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پێشەكی
رۆژی  7102/6/2هەسعىد بارزاًی سەرۆكی پارتی دیوىكراتی كىردستاى ،سەرەڕای
كۆتایی هاتٌی ویالیەتەكەی ،وەكى سەرۆكی هەرێن لەگەڵ بەضێك لە حزب و الیەًە
سیاسییەكاًی هەرێن ،جگەلە بزوتٌەوەی گۆڕاى و كۆهەڵی ئیسالهی كۆبىوەوە ،لەو
كۆبىوًەوەیەدا لەسەر چەًذ خاڵێك رێككەوتي و كۆبىوًەوەكە دەركردًی فەرهاًی
هەرێوی ژهارە  011لە  7102/6/8ی لێكەوتەوە .لەفەرهاًەكە پێٌج خاڵ لە خۆدەگرێت
و تایبەتە بە ئەًجاهذاًی هەڵبژاردًی خىلی پێٌجەهی پەرلەهاى و هەڵبژاردًی
سەرۆكی هەرێن ،دیاریكردًی رۆژەكەضی بۆ كۆهسیۆًی هەرێن بەجێهێطتىوە لەكاتێكذا
رۆژی  7102/00/6هاوەی یاسایی پەرلەهاًی هەرێن كۆتایی دێت .هەر لە
كۆبىوًەوەكەی بارزاًی لەگەڵ الیەًە بەضذاربىوەكاى ،بڕیاریاًذا رۆژی 7102/9/71
واتە یەك هاًگ بەر لە هەڵبژاردًە گطتییەكاى ،راپرسی بۆ سەربەخۆیی لە هەرێوی
كىردستاى و ًاوچەجێٌاكۆكەكاًی دەرەوەی هەرێن ئەًجاهبذرێت .
لە دوای پێكهێٌاًی حكىهەتی هەرێن لە ساڵی  ،0997هەروەها دوای هەڵبژاردًی
یەكەم سەرۆكی هەرێن لەساڵی  ،7111یەكەهجارە دەسەاڵتذاراًی هەرێن هەًگاوێكی
لەم جۆرە داهاوێژى ،ئەویص دیاریكردًی رۆژێكە بۆ ئەًجاهذاًی راپرسی
"بەهەبەستی" سەربەخۆیی هەرێن .بڕیارەكە كارداًەوەی ًاوخۆیی و هەرێوایەتی و
ًێىدەوڵەتی لێكەوتەوە ،كارداًەوەكاى بریتی بىوى لە ًاڕەزایی و رەتكردًەوەی
بڕیارەكە ،چ لەالیەى بەضی زۆری خەڵكی هەرێوی كىردستاى ،چ لەالیەى بەغذا و
كۆهەڵگای ًێىدەوڵەتی ،بۆیە لە رووی سیاسییەوە بڕیاری ئەًجاهذاًی ریفراًذۆم بىوە
جێگەی باس و هطتوىڕی الیەًەكاًی هەرێن .لەالیەكی دیكەوە؛ دەركردًی بڕیارێك لە
كۆبىوًەوەی چەًذ حزبێكی سیاسی و لەدەرەوەی هۆڵی پەرلەهاى ،پرسیاری یاسایی
بىوًی بڕیارەكەی لێكەوتەوە ،بۆیە لە رووی یاساییەوە ،بڕیارەكە هەڵىێستی جیاواز و
ئیطكالیەتی یاسایی بەدوای خۆیذا هێٌاوە .
ئەهە لە كاتێكذایە ،دوو ساڵە سەرۆكی پەرلەهاًی هەرێوی كىرستاى بە بەكارهێٌاًی
هێز رێگریی لێكراوە لەالیەى پارتی دیوىكراتی كىردستاى ،بەو هۆیەوە پەرلەهاى لە
كارەكاًی وەستێٌذراوە ،سەرەڕای هەترسیذاری دۆخی ًاوخۆ و بڕیاری هىچە بڕیي
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بەًاوی پاضەكەوتی هىچە لەالیەى حكىهەتی هەرێن ،داهەزراوەكاًی هەرێن دوور لە
پەیڕەوكردًی یاسا بەهطێىەیە بەڕێىە دەبرێت :
 .0پۆستی سەرۆكی هەرێن كێطەی یاسایی و ضەرعیەتی هەیە ،سەرۆكی هەرێن لە
ساڵی  7111وە ،واتە دوازدە ساڵە لەو پۆستەدایەو لە ساڵی 7102ەوە
ویالیەتەكەی كۆتایی هاتىوە ،بۆیە پرسەكەش دەگەڕێتەوە بۆ بەر لە
دەستپێكردًی جەًگی داعص و دەكرا بەهەڵبژاردى چارەسەر بكرایە ،جگە لە
درێژكردًەوەی ویالیەتەكەی بەضێىەیەكی ًایاسایی لەالیەى پەرلەهاًەوە بۆ
هاوەی دوو ساڵ ،دوای ئەو دوو ساڵە بەبێ پاڵپطتی یاسایی بەردەواهە لە
پۆستەكەی.
 .7حكىهەت ،هاوەی  09ساڵە دوو ساڵی لێ دەرچێت تەًها یەك كەس سەرۆكی
ئەًجىهەًی وەزیراًە ،دوای  76ساڵ لە ئەزهىًی حىكوڕاًی ،حكىهەتی هەرێن
بە ًیىە ئیفلیجی و دەركردًی پێٌج وەزیری سەربە بزوتٌەوەی گۆڕاى و دەست
لەكاركێطاًەوەی وەزیری كارەبا لەم كابیٌەیە ،لە ئێستادا وەكى حكىهەتێكی
كاربەڕێكەر بەبێ یاسای بىدجەی سااڵًە و بەبێ چاودێری پەرلەهاى لە
كارەكاًی بەردەواهە و سەرباری ئەم هەهىو قەیراًە ،هەڵٌاوەضێتەوە.
 .2سەرۆكی ئەًجىهەًی دادوەری ،تا خاًەًطیي كرا بە ًایاسایی هاوەی
سەرۆكایەتییاى بۆ درێژكردەوە ،لە ئێستاضذا كەسێكی دیكە لە ضىێٌی داًذراوە
بەاڵم ًەتىاًذراوە سەرۆكێك بۆ ئەم دەسەاڵتە گرًگەی هەرێن دیاری بكرێت.
 .4سەرۆكی دەستەی دەستپاكی هەرێن ،چەًذیي دەزگاو داهەزراوەی دیكە هاوەی
كاركردًییاى كۆتایی هاتىوە و بەردەواهي لە كاركردى.
 .1هەرێوی

