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 سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی

 کپێدەست

و ئەوئەنجامەى  ٢٠١٧ى ئەیلولى  ٢٥ى سەربەخۆیى هەرێمى کوردستان لە ڕیفراندۆملەدواى ئەنجامدانى ئاشکرایە 
ى دەنگدەرانى کوردستان دەنگیان بە )بەڵێ بۆ سەربەخۆیى هەرێمى کوردستان( (%٩٢)تیایدا زیاتر لە کەوتەوە کە ێلی

وە لە  ٢٠٠٣ناکات کە لە دواى  ناوچانەئەو مامەڵە لەگەڵ ش ڕیفراندۆم ێپستان بە پێوەرەکانى چیتر هەرێمى کورددا، 
. بەاڵم سراوننا (جێناکۆکەکانناوچە ( ى عێراقدا بە )٢٠٠٥( و دەستورى هەمیشەیى )٢٠٠٤هەردوو دەستورى کاتى )

و هەندێک لەم ک، بەڵئابورى عێراقدا جێى بایەخ نییندیارە ناوچە جێناکۆکەکان هەر تەنیا لە حیساباتى سیاسى و 
ناوەچەکەشدا )وەک ئیقلیمى هەندێک هێزى  ئەمنى بااڵىناوچانە )وەک کەرکوک( لە حیساباتى جیۆستراتیژى و 

لە ڕووى  انیسروشتى فرەیى ئەم ناوچانە خۆ هەیە. ئەمە جگە لەوەى کە نیازۆرو بایەخى ئێران و تورکیا( گرنگى 
ئیتنى و ئاینى و مەزهەبى جیاجیا لە چەندین پێکهاتەى  ىجێى بایەخ بە ینکردوو یەوەسنى و ئاینى و مەزهەبئی

  ناوچەکەدا. ستان وعیراق وکورد
 ،، ئەنجامدانى ڕیفراندۆم و ئەنجامە بەدەست هاتووەکانىسەرەوەى ەهەندانەبەڕەچاوکردنى هەموو ئەم ڕلەبەرئەمە، 
بێت ەو کاریگەریش د ەدەبێت، هەروەک سەرچاوەى کاردانەوەى گەورئاستى لەسەر ناوچە جێناکۆکەکان کاردانەوەى فرە

الیەنە  سەرجەمعێراق بە  ،کورد و تورکمان و عەرەب()ى ئەو ناوچانە خۆى کاننیشتەجێ ەپێکهات: لەالیەن هەریەک لە
  .، بەپلەى یەکەمیش هەرێمى کوردستانتورکیا  و ئێرانیەکانیەوە، رممى و نافەرفە یەسیاس

بخاتە ڕوو لەڕێگاى ئەم دەخوازێت تێگەیشتنێک لەسەر کاردانەوەى هەریەک لەو ئاستانە ئەم پۆلیسى پەیپەرە 
 .نەى خوارەوەاتەوەر
 

 ڕیفراندۆم لەسەر پێکەوەژیان یەکەم:  
ى
 لە کەرکوکداکاردانەوەکان

ڕیفراندۆمەکەی هەرێمی کوردستان پێش و پاش ئەنجامدانی کۆمەڵێک کاردانەوەی الی هێزە سیاسیەکانی عێراق 
و هێزە سیاسیە ناوخۆییەکان )تورکمان و عەرەب( دروستکردوە. گرفتی سەرەکی ئەم ڕیفراندۆمە بە بۆچونی ئەوان 

وریبون بە زەقی لە لێدوانی سیاسیەکاندا، بە تورکمان و عەرەبەوە، ئەوەیە کە نادەستوریە و یەکالیەنەیە. گرفتی نادەست
دەبیندرێت. ئەوان پێیانوایە کە لە دەستوردا ئەو بوارانەی کە ڕیفراندۆمی لەسەر ئەنجامدەدرێت دیاریکراوان و لە ناویاندا 

ڕیفراندۆم لەو ناوچانەی  ، نەک هەر ناکرێتڕیفراندۆمی سەربەخۆیی هەرێمی کوردستانی تێدا نیە. بە بۆچونی ئەوان
ی هەرێمی کوردستانیشدا نادەستوریە.  ٢٠٠٣، بەڵکو ئەنجامدانی لە سنوری پێش سازبکرێت کە بە جێناکۆک ناسراون

 و لە ڕێی دالە دانیشتنەکانی پەرلەمانی عێراقدەڕبڕیوە لە پێش و پاش ڕیفراندۆم بەفەرمی ئەم هەڵوێستانەشیان 
هەڵوێستی دادگاکە بە وەستاندنی می کوردستان لە دادگای فیدڕاڵی و هەنگاوەکانی هەرێسکااڵکردن لە نادەستوریبونی 

وەزیرانی عێراق لە هەمبەر ئەو پرسە بە تایبەت  کاردانەوەکانی سەرۆک.1ڕیفراندۆم تا یەکالییبونەوەی حوکم لەسەری
ردنەوەی شەقارەکانی نێوان هەرێمی بۆ قوڵک وڵدانیانو هەڵوێستی توندی سیاسیەکان و هە ئەیلولی ٢٦و  ٢٥لە ڕۆژانی 

یش بە ڕوونی پێمان دەڵێن کە ڕیفراندۆمەکەی هەرێمی کوردستان چەند دەوڵەتی فیدڕاڵی عێراقوکوردستان 
. ا. ئەوەی گرفتەکەی ئاڵۆزترکردوە ئەوەیە کە لە ناوچە جێناکۆکەکان ڕیفراندۆم ئەنجامدرپێکهاتەکانی تری بێزارکردوە

لە نێوان سودان و سودانی  (ابێیوەک )ئ گرفتێکی گەورەن هەم لە نێوان دەوڵەتانداۆکەکان ناوچە جێناکئاشکراشە کە 
دا یشلەناو دەوڵەتێک هەم ،لە نێوان ئێران و ئیماراتدا (دورگەی ئەبو موسا)و  ( لە نێوان ئەسیوپیا و ئەریتریابادمێ)و باشور 
نی پێکهاتە جیاوازەکان یان بەهۆی وناوچانە بەهۆی بو. ئەم ( لە هندستانبێلگۆم)لە دەوڵەتی بۆسنە و  ()برچکۆوەک 
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 ناکۆکی و ملمالنێی گەورەی نێوان الیەنەکانن. چاوگىنی سەرچاوە دەگمەنەکانەوە وبو
ێن ئەم ڕیفراندۆمە یەکالیەنانە بە فەرمانێکی بارزانی ڵگرفتی دووەمی سیاسیەکانی عەرەب و تورکمان ئەوەیە کە دە

