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پێشەکی
كــورد نەتەوەیەكــە ،خــودان دیــرۆك و جوگرافیــا و زمــان و

رەوشــەنبیرى و رەوشــت و تیتالێــن خــوە یێــن تایبەتــە و ب هــزاران

ســالە ل ســەر ئاخــا خــۆ دژیــت ،ب درێژاهییــا ڤــى مــاوەى یــێ
پێگیربوویــە ب هەمــى بنەمایێــن لێبۆرینــێ و ب هەڤــرا ژیانــێ ،جهــێ

ســەرفرازیێ یــە رهوریشــالێن رەوشــەنبیرییا ب هەڤــرا ژیانــێ دگــەل
نەتــەوە و ئۆلێــن دیــر د ناڤــا كــوردان دا دكــوور و دیــرۆىك نــە .د پێنــج

سەدســالێن چوویــى دا نەتەوەیــا كــورد شــیایە خــۆ ژ گەلــەك بزاڤێــن
حەالنــدن (ئاسمیالســیۆن) و ژناڤربنــێ رزگار بكــەت و بەرســنگێ هــەر

بزاڤــەكا بــۆ ڤــێ مەرەمــێ بێتەكــرن بگریــت.

بــەرى پێنــج سەدســاالن وەالتــێ كــوردان ل ســەر هــەردو

ئیمپراتۆریێــن ئوســاىن و ســەفەوى هاتەلێكڤەكــرن ،پشــتى شــەڕێ

جیهانیــێ یەكــەم بێــى ڤیانــا وى ل ســەر چــوار دەولەتــان هاتــە
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لێكڤەكــرن ،ڤــێ لێكڤەكرنــێ رەوشــەكا جیۆسیاســییا ئالــۆز و ب گرێــك

ئینــا پێــش ،مخابــن ل چ پارچەیــان ژ ڤــان چــوار پارچەیــان بــاوەرى ب
مافێــن رەوایێــن كــورد نەئینــان و حاشــاىت ژ بوونــا كــوردان هاتەكــرن،

د ئەنجامــێ ڤــێ سیاســەتا پڕشــاىش دا شــەرەنیخەكا دوور و درێــژ
هاتــە د مەیدانــێ دا ،نــە ئــەڤ حكومەتــە شــیان كــوردان ژ نــاڤ ببــەن و
نــەژى كــورد شــیان وان حكومەتــان بهەرفینــن ،د ئەنجــام دا زیــان

ڤێكەتیــێ ســەرەىك گەلێــن دەڤــەرێ بــوون و ئاشــتى ل ڤــێ دەڤــەرێ
بنەجــه نەبــوو و خوینــەكا زۆر هاتەرێــن ،ئــەڤ رەوشــا نەدروســت

دبێژیتــە مــە پێدڤییــە هــەردو ئــاىل ســەرژنوو پێداچوونــێ ب خــۆ دا
بكەنەڤــە ،ل شــوونا شــەر و حاشــاتیكرنێ هــزرێ ل چارەســەرییەكا

ئاشــتى و دیموكــراىس بكــەن .ژ ئەنجامــێ ڤــێ كەتــوارێ د ڤــان

سەدســاالن دا دروســت بــووى هــەر پارچەیەكــێ تایبەمتەندییــا
خــۆ پەیــدا كریــە و د شــیان دا نینــە ئاریشــە و چارەســەریێن هــەر

پارچەیەكــێ ببنــە منوونــە بــۆ پارچەیــا دى ،دڤێــت ئاریشــەیێن
هــەر پارچەیەكــێ ل دووڤ تایبەمتەندیێــن وێ و كاودانێــن وێ ب

رێــكا دیالــۆك و دانوســتاندنان رێكێــن ئاشــتیانە و دیمۆكــراىس
بێنەچارەكــرن.

ئــەڤ پرتووكــە دێ بزاڤــێ كــەت رۆناهیــى بەردەتــە ســەر

دیــرۆك و ئێــش و ئازارێــن ڤــێ پارچەیــێ یــا كــو ســەرێ سەدســاال
نــە ب عێراقــێ ڤــە هاتییــە گرێــدان ،ب بــەراورد دگــەل پارچەیێــن دى

بزاڤــا رزگاریخــوازا كــورد ل كوردســتانا عێراقــێ پــر پێگەهشــتییە،
د هەمــان دەم دا شــەرەنیخا حوكمــداران دگــەل كــوردان دژوارتــر لــێ
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هاتییــە و پەراوێــز خســن و ئەشــكەنجەدانا كــوردان ژى دژوارتــر
لــێ هاتییــە ،هەتــا گەهشــتیە وى ئاســتى جینوســایدا نەتەوەیــێ
كــورد بێتەكــرن ،د هەمــان دەم دا دەلیڤەیێــن پێكهاتنــێ و بــزاڤ بــۆ
چارەســەرییا دۆزا كــوردان زێدەتــر بووینــە ،د ناڤــا ئالیێــن سیاســی و
ناڤەندێــن عێراقــێ دا كەســایەتیێن عــەرەب هەبوونــە د دۆزا رەوایــا

گەلــێ كوردســتانێ گەهشــتینە.

ژ دەســپێكا دامەزراندنــا دەولەتــا عێراقــێ هەتــا دگەهیتــە ســاال

2003ێ ڤــێ دەولەتــێ رشیــكاىت و هەڤپشــكییا كــوردان بجــه نەئینایــە و
هــەردەم بزاڤــا كــرى كــورد تەنــێ وەك پاشــبەندەىك مبینــن و د ناڤــا
نەتەوەیــێ دەســتەالتدارێ عــەرەب دا ئاســمیلە بــن ،بەلــێ د ڤــێ

چەنــدێ دا ســەرنەكەتیە .پشــتى دوازدە ســالێن ڤەقەتیانــا كــوردان

ژ عێراقــێ كــورد ب ڤیانــا خــوە زڤرینەڤــە نــاڤ عێراقــێ و پشــكدارى

د ئاڤاكرنــا عێراقــەكا دیموكــراىس و فیــدرال دا كــر كــو دەســتوور
مافــێ هەمــوو ئالییــەىك گەرەنتــی بكــەت .بەلــێ مخابــن پشــتى ڤــێ

دەلیڤەیــێ حوكمدارێــن نــوو یێــن عێراقــێ مفــا ژ ســەربۆرێن دیرۆكــێ
وەرنەگــرت و هەمــان خەلەتیێــن چوویــى دوبارەكرنەڤــە.

دەولەتــا دیموكــراىس فیــدراىل ب دەولەتــاكا تائیفــى هاتەگۆهارتــن،

كار بــۆ ڤەدەركــرن و دەستبســەردا گرتنــا ڤیانــا هــەردو پێكهاتێــن كــورد و

ســوننە كــر ،دەســتەالتدارێن نــوو یێــن عێراقــێ رێــكا تۆلســتاندنێ
گرتەبــەر .بریــار و ســەرەدەریێن دەولەتــا عێراقــێ ل ســەر بنیاتــەك

تائیفــى دهاتنــەدان ،ئەڤــە ب خــوە نیشــانا وێ چەنــدێ یــە كــو وان

پێنــگاڤ بــەرەف دابەشــبوونا وەالىت دهاڤێــن ،پشــتى ســاال 2005
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دەمــێ هێــدى هێــدى وانــا جهــێ خــۆ خۆشــكرى و بنیاتــێ خــۆ

دانــاى پشــتا خــوە كــرە دەســتوورى و هەڤپشــكییا و پرەنســیپێن
پێكهاتنــێ و هەڤســەنگیێ ،پێنجــى و پێنــج ماددەیێــن دەســتوورى

بنپێكــرن .بنپێكرنــا دەســتوورى و كاركرنــێ ب هــزرەكا تاییفــى چ

رامانــەك بــۆ یەكپارچەییــا عێراقــێ و هەڤدەنگیــا نیشــتامىن نەهێــا.
پێگیــری نەكرنــا حكومەتــا عێراقــێ ب دەســتوورى و بپشــتگۆه ڤــە
هاڤێتنــا بنەمایێــن هەڤپشــكیێ و پێكهاتنــێ و هەڤســەنگیێ و بزاڤێــن

بــۆ ڤەدەركــرن و بچووككرنــا رۆلــێ هەرێــا كوردســتانێ دگــەل وێ نــە
بنەجهــى و نــە ئارمییــا ل عێراقــێ هــەى بــەرێ خەلكــێ كوردســتانێ

دا هنــدێ هــزرێ ل چارەســەریەكا دى بكــەت.

كــورد نەبەرپرســیار بــوون ژ وێ رەوشــێ یــا ل عێراقــێ پەیــدا

بــووى ،بەلــى بەرپرســیارییا ســەرەىك دكەتــە ســەر ملێــن
حوكمدارێــن نــوو یێــن عێراقــێ ئەوێــن بــاوەرى ب دەســتوور و
بنەمایێــن هەڤپشــكیێ نــەى ،لەومــا ژى مافــێ گەلــێ كوردســتانێ
بــوو پرســیار بكــەت ،ئــەرێ پشــتى ئــەڤ هەمــوو كارەســات و ئێــش و

ئازارێــن بــێ ســنوور چــا ئــەو نــە د ئامــادە نــە هەڤپشــكییا كــوردان
د دەولەتــێ دا بپەژرینــن.؟ ئەگــەر وان هەڤپشــى نەڤێــت دڤێــت كــورد
چ بكــەن؟ ئــەرێ وەك پاشــبەند مبیننــە دگــەل وان؟ ئــەوان هەڤپشــى

نەڤێــت كــوردان ژى پاشــبەندى نەڤێــت .ئەڤجــا گەلــێ كوردســتانێ چ

بكــەت و كیــژ رێكــێ بگریتــە بــەر؟ پرســیارا گرنــگ و مــاكا پرســیارێ
ئــەو بــوو چــا رێــكا چارەســەرییەكا بنــەرەىت بــۆ ڤــێ ئارێشــەیا
دیرۆكییــا پــڕ ئــازار و نەخــوىش نەگرینــە بــەر ،رێكــەكا ئاشــتیانە بیــت و
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برایینــى و ئاشــتیا هــەردەم تێــدا دەســتڤە بهێــت؟ دگــەل ڤــێ چەنــدێ
د ڤــێ رەوشــێ دا پێویســتە بێتــە زانیــن ئــەرێ گەلــێ كوردســتانێ چ

دڤێــت و گوهدارییــا ویســتا وى بێتەكــرن .ئــەرێ گەلــێ كوردســتانێ
دڤێــت د ڤــێ دەردەســەرى و تراجیدیایــێ دا بژیــت و وەك پاشــبەندێ

خەلكــەىك مبینیــت یــان وى دڤێــت ســەربخۆ بژیــت؟.

ل  25ئەیلوولــێ خەلكــێ كوردســتانێ ب رێكــەكا ئاشــتیانە دەنگــێ

خــۆ ئاشــكرا كــر و وى دەنگــێ رەوا ســەركەتن ب دەســتڤەئینا.
كارڤەدانێــن عێراقــێ و دەولەتێــن هەڤســوو (جیــران) و جڤاكــێ
نێڤدەولــەىت بەرامبــەرى بانگــێ ئاشــتیخوازانەیێ خەلكێ كوردســتانێ
كارڤەدانــەكا زاملانــە و دوور بــوو ژ پرەنســیپێن مرۆڤایــەىت و بهەڤــرا

ژیانــێ ،ژ وێ كارڤەدانــێ دیــار بــوو كــو هەمــوو ئالییــەك د هەڤگــرىت

بوونــە ل ســەر وێ چەنــدێ كــو دڤێــت دەردەســەریێن خەلكــێ
كوردســتانێ و ژیــان دگــەل عەقلیەتــا حاشــاتیكرنێ ژ ڕاســتیێ دكــەت
بــەردەوام بیــت .ژبەركــو بەرژەوەندییــا وان ئــەڤ چەنــدە دڤێــت.
مەسعود بارزانی
ئەیلوولێ ٢٠٢٠
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دابەشبوونا كوردستانێ
د شــەڕێ چالدێرانــێ 1دا ئــەوێ ل ســاال 1514ێ د ناڤبــەرا هــەردو ئیمپراتۆریێــن

ئوســاىن و ســەفەوى رووداى كوردســتان ببــوو گۆرەپانــا شــەرى د ناڤبــەرا هــەردو

ئالییان دا ،دابەشــكرنا كوردســتانێ ل ســەر هــەر دو ئیمپراتۆریــان و ژێكڤەقەتیانا كوردان
ئەنجامــێ ڤــى شــەرى بــوو ،جــارا داویــێ ســاال 1639ێ هــەردو ئیمپراتۆریێــن

ئیــراىن و ئوســاىن ل باژێركــێ ســەرپۆىل زەهــاو 2پەیامنــەك بــۆ دابەشــكرنا
كوردســتانێ ب ناڤــێ پەیامنــا زەهــاو مۆركــرن ،ل دووڤ ڤــێ پەیامنــێ ســێ ژ چــوار

پارچەیێــن خاكــێ كوردســتانێ كەتنــە ژێــر دەســتەالتا ئوســاىن و پارچــا مایــى
كەتــە ژێــر دەســتەالتا ئیرانییــان ،بەلــێ ئــەڤ ل سەرخوەدابەشــكرن و زۆردارى

 - 1ل رۆژا  23مەهــا تەباخــا  1514شــەڕێ چالدێــران د ناڤبــەرا ئیمپراتۆریــا ئوســاىن و ســەفەوەى
دا روودایــە ،د ڤــى شــەریدا ئوســاىن كاریــن ســەفەوییان بشــكێنن و باژێــرێ تەبرێــزێ پایتەختــێ
ســەفەوییان بگــرن.
 - 2باژێركێ سەرپۆىل زەهاو دكەڤیتە پارێزگەها كرماشان ل رۆژهەالتێ كوردستانێ و خەلكێ وى كوردن.
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یــە وێ چەنــدێ ناگەهینیــت كــو د وى چەرخــى دا ئــەڤ دو هێزێــن مــەزن بــكارن
گەلــێ كــورد د ناڤــا خــوە دا بحەلینــن و ژ نــاڤ ببــەن ،ســەرەراى ڤــێ دابەشــكرنا

ب كوتــەىك گەلــێ كــورد بــۆ دەمەكــێ درێــژ شــیا زمــان و رەوشــت و تیتالێــن خــوە
بپارێزیــت و ب رێــكا شــۆرش و ســەرهلدان و نەپەژراندنــا ســتەمكاریێ ناســنامەیا
خــوە یــا نەتەوەیــى پاراســت ،هەرچەنــد شــۆرش و ســەرهلدانێن كــوردان تــووىش

شكەســن و ژناڤربنــێ بووینــە ،لــێ مرۆڤــێ كــورد بــەردەوام بەرســنگێ زومل و

ســتەمێ گرتیــە و ئەڤــە ژى یــەك ژ پەســنێن مرۆڤــێ كــورد بــوو د سەدســالیێن
چوویــى دا.

ل بهــارا ســاال 1907ێ ب پشــكدارییا شــێخ عەبدولســەالمێ دووێ یــێ بــارزاىن

ل مــاال شــێخ نورەدینــێ محەمــەد بریفــكاىن رێبــەرێ تەكیــا قــادرى ل (بریفــكان)

كۆمبوونــەك هاتەگرێــدان ،هــەروەىك پێشــر ژى مــە د پەرتــووكا خــوە (بــارزاىن و

بزۆتنــەوەى ئازادیخــوازى كــورد)دا ئامــاژە پێكــرى د ڤــێ كۆبوونــێ دا هژمــارەك

ژ سەروكعەشــیرەت و مەزنێــن كــوردان د برووســكەیەكێ دا داخــواز ژ ســولتانێ
ئۆســاىن كــر رازى بیــت ل ســەر:

 -١زمانــێ كــوردى ل دەڤەرێــن كــوردان ببیتــە زمانــێ رەســمى و
خوانــدن ب زمانــێ كــوردى بیــت.
 -2قائیمەقــام و رێڤەبەرێــن ناحیــان و كاربەدەســتێن دەڤەرێــن
كــوردان زمانــێ كــوردى بزانــن.
 -3ژبەركــو ئایینــێ دەولەتــێ ئیســامە ،بریــار ل دووڤ شــەریعەتێ
ئیســامێ بێنەدان.
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-4خویكێــن خزمەتگــۆزارى یێــن دەولەتــێ بــۆ چاككرنــا
رێــكان و ڤەكرنــا خواندنگەهــان ل دەڤەرێــن كــوردان بێنــە
3
مەزاخــن.
ئامادەبوویێــن وێ كۆمبوونــێ ســووند بــۆ هەڤــدو خــوار داخوازیێــن خــوە ب

پارێــزن و دەســت ژێ بەرنــەدەن و داخــواز ژ شــێخ عەبدولســەالمى كــرن ژ پێــش وان

هەموویــان ڤــە ئیمــزا بكــەت ،دەمــێ حكومەتــا ئوســاىن ئــەڤ برووســكەیە وەرگــرىت،
ئــەڤ چەنــدە ب پشــتەرێبوون ژ فەرمانێــن دەولەتــێ و داخــوازا جودابوونــێ دا
نیاســین ،ژبــەر ڤــێ چەنــدێ هێــزەكا لەشــكەرى ب فەرماندەییــا محەمــەد فــازل

پاشــایێ داغســتانی هنارتــە شــەڕێ وان ،كەســەىك ژ وان سەرۆكئەشــیرەتان
بەرگــرى نەكــر و پشــتیێ گرانــێ شــەرى هاڤێتــە ســەر بــارزان ،ئــەو بــوو شــێخ

عەبدولســەالمى فەرمانــا بەرخوەدانــێ دا و دەمــێ دو هەیڤــان بەرگــرى كــرن ،د
ئەنجامــدا شــێخ ناچاركــرن دەڤــەرێ بــەردەت و پەنــا ببــەىت بــەر مــار شــەمعۆنێ

ئاشــۆرى ،داغســتاىن گەهشــتە بــارزان و گونــدێ بــارزان ســۆت و مســتەفا بــارزاىن د

ژیــێ ســێ ســاىل دا دگــەل دایــكا وى ب دیــى گرتــن و بــۆ دەمــێ ســالەكێ ل زیندانــا
مووســلێ هێــان.

4

ســاال 1908ێ شــێخ عەبدولســەالم زڤریڤــە دەڤــەرا بــارزان ،هژمــارەكا

بارزانییــان ل گونــدێ (بــاب ســێڤا) ل پشــت چیایــێ رشینــێ باكــوورێ گونــدێ
بــارزان كۆمكــرن و هێــرش كرنــە ســەر هێزێــن تــورىك ل دەڤــەرێ و زیانێــن زۆر

گەهاندنــە لەشــكەرێ ئۆســاىن .ب ڤــێ ســەركەتنا مــەزن ئۆســانیان داخــوازا

 - 3مەسعود بارزاىن ،بارزاىن و بزۆتنەوەى رزگاریخوازى كورد ،بەرگى یەكەم  ،1958 - 1931چاپخانەى
رۆژهەالت ،2020 ،بپ 20
 - 4مەسعود بارزاىن ،ژێدەرێ بەرێ ،بپ .20
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دانوســتاندنان دگــەل شــێخ عەبدولســەالمى كــرن و د ئەنجامــێ وان دانوســتاندنان
دا شــێخ عەبدولســەالمى دیلێــن لەشــكەرێ ئوســاىن ئــازاد كــرن و وان ژى

قەربوویــا زیانێــن ب بارزانییــان كەتیــن كــرن ،بەلــێ ســاال 1913ێ ســلێامن
نەزیــف پاشــا والیــێ مووســل ســەرژنوو هێــرش كــرە ســەر دەڤــەرا بــارزان ،جــارەكا

دى شــێخ ژ دەڤــەرێ دەركــەت و ڤــێ جــارێ بــەرێ خــوە دا گونــدێ (راژان) نێزیــى

ورمیــێ ل رۆژهەالتــا كوردســتانێ و چــوو جــەم ســەید تەهایــێ محەمــەد ســەدیق

نەهــرى و ســولتانێ ئۆســاىن ژى خەالتەكــێ مــەزن بــۆ گرتــن یــان كوشــتنا شــێخ

عەبدولســەالمى راگەهانــد.

5

بــەرى دەولەتــا ئوســاىن ژ نــاڤ بچیــت هــزرا ســەرخوەبوون خوازیــێ ل جــەم

ســەركردە و مەزنێــن كــوردان هەبــوو ،نڤیســكار و گەرۆكــێ بریتــاىن دەبلیــۆ .ئــی.

ویگــرام د پەرتــووكا خــوە (مهــد البرشیــە الحیــاە فــی كردســتان) ڤەدگێریــت
دەمــێ وى ســەرەدانا شــێخ عەبدولســەالمى كــرى و دگــەل روونشــتى ،و ڤیــاى

بــۆ چەنــد هەیڤــەكان بزڤریتەڤــە ،شــێخى بەرهەڤییــا خــوە دیاركــر دگــەل وى
بچیتــە بریتانیــا داكــو ل وێــرێ داخــوازێ ژ ســەرۆكێ دێــرا كانرتبــەرى بكــەت كــو

خواندنگەهــان ل گوندێــن كوردســتانێ ئاڤــا بكــەن ،پــاىش ژى ســەرەدانا شــاهێ

بریتــاىن (شــاه جــورج)ى بكــەت و دەربــارەى دۆزا كوردســتانێ و ســەرخوەبوونێ

بئاخڤــن.

6

ســاال  1914ژ گونــدێ "راژان" شــێخ عەبدولســەالم دگــەل مارشــەمعونێ

ئاشــۆرى و ئەندانیكــێ ئەرمــەىن چوونــە باژێــرێ (تبلیــس)  7ێ و دگــەل هنارتیــێ
 - 5ژێدەرێ بەرێ ،بپ .21
 - 6مهد البرشية الحياة يف رشق كردستان ،دبليو .اى .ويكرام ،نقله اىل العربية جرجيس فتح الله ،دار
ێراس للطباعة و النرش /اربيل  ،2010ص 123
 - 7پایتەختێ كۆمارێ گورجستان (جورجیا).
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قەیســەرێ ڕووســیا كۆمبــوون و ل ســەر دامەزراندنــا دەولەتــەكا فیــدراال پێكهــاىت
ژ كــورد و ئەرمــەن و ئاشــۆرییان ئاخفــن ،هنارتیــێ ڕووســیا پەیامنــا پشــتەڤانی و

هاریكارییــا هەتــا رزگاریــێ ژ دەســتەالتێ ئۆســاىن دا وان .هــەژى یــە ل ڤێــرێ
بێــژم ســێرگیێ الڤــرۆف وەزیــرێ دەرڤــە یــێ رۆســیا دەمــێ ل  7ى ئۆكتۆبــەرا  2019ێ

ســەرەدانا هەرێــا كوردســتانێ كــرى ،ل باژێــرێ هەولێــرێ گۆتــە مــن :ل دووڤ

بەلگەنامەیێــن (دیكیۆمێنتێــن) ڕۆســیا كەســەك ژ مالباتــا بــارزاىن مــەرەم پــێ
شــێخ عەبدولســەالم بــوو ســەرەدانا ڕۆســیا كریــە و قەیســەرێ ڕۆســیا  8دیتیــە.

ئــەڤ زانیــارى یــە بــۆ مــن یــا نــوو بــوو ،چونــى هەتــا وى دەمــى مــە وەســان

دزاىن كــو شــێخ عەبدولســەالمى تنــێ هنارتیــێ قەیســەرى ل "تبلیــس"ێ
دیتیــە ،بۆیەرێــن پشــتى وێ ســەرەدانێ هاتیــن هەروەســان روودانــا شۆرشــا

ئۆكتۆبــەرا 1917ێ ل ڕۆســیا بیــرۆكا پشــتەڤانیا ڕۆســان بــۆ دامەزراندنــا
دەولەتــەكا ســەربخوە ژ ناڤــر.

پشــتى ژ "تبلیــس"ێ زڤرینەڤــە د پیالنــەكا خیانەتــكارى دا شــێخ عەبدولســەالم و

هەڤالێــن وى هاتنەگرتــن و رادەســتى ئۆســانیان كــرن ،ل بەراهیــێ ئوســانیان

شــێخ عەبدولســەالم بــرە وانــێ و ژ وێــرێ ژى بــرە مووســلێ ،د دەمــەىك دا كــو

تنــێ چەنــد رۆژەك بــوو شــەڕێ جیهانیــێ یەكــەم دەســپێكرى  ،9ل رۆژا 14
 - 8قەیسەرێ ڕووس ،نیكۆالى ئەلەكساندرۆویچ رۆمانۆف یان نیكۆالیێ دووێ 1918 - 1868داوى
قەیسەرێ ڕووسیا ،ژ  1917 -1894حوکمدارى كریە.

 -9ب مهانەیــا كوشــتنا شــازادەیى جێنشــین (ئارشــیدوك فرانــز فێردینانــد )Archduke Franz Ferdinand
ب دەســتێ ئەندامەكــێ گرۆپەكــێ ســەربەخوەیى خــوازێ رسىب ل رۆژا ( ١914/6/28ئیمپراتۆریــێ
نەمســا  -هنگاریــا (ئوتریــش -مەجەرســتان) شــەر دژى رسبیــان راگەهانــد ،رۆژا پاشــر ئیمپراتۆریێــن
ڕووســیا و بریتانیــا ،فرەنســا و پاشــر ئیتالیــا ،پۆرتــەگال و رۆمانیــا پشــتەڤاىن ل سیربســتانێ كــرن ،د
بەرمبــەردا هــەردو دەولەتێــن ئەملانیــا و ئوســاىن كەتنــە د ناڤــا شــەریدا ،د ڤــى شــەریدا كــو ب شــەڕێ
جیهانیــێ یەكــەم د هێتەناڤكــرن پــر ژ دەه ملیــون كــەس هاتنەكوشــن و رۆژا  1918/11/11ب شكەســتنا
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كانوونــا ئێــى 1914ێ شــێخ عەبدولســەالم دگــەل ســێ ژ هەڤالێــن وى هاتنــە
ســێدارەدان.

هــەژى یــە بێــژم پشــتى شــەهیدكرنا شــێخ عەبدولســەالمى شــێخ ئەحمــەدێ

برایــێ وى كــو د ژیــێ  18ســالیێ دا بــوو ســەرۆكاتیا بارزانییــان گرتــە دەســت،

ئەڤــە د دەمــەىك دا بــوو كــو لەشــكەرێ ئینگلیــزى یــى پشــكدار د شــەڕێ جیهــاىن

دا دەســت ب داگیركرنــا ئاخــا عێراقــێ كربــوو و بــەرەف دەڤەرێــن دى یێــن
عێراقــێ و باشــوورێ كوردســتانێ دهــات .بــەرى شــەڕێ جیهــاىن ب داوى بێــت

دەســتهەالتدارێن هەڤپەیامنــان زنجیــرەكا پێكهاتنــان د ناڤبــەرا خــوە دا مۆركــرن،
ئەڤــە ژى بــۆ وێ مەرەمــێ بــوون كا دێ چــاوا سەرپەرشــتیێ ل ســەر دەڤەرێــن

ئۆســاىن كــەن و كیــژ هێــزا هەڤپەیامنــان دێ دەســت ب ســەر كیــژ پشــكێ ژ

ئیمپراتۆرییــا شكەســتى یــا ئۆســاىن دا گریــت.

هــەر د ڤــى چوارچووڤــێ دا و ب مەرەمــا لێكڤەكرنــا دەڤەرێــن ل ژێــر

دەســتهەالتا ئوســانیان ،مــارك ســایكس دیپلۆماتــكارێ بریتــاىن و فەرەنســوا
جــۆرج پیكــۆ دیپلۆماتــكارێ فرەنــى ل بەیرووتــێ پشــتى پێكهاتنــەكا دوئالیــى و

گۆهارتنــا نامەیــان دگــەل ســێرگێیى ســازانۆف وەزیــرێ دەرڤــە یــێ ڕۆســیا
ل باژێــرێ (سانپیتەرســبۆرگ)ێ ڕۆســیا كۆمبــوون و بریــار دان ل دووڤ وێ
پێكهاتنــا مــارك ســایكس و فرەنســوا پیكــۆى بەرهەڤكــرى ئاخــا ژێــر دەســتهەالتا

ئۆســاىن دابــەش بكــەن .ب ڤــى رەنگــى دەولەتێــن هەڤپەیــان ل رۆژا 16ى

گوالنــا 1916ێ پێكهاتنــا وان ل ژێــر ناڤــێ پێكهاتنــا (ســایكس  -پیکــۆ) بــۆ

دابەشــكرنا دەولەتــا ئۆســاىن ئیمــزا كــر .د وێ پێكهاتنــێ دا بریــار دابــوون
دەڤەرێــن ئــەرزەرۆم ،ترابــزۆن ،وان و ئەرمەنســتانا ئۆســاىن بدەنــە ڕۆســیا
بەرۆكا ئەملانیا و (نەمسا  -هنگاریا) و ئیمپراتۆریا ئوسامىن شەر ب داویهات.
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قەیســەرى  ،10فرەنســا ژى هەرێمێــن ســووریێ و لوبنانــێ وەرگریــت و عێــراق و

ئــوردن و فەلەســتین ژى ببنــە پشــكا ئینگلیــزان.

د ڤــێ دابەشــكرنێ دا كوردســتانا پێشــر ل ژێــر دەســتهەالتا ئۆســانیان

كرنــە ســێ پشــك ،پشــكا مــەزن ژ ئــاخ و نەتەوەیــا كــورد وەك خــوە هێالنــە ل ژێــر

دەســتێ تــوركان ،دو پشــكێن دى ژى بێــى رازیبوونــا خەلكــێ وان دانــە دگــەل

دەولەتێــن عێراقــێ و ســوریێ كــو هێــژ نەهاتبوونــە دامەزرانــدن.

ل نیســانا 1920ێ هێزێــن هەڤپەیــان د كۆمبوونەكــێ دا ل باژێــرێ (ســان

ریمۆ) 11پێكهاتنــەك ل ســەر چاوانییــا دابەشــكرنا رۆژهەالتــا ناڤیــن پێكهاتــن ،پشــتى
بەرهەڤكــرن و دارشــتنا رەشنڤیســێ پێكهاتنــێ ب شــێوەیەكێ نڤیســى دانــە

ســولتانێ ئوســاىن ،ل داویــێ ژى ل 10ى تەباخــا 1920ێ ل گونــدێ ســیڤەرێ

نێزیــى پاریســێ پەیامنــا ئاشــتیێ د ناڤبــەرا هەڤپەیامنــان و نوونــەرێ دەولەتــا
ئۆســاىن هاتــە مۆركــرن و شــام (لبنــان و ســووریا) ،عێــراق ،ئــوردن و ئەزمیــر ژ

دەولەتــا ئوســاىن جــودا كــرن.

 - 10ل ئۆكتۆبــەرا  1917كۆمونیســتێن ڕووســیا داوى ب دەســتەالتێ قەیســەرى ل ڕووســیا ئینــا و خــوە
ژ وێ پێكهاتنــێ ڤەكێشــان و رۆژا  1917/11/17دەقــێ پێكهاتنــا هەتــا وى دەمــى نهێنــى د رۆژنامەیێــن
پراڤــدا و ئیزۆســتیا دا بەالڤكــرن و پشــتى ســێ رۆژان د رۆژنامەیــا گاردییــەن منجیســتێر دا ناڤــرۆىك
پێكهاتنــێ هاتەبەالڤكــرن.
 - 11ئــەڤ كۆمبوونــە ل نیســانا 1920ێ د ناڤبــەرا بریتانیــا و فرەنســا وەالتێــن یەكگرتیێــن ئەمریــكا

دەربــارەى رەوشــا وەالتێــن عــەرەىب هاتیــە گرێــدان ،ل دووڤ وێ پێكهاتنــا نهێنیــا پێشــر د ناڤبــەرا

>

بریتانیــا و فرەنســا هاتیەكــرن ویالیەتــا مووســلێ ببــوو پشــكا فرەنســایێ ،بەلــێ د ڤــێ كۆمبوونێــدا فرەنســا

دەســت ژ ویالیەتــا مووســل بــەردا بــۆ بریتانیــا ،كارێ رێڤەبرنــا عێراقــێ و فەلەســتینێ دانــە بریتانیــا ب

مەرجەكــێ پەیامنــا بلفــۆرى بجــه بینیــت ،ســوریا لبنــان ژى دا ژێــر دەســتەالتێ فرەنســا( .ســان ریمــۆ

باژێرەكــە ل وەالتــێ ئیتالیــا).
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پەیامنــا ســیڤەر ل  10تەباخــا 1920ێ هاتــە مۆركــرن و پشــكەك ژێ بــۆ گەلــێ
كــورد تەرخــان كربــوون كــو ب كوردســتان هاتبــوو نیاســین ،د بەنــدا 64ێ ژ
پەیامنــا ســیڤەر دا هاتبــوو گۆتــن:

" د دەمــێ ســالەكێ دا پشــتى ڤــێ پەیامنــێ ،ئەگــەر ئــەو
كوردێــن دەڤەرێــن د بەنــدا 62ێــدا ئامــاژە پــێ هاتییەكــرن
داخــوازا ســەرخوەبوونێ ژ كۆمــا مللەتــان (عصبــە االمــم)
بكــەن و هەكــە زۆربــەى كــوردان ســەملاند كــو وان دڤێــت
ســەربخوە بــن و كۆمــا مللەتــان ئــەو چەنــد پەژرانــد ،كــورد
12
هــەژى ســەرخوەبوونێ نــە".

 -12مەسعود بارزاىن ،ژێدەرێ بەرێ ،بپ .62
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دامەزراندنا دەولەتا عێراقێ
هەرێــا باشــوورێ كوردســتانێ كــو ویالیەتــا مووســل ب خــوە ڤــە گرتبــوو

دگــەل پشــكەكا زۆر ژ باكــوورێ كوردســتانێ دكەتنــە د نــاڤ نەخشــەیێ پەیامنــا

ســیڤەر دا ،پشــتى پەیامنــا ناڤــرى ل دووڤ داخــوازا وینســتۆن چەرچیــل

وەزیــرێ موســتەعمەراتێن (كۆلۆنیێــن) بریتــاىن و بەرپرســێ كاروبارێــن
عێراقــێ كۆنگرەیــێ قاهیــرە ل ســاال 1921ێ هاتەگرێــدان .د وى كۆنگــرەى دا
بریــار هاتــەدان شاهنشــینا (مەملەكەتــێ) عێراقــێ بێتــە دامەزرانــدن و ل دووڤ

چوارچوڤــێ سیاســەتا بریتانیــا ل رۆژهەالتــا ناڤیــن میــر فەیســەل كــورێ

حســێنێ شــەریفێ مەكەهــێ وەك شــاهێ عێراقــێ دەسنیشــانكرن ،گومــان تێــدا

نینــە ئەڤــە بێــى ل بەرچــاڤ وەرگرتنــا تایبەمتەندیێــن گــەل و نەتەوەیێــن ڤــێ
دەڤــەرا ئالــۆزا پــڕى كێشــە و ئاریشــە بــوو ،وان بنیاتــێ دەولەتەكــێ دانــا كــو
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ســەرێ سەدســاالنە تەناهــى ب خــوە ڤــە نەدیتیــە 13 .پشــتى وى كۆنگــرەى ئانكــو
(كۆنگرەیــێ قاهیــرە) مەلــك فەیســەلێ شــاهێ عێراقــێ د دو نامەیــان دا داخــواز

ژ مەندووبــێ ســامیێ بریتانیــا ل عێراقــێ كربــوو ،كوردســتانێ بێخنــە ســەر

عێراقــێ( ،وینســتۆن چەرچیــل)ێ وەزیــرێ كۆلۆنیێــن بڕیتــاىن یــێ وى دەمــى

د بەرســڤێ دا گۆتبوویــێ:

"مــە پەیامنــا دەولەتەكــێ دایــە تــە نــە یــا ئیمپراتۆریەكــێ!...
كــورد ب خــوە نەتەوەكــن و خــوەدى جوگرافیــا خــوە نــە و
زنجیــرا چیایــێ حەمریــن ســنوورێ وانــە"
ل دووڤ ڤــێ بریــارا ل مەهــا حەزیرانــا ١٩٢٠ێ ب پاپــۆرەكا ئینگلیــزى
فەیســەل ژ مەكەهــێ ئینانــە بــەرسا و رۆژا 23ێ تەباخــا 1921ێ ئــەو كرنــە
شــاهێ عێراقــێ.
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ل رۆژا 1ى چریــا ئێكــێ 1922ێ سیســتەمێ ســولتانیێ ئوســاىن گۆهارتــن و

كرنــە سیســتەمێ كۆمــارى و مســتەفا كەمــال وەك ســەرۆك كۆمــار هاتــە
دەسنیشــانكرن ،پشــتى ڤــێ بویــەرێ و ژ بــۆ بنەجهكــرن و بهێزئێخســتنا

كۆمــارا نــوو دامەزرانــدى داخــواز ژ هەڤپەیامنــان كــر بزڤرنەڤــە ســەر مێــزا
دانوســتاندنان ،د ناڤبــەرا  14چریــا یەكــەم  1922و  23حوزرەیرانــا 1923ێ

نوونەرێــن بریتانیــا ،فرەنســا ،ئەمریــكا ،ڕۆســیا ،ژاپــۆن ،رۆمانیــا ،توركیــا و

چەنــد وەالتێــن دى چەندیــن جــاران ل باژێــرێ (لــۆزان)ێ ل ســویرسایێ
كۆمبــوون و بــۆ جــارا داویــێ ل ســەر پەیامنــا (لــۆزان)ێ پێكهاتــن و پەیامنــا

-13كــورد و تــورك و عەرەب ،سیســیل جۆن ئیدمۆندس ،وەرگێراىن حامــد گەوهەرى ،ناوەندى ئاویەر بۆ
چاپ و باڵوكردنەوە.
 -14سیسیل جۆن ئیدمۆندس ،هەمان ژێدەر ،ل .155
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(ســیڤەر) هەلوەشــاندن و هیڤــى و ئومێدێــن گەلــێ كــورد كــو بگەهنــە مافــێ خــوە

یــێ رەوا و ســەرخوەبوونێ راوەســتاندن.

15

د برگەیــا دووێ ژ بەندا ســیێ یا پەیامن (لــۆزان)ێ دا هاتییە:
" ئەگــەر هەتــا نــەه مەهــان ژ ڤــێ پەیامنامەیــێ ناكۆكیێــن
ســنوورى د ناڤبــەرا توركیــا و عێراقــێ روودان و بریتانیــا و
توركیــا نەشــیان ب رێیــەك ئاشــتى چارەســەرییەكێ ژێــرا ببینــن،
16
ئــەڤ كێشــەیە دێ چیتــە بەرســنگێ جڤاتــا كۆمــا مللەتــان".
ڤــان دانوســتاندنا ب بیرئانینــەكا (یاداشــتەكا) بریتانیــا ل ژێــر چاڤدێریــا ســێر

(پێــرىس كــۆك) و (ڕ .ف .جاردیــن) جێگــرێ ئیــدارى ل پارێزگەهــا مووســلێ ل رۆژا 19

گوالنــا 1925ێ دەســپێكر ،بەلــێ یــا بــێ ئەنجــام بــوو ،لەومــا ل رۆژا  30ئەیلوولــێ

1924ێ كۆمــا مللەتــان ئــەڤ ئەركــە كــرە خەمــا خــوە و كۆمیتــەكا نێڤدەولــەىت ژ
نوونەرێــن ســوید ،هەنگاریــا ،بەلژیــكا ،ئیتالیــا و ســویس بــۆ نڤیســینا رەشنڤیســێ

پرۆتۆكۆلــێ پێكئینــا 17.كۆمیتەیــا چارەســەركرنا ئاریشــەیا ســنوورێ ناڤبــەرا

عێراقــێ و توركیــا ل رۆژا  16كانوونا دووێ ١٩٢٥ێ گەهشــتە بەغدا و پشــتی ماوەیەکی
چــوو مووســلێ ،دەمــێ دو مەهــان ل وان دەڤــەران گەریــان یێــن ئاریشــە و

 -15ل  24تیرمەهــا  1923پەیامنــا (ســیڤەر) هەلوەشــاندن و پەیامنــا (لــۆزان) شــوونا وێ گــرت ،ل دووڤ
پەیامنــا (لــۆزان) هەمــوو وەالتــێ توركیــا بــۆ وێ مــا و ئامــاژە ب چ مافەكــێ كــوردان نەهاتییەكــرن ،تنــێ
ئامــاژەك ب خێرخوازیــا هەڤپەیامنــان بەرامبــەر هەمــوو كەمینەیێــن نــاڤ توركیــا هاتیەكــرن.
-16مەسعود بارزاىن ،ژێدەرێ بەرێ ،ل .12
 -17ئەندامێن كۆمێتەیێ پێكهاتبوون ژ ئەینار ئاف ویرسێن  Einar af wirsenژ سویدێ ،كۆنت پاول Cont
 paul Telckiتلىك ژ هەنگاریا ،كۆلۆنێل ئەى پاولس  A. Pauliژ بەلژیكا ،سینیۆر ڕۆدۆلۆ Signor Roddolo
ژ ئیتالیا ،كۆنت هۆراسدوپرتالن  Count Horacede Portalesژ سویرسا.
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ناكــۆىك ل ســەر هــەى و دانوســتاندن دگــەل خەلكــێ وان دەڤــەران كــرى و د ئەنجــام
دا راپۆرتــەك بەرهــەڤ كــرى و ئاراســتەى كۆمــا مللەتــان كــرى ،د راپۆرتــێ دا خواســن
دەڤەرێــن دكەڤنــە ژێــر هێــا برۆكســل 18بدەنــە عێراقــێ ،ب مەرجــێ عێــراق بــۆ دەمــێ
بیســت و پێنــج ســاالن مبینتــە ل ژێــر دەســتەالتێ بریتانیــا و حكومەتــا نوودامەزراندیــا
عێراقــێ بەرژەوەندیێــن كــوردان د رێڤەبرنــا كاروبارێــن خــوە دا بپارێزیــت و زمانــێ

كــوردى د خواندنــێ و ئیــدارە و دادگەهــان دا ببیتــە زمانــێ رەســمى.

ل دووڤ وێ راپۆرتــێ پرانییــا ئــەو خەلكــێ پرســیار ژێ هاتییەكــرن (ژ كــوردان)،

د وێ بــاوەرێ دا بــوو ل شــوونا هنــدێ بزڤرنەڤــە ژێــر دەســتهەالتا تــوركان بچنــە

دگــەل عێراقــێ و دگــەل عێراقــێ بژیــن .د ڤــێ راپرســیێ دا تنــێ دو ژێگرتــن دابوونــە

خەلكــێ دەڤەرێــن كوردســتانێ ئــەو ژى (مــان دگــەل توركیــا یــان چوونــە دگــەل
عێراقــێ) ،مەرەمــا وان ژ ڤــێ راپرســیێ ســەربەخوەیى نەبــوو .كۆمــا مللەتــان ئــەو
پــرۆژە پەژرانــد ،لــێ ئــەو مەرجێــن ئامــاژە ب پاراســتنا بەرژەوەندیێــن كــوردان دكــەن

چ جــاران بجــه نەهاتــن و ئــەو دەولەتــا نــوو دامەزرانــدى ل ســەر بنیاتــێ هەڤپشــكیا
كــورد و عەرەبــان ،هەپشــكیا كــوردان بــن پــێ كــر.

كــوردان ویالیەتــا مووســل ژ دەســت تــوركان رزگار كــر ،ئــەرێ ئەڤــە مایــە ل
بیــرا عەرەبــان ،هــەروەك سیســیل جــى ئیدمۆنــز نوونــەرێ (مەندوبــێ) بریتــاىن
د پەرتــووكا خــوە (كــور و تــورك و عــەرەب)دا ئامــاژە ب ڤــێ چەنــدێ دكــەت
كــو "ئــەرێ حكومەتــا عێراقــێ دكاریــت بەرامبــەرى ڤــێ چەنــدێ سیاســەتەكا
 - 18هێــا برۆكســل :پشــتى مۆركرنــا پەیامنــا (لــۆزان) ب مەرەمــا دەسنیشــانكرنا ســنوورێ ناڤبــەرا توركیــا و

عێراقــێ كۆمــا مللەتــان ل پرۆكســل كۆمیتەیــەك پێكئینــا ،پشــتى وێ كۆمیتەیــێ كۆمــا مللەتــان كۆمیتەیــەكا

دى یــا پێكهــاىت ژ ســێ ئەندامــان ب ناڤێــن :ئەینــار ئــاف ویرســێن  Einar af wirsenژ ســویدێ ،كۆنــت پــاول

 Cont paul Telckiتلــى ژ هەنگاریــا ،كۆلۆنێــل ئــەى پاولــس  A. Pauliژ بەلژیــكا ،كارێ ڤــێ كۆمتەیــێ ڤەكۆلین
بــوو ل ســەر كێشــەیا ســنوورى یــا ناڤبــەرا توركیــا و عێراقــێ.
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دووربینانــە و دلفرەهــى بەرامبــەرى كــوردان بگریتــە بــەر؟"  19بەلــێ هنــدى ئــەم
وان بوویــەر و كارەســاتان دبینیــن یێــن دەولەتــا عێراقــێ ب ســەرێ كــوردان
ئینایــن گرۆڤــێ وێ راســتیێ نــە كــو عەرەبــان چاكیــا كــوردان ژبیــر كــر.
د پێڤاژۆیــا ڤــێ شــەرەنیخێ دا ،بــەرى وێ شــێخ مەحمــوودێ حەفیــد ســاال

1919ێ دژى دەســتەالتدارییا ئینگلیــزان و ب مەرەمــا گرەنتیكرنــا مافێــن ژ دەســت

دەركەتیێــن خەلكــێ كوردســتانێ د دەولەتــا نــوو دامەزرانــدى دا ل ســلێامنیێ

ســەرهلدان كــر و دەولەتــا كوردســتانێ راگەهانــد ،شــێخ ئەحمــەدێ بــارزاىن
د نامەیەكــێ دا داخــواز ژ سەرۆكعەشــیرەتێن كــوردان كــر پشــتەڤانیێ ل شــێخ
مەحمــوودى بكــەن ،وى ب خــوە ژى هێــزەكا چەكــدارى ب ســەرۆكاتییا مســتەفا

بــارزاىن ژ بــۆ پشــتەڤانیا شۆرشــا شــێخ مەحمــوودى هنارتــە دەڤــەرا ســلێامنیێ،
هێزێــن مســتەفا بــارزاىن د دو هێــان (رێــكان)را هێــا بالــەك 20و دۆڵــى بیــاو 21رە بــۆ

هاریكارییــا شــێخ مەحمــوودى كەتــە رێ ،هــەردو هێــز پشــتى ژ چەندیــن كەمینــان
دەربــاز بوویــن گەهشــتنە دۆرێــن ســلێامنیێ ،بەلــێ بزاڤێــن وان د بــێ ئەنجــام

بــوون ،ژبەركــو هەتــا ئــەو گەهشــتین ئینگلیــزان ب هێرشــێن ئاســاىن و بەژایــى
(زەمینــى) دەولەتــا راگەهاندییــا شــێخ مەحمــوودى ژناڤرببــوو ،شــێخ مەحمــوود ب
خــوە ژى بڕینــدار بــوو و ل گەلیــێ بازیــان (دەربەنــدى بازیــان) ب دیــى كەتــە

دەســتێ ئینگلیــزان وان ژى رسگــۆىن هندســتانێ كــر ،بەلــێ پــاىش ل ژێــر فشــارا

خەلــى ل ســاال 1922ێ ئینگلیــز ناچاربــوون شــێخ مەحمــوودى بزڤرینتەڤــە
ســلێامنیێ.

 -19كورد ترك عرب .ىس جى ادمونز ،ترجمة جرجيس فتح الله ،دار ێراس للطباعة و النرش اربيل ،2012
ص .574
 - 20ئەودەڤەر كەتیە باكوورێ ڕەواندزێ ل سەر رێكا هاملتۆىن هەتا دگە هیتە گوندێ رایات.
 - 21دۆڵى بیاو پشكەكە ژ دەڤەرا سۆرچى ،كەتیە رۆژهەالتێ بارزان ،رێكا خەلیفان  -بارزان د ڤێ دەڤەرێرا
دەرباز دبیت.
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پشــتى كــو ویالیەتــا مووســل یــا پرانییــا خەلكــێ وێ كــورد دگــەل عێراقــێ

هاتییــە گرێــدان ،ل ســاال 1925ێ یەكەمیــن دەســتوور بــۆ دەولەتــا نــوو

دامەزراندیــا عێراقــێ یــێ كــو ب دەســتووێ ســەردەمێ شــاهى (مەلــى) دهێتــە

نیاســین هاتەدانــان ،بڕیتانیــا بزاڤێــن خــوە بــۆ بهێزكــرن و ســەروبەركرنا دەولەتــا
نــوو یــا عێراقــێ بەرفرەهــر كــرن ،بــۆ ڤــێ مەرەمــێ دو بزاڤێــن (تەڤگەرێــن)
رزگاریخوازێــن كــوردى ل ســالێن  1931و  1932ب رێبەرییــا شــێخ ئەحمــەدێ

بــارزاىن و ســالێن  1946 - 1943ب رێبەرییــا مــەال مســتەفایێ بــارزاىن ب

بۆمبایێــن فرۆكەیێــن جەنگــى یێــن ئینگلیــزان و هێــزا بەژایــى یــا لەشــكەرێ
عێراقــێ و ب هاریكارییــا جاشــێن خوەجهــى شــكاندن و شــەرڤانێن بــارزاىن
ل 11ى چریــا ئێكــێ 1945ێ ناچاركــرن ب ژن و زارۆیێــن خــوە ڤــە د رێكێــن

چیایــى یێــن ســەخت دا خــوە بگەهیننــە دەڤەرێــن شــنۆ و مەرگــەوەرێ ل كوردســتانا

ئیرانــێ.

22

مــن ئــەڤ پێشــەكیا دیــرۆىك بەرچاڤكــر دا وێ راســتیێ دیاركــەم كــو مخابــن

پرانییــا عێراقیــان ب سیاســەمتەدارێن وان ڤــە وێ راســتییا دیــرۆىك نزانــن ئەگــەر

بزانــن ژى دەمــێ ئاخفــن ل ســەر مافــێ گەلــێ كــورد دهێنەكــرن وێ دیرۆكــێ
ژبیردكــەن و ب پشــت گــۆه ڤــە دهاڤێــژن ،دۆزا كــوردان پێشــیا دامەزراندنــا عێراقــێ

هەبــوو ،بــەرى كــو عێــراق ژ ئالیــێ ئینگلیــزان ڤــە بێتــە دامــەزرادن و شــاهەك بــۆ
بێتــە دانــان كــورد د ڤــێ دەڤــەرێ دا كــو پاشــر ب عێــراق هاتییــە ناڤكــرن خــودان

جیوگرافیــا خــوە بــوون ،هــەر وەســان د شــەرنیخا د ناڤبــەرا هێزێــن هەرێامیــەىت و
خوەجهــى دا مافێــن كــوردان هاتینــە بنپێكــرن.

 -22پشتى راگەهاندنا كۆمارێ كوردستانێ ل مەهابادێ رۆژا  ،1946/1/22ب پێكهاتن دگەل پێشەوا قازى

محەمەد بارزاىن ب سەرۆكاتیا مستەفا بارزاىن وەك پێشمەرگە پشكدارى د بەرگریێ ژ كۆمارێ كوردستان كر.
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شــۆرش و بزاڤێــن ئازادیخوازێــن كوردســتانا عێراقــێ ل ســەردەمێ شــاهینى

(مەلــى) گرۆڤــێ وێ راســتیێ نــە كــو كــوردان رەوشــا نــوو یــا عێراقــێ نــە پەژراندیــە و

بــەردەوام دژى بزاڤێــن حكومەتــا عێراقــێ بــۆ پەراوێزكرنــا كــوردان و ئاســمیلەكرنا
وان راوەســتیاینە ،حكومەتــا عێراقــێ د وى دەمــى دا هەڤپشــكییا كــورد و عەرەبــان

بــن پێكــر و ئــەو پەیامنێــن ل دەســپێكا دامەزراندنــا دەولەتــا عێراقــێ بــۆ پاراســتنا

بەرژەوەندیێــن كــوردان دایــن و د پرۆژەیــێ كۆمیتەیــا (كۆمــا مللەتــان)دا ژى
ئامــاژە پــێ هاتییەكــرن هــەر هەمــوو ب پشــتگۆهڤە هاڤێتینــە .دگــەل ڤــێ چەنــدێ

ئەگــەر د قوناغەكــێ دا حكومەتــا عێراقــێ ب هاریكارییــا ئینگلیــزان بــۆ دەمــەىك
شــیا بیــت شۆرشــێن كــوردى ڤەمرینیــت ،بەلــێ بــەردەوام شــۆرش و ســەرهلدانێن
كــوردان ب هێــز و مۆرالــەكا مەزنــر دەســت پێكریەڤــە .دەلیڤەیــا ئاڤاكرنــا دەولەتــا

عێراقــێ ل ســەر بنەمایــێ هەڤپشــكییا كــورد و عەرەبــان ل ســەردەمێ شــاهینى
(مەلــى) ژ دەســت چــوو ،بەلــێ پرســیار ئــەوە ئــەرێ د دەلیڤەیێــن دى مفــا ژ وان

شاشــییان هاتــە وەرگرتــن دا كــو كــورد بــكارن ب تەناهــى و ئارامــى د ناڤــا دەولەتــا

عێراقــێ دا بژیــن؟
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شۆرشا ئەیلوولێ
شۆرشــا  14تیرمەهــا 1958ێ ل عێراقــێ وەرچەرخــان و دەلیڤــەكا نــوو بــوو ،پشــتى

ســەركەتنا شۆرشــێ جەنابــێ بارزانیــێ نەمــر و هەڤالێــن وى ژ یەكێتیــا ســوڤیەىت یــا
جــاران زڤرینەڤــە عێراقــێ .شۆرشــا  14تیرمەهــێ رەوشــەكا تــازە و دەلیڤــەكا نووتــر ئینــا
پێــش دا كــو دەولەتــا عێراقــێ ســەرژنوو بێتەڤــە دارشــن و هەمــوو پێكهاتێــن عێراقــێ و
وەالتیێــن وێ بــكارن ب تەناهــى و ئارامــى ل ژێــر ســیبەرا دەولەتــەكا هەڤچــەرخ بژیــن،

د دەســتوورێ عێراقــێ یــێ نــوو دا ب ئاشــكرایى بــاوەرى ئینایــە كــو كــورد و عــەرەب

هەڤپشــكن د ڤــێ دەولەتــێ دا و دەســتوور دێ مافێــن نەتەوەیــى گەرەنتــى كــەت ،بەلــێ

مخابــن ل ژێــر بانــدۆرا خەلكــێ شــۆفێنى و دەلیڤەپەرســت جــارەكا دى مافێــن كــوردان

ب پشــتگۆهڤە هاڤێــن ،پشــتى دو ســال و نیڤــان ژ ســەركەتنا شۆرشــا  14تیرمەهــێ،

كوردســتان جــارەكا دى كەتــە ژێــر تــۆپ و بۆمبایێــن فرۆكەیێــن عێراقــێ و شۆرشــا كوردان
ل  11ئەیلوولــێ 1961ێ دەســپێكر.
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شۆرشــا ئەیلوولــێ شۆرشــەكا كوردســتاىن و د هەمــان دەم دا شۆرشــەكا عێراقــى بــوو،

درۆشــمێ شۆرشــێ دیموكــراىس بــۆ عێراقــێ و ئۆتۆنۆمــى بــۆ كوردســتانێ بــوو ،شۆرشــا

ئەیلوولــێ ببــوو پەناگەهــەكا تەنــا و ئــارام بــۆ هەمــى خەباتــكار و ئازادیخوازێــن عێراقــێ،
ب درێژییــا ســالێن شۆرشــێ تنــێ جارەكــێ ژى شۆرشــێ كریارێــن تیــرۆر و خوونرێتنــێ

بەرامبــەرى خەلكــێ ســڤیل نەكرینــە ،هەمــوو بــزاڤ و رێنامیێــن جەنابــێ بــارزاىن ئــەو
بــوون د قوناغێــن شــەرى و ئاگربەســتێ دا و قوناغێــن نــە شــەر و نــە ئاشــتى دا رێــك ل

شــەرى خویرنێتنــێ بێتەگرتــن.

ب درێژییــا شۆرشــا ئەیلوولــێ چەنــد جــاران بهەڤــرا روونشــن و دان و ســتاندن

دگــەل دەســتەالتدارێن وى دەمــێ یێــن عێراقــێ هاتنەكــرن ،پشــتى كودەتایــا
بەعســییان دژى عەبدولكەریــم قاســمى بــۆ دەمــێ چــوار مەهــان شــەر د ناڤبــەرا

شۆرشــێ و حكومەتــێ دا راوەســتیا ،شۆرشــێ و حكومەتــا وى دەمــى دانوســتاندن
كــرن ،بەلــێ ئارمانجــا بەعســییان ژ دانوســتاندنان مفــا وەرگرتــن بــوو ژ دەمــى هەتــا

جهــێ پــێ خــوە قاییــم دكــەن ،وان بــاوەرى ب چارەیــا كێشــەیان نەبــوو ،لەومــا دەمــێ
ســەروبەرێ وان باشــر بــووى ل ســووریا ژى كودەتــا كــرن و هەســت ب وێ چەنــدێ
كــرن كــو ئــەو یێــن بهێــز بوویــن ،ل مەهــا خزیرانــا وێ ســالێ ســەفەربەر و شــەڕێ

سەرانســەرى دژى كــوردان دەســپێكر.

ل چریــا دووێ  1963عەبدولســەالم عــارىف كودەتــا كــر و بەعــى ژ دەســتەالتێ

دووركــرن ،پشــتى چەنــد مەهــەكان ل  10شــباتا 1964ێ پێكهاتنــەك د ناڤبــەرا بارزانیێ
نەمــر و عەبدولســەالم عــارىف هاتــە ئیمــزا كــرن و د ڤــێ پێكهاتنــێ دا بریــار ل ســەر
چەنــد خالــەكان دان ،ژ وان خــاالن :بــاوەرى ئینــان ب مافێــن نەتەوەیێــن گەلــێ كــورد،

لــێ هێــژ ســالەك ب ســەرڤە نەچوویــى جــارەكا دى شــەر ل ســەر خەلكــێ كوردســتانێ
ســەپاندەڤە ،ئەڤــە د دەمــەىك دا بــوو كــو هەمــى بــزاڤ و تەڤگەرێــن جەنابــێ بــارزاىن و
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ســەركردایەتییا شۆرشــێ ژبــۆ وێ چەنــدێ بــوون نەهێلــن شــەر دوبــارە ببیتەڤــە،
ل ســاال 1965ێ حكومەتــا عێراقــێ هەمــوو شــیان و هێــزا خــوە یــا لەشــكەرى ژ بــۆ

ژناڤربنــا شۆرشــا ئەیلوولــێ تەرخانكــرن.

شــەڕێن مــەزن ل چیایێــن ســەفین و پیرەمەگــرون و بــەىن حەریــر و هندریــن و

دەڤەرێــن رانیــە و قــەالدزێ و رەوانــدزێ روودان ،د ڤــان شــەران دا حكومەتــا عێراقــێ

سیاســەتا خاكــێ ســۆىت و تێكدانــا ژێرخانــا ئابــوورى یــا كوردســتانێ گرتەبــەر،
ئــەڤ ســتەمكارى و ســەپاندنا شــەڕى و مشــەختكرنا خەلكــێ كوردســتانێ بوونــە
ئەگــەر بارزانیــێ نەمــر ل 1ى كانوونــا دووێ 1966ێ پەیامەكــێ بــۆ نەتەوەیێــن هەڤگــرىت

بنێریــت و دوێ پەیامــێ دا داخــوازێ ژ نەتەوەیێــن هەڤگــرىت بكــەت كــو ئــەو كۆمیتەیــەكا
تایبــەت بهنێرنــە كوردســتانێ داكــو ژ نێزیــك ڤــە زۆمل و وێــراىن و كاڤلكرنــێ ببینــن یــا
دەســتەالتدارێن عێراقــێ دەرهەقــێ خەلكــێ كوردســتانێ دكــەن.

ئــەو بــوو ل مەهــا نیســانا 1966ێ عەبدولســەالم عارفــێ ســەرۆك كۆمــار د بوویــەرا

هێلیكۆپتــەرێ دا ســۆت و گیانــێ خــوە ژ دەســت دا ،برایــێ وى عەبدولرەحــان عــارىف

شــوونا وى گــرت .پێــى كــو عەبدولســەالم مبریــت پالنــەك سەرانســەرى بــۆ
هێرشــا ل ســەر كوردســتانێ بەرهــەڤ كربــوو ،وەزیــرێ بەرگریــا عێراقــێ عەبدولعەزیــز

عوقەیــى ئــەو پــان ب ناڤــێ (توكلــت عــى اللــه) نــاڤ كربــوو .ئامانــج ژ ڤــێ پالنــێ
ژناڤربنــا شۆرشــا كوردســتانێ بــوو ،د داســتانا (هەندرێــن) و (زۆزك)دا ل 12ى گوالنــا
1966ێ د شــەرەكێ قارەمانانــە دا پێشــمەرگەیێن كوردســتانێ ئــەو پــان شــكاند ،ب
شــكاندنا وێ پالنــێ دربەكــێ گرانــێ لەشــكەرى ب حكومەتــا عێراقــێ شكەســت ،پشــتى

وێ شكەســتنا مــەزن حكومەتــا عێراقــێ داخــوازا دانوســتاندنان كــر و بەرهەڤییــا

خــوە دیــار كــر ب دانوســتاندنێن ئاشــتیانە هەمــوو كێشــەیێن خــوە دگــەل خەلكــێ
كوردســتانێ چارەســەر بكــەت ،ژ ئەنجامێــن ڤــان دانوســتاندنان بەیاننامەیــا 29
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حزیرانــا 1966ێ د دوازدە برگەیــان دا د ناڤبــەرا ســەركردایەتیا شۆرشــێ و حكومەتــێ

دا هاتــە ئیمزاكــرن .بەلــێ د راســتى دا ئــەو بەیاننامەیــە نــە پێكهاتــن بــوو بەلكــێ رەنگــە

ئاگربەســتەك بــوو ،هەرچەنــدە پشــتى وێ ئاگربەســتێ ب چــوار مەهــان جەنابــێ
بــارزاىن و عەبدولرەحــان عارفــێ ســەرۆك كۆمــارێ عێراقــێ  23هەڤدیتنــەك كــر ،بەلــێ

زێدەگاڤــى و دەســتدرێژكرن بــۆ ســەر مــال و مولكــێ كــوردان و سیاســەتا بعەربەكرنــا
دەڤەرێــن كــوردان د بــەردەوام بــوون.

د دەمــێ دەه ســاالن دا حەفــت كۆدەتــا ل عێراقــێ هاتنەكــرن ،چ ژ وان نەشــیان ئاســایش و

تەناهییــا عێراقــێ بپارێــزن ،كودەتاچــى نەدكاریــن عێراقــێ بــەرەف دیموكراســیێ ببــەن و
مافــێ مرۆڤــى بپارێــزن و باوەرییــا ب مافێــن نەتەوەیێــن كــورد و توركــان و كرســتیانان

بینــن ،هەمــوو كودەتاچــى كەســانێن نــاڤ لەشــكەرى بــوون ،حكومــەت د ناڤبــەرا
ئەفســەرێن لەشــكەرى دا ژ ڤــى دەســتى دچــوو دەســتێ دى ،ب هــزاران مرۆڤێــن بــێ

گونــەه هاتنەكوشــن و ب بهایــێ ســەدان ملیــار دۆالران زیــان گەهشــتنە ئابــوورا عێراقێ،
لــێ كودەتاچــى نەشــیان تنــێ گیانــێ خــوە ژى رزگار بكــەن.

دو ئەگــەر بــۆ وان كودەتایێــن عێراقــێ هەبــوون :ئەگــەرێ ئێكــێ وەالت ژ ئالیــێ

لەشــكەرى ڤــە دهاتــە ب ڕێڤەبــرن و ئــەو حكومــەت حكومەتێن لەشــكەرى بوون ،یــا دووێ
چ رەنگــە گۆرانكارییــەك د سیســتەم و شــێوازێ ب ڕێڤەبرنــا وەالىت دا بجه نەدهــات ،د وان

كودەتایــان دا پــر مفــا ژ ئەزموونــا كودەتایا شــباتا 1963ێ و كەســێن دەســتەالتدار د وێ
حكومەتــێ دا وەردگــرت.

رۆژا  17تیرمەهــا 1968ێ عەبدولــرەزاق نایــف و ئیرباهیــم داوود و ســەعدون غێدان ى

كودەتایــەك ل ســەر عەبدولرەحــان عــارىف كــر ،پشــتى وێ كودەتایــێ ل 30ى تیرمەهــا
 - 23عەبدولرەحامن عارف نە وەك برایێ خوە عەبدولسەالمى بوو ،ئەو ئەهلێ خێرێ و ئاشتیێ بوو ،لێ
دەولەتا كوور ژ وى بهێز تر بوو.
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1968ێ كودەتایــەكا دى ب ســەرۆكاتیا ئەحمــەد حەســەن بەكــر هاتەكــرن و عەبدولرەزاق
نایــف ســوارى فرۆكەكــێ كــرن و ژ عێراقــێ دەرێخســن.

مەزنرتیــن دەســكەفتێ شۆرشــا ئەیلوولــێ پێكهاتنــا 11ى ئــادارا 1970ێ بــوو،

ئــەڤ پێكهاتنــە د ناڤبــەرا بارزانیــێ نەمــر و ســەدام حســێنى دا هاتــە ئیمزاكــرن ،ئــەڤ

پێكهاتنــە پێنگاڤــەك بــوو كــورد برنــە د قوناغــەكا نــوو یــا ســیاىس دا ،كوردێــن ڤێ پشــكا
كوردســتانێ گەهشــتنە هنــدەك ژ مافێــن خــوە یێــن نەتەوەیــى و یاســایى (قانــوىن).

دەولەتــا عێراقــێ ئــەو راســتى پەژرانــد كــو كــورد نەتەوەیــە و ل ســەر خاكــێ خــوە

ژ مافێــن خــوە یێــن رەوا هاتییــە بــێ باهركــرن و زۆردارى و ســتەم لــێ هاتییەكــرن ،ئەڤــە
ژى ســەركەتنەكا مــەزن بــوو بــۆ نەتەوەیــێ كــورد ل هەرچــوار پارچەیێــن كوردســتانێ و

د هەمــان دەم دا ســەركەتنەكا مــەزن بــۆ ســەركردایەتیا شۆرشــێ و پارتییــا دیموكــرات و

پێشــمەرگەیێن قارەمانێــن كوردســتانێ ئەوێــن ژ نیڤــا دلــێ خــوە ب باوەریــەكا موكــم

دگــەل ســەرۆكێ خــوە مســتەفا بــارزاىن راوەســتیاین و ئامادەبــوون بــۆ وێ چەنــدێ
گیانــێ خــوە بكەنــە قوربــان.

پێكهاتنــا 11ێ ئــادارێ گۆهرینــەك دیــرۆىك بــوو د پەیوەندیێــن د ناڤبــەرا گەلــێ

كوردســتانێ و دەولەتــا عێراقــێ دا ،بەلــێ مخابــن حكومەتــا عێراقــێ ب رێ و ئاوایێــن

جــودا جــودا بەردەوامــى دا دژایەتیــا شــۆرش و خەلكــێ كوردســتانێ ،پشــتى چەنــد
مەهــەكان ژ پێكهاتنــێ حكومەتــێ دەســت ب ئێشــاندن و دەرێخســتنا كوردێــن فەیــى

كــر ،پاشــر ب رێــكا پەقاندنــا چەنــد مەالیــەكان ل 29ى ئەیلوولــێ 1971ێ بزاڤــا
تیرۆركرنــا بــارزاىن دان ،ئــەڤ كریــارە بوونــە ئەگــەرێ وێ چەنــدێ بــاوەرى د ناڤبــەرا
شۆرشــا كوردســتانێ و حكومەتــا عێراقــێ دا كێــم ببیــت ،هــەر وەهــا ب بەهانەیێــن

جــودا جــودا حكومەتــێ خــوە ژ بجهئینانا بەندێــن پێكهاتنــا 11ى ئــادارێ و راگەهاندنا
یاســایا (قانونــا) دەڤــەرا ئۆتۆنۆمــى ڤــەددزى ،د هەمــان دەم دا دەســت ب هــەوەكا گرتــن و
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ئەشــكەنجەدانا ئەنــدام و رێكخســتنێن پارتییــا دیموكراتــا كوردســتانێ كــر ،د بەردەوامیا
ڤــێ هــەوێ دا پشــتى 11ى ئــادارا 1974ێ چەنــد ئەندامێن پــارىت ل بەغدا ســێدارەدان

ژ وانــا شــەهید لەیــا قاســم كــو بەرپرســا رێكخســتنێن پارتییــا دیموكراتــا كوردســتانێ

بــوو ل بەغــدا ،یەكــەم كچــا كــورد ژبــەر كارێ سیاســی ژ ئالیــێ حكومەتــا عێراقــێ ل
12ى گوالنــا 1974ێ هاتییــە ســێدارەدان و شــەهید بــوو.

داوى جــار حكومەتــا عێراقــێ ب پشــتەڤانیەكا نێڤدەولــەىت پیالنــەك دژى شۆرشــا

كوردســتانێ ئەنجــام دا و ل ژێــر ناڤــێ پێكهاتنــا جەزائیــرێ دەســت ژ پشــكەك خــاك و

ســەروەریا عێراقــێ بــۆ شــاهێ ئیرانــێ بــەردا و د ئەنجــام دا شۆرشــا ئەیلوولــێ تــووىش

شكەســتنێ بــوو و پێكهاتنــا 11ى ئــادارێ ژى نەهاتــە بجهئینــان.

هــەر چەنــدە ژ ئەنجامــێ شكەســتنا شۆرشــێ ســەدان هــزار خەلكــێ كوردســتانێ

ئــاوارە و مشــەخت بوونــە وەالتێــن دى و د كاودانــەك پــڕ دژوار دا دژیــان ،بەلــێ هــەر

پشــتى ســاال 1975ێ قوناغــەك نــوو د خەباتــا گەلــێ كوردســتانێ دا دەســپێكر ،د ڤــێ

قوناغــێ دا بزاڤــا رزگاریخــوازا كــوردى ل كوردســتانا عێراقــێ بەرفرەهــر لێهــات و پــر

بــەرەف جیهانــا دەرڤــە ڤەبــوو و پەیوەندیێــن كــوردان و ناڤەندێــن جیهــاىن پــر ب پێشــڤە
چــوون ،شــەڕێ هەشــت ســالیێ د ناڤبــەرا عێراقــێ و ئیرانــێ دا هەڤســەنگى و دەلیڤەیێن
دى بــۆ هێــز و ئالیێــن سیاســیێن كوردســتانا عێراقــێ ئینانــە پێــش.
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پیالناجینۆسایدكرن و ئاسمیلەكرنا گەلێ كورد د ناڤ
دەولەتا عێراقێدا
د پرۆســەیەكا دوور و درێــژ دا ئاخــا كوردســتانێ ل ســەر چــوار دەولەتــان هاتــە

لێكڤەكــرن ،هــەروەك ئامــاژە پــێ هاتییەكــرن ل ئــەو پشــكا كەتیــە ســەر ب دەولەتــا

عێراقــێ ڤــە هەڤپشــكییا كــورد و عەرەبــان هاتــە ژێــر پــێ كــرن ،تایبەمتەندیێــن نەتەوەیێن
گەلــێ كــورد بەرچــاڤ نەهاتنەوەرگرتــن .ئــەو زۆمل و زۆردارییــا ل كــوردان هاتییەكــرن

نــە تنــێ مافێــن وان هاتبوونــە ب پشــتگۆهڤە هاڤێــن بەلــى د سەدســالێن چوویــى دا

دەســتەالتدارێن عێراقــێ بەرنامــە و پالنێــن تێــر و تەســەل ب مەرەمــا ژناڤــرن و حەالندنا
گەلــێ كــورد ب جهدئینــان ،ل دووڤ سیاســەتەكا هەمــوو بەرهەڤــى بــۆ هاتینەكــرن و د

قوناغێــن جــودا جــودا دا كار بــۆ وێ چەنــدێ دهاتەكــرن دیمۆگرافیــا دەڤەرێن كوردســتانا
عێراقــێ بگۆهــرن ئــەو دەڤەرێــن د كەڤنرتیــن چەرخێــن دیرۆكــێ دا نەتەوەیــێ كــورد و

هنــدەك پێكهاتێــن دى تێــدا دژیــان.
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یەكەمیــن بزاڤــا ب مەرەمــا گۆهرینــا دیمۆگرافیــا دەڤەرێــن ڤــێ پارچــا كوردســتانێ یــا

كەتیــە د ناڤــا ســنوورێن عێراقــێ دا د چوارچوڤەیــێ سیاســەتا ب زۆرى ڤەگۆهاســتنا
خەلكــێ رەســەنێ وان دەڤــەران ژ ســەر جــه و وارێــن وان و ئاكنجیكرنــا عەرەبــان بــوو

ل شــوونا وان ،هنــدەك دەســتەالتداران ئــەڤ سیاســەتە بــەرى دامەزراندنــا دەولەتــا

عێراقــێ گرتیەبــەر ،د سەدســالییا نوزدەیــێ زایینــى د وى دەمــى دا كــو مەدحــەت پاشــا
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والیــێ بەغــدا بــوو ،هژمــارەكا زۆرا عەشــیرەتێن عــەرەب ل دەشــتێن مەنــدەىل ،بەلــەدرۆز،

قەرەتەپــە ،كفــرى ،دووز ،حەویجــە ،قــەراج ،باشــوورێ مەخمــۆر و دەشــتێن نەینــەوا

هاتنــە ئاكنجیكــرن ،پشــتى دامەزراندنــا دەولەتــا عێراقــێ یــا شــاهینى (مەلــى) ب مەرەما

بنەجهكرنــا هەســتەكا عێراقیببونــێ د ناڤــا وەالتیێــن دەولەتــا نــوو دامەزراندیــا عێراقێدا،
بەرنامەیــێ ب عەرەبكرنــێ ب بــێ دەنگــى و بێهنفەرهــى دهاتــە جێبەجێكــرن د ســالێن
ســیهان و چــان و پێنجیــان ژ سەدســالییا چوویــى ژمــارەكا زۆرا عەرەبــان ل حەویجــە،

مەنــدەىل ،جەلــەوال ،قــەراج ،دەشــتا نەینــەوا و شــنگالێ هاتنــە بنەجهكــرن و ب ســەدان

گوندێــن نــوو بــۆ وان هاتنەئاڤاكــرن ،پشــتى شۆرشــا  14تیرمەهــا 1958ێ هەتــا هاتنــا

بەعســییان بــۆ ســەر دەســتەالىت سیاســەتا ب عەرەبكرنــێ ل دەڤەرێــن شــنگال و زومــار و
دەڤەرێــن ســنوورى یێــن عێراقــێ و ســوریێ یــا بــەردەوام بــوو.

ژ ســاال 1963ێ و بــەرەف ژوور پشــتى حزبــا بەعــس ل عێراقــێ دەســتەالت گرتیــە

دەســت ،پالنــا ڤەگۆهاســن و ب عەرەبكــرن و بەعســیكرنێ كەتــە د قوناغــەك بەرفرەهــر و

دژوارتــر دا ،د ڤــى دەمــى دا  %42ژ خاكــێ كوردســتانێ كەتــە بــەر هەوێــن ڤەگۆهاســتنا
خەلــى و ژ ره و ریشــال ئینانــەدەرا خەلكــێ ژ وارێ بــاب و باپیرێــن وان ،ل ســاال 1970ێ

حكومەتــا عێراقــێ دەســت ب تاوانــا ڤەگۆهاســتنا ب زۆرى و مشــەختكرنا ب دەهــان

هــزار كوردێــن فەیــى كــر ،هەروەســان ژ ســاال 1974ێ هەتــا 1979ێ قوناغــەكا دى یــا
 - 24مەدحەت پاشا والیێ دەولەتا ئوسامىن بوو ل بەغدا د ناڤبەرا 1972 - 1869ێ.
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ڤەگۆهاســتنا خەلــى ژ گوندێــن وان و وێرانكــرن و كاڤلكرنــا وان گونــدان دەســپێكر،
د ڤــێ قوناغــێ دا دەڤەرێــن بــارزان ،بالــەك ،قوورەتــوو ،كرمــەك ،ناودەشــت ،هەلەبجــە،

كارێــزە و زاخــۆ كەتنــە بــەر هــەوا وێرانكــرن و كاڤلكرنــا گونــدان ،ل مەهــا نۆڤەمبــەر (چریــا

دووێ) 1975ێ مەزنرتیــن و بەرفرەهرتیــن هــەوا ڤەگۆهاســن و كاڤلكرنــا گونــدان ژ ئالیێ

حكومەتــا عێراقــێ ڤــە ل دەڤــەرا بــارزان هاتەكــرن ،ئاكنجیێــن ڤــێ دەڤــەرێ ب زۆرى برنــە
بیابانێــن باشــوورێ عێراقــێ و ل كۆمەلگەهــان نیشــتەجێكرن ب نەهەقــى ژ وەالتــێ وان
دووركــرن ،ل دەســپێكا 1980ێ ئــەو ڤەگۆهاســتیێن بــارزاىن ژ باشــوورێ عێراقــێ ئینانــە

كوردســتانێ بەلــێ نەهێــان بچنــە ســەر وار و گوندێــن خــوە بەلــى ب كوتــەىك
ل كۆمەلگەهێــن ب (قادســیە و قــودس) ناڤكریــن نیشــتەجێكرن.

تاوانــەكا دى یــا حكومەتــا عێراقــێ بــێ سەروشــوین كــرن و ئەنفــال و كوشــتنا

ب كۆمــا وەالتیێــن كــورد بــوو ،ل ســاال 1980ێ دوازدە هــزار گەنجێــن كوردێــن
فەیــى بــێ سەروشــوین كــرن ،د بەردەوامیــا دژاتیــا كوردێــن فەیــى ب دەهــان هــزار

ژ وانــان ب زۆرى ژ عێراقــێ دەرێخســن و ناســنامەیا ( رەگەزنامەیــا) عێراقــى

ژێ هاتەســتاندن و ب زۆرى ئــاوارەى ئیرانــێ كــرن ،تاوانێــن حكومەتــا عێراقــێ دژى
كــوردان د بــەردەوام بــوون ،ل 31ى تیرمەهــا 1983ێ هێزێــن رژێــا عێراقــى هێــرش

برنــە ســەر كۆمەلگەهێــن قوشــتەپە (قــودس و قادســیە) و حەریــر و بەحركــە و دیانــا و

هەشــت هــزار زەالمێــن بــارزاىن دەستەســەركرن و بــێ سەروشــوینكرن ،پشــتى بیســت و

چەنــد ســالەكان ژ ڤــێ بۆیــەرێ و ژناڤچوونــا رژێــا بەعــى ل عێراقــێ تەرمێــن وان ل نــاڤ
گۆرێــن بكۆمــەل ل بیابانێــن باشــوورێ عێراقــێ هاتنەدیــن ،د درێژییــا ئەنجامدانــا
پیالنــا جینوســایدا خەلكــێ كوردســتانێ ژ ئالیــى رژێــا عێراقــى ڤــە ڤــێ رژێمــێ ل

ســاال 1988ێ ئۆپەراســیۆنەك هۆڤانــە و دژى مرۆڤایــەىت ل ژێــر ناڤــێ (ئەنفــال) د
هەشــت قوناغــان دا ئەنجــام دا ،د ڤــێ ئۆپەراســیۆنێ دا رژێــا عێراقــێ هەشــتێ و دو
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هــزار وەالتیێــن كوردێــن ســڤیل و بــێ گونــەه ل گەرمیــان ،قــەرەداغ ،بەهدینــان ،پارێزگەهــا
كەركووكــێ و هەولێــرێ و ســلێامنیێ بــێ سەروشــوین كــرن ،هــەر د وێ ســالێ دا تاوانــا

كیمیابارانكرنــا هەلەبجــە ئەنجــام دا و د وێ تاوانــێ دا پێنــج هــزار كەســێن ســڤیل
شــەهید بــوون .كیمیابارانــێ پرانییــا دەڤەرێــن كوردســتانێ ڤەگــرت ،بەلــێ ژبــەر كــو ل
حەلەبچــە د یــەك دەم دا زۆرتریــن ژمــارا شــەهیدا كەتــن نهــا ئــەو باژێــر بوویــە هێامیــێ

تاوانــا كیمیابارانكرنــا كوردســتانێ.

