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پێشەكی:
بە هۆی دەركەوتنی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام )داعش( لە 
ساڵی 2014 لە عێراق و سووریا و دەستگرتن بەسەر پارێزگەی مووسڵ 
رەقە  گرتنی  هاوكات  و  عێراق  دیكەی  فراوانی  ناوچەیەكی  چەند  و 
بەردەم  كەوتە  ناوچەكە  ئیدی  سووریا.  دیكەی  ناوچەیەكی  چەند  و 
ئەگەری گۆڕانكاری گەورە و هەر هێز و الیەنە سەرقاڵی گەڕان بوون 
عێراق  هەلومەرجی  بەتایبەتی  خۆیاندا،  بەرژەوەندییەكانی  بەدوای 
دەوڵەتی  بەناوی  شتێك  بڵێین  دەتوانین  بوو،  تێكچوو  بەشێوەیەك 
ئەوكاتی  سەرۆكوەزیرانی  مالیكی،  نووری  سوپاكەی  نەمابوو،  عێراق 
عێراق، هەر رۆژەی قەزایەك و هەر هەفتەیەی شارێك و دەیان گوند 
هێزەكانی  تەنانەت  دەكرد،  داعش  چەكدارانی  رادەستی  ناحیەیان  و 
مالیكی كەركووك و تەواوی ناوچە كێشەلەسەرەكانیان بەجێهێشت و 
پاشان هێزەكانی پێشمەرگە بەخێرایی سەنگەریان لەو ناوچانە قایمكرد 
و كەركووك و كۆی ناوچەكێشەلەسەرەكانیان هەم لە مەترسی داعش 
پاراست و هەمیش گەڕاندەوە ژێر هەژموونی هەرێمی كوردستان و بە 
دەستوور  140ی  ماددەی  جێبەجێكردنی  وەك  كوردیشەوە  نیسبەت 
گرنگی خۆی هەبوو، چونكە كۆی ئەو ناوچانەی كە هی كوردن و بە 
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ماددەی 140ی دەستووری عێراقەوە گرێدراون، كەوتنە ژێر دەسەاڵتی 
هەرێمی كوردستان.

هەاڵتن و شكستی سوپای عێراق لەبەردەم داعش، وایكرد ئەو گرووپە 
بە تەواوی ببێتە مەترسی لەسەر ناوچەكە و لە هێزێكی چەند سەد 
پیاوكوژ  لەشكرێك  بە  بوون  گرت،  مووسڵییان  كاتێك  كەسییەوە، 
تەنانەت  رادەبەدەربوون،  لە  غرورییەكی  دووچاری  بەخێراییش  و 
لە  و  بە هێرشكردنە سەر كوردستان  لەو هەلومەرجەدا دەستیانكرد 
كاردانەوەی ئەوەشدا ئەمەریكا هاوپەیمانێتی دژی داعشی دروستكرد و 
بە هەموو شێوەیەك هاوكاری هێزی پێشمەرگە و سوپای عێراقی كرد 
ئەگەرچی سەرهەڵدانی  تیرۆریستییە،  گرووپە  بەو  هێنان  كۆتایی  بۆ 
داعش خوێندنەوەی جیاوازی بۆ دەكرا و ئێستاش هۆكاری سەرهەڵدانی 
داعش بەشێوەیەكی روون دیار نییە، ئەگینا چۆن لۆژیك ئەوە قبووڵ 
دەكات سوپایەكی پڕچەكی وەك ئەوەی عێراق، بەو ئاسانییە خۆی 
رادەستی چەند سەد كەسێك بكات و زۆرترین ناوچەی واڵتیش بۆ ئەو 

گرووپە چۆڵ بكات!
لەگەڵ ئەوەی زیانی هەبوو، كە بە  بەگشتی هاتنی داعش بۆ كورد 
هۆیەوە پێشمەرگە نزیكەی دوو هەزار شەهیدیدا و دەیان پێشمەرگەش 
هەزار  هەشت  نزیكەی  و  داعش  چەكدارانی  دەست  كەوتنە  دیلی  بە 
زیانی  مرۆییەوە  لەڕووی  ئەمە  لێكەوتەوە،  پێشمەرگەشی  برینداری 
هەرێمی  سیاسییەوە  لەڕووی  بەاڵم  گەیاند.  كوردستان  هەرێمی  بە 
و  كرد  گەشەیان  پەیوەندییەكانیشی  و  بوو  بەهێز  تەواو  كوردستان 
و  نێودەوڵەتی  كاربەدەستانی  سیاسیی  ترافیكی  بووە  هەولێریش 
تەنانەت سەرۆكی ئەوكاتی فەرەنسا، نیكۆال ساركۆزی هاتە هەولێر، 
بەهێزی  ژمارەیەكی  بووەتە  ناوچەكە  لە  كورد  كە  ئاماژەیەك  وەك 

سیاسی. 
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هێشتا  بەغدا،  لە  شیعە  دەستەگەری  دەسەاڵتی  هەلومەرجەشدا  لەو 
بەردەوام بوو لەسەر پێشێلكردنی مافەكانی كورد، وەك بڕینی بوودجە 
و مووچە و هاوكاری نەكردنی پێشمەرگە و دەیان پێشێلكاری دیكەی 
شەراكەتی  بەتایبەتی  دەكەوتنەوە،  كورد  زیانی  بە  كە  دەستووری، 
نیشتمانی و سیاسی لە عێراقدا باوی نەما و هێزەكانیش چ لە سەردەمی 
و  دژایەتیكردنی خواست  لەسەردەمی عەبادییش كەوتنە  مالیكی، چ 
مافەكانی كورد، ئەمەش بووە هۆی ئەوەی كورد بە تەواوی لە عێراق 
كوردستان،  سیاسیی  سەركردایەتیی  ساڵی2017  لە  و  بێت  نائومێد 
بۆ  ئومێدێك  هیچ  بەوپێیەی  دەدات،  ریفراندۆم  ئەنجامدانی  بڕیاری 

ژیانكردن لەگەڵ بەغدا نەما.
دوای ئەوەی هەرێمی كوردستان بڕیاری ئەنجامدانی ریفراندۆم دەدات، 
كردووە  كورد  لە  غەدری  چەندە  لەوەی  ئاگاهاتەوە  بە  عێراق  ئینجا 
تەنگەتاوی  دووچاری  عەبادی  حەیدەر  بەخێراییش حكوومەتەكەی  و 
بوو و چەندین رێوشوێنی توندیشی گرتەبەر وەك گەمارۆخستنە سەر 
هەولێر تا لە ئەنجامدانی ریفراندۆم پاشگەزبێتەوە، بەاڵم نە حكوومەتی 
عێراق و نە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش ئامادە نەبوون هیچ گرەنتییەك 
واتە  كوردستان،  هەرێمی  بدەنە  كورد  كێشەی  چارەسەركردنی  بۆ 
پاشگەزبێتەوە  ریفراندۆم  بڕیاری  لە  كوردستان  هەرێمی  دەیانویست 
ئەمە  كوردەوە  بەالی  دیارە  نەكەن،  كورد  بۆ  شتێكیش  هیچ  و 
جێگەی قبووڵكردن نەبوو، به ڕێز مەسعود بارزانی، سەرۆكی ئەوكاتی 
نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  لە  داوای  چەندینجار  كوردستان،  هەرێمی 
كرد، ئەگەر بتوانن بەدیلێكی باشتر لە ریفراندۆم بخەنە پێش گەلی 
كوردەوە، رەنگە هەرێمی كوردستان لە بڕیاری ئەنجامدانی ریفراندۆم 
قبووڵ  كوردستان  هەرێمی  مەرجێكی  هیچ  كەچی  پاشگەزبێتەوە. 
نەكرا و تەنیا دەیانگوت ریفراندۆم ئەنجام مەدەن، ئەویش بەبیانووی 
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ئەوەی هێشتا شەڕی داعش كۆتایی نەهاتووە، بەاڵم سەركردایەتیی 
سیاسیی كوردستان تەواو لەوە دڵنیابوو كە تەنیا دەیانەوێت كات بە 
كورد بكوژن و بۆیەش پێداگری كرد لەسەر ئەنجامدانی ریفراندۆم و 
سەرئەنجامیش لە 25-9-2017 لە سەرتاسەری هەرێمی كوردستان و 
بەڵێی  لە 93%ی دەنگی  زیاتر  و  ئەنجامدرا  ناوچە كێشەلەسەرەكان 
هاوواڵتییانی هەرێمی كوردستان و ناوچەكانی دیكەی بۆ جیابوونەوە 

لە عێراق بەدەستهێنا.
كەمتر لە مانگێك دوای ئەنجامدانی ریفراندۆم و لە 16ی ئۆكتۆبەری 2017، 
دەستڕۆیشتووی  گرووپێكی  لەگەڵ  رێككەوتن  بە  عێراقی  حكوومەتی 
ناو حیزبێكی بااڵدەستی سلێمانی و بە پاڵپشتی حەشدی شەعبی و 
شارەكەش  و  كەركووك  سەر  هێرشیكردە  ئێران،  پاسدارانی  سوپای 
بێ تەقە كەوتە دەست هێزە سوپایی و میلیشیاكانی عێراق، چونكە 
ئەو  الیەن  لە  شەڕنەكردن  فەرمانی  و  چۆڵكرا  حەشد  بۆ  شارەكە 
گرووپەی سلێمانییەوە درایە هێزی پێشمەرگە و ئەوەبوو حەشد هاتنە 
ناو كەركووكەوە، كە دواتر ئەم رووداوە بە خیانەتی 16ی ئۆكتۆبەر 
ناسرا، كاریگەرییەكانیشی هێندە قووڵبوون، بەتەواوی پێگەی كوردی 

لە پێشچاوی دونیادا الوازكرد.
دوای ئەم رووداوەش ئیدی حكوومەتی عێراق دووچاری غروری بوو، بە 
هیچ شێوەیەك گوێی لە كورد نەدەگرت و خۆی بە سەركەوتوو دەزانی 
لە بەرانبەر هەرێمی كوردستان، تا ئەو كاتەی لە پردێ و سحێال لە 
الیەن هێزەكانی پێشمەرگەی كوردستان لەشكركێشی سوپا و حەشدی 

شەعبی دەوەستێندرێت. 
دوای بەرگری پردێ لە الیەن هێزی پێشمەرگەوە، ئینجا كۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی داوای وەستانی شەڕی كرد و عێراقیش دركی بەوە كرد، 
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ئەگەر بەردەوام بێت لەسەر شەڕ و هێرشكردنە سەر پێشمەرگە، ئەوا 
زیانی گەورە بە ناوچەكە دەگات و پێشمەرگەش لە دوای پردێوە چیتر 
ئەو پێشمەرگەیەی رۆژی 16ی ئۆكتۆبەر نەبوو، بەبێ شەڕكردن خاكی 
كوردستان رادەست بكات، بۆیە عێراق گوشارە سەربازییەكانی گۆڕی 
بۆ گوشاری سیاسی و گەمارۆكانی لەسەر هەرێمی كوردستانیش توندتر 
كردن و داوای لە توركیاش كرد نەوتی كوردستان رابگرێت و دەروازە 
سنوورییەكان و فڕۆكەخانەكانیش بخرێنە ژێر دەسەاڵتی حكوومەتی 
عێراقییەوە، ئەگەرچی هەندێك لەو داوایانەی بۆ چووەسەر بە بیانووی 
دەستووری بوونی هەندێك بابەتەوە، بەاڵم هەرێمی كوردستان توانی 
بخاتەوە  دونیا  چاوی  ریفراندۆم،  ئەنجامەكانی  سڕكردنی  رێگەی  لە 
سەر هەولێر و یەكەم دەروازەی شكاندنی گەمارۆكان و دەستپێكردنی 
گفتوگۆكانیش لە پاریسەوە دەستیپێكرد، كاتێك شاندێكی حكوومەتی 
كۆشكی  لە  بارزانی  نێچیرڤان  سەرۆكایەتی  بە  كوردستان  هەرێمی 
ئیلێزێ چاویان بەو شاندە كەوت و لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەنووسیشدا، 
كرد  شەڕی  راگرتنی  داوای  ماكرۆن،  ئیمانوێل  فەرەنسا،  سەرۆكی 
مافەكانی  و  جێبەجێبكرێت  سەدوچل  ماددەی  پێویستە  گوتیشی  و 
كوردیش بە دەستوور بدرێن. دوای ئەو رووداوەش پرسی دیالۆگ هاتە 
ناو ناوەندە سیاسییەكانی عێراق و هەرێمی كوردستان و كۆمەڵگەی 

نێودەوڵەتیش پشتگیری دیالۆگیان كرد.
ئەم كتێبە كۆمەڵە وتارێكی رۆژنامەوانییە، كە پێشووتر سەبارەت بە 
كێشەكانی نێوان هەولێر و بەغدا و پرسی سەربەخۆیی كوردستان و 
دواتر ریفراندۆم و رووداوەكانی دوای 16ی ئۆكتۆبەر زیانه  سیاسی و 
ئابوورییه كان نووسراون و لە رۆژنامە و ماڵپەڕە دیارەكانی كوردستان 
عەقڵییەتی  لە  باس  كتێبەكەدا  دووتوێی  لە  هەروەها  باڵوبوونەتەوە. 
دەستەگەری شیعە دەكات دژ بە خواستەكانی گەلی كورد، ئەگەرچی 
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ئەو كۆمەڵە گرووپ و بۆچوونە جیاوازەی ناو دەستەگەری شیعە، لە 
هەموو شت دژی یەكتری بوون و تەنانەت هەڕەشەی رووخاندنی تەختی 
حكوومەتی عێراقیشیان دەكرد و خۆپیشاندانی ملیۆنیان دژی یەكتری 
دەگاتە سەر خواستی سەربەخۆیی و  كار  كاتێك  بەاڵم  ئەنجامدەدا، 
پێگەی هەرێمی كوردستان و بەتایبەتی كورد، ئەوان یەك دەگرن و 
دەبنە یەك تیمی دژبەر بە كورد. دەشكرێت بڵێین كۆی ئەو وتارانە لە 
چوارچێوەی پرسی سەربەخۆیی و هۆكارەكانی ئەنجامدانی ریفراندۆم 
ریفراندۆم  دوای  رووداوەكانی  هاوكات  و  ریفراندۆم  خودی  گرنگی  و 
دەخولێنەوە، بەجۆرێك قسە لەسەر رووداوەكان كراوە كە لە ناوەندە 
بەاڵم  نین،  لێكۆڵینەوە  واتە  كراوە،  لەبارەوە  قسەیان  میدیاییەكان 
تێڕوانینی قووڵی رۆژنامەوانین بۆ پرسەكان و دەكرێ بۆچوونەكانیش 
هەندێكیان هاتبنەتەدی و هەندێكیشیان بەمجۆرە روویان نەدابێت كە 
پێشبینی كراوبوون. ئەمەش سرووشتی هەر وتارێكی سیاسییە، كە لە 
رۆژنامە و ماڵپەڕەكاندا باڵودەبنەوە، مەرج نییە هەموو پێشبینییەكانی 
بەاڵم  ناگرێتەوە!  فاڵ  نووسەر  چونكە  بكەونەوە،  راست  نووسەر 
گرنگی ئەمجۆرە وتارانە لەوەدایە كە رووداوەكان وەك ئەوەی ئەوكات 

روویانداوە، یان قسەیان لەبارەوە كراوە، دەگێڕێتەوە.
بۆ نموونە زۆرترین كەس دەیگوت ریفراندۆم ئەنجام نادرێت، بەاڵم لە 
چوارچێوەی ئەم وتارانە بۆ خوێنەر روون دەبێتەوە ئەگەری ئەنجامدانی 
ریفراندۆم، ئەوكات ئەگەرێكی بەهێز بووە و سەرئەنجام ئەنجامیشدرا، 
چونكە هۆكاری تەواو باوەڕپێكراو لە بەردەستدابوون تا بتوانین بڵێین 
ریفراندۆم ئەنجامدەدرێت. یەكێك لەوانە حكوومەتی عێراق و كۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی هیچ بەڵێنێكی چارەسەركردنی كێشەی كوردیان نەدەدا و 
تەنیا دەیانگوت ریفراندۆم ئەنجام مەدەن، بۆیە ئەنجامدانی ریفراندۆم 
و  روویدا  گەورە  رووداوێكی  لە  دواتر  كە  بوو  بەهێزە  ئەگەرە  ئەو 
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ئەنجامدانی  ئیرادەی  كە  بەوەكرد  هەستی  نێودەوڵەتیش  كۆمەڵگەی 
ریفراندۆم زۆر لەوە گەورەتر بوو، كە خوێندنەوەیان بۆی كرد.

یەكێكی دیكە لە گرنگی ئەمجۆرە وتارانە لەوەدایە، بە وردی باس لە 
رووداوەكانی دوای خیانەتی 16ی ئۆكتۆبەر و پرسی دیالۆگی نێوان 
هەرێمی كوردستان و حكوومەتی عێراق دەكات، لە كاتی خوێندنەوەی 
هەر وتارێكیشدا ئەو هەستەت بۆ دروست دەبێت، لەو كاتەدا حكوومەتی 
عێراق چەندە ئازاری دەروونی خەڵكی هەرێمی كوردستانی داوە، بەوەی 
خەریكی كاتكوشتن بووە، بەوپێیەی نەیاندەویست هەرێمی كوردستان 
وەك قەوارەیەكی سیاسی بمێنێت و هەرێمی كوردستانیش لە هەوڵی 
شیعە  دەسەاڵتی  دەستەگەری  چنگ  لە  قەوارەكەی  بووە  ئەوەدا 
بپارێزێت، ئەم هەستەی حكوومەتی عێراق، بەغدای تەواو دووچاری 
غروری سیاسی و سەربازی كردبوو، هەر رۆژەی بەبیانووێكەوە پرسی 
نەبوو،  كەركووك  تەنیا  عێراق  خەونی  چونكە  دوادەخست،  دیالۆگی 
هەرێمی  كیانی  و  سیاسی  ئەزموونی  كۆی  هەڵوەشاندنەوەی  بەڵكو 
كوردستان بەگشتی بوو، بەڵێ لەو وتارانەدا هەست بەو شەڕە گەرمە 
چەند  بە  بكاتەوە  كوردستان  هەرێمی  دەیوست  عێراق  كە  دەكرێت 
كیانە  ئەو  پاراستنی  خەمی  لە  هەولێریش  و  عێراقی  پارێزگایەكی 

كوردییە دابوو.
بە  پەیوەندی  یەكەم  بەشی  پێكهاتووە،  بەش  دوو  لە  كتێبە  ئەم 
ریفراندۆمەوە  ئەنجامدانی  بڕیاری   و  كوردستان  سەربەخۆیی  پرسی 
هەیە، دیارە ئەمەش لە كاتی خۆیدا ببووە رۆژەڤی میدیا ناوخۆیی و 
عێراقی و عەرەبی و جیهانییەكان، بەجۆرێك زۆرترین واڵتە زلهێزەكانی 
بەخۆیەوە سەرقاڵكردبوو، بەتایبەتی واڵتانی ناوچەیی بە دیاریكراویش 
توركیا و ئێران و هەروەها عێراق، كە ریفراندۆمی تێدا ئەنجامدەدرا، 

بەوەی گەلێك لە گەالنی عێراق، داوای جیابوونەوەی لە عێراق كرد.
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ئۆكتۆبەر وەك خۆی  بە 16ی  پەیوەندی  دووەمیش  بەشی  هەروەها 
و رووداوەكانی دواترییەوە هەیە، بەوپێیەی كورد دیسانەوە فۆكەسی 
وەاڵمی  ئەمەریكی  چەكی  بە  عێراق  كە  سەر  كەوتەوە  جیهانی 
كۆمەڵگەی  هەمیش  و  عێراق  هەم  كاتێكدا  لە  دایەوە،  ریفراندۆمی 
نێودەوڵەتی، دەیانزانی ئەوەی كورد كردوێتی، تەنیا مومارەسەكردنی 
گرنگەكانی  رەگەزە  لە  یەكێك  لە چوارچێوەی  بووە  مافەكانی خۆی 
دیموكراسییەت، بەاڵم عێراق ئەو رەگەزەی خستە ژێر چەپۆكی خۆی 
وەاڵمی خەڵكی  تۆپ،  ئاڕاستەكردنی  و  تانك  لولەی  و  هێرش  بە  و 
كوردستانی دایەوە و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش بە هۆی بەرژەوەندی 
وەك  رووداوێكی  لە  چاوپۆشیان  عێراقدا،  لەگەڵ  زیاتریان  و  فراوان 
16ی ئۆكتۆبەر كرد، دەرهەق بە گەلێكی ناوچەكە كە لەوەتەی هەیە 
ئەو  داوای  كاتێكیش  هەر  و  سەندراوەتەوە  لێ  سەربەخۆیی  مافی 
مافەی كردبێت، كوژراوە، ئەنفال و هەڵەبچەی بەسەردا سەپێندراوە، 
هەرێمی  ئەوانە  هەموو  سەرباری  ئەنجامدراوە.  دژ  لە  ئۆكتۆبەری 
لەسەر  مەترسییەكانی شەڕ  دوور خستنەوەی  پێناوی  لە  كوردستان 
هەولێر و بەغدا، داوای دیالۆگی كرد و ئەنجامی ریفراندۆكی سڕكرد، 
و  نەدەخواردەوە  ئاوی  بەوە  دڵی  عێراق  حكوومەتی  هێشتا  بەاڵم 
بەردەوام بوو لەسەر گەمارۆكانی تا ماوەی چەند مانگێك، پاشان بە 
نێودەوڵەتی  دواتری  گوشارەكانی  و  هەڵبژاردن  نزیكبوونەوەی  هۆی 
بۆ دانوستانی نێوان هەولێر و بەغدا، ئەوەبوو بەغدا نەحتێك نەرمی 

نواند، ئەویش بەبێ چارەسەركردنی كێشە جەوهەرییەكان.
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بەشی یەكەم
 پرسی سەربەخۆیی و ریفراندۆمی كوردستان
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بەشی یەكەم
پرسی سەربەخۆیی و ریفراندۆمی كوردستان

گرەنتی سەركەوتنی كوردستان چییە؟
گەورە  گۆڕانكاریی  ئەگەری  و  ناوچەكەیە  لەسەر  دونیا  ئێستا چاوی 
لە ئارادان، گەلی كوردیش لە هەردوو بەشی باشووری كوردستان و 
رۆژئاوای كوردستان، كە مەبەست عێراق و سووریایە، بێبەش نابن لە 

گۆڕانكارییە سیاسی و جوگرافی و سەربازییەكان.
عێراق بە هۆی ملمالنێی مەزهەبی و شكستیی سوپاكەی بەرانبەر بە 
دووچاری  )داعش(  شام  و  عێراق  لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  چەكدارانی 
و  مەدەنی  و  ئەمنی  دامەزراوە  بەجۆرێك  بووەتەوە،  پەرتەوازەیی 
ناتوانن بە رۆڵی راستەقینەی خۆیان هەڵبستن  یاساییەكانی عێراق، 
و  شیعەگەرایی  ناكۆكیی  ئەوانەوەشەوە،  هەموو  سەرووی  لە  و 
ئاستەی،  ئەو  تا  هاویشتووە،  مەترسیداریی  هەنگاوی  سوننەگەرایی 
هێزە عێراقییەكان لەبری ئەوەی بە یەكگرتوویی شەڕی تیرۆریستان 
وەردەگرن، سوننەكان  هەڵوێست  یەكتری  دژی  بەپێچەوانەوە  بكەن، 
ناوچە  رزگاركردنەوەی  بەشداری  شەعبی  حەشدی  نابێت  دەڵێن: 
لە  خۆیان  دەسەاڵتی  دەیانەوێت  شیعەكانیش  بكات،  سوننییەكان 
هەموو شوێنێكی سوننەنشیندا جێگیر و بەهێز بكەن، ئەمە سەرباری 
ئەوەی كە شیعەكان لەناو خۆیاندا تەبا نین، ئەوەتا موقتەدا سەدر، 
رێبەری رەوتی سەدر، دژی سەرۆكوەزیرانی عێراق، كە ئەویش شیعە 
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مەزهەبە، خۆپیشاندانی ملیۆنی ئەنجامدەدات، هاوكات باڵەكەی خۆی، 
نزیكەی شەش وەزیر و بە سەدان بەڕێوەبەر و بەڕێوەبەریی گشتی و 
بریكاری وەزیر و دەیان پۆستی دیكەی لە حكوومەتەكەی عەبادییدا 
هەیە، ئەمە جگە لەوەی نزیكەی 40 پەرلەمانتاری هەیە، رەنگە ئەمانە 
كوردەوە،  نیسبەت  بە  بەاڵم  نەبن،  باش  عەرەبییەكان،  عێراقییە  بۆ 
خاڵیی باشن و پێویستە كورد سوود لەو ناكۆكییانە وەربگرێت، بۆ 
ئەوەی پێگەی خۆی لەو عێراقە شكستخواردوو و سەرقاڵ بە شەڕی 
مەزهەبی، بەهێزتر بكات و بە یەكڕیزییەوە بەرنامە بۆ دیارییكردنی 
چارەنووسیی خەڵكی كوردستان دابندرێت، ئەگینا ئاماژەكان پێمان 
مانایەی  بەو  دەشۆن،  كورد  لە  دەست  عێراقییەكان  خەریكە  دەڵێن 
دەزانن ئیدی كورد بیر لە ئایندەی خۆی دەكاتەوە، كە سەربەخۆییە، 
ناكۆكیی  بە هۆی  ئێمە  دەزانن، هێشتا  باش  عێراقییەكان  ئەگەرچی 
ناوخۆیییەوە، وەك پێویست هەنگاومان بۆ ئەو پرسە نەناوە، هەڵبەت 
ئەگینا ئێستا كات لەبارە و باشترین دەرفەتی سیاسییە كە هاتووەتە 
زۆری  هەرە  زۆربەی  و  كەركووك  بەوپێیەی  كوردەوە،  گەلی  بەردەم 
ناوچە كوردستانییەكانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم، لەڕووی كردەییەوە، 
لەژێر دەسەاڵتیی هێزی پێشمەرگەدان و سەرباری قەیرانی دارایی و 
بۆ شەڕی داعش،  لە الیەن عێراقەوە  نەكردنی پێشمەرگە،  هاوكاری 
بەاڵم هێزی پێشمەرگە، چونكی بڕوای پتەوی بە پرسی گەلی كورد 
هەیە، توانیوێتی بەرگری لەو ناوچانە بكات و بە خوێن بیانپارێزێت، 
لە الیەكی ترەوە، هەرێم ئێستا خۆی نەوت بەشێوەیەكی سەربەخۆ 
دەفرۆشێت، ئەگەرچی بە هۆی دابەزینی نرخی نەوتەوە، نەیتوانیوە 
ئێمە  قسەكردنی  بەاڵم  دابینبكات.  كوردستان  خەڵكی  پێداویستی 
لە رووە ستراتیژییەكەیەوە سەربەخۆیی  لەسەر شتێكی دیكەیە، كە 
نەوتدا،  نرخی  بەرزبوونەوەی  ئەگەری  لە  و  بەدەستهاتووە  ئابووریی 

ئینجا كاریگەرییەكانی دەردەكەون.
كە  هەیە  بەهێز  ئەگەری  كوردستانیشەوە،  رۆژئاوای  نیسبەت  بە 
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بەشار ئەسەد لە دەسەاڵتدا نەمێنێت و بەمەش دابەشبوونی سووریا 
زۆر بەهێز دەبێت، بەاڵم بە تێڕوانین بۆ شەقام و پەیوەندیی الیەنە 
سیاسییە كوردستانییەكان، كورد لە دۆخێكی باشدا نییە، تا لە كاتی 
یەكهەڵوێستییەوە،  و  یەكڕیزی  بەهێزی  بتوانێت  گۆڕانكارییەكاندا 
بەتایبەتی  بكاتەوە،  یەكالیی  خۆیدا  بەرژەوەندی  لە  هاوكێشەكان 
یەكهەڵوێستی و یەكڕیزی لە ناوخۆی هەرێمدا، كە گرەنتی سەركەوتنی 
كورد دەكات، لە هەموو بەشەكانی دیكەی كوردستاندا، چونكە هەرێم 
لە رووی یاساییەوە، دانیپێداندراوە و هێزی پێشمەرگە و حكوومەت و 

پەرلەمان و سەرۆكی هەیە.
كەوایە بە هۆی تێكچوونی پەیوەندییە ناوخۆییەكانی هەرێم، كورد بە 
گشتیی زەرەر دەكات و هیچ تاكێكی دڵسۆزی كوردیش سوودمەندی 
بێت،  هۆكارێكەوە  هەر  بە  لەوانەی  جگە  نابێت،  ناكۆكییانە  ئەو 
ئاخر  بكەن،  كورد  ناوبانگی  ناشیرینكردنی  لەسەر  ئیش  دەیانەوێت 
نەیارانی كورد، زۆر بە باشی كار لەسەر ئەوە دەكەن كە پەرتەوازەیی 
لەناو ریزی الیەنە سیاسییە كوردییەكاندا دروستبكەن، بۆ ئەوەی پرس 

و چارەنوەسیی راستەقینەی كورد بە ئاقارێكی خراپدا بەرن.
دەبێ  كردووە،  هەرێم  لە  رووی  ئاڵۆزەی  سیاسییە  هەلومەرجە  ئەو 
پێش روودانی گۆڕانكارییەكان چارەسەر بكرێن، هەر هێز و الیەنێكیش 
هەوڵی زیاتر ئاڵۆزكردنی ئەو رەوشە بدات، بێشك مێژوو ناوی وەك 
خیانەتكاری ئەو سەردەمە دەنووسێت، عینادی سیاسی و سیاسەتیی 
حیزب  گرنگە  بۆیە  دەكات،  ئاڵۆز  زیاتر  هەرێم  دۆخی  هەرزەكارانە، 
و الیەنەكان بۆ ئەم قۆناغە كێشە سیاسی و شەخسییەكانی خۆیان 
وەالبنێن و بە یەكڕیزییەوە بەرەو رووی گۆڕانكارییەكان ببنەوە، چونكە 

گرەنتی سەركەوتنی گەلی كوردستان لە یەكڕیزیی دایە.
رۆژنامەی خەبات، 2016/3/8
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عێراق لە خراپەوە بەرەو خراپتر
لە ئێستادا عێراق لە قۆناغێكی سەختی سیاسی و ئەمنیی دایە، الیەنە 
دەكەن،  یەكتری  دژایەتی  شێوەیەك  هەموو  بە  سوننەكان  و  شیعە 
دەبێت،  كوردستانەوە  هەرێمی  بە  پەیوەندیی  پرسێك  كاتێك  بەاڵم 
ئەو دوو گرووپە مەزهەبییە دەبنە یەك تیم بۆ دژایەتیكردنی كورد، 
تەنیا لە دژایەتیی هەرێمی كوردستاندا نێوانیان باش دەبێتەوە، ئەگینا 
بەردەوام ڤێرژنی كۆنە بوغزی زیاتر لە هەزار ساڵە بەرانبەر یەكتری 

زیندوو دەكەنەوە.
ئایندەی  لە  بیرێك  كورد  دەبێ  عێراقدا،  ئێستای  هەلومەرجەی  لەو 
هەتا  و  ناچێت  باشبوون  بەرەو  عێراق  ئەوەی  لەبەر  بكاتەوە،  خۆی 
پێكهاتەكان،  شەراكەتی  و  دەبنەوە  قووڵتر  ناكۆكییەكانیش  دێت 
سەبارەت بە بەڕێوەبردنی عێراق، بەرەو نەمانی یەكجارەكی دەچێت، 
تەنانەت لەناو خودی عەرەبەكاندا، شیعە دەیەوێ سوننەی عەرەبی بە 
یەكجاری پەراوێزبخات، ئەمە چ جای ئەوەی ناكۆكی نێوان گرووپەكانی 
ناو شیعە كە بەسەر مالیكی و عەبادیدا دابەشبوونە لە پەرەسەندن 
دایە، بەگوێرەی رەوشەكە ئایندەی عێراق، لە خراپەوە بەرەو خراپتر 
دەچێت، بە تایبەتی لە پەیوەست بە مافەكانی كورد هیچ ئومێدێك 
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دەكرێت  كورد  دژایەتی  شێوەیەك  هەموو  بە  ئەوەتا  ناكرێت،  بەدی 
و مافەكانی ئەو گەلە ستەمدیدەیە پێشێل دەكرێت و هیچ الیەنێكی 
عێراقی هەڵوێستی نییە، جگە لە هەندێك دروشمی سیاسی نەبێت كە 
لە كورد نەك چارەسەركردنی كێشەی كورد  فێڵكردنە  لێیان  ئامانج 
بە دەستەبەركردنی مافەكانی بەگوێرەی یاسا كە پێكهاتەی دووەمی 

عێراقە.
باری  دەچێتە  ئاوهادا،  بەغدایەكی  لە  كورد  مانەوەی  كەوایە 
رازییە  كورد  گوایە  كە  دەبێ  خراپیش  ئاماژەیەكی  و  كاتكوشتنەوە 
بەوەی لە بەغدا رۆڵ و پێگەی كورد فەرامۆشبكرێت، بۆیە گەڕانەوە بۆ 
هەولێر، مەبەست لە گەڕانەوەی نوێنەرانی كوردە بە بڕیاری ساسیی 
هەرێمی كوردستان، دەكرێ باشترین دەرفەتێك بێت كە دەتواندرێت 
هەم بۆ پڕۆژەی راگەیاندنی دەوڵەت و هەمیش بۆ ئەم قۆناغە وەك 

كارتی سیاسی بەرانبەر بەغدا بەكاربهێنرێت.
تێگەیشتنێكی  دابیندەكات،  مافەكانی  بەغدا  پێیوابێت  كورد  ئەگەر 
هەڵەی هەیە بۆ كۆی دۆخەكە، لەكاتێكدا بە ئاشكرا بەغدا نایەوێت 
كورد بە مافەكانی بگات و هەرێم پێشبكەوێت و خەڵكەكەی خۆشبەخت 
بن، بە هۆی ئەوەی خۆی لەم رووەوە فەشەلی گەورەی هێناوە، كەوایە 
و  بدات  هەولێر  بۆ  گەڕانەوە  بڕیاری  كورد  پێویستە  زووە  چەندی 

پڕۆژەی سەربەخۆییش خێراتر بكات.
رۆژنامەی خەبات، 2017/3/29
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دەوڵەتی كوردستان نەك دەوڵەتی كوردی
دوای چەسپاندنی فیدراڵییەتی باشووری كوردستان، ئیدی قسەكردن 
لە پرسی كورد، پێیناوەتە قۆناغێكی دیكەوە، جاران بەر لە رووخانی 
رژێمەكەی سەددام حوسێن، باسی جۆرێك ئۆتۆنۆمی، یاخود پاراستنی 
بەشێوەیەكی  ئێستا  رژێمە،  ئەو  رووخانی  دوای  بەاڵم  دەكرا،  كورد 
یاسایی و دەستووری، هەرێم بووە بە خاوەنی فیدراڵییەتێك، نزیكە 
لە سەربەخۆییەوە، بەوپێیەی فیدراڵییەتی هەرێم، لەگەڵ زۆرێك لە 
واڵتانی دیكەدا بە هۆی وابەستە نەبوونی هەرێم بە دەوڵەتی ناوەندییەوە 
و  بەڕێوەدەبات  خۆی  خۆی  فیدراڵیزمدا  چوارچێوەی  لە  و  جیاوازە 

كەمتر پشت بە بەغدا دەبەستێت.
نایەوێت،  بەشێك لە هۆكارەكەشی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە بەغدا 
دەنێت،  هەنگاو  جیابوونەوە  بەرەو  كورد  ئیدی  تێگەیشتووە،  یاخود 
لەبەر ئەوەشە لە هیچ رووێكەوە پاڵپشتیی كوردستان ناكات و دەیان 
بەكاردەهێنێت،  هەرێم  دژی  لە  ئابووری  و  سیاسی  گوشاری  كارتی 
پێشمەرگە شەڕی دەوڵەتیی ئیسالمیی دەكات، كەچی بەغدا ئامادە 
نییە، بە تەنیا یەك كاڵشینكۆفیش هاوكاری ئەو هێزە كوردییە بكات! 
هێزە خێڵەكی  بۆ  زەبەالح،  ئەوەدا خەرجییەكی  بەرانبەری  لە  بەاڵم 
و مەزهەبگەرا و میلیشیای توندڕەوی حەشدی شەعبی دابیندەكات. 
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بە  بڕیوە  خەڵكیشی  مووچەی  و  بودجە  تەنانەت  ئەوە،  سەرباری 
نەوتەكەشی  كە  بەاڵم  دەردەهێنێت،  نەوت  هەرێم  ئەوەی  بیانووی 
ئەو  پارەی  تەنانەت  نییە  ئامادە  دیسانەوە  بەغدا  دەكات،  رادەست 
نەوتەی رادەستی كراوە، بیداتەوە هەرێم، هاوكات ئاوارەیەكی زۆری 
هەرێمییان  باری  و  كردووە  هەرێم  لە  روویان  سووری،  و  عێراقی 
قورستر كردووە، كەچی بەغدا هاوكاری هەولێر ناكات و بەپێچەوانەوە 
هەوڵی كەمكردنەوەی پشكی كورد دەدرێت لە بەغدا و ماددەی 140 
جێبەجێناكرێت، ئەمانە و گەلێك پرسی دیكە هەن كە دەیسەلمێنن 

بەغدا لەوە گەیشتووە، هەرێم رێچكەی سەربەخۆیی گرتووە.
دەكرێت،  كوردستان  دەوڵەتی  پرسی  زۆری  دژایەتی  ئەوەی  لەگەڵ 
بەاڵم رۆژ دوای رۆژ، هەنگاوەكان زیاتر نزیكی سەربەخۆیی دەبنەوە، 
ئەگەرچی سەربەخۆیی هەروا ئاسان نییە، بەاڵم هەر خۆی قسەكردن لە 
جیابوونەوە و دەوڵەتی كوردستان، جۆرێك لە پەیداكردنی ئاشنایەتییە 
بە گوێی جیهان و شەقامی عەرەبی و واڵتانی ناوچەكەدا كە كوردیش 

مافی ئەوەی هەیە وەك ئێوە دەوڵەتی خۆی هەبێت.
ئەو دەوڵەتەی لە الیەن سەركردایەتیی سیاسیی كوردستانیشەوە ئیشی 
لەسەر  نەتواندراوە  بەاڵم  جیهان،  دەنگوباسی  بووەتە  دەكرێت،  بۆ 
ئاستی ناوخۆییدا ئاماژەكانی دوای راگەیاندنی روون بكرێنەوە، ئەمەش 
بووەتە جێگەی ترسی پێكهاتە غەیرە كوردەكانی هەرێم، بە هۆكاری 
بە هەڵە بەكارهێنان و قسەكردن لەسەر ئەو دەوڵەتە، كەسانێك لەبری 
ئاخر  كوردی،  دەوڵەتی  دەڵێن  كوردستان،  دەوڵەتی  بڵێن:  ئەوەی 
ئەمە هەڵەیەكی مەترسیدارە بۆ ئایندەی ئەو دەوڵەتەی ئێمە ئیشی بۆ 
دەكەین، بەو مانایەش نییە، كورد زۆرینە نین لە هەرێمی كوردستاندا، 
بەپێچەوانەوە لە 90% بەسەرەوە، پێكهاتەی هەرێمی كوردستان، لە 
دەتوانین  نەبێت،  رەگەزپەرستی  ئەگەر  پێكهاتووە،  كورد  نەتەوەی 

بڵێین، راستەوخۆ ئەو دەوڵەتە كوردی دەبێت. 
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كەوایە پێویست ناكات تۆ لە خۆتەوە كێشە بۆ خۆت دروستبكەیت، 
چونكە پێكهاتەكانی دیكەشی تێدایە و هەزاران ساڵیشە لەگەڵ كورددا 
ژیاون و خۆیان بە خاوەنی ئەو خاكە دەزانن، بەناوهێنانی دەوڵەتی 
كوردی، رەنگە جۆرێك تووڕەیی و ترسی ئەو پێكهاتانە دژی دروست 
وەك  ترسە  ئەو  ریفراندۆمدا،  ئەنجامدانی  كاتی  لە  رەنگیشە  ببێت، 
خۆ  بەكاربهێدرێن،  كوردستان  سەربەخۆیی  دژی  نەخێر،  هەڵوێستی 
پێكهاتانە  ئەو  كێشەی  راگەیاندرا،  كوردی  دەوڵەتی  هاتوو،  ئەگەر 

سەرهەڵدەدات و بە دەوڵەتی خۆیانی نازانن. 
كوردستان  دەوڵەتی  كوردی،  دەوڵەتی  لەبری  باشتروایە  بۆیە 
ئایندەی  و  بەڕێوەبردن  بۆ  بێت  بنەمایەكیش  و وەك  بەكاربهێندرێت 
دەوڵەتەكە لە ئەگەری راگەیاندنیدا، مادام ئێمە باس لە راگەیاندنی 
بێشك  پێكهاتەكان،  فەرامۆشكردنێكی  هەر  بەپێچەوانەوە  دەكەین، 
ناسەقامگیری دروستدەكات و بۆ ئایندەی پێكەوەژیانی پێكهاتەكانی 
كوردستان  دەوڵەتی  ئەوەشە  لەبەر  نابێت،  باش  كوردستانیش 
و  نەتەوە  و  گەالن  هەموو  ئەوكات  كوردی.  دەوڵەتی  تا  دروستترە، 
بەپێچەوانەوە  دەزانن،  خاوەنی  بە  خۆیان  كوردستان،  پێكهاتەكانی 
لە چوارچێوەی دەوڵەتی كوردییدا، تەنێ كورد ئەو دەوڵەتە بە هی 
خۆیدا  دوای  بە  نائارامی  و  ناسەقامگیری  ئەمەش  و  دەزانێت  خۆی 
دەهێنێت و بە كردەوەش سەلماوە، ئەو دەوڵەتانەی لەسەر بنەمای 
دەوڵەتی نەتەوەیی دامەزراون، ئارامی و سەقامیگرییان لە ئاستێكی 
خراپدا بووە، بەپێچەوانەی ئەو دەوڵەتانەی لەسەر بنەمای مەدەنی و 
دیموكراسی و پێكەوەژیانی پێكهاتەكان دامەزراون، ئاستی پێكەوەژیان 
پێكهاتەكان  هەموو  و  باشن  زۆر  سەقامگیرییان  و  خۆشگوزەرانی  و 

دەوڵەت و دامەزراوەكانی بە هی خۆیان دەزانن.
رۆژنامەی خەبات، 2016/4/4 
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كورد دەبێ هەولێری هەبێت
لەگەڵ هاتنی چەكدارانی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام )داعش( 
هەلومەرجی سیاسی و جوگرافی ناوچەكە، گۆڕانكاری بەسەرداهات، 
راستە كورد لە باشوور و رۆژئاوای كوردستاندا، دووچاری شەڕكردن 
لەگەڵ گرووپێكی تیرۆریستی پڕچەكی وەك داعش و هەندێك دەستە 
و تاقمی دیكە بووەتەوە، ئەمە سەرباری ئەوەی، بە هەزاران شەهید 
و برینداری لە هەردوو پارچە بە زۆر دابڕێندراوەكەی كوردستان، لە 
پێشمەرگە و شەڕڤان هەن، بەاڵم كورد دەرفەتی سیاسی و جوگرافی 
باشووری  لە  داگیركراو  خاكی  زۆربەی  هەڵكەوتووە،  بۆ  گەورەی 
كوردستان لە ژێر گوشاری چەك و بە خوێنی پێشمەرگە گەڕێندرانەوە 
باوەشی هەرێمی كوردستان، بە هەمان شێوەش، لە رۆژئاوای كوردستان 
كوردستان،  خاكی  لە  زۆر  بەشێكی  توانیویانە  كورد،  شەڕڤانانی 
لەڕووی  كورد  گشتی  بە  و  خۆیەوە  كورد  دەسەاڵتی  ژێر  بخەنە 
چەكدارییەوە دەرفەتی گەورەی بۆ هەڵكەوتووە و پشتگیری جیهانیشی 
بەدەستهێناوە، رەنگە ئەو دەستەواژەیە تەقلیدیش بێت، بەاڵم دەكرێ 
بگوترێت كە كورد بە پێشمەرگە و شەڕڤانەوە بە نوێنەرایەتی جیهان 
كورد  شەڕیشەوە،  ستراتیژی  لەڕووی  و  دەكەن  تیرۆریستان  شەڕی 



26

كورد له  ئۆكتۆبەری ره شدا ................................................................................... شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

براوە بووە، چونكە داعش لە ناوچە كوردییەكاندا گەشەی نەكرد و 
تێبینی دەكرێت  لە الیەنی سیاسییەوە، ئەوەی  شكستیخوارد، بەاڵم 
دەرفەتە چەكدارییە  ئەو  نەیتوانیوە  یەكگرتووانە  بەشێوەیەكی  كورد 
ئاوێتەی بەرژەوەندی سیاسی بكات، جۆرێك دابڕان لە نێوان الیەنە 

سیاسییە كوردییەكاندا هەیە و دواتر بە زیانی كورد دەكەوێتەوە.
سەرجەم واڵت و نەتەوەكانی دنیا مەرجەعی سیاسی خۆیان هەیە و 
لە كاتی تەنگانە و پرۆژە سیاسییەكاندا ئەو مەرجەعە رۆڵی گەورە 
بۆیە  نەتەوەیی،  بەرژەوەندی  و  ماف  بەدەستهێنانی  بۆ  دەگێڕێت  
دەكرێت ئیدی كوردیش هەولێری هەبێت، وەك پایتەختێكی دانپێداندراو 
و ناوەندی سیاسیی كوردستان، كە دەتوانێ رۆڵی گەورە وازی بكات 
لە گەمە سیاسییەكاندا، بەتایبەتی بۆ ئەم قۆناغە كە مەترسی هەیە لە 
ئەگەری پەرتەوازەیی كوردان و ملمالنێی یەكتریدا سەرجەم دەرفەتەكان 
جیهانیشدا  ئاستی  لەسەر  و  دانپێدانراوە  هەولێر  مادام  باربچن،  لە 
زۆربەی سەركردە و كاربەدەستانی دنیا سەردانی هەولێر دەكەن، بۆ 
تاوتوێكردنی پرسە سیاسی و سەربازییەكان، دەكرێ سەرجەم الیەنە 
تەسكی حیزبی،  بیركردنەوەی  لە  دوور  بە  كوردییەكانیش  سیاسییە 
هەولێر وەك مەرجەعی سیاسی سەیر بكەن و بۆی بگەڕێنەوە، ناكرێ 
باشترین  هەولێر  قۆناغە  ئەم  بۆ  نەبێت،  مەرجەعی  كورد  هەتایە  تا 
دەرفەتێكە كە دەتواندرێت وەك ناوەندی سیاسیی كوردستان حسابی 

بۆ بكرێت.
ئەوەش بەو مانایە نییە كە مەبەست لە هەولێر شارچێتی و حیزبچێتی 
و  هەرێم  سەرۆكایەتیی  ئێستا  ئەوەی  هۆی  بە  هەولێر  نەخێر  بێت، 
دەیان  بارەگەی  و  ئاسایش  ئەنجوومەنی  و  حكوومەت  و  پەرلەمان 
سەرباری  لێیە.  تری  گرنگی  دامەزراوەی  سەدان  و  سیاسی  حیزبی 
ئەوەی، دەیان كونسوڵخانە و نوێنەرایەتیی واڵتانی تێدایە، كە دەتوانن 
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رۆڵیان هەبێت لە كاریگەری دروستكردن بۆ سەر واڵتەكانی خۆیان.
نامێننەوە،  داعش  چەكدارانی  تاسەر  و  دەڕوات  بەخێرایی  كات 
بۆی  داعش  شەڕی  دوای  دەكرێت،  كورد  بۆ  ئێستا  ئەوەی  رەنگە 
نەكرێت، كەوایە گرنگە سەرەتا الیەنە سیاسییەكانی باشوور بێمەرجی 
پێشوەختە بگەنە رێككەوتن و پاشان ئەو رێككەوتنە قووڵ بكرێتەوە 
كوردستان،  ئاستی  لەسەر  نەتەوەیی  گشتگیری  رێككەوتنێكی  بۆ 
دەكات  پەیدا  گەورە  جوگرافی  و  سیاسی  قورسایی  هەولێر  ئەوكات 
لە سیاسەتی ناوچەكەدا، گرنگیش نییە، كام حیزب و كەسایەتی لە 
هەولێر ئەو رۆڵە دەگێڕێت، بەڵكو ئەوەی گرنگە، هەولێر ببێتە ئەو 
ناوەندە سیاسییە، كە سەرجەم پرسە سیاسییەكانی تێدا تاوتوێبكرێت 
رابگەیەنرێت،  هەولێرەوە  لە  قۆناغە  ئەم  بۆ  نەتەوەیی  هەڵوێستی  و 
ئەوكات دنیا بە چاوێكی دیكەوە، سەیری پرسی كورد دەكات، ئەگینا 

