
5 2008/10/22 ضوارشةممة (329) سياسةتذمــارة هةواألء siaset@rozhnama.com

محةمةد سامان سازدانى:

كَيشانةي ئَيوة بإواي بة رؤذنامة:
حكومةتي كوردستانء هةرَيمي نَيوان
سةرضاوة ضييةوة لة ضينء بةغدا

دةطرن؟
بةغدا هةرَيمء نَيوان كَيشةكاني *
وةكو دةطرَيت سةرضاوة لــةوةوة
الوازيي بة كورد وايدةبينم مةفهوم
دروستكردنةوةي بؤ بةغدا بؤ ضوو
نةك ئــةوة ــةدام،  س دواي عَيراق
سةدامةوة، دواي رووخاني لة هةر
بةتايبةتي ئةوة ثَيش زؤريش بةَلكو
كة ئةوةي لةندةن كؤنفرانسي لة
داواكاريانةي ئةو دةكرَيت تَيبيني
ئةو طفتوطؤوة،  ناو  كردية كورد 
لة دةرضـــوون كة بةَلطةنامانةي
كة نةبوو ئةوة بةرامبةري راستيدا
بةدةستييةوة كورد دةسةآلتةي ئةو
حكومةتء جوطرافياو ضونكة بوو،
كة ثةرلةمانء كةسايةتييةكي هةبوو
بةتايبةتي سياسي ئةدةبياتي لةناو
هةتا جيهان، لة ئةكاديمييةكان
كورديان نــاوي كة سياسييةكان 
واقيع، ئةمري دةوَلةتي وةك دةبرد،
رووخاني دواي  ئةمانة بةداخةوة 
ئؤثؤزسيؤنَيك لةطةأل بةعس رذَيمي
ضــةكــداري هـــةزار كــة دانيشتن 
بةآلم عَيراقدا،  خاكي لةناو نةبوو 
واقيعي ئةمري ــةتــي  دةوَل ــورد  ك
سةرضاوةي من  بإواي بة  هةبوو،
ناو بضينة بةرلةوةي هةتا كَيشةكان
سياسيشةوة، ثرؤسةي دةستوورو
كورد سياسيي سةركردايةتيي 
ضوو ئؤتؤنؤمي بيرؤكةي  لةسةر
ئةو كــرد، قسةي عةرةبدا لةطةأل 
لة بإياردراوة ئَيستا  كة  فيدراَلييةي
زياتر زؤر دةستووردا، رةشنووسي
هةندَيك بطرة ئؤتؤنؤمي لة نيية
كةمتريشة لة ئؤتؤنؤمي، بة بؤضووني
بؤ مةفهومَيكي كؤن كورد لةسةر من
لةبةرئةوةي رؤشت، تازة حاَلةتَيكي
كؤن مةفهومَيكي  لةسةر ــورد  ك
كرد، تازة حاَلةتَيكي لةطةأل مامةَلةي
دةرهاوَيشتةكةيبووبةشتَيكيكؤن،
سياسي ثرؤسةي دةرهاوَيشتةي
دةستوور، بةتايبةتي  عَيراق  لة
كة كؤنة بؤضوونَيكي دةرهاوَيشتةي

تَيناثةإَيت. ئؤتؤنؤمي لة
ئؤتؤنؤمي لة كورد بؤ رؤذنامة:

تَيناثةإَيت؟
لة خؤي كاتى كة كَيشانةي ئةو *
بةياننامةي١١ىئاداردادواخران،ئةو
حكومةتي لةنَيوان كة بةياننامةيةي
رزطاريخوازي جوآلنةوةي بةغداو
كَيشة ئــيــمــزاكــرا، ــان  كــوردســت
دواخران، بنةإةتييةكان ئةساسيء
جياكردنةوةي مةسةلةي لةوانة يةك
سةرضاوة لةطةأل كةركوك سنوورو
لةبةرئةوةي سرووشتييةكان،
دابةشبكرَيت يةكساني بةشَيوةيةكي
لة ئةوةي ئَيستا عَيراقييةكاندا، لةناو
عَيراقدا دةستووري رةشنووسي
تَيثةإناكات، لــةوة زؤر هاتووة،
غازو نةوتء لةسةر  كورد  كَيشةي
دةستووردا بإطةيةكي  لة  هتد....
كة كورد بة نادات مافة ئةو هاتووة
بؤ خؤي خوَيندنةوةي دواجار كورد
سنوور كَيشةي دواتريش كردووة،
دةستووردا لة ئَيستاش هةتاوةكو
كاتَيكي بؤ دواخراوة نةبإاوةتةوة،
سنوور كَيشةي راستيدا لة ناديار،