دگــەل ڤــان هەمــوو تاوانــا یێــن رژێــا عێراقــێ بەرامبــەرى خەلكــێ كوردســتانێ

كریــن ،دەهــان تاوانێــن دى وەك تێكدانــا ژینگەهــا كوردســتانێ ،میرنێژكرنــا دەشــت و
چیــا و دارســتان و رێكێــن كوردســتانێ ،وێرانكرنــا  4500گونــدان و نەهێــان و ژناڤربنــا

ژێرخانــا ژیانــا ئابوورییــا خەلكــێ گوندێــن كوردســتانێ و ب زۆرى نیشــتەجێكرنا وان ل

كۆمەلگەهــان ،گوللەبارانكرنــا وەالتیێــن كــورد و ئاوارەكــرن و مشــەختكرنا ســەدان هــزار
وەالتییــان ،بۆمبابارانــا باژێــرێ قــەالدزێ ل 24ى نیســانا 1974ێ و بۆمبابارانكرنــا

كۆمەلگەهــێ پەنابەرێــن كــورد ل زێوەیــا رۆژهەالتێ كوردســتانێ ل 9ى حزیرانــا 1985ێ،

ژمــارەكا دى بــوون ژ وان تاوانــان یێــن دەولەتــا عێراقــێ دژى خەلكــێ كوردســتانێ
كریــن ،ب هــزران گــرۆڤ و دیكیۆمێنــت بــۆ ســەملاندنا تــاوان و گونەهكاریێــن مــە ئامــاژە

پێكــرى ،هەرهەمــوو دچنــە رێــزا تاوانێــن دژى مرۆڤایەتیــێ و كۆشــتنا تەبایــى و بزاڤێــن

ئارمانجــدار و بەرنامــە بــۆ دارێشــتى كــو ب درێژییــا ســەد ســالێن چوویــى ژبــۆ قركــرن و
ژناڤربنــا نەتەوەیــا كــورد هاتینــە ئەنجــام دان.

45

سەرهلدان
پشــتى ســەرهلدانا كوردســتانێ ل بهــارا  ،1991دەلیڤــەكا نــوو بــۆ خەلكــێ
كوردســتانێ و بزاڤــا رزگاریخــوازا كوردســتانێ هاتــە پێــش ،ســەرهلدان گۆهرینــەك
دیــرۆىك بــوو د ژیانــا گەلــێ كوردســتانێ دا ،د ســەرهلدانێ دا خەلكــێ ڤــى وەالىت
منوونەیێــن جوانێــن رەوشــت و رەوشــەنبیرییا بهەڤــرا ژیانــێ توومــار كــرن ،د وى دەمــى
دا خەلكــێ كوردســتانێ هــزر ل تۆلڤەكرنــێ نەكــر ،ئەڤــە د دەمــەىك دا بــوو كــو ب هــزران
لەشــكەرێن عێراقــێ خــوە رادەســتى پێشــمەرگە و خەلكــێ كوردســتانێ كربــوون .ب
مەرەمــا ڤەكرنــا بەرپەرەكــێ نــوو دگــەل دەولەتــا عێراقــێ ســەركردایەتیا كــوردى داخــوازا
حكومەتــێ بــۆ دەســپێكرنا هەڤدیــن و دانوســتاندنێ پەژرانــد و بریــارا دانوســتاندنێ
دگــەل دەســتەالتدارێن وى دەمــێ یێــن عێراقــێ دا ،دەمــێ ئــەم دگــەل خــودێ ژێــرازى
مــام جــەالىل بــۆ دانوســتاندنان دگــەل عێراقــێ چووینــە بەغــدا هەمــوو ئــەو تــاوان و
گونەهكاریێــن مەزنێــن حكومەتــا عێراقــێ دژى خەلكــێ كوردســتانێ ل بەرچاڤێــن
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مــە بــوون ،ئــەم د ناڤــا رووبارێــن خوینــێ دا چوویــن و مــە دەســتێ خــوە كــرە د ناڤــا
وان دەســتان دا یێــن ســۆر بخوینــا گــەىل مــە ،بەلــێ نیــازا مــە یــا ســەرەىك ڤەكرنــا
بەرپەرەكــێ نــوو و دەســپێكرنا قوناغــەكا تــازە و ب دەســتڤەئینانا ئاشــتیێ بــوو ،ئــەو
بریــار نەخوشــرین بریــار بــوو د ژیــێ مــن دا.
ســیه و هەشــت كــەس ژ مالباتــا مــن و هەشــت هــزار كــەس ژ عەشــیرەتا مــن و ســەد و
هەشــتێ هــزار كــەس ژ نەتەوەیــا مــن ب رەنگــەك هۆڤانــە هاتبــوون ئەنفالكــرن ،دگــەل وێ
چەنــدێ مــن بریــار دا بچمــە بەغــدا دا كەســەك نەبێژیــت ژ بــەر كــەرب و كینــا كەســۆىك
نەڤیــا دانوســتاندنان بكــەت و دەلیڤــا چارەســەرییا دۆزا گەلــێ كــورد ژ دەســت دا.
ئــەو زیانێــن مرۆڤایــەىت و مــاددى یێــن ژ گرێــكا بیســتێ ژ سەدســالییا چوویــى
هەتــا ســەرهلدانێ ژبــەر ژیانــا مــە دگــەل دەولەتــا عێراقــێ ب خەلكــێ كوردســتانێ
كەتیــن هنــدى بێــژى د مــەزن بــوون ،ڤەمــان و هەڤپشــكییا كــوردان د عێراقــێ دا تنــێ
شــەر و وێرانكــرن و ماملیــراىت و دەردەســەرى ل دووڤ هاتــن ،ئەنجامێــن وێ رشــتنا
خوینــا كــوردان و ئازاردانــا وان ب دووڤــە هــات .عێــراق ب نەفتــا كوردســتانێ بوویــە
دەولــەت و هــەر ب پارەیــێ وێ نەفتــێ شــەڕێ گەلــێ كوردســتانێ دكــر و هێــرش دبــرە
ســەر دەولەتێــن هەڤســوو ،مخابــن نەفــت بوویــە ئەگــەرێ بەرچــاڤ وەرنەگرتنــا مافێــن
خەلكــێ كوردســتانێ ،د دەمــێ خــوە دا ئینگلیــزان پەیامنــا حوكمداریــێ و دەولەتــێ
دابــوو شــێخ مەحمــوودێ نەمــر ،بەلــێ دەمــێ زاىن نەفــت ل كوردســتانێ هەیــە
پشــتا خــوە دا وێ پەیامنــێ و پەشــێامن بوونەڤــە و وان ڤیــا ب نەفتــا كەركووكــێ و
كوردســتانێ دەولەتــا عێراقــێ بهێزبێخــن ،بەلــێ مــە دیــت ئــەو ســامانێ كــو دڤیــا بــۆ
ژیانــەكا بەختــەوەر و پێشــكەتنێ مفــا ژێ بێتەوەرگرتــن بــۆ ژناڤــرن و قڕكرنــا خەلكــێ
كوردســتانێ بكارئینــا.
ب دامەزراندنــا دەولەتــا عێراقــێ دیكتاتوریــەت و شــۆفێنیزمێ جهــێ خــوە گــرت،
بەرهەمــێ ڤەمانــا مــە ل عێراقــێ بۆمبابــاران و ســەفەربەرێن بــەردەوام بــوون دژى
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كــوردان ،بــێ سەروشــوونكرنا دوازدە هــزار كوردێــن فەیــى و هەشــت هــزار بارزانــی و
ســەد و هەشــتێ هــزار وەالتیێــن بــێ گونەهێــن گەرمیــان و دەڤەرێــن دى بــوو ،كیمیابارانا
هەلەبجــە و چەنــد دەڤەرێــن دى پێڤــە هــات ڤەگۆهاســتنا ب زۆرى و ئــاوارە كــرن و
ئاســمیلەكرن و ب عەرەبكــرن و بەعســیكرن ل دووڤ دا هاتــن ،ئــەڤ دەردەســەرى یــە ژ
ئەنجامــێ دامەزراندنــا دەولەتــا عێراقــێ و ژیانــا كــوردان بــوو د ڤــێ دەولەتــێ دا .دگــەل
ڤــان هەمــوو ئێــش و ئــازار و ســتەمكارییان كــوردان ئاشــتى و ب هەڤــرا ژیــان و ڤەكرنــا
بەرپەرەكــێ (رووپەلەكــێ) نــوو دڤیــا.
دانوســتاندنێن پشــتى ســەرهلدانێ د ناڤبــەرا ســەركردایەتییا كوردســتانێ و رژێــا
عێراقــێ ســەركەىت نەبــوون ،ژبەركــو هێــش دەســتەالتدارێن عێراقــێ ب عەقلیەتــا
شــۆفێنى و حاشــاكرنێ ژ مافێــن كــوردان دهــزرى ،دڤیــان كــورد مینــا جــاران بــەردەوام
پاشــبەندەك بــن بــۆ وان ،ســەرەراى وێ دیــرۆكا پــڕى رشــتنا خوینــا كــوردان و
نەهەقــى و ســتەمكاریێ بەرامبــەرى وان كریــن ل بەغــدا ب چاڤێــن كەســێن تاوانبــار
ل مــە دنێریــن ،ئەڤــە ژى ژبــەر وێ چەنــدێ بــوو كــو كــوردان زۆردارى نەپەژراندیــە و
بەرامبــەرى جینوســایدێ و دیكتاتۆریــێ دەســت دا نەهێالینــە.
پشــتى ســەرهلدانا گەلــێ كوردســتانێ و ل ژێــر بانــدۆرا ســەروبەرێ نــوو و
شكەســتنا لەشــكەرییا دەولەتــێ ل شــەڕێ دەربەنــدێ كــۆرێ ،رژێــا عێراقــێ ســازیێن
رێڤەبەرێــی و یەكەیێــن كارگێــرى ژ پشــكەكا كوردســتانێ ڤەكێشــان ،د دەمــێ دوازدە
ســاالن چ رەنگــە پەیوەندیێــن سیاســی ،كارگێــرى و ئابــوورى د ناڤبــەرا كوردســتانێ و
بەغــدا دا نەمــان ،هەرێــا كوردســتانێ د وى دەمــى دا ل ژێــر دو دوورپێچێــن ئابــوورى
دوورپێچــا ئابوورییــا رژێمــێ ل ســەر كوردســتانێ و دوورپێچــا ئابوورییــا نێڤدەولــەىت
ل ســەر تەڤایــا عێراقــێ بــوو ،دگــەل ڤــێ رەوشــا دژوار بــۆ یەكەمیــن جــار ل 19ى مەهــا
گوالنــێ 1992ێ د هەلبژارتنێــن دیموكــراىس و ئــازاد دا پەرلەمانــێ كوردســتانێ هاتــە
هەلبژارتــن و د دووڤ را حكومەتــا هەرێــا كوردســتانێ دامەزرانــدن .ســەرەراى هەبوونــا
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ئاریشــەیێن ئابووریێــن مــەزن و كێشــە و شــەرنیخێن د ناڤبــەرا ئالیێــن سیاســیێن
كوردســتانێ هەرێــا كوردســتانێ شــیا بوونــا خوە بــۆ خوەیــى و بیانیــان دیاربكــەت و رەنگە
پێشــڤەچوونەكێ ب خــوە ڤــە ببینیــت .د هەمــان دەم دا كوردســتان ببــوو پەناگەهــەكا
ئــارم و تەنــا بــۆ پشــكەكا مەزنــا تێكۆشــەر و خەباتــكار و ئازادیخوازێــن عێراقــێ و
ئالیێــن ئۆپۆزســیۆنێن وى دەمــى یێــن نهــا ل عێراقــێ حوكمداریــێ دكــەن و ب هیــچ
رەنگەكــێ دەســتهەالتا هەرێــا كوردســتانێ د ڤــى دەمــى دا نەببــوو ئاریشــە و گــەف ل
ســەر وەالتێــن هەڤســوو.
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كۆنگرەیا ئۆپۆزســیۆنا عێراقــى و هەرفینا رژێام ژناڤچویى
ل ســاال 2003ێ و هێرشــا ئەمریــكا بــۆ ســەر عێراقــێ و ژناڤچوونــا رژێــا چوویــى

دەســپێكا قوناغــەكا گرنــگ و یەكئالیكــەر بــوو بــۆ گەلێــن عێراقــێ .بــەرى دەســپێكرنا
هێرشــا ئەمریــكا ب مەرەمــا ڤەكۆلینــا پاشــەرۆژا عێراقــێ (پێشــەرۆژا عێراقــێ) مــە
روونشــن و دانوســتاندن دگــەل هێــز و ئالیێــن ئۆپۆزســیۆنا عێراقــێ هەبــوون ،ب
چــاالىك مــە پشــكدارى د كۆنگرەیــێ لەنــدەن یــێ ئۆپۆزســیۆنا عێراقــێ دا كــر ،وى دەمى

مــە بــزاڤ بــۆ وێ چەنــدێ كــر هــەر گۆرانكارییــەكا ل عێراقــێ بێتەكــرن پێدڤیــە كەســەك
بیــر ل تۆلســتاندنێ نەكــەت ،د كۆنگــرەى دا ب روهنــى مــن گۆتــە ئالیێــن عێراقــى هەكــە

هەمــوو هــزرێ ل تۆلســتاندنێ بكــەن ئەڤــە كەســەك نامینتــە ل عێراقــێ ،د كۆنگرەیــێ
ئۆپۆزســیۆنا عێراقــى دا ئــەوێ د ناڤبــەرا  14و 15ى كانوونــا ئێكــێ 2002ێ دا ل

لەنــدەن هاتییــە گرێــدان ،ئالیێــن عێراقــێ ژ بــۆ وێ خەبتیــن بەرپەرەكــێ (رووپەلەكــێ)
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نــوو دگــەل دەولەتــا عێراقــێ یــا نــوو بێتەڤەكــرن ،كۆنگرەیــێ ئۆپۆزســیۆنا عێراقــێ
د پرۆژەیــێ قوناغــا ڤەگۆهاســتنێ و داخۆیانیــا خــوە یــا ســیاىس دا راگەهانــد كــو
دڤێــت عێراقــا نــوو عێراقــەك دیموكــراىس و پەرلەمــاىن و فرەئــاىل و فیــدرال (بــۆ گشــت
عێراقــێ) بیــت و بنەمایێــن هەڤپشــى و تەوافــق د ناڤبــەرا هەموویــا دا ببتــە بنواشــەك

بــۆ دروســتكرنا دەولەتــێ .د وان دو بەلگەنامەیــان دا (دیكیۆمێنتــان دا) ئۆپۆزســیۆنا
وى دەمــى یــا عێراقــێ راگەهانــد :هــەر بزاڤــەكا حكومەتێــن عێراقــێ ســەخمەرات

گۆهرینــا دیمۆگرافیــا و كەتــوارێ كەركووكــێ و مەخمــوور و خانەقیــن و شــنگال و
زومــار و مەنــدەىل ئەنجــام داى دڤێــت نەمینــن و هــەر پێرابوونــەكا ئیــدارى یــا پشــتى

1968ێ ب مەرەمــا گۆهرینــا دیمۆگــراىف ژ ئالیــێ حكومەتــێ ڤــە هاتییەكــرن دڤێــت

بێتەهەلوەشــاندن .كۆنگــرە دگــەل باوەریئینــان ب تاوانێــن ئەنفــال و جینوســایدا گەلــێ
كوردســتانێ داخــواز كــر قوربانیێــن ئەنفــال و كیمیابــاران و ڤەگۆهاســن و جینۆســایدا
گەلــێ كوردســتانێ بێنــە قەرەبووكــرن ،هەروەســان پشــتى ژناڤچوونــا رژێــا بەعــى
رێــز ل شــێوازێ هەپشــكیێ بێتەگرتــن یــێ گەلــێ كوردســتانێ بــۆ مــان و ژیانــا خــوە

دگــەل دەولەتــا عێراقــێ ب ئاوایــێ هەڤگرتنــەكا ئارەزوومەندانــە هەلدبژێــرن.
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هێــژ رژێــا بەعــى ژ ئالیــێ ئەمریــكا ڤــە نەهاتییــە هەلوەشــاندن و بــەرى گرێدانــا

كۆنگرەیــێ لەنــدن ،وى دەمــى كوردســتان دەســتەالتداریەكا نیــڤ ســەربەخوە بــوو و

هیــچ پەیوەندیــەك دگــەل عێراقــێ نەمابــوو و خــوەدى بنەمایێــن حوكمداریــێ بــوو و

سیســتەمێ فیدرالیــزم ژ ئالیــێ پەرلەمانــێ كوردســتانێ ڤــە هاتبــوو پەژرانــدن ،هــزرا
فیدرالیزمــێ دزڤریتەڤــە دەمێــن داویــێ ژ ژیــێ شۆرشــا ئەیلوولــێ ،وى دەمــى بارزانیــێ

نەمــر ئیرباهیــم ئەحمــەد و جەرجیــس فەتحولــا راســپاردبوون كار ل ســەر پرۆژەیــێ
فیدرالیزمــێ بــۆ كوردســتانێ بكــەن .سیســتەمێ فیدرالیــزم و حكومەتــا هەرێــا

 -25بۆ زانیاریێن بێهرت الپەڕا  ... 191ببینە.

51

كوردســتانێ یێــن پشــتى ســەرهلدانێ هاتینــە بنەجهكــرن ،دەســكەفتەكێ گەلەكــێ باش

بــوو بــۆ گەلــێ كوردســتانێ ،هەرچەنــدە د قوناغــا بەرهەڤكرنــا یاســایێ دەمــى (قانوونــا
دەمــى) بــۆ بڕێڤەبرنــا عێراقــێ و جڤاتــا حوكمداریــا عێراقــێ ،حاكمــێ مەدەنیــێ

عێراقــێ پــۆل بریمــەر 26گەلــەك بزاڤكــرن ژ ســنوورێن خــوە دەربــاز ببیــت و بەرپێــن

حكومەتــا هەرێمــێ بەرتەنــگ بكــەت و زێدەگاڤیــێ ل ســەر كیانــێ هەرێمــێ بكــەت بەلــێ

د بزاڤێــن خــوە دا ســەرنەكەفت.

ســاال 2005ێ دەســتوورەكێ نــوو بــۆ عێراقــێ هاتــە بەرهەڤكــرن و ژ ئالیــێ

گەلێــن عێراقــێ ڤــە هاتــە پەژرانــدن ،دەســتوورێ نــوو بــۆ وێ چەنــدێ بــوو عێراقــەكا
دیموكــراىس و فرەئــاىل و فیــدراىل بێتەئاڤاكــرن و هەڤپشــى د ناڤبــەرا پێكهاتێــن عێراقێ

دا هەبیــت و مافێــن هەمــوو ئالییــان د پاراســتى بــن ،دەســتوورێ نــوو ب بــەراورد دگــەل

دەســتوورێن پێشــر یێــن عێراقــێ و دەســتوورێن دەولەتێــن دەڤــەرێ ژى دەســتوورەك

بــاش و هەڤچــەرخ بــوو ،ئالیێــن كوردســتاىن د قوناغێــن بەرهەڤكــرن و دەنگدانــێ و
سەرئێخســتنا وى دەســتوورى دا رۆلەكــێ گرنــگ گێــرا و بانــدۆرا خــوە د بنەجهكرنــا
مافێــن پێكهاتەیــان و بنەمایێــن هەڤپشــكی و دیمۆكراســیێ د دەقــێ دەســتوورى دا

هەبــوو و دڤێــت بێتەگۆتــن هەكــە كوردســتانێ پشــكدارى د نڤیســاندنا دەســتوورى دا

نەكربــا ب ڤــى شــێوەى نەدهاتەنڤیســین.

ئەگــەر ئــەو دەســتوور وەك خــوە هاتبــا بجهئینــان نهــا زۆر ژ وان ئاریشــەیان یێــن ئەڤرۆ

بــەرۆكا عێراقــێ گــرىت نــە دبــوون ،د قوناغــا نڤیســینا دەســتوورى دا ئــەز بــۆ دەمەكــێ درێژ
مامــە ل بەغــدا ژبــى مــن خــودێ ژێــرازى نەوشــیروان مســتەفا ،د .رۆژ نــورى شــاوەیس،

مامۆســتا ســەالحەدین محەمــەد بەهائەدیــن ،محەمــەدى حاجــى مەحمــود و
 -26پشتى هەرفاندنا رژێام چوویى ژ ئالیێ ئەمریكاڤە ،سەرۆك جورج بۆش سەرۆكێ ئەمریكایێ وى

دەمى د بریارەكێدا پۆل بریمەر وەك حوكمدارێ مەدەنیێ عێراقێ دەسنیشانكر.
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مــەرسور بــارزاىن دگــەل مــە دا بــوون ،هەروەســان كەرخــى ئاڵتــى برمــاغ وەك نوونــەرێ
توركامنــان و رۆمیــۆ هــەكارى وەك نوونــەرێ پێكهاتێــن كریســتیان (مەســیحى) دگــەل

مــە دا بــوون ،د نڤیســینا دەســتوورى دا و سەرئێخســتنا پرۆســەیا دەســتوورى و
بەرگریكرنــێ ژ مافێــن گەلــێ كوردســتانێ و پێكهاتێــن نەتەوەیــى و ئایینــى یێــن عێراقــێ

دا تیــا مــە یــا كوردســتاىن هەڤــكاری و هەڤگرتــن و تەباییــەكا زۆر بــاش و دیــرۆىك دگــەل

هەڤــدو هەبــوو.

مخابــن هەڤپەیامنێــن مــە یێــن شــیعە ئەوێــن مــە بهەڤــرا عێراقــا نــوو دامەزرانــدى

دەمــێ دیتــى وان جهــێ پــێ خــوە یــێ ل عێراقــێ قاییمكــرى (موكمكــرى) دەملدەســت

كەتنــە د ناڤــا پرۆســەیەكا پڕمەتــرىس و خەلــەت دا ،ئــەو ژى بنپێكرنــا دەســتوورى و

پەراوێزكرنــا پێكهاتێــن عێراقــێ و كاركــرن بــۆ بچووكرنــا ســەنگا كــوردان د ناڤــا ســازى و
دەزگەهێــن دەولەتــێ دا ،ژێــدەرێ ڤــێ بنپێكرنــێ بــێ باوەرییــا وان بــوو ب دەســتوورێ

نوویــێ عێراقــێ ،د دیباجەیــا (پێشــەكیا) دەســتوورى دا هاتییــە :پێگیریكــرن ب

دەســتوورى مەرجــە بــۆ مانــا یەكپارچەییــا عێراقــێ ،ئەڤە ژى بــوو ئەگــەرێ وێ چەندێ
كــورد ڤــى دەســتوورى پەســەند بكــەن (بپەژرینــن) .د راســتى دا مــە د دەمــێ نڤیســینا

دەســتوورى دا ترســا وێ چەنــدێ هەبــوو هــزرا شــۆفێنیزم ل عێراقــێ یــا بــەردەوام
بیــت ،ئــەوا د دیباجــەى دا هــاىت وەك بەربەســتەىك (رێگریەكــێ) بــوو بەرامبــەر دوبــارە

زڤرینــا هــزرا شــۆفێنیزم و خوەســەپاندنێ.

نیشــانێن بنپێكرنــا دەســتوورى پشــتدانە پەیــان و پێكهاتنــان د پرۆســەیا بجهئینانا
ماددەیــێ 140ێ دەســتوورى دا بەرچاڤبــوون ،ل دووڤ دەســتوورى پێدڤــى بــوو
قوناغێــن ئاســاییكرن و ســەرژمێرى و راپرســیێ (گشــتپرىس) ل ســاال 2007ێ ب كریــار
هاتبانــە بجهئینــان ،بەلــێ د راســتى دا چ ژ ڤــان پێنگاڤــان نەهاتنــە هاڤێــن و ئەگــەرێ
ڤــێ چەنــدێ ژى خوەڤەدزیــن و پێگیرینەكرنــا حكومەتــا عێراقــێ بــوو ب دەســتوورى.
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ژ ســاال 2005ێ ڤــە هــەر هەلبژارتنــەكا هاتبیتەكــرن یاســایێن هەلبژارتنــا ب رەنگەىك

هاتینەدارشــن كــو د ئەنجــام دا هژمــارا كورســیێن كوردســتانێ د پەرلەمــاىن دا كێــم
ببیــت ،بریــار بــوو ســەرژمێرییا خەلكــێ عێراقــێ بێتەكــرن بەلــێ ژبــەر هۆكارێــن جــودا
جــودا هەتــا نهــا نەهاتییەكــرن ،چەندیــن جــاران ل دووڤ پەیامنێــن ئەمریكییــان

داینــە مــە مــە دەســت ژ هنــدەك مافێــن خــوە بــەرددا و پشــكدارى د پرۆســەیا ســیاىس
دا دكــر ،بەلــێ هــەروان پێگیــرى ب پەیامنێــن خــوە نەدكــر.

پۆســتێ ســەرۆكاتیا كۆمــارا عێراقــێ پشــكا كــوردان بــوو ،د یەكەمیــن گــەرا
ســەرۆكاتیا كۆمــارى دا مــام جــەالل بــوو ســەرۆك كۆمــار ،د گــەرا دووێ دا ئەمریكییــان
د ڤیــا وى پۆســتى نەدەنــە كــوردان ،پشــتى هەلبژارتنێــن ســاال 2010ێ یێــن عێراقــێ
ئەیــاد عەلــاوى ســەركەتیێ ئێكــێ یــێ هەلبژارتنــان بــوو ،بەلــێ ب بەهانــە یێــن
جــۆرا و جــۆر ئیرانــێ و ئەمریــكا نەهێــا ئــەو ببیتــە ســەرۆك وەزیــران ،هەروەســان
ئەمریكییــان دڤیــا كەســەكێ دى ژ عەرەبێــن ســوننە بكەنــە ســەرۆك كۆمــار و پۆســتێ

ســەرۆكێ جڤاتــا نوونــەران بدەنــە كــوردان .دەمــێ ئەمریكــی بــۆ ڤــێ مــژارێ دگــەل
مــن ئاخفتیــن ،مــن پرســیار ژ وان كــر ئــەرێ هــەوە دڤێــت مــام جــەالل وەك ســەرۆك
كۆمــار نەمینیــت یــان هــەوە دڤێــت پۆســتێ ســەرۆك كۆمــارى بــۆ كــوردان نەبیــت،
د بەرســڤێ دا گۆتــن مەرەمــا مــە هــەردو نــە ،مــن ژى د بەرســڤێ دا گۆتــە وان :پۆســتێ
ســەرۆك كۆمــارى پشــكا كوردانــە و دڤێــت هــەر مــام جــەالل ببیتەڤــە ســەرۆك كۆمــار،
ئــەو بــوو مــام جەالل بــۆ جــارا دووێ وەك ســەرۆك كۆمــارێ عێراقــێ هاتــە هەلبژارتن،
د پەرتــووكا (یاریــا داویــێ و ئالیــێ ڤەشــارىت ژ شــەرى ســەخمەرات عێراقــێ ژ جــۆرج
بــۆش هەتــا بــاراك ئۆبامــا) ( )The End Gameژ نڤیســینا (مایــكل گــۆردەن و بێرنــارد
تراینــۆر) 27زۆر ب هــوورى ئامــاژە ب ڤــێ مــژارێ هاتییەكــرن.
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.
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گەلــەك جــاران ئەمریــى د ســەرەدەریكرنا خوە دا دگەل ئاریشــە و كێشــەیێن عێراقێ

د كەتنــە د شاشــییان دا ،هەمــوو جــارا ژى دڤیــا كــوردان باجــا (خویــكا) شاشــیێن وان

دابــا و دەســت ژ مافــێ خــوە بەردابــا ،د ســەردەمێ ئەنجــام دانــا ڕێفرانــدۆم ئەگــەرێ
دژاتییــا وان بــۆ رێفرادنۆمــێ ئــەو بــوو كــو وان بــاوەرى هەبــوو ڕێفرانــدۆم دێ بیتــە
ئەگــەرێ الوازبوونــا حەیــدەر عەبــادى ســەرۆك وەزیــرێ عێراقــێ یــێ وى دەمــى و

ئەگــەر ڕێفرانــدۆم نەهێتەكــرن دێ عەبــادى بهێزكەڤیــت و دێ ئیــران د قــادا سیاســییا
عێراقــێ دا الواز بیــت .ئــەو خواندنــا ئەمریكییــان بــۆ ســەروبەرى یــا راســت نەبــوو ،وان

دڤیــا ژبــەر خاتــرا كەســەىك گەلــێ كوردســتانێ دەســت ژ مافــێ خــوە بــەردەت.

هنــدى پەیوەنــدى ب مــژارا نەفــت و گازێ ڤــە هەى ،هەرێــا كوردســتانێ چ پێنگاڤێن

بەروڤــاژى دگــەل دەســتوورى نەهاڤێتینــە ل مەهــا شــوباتا 2017ێ بەرهەڤــى بــۆ

یاســایا نەفــت و گازێ داوى هاتــن ،لــێ حكومەتــا عێراقــێ دەســت ب كوشــتنا دەمــى و ئینانا
مهانەیــان كــر ،د كۆمبوونەكــێ دا ب ئامادەبوونــا زاملــاى خەلیــل زاد 28ى وەزیرەكــێ
خــوەدى ســەنگ و پشــتگەرمێ شــیعەیان گــۆت :پێدڤیــە حكومەتــا عێراقــێ خەمســاریێ
د وێ مــژارێ دا بكــەت و دەمــى بكوژیــت ،كــوردان ئــەو شــیان نابــن ئــەو ب خــوە نەفتــێ

بەرهــەم بینــن.

ڤــێ چەنــدێ نیــازا حوكمدارێــن بەغــدا پــر رۆهنكــر كــو وانــا بــاوەرى ب دەســتوورى و

هەڤپشــكیێ نینــە ،هەرێــا كوردســتانێ شــیا نەفتــێ بەرهــەم بینیــت و بەرهــەم ئینــا،

بەلــێ دەمــێ حكومەتــا عێراقــێ ل شــباتا 2014ێ بۆدجەیــا هەرێمــێ بــرى هەرێــم

ناچــار بــوو نەفتــێ بهنێریتــە دەرڤــە ،بڕینــا بۆدجەیــا خەلكــێ كوردســتانێ پێنگاڤــەكا
نەیاســایى و نەدەســتوورى بــوو و تاوانــەكا مــەزن بــوو دەرهەقــى خەلكــێ كوردســتانێ
 - 28دیپلۆماتكارەكێ ئەمریكی یێ ب رەسەن ئەفگانستاىن یە سالێن  2005و  2006و 2007ێ بالیۆزێ

ئەمریكا بوو ل عێراقێ.
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هاتییەكــرن ،چ ژ تاوانــا كیمیابارانــا خەلكــێ كوردســتانێ ژ ئالیــێ رژێــا بەعــى

ڤــە كێمــر نەبــوو و هێــژ زێدەتــر بــوو ،ژبەركــو ب بڕینــا بۆدجــەى تەڤایــا خەلكــێ

كوردســتانێ هەتــا زارۆكێــن شــیرخۆرێن د النــدكان دا بوونــە ئارمانــج.

ژبــەر ڤــێ پێنگاڤــا نەدەســتووریا حكومەتــا عێراقــێ و ســەخمەرات گەرەنتیكرنــا

بۆدجەیــێ هەرێمــێ دەســت ب شــاندنا نەفتــێ بــۆ دەرڤــە كــر ،مخابــن پشــتى ڤــێ

پرۆســەیێ ل بەغــدا دەســت ب هــەوەكا بەرفرەهــا دســەردابرن و شــێواندنا راســتییان
هاتەكــرن و ڤــێ هــەوێ رەوشــەكا وەســان ئینــا پێــش هەركەســێ پــر دژایەتیــا كــوردان
بكــەت ئاســتێ ئالیگرێــن وى پــر لــێ بهێــت و د هەلبژارتنــان دا پــر دەنــگان ب دەســت

ڤــە بینیــت.
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شەڕێ داعش
شاشــیێن حوكمدارێــن عێراقــێ وەالت بــەرەف كنــارێ وێرانبوونــێ دبــر ،سیاســەتا

تائیفەگــەرى (تیرەیــاىت) و تەكــرەوى و ڤەدەركرنــا پێكهاتێــن دیــر و گەندەلیــێ
عێــراق ژ پەســنێن دەولەتــێ دووركربــوو ،هێزێــن لەشــكەرى و تەناهیــێ یێــن عێراقــێ
ل ســەر بنیاتــێ تاگریــێ بــۆ كەســان نــەك بــۆ وەالىت هاتبــوون ئاڤاكــرن ،هەمــوو

ئــەو شاشــیێن ســیاىس رێخوشــكەر بــوون بــۆ گەشــبوون و بهێزبوونــا تیرۆریســتان
ل رۆژئاڤایــێ پارێزگەهێــن ئەنبــار و مووســل ،د ئەنجــام دا ل رۆژا 10ى حزیرانــا

2014ێ د چاڤنوقاندنەكــێ دا تیرۆریســتان دەســت ب ســەر باژێــرێ مووســلێ دا
گــرت و بــەرەف ژێــر چــوون هەتــا نێزیــى دەرگەهێــن بەغــدا بوویــن .چەنــد مەهــان

بــەرى ڤــێ بۆیــەرێ د رێــكا ســەید عەمــار حەكیــم و د .رۆژ نــورى شــاوەیس جێگــرێ

ســەرۆك وەزیرێــن عێراقــێ یــێ وى دەمــى و ڕۆبێــرت ســتیڤن بالیــۆزێ پێشــر یــێ

ئەمریــكا ل عێراقــێ مــن دەســتەالتدارێن عێراقــێ ئــاگادار كــرن كــو تیرۆریســت
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ل دەڤــەرا (حــەزەر) 29یــا رۆژئاڤایــێ نەینــەوا مــژووىل چــاالىك و تەڤگەرێــن بەردەوامــن و

مەتــرىس ل ســەر باژێــرێ مووســلێ هەیــە ،بەلــێ نــورى مالــى ســەرۆك وەزیرێــن
وى دەمــى یــێ عێراقــێ گرنگــى ب ڤــان هوشــدارییان نــەدا و ئــەو بــوو پشــكەكا

زۆر ژ پارێزگەهێــن رۆژئاڤــا و ناڤینێــن عێراقــێ كەتنــە ژێــر داگیركرنــا تیرۆریســتان.
مــن ب خــوە ژى بــەرى داگیركرنــا مووســلێ ژ ئالیــێ داگیركــەران ڤــە ب تەلەفۆنــێ

دگــەل نــورى مالــى ئاخفــت و ژ وێ مەترســیا ل ســەر مووســلێ ئــەو هشــیار كــر،

هەروەســان هێزێــن پێشــمەرگەى پێشــنیاز دابــوو هێزێــن لەشــكەریێن عێراقــێ دا

بهەڤــرا ئۆپەراســیۆنەكا لەشــكەرى بــۆ رامالینــا چەكدارێــن پیرۆریســت ل دەڤــەرێ

ئەنجــام بــدەن ،بەلــێ مخابــن ئــەو هوشــدارى و ئامــۆژگارى و پێشــنیاز ب گرنگــى
نەهاتنــە وەرگرتــن.

پشــتى كــو ل 10ى حزیرانــا 2014ێ داعــش دەســت ب ســەر باژێــرێ مووســل دا

گــرىت پێشــڤەچوونا چەكدارێــن داعــش بــەرەف دەڤەرێــن نیڤــا عێراقــێ بلەزتــر لــێ
هاتــن و ئــەو نێزیــى بەغــدا بــوون .بەلــێ ژ نشــكەكێ ڤــە بــەرێ پێشــڤەچوونا خــوە

دا كوردســتانێ و هێــرىش باشــوورێ كوردســتانێ كــرن .ئــەڤ مــژارە ئێــك ژ نهێنیێــن
مەزنێــن شــەڕێ (داعش)ـــە كانــێ بۆچــى وان هێــرش كــرە ســەر كوردســتانێ؟!،
دوور نینــە ئــەڤ هێرشــە ب دلــێ گەلــەك ژ شــوفێنیێن دەڤــەرێ بیــت ،كوردســتان

جهەكــێ ســراتیژى و دەولەمەنــدە ب ســامانێ ئاڤــێ و نەفتــێ ئەڤــە ژى هــۆكارەك

بــوو كــو چاڤــێ (داعــش)ێ ل ســەر بــوو دڤیــا داگیربكــەت ،داعشــێ وەســان هزردكــر
كــو كــوردان شــیانێن بەرخوەدانــێ نینــن و زوو دێ هەلوەشــیێن و خــوە ب دەســت

ڤــەدەن ،ئــەو چەنــدە ژى دزاىن كــو كــوردان چەكــێ بــاش نینــە و دوورپێچــا بەغــدا و

جیهانــێ ل ســەر كوردســتانێ یــە ،دگــەل ڤــێ چەنــدێ د وى دەمــى دا كوردســتانێ
 -29قەزا حەزەر كەتیە باشوورێ رۆژئاڤایێ باژێرێ مووسل نێزیىك سنوورێ سوریێ.
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دەســت ب قوناغــا ڤەژانــدن و پێشــكەتنێ كربــوو ،هێرشــا داعــش هــۆكارەك بــوو بــۆ
گرتنــا رێكــێ ل بــەر پێشــڤەچوون و ســەرخوەبوونا كوردســتانێ ،زێدەبــارى ڤــێ
چەنــد ئالیێــن شــۆفێنیزم د نــاڤ داعــش دا دڤیــا ب هێــزا چــەىك دەڤەرێــن ناكــۆىك

ل ســەر هــەى ژ دەســتێن كــوردان بیننــە دەر و پێكهاتێــن ڤــان دەڤــەران ژنــاڤ ببــەن.
(نەخشــەیێ ژمــار .)1

ئــەو ل وێ هیڤیــێ بــوون پێشــمەرگە بشــكێت و ب ســاناهى دەڤەرێــن ماددەیــى

140ێ داگیربكــەن و جیهــان ل ســەر كریــارا وان بــێ دەنــگ بیــت ،د رۆژانێــن

ڕێفرانــدۆم و بۆیەرێــن شــازدەهێ ئۆكتۆبــەرێ دا ئــەم تێگەهشــتین ئەوێــن هاریكارییا
بهێزبــوون و گەشــبوونا داعــش كــرى ،ئەوێــن مەشــق ب چەكدارێــن داعــش كــرى و

چەكــدار كریــن و رێكێــن لۆجیســتیىك بــۆ هاتنوچوونــا وان گەرەنتیكــرى هــەر وان
ل مەهــا حزیرانــا 2014ێ بــەرێ داعــش دایــە كوردســتانێ ،داعــش چەكــەك بــوو
د دەســتێن هێزێــن شــۆفینیزمێن دەڤــەرێ دا بــۆ لێدانــا ڤەژانــدن و ســەرخوەبوونا

كوردســتانێ.

د شــەڕێ داعــش دا گەلــێ كوردســتانێ خویكــەكا مــەزن یــا مرۆڤــى و ئابــوورى

دا ،ئــەو شــەرە د دەمــەىك دا بــوو حكومەتــا عێراقــێ بۆدجەیــا هەرێــا كوردســتانێ
بــڕى بــوو ،بهایــێ نەفتــێ ژى هنــدى بێــژى نــزم ببــوو ،خەرجیــێ شــەرەكێ دژوار و
گــران ب درێژییــا هــزار و پێنــج ســەد كیلۆمەتــران یــێ مــەزن بــوو ،زێدەبــارى ڤــێ

چەنــدێ ملیۆنــەك و شــەش ســەد هــزار كــەس مشــەختێن عێــراق و ســوریێ ل
كوردســتانێ ببوونــە مێڤــان ،د وى شــەرى دا ( )1921پێشــمەرگەیان گیانــێ خــوە

كریــە قوربــاىن وەالىت و ( )10757پێشــمەرگە برینــدار ببــوون )63( ،پێشــمەرگە

ب دیــى كەتبوونــە دەســتێن داعــش د بــێ سەروشــوینن ،ب ســەدان داســتانێن

قارەمانییــا هاتنــە تۆمــار كــرن ،پێشــمەرگەیێن هنــدى بێــژى قارەمــان و خۆشــتڤى
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مــە ژ دەســت دان ،هــەر بهوســتەكا خاكــێ داگیركریــێ كوردســتانێ ب خوینــا
كەســەكێ عەزیــز و خوشــتڤى و قارەمــان ژ دەســتێ تیرۆریســتان هاتییــە ئــازاد

كــرن ،بەلــێ مخابــن د ناڤــا كــوردان دا ژى مــە دیــت هنــدەك هەنــە ژ ســەنگ و بهایــێ
ڤــێ قارەمانییــا پێشــمەرگەى كێــم دكــەن و وەســان ددەن خۆیاكــرن كــو فرۆكەیێــن

هەڤپەیامنــا بــوون شــەڕێ داعــش كــرى و پێشــمەرگەى چ رۆلــەك نەبوویــە ،راســتە و

ناهێتــە ڤەشــارتن پشــتەڤانییا ئاســانییا فرۆكەیێــن هەڤپەیامنــان هاریكارییــەكا
زۆر بــاش بــۆ پێشــمەرگەى كریــە و هێزێــن هەڤپەیــان و هاریكارییــا وان دگــەل مــە

هــەژى ســوپاىس و رێزگرتنــا مــە نــە .بەلــێ ئەوێــن ل قــادا شــەرى خوینــا خــوە دایــە

رێــن و دوژمــن شــكاندین پێشــمەرگە بــوون و دڤێــت ئــەڤ راســتیە وەك خــوە بــۆ
نڤشــێن داهــاىت بێتەڤەگۆهاســن.

داعــش ئێــش و زیانــەكا مــەزن گەهانــدە خەلكــێ كوردســتانێ ،تاوانێــن هۆڤانــە و

دلهەژیــن بەرامبــەرى كوردێــن ئێــزدى ئەنجــام دان ،ئــەو تاوانێــن وان یێــن دوور ژ

هــەر رەوشــت و بهایەكــێ مرۆڤایــەىت نیشــانا ئاســتێ پڕگونەهكاریــێ ئایدلۆژیــا وانــا
نیشــان ددەت .ل دەســپێكا شــەڕێ داعــش چەكــێ پێدڤــى ل بــەر دەســتێن هێزێــن

پێشــمەرگەى نەبــوو ،حكومەتــا عێراقــێ دوورپێچــا چــەىك ل ســەر كوردســتانێ
ســەپاندبوو و ئەمریــكا ژى نــە دهێــا وەالتێــن دى چــەىك بفروشــنە پێشــمەرگەى ،د

هەمــان دەم دا تیرۆریســتێن داعــش چەكەكــێ زۆر و گــران و شــیانێن لەشــكەریێن دو
دەولەتێــن ســووریێ و عێراقــێ كەتبــوو بەردەســتێ وان و ب وان شــیان و وى چــەىك

هێــرىش پێشــمەرگەى كــرن دەمــێ ل 3ى مەهــا تەباخــا 2014ێ داعــش شــنگال

داگیركــرى چەكــێ دەســتێ پێشــمەرگەى چەكەكــێ ســڤك بــوو ،ئــەو پێشــمەرگەیێن

ل شــنگالێ نــە هێــزەكا پڕچــەك و نــەژى ب ژمــارا خــوە د زۆر بــوون .ژ ئالیــێ

جوگــراىف ڤــە ژى شــنگال وەك گزیرتەكــێ (دوورگەهەكــێ) بــوو حەفتــێ كیلومەتــران
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ژ هەرێــا كوردســتانێ و چەپەرێــن پێشــمەرگەى دوور بــوو ،ئــەو رێكێــن ســەرەكیێن
هەرێــا كوردســتانێ و شــنگالێ ب هەڤــرا گرێــددەت ژ ئالیــێ عەشــیرەتێن عەرەبێــن
تێكــەىل دگــەل داعــش هــەى هاتبــوون گرتــن ،د دەمەكــێ كێــم دا وانــا ئــەو رێــكا

هاریــكارى و پشــتەڤاىن دگەهانــدە شــنگالێ گــرت ،د وى دەمــى دا نــە ئەمریــكا و نــە
ژى هێزێــن هەڤپەیــان د قــادا شــەرى دا بــوون كــو بــكارن هاریكارییــا پێشــمەرگەى

بكــەن ،ژبــەر ڤــان ئەگــەران بــوو داعــش كارى شــنگالێ داگیــر بكــەت.

ئــەو پێشــمەرگەیێن ل چیایــێ شــنگالێ ماینــە دگــەل ئاوارەیــان ،مینــا قارەمانــان

چیایــێ شــنگالێ و شــەرەفەدین پاراســن و نەهێــان دەســتێ داعــش بگەهیتــە

وان ســەدان هــزار پەنابــەران یێــن هــەوارا خــوە ئینایــە بەرچیایــێ شــنگالێ.
بەلــێ مخابــن گەلــەك جــاران مــە گــوه ل موزایەداتێــن خەلكــەىك دبیــت كــو
ل دووڤ تەخمینــا وان وان شــنگال پاراســتیە ،ئەڤــە د ســەروبەرەىك دا بــوو هێــژ

پێشــمەرگەى ســەر ژ نــوو خــوە رێكنەخســتبووڤە و هێــژ هێــرش نەكربــوو ســەر
داعــش و رێــكا ســحێال  -شــنگالێ و دەڤــەرا زومــار و چیایــێ شــنگالێ و باژێــرێ

شــنگال ئــازاد نەكربــوو 30.كەســەك ژ خوەدیێــن موزایەداتــان بەرچــاڤ نەدكەتــن
 -30ل دەســپێكا هێرشــێن داعــش بــۆ ســەر كوردســتانێ هەتــا داویــا مەهــا ســێپتەمبەرا (ئەیلــووال) 2014
تنــێ خەمــا مــن ئــەو بــوو دێ چــاوان شــێین كوردســتانێ و خەلكــێ وێ بزڤرینینەڤــە رەوشــا وانــا یــا
پێشــیێ و ســەروبەرەكێ رسوشــتیێ وەســان ئامادەكەیــن خەلــك یــێ بەرهــەڤ بیــت بــۆ شــەرەكێ دۆمدرێــژ و
پێشــمەرگە ژى ژ ئالیــێ پــان و رێكخســن و مۆرالێڤــە بگەهیتــە وى ئاســتى ســەرژنوو دەســت ب هێرشــان
بكــەت و دەڤەرێــن داگیركــرى ب هێــزا چــەىك ژ داعــش بســتینتەڤە و داكــو دەلیڤــە ل بــەر داعــش نەمینیــت
دەڤــەر و جهێــن دى یێــن كوردســتانێ داگیربكــەت .پشــتى كــو ئــەز گەهشــتیمە وێ باوەریــێ وەالتییــان
بەرهەڤــى هەیــە كوردســتان بكەڤیتــە د قوناغــا هێرشــاندا بۆ ســەر دەڤەرێــن داگیركریێن كوردســتانێ ،د وى
دەمیــدا مــن فەرمانــا دەســپێكرنا ئۆپەراســیۆنا رەبیعــە دا و ل ســپێدەیا  30ســێپتەمبەرێ  2014ب مەرەمــا
نەهێالانــا گەفێــن داعــش ل ســەر دەڤەرێــن ســنوورى و ســنوورداركرنا پەیوەنــدی و تێكەلیێــن داعــش
د ناڤبــەرا ســوریێ و عێراقێــدا ،ئۆپەراســیۆنا ئازادكرنــا رەبیعــە ب پشــكداریا پێنــج هــزار پێشــمەرگەیان
دەســپێكر (نەخشــەیێ ژمــارە  ،)2ئــەڤ ئۆپەراســیۆنە یــەك بــوو ژ زنجیــرەكا ئۆپەراســیۆنێن هەرەگرنــگ یێــن
پێشــمەرگەیێن قارەمــان بــۆ شــكاندنا ئەفســانەیا داعــش ئەنجامدایــن و رێــك بــۆ چوونــا چیایــێ شــنگالێ
خوشــكرى كــو د وى دەمیــدا گەهشــن ب چیایــێ شــنگالێ ئارمانجــێ ســراتیژیێ هێــزا پێشــمەرگەى
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دەمــێ پێشــمەرگەى داعــش شــكاندى و ســەركەتن ب دەســتڤە ئینــاى وانــا دەســت

ب موزایەداتــان و منایشــكرنا خــوە كــر.

دگــەل ڤــان هەمــوو كارەســاتێن ب ســەرێ برایێــن مــە ل شــنگالێ هاتیــن

پێشــمەرگەى د شــەرى دا چ جــاران هــزرا تۆلەســتاندنێ نەدكــر ،پێشــمەرگە د هەمــوو
وان شــەران دا یــێ پێگیربــوو ب یاســایێن شــەرى و تنــێ جارەكــێ ژى جهەكــێ
ســڤیل نەكــرە ئارمانجــا چەكــێ خــوە ،پێشــمەرگەى ئەفســانەیا داعــش شــكاند
مەردانــە و مێرخاســانە د قــادا شــەرى دا تــۆال خووشــك و برایێــن خــوە یێــن ئێــزدى
ڤەكــر و ســەرێ داعشــان دانــا ژێــر پــێ كوردێــن ئێــزدى.
مخابــن دەولەتــا عێراقــێ یــا د شــەڕێ داعــش دا نەشــیاى پێكهاتێــن عێراقــێ

بپارێزیــت هاریكارییــا پێشــمەرگەى ژى نەكــر ،تنــێ یــەك فیشــەك ژ ئالیــێ عێراقــێ
بــۆ هەرێمــێ نەهــات ،ئەڤــە د دەمــەىك دا بــوو كــو ســەرێ دەه ســاالن بــوو حكومەتــا

بــوو .پشــتى ڤــێ ســەركەتنێ ل ســپێدەیا  25ئۆكتۆبــەرێ (چریــا ئێكــێ) هێزێــن پێشــمەرگەى دەســت
ب ئۆپەراســیۆنا رزگاركرنــا ناحیــا زومــار و گوندێــن دەوروبەرێــن وێ كــر و د دەمــەك كورتــدا ئــەو دەڤــەر
رزگاركــرن و دربەكــێ كــۆژەك ل تیرۆریســتێن داعــش دا( ،نەخشــەیێ ژمــارە  )3و پشــتى ڤــان ئۆپەراســیۆنان
تەبایى هێرشێن دوژمنان ل تەبایى بەرۆكێن شەرى هاتنەشكاندن و ژناڤربن.
پشــتى ئازادكرنــا رەبیعــە و زومــار رێــك بــۆ ئازادكرنــا دەڤــەرا شــنگال و شــكاندنا دوورپێچــا ل ســەر
چیایــێ شــنگالێ خوشــبوو ،ل رۆژا  17دیســەمبەرا (كانوونــا ئێكــێ) 2014ێ كــو هەڤــدەم بــوو دگــەل رۆژا
ئاالیــێ كوردســتانێ فەرمانــا دەســپێكرنا ئۆپەراســیۆنا ئازادكرنــا دەڤــەرا شــنگالێ دەركــەت( ،نەخشــەیێ
ژمــارە  )4هێرشــا هێزێــن پێشــمەرگەى ژ میحــوەرێ زومــار بــۆ حــەردان نــاڤ جەرگــێ دوژمنــى دەســپێكر،
هەروەســان ئــەو پێشــمەرگەیێن ســەرێ چــوار مەهــان بــوو بەرخوەدانــەكا مێرخاســانە ل چیایــێ شــنگالێ
كــرى و نەهێــاى تیرۆریســتێن داعــش بگەهنــە چیایــێ شــنگالێ وانــا ژی ژ چیــاى بــەرەف ژێــر هێــرىش
ســەر چەكدارێــن داعــش كــرن و ددەمەكــێ كورتدا هــەردو هێزێن پێشــمەرگەى ل حــەردان گەهشــتنە هەڤ و
ســەركەتنەكا دیــرۆىك تووماركــر و دوورپێچــا لســەر چیایــى شــنگالێ كــو دوازدە هــزار ئێــزدى هەمبێزكربوون
شــكاند ،ل رۆژا 12نۆڤەمبــەرا (چریــا دووێ) 2015ێ ب مەرەمــا رزگاركرنــا یەكجارى و سەرانســەریا شــنگالێ و
دەڤەرێــن دەورو بەرێــن وێ هێرشــا هێزێــن پێشــمەرگەیێن كوردســتانێ ب پشــتەڤانیا ئاســانیا فرۆكەیێــن
هەڤپەیامنــان ژ ســێ مالنڤــە دەســپێكر و د وێ ئۆپەراســیۆنێدا شــنگال هاتەئازادكــرن.
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عێراقــێ هێزێــن پێشــمەرگەى ژ چــەك و تەقەمــەىن و پێدڤیێــن لەشــكەرى بــێ باهــر
كریــن ،هەرچەنــدە ل دووڤ دەســتوورى و لهەڤهاتنــان پێشــمەرگە پشــكەك بــوو ژ

سیســتەمێ بەرگریــێ عێراقــێ ،حكومەتــا عێراقــێ نــە تنــێ هاریكارییــا پێشــمەرگەى

نەكــر بەلــى ئاســتەنگ و پرســگرێك ژى دئێخســتنە د رێــكا وان هاریكارییــان یێــن
وەالتێــن جیهانــێ بــۆ پێشــمەرگەى د هنارتــن.

ل ڤێــرێ پرســیارا ســەرەىك ئــەوە چــا عێراقــێ د شــەڕێ داعــش دا هاریكارییــا

پێشــمەرگەى نەكــر و یــا بــەردەوام بــوو ل ســەر ســەپاندنا دوورپێچــا ئابــوورى

ل ســەر هەرێمــێ؟ بەروڤــاژى دگــەل ســەرەدەریا حكومەتــا عێراقــێ پێشــمەرگەى
ب مەرەمــا هاریكارییــا عێراقــێ كەركــووك و دەڤەرێــن ڤەقەتیــاى پاراســن ،هەكــە
هێزێــن پێشــمەرگەى بەرگــرى ژ كەركووكــێ نەكربــا چارەنڤیســا وێ ژ یــا مووســلێ

باشــر نەدبــوو و داكەڤیتــە دەســت تیروریســتێن داعــش .گەلــەك جــاران ب بــەر گوهێن

مــە دكەفــت كــو دگۆتــن پێشــمەرگەى كەركــووك و دەڤەرێــن دى یێــن داگیــر كریــن ،بەلــێ
یــا راســت و دروســت بەروڤــاژى ڤــێ گۆتنــێ بــوو ،پێشــمەرگەى كەركــووك و دەڤەرێــن
ڤەقەتیــاى و كانێــن نەفتــێ ژ داگیركرنــێ و هێرشــێن تیرۆریســتان پاراســن ،د شــەڕێ
مووســلێ دا پێشــمەرگەى بەرۆكێــن (ئەنیێــن) پێشــیێ یێــن بەرگرییــا تیروریســتان

شــكاندن و كلیــا ســەركەتنێ دا دەســت حەیــدەر عەبادیــێ ســەرۆك وەزیرێــن عێراقــێ
یــێ وى دەمــى و ب باوەریــەكا موكــم و دلفرەهیــێ ڤــە پێشــمەرگەى دەرگەهــێ بەرۆكێــن

پێشــیێ بــۆ هاتنــا هێزێــن عێراقــێ ڤەكــرن.

زێدەبــارى وى شــەڕێ گــران و دوورپێچــا ئابوورییــا یــا حكومەتــا عێراقــێ و نزمبوونا

بهایێــن نەفتــێ ل بازارێــن جیهــاىن ،هەرێــا كوردســتانێ ببــوو پەناگەهــەكا تەنــا
بــۆ ملیۆنــەك و شەشســەد هــزار ئــاوارە و مشــەختێن عێراقــێ و ســوریێ ئــەڤ

ژمارەیــە وەكهەڤبــوو دگــەل  %25ژ شــینى (ئاكنجی)ێــن هەرێــا كوردســتانێ،
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خەلكــێ و حكومــەت و رێكخســتى و ســازیێن حــزىب ل هەرێمــێ رۆلەكــێ گرنــگ

دگێــرا د هاریكارییــا ڤــان پەنابــەران دا و د هەمــان دەم دا وەك پێشــمەرگەیێن
خوەبەخــش ل بەرۆكێــن شــەرى بەرخــوەدان دكــر ،بەلــێ حكومەتــا عێراقــێ بــۆ

ڤەحەوانــدن و نیشــتەجێكرنا ئاوارەیــان هاریكارییــا حكومەتــا هەرێــا كوردســتانێ
نەكــر هەرچەنــدە پرانییــا وان ئاوارەیــان خەلكــێ پارێزگەهێــن ناڤینێــن عێراقــێ و
عەرەبێــن ســوننە بــوون ئانكــو عێراقــى بــوون.

چــا حكومەتــا عێراقــێ كــو پارەیەكــێ زۆر ل بەردەســتان بــوو د حەوانــدن و

خوەدیكرنــا ئاوارەیــان دا هاریكارییــا هەرێمــێ نەكــر؟ ئــەرێ هەرێــا كوردســتانێ

پشــكەك نەبــوو ژ عێراقــێ؟ یــان ژى د بنیــات دا دەســتەالتدارێن عێراقێ كوردســتانێ

ب پشــكەك ژ عێراقــێ نزانــن؟ دەهــان جــاران د كۆمبــوون و دیدارانــدا دگــەل مێڤانێــن
بیــاىن و شــاندێن عێراقــێ ب خــوە ژى مــن مــژارا هاریــكاری نەكرنــا عێراقــێ د
حەوانــدن و خوەدیكرنــا ئاوارەیــان دا بەرچاڤكریــە ،بەلــێ یــا بــێ ئەنجــام بــوو،

(بــان ىك مــۆن) 31ســكرتێرێ نەتەوەیێــن هەڤگــرىت دو جــاران ل  24تیرمەهــا  2014و

 26ئــادارا 2016ێ ســەرەدانا هەرێــا كوردســتانێ كریــە ،هــەردو جــاران مــن گۆتــێ
رەوشــا ئاوارەیــان زۆرا گرانــە و هەرێمــێ ب تەنــێ خــوە دایــە بــەر ڤــى پشــتیێ گــران و

هاریكاریێــن جڤاكــێ نێڤدەولــەىت نــە ل ئاســتێ پێویســن و حكومەتــا عێراقــێ ژى
ب چ شــێوەیان هاریكارییــا هەرێمــێ نەكریــە ،مــن گۆتــە (بــان ىك مــون)ى عێــراق

ئاوارەیــان ب وەالتیێــن خــوە نزانیــت لەومــا ژى هاریكارییــا وان ناكــەت.

( - 31بان ىك مۆن) دیپلۆماتكار و وەزێرێ پێشرت یێ وەالتێ كوریا باشوور ،د ناڤبەرا 2016 - 2006ێ بۆ
دەمێ دەه ساالن سكرتێرێ گشتیێ نەتەوەیێن هەڤگرىت بوو.
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بــێ هیڤیبوونا كوردا ژ عێراقا نوو
هێــژ ســاال 2010ێ بــوو مــن هەســت ب وێ چەنــدێ كــر كــو عێراقــا نــوو

ئــەوا پشــتى  2003هاتییــە ئاڤاكــرن یــا بــەرەف ژووردانیەكــێ مەترســیدار و
حوكمداریــەكا تاكەكــەىس دچیــت ،دگەلــەك كۆمبــوون و دیــداران دا مــن ئامــاژە ب

ڤــێ مەترســیێ كریــە ،مــن بــزاڤ كــرن هەمــوو ئالییــان ئاگەهــدار كــەم هەكــە ئــەڤ
بنپێكرنــا دەســتوورى بــەردەوام بیــت و هەڤپشــى بەرچــاڤ نەهێتــە وەرگرتــن

عێــراق دێ كەڤیتــە بــەر كارەســاتێن مــەزن ،مخابــن كەســەىك و ئالییــەىك
گوهدارییــا هوشــدارى و شــیرەتێن مــن نەكــر و رۆژ ل دووڤ رۆژێ پەیوەندیێــن

د ناڤبــەرا هەرێــا كوردســتانێ و بەغــدا ئالــۆز دبــوون و ئاریشــە دكەتنــە د رێــكا

وان پەیوەندیــان دا.
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پرســیارا گەلــێ كوردســتانێ بــوو ئــەرێ چ رێكەكــێ بگرینــە بــەر؟ د ســەردەمێ

مەلــەىك و كۆمــارى و بەعســیان دا هەڤپشــكییا كــوردان بنپێكــرن و خەلكــێ
كوردســتانێ جینوســاید كــرن ،ل عێراقــا فیدرالــی و دیموكراســیا پشــتى 2003ێ
چ هیڤییــەك نەمایــە ،دڤێــت كــورد چ بكــەن؟ ئــەرێ سەدســالەكێن دى ب شــەرى ڤــە

بیــن؟ نــە ئــەم دكاریــن ب شــەرى داویــێ ب دەولەتــا عێراقــێ بینیــن و نــە حكومەتێــن
عێراقــێ شــیاینە ب تونــد و تیــژى و دژوارى و دوورپێــچ و جینوســایدێ داویــێ

ب خەلكــێ كوردســتانێ بینــن و قــرا مــە بینــن ،باشــە هەتــا كەنگــى ئــەڤ دۆزەخــە
دێ یــا بــەردەوام بیــت؟ چــا دێ شــەر و شــەرەنیخ و هەڤــرىك د ناڤبــەرا مــە دا

بــەردەوام بــن؟ چــا هــزرێ ل رێكــەكا دى نەكەیــن ئاشــتى و برایینــى هــەردەم د

ناڤبــەرا مــە دا یــا بنەجــه بیــت؟

ئەزموونێــن دیــرۆىك وەســان دیــار دكــەن كــو ب زۆرى ژهــەڤ ڤەقەتاندنــا مللەتــان

یــا ســەركەىت نابیــت ،ب هەمــان شــێوە بهەڤــرا گرێدانــا ب زۆرى یــا مللەتــان یــا

ســەركەىت نابیــت ،پشــتى شــەڕێ جیهانیــێ دووێ وەالتــێ ئەملانیــا د ناڤبــەرا

هێزێــن شــەركەر دا ل ســەر دو پشــكان ئەملانیــا رۆژهــەالت و ئەملانیــا رۆژئاڤــا
هاتــە دابەشــكرن ،ڤــێ دابەشــكرنا چەنــد دەهســالییەكان ڤەكێشــا ،بەلــێ ل داویــا

ســالێن هەشــتییان ژ سەدســالییا چوویــى و ب هەرفاندنــا دیــوارێ بەرلینــێ ئــەڤ
دابەشــكرنا ب زۆرى نەمــا و هــەردو ئەملانیــا هەڤگرتــن بوونەڤــە یــەك دەولــەت .ئــەڤ

مــژارە بــۆ وەالتــێ چیكوســلۆڤاكیا بەروڤــاژى بــوو هــەردو بهەڤــرا گرێدابــوون و كربوونــە
دەولەتــەك ب ناڤــێ چیكۆســلوڤاكیا ،بەلــێ ب شــێوەیەك ئارەزوومــەن دا ژ هــەڤ

جــودا بــوون و نهــا دو دەولەتێــن جودانــە ب ئاشــتى ب رەخ هەڤڤــە دژیــن.

د سەدســالێن چوویــى دا بهەڤــرا گرێدانــا ب زۆرى یــا پێكهاتێــن عێراقــێ

كارەســاتێن تراجیــدى ب دووڤ خــوە را ئینــان ،دبیــت دو بــرا د مالەكــێ دا بهەڤــرا
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نەقەتینــن و بــەردەوام د ناكــۆىك و ئاریشــەیان دا بــن ،بەلــێ هەكــە ژ هــەڤ جــودا

بــوون و هەریــەك ل مــاال خــوە دێ ناكــۆىك و كێشــەیێن وان ب داوى هێــن و هەتــا

هەتایــێ دێ هاریــكار و پشــتەڤانێن هەڤــدو بــن ،ئەڤــە چارەســەرییا بنگەهینــە
بــۆ پەیوەندیێــن د ناڤبــەرا هەرێــا كوردســتانێ و پشــكێن دى یێــن عێراقــێ
دا ،د راســتى دا ئــەڤ مــژارە ببوونــە رۆژەڤــا رۆژانــە یــا خەلكــێ كوردســتانێ و
ناڤەندێــن سیاســی .چــا ب هەڤدوگەهشــن و ئاوایەكــێ برایانــە نەبینــە دو بــرا و دو

جیرانێــن هەتــا هەتایــى یێــن هەڤــدو و ب ئاشــتى و تەناهــى ب رەخ یەكڤــە بژیــن؟

چــا نەبینــە پشــتەڤانێن هەڤــدو و كووراتییــا ســراتیژى و ئابــوورى و ئاسایشــا
هەڤــدو؟

چــا نەبینــە تەواوكەرێــن تەڤگــەرا ڤەژانــدن و پێشــكەتنا ئابــوورى و وارێــن دى

ل دەڤــەرێ و ب رەنگەكــێ هەردەمــى داویــێ ب كارەســات و هەڤركــی و ئالۆزیێــن د

ناڤبــەرا خــوە دا نەئینیــن .ئەگــەر پرســیار بێتەكــرن بۆچــى ئــەڤ پرســیارە هاتنــە
پێــش؟ د بەرســڤێ دا دێ بێژیــن :مخابــن چ رێكێــن دى بــۆ گەلــێ كوردســتانێ

نەهێــان كــو بكاریــن ب ئاشــتى و بێــى پرســگرێك ل نــاڤ ســنوورێ دەولەتــا
عێراقــێ بژیــن ،مــە هەمــوو رێــك جەربانــدن ،لــێ د ئەنجــام دا ســەركەىت نەبوویــن،

ب درێژییــا ســالێن چوویــى د هــەر دیــدار و هەڤدیتنەكــێ دا مــن ئــەڤ مــژارە

بــۆ كەســایەىت و بەرپرســێن عێراقــى و كەســایەىت و دیپلۆماتكارێــن بیــاىن

بەرچاڤكریــە و مــن راگەهاندیــە كــو ئــەم یێــن كەتینــە بەرامبــەرى ئاریشــەیەكێ
ســەرێ ســەد ســاالنە نەهاتییــە چارەســەركرن ،ئــەم وەســتیاین ئێــدى د شــیان دا
نینــە دگــەل ئاریشــە و كێشــە و شــەران دا بژیــن هــوون بێژنــە مــە گەلــێ كــورد

چ بكــەت دا كــو یەكپارچەییــا عێراقــێ مبینیــت؟ چ رێكــەكا دى مایــە كــورد بگرنــە
بــەر دا دا مبیننــە د عێراقــێ دا؟ تاكــە گەرەنتیــێ مانــا مــە ل عێراقــێ دەســتوورە،
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دەســتوور ژى بنپێكرینــە و رۆژانــە زێدەگاڤــى ل ســەر داخــوازى و مافێــن رەوایێــن

خەلكــێ كوردســتانێ دهێنەكــرن.

تەڤگــەرا رزگاریخــوازا كــوردى چ جــاران كێشــە دگــەل برایێــن عــەرەب نەبوویــە،

كێشــەیا مــە دگــەل رژێمێــن عێراقــێ و عەقلیەتــا حوكمــدارا ڤــى وەالىت بوویــە ،هــەر
ل ســەر ڤــى بنیــاىت بــوو درویشــمێ ســەرەكیێ شۆرشــا ئەیلوولــێ دیموكــراىس بــۆ

عێراقــێ ئۆتۆنۆمــى بــۆ كوردســتانێ بــوو ،ب درێژییــا خەبــات و شۆرشــا كوردســتانێ

تنــێ جارەكــێ شۆرشــا گەلــێ كــورد كارێــن تیرۆریســتى و ترســاندن و ڤەجنقانــدن

بەرامبــەرى خەلكــێ ســڤیلێ عــەرەب نەكرینــە ،هەمــوو ئەڤــە بــۆ هنــدێ بــوو كــو
گرفتارییــا سیاســی د ناڤبــەرا مــە و حكومەتــێ دا نەبیتــە گرفتارییــەكا نەتەوەیــى .لــێ
هەكــە رەوش ب ڤــى رەنگــى بــەردەوام بیــت هۆكارێــن مــەزن هەنــە ئــەو گرفــت ببنــە

كێشــە و ناكوكیێــن نەتەوەیــى و ئەتنــى وى دەمــى دێ كارەســاتا مــەزن دەســپێكەت.
د ڤــێ قوناغــێ دا و هەڤــدەم دگــەل بەردەوامیــا شــەڕێ داعــش ،مــە ددیــت پێلــەك

دنــاڤ قــادا عــەرىب دا دروســتبوویە و بــۆ مەرەمێــن خوەیێــن تایبــەت هاندانــا خەلــى
دژى كــوردان دكــەت ،ئــەڤ كریــارە كارەك نەبەرپرســانە و بــێ ویــژداىن بــوو ،هنــدەك

ئالیێــن عێراقــى دڤیــا ب دژایەتییا مافێــن كوردان جهــێ خوە بهێــز بێخــن و د هەلبژارتنان

دا دەنــگان بــۆ خــوە گەرەنتــى بكــەن ،ئەڤــە زەنــگا مەترســییەكا مــەزن بــوو عێراقــێ
بــەرەف ئایندەكــێ تــارى و نەدیــار ببــەت ،كەســێن ســەر ب ڤــێ پێلــێ ب پێشــكەتن و

ئاڤابــوون و گەشــبوونا هەرێمــێ د تەنــگاڤ بــوون ،چاڤێــن وان پــێ نەرادبــوون ،دگۆتــن

كــورد یــێ دەولەمەنــد بوویــن و پــارە و نەفتــا عێراقــێ بــۆ خــوە دبــەن ،ئەڤــە د دەمــەىك
دا بــوو ســەرێ سەدســاالنە دەولەتــا عێراقــێ نەفتــا كوردســتانێ دبــەت و ب وێ
نەفتــێ بوویــە دەولــەت و چــەك پــێ كریــە و شــەڕێ كــوردان و دەولەتێــن هەڤســوو

كریــە.
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د ڤــى كاوداىن دا ئــەم ب یەكجــارى بــێ هیڤــى ببوویــن كــو مبینینــە دگــەل

عێراقــێ ،پێدڤــى بــوو هزرەكــێ ل خــوە بكەیــن و ب ئاشــكرایى ل ســەر مافێــن
رەوایێــن گەلــێ خــوە بپەیڤیــن ،ئــەو مــاف ژى ســەربەخوەیى و ســەروەرییە ،گەلــێ

كوردســتانێ وەك گەلێــن دى یێــن جیهانــێ هەمــوو ئــەو بنەمایێــن ســەرەىك هەنــە
كــو ببیتــە خوەدیــێ دەولەتــا خــوە ،بەلــێ دڤێــت ب دەســتڤەئینانا وى مــاىف
ب رێكــەكا ئاشــتى و دانوســتاندنێ بیــت دگــەل بەغــدا و وەالتێــن دى یێــن دەڤــەرێ و

جیهانــێ ،مــە ئــەو راســتییە ژى دزاىن مــاف هەكــە نەهێتەســتاندن ناهێتــەدان و

هەكــە كوردســتان ل هیڤیــێ بیــت كەســەك ل ســەر ســێنیەكا زێریــن پێشــكەىش وێ
بكــەت ،ئەڤــە بــا ل وێ هیڤیــێ نەبیــت.

ژ ســاال 1991ێ ڤــە مــە بــۆ هەڤســوویێن خــوە دیاركــر ئــەم نــە ژێــدەرێ گەفاینــە،

پێشــر هەڤســوویێن مــە ب چاڤــێ گــەف و هەرەشــەیان ل مــژارا فیدرایزمــێ دنێــرى،

هــەر ب وى ئاوایــى ل عێراقــێ ژى دودىل و نیگــەراىن و دوژمنــاىت بەرامبــەرى

فیدرالیزمــێ هەبــوو ،لــێ رامانــا فیدرالیزمــێ زۆر یــا ســادە بــوو ،فیدرالیــزم لێكڤەكرنــا

دادپەروەرانــە یــا هێــز و ســامانێ یــە ،پشــكەكا زۆر ژ وەالتێــن جیهانــێ ئەوێــن چەنــد
نەتــەوە و پێكهاتــان هەمبێــز دكــەن ب سیســتەمێ فیدرالیزمــێ دەولەتداریــێ دكــەن.
ل 2ى شــباتا 2015ێ د كۆنفرانســێ میۆنشــن  32دا ،مــن دیــدار دگــەل ژمــارەكا

ســەركردەیێن وەالتــان ژ وانــا خاتــۆ ئەنگێــا میــرکل راوێــژكارا ئەملانیــا و جــۆن

بایــدن جێگــرێ ســەرۆكێ ئەمریــكا و ســەركردەیێن وەالتێــن دى كــرن ،هــەر هەمــوو

د سەرســۆرماى بــوون ب ســەركەتن و قارەمانییــا پێشــمەرگەى د شــەڕێ تیــرۆرێ دا،
وەك مــن د پەیــڤ و ئاخفتنێــن وان دا هەســت پێكــرى پەیڤیــن ل دۆر ســەربەخوەییا

 -32كونفرانســێ ئاســایىش ل میۆنشــن :كۆنفرانســەكێ ناڤدەولەتیــێ بەرفرەهــە ســاالنە ب پشــكدارییا
نوونەرێــن وەالتــان د وارێــن سیاســی ،ئابــوورى ،ســەربازى و هەولگریــدا ل باژێــرێ میۆنشــن یــێ ئەملانیــا
دهێتەگێــران.
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كوردســتانێ وەك جــاران بــۆ جڤاكــێ نێڤدەولــەىت نــە تابــۆ و قەدەغــە بــوو،
د شــیان دا بــوو ب ئاشــكرا ل ســەر وان مافێــن خــوەزا یێــن خەلكــێ كوردســتانێ

بپەیڤیــن ،هــەر د كۆنفرانســێ میۆنشــن دا ل دۆر ســەرخوەبوونێ دگــەل ســەرۆك
وەزیرێــن عێراقــێ حەیــدەر عەبــادى ئاخفتــم و بــۆ وى دیاركــر دڤێــت ڤــێ مــژارێ

ب لهەڤدوگەهشــن و دیالــۆك و ئاشــتى چارەســەرببیت.
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سەرەدانا ئەمریكا
ل مەهــا گوالنــا (ئایــار)ا 2015ێ مــە ســەردانا ئەمریــكا كــر و دگــەل ســەرۆك ئۆبامــا و

جــۆ بایــدن جێگــرێ ســەرۆىك یــێ وى دەمــى كۆمبوویــن ،بــەرى ســەرەدانێ دگــەل

تەڤایــا پارتێــن سیاســیێن كوردســتانێ كۆمبــووم و مــن پرســیار ژێ كــر ئــەرێ هــەوە
پــێ باشــە د كۆمبوونــێ دا ل دۆر مــژارا ســەرخوەبوونێ دگــەل ســەرۆك ئۆبامــاى
بپەیڤــم؟ ،هەمــوو ئالییــان پــێ بــاش بــوو دگــەل ســەرۆك ئۆبامــاى ل دۆر مــژارا

ســەرخوەبوونا كوردســتانێ بپەیڤــم.

پشــتى وەرگرتنــا پشــتەڤانییا ئالیێــن سیاســیێن هەرێمــێ بەرهەڤــى بــۆ ســەرەدانا

مــە بــۆ ئەمریــكا هاتنەكــرن ،د ڤــێ ســەرەدانێ دا مــن ڤیــا قوبــاد تالەبــاىن كــورێ
ســەرۆكێ رەحمــەىت مــام جــەالىل و دەربــاز كــورسەت رەســۆل وەزیــر د حكومەتــا

هەرێمــێ دا و كــورێ كــۆرسەت رەســۆىل هەروەهــا مســتەفا ســەید قــادر ژ تەڤگــەرا

گــۆران و وەزیــرێ پێشــمەرگەى دگــەل وى شــاندى بــن یــێ دگــەل مــن ســەرەدانا
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كۆچــكا ســپی دكــەن ،مــن مــەرەم ب پشــكدارییا ناڤبڕییــان هەبــوو و مــن دڤیــا
د قوناغێــن پاشــر دا ئــەو شــاهدەیێ بــۆ وێ چەنــدێ بــدەن ئــەم چــاوان دگــەل

ســەرۆك ئۆبامــاى ل دۆر ســەرخوەبوونێ و مافێــن كوردســتانێ ئاخفتینــە و ئــەو

ژى هەلویســتێ ئەمریــكا ببینــن و بــۆ حزبێــن خــوە و جەمــاوەرێ خــوە ڤەگێــرن،
مــن ڤیــا ئــەو دگــەل مــن بــن و شــاهدەیێ بــدەن داكــو پاشــر كەســەك نەبێژیــت

ســەرخوەبوون بابەتەكــێ كەســایەتیێ (شەخســیێ) مەســعود بــارزاىن یــە .داكــو
ئــەو ژى بزانــن ســەرخوەبوون گرێدایــى ژیــان و چارەنڤیســێ هەمــوو وەالتیانــە بێــى

جوداهییــا سیاســی و نەتەوەیــى و ئایینــى و مافــێ هەموویانــە.

ل دووڤ خشــتەیێ ســەرەدانا شــاندێ هەرێمــێ بــۆ ئەمریــكا ل رۆژا ســێ شــەمبى

5ى گوالنــا 2005ێ ســەرۆك ئۆبامــاى ل كۆچــكا ســپی پێشــوازى ل مــە كــر ،د ڤــێ

روونشــتنێ دا جــۆ بایــدن جێگــرێ ســەرۆكێ ئەمریــكا و بالیــۆزێ عێراقــێ ل واشــننت و
چەنــد راوێژكارەكێــن كۆچــكا ســپی د بەرهــەڤ بــوون .زۆر ب رۆهنــى مــە ئامــاژە ب وى

ســەروبەرێ دژوار كــر یــێ د سەدســالێن چوویــى دا خەلكــێ كوردســتانێ تێــدا ژیــاى و مــن

گۆتــە ســەرۆك ئۆبامــاى :مــە هەمــوو رێكێــن جەرباندیــن و ئــەم ژ ڤــى ســەروبەرى مانــدوو
بوویــن .ســەرێ سەدســاالنە گەلــێ كوردســتانێ یــێ قوربانییــان ددەت و ل دووڤ هەمــوو

یاســا و عورفێــن ئاســاىن و مرۆڤــاىن مافــێ گەلــێ مــە یــە ئــەو بڕیــارێ ل ســەر پاشــەرۆژا
خــوە بــدەت و ئــەو ببیتــە خوەدیــێ بریــارا خــوە و وێ رێكــێ بگریتــە بــەر یــا ئــەو ب بــاش

دزانیــت ،هەروەســان مــن گۆتــە ســەرۆك ئۆبامــاى ئــەم یــێ بــەرەف ڕێفرانــدۆم دچیــن بەلێ
نهــا كارێ مەیــێ ســەرەىك شــەڕێ داعشــە ،بەغــدا نكاریــت هەڤپشــكییا مــە بپەژرینیــت و
ئــەم ژى نكاریــن ب پاشــبەندیێ رازى بیــن ،هەكــە بەغــدا ب ڤــێ سیاســەتێ یــا بــەردەوام

بیــت ئــەم نكاریــن ب ڤى شــێوەى دگــەل وان بــەردەوام بیــن؛ ســەرۆك ئۆبامــاى زۆر ب باىش

گوهدارییــا ئاخفتنێــن مــن دكــر و گــۆت :مــن گەلــەك تشــت دەربــارەى كــوردان خواندینــە و
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ئــەز ئــاگادارى دیــرۆك و خەباتــا وانــم و ئــەز دزانــم چ كارەســات ب ســەرێ وان هاتینــە و

ئــەز ژ نیــەت و هیڤیــا كــوردان بــۆ ســەرخوەبوونێ تێدگەهــم و ئــەز خــوە ب بەختــەوەر
دزانــم كــو مــن ژ هــەوە گــوه لــێ دبیــت د نهــا دا كارێ وە یــێ ســەرەىك ژناڤربنــا داعشــە،

هەروەســان ســەرۆك ئۆبامــاى گــۆت ژى :بــادەكا (دوســیا) كــوردان و عێراقــێ د دەســتێ
جێگــرێ ســەرۆكی (جــۆ بایــدن)دا یــە و دگــەل وى روونــن و ل دۆرا وى بابــەىت بپەیڤــن.