كورد بەو پەرتەوازەییەی خۆیەوە زیانی پێدەگات.
رۆژنامەی خەبات، 2016/9/21
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كورد چاوەڕێی فرمێسكی كامیرۆنی لە بەغدا ناكات
بۆ  سكۆتلەندا ،  گەلی  ریفراندۆمی   بەڕێوەچوونی  لە  سەروبەندی  
جیابوونەوەیان  لە بەریتانیای مەزن، دیڤد كامیرۆنی سەرۆكوەزیرانی  
ئەوكاتی بەریتانیا، بە چاوی پڕ لە فرمێسكی دڵسۆزانە و خەمێكی 
جیاببنەوە،  ئێوە  ئەگەر  گوتی:  سكۆتلەندییەكان  بۆ  مرۆیی  قووڵی 
من خۆم دەكوژم! ئەو گوتەیەی كامیرۆن سیاسی نەبوو، دروشمیش 
بەاڵم  بوو،  سیاسی  پیاوێكی  راستگۆیانەی  هەستێكی  تەنیا  نەبوو، 
چوارچێوەی  لە  و  یەكەوە  بە  تا  سكۆتلەندییەكان  لە  بوو  پاڕانەوە 
رەنگە  و  بە خێرایی دەنگیدایەوە  بۆیە  بمێننەوە،  بەریتانیای مەزندا 

هۆیەكیش بووبێت كە سكۆتلەندییەكان مانەوەیان هەڵبژارد.
ئەو دڵگرانی خۆی، كە هی زۆربەی بەریتانییەكانیش بوو، لە ناخەوە 
سكۆتلەندییەكان  كە  خواست  هیواشی  سكۆتلەندییەكانیدا،  نیشانی 
جیانەبنەوە، ئەو دەپاڕایەوە دەنگ بە نەخێر بدەن بۆ ئەوەی پێكەوە 
ئێمە  لە  و  بڕۆن  ئێوە  ئەگەر  رایگەیاند:  دڵتەنگییەوە  بە  ژیانبكەن، 
جیاببنەوە، دوای ئێوە، من چۆن دەتوانم بژیم! سوێند بە خودا، ئەگەر 
ئێوە بڵێن ماڵئاوا، منیش بۆ هەمیشە ماڵئاواییتان لێدەكەم، چونكە 

دەمرم، خۆم دەكوژم، بۆ وام لێدەكەن؟!
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منیش  دەنووسمەوە،  كامیرۆن  دەستەواژەیەی  چەند  ئەم  كە  ئێستا 
هاوشێوەی ئەو، وەك كوردێك، چاوەكانم پڕبوونە لە فرمێسك، بەاڵم 
فرمێسكی من بۆ ئەوەیە، ئێمەی كورد كەوتووینەتە چ مەملەكەتێكی 
زەوتكراوی  خاك  و  دابەشكراو  ملیۆنی  چل  نەتەوەیەكی  دڵڕەقەوە، 
كولتوور شێوێندراو، سەرەڕای هەموو ئەوانە، هێشتا كورد ویستوویەتی 
لەگەڵ دەسەاڵتدارانی بەغدا بژیەت، بەاڵم ئەوە  سیاسییە فاشیلەكانی 
بە  شت  هەموو  ئەوانەی  گرتوون،  بەرچاوی  رق  ئەوانەی  بەغدان ، 
جیابوونەوەی  بۆ  ئەوەی  لەبری  دەبینن،  مەزهەبییەوە  چاویلكەی 
دەكەنەوە،   چاوسوور  دەكەن،  هەڕەشە  بەپێچەوانەوە  بگرین،  ئێمە 
سووكایەتی دەكەن، ئەنفال ئەنجامدەدەن، هێز دەنێرنە سەر گەلێكی 
و  هەڕەشە  و  برسیكردن  و سیاسەتی  دەبڕن  نانت  داگیركراو،  خاك 
ئەو  رۆشنبیرەكانی  و  سیاسی  دەكەن،  پەیڕەو  بەرانبەرت  تۆقاندن 
تیرۆر دەكەن،  و  زیندانی  بەشەكەی كوردستان  لە هەر چوار  گەلە، 
لەوان  ئەوە  چونكە  نەخێر،  بكوژن،  خۆیان  كورد،  لەبەر  ناڵێم  من 
نەتەوەیەك  خواستی  لە  گوێ  دەبوو  خۆ  دەڵێم  تەنیا  ناوەشێتەوە، 

بگرن و هەڕەشە نەكەن!
ئەوان  دەزانێت  خۆ  دەگرێت،  سكۆتلەندییەكان  بۆ  كامیرۆن  كاتێك 
ئەگەر جیاش ببنەوە، هیچ مەترسییەك بۆسەر بەریتانیا دروستناكەن، 
دەیزانی تەنیا لە شێوە فەرمییەكەدا دەبنە دەوڵەت، ئەگینا هەر خۆیان 
بە بەریتانیایی دەزانن و سیستەمی ڤیزا و بازگە و كۆنتڕۆڵ لە نێوان 
دانانێن، بەاڵم ئەوە عەقڵی ئاشتیخوازیی  بەریتانیاییەكاندا  خۆیان و 
گەالنی رۆژئاواییە كە دوای ماندووبوون لە جەنگ ،  دەیانەوێت ئەزموونی 

شەڕ دووبارە نەكەنەوە، دەیانەوێت بە یەكەوە بژین.
راستە پێشتر سكۆتلەندییەكان كێشەیان لەگەڵ بەریتانییەكان هەبوو، 
بەاڵم دواتر لە سایەی ئەو عەقڵییەتە ئاشتیخوازەدا كە كامیرۆنیش 
وەك كولتوور بۆی ماوەتەوە، توانیان بە ئاشتی و پێكەوەیی بژین، 
ئێستاش كە داوای جیابوونەوە دەكەن، مانای ئەوە نییە، لە الیەن 
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بەریتانیاوە غەدریان لێدەكرێت، نەخێر، هەمووان وەك هاونیشتمانی 
خۆنووسینی  چارەی  مافی  دەخوازن  سكۆتلەندییەكان  بەاڵم  دەژین، 
خۆیان بە جیابوونەوەیان لە بەریتانیادا مومارەسە بكەن. ئاخر ئەوە 

حەزی مرۆڤە بۆ سەربەخۆیی!
ئێستا كورد داوای سەربەخۆیی دەكات، لەبری ئەوەی سیاسییەكانی 
بەغدا بۆ جیابوونەوەی كورد بگرین و دڵتەنگبن، كە نەتەوەیەك لە 
هەڵسوكەوتییان نیگەرانە و لە ناچارییەوە جیادەبنەوە، لەبری ئەوەی، 
چاوێك بە سیاسەتی هەڵەی خۆیاندا بخشێننەوە، كەچی هەر سیاسی 
بە  دەكەن،  كورد  لە  هەڕەشە  خۆیانەوە  الی  لە  مەزهەبچییەك  و 
پیادەكردنی سیاسەتی دیكتاتۆری و شەڕەنگێزانە بەرانبەر گەلێك كە 
چەندانجار لەسەر دەستی هەمان عەقڵییەت، دووچاری كۆمەڵكوژیی 

بووەتەوە.
ئاخر كورد ترسی هەیە، بە گومانە، لەبەر ئەوەی ئەزموونی كۆمەڵكوژیی 
بپارێزێت لە چوارچێوەی  ئاییندەی خۆی  ئەنفالی دیوە، دەیەوێت  و 
كیانێكی سیاسی سەربەخۆدا. بەڵێ ئەو عەقڵییەتەی لە بەغدایە، مرۆ 
لە  كوردیش  جیابوونەوەی  بە  تەنانەت  بژیەت،  سایەیدا  لە  ناتوانێت 
عێراقدا، هێشتا كورد ناتوانێت بە ئارامی بژیەت، بەوپێیەی هەستی 
بە  بووە  ناوچەیەدا،  لەو  شەڕەنگێزی  و  فیتنەگەری  و  تۆڵەكردنەوە 
كولتووری هێزگەرایی و زۆر زەحمەتە ئەو ناوچەیە ئارامی بەخۆیەوە 
ببینێت، ئاخر ئارامی و سەقامگیری و پێكەوەژیانی پێكهاتەكانی هەر 
سایكۆلۆژییەتێكی  بە  پەیوەندییان  راستەوخۆ  واڵتێك،  و  كۆمەڵگە 
تەندروستیی كۆمەڵگەوە هەیە، بەاڵم بەڕاستی ئەوەی لێرە دەگوزەرێت، 
غیابە لە هەستی پێكەوەژیان و سایكۆلۆژییەتێكی ساخڵەم كە مرۆڤبوون 
و  خێڵگەریی  عەقڵییەتی  نەك  ببینێت،  دیكەدا  شتەكانی  پێش  لە 

مەزهەبگەریی و ناسیۆنالیستیی توندڕەوانە حوكمڕانێتی بكات.
رۆژنامەی خەبات، 2017/6/1
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هەڵوێستی ئەمەریكا سەبارەت بە ریفراندۆمی كوردستان
بڕیاری  تاكە واڵتی خاوەن  بگوترێ  ئەمەریكا  بە  لە جیهاندا  دەكرێ 
سیاسی و سەربازی، كە جگە لە خۆی، حیساب بۆ هیچ واڵتێكی دیكە 
ناكات، بەتایبەتی لە رۆژهەاڵتدا و لە زۆنی واڵتانی ئیسالمییدا، هیچ 

شتێك ناكرێت و روونادات، ئەگەر ئەمەریكا خواستی لەسەر نەبێت.
بە  هەمیشە  ئەمەریكا،  هەواڵگری  و  سەربازی  و  سیاسی  ئەجێندای 
چاویلكەی بەرژەوەندییەوە لە شتەكان دەڕوانێت، لە هەندێك شوێندا 
بەرژەوەندی ئابوورییە، بەاڵم لە شوێنێكی دیكە بەرژەوەندی سیاسی 
و سەربازییە، دەكرێ لە چوارچێوەی واڵتێكدا لە بەشێكی واڵتەكەدا 
بەرژەوەندی سیاسی و سەربازیی هەبێت، بەاڵم لە بەشێكی دیكەدا 

بەرژەوەندی ئابووری هەبێت.
لق  چەندین  ناوەڕاستدا،  رۆژهەاڵتی  لە  ئەمەریكا  بەرژەوەندی  ئێستا 
و پۆپی لێدەبێتەوە  و بە هیچ شێوەیەكیش ناخوازێت هیچیان بكاتە 
قوربانی ئەوی دیكەیان و بەرژەوندییەكانی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا 
دەوڵەتەی  كام  وەرگرتووە،  ئیمپراتۆرییەتی  شێوەی  لە  جۆرێك 
تۆمەتی دژە ئەمەریكای دەدرێتە پاڵ، دەكرێ لە ژێرەوە پەیوەندیی 
نموونە  بۆ  لە  نێوان ئەمەریكا و ئەو واڵتەدا هەبێت،  و بەرژەوەندی 



32

كورد له  ئۆكتۆبەری ره شدا ................................................................................... شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

ئەمەریكا لە عێراقدا، كورد ناكاتە قوربانی شیعە و سوننەی عەرەب، 
بە هەمان شێوەش، شیعە و سوننەی عەرەب ناكاتە قوربانی خواستی 
كورد! ئەمە سیاسەتی ئەمەریكایە هەموو شت لە بەرژەوەندی خۆیدا 

هەڵدەسووڕێنێت.
ژێر  نەخاتە  خۆی  بەرژەوەندییەكانی  دەخوازێ  ئەمەریكا  بەمە 
ریفراندۆمی  دژی  ئەمەریكا  گوایە  دەگوترێ  زۆر  ئێستا  هەڕەشەوە، 
هەرێمی كوردستانە، لە راستییدا ئەمەریكا دژی ریفراندۆمی كوردستان 
نییە، بەڵكو پێیوایە ریفراندۆم لەم قۆناغەدا بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا 
پاڵپشتیی  راستەوخۆ  ئەمەریكا  ئەگەر  بەوەی  مەترسییەوە،  دەخاتە 
ریفراندۆم بكات، ئەوكات شیعەكان و هەتا سوننە و توركمانەكانیش 
دژی بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا دەوەستنەوە، هەڵبەت ئەمەش رەنگە 
جلەوی  و  بقۆزێتەوە  دەرفەتە  ئەو  ئەمەریكا،  دژبەری  گەورە  ئێرانی 
ناڕەزاییەكان دژی ئەمەریكا لە عێراقدا بگرێتە دەست. كەوایە ترسی 
ئەمەریكا رێك لەوەدایە كە بە  هۆی ریفراندۆمەوە كۆی بەرژەوەندییەكانی 
بكەوێتە مەترسییەوە لەو عێراقەی، هەر رۆژەی لەسەر پەتێك یاریی 
دەكات و هەر دەمەی باڵێكی ناو گرووپە مەزهەبییەكان تێیدا هەڕەشە 
دەكەن و هەمووی چاوی لەوەیە فەرمانڕەوایی عێراقی بكەوێتە دەست. 
بۆیەش هەر زوو ئەمەریكا داوای لە مەسعود بارزانی، سەرۆكی هەرێمی 
داوایەی  ئەو  بارزانی  بەاڵم  دوابخرێت،  ریفراندۆم  كرد،  كوردستان 
داوای  فەرمی  بە  ئەمەریكا  دەخوازێت  و  رەتكردووەتەوە  ئەمەریكای 
دواخستنی ریفراندۆم بكات، بەو مەرجەی لە كاتێكی دیكەدا ریفراندۆم 

بە چاودێری ئەمەریكا و واڵتانی دیكەی هاوپەیمانی ئەنجامبدرێت.
ئەمەش دیسانەوە بۆ ئەمەریكا قورس دەكەوێتەوە، چونكە ئەمەریكا 
كورد،  بە  بدات  گرەنتییەكیش  دەبێ  بكات،  كورد  لە  زەغت  ئەگەر 
ئینجا  دەكات،  ئەمەریكا  لە  فەرمی  گرەنتی  داوای  كورد  بەوپێیەی 
ریفراندۆم دوادەخات، ئەگینا ریفراندۆم ئەنجامدەدرێت و گفتوگۆكانی 
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وەك  دەبن،  قورستر  ئەمەریكاوە  بەنیسبەت  ریفراندۆمیش  دوای 
گەلی  ئەوەتا  ئەمەریكا  دەڵێتە  كورد  ئەوكات  هەیە،  ئێستا  لەوەی 
دەزانێت  ئەمەریكاش  هەڵبەت  دەكات،  جیابوونەوە  داوای  كوردستان 
كە ریفراندۆمی سەربەخۆیی، زۆرینەی بەڵێی دەنگی هاونیشتمانییانی 
كوردستان مسۆگەر دەكات، ئەمەش واتە قۆناغی دوای ریفراندۆم بۆ 
ئەمەریكا قۆناغێكی دیكە دەبێت، بەو پێیەی كورد بە تایبەتی بارزانی 
ئەگەر دوو ساڵ پێش  داواكارییەكانی دەگۆڕێت،  و  گفتوگۆ  شێوازی 
ئێستا، داوای رێككەوتنی نەوتی و ماددەی سەدوچلی دەكرد، ئەمجارە 

داوای جیابوونەوە دەكات!
كورد لە باشووردا هەر لە زووەوە خۆی وەك هاوپەیمانێكی بەهێزی 
هەر  نەشاردووەتەوە،  ئەمەی  ئەمەریكاش  و  ناساندووە  ئەمەریكا 
سەددام  رژێمەكەی  سەر  بۆ  ئەمەریكا  هێرشی  كاتی  لە  بوو  كورد 
حوسێن، بەشێكی زۆری خاكی عێراقی رزگاركرد و هاوكارییەكی زۆری 
هێزەكانی ئەمەریكاشی كرد لە نەخشەی سەربازی هێرشكردنە سەر 
سەنگەرەكانی سوپا و چاوساغی راستەقینەی هێزەكانی ئەمەریكا بوو 
لەو عێراقەی كە هیچ كەس الیەنداری ئەمەریكا نەبوو، جگە لە كورد، 
كەوایە ئێستا ئەمەریكا ناتوانێت بەو جۆرە بێوەفا بێت بەرانبەر كورد 
ناسراوە،   ناوچەكەدا  لە  راستەقینە  هاوپەیمانێكی  وەك  هەمیشە  كە 
راستە لە سیاسەتدا بێوەفایی روودەدات، چونكە سیاسەت پەیوەندی 
بەرژەوەندی  لەسەر  ئێستا  قسەی  بەاڵم  هەیە،  بەرژەوەندییەوە  بە 
وەك  هەیەتی،  هەرێمدا  لەگەڵ  ئەمەریكا  كە  سەربازییە  و  سیاسی 
ئاماژەمان بۆ كرد، بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا فراوانن و ئێستاش لە 
عێراقدا گوشاری زۆر لەسەر پێگەی ئەمەریكا هەیە، خۆ ئەگەر هاتوو، 
بە ئاشكرا پاڵپشتیی ریفراندۆمی كوردستان بكات، دژبەرەكانی زیاتر 

دەبن.
سەربەخۆیی  ریفراندۆمی  ماوەیەك  بۆ  دەخوازێت  ئەمەریكا  لێرەدا 
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دوابخرێت، لە بەرانبەردا كورد داوای گرەنتی دەكات تا ریفراندۆم لە 
كاتێكی دیكەدا ئەنجامبدرێت. رەنگە ئەمە بە الی ئەمەریكاوە قورس 
بێت، بەاڵم دۆخی عێراق، ئەوە دەخوازێت ئەمەریكا بە ئاسانی دەست 
شەقامی  لە  كە  كورد،  بەتایبەتییش  بەرنەدات،  هاوپەیمانەكانی  لە 
ئەمەریكی و ئیسرائیلی و زۆرێك لە هاوپەیمانەكانی دیكەی ئەمەریكا، 
واتە  ناسراوە،  ئەمەریكا  سیاسەتەكانی  و  ئەمەریكا  دۆستی  وەك 
گوشاری جەماوەری و نێودەوڵەتییش لەسەر ئەمەریكا هەیە، كە نابێ 
هیچ  كرد،  ئەوەی  ئەمەریكا  هاتوو،  ئەگەر  فەرامۆشبكات، خۆ  كورد 
نییە، كوردیش بە دوای بەدیلی ئەمەریكادا دەگەڕێت  لەوەدا  گومان 

كە رووسیایە. 
دژی  شێوەیەك  هیچ  بە  ئەمەریكا  دەدرێت،  ئەوەی سەرنج  بەگشتی 
بكەوێتە  بەرژەوەندییەكانی  لەوەیە  ترسی  بەڵكو  نییە،  ریفراندۆم 
ئەو  الوازكردنی  لەسەر  ئیش  پرۆژە  بە  كاتێكدا  لە  مەترسییەوە، 
بەرژەوەندییانە دەكرێت، ئێران دەیەوێت لەو پاشاگەردانییەی عێراق 
سوودمەند بێت، ئەمەریكاش ئەمە وەك هێڵی سوورد دەبینێت بۆ سەر 
پێگە و بەرژەوەندییەكانی خۆی، بەاڵم بە كردەوە دەركەوتووە ئێران 
ئیش  ئەمەریكا  كاتێكدا  لە  عێراقدا،  لە  بەهێزە  گەمەكەرێكی  ئێستا 
دەسەاڵت  مالیكی  دەیەوێت  ئێرانیش  دەكات،  عەبادی  دانانەوەی  بۆ 
دژی  ئەمەریكا  كە  نییە  ئاماژەیەك  هیچ  بەاڵم  دەست،  بگرێتەوە 
خواستی گەلی كوردستان بوەستێتەوە. بەوپێیەی دەركەوتووە كورد 
لە  تەنانەت  ئەمە  قبووڵكردووە،  واشنتۆنی  هاوپەیمانێتی  بەڕاستی 
شەقامی ئەمەریكیشدا رەنگیداوەتەوە كە كورد هاوپەیمانی ئەمەریكایە 

لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.
ماڵپه ڕی شارپرێس
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لە خوێنەوە بۆ ریفراندۆم
ئەوەی خۆی  بری  لە  كوردستان  گەلی  ئێستا،  پێش  ساڵێك  بیست 
لەگەڵ  بەپێچەوانەوە  بكات،  ئامادە  سەربەخۆیی  و  ریفراندۆم  بۆ 
دوژمنەكانیدا دەجەنگا و خوێنی بۆ خاكیی داگیركراوی خۆی دەڕشت، 
بااڵنسی  و  كەوتووەتەوە  دیكە  بەشێوەیەكی  دۆخەكە  ئێستا،  بەاڵم 
هێزەكانیش گۆڕاون، باشووری كوردستان، جگە لەوەی پێش رووخانی 
چەند  بەڕێوەبردووە،  خۆی  خۆی  )بەعس(  حوسێن  سەددام  رژێمی 
ساڵێكیش دوای رووخانی رژێمی بەعس، بووەتە خاوەنی هەرێمێكی 
فیدراڵی لە چوارچێوەی عێراقدا. هەروەها پێشمەرگە لە شەڕی داعشدا، 
هەم بەهێز بوو، هەمیش خوێنی دیكەشی رشتن، سەرئەنجام بە زەبری 
چەك و خوێن، مەترسی داعشی  لەسەر كوردستان و بەشێكی زۆری 

ناوچەكانی دیكەی عێراق نەهێشت. 
قۆناغی دوای راپەڕین، واتە سەردەمی رژێمی بەعس بە سەرۆكایەتی 
سەددام حوسێن، قۆناغێكی هەستیارە، بەاڵم لە قۆناغی دوای رووخانی 
بەعسدا، ئیدی كوردیش هەنگاوێكی دیكە دەنێت، بەوەی ئەو بەشە 
رزگاركراوەی كوردستان، دەبێتە هەرێمێكی دانپێداندراو لەسەر ئاستی 
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هەیە،  دیكە  قۆناغێكی  قۆناغەشدا،  ئەو  تەك  لە  دونیادا،  و  عێراق 
ئەویش قۆناغی داعشە. 

و  مووسڵ  ئەوەی  دوای  بەتایبەتی  ناوچەكەوە،  دێتە  داعش  كاتێك 
هەرێمی  سەر  هێرشدەكاتە  و  دەگرێت  عێراق  دیكەی  شارێكی  چەند 
كوردستانیش، ئەویش قۆناغێكی زۆر جیاوازە، كە كاریگەری لەسەر 
سیاسەت و تێڕوانین و بااڵنسی هێز لە ناوچەكە و بەتایبەتی عێراق و 
سووریادا هەبوو، ئەوەبوو سوپای عێراق شكستیخوارد، كەچی پێشمەرگە 
توانی بە زەبری هێز و قوربانیدان لە قۆناغێكی دیكەدا دەستبەسەر 
چەندین ناوچەی دیكەی داگیركراوی كوردستاندا بگرێتەوە، ئەگینا ئەو 
ناوچانەش هاوشێوەی مووسڵ دەكەوتنە ژێردەستی چەتەكانی داعش. 
لە قۆناغی پێش راپەڕین و دوای راپەڕین و سەردەمی داعشدا، كورد 
بڕێژێت،  پێناوی خاكدا خوێن  لە  و  بكات  بەرگری  كراوە  بۆی  تەنیا 
بەاڵم لە قۆناغی دوای داعشدا، كە مەبەست لە ئێستایە، ئیدی كورد 
وەك پێویستییەك و مافێكی رەوای گەلێكی ستەملێكراو، ریفراندۆم 
ئەنجامدەدات، واتە لە قۆناغی خوێنەوە بۆ قۆناغی ریفراندۆم، ئەوە 
گۆڕانكارییەكی گەورەیە لە سیاسەتی كورددا هاتووەتە گۆڕێ، ئەگەر 
جاران لە رێگەی رشتنی خوێنەوە، گەلی كورد داوای مافەكانی كردبێت، 
بەپێچەوانەوە ئێستا لە رێگەی نموونەیەكی دیموكراسییەوە داوای ئەو 
مافەی خۆی دەكات، واتە سەربەخۆیی، بۆیە قۆناغی ریفراندۆم زۆر 
دیكە،  هەنگاوێكی  یانی  دیكە،  خاڵێكی  وەك  دەكرێ  لێرەدا  گرنگە، 
سەیری بكەین، راستە رژانی خوێن زۆر گرنگ بوو، بەاڵم ریفراندۆمیش 
و  پێشمەرگە  كە  گەشانەیە  خوێنە  ئەو  رژانی  ئامانجی  تەواوكەری 

جەماوەری كوردستان لە پێناو ئازادی و سەربەخۆییدا رشتیان.
كەوایە گرنگە وەك رێزگرتن لە خوێنی گەلی كورد، بەشدارێكی كاریگەری 
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ریفراندۆم بین، چونكە دەرفەتی ریفراندۆم لە رێگەی رژانی خوێنەوە 
بەدیهاتووە، هەر كەمتەرخەمییەكیش لە ئاستیدا، كەمتەرخەمییە لە 
خوێنی رژاوی گەلی كوردستان، ئەوانەی خوێنی خۆیان بەخشی، بۆ 
ئامانجێكی دیاریكراو بوو، ئامانجی ریفراندۆمیش هەمان ئەو ئامانجەیە 

كە ئێمە لە پێناویدا خوێنمان رشت.
رۆژنامەی خەبات، 2017/7/5
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ریفراندۆم چیدیكەشە
وێڕای  كوردستان،  گەلی  و  خاك  دابەشكردنی  لە  ساڵ  سەد  دوای 
هەزاران شەهید و برینداربوونی هەزارانی دیكە، ئەنفال و كیمیاباران و 
جینۆساید و كاوڵكردنی هەزاران گوند و ناوچەی كوردستان، هەروەها 
چەندان كردەوەی پیالنگێڕی و دژایەتیكردنی بزووتنەوەی رزگاریخوازی 
گەلی كوردستان، بەڵێ دوای ئەو هەموو رووداو و كارەساتە مرۆیی و 
ستەمكارییەی دژ بە كورد وەك پڕۆژەیەك ئەنجامدراون، بەاڵم هێشتا 
پاراستووە،  خۆی  شوناسی  نەتەوەیەك  وەك  واتە  وەكخۆی،  كورد 
بەڵێ  نایەت،  ژێر گوشاردا كۆتایی  لە  نەتەوەیەك  مانایەی هیچ  بەو 
مانەوەی شوناسی  و  ئەزموونی خۆپارێزی  نەهات،  كۆتایی  كوردیش 
قۆناغێكدا  لە  نەتەوەكان  دەكرێ  گوت،  دونیای  بە  كورد،  نەتەوەیی 
بێدەنگ بن و نەتوانن مافەكانیان بەدەستبهێنن، بەاڵم هیچ كات ئەوە 
ئێستای  نموونەی  نایەت،  نەتەوەیە  ئەو  شوناسی  كۆتایی  مانای  بە 
گەلی كوردستان لە دونیایەكی ئاڵۆزیی ناوچەیی و جیهانیدا، وێنایەكی 
مافە  بەدەستهێنانەوەی  داوای  جورئەتەوە  بەوپەڕی  كورد  گەورەیە 
زەوتكراوەكانی دەكات، بەاڵم ئەمجارە لە رێگەی چەك نییە، ئەگەرچی 
چەكیشی هەیە، بەاڵم ئیدی كوردیش دەزانێت مەرج نییە هەموو كات، 
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كورد  بگەڕێندرێنەوە،  بۆ خاوەنەكانیان  رێگەی چەكەوە  لە  مافەكان 
چەكی بەكارهێنا بۆ ئەوەی ئەمڕۆ لە رێگەی ئاشتی و دیموكراسییەوە 
داوای مافەكانی بكات، سەركردایەتی كورد لە ئێستا دەتوانێت لە رێگەی 
چەكەوە، بێ هیچ گەڕانەوەیەك بۆ رەئی خەڵكی كوردستان و واڵتانی 
ناوچەكە، دەوڵەت دروستبكات، چونكە ئەو زەمەنە بەسەرچووە، كورد 
بچەوسێندرێتەوە و هەموو واڵتانی ناوچەكەش لەو راستییە گەیشتن كە 
لەم قۆناغەدا كوردیش ئەو هێزە مرۆیی و چەكدارییەیە، ئەگەر بیەوێت 
دەتوانێت ئاڵۆزیی گەورە لە ناوچەكە دروستبكات، بەاڵم كە نایكات، 
یاسایی  رێگەی  چەكدا،  هەبوونی  تەك  لە  بەڵكو  نییە،  ترس  مانای 
بەدەستبهێنێتەوە،  مافەكانی  ئەوەی  بۆ  هەڵبژاردووە  ئاشتییانەی  و 

ئەویش لەم قۆناغەدا ریفراندۆمە.
بیانەوێت  هێزەكان  دووبارە  ئەگەر  ریفراندۆمیش،  دوای  قۆناغی  لە 
كورد پەراوێزبخەنەوە، كوردیش زمانی چەك دەزانێت، هەر هیچ نەبێت 
ئەوكات  و  دروستبكات  ناوچەكە  بۆ  سەرئێشە  گەورەترین  دەتوانێ 
هەقی خۆشیەتی، ئاخر مەعقول نییە، گەلی وا هەیە، چارەگی كورد 
نابێت و دەوڵەتیشی هەیە! واڵتی وا هەیە، تەنانەت هێندەی پارێزگەی 
سلێمانیش نابێت، كەچی دانیپێدرانراوە! بەاڵم كورد مێژوو و زمان و 
ئابووری و خاك و هێزی خۆشی هەیە، نەتەوەیەكی نزیك لە پەنجا 
ملیۆنییە، كەچی سەربەخۆیی پێ رەوا نابینن، ئیدی پێویستە كوردیش 
لە  رووداوانەی  ئەو  بەوپێیەی  نەترسێت،  لە هیچ  تازەكە  هێزە  وەك 
رابردوودا دژی كورد ئەنجامدراون، لە قۆناغێكدا بوونە كە كورد چەكی 
باشی نەبووە، حكوومەت و سەرۆكی نەبووە، بەاڵم ئێستا هەم چەك 

و هەمیش حكوومەت و سەرۆكیشی هەن.
لەمەودوا  كوردیش  بزانن  ناوچەكە  هێزەكانی  دەبێ  ئیدی  كەوایە   
هەڵەبجە  ستەمكاریی  پڕۆژەی  ئاسانی  بە  نییە  جاران  كوردەی  ئەو 
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بەغدا  سەرۆكوەزیرانەكەی  ئەگەر  تاقیبكەنەوە،  بەسەر  ئەنفالی  و 
بفەرمووێت،  با  كوردستان،  بێتە  هەولێر،  مۆڵەتی  بەبێ  دەتوانێت 
بزانین چۆن پێشمەرگەیەك، چۆن ئاسایشێكی كورد، رێگەی بەغدای 
پێ نیشاندەداتەوە، هەڵبەت ئەم قسەیە تەحەدا نییە، بەڵكو واقیعی 

ئێستای كوردە كە ئەویش هەیە و دەبێ زیاتریش بێت.
ئێستا زۆر قسە لەبارەی ریفراندۆمەوە دەكرێت، زۆربەی بەالی ئەوەدا 
راستە  بگەیەنن،  سەربەخۆیی  ریفراندۆمی  پەیامی  وەكخۆی  نەچووە 
بۆ سەربەخۆییە، بەاڵم هەر خودی پەیامەكە بۆ دوای سەربەخۆییش 
گرنگێتی سیاسی خۆی هەیە، بەو مانایەی ئیدی كورد توانی لە رێگەی 

ریفراندۆمەوە ئیرادەی خۆی بسەپێنێت بەسەر ویستی ناوچەكە.
ریفراندۆم چیدیكەشە، ریفراندۆم پەیامی گەلێكە دەیەوێ چیتر بێدەنگ 
نەبێت، گەلێك چیتر متمانەی بە ناوچەكە نەماوە و دەخوازێت خۆی 
خۆی بێت، وێڕای هەموو ئەوانە بڕیاری ئەنجامدانی ریفراندۆم زەنگێك 
بوو، گوێی ناوچەكەی بەئاگا هێنایەوە كە هێزێكی تازە بە رێگەوەیە!

رۆژنامەی خەبات، 2017/9/7
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بۆچی كوردستان ریفراندۆم ئەنجامدەدات؟
ئەنجامدانی  بڕیاری  كوردستان،  سیاسیی  سەركردایەتیی  لەوەتەی 
ریفراندۆمی داوە، زۆرێك لە سیاسییە عێراقییەكان، بەشێوەی هەڕەشە 
هەڵوێستییان  ساختەدا،  ئامۆژگاریی  بەرگی  لە  هەندێكجاریش  و 
دەربڕیوە، كە نابێ كورد ریفراندۆم ئەنجامبدات و ئێمە برای یەكین 
گرنگی  بەشێكی  كوردیش  و  عێراقییەكانە  هەموو  هی  عێراقیش  و 
پێكهاتەی عێراقن و جیابوونەوەی كوردستانیش زیان بە یەكپارچەیی 
خاكی عێراق دەگەیەنێت. ئەمجۆرە دەستەواژانە و چەندانی دیكەش 

دەبیستین.
عێراق، هیچ كات عێراقی كورد نەبووە، بەڵكوو سەرئێشە و هۆكاری 
بەهەشتە  ئەو  بووە،  كوردستان  گەالنی  چەوساندنەوەی  و  ئازاردان 
نەبووە كە سیاسییە مەزهەبییەكانی عێراق باسی دەكەن، مادام عێراق 
نەیتوانی گەلی كورد وەك نەتەوەیەكی جیاواز لە عێراقدا قبووڵ بكات، 
كورد چیتر ناتوانێت لەو جۆرە عێراقە دروستكراوەدا بمێنێتەوە! خۆ 
ئەگەر عێراق بەڕاستی عێراقی سەرجەم پێكهاتەكان بووایە و هەمووان 
جیابوونەوەی  داوای  كوردیش  ئێستا  دابینكرایە،  مافیان  یەك  وەك 
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نەدەكرد. بەاڵم ئەو عێراقەی سیاسییە عێراقییەكان بانگەشەی ئەوەی 
بۆ دەكەن، گوایە هی سەرجەم پێكهاتەكانە، هیچ كات هی كورد نەبووە 
و تەنانەت هی پێكهاتە غەیرە كوردەكانیش نەبووە، كە كەوتوونەتە 
ریفراندۆمیش  ئەنجامدانی  كوردستاندا،  لە  ژیانكردن  بازنەی  ناو 
دەوڵەت،  وەك  عێراق  لێكترازانی  و  تێكدان  بۆ  نییە  بانگەشەكردن 
نەخێر هەرێم دەیەوێت ئەو دەستەواژەیەی هەرێمبوونە، بگۆڕێت بەو 
دەستەواژەیەی كە شایستەی نەتەوەیەكی چل ملیۆنی بێت، ئەویش 

دەوڵەتی كوردستانە. 
قۆناغدا  زۆر  لە  كورد  بەاڵم  نەبووە،  كورد  ئێمەی  هی  عێراق  راستە 
بەرگری لە عێراق كردووە و هەوڵی سیاسی و سەربازی زۆریداوە بۆ 
ئەوەی عێراق بەخۆیدا بچێتەوە و ببێتە عێراقی سەرجەم پێكهاتەكان، 
لە چوارچێوەی دەوڵەتێكی دیموكراسی و مەدەنیدا، بەجۆرێك سەرجەم 
هاوواڵتییانی مافیان تێیدا یەكسان و پارێزراو بێت، بەاڵم دیسانەوە 
كورد بێ ئومێدكرا و تەنانەت لە شەڕی تیرۆریستانی داعشدا، عێراق 
لە كاتێكدا سوپاكەی لەبەردەم هێرشی داعش دەشكا، ئامادە نەبوو، 
خەمی  مادام  بنێرێت،  پێشمەرگە  بۆ  فیشەك  پاكەتێك  تەنانەت 
یەكپارچەیی عێراقییانە! بۆچی هاوكاری پێشمەرگەیان نەكرد كە ئەو 

بەشە گرنگەی عێراق لە مەترسی بپارێزێت؟! 
بەپێچەوانەوە حەزیان دەكرد هەرێمی كوردستان بكەوێتە ژێردەستی 
داعش تا چەپڵە بۆ كورد بكوتن و شكستی خۆیان بشارنەوە. بەاڵم 
هاوكێشەكە وا دەرنەچوو، پێشمەرگە سنووری زەوتكراوی كوردستانی 
بە گوشاری  زەوتكرابوون،  كورد  لە  ناوچانەشی  ئەو  و  كرد  فراوانتر 
یانی  ئەمەش  خۆی،  كورد  باوەشی  گەڕاندیەوە  خوێن  بە  و  چەك 

ئیرادەی گەلێك كە چیتر بێدەنگ نابێت.
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سكۆتلەندییەكانی  مافی  كە  بەریتانیا،  هاوشێوەی  عێراقیش  ئەگەر 
داوە، ئەویش مافی كوردی بدایە و بەڕاستی عێراقی هەمووان بایە، 
من دڵنیام ئێستا كوردیش داوای جیابوونەوەی لە عێراقدا نەدەكرد، 
تەنانەت ئەگەر ریفراندۆمیش بكرایە، ئەوا دووچاری شكستێكی گەورە 
دەبوو! وەك ئەوەی لە سكۆتلەندا روویدا و هاوواڵتییان مانەوەیان لەگەڵ 
بەریتانیادا هەڵبژارد، چونكە بەڕاستی بەریتانیا هی هەمووانە، بەاڵم 
تەنگەتاوبوونی عێراق بە ریفراندۆم، نیشانەی ئەوەیە زۆرباش دەزانێ 
سیاسییەكانی عێراق لە ماوەی سەد ساڵی رابردوودا، بەتایبەتی لە 
دوای رووخانی رژێمەكەی سەددامدا، هیچی باشیان بۆ كورد نەكردووە 

تا بە هۆیەوە مانەوە لە تەك عێراقدا هەڵبژێرێت. 
بەریتانی  هەموو  مەزن هی  بەریتانیای  وەكچۆن  عێراق  ئەگەر  بەڵێ، 
و  كلد  و  توركمان  و  كورد  و  عەرەب  هی  ئەویش  سكۆتییەكانە،  و 
نەدەكرد،  ریفراندۆممان  باسی  ئێمەش  ئێستا  بوایە،  ئاشوورییەكان 
لەناو  و  بووە  عەرەب  نەتەوەی  هی  تەنیا  عێراقە  ئەو  چونكە  بەاڵم 
عەرەبیشدا هی مەزهەبێكی دیاریكراو بووە، لە كاتی سەددام حوسێن 
هی سوننە و ئێستاش هی شیعەكان و جێگەی هیچ پێكەوەژیانێكی 
نەتەوەیی و مەزهەبی و كۆمەاڵیەتییانەی تێدا نابێتەوە، لەبەر ئەوەیە 

كورد بە دەنگی بەرز جیابوونەوە لە عێراقدا هەڵدەبژێرێت.
رۆژنامەی خەبات، 2017/9/10
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گەلی   كوردستان بەغدای   تاقیكردووەتەوە                    
پێكهاتەیەكی   راستەقینەی   وەك  سیاسییەكانی   بەغدا  كاتێك  هیچ 
 عێراقی،   سەیری   گەلی   كوردستانییان نەكردووە و لە ئەجێندای   سیاسی  
 و فیكرییاندا   كورد ئەنتی   عێراقە،   واتە دژە عێراق،   ئەگەر كورد هەزاران 
زۆربەی   هەتا  بكات،   لە الی   تاكی   سیاسی   و  بەغدا  لەگەڵ  چاكەش 
 تاكەكانی دیكەی   كۆمەڵگەی   عێراقی   عەرەبیش،   كورد هێشتا وەك دژە 
عێراقی دەبیندرێت و  ئەم تێڕوانینەش پەرەی سەندووە و كاریگەری  
باری   سایكۆلۆژی   شەقامی   عێراقی   دروستكردووە،   قووڵیشی   لەسەر 
بەوەی   كورد دژی   یەكپارچەیی   خاك و نەتەوەی   عەرەبن لە عێراقدا.                                                                   

سیاسییەكانی   بەغداش هەمیشە مافیان بە خۆیانداوە كە ستەمكاری 
 و پێشێلكاری   بەرانبەر ماف و خواستەكانی   گەلی   كورد ئه نجامبده ن،  
 لە كاتێكدا هێزە شیعە و سوننەكانی   عێراق، بەردەوام لە ملمالنێیەكی  
 سەختدان لە دژی یەكتری،  كەچی كاتێك پرسەكان دێنە سەر مەسەلەی  
 كورد،   ئیدی   ئاشت دەبنەوە و دژایەتی   كورد دەكەنە بەرنامە و پڕۆژەی 
رادەكێشن،   تا  بۆ خۆیان  عێراقی  عەرەبی  بەمە شەقامی  و  سیاسی 
دژایەتی   بەرنامە  و سیاسییانەی   عێراق،   بە  هێز  ئاستی   ئەوەی   ئەو 
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پڕۆسەكانی   لە  متمانەی   شەقام  تا  راگەیاندووە،  كورد  بۆ   خۆیان 
 دەنگدان مسۆگەر بكەن،   بەو مانایەی   سیاسی   و حیزبە شۆڤێنیستە 
عێراقییەكان، كارتی   دژایەتیكردنی   كوردستان   بۆ كۆكردنەوەی   دەنگ 
بەكاردەهێنن و بە كردەوەش سەلماوە ئەو هێزانە براوەی   هەڵبژاردن 
و  ماف  دژایەتیكردنی  بە  سۆزی   جەماوەرییان  و  هەست  دەبن،   كە 
خواستی گەلی كورد جواڵندووە،   كە ئەمە خاڵی   نێگەتیڤە لە پەیوەست 
بە پێكەوەژیانی   كورد و عەرەب لە چوارچێوەی   دەوڵەتێكی   مەدەنی  
 و دیموكراسییدا كە ئێستا هەندێك لە سیاسیی عێراقی بانگەشەی بۆ 

دەكەن.                                                                           
بە  رۆیشتن،   بەاڵم  و  هاتن  بەغدا  لە  سیاسی   و سەرۆك  زۆر   راستە 
كردەوە و ئەوەی   دەبیندرێت،   هیچیان جیاوازییەكی   ئەوتۆیان لەگەڵ  
لە  هات   جگە  كورد،   سەددام  بە  پەیوەست  لە  نەبووە   یەكتریدا 
ستەمكاری  و كۆمەڵكوژكردنی   گەالنی   كوردستان،   هیچی   دیكەی   نەكرد،  
 لە دوای   سەددامیش، عەالوی دێت و   ئەویش هیچی   بۆ كورد نەكرد،  
دژایەتی   راستەوخۆی   خواستی   كوردی   كرد،   سەرئەنجام   جەعفەریش 
و لەژێر گوشاری   كورد، جەعفەری   الدرا،   پاشان مالیكی   هات،   ئەویش 
لە قۆناغی   دوای   سەددام   خراپترین دەموچاوی   سیاسیی   عێراقییە لە 
پەیوەست بە دژایەتیكردنی   كورد،   تەنانەت مووچە و بودجە و بژێوی  
هەوڵی   لەوەی،   چەندینجار  جگە   خەڵكی   كوردستانیشی   بڕی،   ئەمە 

 لەشكركێشیدا بۆ سەر كوردستان،   بەاڵم نەیتوانی.                                                                                    
كوردستاندا،   زیانی   لە  هەر  پیاوە،   نەك  سیاسەتی   ئەو    سەرئەنجام 
هۆی   سیاسەتی   هەڵەی   زیانی   گەورەشی   عێراقییەكاندا،   بە   بگرە 
دواجاریش  و  قۆناغێكی   مەترسیدارەوە  چوونە   مالیكی،   ملمالنێكان 
داعشی   لێكەوتەوە.   راستە داعش پێشتریش هەبوو،   بەاڵم سیاسەتی  
بەمجۆرە  لەوەی   داعش   هەڵەی   مالیكی،   هۆكاری   سەرەكی   بوو، 
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عەرەبییە  نیوەی   خاكە  ئاسانی   دەستبەسەر  بە  و  بكات  گەشە 
سەر  بۆ  هۆی   هێرشی   داعش  بە  بگرێت،   سەرئەنجام  عێراقییەكەدا 
هەرێمی كوردستان و هاتنەدەستی   پێشمەرگە و پاشانیش دروسبوونی  
 هاوپەیمانی   نێودەوڵەتیی   دژی   داعش،   پێشڕەوییەكانی   داعش وەستان،  
 لەكاتێكدا نووری مالیكی   نیوەی   خاكی   عێراقی   رادەستی   داعش كرد 
و ناڕەزاییەكانیش زیادییان كرد،   ئیدی   ئەمەریكا بە ناچاری   مالیكی  
كوردیش  و  عێراقییەكان  عەبادی   دەگۆڕێت،   كە سەرەتا   بە حەیدەر 
ئومێدییان وابوو عەبادی   سیاسەتە هەڵەكانی   مالیكی   چاك بكاتەوە،  
درێژەپێدەری   دەرنەچوو،   ئەویش  وا  ئەرزی   واقیعدا  لەسەر   بەاڵم 
 هەمان سیاسەتی   هەڵەی   مالیكی   بوو،   سەرئەنجام كورد لە سیاسەت 
ئەوەی   بڕیاریدا  نائومێدبوو،   تا  و  بێتاقەت  بەڵێنەكانی   عەبادیش  و 
ریفراندۆم بۆ جیابوونەوە لە عێراق ئەنجامبدات،   چونكە هیچ ئومێدێك 
بە بەغدا نەما و كورد گەیشتووەتە ئەو باوەڕەی ئیدی بەغدا بە كەڵكی 

پێكەوەژیان نەماوە .                                                                                                                            
كردووە  زیادییان  نزیكبووەتەوە،   گوشارەكانیش  ریفراندۆم  كە  ئێستا 
لە  ریفراندۆم  رایگەیاندووە  سەركردایەتیی   سیاسیی   كوردستانیش  و 
عێراق  بەڵگەی   ئەوەی   كە  بە  ئەنجامدەدرێت،   ئەمەش  وادەی   خۆیدا 
چیتر ناتوانێت خەونی   كورد بەدیبهێنێت لە پەیوەست بە پێكەوەژیان 
و هاوبەشی   راستەقینەی   سیاسی   و كۆمەاڵیەتی،   كەوایە جیابوونەوەی  
كۆمەاڵیەتییە،   چارەسەری   سیاسی   و  باشترین  قۆناغەدا  لەم   كورد 
دووچاری   گەلی   كورد  دیسانەوە  ریفراندۆم  لە   پاشگەزبوونەوەش 
بەڕاستی   عێراق  لە كاتێكدا  لەگەڵ عێراقدا دەكاتەوە،    كێشەی   دیكە 
ناتوانێت ئەو عێراقە بێت كە تەواوی   پێكهاتەكانی   بگرێتەخۆی   و بە 
ئاشتەوایی   دەرفەتی   یەكسان بۆ تاكەكان دەستەبەر بكات،   بەتایبەتی  
لەبەردەم هەڕەشەی   دەروونی   و سیاسی   و   گەلی   كورد كە هەمیشە 
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سەربازی   عێراق دایە.                                                                     
 كوردیش وەك نەتەوەیەك پێویستی   بە كیانی   سیاسی   و كۆمەاڵیەتی  
 تایبەت بە خۆی   هەیە،  لەبەر ئەوەی گەلی   كوردستان لە سەد ساڵی  
و سیاسییەكانی   تاقیكردووەتەوە،   جگە  ئێستاشدا،   بەغدا  و   رابردوو 
لە ستەم و ماڵوێرانی نەبێت،   هیچی   دیكەی   لێیان چنگ نەكەوتووە،  
قبووڵكردنی   سیاسەتی   و  بەغدا،   درێژەدان  تەك  لە  مانەوە   كەوایە 
 ستەمكارانەی   بەغدایە بەرانبەر گەلی   كوردستان،   بۆ ئەوەی   ستەمیش 
رەتكاتەوە،   پێویستی   بە هەڵوێستی   رەتكردنەوەی   ستەمكاری هەیە لە 

رێگەی   ریفراندۆم و دواییش ده وڵه تی كوردستان.
رۆژنامەی خەبات، 2017/9/13 
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دەوڵەت بە دیموكراسییەت دروست دەبێت؟
لە عێراقی خوێناویدا دیموكراسییەت تەنێ دەستەواژەیەكی گاڵتەجاڕانەیە 
و زۆربەی جارەكانیش سیاسییە مشەخۆرە مەزهەبییەكانی بەغدا بۆ 

چەواشەكردنی خەڵكە چەواشەكراوەكە بەكاری دەهێنن. 
رەگەزپەرستی،  و  خێڵ  عەقڵی  و  مەزهەب  كە  عێراقێكدا  لە  سەیرە 
كەچی  گرتووەتەوە،  مەدەنییان  و  مرۆیی  بەهایەكی  هەموو  جێگەی 
هێشتا خەڵكانێك هەن، بێ شەرمانە باسی دیموكراسییەت و یاسا لە 

عێراقدا دەكەن! 
یاسا و بەتایبەتی دیموكراسییەت لە عێراقدا نەك هەر نین، ئەوەی 
باسیشیان بكات، رێك پێویستی بە بەخۆداچوونەوەی تێگەیشتن لە 
خود هەیە، لە عێراقێكدا كە عەقڵی خێڵ و سۆزی مەزهەب و خورافاتی 
فاشیلەكانیشی،  و سیاسییە  مێشكی خەڵكیان شۆردووەتەوە  دینی، 
جگە لە چەواشەكردن و بە گاڵتەجاڕبینینی ماف و ئیرادە و شكۆی 
خەڵك، بە هیچ شێوەیەك بیر لە خەڵك و كۆمەڵگە ناكەنەوە، عێراقێك 
كە گوایە واڵتێكی خاوەن سەروەرییە، گوایە دیموكراسییە و یاسای 
تێدا  تراتێنی  هەیە،  دەوڵەت  هەرچی  هێزی  كەچی  سەروەرە،  تێدا 
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دەكەن و داعش بە ئارەزووی خۆی خاك و خەڵكی عێراقی دەگرێت و 
كاولكاری تێدا دەكات. 

