ﻣﺎﻓﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﭼﺎرەﻧﻮوس ﻣﺎﻓﯽ ﻣەردم ﮐﻮردە ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺋﯽ ﺗﺎﮐەﮐەس!!
ﻟەوەﺗﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﮔەل و ﻧەﺗەوەﯾەل ﺑﯚ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﺧﯚﯾﺎن ھﺎﺗﮕەﺳە ھﻮﻟێ  ،زۆرﯾﻨەی ھەرە زۆری
ﺋەو ﺗﯿﺌﯚرﯾﺎﻧەی  ،ﺑە ﭼەپ و ڕاﺳﺘەوە – ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم و ﺳەرﻣﺎﯾەداری  -ﮐﻮ ﮔەﻧﮕەﺷە ﺋەم ﻣﮋارەﯾﺎن ﮐﺮدﮔە ،
ﭘﺎﮐﺎﻧەﯾﺎن ﻟﯚ ﺋەم ﻣﺎﻓە ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﻣێﮋووﯾﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ و ﺧﺎک و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن و زﻣﺎن ھەڵ ﭼﻨﯿﻮە  .ﻣێﮋوو
و ﻣێﮋﯾﻨەی ﮔەﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑەم ﻣﺎﻓە ﺑە ڕووﻧﯽ دەری دەﺧﺎﺗﻦ ﮐە ھﺎوﺳەﻧﮕﯽ
ھێﺰ و ﺑەرژەوەﻧﺪی ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺘﺮ ﻟە ھەﻣﻮو دەﻣەﻗﺎڵەﯾەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﯿﺌﯚرﯾﮑﯽ دەوری ھەﺑﻮوە
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
ھێﺪی دۆز و ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻓﯽ ﮐﻮرد ﻟە دﯾﺎرﯾﮑﺮﻧﺎ ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﺎ ﺧﻮە دە ھێﻨﺎﯾە ﮔﻮڕێ  .ﭘێﺸﺘﺮ
زۆرﯾﻨەی ھەرە زۆری ھﯿﺰە ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ھێﻨﺎﻧە ﺋﺎرای ﺋەو ﻣﺎﻓە ژ ﺑﯚ ﮐﻮردان
ﺋەﺳڵەﻣﯿﻨەوە و ﻟە داﮔﯿﺮﮐەران ﭘﺘﺮ ﭘﺎﮐﺎﻧەﯾﺎن ﺑﯚ ﺋەوە ﺋەﮐﺮد ﮐە ﮐﺎﺗﯽ داﺑﯿﻦ ﮐﺮدﻧﯽ ﺋەو ﻣﺎﻓە ﺑﯚ ﮐﻮرد ﻟەﺑﺎر ﻧﯿە
و ھێﺸﺘﺎ ﻣﺎوﯾەﺗﯽ ﮐە ﮐﻮرد ﺑﺘﺎﻧﯽ ﺋەو ﻣﺎﻓە ﻟﯚ ﺧﯚی دەﺳﺘەﺑەر ﺑﮑﺎﺗﻦ  ،وەک ﺗە ﺑێﮋی ﮐﻮ ﮐﻮردان ھێﮋ ﻧەوەﮐﺎم
و ﺧﺎون و ھەزاران ﺳﺎڵ ﻣێﮋووی ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮاو ﺑەس ﻧەﺑﻮو ﺋەڕای ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪی ﺑﻮوﻧﯽ ﮐﻮرد ﭼﻮﻧە ﻧەﺗەوەﯾەﮐﯽ
ﺳەرﺑەﺧﯚ  .ﻟەﻣەﯾﭻ ﻓﺮەﺗﺮ ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەم ﻣﺎﻓە  ،ﺑەﮔﻮێﺮەی ﭼﯚﻧﯿەﺗﯽ دﯾﺎری ﮐﺮاوی ﯾﺎن ژی ﮔەر وەﮐﯽ
ﻓﻮرﻣﻮﻟێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳەﯾﺮی ﺑﮑﺮێﺘﻦ  ،ﺑەﻧﺪ ﻧﯿە ﺑە ﮐﺎت و زەﻣﺎﻧەوە و ﺋەوە ﺗەﻧﯿﺎ ﻧەﮔﺒەﺗﯽ و ﻧەھﺎﻣەﺗﯽ ﮐﻮرد
ﺑﻮو ﮐە ﻣەرﺟﯽ ﮐﺎت و زەﻣﺎﻧﯽ ﺑﯚ داﺋەﻧﺎ .
