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چواردە ساڵ لەمەوبەر "کۆنتراکت" ب�وی کردەوە کە جو�نەوەی کوردیی بۆ ئەوەی بتوانێت لە رووی سياسييەوە رۆڵ بۆ 
لە ئاستێکدا بێت کە بتوانرێت کورد ببينێت پێویستە دوو خاڵی گرنگی تيا بێت. یەکەم، دەستە�تی کوردیی ئەبێت 

  وتدا بێت. رپرسياریی نه ئاستی به  رێکەوتنی لەگەڵدا بکرێت. دووەم، هێزو کيانێک بێت کە له
ئەو دوو خاڵەش پەیوەندیيەکی نەبچڕاویان بە یەکەوە هەیە. دەستە�تێک لە ئاستی رێکەوتندا نەبێت بێگومان ناتوانرێت 

.  وتدا ناسکه ی نه وزه  ر به رامبه به  و ستراتيجی ئابوریی و�تان له  رنامه به  چونکهی نەوتی بخرێتە بەردەست.  رچاوه سه
ری  ت و فاکته حمه ژێر ره  ونه که و ستراتيجيان جێگيربێت و نه رنامه وت دڵنيابن، به ی نه رچاوه سه  وێت له یانه و�تان ده

وتنێکی  بێت تێکۆشانی کورد بێت بۆ پێشکه راستييدا ده  هێڵيکی ستراتيجيی کورد له  . بۆیه وه کراوه ڕوان نه چاوه
  له  بتوانێت  م پێيه وتندا بێت. به ئاستی رێکه  �تێک دروست بکات له سته بتوانێت ده  که  و جۆره کولتوریی و سياسيی له

ر یاساکانی  گه سێک ئه که ندیی جيهانييدا. یوه بينای په  ک بێت له یه رێک و پایه ميش فاکته تيی ئه وڵه ر ئاستی نێوده سه
م  کات تا ئه �م ئایا کێ و کام رێکخراو بۆ کورد ئيش ده . به وه که تيپه  کات ناتوانرێت بخرێته چاویان نه زانێت و ره ک نه یاریيه
 ببينێت و دابڕیژێت؟  ستراتيجانه  جۆره
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دەستە�تی کوردیی دەستە�تێک نييە کە لەسەر بناغەیەکی زانياریی راوەستا بێت و روخساری سيستێمێکی 
و  ز بوون. ئه ر کاغه ی سه ر قسه کرێن هه ده  کانی نێوان خۆشيان که وتنه ، پرۆگرام و رێکه رنامه سياسيی بێت. به

ستە�تی  . ده نييه  وه بوونێکی ماددیيه  ندیيان به یوه ڵبژێردراون و په ی هه نوسرێن قسه کرێن یان ده ده  ی که قسانه
کوردیی دەستە�تی تاکە کەسەو بە مەزاجی شەخس دەڕوات بەڕێووە. فلتەرێک نييە ئەم دەستە�تە کۆنترۆڵ بکات بۆ 

 ات. کێ، چۆن و بۆ چ شتێک بڕیار ئەد
)ەوە هەر کاتێک هەلی مێژوویی بۆ رەخسابێت لە رێگای ۱۹٦۱مێژوو دەریخستووە کە کورد لە دوای جو�نەوەی ساڵی (

ئەم دەستە�تەیەوە نەیتوانيووە بينایەکی سياسيی و کۆمە�یەتيی تيا دروست بکات و ئيدارەیەکی پتەو دابمەزرێنێت. 
ە بە دەوڵەتێکەوە بۆ چەک و پارە لە پێناوی دەستە�تێکی هەميشە چۆتەوە سەر راستيی خۆی کە خۆبەستن بوو

وت.  ر ئۆتۆنۆميی رێکه سه تی عێراقدا له ڵ حکومه گه �تی کورد له سته ده 1970، ساڵی  لۆکاڵيی دواکەوتدا. بۆ نموونه
ئێران   کرا که کی وا دروست نه یه واره دا قه یه و ماوه �م له بوو. به �تی هه سته ی خۆیدا ده ناوچه  ی چوار ساڵ کورد له ماوه

   وه عێراقدا. جو�نه  ر به رامبه به  ندیی بۆ خۆی له وه رژه به  به  وه زائير بيگۆڕێته ی جه وه ر مێزی کۆبوونه سه توانێت له نه
ڵ عێراق.  گه یاندا له هک وتنه رێکه  بوون له توو نه رکه ی سه که �ته سته . کورد و ده وه دا توایه فته ک حه یه  له  که کداریيه چه
ست دا.  ده  کانی تریشيان له موو شاره چی هه که  وه ڕیان کرده شه  وه ئێرانه  ست به رکوک خۆبه ت که رواڵه  ر به سه له
ین. لە شەڕی  ددام حسه مکاری سه تی رژێمی سته حمه ر ره به  وته �ت که سته شاو بێده ڵوه باشوردا هه  لی کورد له گه

اق و ئێرانيشدا "دەستە�تی پارتە خۆبەستەکان" قاچێکيان نەبوو لەسەر پێی خۆیان پێی رابووەستن. خۆیان نێوانی عێر
کرد بە الیەن لە جەنگەکەداو ئاکامی بەکارهێنانی هێزی کورد لە الیەن ئێرانەوە بە کارەساتی هەڵەبجەو ئەنفال 