عێراق لە ئاست چەند چەتەیەكی داعش دایبییەكەی پڕكرد، كەچی 
بفرۆشێتەوە،  كورددا  بەسەر  دەوڵەتبوون  سەروەری  سۆزی  دەیەوێ 
چش لەو دەوڵەتەی كە زووزوو خۆی پیس دەكات! نازانم سیاسییە 
دەبەنگ و مشەخۆرەكانی بەغدا، چۆن لە روویان دێت باسی دەوڵەت 
دەكەن!  عێراق  سەروەری  باسی  رووێكەوە   چ  بە  تێناگەم  بكەن، 
نازانم شانازی بە كوێی عێراقی دروستكراوەوە دەكەن! باسكردن لە 
سەروەری عێراق، رێك قەشمەری كردنە بە خودی عێراق، چونكە هیچ 
كات عێراق سەروەری خۆی نەبووە تا ئێستا باسی بكەین، لەوەتەی 
هەیە داردەستی واڵتانی دیكە بووە، چونكە بە سرووشتی خۆی دروست 
نەبووە، بەڵكو دەستكردی دەرەكییە بۆ ئامانج و بەرژەوەندی چەند 
واڵتێكی زلهێزی پارەپەرست، واتە خۆی نەبووە، سەردەمێك بەریتانیا 
بەشێكی  ئێستاش  هەبووە،  تێدا  دەسەاڵتییان  رووسیا،  ماوەیەك  و 
پاشكۆی تاران و بەشێكی دیكەشی دەسكەالی دەستی ئەمەریكایە، 

ئیتر كام عێراق!؟
و  گاڵتەجاڕییەكە  یاسا،  یان  دیموكراسییەت،  لە  باسكردن  جارێ 
دیموكراسییەت  ئەگەر  بخوێندرێت،  قوتابخانە  وانەكانی  لە  دەكرێ 
وەك  خۆی  دیموكراسییەت  لە  چش  بێت،  بەغدا  قەشمەریاتەی  ئەو 
سیستەم، دیموكراسییەت ئازادییە، بەاڵم تۆ وەرە لە بەغدا رەخنەیەك 
لە سیستانی بگرە، بە ریش دەخرێیت بە دارەوە، ئازادی ئەوەیە كە 
دروستكرد  مەفرەزەی  دەیان  سەدر،  وەك  دەستڕۆیشتووی  پیاوێكی 
بۆ گیانی ئیمۆكان، تەنێ لەبەر ئەوەی ستایلی قژ و پۆشینی جلیان 
جیاواز بوو! دەك ئەو ئازادییەم بە قوڕ گرت كە عامری لەژێر كەوای 

حەشدەوە پێشكەشی كۆمەڵگەی دەكات.
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ئاڵوگۆڕی دەسەاڵتە،  و  قبووڵكردن  یەكتر  دیموكراسییەت كولتووری 
بەاڵم عێراق خاوەنی هەموو شت بێت، خاوەنی كولتووری قبووڵكردنی 
هێشتا  و چوار سەد ساڵیش،  هەزار  نزیكەی  دوای  و  نییە  بەرانبەر 
خاكی  نێو  لە  كە  دەڕوات،  لەبەر  خوێنی  عێراقییەكان  جەستەی 
عێراقدا ئیمامی حوسێن كوژراوە، بەمەش ملمالنێی شیعە و سوننە، تا 
ئاستی بە كولتووركردنی خوێنڕشتن هەنگاوی ترسناكی هاویشتووە، 
دەیەوێ  كورد  كاتێكیش  دەكەن،  دیموكراسییەت  بانگەشەی  كەچی 
یەكێك لە خاڵەكانی دیموكراسییەت جێبەجێبكات، هەزاران هەڕەشەی 
لێدەكەن، ئەگەر دیموكراسییەت ئەوەی بەغدا بێت، سەد خۆزگە بە 

دیموكراسییەتەكەی هیتلەر و سۆشیالیستەكەی بەشار ئەسەد! 
دیموكراسییەت یانی یاسا، بەاڵم لەم عێراقەدا هەرچی شتێك هەیە، 
بەدەر لە یاسا دەچن بەڕێوە، كێ حەشدی شەعبی كە میلیشیایەكی 
چەكدارییە دروستكرد؟ سیستانی و دواییش لە ترسی ئەو، پەرلەمانی 
عێراق یاسای بۆ دەركرد، كەوایە هەر خۆی پەرلەمان نایاسایی كردووە، 
چونكە حەشدی شەعبی میلیشیای مەزهەبییە و بۆ دژایەتی كورد و 
داعش،  بیانووی شەڕكردن دژی  لەژێر  دروستكراوە  سوننەی عەرەب 
بەاڵم خۆ دەكرا ئەو ئیمكانیاتە بدرێتە سوپا، نەك سوپا لەناو سوپا 
بوارەكانی  كۆی  لە  كەچی  شەعبی،  حەشدی  ئەمە  بكرێت،  دروست 
دیموكراسییەتدا  لەگەڵ  كە  كارێك  هەرچی  هەیە،  نایاسایی  دیكەدا 

ناگونجێت، لەو بەغدایە دەیبینیت.
دامەزراوەكانی  كۆی  بەاڵم  دامەزراوەیی،  یانی  دیموكراسییەت  ئاخر 
عێراق لەژێر فەرمانی مەرجەعی ئایینیدان، ئەگەر سیستانی بیەوێت، 
هەر ئێستا دامەزراوەكان هەڵدەوەشنێتەوە، ئەوكات كەس جورئەتی 
قسە و رەخنە و بۆچوونی جیاوازی نییە، چونكە مەرجەعی شیعەكان لە 
سەرووی كۆی دامەزراوەكانی عێراقدایە، چش لەو عێراقی دامەزراوەییە. 
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هەڵبەت دیموكراسییەت بنەمای زۆری هەن، بەاڵم لەو عێراقەدا هیچ 
دروشمی  و  قسە  لە  جگە  نییە،  ئامادە  تێدا  بنەماكانی  لە  یەكێك 
دیماگۆگییانە نەبێت كە پێچەوانەی رۆحی دیموكراسییەتن، بەگشتی 
ئەوەی باوەڕی بە دیموكراسییەتی عێراق هەبێت، بە سادەیی لە دۆخەكە 
دەڕوانێت و زیاتر وەك خۆشباوەڕ دەناسرێت، تا شتی دیكە، چونكە 
هیچ كۆدێكی دیموكراسییەت لێرە، واتە لە عێراقدا بەدی ناكرێت، تا 

بڵێین ئەمەیە دیموكراسییەتی عێراقی دوای سەددام حوسێن.
ئێستا كوردستان لە قۆناغی ئەنجامدانی ریفراندۆمی سەربەخۆیی دایە، 
هەڕەشەكان و گوشارە دیپلۆماسی و سیاسی و دۆستایەتییەكانیش چ 
لەسەر ئاستی عێراقی، یان دەرەوەی عێراق زیادبوونە بۆ دواخستنی 
گوشارەكان  لە  یەكێك  هیچ  چركەساتە  ئەم  تا  بەاڵم  ریفراندۆم، 
نەیانتوانیوە خواستی ئەنجامدانی ریفراندۆم لە كوردستان زەوت بكات، 
پێشبینی دەكرێ لە ئێستاوە گوشارەكان و هەڕەشەكانیش زیاتر بن، 
كوردستان  هەرێمی  جیدێتیی  مانای  هەڕەشەكان  سەرئەنجام  بەاڵم 
دەگەیەنێت لە دیاریكردنی چارەنووسی خۆی كە سەربەخۆییە، چونكە 
ئەگەر هەرێم بیەوێت بە ئاشتی یان دیموكراسی مافەكانی لە عێراق 
وەربگرێت، ئەوا خەیاڵی خاوە! چونكە عێراق بڕیاریداوە گوێ بۆ كورد 
نەگرێ و ئەگەر كوردیش بیەوێت لە رێگەی دیموكراسییەت و یاساوە 
ناتوانێت،  ئەوا  بكات،  دروست  دەوڵەت  یان  جیابێتەوە،  عێراق  لە 
چونكی باسكردن لە دیموكراسییەت لەگەڵ سیاسییە خێڵەكییەكانی 
بەغدا، لێدانی شمشماڵە بەناوی دیموكراسییەتەوە، واتە تۆ رۆژانە بڵێ 
ئێمە لە رێگەی رەگەزەكانی دیموكراسییەتەوە دەوڵەت دروستدەكەین، 

بەغدا تەقەی سەری دێت!
الی  كە  دیموكراسییەت،  شمشماڵی  لێدانی  بە  كورد  كات  هیچ   
سیاسییەكانی بەغدا و تاران قسەی قۆڕە، ئەوا نابێ بە خاوەنی هیچ 
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كیانێك، لەگەڵ بەغدا، جگە لە زمانی توند، هیچی دیكە بایەخی نییە، 
هاوكات دەوڵەت بە تەحەدا و بڕیاری سیاسی دروست دەبێت، نەك 
لێدانی شمشاڵی دیموكراسییەت، تۆ وەك كورد سەدان خاڵ بۆ بەغدا 
ریز بكە، كە كوردیش مافی دیاریكردنی كیانی خۆی هەیە، بەاڵم گوێ 
ناگرێت و گاڵتەی بەو قسەیەت دێت، دەوڵەت بەو عینادییەی ئێستای 
هەرێمی كوردستان دروست دەبێت، ئەگەر ئەو گوتارە توندە نەبوایە، 
بەاڵم  دەبوو،  ئارادا  لە  ریفراندۆم  دواخستنی  ئەگەری  بوو  دەمێك 
كاتێك هەرێم پێداگرییەكی سەرەختانە دەكات، هەر خۆی ئەنجامدانی 
ریفراندۆم یانی نیوە دەوڵەتێك، ئاخر دەوڵەت بەو شێوەیە دروست 
بۆ  گوێی  كەس  كە  دیموكراسییەت،  شمشاڵی  لێدانی  نەك  دەبێت، 

ناگرێت، جگە لە خاوەنەكەی نەبێت.
رۆژنامەی خەبات، 2017/9/14
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ریفراندۆمی كوردستان و دیموكراسییەتی ئەمەریكا و بەریتانیا
زلهێزە  واڵتە  دوو  بەو  ئاستی جیهاندا،  لەسەر  بەریتانیا  و  ئەمەریكا 
دادەندرێن كە شانازیی بە یاسا و دیموكراسییەتی خۆیانەوە دەكەن و 
زۆرترین بانگەشەی رێزگرتنیش لە مافی مرۆڤ و چارەنووسی گەالن 
و بەرگریكردن لەو گەلە چەوساوانە دەكەن، كە بە هەر هۆكارێكەوە 
بێت لە الیەن دەسەاڵتەكانییانەوە دەچەوسێندرێنەوە، چ بە درێژكردنی 
دەستی هاوكاری و پشتگیری مەعنەوی، لە دیاریكردنی چارەنووسی 
ئەو گەالنەی كە دەخوازن لە تەك جیهاندا، ئەوانیش خاوەن كیانی 

خۆیان بن، بە كردەوەش زۆر شتیان كردووە.
بەرانبەر  واڵتە  دوو  ئەو  دیموكراسییەتی  نەنگی  لەسەر  قسەكردن 
هیچ  كوردیش،  زمانی  بە  تەنانەت  و  كوردستان  گەلی  چارەنووسی 
قۆناغە  لەو  نەبێت  هیچ  هەر  نییە!  نەخوێندەواریی  و  شوورەیی 
دوو  ئەو  ئێستای  هەڵوێستی  دەتوانین  كوردستاندا  هەستیارەی 
لەسەر  ئەوەی  هەڵبەت  بكەینەوە،  روون  كورد  گەلی  بۆ  واڵتە 
بەوپێیەی  نهێنی دەگوزەرێت،  بە  شاشەكان روودەدات، نەك ئەوەی 
و  قسە  نەك  دەبێت،  بەرجەستە  واقیعدا  ئەرزی  لە  دیموكراسییەت 
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دروشم و گوتاری سیاسی، دەكرێ ئەو دوو واڵتە بۆ خۆیان دیموكراسی 
بن و هیچ گومانیش لەوەدا نییە كە دیموكراسین، بەاڵم كاتێك ئەوان 
لە پرسێكی وەك دیارییكردنی چارەنووسی گەلی كوردستان الیەنداری 
دەكەن،  ناوچەكە  نادیموكراسی  فاشیلی  و  خێڵەكی  دەسەاڵتگەلێكی 
بەرانبەر  واڵتە  دوو  ئەو  كە  بڵێین،  خۆمان  زمانی  بە  ئێمەش  دەبێ 
ئێمەی كوردی ستەمدیدە، دیموكراسییەتییان نەنگی تێدایە و بە الی 
تاكێكی كوردیشەوە هیچ جیاوازییان لەگەڵ توركیا و ئێران و عێراقدا 
نییە، چونكە ئەوانیش هەر دەڵێن نابێ ریفراندۆم ئەنجامبدرێت، ئاخر 
تاكێكی كورد كە خاك و گەلەكەی دابەشكراوە، بێشك پشتگیری ئەو 
دوو زلهێزەی بەالوە گرنگە و لە كاتێكیشدا كە كورد هاوپەیمانی ئەو 
دوو واڵتەیە، بە تایبەتیش ئەمەریكای زلهێز، بەاڵم هەر كە بە بیانووی 
ریفراندۆم  ئەنجامنەدانی  بەیاننامە داوای  شەڕی داعش بە دەركردنی 

دەكەن، ئەمەش بە پێوەری كوردی و بۆ ئێمە دیموكراسی نین!
 كورد ئیشی بەوە نییە ئەو دوو واڵتە رێز لە گەالنی دونیا دەگرن! 
تاكەكانی  الی  ناگرن،  كورد  گەلی  خواستی  و  ماف  لە  رێز  كاتێك 
نیسبەت  بە  چونكە  هەیە،  نەنگی  دیموكراسیبوونییان  كوردستان 
كە  دەنوێنن،  هەڵوێست  مرۆییەكان  و  یاسایی  مافە  دژی  كوردەوە، 
خۆیان واژۆیان لەسەری كردووە، لە كاتێكدا هەڵوێست و پشتگیری 

ئەوان، زۆر شت لە بەرژەوەندی گەلی كورد یەكالیی دەكاتەوە.
ئەو  و  دیموكراسییەت  گرنگەكانی  رەگەزە  لە  یەكێكە  ریفراندۆم 
رەگەزەش بۆ دەنگ و هەڵبژاردەی زۆرینە دەگەڕێتەوە لە دیارییكردنی 
نوێنەرێك لە پرۆسەی هەڵبژاردندا، یان یەكالییكردنەوەی پرسێك لە 
هەڵوێستوەرگرتن  بۆ  جەماوەرە  دەنگی  ریفراندۆم  واتە  ریفراندۆمدا، 
لە  ئێمە مەسەلەی جیابوونەوەیە  كە هی  دیاریكراو  پرسێكی  لەسەر 
عێراقدا، هەڵبژاردنیش هەڵوێستوەرگرتنە لەسەر پرسێكی گشتییدا. 
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نادەیت،  دیكتاتۆر  و  گەندەڵ  دەسەاڵتێكی  بە  دەنگ  تۆ  كاتێك 
دیموكراسییەت  كە  تۆیە  مرۆیی  هەڵوێستی  مومارەسەكردنی  ئەوە 
دەستەبەری كردووە و كاتێكیش كورد ریفراندۆم بۆ جیابوونەوەی لە 
دەسەاڵتێكی فاشیل و ستەمكار ئەنجامدەدات، رێك مومارەسەكردنی 
ئەو  دژی  هەركە  دیموكراسییەت،  گرنگەكانی  رەگەزە  لە  یەكێكە 
خودی  بەرانبەر  پێشێلكارییە  دەوەستنەوە،  ریفراندۆمییە  مومارەسە 
و  نییە  هەڵبژاردن  تەنیا  دیموكراسییەت  بەوپێیەی  دیموكراسییەت، 
دەیان بنەما و رەگەزی دیكەشی هەن و هەمووانیش پێكەوە كولتووری 
دیموكراسییەت دروست دەكەن، مادام ریفراندۆمیش رەگەزێكی گرنگی 
دیموكراسییەتە و كێشە دروستكردنیش لەبەردەمیدا پێشێلكارییە لە 

بەرانبەر دیموكراسییەت.
سیاسی  تازەی  قۆناغێكی  ناوەتە  پێی  كوردستان  هەرێمی  ئێستا 
كە  دیموكراسییەتەوە،  گرنگەی  رەگەزە  ئەو  رێگەی  لە  دەیەوێت  و 
مەبەست ریفراندۆمە، چارەنووسی خۆی دیاری بكات، لەكاتێكدا دونیا 
و بە تایبەتی هەردوو واڵتی زلهێزی وەك بەریتانیا و ئەمەریكا، شاهێدی 
ئەو كارەسات و جینۆساید و كاولكارییەن كە بەسەر كورددا هاتوون، 
تەنێ لەبەر كوردبوون و بزووتنەوە رزگاریخوازییەكەی، كەچی ئێستا 
ئەو دوو واڵتە دژی ریفراندۆم بەیاننامە دەردەكەن، گوایە كاریگەری 
بەسەر شەڕی داعشدا دەبێت، لە كاتێكدا هەر خۆیان دەڵێن داعش لە 

عێراقدا بەرەو نەمانی یەكجارەكی دەچێت.
بێت،  دیموكراسی  دژە  وەك  ناویان  كوردەوە،  نیسبەت  بە  دەكرێ 
واڵتەكە  سێ  بەرژەوەندی  لە  و  نین  هاوهەڵوێست  ئێمە  بۆ  چونكە 
بڕیار دەدەن، لەكاتێكدا كورد هاوپەیمانی راستەقینەی ئەوانە و ئەم 
وتارەش لە روانگەیەكی كوردییەوە بۆ دیموكراسییەتی ئەو دوو واڵتە 
دەڕوانێت، ئەگینا ئاشكرایە دیموكراسییەت لەسەر ئاستی ناوخۆیاندا لە 
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ترۆپكدایە، واتە بە نیسبەت خۆیانەوە تەواو دیموكراسین، بەاڵم كاتێك 
دژی ریفراندۆمی هەرێم دێنە وەاڵم، ئەوا الی ئێمە دیموكراسی نین، 
چونكە ریفراندۆم رەگەزێكی دیاری دیموكراسییەتە و دیموكراسییەتیش 
دیكە،  ئەوی  خواستی  و  بۆچوون  لە  رێزگرتنە  و  قبووڵكردن  یەكتر 
هەوكات سەروەربوونی یاسایە و دیارییكردنی چارەنووس و رەخساندنی 
ئازادییەكانە بۆ تاك و گەالنی دونیا، كە لێرەدا كورد داوای ئازادی 
دابەشكراو، كەچی  و خەڵك  داگیركراو  مللەتێكی خاك  دەكات وەك 
لە كورد دەكەن، كەواتە  یاساییە  ئەو مافە  داوای دواخستنی  ئەوان 
و  دیموكراسییەت  پێش  خۆیان  بەرژەوەندی  و  دیموكراسییەتن  دژی 

پرەنسیپە یاسایی و مرۆییەكان دەخەن.
هەمیشە  بەاڵم  دەیزانین،  هەمووان  ئێمە  كە  رووەوەی  لەو  ئەمە 
ریفراندۆم  ئەوەی دەربارەی  رووێكی هەیە و دەكرێ  سیاسەت چەند 
لە  ناكرێ  چونكە  نەبن،  وا  هیچیان  دەیزانین،  واڵتان  هەڵوێستی  و 
ئەوە چەند سیاسییەكە  نەخێر  بزانین،  هەموو شت  ئێمە  سیاسەتدا 
كۆی ئەوانە دەزانێت كە روودەدەن و ئەگەری روودانییان هەیە، ئەوەی 
ئێستا مەسعود بارزانی سەرۆكی هەرێمی كوردستان لەبارەی ریفراندۆم 
زانینی  بە  رەنگە  نایزانین،  تۆ  و  من  دەیزانێت،  دەرئەنجامەكانی  و 
چونكە خودی  دەترسین،  یان  دەكەین،  شایی  یان  شتەكان،  هەموو 
گۆڕانكاریی  ئەگەری  و  رووداوە  و  نییە  ئاسایی  پرسێكی  ریفراندۆم 

گەورەی لێدەكرێت.
قسەی  تەنیا  دەیزانێت،  زۆرینە  ئەوەی  نەبێت  گومانت  هیچ  كەوایە 
ناكرێ  و  نەبن  دروست  زانیاری  هیچیان  رەنگە  و  شاشەكانە  سەر 
كۆمەڵگەش هەموو شت بزانێت، ئاخر چۆن دەكرێ ورد و درشتی بڕیار 

و گۆڕانكارییە سیاسییەكان بخرێنە سەر شاشە!
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 ئێ ئەوە لە سیاسەتدا لۆژیكی نییە و ئەگەر هەموو شتەكانیش ئاشكرا 
ئەی  ئای  سی  ئەوەی  دەزانن  ساویلكەییەوە!  باری  دەچێتە  كران، 
دەیزانێت، رەنگە ترەمپیش هەموو وردەكارییەكانی نەزانێت، چونكە 
دروستكردنی  و  نهێنییەكان  دۆزینەوەی  ئیشی  هەواڵگری  دەزگەی 
كە  گەورەكە  پرسە  ئامانجی  بە  نهێنییەكانە  بەكارهێنانی  و  نهێنی 
خودی بەرژەوەندی دەوڵەتەكەیە. كەوایە هەمیشە لە سیاسەتدا دەبێ 
بە دوای شتە نهێنییەكاندا بگەڕێین، ئینجا دیوی ئەودیوی شتەكانی 

دیكەش دەبینین.
رۆژنامەی خەبات، 2017/9/19
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ریفراندۆم لە نێوان بەرگری  و رەتكردنەوەدا
كەچی  دەكەن،  ریفراندۆم  لە  بەرگری  گوایە  دەبینم،  كەس  هەندێك 
ئەوەی من سەرنج دەدەم، بەپێچەوانەوە بەرەی دژە ریفراندۆم زیاتر 
دەكەن! چونكە خاوەن گوتارێكی قەناعەت پێكەر نین، لە بری دیالۆك 
دەكات،  دروست  پەرچەكردار  ئەوەش  بەرانبەر،  سەر  هێرشدەكەنە 
هەموو كات ملمالنێی حیزبی ئاسایی بێت، لە سەروبەندی ریفراندۆمدا 
شەڕە قسە كارێكی باش نییە و بە زیانی خودی پڕۆژەكە دەكەوێتەوە.
هاوكات خەڵكێكی دیكەش بە شێوەیەك دژی ریفراندۆم دەوەستنەوە 
وەك ئەوەی ئەو ریفراندۆمە تەنیا دەنگدان بێت بۆ حیزبێكی دیاریكراو، 
ئەمجۆرە گوتارەش نەیتوانیوە قەناعەت دروستبكات كە بۆچی دژی 
بیریش  ئەوەی  بێ  بردووە  رەتكردنەوە  بۆ  پەنای  تەنیا  ریفراندۆمە، 
لەوە بكاتەوە، كە ئایا دواتر هیچ پەشیمان بوونەوەیەكی تێدا نییە كە 

بەمشێوەیە دژی ریفراندۆمە!
ریفراندۆم پرسێكی نیشتمانییە، بەاڵم ئێمە كێشەی ناوخۆییمان هەیە، 
هەر كە كێشەكان چارەسەر بوون، ئیدی خەڵك بەبێ ئەوەی داوای لێ 
بكەیت، یان زەرووریەتی ریفراندۆمی بۆ روون بكەیتەوە، خۆی بەرەو 



59

كورد له  ئۆكتۆبەری ره شدا ................................................................................... شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

سندوقی دەنگدانی ریفراندۆم دەچێ و جیابوونەوە هەڵدەبژێرێت، بەاڵم 
كاتێك كێشە سیاسییەكان زەق دەبنەوە، ئەوا كاریگەری لەسەر ئەو 

پرسەش دەبێت.
گەمە  لەو  بارزان  ماڵی  پێویستە  گوتوومە  دیكەش  چەندینجاری  من 
ترسناكە ئاگاداربن، كە هەندێك كەس هەن، نایانەوێت تەبایی سیاسی 
دایە،  حیزبەكان  نێوان  ئاژاوەی  لە  نانیان  بەوپێیەی  ئاراوە،  بێتە 
هەڵبەت ئەو جۆرە كەسە ئاژاوەچییانە، لەناو كۆی حیزبەكاندا هەن، 
ئیشی سەرەكی پارتی لەگەڵ حیزبەكانی دیكە، ئەوەیە لەم قۆناغەدا 
كاتی  لە  ئەوانەی  بەتایبەتی  بكات،  ئاشكرا  ئاژاوەچیانە  ئەو  نییەتی 
گفتوگۆی الیەنە سیاسییەكاندا، گوتاری ئاگرین دەدەن، بۆ تێكدانی 

زیاتری رەوشەكە.
دوو  ئەوەی  بری  لە  بكەن،  فیتنەچییە  خەڵكە  ئەو  گوتاری  سەیری 
قسەی خێر بكەن، خەریكی دروستكردنی رەوشێكی سیاسی ئاڵۆزن 
بكەن.  قسە  لۆژیكی  ناتوانن  و  دەكەن  گەورە  زۆر  بچووك  شتی  و 
حیزبەكانیان  هانی  توندانە،  گوتارە  ئەو  خاوەنی  لە  یەكێكیش  هیچ 
نادەن كێشەكانی نێوانیان چارەسەر بكەن، تا ژیانی خەڵك ئاسایی 
بێتەوە، بەپێچەوانەوە كێشەكان قووڵتر دەكەنەوە، ژینگەیەكی وایان 
دروستكردووە كە سەركردەكانیش ناتوانن لەبەر ئەو جنێودەرانە دوو 
قسەی ئاشتیخوازانە بكەن، چونكە ترسیان لە هەڵوێستی ئەو گوتارە 

فیتنەچییە هەیە.
پارتی و گۆڕان كەسیان لەیەكدی نەكوشتووە، ئەگەر ئەو فیتنەچیانە 
بەاڵم  دەبێتەوە،  ئاسایی  حیزبە  دوو  ئەو  نێوانی  ئێستا  هەر  نەبن، 
بە  رەوشەكە  ناهێڵن  و  دروستكردووە  كاریگەرییان  فیتنەچیانە  ئەو 

ئاڕاستەی تەبایی بچێت، بەڵكو بووەتە هۆی وەاڵم و وەاڵمكاری.
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گۆڕان  و  پارتی  پێویستە  ریفراندۆمیش،  پڕۆسەی  سەرخستنی  بۆ 
چونكە  دەبێت،  بەهێزتر  پڕۆسەكە  ئەوكات  بكەنەوە،  باش  نێوانیان 
كە  دەچێت،  خراپتر  بەرەو  رەوشەكەش  و  دەڕوات  خێرایی  بە  كات 
كاریگەری لەسەر ریفراندۆم دەبێت، من دڵنیام لە ئاییندەدا ئەو رەوشە 
گۆڕانی بەسەر دادێت، چونكە نییەتی فیتنەچییەكان ئاشكرا دەبێت!
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كوردستان وەبەرهێنی نەوتە
ئێمە كاتێك باسی نەوتی هەرێمی كوردستان دەكەین، پێویستە لە دوو 
رەهەندەوە لێی وردبینەوە، رەهەندێكی سیاسی و رەهەندێكی ئابووری، 
و  بازاڕەكانەوە  دەخاتە  نەوت  هەرێم  لەوەتەی  سیاسییەوە  لەڕووی 
پێگەی سیاسی بەهێز بووە، چونكە ئیدی كوردستانیش ژمارەیەكی 
بەهێزی بازاڕی نەوتە و دواجار بە گوێرەی ئەو سیاسەتەی ئێستای 
حكوومەتی هەرێم كە لە بواری گرێبەستە نەوتییەكان دایڕشتووە، یان 
ئیشی لەسەر دەكات، ئێرە واتە هەرێم و نەوتەكەی دەبنە شوێنگەی 
یانی  نەوت  ئێستا  بەوپێیەی  زلهێزەكان،  واڵتە  و  كۆمپانیا  كێبڕكێی 
سیاسەت و بازاڕ و ئابووری بەهێز، كە دواجار ئەوانە دەبنە پێشكەوتنی 
ریفراندۆم  لە  ئێران و عێراق  و  توركیا  ئێستای  واڵت، كەوایە ترسی 
سەربەخۆی  دەوڵەتی  راگەیاندنی  ئەگەری  لە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ 
كوردستاندا، ئێمە نەوتمان هەیە و دەتوانین لەسەر ئابووری خۆمان 
ئیدی  دەزانن  دەكەن، چونكە  ریفراندۆم  دژایەتی  بۆیەش  هەر  بژین، 
كوردستان بە هۆی بوونی نەوتەوە دەتوانێت بێمنەتانە بژیەت، مەگەر 
میكانیزمی  دەوڵەتبووندا،  ئەگەری  لە  دواجار  بەاڵم  دابخەن،  سنوور 
دیكە و هۆكاری دیكە دێنەگۆڕێ بۆ هەناردەی نەوت و ئەوكات دەوڵەت 
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دەتوانێت زۆر شت بكات كە هەرێمێك ناتوانێت.
بە هەموو پێوەرەكان نەوت لەڕووی سیاسییەوە پێگەی هەرێم بەهێز 
نەوت  بوونی  بۆ  هۆكارەكەی  بەشێكی  ریفراندۆم  خۆی  هەر  دەكات، 
تەنیا  و  وەرناگرین  بەغدا  لە  دینارێك  ئێمە  بەوپێیەی  دەگەڕێتەوە، 
بەناو لەگەڵ عێراقداین، ئێستا هەرێم دەیەوێ ئەو ناوەش لە عێراق 
بكاتەوە، بۆیە ترس لە ریفراندۆم واتە ترس لە دروستبوونی دەوڵەتێكی 
ئاستی  لەسەر  كە  توندوتیژە  دژە  گەلێكی  و  نەوت  بە  دەوڵەمەند 

جیهاندا قبووڵ دەكرێت.
لێرەدا رەهەندێكی ناوخۆییش هەیە، كە نەوت لەسەر ئاستی ناوخۆدا 
گلەیی  خەڵك  ئاخر  بكاتەوە،  پڕ  خەڵك  بۆشایی  نەیتوانیوە  هێشتا 
رەخنە  خۆیەتی  حەقی  ئەمالوئەوالیەك  هیچ  بێ  ئەوەش  و  دەكات 
بگرێت، لەوەی لە واڵتێكی نەوتیدا نەوت نەبێت بۆ پێداویستییەكانی 
زستان، یان كێشەی غاز و بەنزینی هەبێت كە زۆرجار ئەو پرسانە 
بۆشاییە  ئەو  دەبێ  بۆیە  نەوت،  لە  خەڵك  بێئومێدی  هۆی  دەبنە 
لەڕووی ئیدارییەوە پڕ بكرێتەوە، بە مەبەستی گەڕاندنەوەی متمانەی 
خەڵك بە نەوت، سەرباری ئەوەی كە كێشەی سووتەمەنی هەیە، بەاڵم 
دواجار هەر خۆی وەبەرهێنانی نەوت یانی ئومێدی گەلێك بە ئایندەی 
خۆی، ئەوەی تێبینی دەكرێ رەخنەی خەڵك لە وەبەرهێنانی نەوت 
نییە، وەك ستراتیژ، بەڵكو لەوەیە كە لەسەر ئاستی ناوخۆدا بۆشایی 
خەڵكی پڕ نەكردووەتەوە، ئەگینا لە ناخەوە نەوت تاكە ئومێدی خەڵكە 

لە ئایندەی كوردستاندا، جا هەرێم بێت یان دەوڵەتێكی سەربەخۆ.
رابردوودا هاتە پێش كابینەی  لە چەند ساڵی  لەو كێشانەی  یەكێك 
بوودجەشی  بڕینی  ئینجا  بوو،  نەوت  نرخی  دابەزینی  حكوومەت، 
هاتەسەر، بۆیە هەرێم كەوتە ژێر قەرزەوە، بەاڵم لەمەودوا كە نەوت 
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بەرزبووەتەوە، هەرێم دەتوانێت جۆرێك گۆڕانكاری لە ژیانی خەڵكیدا 
بكات، بەو مەرجەی بتوانێت هەناردەی نەوتەكەی بێ كێشە جێبەجێ 
بكات، واتە بیخاتە بازاڕەكانەوە، چونكە ئێستا توركیا ئەو هەڕەشەیە 
گریمان  دەكات،  دروست  نەوت  هەناردەی  بۆ  كێشە  گوایە  دەكات، 
هەم  ناكەوێت،  هەرێم  بە  زیان  تەنیا  بە  خۆ  بەاڵم  رایگرت،  توركیا 
لە  نەوتی  وەبەرهێنی  كۆمپانیاكانی  هەمیش  و  دەبێت  گران  نەوت 
هەرێم، خەتاكەی دەخەنە ئەستۆی توركیا، رەنگە داوای زیانەكانیان 
هەرێم  بدات، چونكە  باجەكەی  دەبێ  توركیا  واتە  بكەن،  توركیا  لە 
كێشەی هەناردەكردنی نییە و پابەندە بە گرێبەستەكانەوە، كەوایە ئەو 
پرسە رەهەندێكی جیهانی وەردەگرێت، بە تایبەتی هەر كۆمپانیایەك 
واڵتێكی زەبەالحی لە پشتە، وەك رووسنەفت كە هی رووسیایە، لێرەدا 
هەرێم  هێناوەتە  واڵتانی  بەرژەوەندی گەورەی  نەوت  بڵێین  دەتوانین 
و لەبەر خۆیان رێگە نادەن هیچ كێشەیەك بۆ هەرێم دروست بكرێت.

زاری كرمانجی، 2017/10/9
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سیاسەت ئەنجامە
خاكی   سەر  كاتی   خۆی   حكوومەتی   توركیا   هەڕەشەی   هێرشكردنە 
 باشووری   كوردستانی   دەكرد،   بەاڵم دواتر كوردستان توانی   بەرژەوەندیی  
رەچاوكردنی   بە  كوردستانەوە،   هەڵبەت  هەرێمی  بهێنێتە   توركیا 
و   پرسی   ئاڵوگۆڕیی   بازرگانی  لە   بەرژەوەندی   خەڵكی   كوردستان 
رێگەی   لە  نەوت  بتوانێت  هۆی   ئەوەی   كوردستان  بووە   دواتریش 
كورد  لێرەدا  بكات،   كەوایە  هەناردەی   بازاڕەكانی   جیهان   توركیاوە 
ئەنجامەكەی   بردەوە،   بەوپێیەی   ئێستا خاوەنی   ئابووری   سەربەخۆیە .                                                                                                                                                                                                                                                                               

مەزهەبی   و  سیاسییە  هۆی   بێئومێدبوونی   لە  بە  كوردستان 
فیتنەچییەكانی   بەغدا   ریفراندۆمی   ئەنجامدا،   كە هێندەی   دروستبوونی  
واڵتە  دوو  و  دڵی   مەزهەبچییەكانی   عێراق   دەوڵەتێك،   تیری   لە 
دراوسێكەی   كوردستان داوە،   ئەوەتا هەر رۆژە و سەعاتەی   یەكێك لەو 
دوو واڵتە و مەزهەبچییەكانی   بەغدا،   دژایەتی   هەرێم دەكەن،   عێراق 
فڕۆكەخانەكانی   كوردستانی   راگرت و داواش لە توركیا دەكات سنوور 
لەسەر هەرێم دابخات،   هاوكات توركیاش هەڕەشە دەكات و ئێرانیش 
وەك ئەوەی   وەزعی   خۆی   زۆرباش بێت،   ئەویش چاوسوور دەكاتەوە،  
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 لە كاتێكدا ترەمپ خەریكە كۆمەڵێك بڕیار دژی   ئێران دەردەكات،   كە 
كاریگەری   بەسەر ئێرانەوە دەبێت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ریفراندۆم خۆی   سیاسەتێكی   بوێرانەی   كورد بوو،   رەنگە لە قۆناغێكدا 
مەزهەبچییەكانی   بەغدا و دوو واڵتە دراوسێكەی   كوردستان،   واتە ئێران 
و توركیا،   بتوانن شتێك بەرانبەر كورد بكەن،   بەتایبەتی   برسیكردنی  
 خەڵكی كوردستان،   بەاڵم دواجار برسیبوون   یەكسان نییە بە كەوتن،  
 چونكە كورد هەر خۆی   پێشووتر هەم برسی   دەكرا و هەمیش دەكوژرا 

و ئەنفال دەكرا،   بەاڵم مایەوە !
كردووە   بەهێزەی   خەڵكی   كوردستان،   وای    ئیرادە  ئەو   ئێستاش 
دووچاری   دراوسێكە،   زیاتر  واڵتە  دوو  و   مەزهەبچییەكانی   بەغدا 
 فۆبیاكوردستان ببن،   لە كاتێكدا ئەردۆغان فرمێسك بۆ موسڵمانانی  
 بۆرما دەڕێژێت،   كەچی   دەیەوێت كوردی   موسڵمان برسی   بكات !  تەنێ بە 
هۆی   داواكردنی   مافەكانی   خۆی،   واتە مافی   گەلێكی   ستەمدیدە،   ئێران 
خۆی   بەدەست شەڕی   مەزهەبی   ناوچەیی   و گوشارەكانی   ئەمەریكاوە 
گیریخواردووە،   كەچی   هەڕەشە لە كورد دەكات!   ئەو بۆرمایە بتوانێت 
هەر  ئەمەریكا  ناتوانێت !  چونكە  كوردستان،   ئێران  هێرشبكاتە سەر 
لەڕووی   سەربازییەوە،   هێڵی   كوردیش  و  دەگەڕێت  بیانوو  خۆی   لە 

 سووری   ئەمەریكایە.

عێراق و توركیا و ئێران،   لە هەوڵی   گوشار دروستكردنن دژی   هەرێمی  
 كوردستان،   رەنگە هەندێك سزادان بێتە ئاراوە،   بەاڵم ئیدی   كوردی  
 دوای   ریفراندۆم،   كوردی   پێش ریفراندۆمیش نییە،   چونكە هەر پێش 
لەسەر  سووربوو  ئاراوە،   بەاڵم  دێتە  دەیزانی   هەڕەشە  ریفراندۆم 
ئەنجامدانی   ریفراندۆم،   كەوایە هەر خۆی   ریفراندۆم هێندەی   دەوڵەتێكی  
 كوردستانی،   كاریگەری   هەبوو،   چونكە ئەو سێ واڵتە،   بەتایبەتی   و 
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هەندێك واڵتی   دیكەش،   داوای   ئەنجامنەدانی   ریفراندۆمیان دەكرد،   بەاڵم 
ئێستا ئێمە لە قۆناغی   پاش ریفراندۆم داین،   واتە قۆناغێكی   تازەی  
 سیاسی   هاتووەتە ئاراوە كە پێشبینی   دەكرێت دواجار دەرئەنجام بە 
دڵی   كورد بكەوێتەوە،   لە سیاسەتدا دەرئەنجام گرنگە و سیاسەتیش 
بەشێوە گشتییەكەی   واتە   یاریكردن بۆ بەدەستهێنانی   دەرئەنجامێكی  
پرسی   سەر  فۆكەسی   جیهانی   خستەوە   باش،   سیاسەتی   ریفراندۆم 

 كورد،   كە دواجار ئەو فۆكەسە دەرئەنجامی   دەبێت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
رۆژنامەی خەبات، 2017/10/9
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بەشی دووەم
رووداوی 16ی ئۆكتۆبەر و پرسی دیالۆگ
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بەشی دووەم
رووداوی 16ی ئۆكتۆبەر و پرسی دیالۆگ

 

شەڕی سەرمێزی دیالۆگ
لە دوای 16ی ئۆكتۆبەرەوە، پێگەی سیاسی و ستراتیژییەتی كوردستان، 
دووچاری گۆڕانكارییەكی ناچاریی بووەتەوە، بەو پێیەی رووداوەكانی 
16ی ئۆكتۆبەر، رەهەندی سیاسی و سەربازی و ئابوورییان هەیە و لە 
بنەڕەتیشدا پڕۆژەی نەیارەكانی كوردە بۆ الوازكردنی پێگەی هەرێمی 
كوردستان لەسەر ئاستی ناوچەكەدا، بە هاوكاری گرووپێكی كورد و 
الیەنی دەرەكی ئەم خیانەتە ئەنجامدرا. رووداوی 16ی ئۆكتۆبەر، كە 
بە خیانەتی 16ی ئۆكتۆبەر ناسراوە، بەرژەوەندی دەرەكی و عێراقی 
بوو،  تێدا  ناو حیزبێكی دەسەاڵتداری سلێمانی  و گرووپێكی كوردی 
ئۆكتۆبەر،  روودانی 16ی  بۆ  نەبوو  ریفراندۆم هۆكار  راستەوخۆ  واتە 
رووداوەكە  دەرەئەنجامەكانی  ئێمە  ئێستا  بوو،  بیانوو  تەنێ  بەڵكو 
دەبینین و سەرەڕای ئەوەی لەشكركێشی حەشد و سوپاش وەستاوە، 
بەاڵم هێشتا هەڕەشەكان بەردەوامیان هەیە، رەنگە لەم قۆناغەدا شەڕ 
ئەزموونی  زیاتر  لەوە  نایەوێت  ئەمەریكا  ئەوەی،  لەبەر  روونەداتەوە، 
هەرێمی كوردستان بكەوێتە بەردەم هەڕەشە و مەترسییەوە، هەر وەك 
داوای كرد الیەنە ساسییەكانی كوردستان هاوكاری حكوومەتی هەرێمی 

كوردستان بكەن بۆ چارەسەركردنی كێشەكان.
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ئەوەیە  مانای  ئەوە  بەاڵم  رەخنەكانی هەرێمی كوردستان،  سەرباری 
هەرێمی  لەسەر  چاوی  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  هێشتا 
كوردستان النەداوە، واتە ئەمەریكا ئێستا دەیەوێت بااڵنس وەربگرێتەوە، 
ئەگەرچی الیەنداری حكوومەتەكەی حەیدەر عەبادی كرد، هەر بۆیە 
بارزانی دەڵێت، ئۆپەراسیۆنی كۆنتڕۆڵكردنی كەركووك بەسەرپەرشتیی 

ئێرانییەكان و ئاگاداری ئەمەریكا و بەریتانیا ئەنجامدراوە. 
ئێستا  بۆیەش  بكات،  ئەمەریكا  لە  گلەیی  دەیەوێت  بارزانی  لێرەدا 
ئەمەریكا خۆی چاودێری دۆخەكە دەكات و لە ناهێڵێت نیگەرانییەكانی 
بارزانیش لەوە زیاتر بن، ئەگینا ئێستا حەیدەر عەبادی، سەرۆكوەزیرانی 
عێراق لە رێگەی حەشدی شەعبییەوە چەندان هێرشی دیكەشی دەكردە 
سەر هەرێمی كوردستان و هێزی پێشمەرگەش رووبەڕوویان دەبووەوە، 
ئاڵۆزییەكان  ئاستی  بكات،  دیكە  هێرشی  بەغدا  ئەگەر  ئاشكرایە 
بەرژەوەندییەكانی  لە  زیاتر دەبن كە ئێستا هەن، ئەوەش  لەوە  زۆر 
ئەمەریكا دەدات، لەبەر ئەوەی دەركەوت لە ناوچەكانی دیكەی هەرێمی 
كوردستان، رووداوی 16ی ئۆكتۆبەر رووناداتەوە، واتە هێزی پێشمەرگە 
كە دەتوانین بڵێین ئەو هێزانەی پێشمەرگە كە لە ژێر فەرمانی پارتی 
عێراقییەكان  هێزە  بەرپەرچی  توندی  بە  كوردستانن  دیموكراتی 
دەدەنەوە، وەك ئاماژەیەك بۆ هەڵگیرسانی شەڕی گەورەتر، ئەگەر 
عێراق سووربێت لەسەر بەردەوامیدان بە هێرشكردنە سەر كوردستان.
كرد،  دیالۆگی  داوای  كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی  ئەوەی  دوای 
ئەمەریكاش پێشوازی لەو داوایەی هەولێر كرد، ئێیستاش ئاڵۆزییەكان 
لە بەرەی شەڕدا نەختێك الواز بوونە، بۆیە پێشبینی دەكرێ هەولێر و 
بەغدا بگەنە رێككەوتنێكی سەرەتایی، چونكە ئەمەریكا لەسەر خەتە و 
ناهێڵێت لەشكركێشی حەشدی شەعبی بە پاڵپشتی سوپای پاسدارانی 
ئێران، ناوچەكە لەوە زیاتر ئاڵۆز بكات، لە كاتێكدا ئەمەریكا هێشتا 
رەوشی سووریای پێ چارەسەر نەكراوە، چۆن رێگە دەدات باشووری 

كوردستانیشی بێتە سەر!
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دۆخێكدا  لە  تەنیا  بدات،  دیكە  شەڕی  بە  رێگە  زەحمەتە  هەڵبەت 
نەبێت، بەغدا بێمنەتی ئەمەریكا بكات و دەستبكاتەوە بە هێرشكردنە 
هێشتا  كە  بەغدایەك  بۆ  قورسە  بڕیارێكی  ئەوەش  كوردستان،  سەر 

ئەمەریكا بەڕێوەی دەبات.
بۆیە  دانوستاندن،  مێزی  سەر  دەباتە  بەغدا  و  هەولێر  ئەمەریكا 
چاكتروایە حكوومەتی هەرێمی كوردستان، داوای دانیشتنی ئەمەریكا 
بە  پێویستە  بكرێت،  رێككەوتنێكیش  هەر  و  مێزە  ئەو  لەسەر  بكات 
نووسراوی فەرمی بێت و گرەنتی لە ئەمەریكا نەك عێراق وەربگیرێت، 
چونكە بەغدا جێگەی متمانە نییە و غروری دایگرتووە، دەكرێ لەسەر 
مێزی گفتوگۆكان لە قۆناغی ئێستادا، داوای ئیدارەی هاوبەش بكات لە 
كەركووك و ناوچەكانی دیكە. لەبەر ئەوەی بۆ ئێستا بژاردەی شەڕ و 
چاوەڕوانكردنی دەرفەت، رەنگە لە بەرژەوەندی هەولێردا نەبێت، وەك 
لە بەرژەوەندی بەغداش نییە شەڕ لەگەڵ هەولێردا بكات، بەوپێیەی 
هەردووال زیانیان پێدەگات و سەرئەنجام باجی قورس بۆ هاوواڵتییانی 

ناوچە داگیركراوەكان دەبێت.
دەكرێ هەرێمی كوردستان لە دوای رێككەوتن، شەڕێكی دیكە لەگەڵ 
بەغدا بكات، ئەویش شەڕی دوای رێككەوتن، یان كاتی رێككەوتنیش، 
مەبەست لە هاویشتنی میالن نییە، بەڵكو شەڕی دەستووری و یاسایی 
و وەرگرتنی گرەنتییە لە ئەمەریكا و ئینجا بەغدا، ئەو شەڕە قورسە، 
بەاڵم باشتروایە هەرێمی كوردستانیش پێداگری بكات بۆ بەدەستهێنانی 
مافەكانی لە رێگەی یاساوە، ئەگەر هەر بەغدا رازی نەبوو لە رێگەی 
یاسا كێشەی كورد چارەسەر بكات، بە پێدانی مافەكانی و بەردەوامبوو 
لە پێشێلكارییەكان لە دژی هەرێمی كوردستان، وەك ئەوەی ئێستا 
لە پرسی كەمكردنەوەی پشكی هەرێم لە بوودجەی گشتیی عێراقدا 
دەبیندرێت، ئەوكات كوردیش پێویستە لەسەر ئاستی دادگە بااڵكانی 
نێودەوڵەتیی داوا تۆمار بكات، كە دیسانەوە مەترسی لەسەر ژیان و 
بژێوی و شكۆی خەڵكی كوردستان دروستبووەتەوە، هەروەها لۆبی و 
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هاوپەیمانی راستەقینە پەیدا بكات. 
بەغدا ئێستا دەیەوێت ئاڵۆزی و شەڕ و رووبەڕووبوونەوە لە كەركووكدا 
هەبێت، دەكرێ لە رووێكدا ئەوە بۆ كورد باش بێت كە بەغدا ناتوانێت 
خراپە،  دیكەوە  رووێكی  لە  بەاڵم  بدات،  شارەكە  ئیدارەی  كورد  بێ 
هێزەكانی  تا  دەگەڕێت  بیانووێكدا  بەدوای  خۆی  بەغدا  بەوپێیەی 
بە  ئەوەیە  بۆ  ئەمەشی  بكات،  زیاتری  یان  بهێڵێتەوە،  لە شارەكەدا 
و  بەعەرەبكردن  رێگەی  لە  بكات،  كۆنتڕۆڵ  شارەكە  دۆخی  تەواوی 
بەشیعەكردنەوە، كەوایە كورد دەبێ بگەڕێتەوە شارەكە و رێگە چۆڵ 
نەكات دیسان ناوچە كوردستانییەكان بە ئاسانی بە عەرەبی بكرێنەوە، 
ئاخر ئەو ناوچە كێشەلەسەرانە، وەكچۆن عەرەب مافی ئەوەی هەیە، 
و  ژیان  مومارەسەی  تێیاندا  هەیە  مافی  كورد  ئاواش  بێت،  لێیان 

