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 شۆڕەبییەکانی برۆکسلیان ، وەفدی کوردستان
 

 

 

 کەمال میراودەلیکتۆر د

سەدی اوەڕم وابووایە بە  کوردستان، کە لە هەموو شتێک الی من پیرۆزترە، گەر ب: سەرنج

عەقڵ  و  بۆ برۆکسل  وەفدە  ناوبە  هاتنی ئەو .تەنیا سەدی یەکدووبارەی دەکەمەوە یەک، 

شوورەییەکی  تەنیا   ،ستەقینەی میللەتەکەمی تێدایەوئەخالق و پرۆژەو بەرنامەو خواستی ڕا

ێک پشتگیریم ڵو بە هەموو دڵ و کو  ڕیسواکەرو بێ مانا نییە، ئەم هۆنراوەیەم نە دەنووس ی

 :نووسەب: رەمێرد پێێ وتمپیرۆزی پی ڕۆحیبەالم  .دەکرد

 

 وەفدی کوردستان میللەتفرۆشان

 هەرزە وەکیلی شاری خامۆشان

 ووی مەحشەرادەک خەجاڵەت بن لە ڕ 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidv_HPn5XVAhXIIsAKHYBPANIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.wtarikurd.info%2F%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25AA%25DB%2586%25D8%25B1-%25DA%25A9%25DB%2595%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25AF%25DB%2595%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25AF%25DB%2595%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%2595%25DB%258C-%25DA%2595%25DB%258E%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%2F&psig=AFQjCNFuQ_CJ2qPgATfAi5IXRqYbloSNPA&ust=1500550300032765
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 ئێمەش خاک و خۆڵ دەکەین بە سەرا

 هاتنە برۆکسل بۆ سەربەخۆیی

 سەرتان وا شۆڕ بوو، 

 !بوون بە  شۆڕەبی 

 هەروا دەزانن ئەوروپاش وایە

 زەمانی خێڵ و گەمژەو گەوایە

 پەرلەمان رۆژی ئاوایە ،دەستوور

 .گەر نەوتدز بی، ڕێگات وااڵ یە

 

 بۆ ئێوە وەفدن، چۆنە نوێنەرن؟

 ەوایی ئاخر لە کێ وەردەگرن؟ڕ 

 کام پەرلەمانە، کامە ئەنجومەن

 !پێی وتن ئێوە وەفدی ئەم گەلەن؟

 هێناوە بۆم ئەوروپایە چیتان 

 لە جەهالەت و فشە بەوالوە؟

 پەرلەمان بێسەرۆک کوا هەیە بە 

 بە بێ دەستوورو دەزگاو یاساکان؟

 یان هاتوون خۆتان بکەن بە عیبرەت

 غیرەت؟ بێ ، کبابێ بێ عەقڵ، بی بیر، 
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 زی گەلی خۆی نەگرێ کەس ێ کە ڕێ

 ئەوروپای مەزن چۆن ڕێزی دەگرێ؟

 کەس ێ پەرلەمان بداتە بەر شەق

 ؟چ پەرلەمانێ دەیخاتە سەر هەق

 کەس ێ دەستوورو یاسای کردبێ فت

 ر ئاوا فتی دەکەن کت و متهە

 گەنی بێ ،میوەیەک بە سەرچوو بێ

 كێ تامی دەکات

 ؟پێی خەنی بێ تا

 وەری دەستوور، یاسایەیشئێرە ک

 ىی یاسا، هیچ کەس دەنگی دەرنایە

 بنخانی عەقڵ، ناوی دەزگایە

 نەڕۆ سەرکردە دێن و د

 وەک پێالو 

 میللەت دەمێنێ 

 .و هەتاو وەک ئاو

 

 :ڕوونکردنەوە

 ڕیفراندۆم و پەرلەمانی ئەوروپیی فشەی -1
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خالق لە ئە وکرنەوەبیر زانست و  عەقڵ و ، وەەکەر شەبە هۆی حیزب و میدیای حیزبیی چەوا 