كىردستاى

وەك

كاًتۆًێكی

عێراق

دەستىری

ًییە،

ئازادی

رۆژًاهەگەریی و خۆپیطاًذاى و ًاڕەزایی دەربڕیي لە هەولێری پایتەخت و
ضارەكاًی دیكە بەضێىەیەكە ،بىوەتە سەرچاوەی رەخٌەی راپۆرتە جیهاًییەكاى
و ًیگەراًی ًێىدەوڵەتی.
 .6دەستاودەستكردًی دەسەاڵت لە هەرێوی كىردستاى ،كێطەی گەورەی لە
بەردەهذایە و خەڵك بە ًائىهێذییەكی قىڵەوە لەم دۆخە دەڕواًێت ،بۆیە لەگەڵ
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دەستپێكردًی قەیراًەكاى و جەًگی داعص ،ژهارەیەكی زۆری هاواڵتیاًی هەرێن
روویاى لە رێگای هات و ًەهاتی هەًذەراى كرد.
 .2گرًگتریي پرسیار لە ئێستادا ئەهەیە؛ ئایا بڕیاری ریفراًذۆم لە رۆژی  71ی
ئەیلىل بۆ سەربەخۆیی هەرێوی كىردستاى و جیابىوًەوەی لە عێراق ،بڕیارێكی
یاساییە؟ لە روویی سیاسییەوە چارەسەری كێطەكاى دەكات؟ یاخىد قەیراًەكاى
قىڵتر دەبٌەوە؟

یەكەم :ریفراندۆم چییە؟
ریفراًذۆم پێٌاسە دەكرێت بە؛ خستٌەڕووی بابەتێكی گطتیی بۆ گەل ،بەو سیفەتەی
گەل خاوەًی سەروەرییە ،بۆ ئەوەی بۆچىوًی خۆی بە ئازاداًە دەرببڕێت ،جا
بابەتەكە یاسایی و دەستىریی بێت ،یاخىد سیاسی ،ئەهەش ضێىازێكە لە ضێىازەكاًی
بەضذاری راستەوخۆی گەل لە حىكوڕاًی و بڕیارەكاًذا .ریفراًذۆم یاسایی ،دەستىریی،
هەروەها سیاسی دەبێت ،لەسەر پرسە گرًگەكاًی وەك سەربەخۆیی و جیابىوًەوە،
پەسەًذكردًی دەستىر ،هەروەها بۆ پەسەًذكردًی یاساكاى ئەًجام دەدرێت .
لە رووی بابەتەوە ،هەروەها ئەو الیەًەی بە پرۆسەكە هەڵذەستێت؛ ریفراًذۆم
جیاوازی هەیە لەگەڵ (ئیستیتالعی رەئی) ،كە پەیواًگایەك یاى رێكخراوێك پێی
هەڵذەستێت .ریفراًذۆم لە رووی ضىێٌەواری یاساییەوە دوو جۆری هەیە ،ئیلزاهی و
راوێژكاریی ،ئیلزاهی وەكى چەًذیي ًوىوًەی سەربەخۆیی كە بەگىێرەی یاساكاًی
ًاوخۆ و یاسای ًێىدەوڵەتی ،پابەًذبىوًی یاسایی لێذەكەوێتەوە .بەاڵم ریفراًذۆهی
راوێژكاریی؛ ئەو ریفراًذۆهەیە كە هیچ پابەًذبىوًێكی یاسایی تێذا ًییە و تەًیا
وەرگرتٌی بۆچىوًە ،هەًذێك لە یاساًاساى پێیاى وایە ریفراًذۆهەكەی 71ی ئەیلىل
راوێژكارییە ،جاراى لەسەردەهی كۆڵۆًیالیزم؛ واڵتێكی داگیركەر لە رێگای راپرسییەوە
پرسی بە داًیطتىاًی واڵتە ژێردەستەكەی دەكرد تاكى بزاًێت چییاى دەوێت.
بەهذواییە قىباد تاڵەباًی جێگری سەرۆكی حكىهەتی هەرێن لە چاوپێكەوتٌێكی
لەگەڵ (بی بی سی) بەریتاًی ،گىتبىوی" :هەبەست لەم راپرسییە بۆ ئەوەیە بزاًیي
خەڵكی خۆهاى چیاى دەوێت!" قىباد تاڵەباًی لێرە كەوتبىوە هەڵەیەكی گەورەو
5