دەسەاڵت بكات.
ئیدارەی  توركمان  و  عەرەب  تەنیا  بە  نادات  رێگە  دەستوور  كەوایە 
ناوچەكان بكەن، كوردیش ئەو مافە دەستوورییەی هەیە، هەر بۆیەش 
ناوچەی كێشەلەسەرن، چونكە پێكهاتەی جیاوازیان تێدایە و هەمووان 
كورد  سەرەكی  ئیشی  كەوایە  هەیە،  ناوچەكەیان  ئیدارەدانی  مافی 
پێكهێنانی  بە  بێت  كەركووك  بۆ  گەڕانەوە  قۆناغە  ئەم  بۆ  پێویستە 
دەتوانێت  ئایندەدا  ماوەی  لە  من  تێگەیشتنی  بە  هاوبەش،  ئیدارەی 
دەستبەسەر شارەكەدا بگرێتەوە، هەم بە هۆی زۆری رێژەی دانیشتوانی 
ئەگەری  هەمیشە  عێراقدا،  لە  مەزهەبی  دۆخی  هەمیش  و  كورد 

تەقینەوەی لێ چاوەڕێ دەكرێت كە بە قازانجی كورد بكەوێتەوە.
زاری كرمانجی، 2017/11/13
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پڕۆژەی حكوومەتی رزگاری نیشتمانی
كەركووكدا  كەوتنی  رووداوی  بەسەر  رۆژێك  چەند  و  مانگێك  ئێستا 
كورد  پێگەی  زیانی  بە  زۆر   گۆڕانكاریی  ماوەیەشدا  لەو  تێپەڕیوە، 
كیانی  لەسەر  جیدی  هەڕەشەی  تەنانەت  روویانداوە ،  عێراقدا  لە 
هەرێمی كوردستانیش لە ئارادایە، ئەمە جگە لە هەڕەشەی سەربازی 
ئارادایە ،  لە  ناوچە  هەندێك  لە  جینۆسایدیش  ئەگەری  ئابووری،  و 
هاوكات میلیشیای حەشدی شەعبی خەریكی بە شیعەكردنی كەركووك 
و خورماتوو و ناوچە داگیركراوەكانی دیكەیە ، لە الیەكی دیكەوە بەغدا 
دەیەوێ لە رێگەی پەرلەمان و دامەزراوە یاساییەكانەوە سزای سیاسیی 
هەرێم بدات، لە كاتێكدا هەرێمی كوردستان هەنگاوی زۆری هاویشتووە 
بۆ چارەسەركردنی كێشەكان لە رێگەی دیالۆگەوە و واڵتانی جیهانیش 
پێشوازی لە داواكانی هەرێم دەكەن بۆ دانوستاندن، بەاڵم بەغدا جیدی 
نییە لە چارەسەركردنی كێشەكان و خۆی وەك غرور و براوەی شەڕ 

نیشان دەدات. 
لە دوای رووداوی 16ی ئۆكتۆبەرەوە، هەرێمی كوردستان لە كۆی سێ 
دامەزراوەی گرنگی سەرۆكایەتیی هەرێم و پەرلەمان، حكوومەت، تەنیا 
حكوومەتی ماوە،  كە بەشێوەیەكی ئاسایی ئەركەكانی بەڕێوەدەبات، 
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بەو پێیەی بارزانی دەسەاڵتەكانی سەرۆكی هەرێمی دابەشكرد بەسەر 
نەیتوانیوە  هێشتا  پەرلەمانیش  هاوكات  دیكەدا ،  دامەزراوەكانی 
بەشێوەیەكی تەواو خۆی رێكبخاتەوە،  تاكو ئێستاش سەرۆكی پەرلەمان 
نەگەڕاوەتەوە، كە ئەمە لە ئێستادا خەتاكەی لە ئەستۆی گۆڕاندایە، 
محەممەدی   یوسف  گەڕانەوەی  لەبەردەم  رێگرییەك  هیچ  كاتێكدا   لە 
سەرۆكی پەرلەمان نەماوە بۆ سەر كارەكەی، قسەی ئێستاش لەسەر 
ئەوە نییە خەتای كام حیزبە بووە رەوشی پەرلەمان ئاوای لێهاتووە! 
چونكە زۆر گوترا و بە  هۆیەوە كێشەكانیش زیاتربوون، گرنگ ئێستا 
دێگەلەوە  رێگەی   لە  سەرۆكەكەی  دەتوانێت  بیەوێ،  گۆڕان  ئەگەر 

بنێرێتەوە هەولێر. 
ئێستا هەرێمی كوردستان لە قۆناغێكی سەختی سیاسی و ئابووری و 
ئەمنیدایە، پێویستی بەوە هەیە،  هێزە سیاسییەكان خواستی شەخسی 
كوردستانییانە  سیاسی  پڕۆژەی  بە  و  ال وە  بخەنە  خۆیان  حیزبی  و 
رووبەڕووی گۆڕانكاریی و پێشهاتەكان ببنەوە، بەتایبەتی  چیتر رێگە 
بەبیانووی  بدات  كوردستان  هەرێمی  سیاسی  سزای  بەغدا  نەدرێت 

ئەوەی كوردستان هەوڵی پارچەپارچەكردنی عێراقی داوە.
 ئاخر عێراق خۆی ژینگەی لەبارە بۆ سەرهەڵدانی كێشە و ملمالنێ 
كە هەموو ئەوانە دەبنە هۆی ئەوەی عێراق ئایندەیەكی روونی نەبێت 
رزگار  خۆی  ویستی  رێك  ئەنجامدا،  ریفراندۆمی  كاتێك  كوردیش  و 
بكات لە كێشە و ملمالنێ مەزهەبییەكانی بەغدا، بەاڵم ئەوەتا بەغدا 
گرنگی  رەگەزێكی  كە  ریفراندۆم،  وەاڵمدانەوەی  بۆ  بەكارهێنا  چەكی 

دیموكراسییە. 
حكوومەتی  پڕۆژەی  راگەیاندنی  بۆ  بانگەشەكردن  ئێستا  قۆناغی  لە 
رزگاریی نیشتمانی، جگە لەوەی هیچ سوودێك بە خەڵك و پێگەی 
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هەر  لێدەدات،  زۆریشی  زیانی  بگرە  ناگەیەنێت،  كوردستان  هەرێمی 
چارەسەركردنی  بۆ  نیشتمانی،  رزگاریی  حكوومەتی  نیەتی  خۆی 
كێشەكان نییە، بەڵكو پڕۆژەیەكی حیزبییە و ئێستاش دۆخی هەرێم 
بەپێچەوانەوە  هەبێت،  كێشەیان  دامەزراوەكانی  كۆی  نییە  ئەوە  هی 
ئەو  ماوە ی  لە  ئەوەی  بۆ  بن،  حكوومەت  هاوكاریی  هەمووان  دەبێ 
لەسەر  چ  كێشەكان  لە  هەندێك  بتوانێت  تەمەنیدا،  مانگەی  چەند 
ئاستی ناوخۆ و چ لەسەر ئاستی عێراقیش چارەسەر بكات، لە كاتێكدا 
لە  زۆرێك  و  بەغدا  لەگەڵ  دانوستاندایە  داواكردنی  دۆخی  لە  هەرێم 
واڵتە زلهێزەكانیش پێشوازی لە داواكانی حكوومەتی هەرێم دەكەن بۆ 
دیالۆگ لەگەڵ بەغدا، كەوایە لەم قۆناغەدا گرنگە حكوومەتی هەرێم 
وەك  نەكرێت،  دروست  بۆ  ناوخۆیی  كێشەی  حیزبەكانەوە  الیەن  لە 
دروستكرا  هەرێم  سەرۆكایەتی  بۆ  رابردوودا  ساڵی  چەند  لە  ئەوەی 
بارزانی  بەو پێیەی  ئێستا كوردستان بێ سەرۆكە!  و دەرئەنجامیش 
دەسەاڵتەكانی دابەشی سەر دامەزراوەكانی دیكەی هەرێم كرد، هەر 
بەاڵم  پێویستبوو،  هەرێم  سەرۆكایەتی  دامەزراوەی  ئێستا  بۆ  خۆی 
كە ئەركەكانی وەستاوە، ناكرێت  حكوومەتیش سڕبكرێت لەژێر ناوی 
ئێستا  بەڕاستی  چونكە  نیشتمانی،  رزگاریی  حكوومەتی  راگەیاندنی 
لە  نییە، هەم ماوەیەكی زۆر  هەرێم پێویستی بەو جۆرە حكوومەتە 
و  ئابووری  سەختی  قۆناغی  لە  هەمیش  نەماوە،  كابینەكەدا   پێش 
سیاسی و دیالۆگ داین لەگەڵ بەغدا كە بەهێزی حكوومەتی هەرێم 
گرەنتیی بەدەستهێنانەوەی بەشێك لە مافە زەوتكراوەكانی هەرێمە لە 
بەغدا، بەو مەرجەی كۆی الیەنە سیاسییەكان پاڵپشتی ئەو كابینەیە 
بكەن بۆ سەرخستنی پرسی دیالۆگ لەگەڵ بەغدا و هاوكات پرسی 

چارەسەركردنی كێشە ناوخۆییەكان. 
بەپێچەوانەوە كوردستان دووچاری كێشەی تازە  دەبێتەوە كە زیانی 
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زۆری بۆ پێگەی هەرێم وەك كیانی سیاسی، بژێوی و ژیانی خەڵك 
وەك كۆمەڵگە دەبێت، هەموو ئەوانەش لە كاتێكدان ئەمەریكا دەیەوێت 
حیزبەكان هاوكاری حكوومەت بن بۆ چارەسەركردنی كێشەكان، چونكە 
ئەمەریكییەكان چەندانجار رایانگەیاندووە: ئەوان هەرێمێكی بەهێزیان 
درێژخایەنی  پرۆژەی  ئەمە  دەكرێ  عێراقدا.  چوارچێوەی  لە  دەوێت 
ئەمەریكا بێت، كەوایە لەبەر ئەوەیە داوا دەكات حیزبەكان هاوكاری 
حكوومەت بكەن لە چارەسەركردنی كێشەكان، ئاخر ئەمەریكا بەوپێیەی 
بەرژەوەندی لێرەدا هەیە، هەرێمی بەالوە گرنگە و هەوڵی پاراستنی 
دەدات، گرنگە كوردیش خۆی، ئەو كیانە سیاسییەی بپارێزێت و بە 
یەكهەڵوێستی رووبەڕووی هەڕەشەكانی سەری بێتەوە، لەدەستچوونی 
كەركووك  كەوتنی  ئازاری  هێندەی  دە  ئازارەكەی  هەرێمیش،  كیانی 

قووڵترە!
زاری كرمانجی، 2017/11/20
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16ی ئۆكتۆبەر..خیانەت و بێئاگایی 
ئۆكتۆبەر  16ی  رووداوی  لەسەر  زۆر  رابردوودا  رۆژی   43 ماوەی  لە 
گوترا، بەوپێیەی رووداوەكە راستەوخۆ پێوەندیی بە ئامانجی ستراتیژی 
و  رەهەندی كوردی  لە چەندان  هەبوو،  بەغداوە  و چاوچنۆكی  كورد 
گرنگە  ئێستا  بەاڵم  كرا،  بۆ  شیكردنەوەی  جیهانیشەوە  و  عەرەبی 
لەبارەوە بكرێت،  لە رەهەندێكی دیكەی رەخنەیی ئەمنییەوە قسەی 
چونكە كۆی ئەو قسانەی لەسەری كراون، لە نێوان خیانەت و بیانوودا 
دەخوڵێنەوە، ئەو گرووپەی تۆمەتبارن لە رووداوەكە، پاكانە دەكەن و 
ریفراندۆم بە هۆكاری 16ی ئۆكتۆبەر دەزانن، بەاڵم الیەنەكەی دیكە، 
دەڵێت، رووداوەكە خیانەتە و ئەگەر بە رێككەوتنی ئەو گرووپەی ناو 
یەكێتی نەبایە، لەگەڵ حەشد و ئێران، هەرگیز كەركووك بەو ئاسانییە 
و  شەعبی  حەشدی  بۆ  خوێن  گۆمی  دەبووە  شارەكە  و  نەدەكەوت 

سوپای عێراق.
بە  بیانووەكە،  و  خیانەتەكە  لەسەر  نییە  قسەكردن  ئێستا  رەخنەی 
هەموو پێوەرێك و بە گوتەی خودی حەیدەر عەبادی، پێشمەرگە لە 
كەركووك شەڕی نەكرد، ئەمە خۆی بەسە بۆ ئەوەی بزانین پێشمەرگە 
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لە كەركووك شەڕی نەكردووە و بە فەرمانی ئەو باڵە دەستڕۆیشتووەی 
كەركووك و سلێمانی كشاونەتەوە، لە كاتێكدا دەبوو شەڕ بكات، بەاڵم 
كە شەڕ ناكات و شارێكی گەورە لە چەند كاتژمێرێكدا رادەستدەكرێت، 

ئەوە روونە لە پشتی پەردەوە چی گوزەراوە! 
رێككەوتنێكی  هیچ  بەوپێیەی  نیشتمانی،  خیانەتی  واتە  ئەمەش 
پەرلەمانی كوردستان، یان سەركرایەتیی سیاسیی كورد، لەگەڵ عێراقدا 
نەبووە بۆ هاتنە ناوەوەی حەشدی شەعبی بۆ ناوچە كێشەلەسەرەكان، 
كەوایە پێویستە لە گۆشەیەكی دیكەوە، رەخنە لە دامەزراوەكانی هەرێم 
بگرین لە بێئاگاییان لە پیالنی رووداوەكە، ئاخر ناكرێت لە قۆناغێكی 
هەستیاردا هەرێم هێندە بێخەم بێت لە ئاست نهێنی رووداوێكی لەمجۆرە، 
بەتایبەتی لە دوای نزیكبوونەوەی كۆتایی داعش و سەروبەندی بڕیاری 
ئەنجامدانی ریفراندۆم و بەدیاریكراویش رێك دوای 25ی ئەیلوول، كە 
رووداوێكی جیهانی بوو، بۆیەش ئەگەری گۆڕانكاریی لە ناوچەكەدا لە 
ئارادابوو، لە نێوان جیابوونەوەی كوردستان، یان گەمارۆی ناوچەیی 

دژی هەرێم، یاخود شەڕی چەكداری لە ناوچە كێشەلەسەرەكان.
كەوایە دەبوو چاوەڕوانی رووداوێكی لەمجۆرە بكەن، لە كاتێكدا ئێمە 
لە هەرێم چەندین دامەزراوەی سیاسی و ئەمنی و سەربازیمان هەن، 
ناكرێت پێشبینی رووداوێكی لەمجۆرەی وەك 16ی ئۆكتۆبەر نەكەن، 
چونكە لە كاتی دەستپێكردنی شەڕی مووسڵ، شیعەكان بە ئاشكرا 
سوپای  ناوچانەی  ئەو  دەچینەوە سەرجەم  مووسڵ  دوای  دەیانگوت 
عێراق جێیهێشتوون و پێشمەرگەی تێدا جێگیركراون، شەڕی حەویجەش 
دواخرا بۆ ئەوەی زۆرترین هێز لە نزیك كەركووك كۆبكرێتەوە، هەموو 
دیارە كورد هیچ  بەاڵم  بوون كە شتێك روودەدات،  ئاماژەكان روون 
پالنێكی نەبووە تا رێگری لە رووداوێكی وەك 16ی ئۆكتۆبەر بكات، 
لەو  پارتی گومانی  بەتایبەتی دەبوو  بكاتەوە،  زیانەكانی كەمتر  یان 
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ناكەن،  عێراق  شەڕی  لەوەی  هەبووایە  كەركووك  لە  یەكێتی  باڵەی 
دەبێ  لێرەدا  بوون،  ریفراندۆم  بەشداری  گوشاردا  لەژێر  خۆی  هەر 
بوونە،  رووداوەكە  ئاگاداری  هەرێم  دامەزراوەكانی  ئەگەر  بپرسین، 
بۆچی بەخێرایی فەرماندەكانی پێشمەرگەیان لەو ناوچانە نەگۆڕی بۆ 
رێگریكردن لە رووداوەكە؟ خۆ ئەگەر ئاگاداری پیالنەكەش نەبوون، 
دەبێ وەك وانەیەك بێت بۆ ئایندە و پێویستە چاوكراوەتر بن، چونكە 
رووداوێكی گەورەی وەك ئۆكتۆبەر، هی ئەوە نییە هەرێم دركی پێ 
لە  خەتا  پێدەچێت  لێرەدا  بەڕاستی  نەكات،  پێشبینی  یان  نەكات، 
راوێژكارەكان بێت، لەوەی نەیانتوانیوە هەست بە مەترسییەكی ئەوها 
بكەن، یان پالنیان نەبووە، مرۆ دەترسێت قەناعەتیان بە قسەكانی 
عەبادی هاتبێت، كاتێك دەیگوت: ئێمە هێرش ناكەینە سەر هەرێم! 
بەاڵم ئەوەتا ئەو قسەیەی لە خشتەبردن و فێڵكردن بوو لە هەرێم، 
رەتیدەكردەوە  كاتێك  بكرابایە  لێ  گومانی  ئەوكات  دەبوو  ئەگینا 
ئەوە  خۆی  هەر  ئەنجامبدات،  هەرێم  دژی  سەربازی  ئۆپەراسیۆنی 
كۆدێك بوو كە ئەنجامدەدرا! بەاڵم ئێمە دڵخۆش بووین بە فێڵەكانی 
عەبادی و دواییش بێ تەقە شاری كەركووك رادەستی حەشدی شەعبی 

و پاسدارانی ئێران كرا.
ئێستا ئۆكتۆبەر روویداوە و قۆناغێكی دیكەی سیاسی و سەربازییە بۆ 
هەرێم، بەجۆرێك هێشتا بەغدا هەڕەشە دەكات، رەنگە نەتوانێت لەژێر 
گوشاری ئەمەریكا ئێستا شەڕی سەربازی دژی هەرێم رابگەیەنێتەوە، 
و  سیاسی  رەوشی  تێكدانی  خەریكی  شێوەیەك  هەموو  بە  بەاڵم 
و  دەنێرین  مووچە  دەڵێت:  الیەك  لە  كوردستانە،  هەرێمی  ئەمنی 
حكوومەتی  دژی  هاوواڵتییانە  هاندانی  بۆ  ئەمەیان  نییە،  مووچەش 
هەرێم، لە الیەكی دیكەوە دامەزراوە یاساییەكانی عێراق بەكاردێنێت 
هەرێم،  بۆ سزادانی  یاسادا  بەرگی  لە  بڕیاری سیاسی  دەركردنی  بۆ 
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رەنگە  هەرێمیشدایە،  قەوارەی  هەڵوەشاندنەوەی  هەوڵی  لە  تەنانەت 
هەندێك  لە  هەبێت  ئۆكتۆبەری  16ی  هاوشێوەی  پیالنی  ئەوەش  بۆ 
ناوبانگ و سنوور  ناوچەی كوردستان بە مەبەستی بچووككردنەوەی 
بەتایبەتی  سەربازییەكان،  و  سیاسی  هاوكێشە  لە  هەرێم  پێگەی  و 
شانزەی  وەكچۆن  كەوایە  ئێراندان.  هەیمەنەی  لەژێر  ناوچانەی  لەو 
ئۆكتۆبەر بەرنامەی پێشوەختە بوو، هیچ دوور نییە، بەغدا بەرنامەی 
چاوكراوەیی  بۆیە  هەبێت،  دیكەش  ناوچەی  هەندێك  بۆ  لەمجۆرەی 
لە  رێگری  بۆ  پێویستە  زۆر  بەغدا  نهێنییەكانی  هەنگاوە  ئاست  لە 
بە خیانەت  ئەوكات  ئۆكتۆبەر،  هاوشێوەی  دیكەی  رووداوی  روودانی 
لە قەڵەمدان و رەخنەگرتن لە الیەنێك، هیچ لە مەسەلەكە ناگۆڕێت، 
وەكچۆن تاكو ئێستا هیچی لە كەركووك نەگۆڕیوە، تەنانەت خودی 
ئازادانەی  پیاسەیەكی  ناتوانن  ئۆكتۆبەریش،  كوردییەكەی  گرووپە 
ئەو  عەرەب  شۆڤێنی  عەقڵی  چونكە  بكەن،  خورماتوو  و  رەحیماوا 
گرووپەی تا شانزەی ئۆكتۆبەر ویستووە و دوای ئەوە هەموو شتێك 

كەوتووەتەوە ژێر كۆنتڕۆڵی خۆیان. 
بەخۆداچوونەوە  وانەیەكی  وەك  ئۆكتۆبەر  16ی  رووداوی  دەكرێت 
دەوروبەر  سەیری  گومانەوە  چاوی  بە  كوردیش  ئیدی  و  وەربگیرێت 
و نەیار و تەنانەت دۆستەكانیشی بكات، بەو مەبەستەی چیتر فێڵی 

لێنەكرێت.
زاری كرمانجی، 2017/11/27
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پاریس بەستەڵەكی قۆناغە سەختەكەی تواندەوە
نێوان  ساردی   كەوتە  هەندێك  ئەنجامدانی   ریفراندۆمەوە  دوای  لە 
هەرێمی   كوردستان و واڵتانی   رۆژئاوا،   بەوپێیەی   بەرژەوەندی   واڵتان 
لە عێراقدا،   ئەوەی   دەخواست لەم قۆناغەدا   یەكپارچەیی   خاكی   عێراق 
بپارێزن،   ئەگەرچی   خۆشیان دەیزانن كە خودی   عێراق ئێستا ئەو واڵتە 
نییە كە بتواندرێت وەك واڵتێكی   یەكگرتوو و مەدەنی   ناوی   بهێندرێت،  
رۆژەی   و  هەر  دەچێت  تەواو  مەزهەبگەراییەكی  بەرەو  بەپێچەوانەوە 
 جۆرێك ئاڵۆزی   مەزهەبی   و سیاسی   دێتە گۆڕێ،   تەنانەت سیاسییەكی  

 وەك ئەیاد عەالوی   لەم رۆژانە گوتی   نازانم كێ فەرمانڕەوای   عێراقە !                                                                                                                                                                                                                                                                      
و  دوای16   ی   ئۆكتۆبەرەوە   غرورییەكی   زۆری   گرت  لە  عێراق  دیارە 
هەموو دیالۆگێكی   لەگەڵ هەرێمدا رەتكردەوە،   بە سەپاندنی   كۆمەڵێك 
مەرجی   نائاسایی و نایاسایی  دژی حكوومەت و خەڵكی   كوردستان،  
 كە ناكرێت هەرێمی كوردستان قبووڵیان بكات،   چونكە بەڕاستی   نیەتی  
كوردستانەوە،   هەرێمی  بەسەر  خۆفەرزكردنن   ئاشتەوایی   نین،   بۆ 
 ئەمەش وایكرد واڵتانی   دونیاش لەو داوا زۆر و بێتامانەی   عێراق بێزار 
بن،   تا ئاستی   ئەوەی   سەرۆكێكی   وەك ئیمانوێل ماكرۆن،   بانگهێشتی  
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پاریس،  بۆ  بكات  كوردستان  بارزانی   و شاندێكی   هەرێمی   نێچیرڤان 
كە ئەمە وەك ئاماژەیەك وایە بۆ ئەوەی   ئەگەر عێراق بەردەوام بێت 
لەسەر  دەكەن  بێمنەت  لەسەر   غرورییەكانی   خۆی،   ئیدی   هەرێمیش 

ئاستی   ناوچەكەدا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
و  كۆشكی   ئێلیزێ  شاندەكەی   بۆ  بارزانی   و  سەردانی   نێچیرڤان 
كۆبوونەوەی   لەگەڵ سەرۆكی فەرەنسا، ئیمانوێل ماكرۆن،   رووداوێكی  
 گرنگە،   هەڵبەت بۆ قۆناغە سەختەكەی   ئێستای   كوردستان،   چونكە 
لەسەر ئاستی   ناوخۆ و عێراقیشدا خەڵكانێك دەخوازن هەرێم لەڕووی  
 دیپلۆماسییەوە پەكی   بكەوێت،   بەاڵم ئەو سەردانە بووە سەرەتایەكی  
ناهەق  بە  سەختەیدا،   كە  قۆناغە  لەو  دەربازبوونی   هەرێم  بۆ   دیكە 
بەڕوونی   هۆشداری   دایە  ماكرۆن  سەپێندرابوو،   چونكە  بەسەریدا 
تەواوی   بڕگەكانی   لە  رێزگرتن  دەبێ  حكوومەتەكەی   عەبادی ،  كە 
داوای   دەكات،   هەولێر  ئێستا  كایەوە،   كە  بێتە   دەستووری   عێراقدا 
 ئەمەش لە قازانجی   هەولێردایە،  لەبەر ئەوەی دەستوور زۆر شت بۆ 

هەولێر   یەكالیی   دەكاتەوە .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
هاوكات ماكرۆن داواشی   كرد كە میلیشیاكان دوای   ئەم دیالۆگە نەمێنن 
بە حەشدی   شەعبیشەوە،   واتە چیتر رێگە بە چەتەگەرایی   حەشدی 
لە  و   غەدر  ئارەزووی   خۆی   لەشكركێشی   بكات  بە  نادرێت  شەعبی 
پێكهاتەكانی   دیكەی   غەیرە شیعە بكات،   بەتایبەتی   كورد،   لە كاتێكدا 
فەرەنسا ئەو قسانە دەكات، كە عێراق   غرور بووە و   ئەمەریكاش جۆرێك 
بێدەنگی   نواندووە،   بەاڵم قسەی   فەرەنسا ئاسایی   نییە،   بەتایبەتی   لە 
و  هەیە  سیاسەتی   یەكێتییەكەدا  كاریگەری   زۆری   بەسەر  ئەوروپادا 

دەتوانین وەك ئەمەریكای دووەم وێنای بكەین .                                                                                                                                                                                                                                           
سەرۆكی   فەرەنسا بە روونی   بە بەغدای   گوت، دەبێ داهاتەكانی   عێراق 
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دابەشبكرێن .  خەڵكی   عێراقدا  هەموو  بەسەر  بەشێوەیەكی   یەكسان 
 دیارە ئێمە كێشەمان لەگەڵ بەغدا لەسەر ئەوەیە كە داهات   یەكسانی  
هەوڵی   كەمكردنەوەی   پشكی   هەرێم  ئێستاش  و   تەنانەت  نییە   تێدا 
هەرێم   دەزانێت  خاڵەی   ورووژاند،   چونكە  ئەو  ماكرۆن  دەدەن،   بۆیە 

 غەدری   لێدەكرێت .                                                                                                                                                                             
دەكەین،   داوای   جێبەجێكردنی   ماددەی   سەدوچل  بەردەوام     ئێمە 
الی   بە  كە  دەكات،  ماددەیەدا  ئەو  لەگەڵ  چاوشاركێ  عێراق   بەاڵم 
 كوردەوە گرنگە،   ئەوەتا سەرۆك ماكرۆن لە بەرژەوەندی   هەولێر و   بە 
زمانی   فەرمان دەڵێت:   دەبێ ماددەی   140   لە ناوچە كێشەلەسەرەكان 
تەواوی   و  دەستپێبكات  بەزووترین  كات  دیالۆگیش  و  جێبەجێبكرێت 
 مافە دەستووری   و شەرعییەكانی   گەلی   كوردستان لە بەرچاو بگیرێت .                                                                                                                                                                             

   لەڕووی   دیپلۆماسییەوە ئەو سەردانە دەبێتە هۆی   تواندنەوەی   ئەو 
هاتووە،   پێشبینی   پەیوەندییەكانی   هەرێمدا  بەستەڵەكەی   بەسەر 
پێشوازی   لە   دەكرێت  دوای   گەڕانەوەی   شاندەكه ،   واڵتانی   دیكەش 
ئیدی   بەستەڵەكی   ئەو  بكەن،   چونكە  كوردستان  شاندی   هەرێمی 

قۆناغە ساردەی   پەیوەندییەكانی   هەرێم توایەوە بەڕووی   جیهاندا .                                                                                                                                                                                                      
رۆژنامەی خەبات، 2017/12/3
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گەڕێكی دیكەی پەیوەندییەكانی هەولێر و ئەنقەرە
و  هەولێر  پێوەندییەكانی  ریفراندۆم،  ئەنجامدانی  بڕیاری  دوای  لە 
نزیكبوونەوەی  سەروبەندی  لە  بەتایبەتی  تێكەوت،  ساردی  ئەنقەرە 
وادەی ئەنجامدانی ریفراندۆم كە توركیا زۆرترینجار داوای لە هەولێر 
رووداوی  و  كرا  ریفراندۆم  بەهەرحاڵ  ریفراندۆم،  وەستاندنی  بۆ  كرد 
ئەنقەرەش  و  هەولێر  پەیوەندییەكانی  و  روویدا  ئۆكتۆبەریش  16ی 
وەفدێكی  هیچ  ئێستا  تا  ئەوەی  ئاستی  تا  تێكەوت،  ساردی  زیاتر 
هەرێمی كوردستان نەچووەتە توركیا، سەرباری ئەوەی ئیبراهیم كاڵنی 
ماوەیەكی  لە  رایگەیاندبوو،  پێشتر  توركیا  سەرۆكایەتیی  گوتەبێژی 
نزیكدا سەرۆككوماری توركیا، رەجەب تەیب ئەردۆغان، پێشوازی لە 
نێچیرڤان بارزانی، سەرۆكوەزیرانی هەرێمی كوردستان دەكات، بەاڵم 

تا نووسینی ئەم وتارە هیچ ئاسۆیەكی ئەو سەردانە دیار نییە.
شوێنگەیەكی  كوردیش  بۆ  و  بەهێزە  واڵتێكی  ناوچەكەدا  لە  توركیا 
بێت،  دەستبەرداری  هەولێر  ئاسانی  بە  ناكرێ  و  هەیە  ستراتیژیی 
بە  پەیوەست  لە  گرتوویەتی  غروری  جۆرێك  توركیا  ئێستا  راستە 
و  نییە  درەنگ  هێشتا  بەاڵم  بەشەكاندا،  سەرجەم  لە  كورد  پرسی 
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لە  ئاشتەوایی  پڕۆسەی  بە  دەستبكاتەوە  دووبارە  دەتوانێت  كورد 
و  هەولێر  پەیوەندی  دیكەی  گەڕێكی  گرێدانەوەی  هەروەها  و  باكوور 
ئەنقەرە لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەشی دووالیەنە، بەوپێیەی 
توركیا یەكێكە لەو واڵتانەی بەردەوام رەچاوی بەرژەوەندییەكانی خۆی 
دەكات، هەڵبەت خودی سیاسەتیش یانی بەرژەوەندی و قازانجكردن، 
كەوایە دەكرێت دیسانەوە هەولێر بە ستراتیژیی خۆیدا بچێتەوە و خۆی 
تا  زیاترە  نزیكبوونەوەیەش سوودی  ئەو  بكاتەوە،  نزیك  ئەنقەرە  لە 

زیانگەیاند بە هەولێر. 
توركیا لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا زۆرترین قازانجی بۆ هەولێر 
هەبوو، ئەو واڵتە بووە دەروازەیەكی گرنگ بۆ ئەوەی هەولێر نەوتی 
خۆی بەوێدا بگەیەنێتە جیهان و لە بەرانبەر عێراقیشدا زۆربەی جارەكان 
پشتی هەولێری دەگرت، بەاڵم وەك گوترا لە دوای ریفراندۆمەوە ئەو 
گۆڕا،  چاوسووركردنەوەش  هەتا  و  هەڕەشە  بە  توركیا  هەڵوێستەی 
ئەگەرچی توركیا كۆی ئەو هەڕەشانەی كردی، بەتایبەتی هەڕەشەی 
داخستنی سنوور، هیچی نەخستە باری جێبەجێكردنەوە و تا نووكەش 
نەوتی هەولێر دەچێتە توركیا و كااڵ و خۆراكی توركیاش دێتە هەرێمی 
كوردستانەوە، كە كاریگەری زۆریان لەسەر راگرتنی بازاڕی كوردستاندا 
هەیە، ئەگینا ئێستا گرانی رووی لە كوردستان دەكرد، لەو حاڵەتەشدا 
تەنیا خەڵكە هەژارەكە زیانمەند دەبوون، لە الیەكی دیكەوە توركیا 
زۆرترین هاوكاری بۆ زیانلێكەتووانی بوومەلەرزەكە رەوانەكرد، هەموو 
ئەوانەش پێماندەڵێن هێشتا توركیا ئومێدی بە هەولێر ماوە، ئەگینا 
دەكشاندەوە،  كوردستان  هەرێمی  لە  خۆی  كرێكارەكانی  و  كۆمپانیا 
بەوپێیەی توركیا واڵتە و دەتوانێت ئەو زیانانە پڕبكاتەوە، بەاڵم كاتێك 
لەوەیە دووبارە پەیوەندییە  ناگرێتەبەر، بێشك چاوی  ئەو هەنگاوانە 

ساردەكەی لەگەڵ هەولێردا گەرمبكاتەوە.



86

كورد له  ئۆكتۆبەری ره شدا ................................................................................... شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

هەڵوێستی توركیای پێش 16ی ئۆكتۆبەر جیاوازە لەگەڵ دوای 16ی 
دەكرد،  هەولێر  لە  هەڕەشەی  ئاشكرا  بە  ئۆكتۆبەر  پێش  ئۆكتۆبەر، 
دەكەونە  هەن  توركمان  هەرچی  ئۆكتۆبەرەوە  هۆی  بە  كاتێك  بەاڵم 
ژێر هەیمەنەی میلیشیا شیعەكانەوە، ئینجا توركیا جۆرێك بێدەنگی 
لە بەرانبەر هەولێر نواند، كە لە سیاسەتدا بە مانای بەخۆداچوونەوە 
دێت، واتە توركیای ئێستا زۆر جیاوازە لەگەڵ توركیای پێش ئۆكتۆبەر، 
بەڕاستی توركیا دركی بەوە نەكردبوو توركمانەكان بەمجۆرە دەكەونە 
ژێر دەسەاڵتی حەشدی شەعبی كە هێزێكی شیعەمەزهەبن و لە ئایندەدا 
ناكۆكییان لەگەڵ توركیاشدا بۆ دروست دەبێت، لەبەر ئەوەی حەشدی 
ئەوەش  بێت،  شیعەگەرایی  لوتبەرزی  نموونەیەكی  دەیەوێت  شەعبی 
ئەوە  چاوەڕێی  ئێستاوە  لە  كەوایە  نیگەرانییە،  جێگەی  توركیا  بۆ 
دەكرێت نێوانی شیعەی دەسەاڵتداری بەغدا و توركیای سوننەمەزهەب 
جگە  و  شۆڤێنیییە  هێزێكی  شەعبی  حەشدی  بەوپێیەی  تێكبچێت، 
دیكە  مەزهەبی  و  نەتەوەیی  پێكهاتەیەكی  هیچ  عەرەب،  شیعەی  لە 
بۆ  سەرئێشەیەكە  رێك  ئەمەش  ئێ  ناكات،  قبووڵ  خۆیاندا  تەك  لە 
توركیا و لێرەدا ئەنقەرە پێویستی بە كورد ده بێت، لەوالوەش شنگال 
ببێتە  كەوتووەتە دەست حەشد و پەكەكە و ئەگەری ئەوەش هەیە 
هیچ  پارتی  لە  جگە  پەكەكە،  بەسەر  زاڵبوونیش  دووەم،  قەندیلی 
لە  دەڵێن  ئاماژانە  ئەو  هەموو  بكات،  ئەوە  ناتوانێت  دیكە  هێزێكی 
ماوەیەكی دیكەدا بەستەڵەكی نێوان ئەنقەرە و هەولێر دەتوێتەوە و 

دووبارە دەستدەكەنەوە بە هەنگاوە دیپلۆماسییەكان.
مادام بە هۆی سەپاندنی واقعێكی تاڵ، هەولێر لە ئێستادا ناتوانێت 
لە عێراق جیابێتەوە، ئیدی پێویستی بەوەیە پێگەی خۆی وەك هەرێم 
بە  پەیوەست  لە  دابڕێژێتەوە  خۆی  ستراتیژیی  دووبارە  و  بپارێزێت 
پەیوەندییەكانی لەگەڵ عێراق و بەتایبەتی توركیادا، دەركەوت هێشتا 



87

كورد له  ئۆكتۆبەری ره شدا ................................................................................... شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

لە ئاست پرسی سەربەخۆیی كوردستان و رەچاوی  بێویژدانە  دونیا 
بەرژەوەندییەكانی خۆیان لەگەڵ بەغدا دەكەن، كەوایە دەبێ كوردیش 
جیهانی  و  ناوچەیی  واڵتی  زۆرترین  بەرژەوەندیی  بكات  وا  كارێكی 
ئاراستەی  بە  دیكە  هەنگاوی  دەتوانێت  ئەوكات  هەولێرەوە،  بهێنێتە 

سەربەخۆییدا بهاوێژێت.
زاری كرمانجی، 2017/12/11
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ریفراندۆم.. مۆتەكەی سەرشانی عەبادی
لە دوای 16ی ئۆكتۆبەرەوە چاوەڕوانییەكی زۆری خەڵكی كوردستان 
گوایە  عێراق  سەرۆكوەزیرانی  عەبادی،  حەیدەر  سەر  كەوتووەتە 
ئەو  بەشێكی  دەكاتەوە.  چاك  كوردستان  هەرێمی  خەڵكی  بژێوی 
چاوەڕوانییانەش رەنگە پەیوەندی بە سادەیی خەڵكی ئێمەوە هەبێت 
كە بەداخەوە ناتوانن رووداوەكان وەكخۆی درك پێبكەن، یان توانای 
ناسینەوەی سەركردەی رێكالمچیان نییە. بەشێكی دیكەشی پەیوەندی 
بە نائومێدییەوە هەیە كە لە دوای ساڵی 2014ەوە، پرسی مووچە بە 
و  نەكرا  چارەسەر  بەغدا  گەمارۆكانی  و  نەوت  نرخی  دابەزینی   هۆی 

پڕۆژەكانیش وەستان.
راستییەكەی  بەاڵم  هەبێت،  عەبادی  بە  ئومێدت  ئارەزووی خۆتە  تۆ 
ئەگەر  پێشبكەوێت،  كوردستان  هەرێمی  نایەوێت  كات  هیچ  عەبادی 
بوودجەش بكاتەوە سەدا حەفدەكە، هێشتا من گومانی لێدەكەم هەموو 
شایستە داراییەكانی هەرێمی كوردستان سەرف ناكات و چاوشاركێی 
جۆراوجۆر لەگەڵ خەڵكی ئێمەدا  دەكات تا دیسانەوە بودجە رەوانە 

نەكاتەوە. 
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پێشبكەوێت،  كورد  نایەوێ  دەكات،  حوكم  بەغدا  لە  عەقڵییەتێك 
دەزانن بۆچی؟ لەبەر ئەوەی پێش بڕینی بودجە بە بەراورد بە بەغدا 
هەرێم لەڕووی بژێوی و پێشكەوتنەوە، جیاوازییەكی زۆری هەبوو كە 
ئیدی ئەو عەقڵییەتەی بەغدا ئەو پێشكەوتنەی پێ هەزم نەكرا، پێش 
ئەوەی تۆ رەخنەت هەبێت، منیش دەڵێم: بەفیرۆدانێكی زۆری پارەش 
لە هەرێمی كوردستان هەبووە، بەڵێ، خەڵكێكی زۆریش لە هیچەوە 
چوارچێوەی  دەچنە  ئەوانەش  هەموو  و  زەبەالح  پارەداری  بە  بوون 
بەو  ناكرێت  هەرێم  پێشكەوتنەی  ئەو  دیسانەوە  بەاڵم  گەندەڵییەوە. 

بەغدایە بەراورد بكرێت.
لەبەر ئەوەیە ئەو عەقڵییەتەی بەغدا هەموو هەوڵێك بۆ شكستپێهێنانی 
هەولێر، وەك كیانێكی سیاسیی كوردی دەخاتەگەڕ و بەداخەوە لەو 
هەرێمیشەوە هاوكاری ئەو عەقڵییەتە شۆڤێنیستییە  دەكرێت، ئەمەش 
بە  هۆی ملمالنێی تەسكی حیزبی و بە هۆی ئەو پەروەردە سەقەتەی 
حیزبییەوەیە  كە بەرچاوی هەمووانی رەشكردووە و لەبری بەرژەوەندی 
گشتیی نیشتمان، بەرژەوەندی حیزبی و گرووپەكانی ناو حیزب، لە 

سەرووی هەموو شتێكەوە دادەنرێن.
هەمدیسان   ئۆكتۆبەرەوە،  16ی  دوای  لە  بوو،  گەورە  شوورەییەكی 
و  لیستی  چەند  و  دووبەرەكی  بە  بەردەوامییان  كوردییەكان  حیزبە 
هاوپەیمانێتییە  و  لیست  كۆمەڵە  ئەو  دایەوە،  جیاواز  هاوپەیمانێتی 
كە لە ئاییندەدا  رادەگەیەندرێن، جگە لە ناشیرینكردن و الوازتركردنی 

پێگەی كورد لە بەغدا، هیچی دیكە نییە.
هەڵسەنگاند،  كوردی  ئۆكتۆبەرەوە  دوای  لە  زۆرباش  بەغدا  لێرەدا 
داگیركارییە  ئەو  دژی  یەكدەنگ  بە  هەموو  ئەوەی  لەبری  بەوەی 
بەغدا  لە حكوومەتی  كشانەوە  و  نەتەوەیی  هۆشداری  و  بوەستنەوە 
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بە جیاواز و گرووپ گرووپ چوونەوە  بەپیچەوانەوە هەمووان  بدەن، 
بەغدا، واتە حیزبەكان و تاقمی ناو حیزبەكان.

هەمووان  رەخنەكان،  هەموو  سەرباری  ئۆكتۆبەرەوە  دوای  لە  دەبوو 
پاڵپشتی حكوومەتی هەرێمی كوردستان بوونایە بۆ ئەوەی لەم قۆناغە 
سەختەدا، گەلەكەمان  لەو هەموو سووكایەتی و گەمارۆ نایاساییانەی 
هەمووان  دیسانەوە  كوردە  ئەوە  ئیدی  بەاڵم  بوایە،  رزگاری  بەغدا 
هەواڵە  رۆژانە  هەندێكیش  و  وەستانەوە  خۆیان  ئەزموونی  دژی 
ئیستیفزازییەكانی عەبادی وەك گرنگترین هەواڵ بۆ خوێنەری كوردی 
دەگوازنەوە، ئاخر نازانم ئەو عەبادییە كوێی ئەوها جوانە تا بەمجۆرە 

الی بەشێكی كورد خۆشەویست بێت!
تۆ ئارەزووی خۆتە كە باوەڕت بە عەبادی هەیە و ئومێدێكی زۆرت بە 
هاتنی مووچە لە بەغداوە هەیە، بەاڵم گریمان هاتیش، ئەمە تا سەر 
نابێت و دیسانەوە كێشەكان سەرهەڵدەدەنەوە و رەنگە كورد زیانی 
دیكەش بكات، ئەگەر بەم ریتمەی ئێستای لەگەڵ عەبادیدا رێككەوتن 
واتە  ئەوەوە،  لە سەرووی  نییە،  عەبادی خۆی  ئەوەی  لەبەر  بكات، 

مەرجەعی ئایینی و ئێران ئاڕاستەی دەكەن.
 دەكرێ لێرەدا رۆڵی عەبادی لە رۆبۆتێك زیاتر نەبێت كە لە چەندین 
بە  ئومێدهەڵچنین  بۆیە  دەكەن،  ئاڕاستەی  خاوەنەكانی  دیكەوە  الی 

بەڵێنەكانی عەبادی، رێك فێڵكردنە لە خودی خۆمان.
تامەزرۆی  چەندە  عەبادی،  حەیدەر  دەزانن  بدەن،  دیقەت  ئێوە 
ریفراندۆم  ئەنجامەكانی  كوردستانەوە  هەرێمی  پەرلەمانی  لە  ئەوەیە 
ئەو  ئیدی  بكات،  ئەوە  هەولێر  ئەگەر  دەزانن  هەڵبوەشێندرێتەوە، 
گەورەی  ترسی  ئێستاش  ناكات،  كورد  بۆ  حیسابێك  هیچ  عەبادییە 
لە ئەنجامی ریفراندۆم هەیە و ئەو ئەنجامە مۆتەكەیەكە بەسەر شانی 



91

كورد له  ئۆكتۆبەری ره شدا ................................................................................... شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

چەند  مێژوو،  درێژایی  بە  كورد  ئەگەر  خۆ  تاقمەكەیەوە،  و  عەبادی 
لە  یەكێكە  ریفراندۆم  بەدڵنیاییەوە  هاویشتبێت،  گرنگی  هەنگاوێكی 
گرنگترینی ئەو هەنگاوە سیاسییانەی كورد، چونكە بە فەرمیی كورد 
هەر  كە  ستەمكارە   عێراقە  لەو  نین  بەشدار  ئێمە  گوت،  دونیای  بە 
رۆژەی بەشدارە لە جۆرێك فەساد و دروستكردنی گرووپی توندڕۆی 

مەزهەبی و ئایینی و فەشەلی سیاسی.
بەاڵم لێرەدا پرسی داخوازیی كورد بۆ دیالۆگ، ئەو گرنگییەی هەیە 
هێشتا  دەڵێتەوە  دونیا  بە  نیازپاكییەك  وەك  كورد  دیسانەوە  كە  
لەبەر  ئێوە  كە  بدەینەوە،  عێراقە  بەو  دیكە  دەرفەتێكی  دەمانەوێت 
چاوی كاڵی عەبادی چاوتان راستییەكان نابینێت و بێدەنگن لە ئاست 

ئەو پێشێلكارییانەی بەرانبەر  مافەكانی كورد ئەنجامدەدرێن.
عێراق  چونكە  بوو،  پێویست  زۆر  بۆیە  كوردستان  هەرێمی  دیالۆگی 
فرچكی بە جەنگ و ماڵوێرانی گرتووە، رۆژێك شەڕفرۆشتن بە ئێران، 
رۆژێك كوشتنی كورد و كاولكردنی گوند و داگیركاری لەسەر خاكی 
كوردستان، رۆژێك شیعە دژ بە سوننە، سوننە دژ بە شیعە و شیعەش 

دژ بەوانی دیكە دەوەستنەوە . 
بیرمان نەچێت پڕۆسەی شەڕفرۆشتن بە كورد پرۆژەیەكی شۆڤێنیستییە 
و بەردەوامی دەبێت، تەنیا لە حاڵەتی دروستكردنی دەوڵەت، رەنگە 
كەم بێتەوە، ئەویش بە هۆی سەروەری سنوورەوە، بەاڵم ئەوەتا دونیا 
عەبادی  حەیدەر  هۆیەوە  بە  و  دەكات  كورد  خواستەی  لەو  رێگری 

شیری تیژتر بووە.
بەڵێ، هەموو ئەوانە پیشەی هەمیشەیی ئەو عێراقەن و تازەش ئەو 
واڵتە شەڕخوازە ناتوانێ وەك واڵتێكی بێ كێشە بێت و لەسەر بنەمای 
ئامادەیە  عێراقە  ئەو  بەپێچەوانەوە  بەڕێوەبچێت .  دیموكراسییەت 
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تەنانەت ئەگەر كوردیش نەبێت، شەڕ بە خودی خۆی بفرۆشێت!
مەگەر لەو عێراقەدا حوسێنی نەوەی پێغەمبەر گەمارۆ نەدراو و بە 
ناشیرینترین شێوە نەكوژرا! مەگەر رۆژانە سەدان كەس نابنە قوربانی 
ملمالنێ مەزهەبییەكان؟ ئەو عێراقە، واڵتی شەڕ و ماڵوێرانی، واڵتی 
ستەمكاری و پێشێلكارییەكان، هەر بۆیە دیالۆگ گرنگ بوو، چونكە ئەو 
بیانووەی لە چنگ عەبادی  دەرهێنا بەوەی دەیویست ستەمكاری دژ بە 
گەلی كورد ئەنجامبدات، بە پاڵپشتیی ئێران و چەكە ئەمەریكییەكان. 
ئەوە سیاسەتی تەندروستی هەرێمی كوردستان بوو لەم قۆناغەدا، بە 
دونیای گوتەوە، ئێمە لەگەڵ ئاشتیداین و دەمانەوێ دەرفەتێكی دیكە  

بەو عێراقە خوێناوییە بدەینەوە.
قۆناغێكی  ئیدی  بن،  بەردەوام  تاقمەكانی  و  عەبادی  ئەگەر  بەڵێ، 
پاڵپشتییە  ئەو  عەبادی   هەیە،  ئەوە  ئەگەری  و  دێتەگۆڕێ  دیكە 

نێودەوڵەتییەی  لە دەست بچێت!
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نابێ كورد لە بەغدا بكشێتەوە

دەی خەڵكی ئارەزووی خۆیانە  بە عێراقچێتی، یان جاش و ئەو شتانە 
لە قەڵەمم بدەن،  ئاخر ئێستا  خەڵكێكی زۆری مشەخۆر، نان بەمجۆرە 
قسانەوە دەخۆن، گرنگ ئەوەیە  الی خۆمەوە  من جیاواز لە زۆرینە، 
هەر لە بنەڕەتدا باوەڕم بە عێراق و دەستوور و كولتوور و تەنانەت 
دین و فەرهەنگ و سیاسەتی ئەو واڵتە ملهوڕەش نییە! بەاڵم واقیع 

شتێكی دیكەیە و بە حەزی ئێمە نابێت. 