ﻟەم ﺳﺎ�ﻧەی دواﯾﯽ دا ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﭘﺎش ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ داﻋﺶ و دەوری ھێﺰی
ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺗێﮑﺸﮑﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋەو ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧە ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﻧﺮخ و ﺑﺎﯾەﺧﯽ ﮐﻮرد و دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ
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
ﻣﺎﻓﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﭼﺎرەﻧﻮوس ﺋەڕای ﺧﯚﯾﺎن دەﺳﺘەﺑەر ﺋەﮐەن  .ﺟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دە وﺳﺎ ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺮ ﮐە
زۆرﯾﻨەی ھﯿﺰ و ﻻﯾەﻧە ﺳﯿﺎﺳﯿە ﮐﺎرﺳﺎز و ﭼﺎرەﻧﻮوس ﺳﺎزەﮐﺎن دەﮔەڵﯽ دا ﮐﯚﮐﻦ  .دژاﯾەﺗﯽ پ ک ک وەﮔەرد
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﭼێﺘە ﻧﺎو ﺑﺎزﻧەی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺋەو ھەڵﯿﺖ و ﭘڵﯿﺘﺎﻧەی ﮐﺎوێﮋی
ﺋەﮐەﻧەوە دە ﺧﺰﻣەﺗﯽ دوژﻣﻨﺎﻧﯽ ﮐﻮردە  .ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺷەڕی ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﻧەی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﺟەو ﺋﺎﺳەﺗە دە ﺑﻮو ﮐە ﺑێﺠﮕە ﻟە ﯾەک دوو دەﻧﮕﯽ ﭼﺎوەڕاﻧﮑﺮای داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ڕاﺳﺘەوﺧﯚی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎ
ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم و ﺗﺮﮐﺎن ﻟەﻣﺎﻧﯿﺸەوە ﺑﯚ پ ک ک  ،ژ دژی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ھەﻣﻮوان وەﮔەردی ﮐﯚک
و ﺳﺎز ﺑﻮون  .ﺋەم ڕاﺳﺘﯿەش ﺋەوە ﺋەﺳەﻟﻤێﻨێ ﮐە ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔە وەﮐﯽ ھﯚﮐﺎری ﯾەﮐەم و ﺳەرەﮐﯽ ﻟە
ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪن و ﭼەﺳﭙﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋەو ﻣﺎﻓە ﺋەڕای ﮐﻮردﯾەل دەوری ﺑﻮوﮔە  ،ﻓﺮەﺗەرﺗەر ﺟە ھەر ﺗﯿﺌﯚری و دەﻣەﻗﺎڵەﯾەﮐﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﯽ دن .
