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 وتەیەكی پێویست...

ختترین قۆناغی خۆیدا انی تیانیە كوردستان ئەمڕۆ لە سەگوم
دەژیت، گەلی كورد لەژێر سایەی حیزبی گەندەڵ وسەركردایەتیەكی 

زیاتر خاكی كوردستان خۆپەرست و نابەرپرس، خەریكە رۆژ بەرۆژ 
و دیمۆگرافیای كوردستان بەشێوەیەكی بەرنامە بۆ  لەدەست دەدات

بۆ فریودانی رای  نەیەكی میدیایی زەبەالح كارداڕێژراو دێتە گۆڕین، ماكی
، لەنێو ئەو جەنجاڵیەدا دەكات گشتی كوردستان وساختەكردنی مێژوو

وخوێندنەوە بكەم  بەوردی چاودێری رووداوەكانهەوڵمداوە 
خزمەتكردنی نەتەوەكەی  لەمەدا كەم، تاكە ئامانجمبنەوەیان بۆ وشیكرد

 خۆمە ودەمەوێت ئەگەر بۆ كەمێكیش بێت برینەكانی ساڕێژ بكەم. 

ولەژێر دەسەاڵتێكی بەناو  داخە لەژێر ئااڵی بەناو ئازادی جێگەی
كوردیدا، ئەوەی دژی كورد دەگوزەرێت، هیچ دوژمنێكی كورد، لەماوەی 

، سەر زەمین وژێر نەكردووە بیكاتی ئەوەی سەد ساڵی رابردوودا زات
زەمینی ئەو واڵتەیان تااڵن كرد ولەسەر سكی برسی خەڵك، ورگی خۆیان 
گەورە دەكەن وهەموو بەها پیرۆزەكانی ئەم واڵتەیان بێبەهاو چرووك 

هاتنە  ەتەی وەك كلۆ لەشاخەكانكرد، هیچ پیرۆزیەكیان نەهێشت، لەو
لەگەڵ خۆیان واڵت فرۆشی ، خوارەوە وهێرشیان كردە سەر شارەكان

دڵی مییلەت   ی كوردستانیان هێنایە ناووسیخوڕیكردن بۆ داگیركەران
ی كوردیان بە نیشتمانەكەی ریسوا كرد، هەموو خەون وئومێدێكی تاكو

دیكتاتۆری  وایان كرد، خەڵكی كوردستان بەئاشكرا رەحمەت بۆ رژێمێكی
گەنج وژن  حوسێن( بنێرێت، كە بەهەزارانوەك رژێمەكەی )سەدام 

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 

لە   !ێن وسیخوڕی بۆ هەموو الیەك دەكەنلەو ناوەندەدا دەلەوەڕ
نەك  پیشەی سیخوڕیان كردە باشترین پیشە و دا شووری كوردستانبا

تەنیا سەركردایەتیان، بگرە كەسانی خوارەوەی حیزبەكانیش لەالیەن 
، بەم چەشنە باشووری دەزگا سیخوڕییە هەرێمیەكانەوە بەكاردەهێنرێن

تە گۆڕستانی هەموو كوردە دڵسۆزەكانی پارچەكانی تر كوردستان بۆ
 كرێت. او كردن وتێكشكاندنی میللەتێك دەپاكت ولێرەوە كار لەسەر

ەوێكی تری گەنجانی كورد بۆ ئەو بێئومێدیە وایكردووە كۆڕ
اندا هەواڵی دەرەوەی واڵت دەست پێبكات ورۆژانە لە میدیا جیهانیەك

كورد لەدەریاكان ولەرێی هەندەراندا باڵو  خنكان وكوژرانی گەنجانی
رپرس بجولێنێت! خاكی دەكرێتەوە، بەبێ ئەوەی ویژدانی یەك بە

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 

ارەب رەش كردووە و تاكی كورد لەشارەكەی خۆیدا بۆتە خزمەتكاری ع
بەناو رۆیشتن وكۆلكە خوێندەواری كورد بوونەتە  ورۆم وعەجەم!.

كۆیلەی كۆمەڵێك ئایدیۆلۆژیاو ئەوانیش ئەو حیزبانەدا بوونەتە 
گەورەترین مەترسی بۆ سەر گەلەكەی خۆیان ورۆژانە لەمیدیا وتۆڕە 

 كۆمەاڵیەتیەكاندا زەهر باڵو دەكەنەوە!.

خوێندنەوەیەكی ئەكادیمیانەو ئەم كتێبە زادەی دنیابینی 
و سەردەمێكی ئەنگوستە چاودا نووسراوەتەوە، نستیانەیە، كە لەرۆژگارزا

( كوردستان 2021كۆی ئەو وتارانە رەنگدانەوەی رووداوەكانی ساڵی )
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بەگشتی وباشووری كوردستان بەتایبەتیە، بۆ پاراستن وهەڵگرتنیان بۆ 
بۆ نەوەكانی ئایندە  یەكانمێژوو، بۆئەوەی وەك گەواهیدەرێك راست

كترۆنی باڵویان یوە، لەدوو توێی ئەم كتێبەدا بەشێوەیەكی ئەلبگوازێتە
 دەكەمەوە، بۆئەوەی بگاتە دەست زۆرترین خوێنەری كورد.

ەرۆژگارە سەختەكاندا، ن لهیوادارم بەرگی دووەمی كوردستا
كەلێنێك لە كتێبخانەی كوردی دا پر بكاتەوە وببێتە ئاوێنەیەكی بێگەرد 

ۆ گواستنەوەی راستیەكان وشیكردنەوەی دۆخی كوردستان بۆ ب
 نەوەكانی داهاتوو.

 د. كامەران مەنتك

2\1\2022 
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 نووسیامێك بۆ شێروان شێروانی رۆژنامهپه

19\1\2021 

ڵێت، كا بۆ كو گۆرانی شاعیر ده، وهم رۆژگارهئه ختهسه ندهچه  
م ئه رهخت و فریودهسه ندهسپ، چهئهو ئیسقانیش بۆ گ دانراوهسه

چی چی روویدا، باتمان كردو خوێنمان رشت، كهبۆچی خه ، ئێمهرۆژگاره
 ، ئێمهوهزیندانێكی كوردی بگۆڕینه عس بهویست زیندانێكی بهماندهنه ئێمه

ب دابنێین، رهالدێكی عهجێگای جه الدێكی كوردی لهویست جهماندهنه
مل و بۆینباخ لهدزێكی پۆشتهرپووت بهویست دزێكی پهماندهنه ئێمه

حزبێكی  بی، بهرهعسی عهویست حزبێكی بهماندهنه ، ئێمهوهبگۆڕینه
ویست دایكان و باوكانی واڵت ماندهنه ، ئێمهوهعسی كوردی بگۆڕینهبه

 ئێمهن، ڵڕێژن و ماڵئاوایی بكهكانیان فرمێسك ههدووری رۆڵه چیتر له
كانی كوردی جێگای ریهروهویست نادادپهماندهرگیز نههه

كرد باتمان نهخه وهبۆ ئه ، ئێمهوهعس بگرێتهكانی بهریهروهنادادپه
ری ندین داگیركهشی چهباوه وینهرزگاربین و بكه وهرێكهداگیركهله

كان و مرۆڤه  خوێنمان رشت  واڵت جوانتر بێت، وهبۆئه ، ئێمهوهتره
 وهبۆئه ری بژین، ئێمهوهختهبهبه م واڵتهرێكی ئهوهموو بوونههه
 ، ئێمهو كتێبخانهو قوتابخانهباخچه كان بكرێنهباتمان كرد، زیندانهخه

نجانی دڵسۆزی واڵتپارێز، دزو جیاتی شۆڕشگێڕو گهویستمان له
مانویست ده ، ئێمهوهكانهكونجی زیندانه ینهتاوانبارو واڵت فرۆشان بخه
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مانویست فرمێسكی دایكان ین، دهكانیش جوانتر بكهكانی زیندانهناشرینیه
مانویست واڵت ده ، ئێمهوهبگۆڕینه ندهو خهبزه تی باوكان بهسرهو حه

هێز بێهێز قوت مانویست چیتر بهده ، ئێمهوهمووانی تێدا بێتهجێگای هه
كسانی و جیاتی یاسای دارستان، یاسای یهانویست لهمده دات، ئێمهنه

ڕێزم، برای به چی جێگای داخهبانی دابڕێژین، كهمرۆڤ دۆستی و میهره
كردمان رێك  ی ئێمهوهیانویست، ئهوان نهویستمان رێك ئه ی ئێمهوهئه
تێكی سۆزانی و ئافره ، واڵتیان كردهوهیان كردهكهوانهوان پێچهئه
ڕاجكردو ، خوێنی خاكیان ههوهشی دوژمنێكهباوه ی خستیانهوهشهرهه

، وهرانی كوردستانهردنی داگیركهگه رزیان خسستهربهی سهملوانكه
ها موو بهوان ههكانی واڵتیان ناشرینكرد، ئهجوانه موو شتهوان ههئه
یان ناچار كرد، نجانهو گهوان ئهها كرد، ئهیان بێبهتهو میللهكانی ئهرزهبه
 نهی خۆیان بكهستهپێناو واڵت بڕێژن، جهبوون خوینیان لهئاماده كه

كان، نفالچییهجیاتی تاوانیارو بكوژو ئهوان لهریاكان، ئهخۆراكی ده
 دیویان سزاداو خستهخۆنهنجانی خێر لهشۆڕشگێڕو دڵسۆزان و گه

م ی ئهوتهنجێكی كۆست كههك گتۆش وه ، بۆیهوهكانهكونجی زیندانه
فرمێسك بۆ  وهكونجی زیندانه ، الت ئاسایی بێت لهتككراوههه واڵته

ی بۆ كهرمهته ندێشهئهت بڕێژیت، بهكهوتهككهپیرو په دواماڵئاوایی باوكه
ك ، تۆش وهی، ئاساییهڕێبكهكانی كوردستان بهبێنازه ر گۆڕستانهسه
 كهدواتوێشووی باوكه ست بهتوانی ده، نهم واڵتهی ئهنجی ترزاران گههه

یت، ی لێبكهوهڕانهت بگرێت و دوا ماچی ئاگرینی كۆچی بێگهدڵشكاوه
 فرمێسكهك تۆ ناچار بن بهنجانی وهڕاجكراودا گهواڵتێكی هه له ئاساییه
رمی ته وایی له، ماڵئاوهكانیانهفسووناویهئه ستهده، بهوهكانیانهمرواریه
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 و خۆرهیری ئهسه وهكیشهنیگایهدزه ن و بهویستانیان بكهباوك و خۆشه
 ڵدێت.هه وهزرۆییهتامه كاندا بهی زیندانهودیو رۆچنهله ، كهبكه
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 رێتگوزهچی ده وهكهكهڕی پهنای شهپه له

28\1\2021 

ولێر بكات، غداو ههردانی بهسهزیرێكی توركیا ركاتێك وههه
ی ) خلوسی ئاكادار( كت و پڕه ردانهو سهئه ، بۆیهئارادایه پیالنێك له

و تی ئهتایبهدات، بهلێده كهناوچهڕ لهكی تری شهیهولهترسی جهنگی مهزه
ی كانورهگه ڕهی شهچین و زۆربههاردهو بهرهبه، كهكاتێكدایهله ردانهسه

الماری ختی چیاكان پهر سهبهی لهوهرئهبه، لهدا بووهرزهو وهكوردیش له
ش زستان وهر ئهرامبهو بهختهزستان كارێكی سه كوردستان دان له

و ڕ. هاوكات ئهواو بۆ شهكردنی تهبۆ خۆئاماده تێكی باشهرفهده
غدا، رێم و بهوان ههكانی نێندیهیوهپه كاتێكدایهی ئاكار لهردانهسه
كان و گرژیهختدایهدۆخێكی سهله اڵم گفتوگۆ، بهوامن لهردهرچی بهگهئه
غدا به ی جێگای داخهوه، ئهوهبیتهتادێت قووڵتر ده نهو دووالیهنێوان ئهله

تی ناومالی كورد و توانیویهستهیناوهدهرچاوی بهوتنی بهركهسه
بنكۆڵ بكات،   وهناخهڵگای كوردی لهبكات و كۆمه شدابه وهگهرهله
 ی كوردی لهوهنگاربوونهرههێزی به یهوهش واتای ئهمهئه
ڵ گهریم لهكانی ههندیهیوهپه . جێگای داخهدایهورهكی گهییهوازهرتهپه

ر گهو ئهوتووهمریكاش دوای ریفراندۆم ساردی تیكهرۆژئاواو ئه
نگی هێز ر ئاستی هاوسهسهی لهو گۆڕانانهبێت، ئهش گرژیش نهرووكهبه
. كی زۆر بێهیز كردووهیه، كارتی كوردی تا رادهروویداوه كهناوچهله

ك سااڵنی وه وهبقۆزێته تهرفهو دهوێت ئهیهتوركیا ده بۆیه



 
 
 

9 

ی كورد لهسهمه ستی زیاتر له( ده2019-2018-2017پێشتر)
كانی پارتی كرێكارانی ناوی لێدانی هێزهبه وهباشوورهله ت، شێنێبوه

ترسیدار، ڕێكی ناوخۆیی مهنێو شه وهوێت كورد بخاتهیهده وهكوردستانه
ن الیهوزی لهمدیس گڵۆپی سهچێت ههرۆژئاوای كوردستانیش پێده له

ین عیسا( عهالماری )ی پهوهڵكرابێت بۆئهبۆ هه مریكاو ناتۆوهروسیاو ئه
و ڵ ئهگهله ، كهیهوهكات، ئهئاڵۆزتر ده كهی دۆخهوهبدات. ئه

كرێت  و دیدهبه ردهپه پشته رێمی ترسناك له، پیالنێكی ههچوونانهپێشوه
ی سوپای وهڕاندنهش گهو پیالنهكانی ئهسیناریۆ ترسناكه كێك لهیه

نای په، یاخود لهوهكهكهڕی پهای شهنپهرێمی كوردستان له، بۆ ههئێراقه
كان، وتهنه ر بۆڕیهسهبه وهتی فیدڕاڵیهالتی حكومهسهپاندنی دهسه
نجام درابێت و ئه وهنهم الیهرێمی لهوتنێكی ههرێككه چیت جۆرهپێده
ی سوپای وهڕاندنهسیناریۆی گه شێك بێت لهكانی توركیاش بهشهڕههه

ی دۆخی باشووری كوردستان، وهڕاندنهكان و گهر سنوورههئێراق بۆ س
و هۆی ئهبه دیاره رانیهی جێگای نیگهوهڕین. ئهراپه ر لهبۆ قۆناغی به

نگ بێت رێت، رهگوزهرێمی كوردستان دههه ی لهروونیهده ڕهشه
 ی لهوهبێئهسوپای ئیراق بكات، به لك پێشوازی لهی خهزۆرینه

ن، هاوكات تێبگه و سوپایهی ئهوهڕانهترسیداری گهنجامی مهرئهده
كێتی نیشتمانی كوردستان و یهشێكی هێزی كوردی، كهچیت بهواپێده

 كهڕهوێت بهنوێنن، بیانهك ئۆپۆزسیۆن دهی خۆیان وهوانهشێك لهبه
غدا ل بهگهژێر لهربێنن و ژێر بهژێر پێی پارتی دیموكراتی كوردستان دهله

رێمی ڵكی ههخه ، كهوهكاتهمان بۆ رووندهوهش ئهمهوتوون، ئهرێككه
كاندا تهموو حالههه !. لهك كراوهردانیهرگهكوردستان دوچاری چ سه
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ڕو ماڵوێرانی روو بێت، شهر زووتریش نهگهش، ئههارهو بهچێت ئهپێده
ر هه م لهكهندی یههرمهرهزه جێگای داخه ، كهوهكوردستان بكاتهله

ی لهسهڵكی كوردستان و مهدا خهیهم شێوهچوونێكی لهڕێك و پێشوهشه
 بێت.كورد ده
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 وێت؟كوردستان دهتوركیا چی له

2\2\2021 

ر واڵی هێرشێكی فراوانیان بۆ سهدیسان میدیاكانی توركیا هه
وێت یهیاند، دیسان توركیا دهباكوورو باشوری كوردستان راگهكورد له

كانی خۆی دوژمنكاریه تهڕو سیاسهپانی شهگۆڕه وهكوردستان بكاته
ی هوله ترسیدارترهزۆر مه و هێرشانهستی توركیا لهبهبكات. مه پیاده

موو كوردو ڕی ههشه وهكهكهڕی پهبیانووی شهكرێت، توركیا بهباس ده
قووڵ  و ستراتیژیهتا ئێستا كورد له كات. جێگای داخهخاكی كوردستان ده

یك لهسهكجاری مهیهوێت بهیهده ، كهیشتووهگهی توركیا نهو ترسناكه
 ، كهیهشهڕهو ههكورد ئهی لهسهگوترێت مهپێی ده بڕ بكات، كهبنه
ر گهئه هێزیشهرێكی بهفاكته بگره نیه شهڕهر ههك ههراستیدا نهله
ربكات، بۆ سهخۆ كاری لهربهكی سهیهندروست و ئیرادهكی تهیهشێوهبه
 كات، كهجێدهتێك جێبه. توركیا سیاسهوهكۆڵ بكاتهله تایهتا هههه

 و كارهكان ئهجیهانیه تی زلهێزهكالهوه و بهیهێرنیتهتی پۆست مۆدسیاسه
ی وشكاییه و ناوچهوێت دیمۆگرافیای كوردستان بگۆڕێت ئهیهكات، دهده

كانی تیادا جیهانیه می جیهانی و ملمالنێیهنووسی سیستهچاره ئۆراسیا، كه
نێت، توركیا ربێستی كورد دهبن دهكجاری لهیه، بهوهبێتهكالیی دهیه
بگۆڕێت،  و ناوچانهدیمۆگرافیای ئه كات، كهو دهئه رهسهچڕی كار لهبه
 وهبنهن و درێژدهكهستپێدهده وهڕاستهریای سپی ناوهر دهسهله كه

ی ژموونی ئێران، كێشهژێر هه وێتهكهی دهو ناوچانهئه نهگهكو دهتاوه
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ستنیشانكردنی دوا توركیا بۆ ده كهبوو،  و خاڵهرتێ ئهزینی وه
و دوو نێوان ئهكانی لهڕهشه وهستیپێكردو دوای ئهكانی خۆی دهنگاوههه

ژێر  ویتهكهش دهو خاڵهكانی دوای ئه. ناوچهوهدا چڕتر كردهخاڵه
 وهقوواڵییهڵكو بهبه وناوچانهر لهك ههویش نهئه ژموونی ئێران، كههه

 نێت.لكههه وهگهرهریمی كوردستانیش لهوێت ههده وهاوهن هاتۆته

ڕی ی شهلهسهمه ین، كهتێبگه تاڵه و راستیهباشی لهبێت بهده 
تیكی كی جیۆپۆلهر پانتاییهسهو لهڕێكی جیهانیهتوركیا دژی كورد شه

ی خۆربهندی ویستی سهیوهدورو نزیك پهچێت و بهده ڕێوهفراوان به
زانین ده ئێمه ، چونكهنیه وهكانهنوێیه ی عوسمانیهتوركیاو پڕۆژه

ی ئاڕاستهكان بهم كاتێك عوسمانیهههی شانزهدهتای سهرهسهله
ش مهوتن، ئهكان رێككهڵ كوردهگهكرد، لهاڵت كاریان دهرۆژهه

رێكی هۆكا خشی و بووهئیمپراتۆریای عوسمانی به گوڕوتینێكی تری به
كان و كورد دوای ندی عوسمانیهیوهكانیان، پهوتنهركهسهگرنگ بۆ زۆر له

مێژووی ی لهوهاڵت، ئهی رۆژئاوا بۆ رۆژهههاتنی مۆدێرنیته
ی ردوو پڕۆژهگوترێت قۆناغی چاكسازی و ههكان پێی دهعوسمانیه

و رهبه وه،وتهی لێكهریفی گوڵخانهتی شهتی هومایۆن و خهخه
ی رۆژئاواو ڵ هاتنی مۆدێرنیتهگهو تێكچوون چوو. لهوهشانهڵوههه
كانی تری ناو وهتهموو نهڵدانی بیری ناسیونالیستیدا ههرههنای سهپهله
وخۆو راستهكی یهشێوهتی عوسمانی جینۆساید كران و بهوڵهده

ی دهسهكانی كۆتاییهله یان درا. بۆیهوهوڵی سڕینهوخۆ ههناڕاسته
نی و رمهم جینۆسایدو قڕكردنی ئهی بیستهدهتای سهرهم سهههنۆزده
 رچاوهموو سههه تاتورك، كهمی ئهردهسهكات، لهستپێدهكان دهكورده
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ی هێنن، پڕۆسهك دروستكراوێكی رۆژئاوای ناودهكان وهمێژووییه
 چێت.ده هڕێوترسیدار بهكی زۆر مهیهشێوهی كورد بهوهسڕینه

مای پۆست ر بنهسهوێت لهیهده می ئاكپارتیدا، كهردهسهله
ستێكی دارده مدیس بۆتهڵ كورد بكات، ههگهله ڵهمامه وهمۆدێرنیته

ی ئۆراسی و رهردوو بهتی ههر پهسهیاریكردن لهرۆژئاواو به
ی خشهنه یوهر داڕشتنهسهوێت كار لهیهمریكی، دهرایی ئهجیهانگه

وزی گڵۆپی سهیكات بهی توركیا دهوهدیمۆگرافی كوردستان بكات. ئه
بینین توركیا ده ، بۆیهت چینیشهنانهمریكاو ناتۆو تهروسیاو ئه

ی وێزه وتۆتهو كهاڵ كراوهستی ئاوهترسیدار دهكی زۆر مهیهشێوهبه
ڵكو خاكی ت، بهكاتنیا مرۆڤی كورد جینۆساید دهر بهك ههكورد، نه

 و واڵتهردی ئهوێت داروبهیهكات و دهكوردستانیش سووتماك ده
 ناوچهله رۆژانه ببینێت، كه ڵگرانهو بارههی ئهوهنێت، ئهڵكههه وهگهرهله

 وهیگوازنهو دهوهبڕنهكانی كوردستان دهنهسهره ڕووهكان داربهسنووریه
كورد  هاتووه وهراستی كاتی ئهگات، بهتێده راستیهم ئاسانی لهتوركیا، به

یی و سك و ناوچهته وهو خوێندنهتێبگات و خۆی له ترسیهو مهله
تی تایبهكانی توركیا بهتهبۆ سیاسه دوور بگرێت، كهبه كیانهخێڵه

رێمی كوردستان، ك ههكرێت، ئێستا نهگشتی دهبه كهملمالنێكانی ناوچه
موو خاكی كوردستان ڵكو ههپارتی كرێكارانی كوردستان، بهك نه
 كوردو هێزه پێویسته كی زۆر جدیدایهترسیهو مهشهڕهم ههردهبهله

گیانی  تهدۆخێكداین، كراوینهله ن، ئێمهتێبگه ترسیانهو مهكان لهكوردیه
یاتر ی زكانی كوردستان ناوچهموو سنوورهههش، لهكترو رۆژانهیه
 كرێت.تك دهمان زیاتر ههكهین و واڵتهدهست دهدهله
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 كوێدابوو؟ی ترامپ لهكێشه

6\2\2021 

مریكا ر ئهسهونی حوشتریان لهڵكی كوردستان خهخهزۆر له
یبینن سێك دهفریادڕه ك تاكهو وهستوهمریكا بهئه، پشتیان بهڵچنیوههه

مریكا دۆناڵد رۆكی ئهك سه، وهتیایدایهی و دۆخهبۆ رزگاركردنی له
رێكانی گوتی: ر گرێسپی و سهكاتی هێرشی توركیا بۆ سهترامپ له

 ن ئیمهكهده وهڕوانی ئهكتر دانیشتوون و چاوهر یهامبهركان بهكورده
قڵی خۆیان موو ئهههین، بهرگریان لێبكهڵ توركیا و بهگهڕ لهشه بچینه

 خنهین!؟ زۆر رهدهكان دهكورده ندامی ناتۆ بهتوركیا ئه ئیمه پییان وایه
نكانیش خهموو رهترامپ گیرا، هه مریكا لهی ئهوهرهو دهوهناوهله
ی قۆناغی خنهك رهمریكا وهی ئهوهناوهبوو، لهندێكی سیاسیان ههههره

رێگا بۆ  ن ووی بدهزهوڵیان پشتی ترامپ لهڵبژاردن ههپێش هه
كان زیاتر خنهش رهوهرهدهن، لهكان خۆشبكهوتنی دیموكراتهركهسه

لوێستی ههیان لهخنهی رهوانهگینا ئهبوو، ئه فرمێسكیكی تیمساحانه
تی توركیایان یارمه وهژێرهگرت، خۆیان لهمریكاو توركیا دهی ئهئیداره

دا، ۆژئاوای كوردستانی دهالماری روان پهكی ئهچهداو توركیا بهده
 كان.ڵمانهمیش ئهكهی یهپلهكان و بهوروپیهئه تهولهش دهوانهله

ی ترامپ ورهگه رهی هه؟ كێشهكوێدایهی ترامپ لهكێشه واتهكه
مریكای تی ئهی سیاسهقینهرووی راسته ی دابوو، كهكهراستگۆییه له
مریكا كانی تری ئهرۆكهڵ سهگهرامپ لهجیهان ئاشكرا كرد، جیاوازی تله
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، وهشاردهكانیان دهی تر راستیهوانهگوت و ئهكانی دهو راستیهبوو ئهوهئه
و مان ئهكورد ههر بهرامبهكرد بهی دهی ترامپ پیادهتهو سیاسهگینا ئهئه

كی یهشێوهمی جیهان و بهكهنگی یهدولی جهله بوو، كه ونهقێزه تهسیاسه
ی كورد، ر كورد پیادهرامبهبه وهمی جیهانیهنگی دوهدوای جهچڕتریش له

ركاتێك كاری و هه كارهێناوهكو كارتێك بهكوردی وه میشهمریكا ههئه
مریكا ئه نگانههیچ كاتیكی ته، لهیاخود فڕێیداوه مابێت سڕی كردووهپێنه

، یهو ناوچهكانی ئهدیكاتاتۆره مهتهموو سیس، ههگرتووهپشتی كوردی نه
ستی ن داردهكهی كوردیشیان جینۆسایدكردو جینۆساید دهم رژێمانهبه
ناوبردنی له وهوڵی سڕینهك ههیهموو شێوهههبه مریكان، توركیا، كهئه

ی وههۆی نزیكبوونهشدا بهروكهی لهوهرباری ئهدات، سهكورد ده
كان دروست مریكیهڵ ئهگهكانی لهندیهیوهپهدێك گرژی لهنكان ههروسهله

ی ترامپ گوتی، وه. ئهمریكایهیمانی ئهچی تا ئێستا نزیكترین هاوپهبوو، كه
مان مان شتی گوت و ههو ههرلهسال به 45ی ریش نزیكهكیسنجه

ك یهچركه ماو بهكورد نهكاتێك كاریان به 1975 شتیشیكرد له
مركیا گوتی ئه ر راشكاونه، كیسنجهوهكانی كوردیان كوژاندهونهخه
مریكا رێكخراوێكی ، ئهیهتی خۆی ههو ستراتیژیهیهورهتێكی گهولهده

