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پێشەکی
كــورد نەتەوەیەكــە خاوەنــی مێــژوو و جیۆگرافیــا و زمــان و

فەرهەنــگ و داب و نەریتــی تایبــەت بــە خۆیەتــی و هــەزاران ســاڵ

لەســەر خاكــی خــۆی ژیــاوە .لــەو ماوەیــەدا پابەنــدی بنەماكانــی

لێبووردەیــی و پێكەوەژیــان بــووە و جێگــەی شــانازییە كــە فەرهەنگــی
پێكەوەژیــان لەگــەڵ نەتــەوە و ئایینەكانــی تــر لەنــاو گەلــی كــورددا

ڕەگ و ڕیشــەی قــووڵ و مێژوویــی هەیــە .لــە پێنجســەد ســاڵی
ڕابــردوودا نەتــەوەی كــورد توانیویەتــی لــە زۆر هەوڵــی تواندنــەوە و

لەناوبــردن خــۆی ڕزگار بــكات.

پێنــج ســەدە بــەر لــە ئێســتا واڵتــی كــورد بەســەر دوو ئیمپڕاتۆریەتــی

عوســانی و ســەفەویدا دابــەش كــرا و دوای یەكــەم شــەڕی جیهانییــش

بەبــێ ویســتی خــۆی ،كــورد بەســەر چــوار دەوڵەتــدا دابــەش كــرا .ئــەم
دابەشــبوونە بارودۆخێكــی جیۆسیاســیی زۆر ئاڵــۆزی دروســت كــرد.
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بــە داخــەوە لــە هیــچ پارچەیــەك دان بــە مافــە ڕەواكانــی كــورد نەنــرا و

نكۆڵــی لــە هەبوونــی كــرا .لــە ئەنجامــی ئــەو سیاســەتە چەوتەشــدا،

ملمالنێیەكــی دوورودرێــژ هاتــە كایــەوە كــە نــە حكوومەتــەكان توانییــان
گەلــی كوردســتان لەنــاو بــەرن و نــە كوردیــش توانــی ئــەو ڕژێامنــە

بڕووخێنــێ .لەمــەدا زەرەرمەنــدی ســەرەكی گەالنــی ناوچەكــە و

ئاشــتی و ســەقامگیری بــووە و خوێنێكــی زۆر ڕژا .ئــەم واقیعــە
ناتەندروســتە پێــان دەڵێــت دەبــێ هــەر دوو ال بــە خۆیانــدا بچنــەوە.

لەبــری شــەڕ و نكۆڵیكــردن بیــر لــە چارەســەری دیموكراتــی و ئاشــتیانە

بكەنــەوە .بــە حوكمــی ئــەو واقیعــەی لــەم سەدســاڵەدا دروســت

بــووە هــەر پارچەیــەك لــە كوردســتان تایبەمتەندیــی خــۆی پەیــدا
كــردووە ،ناشــكرێت كێشــە و چارەســەرەكانی هــەر پارچەیــەك ببێتــە

منوونــە بــۆ پارچەكانــی تــر .دەبــێ كێشــەی هــەر پارچەیــەك بەپێــی

تایبەمتەندییەكانــی خــۆی و بارودۆخــی خــۆی لــە چوارچێــوەی
دیالــۆگ و ئامــرازی ئاشــتیانە و دیموكراتیانــەدا چارەســەر بكرێــت.

ئــەم كتێبــە هــەوڵ دەدات ڕۆشــنایی بخاتــە ســەر مێــژوو و ئــازاری

ئــەو پارچەیــەی كوردســتان كــە ســەد ســاڵە بــە عێراقــەوە لكێنــدراوە .بــە

بــەراورد لەگــەڵ پارچەكانــی تــر لــە كوردســتانی عێراقــدا بزووتنــەوەی

ڕزگاریخــوازی كــورد گەشــەی زیاتــری هەبــووە و ملمالنێــی حكوومەتەكان

لەگــەڵ كــورد توندتــر بــووە ،هەروەهــا پەراوێزخســن و ئازاردانــی كوردیش
خەســترت بــووە ،تەنانــەت گەییشــتووەتە ڕادەی جینۆســایدكردنی

نەتــەوەی كــورد ،بــەاڵم لــە هەمان كاتیشــدا دەرفەتــی ڕێككەوتــن و هەوڵدان

بــۆ چارەســەركردنی دۆزی كــورد زیاتــر بــووە ،لەنــاو الیەنــە سیاســییەكان و
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ناوەندەكانــی عێراقیشــدا زۆر كەســایەتیی عەرەبــی هەبوونــە كــە دۆســتی

كــورد بوونــە و تێگەییشــتنیان بــۆ دۆزی ڕەوای گەلــی كوردســتان هەبــووە.
دەوڵەتــی عێــراق لــە ســەرەتای دروســتبوونییەوە هەتــا قۆناغــی

 ،2003شــەراكەت و هاوبەشــیی كــوردی جێبەجــێ نەكــرد و هەوڵــی دا،

كــورد وەك پاشــكۆیەك بهێڵێتــەوە و لەنــاو نەتــەوەی سەردەســتی عەرەبــی
عێراقــدا بیتوێنێتــەوە ،بــەاڵم لــەوەدا ســەرنەكەوت .دوای ســاڵی ،2003
كــورد پــاش دابڕانێكــی دوازدە ســاڵە لــە دەوڵەتــی عێــراق ،بــە شــێوەیەكی
ئارەزوومەندانــە گەڕایــەوە بــۆ نــاو عێــراق و بەشــدار بــوو لــە بنیاتنانــی

عێراقێكــی دیموكــرات و فیدڕاڵــدا كــە تێیــدا دەســتوور مافی هەمــوو الیەك
زامــن بــكات .بــە داخــەوە لــە دوای ئــەو دەرفەتــە ،حوكمڕانــە تازەكانــی
عێــراق پەندیــان لــە مێــژوو وەرنەگــرت و هەڵەكانــی ڕابردوویــان دووبــارە

كردنــەوە.

دەوڵەتــی دیموكراتــی فیدڕاڵــی ،شــێوەی دەوڵەتێكــی تایەفــی وەرگرت

كــە كاری بــۆ پەراوێزخســن و دەستبەســەرداگرتنی ئیــرادەی هــەردوو

پێكهاتــەی كــورد و ســوننە دەكــرد .دەســتەاڵتدارانی نوێــی عێــراق ڕێگــەی

تۆڵەســەندنەوەیان گرتــە بــەر .بڕیــار و هەڵســوكەوتەكانی دەســتەاڵتی
عێــراق تایەفیانــە بــوون و ئــەوە خــۆی لــە خۆیــدا بەڵگــە بــوو كــە
دەســتەاڵتدارانی تــازەی عێــراق خۆیــان بــە ئاراســتەی دابەشــبوونی

واڵت هەنگاویــان نــا .ئــەوان لــە دوای 2005ـــەوە ،وردە وردە كــە جــێ
پێیــان قایــم كــرد ،پشــتیان لــە دەســتوور و شــەراكەت و پرەنســیپەكانی

تەوافــوق و تــەوازون كــرد .پەنجاوپێنــج مــاددەی دەســتووریان پێشــێل
كــرد .پێشــێلكردنی دەســتوور و كاركــردن بــە نەفەســی تایەفــی هیــچ
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مانایەكــی بــۆ یەكپارچەییــی عێــراق و هاودەنگیــی نیشــتیامنی

نەهێشــتەوە .پابەندنەبوونــی حكوومەتەكانــی عێــراق بــە دەســتوور و
پشتگوێخســتنی بنەماكانــی شــەراكەت و تەوافــوق و تــەوازون و

هەوڵــدان بــۆ پەراوێزخســن و بچووككردنــەوەی ڕۆڵــی كوردســتان و ئــەو

ناســەقامگیرییەی كــە لــە عێراقــدا هەبــوو ،هانــی گەلــی كوردســتانی دا

كــە بیــر لــە ڕێگەچارەیەكــی تــر بكاتــەوە.

ئــەو دۆخــەی كــە لــە عێراقــدا هاتبــووە ئــاراوە ،گەلــی كوردســتانی

لــێ بەرپرســیار نەبــوو ،بەڵكــو بەرپرســیارێتیی ســەرەكی لەســەر
شــانی حوكمڕانانــی تــازەی عێــراق بــوو كــە باوەڕیــان بــە دەســتوور و
بنەماكانــی شــەراكەت نەبــوو .بۆیــە گەلــی كوردســتان مافــی خــۆی

بــوو پرســیار بــكات ،باشــە دوای ئــەو هەمــوو نەهامەتــی و ئــازارە
بێســنوورە ،بۆچــی ئامــادە نیــن شــەراكەتی كــورد لــە دەوڵەتــدا قبــووڵ
بكــەن؟ ئەگــەر ئــەوان شــەریكیان ناوێــت ،كــورد دەبــێ چــی بــكات؟

ئایــا وەك پاشــكۆ لەگەڵیانــدا مبێنێتــەوە؟ ئــەوان شــەراكەتیان نــاوێ

كوردیــش پاشــكۆبوونی نــاوێ .باشــە گەلــی كوردســتان چــی بــكات و
چ ڕێگایــەك بگرێتــە بــەر؟ پرســیاری جەوهــەری ئــەوە بــوو ،بۆچــی
ڕێــگای چارەســەرێكی بنەڕەتــی بــۆ ئــەو گرفتــە مێژووییــە پــڕ لــە ئــازارە
نەگرینــە بــەر ،كــە ئاشــتیانە بێــت و برایەتــی و ئاشــتیی هەمیشــەیی لــێ
بــەدی بێــت؟ لەگــەڵ ئەوەیشــدا لــەم دۆخــەدا پێویســت بــوو بزانــدرێ

گەلــی كوردســتان چــی دەوێــت و گوێــی لــێ بگیرێــت.
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ئایــا دەیەوێــت بــەردەوام بێــت لــەم نەهامەتــی و كارەســاتەدا و وەك

پاشــكۆ مبێنێتــەوە یــان ســەربەخۆیی دەوێــت؟ لــە 25ـــی ئەیلوولــی
2017ـــدا ،گەلــی كوردســتان بــە شــێوازێكی ئاشــتیانە دەنگــی خــۆی

ئاشــكرا كــرد و ئــەو دەنگــە ڕەوایــە ســەركەوتنی بــە دەســت هێنــا.

كاردانەوەكانــی عێــراق و دراوســێكان و كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی لــە
بەرانبــەر دەنگــی ئاشــتیانەی خەڵكــی كوردســتان زاڵامنــە بــوو ،دوور

بــوو لــە پڕەنســیپەكانی مرۆڤســاالری و پێكەوەژیــان .پێدەچــوو
هەمــوو الیــەك لەســەر ئــەوە كــۆك بــن كــە دەبــێ ئازارەكانــی گەلــی

كوردســتان و ژیــان لەگــەڵ عەقڵیەتــی نكۆڵیــكار بــەردەوام بێــت،
چونكــە بەرژەوەندییەكانیــان ئــەوەی دەخواســت.
مەسعود بارزانی
ئەیلوولی ٢٠٢٠
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دابەشبوونی كوردستان
لــە شــەڕی چاڵدێرانــدا 1كــە لــە  1514لــە نێــوان هــەردوو ئیمپڕاتۆریەتــی
عوســانی و ســەفەوی دا ڕووی دا ،كوردســتان بــووە گۆڕەپانــی شــەڕی نێــوان ئــەو
دوو ئیمپڕاتۆریەتــە .ئەنجامەكــەی دابەشــبوونی خاكــی كوردســتان بەســەر ئــەم دوو
ئیمپڕاتۆریــە و پەرتەوازەبوونــی نەتــەوەی كــورد بــوو .دواجــار لــە ســاڵی 1639ـــدا
هــەردوو ئیمپڕاتۆریــی ئێرانــی و عوســانی لەژێــر نــاوی پەیامنــی زەهــاودا لــە
شــارۆچكەی ســەرپولی زەهــاو ،2پەیامنــی دابەشــكردنی كوردســتانیان مــۆر كــرد.
بــەم پێیــە ســێ لە چــواری خاكــی كوردســتان چــووە ژێــر دەســتەاڵتی عوســانییەكان و یەك
لــە چواریشــی كەوتــە ژێــر دەســتەاڵتی ئێرانییەكانــەوە .بــەاڵم ئــەو دابەشــكاری و زۆردارییــە
بــە مانــای ئــەوە نەبــوو کــەوا ئــەم دوو زلهێــزەی ئــەوكات بتوانــن نەتــەوەی كوردیــش
بتوێننــەوە و لــە نــاوی بــەرن .گەلــی كوردســتان ســەرباری ئــەو دابەشــکردنە
زۆرەملێیـــیەدا ،بــۆ ماوەیەكــی دورودرێــژ توانــی زمــان و داب و نەریتــی خــۆی
 -1شــەڕی چاڵدێــران لــە 23ـــی ئابــی  1514لەنێــوان ئیمپڕاتۆرییەتــی عوســانی و ســەفەوی دا ڕووی دا.
لــەو شــەڕەدا عوســانییەكان توانییــان ســەفەوییەكان بشــکێنن و شــاری تەورێــز پایتەختــی ئــەو كاتــی
ســەفەوییەكان بگــرن.
 -2شارۆچكەی سەرپولی زەهاو كەوتووەتە پارێزگای كرماشان لە ڕۆژئاوای ئێران و دانیشتوانی كوردن.
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بپارێــزێ و لــە ڕێــی ســەرهەڵدان و شــۆڕش و قبووڵنەكردنــی ســتەمكارییەوە پارێــزگاری
لــە ناســنامەی خــۆی بــكات .ئەگەرچــی شــۆڕش و ســەرهەڵدانەكانی كــورد دووچــاری
ســەركوتكردن و نەمــان دەبوونــەوە ،بــەاڵم بەرەنگاربوونــەوەی زوڵــم ،یەكێــك لــە
تایبەمتەندییەكانــی مرۆڤــی كــورد بــوو لــە ســەدەكانی ڕابــردوودا.
بەهــاری  ،١٩٠٧بــە بەشــداریی شــێخ عەبدولســەالمی دووەمــی بارزانــی لــە ماڵــی
شــێخ نوورەددیــن محەممــەد بریفکانــی ،پێشــەوای تەکیــەی قــادری لــە (بریفــکان)
کۆبوونەوەیــەک بەڕێــوە چــوو .هــەر وەکــوو پێشــر لــە کتێبــی (بارزانــی و بزووتنــەوەی
ڕزگاریخــوازی کورد)ـــدا نووســیومە ،لــەو کۆبوونەوەیــەدا ژمارەیەکــی زۆر ســەرۆکهۆز و
گــەورەی کــورد لــە بروســکەیەکدا داوایــان لــە ســوڵتانی عوســانی لــە ئیســتانبووڵ
کــرد تــا ڕێــگا بــدەن:
 -١زمانــی کــوردی لــە ناوچــە کوردییەکانــدا بکرێــت بــە زمانــی
ڕەســمی و خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی بێــت.

 -٢قایمقــام و مودیــر ناحیە و کاربەدەســتانی ناوچە کوردییەکان
زمانــی کــوردی بزانن.
 -٣چونکــە ئایینــی دەوڵــەت ئیســامە ،بڕیارەکانــی بەپێــی
شــەریعەتی ئیســام دەربکرێــن.

 ( -٤باجەکانــی خزمەتکردنــی میــر) بــۆ چاککردنــی ڕێگاوبــان و
کردنــەوەی خوێندنــگا لــە ناوچــە کوردییەکانــدا خــەرج بکرێــن.3

 -3مەسعود بارزانی ،بارزانی و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد ،بەرگی یەكەم  ،1931 -1958چاپخانەی ڕۆژهەاڵت،
 2020ل .20
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لــەو کۆبوونەوەیــەدا ،ئامادەبــووان ســوێندیان خــوارد داخوازییەکانیــان بپارێــزن و
وازیــان لــێ نەهێنــن و ،داوایــان کــرد شــێخ عەبدولســەالم لــە جیاتــی هەمــووان
بروســکەکە واژۆ بــکات .کاتێــک دەوڵەتــی عوســانی بروســکەکەی وەرگــرت ،ئــەوی
بــە دەرچــوون لــە فەرمانــی میــری و داوای جیابوونــەوە و جیاوازییخوازیــی دانــا.
بــەم بۆنەیــەوە ،لــە کۆتاییــی ســاڵی ١٩٠٧ـــدا هێزێکــی بــە فەرماندەییــی محەممــەد
فــازڵ پاشــای داغســتانی نــاردە ســەریان .هیچــکام لــە ســەرۆکهۆزەکان بەرگرییــان
نەکــرد و هەمــوو قورســاییەکەیان خســتە ســەر بــارزان .شــێخ عەبدولســەالم بارزانــی
فەرمانــی بەرگریکردنــی دا و بارزانییــەکان بــۆ مــاوەی دوو مانــگ بەرگرییــان کــرد.
ســەرئەنجام شــێخ ناچــار کــرا ناوچەکــەی بەجــێ بهێڵێــت و پەنــا بــۆ مارشــەمعوونی
ئاشــووری ببــات .داغســتانی گەیشــتە بــارزان و گونــدی بارزانــی ســووتاند و
مســتەفا بارزانیــی تەمــەن ســێ ســااڵنی لەگــەڵ دایکــی بــە دیــل گــرت و ،بــۆ مــاوەی

یــەک ســاڵ لــە بەندیخانــەی مووســڵدا بەنــد كــران.

4

ســاڵی  ،١٩٠٨شــێخ عەبدولســەالم گەڕایــەوە ناوچــەی بــارزان ،ژمارەیــەک

بارزانیــی لــە گونــدی (بــاب سێڤا)ـــی پشــت چیــای شــیرین کــە دەکەوێتــە باکــووری
گونــدی بــارزان ،کــۆ کــردەوە و پەالمــاری ئــەو هێــزەی تورکانــی دا کــە لــە ناوچەکــەدا

بــوون و زیانێکــی زۆری بــە ســوپای عوســانی گەیانــد .بــەو ســەرکەوتنە مەزنــە،

عوســانییەكان داوای وتووێژیــان لــە شــێخ عەبدولســەالم کــرد و لــە ئاکامــی ئــەو
وتووێــژەدا ،شــێخ دیلەکانــی عوســانیی ئــازاد کــردن و ئەوانیــش قەرەبــووی زیانــی

بارزانییەکانیــان کــردەوە .بــەاڵم ســاڵی ١٩١٣ـــدا ،ســلێامن نەزیــف پاشــا والیــی

مووســڵ ،ســەرلەنوێ پەالمــاری ناوچــەی بارزانــی دایــەوە و دیســان شــێخ ناوچەکەی
بەجــێ هێشــت و ئــەم جارەیــان ڕووی لــە گونــدی ڕاژانــی نزیــک ورمێــی ڕۆژهەاڵتــی

 -4مەسعود بارزانی ،سەرچاوەی پێشوو ،ل .20
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کوردســتان کــرد و چــووە الی ســەید تەهــای محەممــەد ســدیق نەهــری .ســوڵتانی

عوســانی خەاڵتێکــی زۆری بــۆ گرتــن ،یــان کوشــتنی شــێخ دیــاری کــرد.

5

هــزری ســەربەخۆییخوازی الی ســەركردە و گەورەپیاوانــی كــورد بــەر لــەوەی
ئیمپڕاتۆریەتــی عوســانییش بڕووخــێ ،هەبــووە .نووســەر و گەڕیــدەی بەریتانیایــی
دەبلیــو .ئــی .ویگــرام ،لــە كتێبەكەیــدا (مهــد البرشيــة الحيــاة يف رشق كردســتان)
باســی ئــەوەی كــردووە كــە چــاوی بــە شــێخ عەبدولســەالمی بارزانــی كەوتــووە.
كاتێكیــش كــە ویســتویەتی بــۆ چەنــد مانگێــك بگەڕێتــەوە بەریتانیــا ،شــێخ
عەبدولســەالم ئامادەییــی خــۆی نیشــان داوە كــە لەگەڵیــدا بچێتــە بەریتانیــا بــۆ
ئــەوەی بتوانــێ لــە بەریتانیــا داوا لــە ســەرۆكی كەنیســەی كانتەربــەری بــكات كــە
قونابخانــە لــە گوندەكانــی كوردســتان دروســت بــكات .پاشــان ســەردانی مەلیــك
جــۆرج بــكات و لەگەڵیــدا دابنیشــێت و لــە كێشــەی كوردســتان بكۆڵنــەوە و گفتوگــۆ
لەبــارەی ســەربەخۆییەوە بكــەن.

6

لــە ســاڵی 1914ـــدا لــە گونــدی"ڕاژان" ،شــێخ عەبدولســەالم لەگــەڵ
مارشــەمعونی ئاشــووری و ئەندرانیــك پاشــای ئەرمەنیــدا چــوون بــۆ تبلیــس  7و
چاویــان بــە نێــردراوی قەیســەری ڕووس کــەوت و ،لەســەر دامەزراندنــی دەوڵەتێکی
فیدراڵــی تێکــەڵ لــە کــورد و ئەرمــەن و ئاشــووری قســەیان لەگــەڵ نێــردراوی
ڕووس کــرد .نێــردراوی ڕووس بەڵێنــی پشــتگیریی پێــدان کــە بــۆ ڕزگاربوونیــان
لــە عوســانییەکان هاوکارییــان بکــەن .شــایانی باســە ،ســێرگێی الڤــرۆف،
وەزیــری دەرەوەی ڕووســیا كــە لــە 7ـــی ئۆكتۆبــەری  2019دا ســەردانی هەرێمــی
کوردســتانی كــرد ،لــە شــاری هەولێــر پێــی گوتــم كــە بەپێــی بەڵگەنامەكانــی
 -5هەمان سەرچاوە ،ل .21

 -6مهد البرشیة الحیاة يف رشق كردستان ،دەبلیو .ئەی .ویكرام ،نقله الی العربیة جرجیس فتح ﷲ،

دار اراس للطباعة و النرش ،اربیل  ،2010ل .123
 -7پایتەختــی كۆماری جۆرجیا.
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ڕووســیا یەكێكــی بنەماڵــەی بارزانــی كــە مەبەســتی شــێخ عەبدولســەالم
بارزانــی بــووە ،ســەردانی ڕووســیای كــردووە و قەیســەری ڕووســیا 8ی بینیــوە.
ئــەم زانیارییــە بــۆ مــن زۆر نــوێ بــوو چونكــە هەتــا ئــەوكات واماندەزانــی شــێخ
عەبدولســەالم تەنیــا نوێنــەری قەیســەری ڕووســیای لــە "تبلیــس" بینیــوە.
ڕووداوەكانــی دوای ئــەو ســەردانە و هەروەهــا ڕوودانــی شۆڕشــی ئۆكتۆبــەری
 1917لــە ڕووســیا ،ئــەو بیرۆكەیەیشــی لەنــاو بــرد كــە ڕووســیاییەكان پاڵپشــتی
لــە دامەزراندنــی دەوڵەتێكــی لــەم شــێوەیە بكــەن.
دوای گەڕانەوەیــان لــە "تبلیــس" ،شــێخ عەبدولســەالم و هاوڕێكانــی لــە پیالنێكــی
نەگریســدا دەســتگیر كــران و درانــە دەســت عوســانییەكان .عوســانییەکان
ســەرەتا شــێخ عەبدولســەالمیان گواســتەوە بــۆ وان و لەوێیشــەوە بــۆ مووســڵ ،لــە
کاتێکــدا چەنــد ڕۆژێــك بــوو یەکــەم جەنگــی جیهانــی دەســتی پــێ كردبــوو ،9ڕۆژی
14ـــی كانوونــی یەكەمــی  ،1914شــێخ عەبدولســەالمیان لەگــەڵ ســێ هاوڕێکانــی
لەســێدارە دا.
پێویســتە بڵێــم ،دوای شــەهیدکردنی شــێخ عەبدولســەالم ،شــێخ ئەحمــەدی

بــرای کــە تەمەنــی تەنیــا  ١٨ســاڵ بــوو ،ســەرۆکایەتیی بارزانییەکانــی لەئەســتۆ
گــرت .ئــەوە لــە کاتێکــدا بــوو کــە ســوپای ئینگلیــز هــاوکات لەگــەڵ هەڵگیرســانی

 -8قەیسەری ڕووس ،نیكۆالی ئەلەكساندرۆڤیچ ڕۆمانۆڤ یان نیكۆالی دووەم  ،1918-1868دوایین
قەیسەری ڕووسیا ،لە  1894هەتا  1917ئیمپڕاتۆری ڕووسیا بوو.
 -9بــە بیانــووی تیــرۆری شــازادەی جێنشــین (ئارشــیدوک فرانــز فێردینانــد )Archduke Franz Ferdinand
بەدەســتی (گاڤریلــۆ پرینســیپ  ) Gavrilo Principکــە ئەندامــی گرووپێکــی ســەربەخۆییخوازی ســڕبیایی
بــوو ،ڕۆژی ( ١٩١٤/٦/٢٨ئیمپڕاتۆریــی نەمســا  -هەنگاریــا (ئوتریــش -مەجارســتان) دژی رسبســتان
شــەڕی ڕاگەیانــد و ڕۆژی دوایــی ئیمپڕاتۆریــی ڕووســیا و بریتانیــا ،فەڕەنســا و دواتریــش ئیتالیــا ،پرتــوگال،
ڕۆمانیــا الیەنگرییــان لــە سڕبســتان کــرد و لــە بەرامبەریشــیدا دوو دەوڵەتــی ئەڵامنیــا و عوســانی خۆیــان
لــە شــەڕەکە گالنــد .ئــەو شــەڕە کــە بــە جەنگــی یەکەمــی جیهانــی دەنارسێــت ،زیاتــر لــە دە ملیــۆن خەڵکــی
تێــدا کــوژرا و ڕۆژی  ١٩١٨/١١/١١بــە شــکانی بــەرەی ئەڵامنیــا و (نەمســا  -هەنگاریــا) و ئیمپڕاتۆڕیــی
عوســانیی بــە کۆتــا هــات.
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یەکــەم جەنگــی جیهانــی ،خاکــی عێــراق و باشــووری کوردســتانی داگیــر کردبــوو.
پێــش ئــەوەی جەنگەکــە کۆتایــی پــێ بــێ ،دەســەاڵتدارە هاوپەیامنــەکان زنجیرەیــەک

رێککەوتننامەیــان لەنێوخــۆدا مــۆر کــرد ،بــۆ ئــەوەی بڕیــار بــدەن ئاخــۆ چــۆن
سەرپەرشــتیی ناوچەکانــی عوســانییەکان بکــەن و کامــە هێــزی هاوپەیامنیــش

دەســت بــە ســەر کامــە بەشــی ئیمپڕاتۆریەتــی شكســتخواردووی عوســانیدا بگــرێ.
هــەر لــەو چوارچێوەیــەدا بــە مەبەســتی دابەشــكردنی ناوچەكانــی دەوڵەتــی
عوســانی ،مــارک ســایکس ،دیپلۆماتــكاری بەریتانیــا و فەڕەنســوا جــۆرج
پیکــۆ ،دیپلۆماتــکاری فەڕەنســایی لــە بەیــرووت ،دوای ڕێککەوتنێکــی دووقۆڵــی و
نامەگۆڕینــەوە لەگــەڵ ســێرگێیی ســازانۆفی وەزیــری دەرەوەی ڕووســیا لــە شــاری
ســانت پیتەرســبورگ کــۆ بوونــەوە و بڕیاریــان دا ،بــەو پالنــە نهێنییــەی مــارک
ســایکس و فەڕەنســوا پیکــۆ دایانڕشــتبوو خاکــی عوســانی دابــەش بکــەن .بــەم
جــۆرە ،دەوڵەتانــی هاوپەیامنــان ڕۆژی 16ـــی ئایــاری  1916پێشــنیازەکەیان لەژێــر
نــاوی (ســایکس  -پیکــۆ) بــۆ دابەشــکردنی دەوڵەتــی عوســانی واژۆ کــرد .لــەو
پەیامنــەدا ،بڕیــار درابــوو ناوچەکانــی ئــەرزڕۆم ،ترابــزۆن ،وان و ئەرمەنســتانی
عوســانی بدرێــن بــە ڕووســیای قەیســەری .10فەڕەنســایش هەرێمەکانــی ســووریا و
لوبنــان وەرگرێــت و ئینگلیزیــش ببێتــە قەیومــی عێــراق و ئــوردن و فەلەســتین.

لــەو دابەشــکردنەدا ،کوردســتانی ژێردەســتی ئیمپڕاتۆریەتــی عوســانی کــرا بــە
ســێ بەشــەوە .بەشــی گــەورەی خــاک و نەتــەوەی کوردیــان وەک خــۆی هێشــتەوە و
دوو بەشــەکەیتریــان بەبــێ ڕەزامەندیــی کــورد خــۆی ،دابــەش کــرد بەســەر دوو
دەوڵەتــی عێــراق و ســووریا دا كــە هێشــتا پێكیــش نەهاتبــوون.
 -10لــە ئۆکتۆبــەری  ،١٩١٧کۆمۆنیســتەکانی ڕوســیا بــە ســەرۆکایەتیی لێنیــن کۆتاییــان بــە دەســەاڵتی
قەیســەری ڕوســیا هێنــا و لــەو ڕێککەوتنــە کشــانەوە و ڕۆژی  ١٩١٧/١١/١٧دەقــی پەیامنەکەیــان لــە
ڕۆژنامەکانــی پــڕاودا و ئیزۆســتیادا بــۆ ڕای گشــتی و گەالنــی ئــەو ناوچانــە ئاشــکرا کــرد و دوای ســێ ڕۆژ
ڕۆژنامــەی گاردییــەن مەنچســتێر ناوەرۆکــی پەیامنەکــەی بــاو کــردەوە.
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لــە نیســانی ١٩٢٠ـــدا ،هێــزە هاوپەیامنــەکان لــە کۆبوونــەوەی (ســان ریمــۆ)11دا
گەیشــتنە رێککەوتنێــک کــە چــۆن رۆژهەاڵتــی ناویــن دابــەش بکــەن .دوای
ئامادەکــردن و داڕشــتنی رەشنووســی رێککەوتننامەکــە ،بــە شــێوەیەکی نــوورساو
درایــە ســوڵتانی عوســانی .لــە کۆتاییشــدا لــە ڕۆژی 10ـــی ئابــی 1920ـــدا لــە گونــدی
ســیڤەری نزیــک پاریــس ،پەیامنــی ئاشــتی لــە نێــوان هێــزە هاوپەیامنــەکان و نوێنــەری
حکوومەتــی عوســانیدا واژۆ کــرا و شــام (لوبنــان و ســووریا) ،عێــراق ،ئــوردن و ئەزمیــر لە
دەوڵەتــی عوســانی جیــا کرایــەوە.
پەیامنــی ســیڤەر (لــە دەی ئابــی  1920مــۆر كــرا) ،بەشــێكی خــۆی تەرخــان
کردبــوو بــۆ گەلــی کــورد کــە بــە کوردســتان نارسابــوو .لــە بەنــدی ٦٤ـــی پەیامنــی
ســیڤەردا گوترابــوو:
" لــە مــاوەی ســاڵیک بــە دوای ئــەم پەیامننامەیــەدا ،ئەگــەر
کــوردی ناوچــە باســکراوەکان لــە بەنــدی  ،٦٢داوا لــە کۆمەڵــی
نەتــەوەکان بــکات بــۆ ســەربەخۆیی و ئەگــەر زۆربــەی کــوردەکان
ســەملاندیان خوازیــاری ســەربەخۆیین و کۆمەڵــی نەتــەوەکان
دانــی بــەوەدا نــا ،کــورد شــیاوی ســەربەخۆیین".12

 -11ئــەم كۆبوونەوەیــە لــە نیســانی 1920ـــدا لەنێــوان بریتانیــا و فەڕەنســا و ویالیەتــە یەكگرتووەكانــدا
بەســرا و بــاری واڵتــە عەرەبەكانــی دیــاری كــرد ،ویالیەتــی مووســڵ كەوتبــووە ژێر دەســتەاڵتی فەڕەنســاوە
بەپێــی ئــەو ڕێككەوتنــە نهێنییــەی نێــوان بریتانیــا و فەڕەنســا ،بــەاڵم فەڕەنســا لــەو كۆبوونەوەیــەدا
دەســتی لــە ویالیەتــی مووســڵ هەڵگــرت بــۆ بریتانیــای هاوپەیامنــی خــۆی .كاری بەڕێوەبردنــی عێــراق و
فەلەســتین درایــە بریتانیــا ،بــە مەرجــێ (بەڵێن)ـــی بەلفــۆر بهێنێتەجــێ .ســووریا و لوبنانیــش خرانــە ژێــر
دەســتی فەڕەنســا( .ســان ریمــۆ شــارێكە لــە واڵتــی ئیتالیــا).
 -12مەسعود بارزانی ،سەرچاوەی پێشوو ،ل .62
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دامەزراندنی دەوڵەتی عێراق
هەرێمــی باشــووری کوردســتان کــە ویالیەتــی مووســڵی لەخــۆ گرتبــوو ،لەگــەڵ
بەشــێکی زۆری باکــووری کوردســتان دەکەوتنــە نێــو پــڕۆژەی پەیامنــی ســیڤەرەوە.
دوای ئــەو پەیامنــە ،لەســەر داوای راســتەوخۆی وینســتۆن چەرچــڵ ،وەزیــری
موســتەعمەراتی بەریتانیــا و بەرپرســی کاروبــاری عێــراق ،کۆنگــرەی قاهیــرە لــە
ئــاداری  1921بەســرا؛ لــە میانــەی ئــەم کۆنگرەیــەدا بڕیــار درا مەملەکەتــی عێــراق
دامبــەزرێ و بەپێــی چوارچێــوەی ســەرەکیی سیاســەتی بەریتانیایــی لــە ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت ،ئەمیــر فەیســەڵ ،دووەم کــوڕی حوســێن شــەریفی مەککــە وەک شــای
عێــراق دەستنیشــان کــرا ،هەڵبــەت بەبــێ ڕەچاوکردنــی تایبەمتەندییەکانــی گەالنــی
دانیشــتووی ئــەم هەرێمــە ئاڵــۆز و پڕکێشــەیە ،بنەمــای دەوڵەتێكیــان داڕشــت
كــە مــاوەی ســەد ســاڵ ئارامیــی بــە خۆیــەوە نەدیــت13 .بــە دوای ئــەو کۆنگرەیــەدا

(کۆنگــرەی قاهیــرە) ،مەلیــک فەیســەڵی پاشــای عێــراق ،لــە دوو نامــەدا داوای لــە مەندوبــی
 -13کورد تورک عەرەب ،سیسیل جۆن ئیدمۆندس ،وەرگێڕانی حامید گەوهەری ناوەندی ئاوییەر بۆ چاپ و
باڵوكردنەوە ،الپەڕەی .١٥٥
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ســامیی بەریتانیــا لــە عێــراق كردبــوو ،کوردســتان بخەنــە ســەر عێــراق .وینســتۆن چەرچڵ
كــە ئــەوكات وەزیــری موســتەعمەراتی بەریتانیــا بــووە ،وەاڵمــی داوەتــەوە كــە:
"ئێمــە بەڵێنــی دەوڵەمتــان بــە تــۆ داوە نــەك ئیمپڕاتــۆری!...
كــورد خۆیــان نەتەوەیەكــن كــە خاوەنــی جیۆگرافیــای خۆیانــن و
سنوورشــیان زنجیرەچیــای حەمرینــە.
بەپێــی ئــەم بڕیــارە ،فەیســەڵ لە مانگــی حوزەیرانی ۱۹۲٠ـــدا بــە پاپۆڕێکــی ئینگلیزی

لــە مەککــەوە هێندرایــە بەســڕە و ڕۆژی ۲۳ـــی ئابــی  ۱۹۲۱کردیان بە شــای عێــراق.
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لــە ڕۆژی 1ـــی ترشینــی دووەمــی  ،1922سیســتەمی پاشــایەتیی عوســانیان

گــۆڕدرا بــۆ سیســتەمی کۆمــاری و نــاوی ئیمپراتۆڕیــی عوســانییان کــرد بــە تورکیــا و
مســتەفا کەمــال بــوو بــە ســەرۆککۆمار .دوای ئــەوە توركیــا لەپێنــاو توندوتۆڵرتكردنــی
كۆمــاری تــازە ،داوای كــرد هاوپەیامنــان بگەڕێنــەوە ســەر مێــزی وتووێــژ .نوێنەرانــی
بەریتانیــا ،فەڕەنســا ،ئەمەریــکا ،ڕووســیا ،ئیتالیــا ،ژاپــۆن ،ڕۆمانــی ،تورکیــا و
چەنــد واڵتــی تــر ،لــە نێــوان 15ـــی ترشینــی دووەمــی  1922تــا 23ـــی حوزەیرانــی
 ،1923چەنــدان جــار لــە شــاری لۆزانــی سویســڕا کــۆ بوونــەوە و دواجــار لەژێــر
نــاوی پەیامنــی (لــۆزان) بــۆ ئاشــتی ،پەیامنــی ســیڤەریان هەڵوەشــاندەوە و ئاواتــی
نەتــەوەی کوردیــان بــۆ گەیشــن بــە مافــی ڕەوای ســەربەخۆیی وەســتاند.
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بڕگەی دووەم لە بەندی ســێیەمی پەیامنی لۆزان دەڵێت:
"ئەگــەر تــا نــۆ مانــگ لــە مێــژووی پەیامننامەکــە ،ناکۆکیــی
ســنووری نێــوان عێ ـراق و تورکیــا لەســەر ویالیەتــی مووســڵ ڕوو بــدات و
 -14سیســیل جۆن ئیدمۆندس ،ســەرچاوەی پێشوو ،هەمان الپەڕە.
 -15لە 24ـی تەمووزی  1923پەیامنی سیڤەر هەڵوەشایەوە و پەیامنی لۆزان مۆر كرا و بەپێی پەیامنی
لۆزان توركیا هەموو واڵتەكەی بۆ مایەوە و باسی هیچ مافێكی كورد نەكرا ،تەنیا ئاماژە بە خێرخوازیی
حكوومەتە هاوپەیامنەكان لە ڕاست هەموو كەمایەتییەكانی ناو توركیا درا.
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تورکیــا و بەریتانیــا ڕێگاچــارەی ئاشــتیانە بــۆ کێشــەکە نەدۆزنــەوە،
16
کێشــەکە دەدرێــت بــە ئەنجوومەنــی کۆمەڵــەی گــەالن".
ئــەو گفتوگۆیانــە بــە یادداشــتێکی بەریتانیــا و لەژێــر چاودێریــی ســێر (پێرســی

کاکــس) و (ڕ .ف .جاردیــن) جێگــری ئیداریــی پارێــزگای مووســڵ لــە ڕۆژی 19ـــی

ئایــاری  1924دەســتی پێکــرد ،بــەاڵم ئەنجامــی نەبــوو .کۆمەڵــی گــەالن ،ڕۆژی

30ـــی ئەیلوولــی  1924ئەرکەکــەی گرتــە ئەســتۆ و لیژنەیەکــی نێودەوڵەتــی لــە
واڵتانــی :ســوید ،هەنگاریــا ،بەلژیــکا ،ئیتالیــا و سویســڕا بــۆ نووســینی پرۆتۆکۆڵــی

لیژنەکــە دیــاری کــرد 17 .لیژنــەی چارەکردنــی ســنووری نێــوان تورکیــا و عێــراق
ڕۆژی 16ـــی كانوونــی دووەمــی  ١٩٢٥گەیشــتە بەغــدا و دواتــر چــووە مووســڵ و

دوای دوو مانــگ گــەڕان بــە ناوچــە کێشــە لەســەرەکاندا و گفتوگــۆ لەگــەڵ خەڵکــی
ناوچەکــە ،ڕاپۆرتێکــی ئاراســتەی کۆمەڵــی گــەالن کــرد و داوای کــرد ناوچەکانــی
خــوار هێڵــی برۆکســل  18بدرێــت بــە عێــراق ،بــەو مەرجــەی عێــراق بــۆ مــاوەی

بیســتوپێنج ســاڵ لەژێــر دەســتی بەریتانیــادا مبێنێتــەوە و حکوومەتــی
تازەدامــەزراوی عێــراق بەرژەوەندیــی کــورد بپارێــزێ لــە بەڕێوەبردنــی کاروبــاری

خۆیــدا و ،زمانــی کــوردی لــە خوێنــدن و نووســین و ئیــدارە و دادگاکانــدا ببێتــە

زمانــی ڕەســمی.

-16مەسعود بارزانی ،سەرچاوەی پێشوو ،ل .12
 - 17نــاوی ئەندامانــی لیژنەکــە بریتــی بــوون لــە :ئەینــار .ئــاف ویرســێن  Einar af Wirsénلــە ســوید،
کۆنــت پــاول تلکــی  Count Paul Telckiلــە هەنگاریــا ،کۆلۆنێــل ئــەی .پاولــس  A. Pauliلــە بەلژیــک ،ســینیۆر
ڕۆدۆلــۆ  Signor Roddoloلــە ئیتالیــا و کۆنــت هــۆراس دوپرتالــن  Count Horacede Portalesلــە سویســڕا.
-18هێڵــی برۆکســل :پــاش مۆرکردنــی پەیامنــی لــۆزان ،کۆمەڵــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان ،لیژنەیەکــی لــە
برۆکســل پێکهێنــا بــۆ کێشــانی ســنوور لــە نێــوان تورکیــا و عێــراق .دوای پێکهێنانــی ئــەو لیژنەیــە ،کۆمەڵــی
نەتــەوەکان لیژنەیەکــی تــری لــە ســێ ئەنــدام بەناوەکانــی :ئەینــار .ئــاف ویرســێن  Einar af Wirsénلــە
ســوید ،کۆنــت پــاول تلکــی  Count Paul Telckiلــە هەنگاریــا ،کۆلۆنێــل ئــەی .پاولــس  A. Pauliلــە بەلژیــک
پێکهێنــا و ئەرکــی ئــەو لیژنەیــە لێکۆڵینــەوە بــوو لــە کێشــەی ســنووری نێــوان تورکیــا و عێــراق.
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بەپێــی ڕاپۆرتەكــە ،زۆربــەی ئــەو دانیشــتوانەی پرســیان پــێ كراوە(كــورد) ،ڕایــان
وا بــووە كــە لــە بــری گەڕانەوەیــان بــۆ ژێــر حوكمــی تــورك ،بچنــە پــاڵ عێــراق و
لەگــەڵ عێراقــدا بژیێــن .ئــەم راپرســییە تەنیــا دوو هەڵبــژاردەی (مانــەوە لەگــەڵ
توركیــا یــان چوونــە پاڵــی عێراقیــان) بــە دانیشــتوانی ئــەو ناوچەیــەی كوردســتان
دابــوو و ،لــە پــرس پێكردنەكــەدا مەبەســتیان هەڵبژاردنــی ســەربەخۆیی نەبــووە.
کۆمەڵــەی گــەالن ئــەم پڕۆژەیــەی پەســەند کــرد ،بــەاڵم ئــەو مەرجانــەی باســی
لــە پاراســتنی بەرژەوەندیــی كــورد دەكــرد ،هەرگیــز بــە ئەنجــام نەگەیشــن و ئــەو
دەوڵەتــە تازەیــەی لەســەر بنەمــای شــەراكەتی نێــوان كــورد و عــەرەب دامەزرابــوو،
شــەراكەتی كــوردی پێشــێل كــرد.
کــورد ویالیەتــی (مووســڵ)ی لەدەســت تورکیــا ڕزگار کــرد ،بــەاڵم ئایــا عــەرەب ئــەوەی

بەبیــر مــا؟ هــەروەک سیســیل جــی ئیدمۆنــدز ،مەندووبــی بەریتانیاییــش لــە کتێبەکــەی
خــۆی (کــورد و تــورک و عەرەب)ـــدا ئامــاژەی داوە كــە "ئایــا لــە ئاســت ئەمــەدا حكوومەتی

عێــراق دەتوانــێ لــە بەرانبــەر ئەمــەدا چــاوی بكاتــەوە و سیاســەتێكی دووربینانــەی
دڵفــراوان لــە ئاســت كــوردەكان بگرێتــە بــەر؟"  .19بــەاڵم دەبینیــن ئــەو ڕووداو و

کارەســاتانەی لەالیــەن دەوڵەتــی عێــراق بەســەر نەتــەوەی کــورددا هاتــن ،بەڵگــەن بــۆ

ئــەوەی کــە عــەرەب ئــەو چاکەیــەی کــوردی لەیــاد کــرد.

لــە ڕەوتــی ئــەو ملمالنێیــەدا ،پێشــر شــێخ مهحمــوودی حهفیــد ســاڵی 1919
دژی دەســەاڵتدارێتیی ئینگلیــز و بــۆ دەســتەبەرکردنی مافــی لەدەســتچووی گەلــی
کوردســتان لــە دەوڵەتــە تازەدامەزراوەکانــدا ،لــە ســلێامنی ڕاپــەڕی و دەوڵەتــی
کوردســتانی ڕاگەیانــد .شــێخ ئهحمــهدی بــارزان بــ ه نامهیــهک ســهرۆک هۆزهکانــی
ئــاگادار کــردهو ه کــ ه یارمهتیــی شــێخ مەحمــوود بــدهن و بــۆ خۆیشــی هێزێکــی
 -19كورد ترك عرب ،يس جي ادموندز ،ترجمة جرجیس فتح ﷲ  ،دار اراس للطباعة و النرش اربیل  2012ص .574
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چەکــداری بــ ه ســهرۆکایهتیی مســتهفا بارزانــی بــۆ یارمهتیدانــی شــێخ ڕەوانــەی
دەڤــەری ســلێامنی کــرد .مســتهفا بارزانــی بــ ه دوو هێڵــی باڵــهک 20و دۆڵــی بیــاو21دا
بــۆ یارمهتیــی شــێخ مهحمــوود بــهڕێ کــهوت .هــهردوو هێــز دوای دەربازبوونیــان لــە
چهنــدان کهمیــن ،خۆیــان گهیانــد ه دەوروبــەری ســلێامنی ،ب ـهاڵم هەوڵەکانیــان بێئــاکام
بــوون ،چوونکــە ئینگلیــزەکان بــە هێرشــی هەوایــی و زەمینــی ،دەوڵەتــی ڕاگەیێنــدراوی
شــێخ مەحموودیــان تێکشــکاند و خــودی شــێخیش بــە برینــداری لــە دەربەنــدی بازیــان
بــە دیلــی کەوتــە دەســتیان و بــۆ هیندســتان دووریــان خســتەوە ،بــەاڵم دواتــر لەژێــر
گوشــاری خەڵکــدا ناچــار بــوون ســاڵی  1922شــێخ بگەڕێننــەوە ســلێامنی.
پــاش ئــەوەی ویالیەتــی مووســڵ كــە زۆرینــەی دانیشــتوانی كــورد بــوون بــە دەوڵەتی
تــازەی عێراقــەوە لكێنــدرا ،لــە  1925یەكــەم دەســتوور بــۆ دەوڵەتــی تــازەی عێــراق
نــوورسا كــە بــە دەســتووری ســەردەمی پاشــایی بەناووبانگــە .بەریتانیــا هەوڵەكانــی
بــۆ بەهێزكــردن و توندوتۆڵكردنــی دەوڵەتــە تازەكــەی عێــراق چــڕ كــردەوە .هــەر بــەم
هۆیــەوە دوو بزووتنــەوەی رزگاریخــوازی کوردیــان لــە ســاڵەکانی  1931و  1932بــە
ڕابەرایەتیــی شــێخ ئەحمــەد بارزانــی و ســااڵنی  1943و  1945بــە ڕابەرایەتیــی
مــەال مســتەفا بارزانــی ،بــە بۆردومانکردنــی فڕۆکــە جەنگییەکانــی ئینگلیــز و هێــزی
زەمینیــی ســوپای عێــراق و بــە هاوکاریــی جاشــە خۆماڵییــەکان شــكاند و ،شــەڕكەرە
بارزانییەكانیــان ناچــار کــرد ڕۆژی 11ـــی ترشینــی یەكەمــی  1945بــە ژن و منداڵــەوە
بـ ه شــاخەکاندا خۆیــان بگهیەننــە ناوچــەی شــنۆ و مەرگــەوەڕی کوردســتانی ئێــران.22
 -20ئەو ناوچەیە كەوتووەتە باكووری ڕەواندوز لەسەر ڕێی هامیلتۆندا تا دەگاتە گوندی ڕایەت.
 -21دۆڵــی بیــاو بەشــێكە لــە ناوچــەی ســوورچی ،كەوتووەتــە ڕۆژهەاڵتــی بــارزان ،ڕێگــەی خەلیفــان -
بــارزان بــەم ناوچەیــەدا تێدەپــەڕێ.
 -22دوای ڕاگەیاندنــی کۆمــاری کوردســتان لــە مهابــاد لــە  ،١٩٤٦/١/٢٢بارزانییــەکان بــە ســەرۆکایەتیی
مســتەفا بارزانــی بــە ڕێککەوتــن لەگــەڵ پێشــەوا قــازی محەممــەد ،وەک پێشــمەرگە بەشــدارییان کــرد لــە
پارێزگاریکردنــی کۆمــاری کوردســتان.
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ئــەم پێشــینە مێژووییــەم بۆیــە بــاس كــرد تــا ئامــاژە بــە حەقیقەتێــك بــدەم كــە
بــە داخــەوە بەشــێكی زۆری عێراقییــەكان بــە سیاسییەكانیشــیەوە ،ئــەو مێــژووە
نازانــن و یــان ئەگــەر بیشــیزانن لــەو كاتانــەی كــە قســە دێتــە ســەر مافەكانــی گەلــی
كــورد ،ئــەو مێــژووە فەرامــۆش دەكــەن یــان پشــتگوێی دەخــەن و ڕەچــاوی ناكــەن.
كێشــەی كــورد بــەر لــە دامەزراندنــی دەوڵەتــی عێــراق هەبــووە .بــەر لــەوەی دەوڵەتــی
عێــراق لــە الیــەن ئینگلیزەكانــەوە دروســت بكرێــت و پاشــای بــۆ دابرنێــت ،كــورد لــەو
ناوچەیــە كــە دواتــر نــاوی دەوڵەتــی عێراقــی لــێ نــرا ،خاوەنــی جیۆگرافیــای خــۆی
بــووە .هەروەهــا لــە ملمالنێــی نێــوان زلهێــزەكان و هێــزە هەرێامیەتــی و خۆجێیــەكان
مافــی كــورد وەك نەتــەوە پێشــێل كــرا.
شــۆڕش و جوواڵنــەوە ئازادیخوازییەكانــی كوردســتانی عێــراق لــە ســەردەمی
پاشــایەتیدا بەڵگــەی ئــەوە بــوون كــە كــورد دۆخــی تــازەی دەوڵەتــی عێراقــی
قبــووڵ نەبــوو و لــە دژی هەوڵەكانــی حكوومــەت بــۆ پەراوێزخســن و تواندنــەوەی
نەتــەوەی كــورد بــە تونــدی دەوەســتێتەوە .دەوڵەتــی عێــراق لــەو كاتــدا شــەراكەتی
كــورد و عەرەبــی پێشــێل كــرد و ئــەو بەڵێنانــەی لــە ســەرەتای دروســتبوونی
عێراقــدا بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندییەكانــی كــورد درابــوون و لــە پڕۆژەكــەی
لیژنــەی "كۆمەڵــەی گەالن"ـــیشدا ئامــاژەی پێکرابــوو ،پشــتگوێ خســت .لەگــەڵ
ئەوەیشــدا ئەگــەر حكوومەتــی عێــراق بــە یارمەتیــی ئینگلیــزەكان بــۆ ماوەیەكیــش
توانیبێتــی لــەو كاتــدا شۆڕشــەكان خامــۆش بــكات ،بــەاڵم هەمــوو جــار شــۆڕش و
ســەرهەڵدانی تــازە بــە گوڕوتینێكــی زیاتــرەوە دەســتی پــێ كردووەتــەوە .دەرفەتــی
بنیاتنانــی دەوڵەتــی عێــراق لەســەر بنەمــای شــەراكەتی كــورد و عــەرەب و ڕێزگرتــن
لــە مافــی هاوواڵتیبــوون لــە ســەردەمی پاشــایەتیدا لــە دەســت چــوو ،بــەاڵم ئایــا
لــە دەرفەتەكانــی تــردا ســوود لــە هەڵــەكان وەرگیــرا بــۆ ئــەوەی كــورد بتوانێــت بــە
ئاســوودەیی لــە نــاو دەوڵەتــی عێراقــدا بژیێــت؟
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شۆڕشی ئەیلوول
شۆڕشــی 14ـــی تەممــووزی  1958وەرچەرخــان و دەرفەتێكــی تــازە بــوو .دوای

ســەركەوتنی شۆڕشــی تەممــووز ،جەنابــی بارزانیــی نەمــر و هەڤااڵنــی لــە یەكێتیــی
ســۆڤیێت بــۆ عێــراق گەڕانــەوە .شۆڕشــی تەممــووز دۆخێکــی تــازە و دەرفەتێكــی نوێــی
خوڵقاندبــوو بــۆ ئــەوەی دەوڵەتــی عێــراق دووبــارە دابڕێژرێتــەوە و هەمــوو پێكهاتەكانــی

عێــراق و هاوواڵتیــان بتوانــن بــە ئاســوودەیی لەژێــر ســایەی دەوڵەتێكــی ســەردەمیانەدا

بژیێــن .لــە دەســتووری 1958ـــدا زۆر بــە ڕوونــی دان بــەوە دانــرا كــە عــەرەب و كــورد لــە
دەوڵەتــدا شــەریكن و دەســتوور مافــە نەتەوەییــەكان گەرەنتــی دەكات .بــەاڵم بەداخــەوە

دیســان لەژێــر كاریگەریــی خەڵكــی شــۆڤێنی و هەلپەرســت ،مافەكانــی گەلــی كــورد
پشــتگوێ خــران و دوای دوو ســاڵ و نیــو لــە ســەركەوتنی شۆڕشــی تەممــووز ،كوردســتان

خرایــە بــەر ئاگــری بۆردومانــی تــۆپ و فڕۆكــەی عێراقــی و شۆڕشــی كــورد لــە 11ـــی
ئەیلوولــی  1961دەســتی پــێ كــرد.
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شۆڕشــی ئەیلــوول شۆڕشــێكی كوردســتانی و لــە هەمــان كاتــدا عێراقیــش بــوو.

دروشــمی ســەرەكیی شــۆڕش دیموكراســی بــۆ عێــراق و ئۆتۆنۆمــی بــۆ كوردســتان

بــوو .شۆڕشــی ئەیلــوول ببــووە پەناگەیەكیــش بــۆ خەڵكــی تێكۆشــەر و خەباتگێــڕی
عێراقــی .بــە درێژایــی شــۆڕش تەنانــەت بــۆ یــەك جاریــش كــردەوەی تۆقانــدن و

خوێنڕشــن لــە بەرانبــەر خەڵكــی ســڤیل ئەنجــام نــەدرا .هەمــوو هەوڵــی جەنابــی

بارزانــی ئــەوە بــوو كــە لــە كاتــی شــەڕ و ئاگربــەس و حاڵەتــی نــە شــەڕ نــە ئاشــتیدا،
ڕێگــە لــە شــەڕ و خوێنڕشــن بگیرێــت.

بــە درێژاییــی شۆڕشــی ئەیلــوول چەندیــن جــار وتووێــژ و دانوســتان لەگــەڵ

دەســتەاڵتدارانی ئەوكاتــی عێراقــدا كــرا ،بــەاڵم وەک هەمیشــە بەغــدا بــە مەبەســتی

تاكتیكــی و كڕینــی كات پەنــای بــۆ دانوســتان لەگــەڵ كــورد دەبــرد .دوای كودەتاكــەی

بەعســییەكان لــە دژی عەبدولكەریــم قاســم لــە 8ـــی شــوباتی  ،1963مــاوەی چــوار مانــگ

شــەڕ لــە نێــوان حكوومــەت و شــۆڕش ڕاوەســتا و دانوســتان و وتووێــژ لەنێــوان شــۆڕش و
حكوومەتــی ئــەوكات لــە ئــارادا بــوو .بــەاڵم لــە ڕاســتیدا هەمــوو ئامانجــی بەعســییەكان

بــۆ دانوســتان لەگــەڵ كــورد لەوكاتــدا ئــەوە بــوو كــە جــێ پێــی خۆیــان قایــم بكــەن .ئــەوان
بڕوایــان بــە چارەكردنــی كێشــەكان نەبــوو .بۆیــە كــە دۆخــی خۆیــان باشــر بــوو و لــە

ســووریایش بەعســییەكان كودەتایــان كردبــوو و هەســتیان كــرد بەهێــز بوونەتــەوە ،لــە
مانگــی حوزەیرانــی هەمــان ســاڵدا بــە هــاوكاری و پیالنــی هەرێامیەتــی ،نەفیرعــام و

شــەڕیان لــە دژی كــورد دەســت پــێ كــردەوە.

لــە ترشینــی دووەمی 1963ـــدا ،عەبدولســەالم عــارف كودەتــای كرد و بەعســییەكانی

دەركــرد .چەنــد مانــگ دواتــر و لــە 10ـــی شــوباتی 1964ـــدا ،ڕێككەوتنێــك لەنێــوان

بارزانیــی نەمــر و عەبدوســەالم عــارف ئیمــزا كــرا كــە تێیــدا بڕیــار لەســەر چەنــد
خاڵێــك درا ،لەوانــە داننــان بــە مافــە نەتەوەییەكانــی گەلــی كــورد بــوو .بــەاڵم
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ســاڵێكی نەبــرد دیســان شــەڕ بەســەر گەلــی كوردســتاندا ســەپێندرایەوە .ئــەوە

لــە حاڵێكــدا بــوو كــە هەمــوو هەوڵەكانــی جەنابــی بارزانــی و ســەركردایەتیی شــۆڕش
لەپێنــاو ئــەوە بــوو كــە ڕێگــە لــە شــەڕ بگیرێــت .لــە ســاڵی 1965ـــدا حكوومەتــی
عێراقــی توانــا ســەربازییەكانی خــۆی بــۆ لەناوبردنــی شۆڕشــی ئەیلــوول تەرخــان
كــرد.

شــەڕی زۆر گــەورە لــە چیــای ســەفین و پیرەمەگــروون و بەنــی هەریــر و هەندرێــن و

ناوچــەی ڕەوانــدوز و ڕانیــە و قــەاڵدزێ ڕووی دا .لــەم شــەڕانەدا حكوومەتــی عێراقــی

سیاســەتی زەویــی ســووتاو و تێكدانــی ژێرخانــی ئابووریــی خەڵكــی كوردســتانی

پێــڕۆ دەكــرد .ئــەم ســتەمكاری و ســەپاندنی شــەڕ و ئاوارەكردنــی خەڵكــی كوردســتان
وایكــرد ،بارزانیــی نەمــر لــە 1ـــی كانوونــی دووەمــی  1966نامەیــەك بــۆ نەتــەوە

یەكگرتــووەكان بنووســێت و تێیــدا داوای كــرد ،نەتــەوە یەكگرتــووەكان لیژنەیەكــی

تایبــەت بــۆ كوردســتان بنێرێــت هەتــا لــە نزیكــەوە ڕادەی ئــەو زوڵــم و كاولكارییــە

ببینــن كــە دەرهــەق گەلــی كوردســتان دەكرێــت.

دوای ئــەوەی لــە مانگــی نیســانی 1966ـــدا عەبدولســەالم عــارف لەنــاو

هیلكۆپتــەردا ســووتا ،برایەكــەی ،عەبدولڕەحــان جێــی ئــەوی گرتــەوە .بــەر لــە
مردنــی عەبدولســەالم ،پالنــی شــەڕی سەرتاســەری لــە دژی كوردســتان هەبــوو كــە

عەبدولعەزیــز عەقیلــی وەزیــری بەرگریــی عێــراق بــە پالنــی (توكلــت علــی ﷲ) نــاوی
دەهێنــا .ئامانجــی پالنەكــە كــە لەناوبردنــی شــۆڕش بــوو لــە داســتانی (هەندرێــن) و
(زۆزك)ـــدا لــە 12ـــی ئایــاری  1966لــە شــەڕێكی قارەمانانــەدا لــە الیەن شۆڕشــەوە،
ئــەو پالنــە تێــك شــكێندرا و زەبرێكــی گــەورەی ســەربازی بــەر حكوومــەت كــەوت؛

دوای ئــەو شكســتە گەورەیــە حكوومــەت داوای دانوســتانی كــرد و ڕایگەیانــد كــە

ئامادەیــە بــە ڕێــگای ئاشــتیانە كێشــەكانی لەگــەڵ كــورد چــارە بــكات .لــە دوای
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ئــەوە لــە 29ـــی حوزەیرانــی  1966بەیاننامەیەكــی دوازدە خاڵــی لەنێــوان شــۆڕش و

حكوومــەت ئیمــزا كــرا ،بــەاڵم لــە ڕاســتیدا ئــەم بەیاننامەیــە ڕێككەوتــن نەبــوو،

بەڵكــو جۆرێــك بــوو لــە ئاگربــەس .هــەر چەنــدە چــوار مانــگ دواتــر جەنابــی
بارزانــی و عەبدولڕەحــان عارفــی ســەرۆککۆماری عێــراق 23یەكرتیشــیان دیــت،

بــەاڵم پێشــێلكارییەكان و دەســتدرێژیكردنە ســەر مــاڵ و مڵكــی كــورد و سیاســەتی
بــە عەرەبكــردن بــەردەوام بــوو.

لــە مــاوەی دە ســاڵدا ،حــەوت كودەتــا لــە عێراقــدا ئەنجــام دران .هیچــکام لــەو

کودەتایانــە نەیانتوانــی ئاســایش و ئەمنیەتــی عێــراق بپارێــزن و کودەتاچییەکانیــش
توانایــان نەبــوو عێــراق بــەرەو دیموکراتــی بــەرن و مافــی مــرۆڤ بپارێــزنو دان بــە

مافــی نەتــەوەی کــورد ،تورکــان و کریســتیان لــە عێراقــدا بنێــن .کودەتاچییــەکان کــە

بــە تێکــڕا ئەندامانــی ســوپا بــوون ،حکوومەتیــان لەنێــوان ئەفســەرانی کودەتاچیــدا
دەســاودەس پــێ دەکــرد و ،هــەزاران کەســی بێتاوانیــان کوشــت و بــە بەهــای ســەدان

ملیــار دۆالر زیانیــان بــە ئابووریــی عێــراق گەیانــد ،کەچــی گیانــی خۆیشــیان لــە
کودەتاکانیانــدا پــێ ڕزگار نەکــرا.

هــۆی ســەرهەڵدانی ئــەو کودەتایانــە لــە عێــراق بــۆ دوو دیــاردە دەگەڕایــەوە،

یەکەمیــان واڵت لەالیــەن ســوپاوە بەڕێــوە دەچــوو و حکوومەتەکەیــان حکوومەتــی

ســەربازی بــوو ،دووەمیشــیان جگــە لــە ڕێــگای کودەتــا ،هیــچ گۆڕانێــک لــە

سیســتەم و شــێوەی بەڕێوبەریــی واڵتــدا بــەدی نەدەهــات .لــە کودەتاکانیشــیاندا
پــر لــە تاقیکردنــەوەی کودەتــای شــوباتی  1963و کەســانی خــاوەن دەســەاڵتی
نــاو حکوومەتەکەیــان کەڵکیــان وەردەگــرت.

-23عەبدوڵڕەحامن عارف جیاواز بوو لە براكەی و ئەهلی خێر و ئاشتی بوو بەاڵم دەوڵەتی سێبەر لەو
بەهێزتر بوو.
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ڕۆژی 17ـــی تەممــووزی  ،1968عەبدولــڕەزاق نایــف ،ئیرباهیــم داوود و

ســەعدوون غێــدان کودەتایــان بەســەر عەبدولڕەحــان محەممــەد عارفــدا کــرد .دوای

ئــەو کودەتایــە ،بەعســییەکان لــە 30ـــی تەممــووزی  1968ســەرلەنوێ کودەتایەکـی

تریــان بــە ســەرۆکایەتیی ئەحمــەد حەســەن بەکــر کــردەوە و عەبدولــڕەزاق نایفیــان

بــە ســواری فڕۆکــە لــە عێــراق دەرکــرد.

گەورەتریــن دەســتكەوتی شۆڕشــی ئەیلــوول ڕێككەوتننامــەی یــازدەی ئــازاری

ســاڵی  1970بــوو كــە لەنێــوان بارزانیــی نەمــر و ســەددام حوســێندا ئیمــزا كــرا .ئــەم

هەنــگاوە کــوردی بــردە قۆناغێکــی نوێــی ژیانــی سیاســییەوە .بــەو ڕێککەوتنــە ،کــوردی
ئــەم بەشــەی کوردســتان لەســەر خاکــی خــۆی بــە بەشــێک لــە مافــە نەتەوەیــی و
یاســاییەکانی خــۆی گەیشــت .دەوڵەتــی عێــراق قبووڵــی کــرد کــورد نەتەوەیــە و لەســەر

خاکــی خــۆی لــە مافەکانــی بێبــەش و زوڵملێکــراو بــووە .ئەمــەش ســەرکەوتنێکی گــەورە

بــوو بــۆ نەتــەوەی کــورد لــە هەرچــوار پارچــەی کوردســتاندا ،بــۆ ســەرکردایەتیی شــۆڕش،
بــۆ پارتــی دیموکــرات و بــۆ پێشــمەرگە قارەمانەکانــی کوردســتان کــە بــە دڵ و گیــان لــە

پشــت مســتەفا بارزانیــی ســەرۆکیانەوە بــوون.

ڕێككەوتنــی یــازدەی ئــازار وەرچەرخانێكــی مێژوویــی بــوو لــە پێوەندیــی نێــوان

گەلــی كوردســتان و دەوڵەتــی عێراقــدا ،بــەاڵم بــە داخــەوە حكوومەتــی عێراقــی بــە

شــێوازی جۆراوجــۆر لــە سیاســەتی نكۆڵیــكاری دژی شــۆڕش و كــورد بــەردەوام بــوو.
چەنــد مانــگ دوای ڕێككەوتنەكــە حكوومــەت دەســتی كــرد بــە ئــازاردان و دەركردنــی

كــوردە فەیلییــەكان .لــە ڕێــی تەقاندنــەوەی مەالكانــەوە ،لــە 29ـــی ئەیلوولــی
1971ـــدا هەوڵــی تیرۆركردنــی جەنابــی بارزانییــان دا .ئــەم كردەوانــە بوونــە هــۆی

ئــەوەی متامنــەی نێــوان شۆڕشــی كوردســتان و حكوومەتــی عێــراق كــەم بێتــەوە.

هەروەهــا بــە بیانــووی جۆراوجــۆر حكوومــەت خــۆی لــە جێبەجێكردنــی بڕگەكانــی

38

ڕێككەوتننامــە و دەركردنــی یاســای ئۆتۆنۆمــی بــۆ جاڕدانــی ئۆتۆنۆمــی لــە 1974
دەدزییــەوە .هــاوكات كەوتــە گرتــن و ئــازاردان و لەســێدارەدانی ئەنــدام و

ڕێكخســتنەكانی پارتــی لــە بەغــدا ،لەوانــە شــەهید لەیــا قاســم و هاوڕێكانــی.

شــەهید لەیــا قاســم كــە بەرپرســیارەتیی ڕێكخســتنە حیزبییەكانــی پارتــی

دیموكراتــی كوردســتانی لــە شــاری بەغــدا هەبــوو ،یەكــەم كچــی كــورد بــوو كــە لــە
الیــەن حكوومەتــی عێراقــەوە و بــە هــۆی كاری سیاســییەوە لــە 12ـــی ئایــاری 1974
لــە ســێدارە درا و شــەهید كــرا.

دواجاریــش حكوومەتــی عێراقــی لــە  1975لــە گەلەكۆمەكییەكــی نێودەوڵەتیــدا

دژی كــورد ،لەژێــر نــاوی ڕێككەوتنــی جەزاییــر تەنازولــی لــە خــاك و ســیادەی

عێــراق كــرد بــۆ شــای ئێــران ،کــە بــە هۆیــەوە شۆڕشــی ئەیلــوول تووشــی نســكۆ بــوو و
ڕێككەوتننامــەی یــازدەی ئــازاری 1970ـــیش جێبەجــێ نەكــرا.

لــە دوای 1975ـــەوە قۆناغێكــی تــری خەباتــی گەلــی كوردســتان و بزووتنــەوەی

ڕزگاریخــوازی كــورد لــە عێراقــدا دەســتی پــێ كــردەوە و ســەرباری ئــەوەی کــە

شــۆڕش تووشــی نســكۆ ببــوو و ســەدانهەزار كــەس ئــاوارەی واڵتــان ببــوون ،بــەاڵم

هاوتەریــب لەگــەڵ ئــەوەدا بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی كــورد لــە كوردســتانی عێــراق
بەرفراوانــر بــوو و بــەرەو جیهانــی دەرەوە كرایــەوە و پێوەندیــی كــورد لەگــەڵ دنیــای

دەرەوە چــووە قۆناغێكــی تــرەوە .شــەڕی هەشــت ســاڵەی نێــوان عێــراق و ئێرانیــش

هاوكێشــە و دەرفەتــی تــری بــۆ هێــز و الیەنــە كوردســتانییەكان لــە عێــراق هێنایــە
كایــەوە.
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پالنی لەناوبردن و تواندنەوەی گەلی كورد لەناو
دەوڵەتی عێراقدا
لــە پڕۆســەیەكی دوورودرێــژدا خاكــی گەلی كوردســتان بەســەر چــوار دەوڵەتــدا دابەش

كــرا .هــەروەك ئامــاژەی پێــدرا لــەو بەشــەی كەوتــە ســەر دەوڵەتــی عێــراق ،شــەراكەتی

نێــوان كــورد و عــەرەب پێشــێل كــرا و ڕەچــاوی تایبەمتەندیــی نەتەوەیی گەلی كــورد نەكرا.

ئــەو زوڵمــەی لــە كــورد كــرا تەنیا ئــەوە نەبــوو كــە مافــە نەتەوەییەكانــی پشــتگوێ بخرێن،
بەڵكــو لــە مــاوەی سەدســاڵی ڕابــردوودا پــان و بەرنامــەی چــڕی دەســتەاڵتدارانی عێراق
بــۆ لەناوبــردن و تواندنــەوەی گەلــی كوردســتانیش جێبەجــێ كــرا .بەپێــی سیاســەتێكی

ڕێكخــراو و بــە قۆناغــی جۆراوجــۆردا كار بــۆ ئــەوە دەكــرا ،دیمۆگرافیــای ناوچەکانــی
كوردســتانی عێــراق بگــۆڕن كــە لــە دێرزەمانــەوە نەتــەوەی كــورد و پێكهاتەكانــی تــری
تێــدا نیشــتەجێ بــوون.
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یەكــەم هەوڵــی گۆڕینــی دیمۆگرافیــی ناوچــە كوردنشــینەكان لــە چوارچێــوەی

سیاســەتی ڕاگواســتنی بــەزۆر بــوو .ڕاگواســن و عەرەبانــدن لــەو ناوچــە

كوردســتانیانەی كەوتنــە ســەر دەوڵەتــی عێــراق ،بــەر لــە دروســتبوونی دەوڵەتــی
عێراقیــش پێــڕۆ كــراوە .لــە ســەدەی نۆزدەیەمــدا ئــەو كاتــەی مەدحــەت پاشــا
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والیــی بەغــدا بــوو ،ژمارەیەكــی زۆری هــۆزە عەرەبــەكان لــە دەشــتاییەكانی مەندەلــی و

بەلــەدرووز و قەرەتەپــە و كفــری و دووز و حەویجــە و قــەراج و باشــووری مەخمــوور و

دەشــتەكانی نەینــەوا نیشــتەجێ كــراون .لــە دوای دروســتبوونی دەوڵەتــی عێــراق و لــە

ســەردەمی پاشــایەتیدا بــۆ چەســپاندنی هەســتی عێراقیبــوون لــە نــاو هاوواڵتیانــی
دەوڵەتــی تــازەدا ،بەرنامــەی عەرەبانــدن لــە پڕۆســەیەكی لەســەرەخۆدا كاری بــۆ كــرا و

لــە ســی و چــل و پەنجاكانــی ســەدەی ڕابــردوودا ژمارەیەكــی زۆری عــەرەب لــە حەویجــە و

مەندەلــی و جەلــەوال و قــەراج و دەشــتەكانی نەینەوا و شــنگال نیشــتەجێ كران و ســەدان

گونــدی تازەیــان بــۆ دروســت كــران .لــە دوای شۆڕشــی 14ـــی تەممــووزی 1958ـــیشەوە
هەتــا هاتنــی بەعســییەكان ،سیاســەتی عەرەبانــدن لــە دەڤــەری شــنگال و زومــار و

ناوچــە ســنوورییەكانی عێــراق و ســووریا بــەردەوام بــوو.

لــە  1963و دوای هاتنــی بەعســییەكان بــۆ ســەر حوكــم ،پالنــی ڕاگواســن و

عەرەبانــدن و بــە بەعســیكردن كەوتــە قۆناغێكــی بەرفــراوان و توندتــرەوە .لــەو
ماوەیــەدا %42ـــی خاكــی كوردســتان كەوتــە بــەر شــااڵوی ڕاگواســن و هەڵکەندنــی
دانیشــتوانەکەی لەســەر زێــدی بــاب و باپیرانیــان .لــە ســاڵی 1970ـــدا حكوومەتــی

عێراقــی تاوانــی ڕاگواســتنی زۆرەملێــی هــەزاران كــوردی فەیلــی دەســت پێكــرد.

هەروەهــا لــە دوای ئــەوە قۆناغێكــی تــری ڕاگواســن كــە هاوتەریــب بــوو لەگــەڵ

وێرانكردنــی گونــدەكان لــە دوای 1974ـــەوە دەســتی پــێ كــرد و تــا  1979درێــژەی
 -24مەدحەت پاشا ،والیی عوسامنییەكان بوو لە بەغدا لە  1869هەتا .1872
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كێشــا .لــەم قۆناغــەدا دەڤەرەکانــی بــارزان ،باڵــەك ،قوورەتــوو ،كرمــەك  ،ناودەشــت،

هەڵەبجــە ،كارێــزە و زاخــۆ ،كەوتنــە بــەر شــااڵوی كاولــكاری و وێرانكردنــی گونــدەكان.
لــە مانگــی نۆڤەمبــەری  ،1975گەورەتریــن هەڵمەتــی ڕاگواســن و خاپووركردنــی

گونــدەكان لــە دەڤــەری بــارزان لــە الیــەن حكوومەتــی عێراقــەوە ئەنجــام درا،
دانیشــتوانی دەڤــەری بــارزان بــە زۆر بــۆ بیابــان و كۆمەڵگاكانــی باشــووری عێــراق

گوازرانــەوە و بــە ناهــەق لــە نیشــتیامنیان دوور خرانــەوە و دوای پێنــج ســاڵ لــە
ســەختی و دژواریــی ژیــان و گوزەرانیــان ،لــە ســەرەتای ســاڵی  1980بارزانییــە
ڕاگــوازراوەكان لــە باشــووری عێراقــەوە بــۆ كوردســتان هێرنانــەوە ،بــەاڵم ئەمجارەیــان

لــە دەوربــەری هەولێــر لــە كۆمەڵــگای زۆرەملێــی قادســیە و قــودس بــە زۆر نیشــتەجێ

كــران.

تاوانێكــی تــری حكوومەتەكانــی عێــراق بێسەروشــوێنكردن و ئەنفــال و كۆمەڵكوژیــی

هاوواڵتیانــی كــورد بــوو .لــە ســاڵی 1980ـــدا دوازدە هــەزار گەنجــی كــوردی فەیلــی

لــە الیــەن حكوومەتــی عێراقــی بێسەروشــوێن كــران ،هــەر لــە درێــژەی تاوانــی
دژی كــوردە فەیلییــەكان دەیانهەزاریــان بــە زۆر لــە عێــراق دەركــران و ناســنامەیان

لــێ ســەندرایەوە و ڕەوانــەی ئێــران كــران .تاوانــە ڕێكخســتووەكانی حكوومەتــی

عێــراق لــە دژی نەتــەوەی كــورد بــەردەوام بــوو .ئــەوە بــوو لــە 31ـــی تەممــووزی

1983ـــدا هێزەكانــی ڕژێمــی عێــراق پەالمــاری كۆمەڵگــە زۆرەملێكانــی قوشــتەپە
(قــودس و قادســیە) و هەریــر و بەحركــە و دیانایــان دا و هەشــت هــەزار پیــاوی
بارزانییــان دەستبەســەر و بێسەروشــوێن كــرد ،كــە بیســت و چەنــد ســاڵ دواتــر و

دوای ڕووخانــی ڕژێــم تەرمەكانیــان لــە گــۆڕە بەكۆمەڵەكانــی بیابانەكانــی باشــووری
عێــراق دۆزرانــەوە .لــە درێــژەی پێڕۆكردنــی پالنــی جینۆســایدكردنی نەتــەوەی

كــورد لــە الیــەن حكوومەتــی عێراقــەوە ،لــە ســاڵی  1988لــە ئۆپەراســیۆنێكی
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نامرۆڤانــەدا و لەژێــر نــاوی (ئەنفــال) و بــە هەشــت قۆنــاغ ،ڕژێمــی پێشــووی عێــراق
 182000هاوواڵتــی كــوردی بێتاوانــی گەرمیــان ،قــەرەداغ ،بادینــان ،پارێزگاكانــی

كەركــووك ،هەولێــر و ســلێامنیی بێسەروشــوێن كــردن .هــەر لــە هەمــان ســاڵدا
تاوانــی كیمیابارانكردنــی هەڵەبجــە لــە الیــەن ڕژێمــەوە ئەنجــام درا كــە بــووە هــۆی
شــەهیدبوونی پێنجهــەزار کەســی مەدەنــی .كیمیابارانكردنــی كوردســتان زۆربــەی

ناوچەكانــی كوردســتانی گرتــەوە ،بــەاڵم هەڵەبجــە بــە هــۆی ژمــارەی زۆری شــەهید

لــە یــەك كاتــدا بــووە هێامیــەك بــۆ تاوانــی كیمیابارانكردنــی كوردســتان.

