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ئەمی  ..."سەربەخۆیی کوردستان ، سەرتان بخوات دە " پێشووتر ێن جە نووسراوەکەو خوە 
لۆ بەغدا کرد کە ژ سەرۆکی  دستان ئی دە باشوورسەردانی شاندی با�ی کوربە مژاری ئاماژەمان 

ن پیک ھاتبوو . بوویەرێ ( بێ لە گۆڕان )  ندامانی بەرزی پێکھاتەێن سیاسی ئا کوردکوردستان و ئە
دوایی ولو خویا ئەکاتن کو چارەنووسی کوردی باشوور و لەوانیشەوە ھی ھەموو کوردستان بە 

راوەتەوە ژ ئالیێ کورد و عارەبی داگیرکەری بەغدایی . بابەتی ال کگشتی جەو سەردانەدا یەک 
بووری سەربەخۆی کورد ی ئانااوی بنالیەنی ئابووری و لە ڕاستی دە بە ئاوا دانگەنگەشەی پێشوو 

ێ ویت گاڤەک گەل. واژۆ کرنا گرێبەستی نێوان حکوومەتی ھەریم وەگەرد کۆمپانیای ناوزڕاوی دیل کر
کارکەر و خەباتکارێن خاڵی سنووری باشماخ جە  ۲۰۱٦/  ۱۰/ ۲۷ لەگرینگ دە وی ئاقاری دا بوو . 

مپانیایێن خۆماڵی و دەرەکی ، کو خویا کردەوەیەکی بوێرانەدا رق و بێزاری خۆیان سەبارەت بە وان کۆ
یەیان پەی ڕای گشتی مەردم کوردستان لە قاو دا ی و ئەو راستھاتنە ، دەربڕڕا دەرەکی چ  نیە کا ژ

ھەرزان فرۆش و ھەڕاج کردگە لەبۆ ئەوان  تان ئەو سەرچاوەی داھاتەیکە حکومەتی کوردس
و سامانی و�ت  ، کوردەکەو ماچۆ ، داھات ئەوانیچ بە دەس ئاوە�یی و بە ڕۆژی رووناک کۆمپانیان و

ە سنووریە لۆ ەوە خاڵی داھاتی ئ ۷٥ماشنەوە و لە سەدا ئەی  و نیشتمانی کوردان تا�ن ئەکەن و
وەکی تە بێژی کوردستانەکەی خۆمان بەشی ئەوەندە ژن و پیاگی لیھاتووی  . خۆیان تەرخان کردگە

چاالکیەکی مینا ئەو چاالکیەی کرێکاران و  وک دەبێ وە ببەن .ە کە ئەرکی خالە سنووریەکان بەڕێنی
ئەڕای سەرچەوریەل فرە  ، لێخۆڕ و خاوەن بارھەڵگرەکان لە دژی حکوومەت و کۆمپانیا تا�نکەرەکانی

باڵکیش و سرنج ڕاکێش نەبێ ، لێ بەرگری لە ھاتووچوو و وەستاندنی سەرچاوەی داھاتی خۆیان 
ھەرە گرینگە و ڕنگ و کاردانەوەی  ریئابوو-کی سیاسیو کۆمپانیا جەردەکان ، کردە و چاالکیە

وەڕز و جاڕز بوو لە دەست دەسە�ت و حکوومەتێکن کە پتر لە خەڵک و خاکی کۆمە�نی خەڵکی 
کوردستان دە خەمی کۆمپانیا دەرەکیەکانە و مشووریان ئەخوات . لەمیچ فرەتەرتەر ئەوەسە کە ھەر 

انە ئەکات و بە چارەکە بەش و دز و جەردە تاالنکەرئەم حکوومەتە بەرژەوندی خۆشی قوربانی ئە
 ) بۆ خۆی دەگەڵیان ڕێککەفتگە .٪ ۲٥(

ا ک ئابووری ئەو مەردمە زەحمەتکێشە ھیچ لەوەدا ناھێڵێتەوە و ئاشکرای دەکاتن -چاالکی سیاسی
اڤا حکوومەتی ھەرێم تەخشان و پەخشان بە داھات و سامانی نیشتمانی کوردەوە ئەکات و بە چ

