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وتەیەكی پێویست...
گومانی تیانیە كوردستان ئەمڕۆ لە سەختترین قۆناغی خۆیدا
دەژیت ،گەلی كورد لەژێر سایەی حیزبی گەندەڵ وسەركردایەتیەكی
خۆپەرست و نابەرپرس ،خەریكە رۆژ بەرۆژ زیاتر خاكی كوردستان
لەدەست دەدات و دیمۆگرافیای كوردستان بەشێوەیەكی بەرنامە بۆ
داڕێژراو دێتە گۆڕین ،ماكینەیەكی میدیایی زەبەالح كار بۆ فریودانی رای
گشتی كوردستان وساختەكردنی مێژوو دەكات ،لەنێو ئەو جەنجاڵیەدا
هەوڵمداوە

بەوردی

چاودێری

رووداوەكان

بكەم

وخوێندنەوە

وشیكردنەوەیان بۆ بكەم ،تاكە ئامانجم لەمەدا خزمەتكردنی نەتەوەكەی
خۆمە ودەمەوێت ئەگەر بۆ كەمێكیش بێت برینەكانی ساڕێژ بكەم.
جێگەی داخە لەژێر ئااڵی بەناو ئازادی ولەژێر دەسەاڵتێكی بەناو
كوردیدا ،ئەوەی دژی كورد دەگوزەرێت ،هیچ دوژمنێكی كورد ،لەماوەی
سەد ساڵی رابردوودا زاتی ئەوەی نەكردووە بیكات ،سەر زەمین وژێر
زەمینی ئەو واڵتەیان تااڵن كرد ولەسەر سكی برسی خەڵك ،ورگی خۆیان
گەورە دەكەن وهەموو بەها پیرۆزەكانی ئەم واڵتەیان بێبەهاو چرووك
كرد ،هیچ پیرۆزیەكیان نەهێشت ،لەوەتەی وەك كلۆ لەشاخەكان هاتنە
خوارەوە وهێرشیان كردە سەر شارەكان ،لەگەڵ خۆیان واڵت فرۆشی
وسیخوڕیكردن بۆ داگیركەرانی كوردستانیان هێنایە ناو دڵی مییلەت
وهەموو خەون وئومێدێكی تاكی كوردیان بە نیشتمانەكەی ریسوا كرد،
وایان كرد ،خەڵكی كوردستان بەئاشكرا رەحمەت بۆ رژێمێكی دیكتاتۆری
وەك رژێمەكەی (سەدام حوسێن) بنێرێت ،كە بەهەزاران گەنج وژن
ومنداڵی كوردی ئەنفال كردو هەڵەبجەو ژمارەیەكی زۆر لە گوندەكانی
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كوردستانی كیمیا بارانكرد ،بەشێكیان بوونەتە بەكرێگیراوی توركیاو
بەشەكەی تریش بەكریگیراوی ئێران ،هەندێك بەناو حیزبی بچووكی تر
لەو ناوەندەدا دەلەوەڕێن وسیخوڕی بۆ هەموو الیەك دەكەن!

لە

باشووری كوردستان دا پیشەی سیخوڕیان كردە باشترین پیشە و نەك
تەنیا سەركردایەتیان ،بگرە كەسانی خوارەوەی حیزبەكانیش لەالیەن
دەزگا سیخوڕییە هەرێمیەكانەوە بەكاردەهێنرێن ،بەم چەشنە باشووری
كوردستان بۆتە گۆڕستانی هەموو كوردە دڵسۆزەكانی پارچەكانی تر
ولێرەوە كار لەسەر پاكتاو كردن وتێكشكاندنی میللەتێك دەكرێت.
ئەو بێئومێدیە وایكردووە كۆڕەوێكی تری گەنجانی كورد بۆ
دەرەوەی واڵت دەست پێبكات ورۆژانە لە میدیا جیهانیەكاندا هەواڵی
خنكان وكوژرانی گەنجانی كورد لەدەریاكان ولەرێی هەندەراندا باڵو
دەكرێتەوە ،بەبێ ئەوەی ویژدانی یەك بەرپرس بجولێنێت! خاكی
كوردستانیان بەسەر زەمین وژێر زەمینەوە هەراج كردووەو لەڕێگەی
ئەوانەوە خەریكە دیمۆگرافیای كوردستان بەتەواوی دەگۆڕێت و پەیتا
پەیتا مۆركی كورد بوون لەدەست دەدات ،ژیانیان لەبەرچاوی خەڵك
رەش كردووە و تاكی كورد لەشارەكەی خۆیدا بۆتە خزمەتكاری عارەب
ورۆم وعەجەم! .بەناو رۆیشتن وكۆلكە خوێندەواری كورد بوونەتە
كۆیلەی كۆمەڵێك ئایدیۆلۆژیاو ئەوانیش ئەو حیزبانەدا بوونەتە
گەورەترین مەترسی بۆ سەر گەلەكەی خۆیان ورۆژانە لەمیدیا وتۆڕە
كۆمەاڵیەتیەكاندا زەهر باڵو دەكەنەوە!.
ئەم كتێبە زادەی دنیابینی خوێندنەوەیەكی ئەكادیمیانەو
زانستیانەیە ،كە لەرۆژگارو سەردەمێكی ئەنگوستە چاودا نووسراوەتەوە،
كۆی ئەو وتارانە رەنگدانەوەی رووداوەكانی ساڵی ( )2021كوردستان
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بەگشتی وباشووری كوردستان بەتایبەتیە ،بۆ پاراستن وهەڵگرتنیان بۆ
مێژوو ،بۆئەوەی وەك گەواهیدەرێك راستیەكان بۆ نەوەكانی ئایندە
بگوازێتەوە ،لەدوو توێی ئەم كتێبەدا بەشێوەیەكی ئەلیكترۆنی باڵویان
دەكەمەوە ،بۆئەوەی بگاتە دەست زۆرترین خوێنەری كورد.
هیوادارم بەرگی دووەمی كوردستان لەرۆژگارە سەختەكاندا،
كەلێنێك لە كتێبخانەی كوردی دا پر بكاتەوە وببێتە ئاوێنەیەكی بێگەرد
بۆ گواستنەوەی راستیەكان وشیكردنەوەی دۆخی كوردستان بۆ
نەوەكانی داهاتوو.
د .كامەران مەنتك
2022\1\2
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پهیامێك بۆ شێروان شێروانی رۆژنامهنووس
2021\1\19
چهنده سهخته ئهم رۆژگاره ،وهكو گۆرانی شاعیر دهڵێت ،كا بۆ
سهگ دانراوهو ئیسقانیش بۆ ئهسپ ،چهنده سهخت و فریودهره ئهم
رۆژگاره ،ئێمه بۆچی خهباتمان كردو خوێنمان رشت ،كهچی چی روویدا،
ئێمه نهماندهویست زیندانێكی بهعس به زیندانێكی كوردی بگۆڕینهوه ،ئێمه
نهماندهویست جهالدێكی كوردی له جێگای جهالدێكی عهرهب دابنێین،
ئێمه نهماندهویست دزێكی پهرپووت بهدزێكی پۆشتهو بۆینباخ لهمل
بگۆڕینهوه ،ئێمه نهماندهویست حزبێكی بهعسی عهرهبی ،به حزبێكی
بهعسی كوردی بگۆڕینهوه ،ئێمه نهماندهویست دایكان و باوكانی واڵت
چیتر له دووری رۆڵهكانیان فرمێسك ههڵڕێژن و ماڵئاوایی بكهن ،ئێمه
ههرگیز

نهماندهویست

نادادپهروهریهكانی

كوردی

جێگای

نادادپهروهریهكانی بهعس بگرێتهوه ،ئێمه بۆ ئهوه خهباتمان نهكرد
لهداگیركهرێكهوه رزگاربین و بكهوینه باوهشی چهندین داگیركهری
ترهوه ،ئێمه بۆئهوه خوێنمان رشت واڵت جوانتر بێت ،مرۆڤهكان و
ههموو بوونهوهرێكی ئهم واڵته بهبهختهوهری بژین ،ئێمه بۆئهوه
خهباتمان كرد ،زیندانهكان بكرێنه باخچهو قوتابخانهو كتێبخانه ،ئێمه
ویستمان لهجیاتی شۆڕشگێڕو گهنجانی دڵسۆزی واڵتپارێز ،دزو
تاوانبارو واڵت فرۆشان بخهینه كونجی زیندانهكانهوه ،ئێمه دهمانویست
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ناشرینیهكانی زیندانهكانیش جوانتر بكهین ،دهمانویست فرمێسكی دایكان
و حهسرهتی باوكان به بزهو خهنده بگۆڕینهوه ،ئێمه دهمانویست واڵت
جێگای ههمووانی تێدا بێتهوه ،ئێمه دهمانویست چیتر بههێز بێهێز قوت
نهدات ،ئێمه دهمانویست لهجیاتی یاسای دارستان ،یاسای یهكسانی و
مرۆڤ دۆستی و میهرهبانی دابڕێژین ،كهچی جێگای داخه برای بهڕێزم،
ئهوهی ئێمه ویستمان رێك ئهوان نهیانویست ،ئهوهی ئێمه كردمان رێك
ئهوان پێچهوانهكهیان كردهوه ،واڵتیان كرده ئافرهتێكی سۆزانی و
ههرشهوهی خستیانه باوهشی دوژمنێكهوه ،خوێنی خاكیان ههڕاجكردو
ملوانكهی سهربهرزیان خسسته گهردنی داگیركهرانی كوردستانهوه،
ئهوان ههموو شته جوانهكانی واڵتیان ناشرینكرد ،ئهوان ههموو بهها
بهرزهكانی ئهو میللهتهیان بێبهها كرد ،ئهوان ئهو گهنجانهیان ناچار كرد،
كه ئامادهبوون خوینیان لهپێناو واڵت بڕێژن ،جهستهی خۆیان بكهنه
خۆراكی دهریاكان ،ئهوان لهجیاتی تاوانیارو بكوژو ئهنفالچییهكان،
شۆڕشگێڕو دڵسۆزان و گهنجانی خێر لهخۆنهدیویان سزاداو خسته
كونجی زیندانهكانهوه ،بۆیه تۆش وهك گهنجێكی كۆست كهوتهی ئهم
واڵته ههتككراوه ،الت ئاسایی بێت له كونجی زیندانهوه فرمێسك بۆ
دواماڵئاوایی باوكه پیرو پهككهوتهكهت بڕێژیت ،بهئهندێشه تهرمهكهی بۆ
سهر گۆڕستانه بێنازهكانی كوردستان بهڕێبكهی ،ئاساییه ،تۆش وهك
ههزاران گهنجی تری ئهم واڵته ،نهتوانی دهست به دواتوێشووی باوكهكه
دڵشكاوهت بگرێت و دوا ماچی ئاگرینی كۆچی بێگهڕانهوهی لێبكهیت،
ئاساییه له واڵتێكی ههڕاجكراودا گهنجانی وهك تۆ ناچار بن بهفرمێسكه
مرواریهكانیانهوه ،بهدهسته ئهفسووناویهكانیانهوه ،ماڵئاوایی له تهرمی
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باوك و خۆشهویستانیان بكهن و به دزهنیگایهكیشهوه سهیری ئهو خۆره
بكه ،كه لهودیو رۆچنهی زیندانهكاندا به تامهزرۆییهوه ههڵدێت.
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له پهنای شهڕی پهكهكهوه چی دهگوزهرێت
2021\1\28
ههركاتێك وهزیرێكی توركیا سهردانی بهغداو ههولێر بكات،
پیالنێك له ئارادایه ،بۆیه ئهو سهردانه كت و پڕهی ( خلوسی ئاكادار)
زهنگی مهترسی جهولهیهكی تری شهڕ لهناوچهكه لێدهدات ،بهتایبهتی ئهو
سهردانه لهكاتێكدایه ،كهبهرهو بههاردهچین و زۆربهی شهڕه گهورهكانی
كوردیش لهو وهرزهدا بووه ،لهبهرئهوهی لهبهر سهختی چیاكان پهالماری
كوردستان دان له زستان كارێكی سهختهو بهرامبهر ئهوهش زستان
دهرفهتێكی باشه بۆ خۆئامادهكردنی تهواو بۆ شهڕ .هاوكات ئهو
سهردانهی ئاكار لهكاتێكدایه پهیوهندیهكانی نێوان ههرێم و بهغدا،
ئهگهرچی بهردهوامن لهگفتوگۆ ،بهاڵم لهدۆخێكی سهختدایهو گرژیهكان
لهنێوان ئهو دووالیهنه تادێت قووڵتر دهبیتهوه ،ئهوهی جێگای داخه بهغدا
سهركهوتنی بهرچاوی بهدهستهیناوهو توانیویهتی ناومالی كورد
لهرهگهوه دابهش بكات و كۆمهڵگای كوردی لهناخهوه بنكۆڵ بكات،
ئهمهش

واتای

ئهوهیه

بهرهنگاربوونهوهی

هێزی

كوردی

له

پهرتهوازهییهكی گهورهدایه .جێگای داخه پهیوهندیهكانی ههریم لهگهڵ
رۆژئاواو ئهمریكاش دوای ریفراندۆم ساردی تیكهوتووهو ئهگهر
بهرووكهش گرژیش نهبێت ،ئهو گۆڕانانهی لهسهر ئاستی هاوسهنگی هێز
لهناوچهكه روویداوه ،كارتی كوردی تا رادهیهكی زۆر بێهیز كردووه.
بۆیه توركیا دهیهوێت ئهو دهرفهته بقۆزێتهوه وهك سااڵنی
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پێشتر( )2019-2018-2017دهستی زیاتر له مهسهلهی كورد
بوهشێنێت،

لهباشوورهوه بهناوی لێدانی هێزهكانی پارتی كرێكارانی

كوردستانهوه دهیهوێت كورد بخاتهوه نێو شهڕێكی ناوخۆیی مهترسیدار،
له رۆژئاوای كوردستانیش پێدهچێت ههمدیس گڵۆپی سهوزی لهالیهن
روسیاو ئهمریكاو ناتۆوه بۆ ههڵكرابێت بۆئهوهی پهالماری (عهین عیسا)
بدات .ئهوهی دۆخهكه ئاڵۆزتر دهكات ،ئهوهیه ،كه لهگهڵ ئهو
پێشوهچوونانه ،پیالنێكی ههرێمی ترسناك له پشته پهرده بهدیدهكرێت و
یهكێك له سیناریۆ ترسناكهكانی ئهو پیالنهش گهڕاندنهوهی سوپای
ئێراقه ،بۆ ههرێمی كوردستان لهپهنای شهڕی پهكهكهوه ،یاخود لهپهنای
سهپاندنی دهسهالتی حكومهتی فیدڕاڵیهوه بهسهر بۆڕیه نهوتهكان،
پێدهچیت جۆره رێككهوتنێكی ههرێمی لهم الیهنهوه ئهنجام درابێت و
ههڕهشهكانی توركیاش بهشێك بێت له سیناریۆی گهڕاندنهوهی سوپای
ئێراق بۆ سهر سنوورهكان و گهڕاندنهوهی دۆخی باشووری كوردستان،
بۆ قۆناغی بهر له راپهڕین .ئهوهی جێگای نیگهرانیه دیاره بههۆی ئهو
شهڕه دهروونیهی له ههرێمی كوردستان دهگوزهرێت ،رهنگ بێت
زۆرینهی خهلك پێشوازی له سوپای ئیراق بكات ،بهبێئهوهی له
دهرئهنجامی مهترسیداری گهڕانهوهی ئهو سوپایه تێبگهن ،هاوكات
واپێدهچیت بهشێكی هێزی كوردی ،كهیهكێتی نیشتمانی كوردستان و
بهشێك لهوانهی خۆیان وهك ئۆپۆزسیۆن دهنوێنن ،بیانهوێت بهڕهكه
لهژێر پێی پارتی دیموكراتی كوردستان دهربێنن و ژێر بهژێر لهگهل بهغدا
رێككهوتوون ،ئهمهش ئهوهمان بۆ رووندهكاتهوه ،كه خهڵكی ههرێمی
كوردستان دوچاری چ سهرگهردانیهك كراوه! .له ههموو حالهتهكاندا
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پێدهچێت ئهو بههارهش ،ئهگهر زووتریش نهبێت ،شهڕو ماڵوێرانی روو
لهكوردستان بكاتهوه ،كه جێگای داخه زهرهرمههندی یهكهم له ههر
شهڕێك و پێشوهچوونێكی لهم شێوهیهدا خهڵكی كوردستان و مهسهلهی
كورد دهبێت.
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توركیا چی لهكوردستان دهوێت؟
2021\2\2
دیسان میدیاكانی توركیا ههواڵی هێرشێكی فراوانیان بۆ سهر
كورد لهباكوورو باشوری كوردستان راگهیاند ،دیسان توركیا دهیهوێت
كوردستان بكاتهوه گۆڕهپانی شهڕو سیاسهته دوژمنكاریهكانی خۆی
پیاده بكات .مهبهستی توركیا لهو هێرشانه زۆر مهترسیدارتره لهوهی
باس دهكرێت ،توركیا بهبیانووی شهڕی پهكهكهوه شهڕی ههموو كوردو
خاكی كوردستان دهكات .جێگای داخه تا ئێستا كورد لهو ستراتیژیه قووڵ
و ترسناكهی توركیا نهگهیشتووه ،كه دهیهوێت بهیهكجاری مهسهلهیك
بنهبڕ بكات ،كه پێی دهگوترێت مهسهلهی كورد ئهو ههڕهشهیه ،كه
لهراستیدا نهك ههر ههڕهشه نیه بگره فاكتهرێكی بههێزیشه ئهگهر
بهشێوهیهكی تهندروست و ئیرادهیهكی سهربهخۆ كاری لهسهربكات ،بۆ
ههتا ههتایه لهكۆڵ بكاتهوه .توركیا سیاسهتێك جێبهجێدهكات ،كه
سیاسهتی پۆست مۆدێرنیتهیهو به وهكالهتی زلهێزه جیهانیهكان ئهو كاره
دهكات ،دهیهوێت دیمۆگرافیای كوردستان بگۆڕێت ئهو ناوچه وشكاییهی
ئۆراسیا ،كه چارهنووسی سیستهمی جیهانی و ملمالنێیه جیهانیهكانی تیادا
یهكالیی دهبێتهوه ،بهیهكجاری لهبن دهستی كورد دهربێنێت ،توركیا
بهچڕی كار لهسهره ئهو دهكات ،كه دیمۆگرافیای ئهو ناوچانه بگۆڕێت،
كه لهسهر دهریای سپی ناوهڕاستهوه دهستپێدهكهن و درێژدهبنهوه
تاوهكو دهگهنه ئهو ناوچانهی دهكهوێته ژێر ههژموونی ئێران ،كێشهی
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زینی وهرتێ ئهو خاڵه بوو ،كه توركیا بۆ دهستنیشانكردنی دوا
ههنگاوهكانی خۆی دهستیپێكردو دوای ئهوه شهڕهكانی لهنێوان ئهو دوو
خاڵهدا چڕتر كردهوه .ناوچهكانی دوای ئهو خاڵهش دهكهویته ژێر
ههژموونی ئێران ،كه ئهویش نهك ههر لهوناوچانه بهڵكو بهقوواڵییهوه
هاتۆته ناوهوه دهوێت ههریمی كوردستانیش لهرهگهوه ههلكهنێت.
دهبێت بهباشی لهو راستیه تاڵه تێبگهین ،كه مهسهلهی شهڕی
توركیا دژی كورد شهڕێكی جیهانیهو لهسهر پانتاییهكی جیۆپۆلهتیكی
فراوان بهڕێوه دهچێت و بهدورو نزیك پهیوهندی ویستی سهربهخۆی
توركیاو پڕۆژهی عوسمانیه نوێیهكانهوه نیه ،چونكه ئێمه دهزانین
لهسهرهتای سهدهی شانزهههم كاتێك عوسمانیهكان بهئاڕاستهی
رۆژههاڵت كاریان دهكرد ،لهگهڵ كوردهكان رێككهوتن ،ئهمهش
گوڕوتینێكی تری به ئیمپراتۆریای عوسمانی بهخشی و بووه هۆكارێكی
گرنگ بۆ زۆر لهسهركهوتنهكانیان ،پهیوهندی عوسمانیهكان و كورد دوای
هاتنی مۆدێرنیتهی رۆژئاوا بۆ رۆژههاڵت ،ئهوهی لهمێژووی
عوسمانیهكان پێی دهگوترێت قۆناغی چاكسازی و ههردوو پڕۆژهی
خهتی هومایۆن و خهتی شهریفی گوڵخانهی لێكهوتهوه ،بهرهو
ههڵوهشانهوهو تێكچوون چوو .لهگهڵ هاتنی مۆدێرنیتهی رۆژئاواو
لهپهنای سهرههڵدانی بیری ناسیونالیستیدا ههموو نهتهوهكانی تری ناو
دهوڵهتی عوسمانی جینۆساید كران و بهشێوهیهكی راستهوخۆو
ناڕاستهوخۆ ههوڵی سڕینهوهیان درا .بۆیه لهكۆتاییهكانی سهدهی
نۆزدهههم سهرهتای سهدهی بیستهم جینۆسایدو قڕكردنی ئهرمهنی و
كوردهكان دهستپێدهكات ،لهسهردهمی ئهتاتورك ،كه ههموو سهرچاوه
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مێژووییهكان وهك دروستكراوێكی رۆژئاوای ناودههێنن ،پڕۆسهی
سڕینهوهی كورد بهشێوهیهكی زۆر مهترسیدار بهڕێوه دهچێت.
لهسهردهمی ئاكپارتیدا ،كه دهیهوێت لهسهر بنهمای پۆست
مۆدێرنیتهوه مامهڵه لهگهڵ كورد بكات ،ههمدیس بۆته داردهستێكی
رۆژئاواو بهیاریكردن لهسهر پهتی ههردوو بهرهی ئۆراسی و
جیهانگهرایی ئهمریكی ،دهیهوێت كار لهسهر داڕشتنهوهی نهخشهی
دیمۆگرافی كوردستان بكات .ئهوهی توركیا دهیكات بهگڵۆپی سهوزی
روسیاو ئهمریكاو ناتۆو تهنانهت چینیشه ،بۆیه دهبینین توركیا
بهشێوهیهكی زۆر مهترسیدار دهستی ئاوهاڵ كراوهو كهوتۆته وێزهی
كورد ،نهك ههر بهتنیا مرۆڤی كورد جینۆساید دهكات ،بهڵكو خاكی
كوردستانیش سووتماك دهكات و دهیهوێت داروبهردی ئهو واڵته
لهرهگهوه ههڵكهنێت ،ئهوهی ئهو بارههڵگرانه ببینێت ،كه رۆژانه لهناوچه
سنووریهكان داربهڕووه رهسهنهكانی كوردستان دهبڕنهوهو دهیگوازنهوه
توركیا ،بهئاسانی لهم راستیه تێدهگات ،بهراستی كاتی ئهوه هاتووه كورد
لهو مهترسیه تێبگات و خۆی لهو خوێندنهوه تهسك و ناوچهیی و
خێڵهكیانه بهدوور بگرێت ،كه بۆ سیاسهتهكانی توركیا بهتایبهتی
ملمالنێكانی ناوچهكه بهگشتی دهكرێت ،ئێستا نهك ههرێمی كوردستان،
نهك پارتی كرێكارانی كوردستان ،بهڵكو ههموو خاكی كوردستان
لهبهردهم ههڕهشهو مهترسیهكی زۆر جدیدایه پێویسته كوردو هێزه
كوردیهكان لهو مهترسیانه تێبگهن ،ئێمه لهدۆخێكداین ،كراوینهته گیانی
یهكترو رۆژانهش ،لهههموو سنوورهكانی كوردستان ناوچهی زیاتر
لهدهست دهدهین و واڵتهكهمان زیاتر ههتك دهكرێت.
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كێشهی ترامپ لهكوێدابوو؟
2021\2\6
زۆر لهخهڵكی كوردستان خهونی حوشتریان لهسهر ئهمریكا
ههڵچنیوه ،پشتیان بهئهمریكا بهستوهو وهك تاكه فریادڕهسێك دهیبینن
بۆ رزگاركردنی لهو دۆخهی تیایدایه ،وهك سهرۆكی ئهمریكا دۆناڵد
ترامپ لهكاتی هێرشی توركیا بۆ سهر گرێسپی و سهرێكانی گوتی:
كوردهكان بهرامبهر یهكتر دانیشتوون و چاوهڕوانی ئهوه دهكهن ئیمه
بچینه شهڕ لهگهڵ توركیا و بهرگریان لێبكهین ،بهههموو ئهقڵی خۆیان
پییان وایه ئیمه توركیا ئهندامی ناتۆ به كوردهكان دهدهین!؟ زۆر رهخنه
لهناوهوهو دهرهوهی ئهمریكا له ترامپ گیرا ،ههموو رهخهنكانیش
رهههندێكی سیاسیان ههبوو ،لهناوهوهی ئهمریكا وهك رهخنهی قۆناغی
پێش ههڵبژاردن ههوڵیان پشتی ترامپ لهزهوی بدهن و رێگا بۆ
سهركهوتنی دیموكراتهكان خۆشبكهن ،لهدهرهوهش رهخنهكان زیاتر
فرمێسكیكی تیمساحانه بوو ،ئهگینا ئهوانهی رهخنهیان لهههلوێستی
ئیدارهی ئهمریكاو توركیا دهگرت ،خۆیان لهژێرهوه یارمهتی توركیایان
دهداو توركیا بهچهكی ئهوان پهالماری رۆژئاوای كوردستانی دهدا،
لهوانهش دهولهته ئهوروپیهكان و بهپلهی یهكهمیش ئهڵمانهكان.
كهواته كێشهی ترامپ لهكوێدایه؟ كێشهی ههره گهورهی ترامپ
له راستگۆییهكهی دابوو ،كه رووی راستهقینهی سیاسهتی ئهمریكای
لهجیهان ئاشكرا كرد ،جیاوازی ترامپ لهگهڵ سهرۆكهكانی تری ئهمریكا
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ئهوهبوو ئهو راستیهكانی دهگوت و ئهوانهی تر راستیهكانیان دهشاردهوه،
ئهگینا ئهو سیاسهتهی ترامپ پیادهی دهكرد بهرامبهر بهكورد ههمان ئهو
سیاسهته قێزهونه بوو ،كه لهدولی جهنگی یهكهمی جیهان و بهشێوهیهكی
چڕتریش لهدوای جهنگی دوهمی جیهانیهوه بهرامبهر كورد پیادهی كورد،
ئهمریكا ههمیشه كوردی وهكو كارتێك بهكارهێناوه و ههركاتێك كاری
پێنهمابێت سڕی كردووه یاخود فڕێیداوه ،لههیچ كاتیكی تهنگانه ئهمریكا
پشتی كوردی نهگرتووه ،ههموو سیستهمه دیكاتاتۆرهكانی ئهو ناوچهیه،
بهم رژێمانهی كوردیشیان جینۆسایدكردو جینۆساید دهكهن داردهستی
ئهمریكان ،توركیا ،كه بهههموو شێوهیهك ههوڵی سڕینهوه لهناوبردنی
كورد دهدات ،سهرباری ئهوهی لهروكهشدا بههۆی نزیكبوونهوهی
لهروسهكان ههندێك گرژی لهپهیوهندیهكانی لهگهڵ ئهمریكیهكان دروست
بوو ،كهچی تا ئێستا نزیكترین هاوپهیمانی ئهمریكایه .ئهوهی ترامپ گوتی،
كیسنجهریش نزیكهی  45سال بهرلهو ههمان شتی گوت و ههمان
شتیشیكرد له  1975كاتێك كاریان بهكورد نهماو به چركهیهك
خهونهكانی كوردیان كوژاندهوه ،كیسنجهر راشكاونه گوتی ئهمركیا
دهولهتێكی گهورهیهو ستراتیژیهتی خۆی ههیه ،ئهمریكا رێكخراوێكی
خێرخوازی نیه ،ئهوهی كتێبهكهی بكوژی ئابوری بركنز بخوێنیتهوه به
ئاسانی لهوه تیدهگات ،كه ئهمریكا چۆن سهرۆكهكان دروست دهكات و
چۆن دهستهمۆیان دهكات و لهرێگای ئهوانهوه گهندهڵی لهواڵتهكانیان
بالودهكاتهوهو دهیهوێت لهرێگای ئابوریهوه نهتهوهكان ملكهچ بكات ،ئهو
گهندهڵی و تاوان و كوشت و بڕهی لهنێوان دهوڵهتهكان و لهناوهخۆی
دهوڵهته ستهمكاریهكانی رۆژههاڵت و ئهفرۆئاسیا روودهدات ،بهپلهی
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یهكهم دهستی ئهمركیای له پشتهوهیه ،ئهوه ئهمریكایه پشتگیری دهسهاڵته
گهندهلهكان دهكات دژی گهلهكانی خۆیان ،ئهگهر ئهمریكا پشتگیری ئهو
رژێمه دیكتاتۆرو ستهمكارانهی رۆژههالتی ناوهڕاست نهكات ،ئهوا
بهماوهیهكی كهم دهكهونه ژێر چنگی گهله ستهمدیدهو تووڕهكانیان
دهربازیان نابێت ،ئهمریكایه پشتی دهساڵتدارنی سعودیه ،دهولهتانی
كهنداو ،رژێمی سهدام...هتد گرت دژی گهلهكانیان چهكاریكردن ،كام
دهولهت لهو دهولهتانه ئهو چهكانهی بهملیاران دۆالر لهئهمركیای كڕیوهو
دهیكڕیت دژی دوژمنانی خۆی بهكاریهێناوه ،ههموویان به پاڵپشتی
ئهمركیا دژی گهلهكانی خۆیان بهكاریانهیناوه ،وهك بهرپرسێكی
ئیسرائیلی گوتی رژیمی سوریا سهدان ملیۆن دۆالری لهچهكی كیمیاوی
سهرف كردو دواتر دژی گهلهكهی خۆی بهكاریهێنا ،ئهو راستیاننه بۆ
خهڵكی كوردستان رهنگ بیت زۆر زهق و بارچاوتر بیت ،كه ئهمریكا تا
ئیستا پاڵپشتی لهدهسهاڵتێكی گهندهڵ دهكات و ههموو چهكیكیان
پێدهبهخشێت بۆ لێدان و سهركوتكردنی نهتهوهكهی خۆیان ،ئهگهر
ئهمركیا بۆ چركهساتێك پشت لهو حزبه كوردیانه بكات ئهوا الفاوی
تووڕهیی خهلك زۆر بهخێرایی رایاندهماڵێت ،ئهوه ئهمریكایه له رۆژئاوا
 ،لهباشوور كورد لهپێناو بهرژهوهندیهكانی خۆی بهكاردێنیت و لهكاتی
تهنگانهدا پشتیان تیدهكات ،ئهگهر ئهمركیا گلؤپی سهوز بۆ فڕۆكهكانی
توركیا دانهگیرسێنیت فڕۆكهكانی توركیا چۆن دهتوانن رۆژانه بێنه
باشوری كوردستان و داروبهردی ئهو بهشهی كوردستان وێران و
سوتماك بكهن ،لهژیر سهرپهرشتی ئهمریكاو ئهوروپاو روسیایه توركیا
لهبهرزهقهی چاوانی دونیا خهریكه میللهتی كورد لهباكووری كوردستان
16

لهناو دهبات ،بۆیه ترامپ راستگۆترین سهرۆكی ئهمریكا بوو ،خێرا
دووریان خستهوه بۆئهوهی زیاتر رووی رهشی ئهمریكا بهجیهان نیشان
نهدات ،بۆیه خۆی بووه قوربانی راستگۆییهكهی ،هاوكان دهرفهتێكی
باشیشی بۆ ئهو گهالنه  ،وهكو گهلی كورد ،كه لهگوێی گادا خهوتوون،
بۆئهوهی چیتر فریونهخۆن وپشت بهئه مریكا نهبهستن و به دههۆل و
زوڕنای ئهو ههڵنهپهڕن!.

17

لهرۆژی زمانی دایكدا
كێ زمانی كوردی دهپارێزێت؟
2021\2\21
زیاتر له  2000ساڵه زمانی كوردی ،بههۆی ئهو شهپۆڵی
داگیركاریانهی كوردستانی گرتۆهوه رووبهرووی ههڕهشهی سڕینهوهو
لهناوچوون بۆتهوه ،ئهو هێرشانه توانیان كهلتوورو شارستانیهتی
كوردی ،لهرهگ و ریشهوه ههلكهنن و شوینهواری نههێڵن ،بهاڵم
نهیانتوانی زمانی كوردی لهناوبهرن .یهكیك لههۆكارهكانی مانهوهی
زمانی كوردی ،ئیرادهی مانهوه بووه الی نهتهوهی كورد ،ئهوانهی زمانی
كوردیان پاراست خهڵكی دهسهاڵتدارو سیاسهتمهدارو پیاوانی ئاینیی
نهبوون ،بهڵكو خهڵكه سادهو رهشۆكیهكه بوو ،كه نهك ههر دهستیان بهو
زمانه گرت ،بگره به ههموو شێوهیهك رێزیان گرت و پاراستیان ،لهكاتێكدا
خوێندهوارهكانی كورد شانازیان بهزمانی فارسی و عهرهبی و توركی
دهكرد ،خهڵكه سادهكه زمانی كوردیان بهپاراوی دههێشتهوه ،وشهكانی
بێگانه خهلكی سادهو گوندنشین نهیانهێنایه ناو زمانی كوردی ،ئهوانه
هێنایان ،كه خۆیان بهخویندهوارو بازرگان و سیاسهتمهدار دهزانی،
تهنانهت ئهو وشانهش ،كه لهناو زمانه بێگانهكانهوه دههینرانه ناو زمانی
كورد ،دهستكاری دهكراو مۆركێكی كوردانهی پیدهبهخشرا ،بهشێوهیهك
دهبووه بهشێك لهزمانی كوردی و بهئاستهم بنهچهكهی دهناسرایهوه.
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لهههموو

قۆناغهكاندا،

زمانی

كوردی

وهك

قۆناغی

دهسهاڵتداریهتی كورد لهباشووری كوردستان سووكایهتی پینهكراوهو
نهشیوینراوه ،بهپێچهوانهی سهردهمی بهعس ،كه خهڵك لهسهر زمانی
كوردی گیانی خۆی دهكرده قوربانی ،لهو قۆناغهدا زمانی كوردی ریسوا
كراو زمانهكانی بێگانه هێنرایه پێشهوه ،زۆرینهی ههره زۆری كهناڵه
كوردیهكان خۆیان وا بهپێشكهوتوو و رۆشنبیر دێته بهرچاو كاتیك
وشهیهكی بێگانه ،یاخود رستهیهكی زمانێكی بێگانه بهكاردههێنن،
شارهكان پڕبوون لهنووسراوی سهر فرۆشگاكان بهزمانی بێگانه،
مندالهكان ههر بهساواییهوه نێردرانه قوتابخانه ئینگلیزی و عهرهبی و
توركیهكان ،بهشێوهیهك شانازی بهوه دهكرێت ،كه كوردیهكهی
مندالهكانیان باش نیه!!! .پیم واینه هیچ نهتهوهیهك هیندهی باشوور لهو
قۆناغهدا سووكایهتی بهزمانی خۆی كردبێت ،بهپێچهوانهوهی رۆژههالت
و باكووری كوردستان ،كه سهرباری ئهو فشاره زۆرهی خراوهته سهر
زمانی كوردی و ههوڵی سڕینهوهی دهدرێت ،بایهخێكی ئێجگار زۆر به
زمانی كوردی دهدرێت و بهدڵسۆزیهوه دهستیپێوهگیراوهو دهپارێزرێت،
ئهگهر ئهوهی له باكووری كوردستان لهماوهی سهد ساڵی رابردوو
بهرامبهر كوردو زمانی كوردی كراوه لهباشوور روویبدابوایه ،بێگومان
ئێستا شتێك نهدهما بهناوی زمانی كوردی ،جێگای داخه لهماوهی سی
ساڵی دهسهاڵتی بهناو كوردی ههرێمی كوردستان بۆته گۆڕستانێكی
گهورهی زمان و كهلتوورو بهها نهتهوهیی و مرۆییهكانی كوردی .چونكه
ئێستا لهباشووری كوردستان بێبههاترین زمان زمانی كوردیه ،تهنانهت
پێگه ئهكادیمیهكانیش ،كه ئهركیان پاراستن و پێشخستنی زمانی كوردیه،
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بهچاوێكی سووك سهیری زمانی كوردی دهكهن ،ئهو بهناو
ئهكادیمیستانهی دوو دێری عهرهبی نازانن

بهراستی بخوێننهوه

توێژینهوهكانیان بهزمانی عهرهبی دهنووسن ،سهیر لهوهدایه ئهگهر
بهزمانی كوردیشت نووسیبێت ههندێكجار پێت وهردهگێڕنه سهر زمانی
عهرهبی یاخود زمانێكی تری بێگانه ،ئهمه لهگهڵ خۆم روویداوه ،كاتێك
داوای بهرزكردنهوهی پلهی زانستیم كرد بۆ پلهی پڕۆفیسۆری ههموو
ئهو توێژینهوانهی بهزمانی كوردی نووسیبووم پێیان وهرگێڕامه سهر
زمانی عهرهبی ،دوو بژاردهیان خسته بهردهمم یا دهبێت وهریانگێڕمه
سهر زمانی عهرهبی یاخود ئینگلیزی! .بهراستی ئهكادیمیاكانی كوردستان
لهههموو كایهكانی تر زیاتر زمانی كوردیان تێكداوهو سووكیان كردووه،
تهنانهت ئهكادیمیای كوردی ،كه ئهركی سهرهكی خزمهتكردنی زمان و
رۆشنبیری كوردیه ،ئهو كتێبانهی بهزمانی عهرهبی چاپیكردوون و
چاپیان دهكات زۆر زیاتره لهوانهی بهزمانی كوردی باڵودهكرێنهوه.
كهواته لهرۆژی زمانی كوردیدا دهبێت وهك زۆربهی كایهكانی
تری كۆمهڵگای كوردی دهبێت ههناسهیهكی سارد ههڵبكێشین و خۆزگه
بهو رۆژانه بخوازین ،كه لهپێناو پاراستنی كوردبوونماندا شهڕمان بۆ
پاراستنی زمانی كوردی دهكرد ،تاكه ئومێدمان بۆ پاراستنی زمانی
كوردی لهو رۆژه ئهنگوسته چاوهدا ،تهنیا خهڵكه ههژارو نهخوێندهوهراو
جووتیارو گوندنشینه سادهكانی كوردستانه ،بۆیه لهم رۆهدا پیرۆزبایی
لهوانه دهكهم و پێیان دهڵێم ئێوه ههرچۆنێك بژین ،كۆڵهكهی مانهوهو
زمان و كهلتووری كوردین ،ههموو رۆژهكانتان پیرۆز بێت ،لهبهرئهوهی
ههموو رۆژهكان الی ئێوه رۆژی زمانی كوردیه.
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هوشیاری خۆپارێزی
لهپێناو كهس نا لهپێناو مانهوهی خۆمان
2021\2\24
ئهو دۆخهی كوردستان رووبهڕووبووی دهبیتهوه ،بههۆی
گهورهیی ههڕهشهكان و سنوورداری تواناكنی رووبهڕووبوونهوهی ئهو
ههڕهشانه ،رهنگ بێت یهكێك لهكاریگهرترین ئهو چهكانهی لهبهردهست
تاكی كوردایه بۆ خۆپارێزی هوشیاربوونهوهو بهرزركردنهوهی ئاستی
رۆشنبیریه .ئهو شهڕهی ئهمڕؤ لهجیهان بهڕێوه دهچێت ،پێویستی
بهتاكێكی هوشیار ههیه بۆ ئهوهی رووبهڕووی بێتهوه ،ناكرێت كهمو
كوڕیه رۆشنبیریهكان بخهینه سهر حكومهت و دهزگاكان و ههمیشه
ههڵهكانی خۆمان بخهنه ئهستۆی خهڵكانی ترهوه .گریمانی ئهوه بكهن ،كه
حكومهت نیه ،بهاڵم ئایا كاتێك حكومهت لهئاستی بهرپرسیاریهتیدا نهبیت،
دهبێت هاواڵتیان دهستبهرداری خۆیان بن و بێباكانه چارهنووسی خۆیان
بدهنه دهست نهزانی و ناهوشیاریهوه!؟
ئێستا كێشهی كۆڕۆنا بۆته یهكیك لهكێشه گهورهكانی جیهان و
ههموو دهوڵهتیك ههوڵدهدات رووبهڕووی بێتهوه یاخود خۆی بۆ
روبهڕووبوونهوهی ئاماده دهكات و ههوڵدهدات باشترین ڤاكسین بۆ
هاواڵتیهكانی دابین بكات .بهاڵم لهكوردستان بهشێوهیهیكی گشتی ئهو
توانایه لهئارادانیه ،پاشان له كۆڕۆنا مهترسیدارتر بۆ گهلی كورد لهههموو
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پارچهكان ئهو شهڕه بایۆلۆژیهیه ،كه بهرامبهری پیاده دهكرێت،
بازاڕهكانی كوردستان بۆته جێگای ساخكردنهوهی كه ل و پهل و دهرمان
و خۆراكی بهسهرچوو و بارگاویكراو بهچهندین نهخۆشی ،ئهمه نهك
بهتهنیا له باشووری كوردستان بهلكو لهههموو پارچهكانی كوردستان،
بهاڵم رهنگ بیت له باشووری كوردستان لهپارچهكانی تر زهقتر بێت!.
خهریكه كۆمهڵگای كوردی دهبیته كۆمهلگایهكی به واتای وشه نهخۆش.
كۆمهڵگایهكی تهوهزهل ،كه خوانهكهی لهالیهن دوژمنهكانیهوه بۆ ئاماده
دهكرێت .چ لهوه سهیرتر ههیه تۆ دڵینا بی ،كه دهوڵهتهكانی دهوروبهرت
ههوڵی سڕینهوهت دهدهن و شهڕێكی بایۆلۆژی و لهناوچوونت لهگهڵ
دهكهن ،كهچی كاتێك لهسهر خوانهكهت دادهنیشیت چاوت ههموو ئهو
ژههرانه نهبینیت ،كه بهناوی خۆراكهوه لهسهر خوانهكهت دانراوه!.
بهراستی تاكه رێگایهك له ئێستادا ،كه لهههموو رێگاكانی تر كاریگهرتره،
هوشیاربوونهوهی خهڵكه ،تاكی كورد پیویسته بایكۆتی كااڵكانی توركیاو
ئێران بكات ،نهك وهك ههڵوێستێكی سیاسی ،بهڵكو بهالیهنی كهم وهك
ههڵوێستێكی خۆپارێزی ،خوێنهری بهڕێز شتهكانی خۆماڵی بهكاربێنن،
ئهگهر كهمێك گرانتریش بێت ،كهمتر بهكاریبێنن باشتره لهو خواردنی ئهو
ژههرهی لهالیهن دوژمنانهوه لهژێر ناونیشان و وینهی جیاجیادا بۆمان
دهنێرن ،ئێوه ههست ناكهن ئێستا له ههرێمی كوردستان باشترین كار
بۆته چێشتحانهوه نهخۆشخانه؟ كهواته ئیمه گهلێكین تهنیا فێری خواردن
كراوین و نازانین كاربكهین ،ئایا لهخۆمان نهپرسیوه بۆچی كاركردنمان
ال ناشیرین كراوهو خهلك فێری تهوهزهلی كراوه؟ ئایا تهوهزهلكردن
بهشێك نیه لهشهڕێكی وجودی و بونیاتی لهگهڵ مرۆڤی كورد!؟ ئایا كاتێك
22

كاری دهرمانخانهو نهخۆشخانهكان باش دهبێت ،ئهمه ئهوه ناگهیهنێت
ئێمه گهلێكی نهخۆشین و لهشهڕێكی بایۆلۆژی مهترسیدارداین!؟ .باشه
ئێمه چۆن دهتوانین رووهبهڕووی كۆڕۆنا ببینهوه ،ئهگهر خۆمان
نهپارێزین!؟ ،ئێمه چۆن دهتوانین بهر بهپیالنهكانی دوژمنان بگرین ئهگهر
پشت بهخۆمان نهبهستین و خوانی خۆمان نهدهینه دهست دوژمنان!.
بۆچی ههوڵدهدرێت بهرههمی خۆمالی ریسوا بكرێت ،ژههری دوژمنانیش
پڕوپاگهندهی بۆ بكرێت و لهبهرگی رازاوهو نهخشێنراوهوه بهێنرێته
بهردهمما!؟ ئایا كاتی ئهوه نههاتووه لهخۆمان بپرسین بۆچی رۆژانه
گهنج و پیرو منداڵهكانی دهوروبهرمان كت و پڕ نهخۆشی سهیر سهیر
دهگرن و لهپڕێكدا كۆچی دوایی دهكهن و لهبهرچاو ون دهبن!؟ ئایا
ناتوانین بیر لهوه بكهینهوه بۆچی رێژهی ههموو نهخۆشیه ترسناكهكان
لهكوردستان بهرهو ههڵكشانه!؟
ئهگهر تا ئێستا نهمانپرسیبێت كاتی ئهوه هاتووه ئێستا فێربین
پرسیاری جدی لهخۆمان بكهین ،لهبهرخاتری كهس نا بهڵكو لهبهرخاتری
مانهوهی خۆمان و خێزانهكانمان ،پێویسته خۆمان هوشیار بكهینهوهو
رۆژانه چاوێك به خوانی مالهكانمان دابخشێنینهوه ،با لهناخهوه لهپیناو
ئهوهی بمێنینهوه پشت بهخۆمان ببهستین ،كاتی ئهوه هاتووه
بهرپرسیارانهتر سهیری دۆخهكه بكهین ،لهپیناو كهس نا تهنیا لهپیناو
پاراستن و مانهوهی خۆمان!.
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شهڕی گاره و تێكشكاندنی ئیرادهی سوپای توركیا
2021\2\28
لهو رۆژانهدا زۆر رووداوی مێژوویی گرنگ روودهدهن ،كهچی
بهداخهوه میدیاكانی كوردی بهشێوهیهكی گشتی لهئاستی ئهو رووداوانه
نین ،بهتایبهتیش میدیاكانی باشوور ،كه زۆرینهیان پابهندی حزبهكانن و
بهرژهوهندی تهسكی حیزبهكانیان ریگایان پینادات راستیهكان بدرێكن،
ئهمه جگه لهوهی ههژموونی دهوڵهتانی هاوسێ لهباشوور هێنده
زۆربووه ،كه سانسۆرێكی گهورهی لهسهر ههموو كایهكان ،لهوانهش
میدیاكانی ههریم دروست كردووه ،ئهمه سهرباری ئهوهی ئاستی
هوشیاری رۆژنامهنووسانی كورد بهداخهوه لهئاستی پێویست و
گهورهیی رووداوهكان نیهو زیاتر خهریكی شهڕه دندوكی ناوهخۆن.
له بهرهبهیانی  10ئهو مانگهدا ،دوای ماوهیهك لهههڕهشه و
چاوسووركردنهوه ،هیزهكانی توركیا پهالماری چیای گارهیان دا و
هێرشیان كرده سهر بنكهكانی پارتی كرێكارانی كوردستان ،ههموو
پێشبینهكان بهو ئاڕاستهیه بوو ،كه ئهو شهڕه زۆر دهخایهنێت و
سهركهوتنی گهوره بهدهستدێنێت ،چونكه لهرووی چهك و تفاقی
جهنگیهوه هیچ بهراوردێك لهنێوان هێزی توركیاو هێزی گهریالكان
ناكرێت ،ئهمه سهرباری ئهوهی لهناوهخۆو دهرهوه لهرووی سیاسیهوه
پاڵپشتی توركیا دهكرێت و گڵۆپی سهوزی بۆ لهناوبردن و سڕینهوهی
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 PKKی بۆ دادهگیرسێنرێت .بهاڵم دوای تهنیا چوار رۆژ ،واته له 13
ههمان مانگدا توركیا ههواڵی وهستاندنی شهڕی راگهیاندو به بێدهنگی
هێزهكانی خۆی كشاندهوه.
لهراستیدا توركیا هێزهكانی نهكێشایهوهو وهك رایانگهیاند ئهركهكهیان
تهواو نهكردبوو ،بهڵكو توركیا رووبهڕووی شكستێكی گهوره بووهو
وهك دهڵێن سهری دای لهبهردی چیای گاره .ئهوهی لهو شهڕهدا كهمتر
ههڵوهستهی لهسهر كرا ،چهند گهریالیهك نهك توانیان سوپای توركیا
بووهستێنن بهڵكو زۆر بهخراپی تێكبشكینن و زۆربهی ئهو ئهفسهرانهی
بهشێوهیهكی مهیدانی سهرپهرشتی شهڕهكهیان دهكرد ،زۆر بهخێرایی
لهناوبران و كوژران ،كه ئهمه ئیرادهی سوپای توركیای بهتهواوی
تیكشكاندو توانای بهردهوامكردنی شهڕهكهی النههێشت ،ژمارهی
كوژراوهكانی توركیا زۆر زیاتره لهوهی ههردووال باسی دهكهن،
لهراستی پارتی كریكارانی كوردستانیش لهبهر نهوروروژاندنی رای
گشتی توركیا ژمارهی زۆری كوژراوهكانی سوپای توركیا راناگهیهنێت،
واته جۆره رێكهوتنێكی رانهگهیهنراو لهالهین  PKKو حكومهتی توركیا
ههیه ،كه راستی ژمارهی كوژراوهكانی توركیا رانهگهیهنن ،یاخود PKK
رایناگهیهنێت و توركیاش خۆی لێبێدهنگ دهكات!.
وهك لهسهر زاری بهرپرسێكی  PKKهاتووه  ،نزیكهی بیست
فڕۆكهی بێفڕۆكهوان و  41فڕۆكهی شهڕكهرو سهدان سهربازو هێزی
تایبهتی توركیا بهشداری ئهو شهڕهیان كرد ،بهشداریكردنی ئهو ژماره
زۆره لهفڕۆكه واتای گهورهیی شهڕهكهو ترسناكی ستراتیژی توركیا
بووه لهو شهڕه ،كه پێموایه ههوڵیكی شكستخواردووی توركیا بوو بۆ
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فراوانكردنی قوواڵیی ئهو پشتێنه ئاسایشهی لهرۆژئاوای كوردستانهوه
دهستیپێكردووه تا دهگاته دوا خاڵی ههژموونی توركیا له ئێراق ،واته
زینی وهرتێ ،بهاڵم ئهو ههوڵه شكستی هێنا ،ئهنجامدانی شهڕێك بهرامبهر
هێزیكی لهو جۆره و شكاندنی هێرشیكی لهو شێوهیه رهنگدانهوهی دوو
خاڵی گرنگه:
 -1بوونی ئیرادهیهكی پۆاڵیین و گیانێكی بهرهنگاربوونهوهی لهبن
نههاتوو.
 -2ئاستێكی