 به وهی بكوژی ئابوری بركنز بخوێنیتهكهی كتێبهوه، ئهخێرخوازی نیه
كات و ت دهكان دروسرۆكهمریكا چۆن سهئه گات، كهتیده وهئاسانی له
كانیان واڵتهڵی لهندهگه وهوانهرێگای ئهكات و لهمۆیان دهستهچۆن ده

و چ بكات، ئهكان ملكهوهتهنه وهرێگای ئابوریهوێت لهیهو دهوهكاتهبالوده
خۆی ناوهكان و لهتهوڵهنێوان دهی لهڵی و تاوان و كوشت و بڕهندهگه
ی پلهدات، بهفرۆئاسیا روودهاڵت و ئهانی رۆژههكمكاریهسته تهوڵهده
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 اڵتهسهپشتگیری ده مریكایهئه وه، ئهیهوهپشته مركیای لهستی ئهم دهكهیه
و مریكا پشتگیری ئهر ئهگهكانی خۆیان، ئهلهكات دژی گهكان دهلهندهگه

وا كات، ئهڕاست نهالتی ناوهی رۆژههمكارانهدیكتاتۆرو سته رژێمه
كانیان و تووڕهمدیدهسته لهژێر چنگی گه ونهكهم دهكی كهیهماوهبه
تانی وله، دهساڵتدارنی سعودیهپشتی ده مریكایهربازیان نابێت، ئهده
كاریكردن، كام كانیان چهلهدام...هتد گرت دژی گهنداو، رژێمی سهكه
و مركیای كڕیوهئهملیاران دۆالر لهی بههكانو چهئه تانهولهو دهت لهولهده
پاڵپشتی  موویان به، ههكاریهێناوهیكڕیت دژی دوژمنانی خۆی بهده
رپرسێكی ك به، وهكاریانهیناوهكانی خۆیان بهلهمركیا دژی گهئه

كی كیمیاوی چهدان ملیۆن دۆالری لهئیسرائیلی گوتی رژیمی سوریا سه
بۆ  و راستیاننهكاریهێنا، ئهی خۆی بهكهلههرف كردو دواتر دژی گسه
مریكا تا ئه بارچاوتر بیت، كهق و نگ بیت زۆر زهڵكی كوردستان رهخه

كیكیان موو چهكات و ههڵ دهندهاڵتێكی گهسهدهئیستا پاڵپشتی له
ر گهی خۆیان، ئهكهوهتهركوتكردنی نهخشێت بۆ لێدان و سهبهپێده

وا الفاوی بكات ئه كوردیانه و حزبهساتێك پشت لهچركه مركیا بۆئه
رۆژئاوا  له مریكایهئه وهماڵێت، ئهخێرایی رایاندهلك زۆر بهیی خهتووڕه

كاتی كاردێنیت و لهكانی خۆی بهندیهوهرژهپێناو بهباشوور كورد له، له
كانی وز بۆ فڕۆكهمركیا گلؤپی سهر ئهگهكات، ئهدا پشتیان تیدهنگانهته

 بێنه توانن رۆژانهكانی توركیا چۆن دهگیرسێنیت فڕۆكهتوركیا دانه
ی كوردستان وێران و شهو بهردی ئهباشوری كوردستان و داروبه

توركیا  وروپاو روسیایهمریكاو ئهرشتی ئهرپهژیر سهن، لهسوتماك بكه
باكووری كوردستان ی كورد لهتمیلله ریكهی چاوانی دونیا خهقهرزهبهله
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مریكا بوو، خێرا رۆكی ئهترامپ راستگۆترین سه بات، بۆیهناو دهله
جیهان نیشان مریكا بهشی ئهی زیاتر رووی رهوهبۆئه وهدووریان خسته

تێكی رفهی، هاوكان دهكهقوربانی راستگۆییه خۆی بووه دات، بۆیهنه
وتوون، گوێی گادا خهله لی كورد، كهكو گه، وه النهو گهباشیشی بۆ ئه

هۆل و ده و به ستنبهمریكا نه ئهخۆن وپشت بهی چیتر فریونهوهبۆئه
 ڕن!.پهنهڵو ههزوڕنای ئه
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 رۆژی زمانی دایكداله

 پارێزێت؟كێ زمانی كوردی ده

21\2\2021 

پۆڵی شهو هۆی ئهزمانی كوردی، به ساڵه 2000 زیاتر له
و وهی سڕینهشهڕهرووی ههرووبه وهی كوردستانی گرتۆهداگیركاریانه

تی لتوورو شارستانیهتوانیان كه و هێرشانه، ئهوهناوچوون بۆتهله
اڵم هێڵن، بهواری نهنن و شوینهلكههه وهگ و ریشهرهله كوردی،

ی وهكانی مانهۆكارههكیك لهرن. یهناوبهیانتوانی زمانی كوردی لهنه
ی زمانی وانهی كورد، ئهوهتهالی نه بووه وهی مانهزمانی كوردی، ئیراده
دارو پیاوانی ئاینیی تمهاڵتدارو سیاسهسهڵكی دهكوردیان پاراست خه

و ستیان بهر دهك ههنه بوو، كه كهشۆكیهو رهساده ڵكهڵكو خهبوون، بهنه
كاتێكدا ك رێزیان گرت و پاراستیان، لهیهموو شێوههه به گرت، بگره زمانه

بی و توركی رهزمانی فارسی و عهكانی كورد شانازیان بهوارهخوێنده
كانی ، وشهوههێشتهپاراوی دهزمانی كوردیان به كهساده ڵكهكرد، خهده

 وانهئه ،ناو زمانی كوردی یانهێنایهسادهو گوندنشین نه لكی خه بێگانه
زانی، دار دهتمهوارو بازرگان و سیاسهخویندهخۆیان به هێنایان،  كه

ناو زمانی  هینرانهده وهكانهبێگانه ناو زمانهله ش، كهو وشانهت ئهنانهته
ك یهشێوهخشرا، بهبهی پیدهكراو مۆركێكی كوردانهستكاری دهكورد، ده

 .وهناسرایهی دهكهچهم بنهئاستهی و بهزمانی كوردشێك لهبه بووهده
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ك قۆناغی كاندا، زمانی كوردی وهموو قۆناغهههله
و كراوهتی پینهباشووری كوردستان سووكایهتی كورد لهاڵتداریهسهده
ر زمانی سهڵك لهخه عس، كهمی بهردهی سهوانهپێچه، بهشیوینراوهنه

دا زمانی كوردی ریسوا و قۆناغهربانی، لهقو كردهكوردی گیانی خۆی ده
 ناڵهزۆری كه رهی هه، زۆرینهوهپێشه هێنرایه كانی بێگانهكراو زمانه

رچاو كاتیك به وتوو و رۆشنبیر دێتهپێشكهكان خۆیان وا بهكوردیه
هێنن، كاردهبه كی زمانێكی بێگانهیه، یاخود رستهكی بێگانهیهوشه
، زمانی بێگانهر فرۆشگاكان بهنووسراوی سهوون لهكان پڕبشاره
بی و رهئینگلیزی و عه قوتابخانه نێردرانه وهساواییهر بهكان ههمنداله

ی كهكوردیه كرێت، كهده وهك شانازی بهیهشێوهكان، بهتوركیه
و ر لهی باشووك هیندهیهوهتههیچ نه !!!. پیم واینهكانیان باش نیهمنداله
الت ی رۆژههوهوانهپێچهزمانی خۆی كردبێت، بهتی بهدا سووكایهقۆناغه

ر سه تهی خراوهزۆره و فشارهرباری ئهسه و باكووری كوردستان، كه
 خێكی ئێجگار زۆر بهدرێت، بایهی دهوهوڵی سڕینهزمانی كوردی و هه

پارێزرێت، و دهگیراوههستیپێوده وهدڵسۆزیهدرێت و بهزمانی كوردی ده
د ساڵی رابردوو ی سهماوهباكووری كوردستان له ی لهوهر ئهگهئه
، بێگومان باشوور روویبدابوایهله ر كوردو زمانی كوردی كراوهرامبهبه

ی سی ماوهله ناوی زمانی كوردی، جێگای داخهما بهدهئێستا شتێك نه
گۆڕستانێكی  رێمی كوردستان بۆتهناو كوردی ههاڵتی بهسهساڵی ده

 كانی كوردی. چونكهیی و مرۆییهوهتهها نهلتوورو بهی زمان و كهورهگه
ت نانه، تههاترین زمان زمانی كوردیهباشووری كوردستان بێبهئێستا له

، ركیان پاراستن و پێشخستنی زمانی كوردیهئه كانیش، كهكادیمیهئه پێگه
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ناو و بهن، ئهكهیری زمانی كوردی دهسه چاوێكی سووكبه
 وهراستی بخوێننهبی نازانن  بهرهی دوو دێری عهكادیمیستانهئه

ر گهئه دایهوهیر لهنووسن، سهبی دهرهزمانی عهكانیان بهوهتوێژینه
ر زمانی سه گێڕنهردهندێكجار پێت وهزمانی كوردیشت نووسیبێت ههبه
، كاتێك ڵ خۆم روویداوهگهله مه، ئهد زمانێكی تری بێگانهبی یاخورهعه

موو ی پڕۆفیسۆری ههی زانستیم كرد بۆ پلهی پلهوهرزكردنهداوای به
ر سه رگێڕامهزمانی كوردی نووسیبووم پێیان وهی بهوانهو توێژینهئه

  نگێڕمهریابێت وهمم یا دهردهبه یان خستهبی، دوو بژاردهرهزمانی عه
كادیمیاكانی كوردستان راستی ئهبی یاخود ئینگلیزی!. بهرهر زمانی عهسه
، و سووكیان كردووهكانی تر زیاتر زمانی كوردیان تێكداوهموو كایهههله
تكردنی زمان و كی خزمهرهركی سهئه كادیمیای كوردی، كهت ئهنانهته

بی چاپیكردوون و رهنی عهزمای بهو كتێبانه، ئهرۆشنبیری كوردیه
 .وهكرێنهزمانی كوردی باڵودهی بهوانهله كات زۆر زیاترهچاپیان ده

كانی ی كایهك زۆربهبێت وهرۆژی زمانی كوردیدا دهله واتهكه
 ڵبكێشین و خۆزگهكی سارد ههیهناسهبێت ههڵگای كوردی دهتری كۆمه

ڕمان بۆ پاراستنی كوردبوونماندا شهپێناو له بخوازین، كه و رۆژانهبه
ئومێدمان بۆ پاراستنی زمانی  كرد، تاكهپاراستنی زمانی كوردی ده

راو وهخوێندهژارو نههه ڵكهنیا خهدا، تهچاوه نگوستهئه و رۆژهكوردی له
دا پیرۆزبایی م رۆهله ، بۆیهكانی كوردستانهساده جووتیارو گوندنشینه

و وهی مانهكهرچۆنێك بژین، كۆڵههه ڵێم ئێوهم و پێیان دههكده وانهله
ی وهرئهبهكانتان پیرۆز بێت، لهموو رۆژهلتووری كوردین، ههزمان و كه

 .رۆژی زمانی كوردیه كان الی ئێوهموو رۆژههه



 
 
 

21 

 

 هوشیاری خۆپارێزی

 ی خۆمانوهناو مانهێپس نا لهپێناو كهله

24\2\2021 

هۆی ، بهوهبیتهڕووبووی دهی كوردستان رووبهو دۆخهئه
و ی ئهوهڕووبوونهكان و سنوورداری تواناكنی رووبهشهڕهیی ههورهگه
ست ردهبهی لهكانهو چهرترین ئهكاریگهكێك لهنگ بێت یه، رهشانهڕههه

ی ئاستی وهرزركردنهو بهوهبۆ خۆپارێزی هوشیاربوونه تاكی كوردایه
چێت، پێویستی ده ڕێوهجیهان بهمڕؤ لهی ئهڕهو شه. ئهۆشنبیریهر
مو ، ناكرێت كهوهڕووی بێتهی رووبهوهبۆ ئه یهتاكێكی هوشیار ههبه

 میشهزگاكان و ههت و دهر حكومهسه ینهكان بخهرۆشنبیریه كوڕیه
 ن، كهبكه وهنی ئه. گریماوهڵكانی ترهستۆی خهئه نهكانی خۆمان بخهڵههه

بیت، تیدا نهرپرسیاریهئاستی بهت لهاڵم ئایا كاتێك حكومه، بهت نیهحكومه
نووسی خۆیان چاره رداری خۆیان بن و بێباكانهستبهبێت هاواڵتیان دهده
 !؟وهزانی و ناهوشیاریهست نهده نهبده

انی جیهان و كورهگه كێشهكیك لهیه ی كۆڕۆنا بۆتهئێستا كێشه
یاخود خۆی بۆ  وهڕووی بێتهدات رووبهوڵدهتیك ههوڵهموو دههه

دات باشترین ڤاكسین بۆ وڵدهكات و ههده ی ئامادهوهڕووبوونهروبه
و یكی گشتی ئهیهشێوهكوردستان بهاڵم لهكانی دابین بكات. بههاواڵتیه
موو ههلی كورد لهرسیدارتر بۆ گهتكۆڕۆنا مه ، پاشان لهئارادانیهله توانایه
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كرێت، ده ری پیادهرامبهبه ، كهیهبایۆلۆژیه ڕهو شهكان ئهپارچه
رمان ل و دهل و په ی كهوهجێگای ساخكردنه كانی كوردستان بۆتهبازاڕه

ك نه مهخۆشی، ئهندین نهچهرچوو و بارگاویكراو بهسهو خۆراكی به
كانی كوردستان، موو پارچهههلكو لهوری كوردستان بهباشو نیا لهتهبه
قتر بێت!. كانی تر زهپارچهباشووری كوردستان له نگ بیت لهاڵم رهبه
خۆش. نه واتای وشه كی بهلگایهكۆمه بیتهڵگای كوردی دهكۆمه ریكهخه

 بۆ ئاماده وهكانیهن دوژمنهالیهی لهكهخوانه ل، كهزهوهكی تهڵگایهكۆمه
رت وروبهكانی دهتهوڵهده تۆ دڵینا بی، كه یهیرتر ههسه وهكرێت. چ لهده
ڵ گهناوچوونت لهڕێكی بایۆلۆژی و لهن و شهدهت دهوهوڵی سڕینههه
و موو ئهنیشیت چاوت ههت دادهكهر خوانهسهچی كاتێك لهن، كهكهده
. ت دانراوه!كهر خوانهسهله وهخۆراكه ناویبه بینیت، كهنه هرانهژه
، رترهموو رێگاكانی تر كاریگهههله ئێستادا، كه ك لهرێگایه راستی تاكهبه

بایكۆتی كااڵكانی توركیاو  ، تاكی كورد پیویستهڵكهی خهوههوشیاربوونه
ك م وهنی كهالیهڵكو بهڵوێستێكی سیاسی، بهك ههك وهئێران بكات، نه

كاربێنن، كانی خۆماڵی بهڕێز شتهری بهڵوێستێكی خۆپارێزی، خوێنههه
و و خواردنی ئهله كاریبێنن باشترهمتر بهمێك گرانتریش بێت، كهر كهگهئه
ی جیاجیادا بۆمان ژێر ناونیشان و وینهله وهن دوژمنانهالیهی لههرهژه
ێمی كوردستان باشترین كار رهه ن ئێستا لهست ناكههه نێرن، ئێوهده

نیا فێری خواردن لێكین تهگه ئیمه واته؟ كهخۆشخانهنه وهچێشتحانه بۆته
بۆچی كاركردنمان  پرسیوهخۆمان نهین، ئایا لهكراوین و نازانین كاربكه

لكردن زهوه؟ ئایا تهلی كراوهزهوهلك فێری تهو خهال ناشیرین كراوه
ڵ مرۆڤی كورد!؟ ئایا كاتێك گهڕێكی وجودی و بونیاتی لهشهله شێك نیهبه
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نێت یهناگه وهئه مهبێت، ئهكان باش دهخۆشخانهو نهرمانخانهكاری ده
 ترسیدارداین!؟. باشهڕێكی بایۆلۆژی مهشهخۆشین و لهلێكی نهگه ئێمه
ان ر خۆمگه، ئهوهڕووی كۆڕۆنا ببینهتوانین رووهبهچۆن ده ئێمه

ر گهكانی دوژمنان بگرین ئهپیالنهر بهتوانین بهچۆن ده پارێزین!؟، ئێمهنه
ست دوژمنان!. ده ینهدهستین و خوانی خۆمان نهبهخۆمان نهپشت به
هری دوژمنانیش می خۆمالی ریسوا بكرێت، ژهرههدرێت بهوڵدهبۆچی هه
 بهێنرێته وهخشێنراوهو نهرگی رازاوهبهی بۆ بكرێت و لهندهپڕوپاگه

 خۆمان بپرسین بۆچی  رۆژانهله هاتووهنه وهمما!؟ ئایا كاتی ئهردهبه
یر یر سهخۆشی سهرمان كت و پڕ نهوروبهكانی دهنج و پیرو منداڵهگه
بن!؟ ئایا رچاو ون دهبهن و لهكهپڕێكدا كۆچی دوایی دهگرن و لهده

كان ترسناكه خۆشیهموو نهی ههبۆچی رێژه وهینهبكه وهناتوانین بیر له
 !؟ڵكشانهو ههرهكوردستان بهله

ئێستا فێربین  هاتووه وهمانپرسیبێت كاتی ئهر تا ئێستا نهگهئه
رخاتری بهڵكو لهس نا بهرخاتری كهبهین، لهخۆمان بكهپرسیاری جدی له

و وهینهمان هوشیار بكهخۆ كانمان، پێویستهی خۆمان و خێزانهوهمانه
پیناو له وهناخه، با لهوهكانمان دابخشێنینهخوانی ماله چاوێك به رۆژانه

 هاتووه وهستین، كاتی ئهخۆمان ببهپشت به وهی بمێنینهوهئه
پیناو نیا لهس نا تهپیناو كهین، لهبكه كهیری دۆخهتر سهرپرسیارانهبه

 خۆمان!. یوهپاراستن و مانه
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 ی سوپای توركیاو تێكشكاندنی ئیراده ڕی گارهشه

28\2\2021 

چی ن، كهدهدا زۆر رووداوی مێژوویی گرنگ روودهو رۆژانهله
 و رووداوانهئاستی ئهكی گشتی لهیهشێوهمیدیاكانی كوردی به وهداخهبه

كانن و ندی حزبهپابهیان زۆرینه تیش میدیاكانی باشوور، كهتایبهنین، به
كان بدرێكن، كانیان ریگایان پینادات راستیهسكی حیزبهندی تهوهرژهبه
 باشوور هێندهتانی هاوسێ لهوڵهژموونی دهی ههوهله جگه مهئه

ش وانهكان، لهموو كایهر ههسهی لهورهسانسۆرێكی گه ، كهزۆربووه
ی ئاستی وهرباری ئهمه سهه، ئریم دروست كردووهمیدیاكانی هه

ئاستی پێویست و له وهداخهنووسانی كورد بههوشیاری رۆژنامه
 خۆن.دندوكی ناوه ڕهریكی شهو زیاتر خهكان نیهیی رووداوهورهگه

شه و ڕهههك لهیهدا، دوای ماوهو مانگهئه 10یانی بهرهبه له
یان دا و الماری چیای گارهكانی توركیا په، هیزهوهچاوسووركردنه
موو كانی پارتی كرێكارانی كوردستان، ههر بنكهسه هێرشیان كرده

نێت و خایهزۆر ده ڕهو شهئه بوو، كه یهو ئاڕاستهكان بهپێشبینه
ك و تفاقی رووی چهله ستدێنێت، چونكهدهبه ورهوتنی گهركهسه
ریالكان ێزی توركیاو هێزی گهنێوان هراوردێك لههیچ به وهنگیهجه

 وهرووی سیاسیهله وهرهخۆو دهناوهی لهوهرباری ئهسه مهناكرێت، ئه
 ی وهناوبردن و سڕینهوزی بۆ لهكرێت و گڵۆپی سهپاڵپشتی توركیا ده
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PKK  13 له نیا چوار رۆژ، واتهاڵم دوای تهگیرسێنرێت.  بهی بۆ داده 
نگی بێده یاندو بهڕی راگهستاندنی شهواڵی وههه مان مانگدا توركیاهه

 .وهكانی خۆی كشاندههێزه

یان كهركهیاند ئهك رایانگهو وهوهكێشایهكانی نهراستیدا توركیا هێزهله
و بووه ورهڕووی شكستێكی گهڵكو توركیا رووبهكردبوو، بهواو نهته
متر دا كهڕهو شهی لهوه. ئهرهردی چیای گابهری دای لهڵێن سهك دهوه
ك توانیان سوپای توركیا ك نهریالیهند گهر كرا، چهسهی لهستهڵوههه

ی رانهفسهو ئهی ئهخراپی تێكبشكینن و زۆربهڵكو زۆر بهستێنن بهبووه
خێرایی كرد، زۆر بهیان دهكهڕهرشتی شهرپهیدانی سهكی مهیهشێوهبه
واوی تهی سوپای توركیای بهئیراده مهئه كوژران، كه ناوبران وله

ی هێشت، ژمارهی النهكهڕهوامكردنی شهردهتیكشكاندو توانای به
ن، كهردووال باسی دهی ههوهله كانی توركیا زۆر زیاترهكوژراوه

وروروژاندنی رای ر نهبهراستی پارتی كریكارانی كوردستانیش لهله
نێت، یهكانی  سوپای توركیا راناگهی زۆری كوژراوهژمارهگشتی توركیا 

تی توركیا و حكومه PKKین الهنراو لهیهگهوتنێكی رانهرێكه جۆره واته
  PKK نن، یاخودیهگهكانی توركیا رانهی كوژراوهراستی ژماره ، كهیههه

 كات!. نگ دهنێت و توركیاش خۆی لێبێدهیهرایناگه

ی بیست ، نزیكه هاتووه  PKKرپرسێكی ر زاری بهسهك لهوه
ربازو هێزی دان سهرو سهڕكهی شهفڕۆكه 41وان و ی بێفڕۆكهفڕۆكه
 و ژمارهشداریكردنی ئهیان كرد، بهڕهو شهشداری ئهتی توركیا بهتایبه
و ترسناكی ستراتیژی توركیا كهڕهیی شهورهواتای گه فڕۆكهله زۆره
وڵیكی شكستخواردووی توركیا بوو بۆ هه پێموایه ، كهڕهو شهله بووه
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 وهرۆژئاوای كوردستانهی لهئاسایشه و پشتێنهفراوانكردنی قوواڵیی ئه
 ئێراق، واته ژموونی توركیا لهدوا خاڵی هه گاتهتا ده ستیپێكردووهده

ر رامبهڕێك بهدانی شهنجامشكستی هێنا، ئه وڵهو ههاڵم ئهرتێ، بهزینی وه
ی دوو وهنگدانهره یهو شێوهو شكاندنی هێرشیكی له و جۆرههێزیكی له

 :خاڵی گرنگه

بن ی لهوهنگاربوونهرهكی پۆاڵیین و گیانێكی بهیهبوونی ئیراده -1
 هاتوو.نه

م ك دووهیهشێوهڕی پارتیزانی، بهرزی شهئاستێكی به -2
 ستێت!.ری بوهرامبهتوانیت بهنهترین هێزی ناتۆ ورهگه

ك ، وهكارهێناوهكیكی بهچه موو جۆرهدا ههڕهو شهتوركیا له
كی چهسوپای توركیا به ،داهتووه  PKKی كهربازیهسه نراوهیهراگهله

كانی دیلهك لهیهی، ژمارهوتهشكهو ئهرئهسه كیمیاوی هێرشی كردۆته
س كه 13یان ژماره یاننامهمان بهی ههگوێرهبه ، كهتوركیای تیابووه

ریالی گه 6ڵ گیراوێكی تری باشووری كوردستان و گه، لهبووه
پاشان  موویان كوشتووه، ههكانیان كردووهوانی دیله، پاسهتیابووه

 گولهبه كی تر، واتهچه، بهوهبشارێته و تاوانهواری ئهی شوێنهوهبۆئه
سروشی  پێویسته ڕهو شه. ئهكانی داوهكوژراوهی دیلهستهجه له

زموونێكی ك ئهكان وهموو پارچهههربگیرێت و كورد لهلێوه
 و جۆرهكتیكی ئهكنیك و تهربگرێت، تهسوودی لیوه وهنگاربوونهرهبه

نجانی كان بخوینرێت و گهربازیهكادیمیا سهئه له پێویسته ڕانهشه
مان بۆ وهئه مهبكرێن، هاوكات ئه ردهروهپه مایهو بنهر ئهسهلهكورد 

یری خۆی سه وهبچووكیه كورد چیتر ناكرێت به ، كهوهكاتهروونده
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 رگریهبه و شێوازهئاست دوژمناندا نزمتر ببینێت، ئهبكات و خۆی له
ی و شكستهی پێبدرێت، هیوادارم ئهرهو پهدرێژه پێویسته مۆدیلێكه

ربازی بۆ ری سهسهچارهی چیتر بیر لهوههۆی ئه توركیا ببێته
ر مێزی سه وهبچنه PKK وه و توركیا و كاتهی كورد نهلهسهمه

ی دۆزی كورد واو ئاشتیانهكی رهریهسهپێناو چارهدانوستان، له
ی كهی ئابووری واڵتهوهجیاتی ئهباكووری كوردستان، توركیا لهله
ر بدات، بۆ بونیاتنان و دهههكانی خۆیدا بهكوشتنی رۆڵهله

 كاریبهێنێت.ی بهكهی واڵتهوهدانكردنهئاوه
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 ی كوردلهسهكان و مهنوێیه عوسمانیه

كانی ئایندارهكان و ئیسالمیه ت بۆ حیزبهكی تایبهیهشێوهبه و وتارهئه
 .كوردستان نووسراوه

28\2\2021 
كان و عوسمانیه یشتنێك لهگهكوردستان تێنهم لهكهست دههه

 وهناوی ئاینداریهڵكانێك بهخه وایكردووه مه، ئهیهكان ههنوێیه عوسمانیه
ربوونیان ژێر رۆشنایی كاریگهش لهمهن، ئهردۆگان و ئاكپارتی بكهنگری ئهالیه
تری ی چهدهی پێنج سهی نزیكهبۆ ماوه تی عوسمانی، كهوڵهمێژووی دهبه

دی پێناو هێنانهرێك لهك سۆفت پاوه( ی وهئیسالمی )ئاینزای سوننه
 كارهێنا. كانی خۆی بهستراتیژیه ندیهوهرژهبه

تی وڵهبێت له مێژووی دهین، دهكان تێبگهنوێیه عوسمانیهی لهوهبۆئه
ش ستهبهم مهین، بۆ ئهی بۆ بكهوههوردی خوێندنین و بهعوسمانی تێبگه

 ین:ش بكهكان بۆ سێ قۆناغ دابهمێژووی عوسمانیه پێویسته
كو داگیركردنی تاوه (، واته1517كو )( تاوه1299) وهزراندنیهدامه له -1

 كانی ئیسالم.پیرۆزه رداگرتنی شوێنهسهست بهجدو حیجازو دهكانی نهویهزه
و كو هاتنی مۆدێرنیتهكات تاوهستپێدهده ( وه1517اڵی )سم لهقۆناغی دووه -2

