
!!تاکەکەسئانکو ئی  ەمەردم کورد مافیمافی دیاریکردنی چارەنووس   
 

ھولێ ، زۆرینەی ھەرە زۆری لەوەتی مافی گەل و نەتەوەیەل بۆ دیاریکردنی چارەنووسی خۆیان ھاتگەسە 
، کو گەنگەشە ئەم مژارەیان کردگە  -کمونیزم و سەرمایەداری  –ۆریانەی ، بە چەپ و ڕاستەوە ئەو تیئ

مێژوو پاکانەیان لۆ ئەم مافە لە سەر بنەمای مێژوویی و فەرھەنگی و خاک و نیشتمان و زمان ھەڵ چنیوە . 
و مێژینەی گەمەی سیاسی و ئادیۆلۆژیکی و دیپلۆماتیکی بەم مافە بە ڕوونی دەری دەخاتن کە ھاوسەنگی 

ۆریکی دەوری ھەبووە ئتیھێز و بەرژەوەندی یاریکەرانی سیاسی پتر لە ھەموو دەمەقاڵەیەکی سیاسی و 
 جە دابین کردنی ئەم مافە ژ بۆ ھەر گەل ئانکو نەتەوەیەک . 

ڕاپەڕینە مەزنەکەی باشووری کوردستان خاڵێکی مێژوویی وەرچەرخانی بزاڤا نەتەوەیی ێن کورد بوو کو ھێدی 
تر پێشھێنایە گوڕێ .  دە ھێدی دۆز و مژاری سەربەخۆیی کوردستان و مافی کورد لە دیاریکرنا چارەنووسا خوە

تەنانەت لە ھێنانە ئارای ئەو مافە ژ بۆ کوردان کوردستان  سیاسیەکانیزۆرینەی ھەرە زۆری ھیزە 
ئەسڵەمینەوە و لە داگیرکەران پتر پاکانەیان بۆ ئەوە ئەکرد کە کاتی دابین کردنی ئەو مافە بۆ کورد لەبار نیە 

ی دەستەبەر بکاتن ، وەک تە بێژی کو کوردان ھێژ نەوەکام و ھێشتا ماویەتی کە کورد بتانی ئەو مافە لۆ خۆ
و خاون و ھەزاران ساڵ مێژووی تۆمارکراو بەس نەبوو ئەڕای سەلماندی بوونی کورد چونە نەتەوەیەکی 

لەمەیچ فرەتر ئەوەسە کە ئەم مافە ، بەگوێرەی چۆنیەتی دیاری کراوی یان ژی گەر وەکی  سەربەخۆ .
رێتن ، بەند نیە بە کات و زەمانەوە و ئەوە تەنیا نەگبەتی و نەھامەتی کورد فورمولێکی سیاسی سەیری بک

 بوو کە مەرجی کات و زەمانی بۆ دائەنا . 

لەم سا�نەی دوایی دا نەخاسما پاش سەرھەڵدانی ھۆڤانەتی ئیسالمی داعش و دەوری ھێزی 
ایەخی کورد و دۆزی نەتەوەیی ئەو ھۆڤانانە لە کوردستان ، نرخ و بپێشمەرگەی کوردستان لە تێکشکاندنی 

کورد فرە ھەڵی دا و ھاوتەریب وەگەرد ئەمەیچ مژاری سەربەخۆیی کوردان جە باشوور گەھشتە ئاستەک 
فرە باڵکێش و دەھاتە چاوەڕێ کرن کو بەم زووانە مەردم کورد جە باشوور بەو مافە شا و خەنیی دەبن و 

ەکەن . جە ئاستی جیھانی دە وسا خویا دەکر کە مافی دیاریکردنی چارەنووس ئەڕای خۆیان دەستەبەر ئ
دژایەتی پ ک ک وەگەرد زۆرینەی ھیز و الیەنە سیاسیە کارساز و چارەنووس سازەکان دەگەڵی دا کۆکن . 