بهرزی

شهڕی

پارتیزانی،

بهشێوهیهك

دووهم

گهورهترین هێزی ناتۆ نهتوانیت بهرامبهری بوهستێت!.
توركیا لهو شهڕهدا ههموو جۆره چهكیكی بهكارهێناوه ،وهك
لهراگهیهنراوه سهربازیهكهی  PKKداهتووه ،سوپای توركیا بهچهكی
كیمیاوی هێرشی كردۆته سهرئهو ئهشكهوتهی ،ژمارهیهك لهدیلهكانی
توركیای تیابووه ،كه بهگوێرهی ههمان بهیاننامه ژمارهیان  13كهس
بووه ،لهگهڵ گیراوێكی تری باشووری كوردستان و  6گهریالی
تیابووه ،پاسهوانی دیلهكانیان كردووه ،ههموویان كوشتووه پاشان
بۆئهوهی شوێنهواری ئهو تاوانه بشارێتهوه ،بهچهكی تر ،واته بهگوله
له جهستهی دیلهكوژراوهكانی داوه .ئهو شهڕه پێویسته سروشی
لێوهربگیرێت و كورد لهههموو پارچهكان وهك ئهزموونێكی
بهرهنگاربوونهوه سوودی لیوهربگرێت ،تهكنیك و تهكتیكی ئهو جۆره
شهڕانه پێویسته له ئهكادیمیا سهربازیهكان بخوینرێت و گهنجانی
كورد لهسهر ئهو بنهمایه پهروهرده بكرێن ،هاوكات ئهمه ئهوهمان بۆ
رووندهكاتهوه ،كه كورد چیتر ناكرێت به بچووكیهوه سهیری خۆی
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بكات و خۆی لهئاست دوژمناندا نزمتر ببینێت ،ئهو شێوازه بهرگریه
مۆدیلێكه پێویسته درێژهو پهرهی پێبدرێت ،هیوادارم ئهو شكستهی
توركیا ببێته هۆی ئهوهی چیتر بیر لهچارهسهری سهربازی بۆ
مهسهلهی كورد نهكاتهوه و توركیا و  PKKبچنهوه سهر مێزی
دانوستان ،لهپێناو چارهسهریهكی رهواو ئاشتیانهی دۆزی كورد
لهباكووری كوردستان ،توركیا لهجیاتی ئهوهی ئابووری واڵتهكهی
لهكوشتنی رۆڵهكانی خۆیدا بهههدهر بدات ،بۆ بونیاتنان و
ئاوهدانكردنهوهی واڵتهكهی بهكاریبهێنێت.
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عوسمانیه نوێیهكان و مهسهلهی كورد
ئهو وتاره بهشێوهیهكی تایبهت بۆ حیزبه ئیسالمیهكان و ئایندارهكانی
كوردستان نووسراوه.
2021\2\28
ههست دهكهم لهكوردستان تێنهگهیشتنێك له عوسمانیهكان و
عوسمانیه نوێیهكان ههیه ،ئهمه وایكردووه خهڵكانێك بهناوی ئاینداریهوه
الیهنگری ئهردۆگان و ئاكپارتی بكهن ،ئهمهش لهژێر رۆشنایی كاریگهربوونیان
بهمێژووی دهوڵهتی عوسمانی ،كه بۆ ماوهی نزیكهی پێنج سهدهی چهتری
ئیسالمی (ئاینزای سوننه) ی وهك سۆفت پاوهرێك لهپێناو هێنانهدی
بهرژهوهندیه ستراتیژیهكانی خۆی بهكارهێنا.
بۆئهوهی لهعوسمانیه نوێیهكان تێبگهین ،دهبێت له مێژووی دهوڵهتی
عوسمانی تێبگهین و بهوردی خوێندنهوهی بۆ بكهین ،بۆ ئهم مهبهستهش
پێویسته مێژووی عوسمانیهكان بۆ سێ قۆناغ دابهش بكهین:
 -1له دامهزراندنیهوه ( )1299تاوهكو ( ،)1517واته تاوهكو داگیركردنی
زهویهكانی نهجدو حیجازو دهست بهسهرداگرتنی شوێنه پیرۆزهكانی ئیسالم.
 -2قۆناغی دووهم لهساڵی ( )1517وه دهستپێدهكات تاوهكو هاتنی مۆدێرنیتهو
دهستپێكردنی ئهو قۆناغهی ،كه لهمێژووی دهوڵهتی عوسمانی به قۆناغی
چاكسازی دهناسرێت و لهسهردهمی سوڵتان مستهفای سێیهم (.)1774-1717
 -3قۆناغی سێیهم لهسهردهمی چاكسازیهكان (مستهفای سێیهم .)1774-1717-
دهستپێدهكات و بهرووخانی دهوڵهتی عوسمانی بهكۆتا دێت.
هێندهی پهیوهندی بهو شرۆڤه كردنهی ئێمهوه ههیه ،ههردوو قۆناغی
دووهم و سێیهمه ،كه دوو قۆناغی تهواو لهیهكتر جیاوازن و تهنانهت پێچهوانهی
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یهكترن .لهقۆناغی یهكهمدا عوسمانیهكان بههێزبوون و خاوهنی ئیرادهی خۆیان
بوون ،بهتهواوی لهژێر كاریگهری ئیسالم و كهلتووری رۆژههاڵتیدا بوون،
تهنانهت دهتوانین بڵێین دهوڵهتی عوسمانی یهكێك بوو له ئیمپراتۆریاو
زلهێزهكانی ئهو قۆناغه .ههرچی له قۆناغی سێیهمدایه عوسمانیهكان دهكهونه
ژێر ههژموونی رۆژئاواو ورده ورده له پڕهنسیپهكانی ئاینی ئیسالم دوور
دهكهونهوهو ئیرادهیان لهالیهن واڵته رۆژئاواییهكانهوه ،بهتایبهتیش فهرهنسی و
بهپلهی یهكهمیش بهریتانیهكان كۆنتڕۆڵ دهكرێت ،لهم قۆناغه مهسهلهی راسیزم
و ناسیونالیستی توندڕهو لهئهوروپاوه لهژێر چهتری چاكسازی و دڵبهندبوون
بهرۆژئاواوه دهگوازرێتهوه بۆ دهوڵهتی عوسمانی و لهجیاتی تهبایی و بهیهكهوه
ژیان دوژمنداری دهخاته نێو تورك و ههموو ئهو نهتهوانهی پێشتر شان
بهشانی عوسمانیهكان بۆ سهركهوتنی ئیسالم ههوڵیاندهدا .ئهم قۆناغه درێژه
دهكێشێت تاوهكو له دواجاردا بههۆی شكستی له جهنگی یهكهمی جیهانیهوه
دهوڵهتی عوسمانی ههڵدهوهشێتهوهو توركیای كهمالی جێگای دهگرێتهوه ،كه
درێژهپێدهرو تهواوكهری قۆناغی دووهمی مێژووی دهوڵهتی عوسمانیه ،واته
لهرهگهوه ههڵتهكاندنی كهلتووری موسڵمانی توركیاو بهرۆژئاواییكردنی.
عوسمانیه نوێیهكان نوێنهرایهتی قۆناغی دووهمی دهوڵهتی عوسمانی دهكهن و
هیچ پهیوهندیان به دهوڵهته عوسمانیه رهسهنهكهوه نیه ،كه لهیادهوهری
مێژوویی موسڵمان و ئایندارانی كوردستان دهژیت .ئهوان دهیانهوێت توركیا
لهسهر بنهمایهكی تێكهڵهی ئاینی – ئهتنیكی  -ناسیونالیستی دابڕێژنهوه .بۆیه
دهبینین لهناو ههموو حیزبهكانی توركیا ،ئاكپارتی لهگهڵ مهههپه هاوپهیمانی
كردووه ،كه یهكێكه نهك لهحیزبه نهتهوهییه توندڕهوهكان ،بهڵكو یهكێكه لهحیزبه
راسیستهكانی توركیا.
خاوهنی راستهقینهی تێزی عوسمانیه نوێیهكان سهرۆك وهزیرانی
پێشووتری توركیا (ئهحمهد داود ئۆغڵۆو)ه ،كه لهكتێبهكهیدا (قوواڵیی ستراتیژی
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– پێگهو رۆڵی توركیا لهسهر گۆڕهپانی نێودهوڵهتی) ئاماژهی بهو بیرۆكهیه
كردووه ،عوسمانیه نوێیهكان لهسهر ههرسێ رهههندی ئاینی – ئهتنیكی –
مێژوویی جوگرافی بهنده .داود ئۆغڵو لهو پرۆژهیهدا ئاماژه بهمافی كهلتووری
و رۆشنبیری نهتهوهكان دهكات ،بهاڵم ههرگیز لهگهڵ دروستبوونی هیچ جۆره
قهوارهیهك و ئۆتۆنۆمیهك نیه بۆ ئهو نهتهوانهی لهژێر چهتری عوسمانیه
نوێیهكان دهژین و ئهم جۆره ئۆتۆنۆمیه بهمهترسی لهسهر یهكپارچهیی خاكی
توركیا دهزانێت ،بۆیه ئهو پڕۆسهی لهتوركیا بهپڕۆسهی ئاشتی ناوزهد دهكرێت،
لهژێر كاریگهری ئهو بیرۆكهیهی داود ئۆڵودابوو نهك ئهردۆگان وهك
بانگهشهی بۆ دهكرێت!.
دواتر ئهردۆگان لهم تێزه الیداو له ناسیونالیسته توركه توندڕهوهكان
نزیك بووهوه ،ههر بۆئهم مهبهستهش لهپهنای عوسمانیه نوێیهكانهوه كار
لهسهر دامهزراندنی تورانی گهوره دهكات ،واته كۆكردنهوهی ههموو توركهكان
لهژێر یهك چهتردا ،ههوڵهكانی توركیا لهئاسیای ناوهڕاست و دامهزراندنی
ئهنجومهنی دهوڵهتانی توركزمان و خۆنیشاندانی وهك بهرگریكارێك له
ئیگۆرهكانی چین دهكهوێته ئهو خانهیهوه ،ههر ئهمهش بوو بووه هۆی ئهوهی
خودی خاوهن تێزی عوسمانیه نوێیهكان (داودئۆغڵووی) له ئاكپارتی دهركردو
وهك دهزانین ئێستا داودئۆغڵۆ حزبێكی تایبهت بهخۆی ههیهو ئۆپۆزسیۆنێكی
سهرسهختی ئاكپارتیه .كهواته باشترین ناسنامه بۆ هێڵی ئاكپارتی عوسمانیه
نوێیهكان نیه ،بهڵكو باشتر وایه بهكهمالیسته نوێیهكان بناسێنرێن ،چونكه
لهكهمال ئهتاتورك توندتر كار لهسهر رهههندی شۆفینیزم و سڕێنهوهی
نهتهوهكانی تر دهكهن .بهاڵم زۆر بهوریایی و زانایشهوه ئاینی ئیسالم لهپێناو
ئهو مهبهستهی بهكاردههێنن و لهمهشدا سهركهوتنی گهورهیان بهدهستهێناوهو
توانیویانه ژمارهیهكی زۆری موسڵمانانی سوننهی جیهان فریوبدهن ،بهداخهوه
لهنێو ئهوانهش موسڵمانانی كورده ،بۆیه زۆر گرنگه
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پیاوانی ئاینی و

ئایندارهكان و حیزبه ئیسالمیهكانی كوردستان لهو مهترسیه تێبگهن و ئهوانیش
ههوڵبدهن سوود لهئاینی ئیسالم وهربگرن لهپێناو ئازادی و رزگاركردنی
میللهتهكی خۆیان ،نهك فریو بدرێن و بۆ خزمهتی دهوڵهتێكی ناسیونالیستی
توندڕهو لهپهنای ئاینهوه خزمهت به ئهجێندا مهترسیدارهكانی رۆژئاوا بكهن!.
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زمانی كوردی
2021\3\6
بۆئهوهی زمانی مندالهكانتان پاراو بێت پێویسته فێریان بكهن بگهڕێنهوه
بۆ فۆڵكلۆر ،به پلهی یهكهم گوێ له پهندو الوك و داستانهكانی كوردی
بگرن ،دوای ئهوهش چیڕۆك و رۆمان و شیعری كوردی بخوێننهوه،
بۆئهوهی فێری بیركردنهوهش بن ،هانیان بدهن خۆیان بخهنه دهرهوهی
بابهته ئهدهبیهكان بایهخ به بابهته فهلسهفهكان بدهن ،بۆئهوهی كار بۆ
پێشكهوتنی واڵتهكهیان بكهن ،دهستیان بگرن بۆئهوهی بایهخ به زانست
و تهكنهلۆژیا بدهن ،بۆئهوهی لهكێشهی میللهتهكهیان تێبگهن ،بۆیان
روونبكهنهوه ،كه دهبێت تێگهیشتن لهمێژوو و ستراتیژیهت و جیۆپۆلهتێك
و جیۆستراتیژیهت به ههند وهرگرن و بزانن پیگهی والتهكهیان دهكهوێته
كوێی سیاسهتی نیودهوڵهتیهوه
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پوولێكت نهبێت پوولێك ناهێنیت!
2021\3\11
لهسهر پوولێك توركیاو ئیران هاتنه سهر خهت ،نهك بهتهنیا
سووكهیهتیان به میللهتی كوردو خاكی كوردستان كرد ،بهڵكو
سووكایهتیان بهههموو پیرۆزیهكانی كوردستانیش كرد .باخچهلی گوتی
خاكهكهتان لهژێر پێی ئیمهدایه ،كهواته ئااڵكهشمان لهژێر پێی ئهواندایه،
بههاكان و زمان و رۆشنبیری و ناموس و كهرامهتی كورد لهژێر پێی
ئهواندایه! .ئهوان ئهو ههموو پیرۆزیانهی ئێمه به پوولێك ههتك دهكهن،
كهچی ئێوه رۆڵهكانی خۆتان پێشكهشیان دهكهن و براكانی خۆتانیان بۆ
دهكوژن! .ئێوه بهدهیان گهنجی كوردتان تهسلیم بهتوركیاو ئێران كردهوه،
ئێوه به ههزاران گهنجی كوردتان بۆ بهرژهوهندی توركیاو ئێران كوشت
و بهكوشتن دا ،ئێوه نهوتی كوردستانتان بهتانكهرو بهبۆڕی و تهنانهت
بهناولهپیش بۆ توركیاو ئێران گواستهوه ،ئێوه چی نهما بۆ توركیاو ئیرانی
نهكهن؟! كامه سیخوڕو جاسوسی تورك ئیران به قهد ئێوه خزمهتی بهو
دوو والته كردبێت؟ كێیه هینده ئیوه بۆ رازیكردنی دلی توركیاو ئێران
ئهوهی بیری لینهكرابێتهوه دژی میللهتهكهی خۆی كردبی! .ئێوه خاك و
واڵت و گهل و سامانی سهر زهوی و ژیر زهویتان كرده قوربانی
پێالوهكانی تورك و فارس ،خوینی گهنجهكانتان كرده شایاشی
مهرحهبایهكی تورك و فارس ،كهچی ئهوان پولێكتان پێڕهوا نابینن ،ئێوه
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كه گهلتان لهدهستدا ،واته پوولێكتان نهما ،كورد لهمێژه گوتویهتی ئهوهی
پوولێكی نهبیت پوولێك ناهێنیت
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پێویسته گهورهتر بیر بكهینهوه
2021\3\12
ئالنگاری گهوره میللهتی زیندوو هوشیار دهكاتهوه نهك الوازی
دهكات ،بهپێچهوانهوه میللهتی نوستوو ههزار نوقورچهشی لیبدهی واگا
نایهت! .ئێستا كورد لهبهردهم دوو ریانێكدایه ،ئهگهر نهتوانێت بیسهلمێنیت
میلههتهێكی زیندووه ،ئهوه زیاتر له زهلكاوهكانی مێژوو رۆدهچێت ،وهك
هزرمهندی ئینگلیزیش (ئهرنۆڵد تۆینبی) دهڵێت ،ئهگهر هاتوو وهالمی
مبللهتان بهقهد ئئهو ئالنگاریه بوو ،كه رووبهروی دهبنهوه ،دهتوانن سهر
بهرز بكهنهوهو شارستانیهتی خۆیان دابمهزرێنن ،ئهگهریش نا دهكهونه
ژێر پێی ئالنگاریهكهو شانۆی ژیان جێدههێڵن ،واته بهرهو توانهوهو
لهناوچوون دهچن.
ئێستا كورد لهههموو الیهكهوه رووبهڕووی ئالنگاری ،تهنانهت
سووكایهتی پێكردنیش بۆتهوه ،بهشیوهیهك هیچ میللهتێكی زیندوو ئهو
دۆخه قبووڵ ناكات! .راسته چهندین ساڵه كار لهسهر سڕكردن و
بێبههاكردنی

دهكرێت،

بهاڵم

هێشتا

توانای

بهرهنگاربوونهوهو

وهالمدانهوهی ئالنگارییهكانی زۆرهو دهرفهتی ئهوهی لهبهردهمه خۆی
بینا بكاتهوهو شارستانی خۆی دابمهزرێنێتهوه ،بۆ ئهم مهبهسته بهر
لهههموو شتیك پیویستی بهوه ههیه خۆی له گهڕهالوژهی پارتی و یهكێتی
رزگار بكات چیتر خۆی بهوانهوه خهریك نهكات ،چونكه ئهوانه قۆناغی
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مێژوویییان تهواو بووههو لهوه زیاتریان پێنیه ،دهبێت ئهو قۆناغه زوڕهان
و دووباره بووهوه تێپهڕێنین و بهئاڕاستهیهكی تر بیر بكهینهوه ،كه
ئاڕاستهی خۆدۆزینهوهو رزگاربوون و بونیاتنان بێت.
ئهوهی توركیاو ئێران لهو ماوهیه بهرامبهر كوردی دهكهن،
لهمێژوودا وێنهی زۆر كهم بووه ،به ههموو شێوهیهك ههوڵی لهناوبردن
و سڕینهوهی دهدهن ،كوردیش لهپهنای ههستیاری دۆخهكه بهردهوام
وهكو سیاسهتی قهلهكه سهری خۆی خستۆته ژێر بهردهكهو دواوهشی
لهدهرهوهیه ،ئیتر كاتی ئهوه هاتووه ،كه دلێرانهتر رووبهڕووی ئهو
داگیركاری و سووكایهتی پێكردنه بێتهوه ،بێدهنگ بوون بهو ئاستهی
ملكهچیه ،به تایبهتی لهباشوور دهرگا كردنهوهیه بهڕووی مهرگ و
شكستی بهردهوام ،ئهگهر لهو نێو ئهو گۆڕانكاریه گهورانهی ئێستا له
هاوسهنگی هێزو سیاسهتی دونیا دهگوزهرێت نهتوانێت جێپێیهك بۆ خۆی
بكاتهوه ،ئهوا ههرگیز ئهو دهرفهته دووباره نابێتهوه .ناكرێت بهقسهی
ئهمریكاو رۆژئاواییهكان بكهین و بهو بێئیرادهییه سیاسهت بكهین ،ئهوان
نهك نایانهوێت كێشهكهی ئێمه چارهسهر بكهن ،بهڵكو ئهوان هۆی
راستهقینهی كێشهكانن و زیاتر له یهك سهدهیه وهبهرهێنانی لهسهر
دهكهن .هێزی ئهو دهوڵهتانهی كوردستانیان داگیر كردووه لهوانهوه
سهرچاوه دهگرێت ،ئهگهر دوو رۆژ ئهمریكاو ئهوروپا یارمهتی توركیا
نهدهن ،توركیا بۆیهك رۆژیش خۆی ناگرێت .ئهوه چهكی ئهمریكی و
ئهڵمانی و ئهوروپیه دهدرێته توركیا بۆئهوهی كوردی پێبكوژێت.
فڕۆكهكانی ناتۆیه شارهكانی كوردستان لهباشوورو رۆژئاوای
كوردستان بۆردومان دهكات ،ئهوه ئهمریكاو ناتۆ بوون گڵۆپی سهوزیان
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بۆ توركیا دایساند بۆئهوهی عهفرین سوتماك بكات و بهچهكی فسفۆڕ
لهسهرێكانی و گرێسپی بدات ،ئهوه لهژێر چاودێری و گڵۆپی سهوزی
ئهمریكاو ناتۆدایه فڕۆكهكانی توركیا له ناو شارهكانی ههرێمی
كوردستان كێیان گهرهك بێت به رۆژی رووناك تیرۆری دهكهن!.
كاتی ئهوه هاتووه كورد بۆناوماڵی خۆی بگهڕێتهوه ،لهجیاتی
ئهوهی كارلهسهر یهكتر بكهن و یهكتر بفرۆشنه ئهم و ئهو واباشتره كار
لهگهڵ یهكتر بكهن ،كاتی ئهوه هاتووه رۆشنبیرو خهمخۆرانی ئهو واڵته
لهچوارچێوهیهكی فراوانتر لهیهكێتی و پارتی و لهسهر بنهمایهكی
نیشتمانی رووبهڕووی ئهو سووكایهتی و ئالنگاریه گهوررانه ببنهوه ،كه
لهالیهن داگیركهرانی كوردستانهوه ئاڕاستهیان دهكرێت ،دهبێت وهك
پهرچهكردارێك بهرامبهر ههڵوێستی داگیركهرانی كوردستان ،كورد
بهگوڕتر ناوماڵی خۆی یهكبخات ،چونكه لهمێژه گوتراوه ،سهد ساڵ بكهی
بێگانه پهرستی لهدوایدا ههردێنی نوشوستی!.
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كێن دۆستە راستەقینەكانی كورد؟
2021\3\28
جێگای سەرسوڕمانە ،كورد تاوەكو ئێستا زۆر بەساویلكەیی لە
سیاسەت دەڕوانێت و بەنووكە قەڵەمێك وەك دەڵین دۆست و دوژمنی
خۆی دەست نیشان دەكات ،لەكاتێكدا بە هەموو پێوەرەكان تا ئێستا
دۆست و دوژمنی خۆی ناناسینت و هەر رۆژەی هێزیك لەپیناو
بەرژەوەندیەكانی خۆی بەكاریدێنێت ،دوای ئەوەی كاری پێی نامێنیت
وەكو دەستەسڕێكی پیس فڕێی دەدات! .لەراستیدا ئەمە ئەو شەرمەزاریە
گەورەیەیە ،كە پێویستە هەموو تاكی كورد هەستی پێبكات و منداڵەكانی
لەقوتابخانەكان لەسەری پەروەردە بكرێت ،بۆئەوەی هەر هیچ نەبێت،
ئەگەر كورد نەتوانێت بگاتە ئامانجە ستراتیژیەكانیشی ،بتوانێت خۆی لە
كارەساتی ئەو شەرمەزاری و ریسوابوون و بە دەستەسڕ بوونە
بپارێزێت.
ئەمریكا دۆستی كوردە ،كورد هەموو هیوایەكی لەسەر ئەمریكا
چنیوە بۆئەوەی لەدەست دڕندەكانی ئەو هەریمە رزگاریان بكات ،كە هەر
خۆی لەژێرەوە هانیان دەدات و چەكیان دەداتە دەست بۆئەوەی كورد
بكوژن! .لەكاتێكدا دەیانەوێت وانیشانی كورد بدەن سیاسەتی بایدن
قۆناغێكی نوێیەو پشتگیریەكانی ئەمریكا دەگەڕیتەوە بۆ كوردو
بەپرسەكانی لە رۆژئاوای كوردستان لە ژێر وێنەی ئۆجەالن وێنە دەگرن،
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كە خۆیان خستوویانەتە لیستی تیرۆرەوە ،لە هەمانكاتدا بەناوبانگترین
میدیای ئەمریكی (نیۆیۆرك تایمز) پەسنی ئەردۆگان دەكات و
بەرزگاركەری عەفرینی لەقەڵەم دەدات ،ئەو ئەردۆگانەی رۆژانە ژن و
منداڵ و گەنج و پیری كورد دەكوژێت ،وەك پەیامبەرێكی ئاشتی و
رزگاركەری خەڵكی عەفرین لە دەستی سوپای دڕندەی رژێمی ئەسەد
نیشانی دنیای دەدات ،لەكاتێكدا هەموومان دەزانین عەفرین لەدەست
رژێمی سوریا نەبوو و ئارامترین ناوچەی سوریا بوو ،سەرباری ئەمەش
ئەو رژێمەی لەو شارە پیادە كرا ،هەموو خەڵك بەشداری دەسەالتی
دەكردو بەیەكەوە شارەكەیان بەجوانترین شێوە بەڕێوە دەبرد ،ئێستاش
دوای ئەوەی توركیا داگیری كردووە ،نەك رۆژانە ژن و مندااڵنی كورد
دەكوژێت و لەخاكی خۆیان دەریان دەكات ،بگرە دار زەیتوونەكانی
عەفرینیش ،كە نیشانەی ئاشتی و ژیانە لە رەگەوە هەڵدەتەكێنێت و
سووتماكی دەكات! .ئەوە ئەو ئەمریكایەیە ،كە كورد بە دۆستی خۆی
تێدەگات .فەرەنسا ،لەكاتێكدا خۆی بەسەرچاوەی دیموكراسیەت و
فەرمانرەوایی گەل دەزانێت و لەكاتی هێرشی توركیا بۆ سەر گرێسپی و
سەریكانی فرمێسكی تیمساحی بوو كورد دەڕشت و هاوكات لەالیەكی
تر وەك دەولەتێكی ئەندام لە ناتۆ هاریكاری توركیای دەكرد بۆ
سووتاندنی رۆژئاوای كوردستان! .لەگەمژەیی كوردیش ماوەیەك بوو
میدیاكانی كوردی بە پشت و پەنای كورد نیشان دەداو سەرۆكەكانیان
بە دایكی كوردان یاخود باوكی كوردان ناوزەد دەكرد ،كەچی لە پڕێكا
بۆ رازیكردنی دوژمنە ساختەكەی ،كەوتە راوەدوونانی كوردانی
ئازادیخوازو یانەو سەنتەرە رۆشنبیریەكانی كورد لە شارەكانی والتەكەی
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دادەخات! .كەواتە نە نەوەكانی دایكی كوردان و نەنەوەكانی باوكی
كوردان راستگۆ دەرچوون شێربوون لەپێستی رێویدا! .ئەڵمانیا ،لەكاتێكدا
دەیەوێت سەركردایەتی یەكێتی ئەوروپا بكات و باس لە ئازادی و
دیموكراسی و مافی مرۆڤ دەكات ،بۆمب و تانكەكانی دەداتە توركیا
بۆئەوەی گەلی كوردی پێ رەشەكوژ بكات! .سیخوڕەكانی ئەڵمانیا لەو
ناوچەیە زانیاری كۆدەكەنەوەو دەیدەنە دەست دەزگا هەواڵگرییەكانی
توركیا!.
بەداخەوە ئەوانەی كورد وەك دۆستیك تەماشایان دەكات و
بەفریادڕەسیان دادەنێت ،بچووكترین رێژەی ئاكاریان نیەو تیرە ماریكی
ژاراوین و لەنزیكترین دەرفەتدا پێیوەدەدەن .بەراستی كاتی ئەوە هاتووە،
كە واز لەو ملمالنێیە بێواتاو سووكەی ناوخۆیی بهێنرێت و لەرۆچنەیەكی
ترەوە سەیری ژیان و دوا رۆژ بكرێت .من دەزانم ئەوە كاریكی ئاسان
نیەو تەنانەت ئەو شەڕانەش ،كە بەشەڕی ناوخۆیی كوردی دەناسێنرێت،
دەستە ئەو دۆستە دڵسۆزانەی كوردی تیایە ،بەاڵم بەالیەنی كەم پێویستە
كورد تاكی كورد بۆ جارێكیش بێت بەشیوەیەكی ئاوەزمەندانە بیربكاتەوە
راستیەكان بەو شیوەیە ببینیت ،كە هەیە نەك وەك ئەوەی ئەو دۆستانەی
نیشانی دەدەن! .كاتی ئەوە هاتووە كورد هەوڵبدات بە پەیوەندیەكانی
لەگەڵ دەرو دراوسێ و ئەو گەل و نەتەوەو والتانە دابچێتەوە ،كە
مێژوویەكیان بەیەكەوە هەیە .راستە ئەوانیش بەشێكن لەو گەمە
قێزەونەی رۆژئاوا ،بەاڵم هەرچۆنێك بێت دەتوانێت وەك شیرنترین
تاڵەكان مامەلەیان لەگەڵدا بكات ،ئەگینا ئەو رۆژئاواییانەی ،كە
فەیلەسووفی گەورەی ئەڵمانی نیچە ناوی ناون دڕندەی سۆری
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چاوشین(الوحش االشقر) ،بەهیچ شێوەیەك نەك هەر بەهانای كوردەوە
نایەن ،بەلكو ئەوان خۆیان هۆی هەموو ئەو نەهامەتیانەن ،كە لەمێژووی
نویدا بەسەر كورد داهاتووە .بۆیە دەبێت لەوە تێبگەین ،كە باشترین
دۆستی كورد تەنیا كورد خۆیەتی ،ئەگەر هۆی نەبێتە دۆستی راستەقینەی
خۆی ،ئەوا ئەو دۆستانەی بە دۆستی راستەقینەیان تێدەگات ،دەیانەوێت
لەرگەوە هەڵیكەنن و لەمێژوودا بیسڕنەوە.
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كوردستان لە چاوەڕوانی گەمەیەكی ئاڵۆزو ترسناكدا!
2021\3\31
تەختەی شەترەنجی كوردستان لە ئێستادا چەند جوولەیەكی
ترسناكی لەسەر دەگوزەرێت ،لەالیەك بەیانی دوا مۆڵەتی سوپای ئێراق
بۆ هێزەكانی پاراستنی شەنگال تەواو دەبێت ،كە خەڵكەكەی بڕیاری
مانەوەو بەرگریان داوە ،لەالیەكی تر سەرۆكی هەرێم بانگهێشتی فەرەنسا
كراو یەكێك لە بابەتەكانیان وەك لە كۆنگرە رۆژنامەنووسیەكەیدا
ئاماژەی پێكرد سوریا بوو ،كە دیارە مەبەستیان لە رۆژئاوای كوردستانە،
لەبەرئەوەی شەنگال لەرووی ستراتیژیەوە كاریگەری لەسەر باشورو
رۆژئاوای

كوردستان

هەیە،

ئەو

سەردانە

لەكاتێكدایە،

كە

نزیكبوونەوەیەك لەنێوان توركیاو فەرەنسا هاتۆتە ئاراو وەك دیارە
فەرەنسا دەیەوێت بەلێدان و بچووككردنەوەی كورد دڵی توركەكان رازی
بكات! .بۆیە لەالیەك كەوتۆتە راوەدوونانی رۆشنبیران و نیشتمان
پەروەرانی كورد لەواڵتەكەی و لەالیەكیتر خەریكی چنینی تەونی
پالنگێڕیەكە دژی كورد لە رۆژئاوای كوردستان ،كە رەنگ بێت یەكێك
لەئەگەرەكانی شەڕێكی تری كوردی كوردی بێت ،بەشێوەیەكی وردتر
شەڕێك لەنێوان پارتی دیموكراتی كوردستان و پارتی كرێكارانی
كوردستان ،كە ئەگەری ئەوەش هەیە یەكێتی و گۆڕان لەرووی سیاسی
و سەربازیەوە لەو شەڕە تێوە بگلێن ،بەتایبەتیش ئەگەر توركیا رووێكیان
بەروودا بكاتەوە .لەبەرئەوەی شەڕ لەشەنگال بەگوێرەی رێكەوتننامەی
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هەولێرو بەغدا ،واتە حكومەتەكەی كازمی بەڕێوە دەچێت ،كە ئەمریكا
پاڵپشتی دەكات ،كە ئەمە وا دەكات ئەو هێزە شیعیانەی دژی ئەمریكان
و هاوپەیمانی ئێرانن تەگلێنە ناو شەڕێكی لەم جۆرە ،بەتایبەتیش ئەگەر
زانیمان لە تێپەڕاندنی بۆجەی ئێراقیش ئەمڕۆ رۆڵی ئەو هێزانە پەڕاوێز
خراو پالنەكەی ئەمریكا سەریگرت (كورد  +سونە +بەشێك لەو شیعانەی،
كە وەك شیعە ئێراقیەكان دەناسرێن) بۆجەی تێپەڕاندو هێزە گەورەكانی
شیعە ،كە نزیكن لەئێران وەك فەتح و دەوڵەتی و یاساو  ...هتد،
لەهاوكێشەكە خرانە دەرەوە ،دیارە ئەمەش رێگا خۆش دەكات بۆئەوەی
لە مەسەلەی شەنگال هەڵوێستێكی توندو پێچەوانەی سوپای ئێراقیان
هەبێت ،بە تایبەتی ئەگەر زانیمان ئەو هەنگاوە زیانێكی گەورە بەئێران
دەگەیەنێت و رێگای گەیشتن بەسوریای لێ ئاڵۆزو سەختتر دەكات! .بۆیە
ئەگەر حكومەتی ئێراقی جدی بێت لەو مۆڵەتەی بۆ دەرچوونی هێزەكانی
پاراستنی شەنگال لە شەنگال دایناوە ،ئەوە واتای ئەوەیە شەڕێكی
هەرێمی ترسناك لەسەر خاكی هەرێمی كوردستان ،بەتایبەتی ناوچەی
زەرد دادەگیرسێت و ئەگەری زۆرە ئەو شەڕە فراوان بێت ،لەبەرئەوەی
یەكیك لەئەگەرەكان ئەوەیە توركیا بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ كار بۆ
درێژەپیدان و بەردەوامبوونی ئەو شەرە بدات ،تا لەكۆتایی ناوچەكە
دەخاتە ژێر كۆنتڕؤلی خۆیەوە ،چونكە بەشێوەیەك لەشێوەكان ئەو شەڕە
درێژكراوەی ئەو پالنەی توركیایە ،كە لەزستانی ئەمساڵەوە خۆی بۆ
ئامادەكات ،هەنگاوی یەكەم لەگارە شكستی هێناو دەیەوێت لە شەنگال
قەرەبووی شكستەكەی بكاتەوە ،لەالیەكتیریش كاتێك ئەو گەلە كۆمە
دەكرێت ،پارتی كرێكارانی كوردستانیش دەستەوەستان نابێت و رەنگ
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بێت شەڕەكە بگوازێتەوە ناو شارەكانی ناوچەی زەرد ،ئەو كاتە شەڕەكە
بەتەنیا لەنێوان هێزە چەكدارەكان نامێنیتەوەو دەپەڕیتەوە ناو
شارەكانیش .ئەگەری هەرە مەترسیداریش ئەوەیە شەڕەكە گەورەتر بێت
و بكەوێتە نێوان هەردوو بەشی رۆژئاوا باشووری كوردستان ،كە دیارە
ئەمە پێشكەوتنێكی زۆر مەترسیدار دەبێت لەشەڕی ناوەخۆی كوردی و
لو قۆناغە هەستیارەدا زیانێكی زۆر گەورە بە مەسەلەی كورد دەگەیەنێت.
ئەوەی دۆخەكە مەترسیدارتر دەكات ،وا پێدەچێت جۆرە
ریككەوتنیكیش لەمبارەیەوە لەگەڵ روسیا كرابێت ،لەبەرئەوەی ماوەیەكە
ئەمریكیەكان بە ئاشكرا رایدەگەینن ،كە ئەوان چیتر بەتەنیا ناتوانن
كاروباری جیهانی بەڕێوەبەرن وپێویستە روسیاش بە بەرپرسیارەتی
جیهانی خۆی هەڵسێت ،دیارە ئەمەش واتای گەڕانەوەیە بۆ پێش قۆناغی
سیستەمی تاكجەمسەری ،بە واتایەكی تر هەمدیس بوونەوەی كوردستانە
بە ناوچەیەكی تامپیۆنی و دیسان كێشەكان لەسەر حیسابی بەرژەوەندی
كورد چارەسەر دەكرێن ،كە بەداخەوە ئەمە رێگا خۆش دەكات دوا
پەردەش بەسەر ئەزموونی هەریمی كوردستانیش دابدرێتەوە .كەواتە
ئەوەی نیگەرانیەكە زیاتر دەكات ،ئەوەیە ،كە زلهێزەكان دەیانەوێت لەسەر
حیسابی مەسەلەی كورد سازش لەگەڵ توركیا بكەن ،چۆن روسیا گڵۆپی
سەوزی بۆ داگیركدنی عەفرین دایساندو ئێستا ئەمریكیەكانیش بە
رزگاركردنی عەفرینی لەقەلەم دەدەن ،لەكاتێكدا ئەوان خۆیان بە
هاوپەیمانی یەكینەكانی پاراستنی كوردی نیشان دەدا ،كە ئەو شارەی
لەژیر دەستدابوو ،بە هەمان شێوە ئەمجارەیان شەنگال بخەنەوە
بەردەستی ئێراق و روسیاش گڵۆپی سەوزیان بۆ دابگیرسێنێت ،كە دیارە
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ئەم هەنگاوەش ئەگەر سەربگرێت دەبێتە هۆی بەهێزبوونەوەی ئێراق و
بەشێوەیەك لەشێوەكان گەڕاندنەوەی هەنگاوێكی سەرەتاییە بۆ
گەڕاندنەوەی ئێراق بۆ دۆخی بەر لەداگیر كردنی كوێت .كە بەداخەوە لە
هەموو ئەو گۆڕانكاریانە وا پێدەچێت بەهۆی پەرتەوازەیی و نارێكی ناو
ماڵیەوە كوردستان و كورد زەرەرمەندی یەكەم بێت .بۆیە دەبێت كورد
لەهەموو پارچەكان گەورەترو قووڵتر سەیری ئەو هاوكێشە ئاڵۆزە بكات
و ئیرادەی نیشتمانی خۆی بپارێزێت ،چونكە ئەو بزمارەی ئەو جارەیان
لە قەوارەی كوردی بدرێت ،زۆر ترسناكترو كەمەر شكێنترە لەهەموو
ئەوانەی پێشووتر.
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پیشەسازی دروستكردنی بنەماڵە سیاسیەكان!.
2021\4\6
بااڵدەستی بنەماڵە سیاسیەكان ،كێشەیەكی گەورەی ئەمڕۆی
مرۆڤایەتیە ،بەتایبەتی لەرۆژهەالتی ناوەڕاست و جیهانی سێیەم ،زۆر لە
واڵتان بەدەست ئەو بنەماڵە سیاسیانەوە دەناڵێنن ،كە خراوەتە كۆڵێان و
حەرام و حەاڵڵی واڵتەكەیان بۆ خۆیان حەاڵڵ كردووەو ئێستاو رابردوو
ئایندەی میللەتەكەیان خستۆتە مەترسیەوە.
كێن ئەو بنەماڵە سیاسیانە ،ئەو دەسەاڵتە لەكوێوە دەهێنن و كێن پاڵشتیان
دەكەن و دەیانپارێزن؟ ئایا ئەوانە بۆ خزمەتی میللەتەكانیان هاتوون وەك
نیشانی دەدەن ،یاخود بەوەكالەوە پالنێكی تر جێبەجێدەكەن؟!
دوای جەنگی یەكەمی جیهانی ،بەریتانیەكان لەرێگای هاوسەنگی نێوان
بنەماڵەكانی رۆژهەاڵتەوە بااڵدەستی و بەرژەوەندیەكانی خۆیان بپارێزن،
ئەو بنەمااڵنەی پێگەیەكی ئاینی ،یاخود كۆمەاڵیەتین هەبوو ،لێیان نزیك
بوونەوەو هاوسەنگیەكیان لەنێوان دروستكردن ،تەنانەت هەندێكجار
لەكەسانی ئاسایی ،تەنانەت لەكەسانی دزێوو مرۆڤ كوژو دزەكانی نێو
كۆمەڵگاوە بنەماڵەیان دروستكردو مۆركێكی سیاسیان پێبەخشین،
میداكانیان بۆ خستنە گەڕو تاكەكانی كۆمەڵگەكەیان بەشێوەیەك بۆ
گۆشكردن ،كە ئەگەر ئەو بنەمااڵنە نەبن ،واڵتەكانیان وێران دەبێت و جگە
لەوانە كەس ناتوانێت و كەسی تر شایەنی ئەوە نیە حوكم بكات!.
46