ئەوەی لەبیر ًەبىو حیزبەکەیو ًەوەکاًی پێطى لە پێٌاو دەوڵەتی کىردیو
سەربەخۆییذا خەباتیاًکردوەو دەیکەى.
لە هێژووی سیاسیی هاوچەرخذا ،بۆ یەكەهجار ریفراًذۆم لە ساڵی  0824هێٌذرایە ًاو
دەستىری واڵتی سىیسرا .چەًذ ًوىًەیەك هەیە لە بەكارهێٌاًی هافی چارەًىوس
وەكى :باضىری سىداى ،تەیوىری خۆرهەاڵت ،هەرێوی كەتەلۆًیا لە ئیسپاًیا ،هەرێوی
كیىبیك لە كەًەدا ،هەروەها سكۆتلەًذا لە بەریتاًیا ،كە هەهىویاى لە رێگای یاساوە
قۆًاغەكاًییاى بڕیىە .بە گىێرەی پرًسیپە جیهاًییەكاى ،راپرسی كۆهەڵێك هەرج و
رەخساًذًی ژیٌگەیەكی لەباری پێىیستە ،بۆ ئەوەی وەكى ریفراًذۆم هەژهاربكرێت و
داًپیاًاًی ًاوخۆ و ًێىدەوڵەتی بەدەست بهێٌێت:
 .0ئازادی دەًگذاى و باًگەضەكردى :كەضێكی ئازادی بەضذاری بەر لە دەًگذاى و
دوای دەًگذاىً ،اكرێت دەسەاڵتێك یاى هێزێك خەڵك چاوترسێي بكات بەوەی؛
ئەوەی لەگەڵ راپرسی و دەًگذاى ًەبێت خائیي و خۆفرۆضە! جگەلەوەش
دەًگذاى بۆ هەر راپرسییەك لە ژێر سایەی بەكارهێٌاًی هێز و بێالیەى
ًەبىوًی هێزەچەكذارەكاى ،راپرسییەكە بێ بەها دەكات .
 .7پێىیستە ریفراًذۆهەكە رووى بێت :لە هەهىو جۆرێكی ریفراًذۆم پرسیارێك یاى
بۆچىوًێكی تێذایە ،بە بەڵێ یاى ًەخێر بەضذاربىواًی راپرسی رەئی
دەردەبڕى ،پێىیستە ئەو پرسیارە یاى ئاهاًجی راپرسییەكە رووى و بێ
تەهىهژبێتً ،اكرێت و لۆژیك قبىڵ ًاكات؛ لەًاوخۆی واڵت بە چڕی باًگەوازی
راپرسی بكەی بۆ سەربەخۆیی و جیابىوًەوە ،لە سەرئاستی ًێىدەوڵەتیص بە
هەهىو دًیا و رابگەیەًی كە راپرسییەكە بۆ هەبەستی سەربەخۆیی و
گەڕاًەوەی ًاوچە جێٌاكۆكەكاى ًییە.
 .2چاودێری

ًێىدەوڵەتی:

رێكخراوی

چاودێری

ًەتەوە

یەكگرتىوەكاى

و

رێكخراوەكاًی دیكەی ًێىدەوڵەتی بۆ سەر هەر راپرسییەك ،هەرجێكی گرًگی
ضەرعیەتە و زاهٌی سەركەوتٌی پڕۆسەكەیە.
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 .4رەزاهەًذیی

دەسەاڵتی

ًاوەًذ:

بەگىێرەی

بەڵگەًاهەكاًی

ًەتەوەیەكگرتىوەكاى ،ئەو هەرێواًەی لە دەوڵەتێك جیا دەبٌەوە ،پێىیستە
رەزاهەًذیی ئەو واڵتە بەدەست بهێٌێت.