کاتن بە بێ گوێ دانە انیا خوێنمژەکانی ھاوھاوی پڕ ئەچاوی چۆک و گیرفان و بەریکێن کۆمپ چ ئاڤا
، بەو مێژووە خوێناویی و تا�ویی مێژوویی چەشتن و بەرژەوەندی خاک و خەڵکی کوردستان 
 . ەوەکاولکاری کوردستان و ئەنفال و کیمیاباران

نەوی خاک و خەڵکی  بەرز وئی دەو  ەتەوەیین یچاوگرتنی بەرژەوەندی با� و نزمبە لە بەر دیسا 
کوردستان بە گشتی و ئی دە باشوور بە تایبەتی ، وادیارە کە " وەفدی کوردستان " ەکەی فایق 



لۆ نەگبەتی و د سەری ھەڵدابێتەوە . لە کوربێکەس لە سا�نی سی یەکانی سەدەی ڕابردوو دا ، 
الی شێعە ، عەمار حەکیم ، کورد لەوە ئاگادار نەھێنانی کورد ئەوەتا کابرای بێچوە مەنەھامەتی و 
سەردانی " وەفدی کوردستان " لۆ بەغدای ، ئەو بەزمەی شەڕی موسڵی وەلێ ئەکاتەوە کە 

کەفتگەسەوە . ئەو چەند ژی سووکایەتی بە نەتەوەی کوردە کە ھەواڵ و باسێکی ھانا گرینگ لەو 
ا�کەی . ژ جیھانا سیاسی و نەمازەر ئی ان و شاندە بە ببیستن نەوەک لە سەرۆکی کوردستکابرای

کەسایەتی و دە دیپلۆماسی دە ئەو سووکایەتیەی عەممار حەکیم وەکی کوشتن و تێروری 
سیاسی تێتە خەم�ندن و وەرگرتن ، کەچی ولو دیار دەبە کو نە سەرۆک و نە مریێن دەور وبەری 

سەفەویی تێ ناگەھن . ئەوەی کە عەمار حەکیم بە  یوی لەو فێڵە مەالیانەی بێچوە مەالی شێعە
تایبەت و ھەر وسا ژی سەرۆکی حکوومەتی بەغدا و تێکڕای کاربەدەستانی عارەب ئاشکرای دەکەن 

ەخۆ خۆبسەردانەکەی " وەفدی کوردستان " لۆ بەغدای و ڕێککەتنی ئاشکرا و نھێنی یان ، دوا لە مەڕ 
یق بێکەس و کاردانەوە و تووڕەیی گڕکان ئاسای جە مرۆڤ ئەباتەوە سی مێژووی کوردستان و فا

 بە ھی ئەو دەم لە بوێژی بال سەبارەتھەمبەر بوویەرەک ھانا دا . ئیرۆ فایق بێکەسی مە نینە ، لێ 
 بوێری کورد فایق بێکەس بشنەفین کە ئووشت :

 



بێجگە لە کوشتنی سەربەخۆیی ئابووری بە ڕێچکا گرێبەستی نێوان حکوومەتی ھەریم و کۆمپانیای 
مشە و مفتەخۆری دیلویت ، ئەوەتا نھا دەرئەکەفێ کە سەربەخۆیی سیاسی و سەروەری 

ئەم ڕەوتە کە لە ھەڵەی نەتەوەیی ژی ھێدی ھێدی بنکەن ئەکرێتن و ڕێکار ژی شەڕی موسڵە . 
ەوتی ستراتیژیکیەوە سەرچاوە ئەگرێ ، بەرەوە ئەوە ئەچێتن کە مژاری کارەساتاویی و چ

خرێتە پارێزە و ژ بیر بچێتن . مەترسی و خۆیی کورد جە باشوور بەتەواوەتی بپێچرێتەوە و بسەربە
کوورانی ھەڵەیەکی مێژوویی ھانا کاتێک فرەتەرتەر زەقتەرتەر ئەبێتەوە کە بەغدای تاوان وەکی کۆی 

و عارەبی کوردستان ( عەجەمستان ، عێراق و سووریە ) کو خۆیان دە ژێر ئا�ی  داگیرکەری عەجەم
ی ناس کرن ، گۆر ڕووی ڕاستی ڕۆژەو شێعەگەریی سەفەوەیی دا ڕێک خستووتەوە بێتە زانین و