بیرۆكەی پاراستنی بەرژەوەندیەكانی بەریتانیا لەرێگای هاوسەنگی نێوان
هۆزەكانەوە ،دەگەڕێتەوە بۆ ژەنڕاڵی بەریتانی ساندمان ،كە لە
ئەفغانستانەوە كاری لەسەر دەكرد ،بیرۆكەكەی ساندمان خۆی لە هێنانە
پیشەوەی دیارترین سەرۆك هۆز یاخود كەسایەتی ئاینی دەدۆزیتەوە،
بۆئەوەی هەموو هۆزەكانی تر لەرێگای ئەوەوە رام بكرێن و كۆنتڕۆڵ
بكرێن .هەموو هۆزە بچووكەكان بۆ ئەوەی لە هەژموونی هۆزە گەورە
بپارێزرێن ،پێویستیان بە یارمەتی بەریتانیەكان دەبوو ،هەركاتێكیش ئەو
هۆزە بچووكانە یەكیان گرتبوایە ،ئەوا هۆزە گەورەكە پێویستی
بەریتانیەكان دەبوو ،ئەم هاوسەنگیە وایدەكرد هەردوو ال پیویستیان بە
بەریتانیەكان بێت ،بەم شێوەیە بەریتانیەكان سەقامگیری ناوچەكەیان
دەپاراست و سترااتیژیەكانی خۆیان جێبەجێدەكرد ،هەركاتیكیش كاریان
بەالیەكیان نەمابوایە ،دەستیان لێبەردەدان و دەیانخستنە بەردەمی
گورگەكان!.
بنەماڵە سیاسیەكانی كەنداوو واڵتانی عەرەبی نمونەیەكی زەقی
ئەو هاوسەنگیەن ،ئال سەباح ،ئال هەیان  ...ئال سعود  ....هتد ،ئەمانە
هەموو ئەو بنەمااڵنەن ،كە لەواڵتانی عەرەبی بەرزكراونەتەوەو
دەپارێزرێن ،بۆ نمونە لە ساڵی ( )1945رێكەوتنێك لەنێوان سەرۆكی
ئەمریكاو ئال سعود بەسترا ،ئەركی ئال سعود ئەوەبوو ،دەرگای بیرە
نەوتەكانی واڵتەكەی بۆیان بخاتە سەر پشت ،ئەركی ئەمریكاش پاراستنی
ئەو بنەماڵەبوو لە هەڕەشە دەرەكی و ناوخۆییەكان ،واتە لە مەترسی
گەلەكانیان! .دیارە ئەو جۆرە رێككەوتنە لەگەڵ هەموو بنەماڵەكانی تر
كراوە .
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كەواتە هاتنی ئەو بنەمااڵنە بۆ سەر كورسی دەسەاڵت نەبەباش
نەبەخراپ پەیوەندی بەویستی میللەتەكانیان نەبووە ،ئەو ناوو نازناوانەی
هەڵیانگرووە بەهیچ شێوەیەك پێگەی سیاسی و فەرمی ئەوان دەرنەبڕێت،
بۆ نمونە كاتێك پێیان دەگوترێت شا ،یاخود پادشای فاڵنە واڵت ،ئەوانە
هیچ سیفەتێكی پادشایەتیان تێدا نەبووە ،چونكە پادشای تێر نایەوێت
فەرمانڕەوایی گەلێكی برسی بكات ،كەچی ئەوانە زۆرینەی خەڵكی
واڵتەكانی خۆیان خستۆتە ژێر هێڵی هەژاری و برسیەتیەوە ،تەنیا لەپێناو
مانەوەی خۆیان و رازیكردنی گەورەكانیان! .بۆ نمونە لە دەوڵەتێكی
دەوڵەمەندی وەكو سعودیە ،ژمارەی ئەوانەی لەژێر هێڵی هەژاریدا دەژین
لەنیوەی كۆمەڵگاكە زیاترە ،كەچی چەندین هەزار شازادە بە ئارەزووی
خۆیان یاری بە سامانی واڵت دەكەن و لەژیانێكی شاهانە دەژین.
دەسەاڵتی بنەماڵەی سیاسی لەمێژووی نوێی كورددا لەشێخ
عوبەیدوولالی نەهریەوە دەست پێدەكات ،پێش شێخ عوبەیدولال ،واتە بەر
لەوەی میرنشینە كوردیەكان بڕۆخێت ،میرەكان فەرمانڕەواییان دەكرن،
كە شیوازیكی فەرمانرەوایی بوو و مۆركێكی رۆژهەالتیان پێوەبوو
مۆدیلی حوكڕانی ئەو كاتە بوو الی هەموو گەالنی ناوچەكە ،بەاڵم دوای
ئەو قۆناغەو دوای ماوەیەك لەبۆشایی سیاسی لە كوردستان ،شێخ
عوبەیدولأل وەك یەكەم شێخی تەریقەت لەكوردستان پێگە ئاینیەكەی
خۆی بەكارهێنا بۆئەوەی جڵەوی بزووتنەوەی كورد بگرێتە دەست،
لەكاتێكدا وەك هەندێك سەرچاوە ئاماژە پێدەكەن لەپاڵ پێگە ئاینیەكەی
گەورەترین بازرگانی تووتن بوو و ركابەری كۆمپانیای ریجسی
فەرەنسی دەكرد! .ئەمە نەك سەرەتای ناسیونالیستی كوردی نەبوو،
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وەك زۆرینەی سەرچاوە مێژووییەكان بە نەشارەزاییەوە ئاماژەی
پێدەكەن ،بەڵكو سەرەتا لەرێالدانی مێژووی كورد بوو ،كە تا ئێستاش
كۆمەڵگای كوردی بە دەستیەوە دەناڵێنێت.
دوای جەنگ شێخ مەحمودیان بەرزكردەوە ،لەراستیدا هێنانی
شێخ مەحمود پەیوەندی بەهەمان ئەو هاوسەنگیە خێڵەكیەوە هەبوو ،كە
ئاماژەمان پێكرد ،ئەوەی لەمێژووی كوردا پێی دەگوترێت حكومەتی
یەكەمی شێخ مەحمود لەو سیناریۆییە زیاتر نەبوو ،هەر كاتێك كاریان
بەشیخ نەما گرتیان و رەوانەی هیندستانیان كرد ،پاشان هینایانەوە،
لەكۆتایدا لەژێر دەسەالتی پاشای ئیراق ،واتە هەمان هاوسەنگی خێڵەكی
بەاڵم لەسەر ئاستیكی فراوانتر ،شوێنیان كردەوەو تا ئەو كاتەی كۆچی
دوایی كرد لە بەغدا هێشتیانەوە .دوای ئەوە بایەخیان بە بنەمالەی
بارزانیەكاندا ،هەر كاتێك كاریان پێیان هەبوو ،زەقیان دەكردنەوەو
دواتریش ،كەكاریان پێیان نەدەما ،لە پەنای سوپای ئێراقەوە راوەدوویان
دەنان و لەگۆرەپانەكەیان دووردەخستنەوە ،تێكچوونی ئەوەی ناویان
ناوە شۆڕشی ئەیلوول دەكەوێتە هەمان چوارچێوەوە ،هەر كاتێك كاریان
بەبارزانی نەما ،دەستیان لێبەرداو ئەویش لەبەردەم شای ئێراندا
رایگەیاند ،كە ئەركی ئەو تەواو بوو دوای ئەوەش لە ئەمریكا داوای
پەناهەندەیی بۆ خۆی و كوڕەكانی كرد!.
لەدوای شەستەكانەوە كاریان لەسەر دروستكردنی بنەمالەیەكی
تر كرد بۆئەوەی لەگەڵ بنەماڵەی بارزانیەكان هاوسەنگی پێبكەن ،هەر
بۆیە دەبینین تاڵەبانی نزیكەی نیو سەدە خۆی وەكو دوژمنێكی
سەرسەختی بنەماڵە گەرایی نیشان داو هێزەكەی بەناوی نەهێشتنی
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بنەمالەو حوكمی بنەماڵەییەوە پەروەردە دەكرد ،بەمەش دەیان هەزار
بگرە سەدان هەزار رۆلەی كوردی كردە قوربانی ،كەچی لەكۆتایدا خۆی
بووە دەسەاڵتێكی بنەماڵەیی و لەدوایی خۆی حیزبە سوسیال
دیموكراتەكەی بەمیرات بۆ كوڕو برازاكانی هێشتەوە ،لەبەرئەوەی
هاوكێشەكە لە خودی تاڵەبانی گەورەتر بوو! .لە ئێستاشدا ئەو
هاوسەنگیەی لەنیوان هەردوو بنەمالەی تالەبانی بارزانی دروستكراوە،
هاوسەنگیەكە دۆخی كوردستانی راگرتووەو ریگا نادات یەك هەنگاو
بەرو پێشەوە بچێت و لەو چوارچێوەیە دەربچێت ،كە بۆی كێشراوە ،هەر
كاتێكیش هەر الیەكیان هەوڵیدا ئەو چوارچیوە تێكبشكێنیت ،ئەوا
لەگۆرەپانەكەی دووردەخەنەوە و دەسەاڵتەكە دەگوازنەوە بۆ نەوەو
برازاكانی ،وەك ئەوەی لەدوای ریفراندۆم بینیمان.
كەواتە بۆئەوەی كورد لە مۆدێلی بنەمالەی سیاسی رزگاری بێت ،دەبیت
ببێتە خاوەنی مۆدێلی سیاسی تایبەت بەخۆی ،ئەمەش لەرێگای گۆڕینی
ئەو میكانیزمەوە دەبێت ،كەزیاتر لەسەد سالە بەریتانیەكان بۆیان كێشاوە
و ئەمریكییەكانیش لەسەری رۆیشتوون .دەبێت لەسەر بنەمای ئەو
هاوسەنگیە مێژووی كورد بخوێنرێتەوە نەك ئەو الپەڕە رازاوەو
ناڕاستانەی مێژوونووسان لەرابردوودا كاریان لەسەر كردووە.
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مەسەلەی ئاوارەكان ،یا گۆڕینی دیمۆگرافیای كوردستان!
2021\4\11
ئەمڕۆ یەكەم كۆنگرەی گەڕانەوەی ئاوارەكان بەسەرپەرشتی
سەرۆك وەزیرانی ئێراق لە بەغدا بەسترا ،دیارە مەسەلەی گەڕانەوەی
ئاوارەكان پێویستی بەبڕیاری جدی هەیە نەك بەكۆنگرەو كۆنگرەكاری،
ئەگەر گریمانی ئەوە بكەین بڕیاری گەڕانەوەشیان بدرێت ،كە زۆر
ئاستەنگە ئەو بڕیارە بدرێت و تەنانەت ئەگەر دراش توانای جێبەجێكردنی
نیە ،لەبەر ئەم هۆكارانەی خوارەوە:
-1ئاستەنگە ئەو بڕیارە بدرێت ،لەبەرئەوەی خودی مەسەلەی ئاوارەكان
مەسەلەیەكی هەرێمی جیهانیەو پەیوەستە بە داڕشتنەوەیەكی نوێی
نەخشەی سیاسی ناوچەكە ،بەتایبەتیش دابەشكردنەوەی كوردستان
لەسەر بنەمای جیۆدیمۆگرافی ،واتا لەجیاتی ئەوەی كوردستان لەسەر
بەتەنیا لەسەر بنەمای جوگرافی دابەش بكەن ،وەك ئەوەی لەدوای جەنگی
دووەمی جیهانیەوە دابەشیان كرد ،كە بووە هۆی هینانەدی هاوسەنگیەكی
ئاڵۆزو ،ئەمجارەیان لەسەر بنەمای هەر دوو رەهەندی جوگرافی (زۆنی
زەردو سەوز) ورەهەندی دیمۆگرافیا(مەسەلەی ئاواەركان) دابەشی
بكەن ،تاوەكو بەیەكجاری ئەو ناوچەیە لەكورد دابماڵن و شتێك نەمێنێت
بەناوی مەسەلەی كوردو جوگرافیایەك نەمێنێت بەناوی كوردستان .وەك
زۆر جاری تر ئاماژەم پێكردووە یەكیك لە ئامانجە مەترسیدارەكانی
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دروستكردن و یارمەتیدانی دانی رێكخراوی داعش ئەو ئامانجە ترسناكە،
واتە گۆڕینی دیمۆگرافیای كوردستانە!.
 -2هۆی ئاستەنگی جێبەجێكردنی هەر بڕیارێك ئەگەر لەمبارەیەوە
دەربچێت ،دەگەڕێتەوە بۆ :
أ -ئەو ناوچانەی كە لێیەوە هاتوون بە بەراوردكردنیان بە هەرێمی
كوردستان ئەو ئارامی و سەقامگیریەی نیەو شێوازی ژیان
لەهەریم بەراورد ناكرێت لەگەل ناوچەكانی خۆیان.
ب -ئەو یارمەتیانەی لەالیەن نەتەوە یەكگرتووەكان و رێكخراوە
نێودەوڵەتیەكانی ترەوە بۆیان دابین دەكرێت ،وا یكردووە
مەسەلەی مانەوە لەكەمپەكان ببێتە جۆرێك لە بەدەستهینانی
ژیانێكی ئازاسان و تەوەزالنەو تەنانەت شێوازێكیش لە بارزگانی،
كە بیگومان ساویلكەییە ئەگەر واتیبگەین ئەمە هەر وا روویداوەو
هیچ پالنیكی تری لەدواوە نیە
ت -بەشێكی زۆر لە ئاوارەكان ،بەتایبەتی ئەوانەی لەرووی داراییەوە
وەزعیان باشە هاتوونەتە ناو شارەكانی هەرێم و تێكەڵ
بەخەلكەكە بووین ،ئەوانە خانوو و موڵك و ماڵیان كرێوەو
بەرژەوەندیەكانیان لێرە جێگیر بووە ،كارو كاسبی خۆیان دەكەن
و لە ماوەی حەوت سالی رابردوودا ،هەزاران منداڵیشیان
لەهەریمی كوردستان لەدایك بووە ،كە ئەوانە ئینتمایان بۆ هەرێم
دەبێت و مافی هاواڵتی ئەو شارەو مانەوەی یەكجاری
بەدەستدێنن!.
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كەواتە مەسەلەی ئاوارەكان مەترسیەكی ئێجگار جدیەو ئەگەر
ئێستا بەراوردێك لەنێوان دۆخی هەریم بەر بەر لە  2014بكەین،
دەبینین دیمۆگرافیای شارەكانی هەرێمی كوردستان بە تەواوی
گۆڕاوە ،بەراستی دەسەاڵتی كوردیش بەرپرسی یەكەمە لەو دۆخە،
لەپەنای مەسەلەی ئاوارەكانەوە واڵتیان هەرزانفرۆش كردووە!.
بەگوێرەی هەندێك زانیاری توركیاش زەوی و زارێكی زۆری بەناوی
كۆمپانیاو كاركردن و  ...هتد لە شارەكانی هەرێم ،بەپلەی یەكەمیش
لەهەولێر كڕیوە ،ئەمانە هەمووی گەمەی سیاسی مەترسیدارن و
چارەنووسی ئەو هەرێمە تاریكتر دەكەن ،بەبێئەوەی ئاگاداربین
لەالیەن دەسەاڵتدانی كوردەوە واڵتەكە بەتەواوی هەراجكراوە،
بەناوی دیموكراسی و مافی مرۆڤ و میواندۆستی خێڵەكیانە ،خاك و
ئاوی ئەو واڵتەیان بۆ هەموو كەسێك ،جگە لە رۆڵە رەسەكانی خۆی
حەاڵڵ كردووە.
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چەند وشەیەكی بریندار لە یادی ئەنفالدا
2021-4-14
ئەگەر بەر لە رووخانی رژێمی بەعس ،ئەنفال تاوانێكی مرۆڤایەتی
بوو بێت بە تەوێڵی رژێمی بەعس و ئەوانەی یارمەتیاندا لكابێت ،ئەوا
دوای رووخانی ئەو رژێمە ئەنفال شەرمەزاریەكی گەورەیە بۆ
دەسەالتداری كوردی ،كە نەك هەر هیچ هەڵوێستیكی بەرامبەر بەشێكی
زۆر لەو تاوانبارانە نەبوو ،بگرە لە پەنای خۆشی داڵدەی دان و
لەتوووڕەیی خەلكی كوردستان و تەنانەت دادگاكانی حكومەتی نوێی
ئێراقیش پاراستوونی! .داڵدەدانی ئەو جۆرە تاوانبارانە لەمێژووی
مرۆڤایەتیدا كەمەو خۆی لەخۆیدا بەشداریكردن و پاڵپشتیكردنە لەو
تاوانە ،دەتوانین بڵێین لەڕووە یاساییەكەشەوە ئەوەی تاوانبارێكی لەو
جۆرە دالدە دەدات و بەرگری لێدەكات ،وەك هاوبەشێكی ئەو تاوانە
هەژمار دەكرێت ،بەتایبەتیش ئەگەر ئەوەمانزانی بەشێكی زۆر لەو
تاوانبارانە بوونە هێزی چەكداری حیزبە بااڵ دەستەكانی كوردستان و
دوای رووخانی رژێمی بەعسیش شارەكانی كوردستان ،لەوانە پایتەختی
هەریم كرایە مۆڵگەی تاوانبارانی ئەنفال و ماڵ و مندالەكانی ئەو
تاوانبارانە! .ئەو هەڵوێستەی سەركردایەتی كورد هەرگیز ناكەوێتە
خانەیی لێبووردەیی و برەودان بەئاشتی كۆمەاڵیەتی وەك بانگەشەی بۆ
دەكەن و دەیانەویت نیشانی خەڵكی بدەن ،بەڵكو بە پێچەوانەوە جگە
لەخیانەتێكی نیشتمانی هیچ خوێندنەوەیەكی تر لەخۆوەناگرێت.
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ئەرمەنەكان لەهەموو دونیا بەدوای تاوانبارانی جینۆسایدی
ئەرمەنەكانەوە بوون و تا بە سزای گەلیان نەگەیاندن ئۆقرەیان نەگرت،
جوولەكەكان تا ئێستاش بەردەوامن لەگەڕان بەدوای ئەو تاوانبارانەی لە
هۆلۆكۆستی جولەكەكان بەشداریان كرد ،بەاڵم سەركردەكانی كورد
لەپاڵ خۆیان حەشاردان و دەستیان بەسەریانداهێنا! .ئەم دۆخە پرسیاری
گوماناوی و سەرسوڕهێنەر الی تاكی كورد دروست دەكات! ،دەبێت هۆی
ئەو هەڵوێستە پڕ شەرمەزاریانەی سەركردایەتی كورد چی بێت؟ جێگای
داخە بڵێم بەگوێرەی ئەو بەڵگەنامانەی رۆژانەو سااڵنە لەمیدیاكاندا باڵو
دەكرێنەوە ،زیاتر و زیاتر لەوە نزیكمان دەكاتەوە ،كە ئەوانەی خۆیان
وەك حزبی سەرەكی و سەركردایەتی كورد لەباشوور نیشانی خەلك
دەدەن ،بەشێوەیەك لەشێوەكان لینكێكیان لەو تاوانە گەورەیە هەیەو
تێیەوە گاڵون ،ئەگینا ئەو هەڵوێستە پڕ شەرمەزاریە هەرگیز ناكەوێتە
خانەی لێبووردەیی ،لەكاتیكدا هەموو ئەوە دەزانین ئەوانە لەسەر
تەپۆلكەیەكی وشك و برینگ هەزاران گەنجی كوردیان كوشت و
بەكوشتن دا.
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هەولێر وەك گۆڕەپانی شەڕێكی نوێ
2021\4\15
ماوەیەكە لەریگای رۆكێت و دوێنی شەویش لەرێگای فڕۆكەی درۆنەوە
هێرش كرایە سەر هەولێر ،ئەو هێرشە بەردەوامانە لەماوەیەكی كەمدا
واتای ئەوەیە هەولێر خەریكە دەبێتە گۆڕەپانێكی شەڕی نوێ و
لەچوارچێوەی

ملمالنێیەكی

جیهانی

و

قۆناغێكی

هەستیاروو

یەكالییكەرەوە سەنتەر دەگرێت!
بۆچی هەولێر دەكرێتە گۆڕەپانی شەڕ .یاخود بە واتایەكی تر ئایا
قۆناغێكی تر لە ملمالنێیە جیهانیەكان دەستیپێكردووە ،كە هەولێر لەو
ملمالنێیەدا دەكرێتە گۆڕەپانی شەڕێكی نوێ؟
ئەوەی لەهەولێر دەگوزەرێت رەهەندێكی جیهانی و هەرێمی
هەیەو دەرهاویشتەی ئەو گؤانكاریانەیە ،كە لە هاوسەنگی هێزی جیهانی
هاتۆتە ئاراو دێتە ئارا .ئەگەر لە روانگەیەكی جیۆستراتیژی و فراوانە
سەیری ئەو ناوچە هەستیارانەی ئۆراسیا بكەین ،كەهۆكاری گرنگ و
یەكالییكەرەوەن لە ملمالنێیە جیهانیەكان! .بۆ سەرلەنوێ داڕشتنەوەی
سیستەمی جیهانی ،بۆمان دەردەكەوێت هەموو ئەو ناوچانە لەگرژیەكی
ترسناكدان و ئەگەر هەر هەڵەیەكی بچووك لە ئیدارەدانی ئەو ملمالنێیە
بكرێت ،رەنگ بێت شەڕێكی جیهانی لێبكەوێتەوە ،كە تەڕو وشك بەیەكەوە
بسوتێنێت.
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بۆئەوەی بەوردی لەو شرۆڤەكردنە تێبگەین ،بەكورتی ئاماژە بۆ
ئەو گۆڕانكاراینە دەكەم ،كە لەماوەی  30ساڵی رابردوودا بەسەر
سیستەمی جیهانی داهاتووە .دوای رووخانی بلۆكی رۆژهەاڵت ،كە
سیستەمی تاكجەمسەری تیادا راگەیەنراو ئەمریكا خۆی وەك براوەی
شەڕی سارد پیناسە كرد ،دوای ئەوە لە ساڵی  2002ئەفغانستان و لە
ساڵی  2003راستەوخۆ ئێراقی داگیركرد ،دوای ئەوە لەرێگای سوود
وەرگرتن و بەكارهێنانی ئەوەی پێی دەگوترێت بەهاری عەرەبی ،لە
باكووری ئەفریقاوە ئەو رژێمانەی روخاند ،كە دەكەوتنە مەداری
سۆڤیەتی پێشوو و وەك میسرو لیبیاو پاشان بەرەو سوریا هات ،كە
بنكەیەكی گرنگی سۆڤیەت بوو لەسەر دەریای سپی ناوەڕاست ،تاكە
پێگەی روسیا بوو ،كە لەسەر ئەو دەریایە بۆی مابووەوە.
بەم چەشنە ئەمریكا هەوڵیدەدا لە سنوورەكانی باشوورەوە
روسیا ئاووڵوقە بدات ،شان بەشانی ئەمەش لەرێگای هاوپەیمانی
باكووری ئەتڵەسی (ناتۆ) وە دەیویست لە رێگای چەند پڕۆژەیەكی
ستراتیژیەوە ،لەوانە هاوبەشی رۆژهەاڵت ،خۆی بگەیەنێتە بن دیوارەكانی
روسیا ،ئەم هەڵوێستەش بەردەوام بوو ،تاوەكو لە ساڵی  2008روسیا
پەالماری گورجستانی داو هێڵی سووری بۆ ئەمریكاو هاوپەیمانی ناتۆ
دانا ،بەاڵم ئەو ملمالنێیە بەردەوام بوو ،تاوەكو لە ساڵی  2013هەوڵەكانی
ناتۆ گەیشتە ئۆكرانیاو لە لوتكەی ڤیلیزۆسی ناتۆ ( )2013قسە لەسەر
ئەوە كرا ،ئۆكرانیا رێكەوتننامەی هاوبەشی رۆژهەالت ئیمزا بكات و دواتر
ببێتە ئەندام لە هاوپەیمانی ناتۆ ،ئەمە وایكرد روسیا راستەوخۆ لەساڵی
 2014نیمچە دورگەی كریم بە واڵتەكەی بلكێنێتەوە ،پاشان پەڕیەوە بۆ
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سوریاو لە ساڵی  2015خۆی لە سوریا هەڵقورتاند ،بەمەش
هاوسەنگیەكە لە بەرژەوەندی روسیا شكایەوەو گەڕانە دواوەی ئەمریكا
بەشێوەیەكی بەرچاو دەستیپێكردو گەڕێكی تر لەشەڕی ساردی نوێ
دەستیپێكردەوە.
ئەو ملمالنییانە لە هەموو شوینیك بەردەوام بوو ،وادیارە ئێستا
قۆناغی دووەمی هەڵمەتی بەرەی هاوپەیمانی روسی دەستیپێكردۆتەوەو
دەیانەویت بە یەكجاری ئەمریكا لەو ناوچەیە دوور بخەنەوە ،بۆیە دەبینین
لە ئۆكرانیا ،كە دەكاتە دەروازە روسیا بۆ ئەوروپاو لە تایوان و لەناوچەی
كەنداو لە رۆژئاواو باشووری كوردستانیش خەریكە گرژیەكان گەرمتر
دەبن و ملمالنێیەكان چڕتر دەبێتەوە .هێندەی پەیوەندی بە كوردستانەوە
هەیە ،دیارە ناوچەی سەوز كەوتۆتە ژێر كۆنتڕۆڵی ئێران ،ئێرانیش
هاوپەیمانیكی نزیكی روسیایە لە شە،ی ئەمریكاة هەولێریش كەوتۆتە ژێر
هەژموونی توركیا ،ئەویش وەك ئەندامێك لەناتۆ دەبێت پاڵپشتی هەولێر
بكات ،بەاڵم دۆخەكەیە لێرەدا رێك پێچەوانەیەو توركیا لەریگای روسیاو
ئێرانەوە دەیەوێت ،هەولێر بكاتە گۆڕەپانی شەڕو بۆ ئەوەی هەردوو
هەرێمی كوردی لەباشوورو رۆژئاوای كوردستان لەناو بەرێت!
كەواتە ئێستا هەولێر و قامشلۆ ،بوونەتە ،یاخود خەریكە دەكرینە
چوارگۆشەی قەیرانەكان و ئەگەری ئەوەی هەیە شەڕی گەورەی تیا
دابگیرسێت ،توركیا دەیەوێت ،ئەو دەرفەتە بقۆزێتەوەو پەالماری
رۆژئاوای كوردستان بدات ،لەدواجاردا ئەگەر ئەمریكا وەك چەند ساڵی
پێشوو گڵۆپی سەوزی بۆ دابگیرسینێت و بەرامبەر مانەوەی توركیا لە
هاوپەیمانی ناتۆ سازش لەسەر مەسەلەی كورد بكات ،ئەو كاتە شەڕەكە
58

بە تەنیا دژی كورد دەبێت و زەرەرمەندی یەكەمیش لێی كورد دەبێت.
لەبەرئەوەی ئەمریكا ئەمریكا چیتر توانای ئیدارەدانی جیهانی نەماوەو
دەیەوێت وەكو قۆناغی یەكەمی شەڕی سارد ،لەریگای هاوپەیمانەكانیەوە
(توركیا) ئەو ناوچەیە لەژێر هەژموونی خۆی بهێڵیتەوە و ئاوی رووی
خۆی بپارێزێت و ناوچەكە جێبهێڵێت ،كە ئەمەش یەكیكە لە ئەگەرە بەهێزو
ترسناكەكان ،چونكە بە هەموو پێوەرەكانی هێز ئەمریكا لە پاشە كشەدایە،
بۆیە روودانی شەڕێك لە رۆژئاوای كوردستان ئەگەریكی بەهێزە!
هێندەی پەیوەندی بەهەولێرەوە هەیە ،راستە وەك هاوپەیمانی
توركیا خۆی نیشان دەدات و واتیدەگات ،كە توركیا دەیپارێزێت ،بەاڵم
توركیا وەكو دەستكەوتیكی كورد سەیری ئەو هەرێمە دەكات نەك
دەستكەوتی پارتی دیموكراتی كوردستان ،بۆیە لەهەوڵی ئەوەدایە ،كە بە
هەر سازشكردنێك بێت و هەرچەندەی تێبچێت ،ئەو هەرێمەش
هەڵبوەشێنیتەوە ،ئەگەر بۆی بلوێت ویالیەتی لەژێر دەسەالتی خۆی
بهێڵێتەوە وەك ئەوەی روسیا بەرامبەر نیمچە دورگەی كریم كردی و
ئێستاش دەیەویت بەرامبەر كۆی ئۆكرانیای بكات ،ئەگەر بۆشی نەلوا
ئەوا بەناوی یەكپارچەیی خاكی ئیراق ،ئەگەر بەشێوەیەكی رەمزیش بێت
بە ئیراقی بلكێنێتەوە .چونكە وەك دەیان و سەدان جار بەرپرسە
توركەكان راشكاوانە دەیڵێنەوە ،ئەوان دژی هەر قەوارەیەكی كوردین
ئەگەر لە ئەفریقاش بێت!.
الوازبوونی پێگەی دەسەاڵتدارانی كوردی لەسەر ئاستی
نیودەولەتی و هاتنە پێشەوەی مامەلەكردن لەگەڵ ئێراق بە پلەی یەكەم
لە ئێستادا ،دەرواە یەكە دەتوانین ئەو خویندنەوەی تیادا بسەلمێنین!.
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بێبەهاكردنی ژیان و پیرۆزكردنی مردن لەملمالنێیەكاندا
د .كامەران مەنتك
2021\4\23
مردن پڕۆسەیەكی سروشتیە ،لەگەڵ پڕۆسەی لەدایك بووندا
لەدایك دەبێت ،لەنێوان لەدایك بوون و مردندا هێڵێكی باریك هەیە ،كە
پێی دەگوترێت ژیان ،كاروانی گەشەسەندنی مرۆڤ لەسەر ئەو هێڵەدا
بەڕێوە دەچێت ،گەمە سیاسیەكانیش بە هەمان شێوە لەسەر هەمان هێڵدا
دەگوزەرێن و هەندێك دەیانەوێت لەپێناو درێژە پێدان بەو قۆناغەو
هێنانەدی بەختەوەری  ،مردن وەك ئامڕازێك لەپێناو مانەوەی خۆیان
بەكاربهێنن ،بەاڵم مردنی خۆیان نا بەڵكو مردنی خەڵكانی تر!.
مردن ،كە خاڵی كۆتایی ژیانێكی سروشتیە و گەڕانەوەیە بۆ
دۆخێكی ترو گەڕێكی تر ،زۆرینەی هەرە زۆری مرۆڤەكان لێی دەترسن،
لەبەرئەوەی سروشتی مرۆڤ وایە لە هەموو ئەو شتانە دەترسێت ،كە
ئەو دیو پەردەكەی ال روون نیە! .لەگەڵ ئەوەشدا ئەو ترسە زۆر جار
جوان دەكرێت و هانی خەڵك دەدرێت بۆئەوەی لەجیاتی درێژەپێدان
بەژیان بەخۆشحاڵیەوە نەك تەنیا بەرەو مردن هەنگاو بنێن بەڵكو
بەكارێكی پڕ شكۆو قارەمانانەشی ببینین .ئەو جۆرە مردنە لەئاینەكان و
كەلتوورە شۆڕشگێریەكاندا زاراوەی شەهیدبوونیان بۆ داناوە ،ئەو
زاراوایە بەشێوەیەك پیرۆزكراوە ،كە پاڵ بە مرۆڤەكانەوە بنێت
بەجۆشەوە بەرەو مەرگ بچێت و بەراكردنەوە بە ئاڕاستەی ئەو هەنگاو
بنێت ،كە ئەمە پێچەوانەی سروشتە ،لەبەرئەوەی وەك ئاماژەمان پێكرد
پڕۆسەی ژیان دەكەوێتە سەر ئەو هێڵەی لەنێوان لەدایك بوون و مردندا
هەیە ،بۆئەوەی پڕۆسەكە بەشێوەیەكی سروشتی بەڕێوەبچێت ،بنەمای
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سەرەكی ئەوەیە مرۆڤ بەشێوەیەكی سروشتی هەنگاوەكانی دوای
لەدایك بوون ببڕێت و بەسەر هێڵەكەدا رەتبێت تا دەگاتە خاڵی كۆتایی،
واتە مردنەكە ،كورتی و درێژی هێڵەكە ،واتە ئەو رێگایەی لەنێوان خاڵی
یەكەم(لەدایك بوون) و خاڵی دووەم (مردنەكەدا) هەیە هیچ لەبابەتەكە
ناگۆڕێت ،لەبەرئەوەی ئەویش پڕۆسەیەكی پوختی سروشتەو هەندێك
مرۆڤ بەهێزو هەندێكی تر بێهێزو هەندێك لەشساغ و هەندێكی تر
بەكۆمەڵێك نەخۆشیەوە ژیان دەگوزەرێنن .ئەم دۆخە لەنێو هەموو
بوونەوەرەكانی تر بە وەستاوو (داروبارەكان) بزۆكیانەوە ،ئەوو
بوونەوەرانەی تر ،كە لەشوێنێكدا سەقامگیر نین ،یا بەقاچەكانیان
دەجولێنەوە یاخود بە باڵەكانیان دەفڕن ،لەنێویشیاندا مرۆڤ.
ئەوەی بۆ ئێمە گرنگە لەو باسەدا ئەو یاریە سیاسی و
دیماگۆگیانەیە ،كە لەسەر هێڵەكانی ژیان ئەنجام دەدرێت ،لەپێناو نزیك
كردنەوەی مردن بۆ هەندێك كەس بە مەبەستی درێژكردنەوەی
بەمەبەستی درێژكدنەوەی هێڵی ژیان بۆ هەندێك لەسەر حیسابی
هەندێكی تر! .بە واتایەكی تر بەشێك لەمرۆڤەكان هانی خەڵكانی تر دەدەن
لەپێناو مانەوەو درێژكردنەوەی ژیانی ئەواندا بمرن ،بۆ هێنانەدی ئەو
ئامانجەش چەندین رێگاو شێوازی جیاجیا بەكاردەهێنن و مردن لە
پڕۆسەیەكی سروشتی دەكەنە ئەفسانەیەكی پڕ لە قارەمانیەتی ،لە هەمان
كاتدا ئەگەر مردنی كەسانی تر نەكەوێتە خزمەت مانەوە درێژكردنەوەی
تەمەنی ئەوان ،ئەوا مردنەكە هێندە ناشیرین و قێزەون دەكەن،
بەشێوەیەك رێگا نەدرێت كەسی مردوو وەكو مرۆڤێك مەراسیمی
لەگۆڕنان و حەشاردانی بۆ بەڕێوەبچێت ،وەك ئەوەی سۆفركلیس لە
شانۆنامەی ئەنتگیونا باسی دەكات.
سیاسەتمەداران و سەرمایەداران و پیاوانی ئاینی ،هانی
مرۆڤەكانی تر دەدەن بۆ ئەوەی هێلەكەی ژیانی خۆیان بپچڕێنن و لەپیناو
گەیشتن بەو بەهەشتەی بۆیان دروست دەكەن و ئەو نیشتمانەی بۆیان
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دادەتاشن و ئەو ئازادیەی خۆیان لێیان زەوت دەكەن ،بمرن و ژیانی
سروشتی خۆیان نەژین .واتە لەژێر دەیان بچم و ناوی جیا جیاداو بە
بێئەوەی بەخۆیان بزانن ژیانی خۆیان بكەنە قوربانی بەرژەوەندیەكانی
ئەوان و لەپەنای بەهەشت و نیشتمان و ئازادیدا ،ژیانی خۆیان لە پیناو
مانەوەو خۆشگوزەرانی بەرژەوەندیەكانی ئەواندا بەخت بكەن!.
بەداخەوە كەلتووری خۆشەویستكردنی مردن و خۆزگە خواستن
بەمردن ،لەناو كورددا ئێجگار بەهێزەو تەنانەت لەناو ئەدەب و رۆشنبیری
و گۆرانی كوردیشدا رەنگی داوەتەوەو برەوی پێدراوە .كەم گۆرانی هەیە
ئەوەی تیادا نەبێت ،كە كاكی گۆرانیبێژ حەز نەكات كاتێك تێر لە بااڵی
یاری رادەمێنێت ،گیانی شیرینی دەرنەچێت( ،راستە مردن ناخؤشە بەاڵم
ئاواتی منە!) .ئەم بیركردنەوەیە ئەفسانەییە بێڕێزیكردنە بەرامبەر
سروشت و خودی پڕۆسەی ژیانەكە ،چونكە ژیانە سروشتیەكە
واناخوازێت لە یاری رامیێنێت و گیانی دەربچێت ،بەڵكو بەپێچەوانەوە
وادەخوازێت ،كە تا كۆتایی هێلەكەی ژیان لەگەڵیدا بمینێتەوەو بەو هۆیەوە
بەختەوەری و ژیانێكی ئاسوودە بەدەست بێنێت! .كام گەنجی كورد
هەبووە خەونی بەوە نەبینیوە لەسەر چیایەكەوە نەوەستابێت و تفەنگی
لەدەست نەبێت و بەرگری لەواڵتەكەی بكات و لەوالشەوە یارەكەی چركە
ساتی ئاویكەدان و مردنەكەی ببینێت! .بڕۆ ناوچیرۆك و ئەفسانەو الوك
و حەیران و گۆرانی كوردی بەدەیان نمونەی لەو بابەتەت بەرچاو
دەكەوێت.
لەراستیدا ئەوە نەخۆشیەكە لەشێوازی بیركردنەوەو پێویستی
بەچارەسەری هەیە ،بەرامبەر ئەوەی ،كە چین و توێژو خەڵكانی
سیاسەتمەدارو بەناوئایندار مردن خۆشەویست دەكەن ،پێویستە
رۆشنبیران و هزرمەندان مردن بخەنەوە چوارچێوەی پڕۆسە
سروشتیەكەی خۆیەوەو رێگا نەدەن ،هیچ كەسێك ژیانی كەسانی تر
لەپێناو مانەوەو درێژەپێدان بەژیانی خۆی بەكاربێنێت ،هێندەی پەیوەندی
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بە تاكی كوردیشەوە هەیە ،دەبێت هان بدرێت و فێری هونەری ژیان
بكرێت نەك هونەری مردن ،لەبەرئەوەی تاوەكو لە بەهای ژیان تێنەگات
هەرگیز ناتوانێت بەهای مردنەكەی بزانێت ،چونكە ئەمانە هەمووی
بەیەكەوە كۆی پڕۆسەیەكی تەواو (لەدایك بوون ،ژیان و ئینجا مردن)
پێكدەهێنن .بەم چەشنە ژیان دەكەوێتە پێش مردنەكەو ئاسایی دەبێت
ئەگەر لەپیناو مانەوەو ژیانەكەدا مردنیش هەڵبژێردرێت ،ئەوكاتە بابەتەكە
دەكەوێتە دووتوێی خەباتكردن لەپیناو مانەوەدا نەك مردن لەپیناو ژیانی
فریوبازی سیاسی پیاوە ئاینی و ئایدیۆلۆژیستە ساختەچیەكانەوە!.
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ئافەرین گەلی ئەرمەنی
2021\4\24
یادی كوشتاری ئەرمەنیەكان و ئەنفالی كورد ،زۆر لەیەكتر دوور
نیە ،بەاڵم دوو بابەتن هەرچەندە یەك ناوەرۆكیان هەیە ،لەخستنە روو و
شێوازی كاركردن لەسەریاندا جیاوازیەكی زۆر بەدیدەكرێت .ماوەی
زەمەنی نێوان ئەنفال و جینۆسایدی ئەرمەنەكان 73حەفتاو سێ ساڵە،
واتە ئەنفال دوای  73ساڵ لەكوشتاری ئەرمەنیەكان روویدا ،سەرباری
ئەو ماوەیە ئەرمەنەكان وەك گەلێكی زیندوو ،ئەو تاوانەیان فەرامۆش
نەكردووە وەك ئەوەی ئەمڕۆ روویدابێت هەرگیز رێگا نادەن كۆن ببێت
و لە یاددانی گەلی ئەرمەنیدا بەردەوام زیندووە ،كەچی ئەنفال ،كە تەنیا
 33ساڵی بەسەرچووە ،لەو سی و سێ ساڵەش نزیكەی  30ساڵ حوكمی
بەناو فەرمانرەوایی كوردی بووە ،واتە دەرفەتی كاركردن لەسەری باشتر
بووە ،كەچی خەریكە وا لەیاد دەكرێت .ئەرمەنەكان تاوانی جینۆسایدی
گەلەكەیان بەدیكۆمێنت كردووە ،كەچی كورد نەیتوانیوە وەك زۆربەی
الیەنەكانی تری ژیانی ئەو تاوانەش بە دیكۆمێنت بكات و بەشێوەیەكی
ورد توێژینەوەی لەسەر بكات و دەزگایەكی تایبەت بە بەلگەنامەكانی
ئەنفال دابمەزرێنێت .ئەرمەنەكان راوەدووی تاوانبارانی جینۆسایدی
گەلەكەیان ناو بەشێكی زۆری بەرپرسە پلە یەكەكانیان بە سزای
گەلەكەیان گەیاند ،كەچی تاوانبارانی ئەنفال رێزیان لێنراو لەحكومەتی
بەناو كوردی دیوەخانانەیان بۆ دانراو پارەو بۆجەی تایبەتیان بۆ
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تەرخانكراو نەك داگایی نەكران ،بگرە لە داگای تاوانەكانی ئێراقیش
پارێزران و نەدرانە دەست! .ئەوانەی حینۆسایدی گەلی ئەرمەنیان كرد
دیار بوون ،كەچی زۆر لەتاوانبارانی ئەنفال لەنێوان جاش و
شۆڕشگێرەكاندا بەشێوەیەك تێكەڵن ،كە خەڵك ناتوانێت لە یەكتریان جیا
بكاتەوە!.
خاڵیكی

گرنگتر

كە

هەیە،

پێشتر

لە

توێژینەوەیەكمدا

باسمكردووە(تورك و جینۆسایدی كورد) هەر لەو ساڵەی ئەرمەنیەكانی
تیا جینۆساید كرا ،واتە ساڵی ( ،)1915لەپەنای هەمان یاسا (یاسای
راگواستنەوەی بەزۆر) وەك سەرچاوە مێژووییەكان ئاماژەی پێدەكەن،
نزیكەی

700

هەزار

كوردیش

لەشوێنەكانی

خۆیان

لەناوچە

سنووریەكانی باكووری باكووری كوردستان راگوێزرانەوەو شوێن
بزركران ،واتە ئەو كوردانەی بە یاسای راگواستنەوەی بەزۆری
عوسمانیەكان كوژران ئەگەر لە كوژراوەكانی ئەرمەنیەكان زیاتر نەبێت
كەمتر نیە ،بەاڵم كورد نەك هەر باسی ناكات بگرە مێژوو نووسەكانیش
چاوپۆشیان لەو بابەتە كردووە .كاتێك (تورك و جینۆسایدی كورد) م
باڵوكردەوە ،داوام لە پەرلەمانی كوردستان كرد ،ئەو بابەت زیندوو
بكاتەوە وەكو ئەرمەنەكان توركەكانی پێتاوانبار بكات و لەسەر گۆرەپانی
نێودەوڵەتی بەكاریبێنێت ،بەاڵم وادیاربوو گویی لینەگیراو دەستی توركیا
لەناو پەرلەمان لە دەستی كورد بەهێزتر بوو!.
لەدوای جینۆسایدی ئەرمەنەكان توركیا چەندین جینۆسایدی تری
بەرامبەر كورد ئەنجامداوە ،جینۆسایدی شۆڕشی شێخ سەعیدی پیران و
شۆڕشی ئاگری داخ و جینۆسایدی راپەڕینی دەرسیم و ئەو جینۆسادەی
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لەماوەی جەنگی جیهانی دووە دژی رۆشنبیرو ئازادیخوازانی باكووری
كوردستان ئەنجامیدا و جینۆسایدی كورد لەماوەی حەفتاو هەشتاكانی
سەدەی بیستەم و ئەو رەشەكوژیەی دوای نەوەدەكان بەناوی لێدانی
پارتی كرێكارانی كوردستانەوە ئەنجامیداو هەزاران خێزانی كورد ئاوارە
بوون و بەشێكیان تاوەكو ئێستا وەكو دیلێكی جەنگ لەكەمپی مەخمور
مامەڵەیان لەگەڵ دەكرێت .ئەمانەو چەندین جینۆسایدی تر ،كە رۆژانەو
سااڵنەوە چركە بەچركە دژی كورد ئەنجام دەدرێت ،كەچی سەركردەكان
و تەنانەت زۆرینەی بەناو رۆشنبیرانی كوردیش مووێكیان نابزوێت! .هەر
لەكاتی نووسینی ئەو وتارەدا سوپای توركیا پەالماری چیاكانی مەتین و
ناوچەی كانی ماسێ و ناوچەكانی تری سنووری دەستپێكردووەو
هەلمەتی جینۆسایدكردنێكی تری دەستپێكردووە ،كەچی كۆمەڵگای
كوردی بە سەمای دوو گەنج لەسلێمانی باڵوكردنەوەی پڕوپاگەندەی
دڕاندنی قورئان لەهەولێرەوە خەریك كراوە!.
بزانن جیاوازی لەنێوان گەلی زیندوو ،كە سەركردەكانیان
نوینەرایەتی گەلەكەی خۆیان بكەن چەند گەورەیە لەگەڵ ئەو گەلەی
سەركردەكان داردەستی بێگانە بن و هێندەی رەچاوی بەرژەوەندیەكانی
دوژمنانی میللەتەكەیان بكەن نیو هیندە رەچاوی بەرژەوەندی گەل و
واڵتەكەیان نەكەن ،ئافەرین بۆ گەلی ئەرمەنی ،كە زیاتر لە  73ساڵە
بەدوای توركەكانەوەن و وەكو بنێشت پێیانەوە نووساون و لێیان نابنەوە،
ئافەرین بۆ گەلی ئەرمەنی ،كە هەرگیز خوێنی رۆڵە بێتاوانەكانی خۆی
ون نەكردووە ،دەبێت كوردیش بەو ئاڕاستەیە كار بكات و رۆژێك نەك
بە تەنیا تۆڵەی ئەنفال و جینۆسایدەكانی تورك دەرهەق بەگەلەكەی
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بكاتەوە ،بەڵكو بەر لەوان تۆلە لەو بەناو حیزب و سەركردانە بكاتەوە،
كە خوێنی میللەتەكەیان بێبەهاكردووەو گەلێكیان ریسوا كردووەو
نیشتمانێكیان هەڕاج كردووە.
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ملمالنێیەكان و بەرپرسیاریەتیەكان
2021\4\28
ملمالنێ بەشێكە لەسروشتی مرۆڤ ،تاوەكو مرۆڤ هەبێت،
بەرژەوەندیی جیاواز دەبێت ،بەم پێیەش بۆچوون و روانگەی جیاواز
بەرامبەر رووداوەكان و شێوازی دروستكردن و مامەلەكردن لەگەڵ
رووداوەكان لەدایك دەبێت .بۆیە ملمالنێ لەسەر بەرژەوەندیەكان لەنێو
هەموو كۆمەڵگایەكدا سیفەتێكی بەردەوامی هەیە ،هەرچەندە لەسەر یەك
ئاستدا گوزەر ناكەن و دەمیك چڕ دەبنەوەو تاوێكی تر بەنەرمی بەڕێوە
بچن.
ئەگەرچی ملمالنێكان زۆرجار مەترسیدار دێنە بەرچاو ،بەاڵم
كرۆكی كێشەكان لە كرۆكی خودی ملمالنێیەكانەوە نیە ،بەڵكو لەشێوازی
ئیدارەدانی ملمالنێیەكانەوەیە! .چونكە ئەوە شێوازە ئیدارەدانەیە ،كە وا
دەكات ملمالنێكان لەبەرژەوەندی كۆمەڵگا بشكێنەوەو ببنە هۆكاری
گۆڕانگاری ئەرێنیانەو پێشووەچوون ،یاخود ماڵوێرانی و كاولكاری لەگەڵ
خۆیاندا بێننە ئارا .كەواتە لەشێوازو چۆنیەتی ئیدارەدا ملمالنێیەكاندا
دەتوانین ئاستی هوشیاری و دنیا بینی كۆمەڵگاكان تێبگەین و بزانین لە
چ قۆناغێكی مێژوویی خۆیدا دەژین .لەبەرئەوەی ملمالنێ پەیوەندیەكی
پتەوی بە بەرپرسیاریەتی مێژووییەوە هەیە ،هەركاتێك ملمالنێیەكان
لەرێگای گەشەسەندنی سروشتی خۆیان الیاندا ،یاخود كۆمەڵگا كەوتە
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قۆناغێكی مەترسیدارەوەو هەڕەشەی كەوتە سەر ،ئەو كاتە رۆڵی
بەرپرسیاریەتیەكە زەق دەبێتەوەو فاكتەری مانەوەو بەرژەوەندیە بااڵو
زیندووەكانی كۆمەڵگا وا دەخوازێت هەندێك ملمالنێ بۆ ماوەیەك
كەمبكرێنەوە یاخود سڕ بكرێن ،تاوەكو قۆناغە مەترسیدارەكە تێدەپەڕێت.
تێگەیشتن لەبەرپرسیاریەتی بەشێوەكی تۆكمە بە پەروەردەو
ئاستی رۆشنبیری تاكەكانەوە بەستراوەتەوە ،بە واتایەكی تر پەیوەندی
بەشێوازی گۆشكردن دروستكردنی كەسایەتی تاكەكانەوە هەیە ،چەندەی
تاكەكان هوشیارتر بن ،زیاتر لە بەرپرسیاریەتیەكانی خۆیان تێدەگەن و
سنووری ملمالنێیەكان دەزانن ،بەپێچەوانەی ئەمەش هەر كاتێك
كەسایەتیەكان لەو ئاستەدا نەبوون ،ئەو كاتە رەچاوی بەرژەوەندیە
نیشتمانی و نەتەوەییەكان ناكرێت هەر كەسەی ئاردی خۆی لە ئاشێك
لێدەكات ،ئەمەش جۆرە فەوزاریەك دێنێتە ئارا ،لەكاتێكدا دەبێت رێز
لەئیدارەدانی

ملمالنێكان

بگیرێت

و

هەموو

تواناكان

بۆ

رووبەڕووبوونەوەی بەرژەوەندیە بااڵكان كۆبكرێنەوەو یەكبخرێنەوە،
كەچی لەجیاتی ئەمە وەك كورد دەڵێت پێ لە تەختەی چرووك دەنرێت
و لەپەنای دروشمی زەق و بریقەدارەوە ،راستیەكان دەشێوێنرێت و
سەرچیخكردن

و

تێنەگەیشتن

لە

دۆخەكەو

لەئاست

نەبوونی

بەرپرسیاریەتەكە ،وەك تێگەیشتن و بەرپرسیاریەتی دەخرێتە بەرچاوی
خەڵك.
بەداخەوە ئەمە رێك ئەو دۆخەیە ،كە لەباشووری كوردستان
دەگوزەرێت .لەكاتێكدا هەموو باشوور كەوتۆتە ژێر هەڕەشەی پۆستاڵی
سوپای توركیا ،لە پەرلەمانی كوردستان گفتوگۆ لەسەر ئەوە دەكرێت
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مریشك لە هێلكەیە یاخود هێلكە لەمریشكە ،میدیاكان لەجیاتی ئەوەی
هەوڵبدەن ئاڕاستەی پارتی كرێكارانی كوردستان و پارتی دیموكراتی
كوردستان لە یەكتر نزیك بكەنەوە ،كار لەسەر زیاتر پەرتەوازەكردنی
ئەو دوو هێزە دەكەن و بەشێوەیەك لەشێوەیەكان دەهۆڵی شەڕ دەكوتن.
میللەتی هوشیار دەبێت لەوە تێبگات ئەو هێرشەی توركیا راستە
رووكەشدا دژی پارتی كرێكارانی كوردستانە ،بەاڵم بەراستەقینەدا دژی
هەموو كوردەو بە پلەی یەكەمیش پارتی دیموكراتی كوردستان لێی
زەرەمەندە ،چونكە شەڕەكە لەناوچەی ئەو دەگوزەرێت و هیزەكانی
توركیا نەك ئەو دەڤەرە ،بەڵكو ئابڵووقەی خودی بارزانیشیان داوە،
كەواتە ئەگەر توركیا باشووری كوردستان بە تەواوی داگیر بكات ئەوە
یەكەمین جار تەواوی ناوچەكانی پارتی بەشێوەیەكی كردەیی داگیر
دەكات ،نەك بە تەنیا چەند بنكەو بنەگەیەك دابنێت! .بۆیە هەرچەندە
ملمالنێكانی نێوان پارتی و پەكەكە چرو قووڵ بێت ،خالە هاوبەشەكانیان،
كە رەنگ بیت خالی بنەڕەتی مانەوەی ئەو دوو هیزە بێت ،زۆر لە خالە
جیاوازەكان گرنگترو ستراتیژیترە ،هەردوو هێز دەبێت درك بەوە بكەن،
جۆرە هاوسەنگیەكی هەستیار لەنێوان هەردوالیان دروستكراوە
بەشێوەیەك كەوتنی یەكیكیان دەبێتە هۆی كەوتنی ئەوەی تر .بۆیە
پێویست