 . دەڵێن ڕیفراندۆم بۆ سەربەخۆیی،  کە شتی وا نییەو فشەیەباشوور نەماوە هەموو 

مەرجی سفری ڕیفراندۆمی بە ستانداردی یاساو : ی پێشوودا ڕوونم کردەوەوتارەکان وەک لە

بۆ بازرگانیکردنە بە خواستی  .بۆ سەربەخۆییش نییە، پراکتیس ی جیهانیی،  تێدا نییەو 

ۆسەی بۆ ڕکەبەرایەتی پر خۆیی خەڵکەوە هەر کاتێ توانیان ئەم خواستە دەربڕن و سەربە

ۆژاواو خزمەتی ئەجندای تورک و ڕ ەتی کوردیی ڵسەربەخۆیی و دروستبوونی دەو 

 .سەعودیەیە

بڕیاردانی ڕیفراندۆم بێ قسەی پەرلەمان، بۆ بەیعەت کردنە بە خەالفەتێکی بنەماڵەیی کە 

 . داعش بگرێتەوەجێگەی خەالفەتی ئیسالمی 

قبوڵکردنی ئەم فشەیە وای کردووە پارتی گرەوەکە بباتەوەو جەماوەر هەڵخەڵەتینێ و هەر 

کی ڵکیی نیازی ڕێفراندۆم بکا، الی خەکەس ێ ڕەخنەی ىێ مانایی و بێ بناغەیی و تەنانەت ناپا

 . سادە  وەک دوژمنی سەربەخۆیی حیساب بکرێ کە بە پێچەوانەوەیە

قسەی بۆ پەرلەمان کردووە  و  ![ئەوروپا چووەبۆ پەرلەمانی  !سەرۆک] :نووسیانهەموو 

ێ، نە هیچ ئەندام پەرلەمانێ، دوورو وروپی نە هیچ پەرلەمانئەنە پەرلەمانی  :شتی وا نەبووە

 . بازییەوە نەبووەفشەدییان بەم نوەنزیک پێ

 

 پەرلەمان نەبووەو بۆ رلەمان پەکۆبوونەوە لە  -2

پەرلەمان بۆ  بینایەی و ناێک لە ڵدەتوانی ژوورێک، هۆ  وروپیئەکی ێتاڵلە هەر و 

لە  ەکییەکیەتی بەکرێ بگری و بەم جۆرە چاالاڵ ی کۆمەیتوور لەچاالکییەکی سیاسیی، کهەر 

بۆ . هەیەە پەرلەمانەو ییەکی بە ەندمە مانای وانییە هیچ پێو م ئەاڵ بە. پەرلەمان بکەیت ناو 

 ! پەرلەماندا بیکەیڵی هۆ ناو لە  توانی ش بێت دەپرسە یان ژنخواستنیبۆ موونە ن

ی پەرلەمان ناو  لە یان ژوورێک  کێت هۆلێەتەو د سەیری ئەم لینکە بکە گەر : بۆ نموونە

 hire/-http://www.parliament.uk/visiting/venue . بگری ێ بە کر  بەریتانیا 

http://www.parliament.uk/visiting/venue-hire/
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واتە  .یاتبەتیت بۆ بگرێ  یەکەت بکەی ژوورێکچو ناوا لە ئەندام پەرلەمانی اد توانییان دە

 .پێوەندی بە سیاسەتی پەرلەمانەوە نییە  چاالکییەکە لە ناو بینایەی پەرلەمانەو

بە  و ەو ئەمەیان کردو لە برۆکسل م ێهەر حکومەتی  دیارە ساختەچییەکانی  بە ناو نوێنەری 

شەریکەی ) یلۆب لە ئەوروپا ئاسانەو  ئەمەش  ،ەەسیان بانگ کردوو کپارە س ێ چوار 

ێک بۆ هەر دەتوانی هەر کەس ،گەر پارە بدەی .دەیکات( حکومەتییەکان  دییەەنپێو 

دەبنە گەوادیش  و وەزیر هەن پەرلەمان دامئەن ، زۆر پارەی؟  بە مەبەستێک داوەت بکەی

تۆنی بلێر  .دەکەن و شەریکاتی چەک کار نەوت  کاتیرو شەریتەودیەو قەعوەک ئەوانەی بۆ سە