دووەم :هەڵسەنگاندنی بڕیارەكە لە دیدی سیاسییەوە
 .0لەسەر ئاستی ناوخۆ
ئاضكرایە دۆخی هەرێوی كىردستاى ،لە دۆخێكی چەقبەستىی سیاسی بێ داهەزراوەی
ضەرعی و خراپی رەوضی ئابىری و كۆهەاڵیەتییە ،رۆژبەرۆژ رەوضەكە بەرەو خەراپتر
دەچێت ،سەرەڕای كۆتایی جەًگی داعص و ًاردًە دەرەوەی ًەوتی هەرێن بەضێىەی
سەربەخۆ ،كەچی قەیراًەكاى و كىلەهەرگی بژێىی زۆریٌەی خەڵك بەردەواهە ،بێ
هتواًەییەكی قىڵ باڵی كێطاوە بەسەر هاواڵتیاى و پارتە سیاسیەكاى .رەوضەكە بەو
ضێىەیەیە كە لە سایەی سیاسەتی هەردوو حیزبی دەسەاڵتذار و حكىهەتی هەرێن
دەیبیٌیي ،حكىهەتێك بەبێ چاودێری پەرلەهاى و فرە قەیراى ،حكىهەتێك تیایذا
رۆژاًە فەرهاًی وەزاری دوور لە یاساو رێٌواییەكاى دەردەچێت بەهۆی ئەوەی پێٌج
وەزیری حزبی دووەم كە بزوتٌەوەی گۆڕاًە ،بە زەبری هێزوچەكذار دوور خستىوەتەوە،
رۆژاًە فەرهاًی وەزاری و ًىسراوی وەزاری لەالیەى چەًذ وەزیرێك ئیوزا دەكرێت كە
لەالیەى پەرلەهاًەوە دەستٌیطاى ًەكراوى راًەسپێردراوى ،بۆیە ئەم كابیٌەیە
ضەرعیەتی لە ئاستێكی زۆر الوازدایە.
ئەگەر پێٌاسەی سیاسەت بە "رێكخستٌی فەزای گطتی" بكرێت ،ئەوا بڕیارەكەی
ریفراًذۆم فەزای گطتی هەرێن ئاڵۆزتر دەكات و بەربەرستێكی گەورە دەخاتە بەردەم
ئاسۆی چارەسەری ،چىًكە:
 دوای تێپەڕبىوًی  71ساڵ بەسەر ئەزهىًی ضەرعیەتی هەڵبژاردى و
هەڵبژاردًی پەرلەهاًی هەرێن ،بریارداى لە بابەتێكی چارەًىسساز و گرًگی
وەك ریفراًذۆم لەالیەى چەًذ حزبێكەوە بە بێ گەڕاًەوە بۆ داهەزراوەكاى،
ًەًگیەكی گەورەو لەكەیەكی سیاسی گەورەیە ،لەسەردەهی بەرەی كىردستاًی
زۆربەی الیەًە سەرەكییەكاى بەضذاربىوى لە بڕیارداًی سیاسی ،بەاڵم پێگەی
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سیاسی كۆبىوًەوەكەی ریفراًذۆم لە ئاستی بەرەی كىردستاًی ًزهترە ،چىًكە
دوو الیەًی سەرەكی بزوتٌەوەی گۆڕاى و كۆهەڵی ئیساڵهی ،كە ًزیكەی 21
كىرسی پەرلەهاًیاى هەیە ،بەضذارًەبىوى لە كۆبىوًەوەكە .بڕیاری ریفراًذۆم
هەرێوی كىردستاًی لە هەرێوی خاوەى دەزگا ضەرعیەكاًەوە ًزهكردۆتەوە بۆ
ئاستێكی ًزهتر ،هەرێوی كىردستاًی لە ئاستی ویالیەتێكی فیذڕاڵی عێراق
دابەزاًذووە بۆ چەًذ پارێزگایەكی سەردەهی بەرەی كىردستاًی ،بێگىهاى لە
غیابی بزوتٌەوەی گۆڕاى و كۆهەڵی ئیسالهی ،ئاستی كۆبىوًەوەكە لە ئاستی
بەرەی كىردستاًیص ًزهترە ،چىًكە بەرە جگە لە بزوتٌەوەی ئیسالهی ،هەهىو
حزبە گەورەكاًی هەرێوی تێذا بەضذاربىو.
 كێطەی سەرەكی ًێىاى الیەًە سیاسیەكاى كە سەرچاوەكەی بریتییە لە كۆتایی
هاتي و تێپەڕبىوًی هاوەیەكی زۆر بەسەر ویالیەتی سەرۆكی هەرێن و
بەردەواهبىوى لە خراپ بەكارهێٌاًی ،دوای ئەوەی پەرلەهاًی هەرێویص لە
كارەكاًی وەستێٌذرا و حكىهەت روبەڕووی قەیراًی ضەرعی بىوى و بێ
هتواًەیی بىو ،بڕیارەكەی ریفراًذۆم ئاهاژەیەكە بۆ درێژەداى بەم قەیراًی
بێطەرعیە ،چىًكە تاكە رێگای چارەسەری بە ئاضتیاًە بە هەڵبژاردى دەبێت،
ئەم بڕیارەش بەربەستێكی هێٌایە پێطەوە بۆ بەردەم ئەًجاهذاًی هەڵبژاردًە
گطتییەكاى ،لە كاتێكذا دەبىایە سەرۆكی هەرێن رەهزی كۆكردًەوەی الیەًەكاى
و یەكپارچەیی خاكی هەرێن بىایە كە ئێستا بە هۆی دوو ئیذارەیی و ًاكۆكی
الیەًەكاى قەوارەی هەرێن لە بەردەم لێكترازاًێكی هەترسیذار دایە .لە هاوەی
 07ساڵی سەرۆكایەتی هەرێن بە ضەرعی و ًاضەرعیەوە ،دەیتىاًی ئەو
لێكذابڕاًەی سۆراى و بادیٌاى گرێبذاتەوە و ًەتەوە دروست بكات كە ئێوە وەكى