 شکایەوە. 
ددام ساڵی  تی سه روخانی حکومه  وه دوای ئه ی پارێزراو و دوابه وچهوتنێکی تر دروستبوونی نا رێکه یاڵيی و  لێکی خه هه

حوکمی   �تی کورد به سته �م ده ما به تی عێراق نه حکومه  نده رچه رێم بوو. هه تی هه و دروستبوونی حکومه 2003
ی  گوێره  . به بوو ش نه له م هه کی سياسييان بۆ ئه یيه ئاماده  وه چييه کولتوری ملکه  لی کورد به بوونی و گه سياسينه

  بووه  کانيان پۆست و پاره کان داواکاریيه رانی پارته ریکييش، سه مه ستانی ئه ده و کاربه وه �ت خۆیانه سته ده  له  رچاوه سه
 رگرت. ی وه شێوه    یه خشه م نه ر ئه سه رێمێش له تی هه بينای حکومه  جێکردنی ستراتيجێکی سياسيی. بۆیه ک جێبه نه
دات  پيشان ئه  وه ش رێک ئه مه ی خاکی باشور هێنا. ئه نيووه  وازیان له  تاوه ره سه  ر له ی هه که �ته سته لی کورد و ده گه
ری  کته �تێکيش کاره سته . ده بێت یيشی هه وه ته رێکی نه کته تا کاره  �تێکی سياسيی نييه سته رێم ده تی هه حکومه  که
دەستە�تی "پارتە   کوتر چاوەڕوانکراوە که یی لێ بکرێت. وه وه ته تێکی نه ڕێی سياسه چاوه  یه ڵه بێت هه یی نه وه ته نه

کو  دا، وه �ته سته م ده ی ئه ژێر سایه  زرێنن. له ی حوکمياندا دابمه ناوچه  تێکی پيسخۆریی له � سته خۆبەستەکان" ده
 کولتور.   به  ریی ببێتتی کوردیی نێچيروان بارزانی وتی، پيسخۆ رۆکی حکومه سه

 
خاکيدا نرا   دان به  ستوردا کورد نه ده  ی خاکی باشور وازی لێ هێنرا. له نيووه  )دا زیاد له140ی ( ژێر فۆرمی مادده  له
ی  وه وتنی دروستکردنه رێکه  تيی خرایه وڵه کی نێوده نتييه ره گه  ک حسابی بۆ کراو نه یه وه ته کو نه وه  کو نيشتيمانی نه وه

حوکمی   م له دا هه پۆست و ئيداره  غداد له به  م له وت هه رکه شدا کورد پشکێکی باشی به وه ڵ ئه گه . له وه عێراقه
بار  بارێکی له  مه ست کورد خۆی. ئه رده به  وته که  وه کی زۆرو ئاسایشه یه پاره  کی درێژ به یه کوردستاندا. کوردستان ماوه

و  دابڕشتایه  وه تيی و زانستييه �یه رووی ئابوریی، کۆمه  کوردستان و عێراقدا له  انی خۆی لهتواناک  لێک که بۆ گه  بوو
  وتن له کی پێشکه یه بۆ پرۆسه  کان ببينيایه له ندیی و هه یوه زگا، سامان، په داموده  . سودی له ر نته سه  به  ببووایه

�م  کانی عێراقيش. به ماره شاده  به  و ببووایه گری دروست بکردایهدا کوردستانێکی خۆڕا وه کرده  کوردستان و عێراقدا. له
رگریی و  و به رگه ندروستيی، پێشمه ، چاودێریی ته رده روه رتی په شبوو کرمێيان کرد. که هه  ی که وه ئه  مه جياتی ئه  له

ی "تا�نيی و  فه لسه ون. فه�و بو �ت و کۆمپانيا تێکه سته قوربانی پيسخۆریی. ده  گشتيی کران به به  ئيداره
  لێکی بێ بڕوای دروست کردووه شاو و گه ڵوه کی هه ڵگایه . کۆمه وه ته نيوه کاندا ته موو کایه هه  له  وت" تا هاتووه ستکه ده
توانای بەرگریی هەبێت. پەنجەیەک هێزەکەی لە لەشێکەوە   وه ره ترسيی ده مه  ر به رامبه ڕێ ناکرێت به چاوه  که

پێش   ت. هێزی بەرگریکردنی گەلێکيش سەرچاوە لە جۆری خۆڕێکخستنی ئەو گەلەوە دەگرێت. پيسخۆریی لهئەهێنێ
  ی عێراقدا تا هاتووه وه ی دروستکردنه وتنی تازه رێکه  مان کاتدا له هه  . له شاندووه دوژمناندا گورزی خۆی لە کۆمەڵگا وه

عێراقدا   ی خۆی له وکردنی پێگه باشوردا بۆ پته  شانسی کورد له  اره. دی عێراقدا شلۆق کردووه  خۆی له  ی به کورد جێگه
کو تورکيا و ئێران. دەستە�تی پارتە خۆبەستەکان گەرەنتی ئەوەیان داوە بە  بۆ و�تانی وه  ترسيی بووه جێگای مه

نەزانييەوە نييە  و�تانی دەستێخەر کە نەیەڵن کورد سياسەت و کيانی سەربەخۆی هەبێت. ئەمە رێکەوت نييە یان لە
کە کوردستان کەوچکی دارو پەتاتەشی لە دەرەوە بۆ دێت. زۆربەی پارتەکان بوون بە قولەتێن بۆ جاسوسی و�تان. 