ێن کە ئەوان هیچ پرسێکیان ڵمانی کوردستان کراوە. سیاسیەکانی عەرەب و تورکمان دەو بە پشتڕاستکردنەوەی پەرلە
پێنەکراوە لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆمدا بە تایبەت لە ناوچە جێناکۆکەکاندا. لە واقیعدا، بۆچونەکەی ئەوان دروستە و ئەم 

ەکی ئەوەیە کە ئەگەر هەرێمی کوردستان ڕیفراندۆمەی هەرێمی کوردستان یەکالیەنانە ئەنجامداراوە، بەاڵم گرفتی سەر
بیویستایە پرسی ڕیفراندۆم یەکالیەنانە نەبێت و تورکمان و عەرەبەکانی ناوچە جێناکۆکەکانی بکردایە بە الیەنێکی 

ئەگەرێکی زۆر کەمی ئەویش ئەوەیە کە  ،گفتوگۆکانی، ئایا ئەوان ڕازیدەبون؟ وەاڵمی ئەم پرسیارە تا ڕادەیەک ڕوونە
نەک تەنها لە ناوچە جێناکۆکەکان، بەڵکو لە هەرێمی  ،ڕازیبونایەبە دانوستان لەسەر ڕیفراندۆم تورکمان و عەرەب هەبوو 

چونکە ئەم ڕیفراندۆمەی هەرێم لەسەر پرسی جیابونەوە بوو لە عێراق و هەوڵێکە بۆ دروستکردنی  ،کوردستانیشدا
تان دەسەاڵتی سەربازی هەیە بەسەر ئەو ناوچە دەوڵەتێکی کوردستانی. لە الیەکی تریشەوە، هەرێمی کوردس

ی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانی ٢٦جێناکۆکانەدا و تەنانەت بەناوچەی جێناکۆکیشیان نازانێت، بەڵکو بە پێی بڕیاری 
ناوزەدکران. گرفتی سەرەکی لە ڕیفراندۆمی  ’ناوچە کوردستانیەکان لە دەرەوەی هەرێم‘ئەو ناوچانە بە  ١٢/١٢/٢٠١٢

یەنەدا ئەوەیە کە بۆ الیەنی بەرامبەر وەک سەپاندن دەبینرێت و وێنا دەکرێت و ئەمەش شڵەژانێکی سیاسی یەکال
دروست دەکات لەبری سەقامگیریی سیاسی. سەرکەوتن و بەرقەراربون و داننان بە دەرنجامی ڕیفراندۆمی یەکالیەنانە 

 ەم سەپاندنەش باج و تێچونی خۆی هەیە.بەاڵم ئ ،زۆر زەحمەتە مەگەر لە ڕێی سەپاندنی ئەمری واقیعەوە
لە ڕاستیدا، مامەڵەکردنی کورد لەگەڵ گرفتی یەکەم کە نادەستوریبونی ڕیفراندۆمە تا ڕادیەک ئاسانترە لە گرفتی 
دووەم کە تاکالیەنانە ئەنجامدانی ڕیفراندۆمە. دەستوریبون یان نادەستوریبونی زۆرێک لە بابەتە هەلپەسێراو و 

وان هەولێر و بەغداد یەکالییبونەوەیان پەیوەندی بە تەوافوقی حیزبە سیاسیە بااڵدەستەکانی عێراق و گرفتاویەکانی نێ
هەرێمەوە هەیە. هەریەک لەم الیەنانەش تەفسیری سەربەخۆی خۆی دەکات بۆ ئەو بەندە دەستوریانەی کە ئەم بابەتە 

ێکی تایبەتی هەیە بۆ ئەو مادە دەستوریانەی هەڵپەسێراوانە لە خۆیان دەگرن. بۆ نمونە هەرێمی کوردستان تەفسیر
 باسی نەوت و کانزاکان دەکەن، کەچی حکومەتی عێراقی هەمان ئەو مادانە بە تەفسیرێکی جیاواز تەبەنی دەکەن. 

لە بابەتی ڕیفراندۆمیشدا، ئەگەر بە ووردی سەیری بڕیارەکەی دادگای فیدڕاڵی بکەین ئەوە ڕووندەبێتەوە کە دادگاکە 
وەی نەداوە کە ڕیفراندۆمەکە نادەستوریە بەڵکو تەنها داوای ئەوەی کردوە کە ڕیفراندۆمەکە بوەستێنرێت تا بڕیاری ئە

ئەو کاتەی ئەندامانی دادگاکە دەگەنە بڕیارێک. تەنانەت لە بڕیارەکەدا هاتوە کە یەکێک لە دادوەرەکان داوایکردوە کە 
یش نەیتوانیوە ڵدەلێن کە تەنانەت دادگای فیدڕاەم بەڵگانە پێمانەنجام نەدرێت. ئڕیفراندۆم تەنها لە دەشتی نەینەوا ئ

تەنها لە دەشتی نەینەوا  ،بڕیار لە نادەستوریبونی ڕیفراندۆم بدات بەڵکو یەکێک لە دادوەرەکان بە دەستوری دەزانێت
نی نەبێت. گرفتی سەرەکی کە ڕەنگە سەقامگیریی سیاسی دوای ڕیفراندۆم تێکبدات یەکالیەنانە ئەنجامدا

ڕیفراندۆمەکەی هەرێمی کوردستانە. لە کاردانەوەیەکی ئەرشەد ساڵحی )سەرۆکی بەرەی تورکمانی( لە دوای ئەنجامدانی 
ڕیفراندۆمەوە ڕایگەیاند کە ئەگەر حکومەتی عێراق نەتوانێت ئیجرائاتی کرداری هەبێت دژی هەرێمی کوردستان و 

الیەنی خۆیانەوە هەڵدەستن بە ئیجرائاتی تایبەت بە خۆیان لە  دەسەاڵتی خۆی نەسەپێنێت لە هەرێمدا، ئەوا ئەوان لە
 .وەک تورکمانیکردن لە خۆیان رپێناوی بەرگ

اقک  فراندۆم و ڕیدووەم:  ر
 عێ 

ى
 اردانەوەکان

ئەنجامدانى ڕیفراندۆم تا دێت توندتر دەبێت، بەاڵم تا ەکانى عێراق بەرامبەر یفەرمە هەڵوێستى دامەزراوە هەرچەند
(، وەک ڕاگەیاندنى soft power -ازەکانى )هێزى نەرمنڕبەر، لە ئامڕازانەى کە بەغداد گرتویەتەئێستا سەرجەم ئەو ئام
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 یفراندۆمڕناڕەزایى لەالیەن پەرلەمان وحکومەتى عێراقى و لەقەڵەمدانى بەرپرسانى هەرێم بە سەرپێچیکار و ناساندنى 
دەستوریبوونە لەالى دادگاى فیدراڵى و ابردن بۆ سکااڵکردن لەسەر ئەم ناو ئەنجامەکانى بەکارى نادەستورى و پەن

