەنجامــدران ،ڕێفراندۆمی هەرێمی
كوردوســتان و هەرێمــی كەتەلۆنیا ،ویســتی
خۆخاوەنی و جیابوونەوە هێشــتا سەرچاوەی
پــرس و دیبەیتــە سیاســییەكانە .هەندێــك
بڕوایانوایــە ڕیككەوتنــە جیهانییــەكان زیاتر
بــەالی یەكپارچەیی و دروســتكردنی گرووپ
بەندییەكی گەورەی سیاســی و ئابوورییەوەن
و لەبەرچاونەگرتنــی ویســتی خەڵــك بــۆ
سەربەخۆیی.
ئەوانــەی دژی جیابوونــەوەن شكســتی
هــەردوو ڕێفراندۆمی ســكۆتالند و هەرێمی
كیوبیكی كەنــەدی بە نموونە دێننەوە .ئەمە
بەڵگەیەكــی بڕواپێهێنەر نییە كاتێک ئەو دوو
ڕێفراندۆمــە بەڕێژەیەكی كــەم ڕەتكرانەوە.
ئــەو دوو ڕێفراندۆمــەی بــەم زووانــە
ئەنجامدران ،ڕێفراندۆمی هەرێمی كوردستان
و هەرێمــی كەتەلۆنیــای ئیســپانیا ،ئەنجامی
ســەركەوتنی بەرچاوبــوو بۆ دەنگــدەران بە
«بەڵــێ» بــۆ جیابوونــەوە .ئــەم ڕیزبەندییە
ســەركەوتنی بەڕیتانیــا لــە یەكێتــی ئەوروپا
ناگرێتەوە .دابزینی پاڵنــەری بە جیهانیكردن
لە دوو دەیەی ڕابردودا ،ویستی داڕشتنەوەی
سنوورەكانی لە هەرێمەكاندا بەهێز كرد .لەم
سااڵنەی دواییدا چەندان واڵتی ئەوروپا داوای
كشانەوەیان لە یەكێتی ئەوروپا كرد.
باسی كورد كێشەیەكی لە مێژینەیە لە جێیەك
كە كوردەكان گەورەترین گرووپی مەزهەبین
(لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت) كــە داوای
ســەربەخۆیی دەكــەن .ئەم كێشــەیە گۆڕانی
زۆری بە خۆوە بینیوە لە سەرەتاكانی سەدەی

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

بیســتەوە .ســەرەڕای دژایەتییەكــی گەورەی
ویســتەكانیان ،كــوردەكان ســەركەوتووبوون
لــە زیندوهێشــتنەوەی باســەكەیان ،بــەاڵم
نەیانتوانی دەســكەوتێكی بەرچاویان هەبێت
لــە ماوەیەكــی گونجــاودا .ئــەوان بەهــۆی
پێكدادانەكانەوە لە ســوریا بەرەوپێشــچوون.
بــەدەر لــەوە ،ســەركەوتوونەبوون .ئــەو
بەرەوپێشچوونە بچووكانە واڵتە دراوسێكانی
كــوردی خســتۆتە قەلەقییــەوە ،كــە نــەك
تەنهــا دروســتبوونی دەوڵەتی كــوردی ڕەت
بكەنــەوە ،بەڵكو خۆپارێزییەكی توندیان دژی
هەر خۆبەڕێوەبەرییەك بۆ كورد لە ئێســتادا
هەبێت.
كۆمــاری مهابــاد ،كۆمارێكــی خۆســەری
كــورت تەمەنــی كــوردی ،كە لــە  1946لە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان (ئێــران) دامــەزرا،
هەرێمێكــی ســەربەخۆ نەبــوو ،بەڵكــو
كیانێكی خۆبەڕێوەبەربوو .كێشــە و پێشهاتە
كوردییەكان ئەوەیان دەرخست كە دەسەاڵتە
خۆماڵییــەكان بێتوانان و ئامــادەی گۆڕانێكی
سیاسی خاكی نین.

نەبۆتەوە .سەركەوتنی عێڕاق پێویستە ،بەاڵم
ئاڵۆزییەكــی زۆر هەیــە .پێویســتە هەمــوو
پارتــەكان لەبــەر بەرژەوەنــدی گشــتی ،خۆ
لــە پێكــدادان بپارێزن .ڕێككەوتن پێویســتە
ئەنجامبدرێــت كــە بەرژەوەنــدی هەمــوو
بەشەكانی عێڕاق بپارێزرێت تێیدا.
http://gulfnews.com/opinion/
thinkers/kurdish-quagmire-getsmurky-1.2122116
*نووسەرێکی عێراقیە و بە ئینگلییزی
دەنوسێت و لە دوبەی دادەنیشێت.

ڕەتكردنــەوەی ڕیفرانــدۆم لــە هەرێمــی
كوردســتان (عێراق) ،خۆماڵییانە ،هەرێمییانە
و نێودەوڵەتییانــە هیــچ گۆڕانێك لە ڕاســتی
كێشــەكە ناگۆڕێت .ئەو كێشەیە بەو شێوەیە
دەمێنێتــەوە و ناكرێت گوێی لێ كەڕ بكرێت
و گوێ لە كەس نەگیرێت.
كوردەكان كۆڵ نادةن لە خەونی سەربەخۆییان.
بەهەرحاڵ ،بە دەســتهێنانی قورستر و سستر
دەبێت بەهۆی ئەو ڕووبەڕووبوونەوە سیاسی
و ئابــووری و ســەربازییانەی ڕووبــەڕووی
بوونەتــەوە ،بەاڵم بەدڵنیاییــەوە مەحاڵ نییە
كە بەدەست بێت لە ماوەیەكی زۆردا.
كێشــەكانی ڕێفرانــدۆم لــە هەولێــر ڕوو لە
دامركاندنەوەن ،بەاڵم بەغداد هێشتا یەكالیی
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شهڕی نهوت :ئایا خهونی دهوڵهتی
سهربهخۆیی كوردی لهباربرد؟

محمود جابر
وەرگێڕ :شاناز هیرانی

چهنــد كاتژمێرێكیــش لـه دهســتپێكی هاتنــی ســوپای عێراقی و میلیشــیا
شــیعهكان بــۆ گرتنــی كهركــوك .ئهنق ـهر ه بــواری ئاســمانی لهب ـهردهم
فڕۆكهكانــی ههرێمــی كوردســتان ڕاگــرت و ڕایگهیانــد كــه ئــهوان
ئامــادهن خاڵــی ســنووری ئیبراهیــم خهلیــل ڕادهســتی حكومهتــی
ناوهنــدی لهبهغــدا بكهنــهوه.

یــهك زمــان و یــهك كولتــوور و یــهك
ئامانــج .ســهرجهم كوردانیتوركیــا و ئێران
و عێــراق و ســوریا كۆدهكاتــهوه .چهندیــن
ســاڵه خهبات دهكــهن لهپێنــاو دامهزراندنی
دهوڵهتێــك تا كۆیــان بكاتهوه .لــه ئهیلولی
ڕابــردوودا ،كــوردهكان ســهرجهم ناكۆكی و
كێشــهكانیان وهالنا لهپێناو بهدیهێنانی خهونه
لهمێژینهیهكهیــان به دامهزراندنی دهوڵهتێكی
كــوردی ســهربهخۆ لهباشــوری كوردســتان.
هــهر بهكــردهوهش یهكهم ههنــگاوی خۆیان
نــا بــۆ بهدیهێنانــی ئــهو خهونه بــه ڕێگهی
ڕاپرســی بۆ ســهربهخۆیی كوردســتان ،بهاڵم
لهگــهڵ پێشــڕهوییه كتوپرهكــهی یهكهكانــی
بهرهنگاربوونهوهی دژە تیرۆری عێراق ،كه له
ویالیهتهیهكگرتوهكان مهشــقیان پێدهكرێت و
میلیشیا شیعهكانی لهئێران مهشقیان پێكراوه،
ڕهنگــه ئــهو خهونــهی بــۆ ســهربهخۆبوون
ههبــوو لهباربچێت ،چونكه ســوپای عێراقی
و هێزهكانــی ســهر بــه حكومهتــی ناوهندی
دهســتیان بهســهرشــاری كهركوك و ناوچه
جێناكۆكهكان و كێڵگه نهوتییهكانیش داگرت،
دوای دهركردنــی بڕیــاری پاشهكشــهكردنی
هێزهكانی پێشمهرگه له شارهكه.
تا ئێســتاش هۆكاری پاشهكشــهی پێشمهرگه

ڕوون نییــه ،كه ڕهنگه هۆكارهكهی ویســتی
چوونــه نــاو شــهڕێكی تریــان نهبێــت ،یان
ههر بهڕاســتی ڕێككهوتنێكــی نهێنیان لهگهڵ
حكومهتــی ناوهندی له بهغــداد ئهنجام داوه
بۆ پاشهكشهكردن لهشارهكه..؟!
لهناو ئهو مشتومڕهی تۆمهتباركردنی یهك به
خیانهت كردن( ،شێخ جهعفهر شێخ مستهفا)
فهرماندهی هێزهكانی 70ی سهر بههێزهكانی
پێشمهرگه ڕایگهیاند ،كه یهكهیهكی سهرهكی
و بهرپرســیاره لهبهرگریكــردن لــه دهرچــه
ســهرهكییهكانی باشــوری كهركــوك .خــۆی
فهرمانی پاشهكشــهی به پێشمهرگهكانی داوه
لهپێنــاو پاراســتنی گیانیــان و بههــۆی ئــهو
پێشــكهوتنه چڕوپــڕهی هێزهكانی عێراقی له
چهند ڕۆژێكــدا ئهنجامیانداوه .له لێدوانێكی
بــۆ ئاژانســی ههواڵــه كوردییــهكان (ڕوداو)
ڕایگهیاند :من ســهرجهم بهرپرسیاریهتییهكان
دهگرمه ئهســتۆ له ســهركهوتن و شكستدا).
ڕهتیشــی كــردهوه هیــچ ڕێككهوتنێكــی
پێشــوهخته ههبووبێــت لهالیــهن ههندێــك
فهرمانــدهی پێشــمهرگه لهگــهڵ بهغداد ،بۆ
ئهوهی ڕێگه بكرێتهوه بۆ سوپای عێراقی بێنه
ناو شارهكه بێ هیچ شهڕكردنێك.
لــه واشــنتۆنیش دوا بــهدوای باڵوبوونهوهی

ههواڵــی پێشــڕهوییه ســهربازییهكان بــۆ
نــاو كهركــوك ،كۆلۆنێــل ڕوب مانینــگ،
وتهبێــژ بهنــاوی وهزارهتــی بهرگــری
ئهمهریكــی به ڕۆژنامهنووســانی ڕاگهیاند كه
(ویالیهتهیهكگرتــووهكان چاودێــری جووڵــه
ســهربازییهكان دهكات لهناوچهكانــی نزیــك
شــاری كهركــوك و ئــهو جوڵــه ســهربازییه
تــا ئێســتاش بــه ههماههنگــی كــراوه نهك
هێرشــكردن ).ههروهها وتــی :ئێمه ئاگامان
لهههمــوو ڕاپۆرتهكانــه لهبــارهی ئاڵوگــۆری
تهقهكردن .پێشــمانوایه ئهوانه ڕووداوی تاك
الیهنهن.
لهههولێری پایتهختیشــدا ،حزبه كوردییهكان
ههریهكــه و لــهالی خۆیــهوه ئــهوهی تــری
تۆمهتبــار دهكــرد بــۆ لهدهســتدانی شــاری
كهركوك و كێڵگه نهوتییهكانی دهورووبهری.
لهكاتێكدا شــاری كهركــوك چهندین حاڵهتی
تووڕهبوونــی كوردهكان لهناوخۆدا بهخۆیهوه
بینــی بههــۆی پاشهكشــهكردنی هێزهكانــی
پێشمهرگه.
الیهنهكانی ملمالنێكه
الیهنــی ملمالنێكارهكانــی ئێســتا بریتییــه
لههێزهكانی پێشــمهرگه و هێزهكانی سهر به
بهغــداد .كه له ســوپای عێراقــی پێكهاتووه،
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“

حكومهتی ههرێمی

كوردستان به تهواوی پشتی
پێبهستووه بۆ بهدیهێنانی
خهونی سهربهخۆبوونی
كوردان و قابیلی
جێبهجێكردن بێت ،چونكه
بێ نهوت ،ئهو خهونه
بهدیهێنانی ئاسان نییه.
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لهگــهڵ هێزهكانــی بهرهنگاربوونــهوهی دژە
تیــرۆر و میلیشــیا شــیعهكانی ناســراون به
هێزهكانی حهشدی شهعبی .زۆركهس پێیوایه
هێزهكانــی پێشــمهركه یهكگرتــوون ،بــهاڵم
لهڕاســتیدا ئهو هێــزه دابهش بووه بهســهر
دوو حزبــی ســهرهكی كــوردی ڕكابهرو جیا
لهیهك و بهشــێوهیهكی فراوانیش .ئهوانیش
پارتی دیموكراتی كوردســتان بهسهرۆكایهتی
مهســعود بارزانــی و یهكێتــی نیشــتمانی
كوردستان ،كه دڵسۆزن بۆ خێزانی تاڵهبانی و
پشــتیوانی لهبیرۆكهی مانهوهی یهكپارچهیی
عێراق دهكهن.
بارزانی هۆكاری شكانی هێزهكانی پێشمهرگه
و پاشهكشــەکردنیان خســته ئهستۆی یهكێتی
نیشتمانی كوردستان ،چونكه چونکە گومانی
لــهوه ههیــه ڕێككهوتنێكی نهێنیــان لهگهڵ
بهغداد ئهنجام دابێت.

لهگهڵ عهرهبهكان كێشهیان ههبووه لهسهری.
بــهو پێیهی ســهدام حوســێن دابهشــكردنی
جوگرافی شاری كهركوكی گۆڕیوه به ڕێگهی
گواســتنهوهی خێزانــه عهرهبهكان بۆ ناو ئهو
شــاره و ناوچهكانی دهورووبهری .پێكهاتهی
جوگرافیــی شــارهكهش تووشــی چهندیــن
گۆڕانــكاری بــووه دوای هاتنــی ئهمهریكا و
ڕووخاندنــی ســهدام و شــهڕی دژه تیرۆر و
ڕێكخراوی دهوڵهتی ئیسالمی.
بهاڵم شــاری كهركوك و پارێزگاری كهركوك
لــه چهند پێكهاتهیهك پێكدێت .به شــارێكی
كــوردی و توركمانــی و عهرهب و ئاشــوری
دادهنرێــت .كــه ههموویــان پڕوپاگهنــدهی
ئهوهدهكهن خۆیان خاوهنی شارن .بهو پێیهی
چونكــه هێزهكانی پێشــمهرگهش دهســتیان
بهسهر شارهكه داگرت كاتێك سوپای عێراقی
له 12ی حوزهیرانی  2014نهیتوانی پارێزگاری
لیبكات لهدژی هێرشهكانی ڕێكخراوی داعش
و جیهادییهكان.

