
 

 راپرسی كوردستانی عیراق،  دەسكەوتەكان و زیانەكانی

راپرسی گشتی لە كوردستانی عیراق ) باشور(  ٢٠١٧مانگی سپتامبر سالی  ٢٥لە برواری 

٪ لە بەشداربوان، بە سەربەخۆیی ٩٢بەرێوەچو. بە پێیی ڕاگەیاندنی كوموسیونی هەڵبژاردن 

كەسانەی لەسەر ئەو باوەرە بوون كە زەمینەكانی كوردستانی عیراق دەنگیاندا. كەم نەبون ئەو 

بەرێوەبردنی ئەم پرسە گرنگە سیاسیە )راپرسی گشتی بو سەربەخۆیی( ئامادە نەبوە و 

زۆركەس لەو باوەرادا بون كە ئەگەری سەركەوتنی ئەم پرسە زۆر كەمە. جێگەی خۆیەتی 

ی بخرێتە بەرچاو بۆئەوەی دوایی روداوەكانی راپرسی ئاكامەكانی، دەسكەوتەكانی، و زیانەكان

 .ببێ بە دەرس بۆ هاتنە گۆری هەمان مەسە لەداهاتودا

 چاو خشاندنێك بەسەر كۆمەڵگای عیراق و كوردستان بەتایبەتی

كەوتنامەی ونی كوردستان بە پیێ رێراق و دابەش بوێچۆنیەتی دروس بوونی واڵتی ع

ی تازە لە سەر ئەم روداوە پیكۆ، جێگەی ئەم باسە نیە . ئەوەی وا جێگەی باسە و -سایكس

گیز پرس بە دانیشتوانی بوە ئەوەیە كە لە ڕەوتی پێك هاتنی واڵتی عێراق هەر کاریگەری

نەكراوە و سیاسەتێك بۆە كە لە سەرەو لە الیەن زلهێزەكانەوە بە سەریاندا سەپاوە. هەربەم 

ەرەبی لە بەرچاو تانی عبۆنەوە چ ئەوكاتەی ناسیونالیسمی عەرەب بەژەوندی بارێزگاری لە وال

ستەش كە بە جیهانی بونی سەرمایەداری و سیستمی بازاری ئازاد، بەرژەوەندی بوە و چ ئێ

انی عەرەبیەوە تێپەر بێت، ڕەوتی بەرتەسكی لەبەرچاو نیە و هەوڵ ئەدا لە چوارچێوەی واڵت

  .توداوەكان لە سەرەوە دیاری ئەكرێت، تەنانەت ئەگەر بە قیمەتی شەر و وێرانی تەواو بێڕ

رە لە گۆرانكاریە شەرایەتێكی پێك هێناوە كە هێشتا هەندێك ئاسەواری سەردەمی ۆئەم ج

دەرەبەگایەتی و عەشیرەتی لەم كۆمەڵكا ماوەتەوە و لە سەر روداەوەكان تائسیریان هەیە. 

ئێستاش سەرانی هۆز و عەشیرە دەسەاڵتیان هەیە و زۆرجاریش بریار ئەدەن. تەنانەت 

امریكاش، لەسەر دەوری هوزەكان و عەشیرەكان حیسان ئەكات و دەسەالتێكی وەكوو ئ

لەبەرچاوی ئەگرێ. ئەگەرچی كومەڵگای كوردستان جیاوازی تایبەتی لەگەڵ باقی شوینەكانی 

 .عیراق بوە بەاڵم ئاسەواری ئەو تایبەتمەندی كەم و زۆر لە كوردستانیش بەرچاو دەكەوێ

 پێك هاتنی سیستمی سەرمایەداری لە عیراق

هەروەك پێشتر ئاماژەم پێكرد ئاڵوگۆرەكانی كۆمەالتەتی لە واڵتی عیراق وەكو زۆربەی واڵتانی 

رۆژهەالتی ناوەراست لە ژێر كاریگەری گورانكاریەكانی دەرەوەی ئەو واڵتە لە جیهانی 

  .سەرمایەداری دابۆە نەك لە ئاكامی گەشەی كۆمەالیەتی ناوخۆی ئەو واڵتە

و پیشەسازی نەوت لە پێشرەفتی سەنعەت لە كۆمەڵگای  تایبەتمەندی بەرهەم هێنان

سەرمایەداری لە ئاستی جیهاندا، واڵتانی خاوەنی نەوت لەوانە عیراقی كرد بە یەكێك لە 

والتانی تاكە بەرهەم و تەماحی واڵتانی زل هیز بۆ دەس بەسەر راگرتنی ئەم وزە بۆ دەسەاڵت 

راق بەدرێژایی سەد ساڵی رابردو بو بە كانگای لە عیراقدا زیاتر كرد. هەربەم بۆنەوە واڵتی عی