ازە نەرمەکان ڕبڕیاردان لەسەر بەکارهینانى هێزى سەربازى. دەکرێت ئەم کاردانەوانەى عێراق بە خستنەکارى ئام
 .ازە ڕەقەکان )هێزى توندوتیژى( بەرامبەر بە هەرێمى کوردستانڕئام ى عێراق بن لە گرتەبەرىینیشانەى الوازى کردار

سازى بێت بۆ جواڵندنى هێزى سەربازى و بەکارهێنانى توندوتیژى نەرم پێش زەمینە ئامڕازیخستنى دەشکرێت پێش
  .لە داهاتوودا

ڕیفراندۆم هەرگیز دابڕاو نییە یەکانى عێراق بەرامبەر فەرمى و نافەرمیە توندەکانى الیەنە کاردانەوە زارەکبەگشتى 
ى پەرلەمانى عێراق و ئەنجومەنى پارێزگاکانى، بۆیە پێدەچێت یى بۆ هەڵبژاردنەکانى داهاتولە کەشى ئامادەکار

سیاسییەکانى عێراق ئەوەندەى دەیانەوێت بەشێوەیەکى پراگماتیانە مامەڵە لەگەڵ ڕیفراندۆم بکەن، هێندە مەبەستیان 
 انیان بە ئاستى بەکارهێنانى توندوتیژى بەرامبەر هەرێمى کوردستان بگەیەنن.نەبێت سەقفى کاردانەوەک

نادەستوریبوونى ئەنجامدانى  ئامڕازیودا داهات لەعێراق دەکرێت وەک چۆن سەبارەت بە ناوچە جێناکۆکانیش، 
ئاواش دەکرێت ان، بۆ سەندنەوەى ئەم ناوچانە لە هەرێمى کوردستسەرەکى  ێکیتە تەوەربکادا ەناوچەن مدۆمى لەنڕیفرا

ڕەوایەتیدان بە سەرەکى  ئامڕازی( بکاتە ١٤٠الدان وپەکخستنى دەستور )جێبەجێنەکردنى مادەى  ئامڕازی هەرێم
ەتى لکاندنەوەى نانى ڕیفراندۆم وەک ڕوپۆشى شەرعیئەنجامدانى ڕیفراندۆم لەم ناوچانە، ئەمە جگە لە بەکارهێ

ئەنجامدانى ڕیفراندم لە ناوچە جیناکۆکەکاندا لەمەودوا بۆیە یەکجارەکى زۆربەى ئەو ناوچانە بە هەرێمى کوردستانەوە. 
ئەگەر هاتوو ئامرازە بەڵکو  ،نابێتنێوان هەرێم و بەغداد  ىدەستورییەکان داوەرى و سیاسى وتەنها تەوەرى ملمالنێ 

 ئەوا لەسایەى ئەنجامەکانى ریفراندۆمدا یانە،ملمالنێئەو هێورى مانەوەى بە یان هێنا لە نەرم و ناسەربازییەکان شکست
بەغداد  لە نێوان هەرێم و ، جاچەکدارى ىهەرپێکدادانێکى توندوتیژبۆ گۆڕەپانى سەرەکى  ە جێناکۆکەکان دەبنەناوچ

 ەول شەعبی(، یان هێزى یەکێکبێت، وەک )حەشدى امى زم و هەرهێزێکى چەکدارى نانیەنێوان هەرێبێت یان ل
 ىئاماژەوەک پێشتر  بەتایبەت، )تورکمان و عەرەب(نیشتەجێن کان اکۆجێنکەرکوک و ناوچە لە ى ەکوردییانپێکهاتە نا

زى ێهخۆیان ورى نازانن کە ینینى کاردانەوەکانى بەغدا، بە دلەهەمبەر بە نەرمى ب ندێک لەو پێکهاتانەهەبۆکرا 
 بخەنەکار. ەوەهەرێمئەم ناوچانە بە  بەزۆر لکاندنى ى خۆیان بۆ بەرگریکردن لەدژى فەرمچەکدارى نا

   

 مۆ فراندیر  یدوا ركوكەك  منى ەئ خى ۆ دسێیەم: 

، درانجامەئ كانجێناکۆکە ەكوردستان و ناوچ ەل ٢٥/٩/٢٠١٧ یروارەب ەل هەرێمی کوردستان یکەەمۆفراندیر یدوا
)ئەنجومەنى نوێنەران و  ەوەكردنێجەبێو ج اسادانانی یتەاڵسەد الیەنەل ارڕیب و كردارەرچەپ كەڵێمۆك وایکرد بەغداد

باسی  ەستەبەم داەرێل ەك ەیوەئ .ربكاتەد كانەكۆناكێج ەو ناوچ مێرەه ەب رەرامبەبئەنجومەنى وەزیرانى عێراق( 
 ەراقێع یسوپا ەیوەوكردناڵب كانەاریڕب ەل كێكیە ەارید .ەارانیڕب مەئ یدوا ەكانەكۆناكێج ەناوچ یمنەئ یخۆدبکەین 

 مەئئایا : دا بگەڕێیندوو پرسیارە بەدواى وەاڵمی بۆیە لێرەدا گرنگ. ٩/٤/٢٠٠٣ شێپباری  ۆب یتەیەوەانەڕو گ ەناوچان وەل
 ت؟ێریگەدێل انەیگێر نۆچ  كانیەترسەم ؟ەوەكاتەد ییربازەس یكدادانێپ یوڕەوبڕ ەناوچان وەئ كێندەچ ى بەغدادەبڕیار
 :ەیەكارانڕێ مەئگرتنەبەرى  لە الیەن هەرێمی کوردستانەوە ەندیئا ۆب یكردار ینگاوەه

دروست و  یگرڵواەه یاریزان ەب تێب ستورەپشت ئ ەك تێدروست بكر یربازەس ەیسۆپر یكێژور .1
 . یمنەئ یكراویارید یتێاریرپرسەب یرتەك یكردنیارید هاەروە، هكراوەراسید

 ۆیەب ،ەركوكەك یكانەتوركمان یربازەس یردانەوێستەد ۆب انیانویب انیردوكەه ایو تورك راقێع یتەحكوم .2
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 .یمنەئ یوێپش یدروستكردن ۆب تێنرێكاربهەب یقوربان ەییكهاتێپ كوەو ەیەگێر نیكترینز ەیەكهاتێپ مەئ
 تێتر ناتوان یزێداعش و ه ەڵگەل ەوڕەوبڕ ەرگەشمێپ یكانەزێه یمنەئ یتێاریرپرسەب یفراوان یكەیەناوچ .3

 یمنەئ یكێتفاقی، ئ كراوێستپەه یكڵەیەجو رەه ەل كانەمانەیهاوپ تێبەبكات ، ئ ێدات یربازەس ڵەیجو
 ەورەگ یكیەتێاریسررپەب مەردەب ەخاتەد ەیو سوپاك راقێع یتەحكوم ەمەئ ەچونك ،ەوەنێئاگاداربكر رێژەبرێژ
 داعش. ەب دژ ەڕیشەل