 ھەنووکەیی . و ھزری و ستراتیژی سیاسی

لە تێكچوونی ڕژیمی  گەر لە خۆمانی تێک نەدەین و خۆمان نەخ�فێنین ، ئەمێ گشت خڕ مەزانۆ کو
بەعسی سەدامی و رووداوگەل دواتریا ، بزاڤی نەتەوەیی کورد جە باشوور گەشەی کرد و ئەوەی 

 انساڵ لەمەوبەر ، دەستی ۲۷کە مەردم کورد جە باشوور بە ڕاپەڕینە مەزن و مێژوویی یەکەی ، 
کە  بەرھەمی ھاوسەنگی ھێزە ، پێکرد گاڤ بە گاڤ پێشدا چوو و گەھشتە دۆخا ئیرۆژی

ھاتە . دەو ڕەوتە دە ژی مژاری سەربەخۆیی کوردستان لەبەرژەوەندی خەڵکی کوردستانا بووگە 
 و ئارمانجا دێرینی کوردان بێتە دی . کرن ژی کو بەیتەرتەر پێشدا ھەڕێ تە چاروانھۆلێ و دەھا

لێ ، با جارێ ئەوە ڕوون بکەێنەوە کە داعش و شەڕی داعش چ لە موسڵ و چ لە ھەر دەڤەرەک 
ن بەتەنێ شەر جە دژی ھۆڤانەکانی ئیسالمی داعش نینە . داعش و شەڕی دژە داعش د

بووگەسە ھۆکارێک کە تەنانەت کاری کردوەتە سەر چڵۆنایەتی پێوەندی نێوان عرووس و ئامریکا ئانکو 
و لەمەش فرەتر ئەوەسە کە ئەم کاریگەریی یە تەنانەت لە کاروباری ڕۆژھە�ت و ڕۆژئاوا بە گشتی 

ی و�تێک وێنەی ئامریکا نە خاسما دە بواری ھەڵبژاردنی ھەنووکەیی دا ، ھەستی پێ ناوخۆی
انی ناوچەیی و جیھانیی بە بەزمی داعش و شەڕی ان لەوەدا نیە کە تێکڕای یاریکەر. گومرێتن کدە

 زیکیان . بەرژەوەندی و ستراتیژی دوور و نێ دژە داعش دەلیزن گۆڕ

یەنێک و ئانکو چێتر واسە کە بووشین ھەر ی دژە داعش ھەر الو و ئاڵۆزەی شەڕلەم بەزمە تێکچڕژا
بەرژەوەندی ، دایە کە دە ئاقاری سیاسەتی گشتی خۆی دا  بەرەیەک دە ھەڵپە و ھەوڵی ئەوە

شەڕی موسڵ درگا و دەرووی ئەوەی لۆ بەغدا بە تەواوەتی ئاوە� کردەوە ( ھیچ خۆی بپارێزێ . 
، گۆڕ لەقاودانەکەی عەمار رد لۆ بەغدا دای سەپاندبێ دووریچ نیە کە لە سەردانەکەی شاندی کو

) کە دەسە�تی لەرزۆکی بەھێز بکات و بە حەکیم لە سەردانی بۆ الی سەرۆکی کوردستان 
گرتنەوەی موسڵ ئیدی ئەو بەغدا لەرزۆکە نامێنێ و بار و دۆخی سیاسی ناوخۆیی عێراق گۆڕانکاری 

کە چێ دی دۆزی نەتەوەیی کورد نەتانێ لە دۆخی ا دێت . ئەمەێچ وا ئەکاتن کاریگەری بە سەر



خاڵی دۆڕانی کورد و بزاڤا نەتەوەیی کوردان الوازی بەغدا کەڵك وەربگرێ و بە ھۆیەوە گەشە بکات . 
 ساڵی ڕەبەق ، کوردەکەو ماچۆ .  ۲۷لێگرە دیار دەبە و دەس پێ ئەکاتن ، پاش 

 کورد کە ئەگەرێکی چاوەڕوان نەتەوەییجە ھەمبەر مەترسیەک ھانا دە لە بۆ داھاتووی بزاڤی 
ساڵ  ۲۷، بە بێ ھیچ ئەم ال و ئەو الیەک ، سەرکردایەتی کورد شا و خەنی یە کە پاش کراوە