شــاری كهركــوك دهكهوێتــه دووری  98كم
باشوری شاری ههولێر ،پایتهختی كوردستانی
عێراق .ســهركردایهتی ئهو شــاره كۆنتڕۆڵی
بیــره نهوتهكانــی دهورووبهریان كــردووه،
كــه حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان بــه
تــهواوی پشــتی پێبهســتووه بــۆ بهدیهێنانی
خهونــی ســهربهخۆبوونی كــوردان و قابیلی
جێبهجێكــردن بێــت ،چونكه بێ نهوت ،ئهو
خهونه بهدیهێنانی ئاســان نییه .ههندێك له
ڕهخنهگران پێیانوایه ،بریاری ســهربهخۆبوون
و جیابوونــهوهی لهبهغــداد تهنانــهت پێــش
ئــهو گــورزه لهنــاكاوهی ســوپای عێراقیش،
ئهوا كوردســتان ههوڵی تهواوی دهدا لهپێناو
كۆتاییهێنان بهو ملمالنێیهی ئێســتا و گهیشتن
بهدهوڵهتێكی سهربهخۆ.
ئایا كهركوك شارێكی كوردییه؟
كوردهكان دهڵێن شارێكی كوردییه .ههمیشه

هێزه ئیقلیمی و نێودهوڵهتییهكان.

نهوت :یاریكهری سهرهكی

هیچ هێزێكی ئیقلیمی ،چ سوریا ،یان ئێران.
یــان توركیــا ،نایانهوێــت كوردهكانی عێراق
جیاببنهوه و ههرســێكیان ترسیان لهوه ههیه
ئهو ســهربهخۆبوونه ببێته هۆی ورووژاندنی
كوردهكانی ئهو واڵتانه.
هــهر دوا بــهدوای ڕاپرســییهكهی مانگــی
ئەیلــول ،ههریــهك لــه ئهنقــهره و تاران و
دیمهشــق ههماههنگی تهواویان كرد و ههر
زوو پهیوهندییهكانیان باشتركرد لهگهڵ یهك.
چونكــه ئهنقــهره دهستپێشــخهری كــرد له
پێشــنیازی مهشق پێكردنی ســهربازی لهگهڵ
هێزه ئێرانییهكان .دوای چهند كاتژمێرێكیش
لــه دهســتپێكی هاتنــی ســوپای عێراقــی و
میلیشــیا شــیعهكان بــۆ گرتنــی كهركــوك.
ئهنقهره بواری ئاسمانی لهبهردهم فڕۆكهكانی
ههرێمــی كوردســتان ڕاگــرت و ڕایگهیانــد

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات
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كــه ئهوان ئامادهن خاڵی ســنووری ئیبراهیم
خهلیل ڕادهســتی حكومهتی ناوهندی لهبهغدا
بكهنهوه.
ویالیهته یهكگرتووهكانیــش ناڕهزایهتی خۆی
دهربــڕی لــهو ههنگاوه .ئهمــه جگه لهوهی
هێزهكانــی ئهوروپــا ســهرۆكی ههرێمــی
كوردســتانیان (مهســعود بارزانــی) ئــاگادار
كــردهوه بــه ئهنجــام نهدانی ئهو ڕاپرســییه
و لێكهوتهكانــی لێیدهكهوێتــهوه .ســهرجهم
هێــزه ڕۆژئاواییــهكان دهیانهویــت عێــراق
بــه یهكپارچهیــی بمێنێتــهوه لهبــهر ترســی
بهرپابوونی شهڕی كورد و سوننه و شیعهكان
لهگهڵ یهك .كه ڕهنگــه تا ههتایه بهردهوام
بێت .ههڵوێســتی مۆســكۆش نــاڕوون بوو،
مۆســكۆ ههمیشــه ههڵویســتی جۆراجــۆری
ههبووه .،چونكه مۆسكۆ لهم سااڵنهی دوایدا
ههوڵیــدهدا پــهره بــه هاریكارییهكانی بدات
لهگهڵ حكومهتی ناوهندی بهغداد و ههرێمی
كوردستانیش .ههمیشه ههوڵیداوه دۆستایهتی
و هاوڕێیهتــی لهگهڵ كــوردهكان بكات .گهر
بــۆ دواوهش بگهڕێینهوه ،واتا ســاڵی ،1946
مۆســكۆ پشــتیوانی له دامهزراندنی دهوڵهتی
كــوردی بهحوكمی زاتییهوه كردووه ،ئهمهش

بۆ تێكدانی پالنهكانی ڕۆژئاوا بووە لهعێراق.
پێش چهند ههفهتهیهكیش بهر لهئهنجامدانی
ڕاپرســییهكهی كوردســتان ،كۆمپانیای نهوتی
ڕوســی زهبــهالح (رۆســنهفت) ڕایگهیاند كه
بهبڕی یــهك ملیار دۆالر وهبهرهێنان دهكات
لهبۆڕی گازی سروشــتی كوردســتان ،بهاڵم تا
ئێستاش ههڵوێستی ڕوسیا ناڕوونه لهبهرامبهر
بابهتی ڕاپرسییهكه.
شهڕی كهركوك و جهنگ دژی دهوڵهتی
ئیسالمی

ئهو كێشــهیه لهههموو كێشــهیهكی تر زیاتر
واشــنتۆنی ســهرقاڵكردووه ،چونكــه ئهگهر
كــوردهكان بڕیاریاندا شــهڕی ســوپای عێراق
و میلیشیاكانی شــیعه بكهن ،ئهوا كاریگهری
زۆر خراپــی لهســهر شــهڕی دژی داعــش
دروســتدهكات ،چونكــه ئهوكاتــه بهغــداد
ناچاردهبێت هێزهكانی باڵوه پێبكات .ئهمهش
حكومهتی ناوهنــدی الواز دهكات لهبهرامبهر
ئامانجــی لهناوبردنــی ئــهو ڕێكخــراوه،
بــهاڵم ئهگهر كــوردهكان ئهوهیــان نهكرد و
عێراقییهكانیش لهشوێنی خۆیان وهستان و چیتر
پێشــڕهوهیان نهكرد بۆ ناوچــه جێناكۆكهكان
و ههوڵــی هاتنه نــاوهوهی ههولێریان نهدا،

ئهوا ههنگاوی دهستبهســهرداگرتنی كهركوك
لهنزمتریــن ئاســتدا دهبێت .ئهگــهر ئهوهش
ڕوینــهدا و جهنــگ بهرپابــوو ،دهوڵهتــی
ئیســامیش خاكێكی به پیتی دهستدهكهوێت
تــا مانۆڕه ســهربازییهكانی ئهنجــام بدات بۆ
كۆكردنهوهی خۆیان.
ههنــگاوی دهستبهســهرداگرتنی كهركــوك
لهالیــهن حكومهتــی عێراقهوه تــا ڕادهیهكی
زۆر خهونــی ســهربهخۆبوونی واڵتیانــی
لهباربــرد .ڕهنگه عێراقییــهكان ڕێزی زۆر له
كوردهكان بگرن و بهدوای چارهیهكەوەبن بۆ
ڕێككهوتن و گونجاندن لهگهڵ ههولێر لهپێناو
دابهشكردنی ســامان و سهرچاوهكانی واڵت.
گومانیشــی تێــدا نییه كه حزبــه كوردییهكان
لهكاتی ئێســتادا یهكتر تۆمهتبار دهكهن .بۆیه
ئاســان نییــه پێشــبینی ڕادهی جواڵنهوهیــان
بكرێــت .بهدڵنیایهوه بارزانــی و خێزانهكهی
ههنگاوی تر دهنێن لهو بارهیهوه.
سهرچاوه:

https://www.ida2at.com/the-holywar-of-oil-is-the-dream-of-kurds/independent-fading
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ئایا ڕیفراندۆمهكهی كوردستان
دهستكهوتهكانی كوردی لهباربرد له
عێراقی نوێ؟

شاناز هیرانی

پــاش گهشــهكردنی ڕهوتــه كوردییهكانــی دژ بــه سیاســهتهكانی
مهســعود بارزانــی ،بهتایبهتیــش لهالیــهن یهكێتــی و گــۆڕان و
حزبــه ئیســامییهكانەوە ،بــه تۆمتباركردنــی بازرانــی بــه ســوربوونی
لهســهر ئهنجامدانــی ڕیفرانــدۆم بــێ بیركردنــهو ه لــه دهرئهنجامــهكان و
كێشــهكانی لێدهكهوێتــهوه.
كوردهكان چاالكییهكی سیاســییان مومارهســه
كــرد ،كــه دژی زۆربــهی زۆری ڕژێمه یهك
لــهدوا یهكهكانــی عێــراق بــوو بهدریژایــی
یهك ســهدهی ڕابردوو .پشــكی خۆشــیان له
چهوســاندنهوه و گهمــارۆ و ســهركوتكردن
بهركهوتــووه وهك پێكهاتهكانــی تــری گهلی
عێــراق لهســهردهمی دیكتاتۆرهكانی حوكمی
عێراقیان كــردووه .بۆیه چهندین جار داوای
دامهزراندنی دهوڵهت نیشتمانێكی نەتەوەییان
كردووه تا كیانهكهیان بپارێزیت و ســهرجهم
مافهكانیشیان دهستبهر بكات ،بهاڵم نهیتوانیوه
واڵتێكی ســهربهخۆ بۆ خۆیان فهراههم بكهن
بــە پارچەكانــی تریانــەوە لــه ههریــهك له
كوردستانی توركیا و ئێران و سوریا.
دوای ڕوخاندنی حزبی بهعسی دهسهاڵتداریش
له  ،2003/9/4كوردهكان وهك الیهنێكی بهشدار
بوو لهپرۆسهی سیاسی دیموكراسی لهعێراقی
نوێ كهوتنه ناو مهســهلهكهوە و بهشداربوون
له نووســینهوهی دهستووری عێراقی فیدراڵی
و هەڵبژاردنــی پهرلهمانــی .بهمــهش مافــه
دهستوورییهكانیان دهستهبهركراوی حوكمێكی
فیدراڵیان بۆ فهراههم بوو كه لههیچ واڵتیكی
تر ،تهنانهت كۆنفیدراڵیش لهجیهاندا نهببوو.
تهنانهت چهند ناوچهیهكی تریشی خرایه سهر

جگه لهپاڕێزگای سلێمانی و دهۆك و ههولێر،
وهك شــاری كهركوك و دوزخوماتوو ،سنجار
و دهشــتی موســڵ و جهلــهوال و خانهقیــن.
ئهو ناوچانهی كه پێیاندهوترێت ناوچه كێشــه
لهســهرهكان ،كه له مادهی دهستوری 140دا
جێگیر كران و بههاوبهشی لهگهڵ حكومهتی
ناوهندی ئیداره دهدران.
بهمهش دهســتكهوتهكانی كــورد دوای 2003
ڕوونتــر بهدیاركهوت لهناوهوه و دهرهوهش،
ســهرهتاش وهرگرتنی پۆســتی ســهرۆكایهتی
كۆمار ،كه ســێ جــار دراوەته كــورد .جگه
لهپێدانــی چهندین پۆســت و پلــهی جیاجیا
لهناو حكومهتی ناوهند و دیاریكردنی بهشــه
بودجــهی ( )17%و داهاتی فڕۆكهخانهكان و
خاڵه سنورییهكان.
بــهاڵم چوار ســاڵ دهبێت نێوانــی حكومهتی
ناوهنــدی و ههرێمــی كوردســتان ســات بۆ
ســات خراپ دەبێت و ساتێك باش ،چهندین
جاریــش ناكۆكییهكان گهیشــتونهته ڕادهیهكی
مهترســیدار .تا دواجار ســهركردهكانی كورد
داوای ئهنجامدانی ڕیفراندۆم و جیابوونهوهیان
كــرد لهبهغداد .خهونی لهمێژینهی كورد بۆ
سهربهخۆبوون دووباره سهریههڵدایهوه.
ههڵوێســتهكان بــهردهوام لــه ههڵكشــان

و داکشــان دابــوون لهالیــهن ههریــهك لــه
ســهرۆكی ههرێمی كوردســتان و حكومهتی
ناوهند .ههرێم پێداگربوو لهسهر ئهنجامدانی
ڕیفرانــدۆم ســهرباری ئــهو ههموو پێشــنیاز
و داواكاریانــهی پێشــكهش كران بــۆ ئەنجام
نەدان یان دواخســتنی وادهكهی .دواجاریش
پهرلهمانــی عێــراق دهنگیانــدا به نایاســایی
بوونی ئهو ڕیفراندۆمهو هەڵوەشــاندنەوەی
ئهنجامهكانی.
لــهڕووی ئیقلیمیشــهوه ههریهك له توركیا و
ئێــران به ههڕهشــهیهكی گهورهیــان دانا بۆ
ســهر ئهمن و ئاسایشــی قهومی واڵتهكانیان.
لــهڕووی نێودهوڵهتیشــەوە بهههمانشــێوه
ڕهتكرایــهوه و وتهبێژی نهتهوه یهكگرتوهكان
ستیڤان دوجاریك لهبهیاننامەیەكدا ڕایگهیاند
كه (ئــهوه بڕیارێكــی تاك الیهنهیــه و زیان
بهو ههواڵنه دهگهیهنێت كه بۆ شكســتهێنانی
ڕێكخــراوی تیرۆریســتی داعــش دراوون)
داواشــی كــرد گفتوگۆیهكــی كــراوه لهنێوان
بهغداد و ههرێمدا بكرێت.
بــهاڵم ســهرباری ئــهو ههموو ههڵوێســتانه
نهرێنیانه ،كهچی مهســعود بهرزانی سهرۆكی
ماوە بەســەرچووی ههرێم ســوربوو لهســهر
ئهنجامدانی و بهڵێنیدا كه (ســنوره نوێیهكان