پێكهێٌەرەكاًی دەوڵەت یاى هەرێن ًەتەوەیەكی یەكگرتىوهاى ًییە ،دەیتىاًی
هەًذێك بٌەهاو بٌاغەی ژیاًێكی ئازاد و بەكەراهەت بۆ تاكی كىرد بچەقێٌێت،
كە زۆر لە دەوڵەت و سەربەخۆیی و جیابىوًەوە بۆ هەهىو هرۆڤێكی ئەم
هەسارەیە گرًگترە.
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 .5لەسەر ئاستی دەرەوەی هەرێم
بەهۆی تایبەتوەًذییو هەڵكەوتەی جیۆسیاسی هەرێوی كىردستاىو هێژووی خەباتی
گەلی كىرد لە باضىور ،قەوارەی هەرێن پێىیستی بە باضتریي ئاستی پەیىەًذییەكاًە
لەگەڵ واڵتاًی جیهاًی و هەرێوایەتی ،بەتایبەتی تىركیا و ئێراى لەالیەك ،واڵتاًی
زلهێزی خۆرئاوا لەالیەكی دیكەو ڕاگرتٌی هاوسەًگی پەیىەًذییەكاى لە ًێىاًیاى.
هەروەك چاوەڕواى دەكرا ،دوای چەًذ سەعاتێك لە باڵوبىوًەوەی هەواڵی ئەًجاهذاًی
ریفراًذۆم لە هەرێوی كىردستاى ،هەریەك لەواڵتە زلهێزەكاًی جیهاى :رووسیا،
ئەڵواًیا ،بەریتاًیا هەروەها ئەهریكا و واڵتاًی دیكە ،دژایەتی خۆیاى بە رووى و
رەواى بۆ هەر هەڵىێستێكی لەم ضێىەیەی هەرێن دەربڕی ،دوای ئەوەش تىركیا و ئێراى
دژایەتی خۆیاى بۆ ئەم هەڵىێستەی پارتی و دژی بڕیاری ریفراًذۆم دووپاتكردەوە،
تىركیا لە سەر زاری بیٌالی یەڵذرم سەرۆك وەزیراًی تىركیا ،بڕیاری راپرسی لەالیەى
بارزاًییەوە بە "ًابەرپرساًە" وەسفكرد ،ئەهەش لە كاتێكذایە ،پێطتر چەًذیي جار
ئێراى و تىركیا و واڵتاًی عەرەبی ،بە تىًذی دژی جیابىوًەوەی هەرێنو دابەضبىوًی
عێراق هەڵىێستیاى وەرگرتىوە .دوای باڵوبىوًەوەی بڕیارەكەی راپرسی ،حەیذەر
عەبادی سەرۆك وەزیراًی عێراق ،بە ئاهاژەكردى بۆ دەستىری عێراق كە پێٌج
ًىێٌەری كىرد لە بەغذا ئیوزایاى لەسەركردوەو لە راپرسییەكەی ساڵی ،7111
دەًگذەراًی هەرێوی كىردستاى بە بەڵێ پەسەًذیاى كردوە ،هەڵىێستی حكىهەتی
ًاوەًذیی ئاضكرا كرد ،عەبادی لە لێذواًەكەی؛ بەضێىەیەكی قاتیع بابەتی
ریفراًذۆهی هەرێوی رەتكردوەو بە ًادەستىری وەسفی كرد .ئاضكراضە ضەرعیەتی
بڕیاری ریفراًذۆمو جیابىوًەوە بەپێی پرًسیپەكاًی ًەتەوە یەكگرتىوەكاى ،بەًذە بە
رەزاهەًذی عێراق و كۆهەڵگەی ًێىدەوڵەتی.
چاوپێكەوتٌەكەی دیپلۆهاتكاری پارتیو وەزیری پێطىی دەرەوەی عێراق ،هۆضیار
زێباری ،ئەًذاهی هەكتەبی سیاسی پارتی ،لە رۆژی  7102/6/9لەگەڵ ئاژاًسی
رۆیتەرزً ،اوباًگی هەرێنو هەًگاوەكاًی بڕیاری ریفراًذۆهی خستە ژێر پرسیارو
گىهاًەوە .زێباری لە چاوپێكەوتٌەكەیذا رایگەیاًذ :ریفراًذۆهەكە بۆ جیابىوًەوە لە
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عێراق ًییەو هەبەست تیایذا گەڕاًەوەی كەركىكو ًاوچە جێٌاكۆكەكاى ًییە بۆ سەر
هەرێوی كىردستاى.
بێگىهاى لێذواًێكی لەهطێىەیەی زێباری ،كە دژیەكە لەگەڵ بڕیاری ریفراًذۆم لەالیەى
چەًذ حزبێكەوە ،خزهەت بە دۆزی كىرد و پەیىەًذییە ًێىدەوڵەتییەكاىو پطتگیریی
واڵتاى بۆ هەرێن ًاكات ،لەكاتێكذا بەهۆی جەًگی داعطەوە ًاوباًگی پێطوەرگەو
هەرێوی كىردستاى لەسەر گۆڕەپاًی ًێىدەوڵەتی زیاتر كەوتە بەر رووًاكی ،پێطتریص
لەسەردەهی ًىسیٌەوەی دەستىری عێراقذا ،هەرێوی كىردستاى بە هۆی ئەهي و
ئاسایصو بىوًی حكىهەتو پەرلەهاًی هەڵبژێردراو ،بە "عێراقەكەی تر" ًاسرابىو،
بەهۆی بەسەرچىوًی سەرۆكایەتی هەرێن ،داخستٌی پەرلەهاى بە بەكارهێٌاًی هێز،
بڕیٌی ًاًی هیللەت بەًاوی پاضەكەوتی هىوچە ،كىضتٌی رۆژًاهەًىوساىو ًەبىوًی
ئازادی و كۆچ بۆ هەًذەراى ،هەروەها سیاسەتی ًاجۆری پارتیً ،اوباًگی "عێراقەكەی
تر" كە هەرێوی كىردستاًە لەكەدار و عەیبذار كرا.