 ،گەڕاوەتەوە بۆ سەر خاکی کوردستانەکەی بەغدا ستاڵی ڕەش و خوێناوی سپا ئەنفالچیدیسان پۆ
ە و ژیرکردەی سیاسی و سەربازی بۆ دووھەمین جار . سەرۆکی حکوومەتی بەغدا و تێکڕای سەرکرد

کی کوردستان دەری ۆاوپێکەوتنی سەرکە ئیرۆ لە چ –عارەبی داگیرکەر ، بە عەمار حەکیمیشەوە 
ەڕانەوەی سپای عێراقی لۆ خاکی کوردستان بە سەرکەوتن و دەسکەفتی مێژوویی ئەم گ، بڕی 

 وردستان . خۆیان ئەزانن و شانازی وەپێ ئەکەن ، مافی خۆشیانە وەک داگیرکەری ک

زیەوە تێکەڵ بوونی خوێنی وتەرتەر ژی ئەوەسە کە سەرۆکی کوردستان بە شاناافرە فرە لەمە خر
 اەی کوردستان وەگەرد سپا ئەنفالچیەکەی عێراق ڕائەگەێنێ و لە ھەر بۆنەیەک دا دیسپێشمەرگ

لەو ی ئەکاتەوە ، وەک فەرماندی گشتی ھێزی پێشمەرگەی کوردستان . بال جارێ واز ەدووپار
ڕاستیە بھێنین کە سەرکی کوردستان و فەرماندەی گشتی ھێزی پێشمەرگەی کوردستان بە 

بە فێڵ و بە کردەوە زەوت کراوە کە ، کردەوە نایاسایی یە . جە مێژ دا ئەو مافە لە خەڵک کوردستان 
سەرۆک و لەویچەوە فەرماندەی گشتی ھێزی پێشمەرگەی ، بە ڕێکارێکی یاسایی و ئاسایی 

 ن ئەڕای خۆیان دیاری بکەن .کوردستا

ئابووری کوردستان ھەتا بێ قوویل تەرتەر ئەبێتن . ناتەبایی و  –دۆخی نالەبار و ئاڵۆزی سیاسی 
. کە مەالی عەجەم ناوبژێویان ئەکاتی گەیشتگەسە ئەو ڕادەیە یئاڵۆزی ناخۆیی یەکیەتی نیشتمان

ی کارای سیاسی ھێز ۲٤لە سەدا گۆڕان بەتەواوەتی پەراوێز خراوە و ئەمەیچ بەو واتا تێ کە 
گۆڕان و یەکیەتی ، کوردەکەو ە کارخراوە . ھەوڵی نەزۆکی یەکگرتنەوەی باشووری کوردستان ل

ور و رۆژئاڤای کوردستان و لە وک. دوژمنایەتی سووری ترکان جە با سەک چوو سەر ، ھەر لەماچۆ
ن و لێک نزیک بوونەوەی ترک ھەڤھاتنا ترکان بە عاربی بەعسی سووری و بەزم و ھەرای مەال گوڵە

ەش پ ک ک ی لەو دوو پارچەی کوردستان تەنگەتاو کردگە و ئاسۆێکی ڕوون و گ، و عرووسان 
ە یردن و ئی دە ڕۆژھە�ت ژ خوە رە مرشی کارای بزاڤی نەتەوەیی کوئەڕایان نابینرێ . ئەمانەش بە
 .و لە دەرەوەی ئەم مژارە دایە 

تەنیا چتەیەک کە بزاڤی نەتەوەیی کورد پێویستی ، مەترسی  جە وەھا دۆخێکی قەیراناویی و تژی
ە ەوان تایبەتمەندی کئێستایە ، نەخاسما بپێ نەبووە و نیە ، عێراق و بەغدایەکی بەھێزتر لەمەی 

کۆبەندی سیاسەتی داگیرکاری عارەب و عەجەم ھا لە وێندەرێ . ناکارامەیی و لێ نەزانینی 



و نەتەوەی کورد بە گشتی ، نەبەتەنێ ئی دە باشوور ،  سەرکردایەتی کورد ، چارەنووسی گەل
گەر ئەمش بەس نەبوو بەوستوەی ناوخۆیی لێ کەفتگەسەوە .  ئەو دۆخە قەیراناویی و ئاڵۆز و چەق