سەربەخۆیی کوردستان ئەچێتە ناو بازنەی ستراتیژی داگیرکەرانی کوردستان و ئەو ھەڵیت و پڵیتانەی کاوێژی 
کارایی و کاریگەریی شەڕی پێشمەرگانەی پێشمەرگەی کوردستان انی کوردە . ئەکەنەوە دە خزمەتی دوژمن

جەو ئاسەتە دە بوو کە بێجگە لە یەک دوو دەنگی چاوەڕانکرای داگیرکەرانی ڕاستەوخۆی کوردستان مینا 
ژ دژی سەربەخۆیی کوردستان ، ھەمووان وەگەردی کۆک ، لەمانیشەوە بۆ پ ک ک  عەجەم و ترکانعارەب و 

بوون . ئەم ڕاستیەش ئەوە ئەسەلمێنێ کە ھێزی پێشمەرگە وەکی ھۆکاری یەکەم و سەرەکی لە و ساز 
ئۆری و دەمەقاڵەیەکی فرەتەرتەر جە ھەر تی، سەلماندن و چەسپاندنی ئەو مافە ئەڕای کوردیەل دەوری بووگە 

 .  سیاسی و ئی دن

کەو ئابووری جە داڤۆس ھەر ھیچ ندەو بەشداری شاندی کوردستان ژ کۆربەولو دەھاتە چاڤەرێ کرن ژی ک
نەبێت ھەنگاوێک ، ھەر چەند بچووک ژی ، ژ ئاقاری سەربەخۆیی کوردستان باوێت و ڕێچکا سەربەخۆیی 

ئیرۆی فرەتەرتەر خوەش بکاتن . ئەو چاوەنۆریە نەھاتە دیتن ، مخابن . جە ھەمبەر ئەمەش دا دان و سەندنا 
کایەکەی بە گەرد ڕۆژنامەی شەرقول ئەوسەتی عارەبی وە،  ۲۳/۱/۲۰۱۷،  سەرۆکی شاندەکەی کوردستان

تەواوەتی گۆڕی و مژار و دۆزی سەربەخۆیی کوردستانی دابەزاندە سەر ئاستی رقەبەری و ڕکەبەری 
کەسایەتی نێوان دوو کەس و بەمەش بنەمای مێژوویی و فەرھەنگیی و نیشتمانیی و نەتەوەیی مافی 

ئووشت کە گەر  ی ھەڵ تەکاند . سەرۆکی کوردستانبە تەواوەت ی ،دیاریکردنی چارەنووس لە بۆ کوردان
مالکی وەک سەرۆک وەزیری عێراق بزڤرێتەوە لۆ دەسە�ت ئەوا جەنابیان یەکسەر سەربەخۆیی کوردستان 

 ک و ھەرجێ ڕوو ئەدات با ڕوو بدات . نێالیەکەس و ھیچ وێدانە ڕائەگەێنێ بە بێ گ

یاردان لە سەر مافی دیاریکردنی چارەنووس مافی تاکە کو بڕ رە ئەوە ڕوون بێت ژ ھەر ئالیەکبال جارێ 
کەسی نیە و ھیچ تاکە کەسێک نۆی نیە یاری بەو مافە بکات وەک سەرۆکی نایاسایی ئانکو ماوەبەسەر 



ندرێ ێچووی ئێستای کوردستان دەیکات . ئەو مافە ، مافی گەل و نەتەوەیە کە لە گشت پرسیەک دا ئەچەسپ
ئەدا بە مافە دەستەبەرکراوەکە . گەر ئەوە بڕیاری ،  نێونەتەوەیی گەلۆڕ یاساگ، ئاسایی  و ڕەوایی یاسایی و

تاکە کەسێک بێت کە ئەو مافە دیاری بکات ، شتی ولو قەت نەبووە و نابێت ، ئەوە ئیدی وەھا بڕیارێک ، 
 .بڕیارێکی دۆڕاو ئەبێت جە گشت ڕوویەکەوە و بڕشتی نابێت و بە سانایی لەبار ئەبردرێت 

دەرمان و دوکتوری ژ کاروفرمانی ) لە بواری سیاسی و کۆمە�یەتی و نەمازە negligenceپشت گوێ خستن (
تاوانە لە و�تانی خواپێداو و پێگەیشتوو و پێشکەفتگ دا و سزای خۆی ھەس . لەوانەیە کە تاکە یەک کەسیش 

ێک لە مژاری چارەنووس سازی دەس نەکەفێ کە ئاوا بە ئاشکرا بووشی کە گوێ ناداتە ھیچ کەس و الیەن
نەتەوەیەک . جە داڤۆس تووڕەیەکی تایبەتی بە سەرۆکی کوردستانەوە دیار بوو کە لەوانەیە ڕەنگدانەوەی 