دینی  مەرجەعی  واتە  دینییە،  واڵتێكی  عێرق  دەستوورەوە  ڕووی  لە 
دەتوانێت هەموو شتێك یەكالیی بكاتەوە، بۆ نموونە دەتوانێ دەیان 
گرووپی دیكەی وەك حەشدی شەعبی دروستبكات و بڕیاری هێرشكردنە 
سەر كوردستانیشیان پێبدات. هاوكات ئایین سەرچاوەی یاساكانە، كە 
سیاسیشەوە،  لەڕووی  واڵتێك،  هەر  بۆ  دینیم  سیستەمی  دژی  من 
پێكەوەژیان لە عێراقدا نییە و هێزەكانیش خەریكی سڕینەوەی یەكترین 
و هیچ شەراكەتێك باوی نەماوە . لەڕووی فەرهەنگییەوە توندوتیژیی 
بەرهەم دەهێنێت  و دیموكراسی تێدا لەژێر هێڵی هەژاریدایە تا ئاستی 
نەبوو ، كە دیموكراسییەت باشترین سیستەمی بەڕێوەبردنی كۆمەڵگەیە 
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لە هەر واڵتێكدا، بەاڵم لە عێراقدا وەاڵمی ریفراندۆمێكی دیموكراسییانەی 
هەرێمی كوردستان بە تانك و تۆپ درایەوە ، ئێستاش ئەوە ئەگەرێكە 
كورد دەبێ هەمیشە لەبەرچاوی بێت، بۆی هەیە لە هەر دەقەیەكدا 

هێرش بكرێتەوە  سەر كوردستان. 

كەوایە هەر لە ئێستاوە تۆمەتی عێراقچێتی الی من  هیچ بایەخێكی 
نییە و چی دەڵێن بیڵێن و ئێوە ئازادن، گرنگ ئەوەیە هیچ كەسێك لە 
خۆم بە كوردپەروەرتر نازانم، كاتێكیش من پێشمەرگە بووم، زۆرێك 
لە پارەخۆرەكانی ئێستا، كە دەزانم لەسەر ئەم وتارە رەخنە و تۆمەتی 
بەاڵم  نەبوو،  بوونیشیان  هەر  ئەوكات  دەكەن،  ئاڕاستە  عێراقچێتیم 
ئەمڕۆ بە  هۆی پارەی چەورەوە خۆیان لێمان كردووە بە كوردپەروەر و 
ئااڵهەڵگری نیشتمان، لەوەدا بەختەوەرم كە بە قەد هەموویان بەرگریم 
لە ریفراندۆم كردووە و ئێستاش بە تاكە بڕیاری دروستی كوردستانی 

دەزانم.

بەاڵم نابێت لەم قۆناغە هەستیارەدا كورد لە بەغدا بكشێتەوە، ئەمە 
ئێستای خەڵكیدا  زۆرینەی  بۆچوونی  لەگەڵ  رەنگە  تایتلەوە  لەڕووی 
هاوهەڵوێست نەبێت،  راستە زۆرینە داوای كشانەوە دەكەن و خۆمیش 
پێش ریفراندۆم هەمان خواستم هەبووە ، بەاڵم دۆخی ئێستا جیاوازە 
لە پێش ریفراندۆم ، بە  هۆی 16ی ئۆكتۆبەرەوە پێگەی كورد الوازبووە، 

ئەمە ناشاردرێتەوە. 

ئەوانەی داوای كشانەوەش دەكەن دوو جۆرن، دڵسۆز و تێنەگەیشتووەكان 
لە دۆخی عێراق، زۆرێكیش كە داوای كشانەوە دەكەن، تێیاندایە  ئێستا 
كاندیدی پەرلەمانی عێراقن و كەچی لەسەر شاشەكان داوای كشانەوەی 
كورد لە بەغدا دەكەن و لە ژێریشەوە خەریكی دەنگ كۆكردنەوەن! 

ئەمەش جگە لە دووفاقی هیچی دیكە نییە.
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هەموو ئەو هەڵسوكەوتە سیاسییانەی لە دوای ریفراندۆمەوە لە عێراق 
بۆ  كوردە  راكێشانی  هەوڵی  و  دوژمنكارانەن  هەموویان  دەبینرێن، 
ئەم  ناو  بچێتە  كورد  نابێ  و  درێژخایەنی سەددامییانە  ناو شەڕێكی 
هەتا  و  كولتوور  و  بنەڕەتدا خەڵك  لە  هەر  عێراق  شەڕەوە، چونكە 
دینەكەشی فێرە شەڕن و ماندوو نابن لە كوشتار و ئازاردانی خەڵكی 
كورد  دیسانەوە  هەبێت  ئەوەی  نییەتی  بەغدا  دەكرێ  كەوایە  دیكە. 
دووچاری هەمان دۆخی سەردەمی سەددام بكاتەوە، لێرەدا پێویستە 

كورد ئەوە لەبەرچاو بگرێت!

سەربەخۆیی  بۆ  ریفراندۆمی  بەغدا  پێشێلكارییەكانی  هۆی  بە  كورد 
ئەنجامدا و بەغداش ئەوەی كردە  بیانوو و هێرشكردنە سەر كوردستانی 
خێراتر كرد، هاوكات 16ی ئۆكتۆبەر پێگەی كوردی الوازكرد و ئەمەش  
خەیاڵ نییە، لەبەر ئەوەشە تا ئەم چركەساتە بەغدا هێشتا نییەتی 
هێرشكردنە سەر كوردستانی ماوە،  بەاڵم سیاسەتی حكوومەتی هەرێمی 
لە دەست بەغدا دەرهێناوە  بیانووەی  لەم قۆناغەدا ئەو  كوردستان، 
كە پاڵپشتی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەدەستهێناوە، لەوەی  پێویستە 
كێشەكان لە رێگەی دیالۆگەوە چارەسەر بكرێن، چونكە كۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی شەڕ و جیابوونەوەی ناوێت، لە ئاست ئەو مافەی كورد نە 
چاویان هەیە، نە گوێ! كەوایە هەر هیچ نەبێت بۆ ئێستا شەڕ راگیراوە 
كە بەغدا پێی خۆش نییە، دەزانن راگرتنی شەڕ چ گرنگییەكی هەیە؟

ئەوانە لەو بایەخە تێدەگەن كە رۆڵەكانییان لە بەرەی جەنگن، ئەو 
پێشمەرگانە تێدەگەن كە لە بەرەی شەڕدا بە  هۆی خیانەتەوە شكان، 

كەوایە دیالۆگ نەك شەڕ.

تۆپ  هەرچی  و  هەولێرن  لە  روویان  تانكەكانی  بەغدا  ئێستاش  تا 
بۆ  داعشەوە،  شەڕی  سەنگەرەكانی  لە  هەن،  قورسیشی  چەكی  و 
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نزیكی هەولێر هێندراون ، وەك ئاماژەیەك  بەغدا نییەتی باش نییە و 
كشانەوە لە پرۆسەی سیاسیی بەغدا، هێندەی دیكە رەوشەكە بەرەو 
تێكچوونێكی دیكە دەبات ، لە كاتێكدا كورد لە 16ی ئۆكتۆبەردا ئەوەی 

تاقیكردەوە  هیچ پاڵپشتییەكی نێودەوڵەتی نییە.

لە كاتێكدا بەغدا هەر خۆی  بیانوو دەگرێت و دەیەوێت بە كۆمەڵگەی 
ئەمە  ئێ  بن!  عێراقی  نایانەوێت  كوردان  ئەوەتا   بڵێت  نێودەوڵەتی 
راستە كورد نایەوێت عێراقی بێت، بەاڵم خۆ عێراق رازی نییە كورد 
جیابێتەوە، وەك ئەوەی لە ریفراندۆمدا بەرانبەر كورد گەڵەكۆمەكییەكی 
ناوچەیی روویدا و دونیاش تەنیا سەیركەرێكی شەرمن بوو، هەر بۆیەش 
بەغدا شەڕی بیانووپێگرتن بە كورد دەكات، ئەمەشی بۆ ئەوەیە  ئەو 
ئەزموونەی بە خوێن و قوربانیدان و ئەنفال و پێشمەرگایەتی دروستمان 
كردووە،  بە یەكجاریی كۆتایی پێبێنێت، لەبەر ئەوەشە هەموو دیالۆگ 

و شتێك رەتدەكاتەوە.

 لە دیدی بەغدا 16ی ئۆكتۆبەر ئامانجی خۆی نەپێكاوە و دەخوازن 
تەواوكەری ئامانجەكانی ئۆكتۆبەر مسۆگەر بكەن ، وەك گوتمان ئێستاش 
لوولەی تانكەكانی بەغدا روویان لە هەولێرە و رۆژانەش جموجۆڵییان 
زیادی كردووە و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش بە ئاشكرا الیەنگری بەغدان 
و داوای یەكپارچەیی ئەو عێراقە فاشیلە دەكەن، بەاڵم چاویان ئەو 

هەموو زوڵمەی عەبادی نابینێت، ئەمەیە مەترسییەكە!

كێشەیەكی  هیچ  ناوچەكەیە  میللەتی  تاكە  كورد  دەزانن  كاتێكدا  لە 
دیموكراسییەت  نموونەی  دەتوانێت  و  نییە  توندڕەوی  كولتووری 
پێشكەشبكات، بەو مەرجەی ژینگەی بۆ بڕەخسێت، بەاڵم ئەوە هیچ 
كوردیش  و  هەیە  فراوانتریان  بەرژەوەندیی  چونكی  نییە،  سوودێكی 
دەكەنە قوربانی بەغدا و تاران و ئەنقەرە، وەك لە ریفراندۆم و 16ی 
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ئۆكتۆبەردا بە چاوی خۆمان دیتمان كورد هیچ پاڵپشتییەكی جیهانی 
نەبوو  و تەنیاترین نەتەوەی ناوچەكەیە، ئەگینا بۆچی غەدری 16ی 

ئۆكتۆبەریان قبووڵكرد!؟

پرسی دیالۆگ ئەگەر هیچی نەكردبێت، شەڕی راگرتووە، لە كاتێكدا 
سەر  هێرشكردنە  نییەتی  ئێستاش  و  رانەگرتووە  شەڕی  بەغدا 
كوردستانی هەیە، بەاڵم مادام كورد داوای دیالۆگ دەكات و دەیەوێت 
شەڕخوازەكەی  گرووپە  و  عەبادی  ئەوە  بدات،  بەغدا  بە  دەرفەت 
دەستەوەستان كردووە، لەوەدا كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی كوردیان رازی 
بە گەڕانەوەی بۆ بەغدا كردووە و بەغداش وەختە دڵی شەق ببات بۆ 

هەڵگیرساندنەوەی شەڕ! 

بە كشانەوەی كورد لە بەغدا، بیانوو دەدرێتەوە  بەغدا بۆ  هەڵگرتنی 
و  كات  بەاڵم  خراپە،  ئامانجی  خۆی  هەر  چونكە  خراپتر،  هەنگاوی 
كوردستان  پەالماردانی  و  هێرش  لە  دەرفەتەیان  ئەو  هەڵوێستەكان 
لەبەردەم حكوومەتەكەی عەبادی الوازكردووە، لەبەر ئەوەشە عەبادی 
بە دوای دەرفەتی دیكەدا دەگەڕێت بۆ تەواوكردنی سیاسەت و ئامانجی 
ئاخر  تێپەڕاند،  بوودجەی  كورد  بەبێ  بۆیەش  هەر  ئۆكتۆبەر،  16ی 
ئەگەر بە زۆرینەی پەرلەمانی ناوی هەرێمی كوردستانی هەڵوەشاندەوە، 
چوارچێوەی  دەگاتەوە  كورد  دیسانەوە  خۆ  دەبێت!؟  چی  ئەوكات 
پێش ئازادی عێراق و بگرە بەشێوەیەكی خراپتریش، ئەگەر ئەوكات 
سەددام حوسێن بۆی نەبوو هێرشبكاتە سەر كوردستان، كە ترسی لە 
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هەبوو، بەاڵم خۆ ئێستا عێراق هەر حیساب بۆ 
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ئەنجوومەنی ئاسایش ناكات، مەگەرە رۆژانە 
داوا لەو عەبادییە ناكەن، كێشەكانی لەگەڵ هەولێر چارەسەر بكات، 
چارەسەر  كیشەكان  نایەوێت  و  ناگرێت  گوێش  هەر  عەبادی  كەچی 
بكات، بەپێچەوانەوە دەخوازێت ئامانجی 16ی ئۆكتۆبەر تەواو بكات، 
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ئەگەر بە شەڕیش بێت، یان سیاسەتی برسیكردن و سزادانی خەڵكی 
كوردستان.

مادام كورد پاڵپشتی جیهانی نییە و ئەو عەقڵییەتە سەقەتەی بەغداش 
زیاتر بكات، ئیدی كورد پێویستە  لەگەڵ كورد  دەیەوێت كێشەكانی 
سیاسییەكانی  الیەنە  و  حیزب  هاوبەشی  كۆنفرانسێكی  رێگەی  لە 
بەتایبەتیش  و  واڵتان  و  یەكگرتووەكان  نەتەوە  لە  داوا  كوردستان 
ئەمەریكا بكات، كە كورد بە مەرج لەگەڵ بەغدا دەمێنێتەوە، ئەمەش 
نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  ئاڕاستەی  فەرمی  نووسراوی  پێویستە 
بكرێت و تێیدا داوای كۆبوونەوەی نەتەوە یەكگرتووەكان بكرێت، بۆ 
یان  بكرێت  داوا  هاوكات  عێراقدا،  لە  كورد  كێشەی  چارەسەركردنی 
مافەكانی كورد دابینبكرێن، وەك هەر هاوواڵتییەكی دیكەی عێراقی، 
یان رێگە بە جیابوونەوەی ئارەزوومەندانە و تاكالیەنەی كورد بدەن، 
بەاڵم ئەگەر كورد لە خۆیەوە بكشێتەوە، رەنگە باش نەبێت، چونكە 
بیانوو دەدرێتە بەغدایەكی شەڕخوازیی ملهوڕ كە ئاسانترین هەنگاوێك 
تەنانەت  و  هەڵگیرساندنی شەڕ  بەغدا،  عەقڵییەتی  واتە  ئەوان،  الی 
كۆمەڵكوژیی و ئەنفالە، وەك ئەوەی لە رابردوودا روویداوە و ئێستاش 

هەمان عەقڵییەت لە بەغدا فەرمانڕەوایی دەكات.

دەكرێت بە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بگوترێت بەغدا بە ئاشكرا غەدر 
پلەیەكی عێراقی  ناشیەوێت كورد وەك هاوواڵتی  لە كورد دەكات و 
سەیر بكات و لە هەمان كاتیشدا رێگە نادات كورد جیابێتەوە، ئەگەر 
نایەڵێت، كەوایە پێویستە مافی كورد دابینبكات، ئەگینا دەبێ رێگە 

بە خۆبژێوی و سەربەخۆیی كوردستان بدرێت.

تێپەڕاندنی بوودجە بەبێ كورد، خواستی كشانەوەی لە بەغدای زیاد 
كرد، ئەمە لەڕووێكییەوە زۆر باشە كە گوشارەكان زیاتر دەبن، بەاڵم 
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بەغدا  ئەوەیە  بەغدا دەخوێندرێتەوە،  ئێستای  لە عەقڵییەتی  ئەوەی 
خراپ  هەنگاوی  دواتریش  و  بكات  بڕیارە  بەو  ناچار  كورد  دەیەوێت 
وەك  ئەمەش  بگرێتەبەر،  كورد  بەرانبەر  گەلەكۆمەكی  لەشێوەی  و 
یەكهەڵوێستن  لەوەی  بەغدا،  جێبەجێكردنی عەقڵییەتی شۆڤێنیستی 
لەسەر ئازاردانی كورد. رەنگە باش نەبێت كورد ئەو دەرفەتە بداتە 
بەغدا و پڕۆسەی سیاسی بۆ ئەوان جێبهێڵێت، لێرەدا دەكرێت كورد 
بە  هەڵبەت  بەغدا،  بداتەوە  دیكە  دەرفەتێكی  سیاسی  پرۆژەی  بە 
ئاگاداركردنەوەی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ ئەوەی ماف و خواستی 
دەرفەتی  كورد  ئەوكات  نەكرا،  ئەوەش  ئەگەر  دابینبكرێت،  كورد 
كۆمەڵكوژی  ئەگەر  تەنانەت  دەبێت،  لەبەردەمدا  جیابوونەوەی 

كوردانیش بكرێت! 

ماڵپەڕی شارپرێس، 2018/3/4



100

كورد له  ئۆكتۆبەری ره شدا ................................................................................... شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

ریفراندۆم..هەوڵی تووڕهەڵدانی فیكری شوشكەییەكان
قسەی زۆر لەبارەی شوشكەیی كرا، راستی من هیچ رەخنەیەكی جیدی 
ئەوتۆم نەدی ئاڕاستەی ئەو پیاوە بكرێت، زۆربەی زۆری رەخنەكانیش 
كە  نەبوون  ئەوتۆ  قسەگەلێكی  نەبوو،  سیاسییان  رەخنەی  بەهای 
بەهۆیانەوە شوشكەیی بەخۆیدا بچێتەوە و شەرم لە خۆی بكات لە 

دژایەتیكردنی خواستی گەلەكەی. 
رەخنەیەكی  سەرەتا  دەبوو  شوشكەیی،  سەر  هێرشكردنە  بری  لە 
دامەزراوە  ناو  دەبەنە  مەال  كارەكتەری  كە  بگیرایە  لەو حیزبانە  زۆر 
سیاسی و یاساییەكانەوە، پێویست بوو، قسە لەسەر فیكری مەالی 
هاوشێوەی شوشكەییەكان بكرێت، كە بەڕاستی بە تەواوی كەوتوونەتە 

ژێر كاریگەری فیكری دواكەوتووی دینی و ئینجا عەرەبی.
یەكێكیش لە كێشەكانی دیكەی كۆمەڵگەی ئێمە ئەوەیە، رۆشنبیران 
و سیاسییەكانی، یان ئەوانەی بەشێوە گشتییەكەی دەنووسن و رەئی 
بۆ  خراپەكان،  و شتە  دیاردە  بۆ  نییە  جیدیان  رەخنەی  دەردەبڕن، 
تێڕوانینە دواكەوتووەكان، بەڵكو سەرپێیی لە هەر پرسێكدا دەڕوانن و 
بەگوێرەی هەلومەرجە سیاسییەكەش، گۆڕان لە تێڕوانینیان روودەدات، 
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واتە هیچ بنەمایەكی جێگیریان نییە بۆ رەخنەكردنی هەر دیاردەیەكی 
خراپی كۆمەڵگە.

پیاوێكی  عەبادی  بیگوتبایە  شوشكەییە  مەال  ئەو  ئەگەر  نموونە  بۆ 
خراپە، یان وەك موجامەلەیەكیش بیگوتبایە ریفراندۆم باشە، جا بۆ 
پارەی بووایە، یان پۆست و هەر شتێكی دیكە، لە بری ئەوەی رەخنە 

بگرن، ئێستا دەكرایە ئەستێرەی هەواڵەكان!
كۆمەڵگەی كوردی كێشەیەكی ریشەیی هەیە، هێندەی لە خەمی دین 
سەدا  ئیسالمدایە،  دواكەوتووەكەی  و  ئاریشە  لە  پڕ  ترادیسیۆنە  و 
هەر  وەك  نییە،  خۆیدا  كیانی  و  نیشتمان  خەمی  لە  ئەوەندە  دەی 

نەتەوەیەكی دیكە.
كوردین،  مەالی  پاشكۆییەی  فیكرە  ئەو  بەرئەنجامی  شوشكەییەكان 
شۆردنەوەی  خەریكی  ساڵە  هەزار  لە  زیاتر  كە  فیكرەی  ئەوجۆرە 
مێشكی تاكی كوردە بۆ بەرژەوەندی فیكری خەالفەت لەسەر حسابی 
لە  ملیۆنی  پەنجا  بە  نزیك  نەتەوەیەكی  بۆیەش  هەر  نەتەوەیەك، 
جیاتی ئەوەی زلهێزی جیهان بووایە و خاوەن ڤیتۆ بووایە، تەنانەت 
كورد خۆیەتی،  ئەمە خەتای  نابینن،  رەوا  ریفراندۆمیشی پێ  ئێستا 
شوشكەییەكانیش وەبەرهێنی ئەو فیكرە بە پاشكۆییكردنەی كوردن 

بۆ ئەوەی لە باوەشی خەالفەتدا بژین.
ئێستا  توركیای  دەوڵەتی  توانییان  ئیسالمەوە  هۆی  بە  توركەكان 
جیهانی،  گەورەی  هێزێكی  و  ناتۆ  ئەندامی  ببنە  و  دروستبكەن 
فارسەكانیش توانییان ئێرانی ئێستا بە هۆی ئیسالمەوە دروستبكەن، 
بكات،  سەرقاڵ  بەخۆیەوە  هاوپەیمانەكانی  و  زلهێز  ئەمەریكای  كە 
عەرەبەكان توانیویانە بە هۆی دینەكەی خۆیانەوە، واتە ئیسالم چەندان 
دەوڵەت دروستبكەن و واڵتانی دونیاش موجامەلەیان بكەن، چونكە 
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خۆیان بە خاوەنی ئەو دینە دەزانن، كە شوشكەیی و هاوشێوەكانی لە 
پێناویدا دژایەتی نەتەوەكەی خۆیان دەكەن و پاشكۆیەتی هەڵدەبژێرن 

تەنیا بۆ مانەوە لە تەك عەقڵی خەالفەتدا.
شوشكەیی ناهەقی نییە بڵێت ریفراندۆم شومە، چونكە ئەو هەڵگری ئەو 
فیكرە ئایینییە پاشكۆیەیە، جگە ترادیسیۆنی خێڵەكی و خەالفەتی، 
خەالفەتی  دەوڵەتی  تەك  لە  نایەوێت  و  نییە  قبووڵ  دیكەی  هیچی 
ئیسالمی عێراقدا، دەوڵەتێكی سێكۆالریستیی كوردستانی دروست بێت، 
چونكە زۆرباش دەزانێت، ئەوانەی ئیش بۆ پرسی دەوڵەتی كوردستان 
مەزهەبی  و  ئایینی  و  دەبن  مەدەنی  یاساكانی  و  دەوڵەت  دەكەن، 
نابن، هەڵبەت دونیایەك رەخنەش لە سێكۆالریزمبوونی ئەو حیزبانە 
هەیە، هێشتا ناتوانین بڵێین تەواو دیموكراسیین، بەاڵم بەدڵنیاییەوە 
ناكرێت و شیاو نییە فیكری ئەو حیزبە نەتەوەییانە، سەرباری هەموو 
بەراورد  هاوشێوەكانی  و  شوشكەیی  خێڵەكی  فیكری  بە  رەخنەیەك 
بكرێن، هەر هیچ نەبێت بانگەشەی دروستكردنی دەوڵەتی خەالفەتی 

ناكەن، هەر خۆی ئەوە پێشكەوتنە!
شوشكەیی لە چوارچێوەی پاڵپشتی و بەرنامەی حیزبێكدا گەیشتووەتە 
پەرلەمان، دوورونزیك پەیوەندییان بە فیكری دیموكراسییەتەوە نییە، 
بەاڵم بۆ خەونی گەیشتن بە دەسەاڵت و دروستكردنەوەی خەالفەتێكی 
حیزبێكدا  چوارچێوەی  لە  ئەو  پەرلەمانەوە،  ناو  دەچنە  ئیسالمی، 
كاری سیاسی دەكات، ئیشوكارییان دنەدانی خەڵكە دژ بەپێكەوەژیانی 
ئایینی، تا ئەم چركەیەش لە بری ئەوەی بڵێن دەوڵەتی ئیسرائیل، 
دەڵێن قەوارەی جولەكە، لە بری سوپای ئیسرائیلیش، دەڵێن، سوپای 
هەمیش  عەرەب،  بۆ  پاشكۆیەتییە  هەم  ئەمەش  هەڵبەت  جولەكە، 
بۆ خۆشكردنی ئاگری دووبەرەكییە لە نێوان موسڵمان و جولەكەدا، 
چونكە خۆیان چاك دەزانن گەشەی ئەوان لە ناو فەوزای ئایینی و 
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بۆچوونی توندڕەویدایە.
ئەوەی  خەمی  لە  ئەو  شومە،  ریفراندۆم  پێیوایە  كاتێك  شوشكەیی 
بیانووی  كردە  ریفراندۆمیان  مەزهەبییەكانی،  هێزە  و  عەبادی  نییە 
نیەتی لەمێژینەی هێرشكردنە سەر كوردستان، ئەو زۆرباش دەزانێت 
عەقڵییەتی بەغدا دەمێكە دەیەوێت هێرشبكاتە سەر كوردستان، ئەو 
لە خەمی ئەوە نییە بە بیانووگرتنی ریفراندۆم بووە هۆی لەدەستدانی 
كەركووك و بەشێكی زۆر لە خاكی كوردستان، خەمی ئەوەی نییە هێزە 
سڕینەوەی  سەرقاڵی  ئێستا  خورماتوو،  لە  ئیسالمی  مەزهەبییەكانی 
ناسنامەی كوردن، لە خەمی ئەوەی نییە بەغدا شەڕی مەزهەبی لەگەڵ 
كوردستان دەكات، لە خەمی ئەوەی نییە داهاتی كوردستان كەمیكرد، 
لە خەمی ئەوەی نییە لەم قۆناغەدا خەونی میللەتێكی غەدرلێكراو لە 

گۆڕنرا.
بۆیە پێیوایە ریفراندۆم شومە، چونكە خەمی ئەوەیەتی، یان خەمی 
كورد  سەركەوتووبایە،  ئێستادا  لە  ریفراندۆم  ئەگەر  هەبوو،  ئەوەی 
خۆی لە پاشكۆیەتی و خێڵگەرایی و ترادیسیۆنی ئایینیی و مەزهەبی 
بەغدا جیادەكردەوە و بە ئاڕاستەی كرانەوەی دونیای سێكۆالریزم و 
دیموكراسییەتدا هەنگاوی دەنا، بەڵێ ئەو هەترەشی لەوە چووە كورد 
لەو عێراقە جیابێتەوە، ئه و عێراقه ی بەڕاستی شوێنگەی بێ بەهاكردنی 
مرۆڤ و بە كۆیلەكردنی هاوواڵتییانی خۆیەتی، شوێنگەی سەرهەڵدان 
سەددام و عەقڵی ئەنفالە، شوێنگەی پیاوە مەزهەبییەكانە، شوێنگەی 

سەرهەڵدانی داعش و هاوشێوەكانێتی!
2018/1/2
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 خەونی كورد دەوڵەتە نەك پاراستنی لە هەڕەشەكان
پاراستووە  كوردی  رووەوە  زۆر  لە  ئەمەریكا   راپەڕینەوە  دوای  لە 
بكاتەوە  رژێمەكەی سەددام حوسێن چیتر هێرشی  نەداوە  رێگەی  و 
پاراستنە  تەنیا  كورد  خەونی  ئایا  بپرسین  پێویستە  بەاڵم  سەر، 
ئەویش  كە  هەن،  مێژووییشی  دیكەی  خەونی  یان  هەڕەشەكان؟  لە 

دەوڵەتی كوردستانە؟ 
هەڵبەت پاراستنی كورد ئێستاش گرنگی خۆی لە دەست نەداوە، بەاڵم 
ئەوەش هەموو شت نییە! خەونی كورد وەك نەتەوە زۆر لەوە گەورەترە 
تەنیا بپارێزرێت، بەو مانایەش نا، ئەوەی ئەمەریكا بۆ كوردی كردووە، 
نادیدە بگیرێت، هەرگیز نابێت كورد چاكەی ئەمەریكا و واڵتانی رۆژئاوا 
یاد  لە  ئەوەشی  كورد  نابێ  هەرگیز  ئەوەشدا  لەگەڵ  بگرێت،  نادیدە 
وەك  عێراقیش  و  رووخا  سەددام حوسێن  رژێمەكەی  كاتێك  بچێت، 
دامەزراوە و سوپا هیچی نەما و لێكهەڵوەشایەوە، ئەمەریكا دەیتوانی 
ئاستی ئەو قەوارەیەی ئێستای كوردستان بەرزتربكاتەوە، دەوڵەت یان 
كۆنفیدراڵی ئاسانترین كارێك بوو كە ئەمەریكا دەیتوانی بۆ كوردی 
ئەو  ناگەڕێتەوە،  ئەمەریكا  بۆ  تەنیا  خەتاكەی  ئەوەش  بەاڵم  بكات، 
ئەوكات  هەیەتی،  عێراق  لە  كورد  ئێستا  جیابوونەوەیەی  خواستی 
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نەیبوو، بەپێچەوانەوە هەوڵی دروستكردنەوەی عێراقی دەدا و كاتێكیش 
سوپایەكی  و   16 ئێف  و  ئابرامز  خاوەن  بووە  عێراق  بەئاگاهاتەوە، 
مەشقپێكراو بە دیسپلینی ئەمەریكی و  میلیشیای حەشدی شەعبی.

كاتێك داعش دێت، عێراق دیسانەوە لە هەڵوەشانەوە نزیك دەبێتەوە 
گۆڕەپانی  لە  شەڕكەریش  هێزی  تاكە  و  فڕێدەدات  چەك  سوپا  و 
جەنگدا پێشمەرگە دەبێت، ئەوكاتیش ئەمەریكا دەیتوانی بەبیانووی 
ناوچەیەكی  وەك  كوردستان  هەرێمی  هێرشەكان،  مەترسی  و  داعش 
پارێزراو لە عێراق داببڕێت، بەتایبەتی كە نێوانی هەولێر و ئەنقەرە 
زۆر باش بوو، دیسانەوە ئەمەریكا هیچی بۆ كورد نەكرد و كوردیش 
شەڕی داعشی كرد و بەردەوام بوو لەسەر پاراستنی بەرژەوەندییەكانی 
ئەمەریكا و بەغدا، هەڵبەت بەبێ خستنەڕووی مەرجەكانی خۆی، وەك 

نەتەوەیەكی ستەملێكراو.
شەڕی داعش نزیكەی سێ ساڵی خایاند و لەو هەلومەرجەشدا حەشدی 
كورد،  بۆ  بوون  هەڕەشە  سەرەتاوەش  لە  هەر  دروستبوو،  شەعبی 
بۆ  نەبوو  ئەوتۆی  كردەوەیەكی  و  گرت  رەخنەی  تەنیا  ئەمەریكاش 
هەڵوەشاندنەوەی حەشدی شەعبی، بەغدا هەرچی بۆی كرا دژایەتی 
ریفراندۆمی  و  بەغدا  لە  بوو  بێزار  تەواوی  بە  كرد، كوردیش  كوردی 
وەك تاكە دەرچەی رزگاربوون لە ئاڵۆزییەكانی بەغدا كردە بەرنامەی 

سیاسی خۆی.
ریفراندۆمی  دژی  هاوپەیمان  ئەمەریكای  واڵتەكان  هەموو  پێش 
زیادبوونی گوشارەكانی  بووە هۆی  ئەمەش  كوردستان وەستایەوە و 
بەغدا بۆ سەر كورد، بەوپێیەی بەغدا تێگەیشت، ئەمەریكا پشتی لە 
كورد كرد و لەبەر ئەوەش دوای ریفراندۆم هێرشیكردە سەر كوردستان 
و ئەمەریكاش تەماشاكەرێكی بێدەنگبوو، تا ئەوكاتەی ئاستی شەڕەكە 
شەڕكردنی  بڕیاری  هەرێم  ئەوەی  لەبەر  دەبوو،  گەورە  بوو  خەریك 
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كۆتایی لەگەڵ حەشددا و بەمە ئەمەریكای نیگەرانكرد بەوەی لە ژێر 
چاودێری ئەودا خەریكە ناوچەكە ئاڵۆز دەبێت، بۆیە داوای راگرتنی 

شەڕی كرد.
هەموو ئەوانە لە كاتێكدان كە خواستی كورد تەنیا پاراستن نییە لە 
دەوڵەتە،  دروستبوونی  كورد  ئێستای  خواستی  بەڵكو  هەڕەشەكان، 
ناچارییە،  لە  دەكات،  عێراقدا  تەك  لە  مانەوە  داوای  ئێستا  ئەگەر 
بەوپێیەی عێراق بێهەڵوێستی ئەمەریكای بە هەند وەرگرتووە و دەیەوێت 
لە رێگەی شەڕەوە هاوكێشەكان بە قازانجی خۆی بكەوێنێتەوە، كەچی 
ئەمەریكا لە رێگەی كاربەدەستەكانییەوە بەردەوام دەڵێن پشتیوانی 

كورد دەكەین! 
بەڕاستی ئەمەریكا بەو قسانەی دەیەوێت بە جۆرێك لە جۆرەكان كات 
بە كورد بكوژێت، ئەوەتا بە ئاشكرا دەڵێن، پشتیوانی كورد دەكەین 

بۆ جێبەجێكردنی دەستووری عێراق. 
تەك  لە  مانەوەیە  كورد  راستەقینەكەی  خواستە  ئێستا  كەی  ئەرێ 
بەغدا! خواستی چارەسەركردنی كێشەكانی هەولێر و بەغدا لە رێگەی 
لە  مانەوە  بۆ  نییە  هەولێر  راستەقینەی  ئارەزووی  دەستوورەوە، 
بەرچاوی  بە  ئەوەی  لەبەر  ناچارییە،  لە  بەپێچەوانەوە  بەغدا،  تەك 
ئەمەریكاوە  و لەژێر كاریگەری تاران، عێراق شەڕ بە كورد دەفرۆشێت 
بۆ تێكدانی ئەزموونی هەرێمی كوردستان، بەاڵم ئەو ئەمەریكایە تەنیا 
داوای دانوستاندن لە عەبادی دەكات و گوشاری جیدی ناخاتە سەر 
حكوومەتەكەی حەیدەر عەبادی. مرۆڤ گومان دەبات دەستی ئەمەریكا 

لەو گەمەیە دابێت!
پێویستە خوێندنەوەیەكی  عێراقدا،  لە  ئەمەریكا  كۆی سیاسەتەكانی 
ئەمەریكا  بڵێین  نا  مانایە  بەو  بكرێت،  بۆ  كوردییانەیان  دیكەی 
دەیەوێت ئەزموونی كورد تێكبدات، رەنگە ئەمە راست نەبێت، بەاڵم 
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كاتێك ئەمەریكا بە دەنگی بەرز دەڵێت پێویستە كورد لە تەك بەغدا 
بمێنێتەوە، ئەوە غەدرێكە لە كوردی دەكات و هێندەی دیكە عەبادی 

و تاران دژی كورد هاندەدات.
ئەوان  بە ئەمەریكا و هاوپەیمانەكانی بەستووە، ئەگەر  كورد پشتی 
ئەوە خواست و هەڵوێستییان بێت، بەدڵنیاییەوە شمشێرەكانی تاران 

و بەغدا زیاتر ئاڕاستەی خەون و بەرژەوەندییەكانی كورد دەكرێن!
دابەشكردنی  بۆ  ریفراندۆم  دەڵێن،  زوو  زوو  ئەمەریكا  كاربەدەستانی 
عێراقی یەكگرتوو بوو، ئێستا كار لەسەر ئەوە دەكەین هەولێر و بەغدا 

پێكەوە بمێننەوە.
داوای  رۆژئاوا  و  ئەمەریكا  داوای  لەسەر  هەولێر  ئێستا  خۆ  دەی 
ئەو  ئەمەریكا  بەغدا، ئەی خێرە  لە تەك  مانەوە  بۆ  دیالۆگ دەكات 
گوشارەی دەیخاتە سەر كورد، نایخاتە سەر حكوومەتەكەی عەبادی، 
مەرجی  كۆمەڵێك  بەخستنەڕووی  رەتدەكاتەوە  دیالۆگ  ئەوەی  لەبەر 

ئیستفزازی بەرانبەر كورد؟
لەو مەسەلەیەدا ئەمەریكا تەنیا قسەی كردووە و كردەوەی نەبووە، 
چوارچێوەی  لە  دەیەوێت  و  كوردە  هاوپەیمانی  بەڕاستی  ئەگەر 
گوشارخستنە  بە  نەبێت  هیچ  هەر  بیهێڵێتەوە،  خۆیدا  هاوپەیمانێتی 
كورد  مافەكانی  عێراقدا  چوارچێوەی  لە  دەتوانێت  عەبادی،  سەر 
وەربگرێتەوە! لەكاتێكدا بە بەرچاوی ئیدارەكەی دۆناڵد ترەمپ و لەژێر 
گوشاری هێز و بە پاڵپشتی ئێران پڕۆژەی الوازكردن و غەدركردن لە 

كورد جێبەجێدەكرێت!
ماڵپەڕی كوردستان24، 2018/1/5
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بارزانی و 16ی ئۆكتۆبەر
ئێستا كە ئەم وتارەی تێدا دەنووسرێت، نزیكەی سێ مانگ بەسەر 
رۆژە  ئەو  ئۆكتۆبەر،  16ی  تێدەپەڕێت،  ئۆكتۆبەردا  16ی  رووداوی 
كورد  كاتێكدا  لە  كوردەوە،  مێژووی  ناو  دێتە  پڕێكدا  لە  شوومەی 
16ی  گرتبووەبەر،  هەنگاوی  خەونەكانی  بەدیهێنانی  ئاڕاستەی  بە 
ئۆكتۆبەر، مێژووێك دەكرێ دوای سەدان ساڵی دیكەش، دەرهاویشتە 

خراپەكانی ببیندرێن و بخوێندرێنەوە.
بارزانی بڕیاری ئەنجامدانی ریفراندۆم دەدات، دەیزانی رەنگە  كاتێك 
ئەنجامگەلێكی خراپی لێبكەوێتەوە و بە دڵی ئەویش نەبن، دەیزانی 
ریفراندۆم لە بەرژەوەندی زۆر الیەن و واڵتدا نییە، بەوپێیەی ریفراندۆم 
ئەوەی  سەرباری  بوو،  نەتەوەیی  و  هەستیار  سیاسی  پڕۆسەیەكی 

نەیاری دەرەكی هەبوو، هاوكات ناوخۆییشی زۆر بوو.
رووداوێكی  ئۆكتۆبەر  16ی  بەاڵم  ئەوانە،  هەموو  سەرباری 
چاوەڕواننەكراوبوو، نەك لەبەر ئەوەی ئەگەری روودانی شەڕ لە ئارادا 
نەبوو، بەپێچەوانەوە هەر خۆی بەغدا نیازی هێرشی هەبوو، بەاڵم لە 
شێوەی 16ی ئۆكتۆبەردا نەبوو، كە لە ژێر گوشاری گرووپێكی ناو 
لەو پێشمەرگانەی فەرمانی  حیزبێكی كوردی خاوەن پێگە، بەشێك 
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میلیشیا  لەبەردەم  رێگە  بێتەقەكردن  بەداخەوە  هەبوو،  شەڕكردنیان 
شیعەكان چۆڵ دەكەن.

خاكی  لە  زۆریش  بەشێكی  و  روویداوە  ئۆكتۆبەر  16ی  ئێستا  دەی 
كوردستان دووبارە كەوتوونەتەوە ژێر دەستی میلیشیا مەزهەبییەكان 
و كۆی نەوت و داهاتەكانی ئەو ناوچە داگیركراوانەش بۆ دژایەتییكردنی 
كورد بەكاردەهێندرێن. بەاڵم یەكێك لەو ئازارە قوواڵنەی هێندەی 16ی 
ئۆكتۆبەر، ئەویش ئازاری ئەوانە دەدات كە بە دڵسۆزییەوە چوونە سەر 
سندوقەكانی ریفراندۆمی سەربەخۆیی كوردستان، ئەویش توانجگرتنە 

لە بارزانی، گوایە ریفراندۆم هۆكاری روودانی 16ی ئۆكتۆبەر بووە.
راستە بارزانی ریفراندۆمی ئەنجامدا و ئەو ئێستاش لێی پەشیمان نییە، 
بەوپێیەی لە سیاسەتدا بەبێ هەوڵدان هەرگیز ناگەیتە ئامانجە سیاسی 
ریفراندۆم  قۆناغێكدا  لە  بارزانیش  ئێ  سەربازییەكان،  و  ئابووری  و 
بەرانبەر  پێشێلكاری  شێوەیەك  هەموو  بە  عێراق  كە  ئەنجامدەدات 
گەلی كورد ئەنجامدەدا و هێزە میلیشیاكانی بە چەكی ئەمەریكی تەیار 
دەكرد تا لە دوای داعش، هێرش بكاتە سەر پێشمەرگە، بەاڵم خۆ 

بارزانی نەیگوت با لەناو خۆماندا 16ی ئۆكتۆبەرێك رووبدات!
لە  گرووپەیە  ئەو  پاكانەكردنی  ئۆكتۆبەر،  16ی  لە  ئازارتریش  بە 
پەنای هێرشكردنە سەر ریفراندۆم و تۆمەتباركردنی خودی بارزانی، 
گوایە ئەو هۆكاری هاتنە ئارای ئەو دۆخە بووە، لە كاتێكدا ئۆكتۆبەر 
بۆچی  و  دەزانێت، چۆن  راستییەكانی  هەموو خەڵك  رووداوەیە  ئەو 

ئەنجامدرا.
الیەنداری  ئەوانەی  و  پارتییەكان  تەنیا  ئۆكتۆبەردا  16ی  لە  مەگەر 
پڕۆژەكەی بارزانی بوون، نەكەوتنە ژێر هەڕەشەی میلیشیاكان و گرووپە 
ماڵی  بەسەر  دەستیان  كوردییە  گرووپە  ئەو  مەگەر  كوردییەكەوە؟! 
تەنانەت هەڤاڵەكەی خۆشیاندا نەگرت، لەبەر ئەوەی وەك پارێزگاری 
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كوردییە  گرووپە  ئەو  كرد؟! مەگەر  ریفراندۆمی  پاڵپشتیی  كەركووك 
پۆستی  وەرگرتنەوەی  بانگەشەی  بەردەوام  ئۆكتۆبەرەوە  16ی  لە 
دەستگیر  پارتی  ئەندامانی  كاتێكدا  لە  ناكەن،  كەركووك  پارێزگاری 
بە  گرووپە  لەو  نزیك  پەرلەمانتارانی  مەگەر  دەكوژرێن؟!  و  دەكرێن 
لەگەڵ  و  ناكەن  داگیركراوەكان  ناوچە  هاتووچۆی  خۆیان  ئارەزووی 
حەشدیش وێنەیان باڵو نابێتەوە؟! لە كاتێكدا ئەوانەی پارتی، تەنانەت 

ناتوانن سەردانی ئەو شوێنانەش بكەن!
ئینجا  و  بارزانی  دژی  ئۆكتۆبەر  16ی  پێماندەڵێت  ئەوانەش  هەموو 
پڕۆژە نەتەوەییەكەی ئەنجامدرا، تەنیا لەبەر ئەوەی بارزانی بە جیدی 
دەیویست سوود لە دۆخەكە وەربگرێت، بەتایبەتی كە زانی ناوماڵی 
عەرەبی عێراقی تەبا نەبوون، بەاڵم بارزانی خەتای چییە لە پڕێكدا 
گرووپێكی كوردی وەك كۆسرەت رەسووڵ گوتی: خەنجەری ژەهراوی 
دەوەشێنن.  فەرمانی شەڕنەكردن بۆ پێشمەرگە دەردەكات و دەبنە 

رێنیشاندەری میلیشیاكان بۆ ناو كەركووك.
لە  نییە  ئۆتۆمبێلێك  كڕینی  دەوڵەت  دامەزراندنی  دەزانێت  بارزانی 
پێشانگەیەكدا، دەیزانی پڕۆژەی سەربەخۆیی، چەندە نەیاری دەرەكی 
لە  كوردەكان  نەیارە  لە  بەشێك  دەیزانی  ناوخۆیی،  هێندەش  هەیە، 
بری ئەوەی پاڵپشتی پڕۆژەكە بكەن، دەخوازن فەشەل بهێنێت، بەاڵم 
خۆ ئەو وەك بەرپرسیارێتییەكی مێژوویی، پێویست بوو هەوڵبدات بۆ 
ئەوەی ئیدی كوردیش خەونەكانی، ئامانجەكانی ببن بە راستی و چیتر 
بەرزیش  بە دەنگی  و  نەكاتەوە  بە دەوڵەت سڵ  لە هەوڵی گەیشتن 
كورد  وەك  دەمانەوێت  و  دەوێ  دەوڵەتمان  كوردیش  ئێمەی  بڵێت، 
سەرباری  ئۆكتۆبەریش  16ی  تەنانەت  بین،  سەربەخۆمان  و  هەبین 
ئاستەنگ خستنەبەردەم ئەو پڕۆژەیە، بەاڵم هەرگیز ناتوانێت خەونی 

راستەقینەی كورد بۆ سەربەخۆیی كۆتایی پێ بهێنێت.
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ئەو گرووپە ئەگەر نەختێك هۆشیاری سیاسییان هەبایە، بەمشێوەیە 
نەدەكەوتنە ژێر كاریگەری درۆكانی بەغدا و نەدەبوونە سواری پێش 
كاروانی داگیركەرانی كوردستان، بەوپێیەی بەغدا هەر خۆی دەیویست 
ناوچە كوردییەكانی ماددەی 140 داگیر بكاتەوە، كەچی ئەنجامدانی 
بەاڵم  داڕێژراوە،  بۆ  بەرنامە  هێرشە  ئەو  بیانووی  كردە  ریفراندۆمی 
پڕۆسەی  ئۆكتۆبەر  16ی  گرووپی  كە  لەوەدایە  زیاتر  كێشەكە 
هێرشكردنە سەر كوردستانییان خێراتر كرد و كارەساتەكانی زیاتریش 
بوون، بەوپێیەی ئەگەر گرووپێكی وەك 16ی ئۆكتۆبەر ناوچەكەكانیان 
بێتەقە رادەستی حەشد و پاسداران نەكردایە، ئەوكات داستانی پردێ 
لە كەركووك روویدەدا و ئەوكاتیش هاوكێشە سەربازییەكان بە قازانجی 
كورد دەكەوتنەوە، وەكچۆن لە دوای داستانەكانی پردێ و سحێاڵ و 
مەحموودییە، كە چەند رۆژێك دوای 16ی ئۆكتۆبەر روویاندا، چاوی 
دونیا هاتەوە سەر كورد و عەبادیش نەختێك لە غرووییە سەربازییەكەی 
پاشگەزبۆیەوە، بەوپێیەی ئابرامزە سووتاوەكە بووە مانشێتی رۆژنامە 

جیهانییەكان!
ئاخر ئەو هێزەی كەركووكی داگیركرد، هەمان ئەو هێزە بوون لە پردێ 
دووچاری  پێشمەرگەدا  راستەقینەی  ئیرادەی  بەرانبەر  لە  سحێال  و 
نەبایە،  ئۆكتۆبەر  16ی  ئەگەر  كەوایە  بوونەوە،  شكست  گەورەترین 
ئەو  عەبادیش  و  دەبوون  دیكە  شتی  ریفراندۆم  ئەنجامەكانی  ئێستا 
عەبادی  كوردە،  چانسی  ئەوە  دەی  نەدەبوو.  ئێستا  لووتبەرزەی 
دەتوانێت بە پاڵپشتی گرووپێكی كوردی، 16ی ئۆكتۆبەر بخوڵقێنێت!
پردێ  لە  ئەو شەڕەی  دەكرد،  ئەوەی  پێشبینی  بارزانی  راستیدا  لە 
رووداوێكی شوومی  چاوەڕوانی  بەاڵم  رووبدات،  كەركووك  لە  روویدا، 
وەك 16ی ئۆكتۆبەری نەكردبوو، كورد خۆی كارەكتەری سەرەكی ئەو 

رووداوە خیانەتكارییە بێت! 
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و  نەتەوەیی  و  سیاسی  پێوەرێكی  هەموو  بە  ئۆكتۆبەر  16ی  ئاخر 
سەربازیش، خەنجەری ژەهراوی بوو لە جەستەی گەلێكی ستەمدیدە 
بەسەر  بوو  سەركەوتنیدا  قۆناغی  لە  پێشمەرگە  ئەوكات  ئاخر  درا، 
داعشدا و ئەگەر خەتای گرووپەكەی 16ی ئۆكتۆبەر نەبایە، هێرشیش 
رادەستی  شارەكە  ئاسانییە  بەو  هەرگیز  كەركووك،  سەر  بكرابایە 
بەپێچەوانەوە دەبووە گۆمی خوێنی سوپا و  نەدەكرا و  میلیشیاكان 

حەشدی شەعبی.
كەوایە 16ی ئۆكتۆبەر بە پلە یەك لە رقی بارزانی ئەنجامدرا و وەك 
پڕۆژەی  راستە  دەنووسرێتەوە،  گرووپە  ئەو  بۆ  رەشیش  مێژووێكی 
بۆ  ئەوە  بەاڵم  پێش،  كەوتە  ئاستەنگی  ئێستادا  لە  سەربەخۆیی 
بارزانی هیچ خراپەیەكی تێدا نییە و ئەو هەوڵی مێژوویی و سیاسی و 
دیموكراسی خۆیداوە، مەرجیش نییە هەموو كات پڕۆسە سیاسییەكان 
سەركەوتوو بن و دەكرێت بۆ قۆناغێكی دیكە سوود لە ئەنجامەكانی 
ریفراندۆم وەربگیرێت، بەوپێیەی هێز نییە بتوانێت ئەنجامی ریفراندۆم 
هەڵبوەشێنێتەوە، مەگەر دیسانەوە ریفراندۆمێك بۆ هەڵوەشاندنەوەی 

ئەنجامی ریفراندۆم بكرێت، ئەمەش ناكرێت.
راستە دەگوترێت پڕۆژەكە هی بارزانی بوو، بەاڵم لە جەوهەردا هی هەموو 
گەلی كورد بوو و بارزانی سەرپەرشتی كرد، كەوایە دژایەتییكردنی ئەو 
پڕۆژەیە، یان حەزكردن بە فەشەلی، رێك یەكسانە بە دژایەتییكردنی 
ئۆكتۆبەر،  بۆ 16ی  پاكانەكردنیش  ئایندەی گەلی كورد،  و  خواست 
ناتوانێت ئەو ئازارە قووڵە لە رۆحی گەلی كورددا بسڕێتەوە، چونكە 
مێژوو راستی و ئازارەكانی 16ی ئۆكتۆبەر بۆ هەمیشە دەنووسێتەوە.