، بۆ بەدەسهێنانی ملیۆنەها دۆالر، بوو بە انی وەک سەرەکوەزیرانی بەریتانیادوای وازهێن

 .گەوادێکی دوەلی بۆ دەوڵەتانی خەلیج و دەوڵەتانی دیکتاتۆری وەک کازاخستان کاری دەکرد

 

 عەقڵی خێڵ لە ئەوروپا -3

لە  شتانیایوانە بەر لەوروپا لە ئەگرنگی ئەم کۆبوونەوەیە بۆ ئەوروپا و هەر حکومەتێک 

هیچ رۆژنامەو میدیایەک باس ی  ،وەک هەواڵی هیچ لە هیچستاندا بووەو ،ئاستی سفر دابووە

سەیری ڤیدیۆکان بکەن لە فشەمیدیای حیزبیی باشوور بەوالوە کەس ی ئەوروپای  .نەکردووە

دەڵیی نەوتی دەاللی گەنکە تەنانەت کەسانی هەرە گەندەڵی وەک نەدیم زەهاوی . لێ نییە

ئەندام پەرلەمانی دیکەی بەریتانی کە بە رەسمی گوایە دۆستانی حکومەتی  11 ، و ەباشوور 

 .هەرێمن، کەس نەچوو، چونکە دەزانن لە سەریان دەکەوێت

 تۆ عەقلی کوردو میدیای کوردو سیاسەتی کورد لەگەل خۆت بێنی و

 بۆ خۆت لەگەڵ خۆت قسەبکەی و  

 بۆ ئەوروپا بێنی و (  لەگەڵ گۆڕان)شەڕەخێڵەکەت  هەروەک بۆ خێڵەکەت قسەبکەی 

کۆدەتایان بەسەر خێڵەکەی (  پەرلەمان)سکااڵ بکەی کە فیدراسیۆنی خێڵەکانی باشوور

کەچی خۆشت بە نوێنەریان بزانی و بە بۆیە داوتنە بەر شەق و دەرت کردوون،  ،تۆدا کردووە

 .بەخۆییش بکەیت؟ای دەوڵەت و سەر ناوی ئەوانەوە داو 
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 نەبێتورت و تۆ دەست #

 ێی سەرۆکڵشەرعییەتی سەرۆکایەتیت نەبێت و بە خۆت ب

 ناوماڵی خۆت ڕێکنەخستبێت و لە جیاتی یەکێتی نەتەوەیی شەڕەخێڵت هەبێت  #

 یەکگرتۆکان  نەتەوە ێتەنەدابو ڕیفراندۆم چ پەیامنامەیەکت بۆ سەربەخۆیی یه #

چ یبەریتانیا لە عێراق ه ئەمریکاو  ۆ ب نۆکەرایەتیی تی و تەنانەیندەپێو  ڵت ساسدوای بی #

 مەگەر بۆ شەڕو جاشایەتی و]گەنامەی نووسراوڵنەبن و یەک بە گەڵدات لەکەیهاوپەیمانی

 لە نێوانتاندا نەبێت و [ی ئیستیخباراتییکار 

م نوێنەرایەتی خۆی لە تانی جیهاندا کوردن و جگە لەمەش هەرێاڵزۆر سەفیری عێراق لە و  #

 .ەوالوە، هیچیان بە هیچ  نەکردبێتو هەموو لە  دزیی و گەندەڵیی ب ەتاندا هەیەڵزۆر لە دەو 

هیچ پێوەندییەکیان دانەمەزراندبێت، هیچ کامپەینێکیان ئەنجام نەدابێت، کەسیان لە 

 .هیچ ئاگادار نەکردبێت

، بابەتەکە بۆ ئەوروپا هەر زۆر لەوە کەمترە کە شایانی ی بکەیتیخۆ بەباس ی سەر  اکە ئاو  

 .یان گاڵتەپێکردنیش ىێت باسیەک دەقیقە 

 