 یزێه كیە كوەو تێناب، گرنەردەو ایج ایج یاسیس یراجعەم ەل رمانەف ەك یعبەش یشدەح یكانەزێه .4
 .تێبكر داەڵگەل انەڵەیمام یربازەس یرمانەف كیە نەخاو ەیكمۆت

 مەئ نەوەئ رەسەل كانەچاو موەه ەچونك ت،ێبكر ۆب یساباتیح تێبەئ راقێع ەل یربازەس یتاەكود یرەگەئ .5
 یمێرەو ه یراقێع یرمەف یاڕ ەندەرچەه ،ەوبکرێتە ییكالیە ەوییەربازەس یرەسەچار ەیگێرەل ەیەشێك

 .ەوەتێبكر ەیەبژارد مەل ریب تێناب ەك ەیەوەكوردستان ئ
 ۆیەب ت،ێبكر داەڵگەل انەڵەیمام كیە كوەو تێناب ەویەمنەئو  ییربازەس یوڕ ەل بونڵو زا یرەنتەس ڵیخا .6

 یایجوگراف ەڵگەل كردنەڵەمام ۆب راقێع یدانڵاەی. خەكانەیرەنتەس ییەربازەس ڵەخا ۆب یربازەس یاتیوەولەئ
 .تێبكرێجەبێج تێناتوانر عدایواق ەل و یەشەوكڕ ٩/٤/٢٠٠٣ شێپ یربازەس
 

   توركیا ڕیفراندۆم و هەڵوێسن   ەم: چوار 

 هەیە دەسەاڵتی كە پێیەی بەو كوردستان میێهەر سەربەخۆیی دۆزی بەسەر هەیە ییكاریگەر زۆرترین توركیا
 توركیادا خاكی بە كوردستان نەوتی کە جیهانە نەوتی بۆری كە هەرێمەوە حكومەتی داهاتی سەرەکی سەرچاوەی بەسەر

 سەرچاوەی و هەرێم وریئاب گرنگی پایەیەكی توركیا لەگەڵ بازرگانی ئاڵوگۆڕی هەروەها. جیهانی بازاری بۆ دەگوازێتەوە
 توندیدا كاردانەوەی یەكەم لە كە نییە سەیر بۆیە. كوردستان اڵتیانیهاو بۆ ڕۆژانەیە و سەرەكی پێداویستی و شمەك

 ڕاگرتنی بە هەڕەشەی توركیا سەرۆكی ئەردۆگانی تەیب رەجەب ،كوردستان هەرێمی سەربەخۆیی ریفراندۆمی بۆ
 . كرد یتوركیا و هەرێم نێوان ی( خاپور) سنوری خاڵی داخستنی و هەرێم نەوتی گواستنەوەی

 بەرچاو بەشێوەیەكی وداڕابورد ساڵی ١٠ لە توركیا كاتێكدا لە ئەنكەرەوە الیەن لە توندە هەڵوێستە ئەم بۆ بەاڵم
 چاوەڕوانی كە شێوەیەك بە كوردستان هەرێمی لەگەڵ وەدا ەكانیسەربازی و دیبلۆماسی و ئابوری یەپەیوەند بە پەرەی

 هۆكاری سەربەخۆیی؟ ینهێناتبەدەس بەرەو ببنەوە هەرێم هەنگاونانی وویڕوبەڕ ئەنكەرە دەسەاڵتدارانی كە نەدەكرا ئەوە
 ئەنجامدانی هەروەها و سیاسی و ئابووری سزای بەسەپاندنی بەڵێندان و سەربەخۆیی یفراندۆمیڕ ەتكردنەوەیڕ سەرەكی
 ئەنكەرە ئێستا تا .توركیا ناوخۆی لە كوردەوەیە دۆزی بە پەیوەندی توركیا و هەرێم سنورەكانی لەسەر سەربازی مانۆری
 سەربەخۆیی هەنگاونانی پێیانوایە تورك دەسەاڵتدارانی. لە تورکیادا نەبووە دۆزی کوردی ئەو چارەسەركردنی توانای
 ئاسایشی لەسەر ناوخۆیی كوردی سەربازی و سیاسی ئالینگاری و هەڕەشە توندتركردنی بۆ فاكتەرێك دەبێتە هەرێم

 و ڕۆژئاوا كوردی بە ئەبەخشێت گەورەتر هیوایەكی هەرێم نیسەربەخۆبو پێیانوایە توركەكان هەروەها. توركیا نەتەوەیی
 ناوچە بەشداریپێكردنی. توركیا سنورەكانی لەسەر كوردی یانێكیك دروستكردنی بۆ دەنێت پێوە پاڵیان زیاتر

 وانگەیڕ لە دەكات زیاتر توركی نەتەوەیی ئاسایشی سەر مەترسیەكانی( ككەركو شاری تایبەتی بە) جێناكۆكەكان
 . ئەنكەرەوە دارانیتدەسەاڵ

 ببنە كە نەناوە جدی زۆر هەنگاوی توركیا ئێستا وەكو تا جدین؟ دەیەكڕا چ تا توركیا هەڕەشەكانی ئایا بەاڵم
 دەسەاڵتدارەكانی و هەرێم لە ەشەكردنڕهە و ەییڕتو دەربرینی. هەرێم مانەوەی و ئاسایش لەسەر گەورە ەشەیڕهە
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  بۆ ئامانجە بە ئەردۆگان كە ئەوەی بۆ ئاماژەن( سنور داخستنی و نەوت اگرتنیڕ) عەمەلی هەنگاوی بێ بە
 و هێنانتبەدەس  زامنكردنی  -پەرستەكان نەتەوە الیەنە و هێز تایبەتی بە -توركی كۆمەڵگای  ازیكردنیڕ .1

  بكات پشتگیریان بەردەوامی
 .بەغدا لە عەرەب دەسەاڵتدارانی لەگەڵ پەیوەندی لەدەستنەدانی .2
 لەگەڵ سەربازی و ئەمنی هاریكاری و ئابوری گەورەی قازانجی توركیا زەحمەتە توركیا؟ لە دەكرێت چی وانیڕچاوە

 دارایی گەورەی ێكییانز توركیا ،پێكردووە ئاماژەی توركیا ئابووری وەزیری وەك. دبەغدا ازیكردنیڕ قوربانی بكاتە هەرێم
 گەر ورەدو ئەگەرێكی توركیا الیەن لە هەرێم دژی سەربازی هەنگاوی. ببێت هەرێم دەستبەرداری گەر لێدەكەوێت