نةهاتووة، ناويش بة دةستووردا لة
بإوابوونة هاتووة ناوي كة ئةوةي
تا هةرَيم حكومةتي دةسةآلتي بة 

ناوضانةى  لةو  ٢٠٠٣/٣/١٩ رؤذي
هةبووة، دةســةآلت رؤذَىو هةر
دةسةآلتي بة باوةإ جَيطةية ئةو تا
دةستوور بةثَيي دةكرَيت، كوردي
ثَيشةوة، بَييتة ناوضانة لةو مةتر يةك
كةواتة ــردووة، ك تةجاوزي ئةوا
دانا، خؤي تةَلةي بؤخؤي بؤ «كورد
ئَيستا كة هةَلكةندووة ضاَلَيكمان يان

تَييكةوتووين».
تؤ ــــإواي ب ــة ب ـــة: ـــام رؤذن
دةتوانَيت كورد ئَيستا سةركردايةتيي
قةيرانانةي لةو رزطاربكات خؤي
بؤ يان ثَيدا، ئاماذةتان ئَيوة كة
ثَيويستة كَيشةكان ضارةسةركردنى

بكات؟ ضي
كة ضاَلةي رزطاربوون لةو بؤ *
زؤر شت هةندَيك بؤ  تَييكةوتووين
ناتوانين ئَيمة نموونة بؤ درةنطة،

 ٢٠٠٤ -٢٠٠٣ ساَلي بؤ بطةإَيينةوة
زؤر ــورد ك ثَيطةي ئةوكاتة كة 
وةختة بةو من كة  بوو،  بةهَيزتر
زةمةني بوو، كوردي زةمةني دةَلَيم:
كورديلةثرؤسةيسياسيلةعَيراق
ئَيستا بةسةرضوو، من بؤضووني بة
حكومةتي بةهَيزبوونةوةي زةمةني
زةمةني ثَيكردووة،  دةستى عَيراقي 
تَيطةيشتنَيكي سةرهةَلدانةوةي 
لة ماليكي كة  بةهَيز سةنتةرَيكي 
نايشارَيتةوة، دوايــيــدا  رؤذانـــي
خَيرا موفاجةئةي هةندَيك ئةطةر
زؤر ئَيستا ــةدات، روون عَيراق لة 
كة درةنطة ئــةوةنــدةش درةنــطــة، 
دةترسآ سةركردايةتيي كورد لةوة
بإياري دةستووريشدا لة ئةوةي
لةدةست ئةوةشي دراوة، لةسةر
لَيكؤَلينةوة كؤمةَلَيك لة من بضَيت،
سةرةتاي لة ــدووة وروذان ئةوةم
سياسيء ثرؤسةي دةستثَيكردني
كة ديكتاتؤر، رذَيمي رووخاني
سةربازي كودةتاي دةوَلةتي عَيراق
هةروا سةربازيية كودةتا ئةو دةبَيت،
ناسإَيتةوة، عَيراقدا كولتووري لة
ماوةيةكة دةبينين هةموومان ئةوةتا
سةريهةَلداوةتةوة، كودةتا هةوَلداني
سةركردايةتيي لةئاستي ئةوةتا
لة ــاس ب ــي بــةغــدا ــداران ــةآلت دةس
سةربازيي كودةتايةكي روودانــي

كة رووبدات. دةكةن

دةرطايةكي هيض ــة: ــام رؤذن
وةك كورد ئةوةي بؤ ماوة موفاجةئة
حكومةتي بةرامبةر  فشار كارتَيكى 