دەكات

لەو

قۆناغە

هەستیارەدا

رۆلی

تیگەیشتن

لەبەرپرساریەتیەكان زیاتر زەقتر بكرێتەوەو هەموو الیەك لە ئاستی
بەرپرسیاریەتیە مێژووییەكاندا دابن ،هەرچۆنێك بێت دەبێت ملمالنێیە
ناوخۆییەكان نەرمتر بكرێتەوەو پردی پەیوەندیەكان بەهێزتر بكرێت و
هەموو هێزەكان بۆ بەرپەچدانەوەی هەڕەشە دەرەكیەكان كۆبكرێتەوە.
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دەبێت تاكی كورد و ئەوانەی پێیان دەگوترێت حزبی كوردی لەو
قۆناغەدا هوشیارانەتر بیر بكەنەوە ،دوژمنەكان بەكەم سەیر نەكەن و
بەتەواوی لە ستراتیژی ئەوان تێبگەن ،راستیەكی تاڵ هەیە پێویستە
بینۆشن و دركی پێبكەن ،ئەویش ئەوەیە توركیاو ئیران و سوریاو ئێراق،
كە هەرچەندە ئەو دوو دەوڵەتەی دوایی لەناو شەڕدا دەژین و وا وینا
دەكرێن ،كە لەوانەی تر الواز ترن ،بەاڵم دەبێت درك بەو راستیە بكەین،
كە لەماوەی  10ساڵی رابردوودا لە بەهێزترین قۆناغی خۆییاندا دەژین!.
ئێستا توركیاو ئێران بوونەتە دوو ئیمپراتۆریاو لەسەر تەختەی شانۆی
نێودەوڵەتی جێگای خۆیان گرتووە .سوریا وا خەریكە زیندوو
دەكرێتەوەو دەسەاڵتی رژێمەكەی ئەسەد گەڕێنراوەتەوە بۆ بەشێكی زۆر
واڵتەكەی ،ئەمە وادەكات رۆژئاوا لە مەترسیدا بێت و نۆرەی بۆ شەڕێكی
گەورە گرتبێت .ئەوەی پەیوەندی بەئیراقەوە هەیە نابێت بەو فەوزایە
رووكەشەوە فریو بخوێن ،كە ئێستا ئەو واڵتەی گرتۆتەوە ،چونكە
لەژێرەوە زۆر بەجدی كار بۆ بەهێزكردنەوەی ئێراق دەكرێت و ساالنە
بای ملیاران دۆالر چەك دەكڕێت ،دەبێت چاوەروانی ئەوە بكەین ،لەپڕ
گۆڕانكاریەك رووبدات و سەدامێكی تر بهێنڕیتەوە سەر جڵەوی
دەسەاڵت ،ئەو كاتە چاوەروانی هەلەبجەو ئەنفالی تر بین .بەكورتی
دەمەوێت ئاماژە بەوە بكەم ،كە پێوستە لەو قۆناغە هەستیارو ترسناكەدا
ئاوەزمەنداتر

مامەڵە

لەگەل

ملمالنێكان

بكەین

و

زیاتر

لە

بەرپرسیاریەتیەكە تیبگەین و هەموو توانایەك بۆ بەیەكەوە كۆكردنەوەی
هێزە شەركەرو ركابەری كوردی بخەینە گەڕ.
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توركیا لەداگیركاری ئابووریەوە بۆ داگیركردنی سەربازی
2021\5\3
ماوەیەكی زۆرە توركیا لەرووی ئابووریەوە بەشێكی گرنگی
هەرێمی كوردستانی داگیر كردووە ،ئەو كەسەی سەردانی بازاڕەكان
بكات ،هەر لەكڕینی پارچە كێكێكەوە بۆ مناڵەكەی تا دەگاتە جل و بەرگ
و جوانكاری و دەرمان و شامپۆو سابوون،و كەل و پەلی بیناسازی...
هتد ،بەئاسانی بۆی دەردەكەوێت ،كە ئەو واڵتە چۆن لەرووی ئابووریەوە
داگیر كراوە ،جیاوازی شارەكانی هەرێم لەگەڵ شارەكانی توركیا لەوەدایە
ئەو كەل و پەالنەی توركیا لێرە ساخیان دەكاتەوە ،كەل و پەلی چرووك
و بارگاوی كراون بە دەیان جۆر نەخۆشی ترسناك ،ئەگینا لەرووی
رووخسارەوە ،رەنگ بێت بازاڕەكانی شارەكانی هەرێم هیچ جیاوازیەكی
ئەوتۆی لەگەڵ بازاڕەكانی شارەكانی تری توركیا نەبێت! .تەنانەت ئەو
كارە خێرخوازیانەی حزبەكانیش وەك كارێكی ریاكاری پێی هەڵدەستن،
كەل و پەلی توركین و مۆرو ئااڵی توركیایان بەسەرەوەیە! .ئەمەش ئەوە
دەگەیەنێت ،كە هەرێم لەرووی ئابووریەوە بەتەواوی كۆنتڕۆڵكراوە ،ئەو
داگیركاریە ئابووریە بەتەنیا لە دەڤەری زەردی نەگرتۆتەوە بەڵكو
دەڤەری سەوزیشی گرتۆتەوە ،دەشێت لەرووی قەبارەی داگیركاریەوە
لەئاستی هەولێرو دهۆك نەبێت ،بەاڵم جیاوازیەكی زۆری لەگەڵ ئەو
ناوچەیەدا نیە ،كەواتە داگیركاری ئلبووری توركیا بەسەركەوتوویی
پەڕیوەتەوە ناوچەی سەوزیش.
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لەداگیركاری ئابووری مەترسیدارترین ئەو شەڕە دەروونیەیە ،كە
توركیا لەرێگای میدیا بەناو كوردیەكانەوە لەگەڵ تاكی كوردی دەیكات،
جێگای داخە زۆرینەی میدیای كوردی بە نەزانی بێت یاخود زۆرزانی،
تەنیا بەناو كوردین و لەناوەڕۆكەوە میدیایەكی توركین و پڕوپاگەندە بۆ
كااڵكانی توركیاو شێوازی ژیان لە توركیا دەكەن ،ئەمە وایكردووە تاكی
كورد لەناخەوە داگیر بكرێت و هەست بەهیچ نەكات ،بۆ نمونە ئێستا
توركیا گەورەترین پڕۆسەی داگیركاری سەربازی لەهەرێم ئەنجام
دەدات ،تاكی كوردی لەباشوور وەك ئەوەی نەبای دیبێت نەباران بێدەنگ
لێی دانیشتووەو متەقی لێوە نایەت! .راستە ئەمە كاریگەری هەڵوێستی
شەرمنانەو تەنانەت خیانەتكارانەی حزبەكانی پێوەیە ،بەاڵم دەبێت تاكی
كوردیش لەوە تێبگات ئەو داگیركاریە سەربازیە ،كە هەموو دەرگاكانی
بۆ خراوەتە سەرپشت و رێگاكانی بۆ خۆشكراوە ،چارەنوسی ئەو
دەگۆڕێت و ماوەیەكی تر ئەگەر ئەجێنداكانی توركیا سەربگرێت ،ئەوا لە
واڵتەكەی خۆیدا نامۆ دەبێت و سەرەو ژێری خاكەكەی لەرەگەوە
دەگۆڕدرێت .دەبێت درك بەوە بكەین ،كە ئێمە لەقۆناغێكی ئێجگار
هەستیاردا دەژین ،واڵتێك وا خەریكە سووتماك دەكرێت ،كەچی نە
خەڵكەكەی خۆی و نە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەنگیان لێوە نایەت ،چ
شەرمەزاریەكە بۆ كۆمەڵگای نێودەوڵەتی سوپایەكی دڕندەی وەكو
توركیایان بەرداوەتە خاكی كوردستان ،تەنیا بۆئەوەی بەرژەوەندیە
ئابووری و ستراتیژیەكانی خۆیان بەدیبێنن ،ئەوا گریمان توركیا لەرووی
سەربازیشەوە هەرێمی داگیر كرد ،چ گەرەنتیەك هەیە بۆئەوەی هەرێمی
لێ بە باڵكان و نەكرێت و سەری نەخوات ،ئەو حزبانەی ئێستا بوونەتە
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پەیژەیەك بۆ داگیركردنی كوردستان ،دەبێت دڵنیابن دوای داگیركردنی
سەربازی هەڵوێستیان بەو شێوەیە نابێت و ناتوانن چیتر وەك هێزێكی
نیشتمانی خۆیان نیشانی خەڵكی كوردستان بدەن بەردەوام بن
لەفریودانی كۆمەلگای كوردی ،بەڵكو بەچاوی موستەشارو جاشەكانەوە
سەیردەكرێن و نەوەی نەوێ قۆناغێكی تر لە خەباتی رزگاری
دەستپێدەكاتەوەو ئەوانیش دەكەونە زبڵدانی مێژوو.
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ئەوانەی مامۆستام بوون و ئەوانەی هەرگیز نەیانتوانی ببنە
مامۆستام
2021\5\11
مامۆستا بە تەنیا ئەو كەسە نیە ،كەوا لە شوێنیك لەشوینەكان و
رۆژێك لە رۆژەكان دەرسیان پێگوتویت ،بەڵكو مامۆستا ئەو كەسەیە ،كە
شتێكی لێوە فیر بوویت و كاریگەریەكی ئەرینی لەسەر ژیانت كردووە،
زۆرن ئەوانەی لە هەرێمی كوردستان نازناوی دكتۆرو پڕۆفیسۆرو
لەكۆتایدا مامۆستایان هەڵگرتووە ،بەاڵم زۆر كەمن ئەوانەی بەكردەیی
مامۆستان و كۆمەلگا شتیان لێوە فێر دەبێت و كاریگەریان هەیەو دەبێت.
جێگای داخە وەك چۆن لە هەرێمی كوردستان حزب هەموو كایەو
بەهاكانی كۆمەڵگای چرووك و بێبەها كردووە ،بڕوانامەی دكتۆری و
تەنانەت ئێستا وا خەریكە پلەی زانستیش چرووك بێبەها دەكات ،بۆیە
كایە ئەكادیمی و پەروەردەییەكان لە ئێستادا رێك رۆڵی پێچەوانەی
خۆیان دەگێڕن و كۆمەڵگا زیاتر بەرەو نەزانین و گەمژەیی دەبەن،
لەجیاتی ئەوەی هەوڵبدەن حزبەكان و كۆمەڵگایەكانیان بگۆڕن ،رێك
كەلتووری بەناو حزبە دواكەوتوو و نا نیشتمانیەكانیان هینانەوە ناو
زانكۆكان بوارە مەعریفیەكانی تر .جێگای داخە ئەمڕۆ زانكۆ قوتابخانەو
كایە مەعریفیەكانی بەڕێیوە دەبەن ،نەك نوینەرایەتی هزری داهێنانەكان
ناكەن ،بەڵكو ئەوانە بوونەتە بارێكی زۆر گران بەسەر كۆمەلگاو
لەقۆناغێكی دواكەوتووییەوە بۆ دۆزەخێكی تری دوا كەوتوویی دەبات.
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ئەوانەش ،كە بەركردەیی دەتوانن بەرپرسیاریەتی ئەو قۆناغە هەلگرن و
لە ئاستی پیشەو كارەكانی خۆیاندان ،نەك هەر دوورخراونەتەوە ،بەلكو
لەالیەن ئەو نەخویندەوارەی ئەو حزبانەی ئەو نەخویندەوارانەشی
پێگەیاندووە ،كێشەیان بۆ دروست دەكرێت پشنگوێ خراون!.
كێشەی گەورە لەنێو ئەو كایەنەدا لەكوردستان بە تەنیا الیەنە
مەعریفی و زانستیەكە نیە ،بەڵكو بەهاو ئەتیكای ئەكادیمی و پەروەردەییە،
لەناوچەو كۆمیتەو لق و مەڵبەندەكان ،سەدان نەخوێندەواریان خستۆتە
ناو زانكۆكان و جلی دكتۆرو پڕۆفیسۆرو مامۆستایان لەبەر كردووە ،ئەو
كادیرە نەخوێندەوارو هەلپەرستانە وەكو ناوچەو كۆمیتە لەناو زانكۆكان
و كایە پەروەردەییەكانی تر رەفتار دەكەن و ژیگەی مەعریفەو
نەخویندەواری و جەهالەتی حزبەكانیان لێ تێكەڵ بووە ،بەشێوەیەك
سەریان لێشێواوە ،بەڕاستی خۆیان وەك دكتۆرو پڕۆفیسۆرو زانا
دەبینن ،لەكاتێكدا ئەوانە جگە لەهەڵگری كەلتوورێكی سەقەتی بەناو
حزبایەتی لەكوردستان نین ،هیچ پەیامێكی نە زانستی نە ئاكاری زانستی
و نە ئاداب و ئەتیكای زانستیان هەلنەگرتووە ،پیرۆزیەكان و ئمانەتەكانی
ناو زانكۆكانیانیان بێبەها كرد ،وەك بابەتێكی بازرگانی مامەڵە لەگەڵ
دەرس و نمرەو تافیكردنەوەو لیژنەی بەناو زانستی و تاقیكردەوەكان
دەكەن ،ئەو دێوە زمانەی سەر ملی زانست هەموو شتە ناشرینیەكانی
ناو حزبەكانیان هیناوەتە ناو زانكۆكان و بە ئادابێك بارگاری كراون ،كە
جووتیارو نەخویندەوارێكی رەسەنی ئەو كوردستانە ،ئاكارو بەهاكان و
ئاستی هوشیاری و زانستی و هەستكردن بە بەرپرسیاریەتی نیشتمانی
زۆر لەوانە بەرزترە!.
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هەر كاتێك لە حزبەكانیان تڕۆ دەكرێن ،دەبنە رەخنەگرو دڵسۆزی
خەڵك ،هەركاتێك حزبەكانیان ئاوڕیان لێدەداتەوە وەكو كۆیلەیەك
دەكەونە گیانی ئازادیەكان و ترسنۆكانە پێ لە هەموو تەختەیەكی چرووك
دەنێن .نمونەی لەو بابەتەم زۆر دیوە ،زۆرجاران دێنە الم و رەخنە دەگرن
و وەك ئۆپۆزسیۆنێك و دڵسۆزێك و بەرگریكارێكی سەرسەختی خەڵك
خۆیان نیشان دەدەن ،دوای ئەوە هەر خۆیان ،كە دەكەونە رێز
نەخوێندەوارەكانی ئاوكووفی خۆیان ،لەپێش ئەوان بوێری ئەوەیان نابێت
ساڵوێك بكەن .ئەوانەی ،كە هۆكاری گەندەڵێن و ئاستی ئەكادیمی و
پەروەردەیان لە هەرێمی كوردستان بەمڕۆ گەیاند ،هەر ئەوانە لە هۆبەو
پۆلەكاندا گلەیی دەكەن و رەخنە لەدۆخی زانستی هەرێمی كوردستان
دەگرن!.
جێگای داخە ئەوانەی ،كە لەمیسرو توركیا و قوبرس و لوبنان و
ئێران ،لە هەولێرو سلێمانی و دهۆك و هەموو زانكۆكانی تری هەرێم،
لەكاودانێكی پڕ تەمومژو گوماناویەوە گوایە خوێندوویانەو وەك زۆر
كەس لەوانە راشكاوانە دانی پیا دەنێن ،بڕوانامەیان بەپارە كڕیوە ،لەگەڵ
رێزم

بۆ ژمارەیەكی كەمی مرۆڤە زانستخوازو دڵسۆزەكانی ئەم

كۆمەڵگایە ،ئێستا دەستیان بەسەر زانكۆو بوارە ئەكادیمیەكان داگرتووە،
ئێستا واخەریكە هەمووش دەبنە پرۆفیسۆری یاریدەدەرو پرۆفیسۆرو
خاوەن نازناوی گەورە گەورە ،كە لەبنەڕەتدا ئەو نازناوانە هیچ
پەیوەندیەكی بەوانەوە نیەو لێیان بێبەریەو خودی نازناوەكە لەناخی
خۆیدا شەرمەزاریەكی گەورەی بە تەوێلی ئەوانەوە لكاندووە .وەك
قوتابیەكی خۆم ،كە لەمیسر دەیخوێند بۆی باسكردم ،كە چۆن دكتۆرێك
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داوای لێكردووە ئەكادیمیەكی لەمیسر بۆ بدۆزێتەوە بۆئەوەی سێ
توێژینەوەی بۆ بنووسێت و لە گۆڤارێكی ئەكادیمی پلەبەرز بۆی باڵو
بكاتەوەو چەندی تێبچێت گرنگ نیە! .یەكی تر هاتە الم دوای ئەوەی
بەشان و باڵمی هەڵداو هەزار رەخنەو گلەیی لەزانكۆو ئەتیكاو ئاستی
مەعریفی زانكۆ گرت ،هەر خۆی لەپێش خەڵك لێم رادەكات و وانیشان
دەدات ،كە نامناسێت ،نەوەك بەهۆی منەوە بەر غەزەبی حزبەكەی
بكەوێت و بەرژەوەندیەكانی بكەوێتە مەترسیەوە ،ئای زانكۆكان چۆن پڕ
بوون لەو مرۆڤە چرووك و بوودەاڵنەو هەموو بەهایەكی ئەو
كۆمەڵگایەیان بن پێ خستووە ،ئەی چەند زۆرن ئەوانەی بەسەقەتی
پەروەردەكراون و وەكو رەفیق حزبیەكانی سەردەمی بەعس ،زۆر
چرووكتریش لەناو زانكۆكان رەفتار دەكەن و وا دەزانن لە كۆمیتەیەك
یاخود ناوچەو لقێكی حزبیدا كاردەكەن .ئای زۆرن ئەوانەی لە تەمەنی
خوێندنمدا دەرسیان پێگوتووم و مامۆستام نین ،ئەی چەند زۆرن ئەوانەی
نە پڕۆفیسۆرن و نەدكتۆرن و نەمامۆستان و نە خوێندەواریان هەیە  ،كە
من زۆر شتیان لێوە فێر بووم و بە مامۆستای راستەقینەی خۆمیان
دەزانم.
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كوردو جولەكەو ئیسالمییەكان
كۆمەڵێك پرسیاری كۆمۆتراتژیدی ئامێز!

2021\5\15
توركیا هێرشێكی گەورەی بۆ سەر هەرێمی كوردستان
دەستپێكردووە ،بەئاگرو ئاسن گوندو چیاو دۆڵەكانی كوردستان
بۆردومان دەكات ،تەنانەت وەك سەرچاوەكانی پارتی كرێكارانی
كوردستان ئاماژەی بۆ دەكەن ،چەكی قەدەغەكراوی نێودەوڵەتی
لەنێویشیاندا چەكی كیمیایی بەكاردەهێنێت ،كەچی زۆرینەی كۆمەڵگای
كوردی وەك ئەوەی نەبای دیبێت نە باران!.
ئەوەی جێگای سەر سوڕمانیە حكومەتی هەرێم ،كە خۆی
بەخاوەنی ئەو هەرێمە دەزانێت ،نەك بێدەنگە ،بگرە بەراشكاوانەو
راستەوخۆ پارتی كرێكارانی كوردستان تۆمەتبار دەكات و ئەمەش واتای
ئەوەیە بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ لەرووی راگەیاندن و بەشێوەیەكی
راستەوخۆش لەرووی هەواڵگری و پڕۆسەی سەربازیەوە هاریكاری
توركیا دەكات ،كۆمۆتراژیدیاكە لەوە دایە پەكەكەش تۆمەتبار دەكات ،كە
كێشە بۆ هەرێم دەنێتەوە!؟ ئەگەر دەڵێن ئەوە بە تەنیا پارتیە هاریكاری
توركیا دەكات ،ئەمە چەواشەكردنێكی میدیاییە ،لەبەرئەوەی یەكێتی و
گۆڕانیش هاوبەشن لەو حكومەتەو بەچاك و بەخراپ لەم هەڵوێستە
بەشدارن .لەمەش سەیرتر بەرپرسەكانی حكومەتی هەرێم فرمێسك بۆ
منداڵە فەلەستینیەكان دەڕێژن و لەكاتێكدا خۆیان شان بەشانی توركیا
منداڵی كورد تیرۆرو بێباوك دەكەن و لە كونجی زیندانەكانیان دەئاخنن
و باكیان نەك بەفرمێسك بەڵكو بەخوێنی مندااڵنی كوردیش نیە!.
بەراستی سەیرە واڵتەكەت داگیر بكرێت ،كەچی شین و واوەیال
بۆ خەڵكی تر بگێڕیت .لە دەسەاڵتی كوردی دووڕووتر بەناو
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ئیسالمیەكانی كوردستانن ،كە خۆیان بە بانگخوازو چاكەخوازو ....هتد
نیشانی خەڵك دەدەن و فرمێسك بۆ ئیسالم دەڕێژن ،لەكاتێكدا خۆیان
لەهەموو كەسێك زیاتر ئاینی ئیسالمیان چرووك بێبەها كردووەو
بەگوێرەی بەرژەوەندیەكانی خۆیان بەكاری دەهێنن ،ئەوانیش ،كە لەسەر
مینبەرو بڵندگۆكان ،لەسەر بچووكترین كێشەی ناو كۆمەڵگا قسە دەكەن
و جنێو بەدارو بەرد دەدەن ،بەرامبەر هێرشی توركیا بوونە بەتەڵەی
تەقیوو راشكاوانە دەستخۆشی لە ئەردۆگان دەكەن و بەسوارچاكی
رزگاركردنی فەلەستینی لەقەڵەم دەدەن! .توركیا پێنج شاری باكووری
كوردستانی وێران كرد ،لەبەرچاوی میدیاكان زرێپۆشەكانی توركیا
ئافرەت و منداڵی كورد دەشێلێت ،كەچی ئەو بەناو مرۆڤ دۆستە ئیسالمی
و عەلمانی و رۆشنبیرو جاهیل و خوێندەوارو نەخوێندەوار نقەیان لێوە
نایەت!.
ئەمە بەشێوەیەك لەشێوەكان دووپاتكردنەوەی ئەو هەلوێستە
پڕشەرمەزاریەی دەولەتە ئیسالمیەكانە بەرامبەر كوردو داننانە بەو دەنگە
ناسازو پر جەهالەتەی ئیسالمیە عەرەبەكان ،كە كورد بەخێوو جنۆكەو
كافر لە قەڵەم دەدەن ،ئەی ئەگەر ئیسالمیەكانی كوردستانیش كوردیان
ال موسڵمان بێت ،بەالیەنی كەم دەبوایە تنۆكە فرمێسێكیشیان بۆ
میللەتەكەی خۆیان بڕشتبوایە ،ئەوان ناڵێن كەسە نزیكەكان زیاتر شایەنی
چاكە لەگەڵ كردنن! .ئەی بۆ دوورو نزیك بەرامبەر ئەو هەموو تاوانەی
ئەردۆگان بەرامبەر میللەتەكەیان دەكات نیوە قسەیەكی خێریش بۆ
گەلەكەیان ناكەن!؟ .ئەوان لەكاتیكدا لەسەر مینبەرەكان فرمێسك بۆ
سەربازە كوژراوەكانی توركیا دەڕێژن ،كە دەستدرێژیكارن و پەالماری
خەڵكی بێوەی و موسڵمانیان داوەو ژن و منداڵ و خاك و واڵتی گەلێكی
موسڵمانیان هەتك كردووەو بەگوێرەی خودی ئاینی ئیسالم شوێنیان
ناوەڕاستی دۆزەخە ،بۆ دەنگێكی كزیشیان لێوە نایەت!؟ بۆ نووزە
الواندنەوەیكیش بۆ ئەو كچە گەنج و قارەمانانە ناگێڕن ،كە بەرگری
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لەناموس و مافی گەلەكەی خۆیان دەكەن و ئەو سەربازانەی ئەوان بۆیان
دەگرین ،لەبەرزەقەی چاوی میدیاكان دەستدرێژیان دەكەنە سەرو بە
ناڕەوا خوینیان دەڕێژن و تیرۆریان دەكەن!
ئایا ئاستی نەخوێندەواری و جەهالەتی گەیشتۆتە ئەو رادەیە
نەزانن گەلی فەلەستینی وەكو گەلی كورد كراوەتە قوربانی دەست هێزە
ئیسالمیەكان و دەسەاڵتدارە گەندەڵەكان ،ئایا نازانن ئەوە ئەو هێزە
ئیسالمی و دەسەاڵتە گەندەلەكانی عەرەب و توركە بازرگانی بەو شەڕو
خوێن رشتنە دەكەن و لەسەر حیسابی خوێنی مندالە فەلەستینیەكان
كۆشكی بەرزو تەالری گەورە لە واڵتە كافرەكان بۆ مندالەكانیان دەكڕن
و بونیات دەنێن و خەڵكی سادەی موسڵمانی پێ فریو دەدەن! .ئایا ئەوە
ئەو دەسەاڵتدارە ئیسالمیە گەندەالنە نین ،كە یاری بە چارەنوسی مندالە
فەلەستینی و جولەكەكان دەكەن و یارمەتی گەشەسەندن و بەهێزبوونی
جووالنەوەی زایۆنیزم دەدەن!؟ ئایا نازانن ئەگەر كێشەی فەلەستین و
ئیسرائیل چارەسەر بكرێت ،ئەوان لەسەر مینبەرەكان چۆن بشیڕێنن و
دەسەاڵتدارەكان پاساو بەچی بۆ رژێمە ناڕەواو گەندەڵگارەكانیان
بێینەوە!؟
كامە دەسەاڵتداری عەرەبی هەیە لەژێرەوە ،دیارە لە ئێستادا
بەئاشكراتر ،پەیوەندی لەگەڵ ئیسرائیل نەبێت و لەسەرەوەش جنێوی
پێنەدات! .ئایا نازانن ئەردۆگانی رزگاركەری قودس گەورەترین بازرگانی
لەگەڵ ئیسرائیل هەیە و هاوپەیمانی توركی – ئیسرائیلی یەكێكە لە
هاوپەیمانیە بەهیزەكانی ناوچەكە!؟ ئایا ئەمە هەمان ئەو فرمێسكە
تیمساحیە نیە ،كە بۆ سوڵتان عەبدولحەمیدتان دەڕشت ،كە لەسەرەوە
دژی جولەكە دەوەستاو لەژێرەوەش دەیان ئاكنجی و ناوچەی دەفرۆشتە
جولەكەكان!؟ ،ئایا ئەو دۆكیومێنتانەتان نەخویندۆتەوە ،كە سوڵتان
عەبدولحەمید زەویەكانی فەلەستینی چۆن دەفرۆشتە جولەكەكان!؟ ،ئایا
ئەمە واتای ئەوە نیە ،كە سوڵتان عەبدولحەمید خۆی دامەزرێنەری
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راستەقینەو دانەری بەردی بناغەی ئیسرائیلە نەك بەریتانیەكان و بەڵێنی
بەڵفۆر وەك خەڵكی پێ فریو دەدەن!؟
دیارە لەمەدا مەیەستم پاكانە كردن نیە بۆ ئینگلیزەكان ،كە
هۆكاری سەرەكی ماڵوێرانی زۆربەی گەالنی رۆژهەاڵت و بەرپرسی
یەكەمی دابەشكردنی كوردستانن لەدوای جەنگی یەكەمی جیهانی ،بەڵكو
دەمەوێت تەنیا چەند راستەقینەیەكی تاڵی مێژوویی روونبكەمەوە .ئەگەر
تۆ نەتوانیت رێزی میللەتەكەی خۆت بگریت ،پیت وایە خەڵكی تر،
هەرچەندە كۆیالیەتیشیان بۆ بكەیت ریزی تۆ بگرن!؟ لەمێژوودا هیچ
كۆیلەیەكت دیوە لەالیەن خاوەنەیەكەوە ریزی لیگیرابێت!؟ هیچ
داگیركەرێكت دیوە رێزی ئەو كەسانەی گرتبێت ،كە پەلكێشیان كردووە
بۆئەوەی واڵتەكەیان داگیر بكات!؟ چۆن چاوەڕوان دەكەی میللەتانی تر
رێزی تۆ بگرن ،لەكاتێكدا تۆ درۆ لەگەڵ خۆت و ئاین و بیروباوەڕەكەت
دەكەیت!؟ بەراستی بە هەموو ئاوەزی خۆتان پێتان وایە ئەردۆگان وەك
برا موسڵمانێك سەیرتان دەكات ،یاخود وەك جاش و خۆفرۆشێك؟! ئایا
لەخۆتان نەپرسیوە ،ئەردۆگان لەكاتێكدا خۆی بە زیندووكەرەوەی
ئیپمراتۆریای عوسمانی دەناسێنێت و كار بۆ ئەوەش دەكات خۆی وەك
یەكەم ئیمپراتۆری عوسمانیە نوێیەكان بچەسپێنێت ،بۆچی هاوپەیمانی
سەرەكی توركە عەلمانی ناسیونالیستە توندڕەوەكانە ( .!)MHPئایا
لەكاتێكدا ،كەمالیستەكان بەماسۆنیەت تۆمەتبار دەكەن ،هیچ بۆنی
ماسۆنی بوونێك لە ئەردۆگان ناكەن ،ئایە خۆتان وەك بەرهەمی
فریودانێكی مێژوویی نابیننەوە!؟.
كاتێك سوپای عوسمانیە نوێیەكان بە یارمەتی ئیسرائیل و
ئەمریكاو ناتۆ و روسیا ،عەفرینی داگیر كرد ،زیاتر لە  95هەزار مزگەوتی
توركیا سورەتی فەتحیان خوێندو دوعایان بۆ ئەو داگیركاریە كرد ،ئایا
كوردەكانی عەفرین كافر بوون!؟ .چەند مەالو بانگخوازو زانا
نەخوێندەوارەكان یەك قسەی خێریان بۆ عەفرین كردو ئەوانیش لە
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مزگەوتەكان دژی ئەو زوڵم و داگیركاریەی توركیا بوونەوەو دوعایان
بۆ سەركەوتنی میللەتەكەیان كرد بەرامبەر ئەو زوڵم و دەستدرێژیە!؟.
بەراستی جێگای شەرمەزاریە كۆمەڵگای كوردیتان گەیاندە ئەو رۆژە،
ئاینی ئیسالم و نەتەوەو خواو پێغەمبەر لەئێوە بێبەریەو واز لە فریودانی
ئیسالم و خەڵكی سادەی كوردستان بێنن ،كورد لەمێژە گوتویەتی سەد
ساڵ بكەی بێگانە پەرستی دوایی چارەنووسەكەت دیارو روون و
ئاشكرایە.
دڵنیا بن من الریم لەوە نیە فرمێسك بۆ فەلەستین دەڕێژن،
لەبەرئەوەی منیش نەك بە تەنیا بۆ فەلەستین بەڵكو فرمێسك بۆ هەموو
مرۆڤێكی زولم لێكراو دەڕێژم لەسەر ئەو گۆی زەویەو جیاوازی لەنێوان
رەگەزو ئاین و نەتەوەو رەنگی پێست ناكەم ،بەاڵم چ واتایەكی هەیە بۆ
خەڵكی تر فرمێسك بڕێژی و بۆ نەتەوەكەی خۆت بێدەنگ بیت!؟ ئایا
كوردیش مرۆڤ نیە ،چ درۆیەكی گەورەیە خەڵكی ترت پێ مرۆڤ بێت و
نەتەوەو كۆمەڵگاكەی خۆت پێ مرۆڤ نەبێت! .جێگای داخە ئێوە خۆتان
وەك رەخنەگرو چاكسازیخوازو فریشتە نیشان دەدەن ،لەكاتێكدا زۆر
لەو دەسەاڵتە گەندەڵترن ،كە رەخنەیان لێدەگرن! .هیوادارم بگەڕینەوە
سەر راستەقینەی ئاینی ئیسالم و چیتر خەڵك فریو نەدەن و كەمیك
رێزی هەست و سۆزی میللەتەكەی خۆتان بگرن.
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پێویستە خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردستان لە بیر نەكرێن
2021\5\19
خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردستان لە دۆخێكی ئابووری و سیاسی
خراپدا دەژین ،هەرچەندە دۆخی هەرێمیش وەكو پێویست لەبار نیە ،بەاڵم
هەرگیز لەگەڵ رۆژهەاڵت بەراورد ناكرێت ،بۆیە پێویستە دەستڕۆیشتوو
و سەرمایەدارەكانی هەرێم باروبووی كوردانی رۆژهەاڵت بكەن و
یارمەتیان بدەن ،بە تایبەتیش ئەوانەی هاتوونەتە هەرێم و لێرە كار
دەكەن ،ئەگەر هەر نەبێت كاریان بۆ بدۆزنەوەو لە كۆمپانیاو كارگەكانی
خۆیان دایانمەزرێنن .ناكرێت هەموو دەستەوەستان دانیشین و گەنجانی
رۆژهەالت ئاگر لە جەستەی خۆیان بەر بدەن ،ئەمە سپڵەیی و نمەك
حەرامیە ،هەموومان لە یادمانە ،كە دوای كۆڕەكە خەڵكی رۆژهەاڵتی
كوردستان بە چ گیانێكی نەتەوەییەوە بە پیر باشوور هاتن و لە تاركتترین
چركە ساتەكاندا نەیانهێشت بكەون ،بەالیەنی كەم پێویستە ئەو چاكەیەیان
بدرێتەوە ،هەرچەندە ئەمە ناكەوێتە دوو توێی چاكەو پیاوەتی و بەڵكو
ئەركێكی نیشتمانی و نەتەوەیی و مرۆڤایەتیە ،داوا لەرێكخراوەكانی
كۆمەڵگەی مەدەنی دەكەم هەموو بەیەكەوە دەستەیەكی دەستپاك
كۆبكەنەوەو ئەو ئەركە بەجێبەجێبگەیەنن ،ئێمەش الی خۆمان لە هەموو
رووێكەوە پاڵپشتیان دەكەن ،كاتی ئەوە نیە فرمێسك بڕێژین و شین و
شەپۆڕ بۆ گەنجەكانیان بكەین ،بەڵكو كاتی ئەوەیە بەكردەیی قۆڵی
لێهەڵماڵین و لە چركەساتێكی پڕ نائومێدیدا ئومێد بەبەر خەڵكی رۆژهەاڵت
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بكەینەوەو هەڵوێستێكی مێژوویی تۆمار بكەین ،كە ئەمەش سەرباری
پڕكردنەوەی بەشێكی كەمی پێویستیەكان ،گیانی یەكگرتن و یەكڕێزی
نێوان كوردان بەهێزتر دەكات و سەرەتایەك دەبێت بۆ هەنگاوی راست
و تەندروست ،با ئێمە وەكو كۆمەڵگەی باشوور بەو كارە هەڵسین و چیتر
چاومان لە بازرگانە سیاسیەكانی كوردستان نەبێت ،دڵنیام خەڵكی
كوردستان لە باشوور بە دەم ئەو دەستپێخەریەوە دێت و سەرمایەدارو
خوا پێداوی وامان هەیە لە ئاستی بەر پرسیاریەتی خۆیاندا بن.
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پەیوەستە جیۆپۆلەتیكیەكانی ئەفغانستان و كوردستان و
رەنگدانەوەی لەسەر سیاسەتی ناوچەكە
() 1
2021\7\15
ئەفغانستان سەرەتا خاڵی ئەو نیوكەوانەیە ،كەوا درێژ دەبێتەوە
تا ئێراق و لەرێگای كوردستانەوە سنوورەكانی باشووری روسیا
ئابڵووقە دەدات ،كاتێك ئەمریكا وناتۆ لەساڵی  2002ئەفغاستانیان
داگیركرد ،هەر ساڵیك دوای ئەوە ئێراقیشیان داگیر كرد ،بەم چەشنە
دروستكردنی نیوكەوانەكەیان تەواو كرد ،هاوكات ئەفغانستان بۆ روسیا
ئەو دەروازەیەیە دەیگەنێتە ئۆقیانووسی هیندی ،كاتێك لە حەفتاكانی
سەدەی بیستەمدا ،دوای ئەوەی كۆمەڵێك رژێمی الیەنگیری رۆژئاوا هاتنە
سەر دەسەاڵت ،یەكێتی سۆڤیەت بۆ كردنەوەی ئەو دەروازەیە
سەرەڕۆییەكی جیۆپۆلەتیكی ئەنجامداو پەالماری ئەو واڵتەی دا ،كە ئەمە
قوڕ ولیتەیەكی سەخت بوو بۆ سۆڤیەت ئامادە كرابوو نەیتوانی لێی
دەربچێت تا ئەو كاتەی هەڵوەشایەوە.
دوای داگیركردنی ئەفغانستان لەالیەن ئەمریكا وناتۆوە ،روسیا
شیلگیرانەتر كەوتە كار بۆ كردنەوەی ئەو دەروازەیە ،تەنانەت وەك
سەرۆكی روسیا راشكاوانە رایگەیاند ،بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەو
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هەڕەشانە ئامادەیە چەكی ئەتۆمیش بەكاربێنێت ،دوای ئەو هەنگاوە
ملمالنێكانی روسیا و رۆژئاوا لەهەموو سنوورە جیۆپۆلەتیكیەكانی روسیا
قووڵترو چرتر بووەوە ،هەر لەناوچەی باڵكانەوە تا دەگاتە ئەوروپای
رۆژهەاڵت ودواتریش ئۆكرانیا ،دوای ئۆكرانیاش ملمالنێیەكە لەسالی
 2015پەڕیەوە سوریا.
ئەم هەڵوێستە توندەی روسیا رادەیەكی بۆ هەژموونی ئەمریكا
دانا ،لەساڵی ( )2017بەشێوەیەكی كردەیی شەڕێكی تری سارد لەنێوان
ئەو دوو بەرەیەدا داگیرسایەوە ،كە بووە هۆی پاشەكشەی سیستەمی
تاكجەمسەری ئەمریكا ،بەشێوەیەك لەئێستا هەنگاوی پاشەكشەی
جیۆپۆلەتیكی ئەمریكا وناتۆ بەكردەیی دەستیپێكردووە ،بۆ نمونە دوای
نزیكەی بیست ساڵی لەداگیركردنی ئەفغانستان ئەو واڵتەی دایەوە دەست
بزووتنەوەی تاڵیبان ،كە بە بزووتنەوەیەكی تیرۆریستی ناساندبوو!
ئەمركیا بەم هەنگاوە دەوێت دۆخەكە بگەڕێنێتەوە بۆ هەشتاكانی
سەدەی بیستەم ولەجیاتی ئەوەی ئەو هەموو توانایەی خۆی لەو ناوچەیە
بە هەدەر بدات ،دەخوازێت لەرێگای وەكیلەكانیەوە (تاڵیبان) هەمان كێشە
بۆ روسیا دروست بكاتەوە ،بەتایبەتیش ئەگەر ئەوەمان زانی ئەفغانستان
هاوسنوورە لەگەڵ كۆمەڵێك دەوڵەتی ئیسالمی لە ئاسیای ناوەڕاست ،كە
زۆرینەی موسڵمانن وروسیا وەك خاڵی بێهێزی خۆی لەو ناوچەیە
سەیریان دەكات!
لەسەر ئەو بنەمایە ،ئەگەر كۆی كەوانە جیۆپۆلەتیكیەكەی نێوان
ئەفغانستان وكوردستان وەربگرین ،ئەوە دەبێت لەماوەیەكی كەمی
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داهاتوودا ،كە رەنگ بێت زۆر لەساڵێك تێپەڕ نەكات ئێراق و كوردستانیش
جێبهێڵێت.
ئەمریكا ئەو ناوچەیە بۆ كێ جێدەهێڵێت؟ ئەگەر لەسەر بنەمای هەمان
هەنگاوی ئەفغانستانەوە خویندنەوە بۆ دۆخی ئێراق بكەین ،یەكێك لە
ئەگەرەكان زیندووكردنەوەی داعش و هێنانە سەر دەسەالتی هێزیكی
سووننەی توندڕە و دەبێت ،بۆئەوەی بەرەوڕووی ئێرانی بكاتەوە .ئەم
هەنگاوە لەگەڵ بەرژوەندیەكانی توركیاش یەكدەگرێتەوە ،لەبەرئەوەی تا
ئێستاش رێكخراوی داعش وەك هێزی سەربازی عوسمانیە نوێیەكان
سەیر دەكرێت! كەواتە باكووری ئێراق بۆ توركیا جێبهێڵرێت
وناوەڕاستیش بۆ سوونە بۆ ئەوەی رووبەڕووی هەژموونی ئێران
ببێتەوە لەناوچەكە ،هێندەی پەیوەندی بەباكوورەوە هەیە ،توركیا لەرووی
سەربازیەوە داگیركردنی ئەو ناوچانەی تەواو كردووەو لەسەر
سنوورەكانەوە تا دەگاتە ناوچەی زینی وەرتێ ،كەناوچەی ناوبڕە لەنێوان
قەڵەمڕەوی ئێران وتوركیا ،قەاڵی لە لوتكە شاخە بەرزو ستراتیژیەكان
دروست كردووەو خەریكە بۆ دەڤەری سەوزیش دەپەڕێتەوە ،ئەو
ملمالنێیەی ئێستا لەناو یەكێتی نیشتمانی روودەدات بەشێوەیەك لە
شێوەكان دەرهاویشتەی ئەو گۆڕانكاریانەیە...

() 2
2021\7\23
دۆخەكە بەرەو كوێ دەچێت؟
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وەك ئاماژەی پێكرا ،یەكێك لە ئامانجەكانی كشانەوەی ئەمریكا لە
ئەفغانستان دروستكردنی كێشەیە لە ئاسیای ناوەڕاست ،واتە لە
ئایندەیەكی نزیكدا ئاڵۆزی وشەڕو شۆڕ دەكەوێتە واڵتە ئیسالمیەكانی
ئەو ناوچەیە ،كە ئەمەش لەالیەك فشار دەبێت بۆ سەر روسیا ،لەالیەكی
تر دەبێتە هۆی بەهێزكردنی ئیگۆرە موسڵمانەكان لەچین! بە واتایەكی تر
ئەو فشارەی ئەمریكا تەنیا روسیا ناگرێتەوە ،كە ئەمەش چین وروسیا
زیاتر لەیەكتر نزیك دەكاتەوە ،وەك وەزیری دەرەوەی روسیا (سێرگی
الڤرۆڤ) گوتی پەیوەندیەكانی روسیاو چین گەیشتۆتە ئاستێك ،كە پێشتر
وێنەی نەبووە ،ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت هەڕەشەی ئەمریكا چین وروسیا
زیاتر بەیەكەوە كۆدەكاتەوە ،كە ئەمە كۆسپی گەورە بۆ ستراتیژی
ئەمریكا لەو ناوچەیە دروست دەكات .هەرچەندە ئەمریكا لەسەر ئەو
تەوەرە كار دەكات ،كە ئەو ناوچەیە ناوچەی رووبەڕووبوونەوەی
هەژموونی روسیا وچینە دەیەوێت بەرژەوەندیەكانی ئەو دوو واڵتە لەو
ناوچەیە رووبەڕووی یەكتر بكاتەوە وكێشەیان بخاتە نێوانەوە ،بەاڵم
ئەگەر بۆ ماوەیەكیش بێت ،لەپێناو وەستانەوە بەرووی مەترسیەكانی
ئەمریكا ،ئەو دوو واڵتە بەشێوەیەك لەشێوەكان بەرژەوەندیەكانی خۆیان
لەو ناوچەیە رێكدەخەن بەر لە دروستبوونی گرژی دەگرن!.
ستراتیژی ئەمریكا لەكشانەوەی لە ئەفغانستان بە هەر مەبەستێك
بێت ،ناتوانێت ئەوە بشارێتەوە ،كە ئەمریكا لەرووی هێزەوە گەڕانەوە
دواوەیەكی گەورەی بەخۆیەوە بینیوەو سیستەمی تاكجەمسەری
ئەمریكی ئەگەر بەكۆتاش نەهاتبێت لە قۆناغەكانی كۆتایی نزیك بۆتەوە.
بۆیە ملمالنێیەكان لە هەردوو دیوی كەوانەی ئەفغانستان و كوردستان
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چڕ دەبێتەوە ،كە دەكاتە ئاسیای ناوەڕاست و قەوقازو رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ،واتە كێشەكان لە قیزگزستانەوە ،كە هاوسنوورە لەگەڵ چین
وئەفغانستان درێژدەبیتەوە بۆ ئۆزبەگستان و توركمانستان ناوچەی
حەوزی قەزوین و ئازەربایجان وگورجستان تا دەگاتە سەر دەریای
رەش ،بەمەش ئەمریكا دەیەوێت فشارەكانی لەسەر تاكە دەروازەی
دەریایی روسیا لەسەر دەریای رەش لە نیمچە دورگەی كریم زیاتر بكات،
هەرچی لە دیوی خوارەوەیە ،واتە باشووری نیوكەوانەكە ،ئەوە لە
ئەفغانستانەوە درێژ دەبێتەوە بۆ ئێران و دواتر بۆ توركیا .بەم چەشنە
كوردستان لە رووی جیۆپۆلەتیكیەوە دەكەوێتە چەقی ئەو ملمالنێیە
جیهانیە ،كە لەدواجاردا بەشێكی زۆر لەو ملمالنێیانە لەسەر خاكی
كوردستان یەكالیی دەكرێتەوە!.
ئەوەی ئێستا لە باشووری كوردستان دەگوزەرێت زەمینە
خۆشكردنە بۆ كردنەوەی گۆڕەپانێكی نوێی شەڕ لە كوردستان ،كە
ئامانجی ئەو پڕۆسەیە لەالیەك پڕۆسەیەكی داگیركاری نوێ وراستەوخۆ
دەبێت لەالیەن هەردوو دەوڵەتی توركیا ئێران ،لەالیەكی تر
دەستپێكردنەوەی گەڕێكی تر دەبێت لەشەڕیكی ناوخۆ ،بەاڵم ئەمجارەیان
چوارچێوەی ئەو شەڕە باشووری كوردستان تێدەپەڕێنیت و رۆژئاوای
كوردستانیش دەگرێتەوە!.
لیدوانێكی (ئاڵدار خەلیل) بەرپرسیكی رۆژئاوای كوردستان بە
توندی پاڵپشتی ئەو خویندنەوەیەمان دەكات ،كاتێك گوتی ئەگەر پارتی
دیموكراتی كوردستان لەپاڵ توركیا بچێتە ناو شەڕ دژی پارتی كرێكارانی
كوردستان ،ئەوا ئەوانیش لە رۆژئاوای كوردستان بێدەنگ نابن
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ودەستەوەستان نامێننەوە ،بۆ هەموو كەسێكیش روونە ،كە پارتی ئێستا
بەتەواوی لەالیەن توركیا بە بارمتە گیراوەو ئیرادەی سیاسی خۆی لە
دەستداوە ،بۆیە چوون یاخود نەچوونی بۆ ناو هەر شەڕێك دژی پارتی
كرێكارانی كوردستان بەهیچ شێوەیەك لە دەستی ئەودا نەماوە ،بەاڵم
بۆئەوەی

لەبەرپرسیاریەتی

مێژوویی

رابكات

وبەتەنیا

ئەو

بەرپرسیاریەتیە هەڵنەگرێت ،دەیەوێت وەكو نەوەدەكانی سەدەی بیستەم
یەكێتی نیشتمانی كوردستان وئەگەر بۆی كرا حزبەكانی تری باشووریش
پەلكێشی ئەو شەڕە بكات و لەژێر ناوی حكومەتی هەریمەوە شەرعیەت
بەو شەڕە بدات!.
كەواتە لەو ماوەیەی دادێت گۆڕانكاریەكان گەرمتر وخێراتر
دەبێت ،پێویستە كورد خۆی لەو شەڕە بپارێزێـت ،چونكە كوردستان
دەكەوێتە چەقی ئاژاوەیەكی یەكالیكەرەوەی هەرێمی فراوانەوە ،كە رەنگ
بێت لە كۆتایی مانگی هەشت وسەرەتای مانگی نۆی داهاتوو ،واتە بەر
لەدەستپێكردنی هەڵبژاردنەكان دۆخەكە لە بەغدا بتەقێتەوە وئەو ئاژاوەیە
دەستپێبكات! كشانەوەی حزبی شیوعی و هێڵەكەی سەدر لە
هەڵبژاردنەكان ئاماژەیەكی روونە بۆ ئەو پێشهاتانە ،كاتێك بەغداش
دەكەوێتە ئاژاوەوە ،ئەو كاتە دەرفەت بۆ رێكخراوی داعش
دەڕەخسێتەوە ،كە ئێستا خەریكی كۆكردنەوەی خۆیەتی ،سەرلەنوێ وەك
یاریزانێكی سەرەكی بێتەوە سەر تەختەی شانۆی سیاسی و سەربازی
ئەو ناوچەیە ،ئەمەش واتای ئەوەیە سنوورەكانی باشووری باشووری
كوردستان