قۆناغی  تی عوسمانی بهوڵهمێژووی دهله ی، كهو قۆناغهستپێكردنی ئهده
 (.1774-1717م )فای سێیهمی سوڵتان مستهردهسهناسرێت و لهچاكسازی ده

(.  1774-1717-م فای سێیهكان )مستهمی چاكسازیهردهسهم لهقۆناغی سێیه -3
 كۆتا دێت. تی عوسمانی بهوڵهرووخانی دهكات و بهستپێدهده

ردوو قۆناغی ، ههیههه وهی ئێمهكردنه و شرۆڤهندی بهیوهی پههێنده
ی وانهت پێچهنانهكتر جیاوازن و تهیهواو لهدوو قۆناغی ته ، كهمهم و سێیهدووه
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ی خۆیان نی ئیرادههێزبوون و خاوهكان بهانیهمدا عوسمكهقۆناغی یهكترن. لهیه
اڵتیدا بوون، لتووری رۆژههری ئیسالم و كهژێر كاریگهواوی لهتهبوون، به

ئیمپراتۆریاو  كێك بوو لهتی عوسمانی یهوڵهتوانین بڵێین دهت دهنانهته
 ونهكهن دهكاعوسمانیه مدایهقۆناغی سێیه رچی له. ههو قۆناغهكانی ئهزلهێزه

كانی ئاینی ئیسالم دوور نسیپهپڕه له ورده ژموونی رۆژئاواو وردهژێر هه
نسی و رهتیش فهتایبه، بهوهكانهرۆژئاواییه ن واڵتهالیهیان لهو ئیرادهوهونهكهده
ی راسیزم لهسهمه م قۆناغهكرێت، لهكان كۆنتڕۆڵ دهریتانیهمیش بهكهی یهپلهبه

ندبوون تری چاكسازی و دڵبهژێر چهله وروپاوهئهو لهو ناسیونالیستی توندڕه
 وهكهیهبایی و بهجیاتی تهتی عوسمانی و لهوڵهبۆ ده وهگوازرێتهده رۆژئاواوهبه

ی پێشتر شان وانهتهو نهموو ئهنێو تورك و هه خاتهژیان دوژمنداری ده
 درێژه م قۆناغهدا. ئهوڵیاندهوتنی ئیسالم ههركهكان بۆ سهشانی عوسمانیهبه
 وهمی جیهانیهكهنگی یهجه هۆی شكستی لهدواجاردا به كو لهكێشێت تاوهده
 ، كهوهگرێتهمالی جێگای دهو توركیای كهوهشێتهوهڵدهتی عوسمانی ههوڵهده

 ، واتهتی عوسمانیهوڵهمی مێژووی دهری قۆناغی دووهواوكهرو تهپێدهدرێژه
رۆژئاواییكردنی. لتووری موسڵمانی توركیاو بهكاندنی كهڵتههه وهگهرهله

ن و كهتی عوسمانی دهوڵهمی دهتی قۆناغی دووهرایهكان نوێنهنوێیه عوسمانیه
ری وهیادهله ، كهنیه وهكهنهسهره عوسمانیه تهوڵهده ندیان بهیوههیچ په

وێت توركیا یانهوان دهژیت. ئهمێژوویی موسڵمان و ئایندارانی كوردستان ده
 . بۆیهوهناسیونالیستی دابڕێژنه -تنیكی ئه –ی ئاینی ڵهكی تێكهمایهر بنهسهله
یمانی هاوپه پهههڵ مهگهكانی توركیا، ئاكپارتی لهموو حیزبهناو ههبینین لهده

 حیزبهله كێكهڵكو یهكان، بهوهتوندڕه ییهوهتهنه حیزبهك لهنه كێكهیه ، كهكردووه
 كانی توركیا.راسیسته

زیرانی رۆك وهكان سهنوێیه ی تێزی عوسمانیهقینهنی راستهخاوه
یدا )قوواڵیی ستراتیژی كهكتێبهله ، كهد داود ئۆغڵۆو(هحمهپێشووتری توركیا )ئه
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 یهو بیرۆكهی بهتی( ئاماژهوڵهپانی نێودهر گۆڕهسهلهو رۆڵی توركیا پێگه –
 –تنیكی ئه –ندی ئاینی ههرسێ رهر ههسهكان لهنوێیه ، عوسمانیهكردووه

لتووری مافی كهبه دا ئاماژهیهو پرۆژه. داود ئۆغڵو لهندهمێژوویی جوگرافی به
 ڵ دروستبوونی هیچ جۆرهگهلهرگیز اڵم ههكات، بهكان دهوهتهو رۆشنبیری نه

 تری عوسمانیهژێر چهی لهوانهتهو نهبۆ ئه ك نیهك و ئۆتۆنۆمیهیهوارهقه
یی خاكی كپارچهر یهسهترسی لهمهبه ئۆتۆنۆمیه م جۆرهژین و ئهكان دهنوێیه

كرێت، هد دی ئاشتی ناوزهپڕۆسهتوركیا بهی لهو پڕۆسهئه زانێت، بۆیهتوركیا ده
ك ردۆگان وهك ئهی داود ئۆڵودابوو نهیهو بیرۆكهری ئهژێر كاریگهله

 كرێت!.ی بۆ دهشهبانگه
كان وهتوندڕه توركه ناسیونالیسته الیداو له م تێزهردۆگان لهدواتر ئه

كار  وهكانهنوێیه نای عوسمانیهپهش لهستهبهم مهر بۆئه، ههوهنزیك بووه
كان موو توركهی ههوهكۆكردنه كات، واتهده ورهزراندنی تورانی گهر دامههسله
زراندنی ڕاست و دامهئاسیای ناوهكانی توركیا لهوڵهتردا، ههك چهژێر یهله
 رگریكارێك لهك بهتانی توركزمان و خۆنیشاندانی وهوڵهنی دهنجومهئه

ی  وههۆی ئه ش بوو بووهمهر ئه، ههوهیههو خانئه وێتهكهكانی چین دهئیگۆره
ركردو ئاكپارتی ده كان )داودئۆغڵووی( لهنوێیه ن تێزی عوسمانیهخودی خاوه

و ئۆپۆزسیۆنێكی یهخۆی ههت بهزانین ئێستا داودئۆغڵۆ حزبێكی تایبهك دهوه
 ی عوسمانیهبۆ هێڵی ئاكپارت باشترین ناسنامه واته. كهختی ئاكپارتیهرسهسه

 كان بناسێنرێن، چونكهنوێیه مالیستهكهبه ڵكو باشتر وایه، بهكان نیهنوێیه
ی وهندی شۆفینیزم و سڕێنهههر رهسهتاتورك توندتر كار لهمال ئهكهله
پێناو ئاینی ئیسالم له وهوریایی و زانایشهاڵم زۆر بهن. بهكهكانی تر دهوهتهنه
و ستهێناوهدهیان بهورهوتنی گهركهشدا سهمههێنن و لهكاردهی بهتهسبهو مهئه

 وهداخهن، بهی جیهان فریوبدهكی زۆری موسڵمانانی سوننهیهژماره توانیویانه
پیاوانی ئاینی و   زۆر گرنگه ، بۆیهش موسڵمانانی كوردهوانهنێو ئهله
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وانیش ن و ئهتێبگه ترسیهو مهردستان لهكانی كوئیسالمیه كان و حیزبهئاینداره
پێناو ئازادی و رزگاركردنی ربگرن لهئاینی ئیسالم وهن سوود لهوڵبدههه

تێكی ناسیونالیستی وڵهتی دهك فریو بدرێن و بۆ خزمهكی خۆیان، نهتهمیلله
 ن!.ا بكهكانی رۆژئاوترسیدارهجێندا مهئه ت بهخزمه وهنای ئاینهپهو لهتوندڕه
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 زمانی كوردی

6\3\2021 

 وهڕێنهن بگهفێریان بكه كانتان پاراو بێت پێویستهی زمانی مندالهوهبۆئه
كانی كوردی ندو الوك و داستانهپه م گوێ لهكهی یهپله بۆ فۆڵكلۆر، به
، وهش چیڕۆك و رۆمان و شیعری كوردی بخوێننهوهبگرن، دوای ئه

ی وهرهده نهن خۆیان بخهش بن، هانیان بدهوهی فێری بیركردنهوهبۆئه
ی كار بۆ وهن، بۆئهكان بدهفهلسهفه تهبابه خ بهكان بایهبیهدهئه تهبابه

زانست  خ بهی بایهوهستیان بگرن بۆئهن، دهیان بكهكهوتنی واڵتهپێشكه
ن، بۆیان یان تێبگهكهتهی میللهكێشهلهی وهن، بۆئهلۆژیا بدهكنهو ته

تێك ت و جیۆپۆلهمێژوو و ستراتیژیهیشتن لهبێت تێگهده ، كهوهنهروونبكه
 وێتهكهیان دهكهی والتهرگرن  و بزانن پیگهند وههه ت بهو جیۆستراتیژیه

 وهتیهوڵهتی نیودهكوێی سیاسه
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 یت!بێت پوولێك ناهێنپوولێكت نه

11\3\2021 

نیا تهك بهت، نهر خهسه ر پوولێك توركیاو ئیران هاتنهسهله
ڵكو تی كوردو خاكی كوردستان كرد، بهمیلله تیان بهیهسووكه

لی گوتی كانی كوردستانیش كرد. باخچهموو پیرۆزیهههتیان بهسووكایه
، واندایهژێر پێی ئهشمان لهئااڵكه واته، كهدایهژێر پێی ئیمهتان لهكهخاكه

ژێر پێی تی كورد لهرامههاكان و زمان و رۆشنبیری و ناموس و كهبه
ن، كهتك دهپوولێك هه به ی ئێمهموو پیرۆزیانهو ههوان ئه!. ئهواندایهئه
ن و براكانی خۆتانیان بۆ كهشیان دهكانی خۆتان پێشكهرۆڵه چی ئێوهكه
، وهتوركیاو ئێران كردهسلیم بهردتان تهنجی كویان گهدهبه كوژن!. ئێوهده

ندی توركیاو ئێران كوشت وهرژهنجی كوردتان بۆ بهزاران گههه به ئێوه
ت نانهبۆڕی و تهرو بهتانكهوتی كوردستانتان بهنه كوشتن دا، ئێوهو به

ی ما بۆ توركیاو ئیرانچی نه ، ئێوهوهپیش بۆ توركیاو ئێران گواستهناولهبه
و تی بهخزمه د ئێوهقه به سیخوڕو جاسوسی تورك ئیران ن؟! كامهكهنه

بۆ رازیكردنی دلی توركیاو ئێران  ئیوه هینده كردبێت؟ كێیه دوو والته
خاك و  ی خۆی كردبی!. ئێوهكهتهدژی میلله وهكرابێتهی بیری لینهوهئه

قوربانی  تان كردهویوی و ژیر زهر زهل و سامانی سهواڵت و گه
شایاشی  كانتان كردهنجهكانی تورك و فارس، خوینی گهپێالوه

 وا نابینن، ئێوهوان پولێكتان پێڕهچی ئهكی تورك و فارس، كهبایهرحهمه
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ی وهتی ئهگوتویه مێژهما، كورد لهپوولێكتان نه ستدا، واتهدهلتان لهگه كه
 بیت پوولێك ناهێنیتپوولێكی نه
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 وهینهتر بیر بكهورهگه پێویسته

12\3\2021 

ك الوازی نه وهكاتهتی زیندوو هوشیار دهمیلله ورهئالنگاری گه
ی واگا شی لیبدهزار نوقورچهتی نوستوو ههمیلله وهوانهپێچهكات، بهده

لمێنیت توانێت بیسهر نهگه، ئهم دوو ریانێكدایهردهبهت!. ئێستا كورد لهنایه
ك چێت، وهكانی مێژوو رۆدهلكاوهزه زیاتر له وه، ئهێكی زیندووهتههمیله

المی ر هاتوو وهگهڵێت، ئهرنۆڵد تۆینبی( دهندی ئینگلیزیش )ئههزرمه
ر توانن سه، دهوهبنهروی دهرووبه بوو، كه و ئالنگاریهد ئئهقهتان بهمبلله

 ونهكهریش نا دهگهزرێنن، ئهتی خۆیان دابمهو شارستانیهوهنهرز بكهبه
و وهو توانهرهبه هێڵن، واتهو شانۆی ژیان جێدهكهژێر پێی ئالنگاریه

 چن. ناوچوون دهله

ت نانهڕووی ئالنگاری، تهرووبه وهكهموو الیهههئێستا كورد له
و تێكی زیندوو ئههیچ میلله كیهشیوه، بهوهتی پێكردنیش بۆتهسووكایه

ر سڕكردن و سهكار له ندین ساڵهچه قبووڵ ناكات!. راسته دۆخه
و وهنگاربوونهرهاڵم هێشتا توانای بهكرێت، بههاكردنی دهبێبه
خۆی  مهردهبهی لهوهتی ئهرفهو دهكانی زۆرهی ئالنگارییهوهالمدانهوه

ر به ستهبهم مه، بۆ ئهوهزرێنێتهدابمه و شارستانی خۆیوهبینا بكاته
كێتی ی پارتی و یهالوژهڕهگه خۆی له یههه وهموو شتیك پیویستی بهههله

قۆناغی  وانهئه كات، چونكهریك نهخه وهوانهرزگار بكات چیتر خۆی به
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زوڕهان  غهو قۆنابێت ئه، دهزیاتریان پێنیه وهو لههواو بووهمێژوویییان ته
 ، كهوهینهكی تر بیر بكهیهئاڕاستهڕێنین و بهتێپه وه بووه و دووباره

 و رزگاربوون و بونیاتنان بێت.وهی خۆدۆزینهئاڕاسته

ن، كهر كوردی دهرامبهبه یهو ماوهی توركیاو ئێران لهوهئه
ناوبردن وڵی لهك ههیهموو شێوههه ، بهم بووهی زۆر كهمێژوودا وێنهله

وام ردهبه كهستیاری دۆخهنای ههپهن، كوردیش لهدهی دهوهو سڕینه
شی و دواوهكهردهژێر به ری خۆی خستۆتهسه كهلهتی قهكو سیاسهوه
و ڕووی ئهتر رووبهدلێرانه ، كههاتووه وه، ئیتر كاتی ئهیهوهرهدهله

و ئاستهی نگ بوون به، بێدهوهبێته هتی پێكردنداگیركاری و سووكایه
رگ و ڕووی مهبه یهوهرگا كردنهباشوور دهتی لهتایبه ، بهچیهملكه

 ی ئێستا لهورانهگه و گۆڕانكاریهو نێو ئهر لهگهوام، ئهردهشكستی به
ك بۆ خۆی توانێت جێپێیهرێت نهگوزهتی دونیا دهنگی هێزو سیاسههاوسه

ی قسه. ناكرێت بهوهنابێته دووباره تهرفهو دهرگیز ئهوا هه، ئههوبكاته
وان ین، ئهت بكهسیاسه ییهو بێئیرادهین و بهكان بكهمریكاو رۆژئاواییهئه
وان هۆی ڵكو ئهن، بهر بكهسهچاره ی ئێمهكهوێت كێشهك نایانهنه

ر سهرهێنانی لهبهوه یهدهك سهیه كانن و زیاتر لهی كێشهقینهراسته
 وهوانهله ی كوردستانیان داگیر كردووهتانهوڵهو دهن. هێزی ئهكهده

تی توركیا وروپا یارمهمریكاو ئهر دوو رۆژ ئهگهگرێت، ئهده رچاوهسه
مریكی و كی ئهچه وهك رۆژیش خۆی ناگرێت. ئهن، توركیا بۆیهدهنه
ی كوردی پێبكوژێت. وهتوركیا بۆئه درێتهده وروپیهڵمانی و ئهئه

باشوورو رۆژئاوای كانی كوردستان لهشاره كانی ناتۆیهفڕۆكه
وزیان مریكاو ناتۆ بوون گڵۆپی سهئه وهكات، ئهكوردستان بۆردومان ده
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كی فسفۆڕ چهفرین سوتماك بكات و بهی عهوهبۆ توركیا دایساند بۆئه
وزی ژێر چاودێری و گڵۆپی سهله وهی بدات، ئهرێكانی و گرێسپسهله
رێمی كانی ههناو شاره كانی توركیا لهفڕۆكه مریكاو ناتۆدایهئه

 ن!. كهرۆژی رووناك تیرۆری ده ك بێت بهرهكوردستان كێیان گه

جیاتی ، لهوهڕێتهكورد بۆناوماڵی خۆی بگه هاتووه وهكاتی ئه
كار  و واباشترهم و ئهئه كتر بفرۆشنهن و یهر بكهكتر یهسهی كارلهوهئه
 و واڵتهمخۆرانی ئهرۆشنبیرو خه هاتووه وهن، كاتی ئهكتر بكهڵ یهگهله
كی مایهر بنهسهكێتی و پارتی و لهیهكی فراوانتر لهیهچوارچێوهله

 ، كهوهنهبب وررانهگه تی و ئالنگاریهو سووكایهڕووی ئهنیشتمانی رووبه
ك بێت وهكرێت، دهیان دهئاڕاسته وهرانی كوردستانهن داگیركهالیهله
رانی كوردستان، كورد ڵوێستی داگیركهر ههرامبهكردارێك بهرچهپه
ی د ساڵ بكه، سهگوتراوه مێژهله كبخات، چونكهگوڕتر ناوماڵی خۆی یهبه

 وستی!.ردێنی نوشدوایدا ههرستی لهپه بێگانه
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 كێن دۆستە راستەقینەكانی كورد؟

28\3\2021 

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  
هەر رۆژەی هێزیك لەپیناو  دۆست و دوژمنی خۆی ناناسینت و

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 

ەی هەر هیچ نەبێت، لەقوتابخانەكان لەسەری پەروەردە بكرێت، بۆئەو
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 
ات، كە هەر چنیوە بۆئەوەی لەدەست دڕندەكانی ئەو هەریمە رزگاریان بك

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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خۆیان خستوویانەتە لیستی تیرۆرەوە، لە هەمانكاتدا بەناوبانگترین  كە
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 

فرین لە دەستی سوپای دڕندەی رژێمی ئەسەد رزگاركەری خەڵكی عە
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 

ن شێوە بەڕێوە دەبرد، ئێستاش دەكردو بەیەكەوە شارەكەیان بەجوانتری
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 

بە دۆستی خۆی  سووتماكی دەكات!. ئەوە ئەو ئەمریكایەیە، كە كورد
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 

دنی رۆژئاوای كوردستان!. لەگەمژەیی كوردیش ماوەیەك بوو سووتان
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 

ەرە رۆشنبیریەكانی كورد لە شارەكانی والتەكەی ئازادیخوازو یانەو سەنت
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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 

ت، بۆمب و تانكەكانی دەداتە توركیا دیموكراسی و مافی مرۆڤ دەكا
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  
ئاكاریان نیەو تیرە ماریكی  بەفریادڕەسیان دادەنێت، بچووكترین رێژەی

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 

ڕی ناوخۆیی كوردی دەناسێنرێت، نیەو تەنانەت ئەو شەڕانەش، كە بەشە
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 

كورد هەوڵبدات بە پەیوەندیەكانی نیشانی دەدەن!. كاتی ئەوە هاتووە 
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 

اییانەی، كە تاڵەكان مامەلەیان لەگەڵدا بكات، ئەگینا ئەو رۆژئاو
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 

ستی كورد تەنیا كورد خۆیەتی، ئەگەر هۆی نەبێتە دۆستی راستەقینەی دۆ
خۆی، ئەوا ئەو دۆستانەی بە دۆستی راستەقینەیان تێدەگات، دەیانەوێت 

 لەرگەوە هەڵیكەنن و لەمێژوودا بیسڕنەوە.
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 كوردستان لە چاوەڕوانی گەمەیەكی ئاڵۆزو ترسناكدا!

31\3\2021 

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 

بەتەكانیان وەك لە كۆنگرە رۆژنامەنووسیەكەیدا كراو یەكێك لە با
ئاماژەی پێكرد سوریا بوو، كە دیارە مەبەستیان لە رۆژئاوای كوردستانە، 
لەبەرئەوەی شەنگال لەرووی ستراتیژیەوە كاریگەری لەسەر باشورو 
رۆژئاوای كوردستان هەیە، ئەو سەردانە لەكاتێكدایە، كە 

ەنسا هاتۆتە ئاراو وەك دیارە نزیكبوونەوەیەك لەنێوان توركیاو فەر
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 

ەنگ بێت یەكێك پالنگێڕیەكە دژی كورد لە رۆژئاوای كوردستان، كە ر
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 

ەروودا بكاتەوە. لەبەرئەوەی شەڕ لەشەنگال بەگوێرەی رێكەوتننامەی ب
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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 

یمان لە تێپەڕاندنی بۆجەی ئێراقیش ئەمڕۆ رۆڵی ئەو هێزانە پەڕاوێز زان
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، 

شەكە خرانە دەرەوە، دیارە ئەمەش رێگا خۆش دەكات بۆئەوەی لەهاوكێ
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 

ی ئێراقی جدی بێت لەو مۆڵەتەی بۆ دەرچوونی هێزەكانی ئەگەر حكومەت
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 

توركیا بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ كار بۆ یەكیك لەئەگەرەكان ئەوەیە 
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 

ستی هێناو دەیەوێت لە شەنگال ئامادەكات، هەنگاوی یەكەم لەگارە شك
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 
دەپەڕیتەوە ناو بەتەنیا لەنێوان هێزە چەكدارەكان نامێنیتەوەو 

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 

 گەیەنێت. لو قۆناغە هەستیارەدا زیانێكی زۆر گەورە بە مەسەلەی كورد دە

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 

هەڵسێت، دیارە ئەمەش واتای گەڕانەوەیە بۆ پێش قۆناغی  جیهانی خۆی
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 

ریمی كوردستانیش دابدرێتەوە. كەواتە پەردەش بەسەر ئەزموونی هە
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 

ەكاتێكدا ئەوان خۆیان بە رزگاركردنی عەفرینی لەقەلەم دەدەن، ل
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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ەی ئێراق و ئەم هەنگاوەش ئەگەر سەربگرێت دەبێتە هۆی بەهێزبوونەو
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 

د ماڵیەوە كوردستان و كورد زەرەرمەندی یەكەم بێت. بۆیە دەبێت كور
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!.

6\4\2021 

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؟!

ی، بەریتانیەكان لەرێگای هاوسەنگی نێوان دوای جەنگی یەكەمی جیهان
بنەماڵەكانی رۆژهەاڵتەوە بااڵدەستی و بەرژەوەندیەكانی خۆیان بپارێزن، 
ئەو بنەمااڵنەی پێگەیەكی ئاینی، یاخود كۆمەاڵیەتین هەبوو، لێیان نزیك 
بوونەوەو هاوسەنگیەكیان لەنێوان دروستكردن، تەنانەت هەندێكجار 

ت لەكەسانی دزێوو مرۆڤ كوژو دزەكانی نێو لەكەسانی ئاسایی، تەنانە
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 

یەنی ئەوە نیە حوكم بكات!.  لەوانە كەس ناتوانێت و كەسی تر شا
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بیرۆكەی پاراستنی بەرژەوەندیەكانی بەریتانیا لەرێگای هاوسەنگی نێوان 
هۆزەكانەوە، دەگەڕێتەوە بۆ ژەنڕاڵی بەریتانی ساندمان، كە لە 
ئەفغانستانەوە كاری لەسەر دەكرد، بیرۆكەكەی ساندمان خۆی لە هێنانە 

ئاینی دەدۆزیتەوە،  پیشەوەی دیارترین سەرۆك هۆز یاخود كەسایەتی
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 

پێویستی هۆزە بچووكانە یەكیان گرتبوایە، ئەوا هۆزە گەورەكە 
بەریتانیەكان دەبوو، ئەم هاوسەنگیە وایدەكرد هەردوو ال پیویستیان بە 
بەریتانیەكان بێت، بەم شێوەیە بەریتانیەكان سەقامگیری ناوچەكەیان 
دەپاراست و سترااتیژیەكانی خۆیان جێبەجێدەكرد، هەركاتیكیش كاریان 

ردەمی بەالیەكیان نەمابوایە، دەستیان لێبەردەدان و دەیانخستنە بە
 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 

( رێكەوتنێك لەنێوان سەرۆكی 1945دەپارێزرێن، بۆ نمونە لە ساڵی )
سعود بەسترا، ئەركی ئال سعود ئەوەبوو، دەرگای بیرە ئەمریكاو ئال 

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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هاتنی ئەو بنەمااڵنە بۆ سەر كورسی دەسەاڵت نەبەباش كەواتە 
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 

كی پادشایەتیان تێدا نەبووە، چونكە پادشای تێر نایەوێت هیچ سیفەتێ
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 

عودیە، ژمارەی ئەوانەی لەژێر هێڵی هەژاریدا دەژین دەوڵەمەندی وەكو س
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 
پێش شێخ عوبەیدولال، واتە بەر عوبەیدوولالی نەهریەوە دەست پێدەكات، 

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 

لە كوردستان، شێخ ئەو قۆناغەو دوای ماوەیەك لەبۆشایی سیاسی 
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 

رەنسی دەكرد!.  ئەمە نەك سەرەتای ناسیونالیستی كوردی نەبوو، فە
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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. 

استیدا هێنانی دوای جەنگ شێخ مەحمودیان بەرزكردەوە، لەر
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 

ەوە، بەشیخ نەما گرتیان و رەوانەی هیندستانیان كرد، پاشان هینایان
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 

ەو بارزانیەكاندا، هەر كاتێك كاریان پێیان هەبوو، زەقیان دەكردنەو
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 

یگەیاند، كە ئەركی ئەو تەواو بوو دوای ئەوەش لە ئەمریكا داوای را
 پەناهەندەیی بۆ خۆی و كوڕەكانی كرد!.

لەدوای شەستەكانەوە كاریان لەسەر دروستكردنی بنەمالەیەكی 
تر كرد بۆئەوەی لەگەڵ  بنەماڵەی بارزانیەكان هاوسەنگی پێبكەن، هەر 

وەكو دوژمنێكی  بۆیە دەبینین تاڵەبانی نزیكەی نیو سەدە خۆی
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 

اتەكەی بەمیرات بۆ كوڕو برازاكانی هێشتەوە، لەبەرئەوەی دیموكر
هاوكێشەكە لە خودی تاڵەبانی گەورەتر بوو!. لە ئێستاشدا ئەو 
هاوسەنگیەی لەنیوان هەردوو بنەمالەی تالەبانی بارزانی دروستكراوە، 
هاوسەنگیەكە دۆخی كوردستانی راگرتووەو ریگا نادات یەك هەنگاو 

چوارچێوەیە دەربچێت، كە بۆی كێشراوە، هەر بەرو پێشەوە بچێت و لەو 
كاتێكیش هەر الیەكیان هەوڵیدا ئەو چوارچیوە تێكبشكێنیت، ئەوا 
لەگۆرەپانەكەی دووردەخەنەوە و دەسەاڵتەكە دەگوازنەوە بۆ نەوەو 

 برازاكانی، وەك ئەوەی لەدوای ریفراندۆم بینیمان.

ی بێت، دەبیت كەواتە بۆئەوەی كورد لە مۆدێلی بنەمالەی سیاسی رزگار
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.

 

 

 



 
 
 

51 

 

 مەسەلەی ئاوارەكان، یا گۆڕینی دیمۆگرافیای كوردستان!