ژمارە ( )17-16ئابی 2016

95

“

مام جهالل فریا نهكهوت
ببینێت و بهبێ دهنگی و
لهناو ئهو ههموو مشتومڕهی
لهسهر جیابوونهوه دهكرا
ماڵئاوایی کرد و مەخابن
دەرفەتی بۆ نەڕەخسا
هاوسهنگهرەکانی لهئاکامە
مهترسیدارهكانی ئهو پرسه
ئاگاداربكاتهوه.
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بهخوێن دەنهخشــێنرێنهوه لهناوچهكه) ،ئهمه
بهپێــی لێدوانێكی بۆ ڕۆژنامــهی (حەیات)ی
لهندهنی.
بهمهش ڕیفراندۆم بووه داكوتانی دواین بزمار
لهتابوتی لهیهك تێگهیشــتن و ڕێككهوتنهكان
لهگــهڵ هاوبهشــانی دوێنــێ ،كــه بڕیاریاندا
وانهیــهك بدهنــه (جیابــووهكان)ی كــورد،
وانهیــهك كــه ئاســان نییه لهبیــری بكرێت،
چونكــه هــهر زوو پهرلهمانــی عێراقی خۆی
كۆكــردهوه و تا دهنگ بــدات بۆ دهركردنی
چهنــد بڕیارێــك .لهوانــهش داخســتنی
سنورهكانی ههرێم لهگهڵ واڵتانی دراوســـێ
و ڕاگرتنــی هێڵــی فڕۆكهوانی بــۆ ههرێم و
دهركردنــی چهنــد فهرمانێكــی دادگایكردن
بــۆ ئهندامانی كۆمســیۆنی ههڵبژاردنهكان له
ههرێمی كوردســتان و سهپاندنی ههژموونی
دهوڵهت بهســهر ناوچه كێشــه لهســهرهكان.
دهرئهنجامیش ڕهوانــه كردنی هێزی عێراقی
لێكهوتهوه بۆ شاری كهركوك و دوزخورماتوو،
ناوچهكانی تری ژێردهسەاڵتی پیشمهرگه ،كه
دوای هاتنی داعش كهوتبووه ژێردهستیان.
چونكــه بهڕوونــی دیاربــوو كــه ڕیفراندۆم
كێشــهكانی نێــوان الیهنــه كوردییهكانیشــی
قووڵتركــردهوه ،ئهمــه جگــه لــهو ڕۆڵــهی
ڕیفرانــدۆم ههیبــوو لــه ههڵكشــانی
ناكۆكییهكان لهگهڵ هاوبهشــهكان لهبهغداد.
دهرهاویشتهكانی ڕاپرسی كه مام جهالل فریا
نهكــهوت ببینێــت و بهبــێ دهنگــی و لهناو
ئهو ههموو مشــتومڕهی لهســهر جیابوونهوه
دهكــرا ماڵئاوایی کــرد و مەخابــن دەرفەتی
بــۆ نەڕەخســا هاوســهنگهرەکانی لــهئاکامە
مهترسیدارهكانی ئهو پرسه ئاگاداربكاتهوه.
كهركوك داهاتوو وێنه دهكات
ڕووداوهكانــی كهركوكیــش لــهم قهیرانــهی
دواییدا بــووه یهكێك له لوغمه چێنراوهكان،
چونكــه حكومهتــی عێراقــی دووبــاره

دهستیگرتهوه بهسهر ناوچه كێشه لهسهرهكان
و لهســهرووی ههمووشــیانهوه كهركــوك و
ناوچهكانــی ســنجار و خانهقیــن و مهخمور
و زومــار .ئهو ناوچانــه كه دوای حوزهیرانی
 2014كوردهكان لهدهســتی داعش دهریانهێنا
دوای شــهڕێكی خوێنــاوی .ئــهو ڕوداوانهش
بێهیچ بهرههڵســتییهك تێپهڕیــن لهئهنجامی
پاشهكشــهكردنی هێزهكانی پێشمهرگه .دوای
شەڕێکی سەخت و سەدان شەهید و بریندار.
ئــهو ڕووداوانــهی كهركــوك بوونــهخاڵــی
وهرچهرخــان له هاوكێشــهی پهیوهندییهكانی
نێوان حكومهتی بهغدا و ههرێمی كوردستان
و لهداهاتووی عێراقیش له چهندین ڕووهوه:
كۆنتڕۆڵكردنــەوەی كهركــوك و
.1
ناوچهكانــی تری كێشــه لهســهر :بووه هۆی
ســەرنەگرتنی ڕیفراندۆمهكهی كورد .چونكه
كوردهكان گرنگترین كارتی فشاری دانوستانیان
لهدهستدا لهگهڵ بهغداد و بهمهش سنورهكانی
نێوان ههرێم و حكومهتی ئیتحادی گهڕایهوه
بۆ پێش  2014و دهسهاڵتی كوردی تهنیا سێ
شــارهكهی كوردســتان (ههولێــر و دهۆك و
سلێمانی) ،بەدەستەوە مایەوە .دواتر بههۆی
ئهو بارودۆخه خراپــهی ئابووری و دابهزینی
نرخــی نــهوت و لهدهســتدانی ســهرچاوه
نهوتییهكانــی كهركوك و پشــتیوانی نهكردنی
نێودهوڵهتــی ،ئــهوا زۆر ئهســتهمه كــورد
بتوانێــت دهوڵهتێك بۆ خۆی دروســت بكات
لهداهاتوودا.
 .2ڕووداوهكانــی كهركــوك :ڕووداوهكانــی
كهركــوك بااڵنســی هێــز و هاوكێشــهی
پهیوهندییهكانــی نێــوان بهغــداد و ههولێری
شــكاندهوه بــهالی حكومهتــی بهغــداد دا،
چونكه پێش ڕووداوهكانی كهركوك كوردهكان
مهرجــی پێشــوهختهیان دادهنــا بــۆ هــهر
گفتوگۆیهك به پێــی دهرئهنجامی ڕیفراندۆم

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

یەکەیەکی سوپای عێراق

و به ئاڕاســتهی گهڕان بهدوای پهیوهندییهكی
نــوێ لهگهڵ بهغــداد و ڕهتكردنــهوهی ههر
داڕشــتنێك لهســهر هاوبهشــی كۆن .پاشان
وتووێژكردن لهبــارهی فاكتهرێك بۆ بهریهك
كهوتنــی هــهردووال .كهچــی لهكاتێكــدا
بهغــداد داوای ههڵوهشــاندنهوهی ئهنجامــی
ڕیفرانــدۆم دهكات پێش دهســتپێكردنی ههر
گفتوگۆیــهك ،كــه پێویســته لهســهر بنهمای
پاراســتنی یهكپارچهیــی خاكــی عێــراق و
ســهروهریهكهیهتی لهچوارچێوهی دهستوور و
هاوبهش بوون لهنێوان ههردووال .بۆیه دوای
ڕووداوهكان ههڵوێســتی حكومهتی ناوهندی
بههێزتــر بوو بــهراورد به پاشهكشــهكردنی
كارتێكەری ههرێمی كوردســتان ،بهتایبهتیش
دوای بێالیهنــی ئهمهریــكا و دژایهتی كردنی
هێــزه ئیقلیمیــهكان و ڕهتكردنهوهی لهالیهن
واڵتانــی نێودهوڵهتــی .كــه زۆر بهڕوونــی
لــه ڕهزامهندبوونــی مهســعود بهرزانــی
بهدیاركــهوت لهســهر گفتوگۆكــردن لهگــهڵ
بهغــداد دوای داوای ئهمهریــكا .ئهمهش واتا
داڕشــتنی وتوێژهكان لهسهر بنهمای هاوبهش
بــوون لهنێوان ههردووال و لــه چوارچێوهی
پاراستنی یهكپارچهیی خاکی عێراق ،سهرباری
ئاستهنگ و بهربهسته گهورهكانی ڕووبهڕووی
دهبێتهوه.
 .3دوای ڕووداوهكانــی كهركــوك ڕادهی
دابهشــبوون و ناكۆكییــهكان زیاتــر بــوون
پــاش گهشــهكردنی ڕهوتــه كوردییهكانــی

دژ بــه سیاســهتهكانی مهســعود بارزانــی،
بهتایبهتیــش لهالیــهن یهكێتــی و گــۆڕان و
حزبــه ئیســامییهكانەوە ،بــه تۆمتباركردنی
بازرانــی به ســوربوونی لهســهر ئهنجامدانی
ڕیفراندۆم بێ بیركردنهوه له دهرئهنجامهكان
و كێشــهكانی لێدهكهوێتــهوه .ئــهو
دابهشــبوونهش لهســهر بڕیــاری دواخســتنی
ههڵبژاردنهكانــی ســهرۆكایهتی و ههرێمــی
كوردســتان ڕهنگیدایــهوه .كــه بڕیاربــوو له
تشــرینی دووهمــی  2017ئهنجــام بدرێــت.
ئهمهش پرســیار لهبارهی داهاتووی مهسعود
بارزانــی و شــهرعیهتی بهردهوامبوونــی
دروستدهكات دوای كۆتاییهاتنی ویالیهتهكهی
له زیاتر له دوو ســاڵ .ههروهها چارهنووسی
پهرلهمانیــش .دواخســتنی ههڵبژاردنهكان بۆ
كاتێكــی نادیــار ڕهنگدانــهوه لهســهر ڕادهی
جۆش و خرۆشــی جهمــاوهر دهســهلمێنێت
بهرامبــهر بــه دهرئهنجامهكانــی ڕیفرانــدۆم
لهسهر ئهرزی واقیعدا.
 .4كۆنترۆڵكردنــهوهی ناوچــه جێناكۆكهكان
لهالیهن حكومهتــی ناوهندییەوە :مانای ئهوه
نییه كێشــهی بهغداد و كوردســتان چارهسهر
بووه ،چونكه ئهمه واتای سهركهوتنێكی تری
ســهربازی نییه كه وابكات ڕادهی دابهشبوون
لهنێــوان كــورد و پێكهاتهكانی تــری عێراقی
درووســت بكات ،چونكه كورد نەک بهشێكی
ســهرهكی گهلــی عێراقن ،بهڵكــو ئهمه تهنیا
بــۆ پاراســتنی یهك پارچهیی خاكــی عێراقه.

بۆیــه چارهســهركردنی كێشــهی كوردســتان
و داماڵینــی فتیلــی بۆمبهكــهی ڕیفرانــدۆم
پێــش تهقاندنــهوهی ،پێوســتی بــه دانایی و
حیكمهتێكــی زۆر ههیــه لهالیهن ســهرجهم
الیهنهكانی تری هاوكێشــه سیاسییهكان ،ئینجا
چ لهالیهن كوردهوه بێت یان لهالیهن نوخبهی
سیاســی عێراقییەوە .پێویسته ههموو الیهك
كار بكات لهســهر بهدیهێنانی ســهقامگیری و
پاراســتنی هێمنــی لهو ناوچانــهی هێزهكانی
عێراق دهستیان بهسهردا گرتووه و ڕێگهنهدان
بههــهر پێشــێلكارییهك دژی كــوردهكان و
گهڕاندنهوهی ئــهو كوردانهی لهڕووداوهكانی
كهركــوك ماڵی خۆیان جێهیشــتووه .ئهمهش
به مهبهســتی خۆ الدان لهتوندوتیژی تایفی و
ڕاســتكردنهوهی ئهو هەاڵنهی له هاوكێشهی
عێراقدا دروســت بوون ،كه لهســهر پشــك
پشــكچی تایفــی دروســتبووه و بۆتــه هۆی
درووســتبوونی چهندین كێشــه و قهیران بۆ
عێــراق و لهوانهش جیابونهوهی كوردســتان.
جگه له ههڕهشــه بهردهوامهكانی ڕێكخراوی
داعش.
بۆیــه قۆناغــی دوای ئــهو ڕووداوانــه زۆر
ههستیاره و پێویسته ههموو الیهك كار بكهن
بۆ پشتگیری كردن له پهیوهندییهكی سروشتی
نێــوان ههموو پێكهاتهكان و ڕاســتكردنهوهی
ههڵهكانی ڕابردوو.
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دیدار و چاوپێكەوتن

حکومەتى عێراقى دێت و کەرکوک داگیردەكات ،برادەرانى سەر بە پارتی
دیموکراتى کوردستانیش کۆمیتەى یەکێتى نیشتمانى لە زاخۆ دەسوتێنن،
ئەمانە دیمەنێکى زۆر سەیرن و پێویستە بەتوندترین شێوە ئیدانەبکرێت

ئا :شادى

سەعدى ئەحمەد پیرە  :ئەندامی مەکتەبی سیاسی و
وتەبێژى یەکێتیی نیشتامىن کوردستان

لــە بنەڕەتــدا سیســتمى حوکــم لــە هەرێمــى کوردســتان پەرلەمانــى
بــووە ،ئەگــەر پەرلەمانیــش نەبووبێــت ،نادەســتوورى بــووە ،چونکــە لــە
مــادەى 13ى دەســتوورى عێــراق ناتوانرێــت لــە بەشــێکى عێراق ،سیســتم
پەرلەمانــى بێــت و لــە بەشــێکى تــرى ســەرۆکایەتى بێــت،

ئاشکرایە هەموو فراکسیۆنەکان بۆ یەکەمجار
لەنــاو هۆڵى پەرلەمــان کۆبوونەوە ،تەوەرى
ســەرەکى کۆبوونەوەکــە خوێندنــەوەى
نامەى (مەســعوود بارزانــى) بوو ،بۆ ئەوەى
دەستلەکارکێشــانەوەى خــۆى ڕابگەیەنێت و
دەســەاڵتەکانى دابەشبکات ،بەاڵم لەدواجاردا
بینیمــان چەندیــن کاردانــەوەى بــەدواى
خۆیداهێنا ،هەندێک لە هاوواڵتیان ناڕەزایی
خۆیان بەچەندین شــێوەى جیاواز دەربڕى و
هێرشــکرایە سەر ڕۆژنامەنووسان لەناوەوە و
دەرەوەى پەرلەمــان ،هەروەها هەڵیانکوتایە
ســەر بارەگاى یەکێتى نیشــتمانى کوردستان
لــە زاخــۆ و ســووتاندییان ،بــۆ قســەکردن
لەســەر ئەم بابەتانــە و ڕەوشــی کەرکووک
و ناوچەکانــی دیکە ،کوردســتان دیپلۆماتیک
چاوپێکەوتنێکــی لەگــەڵ (ســەعدى ئەحمەد
پیرە) ،ئەندامی مەکتەبی سیاســی و وتەبێژى
یەکێتیی نیشتمانیى کوردستان کردووە.
* خوێندنــەوەى بەڕێزتــان چییــە ،بــۆ
کۆبوونەوەکانى پەرلەمان و خوێندنەوەى نامەى
(مەســعوود بارزانى) و دەستلەکارکێشانەوەى
لە پۆستى سەرۆکایەتى هەرێم؟
سەعدى ئەحمەد پیرە :لەڕاستیدا خوێندنەوەى
ئەو نامەیــە لەالیەن (مەســعوود بارزانى) و
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دەستلەکارکێشانەوەى لە پۆستى سەرۆکایەتى
هەرێم ،کارێکى باشبوو بۆ خودى (مەسعوود
بارزانــى) ،لەکاتێکــدا بەشــێکى زۆرى
کێشــەکان ،بەهۆى مانەوەى بوو لە پۆســتى
ســەرۆکایەتى هەرێم ،بۆ نمونە ئەو قسانەى
کە هەمیشــە دەوترا ،ســەرۆکى هەرێم نییە
و ماوە بەســەرچووە و نایاساییە ،بەم نامەیە
ئاماژەى بەوەکرد ،کە ئامادەنییە ماوەکەى بۆ
درێژبکرێتەوە و بەردەوام بێت لەم پۆستە.
لەالیەکــى تــرەوە ئامــاژەى بەوەکــرد ،کــە
سیســتمى حکومڕانى لە هەرێمى کوردستان،
سیســتمێکى پەرلەمانییــە ،ئەمەش بە نزیکى
کۆتاییپێهاتــووە ،کــە لە بنەڕەتدا سیســتمى
حوکــم لــە هەرێمــى کوردســتان پەرلەمانى
بــووە ،ئەگــەر پەرلەمانیــش نەبووبێــت،
نادەســتوورى بووە ،چونکــە لە مادەى 13ى
دەســتوورى عێــراق ناتوانرێت لە بەشــێکى
عێــراق ،سیســتم پەرلەمانــى بێــت و لــە
بەشــێکى ترى ســەرۆکایەتى بێــت ،بۆیە بە
دووبــارە دابەشــکردنەوەى دەســەاڵتەکانى
بەســەر پەرلەمان و دامەزراوە دادوەرییەکان
و ســەرۆکایەتى ئەنجوومەنــى وەزیران ،ئەو
مەسەالنە کۆتاییان پێدێت.
* «لەدواى دەستلەکارکێشانەوەى (مەسعوود