 کۆبوونەوەوئەجنداو ئامانج  -4

 پشتگیریی جیهان بۆچی؟ 

 پاپەرلەمانی ئەورو  ێ بتەو بکەیت و  جددی وەک سەربەخۆیی  کاری بۆ ونەوە گەر کۆبو 

 :دەوری هەبێت

  ک  تا س ێ ساڵ پێشتر پرۆژەو پەیامنامەی نووسراوت بۆ ناردبن، ێکەمەوە ساڵەالی ب دەبێ 

 ئامانج و ئەنجامت دیاری کردبێتئەجنداو 
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بۆ دەتەوێت کۆبوونەوە بکەیت لەگەڵ کێ، چۆن کەی و تا ماوەی چەند و چەند  

 ،هتد ...وکۆبوونەوە؟

 لۆبی و میدیاو رای گشتییەوە گای پێوەندی دیپلۆماس ی و کەمپەین وێئەوسا بۆ خۆت لە ڕ 

 . کاری بۆ بکەی

 1694 ڵی اسلە ەت ڵو دەو  بەخۆییبۆ سەر  یانەم پەیامنامەی نووسراو کیە کانەییستینلەفە

 دوایەت ڵبە هەنگاو دەو  گاو ەتەکەیان دەکەن و هەنڵخەبات بۆ دەو  تاشئێس هێنا،هەم ر بە

تا شبەالم هێ ،یان کردوونڵکان قبو دەکاو دەزگاکانی نەتەوەیەکگرتۆ تیرافیان پێ عەت ئیڵدەو 

  http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=640&doc_id=8210  .ماوە یانزۆر 

 

 برۆکسل بۆ؟  -5

دواکەوتوویی عەقڵی سیاسیی خێڵ و لەشکری ڕاوێژکارەکانی، لەوەدایە کە بۆ پرس ی 

 . و ئەنجامە جوانەوەسەربەخۆیی یەکەم قیبلەنمای برۆکسل دەبێت، ئەویش بە

 برۆکسل بۆ؟ چ پێوەندی بە سەربەخۆیی کوردەوە هەیە؟ 

 تێکی هەیە؟ اڵچ دەسە

عیراقدا    لە کێشەو جەنگی سوریاو . ئەردۆگان گیری خواردووەو هیچی بۆ ناکرێ  ڵئەوە لەگە

. هەیە یووی سەربازییەوە  دەورێکی پەراوێزیڕ ووی سیاسییەوە چ لە ڕ یەکێتی ئەوروپی چ لە 

. ر برۆکسل بە رەسمیش پشتگیری ڕیفراندۆم بکات لە سەر ئەرزی واقیع لە هیچ ناگۆڕێتگە

 بۆ؟

 .سەربەخۆیی لە پرینسیپی بریاردانی مافی چارەنووسەوە دێت 

مافی چارەنووس پرسێکی یاسایی نێونەتەوەیی یە کە لە پەیماننامەو پرئیسیپەکانی نەتەوە 

 .ێتەوەیەکگرتۆکانەوە دێت و ڕووبەرووی ئەویش دەب

 . مافی چارەنووس بڕیاردان بۆ کوردی باشوور پرس ی جیابوونەوەی تەواوە لە عێراق

http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=640&doc_id=8210
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تۆ دەبێ کەیس ی جیابوونەوەکەت بە پێی دەستووری عێراق و یاسای نێونەتەوەیی ئامادە 

بکەیت و بە بەڵگەو ژمارەوە،  بۆ نەتەوە یەکگرتۆکانی بەری نەک لە یەکێتی ئەوروپا و 

 !.برۆکسل بپارێیتەوە

وە یەکگرتۆکان یان کەیس ی جیابوونەوەو سەربەخۆیی تەنیا و تەنیا لە ڕێگەی نەتە

 . ەزامەندی حکومەتی عیراقەوە دێتڕ  دانوستاندن و 

دەتوانن داوا لە نەتەوە یەکگرتۆکان بکەن کە لە پرۆسەی . م ئەم دووانە لێک دابڕاو نیناڵ بە

بە چەند  و  تێکاریی زۆری دەو ئەمەش ئامادە]  .دانوستان لەگەڵ عێراق یارمەتیتان بدات

کە ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی کوردستانی دەرەوەی  ،بە تایبەتی ێش تەواو نابێتڵسا