11\4\2021 

ئەمڕۆ یەكەم كۆنگرەی گەڕانەوەی ئاوارەكان بەسەرپەرشتی 
سەرۆك وەزیرانی ئێراق لە بەغدا بەسترا، دیارە مەسەلەی گەڕانەوەی 

ڕیاری جدی هەیە نەك بەكۆنگرەو كۆنگرەكاری، ئاوارەكان پێویستی بەب
ئەگەر گریمانی ئەوە بكەین بڕیاری گەڕانەوەشیان بدرێت، كە زۆر 
ئاستەنگە ئەو بڕیارە بدرێت و تەنانەت ئەگەر دراش توانای جێبەجێكردنی 

 نیە، لەبەر ئەم هۆكارانەی خوارەوە:

ارەكان ئاستەنگە ئەو بڕیارە بدرێت، لەبەرئەوەی خودی مەسەلەی ئاو-1
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 

انیەوە دابەشیان كرد، كە بووە هۆی هینانەدی هاوسەنگیەكی دووەمی جیه
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 

ردو جوگرافیایەك نەمێنێت بەناوی كوردستان. وەك بەناوی مەسەلەی كو
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!. 

بارەیەوە هۆی ئاستەنگی جێبەجێكردنی هەر بڕیارێك ئەگەر لەم -2
 دەربچێت، دەگەڕێتەوە بۆ :

ئەو ناوچانەی كە لێیەوە هاتوون بە بەراوردكردنیان بە هەرێمی  -أ
كوردستان ئەو ئارامی و سەقامگیریەی نیەو شێوازی ژیان 

 لەهەریم بەراورد ناكرێت لەگەل ناوچەكانی خۆیان.
ئەو یارمەتیانەی لەالیەن نەتەوە یەكگرتووەكان و رێكخراوە  -ب

انی ترەوە بۆیان دابین دەكرێت، وا یكردووە نێودەوڵەتیەك
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
ئاوارەكان، بەتایبەتی ئەوانەی لەرووی داراییەوە  بەشێكی زۆر لە -ت

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 

ان و لە ماوەی حەوت سالی رابردوودا، هەزاران منداڵیشی
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 
بكەین،  2014ئێستا بەراوردێك لەنێوان دۆخی هەریم بەر بەر لە 

شارەكانی هەرێمی كوردستان بە تەواوی دەبینین دیمۆگرافیای 
گۆڕاوە، بەراستی دەسەاڵتی كوردیش بەرپرسی یەكەمە لەو دۆخە، 
لەپەنای مەسەلەی ئاوارەكانەوە واڵتیان هەرزانفرۆش كردووە!. 
بەگوێرەی هەندێك زانیاری توركیاش زەوی و زارێكی زۆری بەناوی 

پلەی یەكەمیش كۆمپانیاو كاركردن و ... هتد لە شارەكانی هەرێم، بە
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 

ان بۆ هەموو كەسێك، جگە لە رۆڵە رەسەكانی خۆی ئاوی ئەو واڵتەی
 حەاڵڵ كردووە.
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 چەند وشەیەكی بریندار لە یادی ئەنفالدا

14-4-2021 

ئەگەر بەر لە رووخانی رژێمی بەعس، ئەنفال تاوانێكی مرۆڤایەتی 
بوو بێت بە تەوێڵی رژێمی بەعس و ئەوانەی یارمەتیاندا لكابێت، ئەوا 

مە ئەنفال شەرمەزاریەكی گەورەیە بۆ دوای رووخانی ئەو رژێ
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 

انبارانە لەمێژووی ئێراقیش پاراستوونی!. داڵدەدانی ئەو جۆرە تاو
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 

زۆر لەو هەژمار دەكرێت، بەتایبەتیش ئەگەر ئەوەمانزانی بەشێكی 
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 

نەیی لێبووردەیی و برەودان بەئاشتی كۆمەاڵیەتی وەك بانگەشەی بۆ خا
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 

حەشاردان و دەستیان بەسەریانداهێنا!. ئەم دۆخە پرسیاری لەپاڵ خۆیان 
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 

یاتر و زیاتر لەوە نزیكمان دەكاتەوە، كە ئەوانەی خۆیان دەكرێنەوە، ز
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 

اتیكدا هەموو ئەوە دەزانین ئەوانە لەسەر خانەی لێبووردەیی، لەك
تەپۆلكەیەكی وشك و برینگ هەزاران گەنجی كوردیان كوشت و 

        بەكوشتن دا. 
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 هەولێر وەك گۆڕەپانی شەڕێكی نوێ

15\4\2021 

فڕۆكەی درۆنەوە  ماوەیەكە لەریگای رۆكێت و دوێنی شەویش لەرێگای 
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!

بە واتایەكی تر ئایا بۆچی هەولێر دەكرێتە گۆڕەپانی شەڕ. یاخود 
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 

تە ئارا. ئەگەر لە روانگەیەكی جیۆستراتیژی و فراوانە هاتۆتە ئاراو دێ
سەیری  ئەو ناوچە هەستیارانەی ئۆراسیا بكەین، كەهۆكاری گرنگ و 
یەكالییكەرەوەن لە ملمالنێیە جیهانیەكان!. بۆ سەرلەنوێ داڕشتنەوەی 
سیستەمی جیهانی، بۆمان دەردەكەوێت هەموو ئەو ناوچانە لەگرژیەكی 

ر هەڵەیەكی بچووك لە ئیدارەدانی ئەو ملمالنێیە ترسناكدان و ئەگەر هە
بكرێت، رەنگ بێت شەڕێكی جیهانی لێبكەوێتەوە، كە تەڕو وشك بەیەكەوە 

 بسوتێنێت.  
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بۆئەوەی بەوردی لەو شرۆڤەكردنە تێبگەین، بەكورتی ئاماژە بۆ 
ساڵی رابردوودا بەسەر  30ئەو گۆڕانكاراینە دەكەم، كە لەماوەی 

تووە. دوای رووخانی بلۆكی رۆژهەاڵت، كە سیستەمی جیهانی داها
سیستەمی تاكجەمسەری تیادا راگەیەنراو ئەمریكا خۆی وەك براوەی 

ئەفغانستان و لە  2002شەڕی سارد پیناسە كرد، دوای ئەوە لە ساڵی 
راستەوخۆ ئێراقی داگیركرد، دوای ئەوە لەرێگای سوود  2003ساڵی 

ت بەهاری عەرەبی، لە وەرگرتن و بەكارهێنانی ئەوەی پێی دەگوترێ
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. 

ە ئەمریكا هەوڵیدەدا لە سنوورەكانی باشوورەوە بەم چەشن
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  2008وو، تاوەكو لە ساڵی روسیا، ئەم هەڵوێستەش بەردەوام ب
پەالماری گورجستانی داو هێڵی سووری بۆ ئەمریكاو هاوپەیمانی ناتۆ 

هەوڵەكانی  2013دانا، بەاڵم ئەو ملمالنێیە بەردەوام بوو، تاوەكو لە ساڵی 
( قسە لەسەر 2013ناتۆ گەیشتە ئۆكرانیاو لە لوتكەی ڤیلیزۆسی ناتۆ )

هاوبەشی رۆژهەالت ئیمزا بكات و دواتر  ئەوە كرا، ئۆكرانیا رێكەوتننامەی
ببێتە ئەندام لە هاوپەیمانی ناتۆ، ئەمە وایكرد روسیا راستەوخۆ لەساڵی 

نیمچە دورگەی كریم بە واڵتەكەی بلكێنێتەوە، پاشان پەڕیەوە بۆ  2014
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خۆی لە سوریا هەڵقورتاند، بەمەش  2015سوریاو لە ساڵی 
وەو گەڕانە دواوەی ئەمریكا هاوسەنگیەكە لە بەرژەوەندی روسیا شكایە

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 

ەیە دوور بخەنەوە، بۆیە دەبینین دەیانەویت بە یەكجاری ئەمریكا لەو ناوچ
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 

ۆتە ژێر كۆنتڕۆڵی ئێران، ئێرانیش هەیە، دیارە ناوچەی سەوز كەوت
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 

ە گۆڕەپانی شەڕو بۆ ئەوەی هەردوو ئێرانەوە دەیەوێت، هەولێر بكات
 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 

ماری دابگیرسێت، توركیا دەیەوێت، ئەو دەرفەتە بقۆزێتەوەو پەال
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 
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بە تەنیا دژی كورد دەبێت و زەرەرمەندی یەكەمیش لێی كورد دەبێت. 
بەرئەوەی ئەمریكا ئەمریكا چیتر توانای ئیدارەدانی جیهانی نەماوەو لە

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 

رسناكەكان، چونكە بە هەموو پێوەرەكانی هێز ئەمریكا لە پاشە كشەدایە، ت
 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 

ەستكەوتیكی كورد سەیری ئەو هەرێمە دەكات نەك توركیا وەكو د
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 

مچە دورگەی كریم كردی و بهێڵێتەوە وەك ئەوەی روسیا بەرامبەر نی
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 

یەكی كوردین توركەكان راشكاوانە دەیڵێنەوە، ئەوان دژی  هەر قەوارە
 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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 لەملمالنێیەكانداێبەهاكردنی ژیان و پیرۆزكردنی مردن ب

 د. كامەران مەنتك
23\4\2021 

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 

مان شێوە لەسەر هەمان هێڵدا بەڕێوە دەچێت، گەمە سیاسیەكانیش بە هە
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!. 
ە بۆ مردن، كە خاڵی كۆتایی ژیانێكی سروشتیە و گەڕانەوەی

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 

شحاڵیەوە نەك تەنیا بەرەو مردن هەنگاو بنێن بەڵكو بەژیان بەخۆ
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 

و بەراكردنەوە بە ئاڕاستەی ئەو هەنگاو  بەجۆشەوە بەرەو مەرگ بچێت
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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وشتی هەنگاوەكانی دوای سەرەكی ئەوەیە مرۆڤ بەشێوەیەكی سر
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 

تی سروشتەو هەندێك ناگۆڕێت، لەبەرئەوەی ئەویش پڕۆسەیەكی پوخ
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 

 ولێنەوە یاخود بە باڵەكانیان دەفڕن، لەنێویشیاندا مرۆڤ.دەج
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 

هەندێك لەسەر حیسابی بەمەبەستی درێژكدنەوەی هێڵی ژیان بۆ 
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 

مانیەتی، لە هەمان پڕۆسەیەكی سروشتی دەكەنە ئەفسانەیەكی پڕ لە قارە
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 

 مەی ئەنتگیونا باسی دەكات.شانۆنا
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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و ژیانی دادەتاشن و ئەو ئازادیەی خۆیان لێیان زەوت دەكەن، بمرن 
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 

ادەمێنێت، گیانی شیرینی دەرنەچێت، )راستە مردن ناخؤشە بەاڵم یاری ر
ئاواتی منە!(. ئەم بیركردنەوەیە ئەفسانەییە بێڕێزیكردنە بەرامبەر 
سروشت و خودی پڕۆسەی ژیانەكە، چونكە ژیانە سروشتیەكە 
واناخوازێت لە یاری رامیێنێت و گیانی دەربچێت، بەڵكو بەپێچەوانەوە 

تایی هێلەكەی ژیان لەگەڵیدا بمینێتەوەو بەو هۆیەوە وادەخوازێت، كە تا كۆ
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 

ەی ببینێت!. بڕۆ ناوچیرۆك و ئەفسانەو الوك ساتی ئاویكەدان و مردنەك
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 

ت دەكەن، پێویستە سیاسەتمەدارو بەناوئایندار مردن خۆشەویس
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 
نەك هونەری مردن، لەبەرئەوەی تاوەكو لە بەهای ژیان تێنەگات  بكرێت

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 

نەوەو ژیانەكەدا مردنیش هەڵبژێردرێت، ئەوكاتە بابەتەكە ئەگەر لەپیناو ما
دەكەوێتە دووتوێی خەباتكردن لەپیناو مانەوەدا نەك مردن لەپیناو ژیانی 

 فریوبازی سیاسی پیاوە ئاینی و ئایدیۆلۆژیستە ساختەچیەكانەوە!.
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 ئافەرین گەلی ئەرمەنی

24\4\2021 

كورد، زۆر لەیەكتر دوور  یادی كوشتاری ئەرمەنیەكان و ئەنفالی
نیە، بەاڵم دوو بابەتن هەرچەندە یەك ناوەرۆكیان هەیە، لەخستنە روو و 
شێوازی كاركردن لەسەریاندا جیاوازیەكی زۆر بەدیدەكرێت. ماوەی 

حەفتاو سێ ساڵە، 73  زەمەنی نێوان ئەنفال و جینۆسایدی ئەرمەنەكان
روویدا، سەرباری  ساڵ لەكوشتاری ئەرمەنیەكان 73واتە ئەنفال دوای 

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 

ساڵ حوكمی  30ساڵی بەسەرچووە، لەو سی و سێ ساڵەش نزیكەی  33
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 

وەیەكی الیەنەكانی تری ژیانی ئەو تاوانەش بە دیكۆمێنت بكات و بەشێ
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 

ناو كوردی دیوەخانانەیان بۆ دانراو پارەو بۆجەی تایبەتیان بۆ بە
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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 

شێوەیەك تێكەڵن، كە خەڵك ناتوانێت لە یەكتریان جیا شۆڕشگێرەكاندا بە
 بكاتەوە!. 

خاڵیكی گرنگتر هەیە، كە پێشتر لە توێژینەوەیەكمدا 
باسمكردووە)تورك و جینۆسایدی كورد( هەر لەو ساڵەی ئەرمەنیەكانی 

(، لەپەنای هەمان یاسا )یاسای 1915تیا جینۆساید كرا، واتە ساڵی )
ەرچاوە مێژووییەكان ئاماژەی پێدەكەن، راگواستنەوەی بەزۆر( وەك س

هەزار كوردیش لەشوێنەكانی خۆیان لەناوچە  700نزیكەی 
سنووریەكانی باكووری باكووری كوردستان راگوێزرانەوەو شوێن 
بزركران، واتە ئەو كوردانەی بە یاسای راگواستنەوەی بەزۆری 

نەبێت عوسمانیەكان كوژران ئەگەر لە كوژراوەكانی ئەرمەنیەكان زیاتر 
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 

نی بكاتەوە وەكو ئەرمەنەكان توركەكانی پێتاوانبار بكات و لەسەر گۆرەپا
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 
و جینۆسایدی كورد لەماوەی حەفتاو هەشتاكانی  كوردستان ئەنجامیدا

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 

انەو چەندین جینۆسایدی تر، كە رۆژانەو مامەڵەیان لەگەڵ دەكرێت. ئەم
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 

تری سنووری دەستپێكردووەو  ناوچەی كانی ماسێ و ناوچەكانی
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  
ۆیان بكەن چەند گەورەیە لەگەڵ ئەو گەلەی نوینەرایەتی گەلەكەی خ

سەركردەكان داردەستی بێگانە بن و هێندەی رەچاوی بەرژەوەندیەكانی 
دوژمنانی میللەتەكەیان بكەن نیو هیندە رەچاوی بەرژەوەندی گەل و 

ساڵە  73واڵتەكەیان نەكەن، ئافەرین بۆ گەلی ئەرمەنی، كە زیاتر لە 
ت پێیانەوە نووساون و لێیان نابنەوە، بەدوای توركەكانەوەن و وەكو بنێش

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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ناو حیزب و سەركردانە بكاتەوە، بكاتەوە، بەڵكو بەر لەوان تۆلە لەو بە
كە خوێنی میللەتەكەیان بێبەهاكردووەو گەلێكیان ریسوا كردووەو 

 نیشتمانێكیان هەڕاج كردووە.
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 ملمالنێیەكان و بەرپرسیاریەتیەكان

28\4\2021 

ملمالنێ بەشێكە لەسروشتی مرۆڤ، تاوەكو مرۆڤ هەبێت، 
بۆچوون و روانگەی جیاواز  بەرژەوەندیی جیاواز دەبێت، بەم پێیەش

بەرامبەر رووداوەكان و شێوازی دروستكردن و مامەلەكردن لەگەڵ 
رووداوەكان لەدایك دەبێت. بۆیە ملمالنێ لەسەر بەرژەوەندیەكان لەنێو 
هەموو كۆمەڵگایەكدا سیفەتێكی بەردەوامی هەیە، هەرچەندە لەسەر یەك 

ی تر بەنەرمی بەڕێوە ئاستدا گوزەر ناكەن و دەمیك  چڕ دەبنەوەو تاوێك
 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 

نەوەو ببنە هۆكاری دەكات ملمالنێكان لەبەرژەوەندی كۆمەڵگا بشكێ
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 

ەوەی ملمالنێ پەیوەندیەكی چ قۆناغێكی مێژوویی خۆیدا دەژین. لەبەرئ
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 
وەندیە بااڵو بەرپرسیاریەتیەكە زەق دەبێتەوەو فاكتەری مانەوەو بەرژە

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 

ەشێوازی گۆشكردن دروستكردنی كەسایەتی تاكەكانەوە هەیە، چەندەی ب
تاكەكان هوشیارتر بن، زیاتر لە بەرپرسیاریەتیەكانی خۆیان تێدەگەن و 
سنووری ملمالنێیەكان دەزانن، بەپێچەوانەی ئەمەش هەر كاتێك 
كەسایەتیەكان لەو ئاستەدا نەبوون، ئەو كاتە رەچاوی بەرژەوەندیە 

ەوەییەكان ناكرێت هەر كەسەی ئاردی خۆی لە ئاشێك نیشتمانی و نەت
لێدەكات، ئەمەش جۆرە فەوزاریەك دێنێتە ئارا، لەكاتێكدا دەبێت رێز 
لەئیدارەدانی ملمالنێكان بگیرێت و هەموو تواناكان بۆ 
رووبەڕووبوونەوەی بەرژەوەندیە بااڵكان كۆبكرێنەوەو یەكبخرێنەوە، 

ێ لە تەختەی چرووك دەنرێت كەچی لەجیاتی ئەمە وەك كورد دەڵێت پ
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 
ەگوزەرێت. لەكاتێكدا هەموو باشوور كەوتۆتە ژێر هەڕەشەی پۆستاڵی د

سوپای توركیا، لە پەرلەمانی كوردستان گفتوگۆ لەسەر ئەوە دەكرێت 



 
 
 

70 

مریشك لە هێلكەیە یاخود هێلكە لەمریشكە، میدیاكان لەجیاتی ئەوەی 
هەوڵبدەن ئاڕاستەی پارتی كرێكارانی كوردستان و پارتی دیموكراتی 

یەكتر نزیك بكەنەوە، كار لەسەر زیاتر پەرتەوازەكردنی  كوردستان لە
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 

یەكەمیش پارتی دیموكراتی كوردستان لێی هەموو كوردەو بە پلەی 
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 

ەشێوەیەكی كردەیی داگیر یەكەمین جار تەواوی ناوچەكانی پارتی ب
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 

ێز دەبێت درك بەوە بكەن، جیاوازەكان گرنگترو ستراتیژیترە، هەردوو ه
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 

اریەتیە مێژووییەكاندا دابن، هەرچۆنێك بێت دەبێت ملمالنێیە بەرپرسی
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 
تر بیر بكەنەوە، دوژمنەكان بەكەم سەیر نەكەن و قۆناغەدا هوشیارانە

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 

الواز ترن، بەاڵم دەبێت درك بەو راستیە بكەین، دەكرێن، كە لەوانەی تر 
ساڵی رابردوودا لە بەهێزترین قۆناغی خۆییاندا دەژین!.  10كە لەماوەی 

ئێستا توركیاو ئێران بوونەتە دوو ئیمپراتۆریاو لەسەر تەختەی شانۆی 
نێودەوڵەتی جێگای خۆیان گرتووە. سوریا وا خەریكە زیندوو 

ی ئەسەد گەڕێنراوەتەوە بۆ بەشێكی زۆر دەكرێتەوەو دەسەاڵتی رژێمەكە
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 

نەوەی ئێراق دەكرێت و ساالنە لەژێرەوە زۆر بەجدی كار بۆ بەهێزكرد
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 

ەستیارو ترسناكەدا دەمەوێت ئاماژە بەوە بكەم، كە پێوستە لەو قۆناغە ه
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

3\5\2021 

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... 

ەردەكەوێت، كە ئەو واڵتە چۆن لەرووی ئابووریەوە هتد، بەئاسانی بۆی د
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 

بازاڕەكانی شارەكانی هەرێم هیچ جیاوازیەكی   رووخسارەوە، رەنگ بێت 
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 

ووی ئابووریەوە بەتەواوی كۆنتڕۆڵكراوە، ئەو دەگەیەنێت، كە هەرێم لەر
داگیركاریە ئابووریە بەتەنیا لە دەڤەری زەردی نەگرتۆتەوە بەڵكو 
دەڤەری سەوزیشی گرتۆتەوە، دەشێت لەرووی قەبارەی داگیركاریەوە 
لەئاستی هەولێرو دهۆك نەبێت، بەاڵم جیاوازیەكی زۆری لەگەڵ ئەو 

بووری توركیا بەسەركەوتوویی ناوچەیەدا نیە، كەواتە داگیركاری ئل
 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، 

و لەناوەڕۆكەوە میدیایەكی توركین و پڕوپاگەندە بۆ  تەنیا بەناو كوردین
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 

وور وەك ئەوەی نەبای دیبێت نەباران بێدەنگ دەدات، تاكی كوردی لەباش
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 

اكانی بۆ خۆشكراوە، چارەنوسی ئەو بۆ خراوەتە سەرپشت و رێگ
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 

كرێت، كەچی نە هەستیاردا دەژین، واڵتێك وا خەریكە سووتماك دە
خەڵكەكەی خۆی و نە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەنگیان لێوە نایەت، چ 
شەرمەزاریەكە بۆ كۆمەڵگای نێودەوڵەتی سوپایەكی دڕندەی وەكو 
توركیایان بەرداوەتە خاكی كوردستان، تەنیا بۆئەوەی بەرژەوەندیە 

ی ئابووری و ستراتیژیەكانی خۆیان بەدیبێنن، ئەوا گریمان توركیا لەروو
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 

مانی خۆیان نیشانی خەڵكی كوردستان بدەن بەردەوام بن نیشت
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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هەرگیز نەیانتوانی ببنە ئەوانەی مامۆستام بوون و ئەوانەی 
 مامۆستام

11\5\2021 

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 

ستایان هەڵگرتووە، بەاڵم زۆر كەمن ئەوانەی بەكردەیی لەكۆتایدا مامۆ
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 

ەی زانستیش چرووك بێبەها دەكات، بۆیە تەنانەت ئێستا وا خەریكە پل
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 

مانیەكانیان هینانەوە ناو كەلتووری بەناو حزبە دواكەوتوو و نا نیشت
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 

ری دوا كەوتوویی دەبات. لەقۆناغێكی دواكەوتووییەوە بۆ دۆزەخێكی ت
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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 

 اون!.پێگەیاندووە، كێشەیان بۆ دروست دەكرێت پشنگوێ خر

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 

ئەو  ناو زانكۆكان و جلی دكتۆرو پڕۆفیسۆرو مامۆستایان لەبەر كردووە،
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 

تێكدا ئەوانە جگە لەهەڵگری كەلتوورێكی سەقەتی بەناو دەبینن، لەكا
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 

نمرەو تافیكردنەوەو لیژنەی بەناو زانستی و تاقیكردەوەكان دەرس و 
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 

اری و زانستی و هەستكردن بە بەرپرسیاریەتی نیشتمانی ئاستی هوشی
 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 

نێن. نمونەی لەو بابەتەم زۆر دیوە، زۆرجاران دێنە الم و رەخنە دەگرن دە
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 

ئەوانەی، كە هۆكاری گەندەڵێن و ئاستی ئەكادیمی و ساڵوێك بكەن. 
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  
سلێمانی و دهۆك و هەموو زانكۆكانی تری هەرێم،  ئێران، لە هەولێرو 

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 

بەسەر زانكۆو بوارە ئەكادیمیەكان داگرتووە،  كۆمەڵگایە، ئێستا دەستیان
ئێستا واخەریكە هەمووش دەبنە پرۆفیسۆری یاریدەدەرو پرۆفیسۆرو 
خاوەن نازناوی گەورە گەورە، كە لەبنەڕەتدا ئەو نازناوانە هیچ 
پەیوەندیەكی بەوانەوە نیەو لێیان بێبەریەو خودی نازناوەكە لەناخی 

ێلی ئەوانەوە لكاندووە. وەك خۆیدا شەرمەزاریەكی گەورەی بە تەو
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 

م دوای ئەوەی بكاتەوەو چەندی تێبچێت گرنگ نیە!. یەكی تر هاتە ال
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 

ڕ بكەوێت و بەرژەوەندیەكانی بكەوێتە مەترسیەوە، ئای زانكۆكان چۆن پ
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 

كاردەكەن. ئای زۆرن ئەوانەی لە تەمەنی  یاخود ناوچەو لقێكی حزبیدا
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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 ئیسالمییەكان كوردو جولەكەو

 ڵێك پرسیاری كۆمۆتراتژیدی ئامێز!كۆمە
15\5\2021 

توركیا هێرشێكی گەورەی بۆ سەر هەرێمی كوردستان 
دەستپێكردووە، بەئاگرو ئاسن گوندو چیاو دۆڵەكانی كوردستان 
بۆردومان دەكات، تەنانەت وەك سەرچاوەكانی پارتی كرێكارانی 

قەدەغەكراوی نێودەوڵەتی كوردستان ئاماژەی بۆ دەكەن، چەكی 
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 

كوردستان تۆمەتبار دەكات و ئەمەش واتای راستەوخۆ پارتی كرێكارانی 
ئەوەیە بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ لەرووی راگەیاندن و بەشێوەیەكی 
راستەوخۆش لەرووی هەواڵگری و پڕۆسەی سەربازیەوە هاریكاری 
توركیا دەكات، كۆمۆتراژیدیاكە لەوە دایە پەكەكەش تۆمەتبار دەكات، كە 

ەوە بە تەنیا پارتیە هاریكاری كێشە بۆ هەرێم دەنێتەوە!؟ ئەگەر دەڵێن ئ
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 

بەشانی توركیا  منداڵە فەلەستینیەكان دەڕێژن و لەكاتێكدا خۆیان شان
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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انی كوردستانن، كە خۆیان بە بانگخوازو چاكەخوازو ....هتد ئیسالمیەك
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 

لەسەر بچووكترین كێشەی ناو كۆمەڵگا قسە دەكەن مینبەرو بڵندگۆكان، 
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 

میدیاكان زرێپۆشەكانی توركیا كوردستانی وێران كرد، لەبەرچاوی 
ئافرەت و منداڵی كورد دەشێلێت، كەچی ئەو بەناو مرۆڤ دۆستە ئیسالمی 
و عەلمانی و رۆشنبیرو جاهیل و خوێندەوارو نەخوێندەوار نقەیان لێوە 

 نایەت!. 
بەشێوەیەك لەشێوەكان دووپاتكردنەوەی ئەو هەلوێستە  ئەمە

امبەر كوردو داننانە بەو دەنگە پڕشەرمەزاریەی دەولەتە ئیسالمیەكانە بەر
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 

سە نزیكەكان زیاتر شایەنی میللەتەكەی خۆیان بڕشتبوایە، ئەوان ناڵێن كە
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 

یكارن و پەالماری سەربازە كوژراوەكانی توركیا دەڕێژن، كە دەستدرێژ
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 