رۆژا پاشــر 6ى گوالنــێ بــۆ تێشــتا ســپێدێ ئــەز مێڤانــێ جێگــرێ ســەرۆكێ
ئەمریــكا بــووم ،مــە روونشــتنەكا درێــژ هەبــوو چەنــد دەمژمێــرەكان ڤەكێشــا ،ب
بەرفرەهــى و هویــرى ئــەز ل ســەر دیــرۆكا سەدســالێن هەڤپشــكییا مــە دگــەل
عێراقــێ و مــژارا ســەرخوەبوونا كوردســتانێ ئاخفتــم ،وى ژى بۆچوونــا وەالتــێ
خــوە دەربــارەى ســەربەخوەییا كوردســتانێ و كێشــەیێن ئالۆزێــن رۆژهەالتــا ناڤیــن
ب هــوورى بەرچاڤكــرن و د داوى پەیڤێــن خــوە دا گۆتــە مــن :ئــەز و تــو هــەردو د
تەمەنــێ خــوە دا دێ ســەرخوەبوونا كوردســتانێ بینیــن.

هــەر د وێ ســەرەدانێدا ل ئەمریــكا دگــەل ئاشــن كارتــەر وەزیــرێ بەرگــرى و
ژمارەمــا كۆنگرێســانێن ئەمریــكا كۆمبــووم ،هەروەســان دگــەل ســەرۆكێ ژوورا
بازرگانییــا ئەمریــكا و هژمــارەكا ئەكادیمــی و میدیــاكاران و رەڤەنــدا كــوردى یــا
ئەمریــكا كۆمبــووم ،د چ دیدارەكێــدا كەســەىك نەگــۆت :نابیــت ڕێفرانــدۆم بكــەن یــان
نابیــت بــەرەف ســەربەخوەیێ بچــن ،تنــێ پرســیارا دەمــێ ئەنجامــداىن ژ مــە دكــرن.
بەرپــرس و سیاســەمتەدارێن ئەمریــكا زۆر سوپاســا قوربانیدانێــن پێشــمەرگەى
دكــرن و د هەمــان دەمــدا زانیــارى ل ســەر بەرخوەدانــا گەلــێ كوردســتانێ و
دلفرەهیــا خەلكــێ كوردســتانێ ژ بــۆ حەواندنــا ســەدان هــزار ئاوارەیێــن بــێ جــه و
رێ هەبــوون ،ئــەو ئاوارەیێــن ژبــەر گــەڤ و زۆرداریێــن تیرۆریســتێن داعــش بــەرەف
هەرێــا كوردســتانێ هاتیــن.
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پشــتى ئــەز ژ ئەمریــكا زڤریمەڤــە دەملدەســت دگــەل ئالیێــن سیاســیێن كوردســتاىن

روونشــتم و ئەنجامێــن ســەرەدانێ بــۆ وان بەرچاڤكــرن ،د وێ كۆمبوونــا دیرۆكیــدا ئەوا ل

رۆژا 18ى گوالنــێ هاتییەكــرن هــزر و بۆچوونێــن خــوە ژبــۆ پشــتەڤانیا ســەرخوەبوونێ
ب ئاشــكرایى بەرچاڤكــرن ،ل بیــرا منــە هــەر د ڤــێ كۆمبوونــێ دا بەرێــز عــەىل باپیــرێ

ئەمیــرێ كۆمــەال ئیســامى عەجێبگرتنــا خــوە ب ئەنجــام و دەســكەفتێن ســەرەدانا مــە

بــۆ ئەمریــكا دیــار كــر و گــۆت ":جەنابــێ كاك مەســعود وەســان دیــارە تــو ب دەســتەكێ
تــەژى زڤریەڤــە كوردســتانێ ،ئەڤــە كارەكــێ گەلــەك مەزنــە و بەرپرســیارییەكا مەزنــە،
ئــەرێ تــۆ یــێ بەرهەڤــى ڤــێ بەرپرســیاریێ هەلگــرى؟" د بەرســڤێ دا مــن گۆتــێ ":بەلێ

مامۆســتا بەرپرســیارییەكا مەزنــە و ئــەزێ بەرهەڤــم بــۆ هەلگرتنــا ڤــێ بەرپرســیاریێ ب

مەرجــەىك ل نــاڤ خــوە تێــك نــەدەن".

د راســتى دا ئــەڤ بەرســڤا مــن ژ بــەر وى چەنــدێ بــوو كــو ئــەز یــێ دلنیــا نەبــووم

كــو هنــدەك ژ حزبــان هەتــا داویــێ مبیننــە دگــەل پرۆســەیا ســەربەخوەییا گەلــێ
كوردســتانێ ،نەكــو بەرڤــاژى د نیڤــا رێ دا پشــتا خــوە بدەنــە هیڤــى و ڤیانــا گەلــێ

خــوە .پشــتى هەیڤەكــێ ژ ڤــێ كۆمبوونــێ مەدیــت هنــدەك حــزب ل شــوونا كاركرنــێ
بــۆ مــژارەكا چارەنڤیســازا وەك ســەربەخۆیێ د پەرلەمــاىن دا مــژووىل دروســتكرنا

ئاریشــەیا و كۆدەتــا بــوون بۆیەرێــن بیســت و ســێ حزیرانــێ دووڤــرا هاتــن ،هەكــە

ل ســاال 2015ێ ئالیێــن سیاســیى پێگیــرى ب پەیامنێــن خــوە كربانــە و بــەرەف

ئاریشــە و پرســگرێكان نەچووبانــە دا نهــا ئــەم هەمــوو د رەوشــەكا دیــر دابیــن ،مــە
دیــت د دەمــێ ئەنجــام دانــا ڕێفراندۆمــا 2017ێ چــاوان هنــدەك هێــز و ئــاىل دژى
ڕێفرانــدۆم راوەســتیان و بۆیەرێــن پشــتى ڕێفرانــدۆم شــاهدەیێ ددەن كــو ئــەو ترســا

مــن هــەى یــا د جهــێ خــوە دا بــوو.
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سەرەدانا بەغدا
ل  29مەهــا ئەیلوولــێ 2016ێ داعــش كەتبــوو د شكەســتنێن یــەك ل دووڤ

یــەك دا و الواز دبــوو ،دگــەل شــاندەكێ ئالیێــن سیاســیێن كوردســتانێ ئــەم چووینــە
بەغــدا.

یەكەمیــن دیــدارا مــە ل بەغــدا دگــەل ســەرۆك وەزیرێــن عێراقــێ یــێ وى دەمــى

حەیــدەر عەبــادى بــوو ،دگــەل عەبــادى ئــەم ل ســەر وان تەحەدیاتێــن هەڤپشــك د

ناڤبــەرا عێراقــێ و هەرێمــێ یێــن پێكهــاىت ژ شــەڕێ داعــش و ئاریشــەیا ئاوارەیــان

ئاخفتیــن ،مــە د پەیامــا خــوە دا ئــەو ئــاگادار كــر كــو شــاندێ كوردســتانێ یــێ هاتییــە
بەغــدا دا دانوســتاندنێ ل ســەر پاشــەرۆژا پەیوەندیێــن هــەردو ئالییــان و چاوانییــا

وان پەیوەندیــان و بزاڤێــن هەڤپشــكێن هــەردو ئالییــان د وارێــن بنەجهكرنــێ و

ئاســایش و ڤەژاندنــا ئابــوورى و ســەرژنوو ئاڤەدانكرنــێ بكەیــن ،مــە ڤیــا بێژینــە
ســەرۆك وەزیــرێ عێراقــێ ئەمێن هاتیــن دا ب زماىن لهەڤدوتێگەهشــتنێ و دیالــۆك و نیازەك
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پاكــژ دەربــارەى ئاینــدەی بپەیڤیــن و عێــراق و هەرێــم ببنــە كووراتیــا بەرژەوەنــدى و

ســراتیژى بــۆ هەڤــدو.

هــەر د وێ رۆژێ دا مــە دیــدارەكا بەرفــرەه دگــەل كەســایەتیێن عێراقــێ و

ســەرۆكێن گرۆپێــن (كوتلەیێــن  -فركســیۆنێن) سیاســیێن عێراقــێ هەبــوو مــە داخــواز
ژێكــر دا كــو داویــێ ب ئاریشــە و ئالۆزاییــان بینیــن وەرن دا هــزرێ ل رێكەكــێ بــۆ

چارەســەریەكا بنگەهیــن بكەیــن .هەروەســان ئــەم دگــەل رەوتــا ســەدرى و هەڤپەیامنییــا
نیشــتیامىن و هەڤپەیامنییــا عــەرەىب و ســەركردەیێن ســوننەیان و ســەركردایەتییا
حزبــا دەعــوە روونشــتین ،هــەر د وێ رۆژێ دا ل مــاال ســەید عەمــار حەكیمــى مــە

كۆبوونــەكا بەرفــرەه دگــەل ئــاىل و كەســایەتیێن شــیعە ئەنجــام دا.

د وێ كۆمبوونــا بەرفــرەه دا مــە پەیڤــەك بــۆ بەرهەڤبوویــان پێشكەشــكر،

د وێ پەیڤــێ دا مــن دیاركــر ئــەڤ هاتنــا مــە پەیامەكــە ســەخمەرات چارەكرنــا ئــەو

ئاریشــە و پرســگرێكێن ســەرێ ســەد ســاالنە بەرســنگێ مــە هەموویــان گــرىت،
ب بــزاڤ و تێكوشــینا هەمــوو ئالییــان ئەڤــە داعــش یــا بــەرەف داویــێ دچیــت لــێ

پێدڤیــە ئــەم خــوە بــۆ قوناغــا پشــتى داعــش ئامــادە كەیــن ،ب رۆهنــى و ئاشــكرایى

مــن گۆتــە نوونــەر و كەســایەتیێن شــیعە پشــتى 2003ێ كــورد ل وێ بــاوەرێ

بــوون دێ دەســتوور بنیاتــێ پرۆســەیا سیاســی و ژیانــا نــوو بیــت ،بەلــێ مخابــن
ژ هــەڤ ڤەقەتیــان و دووركەتنــەك هاتییــە پێــش ،رەوش یــا وەســان لێهــاىت ئــەو
شــیعەیێن مــە ب بــاىش و پــاىك پەســنا وان دكــر یــێ دژایەتییــا مافێــن كــوردان

دكــەن ،پشــكا مــە ژ هەڤپشــكییا دگــەل عێراقــێ  4500گوندێــن كاڤــل و 12000
گەنجێــن كوردێــن فەیــى یێــن بــێ سەروشــوینكرى و  8000بارزانیێــن ئەنفالكــرى و
 180000وەالتیێــن دى یێــن ئەنفالكــرى و ب هــزاران كوردێــن دى یێــن قوربانیێــن

چەكــێ كیمیــاوى یــە.
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پشــتى 1991ێ و ســەخمەرات عێراقــێ و بــۆ ڤەكرنــا بەرپەرەكــێ (رووپەلەكــێ)

نــوو و ئاشــتیێ ئــەم دگــەل كەســێن تاوانبــار روونشــتین ،مــە دەســتێ خــوە كــرە
د نــاڤ دەســتێن ســۆر ب خوینــا كورێــن مللەتــێ مــە ،د وى دەمــى دا ئــەز د ناڤــا

رووبــارێ خوینــا گەلــێ مــە دا هامتــە بەغــدا ،ئــەم ســەخمەرات عێراقــێ هاتینــە
بەغــدا ئــەم ژبــەر خاتــرا بهەڤــرا ژیــان و ئاشــتیێ و ڤەكرنــا بەرپەرەكــێ نــوو هاتینــە

بەغــدا ،بەلــێ وان ئــەم هــەژى وێ چەنــدێ نەدیتیــن وەىك تاوانبــاران ل مــە دنێریــن.

نهــا ژى د قوناغــا پشــتى 2003ێ دا مخابــن ئــەو شــیعەیێن هەڤپەیامنێــن كــوردان
دەســت ب بڕینــا نانــێ كــوردان كــر ،نەدبــوو وەســان ب ســاناهى ڤــێ دەســتدرێژیێ

دگــەل كــوردان بكــەن و هۆســا ســزا بــدەن.

د وێ دیــدارێ دا مــن گۆتــە ســەركردەیێن شــیعەیان د هــەردو قوناغــان دا

هەڤپشــكییا مــە ســەركەىت نەبوویــە ،دڤێــت ئــەم هــەردو ئالــی ل چارەســەرییەكا
نــوو بگەریــن و ئــەو چارەســەرى ل ســەر بنیاتەكــێ نــوو بیــت ،وەرن دا ب لهەڤــدو

تێگەهشــتنێ ببینــە دو بــرا دو جیرانێــن راســت ،مــادەم ئــەم نكاریــن هەڤپشــكبین،
ئــەز داخــوازێ ژ هــەوە دكــەم د پەیامــا مــە بگەهــن ،هــەر د وێ روونشــتنێ دا پرانییــا

كەســایەتیێن شــیعە دگــەل مــە هەڤبیــر بــوون كــو د دەمێــن چوویــى دا شاشــیێن
مــەزن هاتینەكــرن و دڤێــت ل دووڤ چارەســەرییان بگەریــن ،بەلــێ ب هــەر رێكەكــێ

بیــت یــان ب هــەر ژێگرتنەكــێ بیــت دڤێــت شــەر روونــەدەن و خویــن نەهێتــە رێــن،
هــەر ل وێــرێ بریــار هاتــەدان كۆمیتەیــەك بێتەپێكئینــان تایبــەت ب دانوســتاندن و

ڤەكۆلینــان شــێوازێ پەیوەندییــان د ئاینــدەى دا كانــێ وەك هەپشــك مبینیــن یــان

ببینــە هەڤســوو (جیــران) د هــەر رەوشــەكێ دا بیــت دڤێــت ل هەڤدوتێگەهشــن
هەبیــت.
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بریارا ئەنجامدانا ڕێفراندۆم
ســەردانا مــە بــۆ بەغــدا و گەهاندنــا پەیامــا هەرێمــێ بــۆ ئالیێــن عێراقــى چ تشــتەك

ژ رەوشــا هەیــى نەگۆهــارت ،حكومەتــا عێراقــێ یــا بــەردەوام بــوو ل ســەر بڕینــا

بۆدجەیــا هەرێــا كوردســتانێ ،هەرچەنــدە د شــەڕێ دگــەل تیرۆریســتێن داعــش
دا هێزێــن پێشــمەرگەى و هێزێــن لەشــكەریێن عێراقــێ هەڤكارێــن هەڤــدو بــوون.
پێشــر و بــەرى ئــەز ســەرەدانا بەغــدا بكــەم شــاندەكێ ئالیێــن شــیعە یــێ پێكهــاىت

ژ هــادى عامــرى و خالــد عەتییــە و ســادق ركاىب ســەرەدانا مــن كــر .مــن گۆتــە وى
شــاندى وەرن دا چارەســەرییەكێ بــۆ ڤــێ رەوشــا خــراب ببینیــن ،یــان هەڤپشــى

بهێتــە بجهئینــان یــان ب رەنگــەىك ئاشــتى ببینــە دو بــرا و دو جیــران ،یــان ژى ل

دووڤ وان نیشــانێن بەرچــاڤ دبــن دێ شــەر د ناڤبــەرا مــە هــەردو ئالییانــدا روودەت،

ئــەو بــوو هــادى عامــرى گــۆت نەعــوزو بیلــا موســتەحیلە شــەر د ناڤبــەرا مــە دا روو
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بــدەت ،پــاىش ئایەتــەكا قورئانــا پیــرۆز ل دۆر جودابوونــێ ئینــا كــو دبێژیت"فامســاك
مبعــروف او ترسیــح باحســان".
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هەمــوو ئــەو بنپێكرنێــن دەســتوورى یێــن روودایــن ،بنپێكرنــا لهەڤهاتنــان و

نەمانــا تەوافقــێ د یاســا دانانــێ دا و نەمانــا هەڤســەنگیێ د ســازیێن دەولەتــێ دا و

فشــارێن زێــدە یێــن دئینانــە سەركوردســتانێ ئــەم گەهاندینــە وێ باوەرییــا ئــەم
نەهەڤپشــكین د دەولەتــا عێراقــێ دا یــا پشــتى 2003ێ و د پاشــەرۆژێ دا ژى مــە
ب هەڤپشــك ناهژمێــرن ،لەومــا دڤێــت ل چارەســەییەكا دى بگەریێیــن.

هنــدى پەیوەنــدى ب ڤــێ مــژارێ ڤــە هــەى ل رۆژا  3تیرمەهــا 2014ێ مــە ســەرا

پەرلەمانــێ كوردســتانێ دا ،ل وێــرێ مــن پەیڤــەك پێشكەشــكر و تێدا كاودانێ سیاســیێ

عێراقــێ و ئــەو قەیرانــا بــەرۆكا مــە گــرىت بەرچاڤكــر ،مــن ئامــاژە ب وێ چەنــدێ كــر
ئەڤــە دەه ســالە ئەمــێ بزاڤــێ دكەیــن پرۆســەیا سیاســی و دیموكــراىس و بهەڤــرا ژیــان
ل عێراقــێ ســەركەڤیت ،لــێ بنپێكرنــا دەســتوورى و هــزرا تاكــرەوى د دەســتەالتێ دا و

خوەســەپاندن و ڤەدەركرنــا یــێ بەرامبــەر نەهێالیــە ئــەڤ بزاڤــە د ســەركەىت بــن و
عێــراق گەهشــتیە ڤــێ رەوشــێ یــا نهــا ئــەم دبینیــن ،هــەر د وێ پەیڤــێ دا مــن گــۆت:

ب چ رەنــگان كوردســتان نــە ئەگــەرێ ڤــێ رەوشــا نهایــا عێراقــێ یــە ،بەلــى ئەوێــن

دەســت هــەى د گــەل دروســتبوونا ڤــێ رەوشــێ دڤێــت ئــەو بەرپرســیارییا وێ هەلگــرن،
نهــا دەمــە كوردســتان ب خــوە بریــارێ ل ســەر چارەنڤیســێ خــوە بــدەت ،ئەڤــە مافەكێ

دەســتوورى یــە و دەســتوورێ عێراقــێ رێــكا داى كوردســتان چارەنڤیســێ خوە دەســت
نیشــان بكــەت ،چونــى هــەر د وى دەســتووری دا یــا هــاىت :پێگیــرى ب ڤــى دەســتوورى
دێ یەكپارچەییــا عێراقــێ پارێزیــت ،د ڤــێ كۆمبوونــێ دا مــن داخــواز ژ پەرلەمانــێ

 -33فامساك مبعروف او ترسیح باحسان ،دەسپێكا ئایەتا  229ژ سورەتا (بەقەرە) ژ قورئانا پیروز

دەرباەرى بابەتێ جودابوونێ.

79

كوردســتانێ كــر ژبــۆ پەســەندكرنا یاســایێ كۆمیســیۆنا هەلبژارتــن و راپرســیێ
ل هەرێــا كوردســتانێ لــەزێ بكــەت و ب زووتریــن دەم دەســتەیا بلنــدا كۆمیســیۆانا
هەلبژارتــن و راپرســیێ بێتــە دامەزرانــدن ،هەروەســان پەرلەمانــێ كوردســتانێ ئــەو

ب خــوە وان كار و ئامــرازان ئامــادە بكــەت یێــن ڕێفراندۆما دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ

گەلــێ كوردســتانێ پێدڤــى دبیتــێ.

پشــتى ڤــان بۆیــەران ژى بنپێكرنێــن حكومەتــا عێراقــێ بەرامبــەر مافێــن گەلــێ
كوردســتانێ د بــەردەوام بــوون ،وەك د بەرپەرێــن چوویــى دا مــن بەرچاڤكــرى هەرێمێ
خویــكا مەزنــا مرۆڤــى و ئابــوورى د شــەڕێ داعــش دا ،مێڤاندارییــا ســەدان هــزار
ئاوارەیــان كــر ،د ســەر هنــدێ را حكومەتــا عێراقــێ بــەردەوام بــوو ل ســەر بڕینــا
قویتــێ خەلكــێ كوردســتانێ و ب مهانەیێــن جــودا جــودا ل بــەر نەدهــات ئاریشــە و
پرســگرێكان چارەســەربكەت ،مخابــن مــە نەبهیســت مەرجەعیەتــا شــیعەیان تنــێ
جارەكــێ ئامۆژگارییــا حكومەتــا عێراقــێ بكــەت دا بۆدجەیــا هەرێــا كوردســتانێ
بزڤرینتەڤــە كــو ئــەڤ كریــارە ب خــوە ســەرەدەرییەكا نەیاســایى بــوو.
د ئۆپەراســیۆنێن ئازادكرنــا مووســلێ دا ،پێكهاتــن ل ســەر وێ چەنــدێ هاتەكــرن
پشــتى كــو پێشــمەرگە بــەرۆكا (بەرەیــا) بەرگریــا داعــش ب درێژییــا 107كــم دشــكێنیت
بزڤریتەڤــە وى جهــى یــێ ل رۆژا 2016 /10 /17ێ ئۆپەراســیۆنا ئازادكرنــا مووســلێ
لــێ دەســپێكرى ،پێشــمەرگەى هێــرش كــرە ســەر بــەرۆكا بەرگریــێ یــا داعــش و شــكاند و
كلیــا مووســلێ دا دەســت هێزێــن عێراقــێ و ب دروســتى پێگیــر بــوو ب پێكهاتنــا
ناڤبــەرا هــەردو ئالییــان( .نەخشــەیێ ژمــار  )٥بەلــێ حەشــدا شــەعبى و هێزێــن

عێراقــى ئــەو پێكهاتــن بنپێكــرن .د ئۆپەراســیۆنا مووســلێ دا بریــار بــوو ســەرۆك
وەزیرێــن عێراقــێ دەه ملیــار دینــاران وەك هاریــكارى بــۆ هێزێــن پێشــمەرگەى
بهنێریــت داكــو بــەرۆكا نوویــا هێزێــن پێشــمەرگەى ب وى دراڤــى بێتــە بســەروبەركرن،
بەلــێ ئــەو پەیامنــە ژى ب پشــتگۆهڤە هاڤێــت.
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زێدەبــارى ڤــان هەمــوو ســەرەدەرییان مــە زانیــارى هەبــوون كــو هێزێــن حەشــدا

شــەعبى و لەشــكەرێ عێراقــێ پێكهاتنــا ئۆپەراســیۆنا ئازادكرنــا مووســلێ یــا
بنپێكــرى و پیالنــا وێ چەنــدێ یــا هــەى پشــتى شــەڕێ داعــش ب داوى دهێــت خــۆ
ژ دەڤــەرێ نەڤەكێشــن و وان داخــواز ژ پێشــمەرگەى دكــر بزڤریتەڤــە ســنوورێن ســاال

2003ێ ،ئەڤــە د دەمــەىك دا بــوو كــو ســنوورێن ســاال 2003ێ ســنوورێ د ناڤبــەرا
هێــزا پێشــمەرگەى و رژێــا بەعــى دا بــوو ب چ ئاوایــەىك ســنوورەكێ سیاســی و

كارگێــرى نەبــوو( .نەخشــەیێ ژمــار .)٦

هەروەســان وان پــان هەبــوو كــو شــنگالێ و دەڤەرێــن دى یێــن ماددەیــێ 140ێ

ئەوێــن ســەرێ چــوار ســاالن بــوو پێشــمەرگەى ب خوینــا خــوە پاراســتى داگیــر
بكــەن ،ژ بــى ڤــێ چەنــدێ داعــش ل باژێــرێ تەلەعفــەر 34شــەر نەكــر و بێــى شــەر

باژێــر رادەســتى حەشــدا شــەعبى كــر و د هەمــان دەم دا ب مهانەیێــن جۆراوجــۆر

ئۆپەراســیۆنا ئازادكرنــا حەویجــە پــاش ئێخســت.

مەترســییا پاشئێخســتنا ئۆپەراســیۆنا رزگاركرنــا حەویجــە ل بــەر چاڤێــن مــە

بــوو ،پــاش ئێخســتنا داوى ســەنگەرا داعــش (حەویجــە) 35نیشــانا وێ چەنــدێ

بــوو كــو وان ل بــەرە پشــتى ئازادكرنــا هەمــوو دەڤەرێــن دى ژ داعــش ب ناڤــێ

ئازادكرنــا (حەویجــە) كار بــۆ گرتنــا كەركووكــێ بكــەن ،د بنیــات دا ژى مــەرەم
ئــەو بــوو كەركووكــێ ژ ژێــر كۆنــرۆال پێشــمەرگەى دەربێخــن .بنپێكرنــا پێكهاتنــا

ســەردەمێ ئازادكرنــا مووســلێ و بۆیەرێــن پشــتى وێ پەیامێــن ب مەترســیى تێــدا
هەبــوون.

 - 34تەلەعفەر :دەكەڤیتە رۆژئاڤایێ پارێزگەها مووسل ،حەفتێ كیلومەتران ژ مووسلێ و نێزیىك شێست
كیلومەتران ژ سنوورێ سوریێ دوورە ،پرانییا پێكهاتا وى توركامنن.
 - 35حەویجە :دكەڤیتە باشوورێ رۆژئاڤایێ كەركووكێ ،چل و هەشت كیلومەتران ژ كەركووكێ دوورە،
پرانییا خەلكێ وێ عەرەبێن سوننە نە.
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مــە ب نیــازەكا پاكــژ هەڤــكارى و هاریــكارى د پرۆســەیا ئازادكرنــا مووســلێ دا كــر،

ب چ ئاوایــەىك مــە هــزر ل وێ چەنــدێ نەدكــر كــو ئــەو دێ پێكهاتنــێ بنپێكــەن و
دێ ب ڤــى رەنگــى ســەرەدەریى كــەن .مــە پێشــبینییا وێ چەنــدێ نەدكــر برایێــن

شــیعە یێــن ل ســەر ملێــن مــە و ب پشــتەڤانییا مــە هاتینــە سەردەســتەالتێ دێ
هەلویســتەكێ دوژمنــكارى بەرامبــەرى گەلــێ كــورد وەرگــرن ،هــەر ب رێــكا مــە و

پشــتەڤانییا مــە بــوو پشــتى ئۆپەراســیۆنا ئازادكرنــا عێراقــێ و هەرفتنــا رژێــا
بەعــى ئەمریــكا ئامادەبــووى هاریكاریــێ دگــەل پشــكەك ژ سیاســەمتەدارێن شــیعە
بكــەت ،زێدەبــارى ڤــێ چەنــدێ ئــەم د پشرتاســتبووین كــو گەلــێ كــورد ئاریشــە و

پرســگرێكێن تائیفــى نینــن و نابینــە پشــكەك ژ وێ ئاریشــا كــوور و كەڤــن ل عێراقــێ

هــەى.

كوردســتانێ بنەمایێــن دەولەتینیــێ هەنــە و مافــێ وێ یــە دەربڕینــێ ژ ڤیانــا خــوە

بكــەت ،ئــەو دەســتوورێ بوویــە بنەمــا بــۆ پیكڤەژیانــا پێكهاتێــن عێراقــێ هاتییــە
بنپێكــرن ،د د دیباجەیــا ڤــى دەســتوورى دا هاتییــە كــو پێگیریكــرن ب ڤــى دەســتوورى

گەرەنتیــا مانــا عێراقــێ یــە ب ئاوایــێ هەڤگــرىت.

د ســالێن چوویــى دا حكومەتــا عێراقــێ  55ماددەیێــن دەســتووری بنپێكرینــە،

پرەنســیپێن هەڤپشــكیێ د حوكمداریــێ دا و هەڤســەنگیێ د دامەزراندنــێ دا
ل ســازیێن كارگێــرى و لەشــكەرى و یاســایى دا هەروەســان مــژارا ســازانێ ل دانانــا

یاســایان ب یەكجــارى هاتینــە بنپێكــرن ،عەقلییەتــا ســەپاندنا بۆچوونــا پرانیــێ جهێ

ڤــان هەمــوو پرەنســیپان گرتبــوو یێــن عێراقــا نــوو ل ســەر هاتییــە ئاڤاكــرن ،ل دووڤ
عەقلیەتــا ســەپاندنا بۆچوونــا پرانیــێ ئێــدى چ جهــەك بــۆ كــوردان و پێكهاتێــن دى
نەمــا و بــەردەوام پێكهاتــن دهاتنــە بنپێكــرن و هەرســال د دەمــێ دانانــا بۆدجەیــا

ســالێ دا كار بــۆ وێ چەنــدێ دهاتەكــرن مافێــن گەلــێ كوردســتانێ یێــن دارایــى بێنــە
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كێمكــرن و جــار ل دووڤ جــارێ كێمــر لــێ بكــەن هەتــا ب یەكجــارى بــرى .ئێــدى
چ فاكتەرەكــێ پشــتەڤان بــۆ مانــا مــە دگــەل عەقلییەتەكــێ كــو د بنیــات دا بــاوەرى

نینــە ب هەڤپشــكییا مــە رازى ببیــت ،ل ڤێــرێ پرســیار دهاتەكــرن گەلــۆ مــادەم رێكــێ
نــەدەن ئــەم د ڤــى ووەالىت دا هەڤپشــك بیــن ب چ هیڤییەكــێ ئــەم وەك پشــكەك ژ

ڤــى وەالىت مبینیــن؟ د گەلــەك دەمێــن ڤــێ قوناغــێ دا ژ بــەر خاتــرا عێراقــا نــوو و ل

دووڤ ســۆز و پەیامنێــن ئەمریــكا مــە خــوە بەرامبــەر گەلــەك مافێــن خــوە بــێ دەنــگ

كــر بەلــێ زێدەگاڤیێــن حكومەتــا عێراقــێ د بــەردەوام بــوون.

ئەڤــە هەمــوو هــۆكار بــوون كــو ئالیێــن سیاســی بگەهنــە وێ باوەرییــا یــان دڤێــت

هەڤپشــك بیــن د عێراقــێ دا ،یــان ژى وەك سەدســالێن چوویــى دڤێــت د بازنــەكا ڤــاال
دا بزڤریــن و دەمــێ بەغــدا مــە ب هەڤپشــكێن خــوە نەپەژرینیــت دڤێــت ئــەم بــۆ خــوە

رێكــەكا دى بگرینــە بــەر.

د ڤــێ رەوشــێ دا ئاریشــە و ئالۆزیێــن سیاســی و ناڤخوەیــى بــەرۆكا هەرێــا

كوردســتانێ گرتبــوون و هنــدەك ئالییــان خــوە دا دگــەل بــەرۆكا (بەرەیــا) دژایەتیكرنــا

چوونــا بــەرەف ڕێفرانــدۆم ،بەلــێ دەمــى هنــدێ هاتبــوو رێــك بێتــە ڤەكــرن كــو گــەل
بریــارا خــوە بــدەت و هەمــوو ئالییــەك بزانــن ڤیانــا خەلكــێ كوردســتاىن چیــە ،دا كــو

ئــەو مهانــە نەمینیــت كــو ســەرخوەبوون داخــوازا تاكەكەســەىك یــان حزبەكــێ یــە

پێدڤــى دكــر بزڤرینــە بلندتریــن ژێــدەرێ بریــارێ ئــەو ژى ڤیانــا خەلــى یــە.

ل رۆژا 7ى حزیرانــا 2017ێ و د كۆمبوونــەكا دیــرۆىك دا ســەرۆكاتییا هەرێمــێ و
ئالیێــن سیاســیێن كوردســتانێ و نوونەرێــن پێكهاتێــن كوردســتانێ بریــارەكا دیــرۆىك
دا و رۆژا 25ى ئەیلوولــێ 2017ێ وەك رۆژا ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم دەسنیشــان كــر.
د راســتى دا بــەرى كۆمبوونــێ كەســەىك نــەدزاىن دێ گەنگــى ڕێفرانــدۆم هێتــە
ئەنجامــدان ،دەسنیشــانكرنا وێ رۆژێ پێشــنیازا ئالیێــن سیاســی بــوو پشــتى راوێــژ
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دگــەل كۆمیســیۆنا بلنــدا هەلبژارتــن و راپرســیێ كریــن ،كۆمیســیۆن ب بەرچاڤكرنــا
ئــەو كار و كریــار و بەرهەڤیێــن كــو د پێویســن بــۆ ئەنجامدانــا پڕۆســەیەكا هنــدە
مــەزن بگرنــە بــەر پێدڤــى ب دەمــەىك بــوون .نوونەرێــن كۆمیســیۆنێ د كۆمبوونــێ دا
بەرهەڤبــوون وان راگەهانــد ئــەو د كارن د ناڤبــەرا 30 - 20ى ئەیلوولــێ دا پرۆســەیا
ڕێفرانــدۆم ئەنجــام بــدەن .كۆمبوونــێ ژى رۆژا  25ئەیلوولــێ بــۆ ئەنجاندانــا
ڕێفرانــدۆم ل هەرێــا كوردســتانێ و دەڤەرێــن كوردســتاىن یێــن دەرڤــەى هەرێمــێ
دیــار كــر ،هــەژى یــە بێژیــن ئالیێــن سیاســی گەلــەك داكــۆىك ل ســەر وێ چەنــدێ
كــر كــو پێدڤیــە ڕێفرانــدۆم ل كەركووكــێ و دەڤەرێــن كوردســتاىن یێــن دەرڤــەى
هەرێمــێ بێتەكــرن.
هــەر د وێ كۆمبوونــێ دا و پشــتى دەسنیشــانكرنا رۆژا ئەنجامدانــا كۆمبوونــێ

ئامادەبووییــان ســەخمەرات گەرەنتیكرنــا یەكدەنگیــا نیشــیامىن داكــۆىك ل ســەر
وێ چەنــدێ كــر كــو پەرلەمانــێ كوردســتانێ بێتەڤــە كارا كــرن و بــزاڤ بێنەكــرن

بــۆ نەهێالنــا ناكوكیێــن سیاســیێن ناڤخوەیــى و د هەمــان دەم دا كار بێتەكــرن بــۆ
باشــكرنا ژیــارا خەلــى ژ مووچەخــۆر و تــەخ و جوینێــن دى یێــن كوردســتانێ.

هەروەســان وێ كۆمبوونــێ بریــار دا جڤاتــا بلنــدا ڕێفرانــدۆم ب ســەرۆكاتییا

ســەرۆكێ هەرێمــێ بێتــە پێكئینــان و حزبێــن ئامادەبــووى د دەمــێ پێنــج رۆژان

دا نوونەرێــن خــوە بــۆ كۆمیتەیێــن تایبەتێــن ڕێفرانــدۆم دیــار بكــەن .پارتییــا
دیموكراتــا كوردســتانێ ،یەكێتییــا نیشــتیامنییا كوردســتانێ ،یەكگرتوویــا ئیســامییا
كوردســتانێ ،تەڤگــەرا ئیســامییا كوردســتانێ ،حزبــا شــیوعیا كوردســتانێ ،حزبــا

سوشــیال دیموكراتــا كوردســتانێ ،حزبــا زەحمەتكێشــێن كوردســتانێ ،پارتییــا
كرێــكار و رەنجدەرێــن كوردســتانێ ،پارتییــا چاكســازییا پێشــكەتیا كوردســتانێ،

لیســتا هەولێــرێ یــا توركــاىن ،بەرەیــا توركامنیــا عێراقــێ ،پارتییــا گەشــەپێدانا
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توركــان ،لیســتا ئەرمەنــان د پەرلەمانــێ كوردســتانێ دا ،تەڤگــەرا دیموكراتیــا

ئاشــوورى ،جڤاتــا گەلــێ كلــدان رسیــان ئاشــوور .پشــتى ب داویهاتنــا گۆمبوونــێ
د داخویانیەكــێ دا خەلكــێ كوردســتانێ ب ڤــێ بریــارا دیــرۆىك هاتــە ئاگاداركــرن.
دەقــێ بریــارێ ب ڤــى رەنگــى بــوو:

ل رۆژا 7ى خزیرانــا 2017ێ نوونەرێــن حزبێــن پشــكدار د پەرلەمــان و حكومەتــا
هەرێمــێ دا ب ئامادەبوونــا جێگــرێ ســەرۆكێ هەرێمــێ و ســەرۆكێ حكومەتــێ و
ســەرۆك و جێگــرێ كۆمیســیۆنا بلنــدا هەلبژارتنێــن كوردســتانێ دگــەل ســەرۆكێ
هەرێــا كوردســتانێ كۆمبــوون.
د ڤــێ كۆمبوونــێ دا ئامادەبووییــان ب بەرفرەهــى دەربــارەى مــژارا
ڕێفرانــدۆم و هەلبژارتنێــن پەرلەمانــێ كوردســتانێ و ئالۆزیێــن سیاســیێن
ناڤخوەیێــن هەرێمــێ و كاودانێــن هەرێامیــەىت و جیهــاىن بەرچاڤكــرن و
دانوســتاندن ل ســەر كــرن ،ئامادەبوویێــن كۆمبوونــێ هــزر و بۆچونێــن خــوە
ل ســەر پێدڤیاتییــا ڕێفرانــدۆم و چارەســەركرنا ناكۆكیێــن ناڤــا هەرێمــێ و
كاودانــێ زاىت و مەوزووعــى یــێ كوردســتانێ دیــار كــرن.
هــەر د ڤــێ كۆمبوونــێ دا ئامادەبوویێــن كۆمبوونــێ ب تەڤایــا دەنــگان ل
ســەر خالێــن ژێــرى پێكهاتــن:
یــەك :رۆژا بیســت وپێنجــێ ئەیلوولــێ 2017ێ وەك رۆژا ئەنجامدانــا
ڕێفرانــدۆم ل هەرێــا كوردســتانا عێراقــێ و دەڤەرێــن كوردســتاىن یێــن
دەرڤــەى ئیدارەیــا هەرێمــێ هاتــە دیــار كــرن.
دو :ب مەرەمــا ب دەســتڤئینانا یەكدەنگییــا نیشــتیامىن هــەر ژ رۆژا داویهاتنــا
ڤــێ كۆمبوونــێ هەتــا دەمــێ ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم ئالیێــن كوردســتاىن دێ كار
ب چاالككرنەڤەیــا پەرلەمــاىن و چارەســەركرنا ئالۆزیێــن سیاســی كــەن.
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ســێ :داكوكیــێ ل ســەر چاككرنــا ژیــارا خەلكــێ و پویتــەدان ب كێشــەیێن
ئابووریێــن وەالتیێــن كوردســتانێ و مووچەخــۆر و تــەخ و جوینێــن جڤاكیێــن
دەســتكورت و كێمداهــات.
چــوار :بریــار ل ســەر پێكئینانــا جڤاتــا بلنــدا ڕێفرانــدۆم ب ســەرۆكاتییا
ســەرۆكێ هەرێمــێ هاتــەدان و هەروەســان بریــار هاتــە دان هەتــا رۆژا 12ى
مەهــا حزیرانــا 2017ێ پارتیێــن سیاســی نوونەرێــن خــوە بــۆ پشــكدارییا د
كۆمیتەیێــن تایبــەت ب ڕێفرانــدۆم دیــار بكــەن.
• پارتییا دیموكراتا كوردســتانێ
• یەكێتییا نیشــتیامنییا كوردستانێ
• یەكگرتوویا ئیســامییا كوردستانێ
• تەڤگەرا ئیســامییا كوردستانێ
• حزبا شــیوعیا كوردستانێ
• حزبا سوشــیال دیموكراتا كوردستانێ
• حزبا زەحمەتكێشــێن كوردستانێ
• پارتییا كرێكار و رەنجدەرێن كوردســتانێ
• پارتییا چاكســازیا توركامىن
• لیســتا هەولێرێ یا توركامىن
• بەرەیــا توركامنییا عێراقێ
• پارتییا گەشــەپێدانا توركامن
• لیســتا ئەرمەنان د پەرلەمانێ كوردستانێ دا
• تەڤگەرا دیموكراتیا ئاشــوورى
• جڤاتا گەلێ كلدان رسیان ئاشــوور
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رۆژا پاشــر ب فەرمانــا هەرێمــى ژمــارە  106ل 2017/6/8ێ مــە بریــارا
ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم دا كــو ل رۆژا 25ى ئەیلوولــێ 2017ێ برێڤەبچیــت و مــە
جڤاتــا بلنــدا هەلبژارتــن و راپرســییا هەرێمــى ب ئەركــێ بجهئینانــا وێ فەرمانــێ
راســپارد.
هــەر د وێ فەرمانــێ دا ئــەو ســنوورە هاتــە دیاركــرن یــێ كــو ڕێفرانــدۆم ژێ

دگریــت ژ هەرێــا كوردســتانێ و دەڤەرێــن كوردســتاىن یێــن دەرڤــەى ئیدارەیــا
هەرێمــێ و پرســیارا ڕێفرانــدۆم ژى ب ڤــى ئاوایــى بــوو " :ئــەرێ تــە دڤێــت هەرێــا

كوردســتانێ و دەڤەرێــن كوردســتاىن یێــن دەرڤــەى ئیدارەیــا هەرێمــێ ببیتــە

دەولەتــەكا ســەربەخوە؟" وەالىت ژى تنــێ ب بەلــێ یــان نــە بەرســڤا پرســیارێ
بــدەن .وێ فەرمانــێ كۆمیســیۆن راســپاردبوو دا دەلیڤــێ بدەتــە وەالتیێــن كوردســتانا
عێراقــێ یێــن دەرڤــەى وەالىت پشــكدارییا د ڕێفرانــدۆم دا بكــەن ،د وێ فەرمانــێ دا

ئــەو ژى هاتبــوو كــو نابیــت ب چ رەنگــەىك بەپرســێن حكومــى و حــزىب مایتێكرنــا

د كاروبارێــن بەرپــرس و سەرپەرشــتكار و ئەنجامدەرێــن راپرســیێ دا بكــەن ،وێ
فەرمانــێ پێشــەىك و ســێزدە خــال ب خــوە ڤــە گرتبــوون و د پێشــەكیێ دا ئــەو

ئەگــەر هاتبوونــە بەرچاڤكــرن یێــن ل پشــت راگەهاندنــا ڤــێ فەرمانــا هەرێمــى نــە بــۆ
ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم.

پشــتى ڤــێ بریــارێ ل رۆژا 10ى حزیرانــا 2017ێ ل باژێــرێ ســەالحەدین

دگــەل  19حــزب و ئالیێــن سیاســیێن دەرڤــەى حكومــەت و پەرلەمانــێ كوردســتانێ

كۆمبــوون ،د كۆمبوونــێ دا ئەگەرێــن كــو مە بریــارا ڕێفرانــدۆم داى هاتنــە رشۆڤەكرن،
ئامادەبوویێــن كۆمبوونــێ داخــواز كــر وان ژى رۆل هەبیــت د بەرهەڤییــان دا

بــۆ ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم و داكــۆىك كــر كــو دێ ئــەو هەمــوو شــیانێن خــوە
یێــن سیاســی و جەمــاوەرى ئێخنــە د خزمەتــا پرۆســەیا ســەركەتنا ڕێفراندۆمــا
گەلــێ كوردســتانێ دا ،ئالیێــن سیاســیێن پشــكدار د ڤــێ كۆمبوونــێ دا ئەڤــە
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بــوون( :یەكێتییــا نەتەوەییــا دیموكراتــا كوردســتانێ ،تەڤگــەرا دیموكراســیا گەلــێ
كوردســتانێ ،پارتییــا نەتەوەییــا كوردســتانێ ،تەڤگــەرا ئاشــتیخوازێن كوردســتانێ،

پارتییــا پێشــكەتنخوازا دیموكراســیا كوردســتانێ ،تەڤگــەرا رزگارییــا دیموكراســیا

كوردســتانێ ،حزبــا بێــت نەهرەیــن یــا نیشــتیامىن ،حزبــا ئیتحــادا دیموكراتــا
كلــداىن ،پارتییــا نیشــتیامنییا ئاشــوورى ،یەكێتیــا بێــت نەهرەیــن یــا نیشــتامىن،

مینبــەرا دیموكراســیا كلــداىن ،جڤاتــا نەتەوەییــا كلــداىن ،پارتییــا دیموكراســا

توركامنــا كوردســتانێ ،كۆمەلەیــا رەوشــەنبیرییا توركــاىن ل كوردســتانێ ،پارتییــا

گەلــێ توركــان ،كۆمەلەیــا لیربالــێ توركــان ،پارتییــا رزگارییــا نەتەوەیــى یــا

توركــاىن).

هەروەســان ب مەرەمــا دەســتپێكرنەكا ب كریــار و هــوور و ســەروبەركرنا كارێ
راگەهاندنــێ و كاروبارێــن جڤاتــا بلنــدا ڕێفرانــدۆم و جێبەجێكرنــا بریارێــن جڤاتــا
بلنــدا ڕێفرانــدۆم مــە فەرمانــا هەرێمــى 36ژمــارە  4ل 11ى ئەیلوولــێ 2017ێ ئیمــزا

كــر .ئــەڤ فەرمانــە ژ شــەش خــاالن پێــك دهــات ،ل دووڤ ڤــێ فەرمانــێ ســكرتارییا
جڤاتــا بلنــدا ڕێفرانــدۆم هاتــە دامەزرانــدن و ئەركــێ رێكخســتنا كۆمبوونێــن جڤاتــا
بلنــد و دیكیۆمێنتكرنــا وان كۆمبوونــان و ئامادەكرنــا بەرنامەیــێ كۆمبوونــان و
ل دووڤچوونــا جێبەجێكرنــا وان و گەهاندنــا ئەنجامــان بــۆ جڤاتــا بلنــد ،زێدەبــارى
ڤــان خــاالن رێكخســتنا ســەرەدانێن شــاندان و هەڤكاریــێ دگــەل حكومەتــا عێراقــێ و
دەولەتێــن هەڤســوو و جیهانــێ ژ ئەركــێ ڤــێ ســكرتاریێ بــوو.
پێكئنانــا كۆمیتەیــا تایبەتــا راگەهاندنــێ خالــەكا دى یــا وێ بریــارا بــوو ،ل دووڤ وێ
بریــارا كۆمیتەیــا ئاماژەپێكــرى ســێ ئــەرك هەبــوون ،ئامادەكرنــا پرۆگــرام و چاالكیێــن
راگەهاندنــا ناڤخــوە و عــەرىب و جیهــاىن و هشــیاركرنا وەالتیــان ل ســەر پرۆســەیا
ڕێفرانــدۆم و هاندانــا وەالتیێــن كوردســتانێ بۆ پشــكدارى كرنێ د پرۆســەیا ڕێفرانــدۆم دا.
 -36بۆ زانیاریێن بێهرت بەلگەناما ژمارە  ۲ل الپەڕا  ۲٤٠ببینە.
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د خــاال ســیێ یــا بریــارێ دا دەسنیشــانكرنا ئاخفتنكــەرێ جڤاتــا بلنــدا ڕێفراندۆم

بــوو و بــۆ ڤــى جهــى دكتــور فوئــاد حســێن هاتــە دانان.

خــاال چــوارێ ژ بریــارێ بەرهەڤكرنــا رەشنڤیســێ بەلگەنامەیــا مافــێ پێكهاتــان ل

دەولەتــا داهاتییــا كوردســتانێ ب خــوە ڤــە دگــرت و بــۆ ڤــێ مەرەمــێ كۆمیتەیــەكا تایبەت
هاتــە پێكئینــان و دكتــور خەلیــل ئیرباهیمــى سەرپەرشــتییا وێ كۆمیتەیــێ دكــر.
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خــاال پێنجــێ ژ بریــارێ بەرهەڤكرنــا رەشنڤیســێ راگەهاندنــا بنەمایێــن ســەرەكیێن

دەولەتــێ بــوو د دەولەتــا داهاتییــا كوردســتانێ دا و دكتــور كاوە مەحمــود بــۆ بەرهەڤكرنا
وێ رەشنڤیســێ هاتــە ســپاردن.
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خــاال شەشــێ ژ بریــارا پێكئینانــا شــاندەىك بــوو دا ســەرەدانا ئالیێــن عــەرەىب

یێــن كەركووكــێ بكــەت.

ل بــەر رۆناهییــا كۆمبوونــا رۆژا 8ى تیرمەهــا 2017ێ یــا جڤاتــا بلنــدا ڕێفرانــدۆم و

پارتیێــن سیاســی و ســەخمەرات ب كریــار كاركرنــێ بــۆ بەرهەڤییــان پەیكــەرێ جڤاتــێ و
كۆمیتەیێــن ســەر ب وێ ڤــە هاتــە دیاركــرن.

ئەركــێ مــن د جڤاتــا بلنــدا ڕێفرانــدۆم دا ســەرۆكاتییا وێ جڤاتێ بوو ،هندیكــە ئەندامێن

جڤاتــێ بــوون پێكهاتبــوون ژ :مــەال بەختیــار ،دكتــور رۆژ نــورى شــاوەیس ،هشــیار زێبارى،
ســەعدى ئەحمــەد پیــرە ،د .فوئــاد حســێن ،د .خەلیــل ئیرباهیــم و نوونەرێــن پێكهاتێــن

توركــان و كریســتیان .ل دووڤ پێشــهات و پێدڤیاتیێــن سیاســیى كــۆرسەت رەســول
جێگــرێ ســەرۆكێ هەرێمــێ و نێچیرڤــان بــارزاىن ســەرۆك وەزیرێــن هەرێمــێ و مــەرسور

بــارزاىن راوێــژكارێ جڤاتــا ئاسایشــا هەرێمــێ و ئەندامێــن مەكتەبــا (بیرۆیــا) سیاســیا
 -37بۆ زانیاریێن بێهرت ،الپەڕا  ٢٠٩ببینە.
 -38بۆ زانیاریێن بێهرت ،الپەڕا  ٢١٤ببینە.
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پــارىت و یەكێتــى و یەكگرتــووى ئیســامى و حزبــا شــیوعى و حزبــا سوشــیال دیموكراتــا

كوردســتانێ و حزبــا زەحمەتكێشــان و حزبێــن دى ئامــادەى كۆبوونــان دبــوون.

هەروەســان بریــار هاتــە دان جڤاتــا بلنــدا ڕێفرانــدۆم ســكرتاریەك هەبیــت ئەركــێ

وێ دووڤچوونــا كارێــن رۆژانەیێــن جڤاتــا بلنــد و كۆمیتەیێــن ســەر ب وێ ڤــە بیــت و

هەڤكارییــا د ناڤبــەرا وان بیــت و د كۆمبوونێــن پاشــر دا بریــار ل ســەر دانانــا
ئاخفتنكــەرێ جڤاتــێ هاتــەدان و بارەگایــێ وێ ســكرتاریێ ل دیوانــا ســەرۆكاتییا
هەرێمــێ بــوو ل باژێــرێ هەولێــرێ..

هــەر د كۆمبوونــا 8ى تیرمەهــا 2017ێ یــا جڤاتــا بلنــدا ڕێفرانــدۆم و پارتیێــن

سیاســیى ئــەم ل ســەر پێكئینانــا حەفــت كۆمیتەیێــن الوەىك بــۆ برێڤەبرنــا كاروبــاران
پێكهاتیــن ئــەو كۆمیتــە ژى :كۆمیتەیــا یاســایى و كۆمیســیۆنا هەلبژارتنــان ،كۆمیتەیــا

دانوســتاندنا دگــەل پێكهاتێــن كەركووكــێ و دەشــتا نەینــەوا ،كۆمیتەیــا هەڤــكارى و

راگەهاندنــێ ،كۆمیتەیــا سیاســی و ئابــوورى بــۆ گرەنتیكرنــا پشــتەڤانییا ناڤخوەیــى

یــا هەرێمــێ ،كۆمیتەیــا دیپلۆماســی بــۆ پەیوەندییــان دگــەل ئەمریــكا ،یەكێتیــا
ئەورۆپــى ،رووســیا ،بریتانیــا ،چینــێ و وەالتێــن دى و كۆمتەیــا دیپلۆماســی بــۆ
پەیوەندییــان دگــەل وەالتێــن عــەرەىب و ئیســامى و ئیــران و توركیــا و كۆمیتەیــا

دانوســتاندنێ دگــەل حكومــەت و ئالیێــن سیاســیێن عێراقــێ.
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 7حزيرانا 2017
سەالحەدین /نڤیسینگەها (ئۆفیسا) سەرۆكاتییا هەرێمێ.
ئەندامێن جڤاتا بلندا ڕێفراندۆم ،بریارا دەسنیشانكرنا رۆژا
ئەنجامدانا ڕێفراندۆم.
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كارڤەدان و فشــارێن نێڤدەولەىت
پــاش پشــتى كــو هەرێــا كوردســتانێ بریــار ل ســەر ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم

داى ،مــە بزاڤكــرن ئەگەرێــن ڤــێ بریــارێ بــۆ ئالیێــن عێراقــى و نوونەرێــن وەالتــان و

جڤاكــێ نێڤدەولــەىت و وەالتێــن هەڤســوو رشۆڤەكەیــن ،د هــەردو مەهێــن
حزیــران و تیرمەهــا 2017ێ دا ئــەز دگــەل هژمــارەكا زۆر ژ بالیــۆز و كۆنســۆلێن
وەالتــان و مێڤانێــن بیــاىن كــۆم بــووم ،هەروەســان ل مەهــا تەباخــێ شــاندێ

دانوســتاندنكارێ هەرێمــێ ســەرا بەغــدا دا و دگــەل ســەرۆك وەزیــران و ئالیێــن

شــیعە و ســوننە روونشــن و ب بەرفرەهــى ئــەو ئەگەرێــن بووینــە پالــدەر كــو
خەلكــێ كوردســتانێ ڤــێ بریــارێ بــدەت و بــەرەف ڕێفرانــدۆم بچیــت بــۆ وان

رۆهــن كــرن.
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مــن ب خــوە ســەرا ئەورۆپــا و چەنــد وەالتێــن عــەرەىب دا ،رۆژا سێشــەمبى 11ى

تیرمەهــا 2017ێ مــن ل پەرلەمانــێ ئەورۆپــا پەیڤــەك پێشكەشــكر ،د بەراهییــا
پەیڤــێ دا مــن شــاندێ دگــەل مــن ســەرەدانا پەرلەمانــێ ئەورۆپــا كــرى دا نیاســین

كــو پێكهاتبــوو ژ :هشــیار زێبــارى ئەندامــێ مەكتەبــا سیاســیا پــارىت ،نەجمەدیــن

كەریــم ئەندامــێ مەكتەبــا سیاســیا یەكێتــى ،محەمــەد هاودیــاىن ئەندامــێ مەكتەبــا
سیاســیا یەكگرتــووى ئیســامى ،محەمــەد ســەعدەدین نوونــەرێ توركامنــا و وەحیــدا

یاقــۆ نوونــەرا كریســتیانان و شــێخ شــامۆ نوونــەرێ ئێزدیــان.

پاشــر مــن بــۆ نوونەرێــن ئەورۆپــا دیاركــر كــو مــە دڤێــت ســەبارەت دو تــەوەران

بۆچوونــا خــوە بەرچــاڤ كەیــن ،تــەوەرەك دەربــارەى ڕێفرانــدۆم یــە یــا كــو بریــار

ل ســەر هاتییــە دان ،تــەوەرێ دى دەربــارەى تیــرۆرێ یــە ،ئــەم خەلكــێ كوردســتانێ

ب گشــت پێكهاتێــن خــوە ڤــە ســەرێ سەدســاالنە كار دكەیــن دا هەڤپشــكییەكا راســت و
دروســت ئاڤــا بكەیــن و ل ڤــێ داویــێ ژى عێراقــا فیــدراال دیموكــراىس ئاڤــا بكەیــن،

مخابــن هەولێــن مــە د بــێ ئەنجــام بــوون.

د بەردەوامییــا ئاخفتنێــن خــوە دا مــن ئامــاژە ب دیــرۆكا ژیانــا گەلــێ كوردســتانێ

ل عێراقــێ كــر و مــن ئامــاژە ب هیڤــى و ئومێدێن راســت و دروســتێن خەلكێ كوردســتانێ
كــر و گــۆت :ئــەم دكاریــن دیــرۆكا ژیانــا مــە دگــەل عێراقــێ ل ســەر دو قوناغــان دابــەش

بكەیــن ،قوناغــا یەكــێ ژ شــەڕێ جیهانیــێ ئێكــێ دەســپێدكەت هەتــا ســاال 2003ێ،

قوناغــا دووێ ژ 2003ێ و هەتــا نهــا ،دقوناغــا بەراهیــێ دا ســوننەیان حوكمــدارى دكــر و
د قوناغــا دووێ دا شــیعەیان حوكمــدارى كــر ،دبیــت گەلــەك كــەس وەســان هزربكــەن

ئەگــەر ئەڤــە روو بــدەت دێ ئاسایشــا دەڤــەرێ بكەڤیتــە د مەترســیێ دا ،بەلێ یا دروســت

بەروڤــاژى ڤــێ چەنــدێ یــە ،ئەگــەر ئەڤــە ئانكــو (رێفرانــدۆم) نەهێتــە كــرن د وى دەمــى دا
دێ دەڤــەر راســتى ئاریشــەیێن مــەزن و ئاســایش و تەناهییــا دەڤــەرێ هێــت.
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د دەســتوورێ عێراقــێ دا ئــەوێ ل ســاال 2005ێ دەنــگ ل ســەر هاتییــە دان و

كــوردان ژی ب رێژەیــەكا هــەرە مــەزن پشــكدارى تێــدا كربــوو هاتییــە :پێگیریكــرن
ب ڤــى دەســتوورى دێ یەكێتییــا عێراقــێ پارێزیــت ،ب مخابنــى ڤــە مــن دڤێــت بێژمە
هــەوە چ پێگیرییــەك ب دەســتوورى نەهاتییەكــرن و دەســتوور ژى رێكــێ ددەتــە مــە

ڤــێ پێنگاڤــێ بهاڤێژیــن .ئــەم شــانازیێ ب رەوشــەنبیرییا مللەتــێ خــوە دكەیــن كــو

رەوشــەنبیرییا هەڤــدو پەژرانــدن و بهەڤــرا ژیانــە ،ئاییــن و پێكهاتێــن ژهەڤجــودا
بهەڤــرا دژیــن و ئەڤــە بریــارا خەلكــێ كوردســتانێ یــە ب هەمــوو پێكهاتێــن وێ ڤــە و

د پاشــەرۆژێ دا ژى ئــەم دێ پێگیــر بیــن ب وى پرەنســیپێ كــو مافــێ هەمــوو

ئاییــن و پێكهاتەیــان ل كوردســتانێ یــێ پاراســتى بیــت و ب پشــكدارییا خــوە د رازى بن،

مــە نەڤێــت ئــەو نەخــۆىش و دەردەســەریێن نڤشــێ مــە و نڤشــێ بــەرى مــە دیتیــن
بهێلیــن بــۆ نڤشــێ پشــتى خــوە ،ئــەم حەزدكەیــن زارۆكێــن مــە بخوینــن و ئــازاد بــن،

مــە ژى وەك تەڤایــى گەلێــن جیهانــێ ئــەو مافــە یــى هــەى ،ئــەز نزانــم چــا تەڤایــى

گەلێــن جیهانــێ مــاف هەیــە د ئــازاد بــن و گەلــێ مــە هــەژى وى مافــێ رەوا نەبینــن.

داخــوازا مــە ژ هەڤالێــن مــە ئــەوە پشــتەڤانێن مــە بــن ،هەكــە ژبــەر هــەر ئەگــەرەىك
نەكاریــن پشــتەڤانیێ ل مــە بكــەن چ نەبیــت بــا دژى مــە نەراوەســن و هــەر ژ نهــا
ئــەم داخــوازێ ژ هــەوە دكەیــن هــەوە نوونــەر د پرۆســەیا ڕێفرانــدۆم دا هەبــن و وەك

چاڤدێــر پشــكداریێ تێــدا بكــەن.

د دو ســێ مەهێــن بەراهیێــن پشــتى بریــارا ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم ل بەراهیــێ

وەالتێــن بیــاىن و جڤاكــێ نێڤدەولــەىت زۆر گرنگــى ب مــژارا ڕێفرانــدۆم نــەدا ،ژ هنــدەك
جهــان دهاتــە بیســن كــو هەرێــم نەیــا رژدە ل ســەر ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم و تنــێ وەك

كارتــەكا فشــارێ دژى بەغــدا بــكار دئینیــت ،هەلویســتێ پرانییــا دەولەتــان د
وێ چەنــدێ دا بەرچــاڤ دبــوو كــو وان چ ئاریشــە دگــەل وێ چەنــدێ نینــە خەلكــێ
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كوردســتانێ ل دووڤ مافێــن خــوە بچیــت ،بەلــى ئاریشــەیا وان دگەل دەمــێ ڕێفراندۆم

بــوو ،پرانییــا وان دەربــارەى دانوســتاندنان و دیالۆكــێ بــۆ چارەســەركرنا كێشــەیان
دگــەل بەغــدا دئاخفــن .د داویــێ دا و دەمــێ هەمــوو ئالییــان بــاوەرى ئینــاى كــو

كوردســتان یــا رژدە و دێ ڕێفرانــدۆم هێتەكــرن ،ئێــدى دەســت ب فشــاران بــۆ ســەر

هەرێــا كوردســتانێ كــرن كــو نابیــت ڕێفرانــدۆم بێتەكــرن و دەســت ژ ڕێفرانــدۆم بــەردەن،
بێــى كــو ئــەو شــوینگرەىك (ئەلتەرناتیڤەىك)پێشــكەش بكــەن ل شــوینا هنــدێ كــو
خەلكــێ كوردســتانێ دەســت ژ وى مافــێ خــوە بــەردەت ،ئــەڤ فشــارە ژى د دەمــەىك

دا بــوون كــو ڕێفرانــدۆم ژ مــژارەكا سیاســی ببــوو مــژارەكا نیشــتامىن و نەتەوەیــى و كەتبوو
دەســتێ خەلكــێ كوردســتانێ ،ئێــدى نــە دۆزا ئالییەكــێ سیاســی یــان كەســەىك بــوو
كــو ب ســاناهى دەســت ژێ بێنەبــەردان.
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كۆمبوونا سحێال
گرنگرتیــن پەیوەنــدى و لڤینێــن دیپلۆماســیێن مەهــا ئەیلــووال 2017ێ كومبوونــا
ســحێال و تەلەفۆنێــن تێلەرســن وەزیــرێ دەرڤەیــێ ئەمریــكا و تەلەفۆنــا وەزیــرێ
دەرڤەیــێ بریتانیــا و پەیوەندییــا تەلەفۆنییــا ســەرۆك ماكــرۆن ســەرۆكێ فرەنســا
بــوون.
ب مەرەمــا پشــكدارییا د كەمپیــن و ئاهەنگێــن جەماوەریێــن ژ بــۆ پشــتەڤانیێ

ل ڕێفرانــدۆم دهاتنەكــرن مــن ســەرا پارێزگەهــا دهۆكــێ دا ،ل وێــرێ گۆتنــە مــن

شــاندەكێ هەڤپەیامنــان و نەتەوەیێــن هەڤگــرىت داخــوازا دیــدارا تــە یــا كــرى،
ل رۆژا پێنجشــەمبى 14ئەیلوولــێ 2017ێ ل بارەگایــێ فەرماندەییــا شــەڕێ

داعــش ل ســحێال رۆژئاڤایــێ رووبــارێ دیجلــە دگــەل وى شــاندى كۆمبــووم،
شــاندێ پێكهاتیبــوو ژ بریــت مەكگــورگ هنارتیــێ تایبەتــێ ســەرۆكێ ئەمریــكا بــۆ

هەڤپەیامنیــێ د شــەڕێ داعــش دا و یــان كۆپیــچ هنارتیــێ ســكرتێرێ گشــتیێ
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نەتەوەیێــن هەڤگــرىت و دۆگالس ســلێامن بالیــۆزێ ئەمریــكا ل عێراقــێ و فرانــك
بەیكــەر بالیــۆزێ بریتانیــا ل عێراقــێ.

جهــێ كۆمبوونــێ ل تەنشــت رووبــارێ دیجلــە و نێزیــى ســنوورێ ســوریێ

بــوو ،د دەمــێ خــوە دا مــە قوناغــا بەراهیــێ یــا هێرشــێن هێزێــن پێشــمەرگەى بــۆ
ســەر داعــش ل وێــرێ دەســپێكربوو ،شــاندێ ناڤــرى راگەهانــد مــە تێگەهشــن بــۆ

ڤیانــا گەلــێ كوردســتانێ هەیــە ،بەلــێ مــە پــى باشــە كوردســتان بزڤریتەڤــە ســەر
رێــكا دانوســتاندنان و دیالۆكــێ ئەگــەر نەگەهشــتنە چ ئەنجامــەىك دێ نامەیەكــێ

ژ وەزیــرێ دەرڤەیــێ ئەمریــكا ئینیــن كــو تێــدا تێگەهشــتنا خــوە بــۆ برێڤچوونــا

ڕێفرانــدۆم رابگەهینیــت ،مەرەمــا ســەرەكییا وى شــاندى گیرووكرنــا (پاشئێخســتنا)
ڕێفرانــدۆم بــوو ،د بەرســڤێ دا مــن گۆتــە شــاندێ نێڤدەولــەىت بریــارا ڕێفرانــدۆم

نــە بریــارا تنــێ كەســەىك یــە ،بەلــى هەمــوو حزبێــن كوردســتانێ پشــكدارى د ڤــێ
بریــارێ دا كریــە و ئــەز تنــێ نــكارم بریــارێ بــدەم ،د هەمــان دەم دا مــن گۆتــە

شــاندى چ جــاران مــە دەرگەهــێ دانوســتاندنێ دگــەل بەغــدا نەگرتیــە ،بەلــێ ئــەو

وەك هەڤپشــك بــەرێ خــوە نادەنــە مــە و تنــێ وەك پاشــبەندەىك ل مــە دنێــرن و
ئــەم ژى پشــتى ڤــان هەمــوو دەردەســەریێن ب ســەرێ مــە هاتیــن رازی نابیــن

وەك پاشــبەند مبینیــن .ب ئاشــكرایى مــن گۆتــە شــاندى ئارمانجــا مــە ئــەوە ببینــە
دو هەڤســوویێن بــاش و ڕێفرانــدۆم ژى رێكەكــە دا پــێ بگەهینــە ڤــێ ئارمانجــێ،

ئەگــەر جڤاكــێ نێڤدەولــەىت و ئەمریــكا رێكــەكا دى هەبیــت كــو مــە بگەهینتــە ڤــى

ئارمانجــى ئەڤــە پێدڤــى ب ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم ناكــەت ،بەلــێ پێشــنیازا هــەوە
پێگیــرى و گەرەنتییــەك تێــدا نینــە ،هەردەمــێ هــەوە شــوینگرەك (ئەلتەرناتیڤــەك)

هەبــوو كــو مــە بگەهینتــە هەمــان ئارمانجــا ڕێفرانــدۆم ئەڤــە وى دەمــى پێدڤــى ب
كرنــا وێ ناكــەت.
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مــژارەك هەیــە د رۆژێــن ڕێفرانــدۆم و پشــتى وێ ژى د ســازیێن راگەهاندنــێ و

ناڤەندێــن ســیاىس دا گەلــەك هاتییــە ئازرانــدن و ئاخفــن ل ســەر هاتییەكــرن ئــەو

ژى نامەیــا وەزیــرێ دەرڤەیــێ ئەمریــكا یــە بــۆ مــن ،كــو كۆمــەكا هــزر و پێشــنیازان
تێــدا هاتبوونــە بەرچاڤكــرن د بەرامبــەر وێ چەنــدێ دا كــۆ ڕێفرانــدۆم نەهێتەكــرن،

د راســتى دا ئــەو نامەیــە نەنامەیــەكا رەســمى بــوو بەلــى رەشنڤیســێ نامەیەكــێ بــوو

كــو ژ ئالیــێ بڕیــت مەكگــورگ نوونــەرێ ســەرۆكێ ئەمریــكا د شــەڕێ داعــش دا (ئــەوێ
پاشــر ســەرۆك ترامپــى د تویتەكێــدا ئامــاژە پێكــرى كــو ئــەو وى نانیاســیت) و

دۆگالس ســلێامن بالیــۆزێ ئەمریــكا ل عێراقــێ و چەنــد كەســەكێن دى هاتبــوو
ئامــادە كــرن ،دیــار ژى نەبــوو كانــێ دێ ئــەو نامــە یــە ژ ئالیــێ وەزیــرێ دەرڤــە یــێ

ئەمریــكا هێتــە پەســەندكرن و ئیمــزا كــرن یــان نــە.

دیپلۆماتكارێــن ئەمریــى د هــزرا خــوە دا وەســان دانابــوو ئەگــەر ڕێفرانــدۆم هاتــە

پاشئێخســن یــان هەلوەشــاندن وى دەمــى وەزیــرێ دەرڤەیــێ ئەمریــكا وێ نامەیێ ئیمزا

بكــەت ،ب هەلســەنگاندنا مــە ئــەو نامەیــە وەك دارشــن و ناڤــەرۆك یــا بــاش بــوو ،بەلێ چ
گەرەنتــی تێــدا نەبــوو ئــەم بكاریــن پشــتا خــوە پــێ گەرمبكەیــن و باوەریــێ پــێ بینیــن و

ب وێ رێكــێ گەلــێ خــوە رازى بكەیــن دەســت ژ مافەكێ رسوشــتی و رەوایێ خــوە بینیت،

شــوینگرێ (ئەلتەرناتیڤــێ) پێشــنیازكریێ ئەمریــكا ل ســەر بنەمایــێ دانوســتاندنان
بــوو دگــەل عێراقــێ هاتبــوو دانــان و هەلویســتێ ئەمریــكا ژى پشــتەڤانیكرن بــوو ل وان

دانوســتاندنان .ئــەم خــوەدى ســەربۆرەكا درێژیــن د دانوســتاندن و پێكهاتنــان دا دگــەل
عێراقــێ كــو پشــتى دەمــەىك زۆر ب ســاناهى ب پشــتگوه ڤــە دهاڤێژیــت .دگــەل ڤــێ

هەموویــێ بریــار وەســان بــوو جڤاتــا بلنــدا ڕێفرانــدۆم هەلســەنگاندنا وێ نامەیــێ بكەت،
ئەڤــە ژى د دەمــەىك دا بــوو كــو ڕێفرانــدۆم ژ دەســتێن كەســان و ئالییــان دا دەركەتبــوو و

كەتبــوو دەســتێن خەلكــێ كوردســتانێ.
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د شــیان دا بــوو نامەیــا تیلەرســۆىن ببیتــە بنەمایــەك كــو گەرەنتییەكــێ وەســان

هەبیــت خەلكــێ كوردســتانێ رازى بكــەن دەســت ژ ڕێفرانــدۆم بــەردەن ،لەومــا
ژى ل وى جهــى یــێ كــو دهاتــە گۆتــن ڕێفرانــدۆم بــۆ دەمــێ دو ســاالن بێتــە
پاشئێخســن و هەكــە دانوســتاندن دگــەل عێراقــێ د ســەركەىت نەبــوون وى دەمــى

بــا هەرێــم ڕێفراندۆمــا خــوە بكــەت و ئەمریــكا ژى دێ رێــزێ ل ئەنجامێــن وێ

گریــت ،ل ڤێــرێ مــن داخــواز ژ ئەمریــكا كــر ل شــوونا پەیڤــا رێزگرتــن د نامەیــێ
دا بكەتــە پشــتەڤاىن ،بەلــێ ئەمریكییــان خــوە ژ ڤــێ داخــوازێ دوور گــرت و گۆتــن

ئــەم نكاریــن پەیڤــا پشــتەڤاىن بــكار بینیــن ،مــن ژى گۆتــێ هەكــە هــوون نــكارن
تنــێ پەیڤەكــێ بگۆهــرن ئــەرێ چــاوان هــوون ل هیڤیــێ نــە باوەریــێ ب خەلكــێ

كوردســتانێ بینــن ڕێفرانــدۆم نەكــەت؟

هەمــوو ئــەو فشــارێن دهاتنــە كــرن هەڤــدەم بــوون دگــەل گــەف و هەرەشــەیێن

دەولەتێــن هەڤســوو و ئالیێــن عێراقــى كــو بێهنــا شــۆفینیزمێ ژێ دهــات،

گەهشــتە وى ئاســتى ب ئاشــكرایى شــەڕێ ڤیانــا خەلكــێ كوردســتانێ بكــەن،
وى دەمــى پرســیارا ســەرەىك ئــەو بــوو ئــەرێ ئــەم خوەدیێــن ڤیانــا (ئیــرادا -
حــەز و ڤیــان) خــوە ینــە یــان خەلكەكــێ دى ژ پێــش مــە ڤــە بریــارێ ل ســەر

چارەنڤیســا مــە بــدەت؟ ئەڤــە ســتەمەكا گەلــەك مەزنــە ل خەلكــێ كوردســتانێ
دهێتەكــرن ،هەكــە ژ بــەر هەڤســەنگیێن نێڤدەولــەىت رێكــێ نــەدەن خەلكــێ
كوردســتانێ بریــارا ل ســەر چارەنڤیســێ خــوە بــدەت ،ئــەرێ یــا رەوا یــە مافــێ

ئاخفتنــێ ژى ژێ بێتەســتاندن و رێكــێ نەدەنــێ ئــەو ب خــوە بێژیــت كا مــە چ

دڤێــت؟ د رۆژێــن داویــێ دا كار گەهشــتە ئاســتەىك ب رۆژا نیڤــرۆ شــەرى دگــەل

ڤیانــا گەلــێ كوردســتانێ بكــەن و گۆهدارییــا ڤیانــا وى یــا رەوا نەهێتەكــرن،
دەمــێ كار گەهشــتیە وى ئاســتى مــە بریــار دا ڕێفرانــدۆم د دەمــێ دیاركریــێ
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خــوە دا بێتەكــرن و چ دبیــت بــا ببیــت ،تنــێ ئــەم ناهێلیــن ڤیانــا گەلــێ مــە

بشــكێت.

ژ ئالییەكــێ دى ڤــە ســڤكاىت بــوو ب گەلــێ كوردســتانێ دهاتــە كــرن كــو ڤیانــا

وى بێتــە گرێــدان ب ســەركەتن یــا شكەســتنا كەســەكێ دى ڤــە ،ئەمریــى د وێ

بــاوەرێ دا بــوون ئەگــەر ڕێفرانــدۆم ســەركەت دێ بیتــە ئەگــەرێ الوازبوونــا
عەبــادى ،ئەگــەر ڕێفرانــدۆم نەهێتــە كــرن ئەڤــە دێ عەبــادى ب ســەركەڤیت و
دێ ئیرانــێ ژ عێراقــێ دەرێخیــت .د یــەك دو رۆژێــن داویــێ دا بــەرى ئەنجامدانــا

ڕێفرانــدۆم تەلەفــۆن و پەیوەنــدى و فشــار ل ســەر مــە ژ هەمــوو ئالییــان ڤــە
(ئەمریــكا و ئالیێــن هەرێمــێ) بــۆ هەلوەشــاندنا ڕێفرانــدۆم زۆر بــوون ،تشــتێ

ســەیر و جهــێ سەرســۆرمانێ ئــەو بــوو گۆتنێــن هەرهەموویــان وەك یــەك بــوون،
ئەمریــكا ،بریتانیــا ،ئیــران ،توركیــا و عێــراق د دژایەتییــا مافێــن گەلــێ كوردســتانێ

دا د یەكدەنــگ بــوون و هەڤــكارى دگــەل هەڤــدو دكــرن دا فشــارێن دیپلۆماســی و سیاســی
بێخنــە ســەر كوردســتانێ و گۆتــن و ئاخفتنێــن هەموویــان مینــا هەڤبــوون،

هەموویــان داخــوازا خوەدانەپــاش (پاشەكشــێ) دكــر و ئــەو خوەدانەپــاش ژى دڤێــت
ل ســەر بەرژەوەندییــا مافێــن گەلــێ كوردســتانێ بیــت ،ژ ئالییەكــێ دى ڤــە ئەگــەر
مــە خــوە ژ ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم دابــا پــاش ،دا نەیارێــن ناڤخۆیــى وى دەمــێ

دەســت ب ئاخفتنێــن دى كــەن و دا تۆمەتێــن دى دەنــە پــال مــە و بێــژن دەلیڤــە

بــۆ خەلكــێ كوردســتانێ هاتــە پێــش بەلــێ وان ئــەو دەلیڤــە ژ دەســت دا.

د دو رۆژێــن بــەرى ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم بــزاڤ هاتنەكــرن ڕێفرانــدۆم
ل كەركووكــێ نەكەیــن ،د راســتى دا بــەرى حەفتــێ حزیرانــا 2017ێ بۆچوونــەك د نــاڤ
ســەركردایەتییا سیاســییا كوردســتانێ دا هەبــوو داكــو چ مهانەیــان نەدەینــە دەســت
نەیارێــن گەلــێ كوردســتانێ ڕێفرانــدۆم ل كەركووكــێ و دەڤەرێــن مــاددێ 140ێ
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نەكەیــن و مــژارا كەركووكــێ و دەڤەرێــن ناكــۆىك ل ســەر هــەى بهێلیــن بــۆ قوناغــا
دانوســتاندنان ،دەمــێ كەركــووك كەتیــە ســەر نەخشــەیێ ڕێفرانــدۆم ئەڤــە ل دووڤ
داخــوازى و داكوكییــا وان ئالییــان بــوو یێــن پاشــر بووینــە ئەگــەرێ بۆیــەرا 16ى
ئۆكتۆبــەرێ ،ئەوێــن كەركــووك رادەســتكرى هــەر وان ل حەفتــێ حزیرانــێ گــۆت
پێدڤییــە ڕێفرانــدۆم ل كەركووكــێ ژى بێتەكــرن.