لەالیەن

داعشەوە

ئابڵووقە

دەدرێت،

بەاڵم

رووبەڕووبوونەوەی هەرێم لەگەڵ داعش پێدەچێت تۆزێك دوا بكەوێت
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تا ئەو كاتەی چارەنووسی بەغدا یەكالیی دەبێتەوە ،بەاڵم سنوورەكانی
باكووری باشووری كوردستان ،واتە لە سنوورەكانی ئیرانەوە تا دەگاتە
سنوورەكانی سووریا ،دەبێتە شانۆی رووداوەكان ،رەنگ بێت توركیا لە
قۆناغی سێیەمی ئەو هێرشەی دەستی پێكردووە ،لەالیەك بە هاوبەشی
پارتی دیموكراتی كوردستان پەالماری شەنگال بدات ،بۆئەوەی رۆژئاوای
كوردستان ئابلووقە بدات و بە تەواوی بیخنكێنێت ،لەالیەكی تر بە پاڵپشتی
حكومەتی هەرێمەوە پەالماری قەندیل بدات ،هەوڵدان بۆ پاككردنەوەی
دەنگە نارازیەكانی ناویەكێتی ،بەشێكە لەو گەمە ستراتیژیەی ئێستا
لەناوچەكە بەڕێوە دەچێت ،كە دەبێت كورد زۆر وردبینانە تر سەیری
ئەو رووداوانە بكات و لێیان تێبگات ،لەبەرئەوەی سەرلەبەری ئەو
گۆرانكاریانەی لەناوچەكە روودەدات ،گۆڕانكاری پیالن ئامێزن و هەموو
ئەو گؤرانكاریانەی لەسەر ئاستی هەرێمی وجیهانیدا روودەدات هەرگیز
لەبەرژەوەندی كورد دا نیە ،بۆیە دەبێت كورد تا بۆی دەكرێت هەوڵی
مانەوەی خۆی بدات.
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سووتانی توركیا وسیاسەتی زەوی سووتاندن
2021\8\2
سیاسەتی زەوی سووتاندن سیاسەتێكی كۆنە ،بۆئەوەی دوژمن
نەتوانێت سوود لە زەوی وبەرووبوومەكانی زەوی وەربگرێت،
لەشەڕەكاندا بەكارهاتووە ،زۆر جاران لە سوپاكان دوای شكستیان
یاخود دوای كشانەوەیان ،زەویەكانی دوای خۆیان ئاگر تێبەردەدا،
عوسمانیەكان یەكێك بوون لەو نەتەوانەی بەشێوەیەكی بەرفراوان ئەو
سیاسەتەیان پیادەكرد ،تەنانەت لەكێشە ناوخۆییەكانیش ئەو سیاسەتە
پەیڕە وكراوە ،میرو بەگە كوردەكان لەكاتی دروێنەدا ئاگریان
لەبەروبوومی یەكتر بەردەدا ،لەم چەند ساڵەی دوایی توركیا و رێكخراوی
داعش ئەو سیاسەتەیان زیندوو كردەوە ،لە كاتی دروێنەدا رۆژانە هەواڵی
ئەوەمان گوێ لێدەبێت ،كە داعش ئاگری لە زەویە كسشتوكاڵیەكانی
ناوچە سنووریەكانی باشووری كوردستان بەرداوە ،یاخود ئیسالمیە
توندڕەوەكانی سوریا دارزەیتوونەكانی عەفرینیان بڕیوەتەوە وئاگریان
لەكێڵگەكانی گەنم وجۆی كورد بەرداوە ،هاوكات رۆژانەش میدیاكان
هەواڵی بڕینەوەی دارستەكان وسووتماك كردنی خاكی كوردستان
لەالیەن سوپای توركیاوە باڵو دەكەنەوە.
ئەو ئاگرەی لەتوركیا كەوتۆتەوە ،لە هەموو ئەو ئاگرە
راگەیەنراوانە فراوانترە ،كە تائێستا كەوتۆتەوە ،دەكرێت ئەو ئاگرەی
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توركیا بەشێك بێت لە رووداوێكی سروشتی ،هەروەها دەكرێت لەالیەن
حكومەتی توركیا خۆی ئەو ئاگرە كرابیتەوە ،بۆئەوەی وەك ئامڕازێكی
سیاسی دژی نەیارەكانی بەكاری بێنێت ،بەاڵم پێشبینی ئەوەیان
نەكردبێت ،كە بەو شێوەیە پەرە دەسەنێت وبالودەبێتەوە ،بۆ نمونە ئێستا
میدیاكانی توركیا بەشێوەیەك لەشێوەكان ،بەبێئەوەی بەڵگەی پیویست
باڵوبكەنەوە دەیانەوێت پارتی كرێكارانی كوردستان تۆمەتبار بكەن ،كە
ئەمەش گریمانەی یەكەممان زیاتر دەسەپینێت ورێگا بۆئەوە خۆش
دەكات پاساو بۆ ئەو كارانە بێنێتەوە ،كە لەئایندەدا پێی هەڵدەستێت ،واتە
بەشێوەیەك لەشێوەكان سەرەتایەكە بۆ قووڵبوونەوەی قەیرانەكان
ومەترسیدارتر بوونی شەڕەكان لە ناوچەكە! هەروەك چۆن دەكرێت
بەشێك بێت لەو شەڕە گەورەیەی لەناوچەكە دەگوزەرێت و رێگایەك
بێت بۆ هاوسەنگ كردنەوەی چەك ،پەیامێكیش بێت بۆ توركیا بۆئەوەی
قەبارەی راستەقینەی خۆی بزانێت وواز لەو لەخۆبایی بوونەی بێنێت.
لەبەرئەوەی وەك دەزانین توركیا لەالیەن ناتۆ و رۆژئاوا وتەنانەت
روسیاشەوە چەكی زۆر مەترسیداری خراوەتە بەردەست وبەئارەزووی
خۆی بەكاریدەهێنێت ،بەبێئەوەی رەچاوی هیچ پێوەرێكی یاسایی
ومرۆڤایەتی بكات ،تا ئەو رادەیەی گریمانەی ئەوە دەكرێت زلهێزەكان
ئەو ناوچەیەیان كردبێتە كێڵگەیەك ولەرێگای توركیاوە چەكە نوێیەكانیان
تاقیبكەنەوە!.
هەرچۆنێك بێت ،سووتماك كردنی خاك وسروشت یەكێكە
لەتاوانە قێزەونەكانی مرۆڤ ،دەستدرێژیكردنە بۆ سەرژیان مافی نەك بە
تەنیا مرۆڤەكان بەڵكو هەموو بوونەوەرەكانی تر ،بێڕیزكردنە بەرامبەر
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ئەو سروشتەی جگە لەژیان پێویستیەكانی ژیان ،هیچ شتێكی تری بۆ
مرۆڤەكان پێ نیە.
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تێنەگەیشتن لە چەمكی مێژوو
تێنگەیشتن لە چەمكی شۆڕش!!!
() 1
2021\8\4
یەكێك لەكێشەكانی قووڵەكانی كورد ،تینەگەیشتنە لە چەمكی
مێژوو ،تاوەكو ئێستا نەك بە تەنیا الی تاكی كورد بەگشتی ،بەڵكو
لەزانكۆكان وكایە ئەكادیمیەكانیشدا ،تەنانەت لەو بەشانەی تایبەتن
بەمێژووش ،مێژوو وەك گێڕانەوەیەكی چیرۆكەكانی رابردوو سەیر
دەكرێت ولە هەندێك حالەتی دەگمەندا ،تاك وتەرا ،لەروانگەی فەلسەفەی
مێژووی

كالسیكیەوە،

سەیری

رووداوەكانی

رابردوو

دەكرێت

وهەوڵدەدرێت جۆرە یاسایەك ،یاخود شتێك لەشێوەی یاسای لێهەڵێنجن
ولەدووبارە بوونەوەی رووداوەكاندا پراكتیزەی بكەن ،واتە دەرس و
عیبرەتی لیوەرگرن!
سەیركردنی مێژوو وەك رووداوەكانی رابردوو ،كارەساتیك
وتێنەگەیشتنێكی قووڵە ،تەنانەت تا ئاستی نەزانین نەزانانەیە ،لەبەرئەوەی
كورتكردنەوەی مێژوو لە رابردوودا واتە سڕینەوەی دوو چركەی
سەرەكی تری زەمەن ،ئێستا ورابردووە ،كە بەهەموو شێوەیەك لە
رابردووەكە ،واتە لەو كردارانەی لەسەربنەمای ئەركە وەزیفیەكیەوە
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سەیر دەكرێن،گرنگترە.

لەبنەرەتداهیچ یەكەیەكی زەمەن ناتوانرێت

دابەش بكرێت ،دابەشكردنی یەكەی زەمەنی ،بۆ هەر سێ بەشی رابردوو
وئێستا وداهاتوو ،تەنیا لەپیناو راگرتنی زەمەن وتوێژینەوەیە لە بەشیك
لەو بەشانە ،كە ئەمە جگە لەگریمانەیەكی تیووری زیاتر نیەو بۆ
تێگەیشتنێكی وردتر لەمێژوو سوودی لیوەردەگیرێت ،بەاڵم لەبواری
پراكتیكیدا ،هەرگیز یەكەی زەمەن دابەش ناكرێت ولەیەكتر دانابڕدرێت،
لەبەرئەوەی لە بۆتەی یەك یەكەدا تواوەتەوە ،كە پێی دەڵێن زەمەن،
كاتێك مێژوو تەنیا بەرابردوو دەخوێنریتەوە ،دەبێتە بتێك وپیرۆز
دەكرێت ،ئەمە وا دەكات مرۆڤەكان لە رابردوو بژین ،بوێری ئەوەیان
نەبیت هەنگاو بۆ ناو چركەی ئێستا هەڵێنن وتەنیا لە روانگەی
رابردووشەوە بیر لە دوارۆژ بكەنەوە ،ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی نەك
ئێستایەكە ،بەڵكو دوارۆژیش بۆخۆی پەلكێشی بكات وبیكات بەبەشێك لە
رابردوو!
بۆیە مرۆڤی كورد كاتێك بیر لە ئێستاو دوارۆژ دەكاتەوە ،لە
رابردوودا دەژیت ولەجیاتی هەنگاو بەرەو پێشەوە بنیت بۆ دوواوە
دەگەڕیتەوە ،واتە بۆ رابردوو دەگەڕێتەوە ،سەیری میدیاكانی كوردستان
بكەین ،نەك نمونەیەك بەڵكو دەتوانین بڵێین یەك پارچە نمونەیەكە بۆ
ئەو بابەتە ،یەكێكیتیەكان لە خەونی زیندووبوونەوەی یەكێتی رابردوو
دەژین ودەست بەچڵە زەیتوونێكەوە دەگرن ،بۆئەوەی رابردووی ئەو
حزبەی رابردوویان ،وەك خۆیان دەڵێن یەكێتیەكەی جارانیان لەدەست
نەچێت! پارتیەكان گرەو لەسەر كوڕو ئامۆزاو برازاكان دەكەن بۆ ئەوەی
پۆتۆپیای بارزانی باوكیان بۆ نوێ بكاتەوە ،لەكاتیكدا ئەوانە بێئاگان
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لەوەی ،ئەوانە بوونەتە بەشیك لە رابردوو وئەگەر لەگۆڕەكانیشیان
دەربهێنرین و زیندووش بكرینەوە ،دوای ماوەیەكی زۆر كەم ،هەر خۆیان
زۆر بەپەلە دەیانگەڕێینەوە ناو گۆڕەكانیان! چونكە ،مۆركی چركەی
رابردوویان گرتووە و هەردوو چركەی ئێستاو داهاتوویان لەدەست داوە،
ئەمەیە هیگل ناوی دەنێت مەكری مێژوو ،مرۆڤ بیر لەپۆتۆپیاكانی
رابردوو دەكاتەوە وكار لەسەر وەبەرهینانەوەیان دەكات ،مێژوو ئەو
نمونەیان بۆ زیندوو دەكاتەوە ،نەك بۆئەوەی ئێستایان بۆ بگۆڕێت ،بەڵكو
بۆئەوەی لە یاددانی مرۆڤەكان بەیەكجاری بسڕێنەوە وەك بكەرێكی
مێژوویش هیچ بەهایەكیان نەمێنێت ،ئەو نمونە بۆ هەموو حزبەكانی
كوردستان ،كە قۆناغی ژیان وبەردەوامبوونیان لەدەست داوەو لەسەر
كەالكە بۆگەن بووەكانی رابردوو دەژین ،لەبار وگونجاوە.
ئەگەر بمانەوێت لەمێژوو تیبگەین ،دەبێت هێندە بەئێستا وئایندەی
ببەستینەوە ،ئەو هاوكێشە باوەی ،كە لەبواری فەلسەفەدا تا ئێستا كاری
پێدەكرێت و توێژە كۆڵەوارەكانی كورد دەستی پێوە دەگرن،
دوینی+ئەمڕۆ دەكاتە سبەی ،دەبێت بگۆڕدرێت بۆ دوێنی  +سبەی دەكاتە
ئەمڕۆ ،واتە هەردوو چركەی زەمەنی دوینی وسبەی بخرێتە خزمەتی
ئێستا ،دەبێت بگەڕێینەوە ناو ئێستا وواز لە دوێنی سبەی بێنین،
لەبەرئەوەی ئێستا ژیانە راستەقینەكەیە ونەدوێنی ماوە ونەئایندەش
هاتووە ،تەنیا وەك یەكەیەكی وەزیفی دەتوانرێت سوودیان لیوەربگیرێت
وخزمەتی ئێستایان پێبكرێت
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() 2
خوێندنەوەیەكی تر بۆ چەمكی شۆڕش
2021\11\15
تێگەیشتن لەمێژوو ئێجگار گرنگە بۆ تیگەیشتن لەچەمكێكی
فریودەرو قیزەونی وەك شۆڕش ،لە راستیدا لەگەورەترین داهێنانەكانی
مۆدێرنیتەو شۆڕشی پیشەسازی فریودانی چەمكی شۆڕش بووە،
زۆربەی ئەوانەی لەمێژوودا بەشۆڕش ناسراون ولەكتێبی قوتابخانەكان
دەخوێنرێن ،بەپیرۆز سەیردەكرێن وبەشان باڵیان هەڵدەدرێت ،بەداخەوە
تاوانی گەورەو پر شەرمەزاری مرۆڤایەتین! لەپەنای هاندان وفریودانی
خەڵك بەناوی شۆڕش وگۆڕانكاری ،توێژێكی كەمی سەرمایەدار بەری
رەنجی ملیۆنان مرۆڤیان هەڵلوشیوە ،ئێمە هەموومان رۆژێك لەرۆژان
بەشان وباڵی شۆڕشی فەرەنسیمان هەلداوە ،وەك ئەوەی لەكتێبەكان
نووسراوە خویندوومانەتەوە وتییگەیشتووین ،بە بێئەوەی هەست بكەین
لەرێگای ئەو كتێبانەوە ئاڕاستە وبەكۆیلە كراوین! ئێمە شۆڕشی وەك ئەو
دەقانەی لەكتێبەكان خوێندوومانەتەوە لەو شۆڕشە تێگەیشتووین ،كەچی
لەبنەڕەتدا شۆڕشی فەرەنسی بەرامبەر بەو دروشمە ئەندێشەییانەی
بەرزی كردەوە ،سەدان هەزاری مرۆڤی لەناو بردوو تیرۆری كرد،
تەنانەت قۆناغێك لەقۆناغەكانی ئەو شۆڕشە بەقۆناغی تیرۆر ناسراوە!
یەكەم تیرۆریش بە كوشتن ولەناوبردنی

بنەماڵەی پاشای فەرەنسا

دەستی پێكردو دواتر سەركردەكانی ئەو بەناو شۆڕشە كەوتنە وێزەی
یەكترو لەپێناو دەسەاڵتدا ملی یەكتریان دەپەڕاند ،ناپیلۆن ،كە بەرهەمی
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شۆڕشی فەرەنسی بوو ،لەرێگای ژنەكەیەوە (یوجین بوهارییه) گەیشتە
لوتكەی دەسەاڵت وبۆ بەگەڕ خستنی كارگەی چەكی سەرمایەدارەكان
زۆرترین شەڕی كرد وزۆرترین مرۆڤی بەكوشتن دا ،بە گەرمكردنی ئەو
شەڕانەش خێزانێكی سەرمایەداری جولەكەی وەك (رۆچڵد) نزیكەی 100
ملوێن فرەنكی فەرەنسیان وەك قەرز خستە بەردەست ،ئەو هەموو تاوانە
بەرامبەر ئەو دروشمە ئەندێشەییان بەرزیان كردەوە( ،برایەتی ،
یەكسانی ،دادپەروەری) ،كە تا ئێستاش وەكو دروشم ماوەتەوە وتوانای
جێبەجێكردنی نیە!
ئێمە هەمیشە بەشان وباڵی شۆڕشی ئۆكتۆبەرو لینین هەلدەدەین،
تەنانەت هەندیك كەس وەك رێگانامەیەك سەیری دەكات وكوێرانە قسەی
لەسەر دەكات ،لەكاتیكدا خودی لینین جگە لەسیخوڕێكی ئەلمانی زیاتر
نەبوو و بەشەمەندەفەری ئەلمانی گەڕایەوە روسیا ،هەموو ئامانجەكەش
ئەوەبوو ،روسیای تەزاری لەجەنگی جیهانی بێتە دەرەوە وبەرەی
هاوپەیمانان جێبهێڵێت ،دواتر ئەو سوپایەی روسیا ،كە لەخوارووی
قەوقاز

تا كەنداوی فارس جێگیر ببوو لەژێر سەركردایەتی ژەنڕاڵ

باراتۆڤ بوو ،پەالماری هیندستان بدات وبەم شێوەیە گەوهەری تاجی
بەریتانیا تیبكشێنن! بەاڵم بەهۆی ئەوەی باراتۆڤ پشتی بەناو
شۆڕشگێرەكانی نەگرت ووەك الیەنگرێكی سەرسەختی تەزار مایەوە،
ئەو سوپایە هەڵوەشایەوە وئەو ئامانجە نەهاتە دی!.
ستالین بۆئەوەی والتەكەی لەواڵتیكی كشتوكاڵیەوە بگۆڕێتە
واڵتێكی پیشەسازی ،نزیكەی  10ملیۆن مرۆڤی كردە قوربانی ،ئەو
ژمارەیە زۆر نزیكە لەژمارەی ئەو قوربانیانەی ،كە لە سەدەی هەژدەو
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نۆزدەهەمدا لە ئەفریقاوە لەالیەن سەرمایەدارەكانەوە دەكرانە كۆیلەو
دەخرانە بازاڕەكانی ئەمریكاو لەرێگا دەریاییەكاندا لەناوچوون ،لەبنەرەتدا
روسەكان كۆمۆنیزم و كۆمەڵێك دروشمی گەورەیان وەك هێزیكی
نەرم( )SOFT POWERبەكارهێنا بۆئەوەی لەرووی جیۆپۆلەتیكیەوە
ئیمپراتۆریای روسیا دابمەزرێنن وخوێن وجواناوی گەالنی هەموو
دنیایان خستە خزمەتنی ئەو پڕۆژەیەوە!.
ئەوەی لە مێژووی توركیا وئێران روویدا ،دووبارە بوونەوەی
هەمان كاری سیخوڕیەتی وئامادەكردنی كۆیلەی بازاڕ بوو بۆ
سەرمایەدارەكان ،كەمال ئەتاتورك توركیای نوێی دانەمرزاند ،بەڵكو
كاری ئەوەبوو كەلتووری ئیسالمی توركیا لەناوبەرێت ،لەبەرئەوەی
عوسمانیەكان لە جەنگ دۆڕابوون ،بەاڵم مەترسی خەلیفە بەهۆی هێزی
نەرمی ئیسالمەوە وەك هەڕەشەیەك مابووەوە وتێكنەشكابوو ،بۆیە
مستەفا كمال پاشایان هێنا بۆئەوەی ئەو كارەیان بۆ ئەنجام بدات وهەموو
كەلتووری توركی وگەالنی ناوچەكە لەرەگەوە هەڵكەنیێت ،هەمان شت بۆ
رەزاشاش راستە ولەژێر پاراستنی تۆپەكانی بەریتانیا توانی دەسەاڵت
بگرێتە دەست وهەركاتێكیش كاریان پێی نەما لە جەنگی دووەمی جیهانیدا
تڕۆیان كرد ،وەك چەرچلی سەرۆك وەزیرانی بەرتاینا راشكاوانە گوتی
 ":ئێمە خۆمان رەزاشامان هێناو خۆشمان المانبرد)! .دیارە ئەو بنەمایە
بۆ هەموو بەناو شۆڕشەكانی ئەو ناوچەیەش راستە ،وەكو بەناو
شۆڕشەكانی كورد ،ئەوەی پێی دەگوترێت شۆڕشی ئەیلوول وشۆڕشی
نوێ وگواڵن و  ...هتد ،جگە لە بازراگانیكردن بەمەسەلەی كوردو خوینی
مرۆڤی كورد زیاتر نەبووە ،باشترین بەڵگەش بۆ ئەمە زیاتر لەنیو سەدە
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گەنجی كوردیان لەپەنای ئازادی بەكوشتن دا ،زۆرینەی قوربانیەكانیش
بەدەستی بەناو شۆڕشگێرەكان خۆیان بوو ،واتە لەشەری خۆبەخۆیی
بوو! دواتریش ،كە لچكێكی دەسەاڵتیان كەوتە دەست ،كەوتنە سووتاندن
ودزین وهەڕاجكردنی نەك بەتەنیا باشوور ،بگرە هەموو كوردستان! بۆیە
دەبێت بەوردی خویندنەوەی نر بۆچەمكی شۆڕش بكرێت ،ئەو
گؤڕانكاری وپێشكەوتنانەی لەبواری زانست تەكنەلۆژیا روویانداوە
وژێرخانی كۆمەڵگایان گۆڕیوە ،خراپ بەكارهێنراون لەرێڕەوی
راستەقنیەی خۆیان الدراون ،سەرمایەدارە چاوچنۆكەكان خستوویانەتە
بەرژەوەندی گیرفانی خۆیانەوە ،بۆیە دەبیت بەجیا لەو كایە ترسناكە
بكۆڵرێتەوە ،ئەمەیە وایكردووە سەرباری ئەو پێشكەوتنە گەورانەی
روویانداوە ،هیچ كاتێك مرۆڤ بوون وەكو ئێستا لەبەردەم مەترسیدا
نەبووە ومرۆڤایەتی لەبەردەم هەڕەشەی لەناوچووندا نەبووە!
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رەهەندی میدیایی لە جەنگی سێیەم دا
كورد وئاگرەكەی توركیا
2021\8\8
شەڕی نوێ بەپلەی یەكەم شەڕێكی رانەگەیەنراوە ،هەموو
كایەكانی ژیان دەگرێتەوە ،ئەو شەڕانە زۆر بەخێرایی سەرهەڵدەدەن
وبەشێوەیەكی ستوونی گەشە دەكەن ،هەمیشە مەترسی ئەوەیان
لێدەكرێت لە چركەیەك لە چركەكان بەخێرایی باڵوببنەوە وجەنگێكی
جیهانی گەورە دایسێنن .شەڕی نوێ بە پلەی یەكەم شەڕێكی میدیاییە،
میدیا رۆڵێكی زۆر گرنگ دەگێڕێت لە ئامادەكردنی گۆڕەپانی شەڕ،
لەبەرئەوەی لەسەردەمی شۆڕشی گەیاندندا باشترین ئامڕازە بۆئەوەی
بەرەوەی ناوەوەی دوژمن بكرێتە گۆرەپانی سەرەكی شەڕو لەناخەوە
كۆمەلگاكان هەلتەكێنێت .ئەگەر لەماوەی رابردوو ،واتە لەقۆناغی شەڕی
یەكەمی سارددا سیخوڕەكان رۆڵی تیكدانی بەرەی ناوەخۆیان بینیبێت،
لەسەردەمی نویدا میدیاكان ئەو رۆڵە دەگێڕن ،كە تێچوونی زۆر كەمترەو
مەترسیش لەسەر ژیانی جەنگاوەرەكان زۆر كەمترە ،تەنانەت زۆرجاران
جەنگاوەر لەناو خودی دوژمندا دروست دەكرێت ولەپەنای واڵتپارێزی
وئازادیەوە بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ دەخرێنە كار ،لەشەڕی ساردی
نوێدا میدیا ئەو سەربازە ،یاخود ئەو سیخوڕە نەبینراوەیە لەرێگای
تیشكەكانەوە دەچێتە ماڵی هەمووتاكێك وچۆنی بوێت وا ئاڕاستەی
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دەكات ،ئەمە كارەساتێكی زۆر گەورەیە ولە ئێستادا گەورەترین
هەڕەشەی بۆ سەر كۆمەڵگای كوردی دروست كردووە!.
میدیا لە كوردستان نەك بۆتە هۆی بەرەو پێشوەبردنی
ئازادیەكان ،بەڵكو ئازادیەكانیشی لە بەها راستەقینەكانی خاڵی كردۆتەوە،
بۆتە ئامڕازێك شەڕی كەلتوور وزمان وهەموو بەها رەسەنەكانی
كۆمەڵگای كوردی پێدەكرێت ،تەنانەت زۆر جاران لە دوژمنە هەرە
سەرسەختەكانی كورد زیاتر خزمەت بە دوژمن دەكات وئازاری گەورەتر
بەكورد دەگەیەنێت .ئێستا دوژمنانی كورد گەیشتوونەتە قۆناغێك
پێویستیان بەوە نەماوە ،یاخود زۆر كەمبۆتەوە ،سیخوڕ ئامادە بكەن
وبینێرنە هەرێمی كوردستان ،بەڵكو بەشێكی هەرە زۆری میدیاكان
وتەنانەت تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكانیش ئەو ئەركە زۆر بەجوانی رادەپەڕێنن،
بەناوی شانازی نەتەوەییەوە ،دوژمن پەلكێش دەكەن وتۆمەتی ناڕەوا بۆ
میللەتەكەی خۆیان دەهۆننەوە ،نەك بە تەنیا ژن وپیاو گەنجەكانیش،
بەڵكو مندااڵنیش دەكەنە كەرەستەیەك بۆ ئەو شەڕە وهەندێك تۆمەتیان
دەخەنە پاڵ ،كە هەرگیز لەگەڵ روحی پاكی مندااڵندا ناگونجێت .جێگای
داخە ،كە زۆرینەی میدیاكان وبەناو رۆژنامەنووسانی كوردستان نەك
هەر لەئاستی بەرپرسیاریەتی نیشتمانیدا نین ،بەڵكو بوونەتە بارێكی گران
ومەترسیەكی گەورەش بەسەر نیشتمانەوە
دەبێت گەنج ورۆشنبیران ومیدیاكارانی كورد تێبگەن ،دوژمنە
سەرسەختەكانی كورد لە هەندێك دۆخدا دەیانەوێت كێشەكان
وشكستەكانی خۆیان لەرێگای كوردەوە هەناردەی دەرەوە بكەن ،بەمەش
لەالیەك رێگا بۆ هەنگاوێكی تر بۆ داگیركردنی كوردستان خۆش دەكەن،
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لەالیەكی خۆیان لە تووڕەیی خەڵكی خۆیان دەدزنەوە ورای گشتی
واڵتەكانیان بەالڕێدا دەبەن .بۆ نمونە واڵتێكی وەكو توركیا ،كە بەهۆی
ئەو ئاگرەوە ،كەوتۆتە لێواری داڕمان وئابووری ئەو والتە خەریكە
دەپووكێتەوە ،سەرباری ئەوەی دووەمین گەورەترین سوپای ناتۆی بە
هەزاران چەكدار وتۆپ وجبەخانەی هەیە ،نەیتوانیوە ئامڕازی پێویست
بۆ رووبەڕووبوونەوەی قەیرانێكی لەو شێوەیەی ئێستا دابین بكات
وگەلەكەی لەبەردەم چارەنووسێكی نادیاردا هێشتۆتەوە ،بۆیە بەدوای
دوژمنێكدا دەگەڕێت تۆمەتەكەی بخاتە پاڵ ،دیارە باشترین وئاسانترین
وئامادەترین دوژمنیش كوردە ،بۆیە بەهەموو شێوەیەك هەوڵدەدات كورد
تۆمەتبار بكات ،میدیاكانی توركیا ،بەتایبەتیش میدیای هێزە فاشیست
وتوندرەوەكان ،بەگەرمی بۆ ئەو تۆمەتباركردنە كەوتوونەتە كار ،كەچی
میدیای كوردی لەجیاتی ئەوەی بەرەنگاری ئەو هەوڵە ترسناكە بێتەوە،
بەشێكیان بەشانازیەوە ئەو پڕوپاگەندانەی توركیا باڵودەكەنەوە ووەك
خەباتێكی نیشتمانی نیشانی خەلكی كوردستانی دەدەن ،لەكاتیكدا ئەوكارە
لێدانە لە ئاسایشتی نیشتمانی هەرێم وخەڵكەكەی دووچاری شەڕێكی
نابەرانبەر دەكاتەوە ،كە هەرگیز پیویستی پێی نیە!
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سەرۆكەكان ئازاترین وپیرۆزترین كەس نین!!!
سەرۆكی ئەفغانستان وەك نمونە

15\8\2021
ئەوەی لە ئەفغانستان دەگوزەرێت ،رۆمانەكەی سارتەر (هەڵدێر)
مان بیر دێنێتەوە ،كە چۆن رۆژئاواییەكان دانوستان لەگەڵ سەرۆكی
پێشووی واڵتێك دەكەن بۆئەوەی دەسەاڵت جێبێڵێت ،لە هەمان كاتیشدا
گفتوگۆ لەگەڵ سەرۆكێكی نوێ دەكەن بۆئەوەی دەسەاڵت بگرێتە دەست!
لە هەردوو حالەتدا ،دەسەاڵت وەرگرتن ودەسەاڵت جێهشتنەكە ،جگە
لەیاریەكی شەترەنج لەسەر تەختەیەكی فراوانی جوگرافیا زیاتر نیە! ،جگە
لە پڕۆسەی هێنان وبردنێك زیاتر نیە ،لەنێوان ئەو هێنان وبردنەشدا،
بەهەزاران خەڵكی واڵتپارێزو نیشتمان پەروەر دەكرێتە قوربانی ،ئەوانەی
دێن ودەڕۆن ،ئازاترین ودڵسۆزترین وزیرەكترین وئاوەزمەندترین
كەسانی واڵتەكەیان نین ،وەك خۆیان نمایش دەكەن ،بەڵكو ترسنۆكترین
ونەزانترین وقێزەونترین بوونەوەری واڵتەكەیانن ،ئەوانە ئەو مرۆڤە
چرووكانەن ،كە بازرگانی بەواڵتەكەیان دەكەن وهەركاتێك داوایان
لێبكرێت ،دەهێنرێنە سەر دەسەاڵت وئەوەی تاوانە بەرامبەر هاواڵتیانی
خۆیان دەیكەن ،هەموو پیرۆزیەكانی والتەكەیان چرووك دەكەن وهەموو
بەهاكانی دەخەنە ژێرپێ ،بۆ رازیكردنی ئاغاكانیان سڵ لەهیچ ناكەنەوە،
كاتێكیش رۆڵیان تەواو دەبێت ترسنۆكانە ،بەشێكی زۆر لەزێڕ
وزیوەكانیان هەڵدەگرن ومیللەتەكەیان گورگان خواردی دەكەن ،ئەوەی
ئێستا لە ئەفغانستان روودەدات .نمونەیەكی زیندووی ئەو شیكردنەوەیە،
سەرۆكی ئەفغانستان نەك قارەمان وشۆڕشگێڕو واڵت پارێز نەبوو ،بگرە
ترسنۆكترین وبوودەڵەترین مرۆڤ بوو ،لە تاریكترین چركەساتدا،
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دەستحەقی واڵت فرۆشیەكەی خۆی وەرگرت وخەڵكەكەی بۆ ئازار
ونەهامەتی بەجێهێشت
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كۆتا یۆبیلەكانی پارتی ...بەكورتی!!...
2021\8\16
بەبۆنەی تێپەڕێنی  75ساڵ بەسەر دامەزراندنی پارتی دیموكراتی
كوردستان ،ئەو پارتەی  75ساڵە زیان بەمەسەلەی كورد دەگەیەنێت
ولەشكستێكەوە بەرەو شكستێكی تری دەبات ،دەیان وتار لەالیەن
پارتیەكان وئەوانە رەخنە لەپارتی دەگرن نووسراوە ،زۆربەی
وتارەكانیش لەچوارچێوەی بەهێزبوونی ئەو حیزبە دەخولێتەوە ،هەندێك
لەو وتارانە جۆرێك لەدووڕوویی وهەلپەرستی وخۆڕەپێشكردنی پێوەیە،
بەشێكی تر لە پەنای رۆشنبیری وسیاسەتزانی رەخنەگریەوە ،كوێرانە
بەناو كەوتوون خۆشیان سەر لەخۆیان دەرناكەن ،یاخود نازە رەخنەیەك
لەپارتی دەگرن ولەئامانجدا لەگەڵ بەرەی یەكەمدا یەكدەگرنەوە.
بۆئەوەی بەهێزی یا بێهێزی ئەو حیزبە هەڵسەنگێنین ،سەرەتا
دەبێت لەخودی هێزەوە دەست پێبكەین ،بزانین هێز چیە ،ناكرێت ئێمە
لەسەردەمی جیهانگەرایی هەمان خوێندنەوە بۆ جۆر وبنەماكانی هێز
بكەین ،ئەگەر وا لێكبدەینەوە ،كە هێز چەند ملیار دۆالرێكە ولەدەستی
بنەماڵەیەك كۆبۆتەوە ،ئەوە ئێمە بەر لەهەموو كەسێك خۆمان فریو
دەدەین .چونكە بەهێزی بە تەنیا لە ئابووریەكی دەست بەسەر كراودا نیە،
بەڵكو لەچۆنیەتی مامەڵەكردن وبەیەكەوە بەستنەوەی ئەو ئابووریەیە بە
كایە سیاسی ورۆشنبیری و كۆمەالیەتی  ....كایەكانی تری ناو كۆمەڵگا،
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ئەگینا بەپێچەوانە كاریگەری ئابووری رێك پێچەوانە دەبێتەوە ،وەك
ئەوەی لەهەرێم هەیە بینایەكان بەرزدەكاتەوە ،مرۆڤەكان تێكشدەكێنێت،
شەقامەكان دروست دەكات ،دیمۆگرافیای دانیشتوان دەگۆڕێت ونیشتمان
هەڕاج دەكات!
توێژەری ئەمریكی(جۆزیف نای) سێ جۆرهێزی دەست نیشان
كردووە ،هێزی رەق ( )Hard Powerكە سوپاو چەك وئامڕازە
سەربازیەكان بەشێوەیەكی گشتی دەگرێتەوە ،هێزی نەرم ( Soft
 ،)Powerكە بیروڕا وئایدیۆلۆژیا وكایە هزریەكان دەگرێتەوە ،دوای
جۆریش هێزی زیرەكە( ،)Smart Powerكە چۆنیە هەماهەنگیكردن
لەنێوان هەردوو هێزەكەی تر ،واتە تێكەڵكردنی هێزی نەرم وهێزی رەق
وبەكارهێنانیان بەیەكەوە دەگرێتەوە .ئەگەر لە روانگەی ئەو جۆرانەی
هێز مامەڵە لەگەڵ هێزی پارتی دیموكراتی كوردستان بكەین ،ئەوە
لەرووی هێزی رەقەوە ،هێزێكی سەربازی هەیەو دەیان هەزار
پێشمەرگەی هەیە ،كە ئەو هێزە دەبێت هیزێكی نیشتمانی بیت وبەرگری
لە كوردستان بكات ،كەچی كەوتۆتە دەستی بنەماڵەیەك وبەگوێرەی
بەرژەوەندیەكانی خۆی مامەلەی لەگەڵ دەكات ولەپێناو مانەوەی خۆیدا
بەكاریدەهێنێت ،چەندین ساڵە ئەگەرچی خۆی وەك گەورەترین
وبەهیزترین حیزب نمایش دەكات وزۆرترین كورسی پەرلەمانی
لەدەستدایە ،نەیتوانیوە هیزێكی یەكگرتووی پێشمەرگەی نیشتمانی
دروست بكات ،رەنگ بیت سەنتەر بوون لەهێز فاكترێكی ئەرێنی بیت،
بەاڵم لەچۆنیەتی بەكارهینانەكەیدا نەرێنی دەبێت ،هەر كاتێك بەرژەوەندی
خاوەنی ئەو هێزە لەگەل بەرژەوەندیە نەتەوەییەكاندا نەگونجێت ،ئەوە
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بەرژەوەندی حیزب ،یاباشتر بڵێین بەرژەوەندی بنەماڵە دەخریتە پێشەوە،
لەماوەی سی ساڵی رابردوودا بینیمان ئەو هێزە ،هیندەی لەشەڕی
ناوەخۆ وسەركوتكردنی كورد دا بەكارهێنراوە ،هێندە لە خزمەتی
نیشتماندا نەبووە ،لە هەموو شەڕە چارەنووس ئامێزەكاندا شكستی
هیناوەو خەڵكی كوردستانی بۆ دوژمنان بەجێهێشتووە ،رەنگ بێت هاتنی
داعش وداگیركردن وئەنفالكردنی شەنگال وگرتنی گوێر ومەخمور
باشترین نمونە بێت بۆ ئاستی بەرەنگاربوونەوەی ئەو هێزە ،دیارە
هۆكاری سەرەكی ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆئەوەی تا رادەیەكی زۆر ئەو
هێزە لەدەستی خودی بنەماڵەی بارزانیش دەرچووە وگەندەڵی ،وەك
خۆیان ئاماژەی پێدەكەن ،بەشێوەیەك ئەو هێزەی گرتۆتەوە ،كە هەر
رۆژەی پالنیك بۆ چاكسازی دادەنین وپێیان چارەسەر ناكریت ،بۆیە ئەو
هێزە بەو دۆخەی ئێستا ناتوانێت رووبەڕووی ئالنگاریەكان بێتەوە،
بینیمان لە ئەفغانستان هێزی حكومەتی ئەفغان ،كە زۆر سیمای
لەهێزەكانی پارتی و كوردی بەگشتی دەچێت ،چۆن نەیتوانی
دەسەاڵتەكەی ئەشرەفی بپارێزێت وبەئاسانی تەسلیم بە چەكدارەكانی
بزووتنەوەی تاڵێبان بوو!.
دەربارەی هێزی نەرم ،ئەگەرچی ئەو حیزبە دروشمی
دیموكراسی بەرز كردۆتەوە ،بەالم رۆژ بەرۆژ لەدیموكراسی دوورتر
دەكەوێتەوە ،تەنانەت لەناو خودی حیزبەكەش ،بۆ نمونە ئەگەر
بەراوردێك بەمەكتەبی سیاسی ئیستای ئەو حیزبە بكەین ،لەگەڵ مەكتەب
سیاسیەكانی پێشووتریدا ،دەبینین هیچ بواریكی بەراوردكردنی تیا نیە ،لە
شەستەكاندا مەكتەب سیاسی پارتی خودی سەرۆكی ئەو حیزبەی
110

(بارزانی باوك) ی سڕ كرد ،تەنانە لەدوای راپەڕینیش ،لەكاتی هێنانی
هێزەكانی بەعس31( ،ئاب)كارگێڕی مەكتەب سیاسی ئەو حزبە ،كە ئەو
كاتە سەرۆكی پەرلەمانیش بوو بەیاننامەی دژی ئەو هەنگاوەی حزبەكەی
خۆی نووسی وناڕەزایەتی دەربڕی!.
بەاڵم ئێستا ئاقڵترین مەكتەب سیاسیان دەڵێت ،ئەگەر كۆنگرەش
نەبەسترێت بۆ ئێمە گرنگ نیە ،لەبەرئەوەی مەركەزیەتێكی بەهێزمان
هەیەو جەنابی سەرۆك دەتوانێت خۆی هەموو كێشەكان چارەسەر بكات!
نەك هەر لەسەر ئاستی مەكتەبی سیاسی وسەركردایەتی ئەو حیزبە،
بەڵكو بەڵكو لەسەر ئاستی بنەماڵەی بارزانیش خەریكە ملمالنێكانی نێوان
كور ونەوەكان دەتەقێتەوە وئاشكرا دەبێت ،سەرباری ئەوەی بەهەموو
شێوەیەك هەوڵی شاردنەوەی دەدەن! لەسەر ئاستی ئەندامان
والیەنگرانیدا ئەو حزبە لە خراپترین قۆناغەكانی خۆیدا دەژیت ،ئەو
كادیرانەی ،كە خاوەنی بیروباوەڕێكی نیشتمان پەروەری بوون وپێیان
وابوو دەتوانن لەچوارچێوەی ئەو حیزبە خزمەتی نیشتمانەكەیان بكەن،
بەشیكی زۆر یا دانیشتوون یاخود التەریك كراون ،بەرامبەر ئەمەش
سوپایەكی هەلپەرست وبەرژەوەندیخواز جێگای ئەوانەی گرتۆتەوە ،كە
جگە لەگیرفانی خۆیان ئامادەنین خزمەتی هیچ شتێكی تر بكەن! مامۆستا
وهاوكاری بەڕێزم دكتۆر محەمەد گەزنەیی یادی بەخێر بۆی باسكردم،
كە بەبارزانی گوتبوو ،ئێوە وەكو كەسێك دەكەن ،كە پەرێز كۆدەكاتەوە
راستەوخۆ پووشەكان دەخاتە سەرشانی ،بەبێئەوەی سەیر بكات،
دووپشك ،یاخود ماری تیایە یا نا!؟ بەداخەوە گوێی لێنەگرتبوو ،هەروەك
چۆن ئێستاش گوێ لەكەس ناگرن!.
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ئێستا پارتی لەكۆمەڵێك دووپشك ومار پێكهاتووە ولەنێو
كۆمەڵێك دووپشك وماریشدا دەژیت ،كە ئەوانە بەر لەخەڵكانی تر پێوەی
دەدەن ،ئێمە شایەدحاڵی راپەڕینین ،كە چۆن ئەو جاش وبەعسیانەی ،تا
رۆژێك بەر لەراپەڕێن خۆیان وەك پیاوە دڵسۆزەكانی بەعس نیشان دەدا
وخەڵكیان دەترساند ،بۆ رۆژی دواتر وەك دەڵێن بەپێوە شەڕیان دەكردو
بارەگاكانی خۆیان دەسووتاند ،بۆیە هەڕەشەی راستەقینە لەسەر ئەو
حیزبە لە ناوەخۆیدا نەك لە دەرەوەی ،وەك شرۆڤەكاران وتەنانەت
پارتیەكان خۆشیان خوێندنەوەی بۆ دەكەن ،چونكە ئەوان لە هەموو
كەسێك زیاتر هەست بەو نادادپەرووەری ولەخۆبایی بوونە دەكەن ،كە
هەموو جەستەی ئەو حیزبەی گرتۆتەوە .ئەمە جگە لەوەی لەرووی
جەماوەریشەوە ئەمڕۆ پارتی لە خراپترین دۆخی خۆیدا دەژی،
بەرهەڵستكارەكانی ئەو حیزبە وشیوازی كاركردنی ئەو حیزبە خۆی،
گەورەترین سەركەوتنیان لەناشیرینكردنی بەدەستهێناوە وتەنانەت وەك
كادیرە پێشكەوتووەكانی خۆشیان هەندێك جار راشكاوانە ئاماژەی بۆ
دەكەن ،پارتی بوون بۆتە عەیبێكی گەورە لەكوردستان! جێگای داخە ئەو
كاتە هەست بەو دۆخە دەكەن ،كاتێك گڵۆپێكی سەوز لە دەرەوە
دادەگیرسێت ولەگەڵ خەڵكی تووڕەو راپەڕیو رووبەڕووی یەكتر
دەبنەوە ،ئەو كاتە دەزانن رادەی تووڕەیی خەڵك لە چ ئاستێكدایە!
لەرووی بااڵ دەستیشەوە ،راستە هەندێك كەس دەیانەوێت ئەو
حیزبە وەك بەهێزترین وسەركەوتووترین حیزبی هەرێمی كوردستان
نیشان بدەن ،بەالم ئەوانە لەبیریان چووە ،كە بەشیكی زۆری ئەو
ناوچانەی لەژێر هەژموونی ئەودایە ،ئێستا بەشێوەیەكی راستەوخۆ
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كەوتۆتە ژێر دەستی توركیا وتەنانەت قەاڵ سەربازیەكانی توركیا لەسەر
لوتكە چیایەكانی خودی بارزانیش دانراون ،ئەمە جگە لەوەی ئەوەی
تۆزێك بەوردی سەیر ئیدارەدانی ئەو ناوچەیە بكات ،بە ئاسانی
جێپەنجەی توركەكان دەبینێت ،وەك لەنووسێنیكی تردا ئاماژەم پیكرد،
ئەمە جگە لەوەی لە پەیوەندیەكانیان لەگەڵ حیزبەكانی تری كوردستان،
لەسەر بنەمای ملكەچپێكردن یاخود دوژمنداری وەستاوە ،كە ئەمە وا لەو
حیزبانە دەكات ،لەهەر تەنگەتاویەكدا بەتەنیای جێبهێڵن ،هەرچەندە خۆیان
بەهاوپەیمانیشی نیشان بدەن! .یاری كردن لەسەر هەستی نەتەوایەتی،
زۆرینەی ئێراقیەكانی كردووەتە دوژمنی ئەو

حیزبە ،لەكاتێكدا

موجامەلەیەكی خوێند ساردانەی شەقامی عەرەبی دەكات وئەو بەشەی
هەرێمی بە یەكجاری تەعریب كردووە .لە پەیوەندیەكانی دەرەوەیدا،
هەرچەندە وەك سەركەوتوو خۆی نیشان دەدات ،بەاڵم ئەوەی تێبینی
دەكرێت ،پەیوەندیەكانی لەگەڵ واڵتانی دەوروبەر پەیوەندیەكی نابەرابەرە
و لەگەڵ واڵتانی تریش گوێ بۆ ئامۆژگاریەكان رادەدێرن وچاویان لە
یارمەتیەكانیانە! .بۆیە مانەوە ونەمانەوەی پارتی ،بەهێز بوون
وبێهیزبوونی ،ئەو حیزبە بەهیچ شێوەیەك لەدەست خۆی نەماوە و
بەگوێرەی تەمەنیش بێت لە یۆبیلەكانی كۆتایی تەمەنیدا دەژیت!
بەكورتی پارتی ئێستا حزبێكی بەبارمتە گیراوە وجگە
لەهاواركردن ولێدوانی گەورە هیچی تری بەدەستەوە نەماوە ، ،وپێشم
وایە هەرچەندەی زوو ئەو هاوارە بكات ودۆخە راستەقینەی خۆی بۆ
خەڵك روون بكاتەوە ،دەتوانێت خۆی رزگار بكات وئەگەر بۆ كەمێكیش
بیت سۆزی الیەنگرانی خۆی بۆ خۆی رابكێشەوە!.
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بێدەنگی وملكەچ كردن ،تاوانەكانی توركیا ناوەستێنێت!