شارەکانی کوردستانی باشور بنکەی دەزگا نهێنييەکانی و�تان تەراتێنيان تيا دەکەن. پڕۆژە ئابوریيەکان ئەدرێن بە 
گا لەسەر شارەکانی ناوچەی دابڕاوی حکومەتی هەرێم بۆ و�تە دەستخێەرەکان کۆمپانيا بێگانەکان. بە گشتيی دەر

کراوەتەوە بۆ هەموو جۆرە چاالکييەکی ئابوریی، سياسيی و کولتوریی. مرۆڤی کورد لە رێگای خانەنشينييەوە 



ر  سه له دەسەپاچە کراوەو بەرەو ئەوە دەڕوات رۆڵی ئيدارەیەکی نيشتيمانيی لێ بسەنرێتەوە. دەستە�تی کورد
وتن.  ری رێکه سه ندیدار له یوه ریکاو و�تانی په مه خۆیان و ئه  که  ڕۆشتووه ی عێراق نه وه وتنی دروستکردنه کانی رێکه هێڵه

شداریيان  به  سانێک که که  وانه درێن. له ده  عێراق داڵده ی  مه حکه می مه رده ک داواکراو بۆ به یه کوردستان ژماره  له
کرێت بۆ  تيڕۆڕدا داوا ده  بوون له ست هه تی ده تۆمه  غداد به به  نفالدا دژی کورد. تاریق هاشمی له هئ  له  کردووه

تدار  وڵه ده  �تی کوردیی خۆی به سته ده  خات که رده ده  وه ش ئه مه پارێزرێت. ئه کوردستان ده  کەچی له  مه حکه مه
فرۆشرێت.  قاچاخ لێی ده  وتی کوردستان به گرێت. نه ڵوێست ده و هه کات ت کار ده وڵه کو ميليشياو دژی ده زانێت، وه نا

.  وه باشوری کوردستانه  خاته ست ده ده  تی تورکياوه حکومه  �تی کورد به سته ی ده وه ستنه رێگای خۆبه  تورکيا له
�تی کورد  سته وێت. ده که ادا رێکدهتی تورکي ڵ حکومه گه وتدا له رهێنانی نه ده  عێراق له  بێ گوێدانه  �تی کورد به سته ده

تی  ستێت. حکومه ندیی کورد رادەوه وه رژه دژی به  کو تورکياوه و�تێکی وه  به  وه ستنه خۆبه  بۆ بەرژەوەندیی خۆی به
و  یرانی ئابوریی . هۆکاری قه وه ناکۆکييه  وێته که تورکيا ده  ست به ی خۆی پشتبه که ندیيه ناوه  ته رێم دژی حکومه هه

ند. بە�م گرفتی کوردستان بەوە چارەسەر ناکرێت کە دەستە�تی  تی ناوه ملی حکومه  خاته ده  پاره  ی بانک له وه چۆڕانه
رێم پێش داگيرکردنی  رۆکی هه کورد قەیرانەکانی کۆ بکاتەوەو وەکو زەرفێک خاشاک بيانخاتە ماڵە دراوسێکەیەوە. سه

توانێت شتێک بکات چاوەڕوان  ده  کات که ند ده ناوه  له  ڕشه هه  وه يش"هن "داع الیه  له 10/06/2014موسڵ رۆژی 
 نەکراوبێت.

 کورد لە تاقيکردنەوەی نەوتدا

وتی کوردستان  ی نه بازرگانييه  م جۆره ک و�ت سودیان له یه ژماره  نده رچه بکرێت. هه  قاچاخچێتيی پێوه  وت گوێز نييه نه
رهێنان و  بۆ ده  یه تيشی هه وڵه ی رێگای یاسایی نێوده وه رێگای گواستنه  له  جگه  وت �م نه ت تورکيا، به تایبه  ، به بينيووه

رچۆنێک  راو بۆچونيان هه  وه رووی سياسييه  کان له زلهێزه  کو گوێز بفرۆشرێت. و�ته ر وه وانرێت تاسهوت نات فرۆشتنی. نه
دا  و رێگا یاسایيانه بێت به وت ده وت بنوقێنن. نه کانی رێکخستنی بازاڕی نه یاساو رێنمایيه  ر چاو له بێت ناتوانن تاسه

  و له  بێت  ی جێگای متمانه وه �تی کورد بۆ ئه سته یيان کردوون. دهوتون و دیار ری رێکه سه و�تان له  بفرۆشرێت که
.  چاوی بکات ره  باشترین شێوه  و به بێت   م راستييه بێت ئاگای له دا ده یه م پرۆسه له   وه جێگای بکرێته  که  ئاستێکدا بێت

.  وه کوردستان و عێراقه  ست بخاته ده  وه تی کورده� سته رێگای ده  ک تورکيا له ، نه وێت  ند رێکبکه تی ناوه ڵ حکومه گه له
.  وه �تی کورده سته ن ده الیه  وت له ی فرۆشتنی نه کێشه  کان له جيهانييه  رێت بۆ یاساو رێنمایيه نا به توانێت په عێراق ئه