گری الواندنەوەیكیش بۆ ئەو كچە گەنج و قارەمانانە ناگێڕن، كە بەر
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لەناموس و مافی گەلەكەی خۆیان دەكەن و ئەو سەربازانەی ئەوان بۆیان 
دەگرین، لەبەرزەقەی چاوی میدیاكان دەستدرێژیان دەكەنە سەرو بە 

 وینیان دەڕێژن و تیرۆریان دەكەن!ناڕەوا خ
ئایا ئاستی نەخوێندەواری و جەهالەتی گەیشتۆتە ئەو رادەیە 

ورد كراوەتە قوربانی دەست هێزە نەزانن گەلی فەلەستینی وەكو گەلی ك
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 

ان بۆ مندالەكانیان دەكڕن كۆشكی بەرزو تەالری گەورە لە واڵتە كافرەك
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 

ئەگەر كێشەی فەلەستین و  جووالنەوەی زایۆنیزم دەدەن!؟ ئایا نازانن
ئیسرائیل چارەسەر بكرێت، ئەوان لەسەر مینبەرەكان چۆن بشیڕێنن و 

ەواو گەندەڵگارەكانیان دەسەاڵتدارەكان پاساو بەچی بۆ رژێمە ناڕ
 بێینەوە!؟

كامە دەسەاڵتداری عەرەبی هەیە لەژێرەوە، دیارە لە ئێستادا 
ەسەرەوەش جنێوی بەئاشكراتر، پەیوەندی لەگەڵ ئیسرائیل نەبێت و ل

پێنەدات!. ئایا نازانن ئەردۆگانی رزگاركەری قودس گەورەترین بازرگانی 
ئیسرائیلی یەكێكە لە  –لەگەڵ ئیسرائیل هەیە و هاوپەیمانی توركی 

هاوپەیمانیە بەهیزەكانی ناوچەكە!؟ ئایا ئەمە هەمان ئەو فرمێسكە 
ەسەرەوە تیمساحیە نیە، كە بۆ سوڵتان عەبدولحەمیدتان دەڕشت، كە ل

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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تەقینەو دانەری بەردی بناغەی ئیسرائیلە نەك بەریتانیەكان و بەڵێنی راس
 خەڵكی پێ فریو دەدەن!؟بەڵفۆر وەك 

دیارە لەمەدا مەیەستم پاكانە كردن نیە بۆ ئینگلیزەكان، كە 
هۆكاری سەرەكی ماڵوێرانی زۆربەی گەالنی رۆژهەاڵت و بەرپرسی 

ی جیهانی، بەڵكو یەكەمی دابەشكردنی كوردستانن لەدوای جەنگی یەكەم
ئەگەر  ەیەكی تاڵی مێژوویی روونبكەمەوە.دەمەوێت تەنیا چەند راستەقین

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 

ا موسڵمانێك سەیرتان دەكات، یاخود وەك جاش و خۆفرۆشێك؟! ئایا بر
لەخۆتان نەپرسیوە، ئەردۆگان لەكاتێكدا خۆی بە زیندووكەرەوەی 
ئیپمراتۆریای عوسمانی دەناسێنێت و كار بۆ ئەوەش دەكات خۆی وەك 
یەكەم ئیمپراتۆری عوسمانیە نوێیەكان بچەسپێنێت، بۆچی هاوپەیمانی 

(!. ئایا MHPانی ناسیونالیستە توندڕەوەكانە )سەرەكی توركە عەلم
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 

هەزار مزگەوتی  95ئەمریكاو ناتۆ و روسیا، عەفرینی داگیر كرد، زیاتر لە 
توركیا سورەتی فەتحیان خوێندو دوعایان بۆ ئەو داگیركاریە كرد، ئایا 
كوردەكانی عەفرین كافر بوون!؟. چەند مەالو بانگخوازو زانا 

یەك قسەی خێریان بۆ عەفرین كردو ئەوانیش لە  نەخوێندەوارەكان
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مزگەوتەكان دژی ئەو زوڵم و داگیركاریەی توركیا بوونەوەو دوعایان 
مبەر ئەو زوڵم و دەستدرێژیە!؟. بۆ سەركەوتنی میللەتەكەیان كرد بەرا

بەراستی جێگای شەرمەزاریە كۆمەڵگای كوردیتان گەیاندە ئەو رۆژە، 
و پێغەمبەر لەئێوە بێبەریەو واز لە فریودانی ئاینی ئیسالم و نەتەوەو خوا

ئیسالم و خەڵكی سادەی كوردستان بێنن، كورد لەمێژە گوتویەتی سەد 
ووسەكەت دیارو روون و ساڵ بكەی بێگانە پەرستی دوایی چارەن

 ئاشكرایە. 
دڵنیا بن من الریم لەوە نیە فرمێسك بۆ فەلەستین دەڕێژن، 

فەلەستین بەڵكو فرمێسك بۆ هەموو لەبەرئەوەی منیش نەك بە تەنیا بۆ 
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 

ڵكی ترت پێ مرۆڤ بێت و كوردیش مرۆڤ نیە، چ درۆیەكی گەورەیە خە
جێگای داخە ئێوە خۆتان كۆمەڵگاكەی خۆت پێ مرۆڤ نەبێت!. نەتەوەو 

وەك رەخنەگرو چاكسازیخوازو فریشتە نیشان دەدەن، لەكاتێكدا زۆر 
لەو دەسەاڵتە گەندەڵترن، كە رەخنەیان لێدەگرن!. هیوادارم بگەڕینەوە 

ەن و كەمیك سەر راستەقینەی ئاینی ئیسالم و چیتر خەڵك فریو نەد
 رێزی هەست و سۆزی میللەتەكەی خۆتان بگرن.
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 نۆژهەاڵتی كوردستان لە بیر نەكرێپێویستە خەڵكی ر

19\5\2021 

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 

ایبەتیش ئەوانەی هاتوونەتە هەرێم و لێرە كار یارمەتیان بدەن، بە ت
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 

انە، كە دوای كۆڕەكە خەڵكی رۆژهەاڵتی حەرامیە، هەموومان لە یادم
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 

تەوەیی و مرۆڤایەتیە، داوا لەرێكخراوەكانی ئەركێكی نیشتمانی و نە
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 

اتی ئەوەیە بەكردەیی قۆڵی شەپۆڕ بۆ گەنجەكانیان بكەین، بەڵكو ك
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 

بۆ هەنگاوی راست  نێوان كوردان بەهێزتر دەكات و سەرەتایەك دەبێت
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 

 بن.خوا پێداوی وامان هەیە لە ئاستی بەر پرسیاریەتی خۆیاندا 
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 پەیوەستە جیۆپۆلەتیكیەكانی ئەفغانستان و كوردستان و

 رەنگدانەوەی لەسەر سیاسەتی ناوچەكە

(1) 

15\7\2021 

ئەفغانستان سەرەتا خاڵی ئەو نیوكەوانەیە، كەوا درێژ دەبێتەوە 
تا ئێراق و لەرێگای كوردستانەوە سنوورەكانی باشووری روسیا 

ئەفغاستانیان  2002ئەمریكا وناتۆ لەساڵی ئابڵووقە دەدات، كاتێك 
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 

ۆمەڵێك رژێمی الیەنگیری رۆژئاوا هاتنە سەدەی بیستەمدا، دوای ئەوەی ك
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.

اگیركردنی ئەفغانستان لەالیەن ئەمریكا وناتۆوە، روسیا دوای د
شیلگیرانەتر كەوتە كار بۆ كردنەوەی ئەو دەروازەیە، تەنانەت وەك 
سەرۆكی روسیا راشكاوانە رایگەیاند، بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەو 



 
 
 

87 

هەڕەشانە ئامادەیە چەكی ئەتۆمیش بەكاربێنێت، دوای ئەو هەنگاوە 
وا لەهەموو سنوورە جیۆپۆلەتیكیەكانی روسیا ملمالنێكانی روسیا و رۆژئا

قووڵترو چرتر بووەوە، هەر لەناوچەی باڵكانەوە تا دەگاتە ئەوروپای 
رۆژهەاڵت ودواتریش ئۆكرانیا، دوای ئۆكرانیاش ملمالنێیەكە لەسالی 

 پەڕیەوە سوریا.  2015

ئەم هەڵوێستە توندەی روسیا رادەیەكی بۆ هەژموونی ئەمریكا 
( بەشێوەیەكی كردەیی شەڕێكی تری سارد لەنێوان 2017دانا، لەساڵی )

ئەو دوو بەرەیەدا داگیرسایەوە، كە بووە هۆی پاشەكشەی سیستەمی 
تاكجەمسەری ئەمریكا، بەشێوەیەك لەئێستا هەنگاوی پاشەكشەی 
جیۆپۆلەتیكی ئەمریكا وناتۆ بەكردەیی دەستیپێكردووە، بۆ نمونە دوای 

ئەفغانستان ئەو واڵتەی دایەوە دەست نزیكەی بیست ساڵی لەداگیركردنی 
 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 

انیەوە )تاڵیبان( هەمان كێشە بە هەدەر بدات، دەخوازێت لەرێگای وەكیلەك
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!

كەوانە جیۆپۆلەتیكیەكەی نێوان لەسەر ئەو بنەمایە، ئەگەر كۆی 
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 
بۆ دۆخی ئێراق بكەین، یەكێك لە  هەنگاوی ئەفغانستانەوە خویندنەوە

ئەگەرەكان زیندووكردنەوەی داعش و هێنانە سەر دەسەالتی هێزیكی 
سووننەی توندڕە و دەبێت، بۆئەوەی بەرەوڕووی ئێرانی بكاتەوە. ئەم 
هەنگاوە لەگەڵ بەرژوەندیەكانی توركیاش یەكدەگرێتەوە، لەبەرئەوەی تا 

وسمانیە نوێیەكان ئێستاش رێكخراوی داعش وەك هێزی سەربازی ع
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 

نەوە تا دەگاتە ناوچەی زینی وەرتێ، كەناوچەی ناوبڕە لەنێوان سنوورەكا
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 

 ئەو گۆڕانكاریانەیە... شێوەكان دەرهاویشتەی

(2) 

23\7\2021 

 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 

ئەمەش لەالیەك فشار دەبێت بۆ سەر روسیا، لەالیەكی  ئەو ناوچەیە، كە
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 

ندیەكانی روسیاو چین گەیشتۆتە ئاستێك، كە پێشتر الڤرۆڤ( گوتی پەیوە
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 

ەیە ناوچەی رووبەڕووبوونەوەی تەوەرە كار دەكات، كە ئەو ناوچ
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 

ن بەرژەوەندیەكانی خۆیان ئەمریكا، ئەو دوو واڵتە بەشێوەیەك لەشێوەكا
 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 

كی ئەگەر بەكۆتاش نەهاتبێت لە قۆناغەكانی كۆتایی نزیك بۆتەوە. ئەمری
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 

ن درێژدەبیتەوە بۆ ئۆزبەگستان و توركمانستان ناوچەی وئەفغانستا
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، 

تە باشووری نیوكەوانەكە، ئەوە لە هەرچی لە دیوی خوارەوەیە، وا
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!.

ستا لە باشووری كوردستان دەگوزەرێت زەمینە ئەوەی ئێ
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 

اوخۆ، بەاڵم ئەمجارەیان دەستپێكردنەوەی گەڕێكی تر دەبێت لەشەڕیكی ن
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 

بچێتە ناو شەڕ دژی پارتی كرێكارانی  دیموكراتی كوردستان لەپاڵ توركیا
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 

و هەر شەڕێك دژی پارتی دەستداوە، بۆیە چوون یاخود نەچوونی بۆ نا
كرێكارانی كوردستان بەهیچ شێوەیەك لە دەستی ئەودا نەماوە، بەاڵم 
بۆئەوەی لەبەرپرسیاریەتی مێژوویی رابكات وبەتەنیا ئەو 
بەرپرسیاریەتیە هەڵنەگرێت، دەیەوێت وەكو نەوەدەكانی سەدەی بیستەم 

وریش یەكێتی نیشتمانی كوردستان وئەگەر بۆی كرا حزبەكانی تری باشو
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 

نگ دەكەوێتە چەقی ئاژاوەیەكی یەكالیكەرەوەی هەرێمی فراوانەوە، كە رە
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 

ژاوەوە، ئەو كاتە دەرفەت بۆ رێكخراوی داعش دەكەوێتە ئا
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 

رێت، بەاڵم كوردستان لەالیەن داعشەوە ئابڵووقە دەد
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 

ا لە سنوورەكانی سووریا، دەبێتە شانۆی رووداوەكان، رەنگ بێت توركی
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 

وەی حكومەتی هەرێمەوە پەالماری قەندیل بدات، هەوڵدان بۆ پاككردنە
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 

گؤرانكاریانەی لەسەر ئاستی هەرێمی وجیهانیدا روودەدات هەرگیز ئەو 
لەبەرژەوەندی كورد دا نیە، بۆیە دەبێت كورد تا بۆی دەكرێت هەوڵی 

 مانەوەی خۆی بدات.

 

 

 

 

 



 
 
 

93 

 

 سووتانی توركیا وسیاسەتی زەوی سووتاندن

2\8\2021 

سیاسەتی زەوی سووتاندن سیاسەتێكی كۆنە، بۆئەوەی دوژمن 
د لە زەوی وبەرووبوومەكانی زەوی وەربگرێت، نەتوانێت سوو

لەشەڕەكاندا بەكارهاتووە، زۆر جاران لە سوپاكان دوای شكستیان 
یاخود دوای كشانەوەیان، زەویەكانی دوای خۆیان ئاگر تێبەردەدا، 
عوسمانیەكان یەكێك بوون لەو نەتەوانەی بەشێوەیەكی بەرفراوان ئەو 

ە ناوخۆییەكانیش ئەو سیاسەتە سیاسەتەیان پیادەكرد، تەنانەت لەكێش
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 

ەویە كسشتوكاڵیەكانی ئەوەمان گوێ لێدەبێت، كە داعش ئاگری لە ز
ناوچە سنووریەكانی باشووری كوردستان بەرداوە، یاخود ئیسالمیە 
توندڕەوەكانی سوریا دارزەیتوونەكانی عەفرینیان بڕیوەتەوە وئاگریان 
لەكێڵگەكانی گەنم وجۆی كورد بەرداوە، هاوكات رۆژانەش میدیاكان 

ن هەواڵی بڕینەوەی دارستەكان وسووتماك كردنی خاكی كوردستا
 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 
بۆئەوەی وەك ئامڕازێكی حكومەتی توركیا خۆی ئەو ئاگرە كرابیتەوە، 

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 

ۆمەتبار بكەن، كە باڵوبكەنەوە دەیانەوێت پارتی كرێكارانی كوردستان ت
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 

ێت ومەترسیدارتر بوونی شەڕەكان لە ناوچەكە! هەروەك چۆن دەكر
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 

چەكی زۆر مەترسیداری خراوەتە بەردەست وبەئارەزووی  روسیاشەوە
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!.

ك بێت، سووتماك كردنی خاك وسروشت یەكێكە هەرچۆنێ
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) 

4\8\2021 

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 

مێژوو وەك گێڕانەوەیەكی چیرۆكەكانی رابردوو سەیر  بەمێژووش،
دەكرێت ولە هەندێك حالەتی دەگمەندا، تاك وتەرا، لەروانگەی فەلسەفەی 
مێژووی كالسیكیەوە، سەیری رووداوەكانی رابردوو دەكرێت 
وهەوڵدەدرێت جۆرە یاسایەك، یاخود شتێك لەشێوەی یاسای لێهەڵێنجن 

دا پراكتیزەی بكەن، واتە دەرس و ولەدووبارە بوونەوەی رووداوەكان
 عیبرەتی لیوەرگرن!

سەیركردنی مێژوو وەك رووداوەكانی رابردوو، كارەساتیك 
وتێنەگەیشتنێكی قووڵە، تەنانەت تا ئاستی نەزانین نەزانانەیە، لەبەرئەوەی 
كورتكردنەوەی مێژوو لە رابردوودا واتە سڕینەوەی دوو چركەی 

ووە، كە بەهەموو شێوەیەك لە سەرەكی تری زەمەن، ئێستا ورابرد
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 

وتوێژینەوەیە لە بەشیك وئێستا وداهاتوو، تەنیا لەپیناو راگرتنی زەمەن 
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، 

دەڵێن زەمەن، لەبەرئەوەی لە بۆتەی یەك یەكەدا تواوەتەوە، كە پێی 
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 

ستایەكە، بەڵكو دوارۆژیش بۆخۆی پەلكێشی بكات وبیكات بەبەشێك لە ئێ
 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 

، نەك نمونەیەك بەڵكو دەتوانین بڵێین یەك پارچە نمونەیەكە بۆ بكەین
ئەو بابەتە، یەكێكیتیەكان لە خەونی زیندووبوونەوەی یەكێتی رابردوو 
دەژین ودەست بەچڵە زەیتوونێكەوە دەگرن، بۆئەوەی  رابردووی ئەو 
حزبەی رابردوویان، وەك خۆیان دەڵێن یەكێتیەكەی جارانیان لەدەست 

ەكان گرەو لەسەر كوڕو ئامۆزاو برازاكان دەكەن بۆ ئەوەی نەچێت! پارتی
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 

ەیانگەڕێینەوە ناو گۆڕەكانیان! چونكە، مۆركی چركەی زۆر بەپەلە د
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 

اتەوە، نەك بۆئەوەی ئێستایان بۆ بگۆڕێت، بەڵكو نمونەیان بۆ زیندوو دەك
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 

 ەژین، لەبار وگونجاوە.كەالكە بۆگەن بووەكانی رابردوو د

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، 

ی دەكاتە دوینی+ئەمڕۆ دەكاتە سبەی، دەبێت بگۆڕدرێت بۆ دوێنی + سبە
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 

 مەتی ئێستایان پێبكرێتوخز
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(2) 

 ەیەكی تر بۆ چەمكی شۆڕشخوێندنەو

15\11\2021 

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 

ێن وبەشان باڵیان هەڵدەدرێت، بەداخەوە دەخوێنرێن، بەپیرۆز سەیردەكر
تاوانی گەورەو پر شەرمەزاری مرۆڤایەتین! لەپەنای هاندان وفریودانی 
خەڵك بەناوی شۆڕش وگۆڕانكاری، توێژێكی كەمی سەرمایەدار بەری 
رەنجی ملیۆنان مرۆڤیان هەڵلوشیوە، ئێمە هەموومان رۆژێك لەرۆژان 

، وەك ئەوەی لەكتێبەكان بەشان وباڵی شۆڕشی فەرەنسیمان هەلداوە
نووسراوە خویندوومانەتەوە وتییگەیشتووین، بە بێئەوەی هەست بكەین 
لەرێگای ئەو كتێبانەوە ئاڕاستە وبەكۆیلە كراوین! ئێمە شۆڕشی وەك ئەو 
دەقانەی لەكتێبەكان خوێندوومانەتەوە لەو شۆڕشە تێگەیشتووین، كەچی 

مە ئەندێشەییانەی لەبنەڕەتدا شۆڕشی فەرەنسی بەرامبەر بەو دروش
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 

 100خێزانێكی سەرمایەداری جولەكەی وەك )رۆچڵد( نزیكەی شەڕانەش 
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! 

ێمە هەمیشە بەشان وباڵی شۆڕشی ئۆكتۆبەرو لینین هەلدەدەین، ئ
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 

ای تەزاری لەجەنگی جیهانی بێتە دەرەوە وبەرەی ئەوەبوو، روسی
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 

ئەوەی باراتۆڤ پشتی بەناو  بەریتانیا تیبكشێنن! بەاڵم بەهۆی
شۆڕشگێرەكانی نەگرت ووەك الیەنگرێكی سەرسەختی تەزار مایەوە، 

 ئەو سوپایە هەڵوەشایەوە وئەو ئامانجە نەهاتە دی!.

ستالین بۆئەوەی والتەكەی لەواڵتیكی كشتوكاڵیەوە بگۆڕێتە 
ملیۆن مرۆڤی كردە قوربانی، ئەو  10واڵتێكی پیشەسازی، نزیكەی 

نزیكە لەژمارەی ئەو قوربانیانەی، كە  لە سەدەی هەژدەو ژمارەیە زۆر 
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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 

( بەكارهێنا بۆئەوەی لەرووی جیۆپۆلەتیكیەوە SOFT POWERنەرم)
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 

بوون، بەاڵم مەترسی خەلیفە بەهۆی هێزی عوسمانیەكان لە جەنگ دۆڕا
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 

ۆپەكانی بەریتانیا توانی دەسەاڵت رەزاشاش راستە ولەژێر پاراستنی ت
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 

اوچەیەش راستە، وەكو بەناو بۆ هەموو بەناو شۆڕشەكانی ئەو ن
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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ینەی قوربانیەكانیش گەنجی كوردیان لەپەنای ئازادی بەكوشتن دا، زۆر
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 

یە وایكردووە سەرباری ئەو پێشكەوتنە گەورانەی بكۆڵرێتەوە، ئەمە
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

8\8\2021 

شەڕێكی رانەگەیەنراوە، هەموو  شەڕی نوێ بەپلەی یەكەم
كایەكانی ژیان دەگرێتەوە، ئەو شەڕانە زۆر بەخێرایی سەرهەڵدەدەن 
وبەشێوەیەكی ستوونی گەشە دەكەن، هەمیشە مەترسی ئەوەیان 
لێدەكرێت لە چركەیەك لە چركەكان بەخێرایی باڵوببنەوە وجەنگێكی 

یدیاییە، جیهانی گەورە دایسێنن. شەڕی نوێ بە پلەی یەكەم شەڕێكی م
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 

ەمی سارددا سیخوڕەكان رۆڵی تیكدانی بەرەی ناوەخۆیان بینیبێت، یەك
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 

ە بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ دەخرێنە كار، لەشەڕی ساردی وئازادیەو
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 
 دروست كردووە!. هەڕەشەی بۆ سەر كۆمەڵگای كوردی

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 

انی كورد زیاتر خزمەت بە دوژمن دەكات وئازاری گەورەتر سەرسەختەك
بەكورد دەگەیەنێت. ئێستا دوژمنانی كورد گەیشتوونەتە قۆناغێك 
پێویستیان بەوە نەماوە، یاخود زۆر كەمبۆتەوە، سیخوڕ ئامادە بكەن 
وبینێرنە هەرێمی كوردستان، بەڵكو بەشێكی هەرە زۆری میدیاكان 

انیش ئەو ئەركە زۆر بەجوانی رادەپەڕێنن، وتەنانەت تۆڕە كۆمەاڵیەتیەك
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 

روحی پاكی مندااڵندا ناگونجێت. جێگای دەخەنە پاڵ، كە هەرگیز لەگەڵ 
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 
ەرسەختەكانی كورد لە هەندێك دۆخدا دەیانەوێت كێشەكان س

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 
ەن. بۆ نمونە واڵتێكی وەكو توركیا، كە بەهۆی واڵتەكانیان بەالڕێدا دەب

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 

لەو شێوەیەی ئێستا دابین بكات بۆ رووبەڕووبوونەوەی قەیرانێكی 
وگەلەكەی لەبەردەم چارەنووسێكی نادیاردا هێشتۆتەوە، بۆیە بەدوای 
دوژمنێكدا دەگەڕێت تۆمەتەكەی بخاتە پاڵ، دیارە باشترین وئاسانترین 
وئامادەترین دوژمنیش كوردە، بۆیە بەهەموو شێوەیەك هەوڵدەدات كورد 

بەتیش میدیای هێزە فاشیست تۆمەتبار بكات، میدیاكانی توركیا، بەتای
وتوندرەوەكان، بەگەرمی بۆ ئەو تۆمەتباركردنە كەوتوونەتە كار، كەچی 
میدیای كوردی لەجیاتی ئەوەی بەرەنگاری ئەو هەوڵە ترسناكە بێتەوە، 
بەشێكیان بەشانازیەوە ئەو پڕوپاگەندانەی توركیا باڵودەكەنەوە ووەك 

دەدەن، لەكاتیكدا ئەوكارە  خەباتێكی نیشتمانی نیشانی خەلكی كوردستانی
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 

رۆمانەكەی سارتەر )هەڵدێر( ئەوەی لە ئەفغانستان دەگوزەرێت، 
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! 

هشتنەكە، جگە لە هەردوو حالەتدا، دەسەاڵت وەرگرتن ودەسەاڵت جێ
، جگە !لەیاریەكی شەترەنج لەسەر تەختەیەكی فراوانی جوگرافیا زیاتر نیە

لە پڕۆسەی هێنان وبردنێك زیاتر نیە، لەنێوان ئەو هێنان وبردنەشدا، 
بەهەزاران خەڵكی واڵتپارێزو نیشتمان پەروەر دەكرێتە قوربانی، ئەوانەی 

اوەزمەندترین دێن ودەڕۆن، ئازاترین ودڵسۆزترین وزیرەكترین وئ
كەسانی واڵتەكەیان نین، وەك خۆیان نمایش دەكەن، بەڵكو ترسنۆكترین 
ونەزانترین وقێزەونترین بوونەوەری واڵتەكەیانن، ئەوانە ئەو مرۆڤە 
چرووكانەن، كە بازرگانی بەواڵتەكەیان دەكەن وهەركاتێك داوایان 

اڵتیانی لێبكرێت، دەهێنرێنە سەر دەسەاڵت وئەوەی تاوانە بەرامبەر هاو
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 

تا لە ئەفغانستان روودەدات. نمونەیەكی زیندووی ئەو شیكردنەوەیە، ئێس
سەرۆكی ئەفغانستان نەك قارەمان وشۆڕشگێڕو واڵت پارێز نەبوو، بگرە 

كترین چركەساتدا، یترسنۆكترین وبوودەڵەترین مرۆڤ بوو، لە تار
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دەستحەقی واڵت فرۆشیەكەی خۆی وەرگرت وخەڵكەكەی بۆ ئازار 
 ونەهامەتی بەجێهێشت
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 كۆتا یۆبیلەكانی پارتی... بەكورتی...!!

16\8\2021 

ساڵ بەسەر دامەزراندنی پارتی دیموكراتی  75بەبۆنەی تێپەڕێنی 
ساڵە زیان بەمەسەلەی كورد دەگەیەنێت  75كوردستان، ئەو پارتەی 

ولەشكستێكەوە بەرەو شكستێكی تری دەبات، دەیان وتار لەالیەن 
پارتیەكان وئەوانە رەخنە لەپارتی دەگرن نووسراوە، زۆربەی 

زبوونی ئەو حیزبە دەخولێتەوە، هەندێك وتارەكانیش لەچوارچێوەی بەهێ
لەو وتارانە جۆرێك لەدووڕوویی وهەلپەرستی وخۆڕەپێشكردنی پێوەیە، 
بەشێكی تر لە پەنای رۆشنبیری وسیاسەتزانی رەخنەگریەوە، كوێرانە 
بەناو كەوتوون خۆشیان سەر لەخۆیان دەرناكەن، یاخود نازە رەخنەیەك 

 رەی یەكەمدا یەكدەگرنەوە. لەپارتی دەگرن ولەئامانجدا لەگەڵ بە

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 

ێكە ولەدەستی بكەین، ئەگەر وا لێكبدەینەوە، كە هێز چەند ملیار دۆالر
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 

ناو كۆمەڵگا،  كایە سیاسی ورۆشنبیری و كۆمەالیەتی .... كایەكانی تری
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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!