24\8\2021
ئەمڕۆ وەك وەزارەتی بەرگری توركیا خۆی رایگەیاند ،زیاتر لە
بیست فڕۆكەی ئەو واڵتە بۆردومانی كۆمەڵێك پێگەی پارتی كرێكارانی
كوردستانیان كردووە لە هەرێمی كوردستان ،لەنێو ئەو فڕۆكانە ،فڕۆكەی
بێ فڕۆكەوان وڤانتۆم  16هەبووە ،ئەو هێرشە یەكێكە لەگەورەترین
هێرشە ئاسمانیە راگەیەنراوەكان ،كە پڕ بەپێستی وشە ،لەالیەك هەرێمی
كوردستانی كردۆتە گۆڕەپانی شەڕێكی گەورە ،لەالیەكی تر ،بێباكانە
هەموو رێساو یاسا نێودەوڵەتیەكان پێشێل دەكات! ئەوەی جێگای
سەرسامیە ،هەموو الیەنە ناوەخۆیی وهەرێمی وجیهانیەكان لەم
سەرەڕۆیی تاوانكاریەی توركیا بێدەنگن ،لەسەر ئاستی ناوەخۆ حكومەتی
هەرێم وەك ئەوەی نەبای دیبێت نەباران ،قڕقەپ لێی دانیشتووە
ونووزەی لێوەنایەت ،باوەڕناكەم لەدنیا جگە لەو حكومەتە ،حكومەتێكی
تر هەبێت بەو شێوەیە واڵتەكەی سوتماك بكرێت وخەڵكی بێتاوانی بكرێتە
ئامانج وا بێدەنگ بێت!.
رووداوەكان ئەوە دەسەلمینن توركیا لەهەرێم جیاوازی لەنێوان
پەكەكە وخەلكی مەدەنی كوردستان ناكات ،گرنگ الی ئەو كورد بكوژرێت
وماڵی كوردان وێران بكرێت ،رۆژانە لەهەواڵەكان گوێمان لێدەبێت،
چەندین خەڵكی بێتاوان بەهۆی تۆپباران وبۆردومانەكانی توركیا
كوژراون ،حكومەتی هەرێم ومیدیای گاڵتەئامێزی ئازادو حیزبە بەناو
گەورەو بەناوەڕۆك بچووكەكانی هەرێم كەس دەنگی لێوە نایەت ،ئەوەی
كارەساتەكە گەورەتر دەكات ،لە بێدەنگیەكە پڕ شەرمەزارتر ئەوەیە زۆر
جاران پاساویش بۆ توركیا دێننەوە وپارتی كرێكارانی كوردستان
تۆمەتبار دەكەن ،وەك ئەوەی فڕۆكەكان هی ئەو حیزبە بێت كوردستان
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بۆردومان بكات وتۆپهاوێژەكانی ئەو بن گوند ومنداڵ وپیرو ئاژەڵ
وداروبەردی ئەو نیشتمانە بۆردومان بكەن ،نازانم سوودی بوونی
حكومەتێك لەچیدایە بوێری ئەوەی نەبێت بەیەك وشەش ئەو تاوانكاریە
سەركۆنە بكات ،كە بەرامبەر واڵتەیكەی دەكرێت ،نازانم سوودی ئەو
هەموو كۆمپانیا بەناو حزبانە چین لەكوردستان ،ئایا رۆڵیان پاساو
بۆهێنانەوە بۆ توركیا ودادۆشینی خەڵكی كوردستانە!؟ چ شەرمەزاریەكە
بۆ میللەتێك حزبی لەو شێوەیە قبووڵ بكات ولەهەڵبژاردنەكان دەنگی بۆ
بدات ودەنگی بۆ ساختە بكات! وایلێهاتووە میدیاكانیش بوێری ئەوەیان
نیە تەنانەت هەواڵی ئەو تاوانانەش باڵوبكەنەوە ،كە توركیا دەرهەق
بەخەڵكی كوردستان دەیكات ،توركیا لەبەرزەقەی چاوی جیهان
نەخۆشخانەیەكیان لەشەنگال بۆردومان كردو ژن ومنداڵی كوردانیان
كوشت ،ئەو میدیا وپێگە ئەلیكترۆنیانەی لەهەرێم ئەو هەواڵەیان
گواستەوە لەپەنجەی دەست تێناپەڕن ،تۆ بڵێی میدیاكانی كوردی لەپەنای
ئازادی بیروڕاوە ،تەنیا كاریان سووك كردن و تێكشكاندنی هەموو
بەهاكانی كورد بێت ،دەكرێت واڵتێك بەو شێوەیە هێزی میدیایی كڕابێت
وسوپایەیك لەجاشی قەڵەم بەدەست دروست كرابێت! ئەو هێرشەی
ئەوڕۆ فڕۆكەكانی توركیا كردیان وخۆیان گەیاندە سەر سنوورەكانی
ئێران ،نیشانەی گەلەكۆمەكیەكی زۆر ترسناك ورێككەوتنێكی هەرێمی
وجیهانی زۆر مەترسیدارە ،ئەگەر ئێران گڵۆپە سەوزی پێنەكردبێت
فڕۆكەكانی توركیا ناگەنە ئەو شوێنانە ،ئەگەر ناتۆ وئەمریكا گڵۆپی
سەوزیان بۆ توركیا پێنەكردبێت ،فڕۆكەكانی توركیا تەنانەت بوێری ئەوە
ناكەن ،بەسەر ئاسمانی هەرێمیشدا بفڕن .بەراستی ئەوەی ئەو بێدەنگیەی
لەهەرێم دەبینرێت سیاسەت كردن نیە ،بەڵكو شەرمەزاریەكی سیاسی و
حزبی وگەلی ونیشتمانیە ،چاو گرتن وبێدەنگ بوون هەرێمی كوردستان
ناپارێزێت ،ئەوەی هەرێمی كوردستان دەپارێزێت شكاندنی ئەو بێدەنگیە
ئابڕووبەرانە وپڕ شەرمەزاریەیە! ئەو هێرشەی ئەوڕۆ فڕۆكەكانی توركیا
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كردنیانە سەر هەرێم ،سەرەتای قۆناغێكی پر مەترسیدارە ،بێدەنگی
وملكەچكردن ،هەرگیز هەرێم رزگار ناكات ،بەڵكو پەرتەوازەو ریسواتری
دەكات!.
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ماكرۆن دەستی توركیا لەناوچەكە دەبڕێتەوە؟
2021\8\30
لەكاتێكدا لوتكەی دەوڵەتانی هەرێمی لە ناوچەكە لەبەغدا بەسترا،
سەرۆكی فەرەنسا ،كەسەرۆكی دەوڵەتێكی ئەورورپیە ودوورو نزیك
بەشێك نیە لە هەرێمەكە ،لەو لوتكەیەدا بەشداربوو! ئەو بەشداریكردنە
سەرەتای قۆناغێكی نوێیە لەگۆڕانی هاوسەنگی هێز لەناوچەكە ،هاوكات
سەرنجڕاكێشترین خاڵ بوو لەكۆنگرەكە ،هەموو ریسەكەی كردەوە
خووری و بنەمای ئەو مەنزومەیە هەرێمیەی هەڵوەشاندەوە ،كە لەدوای
ساڵی ( )2007بەشێوەیەكی ئاشكرا كاری لەسەر دەكرێت .لەبەرئەوەی
بەگوێرەی ناونیشانی كۆنگرەكە بوایە ،بەهیچ شێوەیەك فەرەنسا
نەدەبوایە بەشداری ئەو كۆنگرەیە بكات ،بەاڵم بۆچی بەشداری كرد؟
بەر لەهەموو شتیك ئامانجی بنەڕەتی ئەو كۆنگرەیە خۆ
ئامادەكردن بوو بۆ قۆناغی دوا كشانەوەی هێزەكانی ئەمریكا ،واتە
هەوڵێك بوو بۆ داڕشتنەوەی ئەو مەنزومە هەرێمیەی ،كە لەدوای
رووخانی بلۆكی رۆژهەاڵت گۆڕانكاری بەسەر داهات ،بەاڵم بەكەمێك
هەمواركردنەوە

دەستكاریەوە،

بەتایبەتیش

لەنەخشەی

جوگرافی

واڵتەكان ،وردتریش لەدیاركردنەوەی سنوورەكانی باكووری هەردوو
واڵتی سوریاو ئێراق ،واتە دوو پارچەی كوردستان .توركیا ،كە ماوەیەكە
بەپاڵپشتی ناتۆ ،ناوچەیەكی فراوانی لەسوریا وئێراق كۆنتڕۆڵكردووە،
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دەیویست لەو كۆنگرەیەدا شەرعیەت بداتە مانەوەی خۆی لەو ناوچەیەدا،
پێی وابوو ئەمریكا دوای ئەوەی

دەكشێتەوە ،بەرپرسیاریەتی ئەو

ناوچەیە دەخاتە ئەستۆی توركیا ،دووەمین گەورە واڵتی ناتۆ ،بەاڵم
بەشداریكردنی سەرۆكی فەرەنسا ،ئەو خەونەی توركیای لەگۆڕنا وبووە
هۆكاری سەرەكی ئەوەی سەرۆكی توركیا (رەجەب تەیب ئەردۆگان)
راستەوخۆ بەشداری ئەو كۆنگرەیە نەكات ،لەكاتێكدا كۆنگرەكە
كۆنگرەیەكی لوتكە بوو دەبوایە سەرۆكی واڵتەكان بەشداری بكەن! دوای
ئەو چەند واڵتێكی تریش ،وەكو ئێران و سعودیە لەئاستی سەرۆكەكانەوە
بەشداری ئەو كۆنگرەیان نەكرد!.
لەو كۆنگرەیەدا وەزیری دەرەوەی توركیا بەشێوەیەكی
ناڕاستەوخۆ ئاماژەی بەئامانجەكانی توركیا كرد ،واتە بەشێوەیەكی
ناڕاستەوخۆ داوای ویالیەتی مووسڵی كردەوەو لەوتارەكەیدا زۆر
جەختی لەسەر الیەنی ئابووری بازرگانی و ....هتد شاری مووسڵ كردو
لەپەنای شەڕی پارتی كرێكارانی كوردستان ،كە ئەوان بەشەڕی تیرۆری
دەناسێنن ،هەوڵیدا شەرعیەت بەمانەوەی خۆی بدات ،لەوناوچە
سنووریانەی لە باكووری هەرێمی كوردستان داگیری كردووە ،بەاڵم
وەك ئاماژەی پێكرا هاتنی سەرۆكی فەرەنسا هەموو پالنەكانی توركیای
هەڵوەشاندەوە وبەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ هیوایەكی بەئێران بەخشی!
لەبەرئەوەی رۆیشتنی ئەمریكا وهاتنی فەرەنسا بۆ ناوچەكە لەالیەك
مەترسیەكانی سەر ئێران كەم دەكاتەوە ،لەالیەكی تریش فەرەنسا هیچ
چاوتێبڕینێكی لەخاكی ئێران نیە ،بەڵكو مەبەستی سەرۆكی فەرنسا
بەپلەی یەكەم ئێراق وبەپلەی دووەمیش سوریا بوو ،لەبەرئەوەی
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ویالیەتی مووسڵ بەگوێرەی پەیماننامەی سایكس پیكۆ بەر فەرەنسا
كەوتبوو ،لەو نەخشە سیاسیەی لە سایكس پیكۆ كەوتەوە ،ویالیەتی
مووسڵ بۆ فەرەنساو سوریاش بۆ بەریتانیەكان دیاریكرابوو ،بەاڵم دوای
ئاگربەستی مۆدرۆس ،واتە دوای وەستانی جەنگی یەكەمی جیهانی
لەبەرەی رۆژهەاڵت ،ژەنڕاڵ مارشاڵ سەركردایەتی ئەو هێزە بەریتانیەی
كرد ،كە بەبێ گوێدانە مۆدرۆس وپەیماننامەی سایسكس پیكۆ ویالیەتی
مووسڵی داگیر كردو حالەتێكی دیفاكتۆی لەو ناوچەیە سەپاند،
لەبەرئەوەی بەریتانیاش لەو قۆناغەدا گەورە زلهێزی جیهانی بوو،
فەرەنسا نەیتوانی رووبەڕووی بێتەوە ،بۆیە كاتێك سەرۆكی بەریتانیا
لوید جۆرج ،كلیمانسۆی سەرۆكی فەرەنسای دەگەیاندە كونسوڵخانەی
واڵتەكەی لە لەندەن ،كلیمانسۆ پرسیاری لە سەرۆكی بەریتانیا كرد ،چی
دەوێت بۆی بكات ،ئەو یەكسەر وەاڵمی دایەوە ویالیەتی مووسڵ بۆ ئێمەو
سوریاش بۆ ئێوە ،زۆر لەسەرچاوەكان ئاماژە بەوە دەكەن ،كە كلیمانسۆ
بەهۆی ئەوەی زانیاریەكی زۆری دەربارەی ناوچەكە نەبوو ،دەمودەست
بەو داوایە رازی بوو ،بەاڵم ئەو خوێندنەوەیە خوێندنەوەیەكی دروست
نیە ،سەرۆكی فەرەنسا زانیاریەكی تەواوی دەربارەی ویالیەتی مووسڵ
هەبوو ،سیخوڕە فەڕەنسیەكان لە حەفتاكانی سەدەی نۆزدەهەمەوە
زانیاریان لەسەر ئەو ناوچەیە كۆدەكردەوە ،بۆیە هۆكاری سەرەكی ئەو
رازی بوونە خیرایەی سەرۆكی فەرەنسا ،ئەو حالەتە دیفاكتۆیە بوو ،كە
سوپای بەریتانیا سەپاندبووی و لەرووی هێزی سەربازیەوە فەرەنسا
ئەو توانایەی نەبوو بیگۆڕێت!.
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ئەو دۆخە نزیكەی  100ساڵ ،بەو شێوەیە مایەوە ،سەرەتا
بەریتانیەكان ودواتریش تەسلیمی ئەمریكیەكان كرد ،بەاڵم بەشێوەیەكی
یاسایی و بەبنەما لەسەر سایكس پیكۆ ئەو ناوچەیە ناوچەیەكی
هەژموونی فەرەنسیە ،ئێستا ،كە ئەمریكیەكان ئەو ناوچەیە چۆڵ دەكەن
وبەشكستەكانیانەوە بەرەو سیاسەتی التەریكی دەگەڕێنەوە ،واڵتانی
ناوچەكە بەتایبەتیش توركیا ،مرخی خۆی لەو ناوچەیە خۆشكردووەو
سەرۆكەكانیان چەندین جار داوای گەڕانەوەی ویالیەتی مووسڵیان
كردووەو بەبەشێك لە ئیمپراتۆریای عوسمانیە نوێیەكانیان هەژمار
كردووە ،لەدوای نەوەدەكانەوەش لەهەموو ئاڕاستەكانەوە كار لەسەر ئەو
بابەتە دەكەن ،كشانەوەی ئەمریكا ونزیكبوونەوەی یادی سەدساڵەی
سایكس پیكۆ زۆر لەخەونەكانیانی نزیك كردنەوە  ،بەاڵم هاتنی ئیمانوێل
ماكرۆنی سەرۆكی فەرەنسا ،كە خۆی بەخاوەنی راستەقینەی ویالیەتی
مووسڵ دەزانێت ،هەموو ئەگەرەكانی هەڵوەشاندنەوە! سەردانی سەرۆكی
فەرەنسا بۆ هەندێك ناوچەی دیاریكراوی ویالیەتی مووسڵ ،پەیامێكی
راشكاوانە وراستەوخۆ بوو بۆ توركیا ،سەردانی مووسڵ وهەولێر
ودواتریش شەنگال ،سەردانیكردنی ئەو ناوچانە بوو ،كە توركیا مرخی
خۆی لێخۆش كردووە ،بۆیە كاتێك توركیا رێگای نەدا سەردانی شەنگال
بكات ،وەك پەرچەكردارێك ،یاخود وەكو پالنی  Bگەڕایەوە هەولێر
ولەگەڵ هەرسێ سەرۆكایەتیەكەی هەرێم وتەنانەت لەگەڵ سەرۆكی
پارتیش كۆبوونەوەیی تایبەتی ئەنجامدا ،كە ئەمەش لەئایندەدا رەنگ بێت
كاریگەریەكی نەرێنیانە لەسەر پەیوەندیەكانی پارتی وتوركیا دەست
پێبكات ،لەالیەكی تر سەرەتای بڕینەوەی یاخود كورتكردنەوەی دەستی
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توركیا لە باشوور ورۆژئاوای كوردستان دەستیپێكرد! .بۆیە هاتنی
ماكرۆن گەراندنەوەی رۆلی فەرەنسایە بۆ رۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
لەكاتێكدا هەر لە لوبنانەوە بگرە تا دەگاتە سوریا وئێراق لەقەیرانی
گەورەدا دەژیت ،ئەو رۆژانەی دادێت ،دەبێت چاوەروانی گۆڕانكاری
گەورە بكەین لەناوچەكە ،كە رەنگ بێت بەپێچەوانەی چەند هەفتەیەكی
كەمی بەر لەئێستا لەبەرژەوەندی كورد بشكێتەوە.
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واز لەهەڵبژاردن بێنن!
2021\9\16
لەساڵی  ،1920كاتێك پەیماننامەی سیڤەرئیمزا كرا ،دەزگا
هەواڵگری ومیدیاكانی رۆژئاوا بەهەموو شێوەیەك هەوڵیاندەدا كورد
لەهەموو خەباتێك سارد بكەنەوە ،هەركاتێكیش لێرەو لەوێ هەوڵێك لە
ئارادابوایە شكستیان پێدەهێنا ،پڕوپاگەندەی ئەوەیان باڵودەكردەوە،
پێویستە كورد چاوەڕوان بكات كێشەكەی لەالیەن كۆمەڵگای
نێودەوڵەتیەوە ،بەتایبەتیش كۆمەڵەی گەالنەوە چارەسەر بكرێت ،بەم
چەشنە توانیان بۆ ماوەی سێ ساڵ مەسەلەی كورد بەنج بكەن
ودواتریش لەرێگای رێكەوتننامەی لۆزانەوە ،گڵۆپی سەوزیان بۆ توركە
كەمالیستەكان دایساند ،بۆ ئەوەی كورد قڕ بكات ،لەدوای ئەو مێژووەوە
تاوەكو ئێستا ،واتە بەدرێژایی ماوەی نزیكەی سەد ساڵ لەهەموو
پارچەكانی كوردستان جینۆسیاید ورەشەكوژی كورد بەردەوامە.
لەئێستادا خەریكە هەمان سیناریۆ دووبارە دەبێتەوە ،لەكاتێكدا
زۆرینەی كورد لەرۆژئاوا وباكوور وباشووری كوردستان كەوتۆتە بن
نیری توركەكان وبەئاگر وئاسن كوردستان سوتماك دەكات وگەنج والو
وپیرە كورد تیرۆر دەكات ،ئێران رۆژانە كوردستان بۆردومان دەكات
وهێزەكانی لەسەر سنوورەكاندا كۆكردووەتەوە وئامادەیی تەواوی
كردووە ،بۆ ئەوەی ئەو هێڵە تەواو بكات ،كە توركیا لەسەر سنوورەكانی
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رۆژئاوای كوردستانەوە دەستیپێكردووە ،لەباشووری كوردستان
خەڵكیان بە گەمەیەكی قێزەون ،كە پێی دەگوترێت هەڵبژاردنی پەرلەمانی
ئێراق خەریك كردووە ،ئەو ئێراقەی لەژێرەوە لەگەڵ توركیا وئێران
رێككەوتووە ودەرگای بۆ سووتاندن وكوشتنی كوردان بۆ خستوونەتە
سەر پشت!
ئەو هەڵبژاردنە لەكاتێكدا بەڕێوە دەچێت ،كە هێزە سەرەكیەكانی
كورد لەداهێزران وتەسلیمبوونێكی تەواودا دەژین ،دەبینین وەزعی
یەكێتی چۆنە ،لەملمالنێی حزبێكی سیاسی بۆتە ملمالنێی نێوان قاچاخچی
ومافیاكان ،پارتی لەكاتێكدا ماسوولكەكە پووكاوەكانی خۆی نیشانی
خەڵكی كوردستان دەدا ودەیەوێت وەك قارەمانێك خۆی نیشانی
گەلەكەی بدات ،بوێری ئەوەی نیە وەكو دەڵێن بەرامبەر توركەكان فزەی
لێوە بێت ،كە رۆژ بەرۆژ ناوچەكانی ژێردەستی ئەو زیاتر وزیاتر داگیر
دەكات!.
هەڵبژاردن لەدۆخێكی ئاوادا چ بەهایەكی هەیە ،كە مەبەست تەنیا
خاوكردنەوە ودوورخستنەوەی نیگاكانی كوردە لەسەر مەسەلە بنەڕەتی
ومافەرەواكانی! پێویستە رۆشنبیران وشۆرشگێڕانی كورد چیتر بەو
سیناریۆیە قێزەوانە فریو نەخۆن ولەجیانی ئەوەی پێنووسەكانیان بەو
گاڵتەجاریە خەریك بكەن ،لەجیاتی ئەوەی قسە لەسەر پارتی ویەكێتی
بكرێت ،كە ئەوان هەموو ئامانجەكانی خۆیان بەدەستهێناوەو بوونەتە
خاوەنی دەیان ملیاردۆالر وچاوەڕێی نەمانی ئەو هەرێمە دەكەن،
بۆئەوەی ،ئەوەی لەماوەی سی ساڵی رابردوودا دزیویانە بە ئارامی لەو
كۆشك وتەالرانە خەرجی بكەن ،كە لەخۆشترین واڵتەكانی جیهان
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كڕیویانە ،پێویستە لەدەرەوەی ئەوانەوە بیر لە چارەسەریەك بكرێتەوە!
با واز لەو گەمە قێزەونەی هەڵبژاردن بێنین وبەدوای رێگا چارەیەكی
ستراتیژیدا بگەڕێین ،با هەمان هەڵەی قۆناغی دوای سیڤەر دووبارە
نەكەینەوە.
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لەبری شەرمەزاری وڕیسوایی!....
2021\9\17
رژێمە دیكتاتۆرەكان توانیان ژن ومنداڵی كورد زیندە بەچاڵ
بكەن ،توانیان شار وگوندەكانی كوردستان كیمیاباران وئەنفال بكەن،
بەاڵم هەرگیز وەك ئەو حیزب ودەسەاڵتدارانەی ئەمڕۆی كورد نەیانتوانی
تاكی كورد بەوشێوەیە ریسوا بكەن ،بەرهەمی سی ساڵی رابردوویان،
هەرێمی كوردستانیان كردە هەرێمی سیخوڕ وتریاك خۆر ودز وجەردە
وپیاو كوژەكان ،میتی تورك وئیتیالعاتی ئێران لەهەرێم تەراتێن دەكەن،
هەر رۆژەی شۆڕشگێڕێكی كورد لەبەر زەقەی چاوان وبەرۆژی رووناك
تیرۆر دەكەن ،هەواڵەكان پڕن لە بۆردومانكردنی درۆنەكانی توركیا بۆ
ئۆتۆمۆبیلەكانی پارتی كرێكارانی كوردستان وشەهیدكردن ولەناوبردنی
دەیان گەنجی واڵتپارێز ،كە تاكە تاوانیان ئەوەیە خەون بە ئازادی
میللەتەكەیانەوە دەبینن ،چ شەرمەزاریەكە گەنجی كورد وا پەروەردە
بكرێت ،كە لەپێناو بڕێك پارە ،كە دڵنیام لەویش شەریكە بەشی هەیە،
سیخوڕی بۆ دەزگا هەرێمیەكان بكات وبراكانی خۆی تیرۆر وخەڵتانی
خوێن بكات ،ئایا ئەمە تەنیا تیرۆر كردنە یاخود پڕۆسەیەكی بازرگانیەو
لەپەنایەوە چەندین بەرپرسی نابەرپرس گیرفانیان گەرم دەبێت!.
راستە مێژووی كورد پڕیەتی لە جاشایەتی وخۆفرۆشی ،بەاڵم
ئەو جاشایەتی وخۆفرۆشیە هەرگیز خەڵكی دڵسۆزی كوردستان
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نەیكردووە ،ئەو كەسانە كردوویانە ،كە دەسەاڵتدار بووینە ولەپێناو
مانەوە وخۆشگوزەرانی خۆیان هەموو واڵتیان تەسلیمی داگیر كەران
كردووە ،ئەوان بووینە گەنجی كوردی دڵسۆزیان ناچار كردووە ،كە پەنا
بۆ هەموو شتێك بەرێت ،تەنیا بۆئەوەی لەدەستی ئەوان رزگاریان بێت،
زۆربەی ئەوانەی وەك جاش دەناسرێن ورۆژێك لەرۆژان راوی
پێشمەرگەیان دەكرد ،گەنجی دڵسۆز وواڵتپارێز بووینە ولەرقی ئەوانە
چەكی جاشایەتیان هەڵگرتووە ،هەر بۆیە دوای راپەڕین ئاشت بوونەوەو
ویەكتریان لەهەمێز كردەوە! لەمەودوا دەبێت مێژوونووسانی كورد
مێژووی كورد وسەركردە جاش وخۆفرۆشەكان لەیەكتر جیابكەنەوە
وبەجیا لەسەری بنووسن ،لەبەرئەوەی سیخوڕ ونیشتمان فرۆشەكان
واڵتیان نیە ،ئەوان بەشێك نین لەمێژووی ئەو نەتەوەیە ،هەركاتێك ئەوانە
لەمێژووی نەتەوەكەمان تووڕهەڵدران ،بەشێكی زۆری كێشەكانی كورد
چارەسەر دەبێت!
خەڵكی دڵسۆزی كوردستان لەوەتەی هەیە قوربانی دەدات
وسەركردە

بەناو

سەركردەكانی

دەیفرۆشن

ودەیخەنە

دەستی

دوژمنەكانی ،ئەگەر وانەبێت بۆچی تا ئێستا سەركردەیەكی باشوور،
نەخۆی نەكەسێكی نزیكی نەكوژراوە ونە لەگوڵ كاڵتری پێگوتراوە!
بۆچی قاسم لۆ ،شەرەفكەندی ،تیرۆكران ،بۆچی واڵتە داگیركەرەكانی
كوردستان و هەموو دنیا بەدوای ئۆجەالنەوە بوو ،تاوەك لەكونجی
زیندانیان ئاخنی ،ئەی بۆچی پێشوازی لەبەناو سەركردەكانی باشوور
دەكرێت ،بۆچی ئەوان تا تەمەنی  ....دەژین وتەنانەت لەناو كونە

126

شاخەكانیشدا ،لەكاتیكدا پێشمەرگەكان بە سكێك تێر ودەیان سك برسی
دەژیان ،ئەوان ژیانێكی شاهانەیان دەبردە سەر!
كام سەركردەی باشوور هەبووە ،نەك خۆی بەڵكو كەسێكی
نزیكیشی لەشەڕێكی رووبەڕووبوونەوەی دوژمندا گیانی بەخت كردبێت؟
بۆچی هەزاران خانەوادەی كورد لەباشوور وێران بوو ،منداڵی هەژاری
كورد لەشارەكان ،لەچیاكان ،لەگوند وپێدەشتەكاندا ،بەناوی كوردایەتیەوە
راوەدوونران وتیرۆر كران ،كەچی ماڵی سەركردەكان تادێت بەرزتر
وئاوەدانتر دەبیتەوە! ئەوە چی دەگەیەنێت فڕۆكەكانی توركیا ،تۆپەكانی
ئێران ،واڵتەكەت بۆردومان دەكەن ونەك مرۆڤەكان بەڵكو دارەكانیشت
دەبڕنەوە دەیسوتێنن ،تۆش بەرگریان لێبكەیت ،پێشوازیان بكەیت
ودەست لەناو دەست بەروویان پێبكەنی! دەمەوێت بنووسم ئای ئەمە چ
شەرمەزاریەكە ،چ ریسواییەكە ،بەاڵم نەشەرمەزاری ونەریسوایی ئەو
دۆخە پێناسە ناكات ،بۆیە دەبێت لەبری ئەو وشانە بەدوای وشەی تردا
بگەڕێین ،شەرمەزاری بۆ رەفتاری كەسانێك شیاو نیە ،كە هەموو
تەمەنیان بۆ فرۆشتن وبێبەهاكردنی گەل وواڵتەكەیان تەرخانكردووە!.
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سەیرترین بەیەكەوە ژیان لەهەرێمی كوردستان!
2021\9\24
رەنگ

بێت

تا

ئێستا

هێندەی

لەسەر

بەیەكەوە

ژیان

خوێندوومەتەوە وگوێم لێبووە ،سەیرترین خوێندنەوە تیگەیستن بۆ
بەیەكەوە ژیان ئەو تێگەیشتنەی پارتی دیموكراتی كوردستان بووە بۆ
بابەتە! كورد دەڵێت شت یان لەشێت یا لەمنداڵ ،بەهۆی بانگەشەی
هەڵبژاردنەوە زۆر جاران منداڵە سیاسیەكانی حیزبەكان لێرە ولەوێ
ئازایانە ،یاخود ساویلكانە هەندێك راستی دەدركێنن ،كە بایەخی مێژوویی
خۆی هەیە وتەنانەت لەرووی یاسایشەوە دەتوانرێت بكرێتە بەڵگەیەكی
حاشا هەڵنەگر ووەك دانپانانێك هەژمار بكرێت بۆ سەلماندنی تاوانێك لە
تاوانەكان ،چونكە داڵدانی تاوانباران ،بەتایبەتیش داڵدەدانی ئەو
تاوانبارانەی ،كە بە تاوانی جینۆسایدكردنی گەالن تۆمەتبار كراون ،كە
بەتاوانی دژی مرۆڤایەتیش دەناسرێت ،خوی لەخۆیدا تاوانێكی گەورەیە
وبەهیچ شێوەیەك لەشێوەكان ناكەوێتە چوارچێوەی لێبووردەیی
وبەیەكەوە ژیانەوە! بۆیە ئەو كەسانەی ،یاخود ئەو هێزانە داڵدەی ئەو
جۆرە تاوانبارانە دەدەن ،دەبێت لە دوو الوە دادگایی بكرێن ،لەالیەك
بەهۆی پڕۆسەی خودی داڵدەدانەكەوە ،كە ئەمە خۆی لەخۆیدا بۆ
بابەتێكی هەستیارترمان رادەكێشێت ،ئەویش بابەتی هاوبەشیكردنە لەو
تاوانە ،چونكە تەنیا ئەو هێزو كەسانە تاوانباری لەو شێوەیە داڵدەدەن،

128

كە بەشێوەیەك لەشێوەكان لینكێكیان لە تاوانەكەدا هەیە وئەگەری هەیە
بەشێوەیەك لەشێوەكان بەڵگەنامەكان ئەوانیش بگرێتەوە!.
ئەوەی لەهەرێمی كوردستاندا لەسەر ئاستی سیاسی بە بەیەكەوە
ژیان پێناسە دەكرێت ،دوور ونزیك پەیوەندی بە بەیەكەوەژیانێكی
ئاشتیانەوە نیە ،بەڵكو لەالیەك پەیوەندی بە بەشداریكردن لەتاوان
ودیزەبەدەرخۆنەكردنی بەڵگەی تاوانەكانەوە هەیە ،لەالیەكی تر جۆرێكە
لەهەڕاجكردنی خاكی كوردستان وبازرگانیەكی قێزەونە بە خاكی
نیشتمان ،ئەوانەی هاتوونەتە كوردستان بەشێكی زۆریان ئەو
سەرمایەدارانەن ،كە لەسەردەمی بەعسدا بەشێوەیەكی ناشەرعی
سەرمایەیان پەیداكردووە وئێستا بەو پارەیە وخانوو وشوێنە بازرگانیە
گرنگەكان وئەپارتمانە گەورەكان شارەكانی هەریم دەكڕن ،كە لەالیەن
بەرپرسە بازرگانەكانی كوردەوە ،كە بەشێكی زۆریان لەپشت ئەو
پڕۆژانەوەن دەفرۆشرێت ،واتە ئەوەی پێی دەگوترێت بەیەكەوە ژیان
لەهەرێمی كوردستان ،جۆرە رێككەوتنێكە لەنێوان سەرمایەدارە وردبین
وسیاسیەكانی عەرەب ،كەوەكو سەرمایەدارەكانی جولەكە ،كە حكومەتی
ئیسرائیلیان لەپشتە رەفتار دەكەن ،لەگەڵ سەرمایەدارێكی نەخوێندەواری
كورد ،كە جگە لە هەرزانفرۆشكردنی واڵتەكەی چاوی هیچی تر نابینێت،
بۆیە واخەریكە لەرێگای ئەو بەیەكەوە ژیانە سەیرەوە ،وردە وردە
دیمۆگرافیای كوردستان دەگۆڕێت وئەوەی دەوڵەتە داگیركەرەكان
بەدەیان ساڵ بۆیان نەكرا ،ئەو بازرگانە چاوچنۆكانەی كورد بەماوەیەكی
زۆر كەم وبەبێئەوەی كەسیش پێیان بڵێت لەپشت چاوتان دوو برۆ هەیە،
بەئاسانی ئەنجامی دەدەن ،لێرەدا من مەبەستم چینە هەژارەكەی خوارەوە
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نیە ،كە لەبنەڕەتدا لەخەمی قووتی رۆژانەی خۆیاندان وئەوانە هەمیشە
بەئاشتی بەیەكەوە ژیاون كێشەی بەیەكەوە ژیانی ئاشتیانەیان نەبووە!.
ئەو بەیەكەوە ژیانەی پارتی شانازی پێوە دەكات ،سەیرترین
بەیەكەوە ژیانە لەمێژوودا ،ئەگەر نەڵێم وێنەی نەبووە ،ئەوا بەدڵنیاییەوە
نمونەی ئێجگار كەمە ،سەیر لەوەدایە لەكاتێكدا ئەوان تۆوی رق
وتووڕەیی لەناو كۆمەڵگای كوردیدا دەچێنن ،مامۆستایەك ،كە داوای
مووچەی رەوای خۆی دەكات ساڵێك زیاتر بە بێ دادگایی كردن لەزیندان
دەئاخنن وهەناسەی ئازادی لێ قەدەغە دەكەن ،داڵدەی ئەو تاوانبارانە
دەدەن ،كە هەزاران ژن ومنداڵ وگەنجی كوردیان

لەناو بردووە و

جۆرەها چەكی قەدەغەكراوی نێودەوڵەتیان دژی بەكارهێناوە ،جیاوازیان
لەنێوان پیرو ژن ومنداڵ وگەنج وئاژەڵ وداروباخەكانی كوردستان
نەكردوە و لەالیەن دادگاكانەوە داوا كراون  ،نازانم ئەوە دەكەوێتە كوێی
بەیەكەوە ژیانەوە ،ئەگەر وەك عەرەب دەڵێن ئینەك لە بابەتەكە نەبێت!
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بونیاتنانی هێزی سێیەم یاخود هێزی یەكەم!
2021\9\26
زیاتر لە چل ساڵە لەباشووری كوردستان گفتوگۆ لەسەر
دروستكردنی هێزی سێیەم دەكرێت ،بۆئەوەی باالدەستی یەكێتی وپارتی
الواز بكرێت! ئەو گقتوگۆیە لەبنەڕەتدا گفتوگۆیەكە لەسەر هیچ
وناتێگەیشتن لەدۆخەكە بونیاتنراوە ،لەبەرئەوەی هەرێمی كوردستان
پیویستی بەدامەزراندنی هێزی سێیەم نیە ،بەڵكو پێویستی بەدامەرزاندنی
هێزی یەكەم هەیە ،تاوەكو ئەو بنەما هزری وهاوسەنگیە راماڵیت ،كە
بەناو حیزبەكانی باشوور لەماوەی رابردوودا پیادەیان كردووە ،واتە
كوردستان پێویستی بەهزرێكی نوێ و خوینیكی نوێ هەیە ،كە ئەو قۆناغە
پڕ شەرمەزاریە تێپەڕێنێت ،كە لەماوەی رابردودا بەناوی كوردایەتی
شۆڕشەوە ئەنجامدراوە.
بیرۆكەی هێزی سێیەم لە سیاسەتی نیودەوڵەتیدا بەپلەی یەكەم
لەپیناو تێكشكاندنی هاوسەنگی هێز وكەمكردنەوە ،یاخود كۆتكردنی
هیزی الیەنەك لەالیەنەكان پیادە دەكرێت ،بۆنمونە لەكۆتایی سەدەی
نۆزدە وسەرەتای سەدەی بیستەم قاجاری وعوسمانیەكان لە توركیا
وئێران لە ئەڵمانەكان نزیك بوونەوە بۆئەوەی لەرۆڵی بەریتانیا وروسیا
كەمبكەنەوە ،لەسیاسەتی ناوەخۆشدا زۆرجار هەوڵدەدرێت هیزێكی نوێ
دروست بكرێت ،بۆئەوەی لەدەسەاڵتی هیزێكی تر كەم بكرێتەوە
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وهاوسەنگیەكی میانڕەو بهێنرێتە دی ،كە بەرژەوەندی هەموو هێزە
باالدەستەكان بپارێزێت ،بەاڵم ئەو هاوسەنگیانە لەكاتیكدا پێویستە
وسەركەوتوو دەبێت ،كاتێك ئەو هێزانە لەبنەڕەتدا لە خزمەتی خەڵكدا
دابن وبۆ ئەو مەبەستە دروست كرابن ،كە بەداخەوە ئەو دۆخە لەهەرێمی
كوردستاندا بوونی نیە! ئەو هێزانەی لەهەرێمی كوردستاندا كاردەكەن،
هێزی

دروستكراون

وبەگوێرەی

پالنێكی

نێودەوڵەتی

ولەپیناو

بەرژەوەندی ئەو هێزانە ودژی بەرژەوەندیە سەرەكیەكانی خەڵكی
كوردستان بەكاردەهێنرێن ،لەالیەكی تر لەئێستادا لەهەریمی كوردستان
دوو هێز لە ئارانیە ،بەڵكو تەنیا یەك هێزەو دوو رۆڵ دەبینێت ،پارتی
ویەكێتی ،كەلە بنەرەتدا دوو بنەماڵەیی سیاسین ،لەسەر بەرژەوەندیە
سەرەكیەكانی خۆیان بەرادەیەك رێككەوتوون ،كە هیچ جیاوازیەكی
ئەوتۆیان لەنێواندا نەماوە ،بۆیە هەژماركردنی ئەو دوو بنەماڵەیە وەك
دوو هێزو لەسەر ئەو بنەمایە كار بۆ دروستكردنی هێزی سێیەم بكرێت،
لەبنەڕەتدا هەنگاوێكە ولەسەر هیچ بونیات دەنرێت ،ئەوەی لەسەر
هیچیش بونیات بنرێت هیچە! بۆیە دۆخی هەرێم پێویستی بەدامەزراندنی
هێزی سێیەم نیە ،بەڵكو پێویستی بەدامەزراندنی هیزێكی نوێیە،
بەرلەهەموو شتێك هزرێك و دنیابینیەكی نوێی بۆ مەسەلەی كورد
وپەیوەندی نێوان هێز وگەالنی ناوچەكە هەبێت ،هەر كاتیك ئەو هێزە
دروست بێت ،ئەوە دەبێتە هێزی یەكەم وكۆی دیمەنی سیاسی لەهەرێمی
كوردستان وبگرە لەهەموو كوردستانی گەورە تێكدەشكێنێت!.
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ئەوەی دەیڵێن وئەوەی دەیبینین!!!
زۆر بەكورتی.....
2021\10\5
ئەوەی گوێ بە پڕۆپاگەندەكانی هەلبژاردنی ئەم جارە رادێرێت،
شتی سەیرو سەمەرەی بەرگوێ دەكەوێت ،كە هیچ لەرەفتاری ئەو حزبانە
ناچێت ،زیاتر لەسی ساڵە ئەو واڵتە ویران دەكەن! ئەوان هەموو هەوڵ
وبۆچوونەكانی خەڵك بەموزایەدە هەژمار دەكەن ،كەچی یەك شتیان
نەگوتووە ،هێندەی من گوێم لێبووە موزایەدە وقسەی بێ بنەما نەبێت،
هەموو حزبەكان ،بەتایبەتیش پارتی ویەكیتی بە سەروەری یاساو
داگاكان و قەزایان گرتووە ،كەچی ئەوەی سەیری هەولێر وسلێمانی
بكات ،لەهەموو رووێكەوە ئەوەی حیسابی بۆ نەكرێت یاسایە ،ئەگەر
سەروەری یاسا هەبێت ،بۆ نمونە چۆن دەبێت كەسانێك تەنیا لەسەر
ئەوەی داوای مووچەی خۆیان كردووە ،بۆ زیاتر لەساڵێك لەزیندان
بئاخنرێن ودادگایش نەكرێن! ئەوەی سەیری ئیدارەكانی هەولێر وسلێمانی
بكات ،بۆی دەردەكەوێت یاسا چەند ریسواكراوە ولەسەربنەمای خێڵەكی
وحزبایەتی وپیاوپیاوانێ حوكم دەكرێت وپۆستەكان دەبەخشرێنەوە!.
نازانم لەو دوو زۆنە چی بەیاسا كراوە؟ هەڵبژاردنەكان،
دیموكراسی ،خوێندن ،دامەرزاندن ،كاركردن ،كۆمپانیا دانان ،چی بەیاسا
كراوە؟ وەك دەڵێن یاسا تەونی جاڵجاڵۆكەیەو بەهێزەكان دەیپسێنن
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وبێهێزەكانیش پیوەی دەبن ،ئەوە رێك بۆ هەرێمی كوردستان لەبارە!
چەندین كەس لەو دوو زۆنە دژوارەدا دەكوژرێن ،بەبێئەوەی بكوژەكانی
زۆربەی ئەو تاوانانەش دەستگیر بكرێن ،حكومەت بەئارەزووی خۆی
مووچە دەبڕێت وپاشەكەوتی دەكات ودەیگونجێنێت ونایدات ،بەبێئەوەی
پشت بەهیچ یاسایەك ببەستێت ویاسایەك هەبێت ئەو هەنگاوە قبووڵ
بكات! لەهەموی سەیر تر باسی كەركووك ومەسەلەی تەعریب دەكەن،
لەكاتێكدا لەدامەرزاندنی ئێراقەوە تاوەكو ئێستا ،بەرژێمی بەعسی
شۆڤینیزمیشەوە ،كە ئەنفال وجینۆسایدی كوردستانی كرد ،هێندەی ئەو
دوو حیزبە هەرێمی كورستانی تەعریب نەكردووە ،ئێستا لەجیاتی ئەوەی
قسە لەسەر تەعریب كردنی كەركووك بكەن ،واباشترە قسە لەسەر
تەعریبكردنی هەولێر وسلێمانی و دهۆك وتەنانەت شەقاڵوە وسۆران و
چۆمان وجاحی ئۆمەران تەوێلەو بیارەو زاخۆ بكەن ،چ بستە خاكێكی
هەرێم ماوە لەپێناو گیرفانی خۆیاندا نەیانفرۆشتبێتە عەرەب وتورك
وهەموو ئەو كەسانەی ئامادەبووینە دوو قڕووش بدەن! لەهەموو
مێژووی مرۆڤایەتی كێ وەكو ئەو دوو بەناو حیزبە خاكی واڵتەكەی
هەڕاجكردووە ولەدەست دوژمنانی كردووە!
ئەوەی جێگای سەرسامیە ،باس لە سەروەری وپاراستنی خاكی
كوردستان دەكەن ،كەچی زیاتر لە سی ساڵە دەستی توركیا وئێران
وئێراق دەگرن وچاوساغیان بۆ دەكەن ،بۆئەوەی لەرقی یەكتر واڵتەكەیان
داگیر بكەن ،چ هێزێك هەیە ،وەك پارتی ویەكێتی بەرگری لەداگیركەران
بكات وبیانپاریزێت وچاوساغی وسیخوڕیان بۆ بكات!؟ ئەوە هێزەكانی
یەكێتی نیە ،بەنهێنی هەموو شتێك بۆ ئێران دەكات ،ئەوە پارتی نیە،
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پاسەوانی لەهێزەكانی توركیا دەكات ودەستی بۆ هەموو شوێنێكی
كوردستان رادەكێشێت ،كێن ئەوانەی سیخوڕی بۆ ئەو دەوڵەتانە دەكەن
وهەموو رۆژێك لەدەڤەری سەوز وزەرددا گوێمان لێدەبێت ،گەریالیەكی
باكوور ،پێشمەرگەیەكی دیموكرات تیرۆر دەكرێت! ئەوانەی سیخوڕی
بۆ داگیركەران دەكەن ،كێن؟! كێن ئەوانەی سیخوڕی ووالتفرۆشیان كردە
كەلتووری بەشێكی زۆری ئەو كۆمەڵگایە؟ ئەوە چ شەرمەزاریەكە ،وەك
ئەوەی خەلكی كوردستان كەڕ واڵڵ وكوێر بێت نەهیچ ببینێت ونەهیچ
بژنەوێت!.
الیەكیان كوێخایەتی قبووڵ ناكات والكەی تر خۆی بەخزمەتكاری
خەلك نیشان دەدات ،كەچی هەردوو خۆیان كردووە بەكوێخای گەلەكەی
خۆیان وكەوش هەڵگری داگیركەرانی كوردستان! بەراستی ئەوەی لەو
هەڵبژاردنە گوێم لێدەبێت ،هەندێك جار وا دەكات پرسیاری ئەوەم
الدروست بێت ،كە دەبێت ئەوانە راست نەكەن وكوردستان شامی
شەریف نەبێت؟ یاخود وەك گۆبڵز دەڵێت درۆ بكە درۆبكە ،تا خەڵك
باوەڕت پیدەكەن ،بەاڵم قسەكەی گۆبلزیش هەر بۆماوەیەك دەخوات،
ناكرێت تۆ سی ساڵ درۆ لەگەڵ خەڵك بكەیت وخەلكیش بەردەوام
باوەرت پێبكات! بەراستی شیكردنەوەی كەسایەتی وسایكۆلۆژی ئەو
كەسانە نەك بەفرۆید ،بەڵكو بەباوكی فرۆیدیش شیناكرێتەوە! ئەوانە
تووشی جۆرە نەخۆشیەك بووینە ،كە دەبێت هەوڵبدرێت ناویكی نوێی بۆ
بدۆزرێتەوە! ،چونكە لەو باوەرەدا نیم هیچ شتێك لەو واڵتە مابێت
ووێرانیان نەكردبێت ودەستیان بەسەر دانەگرتبێت!؟ زانكۆكان ،دادگاكان،
نەخۆشخانەكان ،سیتیەكات ،باڵەخانەكان ،بیرە نەوتەكان ،پااڵوگە
135

نەوتەكات ،زەویە كشتوكاڵیەكان ،نەمامگە گەورەكانی شارەكانی
كوردستان ،چی ماوە بەناوی خۆیان وماڵ ومناڵ و خزمی خەزووری
سەپانی شێخی بابیان نەكردبێت! كەسێك بەو شێوەیە رەفتار بكات وبەم
زمانەش قسە بكات ،دەبێت خۆی گەمژە بێت یاخود خەلكی كوردستانی
ال گەمژە بێت؟ بەراستی ئازایەتی وبوێری دەوێت ،لەدۆخێكی وەك
ئەمڕۆی كوردستان بوێری ئەوەت هەبێت بەم زمانە قسە بكەیت ،كە
دڵنیام خۆیان بەرلەهەموو كەسێك بەخۆیان باوەڕناكەن ،لەهەمووش
سەیرتر بە متمانە بەخۆبوونێكەوە یەك بەدەنگیان هاوار دەكەن
ودەیانەوێت یاری بەهەست وسۆزی خەڵك بكەین ،بەاڵم كێشەی
سەرەكی ئەوانە لەوەدایە ،دیوەكەی تری هاوكێشەكە نابینن ،كە خەڵكی
كوردستان پڕ بەدڵ ولەناخەوە پێیان پێدەكەنێت ،بۆیە پێم وابێت ئەوانە
جگە لەخۆیان ،سەرباری ئەوەی ملیۆنان دۆالری خەڵكی كوردستان
لەمیدیاكانیان سەرف دەكەن ،كەسی تر ،تەنیا بۆ پێكەنین وكات بەسەر
بردن نەبێت ،گوێیان لێناگرێت!!
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هەڵبژاردن لەنێوان سووتاندنی دەنگ وبایكۆت كردندا...