لــە پــاڵ هەمــوو ئــەو تاوانانــەدا ،تێكدانــی ژینگــەی كوردســتان و مینڕێژكردنــی

دارســتان و چیــا و ڕێ و بانــەكان و وێرانكردنــی  4500گونــد و هەڵوەشــاندنەوەی
ژێرخانــی ژیانــی گوندنشــینی و كشــتوكاڵ و نیشــتەجێكردنی بــەزۆر لــە كۆمەڵــگاكان و

تێكدانــی ژێرخانــی ئابــووری و شــیرازەی ژیانــی كۆمەاڵیەتیــی نەتــەوەی كــورد،
گرتنــی ڕەمەكــی و زیندانیكــردن و ئەشــكەنجە و لەســێدارەدان و گوللەبارانكردنــی

هاوواڵتیانــی كــورد و ئاوارەكردنــی ســەدانهەزار هاوواڵتیــی كــورد و بۆردومانكردنــی

قــەاڵدزێ لــە 24ـــی نیســانی  1974و بۆردومانكردنــی پەنابــەران لــە ئــۆردووگای

پەنابەرانــی زێــوە لــە 9ـــی حوزەیرانــی  ،1985بەشــێكی تــر بــوون لــە تاوانەكانــی
دەوڵەتــی عێــراق لــە دژی گەلــی كوردســتان .ئەمانــەی گوتــران بــە هــەزاران بەڵگــە

ســەملێندراون و هەموویــان دەچنــە خانــەی تاوانــی دژی مرۆڤایەتــی و تاوانــی
كۆمەڵكــوژی و هەوڵدانــی ئامانجــدار و سیســتەماتیكی دەوڵەتــی عێراقــەوە ،کــە بــە
درێژایــی ســەد ســاڵ بــۆ تواندنــەوە و لەناوبردنــی نەتــەوەی كــورد کــراون.
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ڕاپەڕین
دوای ڕاپەڕینــی گەلــی كوردســتان لــە بەهــاری  ،1991دەرفەتێكــی تــر بــۆ
گەلــی كوردســتان و بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی كوردســتان هاتــە پێــش .ڕاپەڕیــن
وەرچەرخانێكــی مێژوویــی بــوو لــە ژیانــی گەلــی كوردســتاندا .لــە ڕاپەڕینــدا خەڵكــی
كوردســتان منوونــەی ڕەوشــت و فەرهەنگــی بــەرزی خۆیــان پێشــان دا .ئــەوكات گەلــی
كوردســتان دەســتی بــۆ تۆڵەســەندنەوە نەبرد .بــە پێچەوانــەوە گیانی هەزاران ســەربازی
عێراقــی پاراســت كــە خۆیــان ڕادەســت كردبــوو .لەپێنــاو كردنــەوەی الپەڕەیەكــی تازەش
لەگــەڵ دەوڵەتــی عێراقــدا ،ســەركردایەتیی كــورد داواكاریــی حكوومەتــی بــۆ گفتوگــۆ و
دانوســتانی پەســەند كــرد و بڕیــاری دانوســتانی لەگــەڵ دەســتەاڵتدارانی ئەوكاتــی
عێراقــی دا .ئێمــە لەگــەڵ خــوا لێــی خــۆش بــێ مــام جــەالل كــە بــۆ دانوســتان چووینــە
بەغــدا ،لــە ڕاســتیدا هەمــوو ئــەو تاوانــە دڕندانەمــان لەبەرچــاو بــوو كــە دەوڵەتــی عێراق
لــە دژی گەلــی كوردســتان ئەنجامــی دابــوون و ،بــە نێــو ڕووبــاری خوێنــدا ڕۆییشــتین و
تۆقەمــان لەگــەڵ ئــەو دەســتانەدا كــرد كــە بــە خوێنــی گەلەكەمــان ســوور بــوون .بــەاڵم
نیەتــی ســەرەكیی ئێمــە كردنــەوەی الپــەڕە و قۆناغێكــی تــازە و بەدیهێنانــی ئاشــتی
بــوو ،ئــەو بڕیــارەش ســەخترتین بڕیــاری ژیانــم بــووە.
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سیوهەشــت كەســی خانەوادەكــەم و هەشــت هــەزار كەســی عەشــیرەتەكەم و
سەدوهەشــتا هــەزار كەســی نەتەوەكــەم بــە شــێوەیەكی دڕندانــە ئەنفــال كرابــوون،
لەگــەڵ ئەوەشــدا بڕیــارم دا بچمــە بەغــدا بــۆ ئــەوەی دواتــر نەڵێــن لەبەر ڕقی شەخســی
نەیوســت دانوســتان بــكات و دەرفەتــی چارەســەری بــۆ گەلــی كــورد لــە دەســت بــدات.
ئــەو باجــە مرۆیــی و ماددیانــەی گەلــی كوردســتان لــە بیســتەكانی ســەدەی
ڕابــردوو هەتــا ڕاپەڕیــن لــە ئەنجامــی ژیانــی لەگــەڵ دەوڵەتــی عێراقــدا دانــی ،یەكجــار
گــەورە بــوون .ئەنجامــی ئەندامبوومنــان لەنــاو دەوڵەتــی عێــراق و شــەریكبوونی كــورد
لەگــەڵ عێــراق ،شــەڕ و شــۆڕش و كاولــكاری و نەهامەتــی ،خوێــن و ئازاردانــی گەلــی
كــورد بــوو .عێــراق بــە نەوتــی كوردســتان بــووە دەوڵــەت و بــە پــارەی ئــەو نەوتــە
شــەڕی گەلــی كوردســتانی دەكــرد و پەالمــاری دراوســێكانی دا .بــە داخــەوە بابەتــی
نــەوت هــەر لــە ســەرەتاوە بــووە هــۆی نادیتەگرتنــی مافەكانــی خەڵكــی كوردســتان.
كاتــی خۆیشــی كــە ئینگلیــزەكان بەڵێنــی حوكمڕانــی و دەوڵەتیــان بــە شــێخ
مەحمــوودی نەمــر دابــوو ،هــەر كــە زانییــان كەركــووك نەوتــی هەیــە لــە بەڵێنەكــەی
خۆیــان پاشــگەز بوونــەوە و ویســتیان بــە نەوتــی كەركــووك و كوردســتان ،دەوڵەتــی
عێــراق بەهێــز بكــەن .بــەاڵم بینیــان لــە ســەدەی بیســتدا ئــەو ســەروەتەی كــە
دەبوایــە بــۆ خۆشــگوزەرانی و پێشــكەوتن ســوودی لــێ وەرگیرابــا ،بــۆ قەاڵچۆكردنــی
گەلــی كوردســتان بــە كار هــات.
بۆردومــان و نەفیرعامــی بــەردەوام بــۆ ســەر كــورد ،چەندیــن كودەتــا ،دیكتاتــۆری و
شــۆڤێنیەت ،بێسەروشــوێنكردنی دوازدە هــەزار كــوردی فەیلــی ،ئەنفالكردنــی
هەشــت هــەزار بارزانــی و سەدوهەشــتاودوو هــەزار هاوواڵتــی بێگوناحــی
كوردســتان لــە گەرمیــان و ناوچەكانــی تــر ،كیمیابارانكردنــی هەڵەبجــە و ناوچــە
جیاجیاكانــی كوردســتان ،ڕاگواســن و عەرەبانــدن و بــە بەعســیکردن و دەركــردن و
ئاوارەكــردن ،ئەنجامــی دروســتبوونی دەوڵەتــی عێــراق و ژیانــی ئێمــە بــوو لەگــەڵ
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ئــەو دەوڵەتــەدا .لەگــەڵ هەمــوو ئەوانــەدا كــورد ئاشــتی و پێكەوەژیــان و الپــەڕەی
تــازەی دەویســت.
دانوســتانەكانی دوای ڕاپەڕیــن لەگــەڵ ڕژێمــی عێــراق ســەری نەگــرت .ئــەوكات
عەقڵیەتــی نكۆڵیــكاری و شــۆڤێنیەت و بەپاشــكۆدیتنی كــورد هــەر بــەردەوام بــوو.
ســەرباری ئــەو مێــژووە پــڕ لــە خوێــن و ناحەقــی و ســتەمكارییە ،وایلێهاتبــوو لــە بەغــدا
بــە چــاوی تاوانبــار ســەیری ئێمەیــان دەكــرد .چونكــە كــورد زوڵمــی قبــووڵ نەكردبــوو و لــە
بەرانبــەر جینۆســاید و دیكتاتۆریــدا خــۆی بەدەســتەوە نەدابــوو.
لــە دوای ڕاپەڕینــی گەلــی كوردســتان لەژێــر كاریگەریــی دۆخــی تــازە و شكســتی
ســەربازی لــە دەربەنــدی كــۆڕێ ،ڕژێــم كارگێڕیــی حكوومەتــی لــە بەشــێكی
كوردســتان هەڵپەســارد و یەكــە ئیدارییەكانــی لــە كوردســتان كشــاندنەوە و بــۆ
مــاوەی دوازدە ســاڵ هیــچ جــۆرە پێوەندیێكــی سیاســی و ئابــووری و ئیــداری لــە
نێــوان كوردســتان و بەغــدادا نەمــا .هەرێمــی كوردســتان ئــەوكات لەژێــر ئابڵۆقــەی
ڕژێــم و ئــەو ئابڵۆقــە نێودەوڵەتییانــەدا بــوو كــە لــە دوای شــەڕی كوێــت بەســەر
عێراقــدا ســەپێندرابوون .لەگــەڵ ئەوەشــدا لــە كوردســتان بــۆ یەكەمجــار لــە 19ـــی
5ـــی  1992لــە هەڵبژاردنێكــی ئــازاد و دیموكراتیانــەدا پارلەمــان و حكوومەتــی
هەرێــم پێــك هێــران .ســەرباری هەبوونــی گرفتــی گــەورەی ئابــووری و كێشــەی
نێوخۆییــی نێــوان الیەنــە سیاســییەكانی كوردســتان ،بــەاڵم ســەرئەنجام هەرێمــی
كوردســتان لــەو دوازدە ســاڵەدا توانــی خــۆی بســەملێنێ و پــەرە بــە خــۆی بــدات،
لــە هەمانكاتــدا هەرێمــی كوردســتان بــووە پەناگایــەك بــۆ بەشــێكی زۆری
لێقەومــاوان و تێكۆشــەران و ئازادیخوازانــی عێــراق و ئــەو هێــزە ئۆپۆزســیۆنانەی
ئێســتا لــە عێراقــدا حوكمیــان بــە دەســتەوەیە ،بــە هیــچ شــێوەیەكیش نەبــووە
هەڕەشــە بــۆ ســەر دراوســێكانی.
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كۆنگرەی ئۆپۆزســیۆنی عێراقی و ڕووخانی
ڕژێمی پێشوو
ســاڵی  2003و هێرشــی ئەمەریــكا بــۆ ســەر عێــراق و ڕووخانــی ڕژێمــی پێشــوو

دەســتپێكی قۆناغێكــی گرینــگ و یەكالكــەرەوە بــوو بــۆ گەالنــی عێــراق .لەمــەڕ

پاشــەڕۆژی عێــراق بــەر لــە دەســتپێكی هێرشــی ئەمەریــكا دانیشــن و دانوســتامنان

لەگــەڵ هێــزە ئۆپۆزســیۆنەكانی عێراقــدا هەبــوو .لــە كۆنگــرەی ئۆپۆزســیۆنی عێراقیــدا

لــە لەنــدەن ،چاالكانــە بەشــداریامن كــرد .ئەوكاتیــش هەمــوو هەوڵــان دا بــۆ ئــەوەی
دوای هــەر گۆڕانكارییــەك لــە عێــراق ،پێویســتە كــەس بیــر لــە تۆڵەســەندنەوە نەكاتــەوە.
لــە كۆنگرەكــەدا بــە ڕوونــی بــە الیەنــە عێراقییەكانــم ڕاگەیانــد ،ئەگــەر بێتــو هەمــوو

بیــر لــە تۆڵــە بكەنــەوە ئــەوا كــەس لــە عێراقــدا نامێنێــت .لــە كۆنگــرەی ئۆپۆزســیۆنی
عێراقیــدا كــە لــە ڕۆژانــی  14و 15ـــی كانوونــی یەكەمــی  2002لــە لەنــدەن بەســرا،

الیەنــە كوردســتانییەكان كاریــان بــۆ ئــەوە كــرد كــە الپەڕەیەكــی تــازە لەگــەڵ دەوڵەتــی

عێراقــدا بكەنــەوە .كۆنگــرەی ئۆپۆزســیۆنی عێراقــی لــە لەنــدەن لــە پــڕۆژەی قۆناغــی
گواســتنەوە و ڕاگەیێنــدراوی سیاســیی خۆیــدا بڕیــاری لەســەر ئــەوەدا كــە عێراقــی
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داهاتــوو عێراقێكــی دیموكراتــی و پارلەمانــی و فرەالیــەن و فیدڕاڵــی (بــۆ هەمــوو عێــراق)
بێــت .هەروەهــا بنەماكانــی شــەراكەت و تەوافــوق لــە نێــوان پێكهاتــەكان ببنــە زەمینــەی

دروســتكردنەوەی دەوڵــەت .لــەو دوو بەڵگەنامەیــەدا ئۆپۆزســیۆنی ئەوكاتــی عێراقــی
داوای كــرد كــە هەرچــی هەوڵــی حكوومەتەكانــی عێــراق بــۆ گۆڕینــی دیمۆگرافــی و
واقیعــی نەتەوەیــی كەركــووك و مەخمــوور و خانەقیــن و شــنگال و شــێخان و زومــار و
مەندەلــی ئەنجامیــان داوە ،نابــێ مبێنێــت و لــەو چوارچێوەیــەدا هەرچــی ڕێوشــوێنی

ئیــداری كــە لــە دوای 1968ـــەوە بــە مەبەســتی گۆڕینــی دیمۆگرافــی لــە الیــەن

حكوومەتــەوە كــراوە ،دەبــێ هەڵوەشــێندرێنەوە .كۆنگرەكــە وێــڕای داننــان بــە تاوانــی
ئەنفــال و جینۆســایدكردنی گەلــی كوردســتان داوایشــی كــرد كــە قوربانیانــی
ئەنفــال و كیمیابــاران و ڕاگواســن و جینۆســایدی گەلــی كوردســتان قەرەبــوو بكرێنەوە.

هەروەهــا ڕێــز لــە ئیــرادەی ئــازادی گەلــی كوردســتان بگیرێــت كــە لــە پــاش ڕووخانــی
ڕژێــم بتوانــن (ســیغە)ی گونجــاوی خۆیــان بــۆ شــەراكەت لــە چوارچێــوەی یەكگرتنــی

ئارەزوومەندانــەدا لەگــەڵ دەوڵەتــی عێــراق هەڵبژێــرن.
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بــەر لــە ڕووخانــی ڕژێمی پێشــوو لە الیــەن ئەمەریكا و بــەر لە كۆنگرەكەی ئۆپۆزســیۆنی
عێراقــی لــە لەنــدەن ،كوردســتان ئــەوكات قەوارەیەكی نیمچەســەربەخۆ بوو و هیــچ پێوەندی
بــە عێراقــەوە نەمابــوو .لــە ســااڵنی دوای ڕاپەڕیــن لــە هەرێمــی كوردســتان بنەمایەكــی
باشــی حوكمڕانــی هەبــوو و فیدڕاڵیــەت لەالیــەن پارلەمانــی كوردســتانەوە پەســەند كرابوو.
بیرۆكــەی فیدڕاڵــی بۆ كاتــی كۆتاییەكانی شۆڕشــی ئەیلــوول دەگەڕایــەوە .ئــەوكات جەنابی
بارزانــی ،ئیرباهیــم ئەحمــەد و جەرجیــس فەتحوڵــا و چەنــد پســپۆڕێکی تــری ڕاســپارد
كار لەســەر ئــەو پڕۆژەیــە بكــەن .فیدڕاڵیــزم و حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان خــۆی لــە
خۆیــدا دەســتكەوتێكی بــاش بــوو بــۆ گەلــی كوردســتان .هەرچەنــدە لــە قۆناغــی دانانــی
 -25بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە دەقی بەیاننامەی كۆتاییی كۆنگرەی ئۆپۆزیسیۆنی عێراقی لە لەندەن ،الپەڕەی .185
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یاســای كاتــی بــۆ بەڕێوەبردنــی عێــراق و مەجلیســی حوكــم ،پــۆل بریمــەر ،26حاكمــی
مەدەنیــی عێــراق زۆر هەوڵــی دا ســنوور ببەزێنــێ و تەنــگ بــە هەرێــم هەڵچنــێ و تەجــاوزی
ســەر كیانــی هەرێمــی كوردســتان و دەســتكەوتەكانی گەلــی كوردســتان بــكات ،بــەاڵم لــە
هەوڵەكانیــدا ســەركەوتوو نەبــوو.
لــە 2005ـــدا دەســتوورێكی تــازە بــۆ عێــراق نــوورسا و لــە الیــەن گەالنــی عێراقــەوە
پەســەند كــرا .دەســتووری تــازە بــۆ ئــەوە بــوو كــە عێراقێكــی دیموكراتــی و فرەالیــەن و
فیدڕاڵــی بنیــات برنێــت و شــەراكەتی نێــوان پێكهاتــەكان هەبێــت و مافــی هەمــوو
الیــەك پارێــزراو بێــت .دەســتوورەكە بــەراورد بــە دەســتوورەكانی پێشــووی
عێــراق و تەنانــەت دەســتوورەكانی ناوچەكەیــش ،دەســتوورێكی بــاش و ســەردەمیانە
بــوو هەرچەنــدە بــێ كەموكوڕیــش نەبــوو .الیەنــە كوردســتانییەكان لــە داڕشــن و
دەنگــدان و سەرخســتنی دەســتووری تــازەی عێــراق ڕۆڵێكــی زۆر كاریگەریــان
هەبــوو لــە جێگیركردنــی مافــی پێكهاتــەكان و ســیامی شــەراكەت و دیموكراســی لــە
دەقــی دەســتووردا و ،ئەگــەر كوردســتان بەشــدار نەبــا لــە نووســینەوەی دەســتوور
بەمشــێوەیە نەدەنــوورسا.
ئەگەریــش ئــەو دەســتوورە وەك خــۆی جێبەجــێ كرابــا ئێســتا عێــراق زۆرێــك لــەو
كێشــانەی نەبــوو كــە ئێســتا لەگەڵیــدا دەســتەویەخەیە .لــە پڕۆســەی نووســینەوەی
دەســتووردا مــن ماوەیەكــی زۆر لــە بەغــدا مامــەوە .تیمــی كوردســتانی بــۆ
نووســینەوەی دەســتوور جگــە لــە مــن ،لــە خــوا لێــی خــۆش بــێ نەوشــیروان مســتەفا و
د .ڕۆژ نــووری شــاوێس و مامۆســتا ســەاڵحەددین بەهائەدیــن و محەممــەدی حاجــی
مەحمــوود و مــەرسوور بارزانــی و ،كەرخــی ئاڵتــی برمــاغ وەك نوێنــەری پێكهاتــەی
توركــان و ڕۆمیــۆ هــەكاری وەك نوێنــەری پێكهاتــەی كریســتیان پێكهاتبــوو.
 -26دوای ڕووخانی ڕژێمی پێشوو لە الیەن ئەمەریكا لە 6ـی ئایاری 2003ـدا سەرۆك بووش سەرۆكی ئەو
كاتی ئەمەریكا لە بڕیارێكدا پۆڵ بریمەری كردە حاكمی مەدەنیی عێراق.
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تیمــە كوردســتانییەكە لــە نووســینەوەی دەســتوور و سەرخســتنیدا و هەروەهــا لــە
داكۆكیكــردن لــە مافەكانــی گەلــی كوردســتان و پێكهاتــە نەتەوەیــی و ئایینەكانــی
عێراقــدا هەماهەنگــی و یەكگرتوویــی و تەباییــی زۆر بــاش و مێژووییــان لەگــەڵ
یەكــردا هەبــوو.
بــە داخــەوە هاوپەیامنــە شــیعەكامنان كــە پێكــەوە عێراقــی تازەمــان دامەزراندبــوو،

كــە بینییــان جێــی پێیــان لــە عێراقــدا قایــم بــوو ،كەوتنــە نــاو پڕۆســەیەكی مەترســیدار و
هەڵــەوە كــە ئەویــش پێشــێلكردنی دەســتوور و پەراوێزخســتنی پێكهاتــەكان و
هەوڵــدان بــوو بــۆ بچووككردنــەوەی كــورد لــە دامودەزگاكانــی دەوڵەتــدا .ســەرچاوەی
ئــەو پێشــێلكارییەش دەگەڕایــەوە بــۆ بێباوەڕییــان بــە دەســتووری تــازەی عێــراق.

لــە دیپاچــەی دەســتووری تــازەی عێراقــدا هاتــووە كــە پابەندبــوون بــەم دەســتوورە
مەرجــە بــۆ مانــەوەی عێــراق بــە یەكپارچەیــی .هــەر ئــەوە وایكــرد كــە كــورد دەنــگ

بــە دەســتوور بــدات .لــە ڕاســتیدا ئێمــە لــە كاتــی نووســینەوەی دەســتووردا ئــەو

نیگەرانییەمــان هەبــوو كــە هــزری شــۆڤێنیەت لــە عێراقــدا بــەردەوام بێــت ،بۆیــە
ئــەوەی لــە دیپاچــەی دەســتووردا هاتبــوو وەك بەربەســتامن دەدیــت بــۆ ڕێگەگرتــن

لــە گەڕانــەوەی بیــری شــۆڤێنیەت و خۆســەپاندن.

ئاماژەكانــی پێشــێلكردنی دەســتوور و پشــتكردنە بەڵێــن و ڕێككەوتنــەكان لــە

خۆدزینــەوە لــە جێبەجێكردنــی مــاددەی 140ـــدا دەرکەوتن .بەپێی دەســتوور پێویســت

بــوو قۆناغەكانــی ئاســاییكردنەوە و ســەرژمێری و ڕاپرســی لــە ناوچــە جێناكۆكــەكان

لــە 2007ـــدا بــە کردەنــی پیــادە کرابــان ،كەچــی هێشــتا هیــچ یــەك لــەم هەنگاوانــە
نەنــراون و هۆكارەكەشــی بــۆ خۆدزینــەوە و پابەندنەبوونــی حكوومەتــی عێراقــی بــە

دەســتوور دەگەڕێتــەوە.
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لــە دوای 2005ـــەوە هــەر هەڵبژاردنێــك كرابێــت یاســاكانی هەڵبــژاردن بــە

جۆرێــك دادەڕێــژران ،لــە ئەنجامــدا ڕێــژەی كورســیی هەرێمــی كوردســتان كــەم
دەبوویــەوە .تــا ئێســتا بــە هــۆكاری جۆراوجــۆر ســەرژمێری لــە عێراقــدا نەكــراوە
هەرچەنــدە بڕیاریــش وا بــوو ئــەو ســەرژمێرییە ئەنجــام بدرێــت .چەندینجــار

لەســەر بەڵێنــی ئەمەریكاییــەكان لــە مافەكانــی خۆمــان خــۆش دەبوویــن و
بەشــداری پڕۆســەی سیاســی دەبوویــن ،بــەاڵم ئەوانیــش كاریــان بــە بەڵێنەكانــی

خۆیــان نەدەكــرد .پۆســتی ســیادیی ســەرۆککۆمار كــە ئیســتحقاقی گەلــی
كــورد بــوو ،لــە یەكــەم گــەڕی ســەرۆكایەتیی كۆمــار لــە دوای ڕووخانــی ڕژێــم،

مــام جــەالل بــوو بــە ســەرۆککۆمار بــەاڵم لــە گــەڕی دووەمــدا لــە ســاڵی ٢٠١٠

ئەمەریكاییــەكان دەیانویســت ئــەو پۆســتە نەدرێتــەوە كــورد .دوای هەڵبژاردنەكانــی
ساڵی٢٠١٠ـــی عێــراق لیســتی ئەیــاد عەلــاوی بــراوەی هەڵبژاردنــەكان بــوو بــەاڵم
ئێــران و ئەمەریــكا بــە بیانــووی جۆراوجــۆر نەیانهێشــت عەلــاوی ببێتــە ســەرۆك

وەزیرانــی عێــراق .هەروەهــا ئەمەریكاییــەكان دەیانویســت كەســێكی ســووننە

بكەنــە ســەرۆك كۆمــار و ســەرۆكی ئەنجوومەنــی نوێنەرانیــش بدرێتــە كــورد.

كــە ئەمەریكاییــەكان ئــەو بابەتەیــان لەگــەڵ مــن بــاس كــرد ،لێیانــم پرســی ئایــا
مەبەســتتان ئەوەیــە مــام جــەالل وەك ســەرۆك كۆمــار نەمێنــێ یــان مەبەســتتانە
پۆســتی ســەرۆك كۆمــار هــەر بــۆ كــورد نەبــێ .گوتیــان هەردووكــان مەبەســتە.
منیــش وەاڵمــم دانــەوە كــە پۆســتی ســەرۆك كۆمــار ئیســتحقاقی كــوردە و دەبــێ
هــەر مــام جــەالل ببێتــەوە ســەرۆککۆمار .ناكــرێ ســەرۆك وەزیــران و ســەرۆك
كۆمــار هەردووكیــان بــۆ عــەرەب بــن .ئــەوە بــوو مــام جــەالل بــۆ جــاری دووەمیــش
بــووەوە ســەرۆککۆماری عێــراق .ئــەم بابەتــە لــە كتێبــی (یاریــی كۆتایــی ،دیــوی
نــاوەوەی شــەڕ لەپێنــاو عێراقــدا لــە جــۆرج بووشــەوە هەتــا بــاراك ئۆبامــا)
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( )THE END GAMEكــە (مایــكڵ گــۆردەن و بێرنــارد تراینــۆر) 27نووســیویانە ،زۆر بــە
وردی بــاس كــراوە.
زۆر جــار ئەمەریكاییــەكان لــە خوێندنــەوەی هاوكێشــەكانی عێراقــدا نەدەكەوتنــە

ســەر ڕێگایەكــی دروســت و ئەگــەر هەڵەیەكیشــان كردبــا ،هەمــوو جــار دەبوایــە كــورد

باجەكــەی دابــا و لــە مافــی خــۆی خــۆش بووبایــە .بینیــان لــە كاتــی ڕیفراندۆمیــش

گەورەتریــن هــۆكاری دژایەتیــی ئەمەریــكا بــۆ ڕیفرانــدۆم ئەوەبــوو كــە پێیــان وابــوو

ڕیفرانــدۆم دەبێتــە هــۆی الوازبوونــی عەبــادی و ئەگــەر ڕیفرانــدۆم نەكرێــت،
عەبــادی بەهێــز دەبێــت و ئێــران لــە گۆڕەپانــی سیاســیی عێــراق دەردەكات .ئــەو

خوێندنەوەیــەی ئەمەریكاییــەكان ڕاســت نەبــوو ،دەشیانویســت لەبــەر خاتــری
كەســێك ،گەلــی كوردســتان لــە مافــی خــۆی خــۆش بێــت.

ســەبارەت بــە بابەتــی نــەوت و گازیــش ،هەرێمــی كوردســتان هیــچ هەنگاوێكــی
پێچەوانــەی دەســتوور نەنــاوە .لــە شــوباتی 2007ـــدا هەمــوو ئامادەكارییــەكان
بــۆ یاســای نــەوت و گاز تــەواو بــوو ،بــەاڵم حكوومەتــی عێراقــی دەســتی كــرد بــە
كاتكوشــن و بیانووهێنانــەوە .لــە كۆبوونەوەیەكــدا كــە زاڵــای خەلیلزاد 28یــش

ئامــادەی بــوو ،وەزیرێكــی دەستڕۆییشــتووی شــیعە باســی ئــەوەی كردبــوو
كــە پێویســتە حكوومەتــی عێراقــی خەمســاردی لــەو بابەتــە بــكات و كات
بكــوژێ ،كــوردەكان ئــەو توانایەیــان نابــێ خۆیــان نــەوت دەربهێنــن.

27- Michael R. Gordon - General Bernard E. Trainor - The End Game, the inside story of
the struggle for Iraq from George W. Buch to Barack Obama, Random House, March 2013,
P.642 - 646.

 -28دیپلۆماتــكاری ئەمەریكایــی بــە ڕەچەڵــەك ئەفغــان كــە لــە ســااڵنی  2005و  2006و  2007باڵیــۆزی
ئەمەریــكا لــە عێــراق بــوو.
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ئەمــە نیەتــی حوكمڕانەكانــی بەغــدای ڕوونــر كــرد كــە بڕوایــان بــە دەســتوور و
شــەراكەت نییــە .هەرێمــی كوردســتان خــۆی نەوتــی دۆزییــەوە و دەریهێنــا ،بــەاڵم
كاتێــك هەرێــم ناچــار بــوو نــەوت هەنــاردەی دەرەوەی بــكات كــە حكوومەتــی عێــراق
لــە مانگــی شــوباتی 2014ـــدا بودجــەی هەرێمــی بــڕی .بڕینــی بودجــەی خەڵكــی
كوردســتان هەنگاوێكــی نایاســایی و نادەســتووری و تاوانێكــی گــەورە بــوو كــە هیچــی
كەمــر نەبــوو لــە تاوانــی كیمیابارانكردنــی خەڵكــی كوردســتان لــە الیــەن ڕژێمــی
پێشــووەوە ،بگــرە لــەو تاوانــە زیاتریــش بــوو .چونكــە بــە بڕینــی بودجــە ســەرجەم
خەڵكــی كوردســتان و تەنانــەت منداڵــی شــیرەخۆریش كرانــە ئامانــج.
هــەر لەبــەر ئــەو كــردەوە نادەســتووریەی حكوومەتــی عێــراق و بــۆ ئــەوەی هەرێــم
بتوانــێ بودجــە دابیــن بــكات ،حكوومەتــی هەرێــم دەســتی كــرد بــە هەناردەكردنــی
نــەوت .لــە دوای ئــەوەوە بــە داخــەوە لــە بەغــدا دەســت كــرا بــە هەڵمەتــی
چەواشــەكاری و شــێواندنی ڕاســتییەكان و دروســتكردنی دۆخێــک كــە هــەر كــەس
زیاتــر دژایەتیــی كــورد بــكات ئــەوا پێگــەی جەماوەریــی بەرزتــر دەبــێ و لــە هەڵبژاردنیش
دەنگــی زیاتــر دەهێنێــت.
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شەڕی داعش
سیاســەتە هەڵەكانــی حكوومەتــی عێــراق واڵتــی بــەرەو لێــواری ڕووخــان بــرد.

سیاســەتی تایەفەگــەری و تاكڕۆیــی و پەراوێزخســتنی پێكهاتــەكان و گەندەڵــی،

عێراقــی لــە مانــای دەوڵەتبــوون بەتــاڵ كردبــووەوە .ســوپا و هێــزە ئەمنییــەكان
لەســەر بنەمــای وابەســتەیی بــۆ شــەخس و نــەك ئینتــا بــۆ نیشــتیامن ڕێــك

خرابــوون .هەمــوو ئــەو سیاســەتە هەاڵنــە ژینگەیەكــی لەبــاری بــۆ گەشــەی
تیرۆریســتان لــە ڕۆژئــاوای ئەنبــاڕ و مووســڵ ڕەخســاند .لــە ئەنجامــدا لــە دەی

حوزەیرانــی 2014دا لــە چاوتروكاندنێكــدا شــاری مووســڵ كەوتــە دەســت
تیرۆریســتانی داعــش و تیرۆریســتان هەتــا دەروازەكانــی بەغــدا پێشــڕەوییان كــرد.

چەنــد مانــگ بــەر لــەم ڕووداوە لــە ڕێگــەی ســەید عەمــار حەكیــم و د .ڕۆژ نــووری

شــاوێس كــە جێگــری ســەرۆك وەزیرانــی عێــراق بــوو و ،هەروەهــا لــە ڕێــی ڕۆبێــرت
ســتیڤن بیكرۆڤــت ،باڵیــۆزی پێشــووی ئەمەریــكا لــە عێــراق ،دەســتەاڵتدارانی
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بەغــدام لــەوە ئــاگادار كــردەوە کــە تیرۆریســتان لــە ڕۆژئــاوای نەینــەوا و لــە نزیــك

(حــەزەر) 29لــە چاالكــی و جموجۆڵــی بەردەوامــدان و مەترســیی كەوتنــی مووســڵ
لــە ئارادایــە ،بــەاڵم مالکیــی ســەرۆك وەزیرانــی ئەوكاتــی عێــراق ئــەم هۆشــداریانەی

بەهەنــد وەرنەگــرت و دواجــار بەشــێكی زۆری ڕۆژئــاوای عێــراق و پارێزگاكانــی
ناوەنــد كەوتنــە ژێــر داگیركاریــی تیرۆریســتانەوە.

جارێکــی دیکــە و بــەر لــە كەوتنــی مووســڵ بــە تەلەفــۆن نــووری مالكیــم لــە

مەترســیی جموجۆڵــی داعــش لــە ڕۆژئــاوای مووســڵ ئــاگادار كــردەوە .هەروەهــا

هێزەكانــی پێشــمەرگە پێشــنیازی ئەوەیــان بــە هێــزە عێراقییــەكان دا بــوو كــە

ئۆپەراســیۆنێكی ســەربازیی هاوبــەش بــۆ ڕاماڵینــی داعــش لــەو ناوچەیــە ئەنجــام
بــدەن بــەاڵم بــە داخــەوە ئامــۆژگاری و پێشــنیازەكانیان بــە هەنــد وەرنەگــرت.

دوای ئــەوەی لــە دەی حوزەیرانــی  2014داعــش دەســتی بەســەر مووســڵدا گــرت،

پێشــڕەوییەكانی داعــش لــە ناوەڕاســتی عێراقــدا خێــرا بــوون ،ئــەوان لــە بەغــدا نزیــك
كەوتنــەوە .بــەاڵم بــە شــێوەیەكی لەنــاكاو ئاراســتەی شــەڕیان بــۆ الی كوردســتان

گــۆڕی و پەالمــاری كوردســتانیان دا .ئــەم بابەتــە یەكێكــە لــە نهێنییــە گەورەكانــی
شــەڕی داعــش كــە بۆچــی داعــش پەالمــاری كوردســتانی دا! .پێدەچــوو ئــەم
پەالمــارە بــە دڵــی زۆر الیەنــی شــۆڤێنیی ناوچەكــەش بووبێــت .كوردســتان شــوێنێكی
ســراتیژی و دەوڵەمەنــد بــوو بــە ســامانی ئــاو و نــەوت و ئــەوەش هۆكارێــك بــوو

كــە داعــش چــاوی تــێ ببڕێــت و داگیــری بــكات .داعــش وای لێكدابــووەوە كــە
كــورد بەرگریــی پــێ ناكرێــت و زوو لێكهەڵدەوەشــێت و خــۆی بــە دەســتەوە دەدات.

ئــاگاداری ئــەوە بــوو پێشــمەرگە چەكــی باشــی نییــە و لــە الیــەن بەغــدا و جیهانــەوە
ئابڵۆقــەی لەســەرە .لەگــەڵ ئەوەشــدا كوردســتان پێــی نابــووە نــاو ڕێــڕەوی بووژانــەوە و

 -29قەزای حەزەر كەوتووەتە باشووری ڕۆژئاوای شاری مووسڵ و نزیكە لە سنووری سووریا.
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پێشــكەوتن .پەالمــاری داعــش هۆكارێكیــش بــوو بــۆ ڕێگەگرتــن لــە ســەربەخۆیی و
پێشــكەوتنی كوردســتان .جگــە لــەوەش ڕەوتــی شــۆڤێنیی نــاو داعــش دەیەویســت

ناوچــە كێشەلەســەرەكان بــە زەبــری چــەك لــە بــن دەســتی كــورد دەربهێنێــت و كــورد و

پێكهاتــەكان لــەم ناوچانــە نەهێڵێــت( / .نەخشــەی ژمــارە .) 1

ئــەوان چاوەڕێــی ئــەوە بــوون پێشــمەرگە تێكبشــكێت و بــە ئاســانی ناوچەكانــی

مــاددەی  140بگــرن و جیهانیــش بێدەنگــەی لــێ بــكات .ئێمــە بــە تایبــەت لــە ڕیفرانــدۆم و

ڕووداوەكانــی شــازدەی ئۆكتۆبــەر بــەو ئەنجامــە گەییشــتین كــە ئەوانــەی یارمەتیــی

داعشــیان دا بــۆ ئــەوەی بەهێــز ببێــت و گەشــە بــكات ،ئەوانــەی مەشــقیان بــە ئەندامانی
داعــش دەكــرد و پڕچەكیــان دەكــردن و ڕێــڕەو و لۆجســتیكیان بــۆ دابیــن دەكــرد ،هــەر

ئەوانەیــش بــوون هانــی داعشــیان دا كــە لــە مانگــی ئابــی  2014پەالمــاری كوردســتان

بــدەن .داعــش چەكێــك بــوو لــە دەســتی هێــزە شــۆڤێنیەكانی ناوچەكــە بــۆ وەســتاندنی
بووژانــەوە و ســەربەخۆییی كوردســتان.

لــە شــەڕی داعشــدا گەلــی كوردســتان باجــی زۆر گــەورەی مرۆیــی و ئابــووری دا .لــە

كاتێكــدا كــە بودجــەی هەرێمی كوردســتان لە الیــەن حكوومەتی عێراقــەوە بڕدرابــوو و نرخی

نەوتیــش زۆر دابەزیبــوو ،تێچوونــی شــەڕێكی دژوار و ســەخت بــە درێژاییــی هەزاروپەنجا

كیلۆمەتریــش یەكجــار زۆر بــوو .جگــە لــەوەش هەرێمــی كوردســتان میوانداریــی ملیۆنێک و
شەشســەد هــەزار ئــاوارەی عێراقــی و ســووریایی دەكــرد .لــەو شــەڕەدا  1921پێشــمەرگە

گیانــی خۆیــان فیــدای گــەل و نیشــتیامن كــرد و  10757پێشــمەرگەش برینــدار بــوون و

63یــش دیــل و بــێ سەروشــوێن بــوون .بــە ســەدان داســتانی قارەمانانــە تۆمــار كــران و،

پێشــمەرگەی زۆر ئازیــز و قارەمامنــان لە دەســت دان .هەموو بســتێكی خاكــی داگیركراوی
كوردســتان بــە خوێنــی ئازیــز و قارەمانێــك لــە دەســتی تیرۆریســتان ئــازاد كرابــوو.

بــە داخــەوە بینیــان لــە ناوخــۆی كوردیشــدا خەڵكانێــك هەبــوون دەیانەویســت لــە
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بەهــای قارەمانەتــی و قوربانیدانــی پێشــمەرگە كــەم بكەنــەوە و پێیــان وابــوو كــە فڕۆكــەی
هاوپەیامنــان شــەڕی داعشــیان كــرد و پێشــمەرگە ڕۆڵــی نەبــووە .ڕاســتە پشــتیوانیی

ئاســانیی هاوپەیامنــان هاوكارییەكــی زۆر بــاش بــوو و ئێمــە هەمیشــە سوپاســگوزاری

ڕۆڵــی هێــزی هاوپەیامنــان و یارمەتیدانیانیــن بــۆ پێشــمەرگە ،بــەاڵم ئــەوەی لــە مەیدانــدا
خوێنــی دا و دوژمنــی شــكاند پێشــمەرگە بــوو و ئــەم حەقیقەتــە دەبــێ وەك خــۆی بــۆ

نەوەكانــی داهاتــوو بگوازرێتــەوە.

داعــش ئــازار و زیانێكــی زۆری گەیانــدە گەلــی كوردســتان .تاوانــی ناخهەژێنــی
لــە بەرانبــەر كوردانــی ئێــزدی ئەنجــام دا كــە ڕادەی قێزەوەنیــی تیرۆریســتان و
ئایدیۆلۆژیاكەیانــی پێشــان دەدا .لــە ســەرەتاكانی شــەڕی داعشــدا هێــزی پێشــمەرگە
چەكــی پێویســتی لــە بەردەســت نەبــوو .عێــراق ئابڵۆقــەی چەكــی خســتبووە ســەر
پێشــمەرگە و ئەمەریكایــش ڕێــی نــەدەدا واڵتــان چــەك بــە پێشــمەرگە بفرۆشــن .كەچــی
داعــش بەشــێکی زۆری چــەك و ئیمكانیاتــی ســوپاكانی دوو دەوڵەتــی ســووریا و عێراقی
كەوتبــووە دەســت .لەكاتــی داگیركردنــی شــنگالدا لــە الیــەن داعشــەوە لــە 3ـــی ئابــی
 2014پێشــمەرگە تەنیــا چەكــی ســووكی لــە بەردەســت بــوو .ئــەو پێشــمەرگانەی كــە
ئــەوكات لــە شــنگال بــوون هێزێكــی پڕچــەك و زۆر نەبــوون .لــە ڕووی جیۆگرافییــەوە
شــنگال وەك دوورگەیــەك بــوو كــە حەفتــا كیلۆمەتــر لــە هەرێمــی كوردســتان و
ســەنگەرەكانی پێشــمەرگەوە دوور بــوو و ،ئــەو ڕێگــە سەرەكییانەشــی هەرێمــی بــە
شــنگالەوە دەبەســتەوە لــە الیــەن بەشــێك لــەو هــۆزە عەرەبانــە گیــران كــە دەســتیان
لەگــەڵ داعــش تێكــەڵ كردبــوو و ،ڕێگــە بــۆ چوونــی هێــزی پشــتیوانی بــۆ شــنگال لــە
ماوەیەكــی زۆر كەمــدا گیــرا .ئــەوكات ئەمەریــكا و هێــزی هاوپەیامنانیــش لەنــاو شــەڕدا
نەبــوون تــا بتوانــن یارمەتیــی پێشــمەرگە بــدەن .لەبــەر ئــەو هۆكارانــە بــوو داعــش
توانــی شــنگال داگیــر بــكات.
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ئــەو پێشــمەرگانەش كــە لــە چیــای شــنگال لەگــەڵ خەڵــك و ئــاوارەكان مانــەوە،

قارەمانانــە چیــای شــنگال و شــەرفەددینیان لــە پەالمارەكانــی داعــش پاراســت و ڕێیــان

نــەدا دەســتی داعــش بگاتــە ئــەو ســەدانهەزار خەڵكــەی پەنایــان بــۆ چیــای شــنگال

بردبــوو .بــە داخــەوە زۆر جــار گوێبیســتی موزایەداتــی هەنــدێ خەڵــك دەبیــن كــە

بــە حیســابی خۆیــان ئــەوان شــنگالیان پاراســتووە .ئــەوە لــە حاڵێكــدا بــوو كــە هەتــا
پێشــمەرگە خــۆی ڕێــك نەخســتەوە و هێرشــی نەكــردە ســەر داعــش و ڕێــی ســحێال بــۆ
شــنگال و حــەوزی زومــار و چیــای شــنگال و شــاری شــنگالی ئــازاد نەكــرد ،30هیــچ كام

 -30هــەر لــە ســەرەتای پەالمــاری داعــش بــۆ كوردســتان هەتــا كۆتاییەكانــی مانگــی ســێپتەمبەری
 2014نیگەرانــی و خەمــی ســەرەكیی مــن ئــەوە بــوو چــۆن بتوانیــن كوردســتان و خەڵــك و پێشــمەرگە
بگەڕێنینــەوە دۆخێكــی رسووشــتیی وەهــا كــە كوردســتان ئامــادە ببێــت بــۆ شــەڕێكی درێژخایــەن و
پێشــمەرگەیش لــە ڕووی پــان و ڕێكخســن و ورەوە بگاتــە ئــەو ئاســتەی ئیــر دەســت بــە هێرشــكردن
بــكات و ناوچــەكان بــە زەبــری شــەڕ لــە چنگــی داعــش دەربهێنێــت .بــۆ ئــەوەی چیرتیــش بــوار بــە
داعــش نەدرێــت بیــر لــە گرتنــی زەوی و ناوچــەی تــر بكاتــەوە .دوای ئــەوەی گەییشــتمە ئــەو قەناتعەتــەی
كــە هــەم پێشــمەرگە و هەمیــش هاوواڵتیــان ئامادەیــی ئەوەیــان پەیــدا كــردووە كــە كوردســتان بكەوێتــە
دۆخــی هێرشــردنێكی تــەواو بــۆ ئازادكردنــی ناوچــە داگیركــراوەكان ،ئــەوە بــوو فەرمانــی دەســتپێكردنی
ئۆپەراســیۆنی ڕەبیعــە درا و لــە بەرەبەیانیــی ڕۆژی 30ـــی ســێبتەمبەری  2014بــە مەبەســتی نەهێشــتنی
هەڕەشــەی داعــش لــە ناوچــە ســنوورییەكان و هەروەهــا ســنوورداركردنی پەیوەندیــی داعــش لەنێوان ســووریا
و عێــراق ،ئۆپەڕاســیۆنی ئازادكردنــی ڕەبیعــە بــە بەشــداریی پێنجهــەزار پێشــمەرگە دەســتی پــێ كــرد
(نەخشــەی ژمــارە  .) ٢ئــەم ئۆپەڕاســیۆنە یەكێــك بــوو لــەو زنجیــرە ئۆپەراســیۆنە هــەرە گرنگانــەی كــە
بــووە هــۆی شــكانی ئەفســانەی داعــش لەســەر دەســتی پێشــمەرگە .هەروەهــا ڕێگــە بــۆ گەییشــن بــە
چیــای شــنگالیش خــۆش بــوو كــە ئــەو كات گەییشــن بــە چیــای شــنگال ئامانجێكــی ســراتیژیی هێــزی
پێشــمەرگەی كوردســتان بــوو .دوای ئــەو ســەركەوتنە لــە بەرەبەیانیــی ڕۆژی 25ـــی ئۆكتۆبــەری 2014
هێزەكانــی پێشــمەرگە ناحیــەی زومــار و گوندەكانــی دەرووبەریــان لــە دەســت تیرۆریســتان دەرهێنــا و
گورزێكــی كوشــندەیان لــە تیرۆریســتانی داعشــدا( ،نەخشــەی ژمــارە  .) ٣دوای ئــەوەش تــەواوی پەالمــارە
یــەك لــە دوای یەكەكانــی دوژمنیــان لــە هەمــوو بەرەكانــی شــەڕ تێكشــكاند.
ئازادكردنــی ڕەبیعــە و زومــار ڕێگــەی بــۆ ئازادكردنــی دەڤــەری شــنگال و شــكاندنی ئابڵۆقــەی
چیــای شــنگال خــۆش كردبــوو .ئــەوە بــوو لــە بەرەبەیانیــی ڕۆژی 17ـــی دیســەمبەری  2014كــە ڕۆژی
ئــااڵی -كوردســتانیش بــوو فەرمانــی دەســتپێكردنی ئۆپەڕاســیۆنی ئازادكردنــی دەڤــەری شــنگال دەركــرا،
(نەخشــەی ژمــارە  .) ٤هێرشــی پێشــمەرگە لــە میحــوەری زومــار بــۆ ســێڕیانی (حــەردان) لەنــاو -
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لەوانــە دیــار نەبــوون .كــە پێشــمەرگە بەســەر داعشــدا ســەركەوت ئینجــا دەســتیان كــرد

بــە موزایــەدات و خۆدەرخســن.

لەگــەڵ هەمــوو ئەوانــەدا پێشــمەرگە لــە شــەڕی داعشــدا دەســتی بــۆ
تۆڵەســەندنەوە نەبــرد .پێشــمەرگە لــەو شــەڕەدا پابەنــدی هەمــوو یاســاكانی شــەڕ
بــوو و تەنانــەت بــۆ یــەك جــار یــەك شــوێنی ســڤیلی نەكــردە ئامانــج .پێشــمەرگە
ئەفســانەی داعشــی شــكاند و مەردانــە و لــە مەیدانــی شــەڕدا تۆڵــەی خوشــك و بــرا
ئێزدییەكانــی كــردەوە و ســەری داعشــی خســتە ژێــر پێــی كوردانــی ئێــزدی.
جێــی داخێكــی زۆرە كــە دەوڵەتــی عێــراق لــە شــەڕی داعشــدا ئــەوە هیــچ كــە
نەیتوانــی پێكهاتــەكان بپارێــزێ ،یارمەتیــی پێشمەرگەشــی نــەدا .تەنانــەت یــەك
فیشــەكیش لــە الیــەن حكوومەتــی عێراقــەوە بــۆ هەرێــم نەهــات .ئــەوە لــە حاڵێكــدا

بــوو كــە پێشــمەرگە بــۆ مــاوەی دەســاڵ لــە چــەك و موســتەحقاتی خــۆی لــە الیــەن
حكوومەتــی عێراقــەوە بێبــەش كــرا بــوو؛ ئەگەرچــی بەپێــی دەســتوور و ڕێككەوتنــەكان
پێشــمەرگە بەشــێك بــوو لــە سیســتمی بەرگریــی عێــراق .حكوومەتــی عێراقــی
نــەك تەنیــا هاوكاریــی پێشــمەرگەی نەكــرد ،بەڵكــو كۆســپ و تەگەرەشــی بــۆ ئــەو
هاوكاریانــە دروســت دەكــرد كــە لــە الیــەن واڵتانــی جیهانــەوە بــۆ پێشــمەرگە
دەهــات.
جەرگــەی دوژمــن دەســتی پێكــرد .هەروەهــا ئــەو پێشــمەرگانەی لــە چیــای شــنگال بــۆ مــاوەی چــوار
مانــگ بەرخودانێكــی قارەمانانەیــان كردبــوو و ڕێگەیــان نەدابــوو داعــش چیــای شــنگال بگرێــت لەســەر
چیــاوە هێرشــیان كــردە ســەر چەكدارانــی داعــش و لەماوەیەكــی كەمــدا هــەردوو هێــزی پێشــمەرگە لــە
حــەردان بــە یــەك گەییشــن و ســەركەوتنێكی مێژوویــی تۆمــار كــرا و ئابڵۆقــەی ســەر چیــای شــنگال كــە
دوانزەهــەزار ئێزیــدی تێدابــوو شــكێندرا .لــە ڕۆژی 12ـــی نۆڤەمبەری 2015ـــدا بــە مەبەســتی ئازادكردنی
یەكجارەكیــی شــاری شــنگال و دەروبــەری لــە تیرۆریســتان و پاككردنــەوەی ئــەو ناوچەیــە لــە داعــش و
پچڕاندنــی پەیوەندیــی داعــش لەنێــوان عێــراق و ســووریادا ئۆپەڕاســیۆنی ئازادكردنــی شــنگال لــە الیــەن
هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان و بــە پاڵپشــتیی ئاســانیی فڕۆكــەی هاوپەیامنــان لــە ســێ قۆڵــەوە
دەســتی پێكــرد .لــەو ئۆپەراســیۆنەدا شــاری شــنگال ئــازاد كــرا.
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لێــرەدا پرســیاری ســەرەكی ئەوەیــە ،بۆچــی عێــراق لــە شــەڕی داعشــدا

هاوكاریــی هەرێمــی نەكــرد و بــەردەوام بــوو لــە ســەپاندنی ئابڵۆقــە و بڕینــی
بودجــەی هەرێــم؟ بــە پێچەوانــەوە لــە شــەڕی داعشــدا ئــەوە پێشــمەرگە بــوو

یارمەتیــی عێراقــی دا و كەركــووك و ناوچــە دابڕێندراوەكانــی پاراســت .ئەگــەر هێــزی

پێشــمەرگەی كوردســتان بەرگــری لــە كەركــووك نەكردبــا ،چارەنووســی ئــەو شــارە
لــە مووســڵ باشــر نەدەبــوو و دەكەوتــە دەســت تیرۆریســتانی داعشــەوە .زۆرجــار

دەمانبیســت كــە شــۆڤێنیەكان پێیــان وابــوو پێشــمەرگە كەركــووك و ناوچەكانــی

تــری داگیــر كــردووە ،بــەاڵم پێچەوانەکــەی ڕاســت بــوو .پێشــمەرگە كەركــووك و ناوچــە

دابڕێنــدراوەكان و كێڵگــە نەوتییەكانــی لــە داگیــركاری و پەالمــاری تیرۆریســتان

پاراســت .لــە شــەڕی مووســڵدا هێڵــە بەرگرییەكانــی داعشــی شــكاند و كلیلــی
ســەركەوتنی دایــە دەســت عەبــادی .لەوپــەڕی متامنــە و بــە دڵفراوانییــەوە
پێشــمەرگە میحوەرەكانــی بــۆ هاتنــی هێــزە عێراقییــەكان كــردەوە.

هەرێمــی كوردســتان ســەرباری ئــەو شــەڕە قورســە و ئابڵۆقــەی دارایــی لــە الیــەن

بەغــداوە و دابەزینــی نرخــی نــەوت لــە جیهانــدا ،بــوو بــە پەنــاگای ملیونێــك و

شەســەد هــەزار ئــاوارەی ســووریایی و عێراقــی .ئــەم ژمارەیــە یەكســان بــوو لەگــەڵ

%25ـــی دانیشــتوانی هەرێــم .خەڵــك و حكوومــەت و ڕێكخــراوەكان و ئۆرگانــە
حیزبییەكانــی هەرێــم ڕۆڵێكــی بااڵیــان لــە یارمەتیدانــی ئــاوارەكان و پێشــمەرگەدا

هەبــوو .ژمارەیەكــی زۆری خەڵكــی خۆبەخــش لــە بەرەكانــی شــەڕ و لــە یارمەتیدانــی
ئــاوارەكان بــوون .كەچــی حكوومەتــی عێراقــی بــۆ حەواندنــەوە و نیشــتەجێكردنی
ئاوارەكانــی یارمەتیــی حكوومەتــی هەرێمــی نــەدا كــە بەشــی هــەرە زۆری ئــاوارەكان

هاوواڵتیــی پارێزگاكانــی ناوەنــد و ســوننەی عێــراق بــوون ،واتــا عێراقــی بــوون.
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بۆچــی حكوومەتــی عێــراق كــە پارەیەكــی زۆریشــی لــە بەردەســت بــوو لــە

حەواندنــەوەی ئــاوارەكان یارمەتیــی هەرێمــی نــەدا؟ ئایــا هەرێمــی كوردســتان بەشــێك

نەبــوو لــە عێــراق؟ یــان ئەوەتــا هــەر لــە بنەڕەتــدا دەســتەاڵتدارانی عێــراق كوردســتانیان

بــە بەشــێك لــە عێــراق نەدەزانــی؟ ئــەو بابەتــە كــە حكوومەتــی عێراقــی لــە پرســی
حەواندنــەوەی ئاوارەكانــدا یارمەتیــی هەرێمــی نــەداوە ،بــە دەیانجــار لەگــەڵ میوانــە

بیانییــەكان و شــاندەكانی عێراقیــدا باســم كــردووە ،بــەاڵم ئەنجامــی نەبــووە.
بــان كــی مــوون ،ســكرتێری ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان 31دووجــار لــە 24ـــی
تەممــووزی  2014و لــە 26ـــی ئــازاری  2016ســەردانی هەرێمــی كــرد .هــەر دووجــار

پێمگــوت كــە بــاری ئــاوارەكان زۆر قورســە و هەرێــم بــە تەنیــا شــانی داوەتــە بــەر و

یارمەتییەكانــی كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی لــە ئاســتی پێویســت نیــن و حكوومەتــی
عێراقیــش بــە هیــچ شــێوەیەك هاوكاریــی هەرێمــی نەكــردووە .بــە بــان كــی موونــم گوت،

بەغــدا ئــاوارە عێراقییــەكان بــە هاوواڵتیــی خــۆی نازانــێ بۆیــە یارمەتییــان نــادات.

( -31بان كی موون) دیپلۆماتكار و وەزیری پێشووی دەرەوەی كۆریای باشوور كە لە لە ساڵی  2006هەتا
كۆتاییەكانی  2016بۆ ماوەی دە ساڵ سكرتێری گشتیی ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان بوو.
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نائومێدبوونــی كورد لە عێراقی تازەدا
مــن هــەر لــە ســاڵی 2010ـــەوە هەســتم بەوە كــرد كــە عێراقــی تــازەی دوای 2003

بــەرەو هەڵدێــر و تاكڕۆیــی دەڕوا و لــە زۆر كۆبوونــەوە و چاوپێكەوتــن و لێدوانــدا

ئامــاژەم بــەو مەترســییە دا ،هەوڵــم دا هەمــوو الیــەك ئــاگادار بكەمــەوە كــە ئەگــەر

پێشــێلكاریی دەســتوور بــەردەوام بێــت و ڕەچــاوی شــەراكەت نەكرێــت ،عێــراق
تووشــی نەهامەتیــی زۆر گــەورە دەبێــت .بــە داخــەوە هۆشــداری و ئامۆژگارییــەكان
بــە هەنــد وەرنەگیــران و ڕەوشــی عێــراق و پێوەندییەكانــی هەرێــم و بەغدایــش ڕۆژ

لــە دوای ڕۆژ كێشــەی زیاتــری تێدەكــەوت.

گەلــی كوردســتان پرســیاری ئــەوە بــوو دەبــێ چ ڕێگایــەك بگرینــە بــەر؟ چــارەی

بنەڕەتــی دەبــێ چــۆن بــێ؟ لە ســەردەمی پاشــایی و كۆمــاری و بەعســدا شــەراكەتی كورد
ژێــر پــێ خــرا و گەلــی كوردســتان جینۆســاید كــرا .لــە عێراقــی فیدڕاڵــی و دیموكراتیــی

دوای 2003ـــیشدا هیــچ هیوایــەك نەمــاوە .كــورد دەبــێ چــی بــكات؟ ئایــا ســەدەیەكی
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تریــش شــەڕ بــكات؟ نــە ئێمــە دەتوانیــن لــە ڕێگــەی شــەڕ كۆتایــی بــە دەوڵەتــی

عێــراق بهێنیــن و نــە حكوومەتەكانــی عێراقیــش توانیویانــە بــە زەبروزەنــگ و ئابڵۆقــە و
جینۆســایدکردن كۆتایــی بــە گەلــی كوردســتان بهێنــن و بیتوێننــەوە .باشــە بۆچــی ئــەو

دۆزەخــە بــەردەوام بێــت؟ بــۆ دەبــێ هــەر شــەڕ و كێشــە و ملمالنــێ لــە نێوامنــان هەبێــت؟

بــۆ بیــر لــە ڕێگایەكــی تــر نەكەینــەوە بــۆ ئــەوەی ئاشــتی و برایەتــی بــۆ هەمیشــە لــە
نێوامنانــدا بەرقــەرار ببێــت؟

ئەزموونــە مێژووییــەكان پێــان دەڵێــن كــە لێكرتازاندنــی بــەزۆری میللەتــان ،ســەر

ناگرێــت .بــە هەمــان شــێوەش پێكەوەلكاندنــی بــەزۆری میللەتــان ئەنجامــی نابێــت.
لــە دوای دووەم شــەڕی جیهانیــدا ئەڵامنیــا لــە الیــەن هێــزە هاوپەیامنەكانــەوە

بەســەر دوو بەشــی ئەڵامنیــای ڕۆژهــەاڵت و ئەڵامنیــای ڕۆژئــاوادا دابــەش كــرا.

ئەگەرچــی ئــەم دابەشــكردنە چەنــد دەیــەی خایانــد ،بــەاڵم ســەرئەنجام لــە
كۆتایــی هەشــتاكانی ســەدەی ڕابــردوودا بــە ڕووخاندنــی دیــواری بەرلیــن كۆتایــی

بــەم دابەشــكارییە زۆرەملێیــە هێــرا و ئێســتا هــەردوو بەشــی ئەڵامنیــا یەكیــان

گرتووەتــەوە .ئــەم بابەتــە بــۆ چیــك و ســلۆڤاكیایش بــە شــێوەیەكی تــر بــوو .چیــك و

ســلۆڤاكیا پێشــر بــە زۆر لێــك دران و دەوڵەتــی چیكۆســلۆڤاكیای لــێ كەوتــەوە.
بــەاڵم دواتــر لــە یەكــر جیــا بوونــەوە و ئێســتا دوو دەوڵەتــی جیــان و بــە ئاشــتی
لــە تــەك یەكــردا دەژیێــن.

بــە زۆر پێكەوەلكاندنــی پێكهاتەكانــی عێراقیــش لــە ســەد ســاڵی ڕابــردوودا

كارەســاتی گــەوەری لــێ كەوتووەتــەوە .ڕەنگــە دوو بــرا لەنــاو یــەك ماڵــدا تووشــی

كێشــە و ناكۆكــی بــن .بــەاڵم ئەگــەر بــراكان ماڵیــان جیــا بكەنــەوە كۆتایــی بــە
ناكۆكییــان دێــت و تــا هەتــا بــرا و پشــتی یەكــر دەبــن .ئەمــە چارەســەرێكی بنەڕەتــی
بــوو بــۆ پێوەندیــی نێــوان كوردســتان و بەشــەكانی تــری عێراقیــش .هەڵبــەت ئــەم
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پرســیارانە ببوونــە باســی ڕۆژانــەی خەڵكــی كوردســتان و ناوەنــدە سیاســییەكان.
بۆچــی بــە لێکتێگەیشــن و برایانــە نەبینــە دوو بــرا و دوو دراوســێ و تاهەتایــە لــە

تەنیشــت یەكــر بــە ئاشــتی نەژیێیــن؟ بــۆ نەبینــە پشــتی یەكــر و قوواڵییــی ســراتیژی و

ئابــووری و ئەمنیــی یەكــر؟

بــۆ نەبینــە تــەواوكاری بووژانــەوە و پێشــكەوتنی ئابــووری و بوارەكانــی تــر لــە

ناوچەكەمــان و بــۆ هەمیشــە كۆتایــی بــە كارەســات و گرفتــە ئاڵۆزەكامنــان نەهێنیــن؟

ئــەم پرســیارانە بۆیــە هاتنــە ئــاراوە چونكــە بــە داخــەوە ڕێــگای تریــان بــۆ گەلــی
كوردســتان نەهێشــتەوە تــا بتوانیــن بــە ئاشــتی و بەبــێ كێشــە لەنــاو دەوڵەتــی

عێراقــدا بژیــن .هەمــوو ڕێگاكامنــان تاقــی كردنــەوە ،بــەاڵم ئەنجامەكــەی شكســت
بــوو .بــە درێژاییــی چەنــد ســاڵی ڕابــردوو ئــەم ڕاســتییەم لەگــەڵ زۆر لــە كەســایەتی و

بەرپرســانی عێراقــی و هەروەهــا كەســایەتی و دیپلۆماتــكارە بیانییەكانــدا بــاس
كــردووە .پێــم ڕاگەیانــدوون كــە ئێمــە ڕووبــەڕووی كێشــەیەكی چارەنەكــراوی ســەد

ســاڵەین .مانــدوو بوویــن و چیــر ئــەو توانایەمــان نەمــاوە لەگــەڵ كێشــە و قەیــران و
شــەڕدا هــەڵ بكەیــن .ئێــوە وەرن پێــان بڵێــن كــە گەلــی كــورد چــی تــر بــكات بــۆ
ئــەوەی عێــراق بــە یەكپارچەیــی مبێنێتــەوە و گەلــی كوردســتان چ ڕێگایەكــی تــر

تاقــی بكاتــەوە بــۆ ئــەوەی بتوانــێ لــە عێراقــدا مبێنێتــەوە؟ .تاكــە زامنــی مانــەوەی
ئێمــە لەگــەڵ عێراقــدا دەســتوورە .دەســتووریش پێشــێل كــراوە و ڕۆژانــە زێدەڕۆیــی

بەســەر داوا و مافەكانــی خەڵكــی كوردســتاندا دەكرێــت.

بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی كــورد هەرگیــز كێشــەی لەگــەڵ بــرا عەرەبەكامنــان

نەبــووە .كێشــەی ئێمــە لەگــەڵ ڕژێمــەكان و عەقڵیەتــی حوكمــڕان بــووە لــە عێراقــدا.
هــەر لەســەر بڕوابــوون بــەو بنەمایــەش كــە دروشــمی ســەرەكیی شۆڕشــی ئەیلــوول،

دیموكراســی بــۆ عێــراق و ئۆتۆنۆمــی بــۆ كوردســتان بــووە .بــە درێژاییــی خەبــات و
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شۆڕشــی گەلــی كــورد تەنانــەت یــەك جاریــش شۆڕشــی كــورد پەنــای بــۆ كــردەی

تیرۆریســتی یــان ترســاندن و تۆقاندنــی خەڵكــی ســڤیلی عــەرەب نەبــردووە ،بــۆ
ئــەوەی گرفتــی سیاســیی نێــوان ئێمــە و حكوومــەت نەكرێتــە گرفتێكــی نەتەوەیــی.
ئەگــەر ئــەو گرفتانــەی ئێســتا هــەن هــەر وا مبێننــەوە ،ئــەوا ئەگــەری زۆرە گرفتــەكان

ببنــە كێشــە و ناكۆكیــی نەتەوەیــی و ئەتنیكــی و كارەســاتە ڕاســتەقینەكە ئــەوكات
دەســت پــێ دەكات.

هــەر لــەو میانەیــە و هــاوكات لەگــەڵ شــەڕی داعشــدا ،بــە داخــەوە دەمانبینــی

كــە بــە مەبەســت شــەپۆلێك هەیــە بــۆ ئــەوەی شــەقامی عەرەبــی لــە دژی كــورد هــان
بــدەن .ئــەوە كارێكــی نابەرپرســانە و بێویژدانانــە بــوو كــە هەندێــک الیەنــی عێراقــی

دەیانەویســت بەمجــۆرە و لەســەر دژایەتیكردنــی مافەكانــی كــورد پێگــە و دەنــگ بــۆ
خۆیــان مســۆگەر بكــەن .ئەمانــە هەمــووی زەنگــی مەترســیی جیــددی بــوون كــە
داهاتــووی عێــراق تاریكــر و نادیارتــر بــكات .بــە پێشــكەوتن و ئاوەدانــی و بووژانــەوەی
ژیــان لــە هەرێــم تەنــگاو بــوون .دەیانگــوت كــوردەكان دەوڵەمەنــد بوونــە و پــارە و

نەوتــی عێــراق دەبــەن .كەچــی دەوڵەتــی عێــراق ســەد ســاڵە نەوتــی كوردســتان
دەبــات و بــە نەوتــی كوردســتان بــووە دەوڵــەت و چەكــی پــێ كــڕی و شــەڕی كــورد و

دراوسێكانیشــی پــێ كــرد.

لــەم بارودۆخــەدا ئێمــە بــە تەواوەتــی نائومێــد بوویــن كــە لەگــەڵ عێراقــدا

مبێنینــەوە .پێویســت بــوو بــە ئاشــكرایی باســی مافــی ڕەوای گەلــی خۆمــان بكەیــن

كــە ســەربەخۆیی و ســەروەرییە .گەلــی كوردســتان هەمــوو ئــەو بنەمــا ســەرەكییانەی
هەیــە بــۆ ئــەوەی وەك گەالنــی تــری جیهــان دەوڵەتــی خــۆی هەبێــت .بــەاڵم دەبــێ

پیادەكردنــی ئــەو مافــە بــە شــێوەیەكی ئاشــتیانە و لــە ڕێــی دیالۆگــەوە بێــت لەگــەڵ
بەغــدا و واڵتانــی ناوچەكــە و جیهــان .ئەوەشــان بــاش دەزانــی كــە مــاف ئەگــەر
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نەســەندرێت ،نادرێــت .ئەگــەر كوردســتان چاوەڕێــی ئــەوە بێــت كــە لەســەر ســینییەكی
زێڕیــن ســەربەخۆیی پێشــكەش بكــرێ ،بــە دڵنیاییــەوە هەرگیــز ئــەو چاوەڕوانییــەی

نایەتــە دی.

ئێمــە لــە  1991بەمــاوە ،بــۆ دراوســێكان ســەملاندمان كــە ســەرچاوەی هەڕەشــە

نیــن .دراوســێكان پێشــر بــە گومــان و بــە چــاوی هەڕەشــەوە ســەیری بابەتــی

فیدڕاڵیزمیــان دەكــرد .لەنــاو عێراقیشــدا بــە هەمانشــێوە دوودڵــی و دوژمنــكاری
بەرانبــەر سیســتمی فیدڕاڵــی هەبــوو .بــەاڵم مانــای فیدڕاڵیــزم زۆر ســادە بــوو.

فیدڕاڵیــزم دابەشــكردنی دادپەروەرانــەی هێــز و ســامانە كــە لــە بەشــێكی زۆری
واڵتانــی جیهــان پێــڕۆ دەكــرێ كــە فرەپێكهاتــە و فرەنەتــەوەن.

لــە 2ـــی شــوباتی  2015لــە كۆنفڕانســی میونشــن ،32ژمارەیــەك لــە ســەركردەكانی

واڵتانــم بینــی .لــە نێوانیانــدا خاتــوو ئەنگێــا میــركڵ ،ڕاوێــژكاری ئەڵامنیــا و
جــۆ بایــدن ،جێگــری ســەرۆكی ئەمەریــكا .ســەرۆك و ســەركردەكانی واڵتــان هــەر

هەموویــان سەرســام بــوون بــە ســەركەوتن و قارەمانێتیــی پێشــمەرگە لــە شــەڕی

تیــرۆر .هەســتم كــرد وەك پێشــان باســكردنی ســەربەخۆیی بــۆ كوردســتان بــە الی

كۆمەڵــگای نێودەوڵەتییــەوە تابــۆ و قەدەغــە نییــە .دەكــرا ڕاشــکاوانە باســی ئــەو مافــە
رسووشــتیەی گەلــی كوردســتان بكرێــت .هــەر لــە كۆنفڕانســی میونشــن بابەتــی

هەنگاونــان بــەرەو ســەربەخۆییم لەگــەڵ عەبادیــی ســەرۆك وەزیرانــی عێــراق بــاس
كــرد و پێــم ڕاگەیانــد ،دەبــێ ئــەو بابەتــە بــە لێكتێگەییشــن و دیالــۆگ و ئاشــتیانە
چــارە بكرێــت.

 -32كۆنفڕانســی ئاساییشــی میونشــن ،كۆنفڕانســێكی نێودەوڵەتیــی بەرفراوانــە كــە ســااڵنە بە بەشــداریی
نوێنەرانــی واڵتــان لــە بوارەکانــی سیاســیی ،ئابووریــی ،س ـهربازیی و ههواڵگریــی لــە شــاری میونشــنی
ئەڵامنیــا بەڕێــوە دەچێــت.
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سەردان بۆ ئەمەریكا
لــە مانگــی ئایــاری 2015ـــدا ســەردانی ئەمەریكامــان كــرد و لەگــەڵ ســەرۆك

ئۆبامــا و جــۆ بایــدن كــە ئــەوكات جێگــری ســەرۆك بــوو ،كــۆ بووینــەوە .بــەر لــە

ســەردانەكە لەگــەڵ تێكــڕای پارتــە سیاســییەكانی كوردســتان كــۆ بوومــەوە و پرســیارم

لــێ كــردن ئایــا پێیــان باشــە بابەتــی ســەربەخۆیی لەگــەڵ ســەرۆكی ئەمەریــكا
بــاس بكــەم .هەمــوو الیەنــەكان پێیــان بــاش بــوو كــە لەگــەڵ ســەرۆك ئۆبامــا باســی

ســەربەخۆییی كوردســتان بكــەم.

دوای بەدەســتهێنانی ئــەو پشــتگیرییە سیاســییەی الیەنەكانــی هەرێــم،

ئامادەكارییــەكان بــۆ ســەردانەكەمان بــۆ ئەمەریــكا ئەنجــام دران .لــە ســەفەرەكەدا

بــە مەبەســت ویســتم قوبــاد تاڵەبانیــی جێگــری ســەرۆكی حكوومــەت كــە كــوڕی
خــوا لێــی خــۆش بــێ مــام جەاللــە و دەربــاز كــۆرسەت كــە وەزیــری حكوومــەت و

كــوڕی كــۆرسەت ڕەســووڵ و هەروەهــا مســتەفا ســەیدقادر كــە لــە بزووتنــەوەی گــۆڕان
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بــوو و وەزیــری پێشــمەرگە بــوو ،لەگــەڵ ئــەو شــاندە كوردســتانییە بــن كــە ســەردانی
كۆشــكی ســپی دەكەیــن .ویســتم ئــەوان دواتــر شــاهیدیی ئــەوە بــدەن كــە لەگــەڵ

ســەرۆك ئۆبامــا و بەرپرســە ئەمەریكاییــەكان چــۆن باســی ســەربەخۆیی و مافەكانــی
گەلــی كوردســتانم كــردووە و هەڵوێســتی ئەمەریكایــش ببینــن و بــۆ حیزبەكانیــان و

جەمــاوەری خۆیــان باســی بكــەن .ویســتم ئەوانــم لەگــەڵ بــن و شــاهید بــن بــۆ

ئــەوەی دواتــر كــەس نەڵــێ ســەربەخۆیی بابەتێكــی شەخســیی مەســعود بارزانییــە.
بەڵكــو ،ئــەوە بزانــن كــە ســەربەخۆیی پەیوەســتە بــە ژیــان و چارەنووســی هەمــوو

هاوواڵتیــان بــە بــێ جیاوازیــی سیاســی و نەتەوەیــی و ئایینــی و مافــی هەمووانــە.
بەپێــی خشــتەی ســەردانەكەی شــاندی هەرێــم بــۆ ئەمەریــكا ڕۆژی سێشــەممە

5ـــی ئایــاری  ،2015لــە كۆشــكی ســپی ســەرۆك ئۆبامــا پێشــوازی لــێ كردیــن .لــە

كۆبوونەوەكــەدا جــۆ بایــدن ،جێگــری ســەرۆكی ئامەریــكا و باڵیــۆزی ئەمەریــكا لــە

عێــراق و چەنــد ڕاوێژكارێكــی كۆشــكی ســپی ئامــادە بــوون .زۆر بــە ڕاشــکاوی موعاناتی

ســەد ســاڵەی گەلــی كوردســتانم بــۆ ســەرۆك ئۆبامــا بــاس كــرد و پێــم گــوت ،ئێمــە
هەمــوو ڕێگەیەكــان تاقــی كــردووە و لــەم دۆخــە ماندوویــن .گەلــی كوردســتانیش ســەد

ســاڵە قوربانــی دەدات و بەپێــی هەمــوو یاســا و عورفــە ئاســانی و مرۆڤییەكانیــش
مافــی خۆیەتــی بڕیــار لــە چارەنووســی خــۆی بــدات و خــۆی ببێتــە خاوەنــی بڕیــاری

خــۆی و ئــەو ڕێگایــە بگرێتــە بــەر كــە بــە باشــی دەزانێــت .پێــم گــوت كــە ئێمــە بــەرەو
ڕیفرانــدۆم دەڕۆیــن ،بــەاڵم ئێســتا ئەولەویەتــی ســەرەكیی ئێمــە شــەڕی داعشــە .بەغــدا

شــەراكەتی پــێ قبــووڵ ناكــرێ و ئێمەیــش ناتوانیــن پاشــكۆبوون قبــووڵ بكەیــن .ئەگــەر

ئــەو سیاســەتەی بەغــدا بــەردەوام بێــت ئێمــە ناتوانیــن بــەم جــۆرە لەگەڵیــان بــەردەوام
بیــن؛ ســەرۆك ئۆبامــا زۆر بــە باشــی گوێــی بــۆ قســەكانم گرتبــوو .گوتــی لەبــارەی

كــوردم خوێندووەتــەوە و ئــاگاداری مێــژووی كــورد و خەبــات و نەهامەتییەكانــی
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گەلــی كوردســتانم .لــە نیــاز و تەمــای گەلــی كوردســتان بــۆ ســەربەخۆیی تێدەگــەم،
بەختەوەریشــم كــە لێتــان دەبیســتم لــە ئێســتادا ئەولەوییــەت ڕاماڵیــن و نەهێشــتنی

داعشــە .ســەرۆك ئۆبامــا گوتیشــی دۆســیەی كــورد و عێــراق لــە دەســتی جێگــری
ســەرۆك (جــۆ بایدن)ـــە .لەگــەڵ جێگــری ســەرۆك دانیشــن و قســە لەســەر ئــەو بابەتــە

بكــەن.