 هۆكاری ببێتە دەكرێت و سیەوەمەتر دەخاتە توركیا دەرەكی و ناوخۆیی یئاسایش هەنگاوە ئەم. نەبێت مەحاڵ
 لە دەكات بەرەوپێشچوونەكان چاودێری توركیا.  ئەنكەرە دەسەاڵتی دژی لە ەكانكوردی هێزە سەرتاسەری یەكخستنی
. دیاریدەكات هەرێم بە بەرامبەر خۆی هەڵوێستی بەرەوپێشچوونانە ئەو بنەمای لەسەر و بەغدا و هەولێر نێوان پەیوەندی

 توندكردنی و هەرێم بە بەرامبەر هەڕەشە زمانی بەكارهێنانی لە دەبێت بەردەوام توركیا داهاتوو هەفتەی چەند بۆ بەاڵم
 . كوردستان هەرێمی لەگەڵ سنورەكانی لەسەر ئەمنیەكان ڕێوشوێنە

 مە( لەکەکەکوردستان )پ کارانىێپارتى کر زکردنىێهەب کارىۆه ەتێبەکوردستان د مىێرەه رەسەداخستنى سنور ل
 کىێشە. بنەکەد ەوەکەکەپ ەب ندىەوەیپ ەک ایو تورک راقێع ەل کانەکورد یەتاڵهاوو ىەژمار ادکردنىیو ز ەمێرەه
کاتى داخستنى  ە. لەمێرەو ه ایتورک وانێن زرگانىبا ىۆڕگڵۆئا رەسەل انیوێبژ ایتورک ەکورد ل انىیتاڵهاوو رىۆز

 ەب ندىەوەیباکور پ کانىەکورد ەل رۆز کىەیەژمار ەک ىەوەئ ىۆه ەتێبب تێکرەد کارىێب مدا،ێرەه رەسەب کانەسنور
 ،ەوەتر کىیەال ە. لتێبب اتریز ایتورک ەییوەتەن شىیئاسا رەس ۆب منىەئ ىەشەڕەه شەیەوێش ەو ب نەبک ەوەکەکەپ

 ەکوردستان ل مىێرەکردنى ه تىیەدژا هاەروەباکورى کوردستان و ه رەس ۆب کانىییەئابوور ەوتەکێداخستنى سنور و ل
 ەکورد ل انىیتاڵهاوو رچاوىەب کىێشەب پشتىڵپا ستدانىەد ەل کارىۆه ەتێبب تێچەدێپ ەوەرەنکەئ تدارانىاڵسەد نیەال

 شتوانىیدان رچاوىەب کىێشەب ،ەویەاسیرووى س ە(. لەپەاک)ئ ەوەدانێپەشەداد و گ تدارىەاڵسەپارتى د نیەال ەل ایتورک
 ۆب ەرەنکەکردنى ئ تىیەدژا مەاڵ، ب ادایتورک کانىەبژاردنەڵه ىەانیم ەل ەپەئاک ەب ەداو انینگەباکورى کوردستان د

 یەپشتڵپا مەئ ۆب ەپەئاک سدانىەدەل کارىۆه ەتێبب تێکرەد دایرەسەئابورى ب ىەقڵۆئاب پاندنىەکوردستان و س مىێرەه
 باکورى کوردستان.  ەل یەاسیس

 ایتورک رىەگینفوز و کار ەب ییتاۆک تێکرەد مێرەه تىەحکوم ەب رەرامبەب دنوت ییردارک ىستێوەڵه کردنىێجەبێج
 مىۆفراندیر ەب تێناندان ەک ەاندووەیگیاڕ کایمرەئ کانىەکگرتوویە ەتاڵوو ستاداێئ ەداهاتوودا. ل ەل ەمێرەه مەل تێنێبه
 ەک ەاویتورک ىەوانەچێپ ەب ،ادیەڵگەل کاتەد کانىییەندەوەیپ ەزگارى لێکاتدا پار مانەه ەل مەاڵب مداێرەه ۆییخەربەس
 ەیوێش مانەه ەب. کاتەد مێرەه شتوانىیکردنى دانبرسى ىەشەڕەو ه مێرەه رپرسانىەب رەس ەکاتەد ییایدیم رشىێه
 یاریناد ەب مێرەه ۆییخەربەس مىۆفراندیر ەب رەرامبەب ىۆخ ستىێوەڵه ایووسڕ کا،یمرەئ کانىەکگرتوویە ەتاڵوو
 زگرتنێر ەکاتدا باس ل مانەه ەل مەاڵب ەوەکاتەد راقێخاکى ع تىێکیەپاراستنى  رەسەل ختەج ۆسکۆ. مەوەتۆشتێه
 ىستێوەڵه ەک زاننە( دایو رووس کایمرە)ئ هانىیج زىێزله ردووە. هراقێع ەل تاکەد کانەکورد ەییوەتەئامانجى ن ەل
. ەویەترسەم رێژ ەتاخەداهاتوودا د ەل راقێو ع مێرەه ەل انیکانیەو ئابور اسىیسیۆج ەیندەوەرژەب ۆوخەراست و دنوت
چراندنى پ ەبن ک داەوەئ ىەوەکدانێو ل ەوەرکردنیب ە( لکانەو رووس کىیمرەئ ىەوێتورک )هاوش تدارانىەاڵسەد تێچەدێپ
 مىێرەه ەل انیتەاڵسەنفوز و د ۆب تێنەێگەچى د مێرەه تىەحکوم ەڵگ ەل انیکانیەاسیئابورى و س ییەندەوەیپ واوىەت

 ایو نفوزى تورک تەاڵسەحسابى د رەسەل مێرەه ەل کاتەد ادیز ىۆخ تىەاڵسەتر د کىێنیەو ال تڵەوەکوردستان و چ د
 ەستێوەڵه وەبن ل اوازیج تێچەدێداهاتوودا پ ەل مێرەه ەب رەرامبەب ایتورک کانىەاریڕتر، ب کىیەواتا ەداهاتوودا. ب ەل
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 کوردستان. مىێرەه ەب رەرامبەب ەوەمۆفراندیدواى ر ەل ەواندەیگانیاڕ ەرەنکەئ تدارانىەاڵسەد ەک ىەتوند
 

انەم: پێنج ر
 ڕیفراندۆم و هەڵوێسن  ئێ 

ی سەربەخۆیی ڕیفراندۆم ىدۆسێ هەرە گەرمەکانی ناو سیاسەت و میدیا و رای گشتی ئێرانی ئێستا، دۆسێیەکێک لە 
کوردستانە. بەجۆرێک نە تەنها میدیا و الیەن و وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، بەڵکو لە ناوچە کوردییەکانی ئێرانەوە بە 