، ڕێکخەر و دامەزرێنەری کۆڕبەندەکەی داڤۆس ، ژ کوردان رە ھۆکاری واب شبێ بار بوونی ئەو بەزمەی کالوس 
بە عارەبی ئاخافتنی ساندی کوردی لە کۆڕبەندەکە ی بووبێت . ئەو تووڕەیی یە دیارەی سەرۆکی شاندی کورد

 ندا ئەوەی دەرخست کە کورد ھێژ نەگەیشتووتە ئەو ئاستەی کە بەشداری چاالک و کارا بووت جە " چارەمی
 ێک مینا ھێمن ھەورامیانواب دا . گومان لەوەدا نیە کە کەسشۆڕشی پیشەسازی " یەکەی کالوس ش

 ەی شواب دا فرگرانجانە لەو شانۆگەریە انکە ئەرکی نوێنەرایەتی کوردی وبەرھەم ساڵح  لەو ئاستە دان
دەبا  شاندی کوردی تە داڤۆس .چوونایەو دەبا لە جیاتی مەال باقی سنەیی ب باشتر و لەبارتەرتەر بەڕیوە ببەن

ل و زی دۆزینەوەی کڕیارە ئەڕای کۆمپانیا بیانزانیبا کە لێگێڕانەوەی کورد لۆ ئەو جۆرە کۆڕبەندانە بە تەنێ پە
لەو ڕێگاوە کۆمپانیای دیلوێت و بەزمی بایۆمیرتی بە سەر خەڵکێکی وەکی کوردا ئەبڕن . ئەم زەبەالحەکان و 

ڕێکارە فێ�ویی و نامرۆڤانە گەیشتوەتە ئاستێک کە شوان و گاوانی کوردیش ئەبێ تۆماری بایۆمیتریان ھەبێ 
فرمانێکی لەو بابەتەی حکوومەتی ھەرێم ، ھە� و ھەرایەکی وای لێ ساز ئەبێت  کەچی لە و�تانی ئازادا

کە دکارێ سەری حکوومەتەی بخوات . حکوومەتە دۆڕاوەکەی کوردستان ، دۆڕاوە لە مەڕ مەردم کورد و جە 
ن کە ی، لێ حکوومەتێکی کارا و کاریگەرە ئەڕای کۆمپانیا دەرەکیەکان . لۆیە ئەتانین بووشھەموو باریكەوە 

حکوومەتی ھەریم دە راستی دە حکوومەتی کۆمپانیا دەرەکیەکان و ئەوەش کە لە مەڕ کاروفرمانی ناوخۆیی 
 یەوە دۆڕاوە لۆ ئەوان کۆمپانیا خوێنمژانە چ گرفتەک نینە . 

چارەنووسی تفت و تاڵ و خوێناویی کورد جە باشوور و کارەساتە مێژوویی یەکانی مینا ھەڵەبجە و ئەنفال و 
ی خاک و زێدی کوردان و ھۆڤانەتی ذاعش لەم دواییانە و کارەساتی یکاولکاری گشتو  وەکۆڕڵکوژی و کۆمە

 وو دەریایەک خوێن و ئازار و فرمێسک و تاالویی داگیرکراویی و بن دەستی ھەموشنگال و کوردێن ئێزدی 
سەنگێکی فرە ناساز و ۆلە و لەکارکەوتووی شێعەی عارەب بەالیەک ، ھاوبەالیەک و کابرایەکی دۆڕاو و تڕ

کابرای مالکی کەسێکی ناوزڕاوە لە یێکی پچەک ژییر خۆی لە قەرە بدابا . سنالەبارە کە نەدەبا ھیچ سیا
و ھەر دوێنێ بوو کە عارەبی شێعە ژی کوردستان و ھەروەتریش لە عێراق ، نەمازە لە ناو عارەبی سوننە دە 

. لێ ئەمە ناکاتە ئەوەی کە قیز و بێژی کورد لە مالکی ،  شاربەدەریان کرد ، بە ک�شە کۆن کوردەکەوە ماچۆ
گەر ھەمووشیان نەبی ئەوا بەشێکی فرە گاورە و بەرچاو ، ببێتە ھۆی ئەوە کە سەرۆکی کوردستان وسا 

جە  ەی ئەمە قومارێکی دۆڕاوی سیاسی یانە بڕیارێک لەو ئاستە دا بدات .بدوێ کە گوایە ئەوە مافی جەناب
یەکەم ئاکاری تاکە کەسی و ڕکەبەری و رقەبەری تاکە یاریکەرەکانی سیاسی لەورا کو ھەموو بارێکەوە . 