ر  ناو عێراقدا. هه  رێم له �تی هه هست ک ده نه  تی عێراقه وڵه کرێت ده حسابی بۆ ده  تييانه وڵه دا نێوده یه م کێشه ی له وه ئه
رگای کڕین و  ده  وه رێمه تی هه ن حکومه الیه  وتی نێردراو له ندیی عێراق، نه وه رژه به  تيی درا به وڵه کاتێک بڕیارێکی نێوده

 خرێت. ردا داده سه ی به وه گواستنه
ن  الیه  رجی تورکيا بڕیاری ناردنی له لومه هه پێی  ندا به تی ناوه ڵ حکومه گه وتن له بێ رێکه  وتی کوردستان به نه

خۆیی و  ربه رگی سه به  وت خسته ر نه سه نددا له ڵ نێوه گه �تی کورد ناکۆکيی خۆی له سته درا. ده  وه تی کوردیيه حکومه
تا   یی نييه وه ته رێکی نه کته مان بۆ راکێشا کاره نجه تادا په ره سه کو له رێم وه تی هه . حکومه وه تی کوردیيه وڵه ده

تی تورکيا  سياسه  هيچ له  یتوانيووه نه  رێگای تورکياوه  وت فرۆشتن له نه  به  بێت. بۆیه یيشی هه وه ته تێکی نه سياسه
جياتی هيچ   تورکيا له  به  داوه وت و بازرگانيی نه ندیی نه رژوه �تی کورد به سته کورد بگۆڕێت. ده  ر به رامبه به
یرانێکی  ت باشوری کوردستان توشی قه نانه وت ته کانی نه کانی بازرگانه له پيسخۆریيه  ياسيی. جگهوتێکی س سکه ده

ڕ  ش شه که که وێت دژی په یه ده  وه رێمه تی هه �تی حکومه سته رێگای ده  . تورکيا له و ئابوریيش بووه ی پاره کوشنده
رێم و  تی هه ندیی نێوان حکومه یوه په  دات که پيشان ئه  وه ئهش  مه . ئه ناو کوردستانی سوریاوه  ست بخاته بکات و ده

ندیی ئابوریی و  وه رژه بۆ به  باشوره  کارهێنانی کوردی ڵکو سودبينين و به ، به وتنێکی سياسيی نييه تی تورکيا رێکه حکومه
وت و بازاڕی کوردستان  نه  تن لهرگر سودوه  دات به واميی ئه رده رکيا به قوشڕ بێت تو تا عێراق شه سياسيی تورکيی. هه

وتی خۆی کارتی کوردی باشوری  ر ره سه  وه وته ر کاتێکێش عێراق که . هه وه رێمه تی هه �تی حکومه سته رێگای ده  له
ر حسابی کوردی  سه  ور له وتنێکی چه کاری بهێنێت بۆ رێکه ڵ عێراق به گه ر مێزی گفتوگۆ له سه له  که  یه وه سته ده  به

 ور.باش
وروپييدا.  کێتی ئه یه  ندام له ئه  وروپا بتوانێت بيکات به ئه  ئاستێک که  شتۆته گه تورکيادا نه  تا ئێستا مافی مرۆڤ له هه
. کورد مافی  وه ترێکی تری جيا نابێته مه  ترێکی خاکی تورکيا له هيچ مه  که  وه �تدارانی تورک دوپاتيان کردۆته سته ده
یانی لێبوردن بۆ  به  یتوانيووه ت نه نانه نيشتيمانی خۆی دا بخوێنێت. تورکيا تا ئێستا ته  مانی خۆی لهز  به  ی نييه وه ئه
  ستی زیاتر کراوه ده  که  یه وه ی کورددا بۆ ئه کێشه  یکات له تورکيا ده  ک که ر گۆڕانکاریيه ربکات. هه ده  که که ندامانی په ئه

رێمدا خۆی حوکمی خۆی  ی هه ناوچه و له  سمييه ی ره که عێراقدا زمانه  ێکدا کورد لهکات  له  مه بێت بۆ لێدانی کورد. ئه
 کی رونن: راستييه  ن که دا دوو خاڵ هه کات. لێره ده
م،  نێت. دووه یه ی کورد ناگه کێشه  هيچ سودێک به  وه ناو باشوری کوردستانه  ستخستنه ده  م، تورکيا به که یه
ش  عێراقدا لێی بێبه  له  ست ناهێنێت که ده ڵ تورکيادا به گه وتێک له ستکه عێراق هيچ ده  تکردنهپش  �تی کورد به سته ده

کار  یی به وه ته کی سياسيی یان نه ندیيه رژوه ڵ تورکيا بۆ هيچ به گه وتی له �تی کوردیی کارتی نه سته بووبێت. ده
�ن و  یره ڵ خۆی موراد قه گه له  یی بووایه وه ته ياسيی و نهتێکی س رۆکی حکومه ر سه گه رێم ئه رۆکی هه . سه هێناوه نه

 رو ئيبراهيم تاتڵيتس. روه ک دوو گۆرانيبێژ شڤان په برد بۆ تورکيا نه ميل بایکی ده جه



 تای گرتنی موسڵ کۆده

  ڵ لهموس  له  کرد. جگه رگریی نه شاو به ڵوه هێزی داعيش شاری موسڵی گرت. سوپای عێراق هه 10/06/2014رۆژی 
  کانيان بووه ڵدانی داعيش و کوشتاره رهه غداد. سه به  له  شه ڕه هه  وتنه ڕ و که شه  وتنه ندێک شوێنی تر داعيش که هه