ە بکەن ب بە ھێز تر ئەوە داژون کە بەغدایەکی ( بیخوێنەوە تاران و بەغدا و شامێکی ) ئەوەتا بەرەو
ە ئەنفالکەر پێکڤ دایە کە خوێنی ئەنفالکراو و لەم ستراتیژیە دۆڕاوەە سەر مەردم کوردا . ئا ماڵ ب

 ناشیرینە .و  قریژ انە و تاوانێکی مێژوویی ھەریازی پێوە ئەکەن کە تاوناتێکەڵ ئەکەن و ش

اوە . ئەم ناشانازیە پێشتریش بینرو کوردەکەو واتاش پیشەی کۆنیانە  ئەم بەزمەی باشوور نوێ نینە
 یئەزموونەی ھەستۆ کا چاڤا خوێنی پێشمەرگەی کوردستان ، تاقانە و گاورەترین سامانو کورد ئەم 

ی نەتەوەی کورد ، وەگەرد سەربازە بوودەڵەکانی قولیزادەی باب مەیتەر ، ینەتەوەیی و مێژوو
شاھەنشای عەجەمان و ھەروەتریش وەگەرد سەربازی پۆستاڵ ڕەشی عێراقی و بەعسی و 

و بووە جە شەڕی ناوخۆیی و شەڕی ڕزگاری مەالی عەجەمان تێکەڵ بوو  دواتریش وەگەرد پاسداری
 مێژووی جێی شەرمەزاری ژ کوردان رە . 

 

 

 سەرگۆرد حەبیبو�ی عەباسی

 

جێگەی خۆیەتی کە ئاماژەیەک بە یەکێک لە ڕۆڵە ئازا و جەنگاوەرەکانی کورد ، سەرگورد عەباسی 
و سەربازی سپای عەجەمان بوو لە کاتی بکرێت لێگرە . سەرگورد عەباسی خەڵکی مھاباد 

شۆڕشی باشوور و وەک پسپۆڕی تۆپخانە ھێنرابوە بەرەی شەڕی کورد و ڕژیمی عێراقی . وەک 
بە  ر ئەھێنا ونا و زانیاری سەربازی خۆی بەکااھەموو تو، خۆی ئەیگێڕایەوە لە لێدانی سپای عێراقی 



 دواتر پاش ھەرفیانیتانی ئەدا . ەوە یارمەتی ھێزی پێشمەرگەی کوردسھەستی کوردێنی خۆی
کوردستان و یەکێک لە ناودارانی شۆڕشی  بوو بە پێشمەرگەی ڕژیمی قولیزادە ، سەرگورد عەباسی

کورد کە بە شێوەیەکی گۆماناویی لە مھاباد و لە گەرمەی دەسە�تی حزبەکەی قاسملوو و بەزمی 
گەر شانازیەک ھەبێتن ئەڕای کورد و دان و سەندنی کورد و عەجەم و مەال خومەینی ، تێرور کرا . 

ھاوسەنگەری و ھاوخوێنی پێشمەرگە و ھەموو سەرگورد  گیانی کوردێنێ و پێشمەرگەکانی ،
ەیان لە دۆخیکی وەھایان عەباسیەکانی کوردستانە کە چارەنووسی داگیرکراویی نیشتمانەک

و گیانی ئاشمێ و گیانی موسڵ و  دائەنێ نەوەک سپای داگیرکەری عارەب و عەجەم و ترکان
ژیر و یەک چرکە . ئەوەی پێشمەرگە بناسێ و تاقە یەک ڕۆژ و یەک کات رەجۆ و ھەولێر و ھتدبەک

کە تاقە یەک پێشمەرگەی ڕاستەقینەی کوردستان نیە  مەزانۆ، سوور سوور  پێشمەرگایەتی کردبێ
ەرد دوژمنی خۆی بە پووشێک شازیەی ھاوخوێنی و ھاوسەنگەری وەگکە شەرم و شوورەیی ئەو نا

مەش ئەمنباتە سەر ئەو کێشەیە کە چۆن چۆناھی فەرماندەی نایاسایی ئەو پێشمەرگانە ئە.  بکڕێ
 بە خۆ ئەدات . ی کوردستان و خوێن و گیانی بەختکردوانیبواری وەھا سووکایەتێک بە پێشمەرگە