سێیەم :هەڵسەنگاندنی بڕیارەكە لە دیدی یاساییەوە
بڕیاری ریفراندۆم بەگوێرەی یاساكانی ناوخۆ
پرۆسەی ریفراًذۆم لە بٌەڕەتذا پرۆسەیەكی یاساییەو ئێوە لە یاسا ضتێكواى ًییە
بەًاوی ریفراًذۆهی یاسایی یاى ریفراًذۆهی ًا یاسایی ،ئەگەر كەهىكىڕیەك لە رووی
یاساییەوە هەبێت زیاتر زاراوەی ضەرعی و ًاضەرعی بىوى بەكاردێتً ،ەك یاسایی،
چىًكە لە بٌەڕەتذا ئەگەر یاسایەكی تایبەتو دیاركراو لە پەرلەهاًەوە دەرًەكرا،
ضتێكواى ًابێت پێی بگىترێت راپرسی .بۆ یاسایی بىوًی راپرسی ،دوو پرسیاری گرًگ
هەیە پێىیستە واڵهەكەی بزاًذرێت:
پرسیاری یەكەم /كێ مافی بڕیاری ریفراندۆمی هەیە؟ الیەنی بڕیاردەر لەهەرێم كێیە؟
ًەبىوًی دەستىر لە هەرێوی كىردستاى ،یەكێك لە هۆكارەكاى بىو بۆ ئەوەی
پەرلەهاًی هەرێن بڕیاری ژهارە یەكی ساڵی  7111دەربكات ،لە دەقی بڕیارەكە
هاتىوە" :پەرلەهاًی هەرێن تاكە هەرجەعی سیاسیو دەستىرییە بۆ بڕیارداى لەسەر
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پرسە چارەًىسسازەكاًی گەلی كىردستاًی عێراق ،لە دیاریكردًی پەیىەًذی دەستىری
لەگەڵ دەسەاڵتەكاًی كۆهاری فیذراڵذا  "..بەگىێرەی ئەم بڕیارە؛ ریفراًذۆم لەالیەى
پەرلەهاًی هەرێوەوە بڕیاری لێذەدرێت و هیچ دەزگایەكی دیكە لە ضىێٌی پەرلەهاى
بۆی ًییە ئەم بڕیارە بذات ،چىًكە بەگىێرەی ًاوەڕۆكی بڕیارەكە:
 ریفراًذۆم بە پرسێكی چارەًىسسازی زۆر گرًگ دادەًذرێت.
 ریفراًذۆم بابەتێكە ضێىازی پەیىەًذی ًێىاى هەرێنو دەسەاڵتی ًاوەًذیی
(بەغذا) دیاریذەكات و دەستكاریی دەكات.
جگەلەهەش ئێوە كۆهەڵێك یاساهاى هەیە كە رەهەًذی دەستىریاى هەیەو
پەیىەًذیذارە بە پرسی ریفراًذۆهەوە ،ئەم یاساًە جارێكی دیكە بابەتەكە بە رووًی
یەكالیی دەكەًەوە؛ وەكى یاسای هەڵبژاردًی پەرلەهاًی كىردستاًی عێراق ،ژهارە
یەكی ساڵی  0997ی هەهىاركراو ،یاسای سەرۆكایەتی هەرێوی كىردستاى ژهارە یەكی
ساڵی  ،7111یاسای ئەًجىهەًی وەزیراًی هەرێوی كىردستاى ژهارە سێی ساڵی 0997
ی هەهىاركراو ،هەروەها یاسای كۆهسیۆًی بااڵی هەڵبژاردى و راپرسی لە هەرێوی
كىردستاًی عێراق ،ژهارە چىاری ساڵی .7104
بەگىێرەی هاددەی سێیەهی یاسای ژهارە  4ی ساڵی  7104ی پەرلەهاًی هەرێن،
كۆهسیۆًی بااڵی هەڵبژاردى و راپرسی لە هەرێوی كىردستاى وەك دەستەیەكی
پیطەییو بێالیەًی سەر بە پەرلەهاىو بەرپرس بەراهبەر پەرلەهاى ،الیەًی
بەرپرسیارە لە ئەًجاهذاًی هەر راپرسییەكو هەڵبژاردًێكی گطتی كە لە هەرێوذا
ئەًجاهبذرێت .بەگىێرەی ئەم یاسایە ،جگە لە پەرلەهاًی كىردستاى هیچ كەسو
داهەزراوەیەكی دیكە بۆی ًییە فەرهاى بە كۆهسیۆى بكات بە ئەًجاهذاًی راپرسی
یاى هەڵبژاردًی گطتی ،واتە هەریەك لە حزبەكاى ،سەرۆكایەتی هەرێن ،ئەًجىهەًی
وەزیراى ،هەروەها هەر دەستە و وەزارەتێكی دیاریكراو ،بۆی ًییە بڕیار یاى فەرهاى
بكات بە كۆهسیۆى بۆ ئەًجاهذاًی راپرسی و هەڵبژاردى ،چىًكە تاكە هەرجەعی
كۆهسیۆًی هەڵبژاردى پەرلەهاًە .بەگىێرەی ئەم یاسایە كە یاسای كۆهسیۆًی
هەڵبژاردًە ،پەرلەهاى رۆڵی سەرەكیو كۆتایی هەیە لە ئەًجاهذاًی هەر هەڵبژاردىو
راپرسییەك .لە یاساكەدا هاتىوە ،هەر ًۆ ئەًذاهەكەی كۆهسیۆًی هەڵبژاردًەكاًی
11