بارزانــى) قۆناغێکــى نوێی گفتوگــۆ لەنێوان
الیەنــە سیاســییەکان دەســتپێدەکات ،بــۆ
چارەســەرکردنى ئــەو کێشــە و گرفتانەى لە
هەرێمى کوردستان دا هەیە»؟
ســەعدى ئەحمــەد پیــرە :لەئێســتادا هیــچ
بیانوویــەک نەماوە ،بۆیە هەموو الیەنەکان و
پەرلەمان دەتوانن پێکەوە دابنیشن و گفتوگۆ
بکەن ،بۆ چارەسەرکردنى کێشەکانى هەرێمى
کوردستان.
* لەگەڵ ئەوەى حکومەتى ناوەندى لەدواى
ڕیفراندۆمى هەرێمى کوردستان وەک خۆیان
دەڵێــن ،چەندیــن ڕێکارى یاســایی بەرامبەر
بەهەرێمــى کوردســتان گرتەبــەر لــەدواى
دەستلەکارکێشــانەوەى (مەســعوود بارزانی)
یــش بینیمان لە زاخۆ بارەگاو ڕادیۆى یەکێتى
نیشتمانى کوردستان و مەکۆى گۆڕان سوتێنرا،
ئایا ئــەم کاردانەوانە لە پاى چییە ،لەکاتێکدا
(مەســعوود بارزانى) بەویستى خۆى وازى لە
پۆستەکەى هێناوە؟
ســەعدى ئەحمەد پیرە :نابێت ئەم مەسەالنە
پێکــەوە ببەســتینەوە ،من لــە کاتى خۆى و
لەجێــى خۆى ســووتاندنى بــارەگاى یەکێتى
نیشــتمانى کوردســتان لە زاخۆم ئیدانەکرد و
وتــم :حکومەتــى عێراقى دێــت و کەرکوک
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داگیــردەكات ،برادەرانــى ســەر بــە پارتــی
دیموکراتــى کوردســتانیش کۆمیتــەى یەکێتى
نیشــتمانى لــە زاخــۆ دەســوتێنن ،ئەمانــە
دیمەنێکى زۆر سەیرن و پێویستە بەتوندترین
شــێوە ئیدانەبکرێت ،کاتێــک ئێمە وەاڵممان
دایــەوە ،لــە ســەرجەم دامــەرزاوە حکومى
و حزبییــەکان لــە هەرێمــى کوردســتان
ڕوونکردنەوە باڵوکرایەوە و ئیدانەکرا.
من پێموایە ناوزەندکردنى ئەوکارەى لە زاخۆ
ڕوویدا ،کارێکى خۆڕســک نییە ،ئێمە کادرى
حزبیــن دەزانیــن خەڵک چۆن خۆپیشــاندان
ڕێکدەخــات ،چۆن ئەوکارانــە دەکات ،واتا
بە خۆڕســککردنى هەندێک دیمەن پێویستى
بە لێکۆڵێنەوە هەیە ،لەکاتێکدا ئەو کەسانەى
ئەمکارەیــان ئەنجامــداوە ،لــە کەناڵەکانــى
تەلەفزیۆن وێنەیان گیراوە ،بۆیە لێکۆڵینەوە و
هێنانیــان بۆ بەردەمى دادگا و دادگایکردنیان
کارێکى ئاسانە.
دادگایکردنیــان بــۆ دوو خــاڵ دەگەڕێتەوە،
یەکێکیــان ئەوەیــە ،کە ئەمە ســەرپێچییەکى
یاســایی زۆر قوڵە ،لەکاتێکدا هیچ شــتێک لە
زاخــۆ ڕووینــەداوە ،نە (ڕابــوون مەعروف)
لــە زاخۆ بووە ،نــە پەرلەمان لە زاخۆ بووە،
خاڵێکى تریــش ئەوەیە ،کە بارەگاى یەکێتیى
نیشــتمانیى پێگەیەکــى یاســایی و مەعنەوى
خۆى هەیە و هاوپەیمانە ،لەکاتێکدا لەوبەرى
ڕووبــارى (دیجلــە) پێشــمەرگەکانى یەکێتى
شەڕیاندەکرد لەدژى ئەو هێرشەى کە عێراق
بەرامبەر بەو ناوچەیە کردى ،بەاڵم لە جیاتى
سووپاسکردنى هێزەکانى یەکێتى نیشتمانى و
پێشمەرگەکان ،بچیت بارەگاکەیان بسوتێنیت!
پێموایــە ئەمــە کولتوورێکــى ســەقەتە،
لەهەمانکاتــدا کولتوورى بارەگا ســووتاندن و
تااڵنکردن ،کولتوورێکى کوردى نییە ،کە ئەمە
چەندینجــارە لەوکاتانــەدا دووبارە دەبێتەوە،
پێویستە ئەم جۆرە کولتوورە بنبڕبکرێت.

ئــەوەش کــە لــە پەرلەمــان ڕوویــدا ،مــن
هیــچ ڕێگرنیــم لــەوەى ،کە چــۆن گفتوگۆ
دەکرێت ،بەاڵم شــێوەی گواستنەوەى کۆنگرە
ڕۆژنامەوانییەکــەى (ڕابــوون مەعــروف)
هەڵەبوو ،کە هەندێک وشــەى نەشــیاو وترا
بەرامبــەر کەســایەتى تایبــەت ،لەکاتێکــدا
نابێــت ئەندامــى پەرلەمان ئەوجۆرە وشــانە
بەکاربهێنێــت ،بێگومانیــش کاردانــەوەى
برادەرانــى پارتــى لەســەر ئەو مەســەلەیە،
کاردانەوەیەکــى تووندبــوو ،بەتایبەتــى لــە
ڕۆژێکدا کە ڕۆژێکى خۆشنەبوو بۆ (مەسعوود
بارزانى) ،چونکە لە وتارى دواى کۆبوونەوەى
پەرلەمــان دیاربــوو ،کــە چەنــد کاریگــەرى
لەسەرى هەبووە.
* لەگــەڵ ئــەو گــرژى و ئاڵۆزییانــەى لــە
پەرلەمانى کوردســتان ڕوویدا ،پێشــتریش کە
ڕیفراندۆم لە هەرێمى کوردستان ئەنجامدرا،
بــاس لەوەکــرا ،کــە کــورد دۆســتەکانى
لەدەســتداوە ،لەمکاتەدا کە کورد دۆستەکانى
لەدەستداوە ،لە پەرلەمانى کوردستان پشێوى
و دووبەرەکــى لەنێــوان الیەنە سیاســییەکان
هەیە ،کەواتە پێویستە هەڵوێستى کۆمەڵگەى
نێودەوڵەتى لەمبارەیەوە چی بێت ،لەکاتێکدا
لە ڕۆژنامــەو گۆڤارەکانى واڵتانــى دەرەوە،
بــاس باســی پەرلەمــان و ئــەو پشــێوییەیە
کــە لەنێــوان پەرلەمانتارانــدا ڕوویــداوە لە
پەرلەمانى کوردســتان ،کە دەڵێن «پێویســتە
کورد لە ئێستادا یەکگرتووتر بێت»؟
ســەعدى ئەحمــەد پیــرە :مــن پێموایــە
باڵوکردنەوەى شــتێکى وەهــا ،کارێکى باش
نییە ،ئەگەر بۆ ڕسواکردنى ئەو کەسانە بێت،
کە هەڵیانکوتاوەتە ســەر پەرلەمان و بارەگاى
یەکێتییان ســووتاندووە ،دەگونجێت دادگایى
بکرێن ،بەاڵم باڵوکردنەوەى لە سایتى فەڕمى
و هانابردن بۆ تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان کارێکى
نادروستە.

“

من پێموایە
ناوزەندکردنى ئەوکارەى
لە زاخۆ ڕوویدا،
کارێکى خۆڕسک
نییە ،ئێمە کادرى
حزبین دەزانین خەڵک
چۆن خۆپیشاندان
ڕێکدەخات ،چۆن
ئەوکارانە دەکات،
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ئەوەى لە پەرلەمان ڕوویدا ،کە لەنێوان الیەنە
سیاسییەکانیشــدا نەبوو ،بەڵکــو کارەکتەرێک
بــوو هــات و ویســتى ببێــت بــە پاڵەوانى
چاکســازى ،کــە (ڕابــوون مەعــروف) بوو،
کۆمەڵێکیش نەیانتوانى بۆ ماوەى ســەعاتێک
ئــارام بگرن و گــوێ لە بابەتێک ،کە بە دڵى
ئەوان نییە ،پێشــموایە ئەوانــە ڕێکخراون و
خۆڕســک نین ،هاتن و بەســەر پەرلەمانیان
دادا ،جێگــەى لێکۆڵینــەوە و ئیدانەکردنــە،
بۆئــەوەى ئەم پەرلەمانــە پەرلەمانێکى ئازاد
بێت ،باســى ئێمــە لەمە نییە ،بەڵکو باســی
ئێمــە ئەوەیە ،کە هەریەک لە حکومەتەکانى
ئێــران و تورکیــا و عێراق هــاوکارى یەکترى
دەکــەن ،بۆ ئەوەى خەونــى کورد لەناوببەن
و واڵتەکەى خاپوور بکەن و دابەشــیبکەن و
داگیری بکەن ،بــەاڵم ئێمەش لە الى خۆمان
شــەڕى یەکترى دەکەین و بەدەســتى خۆمان
خەریکیــن ئەوکارەیــان بــۆ ئەنجامدەدەیــن
و ئــەوان هیــچ ئەزیەتێک ناکێشــن ،پێموایە
ئەمە مایــەى دڵتەنگى و نیگەرانى و گریانە،
کە خــودى خۆمــان داخوازییەکانــى دوژمن
جێبەجێدەکەیــن ،لەڕێگــەى ئــەو ناکۆکیــی
و ســەنگەربەندییە بێمانایــەى دژى یەکتــر
دەیکەین ،بەو کولتوورە ســەقەتەى هەمانە،
کە بەردەوام باســی دیموکراســی و بیروڕاى
جیاواز دەکەین ،بەاڵم تەحەمولى دوو قســە
ناکەین ،کە بەدڵمان نییە.
* چارەنوســی ئەنجومەنــى بــااڵى سیاســی
کوردســتان ،دواى وازهێنانــى (مەســعود
بارزانى) چى لێدێت ،لەکاتێکدا ئەنجومەنەکە
بــە ئامادەبوونــى (مەســعوود بارزانــى)
کۆبونەوەى ئەنجامدەدا ،لــەدواى وازهێنانى
(مەسعوود بارزانى) ئەنجومەنى بااڵى سیاسی
کوردستان کۆبوونەوە ئەنجام دەدا؟
ســەعدى ئەحمەد پیــرە :نەخێر ئــەو بابەتە
لەگــەڵ ئەنجامدانــى ڕیفرانــدۆم تەواوبووە،
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لەکاتێکــدا ئــەو بابەتــە بــۆ ئەنجامدانــى
ڕیفراندۆم بوو ،ئەوکاتە دوو بیرۆکە هەبوو،
یەکێکیــان ئەوەبــوو ،کە شــانەیەکى قەیران
دروســتبکرێت ،بۆ هاریکارکردنى حکومەت،
کە بریتى بێت لەو سکرتارییەتەى کە لیژنەى
بــااڵى ڕیفرانــدۆم لــە کۆندا هەیبــووە ،یان
ئەنجومــەن و دەســتەیەک دروســتبکرێت،
بەناوى (دەســتەی سیاســی بەدواداچوون بۆ
کاردانەوەکانــى دواى ڕیفراندۆم) ،بەاڵم ئەو
کاردانەوەیــەى لــەالى کۆمەڵێــک خەڵــک و
هەتا الى یەکێتیش دروســتبوو ،تەفســیرێکى
نزیک لە ڕاستیبوو ،بۆیە بابەتى ئەنجوومەنى
سیاسی کۆتاییپێهات.
* لــەدواى ڕووداوەکانــى  16ئۆکتۆبــەر و
هێرشــی ســووپاى عێراق و حەشدى شەعبی
بۆ ســەر کەرکــوک و ناوچە دابڕێنــراوەکان
و ئــەو ئاڵۆزییانــەى لە هەرێمى کوردســتان
پێکهــات ،ئەمەریــکا و واڵتانــى دەرەوەو
نەتــەوە یەکگرتووەکان بە گشــتى بێدەنگیان
ڕاگەیانــدو پشــتیان لە کورد کــرد ،بەاڵم لە
ئێستادا ئەمەریکا ڕایگەیاندووە ،کە پشتیوانى
لــە (بارزانــى) دەکات ،بــەوەى کە دەســتى
لەکارکێشــاوەتەوە ،پێتوایــە ئــەم پشــتیوانى
و پاڵپشــتییە لــە ئێســتادا ،چ کاریگەرییەکى
دەبێت لە دانوستانى نێوان هەرێم و بەغداد،
پێتوایە ئەمەریکا چ ڕۆڵێکى کاریگەر دەبینێت
لەم نێوانەدا؟
ســەعدى ئەحمەد پیــرە :ئەمەریــکا دەڵێت
«بارزانى کارێکى باشــیکردووەو دەستخۆشی
لێدەکات ،کە وازیهێناوە» ،دەڵێت «پشتیوانى
دەکەیــن لــە (نێچیرڤــان بارزانــى و قوبــاد
تاڵەبانــى) ،بــۆ بەڕێوەبردنــى کارەکانیــان و
سەرخستنى گفتوگۆ لەگەڵ عێراق» ،پێشموایە
کارەکــەى بە جددییە ،ئێمە زۆر بەدبەختین،
چونکە کاتێک ئەمەریکا بە جێگرى سەرکۆمار،
وەزیرى دەرەوە ،گــەورە پیاوانى ئەمەریکاو
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واڵتانــى ئەوروپــا ڕۆژانە دەهاتنــە هەرێمى
کوردســتان ،بــە هەندمــان وەرنەدەگرت و
تەنانەت بەشێوەیەکى زۆرباش پێشوازیشمان
لێنەدەکردن ،بەاڵم لە ئێســتادا بە نامەیەکى
وەزارەتى دەرەوەى ئەمەریکا زۆر دڵخۆشین،
بۆیــە پێموایە دەبێت ئــەو نامەیە بە جددى
وەربگیرێت ،ئەگەر ڕێز لەو نامەیە نەگیرێت،
لەداهاتــووش ڕێز لە شــتەکانى تــر ناگرین،
چونکــە واڵتێکى گــەورەى وەکــو ئەمەریکا
لەخۆڕا نامە نانوسێت و ڕوونکردنەوە نادات.
* لەئێستادا پێویستە چى بکرێت ،بۆئەوەى بە
تــەواوى یەکێتى ناوماڵى کورد یەکبخرێتەوە،
کورد دۆستەکانى بەدەستبهێنێتەوە؟
ســەعدى ئەحمەد پیــرە :پێموایە ئەو نامەیە
دوو کارى گرنگــى ئەنجامدا ،یەکەم پێیوابوو
پرۆســەى دەستلەکارکێشــانەوەى (مەســعود
بارزانى) لە پۆســتەکەى کارێکى دروســتبوو،
هەروەهــا وەاڵمێکى دروســتیش بوو بۆ ئەو
کەســانەى ،کــە باســی حکومەتــى ڕزگارى
نیشــتمانى دەکەن ،گوایە کەس پێشــوازى لە
هەرێمى کوردستان ناکات و بەڵکو ئەوان ببنە
فریــادڕەس ،پێموایە ئەمە تەنهــا بابەتێکبوو
بــۆ بەالڕێدابردنى کێشــەکان ،ئەگەرنا ئەگەر
بتەوێــت گۆڕانکارى لــە حکومەتدا بکەیت،
دەبێــت بــە دەنگــى پەرلەمــان بیکەیــت،
کە پێویســتى بە دوو لەســەر ســێى دەنگى
پەرلەمــان هەیە ،لەڕووى ژمارەییەوە ممکن
نەبوو ،بۆیــە پێموایە ئەو نامەیەى ئەمەریکا
یەکالیکــردەوە ،کە کۆمەڵگــەى نێودەوڵەتى
وەکو پێشــوو پشــتیوانى لە ئیدارەى ئێســتا
دەکات ،بــەاڵم ئیــدارەى ئێســتا دەبێــت
ئــەوە بزانێت ،کە کۆتا چانســێتى ،ناتوانێت
بەردەوام بێت لەسەر ئەو شێوە سیاسەتە.
* ئاشــکرایە (مەســعوود بارزانــى) دواى
بێدەنگییەکــى زۆر ،لــە مــاوەى ڕابــردوودا
بەیاننامەیەکــى باڵوکــردەوە ،بــەاڵم هیــچ