ھەر ھیچ نەبێ شنگال ژ بیر سەرۆکی حکوومەت موسڵ بە لووتکە بۆ پێشمەرگە دائەنێ و ئیدی 
 ، دینۆ .  یر کریەژ بفەرمان ئەکا و کەس نینە کۆ بێژێ ، شنگال ، شنگال ، بەرخۆ ، ما تە 

ھەمووان لەوە ئاگادارن کە سەرۆکی ھەرێم زۆر جاران ئەوەی بە ناچاو مالکی و کاربەدەستانی 
یەوە کە گوایە ئەوان ئاگادری جموجووڵی داعش لە بۆ گرتنی موسڵ بووگن و بەغدایان بەغدا ئەدا

لێ وریا کردوەتەوە . دیسا ژی ئەمێ ھەمیا گشت لەوە ئاگادارین کە چۆن بەغدای مالکی و سپا 
ەوە و پاشان چۆن داعشیان بەردایە کورد و کوردستان . دەست داعش فشۆڵەکەی موسڵیان دا بە

چەک کوور دەری ئەخاتن کە ئەشێ بەغدا ئەوەی وەک ڕێکارێک بکار ھانیبێ کە خوێندەوەیەکی پ
کێشەی کورد جە باشوور بە داعش چار بکات . ھاوتەریب وەگەرد ئەمەیچ ئەوەتا ئیسە دەرکەفتگە 
کە بەعسی سووری و ترکان ژی داعشیان لەبۆ وەھا مەبەستێکی دژە کوردانە لە دژی دۆزی 

تیلی مەالی عەجەم لە بەزمی داعشا  و دەستھەر لەم پێکیەش . دکار ھانیە نەتەوەیی کورد 
 ھێدی ھێدی ئاشکراتەرتەر ئەبێتن . 

زدی ئا مە باجەک گەلەک گەلەک گران و پڕووکێنەر کورد بە گشتی و بە تایبەت خوشک و براێن ئێ
پڕ وڕاپلە لیستۆک و یاریا قرێژ ئا سیاسی و ستراتیژیک ێن دوژمنێن داگیرکەرێن کوردستان دان . 

شیاوی ڕامانە کا چاڤا سەرکردایەتی کورد و دەزگەھێن تەناھی و پاراستنێ کوردستان ئاگاھدرێ 
و دژە مرۆڤانە بۆ سەر  ھێرەشێ ھۆڤانانەئاگاھدارێ جموجووڵی داعش ژ بۆ گرتنا میسل بوونە ، لێ 

، چما ئەو شاشی و  ونە . گەر گازەندەێن وان لە مالکی ھەیزدی نەبوو مرۆڤێن مە ێن ئێ شنگال
 .ابێنن و ئەڤ ئازار و ئێش و فەرمان سەر شنگال ئانینکەمایەسی و کورت ھێنانێ خوە ن



مەردم کورد و نەخاسما ھێزی پێشمەرگەی کوردستان بەرێ خوە دان شەڕێ نیشتمانیی و داعش 
ە سایەی مێژووی کوردان رە تومار کرن . دۆزا نەتەوەیی کوردان ل ێک دیرۆکی جەیەروەرشکاندن و س

فرە ھەڵی دا و بوو ھۆی شانازی ژ کوردان رە و جێی ئافەرینی گشت ئەو کاردانەوەی کوردان 
جیھانی مرۆڤایەتی . ھێزی پێشمەرگەی کوردستان ، پشت بەستوو بە خەڵکی کوردستان و گیانی 
بەرزی جەنگاوەرانەی پێشمەرگانە ، وەکی تاکە ھێزی دیاری سەرکەوتوو بە سەر داعشی ھۆڤ ، 

لماندی کە کورد بە بێ بەغدا دکارێ داعش بشکێنێ و شکاندی ژی . گەر وا بێ کە بێگومان سە
ھەر واشە ئیدی کورد چ پێویستی بە بەغدای تاوان ھەس ئەڕای لێدانی داعشێکە خۆیان بواری 

مژارە ڕاستە بەو مانایە کە تی ئەوەسە کە پێچەوانەی ئەم . راس سەرھەڵدانی یان لۆ خۆش کرد
بە کورد و ھێزی پێشمەرگەی کوردستان  انکانی پێویستیەان و بەراتدەران و ھاوھاوتاو بەغدای

ھەبوو و ئەمەش دەبا ببا بە ھۆێەک کە سەرکردایەتی کورد دەسکەفت و سەرکەوتنی فرەتری 
 ئەرای مەردم کورد جە ھەمبەر بەغدا و تێکڕای نەیارانی کورد پێ مسۆگەر بکردبا . 