102

 22سێپتەمبەرا 2017
هەولێر/
ستادیۆما ناڤدەولەتییا شەهید فرەنسۆ حەریرى .كەرنەڤاال
جەماوەرییا باژێرێ هەولێرێ ژبۆ پشتەڤامیێ ل ڕێفراندۆم.
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گەلێ كوردســتانێ دەنگێ خۆ دا
د پرۆســەیەكا دیــرۆىك و دوور و درێــژ دا یــا نێزیــى ســەد ســاالن ڤەكێشــاى د ناڤــا

دەولەتــا عێراقــێ دا گەلــەك دەردەســەرى و ئاوارەیــى و جینوســاید و قركرنــا تەڤایــى

ب ســەرێ گەلــێ كوردســتانێ هاتینــە ،كــوردان ب مەرجــێ هەڤپشــكیێ پشــكدارى د

دامەزراندنــا عێراقــێ دا كریــە ،بەلــێ هــەر رێكــەكا حكومەتێــن عێراقــێ یێن یــەك ل دووڤ
یەكهاتیــن گرتبیتــە بــەر و هــەر بریــارەكا وان داى بــۆ ســەپاندنا دەســتەالتا مەركــەزى و
ڤەدەركرنــا كــوردان و خــوە دوورگرتــن بوویــە ژ مافێــن وان یێــن رەوا ،زێدەبــارى ڤێ چەندێ

دەســتەالتدارێن عێراقــێ رێــكا ئاســمیلەكرن و جینوســاید و قركرنــا تەڤایــى بەرامبــەرى
خەلكــێ كوردســتانێ گرتیــە بــەر .پشــتى 2003ێ ژى هەرچەنــدە كــوردان ب چەلەنگــى و

نیــازەكا پــاك و بژیــن پشــكدارى د دانانــا بنیاتــێ عێراقــا فیــدرال و دیموكــراىس دا كــر و

دەســتوور كــرە پارێزڤانــێ سیســتەمێ نــوو ،بەلــێ ئــەڤ هــەول و پێكۆلــە ژى بــۆ ژیانــەكا
خوەزایــى و ئاشــتی و دیموكــراىس ل عێراقــێ ســەركەىت نەبــوون.
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ئــەو دەم هاتبــوو وەالتیێــن كوردســتانێ د ســەقایەكێ ئــازاد و د پرۆســەیەكا دروســت
ئاشــتیخوازانە و دیموكــراىس دا هــزر و بۆچوونێــن خــوە ل دۆر مــان یــان نەمانــا خــوە
د ســنوورێ عێراقــێ دا بەرچــاڤ بكــەن ،ئــەو دەمــە هاتبوو پرســیار ژ خەلكێ كوردســتانێ
بێتەكــرن ئــەرێ هــەوە دەولەتــەكا ســەربەخوە دڤێــت یــان هــەوە دڤێت بــەردەوام بــن د وێ
ئەزموونــێ دا ئــەوا ســەرێ ســەد ســاالنە شكەســتى و ســەركەتن ب دەســتڤە نەئینــاى.
ژ حەفتــێ حزیرانــێ رۆژا بریــار ل ســەر ڕێفرانــدۆم هاتییــە دان هەتــا بیســت و پێنجــێ
ئەیلــووىل هەرێــا كوردســتانێ مــژووىل بەرهەڤییــان بــوو بــۆ ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم ،ئەو
دەم هاتبــوو د رۆژەكا دیرۆكییــا پــڕى ســەرفرازى دا خەلــك بریــارا خــوە بــدەن دەنگــێ
خــوە بگەهیننــە تەڤایــى جیهانــێ ،شــەرعییەتا وى دەنگــى هــەى ژ شــەرعییەتا دەنگــێ
كەســان و ئــاىل و حزبــان مەزنــر بــوو ،ئەڤــە نــە تاوانــەك بــوو ،نــە ژى كارەكــێ دژی
یاســایێ بــوو ،نــە شەرفروشــن و داگیركــرن و كارێ تیــرۆرێ بــوو ،ئەڤــە ئەداكرنــا مافەكــێ
خوەزایــێ خەلكــێ كوردســتانێ بــوو ب رێكــەكا ئاشــتییانە.
رۆژا هــەرە مــەزن هــات و ســپێدەیا بیســت و پێنجــێ ئەیلوولــێ 2017ێ خەلكــێ هەرێام
كوردســتانێ و دەڤەرێــن كوردســتاىن یێــن دەرڤــەى هەرێمــێ یەكەمیــن جــار بــوو ب ئاوایەك
ئــازاد و ئاشــتیخوازانە و دوور ژ هــەر رەنگەكــێ دژوارى و زۆرلێكرن و خوەســەپاندن و ئالۆزیێ
دا بــەرەف ســندوقێن دەنگدانــێ چــوون و دەنگــێ خــوە دا .رۆژا ڕێفرانــدۆم هاتییەكــرن رۆژا
گەلــێ كوردســتانێ بــوو ،رۆژا تــەڤ وەالتییــان و ئێــك ئێكــەى كوردســتانییان بــوو ،د ڤــێ
دەنگدانــێ دا كەســێ دەنــگ نــە ددا كەســەىك ،بەلــى تەڤایــا وى خەلــى دەنــگ ددا
خــوە و وەالتــێ خــوە ،دەنــگ ددا هەڤــدو و نڤشــێن داهــاىت و چارەنڤیســا خــوە ،ئەڤــێ
چەنــدێ گیانەكــێ هەڤپشــكێ وەالتینیــێ د نــاڤ خەلكــێ كوردســتانێ دروســت دكــر ،ئــەز
نابینــم د دیــرۆكا گەلێــن جیهانێ دا تشــتەك ژ داخــوازا ماىف و گەریــان ل دووڤ مــاف و ڤیانا
گەلــێ خــوە پیروزتــر هەبیــت خەلــك مافــێ خــوە یــێ دەنگدانــێ ئــەدا بكــەت و ڤیانــا وى
خەلــى یــا ســەركەىت بیــت ،لەومــا ئــەز دكارم بێــژم رۆژا ڕێفرانــدۆم رۆژەكا پیــرۆز بــوو.
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مــەرەم ژ ڕێفرانــدۆم ئــەو بــوو عێــراق و وەالتێــن دەڤــەرێ و تەڤایــى جیهــان حــەز و

ڤیانــا دروســتا خەلكــێ كوردســتانێ بزانیــت ،كەســەكێ بریــار نەدابــوو دەملدەســت رۆژا

پشــتى ڕێفرانــدۆم دێ دەولەتــا ســەربەخوە هێتــە راگەهانــدن ،بەلــى بــۆ هنــدێ بــوو
دەســتەالتا سیاســیا هەرێمــێ ژ ئالیــێ خەلكێ كوردســتانێ ڤە یــێ رێپیداى و راســپاردى
بیــت د قوناغــا پاشــر دا ب ناڤــێ وى بكەڤیتــە د دانوســتاندنان دا و دیالۆكــەكا ڤەكــرى

دگــەل حكومەتــا عێراقــێ بكــەت ،ب ئاشــكرایى ل دۆر ڤــێ مــژارێ ئــەم دگــەل حكومەتــا
عێراقــێ و ئەمریــكا و وەالتێــن دى ئاخفتبوویــن كــو ڕێفرانــدۆم بــۆ وێ چەنــدێ یــە

رێكــێ بدەینــە خەلكــێ كوردســتانێ ئــەو ب خــوە گۆتنــا خــۆ بێــژن.

دو رۆژان پشــتى ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم كۆمیســیۆنا بلنــدا هەلبژارتــن و راپرســیێ

ئەنجامێــن بەراهیــێ یێــن ڕێفرانــدۆم راگەهانــدن و  %92,73ژ دەنگــدەران ب بەلــێ

دەنگــێ خــوە دابــوو ،د راســتى دا ئەڤــە ســەركەتنا حــەز و ڤیانــا گەلــێ كوردســتانێ

بــوو بــۆ ســەرخوەبوونێ ،پرانییــا هــەرە مەزنــا خەلكــێ كوردســتانێ نــە دڤیــا ئــەڤ
ئەزمونــا شكەســتییا دەولەتــا عێراقــێ خوەدییــا دەردەســەرى و زۆمل و ســتەمێ پــر یــا

بــەردەوام بیــت ،بەلــى وى خەلــى دەولەتــا ســەربەخوە دڤیــا ،ئەڤــە ســەركەتنا

پرۆســەیا ڕێفرانــدۆم بــوو ،ڕێفرانــدۆم د دەمــەىك دا دا ب ســەرنەكەىت هێتــە هژمارتــن

ئەگــەر گەلــێ كوردســتانێ ب نەخێــر بەرســڤا پرســیارا ڕێفرانــدۆم دابــا.

هنــدى پەیوەنــدى ب كەركووكــێ و دەڤەرێــن كوردســتاىن یێــن دەرڤــەى هەرێمــێ

هــەى ســەركەتنا ڕێفرانــدۆم ســەركەتنا وان و دەســكەفتەكێ گرنــگ بــوو بــو وان ،گرنگییا
كرنــا ڕێفرانــدۆم ل وان دەڤــەران د وێ چەنــدێ دا بــوو كــو ســەرەراى دەهــان ســالێن

ب عەرەبكرنــێ و ترســاندن و تەپەســەركرنێ و بنپێكرنێــن دەســتوورى یێــن پشــتى
2005ێ حــەز و ڤیانــا شــێنیێن ڤــان دەڤــەران ب گشــت پێكهاتێــن وان ڤــە دەنگەكــێ

بلنــدێ زەالل بــوو و گۆتــە تەڤایــا جیهانــێ مــە دڤێــت دگــەل دەولەتــا ســەربخوە یــا
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كوردســتانێ بژیــن ،ل وان دەڤــەران پێكهاتێــن نەتەوەیــى و ئایینــى ژ خوشــك و برایێــن
عــەرەب و توركــان و كریســتیانان دەنــگ دا كــو دگــەل دەولەتــا كوردســتانێ بژیــن،

د رۆژا ڕێفرانــدۆم دا حــەز و ڤیانــا راســتا پێكهاتێــن وێ دەڤــەرێ دگــەل وێ چەنــدێ

بــوو دگــەل دەولەتــا كوردســتانێ بژیــن ،ئــەو دەولەتــا بــاوەرى ب هەڤــرا ژیانــا ئایینــى و
نەتەوەیــى هــەى و دوور ژ هــەر رەنگەكــێ شــۆڤینیزما نەتەوەیــى و ئایینــى.
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كارڤەدانێــن حكومەتا عێراقێ
مخابــن بەرامبــەرى پەیامــا ئاشــتیخوازانەیا گەلــێ كوردســتانێ مــە هژمــارەكا

كارڤەدانێــن نــە ژیرانــە ژ ســەرۆك وەزیــر و كاربدەســتێن عێراقــێ دیــن ،ب ئاشــكرایى
بێنــا شــۆڤێنیزم و حاشــاكرنێ ژ هەڤپشــكییا ژێ دهــات ،ڤــان كارڤەدانــان
راســتییا د كویراتییــا دلــێ وان دا بەرچــاڤ كــر كــو د بنیــات دا دژى مافێــن خەلكــێ

كوردســتانێ نــە ،تنــێ زمانــێ گــەف و هەرەشــە و خوەســەپاندنێ دزاىن.

تنــێ دو رۆژان پشــتى ڕێفرانــدۆم ،جڤاتــا نوونەرێــن عێراقــێ بێــى بەرهەڤبوونــا

نوونەرێن كوردســتانێ د روونشــتنەكێ دا ســێزدە بریارێن نەیاســایى و نە دەســتوورى
دژى هەرێمــێ دان 39،ئارمانــج ژ وان بریــاران ســزادانا تەڤاییــا خەلكــێ كوردســتانێ
بــوو ،وان بریــاران رێــك ل بــەر حەیــدەر عەبادیــێ ســەرۆك وەزیــران خوشــكر ب زمانــێ

 -39بۆ زانیاریێن بێهرت ،الپەڕا  182ببینە.
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گەفــان و ســڤكیپێكرنێ بپەیڤیــت و رێــك ل بــەر وى ڤەكــر هێــزێ و چــەىك دژى

هەرێمــێ و دەڤەرێــن كوردســتاىن یێن دەرڤەى هەرێمــێ بكاربینیــت .د بریارەكێ ژ وان
بریــاران دا فەرماندەیــێ هێزێــن چەكدارێــن عێراقــێ راســپاردبوو هێــزێ ل دەڤەرێــن

ناكــۆىك ل ســەر هــەى و كەركووكــێ بەالڤەبكــەت ،ئــەڤ بریــارە ب ئاشــكرایى هەلكرنــا
چرایــێ كەســك بــوو دا ســەرۆك وەزیــران هێــزێ و چــەىك ب مەرەمــا چارەســەرییا

ناكۆكیێــن سیاســی بكاربینیــت .ئەڤــە ب خــوە بنپێكرنــەكا ئاشــكرایا دەســتوورێ

هەمیشــەیێ عێراقــێ بــوو كــو بكارئینانــا چــەىك بــۆ ســەركوتكرنا مللــەىت قەدەغــە
كریــە .د بریــارەكا دى یــا جڤاتــا نوونەرێــن عێراقــێ یــا پشــتى ڕێفرانــدۆم پرەنســیپێ
ژ هەڤجوداكرنــا دەســتەالتان هاتییەبنپێكــرن و جڤاتــا نوونــەران جهــێ دەســتەالتا
دادوەرى گرتیــە و داخــوازا ســزادانا بەرپرســێن هەرێمــێ كریــە و ڕێفرانــدۆم ب تــاوان
دایــە نیاســین .هــەر وێ رۆژێ جڤاتــا وەزیرێــن عێراقــێ بریــارا گرتنــا ســنووران

ل بــەر هەرێمــێ و دوورپێچكرنــا هەرێمــێ و برســیكرنا خەلكــێ كوردســتانێ دایــە.

ئــەو جــارا ئێكــێ بــوو د دیــرۆكا خــوە دا جڤاتــا نوونەرێــن عێراقــێ هنــدە بریــاران

بــدەت ،ئــەو بریــار ژى بێــى بەرچاڤكرنــا ســازانێ (تەوافقــێ  -لهەڤكرنــێ) و بێــى

بەرهەڤبوونــا نوورێــن خەلكــێ كوردســتانێ بــوو ،ژبەركــو ئــەڤ بریــارا دژى هەرێــا
كوردســتانێ بــوون و ب هــزرەكا شــۆڤینى هاتبوونــە دارشــن گەلــەك بلــەز ب یــەك

دەنگــى ئامــادە بوویــان ئــەو بریــار پەژرانــدن ،بــەرى وان ژى ل 2017 /9 /12ێ

هەمــان جڤاتــێ بێــى بەرچاڤكرنــا پرەنســیپێ ســازانێ كۆمــەكا دی یــا بریــاران دژى

ڕێفراندۆمــا هەرێــا كوردســتانێ پەســەندكر بــوون.

ئــەوا راســت بیــت پشــتى دەهــان ســاال چ رەنگــە گۆهرینــەك نەكەتیــە د عەقلیــەت و

هزركرنــا شــۆفینى دا ل بەغــدا ،مــە بــاش دزاىن تنــێ سەروســیام ل بەغــدا هاتینــە

گۆهارتــن ،لــێ هەمــان عەقلیەتــا شــۆفینى دەســتەالتدارە و نــە بــاوەرى ب هەڤپشــكییا
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د دەســتەالىت دا هەیــە و نــە ژى بــاوەری ب داخوازێــن رەوایێــن خەلكــەىك هەیــە و

چ رەنگێــن دادپەروەریــێ ژى ل جــەم وێ نینــن .ژ بریارێــن پەرلەمانــێ عێراقــێ و

ســەرەدەریێن زڤــر و نــە دەســتووریێن ســەرۆك وەزرێــن عێراقــێ یــێ وى دەمــى

دیــار بــوو كــو بــێ باوەرییــا مــە ب پەیــان و گەرەنتیێــن ژ قەســتا یێــن ئەمریــكا و

حكومەتــا عێراقــێ بــەرى ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم د راســت و د جهــێ خــوە دا بــوون،

ســەرەدەرییا عەبــادى گەهشــتە ئاســتەىك بریــارا گرتنــا فرۆكــە خانەیێــن هەرێمــێ

دا و مینــا ســەردەمێ بەعســییان ل شــوونا هەرێــا كوردســتانێ پەیڤێــن باكــوورێ
عێراقــێ بــكار دئینــان و دەســت ل ســنگێ خــوە ددا كــو دێ دەســتەالتا یاســایێ

ل ســەر هەرێــا كوردســتانێ ســەپینیت ،ئەڤــە ژى د دەمــەىك دا بــوو كــو نــە دكارى

دەســتەالتێ ل ســەر دەڤــەرا كەســكا بەغــدا بســەپینیت.

تەڤایــى ئــەو ســەرەدەریێن نەدەســتووریێن ب مهانەیــا ســەپاندنا دەســتوورى

گرتینــە بــەر دبنیــات دا نــە د دەســتوورى بــوون و دەمــێ گەفێــن بكارئینانــا هێــزێ دكر
ئــەو ب خــوە بنپێكرنــا دەســتوورى بــوو ،گومــان تێــدا نینــە ئــەڤ گــەف و ســەرەدەرى

یــە ب هەڤكارییــا وەالتێــن هەڤســوو بــوو ،حكومەتــا عێراقــێ ب هاریكارییــا بیانییــان
گــەف ل خەلكــێ كوردســتانێ كــرن و كوردســتان دوور پێــچ كــر.

كارڤەدانێــن دەســتەالتدارێن عێراقــێ جهــێ شــەرمەزاریێ بــوون و نیشــانا وێ

راســتیێ بــوون كــو وان چ ســەربۆر ژ دیرۆكــێ وەرنەگرتینــە و چ دەمــان وان ل بــەر

نینــە ئاریشــە و پرســگرێكان چارەســەر بكــەن ،رەوشــەك ئینــا پێــش كــو هەمــوو
د دژایەتیكرنــا مافێــن گەلــێ كوردســتانێ دا یــەك رەنــگ و خــوەدى یــەك بۆچــوون بــوون و
تەڤایــى ســازیێن یاســادانان و دادوەرى و ئەمنــى و ئابــوورى بــۆ وێ دژایەتیكرنــێ

دانــە كارى ،ئــەو ســەرێ ســەد ســاالن بــوو تەڤایــى هــەول و بزاڤێــن رژێمێــن عێراقــێ

بــۆ شــكاندنا حــەز و ڤیانێــن خەلكــێ كوردســتانێ بــوون ،بەلــێ د ئەنجــام دا شكەســن و
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ژناڤچــوون باهــرا وان بــوو .هەلویســتێ مــە بەرامبــەر كارڤەدانێــن حكومەتــا عێراقــێ
ئــەو بــوو ئــەم نەدگــەل زمانــێ گــەف و هەرەشــەیان و پەنابــرن بــۆ چەكــی بوویــن و

تەڤایــى بریارێــن عێراقــێ نەیاســایى و دژى دەســتوورى و بنەمایێــن بهەڤــرا ژیــان و

ئاشــتیێ بــوون ،لــێ بەرســڤا پەیامــا ئاشــتیخوازانەیا گەلــێ كوردســتانێ ب هــزرا
شــۆفینى چــەك بــوو كــو تنــێ زمانــێ چــەىك دزاىن .ئەڤــە نەتشــتەكێ نامــو بــوو
بەلــى ب درێژاهییــا ژیــێ حكومەتــا عێراقــێ ل بەرچاڤــان بــوو و د گەلــەك دیدارێــن

دیپلۆماســی و چاڤپێكەتــن و داخۆیانییــان دا بــەرى ڕێفرانــدۆم مــن ئامــاژە ب ڤــێ

چەنــدێ كریــە.

ئــەو ســەرەدەرییا پــڕى دوژمنــكارى دگــەل هەرێــا كوردســتانێ هاتییەكــرن
پرانییــا وێ ژ ئالیــێ وان شــیعەیان بــوو ئەوێــن پێشــر ئــەم و ئــەو د ســەنگەرەكێ دا و
ئــەو ب هاریكارییــا كــوردان چوونــە بەغــدا بوونــە حوكمــدار ،پشــتى ســاال 2003ێ
شــیعەیان هیڤــى دكــر عێــراق ببیتــە دەولەتــەكا فیــدرال و جهــێ وان د وێ دەولەتــێ
دا هەبیــت ،د وى دەمــى دا پێكهاتەیــا عەرەبێــن ســوننە دژى فیدرالیزمــێ بــوون و
وانــا دڤیــا عێــراق وەك جــاران دەولەتــەك مەلبەنــدى (مەركــەزى) بیــت .بەلــێ ژ وێ
رۆژا شــیعەیان دەســتەالت گرتیــە دەســت هەمــان سیاســەتا شاشــا رژێــا چووییــا
عێراقــێ گرتەبــەر ،تنــێ جوداهییــا وان دگــەل یــا رژێــا چوویــى ئــەو بــوو ڤانــا
تیرەگــەرى (تائیفیــەت) دا دگــەل و حــەز دكــر پشــتى داویهاتنــا شــەڕێ داعش دەســت
ب ســەر تەڤاییــا عێراقــێ دا بگــرن و بێــى بەرچاڤوەرگرتنــا ســەروەرییا عێراقــێ و
دەســتوورى و رەوشــا نوویــا دەولەتــا عێراقــێ بوونــە پشــكەك ژ ئەجیندایــەكا
هەرێامیــەىت و تیرەگــەرى یــا ڤەگــر ل دەڤــەرێ .بڕینــا بۆدجــەی و دوورپێچكرنــا
كوردســتانێ د ســەردەمێ شــەرى داعــش دا و ســەرەدەریێن نەدەســتوورى یێــن
بــەرەف وێ ئەجیندایــێ دچــوون ،دەمــەك بــوو مــە هەســت ب وێ پیالنــێ كربــوو كــو
پشــتى شــەڕێ داعــش دێ بــەرۆكا كوردســتانێ گــرن و هێــرىش ســەر مەكــەن.
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پشــتى ڕێفرانــدۆم داخــوازا حكومەتــا عێراقــى هەلوەشــاندنا ئەنجامێــن
ڕێفرانــدۆم بــوو ،مــەرەم ژ ڤــێ داخــوازێ پــر ئالۆزكرنــا رەوشــێ دروســتكرنا
فشــارێ بــوو ،چونــى وان بــاش دزاىن هەلوەشــاندنا ئەنجامێــن ڕێفرانــدۆم د شــیانێن چ
كەســەىك یــان ئالییــەىك و ســازییەكێ دا نینــە ،چــاوان دەنگــێ ســێ ملیــۆن كەســان
بێتەهەلوەشــاندن؟.
رێفرانــدۆم كارەكــێ نەیاســایى نەبــوو هــەروەك نەیــار و كەســێن دژە ڕێفرانــدۆم

دبێــژن ،بەلــى دەربڕینــا حــەز و ڤیــان و بۆچوونــا خەلكــێ كوردســتانێ بــوو ل دۆر

سەرنڤشــتێ وان ،ل تەڤایــى جیهانــێ مافەكــێ رەوایــە خەلــك هەســت و بووچوونــا
خــوە دیاركــەت و چ رێگرییــەك لــێ ناهێتەكــرن ،ئــەوا ل كوردســتانێ هاتییەكــرن تنــێ

خەلكــێ وێ دەنگــێ خوەدایــە و هەرێمــێ ســەربەخوەیى نەراگاهاندیــە كــو حكومەتــا
عێراقــێ و خەلكەكــێ دى ب ڤــى ئاوایــى هێرشــا چەكــدارى بكەنــە ســەر كوردســتانێ،

ئەڤــە د دەمــەىك دا بــوو كــو هێــژ هەرێــا كوردســتانێ پشــكەك بــوو ژ عێراقــێ و
بكارئینانــا هێــزا چەكــدارى دژى هەرپشــكەكێ كریــارەكا نەدەســتوورى و نەیاســاى یــە،
بەلــێ ژ بــێ خوەدییــا گەلــێ كوردســتانێ و ب پشــتگۆڤەهاڤێتنا مافێــن خوەزایێــن

گەالنــە (یێــن د پەیامنــا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت دا هاتیــن) ،وەالتێــن بەرژەوەنــدی

پەرێــس پشــتەڤانیێ ل حكومەتــا عێراقــێ بكــەن و رێكــێ بدەنــێ هێــزا لەشــكەرى
دژى خەلكــێ كوردســتانێ بلڤینیــت.
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شازدەهێ ئۆكتۆبەرێ
پشــتى ب داویهاتنــا ئۆپەراســیۆنا ئازادكرنــا مووســلێ ژ دەســتێ داعــش و هێــژ

گەلــێ كوردســتانێ بریــار ل ســەر ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم نــەداى ،ژ ســەرەدەرى و

بەرهەڤیێــن حكومەتــا عێراقــێ نیشــانێن هنــدێ د دیاربــوون كــو نیازێــن وان

بەرامبــەرى دەڤەرێــن ناكــۆىك ل ســەر هــەى و هەرێــا كوردســتانێ د خرابــن ،بنپێكرنا

پێكهاتنــا ئۆپەراســیۆنا ئازادكرنــا مووســلێ و پاشئێخســتنا ئۆپەراســیۆنا ئازادكرنــا
حەویجــە ژ ئالیــێ عێراقــێ ڤــە پاشــر دەركەتنــا داعــش ژ حەویجــە بێــى شــەر كــو

ســەنتەرەكێ بهێــزێ داعــش بــوو و پشــتى وێ ب دەمــەىك ڤاالكرنــا تەلەعفــەر

ژ ئالیــێ داعــش ڤــە ئــەو ژى بێــى شــەر گشــت ئەڤــە جهــێ پرســیارێن مــەزن بــوون،
نیشــانێن وێ چەنــدێ بــوون كــو هەڤكارییــەك د ناڤبــەرا هێزێــن دەڤــەرێ دا هەیــە

بــۆ داگیركرنەڤــا دەڤەرێــن ناكــۆىك ل ســەر هــەى و بەرهەڤــى بــوون كــو فشــارەكا پــر

بێخنــە ســەر كوردســتانێ ،بەردەوامییــا حكومەتــا عێراقــێ ل ســەر بڕینــا بۆدجەیــا
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هەرێمــێ و داخۆیانیێــن شــۆفێنى و گــەف و هەرەشــەیێن ســەركردەیێن حەشــدا

شــەعبى ،هەرهەمــوو نیشــان بــوون كــو عێراقــێ بەرنامەكــێ دى بەرامبــەرى هەرێمــێ
هەیــە ،ئەڤــە د دەمــەىك دا بــوون كــو هەتــا وى دەمــى هەرێــا كوردســتانێ باشــرین

هاریــكارى و هەڤــكارى دگــەل عێراقــێ دكــر .ڕێفرانــدۆم هاتباكــرن و نەهاتبــا كــرن

پالنــا هێرشــێ بــۆ ســەر هەرێمــێ یــا بەرهەڤكــرى بــوو و ئــەو پــان دا هــەر هێتــە
بجهئینــان ،ڕێفرانــدۆم تنــێ مهانەیــەك بــوو دا ئــەڤ پالنــە ب ئاوایەكــێ بلەزتــر و

ب هاریكارییــا هێــزەكا ناڤخوەیــى و مایتێكرنــا ئاشــكرایا هێزێــن دەڤــەرێ و بیانییــان
بێتــە ئەنجامــدان.

پشــتى ســەركەتنا ڕێفرانــدۆم ئاخفــن هەبــوون كــو پشــكەك ژ یەكێتیــێ (ی ن ك)

مــژووىل پێكهاتنــەكا نهێنــى نــە بــۆ رادەســتكرنا كەركووكــێ ،ل  12ئۆكتۆبــەرێ بێــى

هەڤكاریــێ دگــەل وەزرارەتــا پێشــمەرگەى ب مهانەیــا هنــدێ كــو پشــتى شــەڕێ
داعــش پێدڤــى ناكــەت هێزێــن وان مبیننــە ل وێ دەڤــەرێ هێزێــن خــوە ژ باشــوورێ

كەركووكــێ ڤەكێشــان ،هــەر د وێ رۆژێ دا هێــزەكا حەشــدا شــەعبى ل بــەرۆكا (بەرەیــا

 -میحــوەرێ) باشــوور و رۆژئاڤایــێ كەركووكــێ بــزاڤ كــر بــەرەف پێــش بهێــن بەلــێ

هێزێــن پێشــمەرگەى بەرســنگێ وان گــرت و نەهێــا ژ جهــێ خــوە بــەرەف پێــش
بهێــن ،ل رۆژا 2017 /10 /13ێ هێزێــن پشــتیواىن  2ب فەرمانــا بەرپرســەكێ
لەشــكەریێ (ی ن ك) ســەنگەرێ خــوە ل گونــدێ عەبــادات یــێ ســراتیژى بــەردا و

رێــكا ســەرەكییا خۆرماتــو  -كەركووكــێ كەتــە دەســتێن حەشــدا شــەعبى و ڤەقەتیــان

كەتــە د ناڤبــەرا هێزێــن پێشــمەرگەى دا یێــن ژ خۆرماتــو هەتــا داقــوق چەپەرێــن خــوە
گرتیــن ،ل  12و  13ئۆكتۆبــەرێ هەتــا  15ئۆكتۆبــەرێ ب درێژییــا بەرۆكێــن شــەرى

یێــن وى میحــوەرى گشــت دەڤەرێــن ســەبعە نیســان و داقــوق و مریــەم بــەگ

ب پێكهاتنــەكا نهێنــی رادەســتى ئیرانییــان و حەشــدا شــەعبى هاتبوونەكــرن.
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ل رۆژا  15ئۆكتۆبــەرا 2017ێ ل هاڤینگەهــا دوكان ل مــاال خــودێ ژێــرازى

مــام جــەالىل مــن پشــكدارى د كۆمبوونــەكا هــەردو مەكتەبێــن سیاســی یێــن پــارىت و
یەكێتیــێ دا كــر ،د كۆمبوونــێ دا برادەرێــن یەكێتــى پێشــنیازكر ب مەرەمــا روونەدانــا

شــەرى ل كەركووكــێ ب هەڤكارییــا ناڤبــەرا هەرســێ ئالییــان هێــزەكا هەڤپشــكا
هێزێــن پێشــمەرگەى و ئەمریــى و عێراقــێ ل لەشــكەرگەها ( )K1بنەجــه بــن و لیــوا

پارێزڤانییــا ســەرۆك كۆمــارى تەناهییــا كەركووكــێ بپارێزیــت ،یــا رۆهــن و ئاشــكرا
بــوو چ راســتى بــۆ ڤــێ پێشــنیازێ نینــە ژبەركــو پێشــر ژى ئــەڤ هەڤكارییــە

هەبوویــە و زۆر زەحمەتــە بهێلــن لیــوا پارێزڤانییــا ســەرۆك كۆمــارى بێتــە كەركووكــێ.
ژ دەســپێكا كۆمبوونــا دۆكان دیاربــوو رەوشــەكا نــە رسۆشــتى ل جــەم برادەرێــن

(ی ن ك) هەیــە .نێچیرڤــان بــارزاىن كــو وى دەمــى ســەرۆك وەزیــرێ هەرێمــێ بــوو

پرســیار ژ وان كــر ئــەرێ هــەوە چ پێكهاتنــەك كریــە؟ چ ئەوێــن پێكهاتــن كــری و چ

ئەوێــن ئاگــەه ژ پێكهاتنــێ نــەى د بەرســڤێ دا گۆتــن چ پێكهاتــن نینــن ،بەلــێ پاشــر

ئاشــكرا بــوو كــو پشــكەك ژ ســەركردایەتییا یەكێتیــێ بێــى ئاگەهدارییــا ســازى و
جڤاتــا بلنــدا سیاســی و ســەركردایەتییا كوردســتانێ دگــەل وان پێكهاتبــوون .هەتــا
پشــكەك ژ مەكتەبــا سیاســییا یەكێتیــێ ئاگــەه ژ وێ پێكهاتنــێ نەبــوو یــا كەركــووك
رادەســتى هێزێــن حەشــدا شــەعبى و ئیرانــێ و عێراقــێ كــری .ل داوییــا كۆمبوونــا
دوكان بریــار هاتــەدان ب مەرەمــا هەڤكاریــێ و دانوســتاندنێن ئاڤاكــەر د ناڤبــەرا

هەرێمــێ و بەغــدا ســەرۆك كۆمــار دەملدەســت بزڤریتەڤــە بەغــدا ،ســەرۆك كۆمــار
زڤریڤــە بەغــدا بەلــێ كــەس یــێ بەرهــەڤ نەبــوو دگــەل وى روونیــت و گوهدارییــا

وى بكــەت.

ل داوییــا كۆمبوونــا دۆكان داخۆیانییــەك هەڤپشــك د ناڤبــەرا هــەردو حزابــان

هاتەراگەهانــدن ئەڤــە ژى دەقــێ وێ یــە:
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ئێــك :داكوكیــێ ل ســەر یەكرێزییــا گەلــێ خــوە و هێزێــن سیاســیێن
كوردســتاىن دكەیــن ،تنــێ ئــەو گەرەنتیــا رێڤەبرنــا كار و ئەركێــن هەڤپشــكە
د ڤــێ قوناغــێ دا.
دو :كۆمبوونــێ داكــۆىك ل ســەر وێ چەنــدێ كــر تەڤایــى كێشــە و
ئاریشــەیێن ناڤبــەرا هەولێــر و بەغــدا ب دیالۆكــەكا بەرپرســیارانە و ئاڤاكــەر
بێنــە چارەســەركرن.
ســێ :نهــا ژى هێزێــن سیاســیێن كوردســتانێ ئامادەنــە دەســت
ب دانوســتاندنێن بــێ مــەرج و ئاڤاكــەر ل ســەر بەرژەوەندییــا بەغــدا و
هەولێــرێ و پرەنســپێن دەســتوورى بكــەن.
چــوار :كۆمبــوون ب بەرژەوەندییــا هــەردو ئالییــان دزانیــت ئالیێــن

سیاســیێن ســەرەىك ل عێراقــێ و كوردســتانێ پشــكدارى دانوســتاندنێن
ناڤبــەرا هەرێمــێ و بەغــدا بــن ،هەروەســان ئالیێــن نێڤدەولــەىت ژى
چاڤدێرییــا ڤــێ كریــارێ بكــەن.
پێنــج :ل دۆر كێشــەیێن لەشــكەرى و ئاسایشــێ ل دەڤەرێــن كوردســتانیێن

دەرڤــەى هەرێمــێ یــان هــەر جهەكــێ دیــر ،و هەمــوو مایتێكرنێــن لەشــكەرى
ئــان لڤاندنــا هێــزان و گــەف و هەرەشــە ،نــە تنــێ مەترســینە ل ســەر پەیوەندیێن

هەرێمــێ و بەغــدا ،بەلــى مەترســینە بــۆ ســەر هــەر بزاڤــەكا دلســوزانە
ب مەرەمــا ئاشــتیێ بــۆ چارەســەركرنا كێشــەیان دهێنەكــرن ،د هەمــان دەم

دا بنپێكرنــا وان یاســایانە یێــن بریــار ل ســەر هاتییــەدان و ل دووڤ وێ
بریــارا نابیــت هێزێــن چەكــدار ب مەرەمــا ئێكئالیكرنــا كێشــەیێن سیاســیێن
ناڤخوەیــى بێنــە بكارئینــان.
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ل داویــێ هــەردو ئــاىل ســاڤان بــۆ پێشــمەرگەیێن قارەمــان دهنێــرن ئــەو قارەمانێن

د شــەڕێ تێكشــكاندنا داعــش دا ناســنامەیا پارێزڤانێــن ئازادییــا جیهانــێ وەرگــرىت و
نهــا ژى د چەپەرێــن پێشــیێ دانــە بــۆ ب دەســتڤەئینانا ئارمانجێــن مــە.

د هەمــان رۆژا كۆمبوونــا دۆكان ل 15ى ئۆكتۆبــەرێ شــاهێ ئوردنــێ شــاه

عەبدولــاى ب تەلەفونــێ پەیوەنــدى ب مــن كــر گــۆت :تــو و عەبــادى وەرن ببنــە

مێڤانێــن مــن دا كــو ل دۆر گرفتارییــان بپەیڤیــن و ب هەڤــرا بگەهینــە تێگەهشــتنەكا
هەڤپشــك .ئەیــاد عــەالوى ژى ئاگەهــدارى ڤــێ داخــوازا شــاهێ ئوردنــێ بــوو،

د بەرســڤێ دا مــن گــۆت :ئــەزێ ئامــادە مــە بهێــم بەلــێ فرۆكەخانــە لبـەر مـە گرتینــە،
شــاه عەبدولــاى گــۆت :ئــەز دێ فرۆكەیــێ بــۆ تــە هنێــرم ،عەبــادى ژى د بەرســڤا

وێ دەسپێشــخەرییا شــاه عەبدولــاى دا گۆتبــوو :ب مەرجــەىك ئــەز دێ هێمــە وێ

روونشــتنێ مەســعود بــارزاىن بێتــە ســەر تێلەفزیۆنــێ و هەلوەشــاندنا ڕێفرانــدۆم
رابگەهینیــت ،ئــەڤ مەرجــێ عەبــادێ بــوو ،مەرجــێ عەبــادى نەیــێ بەرعاقــل بــوو
چونــى وى ژى بــاش دزاىن نــە كەســێ ئــەو مافــە هەیــە و نــە ژى ئــەو شــیانە هەنــە

دەنگــێ ب ملیۆنــان وەالتییــان هەلوەشــینیت ،ئــەو مەرجــێ وى یــێ نــە د جهــێ خــوە
دا نیشــانا د ســەرداچوونا وى و چاوانییــا عەقلییەتــا وى بــوون.

دەمەكــێ درێــژ بــەرى ڕێفرانــدۆم مــن ئــەو راســتییە دزاىن هەكــە هێزێــن عێراقــێ

دەلیڤــا خــوە ببینــن دێ هێرشــێ كەنــە ســەر دەڤەرێــن كوردســتانی یێــن دەرڤــەى

هەرێمــێ و هەرێمــێ ب خــوە ژى .چەنــد جــاران ل دۆر وێ مــژارێ ئــەز دگــەل
ئەمریــى و ئەورۆپییــان ئالیێــن سیاســیێن كوردســتانێ ئاختبــووم ،ڕێفرانــدۆم ژى
رێكــەك بــوو دا چارەســەرییەك بێتەكــرن و نەهێلیــن شــەر روو بــدەت ،بەلــێ وەك مــە

دیتــى رۆژەكــێ پشــتى كۆمبوونــا دوكان ل رۆژا 16ى ئۆكتۆبــەرا 2017ێ دا ب پشــتەڤانییەكا

هەرێامیــەىت و رێخوشــكرنەكا خیانەتكارییــا ئالییەكــێ ناڤخوەیــى ل بەرچاڤێــن
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ئەمریــكا و ب چەكێــن ئەمریــى هێزێــن حەشــدا شــەعبى ب پشــتەڤانییا هژمــارەكا
زۆرا پاســدارێن ئیرانــێ ب فەرماندەییــا ســەر پاســدارەىك ب ناڤــێ ئیقبــال پــۆر هێــرش
ئینــا ســەر كەركووكــێ و دەڤەرێــن ناكــۆىك ل ســەر هــەى ،چ جــاران مــە پێشــبینییا

رۆژەكــێ نەدكــر ب چاڤدێرییــا ئەمریــكا و ب چەكــێ ئەمریــكا هێرشــێ بكەنــە ســەر

پێشــمەرگەى ،هەروەســان مــە پێشــبینى نەدكــر هێــزەكا ناڤخوەیــى زێدەگاڤیــێ
ل ســەر حــەز و ڤیــان و دەنگــێ گەلــێ خــوە و ســازیێن فەرمیێــن هەرێــا كوردســتانێ

بكــەت و دەســتێ خــوە بكەتــە د نــاڤ دەســتێن حەشــدا شــەعبى و دگــەل وان
پێكبهێــت بــۆ داگیركرنــا خاكــێ كوردســتانێ( .نەخشــەیێن ژمــارە  7و .)8

ڤــێ خیانەتــێ دربەكــێ دەروونیــێ مــەزن ل پێشــمەرگەى دا ،هەڤــكارى و

پەیوەندیێــن لەشــكەریێن پێشــمەرگەى ل بەرۆكێــن شــەرى ژێــك ڤەقەتیــان،
ل هنــدەك جهــان پێشــمەرگە بێــى فەرمــان ڤەكشــیان،ئــەم هەمــوو دزانیــن خیانــەت
ل بەرۆكێــن شــەرى چ ب ســەرێ گیانــێ بەرخوەدانــێ یــێ شــەرڤانان دئینیــت ،ئــەو

پێشــمەرگەیێن ئەفســانەیا داعــش شــكاندى ناچــار بــوون رۆندكێــن بــێ هیڤیبوونــێ
بڕێــژن ،د ڤــێ رەوشــا نەخــوش دا هەمــوو بزاڤێــن مــن بــۆ هنــدێ بــوو ئــەڤ خیانەتــا

مــەزن نەبیتــە ئەگــەر پــر خوینــا عێراقییــان برژیێــت یــان پێشــمەرگە بكەڤیتــە
د شــەرەكێ ناڤخوەیــى دا.

بــەرى ڤــێ بۆیــەرێ ل شــنگالێ ب مەرەمــا ژێكڤەقەتاندنــا ئێزدییــان و دروســتكرنا

دوبەرەكیــێ د ناڤبــەرا وانــدا هێــزەك ل ژێــر ناڤــێ حەشــدا ئێــزدى هاتبــوو پێكئینــان،

د ڤــێ رەوشــێ دا كەســایەىت و ریهســپیێن شــنگالێ داخــواز كــر پێشــمەرگە
ڤەكشــیێت دا كــو شــەڕێ ناڤخوەیــى د ناڤبــەرا ئێزدییــان دا روونــەدەت و گۆتنــە مــە

ئــەم خــوە ل بــەر كارەســاتێن دى ناگریــن ،هــەر ژبــەر هنــدێ دا شــەڕێ ناڤخوەیــى
د ناڤبــەرا ئێزدییــان دا دروســت نەبیــت و خوینــا وان نەهێتەرێــن و ب وى مەرجــى
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كــو شــنگالێ بدەنەڤــە دەســت ئێزدییــان و ئــەو ب خــوە رێڤەبەرییــا خــوە بكــەن مــن
فەرمــان دا هێزێــن پێشــمەرگەى ژ شــنگالێ ڤەكشــیێن ،بەلــێ هەتــا نهــا شــنگال

نەدایــە دەســت ئێزدییــان و خەلكەكــێ دى ل وێــرێ حوكمداریــێ دكــەن و هێــژ

خەلكــێ شــنگالێ نــە زڤرینەڤــە ســەر مــال و وارێــن خــوە.

مــن دڤێــت ل ڤێــرێ رۆلــێ نێگەتیڤــێ دو دیپلۆماتكارێــن بریتــاىن و ئەمریــى

بەرچاڤبكــەم ،پشــتى  7حزیرانــا 2017ێ دەمــێ بریــار ل ســەر كرنــا ڕێفرانــدۆم

هاتییــەدان فرانــك بەیكــەر باڵیــۆزێ بریتانیــا ل عێراقــێ ل بەرامبــەرى ڤــێ مــژارێ

یــێ ڤەكــرى بــوو و ل ســەر هەڤــكارى و هاریكارییــا وەالتــێ وى و كوردســتانێ
د قوناغێــن داهــاىت دا دكــر ،بەلــێ ل داویــێ وى رۆلــەك زۆر خــراب گێــرا و یــێ

ئاگەهــدار بــوو ل ســەر وان هەمــوو فتنــە و پیالنێــن نهێنیێــن دژى كوردســتانێ
دهاتنــە كــرن و دەســتێ وى ب خــوە ژی تێــدا هەبــوو ،هەروەســان دۆگالس ســلێامنێ

بالیــۆزێ ئەمریــكا ل عێراقــێ رۆلەكــێ گەلــەك خــراب گێــرا ،ژ ئالییــەىك ڤــە
هاندانــا نەیارێــن كوردســتانێ دكــر ژ ئالیــێ دى ڤــە راپۆرتێــن خــراب و پــڕ شــاىش

دەربــارەى كوردســتانێ ددانــە واشــینتۆن( ،جەنــەرال پــۆڵ فانــك) یــێ فەرماندەیــێ

ئۆپەراســیۆنێن لەشــكەریێن ئەمریــكا ل عێراقــێ و ژنــوو دەســت ب كارێ خــوە كربــوو
رۆلەكــێ نەرێنــى د دژایەتیكرنــا ڕێفرانــدۆم دا گێــرا.

هنــدى پەیوەنــدى ب ڕێفرانــدۆم ڤــە هــەى راســتە ئەمریكییــان گۆتــە مــە پــێ

نەخوشــە و نابیــت بێتەكــرن ،بەلــێ ئــەو ژى نەگۆتیــە مــە كــو دێ چــەىك و تانكێــن
ئابرامــز دەنــە حەشــدا شــەعبى دا شــەرى پێشــمەرگەى پــێ بكــەن ،د بنیــات دا چــەك و

تانكێــن ئەمریــى دابوونــە لەشــكەرێ عێراقــێ دا شــەڕێ داعــش پــێ بكــەن ،بــۆ

هنــدێ نەبــوو بدەنــە حەشــدا شــەعبى و شــەڕێ كوردســتانێ پــێ بكــەن ،ئەمریــى
دشــیان رێكــێ ل ڤــێ دوژمنكاریــێ بگــرن ،چ نەبیــت دشــیان تانكێــن ئابرامــز نەدەنــە
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حەشــدا شــەعبى دژى پێشــمەرگەى ،بەلــێ ئەڤــە ژى نەكــر .هەلویســتێ ئەمریــكا

تایبــەت یــێ بالیــۆزێ ئەمریــكا ل بەغــدا پــر هاندانــا نەیارێــن كوردســتانێ كــر
فەرمانــا تەڤایــى دژى هەرێمــێ ئەنجــام دەن.

ل رۆژا 17ى ئۆكتۆبــەرێ دۆگالس ســلێامن بالیــۆزێ ئەمریــكا ل بەغــدا پەیامــەك

بــۆ مــن هنــارت ،ئەڤــە دەقــێ وێ یــە" :جیهــان هاتییەگۆهارتــن ،ئەڤرۆكــە نــەوەك

دوهــى یــە ،دڤێــت ب خــوە دا بچنــە ڤە".ئــەڤ پەیامــە پشــتى داگیركرنــا كەركووكــێ و
دەڤەرێــن دى و مشــەختبوونا ب دەهــان هــزرا وەالتییــان بــوو ،تــاوان و زێدەگاڤیێــن

مــەزن ژ ئالیــێ حەشــدا شــەعبى ڤــە دەرهەقــێ خەلكــێ كەركووكــێ و دۆز هاتنەكــرن.
عەبــادى و ســەركردەیێن حەشــدا شــەعبى كەتنــە د غــروور و ســەرداچوونەكا مــەزن

دا ،ئــەڤ كاودانــە ب دەلیڤــە زاىن هێــرىش هەرێمــێ بكــەن و ل دووڤ ئاشــۆپا
خــوە هەولێــرێ و دهۆكــێ ژى بگــرن و هــەروەك وان د هــزرا خــوە دا نەخشــە بــۆ

دكێشــا ســەرێن ڕێفرانــدۆم بگــرن ل ســێدارێ بــدەن و خەلكەكــێ خائیــن یێــن ب
ناڤــێ كــوردان دئاخفــت بكەنــە مــەزن و نوونەرێــن كــوردان .د بنیــات دا ئــەز دژى

شــەرى بــووم ،بەلــێ هەكــە رەوش بگەهیتــە وى ئاســتى هنــدەكان بڤێــت ســەروەرى و

ســەرفرازییا كــوردان بشــكێنن دڤێــت بەرگریــێ ژ حــەز و ڤیانــا گەلــێ خــوە بكەیــن
ل رۆژا بیســتێ ئۆكتۆبــەرا 2017ێ هێزێــن حەشــدێ و عەبــادى ڤیــا چانســێ خــوە

بجەربینــن و بــەرەف هەولێــرێ بهێــن .دەمــێ مــە زاىن وان پیالنــا ژناڤــرن و داگیركرنــا
هەولێــرێ هەیــە مــە بریــارا بەرخوەدانــەكا سەرانســەرى دا ل رۆژا 20ێ ئۆكتۆبــەرێ

ل پــردێ پێشــمەرگەى قارەمانییــەكا مــەزن توومــار كــر و هێرشــا حەشــدێ و هێزێــن
عێراقــێ شــكاند.

یەكەمیــن جــار بــوو د دیرۆكــێ دا تانــكا ئابرامــزا ئەمریــى ژئالیــى حەشــدا

شــەعبى ڤــە دهاتەبكارئینــان ،ئــەو تانكــە ب دەســتێن هێزێــن پێشــمەرگەى هاتــە
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شــكاندن ،پشــتى وێ ســەركەتنێ مــن بەرســڤا دۆگالس ســلێامنێ بالیــۆزێ ئەمریــكا دا و

مــن گۆتــێ جەنابــێ بالیــۆزى" :ئەڤــرۆ نــە دوهــى یــە و ســوبەهى ژى وەك ئەڤــرۆ
نابیــت ".بەرخوەدانــا پێشــمەرگەى ل هەمــوو بــەرۆكان یــا بــەردەوام بــوو ،ئــەو بــوو

ل رۆژا 26ى ئۆكتۆبــەرێ ل بــەرۆكا مەحمودیــێ و ســحێال هێزێــن عێراقــێ و حەشــدێ

ب هاریكارییــا هێزێــن ئیرانــێ و حزبولالیــا لبنــاىن ب فەرماندەهییــا راســتەوخوەیا
ئەفســەرەكێ پاســدارێ ئیــراىن ب ناڤــێ ســەید موختــار (ئــەو ب خــوە ژى د وى

شــەرى دا برینــدار ببــوو) ب مەرەمــا گرتنــا پیشــخابوور هێــرش كــرە ســەر چەپەرێــن
پێشــمەرگەى ،بەلــێ د ڤــێ هێرشــێ دا تــووىش شكەســتنەكا مــەزن بــوون .شــەڕێ
ســحێال یــەك ژ بەرخوەدانێــن دیــرۆىك یێــن گەلــێ كوردســتانێ بــوو ،شكەســتنا

حكومەتــێ ل شــەڕێ ســحێال هەڤســەنگى گۆهارتــن و دەســت ب دانوســتاندنان
هاتەكــرن ،بەلــێ هێشــتا عەبــادى یــێ بــەردەوام بــوو ل ســەر دفنبلندیــا خــوە ،یــێ

ئامــادە نەبــوو دانوســتاندنێن سیاســی بكــەت ،داخــواز دكــر تیمێــن تەكنیــى یێــن

لەشــكەرى دانوســتاندنان بكــەن.

د یەكەمیــن گــەرا دانوســتاندنان دا نوونەرێــن هێزێــن عێراقــێ و ســۆپایێ

پاســدارێن ئیرانــێ و حزبولالیــا لبنــاىن ئامادەبــوون ،د دانوســتاندنان دا عێراقییــان

ل دووڤ رێنامیێــن نوونەرێــن ئیرانــێ و حزبولــا ســەرەدەرى دكــر ،د راســتى دا ئەڤــە

مەزنرتیــن ســڤكاىت بــوو عەبــادى ب ســەروەرییا عێراقــێ دكــر كــو خەلكــێ بیــاىن
بهێــن بریــارا ل ســەر دەسنیشــانكرنا هێلێــن (خیچێــن) تەماســێ بــدەن ،لەومــا مــن
بریــار دا ئێــدى تیمێــن مــە یێــن دانوســتاندنان دگــەل وان نەروونــن.
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پەیڤا داویێ
ل شــازدەهێ ئۆكتۆبــەرێ نەحەزێــن گەلــێ كوردســتانێ كربــوو د دلــێ خــوە دا
ئەگــەر بشــێن ئەزموونــا هەرێــا كوردســتانێ ژ نــاڤ ببــەن .بەرخوەدانــا خەلكــێ
كوردســتانێ و پێشــمەرگەى نەهێــا ئــەڤ پیالنــە ســەركەىت بیــت .بەلــێ هنــدی ئــەو
عەقلیەتــا حاشــاكرنێ ژ خەلكــەىك و شــۆفێنزمێ ل عێراقــێ مبینیــت گــەف و هەرەشــە
ل ســەر مــاف و هیڤــى و ئارمانجێــن رەوایێــن خەلكــێ كوردســتانێ دێ بــەردەوام بــن،
خەلكــێ كوردســتانێ ژى خــوەدى دۆزەكا رەوایــا نەتەوەیــى و دیــرۆىك و دەســتوورى یــە،
چ بۆیــەرەك یــان ئاســتەنگەك نكاریــت ژ رەوایەتییــا (مرشوعیەتــا) وێ دۆزێ كێــم بكــەت و
گەلــێ كوردســتانێ ب هیڤــى و هێزڤــە دێ داكۆكیــێ ســەر وێ دۆزێ كــەت.
هەرچەنــدە حكومەتــا عێراقــێ هۆڤانــە ســەرەدەرى دگــەل كــوردان كریــە و تاوانێــن
مــەزن بەرامبــەر كــوردان ئەنجــام داینــە ،بەلــێ تەڤگــەرا رزگاریخــوازا كــوردى ب درێژییــا
دیــرۆكا خــوە نەهێالیــە ناكوكیێــن سیاســی دگــەل سیســتەمێ سیاســی و دەولەتــا
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عێراقــێ ببنــە ناكوكیێــن نەتەوەیــى و تیرەگــەرى د ناڤبــەرا گەلــێ كوردســتانێ و خەلكــێ
عێراقــێ دا و نەهێالیــە ئــەو ناكۆكییــە د ناڤــا خەلــى دا بــەالڤ بــن ،ئــەڤ بۆچوونــا
تەڤگــەرا رزگاریخــوازا كــوردى د هەمــوو قوناغــان دا و نهــا و د پاشــەرۆژێ دا دێ هەمــان
بۆچــوون بیــت ،نابیــت د چ كاودانــەىك دا برایینییــا كــورد و عەرەبــان تێكبچیــت.
حوكمدارێــن عێراقــێ پشــتى ســاال 2003ێ دیــرۆكا خوینەلــۆ و پــڕى حاشــاكرنا
عێراقــێ ژ بیركــر ،ئــەو دیــرۆكا پــڕى رۆنــدك و ســۆر ب خوینــا گەلێــن عێراقــێ ،د شــیان دا
بــوو دەســتەالتدارێن عێراقــى یێــن پشــتى 2003ێ وانەیــەكا (دەرســەكا) بــاش ژێ
وەرگــرن و بــۆ بنەجهكرنــا بنەمایێــن هەڤپشــكییا و پێشــكەتنێ و ب هەڤــرا ژیانــا پێكهاتێــن
عێراقــێ مفــاى ژێ وەرگــرن ،بەلــێ مخابــن نــە تنێ مفــا ژێ وەرنەگــرت بەلىك خرابــر ژ یێن
بــەرى خــوە كــر ،مخابــن وان كار ل ســەر وێ چەنــدێ كــر كــو ناكوكیێــن سیاســی بیننــە
د ناڤــا رایــا تەڤایــى و خەلــى دا و بكەنــە ناكۆكیێــن نەتەوەیــى و تیرەگەرى ئەڤە شاشــییەكا
هنــدى بێــژى مــەزن و پــڕ مەتــرىس بــوو و پێكهاتێــن عێراقــێ ژ هــەڤ ڤەقەتانــدن و دربەكێ
گــران وەشــاندە بهەڤــرا ژیانــێ و بڕینــەكا كویــر ئێخســتە د گیانــێ جڤاكــێ عێراقــێ دا و
دەمەكــێ درێــژ پــێ دڤێــت هەتــا شــوونا وان بڕینــا ســارێژ دبیــت.
رژێمێــن ژ نــاڤ چوویــى یێــن عێراقــێ نەشــیان ناكوكیێــن سیاســی بكەنــە ناكوكیێــن
نەتەوەیــى و جەمــاوەرى و تیرەگــەرى ،بەلــێ دەســتەالتدارێن نوویێــن عێراقــێ پشــتى
ســاال 2003ێ ئــەڤ چەنــدە كــر ،مخابــن د دەمــێ نهــا دا ل شــوونا وێ چەنــدێ برینێن
خەلكــێ كوردســتانێ دەرمــان بكــەن رەوشــەكا وەســان ئینــا پێــش ىك پــر دژایەتییــا
مافێــن گەلــێ كوردســتانێ بكــەت ئــەو یــێ پەیســكەكا بلندتــر وەردگریــت .دژایەتییــا
مافێــن رەوایێــن گەلــێ كوردســتانێ یــا بوویــە كەرەســتەیێ رێــكالم و بانگەشــەیا
سیاســیى و هەلبژارتنــان ،رۆژانــە یــێ ل چاڤێــن خەلكــێ كوردســتانێ ددەن كــو هەرێــم
بۆدجەیــا عێراقــێ دبــەت ،ئەڤــە د دەمــەىك دایــە كــو دەولەتــا عێراقــێ ب نەفــت و
ســامانێ كوردســتانێ بوویــە دەولــەت ،پێدڤیــە دەولەتــا عێراقــێ قەرەبوویــا خەلكــێ
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كوردســتانێ بــدەت و د هەمــان دەم دا ژى بۆدجەیــا وێ مبەزێخیــت ،دەولەتــا عێراقــێ
ناچــارە وێ چەنــدێ بكــەت ،چونــى وێ دەولەتــێ جینۆســایدا گەلــێ كوردســتانێ یــا
كــرى و تاوانێــن بەرامبــەرى وى ئەنجــام دایــن ،ئــەم وێ چەنــدێ بــاش دزانیــن د ناڤــا
سیاســەمتەدارێن عێراقــێ دا هنــدەك كــەس هەبــوون دگــەل وێ زۆردارى و دژواریــێ
نەبــوون یــا حكومەتــا دگــەل خەلكــێ كوردســتانێ دكــر و هەڤســووزییەك بــۆ دۆزا رەوایــا
گەلــێ مــە هەبــوو.
هەرچەنــدە ل هەرێــا كوردســتانێ هنــدەك كێــاىس و لەنگــى هەنــە ،لــێ د وارێــن
بنەجهكرنــا ئاســایش و تەناهیــێ و گەشــەپێدان و ئاڤەدانیــێ دا پێنگاڤێــن مــەزن بەرەف
پێــش هاڤێتینــە ،د بەرامبــەردا حكومەتــا بەغــدا نەشــیایە وان ســەركەتنا دەســتڤە
بینیــت یێــن هەرێمــێ ب دەســتڤە ئینایــن ،لەومــا ژى چاڤێــن وان ب خەلكێ كوردســتانێ
رانەدبــوون و بزاڤكــرن رێكــێ ل پێشــكەتن و گەشــەپێدانا هەرێمــێ بگــرن ،پشــكا هەرێمــێ
ژ بۆدجەیــا عێراقــێ  %17بــوو بەلــێ چ جــاران ژ  %12 - 10زێدەتــر بــۆ هەرێمــێ
نەهنارتیــە هەتــا گەهشــتیە وى ئاســتى ب یەكجــارى ئــەو ژى بــڕى .هەڤــدەم دگــەل
بڕینــا بۆدجەیــا هەرێمــێ شــەڕێ داعــش بســەرداهات و بهایــێ نەفتــێ گەلــەك هاتــە
خــوار ،د بەرامبــەر دا د ســالێن چوویــى دە  800ملیــار دوالر داهاتــێ عێراقــێ بــوو.
ل ڤێــرێ پرســیار دهێتەكــرن ئــەرێ ئــەڤ هەمــوو داهاتــە كیڤــە چــوو و چــاوان
مەزاخــن؟ 60ملیــار دوالر بــۆ باشــكرنا رەوشــا كارەبــێ (ئەلكرتیكــێ) هاتینــە
تەرخانكــرن ،لــێ ناهێتەزانیــن ئــەڤ هەمــوو پارەیــە ل كیڤــە یــە و ل چ هاتییــە
مەزاخــن ،ل شــوونا وێ چەنــدێ ئــەڤ هەمــوو داهاتــە ل كارێــن خزمەتگــوزارى و
گەشــەپێدان و ڤەژاندنــێ بێتــە مەزاخــن ل دزی و گەنــدەىل و بــێ ســەروبەریى
ب هــەروە چوویــە ،مخابــن هنــدەك ژ سیاســەمتەدارێن عێراقــێ دڤێــت شكەســن و
ســەرنەكەتنا خــوە د رێڤەبرنــا وەالىت دا ب گوناهباركرنــا هەرێــا كوردســتانێ ڤەشــێرن.
ل ســاال 2019ێ شــاندەكێ نوونەرێــن هــەردو پارێزگەهێــن موســەننا و بــەرسا
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ســەرا مــن دا ،ل دۆر نەبوونــا خزمەتگۆزارییــان ل پارێزگەهێــن خــوە ئاخفــن و پشــكا
بەرزەبوویــا وان ژ بۆدجــەى و رێــژا بلنــدا هــەژار و نەبوونیــێ ل پارێزگەهێــن
باشــوورێ عێراقــێ بەرچــاڤ كــرن .كەمتــە د نیگەرانییــەكا مــەزن دا حكومەتــا
عێراقــێ ئــەڤ هەمــوو داهاتــە هەیــە خەلكــێ عێراقــێ د ڤــێ هــەژارى و نەبوونــا
خزمەتگوراییــان دا بژیــت ،هــەر ئــەڤ رەوشــە پــر هاندانــا مــە دكــەت كــو
هەڤخەمێــن برایێــن خــوە بیــن ل باشــوور و ناڤەنــدا عێراقــێ و بەردەوامیــێ
ب پەیوەندیێــن خــوە یێــن برایانــە دگــەل وان بدەیــن .ب باوەرییــەكا موكــم ڤــە
شــەرەنیخا سیاســی و ســەرەدەرییا خرابــا حكومەتــا عێراقــێ چ بانــدۆرەكا
خــراب ناكەنــە ســەر پەیوەندیێــن د ناڤبــەرا گەلــێ كوردســتانێ و گەلێــن دى یێــن
عێراقــێ دا.
رێــكا ئێكانــە بــۆ چارەســەركرنا ئاریشــەیێن عێراقــێ و نەهێالنــا پرســگرێكێن
د ناڤبــەرا هەرێمــێ و بەغــدا دا و ئێكانــە رێــك پــێ بگەهنــە پێشــكەتن و ئاشــتیێ،
دەســت بەردانــە ژ هــزرا شــۆفینیزمێ و پەژراندنــا رەوشــەنبیرییا هەڤــدو قەبوولكرنــێ
یــە .هەكــە وەك قوناغێــن پێشــر دەســتەالتدارێن عێراقــێ كار بــۆ ژناڤربنــا گەلــێ
كوردســتانێ بكــەن چ گومــان تێــدا نینــە دێ ئاریشــە و پرســگرێك مەزنــر و كوورتــر
بــن و ئــەڤ وەالتــە هــەر دێ مینتــە د قەیرانــێ دا .گەلــێ كوردســتانێ وەك هەرجــار
ب گیانەكــێ برایانــە و هەڤالینیــێ داخــوازا چارەكرنــا تەڤایــى ئاریشــەیان ب رێكێــن
ئاشــتیێ دكــەت.
رێفرانــدۆم دەســكەفتەكێ نەتەوەیــى نیشــتامىن بــوو بــۆ گەلــێ كوردســتانێ،
ڕێفرانــدۆم یــا ســەركەىت بــوو ،ســەركەتنا وێ ئــەو بــوو دەمــێ پرانییــا هــەرە زۆرا خەلكــێ
كوردســتانێ ب (بەلــێ) دەنــگ بــۆ ســەربەخوەییێ داى ،وى دەمــى دا ســەرنەكەىت بیــت
ئەگــەر رێژەیــا (نەخێــر) پــر بایــە و خەلكــێ كوردســتانێ داخــوازا ســەربەخوەیێ
نەكربــا ،دەنگــێ حــەق و دادخوازییــا گەلــێ كوردســتانێ ســەركەت ،نهــا تەڤایــى جیهــان
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دزانیــت داخــوازا دروســتا گەلــێ كوردســتانێ چیــە .د هەمــان دەم دا ڕێفرانــدۆم هەلگــرا
ســەربۆرێن مــەزن و بهــادارە بــۆ گەلــێ كوردســتانێ و نڤشــێن پاشــەرۆژێ ،ئێــك ژ وان
ســەربۆران ئــەوە ئەگــەر تــو ب خــوە نــەىب و پشــتا خــوە ب خــوە و خەلكــێ خــوە و
شــیانێن خــوە گــەرم نەكــەى كــەس هزرەكــێ بــۆ تــە ناكــەت و هــەروەىك تــو نــەى.
د ســەرەدەرییا جڤاكــێ نێڤدەولــەىت دا ل دۆر ڕێفرانــدۆم دیــار بــوو كــو پرەنســیپ و
بنەمایێــن مافــێ مرۆڤــى و دادپەروەریــێ چ باندۆرەكــێ ناكەنــە ســەر پەیوەندیێــن
نێڤدەولــەىت و هەڤســەنگیێن جیهانــێ تنــێ هێــز و بەرژەوەنــدى بانــدۆرێ دكــەن.
مــە ب چاڤێــن خــوە دیــت هەمــوو دژى دەنــگ و داخــوازا رەوایــا خەلكــێ كوردســتانێ
راوەســتان ،بەلــێ دەمــێ چــەك و هێــزا لەشــكەرى و دوورپێــچ بەرامبــەرى مــە هاتییــە
بكارئینــان گەلــەك ژ وان وەالتــان یێــن ب جیهانــا ئــازاد و جڤاكێــن دیموكــراىس و
خوەدیێــن پرەنســیپان هاتینــە ناڤكــرن هەلویســتەكێ الواز و لــەرزۆك هەبــوو یــان ژى
بــێ دەنــگ و بــێ هەلویســت بــوون یــان هەلویســتەكێ شــەرمنانە و بــێ بانــدۆر هەبــوو،
كێمــەكا كێــم ژ وان هەلویســتەكێ هەڤســەنگ گرتــە بــەر.
ب پێدڤــى دزانــم سوپاســییەكا بــێ ســنوورا هەلویســت و هەیەجــان و پشــتەڤانییا
گەلــێ كــورد ل پارچەیێــن دى و كوردێــن دەرڤــەى كوردســتانێ بكــەم كــو پشــتەڤان و
هەڤســۆزێن داخوازێــن رەوایێــن هەرێــا كوردســتانێ بــوون .ئاموژگارییــا مــن بــۆ هــەر
مرۆڤەكــێ كــورد و هــەر سیاســەمتەدارەكێ كــورد ئــەوە دەمــێ دبیتــە مــژارا مافێــن رەوایێن
گەلــێ كــورد پشــتا خــوە ب هیــچ ئالییــەىك گــەرم نەكــەن ،جیهــان جهانــا بەرژەوەندییانــە،
هەكــە بەرژەوەندییــا وان دگــەل كــوردان بیــت ئــەو دوســتێن تــە نــە ،هەكــە بەرژەوەندییــا
وان دگــەل تــە نەبیــت دێ پشــتا خــوە دەنــە تــە و تــە نانیاســن ،لەومــا تنــێ پشــتا خــوە
ب خــودێ و ب خــوە گــەرم كــەن .هنــدى ئــەم خوەدیێــن پێشــمەرگەى و هێــزا خــوە بیــن
كوردســتان دكاریــت خــوە بپارێزیــت ،هەرگاڤــا ئــەم بێهێــز بوویــن نەدهێینــە پاراســن و
دوژمــن دێ مــە ژ نــاڤ بــەن ،د بۆیەرێــن ڕێفرانــدۆم دا ئاســتێ كــەرب و كیــن و نەڤیانــا
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دوژمنێــن كوردســتانێ دەركــەت و رەشــاتییا د كووراتییــا دلێــن شۆفینیســتان دا پــر
بەرچــاڤ بــوو و ئــەو راســتى خۆیــا بــوو كــو ئــەو چ جــاران مفــاى ژ ســەربۆرێن دیرۆكــێ
وەرناگــرن.
د ڕێفرانــدۆم و رۆژا شــازدەهێ ئۆكتۆبــەرێ دا دیــار بــوو كــو نابیــت ب چ رەنــگان
چاڤــەرێ بیــن كەســێن خوەپەرســت و ئینتیهــازى ئەوێــن چ پرەنســیپ و ویــژدان نــەى
پشــتەڤانیێ ل دۆزەكا رەوا بكــەن یــان خــوە ب خوەدیێــن وێ بزانــن ،ژبــەر ڤــێ چەنــدێ
هەڤگرتــن و یەكرێــزى دگــەل وان هــەر دێ یــا بــێ بهــا بیــت ،یەكرێــزى ئــەو نینــە كەســێ
وەالتپارێــز دگــەل كەســێ خائیــن د یــەك چەپــەرى دا بــن ،ئەگــەر ل رۆژا شــازدەهێ
ئۆكتۆبــەرى خیانــەت ل پێشــمەرگەى و خەلكــێ كوردســتانێ نــە هاتباكرن نهــا دا رەوش
ب رەنگەكــێ دى و هەڤســەنگى ب ئاوایەكــێ دى بــن ،دبیــت هنــدەك كــەس ل دەرڤــەى
هەرێمــێ هەبــن وەســان هزربكــەن كــو ب ســەردابرنێ و میدیایــێ و چــەك و دراڤــێ
هنــدەك كەســێن دوور ژ هــەر پرەنســیپەىك و وەالتفــروش دێ شــێن گەلــێ كوردســتانێ
ناچــار بكــەن دەســت ژ ئارمانجێــن خــوە بــەردەت ،هــزرا وان گەلــەكا شاشــە و بــا
چ دەمــان ل وێ هیڤیــێ نەبــن ب ملیۆنــان گەنجێــن كــورد هەنــە خــوەدى بــاوەرن و
بــاوەرى ب ئارمانجێــن بلندێــن نەتەوەیــى هەیــە بــەردەوام دێ ســەرفرازى و ســەروەرییا
گەلــێ خــوە پارێــزن.
رێفرانــدۆم نــە تــاوان بــوو ،دەمــێ گەلــێ كوردســتانێ دەنگــێ خــوە داى چ تاوانــەك
نەكریــە ،ئــەوا گەلــێ كوردســتانێ كــرى نــە یــا بەروڤــاژى یــە دگــەل دەســتوورى،
دیباجەیــێ دەســتوورێ عێراقــێ ئــەو مافــە دایــە گەلــێ كوردســتانێ و ب رۆهنــى تێــدا
هاتییــە" :پێگیریكــرن ب دەســتوورى هەڤگرتنــا ئارەزوومەندانەیــا عێراقــێ
ب گــەل و خــاك و ســەروەرى ڤــە دپارێزیــت" .وان تاوانــەكا ئەنجــام داى دەمــێ ب چــەىك و
خیانەتكاریــێ بەرســڤا دەنگــێ حەقــى و ئاشــتیانە یــێ گەلەكــێ ســتەملێكرى داى،
چ جــاران زمانــێ چــەىك و ناپاكیــێ و خوەســەپاندنێ یــێ ســەركەىت نابیــت ،ئەوێــن
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بەرامبــەر داخوازێــن رەوایێــن گەلــێ كوردســتانێ دەســتدا یــە چــەىك و ب لولیــا تڤەنگــێ
بەرســڤا داخوازێــن وەالتییــان داى دیــارە وان ژى مینــا دەســتەالتدارێن بــەرى خــوە
مفــا ژ دیرۆكــێ وەرنەگرتیــە ،بــەرى ئــەو زۆملــێ ل گەلــێ كوردســتانێ بكــەن زۆملــا
ل خــوە و وەالتــێ خــوە كــری.
دۆزا گەلــێ كوردســتانێ دۆزەكا سیاســی و جۆگــراىف و نەتەوەیــى و دیــرۆىك و
یاســاییا رەوا یــە ،ســەرێ ســەد ســاالنە ب مەرەمــا ژناڤــرن و تێكشــكاندنا حــەز و ڤیانــا
گەلــێ كوردســتانێ و نەهێالنــا دۆزا وى یــا رەوا هەمــوو رەنگێــن چــەىك بكارئینایــە ،لــێ
گەلــێ كوردســتانێ هــەر یــێ مــاى و نــە ئــەو شــیاینە كــوردان داوى بینــن و نــە كــورد
شــیانە وان ب داوى بینــن.
مــە هــەردەم دیالــۆك و چارەیێــن ئاشــتییانە و برایینــى ڤیایــە ،مــە دڤێــت ئاریشــە

نەمینــن و گەلێــن دەڤــەرێ د ئاشــتیێ دا بژیــن ،تنــێ د ئاشــتیێ دا دێ بــەرەف

پێشــكەتن و گەشــەپێدانێ چــن ،ئــەم باوەردكەیــن ب شــەرى و حاشــاتیكرنێ ژ مافێــن

گەلــێ كوردســتانێ چ ئارشــە ناهێنــە چارەســەر كــرن ،ئەگــەر ب هەڤــرا بیــن یــان ژى
جــودا بیــن دڤێــت رێزگرتــن و لێكتێگەهشــن د ناڤبــەرا مــە دا هەبیــت.

بەلــێ ئــەو نەتنــێ ئاریشــەیان چارەســەرناكەن بەلكــێ ئــەو ئاریشــەیان مەزنــر لــێ
دكــەن ،ل شــوونا چارەســەرییا ئــەو یــێ بەردەامیــێ ب وان ئاریشــەیان ددەن دا بهێلــن
بــۆ نڤشــێن داهــاىت ،ئەڤــە شــاىش و زۆردارییــەكا مەزنــە بەرامبــەر ئاشــتی و بهەڤــرا
ژیانــێ و بنەجهبوونــا ئارامیــێ دهێتــە كــرن .دگــەل ڤــێ چەنــدێ د دیــرۆكا گــەالن دا
چەنــد شكەســن و ســەركەتن هەنــە ،لــێ خەبــات و بەرخــوەدان دژی زۆرداریــێ و
شــۆفینزمێ و رەگەزپەرســتیێ هــەر دێ یــا بــەردەوام بیــت ،ژبەركــو زۆرداری و شــۆفینزم و
رەگەزپەرســتی دژى رسۆشــتێ مرۆڤایەتیــێ نــە و گەلــێ كوردســتانێ دڤێــت پشــكەك
بیــت ژ مرۆڤایەتیــێ نــە پشــكەك بیــت ژ زۆرداریــێ.
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كومیتەیا راوێژكاران ل فەرمانگەها یاســایى یا پارتییا دیموكراتا كوردســتانێ
پارێــزەر بەختیار حەیدەر
د .عەبدولفەتــاح عەبدولرەزاق
د .عەبدولحەكیــم خرسەو

د .كاوان ئیسامعیل
د.چواس حەسەن

پێشەىك
رێفراندۆمــا گەلــێ كوردســتانێ ل عێراقــێ ل رۆژا 2017/9/25ێ ل دۆر

مافــێ چارەنڤیســێ خــوە ئەنجــام داى ،پێنگاڤــەكا دیرۆكییــا مــەزن و گرنــگ

بــوو بــۆ خەلكــێ كوردســتانێ و هــەر جهەكــێ جیهانــێ یــێ كوردســتان لــێ

دژیــن ،د هەمــان دەم دا ل دەڤــەرێ و تەڤایــا جیهانــێ ل ســەر ئاســتێن

هەرەبلندێــن سیاســی و دیپلۆماســی دەنگڤەدانــەكا مــەزن هەبــوو .ڤــێ
دەنگڤەدانــێ ســەرژنوو دانوســتاندێن زانســتى و هــزرى دەربــارەى مــژارا

مافــێ دیاركرنــا چارەنڤیســی ڤەژاندنەڤــە و چەنــد پرســیار ئازرانــدن ئــەرێ
كــێ مافــێ دیاركرنــا چارەنڤیــى هەیــە؟ ئــەرێ ئــەڤ پرەنســیپە بــۆ تەڤایــا
گەالنــە یــان تنــێ بــۆ وانــە یێــن ل ژێــر دەســهەالتا داگیركــەران؟ د چ دەمــەىك

دا مــاف هەیــە پەنایــێ ببەنــە بــەر ڤــى مــاىف؟  ...و گەلــەك پرســیارێن
دیــر هاتنــە پێــش .ژ ئالییەكــێ دى ڤــە هنــدى گرێــداى هنــدرێ عێراقــێ و

دەســتوورێ وێ ،جــارەكا دى مــژارا دەســتووریبوون و نەدەســتووریبوونا
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ڕێفرانــدۆم ببــوو جهــێ بگروڤەكێشــەكا گــەرم ،وەك ئــەرێ وێ ڕێفرانــدۆم
بنەمایەكــێ دەســتوورى هەبــوو؟ بجهئینانــا دەســتوورى و نەبجهئینانــا
دەســتوورى چ پەیوەنــدى ب وى مــاىف ڤــە هەیــە؟ زێدەبــارێ ڤــێ مــژارێ و ڤــان

پرســیاران ڕێفرانــدۆم گەلــەك كارڤــەدان و ســەرەدەریێن ســازیێن فیــدراىل

ل ســەر ئاســتێ دامودەزگەهێــن یاســادانان و بجهئینانــێ و دادوەرى
بەرامبــەرى كریــارا ڕێفرانــدۆم و گەلــێ كوردســتانێ ل دووڤ خــوە ئینــان

هەتــا گەهشــتییە هێرشــا لەشــكەرییا ل  16ئۆكتۆبــەرێ هاتییــە كــرن ،ئەڤــە

هەمــوو وێ چەنــدێ دئینیــت ســەرژنوو هەلســەنگاندنەك یاســایى بــۆ
بێتەكــرن هەتــا د شــیاندا بیــت بێژیــن ئــەرێ ئــەڤ هەمــوو كارڤەدانــە
د چوارچوڤــەك یاســایى دا هاتبــوون كــرن یــان ژى كارڤەدانێــن دژوار و بــێ

ئەگــەر بــوون؟

د ڤــێ بیاڤــى دا ئــەڤ راپۆرتــە دێ كاركــەت رۆناهیــێ بەردەتــە ســەر هــەر

ســێ ئالیێــن ســەرەكیێن پێشــر مــە ئامــاژە پــێ كریــن ئــەو ژى د رێــكا ســێ
پشــكێن بێــت دا:

پشكا ئێكێ

مافێ دیاركرنا چارەنڤیســێ گەلێ كورد د چوارچۆڤەیێ یاســایا
گشتیا نێڤدەولەىت
تەوەرێ ئێكێ :رامانا مافێ بریاردان ل سەر چارەنڤیىس و
پێشڤەچوونێنوى

ب درێژییــا سەدســالیێن هــەژدە و نوزدێ مــژارا مافێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی

وەك مافەكــێ ســیاىس یــێ گــەالن كــو ئــەو ب خــوە ب ئــازادى ســەروبەرێ خــوە

132

یــێ سیاســیى دیاركــەن بانــدۆرەك مــەزن ل ســەر جڤاكــێ نێڤدەولــەىت هەبوویــە،

د ڤەرێــژا ڤــێ مــژارێ دا بەلگەنامەیــا راگەهاندنــا ســەربەخوەییا ئەمریــكا
ئامــاژە ب ڤــێ پرنســیپێ كریــە ،هەروەســان جــارەكا دى شۆرشــا فرەنســا پــر
داكــۆىك ل ســەر ڤــى مافــێ گــەالن د دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ خــوە دا كریــە،

راگەهاندنــا مافێــن مرۆڤــى و وەالتیــێ فرەنــى یــێ ســاال 1789ێ داكــۆىك ل ســەر

مافــێ گــەالن د دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ خــوە دا كریــە.

1

ژ دەســپێكا سەدســالییا نوزدیــێ ڤــە گەلــەك نڤیســكارێن ئەلەمــان داكــۆىك

ل ســەر وێ چەنــدێ كریــە كــو :ئوممــەت یەكێتییــەكا خوەزاییــە (رسوشــتییە) و
ئــەو مافــە یــێ هــەى بێــى مایتێكرنــا گەلێــن دیــر سیســتەم و ســازیێن خــوە یێــن

سیاســی پێشــڤە ببــەت ،د جیهانــا ســیاىس دا ئــەو مافــە یــێ هــەى كــو دربڕینــا

ژ كەســایەتییا وەالتینــى (نیشــتامنی) یــا خــوە یــا تایبــەت بكــەن ،لەومــا ژى هــەر

ئوممەتەكــێ پێدڤیــە دەولەتــا نەتەوەیــى یــا ( )Nation Stateســەربەخوە هەبیــت.

2

بەلــێ هەكــە ل ســەر ئاســتێ تێكەلیێــن نێڤدەولــەىت بگریــن جــارێ ئێكــێ

ســەرۆكێ ئەمریــى وودرۆ ویڵســن ( )Woodrow Wilsonل ســاال 1918ێ د چــواردە

پرنســیپێن خــوەدا ئامــاژە ب پرەنســیپێ مافــێ گــەالن د دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ

خــوە دا كریــە .د پەیامننامەیێــن پشــتى شــەڕێ جیهانیــێ یەكــەم چ جهــەك نەدایــە
پرەنســیپێ مافــێ گــەالن د دەسنیشــانكرنا چەرەنڤیــى دا ،بەلــێ پشــتى شــەڕێ

جیهانیــێ دووێ دەمــێ ئامــاژە ب ئارمانجێــن نەتەوەیێــن هەڤگرتــی هاتییەكــرن بــۆ
جــارا ئێكــێ د بەلگەنامەیــەكا نێڤدەولــەىت دا جهــێ ڤــى پرەســیپێ د برگەیــا دووێ

 - 1د .مسعد عبدالرحمن زيدان قاسم ،تدخل االمم التحدة يف النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدوىل،
دار الجامعة الجديدة للنرش :االسكندرية ،2003 ،ص .310

2 - See Thomas D. Musgrave.Self Determination and Nitiona Minorities. Oxford Uiiversity
press. New York Firstpubhished 1977,First Issued In Paperback. 2000. P.5l
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ژ ماددەیــێ ( )1و ماددەیــێ ( )55و ماددەیــێ ()56یێــن ڤــێ بەلگەنامەیــێ دا هاتییــە

كــرن.

هەژیــە ل ڤێــرێ بێتەگۆتــن كــو ڤــى پرنســیپى هێــدى هێــدى د گەلــەك بریــار و

راگەهاندنێــن نێڤدەولــەىت دا پــر جهــێ خــوە گرتیــە .بریــارا )XV( 1514یــا ســاال

1960ێ یــا كۆمەلەیــا گشــتییا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت كــو بریــارا ناڤــدارا (نەهێالنــا
كۆلۆنیالیزمــێ) ل دۆر ڤــى پرەنســپیى دەركەتیــە ،زێدەبــارى وێ چەنــدێ كــو ڤــى

پرنســیپى د ماددەیــێ ئێكــێ یــێ هــەردو پەیامننامەیێــن نێڤدەولــەىت یێــن مافێــن

مــەدەىن و سیاســی ( )ICCPRو مافێــن كۆلتــوورى و جڤــاىك و ئابــوورى ()ICESCR
جــه و گرنگییــەك تایبــەت پــێ هاتییــە دان.