بەرچــاو ڕوونییەکــى تێدانەبــوو ،یــان هیچ
نەخشــە ڕێگەیەکى تێدانەبوو ،بۆ بارودۆخى
ئێســتاى هەرێمى کوردســتان ،بەتایبەتى بۆ
کەرکوک و ناوچە دابڕێنراوەکان؟
ســەعدى ئەحمەد پیــرە :بەداخەوە لەماوەى
ڕابــردوودا ،بارودۆخى هەرێمى کوردســتان
لەو ئاستە بەرزە باوەڕپێکراوە نێودەوڵەتییەوە
هاتۆتە ســەر ئــەوەى ،کە بزانین حەشــدى
شــەعبی لــە کوێ هاتــووە و کــێ ڕەوانەى
کــردووە ،لەکاتێکــدا بەشــێکى تەرککــراوە
و گواســتراوەتەوە بــۆ دوو کەناڵــى میدیایی
خــراپ ،کــە کەناڵــى ڕووداو و  ،K24کــە
بەڕاســتى ڕۆڵێکى خراپ دەبینن لە تۆقاندن
و بێئومێدکردنــى خەڵــک ،لەهەمانکاتــدا
چەندیــن بەیانــى خــراپ باڵودەکەنــەوە،
بۆنمونــە پەنجــەى تۆمــەت بۆ بەشــێک لە
ئەندامانــى یەکێتى ڕادەکێشــن و تاوانباریان
دەکەن بە خیانەتکردن ،هەروەها یەکەى 70
لە فەرماندەى هێزى پێشــمەرگە دەردەکات،
لەکاتێکــدا ئەمیندارى وەزارەتى پێشــمەرگە
دەڵێت «ئێمە ئاگامان لەو بابەتە نییەو قسەى
وەهامــان نەکــردووە» ،دەبوو (مەســعوود
بارزانى) پێش وتارەکەى لێکۆڵێنەوەى بکردایە
لەســەر ئەم قســانە ،تاکو ئاشکرا ببێت ،کێ
ئەو قســانەى کردووە ،چونکە لەم حاڵەتەدا
هەرێمى کوردســتان بێ خاوەنى پێوەدیارە،
ڕاســتە ئێمــە لــە کوردســتان کاردەکەیــن،
بــەاڵم دەبێــت چوارچێوەیەکمــان هەبێت و
بزانیــن چ بەرپرســیارێتیەکمان هەیــە ،ئەمە
بارودۆخێکە کە پێموایە (مەســعود بارزانى)
لــە ناوەڕۆکــى نامەکەى باســی هیچکام لەم
بابەتانــەى نەکــردووە و شــتێکى نوێی تێدا
نییــە ،بۆیــە پێموایە ئەم بارودۆخەى ئێســتا
پێویســتى بە وتارێکى بەهێزتر هەبووە ،کە
ببووایــە چوارچێوەیەک بۆ هەموو ئەو کار و
هەڵوێستانەى کە ئەنجامدراوە ،چونکە تەنها

“

بەداخەوە لەماوەى
ڕابردوودا ،بارودۆخى
هەرێمى کوردستان لەو
ئاستە بەرزە باوەڕپێکراوە
نێودەوڵەتییەوە هاتۆتە
سەر ئەوەى ،کە بزانین
حەشدى شەعبی لە
کوێ هاتووە و کێ
ڕەوانەى کردووە،
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چــارە ئەوەنییە ،کە الیەنێک تۆمەتباربکەم و
الیەنێک بە باش بزانم.
کێشــەکە لــە دەنگــۆى هــەر یەکێــک لــەم
کەنااڵنەیــە ،کــە شــەوى  16/15دەوتــرا:
خۆبەخــش لــە دهــۆک و چەندیــن ناوچەى
تــرەوە هاتووە ،ئەو بــرادەرەى لە کەرکوک
ڕووماڵــدەکات دەگریــەت و فرمێســکى
تیمســاحى بەردەداتەوە و گوایە کورد حەیای
چووە و گوایە لە سنجار ئیزیدییەکان خیانەتیان
کــردووە ،بۆیە ئەم دووڕووییە لە سیاســەتدا
پێویستە سنوورێکى هەبیت ،لەکاتێکدا بەناوى
هەرێــم و حزبێــک لە هەرێم قســەدەکات،
بۆیە ئەگەر بمانەوێت برینەکان سارێژبکەین،
دەبێت هەمــوو گەنجەکان کۆبکەینەوە پێیان
بڵێیــن «هــاوکارى و سیاســەت و گفتوگۆ و
ناکۆکى بەوشێوەیە نابێت» ،ڕاستە ڕیفراندۆم
مەبەســت و ئەنجامــى خــۆى نەپێــکا ،بۆیە
دەبێــت لەبەرامبەر ئەوە وەاڵمێکمان هەبێت
بــۆ خەڵک ،کــە پێموابوو هەمــوو ئەمانە لە
وتارەکــەدا باســدەکرێت ،بــەاڵم بەداخــەوە
باسنەکراوە.
* ئەندامێکــى مەکتەبــی سیاســی یەکێتــى
نیشــتمانى کوردســتان دەڵێــت «پێشــتر
پارتیمان ئاگادارکردۆتەوە ،لە مەترســییەکانى
ئەنجامدانــى ڕیفراندۆم لــە کەرکوک» ،بەاڵم
بۆچــى ســەرکردایەتى یەکێتــى نیشــتمانى
کوردســتان بــەوە ڕازینەبوو ،کــە ڕیفراندۆم
دوابخەن؟
ســەعدى ئەحمــەد پیــرە :مــن ئــاگادارى
قســەکانى ئەو ئەندامە بووم ،ئەو برادەرەى
مەکتەبی سیاســی زۆر بەکەمى قســەدەکات
و تەنهــا کارى ڕەخنەگرتنە ،لە کۆبوونەوەدا
بــە پارتــى دیموکراتــى کوردســتان وتراوە:
کــە ئێمــە دەستپێشــخەرى نێودەوڵەتــى و
گفتوگۆ بەباشــتر دەزانین ،لەهەمانکاتدا ئەو
نامەیــەى وەزیــرى دەرەوەى ئەمەریکامــان
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بــە هەمــوو کەمووکوڕییەکانەوە پێباشــترە،
لــە ڕیفراندۆمێــک کە نەزانیــن ئەنجامەکەى
چۆن دەبێت ،ئەمە لە هەموو کۆنوســەکاندا
نوســراوە ،پێویســت ناکات هەر کەسێک بە
ویســتى خۆى قســەبکات و وەکو نهێنییەکى
زۆر قورس بیفرۆشێت بە خەڵک.
* (مەســعوود بارزانى) پێــش ڕیفراندۆم لە
چاوپێکەوتنێکــى لــە بەشــی فارســی کەناڵى
 BBCدا وتبــووى :هیواداریــن لــە کەرکوک
ڕووبەڕووى شەڕ نەبینەوە ،واتا ئەو پێشبینى
ئەوەى دەکرد ،کە لە کەرکوک شــەڕبکرێت،
دواى ڕیفراندۆمیــش بینیمــان لــە کەرکــوک
شــەڕکراو ئەویش نە وەک فەرماندەى گشتى
هێــزى پێشــمەرگە ،نە وەک ســەرکردایەتى
سیاسی ،هیچ ڕۆڵێکى نەگێڕا لەم شەڕەدا؟
ســەعدى ئەحمەد پیــرە :مــن پێموایە لەناو
یەکێتــى و پارتیش ،خەڵــک هەبوو کە ڕۆڵى
خراپــى هەبوو ،لــە ئەنجامدانــى ڕیفراندۆم
لــە ناوچــە دابڕێنــراوەکان و ناوچــە کێشــە
لەســەرەکان ،لەکاتێکــدا پێشــتر بڕیارێــک
وەرگیرابــوو ،کە ناوچە کێشــە لەســەرەکان
لــە دەرەوەى ڕیفرانــدۆم بــن ،ســەرۆکى
حکومــەت و جێگــرى ســەرۆکى هەرێمیش
ئەمــە دەزانێــت ،هەتا بەرپرســی مەڵبەندى
کەرکوکیــش ئاگادارکرایــەوە ،کــە کەرکــوک
لەنــاو ڕیفرانــدۆم نییــە ،لەکاتێکــدا پێموایە
ئەگــەر لــە کەرکوکیش ڕیفرانــدۆم نەکرایە،
هەمان حاڵەتى ئێســتا ڕوویدەدا ،ئەم بڕیارە
تەنها بڕیارێکى عێراقی نییە ،بەڵکو بڕیارێکى
عێراقــى تورکى ئێرانییە ،بۆ گێڕانەوەى کورد
بۆ چوارچێوە بنەڕەتییەکەى خۆى و هەوڵدان
بــۆ کپکردنى دەنگــى ســەربەخۆیی ،ئەوان
واڵتــن و نوێنــەرى سیاســەتى خۆیانن ،بۆیە
پێویستە ئێمەش یەکگرتوو بین و نوێنەرایەتى
بەرژەوەندى خۆمان بکەین.
* لەئێســتادا دەبێــت هەوڵــەکان چیبن ،بۆ

ئاســاییکردنەوەى دۆخــى ئێســتاى هەرێمى
کوردســتان و بەتایبەتــى شــارى کەرکــوک،
ئایا ئێوە پێتانوایە دەســتپێکردنەوەى گفتوگۆ
لەگەڵ بەغداد کارێکى باشە؟
ســەعدى ئەحمــەد پیــرە :ئێســتا تیرەکە لە
کــەوان دەرچــووە ،ئەوەى ڕوویــدا ڕوویدا،
بۆیــە باشــترین کار بــۆ شــارى کەرکــوک
ئەوەیــە ،کە بەرپرســی مەڵبەندى کەرکوک،
بەڕێوەبــەرى گشــتى پۆلیســی کەرکــوک و
بەرپرســە ناوخۆییەکانــى دیکــەى کەرکوک،
ڕێگەنــەدەن لــە دەرەوەى کەرکــوک خەڵک
قسەبکات ،بەڵکو هەوڵبدەن لەناوخۆى خۆیان
کێشــەکان چارەســەربکەن ،بەپلــەى یەکــەم
هەبوونى حەشــدى شــەعبی لەناو کەرکوک،
کــە ئاســەوارێکى خراپــى بەجێهێشــتووە،
پێویســتدەکات لــە دەرەوەى کەرکوک بن و
ئەگەر بکرێت هەبوونى سووپا لەناو کەرکوک
کەم بێت و ئاسایشــی ناوخۆیی زیادبکرێت،
وەکــو ئەو ئاسایشــەى کە تا ئێســتا ئیدارەى
کەرکوکى دەکرد ،لەهەمانکاتدا یەک ئاسایش
و یــەک پۆلیــس هەبێــت ،هەبوونــى هێزى
ســەربازى هەتا کەمتر بێت باشترەو حەشدى
شەعبی هیچ کاتێک لە کەرکوک نەبێت.

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

فەرماندەی گشتی هێزی پێشمەرگە (مەسعود بارزانی) لە ئاستی ئەو
لێپرسراوێتییەدا نییە ،لە ئاستی ئەوەدا نییە نەخشە بۆ شەڕ دابنێت ،ڕابەرایەتی
ئەو ژمارە زۆرەی هێزی پێشمەرگە بكات.

ئا :زريان و نياز

فەرید ئەسەسەرد :ئەندامی سەركردایەتی یەكێتی
نیشتامنی كوردستان.
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بــە دڵنیایــەوە ئــەو الیەنــەی توانیویەتــی لــە كاتــی شــەڕدا هەمــوو
پێداویســتییەكانی ســەركەوتن دابیــن بــكات ئــەوە دەتوانێــت
ســەركەوتوو بێــت لــە شــەڕەكەدا ،ئــەو الســەنگیيەی كــە هەیــە
ئەنجامــی زۆر خراپــی لێكەوتــەوە.