2021\10\6
یەكێك لەبنەما سەرەتایی وسەرەكیەكانی هەر هەڵبژاردنێك
بوونی متمانەیە بەو هێزو الیەنانەی ركابەری دەكەن وئەو
دامودەزگایانەی هەڵبژاردنەكە بەڕێوە دەبەن ،ئەگەر ئەو متمانەیە لەئارادا
نەبێت هەڵبژاردن لەپڕۆسەیەكی دییموكراسی وبەكارهینانی مافیكی
مەدەنی ،دەبێتە گاڵتەجاری وفریودانی خەڵك ،لەبەرئەوەی نەك ئەو
گۆڕانكاریانە ناهێنێتە دی ،كە خەلك دەیانەوێت لەرێگای دەنگدانەوە
بەدەستی بێنن ،بەڵكو دۆخە چەقبەستووەكە درێژ دەكاتەوە ودەرفەتێكی
تر بۆ گەندەڵكاران وئەو هێز وكەسانە دەڕەخسێنێت ،كە بەدەستی ئەم
وئەو كاردەكەن ولەپیناو بەرژەوەندیە كەسیەكانی خۆیان دەجەنگن!
راستە دوای راپەڕین لە هەرێمی كوردستان ودوای رووخانی
رژێمی بەعسیش لەئێراق خەلك بەخۆشحالی وگەرم وگوڕیەوە بەرەو
سندووقەكانی دەنگدان هەنگاوی نا ،بەالم بەهۆی ئەو دۆخە سیاسی
وكۆمەاڵیەتی ورۆشنبیریەی لەناوەخۆی ئەو والتە وژینگەسیاسیە
هەرێمیەكەیدا هەبوو ،تا ئێستا هیچ هەڵبژاردنێكی پاك لەو واڵتەدا نەكراوە،
لەزۆربەی هەڵبژاردنەكاندا دەنگی ناڕازی بەرزربۆتەوە وهێزەكان
یەكتریان بەساختەكردن وگۆڕینی دەنگەكان تۆمەتبار كردووە ،بەاڵم
لەكۆتایدا بەرژەوەندیەكانی خۆیان رێكخستووە ولەسەر دابەش كردنی
كورسیەكانی پەرلەمان رێككەوتوون! بەمەش ئەو هەلبژاردن ودەنگدانەی
خەلكیان لە كرۆكەوە پووچەڵ كردۆتەوە وهیچ بەهایەكیان بۆ
نەهێشتۆتەوە ،سەدان ملیۆن دۆالریان لە موڵكی گشتی بەهەدەرداوە
وهەڵبژاردنەكە جگە لە پڕۆسەیەكی قێزەونی فریودانی خەلك
وشانۆگەریەكی پووچگەرایی زیاتری لێبەرهەم نەهاتووە.
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ئەم بێمتمانەییە بۆتە هۆی ئەوەی  ،هەڵبژاردن لەدوای هەلبژاردن
رێژەی بەشداریكردنی خەڵك كەمتر بێتەوە ولەجیاتی ئەوە بیر لەوە
بكریتەوە ،كە ئایا چۆن دەنگ بدەن ودەنگ بەچ الیەنێك بدەن بۆئەوەی
گۆڕانكاری لە دۆخی واڵت ئەنجام بدەن ،لەبەر بێهیوابوون لەهەموو
الیەنەكانی سەر گۆڕەپانی سیاسی ئێراق بەگشتی ،خەڵك بیر لەوە
دەكاتەوە بچێت بۆ دەنگدان ودەنگەكەی خۆی بسووتێنێت ،تاوەكو
دەنگەكەی ساختە نەكرێت وكەسێكی تر سوودی لیوەرنەگرێت ،یاخود
لەبنەڕەتدا بایكۆتی هەڵبژاردنەكە بكات ونەچێتە دەنگدانەوە؟!
ئێستا لەهەریمی كوردستان گفتوگۆیەكی چڕ لەسەر ئەو دوو
بیرۆكەیە هەیە ،الیەن وهێزە سیاسیەكان بەگەرمی هانی خەلك دەدەن
بۆئەوەی بەشداری هەڵبژاردنەكان بكەن وئەگەر لەگەڵ هیچ الیەكیشدا
نەبوون ،دەنگەكانی خۆیان بسووتینن! بەاڵم ئاڕاستەیەكی تر داوای
بایكۆتكردن دەكات .دیارە بایكۆت كردن ودەنگ سووتاندن دوو پڕۆسەی
سیاسی جیاوازن وهەریەكەی واتا وكاریگەری خۆی هەیە .وەك ئاماژەی
پێكرا ،الیەنەكان داوای بەشداریكردن دەكەن ،خۆیان وەك خەمخۆر
ورۆشنبیر ودڵسۆز نیشان دەدەن بە لێبوردەییەوە داوا پەیام بۆ خەڵك
دەنێرن ،بەشداری هەڵبژاردنەكان بكەن ،دەست بەرداری ئەو مافەی
خۆیان نەبن ودەنگ بەكاندیدەكانی ئەوان بدەن ،ئەگەر هەر نا دەنگەكانیان
بسوتێنن ،دیارە ئەمەش شێوازێكە لەفریودانی خەڵك ،لەبەرئەوەی تەنیا
چوون بۆ دەنگدان ،واتای شەرعیەتدانە بە پڕۆسەیەك ،كە لەبنەڕەتدا
جێگای متمانە نیە ،ئەوان دەیانەوێت زۆرترین خەلك بەشداری بكات،
لەكۆتایشدا ،بەهۆی كەموكوڕیەكان وڕیگا زۆرەكانی ساختەكردن لە
هەڵبژاردنی ئەلیكترۆنیدا ،بەئاسانی ئەنجامەكانی هەڵبژاردنەكە بگۆڕن!.
كەواتە دەتواتنین بڵێین دەنگ سووتاندن ،بەشداریكردن و شەعیەتدانە بە
پڕۆسەیەكی سیاسی ،كەلە بنەڕەتدا لەسەر ساختە وساختەكاری
بونیاتنراوە ونەك خەلكانی بێالیەن ،بگرە حزب وهێزەكان خۆشیان
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متمانەیان پێی نەماوە! هەرچی بایكۆتكردنە واتای رەتكردنەوەی كۆی
پڕۆسەكەیە ،بەشێوەیەك لەشێوەكان ناڕەزایەتی ومانگرتنێكی مەدەنیانەیە
وشەرعیەت سەندنەوەیە لە پرۆسەیەك ،كە باوەڕیان پێی نەبووە ،ئەگەر
رێژەی ئەوانەی ئەو مافە ،واتە مافی بایكۆتكردن بەكاردەهێنن
بەرێژەیەكی بەرچاو زۆر بێت ،ئەوان هەڵبژاردنەكە لەرووی یاسایشەوە
بەهای نامێنێت ودەبێت پەنا بۆ دووبارە كردنەوەی ببرێت ،بەتایبەتیش
ئەگەر الیەنێكی بەهێزو كاریگەری ئۆپۆزسیۆن هەبێت وداوای دووبارە
هەڵبژاردنەوە بكات! .كەواتە دەكریت رۆژی دەنگدان ،وەك
پەۆچەكردارێك بۆ دۆخە ئاڵۆزەی هەیە ولەپیناو ئەوەی تاك بەهای خۆی
بگەڕێنێتەوە وچیتر رێگا نەدات وەك بوونەوەرێكی بێئاوەز وناكامڵ
مامەلەی لەگەلدا بكرێت ،دەتوانێت رۆژی دەنگدات بكاتە رۆژێكی
بایكۆتكردنی مێژوویی ومانگرتنێكی سەرتاسەری ،بەمەش پەیامێكی
راشكاوانە دەنێرێت وراستەقینەی ئەو دۆخە رووندەكاتەوە ،كەوا
كوردستان و ئێراقی پیادا رەتدەبێت!
لێرەدا پرسیارێك دێتە ئارا ،ئایا رێژەی بەشداریكردنی خەڵك
لەدەنگدان كاریگەری لەسەر ئەنجامەكانی دەنگدان دەبێت؟ بێگومان
نەخێر ،لەبەرئەوەی لە بنەڕەتدا هەڵبژاردن بۆ فریودانی خەڵك ونیشاندانی
ئەو دیوەی كۆمەڵگایە ،كە نیەتی! لەهەڵبژاردنی ساڵی ( )2018بەگوێرەی
هەندێك سەرچاوە رێژەی بەشداریكردن لەكۆی ئێراق گەیشتە %22-20
لەهەندێك شاردا لە  %6-5تێنەپەڕی ،وەك شاری بەسرە بۆ نمونە ،كە
ئەمە بە هەموو پێوەرێك هیچ بەهایەك بۆ هەڵبژاردنەكە وەك بنەمایەكی
دیموكراسی ناهێڵێت ،چۆن دەكرێت ئەو رێژەی كەمەی كۆمەڵگا ،كە
بەسەر رەوت وحیزب وكەسایەتی جیاوازەوە دابەش بووە نوێنەرایەتی
 %80كۆمەڵگا بكات ،لەكاتێكدا زۆرینەی سادە لە هەڵبژاردندا ()1+50ە!
لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستانیش رێژەكە زۆر لەو رێژەیەی ئێراق
باشتر نەبوو ،وەك باس دەكرێت لەشارێكی وەكو هەولێر سەرەڕای ئەو
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هەموو ساختە كاریەی كرا %11 ،ی خەڵك بەشداری هەڵبژاردنیان كرد!
لەو جۆرە هەڵبژاردنانەدا پێشینە زلهێزەكان وهێزە هەرێمیەكان لەگەڵ
هێزە گەندەڵەكانی گۆڕەپانەكە پێكهاتوون ،بۆ پاراستن وهێشتنەوەی
بەرژەوەندیەكانی خۆیان لەسەر حیسابی بەرژەوەندی ومافەكانی خەڵك
دەیانپارێزن ودەیانهێڵنەوە ،بۆیە بەشداریكردن لەو جۆرە هەڵبژاردنە جگە
لەسووكایەتی كردن بەخود هیچی تر نیە! لەبەرئەوەی تەنیا بەچوونی
خەڵك بۆ دەنگدان ،بەبێئەوەی رەچاوی دەنگەكان بكرێت ولەسەر ئەو
بنەمایە ئەنجامی هەڵبژاردنەكان دیاری بكرێت ،هەوڵدانێكە بۆئەوەی
شەرعیەتێكی ساختە بدەنە ئەو هێزانەی ،كە لەبنەڕەتدا داردەستی خۆیانن
وئەجێنداكانی ئەوان جێبەجێدەكەن! هەرچۆنێك بێت بایكۆت كردن
لەرووی دەروونیەوە بەهایەك بۆ تاكەكانی كۆمەلگاكانی دەهێڵێتەوە وهیچ
بەهایەكیش ناداتە هەڵبژاردنەكە وپەیامێكە ،كە ئەو جۆرە هەڵبژاردنە
ناتوانێت هیچ لەدۆخە گەنیو وچەق بەستووەكە بگۆڕێت!.
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كاتێك هەڵبژاردن چرووك دەبێت!
بایكۆت كردن لەهەولێر تا ئێستا ژمارەی پێوانەیی تۆمار كردووە!
2021\10\10
هەرچەندە لەهەڵبژاردتی رابردوودا رێژەی بەشداربوون ئیجگار
كەم بوو لەهەندێك شاردا لە  %6-5تێنەپەڕاند ،بەاڵم واپێدەچێت لە
هەڵبژاردنی ئەمڕۆدا رێژەكە هێشتا كەمتر بووبێتەوە ،لەئێستادا ،كە
نزیكەی نیوەی كاتی دەنگدان بەسەر چووە ،بەگوێرەی ئەو زانیاریانەی
دەستم كەوت ،لە هەولێر زۆربەی هۆڵەكانی دەنگدان چۆلن و كامیرەی
تەلەفزیۆنە حیزبیەكان نایانەوێت ئەو دیمەنە راستەقینانە بگوازنەوە ،بۆ
ئەوەی ئەم زانیاریانەش پشت راست بكەمەوە ،سەردانی چەند بنكەیەكی
دەنگدانم كرد ،زۆربەی چۆل بوون بەشێكیان چەند كەسێكی كەمیان
لەبەردەم دابوو ،ئەگەر تائێوارە بەم شێوەیە بمێنێتەوە ،هەڵبژاردن هیچ
واتا وبەهایەكی نامێنێت! ئەم بایكۆتكردنەش دەگەڕێتەوە بۆئەوەی
لەالیەك خەڵك متمانەی بەو هێزە سیاسیانە نەماوە ،لەالیەكی تر
گەیشتۆتە ئەو بڕوایەی ،كە بەهۆی ساختەكاریەوە ،لەگۆڕانكاری لەرێگای
سندووقەكانی دەنگدانەوە بێهیوا بووە ،بۆیە دەبێت دوای ئەو هەڵبژاردنە
چاوەڕوانی قۆناغێكی نوێ بكەین!.
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رێكەوتننامەی لۆزان ودەزگای هەواڵگری توركیا
() 1
2021\10\17
یەكێك لەكێشەكانی بەناو رۆشنبیر وسیاسەتمەدار میدیاكان
ئەوەیە ،زانیاریەكانیان دەستی دووە وتاقەتی ئەوەیان نیە بگەڕێنەوە سەر
سەرچاوە بنەڕەتیەكان و زانیاریەكان وەك ئەوەی هەیە وەربگرن ،بوونی
چەندین تۆری كۆمەاڵیەتی ومیدیایی ئەلیكترۆنیش بۆتە سەرچاوەیەكی
لەبار بۆ بالوكردنەوەی زانیاری ناڕاست وبەشیوەیەك بوارێكی گەورەی
بۆ كاری هەواڵگری رەخساندووە ،دەزگا هەواڵگرییەكانی ناوچەكە
بەگشتی وهەواڵگری توركیا بە تایبەتی سوودیان لەو الیەنە وەرگرتووە
ولەخزمەتی سیاسەتی واڵتەكەیاندا بەكاریدەهێنن.
یەكێك لەو دمگۆ وبانگەشە ناڕاستانەی بالودەكرێتەوە ،كە
میدیاكان ،لەوانە میدیا عەرەبی و كوردیەكانیش نەزانانە كەوتوونەتە ژێر
هەژموونی ئەو شەپؤڵەی هەواڵگری توركیا ،مەسەلەی هاتنی ساڵی
 2023وبەكۆتا هاتنی رێكەوتننامەی لۆزانە ،شایەنی ئاماژە بۆ كردنە
هەواڵگری توركیا لەو رێگەیەوە دەیەوێت ،رێگا بۆ هێرشێكی گەورە
خۆش بكات ،یاخود لەرووی دەروونیەوە خەڵكی هەرێم بۆ داگیركاریەكی
لەم شێوەیە ئامادە بكات.
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ئەوەی جێگای سەرسامیە نەك میدیاكان ،بەڵكو زۆر لە بەناو
سیاسەتمەدارە كورد وعەرەبەكانیش لە شیكردنەوەكانیاندا ،وەك ئەوەی
هەنگوینیان لەدار دۆزیبێتەوە وپێشبینیەكی سیاسیانە بكەن ،ئەو دمگۆیانە
دەجوونەوە ودوپاتی دەكەنەوە ،بە بێئەوەی یەكێك ئەو ئەركە بچووكەی
خستبێتە سەر شانی خۆی وسەیرێكی رێكەوتننامەی لۆزانی كردبێت ،كە
وەرگێڕانە عەرەبیەكەی تەنیا  65الپەڕەیە ولەوانەیە بە چەند كاتژمێرێكی
كەم بخوێنرێتەوە!
بۆئەوەی بەشێوەیەكی یاسای وەاڵمی ئەو دمگۆ وشەڕە
هەواڵگریە بدەینەوە ،سەرەتا دەبێت بپرسین ئایا ساڵی ()2023
رێكەوتننامەی لۆزان بەكۆتا دێت؟ دەربارەی مەسەلەی بەكۆتاهاتنی
رێككەوتتنامە

نێودەوڵەتیەكان،

لەهەندێك

رێكەوتننامە

لەدیباجەی

سەرەتایدا باس لە ماوەی بەكۆتاهاتنی ریكەوتننامەكە دەكرێت ،یاخود
الیەنەكانی رێككەوتنامەكە لەسەر ماوەیەك رێكدەوكەن بۆئەوەی
رێكەوتننامەكە بەكۆتا بێت ،یاخود ئەو ئەركەی رێكەوتننامە لەپێناوی
دەبەسترێت تەواو دەبێت ،یا دوای ئەوە رێكەوتننامەیەكی تر دەبەسترێت
وئەو رێكەوتننامەیە رەتدەكاتەوە ،یاخود هەمواری دەكاتەوە ،یاخود هەر
دوو الیەن بەشێوەیەكی ئارەزوومەندانە رێكەوتننامەكە رەتدەكەنەوە،
هەندێكجار رێكەوتننامەكە رەتدەكرێتەوە یاخود كاری پیناكرێت،
لەبەرئەوەی توانای جێبەجێكردنی نیە ،یاخود الیەنێك لە رێكەوتننامەكە
دەكشێتەوە ،بەاڵم ئەگەر سەیری رێكەوتنامەی لۆزان بكەین ،لەمادەی
 143دا باس لە كاتی كارپێكردنی رێككەوتننامەكە كراوە ،بەاڵم باس لە
بەكۆتاهاتنی نەكراوە! بەاڵم لەبەرئەوەی رێكەوتننامەی لۆزان هەموو ئەو
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ئامانجەی هێنایە دی ،كە بۆی دانرابوو ،دەتوانین بڵێین ئەو ریكەوتننامەیە
لەمێژە بەكۆتا هاتووە .هەرچەندە هیچ الیەنێك لە الیەنەكان تاوەكو ئێستا
لە ریكەوتننامەكە نەكشاوەتەوە ،توركیا ،كە بەهۆی ئەو بانگەشانەوە
ئاماژە بۆ ئەو كشانەوەیە دەكات وباس لەوە دەكات ،ساڵی ( )2023ئەو
رێكەوتننامەیە تەواو دەبێت ،واتە تاكالیەنە دەكشێتەوە ،ئەو بانگەشەیەی
توركیا پرسیارێك دەوروژێنێت ،ئایا توركیا ئەو توانایەی هەیە
رووبەڕووی كۆمەلگای نێودەولەتی ببێتەوە؟ بێگومان نەخێر! پاشان
دەبێت ئەو راستیە بزانین ،كەوا رێكەوتننامەی لۆزان رەنگدانەوەی
قۆناغێكی دیاریكراو بوو لە هاوسەنگی هێزی جیهانی ووەك دۆڕاوێكی
شەڕ بەسەر توركیا سەپێنراوە ،تاوەكو گۆڕانێكی گەورە لەهاوسەنگی
هێزی جیهانیدا روونەدات ،ناتوانێت هەنگاوێكی لەو شێوەیە بنێت ،چونكە
ئەو گۆڕانانەی ئێستا لە هاوسەنگی هێزو سیاسەتی نێودەوڵەتیدا
دەگوزەرێت ،هیچی لەبەرژەوەندی هاتنە دی ئەو خەونەی توركیا نیە.

() 2
2021\10\18
لەهەمووی سەیرتر ئەوەیە ،مەسەلەی ویالیەتی مووسڵ
بەگوێرەی كۆنگرەی لۆزان ،كە بەم شێوەیە دەهۆڵی بۆ دەكوتن ،لەساڵی
( )1923دا یەكالیی نەبۆتەوە! ئەگەر سەیری دەقی ئەو رێكەوتننامەیە
بكەین ،كە لەپێنج بەرگ (الجزء) پێكهاتووە و 143مادە لەخۆوە دەگرێت،
لە بەرگی یەكەم بەشی یەكەم ،لەو بەندانەی تایبەتە بەخاكەوە ،لەمادەی
سێیەمییدا باسی ئەو زەویانە دەكات ،كە لەدەریای سپی ناوەڕاست
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دەگرێتەوە تا دەگاتە سنوورەكانی ئێران ،واتە سنوورەكانی هەردوو
والتی سوریا وئێراق دەگرێتە خۆ ،بەواتایەكی تر رۆژئاوا وباشووری
كوردستان لەخۆوە دەگرێت ،پەیوەست بە سنوورەكانی سوریا،
دیاریكردنی ئەو سنوورە دەگەڕێنێتەوە بۆ ئەو سنوورەی ،كە لەمادەی 8
رێكەوتنامەی فەرەنسی –توركی لە 20ئۆكتۆبەری  1921دەست نیشان
كراوە ،هەرچی دیاریكردنی سنووری ئێراقە ،لەو مادەیەدا هاتووە":
سنوورەكانی نێوان توركیاو ئێراق بەگوێرەی رێكارێكی دۆستانە لەنێوان
توركیاو بەریتانیا لە ماوەی  9مانگدا دەكێشرێت ،ئەگەر هاتوو هەردوو
حكومەت لەو ماوەیەدا نەگەیشتنە رێككەوتن ،ناكۆكیەكە رەوانەی
كۆمەڵەی گەالن دەكرێت ،هەردوو حكومەتی توركی وبەریتانی بەڵێن
دەدەن ،تا ئەو كاتەی دەگەنە بڕیارێك بۆ یەكالیی كردنەوەی مەسەلەی
سنوور ،هیچ جوولەیەكی سەربازی ،یاخود هیچ كردارێكی تر ئەنجام
نەدەن ،كە بەشێوەیەك لەشێوەكان ئەو دۆخەی ئێستا  ،كە چارەنووسی
كۆتایی دەوەستێتە سەر ئەو بڕیارە ،بگۆڕێت"
دیارە توركیا وبەریتانیا لە كۆنگرەی لۆزان نەگەیشتنە ئەنجام،
دواتر دووالیەنە ولەدەرەوەی كۆنگرەكە هەوڵیان كێشەكە چارەسەر
بكەن ،بۆ ئەو مەبەستەش لەساڵی  ،1924لەكۆنگرەی قوسەتنتینیە
نەگەیشتنە ئەنجام ودواتر مەسەلەی ویالیەتی مووسڵ درایە كۆمەڵەی
گەالن ،لە كۆتاییەكانی  ،1925ئەو مەسەلەیە ،كە بە مەسەلەی
دیاریكردنی سنووری توركیا ئێراق دەناسرێت ،یەكالیی كرایەوە ودواتر
لەساڵی  1926رێكەوتننامەی توركی – ئێراقی – بەریتانی گرێدرا ،كە
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مەبەستی یەكەمی ئەو ریكەوتننامەیە لێدان وسەركوتكردنی مەسەلەی
كوردی بوو!.
بەم چەشنە بۆمان دەردەكەوێت مەسەلەی سنووری نێوان ئێراق
و توركیا ،واتە لكاندنەوەی ویالیەتی موسڵ بەئێراق نزیكەی  3ساڵ دوای
كۆنگرەی لۆزان بوو .لەوەش سەیر تر ،نەك ئەو هەڕەشەی توركیا ،بەڵكو
هەر بەگوێرەی خودی مادەی  27رێكەوتننامەی لۆزان ،ئەو
لەشكركێشیەی توركیا بۆ ناو خاكی هەریم لەئێستا كاریكی نایاساییە
پێچەوانەی ئەو رێكەوتننامە نێودەوڵەتیەیە ،لەبەرئەوەی وەك لەو
مادەیەدا هاتووە":نابێت حكومەت یاخود دەسەاڵتی توركیا هیچ
دەسەاڵتێكی قەزایی لەمەسەلە سیاسی وئیداری وتەشریعیەكان بە هەر
هۆیەك بێت ،بەسەر هاواڵتی ئەو هەرێمانە پیادە بكات ،كە دەكەونە ژێر
سەروەری یا پاسەوانی ئەو دەوڵەتانەی ئەو رێكەوتنامەیان ئیمزا
كردووە ،یاخود لەتوركیا جیابوونەتەوە ودەكەونە دەرەوەی سنوورەكانی
توركیا" .جێگای سەرنجە توركیا هەر بەمەشەوە نەوەستاوە ،بەڵكو خودی
ئەو مادانەشی پێشێل كردووە ،كە پەیوەستە بە مافی كەمینەكان و م-38
تاوەكو  44بۆ تەرخانكراوە ،بەتایبەتیش مادەی  ،38كە دەڵێت ":حكومەتی
توركیا بەڵین دەدات ،كە ژیانی سیاسی بۆ دانیشتوانی توركیا بە تەواوی
زامن بكات ،بە بێئەوەی بەهۆی شوێنی لەدایك بوون یاخود رەگەزو
یاخود زمان وئاین و ئەتنیك ،جیاكاری بكات! بەگوێرەی ئەو مادەیە،
هەموو دانیشتوانی توركیا مافی ئەوەیان هەیە بەئازادی ،هەر بیرو
باوەڕێك یاخود ئاینێك ،یا هەر بیروباوەڕێكی تر ،كە رێزگرتن لێی دژی
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سیستەمی گشتی وئاكاری باش نەبێت ،پیادە بكەن ،جا ئەگەر ئەو
پیادەكردنە لەشوێنیكی گشتی یاخود تایبەتی بێت"!
ئێمە هەموومان دەزانین لە دوای كۆنگرەی لۆزانەوە توركیا
بەشێوەیەكی چەند دڕندانە و رەگەزپەرستانە هەوڵی سڕینەوەی زمان
وكەلتوور وتەنانەت نەتەوەی كوردیشی داوە!كە ئەمە بەتەواوی
پێچەوانەی دەقی ئەو مادەیەی رێكەوتننامەی لۆزانە!
لەمەدا بۆمان دەردەكەوێت ،كە توركیا لەساڵی  2023نەك هەر
ناتوانێت پەالماری هەرێمی كوردستان بدات ،بەڵكو ناچار دەكرێت ،لەو
ناوچانەش بكشێتەوە ،كە ئێستا داگیری كردووە ،لەبەرئەوەی دوارۆژی
ئەو ناوچەیە لەبەردەم دوو ئەگەر دایە ،یا دەوڵەتی ئێراق بەهێز
دەكرێتەوە وقۆناغی شەڕی ساردی نوێ وەك شەڕی ساردی كۆن،
مافەكانی كورد پێشێل دەكات ودەوڵەتێكی مەركەزی بەهێز لەئێراق
دادەمەزرێت ،كە ئەو كاتە توركیا نەدەتوانێت ،نەهیچ بیانگەیەكی مانەوەی
دەمێنێت ،یاخود ئەو حالەتەی ئێستا هەیە سەقامگیر دەبێت وهاوسەنگی
هێزی جیهانی وسیستەمی نوێی جیهانی ،واتە سیستەمی دوای قۆناغی
تاكجەمسەری ،بەشێوەیەك ئەو ناوچەیە دادەڕێژێتەوە لەبەرژەوەندی
كورد دا دەبێت ،ئەو كاتە توركیا هەمدیس ناچار دەكرێت لەو ناوچەیە
نەمێنێت،

لە

هەموو

حالەتەكاتدا،

خەونی

دروستكردنەوەی

ئیمپراتۆریایەكی عوسمانی نوێ ،كە بنەما بێت لەسەر ئاین
ورەگەزپەرستی ،خەونی حوشترە ولە دنیای ئەمڕۆدا هەرگیز نایەتە دی!.
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دادپەروەری لەسەرەخۆ وپێشێلكردنی یاسا لەهەرێمی
كوردستان
كەیسی گیراوانی بادینان وەك نمونە
2021\10\23
دواخستن وخۆگرخاندن لەداگایی كردن وحوكمدان ،زیانیكی
گەورە بە هەردوو الیەنی دادخواز وتۆمەتبار دەگەیەنێت ،لە دادگا
مەدەنیەكانیشدا داواكار وداوالێكرا و لەالیەك وحكومەت وكۆمەڵگاش
لەالیەكی تر دەگەیەنێت ،خۆگرخاندن ودواخستنی دادگایی كردن لەگەڵ
هیچ بنەمایەكی یاسایدا ناگونجێت ،لەجیاتی ئەوەی دادپەروەری بێنێتە
دی ،یاساو دادگاكان وەك ئامڕازێك بەدەستی دەسەالتی سیاسی نیشان
دەدات ،كە لەپێناو بەرژەوەندیەكانی خۆی بەكاریدەهێنێت ،ئەم دوا خستن
و خۆگرخاندنە پێی دەگوترێت ،دادپەروەری لەسەرەخۆ ،كە لەبنەڕەتدا
دەبێت دادگاكان لەماوەەكی دیاریكراودا كێشەكان یەكالیی بكەنەوە ،ئەگینا
بەپێچەوانەوە كێشەكان لەرێگا الدەبرێن وبەئاڕاستەیەكی ترسناك هەنگاو
دەنێن .تەنانەت لەژێر سایەی رژێمێكی وەك بەعسیش ،ئەنجومەنی
سەركردایەتی شۆڕش ،تێبینی ئەو حالەتە نایاساییەی كردووەو رینمایی
 ،بۆ دیاریكردنی ماوەی زەمەنی تایبەت بەیەكالیكردنەوەی داواكان ،لەژێر
ناوی (تعليمات السقوف الزمنية الخاصة بحسم الدعاوى في المحاكم -رقم
التشريع -4 :سنة التشريع -1987 :تاريخ التشريع01-01-1987 :
 ،)00:00:00دەركردووە  ،ئەمەش بە مەبەستی جێبەجێكردنی بڕگەی ()2
لە بڕیاری ژمارە  669ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆڕش ،كە لە
 1987\8\23دەرچووە ،بەوردی ئەو زەمەنەی دیاریكردووە وتا ئێستا
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كاری پێدەكرێت ،كە تیایدا پێویستە دادگاكان كێشەكانی بەردەستیان
یەكالیی بكەنەوە ،مەبەستم لە داگاكان هەموو جۆرەكانی داگایە ،دادگای
مەدەنی ودادگا سزاییەكان ودادگای تەمییز ،هێندەی پەیوەندی بەدادگا
سزاییەكانەوە هەیە ،ئەو رێنماییە دادگاكان پابەند دەكات ،كە لەماوەیەكی
دیاریكراودا داواكان یەكالیی بكاتەوە ،لەمەشدا چەند هەاڵوێردنێكی
كردووە ،لەوانە هۆی دواخستنەكە پەیوەندی بە داگاكەوە نەبێت ،یاخود
هەندێك رێكاری تایبەتی بوێت ،یاخود هەندێك كۆسپ هەبێت پەیوەندی
بە ئیدارەی دادگاوە نەبێت ،وەك داواكانی لێپێچینەوە وقۆنتەرانتچی
وداواكانی (چاودێری بازاڕەكان (الحسبە) .لەبەشی دووەمی ئەو رێنماییە،
كە پەیوەندی بەدادگای سزاكانەوە هەیە ،لە مادەی یەكەمدا ،زۆرترین
ماوەی زەمەنی ،بۆ یەكالیی كردنەوەی داواكان ،لە قۆناغی لێكۆڵینەوەدا،
دادگای لێكۆڵینەوەی پابەند كردووە ،كە لە داواكانی سەرپێچی یەك مانگ
ولەداواكانی كەتن  2مانگ ولەداواكانی تاوانكاری  4مانگی داناوە ،ئەو
زەمەنەش لەو كاتەوە دەست پێدەكات ،كە داواكەی تیادا تۆماردەكرێت.
لە بەشی سێیەمدا ،ئاماژە بەوە كراوە ،كە زۆرترین ماوە بۆ یەكالیی
كردنەوەی ئەو داوایانەی تایبەتە بە دادگای تاوانەكان ،دادگای هاتوچۆ
ودادگای رێكخستنی بازرگانی ودادگای نەوجەوانان ،لە داواكانی كەتن
وسەرپێچیكردن ،كاتێك سەیری داوای تاوانەكان دەكات ،سێ مانگە،
ئەمەش لەبەرواری تۆماركردنی داواكەوە دەست پێدەكات ،لەبەشی
چوارەمدا بۆ وردبوونەوە لە بڕیارەكانی دادوەری لێكۆڵینەوە بە كەفالەت
ویاخود ئەو بەند كردنەی لەرووی تەمیزیەوە ولەبەردەم دادگای
تاوانەكان تانەی لیدراوە ،سێ رۆژە ،لەبەرواری وەرگرتنی داواكەوە6 ،
رۆژ بۆ بڕیارەكانی تر ،دادوەری لێكۆڵینەوە پابەند دەكات ،لە رۆی تانە
لێدانەكەدا ،یاخود بەالی زۆری رۆژێك دواتر ،قەزیەكە رەوانەی دادگا
بكات ،ئەو رێنماییە زۆرترین ماوەی بۆ دادگای تەمیز داناوە ،كە لە
بەشی سێیەم ،خاڵی یەكەم ،لقی (ه) دا هاتووە ،كە  6مانگی بۆ
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لێوردبوونەوە لە داوای تاوانەكان داناوە ،ئەوانەی دەستەیەكی
فراوان(الهیئە الموسعە) یاخود دەستەی گشتی (الهیئە العامە) وردبینی
تیادا دەكات .بەم چەشنە بەگوێرەی ئەو رێنماییە لەهەموو حالەتەكاندا
نابێت یەكالیكردنەوەی داوا لە  6مانگ تێپەڕێت ،كەچی دەبینین ،لە دادگای
تاوانەكانی هەولێر ،لە كەیسی هەندێك لەگیراوەكانی بادینان ،زیاتر
لەساڵیكی بەسەرداچووە وتا ئێستا داگایی نەكراون ،ئەمەش
پێشێلكردنێكی راشكاوانەی ئەو رێنماییە ،كە وەزیری دادی ئێراقی لەساڵی
 1987ئیمزا لەسەر كردووە.
هەر بەپێی ئەو رینماییە دەسەاڵت دراوەتە دەستەی
سەرپەرشتیاری عەدلی ،كە ئێستا لەهەرێمی كوردستان دەستەی
سەرپەستیاری قەزایی ،كە بەهەمان یاسای سەرپەشتیاری عەدلی
دەرچووە ،ئەو ئەركە رادەپەڕێنێت وبەدواداچوون بۆ پابەند بوونی
دادگاكان بە ماوەی زەمەنی دەكات ،ئەمەش لەرێگای سەردانیكردنی
دادگاكان وئەو داوایانەی لەالیەن خودی داگاكان ودەزگا عەدلیەكان
ودەزگاكانی تری دەوڵەت وهاواڵتیانەوە پێشكەشی دەكرێت ،دوای ئەوە
لە حالەتەكە دەكۆڵیتەوە ،ئەگەر بۆی دەركەوت دادگا ماوەی زەمەنی بۆ
یەكالیی كردنەوەی داواكەی پێشێل كردووە ،بابەتە بۆ وەزیری داد ،كە
ئێستا ئەنجومەنی دادوەری شوێنی گرتۆتەوە بەرز دەكاتەوە ،پێشنیاری
بۆ دەكات ،كە داوەرەكە ئاگادار بكرێتەوە ،لەكاتێكدا ئەگەر دادوەرەكە ئەو
سەرپێچیەی دووبارە كردەوە ،بەبڕیارێكی وەزیر ،كە ئەنجومەنی
دادوەری شوێنی گرتۆتەوە ،ئەو دادوەرە بەگوێرەی یاسای رێكخستنی
قەزایی ژمارە  160ساڵی  ،1979دەنێردرێتە بەردەم لێژنەی قازیەكان
ولێكۆڵینەوەی لەگەڵدا دەكرێت .كەواتە ئەو دادوەرەش ،كە سەرپێچی
دەكات وپابەند نابێت بە ماوەی زەمەنی دیاریكراوە ،دەبێت ئاگادار
بكرێتەوە ودواتر ئەگەر دووبارەی كردەوە لێكۆڵینەوەی لەگەڵ بكرێت.
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لە مادەی یەكەمی یاسای
شایەنی ئاماژە بۆ كردنە
سەرپەرشتیكردنی عەدلی (االشراف العدلی) ژمارە( )124بۆ ساڵی
 ،1979هاتووە ،كە ئامانجی ئەو یاسایە ،ئەوەیە  ،زامنی ئەوە بكات
دادگاكان ودەزگاكانی تری عەدلی بەئەركی خۆیان لەجێبەجێكردنی
یاساكان هەڵسن ورێز لەكرۆكی یاساكان بگرن ،بۆئەوەی دادپەروەری
بێننە دی ،هاوكات هەڵوەستە لەسەر ئەوە بكەن ،كە دادوەرەكان
وفەرمانبەرەكانی دەزگا عەدلیەكان چۆن ئەو بابەتانە یەكالیی دەكەنەوە،
كە دەخرێتە بەردەمیان ،لەرووی كاركردن وخێرایی وجێبەجێكردنەوە،
زانیاری دەربارەی ئەو كۆسپانە پەیدا بكەن ،كە رێ لەدادگاكان
وفەرمانبەرانی دەزگا عەدلیەكان دەگرێت ،بۆئەوەی نەكەونە هەڵەوە
وپێشنیار وچارەسەری پێویستیان بۆ چارەسەریكردن بخاتە بەردەم.
هەروەها بە دواداچوون بۆ پالنەكانی وەزارەتی داد بكات و رینوێنی قازی
وفەرمانبەرەكانی دەزگاكانی عەدلی بكات وئاڕاستەیان بكات بۆئەوەی لە
جێبەجێكردنی كارەكانیاندا باشترین رێگا بگرنە بەر .لێرەدا پێویستە
ئاماژە بۆ ئەوەش بكەین ،كە داواكاری گشتیش بۆی هەیە ئەو بابەتە
بوروژێنێت داوا لە دادگا ودادوەرەكان بكات ،كە لە یەكالیكردنەوەی
داواكاندا پابەند بن بە ماوەی زەمەنی دیاریكراوەوە ،دەبێت پارێزەرانیش،
بەپشت بەستن بەو رێنماییەوە كار بكەن وبەرگری لەنمایندەكانیان
(الموكل) یان بكەن.
لەكۆتایدا پێویستە ئاماژە بۆئەوەی بكەین ،لە هەرێمی كوردستان
زۆرجار داگاكان دەكەونە ژێر كاریگەری دەسەاڵتی سیاسی وئەو
حیزبانەی دەسەاڵت بەڕێوە دەبەن ،لەساڵی ( )2011بینیمان ،كە پارتی
دیموكراتی كوردستان بە دەیان داوای لەسەر رۆشنبیران تۆمار كردو
داوای قەرەبووێكی لێدەكردن ،كەلەهەندێك حالەتدا لە  500ملیۆن
رەتیدەدا ،دادگاش ئەو داوایانەی وەردەگرت ،لەكاتێكدا بەگوێرەی مادەی
یەكەمی یاسای سەلماندن(قانون االثبات) ،ئەو قەرەبووەی داوا دەكرێت
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دەبێت لەگەڵ بڕی ئەو زیانە بگونجێت ،كە كەوتۆتەوە ،بەپێچەوانەی ئەمە،
ئەگەر نەگونجا وزۆر زیاتر بوو ،واتای ئەوەیە ،كە الیەنێك دەیەوێت داگا
بۆ مەبەستی تایبەتی خۆی بەكاربهێنێت! ئەمەش ێچەوانەی مەبەستی
داگایەو دەبێت داواكە رەتبكرێتەوە
هەرچۆنێك بێت ئێستا لەسەر داواكاری گشتی ولێژنەی
سەرپەرشتیاری قەزایی پێویستە بە دواداچوون بۆ كەیسی گیراوانی
بادینان بكەن ولەالیەنی كەمتەرخەم بكۆڵنەوە ورێكاری یاسایی بەرامبەر
بگرنە بەر.
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داهێنانەكانی حكومەت وپەرلەمان
2021\10\28
هەر دەڵێن پەرلەمان وحكومەت داهێنان ناكەن ،كە داهێنانیش
دەكەن ،خەڵك گلەیی دەكات ،ئەی ئەوە نیە سەرۆكی حكومەت دەڵێت
پیویستە فەرمانبەران داوای قەرزەكانیان لەبەغدا بكەن ،ئەوان بەردەوام
ناڵێن ئێمە نامانەوێ لەئێراق جیابینەوە وتەاڵقی بدەین! ئەی ریفرانۆدمیش
بۆ نوێكردنەوەی گرێبەستی مارەیی ولەحیم كردنەوەی هەرێم نەبوو بە
بەغدا!؟ هاواڵتیانی هەرێم هاوواڵتی ئیراقین ،نازانم بۆ خەڵكی كوردستان
تێناگات! حكومەتی هەرێم جگە لە ماف هیچ بەرپرسیاریەتیەكی بەرامبەر
ئەوان نیە! دەبێت قەرزەكانیان لە بەغدا وەربگرنەوە ،نیوە مووچەش لە
حكومەتی هەرێم ،باج بدەنە هەرێم ومووچەش لە بەغدا وەربگرن ،كەس
نەپرسێت ،بوونی حكومەتی هەرێم لەو ناوە بۆچیە ،ئەی ئەگەر حكومەت
نەبێت ئەو هەموو گرێبەست وقازانجە خەیاڵیە كێ وەریبگرێت ،ئەی ئەو
هەموو زەویە كێ دەستی بەسەردابگرێت! ئەی پەروەردەو زانكۆكان كێ
بێبەها وچرووكی بكات! بەراستی ئەوە داهینانێكی گەورەیە ،داهێنانەكانی
پەرلەمانیش هەر حیسابی بۆ ناكرێت ،رێك السایی حیزبەكانیان دەكەنەوە
و جوانترین زمانی گفتوگۆ بەكاردێنن ،تەنانەت ئەگەر پێویست بكات
ئەزیەتی زمان بەكارهێنانیش ناكێش و زمانەكان لەبنەوە دەبڕن
وسواری....
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كێ دەبێت واڵت جێبهێلێت!
2021\11\8
ئەو ئامارانەی دەربارەی شەپۆڵی ئەم دواییەی كۆچی گەنجانی
كورد لەباشووری كوردستان باس دەكرێت ،ئامارێكی مەترسیدارن،
لەوەش مەترسیدارتر ئەوەییە پێدەچێت هاندان وبێهیواكردنی گەنجان
بۆئەوەی واڵت جێبهێڵن بەپالن بێت و ئەو واڵتە لەهەموو تواناو خوێنێكی
گەنج ،كە بنەمای بونیاتنان وئاوەدانكردنەوەی واڵتە خاڵی بكرێت،
باوەڕناكەم هیچ دەسەالتیك هەبیت لەدنیا ئەو هەموو گەنجە لە والتەكەی
كۆچ بكات ،ئەو مێش میوانی نەبێت!
هەموو هۆكارەكانی ئەو كۆچكردنە لەگەڕان بەدوای ئازادی وناندا
كۆكراوەتەوە ،كەچی ئەو مرۆڤانەی لە دروستكردن وبونیاتنانی
والتەكەیان رادەكەن ،هەرگیز ناتوانن ئازاد بن ،لەبەرئەوەی مرۆڤی ئازاد،
لەدەست كۆمەڵێك خەڵكی واڵت فرۆش ودزو گەندەڵ راناكات ،بەڵكو
رووبەڕوویان دەبێتەوە ،هۆكاری سەرەكی ئەو كۆچە شەڕێكی دەروونیە
بۆ بێهیواكردن ورووخاندنی گەنجانی كورد ئەنجام دەدرێت ،شایەنی
سەرنجدانە بەرامبەر ئەو كۆچە ،كۆچێكی پێچەوانە هەیە وبەلێشاو گەنجی
نەتەوەكانی تر دەهێنرێنە كوردستان ،كە ئەمە بەئاشكرا ئەوە
دەسەلمێنێت ،كە پڕۆسەیەكی ترسناكی گۆڕینی دیمۆگرافیای هەرێمی
كوردستان بەڕێوە دەچێت ،بەداخەوە دەسەاڵتی كوردیش پشكی شێری
لەو كارە نا نیششتمانیە بەردەكەوێت ،ئەو بێدەنگیەی بەشێوەیەك
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لەشێوەكان واتای ئەوەیە ،هانی گەنجانی تووڕە دەدات بۆئەوەی والت
جێبهێڵن وبەرامبەر ئەوەش دەروازەی كوردستان بەرامبەر خەڵكانی تر
وااڵدەكات ،بۆئەوەی ئەو كەلێنەی پێ پڕبكەنەوە وهەمیشە گوێڕایەڵ
وئەلقە لەگوێی ئەو بن ،لێرەدا پرسیارێك دێتە ئارا ،پێویستە ئەو گەنجانەی
واڵت جێدەهێڵن وبەدوای بەهەشتێكدا دەگەڕێن ،كە هەرگیز پێی ناگەن،
لە خۆیان بپرسن ،ئایا راستە واڵتەكەیان بۆچەند واڵت فرۆش ودزو
جەردەیەك بەجێبهێلن بۆئەوەی زیاتر هەتكی نیشتمانەكەیان بكەن؟!
دەكرێت میللەتێك لەبەر دەست چەند كەسێك رابكات ،كە بەپەنجەی
دەست دەژمێردرێن!؟ ئایا لەجیاتی كۆچكردن وواڵت جێهێششتن باشتر
نیە واڵتەكەی خۆیان ئاوەدان بكەنەوە رێگا نەدەن والتەكەیان چیتر هەڕاج
بكرێت! ئەوەی دەبێت ئەو واڵتە جێبهێڵێت ئەوانەن ،كە واڵتیان ریسوا
كردووە ،نەك ئەو گەنجانەی ،كە ئومێدی دوارۆژی ئەو میللەتەن!
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پرسی كۆچ كردن وپێشنیارێك بۆ چارەسەری
پڕۆژەیەك بۆ پەرلەمانی كوردستان
2021\11\9
لەوەتەی مرۆڤ هەیە كۆچ كردن هەیە ،هەندێك شوێنی جوگرافی
هەیە مرۆڤ دەردەكەن وهەندێك شوێنی تر هەیە مرۆڤ رادەكێشن،
كەواتە پڕۆسەی كۆچكردن پڕۆسەیەكی سروشتیەو مرۆڤ بەسروشتی
خۆی ،وەك هەموو بوونەوەرەكانی تر بەشوێنیكی باشدا دەگەڕێت ژیانی
تیادا بگوزەرێنێت ،بەاڵم بەپێچەوانەی كۆچی سروشتی زۆرجاران
كۆچكردن شێوازێكی سیاسی یاخود ئابووری یاخود ئاینی بەخۆیەوە
دەگرێت.
لەرووی سیاسیەوە زۆر كۆچی گەورەمان هەیە لەمێژوو،
مەغۆلەكان لەباكووری رۆژهەاڵتی ئاسیاوە كۆچیان كرد بۆ رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ودواتر ئیمپراتۆریای عوسمانیان دامەزراند ،ئێستا خۆیان بە
خاوەنی هەموو پانتایی توورانی گەورە دەزانن ،كە لەتوركیاوە دەگرێتەوە
تاوەكو بن دیوارەكانی چین ،ئێستا بەتێپەڕبوونی كات ،دەیانەوێت هەموو
ئەو نەتەوانە دەربكەن ،یاخود بەتوركیان بكەن ،كە خاوەنی راستەقینەی
ئەو زەویانەن .یاخود كاتێك هیندستان سەربەخۆیی بەدەستهیناو دواتر
پاكستان لیی جیابووەوە ،بەهۆی بیروباوەری ئاینیەوە نزیكەی  17ملیۆن
كەس ،لەموسڵمان وسیخ وهیندۆسەكان كۆچیان كردو شوێنەكانی خۆیان
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بەجێهێشت ،سیخ وهیندۆسەكان چوونە هیندستان وموسڵمانەكانیش
چوونە پاكستان ،لەدوای راپەڕینی  1991دەیان هەزار كورد لەترسی
سەدام كۆچیان كرد وبەشێكیان دواتر گەڕانەوە وهەندێكیشیان
بەیەكجاری ماڵئاواییان لە نیشتمان كرد.
لە ئێستادا كۆچكردن بۆت ئامڕازێك لەملمالنێیە نێودەوڵەتیەكان
ووەك كارتێكی فشار بەكاردەهێنرێت بۆ بەدەستهێنانی ئامانجی سیاسی،
وەك توركیا لەرێگای كۆچبەرانەوە هەڕەشە لە ئەوروپا دەكات ولەم
رێگایەشەوە توانیویەتی ئامانجی سیاسی وئابووری زۆر گەورە بەدەست
بێنێت ،یاخود بێالروسیا ،كە ئێستا كارتی كۆچبەرەكان وەكو فشارێك
دژی یەكێتی ئەوروپا بەكاردەهێنێت ،دیارە ئەو دەرگایە بۆ كورد ،كە
لەناوەوە كۆمەڵێك فشاری سیاسی وئابووری ودەروونی لەسەر دروست
كراوە ،دەرفەتی ئەوەی رەخساندووە هەناسەیەك وەربگرێت وبەم
چەشنە ئەو شەپۆڵەی كۆچكردن لە هەرێم دەستی پێكردووە! بۆئەوەی
لەدۆزەخێكەوە رابكات ،وەك وینای بۆ كراوە ،بچێتە بەهەشتێك ،كە
خەونی پێوە دەبینێت وبەدەیان شێواز لەبەردەمی ئارایشت وجوان كراوە!
ئەوەی مەترسی ئەو كۆچە زیاتر دەكات ،ئەوەیە لەكۆچێكی
ئابووری سیاسیەوە خەریكە دەگۆڕێت بە پڕۆسەیەكی بازرگانی
وبازرگانیكردن بەمرۆڤ ،ئێستا سەرباری ئەوەی گەنجانی كورد واڵتیان
بەجێدەهێڵن وئاوارە دەبن ،كراون بەكااڵیەكی بازرگانی ،كە لەدواجاردا
دەبن بەتوێژێك لەكۆیلەی نوێ! لەبەرئەوەی لە بنەرەتدا سیستەمە
رۆژئاواییەكان ،بەهۆی گەشەسەندنی بیری توندڕەوی ناسیونالیستی،
خەریكە وەكو كۆیلەیەكی نوێ ودەستی كاری نوێ مامەڵە لەگەڵ
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كۆچبەرەكان دەكەن ،لێرەدا كۆچبەری كورد دەكەوێتە نێو دوو دۆخی دژ
بەیەكەوە ودووچاری نامۆبوون دەبێت ،ئەویش ئەوەیە نە واڵتەكەی ئەو
دۆزەخەیە ،كە میدیاكان ووەك شەڕێكی دەروونی لەسەر ئاستی ناوەخۆ
وهەرێمی وجیهانی لەگەڵی دەكرێت ،نە رۆژئاواش ئەو بەهەشتەیە ،كە
خەونی پێوە دەبینێت ،بۆیە لەجیاتی كۆچكردن واڵت بەحێهێشتن ،باشتر
وایە كار لەسەر ئەوە بكرێت ،دۆخی ناوەخۆ باشتر بكرێت ،دەتوانرێت
لەالیەنی ئابووریەوە هەنگاوی باش بنرێت ،بەاڵم لەرووی سیاسیەوەو
هەنگاوەكە ئاستەنگترە ،چونكی دۆخی هێزەكانی هەرێم گەیشتۆتە
ئاستێك توانای گوێگرتن ومامەڵەكردنیان لەگەڵ دۆخێكی ئاوادا تا
رادەیەكی زۆر لەدەست داوە ،هۆكاری بنەڕەتی ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ
نەمانی متمانە بێئومێد بوونی هاواڵتیان ،بەهێزەكانی كوردستان،
بەدەسەاڵت وئۆپۆزسیۆنەوە ،بۆیە دەبێت سەرەتا لە دەروازە
ئابووریەكەوە مامەڵە بەگەڵ ئەو كێشە گەورەیە بكرێت!.
لەرووی ئابووریەوە پێویستە پەرلەمانی كوردستان دەست بەجێ
كار لەسەر دەركردنی پڕۆژە یاسایەك بكان ،كە پێشینەی كار بداتە
گەنجەكان ودەستی كاری هەرێم! ناكرێت كەسێك لەوپەڕی دنیاوە بێت
لێرە كاری دەست بكەوێت هاواڵتیەكی ئێرە كاری نەبێت وواڵتەكەی
جێبهێڵێت .دەبێت لەو دۆخە تێبگەین ،كە ئەو كرێیەی كرێكارێكی بێگانە
وەریدەگرێت ،كە تا رادەیەكی باش شوێنی حەوانەوە وخواردنی بۆ
دابینكراوە ،لەگەڵ كرێكارێكی كورد ،كە هەموو ئەو ئەركانەی دەكەوێتە
ئەستۆ ،ئەمە جگە لەوەی نرخی ئەو پارەیەی كرێكاری بێگانە لێرە
وەریدەگرێت ،بە بەراورد لەگەڵ واڵتەكانی خۆیاندا زۆر دەبێت ،واتە
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جۆرە بەراوردێك لەو كرێیە هەیە لەنیوان هەرێمی كوردستان وئەو
واڵتانەی لێیەوە هاتوون ،ئەو بەراوردە بۆ كرێكاری كورد نیە ،بۆیە دەبێت
پەرلەمانی كوردستان لەریگای یاساوە وئەنجومەنی وەزیران لەرێگای
جێبەجێكردنی ئەو یاسایە بەدڵسۆزیەوە ،هەوڵ بدرێت كۆمپانیاكان ناچار
بكرێن ،كرێكار ودەستی كاری كوردی بەكاربهێنن ،ئەگەر لەرووی
لێهاتووی وكارامەییەوە ناچاربن كرێكاری بێگانە بێنن ،دەبێت ئەو رێگا
پێدانە هەر بۆماوەیەك بێت وكۆمپانیاكان ناچاربكرێن ،كە كرێكاری كورد
رابهێنن وبیاننێرنە دەرەوەی واڵت بۆئەوەی خولی پێویست وەربگرن
تاوەكو بۆ هەموو جۆرە كارێك ئامادە بكرێن ،هاوكات كرێی ئەو
كرێكارانە ،چ كرێكاری تەكنیكی بن ،یاخود ئاسایی ،لەالیەن وەزارەتی
كاروباری كۆمەاڵیەتیەوە دیاری بكرێت وتیایدا رەچاوی ئاستی ژیانی
لەكوردستان تیابكرێت ،ئەمەو زۆر شتی تر دەتوانرێت لەو چوارچێوەیە
بكرێت لە قۆناغی ئێستادا ئەنجام بدرێت.
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نەخوێندەواری وناهوشیاری وبەخوا كردنی سەرۆك!...
2021\11\21
رەنگ بێت یەكێك لەو شەڕە مەترسیدارانەی لە هەرێمی
كوردستان دەگوزەرێت ،شەڕی چرووك كردنی خوێندن وپەروەردە ولەو
رێگەیەشەوە نەزان وگەمژەكردنی خەڵكی كوردستانە ،واتە شەڕی
خوێندن وپەرروەردە ئامڕازێكە بۆ باڵوكردنەوەی نەزانی وبەرهەمهێنانی
كۆمەڵگایەكی نەخوێندەوار وگەمژە ،كە لەكۆتایدا توانای رووبەڕوونەوەی
نادادپەروەریەكان وتەنانەت داگیركەرانیشی نامێنێت!
لەچیرۆكی نەمروود دا وانەیەكی زۆر بەپێز لەم بارەیەوە هەیە،
كاتێك نەمروود دەچێتە الی یەكێك لە وەزیرەكانی پێی دەڵێت ،بەراستی
ئەو خەڵكە نەزانن ،باوەڕیان كردووە ،كە من خوام! وەزیرەكەش ژیرانە
وەاڵمی دەداتەوە وپێی دەڵێت ،كەواتە پێویستە بەهەموو توانایەكتەوە
پارێزگاری لەو نەزانیە بكەیت! لەبەرئەوەی ئەگەر میللەت نەزان نەبێت
هەرگیز وەكو خوا سەیری سەرۆكەكەی خۆی ناكات! لە سەردەمی
نوێشدا لە سەرۆكی لیبیایان پرسی بۆچی بایەخ بەپەروەردەو خوێدن
نادەیت ،لە وەاڵمدا گوتی ئەگەر خەڵكی زانا وخوێندەوار بن ،شۆڕش
وكودەتا دژی من بەرپا دەكەن ،ئەو كەسەی پرسیارەكەی لێكرد ،گوتی
ئەگەر گەلێكی هووشیار شۆڕشت لەدژ بكات ،باشترە لەگەلێكی
نەخوێندەوار ،كە تەڕو وشك بەیەكەوە دەسووتێنێت! بینیمان ،كە گەلێكی
ناهوشیار چیان لەقەزافی كرد!
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ئەوە یەكێك لەو هۆكارە سەرەكیانەیە دوای دەیان ساڵ كاركردن،
هەر كاتێك گەل لەو جۆرە واڵتانە رادەپەڕێت تەڕو وشك بەیەكەوە
دەسووتێنێت ودەیگەڕێنێتەوە بۆ خاڵی سفر ،لەراپەڕینی باشووری
كوردستان و رزگاركردنی ئێراق وشەڕی سوریا ویەمەن و ...هتد بینیمان،
گەل چۆن بەناوی شۆڕش و رزگاریەوە هەموو شتێكی والتەكەی وێران
وفەرهود كرد.
لەكوردستان