د ئەنجامــێ ڤــێ مــژارێ دا پرنســیپێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیــى ژ پرەنســیپەك

سیاســی هاتییــە گۆهارتــن بــۆ پرنســیپەكێ یاســایى ،هەروەســان بۆچوونــا هێــزدارا
زانایێــن ڤــى وارى ئــەوە كــو مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی بوویــە بنواشــەیەك
ژ بنواشــەیێن بەرفەرمانــا (القواعــد االمــرە) ب رەنگــەىك كــو د شــیان دایــە داخــواز و

پێگیریێــن یاســاییێن ناڤخوەیــى و نێڤدەولــەىت بەرهــەم بینیــت ،د هەمــان دەم دا

نابیــت هەكــە ب پێكهاتــن ژى بیــت ســەرپێچى ل ســەر بێتــە كــرن هەكــە

ب بنواشــەیەكێ دیــر نەبیــت یــێ هەمــان رسوشــت هــەى 3.هنــدى پەیوەنــدى
ب ناڤــەرۆكا مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ ڤــە هــەى ،ب دەربازبوونــا دەمــى
گۆهریــن كەتیــە د ناڤــەرۆك و رامانــا وى دا ،بەلــێ د شــیان دایــە ب ڤــان پەیڤــان

دەربڕینــا ژێ بكەیــن :شــیانێن گەلــەىك یــان كەمینەیەكــێ یــە ب ئاوایەكــێ ئــازاد

د وارێ پەیوەندیێــن ناڤدەولــەت دا ئــەو ب خــوە ســەربەخوەیى یــان ژى هەڤگرتنــێ

 - 3الدكتور ابراهيم محمد العناين ،القانون الدويل العام ،ط ،5دار النهضة العربية ،القاهرة،2005 - 2004 ،
ص.414
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دگــەل دەولەتــەكا دى بــۆ خــوە هەلبژێریــت ،یــان ئامــاژە ب وێ چەنــدێ دكــەت كــو
وەالتیێــن وەالتــەىك مافــێ پشــكدارییا د پرۆســەیا دروســتكرنا بریــارێ دا ل وەالتــێ

خــوە هەبیــت.

ئــەرێ هــەر گەلــەىك مافــێ وى بــۆ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی تنــێ
بــۆ جارەكــێ یــە؟
پێدڤیــە وێ چەنــدێ ل بەرچــاڤ وەرگریــن دەمــێ گــەل مافــێ دەسنیشــانكرنا

چارەنڤیســێ خــوە ب كار دئینیــت وەك ڤەمانــا وى د ســنوورێ دەولەتەكــێ دا رامانــا
وێ چەنــدێ نــادەت كــو ئێــدى ڤــى گــەىل مــاف نینــە جــارەكا دى ب ئاوایەكــێ دى
چارەنڤیســا خــوە دەسنیشــان بكــەت وەك هلبژارتنــا ســەربەخوەیێ د پاشــەرۆژێ دا،

ژبەركــو مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی ب دەربازبوونــا دەمــى یــان بكارئینانــا
وى مــاىف جــارەىك ژكار ناكەڤیــت وەك منوونــە مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی

ژ ئالیــێ خەلكــێ تەیمــۆرا رۆژهــەالت ڤــە ،ل ســاال 1974ێ گەلــێ تەیمــورا

رۆژهــەالت د ڕێفراندۆمەكــێ دا ب سەرپەرشــتییا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت بریــار دان
خــوە بدەنــە دگــەل وەالتــێ ئەندنوســیا 4،لــێ ئەڤــە نەبــوو ئەگــەرێ هنــدێ كــو
ئێــدى وى ئــەڤ مافــە ژ دەســت دابیــت ،ســاال 1999ێ جــارەكا دى مفــا ژ ڤــى مــاىف
وەرگــرت و ڤــێ جــارێ ئــەڤ مافــە ب ســەرخوەبوونێ ژ ئەندنۆســیا دەسنیشــان كــر،

هــەر ب ڤــى رەنگــى ل دەســپێكا شۆرشــا ئەیلوولــێ ســاال 1961ێ گەلــێ كوردســتانێ

مافــێ ئۆتۆنۆمــى د عێراقــەكا دیموكــراىس دا بــۆ خــوە دیاركــر ،لــێ ژبەركــو ڤــى

ئــاواى هیڤــى و مافێــن وى بجــه نەئینــان ل ســاال 1992ێ ئــەڤ مافــە ب سیســتەمێ
فیــدراىل هاتــە گۆهارتــن ئــەو سیســتەمێ پەرلەمانــێ كوردســتانێ بریــار ل ســەر داى.
 -4الدكتورة بدرية عبدالله العويض ،موقف القانون من االحداث املحلية و الدولية ،جامعة الكويت،
الكويت ،1980 ،ص ص .119 – 118
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تــەوەرێ دووێ :ئەوێــن ئــەو مافە ژێ دگریت (خوەدیێن مافێ دەسنیشــانكرنا
چارەنڤیسی):
د وان بەلگەنامەیــان دا یێــن پێشــر مــە ئامــاژە پێكــرى ب هــوورى نەهاتییــە

دیاركــرن كــێ (كۆمەلــەك ،گــەل ،نەتــەوە) مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ خــوە
هەیــە ،چنكــو ئــەو پرنســیپ تنــێ ئامــاژە ب (گــەل  -گــەالن) دكــەت ،ئانكــو تنــێ گــەل
دكارن وى مــاىف بكاربینــن و چارەنڤیســێ خــوە دەسنیشــان بكــەن ،لەومــا دڤێــت ل

ڤێــرێ دیــار كەیــن مــەرەم ژ (گــەل  -گەالن)كینــە؟

وەك دیــار یاســاناس و زانــا د یەكگــرىت نیــن ل ســەر رامانــا (گــەل  -گــەالن) كــو د ڤــێ

پرنیســپى دا هاتییــە ،ســێ ســەمت (ئاراســتە) د ڤــى وارى دا هەنــە:

ســەمتا ئێكــێ :د وێ بــاوەرێ دایــە كــو ئیدیۆمــێ گــەالن (  )Peoplesیــێ

د بەلگەنامەیێــن نەتەوەیێــن هەڤگــرىت دا هــاىت مــەرەم ژێ دەولەتــن ( )Statesلەومــا

پەیڤــا گــەل  -گــەالن واتەیــا (دەولەتــان) ددەت.

5

بەلــێ ئــەڤ بۆچوونــە دژە دگــەل ناڤەرۆكــێ پرنســیپێ مافــێ گــەالن

د دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ خــوە دا ،لەومــا ژى پرانییــا یاساناســان رەخنــە
لێگرتیــە .بــۆ ڤــێ مەرەمــێ ژى دبێــژن دەمــێ برگەیــا دووێ ژ مــاددێ یەكەمــێ

بەلگەنامەیــا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت هاتییــە دارشــن ،نوونــەرێ بەلژیــكا پێشــنیاز
كریــە پەیڤــا (دەولــەت) ل شــوونا (گــەل) بێتەبكارئینــان ژ بەركــو گونجــاى تــرە.

بەلــێ ئــەڤ پێشــنیازە ژ ئالیــێ كۆمیتەیــا دارشــتنێ هاتییــە رەت كــرن .هــەروەىك

د برگەیــا ئێكــێ یــا بریــارا كۆمەلەیــا گشــتییا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت دا ب ژمــارە
 )XXV( 2625هــاىت كــو هەمــوو گــەالن ( )All Peoplesمافــێ دیاركرنــا چارەنڤیســێ
5- See: Thomas D.Musgrave. Op. Cit. P.1148.
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خــوە هەیــە و پێدڤیــە ل ســەر هەمــوو دەولەتــان ()Evrey Stateرێــزێ ل وى مــاىف

بگــرن.

6

ژ ئالییەكــێ دى ڤــە پەیامنــا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت كۆمــەكا ئیدیۆمــان د دەمــێ

بكارئینانــێ دا ژ هــەڤ جوداكرینــە وەك (گــەالن ،دەولــەت ،ئەندامێــن نەتەوەیێــن

هەڤگــرىت ،دەولەتێــن نەئەنــدام ،هەرێمێــن نــە خــوەدى ئۆتۆنۆمــى) هەرئێــك ل دووڤ

رامانــا وێ یــا دیــار.

ســەمتا دووێ :د وێ باوەریــێ دانــە كــو ئیدیۆمــێ (گــەالن) ئــەوێ د پرنســیپێ

مافــێ گــەالن دا هــاىت ،مــەرەم ژێ ئــەو هەرێمــن یێــن ل ژێردەســتێ داگیركــەران

(كۆلۆنیالیزمــێ) و وان گــەالن ڤەناگریــت یێــن چارەنڤیســێ وان هاتییــە دیــار كــرن و بووینــە

پشــكەك ژ دەولەتێــن ســەربەخوە 7.بەلــێ هەكــە ب هــوورى ل بریارێــن نەتەوەیێــن
هەڤگــرىت یێــن دو گرێكێــن داویــێ ژ سەدســالییا بیســتێ بنێریــن دێ بینیــن ئەڤــە

بەروڤاژیــە دگــەل وێ ســەمتێ ،ژبەركــو هەرچەنــدە بریارێــن نەتەوەیێــن هەڤگــرىت
ب مەرەمــا نەهێالنــا داگیركاریــێ هاتینــە دان ،بەلــێ ناڤەرۆكــێ وان ب رەنگــەىك

هاتییــە دارشــن كــو ژ تەڤایــا گەلێــن جیهانــێ بگریــت ،هەروەســان هنــدەك

ژ بریارێــن نەتەوەیێــن هەڤگــرىت مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیــى دایــە هنــدەك
گەلێــن جیهانــێ ئــەو نــە ل ژێــر دەســتێ داگیركاریــى ،وەك بریارێــن گرێــداى

ب فەلەســتینێ ،یــان پەژراندنــا ســەربەخوەییا بەنگالدیشــێ ،یــان بــاوەرى
ئینــان ب ســەربەخوەییا وان دەولەتێــن نــوو یێــن پشــتى هەلوەشــیانا یەكێتییــا

ســۆڤیەىت و یوگوســاڤیا ل داوییــا سەدســالییا چوویــى دروســت بوویــن.

8

6- See: Thomas D.Musgrave. Op. Cit. P. 149.

 -7انظر ادمون جوف ،عالقات دولية ،ترجمة منصور القايض ،ط ،1املؤسسة الجامعية :بريوت.1993 ،

8- See.Michael Akehurst. A Modern. A Modern Introduction to International Law,London, The
ACADEMIC Division of Unwin Hymen Ltd, Sixth Edition, Second Imperssion, 1988, p. 300.
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ســەمتا ســیێ :ئالیگرێــن ڤــێ ســەمتێ د وێ باوەریــێ دانــە كــو ئەوێــن مافــێ

دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی ژێ دگریــت نــە دەولەتــن ،بەلــى ژ وان گەلێــن جیهانــێ
دگریــت یێــن ل ژێــر دەســتێ داگیركاریــێ و نــە ل ژێــر دەســتێ داگیركاریــێ و مافــێ

وان یــێ یاســاى یــە ب ئــازادى بریــارا چارەنڤیســا خــوە یــا سیاســی بــدەن و دەولەتــا
خــوە دامەزرینــن 9.ئــەڤ ســەمتە ســەمتا راســتە و دگــەل گیانــێ بەلگەنامەیێــن

نەتەوەیێــن هەڤگــرىت و لوژیكــێ مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی و هەلویســتێ

رێكخــراوا نێڤدەولــەىت و پێشــڤەچوونێن نهــا یێــن پەیوەندیێــن نێڤدەولــەىت و
یاســایێن نێڤدەولــەىت دگونجیــت.

تــەوەرێ ســیێ :مافــێ كەمینەیێــن نەتەوەیــى بــۆ جودابوونــێ ژ وێ
دەولەتــێ یــا تــێ دا دژیــن
ئــەرێ ئیدیۆمــێ گــەل ژ كەمینەیێــن نەتەوەیــى دگریــت كــو وى مــاىف بدەتــە وان

ئــەو ژى د چوارچوڤــێ پرنســیپێ مافــێ گــەالن د دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ خــوە
دا ئــەو ژ دەولەتــا دایــك جــودا بــن و دەولەتــا خــوە دامەزرینــن؟

پەیڤــا (نەتــەوە  -االمــە) دەربڕینــێ ژ كۆمــەكا كەســان دكــەن یێــن چەنــد پەســنێن

گرنگێــن هەڤپشــك تــێ دا هەبــن وەك :بنیاتــێ ئیتنــى ،ئاییــن ،بیروباوەرێــن سیاســی،

تــرس ژ دوژمنەكــێ هەڤپشــك ،لەومــا ژى یاســاناس گەهشــتینە وێ باوەریــێ كــو

جوداهــى د ناڤبــەرا ئیدیۆمێــن :نەتەوەیــان ( ،)Nationsرەگــەزان (،)Nationalites
گــەالن ( ،)Peoplesگەلێــن رەســەن ()Indigenous Peolplesدا نینــە ،هەمــوو د بنیــات

دا خوەدیێــن هەمــان هــزرێ نــە  ،10هەروەســان كەتــوارێ نێڤدەولــەىت داكۆكیــێ

 -9د .حكمت شرب :الجوانب القانونية لنضال الشعب العريب من اجل االستقالل ،اصدارات وزارة االعالم:
بغداد ،1974 ،ص.35 - 34

10- Thomas D.Musgrave: Op.Cit P,169
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ل ســەر وێ چەنــدێ دكــەت كــو د شــیان دایــە كەمینــە وەك گــەل بێتــە ناســاندن دا

ئــەو مافــە هەبیــت بریــارا ل ســەر چارەنڤیســێ خــوە بــدەت و ژ دەولەتــا دایــك جــودا
ببیــت ،بەلــێ ل دووڤ ڤــان مەرجــان:

11

أ) دڤێــت پەســنێن نەتــەوە د كەمینەیــێ دا هەبــن و وەك گەلەكــێ ســەربەخوە خــوە
دیــار كــەت.

ب) بوونــا حــەز و ڤیانــەكا هەڤپشــك د ناڤبــەرا كەســێن كەمینەیــێ دا بــۆ پێكئینانــا
قەوارەیەكــێ ســەربەخوە.

ج) كەمینەیێ هەرێمەكا دیاركرى هەبیت.

د) پاكەنــەك هەبیــت كــو ئــەو پــێ مافــێ خوەیــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ بكار
بینیــت (پاشــر هــەر دڤــێ پشــكێ دا دێ ئامــاژە پــێ كەیــن).

تــەوەرێ چــوارێ :مافــێ هەرێمێــن (ویالیەتێــن) دەولەتــا فیــدرال بــۆ

جودابوونــێ.

ئــەوا تێبینــى دهێتــە كــرن د وارێ یاســایى دا دەســتوورێ هنــدەك دەولەتێــن

فیــدرال وەك یەكێتییــا ســۆڤیەت یــا جــارا یــان یوگۆســاڤیا جــارا ب ئاشــكرایى مــاف

دابــوو هەرێمێــن فیــدرال كــو بریــارێ ل ســەر چارەنڤیســێ خــوە بــدەن و جــودا بــن،
دەســتوورێ ئەســیۆبیا یــێ ســاال 1994ێ نەتنــێ ئــەو مافــە دابــوو هەرێــان بەلــى
دابــوو پێكهاتێــن ئیتنــى ژى 12.هەروەســان د هنــدەك دەولەتێــن فیــدرال دا هنــدەك ژ
پێكهاتێــن ئیتنــى شــیان مفــاى ژ مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ وەرگــرن و جــودا

 -11د .عبدالفتاح عبدالرزاق محمود ،االعالن عن الدولە ،دار الكتب القانونیە و دار شتات للنرش ،القاهرە،
 ،2009ص .444
 - 12انظر الدكتور فالح ئيسامعيل حاجم ،مبداا السياسة وحق انفصال االقاليم يف الدولة الفدرالية ،مقال

منشور يف0061022wwz18.htm/htt://www.iraqco.org/members4 :
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بــن ،وەك منوونــە ل دەســپێكا ســالێن ســیهان ژ سەدســالییا چوویــى ڤەنزوێــى
شــیان ژ كۆلۆمبیــا مــەزن جودابــن ،ســەنگاپۆرە ژى ل ســاال 1965ێ ب ئاوایــەك

ئاشــتى ژ مالیزیــا جــودا بــوو ،هندیكــە بەنگالدیشــە ب هێــزا چەكــدارى ژ پاكســتانێ
جــودا بــوو.

د راســتى دا نەبوونــا دەقەكــێ تایبــەت ب مافــێ هەرێــان بــۆ جودابوونــێ

د دەســتوورێ فیــدراىل دا ،ژ ئالیــێ ناڤخوەیــى ڤــە چ بنەمایەكــێ یاســایى بــۆ
جودابوونــێ ناهێلیــت ،بەلــێ ئەڤــە وێ چەنــدێ ناگەهینیــت كــو ئــەڤ هەرێمــە
دێ میننــە بــێ باهــر ژ مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ خــوە و جودابوونــێ ژ
ئالیــێ نێڤدەولــەىت ڤــە ،ئەڤــە ژى ئەگــەر وى گــەىل مەرجێــن پێدڤــى و پاســاوێن

یاســایى بــۆ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی هەبــن ،ژبەركــو چ یاســایەك نێڤدەولــەىت
نینــە جودابوونــێ ژ دەولەتــا دایــك حــەرام بكــەت ،ئانكــو د یاســایێن نێڤدەولــەىت دا

رێگرییــەك نینــە بــۆ جودابوونــا هەرێــان ژ دەولەتــا فیــدراىل ،هەروەســان ئەزموونێــن

جودابوونــێ وێ چەنــدێ دســەملینن كــو مــژارا جودابوونــێ ژ دەولەتــا فیــدرال مــژارەك
ناڤخوەیــى یــە و ب مەرەمــا جێبەجێكرنــا وێ دشــیان دایــە ب رێكــەك ئاشــتییانە
بریــارا پــێ بــدەن چ بزڤرنەڤــە بــۆ دەقــێ دەســتوورى یــان بــۆ بریــارا دادگــە هــا

بلنــدا دەولەتــێ یــان ژى بزڤرنەڤــە بــۆ رایــا گشــتییا خەلــى ب رێــكا ڕێفراندۆمــەكا
سەرانســەرى ،یــان ژى رێكێــن نەئاشــتییانە بگرنــە بــەر وەك بكارئینانــا هێــزێ و د وى
دەمــى دا ئەنجــام چــاوان بــن ل دووڤ یاســایێن نێڤدەولــەىت د رەوانــە.

13

د ئەنجــام دا ژ ئالیــێ یاســایى ڤــە هــەر گرۆپــەكا هەرێمــەكا فیــدرال پێكبینیــت

مافــێ داخــوازا دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ خــوە یــێ هــەى ،ئەگــەر هــات و وى گرۆپــى

پەســنێن گەلــەىك تێــدا هەبــن و مەرجێــن پێویســت ب گرتنەبــەرا ڤــى مــاىف هەبــن.

13 – Michael Akehurst. Op,Pp 53 – 54.
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تــەوەرێ پێنجێ :مەرج و میكانیزمێن بنەجهكرنا مافێ دەسنیشــانكرنا
چارەنڤیسی
پێدڤیــە بێژیــن مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ بــۆ تەڤایــا گــەل و كەمینەیــان
یێــن خــوە ب گــەل ددەن نیاســین بنەجــه بوویــە ،بەلــێ جێبەجێكرنــا ڤــى مــاىف ب
رەنگەكــێ ڕەهــا بێــى ل بەرچــاڤ وەرگرتنــا مــەرج و میكانیزمێــن یاســایێن نێڤدەولــەىت
دێ بیتــە ئەگــەرێ بەالڤبوونــا ئالــۆزی و نەئارامیــێ د پەیوەندیێــن نێڤدەولــەىت دا و
دێ بیتــە فاكتــەرێ بنپێكرنــا مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ ب خــوە ژى.
ژبــەر ڤــێ چەنــدێ هنــدەك یاســاناس د وێ بــاوەرێ دانــە كــو دڤێــت د دەمــێ
بكارئینانــا ڤــى مــاىف دا هنــدەك مــەرج و بنەمــا ل ژێــر سەرپەرشــتییا نەتەوەیێــن
هەڤگــرىت ل بەرچــاڤ بێنــە وەرگرتــن ،لەومــا د وێ راپۆرتــێ دا یــا ل ســاال 1981ێ
ژ ئالیــێ نەتەوەیێــن هەڤگــرىت ڤــە هاتییــە بەالڤكــرن و ب راپۆرتــا كریســكو (Critescu
 )Raportدهێتــە نیاســین كۆمــەكا مەرجــان هاتینــە كــو د ڤێــت د هــەر گەلــەىك دا
هەبــن دا كــو بكاریــت داخــوازا مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ خــوە بكــەت،
ئــەو مــەرج ژى پێكدهێــن ژ:

14

أ) وى گرۆپــى زمان یان كولتوور یــان ئایینەكێ جودا هەبیت.
ب)هەســتكرن ب دیرۆكەكا هەڤپشــك د ناڤبەرا كەسێن
ســەر ب وى گرۆپى.
ت) پەیامنەك د ناڤبەرا كەســێن وێ گرۆپى دا هەبیت ژبۆ
پاراســتنا ناسنامەیا خوە.
پ) وى گرۆپــى هەرێمەكا دیاركرى هەبیت.

14 – Critescu Report, UN Doc.E-CN.4-sub. 2404-Rev. 1. 1981.
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د گەلــەك دەمــان دا نەیــا ب زەحمەتــە ژ وان مەرجــان پشرتاســت ىب ،وەك منوونــە
كــورد و تبتییــان ،هەروەســان د شــیان دایــە د رێــكا هنــدەك بەلگەنامەیێــن گشــتى
یــان كارگێــرێ یێــن دەولەتەكــێ ناســنامەیا گەلــەىك بێتــە نیاســین .بــۆ منوونــە گەلــێ
ســلۆڤاىك ل ژێــر ســیهوانەیا دەســتوورێ چیكوســلوڤاىك دا د رەوشــەكا تایبــەت دا
دژیــان ،هەروەســان گەلــێ ســكوتلەندى سیســتەمەكێ دادوەرى و پەروەردەیــى یــێ
جــودا ژ یــێ ئینگلتــەرا هەیــە ،هــەر ب ڤــى ئاوایــى ســەرەدەرییا دەولەتــێ دگــەل
15
گرۆپەكــێ دیاركــرى دبیتــە هاریــكار بــۆ نیاســینا وى گــەىل.
لــێ هەكــە داخــوازا مافــێ چارەنڤیســێ نــە ب ئاوایەكــێ ئاشــتى بیــت و ب رێــكا

خەباتــا چەكــدارى بیــت ،هنــدەك د وێ بــاوەرێ دانــە كــو زێدەبــارى مەرجێــن
چوویــى پێدڤیــە هنــدەك مەرجێــن دیــر د تەڤگــەرا رزگاریخــواز دا هەبــن داكــو
خەلكــەك باوەریــێ ب مافــێ وان یــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســا خــوە دا ببینــت و
پارێزگاریــێ ژ وى مافــێ وان بكــەن .ئــەو مەرجــە ژى پێكهاتینــە ژ:

16

 )1شــەرەنیخا وان دژى كۆلۆنیالیزمــێ و داگیركارییــا بیــاىن و
رژێمــەكا رەگەزپەرســت بیــت.
 )2پێدڤییــە ئــەو تەڤگــەرا رزگاریخــواز هێــزەكا رێكخســتى ل ژێــر
ســەركردایەتییەكا بەرپــرس و خــوەدى دیســپلینا ناڤخوەیــى
بیــت و پێگیریــێ ب بنەجهكرنــا مافێــن مرۆڤــى بكــەت.
 )3تەڤگــەرا رزگاریخــواز كۆنــرۆل ل ســەر پشــكەكا وەالتــێ خــوە
هەبیــت.
 -15روبــرت مــاك كوركوديــل :حقــوق االنســان و تقريــر املصــر ،بحــث منشــور يف مؤلــف :مورمتــر ســيلرز:
النظــام العاملــي الجديــد ،حــدود الســيادة ،حقــوق االنســان ،تقريــر مصري الشــعوب ،ترجمــة صــادق ابراهيم
عــودة،ط ،1دار الفــارس للنــر :االردن ،2001 ،ص .34
 -16مورمتر سيلرز ،املصدر السابق ،ص .189

142

هنــدەك ژ یاســاناس د وێ بــاروەرێ دانــە كــو هنــدەك میكانیــزم بۆ بجهئینــان و بنەجهكرنا

مــاىف دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ بێنــە دیاركــرن و د سیســتەمێ نەتەوەیێــن هەڤگــرىت دا
بێنــە چەســپاندن و كۆمیتەیــەك تایبــەت ســەخمەرات بریاردانــێ ل ســەر وى مــاىف بێتــە

پێكئینان..

تــەوەرێ شەشــێ :ئاســتەنگ و رێگریێــن دكەڤنــە بــەر گرتنەبــەرا مافــێ
چارەنڤیــى:
هەرچەنــدە مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســیى مافەكــێ جیهــاىن یــە و هاتییــە
پەژرانــدن و ل دووڤ مەرجێــن پێشــر ئامــاژە پــى هاتییــە كــرن ژ هەمــوو گــەالن
(مللەتــان) دگریــت ،بەلــێ هنــدەك جــاران گرتنەبــەرا ڤــى مــاىف ئاریشــە و رێگریێــن
یاســایى ب دووڤ ڤــە دهێــن و دبنــە ئەگــەرێ ناكۆكییــان وهەڤدژییــان دگــەل هنــدەك
پرنســیپ و بنەمایێــن یاســایى یێــن پەژرانــدى ،زێدەبــەرى وێ چەنــدێ كــو روو
ب روو بــن دگــەل هنــدەك ئاســتەنگێن سیاســی و دیــرۆىك و جوگــراىف و قەلــى
(تەماعــى) و سیاســەتێن بەرفەرهكرنــا ســنووران یێــن هنــدەك دەولەتــان وەك
ئاریشــەیێن (كشــمیر ،كوردســتان ،فەلەســتین ،قوبــرس ،كیۆبــك ،ڤێتنــام ،بیابانــا
رۆژئاڤــا و  ...هتــد).

17

مــەرەم ژ ئاریشــە و ئاســتەنگێن یاســایى ئــەوە كــو دبیــت بێنــە بەرســنگێ
بجهئینانــا مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ كــو د هنــدەك واران دا بجهئینانــا
وى مــاىف دێ بیتــە بنپێكرنــا پرنســیپەكێ بنــەرەىت (بنگەهیــن) ژ یاســایا نێڤدەولــەىت
یــا پەســنا بنەمایێــن بەرفەرمــان (القواعــد االمــرە) هەبیــت ،د وى دەمــى دا دڤێــت
بــزاڤ بێتــە كــرن هــەردو دگــەل ل هــەڤ بێنــە گونجانــدن ،ئەگــەر گونجانــدن ژى
 – 17زهري شكر ،الوسيط يف القانون الدستوري ،ج ،1القانون الدستوري و املؤسسات السياسية ،ط،3
املسسة الجامعية للدراسات و النرش و التوزيع ،بريوت ،1994 ،ص.40

143

ب دەســت ڤەنەهــات دڤێــت ئێكــێ بكەنــە قوربــاىن ،ئــەرێ كیــژ وان پــر هــەژى یــە
ببیتــە قوربــاىن؟ د خالێــن ژێــرى دا دێ ڤــێ چەنــدێ رۆهــن كەیــن:

أ -ئاســتەنگا (كۆىت) پرنسیپێ ســامەتییا هەرێمى ل سەر
گرتنەبەرا مافێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیىس:
یەكەمیــن ئاســتەنگا دكەڤیتــە بەرســنگێ وان گرۆپــان یێــن دڤێــت ئــەو ب خــوە
بریــارێ ل ســەر چارەنڤیســا خــوە بــدەن چ جــودا بــوون یــان هلوەشــاندنا دەولەتــێ
بیــت ئاســتەنگا دەسنیشــانكرنا وى خاكیــە (عەردییــە) یــێ وانــا دڤێــت دەولەتــا
خــوە لــێ ئاڤاكــەن 18.ژبەركــو ژ ئالیــێ یاســایى ڤــە چ گومــان تێــدا نینــە ئــەو خاكــە
ســەر ب دەولەتەكــێ ڤەیــە و پێشــر ب فەرمــى وەك خاكــێ وێ دەولەتــێ هاتییــە
پەژرانــدن ،پەیامنــا كۆمــا مللەتــان (عصبــە االمــم) د ماددەیــێ ()10دا و پەیامنــا
نەتەوەیێــن هەڤگــرىت د ماددەیــێ ( )2برگەیــا ()4دا داكــۆىك ل ســەر پاراســتنا خاكــێ
هەرێمــى و ســەربەخوەییا ســیاىس یــا هەمــوو دەولەتــان كریــە و بەلگەنامەیــا
نەتەوەیێــن هەڤگــرىت ســەرجەم دەولــەت پێگیركرینــە ب وێ چەنــدێ.
بەلــێ كەتــوار و كاودانێــن جیهانــێ دبێــژن كــو ب رەهایــى رێــز ل ســامەتییا
خاكــێ دەولەتــان نەهاتییــە گرتــن ،دروســتبوونا هژمــارەكا زۆرا دەولەتــان پشــتى
دامەزراندنــا ســازییا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت و پەژراندنــا وان ژ ئالیــێ جڤاكــێ
نێڤدەولــەىت ڤــە و وەرگرتنــا وان وەك ئەنــدام د نەتەوەیێــن هەڤگــرىت دا وەك
(دەولەتێــن ژ ئەنجامــێ هلوەشــاندنا یەكێتیــا ســوڤیەىت و یۆگۆســاڤیا دروســتبووین،
جودابوونــا ئەریتیریــا ژ ئەســیوبیا ،جودابوونــا تەیمــۆرا رۆژهــەالت ژ ئەندنوســیا،
ژێریــێ ســۆدانێ ژ دەولەتــا ســۆدانێ) دیــار دكــەن ئــەڤ پرنســیپە نەرێگرییــەكا
راســتە ل بــەر ســنگێ مافــێ گــەالن د دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ وان دا.
 -18انظر الدكتور مسعود عبدالرحمن زيدان :مصدر سابق ،ص .373
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ب  -كۆتێ پاراســتنا دەســكەفتان ل شوونا گرتنەبەرا مافێ
دەسنیشانكرنا چارەنڤیسی:
دبیــت د دەمــێ گرتنەبــەرا مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی ســەخمەرات ب

دەســت ڤەئینانــا ســەربەخوەیێ ئــەڤ مافــە ب پرەنســیپێ پاراســتنا دەســكەفتان (Uti
 )Possidetisبێتــە زنجیــر كــرن ،مــەرەم ژ ڤــى پرنســیپى پاراســتنا وان ســنوورانە یێــن
داگیركــەران كێشــاین ،وەك دبێــژن بریــار دان ل ســەر دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ

دێ بیتــە ئەگــەرێ نــە ئارامیــێ ل دەڤــەرێ و دێ گەفــان ل پاراســتنا ئاشــتى و
تەناهییــا نێڤدەولــەىت كــەت.

19

بەلــێ ل ڤێــرێ پێویســتە داكۆكیــێ ل ســەر وێ چەنــدێ بكەیــن كــو ئەڤ پرنســیپە

یــەك ژ شــوونوارێن كۆلۆنیالیزمــێ یــە و داگیركــەران ل دووڤ بەرژەوەندییــا خــوە و

بێــى ل بەرچــاڤ وەرگرتنــا بەرژەوەندییــا گەلێــن ئاكنجیێــن وان دەڤــەران نەخشــێ

وان ســنووران كێشــایە 20.هەروەســان بــێ باهركرنــا گەلــەىك ژ گەلێــن جیهانــێ ژ

مافــێ وى كــو دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســا وى یــە ب مهانــا پرەنســیپێ رێزگرتنــێ ل

دەســكەفتان كــو ئــەڤ دەســكەفتە كەتــوارى (واقیعــى) ســەپاندینە ،ئــەڤ پرەنســیپە

ب خــوە كــو ل ســەر بنیاتــێ كەتــوارى هاتینــە ســەپاندن نابنــە كــوت و زنجیــرەكا
یاســایى كــو رێكــێ ل پرنســیپەكێ وەك مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی بگــرن

كــو د بنیــات دا پرەنســیپەكێ یاســاى یــە و ئێكــە ژ بنەمایێــن یاســایێن بەرفەرمــان،
لەومــا نابیــت ســنوورەك بێتــە پەژرانــدن یــێ كەتــوارەىك بەروڤــاژى د گــەل یاســایێن

19- SeeÊ Uti Possidetis. Form Wikipedia. The freeencyclopedia Aviilabe at.http,
w w w. Wikipedia. Org-wiki-Uti- Possidetis.
20 - See Raul R. Hensal, Michael E. Allson and Ahmek Khanani, The Colonial Legacy and
broder Stability – Uti possdeties and Territorial Claims in the Americas, P. 7.
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باوەرپێكــرى ســەپاندى ،ب تایبــەت ژى ئەگــەر ئــەو ســنوور دگــەل حــەز و ڤیانێــن

خەلكــێ خوەجهێــن (شــێنیێن) وان دەڤــەران نەگونجــن.

21

ج -كوتێ پرنســیپێ قەدەغەیــا بكارئینانا هێزێ د
پەیوەندیێــن دەرەىك دا بەرامبەرى گرتنەبەرا پرەنســیپێ
مافێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیسی:
هەندێــك دبیــت هنــدەك جــاران دەولەتــەك ژ ئەنجامــێ بكارئینانــا هێــزێ
یــان ب پشــتەڤانییا لەشــكەرییا دەولەتــەك بیــاىن یــان داگیركرنــا لەشــكەرى بێتــە
دامەزرانــدن ،یــان ژى ژ ئەنجامــێ هەڤگرتنــا دو دەولەتــان ژ ڤەرێــژا بكارئینانــا هێــزێ
یــان ژى ل دووڤ پەیامنــەكا نێڤدەولــەىت ل ژێــر گــەف و هەرەشــەیێن بكارئینانــا
هێــزا چەكــدارى بێتــە دامەزرانــدن ،د ڤــان كاودانــان دا ئامــرازەك بــۆ دامەزراندنــا
دەولەتەكــێ هاتییــە بكارئینــان ئــەو ئامــرازە ب خــوە ســەرپێچى یــە ل ســەر یــەك
ژ پرنســیپێن بنەجهێــن یاســایێ نێڤدەولــەىت ،ئــەو ژى پرنســیپێ قەدەغەكرنــا
بكارئینانــا هێــزێ یــە د پەیوەندیێــن نێڤدەولــەىت دا هــەروك د بڕگەیــا ( )4ژ ماددەیــێ
( )2یــێ پەیامنــا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت دا هــاىت.
پرانییــا یاساناســان ل ســەر وێ چەنــدێ د پێكهــاىت نــە كــو نەیــا یاســاى یــە
ســەروبەرەكێ نــوو یــێ هەرێامیــەىت ب رێــكا بكارئینانــا هێزێ بێتــە دروســتكرن22.بەلێ
دگــەل ڤــێ چەنــدێ نابیــت وەســان هــزر بێتــە كــرن بكارئینانــا هێــزێ كــۆت و زنجیــرە
ل ســەر مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ ،بەلــى دڤێــت جوداهــى بێتەكــرن دەمــێ
هێــز ل ســەر ئاســتێ هنــدرێ دەولەتــێ و ل ســەر ئاســتێ پەیوەندیێــن نێڤدەولــەىت
23
دهێتــە بــكار ئینــان.
 -21د .عبدالفتاح عبدالرزاق محمود ،مصدر سابق ،ص .464
 - 22د .محمد عزيز شكرى ،املدخل اىل القانون الدويل العام وقت السلم ،ط ،2دار الفكر :دمشق ،1973 ،ص .132
 - 23د .عبدالفتاح عبدالرزاق محمود ،مصدر سابق ،ص .470
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د راســتى دا برگەیــا ( )4ژ ماددەیــێ ( )2یــێ پەیامنــا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت

ئــەوێ بكارئینانــا هێــزێ قەدەغــە دكــەت تنــێ ژ پەیوەندیێــن نێڤدەولــەىت دگریــت و
ژ وان كاودانــان ناگریــت یێــن تێــدا هێــز دهێتــە بــكار ئینــان د ناڤبــەرا دەولەتــا

دایــك و هەرێــا جــودا بــووى ژ وێ دەولەتــێ 24 ،چونــى ئــەڤ رەنگــە بكارئینانــا

هێــزێ دكەڤیتــە د چوارچوڤەیــێ تێگەهــێ (شــەڕێ ناڤخوەیــى) و ب مــژارەكا
ناڤخوەیــى دهێتــە هژمارتــن و بنەمایەكــێ (رێســایەكێ) نێڤدەولــەىت نینــە ڤــى

ئاوایــێ بكارئینانــا هێــزێ قەدەغــە بكــەت .د ڤــى وارى دا زۆر بریارێــن نەتەوەیێــن

هەڤگــرىت و كۆمەلەیــا گشــتییا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت رەوایــى (مەرشوعیــەت)
دایــە خەباتــا چەكدارییــا گەلێــن ژێردەســتێ داگیركــەران ،منوونــە ل ســەر ڤــێ

چەنــدێ برگەیــا ()10ێ ژ بریــارا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت ژمــارە  )xx( 2105و

ماددەیــێ ()7ێ ژ پێناســا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت بــۆ ئیدیۆمــێ (دوژمنــكارى -

العــدوان).

25

د :كۆتــێ مافێــن مرۆڤى دا (یێن كت و یێن كۆمەل) ل ســەر
گرتنەبەرا مافێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ:
وێ دەولەتــێ ببیتــە هــۆكار بــۆ بنپێكرنــا مافێــن مرۆڤــى ب تایبــەت مافێــن

گشــتیێن مرۆڤــى وەك مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی 26.ژبــەر كــو ئــەو دەولەتــا

ب زێدەگاڤیــێ ل ســەر مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی دهێتــە دامەزرانــدن
د یاســایێن نێڤدەولــەىت دا ب كارەكــێ نــە رەوا دهێتــە هژمارتــن ،هــەر د ڤــى وارى

دا كۆمەلەیــا مللەتــان (عصبــە االمــم) ســەخمەرات پاراســتنا مافێــن كەمینەیــان
24 - See Thomas D. Musgrave. Op. Cit, P. 282.

 -25د .عبدالفتاح عبدالرزاق محمود ،مصدر سابق ،ص .470

26 - Michael Akehurst, Op. P. 298.
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د قوناغــا دامەزراندنــا دەولەتێــن نــوو و مفــا وەرگرتنــێ ژ مافــێ دەسنیشــانكرنا
چارەنڤیســی دا د وەالتێــن ژ چەنــد پێكهاتێــن نەتەوەیــى و ئایینــى پێكدهێــن دا
چەنــد مەرجــەك دیــار كرینــە ،هــەر بــۆ منوونــە دەمــێ ئەندامەتییــا عێراقــێ د كۆمــا

مللەتــان دا پەژرانــدى پێشــر چەنــد مەرجــەك ل ســەر عێراقــێ ســەپاندن
یــەك ژ وان مەرجــان ئــەو بــوو عێــراق پەیامنــێ بــدەت رێــزێ ل مافێــن كــوردان و

نەتەوەیێــن دی یێــن عێراقــێ بگریــت.

27

تــەوەرێ حەفتــێ :پالــدەر و ئەگەرێــن گرتنەبــەرا مافــێ دەسنیشــانكرنا
چارەنڤیســی
كاودان و رەوشــێن ژێــرى تێــرا هەنــە ببنــە پالــدەر هــەر گەلــەك ژ گەلێــن جیهانــێ
مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســا بگریتــە بــەر:

أ -پاراستنا ئاشــتى و تەناهییا نێڤدەولەىت:

پاراســتنا ئاشــتى و تەناهییــا جیهانــێ یــەك ژ ئارمانجێــن گرنــگ و پیرۆزێــن
ســازییا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت یــە ،ژبــەر ڤــێ چەنــدێ هــەر ئاریشــە و پرســگرێكەكا
پەیوەنــدى ب مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ ڤــە هــەى ئەگــەر ببیتــە ئەگــەرێ
مەترســیێ ل ســەر ئاشــتى و ئاسایشــا نێڤدەولــەىت ئەڤــە پێدڤییــە ســازییا
نێڤدەولــەىت ب مەرەمــا چارەســەركرنێ بلــەز مایتێكرنــا تێــدا بكــەت و وێ دەســهەالت
هەیــە هەمــوو رێكێــن پێدڤــى بــۆ ڤــێ مەرەمــێ بگریتــە بــەر ،ژ وان رێــكان ژى بریارێــن
پێدڤــى بــدەت كــو رێكــێ ل بــەر بنەجهكرنــا مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیــى
28
خــۆش بكــەت.
 - 27د .عبدالفتاح عبدالرزاق محمود ،مصدر سابق ،ص .473
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ب-بەرســنگگرتنا بەلەنگازكرنێ (چەوساندنەوە):

تیــۆرێ بەرســنگگرتنا بەلەنگازكرنــێ ( )The Oppression Theoryیــەك ژ وان
تیۆرێــن گرنــگ و ناڤــدارە یێــن مــاىف ددەنــە خەلكــەىك پەنایــێ ببەنــە بــەر مافــێ
دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ ،ل دووڤ وێ تیــۆرێ جودابوونــا پشــكەك ژ شــێنیێن
دەولەتەكــێ یــان كەمینەیــەكا وێ دێ یــا رەوا بیــت ئەگــەر ژ ئالیــێ پرانیــێ ڤــە بێنــە
بەلەنگازكــرن 29.ئــەڤ تیــۆرە یــەك ژ تیۆرێــن چارەســەركرنا جودابوونــێ (النڤریــات
العالجیــە لالنفصــال )Remedial Theory o secessiton -یــە كــو پشــتگەرما
لۆژیكەكــێ یــە یــا دبێژیــت:
ئەركــێ دەولەتــێ یــە مافێــن ســەرەكیێن وەالتیێــن خــوە بپارێزیــت ،هنــدى
ئــەو ب ڤــى ئــەرىك رابیــت ئەڤــە دێ هــەژى وێ چەنــدێ بیــت وەالىت
پێگیریــێ ب فەرمانێــن وێ بكــەن و بجــه بینــن ،بەلــێ هەكــە حكومەتــێ ب رەنگەكــێ
رێكخســتى و بــەردەوام مافێــن وەالتییــان بنپێكــرن و چ رێكێــن چارەیێــن دیــر ل
بــەر وەالتییــان نەمینــن وى چاخــى مافــێ وانــە بــۆ خــوە رزگاركرنــێ ژ ڤــى كاودانــێ
نەخــوش ژ ڤــێ دەولەتــێ پشــتەرێ بــن و ژێ جــودا بــن ،د وى دەمــى دا دەولــەت
نكاریــت پرنســیپێ ســامەتییا خاكــێ وەالىت و ســەربەخوەییا سیاســی دژى مافــێ
دەسنیشــانكرنا پاشــەرۆژێ هەكــە جودابــوون ژى بیــت بكاربینیــت 30.چنكــو د وى
دەمــى دا جوداخــواز (االنفصالیــون) دێ پشــتگەرمى مگرتییەكــێ بــن كــو دبێژیــت:
"هەرچەنــدە دەولەتــێ ل ژێــر ســیهوانەیا یاســایێن نێڤدەولــەىت رەوایــى وەرگرتبیــت و
29 - See Y. N Kly and D. Kly- in Pursuit of the right to self – Determination, Collted Papers
&Proceedings of the First International Conference on the right to self – Determination & the
Unite Nation, Geneva 2000 P. 1.
 - 30الحاكم عبدالرحمن سليامن الزيباري ،الوضع القانوين القليم كردستان العراق يف ظل قواعد القانون

الدويل العام ،ط  ،1مؤسسة موكرياين للطباعة ،اربيل ،2002 ،ص .355
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داخوازێــن وێ ژبــۆ پاراســتنا ســنوورێن وێ د جهــێ خــوە دا بــن ،د شــیان دایــە
ئــەڤ داخوازیێــن وێ دەولەتــێ بێنــە پشــتگوهڤەهاڤێنت ب گرنگــى نەهێنــە وەرگرتــن
بەرامبــەرى وێ بەلەنگازكــرن و تەپەســەركرنا مەترســیدار ئــەوا ئــەو بەرامبــەرى وان
31
پێكهاتــان دكــەت یێــن د ناڤــا ســنوورێن وێ دا دژیــن".
دەمــێ بەلەنگازكــرن دبیتــە پاكانــە بــۆ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ رامانــەكا

بەرفــرەه ب خــوە ڤــە دگریــت ،وەك بندەســتكرن (االخچــاع  -بنچوككــرن -چەمانــدن)،
هەژمــون (الهیمنــە  -خوەبســەردادان) ،كارئینــان (االســتغالل  -پاوانكــرن) .هنــدەك
یاســاناس ژى دبێــژن پشــكدارى پێنەكــرن د حكومەتــێ دا ئانكــو نەبوونــا نوونەراتییــا
پێكهاتــان د حكومەتــێ دا پاكانــەكا دى یــە بــۆ پەنابــرن بــۆ وى مــاىف.

32

هەروەســان دادگەهــا بلنــدا كەنــەدا ئــەڤ تیــۆرە پەژراندییــە دەمــێ ل ســەر

بنەمایــێ مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ ل داخــوازا خەلكــێ هەرێــا
(كیوبیــك) بــۆ ســەربەخوەیێ دنێــرى و ئامــاژە ب دو حالەتــان كریــە كــو دشــیان

دایــە د چوارچۆڤەیــێ مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی ببنــە بنواشــە بــۆ
مافــێ جودابوونــێ ،حالەتــێ ئێكــێ ئــەوە پشــكەك ژ شــێنیێن وێ دەولەتــێ بێنــە
بەلەنگازكــرن ،د حالەتــێ دووێ دا گرۆپــەك هاتییــە بــێ باهركــرن ژ وێ چەنــدێ كــو
ب مەرەمــا بەردەوامیــدان ب گەشــەپێدانا رەوشــا خــوە یــا سیاســی و ئابــووری و جڤــاىك و

كولتــوورى پشــكداریێ د حوكمداریــێ دا بكــەن .هنــدى پەیوەنــدى ب هەمــان وارڤــە

هــەى كۆمیتــەكا الوەىك یــا تایبــەت ب ژناڤربنــا جوداهییــا رەگــەزى و پاراســتنا
كەمینەیــان یــا ســەر ب نەتەوەیێــن هەڤگــرىت ل ســاال 1981ێ وەســان دیــار كریــە

كــو ســەربەخوەیى و ســەروەرییا دەولەتــێ نابنــە رێگــر ل بەرســنگێ جودابوونــا
31-SeeBrilmayer, L.1991, ,,Secessio And self-Determintio. A Territorail Interpetation, Yale
Journal of International Law 16.177202. And Moore (ed) oxford university press. Quoted from..
Standford Encyclopedia of philosophy:http:plato, standford.edu- enteries- secession.
32-Thomas D.Musgrave. Op. cit. P.182
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هەرێمەكــێ یــان پشــكەكێ ژ دەولەتــێ هەكــەر ســەروبەرێ بنپێڤەكرنــا مافــێ مرۆڤــى
هەبیــت و جودابــوون داویــێ ب وێ بنپێكرنــێ بینیــت یــان رێگریــێ لــێ بكــەت.

دا كــو تیــۆرا بەلەنگازكرنــێ ببیتــە پاكانــە بــۆ گرتنەبــەرا مافــێ دەسنیشــانكرنا

چارەنڤیســێ دڤێــت ئــەو گــرۆپ یــان پێكهاتــە یــا دڤێــت جــودا ببیــت باوەریــێ
چێكــەت كــو ئێــدى ئــەو نــكارن ب تەناهــى و ئاشــتى بژیــن یــان حــەز و ڤیانێــن

خــوە د ســنوورێ وى جڤاكــێ سیاســیێ ژ خــوە مەزنــر دا بجــه بینــن ،هەروەســان

باوەرییــێ چێكــەن كــو هەمــوو ســەرەدەریێن سیاســیێن وان بــۆ ب دەســتڤەئینانا

مافێــن خــوە گرتینــە بــەر ژ ئالیــێ پرانییــا دەســتەالتدار ڤــە هاتینــە رەتكــرن ،ئەڤــە
ژى د دەمــەىك دا ئەگــەر ڤــان مەرجــان بجــه بینیــت.

33

 -1ئــەو گــرۆپ بســەملینیت كــو گەلــەىك پێــك دئینــن ،چنكــو ئــەڤ

پرەنســیپە تنــێ ژ گــەالن دگریــت.

 -2ژ دەســت بەلەنگازكرنــا ژ ئالیــێ پرانیــێ ڤــە دهێتەكــرن بنالیــت ،ئــەڤ

تەپەســەركرنە ب رامانــا (بندەســتكرن و هەژمــوون و بكارئینــان)ێ دهێــت ،ب
رەنگــەىك كــو بــۆ ڤــى گــەىل نەبیــت بگەهتــە پشــكداریێ د حكومەتــێ دا و
نوونــەراىت تێــدا نەبیــت.

 -3ب ســەملینن كــو ئێــدى ئــەو نــكارن ب ئاشــتى و تەناهــى د ناڤــا

ســنوورێ وێ دەولەتــێ دا بژیــن.

 -4دەولــەت ب خــوە مافێــن وان رەت بكــەت یــان د شــیانێن وێ دا نەبیــت

ســەرەدەریێن دى بگریتــە بــەر بــۆ گەرەنتیكرنــا مافێــن وان.
 -33د .عبدالفتاح عبدالرزاق محمود ،مصدر سابق ،ص .484
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رەوشــا گەلــێ كــورد پشــتى كۆچــا ملیــۆىن یــا ســاال 1991ێ و پشــتى وان هەمــوو

ئــازاردان و ســەركوتكرن و تەپەســەركرنا د حەفتــێ ســالێن پێشــر دا ب ســەرى هــاىت و
ســەرەدەریێن حكومەتێــن عێراقــێ یێــن یــەك ل دووڤ یــەىك یێــن ب هیــچ رەنگــەىك

بەرهــەڤ نەبوویــن مافێــن گەلــێ كــورد ب پەژرینــن تێــرا هنــدێ هەبــوون كــو د وى

دەمــى دا دەولەتــا كــوردى هاتبــا راگەهانــدن و ب باوەرییــا مــە دا بــاوەری پێئینانــەكا
نێڤدەولــەىت وەك منوونــەكا دەگمەنــا خەلكــەىك ب هەمــوو ئاوایــان هاتییــە ئــازاردان و
تەپەســەركرن و بــێ باهركــرن ژ مافــان بــۆ هەبیــت و ئــەڤ دانپێدانــە د بریــارا جڤاتــا

ئاسایشــا ناڤەدەولەتــی دا یــا هژمــار ( )688ل  5نیســانا 1991ێ دا یــا دیــار بــوو.

هــەروەىك د بەیاننامەیــا راگەهاندنــا فیدرالیــێ دا ئــەوا پەرلەمانــێ كوردســتانێ

ل  4چریــا ئێكــێ 1992ێ بریــار ل ســەر داى تاوانێــن حكومەتــا عێراقــێ
پێكهاتبــوون ژ:

 د تــاری شــەڤەكا ســاال 1983ێ دا پــر ژ هەشــت هــزاركەســێن بــارزاىن هاتنــە بەرزكــرن و بــێ سەروشــوین كــرن و
هەتــا نهــا ژى كەســەك چ ژ چارەنڤیســێ وان نزانیــت.
 كوشــتارا تەباییــا پــر ژ پێنــج هــزار ژن و زارۆك و پیرێــن بــێگونــەه ب چەكــێ كیمیایــى ل باژێــرێ هەلەبجــە ل رۆژا 16
تەباخــا 1988ێ و هژمــارەكا دى ژى ل دەڤەرێــن بالیســیان،
بەهدینــان ،گەرمیــان و جــه و دەڤەرێــن دی یێــن كوردســتانێ.
 ئەنجامدانــا هــەوەكا هۆڤانــە یــا ژ هەمــوو ســنوورێن هۆڤاتیــێ وســتەمكاریێ دەربازبــووى ب ناڤــێ (ئەنفــال) بۆ ســەر كوردســتانێ
د ڤــێ هــەوێ دا پــر ژ ســەد و هەشــتێ هــزار وەالتیێــن كــورد بوونە
قوربــاىن و ب زیندوویــى هاتنــە بنئــاخ كــرن.
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 هەرفانــدن و وێرانكرنــا پــر ژ ( )4500گونــدان كــو دبنــە %90ژ گوندێــن كوردســتانێ.



 كوشــن و مشــەختكرن و دوورئێخســتنا هــزاران كوردێــن فەیــى ودەســت بســەرداگرتنا ســامان و مولكێــن وان و ب مهانەیێــن
سیاســی و رەگەزپەرســتى (شــۆفێنى) رەگەزنامەیــا عێراقــى ژێ
هاتەســتاندن.

ج -ئەســتەمبووىن ب هەڤرا ژیانەكا ئاشــتییانە د چوارچوڤێ دەولەتەكێ دا:

د هنــدەك كاودانــان دا ئــەو بۆیەرێــن خوینەلــو و گونەهكاریێــن د دیــرۆكا سیاســییا

دەولەتەكــێ دا روو ددەن دبنــە ئەگەرێــن ئێــش و برینێــن كــوور د گیــان و دەروونــێ
پێكهاتێــن وێ دەولەتــێ دا كــو گەلــەك ب زەحمــەت دبیــت ئــەو پێكهــات ب هەڤــرا

بژیــن و هەڤــدو قەبــوول بكــەن .د رەوشــێن ب ڤــى رەنگــى دا پیڤەرێــن
تایبــەت ب مافێــن مرۆڤــى و پێدڤیاتیێــن تــاك و كەمینەیــان ئەوێــن د پەیامننامەیێــن
نێڤدەولــەىت دا هاتیــن و رێكێــن دى یێــن دەســتوورى وەك ئۆتۆنۆمــى و فیدرالیزمــێ
چ بانــدۆر نامینیــت و مفــاى نــادەن و هنــدەك جــاران ئەســتەم دبــن ،لەومــا د ڤــان

كاودانــان دا گرتنەبــەرا مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ رێــكا ئێكانەیــە بــۆ
گەرەنتیكرنــا مافێــن پێكهاتــە و گرۆپێــن جــودا.

34

د-مافێن دیرۆىك

مــەرەم ژ مافێــن دیــرۆىك یێــن گــرۆپ و پێكهاتان یێــن دبنە رێخوشــكەر ژ بــۆ گرتنەبەرا

مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ ،ئــەو مافــە یــە یــێ راســتیێن دیــرۆىك دیــار دكــەن
34 - See David K. Lake and Donald Rethchild. The Intrrnational Spread of Ethnic Conflict
;Fear, Dif-Fusion, and Escalation. Princetion University Press, Princeton ,Newjersey
.1998,p:315.
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كــو د ســەردەمێن چوویــى دا گرۆپــەىك حوكمــدارى ل خــوە كریــە بەلــێ پاشــر ژبــەر

ئەگــەرەىك َژ ئەگــەران كەتیــە د ناڤــا ســنوورێ جۆگرافیــێ دەولەتــەكا دى دا ،ڤەكۆلیــن

دیــار دكــەن پــر ژ نیڤــا وان پێكهاتــە و گرۆپێــن تیرەگــەرى یێــن د ســالێن هەشــتییان دا

داخــوازا ســەربەخوەیێ كــرى ژ وان بوونــە یێــن بــاوەرى هــەى كــو د ســەردەمەىك دا وان

ب خــوە حوكمــدارى ل خــوە كریــە.

35

هەژیــە بێژیــن گەلــێ كــورد د قوناغێــن چوویــى دا رەنگــە ســەربەخوەییەك هەبوویــە و

ئــەو ســەربەخوەیى ژ بــاب و باپیــران ڤــە بــۆ مایــە ،لەومــا ژى گەلــەك جــاران دەمــێ

هــزر ل پرۆژەیــێ دەولەتــا خــوە یــا ســەربەخوە كــرى و رێخوشــكەر بــۆ داخــوازا خــوە یــا
دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ پشــتگەرمێ مافێــن خــوە یێــن دیــرۆىك بوویــە ،بــۆ منوونــە

دەمــێ ل ســاال 1919ێ شــەریف پاشــاى داخوازێــن خەلكــێ كوردســتانێ پێشــكەىش
هەڤپەیامنــان كریــن داكــۆىك ل ســەر وێ چەنــدێ كریــە كــو ویالیەتــا مووســلێ یــا

جــودا یــە ژ عێراقــێ و رۆژەكــێ ژ رۆژان شــێنیێن وێ خــوە ب پشــكەك ژ عێراقــێ
نەزانیــە و ل ژێــر ســەروەرییا وێ نەبوونــە.

36

بەرچــاڤ دكەڤیــت كــو كۆمیتەیــا ناڤدەولەتییــا تایبــەت ب چارەســەركرنا ئاریشــەیا

مووســلێ ئــەوا كۆمــا مللەتــان بریــارا پێكئینانــا وێ داى ،داكــۆىك ل ســەر ڤــێ راســتیێ

كریــە ،كــو پشــتى پێداچــوون و ڤەكۆلینا گەلــەك پەرتووكێــن دیرۆكنــاس و جیۆگرافیناســێن
عەرەبێــن كەڤــن و هژمــارەكا نەخشــەیێن عەرەبــان و ســەدان نەخشــەیێن ئەورۆپییــان

د سەدســالیێن شــازدەهێ هەتــا بیســتێ كێشــاین و ســەرجەم پەرتووكێــن گەشــت و
 -35تيــد روبــرت جــار :اقليــات يف خطــر 230 -اقليــة يف دراســة احصائيــة و سياســية و اجتامعيــة ،مراجعــة و
تقديــم د .رفعــت ســيد احمــد ،تعريب :مجــدي عبدالحكيم و ســامية الشــامي ،ط ،1مكتبة مدبــوىل ،القهــرة،1995 ،
ص .119
 - 36انظــر حــول هــذه املطاليــب :الدكتــور فاضــل حســن :مشــكلة املوصــل ،دراســة يف الديلوماســية
العراقيــة  -االنكليزيــة  -الرتكيــة و يف الــراي العــام ،ط ،3مطبعــة اشــبلية :بغــداد ،1977 ،ص ص .77 - 76
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گەریانــان و كتێبێــن جیۆگرافیێــن خواندنگەهێــن ناڤنجــى یێــن میــرى ،كۆمیتە گەهشــتیە
وێ بــاوەرێ كــو ســێ دەڤــەر هەبــوون :عێراقــا عــەرەىب و جەزیــرە و كوردســتان ،هندیكــە
عێراقــە ســنوورێ وێ یــێ باكــوور ژ هیــت  -تكریــت یــان چیایــێ حەمریــن زێدەتــر

دەربــاز نەبوویــە ،هەروەســان وێ كۆمیتەیــێ داكــۆىك ل ســەر وێ چەنــدێ كریــە كــو د
تەڤایــا نڤیســینێن جیۆگرافــی ژ ســەردەمێ فتوحاتێــن ئیســامى هەتــا ســاال 1925ێ

چ جــاران وەســان هــزر نەهاتییــە كــرن و دەرنەكەتیــە كــو ویالیەتــا مووســلێ رۆژەكــێ
ژ رۆژان پشــكەك بــوو بیــت ژ عێراقــێ ،د ســەردەمێن پێشــر دا شــێنیێن ویالیەتــا

مووســلێ ناڤــێ عێراقــێ وەك نــاڤ بــۆ وەالتــێ خــوە نەناســیە.

37

لەومــا ژ بریــارا كۆمیتەیــا نێڤدەولــەىت یــا تایبــەت ب ڤەكۆلینــێ ل ئارێشــەیا مووســلێ و

گرێدانــا وێ دگــەل عێراقــێ بریــارەك بــوو تنــێ ئالیــێ ئابــوورى ل بەرچــاڤ وەرگرتیــە،

ژبــەر كــو كۆمیتەیــێ ب ئاشــكرایى ئــەو چەنــد دیاركربــوو ب بۆچوونــەكا تنــێ ئابــوورى
باشــرین رێــك بــۆ چارەكرنــا ئاریشــەیا مووســلێ ئــەوە مووســل ببیتــە پشــكەك ژ
عێراقــێ ،بەلــێ ب بۆچوونــا رەگــەزى كومیتەیــێ دگــۆت ئەگــەر فاكتــەرێ رەگــەزى بــۆ

ئێكئالیكرنــێ بەرچاڤوەرگریــن دڤێــت دەولەتــەكا كــوردى بــۆ چارەســەركرنا ڤــێ ئاریشــێ
بێتــە دامەزرانــدن ،ئــەڤ كۆمیتەیــە نەشــیایە حاشــاییێ ژ وێ راســتیێ بكــەت كــو ژ

ئالیــێ جیۆگــراىف و رەگــەزى ڤــە ئــەڤ دەڤــەرە یــا جــودا یــە ژ عێراقــا عــەرەىب .هــەر

ڤــێ كۆمیتەیــێ د پێشــنیازا خــوە دا ئــەوا جڤاتــا كۆمــا مللەتــان پەســەند كــری داكــۆىك

كریــە كــو حكومەتــا بریتانیــا گرەنتییــا پاراســتنا مافێــن كــوردان بــدەت د عێراقــا نــوو دا
پشــتى كــو ویالیەتــا مووســلێ دگــەل دهێتــە گرێــدان.

 - 37الدكتور فاضل حسني ،املصدر السابق ،ص .78
 - 38انظر املصدر السابق ص .174 - 173
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ه  -پرســنەكرن ب خەلكــێ هەرێمى ژبــۆ لكاندنا وێ دگەل دەولەتەكا دى:

پرنســیپێن مافــێ دیاركرنــا چارەنڤیســێ وەســان پێدڤــى دكــەن نابیــت گەلــێ

هەرێمەكــێ بێنــە لكانــدن یــان پێڤەنووســاندن دگــەل دەولەتــەكا دى هەكــە د رێــكا
راپرســییەكێ را پــرس ب وان نەهێتەكــرن و رایــا وان نەهێتــە وەرگرتــن 39.هەكــە ئەڤــە

نەهاتەكــرن ئــەو پرۆســەیە دێ ب دروســتى پیــچ بیــت ،ژبەركــو ئەڤــە ب بنپێكرنــا
پرنســیپێ مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیــى دهێتــە هژمارتــن ،دەمــێ پــرس ب

گەلــەىك نەهێتەكــرن و وى ددەنــە دگــەل دەولەتەكــێ ئەڤــە دبیتــە پاســاوەكا یاســایى
ئــەو گــەل داخــوازا مافــێ چارەنڤیســێ خــوە بكــەت.

40

ل ڤێــرى د شــیان دایــە بێژیــن ســاال 1926ێ باشــوورێ كوردســتانێ (ویالیەتــا

مووســل) ب بریــارا كۆمیتەیەكــێ یــا ژ ئالیــێ كۆمــا مللەتــان ڤــە هاتییــە پێكئینــان بێــى

ئەنجامدانــا راپرســییەكا رەســمى د ناڤــا خەلكــێ وێ دا كــو پــراىن كــوردن ب عێراقــا

نووڤــە هاتییــە نویســاندن ،ئەڤــە ژى دبیتــە پاســاوەك و دچیتــە ســەر چەنــد پاســاوێن
دیــر دەمــێ كــورد داخــوازا مافــێ خــوە یــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ دكــەن.

و -بنپێكرنــا بەلگەنامە (یان دەســتوورا) دامەزراندنا هەڤگرتنا فیدراىل:

فیدرالیــەت فیدرالیــزم ژ هەڤگرتنــەكا ئــازادا ناڤبــەرا دەولەتــان یــان هەرێــان

پێكهاتییــە كــو پێشــر ل ســەر چەنــد مەرجــەكان پێكهاتینــە و د پەیامننامــە یــان
دەســتووێ دامەزراندنــا وێ هەڤگرتنــێ دا ئامــاژە پــێ هاتییەكــرن ،ل ســەر ڤــى

بنیــاىت هــەر بنپێكرنــەكا بەرچــاڤ و مەترســیدارا وان بنەمــا و مەرجــان دێ بیتــە
رێخوشــكەرەكێ ب هێــز بــۆ هەرێمێــن فیــدرال كــو خــوە ژ وێ هەڤكرتنــێ ڤەكێشــن و
ژێ جــودا بــن.

 -39د .عصام العطية ،القانون الدويل العام – ط ،6وزارة التعليم العايل و البحث العلمي :بغداد ،2001 ،ص .303
 -40د .عبدالفتاح عبدالرزاق محمود ،املصدر السابق ،ص .492
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پێدڤیــە ل ڤێــرێ ئامــاژە ب دیباچەیــا دەســتوورێ عێراقــا فیــدرال دا بكەیــن

ئــەو دەســتوورێ ســاال 2005ێ د راپرســییەكا گشــتى دا هاتییــە پەژرانــدن ،د

ناڤــەرۆكا وێ دا حوكمــەك هەیــە كــو دیــار دكــەت ئێكەتییــا گــەل و ســەروەرییا
عێراقــێ گرێدایــى رێزگرتنــێ یــە ل وى دەســتوورى و پێگیریكرنــێ ب ئەحكامێــن
وى ،پرۆژەیــێ دەســتوورێ عێراقــێ ب ڤــى دەقــى داوى ب دیباچــەی ئینایــە دەمــێ
دبێژیــت " :پێگیریكــرن ب ڤــى دەســتوورى هەڤگرتنــا ئازادانــە یــا گــەل و خــاك و

ســەروەرییا عێراقــێ د پارێزیــت" ،ئانكــو پێگیــری نەكــرن ب دەســتوورى یــان
بنپێكرنــەكا مەترســیدار و مەزنــا دەســتوورى دێ بیتــە پاســاوەكا دەســتوورى كــو
زیــان ڤێكــەىت داخــوازا هلوەشــاندنا وێ هەڤگرتنــێ بكــەن.

زێدەبــارى وان بنپێكرنێــن دەســتوورى یێــن د راپۆرتــەكا تایبــەت دا ژ

ئالیــێ ژمــارەكا پســپۆر و شــارەزایێن دەســتوورى ڤــە ل ســاال 2017ێ هاتییــە

بەرهەڤكــرن و تێــدا دیــار دبیــت كــو حكومەتــێ و دەســتەالتدارێن فیدرالیزمێــن
عێراقــێ هەتــا نهــا ( )60مادەیێــن دەســتوورى یێــن پەیوەنــدى ب خەلكــێ
كوردســتانێ ڤــە هەیــن بنپێكرینــە یــان ب پشــتگوه ڤــە هاڤێتینــە و بجــه نەئیناینــە،
هــەر د ڤــى وارى دا ســەركردایەتییا سیاســییا كوردســتانێ دگەلــەك هەلكەفتــان دا

ئامــاژە ب ڤــان راســتییان كریــە.

ل داوییــا ڤــێ پشــكێ پێدڤییــە ئامــاژە ب بۆچوونــا راوێژكارییــا دادگەهــا

دادوەرییــا نێڤدەولــەىت یــا  22تیرمەهــا  2010بكەیــن كــو یــا تایبەتــە ب راگەهاندنــا

ســەربەخوەییا یەكئالییــا كۆســۆڤۆ ژ وەالتــێ رسبســتانێ ل رۆژا  17شــباتا
2008ێ ،ئــەڤ راوێــژكارى یــە ئێكــە ژ پێشــینەیێن ناڤدەولتــی كــو ب ســەركەتنەكا
مەزنــا بــۆ بریــار دان ل ســەر چارەنڤیســی دهێتــە هژمارتــن و گەلــەك بۆچــوون و

خالێــن ژ هەڤجــودا ل دۆر مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ یەكئالیكــرن.
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ئــەڤ بۆچوونــا راوێژكارییــا دادگەهــا نێڤدەولــەىت یــا تایبــەت ب ســەربەخوەییا
كۆســۆڤۆ بــاوەرى ب ڤــان راســتییان ئینایــە:

 -1راگەهاندنــا یەكئالییــا ســەربەخوەییا كۆســۆڤۆ ژ رسبســتانێ
نــە بنپێكرنــا ئەحكامێــن یاســایێن ناڤدەولەتــی یــە.
 -2پرنســیپێ بریــاردان ل ســەر مافێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ،
ژ هەمــوو گــەالن دگریــت و تنێ بــۆ گەلێــن ژێردەســتێ كۆلۆنیالیزمێ
نینە .
 -3بریــاردان ل ســەر مافــێ چارەنڤیســی بلندتــرە ژ پرنســیپێ
ســامەتییا هەرێامیــەىت.
 -4پرەنســیپێ ســامەتییا هەرێامیــەىت كــو وەك پاســاوەك بــۆ
رێگریــێ ژ جودابوونــێ دهێتــە بــكار ئینــان ،ل دووڤ بۆچوونــا
دادگەهــێ تنــێ بــۆ پەیوەندیێــن نێڤدەولــەىت یــە نــە بــۆ
پەیوەندیێــن ناڤــا دەولەتــێ و پشــكەك ژ گەلــێ وێ یــە.
 -5د شــیان دایــە د ناڤــا دەولەتــا فیــدرال دا ژ ئالییــەىك ڤــە
ســەربەخوەیى بێتــە راگەهانــدن و بێــى وەرگرتنــا رازیبوونــا
حكومەتــا فیــدرال ل ناڤەنــدى (مەركــەزى).
 -6دادگەهــێ بــاوەرى ب پرەنســیپێ جودابوونــا چارەســەرى -
عیالجــى ( )Secession Remedialئینــا دەمــێ ب هەڤــرا ژیــان د
دەولەتەكــێ دا قــەت و قــەت چێنەبیــت.
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پشكا دووێ

بنپێكرنێن دەســتوورێ هەردەمێ عێراقێ

(ماددەیــێ  ،140بڕینا (قوتكرنا) بۆدجەى ژ هەرێام كوردســتانێ ،نەفت و
غاز)
تــەوەرێ ئێكێ  :ماددەیى 140ێ
ل ڤێــرێ دێ رۆناهیــێ بەردەینــە ســەر روشــا دەڤەرێــن كوردســتانیێن دەرڤــەى
رێڤەبەرییــا هەرێمــێ ،هنــدى پەیوەنــدى ب دەســتوورى و كار و پێنگاڤێــن لیژنــا
بجهئینانــا ماددەیــێ 140ڤــە هــەى ژ رۆژا راگەهاندنــا دەســتوورى هەتــا ســاال
2012ێ ،ئــەو فاكتەرێــن بووینــە ئەگــەرێ هنــدێ كۆمیتەیــا ماددەیــێ 140
نەشــیاى كارێــن خــوە بكــەت ،ئەڤــە یــەك ژ گرنگرتیــن وان بنپێكرنــان بــوو یێــن ل ســەر
دەســتوورێ هەردەمــێ عێراقــێ هاتینــە كــرن و بووینــە ئەگــەر چ بهــا و رامانــەك بــۆ
هەڤپشــكییا راســت و دروســت ل عێراقــێ نەمینیــت.
 /1پێكئینانــا كۆمیتەیــا بجهئینانا ماددەیێ 140ێ دەســتوورى
• ئــەڤ كۆمیتــە یــە ب فەرمانــا ژمــارە ( )46ل 2006/8/9ێ ب ســەرۆكاتییا رێــزدار
(هاشــم الشــبىل) هاتەپێكئینــان ،پاشــر ب رێــزدار (رائــد فەهمــى) هاتــە گۆهارتــن،
نوونــەرێ حكومەتــا هەرێــا كوردســتانێ (د .محەمــەد ئیحســان) وەزیــرێ كاروبارێــن
دەڤەرێــن دەرڤــەى هەرێــا كوردســتانێ یــێ وى دەمــى و ســەرۆكێ پێشــرێ
دەســتەیا دەڤەرێــن كوردســتاىن بــوو ئەندامــێ ڤــێ كۆمیتەیــێ ،هەروەســان خاتــو
(نەرمیــن ئوســان) كــو وى دەمــى وەزیــرا ژینگەهــێ یــا عێراقــێ بــوو جێگرا ســەرۆكێ
كۆمیتەیــا بجهئینانــا ماددەیــێ 140ێ دەســتوورى بــوو و د هەمــان دەم دا ســەرۆكا
پشــكا دارایــى یــا وێ كۆمیتەیــێ بــوو.
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• پێكئینانــا كۆمیتەیــا بجهئینانــا ماددەیــێ  140د درێژییــا كارێ خــوە دا ()7
بریــار دەرێخســن )4( ،ژ وانــا ژبــۆ چارەســەركرنا ئاریشــەیا دەڤەرێــن ناكــۆىك
ل ســەر هــەى زۆر د گرنــگ بــوون .گرنگرتیــن بریارێــن ســەخمەرات ئاســاییكرنا
رەوشــا دەڤەرێــن كوردســتاىن یێــن دەرڤــەى هەرێمــێ دەركەتیــن و جڤاتــا وەزیرێــن
عێراقــێ ل رۆژا 2007/4/19ێ ب ژمــارە (ق  )6756/1/2پەســەند كریــن ئەڤــە
بــوون:
 )1زڤراندنەڤــا تەڤایــا وان فەرمانبــەران ئەوێــن د ناڤبــەرا  17تیرمەها
 9 - 1968نیســانا 2004ێ ژ كارێ وان هاتینــە دەرێخســن یــان
دووركــرن یــان ڤەگۆهاســن بــۆ جهــێ رەســەنێ وان یــان جهەكــێ
نێزیكــێ جهــێ وان.
 )2ئــەو خێزانێــن د ناڤبــەرا  17تیرمەهــا  9 - 1968نیســانا 2004ێ
دەڤەرێــن خــوە یێــن رەســەن هێالیــن یــان سیاســەتا رژێــا چوویــى
ئــەو نەچاركریــن ژ دەڤەرێــن خــوە كۆچبــەر بــن دێ زڤرنەڤــە
دەڤەرێــن خــوە یێــن رەســەن و دێ هێنــە قەرەبووكــرن.
 )3ئــەو خێزانێــن عەرەبێــن د ناڤبــەرا  17تیرمەها  9 - 1968نیســانا
2004ێ هاتینــە دەڤــەرێ دێ زڤرنەڤــە ســەر جهێــن خــوە یێــن
ژێهاتیــن و هێنــە قەرەبــوو كــرن.
 )4هلوەشــاندنا تەڤایــا گرێبەســتێن چاندنــێ یێــن ب مەرەمــا
گۆهرینــا ســەروبەرێ دیمۆگرافیــێ دەڤــەرێ هاتینــە گرێــدان و
زڤراندنەڤــاســەروبەرىبــۆقوناغــابــەرىگرێدانــاوانگرێبەســتان.
• پشــتى داوى هاتنا دەمێ دەســتووریێ بجهئینانا مادەیێ  140ل 2007/12/31ێ،
( )UNAMIبوویــە پشــكەك یــان ژى ئالیــێ ســیێ یــێ پشــكدار د چارەســەركرنا
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ئاریشــەیا وان دەڤــەرا د ناڤبــەرا بەغــدا و هەولێــرێ و ل دووڤ بریــارا جڤاتــا
ئاسایشــا ســەر ب نەتەوەیێــن هەڤگــرىت یــا ژمــارە ( )1770ســاال 2007ێ جڤاتــا
ئاسایشــێ كۆمیتەیــەك ب ســەرۆكاتییا (ســتاففان دیمســتورا) پێكئینــا و كار ل ســەر
ڤــێ دوســیەیێ كــر )UNAMI( .د كارى دا پشــتا خــوە ب ســێ بنەمایــان گــەرم
دكــر( ،تۆمــارا نفووســێ  -ســەرژمێرییا گشــتییا یــا ســاال 1957ێ ،بریارێــن جڤاتــا
ســەركردایەتییا شۆرشــا عێراقــێ یــا ژناڤچــووى ،ئۆفیســا كۆمیتەیــا كاروبارێــن باكــوور
یــا هەلوەشــیاى و ئەنجامێــن هلبژارتنێــن 2005ێ ) بەرهەمــێ كار و دووڤچوونێــن
كۆمیتەیــا ( )UNAMIســێ راپــۆرت بــوون جهــێ رەزامەندییــا ئالیێــن پەیوەندیــدار
بــوون.
• ل ســاال 2011ێ ســەرۆكێ كۆمیتەیــا بجهئینانــا ماددەیــێ  140هاتەگۆهارتــن و
(هــادى عامــرى) وەزیــرێ ڤەگۆهاســتنا عێراقــێ یــى پێشــر ئــەو ســەرۆكاتییە گرتــە
دەســت ،پشــتى ڤــێ گۆهارتنــێ هەمــوو كارێــن پێشــر هاتینــە ئەنجامــدان هاتنــە
گۆهارتــن و بــەرێ وان دا ئاقارەكــێ دى.

ئەركێن كۆمیتەیــا بجهئینانا ماددەیێ 140
قوناغا ئێكێ ئاساییكرن (التطبيع) ژ خالێن ژێرى دگریت 143/71 :عەرەىب
● راگۆهاســتى (كۆچپێكرى ،رسگۆنكرى و راگۆهاســتییان ڤەدگریت)
● عەرەبێن هاوردە
● زڤراندنەڤــا راگۆهاســتى كۆچپێكرییــان بــۆ ســەر جهێــن وان و زڤراندنەڤــا
عەرەبێــن هــاوردە بــۆ جهێــن ژێهاتیــن و قەرەبووكرنەڤــا هــەردو جوینــان ژ وى دراڤــى
یــێ بــۆ ماددەیــێ  140دهێتــە تەرخــان كــرن ،پێدڤــى بــوو  2میــار و  400ملیــۆن
دۆالر بــۆ هاتبانــە تەرخــان كــرن.
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● ژ ســاال 2006ێ هەتــا 2012ێ ب ئاوایــێ ژێــرى بۆدجەیــا تەرخانكــرى بــۆ
بجهئینانــا ماددەیــێ  140هاتییــە تەرخــان كــرن و هاتییــە دابــەش كــرن (لێكڤەكــرن)،
هەرچەنــدە ئــەڤ بۆدجــە یــە كێمــر بــوو ژ وى گۆژمــەى یــێ كــو پێدڤــى بــوو بــۆ قوناغا
ئاســاییكرنێ بێتــە تەرخــان كــرن ،ئەڤــە ژی ئەگــەرێ تەواونەكرنــا ڤــێ قوناغــێ بــوو:
کەرکووک:
 -1تەڤایــى ئــەو خێزانێــن كۆچپێكــرى یێــن نفــوس و كارتــا وانــا ئاهێــن خوارنــێ
هاتییــە زڤرانــدن بــۆ كەركووكــێ ( )89634خێزانــن.
 -2تەڤایــى ئــەو خێزانێــن عــەرەب یێــن نفــوس و كارتــا وانــا ئاهێــن خوارنــێ ژ
كەركووكــێ هاتییــە ڤەگۆهاســن بــۆ جهێــن وان یێــن پێشــر ژێهاتیــن ()25634
خێزانــن.
خانەقین:
 -1تەڤایــى ئــەو خێزانێــن كۆچپێكــرى یێــن نفــوس و كارتــا وانــا ئاهێــن خوارنــێ
هاتییــە زڤرانــدن بــۆ كەركووكــێ ( )89634خێزانــن.
 -2تەڤایــى ئــەو خێزانێــن عــەرەب یێــن نفــوس و كارتــا وانــا ئاهێــن خوارنــێ ژ
كەركووكــێ هاتییــە ڤەگۆهاســن بــۆ جهێــن وان یێــن پێشــر ژێهاتیــن ()25634
خێزانــن.
شنگال:
 -1كۆمــا خێزانێــن كۆچپێكــرى د ســنوورێ ئۆفیســا شــنگالێ (ئۆفیســا شــنگالێ
هەمــوو دەڤەرێــن كوردســتانیێن ســەر ب پارێزگەهــا مووســلێ ڤەدگریــت) یێــن
نفــوس و كارتــا وانــا ئاهێــن خوارنــێ هاتییــە زڤرانــدن بــۆ شــنگالێ گەهشــتە
( )91977خێزانــن.
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 -2كۆمــا خێزانێــن عەرەبێــن هــاوردە ل ســنوورێ ئۆفیســا شــنگالێ گەهشــتە
( )1386خێزانــان.
● گرێبەســتێن چاندنــێ  :ژ هلوەشــاندنا گرێبەســتێن كشــتوكاىل و هلوەشــاندنا

بریارێــن جڤاتــا ســەركردایەتییا شۆرشــێ (یــا رژێمــێ ) و كۆمــا بریارێــن كۆمیتەیــا

كاروبارێــن باكــوور (یــا هەلوەشــیاى)ڤە دەركەتیــن دگریــت.