وﻟﻮ دەھﺎﺗە ﭼﺎﭬەرێ ﮐﺮن ژی ﮐﻮ ﺑەﺷﺪاری ﺷﺎﻧﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ژ ﮐﯚرﺑەﻧﺪەﮐەو ﺋﺎﺑﻮوری ﺟە داﭬﯚس ھەر ھﯿﭻ
ﻧەﺑێﺖ ھەﻧﮕﺎوێﮏ  ،ھەر ﭼەﻧﺪ ﺑﭽﻮوک ژی  ،ژ ﺋﺎﻗﺎری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﺎوێﺖ و ڕێﭽﮑﺎ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ
ﻓﺮەﺗەرﺗەر ﺧﻮەش ﺑﮑﺎﺗﻦ  .ﺋەو ﭼﺎوەﻧﯚرﯾە ﻧەھﺎﺗە دﯾﺘﻦ  ،ﻣﺨﺎﺑﻦ  .ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋەﻣەش دا دان و ﺳەﻧﺪﻧﺎ ﺋﯿﺮۆی
ﺳەرۆﮐﯽ ﺷﺎﻧﺪەﮐەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ، ۲۰۱۷/۱/۲۳ ،وەﮔەرد ڕۆژﻧﺎﻣەی ﺷەرﻗﻮل ﺋەوﺳەﺗﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﮐﺎﯾەﮐەی ﺑە
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
دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﭼﺎرەﻧﻮوس ﻟە ﺑﯚ ﮐﻮرداﻧﯽ  ،ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ھەڵ ﺗەﮐﺎﻧﺪ  .ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋﻮوﺷﺖ ﮐە ﮔەر
ﻣﺎﻟﮑﯽ وەک ﺳەرۆک وەزﯾﺮی ﻋێﺮاق ﺑﺰﭬﺮێﺘەوە ﻟﯚ دەﺳە�ت ﺋەوا ﺟەﻧﺎﺑﯿﺎن ﯾەﮐﺴەر ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ڕاﺋەﮔەێﻨێ ﺑە ﺑێ ﮔﻮێﺪاﻧە ھﯿﭻ ﮐەس و ﻻﯾەﻧێﮏ و ھەرﺟێ ڕوو ﺋەدات ﺑﺎ ڕوو ﺑﺪات .
ﺑﻼ ﺟﺎرێ ﺋەوە ڕوون ﺑێﺖ ژ ھەر ﺋﺎﻟﯿەک رە ﮐﻮ ﺑڕﯾﺎردان ﻟە ﺳەر ﻣﺎﻓﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﭼﺎرەﻧﻮوس ﻣﺎﻓﯽ ﺗﺎﮐە
ﮐەﺳﯽ ﻧﯿە و ھﯿﭻ ﺗﺎﮐە ﮐەﺳێﮏ ﻧﯚی ﻧﯿە ﯾﺎری ﺑەو ﻣﺎﻓە ﺑﮑﺎت وەک ﺳەرۆﮐﯽ ﻧﺎﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻣﺎوەﺑەﺳەر

ﭼﻮوی ﺋێﺴﺘﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەﯾﮑﺎت  .ﺋەو ﻣﺎﻓە  ،ﻣﺎﻓﯽ ﮔەل و ﻧەﺗەوەﯾە ﮐە ﻟە ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯿەک دا ﺋەﭼەﺳﭙێﻨﺪرێ
و ڕەواﯾﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ  ،ﮔﯚڕ ﯾﺎﺳﺎﮔەل ﻧێﻮﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،ﺋەدا ﺑە ﻣﺎﻓە دەﺳﺘەﺑەرﮐﺮاوەﮐە  .ﮔەر ﺋەوە ﺑڕﯾﺎری
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 .