رێک لە بەرپرسانی ئێستا و خانەنشیناکانیشیان، ەوە تا زۆڕیفراندۆمپیرۆزبایی و ئاهەنگگێران بۆ ئەنجامدانی 
ئاکادیمیستەکان، پەرلەمانتارەکانیان تا دەگاتە تایبەتکردنی کۆبوونەوەیەکی داخراوی پەرلەمانی ئێران بۆ هەمان مەبەست 

 کاردانەوە بەرامبەر ئەم پرسە بینرا.   
ریگەر و کارتێکەرن لەسەریەک. هەم کادییەکی کاریگەری ناوچەکەن، خاوەنی پەیوەن عێراقئێران و کوردستانی 

 ،وانیوەڕسیاسەتی سنوریی ئیران هێندەی وەک کارتێک و قواڵییەکی ستراتیژی لە کورد و جوگرافیای کوردستانی 
ا نوکە، واقیعی لە سااڵنی بیستەکانی سەدەی رابردووە ت .کەمتر وەک نەیارێک لە واقیعدا مامەڵەی لەگەڵدا کردووە

ی و دبلۆماسییەکان( مامەڵەیەکی واقیع ەن و کاردانەوەکانیان بڕوانرێت )جیا لە لێدوانەکاپەیوەندییە سیاسی
ەنگە سەداسەد ڕانەی لەگەڵ کوردەکان پێباشتر بووە تا روبەڕوبوونەوە و هێرش. ئەمە بۆ هەر حکومەتێکیان کراگماتیپ

تانی دراوسێ اڵولەگەڵ  ئێرانگییەکانی هەماهەنبەاڵم  نەبێت بەاڵم تێکرای پەیوەندییەکان ئەمەی تێدا دەخوێنرێتەوە.
 عێراقو یەکپارچەیی نەتەوەیی  عێراقسەروەری خاکی لە  جەختپێکردووە، ەوە دەستیڕیفراندۆملە پێش و پاشی کە 

بەردەوامە و دوا پەیامی وەزیری دەرەوەی ئێران  ڕیفراندۆمەتکردنەوەی ڕلێدوانەکانی دەکات. بۆیە  و ئاسایشی ناوچەکە
بۆ ئارامی ‘ی سەربەخۆیی کوردستان ڕیفراندۆمپێیوایە کە )دوو رۆژ پاش ئەنجامدانی ڕیفراندۆم(  دا ٢٧/٩/٢٠١٧لە 

 .ناوچەکە مەترسیدارە
هەنوکە سەرەڕای لێدوان و تەنانەت ئاگادارکردنەوە و جوڵەی کردەیی بەرپرسانی حکومەت و دەوڵەتی ئێرانی، 

پایزی پەیوەندییە سیاسی و ئابوری  ٢٥/٩دەکرا رۆژی ، وا چاوەڕوانێرانلێدوانە فەرمییەکانی ئ بەپێی .ئەنجامدرا ڕیفراندۆم
کردەییەوە نەک نەپچراوە بگرە لە  ڕویو ئەمنییەکانی هەرێم و تاران بێت، بەاڵم بە پێچەوانەوە مامەڵەی تاران لە 

لەگەڵ پرسەکەدا  عێراقاپرسییەوە ئێران نەرمتر لە تورکیا و ڕلە دوای ئەنجامدانی  نەرمتر خۆی نواندوە. عێراقتورکیا و 
یەوە، بەاڵم لە تەنیشت ئەم نەرمییەوە کۆبونەوە و رێکاری هێمنانە و هەماهەنگییەکانی فرەالیەنەی سیاسی و اڵجو

 سەربازی ناوخۆیی و هەرێمایەتی لەسەر پرسەکە بەردەوامە.
 

 پەرلەمانی ئێران

و پێیانوایە ئەگەری ی دەزانن بە مەترسبەشێک لە پەرلەمانتارانى ئێران ئیدانەی ڕیفراندۆمیان کرد و  وەى کەلەجیا
کۆبوونەوەیەکی تایبەتی نهێنی  ٢٧/٩/٢٠١٧لە پەرلەمانی ئێران  ،بەهێزدەکات ی دوچاربوو بە جەنگدابەشبوونی عێراق

 یشسەرۆکی پەرلەمانی ئێران .ن و پێشهاتەکانی ناوچەکەکاردانەوەکا زانینىبۆ  ئەنجامدای کوردستان ڕیفراندۆمسەبارەت 
 . چووە ڕیفراندۆمدەستی دەرەکی لە پرسی بۆ بوونى گومانی  و دەربڕیوە عێراقاشکاوانە دژایەتی خۆی بۆ لەتکردنی ڕ

یاریدەدەری سەرۆکی پەرلەمانی ئێران باوەڕی وایە پێویست ناکات ئێرانییەکان هێندە هەستیاربن  لەبەرامبەردام اڵبە
تێبگەیەنین کە سەربەخۆیی لە  عێراقبەڵکو پێویستە خەڵکی کوردستانی ‘ی سەربەخۆیی، ڕیفراندۆمبەرامبەر 

بە بۆچونی بانژۆخوازە میانڕەوەکان لەقەڵەمبدرێت، هاوکات دەکرێت  ەبۆچوونئەم دەکرێت . ’بەرژەوەندییاندا نییە
نوێنەرایەتی ئەو بۆچونەش بکات کە باوەڕی وایە ئێران لەگەڵ سەربەخۆیی کوردستاندا نییە، بەاڵم کە بوویە واقیع 
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 بۆ ئێران ئەوەیە کە مامەڵەی لەگەڵدا بکات.  باشتر
 

 کادیمیستە سیاسیەکان، دیدێکی جیاوازئە

بەشێکی دیاری ناوەندەکانی توێژینەوەی سیاسی ئێران کە لەگەڵ حکومەتی ئێستای ئێراندا جۆرێک لەهەماهەنگییان 
 (سادقی زیباکەالم)هەیە و بە پشتیوان و تیۆرسێنی حکومەت لەقەڵەمدەدرێن، بۆچونێکی نەرم واقیعیتر دەخەنەڕو، 

راپرسی مافی ‘کۆ و نزیک لە رۆحانی، باوەری وایە کە تیۆرسێنی سیاسی ریفۆرمیست و میانرەوەکان و مامۆستای زان
کە کوردە و پەرلەمانتاری پێشووی ریفۆرمخوازانی و سەرۆکی کەمپەینی رۆحانی  (جەاللی جەاللیزادە)، ’کوردەکانە

ئەگەر ئیمام حوسێن زیندووبوایە ‘سەرۆک کۆماری ئێستای ئێران بوو لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئێران، پێیوایە کە 
 .’ی کوردەکان دەکردڕیفراندۆمبەرگری لە 

تیۆرسێنێکی دیاری ناو میانڕەوەکانی دنیای سیاسەتی ئێرانە و مامۆستای زانکۆی تاران و ( ئەحمەدی نەقیبزادە)
پێجەوانەی ئوسڵگەراکان باوەڕی وایە گەر کوردستان سەربەخۆبێت،  توێژینەوەی ستراتیژی ئێرانە، بە ئەندامی سەنتەری