● هنــدى پەیوەنــدى ب بریــارا ژمــارە ( )358ســاال  2011یــا ســەرۆكاتییا جڤاتــا

وەزیرێــن عێراقــێ د كۆمبوونــا ئاســاییا ژمــارە ( )47رۆژا  2011/9/27كۆمیتەیــا

مــاددێ  140راســپارد ب هەڤــكارى دگــەل ئەمیندارییــا گشــتییا جڤاتــا وەزیــران و هــەر
یــەك ژ وەزارەتێــن (بەرگــرى ،ناڤخوەیــى ،دارایــى ،چاندنــێ ،دەســتەكا داخوازێــن

مولكداریــێ ) راپۆرتەكــێ بەرهەڤكــەن و ب مەرەمــا یەكئالیكرنــا مــژارا ماددەیــێ
140ێ هەردەمــێ عێراقــێ پێشــكەىش جڤاتــا وەزیــران بكــەن .پشــتى ڤــێ بریــارا

چەندیــن كۆمبــوون ب مەرەمــا چارەســەركرنا ئاریشــە و پرســگرێكێن ئاماژەپێكــرى
هاتنەكــرن و راپۆرتــەكا تایبــەت ب ڤــێ مــژارێ هاتــە پێشــكەش كــرن بــۆ جڤاتــا
وەزیــران.

● هنــدى پەیوەنــدى ب بریــارا ژمــارە ( )358ســاال  2011یــا
ســەرۆكاتییا جڤاتــا وەزیرێــن عێراقــێ د كۆمبوونــا ئاســاییا ژمــارە
( )47رۆژا  2011/9/27كۆمیتەیــا مــاددێ  140راســپارد ب هەڤــكارى
دگــەل ئەمیندارییــا گشــتییا جڤاتــا وەزیــران و هــەر یــەك ژ وەزارەتێــن
(بەرگــرى ،ناڤخوەیــى ،دارایــى ،چاندنــێ ،دەســتەكا داخوازێــن
مولكداریــێ ) راپۆرتەكــێ بەرهەڤكــەن و ب مەرەمــا یەكئالیكرنــا مــژارا
ماددەیــێ 140ێ هەردەمــێ عێراقــێ پێشــكەىش جڤاتــا وەزیــران
بكــەن .پشــتى ڤــێ بریــارا چەندیــن كۆمبــوون ب مەرەمــا چارەســەركرنا
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ئاریشــە و پرســگرێكێن ئاماژەپێكــرى هاتنەكــرن و راپۆرتــەكا تایبــەت ب
ڤــێ مــژارێ هاتــە پێشــكەش كــرن بــۆ جڤاتــا وەزیــران.

ئەنجامێــن ڤێ راپۆرتێ ب ئاوایى ژێرى بوو:

● بریــارا ژمــارە  29ســاال  :2012ڤــێ بریــارا گشــت بریارێــن
كۆمیتەیــا كاروبارێــن باكــوور (یــا هلوەشــیاى) یێــن تایبــەت ب مافــێ
ســەرەدەریكرنێ دگــەل زەڤیێــن چاندنــێ یێــن خەلكەكــێ نــە عــەرەب
هلوەشــاندن و هەمــوو گرێبەســتێن چاندنــێ یێــن دگــەل وان هاتینــە
مۆركــرن هلوەشــاندن.
● بریــارا ژمــارە  30ســاال 2012ێ ئاراســتەى جڤاتــا وەزیــران هاتییەكــرن و
تێــدا داخــواز كریــە هەمــوو بریارێــن جڤاتــا ســەركردایەتییا شۆرشــێ
(یــا هلوەشــیاى) بدەنــە دەســت شــۆرایا دەولەتــێ دا ئــەو یاســایان بــۆ
دەرێخیــت.
أ .بریارێــن كۆمیتەیا كاروبارێن باكوور هاتنە هلوەشــاندن:
د روونشــتنا ئاســاییا چــوارێ ژ جڤاتــا وەزیرێــن عێراقــێ ئــەوا ل رۆژا
 2012/1/24هاتییــە گرێــدان بریــارا ژمــارە ( )29یــا ســاال  2012هاتــە راگەهانــدن
ئــەڤ بریــارە یــا تایبــەت بــوو ب هلوەشــاندنا تەڤایــى بریارێــن كۆمیتەیــا كاروبارێــن
باكــوور و ب نڤیســارا ژمــارە ( )3129یــا  2012/1/25یــا ئەمیندارییــا گشــتییا جڤاتــا
وەزیــران ب مەرەمــا بجهئینانــێ ناڤــەرۆكا وێ هاتــە هنارتــن بــۆ ئالیێــن پەیوەندیــدار.

ب .بریارێن جڤاتا ســەركردایەتییا شۆرشــێ (یا ژ ناڤچوویى):

● ل روونشــتنا ئاســاییا چــوارێ یــا جڤاتــا وەزیرێــن عێراقــێ ئــەوا ل رۆژا

 2012/1/24هاتییــە گرێــدان بریــارا ژمــارە ( )30ســاال  2012دەركــەت ،ئــەڤ بریــارە
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یــا تایبــەت بــوو ب راســپاردنا جڤاتــا نوونەرێــن عێراقــێ بــۆ هلوەشــاندنا بریارێــن
جڤاتــا ســەركردایەتییا شــۆرىش یــا ژناڤچوویــى ،جڤاتــا شــۆرایا دەولەتــێ هاتــە

راســپاردن دا پرۆژەیاســایەكا تایبــەت ب ڤــێ مــژارێ ئامــادە بكــەت .ئــەڤ بریــارە

ب نڤیســارا ژمــارە ( )3101یــا  2012/1/25یــا ئەمیندارییــا گشــتییا جڤاتــا وەزیرێــن
حكومەتــا عێراقــى هاتــە بژانــدن ل ســەر ئالیێــن پەیوەندیــار بــۆ كارێ پێدڤــێ .

 -ل بــەر رۆناهییــا ئەڤــا چوویــى شــیان ( )1,250,000دۆنــم زەڤیێــن چانــدێ بــۆ

خوەدیێــن وێ یێــن رەســەن بێنــە زڤرانــدن ،بەلــێ ژبــەر داوى نەهاتنــا مامەلەیێــن

یاســایێن ڤــان زەڤیــان ژ ئالیــێ حكومەتــا عێراقــێ ڤــە و ب ناڤتێدانــەكا سیاســی
ژ ئالیــێ وەزراەت و ســازیێن پەیوەندیــدار ڤــە هاتــە گیرووكــرن و نەهاتــە بجهئینــان و
هەتــا نهــا ژى خەلــى ب دووڤ چارەســەركرنا ڤــان ئاریشــەیێن مولكێــن خوەڤــە نــە و

نەهاتینــە چارەســەركرن.

 -3ڤەگۆهاســتنا هەمــوو وان فەرمانبــەران یێــن هاتینــە دەرێخســن و دووركــرن

یــان ڤەگۆهاســن بــۆ كارێــن وان یێــن پێشــر و دەڤەرێــن وان:

● وەك قوناغــا ئێكــێ ( )1626فەرمانبەرێــن ژ ڤــان دەڤــەران هاتینــە
ڤەگۆهاســن و دوور كــرن ب فەرمانێــن رەســمى هاتنەڤــە زڤرانــدن بــۆ
جهێــن وان.
● هژمــارا گشــتییا وان فەرمانبــەران یێــن پێدڤیــە بێنــە زڤرانــدن بــۆ
دەڤەرێــن كوردســتاىن ( )2262كەســە.
● ئەوێــن نڤیســارا ڤەگۆهاســتنا وان هاتییــە هنارتــن بــۆ جڤاتــا
وەزیرێــن عێراقــى دبنــە ( )1626كــەس.
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● ئەو فەرمانبەرێن فەرمانا ڤەگۆهاستنا وان دەركەىت ( )518فەرمانبەرن.
● فەرمانبەرێــن فایال وان یا ڤەگۆهاســتنێ ئامادە ( )634فەرمانبەرن.
ئــەڤ پرۆســە یــە ژى ب دروســتى نەهاتــە بجهئینــان ژبــەر كــو حكومەتــا ناڤەنــدى

(بەغــدا) رازى نەبــوو مووچەیێــن وان بــدەت ،بەلــى رازیبــوو ل دەڤەرێــن كوردســتانیێن

دەرڤــەى رێڤەبەرییــا هەرێــا كوردســتانێ كار بكــەن بەلــێ مووچەیێــن وان ژ بۆدجەیــا

هەرێمــێ بێنــەدان ،كۆمیتەیــا بلنــدا بجهئینانــا ماددەیــێ  140ل ســاال 2011ێ داخــواز ژ
جڤاتــا وەزیرێــن عێراقــى كریــە ب ڤــى كارى رابیــت.

 -4راســپاردەیێن تایبــەت ب گۆهرینێــن ژ بــەر ئەگەرێــن سیاســی د ســنوورێن
كارگێریێــن دەڤەرێــن ناكــۆىك ل ســەر هاتینــە كــرن:
كۆمیتەیــا بجهئینانــا ماددەیــێ 140ێ دەســتوورێ هەردەمــێ عێراقــى ل ســاال

2007ێ رەشنڤیســێ پــرۆژە یاســایەىك بەرهەڤكــر و ب دو نڤیســارێن (نهێنــى و

تایبــەت) هژمــار ( )362ل  2007/21/31و هژمــار ( )312ل  2011/6/16بــۆ ســەرۆك
كۆمــارێ عێراقــێ هنارتــن ،پاشــر ســەرۆك كۆمــارى ژى ب نڤیســارا ژمــارە ( )2379ل

رۆژا  2011/11/3ب مەرەمــا پەســەندكرنێ وەك پرۆژەیاســایەك بــۆ جڤاتــا وەزیرێــن
عێراقــێ هنــارت.

● كۆمیتــا بلنــدا بجهئینانــا ماددەیــێ 140ێ دەســتوورێ هەردەمــێ عێراقــێ

ل ســاال 2011ى داخــواز ژ جڤاتــا نوونەرێــن عێراقــێ كــر دانوســتاندنێ بكــەت و
بریــارێ ل ســەر پرۆژەیــێ پێشــنیازكریێ ســەرۆك كۆمــارێ عێراقــێ یــێ تایبــەت

ب وان گۆهرینــان یێــن ژبــەر ئەگەرێــن سیاســی ل دەڤەرێــن ناكــۆىك ل ســەر هاتینــە كرن

بكــەت ،بەلــێ هەتــا نهــا ب كریــار چ پێنــگاڤ بــۆ ڤــێ پرۆژەیاســایێ نەهاتینــە هاڤێــن.
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قۆناغا دووێ :ســەرژمێرى ل دەڤەرێن ناكۆىك لسەر

پێدڤــى بــوو پشــتى قوناغــا ئاســاییكرنێ ســەرژمێرى ل وان دەڤــەران بێتەكــرن و
بەرهەڤــى بــۆ قوناغــا ســیێ كــو راپــرىس یــە بێنەكــرن ،هــەژى یــە بێتەزانیــن ڤــێ
ســەرژمێریێ چ پەیوەنــدى ب ســەرژمێرییا گشــتییا تەڤایــى عێراقــێ ڤــە نینــە،
حكومەتــا عێراقــى ب مهانەیــا تەمــام نەبوونــا قوناغــا ئاســاییكرنێ چ پێنگاڤــەك
بــۆ ڤــێ ســەرژمێریێ نەهاڤێتییــە ،هەرچەنــدە قوناغــا ئاســاییكرنێ هەتــا ســاال
2012ێ پێنگاڤێــن بــاش بــەرەف پێــش هاڤێتبــوون ،د داوى راپۆرتــا كۆمیتەیــا بلنــدا
بجهئینانــا ماددەیــێ 140ێ دەســتوورێ هەردەمــێ عێراقــێ ل ســاال 2011ێ
داخــواز ژ ســەرۆكاتییا جڤاتــا وەزیرێــن عێراقــێ و ســەرۆكاتییا پەرلەمانــێ عێراقــێ
كربــوو:
أ -ســەرۆكاتییا جڤاتــا وەزیرێــن عێراقــێ و ســەرۆكاتییا پەرلەمانــێ عێراقــێ
بەرهەڤییــان بــۆ ئامادەكرنــا رەشنڤیســێ یاســایەىك بــۆ ئەنجامدانــا ســەرژمێریێ ل
كەركووكــێ و دەڤەرێــن ناكــۆىك ل ســەر هەیــى بكــەن و بۆدجەیــا پێدڤــى بــۆ ڤــى كارى
تەرخــان بكــەن.
ب -رێكێــن پێدڤــى بگرنــە بــەر بــۆ ئەنجامدانــا وێ ســەرژمێریێ و بجهئینانــا
ماددەیــێ 140ێ دەســتوورى و بەرهەڤییــان بــۆ كرنــا ڕێفرانــدۆم ل وان دەڤــەرا ن
بێنەكــرن.

قۆناغا سیێ:
 -١راپرســی (گشتپرسی  -ڕێفراندۆم)

ل داوییــا ســاال 2007ێ ب ناڤتێــدان و گرنگیپێدانــا ئەندامێــن كــورد د كۆمیتەیــا
بجهئینانــا (بنەجهكرنــا) مادەیــى 140ێ دەســتوورێ عێراقــێ ب هەڤــكارى دگــەل
كۆمۆســیۆنا بلنــدا هلبژارتنــان كارێــن پێدڤــى هاتنەكــرن بــۆ بەرهەڤییــان ب مەرەمــا
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بجهئینانــا راپرســیێ ل دەڤەرێــن دەرڤــەى ســنوورێ هەرێــا كوردســتانێ ،بەلــێ
ژبــەر ئەگەرێــن سیاســی ئــەڤ پرۆســەیە نەهاتــە بجهئینــان.
كۆمیتەیــا بلنــدا بجهئینانــا ماددەیــێ 140ێ دەســتوورێ هەردەمــێ عێراقــێ
ل ســاال 2011ێ داخــواز ژ ســەرۆكاتییا جڤاتــا وەزیرێــن عێراقــێ و جڤاتــا نوونەرێن
عێراقــێ كربــوو كــو پــرۆژە یاســایەكێ و رێكارێــن پێدڤــى بگرنــە بــەر بــۆ ئەنجامدانــا
راپرســیێ (رێفراندۆمــێ ) ل كەركووكــێ و دەڤەرێــن ناكــۆىك ل ســەر هــەى ،ئەڤــە ژى
بــۆ وێ چەنــدێ بــوو دا حــەز و ڤیانــا وى خەلــى بێتــە زانیــن ،بەلــێ هەتــا نهــا
ئــەڤ چەنــدە نەهاتییەكــرن.

 -٢ئاســتێ پێگیریكرنــا حكومەتێــن عێراقــێ یێــن ژ ســاال 2003ێڤە یەك
ل دووڤ یەك هاتین ب چارەســەركرنا ئاریشــەیا دەڤەرێن كوردســتاىن.
ئێك :حكومەتا ئەیاد عەالوى

د ڤــى ســەردەمى دا تنــێ فەرمانــا دیوانــا ســەرۆكاتییا وەزیــران ب هژمــار ()15
ل ســاال 2005ێ دەركــەت ئــەو ژى ژبــۆ پێكئینانــا كۆمیتەیــا بلنــدا ئاســاییكرنا
ســەروبەرێ (رەوشــا) كەركووكــێ و دەڤەرێــن كوردســتانیێن دیــر ،بەلــێ ژبەركــو
ژیــێ ڤــێ حكومەتــێ زۆر یــێ كــورت بــوو ،تنــێ كۆمیتەیــەك هاتــە دانــان بێــى كــو
نوونــەرێ كوردســتانێ تێــدا بیــت و بێــى كــو كارەكــێ بكــەت.
دو :حكومەتا ئیرباهیم جەعفەرى

ڤــێ حكومەتــێ تنــێ ئاســتەنگ ل بــەر بجهئینانــا ماددەیــێ 140ێ دەســتوورى
دروســت دكــرن ،هەروەســان مایتێكرنــا دەولەتێــن هەرێمــێ ژى ژ وان ئەگــەران بــوون یێن
نەهێــاى چ پێنگاڤــەك پێدڤــى بێتــە هاڤێــن ،تنــێ ماددەیــێ  58ژ یاســا بەروەختــا
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بڕێڤەبرنــا دەولەتــێ د قوناغــا ڤەگۆهاســتنێ دا د ماددەیــێ 140ێ دەســتوورێ
هەردەمــێ عێراقــێ دا هاتــە بنەجهكــرن.
ســێ  :سیاســەتا حكومەتا نورى مالىك یا ئێكێ 2010 - 2006

برگەیــا  22ژ بەرنامەیــێ حكومەتا نورى مالىك یێ ســاال 2006ێدا هاتییە:
حكومــەت دێ پێگیربیــت ب بجهئینانــا ماددەیــێ  140ژ دەســتوورى یــێ ل ســەر
بنواشــەیێ ماددەیــێ  58ژ یاســا بڕێڤەبرنــا دەولەتــێ بــۆ قوناغــا ڤەگۆهاســتنێ
هاتییــە دانــان و ســێ قوناغــان ب خــوە ڤــە دگریــت :ئاســاییكرن ،ســەرژمێرى و
راپرســی ل كەركووكــێ و دەڤەرێــن دى یێــن ناكــوىك ل ســەر هــەى .هەروەســان دەمــێ
حكومــەت دهێتــە پێكئینــان دێ رێكێــن پێدڤــى گریتــە بــەر دا وان قــەزا و ناحیەیێــن
د بنیــات دا ســەر ب كەركووكــێ ڤــە بــوون و ژێ هاتینــە ڤەقەتانــدن بێنەڤــە زڤرانــدن
بــۆ ســەر كەركووكــێ  .ئــەڤ قوناغــە دێ ل 2007/3/29ێ ب داوى هێــت و قوناغــا
ســەرژمێریێ دێ ل 2007/7/31ێ دەســپێكەت و داوى قوناغــا كــو راپرســییە دێ
ل 2007/11/15ێ هێتــە بجهئینــان.
چوار :سیاســەتا حكومەتا دووێ یا نورى مالىك 2014 - 2010

د برگەیــا ( )1ژ بەرنامەیــێ حكومەتــا هەڤپشــكییا نیشــتامىن یــا نــورى مالــى ل
2007/12/22ێ دا هاتییــە:
پاراســن و پێگیریكــرن ب دەســتوورێ عێراقــێ و كاركــرن ب وێ یــا دەســتوورى

بریــار ل ســەرداى ،د پاشــەرۆژێ دا هــەر هەمواركرنــەك د دەســتوورى دا ناهێتــە كــرن

هەكــە ل دووڤ ماددەیــێ ()142ێ دەســتوورى نەبیــت و هەمــوو مــاددە و برگەیێــن

وى بێــى هیــچ تایبەمتەندییــەك دێ هێنــە چەلەنگكــرن و دێ دووڤچــوون و چاڤدێــرى

169

ل ســەر كۆمیتەیێــن پێكهــاىت ل دووڤ دەســتوورى ب تایبــەت یێــن ماددەیــێ 140

هەبیــت ،دێ یاســا (قانــون) ژێــدەرێ ســەرەكیێ كارێــن حكومەتــێ بیــت و ناكــۆىك و
ئاریشــەیێن ماینــە ب رێڤــە دێ هــەر ل ســەر وى بنەمــاى ئانكــو بنەمایــێ یاســایى

هێنــە چارەســەر كــرن ،ل بــەر رۆناهییــا وى پرنســیپى كــو دەســتوور و بەرنامەیــێ

حكومــەىت بنەمایــێ خرڤەكــرن و هەڤپشــكییا هەمــوو ئالییانــە دڤێــت تەڤایــى هێزێــن
سیاســی و ئەندامێــن جڤاتــا وەزیــران پێگیریــى پــێ بكــەن.

رۆلــێ هــادى ئەلعامــرى وەك ســەرۆكێ كۆمیتەیــا بجهئینانــا ماددەیــى  140د

ســەردەمێ حكومەتــا دووێ یــا نــورى مالــى دا:

هــادى ئەلعامــرى هەمــوو ئــەو رێنامیێــن تایبــەت ب وان كەســان یێــن قەرەبوویــا

ماددەیــێ  140ژێ دگــرت گۆهارتــن ،مەرەمــا وى ژى ئــەو بــوو دا ئــەڤ رێنــاى یــە
ژ هەمــوو وان خێزانێــن هــاوردە بگریــت یێــن ژ باشــوور و ناڤینــێ عێراقــێ هاتیــن،

لەمــا ژى ل داوییــا  2011رێنامیێــن نــوو راگەهانــدن ،ل دووڤ وان رێنامییــان دێ
قەرەبووكــرن ژ هەمــوو وان زیانڤێكەتییــان گریــت یێــن د ناڤبــەرا 2003 - 1068ێ دا ژ

دەســتێ رژێــا بەعــى زیــان گەهشــتینێ و دێ ژ كەســێن (دەرێخســتى ژ كارى،
راگۆهاســتى ،كۆچپێكــرى و رسگۆنكــرى) گریــت و دێ ژ هەرێــا كوردســتانێ ژى
گریــت .ل دەســپێكا 2012ێ ل بــەر رۆناهییــا رێنامیێــن نــوو ل هەرســێ پارێزگەهێــن

هەرێــا كوردســتانێ دەســت ب رێڤەبرنــا مامەلەیێــن وەالتییــان هاتــە كــرن و
مامەلەیێــن كەســێن زیانڤێكەفتیێــن هەرێــا كوردســتانێ ژ ئالیــێ كۆمیتەیــا ماددەیــى

 140هاتنــە كــۆم كــرن و د ئەنجــام دا ل پارێزگەهــا هەولێــرێ ( )130000ســەد و ســیه

هــزار و ســلێامنیێ ( )250000دوســەدو پێنجــى هــزار و دهۆكــێ (  )139000ســەد و
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ســیه و نــەه هــزار مامەلــە كــو دبوونــە ( )519000مامەلــە .بەلــێ ژبــەر كــو نــورى مالكــی
ســەرۆك وەزیرێــن عێراقــێ یــێ وى دەمــى رازى نەبــوو قەرەبووكــرن ژ خەلكــێ هەرێــا

كوردســتانێ بگریــت و د نڤیســارەكا رەســمى دا راگەهانــد كــو ئــەڤ تاوانــە ل دهــۆك و
هەولێــر و ســلێامنیێ روونەداینــە ،ســەرۆكێ كۆمیتەیــا بجهئینانــا ماددەیــێ 140ژى

رێگــرى ل رێڤەچوونــا كۆمیتەیــا ماددەیــێ  140ل هەرێــا كوردســتانێ كــر.

 هــادى ئەلعامــرى ب بریــارەكا یەكئــاىل دەرگەهێــن تەڤایــى ئۆفیســێن كۆمیتەیــابجهئینانــا ماددەیــێ  140یێــن ل هەولێــرێ وەك (كۆمیتەیێــن ژمێریــارى،
هووربینــى ،داتــا و زانیــارى) گرتــن و كارمەندێــن وان ژ كارى دەرێخســن و گشــت
داتــا و زانیــارى و بــادەك ژى ڤەكێشــانەڤە بەغــدا.
 چ دەســتەالت بــۆ نوونەرێــن كــوردان د كۆمیتەیــا ماددەیــێ  140نەهێــان وتەڤایــى ئــەو بریارێــن پێشــر ب پێكهاتــن و ســازان ددان نەهێــان و وى خــوە كــرە
بریــاردەرێ ســەرەىك و ئێكانەیــێ كۆمیتەیــێ .
پێنج :سیاسەتا حكومەتا حەیدەر عەبادى :2018 - 2014
أ -د بەرنامەیــێ حكومەتــا حەیــدەر عەبــادى دا پێكهاتنــەك ب ناڤــێ
(بەلگەنامەیــا لهەڤهاتنــا سیاســیى د ناڤبــەرا گرۆپێــن ســیاىس دا) هەیــە ،د
برگەیــا  18یــا وێ پێكهاتنــێ دا هاتییــە( :ڤەدیتنــا چارەســەرییەكا گونجــاى
بــۆ ئاریشــەیا كەركووكــێ و تەڤایــى دەڤەرێــن ناكــۆىك ل ســەر هــەى ئــەو ژى د
چوارچووڤەیــێ ماددەیــێ 140ێ دەســتوورى دا ،ب ئاوایــەىك ئاشــتییا جڤــاىك
و پێكهاتنــا ناڤبــەرا شــێنیێن وان دەڤــەران د پاراســتى بــن) دەمــێ ســالەكێ بــۆ
بجهئینانــێ دەسنیشــان كربــوو.
ب -ل دووڤ وێ برگەیــێ ژ بەرنامەیــێ حكومەتــا حەیــدەر عەبــادى پێدڤــى
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بــوو د دەمــێ ســالەكێ دا كارێــن ماددەیــێ  140ب داوى هاتبــان ،بەلــێ چ
تشــتەك د ڤــى وارى دا نەهاتــە كــرن.
ت -هێرشــێن داعــش بــۆ ســەر دەڤەرێــن كوردســتانێ یێــن دەرڤــەى هەرێمــێ ل
ســاال 2014ێ بوونــە ئەگــەرێ مشــەختبوون و ئــاوارە بوونــا خەلكــێ وان دەڤــەران و
ئەنجامدانــا جینوســاید و كارێــن هۆڤانــە و دژى مرۆڤایەتیــێ و شــەر و وێرانكــرن و
ســۆتن و داگیركرنــا مــال و مولكــێ وەالتیێــن رەســەنێن وان دەڤــەران ب تایبــەت ژى
ل شــنگالێ و دەشــتا نەینــەوا.
پ -ســەرژنوو رەوش ل دەڤەرێــن كوردســتانێ یێــن دەرڤــەى هەرێمــێ هاتــە
گۆهارتــن ب تایبــەت پشــتى هێرشــێن حەشــدا شــەعبى و لەشــكەرێ عێراقــێ
د چوارچووڤەیــێ خیانەتكارییــا 16ى ئۆكتۆبــەرا 2017ێ دا و جــارەكا دى
خەلكــێ دەڤــەرێ مشــەخت و ئــاوارە بوونەڤــە و كارێــن هۆڤانــە و دژى مرۆڤایەتیــێ
بەرامبــەرى وى خەلــى هاتنــە كــرن و زێدەبــارى وێرانكــرن و ســۆتن و داگیركرنــا
مولــك و مالێــن خەلكــێ رەســەنێ دەڤــەرێ ،ب تایبــەت ژى ل دۆزخورماتــوو و
كەركووكــێ و دەڤەرێــن دیرتێــن كوردســتانێ .

تەوەرێ دووێ  :بڕینا پشــكا هەرێمێ ژ بۆدجەیا گشــتییا عێراقێ
دەمــێ هــەر دەولەتــەك ب تێگەهــێ نوویــێ دەولەتینیــێ دهێتــە ناســاندن
یــەك ژ پێگیریێــن هــەرە گرنگێــن وێ یێــن دەســتوورى ئــەوە :ژیانــەكا ســەرفراز بــۆ
گشــت وەالتییــان بێــى هیــچ جوداهییــەك دابیــن بكــەت ،ئەڤــە ژى ب رێــكا پەیداكرنــا
داهاتییەكــێ داراییــێ پێدڤــى بــۆ دابینكرنــا خەرجیێــن خــوە د چوارچووڤەیــێ
بۆدجەیــەكا گشــتى دا كــو دەســپێكا هەرســالەكا دارایــى ئــەو بۆدجــە یــە دهێتــە
بەرهەڤكــرن و دەســتەالتا یاســایى كــو نوونەراتییــا گــەىل و ژێــدەرێ دەســتەالت و
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یاســادانانێ یــە باوەریــێ ددەتــە وێ بۆدجەیــێ.
ژبەركــو ئــەو یەكەیێــن دەولەتــا فیــدرال ژێ پێكدهێــت (هەرێــم یــان ویالیــەت یــان
كانتــۆن) ژ ئالیــێ دارایــى ڤــە ســەربەخوەییا خــوە هەیــە ،لەومــا دڤێــت پشــكەك ژ
وێ بۆدجەیــا گشــتییا دەولەتــا فیــدرال بــۆ وان هەرێــان بێتــە تەرخــان كــرن ،ژ وێ
رۆژا دەســتوورێ كۆمــارا عێراقــێ یــێ 2005ێ كەتییــە د وارێ بجهئینانــێ دا
پێكهاتــن هاتییــە كــرن رێژەیــا  %17ژ خەرجیێــن فیعــى (خەرجیێن حوكمداریــێ) و %17
ژ كۆمــا خەرجیێــن فیعــى (خەرجیێــن كارپێكرنــێ و وەبــەر هێنانــێ ) ژ بۆدجەیــا
گشــتییا فیــدراىل یــا عێراقــێ بــۆ هەرێمــێ بێتــە تەرخــان كــرن ،ئەڤــە ژى پشــتى
بڕینــا خەرجیێــن ســەروەرى و ل دووڤ وێ بۆدجەیــا هاتییــە پەســەند كــرن دهێتــە
پەســەند كــرن .ســاالنە هەمــوو یاســایێن بۆدجەیــا گشــتییا فیــدرال ئامــاژە ب وێ
رێژەیــێ كریــە و وەزارەتــا داراییــا عێراقــێ پێگیــر كریــە ب مەزاختنــا وێ رێژەیێ ،بەلێ
حكومەتێــن عێراقــێ یێــن ژ ســاال 2005ێ ڤــە حوكمــدارى كــرى پێگیریێــن خــوە
یێــن دەســتوورى بنپێكرینــە و سیاســەتەكا ئابوورییــا دلــرەق و ل دووڤ بەرنامەكــێ
نەخشەبۆكێشــاى بەرامبــەرى خەلكــێ كوردســتانێ گرتیــە بــەر و مەرەمــا وان ژى
بێزاركرنــا خەلكــێ كوردســتانێ بــوو ئەڤــە ژى ب رێــكا:
 -1كێمكرنــا رێژەیــا تەرخانكــرى بــۆ هەرێــا كوردســتانێ یــا د باشــرین
رەوش دا ژ  %12 - 11دەربــاز نەبوویە.
 -2جوداكرنــا خەرجیێــن ســەروەرى ژ خەرجیێن گشــتى ژ پشــكا هەرێمێ،
زێدەروویــى د تەرخانكرنــا ڤــان خەرجییــان دا و زێدەكرنــا رەنــگ و جۆرێــن
ڤــان خەرجییــان ،ب ئاوایــەىك ل دووڤ برگەیــا (ب) ژ ماددەیــێ  13ژ یاســا
بۆدجەیــا گشــتییا فیــدرال ژمــارە  1ســاال 2006ێ ژمــارا وان خەرجیێــن
ل ســاال 2006ێ ب ( )16جۆرێــن خەرجییــان هاتبــوون دیــار كــرن .بەلــێ
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ب رەنگەكــێ بــەردەوام جۆرێــن وان خەرجییــان زێــدە دكــرن هەتــا ژمــارا
وان گەهشــتییە ( )33جۆرێــن خەرجیێــن ســەروەرى ،ئەڤــە زێدەبــارى
قــەر (دەیــن) و حەوالــە و قســتێن قــەران ژمــارا وان گەهشــتییە ()34ان ،ل
دووڤ برگەیــا دووێ ژ ماددەیــى  18یــێ یاســا بۆدجەیــا گشــتییا كۆمــارا
عێراقــێ یــا ســاال  2017ژمــارە ( )44ســاال 2017ێ.
 -3بــێ باهركرنــا گەلــێ كوردســتانێ ژ هێــزا ئابــوورى ،ب بڕینــا پشــكا
هەرێمــێ ژ بۆدجەیــا گشــتى ژ مەهــا شــباتا 2014ێ ڤــە( .ئەڤــە
د عەرەبیــدا نینــە).
 -4كێمكرنــا پشــكا هەرێمــێ یــا دەرمانــان ،د باشــرین رەوش دا - 60
 %65ژ پشــكا هەرێمــێ دهنارتــن ،ل دەســپێكا چریــا ئێكــێ 2016ێ
ڤــە ئــەو ژى كریــە .%30 - 25
 -5نــە مەزاختنــا پشــكا هەرێمــێ ژ خەرجیێــن ســەروەریێ ئەوێــن
هــەژى بــۆ هەرێمــى و یێــن هاتینــە تەرخــان كــرن بــۆ هــەر یــەك ژ
(وەزارەتــا بەرگریــێ (بەرەڤانیــێ ) كــو هێزێــن پێشــمەرگەى وەك پشــكەك
ژ سیســتەمێ بەرگرییــا عێراقــێ ژ موچەیێــن وان هاتینــە بــێ باهركــرن و
پرۆژەیێــن ســكر (ئاڤبەنــد) و مفایێــن گشــتى.
بڕینــی بڕینــا پشــكا هەرێــا كوردســتانێ ژ بۆدجەیــا گشــتییا عێراقــێ

بنپێكرنــەكا ئاشــكرا و بەرچاڤــا دەقێــن دەســتوورێ عێراقــێ یــە و بوویــە ئەگــەرێ
ب هەروەچوونــا پشــكەك زۆر ژ مافێــن ئابــوورى و جڤاكیێــن وەالتیێــن هەرێمــێ ئــەو
مافێــن دەســتوورێ عێراقــێ ب خــوە ئامــاژە پێكــرى ،ئــەڤ ســەرەدەرییا حكومەتــا
عێراقــێ بوویــە ئەگــەرێ ســەرەىك كــو خەلكــێ كوردســتانێ بــاوەرى ب مانــا خــوە
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د ناڤــا ســنوورێن عێراقــێ دا نەمینیــت ،ب تایبــەت ژى پشــتى كــو حكومەتێــن

عێراقــێ ســەركەفتى نەبووینــە د پرۆســەیا مفاوەرگرتنــێ ژ دەســتوورى بــۆ پاراســتنا
یەكێتییــا نشــتیامىن و گرەنتــی نەكرنــا مافێــن وەالتیێــن رەســەنێن عێراقــێ.

ئــەم دكاریــن گرنگرتیــن ئــەو بنپێكرنێــن دەســتوورى یێــن حكومەتێــن عێراقــێ ب
كــورىت د ڤــان خــاالن دا بــەر چــاڤ بكەیــن:
 -1ماددەیــێ ( :)5ژ دەســتوورى داكۆكیــێ ل ســەر ســەروەرییا یاســایێ
دكــەت ،حكومەتــا عێراقــێ پێگیرنەبوویــە ب بەندێــن یاســایا بۆدجەیــا
گشــتییا ســاال 2014ێ و ژ مەهــا شــباتا 2014ێ ڤــە پشــكا هەرێــا
كوردســتانێ ژ بۆدجەیــا عێراقــێ نەهنارتییــە و ئەڤــە ب خــوە بنپێكرنــا
دەســتوورى یــە ،ئەڤــە د دەمــەىك دا یــە بڕینــا بۆدجــەى بریــارەكا یەكئــاىل
یــا ســەرۆك وەزیــران بــوو.
 -2ماددەیــێ ( :)14حكومەتــا عێراقــێ ب بڕینــا مووچەیــێ فەرمانبەرێــن
هەرێــا كوردســتانێ و ژێــدەرێ ســەرەكیێ ژیارا وان جوداهى ئێخســتییە
د ناڤبــەرا وەالتیێــن هەرێــا كوردســتانێ و دەڤەرێــن دیرتێــن عێراقــێ دا،
هەرچەنــدە ئــەڤ مــاددە یــە دبێژیــت هەمــوو عێراقــى وەكهەڤــن و نابیــت
ژبــەر ئەگەرێــن رەگــەز و نــەژاد و نەتــەوە و ئایینــێ جوداهــى د ناڤبــەرا وان
دا بێتــە كــرن.
 -3ماددەیێــن ( 25و  )26تەكــەز دكــەن كــو (ئەركــێ حكومەتــا عێراقــێ
یــە ل دووڤ بنەمایێــن ئابووریێــن نــوو چاكســازیێ د ئابوورییــا
وەالىت دا بكــەت ب ئاوایــەىك ژ تــەڤ ژێــدەران بەرهەمــدار بیــت و
ژێدەرێــن داهــاىت هەمەرەنــگ بكــەت و ناڤتــێ دانــا كەرتــێ تایبــەت و
ســەرمایەگۆزاریێ و گەشــەپێدانێ بكــەت) ،دروســت بەروڤــاژى ڤــێ
چەنــدێ ب بڕینــا بۆدجەیــا هەرێــا كوردســتانێ حكومەتــا عێراقــێ
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زیــان گەهانــدە ئابوورییــا هەرێمــێ و رەوشــا بــازرگاىن ژ كار ئێخســت،
بــۆ زانیــن پرانییــا كارێــن بــازرگاىن ل هەرێمــێ پشــتگەرمێن قســتێن
مەهانــە بــوون ب تایبــەت پرۆژەیێــن ئاڤاكرنــێ و بانــكا و بــازار و
بــازرگاىن چ یێــن حكومەتــێ بــن یــان یێــن ســازیێن بــازرگاىن و
كەســان بــن.
نەدانــا قســتان و گیرووكرنــا وان بوونــە ئەگــەرى ژ كار كەتنــا ئالوگۆرێــن دراڤى و
د ئەنجــام دا پرۆژەیێــن ئاڤاكــرن و پێشــڤەبرنێ ژ كار كەتــن و بــازارێ كارى
هەرفــت ،ژبەركــو پرانییــا وەالتیێــن هەرێمــێ بــۆ ژیــارا خــوە پشــتگەرمێن
كارێ دەولەتــێ بــوون ،ئەڤــە ژى بــوو ئەگــەرێ دووركەتنــا ســەرمایەیێ
خوەیــى و بیــاىن ژ هەرێمــێ .
 -4برگەیــا یەكــێ ژ ماددەیــى ( )29و دووێ ژ ماددەیــێ ( )30حكومەتــێ
پێگیــر دكــەت ب ئەداكرنــا ئەركــێ خــوە بەرامبــەرى خێزانێ ،ژبەركــو خێزان
بنیاتــێ جڤــاىك یــە و د رێــكا خێــزاىن را بهــا و رەوشــتێن ئایینــى و وەالتینیێ
دهێنــە پاراســن ،د هەمــان دەم دا حكومــەت یــا پێگیركــرى ب پاراســتنا
دایكــێ و زارۆىك و پیــران و چاڤدێریكرنــا نفشــێ نــوو پێگەهشــتى و
گەنجــان و گەرەنتیكرنــا رەوشــەكا وەســان بــكارن شــیان و ئارەزوویێــن خــوە
پێشــڤە ببــەن ،هەروەســان دابینكرنــا داهاتەكــێ هــەژى بــۆ هــەر كەســەىك و
هــەر خێزانەكــێ د جڤاكــێ عێراقــێ دا و گرەنتیكرنــا جهەكــێ هــەژى بــۆ
ژیــن و ژیــارا وەالتییــان و مســووگەركرنا چاڤدێــری و بیمەیــا ســاخلەمیێ بۆ
هەمییــان ،ئــەڤ رەنگــە پێگیریكرنــە مافــێ هــەر كەســەىك و هەرخێزانــەىك
یــە ل ســەر حكومەتــێ ،حكومەتــا عێراقــێ ب بڕینــا بۆدجەیــا هەرێمــێ
ئــەڤ هەمــوو مافــە بنپێكرنــە و ئەنجامێــن نەرێنیێــن ژێــرى ب دووڤ خــوە
ڤــە ئیناینــە:
أ -ژبەركــو پرانییــا خەلكــێ هەرێمــێ پشــتگەرمێن كارێ گشــتى و
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مووچەیــێ دەولەتــێ نــە ،ب بڕینــا پشــكا هەرێمــێ ژ بۆدجەیــێ
عێراقــێ ژێــدەرێ قویتــێ رۆژانــە یــێ وى خەلــى هاتییــە بڕیــن،
ئەڤــەژى بنپێكرنــەكا ئاشــكرایا برگەیــا ئێكــێ یــە ژ ماددەیــێ ()30ێ
دەســتوورى كــو حكومــەت پێگیــر كریــە داهــات و جهــێ گونجــاى بــۆ
هەركەســەىك و هــەر خێزانەكــێ دابیــن بكــەت.
ب -بڕینــا پشــكا هەرێمــێ ژ بۆدجــەى بوویــە ئەگــەرێ چەندیــن
ئاریشــەیێن جڤــاىك وەك ژهەڤڤەقەتیــان و جودابوونــێ و كۆچبەربوونــا
ســەمیانێن خێزانــا و د هنــدەك رەوشــان دا گەهشــتیە خوەكوشــتنێ و
گرتنەبــەرا رێكێــن نەیاســایى ســەخمەرات پەیداكرنــا قویتــێ رۆژانــە.
ت -ژ ئەنجامــێ راوەســتیان و ژ كاركەتنــا پرۆژەیێــن بــازرگاىن و
كۆمپانیــان و ئالۆگۆرێــن دراڤــى رێــژا بێكاریــێ د نــاڤ ئەنــدام و
ســەمیانێن خێزانــان دا بلنــد بوویــە تایبــەت د ناڤبــەرا دەرچوویێــن
پەیامنگــەه و زانكۆیــان ،ل دووڤ ئامارێــن حكومەتــا هەرێمــێ ســاال
2014ێ رێژەیــا بێكاریــێ ژ  %7دەربــاز نەدبــوو لــێ ســاال 2017ێ
گەهشــتیە %15ێ .
پ -بــێ باهربوونــا كەســێن ئاســتەنگدار و بێــكار ژ بیمەیــا جڤــاىك و
ســاخلەمى كــو ئــەڤ دژى برگەیــا 2ی ژ ماددەیــێ ( )30دەســتوورێ
عێراقــێ یــە.
 -٥برگەیــا یەكــێ ژ ماددەیــێ ( :)31چاڤدێرییــا ســاخلەمى و
پویتەپێكــرن ب ســاخلەمییا گشــتى مافەكــێ دەســتوورى یــە و ڤــى
مــاددەى حكومــەت ب بنەجهكرنــا ڤــى مــاىف پێگیــر كریــە ،بەلــێ
حكومەتــا عێراقــێ ئــەڤ مافــە بنپێكریــە و ژ ئەنجامــێ بڕینــا پشــكا
هەرێــا كوردســتانێ ژ بۆدجەیــێ عێراقــێ و كێمكرنــا پشــكا هەرێمــى
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ژ دەرمانــان وەزارەتــا تەندروســتییا هەرێمــێ نەكارییــە پێدڤیێــن
نــوژدارى و دەرمانــان بــۆ خەلكــێ هەرێمــێ دابیــن بكەت .ئــەو دەرمانێن
ژ حكومەتــا عێراقــێ دگەهنــە هەرێمــێ د باشــرین رەوش دا تێــرا %65
یــا پێدڤییاتیێــن هەرێمــێ ناكــەن .ئەڤــە د دەمــەىك دایــە كــو هەرێمــێ
هەمبێــزا خــوە بــۆ 1,8ملیــۆن پەنابــەران ڤەكریــە و حەواندینــە ،د ڤــێ
رەوشــێ دا هەرێــم چاڤــەرێ بــوو پشــكا وێ بێتــە زێدەكــرن لــێ پشــتیێ
وێ یــێ ســاخلەمیێ هێــژ گرانــر لــێ هــات ،ل دووڤ ئامارێــن وەزارەتــا
تەندروســتییا هەرێمــێ د ناڤبــەرا چریــا ئێكــێ  - 2016حزیرانــا
2017ێ دا هەرێمــێ مەزاختیــێ چارەســەرى و نشــتەرگەرییان بــۆ
35هــزار ئــاوارە و مشــەخت و ئەندامێــن لەشــكەرێ عێراقــێ دابیــن
كریــە .ژ مەهــا چریــا ئێكــێ ســاال 2016ێ ڤــە حكومەتــا فیــدرال
پشــكا هەرێمــێ ژ دەرمانــان بــۆ  %30 - 25كێــم كریــە .ل ڤــێ داویــێ
نیشــانێن كارەســاتەكا مرۆڤایــەىت و ســاخلەمیێ دیــار بــوون دەمــێ
وەزیــرێ تەندروســتییا عێراقــێ ب نڤیســارەكا فەرمــى داخــواز ژ جڤاتــا
وەزیــران كــرى پشــكا هەرێمــێ یــا دەرمانــان ببڕیــت ،ئەڤــە د دەمــەىك
دا یــە كــو دراڤــێ بــۆ كرینــا دەرمانــان دهێتــە مەزاخــن ژ خەرجیێــن
حاكمەیێــن عێراقــێ نــە.
 -6ماددەیــێ ( :)32دەمــێ حكومەتــا عێراقــێ پشــكا هەرێــا
كوردســتانێ ژ بۆدجەیــا گشــتى بــڕى قەیرانــەكا ئابــوورى ل هەرێمــێ
دروســت كــر ب ڤــێ چەنــدێ پێگیریێــن خــوە یێــن دەســتوورى
بەرامبــەر كەســێن ئاســتەنگدار و خوەدیێــن پێداویســتیێن تایبــەت
بجــه نەئینــان و هەرێــم ناچــار بــوو موچەیێــن وان كێــم بكــەت و
نــەكارى پێدڤییاتیێــن زڤراندنەڤــا وان بــۆ نــاڤ جڤــاىك بەرهــەڤ
بكــەت ،ئەڤــە ب خــوە بنپێكرنــا مافــێ وێ تەخــا جڤــاىك بــوو.
 -7ماددەیــێ ( :)106هەرســێ برگەیێــن ڤــى مــاددەى تەكــەز ل ســەر
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دامەزراندنــا دەســتەیەكا تایبــەت بــۆ چاڤدێرییــا داهاتێــن فیــدراىل
دكــەن ،مــەرەم ژ ڤــێ دەســتەیێ ئــەوە دادپــەروەرى د ناڤبــەرا هەرێــان و
پارێزگەهێــن نــە ســەر ب هەرێــان ڤــە د لێكڤەكرنــا (دابەشــكرنا)
داهاتێــن فیــدراىل و دەیــن و هاریكارییــان دا هەبیــت (برگەیــا یەكــێ )،
هەروەســان ڤەكۆلیــن ل ســەر باشــرین ئاوایێــن بكارئینانــا ژێدەرێــن
دارایــى و لێكڤەكرنــا وان (برەگەیــا دووێ ) دا كــو بەرچاڤرۆهنــى و
دادپــەروەرى د تەرخانكرنــا پــارەى بــۆ حكومەتێــن هەرێــان و
پارێزگەهێــن نــە ســەر ب هەرێــان ل دووڤ برگەیێــن دیاركــرى هەبیــت
(برگەیــا ســیێ) .بەلــێ ئــەڤ مــاددە یــە هاتییــە پەكخســن و چ
یاســایەك بــۆ پێكئینانــا وێ دەســتەیێ نەدەركەتیــە.
 -8ژ ئەنجامــێ بڕینــا پشــكا هەرێمــێ ژ بۆدجــەى وەالتیێــن هەرێمــێ
ژ گەلــەك مافێــن خــوە یێــن دەســتوورى بــێ باهــر بووینــە وەك:
أ -ماددەیــێ ( )33مافــێ هەرتاكــەىك یــە د ژینگەهــەكا ســاخلەم
دا بژیــت (برگەیــا یەكــەم) ،ئەركــێ ســەر ملێــن دەولەتــێ یــە
هەمەرەنگییــا زیندییــان ل وێ ژینگەهــێ راگریــت وپارێزگاریــێ لــێ
بكــەت (برگەیــا دووێ ژ ماددەیــێ .)33
ب -ماددەیــێ ( )34تایبەتــە ب مافێ فێركرنێ و نەهێالنا نەخویندەواریێ
و هاندانــا ڤەكۆلینێــن زانســتى و چاڤدێركرنــا ســەركەتن و داهێنانــان و
هەمــوو رەنگێــن زیرەكیــێ .
ج -ماددەیــێ ( )36تایبەتــە ب مافــێ هەركەســەىك یێ وەرزشــكرنێ
(ســپۆرێ ) و دەولــەت پێگیــرە ب پشــتەڤانییا چاالكیێــن وەرزىش
(ســپۆرێ ) و دابینكرنــا پێدڤیێــن وێ .
د -ماددەیــێ ( )132تایبەتــە ب چاڤدێرییــا مافــێ خێزانێن شــەهیدان و
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گرتیێــن سیاســی و هەمــوو زیانڤێكەتیێــن دەســتێ رژێــا دكتاتــورا
بەعــى (برگەیــا یەكــەم ژ ماددەیــێ  ،)132مافــێ خێزانێــن شــەهیدان و
زیانڤێكەتیێــن كارێــن تیرۆرســتی بــۆ قەرەبووكرنــێ (برگەیــا دووێ ژ
ماددەیــێ .)132
تــەوەرێ ســیێ  :شكەســتا حكومەتــا ناڤیــن (مەلبەنــدى) د رێڤەبرنــا
بــادەكا نەفــت و گازێ دا
نەفتــێ و گازا رسوشــتى جهەكــێ گرنــگ د ئابوورییــا عێراقــێ دا هەیــە ،لەومــا
ژى دەســتوورێ هەردەمــێ ســاال 2005ێ هــەردو ماددەیێــن ( )111و ( )112بــۆ ڤــێ
مــژارێ تەرخــان كرینــە.
ماددەیــێ ( )111تەكــەز ل ســەر وێ چەنــدێ دكــەت كــو نەفــت و گاز مولكــێ
تەڤایــى خەلكــێ عێراقــێ یــە ل هەمــوو هەرێــم و پارێزگەهــان.
ماددەیــێ ( )112تایبەتــە ب مــژارا بەرهەئینــان و بــادەكا (دۆســیەیا) رێڤەبرنــا

نەفتــێ و گازێ ،ل دووڤ ڤــى مــاددەى دڤێــت حكومەتــا فیــدرال ب هەڤپشــى دگــەل

حكومەتێــن هەرێــان و پارێزگەهــان ب دادپــەروەرى و ل ســەر بنەمایــێ بەالڤەبوونــا
رێژەیــا شــێنییان (ئاكنجییــان) و پشــتگەرم ب پرەنســپیپێ هەڤپشــكییا د دەســتەالىت

دا ڤــى كــەرىت برێڤــە ببــەن كــو ب ســتوونەك ژ ســتوونێن ســەرەكیێن دەولەتــا فیــدرال
دهێتــە هژمارتــن.

بەلــێ ئــەڤ مــاددە یــە ب تایبــەت ژى بــرگا یەكــەم ژێ كــو داكۆكیــێ ل ســەر

هەڤپشــكییا د دەســتەالىت دا د ناڤبــەرا حكومەتــا فیــدرال و هەرێــان و پارێزگەهــان

دا دكــەت نەهاتییــە بجهئینــان ،ئەڤــە د زڤریتەڤــە بــۆ ســێ ئەگــەران:
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ئەگــەرێ یەكــێ  :عێراقــێ د ســەردەمێ رژێــا بەعــى دا یاســایەكا هەڤگــرىت

بــۆ نەفتــێ و گازێ نەبــوو ،پشــتى ســەرژنوو ئاڤاكرنــا عێراقــێ ل ســاال 2003ێ

حكومەتــا فیــدرال نەهێــا یاســایەك ل ســەر بنەمایێــن هەڤپشــكییا نیشــتامىن د
ناڤبــەرا دەســتەالتا ناڤەنــدى (ســەنرتال) و دەســتەالتا هەرێمــێ دا بێتــە دانــان.
ئەگــەرێ دووێ  :سیســتەمێ ئابووریــێ عێراقــێ بــەرى ســاال 2003ێ

سیســتەمەك ئاراســتەكرى بــوو ،ئانكــو ل ژێــر كۆنــرۆال سیســتەمەكێ حوكمداریــێ

توتالیتــار دا بــوو ،بەلــێ سیســتەمێ نــوو ل عێراقــێ پشــتى ســاال 2003ێ ل

ســەر بنەمایــێ ئابوورییــا ئــازاد و ڤەكــری بەرامبــەرى وەبەرهێنەرێــن بیــاىن هاتییــە

ئاڤاكــرن ،ئەڤــە ب خــوە دژهەڤییەكــە د ناڤبــەرا یاســایێن كەڤنێــن بــەرى ســاال
2003ێ و رەوشــا نــوو یــا پشــتى 2003ێ ،ئەڤــە ژى پێدڤــى ب دەركەتنــا یاســایەكا
نوویــا نەفــت و گازێ دكــەت.

ئەگــەرێ ســیێ  :ل دووڤ دەقــێ دەســتوورى یــێ دبێژیــت( :دڤێــت مــژارا نەفــت و

گازێ ب هەڤپشــى د ناڤبــەرا حكومەتــا ناڤەنــدى و حكومەتێــن هەرێــان و پارێزگەهــان
دا بێتــە برێڤەبــرن ،داهاتــێ نەفتــێ ژى ب ئاوایەكــێ دادپــەروەرى بێتــە لێكڤەكــرن و

پشــكا هەرێــان بێتــە گەرەنتیكــرن) .ئــەڤ مــژارە د یاســایێن كەڤنــدا نەبــوو لەومــا
پێدڤــى بــوو جهــێ وێ د یاســایێ نــوودا بێتەكــرن .بەلــێ حكومەتێــن یــەك ل دووڤ

یەكێــن عێراقــێ بوونــە ئاســتەنگ بەرامبــەرى دەركەتنــا یاســایەكا نــوو بــۆ نەفــت و
گازێ دەمــێ پرۆژەیاســایا نەفــت و گازێ ل 2007/7/4ێ هاتییــە پێشــكەش كــرن بــۆ

جڤاتــا نوونەرێــن عێراقــێ ،ئــەڤ پرۆژەیاســایا نــوو تەكــەز ل ســەر برگەیێــن چوویــى دكــر
هەروەســان ئەگەرێــن باوەریئینانــێ ب وى پرنســیپى یــێ دەســتەالتێ د رێڤەبــرن و

پێشــڤەبرنا كەرتــێ نەفــت و گازێ ددەتــە هەرێــان بەرچــاڤ دكــرن .هەروەســان پێشــر

ل 2007/2/26ێ حكومەتــا ناڤەنــدى ئــەڤ پرۆژەیاســایە پێشــكەىش جڤاتــا شــۆرا یــا
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دەولەتــێ كربــوو ،وێ ژى تنــێ دەســتەالتا راســتڤەكرن و ســەرژنوو دارشــتەنەڤا یاســاى
ژ ئالیــێ زمــاىن ڤــە هەیــە ،ئــەو ژى ب پەكخســتنا برگەیــا یەكــێ ژ ماددەیــێ ()112

رابوویــە یــێ كــو تەكەزیــێ ل ســەر پرەنســیپێ هەڤپشــكییەكا تــەواو د ناڤبــەرا حكومەتا
ناڤەنــدى و حكومەتــا هەرێمــێ دا د دەســتەالتداریێ دكەرتــێ نەفتــێ و غــازێ دكــەت.

د نهــا دا و پشــتى بۆرینــا  15ســاالن ل ســەر راگەهاندنــا دەســتوورێ هەردەمــێ

عێراقــێ ،هێــژ دەســتەالتدارییا عێراقــێ د ڤاالهییــەكا یاســایى دایــە ل دۆر كەرتــێ

نەفتــێ و گازێ ،ئەڤــە ژى ژ ئەگــەرێ خەمســارییا حكومەتێــن یــەك ل دووڤ یەكێــن
عێراقــێ یێــن باوەریــێ ب هەڤپشــكییا هەرێــا كوردســتاىن (كــو تاكــە هەرێمــە
ل عێراقــێ ) و رازى نابیــت یاســایەك فیــدراىل بێتــە دانــان ،ئەڤــە وێ چەنــدێ

دگەهینیــت كــو حكومەتێــن یــەك ل دووڤ یەكێــن عێراقــێ بەرپرســیارن ژ هــەر
ئاریشــەكا دهێتــە پێــش دەمــێ گرێبەســتان دگــەل كۆمپانیێــن بیــاىن مــۆر دكــەن و
ب هەمــوو كریارێــن دیــر یێــن پەیوەنــدى ب كەرتــێ نەفتــێ و گازێ ڤــە هــەى

ژبەركــو چ یاســایەك نینــە ســنوورەك بــۆ گرێبەســت و پێكهاتنێــن وان د كەرتــێ
نەفتــێ و گازێ دا دانیــت ،دەســتەالتا ناڤەنــدى ئــەڤ هەموویــە كریــە تنــێ ژبــەر

وێ چەنــدێ دا باوەریــێ ب مافــێ هەرێــا كوردســتانێ د پشــكداریێ د ڤــى
ســەرمایەیێ نشــتامىن دا نەئینیــت ،كــو ئەڤــە مافەكــێ رەوا یــێ خەلكــێ هەرێــا

كوردســتانێ یــە ل دووڤ بەلێنامەیــا مولكداریــێ كــو د هەمــان دەســتوورێ عێراقــێ
دا و ل ماددەیــێ ( )111تەكــەز ل ســەر كریــە.

182

پشكا سیێ

هەلســەنگاندنا بریارێن جڤاتــا نوونەرێن عێراقێ و بریارا
دادگەهــا بلندا فیدراىل دەربارەى ڕێفراندۆما ســەربەخوەییا گەلێ
كوردستانێ
تەوەرێ یەكێ  :هەلســەنگاندنا بریارا جڤاتا نوونەران

ل رۆژا  25ئەیلــووال 2017ێ گەلــێ كوردســتانێ ب پرانییــا هــەرە مەزنــا دەنــگان

ب رێژەیــا  %92ب (بەلــێ) دەنــگ بــۆ ســەربەخوەییا كوردســتانێ دا ،ژبــەر ئەنجامدانــا
ڕێفرانــدۆم ل رۆژا  27ئەیلــووال 2017ێ جڤاتــا نوونەرێــن عێراقــێ د كۆمبوونــەكا

ئاســایى دا بریــارا ژمــارە ( )23دەرێخســت ،ئــەو بریــار كۆمــەكا "راســپاردەیان" ب
خــوە ڤــە دگریــت و پەســنا ڕێفراندۆمــا كوردســتانێ ب "نەدەســتوورى" دكــەت و بــۆ
ڤــێ مەرەمــێ ئامــاژە ب ماددەیــێ یەكــێ ژ دەســتوورى دكــەت .زێدەبــارى ڤــێ
چەنــدێ چەنــد راســپاردەیێن دیــر ب خــوە ڤــە دگریــت.

ئەگــەر ب هــوورى لێنێرینەكــێ ل بریــارا جڤاتــا نوونەرێــن عێراقــێ بكەیــن

دێ بینیــن د ناڤەرۆكــێ خــوە دا یــا دوورنینــە ژ ئالیگریــێ (انحیــاز) ،نــە بریــارا

پەرلەمانــەىك یــە نوونەراتییــا وەالتەكــێ پێكهــاىت ژ چەنــد نەتــەوە و ئایینــان بكــەت و

خــوەدى سیســتەمەكێ فیدرالــی بیــت ،دگــەل ڤــێ چەنــدێ ژى بریــار ب مێشــكەكێ

شــۆڤێنیزمى و هــزرەكا بەرتەنــگ هاتییــە نڤیســین.

هەكــە ب بۆچوونــەك یاســایى و دەســتوورى بریــارا  27ئەیلوولــێ هەلســەنگینین

دێ بینیــن د هــەر (نــەه) برگەیێــن ماددەیــێ ()61ێ دەســتوورى ب چ ئاوایەكــێ ئاشــكرا و
نەئاشــكرا دەســتەالتا دەرێخســتنا بریــارێ نەدایــە جڤاتــا نوونــەران ،زێدەبــارى ڤــێ
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هەمیــێ جڤاتــا نوونــەران نكاریــت رسۆشــتێ یاســایى (الطبيعــة القانونيــة) یــان ژى
گۆانكاریێــن یاســایى (التكيــف القانــوين) بــۆ كاودانــەىك یــان كەتــوارەىك دەسنیشــان

بكــەت كــو پێشــر روودا بیــت و دەربــاز ببیــت .ئەڤــە لــێ نێرینــەكا گشــتى یــە بــۆ

بریــارا جڤاتــا نوونەرێــن عێراقــێ ،لــێ هەكــە راســپاردەیێن بریــارێ رشۆڤــە بكەیــن
دێ بینیــن ئــەو راســپاردە یــە بەروڤاژینــە دگــەل دەســتوورێ هەردەمــێ عێراقــێ

وەك د خالێــن ژێــرى دا دیاردبیــت:

یــەك :د خــاال (یەكــێ ) ژ ڤــێ بریــارێ دا هاتییــە (فەرمانــدارێ گشــتیێ هێزێــن

چەكــدار بێتــە نەچاركــرن هەمــوو رێــكان بــۆ پاراســتنا یەكپارچەییــا خاكــێ عێراقــێ

بگریتەبــەر) ئەڤــە ب ئاشــكراییى هلكرنــا رۆناهییــا كەســكە بــۆ بكارئینانــا هێــزا
لەشــكەرى دژى كوردســتانێ ،بوویەرێــن رۆژا 16ێ ئۆكتۆبــەرێ دەمــێ هێزێــن
لەشــكەرێ عێراقــێ و هێزێــن حەشــدا شــەعبى هێــرش ئینایــە ســەر كەركووكــێ و

دەڤەرێــن دى گرۆڤــێ ڤــێ چەندێنــە ،تنــێ ب هێرشــێ بــۆ ســەر دەڤەرێن كوردســتاىن

یێــن د دەســتوورێ عێراقــێ دا ب "دەڤەرێــن ناكــۆىك لســەر" هاتینــە ناڤكــرن
نەراوەســتیان ،بەلكــێ بــەرەف هەولێــرا پایتەختــێ هەرێمــێ و دەڤەرێــن دەوروبەرێــن
دهۆكــێ دەســت ب هێرشــان كــرن( ،ل باژێركــێ ئالتــوون كوپــرى و دەڤــەرا ســحێال
پێشــمەرگەیێن كوردســتانێ ب ئاوایەكــێ قارەمانانــە بەرســنگێ هێرشــا وان گــرت و
بــەرەف پــاش زڤراندنەڤــە) ،ب دروســتى ئــەڤ هێرشــە بەروڤــاژى یــە دگــەل (خــاال
أ /برگەیــا یەكــێ ژ ماددەیــێ نەهــێ ) یــێ دەســتوورێ هەردەمــێ عێراقــێ یــێ

بكارئینانــا هێــزا چەكــدارى بــۆ ســەركوتكرنا وەالتییــان قەدەغــە دكــەت.

دوو :د خــاال (دووێ ) ژ بریــارا جڤاتــا نوونەرێــن عێراقــێ دا هیــچ رێزگرتنــەك و

بهایــەك بــۆ پرنســیپێ ژ هەڤجوداكرنــا دەســتەالتان (مبــدا الفصــل بــن الســلطات)

كــو پرنســیپەكێ جیهــاىن یــە نەهاتییــە دانــان و دەســهەالتا یاســادانانێ (پەرلەمــاىن)
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جهــێ دەســهەالتا دادوەرى گرتیــە دەمــێ داخــواز دكــەت بەرپرســێن هەرێــا
كوردســتانێ بێنــە ســزادان ،ئەڤــە ژى زێدەگاڤــى یــە ل ســەر پرنســیپەكێ یاســایى

یــێ دبێژیــت چ تاوانباركــرن و ســزادانەك بێــى یاســا نابیــت(ال جرميــة و ال عقوبــة اال
بقانــون) هەوەســان ڕێفرانــدۆم ب "تــاوان" پەســند كــەت.

ســێ :خــاال (چــوارێ ) ژ بریــارا جڤاتــا نوونــەران داخــواز دكــەت :ســنوور ل بــەر

هەرێــا كوردســتانێ بێنەگرتــن و ئینانــا خــوارن و دەرمــان و پێدڤیێــن ژن و زارۆكان ب
كارێ (قەچــاخ) بێتــە هژمــار كــرن ،د راســتى دا دەمــێ پەرلەمانــەك بریــارێ ل ســەر

ڤەقەتانــدن و برســیكرنا گەلــێ وەالتــێ خــوە ددەت ئــەڤ بریــارە ژ تەڤایــا بنەمایێــن

مرۆڤایــەىت و ئایینــى و ئەخالقــى دوورە.

چــوار :جڤاتــا نوونەرێــن عێراقــێ د خــاال (حەفتــێ ) ژ بریــارێ داخــواز ژ

حكومەتــا ناڤەنــدى دكــەت كــو هوشــداریێ بدەتــە كۆنســلخانە و نوونەراتیێــن
وەالتێــن بیــاىن یێــن ئۆفیــس ل هەرێــا كوردســتانێ هەیــن ،دەرگەهــێ ئۆفیســێن
خــوە بگــرن و ڤەگۆهێزنــە دەرڤــەى هەرێــا كوردســتانێ ،ب ڤــێ بریــارێ جڤاتــا
نوونەرێــن عێراقــێ دیرۆكــەكا خــراب د كارێ دیپلۆماســی دا بــۆ خــوە توومــار كــر،

ژبەركــو ئــەڤ كریــارە یــا دوورە ژ تەڤایــا بنەمــا و پرنســیپێن دیپلۆماســی زێدەبــارى
وێ چەنــدێ كــو هەرێــا كوردســتانێ تەنــا تریــن دەڤــەرا عێراقــێ یــە ،و دەمــێ ئەڤ
ســتافێن دیپلۆماســی یێــن كۆنســلخانە و نوونەراتیێــن وەالتــان دهێنــە ڤەگۆهاســن
بــۆ دەرڤــەى هەرێمــێ ئەڤــە ژیانــا وان دئێخیتــە د مەترســیێ دا.

پێنــج :د برگەیــا (دەهــێ ) ژ ڤــێ بریــارێ جڤاتــا نوونــەران ژ حكومەتــا عێراقــێ

دخوازیــت (ئــاوارە و پەنابەرێــن ل هەرێــا كوردســتانێ نیشــتەجێبووین بزڤرینتەڤــە

جهێــن وان) ،ئەڤــە نیشــانا وێ چەنــدێ یــە هەكــە ئــەڤ كارە هاتــە كــرن دڤێــت
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ب زۆرى ئــەو بێنــە زڤرانــدن ،ئەڤــە د دەمــەىك دایــە وى خەلــى هەرێــا كوردســتانێ
وەك پەناگەهــەكا تەنــا و ئــارام بــۆ ژیانــا خــوە هەلبــژارىت یــە و ئــەڤ هەرێمــە

ب پەســەندا ســازیێن نێڤدەولــەىت و رێكخراوێــن جڤاكــێ ســڤیل جهەكــێ ئارامــە
بــۆ ژیانــێ و پەژراندنــا كەســێ بەرامبــەر پشــتى كــو حكومەتێــن یــەك ل دووڤ

یەكێــن عێراقــێ نەشــیاین ژیانــەكا ســەرفراز بــۆ وەالتیێــن دەڤەرێــن ژێــر دەســتەالتا

حكومەتــا ناڤەنــدى گەرەنتــى بكــەن ،وان كەســان ژ نەچــارى هــەوارا خــوە ئینایــە بــەر
هەرێــا كوردســتانێ ب تایبــەت ژى د وان دەمــان دا یێــن رێكخســتیێن تیرۆریســتى

وەك قاعیــدە و داعــش ل دەڤــەرێ ســەرهلداین و بووینــە مەتــرىس ل ســەر ژیانــا وى

خەلــى ،ئــەو بــوو ب هــزاران خێزانێــن عێراقــى كۆچبــەر بوونــە هەرێــا كوردســتانێ.
ب زۆرى زڤراندنەڤــا ڤــان كۆچبــەرا بــۆ وان پارێزگەهــان یێــن دكەڤنــە ژێــر كۆنــرۆال

حكومەتــا عێراقــێ بێــى كــو ژیانــەكا تەنــا و ئــارام بــۆ وان گەرەنتــى بكــەى بەروڤــاژى
یــە دگــەل بچووكرتیــن پرنســیپێن وەالتینیــێ و بنامایێــن مافــێ مرۆڤــى.

شــەش :د خــاال (ســێزدێ ) ژ ڤــێ بریــارێ دا جڤاتــا نوونەرێن عێراقــێ بچووكرتین
بنەمایێــن وەالتیبوونــێ بنپێدكــەت ،ب ئاشــكرایى ئــەڤ خالــە بەروڤــاژى یــە دگــەل
تەڤایــا مافێــن ســڤیل (مــەدەىن) و سیاســیی یێــن د ماددەیــێ (چواردە)یێ دەســتوورێ
هەردەمــێ عێراقــێ ئامــاژە پــێ هاتییــە كــرن ،دەمــێ هــەر دانوســتاندنەكێ دگــەل
ئالیــێ هەرێــا كوردســتانێ رەد دكــەت و دڤــێ خالــێ دا هەرێــا كوردســتانێ
ب (ئالیــێ كــوردى) نــاڤ دكــەت ،ئەڤــە زێدەگاڤــى یــە دگــەل لوژیكــێ پەیڤینــى دگــەل
هەرێــا كوردســتانێ ب ئاشــكرایى د ماددەیــێ ( )117یــێ دەســتوورى دا بــاوەرى
ب ڤــێ هەرێمــێ و دەســتەالتێن وێ د عێراقــا فیــدرال دا ئینایــە.
زێدەبــارى ئەڤــا چوویــى جڤاتــا نوونەرێــن عێراقــێ دەســتەالتەك دایــە خــوە

د بنیــات دا وێ ئــەو دەســتەالتە نینــە و ل دووڤ بنەمایــێ یاســایى (فاقــد الشــیء
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ال یعگیه)یــێ تشــتەك نــەى وى ئــەو دەســتەالتە نینــە بدەتــە یــێ دیــر ئانكــو بدەتــە
حكومەتــا عێراقــێ هەتــا ب ڤــان ســەرەدەرییان "بریــار" دژى هەرێــا كوردســتانێ

بدەرێخیــت ،چونــى ل دووڤ بریــارا دادگەهــا فیــدرال هژمــار  141/140ل  2018زۆر ب

ئاشــكرایى دیــار دكــەت كــو جڤاتــا نوونــەران دەســتەالتێ دەرێخســتنا (بریــار)ێ نینــە.

تەوەرێ دووێ  :هەلســەنگاندنا بریارا دادگەها بلندا فیدراىل
پشــتى كــو ل رۆژا  25ئەیلــووال 2017ێ ڕێفراندۆمــا ســەربەخوەیێ هاتییــە

ئەنجامــدان ،ڤــێ ڕێفرانــدۆم شــەرعییەت ژ خەلكــێ وەرگــرت ،شــەرعییەتەكا
پشــتگەرم ب حــەز و ڤیانــا گەلــەىك كــو داخــوازا مافــێ خــوە یــێ دەسنیشــانكرنا

چارەنڤیســا خــوە دكــەت ،ئــەو مافــێ تەڤایــى پەیامننامــە و راگەهاندنێــن نێڤدەولەىت

تەكــەز ل ســەر كــرى ،ئــەو بــوو هنــدەك خوەدیێــن هزرێــن بەرتەنــگ و شوڤێنیســت
وەك كارڤەدانــەك دژى ڕێفراندۆمــا خەلكــێ كوردســتانێ چــوار دۆز دژى ڕێفرانــدۆم

بەرامبــەرى دادوەرێ دادگەهــا بلنــدا فیــدرال بلنــد كــرن و د ئەنجــام دا دادگەهــا

بلنــدا فیــدرال حوكمێــن ژمــارە  89و  91و  92و  /93فیــدرال 2017/راگەهانــدن كــو
تێــدا هاتییــە:

(( فەرمانــا هەرێمــى ژمــارە  106ل 2017/6/9ێ كــو تایبەتــە ب دیاركرنــا

رۆژا ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم ل  2017/9/25ل هەرێــا كوردســتانێ و دەڤەرێــن
كوردســتانیێن دەرڤــەى هەرێــا كوردســتانێ ،ب مەرەمــا جودابوونــێ ژ عێراقــێ و

دامەزراندنــا دەولەتــەكا ســەربەخوە ل هەرێــا كوردســتانێ و دەڤەرێــن دیرتێــن

ڕێفرانــدۆم ژێ دگریــت ،چ پشــتەڤانییەكا دەســتوورى نینــە و بەروڤــاژى یــە دگــەل

ماددەیــێ یەكــێ ژ دەســتوورێ هەردەمــێ عێراقــێ )).
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هەروەســان د داوییــا حوكمــێ ئاماژەپێكریــێ دادگەهــا بلنــدا فیــدرال دا هاتییــە:
(ل ســەر ڤــى بنیــاىت بریــارا نەدەســتووریبوونا وێ ڕێفرانــدۆم هاتــە دان یــا ل هەرێام
كوردســتانێ و دەڤەرێــن دیرتێــن ڕێفرانــدۆم ژێگــرىت هاتییەكــرن و هلوەشــاندنا
دەرئەنجامێــن وێ ڕێفرانــدۆم ).
هەكــە بێــت و ل حوكمــێ دادگەهــا بلنــدا فیــدراىل بنێریــن و ب چاڤەكــێ یاســایى و
ل ســەر بنیاتــێ دەقێــن یاســایى وى حوكمــى رشۆڤــە بكەیــن ،دێ بینیــن ئــەو
حوكمــە یــێ پشــتگەرمە ب ماددەیــێ (یەكــێ ) دگــەل ماددەیــێ ( )109ژ دەســتوورێ
هەردەمــێ عێراقــێ و وەك ســەنەدەكێ قانــووىن بــۆ وى حوكمــى یــێ بریــار ل ســەر
داى ،بەلــێ دەمــێ ل وی ماددەیــێ دەســتوورى دنێریــن دێ بینیــن ئــەو مــاددە
یــە گرێدایــى ســەروەرییا عێراقــێ و یەكێتییــا خاكــێ عێراقــێ نــە ،ئانكــو دادگەهــا
فیــدرال ب ئاوایەكــێ نــە راســتەوخوە پشــتگەرمى ماددەیــێ یەكــێ و ماددەیــێ 109ێ
دەســتوورێ هەردەمــن ،ئەڤــە ژى زڤرینــە بــۆ تێگــەه و ناڤەرۆكــێ هــەردو ماددەیــان (ل
دووڤ دیتنــا ســەرۆك و ئەندامێــن دادگەهــا فیــدرال) كــو وێ چەنــدێ ب خــوە ڤــە
دگریــت كــو نابیــت خاكــێ عێراقــێ و ئــەو نەخشــەیێ هــەى بێتــە پارچــە كــرن ،بەلــى
ب ئاشــكرایى ئــەو مــاددە یــە نابێژیــت كــو جودابــوون ژ عێراقــێ یــان پارچــە پارچەكرنا
خاكــێ عێراقــێ یــان ڕێفرانــدۆم كارەكــێ قەدەغەیــە ،ب ڤــى رەنگــى دادگەهــا فیــدرال
پشــتگەرما تێگــەه و رامانــەكا بەرتەنــگ و چێكریــە (مفهــوم ضيــق و مصطنــع) بــۆ وان دو
مادەیێــن دەســتوورى یێــن وەك ســەنەدێن قانــوىن د دەرێخســتنا وى حوكمــى
دا ب كار ئیناینــە .ئــەو تێگــەه و رامانــە د هــەردو ماددەیێــن ئاماژەپێكــرى دا نەهاتینــە
بەلــى ئەڤــە د هــزرا ســەرۆك و ئەندامێــن دادگەهــا فیــدرال دا هاتییــە.
لەومــا ئەگــەر حوكمــێ دادگەهــا بلنــدا فیــدرال حوكمەكــێ داوى (بــات) نەبایــە،
د شــیان دا بــوو تانــە لــێ بێتــەدان ئــەو ژى ب وان ماددەیێــن دەســتوورى یێــن
دادگەهــێ پشــتا خــوە پــێ گــەرم كــرى كــو ب ئاشــكرایى ڕێفرانــدۆم قەدەغــە
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نەكریــە ،ئــەو رامــان تنــێ رشۆڤەكرنــەكا وان دو ماددەیــا نــە و چەنــد ماددەیەكێــن
دى یێــن رشۆڤەیێــن دیــر ب خــوە ڤــە دگــرن.
ژبــى ڤــێ چەنــدێ دیباجەیــێ دەســتوورێ عێراقــێ یــێ پشــت گــۆه ڤــە هاڤێتــى،
د ڤــێ دیباجەیــێ دا ئامــاژە ب وێ چەنــدێ كریــە كــو یەكپارچەییــا خاكــێ عێراقــێ
گرێدایــى بجهئینانــا دەســتوورێ هەردەمــێ عێراقــێ یــە ،ئەڤــە ژى یــا رۆهــن و
ئاشــكرایە كــو دەســتەالتدارێن بلندێــن عێراقــێ بــەردەوام خــوە ژ بجهئینانــا ماددەیێــن
دەســتوورى ڤەدزینــە ،وەك هەرێــا كوردســتانێ ب فەرمــى بــەرى ئەنجامدانــا
ڕێفرانــدۆم بیرئانینــەك یاســایى دایــە حكومەتــا ناڤەنــدى و تەڤایــى بالیۆزخانــە و
كۆنســلخانەیێن ل عێراقــێ و هەرێــا كوردســتانێ هەیــن كــو دەســتەالتدارێن فیــدرال
بنپێكــرن د بجهئینانــا ( )63ماددەیێــن دەســتوورێ هــەردەم دا كرینــە.
هەروەســان نابیــت ژ بیــر بكەیــن كــو ئــەڤ حوكمــە ل ژێــر فشــار و كارتێكرنێــن
سیاســیێن حكومەتــا فیــدراال وى دەمــى دا دەركەتیــە و لەزكــرن ب دەقــێ بریــارێ
ڤــە دیــارە ،هەروەســان داكــو دادگەهــا بلنــدا فیــدرال وەك دەســتەالتەكێ نەئالیگــر
مبینیــت و دادپــەروەرى د حوكمێــن وێ دا بــۆ هەمــوو كــەس ئالییــان بێــى جوداهــى و
ئالیگــرى هەبیــت دڤیــا خــوە ژ حوكمەكــێ ب ڤــى ئاوایــى دوور گرتبــا.