ڕۆژی دواتــر لــە 6ـــی ئایــاری  2015بــۆ نانــی بەیانــی میوانــی جێگــری ســەرۆكی

ئەمەریــكا بــووم .دانیشــتنێكی درێژمــان هەبــوو كــە چەنــد ســەعاتێکی خایانــد .زۆر بــە

وردی گفتوگۆمــان لەبــارەی مێــژووی هاوبەشــی سەدســاڵەمان لەگــەڵ عێــراق و بابەتــی
ســەربەخۆییی كوردســتان کــرد .ئــەو تێڕوانینــی واڵتەكــەی لەبــارەی ســەربەخۆییی
كوردســتان و كێشــە و ئاڵۆزییەكانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە وردی خســتەڕوو و لــە
كۆتاییــی قسەكانیشــیدا پێــی گوتــم" ،مــن و تــۆ هەردووكــان لــە تەمەنــی خۆمانــدا

ســەربەخۆییی كوردســتان بــە چــاوی خۆمــان دەبینیــن.

" هــەر لــەو ســەردانەدا لــە ئەمەریــكا لەگــەڵ ئاشــن كارتــەر ،وەزیــری بەرگــری و

ژمارەیــەك كۆنگرێســانی ئەمەریــكادا كــۆ بوومــەوە .هەروەهــا لەگــەڵ ســەرۆكی ژووری
ئابووریــی ئەمەریــكا و ژمارەیــەك لــە ئاكادیمــی و میدیــاكاران و ڕەوەنــدی كــورد لەو واڵتە

دیــدارم هەبــوو .لــە هیــچ كامێــك لــەو دیدارانــەدا كــەس نەیدەگــوت نابــێ ڕیفرانــدۆم
بكــەن یــان نابــێ بــەرەو ســەربەخۆیی بــڕۆن ،تەنیــا پرســیاری كاتەكەیــان دەكــرد.

بەرپــرس و سیاســەمتەدارانی ئەمەریــكا زۆر سوپاســگوزاری فیداكاریــی پێشــمەرگە
بــوون و پێزانینیــان بــۆ خۆڕاگریــی گەلــی كوردســتان و دڵفراوانیــی خەڵكــی كوردســتان

هەبــوو لــە حەواندنــەوەی ســەدانهەزار ئــاوارەی بــێ نــەوا كــە بــە هــۆی هەڕەشــە و
ســتەمكاریی تیرۆریســتانی داعشــەوە ڕوویــان لــە هەرێمــی كوردســتان كردبــوو.
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دوای گەڕانــەوەم لــە ئەمەریــكا ،دەســتبەجێ لەگــەڵ الیەنــە سیاســییەكانی

كوردســتان دانیشــتم و ئەنجامــی ســەردانەكەم بــۆ الیەنــەكان بــاس كــرد .لــە
كۆبوونــەوە مێژووییەكــەی 18ـــی ئایــاری 2015ـــدا الیەنــەكان ڕا و بۆچوونــی

خۆیــان بــۆ پشــتگیریكردنی پڕۆســەی ســەربەخۆیی بــە ئاشــكرا دەربــڕی .بیــرم
دێــت هــەر لــەو كۆبوونەوەیــەدا بەڕێــز عەلــی باپیــر ،ئەمیــری كۆمەڵــی ئیســامی

سەرســامیی خــۆی بــە ئەنجــام و دەســتكەوتەكانی ســەردانەكەمان بــۆ ئەمەریــكا

نیشــان دا و گوتیشــی" :جەنابــی كاك مەســعود ،پێدەچــێ بــە دەســتێكی پــڕ

گەڕابیتــەوە بــۆ كوردســتان ،ئــەوە كارێكــی زۆر گەورەیــە و بەرپرســیارێتیێكی گەورەیشــە.

ئایــا تــۆ ئامــادەی ئــەو بەرپرســیارێتییە قبــووڵ بكــەی؟" لــە وەاڵمــدا پێــم گــوت "بەڵــێ
مامۆســتا بەرپرســیارێتییەكی گــەورە و مێژوییــە و ئامــادە هەڵیبگــرم بــەاڵم ،بــە مەرجێــك

لەناوخــۆدا تێكــی نــەدەن".

ڕاســتییەكەی ئــەو وەاڵمــەم لەبــەر ئــەوە بــوو چونكــە لــەوە دڵنیــا نەبــووم كــە

ئایــا بەشــێك لــە حیزبــەكان هەتــا ســەر لــە پڕۆســەی ســەربەخۆییدا لەگــەڵ گەلــی
كوردســتاندا دەمێننــەوە ،یــان بــە پێچەوانــەوە و لــە نیــوەی ڕێــدا پشــت لــە ویســت و

ئیــرادەی گەلەكەیــان دەكــەن .مانگێــك دوای ئــەو كۆبوونەوەیــە لــە بــری كاركــردن بــۆ

بابەتێكــی چارەنووسســازی وەك ســەربەخۆیی ،بینیــان كــە حیزبــەكان لــە پارلەمــان
ســەرقاڵی دروســتكردنی قەیــران و كودەتــا بــوون و ڕووداوەكانــی بیســت و ســێی

حوزەیــران و دواتــری لــێ كەوتــەوە .ئەگــەر لــە ســاڵی  2015الیەنــەكان كاریــان بــە

بەڵێنەكانــی خۆیــان كردبــا و بــەرەو قەیرانســازی نەڕۆییشــتبان ،ئێســتا هەموومــان
لــە دۆخێكــی تــردا بوویــن .بینیشــان لــە ڕیفراندۆمــی  2017چــۆن هەنــدێ الیــەن
بــە هەمــوو هێــزەوە لــە دژی ڕیفرانــدۆم وەســتان و ڕووداوەكانــی دوای ڕیفراندۆمیــش

گەواهییــن بــۆ ســەملاندنی ئــەو ترســەی مــن كــە بــەردەوام هەمبــووە.
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سەردان بۆ بەغدا
لــە 29ـــی مانگــی ئەیلوولــی  2016كــە داعــش دووچــاری شكســتی یــەك لــە

دوای یــەك و الواز بــوو ،لەگــەڵ شــاندێكی بــااڵی الیەنــە سیاســییەكانی كوردســتان

ســەردانی بەغدامــان كــرد.

یەكــەم وێســتگەی ســەردانەكەمان دیتنــی حەیــدەر عەبــادی ســەرۆك وەزیرانــی

ئــەو كاتــی عێــراق بــوو .لەگــەڵ عەبــادی باســی تەحەدییاتــی هاوبەشــی عێــراق و

هەرێمــان كــرد كــە بریتــی بــوو لــە شــەڕی داعــش و مەســەلەی ئــاوارەكان.
پێشــمڕاگەیاند كــە شــاندی كوردســتان بــۆ ئــەوە هاتــووە ڕۆشــنایی بخاتــە ســەر ئاییندەی
پێوەندییــەكان و جــۆری پێوەنــدی و هەوڵــی هاوبەشــی هــەردوو ال بــۆ ســەقامگیری و

ئاســاییش و بووژانــەوەی ئابــووری و دووبــارە ئاوەدانكردنــەوە .ویســتامن بــە
ســەرۆك وەزیرانــی عێــراق بڵێیــن كــە هاتوویــن بــە زمانــی لێكتێگەییشــن و
دیالــۆگ و نیەتێكــی ســافەوە لەبــارەی ئایینــدەوە قســە بكەیــن و عێــراق و هەرێــم

ببنــە قوواڵییــی بەرژەوەنــدی و ســراتیژیی یەكــر.
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هــەر هەمــان ڕۆژ دیدارێكــی بەرفراوامنــان لەگەڵ كەســایەتییە عێراقییەكان و ســەرۆك
كوتلــە سیاســییەكانی عێراقــدا هەبــوو و داوام لــێ كــردن ،بــۆ نەهێشــتنی كێشــەكان
بیــر لــە ڕێچارەیەكــی بنەڕەتــی بكرێتــەوە .هەروەهــا دیدارمــان لەگــەڵ كوتلــەی ســەدر و
ئیتیالفــی نیشــتیامنی و ئیئتیالفــی عەرەبــی و ســەركردە ســوننەكان و ســەركردایەتیی
حیزبــی دەعــوە هەبــوو .ئێــوارەی هەمــان ڕۆژ كۆبوونەوەیەكــی بەرفراوامنــان لەگــەڵ
الیــەن و كەســایەتییە شــیعەكان لــە ماڵــی ســەید عەمــار حەكیــم ئەنجــام دا.
لــەو كۆبوونەوەیــەدا وتەیەكــم پێشكەشــی ئامادەبــووان كــرد و باســم لــەوە كــرد كــە
هاتنــی ئێمــە پەیامــە بــۆ چارەكردنــی گرفتــە ســەد ســاڵەكەی نێوامنــان .بــە هەوڵــی
هەمــوو الیــەك وا داعــش ڕووی لــە شكســتە و پێویســتە خۆمــان بــۆ قۆناغــی دوای
داعــش ئامــادە بكەیــن .بــە ڕاشــكاوی بــۆ نوێنــەر و كەســایەتییە شــیعەكانم ڕوون
كــردەوە كــە كــورد لــە دوای 2003وە وایدەزانــی دەســتوور بنەمــای پڕۆســەی
سیاســی و ژیانــی تازەیــە .بــە داخــەوە ترازانێــك دروســت بــووە و وای لێهاتــووە ئــەو
شــیعەیە کــە بــە پــاک و بــاش وەســف دەکرێــت ،دژایەتیــی مافەكانــی كــورد بــكات.
بەشــی ئێمــە لــە شــەراكەت لەگــەڵ دەوڵەتــی عێــراق  4500گونــدی وێــران و 12000
گەنجــی كــوردی فەیلــی بێسەروشــوێن و  8000ئەنفالــی بارزانــی و 18٢000
هاوواڵتــی تــر لــە نەتــەوەی كــورد ئەنفــال كــراون و هــەزاران كوردیــش بوونــە
قوربانیــی چەكــی كیمیایــی.
لــە پــاش  1991لەپێنــاو عێــراق و بــۆ هەڵدانــەوەی الپــەڕەی تــازە و ئاشــتی،
لەگــەڵ تاوانبارانــدا دانیشــتین و تۆقەمــان لەگــەڵ ئــەو دەســتانەدا كــرد كــە بــە
خوێنــی میللەتەكەمــان ســوور بــوون .مــن كــە ئــەو كات هامتــە بەغــدا بەنێــو
ڕووبــاری خوێنــی گەلەكەمــدا هامتــە بەغــدا .بــەاڵم بــۆ ئــەوە هاتینــە بەغــدا كــە
لەبــەر خاتــری عێــراق و لەبــەر خاتــری پێكەوەژیــان و ئاشــتی الپەڕەیەكــی
تــازە هەڵدەینــەوە .كەچــی ئەوەیشــیان پــێ ڕەوا نەبینیــن و وەك تاوانبــار ســەیری
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ئێمەیــان دەكــرد .ئێســتایش بــە داخــەوە دوای قۆناغــی  2003وای لێهــات شــیعە
كــە هاوپەیامنــی كــورد بــوو ،نانــی كــوردی بــڕی .نەدەبــوا بــە ئاســانی دەســتیان بــۆ
ئــەوە بچــێ گەلــی كــورد ســزا بــدەن.
بــە ســەركردە شــیعەكانم گــوت ،ئێمــە لــە هــەر دوو قۆنــاغ لــە شــەراكەت فەشــەملان

هێنــاوە و دەبــێ بــە دوای چارەیەكــی تــازەدا بگەڕێیــن و داهاتــوو لەســەر بنەمایەكــی

تــر بنیــات بنێیــن .وەرن بــا بــە لێکتێگەیشــن ببینــە دوو بــرا و دوو دراوســێی
ڕاســتەقینە ،مــادام ناتوانیــن شــەریك بیــن .داوا دەكەیــن لێــان تــێ بگــەن .هــەر لــەو

دانیشــتنە بەرفراوانــەدا زۆربــەی كەســایەتییە شــیعەكان لەســەر ئــەوە هــاوڕا بــوون
كــە لــە ڕابــردوودا هەڵــەی زۆر ڕووی داوە و دەبــێ بــە دوای چــارەدا بگەڕێیــن .بــەاڵم

هــەر ڕێگەیــەك و بژاردەیــەك هەبــێ نابــێ شــەڕ و خوێنڕشــن ڕوو بــدات .هــەر لــەوێ
بڕیــار لەســەر ئــەوە درا كــە لــە بەغــدا لیژنەیەكــی تایبــەت پێكبهێرنێــت بــۆ گفتوگــۆ و

دیراســەكردنی پێوەندییــەكان لــە داهاتــوودا كــە ئایــا شــەریك مبێنینــەوە یــان ببینــە
دراوســێ ،لــە هەمــوو حاڵەتێكــدا دەبــێ لێكتێگەییشــن هەبێــت.
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بڕیاری ئەنجامدانی ڕیفراندۆم
ســەردانەكەی بەغــدا و گەیاندنــی پەیامــی هەرێــم بــۆ الیەنــە عێراقییــەكان

هیچــی لــە دۆخەكــە نەگــۆڕی و حكوومەتــی عێــراق بــەردەوام بــوو لــە بڕینــی
بودجــە ،هەرچەنــدە لــە شــەڕی داعشــدا هێزەكانــی پێشــمەرگە و هێــزە عێراقییــەكان

هەماهەنگییــان هەبــوو .پێشــر و بــەر لــە ســەردانم بــۆ بەغــدا شــاندێكی الیەنــە
شــیعەكان كــە پێكهاتبــوون لــە هــادی عامــری و خالیــد عەتییــە و ســادق رکابــی
ســەردانیان كــردم .بــە شــاندەكەم گــوت ،وەرن بــا چارەیــەك بــۆ ئــەم دۆخــە بدۆزینــەوە.

یــان بــا شــەراكەت جێبەجــێ بكرێــت یــان بــە شــێوەیەكی ئاشــتیانە ببینــە دوو بــرا و
دوو دراوســێ ،یانیــش بەپێــی ئامــاژەكان دەبــێ شــەڕ لــە نێوامنانــدا ڕوو بــدات .لــەوێ

بــوو هــادی عامــری گوتــی نەعــوزو بیلــا موســتەحیلە نابــێ شــەڕ لەنێوامنانــدا ڕوو

بــدات .دواتــر ئایەتێكــی قورئانــی پیــرۆزی لەبــارەی جیابوونــەوە هێنایــەوە و گوتــی:
"فامســاك مبعــروف او ترسیــح باحســان".

33

 -33فامســاك مبعــروف او ترسیــح باحســان ،دەســتپێكی ئایەتــی 229ـــی ســوورەتی (بەقەرە)ـــی قورئانــی
پیــرۆزە كــە بــاس لــە بابەتــی جیابوونــەوە دەكات.
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هەمــوو ئــەو پێشــێلكارییە دەســتووریانەی ڕوویــان دا ،لەگــەڵ پێشــێلكردنی

ڕێككەوتنــەكان و تێكچوونــی تەوافــوق لــە یاســادانان و نەمانــی تــەوازون لــە
دامەزراوەكانــی دەوڵــەت و بڕینــی بودجــە و گوشــارهێنان بــۆ كوردســتان ،وای

لــە ئێمــە كــرد بگەیــن بــەو بــاوەڕەی كــە ئێمــە لــە دەوڵەتــی عێراقــی دوای 2003
شــەریك نیــن و لــە داهاتوویشــدا بــە شــەریكامن نازانــن ،بۆیــە دەبــێ بــە دوای

چــارەدا بگەڕێیــن.

هــەر لــەو چوارچێوەیــەدا ،پێشــر لــە 3ـــی تەممــووزی  2014ســەردانی پارلەمانــی

كوردســتانم كــرد .لــە پارلەمانــی كوردســتان وتەیەكــم پێشــكەش كــرد و تێیــدا باســی
بارودۆخــی سیاســیی عێــراق و قەیرانــی ئــەم دواییــەم كــرد و ئامــاژەم دا ،كــە كوردســتان

دە ســاڵ هەوڵــی دا پڕۆســەی سیاســی و دیموكراســی و پێكەوەژیــان لــە عێراقــدا
ســەربكەوێت ،بــەاڵم پێشــێلكردنی دەســتوور و هــزری تاكڕۆیــی و خۆســەپاندن و

پەراوێزخســن نەیهێشــت ئــەم هەواڵنــە ســەر بگــرن و عێــراق گەییشــتە ئــەم ڕۆژەی كــە

ئێســتا دەیبینــن .گوتیشــم كــە كوردســتان بــە هیــچ شــێوەیەك هــۆكاری ئــەم دۆخــەی
ئێســتای عێــراق نییــە و ئەوانــەی كــە دەســتیان هەبــووە دەبــێ بەرپرســیارێتییەکەی

هەڵگــرن .ئێســتا كاتیەتــی كــە كوردســتان خــۆی بڕیــار لــە چارەنووســی خــۆی بــدات و
ئــەو مافــەش دەســتوورییە و دەســتووری عێــراق ڕێگــەی داوە كوردســتان چارەنووســی

خــۆی دیــاری بــكات ،چونكــە لــە دەســتووردا هاتــووە پابەندبــوون بــەم دەســتوورە
یەكپارچەییــی عێــراق دەپارێزێــت .داوایشــم لــە پارلەمانــی كوردســتان كــرد پەلــە

بكــەن لــە پەســەندكردنی یاســای كۆمیســیۆنی هەڵبــژاردن و ڕاپرســی لــە هەرێمــی

كوردســتان و بــە زووتریــن كات دەســتەی بــااڵی كۆمیســیۆنی هەڵبــژاردن دامبەزرێــت،

هەروەهــا پارلەمانــی كوردســتان خــۆی بــۆ ئــەو ڕێوشــوێنانە ئامــادە بــكات كــە بــۆ
ڕیفراندۆمــی دیاریكردنــی چارەنووســی گەلــی كوردســتان پێویســتە.
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لــە دوای ئــەو ڕێكەوتەشــەوە پێشــێلكارییەكانی حكوومەتــی عێــراق بــەردەوام
بــوون .هــەروەك پێشــر ئامــاژەم پێــدا ،هەرێــم باجێكــی گــەوەری مرۆیــی و ئابــووری
لــە شــەڕی داعــش دا .میوانداریــی ســەدانهەزار ئــاوارەی كــرد .كەچــی حكوومەتــی
عێــراق بــەردەوام بــوو لــە بڕینــی قووتــی خەڵــك و بــە بیانــووی جۆراوجــۆر شــانی
نەدەدایــە بــەر چارەكردنــی كێشــەكان .جێــی داخ بــوو نەشامنبیســت مەرجەعیەتــی
شــیعی بــۆ یەكجاریــش ئامۆژگاریــی حكوومەتــی عێــراق بــكات تــا بودجــەی
هەرێمــی كوردســتان بداتــەوە كــە بــە ڕێكارێكــی نایاســایی بڕیبــووی.
لــە ئۆپەراســیۆنی ئازادكردنــی مووســڵ ،ڕێككەوتــن لەســەر ئــەوە كــرا كــە پــاش
ئــەوەی هێــزی پێشــمەرگە هێڵــی بەرگریــی داعشــی بــە درێژایــی  107كیلۆمەتــر
شــكاند ،ئینجــا ئــەو هێــزە بگەڕێتــەوە خاڵــی پێــش 17ـــی 10ـــی  2016كــە ڕۆژی
دەســتپێكی ئۆپەڕاســیۆنی ئازادكردنــی مووســڵ بــوو .پێشــمەرگە شــەڕی كــرد و
هێڵــی بەرگریــی داعشــی شــكاند و كلیلــی مووســڵی دایــە دەســت هێــزە عێراقییــەكان و بــە
تەواوەتــی پابەنــدی ڕێككەوتنەكــە بــوو( ،نەخشــەی ژمــارە  ،) 5بــەاڵم حەشــد و هێــزە

عێراقییــەكان ڕێككەوتنەكەیــان پێشــێل كــرد .لــە ئۆپەراســیۆنی ئازادكردنــی مووســڵدا
وا بڕیــار بــوو ســەرۆك وەزیرانــی عێــراق بــڕی دە ملیــار دینــار وەك یارمەتــی بــۆ
هێزەكانــی پێشــمەرگە بنێرێــت بــۆ تۆکمەکردنــی هێڵــی نوێــی پێشــمەرگە ،كەچــی
ئــەو بەڵێنەشــی پشــتگوێ خســت.

جگــە لــە هەمــوو ئەوانــەش ئێمــە زانیاریــان هەبــوو كــە هێــزە عێراقییــەكان و
حەشــدی شــەعبی كــە ڕێككەوتنــی ئۆپەڕاســیۆنی ئازادكردنــی مووسڵیشــیان پێشــێل
كردبــوو ،پالنــی ئەوەیــان هەیــە كــە دوای شــەڕی داعــش لــە ناوچــەكان پاشەكشــە
نەكــەن و داوای ئەوەیــان لــە پێشــمەرگە دەكــرد كــە بگەڕێنــەوە بــۆ ســنوورەكانی .2003
لــە حاڵێكــدا ســنووری  2003ســنووری نێــوان پێشــمەرگە و ڕژێمــی بەعــس بــوو و بــە
هیــچ شــێوەیەك ســنوورێكی سیاســی و ئیــداری نەبــوو( / .نەخشــەی ژمــارە .) ٦
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پالنــی ئەوەیــان هەبــوو كــە شــنگال و ناوچەكانــی تــری  140كــە پێشــمەرگە بــە
خوێنــی خــۆی بــۆ مــاوەی چــوار ســاڵ پاراســتبوونی بگرنــەوە .جگــە لــەوەش داعــش
لــە تەلەعفــەر 34شــەڕی نەكــرد و بەبــێ شــەڕ شــارەكەی بــۆ حەشــد چــۆڵ كــرد .هەروەها
ئۆپەراســیۆنی ئازادكردنــی حەویجــە بــە بیانــووی جۆراوجــۆر دواخــرا.
مەترســیی دواخســتنی ئۆپەراســیۆنی ڕزگاركردنــی حەویجەمــان بــۆ دوای
ئازادكردنــی مووســڵ لەبەرچــاو بــوو .دواخســتنی دواییــن مەنزڵــگای داعــش
(حەویجــە) 35ئاماژەیەكــی ڕوون بــوو كــە دەیانــەوێ دوای ئازادكردنــی هەمــوو

شــوێنەكان لــە داعــش بــە نــاوی ئازادكردنــی حەویجــە و بــەو بیانــووەوە هێزێكــی زۆر
بهێننــە دەوروبــەری كەركــووك .چونكــە لــە بنەڕەتــدا مەبەســتیان بــوو كەركــووك لــە ژێــر
كۆنتڕۆڵــی پێشــمەرگە دەربێنــن .پێشــێلكردنی ڕێككەوتنــی ئۆپەراســیۆنی ئازادكردنــی
مووســڵ ئامــاژە و پەیامــی مەترســیداری تێــدا بــوون.
ئێمــە كــە بــە نیەتێكــی ســاف هەماهەنگــی و هاوكاریــان كــرد بــۆ گرتنــەوەی
مووســڵ ،بــە هیــچ شــێوەیەك بیرمــان لــەوە نەدەكــردەوە ئــەوان بەمجــۆرە خیانــەت
بكــەن و ڕێككەوتــن پێشــێل بكــەن و بەمشــێوەیە هەڵســوكەوت بكــەن .پێشــبینیامن
نەدەكــرد برایانــی شــیعە كــە لەســەر شــانی ئێمــە و بــە هاوكاریــی ئێمــە هاتنــە ســەر
دەســتەاڵت ،بەرانبــەر گەلــی كــورد هەڵوێســتیان دوژمنكارانــە بێــت .هــەر بــە هــۆی
ئێمــەوە بــوو كــە ئەمەریــكا لــە دوای ڕووخانــی ڕژێمــی پێشــوو ئامــادە بــوو لەگــەڵ
بەشــێكی سیاســەمتەدارانی شــیعە مامەڵــە بــكات .ســەرباری ئــەوەش ئێمــە لــەوە
پشتڕاســت بوویــن كــە گەلــی كوردســتان كێشــەی تایەفــی نییــە و ناشــبێتە بەشــێك
لــەو گرفتــە قووڵــەی لەگــەڵ عێراقــدا هەیــە.

 -34كەوتووەتــە ڕۆژئــاوای پارێــزگای نەینــەوا و حەفتــا كیلۆمەتر لە شــاری مووســڵەوە دوورە و نزیكەی شەســت
كیلۆمەتریش لە ســنووری ســووریاوە دوورە و بەشــی زۆری دانیشــتوانی ئەم شــارە پێكهاتەی توركامنن.
 -35چل و هەشت كیلۆمەتر لە باشووری ڕۆژئاوای شاری كەركووكەوە دوورە و زۆربەی دانیشتوانی
عەرەبی سووننەن.
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كوردســتان بنەماكانــی واڵتــی هەیــە و مافــی خۆیەتــی گوزارشــت لــە ویســتی
خــۆی بــكات .ئــەو دەســتوورەی كــە بــووە بنەمــای پێكەوەبوونــی پێكهاتەكانــی
عێــراق پێشــێل كرابــوو .لــە دیپاچــەی دەســتووری عێراقیــدا بــە ڕوونــی هاتــووە كــە
پابەندبــوون بــەم دەســتوورە زامنــی مانــەوەی عێراقــە بــە یەكگرتوویــی.
لــە ســااڵنی ڕابــردوودا حكوومەتــی عێراقــی  55مــاددەی دەســتووری پێشــێل
كردبــوون .پڕەنســیپەكانی شــەراكەت لــە حوكمڕانــی و هاوســەنگی لــە دامەزراوەكانــی
دەوڵــەت و ســوپا و ئابــووری و ســازان لــە بڕیــاردان و یاســادانان بــە تەواوەتــی
پێشــێل كرابــوون .لۆژیكــی ســەپاندنی ڕای زۆرینــە شــوێنی ئــەو پڕەنســیپانەی
گرتبــوو كــە عێراقــی نوێــی لەســەر دامەزرابــوو .بەپێــی لۆژیكــی ســەپاندنی ڕای
زۆرینــە ،ئیــدی هیــچ گۆڕەپانێــك بــۆ كــورد و پێكهاتەكانــی تــر مانــای نەمابــوو.
بــەردەوام ڕێككەوتنــەكان پێشــێل دەكــران .هەمــوو ســاڵێك لــە یاســای بودجــەدا
هــەوڵ دەدرا شاییســتە داراییەكانــی هەرێــم بچــووك و بچووكــر بكــەن و پاشــان
هــەر بڕیــان .ئیــر هیــچ پاڵنەرێكــی تــر بــۆ ئێمــە نەمابــوو كــە بتوانیــن بــەردەوام بیــن و
لەگــەڵ عەقڵیەتێكــدا بژیێیــن بــڕوای بــەوە نییــە شــەریك قبــووڵ بــكات .پرســیار
ئەوەیــە مــادام ڕێ نــەدرێ ئێمــە لــە واڵتــدا شــەریك بیــن ،بــە چ ئومێدێــك لــەو
واڵتــەدا ئەنــدام بیــن؟ لــە زۆر قۆناغیشــدا لەبــەر خاتــری عێراقــی تــازە و لەســەر
بەڵێنــی ئەمەریــكا چاوپۆشــیامن لــە زۆر لــە مافەكانــی خۆمــان و زێدەڕۆییەكانــی
حكوومەتــی عێراقــی كردبــوو.
هەمــوو ئەوانــە هــۆكار بــوون تــا لەگــەڵ الیەنــە كوردســتانییەكان بگەینــە ئــەو
ئەنجامــە كــە یــان دەبــێ شــەریك بیــن لــە دەوڵەتــی عێــراق ،یانیــش وەك سەدســاڵی
ڕابــردوو هــەر لــە بازنەیەكــی بەتاڵــدا بســووڕێینەوە .كــە بەغدایــش نەتوانــێ ئێمــە
وەك شــەریك قبــووڵ بــكات ،دەبــێ ڕێــی خۆمــان بگرینــە بــەر.
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قەیرانــی سیاســی و ناوخۆییــش بەرۆكــی هەرێمــی گرتبــوو و هەندێــک الیــەن
چوونــە بــەرەی دژی هەنگاونــان بــەرەو ســەربەخۆییەوە ،بــەاڵم كاتــی ئــەوە هاتبــوو
كــە ڕێ بدرێــت گــەل قســەی خــۆی بــكات و هەمــوو الیــەك بزانــن ویســتی خەڵكــی
كوردســتان چییــە .بــۆ ئــەوەی ئــەو بیانــووەش نەمێنــێ كــە ســەربەخۆیی بــە
بابەتێكــی تاكەكەســی یــان ویســتی الیەنێــك بزانــن .دەبوایــە بگەڕێینــەوە بــۆ بااڵتریــن
ســەرچاوەی شــەرعیەت كــە ویســت و خواســتی گەلــە.
ئــەوە بــوو ڕۆژی چوارشــەممە 7ـــی حوزەیرانــی  ،2017لــە كۆبوونەوەیەكــی
مێژووییــدا ،ســەرۆكایەتیی هەرێــم و الیەنــە سیاســییەكانی هەرێمــی كوردســتان و
نوێنــەری پێكهاتەكانــی كوردســتان ،بڕیارێكــی مێژووییــان دا و 25ـــی ئەیلوولــی
2017ـــیان وەك ڕۆژی ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم دەستنیشــان كــرد .لــە ڕاســتیدا بــەر
لــە كۆبوونەوەكــە كــەس نەیدەزانــی كــە لــە چ ڕۆژێكــدا ڕیفرانــدۆم ئەنجــام دەدرێــت.
دیاریكردنــی ئــەو ڕۆژە لەســەر پێشــنیازی الیەنــە سیاســییەكان و بــە ڕاوێــژ لەگــەڵ
كۆمیســیۆنی بــااڵی هەڵبــژاردن و ڕاپرســیی هەرێمــی كوردســتان بــوو .كۆمیســیۆن بــە
ڕەچاوكردنــی ئــەو ڕێوشــوێنانەی كــە پێویســتە بــۆ ئەنجامدانــی پڕۆســەیەكی وەهــا
مــەزن پێویســتی بــە كات بــوو .نوێنەرانــی كۆمیســیۆن كــە لــە كۆبوونەوەكــەدا ئامــادە
بــوون ڕایانگەیانــد ،لــە نێــوان بیســت تــا ســیی ئەیلــوول ئــەوان دەتوانــن پڕۆســەكە
ئەنجــام بــدەن .كۆبوونەوەكــەش ڕۆژی 25ـــی ئەیلوولــی بــۆ بەڕێوەچوونــی ڕیفرانــدۆم
لــە هەرێمــی كوردســتان و ناوچــە كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم
دەستنیشــان كــرد .شــیاوی ئاماژەپێدانــە الیەنــە سیاســییەكان لــە كۆبوونەوەكــەدا
پێداگرییەكــی زۆریــان لەســەر ئــەوە كــرد كــە پێویســتە ڕیفرانــدۆم لــە كەركــووك و
ناوچەكانــی تــری  140بكرێــت.
هــەر لــە كۆبوونەوەكــەدا دوای دیاریكردنــی ئــەو ڕۆژە ،ئامادەبــووان لەســەر
ئــەوە ڕێككەوتــن كــە بــۆ مســۆگەركردنی كۆدەنگیــی نیشــتیامنی ،پارلەمانــی
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كوردســتان كارا بكرێتــەوە و هەوڵــی نەهێشــتنی كێشــە سیاســییە ناوخۆییــەكان
بدرێــت .لــە هەمــان كاتیشــدا كار بــۆ باشــركردنی بژێویــی خەڵــك و مووچەخــۆر و
چینوتوێژەكانــی كوردســتان بكرێــت .كۆبوونەوەكــە بڕیاریشــی دا ئەنجوومەنــی
بــااڵی ڕیفرانــدۆم بــە ســەرۆكایەتیی ســەرۆكی هەرێــم پێــك بهێرنێــت و حیزبــەكان
لــە مــاوەی پێنــج ڕۆژدا نوێنەرەكانیــان بــۆ كۆمیتــە تایبەتەكانــی ڕیفرانــدۆم
دیــاری بكــەن.
ئــەو حیزبانــەی ئیمزایــان لەســەر كۆنووســی كۆبوونەوەكــە كــرد بریتــی بــوون
لــە :پارتیــی دیموكراتــی كوردســتان ،یەكێتیــی نیشــتیامنیی كوردســتان ،یەكگرتــووی
ئیســامیی كوردســتان ،بزووتنــەوەی ئیســامیی كوردســتان ،حیزبــی شــیوعیی
كوردســتان ،حیزبــی سۆسیالیســت دیموكراتــی كوردســتان ،حیزبــی زەحمەتكێشــانی
كوردســتان ،پارتیــی كرێــكاران و ڕەنجدەرانــی كوردســتان ،پارتیــی چاكســازیی
پێشــكەوتووی كوردســتان ،لیســتی هەولێــری توركامنــی ،بــەرەی توركامنیــی
عێــراق ،پارتیــی گەشــەپێدانی توركــان ،لیســتی ئەرمــەن لــە پارلەمانــی كوردســتان،
بزووتنــەوەی دیموكراتــی ئاشــووری ،ئەنجوومەنــی گەلــی كلــدان رسیــان ئاشــوور.
دوای تەواوبوونــی كۆبوونەوەكــە لــە ڕاگەیێندراوێكــدا گەلــی كوردســتان لــەو بڕیــارە
مێژووییــە ئــاگادار كرانــەوە .دەقــی ڕاگەیێندراوەكــە بەمشــێوەیەی خــوارەوە بــوو:
ڕۆژی چوارشــەممە 7ـــی 6ـــی  2017لــە ســەاڵحەددین نوێنــەرە
بااڵكانــی پارتــە سیاســییەكانی نــاو پارلەمــان و حكوومەتــی هەرێمــی
كوردســتان بــە ئامادەبوونــی جێگــری ســەرۆكی هەرێــم و ســەرۆكی
حكوومــەت و ســەرۆك و جێگــری كۆمیســیۆنی بــااڵی هەڵبژاردنەكانــی
كوردســتان ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان كــۆ بوونــەوە.
لــە كۆبوونەكــەدا بــە تێروتەســەلی بابەتــی ڕیفرانــدۆم و هەڵبژاردنــی
پارلەمانی كوردســتان و كێشــە سیاســییەكانی ناوخــۆی هەرێــم و بارودۆخی
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ناوچەیــی و جیهانــی تاوتــوێ كــران و ئامادەبووانــی كۆبوونەوەكــە
بیروبۆچوونــی خۆیــان لەســەر پێویســتیی ڕیفرانــدۆم و چارەكردنــی كێشــە
ناوخۆییەكانــی هەرێــم و بارودۆخــی زاتــی و مەوزووعیی هەرێمی كوردســتان
خســتەڕوو.
هــەر لــەم كۆبوونەوەیــەدا ئامادەبووانــی كۆبوونەوەكــە بــە تێكــڕای
دەنــگ لەســەر ئــەم خااڵنــە ڕێككەوتــن:
یەكــەم :ڕۆژی بیســتوپێنجی ئەیلوولــی  2017وەك ڕۆژی ئەنجامدانی
ڕیفرانــدۆم لــە هەرێمــی كوردســتانی عێــراق و ناوچــە كوردســتانییەكانی
دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم دیــاری كرا.
دووەم :هــەر لــە ڕۆژی كۆتاییــی كۆبوونەوەكە هەتا كاتــی بەڕێوەچوونی
ڕیفرانــدۆم الیەنــەكان كار بــۆ كاراكردنــەوەی پارلەمــان و چارەكردنــی
كێشــە سیاســییەكان بكــەن ،ئــەوەش لەپێنــاو بەدەســتهێنانی كۆدەنگیــی
نیشــتیامنی.
ســێیەم :جەخت لەســەر چاككردنــەوەی بژێویــی خەڵــك و ئاوڕدانەوە
لــە كێشــە ئابوورییەكانــی هاوواڵتیانــی كوردســتان و مووچەخــۆر و
چینوتووێــژەكان و خەڵكــی كەمداهــات كرایــەوە.
چــوارەم :بڕیــار درا بــە پێكهێنانــی ئەنجوومەنــی بــااڵی ڕیفرانــدۆم
بــە ســەرۆكایەتیی ســەرۆکی هەرێــم .هەروەهــا بڕیــار درا تــا ڕێككەوتــی
12ـــی 6ـــی  2017پارتییــە سیاســییەكان نوێنــەری خۆیــان بــۆ
بەشــداربوون لــە چەنــد كۆمیتــەی تایبــەت بــە ڕیفرانــدۆم و دوای
ڕیفرانــدۆم دیــاری بكــەن.
•پارتیی دیموكراتی كوردستان
•یەكێتیی نیشــتیامنیی كوردستان
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•یەكگرتووی ئیســامیی كوردستان
•بزووتنەوەی ئیســامیی كوردستان
•حیزبی شیوعیی كوردستان
•حیزبی سۆسیالیســت دیموكراتی كوردستان
•حیزبی زەحمەتكێشــانی كوردستان
•پارتیی كرێكاران و ڕەنجدەرانی كوردســتان
•پارتیی چاكسازیی تورکامن
•لیستی هەولێری توركامنی
•بەرەی توركامنیی عێراق
•پارتیی گەشەپێدانی توركامن
•لیســتی ئەرمەن لە پارلەمانی كوردستان
•بزووتنەوەی دیموكراتی ئاشووری
•ئەنجوومەنی گەلی كلدان رسیان ئاشــوور
ڕۆژی دواتریــش بــە فەرمانــی هەرێمیــی ژمــارە  106لــە 8ـــی 6ـــی  2017بڕیــاری

ئەنجامدانــی ڕیفراندۆمــم دەركــرد كــە لــە 25ـــی ئەیلوولــی  2017بەڕێــوە بچێــت و

كۆمیســیۆنی بــااڵی هەڵبــژاردن و ڕاپرســیی هەرێمــم بــە جێبەجێكردنــی ئــەو
فەرمانــە ڕاســپارد.

لــە فەرمانەكــەدا ســنووری ئــەو ڕاپرســییە هەرێمــی كوردســتان و ناوچــە

ئیدارییەكانــی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێمــی كوردســتان دیــاری كرابــوو و پرســیاری

ڕاپرســییش بەمشــێوەیە بوو" ،ئایا دەتەوێ هەرێمی كوردســتان و ناوچە كوردســتانییەكانی
دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم ببێتــە دەوڵەتێكــی ســەربەخۆ؟" .وەاڵمــی پرســیارەكەیش

بــە بەڵــێ یــان نەخێــر لــە الیــەن هاوواڵتیانــەوە بدرێتــەوە .فەرمانەكــە كۆمیسیۆنیشــی
ڕاســپاردبوو بــۆ ئــەوەی بــوار بــۆ ڕەخســاندنی هاوواڵتیانــی كوردســتانی عێــراق كــە
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لــە دەرەوەی واڵتــن بتوانــن بەشــداری ڕیفرانــدۆم بــن .لــە فەرمانــە هەرێمییەكــەدا

ئــەوەش هاتبــوو كــە دامــەزراوە حكوومــی و حیزبییــەكان بــە هیــچ شــێوەیەك بۆیــان

نییــە دەســتوەردەنە كاروبــاری بەرپرســان و سەرپەرشــتیاران و ئەنجامدەرانــی

پڕۆســەی ڕاپرســییەوە .فەرمانەكــە پێشــەكی و ســێزدە خاڵــی لەخــۆ گرتبــوو و

لــە پێشــەکییەكەیدا ئــەو هۆكارانــە ڕوون كرابوونــەوە كــە لــە پشــتەوەی دەركردنــی
فەرمانــە هەرێمییەكــەدان بــۆ ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم.

36

لــە دوای ئــەو هەنــگاوە لــە 10ـــی حوزەیرانــی  2017لــە ســەاڵحەددین لەگــەڵ 19

حیــزب و الیەنــی سیاســیی دەرەوەی حكوومــەت و پارلەمانــی كوردســتان كــۆ بوومــەوە و

دوای شــیكردنەوەی هۆكارەكانــی بڕیــاری ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم ،ئامادەبووانــی
كۆبوونەوەكــە داوایــان كــرد كــە ڕۆڵیــان هەبێــت لــە ئامادەكارییەكانــی پڕۆســەی

ڕیفرانــدۆم و جەختیــان لــەوە كــردەوە كــە هەمــوو توانــا سیاســی و جەماوەرییەكانیــان
دەخەنــە خزمــەت پڕۆســەی سەرخســتنی ڕیفراندۆمــی گەلــی كوردســتان .الیەنــە
سیاســییە بەشــداربووەكانی ئــەو كۆبوونەوەیــە بریتــی بــوون لــە( :یەکێتیــی نەتەوەیــی
دیموکراتــی کوردســتان ،بزووتنــەوەی دیموکراتــی گەلــی کوردســتان ،پارتیــی نەتەوەیــی

کوردســتان ،بزووتنــەوەی ئاشــتیخوازانی کوردســتان ،پارتیــی پێشــکەوتنخوازی

دیموکراتــی کوردســتان ،بزووتنــەوەی ڕزگاریــی دیموکراتــی کوردســتان ،حیزبــی بێــت

نەهرێنــی دیموكراتــی ،حیزبــی ئیتیحــادی دیموكراتی كلدانــی ،ئەنجوومەنــی نەتەوەیی

کلــدان ،پارتیــی نیشــتیامنیی ئاشــووری ،یەکێتیــی بێــت نەهرێنــی نیشــتیامنی،
مینبــەری دیموکراتــی کلدانــی ،بزووتنــەوەی دیموکراتــی تورکــان ،بزووتنــەوەی
تورکامنــی بێالیــەن ،پارتیــی دیموکراتــی تورکامنــی کوردســتان ،کۆمەڵــەی ڕۆشــنبیریی

تورکــان لــە کوردســتان ،پارتیــی گەلــی تورکــان ،کۆمەڵــەی لیبڕاڵــی تورکــان ،پارتیــی
ڕزگاریــی نەتەوەییــی تورکامنــی).
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هەروەهــا بــە مەبەســتی هەنگاونانــی پراكتیكیــی زیاتــر و ڕێكخســتنی

ڕاگەیاندنــەكان و كاروبــاری ئەنجوومەنــی بــااڵی ڕیفرانــدۆم و جێبەجێكردنــی

ڕاســپاردەكانی ئەنجوومەنــی بــااڵی ڕیفرانــدۆم لــە 11ـــی ئەیلوولــی  2017فەرمانــی

هەرێمیــی ژمــارە 4ـــم ئیمــزا كــرد ،ناوەرۆكــی ئــەو فەرمانــە بڕیارێكــی شــەش خاڵــی

بــوو 37.لــە بڕیارەكــەدا ســكرتاریەتی ئەنجوومەنــی بــااڵی ڕیفرانــدۆم پێــك هێنــدرا،

ئەركــی ســكرتارییەتەكە بریتــی بــوو لــە ڕێكخســتنی كۆبوونەوەكانــی ئەنجوومەنــی
بــااڵی ڕیفرانــدۆم و دیكۆمێنتكردنیــان و هەروەهــا ئامادەكردنــی ئەجێنــدای

كۆبوونــەوەكان و بەدواداچــوون بــۆ بڕیارەكانــی ئەنجوومــەن و ئاگاداركردنــەوەی
ئەندامانــی ئەنجوومەنــی بــااڵ لــە دەرئەنجامــەكان .ڕێكخســتنی ســەردانی
شــاندەكان و هەماهەنگــی لەگــەڵ حكوومەتــی عێــراق و دراوســێكان و كۆمەڵــگای

نێودەوڵەتــی ئەركێكــی تــری ئــەو ســكرتاریەتە بــوو.

پێكهێنانــی كۆمیتــەی تایبەتــی ڕاگەیانــدن خاڵێكــی تــری ئــەو بڕیــارە بــوو.

بەپێــی بڕیارەكــە كۆمیتەكــە ســێ ئەركــی ســەرەكی لەســەر شــان بــوو .ئامادەكردنــی
پڕۆگــرام و چاالكییەكانــی ڕاگەیاندنــی ناوخــۆ و عەرەبــی و جیهانــی و ئاشــناكردنی

هاوواڵتیــان لەمــەڕ پڕۆســەی ڕیفرانــدۆم و هەروەهــا هاندانــی هاوواڵتیانــی كوردســتان
بــۆ بەشــداریكردن لــە پڕۆســەی ڕیفرانــدۆم.

خاڵــی ســێیەمی ئــەو بڕیــارە دیاریكردنــی گوتەبێــژی ئەنجوومەنــی بــااڵی

ڕیفرانــدۆم بــوو كــە دكتــۆر فــواد حوســێن بــوو بــە گوتەبێــژی ئەنجوومەنــی بــااڵی

ڕیفرانــدۆم .خاڵــی چوارەمــی بڕیارەكــە ئامادەكردنــی ڕەشنووســی بەڵگەنامــەی
تایبــەت بــە مافــی پێكهاتــەكان لــە دەوڵەتــی داهاتــووی كوردســتانی لەخــۆ دەگــرت.

بــۆ ئامادەكردنــی ڕەشنووســی بەڵگەنامــەی تایبــەت بــە مافــی پێكهاتــەكان لــە
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دەوڵەتــی داهاتــووی كوردســتاندا لیژنەیەكــی تایبــەت پێــك هێــرا كــە د .خەلیــل

ئیرباهیــم سەرپەرشــتیی دەكــرد 38.خاڵــی پێنجەمــی ئــەو بڕیــارە ئامادەكردنــی

ڕەشنووســی ڕاگەیاندنــی بنەمــا ســەرەكییەكانی دەوڵــەت بــوو لــە دەوڵەتــی
داهاتــووی كوردســتاندا كــە د .كاوە مەحمــوود بــۆ ئامادەكردنــی ئــەو ڕەشنووســە
ڕاســپێردرا 39و شەشــەمین خاڵــی ئــەو بڕیــارەش پێكهێنــان و ناردنــی شــاندێك بــوو

بــۆ ســەردانكردنی الیەنــە عەرەبییەكانــی كەركــووك.

لەژێــر ڕۆشــناییی كۆبوونــەوەی 8ـــی تەممــووزی 2017ـــی ئەنجوومەنــی بــااڵی
ڕیفرانــدۆم و پارتییــە سیاســییەكان بــۆ هەنگاونانــی پراكتیكــی لــە ئامادەكارییــەكان،
هەیكەلــی كاری ئەنجوومــەن و كۆمیتــە الوەكییــەكان دیــاری كــران.
لــە هەیكەلــی ئەنجوومەنــی بــااڵی ڕیفراندۆمــدا ئەركــی مــن ســەرۆكایەتیكردنی
ئەنجوومەنــی بــااڵی ڕیفرانــدۆم بــوو .ئەندامانــی ئــەو ئەنجوومەنــە بااڵیــە ،مــەال
بەختیــار و د .ڕۆژ نــووری شــاوێس و هۆشــیار زێبــاری و ســەعدی ئەحمــەد پیــرە و د .فــواد
حوســێن و د .خەلیــل ئیرباهیــم و نوێنەرانــی پێكهاتــەی توركــان و نوێنەرانــی
پێكهاتــەی كریســتیانەكان بــوون و ،لــە بەشــێك لــە كۆبوونەوەكانــدا بەپێــی
پێشــهات و زەروورەتــە سیاســییەكان كــۆرسەت ڕەســووڵ ،جێگــری ســەرۆكی هەرێــم و
نێچیرڤــان بارزانــی ،ســەرۆكی حكوومەتــی هەرێــم و مــەرسوور بارزانــی ،ڕاوێــژكاری
ئەنجوومەنــی ئاســاییش و ئەندامانــی مەكتەبــی سیاســیی پارتــی و یەكێتــی و
یەكگرتــووی ئیســامی و حیزبــی شــیوعی و حیزبــی سۆسیالیســت دیموكــرات و
حیزبــی زەحمەتكێشــان و حیزبەكانــی تــر بەشــدار دەبــوون.
وایــش بڕیــار درا كــە ئەنجوومەنــی بــااڵی ڕیفرانــدۆم ســكرتاریەتێكی هەبێــت بــۆ

بەدواداچوونــی كاروبــاری ڕۆژانــەی ئەنجوومــەن و كاری هەماهەنگــی و هەروەهــا
 -38بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە بەڵگەنامەی سیاسیی گرێنتیکردنی مافی پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینەکانی كوردستان ،الپەڕەی.٢٠٣
 -39بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانەجاڕنامەی بنەما دەستووریەکان ،الپەڕەی .٢٠٨
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لــە كۆبوونەوەكانــی تــر بڕیــاری دیاریكردنــی گوتەبێــژی ڕیفراندۆمیــش درا .بــارەگای

ئــەو ســكرتاریەتە لــە دیوانــی ســەرۆكایەتیی هەرێــم لــە شــاری هەولێــر بــوو.

هــەر لــە كۆبوونــەوەی 8ـــی تەممــووزی 2017ـــی ئەنجوومەنــی بــااڵی ڕیفرانــدۆم و

پارتــە سیاســییەكان ،ڕێككەوتنــان لەســەر ئــەوە كــرد حــەوت كۆمیتــەی فەرعــی
پێــك بهێندرێــن بــۆ ڕاپەڕاندنــی ئیشــوكارەكان كــە بریتــی بــوون لــە كۆمیتــەی
یاســایی و كۆمیســیۆنی هەڵبــژاردن ،كۆمیتــەی گفتوگــۆ لەگــەڵ پێكهاتەكانــی

كەركــووك و دەشــتی نەینــەوا ،كۆمیتــەی هەماهەنگــی و كاروبــاری ڕاگەیانــدن،
كۆمیتــەی سیاســی و ئابــووری بــۆ دەســتەبەركردنی پشــتیوانی ناوخۆییــی هەرێــم،

كۆمیتــەی دیپلۆماســیی پێوەنــدی لەگــەڵ ئەمەریــكا و یەكێتیــی ئەورووپــا و
ڕووســیا و بەریتانیــا و چیــن و واڵتانــی تــر ،كۆمیتــەی دیپلۆماســی بــۆ پێوەنــدی
لەگــەڵ واڵتانــی عەرەبــی و ئیســامی و ئێــران و توركیــا ،هەروەهــا كۆمیتــەی گفتوگــۆ

لەگــەڵ حكوومــەت و الیەنــە سیاســییەكانی عێــراق.
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٧ی حوزەیرانی 2017
سەالحەددین  /نووسینگەی سەرۆکایەتیی هەرێم،
ئەندامانی ئەنجومەنی بااڵی ڕیفراندۆم.
بڕیاری دیاریکردنی ڕۆژی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم.

Photo: Adnan Muhammed
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كاردانەوە و گوشــارە نێودەوڵەتییەكان
پــاش ئــەوەی هەرێمــی كوردســتان بیســتوپێنجی ئەیلوولــی وەك ڕۆژی

بەڕێوەچوونــی ڕیفرانــدۆم دیــاری كــرد ،هەوڵــان دا پەیامــی گەلــی كوردســتان و هۆكارەكانی

وەرگرتنــی ئــەو بڕیــارە بــۆ الیەنــە عێراقییــەكان و نوێنەرانــی واڵتــان و كۆمەڵــگای
نێودەوڵەتــی و دراوســێكان شــیی بكەینــەوە .لــە مانگــی حوزەیــران و تەممــووز و

ئابــی 2017ـــدا لەگــەڵ ژمارەیەكــی زۆر لــە باڵیــۆز و كۆنســووڵی واڵتــان و میوانــە

بیانییــەكان كۆبوونــەوەم هەبــوو .هەروەهــا لــە ناوەڕاســتی مانگــی ئابیشــدا شــاندی
دانوســتانكاری هەرێــم ســەردانی بەغــدای كــرد و لەگــەڵ ســەرۆك وەزیــران و الیەنــە

شــیعی و ســوننەكان بــە وردی باســی ئــەو پاڵنەرانەیــان كردبــوو كــە هانــی گەلــی
كوردســتانی داوە بــۆ ئــەوەی بــەرەو ڕیفرانــدۆم هەنــگاو بنێــن.

مــن خــۆم ســەردانی ئەورووپــا و چەنــد واڵتێكــی عەرەبیــم كــرد .ڕۆژی سێشــەممە

11ـــی تەممــووزی  2017لــە پارلەمانــی ئەورووپــا وتارێكــم پێشــكەش كــرد .لــە

ســەرەتای وتارەكەمــدا ئەندامانــی ئــەو شــاندەم ناســاند كــە لەگــەڵ مــن ســەردانی
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پارلەمانــی ئەورووپایــان كردبــوو و ئامــاژەم بــەوەدا كــە ئــەم شــاندە هەڵگــری
پەیامــی خەڵکــی کوردســتانە و پێکهاتــووە لــە ،هۆشــیار زێبــاری ،ئەندامــی مەکتەبــی
سیاســیی پارتــی و نەجمەددیــن کەریــم ،ئەندامــی مەکتەبــی سیاســیی یەکێتــی و

محەممــەد هاودیانــی ،ئەندامــی ســەرکردایەتیی یەکگرتــووی ئیســامی و محەممــەد
ســەعدەددین ،نوێنــەری تورکــان و وەحیــدە یاقــو هورمــز ،نوێنــەری کریســتیانەکان و

شــێخ شــامۆ ،نوێنــەری ئێزدییــەکان.

دواتــر بــە نوێنەرانــی ئەورووپــام ڕاگەیانــد ،کــە ئێمــە دەمانەوێــت ڕێــان

بــدەن دەربــارەی دوو تــەوەر بۆچوونــی خۆمــان بگەیێنیــن ،یەکێکیــان لــە بــارەی

ڕیفراندۆمەوەیــە کــە بڕیــاری لــێ دراوە و ئــەوەی دیکەشــیان لــە بــارەی تیرۆرەوەیــە.

ئێمــە وەکــو خەڵکــی کوردســتان بــە هەمــوو پێکهاتەکانــەوە ســەد ســاڵ زیاتــرە هەمــوو
هەوڵێکــان دا تــا بتوانیــن شــەراکەتێکی ڕاســتەقینە بنیــات بنێیــن و بــەم دواییانــەش

عێراقێکــی فیدراڵــی دیموکراتــی دروســت بکەیــن ،بــە داخــەوە هیــچ ئەنجامێکــی

نەبــوو.

لــە درێــژەی قســەكامندا باســی مێــژووی ژیانــی گەلــی كوردســتانم كــرد لەگــەڵ

دەوڵەتــی عێــراق و باســی خواســتی ڕاســتەقینەی كوردســتانیانم كــرد و گوتــم:ئەگــەر

ئێمــە پێوەندیــی خۆمــان لەگــەڵ بەغــدا دابــەش بکەیــن ،دەتوانیــن بڵێیــن بــۆ دوو
قۆناغــە و یەکەمیــان لــە یەکــەم جەنگــی جیهانەوەیــە بــۆ  ٢٠٠٣و ،دووەمیــان لــە
دوای ٢٠٠٣وەیــە تــا ئێســتا؛ کــە قۆناغــی یەکــەم حوکمــی ســوننەکان بــوو و قۆناغــی
دووەمیــش شــیعەن حوکمــی عێــراق دەکــەن .ڕەنگــە زۆر جــار وا وێنــا کرابــێ کــە ئەگــەر

ئــەوە ڕوو بــدات ،ئاسایشــی ناوچەکــە تێــک بچێــت ،بــەاڵم پێچەوانەکــەی ڕاســتە و

مەترســیی ئــەوە هەیــە ئەگــەر ئەمــە نەبێت(ڕیفرانــدۆم) ،ئــەوا ناوچەکــە بــەرەوڕووی
کێشــەی گــەورە و تێکچوونــی ئاســایش و ســەقامگیرییەکەی ببێتــەوە.
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لــە دەســتووری عێراقیشــدا کــە لــە ســاڵی دووهەزاروپێنجــدا دەنگــی بــۆ درا و کورد

بــە ڕێژەیەکــی زۆر بەشــداریی کــرد ،تێیــدا هاتــووە ،کــە پابەنــدی بــە دەســتوورەوە
یەکێتیــی عێــراق دەپارێزێــت و بــە داخــەوە دەمــەوێ پێتــان بڵێــم ،هیــچ پابەندییــەک

بــەو دەســتوورەوە نەکــراوە و دەســتووریش ڕێــان پــێ دەدات ئــەو هەنــگاوە بنێیــن.

ئێمــە شــانازی بــە فەرهەنگــی میللەتــی خۆمانــەوە دەکەیــن کــە فەرهەنگــی یەکــدی
قبووڵکــردن و بەیەکــەوە ژیانــە ،ئاییــن و پێکهاتــەی جیــاواز بەیەکــەوە دەژیێــن و ئەمــە
بڕیــاری هەمــوو خەڵکــی کوردســتان و تــەواوی پێکهاتەکانیەتــی و بــۆ داهاتوویــش

ئێمــە پابەنــد دەبیــن بــەوەی کــە هەمــوو پێکهاتــە و ئایینــەکان لــە کوردســتاندا
مافیــان پارێــزراو بێــت و بــە بەشــداریی خۆیــان ڕازیــی بــن .ئێمــە ناشــانەوێت ئــەو

دەردیســەری و نەهامەتییــەی نــەوەی ئێمــە و نــەوەی پێــش ئێمــە بینییــان ،بــە جــێ
بهێڵیــن بــۆ نــەوەی دوای خۆمــان و حــەز دەکەیــن مندااڵنــی ئێمــە بخوێنــن و ئــازاد
بــن و ،ئێمــەش وەکــو هەمــوو گەالنــی جیهــان ئــەو مافەمــان هەیــە و نازانــم بۆچــی

بــۆ هەمــوو جیهــان ڕەوایــە ئــازاد بــن ،بــەاڵم بــە گەلــی ئێمــە ڕەوا نەبیندرێــت .ئێمــە
داوامــان لــە دۆســتەکامنان ئەوەیــە پشــتیوانیامن بکــەن ،ئەگــەر لەبــەر هــەر هۆیــەک

نەتوانــن پشــتیوانیامن بکــەن ،النیکــەم دژی ئێمــە نەوەســتنەوە و لــە ئێستایشــەوە
داوەتتــان دەکەیــن کــە نوێنەرتــان هەبــێ و وەک چاودێــر بەشــدار بــن.

لــە دوو ســێ مانگــی دوای بڕیــاری ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم ،ســەرەتا واڵتــان و

كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی و تەنانــەت بەغدایــش زۆر بایەخیــان بــەم بابەتــە نــەدا و،

لــە هەنــدێ شــوێن ئــەوە دەبیســرا كــە هەرێــم لــە ڕیفراندۆمــدا جیــددی نییــە و
تەنیــا وەك كارتێكــی گوشــار بــۆ بەغــدا بــە كاری دەهێنێــت .هەڵوێســتی زۆربــەی
واڵتــان لــەوەدا خــۆی دەدیتــەوە كــە گرفتیــان لەگــەڵ ئــەوە نییــە خەڵكــی كوردســتان

مافەكانــی خــۆی پێــڕۆ بــكات .بــەاڵم گرفتیــان لەگــەڵ كاتــی ڕیفراندۆمــدا هەبــوو.
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زۆربەیــان باســی ئەوەیــان دەكــرد كــە لــە ڕێــگای دیالــۆگ و دانوســتان كێشــەكانتان

لەگــەڵ بەغــدا چــارە بكــەن .لــە كۆتاییەكانــدا كــە هەمــوو الیــەك لــە جیددیبوونــی
هەرێمــی كوردســتان بــۆ ســازدانی ڕیفرانــدۆم گەییشــن ،ئیــدی گوشــاری زۆریــان
بــۆ هەرێــم هێنــا كــە نابــێ ڕیفرانــدۆم بكرێــت و دەســتبەرداری ڕیفرانــدۆم بــن .بەبــێ

ئــەوەی ئەلتەرناتیڤێكــی گونجــاو پێشــكەش بكــەن بــۆ ئــەوەی لەبەرانبەریــدا خەڵكــی
كوردســتان دەســتبەرداری ئــەو مافــەی خــۆی ببێــت .ئــەو گوشــارانە لــە حاڵێكــدا

بــوون كــە ڕیفرانــدۆم لــە قەزیەیەكــی سیاســییەوە ببــووە بابەتێكــی نیشــتیامنی و
نەتەوەیــی و كەوتبــووە دەســتی خەڵكــی كوردســتانەوە .چیــر قەزیــەی الیەنێكــی

سیاســی یــان كەســێك نەبــوو تــا بتوانــرێ بــە ئاســانی بڕیــاری ئــەوە بدرێــت كــە
ڕیفرانــدۆم ئەنجــام نەدرێــت.
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كۆبوونەوەكەی سحێال
گرنگرتیــن جموجۆڵــە دیپلۆماســییەكانی مانگــی ئەیلوولــی  ،2017كۆبوونەوەكــەی
ســحێال 40و تەلەفۆنــەكان و نامەی تیلەرســن ،وەزیــری دەرەوەی ئەمەریــكا و پێوەندییە
تەلەفۆنییەكــەی وەزیــری دەرەوەی بەریتانیــا و پێوەندییــە تەلەفۆنییەكــەی ســەرۆك
ماكــڕۆن ،ســەرۆكی فەڕەنســا بــوو.
بــە مەبەســتی بەشــداریكردن لــە كەمپیــن و ئاهەنگــە جەماوەرییــەكان بــۆ پاڵپشــتیی

ڕیفرانــدۆم ،ســەردانی پارێــزگای دهۆكــم كــرد .لــەوێ هەواڵیــان بــۆ هێنــام كــە شــاندێكی

بــااڵی هاوپەیامنــان و نەتــەوە یەكگرتــووەكان داوای دیــدار دەكــەن .ئــەوە بــوو ڕۆژی

پێنجشــەممە 14ـــی ئەیلوولــی  2017لــە بــارەگای فەرماندەیی شــەڕی داعش لە ســحێال لە

ڕۆژئــاوای دیجلــە ،لەگــەڵ شــاندەكە كــۆ بوومــەوە كــە پێكهاتبــوو لە برێــت مەكگــورک ،نێردەی
 -40ناوچەیەكی سنوورییە لەسەر ڕۆخی ڕۆژئاوای ڕووباری دیجلە و نزیكە لە سنووری سووریا و
پیشخابوور.
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تایبەتــی ســەرۆكی ئەمەریــكا بــۆ هاوپەیامنێتیــی دژی شــەڕی داعش و یــان كۆبیــچ ،نێردەی
تایبەتیــی ســكرتێری گشــتیی نەتــەوە یەكگرتــووەكان و دۆگاڵس ســڵێامن ،باڵیــۆزی
ئەمەریــكا لــە عێــراق و فرانــك بەیكــەر ،باڵیــۆزی بەریتانیــا لــە عێــراق.

شــوێنی ئــەو كۆبوونەوەیــە لــە تەنیشــت ڕووبــاری دیجلــە و نزیــك ســنووری ســووریا

بــوو .كاتــی خۆی قۆناغی دەســتپێكردنی هێرشــردنی هێزی پێشــمەرگەی كوردســتان بۆ

ســەر تیرۆریســتانی داعــش لەو خاڵــەوە دەســتی پێكردبــوو .شــاندەكە لــە كۆبوونەوەكەدا

ڕایانگەیانــد كــە تێگەییشــتنامن بــۆ خواســتی گەلــی كوردســتان هەیە ،بــەاڵم پێیان باشــە

كوردســتان بچێتــەوە ســەر ڕێــگای دیالــۆگ و ئەگــەر نەگەییشــتنە ئەنجــام ،نامەیــەك
لــە وەزیــری دەرەوەی ئەمەریــكا دەهێنــن كــە تێیــدا تێگەییشــتنی خــۆی بــۆ پێویســتیی

بەڕێوەچوونــی ڕیفرانــدۆم ڕابگەیێنێــت .مەبەســتی ســەرەكیی شــاندەكە لــەو پێشــنیازە
دواخســتنی ڕیفرانــدۆم بــوو .لــە وەاڵمــدا بــە شــاندە نێودەوڵەتییەكــەم گــوت ،كــە بڕیــاری

ڕیفرانــدۆم بڕیــاری تاكــە كەســێك نییــە ،بەڵكــو هەمــوو حیزبەكانــی كوردســتان لــە
دەركردنــی ئــەو بڕیــارەدا بەشــدار بــوون و مــن ناتوانــم بــە تەنیــا بڕیــار بــدەم .هــاوکات

پێمڕاگەیانــدن كــە ئێمــە هەرگیــز دەرگــەی گفتوگــۆ لەگەڵ بەغــدا داناخەیــن ،بــەاڵم ئەوانن

ئێمــە وەك شــەریكی ڕاســتەقینە نابینــن و تەنیــا وەك پاشــكۆ ســەیری گەلــی كوردســتان
دەكــەن و ئێمەیــش دوای ئــەو هەمــوو نەهامەتییــە ،پاشــكۆیەتی قبــووڵ ناكەیــن.

بــە ڕوونــی پێمگوتــن ،ئامانجــی ئێمــە ئەوەیــە بــە شــێوازی ئاشــتیانە ببینــە دوو

دراوســێی بــاش و ڕیفراندۆمیــش ڕێگەیەكــە بــۆ گەییشــن بــەم ئامانجــە .ئەگــەر
كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی و ئەمەریــكا ڕێگایەكــی تریــان هەیــە بــۆ ئــەوەی ئێمــە بگەیێنێتــە

ئــەو ئامانجــە ،ئــەوا پێویســت بــە ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم نــاكات .بــەاڵم پێشــنیازەكەی
ئێــوە پابەندبــوون و گەرەنتیــی تێــدا نییــە .هــەر كات ئەلتەرناتیڤێكتــان هەبــوو كــە هەمــان
ئامانجــی ڕیفرانــدۆم بپێكــێ ،ئــەوا ڕیفراندۆمــان پێویســت نابێــت.

94

بابەتێــك كــە لــە ڕۆژانــی بــەر لــە ڕیفرانــدۆم و دوای ڕیفرانــدۆم جێگــەی

مشــتومڕێكی زۆری میدیــاكان و ناوەنــدە سیاســییەكان بــوو ،نامەكــەی وەزیــری
دەرەوەی ئەمەریــكا بــوو بــۆ مــن ،كــە تێیــدا كۆمەڵێــك بیرۆكــە و پێشــنیاز خرابوونــەڕوو

لــە بەرانبــەر ئەنجامنەدانــی ڕیفراندۆمــدا .لــە ڕاســتیدا نامەكــە نامــەی ڕەســمیی

نەبــوو بەڵكــو ڕەشنووســی نامەیــەك بــوو كــە برێــت مەكگــورک ،نوێنــەری تایبەتــی
ســەرۆكی ئەمەریــكا لــە شــەڕی داعــش (كــە دواتــر لــە تویتێكــدا ســەرۆك ترامــپ

ئامــاژەی بــەوەدا بــوو كــە نایناســێت) و دۆگاڵس ســڵێامن ،باڵیــۆزی ئەمەریــكا لــە
عێــراق و چەنــد كەســی تــر ئامادەیــان كردبــوو .دیاریــش نەبــوو كــە ئایــا نامەكــە
هــەر لــە الیــەن وەزیــرەوە پەســەند و ئیمــزا دەكــرێ یــان نــا.

دیپلۆماتــە ئەمەریكاییــەكان وایــان دانابــوو كــە ئەگــەر بڕیــار لــە دواخســن یــان

هەڵوەشــاندنەوەی ڕیفرانــدۆم بدرێــت ئینجــا وەزیــری دەرەوەی ئەمەریــكا نامەكــە
ئیمــزا بــكات .بــە الی ئێمــەوە نامەكــە لــە ڕووی داڕشــن و ناوەڕۆكــەوە بــاش بــوو،

بــەاڵم گەرەنتیــی پێویســتی تێــدا نەبــوو بــۆ ئــەوەی ئێمــە بتوانیــن پشــتی پــێ

ببەســتین یــان متامنــەی پــێ بكەیــن و ،بــە هۆیــەوە بــڕوا بــە گەلەكەمــان بێنیــن تــا
واز لــە مافێكــی ڕەوا و رسووشــتیی خۆیــان بێنــن .بەدیلــە پێشــنیازكراوەكەی

نــاو نامەكــەی تیلەرســن لەســەر بنەمــای دانوســتان لەگــەڵ عێراقــدا دامەزرابــوو و،
هەڵوێســتی ئەمەریكایــش پاڵپشــتیكردنی ئــەو دانوســتانانە بــووە .ئێمــە ئەزموونێكــی

دوورودرێــژی دانوســتان و ڕێككەوتنــان لەگــەڵ عێراقییەكانــدا هەبــووە كــە دواتــر زۆر
بــە ئاســانی پشــتگوێ خــراون .لەگــەڵ هەمــوو ئەوانەشــدا بڕیــار ئــەوە بــوو

كــە نامەكــەی تیلەرســن و پێشــنیاز و بەدیلەكانــی تــر لــە الیــەن ئەنجوومەنــی

بــااڵی ڕیفراندۆمــەوە هەڵســەنگاندنی بــۆ بكرێــت .ئــەوە لــە كاتێكــدا بــوو كــە
هەمــوو ئــەو گوشــار و پێشــنیازانە لــە چەنــد ڕۆژی بــەر لــە ڕیفرانــدۆم خرانــە ڕوو و،
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ڕیفرانــدۆم لــە دەســت كــەس و الیەنــەكان نەمابــوو و كەوتبــووە دەســت خەڵكــی

كوردســتانەوە.

نامەكــەی تیلەرســن دەكــرا ببێتــە بنەمایــەك بــۆ ئــەوەی گەرەنتیێكــی وای

هەبــێ كــە خەڵكــی كوردســتان ڕازی بــن دەســتبەرداری ڕیفرانــدۆم بــن .بۆیــە

لــەو شــوێنەی كــە باســی ئــەوە دەكــرا ڕیفرانــدۆم دوو ســاڵ دوا بخــرێ و
ئەگــەر هاتــوو دانوســتانەكان لەگــەڵ عێراقــدا ســەری نەگــرت ،ئــەوكات هەرێــم بــا
ڕیفراندۆمــی خــۆی بــكات و ئەمەریكایــش ڕێــز لــە ئەنجامــەكان دەگرێــت .داوام

لــە حکوومەتــی ئەمەریــكا كــرد كــە لــە بــری وشــەی ڕێزگرتــن لــە نامەكــەدا ،وشــەی
پاڵپشــتی دابرنێــت؛ بــەاڵم ئەمەریکاییــەکان خۆیــان لــەوە بــوارد و گوتیــان ناتوانــن

وشــەی پاڵپشــتی بــە كار بهێنــن ،منیــش پێمگوتــن ئەگــەر ئێــوە نەتوانــن یــەك وشــە
بگــۆڕن ،ئــەی چــۆن چاوەڕوانــی ئــەوە دەكــەن ئێمــە بتوانیــن قەناعــەت بــە خەڵكــی

كوردســتان بهێنیــن ڕیفرانــدۆم نەكــەن؟

هەمــوو ئــەو گوشــارانە هــاوكات بــوون لەگــەڵ هەڕەشــە و چاوســووركردنەوەی

دراوســێكان و الیەنــە عێراقییــەكان كــە بۆنــی شــۆڤێنیزمی لــێ نیشــتبوو .كار گەییشــتە

ئــەوەی كــە شــەڕی ئیــرادەی خەڵكــی كوردســتان بكــەن .ئــەوكات پرســیاری ســەرەكی
ئــەوە بــوو ،ئایــا ئێمــە گەلێكیــن خــاوەن ئیــرادەی خۆمانیــن یانیــش دەبــێ خەڵكــی
تــر بڕیــار لــە چارەنووســان بــدات؟ ئەمــە زوڵمێكــی زۆر گــەورە بــوو كــە لــە گەلــی

كوردســتانیان دەكــرد .ئەگــەر لــە ڕووی هاوكێشــە نێودەوڵەتییەكانــەوە ڕێ نەدرێــت گەلی
كوردســتان بڕیــار لــە مافــی چارەنووســی خــۆی بــدات ،ئایــا ڕەوایــە مافــی گوتنیشــی

لــێ بســتێندرێ و ڕێ نــەدرێ تەنانــەت گەلــی كوردســتان بڵێــن كــە چیــان دەوێ؟ لــە

كۆتــا ڕۆژەكانــدا كاریــان گەیانــدە ئــەو ئاســتەی كــە شــەڕی ئیــرادەی گەلــی كوردســتان
بكــەن و گــوێ بــە ڕەوایەتیــی ویســتی گەلــی كوردســتان نــەدەن .كــە وای لێهــات،
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بڕیارمــان دا ڕیفرانــدۆم هــەر لــە كاتــی دیاریكــراوی خۆیــدا بكرێــت و هەرچییــەك بێــت

بــا ببێــت ،بــەاڵم ناهێڵیــن ئیــرادەی گەلەكەمــان بشــكێت.

لــە الیەكــی تــرەوە ئەمــە ســووكایەتیكردن بــوو بــە خەڵكــی كوردســتان كــە

ئیرادەكــەی ببەســرێتەوە بــە ســەركەوتن یــان دۆڕانــی كەســێكەوە .ئەمەریكاییــەكان

پێیــان وابــوو ئەگــەر ڕیفرانــدۆم بكرێــت ئــەوا دەبێتــە هــۆی الوازبوونــی عەبــادی.

ئەگــەر ڕیفرانــدۆم نەكــرێ عەبــادی بەهێــز دەبــێ و ئێــران لــە عێــراق دەردەكات.

یــەك دوو ڕۆژ بــەر لــە ڕیفرانــدۆم تەلەفــۆن و پێوەنــدی و گوشــارهێنانەكان لــە هەمــوو

الیــەك (ئەمەریــكا و الیەنــە هەرێامیەتییــەكان) زۆر بــوون بــۆ هەڵوەشــاندنەوەی

ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم .ئــەوەی بــە المانــەوە ســەیر بــوو قســەی هەموویــان وەك
یــەك بــوو .لــە دژایەتیكردنــی مافــی ڕەوای گەلــی كوردســتاندا ئەمەریــكا و بەریتانیــا و

ئێــران و توركیــا و عێــراق هاوئــاواز بــوون و هەماهەنگییــان لەگــەڵ یەكــر هەبــوو

بــۆ گوشــارهێنانی دیپلۆماســی و سیاســی .قســەكانیان زۆر لــە یــەك دەچــوون.

هەموویــان داوای پاشەكشــەیان دەكــرد ،بــەاڵم ئــەو پاشەكشــەكردنە دەبوایــە
تەنیــا لەســەر حیســابی مافەكانــی گەلــی كوردســتان بێــت .لــە الیەكــی تریشــەوە
ئەگــەر هاتبــا و پاشەكشــەمان لــە بڕیــاری ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم كردبــا ،نەیــارە

ناوخۆییەكانــی ڕیفرانــدۆم ئــەوكات دەســتیان بــە قســەی تــر دەكــرد و تۆمەتــی
تریــان دەبەخشــیەوە كــە دەرفــەت بــۆ خەڵكــی كوردســتان دروســت بــوو ،بــەاڵم ئــەو

دەرفەتەیــان لــە كیــس دا و پاشەكشــەیان كــرد.

لــە دوو ڕۆژی بــەر لــە دەنگــدان هەوڵیــان دا كــە ڕیفرانــدۆم لــە كەركــووك ئەنجــام

نەدەیــن .خــۆی لــە ڕاســتیدا بــەر لــە حەوتــی حوزەیرانــی  ،2017بۆچوونێــك
لەنــاو ســەركردایەتیی سیاســیی كوردســتاندا هەبــوو كــە ڕیفرانــدۆم لــە كەركــووك و
ناوچەكانــی تــری  140ئەنجــام نــەدرێ .لــە ســۆنگەی ئــەوەوە هیــچ بیانوویــەك
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نەدرێتــە دەســت ناحەزانــی گەلــی كوردســتان ،بابەتــی كەركــووك و ناوچــە

جێناكۆكــەكان بــۆ دانوســتان بهێڵدرێنــەوە .كــە كەركــووك خرایــە ســەر نەخشــەی
ڕیفرانــدۆم ،هەڵبــەت ئــەوە لەســەر داوا و پێداگریــی ئــەو الیەنــە بــوو كــە دواتــر

بــووە هــۆی ڕووداوەکــەی شــازدەی ئۆكتۆبــەر .ئەوانــەی كەركووكیــان ڕادەســت كــرد،

هــەر ئەوانیــش لــە حەوتــی حوزەیرانــی 2017ـــدا گوتیــان ،پێویســتە ڕیفرانــدۆم لــە
كەركووكیــش بكرێــت.
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٢٢ی سێپتەمبەری 2017
هەولێر  /یاریگای نێودەوڵەتیی شەهید فڕەنسۆ هەریری ،
کارنەڤاڵی جەماوەریی شاری هەولێر بۆ پشتگیریی ڕیفراندۆم.
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گەل دەنگی دا
لــە پڕۆســەیەكی دوورودرێــژدا كــە نزیكــەی ســەد ســاڵی خایانــد ،گەلــی كوردســتان

لەنــاو دەوڵەتــی عێراقــدا دووچــاری نەهامەتــی و ئاوارەیــی و جینۆســاید

بووەتــەوە .كــورد بــە مەرجــی شــەراكەت بەشــداریی لــە دامەزراندنــی دەوڵەتــی

عێراقــدا كــرد ،بــەاڵم هەمــوو ڕێوشــوێن و بڕیــاری حكوومەتــە یــەك لــە دوای یەكەكانی
عێــراق بــۆ چەســپاندنی حوكمــی مەركــەزی و پەراوێزخســتنی كــورد و نادیتەگرتنــی
داوا ڕەواكانــی كــورد بــوون .ســەرباری ئــەوەش دەســتەاڵتدارانی عێــراق ڕێــگای

تواندنــەوە و جینۆســاید و پاكتاوكردنیــان گرتــە بــەر .لــە دوای 2003ـــیش ئەگەرچــی

كــورد چاالكانــە و بــە نییەتــی پاکــەوە بەشــداری ســەرەكی بــوو لــە بنیاتنانــەوەی
عێراقــی فیدڕاڵــی و دیموكراتــی و ،دەســتوور كــرا بــە پارێــزەری سیســتەمی تــازە،

بــەاڵم ئــەو هەوڵەشــی بــۆ ژیانێكــی رسووشــتی و ئاشــتیانە و دیموكراتــی لەگــەڵ

عێراقــدا ســەری نەگــرت.
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كاتــی ئــەوە هاتبوو خودی هاوواڵتیان و دانیشــتوانی هەرێمی كوردســتان لە كەشــێكی

ئــازاد و لــە پڕۆســەیەكی تــەواو ئاشــتیانە و دیموكراتیــدا ڕای خۆیــان لەبــارەی مانــەوە یان
نەمانــەوە لەگــەڵ عێراقــدا بخەنــە ڕوو .كاتــی ئــەوە هاتبوو پرســیار لــە خەڵكی كوردســتان

بكــەن ،كــە ئایــا دەوڵەتێكــی ســەربەخۆیان دەوێ یــان بــەردەوام بــن لــە ئــەو ئەزموونانــەی
بــە درێژایــی ســەد ســاڵ شكســتی خــواردووە .لــە حەوتــی حوزەیرانــی  2017كــە بڕیاری
ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم دەرچــوو ،هەتــا بیســتوپێنجی ئەیلوولــی  ،2017هەرێمــی
كوردســتان ســەرقاڵی ئامــادەكاری بــوو بــۆ ســازدانی پڕۆســەکە .ئیــر كاتــی ئــەوە بــوو

كــە لــە ڕۆژێكــی مێژوویــی پڕشــنگداردا دادپــەرورەی پێــڕۆ بكــرێ و خــودی خەڵك قســەی

خۆیــان بكــەن و دەنگیــان بــە جیهانیــان بگەیێنــن .شــەرعیەتی ئــەو دەنگــە لــە ســەرووی
هەمــوو شــەرعیەت و دەنگــی كــەس و الیــەن و حیزبێكەوەیــە .ئەمــە نــە تــاوان بــوو و نــە

كارێكــی دژی یاســا و نــە شەڕفرۆشــن و داگیــركاری و تیــرۆر ،ئەمــە پێڕۆکردنــی مافێكــی

ڕەوا و رسوشــتیی هاوواڵتیانــی كوردســتان بــوو بــە شــێوازی ئاشــتیانە.