بهَينَيت؟ بةكاري بةغدا
عَيراق حكومةتي  ئــةطــةر   *
لةسةر ئةمريكا لةطةأل رَيكنةكةوت
ئةوكات ستراتيذي، رَيككةوتننامةي
بقوزَيتةوة هةَلة ئةو دةتوانَيت كورد
سةرثشت بخاتة خؤي  دةرطاي كة
دةضَيت لةوة ئةوانيش ئةمريكا، بؤ
بيطؤإن هةية بيناسازييةيئَيستا ئةو
لةشَيوةي ديكة، بةشَيوةيةكي
كودةتاي ئةساسي بؤ ثةرلةمانييةوة
كراوةية، لةبةرئةوة دةكرَيتةوة بينا

لة سياسي موفاجةئةيةكي ئةطةر
بةشَيوةيةكي كورد بةرذةوةنديي
ئةمني رَيككةوتني كــة جــديــي
لةطةأل دوورخايةني ستراتيذي
دةرطاي ئةوة  مؤربكات، ئةمريكا 
دةكاتةوة، بةكورد سيناريؤبةرامبةر
ئَيستا ثَيش ساأل من سآ كة ئةوةي
كؤرياي هةَلبذاردني لَينابوو ناوم
كؤرياى لةدةستداني  بــاشــوورو 
كوردستانء هةَلبذاردني باكوور،
كة ديكة بةشَيوةيةكي مامةَلةكردني
دوو ثَيموتووة ثَيشتر من ئةوةي
ئةوةي حاَلةت،  دوو بؤ سياسةت 
يةك كردوويةتي ئةمريكا  ئَيستا
حاَلةت، دوو بؤ بــووة سياسةت
عةرةبي عَيراقي بؤ سياسةت يةك
كوردستان، بؤ سياسةت هةمان
كة كوردستان بؤ  سياسةتَيكيان 
ئةمني رَيككةوتننامةيةكي ئامادةية
بنكةيسةربازيي ئامادةية مؤربكات،
دووريــش بــكــاتــةوة، ئــامــادةشــة
بةآلم رَيككةوتننامةية،  لةو بإوات 
كة ناكات، ئةوة عةرةبي عَيراقي
ئةوا ـــدا، رووي موفاجةئةية ئــةو 
دةإوات ديكةدا اليةكي بة كَيشةكان
هةرطيز كورد سةركردايةتيي كة
طياني ئةوكات ناكات، ضاوةإَيي

ضوارضَيوة لــةو كــورد سياسيي
ضونكة دةردةضَيت، دةستووريية
كورد دةزانن باش ئةمريكييةكان
بنكةي دامةزراندني داواي ناتوانَيت
كوردستان لة بكات سةربازيي
دةبَيت وةك بةَلكو وةكو كوردستان،
حكومي ئةوةي بة بكات عَيراق داوا

عَيراق. لة بةشَيكة كوردستان
رؤذنامة:رَيككةوتننامةيئةمنيي
تا ئةمريكا عَيراقء نَيوان ستراتيذي
كة كوردة بةرذةوةنديي لة ضةند
لة هةندَيك بةآلم لَيدةكات، ثاَلثشتي
ئَيستاش تا سوننةكان شيعةء اليةنى
بة رَيككةوتنة ئةو  دةيانةوَيت

بطات؟ بنبةست
بة كــــورد ــرة  ــةي س ــم  ــَي ث  *
بــاسء زؤرةوة دَلخؤشييةكي
دةكات، بابةتة ئةو لةسةر خواس
بةبآ ـــورد ك ــي ــي ــةت ســةركــرداي
سةيرةوة ثاَلدانَيكي بة ئاطاداريء
بــردووة ئاقارَيكدا  بة كَيشةكاني 
كة بةغدان لة كة ئةوانةي بةتايبةتي
بةآلم هةَلدةطرن، كورد ناسنامةي
عَيراقدان، دةوَلــةتــي خزمةتي لة 
تاوةكو هةية  عَيراقييان وةزيفةي 
لة كوردانةي كة ئةو وةزيفة كوردي،
ثاَلداوة كَيشةكانيان بةاليةكدا بةغدان
دةكات، زةرةر  دووجــار كورد كة 
رَيككةوتني دةقى لة ئةوةية يةكةميان
عَيراقء نَيوان ستراتيذي  ئةمنيي
لةوة من بكرَيت، ئةطةر ئةمريكا
وةك ئاستةي ئةو بطاتة دةترسم
عَيراقء نَيوان  ١٩٣٠ي ثةيمانةكةي
بكات، ثــةراوَيــز كــورد بةريتانيا،
بةوشَيوة ئاشكراو دووةميان ئةوةية
رَيككةوتننامةي روانينةي ئيجابيي
ئةمريكا، عَيراقء نَيوان ئةمنيي
غةزةبةوة زاويــةي دةخاتة  كورد
عةرةب، ضونكة عةرةب، بة بةرامبةر
فرؤشتني بة دةكات تاوانبار كورد
ئةوانةن دةَلَيت: عــةرةب عَيراق،
مؤركردني بؤ ــدةدةن ثــاَل عَيراق
نَيوان ئةمنيي رَيككةوتننامةي 