هەرێن لەالیەى پەرلەهاًەوە هەڵذەبژێردرێي .جگە لەهەش هەر راپرسییەك پێىیستی
بە یاسایەك هەیە رێىضىێٌی راپرسییەكەو رێكارەكاًی دیاری بكات ،بۆ هەر
ریفراًذۆهێك پێىیستە لە پەرلەهاى یاسایەك دەربچێت بۆ دیاریكردًی ئەو پرسیارەی
لە دەًگذەراى دەكرێت ،بۆ دیاریكردًی سٌىری جىگرافی دەًگذەراى ،هەروەها بۆ
رووًكردًەوەی كۆهەڵێك بابەتی دیكە ،دەكرێ بە تەًیا یاسایەك چەًذیي خىل
هەڵبژاردًی پێ ئەًجاهبذرێت ،بەاڵم هەر راپرسییەك یاسایەكی پێىیستەو ًاتىاًذرێت
یاسایەك بۆ دوو ریفراًذۆم بەكاربێت .بێگىهاى یاساش لە زەهاًی یۆًاًی كۆًەوە لە
داهەزراوەی پەرلەهاًەوە دەردەچێت ًەك لە هەكتەبی سیاسیو كۆبىوًەوەی
حزبەكاى.
پرسیاری دووەم /كێ ئەركی جێبەجێكردنی ریفراندۆمی لە ئەستۆیە؟ الیەنی جێبەجێكار كێیە؟
هەرێوی كىردستاى دەستىری ًییە ،بەاڵم ئەو یاسا و بڕیاراًەی رەهەًذی دەستىریاى
هەیە ،ئەم بابەتەیاى یەكالیی كردووەتەوە ،بۆیە یاسابەركارەكاى لەهەرێن ،بەڕووًی
الیەًی بڕیاردەر و الیەًی جێبەجێكاری ریفراًذۆهی لەًێى دەقە یاساییەكاى
دیاریكردووە ،تەواوی پرۆسەكە لە چىارچێىەی یاسا وێٌەكراوە ،یاسا هیچ دەالقەیەكی
ًەهێطتۆتەوە بۆ بەالڕێذابردًی ئەم پرسە ًیطتواًییە ستراتیژە ،لەالیەى هەر كەس و
حزب و داهەزراوەیەكەوە بێت .هەروەك یاسای ژهارە چىاری ساڵی  7104ی كۆهسیۆًی
بااڵی هەڵبژاردى و راپرسی ،بە وردی دەسەاڵتی جێبەجێكاری پرۆسەی راپرسی
دیاریكردووە؛ كە بریتییە لەو دەستە سەربەخۆیە لە ژێر سەرپەرضتی و چاودێری
پەرلەهاًی هەرێن.
بۆیە كۆهسیۆًی بااڵی هەڵبژاردى و راپرسی دەزگای تایبەتوەًذە بە ئەًجاهذاًی هەر
راپرسیو