  .كیشمەكشی والتانی زل هێز

چینی كرێكار لەم واڵتە بێ تاسیر لە ئاڵوگۆرەكانی سیستمی كۆمەالیەتی نەبوە. ئەم چینە بە 

گشتی، لەو ناوچانە سەقامگیر بوون كە وزەی نەوت بەرهەم دەهات، لە شوێنەكانی تری 

شكرا رۆڵ و بون. رێكخراوە كرێكاریەكان نەیانتوانیوە سەربەخۆ و ئاعیراق چینی كرێكار پرژ و باڵ

كە لە سەر بنەمای خەبات و بەرژەوندی چینی كرێكار پێك هاتبێ تا بنوێنن. حیزبی سیاسی 

سالەها بونی نەبوو. تەبعەن ئاسەوارەكانی نەریت و كولتوری هۆز و عەشیرە لە سەر چینی 



ێك لە پێشكەوتنی ئەم چینە بۆ بە دەس هێنانی كرێكاریش بێ تاسیر نەبوە و وەك رێگر

 .ئامرازەكانی رێكخستن بون

  هێزی سیاسی بە تایبەت هێزی چەپ لە عیراق و كوردستان

بەدوای ملمالنەیی والتانی زل هێز لە عێراق بۆ بەرژەوندیەكانی ئابوریان، هەوڵیان داوە هەركام 

سیاسی عێراق و كوردستان دەور  لەم هێزانا لەسەر هێزەسیاسیە هەڵسوراوەكان لە ساحەی

بنوێنن. بەرچاوترین ئەم هێزە لە ئاستی عێراقدا ئەتوانین بە حیزبی شیوعی ئاماژە بكەین. ئەم 

ادی شورەوی ) یەكیتی سوڤیەت( لە ساڵی ححیزبە لەژیر تاسیری حیزبی كومونیستی ئیت

ەیلی بەالی پێكهات و عەبدولكریم قاسم سەرۆك كۆماری ئەوكاتی عیراق كە خۆی م ١٩٣٤

سۆڤیەتەوە بوو رێكەی بو گەشە كردنی ئەم حیزبە خۆش كرد. هەرچەن ئەم حیزبە دوای هاتنە 

سەركاری حیزبی بەعس ژمارێك لە كادرەكانی لەدەسدا بەاڵم دواتر لە كوردستان هەڵسورانی 

سەرەكی درێژە پێدا. لە كوردستان حیزبی سەرەكی پارتی دیموكراتی كوردستان بوو دوای 

یەكیەتی نیشتمانی كە لەناویاندا چەن رۆشنبیر كە مەیلی چەپیان بو دروست كرا.  ١٩٧٤

هەرچەن ئەم كەسایەتیانە نەیان توانی رەوتی "چەپ" لە یەكیەتی نیشتمانی بچەسپێنن 

بەاڵم لە چاو پارتی سیستمێكی دیموكراتتیان پێك هێنا كە دواتر لە سوسیال دیموكرات نزیك 

هێزە سیاسیەكانی عیراق بێ تاسیر لە فەرهەنگی دەربەگایەتی و هیزانە وەك بونەوە. ئەم 

عەشیرەیە نەبون و ساحەی هەڵسوراویان گوندەكان و دیهاتەكانی كوردستان بو كە هۆز و 

ی زاینی ١٩٩٣عەشیرە تا ئیستاش حوكم ئەكات. پێش لە روخاندنی رژیمی بەعس لە ساڵی 

پێك هات،  ١٩٨٣یستی ئیران كە ساڵی هەندێك رۆشنبیری چەپ لە ژێر تاسیری حیزبی كومون

هەڵسورانیان  ئەكرد. ئەم رۆشنبیرانە پێگەیەكیان لە ناو چینی كرێكار دا نەبوو. لە كاریگەری 

دانان لە سەر كێشە كۆمەالیەتیەكانیش دوور كەوتنەوە. بەرە بەرە لە گەڵ شەپۆلی كۆرەوی 

ێكۆشانی خۆیان گواستەوە بۆ تیش ناوەندی سەرەكی كار و الوان  بەرەو دەرەوەی واڵت ئەوان

دەرەوە. ئەوە لە حالێكدا دابوو كە بوار بۆ فەعالیەتیان لە ناوەوەی وڵتیان لێ نەبسترابوو. 