تَييدا عَيراق  كة ئةمريكا عَيراقء 
كورد وةك ئَيمةش زةرةرمةندة،
راستيدا لة كردووة زةرةرمان دوو
كردبَيت، قازانجَيكمان ئةوةي بةبآ
لةطةأل ئاشكرا بة  ــورد ك ئةطةر
ئةمريكا ئةمنيي رَيككةوتننامةي
كَيشةي دةتوانَيت ئةمريكا ئايا بَيت،
بؤ ضارةسةر بكات، ١٤٠مان مادةي
دانيشتنة لة من نةخَير، بةدَلنياييةوة
ثَيدَيت سةيرم زؤر سياسييةكاندا
رَيككةوتننامةي لةو  باس كورد كة
لة كة ناكات،  بوش ماليكيء نَيوان 
كة مؤركراوة ٢٠٠٧دا ١١ى مانطي

لةو  بةند دوو ثَيكدَيت، بةند  ١٨ لة
يةكةميان كوردة، بة  دذ رَيككةوتنة
عَيراق لة ثشتطيريي ئةمريكا دةَلَيت:
رووبــةإووبــوونــةوةي دةكــات بؤ
ئَيمة هةإةشةيناوخؤيانءدةرةكي،
هةإةشةي بكرَيينة سبةينآ دةكرَيت
خانةقين لة  بَيتء ئةطةر ناوخؤيي، 
بكةين. بةرطريي قةرةتةثة  لة يان
ثشتطيريي دةَلَيت: ئةمريكا دووةميان
هَيزانةي ئةو هةموو لة دةكات عَيراق
كورد ياسادان،  دةرةوةي لة  كة
ياسا دةرةوةي هَيزَيكي دةكرَيت
رؤذي ضةند  لة راستيشدا لة بَيت، 
ئةو بةغدا عةرةبةكاني رابــردوودا

ثَيشمةرطة هَيزي  بؤ مةفهومةيان 
خانةقينء لةدةوري كة بةكارهَينا
ئــةوان ضونكة  ــوون،  ب قةرةتةثة
بطةإَيتةوة، كورد دةبَيت  ثَييانواية

تَييدا   ٢٠٠٣/٣/١٩ لة كة  هَيَلةي ئةو 
رَيككةوتنَيكي كورد كةواتة بوو،
ئاطاداري خؤشي  كة مؤركردووة 
نةكردووة. لةسةر طفتوطؤشي نييةء
لة هــــــةروةك ــــامــــة: رؤذن
٢ى ١و بإطةي لة رَيككةوتننامةكةدا
عَيراق دةَلَيت: هاتووة ٢٣دا مادةي
ئةمنيء رَيككةوتننامةي هةية بؤي
وآلتَيكدا هةر لةطةأل سةربازيي 
ئَيوة برواي بة ببةستَيت، بيةوَيت
بةغدا دةسةآلتي ثــاشــةإؤذدا لة 
مادةية لةو سوود بيةوَيت هةركاتَيك
بةكاري كورد بة دذ وةرناطرَيت