ست نیشان توێژەری ئەمریكی)جۆزیف نای( سێ جۆرهێزی دە
( كە سوپاو چەك وئامڕازە Hard Powerكردووە، هێزی رەق )

 Softسەربازیەكان بەشێوەیەكی گشتی دەگرێتەوە، هێزی نەرم )
Power كە بیروڕا وئایدیۆلۆژیا وكایە هزریەكان دەگرێتەوە، دوای ،)

(، كە چۆنیە هەماهەنگیكردن Smart Powerجۆریش هێزی زیرەكە)
تر، واتە تێكەڵكردنی هێزی نەرم وهێزی رەق لەنێوان هەردوو هێزەكەی 

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 

نیشتمانی بیت وبەرگری  پێشمەرگەی هەیە، كە ئەو هێزە دەبێت هیزێكی
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 

ایە، نەیتوانیوە هیزێكی یەكگرتووی پێشمەرگەی نیشتمانی لەدەستد
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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یزب، یاباشتر بڵێین بەرژەوەندی بنەماڵە دەخریتە پێشەوە، بەرژەوەندی ح
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 

دوژمنان بەجێهێشتووە، رەنگ بێت هاتنی هیناوەو خەڵكی كوردستانی بۆ 
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 

گەندەڵی، وەك هێزە لەدەستی خودی بنەماڵەی بارزانیش دەرچووە و
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 

هێزەكانی پارتی و كوردی بەگشتی دەچێت، چۆن نەیتوانی لە
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 

نانەت لەناو خودی حیزبەكەش، بۆ نمونە ئەگەر دەكەوێتەوە، تە
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 
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ە لەدوای راپەڕینیش، لەكاتی هێنانی )بارزانی باوك( ی سڕ كرد، تەنان
ئاب(كارگێڕی مەكتەب سیاسی ئەو حزبە، كە ئەو 13هێزەكانی بەعس، )

كاتە سەرۆكی پەرلەمانیش بوو بەیاننامەی دژی ئەو هەنگاوەی حزبەكەی 
 خۆی نووسی وناڕەزایەتی دەربڕی!. 

بەاڵم ئێستا ئاقڵترین مەكتەب سیاسیان دەڵێت، ئەگەر كۆنگرەش 
بۆ ئێمە گرنگ نیە، لەبەرئەوەی مەركەزیەتێكی بەهێزمان نەبەسترێت 

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 

ەوە وئاشكرا دەبێت، سەرباری ئەوەی بەهەموو كور ونەوەكان دەتەقێت
شێوەیەك هەوڵی شاردنەوەی دەدەن! لەسەر ئاستی ئەندامان 
والیەنگرانیدا ئەو حزبە لە خراپترین قۆناغەكانی خۆیدا دەژیت، ئەو 
كادیرانەی، كە خاوەنی بیروباوەڕێكی نیشتمان پەروەری بوون وپێیان 

مەتی نیشتمانەكەیان بكەن، وابوو دەتوانن لەچوارچێوەی ئەو حیزبە خز
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 

ر بۆی باسكردم، وهاوكاری بەڕێزم دكتۆر محەمەد گەزنەیی یادی بەخێ
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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شك ومار پێكهاتووە ولەنێو ئێستا پارتی لەكۆمەڵێك دووپ 
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 

ن بەپێوە شەڕیان دەكردو وخەڵكیان دەترساند، بۆ رۆژی دواتر وەك دەڵێ
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 

كەن، كە كەسێك زیاتر هەست بەو نادادپەرووەری ولەخۆبایی بوونە دە
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 

ەكانی خۆشیان هەندێك جار راشكاوانە ئاماژەی بۆ كادیرە پێشكەوتوو
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 

 ی خەڵك لە چ ئاستێكدایە!دەبنەوە، ئەو كاتە دەزانن رادەی تووڕەی

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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تۆتە ژێر دەستی توركیا وتەنانەت قەاڵ سەربازیەكانی توركیا لەسەر كەو
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، 

لە پەیوەندیەكانیان لەگەڵ حیزبەكانی تری كوردستان،  ئەمە جگە لەوەی
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، 

اقیەكانی كردووەتە دوژمنی ئەو  حیزبە، لەكاتێكدا زۆرینەی ئێر
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 

تانی دەوروبەر پەیوەندیەكی نابەرابەرە دەكرێت، پەیوەندیەكانی لەگەڵ واڵ
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 

 ی تەمەنیدا دەژیت!بەگوێرەی تەمەنیش بێت لە یۆبیلەكانی كۆتای

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 

 ی الیەنگرانی خۆی بۆ خۆی رابكێشەوە!.بیت سۆز
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 !بێدەنگی وملكەچ كردن، تاوانەكانی توركیا ناوەستێنێت
24\8\2021 
ئەمڕۆ وەك وەزارەتی بەرگری توركیا خۆی رایگەیاند، زیاتر لە 

كرێكارانی  بیست فڕۆكەی ئەو واڵتە بۆردومانی كۆمەڵێك پێگەی پارتی
لەنێو ئەو فڕۆكانە، فڕۆكەی  كوردستانیان كردووە لە هەرێمی كوردستان،

هەبووە، ئەو هێرشە یەكێكە لەگەورەترین  16بێ فڕۆكەوان وڤانتۆم 
هێرشە ئاسمانیە راگەیەنراوەكان، كە پڕ بەپێستی وشە، لەالیەك هەرێمی 
كوردستانی كردۆتە گۆڕەپانی شەڕێكی گەورە، لەالیەكی تر، بێباكانە 

ت! ئەوەی جێگای هەموو رێساو یاسا نێودەوڵەتیەكان پێشێل دەكا
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 

انی بكرێتە تر هەبێت بەو شێوەیە واڵتەكەی سوتماك بكرێت وخەڵكی بێتاو
 !.ئامانج وا بێدەنگ بێت

رووداوەكان ئەوە دەسەلمینن توركیا لەهەرێم جیاوازی لەنێوان  
پەكەكە وخەلكی مەدەنی كوردستان ناكات، گرنگ الی ئەو كورد بكوژرێت 

ێمان لێدەبێت، وماڵی كوردان وێران بكرێت، رۆژانە لەهەواڵەكان گو
چەندین خەڵكی بێتاوان بەهۆی تۆپباران وبۆردومانەكانی توركیا 
كوژراون، حكومەتی هەرێم ومیدیای گاڵتەئامێزی ئازادو حیزبە بەناو 
گەورەو بەناوەڕۆك بچووكەكانی هەرێم كەس دەنگی لێوە نایەت، ئەوەی 

زۆر  كارەساتەكە گەورەتر دەكات، لە بێدەنگیەكە پڕ شەرمەزارتر ئەوەیە
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 

ایە بوێری ئەوەی نەبێت بەیەك وشەش ئەو تاوانكاریە حكومەتێك لەچید
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 

شێوەیە قبووڵ بكات ولەهەڵبژاردنەكان دەنگی بۆ بۆ میللەتێك حزبی لەو 
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 

ان كردو ژن ومنداڵی كوردانیان نەخۆشخانەیەكیان لەشەنگال بۆردوم
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 

هێزی میدیایی كڕابێت بەهاكانی كورد بێت، دەكرێت واڵتێك بەو شێوەیە 
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 

ۆكەكانی توركیا ناگەنە ئەو شوێنانە، ئەگەر ناتۆ وئەمریكا گڵۆپی فڕ
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 

ی وگەلی ونیشتمانیە، چاو گرتن وبێدەنگ بوون هەرێمی كوردستان حزب
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 
ن، هەرگیز هەرێم رزگار ناكات، بەڵكو پەرتەوازەو ریسواتری وملكەچكرد

 .!دەكات
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 ماكرۆن دەستی توركیا لەناوچەكە دەبڕێتەوە؟

30\8\2021 

لەكاتێكدا لوتكەی دەوڵەتانی هەرێمی لە ناوچەكە لەبەغدا بەسترا، 
سەرۆكی فەرەنسا، كەسەرۆكی دەوڵەتێكی ئەورورپیە ودوورو نزیك 

لە هەرێمەكە، لەو لوتكەیەدا بەشداربوو! ئەو بەشداریكردنە بەشێك نیە 
سەرەتای قۆناغێكی نوێیە لەگۆڕانی هاوسەنگی هێز لەناوچەكە، هاوكات 
سەرنجڕاكێشترین خاڵ بوو لەكۆنگرەكە، هەموو ریسەكەی كردەوە 
خووری و بنەمای ئەو مەنزومەیە هەرێمیەی هەڵوەشاندەوە، كە لەدوای 

لەبەرئەوەی   كی ئاشكرا كاری لەسەر دەكرێت.( بەشێوەیە2007ساڵی )
بەگوێرەی ناونیشانی كۆنگرەكە بوایە، بەهیچ شێوەیەك فەرەنسا 

 نەدەبوایە بەشداری ئەو كۆنگرەیە بكات، بەاڵم بۆچی بەشداری كرد؟

بەر لەهەموو شتیك ئامانجی بنەڕەتی ئەو كۆنگرەیە خۆ 
ەمریكا، واتە ئامادەكردن بوو بۆ قۆناغی دوا كشانەوەی هێزەكانی ئ

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 

ئێراق، واتە دوو پارچەی كوردستان. توركیا، كە ماوەیەكە  واڵتی سوریاو
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 

ئەستۆی توركیا، دووەمین گەورە واڵتی ناتۆ، بەاڵم ناوچەیە دەخاتە 
بەشداریكردنی سەرۆكی فەرەنسا، ئەو خەونەی توركیای لەگۆڕنا وبووە 
هۆكاری سەرەكی ئەوەی سەرۆكی توركیا )رەجەب تەیب ئەردۆگان( 
راستەوخۆ بەشداری ئەو كۆنگرەیە نەكات، لەكاتێكدا كۆنگرەكە 

واڵتەكان بەشداری بكەن! دوای  كۆنگرەیەكی لوتكە بوو دەبوایە سەرۆكی
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 

ی مووسڵی كردەوەو لەوتارەكەیدا زۆر ناڕاستەوخۆ داوای ویالیەت
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 

ی كردووە، بەاڵم سنووریانەی لە باكووری هەرێمی كوردستان داگیر
وەك ئاماژەی پێكرا هاتنی سەرۆكی فەرەنسا هەموو پالنەكانی توركیای 
هەڵوەشاندەوە وبەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ هیوایەكی بەئێران بەخشی! 
لەبەرئەوەی رۆیشتنی ئەمریكا وهاتنی فەرەنسا بۆ ناوچەكە لەالیەك 

ا هیچ مەترسیەكانی سەر ئێران كەم دەكاتەوە، لەالیەكی تریش فەرەنس
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 

و سوریاش بۆ بەریتانیەكان دیاریكرابوو، بەاڵم دوای مووسڵ بۆ فەرەنسا
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 

ی دیفاكتۆی لەو ناوچەیە سەپاند، مووسڵی داگیر كردو حالەتێك
لەبەرئەوەی بەریتانیاش لەو قۆناغەدا گەورە زلهێزی جیهانی بوو، 
فەرەنسا نەیتوانی رووبەڕووی بێتەوە، بۆیە كاتێك سەرۆكی بەریتانیا 
لوید جۆرج، كلیمانسۆی سەرۆكی فەرەنسای  دەگەیاندە كونسوڵخانەی 

رۆكی بەریتانیا كرد، چی واڵتەكەی لە لەندەن، كلیمانسۆ پرسیاری لە سە
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 

خوێندنەوەیەكی دروست بەو داوایە رازی بوو، بەاڵم ئەو خوێندنەوەیە 
نیە، سەرۆكی فەرەنسا زانیاریەكی تەواوی دەربارەی ویالیەتی مووسڵ 
هەبوو، سیخوڕە فەڕەنسیەكان لە حەفتاكانی سەدەی نۆزدەهەمەوە 
زانیاریان لەسەر ئەو ناوچەیە كۆدەكردەوە، بۆیە هۆكاری سەرەكی ئەو 

ە بوو، كە رازی بوونە خیرایەی سەرۆكی فەرەنسا، ئەو حالەتە دیفاكتۆی
سوپای بەریتانیا سەپاندبووی و لەرووی هێزی سەربازیەوە فەرەنسا 

 ئەو توانایەی نەبوو بیگۆڕێت!.
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ساڵ، بەو شێوەیە مایەوە، سەرەتا  100ئەو دۆخە نزیكەی  
بەریتانیەكان ودواتریش تەسلیمی ئەمریكیەكان كرد، بەاڵم بەشێوەیەكی 

چەیە ناوچەیەكی یاسایی و بەبنەما لەسەر سایكس پیكۆ ئەو ناو
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 

ی سەرۆكی فەرەنسا، كە خۆی بەخاوەنی راستەقینەی ویالیەتی ماكرۆن
مووسڵ دەزانێت، هەموو ئەگەرەكانی هەڵوەشاندنەوە! سەردانی سەرۆكی 
فەرەنسا بۆ هەندێك ناوچەی دیاریكراوی ویالیەتی مووسڵ، پەیامێكی 
راشكاوانە وراستەوخۆ بوو بۆ توركیا، سەردانی مووسڵ وهەولێر 

نیكردنی ئەو ناوچانە بوو، كە توركیا مرخی ودواتریش شەنگال، سەردا
خۆی لێخۆش كردووە، بۆیە كاتێك توركیا رێگای نەدا سەردانی شەنگال 

گەڕایەوە هەولێر  Bبكات، وەك پەرچەكردارێك، یاخود وەكو پالنی 
ولەگەڵ هەرسێ سەرۆكایەتیەكەی هەرێم وتەنانەت لەگەڵ سەرۆكی 

ئەمەش لەئایندەدا رەنگ  بێت  پارتیش كۆبوونەوەیی تایبەتی ئەنجامدا، كە
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 
ی ناوەڕاست، ماكرۆن گەراندنەوەی رۆلی فەرەنسایە بۆ رۆژهەاڵت

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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 از لەهەڵبژاردن بێنن!و

16\9\2021 

، كاتێك پەیماننامەی سیڤەرئیمزا كرا، دەزگا 1920لەساڵی 
هەواڵگری ومیدیاكانی رۆژئاوا بەهەموو شێوەیەك هەوڵیاندەدا كورد 
لەهەموو خەباتێك سارد بكەنەوە، هەركاتێكیش لێرەو لەوێ هەوڵێك لە 

باڵودەكردەوە،  ئارادابوایە شكستیان پێدەهێنا، پڕوپاگەندەی ئەوەیان
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 

ن دایساند، بۆ ئەوەی كورد قڕ بكات، لەدوای ئەو مێژووەوە كەمالیستەكا
تاوەكو ئێستا، واتە بەدرێژایی ماوەی نزیكەی سەد ساڵ لەهەموو 

 سیاید ورەشەكوژی كورد بەردەوامە.پارچەكانی كوردستان جینۆ

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 

سنوورەكاندا كۆكردووەتەوە وئامادەیی تەواوی  وهێزەكانی لەسەر
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 

قەی لەژێرەوە لەگەڵ توركیا وئێران ئێراق خەریك كردووە، ئەو ئێرا
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 

بۆتە ملمالنێی نێوان قاچاخچی  یەكێتی چۆنە، لەملمالنێی حزبێكی سیاسی
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 

اتر وزیاتر داگیر لێوە بێت، كە رۆژ بەرۆژ ناوچەكانی ژێردەستی ئەو زی
 دەكات!.

هەڵبژاردن لەدۆخێكی ئاوادا چ بەهایەكی هەیە، كە مەبەست تەنیا 
خاوكردنەوە ودوورخستنەوەی نیگاكانی كوردە لەسەر مەسەلە بنەڕەتی 
ومافەرەواكانی! پێویستە رۆشنبیران وشۆرشگێڕانی كورد چیتر بەو 

كانیان بەو سیناریۆیە قێزەوانە فریو نەخۆن ولەجیانی ئەوەی پێنووسە
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....!

17\9\2021 

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 

ریسوا بكەن، بەرهەمی سی ساڵی رابردوویان، تاكی كورد بەوشێوەیە 
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 

ردومانكردنی درۆنەكانی توركیا بۆ تیرۆر دەكەن، هەواڵەكان پڕن لە 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 

م لەویش شەریكە بەشی هەیە، بكرێت، كە لەپێناو بڕێك پارە، كە دڵنیا
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!.

بەاڵم  راستە مێژووی كورد پڕیەتی لە جاشایەتی وخۆفرۆشی،
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 

تێك بەرێت، تەنیا بۆئەوەی لەدەستی ئەوان رزگاریان بێت، بۆ هەموو ش
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 

لەمەودوا دەبێت مێژوونووسانی كورد  ویەكتریان لەهەمێز كردەوە!
مێژووی كورد وسەركردە جاش وخۆفرۆشەكان لەیەكتر جیابكەنەوە 
وبەجیا لەسەری بنووسن، لەبەرئەوەی سیخوڕ ونیشتمان فرۆشەكان 
واڵتیان نیە، ئەوان بەشێك نین لەمێژووی ئەو نەتەوەیە، هەركاتێك ئەوانە 

زۆری كێشەكانی كورد لەمێژووی نەتەوەكەمان تووڕهەڵدران، بەشێكی 
 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 
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كاتیكدا پێشمەرگەكان بە سكێك تێر ودەیان سك برسی شاخەكانیشدا، لە
 دەژیان، ئەوان ژیانێكی شاهانەیان دەبردە سەر!

كام سەركردەی باشوور هەبووە، نەك خۆی بەڵكو كەسێكی  
نزیكیشی لەشەڕێكی رووبەڕووبوونەوەی دوژمندا گیانی بەخت كردبێت؟  

ی هەژاری بۆچی هەزاران خانەوادەی كورد لەباشوور وێران بوو، منداڵ
كورد لەشارەكان، لەچیاكان، لەگوند وپێدەشتەكاندا، بەناوی كوردایەتیەوە 
راوەدوونران وتیرۆر كران، كەچی ماڵی سەركردەكان  تادێت بەرزتر 
وئاوەدانتر دەبیتەوە! ئەوە چی دەگەیەنێت فڕۆكەكانی توركیا، تۆپەكانی 

ارەكانیشت ئێران،  واڵتەكەت بۆردومان دەكەن ونەك مرۆڤەكان بەڵكو د
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 

ڕێین، شەرمەزاری بۆ رەفتاری كەسانێك شیاو نیە، كە هەموو بگە
 تەمەنیان بۆ فرۆشتن وبێبەهاكردنی گەل وواڵتەكەیان تەرخانكردووە!.
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 سەیرترین بەیەكەوە ژیان لەهەرێمی كوردستان!

24\9\2021 

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 

یاسیەكانی حیزبەكان لێرە ولەوێ هەڵبژاردنەوە زۆر جاران منداڵە س
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 

اران، بەتایبەتیش داڵدەدانی ئەو تاوانەكان، چونكە داڵدانی تاوانب
تاوانبارانەی، كە بە تاوانی جینۆسایدكردنی گەالن تۆمەتبار كراون، كە 
بەتاوانی دژی مرۆڤایەتیش دەناسرێت، خوی لەخۆیدا تاوانێكی گەورەیە 
وبەهیچ شێوەیەك لەشێوەكان ناكەوێتە چوارچێوەی لێبووردەیی 

د ئەو هێزانە داڵدەی ئەو وبەیەكەوە ژیانەوە! بۆیە ئەو كەسانەی، یاخو
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 

و شێوەیە داڵدەدەن، تاوانە، چونكە تەنیا ئەو هێزو كەسانە تاوانباری لە
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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 

انەوە نیە، بەڵكو لەالیەك پەیوەندی بە بەشداریكردن لەتاوان ئاشتی
ودیزەبەدەرخۆنەكردنی بەڵگەی تاوانەكانەوە هەیە، لەالیەكی تر جۆرێكە 
لەهەڕاجكردنی خاكی كوردستان وبازرگانیەكی قێزەونە بە خاكی 
نیشتمان، ئەوانەی هاتوونەتە كوردستان بەشێكی زۆریان ئەو 

دەمی بەعسدا بەشێوەیەكی ناشەرعی سەرمایەدارانەن، كە لەسەر
سەرمایەیان پەیداكردووە وئێستا بەو پارەیە وخانوو وشوێنە بازرگانیە 
گرنگەكان وئەپارتمانە گەورەكان شارەكانی هەریم دەكڕن، كە لەالیەن 
بەرپرسە بازرگانەكانی كوردەوە، كە بەشێكی زۆریان لەپشت ئەو 

وترێت بەیەكەوە ژیان پڕۆژانەوەن دەفرۆشرێت، واتە ئەوەی پێی دەگ
لەهەرێمی كوردستان، جۆرە رێككەوتنێكە لەنێوان سەرمایەدارە وردبین 
وسیاسیەكانی عەرەب، كەوەكو سەرمایەدارەكانی جولەكە، كە حكومەتی 
ئیسرائیلیان لەپشتە رەفتار دەكەن، لەگەڵ سەرمایەدارێكی نەخوێندەواری 

هیچی تر نابینێت، كورد، كە جگە لە هەرزانفرۆشكردنی واڵتەكەی چاوی 
بۆیە واخەریكە لەرێگای ئەو بەیەكەوە ژیانە سەیرەوە، وردە وردە 
دیمۆگرافیای كوردستان دەگۆڕێت وئەوەی دەوڵەتە داگیركەرەكان 
بەدەیان ساڵ بۆیان نەكرا، ئەو بازرگانە چاوچنۆكانەی كورد بەماوەیەكی 

هەیە،  زۆر كەم وبەبێئەوەی كەسیش پێیان بڵێت لەپشت چاوتان دوو برۆ
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 
ەیەكەوە ژیانە لەمێژوودا، ئەگەر نەڵێم وێنەی نەبووە، ئەوا بەدڵنیاییەوە ب

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 

نن وهەناسەی ئازادی لێ قەدەغە دەكەن، داڵدەی ئەو تاوانبارانە دەئاخ
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 

ەن دادگاكانەوە داوا كراون ، نازانم ئەوە دەكەوێتە كوێی نەكردوە و لەالی
 بەیەكەوە ژیانەوە، ئەگەر وەك عەرەب دەڵێن ئینەك لە بابەتەكە نەبێت!
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 بونیاتنانی هێزی سێیەم یاخود هێزی یەكەم!

26\9\2021 

زیاتر لە چل ساڵە لەباشووری كوردستان گفتوگۆ لەسەر 
ۆئەوەی باالدەستی یەكێتی وپارتی دروستكردنی هێزی سێیەم دەكرێت، ب

الواز بكرێت! ئەو گقتوگۆیە لەبنەڕەتدا گفتوگۆیەكە لەسەر هیچ 
وناتێگەیشتن لەدۆخەكە بونیاتنراوە، لەبەرئەوەی هەرێمی كوردستان 
پیویستی بەدامەزراندنی هێزی سێیەم نیە، بەڵكو پێویستی بەدامەرزاندنی 

هاوسەنگیە راماڵیت، كە هێزی یەكەم هەیە، تاوەكو ئەو بنەما هزری و
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.

اسەتی نیودەوڵەتیدا بەپلەی یەكەم بیرۆكەی هێزی سێیەم لە سی
لەپیناو تێكشكاندنی هاوسەنگی هێز وكەمكردنەوە، یاخود كۆتكردنی 
هیزی الیەنەك لەالیەنەكان پیادە دەكرێت، بۆنمونە لەكۆتایی سەدەی 
نۆزدە وسەرەتای سەدەی بیستەم قاجاری وعوسمانیەكان لە توركیا 

رۆڵی بەریتانیا وروسیا وئێران لە ئەڵمانەكان نزیك بوونەوە بۆئەوەی لە
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 
ستە باالدەستەكان بپارێزێت، بەاڵم ئەو هاوسەنگیانە لەكاتیكدا پێوی

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 

ەندی ئەو هێزانە ودژی بەرژەوەندیە سەرەكیەكانی خەڵكی بەرژەو
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 

ۆیان بەرادەیەك رێككەوتوون، كە هیچ جیاوازیەكی سەرەكیەكانی خ
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 

! بۆیە دۆخی هەرێم پێویستی بەدامەزراندنی هیچیش بونیات بنرێت هیچە
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 

دیمەنی سیاسی لەهەرێمی دروست بێت، ئەوە دەبێتە هێزی یەكەم وكۆی 
 .كوردستان وبگرە لەهەموو كوردستانی گەورە تێكدەشكێنێت!
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 ئەوەی دەیڵێن وئەوەی دەیبینین!!!

 زۆر بەكورتی.....