بەگشتی

وهەرێمی

كوردستان

بەتایبەتی

بەشێوەیەكی سیستەماتیك كار لەسەر نەزانكردنی خەڵك وبێبەهاكرنی
خوێندەواری وبڕوانامە دەكرێت ،لەمەشدا بەرژەوەندی بەناو سەركردەو
بەرپرسە كوردەكان لەگەڵ داگیركەرانی كوردستان یەكدەگرێتەوە،
بۆئەوەی لەالیەك مانەوەو بەخوا كردنی سەرۆكەكان مسۆگەر بكرێت،
لەالیەكی تر داگیركەران بتوانن پالنەكانی خۆیان وردتر لەسەر ئەو
كۆمەڵگایە جێبەجێبكەن وئیرادەی بەرەنگاربوونەوەیان النەهێڵن .كەواتە
ئەوەی لە هەرێمی كوردستان دەگوزەرێت لە بێبەهاكردنی خوێندن
وپەروەدە ،كارێكی رەمەكی نیە وبەوردی پالنی بۆ داڕیژراوە،
بێبەهاكردنی خوێندن وسووكردنی دەستەبژێری زانستی ،تەنیا
لەبەرژەوەندی ئەوانەدایە ،كە دەیانەوێت بەهەرشێوەیەك بێت ،چۆن
لەسەر پشتی دەبابەی داگیركەران هاتنە سەركورسی دەسەاڵت ولەپەنای
ئەواندا ماونەتەوە ،بەهەمان شێوە ،لەسەر پشتی نەزانی خەڵكیش درێژە
بە بەرژەوەندیەكانیان بدەن ،مناڵەكانی خۆیان دەنێرنە باشترین
زانكۆكانی جیهان ،كەچی واڵتەكەی خۆیان پڕ دەكەن لەخاوەنی
بڕوانامەی ساختە ونەخوێندەوار ،ئەمەیە وایكردووە دۆخی زانست
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وزانكۆكانی كوردستان بگاتە ئەو ئاستەی تیایدایە ،تێكشكاندن وچرووك
كردنی بڕوانامە ودەستەبژێری زانستی ،واتای رێگا گرتنە لەسەرهەڵدانی
كەسانی دڵسۆز وراستەقینە ،كە بتوانن ،پێشڕەوایەتی خەڵك بكەن
ولەشەوە ئەنگوستە چاوەكاندا دەربازی بكەن!
بەدەیان زانكۆی نەزانكۆ لەكوردستان كراوەتەوە ،كەچی دۆخی
خوێندەواری وزانست لەكوردستان رۆژ بەرۆژ لە پاشەكشەدایە،
لەبەرئەوەی خودی كردنەوەی ئەو هەموو زانكۆیە ،بەشێكە لەپڕۆسەی
بەرهەمهێنانی نەزانی وریسواكردنی زانست لەو واڵتەدا!.
ئێستا لەمیدیاكانداتەنیا قسە لەسەر بڕوانامە ساختەكانی لوبنان
دەكرێت ،لەكاتێكدا لەتوركیا وئێران ومیسرو قوبرس وتەنانەت زۆر لە
واڵتانی رۆژئاوا و تەنانەت زانكۆكانی ناوەخۆشدا ،بەدەیان وبگرە
بەسەدان بڕوانامەی ناو گەورەو ناوەڕۆك بەتاڵ ،كە بەشێكی زۆری
بەپارە كڕدراون یانووسراونەتەوە ،دەهێنرێتە كوردستان ،بەشێكی زۆر
لە بەرپرسە نەخوێندەوارەكان دەیانەوێت وشەی شۆڕشگێڕ  ،كە باوی
نەماوە ،لەخۆیان داماڵن وشەی دختۆر لەجێگای دابنێن ،ئەم مەهزەلەیە
ئێستا كاریگەری بەروونی دیارە ،بەاڵم دوای چەند ساڵێكی تر ئینجا
تراژیدیا كارەسات ئامێزەكەی بەدیار دەكەوێت!.
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خوێندكارەكان ئازارمەدەن ومافەكانیان بگەڕێننەوە
2021\11\22
چەند رۆژیكە لە ناوچەی سەوز خۆپیشاندان وناڕەزایەتی لەالیەن
خوێندكارانەوە دەستیپكردووە ،بۆئەوەی دەرماڵەكانیان بۆ بگەڕێننەوە،
كە هەروەك چۆن بڕین ولێبڕین وپاشەكەوتكردن وخۆگونجاندنی
مووچەی فەرمانبەران كارێكی نایاساییە ،دەرماڵەش سەرەتایترین مافە
بۆ ئەو كەسانەی بەدوای خوێندن كەوتوون وتەمەنی خۆیان بۆ
خزمەتكردنی واڵتەكەنیان تەرخان دەكەن ،كۆمەڵگای كوردی هەرگیز
نەیهێشتووە خوێندكارەكانی بێ بژێوی ژیان بن ولەسەر خوانی مال
ومناڵی خۆیان گرتۆتەوە وبۆ فەقێ وقوتابی و مزگەوتەكانیان بردووە ،تا
ئێستاش جێگای داخە ژیانی بەشێكی زۆری مامۆستایانی ئاینی لەسەر
شانی جووتیاران وخەڵكی هەژاری الدێكانە.
داواكردنی دەرماڵە ،مافێكی سەرەتایی ودەرئەنجامی ئەو
ناعەدالەتیە كۆمەاڵتیەیە ،كە رۆژ بەرۆژ لەهەرێمی كوردستان زیاتر
وفروانتر دەبێت ،خەریكە دەگاتە ئەو رادەیەی دەسەاڵتداران وپیاوەكانیان
دەبنە خاوەنی هەموو شتێك وزۆربەی خەڵكی كوردستانیش هەموو
شتێك لەدەست دەدات! ئەمە ئەو ئابووری ئازادەیە ،لیبڕاڵە نوێیەكان
بانگەشەی بۆ دەكەن!
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حكومەتی كوردی هەموو ئەو بڕە یەكسانی وسوسیالیستیەی رژێمێكی
وەكو بەعسیش هێنایە دی ،لە دابینكردنی مافی خوێندن وچارەسەری
ودامەزراندن وخانەنشین بوون بەیەكسانی ،خەریكە لەناو دەبات ،پێشتر
منداڵی هەژار لەرێگای خوێندنەوە دەیتوانی وەكو دەڵێن بگاتە نانی خۆی،
بەاڵم ئێستا هەموو رێگایەكی نان پەیدا كردنیان لێگیراوە ،بخوێنێت
ونەخوێنێت تا رادەیەكی زۆر وەكو یەكی لێهاتووە ،زانكۆكان بوونەتە
رێگایەك بۆ پارەپەیداكردن وبەخشینەوەی بڕوانامە ونازناوی زانستی
بەنەخوێندەوار ونەزانە حیزبیەكان ،منداڵی هەژاریش دەبێت بۆ تەنیا
دەرماڵەیەكی بچووك ،كەبەشی تەنیا ژەمێكی منداڵی نابەرپرس ودز
وگەندەڵەكان ناكات ،بڕژێتە سەر شەقام وهێزە ئاسایشەكان بەناوی
پاراستنی حكومەتی كوردیەوە داركاری بكەن ودواتر لەكونجی زیندانی
بئاخنن ،ئەو جۆرە حكومەتە لەكوێی دونیا هەیە ،كە دزو گەندەڵ وپیاوكوژ
وتاوانبارەكان ،وەكو پیاوماقووڵ وكەسایەتی بخرێنە پێشەوەی كۆمەڵگاو
خوێندكارێكی سادەی لەخۆبووردووش ناچار بێت ،ئەو هەموو ئازارە
بچێژێت ،تەنیا بۆئەوەی مافیكی سەرەتایی بۆ بگەڕێنرێتەوە!
لێرەدا بەهەموو شێوەیەك پاڵپشتی خۆم بۆ داوا رەواكانی
خوێندكاران دەردەبڕم وداوا لەحكومەتی هەرێمی كوردستان دەكەم،
بەزووترین كات بەپیر داواكەیانەوە بێت وبەبیانووی نەبوونی پارە ئەو
داوایە دوا نەخات ،چونكە ناكرێت پارە بۆ كوڕی بەرپرس ومنداڵەكانی
خۆیان هەبێت ومنداڵی هەژاریش لەدوورەوە سەیریان بكات! دڵنیاش بن،
ئەو خۆپیشاندانانە سەرەتایەك دەبێت بۆ خۆپیشاندن وتۆڵەكردنەوەیەكی
گەورەتر ،كە رۆژێك دادێت تەڕ ووشك بەیەكەوە دەسووتێنێت ،ئەو كاتە
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نەتوركیا ونەئیران ونەئەمریكاش ناتوانێت لەژێر چەپۆكی تووڕەیی خەڵك
رزگارتان بكات!
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زەنگەكە لێدەدات وكەسیش گوێ نادێرێت
2021\11\27
هەرێمی كوردستان ،بەتایبەتی ناوچەی سەوز لەبەردەم ئاڵۆزی
وتەنانەت ئەگەرێكی بەهێزی شەڕێكی كوردی كوردی دایە ،دەستپێكردنی
ئەو شەڕە رۆژ بەرۆژ نزیكتر دەبێتەوە ،لەكاتی دایسانی شەڕێكی لەو
شێوەیەشدا هیچ گرەنتیەك نیە ،كە شەڕەكە تەشە نەسەنێت وهەموو
هەرێمی كوردستان نەگرێتەوە!.
جێگای داخە دوای زیاتر لە سی ساڵ ،كە دەبوایە ئێستا هەرێمی
كوردستان ناوچەیەكی سەقامگیر ودەوڵەمەندی ناوچەكە بێت ،كەچی
گەیشتۆتە ئاستێك هەر رۆژەی بوومە لەرزەیەك دەیگرێتەوە ،راستە
كاریگەری هێزە هەرێمیەكان لەبەرچاوە ،بەاڵم بەرپرسی یەكەم لەو دۆخە
بەشێوەیەكی سەرەكی حكومەتی هەرێم ،یاخود راستتر هەردوو حیزبی
سەرەكی پارتی دیموكراتی كوردستان ویەكێتی نیشتمانی كوردستانە
وهەموو حیزبە فەرمیەكانی تری هەرێم بەشێوەیەك لەشێوەكان لینكێكیان
لەو بەرپرسیاریەتیەدا هەیە!.
ئەوەی گومانی تیا نیە ناكۆكیەكان گەیشتۆتە رادەیەك ،بەتایبەتی
ئەو ناكۆكیانەی سەرئەنجامی دۆخی ئابووری وناعەدالەتی كۆمەاڵیەتی
وسیاسیە ،گەیشتۆتە ئاستێك ،كە تەقینەوەی دۆخەكە لە هەر چركە
ساتێكدا بێت مسۆگەر بووە وبەرپێگرتنی بەو خەمساردی وشێوازە
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كاركردنەی ئێستای حكومەتی هەرێم كارێكی زۆر ئاستەنگە ،كەواتە بۆ
تەقینەوەی دۆخەكە ئێمە دەبێت چاوەڕوانی چركەكانی كاتژمێر بین،
تروسكەی گڵۆپێكی سەوز لەسەر ئاستی زلهێزە ركابەرەكانی ئەو ناوچە،
دەبێتە هۆی دەستپێكردنی راپەڕینێكی سەرتاسەری ،كە هەموو ئاماژەكان
بۆئەوە دەچن راپەڕینێكی خوێناوی كارەسات ئامێز بێت ،بەكورتی ئەو
هەرێمە لەبەردەم دۆخێكی نەخوازراودایە!.
ئەگەر گریمانی ئەوە بكەین هۆی ئەو گژیانە تەنیا هەوڵێكە
لەالیەن كوڕەكانی تاڵەبانیەوە بۆ باڵكردن وسەركوتكردنی ئەو سەرانەی
لەناو مەنجەڵەكەی ئەواندا جێگەیان نابێتەوە ،ئەوە ئەو هەوڵە لەكاتێكی
حسێب بۆ نەكراوی وادایە ،كە سەری ئەوانیش لەناو مەنجەڵی خەڵكدا
جێگای نەماوە ،بەو ترس وتیرۆر وتۆقاندنەی پیادەی دەكەن دۆخەكە
نەك هەر كپ ناكاتەوە ،بگرە خەستتری دەكات ،پارتیش ناتوانێت تاسەر
لەژێرەوە پاڵپشتی كوڕەكانی تاڵەبانی بكات ولەرووكەشیشدا خۆی بێئاگا
نیشان بدات ،یاخود لەدوورەوە سەیری بكات ،درەنگ بێت زوو بەدەستی
خۆی یاخود بێدەستی خۆی رادەكێشرێتە نێوگەمەیەكی خوێناوی
مەترسیدار ،كە هەرگیز پێشبینی نەكردبێت ،لەبەرئەوەی تووڕەیی
وبێزاری خەڵك لەدەڤەری زەردیش ،ئەگەر لەتووڕەیی وبێزاری دەڤەری
سەوز زۆر زۆرتر نەبێت ،هەرگیز كەمتر نیە! .ئەو كارانەی لەماوەی سی
ساڵی رابردوودا بەرامبەر میللەتی كورد لەباشوور وتەنانەت هەموو
كوردستان ئەنجامیان داوە ،رەنگ بێت لەماوەیەكی نزیكدا بەرەكەی
بڕننەوە!.
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لەچاوەڕوانی كۆتاییە كۆمۆتراژیدیاكەدا !...
2021\12\4
زیاتر لە سی ساڵە نەتوانرا هێزێكی یەكگرتوو دروست بكرێت ،كە
بتوانێت بەرگری لەخاك وخەڵكی كوردستان بكات ،دوای سی ساڵ
تاوەكو ئێستا باسی هێزی فاڵن وفیسار كەس دەكرێت ،تاوەكو ئێستا
وەكو سەد ساڵ بەرلەئێستا بەرپرسە ترسنۆك ونمایشكارەكان خۆیان
لەژێر چەك وتفاق حەشار دەدەن ولەراكردنیشدا لەپێشەوەن ،تاوەكو
ئێستا ،كاتێك بەرپرسێك دەچێتە بەرەیەكی شەڕ ،ئەو هێزەی پارێزگاری
لێدەكات وئەو چەك وتفاقەی لەگەڵ ئەو هێزەدایە ،زۆر زیاترە لەو
هێزانەی بەسكی برسی ونەبوونی چەكی پێویستەوە بەرەكانی پێشەوەیان
گرتووە!
چ كارەساتێكە دوای سی ساڵ ،هەموو دنیا چەكت بداتێ ولەپێناو
بەرژەوەندیەكانی خۆی بەكارت بێنێت ،كەچی هێندە چەكەت نەبێت بتوانی
بەرامبەر چەند چەكدارێك بەرگری لەهاواڵتیانی خۆت بكەی!ئەوەی ئێستا
دەگوزەرێت رووخان وداڕمانی تەواوە ،ئەوەی پێی دەڵێن ئەزموونی
هەرێم بەتەواوی داڕماوە وئەوەی رایگرتووە تەنیا بەرژەوەندی
زلهێزەكان ونەخشەی هاوسەنگی هێزی ناوچەكەیە ،وەك چۆن ئەوەی
پێی دەگوترا شۆڕشی ئەیلوول لەساڵی ( )1972داڕمابوو ،دواتر شەڕی
عەرەبی ئیسرائیلی لەساڵی ( )1973درێژەی بەتەمەنی دا ،بۆئەوەی كورد
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وەك داردەستێك بۆ الوازكردنی بەرەی عەرەبی ،بەتایبەتی ئێراق
بەكاربێنن ،پاشان لە ساڵی ( )1975كارەكەیان پێ تەواو كردن وچوار
ملیۆن دۆالریان وەك بەخشیش دایە سەركردایەتی ئەو كاتە ،ئێستاش
رێك بەهەمان شێوە ،دۆخەكە بەتەواوی داهێزراوەو پاشا گەردانیەكە
گەیشتۆتە ترۆپك ،دادگاكان ،زانكۆكان ،پەروەردە ،بەها كۆمەاڵیەتیەكان،
ئینتما بۆ نیشتمان ،ئومێدبوون بەدوارۆژ هەمووی داڕماوە ،كار گەیشتۆتە
ئەو رادەیەی میللەتێك دوای ئەوەی دەریایەك خوێنی بۆ ئازادی
بەخشیوە وبەدەیان ساڵ گەنج ورۆڵەی خۆی بەناوی رزگاری
نیشتمانەوە كردۆتە قوربانی ،ئێستا تاكە هیوای ئەوەیە ئەو دەسەاڵتە
بڕوات وئەو ئازادیە نەمێنێت ،كە قێزەون كراوە ،دەبێت ئەو گەلە چی
بەرامبەر كرابێت لەماوەی سی ساڵی ئازادیدا ،كە لەئازادیەكانی رابكات!.
جێگای داخە ئەو هێزەی ،كە سی ساڵە قارەمانانە شەڕی ناوەخۆ
دەكات ورۆڵەی كورد دەكوژێت ،بۆتە هێزێك ،كە وا دێتە بەرچاو
تاتیبەتمەندی تەنیا بووبێتە شەڕی ناوەخۆ وداپلۆسینی خۆپیشاندەران
وگرتن وسەركوتكردنی خەڵكی ناڕازی ،ئەو سوپایەی سی ساڵە لەسەر
حیسابی خەڵكی كوردستان بەخێو دەكرێت ،نەیتوانیوە لەیەك شەڕیش
سەركەوتن بەدەست بێنێت ،لە شەنگال ،لەگوێر ،لە مەخمور ،هەزاران
چەكداری كوردی بەرامبەر چەند سەد چەكدارێكی داعش خۆیان نەگرت،
رایانكرد ونەك بەتەنیا ژن ومنداڵی برائێزیدیەكانیان نەدایە دەست ئەو
هێزە ،بگرە خەریك بوو لە پایتەختی هەرێمی كوردستانیش ،ماراسۆنی
سەربازی دەست پێبكەن ،لە كەركوك ،دوای ئەو هەموو خۆبادان
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ودروشم بەرزكردنەوەی سەركردەكانی كورد ،ئەو هێزە نەیتوانی تەنیا
رۆژێك بەرگری لەكوردستان بكات!.
كەواتە لەبنەڕەتدا ئەو هێزە بۆ پاراستنی كوردستان دروست
نەكراوە ودەبێت تاكی كوردی لەوە تێبگات و بیر لەدروستكردن ،یاخود
رێكخستنەوەی ئەو هێزە بەشێوەیەك بكات ،كە بەكردەیی ببێتە هێزی
پێشمەرگەی كوردستان ،نەك تەنیا بەناو هێزی كوردستان بێت
وبەكردەیش هێزی فاڵن وفیسار بێت وبەناوی كوردستانەوە بەرگری
لەبەرژەوەندی چەند هێزو الیەنێك بكات ،كە بوونەتە داردەستی دوژمنانی
كوردو لەپێناو مانەوە وپاراستنی سەرو ماڵی خۆیان هەموو شتێكیان
تەسلیمی دوژمنانی كوردستان كردووە!
جێگای داخە لەئێستادا هەموو شتێك داڕماوە ،تەنیا گەندەڵی
ودزی واڵت فرۆشی نەبێت ،ئێستا ئەو سێكوچكەیە لە هەموو كایەكانی
تری كۆمەڵگای كوردی بەهێزتر وكاراتربووە ،بۆیە هەركاتێك
هاوسەنگیەكە گۆڕا ،كە لە گۆڕانێكی خێرادایە ،دیسان كاتی ئەوە دێت،
بنەماڵەكان بخرێنەوە ناو سارنجۆك وسەركردە كارتۆنیەكان لەشوێنێك
بپارێزرێن ،بۆئەوەی لەكاتێكی تردا ودژی گەلەكەی خۆیان وەكو ئێستا
بەكاریان بهێننەوە! دیسان دەبێت مێژوویەكی ساختەو پڕ درۆ ولەژێر
كاریگەری بیرێكی ناسیونالیستانەی گەمژانە بنووسرێتەوە ،دزو چەتە
واڵت فرۆشەكان بكرێنەوە قارەمانی مێژوویی ووو .....هێزەكانی دونیا
ودەوروبەیش بەوە تاوانبار بكرێن خیانەتیان لە كورد كردووە! بەم
چەشنە ئەو مێژووە سیزیڤیە بەردەوام دەبێت تا ئەو كاتەی فێر دەبین
مێژووی خۆمان وەك ئەوە بنووسینەوە ،كە هەیە ،ئەو مێژووە بەردەوام
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دەبێت تاوەكو لەكرۆكی یاریە قێزەونەكە تێدەگەین وفێردەبین مێژووی
خۆمان بخوێنینەوە وەك ئەوەی هەیە ،نەك وەك ئەوەی بۆمان
دەنوسرێتەوە وتەلقینمان پێدەدرێت!.
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سەردانەكەی مەكگۆرك وسەرەتای قۆناغێكی نوێ!
2021\12\15
سەردانی ئەم جارەی مەكگۆرك بۆ هەولێر ،لەالیەك لەدۆخێكی
ئاڵۆزدا بوو ،لەالیەكی تر ئاماژەیەكی روونی بۆ گۆڕینی پێگەی دەسەاڵت
لەگەڵ خۆی هەڵگرتبوو ،دەربارەی دۆخە ئاڵۆزەكە ،بۆ هەموو الیەك
روونە ،كە زیاتر لە دوومانگە هەڵبژاردن كراوە وبەشێكی زۆر لەهێزە
گەورەكانی شیعە دانی پیانانێن ،كەواتە ناوماڵی شیعە یەك نیە
وپەرتەوازەیە! بەرامبەر ئەمەش ناوماڵی كورد زۆر لەیەكتر ترازاوە
وهەردوو حیزبە بااڵدەستەكەی كوردستان بەجیا دانوستان بۆ پێكهێنانی
حكومەت دەكەن ولەسەر زۆر مەسەلەدا یەك دەنگ نین ،رەنگ بێت
لەدیارترینیان لە ئێستادا ،دیاریكردنی كەسێك بێت بۆ پۆستی سەرۆك
كۆمار .یەكێتی تاوەكو ئێستا مكوڕە لەسەر هەڵبژاردنەوەی بەرهەم صالح
وپارتیش ،بەتایبەتیش سەرۆكی پارتی وا پێدەچێت لەسەر ئەو كەسە
رازی نەبێت ،پەیامەكەی ئەو دواییەی پارتی ،كاتێك دوو كورسی
پەرلەمانی لەدەست دا( :دوو كورسیەكە بەرانبەر كورسی سەرۆك
كۆمار) پەیامێكی روون بوو بۆ بەرهەم صالح ،هاتنی مەكگۆرك بۆ
كۆشكی سپی بەشێوەیەك لەشێوەكان پاڵپشتیەك بوو بۆ بەرهەم صالح
وهەردوای ئەو سەردانە یەكێتی دووپاتی كردەوە ،كە تاكە كاندیدی
حیزبەكەیان بۆ ئەو پۆستە هەر بەرهەم صالحە!.
ئەوەی لەو ناوەدا یەكدەنگە ،سوننەكانن ،كە سەرباری جیاوازی
نێوانیان گەیشتنە رێككەوتن لەسەرئەوەی شاندێكی هاوبەش بۆ
دانوستانەكانی پێكهێنانی حكومەتی ئێراق پێكبهێنن ،یەكبوونی ماڵی
سووننە ئاماژەیەكی مەترسیدارە بۆ ئایندەی ئێراق وگەڕاندنەوەیان بۆ
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سەر كورسی دەسەاڵت! ئەو گۆڕانانە بەتایبەتیش لەكاتێكدایە ،كەوا
رێكخراوی داعش ،كە رێكخراوێكی ئایدیۆلۆژی سوننەیە ،بووژاوەتەوە
وخەریكە خۆی لەسەر گۆڕەپانی ئێراق دەسەپێنێتەوە! ئەمە وا دەكات
ئەگەری دووبارە بوونەوەی سیناریۆی ئەفغانستان لەئێراق ئەگەرێكی
بەهێز بێت ،لەبەرئەوەی ئەو دیموكراسیە كارتۆنیەی زیاتر لە  18ساڵە،
واتە لەدوای رووخانی رژێمی بەعسەوە دەهۆڵی بۆ دەكوترێت ،دووچاری
شكستێكی كەمەر شكێن بووەو ناتوانێت ئەو ئێراقە بۆ ئەمریكیەكان بێنێتە
بەرهەم ،كە بەرژەوەندیەكانیان بپارێزێت.
هێندەی پەیوەندی بەكورد هەیە ،ئەو سەردانەی مەكگۆرك چەند
ئاماژەیەكی روونی لەخۆوە گرتبوو ،سەرەتا هاتنی مەكگۆرك بۆ هەولێر
وسەردانیكردنی كوڕەكانی تاڵەبانی لەكۆشكی سپی ،پەیامێك روون بوو،
كە كاریگەرییەكانی سەرەڕۆیی ریفراندۆم بەكۆتا نەهاتووەو ئەوانەی
بەپێچەوانەی سیاسەتی ئەمریكا ئەو هەنگاوەیان نا ،كاتی ئەوە هاتووە
باجەكەی بدەن! فەرامۆشكردنی سەرۆكی پارتی وسەرۆكی حكومەتی
هەرێم ،ئاماژەیەكی روون بوو لەمبارەیەوە ،ئەمە جگە لەوەی سەرۆكی
هەرێمیش خۆی چووە كۆشكی سپی بۆئەوەی لەگەڵ مەكگۆرك
كۆبێتەوە ،كە لەرووی ئەتەكێتی دیپلۆماسیەوە ،تەنانەت لەرووی ئەتەكێتی
بنەماڵەی بارزانیشەوە ،جۆرێك لە بچووكبوونەوە وبچووككردنەوەی
پێوە دیارە ،دیارە سەرۆكی هەرێمی ئێستا لەكاتی ریفرانۆمدا
بەشێوەیەكی راستەوخۆ وناڕاستەوخۆ ئاماژەی روونی دەنارد ،كە ئەو
لەگەڵ ریفراندۆمدا نیە ولە قەیرانەكانی دوای ریفراندۆمیش رۆڵی
سەرەكی درایە ئەو ،ئەو هەڵوێستەی مەكگۆرك لەكاتێكدایە ،كە میدیاكانی
ئەمریكا شەقامی ناوەخۆی كوردستانیان بەمەسەلەی ڤیلال 18
ملیۆنیەكەی سەرۆكی حكومەتەوە خەریك كردووە ،مامەڵە كردنی
173

مەكگۆرك بەو شێوەیە وباڵوكردنەوەی ئەو بەڵگانە دژی سەرۆكی
حكومەت ،رێی تێناچێت هەروا بەرێكەوت بێت ،رەنگ بێت یەكێك
لەدەرهاویشتەكانی

گەڕاندنەوەی

كاندید

كردنی

بەرهەم

صالح

ووەرگرتنەوەی پۆستی سەرۆك كۆمار بێت ،كە ئەمە پێچەوانەی ئیرادەی
بارزانیەو دەیەوێت لەرێگای مامەڵەكردن بەو كورسیەوە هەژموون وبااڵ
دەستی خۆی لەسەر گۆڕەپانی سیاسی ئێراق وهەرێمی كوردستان
بسەپێنێتەوە ،كە ئەمە ئەگەر لە قۆناغەكانی تر تا رادەیەك ئاسان بوو
بێت ،لەقۆناغی ئێستادا رەنگ بێت وا ئاسان نەبێت رێگەیەك بێت بۆ
دوورخستنەوە ودەركردنی سەرۆكی پارتی وكوڕەكەی لەگۆڕەپانی
سیاسی ئێراق وتەنانەت هەرێمی كوردستانیش ،واتە كورسی سەرۆك
كۆمار دەبێتە ئامڕازێك بۆ سەپاندن ولێسەندنەوەی هەژموونی لەنێوان
ئەمریكاو بەشێك لەبنەماڵەی بارزانی! ئەلتەرناتیڤی دیاریكراویش
پێدەچێت لەم قۆناغەدا سەرۆكی هەرێم ،واتە برازای سەرۆكی پارتی
وئامۆزای سەرۆكی حكومەت بێت ،كە بەپێی خۆی كۆشكی سەرۆكایەتی
هەرێمی بەجێهێشت وبەرەو كۆشكی سپی یەكێتی چوو بۆ دیدەدەنی
مستەر مەكگۆرك ،ئەو مەكگۆركەی ،كە لەرۆژانی ریفرانۆمدا مام
وئامۆزاكەی ئامادە نەبوون بیبینن!.
هەرچۆنێك بێت دەكرێت لەئایندەیەكی نزیكدا گۆڕانكاری دراماتیكی
لەسەر گۆڕەپانی سیاسی ئێراق وهەرێمی كوردستان رووبدات،
قۆناغەكەش گەیشتۆتە ئاستێك چیتر بەرگەی دواخستنی قەیرانەكان
وچارەسەركردنی قەیران بەقەیران ناگرێت.
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هەندێك رووداو هەیە ،سەرباری كارەستباری وئێش وئازاریان،
دنیایەك جوانی دەردەخەن ونیشانی دەدەن ،كە رەنگ بێت بۆ ماوەیەكی
زۆر كار لەسەر ناشیرینكردنی ئەو جوانیانە كرابێت ،یاخود بەهۆی
ماندوون وشەڕی راگەیاندنەوە ،كۆمەڵگا وەكو پێویست بایەخی
پێنەدابێت ،یاخود چاوی نەیبینیبێت ،كە دیارە ئەم چاوبەستن وفریودانە،
لەكۆمەڵگای كوردی كراوەتە دیاردەو خەڵك تەنیا شتە ناشیرینەكانی
دەسەاڵت دەبینێت وبەرامبەر ئەمەش هەموو ئەو جوانیانانە فەرامۆش
دەكات ،كە لەناو خودی خۆیدا رەگی داكوتاوە .
الفاوەكەی هەولێر ،سەرباری ئەو الیەنە نەرێنیانەی قسەی زۆری
لەسەر كرا ،وەكو هەموو بابەتێكی تر ،بووە هۆی هێنانە ئارای
گەڕەالوژەیەكی سیاسی لەنێوان هێرش بردن وبەرگریكردن ،پێگەیەكی
گرنگی لە میدیاو تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان گرتەوە ،جارێكی تر ئەو جوانیانە
فەرامۆش كران ،كە دوژمنانی كورد ،بەخۆماڵی ودەرەكیەوە كار لەسەر
تیكشكاندن وناشیرینكردنی دەكەن ،ئەویش بەرزی گیانی بەتەنگەوە هاتن
ویارمەتدانی یەكترە لەناو كۆمەڵگای كوردی! كەس ئەو سەرمایەدار
وهەژارو مامۆستا وپیاوی ئاینی و كاسب وخوێندەوارو نەخویندەوارەی
سلێمانی وهەڵەبجە ودوزخۆرماتوو وگەرمیان ودهۆك وزاخۆی نەبینی
وسەرنجی رانەكێشا ،كە بەوپەڕی بەرپرسیاریەتی وگیانی مرۆیی
ونەتەوەییەوە ،كۆمەكیان بۆ لێقەوماوان وزیانلێكەتووانی الفاوەكەی
هەولێر كۆدەكردەوە ،هیچ دیمەنێك وەك دیمەنی ئەو ئاژەڵدارانە جوان
نەبوو ،كەلەچاوی لێقەوماوی خۆیانەوە سەیری شوانەكەی هەولێریان
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دەكرد وبەدەست ودیاری ،رانێك لەسەر مەڕ وئاژەڵی تر ،هاتنە تازیەباری
ئەو شوانە كۆست كەوتووە! دیمەنی ئەو گەنجە خۆبەخشانەی كۆمەك
ویارمەتیان كۆدەكردەوە ،سەرنجی كەسی رانەكێشا! نازانم بۆ
نووسەرانی كورد ،كار لەسەر نیشاندان وبەرز نرخاندنی ئەو دیمەنە
جوانانە ناكەن!؟ كە گیانێكی كەم وێنەیەو موچڕك بەجەستەی مرۆڤ
دادەهینێت وئەوە دەسەلمێنێت ،كە كورد لەباشوور ،سەرباری هەموو
شتێك ،تاوەكو ئێستا ئەو جوانیانەی پاراستووە ،كە شایەنی مانەوە
وپێشكەوتن بێت .
الفاوەكەی هەولێر ئەوەی سەلماند ،كە تا ئێستا گیانی نەتەوەیی
بوون ومرۆڤ بوون لەناو ناخی تاكی كورددا رەگی داكوتاوە وهیچ
هێزێك نەیتوانیوە وناتوانێت هەڵیتەكێنێت ،لەپاڵ ئەوەدا ئەوەی جێگای
داخە جگە لە خەڵكی شارو گوندەكانی باشووری كوردستان ،هیچ
شارێكی تری ئێراق ،سەرباری ئەوەی هەولێر باوەشی بۆ هەموویان
كردەوە ولە تاریكترین چركە ساتەكانیاندا ،سەرباری ئەوەی ئەوان
بەشداریان لە جینۆساید كردن ورەشە كوژكردنی كورد كردبوو ،باوەشی
بۆ كردنەوە وتاوەكو ئێستا لەهەولێر ژیانێكی پڕ ئارامیان بۆ دابینكراوە،
كەچی هێندەی من زانیاریم هەبێت ،كەسێكم نەبینی ،نە رۆشنبیر
ونەرێكخراوەكان و نە ...نە...نە بیر لەوە بكاتەوە ،وەك شارەكانی تری
كوردستان بیر لە بەهاناوەچوونی هەولێر بكاتەوە!
هیوادارم تاكی كورد ،بەرۆشنبیرو خویندەوار ونەخوێندەوارەوە،
كار لەسەر بەرزرنرخاندن وبەهێزكردنی گیانی هاریكاری
وبەتەنگەوەهاتنی یەكار بكەن وبیپارێزن ،لەبەرئەوەی ئەو گیانە
كۆڵەگەیەكی سەرەكی مانەوە وبەردەوام بوونەو هەوێنێكی رەسەنە بۆ
لەیەكتر نزیككردنەوە ورێكخستنەوەی ناوماڵی كوردی.
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نووسهر له چهند دێرێكدا

كامهران احمد محمدامین (كامهران مهنتك)
قوتابخانهى سهرهتایى وناوهندى لهشارى ههولێر تهواوكردوه.
ساڵى  1982ئامادهیى پیشهسازى بهشى كارهباى لهههولێر تهواوكردوه
.
ساڵى 1992بهشدارى لهتاقیكردنهوهى دهرهكى بۆ پۆلى شهشهمى ئاماده
یى بهشى وێژهیى كردوه.
ساڵى  1997بهكالۆریۆسى لهمێژوو ،لهكۆلیژى ئهدهبیاتى زانكۆى سه
الحهدین بهدهست هێناوه.
ساڵى  2000ماستهر لهمێژوو ،ههر لهههمان كۆلیژوزانكۆدا.
ساڵى 2007دكتورا لهفهلسهفهى مێژووى پهیوهندییهنێودهوڵهتییهكان ،
زانكۆى موسڵ.
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ساڵى  2000بهكالۆریۆس لهیاسا  ،زانكۆى سهالحهدین. له ساڵی  2011پلهی زانستی بهرزكراوهتهوه بۆ پلهی پڕۆفیسۆرییاریدهدهر.
 ساڵی  2017پلهی زانستی بهرزبۆتهوه بۆ پلهی پڕۆفیسۆر له بواریفهلسهفهی پهیوهندیه نێودهوڵهتیهكان.

ئهزموونى وانهبێژى

له 2004-لهكۆلیژى مافى زانكۆى سهحهدین وانهى گوتوهتهوه
وهك وانهبێژێك لهبهشى راگهیاندنى پهیمانگاى تهكنیكى ههولێر وانهى
گوتوهتهوه.
ئێستا مامۆستایه لهكۆلیژى زانستهرامیاریهكان لهزانكۆى سهالحهدین -
ههولێر

بهرههمهباڵوكراوهكانى

بهزمانى كوردى
ئهدهبى
فرمێسكى ئهستێره - ،شعر 1988 -
پریاسگهى رێگاى سهركهوتن  ،چامه1992
بێوار  ،رۆمانێكى مێژوویى  ،بهرگى یهكهم _كۆچ 2004 -
بێوار  ،رۆمانێكى مێژوویى  ،بهرگى دووهم  ،گێژهن – 2005
بێوار ،رۆمانێكی مێژوویی ،بەرگی سێیەم ،گەڕانەوە -كتێبی ئەلیكترۆنی-
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فهلسهفهی پهیوهندیه نێودهوڵهتیهكان

 كوردستان لهنێوان ملمالنێى نێودهوڵهتى وناوچهییدا  ،توێژینهوهیهكىسیاسى – ئابوورى .باڵوكراوهكانی دهزگای سهردهم2000 ،
كوردستان لهسیاسهتى ههرێمایهتیدا  ،1955-1932باڵوكراوهكانی سهنتهرى نما.2010 ،
بازرگانی رهشی نهوت وداڕشتنهوهی پهیوهندیه ههرێمایهتیهكان،چاپخانهی زانكۆی سهالحهدین ،ههولێر2017 ،
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داڕمان وبهكۆتا هاتنی ئیمپراتۆریای ئهمریكی ،چاپخانهی زانكۆیسهالحهدین ،ههولێر2017 ،
 كوردستان بهرهوكوێ ،چاپخانهی زانكۆی سهالحهدین ،ههولێر2018 ، كورد له پڕۆژهی رێگای ئاوریشمی نوێدا – توێژینهوهیهك لهدیپلۆماسیهت وستراتیژهتی چین له دهستپێشخهری -پشتێنهورێگا،
دهزگای چاپ وپهخشی سهردهم ،سلێمانی.2020 ،
 پهیوهندیهكانی نێوان توركیاورێكخراوی داعش له روانگهی كۆمهڵگاینێودهوڵهتیهوه ،دهزگای چاپ وپهخشی سهردهم ،سلێمانی2020 ،
كوردستان لە رۆژگارە سەختەكاندا ،كۆمەڵە وتار ،كتێبی ئەلیكترۆنی-2021
كوردستان لەگۆڕانكارییەكانی سیستەمی جیهانیدا ،بەرگی یەكەم،بەكۆتاهاتنی تاكجەمسەری وشەڕی نوێی سارد
 كوردستان لەگۆڕانكارییەكانی سیستەمی جیهانیدا ،بەرگی دووەم،كوردستان لە پڕۆژەی ئۆڕاسیادا

فهلسهفهی مێژوو

 ئازادى لهنێوان فهلسهفهویاسادا  ،توێژینهوهیهك لهفهلسهفهىیاساوسیاسهتدا ،باڵوكراوهكانی دهزگای سهردهم2005 ،
 دیالێكتیكی زهمهنی مێژوویی وخوێندنهوهیهكی تر بۆ زانستی مێژوو،چاپخانهی زانكۆی سهالحهدین ،ههولێر 2017
 شیكردنهوهوهارمۆنهتیزهكردنی مێژوو ،چاپخانهی زانكۆیسهالحهدین ،ههولێر 2018
بهزمانى عهرهبى
فهلسهفه
السیاسه الدولیة فی ضوء فلسفة الحضارة ،دراسه تحلیلیة نقدیة ،دارالمعرفة ،لبنان .2009 ،
بهرههمه باڵونهكراوهكان
ئهدهبیهكان
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تۆڵه ،رۆمان.گوڵى ئهفسوناوى  ،كورتهچیرۆك.هاوارى بێدهنگ ،كۆمهڵهشیعرتوێژینهوه(كتێب)
 دەروازەیەك بۆ بیركردنەوەی ستراتیژی2021 ،كۆبانى وممالنێیهنێودهوڵهتییهكانتوركیاوكۆمهڵگاى نێودهوڵهتىئازادى وشارستانیهت  ،توێژینهوهیهك لهفهلسهفهى مێژوو.نهتهوایهتى وبزاڤى نهتهوایهتى كوردى.راپهڕینهكانى كوردى لهكۆتاییهكانى سهدهی نۆزدهههم لهژێر رۆشنایىگۆڕانكاریهئابوریهكاندا.
كۆمۆتراژیدیاكانى ههرێمى كوردستان ومانیفێستى قۆناغێكى نوێكوردوبهدیموكراتیزهكردنى كۆمهڵگاى كوردىزانكۆ یا نهزانكۆى سهالحهدین ،نوقورچێكى توند لهجهستهیهكى مردووبه زمانی عهرهبی
إنحطاط االمبراطورية األمريكية وسقوطها  -دراسة في ضوء فلسفةالحضارة.
النفط وإعادة صياغة العالقات االقليمية في الشرق االوسط ،دراسة فيضوء فلسفة العالقات الدولية
ثالثية القوى العظمى(روسيا ،الصين ،الهند) ومستقبل أوراسيادراسة تاريخية سياسية تحليلةتغير طبيعة القوى وأثره في العالقات الدولية -دراسة في ضوء فلسفةالعالقات الدولية
الحرية بين جدلية العقل واالرادة  -دراسة فلسفية تاريخيةوتار
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لهگهڵ ژمارهیهكى زۆر لهوتارونووسین لهگۆڤارورۆژنامهوماڵپهڕهكوردیهكاندا.
ئیمهیلى نووسهر:
Kamaran.amin1@su.edu.krd
kameranmentk@gmail.com
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