بهَينَيت؟
وادانرَيت مادةية ئةو دةبَيت *
هيض دذي ثـــاشـــةإؤذدا ــة  ل كــة 
نةتةوةيي يان  سياسي اليةنَيكي 
ئةطةرعَيراقويستي بةكارنةهَينرَيت،
بكات، توركيادا لةطةأل رَيككةوتنَيك
كورد ميللةتي  بؤ زةرةري بةآلم 
يانئةطةرلةطةأل نابَيتبيكات، دةبَيت،
دذايةتي ئَيران  بةآلم كردي،  ئَيراندا
ئةوكات هةيةلةطةألسوننةيعَيراقي،
هيض زةرةرَيكي ئةو رَيككةوتنة نابَيت
ئاسايية، بكرَيت با  نابَيت،  ئةوان بؤ
روونكردنةوانة بةم ثَيويستمان ئَيمة
عَيراقي، حكومةتي لةطةأل هةية
كة كوردانةية ئةو كاري ئــةوةش
بةآلم عَيراقدان،  حكومةتي لةناو 
وةك ــة ــوردان ك ــةو ئ ــةوة ــةداخ ب
نةك عَيراقييةك هةَلسوكةوت دةكةن
ناسنامة ئامادةشن كوردَيك، وةك
لةثَيناوي لةبيربكةن كوردييةكة
ئاسان كــورد بؤ هَيناوة، ــةوةي ئ
لة هةم بَيت ناوةوةيش لة هةم نيية
لة هةم بةومانايةي بَيت، دةرةوةيش
دةوَلةتيعَيراقدروستبكةيت ناوةوة
لةسةر مةرجي  هةرَيميش لة  هةم
زؤرجار ئةوةية وةكو بكةيت، فةرز

لة دةبَيتةوة كورد بةرةوإووي كورد
دةوَلةتَيك رووبةإووي يان راستيدا،
لة بةشداريكرد خؤي كة دةبَيتةوة
كة دروستبوونييةوة سةرةتاكاني
مافةكاني داواي دةيةوَيت ئَيستاش

لَيبكات. خؤي
دةسةآلتداراني لة زؤر رؤذنامة:
دةستوور بةثَيي دةَلَين: عــةرةب
داخَلى دةتوانَيت عَيراقي سوثاي
كوردستانء هةرَيمى ســنــوورى
ئايا ببَيت،  جَيناكؤكةكانيش ناوضة 
نةيدةتوانى كورد سةركردايةتيى
دةستووردا نووسينةوةي لةكاتى
عَيراقي سوثاي  بؤ سنوورَيك 
هةرَيمي ثاسةوانيكردني يان دابنَيت
هَيزي بة راسثاردباية كوردستانيان

ثَيشمةرطة؟
قبوَلكرد دةستوورَيكمان ئَيمة *
دةسةآلت كة نيية زياتر ئؤتؤنؤمي لة
لة ــازي ســةرب هَيزي بة دةدات
بيةوَيت جَيطةيةكدا هةر لة عَيراق
هةرَيمي مامةَلةكردني بآلوبَيتةوة،
كةسايةتييةكي وةكو  كوردستان
زةماناتي كؤمةَلَيك كة سةربةخؤ
لةناو لةئارادا، نيية ئةوة هةبَيت،
نيية، زةماناتَيك هيض دةستووردا
بؤ ناكرَيت هيض ئَيستاش بةداخةوة

دةستووردا لة طؤإانكاريي ئةوةي
لةناو دةَلَيت  وةك ضونكة بكةين، 
كؤمةَلَيك ياساييدا بةندَيكى هةموو
يانيكؤمةَلَيكدذايةتي شةيتانهةية،
حسابي كة الية براوةية تَيداية، ئةو
لةسةر كة كردبَيت هةموو اليةنةكاني
لةبةرئةوةي هةية،  واقيع  ئــةرزي
هَيزة، هاوسةنطي لةسةر سياسةت
بةدةستيش كة ئةوةي دةضَيت لةوة
بضَيت، لةدةستمان ياساش لة هاتووة
ثةرةطرافةكاني دةرةوةي لة زؤرجار
هاوسةنطييةكانى دةستوور ياساو
بإواى بة دةخةَلمَينن، خؤيان هَيز
بَيبنةماوة خؤشبينييةكى بة كورد من
دامةزراندنةوةي بةرةوإووي ضوو
حةز بة كورد لةبةرئةوةي دةوَلةت،
سياسةت، بة تا دامةزراندةوة عَيراقي
نوآ عَيراقي سبةي عَيراقي دةَلَين:
ناتوانَيت نوآ عَيراقي بةآلم دةبَيت،
وةآلمدةرةوةي هةموو ثَيداويستىء
بَيت، ئَيمة ــي ــان ــةك ــي ــاري داواك
هيض طرةنتييةكي نةشيانهَيشت كورد
ئةوةي دةستووردا،  لةناو هةبَيت 
لة كورديش سةركردايةتيي كة
نووسينةوةي دواي رؤذةوة يةكةم
لةناو كة راطةياند، كورديان بة
خؤنووسن ضارةى مافى دةستوور
لة ــةوة ئ ــةآلم ب ــي ثــَيــدانــراوة، دان
ناإاستطؤيي طةورةترين راستيدا
كرا، كوردستان خةَلكي لة بــوو
عَيراقي دةستووري تةواوي ئةطةر
نة مادةيةكي هيض  لة بخوَينيتةوة، 
مافي اليةنَيك هيض بؤ نة كوردو بؤ
نةهاتووةء خؤنووسين ــارةي ض
وابوو راستتر  نةبراوة، ناويشي 
ئَيمة بيوتباية كورد سةركردايةتيي
هيض كة مؤركرد دةستوورَيكمان
تَيدانيية، كــورد طةلي بؤ مافَيكي
حكومةتي ئةطةر لــةبــةرئــةوةي
ثاشطةز مادةيةك هةر لة بةغدا
ثآ طرةنتييةكمان هيض ئَيمة ببَيتةوة،
ميللةت ئةوةي  بؤ راستيدا لة  نيية