ڤەک کورد رە گوتن بەرازەک دیتنە کە دەفڕی، وجە جیھانەکەوە سیاسەت دا شوێنێکی نینە . دووھەم ، ژ مر
 گەمەی.  ەقاودەق جیھانی سیاسەت ئەگرێتەوەئەمە د فڕی ، فڕی . ،ئەو ژی گوت بەراز دەعبایەکی پیسە 

ەوەی مالکی لۆ دەسە�ت شتێکی سەیر و سەمەرەتر لە فڕینی گەڕانسیاسی لە برازەکەی گورین پیسترە ، 
 وتەرتەر لە بەرازە داماوەکە ێکی پێسە و پیسبەرازەکە نابێت ، کە گەڕایەوە ، ئەگەڕێتەوە ، سیاسەت شت

 .ھەموو ئەگەرێک ژ سیاسەت دە ئاوە�یە 

ئەرێ کوردگەل جە باشوور چ خێر و بێر و خوشێکیان لە بپرسێ کە کە  مەش ، مرۆڤ بۆی ھەیەزێدەی ئە
ئەندامی کارای ئێک حزبی  تکجە ھەمبەر مالکی . ما ھەر  ی بینیوە کە ئەمیان پێ باشتر بووتعباد

دوێنێ کورد دڵی ب ڤێ چەندێ خوەش بوو کە خۆ تەڤ  ائیسالمی شێعەگەری سەفەویی نین . ھەی
 کورد خوە تەڤ شەڕی دوو، کربوو لێ ئیڕۆ ئەوەتا گۆڕ پەیڤێن سەرۆکی ھەرێم نەملمالنێی شێعە و سووننە 

تاکەکەس ژ ناوبەرا ئێک حزبی ئیسالمی شێعە کریە . شەڕی مالکی و عبادی فرەتەر وەکی شەڕە وانێک و 
شەڕە درۆزنانەی مەالی عەجەمی مامۆستا و بەراتدەریان ئەچێت . ئەوەی کە گرینگە و خویایە ژی ئەوەسە 



عبادی بە یەک توزکالیش لە ستراتیژی مالکی الی نەداوە جا ئیدی ئەم بەزمەی دوژمنکاری وەگەرد مالکی کە 
و دۆستایەتی لەل عبادی چ واتایەکی ھەس . ئەو ئێک دوو وەزیر و گزیرەش کە کورد ھەی بوو لە بەغدا 

کابرای عبادی خۆی نەمان لە سەردەمی عبادی دە و فێڵە مەال عەجەمانە و عارەبانەشیان ئەوەسە کە 
بە بەرز کردنەوەی  بمرێنێ و تاوانەکەی ببڕێ بە سەر مالکی دا و بەمەش کورد لەو ئاستە دا بخاپێنێ کە

داھۆڵی مالکی ، ھاوکاری و ئالیکاری سەرۆکی ھەریم لۆ خۆی دەستەبەر بکاتن لەو ئاستە دا کە خوێنێ 
ی زەقی دۆڕانی کورد و بزاڤیا نەتەوەیی پێشمەرگە و سپای عێراقی تێکەڵ بە یەک بکاتن کە نێشانەیەک

کوردستانە . چاڕنامەی باشێک لە الیەن سەرۆکی ھەرێم لە پێوەندی وەگەرد شەڕی مووسڵ چاڕنامەی 
دیکتاتوریەت و مڵ ھۆڕی بوو کە تێیدا ڕاگەیندرا کە جەنابیان بێ منەتن لە ھەموو کەسێک و کێ چێ دەکا با 

، عەێک حزبی ئیسالمی شێی کورد وەگەرد شەڕە وانێکی ناوخۆیی ناو ئبیکا . ئەمەش بەو واتایە کە تەڤ بوون
   حزبی دەعوە ، بووە کارگەی دیکتاتورسازی و کوشتنی گیانی پێکڤە ژیان و برایەتی .    