ماڵپەڕی كوردستان24، 2018/1/12
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پاپا فرەنسیس چی بە شاندەكەی هەرێم گوت؟
ئەوە راستە ئەوروپای ئێستا كاروباری ئایینی لە دەسەاڵت جیاكردووەتەوە، 
بەاڵم بەو مانایەش نییە، پیاوانی ئایینی كاریگەرییان لەسەر سیاسەتی 
ئەو واڵتانە نەبێت، رەنگە ئەو كاریگەرییانە كەمتر سیاسی بن، لەبەر 
ئەوەی كاروباری سیاسی بۆ سیاسییەكان جێهێڵدراوە، ئەمەش دوای 
بە سێكۆالریزمبوونی ئەو واڵتانانە، بەاڵم كاتێك پرسەكان دێتە سەر 
دەردەكەوێت،  ئایینی  پیاوانی  رۆڵی  ئەوكات  ئایینی،  پێكەوەژیانی 
بەتایبەتی كەسایەتییەكی وەك پاپا فرەنسیس كە پێگەیەكی بەرزی 
ئایینی و رۆحی لە ناو واڵتانی رۆژئاوادا هەیە، بەوپێیەی ئەو زۆر لە 
خەمی پێكەوەژیانی پێكهاتە ئایینییەكان دایە، بەتایبەتی چاوی لەسەر 
ئەو شوێنانەیە، كە كەمینەی مەسیحی و كریستیانی تێدا نیشتەجێن، 

وەك عێراق و بە تایبەتی هەرێمی كوردستان.
رابردوودا شاندی حكوومەتی هەرێم، بە سەرۆكایەتی  لە چەند رۆژی 
نێچیرڤان بارزانی، لە ڤاتیكان لەگەڵ پاپا فرەنسیس كۆبوونەوە، ئەوەی 
سەرنجی منی راكێشا، پاپا هیچ نیگەرانییەكی لە پرسی پێكەوەژیانی 
ئایینی لە هەرێمی كوردستاندا نەبووە، بەپێچەوانەوە بەپێی ماڵپەڕی 
حكوومەتی هەرێم لەو كۆبوونەوەیدا پاپا رایگەیاندووە ئەوان سوپاسی 
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لە  میواندارییەی  ئەو  بۆ  دەكەن  كوردستان  خەڵكی  و  حكوومەت 
هۆی  بە  كە  كراوە،  بەتایبەتی  كریستیانەكان  و  بەگشتی  ئاوارەكان 

شەڕی چەكدارانی داعش ئاوارەی كوردستان بوون.
سەیری  باش  خاڵێكی  وەك  دەكرێ  قەیرانەكان،  هەموو  سەرباری 
جیاوازی  پێكهاتەی  توانیویەتی  كوردستان  هەرێمی  كە  بكرێت  ئەوە 
موجامەلەی  پاپا  ئەگینا  خۆبگرێت،  لە  نەتەوەییش  غەیرە  و  ئایینی 
نەدەكرد و رەخنەی جیدی دەبوو، ئەمە بە الی رۆژئاواوە بەتایبەتی 
مەسەلەی  ئەوەی  لەبەر  دەبێت،  خۆی  كاریگەری  ئەوروپاییەكانەوە 
پێكەوەژیان، جێگە بایەخی ئێستای ئەو واڵتانەیە، بەوپێیەی روودانی 
كارە  و  دەكەوێت  ئەوانیش  بەر  پرووشكی  ئایینی،  گرژییەكی  هەر 

تیرۆریستییەكانیش زیاتر دەبن، لەناو جەرگەی ئەوروپادا.
چەتری  ژێر  لە  سیاسی  گرووپگەلی  ئێستا  دەزانێت،  زۆرباش  پاپا 
بۆ  دەدەن  موسڵمان  خەڵكی  دنەی  سیاسییەوە،  ئیسالمیی  حیزبی 
تاكو  نەتەوەییەكانیش،  پرسە  هەتا  و  كریستیانەكان  دژایەتییكردنی 
وەك كارتی سیاسی لە دژی حكوومەتی هەرێم بەكاری بهێنن، بەاڵم 
پاپا بە شاندەكەی حكوومەتی گوتووە، پێویستە ئاشتی و پێكەوەژیان 
دێت،  هەبوونی  مانای  بە  بەردەوامیش  بێت،  بەردەوام  كوردستان  لە 
هەڵبەت پاپا مەبەستی پێكەوەژیانی ئایینییە، نەك سیاسی، چونكە 
ئەو ئیشوكاری راستەوخۆی لە تەك مەسەلە ئایینییەكان دایە، هەروەك 
چەندجارێكیش هەڵوێستی باشی هەبووە بۆ خزمەتكردنی ئەو پەنابەرە 
موسڵمانانەی روو لە واڵتانی ئەوروپا دەكەن و داوای پێشكەشكردنی 
ئەو  الی  ئایینی،  پێكەوەژیانی  پرسی  كەوایە  كردوون،  بۆ  هاوكاری 
واڵتانی  لەسەر  كاریگەری  گۆشەنیگایەوە  لەو  دەتوانێ  و  گرنگە  زۆر 

ئەوروپاش دروستبكات.
لەگەڵ هاتنی داعش كریستیانەكان و ئێزیدییەكان، جارێكی دیكە وەك 
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بوونەوە،  كوشتار  و  ئازار  زۆرترین  دووچاری  ئایینی،  پێكاتەی  دوو 
ئەوە وایكرد هەر زوو واڵتانی دونیا هەرێمی كوردستان وەك ناوەندێكی 
ئاوارەی  زۆرترین  بەوپێیەی  بناسێنن،  پێكهاتەیە  دوو  ئەو  پاراستنی 
كریستیان و ئێزیدییەكان روویان لە هەرێمی كوردستان كرد، كەوایە 
خاڵی  گەشاوەترین  وەك  خاڵە  ئەو  دەتوانێت  هەرێم  حكوومەتی 
سەركەوتوویی خۆی لە پرسی پێكەوەژیاندا بەراشكاوی لەگەڵ رۆژئاوا 
باس بكات. لە كاتێكدا عێراق بۆ ئەو پێكهاتانە واڵتێكی كارەساتبارە 
دەكەن،  كەمی  لە  رووی  عێراقدا  لە  كریستیانەكان  رێژەی  دێت  تا  و 

بەشێكی دێنە هەرێم و ئەوەی دیكەش كۆچ دەكەن بۆ ئەوروپا. 
هەتا  و  زەقبكاتەوە  خاڵە  ئەو  دەتوانێت  هەرێمی  حكوومەتی  لێرەدا 
دەسكەوتی سیاسیشی لێ بەدەست بهێنێت، چونكە ناكرێت لە ناوچەكەدا 
هیچ شوێنێك بۆ پێكەوەژیانی ئایینی نەبێت! بەڕاستی ئێستا كارەساتە 
لە  مەبەست  نییە،  باش  لەوڕووەوە  هەرێم  هێندەی  شوێنێك  هیچ  و 
دیپلۆماسییەكاندا  پرسە  لە  ئەوە  هەرێم  پێویستە  بۆیە  ناوچەكەیە، 
بەسەر  كاریگەری  بەمەش  سیاسییەكانەوە،  پرسە  خزمەتی  بیخاتە 
باشتر  ئاڕاستەی  بە  دەگۆڕدرێت  كوردستان  بۆ  رۆژئاوا  تێڕوانینی 
بە  دیپلۆماسییەكاندا  و  سیاسی  پرۆسە  لە  هەیە  ئەوەش  ئومێدی  و 

قازانجی كوردستان رەنگبداتەوە.
گرنگییەكەی  ڤاتیكان  بۆ  هەرێم  حكوومەتی  شاندی  سەردانی  كەوایە 
لەوەدایە كە هەرێمی كوردستان جارێكی دیكە بە رۆژئاوای گوتەوە، 
ئێمە لە ناوچەكەدا شوێنگەیەك دەبین كە كریستیان و ئێزدیی و هەموو 
جیهان  نیشانی  جوانیش  وێنایەكی  و  دەگرینەخۆ  دیكە  پێكهاتەكانی 
دەدەین بە جیاواز لە ناوچەكانی دیكەی عێراق مەسەلەی پێكەوەژیان 

خاڵێكی تری جیاكەرەوەی هەرێم دەبێت لە عێراق.
رۆژنامەی خەبات، 2018/1/14
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 عەبادی نایەوێت كێشەكانی لەگەڵ هەولێر چارەسەر بكات
لە دوای رووداوی 16ی ئۆكتۆبەرەوە، عەبادی ئەو عەبادییەی كاتی 
خۆی نییە و هەموو كردەوەكانی، قسەكانی، هەنگاو و بڕیارەكانیشی 
راستەوخۆ پەیوەندییان بە بەرژەوەندییەكانی خۆیەوە هەیە، تەنانەت 
گرووپەكانی  تەنیا  و  نییە  عەرەبیش  عێراقییەكی  هەموو  بۆ  سوودی 

نزیك لە خۆی لە بڕیارەكانی  رازین .
واتە ئەو پیاوە چونكی بەرەو هەڵبژاردن دەچێت و گۆڕەپانی سیاسیی 
گەندەڵی  و  چاوسووركردنەوە  و  سۆز  بنەمای  لەسەر  عێراقیش 
و  دارایی  و  سەربازی  دەسەاڵتە  هەموو  پیاوە  ئەو  بەڕێوەدەچێت، 
سەرووی  لە  و  بەكارهێناوە  خۆی  بەرژەوەندی  بۆ  كارگێڕییەكانی 
هەمووشیانەوە راستەوخۆ دژایەتی كورد دەكات و خاڵی الوازی كوردی 

لە 16ی ئۆكتۆبەردا دۆزیوەتەوە.
16ی ئۆكتۆبەر تەنیا رووداوێك نەبوو كە كورد بە  هۆیەوە شارێكی 
لەدەستدابێت، بەپێچەوانەوە لە تەك ئەوەشدا ئەو عەبادییەی كردە 
كەیسێكی  كردە  كەركووكی  كەیسی  بەوەی  سیاسی  لوتبەرزێكی 
هەڵبژاردن بۆ ئەوەی  دەنگی زیاتر بهێنێت، ئاخر عەبادی ئەوەندەی 
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شانازی بە داگیركردنی كەركووكەوە دەكات، نیو هێندە شانازیی بە 
كۆتایی هاتنی داعش ناكات، ئەمەش وەك بەڵگەیەك لەسەر ئەوەی 
هەموو  و  بێت  دادپەروەر  سەرۆكێكی  بەجیدی  ناتوانێت  پیاوە  ئەو 
عێراقییەك بە سەرۆكی خۆیانی  بزانن، بەتایبەتی بە ئاشكرا دژایەتی 
كورد دەكات و ئەگەر ئەو دژایەتییانەش بەردەوام بن، ئەگەری ئەوە 
ریفراندۆم  هاوشێوەی  دیكەی  هەنگاوێكی  كورد  دیسانەوە  هەیە، 
بنێتەوە، چونكە خودی ریفراندۆم لە تەك مافی كورد بۆ سەربەخۆیی، 
ئەوا بەشێكی لە هۆكارەكەشی بۆ نائومێدبوونی لە بەغدا دەگەڕێتەوە، 
واتە ریفراندۆم هەم مومارەسەی مافی چارەی خۆنووسینی گەلی كورد 
بوو، هەمیش نائومێدی بوو لە عێراق، كە نەیتوانی عێراقی هەمووان 

بێت.
نایەوێت  پیاوە  ئەو  هەڵسوكەوتەكانی،  و  عەبادی  لە  دیقەتدان  بە 
كەیسی  دەیەوێت  رێككەوتن،  بگاتە  هەولێر  لەگەڵ  بەمزووانە 
دژایەتیكردنی كورد، لە پڕۆسەی هەڵبژاردن بەكاربهێنێت، خۆ ئەگەر 
پێشبینی  بەتایبەتی  بكات،  ئەمە  نەتوانێت  رەنگە  رێككەوتن،  بگاتە 
كێڵگە  دەستبەسەرداگرتنی  و  كەركووك  داگیركردنی  دەكرێت  
دەروونی  زۆرباشیش  و  هەڵبژاردن  پڕوپاگەندەی  بكاتە  نەوتییەكان 
عێراقییە شۆڤێنییەكانی خوێندووەتەوە، دەترسێت ئەگەر لەگەڵ هەرێم 
رێكبكەوێت، عەرەبەكانی دیكە ئەو كەیسە دژی بەكاری بهێنن،  گوایە 
لەگەڵ كورد رێككەوتنی كردووە، هەر بۆیە دەیەوێت لە دژایەتییەكانی 

بەردەوام بێت، بۆ ئەوەی دەنگی زیاتر بهێنێت.
رەنگە عەبادی بە  هۆی ئەو دژایەتییەی بەرانبەر كورد گرتوویەتییەبەر، 
دەنگی زۆر بهێنێت، چونكە ژینگەی خێڵەكیی عێراق وایە، ئەو گرووپانە 
سەركەوتوو دەبن، كە رازیكەری شۆڤێنییەكان بن، ئێ عەبادیش رێك 
ئەوە دەكات و هەموو هەوڵێكیشی بۆ ئەوەیە لە سەرووی هەموویانەوە 
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شۆڤێنییەكان لە خۆی رازی بكات. بەاڵم ئاڕاستە سیاسییەكانی بەغدا 
هەمیشە لە گۆڕاندان و گرووپەكان بەتەواوی دژایەتی یەكتری دەكەن، 

بۆیە دەركەوتنی هێزی تازە، شتێكی مەحاڵ نییە.
دووچاری  عەبادی  پێدەچێت  بەاڵم  شتانە،  ئەو  هەموو  سەربای 
رووبەڕووبوونەوەیەك بێتەوە لەگەڵ شیعەكانی نزیك لە مالیكی ، ئەوەی 
ئێستا عەبادی شانازی پێوەدەكات، داگیركردنی كەركووك و شەڕی 
داعشە، بەاڵم خۆ هەموو گرووپەكانی دیكە، پشكیان لە حەشد هەیە، 
موقتەدا سەدر، نووری مالیكی، هادی عامری، زۆربەیان پشكیان لەو 
گرووپە میلیشیایییەدا  هەیە و دەنگیش دەهێنن، كاتی خۆشی چەند 
الیەك لە هاوپەیمانێتییەكەی عەبادی كشانەوە، لەوانە خالید عوبێدی، 
گرنگی  كەسایەتییەكی  چەند  ئەوانە  كە  حەكیم،  عەممار  و  عامری 
دروستكردنی  لەسەر  خۆیانیش  كاریگەری  بەدڵنیاییەوە  و  عێراقن 
موقتەدا  گرووپەكەی  بەتایبەتی  دەبێت،  عێراقدا   داهاتووی  كابینەی 

سەدر كە خاوەنی خۆپیشاندانی ملیۆنین لە بەغدا.
نێودەوڵەتیی  پشتگیری  زیادبوونەوەی  و  عەبادی  لوتبەرزییەی  ئەو 
ئەگەری  لە  و  عەبادیدا   لەبەردەم  ئەگەرێكە  كوردستان،  هەرێمی  بۆ 
سیاسەتكردنیدا،  سەقەتەی  ریتمە  ئەو  لەسەر  عەبادی  بەردەوامی 
هیچ  عەبادی  چونكە  دەبێتەوە،  بێمنەت  بەغدا  لە  هەرێم  دیسانەوە 
بێزاری  نییە و ئەوەش سەرئەنجام  نییەتێكی چارەسەری كێشەكانی 
زیاتری هەرێمی لێدەكەوێتەوە، بەتایبەتی لە پرسی مووچە و بودجەدا، 
عەبادی  ناعەدالەتی بەرانبەر هەولێر دەكات، تەنانەت دەنگۆی ئەوە هەیە 
دیسانەوە لە پڕۆژە یاسای بودجە پشكی هەرێمی كەمكردووەتەوە، لە 
كاتێكدا  ئێمە دوو مانگە رەخنە لەو پڕۆژە یاسایەی بودجەیە دەگرین، 
كەچی لە بری ئەوەی خواستی كورد لەبەرچاو بگرێت، بەپێچەوانەوە 
دیسانەوە دەستكاری بەشی هەرێمی كردووە بە كەمكردنەوەی زیاتر، 
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ئەمەش رێك نییەتخراپی بەغدا نیشاندەدات، لەوەی  نایەوێت كێشەكانی 
لەگەڵ هەرێمدا چارەسەر بكات.

داگیركراوە،  خاكی  هەم  كورد،  بۆ  هەستیارە  قۆناغێكی  ئێستا 
الواز  هەولێر  كردەوە  بە  دەیەوێت  بەغداش  ئابوورییەكەی،  هەمیش 
بكات و دەستبگرێت بەسەر جومگە گرنگەكانی هەرێمدا، بۆیە لێرەدا 
بودجەدا  پرسی  لە  ئەوەی  وەك  پێویستە،  زۆر  كورد  یەكهەڵوێستی 
هەمووان بە یەكەوە دژی ئەو پڕۆژە یاسایەی بودجەیە وەستاونەتەوە 
و بەمەش سەنگی كورد دەركەوتووەتەوە، بەاڵم ئەگەر هات و هەر الیە 
و خۆی بڕیار بدات، ئەوا دیسانەوە بەغدا حیساب بۆ كورد ناكاتەوە، 
بەمجۆرەی  بەغدا  دەبێت،  یەكهەڵوێست  كورد  كاتێك  بەپێچەوانەوە 
سیاسەتكردنی  ریتمە  ئەو  لەسەر  بێت  بەردەوام  ناتوانێت  ئێستای 
كورد  یەكهەڵوێستی  كەوایە  كورد.  بەرانبەر  خۆی  شۆڤێنیستییانەی 

تاڕادەیەك سنوور بۆ لوتبەرزییەكانی بەغدا دادەنێت.
ماڵپەڕی شارپرێس، 2018/2/12
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حكوومەتی هەرێم لەبەردەم هەڵبژاردەی شەڕ و دیالۆگدا
كاتێك بڕیاری ئەنجامدانی ریفراندۆمی كوردستان لە الیەن كۆمەڵێك 
حیزبی كوردییەوە دەرچوو، ئیدی لەو رۆژەوە قۆناغێكی دیكەی سیاسی  
لە هەرێمی كوردستاندا هاتەگۆڕێ، قۆناغێك لەبەردەم سەربەخۆیی، 

یان شەڕ و رووبەڕووبوونەوە.
بەداخەوە شەڕ روویدا، شەڕێك  كورد چاوەڕێی ئەمجۆرەیانی نەكردبوو، 
راستە كورد ئامادەسازی بۆ شەڕ هەبوو، بەاڵم شەڕێكی لەمەی 16ی 
پێویستە  سیاسەتدا  لە  هەرچەندە  بوو،  نەكراو  پێشبینی  ئۆكتۆبەر 
ریفراندۆمدا  لە كاتی  بەوپێیەی  بكرێتەوە،  ئەگەرەكان  لە هەموو  بیر 
دۆخی سیاسیی كوردستان ئاڵۆزیی زۆری تێدابوو، بەجۆرێك هێزەكان 
هەموو  ئۆكتۆبەردا  لە  بۆیە  هەر  نەدەخوێندەوە،  یەكتریان  وەرەقەی 

شتەكان پێچەوانەی پێشبینییەكانی هەرێم كەوتنەوە.
كێشەلەسەر،  ناوچەی  هەندێك  لە  وابوو  پێی  كوردستان  هەرێمی 
وردە شەڕ روودەدات و پاشانیش دەبێتە واقیع، بەاڵم دواتر شارێكی 
گەورەی وەك كەركووك، بەبێ تەقە دەكەوێت و بە هۆیەوە پێگەی 
هەرێم لەبەردەم عێراقدا تەواو الواز دەبێت. كەوایە هیچ شوورەیی نییە 
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ئەگەر ئێمە بڵێین  16ی ئۆكتۆبەر بووە هۆی شكستی كوردستان لە 
بەرانبەر بەغدا، لە سیاسەتدا هەمیشە شكست و هەڵسانەوە هەن ، ئێ 
لە ئۆكتۆبەردا كورد دووچاری جۆرێك شكست بۆیەوە، بەاڵم ئێستا 
هەمان رۆژی رووداوی ئۆكتۆبەر نییە و بەرنامەی ئۆكتۆبەریش لە الیەن 

حكوومەتی هەرێمی كوردستانەوە وەستێندراوە، چۆن؟ 
هەڵبژاردەی  دوو  بەردەم  كەوتە  ئۆكتۆبەرەوە  16ی  دوای  لە  كورد 
و  رەتكردەوە  شەڕی  هەرێم  حكوومەتی  دواجار  دیالۆگ،  یان  شەڕ 
ریفراندۆم ،  ئەنجامی  سڕكردنی  بە  راگەیاند،  دیالۆگی  تاكالیەنانە 
ئەمەش لە كاتێكدابوو تەنانەت حكوومەتی هەرێم دركی بەوە كردبوو   
حكوومەتی  ئەوەی  لەبەر  نایەتەدی،  ئاسانییە  بەو  دیالۆگیش  كە 
سەركەوتنی  هەرێمدا  حكوومەتی  بەسەر  ناوچەدا  هەندێك  لە  عێراق 
سەركەوتوو  شەڕدا  لەبەرەی  هێزانەی  ئەو  هەمیشە  بەدەستهێنابوو، 
دەبن، یەكەمجار دیالۆگ رەتدەكەنەوە و هەوڵی شكستهێنانی تەواوەتی 

بەرانبەرەكەیان دەدەن.
ناكرێت  یان ناخۆش، ئەمە واقیعە و  ئاخر ئێمە پێمان خۆش بێت، 
خۆمانی لێ بشارینەوە، لەوەی كورد پێویستی بە شەڕ نەبوو، مەگەر 
شەڕی ناچاری وەك ئەوەی پردێ و سحێال نەبووایە ، بۆیەش كاتێك 
بە  و  بەرزكردەوە  دیالۆگی  بانگەشەی  رژدی  بە  هەرێم  حكوومەتی 
پووچەڵكردەوە  بەغدای  شەڕئامێزەكانی  بیانووە  لە  هەندێك  هۆیەوە  
تا  و  بوو  نیگەران  دیالۆگ  پەیامی  لە  عەبادیش  خودی  تەنانەت  و 
كوردستان  سەر  هێرشكردنە  خەونی  لە  نایەوێت  چركەساتەش  ئەم 
ئامانجی  ئاگابێتەوە! ئاخر ئەو تەنیا مەبەستی كەركووك نەبوو،  بە 
هەرێمی كوردستانیش بوو، بەجۆرێك  پڕۆژەكە زۆر لەوە گەورەتر بوو  

هەندێكجار و هەندێك بەناو سیاسی باسی لێوە دەكەن!
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مادام ئێمە ئەنجامی ریفراندۆممان سڕكرد و لەژێر گوشاری نێودەوڵەتی، 
یان هەر جۆرێكی دیكە، بڕیاری چوونەوە بەغدامانداوە ، مادام دەكرێ 
هەموو هەوڵێك چڕبكرێتەوە بۆ ئەوەی دیسانەوە لە بەغدا لە رێگەی 
یەك تیمەوە قەرەبووی شكستەكان بكرێتەوە، هەڵبەت ئەمەش باش 
لێیان  بەغدا  دواجاریش  و  بەغدا  بۆ  ببرێن  هەولێر  كێشەكانی  نییە 

سوودمەند بێت.
و  ئابووری  كێشەیەكی  چەند  رووبەڕووی  هەرێم  حكوومەتی  دروستە 
سیاسی بووەتەوە و هەندێك حیزبیش كشانەوە لە حكوومەت، بەاڵم 
ئەو ئەزموونە بە تەنیا هی پارتی، یان یەكێتی نییە، هی هەموو گەلی 
كوردە بە سەرجەم حیزب و الیەنەكانەوە  و شكست و هەڵسانەوەش 
هی هەموومانە، ئەسڵەن بەغدا ناخوازێت ناوماڵی كورد لەو ئاڵۆزییەی 
لە  ئۆكتۆبەریش  16ی  وەك  رووداوێكی  و  بێت  رزگاری  تێیدایە 
دەرئەنجامی ئەو ملمالنێ حیزبییە هاتووەتەدی، ئەگینا هیچ كات كورد 
دووچاری 16ی ئۆكتۆبەر نەدەبوو ، ئاخر رووداوەكان روونن و رەنگە 
قۆناغی سیاسیی كوردستانیش ئەوە نەخوازێت دیسانەوە قەوانەكان 

لێبدرێنەوە.
ئەو ماڵوێرانییەی 16ی ئۆكتۆبەر لە خۆیەوە رووینەداوە، چەندە خەونی 
كوردستانەوە  كێشە  ناوخۆییەكانی  بە  پەیوەندی  هێندەش  بەغدایە، 
كە  كوردستان،  نیشتمانیی  یەكێتیی  باڵباڵێنی  ناو  بەتایبەتی  هەیە، 
هەڵسوكەوت  و  دەدەن  بڕیار  خۆیانەوە  الی  لە  و  كەسە  هەرچەند 
دەكەن، ئەمەش بەشێكی دیكەیە لە ماڵوێرانییەكانی كوردستان، لەبەر 
گەل  دواجار  یەكێتی  وەك  بااڵدەستی  حیزبێكی  ناو  ناكۆكی  ئەوەی 

باجەكەی دەدات، ئەوەمان لە ئۆكتۆبەردا بینی. 
زۆر دەگوترێ حكوومەتی هەرێمی كوردستان تەنازول بۆ بەغدا دەكات، 
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داوای  رۆژ هەرێمی كوردستان  لەوەی هەموو  نیگەرانم  بەڵێ، منیش 
دیالۆگ دەكات و كەچی بەغدا چاوپۆشی دەكات و خۆی لە واقیعەكە 
دەدزێتەوە، بەاڵم ناكرێت بیرمان بچێت،  واقیعەكە بۆ كورد باش نەبوو، 
ئەگەر بچووبایەتە ناو شەڕەوە، لێرەدا گومان لە ئازایەتی پێشمەرگە 
میدیاكانی  مانشێتی  بووە  هێزە  ئەو  دەزانین  الیەك  هەموو  و  نییە 
لەوە  نیەتی شەڕخوازیی بەغدا زۆر  جیهان لە شەڕی داعشدا، بەاڵم 
فراوانتر بوو كە ئێمە بڵێین تەنیا عەبادی بوو، نەخێر، عەبادی تەنیا 
رۆڵی جێبەجێكاریی فەرمانێكی ناوچەیی و هەتا جیهانیشی دەبینی، 

ئاخر عێراق كەوتووەتە ناو بازنەی بەرژەوەندییەكانی نێودەوڵەتی.
بكاتە  بەغدا  دەیەوێ  ئێران  ببات،  خۆی  پشكی  دەیەوێ  بەریتانیا 
پایتەخی دووەمی ئێران لە عێراقدا، ئەمەریكا دەڵێت ئێمە خوێنمان بۆ 
رزگاركردنی عێراق رشتووە، توركیا بەناوی توركمانەكانەوە و هەروەها 
سوننییەكان،  ناوچە  چاودەبڕێتە  هەمیشە  كۆن،  مووسڵی  ویالیەتی 

تەنانەت ئێستاش هێزەكانی لە عێراقدا ماون.
بەگشتی عێراق تەنیا بەناو دەوڵەتێكی خاوەن سیادە و سەربەخۆییە، 
فەرمانە  جێبەجێكردنی  ئیشوكاری  تەنیا  دەوڵەتێكە  بەپێچەوانەوە 
واڵت  هەندێك  بەبێ  ناتوانێت  تەنانەت  و  جیهانییەكانە  و  ناوچەیی 
و هەر  بگوازێتەوە  دیكە  بۆ شوێنێكی  لە شوێنێكەوە  دەبابەش  دوو 
زانیان  بوون، كاتێك  بەرژەوەندخوازەش  نێودەوڵەتییە  ئەو كۆمەڵگە 
سەر  دەخاتە  خراپ  دەرئەنجامی  كوردستان  سەر  بۆ  زیاتر  هێرشی 
دوای  كرد،  شەڕیان  راگرتنی  داوای  بەخێرایی  بەرژەوەندییەكانیان، 
ئەوەی لە پردێ سوپای عێراق بە پاڵپشتی حەشدی شەعبی تێكشكا.
پێویستی  كورد  هێشتا  بەاڵم  و شتانە،  هۆكار  ئەو  هەموو  سەرباری 
هەرێم،  وەك ستراتیژییەتی حكوومەتی  ئێستاش  هەبوو،  دیالۆگ  بە 
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كاریگەرییە  هێشتا  ئەگەرچی  كردووە،  گەشەی  دیالۆگە  پرسی  ئەو 
ئێستا  كە  هەرێم  سەرۆكوەزیرانی  بەاڵم  دەرنەكەوتوون،  قووڵەكانی 
گوتی،  ئەڵمانیاوە  لە  كوردستان،  لە  یەكەمە  بڕیاربەدەستی  كەسی 

گەمارۆكان نەمان. 
مەبەستی گەمارۆكان ئەوەیە  ئیدی هێرش ناكرێتەوە سەر كوردستان و 
دۆخەكە بەرەو چارەسەربوون دەچن، ئەگەرچی هێشتا ساردی هەیە، 
دەی ئەمە لە الیەك، لە الیەكی دیكەوە گرنگییەكەی لەوەدایە  شەڕ 
لە  نە  عێراقدایە،  بەرژەوەندی  لە  نە  شەڕە  ئەو  چونكە  بوەستێت، 
وەك  ریفراندۆم  ئەوەی  دوای  بەتایبەتی  كوردستانیش.  بەرژەوەندی 
بیانووی شەڕ بەكارهێندرا، كەوایە لێرەدا حكوومەتی هەرێم سەركەوتوو 
بوو  لەوەی بیانووی بۆ شەڕكردن لەبەردەم عەبادیدا نەهێشتووەتەوە!

ماڵپەڕی ئێن ئاڕ تی، 2018/2/23
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عەبادی نییەتی رێككەوتنی نییە
بەمەبەستی  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  ئۆكتۆبەرەوە  16ی  دوای  لە 
چەندانجار  خۆیان،  رووخساری  سەر  شەرمەزاری  ئارەقی  سڕینەوەی 
داوایان لە حكوومەتی هەرێم كرد تا كێشەكان لەگەڵ بەغدا لە رێگەی 
دیالۆگ و جێبەجێكردنی دەستوورەوە چارەسەر بكەن، سەرباری ئەو 
هەموو غەدر و پێشێلكارییەی بەغدا و خواستی راستەقینەی كوردیش بۆ 
جیابوونەوە لە عێراق، بۆ دوورخستنەوەی شەڕ و رێزگرتن لە خواستی 
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، حكوومەتی هەرێم بەوە رازی بوو كێشەكان لە 
رێگەی دیالۆگ و دەستوورەوە لەگەڵ بەغدا چارەسەر بكات و تەنانەت 
خودی  بەتایبەتی  و  بەغدا  كەچی  سڕبكات،  ریفراندۆمیش  ئەنجامی 
حەیدەر عەبادی، تا ئێستاش هیچ هەنگاوێكی نیازپاكیی كردەییان بۆ 
رێككەوتن لەگەڵ هەولێر نەناوە و بەپێچەوانەوە كەیسی برسیكردنی 
راوە  و  سیاسی  كارتێكی  كراوەتە  كوردستان  گەمارۆدانی  و  خەڵك 

دەنگی هەڵبژاردن.
هیچ  بەاڵم  دەكات،  دیالۆگ  داوای  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  راستە 
یەكێك لەو داوایانە نەبوونەتە هۆی ئەوەی بەغدا و عەبادی تۆزێك 
لەو لوتبەرزییەی كە بە هۆی 16ی ئۆكتۆبەرەوە دووچاری بوونە، بۆ 
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ئاستی دیالۆگ و داننان بە مافەكانی كورد دابەزن، ئەمەش جێگەی 
دیالۆگی  بۆ  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  داوایانەی  ئەو  ئایا  پرسیارە، 
هەولێر و بەغدا راستەقینەن؟ یان خۆدزینەوەن لە راستییە تاڵەكان؟ 
دەگوزەرێت،  كورد  بەرانبەر  بەغدا  لە  ئێستا  ئەوەی  بەپێچەوانەوە 
هەمان مۆدێلی حوكمڕانێتیی پێش ئەنجامدانی ریفراندۆمە، مۆدێلێك 
رزگاربوون  بۆ  ئەنجامبدات  ریفراندۆم  ناچارییەوە  لە  هەولێر  وایكرد 
كورد  كاتێكیش  مەزهەبگەر،  بەغدای  شۆڤێنییەتی  سیاسەتی  له  
ریفراندۆم ئەنجامدەدات، نەبووە هۆی ئەوەی بەغدا تۆزێك سیاسەتی 
چەوتی خۆی بەرانبەر هەولێر راستبكاتەوە، بگرە ئێستا بەشێوەیەكی 
لە  دەدرێت  كورد  و خواستی  بوون  هەوڵی سڕینەوەی  ترسناكتریش 
عێراقدا و كۆی عەقڵە خێلەكی و مەزهەبییەكانی بەغدا بە تیم ئیش 

لەسەر نەهێشتنی قەوارەی هەرێمی كوردستان دەكەن.
خەڵكی  تووڕەیی  لێشاوی  بەغدا،  خراپەی  هەنگاوە  ئەو  سەرئەنجام 
كوردستانی لێدەكەوێتەوە و ئەمەش ئەگەرێكی چاوەڕوانكراوە دژ بەو 
مۆدێلە خراپەی حوكمڕانێتی بەغدا و ئیدی هەولێریش بێتاقەت دەبێت 
بەردەوام  هەولێر  ئۆكتۆبەرەوە  دوای  لە  ئاخر  دیالۆگ،  داواكردنی  لە 
ئەو  بەغدا  بەرانبەریشدا  لە  و  كردووە  دانوستانی  و  دیالۆگ  داوای 
دۆخە خراپەی دارایی و شكستی كوردی لە كەركووك بۆ بەرژەوەندی 
شۆڤێنییانەی خۆی بەكاردەهێنێت و هیچ نیازپاكییەكی بۆ ئاشتەوایی 
خۆیان،  نییەتخراپی  شاردنەوەی  بۆ  كەچی  نییە،  هەولێردا  لەگەڵ 
كۆمەڵێك لیژنەی بێدەسەاڵتیی رەوانەی هەرێمی كوردستان كردووە بە 

بیانووی وردبینیكردن لە لیستی مووچەی فەرمانبەران.
ئەمەش لەكاتێكدایە هێزەكانی وەك حەشد و سوپای عێراق زۆرترین 
گەندەڵییان تێدایە، بەاڵم عەبادی ناچێت لە ریزەكانی سوپا و حەشدەوە 
دەست بە چاكسازی بكات، كەچی بۆ ئیستفزازكردنی هەولێر لیژنەی 
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بنەڕەتیشدا  لە  و  دەكات  كوردستان  فەرمانگەكانی  رەوانەی  بێكردار 
لەگەڵ  سیاسی  یارییەكی  تەنیا  و  نییە  مووچەی  ناردنی  مەبەستی 
هەولێر و فێڵیش لە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەكات، بۆ راوە دەنگ و 

الوازكردنی شەراكەتی پێكهاتەكانی عێراق.
و  دەوڵەتداری  بنەمای  لەسەر  بەغدا  ئێستای  حوكمڕانێتی  مۆدێلی 
كەسانی  دەكات  واڵتە  ئەو  فەرمانڕەوای  ئەوەی  بەڕێوەناچێت،  یاسا 
تەواو  دەوڵەتێكی  بەرەو  عێراق  پەردەوە  پشتی  لە  و  مەزهەبین 
ئیسالمی دەستەگەری شیعەیی دەبەن. ئەو مۆدێلەی ئێستا ناخوازێت 
پێكهاتە جیاوازەكانی عێراق قبووڵ بكات، بەڵكو بە تیم و بە پڕۆژەی 
و  دەبردرێت  مەزهەبی  ئاقارێكی  بەرەو  عێراق  مەزهەبی،  سیاسیی 
ئێران  لەبری ئەوەی تەنیا شەڕی  دواجاریش خودی ئەو ئەمەریكایە 
بكات، ئەوا پێویستی بەوە دەبێت سەرەتا تانكەكانی خۆی لە عێراق 
بشكێنێت، لەبەر ئەوەی عێراق سەرەتاكانی دژایەتیكردنی ئەمەریكای 
دەكات،  بۆ  كاری  و  دەیەوێت  ئەمەریكا  ئەوەی  دەركەوتوون،  تێدا 
بەغدا نایەوێت، ئەگەر ئەمەریكا تۆزێك دیقەتی حەشد بدات، هەڵبەت 
دیقەتیداوە و دركیشی بەوە كردووە ئەو هێزە لە بنەڕەتدا بۆ دژایەتی 
دیاریكراویش  بە  دروستكراوە  غەیرە شیعە  پێكهاتەكانی  و  ئەمەریكا 

كورد. 
سەر  بۆ  جیدی  مەترسییەكی  دەبێتە  حەشد  نزیكدا  ئایندەیەكی  لە 
پێگەی هەندێك لە گرووپی سیاسی شیعەش، چونكە حەشد عەقڵییەتی 
ئەنجامبدەن  پڕۆسە  هەندێك  ئەوەی  بۆ  دروستیكردووە  شیعەگەری 
هەمیش  و  ئەمەریكا  هەم  كەوایە  بدات،  ئەنجامی  سوپا  نابێت  كە 
كورد، ئەگەر دۆخەكە بەمجۆرە بچێتە سەر، هیچ ئایندەیەكی ئەوتۆیان 
مۆدێلی  لە  دژایەتییەكان  تۆخبوونەوەی  سەرەتای  و  نابێ  بەغدا  لە 
دژایەتی  قسە  بە  جاران  ئەگەر  دەستیپێكردووە،  كردار  بۆ  قسەوە 
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كورد دەكرا، ئێستا تانكی رووبەڕوو دەكرێتەوە و بە یاسا نانی كورد 
سەر،  دەخەنە  ئاسمانییەوە  لەڕووی  نێودەوڵەتی  گەمارۆی  و  دەبڕن 
بەردەوامیدان بەو سیاسەتە شەرمنانەی ئەمەریكا و ئەو دەستەیەی 
تەواو  بەغدا  لە  واشنتۆن  پێگەی  عێراق،  لە  واشنتۆن  فەرمانبەرانی 
الواز بكات و دواجاریش سەرباز و دیپلۆماتەكانی واشنتۆن تەنانەت لە 
بەغداش ژیانیان دەكەوێتە ژێر هەڕەشەی دەستەگەری شیعە، مەگەر 
ئێستا سەركردەكانی حەشد هەڕەشەی دەركردنی ئەمەریكا لە عێراقدا 

ناكەن؟ 
ئەو عەقڵییەتەی ئێستای بەغدا، هەموو پێكهاتەیەكی دیكە، جگە لە 
خۆیان رەتدەكەنەوە و ئامانجییان دروستكردنی دەوڵەتی شیعەگەری 
هاوشێوەی ئێرانە، سەرباری هەموو ئەوانە، هێشتا ئەمەریكا نایەوێت 
لە  دیقەت  دیكەش  ماوەیەكی  پێویستە  بۆیە  دەستبدات،  لە  عێراق 
سیاسەتی ئەمەریكا بدرێت لە عێراقدا، بەوپێیەی هەڕەشەكانی سەر 
پێگەی واشنتۆن لە عێراقدا تا دێت زیاتر دەبن و پێناچێت ئەمەریكاش 
بەو ئاسانییە دەست لە عێراق بەربدات، ئاخر سرووشتی ئەمەریكییەكان 

وایە، كە چوونە شوێنێك بە هی خۆیانی دەزانن!
رۆژنامەی خەبات، 2018/2/28
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بە ئامانجگرتنی كورد و نیگەرانییە ساختەكانی ئەمەریكا
لە دوای رووداوەكانی 16ی ئۆكتۆبەر، دەركەوت ئەمەریكا هاوپەیمانێكی 
راستەقینەی كورد نییە، لە كاتێكدا لە دوای راپەڕینەوە، كورد خۆی 
وەك هاوپەیمانی ئەمەریكا هەژمار كردووە، بەاڵم لە كاتی پێویستدا 
پێش  بەپێچەوانەوە  بكات،  كورد  پشتگیریی  واشنتۆن  دەبوو  كە 

بەرژەوەندی كورد، سەیری بەرژەوەندییەكانی خۆی دەكات. 
راستە لە سیاسەتدا هەر واڵتێك بەدوای بەرژەوەندییەكانی خۆیەتی، 
بەاڵم كورد جیاوازە و هەمیشە چاوی لە دەستی ئەمەریكا بووە و زۆر 
رژێمەكەی  رووخانی  ساتەوەختی  لە  كردووە.  واشنتۆن  بۆ  شتیشی 
هەرێم،  بری  لە  دەیتوانی  سانایی  بە  واشنتۆن  حوسێن،  سەددام 
دەوڵەت لەو بەشەی كوردستان بۆ كورد دروستبكات، بەوپێیەی كۆی 
دابوون،  واشنتۆن  جانتاكەی  لە  عێراق  دامەزراوەكانی  و  سەروەری 
دواتریش پشتكردنی لە كورد لە پرسی ریفراندۆمدا، رێگەی بۆ عێراق 
خۆشكرد، یاخود گلۆپی سەوزی بۆ حەشد پێكرد وەك ئاماژەیەك بە 

رازیبوون بۆ هێرشكردنە سەر پێشمەرگە.
لێرەوە رووێكی دیكەی راستەقینەی ئەمەریكا دەركەوتەوە، ئاخر ئەگەر 
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ئەمەریكا خواستی لەسەر نەبێت، باڵندەش نەیتدەوانی لە كەركووك 
نزیكی پێشمەرگە بكەوێتەوە نەك حەشدی شەعبی و سوپای عێراق! 
بەاڵم ئەمە روونە ئەمەریكا لەو پرسەدا قازانجی زیاتری دەكرد، واتە 
عەبادی زیاتر لە كورد خێری بۆ واشنتۆن هەبوو، هەم پارەی باشتر 
رێگەی  لە  دەیەوێت  ئەمەریكاش  و  زۆرە  شیعەی  عێراق  هەمیش  و 

عەبادییەوە ملمالنێی ئێران بكات.
لێرەدا ئەو ئیدارەیەی ئەمەریكا نەیانتوانیوە ناخی عەبادی بخوێننەوە، 
لەوەی زیاتر كاریگەرە بە ئێران، تا ئەمەریكا، لەو رووداوەشدا، واتە 
نیگەرانی  واشنتۆن چەندجارێك  بۆ سەر پێشمەرگە،  هێرشی حەشد 
دەستی  حەشد  دەبینین  ئێستا  سەرئەنجامیش  و  دەربڕی  ساختەی 

بەسەر زۆرترین خاكی كورد داگرتووە.
تازەترین رووداوی چاوەڕوانكراوی دژ بە كورد، پرسی هێرشی  دەی 
نزیكەی دوو مانگی  لە ماوەی  توركیایە بۆ سەر عەفرین، بەداخەوە 
نەبوو،  كردەیی  توندی  یەكهەڵوێستی  ئەمەریكا  ئۆپەراسیۆنەكەدا، 
كۆمەڵە  ئەو  سەرئەنجام  بكات،  هێرشەكە  راگرتنی  بە  ناچار  توركیا 
نیگەرانییە ساختەیەی ئەمەریكا، لەبارەی هێرشەكە، سوپای توركیا و 
میلیشیا ئیسالمییەكانی بردە ناو عەفرینەوە،  عەفرینێك كە جیاوازە لە 
كەركووك، هەر هیچ نەبێت، كەركووك بە گوێرەی دەستوور و قانوون 
شارێكە لە چوارچێوەی عێراقدا، بەاڵم عەفرین، هیچ پەیوەندییەكی بە 

توركیاوە نییە.
ئەوە بێدەنگی ئەمەریكایە، سوپا و میلیشیا ئیسالمییەكان سووكایەتی 
بە سیمبۆلەكانی كورد لە عەفرین دەكەن! رووداوی عەفرین، پێیگوتین 
ئەمەریكا یان وەهمە، یان لە بنەڕەتدا دژی كوردە و كەچی كورد پێی 

نەزانیوە، یان فێڵ لە خۆی دەكات!
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ئەگینا خێرە ئەمەریكایەك خۆی پێ گەورەی دونیا بێت و وێنایەكی 
كوردیش  هاوكات  و  كێشاوە  خۆی  بۆ  ناوچەكەدا  لە  گەورەشی  زۆر 
تەنیا  ماوەی  لە  دەناسێت، كەچی  و دۆستی خۆی  هاوپەیمان  وەك 
شەش مانگدا دوو گەورەترین كارەساتی مرۆیی و سیاسی و نەتەوەیی، 
بەسەر هاوپەیمانەكەی ئەمەریكا دێت، واتە كورد، ئەویش داگیركردنی 
لە  بەردەوامە  هەر  ئەمەریكا  كەچی  كوردان،  عەفرینی  و  كەركووك 
دەربڕینی بەیاننامەی نیگەرانی و ئەو جۆرە قسانە كە هیچ بایەخێكی 
كردەییان الی نەیارەكانی كورد نییە و چش لەو نیگەرانییانەی واشنتۆن 

كە لەو دوو پرسەدا عەبادی و ئەردۆغان هەر گوێشی پێ نادەن.
لەمەودوا  بۆ  كورد،  بۆ  بێت  ئەمەریكا  هاوپەیمانێتی  ئەمە  ئەگەر 
كورد پێویستی بە دۆزینەوەی هاوپەیمانێكی دیكە هەیە و باشتریش 
بۆ  دەرسێك  دەبێتە  ئەوە  بەدڵنیاییەوە  بێت،  ئەمەریكا  دژی  وایە، 

نیگەرانییەكانی واشنتۆن!
لە تازەترین هەڵوێستی ئەمەریكا سەبارەت بە عەفرین، دیسان دەڵێت، 
نیگەرانییەكانی  ئەمەریكا،  بڵێتە  نییە  كەس  ئەرێ  نیگەرانین.  ئێمە 
ئێوە سوودی توورێكی قوڕاوی ناهێنن! گرنگە كورد بە فەرمی بڵێتە 
واشنتۆن نیگەرانییەكانت نەبوونەتە هۆی ئەوەی هەڕەشە لەسەر كورد 
كەمبكەنەوە، هەڵبەت قۆناغی ئێستامان مەبەستە، ئەگینا تا رووخانی 
سەددام حوسێن، واشنتۆن رۆڵی باشی هەبووە لە پاراستنی كورد لە 
كە  نیگەرانی،  بەیاننامەی  دەركردنی  بووە  دواتر سیاسەتی  باشوور، 
دەكرێت لە رەهەندێكی ترەوە ئاماژەی پێكردنی گلۆپی سەوز بێت بۆ 

هێرشكردنە سەر كورد!
ئەمەریكا لە بری ئەوەی داوای كشانەوەی توركیا لە عەفرین بكات، 
لەگەڵ  ئاشنایەتی  كەس  هەموو  دەردەبڕێت،  نیگەرانی  دیسانەوە 
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بە  و  كردووە  پەیدا  واشنتۆن  ساختانەی  نیگەرانییە  جۆرە  ئەو 
دیاریكراویش توركیا هەر گوێ ناگرێت و ئەگەر كوردیش چاوی لەم 
مافەكانی،  بەدەستهێنانی  بۆ  بێت  ئەمەریكا  هاوپەیمانێتییەی  شێوە 
دانوستان  رەنگە  بەردەكەوێت،  زۆرتری  زیانی  من،  تێگەیشتنی  بە 
بە  ئومێدهەڵچنین  تا  بێت  زیاتر  سووودی  كورد،  نەیارەكانی  لەگەڵ 
نیگەرانی هیچ سوودی  لێرە  ئاخر  ئەمەریكا،  نیگەرانییە ساختەكانی 
هەر  بڕیوە،  مەترسیداری  قۆناغی  كوردیش  هێرشكردنە سەر  و  نییە 
هێزەی دێت، بە ئەلاڵهوئەكبەرەوە كورد دەكوژێت و ئەمەریكاش هەر 