ئاطاداربَيت.
رؤذنامة:كوردبؤلةثإضةككردني

دةترسَيت؟ عَيراقي سوثاي
ئَيمة ــةطــةر ئ ســةيــرة الم   *
كردبَيت مــؤر دةستوورَيكمان
بة نةك كردبَيت، داهاتووي حسابي
ئةطةر ساأل، ساألو دوو يةك حسابي
راستى بة كردبَيت حسابانةمان ئةم
ببينةوة ئةوة بةرةوإووي بَيماناية
فإؤكةيةك جــؤرة ض عَيراق  ئايا
سوثاكةي ضــؤن  ــان ي ــت، ــإَي دةك
وايدةبينم من دةكـــات، ثإضةك
سةركردايةتييكوردثشتطةرمنيية
دةستوورَيكي طرةنتييةك، هيض بة
ناداتآ مافةي ئةو كة مؤركردووة
بوو ثاشةكشآ هاتوو سبةينآ كة
ئةو سياسيدا ثرؤسةي لة بةغدا لة
لة مافانةي كة ئةو بؤ ثةناية بةرَيت
لةبةرئةوةي هاتووة، دةستوورةكةدا
لة ئَيمة  نيية، طرةنتيانة مافء ئةم 
ئةرزَيكي لةسةر كوردستان هةرَيمي
سياسةت دةكةين لةرزؤكء بَيبنةما
داهاتوومان حسابي ئةوةي بةبآ
عَيراقي من  ــإواي  ب بة كردبَيت،
بةنجكردني بؤ ناونانَيكة تةنها نوآ
شةقاميكوردي،ئةمةشترسناكترين
سياسيية ثرؤسةي دةرهاوَيشتةي
لة ئةطةر كــورديــيــةوة، ــدي دي لة 
لةسةر رابردوودا ساَلي ثَينج ماوةي
بكرداية، قسةمان نيطةرانييةكان
ئةمإؤرايةكيطشتييديكةماندةبوو
هةميشة بؤية كَيشةكان، لةسةر
ثإضةككردنةي لةو  كورد  ميللةتي
بةرامبةر سبةينآ كة بترسآ عَيراق
ئةوةي وةك بةكارنةهَينرَيت، كورد
بةغدا لة ــورد ك سةركردايةتيي
سوثاية ئةم بؤ سنوورَيكيان هيض

دانةناوة.

بةغدا هةرَيمء نَيوان كَيشةكانى
ياسين بورهان د. سياسى لَيكؤلَيارى لةطةأل طفتوطؤيةك

بةسةرضوو، عَيراق لة سياسيى ثرؤسةى لة كورد زةمةنى
حكومةتى عَيراقيية، بوونى كاتى بةهَيز ئَيستا

داناوة خؤى بؤ تةَلةى خؤى دةستووردا لة كورد

كَيشةكانى بــة  ــارةت ــةب س
رؤذنامة بةغدا، هةرَيمء نَيوان
د. لةطةأل  ضاوثَيكةوتنةى ئةم
لَيكؤَليارى سياسى بورهان ياسين،

ئةنجامداوة.