گەر داعش شەڕەکە بباتەوە ( وەک شەڕی موسڵ لە دوو سەرەوە شەڕێکی دۆڕاوە بۆ کورد . 
ووی داعشێکی بەھێزتر ئەبێتەوە و ئەگەرێک نابێ لەبەر چاو نەگیرێت ) ، ئەوە ئیدی کورد ڕووبەڕ

یا نووکە ، ھەر ھیچ نە بێت ەەرئێشە و باجی شەڕی داعش ئەڕای کوردان فرەتەر ئەبێتەوە . ھس
وەی سەلماند کە کە لە کێشی دایە کە وەیشوومەی داعش ھەوسار بکات و مەترسیەکانی کورد ئە

کێم بکاتەوە . مەترسی داعشی سەرکەوتووی جە شەڕی موسڵ فرە فرە کەمترە جە مەترسی 
ژیان و ژیاری سیاسی  تاڵ ئی دە و ئەمە ژی ڕووی ڕاستیەک بەغدای سەرکەوتوو لە شەڕی موسڵە

 .  اڵی ڕۆژەوەی ڕۆژە ، خۆشمان بێ ئانکو تاڵو گەمە و لیستۆکی سیاسی ز

 غدای ئێستا ڕووبەڕووی کورد و دۆزەھێزتر لەم بەگەر بەغدا شەڕەکە بباتەوە ، ئەوە بەغدایەکی بە
نەتەوەیی یەکەی ئەبێتەوە . نابێ و ناشی کە بەغدا وەک کۆبەندی عارەب و عەجەمی داگیر کەری 

شێعەگەری سەفەوەیی ( بەرە و تەوەری  –عەجەمی  -عارەبی  –کوردستان و بەرەی ڕووسی 
شام ) ژ بیر بکرێتن و گەر ئەمەیچ بدەین بەر چاڤا خوە ، ئیتر مەترسی  –بەغدا  –مسکۆ  –تاران 

 .ئەڕای کوردیەلشەڕی موسڵ و سەرکەوتنی بەغدا چەند قات و کوورتەرتەر و بەرفرەتەرتەر ئەبێتن 
ە ئاکام و بەرھەمێ ستراتیژێکی ھانا شاش و ھەڵە پەی لەورا و لۆما دکارین و ئەنانین بووشین ک

کارەساتێک ئەبێ وەکی لێ بەلێ گۆڕ سەرۆک وەزیرێ ھەرێم نە لووتکەی پێشمەرگە کوردان ، 
 ھەموو کارەساتەکانی پێشووتر و لەوانەشە خراتەرتەر . 

ھەم دیسان ئێمە گشتمان لەوە ئاگادارین کە سەرکردایەتی کورد گەلێ جاران بە ڕەوا پێی لە سەر 
تی پاش گرتنەوەی میسل و دوای داعش ئەشی کە باردۆخی سیاسی و کۆمە�یەئەوە دائەگرت 

دیاری بکرێتن . گەلێ ھۆکار و لە ناویشیاندا کریستیان یەل موسل کە باری سرنجی ڕۆژئاوای 



ەکێشێ ، بنەمای وننە و شەبەک و کاکەیی سی خۆی ڕائکریستیان فرە فرەتر لە ئیزیدی و سو
ە باشوور بوون . ئەگەری ئەوەش باش و کارا و کاریگەری ئەم ھەڵوێستیەی سەرکردایەتی کورد ج

زۆر باش دە ئارادا بوو کە کورد بتانێ ئەم داخازیەی خۆی مسۆگەر بکاتن . لێ ھەر لە سەرەتای 
شەڕی موسڵ کورد لەم بوارەدا دۆڕانی و بە بێ دەستەبەر کردنی داخوازیە سەرەکی و گرینگەکەی 

ەریمی کوردستان ، ئەوە بووگە لە مەڕ پاشە ڕۆژی موسڵ . پاکانەش ، گۆڕ پێ لێنانی سەرۆکی ھ
 یتر پەلەیان لە دەسپێکێ شەڕەکە دا کرد .  تر کە گوایە الیەنەکانی