خوێندنــەوەت بــۆ ئــەو ڕووداوانەی شــاری
كەركوك و  16ئۆكتۆبەر و دوایی چییە؟
فەرید ئەسەسەرد :ئەم ڕووداوانە پێشبینیكراو
بوو ،كاتێــك هەڵســەنگاندنمان بۆ هێزەكان
دەكــرد هێزەكانــی هــەردووال دەمانزانــی
السەنگی هەیە لە مەسەلەكەدا ،هێزێكی زۆر
گــەورەی تۆكمــە ،كە چەكێكــی زۆری پێیە،
بەرامبەر بە هێزی پێشــمەرگە كە چەكەكانی
بەرامبــەر هێــزی پەالمــاردەر زۆر كەمە ،بە
دڵنیایەوە شــەڕ لەم سەردەمەدا بە چەك ،بە
ورە و بەپێی ئامادەكاری پێویســت دەكرێت،
هێزەكانی حەشــدی شــەعبی ئامادەكاریيەكی
زۆر زیاتریان وەك لە هێزەكەی ئێمە كردبوو،
بە دڵنیایەوە ئەو الیەنەی توانیویەتی لە كاتی
شــەڕدا هەموو پێداویســتییەكانی سەركەوتن
دابین بكات ئەوە دەتوانێت سەركەوتوو بێت
لە شــەڕەكەدا ،ئــەو الســەنگیيەی كە هەیە
ئەنجامی زۆر خراپی لێكەوتەوە.
* حكومەتــی عێــراق چەندیــن فشــاری
خستەســەر كوردســتان بۆ ئەوەی ڕیفراندۆم
ئەنجام نــەدات ،بــەاڵم الیەنە سیاســیيەكان
بــە تایبەت (پارتــی دیموكراتی كوردســتان)
ســوور بوو لــەوەی ڕیفراندۆم لــە هەرێمی
كوردستان ئەنجامبدرێت ،لەالیەن كەناڵەكانی
پارتی دیموكراتی كوردستانەوە چەواشەكاری
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دەكرێت بەرامبەر بە هێزەكانی پێشــمەرگە،
ئــەم نایەكگرتوویيەی هێــزە كوردییەكان بۆ
چییە؟
فەریــد ئەسەســەرد :هێــزی پێشــمەرگە
فەرماندەیەكی گشــتی هەیە ،فەرماندەشــی
هەیــە کە ســەر بە وەزارەتی پێشــمەرگەیە،
فەرمانــدەی گشــتی هێــزی پێشــمەرگە بــە
پێی یاســاكانی هەرێمی كوردستان (مەسعود
بارزانی)یــە ،لەبــەر ئــەوە هەر شكســت و
كێشەیەك دێتە بەردەم هێزی پێشمەرگە كێ
لێی بەرپرســیارە؟ فەرماندەی گشــتی هێزی
پێشــمەرگە ،دەبێت ئامــادەكاری تەواوی بۆ
مەســەلەكان كردبێت ،بڕیاری شەڕ بە ئاسانی
نەدرابێــت ،بەڵكو پاش ئەوە درابێت هەموو
ئامادەكاریەكــی بۆ كرابێت ،پێداویســتیەكانی
ئامادەكرابێت.
ئــەوەی بینیمــان ئامادەكاری تــەواو بۆ ئەوە
نەكرابوو ،هێز بۆ ناوچەكان بەپێی پێویســت
نەنێردرابــوو ،چەكــی پێویســت بــۆ ئــەو
شــوێنانە نەنێردرابــوو ،ســتراتیژیەكی ڕوون
بــۆ بەرەنگاری لە ئــارادا نەبوو ،ســتراتیژی
شــەڕ ڕوون نەبــوو ،بەدڵنیایــەوە ئەوەی كە
بەرپرســی یەكەمە لە هەر شكســتێك یاخود
هــەر ســەركەوتنێك هێــزی پێشــمەرگە بە
دەســتی دەهێنێت فەرماندەی گشــتی هێزە

چەكدارەكانــە لــە هەرێمــی كوردســتان ،بۆ
شــاردنەوەی ئەوەی كە هیــچ ئامادەكاریيەك
نەكرابوو ،بۆ شــاردنەوەی ئەوەی فەرماندەی
چەكداری هێزی پێشــمەرگە ئەركەكانی خۆی
جێبەجێ نەكردووە ،ئێستا نازانین لە كوێیە و
هیچ لێدوانێكی لەم بارەیەوە نەداوە .باس لە
كۆمەڵێك بابەت كرا كە بە هیچ شێوەیەك لە
ئارادا نەبووە ،بۆ شــاردنەوەی ئەو شكستەی
ڕووبــەڕووى فەرماندەی هێزی پێشــمەرگەی
كوردستان دەبێتەوە كە (مەسعود بارزانى)یە.
* فەرمانــدەی چەكداری هێزی پێشــمەرگە
و ســەركردایەتی سیاســى نەبینراون لە هیچ
ڕاگەیاندنێكــەوە( ،مەســعود بارزانی) داوای
كۆبوونــەوەی لــە (بڕێــت ماکگــۆرک) كرد،
ئــەو داواكارییە لە الیــەن (بڕێت ماکگۆرک)
ەوە ڕەتكراوەتەوە ،بۆچی ئێســتا (مەســعود
بارزانــی) هیــچ لێدوانێــك نــادات و هیــچ
بەرپرســیارێتییەك لــەم بارودۆخەی كەركوك
ناگرێتە ئەســتۆ؟ پێش ئەنجامدانی ڕیفراندۆم
(مەسعود بارزانی) ئاماژەی بەوە كرد ئامادەیە
سەری خۆی لە پێناو كوردستان دابنێت؟
فەرید ئەسەســەرد :ئەم قســەیە تا ئێســتا
نەهاتۆتــە دی ،ئــەوە جۆرێكــە لە هەســت
نەكــردن بــە لێپرســراوێتی ،ســەركردەی
عەسكەری دەبێت لەگەڵ سەربازەكانی خۆی

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

بێــت لــە بەرەكانــی جەنگــدا ،ڕابەرایەتیان
بكات.
نەمــان ووتــوە» دەبێت لە كەركــوك بێت،
لە بــەرەی پێشــەوەی شــەڕ ،بــەاڵم دەكرا
سەرپەرشــتی هەموو ئۆپڕاســیۆنەكە بكات،
بەیاننامەیەكــی دەربكات باســی هۆكارەكانی
ئــەو شكســتە بــكات» ،لــە ئێســتادا گومان
هەیــە لــە بارەگای خۆشــی بێت لە ترســی
ئەوەی بدرێتەبەر هێرشــی ئاسمانی ،جگە لە
بارودۆخــی كەركوك چەند هەنگاوێكی دیكە
هەیە كە هیچ پێداویســتیەكی عەسكەری لە
دواوە نەبوو.
ئەو هەنگاوانە چیین؟

فەریــد ئەسەســەرد :كێشــانەوەی هێــز لــە
دەرەوەی پارێــزگای كەركــوك ،بــە تایبەتی
لــە باشــووری هەولێر هیچ پێداویســتییەكی
عەسكەری نەبوو ،ئەو هێزانە هیچ هێرشێكیان
لەســەر نەبوو ،هیچ مەترســیيەكیان لەســەر
نەبــوو ،كتوپڕ هەموو شــوێنەكان چۆڵكران،
هەوڵــدرا ســەنگەرێك لــە دەورووبــەری
هەولێردا دروست بكرێت.
* لە ئێســتادا ڕادەستكردنەوەی شەنگال ،لە
الیەن پارتــی دیموكراتی كوردســتانەوە ئەم
ئاماژانە چیمان پێدەڵێت؟
فەرید ئەسەســەرد :بەدڵنیایەوە ،فەرماندەی
گشــتی هێــزی پێشــمەرگە لــە ئاســتی ئەو
لێپرســراوێتییەدا نییە ،لە ئاستی ئەوەدا نییە
نەخشــە بۆ شــەڕ دابنێــت ،ڕابەرایەتی ئەو
ژمارە زۆرەی هێزی پێشــمەرگە بكات ،ئەمە
بەڵگــەی ئەوەیە چۆن لە ڕووی سیاســییەوە
شكســتیهێنا ،لــە ڕووی سەربازیشــەوە
فەرماندەیەكی شكســتخواردووە ،بەســوودى
سیاسەت و كاروباری سیاسیش نایەت.

كێشــەكانی كەركــوك و ئــەو ئاڵۆزییەی
لەنێــوان هێــزی پێشــمەرگە و ســوپای
عێراق و حەشدی شەعبیدا ڕوویدا؟

فەریــد ئەسەســەرد :هێــزی پێشــمەرگە،
هەرێمــی كوردســتان ،بەغــداد ،ئەمەریكا،
یەكێتــی ئەوروپــا هاوپەیمــان بوویــن دژی
دوژمنێكــی دیاریكــراودا كــە بریتــی بوو لە
«داعش» ،ئەگەر عێراق توشی شەڕێك ببوایە
لەگــەڵ توركیا هێزی پێشــمەرگە پشــتگیری
نەدەكــرد ،ناچــار نەبــوو پشــتگیری بكات،
ئەمەریــكا پشــتگیری نەدەكــرد ،چونكە ئەو
هاوپەیمانێتیــە تەنیا دژی داعشــە نەك دژی
الیەنێكی دیكە ،لەالیەكی دیكەوە ئەم شەڕە،
شــەڕێكی ناوخۆییە لە چوارچێوەی عێراقدا،
واتە شەڕێكە ڕەهەندێكی جیهانی نییە وەك
شەڕی داعش كە چەندین الیەنی نێودەوڵەتی
بەشــداریان تێداكــرد ،ئێمە وەكــو هەرێمی
كوردســتان دۆســتی ئەمەریكاین ،حكومەتی
فیدڕاڵــی عێراق دۆســتی ئەمەریكایە ،لەبەر
ئــەوە ئەگەر ئەمەریكا پشــتگیری حكومەتی
عێــراق بكات ،بــە دڵنیایەوە ئــەوە دژایەتی
كــورد دەكات ،ئەگەر پشــتگیری ئێمە بكات
ئــەوا دژایەتــی حكومەتــی عێــراق دەكات،
بەهۆی ئەوەوە بڕیاریانداوە پشــتگیری هیچ
الیەك نەكەن ،هەر لە سەرەتاوە بڕیاریانداوە
پشتگیری هیچ الیەك نەكەن ،بەاڵم هەردووال
هاندەدەن بۆ ئەوەی كێشــەكە نەگاتە ئەوەی
دژی یەكتر بن.

“

بەدڵنیایەوە ئەوەی كە
بەرپرسی یەكەمە لە

هەر شكستێك یاخود

هەر سەركەوتنێك هێزی
پێشمەرگە بە دەستی
دەهێنێت فەرماندەی گشتی
هێزە چەكدارەكانە لە
هەرێمی كوردستان،

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

فەریــد ئەسەســەرد :ئــەو چەكانــەی هێزی
پێشــمەرگەش هەر ئەوەیە لە ئەمەریكییەكان
وەرگیراوە.

* هاوپەیمانانــی نێودەوڵەتــی هیــچ

* ئەوان چەكی قورسیان پێیە؟

هەڵوێســتێكی نەبــوو بەرامبــەر بــە

فەریــد ئەسەســەرد :چەكــی قورســمان
وەرگرتووە لــە ئەمەریكییەكان ،بەاڵم ڕەنگە
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“

ئەمەریكییەكان پێش
ڕیفراندۆم لە كاتێكدا
هانیاندەدا بەرەو
ڕیفراندۆم نەچین،
كۆمەڵێك هاندەریشیان
پێشنیار كردبوو بۆمان،
ئاگاداریان دەكردینەوە
ڕەنگە ئەم بارودۆخە
شەڕی لێبكەوێتەوە

بــەكار نەهاتبێــت لــەو شــەڕەدا ،یاخود بۆ
شوێنی دیكە بەكارهاتبێت.
ئەمەریكییــەكان پێش ڕیفرانــدۆم لە كاتێكدا
هانیاندەدا بەرەو ڕیفراندۆم نەچین ،كۆمەڵێك
هاندەریشــیان پێشــنیار كردبــوو بۆمــان،
ئاگاداریــان دەكردینەوە ڕەنگە ئەم بارودۆخە
شــەڕی لێبكەوێتــەوە ،كاتێــك كــە شــەڕی
لێدەكەوێتــەوە ئەمەریــكا ناتوانێت بە هانای
هەرێمی كوردستانەوە بێت ،چونكە ئەمەریكا
دەســت لە كاروباری ناوخۆ وەرنادات ،هەر
شــەڕێك لە نێوان ئەم دووالیەنەدا ڕووبدات
بە شــەڕی ناوخۆ دادەنرێــت ،ئەمەریكا لەو
كاتــەدا ووتــی» پشــت بــە من مەبەســتن،
چونكە مــن ناتوانم هیچتان بــۆ بكەم ،ئێوە
دەبێت تەحەموولی هەر شــتێك بكەن دوای
ڕیفراندۆم ڕوودەدات».

دەخرێت و شــوێنەكانی دیاری دەكرێت.
* ئــەو كاتە كەیە كە هێزی پێشــمەرگە
ڕێــك دەخرێتــەوە و ڕێككەوتــن لەگەڵ
بەغداد دەكرێت؟

فەرید ئەسەســەرد :دەكرێــت لەئەمڕۆوە
دەســتپێبكەین ،كێشــەی بەغداد لەوەدایە بۆ
ئــەم مەســەلەیە گفتوگۆ لەگەڵ كــێ بكات؟
هێزی پێشمەرگە و ئاسایش سەر بە بارزانییە،
بارزانــی ونــە كــەس نازانێــت لــە كوێیە!!
كەســێكی دیارینەكــردووە ئــەم مەســەلەیە
ڕێكبخات یاخود خەمخۆری بێت .زۆر گرنگە
ئــاوارەكان بگەڕێنەوە شــوێنی خۆیان ،هیچ
مەترسییەك لەسەر ژیانیان نییە ،بە دڵنیایەوە
ئەم ڕێككەوتنە مەیدانیە زۆر گرنگە پێویستە
بكرێت لە كەركوك.

* دەبێــت لەم بارودۆخــەدا چاوەڕێی چی
بین  ،لە كاتێكدا نابێت چاوەڕێی هاوكاری
ئەمەریكا و یەكێتی ئەوروپا بین؟

فەرید ئەسەســەرد :یەكەم جار نییە بەغداد
كەركــوك دەگرێت ،لە ســاڵی  1991كورد
كەركوكــی ڕزگار كــرد پاشــان هێزەكانــی
پێشــووی ڕژێــم توانیان بیگرنەوە دەســت
و هێــزی پێشــمەرگە پاشەكشــەی كرد ،بە
شــێوەیەك پرۆســەیە ،بەاڵم لــە ناوەڕۆكدا
یــەك پڕۆســە نییــە ،چونكــە ســەرەڕای
ئــەوەی هێزەكانی عێــراق گەڕاونەتەوە بۆ
كەركــوك ،كەركــوك و ناوچەكانی دیكەش
هەمــووی ملكەچــی مــادەی ( )140کــە
هێــزی پێشــمەرگە دەتوانێــت بگەڕێتــەوە
بــۆ كەركــوك ،بــەاڵم لــە چوارچێــوەی
ڕێككەوتنێكــدا كــە لــە نێــوان حكومەتــی
عێراقــدا دەكرێت بــۆ ئیدارەیەكی هاوبەش
بۆ ئــەو پارێزگایە ،هێزی پێشــمەرگە ڕێك

لێكۆڵیــار و ئەندامــی ســەركردایەتی
یەكێتی.