ک بۆ نائاراميی جيهانيی  یه مينه کو زه یان وه وته رکه م ده وروپيی ئه . و�تانی ئه وره کی گه ترسييه وتنی مه رکه هۆی ده
موو  هه  یاند که زیر رایانگه ردوک وه ریتانيا هاتن بۆ عێراق و کوردستان. هه ریکاو به مه ی ئه وه هر زیری ده باس کرد. وه

ی  ره بوونی عێراق په نگی پارچه مان کاتدا ده هه  تێکی عێراقيی. له ن بۆ پێکهێنانی حکومه وڵ بده کانی عێراق هه نه الیه
رکۆماری ئيسرائيل پشتگيریی  . سه وه یدانی سياسييه ناو مه  وه تهو تی کوردیی که وڵه خۆیی کورد و ده ربه ند. سه سه

تی کوردیی.  وڵه ده  له  تورکيا الریی نييه  که  وه یاند. ژمارەیەک لە ميدیاکان ب�ویان کرده تی کوردیی راگه وڵه خۆی بۆ ده
رۆکی  جێگاکانی. سه  چووه  هرگ کان چۆڵ کردو هێزی پێشمه وازلێهێنراوه  ناوچه  ندێک شوێنی له سوپای عێراق هه

جێ بوو ئيتر باسی  جێبه 140ی  وتی: "مادده  ریتانياوه ی به وه ره زیری ده نيشت وه ته  سعود بارزانی له رێم مه هه
ک بستی خاکی کوردستان بهێنين." ئەمە لە  یه  نين واز له یاند: "ئاماده رێم رایگه رۆکی هه ها سه روه ین." هه ناکه

  )دا وازیان لە زیاد لە نيوەی باشوری کوردستان هێناوە. جگه۱٤۰�تی پارتەکان لە ژێر پەردەی ماددەی (کاتێکدا دەستە
ناویان چۆڵی   چۆته  رگه ی دوای چۆڵکردنی سوپای عێراق پێشمه و شوێنانه ئه  بيسترێت که ده  وه ميدیاکانه  ش له مه له

ەتا ئێستا بە رەسميی ئەو رێکەوتنە دەستوریيەی هەڵ . ئەمە لە کاتێکدا کە دەستە�تی هەرێم ه وه نه ناکه
نەوەشاندۆتەوە کە تيایدا حکومەتی هەرێم دانی پيادا نراوە. دەستە�تی هەرێم نەیتوانيووە بڕیاری دەستنيشانکردنی 

  رێم له رۆکی هه نرخی نەمێنێت. سه ۱٤۰سنوری کوردستان بدات و بيکات بە ناوچەی حوکمی خۆی تا ماددەی 
رێگای یاسایی دابنێن بۆ راپرسيی گشتيی. بە بێ ئەوەی کە   مانی کوردستان داوای کرد که ڕله ڵ په گه یدا له وه کۆبوونه

هيچ پرۆسەیەک لە ئارادا بێت کە الیەنەکانی ناکۆک کۆک بن لەسەر ئەوەی کە بڕیاری یەگالکەرەوە بدەنە دەست 
 بزانن کورد چی هەڵدەبژێرێت؟ئەنجامی راپرسيی. کوا ئەو و�تانەی چاوەڕێی ئەوە دەکەن 

 راپرسيی بۆ فشار

. لە بەغداد  تی کوردیی ساز کردووه وڵه زراندنی ده کی بۆ دامه �تی کوردیی پێشتر راپرسييه سته ی راستی بێت ده وه ئه
م  کان ئه پارته�تی  سته . ده وه ک مليۆن و نيوو ئيمزا کۆکرایه یه  ئەم ریفراندۆمە وەکو کارتی فشار بەکار هات. زیاد له

   ی ریفراندۆمه وه م جو�نه بوو؟ ئه  وه م ریفراندۆمه دوای ئه  کارهێنا. کێ له کو کارتی فشار به غداد وه به  یان له ئيمزایانه
 مان کرد. کانی ئه نگه ده  هاوار بکات چييان له  وه مایه نگی لێ نه ده  . ده وه توایه

. مرۆڤی کوردی زیاتر ناچارو  ڵکی دروست کردووه قڵی خه ئه  ر به کی یاریکه ایهڵ خۆیدا ميدی گه �تی کوردیی له سته ده
نگيان پێ  ن و ده که ران مۆرده نگده ی ده نجه نگدانێکی پڕ فێڵدا په نزم و ده  کی راده ڕۆیه په ڕه شه  . له چ کردووه ملکه

نگدان.  بۆ ده  چووه کە نه  رو دیاره سه  خرێته چاوی دهبێت  ی مۆر نه نجه ی په وه خۆیان. ئه  وایيدان به بۆ ره  وه نه ده ئه
نێ، پەنجەمۆر  ده وی نه ترسێت زه ن، پەنجەمۆر ئه قڵی بکه ترسێت نه ی ببڕن، پەنجەمۆر ئه که ترسێت موچه پەنجەمۆر ئه