ئــەوە بــوو دواجــار ڕۆژە مەزنەكــە هات و لە بەرەبەیانی 25ـــی ئەیلوولی 2017ـــدا،

هاوواڵتیانــی هەرێمــی كوردســتان و ناوچــە كوردســتانییەكانی دەرەوەی هەرێــم،
بــۆ یەكەمجــار لــە مێــژوودا بــە شــێوەیەكی ئازادانــە و ئاشــتیانە و دوور لــە توندوتیــژی و

خۆســەپاندن و ناســەقامگیری ،چوونــە ســەر ســندووقەکانی دەنگــدان و دەنگیــان دا.
ڕۆژی بەڕێوەچوونــی ڕیفرانــدۆم زیاتــر لــە جــەژن دەچــوو .جەژنێــك كــە هەمــوو
هاوواڵتیانــی كوردســتان جیــاوازی و ناكۆكییەكانیــان بــەالوە نــا و بەشــدارییان لــە

پڕۆســەیەكی ڕەوا و مێژووییــدا کــرد .ڕۆژی ڕیفرانــدۆم ڕۆژی گــەل و ڕۆژی هاوواڵتــی و ڕۆژی

تــاك تاكــی كوردســتانیان بــوو .لــە دەنگدانەكــەدا ئیــر كــەس دەنگــی بــە كــەس و
الیــەن نــەدەدا .هەموویــان دەنگیــان بــە خۆیــان و واڵتەكەیــان دەدا .دەنگیــان بــە یەكــر و

بــە نەوەكانــی داهاتــوو و چارەنووســیان دەدا .ئەمــە خــۆی لــە خۆیــدا دروســتبوونی
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ڕووحیەتــی هاوبەشــی نیشــتیامنی و هاودەنگــی بــوو لەنــاو هاوواڵتیانی كوردســتاندا.
داواكردنــی مــاف و پێڕۆکردنــی مــاف و ئیــرادە بــوو و پێموانییــە لــە ژیانــی سیاســیی

گەالنــدا هیــچ شــتێك لــەوە پیرۆزتــر بــێ كــە مافــی دەنگدانــی گــەل پێــڕۆ بكــرێ و
ئیــرادەی گــەل ســەركەوێ .بۆیــە دەتوانــم بڵێــم ،ڕۆژی ڕیفرانــدۆم ڕۆژێكــی پیــرۆز بــوو.
مەبەســت لــە ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم ئــەوە بــوو كــە عێــراق و واڵتانــی ناوچەكــە و

جیهــان ویســتی ڕاســتەقینەی گەلــی كوردســتان بزانــن .كــەس بڕیــاری ئــەوەی

نەدابــوو كــە ڕۆژی دوای ڕیفرانــدۆم دەوڵەتێكــی ســەربەخۆ ڕابگەیێنــدرێ ،بەڵكــو بــۆ

ئــەوە بــوو ســەركردایەتیی سیاســیی هەرێــم ڕێپێدان(تەفویــز) و ڕاســپاردەی گەلــی پێ
بێــت بــۆ قۆناغــی داهاتــوو و لەگــەڵ حكوومەتــی عێــراق بكەونــە گفتوگــۆ و دیالۆگــی

كــراوەوە .ئــەو بابەتەمــان بــە ڕاشــكاوی لەگــەڵ بەغــدا و ئەمەریــكا و واڵتانــی تــر
بــاس كردبــوو ،كــە ڕیفرانــدۆم بــۆ ئەوەیــە ڕێ بــە خەڵكــی كوردســتان بدرێــت قســەی

خۆیــان بكــەن.

دوو ڕۆژ دوای ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم كۆمیســیۆنی بــااڵی هەڵبــژاردن و

ڕاپرســیی هەرێــم ،ئەنجامــە بەراییەكانــی ڕیفراندۆمــی ڕاگەیانــد و %92.73ـــی
دەنگــدەران بــە بەڵــێ دەنگیــان دابــوو .لــە ڕاســتیدا ئەمــە ســەركەوتنی ئیــرادەی

گــەل بــوو بــۆ گەییشــن بــە ســەربەخۆیی .زۆرینــەی هــەرەزۆری خەڵكــی كوردســتان

نەیاندەویســت ئەزموونــە شكســتخواردووەكان و نەهامەتــی و زوڵــم چیــر درێــژەی

هەبــێ ،بەڵكــو دەوڵەتێكــی ســەربەخۆیان دەویســت .ئەمــە ســەركەوتنی پڕۆســەی
ڕیفرانــدۆم بــوو .ڕیفرانــدۆم كاتێــك شكســتی دەخــوارد ئەگــەر گەلــی كوردســتان بــە
نەخێــر وەاڵمــی پرســیارەكەیان دابایــەوە.

ڕیفرانــدۆم بــۆ كەركــووك و ناوچــە كوردســتانییەكانی دەروەری هەرێمیــش
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ســەركەوتن و دەســتكەوتێكی گرینــگ بــوو .بایەخــی ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم و
ســەركەوتنی لــەو ناوچانــە لــەوەدا بــوو ،كــە ســەرباری هەوڵــی دەیــان ســاڵەی

عەرەبانــدن و تۆقانــدن و ســەركوتكاری و پێشــێلكارییە دەســتوورییەكانی دوای
 ،2005بــەاڵم ئیــرادەی دانیشــتوانەكەی بــە هەمــوو پێكهاتەكانییــەوە كــە دەنگێكــی
زواڵڵ ئــەوەی حــەق و ڕاســت بــوو بــە جیهانیــان ڕاگەیانــد كــە دەیانــەوێ لەگــەڵ

دەوڵەتــی ســەربەخۆی كوردســتاندا بژیێــن .لــەو ناوچانــەدا پێكهاتــە نەتەوەیــی و

ئایینــەكان و خوشــك و بــرا عــەرەب و توركــان و كریســتیانەكان دەنگیــان بــەوەدا كــە
لەگــەڵ دەوڵەتــی كوردســتاندا بژیێــن .ئیــرادەی ڕاســتەقینەی پێكهاتــەكان لــە ڕۆژی

ڕیفراندۆمــدا دەركــەوت كــە دەیانــەوێ لەگــەڵ ئــەو دەوڵەتــەدا بژیێــن كــە بــڕوای

بــە پێكەوەژیانــی ئایینــی و نەتەوەیــی هەیــە و شــۆڤێنیەتی نەتەوەیــی و تایەفــی

ئاراســتەی نــاكات.
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كاردانەوەكانی حكوومەتی عێراق
لــە بەرانبــەر پەیامــی ئاشــتیخوازانەی گەلــی كوردســتاندا ،بــە داخــەوە كۆمەڵێــك

كاردانــەوەی زۆر نابەجێــان لــە ســەرۆك وەزیــران و كاربەردەســتانی عێراقــی بینــی

كــە بۆنــی شــۆڤێنیەت و ئینكاركردنێكــی ئاشــكرای لــێ دەهــات .ئــەم كاردانەوانــە

حەقیقــەت و ناخــی هەمــوو ئەوانــەی دەرخســت كــە لــە بنەڕەتــدا دژی مافەكانــی
گەلــی كوردســتان بــوون و تەنیــا مەنتقــی هەڕەشــە و خۆســەپاندنیان دەزانــی.

دوو ڕۆژ دوای ڕیفرانــدۆم ،ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق بەبــێ ئامادەبوونــی
نوێنەرانــی كوردســتان ،لــە یــەك دانیشــتندا ســێزدە بڕیــاری نایاســایی و نادەســتووری
لــە دژی هەرێــم دەركــرد كــە ئامانــج لێیــان ســزادانی بــە كۆمەڵــی خەڵكــی كوردســتان
بــوو .ئــەم بڕیارانــە دەســتی عەبــادی وااڵ كــرد لــەوەی ڕۆژانــە بــە زمانــی هەڕەشــە و
ســووكایەتیكردن بدوێــت و ڕێــی بــۆ خــۆش بكــرێ كــە هێــز و چــەك لــە دژی هەرێــم و
ناوچــە كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم بــە كار بهێنێــت .لــە یەكێــك لــە
بڕیارەكانــدا فەرمانــدەی هێــزە چەكــدارەكان پابەنــد كرابــوو بــۆ باڵوەپێكردنــی هێــز لــە
ناوچــە كێشــە لەســەرەكان و كەركــووك .ئەمــە بــە ڕاشــكاوی هەڵكردنــی چــرای ســەوز بوو
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بــۆ شــەڕ و بەكارهێنانــی هێزی چەكدار بــۆ یەكالكردنــەوەی ناكۆكییە سیاســییەكان .ئەمە
خــۆی لــە خۆیــدا پێشــێلكردنێكی ئاشــكرای دەســتووری هەمیشــەییی عێــراق بــوو كــە
تێیــدا بەكارهێنانــی هێــزی چەكــدار بــۆ داپڵۆســینی گــەل قەدەغــە كــراوە .لــە بڕیارێكــی
تــری ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق لــە دوای ڕیفرانــدۆم ،پڕەنســیپی جیاكردنــەوەی
دەســتەاڵتەكان پێشــێل دەكــرێ و ئەنجوومەنــی نوێنــەران شــوێنی دەســتەاڵتی دادوەری
دەگرێتــەوە كــە داوای ســزادان بــۆ بەرپرســانی هەرێــم دەكات و ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم
بــە تــاوان دەزانــێ .ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق هــەر ئــەو ڕۆژە بڕیــاری داخســتنی
41
ســنوورەكان و ئابڵۆقــەدان و برســیكردنی خەڵكــی هەرێمــی كوردســتانی دا.
بــۆ یەكەمجــار بــوو كــە ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق لــە یــەك دانیشــتندا
ئــەو ژمــارە بڕیــارە دەربــكات ئەویــش بەبــێ ڕەچاوكردنــی پڕەنســیپی تەوافــوق و
بەبــێ ئامادەبوونــی نوێنەرانــی كوردســتان لــە پارلەمــان .چونكــە بڕیــارەكان لــە
دژی هەرێمــی كوردســتان بــوون و نەفەســی شــۆڤێنیەتی بەســەردا زاڵ بــوو،
زۆر خێــرا و بــە كۆدەنگیــی ئامادەبــووان پەســەند كــران .پێشــریش لــە 12ـــی 9ـــی
2017ـــدا بەبــێ ڕەچاوكردنــی پرەنســیپی تەوافــوق ،ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق
كۆمەڵــە بڕیارێكــی تــری لــە دژی ڕیفرانــدۆم پەســەند كردبــوون.
لــە ڕاســتیدا دوای دەیــان ســاڵ ،عەقڵیــەت و بیركردنــەوەی شــۆڤێنی لــە بەغــدا
گۆڕانــی بەســەردا نەهاتبــوو .بــاش دەمزانــی لــە بەغــدا تەنیــا دەموچــاوەكان گــۆڕاون
ئەگینــا بــەردەوام عەقڵیەتــی شــۆڤێنی لــە بەغــدا دەســتەاڵتدارە و بــڕوای بــە
شــەراكەت و دەنگــی ڕەوا و دادپــەروەری نییــە .لــە بڕیارەكانــی پارلەمانــی عێــراق و كردەوە
دڵڕەقانــە و نادەســتوورییەكانی ســەرۆك وەزیرانــی ئەوكاتــی عێراقــەوە دەركــەوت،
كــە بێمتامنەییــان بــە بەڵێــن و گەرەنتییــە بەتاڵەكانــی ئەمەریــكا و حكوومەتــی
عێــراق لــە پێــش ڕیفرانــدۆم چەنــد ڕاســت بــووە .زێدەڕۆییەكانــی عەبــادی گەییشــتە
 -41بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە پاشکۆی ڕەهەندە دەستووری و یاساییەكانی ڕیفراندۆمی سەربەخۆییی هەرێمی كوردستان ،الپەڕەی .126
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ئاســتێك كــە بڕیــاری داخســتنی فڕۆكەخانەكانــی هەرێمــی دا و لــە وتەكانیــدا
وەك ســەردەمی بەعــس ،لــە بــری هەرێــم ،دەســتەواژەی باكــووری عێراقــی بــە كار
دەهێنــا .عەبــادی خــۆی بــەوە هەڵدەكێشــا كــە گوایــە دەســتەاڵتی یاســا بەســەر
هەرێمــی كوردســتاندا دەســەپێنێ كەچــی تەنانــەت نەیدەتوانــی یاســا بەســەر
ناوچــەی سەوزیشــدا بســەپێنێ..
هەمــوو ئــەو ڕێــکارە نادەســتووریانە بــە بیانــووی ســەپاندنی ســەروەرییەوە بــوون.

ئــەوە لــە حاڵێكدابــوو كــە ڕێــکارەکان خــۆی پێشــێلكردنی ســەروەری بــوو كاتێــك

هەڕەشــەی بەكارهێنانــی هێــز لــە ئــارادا بــوو ،هەڵبــەت بــە هەماهەنگــی لەگــەڵ
واڵتانــی دراوســێ .حكوومەتــی عێراقــی بــە یارمەتیــی بێگانــە خەڵكــی كوردســتانی

خســتە ژێــر هەڕەشــە و ئابڵۆقــەوە.

ئــەم كاردانەوانــە مایــەی شــەرمەزاری بــوون .پێشــانی دا كــە كاربەدەســتانی عێراقــی

پەندیــان لــە مێــژوو وەرنەگرتــووە و هیــچ كاتیــش نیــازی چارەكردنــی كێشــەكانیان

نەبــووە .دۆخێكیــان هێنابــووە ئــارا كــە لــە دژایەتیكردنــی مافەكانــی گەلــی كوردســتاندا
هەموویــان كــۆك و هــاوڕا بــوون و دامــەزراوە تەرشیعــی و قەزایــی و ئەمنــی و ئابووریــی

دەوڵەتیشــیان بــە ئاراســتەی ئــەو دژایەتیكردنــە بــە كار دەهێنــا .پێشــر بــۆ مــاوەی ســەد
ســاڵ ڕژێمەكانــی عێــراق خۆیــان تاقــی كردبــووەوە كــە ئیــرادەی گەلــی كوردســتان بــە
چــەك بشــكێنن ،بــەاڵم خۆیــان تووشــی شكســت و ڕووخــان بوونــەوە .لــە بەرانبــەر ئــەو

كاردانەوانــەدا هەڵوێســتی ئێمــە ڕەتكردنــەوەی زمانــی هەڕەشــە و چــەك بــوو و بــە الی
هەرێمــی كوردســتانەوە ســەرجەم بڕیــارەكان نایاســایی و دژی دەســتوور و ســیادە و دژی

پێكەوەژیــان و ئاشــتی بــوون .بەڵــێ ،وەاڵمــی پەیامــی ئاشــتیخوازانەی گەلــی كوردســتان

شــۆڤێنیەت و چــەك بــوو .ئەمــە ئــەو بابەتەیــە كــە بــە درێژاییــی تەمەنــی دەوڵەتــی عێـراق

هەمیشــە هەبــووە و لــە هەمــوو دیــدارە دیپلۆماســییەكان و چاوپێكەوتــن و لێدوانەكامنــدا
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لــە ســااڵنی بــەر لــە ڕیفرانــدۆم ئامــاژەم پێیــان دابــوو.
ئــەو ڕێــکار و زەبروزەنگــەی لــە بەرانبــەر هەرێــم دەكــرا ،لــە الیــەن بەشــێكی زۆری

ئــەو الیەنــە شــیعانەوە بــوو كە پێشــر لە یــەك ســەنگەردا بووین و بــە یارمەتیی كــورد چوونە
بەغــدا و بــوون بــە حاكــم .لــە دوای  2003الیەنــە شــیعەكان مەمنــوون بــوون كــە عێــراق
ببێتــە دەوڵەتێكــی فیدڕاڵــی و ،لــە عێراقــدا جێیــان ببێتــەوە .ئــەوكات ســوننەكان دژی

فیدڕاڵــی بــوون و دەوڵەتــی ناوەندگــەرای هاوشــێوەی ســەردەمی پێشــوویان دەویســت.

كەچــی لــەو كاتــەوەی الیەنــە شــیعەكان دەســتیان بــە دەســتەاڵتەوە گیــر بــوو ،كەوتنــە

دوای ئــەو سیاســەتە هەڵەیــەی كــە لــە ســەردەمی پێشــوودا لــە عێــراق جێبەجــێ دەكرا.
بــەاڵم جیاوازییەكــەی ئــەوە بــوو ئــەم جــار تایەفەگەریشــی لەگــەڵ بــوو و حەزیــان

دەكــرد لــە دوای داعــش دەســت بەســەر تــەواوی ناوچەكــەدا بگــرن .لــەوەدا بەبــێ
ڕەچاوكردنــی ســیادەی عێــراق و دەســتوور و ماهیەتــی نوێــی دەوڵەتــی عێــراق ،بوونــە
بەشــێك لــە ئەجێندایەكــی هەرێامیەتــی و تایەفیــی گشــتگیر لــە ناوچەكــەدا .بڕینــی

بودجــە و ئابڵۆقەدانــی كوردســتان لــە شــەڕی داعــش و ســزادانی خەڵكــی كوردســتان و

ڕێــکاری نادەســتووری لــە دوای ڕیفراندۆمیــش بــە ئاراســتەی ئــەو ئەجێندایــە بــوو.
ئێمــە لەمێــژ بــوو دركــان بــەو پیالنــە كردبــوو كــە پــاش شــەڕی داعــش بەرنامــەی ئــەوە
هەیــە تەنــگ بــە هەرێمــی كوردســتان هەڵچنــن و پەالمارمــان بــدەن.

داواكاریــی حكوومەتــی عێــراق ،هەڵوەشــاندنەوەی ئەنجامەكانــی ڕیفرانــدۆم

بــوو .ئــەم داواكارییــە زیاتــر بــۆ گوشــارهێنان و ئاڵۆزتركردنــی بــارودۆخ بــوو .ئەگینــا

ئــەوان بــاش دەیانزانــی كــە هەڵوەشــاندنەوەی ئەنجامــی ڕیفرانــدۆم لــە توانــای
هیــچ كــەس و الیــەن و دامەزراوەیەكــدا نییــە .چــۆن دەكــرێ دەنگــی ســێ ملیــۆن

مــرۆڤ هەڵبوەشــێتەوە؟

ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم كارێكــی نایاســایی نەبــوو وەك نەیــاران و دژەكانــی
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ڕیفرانــدۆم پێناســەیان دەكــرد ،بەڵكــو دەربڕینــی خواســت و بۆچوونــی خەڵكــی
كوردســتان بــوو پێوەســت بــە چارەنووســیانەوە .لــە هەمــوو جیهانیــش دەربڕینــی
هەســت و بۆچوونــی خەڵــك ڕەوایــە و ڕێپێــدراوە .لــە الیەكــی تــر گەلــی كوردســتان
تەنیــا دەنگــی دابــوو و لــە الیــەن هەرێمــەوە ســەربەخۆیی ڕانەگەیێندرابــوو كــە

حكوومەتــی عێــراق و خەڵكــی تــر بەمشــێوەیە بــە هێــزی چەكــدار پەالمــاری
كوردســتان بــدەن .هێشــتا هەرێمــی كوردســتان بــە فەرمــی بەشــێك بــوو لــە عێــراق و

بەكارهێنانــی هێــز كردەوەیەكــی نادەســتووری و نایاســایی بــوو .بــەاڵم لــە بێكەســیی
كــورد و بەهــۆی نادیتەگرتنــی مافــە ڕەواكانــی گــەالن (كــە لــە چارتــەری نەتــەوە

یەكگرتووەكانیشــدا هاتــووە) ،واڵتــە بەرژەوەندخــوازەكان الیەنگریــی حكوومەتــی
عێراقیــان كــرد و ڕێیــان پــێ دا بــە شــێوەیەكی نایاســایی هێــز لــە دژی خەڵكــی
كوردســتان بجووڵێنــێ.
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شازدەی ئۆكتۆبەر
دوای ئۆپەڕاســیۆنی ئازادكردنــی مووســڵ لــە دەســتی داعــش و بــەر لــەوەی گەلــی

كوردســتان بڕیــاری ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم بــدات ،هەنــدێ ئامــاژەی نیگەتیــڤ لــە
هەڵســوكەوت و ئامادەكارییەكانــی حكوومەتــی عێراقــدا بــەدی دەكــران ،بەڵگــەی

ئــەوە بــوون كــە دوای تەواوبوونــی شــەڕی داعــش نیــازی خراپیــان بەرانبــەر ناوچــە

جێناكۆكــەكان و هەرێمــی كوردســتان هەیــە .پێشــێلكردنی ڕێككەوتنــی ئۆپەراســیۆنی

ئازادكردنــی شــاری مووســڵ لەالیــەن عێــراق و دواخســتنی ئۆپەراســیۆنی ئازادكردنی
حەویجــە و هەروەهــا دواتــر چۆڵكردنــی حەویجــە لــە الیــەن داعشــەوە بەبــێ شــەڕ،

كــە ســەنتەرێكی بەهێــزی داعشــیش بــوو لــە الیــەك و ،چۆڵكردنــی تەلەعفــەر لــە
الیــەن داعــش بەبــێ شــەڕ جێــگای پرســیاری گــەورە بــوون .پێشــانی دەدا كــە

جۆرێــك لــە هەماهەنگــی هەیــە لەنێــوان هێــزە هەرێامیەتییــەكان بــۆ گرتنــەوەی ناوچــە
جێناكۆكــەكان و ئامــادەكاری بــۆ گوشــارهێنان بــۆ كوردســتان .هاتنــی هێزەكانــی حەشــد
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بــۆ تەلەعفــەر و دەشــتی نەینــەوا كــە پێچەوانــەی ڕێككەوتنــەكان بــوون و ،بەردەوامبوونــی

حكوومەتــی عێــراق لــە بڕینــی بودجــە و هەروەهــا لێدوانــی شــۆڤێنی و هەڕەشــەی
ســەركردە ســەربازییەكانی حەشــد ،ئــەو ئاماژانــە بــوون كــە دەریاندەخســت عێــراق

لــە بەرانبــەر هەرێــم بەرنامــەی تــری لــە بەردەســتە .ئــەوە لــە حاڵێكدابــوو كــە لــە
شــەڕی داعشــدا ،هەرێــم زۆرتریــن هــاوكاری و هەماهەنگــی لەگــەڵ عێراقــدا هەبــوو.

پیالنــی پەالماردانــی هەرێــم لــە ئارادابــوو .ئــەو پیالنــە هــەر جێبەجــێ دەكــرا ئەگــەر

هاتبــاو ڕیفراندۆمیــش نەكرابــا .ڕیفرانــدۆم تەنیــا بیانــوو بــوو بــۆ ئــەوەی پیالنەكــە
بــە شــێوەیەكی خێــرا و بــە هاوكاریــی هێزێكــی ناوخۆیــی كــورد و بــە دەســتتێوەردانی

ئاشــكرای هێــزە هەرێامیەتــی و بیانییــەكان ئەنجــام بــدەن.

دوای ســەركەوتنی ڕیفرانــدۆم هەنــدێ بــاس لــە گــۆڕێ بــوو كــە بەشــێكی

یەكێتــی ســەرقاڵی جۆرێــك لــە ســەودا (سەفەقە)ـــی نهێنیــن لەگــەڵ حەشــد بــۆ
بەدەســتەوەدانی كەركــووك .لــە 12ـــی ئۆكتۆبــەری  2017بەشــێك لــە هێزەكانیــان

بــە بــێ هەماهەنگــی لەگــەڵ وەزارەتــی پێشــمەرگە لــە باشــووری كەركــووك كشــاندەوە
بــە بیانــووی ئــەوەی دوای شــەڕی داعــش پێویســت بــەوە نــاكات هێــز لــەو ناوچانــە

مبێنێــت .هــەر هەمــان ڕۆژیــش هێزێكــی ســەر بــە حەشــدی شــەعبی لــە میحــوەری

باشــوور و ڕۆژئــاوای كەركــووك هەوڵــی پێشــڕەوییان دابــوو بــەاڵم لــە الیــەن
هێــزی پێشــمەرگە بەرپەرچدرانــەوە .لــە ڕۆژی 13ـــی 10ـــی 2017ـــیش هێزەكانــی

پشــتیوانیی  2بــە فەرمانــی بەرپرســێكی ســەربازیی یەكێتــی پێگــەی خۆیــان لــە
گونــدی ســراتیژیی عەبــادات چــۆڵ كــرد و ڕێگــەی ســەرەكیی خورماتوو-كەركــووك

كەوتــە دەســت حەشــدی شــەعبی و دابــڕان لەنێــوان ئــەو پێشــمەرگانەدا دروســت

بــوو كــە لــە خورماتــوو هەتــا داقــووق ســەنگەریان گرتبــوو .لــە  12و 13ـــی ئۆكتۆبــەر

هەتــا 15ـــی ئۆكتۆبــەر بــە درێژایــی بــەرەكان لــەو میحــورەدا ناوچەكانــی ســەبعە
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نیســان و داقــووق و دوزخورماتــوو و مریــەم بــەگ هــەر هەمــووی لــە ڕێككەوتنێكــی

نهێنیــدا ڕادەســتی ئێرانییــەكان و حەشــدی شــەعبی كرابــوون..

لــە 15ـــی ئۆكتۆبــەری  2017لــە ماڵــی خــوا لێــی خــۆش بــێ مــام جــەالل لــە

هاوینەهــەواری دوكان بەشــداریی كۆبوونــەوەی هــەردوو مەكتەبــی سیاســیی یەكێتــی و

پارتیــم كــرد .لــە كۆبوونەوەكــەدا برادەرانــی یەكێتــی باســی پێشــنیازێكیان كــرد كــە بــۆ
هەماهەنگیــی نێــوان هــەر ســێ ال هێزێكــی پێشــمەرگە و هێزێكــی ئەمەریكایــی و هێزێكی

عێراقــی لــە ســەربازگەی ()K1ـــی كەركــووك جێگیــر بــن و بــۆ ئــەوەی شــەڕ لــە
كەركــووك دوور بكەوێتــەوە ،لیــوای پاســەوانیی ســەرۆك كۆماریــش شــاری كەركــووك

بپارێــزێ .زۆر ڕوون بــوو كــە ئەمــە ڕاســت نییــە چونكــە بابەتــی هەماهەنگــی
شــتێكی ئاســایی بــوو و پێشــریش لــە زۆر شــوێن بنكــەی هەماهەنگیــی نێــوان

هێــزە ئەمەریكاییــەكان و پێشــمەرگە و هێــزە عێراقییــەكان هەبــوو .جگــە لــەوەش زۆر

زەحمــەت بــوو كــە ڕێگــە بــدەن لیــوای پاســەوانی ســەرۆك كۆمــار بێتــە كەركــووك.
هــەر لــە ســەرەتای كۆبوونەوەكــەی دوكان دیــار بــوو كەشــوهەوایەكی نارسووشــتی

الی برادەرانــی یەكێتــی هەیــە .دوای ئــەوە نێچیرڤــان بارزانــی كــە ئــەو كات ســەرۆكی

حكوومەتــی هەرێــم بــوو پرســیاری لــێ كــردن كــە ئایــا هیــچ ڕێككەوتنێكتــان كــردووە؟
لــە وەاڵمــدا چ ئەوانــەی ڕێككەوتنیــان كردبــوو و ئەوانەشــی ئاگایــان لــە ڕێككەوتــن

نەبــوو گوتیــان ئاگامــان لــە ڕێككەوتــن نییــە .كەچــی دواتــر دەركــەوت هەنــدێ كەســی
نــاو یەكێتــی ڕێككەوتنیــان بــە بــێ ئــاگاداری دامــەزراوەكان و ئەنجوومەنــی بــااڵی

سیاســیی و ســەركردایەتیی كوردســتان كردبــوو .تەنانــەت بەشــێكی مەكتەبــی

سیاســیی یەكێتیــش ئــاگای لــەم ڕێككەوتنــە نەبــوو كــە بــە هۆیــەوە كەركــووك
ڕادەســتی هێزەكانــی حەشــدی شــەعبی و ئێرانــی و عێراقــی كــرا .لــە كۆتایــی
كۆبوونەوەكــەی دوكان بڕیــار درا ســەرۆك كۆمــار دەســتبەجێ بگەڕێتــەوە بەغــدا بــۆ
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مەبەســتی هەماهەنگــی و گفتوگــۆی بنیاتنەرانــەی نێــوان هەرێــم و بەغــدا .ســەرۆك

كۆمــار گەڕایــەوە بەغــدا بــەاڵم لــە بەغــدا كــەس ئامــادە نەبــوو لەگەڵیــدا دابنیشــێت .لە
كۆتایــی كۆبوونەوەكــەی دوكان ڕاگەیێندراوێكــی هاوبەشــی هــەردوو حیــزب دەرچــوو

كــە دەقەكــەی بەمشــێویە بــوو:

ڕاگەیێندراوی كۆبوونەوەی دوكان
لــە ( )2017/10/15لــەدوكان ،بــارەگای هاوینەهــەواری ســەرۆك مــام جــەالل ،كۆبوونــەوەی
هاوبەشــی مەكتەبــی سیاســی (یەكێتــی -پارتــی) ئەنجامــدراو ،دۆخــی عێــراقو ناوچەكــە و
كوردســتان ،هەڵســەنگێندرا .ســەرەنجام:
یەكــەم :جەخــت لەســەر یەكڕیزیــی گەلەكەمــان و هێــزە سیاســییەكانی كوردســتان
كرایــەوە ،كــە دەســتەبەری راپەڕاندنــی ئەركــە هاوبەشــەكانن ،لــەم قۆناغــەدا.

دووەم :كۆبوونــەوە ،ســووربونی خــۆی لەســەر چارەســەركردنی تێكــڕای كێشــەكان،
بەدیالۆگێكــی بـێ مەرجــی بەرپرســیارانەی بونیاتنــەر ،لەنێوان هەولێــر -بەغــداد ،رادەگەیەنێ.
ســێهەم :هێــزە كوردســتانییەكان ،ئێســتاش ،هــەر ئامــادەن گفتوگۆیەكــی بــێ مــەرج و
كــراوە و بونیاتنــەر ،لەســەر بنەمــای بەرژەوەندی بەغــدادو هەولێر و پرنســیپە دەســتورییەكان،
ئەنجــام بــدەن.

چــوارەم :كۆبوونــەوە ،لــە بەرژەوەندیــی هەمووالیەكــی دەزانــێ ،الیەنــە سیاســییە
ســەرەكییەكانی عیــراقو كوردســتان ،بەشــداری دانوســتاندنی نێــوان هەرێــمو بەغــداد
بكــەن .هەروەهــا الیەنــە نێودەوڵەتییەكانیــش چاودێریــی پڕۆســەكە بكــەن.
پێنجــەم :لەســەر كێشــەی ســەربازیی و ئاســاییش ،لــە ناوچەكانــی دەرەوەی هەرێمــی
كوردســتان ،یــان هــەر شــوێنێكی دیكــە ،هەمــوو چەشــنە دەســتتێوەردانێكی ســەربازی ،یــان
جوواڵندنــی هێــز و هەڕەشــە و گوڕەشــە ،جگــە لەمەترســییەكانی لەســەر پەیوەنــدی هەرێــم و
بەغــداد ،هەڕەشەشــە لەســەر هــەر جــۆرە هەوڵێكــی راســتگۆیانە ،بۆ چارەســەری ئاشــتییانەی
كێشــەكان .هەروەهــا ،راســتەوخۆ پێشــێلكردنی یاســا و رێســایە كــە بڕیاریــان لـێ دراوە ،هێــزە
چەكدارەكانــی عیــراق ،بــۆ یەكالیــی كردنــی كێشــە سیاســییە ناوخۆییــەكان ،بــەكار بهێنــدرێ.
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لەكۆتایشــدا ،هــەردووال ،ســاو بــۆ پێشــمەرگە قارەمانــەكان دەنێریــن ،كــە لــە شــەڕی
تێكشــكاندنی داعشــدا ،پێناســەی پارێــزەری ئازادیــی جیهانیــان وەرگــرت و ئێســتاش،
ســەنگەری پێشــەوەی بەدیهێنانــی ئامانجەكامنانــن..

هــەر لــە هەمــان ڕۆژی كۆبوونەوەكــەی دوكان لــە 15ـــی ئۆكتۆبــەری  2017لــە

كاتــی كۆبوونەوەكــەدا شــا عەبدوڵــای پاشــای ئــوردن بــە تەلەفــۆن پەیوەندیــی پێــوە
كــردم و گوتــی تــۆ و عەبــادی وەرن میوانــی مــن بــن بــۆ ئــەوەی باســی گرفتــەكان بكەیــن و
پێكــەوە بگەنــە لێكتێگەییشــتنێك .ئەیــاد عەلالوییــش ئــاگاداری ئــەو داواكارییــەی
شــای ئــوردن بــوو .پێــم گــوت مــن ئامــادەم بێــم بــەاڵم فڕۆكەخانەكانیــان گرتــووە.
شــا عەبدوڵــا گوتــی مــن خــۆم فڕۆكــەت بــۆ دەنێــرم .عەبادیــش لــە وەاڵمــی ئــەو

دەستپێشــخەرییەی شــای ئۆردۆنــدا گوتبــووی بــە مەرجێــك ئامــادەی ئــەو دانیشــتنە

دەبــم كــە پێشــر مەســعود بارزانــی بێتــە ســەر تەلەفزیــۆن و هەڵوەشــاندنەوەی
ڕیفرانــدۆم ڕابگەیێنێــت .ئــەو مەرجــەی عەبــادی بــۆ كۆبوونــەوە زۆر نابەجــێ بــوو و

خۆشــی چــاك دەیزانــی كــە كــەس ئــەو مــاف و ئــەو توانایــەی نیــە كــە دەنگــی ملیۆنان
هاوواڵتــی هەڵوەشــێنێتەوە .بــەاڵم ئــەو داوا نابەجێیــەی نیشــانەی لەخۆباییبوونــی
بــوو و جــۆری عەقلییەتــی دەردەخســت.

زۆر بــەر لــە ڕیفرانــدۆم مــن ئــەو ڕاســتییەم دەزانــی كــە هێزەكانــی عێراقــی بۆیــان

بڕەخســێت پەالمــاری ناوچــە جێناكۆكــەكان و هەرێــم دەدەن .ئــەوەم چەندیــن

جــار لەگــەڵ ئەمەریكایــی و ئەورووپایــی و الیەنــە كوردســتانییەكانیش بــاس
كــردووە .ڕیفراندۆمیــش ڕێگەیــەك بــوو بــۆ ئــەوەی چارەیــەك بخرێتــە ڕوو و ڕێ لــە

هەڵگیرســانی شــەڕ بگیرێــت .بــەاڵم هــەروەك بینیــان ڕۆژی دوای كۆبوونەوەكــەی

دوكان لــە شــازدەی ئۆكتۆبــەری 2017ـــدا لــە گەلەكۆمەكییەكــی هەرێامیەتــی و بــە

ڕێخۆشــكەریی ناپاكانــی ناوخۆیــی و بەبەرچــاوی ئەمەریــكا و بــە چــەك و دەبابــەی
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ئەمەریكایــی ،هێزەكانــی حەشــد بــە هاوكاریــی ژمارەیكــی زۆری پاســداری ئێرانــی و

بــە فەرماندەیــی پاســدارێك بــە نــاوی ئیقبالپــوور ،پەالمــاری كەركــووك و ناوچــە

جێناكۆكــەكان درا .ئێمــە هەرگیــز پێشــبینیی ئەوەمــان نەدەكــرد بــە چاودێریــی
ئەمەریــكا و بــە چەكــی ئەمەریــكا ،پەالمــاری پێشــمەرگە بدرێت .ئەوەشــان پێشــبینی
نەكردبــوو كــە هێزێكــی نێوخۆیی تەجــاوزی ئیرادە و دەنگــی گەلــی خــۆی و دامەزراوەكانی
هەرێمــی كوردســتان بــكات و لەگــەڵ ســەركردەكانی حەشــد ڕێــك بكــەوێ بــۆ ئــەوەی

خاكــی كوردســتان داگیــر بكرێت(.نەخشــەکانی ژمــارە  7و .) 8

ئــەم ناپاكییــە لــە ڕووی دەروونییــەوە گورزێكــی گــەورەی لــە پێشــمەرگە دا.

هەماهەنگــی و پێوەندییــە ســەربازییەكانی پێشــمەرگە لــە بەرەكانــی شــەڕ پچــڕا .لــە

هەنــدێ شــوێن پێشــمەرگە بەبــێ فەرمــان پاشەكشــەی كردبــوو .ئێمــە هەموومــان
بــاش دەزانیــن ناپاكیكــردن لــە بەرەكانــی شــەڕدا چیــی بەســەر ڕۆحــی شــەڕكردنی

جەنــگاوەران دەهێنــێ .پێشــمەرگە كــە ئەفســانەی داعشــی شــكاندبوو ،ناچــار كــرا
فرمێســكی شكســت و نائومێــدی بڕێژێــت .هەمــوو هەوڵــی مــن ئــەوە بــوو كــە ئــەم

ناپاكییــە گەورەیــە وا نــەكات لەگــەڵ عێراقییەكانــدا خوێنــی زۆر بڕژێــت و یــان
پێشــمەرگە دووچــاری شــەڕی نێوخۆیــی ببێــت.

لــە شــنگال پێشــر بــۆ دروســتكردنی پەرتەوازەیــی و دووبەرەكــی لەنــاو

ئێزدییــەكان هێــزی حەشــدی ئێــزدی دروســت كرابــوو .لــە شــازدەی ئۆكتۆبــەردا
دەڤــەری شــنگالیش وەبــەر شــەپۆلی زاڵامنــەی ئــەو پیالنــە ڕەشــە كــەوت .لــەو

ســەروبەندەدا كەســایەتی و ڕیشســپیانی شــنگال داوایــان كــرد كــە پێشــمەرگە لــە
شــنگال پاشەكشــە بــكات .بــۆ ئــەوەی شــەڕی نێوخۆیــی لەنێــو ئێزدیــان ڕوو نــەدات.

گوتیــان ئێمــە بەرگــەی كارەســاتی تــر ناگریــن .هــەر بۆیــەش بــەو مەرجــەی كــە پێویســتە
شــنگال بدرێتــەوە دەســت شــنگال و ئێزدییــەكان خۆیــان ئیــدارەی خۆیــان بكــەن و بــۆ
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ئــەوەی شــەڕ دروســت نەبێــت و خوێنــی ئێزدییــەكان نەڕژێتــەوە ،فەرمانــم دەركــرد
بــە پاشەكشــەكردنی پێشــمەرگە لــە دەڤــەری شــنگال .كەچــی ئێستایشــی لەگەڵــدا
بێــت شــنگال نەدراوەتــەوە دەســت ئێزدییــەكان و خەڵكــی تــر لــەوێ حوكــم دەكــەن و

خەڵكــی شــنگالیش نەگەڕاونەتــەوە شــوێنی خۆیــان.

دەمــەوێ لێــرەدا بــۆ مێــژوو باســی ڕۆڵــی نێگەتیڤــی دوو دیپلۆماتــكاری

بەریتانیایــی و ئەمەریكایــی بكــەم .لــە دوای ئــەوەی كــە 7ـــی حوزەیرانــی 2017
بڕیــاری ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم درا ،فرانــك بەیكــەر ،باڵیــۆزی بەریتانیــا لــە عێــراق،
لــە ســەرەتاكاندا بەرانبــەر ئــەو بابەتــە كــراوە بــوو و باســی هەماهەنگــی و هاوكاریــی

واڵتەكــەی و كوردســتانی دەكــرد لــە قۆناغەكانــی داهاتــوودا .بــەاڵم لــە كۆتاییەكانــدا

ئــەو ڕۆڵێكــی زۆر خراپــی لــە دژی كوردســتان گێــڕا و ئــاگاداری زۆر لــە فیتنەگێــڕی و

پیالنگێڕیــی نهێنییــەکان بــوو لــە دژی كوردســتان و ،دەستیشــی تێــدا بــوو .دۆگاڵس

ســڵێامنی باڵیــۆزی ئەمەریــكا لــە عێراقیــش ڕۆڵــی زۆر خراپــی گێــڕا ،هــەم لــە
هاندانــی نەیارانــی كوردســتان و هەمیــش لــە پێدانــی ڕاپــۆرت و زانیاریــی هەڵــە

لەبــارەی كوردســتان بــۆ واشــینگتۆن( .جەنــەڕاڵ پــۆڵ فانك)ـــیش كــە فەرمانــدەی

ئۆپەراســیۆنە ســەربازییەكانی ئەمەریــكا بــوو لــە عێــراق و تــازە دەســتبەكار ببــوو،

ڕۆڵێكــی نەرێنــی لــە دژایەتیكردنــی ڕیفراندۆمــی گەلــی كوردســتاندا گێــڕا.

لــە بــارەی ڕیفراندۆمــەوە ڕاســتە ئەمەریكاییــەكان گوتیــان پێــان ناخۆشــە و

نابــێ ڕیفڕانــدۆم بكــەن ،بــەاڵم ئەوەشــیان پــێ نەگوتیــن كــە چــەك و ئابرامــز
دەدەینــە حەشــد بــۆ ئــەوەی شــەڕی پێشــمەرگەی پــێ بكــەن .كەچــی لــە بنەڕەتــدا
چــەك و دەبابــەی ئەمەریكایــی بــۆ شــەڕی داعــش بــە ســوپای عێــراق درابــوو ،بــۆ

ئــەوە نەبــوو بدرێنــە حەشــدی شــەعبی .ئەمەریكاییــەكان دەیانتوانــی ڕێ لــەو
دوژمنكارییــە بگــرن ،دەیانتوانــی النیكــەم دەبابــەی ئابڕامــز نەدەنــە دەســت حەشــد
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لــە دژی پێشــمەرگە ،بــەاڵم نەیانكــرد .هەڵوێســتی ئەمەریكاییــەكان بــە تایبــەت
باڵیــۆزی ئەمەریــكا لــە بەغــدا هێنــدەی تــر نەیارانــی كوردســتانی هــان دابــوو بــۆ
ئــەوەی نەفیرعــام دژی هەرێــم ئەنجــام بــدەن.

ڕۆژی 17ـــی ئۆكتۆبــەر باڵیــۆزی ئەمەریــكا لــە بەغــدا ،دۆگاڵس ســڵێامن پەیامێكــی

بــۆ ئێمــە ناردبــوو بــەو دەقــە كــە "دنیــا گــۆڕاوە ،ئیمــڕۆ دوێنــێ نییــە ،پێویســتە بــە
خۆتانــدا بچنــەوە" .لــە دوای داگیرکردنــی كەركــووك و ناوچەكانــی تــر و ئاوارەبوونــی

دەیانهــەزار هاوواڵتــی ،تــاوان و پێشــێلكاریی بەرفــراوان لــە الیــەن هێزەكانــی
حەشــدەوە بەرانبــەر خەڵــك لــە كەركــووك و دوز ئەنجــام دران .عەبــادی و ســەركردەكانی

حەشــد تووشــی غروورێكــی وا ببــوون دۆخەكەیــان بــە دەرفــەت زانــی بــۆ ئــەوەی
پەالمــاری هەرێــم بــدەن و بــە حیســابی خۆیــان هەولێــر و دهۆكیــش بگــرن و،
بــە قســەی خۆیــان ســەرانی ڕیفرانــدۆم لــە دار بــدەن و خەڵكــی ناپاكیــش بكەنــە

دەمڕاســت و نوێنــەری كــورد .مــن لــە بنەڕەتــدا دژی شــەڕكردن بــووم ،بــەاڵم كــە كار

بگاتــە ئــەوەی ئیــرادەی خەڵكــی كوردســتان بشــكێنن ،دەبوایــە بەرگــری لــە ئیــرادەی

گەلەكەمــان بكرێــت .ئــەوە بــوو لــە ڕۆژی بیســتی ئۆكتۆبــەری  2017هێزەكانــی
حەشــد و عەبــادی چانســی خۆیــان تاقیــی كــردەوە و ویســتیان بــەرەو هەولێــر

پێشــڕەوی بكــەن .كــە ئێمــە زانیــان ئــەوان پیالنــی لەناوبــردن و داگیركردنــی
هەرێمیــان لەســەردایە ،ئیــدی بڕیــاری مقاوەمــەی سەرتاســەریامن دا و لــە ڕۆژی

بیســتی ئۆكتۆبــەر و لــە پــردێ ،پێشــمەرگە قارەمانێتیــی مەزنــی تۆمــار كــرد و هێرشــی

حەشــد و هێزەكانــی عێراقــی تێــك شــكاند.

بــۆ یەكەمیــن جاریــش لــە مێــژوودا تانكــی ئابرامــزی ئەمەریكایــی كە لــە الیەن حەشــدی
شــەعبییەوە بــە كار هێــرا ،بــە دەســتی هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان تێــك شــكێندرا.
پــاش ئــەو ســەركەوتنە گەورەیــە ،وەاڵمــی پەیامەكــەی دۆگاڵس ســڵێامنی باڵیــۆزی
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ئەمەریكاییــم نــاردەوە و گوتــم ،كــە بــە جەنابــی باڵیــۆز بڵێــن" :ئەمــڕۆ دوێنــێ نییــە و
ســبەینێیش وەک ئەمــڕۆ نابێــت ".بەرخودانــی پێشــمەرگە لــە هەمــوو بــەرەكان بــەردەوام
بــوو هەتــا لــە 26ـــی ئۆكتۆبــەر لــە بــەرەی مەحموودیــە و ســحێال ،هێزەكانــی
عێراقــی و حەشــد بــە هاوكاریــی هێزەكانــی ئێرانــی و حیزبوڵــای لوبنــان و بــە
فەرماندەیــی ڕاســتەوخۆی ئەفســەرێكی پاســداری ئێرانــی بــە نــاوی ســەیدموختار
(كــە لــەو شــەڕەدا برینداریــش بــوو) ،بــە مەبەســتی گرتنــی پیشــخابوور پەالمــاری
ســەنگەرەكانی پێشــمەرگەیان دا ،بــەاڵم دووچــاری شكســتێكی زۆر گەورە بوونەوە .شــەڕی
ســحێال یەكێكــە لــە گەورەتریــن نەبەردییەكانــی مێــژووی نوێــی گەلــی كوردســتان .ئــەو
شكســتە گۆڕانــی بەســەر هاوكێشــەكاندا هێنــا و دانوســتان دەســتی پــێ كــرد .عەبــادی
هێشــتا هــەر لووتبــەرز و مەغــروور بــوو و ئامــادەی دانوســتانی سیاســی نەبــوو ،داوای
ئــەوەی دەكــرد كــە تیمــە فەنییــە ســەربازییەكان دانوســتان بكــەن.
لــە یەكــەم گــەڕی دانوســتاندا نوێنەرانــی هێــزە عێراقییــەكان و نوێنــەری ســوپای

پاســداران و حیزبوڵــای لوبنــان ئامــادە ببــوون .لــە دانوســتانەكاندا عێراقییــەكان

بەپێــی قســە و فەرمانــی نوێنەرانــی ئێــران و حیزبوڵــا دەجوواڵنــەوە .ئەمــە لــە
ڕاســتیدا ئەوپــەڕی ســووكایەتیكردنی عەبــادی بــوو بــە ســەروەریی عێــراق كــە
خەڵكــی بیانــی بێــت و بڕیــار لەســەر دیاریكردنــی هێڵەكانــی تەمــاس بــدات .بۆیــە

بڕیــارم دا چیــر تیمــی دانوســتانكاری ئێمــە لەگەڵیانــدا دانەنیشــن.
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وتەی كۆتایی
لــە شــازدەی ئۆكتۆبــەردا ناحەزانــی گەلــی كوردســتان نیــازی ئەوەیــان هەبــوو

ئەگــەر بۆیــان بكرێــت ئەزموونــی هەرێمــی كوردســتان لەنــاو بــەرن .خۆڕاگریــی
خەڵكــی كوردســتان و پێشــمەرگە ڕێگــەی لــەوە گــرت ئــەم پیالنــە ســەر بگــرێ.
بــەاڵم هەتــا عەقڵیەتــی نكۆڵیــكاری و شــۆڤێنیەت لــە عێراقــدا جــێ پێــی هەبــێ،
هەڕەشــە بــۆ ســەر مــاف و داوا ڕەواكانــی گەلــی كوردســتانیش بەردەوامیــی هەیــە.

گەلــی كوردســتان خاوەنــی دۆزێكــی ڕەوای نەتەوەیــی و مێژوویــی و دەســتوورییە و
هیــچ ڕووداو و بەربەســتێك ناتوانــێ لــە ڕەوایەتیــی ئــەو دۆزە كــەم بكاتــەوە ،گەلــی

كوردســتان بــە ئومێــد و هێــزەوە پێداگیــری لــەو دۆزە دەكات.

ســەرباری دڕندەیــی و تاوانەكانــی حكوومەتەكانــی عێــراق لــە دژی كــورد ،بــەاڵم

بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی كــورد بــە درێژاییــی مێــژووی خەباتــی خــۆی ،ڕێــی نــەدا
ئــەو ناكۆكییــە سیاســییەی كــە لەگــەڵ سیســتمی سیاســی و دەوڵەتــی عێراقــدا

هەیبــووە ،ببێتــە ناكۆكیــی نەتەوەیــی و تایەفــی نێــوان گەلــی كوردســتان و خەڵكــی
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عێــراق و نەیهێشــت ناكۆكییــەكان بــۆ نــاو جەمــاوەر شــۆڕ ببنــەوە .ئــەو ڕوانگایــەی

بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی كــورد لــە هەمــوو قۆناغــەكان و لــە ئێســتا و داهاتوویشــدا
هەیــە ،كــە لــە هەمــوو دۆخێكــدا برایەتیــی كــورد و عــەرەب نابــێ تێــك بچێــت.

لــە دوای قۆناغــی  2003حوكمڕانــە تازەكانــی عێــراق مێــژووی خوێنــاوی و پــڕ

لــە نكۆڵیكاریــی عێراقیــان لــە یــاد كــرد .ئــەو مێــژووە دوورودرێــژەی ،كــە پــڕە لــە
فرمێســك و خوێنــی گەالنــی عێــراق ،دەكــرا ببێتــە وانەیەكــی زۆر بــاش بــۆ ئــەوەی
دەســتەاڵتدارانی عێــراق لــە دوای 2003وە ،بــۆ چەســپاندنی بنەماكانــی شــەراكەت و

پێشــكەوتن و پێكەوەژیانــی نێــوان پێكهاتەكانــی عێــراق کەڵکــی لــێ وەرگــرن .بــەاڵم
نــەك تەنیــا پەندیــان وەرنەگــرت ،بگــرە خراپرتیشــیان كــرد .بــە داخــەوە كاریــان بــۆ

ئــەوە كــرد كــە ناكۆكییــە سیاســییەكان دابەزێننــە نێــو ڕای گشــتی و جەماوەر و شــێوەی

ناكۆكیــی نەتەوەیــی و تایەفــی وەرگــرن .ئەمــە هەڵەیەكــی یەكجــار گــەورە و مەترســیدار
بــوو و لێكرتازانــی لــە نێــوان پێكهاتەكانــی عێراقــدا دروســت كــرد .زەبرێكــی گــەورە

بــوو لــە پێكەوەژیــان و برینێكــی قووڵیشــی لەســەر جەســتەی عێــراق دروســت كــرد،
كــە چاكبوونــەوەی زەحمەتــە و كاتــی زۆری دەوێــت .ڕژێمەكانــی پێشــووی عێــراق

نەیانتوانــی ناكۆكییــە سیاســییەكان بكەنــە ناكۆكیــی جەمــاوەری و نەتەوەیــی و
تایەفــی ،بــەاڵم لــە دوای 2003وە حوكمڕانــە نوێیەكانــی عێــراق ئەمەیــان كــرد.

ئێســتا بەداخــەوە لــە بــری ئــەوەی برینەكانــی گەلــی كوردســتان ســاڕێژ بكــەن،
دۆخێکــی وایــان خوڵقانــدووە ،ئــەوەی دژایەتیــی زیاتــری مافەكانــی گەلــی كوردســتان
بــكات ،پێگــەی زیاتــری دەســت دەكەوێــت .دژایەتیكردنــی مافــە ڕەواكانــی گەلــی
كوردســتان دەكەنــە مــاددەی بانگەشــەی سیاســی و هەڵبــژاردن .ڕۆژانــە لــە بابەتــی
بودجــە و میزانیــەدا وەك منــەت بــە چــاوی خەڵكــی كوردســتاندا دەدەنــەوە كــە هەرێــم
بودجــەی عێــراق دەبــات .ئــەوە لــە حاڵێكدایــە كــە دەوڵەتــی عێــراق بــە نــەوت و

120

ســامانی كوردســتان بووەتــە دەوڵــەت .لەســەر دەوڵەتــی عێــراق پێویســتە قەرەبــووی
خەڵكــی كوردســتان بــكات و بودجــەش بنێرێــت .دەوڵەتــی عێــراق ناچــارە ئــەوە بــكات،
چونكــە گەلــی كوردســتانی قــڕ كــردووە و تاوانــی ئەنجــام داوە .زۆر باشــیش دەزانیــن
كــە لەنــاو سیاســەمتەدارانی عێراقیــدا زۆر كەســن هــەن كــە لەگــەڵ ئــەو دوژمنــداری و
زبرییــەدا نەبــوون كــە حكوومەتــی عێراقــی لــە دژی گەلــی كوردســتان ئەنجامــی دا و
تێگەییشــتنیان بــۆ دۆزی ڕەوای گەلەكەمــان هەیــە.
هەرێمــی كوردســتان ســەرباری بوونــی كەموكــوڕی ،بــەاڵم لــە ڕووی ســەقامگیری و

ئاســاییش و بووژانــەوە و ئاوەدانــی هەنــگاوی زۆر گــەورەی بڕیــوە .بەغــدا نەیتوانــی

وەك هەرێــم ســەركەوتن بــە دەســت بهێنێــت و حوكمڕانانــی بەغــدا كــە خۆیــان
نەیانتوانــی پێشــكەوتن و بووژانــەوە بــۆ گەلــی عێــراق بــەدی بهێنــن ،ئێرەییــان بــە

خەڵكــی كوردســتان دەبــرد و هەوڵیــان دا پێشــكەوتن و گەشــەی هەرێــم ڕابگــرن.
بەشــە بودجــەی هەرێــم  %17بــوو بــەاڵم هیــچ كات ڕێگەیــان نــەدا ئــەوە بەشــە وەك
خــۆی بێــت و تەنیــا  10بــۆ  12لــە ســەددی بودجەیــان بــۆ هەرێــم دەنــارد هەتــا كار

گەییشــتە ئــەوەی هەموویــان بــڕی .هەرێمــی كوردســتان لەگــەڵ ئــەوەی بــە هــۆی
بڕینــی بودجــە لــە الیــەن بەغــدا و شــەڕی داعــش و دابەزینــی نرخــی نــەوت تووشــی

گرفتــی گــەورەی ئابــووری بــوو بــەاڵم حكوومەتــی عێراقــی لــە ســااڵنی ڕابــردوودا
 800ملیــار دۆالر داهاتــی هەبــووە.

پرســیار ئەوەیــە ئــەو هەمــوو داهاتــە بــۆ كــوێ ڕۆییشــت و لــە چــی ســەرف كــرا؟ 60

ملیــار دۆالر بــۆ باشــكردنی دۆخــی كارەبــای عێــراق تەرخــان كــراوە كەچــی دیــار نییــە

ئــەو پارەیــە لــە كوێیــە و لــە چــی ســەرف كــراوە .ئــەو هەمــوو داهاتــە لــە بــری ئــەوەی
بــۆ خزمەتگــوزاری و بووژانــەوە بــە كار بهێرنێــت لــە دزی و گەندەڵــی و بێســەروبەریدا
بــە هــەدەر ڕۆییشــت .بــە داخــەوە بەشــێكی سیاســییەكانی عێــراق دەیانــەوێ ئــەو
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فەشــەلهێنانەی خۆیــان لــە بەڕێوەبردنــی واڵت بــە پەالمــاردان و بــە تاوانبارزانینــی

هەرێمــی كوردســتان بشــارنەوە .ســاڵی  2019نوێنەرانــی پارێزگاكانــی موســەننا و
بەســڕا ســەردانیان كــردم .ئــەوان باســی نەبوونــی خزمەتگــوزاری و بەشــخوراویی

خۆیــان و ڕێــژەی بــەرزی هەژاریــی دانیشــتوانی ئــەو پارێزگایــە و پارێزگاكانــی
باشــووریان كــرد .زۆر نیگــەران بــووم كــە حكوومەتــی عێراقــی ئــەو هەمــوو داهاتــەی
لەبــەر دەســت بــووە بــەاڵم خەڵكــی عێــراق لــە نــەداری و بــێ خزمەتگوزاریــدا بژیێــن.

هــەر ئــەوەش وا دەكات ئێمــە زیاتــر هــان بدرێیــن بــۆ ئــەوەی هــاودەرد بیــن لەگــەڵ
برایامنــان لــە باشــوور و ناوەنــدی عێــراق و بــەردەوام بیــن لــە پەیوەندیــی برایانــەی

نێــوان دوو گــەل .بــە دڵنیاییــەوە ناكۆكیــی سیاســیی و ئــەدای خراپــی حوكمڕانانــی

عێــراق هیــچ كاریگەرییــەك لەســەر برایەتــی و پەیوەندییەكانــی نێــوان گەلــی
كوردســتان و گەالنــی عێراقــدا نابێــت.

تەنیــا ڕێگــە بــۆ چارەكردنــی كێشــەكانی عێــراق و نەهێشــتنی گرفتەكانــی نێــوان

هەرێــم و بەغــدا ،تاكــە ڕێگــە بــۆ گەییشــن بــە پێشــكەوتن و ئاشــتی ،وازهێنانــە

لــە عەقڵیەتــی شــۆڤێنی و ،گرتنەبــەری فەرهەنگــی یەكرتقبووڵكردنــە .ئەگــەر وەك
قۆناغەكانــی ڕابــردوو دەســتەاڵتدارانی عێــراق نەمانــی گەلــی كوردســتانیان بوێــت،
ئــەوا بــە دڵنیاییــەوە گرفتــەكان هێنــدەی تــر قووڵــر دەبنــەوە و ئــەم دۆخــە بــەردەوام

دەبــێ و ئــەو واڵتــە هــەر لــە قەیرانــدا دەمێنێتــەوە .گەلــی كوردســتان وەك هەمیشــە بــە

گیانێكــی برایانــە و دۆســتانە خوازیــاری چــارەی ئاشــتیانەیە بــۆ هەمــوو گرفتــەكان.
ڕیفرانــدۆم دەســتكەوتێكی نەتەوەیــی و نیشــتیامنیی گــەورە بــوو بــۆ گەلــی

كوردســتان .ڕیفرانــدۆم ســەركەوت ،چونكــە زۆرینــەی خەڵكــی كوردســتان بــە بەڵــێ

دەنگیــان پێــی دا .ڕیفرانــدۆم ئــەوكات شكســتی دەخــوارد كــە دەنگــی (نــا) زیاتــر بــا و
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خەڵكــی كوردســتان داوای ســەربەخۆیی نەكردبــا .دەنگــی حــەق و دادخوازیــی گەلــی

كوردســتان ســەركەوت و ئێســتا هەمــوو جیهــان دەزانــێ داخوازیــی ڕاســتەقینەی

گەلــی كوردســتان چییــە .لــە هەمانكاتیشــدا ڕیفرانــدۆم هەڵگــری وانــەی زۆر گــەورە و
پڕبەهایــە بــۆ گەلــی كوردســتان و نەوەكانــی داهاتــوو .یەكێــك لــە وانــەكان ئەوەیــە

ئەگــەر خــۆت نەبــی و خــۆت پشــت بــە خــۆت و خەڵكــی خــۆت و تواناكانت نەبەســتی،
بــە نەبــوو حیســابیت.

لــە ڕەفتــار و هەڵوێســتی كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی لەمــەڕ ڕیفراندۆمــی كوردســتاندا

بــە ڕوونــی دەركــەوت ،ئــەوەی لــە پێوەندییــە نێودەوڵەتییەكانــدا جووڵــە بــە هاوكێشــە و
شــتەكان دەكات پڕەنســیپ و بنچینــەی مــاف و دادپــەروەری نییــە ،بەڵكــو لۆژیكــی

هێــز و بەرژەوەندیخوازییــە .بینیــان هەموویــان دژ بــە دەنگــی ڕەوای خەڵــك

وەســتابوونەوە ،بــەاڵم كەســیان ڕێگــری ئــەوەی نەكــرد كــە لــە دژی كوردســتان
چــەك و زەبروزەنــگ و ئابڵۆقەیــان بــەكار هێنــا .هەڵوێســتی زۆرێــك لــەو واڵتانــەی

بــە جیهانــی ئــازاد و بــە كۆمەڵــگای دیموكــرات و خــاوەن پرەنســیپ نــاوزەد كــراون،

یــان هەڵوێســتێكی الواز و لــەرزۆك ،یــان بێدەنــگ و بێهەڵوێســت بــوون ،یاخــود
هەڵوێســتێكی شــەرمن و بێكاریگەریــان هەبــوو .ژمارەیەکــی کەمیشــیان هەڵوێســتیان
هاوســەنگ بــوو.

بــە پێویســتی دەزانــم سوپاســی بــێ پایانــی خــۆم ئاراســتەی هەڵوێســت و
گەرموگــوڕی و پشــتیوانیی گەلــی كــورد بكــەم لــە پارچەكانــی تــر و هەمــوو ئــەو
كوردانــەی لــە دەروەی كوردســتان كــە پشــتیوان و هاوســۆزی داوا ڕەواكانــی خەڵكــی
هەرێمــی كوردســتان بــوون .ئامۆژگارییــم بــۆ هەمــوو تاكێكــی كــورد و هەمــوو

سیاســییەكی كــورد لــە بابەتــی مافــە ڕەواكانــی گەلەكەمانــدا ئەوەیــە ،كــە هیــچ كات
پشــتی خۆتــان بــە الیــەک گــەرم نەكــەن .جیهــان ،جیهانــی بەرژەوەندییەكانــە .ئەگــەر
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بەرژەوەندییــان لەگــەڵ كــورد بگونجــێ ئــەوا دەبنــە دۆســت و ئەگــەر بەرژەوەندییــان

نەگونجــێ پشــتتان تــێ دەكــەن و ناتانناســن .بۆیــە تەنیــا پشــت بــە خــودا و پشــت

بــە خۆتــان ببەســن .ئەگــەر پێشــمەرگەی خۆمــان هەبێــت و هێــزی خۆمــان هەبێــت،
كوردســتان دەتوانــێ خــۆی بپارێزێــت .ئەگــەر بێهێــز بیــن ناپارێزرێیــن و لەناویشــان
دەبــەن .لــە ڕیفراندۆمــدا ئاســتی ڕق و بوغــز و دوژمنكاریــی نەیارانــی كوردســتان و

هەنــاو و ناخــی خەڵكــی شــۆڤێنی و دڵــڕەش زیاتــر دەركــەوت و ڕوونیــش بــووەوە ،كــە

ئــەوان هەرگیــز پەندیــان لــە مێــژوو وەرنەگرتــووە.

ڕەنگــە هەنــدێ الیــەن لــە دەرەوەی هەرێمــی كوردســتان دڵــی خۆیــان بــەوە خــۆش

بكــەن و وا لێكــی بدەنــەوە كــە بەهــۆی چەواشــە و میدیــا و چــەك و پــارەی هەنــدێ

كەســی بــێ پرەنســیپ و خاكفرۆشــی نــاو كــوردەوە دەتوانــن وا لــە گەلــی كوردســتان
بكــەن دەســتبەرداری بەهــا و ئامانجەكانــی خۆیــان بــن ،ئــەوە زۆر بــە هەڵــەدا چوونــە.

لــە بەرانبــەر ئەمانــەدا بــە ملیۆنــان گەنجــی كــورد هــەن كــە بڕوایــان بــە بەهــا و ئامانجــە
بــااڵكان هەیــە و كەرامــەت و شــكۆی گەلەكەیــان دەپارێــزن.

ڕیفرانــدۆم تــاوان نەبــوو و گەلــی كوردســتانیش كــە دەنگــی دا ،تاوانــی ئەنجــام

نــەداوە .ئــەوەی گەلــی كوردســتان ئەنجامــی دا پێچەوانــەی دەســتوور نەبــوو.
دیپاچــەی دەســتووری عێــراق ئــەو مافــەی بــە گەلەكەمــان داوە .لــە دیپاچــەی

دەســتووری عێراقــدا زۆر بــە ڕوونــی هاتــووە كــە "پابەندبــوون بــەم دەســتوورە

پارێــزگاری لــە یەكگرتنــە ئارزوومەندانەكــەی عێــراق دەكات بــە گــەل و ســەرزەمین و

ســەروەرییەكەیەوە" .ئەوانــە تاوانبــارن كــە دەســتووریان پێشــێل كــرد و وەاڵمــی

دەنگــی حــەق و ئاشــتیانەی گەلێكــی مەزڵوومیــان بــە چــەك و ناپاكــی دایــەوە.
زمانــی چــەك و خۆســەپاندن و ناپاكییــش هەرگیــز ســەركەوتن بــە دەســت ناهێنێــت.
ئەوانەشــی لەبەرانبــەر دەنگــی ئاشــتیانەی گەلــی كوردســتان هــەروەك قۆناغەكانــی
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ڕابــردوو دەســتیان بــۆ چــەك و شــەڕ و زەبروزەنــگ بــرد ،دەركــەوت كــە وانەیــان لــە

مێــژوو وەرنەگرتــووە .ئــەوان بــەر لــەوەی زوڵــم لــە گەلــی كوردســتان بكــەن ،زوڵمیــان
لــە خۆیــان و واڵتەكانیشــیان كــردووە .كێشــەی گەلــی كوردســتان كێشــەیەكی ڕەوای

سیاســی و جیۆگرافــی و نەتەوەیــی و مێژوویــی و یاســاییە ،ســەد ســاڵە هەمــوو جــۆرە
چەكێكیــان بــۆ لەناوبــردن و تێكشــكاندنی ئیــرادەی گەلــی كوردســتان و نەهێشــتنی
دۆزی ڕەوای گەلــی كــورد بــە كار هێنــاوە ،كەچــی گەلــی كوردســتان هــەر مــاوە .نــە

ئــەوان توانیویانــە كــورد لــە نــاو ببــەن و نــە كوردیــش توانیویەتــی ئــەوان لەنــاو ببــات.
ئێمــە دیالــۆگ و چــارەی ئاشــتیانە و برایەتیــان ویســتووە و ،دەمانــەوێ كێشــە

نەمێنــن و گەالنــی ناوچەكــە لــە ئاشــتییدا بــەرەو پێشــكەوتن و بووژانــەوە هەنــگاو
بنێــن .پێــان وایــە بــە ئینكاركردنــی مافــی گەلــی كوردســتان و شــەڕ ،كێشــەكان چــارە

ناكرێــن .چ پێكــەوە بیــن یــان پێكــەوە نەبیــن پێویســتە ڕێزگرتــن و لێكتێگەییشــن لــە
نێوامنانــدا هەبێــت.

كەچــی ئــەوان نــەك تەنیــا كێشــە چــارە ناكــەن ،بەڵكــو قووڵرتیشــی دەكەنــەوە و

بەبــێ ئــەوەی چارەیــان بکــەن گرفتــەكان بــۆ نەوەکانــی ئایینــدە دەگوازنــەوە .ئەمــە

هەڵــە و ســتەمێكی گەورەیــە كــە بەرانبــەر ئاشــتی و پێكەوەژیــان و ســەقامگیری
دەكرێــت .لەگــەڵ ئەوەشــدا كــە لــە ژیانــی گەالنــدا نشووســتی و ســەركەوتن هەیــە،
بــەاڵم خەبــات و وەســتانەوە دژی ســتەمكاری و شــۆڤێنیزم و ڕەگەزپەرســتیش هــەر

بــەردەوام دەبێــت ،چونكــە ئەمانــە هەموویــان لــە دژی رسووشــتی مرۆڤایەتیــن ،گەلــی
كوردســتان دەیەوێــت بەشــێك بێــت لــە مرۆڤایەتــی نــەك لــە ســتەمكاری.
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ڕەهەندە دەستووری و یاســاییەكانی ڕیفراندۆمی
ســەربەخۆییی هەرێمی كوردستان
لە ئامادەكردنی:

دەســتەی ڕاوێژكاری لە فەرمانگەی یاســاییی پارتیی دیموكراتی كوردستان
بەختیار حەیدر
د .عەبدولفەتــاح عەبدولڕەزاق
د .كاوان ئیسامعیل

د .چواس حەسن
د .عەبدولحەکیــم خەرسۆ

پێشەکی
ڕیفراندۆمــی گەلــی کوردســتان لــە عێــراق کــە لــە ٢٠١٧/٩/٢٥
لەبــارەی دیاریکردنــی مافــی چارەنووســی گەلــی کوردســتان بەڕێــوە
چــوو ،ھەنگاوێکــی گــەورەی مێژوویــی بــوو بــۆ کوردســتانیان لــە ھەمــوو
شــوێنێکی جیھــان ،لــە ھەمانکاتــدا ســەدایەکی ناوچەیــی و جیھانیــی
گەورەشــی لەســەر ئاســتە ھەرەبااڵکانــی سیاســی و دیپلۆماســی لــێ
کەوتــەوە ،بــە شــێوەیەک شانبەشــانی ھەڵوێســتە سیاســییەکانی دەوڵەتــان،
گفتوگــۆ ســەرەتاییە زانســتی و فیکریەکانیشــی لەبــارەی پرەنســیپی مافــی
دیاریکردنــی چارەنــووس ســەرلەنوێ گەشــاندەوە ،وەک ئایــا کــێ مافــی
دیاریکردنــی چارەنووســی ھەیــە؟ ئــەو پرەنســیپە بــۆ ھەمــوو گەالنــە یــان
تەنھــا ئەوانــەی لەژێــر دەســتەاڵتی داگیــرکاردا بــوون؟ لــە چ کاتێکــدا
دەکرێــت ئــەو مافــە پێــڕۆ بکرێــت؟ و ،گەلێــک پرســیاری دیکــەش .لەالیەکــی
دیکەشــەوە لەســەر ئاســتی ناوخــۆی عێــراق و دەســتووری ،جارێکــی دیکــە
بابەتــی دەســتووریبوون و نەبوونــی ڕیفراندۆمەکــەی توونــد کــردەوە ،بــەوەی
ئایــا ئــەو ڕیفراندۆمــە بنەمایەکــی دەســتووریی ھەبــوو؟ جێبەجێکــردن و
نەکردنــی دەســتوور چ پێوەندیــی بــەو مافــەوە ھەیــە؟ ئــەوە ســەرەڕای ئــەوەی کــە
لێکەوتــە و پەرچەکردارەکانــی دامــەزراوە فیدراڵییــەکان لەســەر ئاســتەکانی
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دامــەزراوەی یاســادانان و جێبەجێکــردن و دادوەری لەھەمبــەر ڕیفراندۆمەکــە و
گەلــی کوردســتان تــا ئــەوەی لــە ١٦ی ئۆکتۆبــەری ھەمــان ســاڵدا ھێرشــی
ســەربازیی بــە دوای خۆیــدا ھێنــا ،ئــەوە دەخوازێــت کــە ھەڵســەنگاندنێکی
یاســاییان بــۆ ئەنجــام بدرێــت تــا دیــاری بکرێــت کــە ئایــا لــە چوارچێوەیەکــی
ئاســاییدا ھاتبــوون یــان پەرچەکردارێکــی توونــد و بــێ پاســاو بــوون؟
لــەو ســۆنگەیەوە ئــەم ڕاپۆرتــە ھــەوڵ دەدات تیشــک بخاتــە ســەر ئــەو
ســێ الیەنــە ســەرەکییەی لــە ســەرەوە ئاماژەمــان پێیــان دا لــە ڕێــگای ئــەم
بەشــانەى خــوارەوە:

بەشی یەكەم

مافــی دیاریکردنی چارەنووســی گەلی کورد لە چوارچێوەی
یاســای گشتیی نێودەوڵەتیدا
تــەوەری یەکــەم :مانــا و پەرەســەندنی چەمکــی مافــی دیاریکردنــی
چارەنــووس
بــە درێژاییــی ســەدەكاىن هــەژدە و نــۆزدە ،مافــی دیاریكــردىن چارەنــووس وەك
مافێــى گــەالن لــەوەى كــە ئازادانــە بــارى سیاســیی خۆیــان دیــارى بكــەن ،ڕۆڵێــى
بەرچــاو و كاریگــەرى لەســەر كۆمەڵــگاى نێودەوڵــەىت بــووە .لەوەشــەوە ،بەڵگەنامــەى
جــاڕداىن ســەربەخۆییی ئەمەریكایــش ئامــاژەی بــەو پرەنســیپە كــردووە ،هەروەهــا
شــۆڕىش فەڕەنســایش جارێــى دیكــە لــە جاڕنامــەى مافــەكاىن مــرۆڤ و هــاوواڵىت
فەڕەنســاییدا لــە ســاڵى  1789جەختــى كــردەوە لەســەر مــاىف گــەالن لــە دیاریكــردىن
چارەنووســیاندا .1
 -1د.مسعد عبدالرحمن زيدان قاسم :تدخل األمم املتحدة يف النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل،
دار الجامعة الجديدة للنرش :االسكندرية ،2003 ،ص.301
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لــە ســەرەتاى ســەدەى نــۆزدەدا گەلێــك لــە نووســەرە ئەڵامنیاییــەكان جەختیــان
كــردەوە لەســەر ئــەوەى ئوممــەت یەكێتیێــى رسووشــتییە و مــاىف ئــەوەى هەیــە كــە
سیســتم و دامــەزراوە تایبەتــە سیاســییەكاىن پێــش بخــات بەبــێ كاریگەریــی یــان
ڕێگریــی گــەالىن دیكــە ،لــە جیهانــی سیاســیدا مــاىف ئەوەیــان هەیــە كــە كەســایەتیى
نیشــتیامنیی تایبــەىت خۆیــان دەرببــڕن .بۆیــە هــەر ئوممەتێــك پێویســتە كــە
دەوڵــەىت نەتەوەییــی ( )Nation-Stateســەربەخۆی هەبێــت .2
بــەاڵم لەســەر ئاســتى پێوەندییــە نێودەوڵەتییــەكان ،بــۆ یەكەمیــن جــار پرەنســیپى
مــاىف گــەالن لــە دیاریكــردىن چارەنووســیاندا لەالیــەن ســەرۆىك ئەمەریــكا ،وودرۆ
ویڵســن ( )Woodrow Wilsonلــە ســاڵى  ،1918لــە چــواردە پرەنســیپەكەیدا بــاس
كــراوە .لــە پەیامننامــەكاىن دواى یەکــەم جەنگــى جیهانیــدا ڕاســتەوخۆ جێگایــەك
بــۆ پرەنســیپى مــاىف گــەالن لــە دیاریكــردىن چارەنووســیاندا نەكرایــەوە .تــا لــە دواى
دووەم جەنگــى جیهانــی لــە ئامانجــەكاىن نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا لــە بڕگــەى دووەم
مــاددە ( )1و مــاددەى ( )55و مــاددەى ()56ى بەڵگەنامەكەیــدا بــۆ یەكەمیــن جــار لــە
بەڵگەنامەیــەىك نێودەوڵەتیــدا جێــگاى پرەنســپەكە كرایــەوە.
جێــگاى ئامــاژە پێكردنیشــە كــە پرەنســیپەكە بەرەبــەرە لــە ڕێــى گەلێــك لــە بڕیــار و

جاڕنامــە نێودەوڵەتییەكانــەوە پــر چەســپا ،بڕیــارى (1514 )XVى ســاڵى 1960
كۆمەڵــەى گشــتیى نەتــەوە یەكگرتووەكانیــش ،كــە بــە (بڕیــارى نەهێشــتنى ئیســتعامر)

نــارساوە لەوبارەیــەوە دەرچــوو ،ســەرەڕاى ئــەوەى كــە لــە مــاددەى یەكەمــى هــەردوو
پەیامننامــەى نێودەوڵەتیــی مافــە مــەدەىن و سیاســییەكان( )ICCPRو مافــە كولتــوورى و
كۆمەاڵیــەىت و ئابوورییــەكان ( )ICESCRجێــگا و بایەخێــى تایبەتــی پــێ دراوە.