نیگەرانە.
ئەگەر ئەمەریكا بەڕاستی دۆستی كوردە و نیگەرانییەكانیشی ساختە 
نین، دەتوانێت توركیا ناچار بە كشانەوە لە عەفرین بكات و ئیدارەیەكی 
هاوباشی كوردی عەرەبییش لە كەركووك و ناوچە كێشەلەسەرەكان 
واشنتۆن  نیگەرانییانەی  بەو  باوەڕ  دەتوانین  ئەوكات  دروستبكات، 

بكەین، ئەگینا كورد دەبێ بیر لە بەدیلی ئەمەریكا بكاتەوە!
ماڵپەڕی ئێن ئاڕ تی، 2018/3/20
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پەتای ئۆپۆزسیۆنی ناڕاستەقینە لە كوردستان
هەرێمی كوردستان حیزبگەلی رەخنەگر و بە رووكەش ئۆپۆزسیۆنی 
زۆری تێدایە و ماوە ماوەش لە ناوچەیەكی تژی لە ملمالنێ و باڵباڵێن 
و سنوورداری كوردستاندا خۆپیشاندانی ناخۆڕسكی حیزبیانە لە ژێر 

تایتلی جیاوازەوە سازدەكەن.
دژی  و  گرت  رەخنەی  حیزبێك  هەر  بپرسین،  پێویستە  ئێستا  دەی 
دەسەاڵت وەستایەوە، ئەرێ دەكرێ ناوی بنێین حیزبی ئۆپۆزسیۆن؟ 
رەنگە ئەم پرسیارە بۆ هەندێك نامۆ بێت و بڵێن: كوردستان دەیان 
لە میدیاكانییانەوە  تێدایە و  حیزبی رەخنەگری دەرەوەی دەسەاڵتی 
راستییەكەی  بەاڵم  نیشاندەدەن،  خۆیانیش  ئۆپۆزسیۆنبوونی  وێنای 
هەرێمی كوردستان هەرگیز حیزبی ئۆپۆزسیۆنی تێدا نەبووە، هەبوونی 
ئۆپۆزسیۆنبوون  مانای  بایكۆتچی،  و  دەبەوەشێن  حیزبی  كۆمەڵێك 
نییە و ئەمجۆرە مۆدێلە لە حیزبایەتییەش بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ 
ئەو  بەوپێیەی  یەكناگرێتەوە،  راستەقینەدا  ئۆپۆزسیۆنی  وێناكانی 
ئۆپۆزسیۆنی  پێچەوانەی  تەواو  كوردستان  نائۆپۆزسیۆنەی  مۆدێلە 

راستەقینەیە.
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ئەو مۆدێلەی هەرێمی كوردستان ئیش لەسەر تێكدان، بچووككردنەوە، 
هەرێمی  و  حكوومەت  پێگەی  ناشیرینكردنی  هاوكات  و  الوازكردن 
بۆ  كوردستان بەگشتی دەكات، كە ئۆپۆزسیۆنی راستەقینە هەرگیز 
گەیشتن بە دەسەاڵت بەمجۆرە ئیش ناكات و نیشتمان و دەوڵەتەكە 
وەك رۆحی خۆی دەبینێت، سەركەوتن و پێشكەوتنی دەوڵەتیش بە 
ناشیرینكردنی  و  تێكدان  رێگەی  لە  ناخوازێت  و  دەزانێت  هی خۆی 
دەوڵەت و نائومێدكردنی خەڵكەوە دەسەاڵت وەربگرێت، بەپێچەوانەوە 
ناڕاستەقینە هەموو ئەو شتانە  لە هەرێمی گوردستاندا ئۆپۆزسیۆنی 
دەكات كە دەچنە چوارچێوەی ئاژاوەگێڕیی و تێكدانی واڵت، تەنیا بۆ 
گەیشتن بە دەسەاڵت، گەلیش جگە لە هۆكارێك بۆ دەنگ كۆكردنەوە 

هیچ بەهایەكی دیكەی نییە.
بەاڵم ئۆپۆزسیۆنی راستەقینە نایەوێت حكوومەتەكەی دووچاری شكست 
بێت، چونكە شكستی حكوومەت یەكسانە بە دروستكردنی كاریگەریی 
ئەو وەك  ئێ  بەگشتی،  باری دەروونی خەڵك  و  ژیان  لەسەر  خراپ 
ئۆپۆزسیۆن بۆ تێكدان نەهاتووە، بۆ باشتركردنی ژیان و گۆڕانكاری، 
ملمالنێی دەسەاڵت دەكات و لە خاڵی خۆشویستنی واڵتیشدا هەمووان 
دەبنەوە بە یەك حیزب و كۆمەڵەیەك، بەڵێ ئۆپۆزسیۆنی راستەقینە 
لە گۆشەیەكی دیكەدا خزمەتی خەڵك بكات كە دەسەاڵت  دەیەوێت 
نەیكردووە، یان دركی پێ نەكردووە، بۆ نموونە ناچێت ئومێدی درۆینە 
دروستبكات، لەبەر ئەوەی دەزانێت كاتێك دێتە دەسەاڵتەوە خەڵك بە 
دوای بەڵێنەكاندا دەگەڕێن، ئەگەر بزانن درۆبوونە لەسەر سندووق سزای 
دەدەن، بەاڵم هی كوردستان لە رێگەی چەواشەكردنی خەڵك و پێدانی 
بەشێك  كاتێكیش  و  ئیش دەكەن  بە خەڵك  درۆینە  بەڵێنی  سەدان 
دەزانن  ئینجا  دەسەاڵت،  بە  دەگەن  ناڕاستەقینەیە  ئۆپۆزسیۆنە  لەو 
جێبەجێكردنی بەڵێنەكان بە درۆ مسۆگەر ناكرێن، بۆیە بەخێرایی بۆ 
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خۆدزینەوە لە بەڵێن و بەرپرسیارێتی، ژینگەیەك دروستدەكەن حیزبی 
دروستكەری حكوومەت، بە ناچاری بڕیاری دەركردن لە حكوومەتییان 
دەدات، چونكە بە جیدی نە بەشدارێكی باش بوون، نە ئۆپۆزسیۆنێكی 
شكستخواردووەی  لە  مۆدیلە  ئەو  پێچەوانەی  بەاڵم  راستەقینە، 
راستەقینەكە  ئۆپۆزسیۆنە  كوردستان،  ناراستەقینەی  ئۆپۆزسیۆنی 
كەمتر پەنا بۆ بەڵێنی درۆینە دەبات، لەبەر ئەوەی ترسی جیدی لە 
جەماوەر هەیە و دەنگدەریش وەك مێگەڵ نابینێت كە چۆنی بوێت بە 

ئارەزووی خۆی ئاڕاستەی بكات.
ئۆپۆزسیۆنی ناڕاستەقینەی كوردی ئامادەیە زۆرترین رەخنەی هەبێت 
لە بەرانبەر كوژانەوەی یەك كاتژمێر كارەبادا، بەاڵم بێباك و بێدەنگە 
لە هەمبەر رووداوێكی وەك 16ی ئۆكتۆبەردا، لەبەر ئەوەی پێیانوایە 
ئەو رووداوە پێگەی هەرێم الواز دەكات و حكوومەت نەوتی نامێنێت، 
ئێوە دیقەت بدەن، ئەو بێدەنگییە زۆر مەترسیدارە، ئەو رووداوە لە 
واڵتێكی دیكە بووایە، ئۆپۆزسیۆن هەرگیز دڵخۆش نەدەبوو، بەاڵم لە 
هەرێم چەپڵەی خۆشی دەكوترێت كە هەرێم خاك و زۆرترین كێڵگەی 

نەوتی لە دەستداوە.
ئۆپۆزسیۆنن،  حیزبانەی  ئەو  دونیادا  لە  دیكە،  دیقەتێكی  ئینجا 
رووخساری تازەن، خاوەن دیدی تازەن بۆ كۆمەڵگە، بۆ دەوڵەتداری، 
بەاڵم لە هەرێمی كوردستان حیزبی وا هەیە بانگەشەی ئۆپۆزسیۆنبوون 
دەكات، نەك هەر خاوەن دیدێكی تازە نییە، بەپێچەوانەوە دەخوازێت 
سیستەمی حوكمڕانێتی هەرێم لەسەر بنەمای مەزهەبی، ترادیسیۆنی 
خێڵەكی عەرەبی دابمەزرێنێت، كەچی بانگەشەی ئۆپۆزسیۆنبوون و 

دیموكراسییەت دەكات.
ئۆپۆزسیۆنبوونی راستەقینە دیدی و ستراتیژیی تازەیە بۆ داڕشتنەوەی 
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پێناو  لە  تازەكان  گۆڕانكارییە  بنەمای  لەسەر  واڵت  سیستەمی 
خۆشگوزەرانكردنی كۆمەڵگە بە گشتی، بەاڵم ئەو مۆدێلەی هەرێمی 
كوردستان رێك پێچەوانەكەیەتی و ئەوەی دەگوزەرێت بە هیچ جۆرێك 
بێ  گردبوونەوەیەكی هەمەجۆری  بەڵكو  نییە،  ئۆپۆزسیۆنیی  مۆدێلی 
یۆتۆپیاییەكانییاندا  خەونە  لەناو  كۆمەڵگە  دەخوازن  و  بەرنامەیە 
كە  راستەقینە  ئۆپۆزسیۆنی  بەپێچەوانەی  رێك  ئاگانەیەتەوە،  بە 
دەخوازێت هەمووان لە بەرانبەر ماف و ئەركدا هۆشیار بن و واڵتیش 

رۆحی هەمووان.
ماڵپەڕی كوردستان 24، 2018/1/25
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دیالۆگ تەسلیمبوون نییە
سەدان  بگرە  و  دەیان  ئاڵۆزە ،  و  فراوان  رووبەرێكی  سیاسەت 
كایەی  هەردوو  دیارترینیان  و  لێدەبێتەوە  جۆراوجۆریشی  لقوپۆپی 
و  شەڕ  هەروەهاش  دیپلۆماسییەتە،  مەبەست  لێرەدایە  كە  دیالۆگ  

رووبەڕووبوونەوەیە.
راستییەكی تاڵیش هەیە لە دوای ئەنجامدانی ریفراندۆمەوە بەغدا بە 
هەموو شێوەیەك ئاستی بیانووەكانی زیاتر و خێراتركرد بۆ هێرشكردنە 
سەر ئەو ناوچانەی ئێستا كورد پێیاندەڵێت داگیركراو، واتە بە پلە 
یەك كەركووك و شنگال و مەخموور و ناوچە داگیركراوەكانی دیكە.

غرور  بەجۆرێك  بەغدا  ئیدی  روودەدات،  ئۆكتۆبەریش  16ی  كاتێك 
هۆكار  دوو  بۆ  ئەمەش  نابێت،  دیالۆگیش  ئامادەی  تەنانەت  دەبێت 
كوردستان  هەرێمی  ناوخۆی  ئاستی  لەسەر  بەتایبەتی  دەگەڕێتەوە، 
وەك  ئەوەی  عەبادیش  و حكوومەتەكەی  نەبوون  تەبا  الیەنەكان  كە 
دەرفەت بینی، كە لە  سەرەتاكاندا هەموو جۆرە دیالۆگێك رەتبكاتەوە، 
لە  بوو  شۆڤێنییەكان  چێژبینینی  هۆكاری  واتە  دیكەش ،  الیەنێكی 
ئازاردانی كورد، مەبەست ئەوەیە كاتێك حەشدی شەعبی كەركووكی 
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دیكەی  ناوچەكانی  بڕییە  چاوی  میلیشیاییە  هێزە  ئەو  داگیركرد، 
هەرێمیش بە تایبەتی هەولێر.

دیارە خودی  دیالۆگ،  یان  بوو، شەڕ  پێشدا  لە  رێگەی  دوو  هەولێر 
نێچیرڤان بارزانی، وەك سەرۆكوەزیرانی هەرێمی كوردستان، رێگەی 
دیالۆگی هەڵبژارد، ئەمە راستە خەڵكانێكی زۆریش گوتیان ئەو هەموو 
داوایەی نێچیرڤان بارزانی بۆ دیالۆگ بە مانای تەسلیمبوون دێت ، بەاڵم 
ئەگەر لە رووی لۆژیكییەوە سەیری ئەو هەموو دیالۆگەی سەرۆكوەزیران 
بكرێت، رێك دیوەكەی دیكەی راستە، ئەو لە قۆناغێكدا داوای دیالۆگ 
دەكات، هێشتا لوولەی ئەو هەزاران تانك و تۆپ و هاوەن و راجیمە 
رووسی  و  ئەمەریكی  پێشكەوتووی  دیكەی چەكی  هەزاران جۆری  و 

روویان لە پێشمەرگە كردووە!
راستە پێشمەرگە شەڕ دەكات، بەاڵم مەرج نییە هەموو كات شەڕكردن 
باش بێت، یان ئامانجەكان بپێكێت، بەتایبەتی گەلێكی وەك كورد كە 
ئازاری زۆری بە دەست شەڕەوە چەشتووە و پێویستی بە پشوودانیش 
هەیە. هاوكات كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش بە هەموو شێوەیەك لەگەڵ 
لە  دەكەن   كێشەكان  چارەسەری  و  دیالۆگ  پشتگیری  و   دیالۆگدان 
دونیا وە  خواستی  بەپێچەوانەی  ناشكرێت  و  دەستوورەوە  رێگەی 
نێوان  دیالۆگی  داوای  ئەمەریكا  ئێستا  بەتایبەتی  بكرێت،  سیاسەت 

هەولێر و بەغدا دەكات، بۆ چارەسەركردنی كێشەكان.
تەنازولكردنە،  هەرێم  دیالۆگی  داوای  پێیانوایە  ئەوانەی  توانجگرتنی 
دوو جۆرن، جۆرێكیان لە خەمی پڕۆسەكەدان، جۆرێكی دیكەیانیش 
دەیانەوێت بە هەموو شێوەیەك ئەزموونی كوردستان دووچاری ئاڵۆزیی 
زیاتر بێت، بۆ ئەوەی خۆیان بگەنە ئامانجی سیاسی و بەرژەوەندییە 

حیزبییەكانیانیش مسۆگەر بكەن. 
ئێستا ئەمەریكا هاتووەتەوە سەرخەت و چەند رۆژێكیش پێش ئێستا 
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وەزیری دەرەوەی ئەمەریكا لەپەیوەندییەكدا پشتیوانی واڵتەكەی بۆ 
دەستوورەوە،  و  دیالۆگ  رێگەی  لە  دەربڕی،  كێشەكان  چارەسەری 
هەروەها هەر پاش ئەویش برێت مەكگۆرك، نوێنەری سەرۆكی ئەمەریكا 
لە عێراق، دێتە الی نێچیرڤان بارزانی و ئەمانەش  رووداوی سیاسین و 
دەكرێت لە پرسی سیاسییدا بەهەند وەربگیرێن، بەتایبەتی لە رووی 
لە  پشتی  تەواوی  بە  ئەمەریكا  ئیدی  دەگوترا  كە  دیبلۆماسییەتەوە 
كورد كردووە، كەوایە ئەم بۆچوونە راست دەرنەچوو و هێشتا ئومێد 
ماوە بۆ هەڵسانەوەیەكی نزیكی دیپلۆماسییەتی هەولێر بە ئاڕاستەی 

دونیادا.
ئەو  بكەین،  دۆخەكە  بۆ  خوێندنەوە  دیقەتەوە  بە  پێویستە  لێرەدا 
گەورەشی  قازانجی  ئەگەر  حكوومەت،  دیالۆگەی  بانگەشەی  هەموو 
نەبووبێت، بەاڵم زۆر مەترسی دیكەشی رەواندەوە و هاوكات دووبارە 
ئەگەرچی  بەدەستهێنایەوە،  هەولێر  بۆ  نێودەوڵەتی  پشتگیریی 
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی خاوەنی هەڵوێستی شەرمنانە بوون لە پرسی 
ریفراندۆم و دواییش 16ی ئۆكتۆبەردا، بەاڵم ئەوان بڕیار بەدەستن و 

ناكرێت كورد فەرامۆشییان بكات. 
پێویستە بە هەر جۆرێك بێت، بەتایبەتی لە رێگەی دیپلۆماسییەتەوە 
بەمەش سوودی  و  هەولێر  بهێنێتەوە سەر  ئەوان  فۆكسی  دیسانەوە 

گەورە بۆ پێگەی هەولێر دروستدەبێتەوە.
دەكرێت سەردانی شاندی حكوومەتی هەرێم بۆ تاران سەرەتایەكی تر 
بێت بۆ دیالۆگی دیكە لەسەر بنەمای دەستوور، چونكە تاران رۆڵی 
دەستڕۆیشتووەی  باڵە  ئەو  ئەجێندای  و  ئەدا  لەسەر  هەیە  گەورەی 
زۆربەی  و  تارانەوە  بەدەست  رۆبۆتێكن  واتە  بەغدا،  شیعەكانی 

سیاسەتەكانی عێراق، لە ئێستادا لە تارانەوە دادەڕێژرێنەوە.
رۆژنامەی هەولێر، 2018/1/28
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هەولێر دەتوانێت قەرەبووی   شكستەكان بكاتەوە         
لە دوای   رووداوی16   ی   ئۆكتۆبەرەوە،   عەبادی   ئەو عەبادییەی   جاران 
بڕیارەكانیشی   و  كردەوەكانی،   قسەكانی،   هەنگاو  هەموو  و  نییە 
 راستەوخۆ پەیوەندییان بە بەرژەوەندییەكانی   خۆیەوە بە تەنیا هەیە،  
رازین  بڕیارەكانی  خۆی   لە  لە  گرووپەكانی   نزیك  تەنیا   بەجۆرێك 
گۆڕەپانی   سیاسیی   و  دەچێت  هەڵبژاردن  چونكی   بەرەو  پیاوە  ئەو 
 عێراقیش لەسەر بنەمای   سۆز و چاوسووركردنەوە و گەندەڵی   بەڕێوە 
دەچێت،   هەموو دەسەاڵتە سەربازی   و دارایی   و كارگێڕییەكانی   لە پێناو 
بەرژەوەندی   تەسكی   خۆی   بەكارهێناوە و لە سەرووی   هەمووشیانەوە 
خاڵی   الوازی   كوردی   لە  دەكات،   لێرەدا  دژایەتی   كورد  راستەوخۆ 

خیانەتی16   ی   ئۆكتۆبەردا دۆزیوەتەوە .
 كەوایە16   ی   ئۆكتۆبەر تەنیا رووداوێك نەبوو كورد بە هۆیەوە شارێكی  
لە تەك ئەوەشدا ئەو عەبادییەی   كردە   لەدەستدابێت،   بەپێچەوانەوە 
لوتبەرزێكی   سیاسی   و دواجار كەیسی   داگیركردنی   كەركووكی   كردە 
كەیسێكی   هەڵبژاردن بۆ كۆكردنەوەی   دەنگ،   ئاخر عەبادی   ئەوەندەی  
 شانازی   بە داگیركردنی   كەركووكەوە دەكات،   نیو هێندە شانازیی   بە 
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كۆتایی   هاتنی   داعش ناكات !  ئەمەش وەك بەڵگەیەك لەسەر ئەوەی  
 ئەو پیاوە ناتوانێت سەرۆكێكی   دادپەروەر بێت و هەموو عێراقییەك 
بە سەرۆكی   خۆیانی بزانن،   بە ئاشكراش دژایەتی   كورد دەكات و لە 
ئەگەری   بەردەوامی   ئەو دژایەتییانە پێشبینی   دەكرێت دیسانەوە كورد 

هەنگاوێكی   دیكەی   هاوشێوەی   ریفراندۆم بنێتەوە.
خودی   ریفراندۆم لە تەك مافی   كورد بۆ سەربەخۆیی،   ئەوا بەشێكی  
لە بەغدا دەگەڕێتەوە،   واتە  نائومێدبوونی   كورد   لە هۆكارەكەشی   بۆ 
ریفراندۆم هەم مومارەسەی   مافی   چارەی   خۆنووسینی   گەلی كورد بوو،  
 هەمیش نائومێدی   بوو لە عێراق، كە نەیتوانی   عێراقی   هەمووان بێت .

ئەجێندای   سیاسی   داخستنی   فڕۆكەخانەكانی   هەرێمیش،   هێندەی   
لەڕووی   دیپلۆماسییەوە  بوو  پشتەوە  پەراوێزخستنی   هەولێری   لە   و 
گیرابێتەبەر،   هەولێر  بەرانبەر  رێكارێكی   كارگێڕیی   نەبوو  هێندە  نیو 
 داخستنی   فڕۆكەخانەكان بەو ئامانجەیە تا هەولێر ببێتە دوورگەیەكی  
 پەراوێزخراو،   بەاڵم دیپلۆماسییەتی   حكوومەتی   هەرێم،   ئەگەرچی   هێشتا 
كێشەی   زۆری   هەیە،   وایكرد ئەو خەونەی   عەبادی   نەیەتەدی،   ئەوەتا 
و  دەكاتەوە  واڵتی   زلهێزی   ئەورووپا  میوانداریی   وەزیری   دوو  هەولێر 
داخستنی   فڕۆكەخانەكانیش هیچ سوودێكی   بۆ عەبادی   نەبووە،   بگرە 
تەنیا زیانی   بە خەڵكە ئاساییەكەی   كوردستان گەیاندووە بەپێچەوانەوە 
كاریگەری   خراپی   بەسەر پێگەی   حكوومەتی   هەرێمەوە نەبووە،   چونكە 

شاند دێن و شاند دەڕۆن .
  سەردانی   شاندی   هەرێم بۆ پاریس چەندە گرنگ بوو،   هاتنی   وەزیری  
 بەرگری   ئەڵمانیا،   ئۆرسۆال ڤۆندێرالین،  بۆ هەولێر،  لەڕووی   سەربازییەوە 
لێكدانەوەی   بۆ  پەیامێكیش  وەك  گرنگی   هەبوو،   دەكرێت  هێندە 
بكرێت، كە ئەڵمانیا پاڵپشتی   پێشمەرگە دەكات،   ئەڵمانیایەكی   خاوەن 
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هاتنی   ئەورووپادا،   هەروەها  لە  ئابووری   بەهێز  پێگەی   سەربازی   و 
 وەزیری   دەرەوەی   فەرەنساش،   جان ئیڤ لودریان،   لەڕووی   سیاسییەوە 
ئەویش گرنگی   خۆی   هەیە،   بەوپێیەی فەرەنسا پەیوەندییەكی   باشی  
لۆدریان،   لەڕووی   ئیڤ  هاتنی   جان  هەیە،   كەوایە  هەولێردا   لەگەڵ 
سەرباری   هەموو  گرنگی   ئەوەی   هەبێت  دەكرێ   دیپلۆماسییەتەوە 
و  دانەخراوە  تەواوی   دەرگەی   بەڕوودا  بە  هەولێر  كێشەكان،   هێشتا 
لە  روو  وەزیری   واڵتانی   دیكەش  دوای   لۆدریان  دەكرێت  پێشبینیش 
هەولێر بكەن،   ئەمەش لە كاتێكدایە بەغدا هەموو هەوڵێك دەدات بۆ 
ئەوەی   ئەمجۆرە كەسایەتییانە سەردانی   هەولێر نەكەن،   بەاڵم ئەوەتا 

دێنە هەولێر .
و  ناوچەی   لەدەستدا  هەندێك  لەڕووی   سەربازییەوە  هەولێر  دروستە 
بە هۆی   خیانەتی   ئۆكتۆبەریشەوە جۆرێك شكستی   سەربازی   بینی،  
هەڵدەمەوە،   بەوپێیەی   راستیی   وردی   الپەڕەكان  بە  نامەوێت   لێرەدا 
نییە  درەنگ  هێشتا  دەیزانێت !  بەاڵم  خەڵك  هەموو  16 ی   ئۆكتۆبەر 
بكاتەوە،   پەیوەندییەكانی   بەهێز  دووبارە  دەتوانێت  هەولێریش  و 
 ئەوەی   لەڕووی   سەربازییەوە لەدەستییداوە،   لەڕووی   دیپلۆماسییەتەوە 
لە  چركەساتە،   جگە  ئەم  قەرەبووبكرێتەوە،   بەوپێیەی   تا  دەكرێت 
واڵتانی   ئیسالمی   ناوچەیی،   هیچ واڵتێك بە فەرمی   ئامادە نین بڵێن 
كورد مافی   سەربەخۆیی   نییە،   بەڵكو تەنیا كێشەی   ئەوان،   زیاتر لەگەڵ 
كاتدابووە و هەندێكیش بەرژەوەندییەكانی   خۆیان رەچاو دەكەن،   واتە 
لەڕووی   دەكرێ  بەغدایە،   هەولێریش  لە  زۆربەی   بەرژەوەندییەكانیان 
 دیپلۆماسییەوە بەرژەوەندی   ئەو واڵتانە بهێنێتە هەرێمی   كوردستانەوە، 
بۆ ئەوەی   لە كاتی   پێویستدا لەپێناو بەرژەوەندی   خۆیاندا،   داكۆكی   لە 

هەولێر بكەن وەك كیانێكی   كوردی .
هاتنی   ئەو دوو كەسایەتییە بۆ هەولێر، ئاماژەیەكە دیسانەوە هەولێر 
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واڵتاندا،   لە  بازنەی   پەیوەندییەكانی   لەگەڵ  ناو  بچێتەوە  دەتوانێت 
كاتێكدا ئێستا ئەو واڵتانە رێككەوتنییان دەوێت و ناخوازن رەوشەكە 
لەوە زیاتر ئاڵۆزتر بێت، بەوپێیەی   بەرژەوەندییان لە عێراقدا هەیە،  
 هەروەها سیاسەتی   داواكردنی   دیالۆگ لە الیەن حكوومەتی   هەرێمەوە 
ئەگەری   زیاتر  لە  گوشارێك  دەبێتە  عەبادیش  لەسەر  و  گرنگە  زۆر 
ئەگەری   بەردەوامیشی   لەسەر  لە  و  پێشێلكردنی   مافەكانی   كورد 
لوتبەرزییەكانی،   ئەوكات واڵتانی   زلهێز كە كاریگەرییان بەسەر عێراق 
و ناوچەكە هەیە بە ناڕاستەوخۆ سزای دەدەن بەجۆرێك پێگەی الواز 
دەكەن و هاوكات مافیش بە كورد دەدرێت وەك نەتەوەیەك بیر لە 

ئایندەی خۆی بكاتەوە.
رۆژنامەی خەبات، 2018/2/14
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 فرەلیستی.. ئازارێكی دیكەی دوای ئۆكتۆبەر
پێناچێت 16ی ئۆكتۆبەر بە زیندوویی لە زاكیرەی گەلی كوردستاندا 
بمێنێتەوە، ئەو رووداوە خراپەی كورد نەیتوانی لە رەهەندێكی دیكەوە 
قەرەبووی هەندێك لە شكستەكانی خۆی پێ بكاتەوە، رووداوێك دەكرا 
لە گۆشەیەكی دیكەوە، بە ئەجێندایەكی دیكە  وەبەرهێنانی تێدا بكرێت، 
سوودی  سیاسییەوە  و  نەتەوەیی  لەڕووی  خراپییەكانیشیدا  تەك  لە 

لێوەربگیرێت، بەوەی كورد لەو پەرتەوازەییە خۆی رزگار بكات.
هەیبەتی  قۆناغەدا  لەم  و   بوو  خراپ  رووداوێكی  ئۆكتۆبەر  راستە 
سەربەخۆیی  پرسی  كاتێكدا  لە  پرسیارەوە،  بەردەم  خستە  كوردی 
كوردستان فۆكەسی جیهانی لەسەر بوو، ئیدی ئەوە قەدەری كوردە، 
لە  و  زیانی خۆی  بە  تەسكی حیزبی  ملمالنێی  دەرئەنجامی  هەمیشە 
بەرژەوەندیی نەیارەكانیدا كەوتووەتەوە، واتە چەندە ناكۆكی ناوخۆیی 
كوردستان قووڵتر دەبێتەوە، هێندەی دیكە سوود  بەو پڕۆژە سیاسی 

و هەواڵگرییانە دەگەیەنێت كە لە دژی كورد لە ئارادان. 
16ی ئۆكتۆبەر وەك رووداوێكی گەورەی ناوچەیی، راستەوخۆ شكۆی 
كوردی كردە ئامانج و كوردیش پێی خۆش بێت یان ناخۆش، 16ی 
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ئۆكتۆبەر شكست بوو بۆ پێگەی كوردستان، لەڕووی سیاسییەوە پرسی 
سەربەخۆیی دواخست، لە كاتێكیشدا كوردستان لە قەیرانێكی سەختی 
داراییدایە، بە هۆیەوە نیوەی ئەو كێڵگە نەوتییانەی حكوومەتی هەرێمی 
گرووپەكانی  ژێردەسەاڵتی  كەوتنە  دەكردن،  سەرپەرشتی  كوردستان 
حەشدی شەعبی و هیچ داهاتێكیش بۆ هەولێر رەوانە ناكرێت و بەمەش 
رووداوی  هۆی  بە  رۆژانەش  و  كرد  كەمی  كوردستان  داهاتی  نیوەی 
سنووری  كوردی  هاوواڵتییانی  لە  جۆراوجۆر  هەڕەشەی  ئۆكتۆبەرەوە 
لە  چاوپۆشی  عەبادیش  حكوومەتەكەی  و  دەكرێت  ئۆكتۆبەر  16ی 
بەرنامە  بە  كە  دەكات،  حەشد  خراپانەی  هەڵسوكەوتە  ئەو  هەموو 

دەرهەق بە خەڵكی سڤیلی كورد لە ناوچە داگیركراوەكان دەكرێن.
بەوپێیەی ئەو عەقڵییەتەی لە بەغدا حوكمڕانە دەخوازێت لە رێگەی 
ترس و تەعریبكردنەوەوە پێگەی خۆی لەو ناوچانەدا زیاد بكاتەوە و 
هەر  بسڕێتەوە،  دیكە  ناوچەكانی  و  كەركووك  لە  یەكجاری  بە  كورد 

بۆیەش نایەتە سەر مێزی دیالۆگ. 
حیزبە  بەخۆداچوونەوەی  هۆی  ببێتە  ئەوەی  لەبری  ئۆكتۆبەر  16ی 
ناكۆكی  لەو  كەمێكیش  و  ئەجێندایان  و  سیاسەت  بە  كوردییەكان 
رووداوە  ئەو  بەپێچەوانەوە  كەمبكەنەوە،  نێوانیان  پەرتەوازەییەی  و 
لە  بەتایبەتی  نەكرد،  شۆك  دووچاری  كوردی  سیاسییەوە  لەڕووی 
و  شەڕ  بەردەوامی  لە  رێگەگرتن  بۆ  هەرێم  حكوومەتی  ئەوەی  دوای 
عێراق،  گرووپەكانی حەشد و سوپای  و  پێشمەرگە  نێوان  پێكدادانی 
ئەنجامی ریفراندۆمی سڕكرد و لەو دۆخە ناسكەشدا پێویست بوو كورد 
بەرانبەر ئەو هەموو گوشارە زۆرەی عەبادی یەكهەڵوێست بن و رووداوی 
ئۆكتۆبەریان بە دیوێكی دیكە بۆ بەگژداچوونەوەی گوشارەكانی بەغدا 
بەكاربهێنایە، بەوپێیەی زۆر روونە عەبادی سوودی لەو پەرتەوازەییەی 
نێوان حیزبە كوردییەكان لە پێش ئۆكتۆبەر و دوای ئۆكتۆبەریش بینی 
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بۆ زیادكردنی گوشارەكانی، هەروەها خۆدزینەوەی لە دیالۆگ، كەچی 
كورد لەبری ئەوەی بە پڕۆژە قەرەبووی ئازارەكانی ئۆكتۆبەر بكاتەوە، 
بەپێچەوانەوە دەستكرایەوە بە دژایەتی حكوومەتی هەرێم و تەنانەت 
خواستی ئەمەریكاش لەبەرچاو نەگیرا، كاتێك داوای لە حیزبەكان كرد 
پاڵپشتی حكوومەت بن بۆ ئەوەی ئەو قۆناغە ئاسایی بكرێتەوە، دەكرا 
دوای  بەتایبەتیش  وەربگیرێت،  بەگرنگییەوە  ئەمەریكا  پەیامەی  ئەو 
ئەوەی ئەمەریكاش هەستی كرد لە رووداوی ئۆكتۆبەردا ئەویش زیانی 

بەركەوتووە، چونكە پێگەی ئێرانی لە عێراقدا بەهێزتر كرد. 
بەداخەوە كورد ئەوەشی هەڵنەقۆستەوە و حیزبەكانیش دەستیانكردەوە 
لە  بەشداریكردن  بۆ  جیاواز  هاوپەیمانێتی  و  لیست  دروستكردنی  بە 

هەڵبژاردنەكانی عێراق. 
لە كاتێكدا هەرێمی كوردستان پێویستی بەوە هەبوو وەك ئاماژەیەك 
بۆ وەاڵمدانەوەی گوشارەكانی عەبادی، حیزبەكان یەكهەڵوێست بن و بە 
تیمێكی یەكگرتووەوە بەرپەرچی سیاسەتی ئێستای عەبادی بدەنەوە و 
لەم قۆناغەدا كێشە حیزبییەكان بەالوە بنێن، بەپێچەوانەوە برینەكانی 
قووڵتر كردەوە و حیزب و الیەنە سیاسییەكانی  جەستەی كوردییان 
هەڵبژاردنەكانی  پڕۆسەی  ناو  دەچنە  پەرتەوازەییەوە  بە  كوردستان 
عێراقەوە، ئەمەش هاوكاتە لەگەڵ ئەو هەموو غرورەی عەبادی بەرانبەر 

كورد هەیەتی و ناخوازێت مافەكانی كورد دابین بكات.
حكوومەتەكەی  دەست  كارتی  باشترین  كورد  پەرتەوازەییەی  ئەو 
عەبادییە تا بە هۆیەوە چاوشاركێ لەگەڵ مافە دارایی و سیاسییەكانی 
كوردستاندا بكات، هەروەها خودی كوردیش زیانی بەردەكەوێت لەوەی 
ئازارەكانی  كەوایە  بكات.  كەم  دەنگەكانی  رێژەی  دەكرێت  پێشبینی 
ئازارەكانی  لە  زۆر  ئۆكتۆبەردا،  دوای  قۆناغی  لە  كورد  پەرتەوازەیی 
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خودی ئۆكتۆبەریش گەورەتر دەبن و نائومێدی زیاتریش دروست دەكات، 
نائومێدییەك رەنگە متمانەی هاوواڵتییان بە حیزبە كوردییەكان بخاتە 
و  ئەمنی  و  دۆخی سیاسی  هەستیارترین  لە  بەوەی  پرسیارەوە،  ژێر 
قەیراندا، ناتوانن بە یەك تیم كار بكەن، بۆ بەگژداچوونەوەی سیاسەتی 
كورد  پەراوێزخستنی  لەسەر  ئیش  كردەیی  بە  كە  بەغدا  ناعادیالنەی 
دەكات و تەنانەت دەخوازێت ئەو قەوارە یاساییەی هەرێمی كوردستانیش 
بخاتە ناو ملمالنێكانەوە و لەسەر مێزی گفتوگۆ وەك گرێبەستی نەوت 

و بودجە، مامەڵەی لە تەكدا بكات.
 عەبادی ئامادە نییە تەنانەت ناوی هەرێمی كوردستانیش بهێنێت و لە 
زۆر بۆنە و رێوڕەسمدا، لەبری هەرێمی كوردستان، ناوی پارێزگاكانی 

باكووری عێراقی بەكارهێناوە. 
ئۆكتۆبەر و هەڵوێستە خراپەكانی بەغدا، نەبوونە هۆی ئەوەی ئیدی 
كوردیش پەند لە شكستەكانی خۆی وەربگرێت و چاوێك بە ئایندەی 
خۆیدا بگێڕێتەوە، ئاخر دەكرا تەنیا بۆ ئەم خولەی پەرلەمانی عێراق 
بە یەك لیست، یان یەك هاوپەیمانێتی، بچنە كێبڕكێی هەڵبژاردنەوە 
و بەمەش پەیامێكی سیاسی بە عێراق و ناوچەكە و هەتا جیهانیش 
بگەیەنن، بەاڵم كاتێك فرەلیستی جێگەی ئەوە دەگرێتەوە و حیزبەكان 
ئاماژەیەكە  بەپێچەوانەوە  بە پەرتەوازەیی خۆیان،  بەردەوامی دەدەن 
لە  كوردیش  ئایندەی  و  بووە  الواز  كورددا  زاكیرەی  لە  ئۆكتۆبەر  كە 
گرووپە  ئەو  لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوەدایە  ئەگەری  لەبەردەم  بەغدا 

مەزهەبییانەی تەنیا لە دژایەتییكردنی كورددا هاوهەڵوێستن. 
هەفتەنامەی رووداو، 2018/2/19
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غروری ئێستای بەغدا و ئەگەری ئەنجامێكی پێچەوانە
لە رووكەشدا عێراق دەوڵەتە و خاوەن دەستوور و سەروەری خۆیەتی و 
لە دونیاشدا پاڵپشتییەكی زۆری دەكرێت تا بە یەكگرتوویی بمێنێتەوە، 
بەتایبەتیش لە دوای رووخانی رژێمەكەی سەددام، ئەمەریكای زلهێز بە 
هەموو شێوەیەك بەشێك لە توانای سیاسی و سەربازی خۆی خستەگەڕ 
تاكو عێراق بكاتە دەوڵەتێكی مەدەنی دیموكراسی، هاوكات پڕچەك و 
بەهێز لەڕووی سیاسییەوە. لێرە خەونی ئەمەریكا دروستكردنی عێراقێكی 
دەوڵەتێكی  نەبووە  عێراقە  ئەو  كەچی  ئێران،  بەرانبەر  لە  بەهێزە 
دیموكراسی و كاتێكیش كەمێك بەهێز دەبێت، ئیدی دووچاری هەمان 
غرورییەكەی سەردەمی سەددام دەبێت و لە بری پێكەوەژیان، هەوڵی 
لە  هاوكات  دەدات.  كورد  وەك  سەرەكی  پێكهاتەیەكی  پەراوێزخستنی 
بری ئەوەی بەرانبەر ئێرانیش بەهێز بێت، بەپێچەوانەوە دەبێتە رۆبۆتێك 

و تا ئاستێكی زۆریش لە تارانەوە ئاڕاستە دەكرێت.
دیموكراسی  نموونەیەكی  دەبێتە  پێیوابوو  ئەمەریكا  عێراقەی  ئەو 
خەونی  و  پێشبینی  بەتاڵبوونەوەی  رێك  ناوچەكەدا،  لە  مەدەنی  و 
ئەمەریكای لێكەوتەوە، بەوەی عێراق دوای نزیكەی 15 ساڵ لە رووخانی 
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رژێمەكەی سەددام حوسێن، ئەوەتا ئێستا عێراق تەواو بەرگی ساختەی 
مەزهەبی  دەوڵەتێكی  بە  بووە  و  فڕێداوە  مەدەنی  و  دیموكراسییەت 

نامەدەنی.
راستە عێراق دەستووری هەیە و دەكرێت هەندێك بەهای جوانی مەدەنی 
لە  ئەوەی  بەاڵم  بكرێن،  بەدی  دەستوورەكەیدا  لە  دیموكراسیش  یان 
هەر  دەكرێت، چونكی  پەیڕەو  پێچەوانەكەی  رێك  هاتوون،  دەستووردا 
خۆی ژینگەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئایینی عێراق، ناتوانێت خۆی 
لەگەڵ دیموكراسییەت و مەدەنییەتدا بگونجێنێت، ژینگەیەكە هەمیشە لە 
دوای هەر شەڕ و ئاڵۆزییەكدا، شەڕی دیكە دەخوڵقێنێت و هەمیشە ئەو 
سەركردانەی دێنە سەر كورسی دەسەاڵت بە زوویی غرورییەت دەیانگرێت 
و ئەگەر هیچ الیەنێكی دەرەكی نەبێت، رێك بەگژ پێكهاتەكانی ناوخۆی 
هەمیشە  كورد  دژایەتییكردنی  بۆ  دیاریكراویش  بە  دەچنەوە.  عێراقدا 
بەردەوامە،  پڕۆسەیەكی  كورد  سڕینەوەی  بۆ  هەوڵدانیش  و  ئامادەن 
كاری  یەكەم  بەغدا،  لە  بێتە سەر كورسی دەسەاڵت  هەر دەموچاوێك 

بەگژداچوونەوەی كورد دەبێت.
كێشەی ئێستای كورد لەگەڵ عەبادی نییە، بە هەمان شێوەیە لەگەڵ 
مالیكی و جەعفەریش نییە، بەڵكو واقیعێكی تاڵ لە عێراقدا بااڵدەستە، 
ئەویش عەقڵییەتێكی شۆڤێنیی بەسەر زاكیرەی عێراقدا زاڵە و ناتوانێت 
كورد وەك پێكهاتەیەكی سەرەكی عێراق سەیر بكات و نایەوێت كورد 
بێت،  یەكڕیز  لەناو خۆیدا  كورد  نایەوێت  بێت،  بەهێز  و  خۆشگوزەران 
چونكی یەكڕیزیی كورد و بەهێزبوونی، وەك مەترسییەك بۆ سەر خۆیان 

دەبینن.
ساڵەی  هەزار  نزیكەی  مێژوویی  رەگوڕیشەیەكی  عەقڵییەتەش  ئەو 
هەیە و پێیوایە جگە لە عەرەب هیچ نەتەوە و پێكهاتەیەكی دیكە لەو 
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ناوچەیەدا مافی ئەوەیان نییە مومارەسەی جیاوازیی نەتەوەیی خۆیان 
بكەن، زۆرجاریش ئەو عەقڵییەتە شۆڤێنییە لە پەنای ئایینەوە هەوڵی 

چەوساندنەوەی نەتەوەكانی دیكە دەدات.
رێكخراوێكی  بەرگی  لە  بوو  عەقڵییەت  هەمان  داعش  بڵێین  دەتوانین 
كرد،  كوردی  بەرانبەر  داعش  ئەوەی  نوێكردەوە،  خۆی  تیرۆریستیدا 
بەرگی  لە  بەاڵم  بەغدایە،  ئێستای  عەقڵییەتەی  ئەو  خواستی  هەمان 
داعش ئەنجامیدا، ئەگینا بۆچی عێراق لە ماوەی ئەو چەند ساڵەی شەڕە 
گەرمەكەی كورد لەگەڵ داعشدا، بەغدا هیچ هاوكارییەكی پێشمەرگەی 
كاتێكدا  لە  تەقەمەنی،  و  و چەك  مووچە  بە  نە  پارە،  بە  نە  نەكرد! 
دەكرد،  داعشی  شەڕی  كۆن،  چەكی  بە  و  مووچە  بەبێ  پێشمەرگە 
كەچی سوپایەكی پڕچەكی مەشقكراوی دیسپلین ئەمەریكی هەڵدەهاتن 
و ناوچە لە دوای ناوچەیان رادەستی ئەو هێزە تیرۆریستییە دەكرد و 
سەرئەنجامیش یەكەم شكانی داعش لەسەر دەستی پێشمەرگە روویدا، 
ئەمەش بووە هۆی ئەوەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە دژی داعش دروست 
بێت و دیسانەوە پارچە شكاوەكانی شكۆی عێراق لە الیەن پێشمەرگە 
چونكی  عێراقە  ئەو  كەچی  لێكبدرێنەوە،  نێودەوڵەتییەكانەوە  هێزە  و 
عەقڵییەتی شۆڤێنییەتی تێدا بااڵدەستە، هەر دوای شەڕی داعش، لولەی 

تانكە ئەبرامز و چەكە ئەمەریكییەكانی لە هەولێر كرد!
دیكتاتۆرییەتی سەددام  رژێمی  واتە  بەعس،  رژێمی  رووخانی  دوای  لە 
حوسێن، دەسەاڵتدارە مەزهەبییەكانی بەغدا بەشێواز و قۆناغی جیاواز 
كابینەیەكی  هەر  لەگەڵ  و  كورد  دژایەتییكردنی  بە  دەستیانكردەوە 
حكوومەتی عێراقیشدا، ئاستی دژایەتی و هەوڵی سڕینەوە و پەراوێزخستنی 
كورد  ئەوەی  ئاستی  تا  و  دەبنەوە  بەرزتر  كورد  مافەكانی  و  خواست 
بۆ الوازكردنی كورد  برسێتی وەك چەكێك  ئەوەی  بۆ  نانبڕاو دەكرێت 
بەكاربهێندرێت، ئەمە سەرباری ئەوەی هیچ مافێكی دەستووری و یاسایی 



151

كورد له  ئۆكتۆبەری ره شدا ................................................................................... شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

و هەتا كۆمەاڵیەتی كوردیش جێبەجێ نەكران و بگرە بە ئەنقەست كێشە 
بۆ هەموو خواستێك و مافێكی كورد دروستكراوە.