 ڕێت؟ ر بگه ی هه که شهوێت ئا یه ر یان ده به ڕێوه به  ن به بيکه  هيوایه  ، پەنجەمۆر به وه نه ترسێت چاوی لێ مۆڕ بکه ئه
بۆ   وه داته نگ ئه ده  مان شێوەش هه  ی عێراق به وه ستور و دروستکردنه نگی دا بۆ ده مۆر چۆن بێ حساب ده نجه خێڵی په

ی بێ  وه دات بۆ ئه نگ ئه مۆر ده نجه بڕیاری سياسييدا. په  شدار بێت له نادات به  وه نگ بۆ ئه مۆر ده نجه ی. په که وانه پێچه
ی  وه غداد ئه به  له  نگه و مليۆن و نيوو ده �ت. ئه سته بۆ ده  وه بکاته  چيی خۆی تازه نێت و ملکه یه فيی خۆی رابگهما

ڕەشەیە بۆ ئەوەی عێراق لەت  کورد هه  رێک له ماوه ون جه که ناوخۆیاندا رێکنه  ر له گه ئه  کان دا که به ره عه  نه پێشانی الیه
لی کوردەیان  وی ئەو گه مان جڵه ئه  قورس کرد که  وه ستانی کورد جێگای خۆیان به ده کاربه مان کاتدا هه  ببێت. له

ر  گه ر هات؟ ئه سه تی کوردیی چی به وڵه ک مليۆن و نيوو کورددا هەبوو بۆ ده ناو یه  له  ی که و ویسته . ئایا ئه گرتووه
 ؟ وامه رده ی سياسييدا به وه م جو�نهکا  چ رێکخراوێک و له  ی کوا له بووبن ئه تاڵ نه نگی به ده

راپرسيی گشتيی بۆ دەوڵەوتی کوردیی جێگای رێتێچون نييە دەوڵەتی کوردیی پێ دروست بکرێت. بە�م ئەگەر 
دەستە�تی کوردیی لە کێشەی داعيشدا دەستی هەبووبێت ئەوا دەیەوێت بە گۆچانی راپرسيی خۆی هەڵ 

 بسێنێتەوە.

 ر سەوڵ لێ ئەداتحکومەتی هەرێم بۆ الیەکی ت

ئێستا   یاند که تی عێراق رایانگه ریکادا بۆ پشتگيریی حکومه مه �می ئه وه  رێم له تی هه ستانی حکومه ده کاربه
ڕۆن. ئەم خەتەش دیارە کە بە تورکيادا دەڕوات بۆ الی  تی خۆیان ده ر خه سه مان له و ئه یه هه  رجێکی تازه لومه هه

شانی  ڵوه لێکهه  یاند که کانيدا رایگه قسه  وام له رده رێم به رۆکی هه ۆ الی جەميل بایک. سهئۆردوگان نەک بە قەندیلدا ب
شانی عێراق  ڵوه هۆکاری هه  ری بڕی که مان کاتدا ده هه  . له یه مانيش پالنی خۆیان هه ری لێ ناگيرێت و ئه عێراق به

ی  ڵه نجامی هه ئه  ت به وڵه . ئایا ده ليکی"یهزیرانی عێراق "نوری ما رۆک وه ی سه ڵه تی هه نجامی سياسه ئه
 کرێت؟ زیرانی عێراق دروست ده رۆکوه سه
ڕی  تای موسڵ و شه کۆده  له  بووه ستی هه �تی کورد ده سته ده  لمێنن که رێم نایسه تی هه کانی حکومه ڵوێسته هه



  له  وامه رده رێم به تی هه �تی حکومه تهس ده  ن که ده ئه  ته و ئيشاره �م ئه تی ئێستای عێراقدا. به دژی حکومه
ر حوکمی  سه توو له نێکی رێکەو حوکم و الیه  شدار له نی به کو الیه تی عێراق. وه ڵ حکومه گه ناکۆکيکردنی خۆیدا له

عێراق ناجوڵێتەوە. ئایا ئاکامی ئەم هەڵوێستانە چی دەبێت؟ جێگای رێتێچونە کە حەکەم لە گەمەی دروستکردنەوەی 
قدا کە حکومەتی هەرێم یەکێکە لە یاریکەرەکانی کارتی سور بدات بە دەستە�تی هەرێم. بە�م نازانرێت کەی عێرا

 بۆی دەردەهێنێت.
بە بۆیاخی   وت و پاره ر نه سه ڵ عێراق له گه رێمی له تی هه تی عێراق ناکۆکيی حکومه ڕی داعيش دژی حکومه شه

خۆیی و  ربه رێم بۆ سه �تی هه سته ده  بێت وا تێ بگات که کورد ده لی سەربەخۆیی و دەوڵەتی کوردیی رەنگان. گه
 تی عێراق. ڵ حکومه گه ڕێتی له شه  وت و پاره ر نه سه ک له دات نه وڵ ئه ت هه وڵه ده

 جەنگی سەربەخۆیی

  ش به مه ." ئه رگه پێشمه  ڵ بگرم و ببم به ک هه م چه ڵێت: "من ئاماده سعود بارزانی ده رێم مه تی هه رۆکی حکومه سه
�م  ڵ بگرێت. به ک هه ی چه وه رببڕێت بۆ ئه یی ده سێک ئاماده موو که هه  نێت که یه گه ده  وه وخۆ ئه کی ناڕاسته یه شێوه
رێم  تی هه رۆکی حکومه . سه تييدا نييه رگایه پێشمه  ڕ کرد. سود له ندان گوێی خۆیان لێ که ستان و سودمه ده کاربه