ی تەنیا کورد لەگەڵ عەرەبی ئەمە بمانەوێت یان نەمانەوێت کێشە: هەرێمیش بگرێتەوە

سەیر بکەن کێشەی . کو کێشەیەکی ناوچەیی و جیهانیشەڵبە ، سوننەو شیعە نییە،عێراق

 .[ا چۆن بوو بە کێشەیەکی جیهانیی و چەند قوربانی و وێرانیی لێکەوتەوەسوری

بێت بە تایبەتی پشتگیریی ئەو ەتان گرنگیی دەڵا دوای ئەم پرۆسەیە پشتگیریی دەو تەنی 

ئەمریکا، : ەنی ئاسایش ی نەتەوە  یەکگرتۆکاننەتانەی ئەندامی هەمیشەیی ئەنجومڵدەو 

 .روسیا، چین، بەریتانیا و فەرەنسا

کار لە سەر  ،کی کورد لەم بیست ساڵەی دواییدا ئەوە بووایەڵێواتە دەبوو هەموو کارو هەو 

 .ازیی بکاتڕ جومەنی ئاسایش بۆ سەربەخۆیی خۆی تانەی ئەناڵئەوە بکات ئەم و 

حکومەتی عێراق کە سەرەک : ئێستا هەردوو الیەنی دانوستانی سەربەخۆیی لە عێراقن

گەریی هەیەو ، یۆنامی کە نوێنەری نەتەوە کۆمارەکەی کوردەو کورد دەوری کاری

 .یەکگرتۆکانە لە کوردستان

 چیتان کردووە لەگەڵ ئەوان؟

 پێویستیتان چ بوو بە برۆکسل؟

ئایا تاکە ستاتوویەکی یاسایی نێونەتەوەیی کە هەرێم هەیەتی دەستووری عێراق نییە؟ خۆت 

 دەستوورت هەیە؟ 



 

9 

ێن ڵپێت نا ،هتد ...و ، ئەملانیامریکا، بەریتانیائایا نەتەوەیەکگرتۆکان، یەکێتی ئەوروپی، ئە

کە نابێ لە دەستووری عێراق البدەی بە تایبەتی بە پەلهاویشتن بۆ ناوچەکانی دەرەوی 

 هەرێم؟ 

ئایا شکاندنی دەستووری عێراق مانای ئەوە نییە ئەو تاکە لکەدارە دەبڕیەوە کە لەسەری 

 وەستاوی؟

حەشدی شەعبی کە ئەو مافە سەرەکییانەی  و ئایا ئەمە دەرفەت نادات بە شۆڤێنییەکان 

ئەمجار ئەوان لە جیاتی داعش  ،لە دەستووردا هەتن ئەوانیش پاشەکشەی لێ بکەن و

 بەرەو هەولێریش بێن؟

، ئەی ئەمجار کە ئێرانیش هاتە عشادپێشتر ئێران هات بۆ پاراستنتان  لە دوژمنی هاوبەش 

 ؟نداگیر کرد، چ دەکەناو هەرێمەوە بۆ پاڵپشتی حەشد و زۆر ناوچەی 

 بۆ ناتوانێ لە سنووری خۆی بیکات؟ ،دەتوانێ لە سوریا و لوبنان ئەمە بکائێران بۆ 

 کە بە الفاو کوردیان لە کەرکوک و ناوچەکانی تر دەرپەڕاند چ دەکەن؟

ت عەوانانەت هەیە دیفاع لە خۆت بکەی کە ئەمریکا دیفاڵتێکی فسفسپااڵچ هێزو دەسە

 لێ نەکات؟

هەر وەک چۆن لە کاتی میوانەکانی داعش دا دیفاعی لێ  ،دیفاعت لێ دەکاتیان تورکیا 

 کردی؟

 .فشە جیایەو حەقیقەت شتێکی ترە

 .بەس ئەم میللەتە بکەنە قوربانی خێڵ و خیانەت

 

 کلیک بکەرە سەر ،بۆ گەڕانەوە بۆ سەرەتا

 .infowww.wtarikurd 

http://www.wtarikurd.info/