هەڵبژاردًێك

كە

لە

هەرێن

ئەًجاهبذرێت،

سەرپەرضتیاری كۆهسیۆًەكەش پەرلەهاًی هەرێوە.
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چاودێری

سەرەكی

و

كۆتایی
 .0الیەًی بڕیاردەر و جێبەجێكاری ئەًجاهذاًی هەڵبژاردى و راپرسی ،لە
واڵتێكەوە بۆ واڵتێكی دیكە جیاوازی هەیە ،یەكێك لە دەسەاڵتەكاًی یاساداًاى،
جێبەجێكردى ،یاى دەسەاڵتی دادوەریی دەبێت ،لە هەًذێك واڵت دەسەاڵتی
بڕیارداًی راپرسی دراوە بە حكىهەت ،لەم راپۆرتەدا بۆهاى دەركەوت لە
هەرێوی كىردستاًی عێراق؛ دەسەاڵتی بڕیارداًی هەڵبژاردى و راپرسی لە
ئەستۆی پەرلەهاًی هەرێوە .بۆ جێبەجێكردًی پڕۆسەكەش كۆهسیۆًێكی
تایبەتی سەربەخۆ كە پێی دەڵێي كۆهسیۆًی هەڵبژاردى و راپرسی لە هەرێوی
كىردستاى ،لەالیەى پەرلەهاًەوە رادەسپێردرێتو كۆهسیۆًەكەش پررۆسەكە
ئەًجاهذەدات.
 .7بڕیاری ئەًجاهذاًی راپرسی لە رۆژی  7102/9/71لەالیەى سەرۆكی هەرێن،
ویالیەتەكەی كۆتایی هاتىوە ،لە كۆبىوًەوەیەكی لەگەڵ ژهارەیەك لە حزبە
سیاسیەكاى ،هیچ بٌەهایەكی یاسایی و دەستىریی ًییە ،وەك قاًىًییەكاًی
عێراق دەڵێي :ئەوەی لەسەر پىچی بٌیاتكرابێت هەر پىچە .ئەم راپرسییە
تەًاًەت راپرسی راوێژكاریص ًییە ،چىًكە بەگىێرەی یاسایەكاىو ئەو بڕیارەی
باسكرا ،هیچ الیەًێكو داهەزراوەیەك ًاتىاًێت بڕیار لەم پرسە چارەًىسسازە
بذات جگە لە پەرلەهاًی هەرێن ،تەًاًەت ئەگەر سەرۆكایەتی هەرێن كێطەی
بەسەرچىوًی ویالیەتیطی ًەبێت ،بزوتٌەوەی گۆڕاى و كۆهەڵی ئیسالهیص لە
كۆبىوًەوەكە بەضذاربىوًایە ،بڕیارەكەی ریفراًذۆم هەر ًایاسایی دەبىو.
 .2بەهۆی ًایاسایی بڕیاری راپرسی لەالیەى سەرۆكی هەرێوەوە كە هاوەكەی
بەسەرچىوە ،بڕیارەكە ضیاوی تاًەلێذاًی دادوەرییو رەتكردًەوەیە ،چ لە
دەزگای دادوەریی هەرێن ،چ لە دادگای ئیتیحادی لە بەغذا.
 .4ئەگەر لە دەقی یاساكاى وردبیٌەوە ،بەتایبەتی بڕیاری پەرلەهاًی هەرێن
ژهارە یەكی ساڵی  ،7111دواتر بەراوردی بكەیي بە كۆبىوًەوە و هەڵسىكەوتی
حزبەكاًی هەرێن ،دەردەكەوێت كە حزبە بەضذاربىوەكاًی ئەم كۆبىوًەوەیە
هیچ باوەڕێكیاى بە ضەرعیەتی هەڵبژاردىو پەرلەهاىو داهەزراوەكاًی دوای
راپەڕیي ًییە كە خۆیاى الیەًی سەرەكیي تیایذا .لە ضىێٌی پەرلەهاىو
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ضەرعیەت هەڵبژاردى ،ئەو حزباًە هەیلیاى بۆالی ضەرعیەتی چەكذاری و
زەهاًی ضۆڕش دەچێت.
 .1بەگىێرەی بڕیارەكاًی كۆبىوًەوەی سەرۆكایەتی هەرێن لە حەوتی حىزەیراى،
رۆژی  7102/9/71دیاریكراوە بۆ راپرسی ،رۆژی  7102/00/6هاوەی یاسایی
پەرلەهاى كۆتایی دێت و لەو رۆژە بڕیارە هەڵبژاردًی گطتی پەرلەهاى و
سەرۆكایەتی ئەًجاهبذرێت ،داًاًی بەروارێك بۆ راپرسییەكی پڕلە كێطە دوور
لە بٌەها دەستىریو یاساییەكاى ،هاًگێك دوای ئەوە چۆى هەڵبژاردًی گطتی
ئەًجاهذەدرێت! بێگىهاى ئەم هەًگاوەی ژهارەیەك لە پارتە سیاسییەكاى
بەتایبەتی پارتی دیوىكراتی كىردستاى و یەكێتی ًیطتواًی كىردستاى ،جگە لە
دروستكردًی بەربەست لەبەردەم هەڵبژاردًی گطتی و دەستاودەستكردًی
ئاضتیاًەی دەسەاڵت ،هیچی دیكە لێ ًاخىێٌذرێتەوە ،بەتایبەتی سەرۆكی
هەرێن كە  07ساڵە لەم پۆستە بەردەواهە دوور لە پرًسیپە دەستىریو
یاساییەكاى.
 .6بڕیارداى لە دەرەوەی پەرلەهاىو بێ ًرخكردًی ئەم دەزگا ضەرعیە لەالیەى
حزبەكاًەوە ،كاریگەری ًێگەتیڤی دەبێت لە سەر سەقاهگیریی هەرێن و بێ
هیىابىوًی هاوواڵتیاى .
 .2ئەو هەًگاواًەی حكىهەت و دەسەاڵتی سیاسی لە هەرێن ،كە پێطێلكردًی
یاسای لێكەوتىوەتەوە ،بەڕێىەبردًی كاروباری گطتی لە دەرەوەی یاساو
رێٌواییەكاى ،ئاهاژەیەكە لە داهاتىوەیەكی ًزیكذا ًاتىاًذرێت لە فۆرهی
دەوڵەتی قاًىى ،حكىهەتی هاوواڵتی پێكبهێٌذرێت ،هەروەها سەروەربىوًی یاسا
كێطەی گەورەی دەبێت لە داهاتىدا ،سەرچاوەی كێطەكەش دەسەاڵتی گطتییە
ًەك هاوواڵتی.
 .8بەهۆی ئەوەی داهەزراوەكاًی هەرێن بە گىێرەی یاسا بەڕێىەًاچێت،
پێطێلكردًی یاساكاى ئاستێكی هەترسیذاری تۆهاركردووە ،بەبێ ئەوەی جەًگ
لەًاو ضارەكاى هەبێت ،یاخىد بارودۆخێكی تەًگەتاوی ئەوتۆ لە ئارادابێت،
بۆیە لە ئێستا هیچ زەهیٌەیەك ًییە بۆ دروستكردًی هەرێوێك لە كىردستاًی
عێراق لە سەر بٌەهاو پرًسیپەكاًی (دەوڵەتی قاًىى).
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سەرچاوەكان
 .0یاسای هەڵبژاردًی پەرلەهاًی كىردستاًی عێراق ،ژهارە یەكی ساڵی  0997ی
هەهىاركراو.
 .7یاسای سەرۆكایەتی هەرێوی كىردستاى ژهارە یەكی ساڵی.7111 ،
 .2یاسای ئەًجىهەًی وەزیراًی هەرێوی كىردستاى ژهارە سێی ساڵی  0997ی
هەهىاركراو.
 .4بڕیاری ژهارە یەكی ساڵی  7111ی پەرلەهاًی هەرێن ،تایبەت بە هەرجەعی
سیاسی و دەستىری.
 .1یاسای كۆهسیۆًی بااڵی هەڵبژاردى و راپرسی لە هەرێوی كىردستاًی عێراق،
ژهارە چىاری ساڵی .7104
 .6ئاژاًسە جیهاًییەكاًی هەواڵ.
 .2هیذیاكاًی عێراق و هەرێوی كىردستاى.
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