ﭘﺸﺖ ﮔﻮێ ﺧﺴﺘﻦ ) (negligenceﻟە ﺑﻮاری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﻧەﻣﺎزە ژ ﮐﺎروﻓﺮﻣﺎﻧﯽ دەرﻣﺎن و دوﮐﺘﻮری
ﺗﺎواﻧە ﻟە و�ﺗﺎﻧﯽ ﺧﻮاﭘێﺪاو و ﭘێﮕەﯾﺸﺘﻮو و ﭘێﺸﮑەﻓﺘﮓ دا و ﺳﺰای ﺧﯚی ھەس  .ﻟەواﻧەﯾە ﮐە ﺗﺎﮐە ﯾەک ﮐەﺳﯿﺶ
دەس ﻧەﮐەﻓێ ﮐە ﺋﺎوا ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺑﻮوﺷﯽ ﮐە ﮔﻮێ ﻧﺎداﺗە ھﯿﭻ ﮐەس و ﻻﯾەﻧێﮏ ﻟە ﻣﮋاری ﭼﺎرەﻧﻮوس ﺳﺎزی
ﻧەﺗەوەﯾەک  .ﺟە داﭬﯚس ﺗﻮوڕەﯾەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺑە ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەوە دﯾﺎر ﺑﻮو ﮐە ﻟەواﻧەﯾە ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی
ﺑێ ﺑﺎر ﺑﻮوﻧﯽ ﺋەو ﺑەزﻣەی ﮐﻼوس ﺷﻮاب  ،ڕێﮑﺨەر و داﻣەزرێﻨەری ﮐﯚڕﺑەﻧﺪەﮐەی داﭬﯚس  ،ژ ﮐﻮردان رە ھﯚﮐﺎری
ﺋەو ﺗﻮوڕەﯾﯽ ﯾە دﯾﺎرەی ﺳەرۆﮐﯽ ﺷﺎﻧﺪی ﮐﻮردی ﺑﻮوﺑێﺖ  .ﺑە ﻋﺎرەﺑﯽ ﺋﺎﺧﺎﻓﺘﻨﯽ ﺳﺎﻧﺪی ﮐﻮردی ﻟە ﮐﯚڕﺑەﻧﺪەﮐە
دا ﺋەوەی دەرﺧﺴﺖ ﮐە ﮐﻮرد ھێﮋ ﻧەﮔەﯾﺸﺘﻮوﺗە ﺋەو ﺋﺎﺳﺘەی ﮐە ﺑەﺷﺪاری ﭼﺎﻻک و ﮐﺎرا ﺑﻮوت ﺟە " ﭼﺎرەﻣﯿﻦ
ﺷﯚڕﺷﯽ ﭘﯿﺸەﺳﺎزی " ﯾەﮐەی ﮐﻼوس ﺷﻮاب دا  .ﮔﻮﻣﺎن ﻟەوەدا ﻧﯿە ﮐە ﮐەﺳﺎﻧێﮏ ﻣﯿﻨﺎ ھێﻤﻦ ھەوراﻣﯽ
وﺑەرھەم ﺳﺎڵﺢ ﻟەو ﺋﺎﺳﺘە دان ﮐە ﺋەرﮐﯽ ﻧﻮێﻨەراﯾەﺗﯽ ﮐﻮردﯾﺎن ﻟەو ﺷﺎﻧﯚﮔەرﯾە ﮔﺮاﻧﺠﺎﻧەی ﺷﻮاب دا ﻓﺮە
ﺑﺎﺷﺘﺮ و ﻟەﺑﺎرﺗەرﺗەر ﺑەڕﯾﻮە ﺑﺒەن و دەﺑﺎ ﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ ﻣەﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﺳﻨەﯾﯽ ﺑﭽﻮوﻧﺎﯾەﺗە داﭬﯚس  .ﺷﺎﻧﺪی ﮐﻮردی دەﺑﺎ
ﺑﯿﺎﻧﺰاﻧﯿﺒﺎ ﮐە ﻟێﮕێڕاﻧەوەی ﮐﻮرد ﻟﯚ ﺋەو ﺟﯚرە ﮐﯚڕﺑەﻧﺪاﻧە ﺑە ﺗەﻧێ ﭘەی دۆزﯾﻨەوەی ﮐڕﯾﺎرە ﺋەڕای ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ زل و
زەﺑەﻻﺣەﮐﺎن و ﻟەو ڕێﮕﺎوە ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی دﯾﻠﻮێﺖ و ﺑەزﻣﯽ ﺑﺎﯾﯚﻣﯿﺮﺗﯽ ﺑە ﺳەر ﺧەڵﮑێﮑﯽ وەﮐﯽ ﮐﻮردا ﺋەﺑڕن  .ﺋەم
ڕێﮑﺎرە ﻓێ�وﯾﯽ و ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧە ﮔەﯾﺸﺘﻮەﺗە ﺋﺎﺳﺘێﮏ ﮐە ﺷﻮان و ﮔﺎواﻧﯽ ﮐﻮردﯾﺶ ﺋەﺑێ ﺗﯚﻣﺎری ﺑﺎﯾﯚﻣﯿﺘﺮﯾﺎن ھەﺑێ