ش  رگه پێشمه  کاتێکدا بوو که  تای داعيش له کۆده  نێت. چونکه یه گه راده  رگه بۆ هێزی پێشمه  وه دنهکۆکر سندوقی پاره
یی کرێی  ر بێ پاره به له  پيشان درا که  وه فيزیۆنه له ته  ک له یه رگه تن. پێشمه رامه و بێ ده خۆرانی تر بێ موچه کو موچه وه

  رگه بۆ هێزی پێشمه  ک نگوباسی کۆمه بۆ خۆی و ماڵ و منداڵی. ده  ڵداوه دری ههکدا چا ویيه زه  و له دراوه خانوی بۆ نه
چن بۆ  ، ده زیریيه م ئيشی وه که یه  رپرس، که کوڕی به  نج له زیری گه ستان، وه ده رێم و کاربه رۆکی هه . سه وه بێته ب�ده
ڵێت با کوڕی  کات. ده وشی خراپيی خۆیان ده رهکی الو باسی  یه رگه . پێشمه کان ره نگه رگه بۆ سه ردانی پێشمه سه

  که رگه . پێشمه وتووه رکه ک پسکيتم به یه  ی هاتووه که و کۆمه ن. له بکه  ئيداره  ک رۆژ لێره کان بێن بتوانن یه رپرسه به
  و قسانه ر ئه سه له  کهکات  ها داوا ده روه ی تياداین. هه ئێمه  حاڵ نييه  وه ڵێت ئه کات و ده کانيان ده که چه  یی له گله
 درێت. کرێت و سزا نه پس نه حه

ک  یه . ژماره هێنراوه مان هێشتا پێکنه ڕله ڵبژاردنی په تی عێراق دوای هه حکومه  کاتێکدا بوو که  ڵدانی داعيش له رهه سه
بۆ جاری   ی که وه ر ئه سه له  وه ناکۆکييدان. ماليکی پێی داگرتۆته  ڵ "ماليکی"دا له گه کان کورد وعێراقيی له نه الیه  له

دا عێراق  وه کرده  و له ماوه رعێراقدا نه سه ند کۆنترۆڵی به تی نێوه . حکومه وه ربگرێته زیران وه رۆکوه م پۆستی سه سێيه
  ن.نشي ی شيعه نشين و ناوچه ی سوننه . کوردستان، ناوچه یه عێراق سێ ناوچه  له  وه ته ی ماوه وه . ئه وه ته شاوه ڵوه هه
کوێ   ته وڵه م ده کات؟ ئه تێک بۆ خۆی دروست ده وڵه ده  . ئایا سوننه دایه ستی شيعه ده  �تی عێراق ئێستا له سته ده
 ؟ وه گرێته ده

 بێت؟ نوسی کورد چی ده ئایا چاره

لێر، کاتێک سوپای تورکيا بە یارمەتی "پارتی" بۆ کوشتاری ئەندامانی پەکەکە گەیشتە ناو هەو ۱٤/۰٥/۱۹۹۷رۆژی 
"کۆنتراکت" نوسی کە "ئەم هێرشەی تورکيا ئەوە پيشان ئەدات کە ئەگەر حکومەتی ناوەندی و�تەکەش نەمێنێت، 
ئەوا حکومەتی پارچە داگيرکراوەکەی تر هەیە بێتە سەرتان. کورد ئەبێت قوڵتر بترسێت." کورد زوو بيری چووەوە کە 

کوردیی لەو پەڕی دنياش دروست ببێت ئێمە دژی یەکێک لە کاربەدەستەکانی تورکيا وتی ئەگەر دەوڵەتی 
 دەوەستينەوە.

مێژوو پيشانی داوە کە کوردی پارچەیەک دژی دەوڵەتی داگيرکەر خۆی بەستۆتەوە بە و�تێکی تری داگيرکەری 
پارچەیەکی تری کوردستانەوە. سەرئەنجام بەوە شکاتەوە کە و�تی دەستێخەر بۆ بەرژەوەندیی خۆی کوردی بەکار 

. لە هەمان کاتدا مێژوو ئەوەی پيشان داوە کە و�تانی داگيرکەری کوردستان لە کێشەی دژایەتيی کورددا کۆک هێناوە
بوون. بە�م لە هەمان کاتدا کوردی پارچەکان نەیان توانيووە سياسەتێکی نەتەوەیی لە نێوانی خۆیاندا دروست بکەن. 

ە کوردی پارچەیەک دژی دەوڵەتە داگيرکەرەکەی ببێت بە یەکێک لە پرەنسيپەکانی "کۆنتراکت" ئەوەیە کە هێڵی سور
داردەستی و�تێکی داگيرکەری پارچەیەکی تری کورستان. سياسەت پێویستە سەرچاوە لە کوردستانەوە بگرێت، 

 بەڕێوەبەری گەلەکەی و پارێزەری نيشتيمانەکەی بێت.
ترازانی هەر سێ پێکهاتەکەی عێراق ئەمڕۆ . لێک تی عێراقه ی حکومه وه کان بۆ دروستکردنه وڵه ئێستادا هه  له

 راستييەکە. بە�م دروستبوونی دەوڵەتی کوردیی سەربەخۆ هێشتا هەر خەونە.