ئەگەر ڕیفراندۆم نەکرایە ،کە ئاشکرایە کردیانە بیانوو ،ڕەنگبوو حکومەتى
حەیدەر عەبادى هەوڵیبدایە و بگەڕایەتەوە بۆ ئەو ناوچانە ،بەاڵم نەیدەتوانى
بەو ئاسانییە پشتیوانى ئەمەریکا و دەوڵەتانى هاوپەیمان وەربگرێت و گڵۆپى
سەوزى بۆ هەڵبکەن

ئا :شيالن

مەحمود عوسامن – کەسایەتی سیاسی کوردستان

لەناوچــە دابڕێنــراوەکان پێویســتبوو کــە بکرێــت ،ئــەوەش
دەســتوورییە و مــادەى  ،140کــە دەبــوو حکومەتــى عێــراق
ناچاربکەیــن بــە پشــتیوانى دەوڵەتانــى دەرەوە ڕیفرانــدۆم بــکات
لــەو ناوچانــە ،ئەمــە بــۆ ئێمــە خاڵێکــى گرنگبــوو ،بــەاڵم لــە
کۆتاییــدا بەوشــێوەیە ئەنجامــدراو زەرەرمــان کــرد.
ئاشکرایە لە چەند هەفتەى ڕابردوودا حەشدى
شەعبی و سووپاى عێراق ،هەڵیانکوتایە سەر
کەرکــوک و ناوچە جێناکۆکەکان ،بەوهۆیەوە
حکومەتــى عێراقى دەســتى بەســەر تەواوى
ناوچــە جێناکۆکەکانــدا گرتــەوە ،بەتایبەتــی
ئــەو کێڵگــە نەوتییانــەى کــە لەو ســنورەدا
هەبــوون ،لەهەمانکاتــدا گــرژى و ئاڵــۆزى
لەنێوان هێزەکانى پێشــمەرگەى کوردستان و
هێزى حەشــدى شەعبی و ســووپاى عێراقدا
دروســتبوو ،چەندین زیانــى گیانى و ماددى
بــەر هاواڵتیانى ناوچــە جێناکۆکەکان کەوت
و هەندێــک لــە دانیشــتوانەکەى ئــاوارەى
ناوچەکانى ترى کوردســتان بوون ،هەروەها
باس لەوە دەکرێت ،کە ئەمە کاردانەوەى ئەو
ڕیفراندۆمەیــە کە لە هەرێــم ئەنجامدراوە،
بەشــێکیش لە حزبــە سیاســییەکان پێیانوایە
کاردانــەوەى ڕیفرانــدۆم نییــە و ئەگــەر
ڕیفراندۆمیــش ئەنجــام نەدرایــە ،حکومەتى
عێراقــى هــەر دەهاتەوە کەرکــوک و ناوچە
جێناکۆکەکان ،بۆ گفتوگۆی زیاتر لەســەر ئەم
تــەوەرە و چەندیــن بابەتی تــر ،میوانداری
(د.مەحمود عوسمان) دەکەین.
*

لەمــاوەى

ڕابــردودا

هێزەکانــى

حەشــدى شــەعبی و ســووپاى عێــراق،
هێرشــیانکردە ســەر شــارى کەرکــوک و
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ناوچــە جێناکۆکەکانــى تر ،بەگشــتى چ
خوێندنەوەیەکت بۆ ئەو کێشــە و گرفت
و پێشڕەوییانەى حکومەتى عێراق هەیە؟

مەحمود عوســمان :پێشــڕەوی حکومەتى
عێراقــى دەگەڕێتەوە ،بۆ ڕێککەوتنى ســاڵى
 ،1991کــە لەنێــوان کورد و ڕژێمى ســەدام
حســێن کــراوە ،کــە دەبێــت ئــەو ناوچانە
بگەڕێتەوە ژێردەســەاڵتى حکومەتى عێراقى،
لەمــاوەى ڕابردوشــدا ڕێککەوتنێــک کــراوە
لەنێــوان هێزەکانى پێشــمەرگە و حەشــدى
شــەعبی و ســووپاى عێراقى ،بۆ گەڕانەوەى
ســنوورەکانى فیشــخاپوور و مەخمــوورو
کۆمەڵێــک ناوچەى تــر ،چونکــە حکومەتى
عێراقى و ئەمەریکاش بــەردەوام بۆچوونیان
وەها بووە ،کە دەبێت بگەڕێنەوە.
* تــا چەند گەڕانەوەیــان زیانى بە دۆزى
کورد گەیاندووە؟

مەحمود عوســمان :بێگومــان زیانى زۆرى
هەبــووە 50% ،ئــەو ناوچانــەى کــە لە ژێر
دەســەاڵتى کــورد دابــووە لەدەســتیداوە و
کەوتۆتــە ژێردەســتى حکومەتــى عێراقى و
بەغداد ،لەوەش خراپتر ئەوەیە ،کە حکومەتى
ئەمەریــکا و زۆرێــک لــە حکومەتەکانى تر،
پشــتگیرى حکومەتــى عێراقــى دەکــەن و
لەمــکارەدا لەگەڵ کورد نەبوون ،کە ئەمەش

زیانێکى ترە ،کە بەرۆکى گرتووین.
* ئاگادارى نســکۆى ساڵى  1975بوویت،
لە ئێستاشــدا بەشێک لە ڕۆژنامەنووسان
و چاالکوانــى سیاســی ئامــاژە بــە
دووبارەبوونەوەى نســکۆى ســاڵى 1975
دەکــەن و وێنــەى بارودۆخــى هەرێمــى
کوردستان بەوشــێوەیە دەبینن ،پێتوایە
بارودۆخــى ئێســتا دووبارەبوونــەوەى
بارودۆخى ساڵى  1975بێت؟

مەحمــود عوســمان :کات و بارودۆخەکــە
جیــاوازە ،هاوکارییەکــەى تــەواو لەنێــوان
تورکیــا ،ئێران و ڕژێمــى عێراقى هەیە ،ئەو
ڕژێمانــە پێکەوە کاردەکەن ،لە هەنگاوەکانى
عێراقــدا ئــەو واڵتانە پشــتگیریان کــردووە،
ڕاســتە دووبارەبوونەوەى ئــەو هەنگاوانەیە،
کــە لە کۆنــدا دژى ئێمە کــراوە و هاوکارى
تێدابــووە لەنێوان ئێران و عێراق ،یان تورکیا
و عێــراق ،لــەم هاوکارییەدا وەکو نســکۆى
ساڵى  1975دەبینرێت.
* کــورد چــۆن دەتوانێــت ئــەم قۆناغە
تێبپەڕێنێــت،

لەکاتێکــدا

الیەنــە

سیاســییەکانى هەرێمــى کوردســتان
لەناوخۆشــدا یەکگرتــوو نین ،کە بچن و
دانوســتان لەگــەڵ حکومەتــى ناوەندى
بکەن؟

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

سووتاندنی ماڵەکوردەکان لە خورماتو بەدەستی حەشدی شەعبی

مەحمود عوسمان :من لە ئێستا و ڕابردووشدا
پێموابــووە ،کە دەبێت هەمووکات یەکڕیز و
یەکگرتووبــن و هاوکاربــن و کارى هاوبەش
بکــەن و بەرژەوەنــدى کــورد بکەنە بنەماى
کارەکانیان و بەرژەوەندى حزبی بخەنەالوە،
تاکو بەســەر کۆســپ و تەگەرەکاندا زاڵببن،
بەتایبەتى لە ئێستادا ،کە بەداخەوە یەکگرتوو
نین ،چونکە ئەگەر یەکگرتوو نەبن و پێکەوە
کارنەکەن ،زەرەرمەند دەبن و ناتوانن بەسەر
ئەو مەترســییانەدا زاڵببن کــە ڕووبەڕوومان
بۆتەوە.
* ئاشــکرایە ناکۆکــى و گــرژى لەنێوان
حکومەتى ناوەندى و حکومەتى هەرێمى
کودســتاندا هەیــە ،لەکاتێکــدا بەهــۆى
ئەنجامدانــى ڕیفرانــدۆم ،کــورد ئــەو
دۆســت و هاوپەیمانێتییانەى کە هەیبوو
لەدەســتیدا ،لــە ئێســتادا کــورد دەبێت
چیبــکات ،بۆئــەوەى پەیوەندییەکانــى
لەگەڵ واڵتانى دەرەوە چاکبکاتەوە؟

مەحمــود عوســمان :ماوەیەکــى زۆری
دەوێــت بــۆ چاکبوونــەوەى پەیوەندییەکانى
کورد لەگەڵ واڵتانى دەرەوە ،چونکە هەموو
ئەو واڵتانە بــە کوردیان وت :کە ڕیفراندۆم
لەوکاتــەدا ئەنجام نەدات و دوایبخات ،بەاڵم
ڕیفرانــدۆم کــراو بەوهۆیەوە واڵتان پشــتى
حکومەتى (حەیدەر عەبادی)یان گرت ،ئەگەر

ڕیفرانــدۆم نەکرایــە ،کە ئاشــکرایە کردیانە
بیانوو ،ڕەنگبــوو حکومەتى حەیدەر عەبادى
هەوڵیبدایە و بگەڕایەتــەوە بۆ ئەو ناوچانە،
بــەاڵم نەیدەتوانــى بەو ئاســانییە پشــتیوانى
ئەمەریکا و دەوڵەتانى هاوپەیمان وەربگرێت
و گڵۆپى سەوزى بۆ هەڵبکەن.
* کەواتــە دەتوانیــن بڵێیــن «کــورد
بەدەســتى خۆى ئەو دەرفەتە گەورەیەى
لەدەســتدا ،کە لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاســت
هەبوو»؟

مەحمــود عوســمان :بەبۆچوونــى مــن
ڕیفرانــدۆم کاریگەرى هەبــوو ،خودى خۆم
پێموابــوو ،کــە نابێــت ڕیفرانــدۆم ئەنجــام
بدەین ،چونکە ئێمە دووجــار ڕیفرانۆدممان
ئەنجامداوە لە هەرێمى کوردســتان ،لە ساڵى
 2004کردمان کە واژۆ کۆکرایەوە ،لە ســاڵى
 2005کردمــان ،کە خەڵــک  98.6%دەنگیدا
بۆ ســەربەخۆیی ،پێویســت نەبوو دووبارەى
بکەینــەوە ،بــەاڵم لەناوچــە دابڕێنــراوەکان
پێویســتبوو کە بکرێت ،ئەوەش دەستوورییە
و مــادەى  ،140کە دەبــوو حکومەتى عێراق
ناچاربکەین بە پشــتیوانى دەوڵەتانى دەرەوە
ڕیفرانــدۆم بــکات لــەو ناوچانــە ،ئەمــە بۆ
ئێمــە خاڵێکى گرنگبــوو ،بەاڵم لــە کۆتاییدا
بەوشێوەیە ئەنجامدراو زەرەرمان کرد.
* لەئێســتادا الیەنە سیاســییەکان باس

لــە دروســتبوونى حکومەتێکــى ڕزگارى
نیشــتمانى دەکەن ،بۆ چارەســەرکردنى
ئەم دۆخەى لە هەرێمى کوردستان هەیە،
وەک سیاسەتمەدارێک پێتوایە پێکهێنانى
حکومەتێکــى ڕزگارى نیشــتمانى ببێتــە
هۆى چارەســەرکردنى کێشــەکانى نێوان
هەرێمى کوردستان و حکومەتى ناوەندى؟

مەحمود عوســمان :بێگومان ئەو حکومەتە
پێکنایــەت ،چونکــە دەبێت بەشــێکى زۆرى
پەرلەمــان پشــتگیرى بــکات ،واتــا دەبێــت
یەکێتى و پارتى پشــتگیرى بکــەن ،ئەوانیش
پشتگیرى ناکەن ،لەبەر ئەوە پێکهێنانى ئاسان
نییــە و پێموانییە بکرێت ،ئەگەر دروســتیش
ببێت ،بەهەمانشێوەی ئێستا بەشێک لەگەڵى
دەبن و بەشــێک دژى دەبن ،واتا ئەوکاتیش
یەکڕیزى دروست نابێت.
* بــەاڵم ئەگــەر کۆدەنگــى و یەکڕیــزى
هەبێــت لەنێــوان الیەنە سیاســییەکان،
پێتانوایــە دروســتبوونى حکومەتــى
کاتــى نیشــتمانى ،تاکــە ڕێــگا بێــت بۆ
چارەسەرکردنى کێشەکان؟

مەحمود عوسمان :ئەگەر هەموو الیەنەکان
لەگــەڵ دروســتبوونى ئــەم حکومەتــە بن،
بێگومــان کارێکى باش دەبێــت ،هەنگاوێک
دەبێــت بــۆ بــەرەو پێشــچوون ،بــەاڵم بەو
مەرجەى هەموان هاوکاری بن.
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ناکرێت یەکێتى لەگەڵ الیەنەکان بێت بۆ دروستکردنى ئەنجوومەنى
سەرکردایەتى شۆڕش بێت .ناکرێت یەکێتیى لەگەڵ پەکخستنى پەرلەمان
بێت ،ناکرێت یەکێتى چاو لەو بڕیارە هەڵەیە بپۆشێت ،کە کراوە ئێمەش وەکو
یەکێتى بەشێکمان بەردەکەوێت ،دەبێت ئۆباڵەکەى لە ئەستۆ بگرین؟

ئا :شيالن

ئارێز عەبدوڵاڵ :سەرۆکى فراکسیۆىن یەکێتى لە پەرلەماىن
عێراق

ناکرێــت یەکێتــى لەگــەڵ الیەنــەکان بێــت بــۆ دروســتکردنى ئەنجوومەنــى
ســەرکردایەتى شــۆڕش بێــت .ناکرێــت یەکێتیــى لەگــەڵ پەکخســتنى
پەرلەمــان بێــت ،ناکرێــت یەکێتــى چــاو لــەو بڕیــارە هەڵەیــە بپۆشــێت،
کــە کــراوە ئێمــەش وەکــو یەکێتــى بەشــێکمان بەردەکەوێــت ،دەبێــت
ئۆباڵەکــەى لــە ئەســتۆ بگریــن؟
* لە ئێستادا ڕەوش و بارودۆخى کەرکوک

لەنــاو الیەنێکــى سیاســیى ناوخــۆى

* ئەندامێکــى مەکتەبــى سیاســیى

لە چ ئاستێکدایە؟

کوردستان بوو ،ئێوە چۆن خوێندنەوە بۆ

یەکێتیــى

کوردســتان

ئارێز عەبدوڵاڵ :بەداخەوە دواى قوربانییەکى
زۆر بۆ پاراستنى شــارى کەرکوک لە داعش،
ئێستا بە شێوەیەکى زۆر تراژیدى ،ناهەموار،
هێــزى پێشــمەرگە و ئاســایش لــە کەرکوک
کشــایەوە .وەکــو هێــزە عێراقییــەکان بــە
تەنیــا کۆنتڕۆڵى شــارى کەرکوکیــان کردووە
لەالیەک ،لەالیەکیتــرەوە ئێمە وەکو یەکێتیى
پەرلەمانتارەکان و بەرپرسەکانمان کەرکوکیان
بەجــێ نەهێشــت ،لەناو کەرکــوک مانەوە،
ســەرەڕاى ئەوەى خەڵکى کەرکوک ئاوارە و
دەربــەدەر بــوون .ئەوان مانــەوە بۆ ئەوەى
دڵنیایــى خەڵک بکەنەوە چۆن لەســەنگەرى
شــەڕ بەرگرییانکــردووە .ئێســتا خەڵکەکــە
بەجێــى ناهێڵــن کارێکــى زۆر باشــیانکرد
لەناو شــارى کەرکوک مانــەوە ئەوە بەڵگەى
ئەوەبــوو ،کە هەر ســوپایەک بێتە ســەریان
ئامادەن گیانى خۆیان فیدا بکەن ،بەاڵم وەکو
خەڵکیتر ڕانەکەن.