ئیران ئەو هەڵەیە بکات و دژایەتی سەربەخۆیی نابێت پێێوایە  .نەک نابێتە ئیسرائیلی دووەم، بگرە ئێرانی دووەمە
بەڵکو ن نەک نابێتە هۆی وروژاندنی کوردانی ئیرا عێراقکوردستان بکات، پێشیوایە کە سەربەخۆیی کوردەکان لە 

ئێران ئەمکارە  هەموو دنیا پشتبکاتە کورد نابێت ئەگەرجەخت لەوەدەکاتەوە . ێتپاریزەری یەکپارچەیی ئێرانیش دەب
 .بکات
 

 ترس لە ئیسرائیلی دووەم

ی کوردستان وەرئەگرن، تەنانەت ڕیفراندۆمەی سیاسی ئیسرائیل ەرپرسانی ئێرانی وەک جۆرێک لە تەڵهەندێک لە ب
بە درێژایی سااڵنێکی ‘ی پەرلەمانتارانی ئێراندا هاتووە ٢٧/٩ئەم ترسە الی پەرلەمانی ئێران شاراوە نییە، لە بەیاننامەکەی 

بە عەرەب، کورد، سوننی  عێراقسەهیۆنی، بەاڵم نەتەوەی -بووەتە ئامانجی پیالنگێڕیەکانی ئەمریکا عێراقزۆرە کە واڵتی 
ی هەرێمی ڕیفراندۆم‘لە بەیانەکەدا هاتووە کە  ’و شیعەوە بە جیگیریی خۆیان نەخشەکانی ئیستیکبارییان لەناوبردوە

اتە دەخ عێراقدەڕوشێنێت و  عێراقبەشێوەی نایاسایی دەتوانێت پێکەوەیی و سەروەری خاکی  عێراقکوردستانی 
، حکومەتی ئێران ئاسانکاری پێویست بۆ هاوکاری عێراقرین لەسەر داواکاری حکومەتی داواکاناوگێژاوی نوێوە.... ئێمە 

یانە زمانێکی ەئەگەرچی ئەم ب. ’بکات و بە هیچ جۆرێک رێگە بە کێشەسازی سەهیۆنییەکان نەدەن عێراقحکومەتی 
 توند مامەڵە بکات ڕیفراندۆمران کە بەرامبەر ێداواکارە لە ئ عێراقتوندی هەیە، بەاڵم ئەوەش ئاشکراکراوە کە حکومەتی 

 .و هەڵوێستێکی یەکالکەرەوەی ئێرانی روون نەخراوەتەڕوو
حسین ئەمیر عەبدواڵهیان بەرێوەبەری گشتی کاروباری نێودەوڵەتی پەرلەمانی ئێرانیش لەوبارەوە دەڵیت: 

شەکانەوەی ئااڵی ئیسرائیل لە ناو هەوادارانی راپرسی سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان لە هەولێر ئەو پرسیارە دێنێتەئارا ‘
بیستراوە مەسعود بارزانی ‘ئەو نوسیویەتی کە  ’کە ئایا رژێمی زایۆنی گەورەترین بەرگریکاری واڵتێکی کوردی نییە؟

 .’داوای لە تەلئەبیب کردوە کە بەرگری ئاشکرا لە ئەنجامدانی راپرسی راگرێت
 

 سەخت سنورێکی و ئابوری بەهێزی  پەیوەندیەکی

هاوکات ئابورییەکی بەهێزی نێوان هەردووال فاکتەرێکی تری پەیوەندیەکانە، بازرگان و سیاسەتی ئابوری ئیران 
لە بوژانەوەی بەهۆی دەروازەکانی هەرێمەوە بەخۆوە بینیوە، کەیوان کاشیفی سەرۆکی ژوری بازرگانی کرماشان  جۆرێک

http://www.alef.ir/news/3960706037.html
http://www.alef.ir/news/3960706037.html
http://www.faratab.com/news/6620/
http://www.faratab.com/news/6620/
http://www.faratab.com/news/6620/
http://www.faratab.com/news/6620/
http://www.hamshahrionline.ir/details/383644/Iran/politics
http://www.hamshahrionline.ir/details/382374/Iran/foreignpolicy
http://www.hamshahrionline.ir/details/382374/Iran/foreignpolicy
http://www.hamshahrionline.ir/details/382374/Iran/foreignpolicy
http://www.hamshahrionline.ir/details/382374/Iran/foreignpolicy
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زۆرتر لە هەرسێ مەرزی کوردستانی پیرانشەهر، مەریوان و پەروێزخانەوە  نێرائکانی اڵ%ی تەواوی کا٦٠-٥٠دەڵیت: 
لەسەر شمەکی  عێراقومرگەکانی حکومەتی ناوەندی ، ئەگەرچی لەم دوو ساڵەی دواییدا بەهۆی گعێراقدەنێردرانە 

پەیوەندی دێرینی % . کاشیفی دەڵیت ٣٠-٢٥، ئەم رێژەیە کەمیکرد بۆ عێراقکە لە رێی هەرێمەوە دەنێردرانە  ،ئیرانی
 .هەرێمی کوردستان وایکردووە کە بازاڕێکی باش بێت بۆ ئێرانبازرگانی ئێران و 

جیا لە ئابوری سنورێکی سەختی فراوانیش کە بێ هەماهەنگی کۆنترۆڵکردنی مەحاڵە و ئەزمونی سەدساڵی رابردوو 
وان سەلماندویەتی بێ هەماهەنگی دووالیەنە سەختە ئارامی ببینێت. ئایا ئەمانە فاکتەری بنچینەیین تا ئێران لە نی

ئامانجگەرایی و ئایدۆلۆژیایی و ئاینی لە الیەک کە عێراقێکی یەکگرتوو بۆی دەستەبەر دەکات و واقیعگەرایی و 
ئەم پرسیارە بۆ  ىبەرژەوەندیگەرایی لەالیەکیتر کە کوردستان باشتر دەیپارێزێت کامیان هەڵدەبژێرێت؟ ئەڵبەت وەاڵم

راگماتیکە شۆڕش و دەوڵەت بڕیاردەدەن یان پ ئایدۆلۆجیستەکانی مەتبەخی بڕیاری ئێرانی کە ئایا هەڵۆ ئامانجگەرا
 ەکانی ناو حکومەت و ناوەندە ئەکادیمییەکانی سیاسەت؟ واقیعی

، چونکە بە کردەیی وا دەردەکەویت ئێران چاوەڕێی رونبوونەوەی مەودای جدییەتی تورکیا و ئەمریکا و رۆژئاوابێت
ەیەکی ئابوری و دبلۆماسی هەیە تا ئامانجگەرایی، دوای پێشنیاری کە زیاتر ئاراست بە هەڵوێستی حوکمەتەکەی