 ئەنجامەکان

سەنتەری لێکۆڵينەوەی کۆنتراکت بە دەر لە فکر، حەزو وابەستەبوون بە الیەنێکەوە لە راستييە ماددیيەکانەوە لە 
 ێت:بابەتەکان دەکۆڵێتەوەو دەرئەنجام دەگر

وان  بێت. ئه تی کوردیيان هه ناتوانن سياسه  که  . سروشتيان وایه وه و�تانه  ستن به کان پارتی خۆبه کوردیيه  م، پارته که یه



 رزگار بکرێن.  یه وه ن، خۆیان پێویستيان به سێک و هيچ شوێنێک رزگار بکه ناتوانن هيچ که
اق و سوریادا دەکرێن زەنگی مەترسييەکی گەورەن کە گەلی م، سەرهەڵدانی داعيش و ئەو کوشتارانەی لە عێر دووه

کورد لە ئاستياندا گوێی خۆی کەڕ کردووە. جەماوەری کورد پێویستە لە دەرەوەی "پارتە دەستێخراوەکان" لە پێناوی 
 پاراستنی خۆیدا لەسەر بناغەیەکی نيشتيمانيی خۆی رێکبخاتەوە.

کی  بينایه  له  بووایه تيان هه وڵه ی ئازادیی و ده رنامه و به ر سياسيبوونایه گه کانی باشور ئه �تی پارته سته سێيەم، ده
. لە دەرەوەی بوونێکی ماددیی لەم جۆرە ئەوەی  وه خوێنرایه ربازیيدا ده تيی، کولتوریی و سه �یه ئابوریی، کۆمه

نگی بۆ بدات هيچی پێ  ائيل و دهئيسر  ی دنيا بۆی ببێت به بێت نيووه ی نه مه لێک ئه دەمێنێتەوە قسەی بەتاڵە. گه
بفڕێت.   وه لێک بکاته ز بۆ مه فه رگای قه توانێت ده �م پەنجەیەک ئه ل. به مه  ڵێک بکات به س ناتوانێت کيسه ناکرێت. که

 تی. مەڕ نافڕێت. گرفتی کورد خۆیه
دەری خست کە الیەنێکی  چوارەم، دەستە�تی کورد لە رێکەوتنی دروستکردنەوەی عێراق و بەڕێوەبردنی کوردستاندا

 هاوکارو بنياتنەر نييە، بەشێکە لە گرفت نەک لە چارەسەر.
پێنجەم، هەڵسوکەوتی دەستە�تی کورد لەگەڵ نەوتدا سەرچاوەی لە سياسەتێکی نيشتيمانييەوە نەگرتووە، بۆیە 

 نەوتی جيهانييدا.پێگەی کوردی بەهێز نەکردووەو ناتوانێت بيکات بە بەشێکی پێویست لە رێکخستنی بازرگانيی 
شەشەم، ئاکامی ئەو دوو کارەکتەرەی سەرەوەی دەستە�تی کورد کە هاوهەبوونن، پەراوێزکەوتنی دەستە�تی 

کوردە لە ئيدارەکردنی سياسيی و رێکخستنی بازرگانيی نەوتی جيهانييدا. ئەمەش بە شکستێکی گەورە دەشکێتەوە 
 بەسەر کورددا.

ورد لە دوای جەنگی جيهانيی یەکەم بە زەبر لە الیەن بەریتانياوە بۆ ئاشوب حەوتەم، عێراق لە شيعە، سوننەو ک
دروست کرا. بە درێژایی مێژوو ئەم سێ پێکهاتەیە وەکو سێ کەس وابوون لە گۆمێکدا کە هەر یەکەیان ئەوانی تری 

ڕەتيی کێشەی گرتبێت بۆ ئەوەی خۆی پێ رزگار بکات. بە�م هەرسێکيان تا هاتوون هەر خنکاون. چارەسەری بنە
سياسيی عێراق سەربەستبوونی هەر یەک لەو پێکهاتەیەی عێراقە. هەر یەک لەو سێ پێکهاتەیە ئەبێت بگەنە ئەو 

راستييەی کە رزگاربوونی خۆیان بەردانی ئەوانی ترە. دروستبوونی دەوڵەتی کوردیی لە باشوردا بە بەڕێوەبردنی 
ئاراستەیە دروست دەبێت. کورد ئەبێت لەگەڵ سوننەو شيعەدا کوردستان و هاوکاریی لە گەشەکردنی عێراقدا بەم 

 سەربەخۆیی خۆی یەکالیی بکاتەوە. کورد ئەبێت لە عێراق بە سەربەخۆیی بێتە دەرەوە، ئەگينا داگيرکەر دەگۆڕێت.
حەوتەم، هەلی دروستبوونی دەوڵەتی کوردیی لە عێراقدا بوو. بە�م دەستە�تی پارتە دەستێخراوەکان تۆوی 

ۆریی بوون لە کوردستاندا. ئەگەر تورکيا عێراق لەت بکات هێلکەیەکی پيس دەشکێنێت، پێش ئەوەی دەوڵەتی پيسخ
 کوردیی تيا هەڵبێت. کورد داگيرکەرەکەی خۆی هێزی تيا نەماوە، داگيرکەرێکی بەهێزتری ئەوێت.

 
 دناسر حەفي

 سەنتەری لێکۆڵينەوەی کۆنتراکت
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