5\10\2021 

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 

من گوێم لێبووە موزایەدە وقسەی بێ بنەما نەبێت،  نەگوتووە، هێندەی
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 

دەبێت كەسانێك تەنیا لەسەر سەروەری یاسا هەبێت، بۆ نمونە چۆن 
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 

 دەبەخشرێنەوە!.  وحزبایەتی وپیاوپیاوانێ حوكم دەكرێت وپۆستەكان

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 

سەیر تر باسی كەركووك ومەسەلەی تەعریب دەكەن، بكات! لەهەموی 
لەكاتێكدا لەدامەرزاندنی ئێراقەوە تاوەكو ئێستا، بەرژێمی بەعسی 
شۆڤینیزمیشەوە، كە ئەنفال وجینۆسایدی كوردستانی كرد، هێندەی ئەو 
دوو حیزبە هەرێمی كورستانی تەعریب نەكردووە، ئێستا لەجیاتی ئەوەی 

كووك بكەن، واباشترە قسە لەسەر قسە لەسەر تەعریب كردنی كەر
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 

دەن! لەهەموو وهەموو ئەو كەسانەی ئامادەبووینە دوو قڕووش ب
مێژووی مرۆڤایەتی كێ وەكو ئەو دوو بەناو حیزبە خاكی واڵتەكەی 

 كردووە ولەدەست دوژمنانی كردووە!هەڕاج

ئەوەی جێگای سەرسامیە، باس لە سەروەری وپاراستنی خاكی 
كوردستان دەكەن، كەچی زیاتر لە سی ساڵە دەستی توركیا وئێران 

ەوەی لەرقی یەكتر واڵتەكەیان وئێراق دەگرن وچاوساغیان بۆ دەكەن، بۆئ
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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بۆ هەموو شوێنێكی پاسەوانی لەهێزەكانی توركیا دەكات ودەستی 
كوردستان رادەكێشێت، كێن ئەوانەی سیخوڕی بۆ ئەو دەوڵەتانە دەكەن 
وهەموو رۆژێك لەدەڤەری سەوز وزەرددا گوێمان لێدەبێت، گەریالیەكی 
باكوور، پێشمەرگەیەكی دیموكرات تیرۆر دەكرێت!  ئەوانەی سیخوڕی 

یان كردە بۆ داگیركەران دەكەن، كێن؟! كێن ئەوانەی سیخوڕی ووالتفرۆش
كەلتووری بەشێكی زۆری ئەو كۆمەڵگایە؟ ئەوە چ شەرمەزاریەكە، وەك 

ت نەهیچ ببینێت ونەهیچ ئەوەی خەلكی كوردستان كەڕ واڵڵ وكوێر بێ
 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 

سەكەی گۆبلزیش هەر بۆماوەیەك دەخوات، باوەڕت پیدەكەن، بەاڵم ق
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 

ت ناویكی نوێی بۆ تووشی جۆرە نەخۆشیەك بووینە، كە دەبێت هەوڵبدرێ
بدۆزرێتەوە!، چونكە لەو باوەرەدا نیم هیچ شتێك لەو واڵتە مابێت 
ووێرانیان نەكردبێت ودەستیان بەسەر دانەگرتبێت!؟ زانكۆكان، دادگاكان، 
نەخۆشخانەكان، سیتیەكات، باڵەخانەكان، بیرە نەوتەكان، پااڵوگە 
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ەكانی نەوتەكات، زەویە كشتوكاڵیەكان، نەمامگە گەورەكانی شار
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 

ان بوێری ئەوەت هەبێت بەم زمانە قسە بكەیت، كە ئەمڕۆی كوردست
دڵنیام خۆیان بەرلەهەموو كەسێك بەخۆیان باوەڕناكەن، لەهەمووش 
سەیرتر بە متمانە بەخۆبوونێكەوە یەك بەدەنگیان هاوار دەكەن 
ودەیانەوێت یاری بەهەست وسۆزی خەڵك بكەین، بەاڵم كێشەی 

ەكە نابینن، كە خەڵكی سەرەكی ئەوانە لەوەدایە، دیوەكەی تری هاوكێش
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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 لەنێوان سووتاندنی دەنگ وبایكۆت كردندا...هەڵبژاردن 

6\10\2021 
یەكێك لەبنەما سەرەتایی وسەرەكیەكانی هەر هەڵبژاردنێك 
بوونی متمانەیە بەو هێزو الیەنانەی ركابەری دەكەن وئەو 
دامودەزگایانەی هەڵبژاردنەكە بەڕێوە دەبەن، ئەگەر ئەو متمانەیە لەئارادا 

دییموكراسی وبەكارهینانی مافیكی نەبێت هەڵبژاردن لەپڕۆسەیەكی 
مەدەنی، دەبێتە گاڵتەجاری وفریودانی خەڵك، لەبەرئەوەی نەك ئەو 
گۆڕانكاریانە ناهێنێتە دی، كە خەلك دەیانەوێت لەرێگای دەنگدانەوە 
بەدەستی بێنن، بەڵكو دۆخە چەقبەستووەكە درێژ دەكاتەوە ودەرفەتێكی 

خسێنێت، كە بەدەستی ئەم تر بۆ گەندەڵكاران وئەو هێز وكەسانە دەڕە
 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 

اڵیەتی ورۆشنبیریەی لەناوەخۆی ئەو والتە وژینگەسیاسیە وكۆمە
هەرێمیەكەیدا هەبوو، تا ئێستا هیچ هەڵبژاردنێكی پاك لەو واڵتەدا نەكراوە، 
لەزۆربەی هەڵبژاردنەكاندا دەنگی ناڕازی بەرزربۆتەوە وهێزەكان 
یەكتریان بەساختەكردن وگۆڕینی دەنگەكان تۆمەتبار كردووە، بەاڵم 

ژەوەندیەكانی خۆیان رێكخستووە ولەسەر دابەش كردنی لەكۆتایدا بەر
كورسیەكانی پەرلەمان رێككەوتوون! بەمەش ئەو هەلبژاردن ودەنگدانەی 
خەلكیان لە كرۆكەوە پووچەڵ كردۆتەوە وهیچ بەهایەكیان بۆ 
نەهێشتۆتەوە، سەدان ملیۆن دۆالریان لە موڵكی گشتی بەهەدەرداوە 

قێزەونی فریودانی خەلك وهەڵبژاردنەكە جگە لە پڕۆسەیەكی 
 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 

ۆڕانكاری لە دۆخی واڵت ئەنجام بدەن، لەبەر بێهیوابوون لەهەموو گ
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 

 ژاردنەكە بكات ونەچێتە دەنگدانەوە؟!لەبنەڕەتدا بایكۆتی هەڵب
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 

ەیەكی تر داوای نەبوون، دەنگەكانی خۆیان بسووتینن! بەاڵم ئاڕاست
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 

ەڵك ورۆشنبیر ودڵسۆز نیشان دەدەن بە لێبوردەییەوە داوا پەیام بۆ خ
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 

ۆسەیەكی سیاسی، كەلە بنەڕەتدا لەسەر ساختە وساختەكاری پڕ
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 

یە لە پرۆسەیەك، كە باوەڕیان پێی نەبووە، ئەگەر وشەرعیەت سەندنەوە
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 

گەری ئۆپۆزسیۆن هەبێت وداوای دووبارە ئەگەر الیەنێكی بەهێزو كاری
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 

بكاتە رۆژێكی  مامەلەی لەگەلدا بكرێت، دەتوانێت رۆژی دەنگدات
بایكۆتكردنی مێژوویی ومانگرتنێكی سەرتاسەری، بەمەش پەیامێكی 
راشكاوانە دەنێرێت وراستەقینەی ئەو دۆخە رووندەكاتەوە، كەوا 

 ردستان و ئێراقی پیادا رەتدەبێت!كو
لێرەدا پرسیارێك دێتە ئارا، ئایا رێژەی بەشداریكردنی خەڵك 

دەنگدان دەبێت؟ بێگومان  لەدەنگدان كاریگەری لەسەر ئەنجامەكانی
نەخێر، لەبەرئەوەی لە بنەڕەتدا هەڵبژاردن بۆ فریودانی خەڵك ونیشاندانی 

( بەگوێرەی 2018ئەو دیوەی كۆمەڵگایە، كە نیەتی! لەهەڵبژاردنی ساڵی )
% 22-20هەندێك سەرچاوە رێژەی بەشداریكردن لەكۆی ئێراق گەیشتە 

ی بەسرە بۆ نمونە، كە % تێنەپەڕی، وەك شار6-5لەهەندێك شاردا لە 
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 

(ە! 1+50دا )% كۆمەڵگا بكات، لەكاتێكدا زۆرینەی سادە لە هەڵبژاردن80
لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستانیش رێژەكە زۆر لەو رێژەیەی ئێراق 
باشتر نەبوو، وەك باس دەكرێت لەشارێكی وەكو هەولێر سەرەڕای ئەو 
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% ی خەڵك بەشداری هەڵبژاردنیان كرد! 11هەموو ساختە كاریەی كرا، 
لەگەڵ لەو جۆرە هەڵبژاردنانەدا پێشینە زلهێزەكان وهێزە هەرێمیەكان 

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 

وونیەوە بەهایەك بۆ تاكەكانی كۆمەلگاكانی دەهێڵێتەوە وهیچ لەرووی دەر
بەهایەكیش ناداتە هەڵبژاردنەكە وپەیامێكە، كە ئەو جۆرە هەڵبژاردنە 

 ناتوانێت هیچ لەدۆخە گەنیو وچەق بەستووەكە بگۆڕێت!.
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 كاتێك هەڵبژاردن چرووك دەبێت!

 تۆمار كردووە!بایكۆت كردن لەهەولێر تا ئێستا ژمارەی پێوانەیی  

10\10\2021 

هەرچەندە لەهەڵبژاردتی رابردوودا رێژەی بەشداربوون ئیجگار 
% تێنەپەڕاند، بەاڵم واپێدەچێت لە 6-5كەم بوو لەهەندێك شاردا لە 

هەڵبژاردنی ئەمڕۆدا رێژەكە هێشتا كەمتر بووبێتەوە، لەئێستادا، كە 
زانیاریانەی  نزیكەی نیوەی كاتی دەنگدان بەسەر چووە، بەگوێرەی ئەو

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 

ەمیان دەنگدانم كرد، زۆربەی چۆل بوون بەشێكیان چەند كەسێكی ك
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 

ی گەیشتۆتە ئەو بڕوایەی، كە بەهۆی ساختەكاریەوە، لەگۆڕانكاری لەرێگا
سندووقەكانی دەنگدانەوە بێهیوا بووە، بۆیە دەبێت دوای ئەو هەڵبژاردنە 

 چاوەڕوانی قۆناغێكی نوێ بكەین!.
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 رێكەوتننامەی لۆزان ودەزگای هەواڵگری توركیا

(1) 

17\10\2021 

یەكێك لەكێشەكانی بەناو رۆشنبیر وسیاسەتمەدار میدیاكان 
ئەوەیان نیە بگەڕێنەوە سەر  ئەوەیە، زانیاریەكانیان دەستی دووە وتاقەتی

سەرچاوە بنەڕەتیەكان و زانیاریەكان وەك ئەوەی هەیە وەربگرن، بوونی 
چەندین تۆری كۆمەاڵیەتی ومیدیایی ئەلیكترۆنیش بۆتە سەرچاوەیەكی 
لەبار بۆ بالوكردنەوەی زانیاری ناڕاست وبەشیوەیەك بوارێكی گەورەی 

هەواڵگرییەكانی ناوچەكە هەواڵگری رەخساندووە، دەزگا  بۆ كاری
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 

موونی ئەو شەپؤڵەی هەواڵگری توركیا، مەسەلەی هاتنی ساڵی هەژ
وبەكۆتا هاتنی رێكەوتننامەی لۆزانە، شایەنی ئاماژە بۆ كردنە  2023

هەواڵگری توركیا لەو رێگەیەوە دەیەوێت، رێگا بۆ هێرشێكی گەورە 
خۆش بكات، یاخود لەرووی دەروونیەوە خەڵكی هەرێم بۆ داگیركاریەكی 

 بكات. لەم شێوەیە ئامادە
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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 

ستبێتە سەر شانی خۆی وسەیرێكی رێكەوتننامەی لۆزانی كردبێت، كە خ
الپەڕەیە ولەوانەیە بە چەند كاتژمێرێكی  65وەرگێڕانە عەرەبیەكەی تەنیا 

 كەم بخوێنرێتەوە!

بۆئەوەی بەشێوەیەكی یاسای وەاڵمی ئەو دمگۆ وشەڕە 
( 2023هەواڵگریە بدەینەوە، سەرەتا دەبێت بپرسین ئایا ساڵی )

نامەی لۆزان بەكۆتا دێت؟ دەربارەی مەسەلەی بەكۆتاهاتنی رێكەوتن
رێككەوتتنامە نێودەوڵەتیەكان، لەهەندێك رێكەوتننامە لەدیباجەی 
سەرەتایدا باس لە ماوەی بەكۆتاهاتنی ریكەوتننامەكە دەكرێت، یاخود 
الیەنەكانی رێككەوتنامەكە لەسەر ماوەیەك رێكدەوكەن بۆئەوەی 

ت، یاخود ئەو ئەركەی رێكەوتننامە لەپێناوی رێكەوتننامەكە بەكۆتا بێ
دەبەسترێت تەواو دەبێت، یا دوای ئەوە رێكەوتننامەیەكی تر دەبەسترێت 
وئەو رێكەوتننامەیە رەتدەكاتەوە، یاخود هەمواری دەكاتەوە، یاخود هەر 
دوو الیەن بەشێوەیەكی ئارەزوومەندانە رێكەوتننامەكە رەتدەكەنەوە، 

كە رەتدەكرێتەوە یاخود كاری پیناكرێت، هەندێكجار رێكەوتننامە
لەبەرئەوەی توانای جێبەجێكردنی نیە، یاخود الیەنێك لە رێكەوتننامەكە 
دەكشێتەوە، بەاڵم ئەگەر سەیری رێكەوتنامەی لۆزان بكەین، لەمادەی 

دا باس لە كاتی كارپێكردنی رێككەوتننامەكە كراوە، بەاڵم باس لە  143
لەبەرئەوەی رێكەوتننامەی لۆزان هەموو ئەو  بەكۆتاهاتنی نەكراوە! بەاڵم
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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 

( ئەو 2023كشانەوەیە دەكات وباس لەوە دەكات، ساڵی ) ئاماژە بۆ ئەو
رێكەوتننامەیە تەواو دەبێت، واتە تاكالیەنە دەكشێتەوە، ئەو بانگەشەیەی 
توركیا پرسیارێك دەوروژێنێت، ئایا توركیا ئەو توانایەی هەیە 
رووبەڕووی كۆمەلگای نێودەولەتی ببێتەوە؟ بێگومان نەخێر! پاشان 

نین، كەوا رێكەوتننامەی لۆزان رەنگدانەوەی دەبێت ئەو راستیە بزا
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 

ەنگی هێزو سیاسەتی نێودەوڵەتیدا ئەو گۆڕانانەی ئێستا لە هاوس
 دەگوزەرێت، هیچی لەبەرژەوەندی هاتنە دی ئەو خەونەی توركیا نیە.

(2) 

81\10\2021 

لەهەمووی سەیرتر ئەوەیە، مەسەلەی ویالیەتی مووسڵ 
بەگوێرەی كۆنگرەی لۆزان، كە بەم شێوەیە دەهۆڵی بۆ دەكوتن، لەساڵی 

دەقی ئەو رێكەوتننامەیە  ( دا یەكالیی نەبۆتەوە! ئەگەر سەیری1923)
مادە لەخۆوە دەگرێت،  143لەپێنج بەرگ )الجزء( پێكهاتووە و بكەین، كە

لە بەرگی یەكەم بەشی یەكەم، لەو بەندانەی تایبەتە بەخاكەوە، لەمادەی 
سێیەمییدا باسی ئەو زەویانە دەكات، كە لەدەریای سپی ناوەڕاست 
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سنوورەكانی هەردوو  دەگرێتەوە تا دەگاتە سنوورەكانی ئێران، واتە
والتی سوریا وئێراق دەگرێتە خۆ، بەواتایەكی تر رۆژئاوا وباشووری 
كوردستان لەخۆوە دەگرێت، پەیوەست بە سنوورەكانی سوریا، 

 8دیاریكردنی ئەو سنوورە دەگەڕێنێتەوە بۆ ئەو سنوورەی، كە لەمادەی 
دەست نیشان  1921ئۆكتۆبەری  20توركی لە–رێكەوتنامەی فەرەنسی 

كراوە، هەرچی دیاریكردنی سنووری ئێراقە، لەو مادەیەدا هاتووە:" 
سنوورەكانی نێوان توركیاو ئێراق بەگوێرەی رێكارێكی دۆستانە لەنێوان 

مانگدا دەكێشرێت، ئەگەر هاتوو هەردوو  9توركیاو بەریتانیا لە ماوەی 
حكومەت لەو ماوەیەدا نەگەیشتنە رێككەوتن، ناكۆكیەكە رەوانەی 

گەالن دەكرێت، هەردوو حكومەتی توركی وبەریتانی بەڵێن  كۆمەڵەی
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 

 ئەو بڕیارە، بگۆڕێت"كۆتایی دەوەستێتە سەر 

دیارە توركیا وبەریتانیا لە كۆنگرەی لۆزان نەگەیشتنە ئەنجام، 
دواتر دووالیەنە ولەدەرەوەی كۆنگرەكە هەوڵیان كێشەكە چارەسەر 

، لەكۆنگرەی قوسەتنتینیە 1924بكەن، بۆ ئەو مەبەستەش لەساڵی 
نەگەیشتنە ئەنجام ودواتر مەسەلەی ویالیەتی مووسڵ درایە كۆمەڵەی 

، ئەو مەسەلەیە، كە بە مەسەلەی 1925گەالن، لە كۆتاییەكانی 
دیاریكردنی سنووری توركیا ئێراق دەناسرێت، یەكالیی كرایەوە ودواتر 

بەریتانی گرێدرا، كە  –ئێراقی  –رێكەوتننامەی توركی  1926لەساڵی 
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مەبەستی یەكەمی ئەو ریكەوتننامەیە لێدان وسەركوتكردنی مەسەلەی 
 كوردی بوو!.

ەم چەشنە بۆمان دەردەكەوێت مەسەلەی سنووری نێوان ئێراق ب 
ساڵ دوای  3و توركیا، واتە لكاندنەوەی ویالیەتی موسڵ بەئێراق نزیكەی 

كۆنگرەی لۆزان بوو. لەوەش سەیر تر، نەك ئەو هەڕەشەی توركیا، بەڵكو 
رێكەوتننامەی لۆزان، ئەو  27هەر بەگوێرەی خودی مادەی 

ناو خاكی هەریم لەئێستا كاریكی نایاساییە لەشكركێشیەی توركیا بۆ 
پێچەوانەی ئەو رێكەوتننامە نێودەوڵەتیەیە، لەبەرئەوەی وەك لەو 
مادەیەدا هاتووە:"نابێت حكومەت یاخود دەسەاڵتی توركیا هیچ 
دەسەاڵتێكی قەزایی لەمەسەلە سیاسی وئیداری وتەشریعیەكان بە هەر 

یادە بكات، كە دەكەونە ژێر هۆیەك بێت، بەسەر هاواڵتی ئەو هەرێمانە پ
سەروەری یا پاسەوانی ئەو دەوڵەتانەی ئەو رێكەوتنامەیان ئیمزا 
كردووە، یاخود لەتوركیا جیابوونەتەوە ودەكەونە دەرەوەی سنوورەكانی 
توركیا". جێگای سەرنجە توركیا هەر بەمەشەوە نەوەستاوە، بەڵكو خودی 

 -38افی كەمینەكان و مئەو مادانەشی پێشێل كردووە، كە پەیوەستە بە م
، كە دەڵێت:" حكومەتی 38بۆ تەرخانكراوە، بەتایبەتیش مادەی  44تاوەكو 

توركیا بەڵین دەدات، كە ژیانی سیاسی بۆ دانیشتوانی توركیا بە تەواوی 
زامن بكات، بە بێئەوەی بەهۆی شوێنی لەدایك بوون یاخود رەگەزو  

گوێرەی ئەو مادەیە، یاخود زمان وئاین و ئەتنیك، جیاكاری بكات! بە
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"!

موومان دەزانین لە دوای كۆنگرەی لۆزانەوە توركیا ئێمە هە 
بەشێوەیەكی چەند دڕندانە و رەگەزپەرستانە هەوڵی سڕینەوەی زمان 
وكەلتوور وتەنانەت نەتەوەی كوردیشی داوە!كە ئەمە بەتەواوی 

 پێچەوانەی دەقی ئەو مادەیەی رێكەوتننامەی لۆزانە!

نەك هەر  2023لەمەدا بۆمان دەردەكەوێت، كە توركیا لەساڵی 
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، 

ی كورد پێشێل دەكات ودەوڵەتێكی مەركەزی بەهێز لەئێراق مافەكان
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 

شێوەیەك ئەو ناوچەیە دادەڕێژێتەوە لەبەرژەوەندی تاكجەمسەری، بە
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 

 ا هەرگیز نایەتە دی!.ورەگەزپەرستی، خەونی حوشترە ولە دنیای ئەمڕۆد
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دادپەروەری لەسەرەخۆ وپێشێلكردنی یاسا لەهەرێمی 
 كوردستان

 كەیسی گیراوانی بادینان وەك نمونە

23\10\2021 

دواخستن وخۆگرخاندن لەداگایی كردن وحوكمدان، زیانیكی 
گەورە بە هەردوو الیەنی دادخواز وتۆمەتبار دەگەیەنێت، لە دادگا 

وداوالێكرا و لەالیەك وحكومەت وكۆمەڵگاش  مەدەنیەكانیشدا داواكار
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 

كانی خۆی بەكاریدەهێنێت، ئەم دوا خستن دەدات، كە لەپێناو بەرژەوەندیە
و خۆگرخاندنە پێی دەگوترێت، دادپەروەری لەسەرەخۆ، كە لەبنەڕەتدا 
دەبێت دادگاكان لەماوەەكی دیاریكراودا كێشەكان یەكالیی بكەنەوە، ئەگینا 
بەپێچەوانەوە كێشەكان لەرێگا الدەبرێن وبەئاڕاستەیەكی ترسناك هەنگاو 

ایەی رژێمێكی وەك بەعسیش، ئەنجومەنی دەنێن. تەنانەت لەژێر س
سەركردایەتی شۆڕش، تێبینی ئەو حالەتە نایاساییەی كردووەو رینمایی 
، بۆ دیاریكردنی ماوەی زەمەنی تایبەت بەیەكالیكردنەوەی داواكان، لەژێر 

رقم  -تعليمات السقوف الزمنية الخاصة بحسم الدعاوى في المحاكمناوی )
 01-01-1987تاريخ التشريع:  -1987سنة التشريع:  -4التشريع: 

( 2) بڕگەی، ئەمەش بە مەبەستی جێبەجێكردنی  دەركردووە(، 00:00:00
ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆڕش، كە لە  669لە بڕیاری ژمارە 

دەرچووە، بەوردی ئەو زەمەنەی دیاریكردووە وتا ئێستا  1987\8\23
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نی بەردەستیان كاری پێدەكرێت، كە تیایدا پێویستە دادگاكان كێشەكا
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 

ا چەند هەاڵوێردنێكی دیاریكراودا داواكان یەكالیی بكاتەوە، لەمەشد
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 

وەمی ئەو رێنماییە، وداواكانی )چاودێری بازاڕەكان )الحسبە(. لەبەشی دو
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 

مانگی داناوە، ئەو  4كاری مانگ ولەداواكانی تاوان 2ولەداواكانی كەتن 
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 

وانان، لە داواكانی كەتن ودادگای رێكخستنی بازرگانی ودادگای نەوجە
وسەرپێچیكردن، كاتێك سەیری داوای تاوانەكان دەكات، سێ مانگە، 
ئەمەش لەبەرواری تۆماركردنی داواكەوە دەست پێدەكات، لەبەشی 
چوارەمدا بۆ وردبوونەوە لە بڕیارەكانی دادوەری لێكۆڵینەوە بە كەفالەت 

دادگای  ویاخود ئەو بەند كردنەی لەرووی تەمیزیەوە ولەبەردەم
 6تاوانەكان تانەی لیدراوە، سێ رۆژە، لەبەرواری وەرگرتنی داواكەوە، 

رۆژ بۆ بڕیارەكانی تر، دادوەری لێكۆڵینەوە پابەند دەكات، لە رۆی تانە 
لێدانەكەدا، یاخود بەالی زۆری رۆژێك دواتر، قەزیەكە رەوانەی دادگا 

اوە،  كە لە بكات، ئەو رێنماییە زۆرترین ماوەی بۆ دادگای تەمیز دان
مانگی بۆ  6بەشی سێیەم، خاڵی یەكەم، لقی )ه(  دا هاتووە، كە 
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لێوردبوونەوە لە داوای تاوانەكان داناوە، ئەوانەی دەستەیەكی 
فراوان)الهیئە الموسعە( یاخود دەستەی گشتی )الهیئە العامە( وردبینی 
ا تیادا دەكات. بەم چەشنە بەگوێرەی ئەو رێنماییە لەهەموو حالەتەكاند

مانگ تێپەڕێت، كەچی دەبینین، لە دادگای  6نابێت یەكالیكردنەوەی داوا لە 
تاوانەكانی هەولێر، لە كەیسی هەندێك لەگیراوەكانی بادینان، زیاتر 
لەساڵیكی بەسەرداچووە وتا ئێستا داگایی نەكراون، ئەمەش 
پێشێلكردنێكی راشكاوانەی ئەو رێنماییە، كە وەزیری دادی ئێراقی لەساڵی 

 ئیمزا لەسەر كردووە. 1987
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 

زەمەنی دەكات، ئەمەش لەرێگای سەردانیكردنی دادگاكان بە ماوەی 
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 

، كە شێل كردووە، بابەتە بۆ وەزیری دادیەكالیی كردنەوەی داواكەی پێ
بەرز دەكاتەوە، پێشنیاری  ئێستا ئەنجومەنی دادوەری شوێنی گرتۆتەوە

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 

م لێژنەی قازیەكان ، دەنێردرێتە بەردە1979ساڵی  160قەزایی ژمارە 
ولێكۆڵینەوەی لەگەڵدا دەكرێت. كەواتە ئەو دادوەرەش، كە سەرپێچی 
دەكات وپابەند نابێت بە ماوەی زەمەنی دیاریكراوە، دەبێت ئاگادار 

 كردەوە لێكۆڵینەوەی لەگەڵ بكرێت.بكرێتەوە ودواتر ئەگەر دووبارەی 
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شایەنی ئاماژە بۆ كردنە  لە مادەی یەكەمی یاسای  
( بۆ ساڵی 124رشتیكردنی عەدلی )االشراف العدلی( ژمارە)سەرپە
، هاتووە، كە ئامانجی ئەو یاسایە، ئەوەیە ، زامنی ئەوە بكات 1979

دادگاكان ودەزگاكانی تری عەدلی بەئەركی خۆیان لەجێبەجێكردنی 
یاساكان هەڵسن ورێز لەكرۆكی یاساكان بگرن، بۆئەوەی دادپەروەری 

ە لەسەر ئەوە بكەن، كە دادوەرەكان بێننە دی، هاوكات هەڵوەست
وفەرمانبەرەكانی دەزگا عەدلیەكان چۆن ئەو بابەتانە یەكالیی دەكەنەوە، 
كە دەخرێتە بەردەمیان، لەرووی كاركردن وخێرایی وجێبەجێكردنەوە، 
زانیاری دەربارەی ئەو كۆسپانە پەیدا بكەن، كە رێ لەدادگاكان 

بۆئەوەی نەكەونە هەڵەوە  وفەرمانبەرانی دەزگا عەدلیەكان دەگرێت،
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 

لێرەدا پێویستە  نە بەر.جێبەجێكردنی كارەكانیاندا باشترین رێگا بگر
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، 

گری لەنمایندەكانیان بەپشت بەستن بەو رێنماییەوە كار بكەن وبەر
  )الموكل( یان بكەن.

لەكۆتایدا پێویستە ئاماژە بۆئەوەی بكەین، لە هەرێمی كوردستان 
زۆرجار داگاكان دەكەونە ژێر كاریگەری دەسەاڵتی سیاسی وئەو 

( بینیمان، كە پارتی 2011حیزبانەی دەسەاڵت بەڕێوە دەبەن، لەساڵی )
ر رۆشنبیران تۆمار كردو دیموكراتی كوردستان بە دەیان داوای لەسە

ملیۆن  500داوای قەرەبووێكی لێدەكردن، كەلەهەندێك حالەتدا لە 
رەتیدەدا، دادگاش ئەو داوایانەی وەردەگرت، لەكاتێكدا بەگوێرەی مادەی 
یەكەمی یاسای سەلماندن)قانون االثبات(، ئەو قەرەبووەی داوا دەكرێت 
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ەوە، بەپێچەوانەی ئەمە، دەبێت لەگەڵ بڕی ئەو زیانە بگونجێت، كە كەوتۆت
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 

ە بە دواداچوون بۆ كەیسی گیراوانی سەرپەرشتیاری قەزایی پێویست
بادینان بكەن ولەالیەنی كەمتەرخەم بكۆڵنەوە ورێكاری یاسایی بەرامبەر 

 بگرنە بەر.
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 داهێنانەكانی حكومەت وپەرلەمان

28\10\2021 

هەر دەڵێن پەرلەمان وحكومەت داهێنان ناكەن، كە داهێنانیش 
سەرۆكی حكومەت دەڵێت دەكەن، خەڵك گلەیی دەكات، ئەی ئەوە نیە 

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 

اقین، نازانم بۆ خەڵكی كوردستان بەغدا!؟ هاواڵتیانی هەرێم هاوواڵتی ئیر
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 

اوە بۆچیە، ئەی ئەگەر حكومەت نەپرسێت، بوونی حكومەتی هەرێم لەو ن
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 

السایی حیزبەكانیان دەكەنەوە پەرلەمانیش هەر حیسابی بۆ ناكرێت، رێك 
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!