2- See: Thomas D. Musgrave. Self Determination and National Minorities. Oxford
University Press: New York، First Published 1997،First Issued In Paperback: 2000. p. 5.
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لەوەشــەوە پرەنســیپى مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس لــە تەنیــا پرەنســیپێىك

سیاســییەوە گــۆڕدرا بــۆ پرەنســیپێىك یاســایی ،هەروەهــا ڕاى بەهێــزی زانایانیــش

ئەوەیــە كــە مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس بووەتــە ڕێســایەك لــە ڕێســا بەرفەرمانەكان
(القواعــد االمــرە) ،بــە شــێوەیەك كــە دەكرێــت داواكاری و پابەندیــی یاســاییى
ناوخۆیــی و نێودەوڵــەىت دروســت بــكات .هەڵبــەت ناكرێــت تەنانــەت بــە ڕێكکەوتنیــش
ســەرپێچیى لــێ بكرێــت ،مەگــەر بــە ڕێســایەىك بەهێــزى لــە رسووشــتى خــۆى
نەبێــت .3لەبــارەى نــاوەرۆىك مــاىف دیاریكــردىن چارەنووسیشــەوە ،بــە تێپەڕبــووىن

كات گۆڕانــكاری لــە ڕووى نــاوەرۆك و مانــاوە بەســەردا هاتــووە .كــە دەكرێــت بــەوە

ئامــاژەى بــۆ بكرێــت كــە بریتییــە لــە توانــاى گەلێــك یــان كەمینەیــەك ،ئازادانــە لــە
بــوارى پێوەندییــە نێودەوڵەتییەكانــدا بــژاردەى ســەربەخۆیی یــان یەكگرتــن لەگــەڵ
دەوڵەتیــى تــردا هەڵبژێرێــت .یــان ئامــاژە بێــت بــۆ مــاىف هاوواڵتیــاىن واڵتێــك لــە
بەشــداریكردن لــە پڕۆســەى دروســتكردىن بڕیــار لــە واڵتەكەیانــدا.

ئایــا مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس تەنهــا بــۆ یــەك جــار لەالیــەن
گەلــەوە پێــڕۆ دەكرێــت؟
پێویســتە ئــاگادارى ئــەوە بیــن كاتێــك گەلێــك مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووىس
خــۆى پێــڕۆ دەكات ،وەك مانــەوەى لــە چوارچێــوەى دەوڵەتێكــدا ،مانــاى ئــەوە
ناگرێتــەوە كــە ئــەو گەلــە لــە داهاتــوودا بێبــەش دەبێــت لــە هەڵبــژاردىن شــێوازێىك
دیكــەى مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس ،وەك هەڵبــژاردىن ســەربەخۆیی لــە
داهاتــوودا .ئەمــەش چونكــە مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس مافێكــە كــە بــە
تێپەڕبــووىن كات و بەكارهێنــان لــە كار ناكەوێــت .بــۆ منوونــە پێڕۆکردنــی مــاىف
دیاریكــردىن چارەنــووس لەالیــەن گەلــی تەیمــوورى ڕۆژهــەاڵت لــە ســاڵى  1974لــە
 -3الدكتور إبراهيم محمد العناين ،القانون الدويل العام ،ط ،5دار النهضة العربية :القاهرة،2005-2004 ،
ص.414
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ڕێگــەى ڕیفراندۆمێكــەوە كــە لەژێــر سەرپەرشــتیى نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا ئەنجــام
درا و ،تێیــدا گەلــی تەیمــوورى ڕۆژهــەاڵت چارەنووســی چوونەپــاڵ ئەندەنووســیاى
هەڵبــژارد ،بــەاڵم ئــەوە نەبــووە هــۆى ئــەو مافــەى بفەوتێــت ،بەڵكــو ســاڵى 1999
جارێــى دیكــە چارەنووســی خــۆی دیــارى كــردەوە ،ئەمجارەیــان بــە ســەربەخۆبوون
لــە ئەندەنووســیا  .4هەروەهــا گەلــی كــورد لــە ســەرەتاى شــۆڕىش ئەیلوولــەوە لــە
ســاڵى  ،1961شــێوازى ئۆتۆنۆمــى لــە چوارچێــوەى عێراقێــى دیمۆكراســیدا
هەڵبــژارد ،بــەاڵم بــە ناهتنــەدى مافــەكان و ئامانجــەكاىن بەپێــی ئــەو شــێوازە،
داواكاریــى خــۆى گــۆڕی بــۆ شــێوازى فیدراڵــی كــە لــە پارلەمــاىن هەڵبژێــردراوى
كوردســتاندا لــە ســاڵى  1992بڕیــارى لەســەر درا.
تەوەری دووەم :ئەوانەی ئەو مافە دەیانگرێتەوە (أصحاب الحق يف تقرير املصري):

ئــەو بەڵگەنامانــەى لــە پێشــەوە ئاماژەمــان پێیــان دا ،بــە وردى دیارییــان
نەكــردووە كــە كــێ (كۆمەڵێــك ،گــەل ،ئوممــەت) مــاىف دیاریكــردىن چارەنوووســی
خــۆى هەیــە؟ چونكــە پرەنســیپەكە ئامــاژەى بــە مــاىف گــەالن داوە ،بــە واتــاى تەنیــا
گــەالن ڕێپێــدراون بــۆ پێڕۆكــردىن ئــەو مافــە و چارەنووســی سیاســییان .بۆیــە لێــرەدا
پێویســتە دەستنیشــانی بكەیــن كــە مەبەســت لــە (گــەالن) كێــن؟
دیــارە كــە یاســاناس و زانایــان كــۆك نیــن لەســەر دیارىكــردىن مەدلــوىل (گــەالن)
كــە لــە پرەنســیپەكەدا هاتــووە ،لەوبارەیەشــەوە ســێ ئاراســتە هــەن:
ئاراســتەى یەكــەم /پێــى وایــە كــە چەمــى گــەالن ( )Peoplesكــە لــە بەڵگەنامــەى
نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا هاتــووە ،مەبەســت لێــى دەوڵەتانــە ( ،)Statesبۆیــە وشــەى
(گــەالن) هەمــان مانــاى (دەوڵەتــان) دەگرێتــەوە.5
 -4الدكتورة بدرية عبدالله العويض :موقف القانون من االحداث املحلية والدولية ،جامعة الكويت :الكويت،
 ،1980ص ص.119 -118

5- See: Thomas D. Musgrave. Op. Cit. p. 148.
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بــەاڵم ئــەو ڕایــە دژ دێتــەوە لەگــەڵ نــاوەرۆىك پرەنســیپى مــاىف گــەالن لــە

دیاریكــردىن چارەنووســیاندا ،بۆیــە لــەالى زۆربــەى یاساناســان ڕەخنــەى لــێ

گیــراوە ،بــۆ ئــەو مەبەســتەش دەڵێــن كاتێــك كــە بڕگــەى دووەمــى مــاددەى یەكــەم

لــە بەڵگەنامــەى نەتــەوە یەكگرتــووەكان دادەڕێــژرا ،نوێنــەرى بەلژیــكا پێشــنیازى

ئــەوەى كــرد كــە وشــەى (دەوڵــەت) لەبــرى وشــەى (گــەل) بــە كار بهێرنێــت
گونجاوتــرە ،بــەاڵم پێشــنیازەكەى لەالیــەن لیژنــەى داڕشــتنەوە ڕەت كرایــەوە.
هەروەهــا لــە بڕگــەى ()1ى بڕیــارى كۆمەڵــەى گشــتیی نەتــەوە یەكگرتــووەكان
ژمــارە(  2625 )XXVهاتــووە كــە هەمــوو گــەالن ( )All Peoplesمــاىف دیاریكــردىن
چارەنووســیان هەیــە و هەمــوو دەوڵەتێــك ( )Evrey Stateلەســەریەىت كــە ڕێــزى

ئــەو مافــە بگرێــت .6

لەالیــەىك تــرەوە بەڵگەنامــەى نەتــەوە یەكگرتــووەكان چەندیــن چەمــى وەك
(گــەالن ،دەوڵەتــان ،ئەندامــاىن نەتــەوە یەكگرتــووەكان ،دەوڵەتــاىن ئەنــدام نیــن،
هەرێمــەكاىن ئۆتۆنۆمییــان نییــە )...بــە مانــاى لــە یەكــدى جیــاواز بــە كار
دەهێنێــت.
ئاراســتەى دووەم /پێیــان وایــە كــە چەمــى (گــەالن) كــە لــە پرەنســیپى مــاىف

گەالنــدا هاتــووە ،مەبەســت لێــى هەرێمــەكاىن ژێــر دەســتەاڵىت داگیــرکارە (ئیســتیعامر) و ئــەو

گەالنــە ناگرێتــەوە كــە چارەنووســی كۆتایییــان دیــاری كــراوە بــەوەى بوونەتــە
دانیشــتوانی یەكێــك لــە دەوڵەتــە ســەربەخۆكان .7بــەاڵم بــە وردبینىكــردىن
بڕیــارەكاىن نەتــەوە یەكگرتــووەكان بــە تایبــەت لــە دوو دەیــەى كۆتاییــی ســەدەى
6- See: Thomas D. Musgrave. Op. Cit. p. 149.
 -7أنظر إدمون جوف :عالقات دولية ،ترجمة :منصور القايض ،ط ،1املؤسسة الجامعية :بريوت،1993 ،
ص.254-253
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ڕابــردوودا ،دەبینیــن كــە پێچەوانــەى ئــەم ئاراســتەیەیە ،بــەوەى كــە هەرچەنــدە

بڕیــارەكاىن لــە چوارچێــوەى نەهێشــتنى داگیــرکاردا هاتــوون ،بــەاڵم ناوەرۆكەكەیــان
بــە شــێوەیەك داڕێــژراوە كــە ســەرجەم گــەالن بگرێتــەوە .هەروەهــا هەندێــك لــە

بڕیــارەكاىن نەتــەوە یەكگرتــووەكان لەبــارەى مــاىف دیاریكــردىن چارەنووســەوە بــۆ
گەالنێــك بــووە كــە لەژێــر دەســتى داگیــرکاردا نەبــوون وەك بڕیــارەكاىن پێوەســت بــە

گــەىل فەلەســتینەوە ،یــان وەك حاڵــەىت قبووڵكــردىن ســەربەخۆییی بەنگالدیــش .یــان
دانپێدانــان بــەو دەوڵەتــە نوێیانــەى كــە ئەنجامــى هەڵوەشــاىن یەكێتیــى ســۆڤیێت و
یوگۆســاڤیا لــە كۆتاییــی ســەدەى ڕابــردوودا دروســت بــوون.8

ئاراســتەى ســێیەم /بۆچــووىن الیەنگــراىن ئــەو ئاراســتەیە ئەوەیــە ،كــە ئەوانــەى

پرەنســیپى مــاىف گــەالن لــە دیاریكــردىن چارەنووســدا دەیانگرێتــەوە ،ئــەوا لەالیــەك

مەبەســت لێــى گەالنــە نــەك دەوڵەتــان و لەالیــەىك دیكەشــەوە ســەرجەم گــەالىن ژێــر
دەســتەاڵىت داگیــرکار و ئەوانــەىش ژێردەســتەى داگیــرکار نیــن ،مــاىف یاســایییان
هەیــە كــە ئازادانــە داهاتــووی سیاســییان دیــارى بكــەن و دەوڵــەىت ســەربەخۆى

خۆیــان دامبەزرێنــن.9

ئــەو ئاراســتەیە ئاراســتەى ڕاســتە و ،بــە پێچەوانــەى ئاراســتەى یەكــەم و دووەم،

لەگــەڵ ڕووحــى بەڵگەنامــەى نەتــەوە یەكگرتــووەكان و مەنتیقــی مــاىف دیاریكــردىن
چارەنــووس و هەڵوێســتى نەتــەوە یەكگرتــووەكان و پەرەســەندنەكاىن ئێســتاى

پێوەندییــە نێودەوڵەتییــەكان و یاســاى نێودەوڵەتیــدا دەگونجێــت.

8- See: Michael Akehurst. A Modern Introduction to International Law، London:
The ACADEMIC Di-vision of Unwin Hyman Ltd، Sixth Edition، Second Impression، 1988. p. 300.

 -9د.حكمت شرب :الجوانب القانونية لنضال الشعب العريب من أجل اإلستقالل ،اصدارات وزارة االعالم:
بغداد ،1974،ص.35-34
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تــەوەری ســێیەم :مافــی كەمینــە نەتەوەییــەكان لــە جیابوونــەوە لــەو
دەوڵەتــەى كــە تیایــدا دەژیــن.
ئایــا چەمــى گــەالن كەمینــە نەتــەوەكان دەگرێتــەوە بــەوەى كــە مافیــان پــێ بــدات
تــا لــە چوارچێــوەى پرەنســیپى مــاىف گــەالن لــە دیاریكــردىن چارەنووســیاندا لــە
دەوڵــەىت دایــك جیــا ببنــەوە و ،دەوڵــەىت خۆیــان دامبەزرێنــن؟
وشــەى (ئوممــە) بریتییــە لــە كۆمەڵــە كەســانێك كــە لــە ژمارەیــەك خەســڵەىت
گرینگــدا هاوبەشــن وەك ئەمانــە :بنەچــەى ئیتنــى ،ئاییــن ،بیروبــاوەڕى ســیاىس،
تــرس لــە هەمــان دوژمــن .بۆیــە یاساناســان بەرەبــەرە چوونــە ســەر ئــەو بڕوایــەى كــە
جیــاوازى لــە نێــوان چەمكــەكاىن نەتــەوەكان ( ،)Nationsڕەگــەزەكان (،)Nationalites
گــەالن ( ،)Peoplesگــەالىن ڕەســەندا ( )Indigenous Peoplesنییــە ،هەموویــان
هەمــان بیرۆكــەى جەوهــەرى لەخــۆ دەگــرن .10هەروەهــا واقیعــى نێودەوڵەتییــش
جەخــت لــەوە دەكاتــەوە كــە كەمینــەكان بــە گــەل وەســف بــكات و دان بنــێ بــەوەدا
كــە مافیــان هەیــە لــەوەى چارەنووســی خۆیــان دیــارى بكــەن و لــە دەوڵــەىت دایــك
جیــا ببنــەوە .بــەاڵم بــەم مەرجانــەى خــوارەوە:11
أ) پێویســتە كەمینەكە خەســڵەتەكاىن ئوممەى تێدا بێت و خۆى
وەك گەلێىك ســەربەخۆ دەربخات.
ب) بووىن ویستى هاوبەش لەالیەن تاكەكاىن كەمینەكەوە
بۆ پێكهێناىن قەوارەیەىك سیاسیی سەربەخۆ.
ج) كەمینەكــە هەرێمێىك دیاریكراوى هەبێت.

د) یەكێك لە پاساوەكاىن پێڕۆكردىن ماىف دیاریكردىن چارەنووسی هەبێت.
10-Thomas D. Musgrave. Op. Cit P.169.
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تــەوەرى چــوارەم :مافــی هەرێمــەكان (ویالیەتــەكان)ى دەوڵــەىت فیــدراڵ
لــە جیابوونــەوە
لــە بــوارى یاســاى دەســتووریدا تێبینــى دەكرێــت كــە دەســتوورى هەندێــك واڵىت
فیدراڵــی وەك یەكێتیــى ســۆڤیێتى پێشــوو و یوگۆســاڤیاى پێشــوو ،بــە ڕووىن مــاىف
ئــەوەى بــە هەرێمــە فیدراڵییەكانیــان دابــوو كــە چارەنووســی خۆیــان دیــارى بكــەن و
جیــا ببنــەوە .دەســتوورى ئەســیوپیای ســاڵى 1994یــش ئــەو مافــەى نــەك تەنیــا بــە
پێكهاتــە هەرێمییــەكاىن دابــوو ،بەڵكــو بــۆ پێكهاتــە ئیتنییەكانیــى ســەملاندبوو.12
لــە هەندێــك واڵتــاىن دیكــەى فیدراڵــدا هەندێــك لــە گرووپــە ئیتنییــەكان توانیویانــە
كــە مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس بــە كار بهێنــن و جیــا ببنــەوە ،بــۆ منوونــە لــە
ســەرەتاى ســییەكاىن ســەدەى ڕابــردوو ڤەنزوێالییــەكان توانییــان لــە كۆلۆمبیــاى
مــەزن جیــا ببنــەوە ،ســەنگاپوورەش لــە ســاڵى  1965بــە شــێوەیەىك ئاشــتیانە لــە
مالیزیــا جیــا بــووەوە ،هەرچیــی بەنگالدیشیشــە بــە هێــزى چەكــداری لــە پاكســتان
جیــا بــووەوە.
لــە ڕاســتیدا باســنەكردىن دســتوورى فیدراڵــی لــە مافــی هەرێمــەكان بــە
جیابوونــەوە ،هەرچەنــدە هەرێمــەكان لــە بنەمــای یاســایی بــە جیابوونــەوە لەســەر
ئاســتى ناوخــۆ ڕووت دەكاتــەوە ،بــەاڵم ئــەوە مانــاى ئــەوە ناگەیەنێــت كــە بێبــەش
دەبــن لــە پێڕۆكــردىن مــاىف دیاریكــردىن چارەنووســیان و جیابوونەوەیــان لــە
چوارچێــوەى نێودەوڵەتیــدا ،ئەگــەر هاتــوو بــۆ پێڕۆكــردىن دیاریكــردىن چارەنــووس
گــەل پێــك بهێنێــت و مەرجــەكان و پاســاوە یاســاییەكاىن تێــدا بــن ،چونكــە یاســاى
گشــتیى نێودەوڵــەىت جیابوونــەوە قەدەغــە نــاكات ،هیــچ ڕێســایەىك نێودەوڵــەىت
نییــە كــە جیابوونــەوە لــە دەوڵــەت (تەحریــم) بــكات .واتــا لــە یاســاى نێودەوڵەتیــدا
ڕێگرییــەك نییــە لــە جیابوونــەوەى هەرێمــەكان لــە دەوڵــەىت فیدراڵیــدا ،هەروەهــا
 -12أنظر الدكتور فالح إسامعيل حاجم :مبدأ السيادة وحق إنفصال االقاليم يف الدولة الفيدرالية ،مقال
منشور يفhttp://www.iraqcp.org/members4/0061022wwz18.htm :

135

ئەزموونــەكاىن جیابوونــەوە ئــەوە دەســەملێنن كــە بابــەىت جیابوونــەوە لــە دەوڵــەىت
فیدراڵیــدا بابەتێــى ناوخۆییــە ،دەكرێــت بــە شــێوازى ئاشــتییانە بڕیــارى لەبــارەوە
بدرێـــت وەك گەڕانــەوە بــۆ دەقــى دەســتوور ،یــان گەڕانــەوە بــۆ بڕیــارى دادگاى بــااڵى
دەوڵــەت ،یــان گەڕانــەوە بــۆ ڕاى گــەل بــە ڕێــگاى ڕیفراندۆمێــى گشــتى .یــان دەكرێــت
بــە شــێوازی نائاشــتیانە بێــت ،وەك بەكارهێنــاىن هێــز ،لــەو كاتەشــدا دەرەنجــام
هەرچییــەك بێــت ئــەوا بەپێــى یاســاى گشــتیى نێودەوڵەتــی ڕەوایــی هەیــە.13
كەواتــە لــە ڕووى یاســاییەوە ئــەو گرووپــەى كــە هەرێمێــى فیدراڵــی پێــك
دەهێنــن ،مافــی داواكــردىن جێبەجێكــردىن مافــی دیاریكــردىن چارەنووســی هەیــە،
ئەگــەر هاتــوو ســیفەىت گەلــی لەســەر جێبەجــێ ببێــت و مەرجــە پێویســتەكاىن
پێڕۆکردنــی ئــەو مافــەى تێــدا بێــت.
تەوەرى پێنجەم :مــەرج و میكانیزمەكاىن جێبەجێكردىن ماىف
دیاریكردىن چارەنووس
دەبێــت بڵێیــن لەگــەڵ ئــەوەدا كــە مافــی دیاریكــردىن چارەنــووس بــۆ ســەرجەم
گــەالن و كەمینــەكان كــە خۆیانیــان پــێ گەلــە چەســپاوە ،بــەاڵم جێبەجێكــردىن
ئــەو پرەنســیپە بــە شــێوەیەىك ڕەهــا و بەبــێ مــەرج و میكانیزمــى دروســتی یاســای
نێودەوڵــەىت ،لەوانەیــە ببێتــە هــۆكارى بەرپاكــردىن پشــێوی و ناســەقامگیرى لــە
پێوەندییــە نێودەوڵەتییەكانــدا ،بەڵكــو دەبێتــە هــۆى پێشــێلكردىن خــودى مــاىف
دیاریكــردىن چارەنــووس.
بۆیــە هەندێــك لــە یاساناســان پێیــان وایــە ،كــە دەبێــت لــە جێبەجێكــردىن ئــەو
مافــەدا كۆمەڵێــك مــەرج لەژێــر چاودێریــی نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا ڕەچــاو بكرێــن.
بۆیــە لــە ڕاپــۆرىت كریســكو ()Critescu Reportى نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا كــە ســاڵى
13- Michael Akehurst. Op. Cit. Pp. 5354.
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 1981بــاوى كردووەتــەوە ،كۆمەڵێــك مــەرج هاتــوون كــە پێویســتە لــە هــەر گەلێكــدا
هەبــن تــا بتوانێــت داواى مــاىف دیاریكــردىن چارەنووســی بــكات ،ئــەو مەرجانــەش
بریتیــن لەمانــەى خــوارەوە:14
أ) گرووپەكــە زمــان یــان كولتــوور یــان ئایینێــى جیاوازیــان
هەبێــت.

ب) هەســتكردن بــە مێــژووى هاوبــەش لــە نێــوان ئەندامــاىن
گرووپەكــەدا هەبێــت.

ج) پەیامنێــك لــە نێــوان ئەندامــاىن گرووپەكــەدا هەبێــت بــە
پارێزگاریكــردن لــە ناســنامەكەیان.
د) گرووپەكە بە هەرێمێىك دیاریكراوەوە پێوەســت بن.

دڵنیابــوون لــەو مەرجانــەش لــە زۆر كاتــدا زەحمــەت نییــە ،بــۆ منوونــە بەگوێــرەى
كــوردەكان و تبتییــەكان ،یــان دەكرێــت دیاریكــردىن گەلێــك لــە ڕێــى هەندێــك
بەڵگەنامــەى گشــتى یــان ئیداریــی دەوڵەتــەوە بێــت ،وەك ســلۆڤاكیاییەكان كــە
لەژێــر ســایەى دەســتوورى چیكۆســلۆڤاكیادا بارێــى تایبەتیــان پێدرابــوو ،هەروەهــا
ســكۆتلەنداییەكان كــە سیســتمێىك دادوەری و پەروەردەییــی جیاوازیــان هەیــە
وەك لەوانــەى ئینگلتــەرا ،هەروەهــا ڕەفتــارەكاىن دەوڵەتیــش لەبەرامبــەر گرووپێــى
دیاریكــراودا یارمەتیــدەر دەبێــت بــۆ ناســاندىن ئــەو گەلــە.15
بــەاڵم لــە كاىت داواكاریــی نائاشــتیانە یــان لــە كاىت خەبــاىت چەكداریــدا ،هەندێــك
پێیــان وایــە كــە ســەرەڕاى ئــەو مەرجانــەى ســەرەوە ،دەبێــت هەندێــك مەرجــى
14- Critescu Report، UN Doc. E/CN. 4/sub. 2404// Rev. 1. 1981.
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دیكــەش لــە بزووتنــەوە ڕزگاریخوازییەكانــدا هەبــن تــا پێڕۆكــردىن مافــی دیاریكــردىن
چارەنووســیان بــۆ بســەملێندرێت ،ئــەو مەرجانــەش بریتیــن لــە:16
أ) كێشمەكێشــەكە لــە دژى داگیــرکار یــان داگیــركاری بیانــی یــان
سیســتمەكاىن حوكمڕانیــی ڕەگەزپەرســتى بێــت.
ب) پێویســتە كــە بزووتنــەوە ڕزگاریخوازییەكــە هێزێــى ڕێكخــراو
بێــت لەژێــر ســەركردایەتییەىك بەرپــرس كــە دیســپلینی ناوخۆیــی
هەبێــت و ،یاســاى مرۆیــی جێبەجــێ بــكات.
ج) بزووتنــەوە ڕزگاریخوازەكــە كۆنرتۆڵــى بەشــێك لــە خــاىك
نیشــتیامىن كردبێــت.
هەندێــك لــە یاساناســان پێیــان وایــە زۆر پێویســتە كــە میكانیزمــەكاىن
جێبەجێكــردن و بەدیهێنــاىن مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس دیــارى بكرێــن و،
لــە سیســتمى نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا بچەســپێندرێن و لیژنەیــەىك تایبــەت بــۆ
بڕیــاردان لەســەر ئــەو مافــە پێــك بهێرنێــت.
تــەوەرى شەشــەم :ئاســتەنگ و ڕێگرییــەكاىن بــەردەم پێڕۆکــردىن مــاىف
دیاریكــردىن چارەنــووس:
هەرچەنــدە مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس مافێــى جیهانییــە و دانپێدانــراوە
بــۆ ســەرجەم گــەالىن جیهــان بــەو مەرجانــەى لــە پێشــەوە ئاماژەمــان پێیــان دا،
بــەاڵم هەندێكجــار پێڕۆکــردىن ئــەو مافــە كێشــە و ڕێگریــی یاســایی لــێ دەكەوێتــەوە
لــە دەرەنجامــى ناكۆكبــوون و دژهاتنــەوەى لەگــەڵ هەندێــك لــە پرەنســیپ و ڕێســا
یاســاییە دانپێدانــراوەكان ،ئــەوە ســەرەڕاى بەركەوتنــى بــە بەربەســتە سیاســی و
 -16مورمتر سيلرز :املصدر السابق ،ص.189
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مێژوویــی و جیۆگرافییــەكان و چاوچنــۆىك و سیاســەتە فراوانخوازییــەكاىن هەندێــك
لــە دەوڵەتانیــش وەك كێشــەكاىن (كشــمیر ،كوردســتان ،فەلەســتین ،قوبــرس ،كیوبــك،
ڤێتنــام ،بیابــاىن ڕۆژئــاوا.. .هتــد) .17
مەبەســت لــەو ڕێگــری و بەربەســتە یاســاییانەى كــە لەوانەیــە بێنــە ڕێــى
جێبەجێكــردىن مــاىف دیاریكــردىن چارەنووســیش ئەوەیــە ،كــە لــە هەندێــك بــاردا
جێبەجێكــردىن مافەكــە لەوانەیــە ببێتــە پێشــێلكردىن پرەنســیپێىك بنەڕەتــی لــە
یاســاى نێودەوڵــەىت كــە ســیفەىت ڕێســاى بەرفەرمانــی (القواعــد االمــرە) هەبێــت،
لەوكاتەشــدا دەبێــت هــەوڵ بدرێــت كــە لەگــەڵ یەكرتیــدا بگونجێندرێــن ،ئەگــەر
نەكــرا ئــەوا یەكێكیــان بكرێتــە قوربانــی ،بــەاڵم كامیــان بــۆ ئــەوە گونجاوتــرە كــە
ببێتــە قوربانــی؟ لــەم خااڵنــەى خــوارەوەدا ڕوونیــان دەكەینــەوە:
أ -كۆىت پرەنســیپى ســەالمەتیی هەرێمی لەسەر پێڕۆکردىن ماىف
دیاریكردىن چارەنووس:
یەكەمیــن گرفتــەكاىن كــە بــەرەوڕووى گرووپــەكان دەبنــەوە كاتێــك دەیانەوێــت
مــاىف دیاریكــردىن چارەنووســیان پێــڕۆ بكــەن ،لــە بــارەكاىن جیابوونــەوە و
هەڵوەشــاندا ،بریتییــە لــە گرفتــى هەڵبــژاردىن ئــەو زەوییــەى كــە دەوڵەتــە
ســەربەخۆكەى لەســەر بنیــات دەنێــن .18لەبــەر ئــەوەى لەالیــەىن یاســاییەوە
ئــەو زەوییــە هــەر ســەر بــە دەوڵەتێكــە و لەوەوپێــش بــە فەرمیــی وەك زەویــى ئــەو
دەوڵەتــە دانــی پێــدا نــراوە .چونكــە هــەردوو مــاددەى ()10ى بەڵگەنامــەى كۆمەڵــەى
گــەالن و بڕگــەى ( )4لــە مــاددەى ()2ى بەڵگەنامــەى نەتــەوە یەكگرتــووەكان ،دانیــان
بــە پرەنســیپى ســەالمەتیى خــاك و ســەربەخۆییی سیاســیی ســەرجەم دەوڵەتانــدا
 -17زهري شكر ،الوسيط يف القانون الدستوري ،ج ،1القانون الدستوري واملؤسسات السياسية ،ط،3
املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع :بريوت ،1994 ،ص.40
 -18أنظر الدكتور مسعد عبدالرحمن زيدان قاسم :مصدر سابق ،ص.373

139

نــاوە ،بەڵگەنامــەى نەتــەوە یەكگرتــووەكان ســەرجەم دەوڵەتــاىن بــەو خاڵــەوە
پابەنــد كــردووە.
بــەاڵم واقیعــى بارودۆخــى جیهانــی پێــان دەڵێــت ،كــە پرەنســیپى ســەالمەتیی

خــاىك واڵتــان بــە ڕەهایــی ڕێــزى لــێ نەگیــراوە ،بەڵكــو ســەرهەڵداىن ژمارەیــەىك زۆرى

دەوڵەتــان لــە ئەنجامــى جیابوونــەوە یــان هەڵوەشــاىن دەوڵەتــان لــە دواى دامەزرانــی
نەتــەوە یەكگرتــووەكان و دانپێدانانیــان لەالیــەن كۆمەڵــگاى نێودەوڵەتییــەوە و
وەرگرتنیــان وەك ئەنــدام لــە نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا ،وەك (هەڵوەشــاىن یەكێتیــى

ســۆڤیێت و یوگۆســاڤیا ،جیابوونــەوەى ئەریتیریــا لــە ئەســیوپیا ،جیابوونــەوەى

تەیمــوورى ڕۆژهــەاڵت لــە ئەندەنووســیا ،خــوارووى ســوودان لــە ســوودان )..،دەرى

دەخــات كــە ئــەو پرەنســیپە ڕێگرییــەىك ڕاســتەقینە نییــە لــە بــەردەم پرەنســیپى
مــاىف گــەالن لــە دیاریكــردىن چارەنووســیاندا.

ب) كۆىت پرەنســیپى پاراستنى دەســتكەوتەكان لەسەر پێڕۆکردىن
پرەنســیپى ماىف دیاریكردىن چارەنووس:
لەوانەیــە پێڕۆکــردىن پرەنســیپى مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس لەپێنــاو ڕزگاربوون
لــە داگیــرکار یــان بــۆ ســەربەخۆبوون كۆتوبەنــد بكرێــت بــە پرەنســیپى پاراســتنى
دەســتكەوتەكان ( ،)Uti possidetisكــە مەبەســت لێــى پاراســتنى ســنوورەكانە
كــە داگیــرکار كێشــاونی .گوایــە پێڕۆکــردىن مافەكــە لــەو بارانــەدا دەبێتــە هــۆى
ناســەقامگیریی هەرێمــی و لەوەشــەوە هەڕەشــە لــە ئاشــتى و ئاســایىش نێودەوڵــەىت
دەكات .19
19- See: Uti possidetis. From Wikipedia، the free encyclopedia. Available at:
http://www. Wikipe-dia.org/wiki/Uti - possidetis.
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بــەاڵم پێویســتە كــە جەخــت بكەینــەوە لەســەر ئــەوەى ،كــە ئــەو پرەنســیپە یەكێكــە
لــە شــوێنەوارەكاىن داگیــرکار كــە بــۆ بەرژەوەندیــی خۆیــان و بەبــێ ڕەچاوكــردىن
بەرژەوەندییــەكاىن گــەالىن نیشــتەجێبووى ئــەو ســنوورانەی كێشــاویانە ،20هەروەهــا
بێبەشــكردىن گەلێــك لــە مــاىف بڕیــاردان لــە چارەنووســی ،بــە پاســاوى ڕێزگرتنــى
پرەنســیپى پاراســتنى دەســتكەوتەكان كــە واقیــع ســەپاندوویەىت ،ئــەو پرەنســیپە
كــە بنەماكــەى واقیعــە ،نابێتــە كۆتێــى یاســایی بــۆ ســەر پرەنســیپێىك وەك مــاىف
دیاریكــردىن چارەنــووس كــە پرەنســیپێىك یاســاییە و بگــرە یەكێكــە لــە ڕێســا
یاســاییە بەرفەرمانەكانیــش .بۆیــە ناكرێــت ســنوورێك كــە واقیــع بــە پێچەوانــەى
پرەنســیپێىك یاســاییی دانپێدانــراو ســەپاندوویەىت ،بــە تایبەتیــش ئەگــەر لەگــەڵ
ویســت و ئــارەزوەكاىن گــەالىن دانیشــتووى نــاو ئــەو ســنوورەدا یــەك نەگرێتــەوە.21
ج) كۆىت پرەنســیپى قەدەغەكــردىن بەكارهێناىن هێز لە
پێوەندییە دەرەكییەكاندا لەســەر پێڕۆکردىن پرەنســیپى ماىف
دیاریكردىن چارەنووس:
هەندێــك جــار دەوڵــەت لــە بەرەنجامــی بەكارهێنــاىن هێــز ،وەك جیابوونــەوەى
هەرێمێــك لــە دەوڵــەىت دایــك بــە ڕێــگاى بەكارهێنــاىن توندوتیــژی یــان بــە
پشــتیوانیی ســەربازیی دەرەكــی یــان داگیركاریــی ســەربازی دروســت دەبێــت.
یــان بــە ڕێــگاى یەكگرتــن لــە نێــوان دوو دەوڵەتــدا لــە دەرەنجامــى بەكارهێنــاىن
هێــز ،یــان بەپێــى پەیامننامەیــەىك نێودەوڵەتــی كــە لەژێــر هەڕەشــەى بەكارهێنــاىن
هێــزدا بەســرابێت .لەوبارانــەدا ئامــرازى بەكارهێــراو بــۆ دامەزرانــدىن دەوڵەتەكــە
ســەرپێچییە لــە یەكێــك لــە پرەنســیپە جێگــرەكاىن یاســای نێودەوڵــەىت ،ئەویــش
20- See: Raul R. Hensel، Michael E. Allison and Ahmed Khanani: The Colonial Legacy
and Border Sta-bility: Uti Possdeties and Territorial Claims in the Americas. p. 7.
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پرەنســیپى قەدەغەكــردىن بەكارهێنــاىن هێــزە لــە پێوەندییــە نێودەوڵەتییەكانــدا
هــەروەك بڕگــەى ( )4لــە مــاددەى ()2ى بەڵگەنامــەى نەتــەوە یەكگرتــووەكان
ئامــاژەى پێــداوە.
زۆربــەى یاساناســان كۆكــن لەســەر نایاســاییبووىن دروســتكردىن بارودۆخــى
هەرێمــى بــە ڕێــگاى بەكارهێنــاىن هێــز ،22بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا نابێــت وا تێبگەیــن

كــە بەكارهێنــاىن هێــز بــە ڕەهایــی كۆتێكــە لەســەر پرەنســیپى مــاىف دیاریكــردىن
چارەنــووس ،بەڵكــو پێویســتە جیــاوازى بكرێــت لــە نێــوان بەكارهێنــاىن هێــز لەســەر
ئاســتى ناوخــۆی دەوڵــەت و بەكارهێنــاىن هێــز لەســەر ئاســتى پێوەندییــە نێــو
دەوڵەتییــەكان.23
لــە ڕاســتیدا بڕگــەى ()4ى مــاددەى ()2ى بەڵگەنامــەى نەتــەوە یەكگرتــووەكان کــە

تایبەتــە بــە قەدەغەكــردىن بەكارهێنــاىن هێــز ،تەنیــا لــە پێوەندییــە نێودەوڵەتییەكانــدا و
حاڵەتــەكاىن بەكارهێنــاىن هێــز لــە نێــوان دەوڵــەىت دایــك و هەرێمــى جیابــووەوە
ناگرێتــەوە ،24چونكــە ئــەوەی دوایییــان دەچێتــە چوارچێــوەى چەمــى (شــەڕى

ناوخۆیــی) ،بــە بابەتێــى ناوخۆیــی دەژمێردرێــت و ڕێســایەىك نێودەوڵەتیــان
نییــە كــە قەدەغــەى بــكات .هــەروەك زۆر لــە بڕیــارە نێودەوڵەتییــەكان و بڕیــارەكاىن

كۆمەڵــەى گشــتیى نەتــەوە یەكگرتــووەكان ڕەوایییــان داوە بــە خەبــاىت چەكداریــی

گــەالىن ژێردەســتەى داگیــرکار .منوونــەش بڕگــەى ( )10لــە بڕیــارى كۆمەڵــەى
گشــتى ژمــارە ( 2105 )xxلــە ســاڵى  1965و مــاددەى ( )7لــە پێناســەى نەتــەوە
یەكگرتــووەكان بــۆ (دوژمنــكارى  -العــدوان) .25

 -22د.محمد عزيز شكري :املدخل اىل القانون الدويل العام وقت السلم ،ط ،2دار الفكر :دمشق ،1973 ،ص.132
 -23د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود :مصدر سابق ،ص .470

24- See: Thomas D. Musgrave. Op. Cit. P. 282.
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د) كــۆىت مافــەكاىن مــرۆڤ (تــاىك و بەكۆمــەڵ) لەســەر پێڕۆکــردىن پرەنســیپى
مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس:
ناكرێــت پشــت بــە مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس ببەســرێت وەك بنەمایــەك

بــۆ جیابوونــەوە و جــاڕداىن دەوڵــەت ئەگــەر هاتــوو دامــەزراىن دەوڵەتــە نوێیەكــە

پێشــێلكردنێىك مەترســیدارى مافــەكاىن مــرۆڤ بــە گشــتى و مافــە بەكۆمەڵــەكاىن
مرۆڤــى وەك مــاىف دیاریكــردىن چارەنووســی لــێ بكەوێـــتەوە  ،26چونكــە دامەزرانــدىن

دەوڵــەت بــە ســەرپێچیكردىن پرەنســیپى مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس بــە كارێــى
نــاڕەوا لــە یاســاى نێودەوڵەتیــدا دەژمێردرێــت .هــەر لــەو چوارچێوەیەشــدا ،كاىت

خــۆى كۆمەڵــەى گــەالن كۆمەڵێــك مەرجــى لەبــارەى پاراســتنى مــاىف كەمینەكانــەوە

لــە كاىت جێبەجێكــردىن مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووىس ئــەو واڵتانــەى كــە
فرەپێكهاتــەى نەتەوەیــی و تایــەىف بــوون دانــا .وەك پەســندكردىن مەرجداریــی
عێــراق لــە ئەندامێتیــى كۆمەڵــەدا بــەوەى عێــراق پەیــان بــدات بــە ڕێزگرتنــى

مافــەكاىن كــورد و نەتــەوەكاىن دیكــەى كــە لێــى پێــك هاتــووە.27

تــەوەرى حەوتــەم :پاڵنــەر و پاســاوەكاىن پێڕۆکــردىن مــاىف دیاریكــردىن
چارەنــووس
ئــەم بارانــەى خــوارەوە دەبنــە پاڵنــەر و پاســاو بــۆ ئــەوەى هــەر گەلێــك مــاىف
دیاریكــردىن چارەنــووس خــۆى پێــڕۆ بــكات
أ -پاراســتنى ئاشتى و ئاسایىش نێودەوڵەىت:
پاراســتنى ئاشــتى و ئاســایىش نێودەوڵــەىت بــە یەكێــك لــە ئامانجــە گرینــگ و
بــەرزەكاىن ڕێكخــراوى نەتــەوە یەكگرتــووەكان دەژمێردرێــت .لەوەشــەوە ئەگــەر
 -27د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود :مصدر سابق ،ص .473
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كێشمەكێشــەكە پێوەنــدار بــوو بــە مــاىف دیاركــردىن چارەنــووس و ئەگــەرى
ئــەوە هەبــوو كــە ئاشــتى و ئاســایىش نێودەوڵەتــی بخاتــە مەترســییەوە ،ئــەوا
لەســەر نەتــەوە یەكگرتــووەكان پێویســتە كــە دەســتتێوەردان بــكات بــۆ چارەکــردن
(تەســویەكردن)ى ،لــەو پێناوەشــدا بــۆى هەیــە هەمــوو ڕێگایــەك بگرێتــە بــەر،
لەوانــەش بڕیــارى پێویســت بــدات بــۆ ئاســانكاریی پێڕۆکــردىن مــاىف دیاریكــردىن
چارەنــووس .28
ب -بەرەوڕووبوونەوەى چەوساندنەوە:
تیــۆرى چەوســاندنەوە ( )The Oppression Theoryبــە یەكێــك لــە تیــۆرە
بەناووبانگــەكاىن پاســاوى جیابوونــەوە بــە ڕێــگاى جێبەجێكــردىن مــاىف گــەالن لــە
دیاریكــردىن چارەنووســیان دەژمێردرێــت ،بەپێــى ئــەو تیــۆرە جیابوونــەوەى بەشــێك
لــە دانیشــتوواىن دەوڵەتێــك یــان كەمینەیــەك و ســەربەخۆبوونیان لــە دەوڵــەىت دایك،
پاســاوى دەبێــت ئەگــەر هاتــوو بەدەســت چەوســاندنەوەى زۆرینــەوە دەیاننااڵنــد.29
ئــەو تیــۆرە یەكێكــە لــە تیــۆرە چارەســەرییەكاىن جیابوونــەوە (النظریــات العالجیــە
لإلنفصــال  ،)Remedial Theory of secession-كــە لــە مەنتقێكــەوە دەردەچێــت
دەڵێــت:
ئــەرىك حكوومەتــە كــە مافــە ســەرەكییەكاىن هاوواڵتیــان بپارێــزت ،تــا بــەو ئەركــەش
هەســتێت ئــەوا شــایاىن ئەوەیــە كــە هاوواڵتیــان ملكەچــى فەرمانــەكاىن بــن ،بــەاڵم ئەگــەر
حكوومــەت بــە شــێوەیەىك ڕێكخــراو و بــەردەوام پێشــێىل مافانەكانیــاىن كــرد و ،كاتێــك
هیــچ چارەیێــى دیكــە نەبێــت بــۆ كۆتاییهێنــان بــەو دۆخــە نالەبــارە ،ئــەوا بۆیــان هەیــە
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لێــى یاخــى بــن و لــە دەوڵــەت جیــا ببنــەوە .لەوەشــەوە دەوڵــەت ناتوانێــت دەســت
بگرێــت بــە پرەنســیپى ســەالمەتیى خــاك و ســەربەخۆییی سیاســی لــە دژى داواكاریــى
جیابوونــەوە وەك مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس ،30چونكــە لــەو كاتــەدا جیاخــوازەكان
(االنفصالیــون) پشــت دەبەســن بــەو گریامنەیــە كــە دەڵێــت "هەرچەنــدە دەوڵــەت لەژێــر
چەتــرى یاســاى نێودەوڵەتیــدا ڕەوایــی وەرگرتبێــت و داواكارییــەكاىن پێوەســت بــە
خاكەكــەى دروســت بێــت ،بــەاڵم دەكرێــت ئــەو داواكاریانــە پشــتگوێ بخرێــن و پووچــەڵ
بكرێنــەوە لەهەمبــەر ئــەو چەوســاندنەوە بەردەوامــە مەترســیدارانەى لەســەر گرووپەكاىن
نــاوەوەى پێــڕۆى دەكات".31
چەوســاندنەوە وەك پاســاو بــۆ مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس ،مانایــەىك
فــراواىن هەیــە ،وەك ملپێكەچكــردن( ،)Subjugationهەژمــوون(،)Domination
بەكارهێنــان( .)Exploitationلەكاتێكــدا هەندێــك زانــا پێیــان وایــە ،بێبەشــكردن لــە
بەشــداریكردن لــە حكوومەتێــى نوێنەرایەتییشــدا پاســاوێكە بــۆ جێبەجێكــردىن ئــەو
مافــە.32
هــەروەك دادگاى بــااڵى كەنــەدا داىن بــەو تیــۆرەدا نــاوە ،كاتێــك لــە كێشــەى داواى
هەرێمــى (كیوبیــك) بــۆ مــاىف ســەربەخۆبووىن لەســەر بنەمــاى مــاىف دیاریكــردىن
چارەنووســی دەڕواىن ،ئامــاژەى بــە دوو حاڵــەت كــرد ،كــە دەكرێت لە چوارچێــوەى ماىف
دیاریكــردىن چارەنووســدا ببنــە بنەمــا بــۆ مــاىف جیابوونــەوە ،ئەوانیــش حاڵــەىت ئەوەى
 -30الحاكم عبدالرحمن سليامن الزيباري :الوضع القانوين إلقليم كردستان العراق يف ظل قواعد القانون
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31- See: Brilmayer، L. 1991، "Secession And Self-Determination. A Territorial Interpretation،
Yale Jour-nal of International Law 16. 177202-. And Moore، m. 1998، Introduction in
Secession and National Self-Determination. M. Moore (ed) oxford: oxford university press.
Quoted from: Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/ entries/
secession/
32- Thomas D. Musgrave. Op. Cit. P. 182.
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بەشــێك لــە دانیشــتوواىن دەوڵــەت بــەرەوڕووى چەوســاندنەوە ببنــەوە ،لەگــەڵ حاڵــەىت
ئــەوەى گرووپێــك نەتوانــن بەشــداری لــە حوكمڕانیــدا بکــەن بــۆ بەردەوامیــدان بــە
گەشــەى ســیاىس و ئابــوورى و كۆمەاڵیــەىت و كولتــووری .بــە هەمــان ئاراســتە لیژنــەى
الوەکیــی تایبــەت بــە قەدەغەكــردىن جیاكاریــى ڕەگــەزی و پاراســتنى كەمینــەكان ســەر
بــە نەتــەوە یەكگرتــووەكان ،لــە ســاڵى  1981وایدانــا كــە ســەربەخۆیی و ســەروەریی
دەوڵــەت نابنــە ڕێگرێــك لەبــەردەم جیابوونــەوەى هەرێمێــك یــان بەشــێىك دەوڵــەت،
ئەگــەر هاتــوو حاڵــەىت پێشــێلكردىن مافــەكاىن مــرۆڤ هەبێــت و بــەو جیابوونەوەیــە
ئــەو پێشــێلكارییە كۆتایــی هــات یــان ڕێگــری لــێ بكرێــت.
بــۆ ئــەوەىش كــە تیــۆرى چەوســانەوە ببێتــە پاســاو بــۆ پێڕۆکــردىن مــاىف

دیاریكــردىن چارەنــووس ،دەبێــت ئــەو گرووپــەى جیابوونــەوەى دەوێــت ،بیســەملێنێت
كــە چیــر ناتوانــن بــە ئاســایش و ئاشــتەوایی بژیێــن یــان ویســتە ڕەواكاىن خۆیــان

لــە چوارچێــوەى كۆمەڵــگا سیاســییە گەورەكــەدا وەدی بهێنــن ،بیشیســەملێنن كــە

هەمــوو ڕێوشــوێنە سیاســییەكاىن دیكــە كــە دەتوانێــت گەرەنتیــی مافەكانیــان بــكات،
لەالیــەن زۆرینــەى بااڵدەســتەوە ڕەت كراونەتــەوە .ئــەوەش ئەگــەر ئــەو مەرجانــەى

خــوارەوەى هێنایــەدى:33

 -1ئــەو گرووپــە بیســەملێنێت كــە (گەل)ێــك پێــك دێنــن ،چونكــە تەنهــا گــەالن
دەتوانــن ئــەو پرەنســیپە جێبەجــێ بكــەن.
 -2لــە دەســت چەوســاندنەوەى زۆرینــە بــە مانــاى (ملپێكەچكــردن و هەژمــوون و
بەكارهێنــان) بناڵێنێــت ،بــە شــێوەیەك كــە لێــى قەدەغــە بێــت بگاتــە حكوومــەت و
نوێنەرایەتیــى تێیــدا هەبێــت.
 -33د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود :مصدر سابق ،ص .484
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 -3بیســەملێنن كــە چیــر ناتوانــن بــە ئاشــتى و ئاســایش لــە چوارچێــوەى ئــەو
دەوڵەتــەدا بژیێــن كــە تێیــدان.
 -4دەوڵــەت نەتوانێــت ڕێوشــوێنە سیاســییەكاىن دیكــەى دەكرێــت گەرەنتیــى
مافەكانیــان بــكات ،بێنێتــە دى یــان هــەر ڕەتیــان بكاتــەوە.
لــە ڕاســتیدا بــارى گــەىل كــورد لــە دواى كۆچــى بەكۆمەڵــى ســاڵى ،1991

لــە دواى پــر لــە حــەوت دەیــە لــە ئــازار و ســەركوتكردن و چەوســاندنەوە و
دەربەدەركــردن و ،ڕەتكردنــەوەى حكوومەتــە یــەك لــە دواى یەكــەكاىن عێــراق،
ســەرجەم ڕێوشــوێنە سیاســییەكاىن كــە دەكــرا گەرەنتیــى مافــەكاىن كــوردى وەك
گەلێــى ئــازاد و جیــاواز بكردایــە ،پاســاوێىك تــەواو بــوو بــۆ ئــەوەى كــە دەوڵــەىت

كــوردى ئەوســا ڕابگەیێندرابــا ،چونكــە حاڵەتێــى منوونەیــی بێوێنــەى پێــك دەهێنــا و

بــە دانپێدانــاىن ئەنجوومــەىن ئاســایىش نێودەوڵــەىت لــە بڕیارێــى بەناووبانگیــدا
بــە ژمــارە ( )688لــە 5ی نیســان .1991

ئــەو تاوانانــەى حكوومەتــەكاىن عێراقیــش ،وەك لــە بەیاننامــەى جــاڕداىن
فیدراڵیــدا هاتــوون ،كــە پارلەمــاىن كوردســتان لــە  4ترشینــى یەكەمــى  1992بڕیــارى
لــێ دا ،بریتیــن لــە:
 ونكــردن و بێسەروشــوێنكردىن پــر لــە  8000بارزانیــیبێتــاوان لــە ســاڵى 1983دا كــە تــا ئێســتایىش لەگەڵــدا بێــت
زۆربەیــان گۆڕگومــن.
 جینۆســایدكردىن پــر لــە  5000ژن و منــداڵ و پیــر و بێتــاوانبــە چــەىك كیمیــاوى و غــازى ژەهــراوى لــە شــارى هەڵەبجــە
لــە ڕۆژى  16ئــازار  1988و ،ژمارەیــەىك دیكــەش لــە بادینــان و
گەرمیــان و بالیســان و ناوچــەكاىن دیكــەى كوردســتان.
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 هەڵمەتێــى دیكــەى هەمەجــی كــە بــە هەمــوو پێوەرێــكئەوپــەڕى زوڵــم و زۆرى و دڕەندەیــی تێــدا بــە كار هێــرا ،بــە
نــاوى پڕۆســەكاىن (ئەنفــال) كــە پــر لــە  182هــەزار هــاوواڵىت
كــوردى بێتــاواىن تێــدا بــووە قوربــاىن و زیندەبەچــاڵ كــران.
 تێكــدان و لەناوبــردىن پــر لــە ( )4500گونــد كــە دەكاتــە %90ىگوندەكاىن كوردســتان.
 كـــوشنت و دەربەدەركـــردن و دوورخـسـتنـــەوەى هــەزارانكــوردى فەیــى ،دەســتگرتن بەســەر مــاڵ و مڵكیانــدا و لەســەر
بنەمــاى ســیاىس و ڕەگەزپەرســتى ڕەگەزنامــەى عێراقییــان لــێ
ســەندرایەوە.
ج -ئەســتەمبووىن بەیەكەوەژیاىن ئاشــتیانە لە چوارچێوەى یەك دەوڵەتدا:

لــە هەندێــك بــاردا بــە هــۆكارى ئــەو ڕووداوە خوێناویانــەى كــە بــە درێژاییــی

مێــژووى سیاســیی دەوڵەتێــى دیاریكــراو ڕوویــان داوە ،دەبنــە هــۆكارى ئــازار و برینێــك

لــەالى گرووپــە جیاجیــاكان كــە هەســتى دوژمنــكارى و ڕق و كینــە دروســت دەكــەن،
بــە شــێوەیەك هیــچ كامیــان ئــەوى تریــان پــێ قبــووڵ ناكرێــت و بەیەكەوەژیــاىن

ئاشــتیانەى نێــوان ئەســتەم دەبێــت .لــەو كاتانــەدا پێــوەرە نێودەوڵەتییــە تایبەتــەكاىن

مافــەكاىن مــرۆڤ پێوەســت بــە تاكییــەكان و كەمینــەكان كــە لــە پەیامننامــە
نێودەوڵەتییەكانــدا هاتــوون و ڕێچــارە دەســتوورییەكاىن دیكــەى وەك ئۆتۆنۆمــى و

فیدراڵیــەت كاریگــەر نامێنــن و ،بەڵكــو هەندێــك جــار ئەســتەمیش دەبــن .بۆیــە لــەو

كاتانــەدا پێڕۆکــردىن مــاىف بڕیــارداىن چارەنــووس دەبێتــە تاكــە ڕێچــارە بــۆ گەرەنتیــى
مافــەكاىن گرووپــە جیــاوازەكان.34

34- See: David A. Lake And Donald Rothchild. The International Spread of Ethnic
Conflict، Fear، Dif-fusion، And Escalation. Princeton University Press: Princeton،
Newjersey، 1998. P. 315.
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د -مافە مێژووییەكان
مەبەســت لــە مافــە مێژووییــەكاىن گرووپــەكان وەك پاســا و بــۆ پێڕۆکــردىن مــاىف
دیاریكــردىن چارەنــووس ،بریتییــە لــەو مافانــەى كــە لــە ڕاســتییە مێژووییەكانــەوە
دەیســەملێنێت كــە گرووپێــك لــە ڕابــردوودا حوكمــى خــۆى كردووە و بــەاڵم ،بــە هۆكارێك
لــە هــۆكارەكان لــە چوارچێــوەى ســنوورى جیۆگرافیــی دەوڵەتێــى دیكــەدا خــۆى
بینیوەتــەوە .هەندێــك لــە توێژینــەوەكان نیشــاىن دەدەن كــە زیاتــر لــە نیــوەى گرووپــە
تایەفییــەكان كــە لــە هەشــتاكاندا داواكاریــى ســەربەخۆبوونیان هەبــووە ،لەوانــە بــوون
كــە لــە ڕاســتیدا بڕوایــان وا بــووە كــە ســەردەمانێك خۆیــان حوكمــى خۆیــان كــردووە.35
جێــگاى ئاماژەپێدانــە ،گــەىل كــورد كــە لــە ڕابــردوودا جۆرێــك لــە ســەربەخۆیی
هەبــووە و لــە باپیرانێکــەوە كــە ســەربەخۆییان هەبــوو ،هاتوونەتــە بــوون؛ بۆیــە
زۆرجــار لــە پــڕۆژەكاىن بنیاتنــاىن دەوڵــەىت ســەربەخۆدا ،وەك پاســاوێك بــۆ
داواكارییــەكاىن ســەبارەت بــە مــاىف دیاریكــردىن چارەنووســی ،پشــتى بــە مافــە
مێژووییــەكان بەســتووە .بــۆ منوونــە كاتێــك شــەریف پاشــا داواكارییــەكاىن تایبــەت
بــە كوردســتاىن لــە ســاڵى  1919پێشــكەش بــە هاوپەیامنــان كــرد ،جەختــى كــردەوە
لەســەر ئــەوەى كــە ویالیــەىت مووســڵ لــە عێــراق جیــاواز بــووە ،دانیشــتووانەكەىش
ڕۆژێــك لــە ڕۆژان خۆیــان بــە بەشــێك لــە عێــراق نەزانیــوە و لەژێــر ڕكێفــى
ســەروەرییەكەیدا نەبــوون.36
تێبینــى دەكرێــت كــە لیژنــەى نێودەوڵەتیــی تایبــەت بــە چارەكــردىن كێشــەى
مووســڵ كــە لەالیــەن كۆمەڵــەى گەالنــەوە پێــك هێرنابــوو ،ئــەو ڕاســتییەیان دووپــات
 -35تيــد ڕوبــرت جــار :أقليــات يف خطــر 230 -أقليــة يف دراســة إحصائيــة وسياســية وإجتامعيــة،
مراجعــة وتقديــم :د .ڕفعــت ســيد أحمــد ،تعريــب :مجــدي عبدالحكيــم وســامية الشــامي ،ط ،1مكتبــة
مدبــويل :القاهــرة ،1995 ،ص.119
 -36أنظر حول هذه املطاليب :الدكتور فاضل حسني :مشكلة املوصل ،دراسة يف الدبلوماسية العراقية –
االنكليزية – الرتكية ويف الرأي العام ،ط ،3مطبعة أشبيلية :بغداد ،1977 ،ص ص.77-76
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كــردەوە ،كــە لــە دواى دیراســەكردىن گەلێــك كتێبــى مێژوونووســان و جیۆگرافیناســان و
عەرەبــە كۆنــەكان و ژمارەیــەىك زۆرى نەخشــە عەرەبییــەكان و ،ســەدان نەخشــەى
ئەورووپایــی كــە لــە نێــوان ســەدەكاىن شــازدە و بیســتەمدا كێ ـراون و ،كتێبــەكاىن
گەشــتى ســەرجەم ســەردەمەكان و ســەرچاوە جیۆگرافییــەكان و كتێبــە جیۆگرافییــەكاىن
قوتابخانــە ناوەندییــەكان لــە میســڕ ،لیژنەكــە گەیشــتنە ئــەوەى كــە ســێ ناوچــە
هەبــوون :عێراقــى عەرەبــی و جەزیــرە و كوردســتان ،عێــراق لــە باكــورەوە لــە هیــت-
تكریــت یــان جەبــەل حەمرینــى زیاتــر تــێ نەپەڕانــدووە .هەروەهــا لیژنەكــە جەختــى
كــردەوە لەســەر ئــەوەى كــە لــە ســەرجەم ئەدەبیــاىت جیۆگرافــی لــە ســەردەمى
فتوحــاىت ئیســامیی عەرەبییــەوە تــا ســاڵى  ،1925قــەت وا دانەنــدراوە و وا وەســف
نەكــراوە و دەرنەكەوتــووە كــە ناوچــەى ویالیــەىت مووســڵ ڕۆژێــك لــە ڕۆژان بەشــێك
بووبێــت لــە عێــراق ،لــە ڕابردوویشــدا دانیشــتوواىن ویالیــەىت مووســڵ ئاشــنا
نەبــوون بــە نــاوى عێــراق وەك نــاوى واڵىت خۆیــان.37
بۆیــە دەردەكەوێــت كــە بڕیــارى لیژنــەى نێودەوڵەتــی ،تایبــەت بــە لێكۆڵینــەوە
لــە كێشــەى مووســڵ ،بــە لكانــدىن مووســڵ بــە عێراقــەوە ،بڕیارێــك بــوو تەنیــا
لــە گۆشــەنیگاى ئابووریــى ڕووتــەوە وەرگیرابــوو ،چونكــە لیژنەكــە بــە ڕاشــكاوى
ئەوەیــان دەربــڕى كــە لــە گۆشــەى ئابوورییــەوە باشــرین ڕێچــارە ئەوەیە كە مووســڵ
بــە عێراقــەوە بلكێرنێــت ،بــەاڵم لــە گۆشــەنیگاى ڕەگەزییــەوە لیژنەكــە واى دەبینــى
كــە ئەگــەر گۆشــەنیگاى ڕەگــەزی بــە بنەمــاى یەكالكــەرەوە وەربگیردرێــت ،ئــەوا بــۆ
چارەكــردىن كێشــەكە پێویســتە دەوڵەتێــى كوردیــی ســەربەخۆ دامبەزرێندرێــت،
ئــەوەش چونكــە كــوردەكان پێنــج لــە هەشــتى دانیشــتوواىن ویالیەتەكەیــان پێــك
دەهێنــا .لەوەشــەوە دەگەینــە ئــەو دەرەنجامــەى كــە لیژنەكــە دواى پیشــنیازكردىن
لكانــدىن ویالیــەىت مووســڵ بــە عێراقیشــەوە ،نەیتوانیــوە ئینــكارى ئــەو ڕاســتییە
 -37الدكتور فاضل حسني  ،املصدر السابق ،ص.78
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بــكات كــە ئــەو ناوچەیــە لــە ڕووى جیۆگــراىف و ڕەگەزییــەوە لــە عێراقــى عەرەبــی
جیــا بــووە .لــە پێشنیازەكەشــیدا كــە كۆمەڵــەى گــەالن پەســندى كــردووە ،جەخــت
دەكاتــەوە لەســەر ئــەوەى كــە دەبێــت حكوومــەىت بەریتانیــا پەیــان بــدات بــە
پێــداىن گەرەنتیــى پاراســتنى مافــەكاىن كــورد لــە عێراقــى نوێــدا ،دواى ئــەوەى
ویالیــەىت مووســڵى پێــوە دەلكێرنێــت.38
ه) ڕاپرســینەكردن لــە نــاو گــەىل هەرێمێكــدا لەبــارەى لكانــدىن بــە دەوڵەتێــى
دیكــەوە:
پرەنســیپى مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس وا دەخوازێــت ،كــە لكانــدن یــان
خستنەســەرى گەلێــك بــە هەرێمــى دەوڵەتێــى دیكــەوە ،ناكرێــت ئەنجــام بدرێــت
ئەگــەر بــە ڕێــگاى ڕاپرســییەكەوە ڕاى دانیشــتوواىن ئــەو هەرێمــە وەرنەگیرێــت( )،39
ئەگەرنــا ئــەوا پڕۆســەكە بــە ڕەهایــی پووچــەڵ دەبێــت ،چونكــە ئــەوە بــە پێشــلكاریى
پرەنســیپى مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس دەژمێردرێــت .بۆیــە ڕاپرســنەكردن لەنــاو
گەلێكــدا كاتێــك بــە دەوڵەتێــى دیكــەوە دەلكێرنێــت ،دەبێتــە پاســاوێىك یاســایی بــۆ
داواكاریــى مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووس.40
لێــرەدا دەكرێــت بڵێیــن كــە كوردســتاىن باشــووریش (ویالیــەىت مووســڵ) ،بەپێــى
بڕیارێــى لیژنەیــەىك نێودەوڵــەىت كــە كۆمەڵــەى گــەالن پێــى هێنابــوو ،لــە ســاڵى
 1926بەبــێ ئەنجامــداىن ڕاپرســییەىك فەرمــى لەنێــو دانیشــتوواىن ویالیەتەكــەدا
كــە زۆرینەیــان كــوردن ،بــە عێراقــى نوێــوە لكێنــدرا ،ئــەوەش دەبێتــە پاســاوێىك
یاســایی كــە دەكرێــت بخرێتــە ســەر پاســاوەكاىن دیكــە لــە حاڵــەىت داواكــردىن كــورد
بــە پێڕۆکــردىن مــاىف دیاریكــردىن چارەنــووىس.
 -38أنظر املصدر السابق ،ص ص .174-173
 -39د.عصام العطية :القانون الدويل العام ،ط ،6وزارة التعليم العايل والبحث العلمي :بغداد،2001 ،
ص.303
 -40د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود :مصدر سابق ،ص .492
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و -پێشــێلكردىن بەڵگەنامە (یان دەســتوور)ى دامەزرێنەرى یەكێتیێىك فیدراڵی:
فیدرالیــەت بریتییــە لــە یەكگرتنێــى ئازادانــەى دەوڵەتــان یــان هەرێمــەكان لەســەر
بنەمــا و ئــەو مەرجانــەی پێشــوەختە لەســەرى ڕێــك دەكــەون ،كــە لــە بەڵگەنامــە
یــان دەســتوورى دامەزرێنــەرى یەكگرتنەكــەدا دەنوورسێنــەوە .لەســەر ئــەو بنەمایــە
پێشــلێكردنێىك زەق و مەترســیدارى ئــەو بنەمــا و مەرجانــە ،دەبنــە پاســاوێىك بەهێــز
بــۆ هەرێمــە فیدراڵییــەكان تــا لــە یەكگرتنەكــە بكشــێنەوە و لێــى جیــا ببنــەوە.
پێویســتە لێــرەدا ئامــاژە بــەوە بكەیــن كــە لــە دیپاچــەى دەســتوورى عێراقــی
فیدراڵــدا ،كــە لــە ســاڵى  2005بــە ڕاپرســییەىك گشــتى پەســند كــراوە ،حوكمێــك
هاتــووە بــە پەنهــاىن (ضمنـاً) بــاس لــەوە دەكات كــە یەكێتیــى گــەل و ســەروەریی عێــراق
دەوەســتێتە ســەر ڕێزگرتنــى دەســتوورەكە و پابەندبــوون بــە ئەحكامــەكاىن ،ئــەوەش
كاتێــك دەڵێــت" :پابەندبــوون بــەو دەســتوورە یەكگرتنــى ئازادانــەى گــەل و
خــاك و ســەروەریی عێــراق دەپارێزێــت“ ،بــە واتــاى پابەندنەبــوون بە دەســتوورەكە یان
پێشــێلكردنێىك مەترســیدار و گــەورەى دەســتوورەكە ،دەبێتــە پاســاوێىك دەســتوورى
لەالیــەن ئەوانــەى كــە زەرەرمەنــد دەبــن بــۆ داواكــردىن هەڵوەشــاندنەوەى یەكگرتنەكــە.
جگــە لــەو پێشــێلكارییە ،لــە ڕاپۆرتێــى تایبەتیــدا كــە ژمارەیــەك پســپۆڕى
یاســاى دەســتوورى و گشــتى لــە ســاڵى 2017دا ئامادەیــان كردبــوو ،ســەملێرناوە
كــە حكوومــەت و دەســتەاڵتە فیدراڵییــەكاىن عێــراق تــا ئێســتا پــر لــە  60مــاددەى
دەســتووری بــە شــێوەیەىك ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ کــە پێوەندییــان هەیــە
بــە مافــەكاىن گــەىل كــوردەوە لــە عێــراق ،پێشــێل كــراون یــان پشــتگوێ خــراون و
جێبەجــێ نەكــراون .هــەر لــەو چوارچێوەیەشــدا ســەركردایەتیى سیاســیی هەرێمــى
كوردســتان لــە زۆر بۆنــەدا ئاماژەیــان بــەو ڕاســتیانە داوە.
لــە کۆتاییــدا بــە پێویســتی دەزانیــن کــە ئامــاژە بــە ڕای ڕاوێــژکاری دادگای
دادی نێودەوڵەتــی لــە  ٢٢تەممــووزی  ٢٠١٠بدەیــن ســەبارەت بــە ڕاگەیاندنــی

152

ســەربەخۆییی تاکالیەنانــەی کۆســۆڤا لــە رسبیــا لــە ١٧ی شــوبات  ،٢٠٠٨کــە
یەکێکــە لــەو پێشــینە نێودەوڵەتیانــەی کــە بــە ســەرکەوتنێکی گــەورە بــۆ بڕیــاردان
لــە مافــی چارەنــووس ھەژمــار دەکرێــت ،زۆر خاڵــی ناکــۆک و ڕای جیــاوازی لەســەر
بڕیــاردان لــە مافــی چارەنــووس یــەکال کــردەوە .لــەم ڕایــە ڕاوێژکارییــەی دادگای
دادی نێودەوڵەتیــدا ســەبارەت بــە ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆییی تاکالیەنــەی کۆســۆڤا،
دانــی بــەم ڕاســتیانەی خــوارەوەدا نــا:
 -١ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆییی تاکالیەنــەی کۆســۆڤا لــە رسبیــا،
پێشــێلکاری نییــە بــۆ ئەحکامەکانــی یاســای نێودەوڵەتــی.
 -٢بڕیــاردان لــە مافــی چارەنــووس وەکــو پرەنســیپ ،مافــی
ھەمــوو گەلێکــە و وابەســتە نییــە تەنیــا بــە گەالنــی ژێردەســتەی
دەوڵەتــی کۆڵۆنیالیزمــەوە.
 -٣بڕیــاردان لــە مافــی چارەنووس ،بااڵترە لە پرەنســیپی ســەالمەتیی
هەرێمی.
 -٤پرەنســیپی ســەالمەتیی هەرێمــی کــە وەکــو پاســاوێک بــۆ
ڕێگریکــردن لــە جیابوونــەوە بــە کار دەھێندرێــت ،بــە ڕای دادگا
ئــەم پرەنســیپە تەنیــا بــۆ پێوەندیــی نێــوان دەوڵەتەکانــە نــەک لــە
نێــوان دەوڵــەت و بەشــێک لــە گەلەکــەی.
 -٥ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆیی ،دەکرێــت لــە دەوڵەتــی فیدراڵــی،
تاکالیەنــە بێــت بەبــێ ڕەزامەندیــی حکوومەتــی فیدراڵــی لــە
ناوەند(مەرکــەز).
 -٦دادگا دانــی نــا بــە پرەنســیپی جیابوونــەوەی (عیالجــی)
( )Remedial Secessionکاتێــک پێکەوەژیــان ئەســتەم دەبێــت.
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بەشی دووەم

پێشێلکارییەکانی دەســتووری هەمیشەییی عێراق
(ماددەی  ،١٤٠بڕینی بەشــەبودجەی هەرێم ،نەوت و گاز)
تەوەری یەكەم :ماددەی ١٤٠
لێــرەدا ڕۆشــنایی دەخەینــە ســەر ڕەوشــی ناوچــە كوردســتانییەكانی دەرەوەی
ئیــدارەی هەرێــم و مــاددەی 140ی دەســتوور و كارەكان و هەنگاوەكانــی لیژنــەی
جێبەجێكردنــی مــاددەی ١٤٠ی دەســتووری هەمیشــەییی عێــراق لــە كاتــی
دروســتبوونی تاكــو كۆتاییــی ســاڵی  ،2012ئــەو فاكتەرانــەی بوونــە هــۆكاری
پەکخســتنی كارەكانــی لیژنــەی مــاددەی  140كــە یەكێكــە لــە گرینگرتیــن ئــەو
پێشــێلكاریانەی تــا ئێســتا بــۆ دەســتووری هەمیشــەییی عێــراق كــراون و ،هیــچ مانــا و
بەهایەكیشــی بــۆ شــەراكەتی ڕاســتەقینە لــە عێراقــی نوێــدا نەهێشــتەوە.
 /١پێكهێنانــی لیژنەی جێبەجێكردنی ماددەی 140ی دەســتوور
• لیژنەیــەك بــە فەرمانــی ژمــارە ( )46لــە  2006/8/9بــە ســەرۆكایەتیی بەڕێــز
(هاشــم الشــبيل) پێــك هــات و پاشــان گــوڕدرا و بــە بەڕێــز (رائــد فهمــي) .لــەم
لیژنەیــەدا نوێنــەری حكوومەتــی هەرێــم ئەنــدام بــوو كــە بەڕێــز (د.محەممــەد
ئیحســان) وەزیــری وەزارەتــی كاروبــاری ناوچەكانــی دەرەوەی ئــەوكات و ســەرۆكی
دەســتەی ناوچــە كوردســتانییەكانی پێشــوو بــوو ،لەگــەڵ خاتــوو (نەرمیــن
عوســان) كــە ئــەوكات وەزیــری ژینگــەی عێراقــی و جێگــری ســەرۆكی لیژنــەی
جێبەجێكردنــی مــاددەی 140ی دەســتوور بــوو لــە هەمــان كاتــدا ســەرۆكی لیژنــەی
داراییــی لیژنەكــەش بــوو.
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• لیژنــەی جێبەجێکردنــی مــاددەی  ١٤٠دەســتوور بــە درێژاییــی کارکردنــی)٧( ،
بڕیــاری دەرکــرد کــە ( )٤بڕیــاری زۆر گرینــگ بــوون بــۆ چارەكردنــی پرســی ناوچــە
جێناکۆکــەکان .گرینگرتیــن ئــەو بڕیارانــەی كــە بــۆ ئاســاییكردنەوەی بارودۆخــی
ناوچــە كوردســتانییەكان دەرچــوون ،بڕیاڕەكانــی لیژنــەی بــااڵی جێبەجێكردنــی
مــاددەی  140بــوون كــە لەالیــەن ئەنجوومەنــی وەزیرانــی عێراقــەوە لــە ڕێکەوتــی
 2007/4/19بــە ژمــارە (ق  ) 6756/27/1/2پەســەند كــران:
 )1هەمــوو ئــەو فەرمانبەرانــەی كــە دەرکرابوون(فەســڵ) یــان دوور
خرابوونــەوە یــان لــە کارەکانیــان گواســرابوونەوە ،لــە مــاوەی
نێــوان /17تەممــووزی 1968/تــا  2003/٤/9دەگەڕێندرێنــەوە بــۆ
كارەكانــی خۆیــان لــە ناوچــە ڕەســەنەكانی خۆیــان یــان شــوێنێكی
نزیــك لــە ناوچەكانــی خۆیــان.
 )2ئــەو خێزانانــەی كــە لــە مــاوەی نێــوان /17تەممــووزی1968/
تــا  2003/4/9ناوچەكانــی خۆیــان جێهێشــت یــان بــە هــۆی
سیاســەتەكانی ڕژێمــی پێشــوو كۆچیــان پــێ كــرا ،بــۆ ناوچــە
ڕەســەنەكانی خۆیــان دەگەڕێندرێنــەوە و قەربــوو دەکرێنــەوە.
 )3گەڕاندنــەوەی خێزانــە هاوردەکانــی نێــوان /17تەممــووزی1968/
تــا  2003/4/9بــۆ ناوچەكانــی خۆیــان و قەربووكردنەوەیــان.
 )4هەڵوەشــانەوەی هەمــوو ئــەو گرێبەســتە کشــتوکاڵیانەی كــە
بەســرابوون بــۆ گۆڕینــی دیمۆگرافیــای ناوچە كێشــە لەســەرەكان و
گەڕاندنــەوەیبارودۆخەكــەبــۆكاتــیپێــشبەســتنیگرێبەســتەكان.
• دوای تەواوبوونــی وادەی دەســتووری بــۆ جێبەجێکردنــی مــاددەی  ١٤٠لــە
 )UNAMI( ،٢٠٠٧/١٢/٣١بــووە بەشــێک یــان الیەنــی ســێیەمی بەشــدار بــۆ چــارەی

155

کێشــەی ئــەو ناوچانــە لــە نێــوان بەغــدا و هەولێــر بەپێــی بڕیــاری ژمــارە ()١٧٧٠
ســاڵی ٢٠٠٧ی ئەنجوومەنــی ئاســایش و لیژنەیەکــی پێــک هێنــا بــە ســەرۆکایەتیی
(ســتاففان دیمســتورا) و کاریــان لــەم دۆســیەیەدا کــرد )UNAMI( .لەالیــەن خۆیانــەوە
پشــتیان بــە ســێ بنەمــا بەســت( ،تۆمــاری نفووســی ســاڵی  ،١٩٥٧بڕیارەکانــی
ئەنجوومەنــی ســەرکردایەتیی شۆڕشــی لەناوچــوو ،نووســینگەی لیژنــەی کاروبــاری
باکــووری هەڵوەشــێندراوە و ئەنجامــی هەڵبژاردنەکانــی ســاڵی  .)٢٠٠٥ئەنجامــی
کارەکانیــان ( )٣ڕاپــۆرت بــوو کــە جێــگای ڕەزامەندیــی الیەنــەكان نەبــوو.
• لــە ســاڵی 2011دا لیژنەكــە گۆڕدرایــەوە ،ئەوجــارە وەزیــری گواســتنەوەی
عێراقــی (هــادی عامــری) بــە فەرمانــی دیوانــی ژمــارە ( )78بــووە ســەرۆكی لیژنــە.
لــە دوای ئــەم گۆڕانكارییــە هەمــوو كارەكانــی پێشــووتری كــە كرابــوون ،ڕێچكــەی
گــۆڕاو بــە ئاقارێكــی تــردا بــرا.