 نەرێنی لەسەر هەرێم جێنەهێشتووە.کردەیی هیچ کاردانەوەیەکی ئاکادیمیستە میانڕەوەکانی کەوتبێت و تا ئێستاش بە 
 

 کانپێشهاتە و  ەنجامئ

دواى ڕیفراندۆم لەسەر  کانىکاردانەوە ک بۆ تێگەیشتن لەشهاتێێوپ دەتوانین چەند ئەنجام پەیپەرەدالە کۆتایى ئەم 
 ، بەم شێوەیە:ن گەاڵڵە بکەینەکاناوچە جێناکۆک

زارەکى  لەسەر ئاستىکاردانەوەکانى بەغداد بەرامبەر ئەنجامدانى ڕیفراندۆم سەبارەت بە عێراق: هەرچەندە  .1
ئاستەکە بۆ ئەگەر بەاڵم ، هیچ هەنگاوێکى توندوتیژ ئامێزى نەنواندووە تا ئێستاى یبەکردارتوندە بەاڵم 

 .گۆڕەپانى سەرەکى ئەو بەریەککەوتنە دەبنئەوا ناوچە جێناکۆکەکان  ،بونەوەى سەربازى هەنگاوبنێتڕوبەڕو
دۆخى مانەوەى ڕەنگە )تورکمان وعەرەب(:  داسەبارەت بە پێکهاتە ناکوردەکان لە ناوچە جێناکۆکەکان .2

وەک خۆى یان لکاندنەوەى بە بەغدادەوە بۆ هەندێک لەو پێکهاتانە باشتر  ئەو ناوچانەیاسایى ودەستورى 
 بەحوکمى واقیع وئەنجامەکانىبێت انەوەى ئەم ناوچانە لەژێر کۆنترۆڵى کوردا ناچارى مبێت، بەاڵم ئەگەر بوو

رنییە ووبۆیە د ،ئەوا ئەو پێکهاتانە نایانەوێت بەبێ هیچ دەستکەوتێک تەسلیمى ئەم ناچارییەبن ،ڕیفراندۆم
 لە ئاسۆى بەنەرمى مانەوەى کاردانەواکانى بەغدادا ئەم پێکهاتانە خۆیان پەنا بۆ توندوتیژى ببەن.

ت نیە سستاى تورکیا بەرامبەر بە ئەنجامدانى ڕێفراندم تەنها پەیوەێهەڵوێستى توندى ئسەبارەت بە تورکیا:  .3
ئەو ناوچە نوسى رەچایان کاریگەرى لەسەر  تورکیا ىیاوخۆنئاسایشى  بۆیەکانى ئەم ڕیفراندۆمە مەترسبە 

، بەڵکو بەشێک لەو کاردانەوانە هەم بۆ کەرکوک(نمونە  بۆ)ن ى تورکیابایەخجێى کە  یە جێناکۆکانەعێراق
بۆیە زۆر  ن.بیشەعەر دەوڵەتانیهەم بۆ ڕازیکردنى  ن،اکانى ناو تورکیتورکە نەتەوەپەرستە دڵنەوایکردنى

 یىناون بکاتە قوربانى ڕەزامەندیبونیادچەندین ساڵە لەگەڵ هەرێم کە زەحمەتە تورکیا ئەو بەرژەوەندیانەى 
 .دەوڵەتی عێراق

یە یادەوری وپاراستنى یەکپارچەیى عێراق  سەرئێران لەپێداگرى بەردەوامى  ودانگىێبەپ: سەبارەت بە ئێران .4
دەکرا  چاوەڕوان شێخ مەحمود وکۆمارى مهاباد،سەردەمى شانشینەکەى لەگەڵ مەترسى کانى مێژوویە

ستەکانى پێش ڕیفراندۆم لەچاو هەڵوێبەاڵم ئێران ڕاستەخۆ دواى ڕیفراندم کاردانەوەى زۆر توند بنوینێت، 

http://www.hamshahrionline.ir/details/382809/Economy/nationaleconomy
http://www.hamshahrionline.ir/details/382809/Economy/nationaleconomy
http://www.hamshahrionline.ir/details/382809/Economy/nationaleconomy
http://www.hamshahrionline.ir/details/382809/Economy/nationaleconomy
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ئەوەیە کە  :رەهەند هەیە، یەکەمسێ گەیشتن لەمەش ێبۆ ت .کاردانەوەکانى ئێران دواى ڕیفراندۆم نەرمترە
حکومەتەکانى ئێران مامەڵەیەکی واقیعی و پراگماتیکیانەیان لەگەڵ زۆربەى ڕابردوودا چەند ساڵى  لەماوەى

سەبارەت  داستاێئە ل ەقوڵ کىدوو ڕاییە بوونى دووەم: .کوردەکان پێباشتر بووە تا روبەڕوبوونەوە و هێرش
 کە ڕیفراندۆم بە پالنى ئەمریکى و (ئایدۆلۆجیستەکانی شۆڕش و دەوڵەتبەرەى )نێوان لە بە ڕیفراندۆم 

ڕیفراندۆم  کە (پراگماتیکە واقیعییەکانی ناو حکومەت و ناوەندە ئەکادیمییەکانبەرەى ) دەکەنوێنال یئیسرائ
ڕۆڵى  :ادەکەن. سێیەمێنئێران وسەربەخۆیى کورد بۆ پاراستنى یەکپارچەیى بە مافى کورد دەزانن و

 ى ئارامىهاوکاریکردنى لە پاراستنوورى ئێران بوژاندنەوەى ئابلە  ستانکوردهەرێمى ڕابردووى 
 سەخت بۆ ئێران. فراوان وۆڵکردنى سنورێکى ڕوکۆنت

 راق و تورکیا وێنەرمى کاردانەوکانى عهەرێم لە نابێت لەپاڵ ئەوەى کە سەبارەت بە هەرێمى کوردستان:  .5
ناشبێت ، هەڵویستى هەریەکێکیان بکاتنى بووتیژدو چاوەڕوانى تون دواى ڕیفراندۆم بێخەمبێتئێران 

 پێویستە ۆیەب .بڕەخسێنیت دەرەکی خۆیى وونا کىنێهیچ الیەلەگەڵ  یوبونەوەى توندوتیژدەرفەت بۆ ڕوبەڕ
ى سودبکات لە دروستکردنى ژورێكی پرۆسەی سەربازی پشت ئەستور بە زانیاری هەواڵگری،  پەلەهەرێم 

لە ناوچە جێناکۆکەکان وەربگرێت و هاوسنوریشى لەگەڵ داعش بۆ زامنکردنى ئێستاى لە بااڵدەستى  تەواو
  بەکاربهێنێت.پشتیوانى هاوپەیمانان 
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 سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
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