ئەم قسەیە دەکەن؟

ڕایدەگەیەنێــت ،کە پێشــتر پارتیمان لە

ئارێــز عەبدوڵــا :دەبێت باشــتر بابەتەکە
هەڵبســەنگێنیین ،هەڵســەنگاندنى ئــەو
ڕووداوانە بە قســەى فاڵن و فیســار نابێت.
بەداخــەوە مەســعود بارزانــى پەیامەکــەى
لەئاســتى پەیامى ڕۆژنامە نووســێکى ئاسایى
یان سیاســییەکى ئاســایى بوو .لە ئاستى ئەو
بەرپرسیارییەتە مێژووییە نەبوو کە لە ئەستۆیدا
بوو .بێگومان ئەو تۆمەت دەبەخشێتەوە یان
تۆمــەت دەخاتــە پــاڵ الیەنێک .مــن دەڵێم
ئەگەر کەســێک هەبووبێت هاوکارى ســوپاى
عێراقــى کردبێــت یان هــاوکارى حەشــدى
شــەعبى کردبێت ،کە دژى خەڵکى کەرکوک
و هێــزى پێشــمەرگە بێت دەبێــت دادگایى
بکرێت .ئەگەر هەر هەنگاوێک لەو بارەیەوە
نرابێــت ،بــەاڵم بابەتەکــە لــەوە گەورەترە
ئەگــەر ئێمە ئــەوە ببینین ،کە کــێ بڕیاریدا
ڕیفرانــدۆم بکرێــت لە بنچینــەدا ،کە ئامادە
سازشــى بۆ نەکرد بوو .کێ سووربوو لەسەر
ئەوەى ،کە پێویســتە لە ناوچە دابڕێنراوەکان
ڕیفراندۆم بکرێت ،لەکاتێکدا ئامادەســازییان
بۆ نەکردبوو .کێ بــوو بەڵێنیدابوو کەرکوک
بخرێتەوە سەر کوردستان.

مەترســییەکانى ڕیفرانــدۆم لە کەرکوک

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

نیشــتیمانى

ئاگادار کردۆتەوە ،بۆچى قیادەى یەکێتى
نیشتیمانى کوردستان ڕازینەبوو بەوەى،
کە ڕیفراندۆم دوابخرێت؟

ئارێز عەبدوڵاڵ :دەمەوێت ئاماژە بە بابەتێک
بکەم تا شەوى  24ئێمە وەکو یەکێتیى وەکو
سەرکردایەتى یەکێتیى ،ئێمە لەگەڵ ڕیفراندۆم
نەبوویــن ،ئەوەندەى پێــم نەدەکرا نەکرێت
باشــترە ،بۆماندەرکەوت ڕیفراندۆم بەاڵیەکى
گەورە دێنێت بەســەر میللەتەکەماندا .دواتر
کــە زانیمــان بــە دڵنیاییەوە دەکرێــن وتمان
النیکەم با لە کەرکوک و ناوچە دابڕێنراوەکان
نەکرێت ،بەاڵم سووربوونى پارتى بە گشتى،
هەندێکیش لە یەکێتیى ئەوە ئەنجامەکەیەتى.
دەمەوێت باســی بەیاننامەکە بکەم ،بەڕاستى
خەڵکى کوردســتان چاوەڕوانى ئەوە بوو ،کە
بڕیــاردەرى ئەو بارودۆخە ،ڕیفراندۆمە ئەوە
یــان ئەوانەى ،کــە بڕیاریاندا کــە ڕیفراندۆم
بکرێت دواتریش نەیانتوانى بەرگرى بکەن لە
کەرکــوک دەبێت ئۆباڵەکەى بخەنە ئەســتۆى
خۆیــان ،من نازانــم بۆچى دەبێــت هەموو
کات میللەتــى کورد لە ئەنجامــى هەڵەکانى
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ئێمە جارێ بەشێکین لە
عێراق ،سەرۆک کۆمار
کوردە ،لە حکومەتى
عێراق و پەرلەمانى
عێراق ماوین ،خۆ بە
ڕیفراندۆم دەوڵەتمان
ڕانەگەیاندووە

ســەرکردایەتییەکەى لــە ئەنجامــى بێورەيى
ســەرکردایەتییەکەى قوربانییەکى زۆر بدات،
لــە کۆتایشــدا هــەر خەڵکەکــە زەرەرمەنــد
دەبێــت ،ســەرکردەکانیش وەکــو بەرزەکــى
بانــان بــۆى دەردەچــن .ئەو ســەرکردانەى
ئێستا لە سەرکردایەتییە لەسەردەستى ئەوەن
چەندینجــار شکســتى گــەورەى بەخۆیــەوە
بینیــوە بــە بڕواى مــن کۆتایــى پێدێت ،من
یەکێــک بووم لەوانەى ،کە کاتێک مەســعود
بارزانى بەیاننامــە باڵودەکاتەوە بەبڕواى من
ئۆباڵــى ئەو شکســتە دەخاتە ئەســتۆى خۆى
و ئەوانــەى ،کە بڕیــارى ڕیفراندۆمیاندا ،من
پێموابوو دەستبەردارى پۆستەکەى دەبێت بۆ
ئەوەى شکۆى میللەتەکە بگەڕێتەوە بۆ ئەوەى
مللەت هەســت نەکات شکســتیخواردووە بۆ
ئــەوەى هێــزى پێشــمەرگە هەســت نەکات
شکستیخواردووە ،بەاڵم ئەوە ڕووینەدا.
*ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ ناوەڕۆکــى
بەیاننامەکــەى

مەســعود

بارزانــى،

هەلومەرجى ئێستاى کوردستان پێویستى
بــە یەکڕیــزى هەیــە ،بــەاڵم پەیامەکە
شتێکى واى تێدانەبوو .هەروەها لەبارەى
ڕیفراندۆمــەوە تــاک الیەنــە بڕیاریدا ،لە
ئێســتادا بەبــێ ئــەوەى داوا لــە الیەنە
سیاســییەکان بکات ،کــە کۆببنەوە بڕیار
لەســەر ئەم ڕەوشە بدەن بەیاننامەیەکى
زۆر ئاسایى دەرکرد؟

ئارێــز عەبدوڵــا :ئــەو بڕیارە تــاک الیەنە
نەبــوو ،کــە دەرکــرا ئێمەش وەکــو یەکێتى
دواى ئەو بڕیارە کەوتین .ئێمە وەکو خۆیمان
باســنەکرد ،بەداخــەوە یەکگرتــووش دوای
ئەو بڕیــارە کەوت ،لــە کۆتاییەکەیدا گۆڕان
و کۆمەڵیــش هاتنــە ناو ئەم بیــرو بۆچوونە
هەڵەیەوە.
* ڕازامەندى هەموو الیەنەکان وەرنەگیرا؟

ئارێز عەبدوڵال :نەخێر ئامادەسازى نەکرابوو،
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لە ڕووى سیاســیى ،ســەربازى ،دیپلۆماسیى.
مــن یەکێک بــووم لەوانەى ،کــە چەندینجار
لە کۆبوونەوەکان وتوومە ڕیفراندۆم بکرێت،
النیکەم کەرکوک لە دەســت دەدەین ،ئەوە
کەرکوکمــان لە دەســتدا .پێموایە ئەگەر بەو
شــێوەیە بڕۆین گفتوگۆش لەدەست دەدەین،
لەبەرئــەوەى نیەتێک هەبــوو ئەگەر دان بە
ڕیفراندۆمــى هەرێمــى کوردســتاندا بنێــن
لەبەرامبەریــدا کەرکوک بدەنەوە عێراق ،ئەو
مەترســیەش هەبــوو .لەبەرئەوە مــن دەڵێم
یەکڕیزى زۆر پێویســتە لە ئێستادا گۆڕانکارى
زۆر پێویستە لە ئێستادا.
* کەواتــە بەدیاریکراوى ئەرکى یەکێتیى
نیشــتیمانى کوردســتان لــەم دۆخــە
ناهەمــوارەى ئێســتادا چییــە؟ دەبێــت
هەنگاوەکانى چیبن؟

ئارێــز عەبدوڵــا :یەکێتــى دەبێــت خــۆى
ڕێکبخاتــەوە ،یەکێتیــى دەبێــت دان بــە
هەڵەکانــى خۆیــدا بنێــت کــە کردوویەتى،
یەکێتــى دەبێــت خەڵکــى کەرکــوک و
ناوچــە دابڕێنــراوەکان وەکــو ئــەوەى کــە
ئێســتا هەڤاڵەکانمــان لەنــاو کەرکوکــدان بۆ
پاراســتنى گیانلى هاواڵتیــان هێورکردنەوەى
ناوچەکە دەبێت هەموو توانا دیپلۆماســیى و
سیاسیەکانى خۆى بخاتەگەڕ .لەگەڵ ئەوەشدا
دەبێــت یەکێتیــى لەگەڵ تەبایــی و یەکڕیزى
بێــت ،دەبێــت هەوڵنەدەیــن دوو ئیدارەیى
دروســت بێت ،دەبێت هەوڵنەدەین دیســان
لە نەهامەتییەک بۆ نەهامەتییەکى تر بڕۆین،
مــن پێموایــە دەبێت یەکێتــى ڕۆڵێکى کاراى
هەبێت ،بەو مانایە لەپێناو یەکڕیزى دیســان
ئەوانەى ،کە هەڵەیانکردووە دیسان ئەوانەى
کــە بڕیارى هەڵەیانداوە دیســان ئەوانەى کە
خوێندنەوەیــان بۆ هەلومەرجــە ناوخۆییەکان
و دەرەکییــەکان نەبــووە ،وەکــو بەرزەکــى
بانان بۆى دەرچــن ،دەبێت یەکێتى لەالیەک

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

هۆڵی پەرلەمانی عێراق لەکاتی کۆبوونەوەدا

هەوڵبــدات لەالیەکیتر لە هەوڵى گۆڕانکاریدا
بێــت .سیســتمى حکومڕانــى کوردســتان،
سیســتمێکى شکســتخواردووە .شــێوازى
حوکمڕانــى کوردســتان شکســتیخواردووە.
دەبێــت یەکێتــى بەجــدى بێتەســەر خەت،
دەبێت ئێمە لەسەر خەت بین ،چیماندەوێت
لە بەرژەوەندى خەڵکى کوردســتان ،دەبێت
گۆڕانکارى لە سیســتمى حوکمڕانى سیاســیى
کوردســتان درووســت ببێت .مەبەستم ئەوە
نییــە کودەتــا بکەیــن ،مەبەســتم ئەوەیــە
دەبێت بە یاســا بــە پەرلەمان بــە ڕێکەوتن
دەبێــت چاکســازى بکەیــن .ناکرێــت چیتر
بــەو شــێوەیەبێت ،ناکرێت یەکێتــى لەگەڵ
الیەنەکان بێت بۆ دروستکردنى ئەنجوومەنى
ســەرکردایەتى شۆڕش بێت .ناکرێت یەکێتیى
لەگەڵ پەکخســتنى پەرلەمــان بێت ،ناکرێت
یەکێتــى چاو لــەو بڕیارە هەڵەیە بپۆشــێت،
کە کــراوە ئێمەش وەکو یەکێتى بەشــێکمان
بەردەکەوێــت ،دەبێت ئۆباڵەکەى لە ئەســتۆ
بگرین؟
* گرنگتریــن شــت لــە ئێســتادا
دەبێــت گفتوگــۆکان لەگــەڵ بەغــداد
دەستپێبکاتەوە؟

ئارێز عەبدوڵاڵ :بێگومان گفتوگۆ زۆر گرنگە
لەگــەڵ بەغداد دەســتپێبکاتەوە ،گفتوگۆ زۆر
گرنگە لەگەڵ واڵتانى تر ،گفتوگۆ زۆر گرنگە،
بــەاڵم ئەوە حزب نەیکات .ئێمە وەکو حزب
دەتوانیــن لە بەغداد ڕۆڵــى خۆمان بگێڕین.
دەبێــت حکومەتــى هەرێــم کارا بکرێتەوە،
نــەک لــە دەرەوەى حکومەتــى هەرێمــى
کوردســات کار بکرێــت .دەبێــت حکومەتى
هەرێمى کوردســتان بەناوى خەڵکى هەرێمى
کوردستانەوە کار بکات.
* بەاڵم لەماوەى ڕابردودا حەیدەر عەبادى
ڕایگەیاند ،کە دەبێت ئەنجامى ڕیفراندۆم
هەڵبوەشێتەوە ئێوە بەوە ڕازی دەبن؟

ئارێــز عەبدوڵاڵ :کۆتای هاتووە دەرەنجامى
ڕیفراندۆمــى ،ئەنجامــى ڕیفرانــدۆم خەڵک
دەنگیدایەوە ،کەرکوکمان لە دەستداوە ،ئەوان
مەبەســتیان کەرکوک ،ناوچــە دابڕێنراوەکان
بــوو کــە گرتیانەوە ،بــەاڵم کــەس ناتوانێت
ڕیفراندۆم هەڵیبوەشــێنێتەوە ،چونکە خەڵک
دەنگیداوە بە بەڵێ یان نەخێر چۆن دەتوانین
سووکایەتى بە دەنگى خەڵک بکەین .دەبێت
ڕیفراندۆمێــک بکەیــت جارێکیتــر دەنــگ
بدەیتــەوە ،خەڵکــى کوردســتان بڵێــن ئەو

ڕیفراندۆممان هەڵوەشــاندەوە ،ئەو قسانەى
کە دەکرێت هەمووى قسەى هیچە،ڕیفراندۆم
دەبێت بە ڕیفراندۆم هەڵبوەشێتەوە بڕیارى،
پرســیارێک لەخەڵککــراوە وەاڵمیانداوەتەوە
ئەگەر بتەوێت ئەو وەاڵمە کاریگەرى بمێنێت
دەبێــت جارێکیتــر ئەو پرســیارە لــە خەڵک
بکرێتەوە.
*کەواتــە ئەگــەر گفتوگــۆ بکرێــت جگە
لــەوەى دۆخەکــە هێــور بکرێتــەوە،
دەتوانیین بڵێین ئەنجامێکى ترى نابێت
بۆ هەرێم؟

ئارێــز عەبدوڵاڵ :دەبێت گفتوگــۆ بکرێت،
ئێمــە جارێ بەشــێکین لە عێراق ،ســەرۆک
کۆمــار کــوردە ،لــە حکومەتــى عێــراق و
پەرلەمانــى عێراق ماویــن ،خۆ بە ڕیفراندۆم
دەوڵەتمان ڕانەگەیاند ،بەاڵم بە ڕاستى ئەگەر
ئــەو الیەنانەى ،کــە بڕیاریان لــە ڕیفراندۆم
دا ،ئەوانــەى ئــەو شکســتەیان ڕووبەڕووى
ئــەو میللەتە کردەوە ئەگــەر وەکو بەرزەکى
بانــان بــۆى دەربچــن ،دڵنیاتــان دەکەمەوە
میللەتى ئێمە ڕووبەڕووى کارەساتى گەورەتر
دەبێتەوە٠
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