ئەركەكانی لیژنــەی جێبەجێكردنی ماددەی :140
قۆناغی یەكەم :ئاســاییكردنەوە (التطبيع):

● راگوێــزراوەكان (املرحلني و املنفيــن و املهجرين واملهاجرين).
● عەرەبی هاوردە (الوافدين).
● گەڕانــەوەی ڕاگوێــزراوەكان و ناردنــەوەی عەرەبــی هــاوردە بــۆ شــوێنی خۆیــان و
قەرەبووکردنەوەیــان بــە بــڕی ئــەو پارەیــەی كــە بــۆ مــاددەی  140تەرخــان كــراوە و،
پێویســت بــوو  2ملیــار و  400ملیــۆن دۆالر تەرخــان بكرێــت.
● لــە ســاڵی  ٢٠٠٦تاکــو ســاڵی  ٢٠١٢بــەم شــێوەیە بودجــەی تەرخانکــراو دابــەش
كــرا ،كــە كەمــر بــوو لــەو بودجەیــەی پێویســت بــوو بــۆ قۆناغــی ئاســاییكردنەوە و بــووە
هــۆی تەواونەكردنــی ئــەم قۆناغــە:
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کەرکووک:
 -1کــۆی گشــتیی ئــەو خێزانــە ڕاگوێزراوانــەی کــە نفــووس و پســوولەی خۆراکیــان
گەڕاندووەتــەوە کەرکــووک ( )٨٩٦٣٤خێزانن.
 -2کــۆی گشــتیی ئــەو خێزانــە عەرەبــە هاوردانــەی کــە نفــووس و پســوولەی
خۆراکیــان لــە کەرکــووک گواســتووەتەوە شــوێنە ڕەســەنەکانی پێشــووی خۆیــان
( )٢٥٦٣٤خێزانــن.
خانەقین:
 -1کــۆی گشــتیی ئــەو خێزانــە ڕاگوێزراوانــەی کــە نفــووس و پســوولەی خۆراکیــان
گەڕاندووەتــەوە خانەقیــن ( )١٥٧٩٢خێزانن.
 -2کــۆی گشــتیی ئــەو خێزانــە عەرەبــە هاوردانــەی کــە نفــووس و پســوولەی
خۆراکیــان لــە خانەقیــن گواســتووەتەوە شــوێنە ڕەســەنەکانی پێشــووی خۆیــان (
 )١٥٤٧خێزانــن.
شنگال:
 -1کــۆی گشــتیی ئــەو خێزانــە ڕاگوێزراوانــەی ســنووری نووســینگەی شــنگال
((نووســینگەی شــنگال هەمــوو ناوچــە کوردســتانییەکانی ســنووری پارێزگای مووســڵ
دەگرێتــەوە)) کــە بــە ڕاگوێــزراوی ناوخــۆی هەمــان ســنووری خۆیــان دەژمێــردران،
( )٩١٩٧٧خێزانــن.
 -2کــۆی گشــتیی خێزانــە هــاوردەکان لــە ســنووری نووســینگەی شــنگال ()١٣٨٦
خێزانــن.
● گرێبەســتە كشــتوكاڵییەكان (گرێبەســتە كشــتوكاڵییەكان و هەڵوەشــاندنەوەی
بڕیارەکانــی ئەنجوومەنــی ســەرکردایەتیی شــۆڕش و کــۆی ئــەو بڕیارانــەی لــە
لیژنــەی کاروبــاری باکوور(هەڵوەشــێندراوە)وە دەرچــوون:
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● ســەبارەت بــە بڕیــاری ژمــارە ( )358لــە ســاڵی  2011ســەرۆكایەتیی
ئەنجوومەنــی وەزیرانــی عێــراق لــە کۆبوونــەوەی ئاســاییی ژمــارە
( )47ڕۆژی  ،2011 /9/27لیژنــەی مــاددەی 140ی ڕاســپارد بــە
پێشکەشــکردنی ڕاپۆرتێــک بــە هاوکاریــی ئەمیندارێتیــی گشــتیی
ئەنجوومەنــی وەزیــران و هــەر یەکــە لــە نوێنــەری وەزارەتەکانــی
(بەرگــری ،نــەوت ،ناوخــۆ ،دارایــی ،کشــتوکاڵ ،دەســتەی داواکانــی
مڵکــداری) بــە ئەنجوومەنــی وەزیــران بــۆ مەبەســتی یەکالکردنــەوەی
بابەتــی مــاددەی 140ی دەســتووری هەمیشــەییی عێراقــی فیــدراڵ.
توانــرا لــە دوای دەرچوونــی ئــەم بڕیــارەوە چەندیــن کۆبوونــەوە ئەنجام
بــدەن و ڕاپۆرتێکــی تایبــەت بــە یەکالکردنــەوەی ئــەم کێشــانەی لــە
خــوارەوە ئاماژەمــان پێــی کــردوون پێشــکەش بــە ئەنجوومەنــی
وەزیــران بکــەن.

ئەنجامی ئەم ڕاپۆرتە بەم شــێوەیەی خوارەوە بوو:
● بڕیــاری ژمــارە  ٢٩ســاڵی  ،٢٠١٢کــۆی بڕیــارە دەرچووەکانــی
لیژنــەی کاروبــاری باکوور(هەڵوەشــاوە) ،هەڵوەشــێندرانەوە کــە
پێوەســن بــە پرســی ئــەو زەوییــە کشــتوکاڵیانەی غەیرەعــەرەب و
مافــی مامەڵەپێوەکردنیــان و ،هەڵوەشــاندنەوەی ئــەو گرێبەســتە
کشــتوکاڵیانەی لەگەڵیانــدا کرابــوون.
● بڕیــاری ژمــارە ٣٠ی ســاڵی  ،٢٠١٢کــە ئاراســتەی ئەنجوومەنــی
وەزیــران کــراوە ،داوا کــراوە بڕیارەکانــی ئەنجوومەنــی ســەرکردایەتیی
شۆڕشــی لەنێوچــوو هەڵبوەشــێندرێنەوە و بــە ئەنجوومەنــی شــووڕای
دەوڵــەت بســپێردرێ و یاســای بــۆ دەربــکات.
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أ .بڕیارەکانی لیژنەی کاروباری باکووری هەڵوەشــێندراوە:
لــە دانیشــتنی ئاســاییی چوارەمــی ئەنجوومەنــی وەزیرانــی عێــراق لــە
 ،2012/1/24بڕیــاری ژمــارە ()29ی ســاڵی 2012ی دەرکــرد کــە تایبەتــە بــە
هەڵوەشــاندنەوەی گشــت بڕیارەکانــی لیژنەی کاروبــاری باکووری هەڵوەشــێندراوە و ،بە
نــوورساوی ژمــارە ( )3129لــە 2012/1/25ی ئەمیندارێتیــی گشــتیی ئەنجوومەنــی
وەزیرانــی حکوومەتــی عێراقــی فیــدراڵ ئاڕاســتەی الیەنــە پێوەندیــدارەکان کــراوە
بــۆ جێبەجێکردنــی ناوەرۆکــی بڕیارەکــە.
ب .بڕیارەکانی ئەنجوومەنی ســەرکردایەتیی شۆڕشــی لەناوچوو:
● لــە دانیشــتنی ئاســاییی چوارەمــی ئەنجوومەنــی وەزیرانــی عێــراق لــە
 2012/1/24بڕیــاری ژمــارە ()٣٠ی ســاڵی  2012دەرچــوو ،ســەبارەت بە ڕاســپاردنی
ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق بــە هەڵوەشــاندنەوەی بڕیارەکانــی ئەنجوومەنــی
ســەرکردایەتیی شۆڕشــی لەناوچــوو و ،ئەنجوومەنــی شــوڕای دەوڵــەت ڕاســپێردرا
بــۆ ئامادەکردنــی پڕۆژەیاســایەک و ئــەم بڕیــارەش بــە نــوورساوی ژمــارە ( )3101لــە
 2012/1/25ئەمیندارێتیــی گشــتیی ئەنجوومەنــی وەزیرانــی حکوومەتــی عێراقــی
فیــدراڵ ئاڕاســتەی الیەنــی پێوەندیــدار کــراوە بــۆ کاری پێویســت.
● توانــدرا ڕێــژەی ( )١،٢٥٠،٠٠٠دۆنــم لــە زەویــی کشــتوکاڵیی ئــەو ناوچانــە

بگەڕێندرێنــەوە بــۆ خاوەنــە ڕەســەنەكانیان هــەروەک لــە خشــتەی ژمــارە ( )٢و
ژمــارە ( )٣نیشــان دراوە .بــەاڵم بــە هــۆی تەواونەبوونــی وردەكاریــی جێبەجێکردنــی
گەڕاندنــەوەی ئــەو زەویانــە لــە ڕووی یاســاییەوە لەالیــەن حكوومەتــی عێــراق و،
بــە ئاراســتەی سیاســی لــە الیــەن وەزارەت و دەزگای پێوەندیــداری عێراقــی ،دوا
خــرا و بــە تــەواوی جێبەجــێ نەكــرا و تــا ئێســتایش خەڵكەكــە بــە دوای چــارەی
كێشــەكانیانەوەن بــە شــێوەی یاســایی و بۆیــان تــەواو ناكرێــت.
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 -3گواســتنەوەی کــۆی فەرمانبــەرە دەركــراو ،دوورخــراوە یــان گواســراوەکان بــۆ
كاری پێشــووتر و ناوچەكانــی خۆیــان:
● زیاتــر لــە ( )1626فەرمانبــەری ڕاگوێــزراوی ئــەم ناوچانــە وەك
قۆناغــی یەكــەم فەرمانــی گواســتنەوەیان بــۆ دەرچــوو.
● كــۆی گشــتیی فەرمانبــەر كــە پێویســتە بگوازرێنــەوە بــۆ ناوچــە
كوردســتانییەكان (.)2262
● ئەوانــەی كــە نــوورساو بــۆ بابەتــی گواســتنەیان كــراوە بــۆ ئەنجوومەنی
وەزیرانی عێــراق (.)1626
● ئــەو فەرمانبەرانەی كە فەرمانی گواســتنەوەیان دەرچووە (.)518
● ئــەو فەرمانبەرانەی كە فایلی گواســتنەویان ئاماددەیە (.)634
ئــەم پڕۆســەیە بــە تــەواوی جێبەجــێ نەكــراوە لەبەر ئــەوەی حكوومەتــی ناوەنــدی ڕازی
نەبــوو مووچەكانیــان بــدات و لــە ناوچــە كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێــم دەوام
بكــەن ،بــەاڵم لــە بودجــەی هەرێمــی كوردســتان مووچەكانیــان وەربگــرن و لیژنــەی بــااڵی
جێبەجێکردنــی ماددەی ١٤٠ی دەســتووری هەمیشــەییی عێــراق ،لە ســاڵی  ٢٠١١داوای
لــە ئەنجوومەنــی وەزیــران کــردووە کــە ئــەم بابەتــە جێبەجــێ بکرێت.
 -4ڕاســپاردەکانی گۆڕانکاریــی ســنووری کارگیڕیــی ناوچــە جێناكۆكــەكان بــە
هــۆکاری سیاســی:
لــە ســاڵی  2007ڕەشنووســی یاســایەک ئامادە کــراوە لەالیەن لێژنــەی جێبەجێکردنی
مــاددەی 140ی دەســتووری هەمیشــەییی عێــراق بــە هــەردوو نــوورساوی نهێنــی و
تایبــەت ژمــارە ( )362لــە  2007/12/31و ژمــارە ( )312لــە  ،2011/6/16ئاڕاســتەی
ســەرۆککۆماری عێراقــی کــردووە کــە دواتــر ســەرۆککۆمار بــە نــوورساوی ژمــارە ( )2379لە
ڕێکەوتــی  2011/11/3بــۆ پەســندکردنی ،وەک پڕۆژەیاســایەک ئــەم بابەتــەی ئاڕاســتەی
ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق کــردووە.
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● لیژنــەی بــااڵی جێبەجێکردنــی مــاددەی ١٤٠ی دەســتووری هەمیشــەییی
عێــراق لــە ســاڵی  ،٢٠١١داوای لــە ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق کــردووە بــۆ
گفتوگــۆ و بڕیــار لەســەر پڕۆژەپێشــنیازکراوی ســەرۆککۆمار بــۆ هەڵوەشــانەوەی
گۆڕانکاریــی ســنووری کارگیڕیــی ناوچــە جێناكۆكــەكان بــە هــۆکاری سیاســی ،بــەاڵم
تاکــو ئێســتا هەنــگاوی کردەنــی بــۆ ئــەم پڕۆژەیاســایە نەنــراوە.

قۆناغی دووەم :ســەرژمێری لە ناوچــە جێناكۆكەكان (االحصاء):

پێویســت بــوو دوای ئەنجامدانــی قۆناغــی ئاســاییكردنەوە ،ســەرژمێریی گشــتی
لــەو ناوچانــە بكرێــت و ،ئامادەباشــی بــۆ قۆناغــی ســێیەم بكرێــت كــە ڕاپرســییە،
بــۆ زانیــن ئــەو ســەرژمێرییە پێوەندیــی بــە ســەرژمێریی گشــتیی هەمــوو عێراقــەوە
نییــە .حكوومەتــی عێــراق هیــچ هەنگاوێكــی نەنــاوە بــۆ ســەرژمێری بــە بیانــووی
تەواونەبوونــی قۆناغــی ئاســاییكردنەوە كــە تــا  2012هەنــگاوی باشــی بڕیبــوو.
لــە دواڕاپۆرتــی لیژنــەی بــااڵی جێبەجێکردنــی مــاددەی ١٤٠ی دەســتووری
هەمیشــەییی عێــراق لــە ســاڵی  ،٢٠١١داوای لــە ســەرۆکایەتیی ئەنجوومەنــی
وەزیرانــی و ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق کــردووە:
أ -دانانــی یاســا و گرتنەبــەری ڕێــکاری پێویســت لەالیــەن ســەرۆکایەتیی
ئەنجوومەنــی وەزیــران و ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق بــۆ ئــەم مەبەســتە و،
تەرخانکردنــی بودجــەی پێویســت بــۆ ئەنجامدانــی ســەرژمێری لــە کەرکــووک و ئــەو
ناوچانــەی ناکۆکییــان لەســەرە.
ب -ئەنجامدانــی ســەرژمێری لــە کەرکــووک و لــەو ناوچانــەی كــە ناکۆکییــان
لەســەرە ،بــۆ جێبەجێکردنــی مــاددەی ١٤٠ی دەســتوور هەروەهــا بــۆ ئامــادەکاری
بــۆ ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم لــەم ناوچانــە.
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قۆناغی سێیەم:
 -١ڕاپرسی (االستفتاء):

لــە كۆتاییــی ســاڵی  ،2007لەالیــەن لیژنــەی جێبەجێكردنــی مــاددەی 140ی
دەســتووری عێــراق و بــە هانــدان و بەدواداچوونــی نوێنەرانــی كــورد لــە لیژنەكــەدا،
كاری پێویســت ئەنجــام درا لەگــەڵ كۆمیســیۆن بــە ناردنــی نــوورساوی داواکاریــی
پێویســت ،تاكــو لــە ئامادەباشــیدا بــن بــۆ ئەنجامدانــی ڕاپرســی لــە ناوچــە
كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم ،بــەاڵم لەبــەر هــۆكاری سیاســی
پڕۆســەكە ڕاگیــرا.
لیژنــەی بــااڵی جێبەجێکردنــی مــاددەی  ١٤٠دەســتووری هەمیشــەییی عێــراق
لــە ســاڵی  ،٢٠١١داوای لــە ســەرۆکایەتیی ئەنجوومەنــی وەزیــران و ئەنجوومەنــی
نوێنەرانــی عێــراق کــردووە ،پڕۆژەیاســا و ڕێــکاری پێویســت بگرنەبــەر بــۆ ئەنجامدانی
ڕیفرانــدۆم لــە کەرکــووک و ناوچــە جێناكۆكــەكان بــۆ دیاریکردنــی خواســتی خەڵکــی
ئــەو ناوچانــە ،بــەاڵم تــا ئێســتا هیــچ نەكــراوە.

 -٢ئاســتی پابەندیــی حكوومەتــە یــەك لــە دوای یەكەكانــی عێــراق لــە
دوای 2003وە لــە چارەكردنــی پرســی ناوچــە كوردســتانییەكان
یەكەم :حكوومەىت ئەیاد عەلالوی

فەرمانــی دیوانیــی ژمــارە ()15ی ســاڵی  2005دەرچــوو ،کــە مەبەســت لێــی
پێكهێنانــی لیژنەیەكــی بــااڵ بــوو بــۆ ئاســاییكردنەوەی بارودۆخــی كەركــووك و ناوچــە
كوردســتانییەكانی تــر ،بــەاڵم بــە هــۆکارى ئــەوەى کــە تەمــەىن حکوومەتەکــەى
عەلــاوی زۆر کــورت بــوو ،تەنیــا لیژنەیــەك دانــدرا بـێ ئــەوەی نوێنــەری كوردســتانی
تێــدا بــێ و هیــچ كارێكیــش ئەنجــام نــەدرا.

162

دووەم :حكوومەىت ئیرباهیم جەعفەری

تەنیا بەربەســتی دروســت كــرد بــۆ جێبەجێكردنی مــاددەی  140و ،دەســتتێوەردانی
هەرێمییــش بەشــێك بــوو لــەو ئەگەرانــەی كــە نەیهێشــت هیــچ هەنگاوێــك برنێــت.
بــەاڵم مــاددەی  58لــە یاســای كاتیــی بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناغــی گواســتنەوە
لــە مــاددەی 140ی دەســتووری هەمیشــەییی عێــراق ســاڵی  2005جێگیــر كــرا.
ســێیەم :سیاســەتی یەكەم حكوومەتی نووری مالکی ساڵی 2010 - 2006

بڕگــەی  ٢٢لە بەرنامەی حکوومەتی نووری مالکی بۆ ســاڵی ٢٠٠٦
حکوومــەت پابەنــد دەبــێ بــە جێبەجێکردنــی مــاددەی ١٤٠ی دەســتووری،
پشتبەســتوو بــە مــاددەی  ٥٨لــە قانوونــی ئیــدارەی دەوڵــەت کــە خــۆی لــە
دیاریکردنــی ســێ قۆناغــدا دەبینێتــەوە :ئاســاییکردنەوە ،ســەرژمێری و ڕاپرســی لــە
کەرکــووک و ناوچــە ناکۆکــی لەســەرەکانی دیکــە .هەروەهــا هــەر کــە حکوومــەت پێــک
هــات هەنــگاوی پێویســت دەنــێ بــۆ گرتنەبــەری ڕێکارەکانــی ئاســاییکردنەوە بــە
گێڕانــەوەی قــەزا و ناحیەکانــی لــە ئەســڵدا ســەر بــە کەرکــووک بــوون .ئــەم قۆناغــە
لــە  ٢٠٧\٣\٢٩کۆتایــی دێ و قۆناغــی ســەرژمێرییش لــە  ٢٠٠٧\٧\٣١دەســت پــێ
دەکات ،دواقۆناعیــش کــە ڕاپرســییە لــە  ٢٠٠٧\١١\١٥جێبەجــێ دەکــرێ.
چوارەم :سیاســەتی حكوومەتی دووەمی نووری مالکی 2014-2010

بڕگــەی  1لــە بەرنامــەی حکوومەتــی هاوبەشــی نیشــتیامنی بــە ســەرۆکایەتیی
نــووری مالکــی لــە 2010/12/22
پارێزگاریکــردن لــە دەســتووری عێــراق و پابەندبــوون پێــوەی و کارکــردن
بــەوەی بڕیــاری لــێ دراوە ،هــەر هەموارکردنێکیشــی لــە داهاتــوودا بەگوێــرەی
مــاددەی ١٤٢ی دەســتوور نەبــێ ناکــرێ .کــۆی مــاددە و بڕگەکانیشــی بــێ هیــچ
کەموزیادیێــک چــاالک دەکرێــن و چاودێریکردنــی کاری لێژنــە پێکهاتووەکانیــش
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بەگوێــرەی دەســتوور و بــە تایبــەت مــاددەی  ١٤٠دەبــن .پشبەســن بــە ســیاقی
قانوونییــش بنەمــای ســەرەکیی کاری حکوومــەت دەبــێ و ،چارەکردنــی ناکۆکــی و کێشــە
هەڵپەســێردراوەکانیش هــەر لەســەر ئــەو بنەمایــە دەبــێ؛ هێــزە سیاســییەکان و ئەندامانــی
ئەنجوومەنــی وەزیرانیــش پابەنــد دەبــن بــە دەســتوور و بەرنامــەی حکوومەتــەوە لــە
ســۆنگەی ئــەوەوە کــە خاڵــی کۆکــەرەوە و هاوبەشــی هێــز و حیزبــە بەشــداربووەکانی
پڕۆســەی سیاســییە.
ڕۆڵــی هــادی عامــری وەك ســەرۆكی لیژنــەی مــاددەی  140لــە كابینــەی دووەمــی
نــووری مالکیــدا:
 گۆڕینــی هەمــوو ئــەو ڕێنامییانــەی كــە ئەحكامەكانــی مــاددەی  140دەیانگرێتــەوەپێوەســت بــە قەرەبووکردنــەوەی زیانبارانــی ناوەڕاســت و باشــووری عێــراق .بۆیــە
ڕێنامییــی تــازە لــە كۆتاییــی ســاڵی  2011دەركــرا .بەوپێــەی زەرەرمەندانــی تاوانەکانــی
دەســتی ڕژێمــی پێشــووی عێــراق (لــە  1968تاكــو ( ،)2003دەركــراو ،ڕاگوێــزراو،
كۆچكــراوان و كــۆچ پێكــراوان ،نەفیكــراو) هەرێمــی كوردستانیشــی دەگرتــەوە ،لــە
ســەرەتای ســاڵی  2012و بەپێــی ئــەو ڕێنامییــە تازانــە و هــەر لەســەر ئــەم بنەمایــە ،لــە
هەرســێ پارێزگاكــەی هەرێمــی كوردســتان مامەڵــەی هاوواڵتیانــی زەرەرمەنــد لەالیــەن
لیژنــەی مــاددەی  140كــۆ كراوەتــەوە .لــە هەولێــر ( )130 000سەدوســی هــەزار
مامەڵەیــە و لــە ســلێامنی ( )250 000دووســەدوپەنجا هــەزار مامەڵــە و لــە دهۆكیــش
( )139 000ســەد و ســیونۆ هــەزار مامەڵەیــە ،كــە كــۆی گشــتیی دۆســیەكان دەكاتــە
( ،)519 000بــەاڵم بــە هــۆی ئــەوەی (نــووری مالكــی) ســەرۆكی پێشــووی حكوومەتــی
عێــراق ڕەزامەندیــی نــەدا بــە قەرەبووكردنــەوەی خەڵكــی هەرێمــی كوردســتان و بــە
نوورساوێكــی فەرمــی ڕایگەیانــد ،كــە لــە دهــۆك و هەولێــر و ســلیامنی ئــەم تاوانانــە
ڕوویــان نــەداوە و ســەرۆكی لیژنــەی مــاددەی  140بــە هەمــان شــێوە لــە جێبەجێكردنی
كارەكانــی هەرێمــی كوردســتان لەســەر ئــەم بابەتــە ڕێگــری كــرد.
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 هــادی عامــری بــە بڕیارێكــی تاكالیــەن ،نووســینگەکانی پێوەندیــدار بــە لیژنــەیجێبەجێكردنــی مــاددەی  140كــە لــە هەولێــر هەبــوو وەك (لیژنــەی ژمێریــاری،
وردبینــی و داتــا و زانیــاری) داخســن و هەمــوو ئــەو كارمەندانــەی دەرکــردن كــە
لــە هەولێــر كاریــان بــۆ لیژنەكــە دەكــرد ،هەمــوو داتــا و زانیــاری و فایلەكانیشــی
ڕاپێچــی بەغــدا كردنــەوە.
 هیــچ دەســتەاڵتێكی بــۆ نوێنەرایەتیــی كــورد نەهێشــتەوە لــە لیژنــەی مــاددەی 140و ئــەو كارانــەی لیژنــە كــە پێشــر بــە تەوافــوق دەكــران ،نەیهێشــت و خــۆی
بــووە بڕیــاردەری ســەرەكیی لیژنەكــە.
پێنجەم :سیاسەتەكانی حكوومەتی حەیدەر عەبادی :2018 -2014
أ -لــە بەرنامــەی حكوومەتــی عەبادیــدا ڕێكکەوتنێــك هەیــە لەژێــر نــاوی
(بەڵگەنامــەی ڕێککەوتنــی سیاســیی نێــوان کوتلــە سیاســییەکان) .لــە بڕگــەی
18ی ئــەو ڕێكکەوتنــەدا هاتــووە( :دۆزینــەوەی ڕێچــارەی گونجــاو بــۆ کێشــەی
کەرکــووک و کــۆی ناوچــە کێشــە لەســەرەکان لــە چوارچێــوەی مــاددەی ١٤٠ی
دەســتوور ،بەجۆرێــک ئاشــتەواییی کۆمەاڵیەتــی و ڕێککەوتنــی نێــوان پێکهاتــە
نیشــتەجێبووەکانی پارێــزراو بــێ) .وادەی دیاریکــراو ســاڵێکە.
ب -بەپێــی ئــەو بڕگەیــەی بەرنامــەی عەبــادی ،دەبــوو لــە مــاوەی ســاڵێكدا كارەكانــی
مــاددەی 140ی تــەواو كردبایــە ،بــەاڵم هیــچ هەنگاوێــك نەنــرا.
ج -هێرشــەكانی داعــش بــۆ ناوچــە كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم لــە
ســاڵی  2014بــووە هــۆی دووبــارە ئاوارەبوونــەوەی خەڵکــی ناوچەکــە .ئەنجامدانــی
تاوانــی جینۆســاید و دژەمرۆڤایەتــی و جەنــگ و ڕووخانــدن و ســوتاندن و داگیركردنــی
مڵــك و ماڵــی خەڵكــی ڕەســەنی ئــەو ناوچانــە ،بــە تایبەتی لــە شــنگال و دەشــتی نەینەوا.
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د -ســەرلەنوێ بارودۆخــی ناوچــە کوردســتانییەکانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم
گۆڕانــکاری بەســەردا هــات و ،بــە تایبەتــی لــە دوای هێرشــەکانیحەشــدی شــەعبی و
ســوپای عێــراق لــە چوارچێــوەی خیانەتــی ١٦ی ئۆكتۆبــەری  ٢٠١٧و ،بــووە هــۆی
دووبــارە ئاوارەبوونــەوەی خەڵــک و ،ئەنجامدانــی تاوانــی دژ بــە مرۆڤایەتــی و جەنــگ و
ڕووخانــدن و ســوتاندن و داگیركردنــی مڵــك و ماڵــی خەڵکــی ڕەســەنی ناوچەكــە ،بــە
تایبەتــی لــە دووزخورماتــووو و کەرکــووک و هەوڵــی دوبــارە عەرەباندنــەوەی كەركــووك و
ناوچــە كوردســتانییەكان.
تەوەری دووەم :بڕینی بەشــەبودجەی هەرێمی کوردستان
لــە گرینگرتیــن پابەندییــە دەســتوورییەکانی دەوڵــەت بــە چەمکــە نوێیەکــەی،
بریتییــە لــە دەســتەبەرکردنی ژیانــی شــکۆمەند بــۆ ھەمــوو ھاواڵتیــان بــێ جیــاوازی،
لــە ڕێــی دەســتەبەرکردنی داھاتــی پێویســت بــۆ دابینکردنــی خەرجییەکانــی لــە
چوارچێــوەی بودجــەی گشــتیدا کــە بــەر لــە ســەرەتای ســاڵی داراییــی حکوومــەت
ئامــادەی دەکات و دەســتەاڵتی یاســادانان متامنــەی پــێ دەدات ،وەک نوێنــەری
گــەل کــە ســەرچاوەی دەســتەاڵتەکان و یاســادانانیەتی.
بەوپێیــەی یەکەکانــی پێکھێنــەری دەوڵەتــی فیدراڵــی (ھەرێمــەکان یــان
ویالیەتــەکان یــان کانتۆنــەکان) لــە ڕووی داراییــەوە ســەربەخۆییی خۆیــان ھەیــە،
بۆیــە بەشــێک لــە داھاتــی گشــتیی فیدراڵــی بــۆ ئــەم ھەرێامنــە تەرخــان دەکــرێ.
لــە کاتــی کەوتنــە کاری دەســتووری کۆمــاری عێــراق لــە ٢٠٠٥ەوە ،ڕێککەوتــن
کــراوە لەســەر تەرخانکردنــی ڕێــژەی ٪١٧ بــۆ ھەرێــم لــە کــۆی خەرجییــە
فیعلییــەکان و ،ڕێــژەی ٪١٧ی کــۆی خەرجیــی فیعلــی (خەرجیــی تەشــغیلی) و
خەرجیــی پڕۆژەکانــی وەبەرھێنــان بــۆ بودجــەی گشــتیی فیدراڵــی کۆمــاری عێــراق،
کــە دوای بڕینــی خەرجییــە ســەروەرییەکان متامنــەی پــێ دەدرێ.
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ھەمــوو یاســاکانی بودجــەی گشــتیی فیدراڵــی ،ســااڵنە ئامــاژەی بــەو ڕێژەیــە
کــردووە و حکوومەتــی عێــراق ،وەزارەتــی دارایــی پابەنــد کــردووە بــە خەرجکردنــی.
بــەاڵم کابینەکانــی حکوومەتــی عێــراق لــە ســاڵی ٢٠٠٥ەوە ئــەو پابەندییــە
دەســتوورییەیان پێشــێل کــردووە و سیاســەتێکی ئابووریــی دڵڕەقانــەی بــە بەرنامەیان
جێبەجــێ کــردووە بــۆ بێزارکردنــی ھەرێمــی کوردســتان ،ئەویــش لــە ڕێــی:
 -١دابەزاندنــی ڕێــژەی تایبەتــی ھەرێــم ،بەشــی ھەرێــم لــە باشــرین
حاڵەتــدا لــە ٪١٢ -١١ تێپــەڕی نەکــردووە.
 -٢جیاکردنــەوەی خەرجییــە ســەروەرییەکان لــە خەرجییــە گشــتییەکان لە
پشــکی ھەرێــم ،زێدەڕۆیــی لــە تەرخانکردنــی ئــەم خەرجییانــە ،زیادکردنــی
جــۆری نــوێ لــە خەرجییــە ســەروەرییەکان ،بە جۆرێــک ژمــارەی جۆرەکانی
لــە ســاڵی  ٢٠٠٦بــە ( )١٦جــۆر خەرجــی دیــاری کــراوە .بەپێــی بڕگــەی (ب)
لــە مــاددەی  ١٣لــە یاســای بودجــەی گشــتیی فیدراڵــی ژمــارە ١ی ســاڵی
 ،٢٠٠٦بــە شــێوەیەکی بــەردەوام ئــەم جۆرانــە زیــاد کــراون تــا ژمارەیــان
گەیشــتووەتە  ٣٣جــۆری خەرجیــی ســەروەری ،ســەرباری ســوودی قەرز و
ھەواڵــە و قیســتی قــەرزەکان و ژمارەیــان بووەتــە  ،٣٤بەپێــی بڕگــەی دووەم
لــە مــاددەی ١٨ی یاســای بودجــەی گشــتیی فیدراڵــی کۆمــاری عێــراق
ســاڵی  ٢٠١٧ژمــارە ( )٤٤ســاڵی .٢٠١٧
 -٣بێبەشــکردنی گەلــی کوردســتان لــە ھێــزی ئابــووری ،بــە بڕینــی
پشــکی ھەرێــم لــە بودجــەی گشــتیدا لــە شــوباتی ٢٠١٤ـــەوە.
 -٤کەمکردنــەوەی پشــکی ھەرێــم لــە دەرمــان ،لــە ٢٠٠٥ـــەوە پشــکی
ھەرێــم لــە باشــرین بــاردا نەگەیشــتووەتە٪٦٥-٦٠ .لــە ســەرەتای
ترشینــی یەکەمــی ٢٠١٦شــەوە کــەم کراوەتــەوە بــۆ ٪٣٠-٢٥.
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 -٥خەرجنەکردنــی شایســتەکانی ھەرێمــی کوردســتان لــە خەرجیــی
ســەروەری کــە شایســتەی ھەرێمــە و تەرخــان کــراوە بــۆ وەزارەتــی
بەرگــری ،بەمــەش ھێزەکانــی پێشــمەرگە لــە مووچەکانیــان و پڕۆژەکانــی
بنیاتنانــی پــرد و ســوودی گشــتی بێبــەش کــراون.
بڕینــی پشــکی ھەرێــم لــە بودجەی گشــتی و ئــەم سیاســەتانە بــە پێشــێلکارییەکی
زەقــی دەقەکانــی دەســتووری عێراقــی دادەنــرێ و ،بووەتــە ھــۆی بــە فیڕۆچوونــی
زۆرێــک لــە مافــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانــی ھاواڵتیانــی ھەرێــم کــە دەســتووری
عێــراق ئامــاژەی پێکــردوون .ئــەم سیاســەتە تــا ئێســتایش ھۆکارێکــی بنەڕەتییــە
کــە وا دەکات ھاواڵتیانــی ھەرێــم بێھێــوا بــن لــە ســوودی مانــەوە لــە چوارچێــوەی
دەوڵەتــی عێــراق ،بــە تایبەتــی دوای ئــەوەی حکوومەتــی عێــراق ســەرکەوتوو نەبــوو
لــە کەڵکوەرگرتــن لــە دەســتوور وەک ئامرازێــک بــۆ بەھێزکــردن و پاراســتنی یەکێتیــی
نیشــتیامنی و مافــی ھاواڵتیانــی ڕەســەنی عێراقــی پــێ گەرەنتیــی بــکات.
گرینگرتیــن ئــەو خاڵــە دەســتووریانەی بــە ھــۆی سیاســەتەکانی حکوومەتــی
عێراقــەوە پێشــێل کــراون ،دەکــرێ ئــاوا پوخــت بکرێنــەوە:
 -١ماددەی ()٥ی دەســتوور جەختی کردووەتەوە لەســەر ســەروەریی یاســا
کــە حکوومەتــی عێــراق بــە ھــۆی پابەندنەبوونــی بــە بەندەکانــی ناردنــی
پشــکی ھەرێــم لــە بودجــەی گشــتی لــە یاســاکانی بودجــەی گشــتیی
فیدراڵــی لــە شــوباتی ٢٠١٤ەوە پێشــێلی کــردووە ،لــە کاتێکــدا بڕینــی
بودجــە بڕیارێکــی تاکالیەنــەی ســەرۆکوەزیران بــوو.
 -٢مــاددەی ( )١٤حکوومەتــی عێــراق جیاوازیــی کــردووە لــە نێــوان
ھاواڵتیانــی ھەرێــم و بەشــەکانی دیکــەی عێــراق بــە بڕینــی مووچــە و
ســەرچاوەی ژیانیــان .لــە کاتێکــدا ئــەو ماددەیــە دەڵــێ ،عێراقییــەکان
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یەکســانن و نابــێ بــە ھــۆی ڕەگــەز و نــەژاد و نەتــەوە و ڕەســەنەوە
جیاوازیــی لــە نێوانیانــدا بکــرێ.
 -٣ماددەکانــی ( )٢٥و ( )٢٦حکوومەتــی عێــراق بــە پێچەوانــەی ئەو دوو
ماددەیــەوە (بەپێــی بنەمــا ئابوورییــە نوێیــەکان ،حکوومەتــی عێــراق
ئەرکیەتــی کــە چاکســازی لــە ئابووریــی واڵتــدا بــکات) ،بــە شــێوەیەک
کــە ببێتــە ھــۆی وەبەرھێنانــی کــۆی ســەرچاوەکانی و ھەمەڕەنگکردنــی
ســەرچاوەکانی و ھاندانــی کەرتــی تایبــەت و پەرەپێدانــی و ھاندانــی
ســەرمایەگوزاری.
حکوومەتــی عێراقــی بــە پێچەوانــەی ئــەوەوە ،بــە بڕینــی پشــکی بودجــەی
هەرێــم زیانــی بــە ئابــووری گەیانــد و مامەڵــە بازرگانییەکانــی پەک خســن،
کــە زۆربــەی کارە بازرگانییــەکان لــە هەرێــم ،پشــت بــە شــێوازی قیســتی
مانگانــە دەبەســن .بەتایبەتــی پڕۆژەکانــی بیناکــردن و بانکــەکان و بــازاڕ و
بازرگانــی ،زۆربــەی پشــت بــە قیســتی مانگانــە دەبەســن ،چ حکوومــی بــن
یــان بازرگانــی بــن یــان مامەڵــەی تاکــەکان بــن.
نەدانــی ئــەو قســتانە و دواخســتنی ،بوونــە هــۆی پەکخســتنی مامەڵــە و لە
ئەنجامــدا پڕۆژەکانــی بنیاتنــان پەکیــان کەوتــووە و ،بازاڕی کار هەرەســی
هێنــاوە .چونکــە زۆرینــەی هاوواڵتیانــی هەرێــم بــۆ گوزەرانیــان پشــت
بــە کاری حکوومــی دەبەســن ،ئەمــەش بووەتــە هــۆی دوورکەوتنــەوەی
ســەرمایە و وەبەرهێنانــی ناوخــۆ و بیانــی.
 -٤بڕگــەی یەکەمــی مــاددەی ( )٢٩و بڕگەکانــی یەکــەم و دووەمــی مــاددەی
( ،)٣٠ئــەو بڕگانــەی ئــەو ماددانــە حکوومەتیــان پابەنــد کــردووە بــە
جێبەجێکردنــی ئەرکەکانــی بەرامبــەر خێــزان ،لــەو سۆنگەیەشــەوە کــە
خێــزان بنەمــای کۆمەڵگایــە ،لــە ڕێــی پاراســتنی بەهــا ئایینــی ،ڕەوشــتی و
نیشــتیامنییەکانەوە پابەنــدی کــردووە بــە پاراســتنی ڕۆڵــی دایکایەتــی،
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منداڵــی ،پیــری و چاودێریی تازەپێگەیشــتووان و الوان و ،دەســتەبەرکردنی
بارودۆخێکــی وەهــا تــا توانــا و بەهرەیــان پــەرە پــێ بــدەن ،هەروەهــا
دابینکردنــی داهاتێکــی گونجــاو بــۆ هــەر تاکێــک و خێزانێکــی عێراقــی و،
دابینکردنــی جێــگای نیشــتەجێبوونی گونجــاو و ،ڕەچاوگرتنــی چاودێــری و
بیمــەی کۆمەاڵیەتــی و تەندروســتی .هەڵبــەت ئــەو پابەندیانــە بــە مافــە
کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییەکانــی هەمــوو تــاک و خێزانێــک دادەنــرێ ،کــە
حکوومەتــی عێراقــی بــە بڕینــی بەشــەبودجەی هەرێــم پێشــێلی کــردوون و
ئەمانــەش چەنــد ئاکامێکیــان لــێ کەوتووەتــەوە:
ا -زۆربــەی خێزانــەکان بــەرەوڕووی نانبڕیــن بوونەتــەوە بــە هــۆی
ئــەوەی زۆربەیــان پشــت بــە کاری گشــتی دەبەســن ،ئەمــەش بــە
ئاشــکرا پێشــێلکردنی بڕگــەی یەکەمــی مــاددەی ٣٠یــە کــە حکوومــەت
پابەنــد دەکات بــە دابینکردنــی داهــات و شــوێنی گونجــاو بــۆ تــاک و
خێزانــەکان.
ب  -بووەتــە هــۆی چەنــدان گرفتــی کۆمەاڵیەتــی وەک لەبەریەکــرازان و
جیابوونــەوە و کۆچکردنــی ســەرۆک خێزانــەکان و ،لــە هەندێــک حاڵەتیشــدا
بووەتــە هــۆی خۆکوشــن و پەنابردن بۆ ڕێی نایاســایی لەپێنــاو دابینکردنی
قوتــی ڕۆژانــەدا.
ج -بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی بێــکاری لــە نێــو تاکــەکان و ســەرۆک
خێزانەکانــدا بــە هــۆی پەککەوتنــی پــڕۆژە بازرگانییــەکان و کۆمپانیــاکان و
سســتبوونی مامەڵــەی بازرگانــی بــە هــۆی سســتبوونی ئابوورییــەوە،
بەتایبەتــی لــە نێــوان دەرچــووی پەیامنــگا و زانکــۆکان .بەپێــی ئامــاری
حکوومەتــی هەرێــم ،ڕێــژەی بێــکاری لــە  ٢٠١٤لــە  ٪٧تێپــەڕی
نەکــردووە ،کەچــی لــە ٢٠١٧دا  ٪١٥بــووە.
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د -دوورکەوتنــەوەی گەنجــان لــە هاوســەرگیریکردن و پێکهێنانــی
خێــزان بــە هــۆی خراپیــی بــاری گوزەرانیانــەوە .چونکە بەشــەبودجەی
هەرێــم بــڕاوە ،حکوومەتیــش پێدانــی پێشــەکیی هاوســەرگیری
ڕاگرتــووە.
ھ -بێبەشــبوونی خاوەنپێداویســتیی تایبــەت و نــەدارەکان لــە بیمــەی
کۆمەاڵیەتــی و تەندروســتی ،کــە دژ بــە بڕگــەی ٢ی مــاددەی ()٣٠
دەســتووری عێراقــە.
 -٥بڕگــەی یەکەمــی مــاددەی ( ،)٣١مافــی چاودێریــی تەندروســتی و
گرینگیــدان بــە تەندروســتیی گشــتی ،مافێکــی دەســتوورییە کــە ئــەم
ماددەیــە حکوومەتــی پێــوە پابەنــد کــردووە .وەزارەتــی تەندروســتی بــە
ھــۆی بڕینــی پشــکی ھەرێمەوە لــە بودجــە و دابەزاندنی بەشــەدەرمانی
ھەرێــم ،نەیتوانیــوە پێداویســتییە پزیشــکییەکان و دەرمــان دابیــن
بــکات ،ئــەو دەرمانــەی گەیشــتووەتە ھەرێمیــش لــە باشــرین حاڵەتــدا
نەگەیشــتووەتە دابینکردنــی ٪٦٥ی پێداویســتییەکان ،لــە کاتێکــدا
هەرێــم ئامێــزی بــۆ  ١،٨ملیــۆن ئــاوارە و پەنابــەر کردووەتــەوە و
داڵــدەی داون .ھەرێــم چاوەڕوانــی زیادکرنــی بەشــەکەی بــوو کەچــی
بارگرانیــی تەندروســتییان خســتە ســەر ھەرێــم ،بەپێــی ئامارەکانــی
وەزارەتــی تەندروســتیی حکوومەتــی ھەرێــم ،لــە ترشینــی یەکەمــی
 ٢٠١٦تــا حوزەیرانــی  ،٢٠١٧تێچــووی چارەســەر و نەشــتەرگەری
بــۆ  ٣٥ھــەزار ئــاوارە و پەنابــەر و ئەندامانــی ســوپای عێــراق دابیــن
کــردووە .لــە ترشینــی یەکەمــی ٢٠١٦شــەوە حکوومەتــی فیدراڵــی
بەشــەدەرمانی ھەرێمــی بــۆ ٪٣٠-٢٥ کــەم کردووەتــەوە .هەڵبــەت
ئامــاژەی کارەســاتێکی مرۆیــی و تەندروســتی دەرکــەوت کاتێــک کــە

171

لــە ئــازاری  ٢٠١٧وەزیــری تەندروســتیی عێــراق بــە نوورساوێکــی
ڕەســمی داوای لــە ئەنجوومەنــی وەزیــران کــرد بەشــەدەرمانی ھەرێــم
ببــڕدرێ؛ ئــەوە لەکاتێکــدا خەرجیــی دەرمــان لــە چوارچێــوەی خەرجیــی
حاکیمەیــە لــە عێــراق.
 -٦مــاددەی ( ،)٣٢حکوومەتــی عێــراق پابەندییــە دەســتوورییەکانی
خــۆی بەجــێ نەھێنــا و مافــی کەمئەنــدام و خــاوەن پێداویســتییە
تایبەتــەکان و پێویســتییەکانی گێڕانەوەیانــی بــۆ نــاو کۆمەڵــگا پێشــێل
کــرد ،بــە ھــۆی بڕینــی بەشــەبودجەوە حکوومەتــی ھەرێــم ناچــار بــوو
مووچەکانیــان کــەم بکاتــەوە و بــە ھــۆی قەیرانــی داراییــی ھەرێــم و
بــە ھــۆی بڕانــی بەشــەبودجەکەیەوە نەتوانــێ پێداویســتییەکانی
ســازکردنەوەیان بــۆ دەســتەبەر بــکات.
 -٧مــاددەی ( ،)١٠٦بــە ھــەر ســێ بڕگەکەیــەوە کــە پێویســتی کــردووە
دەســتەیەکی گشــتی دامبــەزرێ بــۆ چاودێریکردنــی تەرخانکردنــی
داھاتــە فێدراڵیــەکان بــۆ بەدیھێنانــی دادپــەروەری لــە دابەشــکردنی
بەخشــین و ھــاوکاری و قــەرزی نێودەوڵەتیــدا ،بەپێــی شایســتەی
ھەرێــم و پارێزگاکانــی کــە لــە چوارچێــوەی ھەرێمــدا نیــن (بڕگــەی
یەکــەم) و ،ھەروەھــا لێکۆڵینــەوە لــە بەکارھێنانــی ســەرچاوە داراییــەکان
بــە باشــرین شــێوە و دابەشــکردنی( ،بڕگــەی دووەم) کــە گەرەنتیــی
شــەفافیەت و دادپەروەرییــە لــە تەرخانکردنــی پــارە بــۆ حکوومەتــە
ھەرێامیەتییــەکان و ئــەو پارێزگایانــەی کــە لــە چوارچێــوەی ھەرێمــدا
نیــن ،بەپێــی بڕگــە دیاریکــراوەکان (بڕگــەی ســێیەم) ،بــەاڵم ئــەم
ماددەیــە پــەک خــراوە و ھیــچ یاســایەک دەرنەچــووە بــۆ دروســتکردنی
ئــەو دەســتەیە.
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 -٨بەھــۆی بڕینــی بەشــەبودجەی ھەرێمــەوە ،ھاواڵتیانــی ھەرێــم لــە
گەلێــک لــە مافــە دەســتوورییەکانیان بێبــەش کــروان لەوانــە:
ا -مــاددەی ( )٣٣مافــی تــاک بــۆ ژیــان لــە ژینگەیەکــی ســاغڵەم (بڕگــەی
یەکــەم) ،ئەرکــی سەرشــانی دەوڵــەت بــە پاراســتنی ژینگــە و فرەڕەنگیــی
زیندەیــی و پاراســتنی ژینگەکــە (بڕگــەی دووەم لــە مــاددەی .)٣٣
ب -مــاددەی ( )٣٤تایبــەت بــە مافــی فێربــوون و نەھێشــتنی
نەخوێنــدەواری و ھاندانــی لێکۆڵینــەوەی زانســتی و چاودێریکردنــی
ســەرکەوتنوداھێنــانودروســتکردنیو،ھەمــووشــێوازەکانیزیرەکــی.
ج -مــاددەی ( )٣٦تایبــەت بــە مافــی تــاک بــە وەرزشــکردن و پابەندیی
دەوڵــەت بــە پشــتگیریکردنی چاالکییــە وەرزشــییەکان و دابینکردنــی
پێداویســتییەکانی.
د -مــاددەی ( )١٣٢مافــی چاودێریــی خێزانــی شــەھیدان و
گیــراوە سیاســییەکان و ھەمــوو ئەوانــەی کــە لــە کردەوەکانــی ڕژێمــی
بەعســی دیکتاتــۆردا زیامنەنــد بــوون ،بەپێــی بڕگــەی یەکــەم مــاددەی
 ،١٣٢مافــی شــەھید و زیامنەنــدی کــردەوە تیرۆریســتییەکان لــە
قەرەبووکردنــەوە.
تــەوەری ســێیەم :شکســتی حکوومەتــی ناوەنــدی لــە ئیدارەدانــی پرســی
نــەوت و گاز:
نــەوت و گازی رسووشــتی ،شــوێنێکی گرینگــی هەیــە لــە ئابووریــی عێــراق ،لــە
دەســتووری هەمیشــەییی ســاڵی  ٢٠٠٥مــاددەی تایبــەت پێوەســت کــراوە بــەو
بابەتــەوە ،وەک ماددەکانــی ( )١١١و (.)١١٢
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مــاددەی ( )١١١لــە دەســتووری هەمیشــەییی عێراقــدا جەخــت لەســەر ئــەوە
دەکاتــەوە ،کــە نــەوت و گاز مڵکــی ســەرجەم خەڵکــی عێراقــن لــە هەمــوو هەرێــم و
پارێزگاکانــدا.
مــاددەی ()١١٢ش بــاس لــە بابەتــی بەرهەمهێنــان و ئیدارەدانــی مەلەفــی
نــەوت و گاز دەکات ،کــە دەبێــت حکوومەتــی ئیتیحــادی بــە هاوبەشــی لەگــەڵ
حکوومەتــی هەرێمــەکان و پارێــزگاکان بــە شــێوەیەکی دادپەروەرانــە ،لەســەر
بنەمــای دابەشــبوونی ڕێــژەی دانیشــتووان و پشتبەســن بــە مەبدەئــی شــەراکەتی
دەســتەاڵت ئــەم کەرتــە بەڕێــوە ببــەن؛ چونکــە ئــەم پایەیەکــی گرینگــە لــە پایەکانــی
دەوڵەتــی فیدراڵــی عێراقــدا.
بــەاڵم ئــەم ماددەیــە ،بــە تایبەتیــش بڕگــەی یەکەمــی کــە جەخــت لەســەر
شــەراکەتی دەســتەاڵت لــە نێــوان حکوومەتــی ناوەنــد و هەرێمــەکان و پارێــزگاکان
دەکاتــەوە ،وەکــو پێویســت جێبەجــێ نەکــراوە .ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ســێ هــۆکار:
هــۆکاری یەکــەم :لــە قۆناغــی پێــش ڕووخانــی ڕژێمــی بەعــس (پێــش ،)٢٠٠٣

عێــراق یاســایەکی یەکگرتــووی نەبــوو لــە بــواری نــەوت و گازدا .لــە دوای دووبــارە
دروســتکردنەوەی دەوڵەتــی عێراقیــش پــاش  ،٢٠٠٣حکوومەتــی ئیتیحــادی ڕێگــری
کــردووە لــەوەی یاســایەک دەربچێــت و لەســەر بنەمــای شــەراکەتی نیشــتیامنی
نێــوان دەســتەاڵتی ناوەنــدی و دەســتەاڵتی هەرێــم بێــت.
هــۆکاری دووەم :سیســتمی پێشــووی ئابووریــی عێــراق لەســەر بنەمــای
فەلســەفەی ئابوورییەکــی ئاراســتەکراو بــوو ،واتــا لەژێــر دەســتەاڵت و کۆنرتۆڵــی
سیســتمێکی فەرمانڕانیــی شــمولیدا بــووە ،یاســاکانی بــواری نــەوت و گاز کــە
جێبەجــێ کــراون ،گوزارشــتیان لــەو سیســتمە شــمولییە کــردووە ،بــەاڵم لــە
سیســتمی نوێــی ئابووریــی دوای ٢٠٠٣دا ،لەســەر بنەمــای ئابووریــی ئــازاد و
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کرانــەوە بــە ڕووی وەبەرهێنەرانــی بیانــی بنیــات نــراوە .کەواتــە ئەمــەش بــە مانــای
نەگونجانێکــە لــە نێــوان یاســا کۆنەکانــی (پێــش  )٢٠٠٣و یاســاکانی دوای ٢٠٠٣
لــە بــواری نــەوت و گازدا.
هــۆکاری ســێیەم :بەپێــی دەقــی دەســتووری کــە دەڵێــت (پرســی نــەوت و

گاز دەبێــت بــە هاوبەشــی لــە نێــوان حکوومەتــی ئیتیحــادی و حکوومەتــی
هەرێمــەکان و پارێــزگاکان بەڕێــوە بربێــت و ،داهاتەکانــی نەوتیــش دەبێــت بــە
شــێوەیەکی دادپەروەرانــە دابــەش بکرێــت و ،بەشــی تایبــەت بــە هەرێمــەکان دابیــن
بکرێــت) .ئــەم بابەتــە لــە یاســا کۆنــەکان ڕێــک نەخرابــوو ،بۆیــە پێوســت بــوو لــە
یاســای نوێــدا ڕێــک بخرێــت .بــەاڵم حکوومەتــە یــەک لــە دوای یەکــەکان لــە عێــراق،
بوونەتــە بەربەســت لەبــەردەم دەرچوونــی یاســایەک بــۆ نــەوت و گاز لــە کاتــی
پیشکەشــکردنی پڕۆژەیاســای نــەوت و گاز بــۆ ئەنجوومەنــی نوێنــەران لــە ڕێکەوتــی
 ،٢٠٠٧/٧/٤کــە جەختــی لەســەر بڕگەکانــی ئــەم پڕۆژەیــە دەکــردەوە ،هەروەهــا
هۆکارەکانــی بنەمــای دانپێدانانــی دەســتەاڵتی هەرێمــەکان لــە بەڕێوەبــردن و
پەرەپێدانــی کەرتــی نــەوت و گاز .هەروەهــا پێشــر ئــەم پڕۆژەیــە پێشکەشــی
ئەنجوومەنــی نوێنــەران کرابــوو لــە  ٢٠٠٧/٢/٢٦کــە حکوومەتــی ئیتیحــادی ڕێــی بــە
دەســتتێوەردانی ئەنجوومەنــی شــورای دەوڵــەت دا ،کــە ئەویــش تەنیــا دەســتەاڵتی
ڕاســتکردنەوە و داڕشــتنەوەی یاســاکەی هەیــە لــە ڕووی زمانەوانییــەوە ،ئەویــش
بــە یەکخســتنەوەی بڕگــەی یەکەمــی مــاددەی ()١١٢ی دەســتووری هەمیشــەییی
عێــراق کــە بــاس لــە بنەمــای هاوبەشــی تــەواو دەکات لــە نێــوان حکوومەتــی
ناوەنــدی و دەســتەاڵتی هەرێــم لــە کەرتــی نــەوت و گازدا.
ئیســتا و دوای تێپەڕبوونــی ( )١٥ســاڵ بەســەر دەرچوونــی دەســتووری
هەمیشــەییی عێراقــدا ،گرینگرتیــن کــەرت لــە کەرتەکانــی ئابووریــی نیشــتیامنیی
عێــراق ،بــە هــۆی کەمتەرخەمیــی دەســتەاڵتە یــەک لــە دوای یەکەکانــی عێــراق و
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داننەنــان بــە بنەمــای هاوبەشــی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان (تەنیــا هەرێمــە
لــە عێــراق) و دەرنەچواندنــی یاســای نــەوت و گازەوە لــە ڕێــگای تەرشیعــی
ئیتیحادییــەوە ،هێشــتا دەســتەاڵتی ئیتیحــادی لــە بۆشــاییی یاســاییدایە .ئەمــەش
مانــای ئەوەیــە حکوومەتــە یــەک لــە دوای یەکەکانــی عێــراق بەرپرســن بەرامبــەر
هەمــوو کێشــە یاســاییەکان لــە میانــەی گرێبەســتە نەوتییــەکان لەگــەڵ الیەنــی
دەرەکــی و کــۆی ئــەو کارانــەی بــێ بوونــی هیــچ یاســایەک کــە چوارچێوەیەکــی
دیــاری کردبێــت بــۆ گرێبەســتەکان لــە بــواری نەوتــدا ،هەڵبــەت حکوومەتــی
ئیتیحــادی هەمــوو ئــەم کارانــەی کــردووە تەنیــا بــۆ ئــەوەی دان نەنێــت بــە مافــی
هەرێمــی کوردســتان لــە هاوبەشــیکردنی لــە ســەرمایە نیشــتیامنییەکان کــە مافــی
هاوواڵتیانــی ئــەم هەرێمــی کوردســتانە بەپێــی بەڵێننامــەی خاوەندارێتــی کــە لــە
خــودی هەمــان دەســتوور لــە مــاددەی ()١١١دا بــاس کــراوە.
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بەشی سێیەم

هەڵســەنگاندىن بڕیــارەكاىن ئەنجوومەىن نوێنەرى عێراق و
دادگاى بــااڵى ئیتیحادى لەبارەی ڕیفراندۆمى ســەربەخۆییى
گەىل كوردستان
تەوەرى یەكەم :هەڵســەنگاندىن بڕیارى ئەنجوومەىن نوێنەران
گــەىل كوردســتان لــە ڕێكــەوىت  25ى ئەیلــووىل ســاڵى  ،2017بــە زۆرینە دەنگیــان دا بە
ســەربەخۆییى كوردســتان بــە (بەڵــى) بــە ڕێــژەى  ،%92لــە دەرئەنجامــى ئــەم ڕیفراندۆمــە،
ئەنجوومــەىن نوێنــەراىن عێــراق لــە كۆبوونەوەیــەىك ئاســاییدا لــە ڕۆژى چوارشــەممە
ڕێكــەوىت 27ى ئەیلــووىل ســاڵى  ، 2017بــە ژمــارەى ( )23بڕیارێــى دەركــرد ،ئــەم بڕیــارە
كۆمەڵێــك "ڕاســپاردە" لەخــۆ دەگرێــت و ڕیفراندۆمى كوردســتان بە "نادەســتوورى" وەســف
دەكات و ئامــاژە بــە مــاددەى یەكــەم لــە دەســتوور دەكات.
جــا ئەگــەر بە وردى دیراســەى ئــەم بڕیــار و ڕاســپاردانەى ئەنجوومــەىن نوێنەراىن
عێــراق بكەیــن ،دەبینیــن كــە ئــەم بڕیــارە لــە ڕووى نــاوەرۆك و ڕواڵەتــەوە بــەدەر
نییــە لــە الیەنگیــرى (إنحیــاز) و ،لــە بڕیــارى پارلەمانێــك ناچێــت كــە نوێنەرایەتیــى
گــەالىن واڵتێــك بــكات كــە سیســتمى حوكــم تێیــدا سیســتمێىك فێدراڵییــە ،جگــە
لەمــەش داڕشــتنى بڕیارەكــە بــە عەقڵیەتێــى شــۆڤێنیى دەمارگیــرى نوورساوەتــەوە.
جــا ئەگــەر كــۆى بڕیارەكــەى 27ى ئەیلــوول بە شــێوەیەىك یاســایى و دەســتوورى
شــیی بكەینــەوە ،دەبینییــن كــە بــە هیــچ شــێوەیەك لــە مــاددەى ()61ى دەســتوورى
هەمیشــەییى عێراقــدا لــە هــەر (نــۆ) بڕگەكــەى كــە دەســتەاڵت و پســپۆڕییەكاىن
ئەنجوومــەىن نوێنــەراىن دیــاری كــردووە ،بــە هیــچ شــێوەیەك ئامــاژە بــەوە نەكــراوە
بــە ڕاشــكاوى یــان بــە ناڕاشــكاوى كــە ئەنجوومــەىن نوێنــەران دەســتەاڵىت دەركــردىن
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(بڕیــار)ى هەبــێ ،جگــە لەمــەش ئەنجوومــەىن نوێنــەران ناتوانێــت رسووشــتى
یاســایى (الطبیعــة القانونیــة) یــان گۆڕانکاریــی یاســایی(التكییف القانــوين) بــۆ
حاڵەتێــك یــان واقیعێکــی یاســایی دیــارى بــكات كــە ڕووى داوە و تێپەڕیــوە.
ئەمــە وەكــو تێڕوانینێــى گشــتى بــۆ بڕیارەكــەى ئەنجوومــەىن نوێنــەراىن
عێــراق ،بــەاڵم ئەگــەر هەندێــك لــە ڕاســپاردەكاىن نــاو بڕیارەكــە شــیی بكەینــەوە
كــە خاڵبەنــدى كــراوە ،دەبینیــن بــە هەمــان شــێوە ئــەم ڕاســپاردانە ناكۆكــن لەگــەڵ
دەســتوورى هەمیشــەییی عێراقــدا بــەم شــێوەیەى خــوارەوە:
یەكــەم :لــە خاڵــى (یەكــەم)ى ئــەم بڕیــارەدا هاتــووە كــە ((فەرمانــدەى گشــتیى
هێــزە چەكــدارەكان ناچــار بكرێــت كــە هەمــوو ڕێكارێــك بگرێتــە بــەر بــۆ پاراســتنى
یەكپارچەییــى خــاىك عێــراق)) ،كــە ئەمــەش بــە ڕاشــكاوى هەڵكــردىن چــراى
ســەوزە بــۆ بەكارهێنــاىن هێــزى ســەربازى دژى كوردســتان ،بەڵگــەش لەســەر
ئەمــە ڕووداوەكاىن 16ى ئۆكتۆبــەرە كــە لەالیــەن یەكــەكاىن ســەربازیى ســوپاى
عێــراق و میلیشــیاكاىن حەشــدى شــەعبىییەوە هێرشــیان كــردە ســەر كەركــووك و
ناوچــەكاىن تــر ،هــەر بەوەنــدەش نەوەســتان كــە هێــرش بكرێتــە ســەر ئــەو ناوچــە
كوردســتانیانەى لــە دەســتوورى عێراقــدا بــە "ناوچــە ناكــوىك لەســەرەكان" نــاوزەد
كــراون ،بەڵكــو هێرشــیان بــەرەو هەولێــرى پایتەختــى هەرێمــى كوردســتان و
ناوچــەكاىن دەوروبــەرى دهــۆك دەســت پــێ كــرد (لــە شــارۆچكەى ئاڵتــوون كۆپــرى و
ســحێال ،بــە شــێوازێىك زۆر قارەمانانــە لەالیــەن هێــزى پێشــمەرگەى كوردســتانەوە
بەرپــەرچ درانــەوە) ،ئــەم ڕێــكارەش ڕێــك بــە پێچەوانــەى (خاڵــى أ /بڕگــەى یەكــەم لــە
مــاددەى نۆیــەم) لــە دەســتوورى هەمیشــەییى عێراقــە كــە قەدەغــەى بەكارهێنــاىن
هێــزە چەكــدارەكان دەكات کــە وەكــو ئامــرازى داپڵۆســینى گــەل بــە كار بهێندرێــت.
دووەم :لــە خاڵــى (دووەم)ى ئــەم بڕیــارەى ئەنجوومــەىن نوێنــەراىن عێراقــدا

پرەنســیپى جیاكردنــەوەى دەســتەاڵتەكان (مبــدأ الفصــل بیــن الســلطات) كــە
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پرەنســیپێىك دەســتووریى جیهانییــە ،هیــچ حیســابێىك بــۆ نەكــراوە و هەروەهــا
دەســتەاڵىت یاســادانان خــۆى دەخاتــە شــوێنى دەســتەاڵىت دادوەرییــەوە كاتێــك
داوا دەكات بەرپرســاىن هەرێمــى كوردســتان ســزا بدرێــن و دوور لــە بنەمــاى یاســایى
(ال جریمــة وال عقوبــة إال بقانــون) و ،هەروەهــا ئەنجامــداىن ڕیفڕانــدۆم بــە "تــاوان"
وەســف دەكات.
ســێیەم :لــە خاڵــى (چــوارەم)ى ئــەم بڕیــارەى ئەنجوومــەىن نوێنەرانــدا ،داوا دەكات
ســنوورەكان بــە ڕووى هەرێمــى كوردســتاندا دابخرێــن و هاوردەكــردىن خــۆراك و
دەرمــان و پێداویســتىی ژن و منــداڵ و خەڵــى ئــەم هەرێمــە بــە (قاچــاخ) هەژمــار بــكات،
لــە ڕاســتیدا ئــەم بڕگەیــە دوورە لــە هەمــوو بنەمایــەىك مرۆڤایــەىت و ئایینــى و ئەخالقــى،
كاتێــك پارلەمانێــك بریــارى دابڕانــدن و برســیكردىن گــەىل واڵتەكــەى بــدات.
چــوارەم :ئەنجوومــەىن نوێنــەران لــە خاڵــى (حەوتــەم)ى ئــەم بڕیــارەدا ،داوا
لــە حكوومــەىت ئیتیحــادى دەكات كــە هۆشــدارى بدرێتــە كۆنســووڵخانەکاىن
نوێنەرایەتیــى ئــەو واڵتــە بیانیانــەى لــە هەرێمــى كوردســتاندا نووســینگەیان
هەیــە ،تــا کۆنســووڵخانە و نوینەرایــەىت و نووســینگەكانیان دابخــەن و بیگوازنــەوە
بــۆ ناوچــەكاىن دەرەوەى هەرێمــى كوردســتان ،بەمــەش ئەنجوومــەىن نوێنــەران
میژوویــەىك خراپــى بــۆ خــۆى تۆمــار كــرد لــە بــوارى دیپلۆماســیدا ،چونكــە ئــەم
هەڵســوكەوتە دوورە لــە هەمــوو بنەمــا و دابــە دیپلۆماســییەكان و جگــە لــەوەش،
هەرێمــى كوردســتان ئارامرتیــن ناوچــەى عێراقــە ،كاتێــك دەگوازرێنــەوە بــۆ دەرەوەى
هەرێمــى كوردســتان ،ناكرێــت ژیــاىن ســتاىف دیپلۆماســیى ئــەم کۆنســووڵخانە و
نوێنەرایەتیانــە بخرێنــە مەترســییەوە.
پێنجــەم :ئەنجوومــەىن نوێنــەراىن عێــراق لــە خاڵــى (دەیــەم) لــەم بڕیــارەدا،
داوا دەكات كــە "ڕاگوێــزراوان بگەڕێندرێنــەوە بــۆ شــوێنەكاىن خۆیــان) ،ئەمــەش
ئاماژەیــەىك ناڕاشــكاوانەیە بــەوەى كــە ئــەم كارە بــە زۆر ئەنجــام بدرێــت ،ئەگەرچــى
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هەرێمــى كوردســتان بــە گەواهیــى هەمــوو ڕێكخــراوە نێودەوڵــەىت و باڵیــۆز و
کۆنســووڵی زۆربــەى واڵتــەكان ئارامرتیــن ناوچــەى واڵىت عێراقــە و ،هــەردەم هەرێمى
پێكەوەژیــان بــووە و جیــاكارى نەكــردووە بــە هــۆى نەتــەوە و ئاییــن و ڕەگــەزەوە و،
هەرلــە دواى تێكچــووىن بارودۆخــى عێــراق و ســەرهەڵداىن شــەڕى تایەفەگــەرى و
پەیدابــووىن ڕێكخــراوى تیرۆریســتى (القاعــدة) و ڕێكخــراوى تیروریســتى (داعــش)،
لــە ناوخــۆى عێــراق بــە ســەدان هــەزار ئــاوارە و ڕاگوێــزراو ڕوویــان تێــی كــردووە،
ئەمــەش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە كــە حكوومــەىت ئیتیحــادى نەیتوانیــوە ژیانێــى ئــارام
لــەم مــاوە دوورودرێــژەدا بــۆ هاوواڵتیــاىن خــۆى دابیــن بــكات ،بۆیــە وەكــو النەیــەىك
ئــارام و بــە ناچــارى ڕوویــان لــە هەرێمــى كوردســتان كــردووە.
شەشــەم :لــەم بڕیــارەى ئەنجوومــەىن نوێنــەراىن عێــراق لــە خاڵــى (ســێزدەهەم)
دا ،كەمرتیــن بنەمــاكاىن هاوواڵتیبــوون پێشــێل دەكات ،ئــەم خاڵــەش لەگــەڵ
كــۆى مافــە مــەدەىن و سیاســییەكان كــە لــە مــاددەى (چواردەیــەم)ى دەســتوورى
هەمیشــەییى عێراقــدا ئاماژەیــان پــێ كــراوە ،زۆر بــە ڕووىن ناكۆكــە ،كاتێــك هەمــوو
جــۆرە گفتوگۆیــەك ڕەت دەكاتــەوە لەگــەڵ الیــەىن هەرێمــى كوردســتان كــە لــەم
خاڵــەى ئــەم بڕیــارەدا بــە (الیــەىن كــوردی) وەســفى دەكات ،ئەمــەش دەرچوونێكــە
لــە ئاراســتەكردىن گوتــار بەرامبــەر هەرێمێــى دەســتوورى كــە بــە ڕاشــكاوى لــە
مــاددەى ()117ى دەســتوورى هەمیشــەییى عێراقــدا دان بــەم هەرێمــەدا نــراوە بــە
دەرئەنجامــى پێشــر (أثــر رجعــی).
جگــە لــەم خااڵنــەش ئــەوەى جێــى ئاماژەپێكردنــە ،ئەنجوومــەىن نوێنــەران
دەســتەاڵتێىك بــە خــۆى داوە كــە لــە بنەڕەتــدا ئــەم دەســتەاڵتەى نییــە تاوەكــو بەپێــى
بنەمــاى یاســایى (فاقــد الشــیء ال یعطیــه) بیــدات بــە حكوومــەت ،تــا ئــەم ڕێكارانــە بــە
شــێوازى دەركــردىن ”بڕیــار" لــە دژى هەرێمــى كوردســتان ئەنجــام بــدات ،چونكــە بەپێــى
حوكمــى دادگاى ئیتیحــادى عێراقــى ژمــارە 141/140ى  ،2018زۆر بە ڕوون و ڕاشــكاوى
ئامــاژە بــەوە دەكات كــە ئەنجوومــەىن نوێنــەران دەســتەاڵىت دەركــردىن "بڕیــار"ى نییــە.
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تەوەرى دووەم :هەڵســەنگاندىن بڕیارى دادگاى بااڵى ئیتیحادى
دواى ئــەوەى ڕیفڕاندۆمــى ســەربەخۆیى لــە ڕێكــەوىت  25ى ئەیلــووىل ســاڵى
 2017ئەنجــام درا و ،ئــەم ڕیفڕاندۆمــە شــەرعیەىت جەمــاوەرى بــە دەســت هێنــا،
شــەرعیەتێك كــە پاڵپشــتە بــە ئــرادەى گەلێــك كــە تەنهــا داواى مــاىف خــۆى دەكات
لــە دیاریكــردىن چارەنــووىس خــۆى كــە گشــت پەیامننامــە و جارنامــە گەردوونییەكان
جەختــى لەســەر دەكەنــەوە ،ئەوەبــوو بــە عەقڵیەتێــى شــۆڤێنى ،لــە بەرامبــەر
دادگاى بــااڵى ئیتیحــادى و وەكــو كاردانەوەیــەك لەســەر ئەنجامــداىن ڕیفڕاندۆمــى
ســەربەخۆییى هەرێمــى كوردســتان ،چــوار داواكاریــى دادوەرى (دعــوى قضائیــة)
بــەرز كرانــەوە و ،لــە ڕێكــەوىت  2017/11/20دادگاى بــااڵى ئیتیحــادى حوكمــى
ژمــارە  89و 91و 92و / 93ئیتحــادی  2017/دەركــرد ،كــە تێیــدا هاتــووە:
((فەرمــاىن هەرێمــى ژمــارە 106ى ڕێكــەوىت 2017/6/9ى كــە
فەرمانێكــە تایبەتــە بــە دیاریكــردىن ڕێكــەوىت ئەنجامــداىن ڕیفرانــدۆم
لــە  2017/9/25لــە هەرێمــى كوردســتان و ناوچــە كوردســتانییەكاىن
دەرەوەى هەرێمــى كوردســتان ،بــە مەبەســتى جیابوونــەوە لــە عێــراق و
دامەزرانــدىن دەوڵەتێــى ســەربەخۆ لــە هەرێمــى كوردســتان و ناوچەكاىن
تــر كــە ڕیفڕانــدۆم دەیانگرێتــەوە ،هیــچ پاڵپشــتێىك لــە دەســتووردا
نییــە و پێچەوانــەى مــاددەى یەكەمــى دەســتوورى هەمیشــەییى
عێراقــە)).
هەروەهــا لــە كۆتاییــى حوكمــى بڕیــارى دادگاى بــااڵى ئیتیحادیــی ئاماژەپێكــراودا
هاتــووە( :ئــەو ڕیفڕاندۆمــەى لــە هەرێمــى كوردســتان و ناوچــەكاىن تــر كــە
ڕیفڕانــدۆم دەیانگرێتــەوە ،بڕیــار درا بــە نادەســتووریبووىن ئــەم ڕیفڕاندۆمــەى
كــە لــە  2017/9/25لــە هەرێمــى كوردســتان و ناوچــەكاىن تــر ئەنجــام درا و،
هەڵوەشــاندنەوەى هەمــوو دەرئەنجامــەكاىن ئــەم ڕیفڕاندۆمــە).
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ئەگــەر هاتــوو ســەیرى ئــەم حوكمــەى دادگاى بــااڵى ئیتیحــادى بكەیــن و
بــە شــێوەیەىك یاســایى و بەپێــى بنەمــاكاىن لێکدانــەوەى دەقــە یاســاییەكان ئــەم
حوكمــە شــیی بكەینــەوە ،دەبینیــن ئــەو حوكمــە پشــتى بەســتووە بــە مــاددەى
(یەكــەم)ى لەگــەڵ مــاددەى ( )109لــە دەســتوورى هەمیشــەییى عێراقــدا وەكــو
ســەنەدێىك قانــووىن بــۆ ئــەو حوكمــەى كــە بڕیــارى لەســەر داوە ،بــەاڵم كــە ســەیرى
نــاوەرۆىك ئــەو مــاددە دەســتووریانە دەكەیــن ،دەبینیــن ئــەم ماددانــە بــاىس ســەروەریى
عێــراق و یەكپارچەییــى خــاىك عێــراق دەكــەن ،كەواتــە گەیشــن بــەو حوكمــەى كــە
دادگاى ئیتیحــادى دەریكــردووە ،بــە شــێوازێك بــووە كــە بــە ناڕاســتەوخۆ پاڵپشــتییان
داوە بــە مــاددەى یەكــەم و مــاددەى 109ى دەســتوورى هەمیشــەیى ،ئــەو شــێوازەش
بریتییــە لــەوەى مانــاى دەقــى ئــەو دوو ماددەیە (بــە دیتنــى ســەرۆك و ئەندامــاىن دادگاى
ئیتیحــادى) ئــەوە لەخــۆ دەگرێــت كــە ناكرێــت خــاىك عێــراق بــەو نەخشــەیەى
كــە هەیــە پارچــە پارچــە بكرێــت ،ئەگینــا بــە ڕاشــكاوى ئــەو ماددەیــە ناڵێــت كــە
جیابوونــەوە لــە عێــراق یــان پارچەپارچەكــردىن خــاىك عێــراق یــان ڕیفڕانــدۆم كارێــى
قەدەغەكــراوە ،كەواتــە دادگاى ئیتیحــادى پشــتى بەســتووە بــە مانایــاىك تەســى
دروســتكراو (مفهــوم ضیــق مصطنــع) بــۆ ئــەو دوو ماددەیــەى كــە وەكــو ســەنەدێىك
قانوونــی لــە دەركــردىن ئــەو حوكمــەدا بــە كارى هێنــاون.
جــا ئەگــەر حوكمــى دادگاى بــااڵى ئیتیحــادى حوكمێــى كۆتایــى (بــات)
نەبوایــە ،دەكــرا تانــەى لــێ بگیرێــت بــەوەى كــە ئــەو مــاددە دەســتووریانەى دادگا
پشــتى پێبەســتوون بــە ڕاشــكاوى ڕیفڕانــدۆم قەدەغــە نــاكات ،ئــەو مانایــە تەنیــا
یەكێكــە لــە لێکدانــەوەى ئــەو دوو ماددەیــە و چەنــد ماددەیــەىك تــر كــە هــەر هەمــان
ئــەو ماددانــە لێکدانــەوەى تریــش لــە خــۆى دەگرێــت.
جگــە لەمــەش ،دیپاچــەى دەســتوورى عێراقــى پشــتگوێ خــراوە كــە ئامــاژە
بــەوە دەكات ،یەكپارچەییــی خــاىك عێــراق بەنــدە بــە جێبەجێكــردىن دەســتوورى
هەمیشــەییى عێراقــەوە ،ئــەوەش ڕوون و ئاشــكرایە كــە دەســتەاڵتە ئیتیحادییــەكان
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بــەردەوام بوونــە لــە خۆدزینــەوە لــە جێبەجێكــردىن مــاددە دەســتوورییەكاىن
دەســتوورى هەمیشــەییى عێــراق ،هــەروەك هەرێمــى كوردســتان بــە فەرمــى و پێــش
ئەنجامــداىن ڕیفڕانــدۆم ،یادداشــتێىك یاســایى دا بــە حكوومــەىت ئیتیحــادى و
گشــت ســەفارەت و کۆنســووڵخانەکان لــە عێــراق و لــە هەرێمــى كوردســتان ،بــەوەى
كــە دەســتەاڵتە ئیتیحادییــەكان لــە جێبەجێنەكــردىن ( )63مــاددە لــە دەســتوورى
هەمیشــەییى عێراقــدا پێشــێلكارییان ئەنجــام داوە.
هەروەهــا نابێــت ئــەوە لــە بیــر بكەیــن كــە ئــەم حوكمەبڕیــارە ،لەژێــر هەژموونــی
سیاســیى حكوومــەىت ئیتیحادیــی ئەوكاتــەدا دەرچــووە ،كــە تەنانــەت دەقــى
بڕیارەكــەش پەلەپەلیــى پێــوە دیــارە ،هەروەهــا دەبوایــە دادگاى ئیتیحــادى بــۆ
مانــەوەى وەكــو دەســتەاڵتێىك بێالیــەن و بــۆ ئــەوەى دادپــەروەرى لــە حوكمــەكاىن
دادگادا پارێــزراو بێــت بــۆ هەمــوو كەســێك و الیەنێــك بــە یەكســاىن و بــێ جیــاكارى،
دەبــوو لــە دەركــردىن حوكمێــى لــەم شــێوەیە خــۆى بــە دوور بگرێــت.