دواجاریش كە تاك و تەرا گەرانەوە، نەیان توانی ئە فرسەتانەی كە لە دەستیان دابوو بە 

  .دەستی بێننەوە

 سەربەخۆیی بۆ كوردستان

تان خواستێكی واقعیە كە لە ناو خەلكی كوردستان بە تایبەت مەیلی سەربەخۆیی بۆ كوردس

لە كوردستانی عیراق زۆر بەرینە. ئەمەش بەهۆی سەركوتی درندانەی حكومەتی ناوەندیەوە 

بەدرێژەی خەبات لە كوردستاندا شكلی گرتوە. ئەنفال، سوتاندنی شارەكان و گوندەكانی 

ۆمەڵ كوژ وەك بومبی ناپالم، ، كیمایی و كوردستان، بوردمانی كوردستان بە هەرنوع چەكی ك

دەیان نەوعی سەركوت بێ پسانەوە نەك بە خەلكی كورد بەلكو لە ئاستی نێونەتەییش ئەم 

 .حەقەی بۆ گەلی كورد بە حەقێكی رەوا ئەبینن

هێزی سیاسی لەكوردستانی عیراق لە درێژەی هەڵسورانی دەیان ساڵەیدا زۆرجار لەگەڵ 

ن ژێر بەژێر سازان و هەلس و كەوتی كردوە كە هۆكاری سەركی دوژمنانی خەلكی كوردستا

ئەگەرێتەوە بۆ ناشەفای سیاسی لە گەڵ خەلكی كوردستان. دوژمنانی خەلكی كورد بە هۆی 

ناسینی رێبەری ئەم هێزانەوە هەمیشە لەم نەوعە سازانی ژێر بە ژێرە كەلكی وەرگرتوە و 

ای خەلكی كوردستان پێك هاتوە، شكست توانیویەتی ئەم بزوتنەوە كە لەسەر خواستی رەو

دوایی سازانی دەولەتانی ئێران و  ٧٥-١٩٧٤پێ بێنێ. ئاوارەیی هەمو خەلكی كورستان لە 

جەزایر، هاوكاری لەگەڵ هێزی كوماری ئیسالمی لە شەری مالوێرانكەری ئێران و عیراق لە ئەل

لە جیهاندا دەنگی كە  ١٩٩١عێراق و بوردمانی كیمایی شاری هەلەبجە، رەوەكەی ساڵی 

، هەمو نمونەهاێكی دزێون لە هەڵسوكەوتی  ٢٠١٧داوە، پاشەكشە لە سنگەرەكانی كەركوك 

 .ئەم هێزانە لە گەڵ سەركوتكرانی خەلكی كوردستان



حیزبی سیاسی لە كوردستان عیراق چ ئەو كاتە لە دەسەاڵتدا بوە و چ ئەوكاتەش لە شاخ، 

ولەتانە بەستوە كە دابین كردنی مافی چارە نوسی بەبێ ئاگاداری خەلك پیمانیان لەگەڵ دە

 .خەلكی كورد هەر گیز لە بەرژەوندیان دا نەبۆە

 ڕاپرسی كشتی بۆ سەربەخۆیی

پێشتر ئاماژەم پێ كرد كە هەل و مەرجی رفراندوم و چونە پای مەسەلێكی ئاوا موهیم 

ر چ لە باری پیویستی بە ئامادە كردنی خەلك بۆ هەر چەشنە روداوێكی نەخوازراوی دوات

. پرسیار ئەوەیە كە ئەم وەزعەی وا ئێستە هاتوەتە گۆرێ بو ئابوریەوە و چ لە باری سەربازیەوە

مانگی سپتامبر بوو؟ بە تەئكید ئەوە نیە. پرۆژەی گەرانەوەی  ٢٥لە نەتیجەی ڕاپرسیەكەی 

تی ، هەناردەكردنی نەوتی كوردستان لە رێگەی حكومە٢٠١٤هیزی پێشمەرگە بۆ سنورەكانی 

ناوندیەوە، ناردنی پارەی گومركەكانی دەروازە سنوریەكان و زۆر شتی دیكە تەوافوقاتێك بوە كە 

پێشتر سەركردایەتی سیاسی كورد )بە بێ ئاگاداری خەلكی كوردستان لە وردەكاریەكانی( 

لەگەڵ حكومەتی ناوندی بەستویەتی بەاڵم هەرجار بە هۆی هاوسەنگی سیاسی ناردواتە ژێر 

ت ئەوەیە هەمو ئەو مەرجانەی كە ئێستا حكومەتی ناوەندی عێراق بۆ هەرێمی پێ. مەبەس

سەلماندویانە. كەوایە هیچ  ٢٠٠٣ ساڵی كوردستانی داناوە رێبەرانی سیاسی كورد پێشتر لە

 .پێوەندی بە راپرسی گشتی نەبوە

 دەسكەوتەكەن ئەم ڕاپرسیە چی بوون؟

ئەوەی لە هەرالیەنێكەوە بوبێت ئاكامەكەی  مانگی سپتامبر دا ٢٥بانگەوازی راپرسی لە رۆژی 