ئەنجام
د ئەڤــا چوویــى دا بــۆ مــە دیــار بــوو مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیــى مافەكــە
ژ هەمــوو گەلێــن بەلەنــگاز و تەپەســەر دگریــت یێــن مەرجێــن (گــەل)ى تێــدا هەبــن ،چ
ئــەو گەلــە د نهــا دا گەهشــتبیتە قوناغــا ســەربەخوەیێ د چوارچوڤەیــێ دەولەتــێ
دا یــان نــە ،هەروەســان هەرێمێــن دەولەتــا فیــدرال ژى مافــێ دەسنیشــانكرنا
چارەنڤیســیا خــوە ب ئاوایــێ جودابوونــێ ژ دەولەتــا دایــك هەیــە ،ئــەو ژى ئەگــەر
مەرجێــن (گــەل)ەىك تێــدا هەبــن ،گــەل دكاریــت ب ئاوایــەىك ئاشــتى كــو ڕێفرانــدۆم
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باشــرین ئــاوا یــە مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ خــوە بگریتــە بــەر ،ئەگــەر
ئاوایــێ ئاشــتى ئارمانجــا وى بجــه نەئینــا ئــەو دكاریــت پەنایــێ ببەتــە بــەر
هێــزێ و خەباتــا چەكــدارى بــۆ دەسنیشــانكرنا پاشــەرۆژا خــوە.
هەروەســان بــۆ مــە دیاربــوو كــو د نهــا دا مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیــى بوویە
یاســایەكێ بەرفەرمانــێ نێڤدەولــەىت ،بۆچوونــا راوێژكارییــا دادگەهــا نێڤدەولــەىت ل
 22تیرمەهــا 2010ێ یــا تایبــەت ب راگەهاندنــا ســەربەخوەییا كۆســۆڤا ژ ئالییــەىك
ڤــە ژ رسبســتانێ ل  17شــباتا 2008ێ پێشــینەیەكە ژ پێشــینەیێن نێڤدەولــەىت و ب
ســەركەتنەكا مــەزن بــۆ مــژارا مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیــى دهێتــە هژمــار كــرن،
ڤــێ پێشــینەیێ بــاوەرى ب وێ راســتیێ ئینایــە كــو راگەهاندنــا ســەربەخوەیێ
تنــێ ژ ئالییــەىك ڤــە بنپێكرنــا یاســایێن نێڤدەولــەىت نینــە و بریــاردان ل ســەر مافــێ
دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ مافــێ هــەر گەلــەىك یــە و نــە تنــێ ژ وان گــەالن دگریــت
یێــن ل ژێــر حوكمدارییــا كۆلۆنیالیزمــێ دژیــن ،هەروەســان بریــاردان ل ســەر مافــێ
دەسنیشــانكرنا چارەنڤیىس وەك پرنســیپ مەزنرتە ژ پرەنســیپێ پاراســتنا ســامەتییا
هەرێامیــەىت (ئەقلیمــى) و پرنســیپێ پاراســتنا ســامەتییا هەرێامیــەىت كــو وەك
پاســاوەك بــۆ رێگریــێ ژ جودابوونــێ دهێتــە بــكار ئینــان ل دووڤ رایــا (بۆچوونــا)
دادگەهــا نێڤدەولــەىت تنــێ بــۆ پەیوەندیێــن ناڤدەولەتانــە نەبــوو پەیوەندیێــن ناڤــا
دەولەتــێ و پشــكەكێ ژ وەالتیێــن وێ  .د شــیان دایــە دەولەتــا ســەربەخوە تنــێ
ژ ئالییــەىك ڤــە بێتەراگەهانــدن و بێــى رازیبوونــا حكومەتــا فیــدرال ل پایتەختــى،
دەمــێ بهەڤــرا ژیــان قــەت و قــەت چێنەبیــت (مســتحیل) بیــت دادگەهــێ بــاوەرى
ب پرنســیپێ جودابوونــا چارەســەرى  -عیالجــى ( )Secession Remedialئینایــە.
هنــدى پەیوەنــدى ب دەســتوورى ڤــە هەى مــە دیــت ماددەیێ 140ێ دەســتوورێ
هەردەمــێ عێراقــێ یــەك ژ وان ماددەیــان بــوو یێــن بــۆ چارەســەركرنا ئاریشــەیا
دەڤەرێــن كوردســتاىن یێــن دەرڤــەى هەرێمــێ هاتینــە دانــان و بەرپرســیارییا
قوناغێــن ڤــێ چارەســەرییا كــو ئاســاییكرن و ســەرژمێری و راپرســی ڤەدگــرت
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دكەڤتــە ســەر ملێــن حكومەتــا فیــدرال .هەرچەنــدە دەســت ب قوناغــا یەكــێ هاتبــوو
كــرن كــو قوناغــا ئاســاییكرنێ و چارەكرنــا ب عەرەبكرنــێ و گۆهرینــا دیمۆگــراىف و
گۆهرینــا ســنوورێن كارگێــرى (رێڤەبرنــێ ) یێــن دەڤەرێــن كوردســتاىن و زڤراندنەڤــا
ئاوارەیــان بــۆ ســەر جــه و وارێــن وان ب خــوە ڤەدگــرت ،بەلــێ ب بریــارەكا سیاســیى
كارێــن كۆمیتەیــا بجهئینانــا مادەیــێ  140پەكخســن ،زێدەبــارى ڤــێ چەنــدێ
پشــتى  16ئۆكتۆبــەرا 2017ێ كریــارا ب عەرەبكرنــێ و ئاوارەكرنــا وەالتیێــن كــورد
ژ دەڤەرێــن كوردســتانێ دەســپێكرەڤە و ســەر ژ نــوو پشــتى  16ئۆكتۆبــەرێ دەســت
ب عەرەبكرنــێ و داگیركرنــا زەڤیێــن چاندنــێ یێــن خەلكــێ رەســەنێ دەڤــەرێ و
داگیركرنەڤــا وان دەڤــەران ژ ئالیــێ هێزێــن لەشــكەرێ عێراقــێ و حەشــدا شــەعبى.
ژبــى ڤــان بنپێكرنــان ژ ســاال 2014ێ ڤــە پشــكا هەرێــا كوردســتانێ ژ بۆدجەیــا
گشــتییا عێراقــێ ب بریــارەكا سیاســی هاتییــە بڕیــن و دوورپێــچ و فشــارا سیاســی ل
ســەرخەلكێ كوردســتانێ داناینــە .د هەمــان دەم دا حكومەتــا فیــدرال چ بنیاتــەك بــۆ
بهەڤــرا ژیانــێ و ئارامیــێ و ئاڤاكرنــا وەالىت نەداناینــە ،ئــەڤ بنیاتــە ژ لێكەڤەكرنــەكا
دادپەروەرانــە یــا داهــات و ســامانێ وەالىت پێكدهێــت كــو هەتــا نهــا حكومەتــا عێراقێ
چ بزاڤــەك بــۆ دانانــا ڤــى بنیــاىت نەكریــە ب تایبــەت ژى د مــژارا نەفــت و گازێ دا كــو
پشــكدارییا هەرێــان و پارێزگەهــان دگــەل حكومەتــا فیــدرال دەســت نیشــان بكــەت.
ئەگــەر پێداچــوون و ڤەكۆلینەكــێ ل ســەر هــەردو بریارێــن جڤاتــا نوونــەران و
دادگەهــا بلنــدا فیــدرال دەربــارەى ڕێفراندۆمــا هەرێــا كوردســتانێ بكەیــن دێ
دیــار بیــت كــو ڤاالهــى و شاشــیێن یاســایى تێــدا هەنــە ،ئەگــەر ســازییەك هەبیــت
تانەیــێ ل ڤــان دو بریــاران بــدەت د شــیان دایــە هــەردو بریــار ژبــەر وان ئاســتەنگ و
ڤاالهــى و گرێكێــن تێــدا هەیــن بێنــە هلوەشــاندن ،ژبــى هنــدێ ئالیگــرى (انحیــاز) د
ڤــان دو بریــاران دا یــا بەرچاڤــە ،ئانكــو هــەردو ســازیێن ئــەڤ بریــارە دایــن ئالیگرێــن
دەســتەالتا ناڤەنــدێ بــوون و د ســەرەدەرییا خــوە دا دگــەل مــژارا ڕێفراندۆمــا
ســەربەخوەییا كوردســتانێ كەتینــە ژێــر بانــدۆرا وێ دەســتەالتێ.
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د دەقــێ داخۆیانییــا (بەیاننامەیا) داویێ یا كۆنگرەیێ
ئۆپۆزیســۆنا عێراقى ل لەندەن
2002/12/17

كۆنگرەیــێ ئۆپۆزیســۆنا عێراقــى ئــەوێ ل رۆژا ســێ شــەمبى  15كانوونــا
یەكــێ  2002ل لەنــدەن داوى ب كارێــن خــوە ئینــاى ،بریــار ل ســەر بەلگەنامەیــەكا
(دیكیۆمێنتــەكا) ژ  10بەرپــەران پێكهــاىت دا ل ژێــر ناڤــێ (بەیاننامەیــا سیاســییا
كۆنگرەیــێ ئۆپۆزیســۆنا عێراقــى) ئەڤــە ژى دەقــێ وێ بەیاننامەیــێ یــە:
ب ناڤــێ خودایێ مەزن و میهرەبان
بەیاننامەیا سیاســییا كۆنگرەیێ ئۆپۆزیســۆنا عێراقى
 15 - 14كانوونا یەكێ  -دیســەمبەر 2002
دەمــێ پــر ژ ســێ دەهســالییانە عێــراق د دژوارتریــن قوناغێــن دیــرۆكا خوەیــا
هەڤچــەرخ دا دژیــت ،ئــەڤ كاودانــێ هنــدە دژوار بەرهەمــێ دەســتەالتا دكتاتــۆرا
خوەســەپێنا شــۆفێنیزما و تائیفــى یــە یــێ ب ســتەم و زۆردارییــا بەرامبــەر خەلكــێ
ڤــى وەالىت و زێدەگاڤــى و ســەركێىش و شــەڕێن ل هنــدرێ وەالىت و دەرڤــە كریــن
ئــەڤ هەمــوو كارەســاتە ئەنجــام دایــن و عێــراق د دژوارتریــن قوناغێــن خــوە دا
دەربــاز دبیــت.
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ب درێژییــا ڤــى دەمــى گەلــێ عێراقــێ بــەردەوام بوویە د خەبــات و تێكوشــینا خوە

دا ،زنجیــرەكا بزاڤێــن وێرەكانــە كرینــە دا ژ ڤــێ رەوشــا هنــدە دژوار رزگار ببیت ،هێزێن
لەشــكەریێن عێراقــێ ،هێزێــن سیاســی و ملــى ب تەڤایــى جویــن و تــەخ و پێكهاتێــن
نەتەوەیــى ئایینــى و مەزهــەىب و یەكەیێــن چەكدارێــن ســەر ب ئۆپرزیســیۆنێ ڤــە
پشــكدارى د ڤــان بــزاڤ و بەرخوەدانــان دا كریــە ،ســەرهلدانا مەزنــا ئــادارا 1991ێ

ب پشــكدارییا كــورد و عــەرەب و توركــان و ئاشــوورى و شــیعە و ســوننەیان هاتــە

كــرن ،نێزیــك بــوو دەســتەالتا رژێمــێ ســەروبنكەت و ب یەكجــارى ژنــاڤ ببــەت و
بــەرێ وێ بدەنــە جهــێ وێ یــێ دروســت ل ســەر گویفانكێــن دیرۆكــێ ،بەلــێ

ســەرەراى قوربانیێــن مەزنێــن عێراقییــان دایــن ،كاودانەكــێ ل دەرڤــەى حــەز و ڤیانــا
خەلكــێ عێراقــى هاتــە پێــش و نەهێــان هیڤــى و ئومێدێــن وان ب جــه بینــن و دەســت
ب ئاڤاكرنــا وەالتــێ خــوە ل ســەر بنەمایێــن دیمۆكــراىس و وەكهەڤــى و ئاشــتییانە

بكــەن.

ئەڤــرۆ ســەرژنوو هنــدەك دەلیڤەیێــن نێڤدەولــەىت یێــن هاریــكار بــۆ ژناڤربنــا ڤــێ

رژێمــێ و ئەنجامدانــا گۆرانكارییــان دهێنــە پێــش و پشــتگەرمن ب باوەرییــەكا موكــم
ســەخمەرات ب دەســتڤەئینانا دەســكەفتێن نیشــتامىن و پرۆســەیا گۆرانكاریــێ كــو
د بەرژەوەندییــا ڤــى خەلــى دا بیــت و بەرژەوەندیێــن رەوایێــن وەالتێــن هەڤســوو

(جیــران) و عــەرەىب و ئیســامى و جڤاكــێ نێڤدەولــەىت بەرچــاڤ بێنــە وەرگرتــن.

بــۆ ڤــێ مەرەمــێ كۆنگرەیــێ ئۆپۆزیســیۆنا عێراقــێ كــو پرانییــا هێــز و ئــاىل و

كەســایەتیێن ئۆپۆزیســۆنا نیشــتیامىن ب خــوە ڤەدگریــت ل ژێــر دروشــمێ
(ســەخمەرات رزگاركرنــا عێراقــێ و دەســتڤەئینانا دیمۆكراســیێ ) ناڤبــەرا 15 - 14

دیســەمبەرێ  -كانوونــا یەكــێ ل لەنــدەن هاتەگرێــدان ،تەكەزیــێ ل ســەر پرنســیپ و

راگەهاندنێــن كۆنگــرەی و كۆمبوونێــن چوویــى دكــەت وەك كۆنگرەیــێ ســەالحەدین
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1992ێ و گۆتــارا سیاســییا شــاندێ ئۆپۆزیســیۆنا عێراقــى ل واشــننت ل تەبــاخ/

ئاگوســتس 2002ێ دكــەت.

ژ ڤێ روانگەیێ ڤە كۆنگرەى بریار و راســپاردەیێن ژێرى
راگەهاندن:
 -1رۆلێ ئۆپۆزیســیۆنا عێراقى د پرۆســەیا گۆرانكاریێ دا:

ئامادەبوویێــن كۆنگــرەى بــاوەرى ب وێ چەنــدێ ئینایــە كــو دڤێــت د پرۆســەیا

گۆرانكاریێــن چاڤەرێكــرى دا رۆلــێ ئۆپۆزیســیۆنا عێراقــى ب هەمــوو پێــل و رێكخســتى و

پێكهاتێــن جــودا یێــن خەلكــێ مەڤــە و ل تەڤایــا جیۆگرافیــا عێراقــێ رۆلــەك ســەرەىك
بیــت ب رەنگــەىك دگــەل رسوشــتێ مەیــداىن و شــیانێن وان بگۆنجیــت.
 -2پاشــەرۆژا عێراقێ و دیموكراسیێ:

عێــراق (بــۆ تەڤایــى عێراقییان)دەولەتــەك دیمۆكــراىس پەرلەمــاىن فرەرەنگــى

فیــدراىل یــە ،ل ژێــر رۆناهییــا چەمكێــن مرۆڤایــەىت و شارســتاىن و وەالتیبوونــێ و

دێ عێراقــەكا ئاڤاكــری بیــت ل ســەر بنەمایێــن جوداهینەكرنــێ د ناڤبــەرا
ئاییــن و مەزهــەب و رەگــەزان دا .كۆنگــرە تەكەزیــێ ل ســەر دانانــا دەســتوورەكێ
هــەردەم بــۆ وەالىت دكــەت ،دەســتوورەك هەمــوو پێكهاتێــن وەالىت ل بەرچــاڤ وەرگریــت و

دەســتەالتێن یاســادانانێ و بجهئینانــێ و دادوەریــێ ژ هــەڤ چــودا كــەت و پێگیــر
بیــت ب ســەروەرییا یاســا و مافــێ مرۆڤــى و ئازادیێــن گشــتى و تایبــەت و رێــزێ ل

تەڤایــى ســازیێن جڤاكــێ ســڤیل بگریــت.
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 -3ئیســام ئایینێ دەولەتێ یە:

ئایینــێ ئیســامێ ژ بنەمایێــن نەلڤێــن دەولەتــا عێراقــێ یــە ،شــەریعەتێ

ئیســامێ ژ بنەمایێــن ســەرەكەیێن یاســادانانێ یــە ،هەروەســان كۆنگــرە تەكــەز
ل ســەر پێگیریكرنــێ ب بهــا و بنەمایێــن پیرۆزێــن ئایینــێ ئیســامێ دكــەت،
زێدەبــارى ل بەرچاڤوەرگرتنــا بەرنامــە و رێنامیێــن ئایینــێ ئیســامێ د كولتــوور و

راگەهانــدن (مەدیــا) و پرۆگرامێــن پەروەردەیــى دا ،دگــەل رێزگرتنــێ ل ســەرجەم

ئایینێــن ئاســاىن و بیروباوەرێــن دیــر.
 -4دەولەتا یاسایێ:

پشــكدارێن كۆنگــرەى ل ســەر وێ چەنــدێ یەكدەنــگ بــوون كــو نابیــت جهــێ

ئاژاوەگێرانــێ و تۆلەســتاندنێ ل عێراقــا داهــاىت هەبیــت و نابیــت رێكــێ بدەنــە

هــەر رەنگەكــێ دى یــێ بنپێكرنــێ و كارێــن نەیاســایى یــێ بڤێــت جهــێ خــوە ل
عێراقــێ بكــەت و دڤێــت دادوەرى و یاســایێن ناڤخوەیــى و نێڤدەولــەىت ئامــرازێ

ســەرەكیێ چارەســەركرنا هــەر ئاریشــە و پرســگرێكەكێ بیــت و ڤەكۆلیــن ل تەڤایــا
وان بنپێكرنــان بێنەكــرن یێــن پێشــر ل ســەر مافــێ خەلكــەىك هاتینــە كــرن وەك
دەستبســەرداگرتنا مــاف و مولــكان و تاوانێــن ئاســایى و سیاســی و ئــەو تاوانێــن

بەلگــە و دیكیۆمێــن ڤەبــر ل ســەر هەیــن وەك تاوانێــن قركرنــا رەگــەزى و جینۆســاید و

تاوانێــن شــەرى.

 -5بریارا سیاسی:

كۆنگــرەى تەكــەز ل ســەر پشــكداریكرنا تەڤایــا پێكهاتێــن گەلێــن عێراقــێ د دارێتنــا
بریــارا ســیاىس دا كــر ،ب عــەرەب و كــورد و توركــان و ئاشــوورى و كلــدان و یێــن
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دیــر و موســلامنێن ســوننە و شــیعە و مەســیحى (كریســتیان) و ئێــزدى و ئاینێــن
دیرتێــن ئاســاىن.
 -6رەتكرنــا هــەر مایتێكرنەكێ كو ببیتە ئەگــەرێ ڤارێركرنا حەز و ڤیانا
گەلێن عێراقێ د پرۆســەیا گۆرانكاریێ دا:
ب مەرەمــا رزگاربوونــێ ژ رژێــا دكتاتــۆرى كۆنگــرە داخــوازا پشــتەڤانیێ ژ

جڤاكــێ نێڤدەولــەىت دكــەت ،د هەمــان دەم دا كۆنگــرە هــەر ئاوایەكــێ داگیــركارى

یــان حوكمدارییــا لەشــكەرى و سەرپەرشــتییا (وەســیەتكارییا) بیــاىن و مایتێكرنــا
ئەقلیمــى رەد دكــەت و داكۆكیــێ ل ســەر رێزگرتنــێ ل ســەروەرییا عێراقــێ و

ســەربەخوەییا وەالتێــن هەڤســوو (جیــران) و باوەریئینــان ب بنەمایێــن هەڤســووییێ و
هاریكاریێــن ئەقلیمــى و مایتێنەكرنــێ د كار و بارێــن ناڤخوەیێــن وەالتێــن

دیــر دا دكــەت ،زێدەبــارى پێگیریكرنــێ ب تەڤایــا پەیامننامــە و دیكیۆمێنتێــن
ژ ئالیــێ جڤاكــێ نێڤدەولــەىت ڤــە هاتینــە پەژرانــدن ،ل پێشــییا هەموویــان ژى

پەیامننامەیــا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت و دانەزانــا جیهانییــا مافــێ مرۆڤــى و گشــت

ئــەو دیكیۆمێنتێــن پەیوەنــدى ب وان مافــان ڤــە هــەى و پێگیریكــرن ب پەیامنــا
كۆمــكارا عــەرەىب و كۆنگرەیــێ ئیســامى.

 -7مــژارا تیرەگەرى (تائیفەگەرى) و نەهێالنا شــوونوارێن وێ :

ب درێژییــا قوناغێــن چوویــى شــیعە وەك گشــت تیرەیێــن دیرتێــن عێراقــێ ل

ژێــر دەســتەالتدارییا رژێــا عێراقــێ كەتینــە بــەر هەمــوو ئاوایێــن بەلەنگازكــرن و
ســتەم و زۆرداریــێ و ڤەدەركرنــێ و ڤــێ ســەرەدەریێ هەمــوو وارێــن مافێــن

مــەدەىن و سیاســی و ئابــوورى و كولتــوورى و جڤــاىك و مەزهــەىب ڤەگرتینــە،
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ئــەڤ ســەرەدەرى یــە بووینــە ئەگــەرێ تێكچوونــا هەڤســەنگییا جڤــاىك و یەكێتییــا
نیشــتیامىن ل ڤــى وەالىت و گیانــێ برایەتیــێ و لێبۆرینــێ بــەرەف ئاقارەكــێ ب

مەترســی بریــە .هەروەســان سیاســەتێن ســەركوتكرنێ یێــن ســازى و دەزگەهێــن
تایبەتێــن رژێمــێ دگرتنــە بــەر و ئــەو رەنگــە فێــل و فێلبــازی و درەو و د ســەردابرنێن

ب مەرەمێــن دەستبســەرداگرتنا جڤاكــێ عێراقــى ب هەمــوو تــەخ و جویــن و نەتــەوە

ڤــە گرتینــە بــەر ب پرانییــا شــیعەمەزهەبان ڤــە ،ئــەڤ ســەرەدەرییا بووینــە ئەگــەرێ
هنــدێ گەلــێ عێراقــێ یــەك ژ فاكتەرێــن خوەپارێــزى و بەرگریكرنــێ ژ خــوە ژ

دەســت بــدەت و دەلیڤــە بــۆ وێ چەنــدێ هاتــە پێــش كــو سیاســەتێن دیكتاتــۆرى و

شــۆڤێنى و تیرەگەریــێ تەڤایــا خەلكــێ عێراقــێ ڤەگــرن.

لەومــا كۆنگــرە پێدڤــى دبینیــت لــەزەكا لــەز بێتەكــرن ژبــۆ نەهێالنــا هەمــوو

رەنگێــن سیاســەتا تیرەگــەرى و ب یەكجــارى بێتــە قەدەغــە كــرن و دگــەل هنــدێ ژى
ســەرجەمێ مافێــن شــەرعیێن بنپێكریێــن پێكهاتــا شــیعە مەزهــەب ل بەرچــاڤ بێنــە

وەرگرتــن و كۆنگــرە هەمــوو ئــەو سیاســەتێن كرێــت و چڤێــل پرۆتێســت دكــەت یێــن

زێدەگاڤــى كریــە ســەر حورمەتــا مەرجەعیــەت و حەوزەیێــن علمــى (خواندنگەهێــن
ئایینــى یێــن شــیعەیان) و مایتێكرنێــن د كار و بــار و لڤینێــن وان دا هاتینــە كــرن و

دوورپێــچ و خوەســەپاندنێن ســەر وان هاتینــە دانــان .هەروەســان كۆنگــرە پرۆتێســتا
تیرۆركرنــا مەرجەعێــن ئایینــى و خێزانێــن وان و گرتــن و ئەشــكەنجەدانا ب هــزاران
كەســێن دێ دكــەت یێــن جهــێ نــاڤ ئینانــا وان ل ڤێــرێ نینــە.

د هەمــان دەم دا كۆنگــرە سیاســەتا زێدەگاڤییــێ ل ســەر ســازى و حەوزەییــا

ئایینییــا نەجــەف و باژێرێــن دى یێــن پیــروز و وێرانكرنــا مزگەفــت و حوســەینییە و

ســەنتەرێن ئایینــى و پەرتووكخانەیــان و قەدەغەكرنــا پەرتــووكان و ســەپاندنا
سانســۆرێ ل ســەر پەرتــووكان و رێگریكرنــێ ل ئەنجــام دا هەلكەفــت و رێورەســمێن
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مەزهــەىب و وێرانكرنــا گونــد و باژێــرك و مالێــن شــیعەیان و ئینانــا خەلكەكــێ
بیــاىن و ئاكنجیكرنــا وى خەلــى ل شــوونا وان و چێكرنــا گومانــێ ل ســەر
رهوریشــالێن شــیعەیێن عەرەبێــن عێراقــێ بــۆ بنیاتــێ عــەرەىب و وەالتــێ وانــێ
عێراقــى رەد دكــەت .زێدەبــارى ڤــێ چەنــدێ كۆنگــرە سیاســەتا دەرێخســن و

كۆچبەركرنــا شــیعەیێن نــە عەرەبێــن عێراقــى رەد دكــەت ئــەو سیاســەتا حاشــاتیێ
ژ عێراقیبوونــا وان شــیعەیان دكــەت و ژ رەگەزنامەیــا عێراقــى بــێ باهردكــەت و

گەنجێــن وان دەستەســەردكەت و دەســت بســەر مــال و ســامانێن وان دا دگریــت.
د هەمــان دەم دا كۆنگــرە د وێ باوەریــێ دا یــە كــو دڤێــت دەســتوورێ نــوو یــێ

عێراقــێ گەرەنتیــا دوبارەنەبوونــا ڤــان كریــار و ســەرەدەرییان بكــەت و بێــى چ
رەنگــە جوداكاریــێ هەمــوو پێكهاتێــن عێراقــێ بپارێزیــت.

 - 8دەربــارەى هــەوا كۆمكوژیێ و هەلەبجە و ئەنفال:

كۆنگــرە وێ ســتەمێ پرۆتێســت دكــەت یــا بەرامبــەرى گەلــێ كوردســتانا عێراقــێ

هاتییــە كــرن كــو وێ جوداهیــی و زۆمل و بەلەنگازكرنــێ ب خــوە ڤــە دگریــت یــا رژێــا
رەگەزپەرســتا ســەددامى پالنــا وێ بەرهەڤكــرى و پاشــر ئەنجــام داى ،ب تایبــەت

هــەوا كۆمكوژیــێ (جینوســایدێ ) ،پرۆســەیا ئەنفــاال شــویم یــا پــر ژ  180هــزار

وەالتیێــن كوردســتانێ تێــدا هاتینــە بــێ سەروشــوونكرن ،زێدەبــارى هەشــت هــزار
بــارزاىن و پێنــج هــزار كوردێــن فەیلــی و پێنــج هــزار كەســان ژ شــێنیێن هەلەبجــە و

وێرانكرنــا ب هــزاران گونــد و باژێــركان ئــەو كریارێــن هۆڤانــە یێــن ویژدانــا تەڤایــا
جیهانــێ هەژاندیــن.

د دەمــەىك دا كــو كۆنگــرە داخــوازا دانانــا داوییەكــێ بــۆ ڤــێ سیاســەتا دژوار و

هۆڤانــە دكــەت داكۆكیــێ ل ســەر ئاشــكراكرنا چارەنڤیســێ قوربانییــان و رێزگرتنــێ

198

ل گیانــێ وان و قەرەبۆكرنەڤــا كەســوكارێن وان بەرامبــەرى ئــەو زیانــا مەزنــا

گەهشــتیە وان دكــەت ،هەروەســان داخــوازا ئاڤاكرنەڤــا هەمــوو وان جــه و واران
دكــەت یێــن ژ ئالیــێ حكومەتــا چوویــى ڤــە هاتینــە وێــران كــرن و تێكــدان و كار
ل ســەر وێ چەنــدێ بێتــە كــرن كــو بكــەر و ئەنجامدەرێــن ڤــان راكێشــنە بــەر

دادگەهێــن نێڤدەولــەىت.

 -9دەربــارەى راگۆهاســن و جینوســایدا رەگــەزى و گۆهارتنــا روخســارێ
نەتەوەیــى:

كۆنگــرە پرۆتێســتا راگۆهاســتنا ب زۆرى و پاكتــاوا رەگــەزى و گۆهارتنــا ناســنامە و

روخســارێ نەتەوەییــێ دەڤەرێــن كەركــووك و مەخمــوور و خانەقیــن و شــنگال و

شــێخان و زمــار و مەنــدەىل و دەڤەرێــن دى یێــن وەك وان دكــەت ،هەروەســان كۆنگــرە

داخــوازا نەهێالنــا شــوونوارێن وان كریــاران دكــەت ئــەو ژی ب رێــكا گرتنــە بــەرا
ســەرەدەریێن ژێــرێ :

أ -زڤراندنەڤــا راگۆهاســتییان بــۆ ســەر مــال و وارێــن وان و زڤراندنەڤەیــا
مولــك و مالێــن وان و قەرەبووكرنــا وان بەرامبــەرى وان زیانێــن گەهشــتینێ
.
ب -زڤراندنەڤــا كەســێن هــاوردە یێــن دەســتەالتێ ب مەرەمــا ئاكنجیكرنــا
وان ل دەڤەرێــن ئامــاژە پێكــرى ئیناینــە وان دەڤــەران بــۆ جهێــن ژێهاتیــن.
ت -زڤراندنەڤــا كوردێــن فەیــى و هەمــوو ئــەو عێراقیێــن حكومەتــێ ب
مهانەیــا وێ چەنــدێ كــو بنیــات ئیــراىن نــە ژ عێراقــێ دەرێخســتین،
هەروەســان ڤەگەراندنــا رەگەزنامەیــا عێراقــى بــۆ وان كــو ب نەهەقــى ژێ
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هاتییــە ســتاندن و مولــك و مالێــن وان بــۆ بێنــە ڤەگەرانــدن و ژبــەر وان
زیانێــن ڤێكەتیــن بێنــە قەربوو كــرن ،هەروەســان ئاشــكراكرنا چارەنڤیســێ
وان فەیلییــان یێــن ل مەهــا نیســان  -ئەپریــل 1980ێ هاتینــە گرتــن.
پ -نەهێالنــا هەمــوو وان كریارێــن رژێمــێ ب مەرەمــا گۆهارتنا روخســارێ
دیمۆگرافیــێ كوردســتانا عێراقــێ گرتینــە بەر.
 -10فیدرالیــزم و چارەكرنا دۆزا كوردان

دەمــێ كۆنگــرەى ڤەكۆلیــن ل دۆر دۆزا كــوردى و رێكێــن دیتنەڤــا چارەســەرییەكا

چاڤەرێكــرى بــۆ ڤــێ دۆزى كریــن ،كۆنگــرەى تەكــەز ل ســەر راســتییەكێ كر كــو جڤاكێ

عێراقــێ جڤاكــەك هەمەرەنگ و ژ چەنــد پێكهاتێن نەتەوەیى ئایینى مەزهەبی و سیاســیێن

جــودا پێكهــاىت یــە و كۆنگــرەى داكــۆىك ل ســەر گرنگییــا بهێزكــرن و موكمكرنــا یەكێتییــا
نیشــتیامىن كــر ئــەو ژى ب رێــكا گەرەنتیكرنــا وەكهەڤیــێ بــۆ گشــت وەالتیێــن عێراقــێ و

ل بەرچــاڤ وەرگرتنــا تەڤایــا برگــە و بریارێــن كۆنگرەیــێ ســەالحەدین و كۆنگرەیێــن دیــر
یێــن ئۆپۆزیســیۆنا عێراقــى و گۆتــارا سیاســییا كۆمبوونا ســەركردایەتییا ئۆپۆزیســیۆنێ

ل واشــننت ل مەهــا تەباخــێ  -ئۆگســت 2002ێ و ئــەو پــرۆژێ تــەواوێ جڤاتــا
نیشــتامنییا كوردســتانێ ل روونشــتنا  7نۆڤەمبــەر  -چریــا دووێ  2002بریــار لــێ

داى.

كۆنگــرە رێــزێ ل گەلــێ كوردســتانێ و حــەز و ڤیانــا وى یــا ئــازاد دگریــت كــو
ئاوایەكــێ گونجــاى بــۆ هەڤپشــكیێ د وەالتــەىك دا بــۆ خــوە ژێ گرتییــە ،كۆنگــرەى
هەلســەنگاندن بــۆ ئەزموونێــن فیدرالیزمــێ كــرن و د وێ باوەریــێ دا یــە باشــرین
ژێگرتنــە بــۆ حوكمكرنــێ ل عێراقــێ و پێدڤیــە پشــتى ژناڤربنــا رژێــا دیكتاتۆرییــا
ســەدامى و ب دەســتڤە هاتنــا گۆرانكاریێــن چاڤەرێكــرى وەك بنەمایــەك بــۆ
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چارەســەرییا دۆزا كــوردان د چوارچوڤەیــێ ســازیێن دەســتووریێن عێراقــێ پشــتا
خــوە پــێ گــەرم كەیــن .هــەر د ڤــى وارى دا كۆنگــرەى داكــۆىك ل ســەر یەكێتییــا
خاكــێ عێراقــێ و بهەڤــرا ژیانــێ د ناڤبــەرا نەتــەوە و پێكهاتێــن وێ ل ســەر بنیاتــێ
فیدرالیزمــەكا هلبــژارىت ،هەروەســان كۆنگــرەى داكــۆىك ل ســەر بجهئینانــا داخوازێــن
رەوا یێــن خەلكــێ كوردســتانێ كــر و نەهێالنــا هەمــوو رەنگێــن بەلەنگازكرنــێ و
قڕكرنــێ كــر ،هەرهەمــوو ئــەڤ ســەرەدەریە ل دووڤ بنەمایێــن یاســایێن نێڤدەولــەىت
بــن ،ئــەو یاســایێن باوەریــێ ب مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ دئینــن و
داكۆكیــى ل ســەر گیانــێ برایینیــێ و هەڤپشــكییا د وەالىت دا دكــەن.
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
نێودەوڵەتــی كــە دان دەنــێ بــە مافــی دیاریكردنــی چارەنــووس و دووپاتكردنــەوەی
گیانــی برایەتــی و یەكێتــی و هاوبەشــی لــە نیشــتیامندا.
 -11مافێ توركامنان

كۆنگــرەى ڤەكۆلیــن ل دۆر وان جوداهیكــرن و بەلنگازكرنێــن نەتەوەیــى و تیرەگــەرى
كــر یێــن ب ســەرێ توركامنــان هاتیــن و داكــۆىك ل ســەر نەهێالنــا جوداهیكرنــێ و
باوەریئینانــێ ب مافێــن نەتەوەیــى و كولتــوورى و ئیداریێــن رەوایێــن وان ب
یاســایەكا دیاركــرى و پاراســتنەكا دەســتوورى كــر.
 -12مافێ ئاشوورییان:

كۆنگــرەى ڤەكۆلینــا وان ئاوایێــن بەلەنگازكــرن و ئیزادانــێ كــر یێــن بەرامبــەرى
ئاشــوورییان هاتینەكــرن و بریــار ل ســەر گرەنتیكرنــا وەكهەڤیــێ و مافێــن وان
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یێــن نەتەوەیــى و كولتــوورى و رێڤەبرنــێ كــر ب یاســایەكا دیاركــرى و پاراســتنەكا
دەســتوورى كــر.
 -13كارەساتا ئەهواران:

دەڤەرێــن ئەهــواران روو ب روو بووینەڤــە دگــەل كارەســاتەكا ژینگەهــى و مرۆڤــى
رووبەرەكــێ بەرفرەهــێ وان دەڤــەران هاتییەهشــككرن و كەتیــە بــەر وێرانكرنەكا دروســت و
نەهێالنــا ژێدەرێــن ژیانــێ ،د هەمــان دەم دا ب هــزاران وەالتیێــن وان دەڤــەران هاتینــە
راگۆهاســن و پێدڤــى دكــەت دەســتەالتدارییا نــوو یــا عێراقــێ خەمــەكا مــەزن ژێ
بخــۆت و خەلكــێ وان دەڤــەران بزڤرینتەڤــە ســەر جهێــن وان و زیانێــن گەهشــتینێ
بــدەت و هەمــوو رەنگێــن هاریكارییــان ســەخمەرات ســەرژنوو ڤەژاندنــا وان دەڤــەران و
ژێدەرێــن ژیانــێ بــۆ خەلكــێ وان بكــەت.
 -14دەربارەى یاسا و بریارێن ستەمكار:

كۆنگــرە داخــوازا ســڕكرنا هەمــوو وان یاســا و بریارێــن شۆڤێنیســت و تیرەگەریێــن

ســتەمكار و نەدجهــێ خــوە دا دكــەت یێــن ژ ئالیــێ رژێمــێ ڤــە دژى كــورد ،توركــان،

ئاشــوورى و شــیعەیان هاتینــە دەركــرن.

 -15دەربارەی ئەزموونی هەرێمی كوردســتان:

كۆنگــرە ئەزموونــا كوردســتانێ د وارێ ئــازادى و دیموكــراىس و ســەرژنوو ئاڤاكرنــێ
ب مــەزىن هەلدســەنگینیت و د وێ بــاوەرێ دایــە ئەگــەر عێراقــی ژ دكتاتۆریەتــێ رزگار
بــن ئــەو دكارن پێنگاڤێــن مــەزن بهاڤێــژن .كۆنگــرە د وێ بــاوەرێ دایــە ئــەو دكارن
مفــاى ژ ڤــێ ئەزموونــا ســەركەىت وەرگــرن ژبــەر كــو پێنگاڤــەكا پێشــكەىت یــە ل ســەر
رێــكا گۆرانكاریێــن دیمۆكراســیێن چاڤەرێكــرى ل عێراقــێ و چارەســەركرنا ئاریشــە و
پرســگرێكان ب رێــكا هەڤپەیڤینێــن برایانــە و دوور ژ تونــد و تیژیــێ د كارێ ســیاىس دا.
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كۆنگــرە داخــوازا پاراســتنا ڤــێ ئەزموونــێ و پشــتەڤانیكرنا وێ و ســەردەریكرنێ
دگــەل ســازیێن هەلبــژارىت دكــەت ،هەتــا ئــەو رۆژە دهێــت دەســتوورەكێ نوویــى
فیــدرال بــۆ وەالىت ب هەرێــا كوردســتانا عێراقــێ ڤــە دهێتــە دانــان و هێزێــن
پێشــمەرگەى تێكــەىل هێزێــن چەكدارێــن عێراقــێ بێنــە كــرن.
 -16سازیێن ئاسایشێ:
كۆنگــرە سیاســەتا رژێمــێ یــا كوشــتنا بكۆمــا هــزران عێراقییــان و ژناڤربنــا ب
هــزاران وەالتــی و كادرێــن سیاســی و زانســتى و ئەفســەرێن لەشــكەرى پرۆتێســت
دكــەت و داكۆكیــێ ل ســەر گرنگییــا ئاشــكراكرنا راســتییا وان هەمــوو تاوانــان دكــەت و
بەرپرســیارێن ئەنجامدانــا وان ل دووڤ یاســایێ بێنــە دادگەهكــرن.
كۆنگــرە پێدڤــى دبینیــت هەمــوو ئــەو ســازیێن ســەركوتكار و تەپەســەركرنێ یێــن
رژێمــێ ب مەرەمــا بەلەنگازكــرن و تەپەســەركرن و بزداندنــا وەالتییــان دامەزراندیــن
بێنــە هلوەشــاندن و ل شــوونا وان ســازیێن ئاسایشــێ یێــن نــوو بێنــە دامەزرانــدن
یێــن رێــزێ ل یاســایێ بگــرن و مافــێ وەالتییــان و مرۆڤــى و تەناهییــا وەالتــی ل
دووڤ یاســایێ بپارێــزن.
 -17لەشــكەر و هێزێن چەكدار:
پشــكدارێن كۆنگــرەى داكــۆىك ل ســەر ســەرژنوو دامەزراندنــا ســازیێن لەشــكەرى و
هێزێــن چەكداریێــن عێراقــێ ب ئاوایەكێ پیشــەیى و وەالتینیێ دروســت كر ،ئەو ســازى
دوور بــن ژ بلەشــكەركرنا جڤــاىك و هەڤركیێــن ناڤخوەیــى و سیاســەتا جوداهیكرنــێ د
ناڤبــەرا نەتــەوە و پێكهاتێــن جــودا دا و رەتكرنــا پێشــڤەبرنا چەكێــن كۆمكــۆژ و هەمــوو ئەو
چەكێــن ژ ئالیــێ جڤاكــێ نێڤدەولــەىت ڤــە هاتینە قەدەغەكــرن و د هەمــان دەم دا دووركرنا
لەشــكەرێ دەولەتــێ ژ دژواریێــن ناڤخوەیــى و دوژمنكاریێــن دەرڤــە و ئەركــێ لەشــكەرى
تنــێ د بەرگرییــا ژ وەالىت و ئاڤاكرنەڤــا وەالىت دا بێتــە ســنووردار كــرن.
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 -18رەوشا ئابوورى و نەهێالنا شوونوارێن هەردو شەڕێن وێرانكەر:

كۆنگــرە رژێــا دەســتەالتدار ب بەرپــرس ژ تێكچوونــا ســەروبەرێ ئابــوورى و ژیــارا

وەالتییــان و تێكچوونــا رەوشــا تەناهیــێ و جڤــاىك دبینیــت ،كــو د رێكێــن وێرانكــرن و
كۆچبەركــرن و راگۆهاســتنێ دا چەنــد ملیــۆن وەالىت ژ ســەر وارێ وان بــەرەف دەرڤــەى

وەالىت هاتینــە دوور كــرن و د هەمــان دەم دا كۆنگــرە سوپاســییا هەمــوو وان وەالتــان
دكــەت یێــن مێڤاندارییــا وان كــرى و جهــێ ڤەحەواندنــێ و ئارامیــێ بــۆ دابیــن كریــن.

هەروەســان كۆنگــرە بەرپرســیارییا دەســپێكرنا شــەرى دژى وەالتێــن هەڤســوو ئیرانــێ و
كوێتــێ دئێخیتــە ســتۆیێ رژێــا ســەددامى و داخــوازا هاریكاریــێ ژ هــەردو وەالتێــن

هەڤســوو دكــەت ســەخمەرات ڤەگەراندنــا دیــان و نەهێالنــا شــوونوارێن وان قوناغێــن

نەخــوش و كاركــرن بــۆ وێ چەنــدێ جــارەكا دى خاكــێ عێراقــێ نەبیتــە جهــێ

دەســتدرێژیێ بــۆ ســەر وەالتێــن دیــر.

هەروەســان كۆنگــرە رژێــا عێراقــێ یــا نهــا بەرپرســیار دزانیــت ژ ســەپاندنا

دوورپێچــا ئابــوورى ل ســەر عێراقــێ و داخــوازێ ژ جڤاكــێ نێڤدەولــەىت دكــەت ب
ئاوایەكــێ بەرپرســیار ســەرەدەریێ دگــەل دەســتەالتا نــوو بكــەن و هاریــكار بــن ژ بــۆ

نەهێالنــا كاودانێــن نەئاســایى و نەهێالنــا شــوونوارێن وان كاودانــان بكریــار و ب یاســا و

ل دووڤ بریارێــن نەتەوەیێــن هەڤگــرىت دا كــو عێــراق جــارەكا دى ڤەگەریتەڤــە هەمبێــزا
جڤاكــێ نێڤدەولــەىت و هەرێامیــەىت و ب ئاشــتى و تەناهــى دگــەل هەمییــان بژیــت.

د هەمــان دەم دا كۆنگــرە داخــوازێ ژ جڤاكــێ نێڤدەولــەىت و وەالتێــن هەڤــال و

ســازى و دەســتەیێن نێڤدەولــەىت دكــەت د قوناغــا ڤەگۆهاســتنێ دا ب پرۆژەیەكــێ

تێروتەســەل و ب پشــكدارییا هەمــوو ئالییــان هاریكارییــا عێراقــێ بكــەن هەتــا ژ ڤــان

كاودانێــن بەرتەنــگ و دژوار دەربــاز دبیــت.
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د ڤى وارى دا كۆنگرە داكۆكیى دكەت ئەڤ سەرەدەریێن بلەز بێنە وەرگرتن:
أ  -كۆمكرنا داهاتەكێ مەزن ژ عێراقێ و ئالیێن نێڤدەولەىت و هەرێامیەىت.

ب -رێكــێ بدەنــە عێراقــێ ئاســتێ هنارتنــا نەفتــا خــوە بگەهینتــە
بلندتریــن ئاســت.
ت -دانوســتاندن دگــەل وان ئالییــان بێنــە كــرن یێــن قــەر (دەیــن) ژێ
هاتینــە وەرگرتــن و چارەســەركرنا ئاریشــەیا قــەرا و قەرەبووكرنــێ .

پ -داخــواز ژ جڤاكــێ نێڤدەولــەىت ب تایبــەت وەالتێــن هەڤــال بێتــە كــرن
پارەیێــن عێراقــێ یێــن بلۆككــرى ئــازاد بكــەن و هاریــكار بــن د دیتنەڤــا
ســامانێن ســەددامى و هاریكارێــن وى و كۆمپانیایێــن ئاشــۆپى و ئەوێــن
ئاشــكرا و ئــەو هژمارێــن بانــى یێــن وان ل پرانییــا وەالتــان ب ناڤێــن وان
هاتینــە نڤیســین و دەســت ب ســەردا بێتــە گرتــن ژبەركــو ســامانێ تەڤایــا
گەلــێ عێراقــێ یــە.

ج -هەروەســان كۆنگــرە داخــوازێ ژ دەســتەالتا نوویــا عێراقــێ دكــەت
جــارەكا دى پێداچــوون و ڤەكۆلینــێ ل ســەر وان پێكهاتــن و رێكەفتنێــن
بــازرگاىن و ئابــوورى نەفتــى دا بكــەت یێــن بــەرى مەهــا ئۆگســت  -ئابــا
1990ێ دگــەل كۆمپانیــا و وەالتــان واژو كریــن و دەسنیشــانكرنا ئاســتێ
یاســاییا وان و بەرژەوەندیێــن عێراقــێ د واژوكرنــێ دا.
ح -كۆنگــرە داخــوازێ ژ دەســتەالتا نــوو دكــەت ب مەرەمــا ئازادكرنــا
ئەســیر و دەستەســەركرییان ل هــەردو ئالییــان یــا هاریــكار بیــت دگــەل
وەالتێــن ئێــران و كوێتــێ.
 -19پرۆگرامــێ نەفت بەرامبەرى خوارنێ

كۆنگــرە پێدڤــى دبینیــت پرۆگرامــێ نەفــت بەرامبــەرى خوارنــێ یــێ خــوارن و
دەرمانــان بــۆ وەالتییــان دابیــن دكــەت بــەردەوام بیــت و ژێرخانــا گەلــێ عێراقــێ
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بێتەڤــە ئاڤاكــرن و كار ژبــۆ چارەســەركرنا ئالیێــن نەرێنیێــن پرۆگرامــى بێتەكــرن،
هەتــا وى دەمــێ كــو پێداچــوون د بریارێــن پەیوەندیدارێــن جڤاتــا ئاسایشــێ دا
دهێتــە كــرن و پرۆگرامەكــێ نــوو و گونجــاى ژ ئالیــێ دەســتەالتا نــوو ڤــە دهێتــە
بەرهەڤكــرن داكــو ببیتــە هــۆكارێ پەیداكرنــا ژیانــەكا هــەژى بــۆ مللــەىت ب تایبــەت
ژى بــۆ تەخــا هــەژار و خوەدیێــن داهاتەكــێ كێــم و مــژارا گەشــەپێدانێ بەرچــاڤ
بێتــە وەرگرتــن و د هەمــان دەم دا داهــات ل ســەر هەرێــم و تەڤایــا دەڤەرێــن دێ یێــن
وەالىت ب ئاوایەكــێ دادپەروەرانــە بێتــە لێكڤەكــرن.
 -20یاســایا نوو یا رەگەزنامەیێ

بەرهەڤبوویێــن كۆنگــرەى بریــار ل ســەر پێدڤیاتییــا دارشــتنا یاســایەكا
مرۆڤــى و هەڤچەرخــا نــوو بــۆ رەگەزنامەیــێ دا ،داكــو ئــەو ڤاالهــى تێــدا نەمینــن یێن
بووینــە ئەگــەرێ بــێ باهركرنــا دەهــان هــزار عێراقییــان ژ ناســنامەیا وەالتینیــێ،
هەروەســان پشــتى ژ ناڤچوونــا رژێــا نهایــا عێراقــێ كار بێتەكــرن بــۆ ڤەگەراندنــا
تەڤایــا وان كەســان بــۆ نــاڤ عێراقــێ و نەهێالنــا شــوونوارێن نەرێنیێــن ژ ڤــێ پرۆســەیا
نەمرۆڤانــە و ســتەمكار پەیــدا بوویــن.
 -21رێخوشكرنا بۆ ڤەگەراندنا دەرێخستى و راگۆهاستى و پەنابەرێن عێراقى:

پشــكدارێن كۆنگــرەى بریــار دا دەســتەالتدارێن بەروەختێــن قوناغــا ڤەگۆهاســتنێ
یــا عێراقــێ بلــەز رێخوشــكرنان بــۆ ڤەگەراندنــا ب ملیۆنــان عێراقییــان بكــەن ئەوێــن
هاتینــە دەرێخســن و راگۆهاســن و پەنابەرێــن عێراقــى ژ رسگۆنیــێ و گەرەنتیكرنــا
پێدڤیاتیێــن بنگەهیــن یێــن دبنــە ئەگــەرێ زڤرینەڤــا وان و خێزانێــن وان و پشــكدارییا
وان د پرۆســەیا ســەرژنوو ئاڤاكرنــا وەالىت و ڤەگەراندنــا مــال و مولكێــن وان و
قەرەبووكرنەڤــا وان ژ زیانێــن گەهشــتینێ .
 -22رۆلێ خوەدیێن شــیانێن ئەكادیمى و زانســتى:

كۆنگــرە ب بــاش دزانیــت پشــتى ژ ناڤچوونــا رژێــا نهایــا عێراقــێ ســازى و
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كۆمەلەیێــن ئەكادیمــى و تایبەمتەنــد و هەمــوو زانایێــن عێراقــى یێــن خــوەدى
شــیان و هەلگرێــن باوەرنامەیێــن زانســتى پســپۆرى و شــیانێن خــوە بێخنــە د
خزمەتــا دارشــتنا پالنــا دەمــى و پاشــەرۆژێ د وارێــن جــودا جــودا دا.

كۆنگــرە رێــزێ ل شــەهیدێن ئازادییــا عێراقــێ دگریــت و پشــتەڤانییا ل دەهــان

هــزار گرتیێــن سیاســی دكــەت یێــن چەندیــن ســالە دگــەل مالباتێــن خــوە د زیندانێــن
رژێمــێ دا دژیــن .هەروەســان كۆنگــرە رێــزێ ل خەلكــێ مــە د ناڤــا عێراقــێ و هــەر

كــوژى و بهوســتەكا خاكــێ وەالىت دگریــت و ســەرفرازە ب گیانــێ بەرخوەدانــا
مللەتــێ مــە بەرامبــەرى سیاســەتێن رژێمــێ ئــەو سیاســەتێن راپرســیێن ترانەپێكرنــا و
شــانۆگەریێن ئازادكرنــا گرتییــان و چەندیــن ســاختەكارى و ســەردابرنا حــەز و ڤیانــا

مللەتــێ مــە ب خــوە ڤــە دگــرن و دەمــێ ئازادییــا ڤــى خەلــى گەلــەك یــێ نێزیكــە.
ئەڤــە ژی لیســتەكە ب ناڤێــن ئەندامێــن كۆمیتەیــا چاڤدێــرى و هەڤكاریــێ

(التنســیق) یێــن كۆنگرەیــا ئۆپۆزیســیۆنا عێراقــێ د داوییــا رۆژا ســیێ ژ كارێــن خــوە
بریــار ل ســەرداى و ( )65كەســایەتییان ب خوەڤــە دگریــت و پاشــر دەه كەســێن

دیــر لــێ هاتینەزێدەكــرن:

 -1ئیرباهیم حەمودى
 -2ئەحمەد چەلەىب
 -3عەقید ئەحمەد عەىل موحســن
 -4ئەكرەم ئەلحەكیم
 -5ئەلبێرت یەڵدا
 -6ئەیاد ئەلسامەرائی
 -7ئەیاد عەالوى
 -8ئەیهەم ئەلسامەراىئ
 -9خاتــو بەیان ئەلئەعرەجى
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 -10بەیان جەبر
 -11توفیق ئەلیارسى
 -12جەالل تالەباىن
 -13جنێن ملكو
 -14جواد ئەلعەتار
 -15جەوهەر نامق
 -16حاتەم موخلیس
 -17حاتەم شــەعالن ئەبولجون
 -18حاچم ئەلحوسەینى
 -19حامد ئەلبەیاىت
 -20حسێن ئەلجبورى
 -21حسێن ئەلشەعالن
 -22حوسێن ئەلشامى
 -23رەزا جواد تەقى
 -24خاتو ســوعاد ئەلكەریاموى
 -25سەعد ئەلبەزاز
 -26سەعد جەواد
 -27سەعد سالح جەبر
 -28سەعدون ئەلدلێمى
 -29سەنان ئەلشەبیبى
 -30سادق ئەملوسەوى
-31خاتو صەفیە ئەلسوهەیل
 -32سەالحەدین بەهائەدین
 -33سەالح ئەلشێخىل
 -34ســەنعان ئەحمەد ئاغا
 -35تاریق ئەلئەعزەمى
 -36عادل عەبدوملەهدى
 -37عەباس ئەلبەیاىت
 -38عەبدولعەزیز ئەلحەكیم
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 -39عەبدولستار ئەلجومەیىل
 -40عەبدوملەجید ئەلخوىئ
 -41عیزەدین سەلیم
 -42عەىل بن ئەلحسێن
 -43غەسان ئەلعەتیە
 -44فاروق ڕەزاعە
 -45فوئاد مەعسووم
 -46قادر عەزیز
 -47كەریم ئەحمەد
 -48كەنعان مەكیە
 -49كۆرسەت رەسۆل عەىل
 -50گۆران تالەباىن
 -51محەمەد بەحرئەلعلوم
 -52محەمەد تەقى ئەملەوال
 -53محەمەد ئەلحەیدەرى
 -54محەمــەد عەبدولجەبار
 -55محەمــەد حاجى مەحمود
 -56مەسعود بارزاىن
 -57مەشعان ئەلجبورى
 -58موزر شەوكەت
 -59موەفەق ئەلروبەیعى
 -60ناجى حلمى
 -61نەجمەدین كەریم
 -62هوشیار زێبارى
 -63لیوا ڕوكن وەفیق ئەلســامەرائی
 -64وەلید محەمەد ساڵح
 -65یونادم یوسف كەننا.
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بەلگەنامەیا سیاســییا گرەنتیكرنــا مافێ پێكهاتێن
نەتەوەیى و ئایینى یێن كوردســتانێ
ئــەڤ بەلگەنامەیــە ژ ئالیــێ كۆمیتــەكا تایبــەت ب
سەرپەرشــتییا د .خەلیــل ئیرباهیــم و ئەندامەتییــا (رۆمیــۆ
هــەكارى ،شــێخ شــامۆ ،مونــا قەهوەچــى ،ڤیــان دەخیــل،
د .تالیــب كاكەیــى ،كەریــم ســلێامن ،هــاالن هورمــز و محەمــەد
ســەعدەددین) هاتبــوو بەرهەڤكــرن ،ل رۆژا یەكشــەمبى
2017/9/24ێ د داوى كۆمبوونــا جڤاتــا بلنــدا ڕێفرانــدۆم دا ب
تەڤاییــا دەنــگان هاتییــە پەســەند كــرن.

ئــەم ئەندامێــن جڤاتــا بلنــدا ڕێفرانــدۆم ل هەرێــا كوردســتانێ وەك ئــەم نوونەرێــن

پرانییــا حزبێــن كوردســتانێ ،ژ ئەنجامــێ باوەرییــا مــە كــو كوردســتان وەالتــێ
هەموویانــە ب كــورد و توركــان و كلــدان و رسیــان و ئاشــوور و عــەرەب و ئەرمــەن

ڤــە ،ب موســلامن و ئێــزدى و مەســیحى و كریســتیان و كاكەیــى و جوهــى و
زەردەشــتى و ســابیئەیێن مەندائــی و شــەبەك ڤــە ،د دەمــەىك دا ئــەم بیــرا خــوە ل وان
بەلەنگازكــرن و كارەســات و تراجیدییــا دئینینەڤــە یێــن د دەهــان ســالێن چوویــى دا ب

ســەرێ هەمــوو پێكهاتێــن كوردســتانێ هاتیــن.

ئــەم د وێ باوەریــێ داینــە ب رێــكا ژناڤــرن و نەهێالنــا جوداهیكرنــێ و بنبڕكرنــا

بەلەنگازكرنــا نەتەوەیــى و ئایینــى و تیرەگــەرى دێ ســەركەڤین ل ســەر وان كارەســاتان ،د
رێــكا بنەجهكرنــا مافێــن مرۆڤــى و رێزگرتنێ ل ئازادیێــن بنگەهین بێــی چ جوداهیكرنەكێ
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د ناڤبــەرا رەگــەز و زمــان و ئاییــن و بیروبــاوەران دا و ژێــر ســیهوانەیا گیانــێ لێبۆرینــێ و

برایەتیــێ و پەژراندنــا یــێ بەرامبــەر كــو ئەڤــە پەســنێن رەســەنێن گەلــێ كوردســتانێ
نــە و ب باوەریئینانــا مــە ب مافێــن بنگەهیــن یێــن مرۆڤــى و بهایێــن وى و ب مافێــن
وەكهەڤیــێ د ناڤبــەرا گــەالن دا چ بچویــك بــن یــان مــەزن ،هەروەســان ل بــەر رۆناهییــا

پێكهاتنێــن نێڤدەولــەىت یێــن تایبــەت ب مافــێ كەمینەیێــن نەتەوەیــى و ئایینــى و

پاراســن و پێشــڤەبرنا وان و و ســەخمەرات وێ چەنــدێ پێكهاتێــن كوردســتانێ ل
دووڤ بنەمایێــن دیمۆكــراىس و ســەروەرییا یاســایێ و دادپەروەریــێ بگەهنــە تەڤایــى

مافێــن خــوە و ب ڤــێ چەنــدێ ژى دێ بنــە هۆكارێــن بنەجهبوونــا تەناهــى و ئاشــتییا
نــە تنــێ ل كوردســتانێ بەلــى ل تەڤایــى دەڤــەرێ و هەمــوو جیهانــێ مــە بریــار دا

پەیوەندیێــن ناڤبــەرا پێكهاتــان ل ســەر بنەمایێــن ژێــرى بنەجــه بكەیــن:
ماددەیێ (:)1

پەژراندنــا فرەنەتەوەیــى و ئایینــى و مەزهــەىب و كولتــوورى د جڤاكێ

كوردســتانێ دا و گرەنتیكرنــا مافــێ هەمــوو پێكهاتــان ل ســەر بنەمایێــن
وەالتیبوونــێ و وەكهەڤیــێ و ب بەرچاڤوەرگرتنــا تایبەمتەندیێــن ئایینــى و
رێڤەبرنــا رێورەســان و پاراســن و پویتــەدان ب جهێــن ئایینــى.

ماددەیێ ()2

أ -گرەنتیكرنــا مافێــن نەتەوەیــى و رەوشــەنبیرى و كارگێــرى یێــن

توركــان و كلــدان و رسیانێــن ئاشــوورى و عــەرەب و ئەرمەنــان ژ
رێڤەبەرییــا خوەســەر و ئۆتۆنۆمــى و نامەركــەزى هەتــا دگەهیتــە
فیدرالیزمــێ ل وان دەڤــەران یێــن پێكهــات لــێ دژیــن.

ب -گرەنتیكرنــا مافێــن پێكهاتــا ئێــزدى ژ خوەســەری و ئۆتۆنۆمــى و
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نامەركــەزى هەتــا دگەهیتــە فیدرالیزمــێ ل وان دەڤــەران یێــن ئــەڤ

پێكهاتــە پرانیــێ لــێ پێــك دئینیــت .و ئەڤــە دێ ب یاســا هێتــە
رێخســن.

ماددەیێ ()3

گەرەنتیكرنــا (چــان) نوونەراتیكرنــا پێكهاتــان د جڤاتێــن

هلبژارتیێــن یاســادانانێ و ســازیێن رێڤەبەریــێ و دیپلۆماســی و
دەســتەیێن ســەربەخوە دا و ل دووڤ یاســاى دێ هێتەرێخســن.

ماددەیێ ()4

گرەنتیكرنــا نوونەراتییــا پێكهاتێــن نەتەوەیــى و ئایینــى د داگەهــا

بلنــدا دەســتوورى دا ب وى مەرجــى یــێ بنەمایێــن گشــتى ژێ بگــرن.

ماددەیێ ()5

گرەنتیكرنــا پشــكدارییا پێكهاتێــن نەتەوەیــى و ئایینــى د ســازیێن

جێبەجێكرنێ و پۆســتێن ســەروەرى و سیستەمێ بەرگریێ و هێزێن
ئاسایشــا ناڤخــوە و پێشــمەرگەى ل دووڤ یاســایێن كارپێكــرى.

ماددەیێ (:)6

زمانێــن كــوردى و توركــاىن و رسیــاىن و عــەرەىب و ئەرمــەىن دێ

ب زمانێــن فەرمیێــن كوردســتانێ هێنــە هژمارتــن ئــەو ژى ل دووڤ

یاســایێ .
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ماددەیێ ()7

دڤێــت ئاالیــێ كوردســتانێ و درویشــمێ وى و رسوودا نیشــتامىن

ئامــاژە ب پێكهاتــان بكــەن و ب یاســاى دێ هێتــە رێخســن.

ماددەیێ (:)8

رێكخســتنا جــەژن و هەلكەتێــن ئایینــى و نەتەوەیــى و بێنڤەدانێــن

فەرمــى ل دووڤ یاســایێ .

ماددەیێ (:)9

دەولــەت دێ ئازادییــا باوەریــێ و رێڤەبرنــا رێورەســمێن ئایینــى

بــۆ هەمــوو پێكهاتــان پارێزیــت.

ماددەیێ (:)10

ئالیگرێــن پێكهاتێــن ئایینــى ژ بــى موســلامنان مــاف هەیــە رەوشــا

ئایینییــا تایبەتــە خــوە د رێــكا دامەزراندنــا دادگەهێــن كاروبارێــن

كــەىسبگرنەبــەروحوكمێــنچئایینــانلســەروانناهێنــەســەپاندن.

ماددەیێ (:)11

راكــرن و نەهێالنــا گۆرانكاریێــن دیمۆگــراىف یێــن ل دەڤەرێــن

پێكهاتــان دا هاتینەكــرن و ل دووڤ ســەرژمێرییا 1957ێ و ژ دەســپێكا
دامەزراندنــا دەولەتــا عێراقــێ ڤــە ،هەروەســان نەهێالنــا شــوونوارێن

زۆڵــم و جینۆســایدێ یــا بەرامبــەرى كوردێن ئێــزدى و كلــدان و رسیان

ئاشــوور و توركامنــان و گشــت پێكهاتێــن دى هاتینەكرن و پێشــڤەبرن و
گەشــەپێدانا وان دەڤــەران یێــن وێرانبوویــن و قەرەبووكرنــا زیانێــن وان.
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ماددەیێ ()12

گرەنتیكرنــا مافــێ دامەزراندنــا جڤــات و كۆمەلــە و كۆربەنــد و

رێكخســتى و كلۆپــان بــۆ پێكهاتــان.

ماددەیێ (:)13

دەولــەت دێ ئەركــێ پاراســن و ڤەژاندنــا جهێــن شــوونواریێن

پێكهاتــان ب خــوە ڤــە گریــت.

ماددەیێ (:)14

دڤێــت بەرنامەیێــن پــەروەردە و فێركرنــێ مژارێــن دیرۆكیێــن

پێكهاتــان و تێگەهێــن لێبۆریــن و بهەڤــرا ژیانــێ و پەژراندنــا یــێ

بەرامبــەر ب خــوە ڤــە بگــرن و جهــێ چ رەنگــە رەوشــەنبیرییەكا كــەرب و

كیــن پەیــدا دكــەت و دبیتــە ئەگــەرێ بەالڤبوونــا تونــد و تیــژى تێــدا
نەبیــت.

ماددەیێ ()15

پشــكدارییا نوونەرێــن تەڤایــا پێكهاتێــن نەتەوەیــى و ئایینــى د

دارشــتنا دەســتوورێ دەولەتــێ دا.

ماددەیێ (:)16

دگــەل دەســپێكرنا یەكەمیــن خــۆال پەرلەمــاىن پشــتى راگەهاندنــا

ڤــێ بەلگەنامەیــێ دێ بجهئینانــا هەمــوو ماددەیێــن وێ هێتــە كــرن.
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جارنامەیا بنەمایێن دەســتوورى

1

پێشەىك

پشــتگەرم ب دەقــێ برگەیــا 21ێ ژ پەیامنامەیــا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت یــا ئامــاژە

ب ئارمانجــێ نەتەوەیێــن هەڤگــرىت دكــەت كــو هەولدانــە ســەخمەرات گەشــەپێدانا
پەیوەندیێــن نێڤدەولــەىت د ناڤبــەرا نەتەوەیــان دا ل ســەر بنەمایــێ رێزگرتنــێ ل وى
پرنســیپى یــێ دبیتــە ژێــدەرێ یەكئالیكرنــا مافــان د ناڤبــەرا گــەالن دا كــو هەریــەك ژ

وان مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســێ خــوە هەبیــت .هەروەســان ماددەیــێ ( )55ژ وێ
پەیامننامەیــێ یــى ئامــاژە دكەتــە" :رێخوشــكرنێ ل بــەر وان فاكتــەران یێــن بنەمایێــن

بنەجهبوونــێ و بەختەوەریــێ د تێكەلیێــن دروســت د ناڤبــەرا گــەالن دا دابیــن دكــەن و
رێــزێ ل وى پرنســپی دگــرن یــێ دبیتــە ژێــدەرێ یەكئالیكرنــا مافــان د ناڤبــەرا گــەالن

دا كــو هەریــەك ژ وان مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیــى هەبیــت" .هەروەســان ئــەوا د

بریــارا ژمــارە  1514یــا كانوونــا یەكــێ 1960ێ یــا جڤاتــا گشــتییا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت
دا هــاىت و تایبەتــە ب راگەهاندنــا ســەربەخوەییا گــەل و وەالتێــن ل ژێــر كۆلۆنیالیزمــێ

دژیــن و ل دووڤ وێ بریــارێ " تەڤایــا گــەالن ئــەو مافــە هەیــە بریــارێ ل ســەر
چارەنڤیســێ خــوە بــدەن ،و ل دووڤ ڤــى مــاىف ئــەو گەلــە ئــازادن جهــێ خــوە یــێ

سیاســیى دەسنیشــان كــەن و هەروەســان ئــازادن بزاڤــا ب دەســتڤەئینانا گەشــەكرنا

ئابــوورى و جڤــاىك و كولتوورییــا خــوە بــدەن.

 -1ل دووڤ پێشــنیازا مەســعود بــارزاىن ســەرۆكێ هەرێــا كوردســتانێ و پشــتى پەســەندكرنا كۆمیتەیــا بلنــدا
ریفراندۆمــێ پرۆژەیــێ جارنامەیــا بنەمایێــن دەســتوورى ژ ئالیــێ دكتــور كاوە مەحمــود ســكرتێرێ حزبــا
شــیوعیا كوردســتاىن ڤــە هاتــە بەرهەڤكــرن.
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هەروەســان ب ئاماژەكــرن ب ماددەیــێ یەكەمــێ هــەردو پەیامننامەیێــن نێڤدەولــەىت

یێــن مافێــن مــەدەىن و سیاســیى و مافێــن ئابــوورى و جڤــاىك و رەوشــەنبیرى یێــن ل

ســاال 1966ێ بریــار ل ســەر داى و تایبەتــن ب دانــا مافێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی
بــۆ هەمــوو گــەالن ،ل دووڤ وى مــاىف گــەل دكارن بریــارێ لســەر كاودانــێ خــوە یــى

سیاســی بــدەن و ب ئــازادى دووڤچوونــێ بــۆ پێشــڤەچوونا رەوشــا خــوە یــا ئابــوورى و

جڤــاىك و كولتــوورى بكــەن .هەروەســان ل دووڤ پرنســیپێن یاســایێن ناڤدەولتــى یێــن
پەیوەندیــدار ب هەڤالینــى و هاریكاریــێ و ل دووڤ راگەهاندنــا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت و

ل دووڤ بریــارا هژمــار  2615ســاال 1970ێ یــا جڤاتــا گشــتییا نەتەوەیێــن هەڤگــرىت
كــو ل ســەر بنەمایێــن وەكهەڤییــا گــەالن د مافــان دا و بریاردانــێ لســەر چارەنڤیســی

هاتییــە دان و تێــدا هاتییــە " :تەڤایــى گــەالن ل بــەر رۆناهییــا بنەمایێــن وەكهەڤیــێ د
ناڤبــەرا گــەالن دا د مافــێ دەسنیشــانكرنا چارەنڤیــى یــێ د پەیامننامەیــا نەتەوەیێــن

هەڤگــرىت دا هــاىت :ئــەو مافــە هەیــە ب ئــازادى و بێــی مایتێكرنــا دەرڤــە پێگەهــێ خــوە
یــى سیاســی دیاركــەن و هەروەهــا ب ئــازادى كار بــۆ گەشــەپێدانا ئابــوورى و جڤــاىك و
كولتوورییــا خــوە بكــەن و پێدڤییــە دەولــەت ژى ل دووڤ بنەمایێــن وان پەیامنــان رێــزێ

ل وى مــاىف بگــرن.

ب ئاماژەكــرن ب دەقــێ راگەهاندنــا جیهانییا مافێ گەالن یا ســاال 1976ێ و ل دووڤ

بەنــدا هەشــتێ ژ بەندێــن پێكهاتنــا هێلســنىك كــو ئەنجامــێ كۆنگرەیــا ئاســایش و
هاریكارییــا ئەورۆپــا یــا مەهــا تەباخــا (ئــاب -ئۆگســت) 1975ێ بــوو .د هەمــان دەم دا

راگەهاندنــا كۆنگرەیــا مافێــن مرۆڤــى یــا ل ســاال 1993ێ ل ژێــر چاڤدێرییــا نەتەوەیێــن

هەڤگــرىت ل ڤیەنــا هاتییــە گرێــدان تەكــەز لســەر وێ چەنــدێ كریــە كــو "هەمــوو گــەالن
مــاف هەیــە بریــارێ ل ســەر چارەنڤیســێ خــوە بــدەن" .زێدەبــارى بریارێــن دادگەهــا

نێڤدەولــەىت یێــن تایبــەت ب پێگیریكرنــێ ب مافــێ چارەنڤیســێ ،ئەڤــە ژى د وان بریارێن
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وێ دادگەهــێ دا دیاربــوون یێــن دەربــارەى نامیبیــا ل  21حزیرانــا 1971ێ و دەربــارەى

بیابانــا رۆژئاڤــا ل  16چریــا یەكــێ 1975ێ و تەیمــوورا رۆژهــەالت ل  30حزیرانــا

1995ێ دایــن و بۆچوونــا هەمــان دادگەهــێ دەربــارەى ســەربەخوەییا كۆســۆڤا ل ســاال
2008ێ دایــن.

هەروەســا چەنــد پێشــینەیێن یاســایا نێڤدەولــەىت هەنــە كــو تەكــەز ل ســەر وى مــاىف

دكــەن ،هــەروەك ل ســاال 1960ێ وەالتــێ ســەنیگال ب بریــارەكا جڤاكــێ نێڤدەولــەىت ژ

دەولەتــا مــاىل جــودا بــووی ،هەروەســان ب بریارێــن جڤاكــێ نێڤدەولــەىت ســاال 1960ێ
ســەنگاپوور ژ مالیزیــا و ســاال 1974ێ بەنگالدیــش ژ پاكســتانێ و ســاال 1993ێ

ئەریتیریــا ژ ئەســیوبیا جودابوویــن ،هەروەســان ســەربەخوەبوونا وەالتێــن رۆژهەالتــێ

ئەورۆپــا ل دەســپێكا ســالێن نوتــان و جودابوونــا كۆمارێــن بەلتیــق و ئاڤابوونــا كۆمارێــن
پێشــر ســەر ب یەكێتییــا ســۆڤیەتییا جــاران و هلوەشــاندنا یۆگســاڤیا بــۆ چــوار
دەولەتــان.

هــەر ب ڤــى ئاوایــى ئەگــەر لــێ نێرینەكــێ ل دەســتوورێ عێراقــێ یێ ســاال 2005ێ

بكەیــن د ماددەیــێ یەكــێ دا تەكــەز دكــەت كــو بجهئینانــا ڤــى دەســتوورى دێ یەكێتییا
خــاك و گــەل و ســەروەرییا عێراقــێ پارێزیــت و دەســتوور گەرەنتییــا یەكێتییــا عێراقــێ

یــە ،بەلــێ ئەڤــە  13ســال ل ســەر ڤــى دەســتوورى بۆریــن و د ڤــى دەمــێ درێــژ دا پــر

ژ  50ماددەیێــن وى نەهاتینــە بجهئینــان .هەروەســان ژ ئەنجامــێ بوونــا ئالۆزییــان و

كووربوونــا وان د بنیاتــێ پێكهاتێــن دەولەتــا عێراقــێ دا و نەبوونــا شــیانێن پراكتیزەكرنــا
سیســتەمێ فیدرالیزمــێ كــو ب كریــار دەربڕینــێ ژ یەكێتییــا ئارەزوومەندانــە دكــەت،

نابیــت دەولەتــا عێراقــێ ب ئاوایەكــێ كوتــەىك و زۆرى ســەرژنوو بێتەڤــە دامەزرانــدن،

ژبەركــو ژ ئەنجامــێ ڤــى ســەروبەری دێ مەتــرىس بــەرۆكا كوردســتانێ گــرن ،لەومــا
ب مەرەمــا خــوە دووركــرن و پاراســتنێ ژ رووبرووبوونــەكا نەتەوەیــى یــان رەگــەزى و
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تیرەگــەرى د ناڤبــەرا كوردســتانێ و عێراقــێ دا ،گەلێ كوردســتانێ ل ســەر بنیاتێ مافێ

دەسنیشــانكرنا چارەنڤیســی و زڤرینەڤــە بــۆ حــەز و ڤیــان و خەلكــێ كوردســتانێ ل دۆر
ڤــێ مــژارێ بریــار دایــە ب مەرەمــا دەسنیشــانكرنا پەیوەندیێــن خــوە دگــەل عێراقــێ

بــەرێ خــوە بدەتــە راپرســییەكێ (رێفراندۆمەكــێ ).

بریــارا ئەنجامدانــا راپرســیێ دێ بیتــە بنیاتــەك بــۆ چەرەســەركرنا ناكــۆىك و

ئاریشــەیێن د ناڤبــەرا كوردســتانێ و عێراقــێ دا ل ســەر بنیاتەكــێ دیموكــراىس و

ئاشــتییانە و دێ پاشــەرۆژەكا موكــم و دروســت بــۆ پەیوەندیێــن هەڤالینیــێ و جیرانیــێ و
كارێــن هەڤپشــك د ناڤبــەرا هــەردو ئالییــان دا گەرەنتیكــەت ،كــو دێ بنــە ژێــدەرێ

خزمەتكرنــێ بــۆ بەرژەوەندیێــن گەلێــن كوردســتانێ و عێراقــێ .

بریــارا ئەنجامدانــا ڕێفرانــدۆم ل دووڤ مەرســومەكا ســەرۆكاتییا هەرێمــێ بــوو،

دەرئەنجامــێ خەباتــا گەلــێ كوردســتانێ یــە ب هەمــوو نەتــەوە و پێكهاتێــن وێ ڤــە،

بەرهەمــێ تێكۆشــینا تەڤگــەرا رزگاریخــوازا كوردســتانێ و وان هژمــارا زۆرا قوربانییانــە
یێــن ڤــى گــەىل د قوناغێــن بەرخوەدانــێ و پرۆســەیێن ئەنفــال و كیمیابــاران و هەوێــن
جینوســایدێ دا دایــن ،ئەڤــە ســەرفرازى یــە بــۆ خەباتــا گەلــێ كوردســتانێ د درێژییــا

دیرۆكــێ دا ســەخمەرات ئــازادى و دادپــەروەرى و وەكهەڤیێ و ســەروەرییا وەالتینى و ئاشــتییا

مرۆڤایــەىت كــرى ،و دەربرینــە ژ وان بەرهەمــان یێــن مــە بــۆ مرۆڤایەتیــێ پێشكەشــك
ریــن ،دەمــێ مــە ئــەڤ بریــارە داى مــە دزاىن دێ چ مەتــرىس بەرســنگێ مــە گــرن ،لــێ

داكوكیكرنــا مــە ئــەو بــوو كــو گــەل ژێــدەرێ دەســهەالتا نــە.

ژبــەر گرنگییــا بریــارا ڕێفرانــدۆم و ئــەو ژێگرتنــا ل بەرســنگێ ڤــى گــەىل ،مــە ب بــاش

زاىن پرنســیپێن گشــتیێن دەســتوورى بەرچــاڤ كەیــن ،ئــەڤ پرەنســیپە دێ بنــە بنیاتــێ

ژێگرتنــا دەولەتــا نیشــتامنی و ســەرخوەبوونا كوردســتانێ  .ئــەڤ راگەهاندنــە گۆتــارەكا
ســیاىس یــە دێ بــۆ رایــا گشــتییا ناڤخــوە و رایــا گشــتییا هەرێامیــەىت و نێڤدەولــەىت و
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حكومــەت و وەالتــان بەرچــاڤ كەیــن ،ئەڤــە پەیامنامەیــەكا جهــێ باوەریــێ یــە تێــدا

ئامــاژە ب بنەمایێــن دەســتووریێن گشــتیێن وێ دەولەتــێ هاتییــە كــرن كــو دێ هێتــە
راگەهانــدن ،تێــدا تەكــەزى ل ســەر خوەزایــێ سیســتەمێ سیاســی و پێگیریكرنــێ ب

بنەمایێــن نێڤدەولــەىت هاتییــە كــرن یێــن نەتەوەیێــن هەڤگرىت پەســەند كرین ،هەروەســان

پێگیریكرنــا خــوە ب پرەنســیپێن مافێــن مرۆڤــى و ئاڤاكرنــا دەولەتــا یاســایێ و تەڤایــا
بنەمــا و ســازیێن مــەدەىن و دیموكراســیێن هەڤچــەرخ دیــار كریــە.

راگەهاندنــا بنەمایێــن دەســتوورى نــە شــوونگرا (ئەلتەرناتیفــا) دەســتوورى یــە،

دەســتوور دڤێــت د رێــكا جڤاتــەكا دامەزرێنــەر یــا پێكهــاىت ژ هەمــوو نەتــەوە و ئایینــان

بێتــە دارشــن و گــەل د ڕێفراندۆمەكــێ دا ل ســەر بكــەت.