8\11\2021 

ئەو ئامارانەی دەربارەی شەپۆڵی ئەم دواییەی كۆچی گەنجانی 
شووری كوردستان باس دەكرێت، ئامارێكی مەترسیدارن، كورد لەبا

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، 

التیك هەبیت لەدنیا ئەو هەموو گەنجە لە والتەكەی باوەڕناكەم هیچ دەسە
 كۆچ بكات، ئەو مێش میوانی نەبێت!

هەموو هۆكارەكانی ئەو كۆچكردنە لەگەڕان بەدوای ئازادی وناندا 
كۆكراوەتەوە، كەچی ئەو مرۆڤانەی لە دروستكردن وبونیاتنانی 

ئازاد، والتەكەیان رادەكەن، هەرگیز ناتوانن ئازاد بن، لەبەرئەوەی مرۆڤی 
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 

ەكانی تر دەهێنرێنە كوردستان، كە ئەمە بەئاشكرا ئەوە نەتەو
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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گەنجانی تووڕە دەدات بۆئەوەی والت لەشێوەكان واتای ئەوەیە، هانی 
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 

دا دەگەڕێن، كە هەرگیز پێی ناگەن، واڵت جێدەهێڵن وبەدوای بەهەشتێك
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 

جێهێششتن باشتر دەست دەژمێردرێن!؟ ئایا لەجیاتی كۆچكردن وواڵت 
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!

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

156 

 

 پرسی كۆچ كردن وپێشنیارێك بۆ چارەسەری

 ەك بۆ پەرلەمانی كوردستانپڕۆژەی

9\11\2021 

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 

ەوانەی كۆچی سروشتی زۆرجاران تیادا بگوزەرێنێت، بەاڵم بەپێچ
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 

رەكانی چین، ئێستا بەتێپەڕبوونی كات،  دەیانەوێت هەموو تاوەكو بن دیوا
ئەو نەتەوانە دەربكەن، یاخود بەتوركیان بكەن، كە خاوەنی راستەقینەی 
ئەو زەویانەن. یاخود كاتێك هیندستان سەربەخۆیی بەدەستهیناو دواتر 

ملیۆن  17پاكستان لیی جیابووەوە، بەهۆی بیروباوەری ئاینیەوە نزیكەی 
ڵمان وسیخ وهیندۆسەكان كۆچیان كردو شوێنەكانی خۆیان كەس، لەموس
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بەجێهێشت، سیخ وهیندۆسەكان چوونە هیندستان وموسڵمانەكانیش 
دەیان هەزار كورد لەترسی  1991چوونە پاكستان، لەدوای راپەڕینی 

سەدام كۆچیان كرد وبەشێكیان دواتر گەڕانەوە وهەندێكیشیان 
 د. بەیەكجاری ماڵئاواییان لە نیشتمان كر

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 

اخود بێالروسیا، كە ئێستا كارتی كۆچبەرەكان وەكو فشارێك بێنێت، ی
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 

ن لە هەرێم دەستی پێكردووە! بۆئەوەی چەشنە ئەو شەپۆڵەی كۆچكرد
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 
بازرگانی ئابووری سیاسیەوە خەریكە دەگۆڕێت بە پڕۆسەیەكی 

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 

نی لەگەڵی دەكرێت، نە رۆژئاواش ئەو بەهەشتەیە، كە وهەرێمی وجیها
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 

چونكی دۆخی هێزەكانی هەرێم گەیشتۆتە  هەنگاوەكە ئاستەنگترە،
ئاستێك توانای گوێگرتن ومامەڵەكردنیان لەگەڵ دۆخێكی ئاوادا تا 
رادەیەكی زۆر لەدەست داوە، هۆكاری بنەڕەتی ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ 
نەمانی متمانە بێئومێد بوونی هاواڵتیان، بەهێزەكانی كوردستان، 

ەتا لە دەروازە بەدەسەاڵت وئۆپۆزسیۆنەوە، بۆیە دەبێت سەر
 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 

بكەوێت هاواڵتیەكی ئێرە كاری نەبێت وواڵتەكەی لێرە كاری دەست 
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 

خی ئەو پارەیەی كرێكاری بێگانە لێرە ئەستۆ، ئەمە جگە لەوەی نر
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 

اوە وئەنجومەنی وەزیران  لەرێگای پەرلەمانی كوردستان لەریگای یاس
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 

ن ناچاربكرێن، كە كرێكاری كورد پێدانە هەر بۆماوەیەك بێت وكۆمپانیاكا
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 

چاوی ئاستی ژیانی كاروباری كۆمەاڵیەتیەوە دیاری بكرێت وتیایدا رە
لەكوردستان تیابكرێت، ئەمەو زۆر شتی تر دەتوانرێت لەو چوارچێوەیە 

 بكرێت لە قۆناغی ئێستادا ئەنجام بدرێت.
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 نەخوێندەواری وناهوشیاری وبەخوا كردنی سەرۆك...!

21\11\2021 

رەنگ بێت یەكێك لەو شەڕە مەترسیدارانەی لە هەرێمی 
چرووك كردنی خوێندن وپەروەردە ولەو كوردستان دەگوزەرێت، شەڕی 

رێگەیەشەوە نەزان وگەمژەكردنی خەڵكی كوردستانە، واتە شەڕی 
خوێندن وپەرروەردە ئامڕازێكە بۆ باڵوكردنەوەی نەزانی وبەرهەمهێنانی 
كۆمەڵگایەكی نەخوێندەوار وگەمژە، كە لەكۆتایدا توانای رووبەڕوونەوەی 

 نیشی نامێنێت! نادادپەروەریەكان وتەنانەت داگیركەرا

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 

ایەكتەوە وەاڵمی دەداتەوە وپێی دەڵێت، كەواتە پێویستە بەهەموو توان
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 

دژی من بەرپا دەكەن، ئەو كەسەی پرسیارەكەی لێكرد، گوتی  وكودەتا
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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دن، ئەوە یەكێك لەو هۆكارە سەرەكیانەیە دوای دەیان ساڵ كاركر
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، 

ا كردنی سەرۆكەكان مسۆگەر بكرێت، بۆئەوەی لەالیەك مانەوەو بەخو
لەالیەكی تر داگیركەران بتوانن پالنەكانی خۆیان وردتر لەسەر ئەو 
كۆمەڵگایە جێبەجێبكەن وئیرادەی بەرەنگاربوونەوەیان النەهێڵن. كەواتە 
ئەوەی لە هەرێمی كوردستان دەگوزەرێت لە بێبەهاكردنی خوێندن 

نی بۆ داڕیژراوە، وپەروەدە، كارێكی رەمەكی نیە وبەوردی پال
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 
تەبژێری زانستی، واتای رێگا گرتنە لەسەرهەڵدانی كردنی بڕوانامە ودەس

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 

ەنانەت زانكۆكانی ناوەخۆشدا، بەدەیان وبگرە واڵتانی رۆژئاوا و ت
بەسەدان بڕوانامەی ناو گەورەو ناوەڕۆك بەتاڵ، كە بەشێكی زۆری 
بەپارە كڕدراون یانووسراونەتەوە، دەهێنرێتە كوردستان، بەشێكی زۆر 
لە بەرپرسە نەخوێندەوارەكان دەیانەوێت وشەی شۆڕشگێڕ ، كە باوی 

ر لەجێگای دابنێن، ئەم مەهزەلەیە نەماوە، لەخۆیان داماڵن وشەی دختۆ
ئێستا كاریگەری بەروونی دیارە، بەاڵم دوای چەند ساڵێكی تر ئینجا 

 تراژیدیا كارەسات ئامێزەكەی بەدیار دەكەوێت!.
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 زارمەدەن ومافەكانیان بگەڕێننەوەخوێندكارەكان ئا

22\11\2021 

لەالیەن چەند رۆژیكە لە ناوچەی سەوز خۆپیشاندان وناڕەزایەتی 
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 

اڵتەكەنیان تەرخان دەكەن، كۆمەڵگای كوردی هەرگیز خزمەتكردنی و
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 

 ژاری الدێكانە.شانی جووتیاران وخەڵكی هە

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 

لەدەست دەدات! ئەمە ئەو ئابووری ئازادەیە، لیبڕاڵە نوێیەكان شتێك 
 بانگەشەی بۆ دەكەن!
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حكومەتی كوردی هەموو ئەو بڕە یەكسانی وسوسیالیستیەی رژێمێكی 
وەكو بەعسیش هێنایە دی، لە دابینكردنی مافی خوێندن وچارەسەری 

ر ودامەزراندن وخانەنشین بوون بەیەكسانی، خەریكە لەناو دەبات، پێشت
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 

جۆرە حكومەتە لەكوێی دونیا هەیە، كە دزو گەندەڵ وپیاوكوژ  بئاخنن، ئەو
وتاوانبارەكان، وەكو پیاوماقووڵ وكەسایەتی بخرێنە پێشەوەی كۆمەڵگاو 
خوێندكارێكی سادەی لەخۆبووردووش ناچار بێت، ئەو هەموو ئازارە 

 افیكی سەرەتایی بۆ بگەڕێنرێتەوە!بچێژێت، تەنیا بۆئەوەی م

ك پاڵپشتی خۆم بۆ داوا رەواكانی لێرەدا بەهەموو شێوەیە
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 

سەیریان بكات! دڵنیاش بن، خۆیان هەبێت ومنداڵی هەژاریش لەدوورەوە 
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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 لێدەدات وكەسیش گوێ نادێرێتزەنگەكە 

27\11\2021 

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 

ەشە نەسەنێت وهەموو شێوەیەشدا هیچ گرەنتیەك نیە، كە شەڕەكە ت
 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 

، بەاڵم بەرپرسی یەكەم لەو دۆخە كاریگەری هێزە هەرێمیەكان لەبەرچاوە
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!.

یا نیە ناكۆكیەكان گەیشتۆتە رادەیەك، بەتایبەتی ئەوەی گومانی ت 
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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رێكی زۆر ئاستەنگە، كەواتە بۆ كاركردنەی ئێستای حكومەتی هەرێم كا
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 

امێز بێت، بەكورتی ئەو بۆئەوە دەچن راپەڕینێكی خوێناوی كارەسات ئ
 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 

نەكراوی وادایە، كە سەری ئەوانیش لەناو مەنجەڵی خەڵكدا حسێب بۆ 
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 

ود لەدوورەوە سەیری بكات، درەنگ بێت زوو بەدەستی نیشان بدات، یاخ
خۆی یاخود بێدەستی خۆی رادەكێشرێتە نێوگەمەیەكی خوێناوی 
مەترسیدار، كە هەرگیز پێشبینی نەكردبێت، لەبەرئەوەی تووڕەیی 
وبێزاری خەڵك لەدەڤەری زەردیش، ئەگەر لەتووڕەیی وبێزاری دەڤەری 

یە!. ئەو كارانەی لەماوەی سی سەوز زۆر زۆرتر نەبێت، هەرگیز كەمتر ن
ساڵی رابردوودا بەرامبەر میللەتی كورد لەباشوور وتەنانەت هەموو 
كوردستان ئەنجامیان داوە، رەنگ بێت لەماوەیەكی نزیكدا بەرەكەی 

 بڕننەوە!.
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 لەچاوەڕوانی كۆتاییە كۆمۆتراژیدیاكەدا ...!

4\12\2021 

وست بكرێت، كە زیاتر لە سی ساڵە نەتوانرا هێزێكی یەكگرتوو در
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 

اتێك بەرپرسێك دەچێتە بەرەیەكی شەڕ، ئەو هێزەی پارێزگاری ئێستا، ك
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 
ی خۆی بەكارت بێنێت، كەچی هێندە چەكەت نەبێت بتوانی بەرژەوەندیەكان

بەرامبەر چەند چەكدارێك بەرگری لەهاواڵتیانی خۆت بكەی!ئەوەی ئێستا 
دەگوزەرێت رووخان وداڕمانی تەواوە، ئەوەی پێی دەڵێن ئەزموونی 
هەرێم بەتەواوی داڕماوە وئەوەی رایگرتووە تەنیا بەرژەوەندی 

هێزی ناوچەكەیە، وەك چۆن ئەوەی  زلهێزەكان ونەخشەی هاوسەنگی
( داڕمابوو، دواتر شەڕی 1972پێی دەگوترا شۆڕشی ئەیلوول لەساڵی )

( درێژەی بەتەمەنی دا، بۆئەوەی كورد 1973عەرەبی ئیسرائیلی لەساڵی )
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وەك داردەستێك بۆ الوازكردنی بەرەی عەرەبی، بەتایبەتی ئێراق 
پێ تەواو كردن وچوار ( كارەكەیان 1975بەكاربێنن، پاشان لە ساڵی )

ملیۆن دۆالریان وەك بەخشیش دایە سەركردایەتی ئەو كاتە، ئێستاش 
رێك بەهەمان شێوە، دۆخەكە بەتەواوی داهێزراوەو پاشا گەردانیەكە 
گەیشتۆتە ترۆپك، دادگاكان، زانكۆكان، پەروەردە، بەها كۆمەاڵیەتیەكان، 

ماوە، كار گەیشتۆتە ئینتما بۆ نیشتمان، ئومێدبوون بەدوارۆژ هەمووی داڕ
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 

 رامبەر كرابێت لەماوەی سی ساڵی ئازادیدا، كە لەئازادیەكانی رابكات!.بە

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 

ردنی خەڵكی ناڕازی، ئەو سوپایەی سی ساڵە لەسەر وگرتن وسەركوتك
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، 

ی برائێزیدیەكانیان نەدایە دەست ئەو رایانكرد ونەك بەتەنیا ژن ومنداڵ
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 

ار بێت وبەناوی كوردستانەوە بەرگری وبەكردەیش هێزی فاڵن وفیس
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 
واڵت فرۆشی نەبێت، ئێستا ئەو سێكوچكەیە لە هەموو كایەكانی ودزی 

تری كۆمەڵگای كوردی بەهێزتر وكاراتربووە، بۆیە هەركاتێك 
هاوسەنگیەكە گۆڕا، كە لە گۆڕانێكی خێرادایە، دیسان كاتی ئەوە دێت، 
بنەماڵەكان بخرێنەوە ناو سارنجۆك وسەركردە كارتۆنیەكان لەشوێنێك 

ەكاتێكی تردا ودژی گەلەكەی خۆیان وەكو ئێستا بپارێزرێن، بۆئەوەی ل
بەكاریان بهێننەوە! دیسان دەبێت مێژوویەكی ساختەو پڕ درۆ ولەژێر 
كاریگەری بیرێكی ناسیونالیستانەی گەمژانە بنووسرێتەوە، دزو چەتە 
واڵت فرۆشەكان بكرێنەوە قارەمانی مێژوویی ووو..... هێزەكانی دونیا 

بكرێن خیانەتیان لە كورد كردووە! بەم ودەوروبەیش بەوە تاوانبار 
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 
، نەك وەك ئەوەی بۆمان خۆمان بخوێنینەوە وەك ئەوەی هەیە

 دەنوسرێتەوە وتەلقینمان پێدەدرێت!.
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 سەردانەكەی مەكگۆرك وسەرەتای قۆناغێكی نوێ!

15\12\2021 

سەردانی ئەم جارەی مەكگۆرك بۆ هەولێر، لەالیەك لەدۆخێكی 
ئاڵۆزدا بوو، لەالیەكی تر ئاماژەیەكی روونی بۆ گۆڕینی پێگەی دەسەاڵت 

هەڵگرتبوو، دەربارەی دۆخە ئاڵۆزەكە، بۆ هەموو الیەك لەگەڵ خۆی 
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 

كەی كوردستان بەجیا دانوستان بۆ پێكهێنانی وهەردوو حیزبە بااڵدەستە
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 

وا پێدەچێت لەسەر ئەو كەسە  وپارتیش، بەتایبەتیش سەرۆكی پارتی
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 

ێكبهێنن، یەكبوونی ماڵی دانوستانەكانی پێكهێنانی حكومەتی ئێراق پ
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 

ئەمە وا دەكات وخەریكە خۆی لەسەر گۆڕەپانی ئێراق دەسەپێنێتەوە! 
ئەگەری دووبارە بوونەوەی سیناریۆی ئەفغانستان لەئێراق ئەگەرێكی 

ساڵە،  18بەهێز بێت، لەبەرئەوەی ئەو دیموكراسیە كارتۆنیەی زیاتر لە 
واتە لەدوای رووخانی رژێمی بەعسەوە دەهۆڵی بۆ دەكوترێت، دووچاری 

یەكان بێنێتە شكستێكی كەمەر شكێن بووەو ناتوانێت ئەو ئێراقە بۆ ئەمریك
 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، 

ۆیی ریفراندۆم بەكۆتا نەهاتووەو ئەوانەی كە كاریگەرییەكانی سەرەڕ
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 

لەگەڵ مەكگۆرك هەرێمیش خۆی چووە كۆشكی سپی بۆئەوەی 
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 

 18ئەمریكا شەقامی ناوەخۆی كوردستانیان بەمەسەلەی ڤیلال 
ملیۆنیەكەی سەرۆكی حكومەتەوە خەریك كردووە، مامەڵە كردنی 
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باڵوكردنەوەی ئەو بەڵگانە دژی سەرۆكی مەكگۆرك بەو شێوەیە و
حكومەت، رێی تێناچێت هەروا بەرێكەوت بێت، رەنگ بێت یەكێك 
لەدەرهاویشتەكانی گەڕاندنەوەی كاندید كردنی بەرهەم صالح 
ووەرگرتنەوەی پۆستی سەرۆك كۆمار بێت، كە ئەمە پێچەوانەی ئیرادەی 

هەژموون وبااڵ  بارزانیەو دەیەوێت لەرێگای مامەڵەكردن بەو كورسیەوە
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 

ئێراق وتەنانەت هەرێمی كوردستانیش، واتە كورسی سەرۆك سیاسی 
كۆمار دەبێتە ئامڕازێك بۆ سەپاندن ولێسەندنەوەی هەژموونی لەنێوان 
ئەمریكاو بەشێك لەبنەماڵەی بارزانی! ئەلتەرناتیڤی دیاریكراویش 
پێدەچێت لەم قۆناغەدا سەرۆكی هەرێم، واتە برازای سەرۆكی پارتی 

بێت، كە بەپێی خۆی كۆشكی سەرۆكایەتی  وئامۆزای سەرۆكی حكومەت
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 
ی سیاسی ئێراق وهەرێمی كوردستان رووبدات، لەسەر گۆڕەپان

قۆناغەكەش گەیشتۆتە ئاستێك چیتر بەرگەی دواخستنی قەیرانەكان 
 وچارەسەركردنی قەیران بەقەیران ناگرێت.
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 جوانیەكان لە دوا چركەكانی ساڵدا
30\12\2021 

 
هەندێك رووداو هەیە، سەرباری كارەستباری وئێش وئازاریان، 

دەردەخەن ونیشانی دەدەن، كە رەنگ بێت بۆ ماوەیەكی دنیایەك جوانی 
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، 

یاردەو خەڵك تەنیا شتە ناشیرینەكانی لەكۆمەڵگای كوردی كراوەتە د
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 

ڕەالوژەیەكی سیاسی لەنێوان هێرش بردن وبەرگریكردن، پێگەیەكی گە
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 

ەتدانی یەكترە لەناو كۆمەڵگای كوردی! كەس ئەو سەرمایەدار ویارم
وهەژارو مامۆستا وپیاوی ئاینی و كاسب وخوێندەوارو نەخویندەوارەی 
سلێمانی وهەڵەبجە ودوزخۆرماتوو وگەرمیان ودهۆك وزاخۆی نەبینی 
وسەرنجی رانەكێشا، كە بەوپەڕی بەرپرسیاریەتی وگیانی مرۆیی 

ۆ لێقەوماوان وزیانلێكەتووانی الفاوەكەی ونەتەوەییەوە، كۆمەكیان ب
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 
نی ئەو گەنجە خۆبەخشانەی كۆمەك ئەو شوانە كۆست كەوتووە! دیمە

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 

ری هەموو دادەهینێت وئەوە دەسەلمێنێت، كە كورد لەباشوور، سەربا
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 

ئەوەی جێگای هێزێك نەیتوانیوە وناتوانێت هەڵیتەكێنێت، لەپاڵ ئەوەدا 
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 

ە وتاوەكو ئێستا لەهەولێر ژیانێكی پڕ ئارامیان بۆ دابینكراوە، بۆ كردنەو
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
یرو خویندەوار ونەخوێندەوارەوە، هیوادارم تاكی كورد، بەرۆشنب

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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 ند دێرێكداچه ر لهنووسه

 
 

 نتك(ران مهران احمد محمدامین )كامهكامه
  .واوكردوهولێر تهشارى ههندى لهتایى وناوهرهى سهقوتابخانه

واوكردوهتهولێر ههباى لهشى كارهسازى بهیى پیشهئاماده 1982ساڵى 
. 

مى ئامادهشهكى بۆ پۆلى شهرهى دهوهتاقیكردنهشدارى لهبه 1992ساڵى
 .یى كردوهشى وێژهیى به

بیاتى زانكۆى سهدهكۆلیژى ئهمێژوو، لهكالۆریۆسى لهبه 1997ساڵى 
 .ست هێناوهدهدین بهالحه

 مان كۆلیژوزانكۆدا. ههر لهمێژوو، ههر لهماسته 2000ساڵى 
ان ، كتییهوڵهنێودهندییهیوهى مێژووى پهفهلسهفهدكتورا له 2007ساڵى

 .زانكۆى موسڵ
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 دین.الحهیاسا ، زانكۆى سهكالۆریۆس لهبه 2000ساڵى  -
ی پڕۆفیسۆری بۆ پله وهتهرزكراوهی زانستی بهپله 2011ساڵی  له -

 ر.دهیاریده
بواری  ی پڕۆفیسۆر لهبۆ پله وهرزبۆتهی زانستی بهپله 2017ساڵی  -
 كان.تیهوڵهنێوده ندیهیوهی پهفهلسهفه
 بێژىزموونى وانهئه
 وهتهى گوتوهدین وانهحهكۆلیژى مافى زانكۆى سهله 2004-له
ى ولێر وانهكنیكى ههیمانگاى تهیاندنى پهشى راگهبهبێژێك لهك وانهوه

 .وهتهگوتوه
 - دینالحهزانكۆى سهكان لهرامیاریهكۆلیژى زانستهله ئێستا مامۆستایه

 ولێرهه
 كانىباڵوكراوهمهرههبه
 زمانى كوردىبه
 بىدهئه

  1988 -شعر  -، ستێرهفرمێسكى ئه
  1992وتن ، چامهركهى رێگاى سهپریاسگه

 2004 -م  _كۆچ كهرگى یهبێوار ، رۆمانێكى مێژوویى ، به
 2005 –ن م ، گێژهرگى دووهبێوار ، رۆمانێكى مێژوویى ، به

-كتێبی ئەلیكترۆنی -رۆمانێكی مێژوویی، بەرگی سێیەم، گەڕانەوەبێوار، 
2021 

 كانتیهوڵهنێوده ندیهیوهی پهفهلسهفه
كى یهوهییدا ، توێژینهتى وناوچهوڵهنێوان ملمالنێى نێودهكوردستان له -

  2000 م،ردهزگای سهكانی دهباڵوكراوه ئابوورى. –سیاسى 
كانی سه، باڵوكراوه1955-1932تیدا رێمایههه تىسیاسهكوردستان له-

 .2010رى نما، نته
كان، تیهرێمایههه ندیهیوهی پهوهوت وداڕشتنهشی نهبازرگانی ره-

 2017ولێر، دین، ههالحهی زانكۆی سهچاپخانه
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ی زانكۆی مریكی، چاپخانهكۆتا هاتنی ئیمپراتۆریای ئهداڕمان وبه-
 2017ێر، ولدین، ههالحهسه

 2018ولێر، دین، ههالحهی زانكۆی سهوكوێ، چاپخانهرهكوردستان به -
 ك لهیهوهتوێژینه –ی رێگای ئاوریشمی نوێدا پڕۆژه كورد له -

 ورێگا، پشتێنه-ری ستپێشخهده تی چین لهت وستراتیژهدیپلۆماسیه
 .2020م، سلێمانی، ردهخشی سهزگای چاپ وپهده
ڵگای ی كۆمهروانگه كانی نێوان توركیاورێكخراوی داعش لهندیهیوهپه -

 2020م، سلێمانی، ردهخشی سهزگای چاپ وپه، دهوهتیهوڵهنێوده
 -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
 ی مێژووفهلسهفه
ى فهلسهفهك لهیهوهویاسادا ، توێژینهفهلسهنێوان فهئازادى له -

 2005م، ردهسهزگای كانی دهتدا، باڵوكراوهیاساوسیاسه
كی تر بۆ زانستی مێژوو، یهوهنی مێژوویی وخوێندنهمهدیالێكتیكی زه -

 2017ولێر دین، ههالحهی زانكۆی سهچاپخانه
ی زانكۆی كردنی مێژوو، چاپخانهتیزهوهارمۆنهوهشیكردنه -

 2018ولێر دین، ههالحهسه
 
 بىرهزمانى عهبه
 فهلسهفه
، دار نقدیة تحلیلیة ، دراسهفی ضوء فلسفة الحضارة الدولیة السیاسه-

 .2009، لبنان ، المعرفة
 
 كانكراوهباڵونهمه رههبه
 كانبیهدهئه
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 ، رۆمان. تۆڵه-
 چیرۆك. فسوناوى ، كورتهگوڵى ئه-
 شیعرڵهنگ، كۆمههاوارى بێده-
 

 )كتێب(وهتوێژینه
 2021ستراتیژی، دەروازەیەك بۆ بیركردنەوەی  -
 كانتییهوڵهنێودهكۆبانى وممالنێیه-
 تىوڵهڵگاى نێودهتوركیاوكۆمه-
 ى مێژوو. فهلسهفهك لهیهوهت ، توێژینهئازادى وشارستانیه-
 تى كوردى. وایهتهتى وبزاڤى نهوایهتهنه-
رۆشنایى ژێر م لهههی نۆزدهدهكانى سهكۆتاییهكانى كوردى لهڕینهراپه-

 .كاندائابوریهگۆڕانكاریه
 رێمى كوردستان ومانیفێستى قۆناغێكى نوێكۆمۆتراژیدیاكانى هه-
 ڵگاى كوردىكردنى كۆمهدیموكراتیزهكوردوبه-
 كى مردوویهستهجهدین، نوقورچێكى توند لهالحهزانكۆى سهزانكۆ یا نه-
 بیرهزمانی عه به
دراسة في ضوء فلسفة  -وسقوطها إنحطاط االمبراطورية األمريكية -

 الحضارة.
النفط وإعادة صياغة العالقات االقليمية في الشرق االوسط، دراسة في -

 ضوء فلسفة العالقات الدولية
 ثالثية القوى العظمى)روسيا، الصين، الهند( ومستقبل أوراسيا-
 دراسة تاريخية سياسية تحليلة-
دراسة في ضوء فلسفة  -وليةتغير طبيعة القوى وأثره في العالقات الد-

 العالقات الدولية
 دراسة فلسفية تاريخية -الحرية بين جدلية العقل واالرادة -
 

 وتار
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ڕهوماڵپهگۆڤارورۆژنامهوتارونووسین لهكى زۆر لهیهڵ ژمارهگهله-
 .كانداكوردیه

 :ریلى نووسهئیمه
Kamaran.amin1@su.edu.krd 
kameranmentk@gmail.com 
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