دەرەنجام:
لــەوەى پێشــەوە بۆمــان دەرکــەوت کــە مــاىف دیاریکــردىن چارەنــووس ،مافێکــە
بــۆ هەمــوو گەلێــک چەســپاوە کــە مەرجــەکاىن گەلــی تێــدا بێــت ،جــا ئــەو گەلــە لــە
ئێســتادا گەیشــتبێت بــە ســەربەخۆیی لــە چوارچێــوەى دەوڵەتــدا یــان نــا ،هەروەهــا
هەرێمــەکاىن دەوڵەتــاىن فیدراڵیــش مــاىف دیاریکــردىن چارەنووســیان بــە شــێوازى
جیابوونــەوە لــە دەوڵــەىت دایــک هەیــە ،ئەگــەر بێتــو مەرجــەکاىن (گەل)یــان تێــدا بێت.
دەکرێــت گــەل بــە شــێوازێکى ئاشــتیانە کــە ڕیفرانــدۆم ســەرەکیرتین شــێوازیەىت،
مــاىف چارەنووســی پێــڕۆ بــکات ،هەروەهــا ئەگــەر شــێوازى ئاشــتیانەى بــۆ فەراهــەم
نەکــرا ،ئــەوا دەکرێــت بــە شــێوازى بەکارهێنــاىن هێــز و خەبــاىت چەکــدارى ئــەو
مافــەی پێــڕۆ بــکات.
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هەروەهــا بۆمــان دەرکــەوت ،مــاىف دیاریکــردىن چارەنــووس لــە ئێســتادا بووەتــە
ڕێســایەکى بەرفەرمانیــى نێودەوڵــەىت و ،ڕای ڕاوێــژکاری دادگای دادی نێودەڵەتــی لــە
 ٢٢تەممــووزی  ٢٠١٠ســەبارەت بــە ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆییی تاکالیەنانــەی کۆســۆڤا
لــە رسبیــا لــە  ١٧ی شــوبات  ،٢٠٠٨کــە یەکێکــە لــەو پێشــینە نێودەوڵەتیانــەی کــە بــە
ســەرکەوتنێکی گــەورە بــۆ مافــی دياريكــردىن چارەنــووس ھەژمــار دەکرێــت ،دانــی بــەو
ڕاســتیانەدا نــا كــە ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆییی تاکالیەنــەی گــەالن ،پێشــێلکاری نییــە بــۆ
ئەحکامەکانــی یاســای نێودەوڵەتــی و ،بڕیــاردان لــە مافــی چارەنــووس وەکــو پرەنســیپ،
مافــی ھەمــوو گەلێکــە و وابەســتە نییــە تەنیــا بــە گەالنــی ژێردەســتەی دەوڵەتــی
کۆڵۆنیالیزمــەوە و ،بڕیــاردان لــە مافــی چارەنــووس بااڵتــرە لــە پرەنســیپی ســەالمەتیی
ئیقلیمــی و ،پرەنســیپی ســەالمەتیی ئیقلیمــی کــە وەکــو پاســاوێک بــۆ ڕێگریکــردن لــە
جیابوونــەوە بــە کار دەھێرنێــت .بــە ڕای دادگا ئــەم پرەنســیپە تەنیــا بــۆ پێوەندیــی نێــوان
دەوڵەتەکانــە نــەک لــە نێــوان دەوڵــەت و بەشــێک لــە گەلەکــەی .ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆیی
دەکرێــت لــە دەوڵەتــی فیدراڵــی تاکالیەنــە بێــت بەبــێ ڕەزامەندیــی حکوومەتــی فیدراڵــی
لــە مەرکــەز و ،دادگا دانــی نــاوە بــە پرەنســیپی جیابوونــەوەی عیالجــی (Remedial
 )Secessionکاتێــک پێکەوەژیــان ئەســتەم (مســتحیل) دەبێــت.
لەســەر ئاســتى دەســتوورییش ،بینیــان کــە مــاددەی ١٤٠ی دەســتووری عێــراق
بــووە یەکێــک لــەو ماددانــە بــۆ چارەکردنــی کێشــەی ناوچــە کوردســتانییەکانی
دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم و ،بەرپرســارەتیی قۆناغەکانــی چارەکردنــی ئــەم ناوچانــە
لــە ئاســاییکردنەوە و ســەرژمێری و ڕاپرســی ،لــە ئەســتۆی حکوومەتــی ئیتیحادیــدان.
ســەرەڕای دەســتپێکردنەوەی قۆناغــی یەکــەم کــە قۆناغــی ئاســاییکردنەوە و هەوڵدانــە
بــۆ چارەکردنــی کێشــەی عەرەبانــدن و گۆڕینــی دیمۆگرافیــا و گۆڕینــی ســنووری
ئیــدارەی ناوچــە کوردســتانییەکان و گەڕاندنــەوەی ئــاوارەکان ،بــە بڕیارێکــی سیاســی
لــە ســاڵی  ٢٠١٢کارەکانــی لیژنــەی مــاددەی  ١٤٠پــەک خــران ،تەنانــەت پڕۆســەی
عەرەبانــدن و ئاوارەبوونــی هاوواڵتیانــی کــورد لــە ناوچــە کوردســتانییەکان و دووبــارە
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ســەپاندنەوەی سیاســەتی عەرەبانــدن و داگیرکردنــەوەی زەوییــە کشــتوکاڵییەکان لــە
خەڵکــی ڕەســەنی ئــەو ناوچانــە لــە دوای ١٦ی ئۆکتۆبــەر و ،داگیرکردنــەوەی ئــەو
ناوچانــە لەالیــەن ســوپای عێــراق و حەشــدی شــەعبییەوە دەســتی پــێ کــردەوە.
جگــە لــەم حاڵەتانــەش لــە ســاڵی ٢٠١٤وە ،بەشــەبودجەی هەرێمــی کوردســتان
بــە بڕیارێکــی سیاســی ڕاگیــرا و پڕۆســەی ئابڵۆقــە و گوشــاری سیاســی خرایــە
ســەر خەڵکــی کوردســتان ،لــە هەمــان كاتیشــدا یەکێکــی تــر لــەو پرســانەی کــە
کاریگــەری دەبێــت لەســەر ســەقامگیری و پێکەوەژیــان و بنیاتنانــی واڵت ،بریتییــە
لــە دابەشــکردنێکی عادیالنــەی داهــات و ســەروەت و ســامانی واڵت ،کــە تــا ئێســتا
حکوومەتــی عێــراق هەوڵــی نــەداوە بنەمایێکــی یاســایی لــە چوارچێــوەى سیســتمى
فیدراڵیــدا بــۆ دابنێــت ،بــە تایبــەت پرســی نــەوت و گاز ،شــەراکەتی هەرێمــەکان و
پارێــزگاکان لەگــەڵ حکوومەتــی ئیتحــادی دەستنیشــان بــکات.
دەربــارەى هــەردوو بڕیــارى ئەنجوومــەىن نوێنــەران و دادگاى بــااڵى فیدراڵــى
عێراقــى لەبــارەى ڕیفراندۆمــى هەرێمــى کوردســتانەوە ،ئەوەمــان بــۆ دەردەكەويــت
كــە هــەردوو بڕیارەكــە بــەدەر نیــن لــە كۆســپ و كەلێنــى یاســایى ،كــە ئەگــەر
دامەزراوەیــەك هەبێــت بــۆ تانەگرتــن لــەم دوو بریــارە ،دەكرێــت هــەردوو بڕیارەكــە
بــە هــۆى ئــەم كۆســپ و كەلێنــە یاســاییانە هەڵبوەشــێندرێنەوە ،جگــە لــەم الیەنــە
یاســاییەش ،ئــەم دوو بڕیــارە الیەنگیــرى (انحیاز)یــان پێــوە دیــارە ،واتــا هــەردوو
دامەزراوەكــە بێالیەنیــى خۆیانیــان لــە هەڵســوكەوتكردن لەگــەڵ ڕیفڕاندۆمــى
ســەربەخۆییى كوردســتان نەپاراســتووە.
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دەقــی بەیاننامەی كۆتاییی كۆنگرەی
ئۆپۆزیســیۆنی عێراقی لە لەندەن
كۆنگــرەی ئۆپۆزیســیۆنی عێراقــی كــە ڕۆژی سێشــەممە 15ی کانوونــی یەکەیمــی
 ٢٠٠٢لــە لەنــدەن كۆتایــی بــە كارەكانــی هێنــا ،بڕیــاری لەســەر بەڵگەنامەیەكــی 10
الپەڕەیــی دا لەژێــر ناوونیشــانی (بەیاننامــەی سیاســیی كۆنگــرەی ئۆپۆزیســیۆنی
عێــراق) ئەمــەش دەقــی تــەواوی بەیاننامەكەیــە:
بــە ناوی خوای گەورە و میهرەبان
بەیاننامەی سیاســیی كۆنگرەی ئۆپۆزیسیۆنی عێراق
 15 – 14كانوونی یەكەم – دێســەمبەری 2002
بــە هــۆی ســتەمی خۆســەپێنیی ڕژێمــی دكتاتــۆری ڕەگەزپەرســتی تایەفــی و،
كــردارە ســەرکوتکاری و تیرۆریســتییەكانی و ،سەركێشــی و جەنگەكانــی لــە نــاوەوە و
دەرەوەی واڵتــدا ،مــاوەی زیاتــر لــە ســێ دەیــە لــە مێــژووی سیاســیی هاوچەرخــی
خۆیــدا ،عێــراق بــە خراپرتیــن قۆناغەکانیــدا تێپــەڕی.
بــە درێژاییــی ئــەو ماوەیــە ،گەلــی عێــراق بــەردەوام بــوو لــە خەبــات و تێكۆشــان و

زنجیرەیــەك هەوڵــی بوێرانــەی دا لــە پێنــاوی كۆتاییهێنــان بــەو بارودۆخــە بــێ

وێنەیــەی كــە ڕژێمــی ســتەمكار بــە ســەر میللەتەكەمانیــدا ســەپاندبوو ،لــەو هەوڵــەدا
بەشــێکی فراوانــی ڕۆڵــە شــەرەفمەندەکانی هێــزە چەکــدارەکان ،هێــزە سیاســی و
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میللییــەكان و کــۆی چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــگا نەتەوەیــی و بــە ئایینــی و مەزهەبییەوە،
بــە گرتنەبــەری شــێوازەكانی بەشــداربوون لەپێنــاو بەرگریكردنــی ڕەوادا بەشــدارییان

کــرد ،بــە باڵەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی چەكدارییشــەوە ،کــە هەوڵــی ڕاپەڕینــە مەزنەكــەی
ئــاداری 1991ی لــێ کەوتــەوە .لــەو ڕاپەڕینــەدا ملیۆنــان عێراقــی لــە خەڵكــی

ســڤیل و ســەرباز لــە عــەرەب ،كــورد ،توركــان  ،ئاشــووری و شــیعە و ســوننە تێیــدا

بەشــدار بــوون و ،خەریــك بــوو ڕژێــم بخەنــە زبڵدانــی مێــژووەوە كــە هــەر شایســتەی
ئەوەبــوو .بــەاڵم وێــڕای قەبــارەی قوربانیــدان و ئــەو خوێنــە زۆرەی ڕژا ،بارودۆخێــك

کــە لــە دەرەوەی ویســت و ئیــرادەی میللەتەكەمــان بــوو ،ڕێگــر بــوو لــە بــەردەم

هێنانــەدی خواســتی عێراقییــەكان لــە بنیاتنانــەوەی واڵتەكەیــان لەســەر بنەمــای
دیموكراســی و دادوەریــی و ئاشــتەوایی.

ئەمڕۆیــش جارێكــی دیكــە و بــە پشتبەســن بــە هەندێــك فاكتــەری نێودەوڵەتــی

لــە پێنــاوی ڕووخاندنــی ڕژێمــی فاشــی و ئەنجامدانــی پڕۆســەی گۆڕانکاریــدا،

دەرفــەت لــە بــەردەم گەلــی عێراقــان ڕەخســاوە و ڕەهەنــدی تــازە و هاوبــەش
لەدایــك دەبــن ،كــە پشتبەســتوون بــە پابەندبــوون بــە حەمتیەتــی هێنانــەدی ئــەو
دەســتكەوتە نیشــتیامنییە و پشــتگیریكردن لــە پڕۆســەی گــۆڕان بــە پلــەی یەكــەم لــە
بەرژەوەندیــی میللەتەكەمــان و ،بــە ڕەچاوكردنــی بەرژەوەندییــە ڕەواكانــی واڵتانــی

دراوســێی ،ئیقلیمــی و عەرەبــی و ئیســامی و كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی.

لــەو پێناوەشــدا ،كۆنگــرەی ئۆپۆزیســیۆنی عێــراق كــە زۆربــەی هێــز و ڕەوت و
كەســایەتییەكانی ئۆپۆزیســیۆنی نیشــتیامنی دەگرێتــە خــۆی ،لەژێــر ناونیشــانی
(لەپێنــاوی ڕزگاركردنــی عێــراق و هێنانــەدی دیمۆكراســی) لــە مــاوەی نێــوان 14

– 15ی دیســەمبەر – كانوونــی یەكەمــی  2002لــە لەنــدەن ســاز دەكــرێ ،جەخــت
لەســەر بنەمــا و بڕیــارە بنەڕەتییەكانــی كۆنگــرە و كۆبوونەوەكانــی ڕابــردووی
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ئۆپۆزســیۆن دەكاتــەوە ،بــە تایبەتــی كۆنگــرەی ســاڵی  1992لــە ســەاڵحەددین و
گوتــاری سیاســیی شــاندی ئۆپۆزیســیۆن لــە واشــنگتۆن لــە ئۆگســت – ئابــی .2002

لەو ڕوانگایەوە كۆنگرە ئەو بڕیار و ڕاســپاردانەی
خوارەوەی ڕاگەیاند:
 -1ڕۆڵی ئۆپۆزیســیۆنی عێراق لە پڕۆســەی گۆڕانکاریدا:

ئامادەبووانــی كۆنگــرە دانیــان نــا بــە ئەولەویەتــی ڕۆڵی ئۆپۆزیســیۆنی نیشــتیامنی

بــە ســەرجەم ڕەوت و ڕێكخــراو و پێكهاتــە جیــاوازەكان و جەمــاوەری میللەتەكەمــان،

بــە تێکــڕای ڕووبــەری جیۆگرافیــی عێــراق و گرینگیــی کــۆی قۆناغەكانــی پڕۆســەی
گۆڕانكاریــی چاوەڕوانكــراو ،بــەو شــێوازەی كــە لەگــەڵ رسووشــتی دۆخــی مەیدانــی و

تواناكانیــدا بگونجــێ.

 -2پاشــەڕۆژی عێراق و دیمۆكراسی:

عێــراق (بــۆ ســەرجەم عێراقییــەكان) دەوڵەتێكــی دیموكراســی ،پارلەمانیــی فرەیــی

فیدراڵــە و ،لــە ڕوانــگای پشتبەســن بــە چەمكــی مرۆیــی و شارســتانی و هاوواڵتیبــوون

لــە عێراقێكــی بنیاتــراودا لەســەر بنەمــای جیاوازینەكــردن بــە هــۆی بنەچــە یــان ئایین
یــان ڕەگــەز یــان مەزهــەب ،كۆنگــرە جەخــت لەســەر گرینگیــی دانانــی دەســتوورێكی

هەمیشــەیی بــۆ واڵت دەكاتــەوە كــە تێیــدا ڕەچــاوی پێكهاتەکانــی گەلــی عێــراق بكــرێ و
دەســتەاڵتەكانی یاســادانان و جێبەجێكــردن و دادوەری لــە یــەك جیــا بكرێنــەوە و،
پابەنــد بــێ بــە ســەروەریی یاســا و پاراســتنی مافەكانــی مــرۆڤ و ئازادییــە گشــتی و

تایبەتــەكان و ڕێزیــش لــە دامودەزگاكانــی كۆمەڵــگای مەدەنــی بگــرێ.
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 -3ئیســام ئایینی دەوڵەتە:

ئایینــی ئیســام لــە بنەمــا جێگیرەكانــی دەوڵەتــی عێــراق ،شــەریعەتی ئیســامیش

لــە بنەمــا ســەرەكییەکانی یاســادانانە .هەروەهــا كۆنگــرە جەخــت لەســەر پێویســتیی
پابەندبــوون بــە بەهــا و بنەمــا پیرۆزەكانــی ئایینــی ئیســام دەكاتــەوە ،ئەمــە وێــڕای

جەختكردنــەوە لەســەر ڕەچاوكردنــی بەرنامــە و فێرکارییەکانــی لــە كولتــوور و
ڕاگەیانــدن و پرۆگرامــە پەروەردەییــەكان ،هەروەهــا ڕێزگرتــن لــە ســەرجەم ئایینــە

ئاســانی و بیروباوەڕەكانــی تــر.
 -4دەوڵەتی یاسا:

بەشــداربووانی كۆنگــرە كــۆك بــوون لەســەر ئــەوەی بشــوێنەخوازی و

تۆڵەســەندنەوە و هیــچ شــێوازێكی پێشــێلكاری و نایاســایی کــە بیــەوێ خــۆی
بســەپێنێ لــە عێراقــی داهاتــوودا جێــی نابێتــەوە ،ئینجــا ئەمــە بــە هــەر بیانــوو و
پاڵنەرێــک بــێ و پێویســتە دەســتەاڵتی دادوەری و یاســا ڕێــکاری خۆیــان بگرنــە

بــەر لــە چارەكردنــی کــۆی حاڵەتــەکان وەکچــۆن دەســتەاڵتی دادوەری و یاســاییە

ناوخۆیــی و نێودەوڵەتییــە تایبەمتەنــدەکان لێیــان دەڕوانــن و ،لێكۆڵینــەوەش
بکــرێ لەبــارەی کــۆی پێشــێلكارییە مەدەنییەكانــی وەك دەستبەســەرداگرتنی
مــاف و پــارە و تاوانــە ئاســایی و سیاســییەكان ،ئــەو تاوانانــەی بەڵگــەی جێگیــر و

پشتڕاســتكراوەیان لەبــارەوە هەیــە ،هاوشــێوەی تاوانەكانــی پاكتــاوی ڕەگــەزی و
جینۆســاید و تاوانەكانــی جەنــگ.
 -5بڕیاری سیاسی:

كۆنگــرە كــۆك بــوو لەســەر بەشــداریپێكردنی ســەرجەم پێكهاتەكانــی گەالنــی

عێــراق لــە داڕشــتنی بڕیــاری سیاســیدا ،بــە عــەرەب ،كــورد ،توركــان ،ئاشــووری و
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كلــدان و ئەوانــی تریــش ،بــە موســوڵامنی شــیعە و ســوننە ،كرســتیان و ئێــزدی و

ئایینــە ئاســانییەكانی دیكەشــەوە.

 -6ڕەتكردنەوەی هەر جۆرە دەســتتێوەردانێك كــە ببێتە مایەی بەالڕێدابردنی

ئیرادەی گەالنی عێراق لە پڕۆســەی گۆڕانكاریدا:

بــە مەبەســتی ڕزگاربــوون لــە ڕژێمــی دكتاتــۆری ،كۆنگــرە داوا لــە كۆمەڵــگای
نێودەوڵەتــی دەكات پشــتگیریی لــە گەالنــی عێــراق بــكات ،هــاوكات كۆنگــرە هەمــوو
شــێوازێكی داگیــركاری یــان حوکمــی ســەربازیی خۆماڵــی یــان بیانــی یــان
وەســیەتكاریی دەرەكــی یــان دەســتتێوەردانی ئیقلیمــی ڕەت دەكاتــەوە ،جەختیــش
لــە ڕێزگرتــن لــە ســەروەریی عێــراق و ســەربەخۆییی واڵتانــی دراوســێ و داننــان
بــە بنەماكانــی دراوســێیەتی و هاوكاریــی ئیقلیمــی و دەســتوەرنەدان لــە كاروبــاری
ناوخۆییــی واڵتانــی تــر دەكاتــەوە ،ئەمــە وێــڕای پابەندبــوون بــە هەمــوو ئــەو
پەیامننامــە و بەڵگەنامانــەی كــە لەالیــەن كۆمەڵــگای نێودەوڵەتییــەوە دانیــان پێــدا
نــراوە ،لــە ســەروویانەوە میســاقی نەتــەوە یەكگرتــووەكان و جاڕنامــەی جیهانیــی
مافەكانــی مــرۆڤ و ســەرجەم ئەوانــەی دیكــە كــە پەیوەســن بــەو مافانــەوە،
هەروەهــا پابەندبــوون بــە میســاقی كۆمــكاری واڵتانــی عــەرەب و ڕێكخــراوی
كۆنگــرەی ئیســامی.
 -7بابەتی تایەفەگەری و ســڕینەوەی ئاسەوارەكانی:

بــە درێژاییــی قۆناغــی ڕابــردوو ،شــیعەی عێــراق هاوشــێوەی هەمــوو تایەفەكانــی

دیكــە ،بــە تایبەتــی لــە ســایەی ڕژێمــی ئێســتادا بــەرەوڕووی چەوســاندنەوە و

ســتەم و گۆشــەگیرکردن بوونەتــەوە ،کــە کــۆی بوارەکانــی مافــە مەدەنــی و سیاســی و

ئابــووری و كولتووریــی و كۆمەاڵیەتــی و مەزهەبییەكانــی گرتووەتــەوە ،کــە ئەمــە
بووەتــە مایــەی تێكدانــی پارســەنگی كۆمەاڵیەتــی و یەكێتیــی نیشــتیامنی و گیانــی
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برایەتــی و لێبوردەیــی بــە ئاقارێکــی مەترســیداردا بــردووە .هەروەهــا سیاســەتەكانی
ســەرکوتکردن لــە الیــەن دامــودەزگا تایبەتــەكان و شــێوازەكانی فێڵكــردن ،درۆكــردن و

مانۆڕكــردن بــە مەبەســتی دەستبەســەرداگرتنی كۆمەڵــگای عێراقــی بــە هەمــوو
توێــژ و نەتەوەكانییــەوە ،بــە زۆرینــەی شیعەشــەوە ،بــووە هــۆی ئــەوەی گەلــی

عێــراق یەكێــك لــە گرینگرتیــن فاكتەرەكانــی خۆپارێــزی و بەرگریكــردن لــە خــۆی
لــە دەســت بــدات و ،بواریشــی بــۆ ئــەوە ڕەخســاند كــە سیاســەتە دیكتاتــۆری و
ڕەگەزپەرســتی و تایەفەگەرییــەكان ســەرجەم عێراقییــەكان بگرنــەوە.

بۆیــە كۆنگــرە وای دەبینــێ كــە پێویســتە پەلــە بكــرێ لــە نەهێشــتنی هەمــوو

سیاســەتە تایەفەگەرییــەكان و قەدەغەكردنیــان ،هەروەهــا چاودێریكردنــی ســەرجەم

مافــە پێشــێلکراوە شــەرعییەکانی شــیعە و ،کۆنگــرە پرۆتســتۆی ئــەم جــۆرە
سیاســەتە چەپەاڵنــەش دەكات كــە خۆیــان لــە بەزاندنــی حورمەتــی مەرجەعیــەت و
حــەوزە عیلمییــەكان و دەســتوەردان لــە كاروباریــان و گەمارۆدانیــان و ســەپاندنی

مەحســوبیەتی خۆیــان بەســەریاندا دەبینێتــەوە ،هەروەهــا كۆنگــرە پرۆتســتۆی
تیرۆركردنــی مەرجەعــە ئایینــەكان و خێزانەكانیــان و زانــاكان و دەســتگیركردن و

ئەشــكەنجەدانی هــەزاران كەســی دیكــە دەكات كــە لێــرەدا بــوار نییــە ناویــان

بێنیــن.

هــاوكات كۆنگــرە سیاســەتەكانی دەســتربدن بــۆ مافــی دەزگا و حــەوزەی ئایینــی لــە
نەجــەف و شــارە پیرۆزەكانــی دیكــە و وێرانكردنــی مزگــەوت و حوســێنیە و ســەنتەرە
ئیســامییەكان و كتێبخانــەكان ،هەروەهــا قەدەغەكردنــی كتێــب و ســەپاندنی
سانســۆرکردنیان و ڕێگەنــەدان بــە ئەنجامدانــی بۆنــە و مەراســیمە مەزهەبییــەكان و
وێرانكردنــی گونــد ،شــارۆچكە و ماڵــی شــیعەكان و وشــككردنی ناوچەكانیــان و
ڕاگواســتنایان و هێنانــی خەڵكــی بیانــی لــە واڵتانــی دیكــە و نیشــتەجێكردنیان
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لەســەر خاكــی ئــەوان و دروســتكردنی گومــان ســەبارەت بــە ئینتیــای شــیعەی
عەرەبــی عێــراق بــۆ ڕەچەڵەكــی عەرەبــی و عێراقــی نیشــتیامنیان ڕەت دەكاتــەوە.

ئەمــە ســەرباری پرۆتســتۆكردنی ڕاگواســتنی شــیعەی غەیرەعەرەبــی عێراقــی لــە
ڕێگــەی ڕەتكردنــەوەی عێراقیبوونیــان و بێبەشــكردنیان لــە ڕەگەزنامــەی عێراقــی و

دەستبەســەركردنی ڕۆڵەكانیــان و زەوتكردنــی مــاڵ و مڵكیــان .هــاوکات كۆنگــرە پێــی
وایــە كــە دەســتووری نوێــی عێــراق ،دەبــێ زامنــی دووبارەنەبوونــەوەی ئــەم جــورە

كردەوانــە بــكات و بەبــێ جیاوازییــش هەمــوو پێكهاتەكانــی عێــراق بپارێــزێ.
 -8دەربــارەی هەڵمەتەكانــی كۆمەڵكوژی و هەڵەبجە و ئەنفال:

كۆنگــرە پرۆتســتۆی ئــەو ســتەمە دەكات كــە دەرهــەق بــە گەلــی كوردســتانی عێــراق

كــراوە لــە جیــاكاری و زوڵــم و چەوســاندنەوەی پــان بۆداڕێــژراو لەالیــەن ڕژێمــی

ڕەگەزپەرســتی ســەددامەوە ،بــە تایبــەت هەڵمەتەكانــی كۆمەڵكــوژی (جینۆســاید)،

پڕۆســەی ئەنفالــی بەدنــاو كــە زیاتــر لــە  180هــەزار هاوواڵتــی بێسەروشــوێن کــران،
ســەرباری هەشــت هــەزار بارزانــی و پێنــج هــەزار فەیلــی و پێنــج هــەزار كــەس لــە

دانیشــتوانی هەڵەبجــە ،هەروەهــا وێرانكردنــی هــەزاران گونــد و شــارۆچكە ،ئــەو

کارانــەی كــە ویژدانــی جیهانیــان هەژانــد.

لــە كاتێكــدا كۆنگــرە داوای دانانــی كۆتاییــەك بــۆ ئــەم سیاســەتە توندوتیژانــە

دەکات ،لــە هەمــان كاتیشــدا جەخــت لەســەر ئاشــكراكردنی چارەنووســی
قوربانیــان و ڕێزگرتــن لــە گیانیــان و قەرەبووكردنــەوەی كەســوكاریان دەكاتــەوە،

بەرامبــەر بــەو زیانــە گەورانــەی بەریــان كەوتــووە ،هەروەهــا داوای بنیاتنانــەوەی

هەمــوو ئــەوەی لەالیــەن ڕژێمــەوە وێــران كــراوە و ،كار لەســەر ئــەوە بكــرێ كــە
ئەنجامدەرانــی ئــەو تاوانانــە ڕاپێچــی بــەردەم دادگا نێودەوڵەتییــەكان بكرێــن.
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 -9دەربارەی ڕاگواســن و پاكتاوی ڕەگــەزی و گۆڕینی واقیعی نەتەوەیی:

كۆنگــرە پرۆتســتۆی ڕاگواســتنی زۆرەملــێ و پاكتــاوی ڕەگــەزی و بەكارهێنانــی

چەكــی كیمیــاوی و گۆڕینــی ناســنامە و واقیعــی نەتەوەییــی ناوچەكانــی كەركــووك و

مەخمــوور و خانەقیــن و شــنگال و شــێخان و زومــار و مەندەلــی و ناوچەكانــی دیكــەی
هاوشــێوە دەكات ،هەروەهــا کۆنگــرە داوای نەهێشــتنی ئاســەوارەكانی دەكات لــە ڕێگــەی

گرتنەبــەری ئــەم ڕێوشــوێنانەی خــوارەوە:

ا  -گێڕانــەوەی ڕاگوێــزراوان بــۆ ســەر مــاڵ و حاڵــی خۆیــان و گەڕاندنەوەی
مڵــك و ماڵیــان و قەرەبووكردنەوەیــان بەرامبــەر بــەو زەرەر و زیانانــەی
بەریــان كەوتــووە.
ب  -گەڕاندنــەوەی ئەوانــەی دەســتەاڵت بــە مەبەســتی نیشــتەجێكردن لــە
ناوچــە ئاماژەپێكــراوەکان هێناونــی بــۆ شــوێنەكانی پێشــوویان.
ت  -گەڕاندنــەوەی كــوردە فەیلییــەكان و هەمــوو ئــەو عێراقیانــەی
بەبــێ گوێدانــە ڕەگــەز و بــە بیانــووی ئــەوەی ڕەچەڵــەک ئێرانیــن و
وەدەر نــراون ،هەروەهــا پێدانــەوەی ڕەگەزنامــە بــە هەمــوو ئەوانــەی
بــە ناهــەق لەالیــەن دەســتەاڵتەوە مافــی هاوواڵتیبوونــی عێراقیــان
لــێ ســەندراوەتەوە و مــاڵ و مڵكەکانیــان بــۆ بگەڕێندرێتــەوە و بــە
هــۆی ئــەو زیانانــەی بەریــان كەوتــووە قەرەبــوو بکرێنــەوە ،هەروەهــا
ئاشــكراكردنی چارەنووســی ئــەو فەیلییانــەی لــە مانگــی ئەپریــل-
نیســانی 1980وە دەســتگیر كــراون.
پ – الدانــی هەمــوو ئــەو ڕێوشــوێنە ئیداریانــەی كــە ڕژێــم لــە ســاڵی
1968ەوە گرتوونیەتــە بــەر ،کــە ئامانــج لێــی گۆڕینــی واقیعــی
دیمۆگرافیــی بــووە لــە كوردســتانی عێــراق.
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 -10فیدراڵیــەت و چارەكردنی دۆزی كورد:

لــە كاتــی دیراســەكردنی دۆزی كــورد و شــێوازەكانی گەیشــن بــە ڕێگەچــارەی

چاوەڕوانكــراو بــۆی ،كۆنگــرە جەختــی لەســەر ڕاســتیی هەمەجــۆری و فرەیــی لــە
پێكهاتــەی نەتەوەیــی و مەزهەبــی و سیاســیی كۆمەڵــگای عێراقیــدا كــردەوە ،كۆكیــش
بــوون ســەبارەت بــە گرینگیــی پتەوكــردن و بەهێزكردنــی یەكێتیــی نیشــتیامنی

لــە ڕێگــەی هێنانــەدی یەكســانیی تــەواو لــە نێــوان هەمــوو هاوواڵتیــان لەگــەڵ
ڕەچاوكردنــی ســەرجەم بڕگــە و بڕیارەكانــی كۆنگــرەی ســەاڵحەددین و كۆنگرەكانــی

دیكــەی ئۆپۆزیســیۆنی عێــراق و وتــاری سیاســیی كۆبوونــەوەی ســەركردایەتیی

ئۆپۆزیســیۆن لــە واشــینگتۆن لــە مانگــی ئۆگســت – ئابــی  2002و ئــەو پــڕۆژە

تــەواوەی كــە ســەبارەت بــە فیدراڵــی لەالیــەن ئەنجوومەنــی نیشــتیامنیی كوردســتان
لــە دانیشــتنی 7ی نۆڤەمبــەر -ترشینــی دووەمــی  2002بڕیــاری لەبــارەوە درا.

كۆنگــرە ڕێــزی بــۆ گەلــی كوردســتان و ئیــرادەی ئازادانــەی لــە بــژاردەی شــێوازی

گونجــاو بــۆ هاوبەشــی لەگــەڵ ڕۆڵەكانــی یــەك نیشــتیامن دەربــڕی .كۆنگــرە لەســەر
ئەزموونەكانــی سیســتمی فیدراڵــی هەڵوەســتەی كــرد و پێــی وایــە ،بژاردەیەكــی

گونجــاوە بــۆ حوکمکــردن لــە عێراقــدا و پێویســتە دوای لەناوبردنــی ڕژێمــی
دیكتاتــۆری ســەددام و هێنانــەدی گۆڕانكاریــی چاوەڕوانكــراو ،وەك بنەمایــەك بــۆ

چارەكردنــی كێشــەی كــورد لــە چوارچێــوەی دامــودەزگا دەســتوورییەكانی عێراقــدا
پشــتی پــێ ببەســرێ.

لەوبــارەوە كۆنگــرە پێداگــری کــرد لەســەر یەكێتیــی عێــراق و پێكەوەژیانــی نێــوان

نەتەوەكانــی لەســەر بنەمــای یەكێتیــی ئارەزوومەندانــە .كۆبوونەوەكــە جەختــی
کــردەوە لــە جێبەجێكردنــی داواكارییــە ڕەواكانــی گەلــی كوردســتان و نەهێشــتنی

هەمــوو ســیامكانی چەوســاندنەوە و بنبڕكــردن ،بــە گوێــرەی بنەمــای یاســای
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نێودەوڵەتــی كــە دان دەنــێ بــە مافــی دیاریكردنــی چارەنــووس و دووپاتكردنــەوەی

گیانــی برایەتــی و یەكێتــی و هاوبەشــی لــە نیشــتیامندا.
 -11مافی توركامن:

كۆنگــرە تاوتــووی ئــەو جیــاكاری و چەوســاندنەوە نەتەوەیــی و تایەفییــەی كــرد كە

توركــان بــەرەوڕووی بوونەتــەوە و ،جەختــی لــە زامنكردنــی نەبوونــی جیــاوازی و داننــان
بــە مافــە نەتەوەیــی و كولتــووری و ئیدارییــە ڕەواكانیــان كــردەوە لــە چوارچێــوەی

شــێوازێكی یاســاییی دیاریكــراو و پاراســتنی لــە ڕووی دەســتووریەوە.
 -12مافی ئاشوورییەكان:

كۆنگــرە دیراســەی ئــەو چەوســانەوە و ســتەمەی كــرد كــە لــە ئاشــوورییەكان

كــراوە و بڕیــاری لەســەر زامنكردنــی یەكســانی و مافــە نەتەوەیــی و كولتــووری و

ئیدارییــە ڕەواكانیــان كــردەوە ،لــە چوارچێــوەی شــێوازێكی یاســاییی دیاریكــراو و

پاراســتنی لــە ڕووی دەســتوورییەوە.

 -13كارەســاتی زۆنگاوەكانی عێراق:

ناوچــەی زۆنــگاوەكان بــەرەوڕووی كارەســاتێكی مرۆیــی و ژینگەیــی بوونەتــەوە و

ڕووبــەری بەرفراوانــی ئــەو ناوچانــە وشــك كــران و دووچــاری وێرانكردنــی تــەواو و
نەهێشــتنی ســەرچاوەكانی ژیــان بوونــەوە ،هەروەهــا هــەزاران هاوواڵتــی ڕاگوێــزران،

ئەمــەش پێویســتی بــە چاودێرییەكــی تــەواو هەیــە لەالیــەن دەســتەاڵتی تــازەوە ،لــە

گێڕانــەوەی دانیشــتوان بــۆ ناوچەكانیــان و قەرەبووكردنەوەیــان و پێشكەشــكردنی
یارمەتیــی پێویســت بــە مەبەســتی گەشــەكردنەوەی ناوچەكــە و دابینكردنــی
ســەرچاوەكانی ژیــان بــۆ ڕۆڵەكانــی.
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 -14دەربارەی یاســا و بڕیارە نابەجێكان:

كۆنگــرە داوای ســڕكردن ،دواتــر الدانــی هەمــوو ئــەو یاســا و بڕیــارە ڕەگەزپەرســتی و

تایەفەگەرییــە نابەجێیانــە دەكات كــە لەالیــەن ڕژێمــەوە لــە دژی كــورد ،توركــان،

ئاشــووری و شــیعە دەركــراون.

 -15دەربارەی ئەزموونی هەرێمی كوردســتان:

كۆنگــرە ئەزموونــی هەرێمــی كوردســتانی عێــراق لــە ئــازادی و دیمۆكراســی و
بنیاتنانــەوە بــەرز دەنرخێنــێ و پێــی وایــە ،ئەمــە بەڵگەیەكــە بــۆ ئــەوەی ئەگــەر
عێراقییــەكان لــە دكتاتۆریــەت ڕزگاریــان بــێ ،دەتوانــن چ جــۆرە هەنــگاوی گــەورە
بنێــن ،كۆنگــرە پێــی وایــە دەكــرێ ســوود لــەو ئەزموونــە ســەركەوتووە وەربگیــرێ
بەوپێیــەی وەك هەنگاوێكــی پێشــكەوتوو وایــە لەســەر ڕێــگای گۆڕانكاریــی
دیمۆكراســیی چاوەڕوانكــراو لــە عێــراق و چارەكردنــی ناكۆكییــەكان لــە ڕێــگای
گفتوگــۆی برایانــە و دووركەوتنــەوە لــە توندوتیــژی لــە كاری سیاســیدا.
كۆنگــرە داوای چاککردنــی ئەزموونەكــە و پشــتگیریكردن و مامەڵەكــردن لەگــەڵ
دامــودەزگا یاســاییە هەڵبژێردراوەكانــی دەكات ،تــا كاتــی دانانــی دەســتوورێكی
نوێــی دیمۆكراتیــی فیدراڵــی بــۆ واڵت بــە هەرێمــی كوردســتانی عێراقیشــەوە،
هەروەهــا تێكەڵكردنــی یەكەكانــی پێشــمەرگە لەگــەڵ هێــزە چەكدارەكانــی عێــراق.
 -16دەزگا ئەمنییەكان:

كۆنگــرە پرۆتســتۆی سیاســەتی ڕژێــم دەكات لــە كوشــتنی بەكۆمەڵــی هــەزاران
عێراقــی و لەناوبردنــی هــەزاران هاوواڵتی و كادری سیاســی و زانســتی و ئەفســەرانی
ســوپا ،جەختیــش لەســەر گرینگیــی ئاشــكراكردنی ڕاســتییەكان دەکاتــەوە دەربــارەی
ئــەو تاوانانــە و بەرپرســیارانیش بەپێــی یاســا دادگایــی بكرێــن.
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کۆنگــرە وایدەبینــێ و بــە پێویســتی دەزانــێ هەمــوو ئــەو دامــودەزگا داپڵۆســێنەرانە
نەهێڵرێــن كــە ڕژێــم بــە مەبەســتی چەوســاندنەوە و تۆقاندنــی هاوواڵتیــان
دایمەزرانــدوون و جارێكــی دیكــە دەزگای ئەمنــی بنیــات برنێتــەوە ،بــە جۆرێــك
ڕەچــاوی حورمەتــی یاســاكان و مافــی هاوواڵتیبــوون و مــرۆڤ و ئاسایشــی واڵت
بــكات بــە گوێــرەی یاســا.
 -17ســوپا و هێزە چەكدارەكان:

بەشــداربووانی كۆنگــرە جەختیــان کــردەوە لەســەر گرینگیــی دووبــارە بنیاتنانــەوەی
دامودەزگا ســەربازییەكان و هێزە چەكدارەكانی عێراق بە شــێوازێكی پیشــەیی و نیشتیامنیی
دروســت و ،دوور بــێ لــە بەســەربازیكردنی كۆمەڵــگا و ملمالنــێ ناوخۆییــەكان و
سیاســەتی جیاكاریــی نەتەوەیــی و تایەفــی و ،ڕەتكردنــەوەی پڕۆژەكانــی پێشخســتنی
چەكــی كۆكــوژ و هەمــوو ئــەو چەكانــەی لەالیــەن كۆمەڵــگای نێودەوڵەتییــەوە قەدەغــە
كــراون و ،دوورخســتنەوەی ســوپا لــە كــردەوەی توندوتیژیــی ناوخۆیــی و دوژمنكاریــی
دەرەكــی و كۆكردنــەوەی ئەركــی ســوپا لــە بەرگریكــردن لــە نیشــتیامن و بنیاتنانــەوەدا.
 -18بارودۆخی ئابووری و نەهێشــتنی ئاســەواری دوو جەنگی وێرانكار:

كۆنگــرە بەرپرســیارێتیی نالەبــاری و تێكچوونــی دۆخــی ئابــووری و گــوزەران و ئەمنــی

و كۆمەاڵیەتــی دەخاتــە ئەســتۆی ڕژێمــی ئێســتا ،کــە لــە ڕێگــەی وێرانكــردن و
ڕاگواســتنی چەنــدان ملیــۆن كــەس لــە ڕۆڵەكانــی لــە ناوچەكانیــان بــەرەو دەرەوە،

سوپاســگوزاری واڵتانــی دۆستیشــە بەرامبــەر میوانداریكردنیــان و دابینكردنــی

شــوێنی حەســانەوە و ئاســانكاری بۆیــان.

هەروەهــا كۆنگــرە بەرپرســیارێتیی ئەخالقــی و یاســایی و مێژوویــی بەرپاكردنــی

جەنــگ لــە دژی دراوســێکانی ،ئێــران و كوێــت دەخاتــە ئەســتۆی ڕژێمــی ســەددام و
داوای هاوكارییــش لــەم دوو واڵتــە دراوســێیە دەكات لــە پێنــاوی ئازادكردنــی دیــل و
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بەندكــراوان و كۆتاییهێنــان بــە ئاســەوارەكانی ئــەو قۆناغــە ناخۆشــە و زامنكردنــی
بەكارنەهێنانــی خاكــی عێــراق بــۆ دەســتدرێژیكرنە ســەر واڵتانــی دیكــە.

هــاوكات كۆنگــرە بەرپرســیارێتیی ســەپاندنی ئابڵۆقــە و ســزای ئابــووری
بــۆ ســەر عێــراق دەخاتــە ئەســتۆی ڕژێمــی ئێســتا و ،داوا لــە كۆمەڵــگای
نێودەوڵەتــی و واڵتانــی دراوســێ دەكات كــە بــە شــێوەیەكی بەرپرســیارانە
مامەڵــە لەگــەڵ دەســتەاڵتی نــوێ بكــەن و ،هــاوكار بــن لەپێنــاوی كۆتاییهێنــان بــە
بارودۆخــە ناهەمــوارەكان و نەهێشــتنی هەمــوو ئاســەوارە كردەیــی و یاســاییەكان
بــە گوێــرەی بڕیارەكانــی نەتــەوە یەكگرتــووەكان ،بــۆ ئــەوەی عێــراق جارێكــی
دیكــە بگەڕێتــەوە باوەشــی كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی و بازنــە هەرێامیەتییــەکان و
بــە ئاشــتی و هێمنــی بژیێــت.
هــاوكات كۆنگــرە داوا لــە كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی و واڵتانــی دۆســت و دامــودەزگا و
دەســتە نێودەوڵەتییــەكان دەكات ،لــە ڕێگــەی پڕۆژەیەكــی تۆکمــەی هەمەالیەنــەوە
كــە ژمارەیەكــی زۆر الیەنیــش تیایــدا بەشــدار دەبــن ،لــە قۆناغــی ڕاگوزەریــدا
هــاوكاری عێــراق بــن بــۆ ئــەوەی ئــەو بارودۆخــە ناهەمــوارە تێپــەڕ بــكات كــە
گەالنــی عێــراق تیایــدا دەژیــن.
لــەو بــارەوە كۆنگــرە جەخــت لەســەر ئــەم ڕێوشــوێنە خێرایانــەی خــوارەوە
دەكاتــەوە:
أ – كۆكردنــەوەی بڕێكــی زۆری داهــات لــە عێــراق و الیەنــە نێودەوڵەتــی و
ئیقلیمییــەكان.
ب – ڕێگــە بــە عێــراق بــدرێ بگاتــە بەرزتریــن ئاســتی ناردنــەدەرەوەی
نــەوت.
ت – ئەنجامدانــی دانوســتان لەگــەڵ ئــەو الیەنانــەی قەرزیــان لــێ
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وەرگیــراوە بــە مەبەســتی چارەکردنــی كێشــەی قــەرز و ئــەو قەرەبــووەی
كەوتووەتــە ئەســتۆی عێــراق.
پ – داوا لــە كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی بكــرێ بــە تایبەتــی واڵتانــی
دۆســت ،كــە كار بــۆ ئازادكردنــی پــارە بلۆككراوەكانــی عێــراق بكــەن و
یارمەتیــدەر بــن بــۆ ئاشــكراكردنی ســامانی ســەددام و تێــوەگالوان و
كــەس و كۆمپانیــا خەیاڵــی و ئەوانەشــی کــە ڕاســتین و ئــەو هەژمــارە
بانكیانــەی لــە زۆربــەی واڵتــان بــە نــاوی ئەوانــەوە كراونەتــەوە
دەســتیان بەســەردا بگیــرێ ،بەوپێیــەی ئــەوە بەشــێكە لــە ســامانی
گشــتیی گەلــی عێــراق.
ج – هەروەهــا كۆنگــرە داوا لــە دەســتەاڵتی نــوێ دەكات دووبــارە چــاو
بــە هەمــوو ئــەو ڕێككەوتننامــە بازرگانــی و ئابــووری و نەوتیانــەدا
بخشــێنێتەوە كــە عێــراق لــە ئۆگســت – ئابــی 1990ەوە لەگــەڵ
كۆمپانیــا و واڵتانــدا واژۆی كــردوون و ،دەستنیشــانكردنی ئاســتی
یاســایی و بەرژەوەندییەكانــی عێــراق لــە واژۆكردنیــان.
ح – كۆنگــرە بــە تایبــەت داوا لــە دەســتەاڵتی تــازە دەكات كــە بــە
مەبەســتی ئازادكردنــی دیــل و بەندكــراوان لــە هــەردووال و نەهێشــتنی
هەمــوو ئاســەوارە نێگەتیڤەكانــی تــر و لەگــەڵ ئێــران و كوێــت هــاوكار
بــێ.

 -19پرۆگرامــی نەوت بەرامبەر خۆراك:

كۆنگــرە بــە پێویســتی دەزانــێ پڕۆگرامــی نــەوت بەرامبــەر خــۆراك بپارێــزرێ کــە
لــە ڕێگەیــەوە خــۆراک و دەوا و دەرمــان دابیــن دەكــرێ ،هەروەهــا ژێرخانــی گەلــی
عێــراق بنیــات برنێتــەوە و كار بکــرێ لــە پێنــاوی چارەكردنــی الیەنــە نێگەتیڤەكانــی،
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تــا ئــەو كاتــەی چــاو بــە بڕیــارە پەیوەندیدارەكانــی ئەنجوومەنــی ئاسایشــدا
دەخشــێرنێتەوە و پرۆگرامێكــی گونجــاو لەالیــەن دەســتەاڵتی تــازەوە ئامــادە دەكــرێ
تــا ببێتــە مایــەی فەراهەمكردنــی ژیانێكــی گونجــاو بــۆ میللــەت ،بــە تایبەتــی چینــی
هــەژار و کەمداهــات و ،پرۆگرامەكانــی گەشــەكردنی تێــدا ڕەچــاو بکــرێ ،هــاوکات
داهاتــەكان بەســەر هەرێــم و تــەواوی ناوچەكانــی واڵتــدا دادوەرانــە دابــەش بکــرێ.
 -20یاســایەكی تازە بۆ ڕەگەزنامە:

ئامادەبووانــی كۆنگــرە بڕیاریــان دا لــە پێویســتیی داڕشــتنی یاســایەكی مرۆیــی و
ســەردەمیانەی تــازە ســەبارەت بــە ڕەگەزنامــە ،بــە جۆرێــك هەمــوو پۆلێنكردنەكانــی
هاوواڵتیبــوون و ئــەو كونوكەلەبەرانــە نەهێڵــێ كــە لــە ڕێگەیانــەوە دەیانهــەزار
عێراقــی لــە ناســنامەی نیشــتیامنی بێبــەش كــران ،هەروەهــا دوای ڕووخانــی
ڕژێمــی ئێســتا ،كار بكــرێ بــۆ گەڕاندنەوەیــان بــۆ عێــراق و ســەرجەم ئــەو ئاســەوارە
نێگەتیڤــە کەڵەکەبووانــەی بــە هــۆی ئــەو ڕێــکارە زۆرەملێــی و نامرۆڤانەییانــەی
كەوتوونەتــەوە ،چــارە بکرێــن.
 -21ئاســانكاری بۆ گێڕانەوەی دەركــراو ،ڕاگوێزراو و پەنابەرانی عێراقی:

بەشــداربووانی كۆنگــرە بڕیاریــان دا لــە پێویســتیی دەســتبەجێ ئاســانکاریکردن
لەالیــەن دەســتەاڵتی ڕاگــوزەرەوە بــۆ گێڕانــەوەی ملیۆنــان دەركــراو و ڕاگوێــزراو و
پەنابــەری عێراقــی لــە مەنفاكانیــان و ،دابینكردنــی پێداویســتییە بنەڕەتییــەكان كــە
هــۆکار دەبــن لــە ئاســان گەڕانــەوەی خۆیــان و خانەوادەكانیــان و بەشــداربوونیان
لــە پڕۆســەی دووبــارە بنیاتنانــەوەی نیشــتیامن و ،گێڕانــەوەی مــاڵ و مڵكیــان و
بەهــۆی زیانباربوونیشــیان قەرەبــوو بکرێنــەوە.
 -22رۆڵی توانســتە ئەكادیمی و زانستییەکان:

كۆنگــرە بــە باشــی دەزانــێ دوای ڕووخانــی ڕژێمــی ئێســتا ،کۆمەڵــە ئەكادیمــی و
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تایبەمتەنــدەكان و هەمــوو ئــەو زانــا عێراقیانــەی كــە خاوەنــی توانســت و بڕوانامــەی
بــەرزی زانســتین ،شــارەزایی و تواناكانــی خۆیــان بخەنــە خزمەتــی داڕشــتنی پالنــی

گەشــەكردنی هەنووكەیــی و ئاییندەیــی لــە بــوارە جیاجیاكانــدا.

كۆنگــرە ڕێــز بــۆ شــەهیدانی ئازادیــی عێــراق دەنوێنــێ و ،پشــتگیریی خــۆی بــۆ
دەیانهــەزار بەندكــراوی سیاســی ڕادەگەیێنــێ ،ئەوانــەی لەگــەڵ خانەوادەكانیــان
چەنــدان ســاڵ لــە بەندیخانەكانــی ڕژێمــدا بەنــد کــراون.
هەروەهــا كۆنگــرە ڕێــز لــە خەڵكەکەمــان لــە ناوخــۆی عێــراق و هــەر گۆشــە و
بســتێكی واڵت دەگــرێ و شــانازیی بــە ڕووحیەتــی بەرگریخوازانــەی میللەتەكەمانەوە
دەكات بەرامبــەر سیاســەتەكانی ڕژێــم كــە پــڕە لــە ڕاپرســیی گاڵتەجاڕانــە و شــانۆی
ئازادكردنــی بەندكــراوان و چەنــدان كــردەوەی دیكــەی ســاختە بــە ئیــرادەی
میللەتەكەمــان كــە کاتــی ئازادبوونــی زۆر نزیــك بووەتــەوە.
*** لــە خــوارەوە لیســتی ئەندامانــی لیژنــەی چاودێــری و هەماهەنگــی دەخەینــە
ڕوو كــە لەالیــەن كۆنگــرەی ئۆپۆزیســیۆنی عێراقــەوە لــە كۆتایــی كارەكانــی ڕۆژی
ســێیەم لــە لەنــدەن بڕیــاری لەبــارەوە دراوە و 65 ،كەســایەتی دەگرێتــە خــۆی کــە
دواتــر نــاوی دە كەســی دیكەشــی بــۆ زیــاد كــرا:
 -1ئیرباهیم حەمودی
 -2ئەحمەد ئەلچەلەبی
 -3عەقید ئەحمەد عەلی موحســین
 -4ئەكرەم ئەلحەكیم
 -5ئەلبێرت یەڵدا
 -6ئەیاد ئەلسامەڕائی
 -7ئەیاد عەلالوی
 -8ئەیهەم ئەلسامەڕائی
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 -9خاتــوو بەیان ئەلئەعرەجی
 -10بەیان جەبر
 -11تۆفیق ئەلیارسی
 -12جەالل تاڵەبانی
 -13جونەید مەنكۆ
 -14جەواد ئەلعەتار
 -15جەوهەر نامیق
 -16حاتەم موخلیس
 -17حاتەم شــەعالن ئەبولجون
 -18حاجم ئەلحوسەینی
 -19حامید ئەلبەیاتی
 -20حوسێن ئەلجبوری
 -21حوسێن ئەلشەعالن
 -22حوسێن ئەلشامی
 -23ڕەزا جەواد تەقی
 -24خاتوو ســوعاد ئەلكەریاموی
 -25سەعد ئەلبەزاز
 -26سەعد جەواد
 -27سەعد ساڵح جەبر
 -28سەعدوون ئەلدلێمی
 -29سینان ئەلشبیبی
 -30سادق ئەملوسەوی
 -31خاتوو ســەفیە ئەلسوهێل
 -32سەاڵحەددین بەهائەددین
 -33سەاڵح ئەلشێخلی
 -34ســەنعان ئەحمەد ئاغا
 -35تاریق ئەلئەعزەمی
 -36عادل عەبدوملەهدی
 -37عەباس ئەلبەیاتی
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 -38عەبدولعەزیز ئەلحەكیم
 -39عەبدولســەتار ئەلجومەیلی
 -40عەبدوملەجید ئەلخوئی
 -41عێززەددین سەلیم
 -42عەلی بن ئەلحوســەین
 -43غەسان ئەلعەتییە
 -44فاڕووق ڕەزاعە
 -45فوئاد مەعسووم
 -46قادر عەزیز
 -47كەریم ئەحمەد
 -48كەنعان مەكییە
 -49كۆرسەت ڕەسووڵ عەلی
 -50گۆران تاڵەبانی
 -51محەممــەد بەحر ئەلعلوم
 -52محەممــەد تەقی ئەملەوال
 -53محەممەد ئەلحەیدەری
 -54محەممەد عەبدولجەبار
 -55محەممــەد حاجی مەحموود
 -56مەسعود بارزانی
 -57مەشعان ئەلجبوری
 -58موزر شەوكەت
 -59موەفەق ئەلڕوبەیعی
 -60ناجی حیلمی
 -61نەجمەددین كەریم
 -62هۆشیار زێباری
 -63لیوا ڕوكن وەفیق ئەلســامەڕائی
 -64وەلید محەممەد ســاڵح
 -65یونادم یووسف كەننا
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بەڵگەنامــەی سیاســیی گرێنتیکردنی مافی پێکهاتە
نەتەوەیی و ئایینەکانی كوردســتان
ئــەم بەڵگەنامەیــە كــە لــە الیــەن لیژنەیەكــی تایبــەت بــە
سەرپەرشــتیی د .خەلیــل ئیرباهیــم و ئەندامێتیــی (ڕۆمیــۆ
هــەكاری  ،شــێخ شــامۆ ،مونــا قەهوەچــی ،ڤیــان دەخیــل ،د.
تالیــب كاكەیــی ،كەریم ســولەیامن ،هــاالن هورمــوز ،محەممەد
ســەعدەددین) ئامــادە كرابــوو ،لــە ڕۆژی یەكشــەممە 24ـــی
9ـــی  2017لــە دواییــن كۆبوونــەوەی ئەنجوومەنــی بــااڵی
ڕیفرانــدۆم ،بــە كــۆی دەنــگ پەســەند كــرا.

بهڵگهنامهى سياىس بۆ دهستهبهركردىن ماىف پێكهات ه نهتهوهيى
و ئایينهكان ل ه كوردستان
ئێمــهى ئهندامــاىن ئهنجوومــهىن بــااڵى ريفرانــدۆم لــ ه كوردســتان ،بهوپێيــهى
كــه نوێنــهرى زۆربــهى پارتییــە سياســييهكاىن كوردســتانني و ،لــه ســۆنگهى
باوهڕبوومنــان ب ـهوهى ك ـه كوردســتان واڵىت ههمووان ـه ،ب ـه كــورد و توركــان و كلــدان
رسيــان ئاشــوور و عــهرهب و ئهرمــ ه ن و ،بــ ه مووســڵامن و ئێــزدى و كريســتيان و
كاكهيــى و جولهكــهو زهردهشــتى و ســابيئهى مهنــداىئ و شــهبهكهو ه و ،لهكاتێكــدا
ك ـ ه ههموومــان يــادى ئ ـهو چهوســاندنهوهو كارهس ـاتان ه دهكهين ـهوه ك ـ ه ل ـ ه دهي ـهكاىن
رابــردوودا بــەرەوڕووى ههمــوو پێكهاتــهكاىن گــهىل كوردســتان بووەتــەوە.
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لــهو باوهڕهدايــن كــ ه ســهركهوتن بهســهر ئــهو كارهســاتانەدا لــ ه ڕێــى زاڵبوونــهو ه
دهبــێ بهســهر جــوداكارى و چهوســاندنهوهى نهتهوهيــى و ئايینــى و تايــەىف و
ههروههــا لــ ه ڕێــى چهســپاندىن مافــهكاىن مــرۆڤ و ڕێزگرتنــى ئازادييــ ه بنهڕهتييــهكان
بهبــێ جيــاوازى بــههــۆى رهگ ـهز و زمــان و ئايیــن و بريوبــاوهڕ و رێزگرتنــى ش ـههيدامنان
ل ـ ه پێنــاو ئازادیــدا دهبــێ ،ههروههــا ب ـ ه ئيلهــام وهرگرتــن دهبــێ ل ـ ه گيــاىن لێبوردهيــى و
برايـهىت و قبووڵكــرىن بهرانبـهر ،كـ ه خهســڵهىت گـهىل كوردســتانن و ،بـ ه بڕوابوومنــان بـه
مافــه بنهڕهتيي ـهكاىن مــرۆڤ و كهرام ـهىت و بههاك ـهى و ب ـ ه ماف ـ ه يهكســانهكاىن گ ـهالن
بـ ه بچــووك و گهورهيانـهو ه دهبــێ ،لهژێــر ڕۆشــنايیى ئـهو بنهمايانـهى كـ ه لـ ه ڕێككهوتنـه
نێودهوڵهتييهكانــدا هاتــوون دهربــارهى مــاىف كهمينــ ه نهتهوهيــى و ئایینیــهكان و
پاراســتنيان و گهشـهپێدانيان و ،لهپێنــاو ئـهوهى كـ ه پێكهاتـهكاىن كوردســتان مافـهكاىن
خۆيــان بـ ه گوێــرهى بنهمــا دميوكــراىس و بااڵدهســتیی ياســا و دادپـهروهرى بــهدهســت
بهێنــن ،كـ ه دهبنـ ه هــۆى سـهقامگريیى ئاســايش و ئاشــتى ،نـهك تهنهــا لـ ه كوردســتان،
بهڵكــو لـ ه ناوچهكــهو ههمــوو جيهانــدا ،بڕيارمــان دا پێوهنديیـهكاىن نێــوان پێكهاتـهكان
ل ـ ه س ـهر ئ ـهم بنهمايان ـهى خــوارهو ه ڕێــك بخهيــن:
ماددهى(:)1
داننــان بــ ه فرهنهتهوهيــى و ئايینــى و مهزهــهىب و كولتووریــى
كۆمهڵــگاى كوردســتاىن و دهســتهبهركردىن مــاىف ههمــوو پێكهاتــهكان لــه
سـهر بنهمــاكاىن هاوواڵتیبــوون و يهكســاىن و ڕهچاوكــردىن تايبهمتهندييـه
ئایينــهكان و مومارهســهكردىن داب و نهريتــهكان و ،پاراســن و بايهخــدان
ب ـ ه شــوێنهكاىن عيبــادهت.
ماددهى (:)2
ا -دهســتهبهركردىن مافــ ه نهتهوهيــى و كولتــوورى و ئيدارييــهكاىن
توركــان و كلــدان رسيــان ئاشــوور و عـهرهب و ئهرمهنـهكان ،لـ ه سـهرهتاوه
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بـ ه ئيــدارهى زاىت و حوكمــى زاىت و نامهركـهزى تــا دهگاتـ ه فيدراڵييـهت بــۆ
ناوچــه مێژوويي ـهكاىن پێكهات ـهكان بــهگوێــرهى س ـهرژمێریى ســاڵى.1957
ب -دهســتهبهركردىن مــاىف ئێزدييــهكان بــ ه ئيــدارهى زاىت و حوكمــى
زاىت و نامهركــهزى تــا دهگاتــ ه فيدراڵييــهت لــهو ناوچانــهى كــ ه زۆرينــه
ش بــ ه گوێــرهى ياســا دەبێــت.
دانيشــتوانن .رێكخســتنى ئهوەیــ 
ماددهى (:)3
دهســتهبهركردىن نوێنهرايهتيكــردىن پێكهاتــهكان لــ ه ئهنجوومهنــه
ههڵبژێــردراوهكاىن ياســايى و دهزگ ا ئيدارييــهكان و ســلىك ديپلۆمــاىس و
ش بــ ه گوێــرهى ياســا دەبێــت.
دهســت ه ســهربهخۆكان .رێكخســتنى ئــهوە 
ماددهى (:)4
دهســتهبهركردىن نوێنهرايهتيكــردىن پێكهاتــه نهتهوهيــى و ئايینــهكان
لـ ه دادگاى بــااڵى دهســتوورى بهپێــى ئـهو مهرجانهى ك ه ڕێســا گشــتييهكان
دهيخوازن.
ماددهى (:)5
دهســتهبهركردىن بهشــداريكردىن پێكهاتــه نهتهوهيــى و ئايینــهكان لــه
دهزگاكاىن جێبهجێكــردن و پۆســت ه ســيادييهكان و سيســتهمى بهرگــرى و
هێــزهكاىن ئاســايش و ناوخــۆ و پێشــمهرگ ه ب ـ ه گوێــرهى ياســا ب ـهركارهكان.
ماددهى (:)6
ژماردنــی زمانـهكاىن كــوردى و توركــاىن و رسياىن و عـهرهىب و ئهرمهىن
ش بـ ه گوێرهى ياســا دەبێت.
وهك زمــاىن فهرمــى .رێكخســتنى ئهوە 
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ماددهى (:)7
دهبــێ ئــااڵ و لۆگــۆى كوردســتان و رسوودى نيشــتامىن ئامــاژ ه بــه
ش بــ ه گوێــرهى ياســا دەبێــت.
پێكهاتهكانــەوە بكــەن ،رێكخســتنى ئــهوە 
ماددهى (:)8
رێكخســتنى جـهژن و بۆن ه ئایينــى و نهتهوهييـهكان و پشــوو ه فهرمييهكان
بـ ه گوێرهى ياســا.
ماددهى (:)9
دهوڵــهت ،دهســتهبهركردىن ئازادیــى بــروڕا و مومارهســهى داب و
نهريتــ ه ئايینــهكاىن ههمــوو پێكهاتــهكان لهئهســتۆ دهگــرێ.

ماددهى (:)10
اليهنگــراىن پێكهاتـ ه ئایينیـهكان ،جگـ ه لـ ه ئيســام ،بۆيــان ههيـ ه ڕهوىش
ئايینــى تايبهتیــى خۆيــان پێــڕۆ بكــهن لــ ه رێــى دامهزرانــدىن دادگاى
كــهىس و ،نابــێ حوكمــى هێــچ ئايینێــك بهســهر اليهنگــراىن ئايینێــى
ديكــهو ه بســهپێندرێ.
ماددهى (:)11
البــردن و نههێشــتنى گۆڕانكاریــى دميۆگــراىف لـ ه ناوچـ ه مێژووييـهكاىن
پێكهاتــهكان ،بــ ه گوێــرهى ســهرژمێریى  1957و لــ ه كاىت دروســتكردىن
دهوڵــهىت عێراقــهو ه و ،البــردىن ئاســهوارى زوڵــم و جينۆســايد ،كــه
بــەرەوڕووى كــوردى ئێــزدى و كلــدان رسيــان ئاشــوور و توركــان و ههمــوو
پێكهاتــهكاىن هاتــوو ه و ،گهشــەپيكردىن ئــهو ناوچانــهى كــ ه تــووىش
وێرانــكارى هاتــوون و ،قهرهبووكردنــهوهى زيانــهكان.
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ماددهى (:)12
دهستـهبـهركردنـــى مافـــى دامـــهزراندىن ئهنجوومـــهن و كــــۆمهڵ ه و
كۆڕبهنــد و رێكخــراو و يانــهى تايبــهت بــ ه پێكهاتــهكان.
ماددهى (:)13
دهوڵـهت ئـهرىك پاراســن و ژياندنهوهى جێگا شــوێنهوارى و شارســتاىن و
ئايینـهكاىن ههمــوو پێكهاتـهكان لهئهســتۆ دهگــرێ.
ماددهى (:)14
ل ـه بابهت ـهكاىن پ ـهروهرد ه و فێركــردن ،بــاىس مێــژووى پێكهات ـهكان و
چهمكــهكاىن لێبوردهيــى و پێكهوهژيــان و يهكرتقبووڵكــردن بكــرێ،
ســهرهڕاى باســكردىن ڕهتكردنــهوى كولتــوورى رق و كينــه و ههمــوو
ئ ـهو شــتانهى ك ـه دهبن ـه هــۆى باڵوبوون ـهوهى توندوتيــژى ل ـه هــزر و
مومارهســه.
ماددهى (:)15
نوێن ـهراىن ههمــوو پێكهات ـ ه نەتهوهيــى وئايین ـهكان بهشــدار دهبــن ل ـه
داڕشــتنى دهســتوورى دهوڵـهت.
ماددهى (:)16
لــه گـهڵ دهســتپێكردىن يهكهمــن خــووىل پهرلهمــاىن ،دواى دهرچــووىن
ئــهم بهڵگهنامهيــه  ،كار دهكــرێ بــ ه جێبهجێكــردىن ههمــوو مــاددهكاىن
ئــهم بهڵگهنامهيــه.
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جاڕنامەی بنەما دەســتوورییەكان

1

پێشەكی

بــە پشتبەســن بــە دەقــی بڕگــەی  21ی جاڕنامــەی نەتــەوە یەكگرتــووەكان ،كــە

ئامــاژە بــە ئامانجــی نەتــەوە یەكگرتــووەكان دەكات لــە هەوڵــدان لــە پێنــاوی گەشــەپێدانی

پێوەندییــە نێودەوڵەتییــەكان لــە نێــوان نەتــەوەكان لەســەر بنەمــای رێزگرتــن لــەو
پرەنســیپەی دەبێتــە مایــەی یەكالكردنــەوەی مافــەكان لــە نێــوان گەالنــدا ،بــەوەی هــەر

گــەل و میللەتێــك مافــی ئــەوەی هەبــێ كــە خاوەنــی دیاریكردنــی مافــی چارەنووســی

خــۆی بێــت .هەروەهــا مــاددەی ()55ی جاڕنامەكــە كــە ئامــاژە بــە :فەراهەمكردنــی

بنەماكانــی ســەقامگیری و خۆشــگوزەرانیی پێویســت بــۆ بنیاتنانــی پێوەندیــی دروســت

لــە نێــوان گــەالن ،پشتبەســتوو بــە بنەمــای رێزگرتــن لــەو پرەنســیپەی كــە دەبێتــە مایەی

یەكالكردنــەوەی مافــەكان لــە نێــوان گەالنــدا ،بــەوەی هــەر گــەل و میللەتێك مافــی ئەوەی
هەبــێ كــە خاوەنــی دیاریكردنــی مافــی چارەنووســی خــۆی بێــت" .هەروەهــا بەگوێــرەی

ئــەوەی لــە بڕیــاری ژمــارە 1514ی ئەنجوومەنــی گشــتی كــە لــە كانوونــی یەكەمــی

1960دا هاتــووە و پەیوەســتە بــە جاڕدانــی بەخشــینی ســەربەخۆیی بــە گــەل و واڵتانــی

كۆلۆنیاكــراو بــەوەی "ســەرجەم گــەالن مافــی ئەوەیــان هەیــە بڕیــار لەبارەی چارەنووســی
 -1پــڕۆژەی جاڕنامــەی بنەمــا دەســتوورییەکان لەســەر پێشــنیازی مەســعود بارزانــی ســەرۆکی هەرێمــی
کوردســتان و بڕیــاری ئەنجومەنــی بــااڵی ڕیفرانــدۆم لەالیــەن دکتــۆر کاوە مەحمــوود .ســکرتێری حیزبــی
شــیوعیی کوردســتان ئامــادە کرابــوو.
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خۆیــان بــدەن ،بەگوێــرەی ئــەو مافــەش بۆیــان هەیــە ئازادانــە پێگــەی سیاســیی خۆیــان
دەستنیشــان بكــەن ،هەروەهــا ئازادانــەش هەوڵــی هێنانــەدی گەشــەكردنی ئابــووری و
كۆمەاڵیەتــی و كولتووریــی خۆیــان بــدەن.

هەروەهــا بــە ئامــاژەدان بــە مــاددەی یەكەمــی هــەردووك پەیامننامــەی نێودەوڵەتــی

تایبــەت بــە مافە مەدەنی و سیاســییەكان و مافە ئابووری و كۆمەاڵیەتــی و كولتوورییەكان
كــە لــە ســاڵی  1966بڕیاریــان لەبــارەوە دراوە كــە دەربارەی بەخشــینی مافــی چارەنووس

بــە هەمــوو گــەالن ،بەگوێــرەی ئــەو مافــە گــەالن بۆیــان هەیــە بڕیــار دەربــارەی بارودۆخــی
سیاســیی خۆیــان بــدەن و ئازادانــەش بەدواداچــوون بــۆ گەشــەی ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی و

كولتووریــی خۆیــان بكــەن .هەروەهــا بــە ئامــاژەدان بــە جاڕنامەی پرەنســیپەكانی یاســای
نێودەوڵەتــی ،پەیوەســت بــە پێوەندیــی دۆســتایەتی و هاریــكاری ،بەگوێــرەی جاڕنامــەی

نەتــەوە یەكگرتــووەكان كــە بەپێــی بڕیــاری ژمــارە  2615ی ســاڵی 1970ی ئەنجوومەنــی
گشــتی و لەژێــر بنەمــای یەكســانیی گەالن لــە مافەكانیــان و لــە مافی دەستنیشــانكردنی
چارەنووســیاندا دەركــراوە ،كــە تیایــدا هاتــووە :ســەرجەم گــەالن ،بەگوێــرەی بنەمــای

یەكســانیی گــەالن لــە مافەكانیــان و لە مافــی دیاركردنــی چارەنووســیان كە لــە جاڕنامەی
نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا هاتــووە ،مافــی ئەوەیــان هەیــە ئازادانــە و بەبــێ دەســتوەردانی

دەرەكــی پێگــەی سیاســیی خۆیــان دەستنیشــان بكــەن ،هەروەهــا ئازادانــەش كار بــۆ
هێنانــەدی گەشــەی ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی و كولتووریــی خۆیــان بكــەن و پێویســتە

هەمــوو دەوڵەتانیــش بەگوێــرەی بنەماكانــی ئــەو بەڵێننامەیــە رێــز لــەو مافــە بگــرن.

بــە ئامــاژەدان بــە دەقــی جاڕنامــەی جیهانیــی مافــی گەالنــی ســاڵی  ،1976هەروەهــا

بەنــدی هەشــتەمی بەندەكانــی رێككەوتنــی هێلســنكی كــە دەرەنجامــی كۆنگــرەی
ئاســایش و هاریكاریــی ئەورووپایــی لــە ئابــی  1975بوو ،هــاوكات جاڕنامەكــەی كۆنگرەی
ڤیێننــای مافەكانــی مرۆڤــی ســاڵی  1993كــە لەژێــر چاودێریــی نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا
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ســاز كــرا و ،جەخــت لــەوە كراوەتــەوە كــە "ســەرجەم گــەالن مافیــان هەیــە بڕیــار لــە

چارەنووســی خۆیــان بــدەن" و ئەمــە وێــڕای بۆچوونەكانــی دادگای دادی نێودەوڵەتــی
دەربــارەی پابەندبــوون بــە مافــی چارەنــووس ،ئەمــەش لــە بڕیارەكانــی ئــەو دادگایــە

دەربــارەی نامیبیــا لــە  21ی حوزەیرانــی  1971و بیابانــی رۆژئــاوا لــە 16ی ترشینــی

یەكەمــی  1975و تەیمــووری رۆژهــەاڵت لــە  30حوزەیرانــی  1995و بۆچوونــی هەمــان
ئــەو دادگایــە دەربــارەی ســەربەخۆییی كۆســۆڤا لــە ســاڵی  ،2008دەركــەوت.

پێشــینەكانی بــواری یاســای نێودەوڵەتــی جەخــت لــەو مافــە دەكەنــەوە ،ئەمــەش بــە

پشتبەســن بــە بڕیارەكانــی كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی تایبــەت بــە جیابوونــەوەی هەریەكە
لــە ســەنیگال لــە مالی ،ســاڵی  1960و ســەنگاپوور لە مالیزیــا ســاڵی  1960و بەنگالدیش

لــە پاكســتان ســاڵی  1974و ئەریتیریــا لــە ئەســیوپیا ســاڵی  1993و ،ســەربەخۆییی
واڵتــان لــە ئەورووپــای رۆژهــەاڵت لــە ســەرەتای نــەوەدەكان و جیابوونــەوەی كۆمارەكانــی

بەلتیــق و لەدایكبوونــی كۆمارەكانــی یەكێتیــی ســۆڤیێتی پێشــوو و هەڵوەشــانەوە و

دابەشــبوونی یۆگســاڤیا بــۆ شــەش دەوڵــەت.

هەروەهــا بــە ئامــاژەدان بــە دەســتووری ســاڵی  2005ی عێــراق كــە لــە

دیپاچەكــەی و لــە مــاددەی یەكەمیــدا جەخــت لــەوە كراوەتــەوە كــە جێبەجێكردنــی ئــەم
دەســتوورە دەبێتــە مایــەی پاراســتنی خــاك و گــەل و ســەروەریی عێــراق و ،دەســتوور

زامنــكاری یەكێتیــی عێراقــە .بەوپێیــەش كــە زیاتــر لــە  13ســاڵ بەســەر دەركردنــی
دەســتووردا تێپەڕیــوە و لــەو ماوەیــەدا زیاتــر لــە  50مــاددەی جێبەجێ نەكــراون ،هەروەها

بەهــۆی قووڵرتبوونــی قەیرانــی بنیاتگەریــی تایبــەت بــە پێكهاتــەی دەوڵەتــی عێــراق و
نەبوونــی توانــای جێبەجێكردنــی سیســتمی فیدراڵــی كــە لــە ڕووی كردەییــەوە مانــای
یەكێتیــی ئارەزوومەندانــە دەبەخشــێ و ،ناكــرێ دەوڵەتــی عێــراق بــە شــێوەی زۆرەملــێ

بنیــات برنێتــەوە و ،بەهــۆی بوونــی مەترســیی زۆر لــە ئەنجامــی ئــەو بارودۆخــەی كــە
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دووچــاری كوردســتان دەبێــەوە و لــە پێنــاوی هەوڵــدان بــۆ دووركەوتنــەوە و خۆپاراســن
لــە ئەگــەری ڕوودانــی هــەر بەرەوڕووبوونەوەیەكــی نەتەوەیــی یــان رەگــەزی یــان تایەفــی

لــە نێــوان كوردســتان و عێــراق ،گەلــی كوردســتان بڕیــاری دا ڕوو بكاتــە ئەنجامدانــی

راپرســییەك بــە مەبەســتی دەستنیشــانكردنی پێوەندییەكانــی لەگــەڵ عێراقــدا ،لەســەر

بنەمــای مافــی چارەنــووس و گەڕانــەوە بــۆ خواســت و بڕیــاری گەلــی كوردســتان
دەربــارەی ئــەو بابەتــە.