ر ک ..." مە ھەنەک گەنگەشەی ڤێ چەندێ جە بابەتەک پێشووترا " سەربەخۆیی کوردستان سەرتان بخوات
ت ێودا و قوت بوونەوەی کۆمپانیای دیلکو سەردانی شاندی کوردی بە سەرۆکایەتی سەرۆکی ھەرێم لۆ بەغ

لە کوردستان ، سەربەخۆیی ئابووری کوردستانی خستە بەر مەترسی سوور . پاشان شەڕی میسل و 
سەربەخۆیی  ، گەڕانەوەی سپای عێراقی بۆ سەر خاکی کوردستان و ڕەوتی بەرەو پێش چوونی ئەو شەڕە

با� خوە سیاسی کوردستان ئەخاتە بەر مەترسی سوورتر جە سەربەخۆیی ئابووری . دە ڤێ دەمێ دە مە 
 ڵە بە ھە ن ناچار کر کەدایە سەر ھەنەک ھۆکاری سیاسی و ئابووری و ستراتیژیکی گەڵەک گرینگ کو کوردا

ێوەبەرایەتی ناوخۆیی و قەیرانی و کەوتە بدات . قەیرانی ئابووری و سیاسی و بەڕ مڵ بەو بابەتە ھەڵس
ناوچەیی سووریە و عیراق و تورکیە و عەجەمەستان و مژاری ھەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئامریکا و ملمالنێی 
کۆماری و دێمۆکڕاتەکان لەو و�تە و قەیرانی ئوکرانیا و لەویشەوە بۆ قەیرانی ئاورووپا و ڕووس و ئامریکا دەبا 

ەرۆکی کوردستان شاندی کوردی لۆ بەغدا با ، کەچی سگەڕانەوە و چوونی  بنەمای لێکدانەوەی بابەتیانەی
دە سەر ھەمان شۆپی مافی دیاریکردنی چارەنووس ، مالکی وەک ھۆکاری سەرەکی چوونیان لۆ بەغدا و 

ەڵ کردنی خوێنی ملدانیان بە ھاوکاری بەغدا و ھێنانەوەی سپای عێراقی بۆ سەر خاکی کوردستان و تێک
پای عێراق تێرێتە ئاراوە . گەر وا بێت ، لەوانەشە کە ھەروابووبێت جە ڕوانگەی جەنابی ەرد سپێشمەرگە وەگ

ی کورد دیاری چارەنووسسەرۆکی ھەرێمی کوردستانەوە ، ئەوە ئیدی دێوەزمە و تارمایی مالکی یە کە 
ئەزموونی ۆیی . ژانەی دا و ھەمیچ ژ سیتراتیژی دواڕۆژی دا واتە سەربەخئەکات ، ھەم لە ھەڵس و کەوتی ڕۆ

ماال خومەینی و سەدام و رقەبەری کوێری نێوانیان ، کاولکاری والتی عەجەم و عارەب و کوردستان و قڕکردنی 
 مان پاڕێزی لە ئاکامیخوا ب ئەو خەڵکە کرد کە بوونە قوربانی ئەو رقەبەریە کوێر و کوور و دواکەوتووانە .

  ئێستا نەی پاراستووین . رقەبەری سەرۆکی ھەرێم و مالکی ، ھەر چەندە تا 

گەر ولو بێتن ، ئەزبەنی ، ئیدی ئەبێ دەسخۆشی لە نەیارانی ناوخۆیی سەربەخۆیی کوردستان بکەین 
نەمازە ئەوانەی کە لە سلێمانی باوەشیان ئەڕای مالکی ئاوە�یە . ئەشێ ئەوانەی کە لە کوردستان جە 

�ت ەتێگەشتبێتن کە ئەگەری گەڕانەوەی مالکی لۆ دەسئاقاری گەڕانەوەی مالکی ھەڵپە و ھەوڵیانە لەوە 
یە و ی تەواویش نفەنگ ئامێزە ، گاڵتەجاڕ و جەفەگەکاتەوە . ئەم سیناریۆ جەکورد لە سەربەخۆیی نزیک تر ئ

دا تووشی چ بابەتە سیاسەت و بوچوونێک  ۲۱خاتن کە چارەنووسی کورد لە سەدەی تەنیا ئەوە دەرئە
وخۆ و دەرەوەی کوردستانیچ ئەشی لە جیاتی ھۆکاری سیاسی و کۆمە�یەتی بووەتەوە و ئیدی خەڵکی نا

ووسیانی کە چارەن قەبەری تاکەکەسیڕگەڕێن بۆ ھۆکارە تاکە کەسیەکان و ب و ئابووری و سپایی و تیتۆریکی ،
حکومەتی دۆڕای باشووری کوردستانیش ئەشی وەکی قەیراناویی کردگە .  تووشی ئەو دۆخە مەترسیدار و

 . م و ئاکامی وەھا ھەڵس و کەوتێک لە سەر بنەمای ركەبەری تاکە کەسی بنرخێندرێبەرھە
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