وەك شــانازییەك ب خەباتــا گەلــێ خــوە و دلســۆژییەك بــۆ خوینــا شــەهیدێن

شۆرشــێن یــەك ل دووڤ یەكێــن كوردســتانێ دێ بنەمایێــن دەســتووریێن دەولەتــا

وەالتینییــا (نیشــتامنییا) كوردســتانا ســەربەخوە ب ئاوایــێ ژێــرى راگەهینیــن:
 -1كۆمــارێ كوردســتانێ ،دەولەتــەكا مــەدەىن دیموكــراىس یــە،
پشــتگەرمە ب وەالتیبوون و ســەروەرییا یاســایێ ،رێزێ ل فرەرەنگیێ
دگریــت ،پارێزگاریــێ ل ئــازادى و دادپــەروەرى و وەكهەڤیــێ دكــەت،
دەلیڤەیــان بــۆ تەڤایــا وەالتییــان بێــى هیــچ جوداهییەكــێ د ناڤبــەرا
ئاییــن و رەگــەزان دا دابینــد كــەت ،دەولەتــەكا نیشــتامىن یــە بــۆ
تەڤایــا وەالتیێــن كــورد ،عــەرەب ،توركــان ،ئاشــوورى ،كلــدان،
رسیــان و ئەرمــەن ،دەولــەت پابەنــدە ب پاراســتنا كەلەپــوورێ
نیشــتامنیێ تایبــەت ب تــەڤ نەتــەوە و پێكهاتــان ،ئەڤــى ژى د ئالــێ و
رسوودا نیشــتامىن دا بەرچــاڤ دبیــت كــو دەربڕینــا ژ فرەنەتەوەیــى و
ئایینــى دكــەت.
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 -2گــەل ژێــدەرێ دەســتەالتانە و ئــەڤ چەنــدە دێ د رێــكا
ڕێفرانــدۆم و هلبژارتنــەكا بژویــن دا بیــت ،ئــەڤ پرۆســەیە دێ
ب رێــكا كۆمیســۆنەكا ســەربەخوە و ب سەرپەرشــتییا دادوەرى
برێڤەچیــت و دێ ل دووڤ سیســتەمەكێ هلبژارتنــان بیــت یــێ
دادپــەروەرى و نوونەراتییــا هەمــوو وەالتییــان بێــى هیــچ جوداهــى و
ڤەدەركرنەكــێ تێــدا هەبیــت ،د هەمــان دەم دا دەســتوور دێ ب
رێــكا كۆتــا نوونەراتییــا هەمــوو نەتــەوە و پێكهاتــان مســوگەر كــەت
زێدەبــارى مافــێ وان د لیســتێن گشــتى دا.
 -3سیســتەمێ سیاســیێ دەولەتــێ دێ كۆمــارى پەرلەمــاىن
دیموكراىس بیت و دێ پشــتگەرمێ هەڤســەنگیێ د ناڤبەرا دەســتەالتا
یاســادانانێ و بجهئینانــێ و دادپەروەریــێ و جوداكرنــێ د ناڤبــەرا
وان دا و دەستاودەســتكرنا دەســتەالتێ ب ئاشــتى و فرەحزبیێ بیت،
ب ئاوایــەىك نــە بەروڤــاژى بیــت دگــەل مــاف و ئازادیێــن بنگەهیــن.
 -4دەولــەت دێ مافــێ تــەڤ نەتــەوە و پێكهاتــان ل ســەر بنەمایــێ
وەكهەڤیــێ د ناڤبــەرا تــاك و پێكهاتــان دا و ل بەرچاڤوەرگرتنــا
تایبەمتەندییــان گەرەنتــى كــەت ،پشــتگەرم بیــت ب دیموكــراىس و
بەرفرەهكرنــا نــە ســەنرتالیزمێ (نەمەركەزیــێ) و ئۆتۆنۆمــى و خــوە
رێڤەبرنــێ ،ئەڤــە ژى دێ ب رێــكا چەنــد ئاوایەكێــن جــودا بیــت كــو
حــەز و ڤیــان و داخوازێــن پێكهاتــان ل بەرچــاڤ وەرگریــت هەتــا
دگەهیتــە ئاســتێ فیدرالیزمــێ د رێخســتنا رێڤەبرنــێ دا.
 -5دەولــەت دێ ئازادیــێ بــۆ تەڤایــا وەالتییان د ئاییــن و بیروباوەران
دا و گێرانــا رێورەســمێن ئایینــى بــۆ موســلامن و ئێــزدى و كریســتیان
و كاكەیــى و جوهــى و زەردەشــتى و ســابیئەیێن مەندایــى و تــەڤ
ئاییــن و بیروباوەرێــن دى دابیــن كــەت.
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 -6دەولەتــا كوردســتانێ پشــكەكە ژ رۆژهەالتــا ناڤیــن و خــوە
ب پشــكەك ژ جڤاكــێ نێڤدەولــەىت دزانیــت و دێ بزاڤــێ كــەت
بــۆ گرێدانــا پەیوەندییــان دگــەل تەڤایــا گەلێــن رۆژهەالتــا
ناڤیــن و جیهانــێ  ،دێ پشــتگەرما بهەڤــرا ژیــان و هاریكاریــێ
ســەخەمەرات بنەجهكرنــا ئاشــتیێ و تەناهیــێ و نەهێالنــا ژێدرێــن
ئالۆزكرنــێ و دژایەتیكرنــا تیرۆریزمــێ و رێزگرتنــێ ل ســەروەرییا
وەالتــان ،د هەمــان دەم دا دێ بزاڤــێ كــەت بــۆ گرێدانــا تێكەلیێــن
هەڤســویێ (جیرانیــێ ) و موكمكرنــا دادوەریــێ و مافێــن مرۆڤــى و
هاریكاریــێ د ناڤبــەرا گــەل و وەالتــان دا .ژ ئالییەكــێ دیــر ڤــە
دێ دەولەتــا كوردســتانێ پێگیــر بیــت ب پەیامننامــە و پێكهاتنێــن
نێڤدەولــەىت و ئــەوان پێكهاتنــان ژى ئەوێــن تایبــەت ب دیاركرنــا
ســنوورى دگــەل دەولەتێــن هەڤســوو ،هەروەســان دێ پابەنــد
بیــت ب ســنوورێن دیــرۆىك و جیۆگرافیێــن كوردســتانا باشــوور و
دێ كاركــەت بــۆ یەكئالیكرنــا هەمــوو كێشــە و ئاریشــەیان د گــەل
دەولەتــا عێراقــێ ب رێــكا دایالــۆك و دانوســتاندنێ ،ب ئاوایــەىك
ببیتــە دەرگەهــەك بــۆ بنەجهكرنــا ئاشــتى و تەناهیــێ و د هەمــان
دەم دا دێ دەولەتــا كوردســتانێ بزاڤــى كــەت ژبــۆ پشــكداریكرنێ
د ئاڤاكرنــا شارســتانیەتا مرۆڤایــەىت دا.
 -7هێزێــن پێشــمەرگەى هێزێــن چەكدارێــن كوردســتانێ نــە،
مولكــێ گەلــێ كوردســتانێ نــە ،پێدڤییــە ببنــە ســازییەكا
نیشــتامىن یــا ڤەكــرى ل بــەر وەالتیێــن كوردســتانێ ب تەڤایــى
نەتــەوە و پێكهاتــان ڤــە ،هەروەســان دێ رێــك ل بــەر دامەزراندنــا
میلشــییان هێتــە گرتــن ل ژێــر هــەر ناڤــەىك بــن.
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 -8وەك گرەنتییــەك بــۆ ب دەســتڤەئینانا دادوەریــێ بــۆ تــەڤ
وەالتییــان دێ دەولــەت لســەر بنەمایــێ ســەروەرییا یاســایێ و
ســەربەخوەییا داوەریــێ هێتــە بنیاتنــان.
 -9هەمــوو وەالىت ئــازاد و وەكهەڤــن ل بەرامبــەرى یاســایێ د
مــاف و ئــازادى و ئەركێــن گشــتى دا ،كەرامەتــا مرۆڤــى مافەكــێ
ســەرەىك و پاراســتى یــە ،رێــك ناهێتــەدان ژبــەر رەگــەزى یــان
بنیــاىت یــان زمــان و ئاییــن و بیروبــاوەر و ســامان و جهــێ جڤــاىك و
بۆچوونێــن سیاســی جوداهــی د ناڤبــەرا وەالتییــان دا بێتەكــرن،
هەروەســان دەولــەت دێ ئــازادى و مافــێ ژنــێ و پشــكدارییا
وێ د ســەنتەرێن بریــارێ د پارێزیــت ،د هەمــان دەم دا دێ
دەولــەت پێدڤیێــن وان تــەخ و جوینــان دابیــن كــەت یێــن پێدڤــى
ب پاراســتنێ.
 -10چ تــاوان و ســزا نابــن هەكــە ل دووڤ دەقەكــێ یاســایى نەبــن،
گومانلێكــرى یــێ بــێ تاوانــە هەتــا وى دەمــى دادوەر بریــارێ ل
ســەر تاوانبارییــا وى ددەت ،نابیــت كەســێن ســڤیل ل بەرامبــەرى
دادگەهــەكا ڤــەدەر یــان دادگەهــەكا لەشــكەرى بێنــە دادگــەه كــرن،
بێــى بریــارا پێشــدەم یــا دادوەرى نابیــت كەســێ ســڤیل بێتــە
دەستەســەركرن یــان پشــكنین یــان زیندانكــرن یــان ئازادییــا وى یــا
كەســینى ژێ بێتــە ســتاندن .هەروەســان دەولــەت ئازادییــا ڤەمــان و
لڤینــێ بــۆ تەڤایــا وەالتییــان گەرەنتــی دكــەت.
 -11رەگەزنامەیــا كوردســتاىن مافــێ تــەڤ وەالتیێــن دەولەتــێ یــە،
نابیــت ئــەو مافــە ژ وەالتییــان بێتــە ســتاندن یــان ژ وەالىت بێنــە
دەرێخســن یــان رێــكا ڤەگەریانــێ بــۆ وەالىت لــێ بێتــە گرتــن.
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 -12دەولــەت دێ ئازادییــا بیروبــاوەران و ئەنجامدانــا ئــەرك و
رێورەســمێن ئایینــى گەرەنتــى كــەت و جهێــن وان پارێزیــت.
 -13ئازادییــا بیروبــاوەران و دەربڕینــێ و ئازادییــا رۆژنامەڤــاىن و
ئامرازێــن دى یێــن راگەهاندنــێ دێ هێتــە دابین كــرن ،ب مەرجەىك
نەبنــە ئاســتەنگ ل بــەر ســنگێ ژیانــا تایبــەت و مافێــن نەتــەوە و
پێكهاتــان ،هەكــە ب بریــارەكا پێشــدەم و دەمــى یــا دیاركــرى نەبیت
نابیــت چاڤدێــرى بكەڤیتــە ســەر ئاوایێــن راگەهاندنــێ یــان بێنــە
گرتــن.
 -14مافــێ دامەزراندنــا حزب و ســەندیكا و یەكێتى و جڤات و ســازیێن
ئەهــى و هەروەســان مافــێ كۆمبــوون و گێرانــا خوەنیشــادانێن
ئاشــتییانە و پرەنســیپێ مــاف و ئازادیێــن بنگەهیــن بێــى بنپێكرنــا
مافــێ خەلكەكــێ دى پاراســتینە.
 -15حكومــەت د سیاســەتا خــوە دا دێ پشــتا خــوە ب گەشــەپێدانا
بەرفــرەه و ڤەگــر و بــەردەوام و بنەمایێــن حوكمدارییــەكا بــاش و
شــەفاف و وەالتیبوونــەكا كوردســتانییا كارا گــەرم كــەت و دێ كار
بــۆ پاراســتنا كولتــوورێ وەالتینیــێ یــێ هەمــوو گــەل و پێكهاتــان
كــەت ،هەروەســان دێ دەولــەت پێگیــر بیــت ب پاراســتنا ســامانێن
رسۆشــتى (نەفــت و گاز و ئــاڤ و كانزایــان) ل ســەر وى بنیــاىت
كــو ئەڤــە ســامانێ گشــتیێ مللەتینــە و دێ بنــە ژێــدەرێ
دەســتڤەئینانا بەختەوەرییــا جڤــاىك و گرەنتیكرنــا پێدڤیاتیێــن
بنگەهیــن یێــن وەالتییــان و ناڤتێدانــا وەبەرهێنانــێ و پاراســتنا
مافــێ بەكاربــەرى و بەریكانەیــەكا ئــازاد و رێگریــێ ل پاوانكرنــێ،
هــەر وەســان پاراســتنا ژینگەهــێ.

223

 -16مولكدارییــا تایبــەت یــا پاراســتییە و نابیــت بێــى بریــارا
دادوەرى و بەرامبــەر قەرەبوویــەكا هــەژى دەســت لــێ بێتــەدان.
 -17تــەڤ وەالتییــان مــاف هەیــە كارمەندییــا (فەرمانبەرییا) گشــتى
وەربگــرن و مافــێ كاركرنــێ بــۆ هــەر كەســەىك یــێ گەرەنتــى كریــە،
هەروەســان دەولــەت دێ كار كــەت بــۆ پەیداكرنــا دەلیڤەیێــن كارى
بــۆ تەڤایــا وەالتییــان و دێ پێگیربیــت ب دەسنیشــانكرنا ئاســتێ
نزمییــا كــرێ ،ب ئاوایەكــێ وەســا ئاســتێ ژیانــا هــەر وەالتییــەىك
دگــەل كەرامەتــا مرۆڤایەتیــێ بگونجیــت.
 -18فێربوونــا بنــەرەىت ئیلزامییــە و دەولــەت دێ چاڤدێرییــا
تەڤایــى ســازیێن فێركرنــێ یێــن گشــتى و تایبــەت و ئەهــى كــەت،
ب رەنگەكــێ وەســان ببیتــە ئامــرازێ پاراســتنا ژێیــاىت (ئینتــا) و
ناســنامە و كولتــوورى .هەروەســان دێ دەولــەت مافــێ فێربوونــێ،
ئازادییــا ئەكادیمــى ،تویژاندنــا زانســتى ،ئەفرانــدن و دەســتڤەئینانا
زانســتى و پێكگۆهارتنــا زانیارییــان و بەالڤــۆكان و پشــكداریێ د
ژیانــا رەوشــەنبیرى و هۆنــەرى ب هەمــوو شــێواز و هەمــوو رەنگێــن
چاالكیێــن رەوشــەنبیرى گەرەنتــى كــەت ،زێدەبــارى ســەربەخوەییا
زانكۆیــان و ســەنتەرێن تویژاندنــا زانســتى .دەولــەت دێ پێگیربیــت
ب دابینكرنــا دەلیڤەیێــن فێربوونــا بــێ بەرامبــەر ل دەزگــەه و
ســازیێن فێركرنــێ.
 -19دێ رێــز ل ژیانــا تایبەتــا هــەر مرۆڤــەىك و پێكگۆهارتنــا
نامەیــان و ئاخفتنێــن تەلەفۆنــێ و پەیوەندیێــن ئەلكــرۆىن هێتــە
گرتــن ،تەڤایــى ئاوایێــن دیرتێــن پەیوەندییــان دێ هێنــە پاراســن،
زێدەگاڤــى ل ســەر ناهێنەكــرن و رێگــرى ژى لــێ ناهێتەكــرن بێــى
بریــارا دادوەرى ئــەو ژى بــۆ دەمەكــێ دیاركــرى.
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 -20هــەر كەســەكێ مافــێ گرەنتیكرنــا ژیانــەكا تەنــا و ژینگەهــەكا
پــاك و بژویــن و دوور ژ پیســبوونێ هەیــە ،هــەر ب ڤــى ئاوایــى
مافــێ دابینكرنــا خوارنــەكا ســاخلەم و جهــێ ژیانــێ و چاڤدێرییــا
ســاخلەمى و كرنــا وەرزشــێ (ســپۆرێ ) هەیــە ،زێدەبــارى بیمەیــێ
دژى بێكاریــێ و نەخۆشــی و پیریــێ ل دووڤ رێنامیێــن یاســایى و
هاریكارییــا جڤاكــێ.

بەڵگەنامەکان
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بەلگەنامە ژمارە 1
سەرۆكاتییا هەرێام كوردستانێ

بــــریــــارا هـــەرێـــمـى
ژمارە ( )106ساال 2017
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كۆمارێ عێراقێ

هەرێام كوردستانێ
سەرۆك

بــریـــــارا هــەرێــمــى
ژمارە ()106

پشــتگەرم ب یاســا ســەرۆكاتییا هەرێــا ژمــارە ( )1ســاال 2005ێ یــا
هەمواركــرى ،ب بەرچاڤوەرگرتنــا بەرژەوەندییــا گشــتى و پشــتگەرم ب
بنەمایێــن مافــێ چارەنڤیســێ یــێ ژ ئالیــێ كۆمەلەیــا گشــتییا نەتەوەیێــن
هەڤگــرىت و یاســایێن ناڤدولەتیێــن بــۆ گــەل و نەتەوەیێــن جیهانــێ
بــاوەرى پێهاتییــەدان و ل دووڤ وى پرەنســیپێ كــو گەلــێ كوردســتانێ
گەلەكــێ خــوەدى تایبەمتەندیێــن خــوە یــە ژ خــاك و زمــان و كولتــوور و دیــرۆك و
ناســنامە و هەمــوو ئــەو پەســنە تێــدا هەنــە كــو ب تــەڤ پێكهاتنێــن
خــوە ڤــە و ل دووڤ تــەڤ پیڤەرێــن مرۆڤایــەىت و نێڤدەولــەىت وەك گــەل
بێتــە ناســكرن و مــاف هەیــە بریــارێ ل ســەر دیاركرنــا ئاوایــێ ژیــان و
پاشــەرۆژا خــوە بــدەت.
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ژ دەســپێكا دامەزراندنــا دەولەتــا عێراقــێ ڤــە گەلــێ كوردســتانێ
خەباتــا كــرى ژ بــۆ چەســپاندنا مافێــن خــوە و بهەڤــرا ژیانــەكا ئاشــتییانە
دگــەل گەلێــن دى یێــن عێراقــێ و دا كــو مانــا وى وەك گــەل یــا پاراســتى
بیــت ،ژ ئەنجامــێ خەباتــا دەهــان ســاالن یــا تەڤگــەرا رزگاریخــوازا گەلــێ
كوردســتانێ د چەندیــن قوناغێــن جــودا دا دەســتەالتدارێن عێراقــێ
هنــدەك پــرۆژە و پەیــان داینــە خەلكــێ كوردســتانێ ،هەرچەنــدە ئــەو
پــرۆژە و پەیامنــە دگــەل ئارمانــج و قوربانیێــن گەلــێ مــە نەدگونجــان،
وەك منوونــە دێ ئامــاژە ب هنــدەكان ژ وان كەیــن وەك :بەیانــا بریتــاىن -
عێراقــى یــا ســاال 1922ێ دەربــارەى دامەزراندنــا حكومەتــەكا كــوردى و
یاســا زمانێــن خوەجهــى ژمــارە ( )74ســاال  1931و داخۆیانییــا فەرمییــا
عێراقــێ دەربــارەى وان پەیامنــان یێــن داینــە كۆمــا مللەتــان و پێگیربوونــا
عێراقــێ ب بجهئینانــا خواندنــا كــوردى ل كوردســتانێ ،هەروەســان
ماددەیــێ ( )3ژ دەســتوورا دەمكییــا عێراقــێ یــا ســاال 1958ێ و پرۆژەیــێ
رێڤەبەرییــا نەســەنرتالیزما عێراقــێ یــێ ســاال 1963ێ و یاســایێ
ئۆتۆنۆمــى ژمــارە ( )33بــۆ كوردســتانا عێراقــێ ســاال 1974ێ و ماددەیــێ
( )58ژ یاســا رێڤەبرنــا دەولەتــێ د قوناغــا راگۆهاســتنێ دا ل ســاال
2004ێ .حكومەتێــن یــەك ل دووڤ یەكێــن عێراقــێ نــە تنــێ ئــەڤ
دیكیۆمێنتــە بنپێكرینــە و پشــتگوهڤە هاڤێتینــە بەلــى ب ئاگــر و ئاســنى
بەرســڤا داخــوازا كــوردان بــۆ مافێــن وان یێــن رەوا دایــە و د ئەنجــام
دا كارەســاتێن تراجیــدى و مالوێــراىن بــۆ كوردســتانێ ب دووڤ ڤــە
هاتینــە ،مینــا جینوســایدا گەلــێ كــورد ل ژێــر ناڤــێ پرۆســەیا ئەنفــال،
راگۆهاســتنا و ب زۆرى ئاكنجیكرنــێ و وێرانكرنــا گونــد و ئاڤاهــى و
ژێرخانــا ئابــوورى و بكارئینانــا چەكــێ كیمیایــى یــێ قەدەغەكــرى ل
ســەر ئاســتێ نێڤدەولــەىت دژى خەلكــێ ســڤیل.
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هەروەســان پشــتى رزگاركرنــا عێراقــێ ل ســاال 2003ێ و هەرفتنــا

رژێــا بەعــى و دروســتبوونا دەلیڤەیــەكا نــوو كــو عێــراق ل ســەر
بنەمایەكــێ دیموكــراىس و ســازییان و وەالتیبوونــێ بێتەڤــە دامەزرانــدن

كــو مافــێ هەمــوو پێكهاتــان تێــدا پاراســتى بیــت .زێدەبــارى وان هەمــوو
دژوارى و قوربانیێــن ب ســەرێ گەلــێ كوردســتانێ هاتیــن بەلــێ د رێــكا

نوونەرێــن خــوە دا پشــكدارییەكا چەلەنــگ د بنیاتنانەڤــا عێراقــێ و
دارشــتنا دەســتوورێ عێراقــێ یــێ ســاال 2005ێ كــر ،ئــەو دەســتوورێ

بوویــە بنیــات بــۆ ئاڤاكرنــا دەولەتــەكا دیموكــراىس فیــدراىل پەرلەمــاىن و

فرەحــزىب ل ســەر بنەمایێ پرەنســیپێ هەڤگرتنــەكا ئارەزوومەندانــە و دیاركرنا
بنەمایێــن پاراســتنا مافێــن پێكهاتــان و چارەســەركرنا ئاریشــەیێن
دیرۆكیێــن وەالىت .پەلــێ پشــتى بۆرینــا چەندیــن ســاالن ژ ژیــێ ڤــى

دەســتوورى ،هێــژ عێراق یا پــڕە ژ بنپێكرنێن بەرچاڤێــن دەســتوورى و بنەمایێن

دەولەتــا نــوو یــا عێراقــێ ل ســەر هاتییــە دامەزرانــدن كــو لێكڤەكرنــا
مــاف و دەســتەالتان د ناڤبــەرا حكومەتــا ناڤەنــدى و هەرێمــێ دا.

گرنگرتیــن ســتوونێن سیســتەمێ فیدرالیــزم ل ســەر هاتییــە ئاڤاكــرن

لێكڤەكرنــا داهــات و ســامانی و دیاركرنــا ســنوورێ هەرێــا كوردســتانێ
یــە ،هنــدى پەیوەنــدى ب داهــاىت ڤــە هــەى پشــكا هەرێــا كوردســتانێ

هاتییــە بڕیــن (قوتكــرن) ،هنــدی پەیوەنــدى ب دیاركرنــا ســنوورێ
هەرێــا كوردســتانێ ڤــە هــەى هەرچەنــدە دەڤەرێــن كوردســتانیێن
دەرڤــەى ســنوورێ هەرێمــێ ژ ئالیــێ دیــرۆىك و جیوگــراىف و دیموگــراىف

ڤــە پشــكەكن ژ كوردســتانێ ،بەلــێ ب مەرەمــا دیاركرنــا نیازپاكیــێ
ســەركردایەتییا سیاســییا كوردســتانێ رازیبــوو ل ســەر ماددەیــێ ()140
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دەســتوورى كــو نەخشــەڕێكەك بــۆ دانــا یــە و دڤیــا ل داوییــا 2007ێ
راپرســییەك (رێفراندۆمــەك) ل وان دەڤــەران هاتبــا كــرن و وى خەلــى ب

ئــازادى بریــار ل ســەر پاشــەرۆژا خــوە دابــا .ســەركردایەتییا سیاســی ل

هەرێــا كوردســتانێ چەنــد جــاران تەكــەز كریــە كــو ئــەو د پێگیــرن ب
ئەنجامێــن راپرســیێ ب هــەر رەنگــەىك بــن ،بەلــێ حكومەتــا عێراقــێ بجــه
نەئینــا .هەروەســان ڤــێ حكومەتــێ پێكئینانــا جڤاتــا فیــدرال ل دووڤ

ماددەیــێ ()65ێ دەســتوورى ب پشــت گــۆه ڤــە هاڤێــت تیــە.

هــەروەك د دیباچەیــا دەســتوورى دا هــاىت گەلێــن عێراقــێ ب ئــازادى و

ئارەزوومەندانــە ئــەڤ هەڤگرتنــە هلبژارتییــە " ،پێگیریكــرن ب ڤــى
دەســتوورى دێ یەكێتییــا ئارەزوومەندانەیــا عێراقــێ و گــەل و خــاك و
ســەروەرییا وێ پارێزیــت" ،بەروڤــاژى بنپێكرنــا بەندێــن دەســتوورى دێ

بیتــە ئەگــەرێ ژێــك ڤەقەتیانــێ.

ژ ڤەرێــژا بەردەوامییــا حكومــەت و ســەركردایەتییا سیاســییا عێراقــێ ل

ســەر سیاســەتا بنپێكــرن و پێگیرینەكرنــێ ب دەســتوورى و ب پشــت گــۆه

ڤــە هاڤێتنــا مــاف و داخوازێــن گەلــێ كوردســتانێ و ژبــەر كــو كاودانــێ
دەڤــەرێ و كوردســتانێ ب گشــتى و یــێ عێراقــێ ب تایبــەىت پێدڤــى دكــەت

بریــارەك یەكئالیكــەر بــۆ پاشــەرۆژا ڤــى گــەىل بێتــە دان ،پشــتى كۆمبــوون و

پرســپێكرنێ دگــەل ئالیێــن سیاســیێن كوردســتانێ ب هەمــوو پێكهاتێــن وێ

ڤــە ل رۆژا  2017/6/7ئــەم گەهشــتینە وى ئەنجامــى كــو دڤێــت بزڤرینەڤــە
بــۆ را و حــەز و ڤیانــا گەلــێ خــوە دا ئــەو بریــارێ ل ســەر داهاتــی و
چارەنڤیســێ خــوە بــدەن و ل ســەر ڤــى بنەمایــى مــە ئــەڤ بریــارە دا:
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 -1ئەنجامدانا راپرســییا گشــتى ل رۆژا ( )2017/9/25ل سەرانســەرى

هەرێــا كوردســتانێ و دەڤەرێــن كوردســتانیێن دەرڤــەى رێڤەبەرییــا
هەرێــا كوردســتانێ.

 -2پرۆســەیا راپرســیێ دێ ب دەنگدانەكا گشــتى نهێنى راســتەخوە و ئازاد

بیــت ،پرۆســە دێ دەمژمێــر هەشــتێ ســپێدێ دەســپێكەت و دەمژمێــر

شەشــێ ئێڤــارى ب داوى هێـــت.

 -3ب مەرەمــا بجهئینانــا مافــێ چارەنڤیســێ پشــكدارێن پرۆســەیێ ب

بەلــێ یــان نەخێــر دێ بەرســڤا پرســیارا ژێــرى دەن ،ئــەو ژى ب دانانــا

نیشــانا راســت بەرامبــەرى هلبژارتنــێ.

• ئــەرێ تــە دڤێــت هەرێــا كوردســتانێ و دەڤەرێــن كوردســتانیێن

دەرڤــەى رێڤەبەرییــا هەرێمــێ ببنــە دەولەتــەكا ســەربەخوە؟
 -بەلێ

 -نە

 -4دڤێــت دەنگــدەرى شــیانێن دەنگدانــێ هەبــن ل دووڤ یاســا و

رێنامیێــن كارپێكــرى.

 -5كارتــا دەنگدانــێ دێ ب زمانێــن كــوردى و عــەرەىب و توركــاىن و

رسیــاىن ب رۆهنــى هێتــە چاپكــرن.

 -6ئــەو هلبژارتنــا پرانییــا دەنــگان دەســتڤەدئینیت دێ ب ســەركەىت

هێتــە هژمــار كــرن و دێ بیتــە حــەز و ڤیانــا گشــتییا گەلــێ كوردســتانێ ب

تەڤایــا پێكهاتێــن وێ ڤــە.
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 -7هنــدى پەیوەنــدى ب تۆمــارا دەنگــدەران و رێــكالم و دەنگدانــێ و تاوانــا

هلبژارتنــێ ڤــە هــەى دێ حوكمێــن یاســایا هلبژارتنــان یــا پەرلەمانــێ
كوردســتانێ هژمــار ( )1ســاال 1992ێ هەمواركــرى و یاســایێن
پەیوەندیــدار ل ســەر هێنــە بجهئینــان.

 -8كۆمیســیۆنا بلنــدا ســەربەخوەیا هلبژارتنــان و راپرســیێ ل هەرێــا

كوردســتانێ دێ ب ئەركــێ ئەنجامدانــا سەرپەرشــتیكرنا راپرســیێ و

بەرهەڤكرنــا تۆمــارا دەنگــدەران و جوداكــرن و هژماركرنــا دەنــگان و
راگەهاندنــا ئەنجامــان رابیــت .بــۆ ڤــێ چەنــدێ ژى دێ ل دووڤ رێنامیــى و

برگەیێــن یاســایێن پەیوەندیــدار و ســتانداردێن جیهــاىن چیــت.

 -9كۆمیســیۆنا بلنــدا ســەربەخوەیا هلبژارتنــان و راپرســیێ ژبــۆ

بجهئینانــا ڤــێ پرۆســەیێ دێ هەڤكاریــێ دگــەل جڤاتــا بلنــدا راپرســیێ
ل كوردســتانێ كــەت.

 -10نابیــت ســازیێن حكومەتــێ و حزبــان ب چ ئاوایەكــێ مایتێكرنــێ د

كاروبارێــن بەرپــرس و سەپەرشــتكار و ئەنجامدەرێــن راپرســیى بكــەن ،رێــك
ناهێتــەدان بــۆ چ كەســەىك و ئالییــەىك مایتێكرنــێ د كاروبــار و دەســتەالتێ

كۆمیســیۆنا بلنــدا ســەربەخوەیا هلبژارتنــان و راپرســیێ بكــەت دەمــێ
ئەركێــن ب بێئالــی و ســەربەخوەیى و دەســتپاىك و ئاشــكرایى ل دووڤ

یاســای ئەنجــام ددەن.

 -11پێدڤییــە ئالیێــن پەیوەندیــدار ب بەرفرەهــى دەلیڤەیــا پشــكداریێ

بدەنــە هەمــوو خەلكــێ وەالىت و ئازادییــا دەنگدانــێ و خرڤەبوونــێ و
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دەربڕینــا بۆچوونــێ ل دووڤ یاســا و رێنامییــان بپارێــزن و هەڤكاریــێ

دگــەل كۆمیســیۆنا بلنــدا ســەربەخوەیا هلبژارتنــان و راپرســیێ بكــەن بــۆ
ب ســاناهی رێڤەچوونــا كریــارا راپرســیێ.

 -12دابینكرنــا پشــكدارییا ئالیێــن پەیوەندیــدار یێــن فەرمــى و

نەفەرمــى و رێكخســتیێن جڤاكــێ ســڤیل و میدیــا ژبــۆ چاڤدێریكرنــا

كاروبارێــن رێكالمــێ و رێڤەچوونــا دەنگدانــێ و جوداكــرن و هەژماركرنــا

دەنــگان و راگەهاندنــا ئەنجامــان.

 -13كۆمیســیۆنا بلنــدا ســەربەخوەیا هلبژارتنــان و راپرســیێ دێ رێكــێ

ل بــەر پشــكدارییا رەڤەنــدا كوردســتانێ ل دەرڤــەى وەالىت د راپرســیێ دا

خــوش كــەت.

مەسعود بارزاىن

سەرۆكێ هەرێام كوردستانێ
2017/6/8
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بەلگەنامە هژمار 2
سەرۆكاتـییا هەرێام كـوردستانێ

بـــــــــریـــــــــار
ژمارە ( )4ساال 2017
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كۆمارا عێراقێ

هەرێام كوردستانێ
سەرۆك

بــریـــــار

ژمارە ( )4ساال 2017
ل ســەر رۆناهییــا كۆمبوونێن جڤاتا بلنــدا ڕێفرانــدۆم ل  2017/8/23و ل 2017/8/27

و ب مەرەمــا پــر بســەروبەركرنا كاروبارێــن جڤاتێ بریار هاتــەدان ب:
یەك :پێكئینانا ســكرتارییەتا جڤاتێ

أ .پێكئینانــا (ســكرتاریەتا) جڤاتــا بلنــدا ڕێفرانــدۆم ب سەرپەرشــتییا هێــژا (فوئــاد

حســێن) ســەرۆكێ دیوانــا ســەرۆكاتییا هەرێمــێ و ب پشــكدارییا هێژایێــن ژێــرێ:
 .1هشیار زێبارى.
 .2سەعدى ئەحمەد پیرە.
 .3خەلیل ئیرباهیم.
 .4عەبدولرەحامن فارس (ئەبو كاروان).
 .5بەهمەن حسێن
 .6نوونەرێن پێكهاتان ل هەرێام كوردستانێ.
 .7دلشاد شەهاب (نوونەرێ جڤاتا وەزیران).
 .8نوونەرێ پەرلەمانێ كوردستانێ.
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ت -ئەرك و كارێن سكرتارییەىت دێ ب ئاوایى ژێرى بن:

 .1رێكخستنا كۆمبوونێن جڤاتا بلندا ڕێفراندۆم و دیكیۆمێنتكرنا وان.

 .2بەرهەڤكرنا ئەجێندایێن كۆمبونێن جڤاتا بلندا ڕێفراندۆم.

 .3دووڤچوونــا بریارێــن جڤاتــا بلنــدا ڕێفرانــدۆم و ئاگەهداركرنــا جڤاتــا بلنــد ب

ئەنجامــان.

 .4هەڤــكارى دگــەل حكومەتــا عێراقــا فیــدرال و وەالتێــن بیــاىن و هەڤســوویێن

هەرێــا كوردســتانێ و رێكخســتنا ســەرەدانێن شــاندێن دانوســتاندنان.
دو :پێكئینا نا كۆمیتەیا راگەهاندنێ

أ .پێكئینانــا (كۆمیتەیــا راگەهاندنــێ) ب سەرپەرشــتییا هێــژا (مــەال بەختیــار) و
پشــكدارییا هێژایێــن ژێــرێ:
 .1مەحمود محەمەد /بەرپرسێ راگەهاندنا پارتیا دیموكراتا كوردستانێ.
 .2یەحیا ریشاوەیى /بەرپرسێ یەكگرتووى ئیسالمیى كوردستان.

 .3هەندرێن ئەحمەد /بەرپرسێ راگەهاندنا حزبا شیوعییا عێراقێ.

 .4هیوا سەید سەلیم /بەرپرسێ راگەهاندنا حزبا زەحمەتكێشێن كوردستانێ
 .5نوونەرێ پێكهاتان ل هەرێام كوردستانێ

 .6عەبدولال ئەنوەر عەبدولال /سەرۆكاتییا هەرێمێ
 .7زكرى مووسا وسو /سەرۆكاتییا هەرێمێ

ب .كۆمیتەیا راگەهاندنێ دێ ب ئەركێن ژێرى رابیت:

 .1بەرهەڤكرنا راگەهاندن و چاالكیێن راگەهاندنا ناڤخوە و عەرەىب و جیهاىن.

 .2ئاشناكرنا وەالتیێن هەرێام كوردستانێ ب ڕێفراندۆم.
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 .3ناڤتێدانا وەالتییان بۆ پشكداریێ د ڕێفراندۆم دا.

س :هلبژارتنــا هێــژا (فوئــاد حســێن) ســەرۆكێ دیوانــا ســەرۆكاتییا هەرێمــێ وەك

ئاخفتنكــەر (پەیڤــدارێ) جڤاتــا بلنــدا ڕێفرانــدۆم.

چــوار :بەرهەڤكرنــا رەشنڤیســێ بەلگەنامــە (دیكیۆمێنت)ێن تایبەت ب مافــێ پێكهاتان

ل هەرێــا كوردســتانێ ب سەرپەرشــتییا هێژا (خەلیــل ئیرباهیم).

پێنــج :بەرهەڤكرنــا رەشنڤیســێ (راگەهاندنــا بنەمایێن ســەرەكیێن دەولەتــێ) ل دەولەتا

داهاتییــا كوردســتانێ ب سەرپەرشــتییا هێــژا (د .كاوە مەحمود).

شەش :هنارتنا شاندەىك بۆ سەرەدانا ئالیێن عەرەبیێن كەركووكێ.
ئەڤ بریارە دێ ژ رۆژا دەركەتنێ ڤە هێتە بجهئینان.

مەسعودبارزاىن

سەرۆكێ جڤاتا بلندا ڕێفراندۆم
هەولێر

2017/9/11

243

244

245

246

بەلگەنامەیا ژمارە 3
كۆمیسیۆنا بلـندا سەربەخوەیا هلبژارتنان و راپــرسیێ

بــەرســڤــا فــەرمــانــا هــەرێـمـێ
ژمارە ( ،)69ساال ٢٠١٧
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هەرێام كوردستانا عێراقێ

كۆمیســیۆنا بلندا سەربەخوەیا هلبژارتنان و راپرسیێ
جڤاتا كۆمیسیاران

ژمارە 69

رۆژ 2017/8/14

بەرێز /سەرۆكاتییا هەرێام كوردستانێ  -سەرۆكاتییا دیوانێ
مژار /بەرسڤا فەرمانا هەرێمێ
جڤاتا كۆمیسیاران گەرمرتین سالڤان پێشكەىش هەوە دكەت

ئامــاژە ب فەرمانــا هەرێمــى ژمــارە ( )106ل 2017/6/8ێ ل دۆر ئەنجامدانــا

راپرســیێ ،كۆمیســیۆنێ بەرهەڤــى كرینە بــۆ ئەنجامدانــا راپرســیێ ل رۆژا ،2017/9/25

هەروەســان هیڤــى دكــەت پەرلەمــان بێتــە ئاســاییكرن بــۆ پشــتەڤانیێ ل كریارێــن
یاســایێن پرۆســەیێ ،داكــو راپرســی ل دەمــێ دیاركــرى بێتەكــرن.
دگەل رێزگرتنێ

هەندرێن محەمەد سالح

سەرۆكێ جڤاتا كۆمیسیاران

وێنەك بۆ/
رێزدار سەرۆكاتییا پەرلەمانێ كوردستانێ بۆ ئاگەهدارییا هەوە دگەل رێزگرتنێ
بادەكا تایبەت
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بەلگەنامە ژمارە 4
كۆمیسیۆنا بلندا سەربەخوەیا هلبژارتنان و راپرسیێ

بـەرسـڤـا پـەرلـەمـانـێ كـوردستـانێ
ژمارە ( ،) 71ساال ٢٠١٧
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هەرێام كوردستانا عێراقێ
كۆمیســیۆنا بلندا سەربەخوەیا هلبژارتنان و راپرسیێ
جڤاتا كۆمیسیاران

ژمارە71 :

بەروار٢٠١٧/٨/١٤ :

رێزدار سەرۆكێ پەرلەمانێ كوردستانێ
ب /بەرسڤ
جڤاتا كۆمیسیاران گەرمرتین سالڤان پێشكەىش هەوە دكەت.

ئامــاژە ب نڤیســارا هــەوە ژمــارە ( )30ل  2017/5/29ل دۆر پرۆســەیا ئەنجامدانــا

راپرســیێ ،كۆمیســیۆنێ بەرهەڤــى كرینــە بــۆ ئەنجامدانــا راپرســیێ ل .2017/9/25

هەروەســان هیڤــى دكــەت كــو پەرلەمانــێ كوردســتانێ بێتــە ئاســاییكرن داكــو
پشــتەڤانییا ل كریارێــن یاســایێن پرۆســەیێ بــۆ برێڤەچوونــا راپرســیێ د دەمــێ خــوەدا

بكــەت .هەروەســان بەرهــەڤ كرینــە بــۆ ئەنجامدانــا پرۆســەیا هلبژارتنــا ســەرۆكاتییا
هەرێمــێ و خــوال پێنجــێ یــا پەرلەمانــێ كوردســتانێ ل .2017/11/1
دگەل رێزگرتنێ
هەندرێن محەمەد سالح
سەرۆكێ جڤاتا كۆمیسیاران
وێنەك بۆ/
رێزدار سەرۆكاتییا پەرلەمانێ كوردستانێ بۆ ئاگەهدارییا هەوە دگەل رێزگرتنێ.
بادەكا تایبەت.
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بەلگەنامە ژمارە 5
سەرۆكاتییا پەرلەمانێ كوردستانێ

بۆ سەرۆكاتییا هەرێام كوردستانێ
ژمارە ( ،) 1812/٣/4ساال ٢٠١٧
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هەرێام كوردستانا عێراقێ
كوردستان  -هەولێر
رێڤەبەرییا كاروبارێــن پەرلەماىن و كۆمیتەیان
ژمارە١٨١٢/٣/٤ :
رۆژ٢٠١٧/٨/١٤ :

بۆ سەرۆكاتییا هەرێام كوردستانێ
ب /شاندنا راسپاردەی
هەڤپێــچ دگــەل نڤیســارا مــە دێكوپییەكێــژ راســپاردەیا (پەرلەمانێكوردســتانا عێراقــێ

) بــۆ هەوەیێــن رێــزدار هنێریــن یــا ل روونشــتنا نەئاســایى یــا رۆژا  2017/9/15دەنــگ

ل ســەر داى ،بــۆ بجهئینانــێ .

دگەل رێزگرتنێ

جەعفــەر ئیرباهیم ئێمینىك

جێگرێ سەرۆكێ پەرلەمانێ كوردستان  -عێراق

وێنەیەك بۆ ./ئۆفیســا رێزدار جێگرێ سەرۆكێپەرلەماىن
ئۆفیســا رێزدار سكرتێرێ پەرلەماىن

رێڤەبەرێ كاروبارێن پەرلەماىن و كۆمیتەیان /پشــكا كاروبارێن پەرلەماىن
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راسپاردنا كۆمیسیۆنا بلندا سەربەخوەیا هلبژارتن و راپرسیێ
بۆ ئەنجامدانا راپرسییا سەربەخوەییا كوردستانێ
یەکەم:
پەرلەمانــێ كوردســتانێ كۆمیســیۆنا بلنــدا ســەربەخوەیا
هلبژارتــن و راپرســیێ رادســپێریت رۆژا دوشــەمبى ()2017/9/25
ل هەرێــا كوردســتانێ و تەڤایــى دەڤەرێــن كوردســتانیێن دەرڤــەى
رێڤەبەرییــا هەرێمــێ راپرســیێ بــۆ ســەربەخوەییا كوردســتانێ
ئەنجــام بــدەت.
دووەم:
پەرلەمانــێ كوردســتانێ تەڤایــى وان كریــاران یێــن كۆمیســیۆنا بلندا
ســەربەخوەیا هلبژارتــن و راپرســیێ و تــەڤ ئالیێــن پەیوەندیــدار بــۆ
سەرێخســتنا پرۆســەیا راپرســیێ گرتینەبــەر پەســەند دكەت.
سێیەم:
ل دۆر میكانیزمێــن یاســایێن برێڤەبرنــا پرۆســەیا ڕێفراندۆمــا
ســەربەخوەییا كوردســتانێ كۆمیســیۆنا بلنــدا ســەربەخوەیا
هلبژارتن و راپرســیێ دێ پشــتگەرما یاســایێ هلبژارتنێــن پەرلەمانێ
كوردســتانێ  -عێ ـراق ژمــارە ()1ێ ســاال 1992ێ هەموارك ـراو بیــت
دگــەل یاســایا كۆمیســیۆنا بلنــدا ســەربەخوەیا هلبژارتن و راپرســیێ
ژمــارە ()4ێ ســاال  2014و یاســایێن دی یێــن پەیوەندیــدار.
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چوارەم:
پەرلەمانــێ كوردســتانێ ئالیێــن پەیوەندیــدار سەرپشــك دكــەت
هــەر رێكەكــێ بگرنەبــەر یــان بریارەكــێ بــۆ ب دەســتڤەئینانا
مافــێ چارەنڤیــى و تەڤایــى مافێــن گەلــێ كوردســتانێ بــدەن،
بەلــێ دڤێــت بــۆ پرســێن چارەنڤیســاز بزڤرنەڤــە بــۆ پەرلەمانــێ
كوردســتانێ ،كۆمیســیۆنا بلنــدا ســەربەخوەیا هلبژارتــن و
راپرســیێ ژى رادســپێریت هەڤكاریــێ دگــەل ڤــان ئالییــان
بكــەن.
پێنجەم:

ئــەڤ راســپاردەیێن د خالێــن ژۆرى دا هاتین تایبەتــن ب ڕێفراندۆما
راگەهاندى ل .2017/9/25
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بەلگەنامە ژمارە 6
سەرۆكاتییا جڤاتا وەزیران

بریـارێ ئـەنـجامـدانـا راپـرسـیـێ
ژمارە ( ،) ٤٣٥ساال ٢٠١٧
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هەرێام كوردســتانێ  -عێراق
سەرۆكاتییا جڤاتا وەزیران
ژمارە435 :

ڕێکەوت٢٠١٧/6/18 :

بۆ /تەڤایى وەزارەتان
ب /ئەنجامدانا راپرسیێ
دگــەل ڤــێ نڤیســارێ دێ لبــەك ژ فەرمانــا هەرێمــى ژمــارە ( )106ســاال  2017بــۆ هــەوە هنێریــن یــا ژ
ئالیــێ رێــزدار ســەرۆكێ هەرێــا كوردســتانێ دەركــەىت و ب نڤیســارا دیوانــا ســەرۆكاتییا هەرێمــێ ژمــارە
( )365ل ( )2017/6/1بــۆ مــە هــاىت ،تایبەتــە ب ئەنجامدانــا راپرســیێ ل هەرێــا كوردســتانێ و دەڤەرێــن
كوردســتاىن یێــن دەرڤــەى رێڤەبەرییــا هەرێمــێ ل رۆژا  2017/9/25بــۆ كارێ پێدڤــى ل دووڤ پەیوەندیــێ .
دگەل رێزگرتنێ
دگەلدا :لبەك ژ فەرمانا ژۆرى

نێچیرڤان ئەحمەد عەبدولال
سەرۆكێ دیوانێ

..
..
..
.

لبەك ژێ بۆ/

سەرۆكاتییا هەرێام كوردستانێ  /دیوان /نڤیسارا هەوەیا سەرى دگەل رێزگرتنێ ..
پەرلەمانێ كوردستانێ  /ئاماژە ب نڤیسارا سەرۆكاتییا هەرێمێ ژمارا سەرى دگەل رێزگرتنێ ..
جڤاتا دادوەرى /ئاماژە ب نڤیسارا سەرۆكاتییا هەرێمێ ژمارا سەرى دگەل رێزگرتنێ ..
جڤاتا ئاسایشا هەرێام كوردستانێ  /دگەل لبەك ژ فەرمانا هەرێمى ،ژمارا سەرى دگەل رێزگرتنێ ..
فەرمانگەها میدیا و زانیارى /دگەل لبەك ژ فەرمانا سەرى دگەل رێزگرتنێ
فەرمانگەها كاروبارێن كارگێرى و دارایى.
خامەیێ نهێنى.
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بەلگەنامە ژمارە 7
كۆمیسیۆنا بلندا سەربەخوەیا هلبژارتن و راپرسیێ

راگەهاندنا ئەنجامێن داویێ یێن ڕێفراندۆم
بۆسـەرۆكـاتـیـیا هـەرێمـا كـــوردسـتــانـێ
ژمارە ( ،) 116ساال ٢٠١٧
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هەرێام كوردســتانێ  -عێراق
كۆمیســیۆنا بلندا ســەربەخوەیا هلبژارتن و راپرسیێ
ژمارە١١٦ :

بەروار٢٠١٧/١٠/١٠ :

بەرێز /دیوانا سەرۆكاتییا هەرێام كوردستانێ
بابەت /راگەهاندنا ئەنجامێن داویێ یێن راپرسیێ
جڤاتا كۆمیسیاران گەرمرتین سالڤان پێشكەىش هەوە دكەت
پشــتگەرم ب برگەیــا (نەهــێ ) ژ ماددەیــێ (چــوارێ ) ژ یاســا ژمــارە ( )4یاســایا كۆمیســیۆنا بلنــدا
ســەربەخوەیا هلبژارتــن و راپرســیێ  ،دگــەل ڤــێ نڤیســارێ دەقــێ راگەهاندنــا ئەنجامێــن داویێ و
پەژرانــدى یێــن راپرســییا ســەربەخوەییا هەرێــا كوردســتانێ و دەڤەرێــن كوردســتانیێن دەرڤــەى
رێڤەبەرییــا هەرێــا كوردســتانێ ل  2017/9/25بــۆ هــەوە هنێریــن.

دگەل رێزگرتنێ

دگەلدا /
 دەقێ بەلگەنامەیا راگەهاندنا ئەنجامێن داویێ و پەسەندكرى یێن پرۆسەیا راپرسیێ. -ڤیسارا ژمارە /1دەستەیا دادوەرى هلبژارتن و راپرسی.2017/

هەندرێن محەمەد سالح
سەرۆكێ جڤاتا كۆمیسیاران

لبەك بۆ:

2017/10/9

 -رێزدار سەرۆكایەتییا هەرێام كوردستانێ  ...بۆ ئاگەهدارییا هەوە دگەل رێزگرتنێ .

 -بادەكا تایبەت
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هەرێام كوردســتانێ  -عێراق
كۆمیســیۆنا بلندا ســەربەخوەیا هلبژارتن و راپرسیێ

راگەهاندنا ئەنجامێن داویێ یێن راپرسیێ

ڕراگەهاندنا ئەنجامێن داویێ و پەژراندێ یێن راپرسییا سەربەخوەییا هەرێام
كوردستانێ و دەڤەرێن كوردستاىن یێن دەرڤەى رێڤەبەرییا هەرێام كوردستانێ ل
.2017/9/25
پشــتگەرم ب برگەهــا (نەهــێ ) ژ ماددەیــێ (چــوارێ ) یــاال ( )2014یــا یاســا كۆمیســیۆنا بلنــدا

ســەربەخوەیا هلبژارتــن و راپرســیێ  ،جڤاتــا كۆمیســیاران ب نڤیســارا ژمــارە ( )108ل رۆژا ()2017/9/28

ئەنجامێــن بەراهیــێ یێــن پرۆســەیا راپرســیێ بــۆ جڤاتــا دادوەرى  -ســەرۆكاتییا دادگەهــا پێداچوونــا
هەرێــا كوردســتانێ  -دەســتەیا دادوەرى هلبژارتــن و راپرســیێ ب مەرەمــا پەژراندنــێ هنارتــن.

ئەنجامێــن راپرســییا ســەربەخوەییا هەرێــا كوردســتانێ و دەڤەرێــن كوردســتاىن یێــن دەرڤــەى

رێڤەبەرییــا هەرێــا كوردســتانێ ژ ئالیــێ وان رێــزداران ڤــە هاتــە پەژرانــدن و ب نڤیســارا فەرمــى ژمــارە

(/1دەســتەیا هلبژارتنان و راپرســیێ )2017/ل ( )2017/10/4ئاراســتەى كۆمیســیۆنا بلندا ســەربەخوەیا

هلبژارتــن و راپرســیێ كــر.

پشــتگەرم ب خــاال ( )6ژ بەرگەیــا (یــەك) ژ ماددەیــێ (شەشــێ ) یاســا ژمــارە( )4ســاال ()2014ێ یاســا

كۆمیســیۆنا بلنــدا ســەربەخوەیا هلبژارتــن و راپرســیێ  ،جڤاتا كۆمیســیاران ئەنجامێن داویــێ و پەژراندى
یێــن ســەربەخوەییا هەرێــا كوردســتانێ و دەڤەرێــن كوردســتاىن یێــن دەرڤــەى رێڤەبەرییــا هەرێــا
كردســتانێ رادگەهینیــت ئــەو ژى ب ڤــى ئاوایــێ ژێرینــە:
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رێژەیا پشكداربوویان ژ كۆما گشتییا دەنگدەران ()%72,16
ژمارا دەنگدەران

ژمارا پشكداران

دەنگێن سپی و پوچكرى و دووركرى

دەنگێن دروست

4,581,255

3,305,925

219,990

3,085,935

ئــەڤ بەلگەنامەیــە ل رۆژا چوارشــەمبى  2017/10/4ل هەولێــرێ هاتییەنڤیســین و
واژوكــرن.
دەنگێن دروست
٣,085,935

بەلێ

نەخێر

2,861,471

ڕێزانحەمەڕەشیدکەریم

رێژەیا بەلێ
٪92,73

224,468

ئیسامعیلحەمەعەلی عەبدولقادر

٪7,27

جێگرێ سەرۆكێ جڤاتێ

هەندرێن محەممەد ساڵح سەعید
سەرۆکی ئەنجومەن

شێروان زرار نەبی
پەیڤدارێ جڤاتێ

جووتیار عادل مەحموود
ئەندام

نەهرۆ سەلیم حەنا
ئەندام

عەبدولسەمەد خزر عەبدوڵاڵ

سەیاح عەبدوڵاڵ قاسم
ئەندام

٪100

سلێامن مستەفا حەسەن

بریاردەرێ جڤاتێ

سەرۆکی کارگێڕیی هەڵبژاردن

رێژەیا نەخێر

ئەندام

کۆم

267

268

بەلگەنامەیێن ژمارە  7و 8
سەرۆكاتییا دادگەها پێداچوونێ ل هەرێام كوردستانێ

بەرسڤ بۆ كۆمیسیۆنا بلندا سەربەخوەیا هلبژارتنان و
راپرسیێ ل هەرێام كوردستانێ
 /هـنـارتـنـا بـریـارێ
ژمارە ( ،) 1ساال ٢٠١٧

269

هەرێام كوردســتانێ  -عێراق
جڤاتا دادوەرى
ســەرۆكاتییا دادگەها پێداچوونێ ل هەرێام كوردســتانێ
(دەســتەیا دادوەریێ یا هلبژارتنان و راپرسیێ)

ژمارە١ :

رۆژ  4چریــا یەكێ 2017

بۆ /كۆمیسیۆنا بلندا سەربەخوەیا هلبژارتنان و راپرسیێ ل هەرێام كوردستانێ
ب /هنارتنا بریارێ
ئامــاژە ب هــەردو نڤیســارێن هــەوە ژمــارە ( )108ل ( )/20179/28و ژمــارە ( )109ل
( )2017/10/2د گــەل دا دێ بــۆ هــەوە بریــارا دەســتەیا داوەرى هلبژارتنــان و راپرســیێ
ل دادگەهــا پێداچوونــێ یــا هەرێــا كوردســتانێ ب ژمــارە (/1دەســتەیا داوەرى یــا
هلبژارتنــان و راپرســیێ  )2017/ل  2017/10/4بــۆ هــەوە هنێریــن ژبــۆ بجهئینانــا
ناڤەرۆكــێ وێ .

سەرۆك

ئەسعەد حسێن عەزیز

270

271

هەرێام كوردســتانێ  -عێراق
جڤاتا دادوەرى
ســەرۆكاتییا دادگەها پێداچوونێ ل هەرێام كوردســتانێ
(دەســتەیا دادوەریێ یا هلبژارتنان و راپرسیێ)

ژمارە١ :

ڕێکەوت٢٠١٧/١٠/٤ :
ل رۆژا  4چریــا دووێ  2017دەســتەیا دادوەرى یــا هلبژارتنــان و راپرســیێ ل ســەرۆكاتییا دادگەها
پێداچوونــێ یــا هەرێــا كوردســتانێ ب ســەرۆكاتییا جێگــرێ ســەرۆىك رێــزدار دادوەر (ئەســعەد
حســێن عەزیــز) و ئەندامەتییــا هەریــەك ژ دادوەران (حاجــى محەمــەد تاهــر ئاكرەیــى) و (د .محەمــەد
عومــەر مەولــود) كــو رێــك پێهاتییــە ب ناڤــێ گەلڤــە حوكمــى بــدەن و بریــارا ژێــرێ راگەهانــد.

بـــــریار/

پشــتى هووربینــى و لــێ نێرینــێ ل ئەنجامێــن بەراهیــێ یێــن راپرســییا ســەربەخوەییا
هەرێــا كوردســتانێ یێــن ژ ئالیــێ كۆمیســیۆنا بلنــدا ســەربەخوەیا هلبژارتنــان و راپرســیێ
ل هەرێــا كوردســتانێ گەهشــتینە مــە ل دووڤ ناڤەرۆكــێ نڤیســارا وان ژمــارە ( )109ل
( )2017/9/28و پشــتى كــو ئــەو ئەنجامێــن بەراهیــێ ل رۆژا ( )2017/9/28د ســێ
رۆژنامەیــان دا هاتینــە بەالڤكــرن ،ل دووڤ برگەیــا ســێ ژ ماددەیــێ نــەه ژ یاســایا كۆمیســیۆنا
بلنــدا ســەربەخوەیا هلبژارتنــان و راپرســیێ ل هەرێــا كوردســتانێ ژمــارە چــوار یــا ســاال
( )2014و ژبەرنەبوونــا چ تانەكــێ ل وان ئەنجامــان د دەمــێ یاســایێ خــوە دا لەومــا ل دووڤ
وێ دەســتەالتا یــێ ل دووڤ برگەیێــن چــوار و پێنــج و شــەش ژ ماددەیــێ نەهــێ ل یاســایا
ژۆرى مــە هــەى مــە بریــارا پەســەندكرنا وان ئەنجامــان دا و ئــەڤ بریــارە ژى ب تێكراییــا
دەنــگان ل رۆژا ( )2017/10/4دەركــەت.
د .محەممەد عومەر مەولوود
ئەندام

حاجــی محەممەد تاهیر ئاکرەیی
ئەندام

ئەسعەد حسێن عەزیز
سەرۆک

272

پێڕســتی ناو ،ناونیشان و شوێنەکان

پــێـرسـتـا نــــاڤ و
ناڤونیشان و جهان
پێرســتی ناو ،ناونیشان و
شوێنەکان

273

274

ئـ

ئاشنت كارتەر
ئەبو كاروان
ئەحمەد حەسەن بەكر
ئەسعەد حسێن عەزیز
ئەنگێال میرکل
ئەیاد عەلالوى
ئۆباما (باراک)
ئیرباهیم ئەحمەد
ئیرباهیم جەعفەرى
ئیرباهیم داوود
ئیسامعیل حەمەعەلی عەبدولقادر
ئیقبال پۆر
ئەنفا ل
ئۆپۆزسیۆنا عێراقى
ئۆتۆنۆمى
ئابرامز
ئێزدى

72
240
39
271 ,269
68
53
70 ,53
50
167
38
266
118

228 ,217 ,197 ,151 ,50 ,43
49 ,10
228 ,219 ,210 ,152 ,136 ,134 ,67 ,39 ,36
120 ,119
219 ,212 ,210 ,209 ,195 ,118 ,61 ,59

275

25
ئەرمەنستانا ئۆسامىن
65
ئەملانیا رۆژئاڤا
65
ئەملانیا رۆژهەالت
42 ,29 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,20 ,15 ,5
ئوسامىن
68 ,65 ,25 ,24
ئەملانیا
,59 ,57 ,54 ,53 ,50 ,49 ,29 ,26 ,10
ئەمریكا
,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,91 ,82 ,81 ,73 ,72 ,71 ,70 ,68 ,60
132 ,121 ,120 ,119 ,118 ,110 ,106
117,26
ئوردن
30 ,26 ,24
ئیتالیا
32
ئینگلیز
ئەرزەرۆم
ئەزمیر

باراك ئۆباما
بان ىك مۆن
بارزانیێ نەمر
بریت مەكگورگ
بەهمەن حسێن
بێرنارد تراینۆر
بەرەیا توركامنیا عێراقێ

25
26

ب

53
63
50 ,39 ,37 ,36 ,35
97
240
53
84

276

22
باب سێڤا
155 ,57 ,28 ,25
باشوورێ كوردستانێ
28
باكوورێ كوردستانێ
بریتانیا 154 ,119 ,100 ,97 ,96 ,91 ,31 ,30 ,29 ,28 ,26 ,24 ,23
135 ,30
بەلژیكا
43 ,32 ,23 ,22
بارزان
43 ,32
بالەك
21
بریفكان
43
بەحركە
,55 ,54 ,51 ,47 ,46 ,45 ,42 ,40 ,30 ,10
بەغدا
,110 ,97 ,95 ,94 ,92 ,82 ,77 ,76 ,74 ,71 ,68 ,64 ,57 ,56
170 ,165 ,160 ,125 ,124 ,120 ,116 ,115 ,111
42
بەلەدرۆز
151 ,44
بەهدینان
32
بیاو

پۆل بریمەر
پۆڵ فانك
پێرىس كۆك
پێشەوا قازى محەمەد

پ

51
119
30
33

277

پەرلەمانێ كوردستانێ ,151 ,134 ,86 ,85 ,84 ,83 ,79 ,78 ,50 ,47
255 ,254 ,252 ,250 ,247 ,240 ,232
پێشمەرگ ە
پەیامنا زەهاو
پەیامنا سیڤەر

118 ,79 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,45 ,33
20
28 ,27

پارتییا پێشكەتنخوازا دیموكراسیا كوردستانێ
پارتییا چاكسازیا توركامىن
پارتییا چاكسازییا پێشكەتیا كوردستانێ
پارتییا دیموكرات
پارتییا دیموكراتا كوردستانێ
پارتییا دیموكراسا توركامنا كوردستانێ
پارتییا كرێكار و رەنجدەرێن كوردستانێ
پارتییا گەشەپێدانا توركامن
پارتییا گەلێ توركامن
پارتییا نەتەوەییا كوردستانێ
پارتییا نیشتیامنییا ئاشوورى

تالیب کاکەیی
تێلەرسن

ت

87
85
83
39
130 ,85 ,83 ,40
87
85 ,83
85 ,84
87
87
87

٢٠٩
96

278

توركامن 218 ,210 ,209 ,201 ,194 ,192 ,107 ,90 ,87 ,85 ,84 ,38
21
تەكیا قادرى
تەڤگەرا ئاشتیخوازێن كوردستانێ
تەڤگەرا ئیسالمییا كوردستانێ
تەڤگەرا دیموكراتیا ئاشوورى
تەڤگەرا دیموكراسیا گەلێ كوردستانێ
تەڤگەرا رزگارییا دیموكراسیا كوردستانێ
تەڤگەرا گۆران
توركیا

100 ,91 ,31 ,30 ,29

تبلی 
س
ترابزۆن
تەلەعفە ر

جەرجیس فەتحول ال
جەعفەر ئیرباهیم ئێمینىك
جەنابێ بارزاىن
جورج بۆش
جووتیار عادل مەحموود
جۆرج بۆش
جۆن بایدن

87
85 ,83
85 ,84
87
87
70
24 ,23
25
113، 80

ج

50
253
38 ,36
51
266
53
68

279

جڤاتا گەلێ كلدان رسیان ئاشوور
جڤاتا نەتەوەییا كلداىن
جڤاتا كۆمیسیاران
جەلەوال

چیكوسلۆڤاكیا

42

چ

چیایێ حەمرین
چیایێ رشینێ

65
154 ,29
22

چالدێران

حاجی محەممەد تاهیر ئاکرەیی
حەیدەر عەبادى

85 ,84
87
265 ,263 ,250 ,247

20

ح

ڕۆسیا قەیسەرى
حزبا ئیتحادا دیموكراتا كلدا ىن
حزبا بێت نەهرەین یا نیشتیامىن
حزبا زەحمەتكێشان
حزبا زەحمەتكێشێن كوردستانێ
حزبا سوشیال دیموكراتا كوردستان ێ

271
170 ,74 ,69 ,54
25
87
87
91
241 ,85 ,83
91 ,85 ,83

280

91
83

حزبا شیوعى
حزبا شیوعیا كوردستان ێ

حەشدا شەعبى 190 ,183 ,171 ,121 ,120 ,119 ,118 ,115 ,114 ,80 ,79
29 ,25 ,24
ڕۆسیا
43 ,37
حەریر
57
حەزەر
154 ,29
حەمرین
113 ,80 ,42
حەویجە

خ
77
242 ,240 ,209 ,90

خالد عەتیی ە
خەلیل ئیرباهیم
خۆرماتو

دلشاد شەها 
ب
دەبلیۆ .ئی .ویگرام
دەرباز كورسەت رەسۆل
دۆگالس سلێامن

114

د

240
23
70
120 ,98 ,97

281

داعش ,79 ,77 ,75 ,74 ,72 ,67 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,10
,119 ,118 ,117 ,114 ,113 ,112 ,111 ,98 ,97 ,96 ,80
185 ,171 ,124
دەستوو ر 219 ,218 ,216 ,169 ,105 ,94 ,75 ,67 ,51 ,35 ,33 ,18 ,17
42
دووز
43
دیانا
97 ,96
دیجلە

رۆژ نورى شاوەیس
رۆمیۆ هەكارى
ڕ .ف .جاردین
ڕۆبێرت ستیڤن
ڕێزان حەمەڕەشید کەریم

ر

90 ,56 ,51
٢٩٥ ,52
30
56
266

رۆژهەالتا كوردستانێ
رووبارێ دیجلە

23
97 ,96

رووسیا
رۆمانیا

91
29 ,24

راژا ن
رێكان

23
183 ,147 ,32 ,22

282

ز

زاملاى خەلیل زا د
زكرى مووسا وسو
زمانێ كوردى
زاخ ۆ
زومار
زۆزك

54
241
31 ,21
43
61 ,60 ,50 ,42
37

ژ

ژاپۆن

س

سادق ركا ىب
سلێامن مستەفا حەسەن
سلێامن نەزیف پاشا
سەرۆك ئۆباما
سەرۆك ماكرۆن
سەعدون غێدان
سەعدى ئەحمەد پیرە
سەالحەدین محەمەد بەهائەدین
سەیاح عەبدوڵاڵ قاسم

29

77
266
23
70
96
38
240 ,90
51
266

283

سەید تەهایێ محەمەد سەدیق نەهرى
سەید موختار
سیسیل جى ئیدمۆنز
سێرگیێ الڤرۆف
سێرگێیى سازانۆف

23
121
31
24
25

سەرۆكاتییا دادگەها پێداچوونێ ل هەرێام كوردستانێ 271 ,269 ,268
25
سایكس  -پیکۆ
23 ,21
سولتانێ ئۆسامىن
20 ,15
سەفەوى
سووریا
سوید
سویس

97 ,80 ,62 ,60، 59 ,58 ,57 ,42، 36 ,26
30
30

سانپیتەرسبۆرگ
سان ریمۆ
سحێال
سەرپۆىل زەهاو
سیڤەر

شاه جور ج
شەریفێ مەكەهێ
شێخ ئەحمەدێ بارزاىن

25
26
183 ,121 ,96 ,60 ,10
20
30 ,28 ,27

ش

23
28
33 ,32

284

شێخ شام ۆ
شێخ عەبدولسەالم
شێخ مەحموودێ حەفید
شێخ نورەدینێ محەمەد بریفكاىن
شێروان زرار نەبی
شۆرشا ئەیلوولێ
شەرەفەدین
شازدەهێ ئۆكتۆبەرێ
شیعە
شنگال
شنۆ

209 ,93
25 ,24 ,23 ,22
32
21
266

134 ,67 ,50 ,40 ,39 ,37 ,36 ,35
60
127 ,122 ,113 ,58
196 ,195 ,192 ,92 ,81 ,77 ,76 ,75 ,52
308 ,198 ,161 ,119 ,61 ,60 ,59 ,50 ,42
33

ع

170 ,121 ,120 ,117 ,110 ,100 ,74 ,69 ,54
عەبادى
240
عەبدولرەحامن فارس
39 ,38
عەبدولرەزاق نایف
266
عەبدولسەمەد خزر عەبدوڵاڵ
241
عەبدولال ئەنوەر عەبدولال
٧٣
عەلی باپیر
56
عەمار حەكیم
عەرەبێن سوننە

111 ,80 ,63 ,53

285

فرانك بەیكە ر
فەرەنسوا جۆرج پیكۆ
فوئاد حسێن

ف

فەیىل (کورد)

198 ,152 ,75 ,47 ,43 ,42 ,39

فرەنس ا
فەلەستی ن

ڤیان دەخیل
ڤێتنام

قوباد تالەبا ىن
قەیسەرێ ڕووسیا

119 ,97
25
242 ,240 ,90
132 ,96 ,29 ,26 ,24
٢٦،١٣٦،١٤٢

ڤ
ق

٢٩٥
142

70
24

قوبرس

142

قادسیە
قەراج
قەرەتەپە
قەرەداغ

43
42
42
44

286

قەالدزێ
قودس
قوشتەپە
قوورەتوو

كاوە مەحمود
كەریم سولەیام ن
كەرخى ئاڵتى برماغ
كورسەت رەسۆل
كۆمارێ كوردستانێ
كوردستانا ئیرانێ
كوردێن ئێزدى
كوردێن فەیىل

44 ,37
43
43
43

ک

242 ,214 ,90
٢٩٥
52
70
33
33
212 ,61 ,59
198 ,152 ,75 ,47 ,43 ,42 ,39

87
كۆمەلەیا رەوشەنبیرییا توركامىن ل كوردستانێ
87
كۆمەلەیا لیربالێ توركامن
كۆمیسیۆنا بلندا سەربەخوەیا هلبژارتن و راپرسیێ,263 ,262 ,255 ,254
265
69 ,68
كۆنفرانسێ میۆنشن
49
كۆنگرەیێ ئۆپۆزسیۆنا عێراقى
29 ,28
كۆنگرەیێ قاهیرە
کشمیر

142

287

142
کیۆبک
43
كارێزە
43
كرمەك
42
كفرى
كەركووك ,109 ,106 ,101 ,100 ,91 ,90 ,83 ,80 ,62 ,50 ,46 ,44 ,2
,171 ,170 ,168 ,167 ,166 ,161 ,120 ,118 ,115 ,114
242, 198 ,183

گەرمیا ن
گۆران (تەڤگەرا)

لەیال قاسم

گ
ل

لوبنان
لۆزان
لیستا ئەرمەنان د پەرلەمانێ كوردستانێ دا
لیستا هەولێرێ یا توركامىن

مار شەمعۆنێ ئاشۆرى
مارك سایكس

م

151 ,47 ,44
٧١

40
26
30 ,29
85 ,84
85 ,84

22
25

288

ماكرۆن (ئیامنۆئێل)
مام جەالل
مایكل گۆردەن
محەممەد عومەر مەولوود
محەمەد سەعدەدین
محەمەد فازل پاشایێ داغستانی
محەمەد هاودیاىن
محەمەدى حاجى مەحمود
مستەفا بارزاىن
مستەفا سەید قادر
مستەفا كەمال
مەحمود محەمەد
مەخمۆر
مەدحەت پاشا
مەرسور بارزاىن
مەال بەختیار
میر فەیسە ل
مینبەرا دیموكراسیا كلداىن
مەندەىل
مووسل
میۆنشن

96
53
53
271
93
22
93
51
39 ,32 ,22
70
29
241
42
42
90 ,52
241 ,90
28
87

198 ,50 ,42
155 ,154 ,80 ,57 ,56 ,33 ,31 ,28 ,26 ,23
69 ,68

289

نەجمەدین كەریم
نەمرین ئوسامن
نەهرۆ سەلیم حەنا
نەوشیروان مستەفا
نورى مالىك
نێچیرڤان بارزانی
نێچیرڤان ئەحمەد عەبدولال

ن

ناودەشت
نەینەوا

وەحیدا یاق ۆ
وینستۆن چەرچیل
ویالیەتا مووسل
والیێ مووسل
وان
ورمیێ

208 ,93
١٥٨
266
51
169 ,168 ,57
115 , 90
260
43
171 ,91 ,57 ,42

و

93
29 ,28
155 ,33 ,31 ,28 ,26
23
25
23
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هادى عامر ى
هاشم ئەلشبلی
هاالن هورمز
هشیار زێبارى
هەندرێن ئەحمەد
هەندرێن محەمەد سالح
هیوا سەید سەلیم

ه

هەرێام باشوورێ كوردستانێ
هەنگاریا

28
30

هەلەبج ە
هەندرێن
هەولێر

یەحیا ریشاوەیى
یەكگرتوویا ئیسالمییا كوردستانێ
یەكگرتووى ئیسالمى
یەكێتیا ئەورۆپى
یەكێتیا بێت نەهرەین یا نیشتامىن
یەكێتییا نیشتیامنییا كوردستانێ

160 ,78 ,77
158
295
240 ,93 ,90
241
263 ,250 ,247
241

197 ,151 ,47 ,44 ,43
266 ,263 ,250 ,247 ,241 ,37
253 ,242 ,170 ,116 ,102 ,8

ی

241
83
241 ,93 ,91
91
87
85 ,83
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نەخشەکان
نەخشەکان
نەخشەکان

نەخشەیێ ژمارە ١
ھﻼﻼ ﺑﮫرﮔرﯾ ﯾﺎ ھززنن ﭘﺷﺷﻣﮫرﮔﮫى ﺑﮫرى دەﺳﭘﻛﻛرﻧﺎ ھررﺷﺎ داﻋش ل ﻣﮫھﺎ ھﮫﺷﺗﺎ ۲۰۱٤
 Peshmarga FLOT before ISIS(DA’SH) attak on Kurdistanbefore August 2014
اﻟﺧط اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘوات اﻟﺑﯾﺷﻣرﻛﺔ ﻗﺑل ھﺟوم داﻋش ﻋﻠﻰ ﻛوردﺳﺗﺎن  -ﻗﺑل ﺷﮭر ۲۰۱٤/۸

نەخشەیێ ژمارە 2
پالنا ئازادكرنا ناحیا رەبیعە
ژ دەستێن تیرۆریستان
ل 30/9/2014ێ هاتییەبجهئینان.
هێال بەرگرییا پێشمەرگەی
ڕێڕەوا هێرشکرنێ
جهێ تیرۆریستێت داعش

نەخشەیێ ژمارە 3
پالنا ئازادكرنا ناحیا زمار ژ دەستێن
تیرۆریستان ل 25/10/2014ێ
هاتییەبجهئینان.
هێال بەرگرییا پێشمەرگەی
ڕێڕەوا هێرشکرنێ
جهێ تیرۆریستێت داعش

٢٠١٤/١٢/١٦

نەخشەیێ ژمارە 4
پالنا ڤەكرنا رێكا چیایێ شنگالێ و
ئازادكرنا وى ژ دەستێن تیرۆریستان
ل16 -19/12/2014
هاتییەبجهئینان.
بونا پێشمەرگە ل چیایێ شنگالێ
هێال بەرگرییا پێشمەرگەی
ڕێڕەوا هێرشکرنێ
جهێ تیرۆریستێت داعش

نەخشەیێ ژمارە ٥
ھﻼﻼ ﺑﮫرﮔرﯾﯾﺎ ﭘﺷﺷﻣﮫرﮔﮫى ﺑﮫرى ﺋۆﭘﮫراﺳﯾۆﻧﺎ ﺋﺎزادﻛرﻧﺎ ﻣووﺳل ۲۰۱٦/۱۰/۱٦ -
Peshmarga FLOT before Mosul Operation -16 Oct. 2016
اﻟﺧط اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘوات اﻟﺑﯾﺷﻣرﻛﺔ ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣوﺻل ۲۰۱٦ /۱۰/۱٦

نەخشەیێ ژمارە 6
ھﻼﻼ ﺑﮫرﮔرﯾﯾﺎ ﭘﺷﺷﻣﮫرﮔﮫى ل ﺳﺎﻻ ۲۰۰۳
Peshmarga FLOT before 2003
اﻟﺧط اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘوات اﻟﺑﯾﺷﻣرﻛﺔ ﻗﺑل ﻋﺎم ۲۰۰۳

نەخشەیێ ژمارە ٧
ھﻼﻼ ﺑﮫرﮔرﯾﯾﺎ ﭘﺷﺷﻣﮫرﮔﮫى ﺑﮫرى  ۱٦ﺋۆﻛﺗۆﺑﮫرا ۲۰۱۷
Peshmarga FLOT before 16 Oct. 2017
اﻟﺧط اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘوات اﻟﺑﯾﺷﻣرﻛﺔ ﻗﺑل ۱٦اﻛﺗوﺑر ۲۰۱۷

نەخشەیێ ژمارە ٨
ھﻼﻼ ﺑﮫرﮔرﯾﯾﺎ ﭘﺷﺷﻣﮫرﮔﮫى ﭘﺷﺗﻰ ۱٦ﺋۆﻛﺗۆﺑﮫرا ۲۰۱۷
Peshmarga FLOT after 16 Oct. 2017
اﻟﺧط اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘوات اﻟﺑﯾﺷﻣرﻛﺔ ﺑﻌد ۱٦اﻛﺗوﺑر ۲۰۱۷

نەخشەیێ ژمارە 9
ھﻼﻼ ﺑﮫرﮔرﯾﯾﺎ ﭘﺷﺷﻣﮫرﮔﮫى ﭘﺷﺗﻰ  ۱٦ﺋۆﻛﺗۆﺑﮫرا ۲۰۱۷
Peshmarga FLOT after 16 Oct. 2017
اﻟﺧط اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘوات اﻟﺑﯾﺷﻣرﻛﺔ ﺑﻌد ۱٦اﻛﺗوﺑر ۲۰۱۷
ھﻼﻼ ﺑﮫرﮔرﯾﯾﺎ ﭘﺷﺷﻣﮫرﮔﮫى ﺑﮫرى  ۱٦ﺋۆﻛﺗۆﺑﮫرا ۲۰۱۷
Peshmarga FLOT before 16 Oct. 2017
اﻟﺧط اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘوات اﻟﺑﯾﺷﻣرﻛﺔ ﻗﺑل ۱٦اﻛﺗوﺑر ۲۰۱۷
ھﻼﻼ ﺑﮫرﮔرﯾﯾﺎ ﭘﺷﺷﻣﮫرﮔﮫى ﺑﮫرى ﺋۆﭘﮫراﺳﯾۆﻧﺎ ﺋﺎزادﻛرﻧﺎ ﻣووﺳل ۲۰۱٦/۱۰/۱٦ -
Peshmarga FLOT before Mosul Operation -16 Oct. 2016
اﻟﺧط اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘوات اﻟﺑﯾﺷﻣرﻛﺔ ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣوﺻل ۲۰۱٦ /۱۰/۱٦
ھﻼﻼ ﺑﮫرﮔرﯾ ﯾﺎ ھززنن ﭘﺷﺷﻣﮫرﮔﮫى ﺑﮫرى دەﺳﭘﻛﻛرﻧﺎ ھررﺷﺎ داﻋش ل ﻣﮫھﺎ ھﮫﺷﺗﺎ ۲۰۱٤
 Peshmarga FLOT before ISIS(DA’SH) attak on Kurdistanbefore August 2014
اﻟﺧط اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘوات اﻟﺑﯾﺷﻣرﻛﺔ ﻗﺑل ھﺟوم داﻋش ﻋﻠﻰ ﻛوردﺳﺗﺎن  -ﻗﺑل ﺷﮭر ۲۰۱٤/۸
ھﻼﻼ ﺑﮫرﮔرﯾﯾﺎ ﭘﺷﺷﻣﮫرﮔﮫى ل ﺳﺎﻻ ۲۰۰۳
Peshmarga FLOT before 2003
اﻟﺧط اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘوات اﻟﺑﯾﺷﻣرﻛﺔ ﻗﺑل ﻋﺎم ۲۰۰۳

310

13ـ نۆڤەمبەر 2015
چیایێ شنگالێ  -ڕاگەهاندنا سەرکەتنا ئۆپەراسیۆنا ئازادکرنا شنگال.

Photo: Adnan Muhammed
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د ﺳدد ﺳﺎﻻ ﺑﯚری دا ،ﮔﻟﻟ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ ﻫﻣﻣﯽ رێ ﮔﺮﺗﻨ ﺑرر ژ ﺑﯚ ﻛﻮ
ﺑﺸﺖﺖ دﮔلل دەوﻟﺗﺗﺎ ﻋﺮﺮاﻗ ب ﺋﺎﺷﺘﯽ و ﻫﭬﭬﺒﺎری و وەﻛﻬﭬﭬﯽ ﺑﮋﯾﺖ.
ل ﻫﻣﻣﺒرر دا ،ﺣﻜﻮﻣﺗﺗﻦﻦ ﻋﺮﺮاﻗ ﻫﻨﺪی ﺷﯿﺎﯾﻦ ﻫﺰﺰ و داﻣززراﻧﺪە ﯾﻦﻦ
دەوﻟﺗﺗ ب ﺳﻣﻣﺘﺎ ﺷﯚﭬﯿﻨﯽ و ﺗﺎﺋﯿﻔﮔﮔرری ﺋﺎراﺳﺘ ﻛﺮن .رﻜﻜﻦﻦ ب ﭘﺸﺖ
ﮔﻮه ﭬ ﻫﺎﭬ و ﺗﻋﻋﺮﯾﺐ و ﺟﯿﻨﯚﺳﺎﯾﺪ و ﻧﺎﻧﺒنن و ﺋﯿﻨﻜﺎرﻛﺮﻧ ﮔﺮﺗﻨ ﺑرر.

ﺗﺎﻛ رێ ﺑﯚ ﭼﺎرەﺳررﻛﺮﻧﺎ ﻛﺸﺸﻦﻦ ﻋﺮﺮاﻗ و ﻧﻫﻫﻼﻼﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦﻦ د ﻧﺎﭬﺒررا
ﻫررﻢﻢ و ﻋﺮﺮاﻗ دا و ﺗﺎﻛ رێ ﺑﯚ ﮔﻫﻫﺸﺘﻨﺎ ﺋﺎﺷﺘﯿ و ﭘﺸﺸﻜﻓﻓﺘﻨ ﺋووە
ﻛﻮ دەﺳﺖ ژ ﻋﻗﻗﻠﯿﺗﺗﺎ ﺷﯚﭬﯿﻨﯽ ﺑﺘﺘ ﺑرردان و ﻛﻮﻟﺘﻮورێ ﻫﭬﭬﺪوﭘژژراﻧﺪﻧ
ﺟﻬ ﺧﯚ ﺑﮕﺮﯾﺖ.
------------------------------------------------------------

ﻣﺳﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﯽ

ﻟوورا ژی ﭘﺸﺘﯽ ﮔﻟﻟ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ ژ ﻫﻣﻣﯽ رﻜﻜﺎ ﺑ ﻫﯿﭭﯽ ﺑﻮوی
رﻔﻔﺮاﻧﺪۆم ﺋﻧﻧﺠﺎم دا .رﻔﻔﺮاﻧﺪۆم ﻛﻮوراﺗﯿﺎ ﭘﮕﮕﻫﻫﺸ و ﺑﺎوەرﯾﺎ ﮔﻟﻟ
ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ ﻧﯿﺸﺎن دا ژ ﺑﯚ ﭼﺎرەﺳررﯾﻛﻛﺎ ﺳرردەﻣﯿﺎ ﻧ و ﺋﺎﺷﺘﯿﺎﻧﯾﯾﺎ
ﻛﺸﺸﯾﯾﻛﻛﺎ ﺋﺎﻟﯚزا ﺳدد ﺳﺎﻟﯽ .ﻟ ﺑررﺳﭭﺎ دەﻧﮕ رەوا و ﺋﺎﺷﺘﯿﺎﻧ ﯾﻛ
ﮔـﻟﻟ ﻛـﻮردﺳﺘﺎﻧ  ،دﯾﺴﺎ ب زﻣـﺎﻧ ﭼكك و ﺗﻮﻧـﺪوﺗﯿﮋی و ﻋـﻗﻗﻠﯿﺗﺗﺎ
ﺷﯚﭬﯿﻨﯽ ﺑﻮو.

ﻣﺎﻓﻦ وەرﮔﺮان و ﭼﺎﭘﻜﺮﻧ دﭘﺎراﺳﺘﯿﻨ ﺑﯚ
دەزﮔھﺎ ﺧﺮﺧﻮازﯾﺎ ﺑﺎرزاﻧﯽ.

-----------------------------------------------------------داھﺎﺗ ﻓﺮۆﺗﻨﺎ ﭬ ﻛﺘﺒ ژ ﺑﯚ ھﺎرﯾﻜﺎرﯾﺎ ﻣﺮۆﭬﯽ ﺗرﺧﺎن ﻛﺮﯾ.
ﻧﺮخ ١٠،٠٠٠ :دﯾﻨﺎر
ھوﻟﺮ  -ﺷﺒﺎﺗﺎ ٢٠٢١
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