بڕیــاری ئەنجامدانــی راپرســییش دەبێتــە بناغەیــەك بــۆ چارەكردنــی ناكۆكــی و

كێشــەكانی نێــوان كوردســتان و عێــراق لەســەر بنەمــای دیموكراســیی ئاشــتیانە،

هەروەهــا دەبێتــە مایــەی خوڵقاندنــی ئاییندەیــەك بــۆ پێوەندیی دروســت و پشتبەســراو
بــە دراوســێیەتی و هاریــكاری و كاری هاوبــەش كــە ببێتــە مایــەی خزمەتكــردن بــە

بەرژەوەندییەكانــی گەالنــی عێــراق و كوردســتان.

بڕیــاری ئەنجامدانــی راپرســی بەگوێــرەی مەرســومێكی ســەرۆكایەتیی هەرێــم،

دەرەنجامــی خەباتــی گەلــی كوردســتانە بــە هەمــوو نەتــەوە و پێكهاتەكانــی و تێكۆشــانی
بزووتنــەوەی رزگاریخــوازی كوردســتان و ئــەو قوربانییــە زۆرانــەی كــە لــە پڕۆســەكانی

ئەنفــال و بۆردوومانــی كیمیــاوی و هەڵمەتەكانــی جینۆســاید بەخ ـران .هــاوكات ئەمــە
شانازییەكیشــە بــە خەباتــی گەلــی كوردســتان بــە درێژاییــی مێــژوو لــە پێنــاوی
ئــازادی و دادپەروەریــی و یەكســانی و ســەروەریی نیشــتیامنی و ئاشــتەواییی مرۆیــی و،

ئــەو بەرهەمانــەی كــە مرۆڤایەتــی پێشكەشــی شارســتانەتیی كــردووە ،هــاوكات هەســت
بــەو بەربەســتانە دەكەیــن كــە بەرەوڕوومــان دەبنــەوە و ،جەخــت لــەوە دەكەینــەوە كــە
گــەل ســەرچاوەی دەســەاڵتەكانە .لەبــەر گرینگیــی بڕیــاری راپرســی و ئــەو بژاردەیــەی

خراوەتــە بــەردەم گــەل ،پێــان گونجــاو بــوو بنەمــا دەســتوورییە گشــتییەكان رابگەیەنیــن
كــە وەك بناغەیــەك وان بــۆ بــژاردەی دەوڵەتــی نیشــتیامنیی كوردســتانی ســەربەخۆ.
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ئــەم ڕاگەیاندنــە گوتارێكــی سیاســییە و ئاراســتەی ڕای گشــتیی ناوخۆیــی و ڕای گشــتیی

هەرێامیەتــی و نێودەوڵەتــی و حكوومــەت و واڵتــان دەكــرێ و ،بەوپێیــەی بەڵێننامەیەكــی

باوەڕپێكــراوە و تیایــدا ئامــاژە بــە بنەمــا دەســتوورییە گشــتییەكان دەكــرێ كــە
دەســتووری دەوڵەتــی لەدایكبــوو دەیگرێتــە خــۆی و ،جەخــت لەســەر رسووشــتی
سیســتمی سیاســی و پابەندبوونــی بــە بنەمــا نێودەوڵەتییــەكان دەكات كــە لەالیــەن

نەتــەوە یەكگرتووەكانــەوە راگەیەنــراون ،هەروەهــا پابەندبوونــی بــە پرەنســیپەكانی
مافەكانــی مــرۆڤ و بنیاتنانــی دەوڵەتــی یاســا ،بــە هەمــوو بنەمــا و دامــەزراوە مەدەنییــە
دیموكراســییە هاوچەرخــەكان.

ڕاگەیاندنــی بنەمــا دەســتوورییەكان ئەلتەرناتیڤــی دەســتوور نییــە كــە لــە داڕشــتنیدا

هەمــوو پێكهاتــە نەتەوەیــی و ئایینــەكان لــە رێگــەی ئەنجوومەنێكــی دامەزرێنــەرەوە
بەشــدار دەبــن و دواتــر لەالیــەن گەلــەوە راپرســی لەبــارەوە ئەنجــام دەدرێ .وەك
شــانازییەك بــە خەباتــی گەلەكەمــان و وەك دڵســۆزییەك بــۆ گیانــی شــەهیدان لــە

شۆڕشــە یــەك لــە دوایەكــەكان ،بنەمــا بنەڕەتییەكانــی دەســتووری دەوڵەتی نیشــتیامنیی
كوردســتانی ســەربەخۆ بــەم شــێوەیەی خــوارەوە رادەگەیەنیــن:

 -1كۆمــاری كوردســتان ،دەوڵەتێكــی مەدەنــی دیموكراتــە و پشــت
بــە هاوواڵتیبــوون و ســەروەریی یاســا دەبەســتێت ،رێــز لــە فرەیــی
دەگرێــت و ،ئــازادی و دادوەری و یەكســانی و ،خوڵقاندنــی دەرفەتی
یەكســان بــۆ ســەرجەم هاوواڵتیــان بەبــێ جیــاوازی یــان رەچاوكردنــی
ئاییــن و رەگــەز فەراهــەم دەكات .هەروەهــا دەوڵەتێكــی نیشــتیامنییە
بــۆ ســەرجەم هاوواڵتیانــی كــورد ،عــەرەب ،توركــان ،ئاشــوور،
كلــدان  -رسیــان و ئەرمــەن ،دەوڵــەت بــە پاراســتنی كەلەپــووری
نیشــتیامنیی تایبــەت بــە هەمــوو نەتــەوە و پێكهاتــەكان پابەنــد
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دەبێــت ،ئەمــەش لــە ئــااڵ و رسوودی نیشــتیامنیدا دەردەكــەوێ كــە
ڕەنگدانــەوەی فرەییــی نەتەوەیــی و ئایینــی تیــادا بــەدی دەكــرێ.
 -2گــەل ســەرچاوەی دەســتەاڵتەكانە و ئەمــەش لــە رێــگای
راپرســی و هەڵبژاردنــی بێگــەردەوە جێبەجــێ دەكات ،پڕۆســەكەش
لــە رێــگای كۆمیســیۆنێكی ســەربەخۆدا و بــە سەرپەرشــتیی
دادوەری بەڕێــوە دەچــێ و بەگوێــرەی سیســتمێكی هەڵبژاردنــی وا
كــە ببێتــە مایــەی زامنكردنــی دادپەروەریــی نوێنەرایەتیكــردن بــۆ
هاوواڵتیــان بەبــێ هیــچ جیــاوازی و دوورخســتنەوەیەك .هــاوكات
دەســتوور نوێنەرایەتیكردنــی هەمــوو نەتــەوە و پێكهاتەكانــی
كوردســتان لــە رێــگای كۆتــا زامــن دەكات ،وێــڕای مافەكانیــان لــە
لیســتە گشــتییەكاندا.
 -3سیســتمی سیاســیی دەوڵــەت كۆماریــی پارلەمانیــی دیموكراســی
دەبــێ و پشــت بــە هاوســەنگیی نێــوان دەســتەاڵتی یاســادانان و
جێبەجێكــردن و دادوەری و جیاكردنــەوە لــە نێوانیانــدا و
دەستاودەســتكردنی ئاشــتیانەی دەســەاڵت و فرەحیزبیــی سیاســی
دەبەســتێت ،بــە جۆرێــك پێچەوانــەی مــاف و ئازادییــە بنەڕەتییــەكان
نەبێــت.
 -4دەوڵــەت مافــی هەمــوو نەتــەوە و پێكهاتــەكان زامــن دەكات لەســەر
بنەمــای یەكســانیی نێــوان تــاك و پێكهاتــەكان و رەچاوكردنــی
تایبەمتەندییــەكان زامــن دەكات ،پشتبەســتوو بــە دیموكراســی و
فراوانكردنــی المەركــەزی و ئۆتۆنۆمــی و خۆبەڕێوەبــردن پێــڕۆ دەكات،
ئەمــەش لــە رێــگای ژمارەیــەك چوارچێــوەی جۆراوجــۆر كــە
خواســت و داواكاریــی پێكهاتــەكان لــە بەرچــاو بگــرێ ،تــا دەگاتــە
ئاســتی فیدراڵــی لــە رێكخســتنی ئیداریــدا.
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 -5دەوڵــەت ئازادیــی ســەرجەم هاوواڵتیــان لــە ئاییــن و
بیروبــاوەڕ و ئەنجامدانــی مەراســیمی ئایینــی بــۆ موســوڵامن و
ئێــزدی و كریســتیان و كاكەیــی و جولەكــە و زەردەشــتی و ســابیئەی
مەندایــی و ســەرجەم ئاییــن و بیروباوەڕەكانــی دیكــە دابیــن دەكات.
 -6دەوڵەتــی كوردســتان بەشــێكی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتە و،
خــۆی بــە بەشــێك لــە كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی دەزانێــت و
هەوڵــی بنیاتنانــی پێوەندیــی دۆســتایەتیی نێــوان ســەرجەم
گەالنــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و جیهــان و نێــوان واڵتــان دەدات،
كــە پشــت بــە پێكەوەژیانــی هاوبــەش و هاوكاریكــردن لەپێنــاوی
هێنانــەدی ئاشــتی و ســەقامگیری و نەهێشــتنی چاوگەكانــی
بارگــرژی و دژایەتیكردنــی تیــرۆر و رێزگرتــن لــە ســەروەریی
واڵتــان دەبەســتێ ،هــاوكات كار بــۆ گرێدانــی پێوەندیــی
دراوســێیەتی و پتەوكردنــی بنەماكانــی دادوەریــی و مافەكانــی
مــرۆڤ و هاوكاریكــردن لــە نێــوان گــەالن و واڵتــان دەكات.
لەالیەكــی دیكــەوە ،دەوڵەتــی كوردســتان پابەنــد دەبــێ بــە
پەیامننامــە و رێككەوتنــە نێودەوڵەتییــەكان و ئەوانــەش كــە
تایبەتــن بــە دیاركردنــی ســنوور لەگــەڵ واڵتانــی دراوســێ،
هەروەهــا دەوڵــەت پابەنــد دەبــێ بــە ســنوورە مێژوویــی و
جیۆگرافییەكانــی كوردســتانی باشــوور و كار بــۆ یەكالكردنــەوەی
هەمــوو كێشــەكان لەگــەڵ دەوڵەتــی عێــراق لــە رێــگای گفتوگــۆوە
دەكات ،بــە شــێوەیەك كــە ببێتــە مایــەی چەســپاندنی ئاشــتی و
ئاســایش و ســەقامگیری .هــاوكات دەوڵەتــی كوردســتان هەوڵــی
بەشــداربوون لــە بنیاتنانــی شارســتانەتیی مرۆڤایەتــی دەدات.
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 -7هێزەكانــی پێشــمەرگە ،هێــزی چەكــداری كوردســتانین و مڵكــی
گەلــن و پێویســتە ببــێ بــە دامەزراویەكــی نیشــتیامنیی كــراوە لــە
بەردەمــی هەمــوو هاوواڵتیانــی كوردســتان بــە هەمــوو نەتــەوە و
پێكهاتەكانــی ،هەروەهــا رێــگا لــە دامەزراندنــی میلیشــیا دەگیــرێ
ئینجــا لەژێــر هــەر ناوونیشــانێك بێــت.
 -8دەوڵــەت لەســەر بنەمــای ســەروەریی یاســا و ســەربەخۆییی
دادوەری ،وەك زامنكردنێكــی بنەڕەتــی بــۆ هێنانــەدی دادوەری بــۆ
هەمــوو هاوواڵتیــان ،بنیــات دەنرێــت.
 -9هەمــوو هاوواڵتیــان ئــازاد و یەكســانن لــە بەردەمــی یاســا لــە
مــاف و ئــازادی و ئەركــە گشــتییەكاندا ،كەرامەتــی مرۆڤیــش مافێكــی
ســەرەكی و پارێــزراوە ،رێگــە بــە جیاكاریــی نێــوان هاوواڵتیــان بە هۆی
رەگــەز یــان رەچەڵــەك یــان زمــان یــان ئاییــن و بیروبــاوەڕ و ســامان و
پێگــەی كۆمەاڵیەتــی و بیــروڕای سیاســی نادرێــت ،هەروەهــا دەوڵــەت
ئازادیــی ئافــرەت و مافەكانــی و بەشــداریكردنی لــە ســەنتەرەكانی
بڕیــار زامــن دەكات ،هــاوكات دەوڵــەت پێداویســتییەكانی ئــەو چیــن و
توێژانــە كــە پێویســتیان بــە پارێزگاریــی هەیــە دابیــن دەكات.
 -10هیــچ تــاوان و ســزایەك نابــێ تەنیــا بــە گوێــرەی دەقێكــی
یاســایی نەبــێ ،گومانلێكراویــش بــێ تاوانــە تــا ئەوكاتــەی لــە
دادگایەكــی دادوەردا تاوانەكــەی بەســەردا دەســەپێت ،هەروەهــا
كەســانی ســڤیل لەبەردەمــی دادگایەكــی بــەدەر یــان دادگای
ســەربازیی دادگایــی ناكــرێ .نابــێ كەســی ســڤیل دەســتگیر
بكــرێ یــان بپشــكێرنێ یــان بەنــد و دەســتگیر بكــرێ یــان ئازادیــی
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كەســێتی نەهێڵــرێ تەنیــا بــە بڕیارێكــی پێشــووی دادوەر نەبێــت.
دەوڵەتیــش ئازادیــی مانــەوە و جووڵەكــردن بــۆ هەمــوو هاوواڵتیــان
زامــن دەكات.
 -11رەگەزنامــەی كوردســتانی مافــی هەمــوو هاوواڵتیانــی دەوڵەتــە و
رێــگا نــادرێ ئــەو مافــە لــە هاوواڵتیــان بســتێندرێتەوە یــان لــە واڵت
دوور بخرێتــەوە یــان رێــگای گەڕانــەوەی لــێ بگیــرێ.
 -12دەوڵــەت ئازادیی بیــــروباوەڕ و ئەنجامدانی ئەرك و مەراســیمە
ئـــایینەكان زامن دەكـات و شوێـنەكانـییان دەپارێزێت.
 -13ئازادیــی بیــروڕا و ڕادەربڕیــن و ئازادیــی رۆژنامەگــەری و
شــێوازەكانی ڕاگەیانــدن زامــن دەكرێــن ،بــە مەرجێــك نەبێتــە
بەربەســت لــە بەردەمــی ژیانــی تایبــەت و مافــی نەتــەوە و
پێكهاتــەكان ،بەبــێ بڕیــاری پێشــووتری دادگا و بــۆ ماوەیەكــی
دیاریكــراو نەبــێ ،ڕێــگا بــە چاودێریكردنــی شــێوازەكانی ڕاگەیانــدن
یــان دەستبەســەرگرتنیان ،یــان داخســتنیان نادرێــت.
 -14مـــافی دامـــەزراندنی حیــزب و سەنـــدیكا و یـــەكێتی و
ئەنجوومــەن و دامــەزراوە ئەهلییــەكان ،هەروەهــا مافــی كۆبوونــەوە و
ئەنجامدانــی خۆپیشــاندانی ئاشــتیانە ،و پرەنســیپ و مــاف و
ئازادییــە بنەڕەتییــەكان بەبــێ پێشــێلكردنی مافــی خەڵكــی دیكــە
پارێــزراوە.
 -15دەوڵــەت لــە سیاســەتەكانیدا پشــت بــە گەشــەكردنی
هەمەالیــەن و بــەردەوام و بنەماكانــی حوكمڕانــی بــاش و شــەفافیەت و
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هاوواڵتیبوونــی كارای كوردســتانی دەبەســتێت و ،كار بــۆ پاراســتنی
كولتــووری نیشــتیامنیی هەمــوو گــەل و پێكهاتــەكان دەكات ،هەروەها
دەوڵــەت پابەنــد دەبــێ بــە پاراســتنی ســامانە رسووشــتییەكان
(نــەوت ،گاز ،ئــاو ،كانــزاكان) ،بەوپێیــەی ئەوانــە مڵكــی گشــتیی
میللەتــن و دەبنــە مایــەی هێنانــەدی خۆشــگوزەرانیی كۆمەاڵیەتــی و
دابینكردنــی پێداویســتییە بنەڕەتییەكانــی هاوواڵتیــان و هاندانــی
وەبەرهێنــان و پاراســتنی مافــی بەكاربــەر و پێشــبڕكێی ئــازاد و
رێگەگرتــن لــە قۆرخــكاری و پاراســتنی ژینگــە.
 -16مڵكداریــی گشــتی پارێــزراو دەبــێ و رێــگا نــادرێ تەنیــا لــە
رێــگای بڕیــاری دادگا و بەرانبــەر قەرەبــووی دادوەرانــە نەبــێ
دەســتی بــۆ بربێــت.
 -17هەمــوو هاوواڵتییــەك مافــی هەیــە وەزیفــەی گشــتی
وەربگــرێ و مافــی كاركردنیــش زامــن دەكــرێ ،هەروەهــا دەوڵــەت
كار دەكات بــۆ دابینكردنــی دەرفەتــی كار بــۆ هــەر هاوواڵتییــەك،
هــاوكات پابەنــد دەبێــت بــە دەستنیشــانكردنی ڕادەی نزمیــی
كــرێ ،بــە شــێوەیەك ببێتــە مایــەی دابینكردنــی ئاســتێكی ژیانــی
وا كــە لەگــەڵ كەرامەتــی مرۆڤایەتیــدا بگونجێــت.
 -18فێربوونــی بنەڕەتــی ئیلزامییــە و دەوڵــەت سەرپەرشــتیی هەمــوو
دامــودەزگا فێركارییــە گشــتی و تایبــەت و ئەهلییــەكان دەكات،
بــە شــێوەیەك ببێتــە مایــەی زامنكردنــی پاراســتنی ئینتیــا و
شــوناس و كولتــوور .هەروەهــا دەوڵــەت كار بــۆ زامنكردنــی مافــی
فێربــوون ،ئازادییــە ئەكادیمییــەكان ،توێژینــەوەی زانســتی،
داهێنــان و دەســتبەركردنی زانســت ،ئاڵوگۆڕكردنــی زانیــاری و
باڵوكردنەوەیــان و بەشــداریكردن لــە ژیانــی رۆشــنبیری و هونــەری
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دەكات بــە ســەرجەم شــێوازەكانی و هەمەجــۆری چاالكییەكانــی.
ئەمــە وێــڕای ســەربەخۆییی زانكــۆكان و ســەنتەرەكانی توێژینــەوەی
زانســتی .دەوڵــەت پابەندیــش دەبــێ بــە دابینكردنــی دەرفەتــی
فێربوونــی بێبەرانبــەر لــە دامــودەزگا فێركارییــەكان.
 -19رێزگرتــن لــە ژیانی تایبەتی هەر مرۆڤێــك و نامەگۆڕینــەوە و گفتوگۆی
تەلەفۆنــی و پێوەندییــە ئەلیكرتۆنییــەكان و ،شــێوازەكانی دیكــەی
پێوەندیكــردن پارێــزراو دەبــن و تەنیــا بــە بڕیــاری دادوەر و بــۆ
كاتێكــی دیاریكــراو نەبــێ ،رێــگا نــادرێ دەســتدرێژییان بكرێتــە
ســەر یــان رێگایــان لــێ بگیرێــت.
 -20مافــی دابینكردنــی ژیانێكــی هێمــن و ژینگەیەكــی پــاك و دوور لــە
پیســبوون ،هەروەهــا مافــی دابینكردنی خۆراكی تەندروســت و شــوێنی
ژیــان و چاودێریــی تەندروســتی و ئەنجامدانــی وەرزش ،ئەمــە وێ ـڕای
مافــی بوونــی بیمــە لــە دژی بێــكاری و نەخۆشــی و پیــری ،بــە گوێــرەی
رێنامییــە یاســاییەكان و هاریــكاری كۆمەاڵیەتــی.

بەڵگەنامەکان
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بەڵگەنامەی ژمارە 1
سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان

فـەرمـانـــی هـەرێـمـی
ژمارە ( ،)106ساڵی ٢٠١٧
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کۆماری عێراق

هەرێمی کوردستان
سەرۆک

فــەرمــانـــی هـــەرێــمـی
ژمارە ()١٠٦

پاڵپشــت بــە یاســای ســەرۆکایەتیی هەرێمــی کوردســتان ژمــارە()١ی ســاڵی

 ٢٠٠٥ی هەموارکراو ،و بە لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندیی گشــتی و پشــت بەســت

بــە بنەمــای مافــی چــارەی خۆنووســین کــە مافێکــی دانپێــراوە لەالیــەن

کۆمەڵــەی گشــتیی نەتــەوە یەکگرتــووەکان و یاســا نێودەوڵەتییــەکان بــۆ
گەالنــی جیهــان و نەتــەوەکان و ،بــەو پێیــەی گەلــی کوردســتان گەلێکــی

خــاوەن هەمــوو تایبەمتەندییەکانــی خۆیەتــی لــە رووی خــاک و
زمــان و کلتــوور و مێــژوو و شــوناس و گشــت بنەماکانــی پێناســاندنی

وەکــو گەلێــک بــە هەمــوو پێکهاتەکانییــەوە ،بــە هەمــوو پێــوەرە مرۆیــی و

نێودەوڵەتییــەکان مافــی هەیــە بڕیــار بــدات لەســەر دیاریکردنــی جــۆری
ژیــان و داهاتــووی خــۆی.
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گەلــی کوردســتان هــەر لــە دروســتبوونی دەوڵەتــی عێراقــەوە خەبــات و

تێکۆشــانی کــردووە بــۆ چەســپاندنی مافەکانــی و بــۆ پێکــەوە ژیانێکــی

ئاشــتیانە لەگــەڵ گەالنــی تــری عێــراق ،بــۆ ئــەوەی بوونــی وەکــو گەلێــک

پارێــزراو بێــت .لــە ئەنجامــی خەباتــی دەیــان ســاڵەی بزووتنــەوەی

ڕزگاریخــوازی گەلــی کوردســتان ،لــە چەندیــن قۆناغــدا هەنــدێ
پــڕۆژە و بەڵێنــی پێــدراون لەالیــەن دەســەاڵتدارانی عێراقــەوە ،هەرچەنــدە
ئــەو مــاف و بەڵێنانــە بــە تــەواوی نەدەگونجــان لەگــەڵ ئامانجــەکان و
قوربانیدانــی گەلەکەمــان .منوونــە بــۆ ئــەم پــڕۆژە و بەڵێنانــەی دەکرێــت

ئامــاژە بــدرێ بــە بەیانــی بەریتانــی  -عێراقــی لــە ســاڵی  ١٩٢٢دەربارەی

دامەزراندنــی حکومەتێکــی کــوردی ،یاســای زمانــە خۆجێییــەکان
ژمــارە ( )٧٤ی ســاڵی  ،١٩٣١لێدوانــی فەرمــی عێــراق دەربــارەی

بەڵێنەکانــی عێــراق بــۆ کۆمەڵــەی نەتــەوەکان ،پەیوەســتبوونی عێــراق
بــە جێبەجێکردنــی خوێندنــی کــوردی لــە کوردســتاندا ،مافــی ( )٣لــە
دەســتووری کاتــی عێراقــی ســاڵی  ،١٩٥٨پــڕۆژەی ئیــدارەی المەرکــەزی

لــە عێــراق لــە ســاڵی  ،١٩٦٣بەیانــی ٢٩ی حوزەیرانــی ســاڵی ،١٩٦٦
ڕێککەوتننامــەی ١١ی ئــازاری ســاڵی  ،١٩٧٠یاســای ئۆتۆنۆمــی ژمــارە
( )٣٣بــۆ کوردســتان  -عێــراق ســاڵی  ،١٩٧٤مــاددەی  ٥٨لــە یاســای

بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت لــە قۆناغــی گواســتنەوە ســاڵی .٢٠٠٤

حکومەتــە یــەک لــە دوای یەکەکانــی عێــراق نــەک هــەر بەڵگەنامەکانیــان

پێشــیل کــردووە و پشــتگوێ خســتووە ،بەڵکــو وەاڵمــی داواکارییەکانــی

گەلــی کــورد بــۆ مافــە ڕەواکانیــان بــە ئاگــر و ئاســن داوەتــەوە و،

ئەنجامەکــەی کارەســات و ماڵوێرانــی بــووە بــۆ کوردســتان ،وەک
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جینۆســایدکردنی گەلــی کــورد لەژێــر نــاوی ئەنفــال ،راگواســتنەوەی و

نیشــتەجێکردنی زۆرەملــێ ،خاپوورکردنــی گونــد و ئاواییــەکان و ژێرخانــی
ئابــووری و ،بەکارهێنانــی گازی ژەهــراوی قەدەغەکــراو لەســەر ئاســتی

نێودەوڵەتــی لــە دژی خەڵکــی ســیڤیل.

هەروەهــا دوابــەدوای پڕۆســەی رزگارکردنــی عێــراق لــە ســاڵی  ٢٠٠٣و

روخانــی رژێمــی پێشــووی بەعــس و ،هاتنــە پێشــەوەی دەرفەتێکــی

نــوێ بــۆ بنیادنانــی عێــراق لەســەر بنەمــای دیموکراتــی و دامەرزاوەیــی و
هاوواڵتیبــوون کــە مافــی هەمــوو پێکهاتــەکان تێیــدا پارێــزراو بێــت ،گەلــی
کوردســتان ســەرەڕای هەمــوو نەهامەتــی و قوربانیدانــی ،بەشــدارییەکی

کارای کــرد لــە ڕێگــەی نوێنەرەکانیــەوە بــۆ بنیاتنانــی عێراقــی نــوێ و
داڕشــتنی دەســتووری عێراقــی لــە ســاڵی  ٢٠٠٥کــە بــووە بناغەیــەک بــۆ

دروســتکردنی دەوڵەتــی دیموکراتــی فیدراڵــی پارلەمانــی فــرە حیزبــی

لەســەر بنەمــای پرەنســیپی یەکێتیــی ئارەزومەندانــە ،و دیاریکردنــی
بنەماکانــی پاراســتنی مافــی پێکهاتــەکان و چارەســەرکردنی کێشــە
مێژووییەکانــی واڵت ،بــەاڵم لــە دوای تێپەڕبوونــی چەندیــن ســاڵ لــە

تەمەنــی ئــەم دەســتوورە ،عێــراق هێشــتا پــڕە لــە پێشــێلکاری زەقــی
یاســایی و دەســتووری و ئــەو بنەمایانــەی کــە دەوڵەتــی نوێــی عێــراق

لەســەر دامــەزرا لــە دابەشــکردنی مــاف و دەســەاڵتەکان لــە نێــوان
ناوەنــد و هەرێــم.

گرنگرتیــن پایەکانــی سیســتەمی فیدراڵــی دابەشــکردنی داهــات و

دیاریکردنــی ســنووری هەرێمــی کوردســتانە .لــەڕووی داراییــەوە بودجەی

هەرێــم بــڕدرا .لــە ڕووی دیاریکردنــی ســنوورەوە ،هەرچەنــدە ناوچــە
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کوردســتانییەکانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم لــەڕووی مێــژوو و جوگرافیــا و

دیموگرافییــەوە بەشــێکن لــە هەرێمــی کوردســتان ،بــەاڵم ســەرکردایەتیی

سیاســیی کوردســتان بــۆ ســەڵامندنی نیەتپاکــی و چارەســەرکردنی
ئاشــتیانەی پڕۆســەکە رەزامەندبــوون لەســەر ناوەرۆکــی مــاددەی ()١٤٠ی
دەســتوور کــە نەخشــە ڕێگایەکــی دانــا و دەبوایــە تــا کۆتایــی ســاڵی

 ٢٠٠٧پڕۆســەی ڕاپرســی ئەنجامبدرێــت ،تاوەکــو دانیشــتووانی ئــەو

دەڤەرانــە بــە ویســتی ئازادانــەی خۆیــان بڕیــار لەســەر داهاتــووی خۆیان

بــدەن .ســەرکردایەتی چەندیــن جــار دووپاتیــان کــردەوە کــە پابەنــدن

بــە ئەنجامــی راپرســیەکە هەرچییــەک بێــت ،بــەاڵم حکومەتــی عێــراق
جێبەجێــی نەکــرد .هەروەهــا دروســتکردنی ئەنجومەنــی فیدراڵیــش

بەپێــی مــاددەی()٦٥ی دەســتوور پشــتگوێ خــرا.

هــەروەک لــە دیپاچــەی دەســتووردا هاتــووە گەالنــی عێــراق بــە ئــازادی و

ئارەزوومەندانــە ئــەم یەکێتییەیــان هەڵبــژاردووە و " ،پابەندبــوون بــەم

دەســتوورە یەکێتیــی ئارەزوومەندانــەی عێــراق و گەلەکــەی و خاکەکــەی و
ســەروەرییەکەی دەپارێزێــت" ،بــە پێچەوانــەوە پێشــێلکردنی بەندەکانــی

دەبێتــە هــۆکاری لێکــرازان.

بەهــۆی بەردەوامبوونــی حکومــەت و ســەرکردایەتیی سیاســیی عێراقــی

لەســەر سیاســەتی پێشــێلکردن و پابەندنەبــوون بــە ناوەرۆکــی دەســتوور و،

پشتگوێخســتنی مــاف و داواکارییەکانــی گەلــی کوردســتان و ،بەوپێیــەی

باروودۆخــی ناوچەکــە و کوردســتان بــە گشــتی و عێــراق بــە تایبەتــی وا

دەخوازێــت بڕیارێکــی یەکالکــەرەوە بدرێــت بــۆ داهاتــووی ئــەم گەلــە و،

دوابــەدوای کۆبوونــەوە و ڕاوێــژ لەگــەڵ الیەنــە سیاســیەکانی کوردســتان بــە
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گشــت پێکهاتەکانیــەوە لە ڕۆژی  ،٢٠١٧/٦/٧گەیشــتینە ئــەو دەرئەنجامەی

کــه پێویســتە بگەڕێینــەوە بــۆ را و ئیــرادەی گەلەکەمــان بــۆ بڕیاردان لەســەر

چارەنــووس و داهاتــووی خۆیــان و ،لەســەر ئــەو بنەمایانــە بڕیارمانــدا بــە:
 .١ئەنجامدانــی ڕاپرســیی گشــتی لــە رۆژی ( )٢٠١٧/9/٢٥لــە
سەرتاســەری هەرێمــی کوردســتان و ناوچــە کوردســتانییەکانی دەرەوەی
ئیــدارەی هەرێــم.
 .۲پڕۆســەی ڕاپرســی بــە دەنگدانێکــی گشــتیی نهێنــی راســتەوخۆی ئازاد
ئەنجــام دەدرێــت .پڕۆســەکە لــه کاتژمێر هەشــتی بەیانــی دەســتپێدەکات و
تــا شەشــی ئێــوارە بــەردەوام دەبێــت.
 .۳بــە مەبەســتی جێبەجێکردنــی مافــی چارەنــووس ،بەشــداربووانی
پڕۆســەکە بــە بەڵــێ یــان نەخێــر وەاڵمــی ئــەم پرســیارەی الی خــوارەوە
دەدەنــەوە ،ئەویــش بــە دانانــی هێــای ڕاســت بەرامبــەری.
• ئایــە دەتــەوێ هەرێمــی کوردســتان و ناوچــە کوردســتانییەکانی
دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم ببێتــە دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ؟
 بەڵێ نەخێر .٤پێویســتە دەنگــدەر شــیاویی دەنگدانــی تێدابێــت بەپێــی یاســا و
ڕێنامییــە پەیڕەوکــراوەکان.
 .٥کارتــی دەنگــدان بــە زمانەکانــی کــوردی و عەرەبــی و تورکامنــی و
رسیانــی بەشــێوەی چاپکــراو بــە ڕوونــی دەنورسێــت.
 .٦ئــەو بژاردەیــەی کــە زۆرترینــەی دەنــگ وەردەگرێــت بــە بــراوە ئەژمــار
دەکرێــت ،و دەبێتــە ئیــرادەی گشــتیی گەلــی کوردســتان بــە گشــت
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پێکهاتەکانییــەوە.
 .۷ســەبارەت بــە تۆمــاری دەنگــدەران و رێــکاڵم و دەنگــدان و تاوانــی
هەڵبــژاردن ئــەو ئەحکامانــەی لــە یاســای هەڵبژاردنــی پارلەمانــی
کوردســتان ژمــارە ()١ی ســاڵی ۱۹۹۲ی هەموارکــراو و یاســا
پەیوەندیدارەکانــدا هاتــوون جێبەجــێ دەکرێــن.
 .٨کۆمیســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و ڕاپرســی لــە کوردســتان
هەڵدەســتێت بــە ئەنجامــدان و سەرپەرشــتی کردنــی ڕاپرســیەکە و ئامادەکردنی
تۆمــاری دەنگــدەران و جیاکردنــەوە و ژماردنــی دەنگــەکان و باڵوکردنــەوەی
ئەنجامەکانــی .لــەم بارەیشــەوە پەیــڕەوی ڕێنامیــی و ئەحکامــی یاســا
پەیوەنــدارەکان و ســتاندەرە جیهانییــەکان دەکات.
 .٩کۆمیســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و ڕاپرســی هەماهەنگــی
دەکات لەگــەڵ ئەنجومەنــی بــااڵی ڕاپرســی لــە کوردســتان بــۆ
جێبەجێکردنــی پڕۆســەکە.
 .١٠دامــەزراوە حکومیــەکان و حیزبییــەکان بۆیــان نییــە بــە هیــچ
شــێوەیەک لــە شــێوەکان دەســتوەردان بکــەن لــە کاروبــاری
بەرپرســان و سەرپەرشــتیاران و ئەنجامدانــی پڕۆســەی راپرســی ،و رێــگا
نادرێــت هیــچ کــەس و الیەنێــک دەســتبخاتە نــاو کاروبــار و دەســەاڵتەکانی
کۆمیســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و ڕاپرســی لــە کاتــی
ئەنجامدانــی ئەرکەکانــی بــە بێالیەنانــە و ســەربەخۆیی و دەســتپاکی و
ئاشــکرایی تــەواو بــە پێــی یاســاکان.
 .١١الیەنــە پەیوەندیــدارەکان بــواری پێویســت دەرەخســێنن بــۆ
بەشــداریکردنی تێکــڕای ئەندامانــی گــەل و گرەنتیــی ئازادیــی رادەربڕیــن و
گردبوونــەوە و هاتووچــۆ و دەنگــدان بــە پێــی یاســا پەیڕەوکــراوەکان
دەکــەن و ،ئاســانکاری و هەماهەنگــی دەکــەن لەگــەڵ کۆمیســیۆنی بــااڵی
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ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و ڕاپرســی بــۆ بەڕێوەچوونــی پڕۆســەکە.
 .١٢مســۆگەرکردنی بەشــداریکردنی الیەنــە پەیوەندیــدارە بییانییــە
فەرمــی و نافەرمییــەکان و رێکخراوەکانــی کۆمەڵگــەی مەدەنــی و میدیــا لــە
چاودێــری کردنــی گشــت کاروبــاری ریــکالم و بەڕێوەچوونــی دەنگــدان و
جیاکردنــەوە و ژماردنــی دەنگــەکان و باڵوکردنــەوەی ئەنجامــەکان.
 .١٣کۆمیســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و ڕاپرســی کار دەکات
بــۆ رەخســاندنی بــوار بــۆ بەشــداریی رەوەنــدی کوردســتانی لــە دەرەوە
لــەم راپرســیەدا.
مەسعود بارزانی

سەرۆکی هەرێمی کوردستان
هەولـێـر

٢٠١٧/٦/٨
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بەڵگەنامەی ژمارە ٢
سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان

بـــــــــڕیـــــــــار
ژمارە ( ،)4ساڵی ٢٠١٧
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کۆماری عێراق

هەرێمی کوردستان
سەرۆک

بــڕیـــــار

ژمارە (  ) ٤ســاڵی ٢٠١٧
لەســەر ڕۆشــنایی کۆبوونەوەکانــی ئەنجومەنــی بــااڵی ڕیفرانــدۆم لــە  ٢٠١٧/٨/٢٣و لــە

 ٢٠١٧/٨/٢٧و بــە مەبەســتی زیاتــر رێکخســتنی کاروبــاری ئەنجومــەن ،بڕیــاردار بــە:

یەکەم :پێكهێنانی سکرتاریەتی ئەنجومەن

أ .پێکهێنانــی (ســکرتاریەت) بـــۆ ئەنجومەنــی بــااڵی ڕیفرانــدۆم بــە سەرپەرشــتیی

بەڕێــز (فــؤاد حســێن) ســەرۆکی دیوانــی ســەرۆکایەتیی هەرێــم ،بەشــداریی ئــەم
بەڕێزانــەی خــوارەوە:
 .١هۆشیار زێباری.
 .٢سەعدی ئەحمەد پیرە.
 .٣خەلیل ئیرباهیم.
 .٤عەبدولڕەحامن فارس (ئەبو کاروان).
 .٥بەهمەن حسێن.
 .٦نوێنەرانی پێکهاتەکان لە هەرێمی کوردستان.
 .٧دڵشاد شەهاب  /نوێنەری ئەنجومەنی وەزیران.
 .٨نوێنەری پارلەمانی کوردستان.
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ب .ئەرک و کارەکانی سکرتاریەت بەم شێوەی خوارەوە دەبێت:
 .١رێکخســتنی کۆبوونەوەکانــی ئەنجوومەنــی بــااڵی ڕیفرانــدۆم و دیکیۆمێنــت
کردنیــان.
 .٢ئامادەکردنی ئەجێندای کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی بااڵی ڕیفراندۆم.
 .٣بەدواداچــوون بــۆ بڕیارەکانــی ئەنجومەنــی بــااڵی ڕیفرانــدۆم و ئاگادارکردنــی
ئەنجومەنــی بــااڵ لــە دەرئەنجامــەکان.
 .٤هەماهەنگــی لەگــەڵ حکومەتــی عیراقــی فیــدراڵ و ،واڵتانــی بیانــی و دراوســێی

هەرێمــی کوردســتان و رێکخســتنی ســەردانەکانی شــاندی دانوســتاندن.

دووەم :پێکهێنانی لێژنەی ڕاگەیاندن

أ .پێکهێنانــی (لێژنــەی ڕاگەیانــدن) بــە سەرپەرشــتیی بەڕێــز (مــەال بەختیــار) و

بەشــداریی ئــەم بەڕێزانــەی خــوارەوە:
 .١مەحموود محەممەد  /بەرپرسی مەکتەبی ڕاگەیاندنی پارتی دیموکراتی کوردستان.
 .٢یەحیا رێشاوەیی  /بەرپرسی ڕاگەیاندنی یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان.
 .٣هەندرێن ئەحمەد  /بەرپرسی ڕاگەیاندنی حیزبی شیوعیی کوردستان.
 .٤هیوا سەید سەلیم  /بەرپرسی ڕاگەیاندنی حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان.
 .٥نوێنەری پێکهاتەکان لە هەرێمی کوردستان.
 .٦عەبدوڵاڵ ئەنوەر عەبدوڵاڵ  /سەرۆکایەتیی هەرێم.
 .٧زکری مووسا وسو  /سەرۆکایەتیی هەرێم.

ب .لێژنەی ڕاگەیاندن هەڵدەستێت بەم ئەرکانەی خوارەوە:

 .١ئامادەکردنی پرۆگرام و چاالکیەکانی ڕاگەیاندنی ناوخۆ و عەرەبی و جیهانی.
 .٢ئاشناکردنی هاوواڵتیان دەربارەی پڕۆسەی ڕیفراندۆم.

 .٣هاندانی هاوواڵتیانی کوردستان بۆ بەشداریکردن لە پڕۆسەی ڕیفراندۆم.
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ســێیەم :هەڵبژاردنــی بەڕێــز (د.فــؤاد حســێن) ســەرۆکی دیوانــی ســەرۆکایەتیی

هەرێــم بــە (وتەبێــژ)ی ئەنجوومەنــی بــااڵی ڕیفرانــدۆم.

چــوارەم :ئامادەکردنــی رەشنووســی بەڵگەنامەکان(وثيقة)تایبــەت بــە مافــی

پێکهاتــەکان لــە دەوڵەتــی داهاتــووی کوردســتان بــە سەرپەرشــتیی بەڕێــز (خەلیــل

ئیرباهیــم).

پێنجــەم :ئامادەکردنــی رەشنووســی (ڕاگەیاندنــی بنەمــا ســەرەکییەکانی دەوڵــەت) لە

دەوڵەتــی داهاتــووی کوردســتان بــە سەرپەرشــتیی بەڕێــز (د.کاوە مەحموود).

شەشەم :ناردنی شاندێك بۆ سەردانکردنی الیەنە عەرەبیەکان لە کەرکووک.
ئەم بڕیارە جێبەجێ دەکرێت لە ڕۆژی دەرچوونییەوە.

مەسعود بارزانی

سەرۆکی ئەنجومەنی بااڵی ڕیفراندۆم
هــەولــێـر

٢٠١٧/٩/١١
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بەڵگەنامەی ژمارە 3
کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی

وەاڵمــیفــەرمــانـی هـەرێــمـی
ژمارە ( ،)69ساڵی ٢٠١٧
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هەرێمی کوردستان  -عێراق

کۆمیســیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی
ئەنجومەنی کۆمیسیاران

ژمارە٦٩ :

بەروار٢٠١٧/٨/١٤ :

بەڕێز /سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان  -سەرۆکایەتیی دیوان
بابەت /وەاڵمی فەرمانی هەرێمی
ئەنجومەنی کۆمیسیاران گەرمرتین ساڵوتان ئاراستە دەکات.

ئامــاژە بــە فەرمانــی هەرێمــی ژمــارە ( )١٠٦لــە  ،٢٠١٧/٦/٨ســەبارەت بــە ئەنجامدانــی

پڕۆســەی ڕاپرســی ،کۆمیســیۆن ئامــادەکاری کــردووە بــۆ ئەنجامدانــی ڕاپرســی لــە

 ،٢٠١٧/٩/٢٥هەروەهــا هیواخــوازە کە پارلەمانی کوردســتان ئاســایی بکرێتەوە بۆ پاڵپشــتیی

ڕێــکارە یاســاییەکانی پڕۆســەکە بــۆ بەڕێوەچوونــی ڕاپرســی لــە کاتــی خۆیــدا.
لەگەڵ ڕێزدا..

هەندرێن محەممەد ساڵح

سەرۆکی ئەنجومەنی کۆمیسیاران
وێنە بۆ:
ــ بەڕێز سەرۆکایەتی پارلەمانی کوردستان .... .بۆ ئاگاداریتان لەگەڵ ڕێزدا.
ــ دۆسیەی تایبەت
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بەڵگەنامەی ژمارە ٤
کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی

وەاڵم بـۆ پارلەمانی کـوردســتـان
ژمارە ( ،) 71ساڵی ٢٠١٧

244

هەرێمی کوردســتان  -عێراق

کۆمیســیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی
ئەنجومەنی کۆمیسیاران
ژمارە71 :

بەروار٢٠١٧/٨/١٤ :

بەڕێز /سەرۆکی پارلەمانی کوردستان
بابەت /وەاڵم
ئەنجومەنی کۆمیسیاران گەرمرتین ساڵوتان ئاراستە دەکات.

ئامــاژە بــە نوورساوتــان ژمــارە ( )٣٠لــە لــە  ،٢٠١٧/5/29ســەبارەت بــە ئەنجامدانــی

پڕۆســەی ڕاپرســی ،کۆمیســیۆن ئامادەکاری کردووە بۆ ئەنجامدانی ڕاپرســی لە ،٢٠١٧/٩/٢٥

هەروەهــا هیواخــوازە کــە پارلەمانــی کوردســتان ئاســایی بکرێتــەوە بــۆ پاڵپشــتیی ڕێــکارە
یاســاییەکانی پڕۆســەکە بــۆ بەڕێوەچوونــی ڕاپرســی لــە کاتــی خۆیــدا .هەروەها ئامــادەکاری
کــردووە بــۆ ئەنجامدانــی پڕۆســەی هەڵبژاردنــی ســەرۆکایەتیی هەرێــم و خولــی پێنجەمــی
پارلەمانــی کوردســتان لــە .2017/11/1
لەگەڵ ڕێزدا..

هەندرێن محەممەد ساڵح

سەرۆکی ئەنجومەنی کۆمیسیاران
وێنە بۆ:
ــ بەڕێز سەرۆکایەتیی پارلەمانی کوردستان .... .بۆ ئاگاداریتان لەگەڵ ڕێزدا.
ــ دۆسیەی تایبەت
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بەڵگەنامەی ژمارە ٥
سەرۆکایەتیی پارلەمانی کوردستان

بــۆ سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان
ژمارە ( ،) 1813/٣/4ساڵی ٢٠١٧
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هەرێمی کوردســتان  -عێراق
کوردستان  -هەولێر
بەڕێوەبەرایەتیــی کاروباری پارلەمان و لیژنەکان
ژمارە1813/٣/٤ :
بەروار٢٠١٧/9/17 :

بۆ /سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان – عێراق
بابەت /ناردنی ڕاسپاردە
هاوپێــچ لەگــەڵ نوورساومانــدا وێنەیــەك لــە ڕاســپاردەی (پارلەمانــی کوردســتان _ عێـراق)

بــۆ بەڕێزتــان ڕەوانــە دەکەیــن کــە لــە دانیشــتنی نائاســایی رۆژی  ٢٠١٧/٩/١٥دەنگــی

لەســەردراوە ،بــۆ جێبەجێکردنــی.

لەگەڵ ڕێزدا

جەعفەر ئیرباهیم ئێمینکی

جێگری سەرۆکی پارلەمانی کوردستان  -عێراق

وێنە بۆ /
 نووسینگەی بەڕێزجێگری سەرۆکی پارلەمان. نووسینگەی بەڕێز سکرتێری پارلەمان. -بەڕێوەبەرایەتیی کاروباری پارلەمان و لیژنەکان/بەشی کاروباری پارلەمان.
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ڕاسپاردنی کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و
ڕاپرسی بۆ ئەنجامدانی ڕاپرسیی سەربەخۆیی کوردستان
یەکەم:

پارلەمانی کوردســتان کۆمیســیۆنی بااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و
ڕاپرســی ڕادەســپێرێت کە ڕۆژی دووشــەممە بــەرواری ()٢٠١٧/٩/٢٥

لــە هەرێمــی کوردســتان و ســەرجەم ناوچــە کوردســتانییەکانی
دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم ڕاپرســی بــۆ پرســی ســەربەخۆیی
کوردســتان ئەنجــام بــدات.

دووەم:

پارلەمانــی کوردســتان هەمــوو ئــەو ڕێکارانــە پەســەند دەکات کــە

کۆمیســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و ڕاپرســی و گشــت

الیەنــە پەیوەندیــدارەکان گرتوویانــە بــەر بــۆ سەرخســتنی پڕۆســەی
ڕیفرانــدۆم.

سێیەم:

کۆمیســیۆنی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و ڕاپرســی ،ســەبارەت بــە

میکانیزمــە یاســاییەکانی بەڕێوەبردنــی پڕۆســەی ڕیفرانــدۆم بــۆ
ســەربەخۆیی کوردســتان پشــت دەبەســتێت بە یاســای هەڵبژاردنی

249

پارلەمانی کوردســتان  -عێـراق ،ژمارە ()١ی ســاڵی  ١٩٩٢هەموارکراو،

هەروەهــا یاســای کۆمیســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن
و ڕاپرســی ژمــارە ()٤ی ســاڵی  ٢٠١٤و ،هــەر یاســایەکی دیکــەی

پەیوەندیــدار.
چوارەم:

پارلەمانــی کوردســتان الیەنــە پەیوەندیــدارەکان سەرپشــک دەکات

بــۆ گرتنەبــەری هــەر ڕێــکار و بڕیارێکــی دیکــە بــۆ دەســتەبەری

مافــی چارەنــووس و تــەواوی مافەکانــی گەلــی کوردســتان ،بــە

جۆرێــک لــە پرســە چارەنووسســازەکاندا بگەڕێنــەوە بــۆ پارلەمانــی
کوردســتان ،کۆمیســیۆنی بااڵی ســەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسیش
ڕادەســپێرێت بــۆ هەماهەنگــی لەگــەڵ ئــەم الیەنانــە.

پێنجەم:

ئــەو ڕاســپاردانە کــە لــە خاڵەکانــی ســەرەوەدا هاتــوون تایبەتــن بــە
ڕیفراندۆمــی ڕاگەیێنــدراو لــە .٢٠١٧/٩/٢٥
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بەڵگەنامەی ژمارە ٦
سەرۆکایەتیی ئەنجومەنی وەزیران

بڕیــاری ئەنجامـدانــی ڕاپـــرسـی
ژمارە ( ،) ٤٣٥ساڵی ٢٠١٧
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هەرێمی کوردســتان  -عێراق
ســەرۆکایەتیی ئەنجومەنی وەزیران
ژمارە435 :

ڕێکەوت٢٠١٧/6/18 :

بۆ /گشت وەزارەتەکان
ب /ئەنجامدانی ڕاپرسی
هاوپێــچ وێنەیــەک لــە فەرمانــی هەرێمــی ژمــارە ()١٠٦ی ســاڵی  ٢٠١٧بۆتــان دەنێریــن ،کــە لــە الیــەن
ڕێــزدار جەنابــی ســەرۆکی هەرێمــی کوردســتان دەرکـراوە بــە نــوورساوی دیوانی ســەرۆکایەتیی هەرێــم ژمارە
( )٣٦٩لــە ( )٢٠١٧/٦/١بۆمــان هاتــووە ،تایبــەت بــە ئەنجامدانــی ڕاپرســی لــە هەرێمــی کوردســتان و ناوچــە
کوردســتانییەکانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم لــە ڕۆژی  ،٢٠١٧/٩/٢٥بــۆ کاری پێویســت بەپێــی پەیوەنــدی.
لەگەڵ ڕێزدا....
هاوپێچ:
وێنەیەک لە فەرمانی سەرەوە

نێچیرڤان ئەحمەد عەبدوڵاڵ
سەرۆکی دیوان

وێنە بۆ /

● سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان  /دیوان  /نوورساوتان لە سەرەوە بۆ ئاگاداری لەگەڵ ڕێزدا...
● پارلەمانی کوردستان  /ئاماژە بە نوورساوی دیوانی سەرۆکایەتیی هەرێم ،ژمارە لە سەرەوە ،لەگەڵ ڕێزدا...
● ئەنجومەنی دادوەری  /ئاماژە بە نوورساوی دیوانی سەرۆکایەتیی هەرێم ،ژمارە لە سەرەوە ،لەگەڵ ڕێزدا...
● ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان  /لەگەڵ وێنەیەک لە فەرمانی هەرێمی ،ژمارە لە سەرەوە ،لەگەڵ ڕیزدا.. .
● گشت دەستە و فەرمانگە و دامودەزگاکانی نەبەسرتاو بە وەزارەت  /لەگەڵ وێنەیەک لە فەرمانی سەرەوە ،لەگەڵ ڕێزدا...
● فەرمانگەی میدیا و زانیاری  /لەگەڵ وێنەیەک لە فەرمانی سەرەوە ،لەگەڵ ڕێزدا...
● فەرمانگەی کارووباری کارگێڕی و دارایی.
● خامەی نهێنی.
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بەڵگەنامەی ژمارە ٧
کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی

ڕاگەیاندنیئەنجامیکۆتاییراپرسی
بۆسەرۆکایەتییهەرێمیکوردستان
ژمارە ( ،) 116ساڵی ٢٠١٧
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هەرێمی کوردســتان  -عێراق
کۆمیســیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی
ژمارە١١٦ :

بەروار٢٠١٧/١٠/١٠ :

بەڕێز /دیوانی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان
بابەت /ڕاگەیاندنی ئەنجامی کۆتایی راپرسی
ئەنجومەنیکۆمیسیارانگەرمرتینساڵوتانئاراستەدەکات.

پاڵپشــت بــە بڕگەی(نۆیــەم) لــە مــاددەی (چــوارەم) لــە یاســای ژمــارە()٤ی یاســای کۆمیســیۆنی

بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و راپرســی ،هاوپێــچ دەقــی ڕاگەیاندنــی ئەنجامــی کۆتایــی و

پەســەندکراوی پڕۆســەی ڕاپرســیی ســەربەخۆیی هەرێمــی کوردســتان و ناوچــە کوردســتانییەکانی
دەرەوەی ئیــدارەی هەرێمــی کوردســتان لــە  ٢٠١٧/٩/٢٥ڕەوانــە دەکەیــن.
هاوپێچ/

لەگەڵ ڕێزدا..

 دەقی بەڵگەنامەی ڕاگەیاندنی ئەنجامی کۆتایی و پەسەندکراوی پڕۆسەی ڕاپرسی. -نوورساوی ژمارە ( /١دەستەی دادوەری هەڵبژاردن و ڕاپرسی .٢٠١٧ /

هەندرێن محەممەد ساڵح

وێنە بۆ:

سەرۆکی ئەنجومەنی کۆمیسیاران
٢٠١٧/١٠/٩

ــ بەڕێز سەرۆکایەتی پارلەمانی کوردستان .... .بۆ ئاگاداریتان لەگەڵ ڕێزدا.

ــ دۆسیەی تایبەت
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هەرێمی کوردســتان  -عێراق
کۆمیســیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی

ڕاگەیاندنی ئەنجامی کۆتایی ڕاپرسی

ڕاگەیاندنی ئەنجامی کۆتایی و پەسەندکراوی پڕۆسەی ڕاپرسیی سەربەخۆیی
هەرێمی کوردستان و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی
هەرێمی کوردستان لە ٢٠١٧/٩/٢٥
پاڵپشــت بــە بڕگــەی (نۆیــەم) لــە مــاددەی (چــوارەم) لــە یاســای ژمــارە ()٤ی ســاڵی
()٢٠١٤ی یاســای کۆمیســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و ڕاپرســی ،ئەنجومەنــی
کۆمیســیاران بــە نــوورساوی ژمــارە ( )١٠٨لــە ڕێکەوتــی ( )٢٠١٧/٩/٢٨ئەنجامــە
بەراییەکانــی پڕۆســەی ڕاپرســی ئاراســتەی ئەنجومەنــی دادوەری  -ســەرۆکایەتیی دادگای
پێداچوونــەوەی هەرێمــی کوردســتان  -دەســتەی دادوەریــی هەڵبــژاردن و ڕاپرســی کــرد
بەمەبەســتی پەســەندکردنیان.
ئەنجامەکانــی پڕۆســەی ڕاپرســیی ســەربەخۆیی هەرێمــی کوردســتان و ناوچــە
کوردســتانییەکانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێمــی کوردســتان لەالیەن بەڕێزیانەوە پەســەند کرا،
بــە نــوورساوی فەرمیــی ژمارە ( / ١دەســتەی هەڵبژاردن و ڕاپرســی  )٢٠١٧ /لــە ()٢٠١٧/١٠/٤
ئاراســتەی کۆمیســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و ڕاپرســی کــرد.
پاڵپشــت بــە خاڵــی ( )٦لــە بڕگــەی (یەکەم) لــە مــاددەی (شەشــەم)ی یاســای ژمــارە ()٤ی
ســاڵی ()٢٠١٤ی یاســای کۆمیسیۆنی بااڵی ســەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی ،ئەنجومەنی
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کۆمیســیاران ئەنجامــی کۆتایــی و فەرمیــی پەســەندکراوی ڕاپرســیی ســەربەخۆیی هەرێمی
کوردســتان و ناوچــە کوردســتانییەکانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێمی کوردســتان ڕادەگەیێنێت،
کــە بــەم شــیوەیەی خوارەوەیە:

ڕێژەی بەشداربووان لە کۆی گشتیی دەنگدەران ( ) ٪72,16
ژمارەی دەنگدەران

ژمارەیبەشداربووان

دەنگی سپی و پووچەڵ و دوورخراوە

دەنگی دروست

4,581,255

3,305,925

219,990

3,085,935

ئەم بەڵگەنامەیە لە ڕۆژی چوارشەممە  2017/10/4لە هەولێر نوورساوە و واژۆ کراوە.
دەنگە دروستەکان
٣,085,935

بەڵێ

نەخێر

2,861,471

ڕێزانحەمەڕەشیدکەریم

ڕێژەی بەڵێ
٪92,73

224,468

ئیسامعیلحەمەعەلیعەبدولقادر

٪7,27

جێگری سەرۆکی ئەنجومەن

هەندرێنمحەممەدساڵحسەعید
سەرۆکی ئەنجومەن

جووتیارعادلمەحموود

شێروان زرار نەبی

ئەندام

وتەبێژی ئەنجومەن

نەهرۆسەلیمحەنا
ئەندام

عەبدولسەمەدخزرعەبدوڵاڵ

سەیاح عەبدوڵاڵ قاسم
ئەندام

٪100

سلێامنمستەفاحەسەن

سەرۆکی کارگێڕیی هەڵبژاردن

سەرۆکی کارگێڕیی هەڵبژاردن

ڕێژەی نەخێر

ئەندام

کۆ
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بەڵگەنامەی ژمارە  ٨و 9
سەرۆکایەتیی دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستان

وەاڵم بۆ سەرۆکایەتیی پارلەمانی کوردستان
 /نــاردنــی بــڕیــار
ژمارە ( ،) 1ساڵی ٢٠١٧

263

هەرێمی کوردســتان  -عێراق
ئەنجومەنی دادوەری
ســەرۆکایەتیی دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستان
(دەســتەی دادوەریی هەڵبژاردن و ڕاپرسی)

ژمارە١ :

ڕێکەوت٢٠١٧/١٠/٤ :

بۆ /کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی لە هەرێمی کوردستان
بابەت  /ناردنی بڕیار
ئامــاژە بــە هــەردوو نوورساوتــان بــە ژمارەکانــی ( )١٠٨لــە ( )٢٠١٧/٩/٢٨و ()١٠٩
لــە ( ،)٢٠١٧/١٠/٢هاوپێــچ بڕیــاری دەســتەی دادوەریــی هەڵبــژاردن و ڕاپرســی لــە
دادگای پێداچوونــەوەی هەرێمــی کوردســتان بــە ژمــارە ( / ١دەســتەی دادوەریــی
هەڵبــژاردن و ڕاپرســی  )٢٠١٧ /لــە ( )٢٠١٧/١٠/٤تــان بــۆ دەنیریــن بــۆ جێبەجێکردنــی
ناوەرۆکەکــەی ... .لەگــەڵ ڕێــزدا.

سەرۆک

ئەسعەد حسێن عەزیز

264

265

هەرێمی کوردســتان  -عێراق
ئەنجومەنی دادوەری
ســەرۆکایەتیی دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستان
(دەســتەی دادوەریی هەڵبژاردن و ڕاپرسی)

ژمارە١ :

ڕێکەوت٢٠١٧/١٠/٤ :
لــە ڕۆژی ( )٢٠١٧/١٠/٤دەســتەی دادوەریــی هەڵبــژاردن و ڕاپرســی لــە دادگای پێداچوونــەوەی
هەرێمــی کوردســتان پێکهــات بــە ســەرۆکایەتیی جێگــری ســەرۆک بەڕێــز دادوەر (ئەســعەد حســێن
عەزیــز) و ئەندامیەتیــی هەریــەک لــە بەڕێــزان دادوەران (حاجــی محەممــەد تاهیــر ئاکرەیــی) و (د.
محەممــەد عومــەر مەولــوود) کــە رێیــان پێــدراوە بەنــاوی گەلــەوە حوکــم بکــەن و ئــەو بڕیــارەی
خوارەوەیــان دەرکــرد.

بـــــڕیار/

پــاش وردبینــی و تێڕوانینــی ئەنجامــە بەراییەکانــی ڕاپرســی بــۆ ســەربەخۆیی کوردســتان
کــە لەالیــەن کۆمیســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و ڕاپرســی لــە هەرێمــی کوردســتان
پێــان گەیشــتووە ،بــە پێــی ناوەرۆکــی نوورساویــان ژمــارە ( )١٠٩لــە ( )٢٠١٧/٩/٢٨و دوای
ئــەوەی کــە ئــەو ئەنجامــە بەراییانــە لــە ســێ ڕۆژنامــە لــە بــەرواری ( )٢٠١٧/٩/٢٨باڵوکرانــەوە
بەپێــی بڕگــەی ســێیەم لــە مــاددەی نۆیــەم لــە یاســای کۆمیســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی
هەڵبــژاردن و ڕاپرســی لــە هەرێمــی کوردســتان ژمــارە چــواری ســاڵی ( )٢٠١٤و لەبــەر نەبوونی
هیــچ تانەیــەک لــەو ئەنجامــە لــە مــاوەی یاســایی خۆیــدا بۆیــە بەپێــی ئــەو دەســەاڵتەی کــە
بەپێــی بڕگەکانــی چــوارەم و پێنجــەم و شەشــەم لــە مــاددەی نۆیــەم لــە یاســای ســەرەوە
پێــان دراوە بڕیارمــان دا بــە پەســەندکردنی ئــەو ئەنجامانــە و ئــەو بڕیــارەش بــە تێکڕایــی
دەنــگ لــە ڕۆژی ( )٢٠١٧/١٠/٤دەرچــوو.
د .محەممەد عومەر مەولوود
ئەندام

حاجیمحەممەدتاهیرئاکرەیی
ئەندام

ئەسعەدحسێنعەزیز
سەرۆک

266

پێڕســتی ناو ،ناونیشان و شوێنەکان

پێڕستی ناو،
ناونیـشان و
شوێنـەکـان

267

268

ئاشنت كارتەر
ئەبو کاروان
ئەحمەد حەسەن بەکر
ئەسعەد حسێن عەزیز
ئەنگێال میركڵ
ئەیاد عەلالوی
ئیرباهیم ئەحمەد
ئیرباهیم جەعفەری
ئیرباهیم داوود
ئیسامعیل حەمەعەلی عەبدولقادر
ئیقبالپوور
ئەنفال

ئـ

68
234
37
268 ,265 ,263
65
200 ,161
47
162
37
260
114

222 , 211 , 191 , 147 , 71 , 47 , 44 , 42 , 41

259
ئەنجومەنی کۆمیسیاران
203 , 85 , 84 , 83 , 80 , 79
ئەنجوومەنی بااڵی ڕیفراندۆم
81 ,79
ئەنجوومەنی گەلی كلدان رسیان ئاشوور
82
ئەنجوومەنی نەتەوەیی کلدان
161 ,160 ,159 ,158 ,105 ,104
ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق
47 , 46
ئۆپۆزسیۆنی عێراقی
222 ,213 ,63 ,38 ,34
ئۆتۆنۆمی
ئاشوو ر
ئاڵتوون كۆپر ى
ئەرمەن

206 , 204 , 203 , 81 , 79
177
213 , 81 , 79 , 23

269

210 , 139
ئەریتیریا
26
ئەزمیر
210 , 139
ئەسیوپیا
65 , 62 , 24
ئەڵامنیا
62
ئەڵامنیای ڕۆژهەاڵت
ئەمەریكا ,77 , 76 , 69 , 68 , 67 , 66 , 65 , 56 , 53 , 51 , 50 , 48 , 47 , 46
128 ,116 ,115 ,114 ,113 ,105 ,102 ,96 ,95 , 94 ,93 , 92 , 85
130
ئەندەنووسیا
88 , 85
ئەورووپا
269 ,113 ,26 ,25
ئۆردۆن
29 ,28
ئیتالیا
31 ,30 ,24
ئینگلیز
198 ,196 ,117 ,96 , 85 , 51 , 41 , 38 , 20
ئێران

بارزانیی نەم ر
بان كی موون
باراک ئۆباما
برێت مەكگورک
بەهمەن حسێن

ب

بادینان
بارزان
باڵەک
بزووتنەوەی ئاشتیخوازانی کوردستان
بزووتنەوەی ئیسالمیی كوردستان
باڵیۆزی ئەمەریكا

37 , 35 , 34 , 33
60
68 ,67 ,66
94 , 92
234
146 , 42
41 , 31 , 30 , 22
31
82
81 ,79
116 ,115 ,94 ,93 ,67

270

82
بزووتنەوەی تورکامنی بێالیەن
81 ,79
بزووتنەوەی دیموكراتی ئاشووری
82
بزووتنەوەی دیموکراتی تورکامن
82
بزووتنەوەی دیموکراتی گەلی کوردستان
82
بزووتنەوەی ڕزگاریی دیموکراتی کوردستان
81 ,79
بەرەی توركامنیی عێراق
170 ,167 ,119 ,110 ,107 ,74 ,73 ,52
بودجە
29
برۆکسل
150 ,115 ,96 ,93 ,92 ,85 ,31 ,29 ,28 ,27 ,25 ,23
بەریتانیا
بەغدا ,71 ,70 ,67 ,64 ,60 ,54 ,53 ,52 ,48 ,45 ,44 ,43 ,40 ,38 ,34 ,29
164 ,155 ,121 ,116 ,107 ,105 ,102 ,93 ,91 ,90 ,89 ,73 ,72
29
بەلژیکا
26
بەلفۆر
40
بەلەدرووز
35
بەنی هەریر
25
بەیرووت
138
بیاباىن ڕۆژئاوا

پ

پارتی پێشکەوتنخوازی دیموکراتی کوردستان
پارتی چاكسازیی پێشكەوتووی كوردستان
پارتی دیموكراتی كوردستان
پارتی دیموکرات
پارتی دیموکراتی تورکامنی کوردستان
پارتی ڕزگاریی نەتەوەییی تورکامنی

82
81 , 79
80 , 79
37
82
82

271

پارتی گەشەپێدانی توركامن
پارتی گەلی تورکامن
پارتی نەتەوەیی کوردستان
پارتی نیشتیامنیی ئاشووری
پارتیی كرێكاران و ڕەنجدەرانی كوردستان
پارلەمانی كوردستان
پەیامننامەى نێودەوڵەتیی مافە مەدەىن و سیاسییەكان
پەیامنی سیڤەر

81 , 79
82
82
82
79
82 , 79 , 78
128
26

پێشمەرگە ,76 ,75 ,73 ,68 ,67 ,65 , 59 , 58 , 57 , 56 , 55 , 54 , 37
215 ,195 ,167 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114
26
پاریس
156 , 29
پارێزگای مووسڵ
210 , 134
پاكستان
35
پیرەمەگروون

تالیب كاكەیی
تیلەرسن
تبلیس
تەلەعفە ر
تەیموورى ڕۆژهەاڵت
توركیا
تورکامن

ت

203
95 ,94 ,92
24 ,23
110 ,109 ,76
139 ,130 ,129
96 , 85 , 30 , 28
89 , 82 , 36

272

جەالل تاڵەبان ی
جەرجیس فەتحوڵاڵ
جەعفەر ئیرباهیم ئێمینکی
جەنەڕاڵ پۆڵ فانك
جووتیار عادل مەحموود
جۆ بایدن
جینۆساید
جەزاییر
جەزیرە
جەلەوال
جۆرجیا

چ

حاجی محەممەد تاهیر ئاکرەیی
حەیدەر عەبادی

حەش د
حیزبوڵ اڵ

201
47
254 ,247
115
260
68 ,67 ,66 ,65

211 ,191 ,188 ,164 ,100 ,61 , 45
38
149
40
23

چاڵدێرا ن
چیای شنگال
چیك

حیزبی دەعو ە
حكوومەتی عێرا 
ق

ج

ح

20
57
62

265
164 ,70

71
,104 ,102 ,83 ,75 ,73 ,60 ,53 ,52 ,41 ,37 ,32
163 ,160 ,158 ,110 ,108 ,107 ,105
117 ,116 ,115 ,114 ,110 ,109 ,76 ,75
117

273

حیزبی ئیتیحادی دیموكراتی كلدانی
حیزبی بێت نەهرێنی دیموكراتی
حیزبی زەحمەتكێشان
حیزبی زەحمەتكێشانی كوردستان
حیزبی سۆسیالیست دیموكرات
حیزبی سۆسیالیست دیموكراتی كوردستان
حیزبی شیوعی
حیزبی شیوعیی كوردستان
حەزەر
حەمرین
حەویجە

خەلیل ئیرباهیم

خ

خانەقی ن
خوارووى سوودا ن

دڵشاد شەها 
ب
دەبلیو .ئی .ویگرام
دەرباز كۆرسەت
دۆگاڵس سڵێامن

82
82
84
81 , 79
84
81 , 79
84
81 , 79
54
149
109 , 76 , 40

236 , 234 , 203 , 84 , 83
192 ,156 , 47
139

د

234
23
66
116 ,94 ,93

182 ,181 ,179
دادگاى ئیتیحادى
265 , 263 , 259
دەستەی دادوەریی هەڵبژاردن و ڕاپرسی
داعش ,107 , 94 , 93 , 92 , 76 , 75 , 71 , 70 , 57 , 56 , 55 , 54 , 53
179 ,164 ,115 ,109
177 , 163 ,92
دهۆك

274

دەشتی نەینەو ا
دووزخورماتووو
دیجلە

ڕائد فهم ي
ڕ .ف .جاردین
ڕۆژ نووری شاوێس
ڕۆمیۆ هەكاری
ڕێزان حەمەڕەشید کەریم

164 , 110 , 85
165
93 ,92

ر

153
29
84 ,53 ,48
203 ,48
260

ڕاپرسی 240 ,227 ,226 , 225 , 224 , 200 , 183 , 162 , 161 , 74 , 49
265 , 263 , 259 , 257 , 256 , 244 , 243 , 241 ,
47 ,45 ,44 ,43
ڕاپەڕین
192 ,47 ,44 ,41 ,40
ڕاگواسنت
38
ڕێككەوتنی جەزاییر
ڕیفرانــدۆم , 83 , 82 , 80 , 79 , 78 ,73 ,69 ,68 ,67 , 55 , 51
,101 ,97 , 96 , 95 , 94 ,93 ,92 ,91 ,90 , 89 , 88 , 85 , 84
,113 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102
203 ,182 ,180 ,161 ,160 ,123 ,122 ,121 ,116 ,115
23 , 22
ڕاژان
35
ڕانیە
35
ڕەواندوز
93
ڕووباری دیجلە
23
ڕووس
85 ,28 ,25 ,24 ,23
ڕووسیا
22
ڕۆژهەاڵتی کوردستان
68 ,27
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
28
ڕۆمانی

275

زاڵامی خەلیلزا د
زکری مووسا وسو

ز

زمانی کوردی

29 ,21

زاخۆ
زومامر
زۆزك

ژاپۆن

51
235

41
57 ,47 ,40
35

ژ
س

سلێامن مستەفا حەسەن
سلێامن نەزیف پاشا
سەاڵحەددین بەهائەدین
سەددام حوسێن
سەعدی ئەحمەد پیرە
سەیاح عەبدوڵاڵ قاسم
سەعدوون غێدان
سەیدتەهای محەممەد سدیق نەهری
سەید عەمامر حەكیم
سەید موختار
سێر (پرسی کاکس)
سێرگێی الڤرۆف
سێرگێی سازانۆف

28

260
22
48
37
234 , 84
260
٣٦
23
71 , 53
117
29
23
25

276

93
سكرتێری گشتیی نەتەوە یەكگرتووەكان
262 ,246 ,244
سەرۆکایەتیی پارلەمانی کوردستان
سەرۆکایەتیی دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستا ن 265 ,263 ,262 ,259
184 ,170 ,165 ,115 ,31
سوپای عێراق
سیڤەر
سەفەو ی
سان ریمۆ
سانت پیتەرسبورگ
سحێال
رسیان
سلۆڤاكیا
سلێامنی
سەرپولی زەهاو
سەفین
سەنگاپوور
سووریا
سوید
سویس
سۆڤیێت

شا عەبدوڵ اڵ
شەریفی مەککە
شێخ ئەحمەدی بارزان
شێخ شامۆ
شێخ عەبدولسەالم
شێخ عەبدولسەالم بارزانی
شێخ مەحموودی حەفید
شێروان زرار نەبی

26
15
26
25
177 ,117 , 92 , 57
213 , 81 , 79
62
163 , 31 , 30
20
35
210
93 ,56 ,40 ,26 ,25
29
29 ,28
139 ,134 ,132 ,33

ش

113
27
30، 31
203 ,89
24 ,23 ,22
24 ,22
30
260

277

63 ,47 ,38 ,37 ,35 ,34 ,33
شۆڕشی ئەیلوول
109 ,97 ,55
شازدەی ئۆكتۆبە ر
26
شام
192 ,164 ,156 ,115 ,114 , 76 , 57 , 56 , 47 , 40
شنگال
31
شنۆ
192 ,47
شێخان

ع
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ﻟ ﺳـدد ﺳﺎﯽﯽ ڕاﺑﺮدوودا ﮔـﻟﻟـﯽ ﻛـﻮردﺳـﺘﺎن ﻫـﻣﻣـﻮو ڕﮕﮕﯾﯾﻛﻛﯽ ﺗﺎﻗﯽ
ﻛﺮدەوە ﺑﯚ ﺋووەی ﺑﺘﻮاﻧ ﻟﮔﮔڵڵ دەوﺗﺗﺗﯽ ﻋﺮﺮاﻗﺪا ﻟ ﺋﺎﺷﺘﯽ و ﺷرراﻛتت و
ﯾﻛﻛﺴﺎﻧﯿﺪا ﺑﮋﯾﺖﺖ .ﻟ ﺑرراﻧﺒرر ﺋـووەدا ﺣﻜﻮوﻣﺗﺗﻛﻛﺎﻧﯽ ﻋــﺮاق ﻫـﺗﺗـﺎ
ﺗـﻮاﻧـﯿـﺎن ،وزە و داﻣـززراوەﻛـﺎﻧﯽ دەوــﺗﺗﯿـﺎن ﺑـ ﺋﺎراﺳـﺘیی ﺷﯚﭬﯿﻨﯿﺰم و
ﺗﺎﯾﯿـﻔﮔﮔـرری ﺗـﺎو دا .ڕﮕﮕیی ﭘرراوﺰﺰﺧﺴﺘـﻦ و ﺗﻋﻋﺮﯾﺐ و ﺟﯿﻨﯚﺳﺎﯾﺪ و
ﻧﺎﻧﺒﯾﯾﻦ و ﻧﻜﯚﯿﯿﻜﺎرﯾﯿﺎن ﮔﺮﺗﺑﺑرر.

------------------------------------------------------------

ﻣﺳﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﯽ

ﻫرر ﺑﯚﯾشش ﮔـﻟﻟـﯽ ﻛـﻮردﺳــﺘﺎن دوای ﺋووەی ﻟ ﻫﻣﻣـﻮو ڕﮕﮕـﯾﯾكك
ﻧﺎﺋﻮﻣﺪﺪﺑﻮو ،ڕﯾﻔﺮاﻧﺪۆﻣﯽﺋﻧﻧﺠﺎمدا.ڕﯾﻔﺮاﻧﺪۆمﻗﻮوﯾﯾﯽﭘﮕﮕﯾﯾﯿﺸﺘﻮوﯾﯽو
ﺑﺎوەڕی ﮔـﻟﻟﯽ ﻛـﻮردﺳﺘﺎﻧـﯽ ﭘﺸﺸـﺎن دا ﺑﯚ ﭼﺎرەﺳرری ﺳـرردەﻣﯿﺎﻧ و
ﺋﺎﺷﺘﯿﺎﻧیی ﻛﺸﺸ ﯾ ﻛﯽ ﺋﺎﯚﯚزی ﺳدد ﺳﺎ ...ﺑـممم وەﻣﻣﯽ دەﻧـﮕﯽ ڕەوا و
ﺋﺎﺷﺘـﯿﺎﻧیی ﮔـﻟﻟﯽ ﻛـﻮردﺳﺘـﺎن ،دﯾﺴﺎن زﻣـﺎﻧﯽ ﭼكك و زەﺑﺮوزەﻧﮓ و
ﻋﻗﻗﯿﯿﺗﺗﯽ ﺷﯚﭬﯿﻨﯽ ﺑﻮو .ﺗﻧﻧﯿﺎ ڕﮕﮕ ﺑﯚ ﭼﺎرەﻛﺮدﻧﯽ ﻛﺸﺸﻛﻛﺎﻧﯽ ﻋﺮﺮاق و
ﻧﻫﻫﺸﺸﺘﻨﯽﮔﺮﻓﺘﻛﻛﺎﻧﯽﻧﻮﻮانﻫررﻢﻢ وﺑﻏﻏﺪاو ،ﺗﺎﻛ ڕﮕﮕ ﺑﯚﮔﯾﯾﯿﺸ ﺑ
ﭘﺸﺸﻜـووﺗﻦ و ﺋـﺎﺷﺘﯽ ،وازﻫﻨﻨـﺎﻧ ﻟ ﻋﻗﻗﯿﯿﺗﺗﯽ ﺷﯚﭬﻨﻨﯽ و ،ﮔﺮﺗﻨﺑﺑـرری
ﻓررﻫﻧﻧﮕﯽ ﯾﻛﻛﱰﻗﺒﻮوﻜﻜﺮدﻧ..

ﻣﺎﻓﯽ وەرﮔان و ﻟﭼﺎﭘﺪاﻧوەی ﭘﺎرﺰراوە ﺑﯚ
دەزﮔﺎی ﺧﺮﺧﻮازﯾﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ

-----------------------------------------------------------داھﺎﺗﯽ ﻓﺮۆﺷﯽ ﺋم ﮐﺘﺒ ﺑﯚ ھﺎوﮐﺎرﯾﯽ ﻣﺮۆﯾﯽ ﺗرﺧﺎن دەﮐﺮﺖ.
ﻧﺮخ ١٠،٠٠٠ :دﯾﻨﺎر
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