ناوخۆی  تەنانەت  سیاسی  بەرنامەی  بە  بەغدا  شۆڤێنی  عەقڵییەتی 
بوونە  هێزەكان  بەجۆرێك  كرد،  كێشەی سیاسی  دووچاری  هەرێمیشی 
دوژمنی یەكتری و سەرئەنجام ناكۆكییەكان هێندە گەورەكران، ئێستاش 

كاریگەرییەكانی ماون و رەنگە بەمزووانەش كۆتاییان نەیەت.
كاتێك كورد بە تەواوی لەگەڵ عێراقدا لەڕووی پێكەوەژیانی ئاشتییانە و 
رێزدارانە دووچاری نائومێدی قووڵ دەبێت، بڕیاری ئەنجامدانی ریفرامدۆم 
سیاسەتە  بە  هۆیەوە  بە  عێراق  ئەوەی  بری  لە  ریفراندۆمیش  دەدات، 
بڕیارەكە  رۆژی  یەكەم  لە  هەر  بەپێچەوانەوە  بچێتەوە،  چەوتەكانیدا 
بەغدا هەڕەشەی كرد، پێچەوانەوە دەبوو بۆ دڵدانەوەی كورد جۆرێك 
بەخۆداچوونەوە لە ستراتیژییەتییاندا بەرانبەر كورد رووبدات، بەاڵم هەر 
واڵتانی  لە  داوای  و  داخست  كوردستان  هەرێمی  لەسەر  ئاسمانی  زوو 
ناوچەییش كرد سنوورەكانییان بەڕووی هەرێمدا دابخەن تا كورد  برسی 

بێت و دواتریش بە ناچاری تەسلیم بێت.
ریفراندۆم ئەنجامدرا، نزیكەی 20 رۆژێكیش دوای ئەو رووداوە ناوچەیی 
و دیموكراسییە، عێراق لەپڕێكدا لولەی ئەبرامزە ئەمەریكییەكان دەكاتە 
هیچ  و  گۆڕان  شتەكان  هەموو  بەمەش  هەولێر،  دواتریش  و  كەركووك 
شتێك لە شوێنی ئاسایی خۆیدا نەمایەوە و بەغداش كۆی دەرفەتەكانی 
لۆژیكی دیالۆگ  لۆژیكی چەكی كردە بەدیلی  دیالۆگی سەرەوژێركرد و 
ئەنجامەكانی  كوردستان،  هەرێمی  لە شەڕ، حكوومەتی  رێگریش  بۆ  و 
بە  بەغدا  ئەوەی  هۆی  نەبووە  ئەمە  هێشتا  بەاڵم  سڕكرد،  ریفراندۆمی 
سیاسەتە چەوتەكانی خۆیدا بچێتەوە، تا ئەم چركەیەش كە ئەم رەخنانەی 
تێدا ئاڕاستەی بەغدا دەكرێت، عێراق بەردەوامە لەسەر گەمارۆكانی و 
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نییەتی باش نییە، چونكە ئەو عەقڵییەتە شۆڤێنییەی بەغدا ناخوازێت 
بە ئاسانی و ئاشتییانە لەگەڵ كورد هەڵبكات، واتە بە بەرنامەی سیاسی 
هەوڵی سڕینەوەی كورد دەدات و ئەوەی بۆی بكرێت لە پەراوێزخستنی 
برسیكردن  ناكات، سیاسەتی  درێغی  نەتەوەییەكانی،  و خواستە  كورد 
دەوڵەتەی  ئەو  ئایندەی  ستراتیژییەتی  بە  بووە  كورد  گەمارۆدانی  و 
بوو، بەاڵم  كە ئەمەریكا پێشتر ئومێدی مەدەنیبوونی لەسەر هەڵچنی 
ئەوەتا ئێستا جگە لە دیوەخانێكی مەزهەبگەرا، ئەنجوومەنەكەی عەبادی 
مانا  بە  نییە  حكوومەت  بەغدایە  لە  ئەوەی  واتە  نییە،  دیكە  هیچی 
یاسایی و دەستووریی و دیموكراسییەكەی، بەڵكو ئەنجوومەنی خێڵ و 
عێراق،  شیعەكانی  مەرجەعی  بڕیاری  بە  مەگەر  مەزهەبییەكانە،  پیاوە 
هێزێكی میلیشایی وەك بەدیلی سوپا دروست نەكرا! مەگەر ئەو هێزە بە 
ئارەزووی خۆی هاوواڵتییانی كورد ناكوژێت و ناڕفێنێت! خێرە دەوڵەتی 
عێراق هیچ هەڵوێستی نییە و بگرە ئەو چەكانەشی رادەست دەكات كە 
ئەمەریكا بۆ سوپای دەنێرێت تا شەڕی داعشی پێبكات، كەچی چەكەكان 
روویان دەكرێتە پێكهاتەیەكی سەرەكی وەك كورد، تەنیا لەبەر ئەوەی 
كەی  ئاخر  مومارەسەكردووە،  خۆی  نەتەوەیی  و  یاسایی  خواستێكی 
بەرانبەر هاوواڵتییانی ئەو  لە دەوڵەتی دیموكراسی و مەدەنیدا، چەك 
واڵتە بەكاردەهێندرێت! ئەویش لە بەرانبەر ئەنجامدانی ریفراندۆمێك كە 
رەگەزێكی سەرەكی دیموكراسییەتە و تەنیا پرسیاری ئەوە لە خەڵك 
كراوە، ئایا دەیەوێت لەگەڵ عێراقدا بمێنێتەوە یان جیابوونەوەی دەوێت؟ 
ئاخر ئەمە لە واڵتی دیموكراسی راستەقینەدا، كوفر نییە و یەكێكە لە 
خۆی  راستەقینەی  خواستی  ئازادانە  بە  دەتوانێت  مرۆڤ  و  بنەماكان 
بخاتەگەڕ لەوەی چی دەوێت، ئەسلەن بەغدا دەبوو لە دوای ریفراندۆم 
هۆی  بە  نەك  بكاتەوە،  ئاشت  كورد  ئەوەی  بۆ  بكات  شتێك  هەموو 
ریفراندۆمەوە چەندان گەمارۆی جۆراوجۆری بخاتە سەر و سەرئەنجامیش 

دەبێ ئەو گەمارۆیانە بشكێن، چونكە غەدری ئاشكران لە كورد.
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سیاسەتی چەوتی ئێستای بەغدا كە لە دوای ریفراندۆمەوە پەیڕەوی دەكات، 
هیچی كەمتر نییە لەوەی سەردەمی سەددام و ئەگەر درێژە بكێشێت، 
ئەگەری ئەوە زۆرە دیسانەوە كورد بڕیاری دیكە بدات، بەڕاستی ئیدی 
بەغدا نایەوێت كورد وەك هاوواڵتیی عێراقی سەیر بكات، ئەمە سەرباری 
ئەوەی كورد بە سڕكردنی ئەنجامی ریفراندۆم ویستی دەرفەتێكی دیكەش 
بداتەوە بەغدا، بەاڵم سوودی ئەوتۆی نەبووە و عەبادی و كابینەكەی 
كات دەكوژن و بەردەوامیش خەریكی یاریكردنن بە كات و دەیانەوێت 
شكستەكانی كورد كە بە هۆی 16ی ئۆكتۆبەرەوە دووچاری بوون، وەك 

كارتێكی سیاسی بۆ الوازكردنی كورد بەكاربهێننەوە.
پێشبینی دەكرێت سەرئەنجام كوردیش زیاتر لەوەی ئێستای بێتاقەتتر 
بێت و دواتر بە گرتنەبەری بڕیارێكی چارەنووسسازی نەتەوەیی، رەنگە 
بڕیاری كشانەوە لە بەغدا بدات، بەتایبەتی ئێستاش زۆرینەی خەڵكی 
كوردستان گەیشتوونەتە ئەو باوەڕەی بەغدا نایەوێت دان بە مافەكانی 
كورد بنێت، بە دیاریكراویش لە پرسی كەمكردنەوەی پشكی هەرێم لە 
بوودجەدا بە بڕیارێكی سیاسی كە ئامانجی زیاتر برسیكردنی كوردە، بۆیە 
كشانەوە گەورەترین چەكی دەستی كورد دەبێت لە ئەگەری بەردەوامی 
كورد  ئێستا  كاتێكدا  لە  دوژمنكارانەیەی،  سیاسەتە  ئەو  لەسەر  بەغدا 
خواستی واڵتانی جیهانی قبووڵكردووە بۆ چارەسەركردنی كێشەكان لە 
رێگەی دەستوورەوە، كەچی بەغدا رێز لە خواستی نێودەوڵەتیش ناگرێت 
بۆ دیالۆگ و سەرئەنجام رەنگە ئەو غرورییەی حكوومەتی بەغدا ئەنجامی 

پێچەوانەی لێبكەوێتەوە.
ماڵپەڕی كوردستان24، 2018/2/27  
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ئەمەریكا نیگەرانییەكانی كورد دەڕەوێنێتەوە
هۆی  بە  سەربەخۆیی،  ریفراندۆمی  ئەنجامدانی  بڕیاری  دوای  لە 
بەرژەوەندییە فراوانەكەیەوە لە ناوچەكە و عێراق بە تایبەتی، واشنتۆن 
چەند  بەڵكو  رانەگەیاند،  ریفراندۆم  بۆ  خۆی  پشتگیری  ئاشكرا  بە 
لە  تا  كرد  كوردستان  سیاسیی  سەركردایەتیی  لە  داوای  جارێكیش 
قۆناغی ئێستادا ریفراندۆم ئەنجام نەدرێت. ئەمەش لە سیاسەتدا بە 
مانای رەتكردنەوەی تەواوەتی مافی ئەنجامدانی ریفراندۆم نایەت لە 
بە  لەسەر كاتەكەی،  بوو  تەنیا قسەكردن  بەڵكو  ئەمەریكاوە،  الیەن 
ئەمەریكا،  بەرژەوەندییەكانی  بەریەككەوتنی  و  داعش  شەڕی  هۆی 
لەگەڵ چەند واڵتێكی ناوچەیی، بە دیاریكراویش توركیا و شیعەكانی 
عێراقیش گوشاری زۆریان لەسەر ئەمەریكا دروستكردبوو، لە سەرووی 
هەموویانەوە هەڕەشەكانی ئێران لەسەر بەرژەوەندییەكانی واشنتۆن.

كوردی  لە  داوای  بۆیە  و  دەكرد  رەچاو  ئەمەی  ئەمەریكاش  كەوایە 
هاوپەیمانی دەكرد، بۆ ئەوەی تەركیز لەسەر شەڕی داعش النەچێت، 
ریفراندۆم لە كاتێكی دیكەدا ئەنجام بدرێت. بەاڵم كورد لەو قۆناغدا، 
جگە لە ئەنجامدانی ریفراندۆم، هیچ چارەیەكی دیكەی نەبوو، چونكە 
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ئاشكرا  بە  و  بدات  بە شەراكەتی سیاسی  درێژە  نەیدەویست  عێراق 
بۆ  كوردستان  هەرێمی  دواجار  تا  دەكرد،  پێشێل  كوردی  مافەكانی 
خۆپارێزی لە شەڕی عێراق، بڕیاری جیابوونەوە لە رێگەی ریفراندۆمەوە 

دەدات.
سیاسەتی  لە  نیگەرانی  زۆرترین  كورد  ئۆكتۆبەریشەوە،  دوای  لە 
ئەمەریكا لە عێراقدا هەبوو، هەم بە هۆی پاڵپشتیی نەكردنی ریفراندۆم 
حەشدی  الیەن  لە  ئەمەریكی  چەكی  بە  ئەوەی  هۆی  بە  هەمیش  و 
لە سەرەتادا  ئەمەریكاش  و  پێشمەرگە  هێرشكرایە سەر  شەعبییەوە 
سەیركەری هێرشی سوپای پاسداران و حەشد بوو بۆ سەر كوردستان.
 لێرەدا كورد مافی خۆی بوو نیگەران بێت لە بێدەنگی ئەمەریكا، چونكە 
كورد لە دوای راپەڕینەوە زۆر شتی بۆ ئەمەریكا كرد و بەتایبەتیش 
كاتێك ئەمەریكا بڕیاری هێرشكردنە سەر رژێمەكەی سەددام حوسێن 
سوپای  هاوكاریكردنی  لە  بینی  رۆڵی  باشترین  پێشمەرگە  دەدات، 
سەرۆكایەتی  بە  عێراقدا  لە  بەعس  رژێمی  رووخاندنی  بۆ  ئەمەریكا 
سەددام حوسێن. لە كاتێكدا توركیایەكی هاوپەیمانی ئەمەریكا، ئامادە 
لە  بوو  كورد  تەنیا  بكات،  واشنتۆن  هاوكارییەكی  جۆرە  هیچ  نەبوو 
عێراقدا رێنیشاندەری سەربازە ئەمەریكییەكان بوون بۆ سەركەوتنی 

هێرشی سەربازی ئەمەریكا بەسەر سەددامدا.
ئارام  ناوچەیەكی  بووە  كوردستان  هەرێمی  2003شەوە  دوای  لە   
لە  ناوچەیەكیش  تاكە  و  ئەمەریكییەكان  سەربازە  و  دیپلۆماتكار  بۆ 
عێراقدا كە سوودی بۆ ئەمەریكییەكان هەبوو، هەرێمی كوردستان و 
بەدیاریكراویش هەولێر بوو، بۆیەش نیگەرانییەكانی هەولێر لە دوای 
16ی ئۆكتۆبەرەوە لە جێگەی خۆیدا بوون، ئەمەریكاش لەو راستییە 
چیتر  كە  كرد  گوشاری  و  كرد  دیالۆگی  داوای  هەرزوو  تێگەیشت،  
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وەرنەدەن كە  عێراقدا  كاروباری سەربازی  پاسداران دەستلە  سوپای 
مەبەستی ئەو لەشكركێشییە بوو بۆ سەر كوردستان.

هاوكات بە هۆی نیگەرانییەكانی كوردەوە، ئەمەریكا بەخۆداچوونەوەی 
بە سیاسەتی خۆیدا كرد و دواجاریش لە پرسی عەفریندا نیگەرانی 
منبج  لە  ئەوان  رایگەیاند،  ئەمەریكا  ئەوەبوو   و  بیندرا  هەولێر 
ناكشێنەوە. لە كاتێكدا توركیا دەیویست وەك عەفرین هێرش بكاتە 
سەر منبجیش، ئەمەش وەك پارێزگاریكردن لە كورد لێكدانەوەی بۆ 
دەكرێت و رەنگە سیاسەتی ئەمەریكاش بووبێت، بۆ قەرەبووكردنەوەی 

بێدەنگییەكەی سەبارەت بە كەوتنی عەفرین. 
و  هەولێر  هاتوونەتە  ئەمەریكییەكان  شاندە  بەردەوام  عێراقیشدا  لە 
پێداگریان  و  دانیشتوون  كوردستان  هەرێمی  سەرۆكوەزیرانی  لەگەڵ 
بە  چەندینجاریش  و  كردووەتەوە  هەرێم  ئەزموونی  پاراستنی  لەسەر 
هەموو  و  كردووە  بەغدایان  و  هەولێر  نێوان  دیالۆگی  داوای  فەرمی 
هەولێر  نیگەرانییەكانی  دەیەوێت  ئەمەریكا  ئاماژەیەكن  ئەمانەش 

بڕەوێنێتەوە.
لە چەند رۆژی رابردووشدا واشنتۆن بەبیانووی كونسوڵخانە، بەردی 
بناغەی كۆمەڵگەیەكی گەورەی دیپلۆماسی ئەمەریكی لە هەولێر دانا، 
دەگوترێت ئەو كۆمەڵگەیە، گەورەترین كونسوڵخانەی ئەمەریكایە لە 
لە پرۆژەیەكی ئەمەریكی-كوردی دەچێت،  ناوچەكەدا، كە ئەوەندەی 
هێندە لە باڵەخانەیەكی بچووك ناچێت تەنیا ئیشوكاری پێدانی ڤیزا 

و رێكخستنی شاندی هونەری بێت!
ئەو كۆمەڵگە دیپلۆماسییە لە كاتێكدا لە هەولێر دەكرێتەوە، ئەمەریكا 
بە كردەوە خەریكی بەخۆداچوونەوەیە بە سیاسەت و هەڵوێستەكانی 
لە ناوچەكەدا، تەنانەت قسە لەسەر الوازكردنی بنكەی ئینجەرلیكیش 
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لە توركیا دەكرێت، دەی لەسەر ئاستی عێراقیشدا شیعەكان رۆژ دوای 
رۆژ، گوشاری زیاتر دەخەنە سەر ئەمەریكا و داوای دەرچوونی هێز 
لەمەودودا  كەوایە  دەكەن،  بەغدا  لە  ئەمەریكییەكان  دیپلۆماتكارە  و 
بەرانبەر  بگۆڕێت  خۆی  سیاسەتی  دەیەوێت  گڕوتینەوە  بە  ئەمەریكا 
هەرێمی كوردستان و دەكرێت بە پرۆژە و پشتگیری قەرەبووی ئەو 
بێدەنگییانەی پێشووی خۆی بكاتەوە و بە كردەوەش نیگەرانییەكانی 

هەولێر بڕەوێنێتەوە.
ئەو كۆمەڵگە دیپلۆماسییە ئەمەریكییەش لە هەولێر، لە تەك ئەوەی 
ناوچەكەدا،  لە  خۆی  سیاسەتی  بە  ئەمەریكایە  زیاتری  بایەخدانی 
هاوكات بایەخدانێكی تازەیەشە بە هەولێر وەك ناوەندێكی سیاسیی 

كوردی.
رۆژنامەی خەبات، 2018/4/25
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 تێپەڕاندنی فۆبیای ئۆكتۆبەر
شەش مانگ بەسەر رووداوی ئۆكتۆبەردا تێپەڕی و لەو ماوەیەشدا كورد 
ئابووری و دەروونی  دووچاری زۆرترین هەڵبەز و دابەزی سیاسی و 
كوردستان،  هەرێمی  ئەزموونی  كۆی  ئەوەی،  ئاستی  تا  بووەوە، 
جیدییەوە.  مەترسییەكی  بەردەم  كەوتە  رووداوەدا  ئەو  ئەنجامی  لە 
مەترسییەك تەنیا ئەوانە تێیدەگەن، كە بە وردی سەیری ئەو رووداوە 
بەرنامە بۆ داڕێژراوەیان دەكرد! لەو سەروبەندەدا كە هێزە شیعەكان 
حكوومەتی  هەبوو،  كوردستانییان  ئەزموونی  نەهێشتنی  خواستی 
ئاستێكی  تا  توانی  میانڕەودا،  دیپلۆماسییانەی  گەمەیەكی  لە  هەرێم 
ئۆكتۆبەریش  خودی  ئامانجی  و  كەمبكاتەوە  مەترسییەكان  بەرچاو، 

پووچەڵبكاتەوە.
دروستە لە ئۆكتۆبەردا كورد زۆر شتی لەدەستدا، بەاڵم خودی ئۆكتۆبەر 
و  خورماتوو  و  كەركووك  لە  تەنیا  بەوەی  بوو،  فراوانتر  ئامانجێكی 
شیعەی  دەستەگەری  خواستێكی  راستییەكەی  بوەستێت،  شنگالدا 
ناوچەكەدا،  لە  پێگەیان  فراوانتركردنی  بۆ  بوو،  ئێرانی  و  عێراقی 
بەاڵم كورد بە گوتارێكی نەرم، كە لە كارەكتەری نێچیرڤان بارزانیدا 
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بەرجەستە بوو، توانی بەر بەو لێشاوی مەترسییانە بگرێت، كە ئامانج 
ئێستای  نەخشەی  لە  بوو،  كوردستان  هەرێمی  سڕینەوەی  لێیان 

عێراقدا، وەك هەرێمێكی كوردی. 
بە  كارەساتترە  كورد  بۆ  بەاڵم  بوو،  كارەسات  ئۆكتۆبەر  دەی 16ی 
بەردەوامی ئەو رووداوە لە زاكیرەی سیاسی و سەربازیی خۆیدا، وەك 
رەمزەكانی  میلیشیاكان  هێزە  كە  بكاتەوە  ڤیدیۆیی سەیر  گرتەیەكی 
هۆی  بە  پێشمەرگە  و  كوردییەكان  ناوچە  دێنە  و  دەشكێنن  كورد 

شكستەوە دەگری! 
بەهێزبوونەوەی كورد، بەوە دەبێت كە سوود لەو جۆرە كارەساتانە 
نەكردن  رزگار  خۆ  بخولێتەوە،  دەوری شكستدا  بە  نەك  وەربگرێت، 
عێراقدا  لە  بیەوێت  كورد  بۆ  كارەساتە  ئۆكتۆبەر،  فۆبیای  لەباری 
یاد  لە  ئۆكتۆبەر  كورد 16ی  ئاساییە  بكاتەوە.  بەهێز  پێگەی خۆی 
بڵێین  باشتروایە  ملیۆنی،  چل  نەتەوەیەكی  ناكرێ  بەاڵم  نەكات، 
رۆڕۆ  و  شین  شكستدا  گۆڕی  لەسەر  بەردەوام  كوردستان،  هەرێمی 

بكات و لەبەردەم ئۆكتۆبەردا دەستەوەستان بوەستێت!
دەی راستە كورد بە هۆی ئەو رووداوەوە دووچاری هەندێك شكست 
شەڕی  و  دەستوور  رێگەی  لە  پێویستە  كوردیش  ئیدی  بەاڵم  بوو، 
عێراقییەكانەوە، چونكی خێری  ناو چاوی  بچێتە  عێراقدا  لە  یاساوە 
كورد  دەبێ  خۆ  دەگرن،  لێ  سەرەبەخۆیی  رێگەی  مادام  پێناكەن، 
تا سەر  ناكرێ تۆ  لە عێراقدا،  بەهێز  ببێتە پێكهاتەیەكی  ئیرادە  بە 
عێراقدا  لە  كوردیش  خەونی  ئیدی  روویداوە،  ئۆكتۆبەر  مادام  بڵێی 
كۆتاییهات، خەونی كورد بە روودانی ئۆكتۆبەر كۆتایی نایەت، بەوە 
و  ئەبدێتبكەینەوە  ترسێك  وەك  ئۆكتۆبەر  هەمیشە  دێت،  كۆتایی 
هەوڵی قەرەبووكردنەوەی نەدەینەوە، ئاخر خۆ هەر ئەو كوردە بوو، لە 
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سەردەمی بەهێزی سەددامدا چووە كەركووكەوە، هەر ئەو كوردە بوو، 
لەگەڵ هاتنی داعشدا، دەستی بەسەر كەركووك و ناوچەكانی دیكەدا 
نەبێت،  ئێستا دەرفەتی شەڕ  ئەگەر  ئیرادە هەبوو،  گرتەوە، چونكە 
پاڵپشتی  جیاوازی،  بێ  هەرێم  كوردانی  واتە  هەمووان،  دەكرێ  خۆ 
لە حكوومەتی هەرێم بكەن وەك تاكە ئەزموونی كورد لە دونیادا بۆ 

ئەوەی بەرەو رووی هەموو گوشارەكانی بەغدا ببێتەوە. 
بەداخەوە لە دوای 16ی ئۆكتۆبەرەوە لە بری ئەوەی هێزە كوردییەكان، 
پشتگیری حكوومەت بكەن، بەپێچەوانەوە هەندێكیان چوون پشتگیری 
بەغدایان كرد و شاندی حیزبی بۆ گوشاردروستكردن لەسەر حكوومەتی 
پێش  ئەمە  كرد،  قسەیان  عەرەبەكان  هاوشێوەی  بەغدا  لە  هەرێم، 
ئەوەی بۆ حیزبێك خراپ بێت، بۆ تەواوی ئەزموونە كوردییەكە خراپە، 
هەر بۆیەش عەبادی گوشارەكانی زیاتر دەكردن. كاتێكیش حكوومەتی 
هەرێم لە بەرانبەر بەغدا دووچاری شكست دەبێت، ئەوە كوردە شكست 
دەخوات، نەك بە تەنیا حكوومەتی هەرێم، یان پارتی، بەپێچەوانەوە 
كاتێك ئەو حكوومەتە بەهێز دەبێت، ئەوە كوردە لە عێراقدا بەهێز 

دەبێت، نەك بە تەنیا الیەنێكی دیكە. 
كوردیش  ئیدی  مانایەی  بەو  ئۆكتۆبەر،  16ی  رووداوی  تێپەڕاندنی 
بەدەستهێنانی  شەڕی  عێراقدا  لە  تازەوە  ئیرادەیەكی  بە  پێویستە 
ماف و پاراستنی دەستكەوتەكانی بكات، ئەو ئیرادە بەهێزە دەكرێ 
ناوچەكەدا  لە  كورد  بۆ  دیكە  بەهێزبوونەوەیەكی  دەرفەتی  دووبارە 
ریفراندۆمیش،  ئەنجامەكانی  فەرزكردنی  بە  تەنانەت  بڕەخسێنێتەوە، 
نەك  زیاترە  زیانی  ئۆكتۆبەردا،  چواردەوری  بە  خوالنەوە  كەوایە 
سوود، راستە ئۆكتۆبەر روویداوە و كارەساتێكی خراپیش بوو، بەاڵم 
دەكرێ وەك قۆناغێكی دیكەی سیاسی، سەیری بكرێت و بە گوێرەی 
ئێستا  بۆ قۆناغی  ئاساییە  بكرێتەوە،  تازەكان سیاسەت  هەلومەرجە 
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تا بەهێزبوونەوە، كورد لە تەك عێراقدا لە رێگەی دیالۆگەوە شەڕی 
خۆی بكات و هەوڵی پاراستنی ئەوەی هەیەتی بدات، چونكە بەڕاستی 
پرسی  كاتێك  بەاڵم  هەبوو،  هەمانە،  ئەوەی  لەسەر  مەترسی جیدی 
دیالۆك پێشكەوتن بەخۆیەوە دەبینێت، زۆر شتی چاوەڕوان نەكراویش 
دوای  لە  بەتایبەتی  كەوتنەوە،  كورد  بەرژەوەندی  لە  كە  روودەدات 
ئۆكتۆبەرەوە پەیوەندییەكانی كورد لەگەڵ فەرەنسا، كە من ناوی دەنێم 
ئەمەریكای دووەم لە ناوچەكەدا گەشە دەكات، ئەمەش وایكرد خودی 
عێراق لەو راستییە بگات كە كورد لە رێگەی بەرزكردنەوەی دەنگی 
دیالۆگەوە گەمە دیپلۆماسییەكەی بردووەتەوە، ئاخر خودی عێراق لە 
ژێر گوشاری ئێراندا حەزی بە دیالۆگ نەبوو، بەاڵم ئەو پشوودرێژییەی 
حكوومەتی هەرێم بۆ دیالۆگ، گرەوەكەی بردەوە و ئێستا قۆناغەكە 
گۆڕاوە و هەمووشی بە دڵی عێراق نییە، بەوپێیەی ئامانجی ئۆكتۆبەر 

بۆ بەغدا، زۆر لەوە زیاتر بوو كە لە پردی وەستێندرا.
تێپەڕاندنی فۆبیای ئۆكتۆبەر، هێندەی دیكە كورد بەهێزتر دەكاتەوە، 
بەتایبەتی پێویستە لەمەودوا گەمە دیپلۆماسییەكانی پەرە پێبدات لەو 
جۆرەی لە دوای ئۆكتۆبەرەوە لە الیەن نێچیرڤان بارزانی بەرجەستەكرا 
و ئاماژەكانی سەركەوتنیشی دیاركەوتن، سەركەوتن بەو مانایەی گەمە 
دیپلۆماسییەكانی هەولێر، خەونی داگیركردنی سەرتاسەری كوردستانی 
ئۆكتۆبەریش،  سایكۆلۆژییەی  بارە  ئەو  تێپەڕاندنی  و  بەتاڵكردەوە 
هێندەی دیكە سوودی بۆ هەڵسانەوە و قەرەبووكردنەوەی شكستەكان 

دەبێت.
2018/4/13
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ئۆكتۆبەر لە خیانەتی سیاسییەوە
بۆ زیانێكی گەورەی ئابووری

لەسەر  قسە  زۆرترین  ئۆكتۆبەرەوە  16ی  رووداوەكانی  دوای  لە 
دەرهاویشتەكانی 16ی ئۆكتۆبەر كراوە، هەر یەك بە دید و تێڕوانینی 
ئەوەی  بەاڵم  كردووە،  رووداوەكە  بۆ  شیكردنەوەی  خۆی،  سیاسی 
و  میدیا  ئاڕاستەی  رەخنەیەكیش  وەك  دەكرێ  و  سەرنجە  جێگەی 
چاودێرانی سیاسی بكرێت، ئەویش ئەوەیە لە یەك رەهەندەوە سەیری 
16ی  كاتێكدا  لە  سیاسییە،  رەهەندی  ئەویش  كراوە،  رووداوە  ئەو 
ئۆكتۆبەر چەندە زیانی سیاسی هەبووە، كە بە هۆیەوە پێگەی سیاسی 
و سەربازی هەرێمی كوردستانی لە بەرانبەر بەغدا الوازكرد، هاوكات 
لەڕووی ئابووریشەوە هێندە زیانی هەبووە، بگرە برینە ئابوورییەكانی 
دەكرێ لە رەهەندێكەوە زیاتریش بووبن، وەك لە زیانە سیاسییەكەی، 
هەبووە،  سیاسی  گەورەی  زیانی  وەكچۆن  دیكە،  دیوێكی  بە  یان 
ئاواش زیانی گەورەی ئابوووری هەبووە، بەوەی زۆرترین بیر و كێڵگە 
زیانی  ئەمەش هەم  و  نەوتییەكان كەوتنە دەست حكوومەتی عێراق 
ئابووری بۆ هەرێم هەبووە، هەمیش لەڕووی ئابوورییەوە حكوومەتی 
كوردستان  هەرێمی  نەوتەی  ئەو  بەوەی  لێوەرگرت،  سوودی  عێراقی 
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لەو ناوچانەی ئۆكتۆبەر بەرهەمی دەهێنان، ئێستا حكوومەتی عێراق 
بۆ  كوردییەش  نەوتە  ئەو  داهاتێكی  هیچ  و  دەكات  سەرپەرشتییان 
خەزێنەی هەرێمی كوردستان رەوانە ناكرێت و بەپێچەوانەوە سوودی 
بۆ بەهێزبوونی گرووپەكانی حەشدی شەعبی و میلیشیاكان بەگشتی 
هەبووە و لە كاتێكدا ئەو گرووپانە كارتی گوشار و هەڕەشەن بۆ سەر 

پێگەی هەرێمی كوردستان. 
رووداوی 16ی ئۆكتۆبەر

الیەن  لە  پڕێكدا  لە  رووداوێك   ،2017 ئۆكتۆبەری  16ی  روودوای 
گرووپێكی كوردی ناو حیزبێكی بااڵدەست، دوای ئەنجامدانی ریفراندۆمی 
ساڵ  هەمان  ئەیلوولی  25ی  رێككەوتی  كە  كوردستان،  سەربەخۆیی 
بەڕێوەچوو، ئەو گرووپە كوردییە بە دەست تێكەڵكردن لەگەڵ حەشدی 
شەعبی و سوپای عێراق و بە پاڵپشتی سوپای پاسدارانی ئێران، بەبێ 
تەقە و بەرگریكردن شاری كەركووك و خورماتوو و چەند ناوچەیەكی 
دیكەی سنووری ماددەی 140ی دەستووری عێراقییان رادەستی سوپا 
و میلیشیاكانی شیعە كرد. ئەو رووداوە، واتە 16ی ئۆكتۆبەر چەندین 
زیانی جۆراوجۆری لێكەوتەوە و بە هۆیەوە پێگەی هەرێمی كوردستانیش 
لە بەرانبەر حكوومەتی عێراق الواز بوو، بەوەی ئەو گرووپە كوردییە بۆ 
شكستپێهێنانی ریفراندۆمی سەربەخۆیی كوردستان، كە خودی بەڕێز 
مەسعود بارزانی، سەرۆكی ئەوكاتی هەرێمی كوردستان سەرپەرشتی 
دەكرد، هەڵسان بە دەست تێكەڵكردن لەگەڵ سوپا و حەشدی شەعبی 
بۆ شكستپێهێنانی پڕۆژەی ریفراندۆم، تەنیا لەبەر ئەوەی سەركردایەتیی 
پارتی سەرپەرشتی ریفراندۆمی دەكرد، ئەمەش دوای ئەوەی هەرێمی 
كوردستان بە تەواوی لە حكوومەتی عێراق بێئومێد بوو، لەوەی عێراق 
بكات،  چارەسەر  دەستوورەوە  رێگەی  لە  كورد  كێشەی  نەیدەویست 
بۆیەش هەرێمی كوردستان ریفراندۆمی بە تاكە دەرچەی رزگاربوونی 
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دەسەاڵتی  پێشێلكارییەی  و  ستەم  هەموو  لەو  كوردستان  خەڵكی 
شیعەی عێراق بە پاڵپشتی ئێران دەزانی، بەاڵم هەر زوو، كۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی بە هۆی بەرژەوەندیی فراوانییان لەگەڵ عێراقدا، الیەنداری 
حكوومەتی عێراقییان كرد و داوای دواخستنی ئەو پرۆسە گرنگەیان 
هیچ  ئەوەی  بەبێ  دەكرد،  كوردستان  سیاسیی  سەركردایەتیی  لە 
بۆ  بدەن،  بە هەرێمی كوردستان  یان گرەنتییەكی فەرمی  بەڵێنێك، 
چارەسەركردنی كێشەی كورد، بەاڵم هەرێمی كوردستان سووربوونی 
خۆی لەسەر ئەنجامدانی ریفراندۆم دووپاتدەكردەوە تا دواجار خەڵكی 
كوردستان لە 25ی ئەیلوولی 2017 چوونە سەر سندووقەكانی دەنگدان 
بەڵێ  بە  كوردستانیش،  خەڵكی  سێی  و  نەوەد  سەدا  لە  زیاتر  و 

دەنگیان بە جیابوونەوە لە عێراقدا. 
زیانە سیاسییەكانی 16ی ئۆكتۆبەر و هەڵسانەوەی كورد

كەركووكی  وەك  شارێكی  كەوتنی  لەوەی  جگە  ئۆكتۆبەر،  16ی 
عێراقیش  حكوومەتی  لوتبەرزی  هۆی  بووە  هاوكات  لێكەوتەوە، 
دیكەوە  الیەكی  لە  الیەك،  لە  ئەمە  كوردستان،  هەرێمی  بەرانبەر 
تۆمەتی  بوون،  خیانەتكارییەكە  رووداوە  ئەنجامدەری  گرووپەی  ئەو 
ریفراندۆمی  گوایە  پارتی،  سیاسیی  سەركردایەتیی  پاڵ  ئەوەیاندایە 
ئەنجامداوە، ئەمەش لە كاتێكدابوو كە زیاتر لە 16 حیزب و الیەنی 
بەتایبەتی  ریفراندۆم،  ئەنجامدانی  بڕیاری  لە  بەشداربوون  سیاسی 
ئەو  و  عێراق  حكوومەتی  الیەن  لە  دواتر  بەاڵم  یەكێتی،  و  پارتی 
گرووپە كوردییە ریفراندۆم وەك بیانووێك بەكارهێندرا بۆ هێرشكردنە 
لە  ئەگینا  پارتی،  پێگەی  الوازكردنی  ئامانجی  بە  كوردستان،  سەر 
كەركووك  سەر  هێرشكردنە  هەمیشە  عێراقدا،  حكوومەتی  زاكیرەی 
لە ئارادابووە، یەك بەڵگەی زیندووش، شەڕی حەویجە بە ئەنقەست 
داعش،  لە دژی  بیانووی شەڕكردن  بە  عێراق  تا حكوومەتی  دواخرا 
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زۆرترین هێزەكانی هێنایە نزیكی كەركووكەوە، بەاڵم هێشتا جورئەتی 
ئەوەی نەبوو، هێرشبكاتە سەر پێشمەرگە، تا ئەو كاتەی عێراق توانی 
بە پاڵپشتی ئەو گرووپە كوردییە، كە رێگەیان بۆ حەشدی شەعبی و 
سوپای عێراق چۆڵكرد، سوپا و حەشد بە ئاسانی دەستییان بەسەر 
زۆرترین  و  گرت  جێناكۆكدا  دیكەی  ناوچەیەكی  چەند  و  كەركووك 
سووكایەتیش بە رەمزەكانی كورد لەو ناوچە كوردییانە كرا و ئەمە 
جگە لەوەی خەڵكێكی زۆریش ئاوارەبوون و كوژران و ماڵی خەڵكی 
سڤیلی كوردیش تااڵن و سووتێندران و ئێستاش ئەو ناوچانە دووبارە 

لەبەردەم هەڕەشەیەكی رژدی بە عەرەبكردن و بە شیعەكردندان. 

لوتبەرزی  هۆی  بووە  سەرەتاییدا  رۆژی  چەند  لە  رووداوەكە  راستە 
سوپا و حەشدی شەعبی، بەتایبەتی حەیدەر عەبادی سەرۆكوەزیرانی 
عێراق، چونكە بەبێ تەقە و بەرگریی هێزی پێشمەرگە، حەشد و سوپا 
هاتنە ناو كەركووك و چەند ناوچەیەكی دیكە، هەر ئەوكات كۆسرەت 
نیشتمانیی  یەكێتیی  گشتیی  سكرتێری  جێگری  عەلی،  رەسووڵ 
پاڵ  دایە  شارەكەی  كەوتنی  هۆكاری  راگەیەندراوێكدا  لە  كوردستان 
كاتێك  بەاڵم  قەڵەمدان!  لە  كاڵفامی  بە  و  یەكێتی  ناو  گرووپێكی 
و  پێشمەرگە  بەرگری  ئیرادەی  رووبەڕووی  پردێ  لە  و حەشد  سوپا 
سەركردایەتیی سیاسیی كوردستان بە سەرۆكایەتی پارتی دەبنەوە، 
ئەوەی  هۆی  بووە  و  تێكشكێندرا  حەشد  و  سوپا  لوتبەرزییەی  ئەو 
لە  هەڵوەستە  نەختێك  عێراقیش  سەرۆكوەزیرانی  عەبادی،  حەیدەر 
بەرانبەر لوتبەرزییەكەی خۆی بكات و پاشەكشەی نەرمی دەستپێكرد 
لە هێرشكردنە سەر پێشمەرگە لە سنووری كەركووك، ئەگەرچی لە 
سنووری سحێال و مەحموودییە دیسانەوە خۆی تاقیكردەوە و دووبارە 
بە  ئۆكتۆبەردا  16ی  لە  ئەوەی  دەركەوت،  بۆی  ئینجا  شكایەوە، 
رێككەوتن لەگەڵ ئەو گرووپە كوردییە بۆی چووە سەر، لە دوای پردێ 
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لە هەڕەشەی سەربازی  كەمێك  بەوە  و  ناچێتە سەر  بۆی  و سحێال 
چونكە  مابوو،  شەڕكردنی  نییەتی  هێشتا  بەاڵم  كرد،  پاشەكشەی 
بەرگری پێشمەرگە لە پردێ، بووە هۆی ئەوەی عێراق نەتوانێت پڕۆژەی 
16ی ئۆكتۆبەر بەتەواوی جێبەجێبكات، بەوپێپەی ئامانجی سەرەكی 
ئۆكتۆبەر هەولێریش بوو، تا لە هەولێرەوە قەوارەی سیاسی و یاسایی 
شەڕی  توندی  بە  پێشمەرگە  بەاڵم  نەهێڵن،  كوردستانیش  هەرێمی 
كرد و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش دوای ئەوەی پێشمەرگە بەرگریكرد و 
هەرێمی كوردستانیش بۆ دوورخستنەوەی شەڕ، ئەنجامی ریفراندۆمی 
سڕكرد، ئینجا داوای دیالۆگییان كرد بۆ چارەسەركردنی كێشەی كورد، 
لە رێگەی جێبەجێكردنی ماددەكانی دەستوور، بەاڵم ئێستاش عێراق 
چاوپۆشی لە مافی گەلی كوردستان دەكات و ئەوەی لە دەستووردا 
هاتووە، نایەوێت جێبەجێیان بكات، بەتایبەتی ئەوەی پەیوەندی بە 
جێبەجێكردنی ماددەی 140ی دەستوورەوە هەیە كە لە بەرژەوەندی 
هەرێمی كوردستاندایە، بەوپێیەی دەبێ ئەو ناوچانە ئاسایی بكرێنەوە 
و دواتر سەرژمێرییان تێدا ئەنجامبدرێت و پاشانیش لە ریفراندۆمێكدا 
بە  دەیانەوێت سەر  ئایا  ناوچەكە وەربگیرێت،  رای خەڵكی رەسەنی 
حكوومەتی عێراقی بن، یان دەیانەوێت بچنە سەر حكوومەتی هەرێمی 
كوردستان، ئاخر عێراق دڵنیایە لەوەی ئەو ناوچانە بە جێبەجێكردنی 
ئەوەی  لەبەر  كوردستان،  هەرێمی  سەر  دەگەڕێنەوە   140 ماددەی 
زۆرینەی دانیشتووانەكەی كوردن و لە هەڵبژاردنەكانیش دەركەوتووە 

هەمیشە هێزە كوردییەكان زۆرترین دەنگ دەهێنن. 

زیانەكانی 16ی ئۆكتۆبەر لە رەهەندی ئابوورییەوە

یەكێك لەو بۆشاییانەی لە رەخنەی چاودێرانی سیاسی و میدیایی و 
نووسەراندا بەدی دەكرێت، زۆربەیان لە یەك رەهەندەوە لە خیانەتی 
بە هۆیەوە  ئەویش رەهەندی سیاسییە كە  ئۆكتۆبەر دەڕوانن،  16ی 



167

كورد له  ئۆكتۆبەری ره شدا ................................................................................... شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

كەركووك كەوت و پێگەی هەرێمی كوردستانیش الواز بوو، ئەگەرچی 
دواتر بە هۆی گەمە دیپلۆماسییەكانی حكوومەتی هەرێمی كوردستانەوە 
و  بەرزبووەتەوە  ئێستاكە  ئۆكتۆبەردا  رۆژی  چاو  لە  هەرێم  پێگەی 
هەرێمی كوردستانیش بووەتەوە ناوەندێكی سیاسی و شاندی بیانی و 
عێراقیش سەردانی دەكەن، بەاڵم بە دیقەتدان لە زیانە ئابوورییەكانی 
خیانەتی 16ی ئۆكتۆبەر، دەبینین هەرێمی كوردستان لە قۆناغێكدا 
كە خۆی لە قەیرانی داراییدایە و پێویستی بە پارە هەیە بۆ ئەوەی 
بژێوی خەڵك باشتر بكات و پڕۆژەكانیش ببوژێنێتەوە، بەاڵم رووداوی 
بیر  زۆرترین  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  و  روودەدات  ئۆكتۆبەر  خیانەتی 
ژێر  دەكەونە   140 ماددەی  و  كەركووك  سنووری  نەوتی  كێڵگەی  و 
بری  لە  نەوتە  داهاتەی  ئەو  دووبارە  و  شەعبی  حەشدی  دەسەاڵتی 
دەخرێتە  بەپێچەوانەوە  بكرێت،  پێ  عێراقی  گەالنی  خزمەتی  ئەوەی 

خزمەت ملمالنێ و بەهێزكردنی گرووپە چەكدارە مەزهەبییەكان. 

بەگوێرەی ئاژانسی هەواڵی ئەنادۆلۆ، كە ئەویش پشتی بە راپۆرتێكی 
رێكخراوی دۆر بەستووە سەبارەت بە كەمبوونەوەی داهات و ئاستی 
وەبەرهێنانی نەوتی كوردستان لە دوای ئۆكتۆبەرەوە، كە بە هۆی 16ی 
ئۆكتۆبەر بە بەراورد بە پێنج مانگی ساڵی 2017 و لە ماوەی پێنج 
یەكجار  زیانێكی  كوردستان  هەرێمی   ،2018 ساڵی  رابردووی  مانگی 
زۆری لە داهات و هەناردەكردنی نەوت پێگەیشتووە، هەر بەگوێرەی 
كوردستان  نەوتی  لەسەر  زانیاری  كە  دۆر،  رێكخراوی  راپۆرتەكەی 
باڵودەكاتەوە، حكوومەتی هەرێمی كوردستان بە هۆی ئۆكتۆبەرەوە لە 
سەدا 44ی كۆی بەرهەمە نەوتییەكانی لەدەستداوە. دیارە ئەم رێژەیەش 
بۆ هەرێمی كوردستان رێژەیەكی یەكجار زۆرە، بەتایبەتی ئێستا كە 
نرخی نەوت بەرزبووەتەوە و ئەگەر ئەو سەدا چل و چوارەی نەوتەش 
لەژێر دەسەاڵتی حكوومەتی هەرێمی كوردستاندا بووایە، ئێستا شتێك 
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بەناوی پاشەكەوتی مووچە نەدەما و دووبارە پڕۆژەكانیش دەكەوتنەوە 
كار و بەگشتی جوڵە دەكەوتەوە هەرێمی كوردستان و بژێوی خەڵك 
بەرەو باشتربوون دەڕۆیشت. ئێوە دیقەت بدەن، لەگەڵ بەرزبوونەوەی 
نرخی نەوت، یەكڕاست ئۆكتۆبەر روودەدات، دەكرێ ئەو گومانە ببەین 
كە ئۆكتۆبەر چەند رەهەندێكی سیاسی هەبووە، هێندەش ئابووری، 
بەوە حكوومەتی عێراق داهاتی خۆی بەرزكردەوە و لە بەرانبەریشدا 
نەك  دەكات  قسە  ژمارەیە  ئەمە  كەمیكرد،  كوردستان  هەرێمی  هی 
زۆرترین  لەدەستدانی  هۆی  بووە  ئۆكتۆبەر  ئاخر  عاتیفە،  و  سۆز 
ئۆكتۆبەرەوە  هۆی  بە  دۆر  رێكخراوی  بەگوێرەی  كە  نەوتی  كێڵگەی 
هەرێمی كوردستان 500 بیرە نەوتی لە دەستداوە، بەڕاستی ئەمە بۆ 
كێشەكە  بەاڵم  زۆرە،  یەكجار  زیانێكی  كوردستان  هەرێمی  ئابووری 
ئەوەیە هیچ كەس لێپرسینەوە لەو گرووپە كوردییە ناكات كە بوونە 
ئەو  بگرە  لەدەستبدات،  داهاتە  هەموو  ئەو  كوردستان  ئەوەی  هۆی 
گرووپە زۆرجاریش موزایەدە بەسەر حكوومەتی هەرێمی كوردستانەوە 
كەچی  بكات،  چارەسەر  مووچە  كێشەی  نەیتوانیوە  بەوەی  دەكەن، 
هێشتا  لەوەی  سەرەكین  هۆكاری  ئێوەش  بڵێت،  پێیان  نییە  كەس 
لە  ئاخر  نەبووە،  چارەسەر  كوردستان  بودجەی  و  مووچە  كێشەی 
كاتێكدا ئەو گرووپە ناوچە نەوتییەكان رادەستی حەشد دەكەن، نەوت 
رووی لە بەرزبوونەوە بوو، ئێستاش دیارە ئەگەر ئەو 500 بیرە نەوتە 
بەناوی  شتێك  بێشك  بووان،  كوردستاندا  هەرێمی  دەسەاڵتی  لەژێر 

پاشەكەوتی مووچە و كەمی پرۆژەی خزمەتگوزاری نەدەما. 

كەوایە رووداوی ئۆكتۆبەر چەندە خیانەتێكە بەرانبەر خاك و پێگەی 
لە  خیانەتێكە  هێندەش  ئەنجامدراوە،  كوردستان  هەرێمی  سیاسیی 
رەهەندی ئابوورییەوە زیانی گەورەی بە هەرێمی كوردستان گەیاندووە 
و بە هۆیەوە دیسانەوە خەڵكی كوردستان دووچاری كێشەی دارایی 



169

كورد له  ئۆكتۆبەری ره شدا ................................................................................... شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

كرد،  نەوتیان  نرخی  بەرزبوونەوەی  چاوەڕێی  زۆر  بەوەی  بوونەوە، 
كاتێكیش بەرزدەبێتەوە، گرووپی ئۆكتۆبەر ئەو بیرە نەوتییانە رادەستی 
میلیشیاكانی حەشدی شەعبی دەكەن و بەمەش هەناردە كەم دەكات، 
هەر كەمكردنێكیش لە هەناردە كەمبوونەوەی داهاتی بەدوادادێت، لە 
كاتێكدا پێشمەرگە بە خوێنی خۆی بەرگری لەو كێڵگە نەوتییانە كرد 
و لە چەتەكانی داعشی پاراستن، ئەگینا هەموویان لە الیەن داعشەوە 
بەاڵم  دەتەقێندرانەوە،  بیرەكان  یان  تااڵندەكرا،  نەوتەكانیان  یان 
ئەوەتا خیانەتی ئۆكتۆبەر بە ئاسانی ئەو ماندووبوون و قوربانیدانەی 
پێشمەرگەی خستە خزمەتی میلیشیاكانی حەشدی شەعبی و بە هۆیەوە 
داهاتی ئەو گرووپە میلیشیایە و حكوومەتی عێراقی بەرزبووەوە و لە 

بەرانبەریشدا زیانی گەورە بەر خەڵكی كوردستان كەوت. 

بەرهەمهێنانی  كەمبوونەوەی  مەترسیداری  ژمارەیەكی  دۆر  رێكخراوی 
هۆی  بە  بەتایبەتی  خستووەتەڕوو،  ئۆكتۆبەرەوە  دوای  لە  نەوتی 
لەدەستدانی هەردوو كێڵگەی نەوتی بای حەسەن و هاڤانە و بەمجۆرە 
لە  كوردستان  نەوتی  هەناردەی  كردووە:  كەمبوونەوەیەی  ئەو  باسی 
ماوەی پێنج مانگی ساڵی 2017 بەراورد بە پێنج مانگی ساڵی 2018، 
ئاستی هەناردەی  بینیوە كە  بە خۆیەوە  بەرچاوی  كەمبوونەوەیەكی 
نەوتی كوردستان لە 82 ملیۆن بەرمیلی ساڵی 2017 بۆ 45 ملیۆن 
بەرمیل لە ساڵی 2018 دابەزیوە، ئەمەش بە مانای كەمبوونەوەیەكی 
زۆر دێت لە هەناردەی نەوتدا، بەمەش كاریگەرییەكی قووڵ كەوتووەتە 
سەر بەرهەمهێنان و داهاتی نەوتی كوردستان بەگشتی، لە كاتێكدا 
كوردستان زیاتر لە عێراق پێویستی بە پارە هەیە، بەوپێیەی عێراق 
و  نادات  پێویست  وەك  كوردستان  هەرێمی  داراییەكانی  شایستە 
هۆی  بە  بكات،  دەرەكی  قەرزی  ناتوانێت  كوردستانیش  حكوومەتی 
ئەوەی هێشتا هەرێمی كوردستان دەوڵەت نییە و دەبێت لە رێگەی 
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حكوومەتی عێراقەوە قەرز وەربگرێت و حكوومەتی عێراقیش هیچ بڕە 
پارەیەك لەو قەرزانەی دەیانكات، ناداتە هەرێمی كوردستان. 

16ی ئۆكتۆبەر وەكچۆن زیانێكی گەورەی لە پێگەی سیاسیی هەرێمی 
كوردستاندا، ئاواش ئاستی خیانەتەكە بۆ سەر كەرتی نەوت و داهاتی 
ئیرادەیەكی  چونكی  بەاڵم  بوو،  گەورە  هەڕەشەیەكی  كوردستانیش 
سیاسی هەیە بۆ تێپەڕاندنی ئەو زیانانەی ئۆكتۆبەر، ئیدی خەریكە 
بەهێزتر  لە چاو مانگەكانی سەرەتای ئۆكتۆبەردا  پێگەی كوردستان 
دەبێتەوە، چونكە هیچ میللەتێك بە شكستێك كۆتایی نایەت، بەتایبەتی 
ئەو شكستانەی لە ئەنجامی خیانەتی گرووپە ناوخۆییەكانەوە دێنەدی، 
بوو،  ناوخۆیی  گرووپێكی  خیانەتێكی  چونكە  ئۆكتۆبەریش  ئەوەی 
تەنانەت عەرەبەكانیش هێندە پێی دڵخۆش نین، لەبەر ئەوەی هەست 
دەكەن خۆیان هۆكاری سەركەوتن نەبوون، بەوپێیەی شارەكە لە الیەن 
ئەو گرووپە كوردییەوە بە كۆی كێڵگە نەوتییەكانەوە رادەستی سوپا 
و حەشدی شەعبی كرا، ئەگینا سوپا و حەشدی شەعبی لەو قۆناغدا 

ئەو جورئەتەیان نەبوو هێرش بكەنە سەر كوردستان و پێشمەرگە.

رۆژنامەی خەبات، 2018/6/11
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