كە خەلكی كوردستان چتر نایەوێ هاو چارەنوسی ئەو هەمو شەر و ماڵوێرانیە، ئەو  وەسەلماند

هەمو گەندەڵی حكومەتیە لە هەمو بوارێدا، و سەركوت كردنی كەمایەتەكان بە نەتوییەوە و 

ڵسپردرێ هیچ جیاوازی و فەرقێكی مەزهەبیەوە بێت. ئەگەر ئەم ڕاپرسیە هەڵوەشێتەوە یان هە

 .لە بریای خەڵكدا نادا

هەروەها ئەم ڕاپرسیە بە جوانی دۆست و دوژمنی خەلكی كوردستانی دەرخست. ئەگەر 

كوردی نەجاتدا پیشانیدا وا نیە. ئامریكا بە دوای  و،پێشتر دەگوترا كە ئەوە ئەمریكا بو

بینێت نەك هەر كورد بەلكو خەلكی بەرژەونەبدی خۆیەتی و ئەگەر ئەم بەرژەوەندیە زیان ب

ئەمریكاش ئەكاتە قوربانی. لەیردا باسی ئەمریكا ئەكەین كە هیچ پارچەێكی كوردستانی لە خۆ 

نگرتوە. جاكەوایە چۆن توركیە، ئێران، سوریە چاویان بەرایی ئەدا پارچێك لە كوردستان 

  !سەربەخۆ بێت و ئەوان بیسەلمێنن؟

راپرسیە بەشدار و پشتیوانی هەمو خەلكی كوردستان چ لە ناو دەسكەوتی هەرە گرینگی ئەم 

خۆی كوردستانی عیراق و لە پارچەكانی دیكەی كوردستان، و كوردان لە هەندەران بو. بەواتێك 

 .ئەمە لە هەمان كاتدا حەركەێكی جەماوەری بو كە دەكرا باشتر لەوە وا بوو رێك بخستراێت

كەوتی سیاسەتمەدارنی كورد لەداهاتودا دەسكەوتی دیكەی ڕاپرسی چۆنیەتی هەڵسو

دەبێت. شایەد بگوترێ ئەمە یەكەمجار نیە و هەمیشە ئەم سیاسەتمەدارانە بە چارە نوسی 

خەلكەوە ماعامەلەیان كردوە. بە بروای من شەرایتی ئێستە لە گەڵ رابوردو لە زۆر بابەتەوە 

 .جیاوازە

ۆرتێك لە گەل رابردودا فەرقی دنیا ئەمرۆ بۆ گەیاندنی هەرچەشنە زانیاری و راپ .１

 .كردوە

خەلك هێزی خۆیانیان ناسیوە و ئەمە پێوەندی بە هێزی خەلك لە ناوچێكی  .２

 .دیاریكراو نیە پێوەندی بە دیتنی سەركەوتنی خەلكە لە هەر بەشێكی ئەم جیهانە



ئەگەر جاران بە تایبەت لە كوردستانی عیراق ئەوە پیاوان بون كە ئاڵوگۆرەكانی  .３

 ی و كۆمەاڵیەتیان ئەگۆری، ئێستە ژنان هێزی بەرچاوی ساحەی سیاسینسیاس

و لەداهاتوشدا دەتونن دەوری گرنگیان  دەوری گەنجان لە روداوەكاندا زۆر بەرچاوە .４

 بێت

ئەبێت لەبەرچاو بگیرێن بۆ بە  داروداوە سیاسیەکانری گرینگ لە هەروەک باس کرا چەن فاکتۆ

سەرکەوتن گەیاندنی هەر حەرەکێکی کۆمەالیەتی. بەشداری بەرینی خەلک بەتایبەت چینی 

چین و توێژانەی کە هەاڵواردنیان لە سەرە وەک ژنان، گەنجان.  ئەو کرێکار و زەحمەتکیش و

 رەنگار بونەوە لەپێوەندی پتەوی رێکخراوە سیاسیەکان لەگەڵ جەماوەر و ئامادەکردنیان بۆ بە

 کە ئەم بزوتنەوە بکاتە ئامانج. لەبەرچاو گرتنی هەرچشنە مەترسێک کە هەر خەتەرێک بەرانبەر

 بەرۆک بە بزوتنەوەی جەماوەری بگرێت، چ لەبارەی ئابورییەوە و هەروەها ئامادەیی جەماوەری

  لە بەرانبەر هەر هێرشێکی نیزامی.  بەرگری کردن بۆ

وبدا ڕاپرسی وەك كارتێكی براوە بەدەس خەلكی كوردستانەوەیە بۆ بە بروای من هەرچیەك ر

 .مامەلە كردن لە گەڵ نەیەرانی كورد لە هەمو پارچەكانی كوردستان

 مەحیەی ئیرجی
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