 ەئەوەی کە سەرۆکی کوردستان بە ھێما و بە شێوەیەکی نادیار و ناڕوون وەک الیەنەکانی دیکە ئاماژ
د ناڵلنتۆن و دۆوەپێ کر ، لە چڕە و خوڕەی ( دەستەواژەی کەو و کەوبازان ) تەلەڤیزیۆنی ھێلێری ک

ھێلێری و دێمۆکڕاتە نەیارەکانی بەوە تاوانبار کرد ، ترامپی ئەمریکایی ، بە ڕوونی دەرکەفت . ترامپ 
 بانگەشەکاریی ھەڵبژاردنیکە بە پەلە پەل شەڕی موسڵ یان دەس پێکرد لە بۆ مەبەستی پێخۆری 

ئیتر شەڕی موسڵ دیسان  ۆماری ئامریکا . گەر وا بێت و لەوانەشە کە ھەر وا بووبێت ،سەرۆک ک
شەڕێکی دوو سەرە دۆڕاوە ئەڕای کوردیەل . لەورا کو گەر کلینتۆن و دێمۆکڕاتەیەل ھەڵبژاردنی 
سەرۆک کۆماری ئامریکا بباتەوە ئەوە ئیدی کورد ئەشێ بەالنی کەمەوە لۆ چوار ساڵی دیکە وەگەرد 

ە مەڕ دۆزی کورد ھەڵ سیاسەتی پشت گوێ خستن و پەراوێز خستنی ئۆباما و دێمۆکڕاتەکان ل
بکات کە ھیچ لە بەرژەوەندی کورد نەبووگە و نابێ . گەر ترامپ بیباتەوە ئەوە ئیتر کورد ڕووبەڕووی 
ئەم کابرا و سیاسەتی نادیار و جارنا مەترسی داری کۆماریەکان ئەبێتەوە کە لەوانەیە نەک ھەر 

 ھیچی بۆ کورد وەلێ شێن نەبێتن ، لێ بەلێ دژ ژی دەرکەوێ . 

ریکاشیان وەگەرد بووت ، ێت ، ئەشی جەنابیان و بەغدا ، ئامە گوێرەی پەیڤی سەرۆکی ھەرێم بب
لە سەر ئەوە ڕێککەوتبێن کە ژ بلی و لە جیاتی دیاریکردنی پاشە ڕۆژی موسڵی پاش داعش وەک 

د رداواکاری کورد ، لێژنەیەک پێک بھێنرێ لۆ ئەم مەبەستە . لێژنەکە لە کێ پێک دێ ، دیار نیە . کو
کە ئەم  وە پیمان ئووشت ۱٤۰ئەزموونی لێژنەی لەم بابەتەی ھەستۆ و تاقیکاری لێژنەی مادەی 

ئەبێتە ھۆکاری ، رە کە ھیچی لێ شین نابێت و لە مەیچ خراوتەر ایڕێکارە ھەر لە ئێستاوە د
 سەرئێشە و خاپاندن و تەفرەدان و پاشقول لێ گرتن . 

دوا ئەم بەزمە و ئەم گەمە و وازیە دۆراوە ھەموو دەسکەوت و بەرھەمی " وەفدی کوردستان " و 
شاندەکە و بە  –فرەتر لە خودی وەفدکە  سەردانیان لۆ بەغدایە کە خەڵکی دیکە و نەیارانی کورد

ەتەوە وژی ھیچی بۆ نەما کورد مەبەست و بە فێڵە مەالیانە و سیاسیانە ناوەرۆکەکەی لە قاو ئەدەن .
ی داگیرکەری یساڵ ، ھێنانەوەی سپای ئەنفالچی و کیماباران و کاولکار ۲۷پاش ئەوە نەبێ کە 

دۆخە نالەبارەی کە بە سەر کورد و نیشتمانەکەی  وئەحەشدی شەعبی و ھاتنی کوردستان و 



 و دڵمانەوە بداتساڵەی بێکەسی لەھەنگ و باش پەھلەوان وەرام  ۲۷داھاتووە ، تەنیا بە بەستەی 
 بەوە خوەش بێت کە

لەت و پەت کرێ حقووقی ؛  لە غایەی بەرزی خۆی ھەر ناکەوێ؛  میللەت مەتینە عەزمی نانەوێ
 ( فایق بێکەس )        ئەوێ

 ئووشت :بێکەس فایق 
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