ﮐەﭼﯽ ﻟە و�ﺗﺎﻧﯽ ﺋﺎزادا ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﻟەو ﺑﺎﺑەﺗەی ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯽ ھەرێﻢ  ،ھە� و ھەراﯾەﮐﯽ وای ﻟێ ﺳﺎز ﺋەﺑێﺖ
ﮐە دﮐﺎرێ ﺳەری ﺣﮑﻮوﻣەﺗەی ﺑﺨﻮات  .ﺣﮑﻮوﻣەﺗە دۆڕاوەﮐەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،دۆڕاوە ﻟە ﻣەڕ ﻣەردم ﮐﻮرد و ﺟە
ھەﻣﻮو ﺑﺎرﯾﻜەوە  ،ﻟێ ﺣﮑﻮوﻣەﺗێﮑﯽ ﮐﺎرا و ﮐﺎرﯾﮕەرە ﺋەڕای ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ دەرەﮐﯿەﮐﺎن  .ﻟﯚﯾە ﺋەﺗﺎﻧﯿﻦ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە
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
ﮐﯚﻣەڵﮑﻮژی و ﮐﯚڕەو و ﮐﺎوﻟﮑﺎری ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺧﺎک و زێﺪی ﮐﻮردان و ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ ذاﻋﺶ ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧە و ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ
ﺷﻨﮕﺎل و ﮐﻮردێﻦ ﺋێﺰدی و دەرﯾﺎﯾەک ﺧﻮێﻦ و ﺋﺎزار و ﻓﺮﻣێﺴﮏ و ﺗﺎﻻوﯾﯽ داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ و ﺑﻦ دەﺳﺘﯽ ھەﻣﻮو
ﺑەﻻﯾەک و ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ دۆڕاو و ﺗڕۆﻟە و ﻟەﮐﺎرﮐەوﺗﻮوی ﺷێﻌەی ﻋﺎرەب ﺑەﻻﯾەک  ،ھﺎوﺳەﻧﮕێﮑﯽ ﻓﺮە ﻧﺎﺳﺎز و
ﻧﺎﻟەﺑﺎرە ﮐە ﻧەدەﺑﺎ ھﯿﭻ ﺳﯿﺎﺳﯿێﮑﯽ ﭘﭽەک ژﯾﯿﺮ ﺧﯚی ﻟە ﻗەرە ﺑﺪاﺑﺎ  .ﮐﺎﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐەﺳێﮑﯽ ﻧﺎوزڕاوە ﻟە
ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ھەروەﺗﺮﯾﺶ ﻟە ﻋێﺮاق  ،ﻧەﻣﺎزە ﻟە ﻧﺎو ﻋﺎرەﺑﯽ ﺳﻮﻧﻨە دە و ھەر دوێﻨێ ﺑﻮو ﮐە ﻋﺎرەﺑﯽ ﺷێﻌە ژی
ﺷﺎرﺑەدەرﯾﺎن ﮐﺮد  ،ﺑە ﮐ�ﺷە ﮐﯚن ﮐﻮردەﮐەوە ﻣﺎﭼﯚ  .ﻟێ ﺋەﻣە ﻧﺎﮐﺎﺗە ﺋەوەی ﮐە ﻗﯿﺰ و ﺑێﮋی ﮐﻮرد ﻟە ﻣﺎﻟﮑﯽ ،
ﮔەر ھەﻣﻮوﺷﯿﺎن ﻧەﺑﯽ ﺋەوا ﺑەﺷێﮑﯽ ﻓﺮە ﮔﺎورە و ﺑەرﭼﺎو  ،ﺑﺒێﺘە ھﯚی ﺋەوە ﮐە ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن وﺳﺎ
ﺑﺪوێ ﮐە ﮔﻮاﯾە ﺋەوە ﻣﺎﻓﯽ ﺟەﻧﺎﺑﯿﺎﻧە ﺑڕﯾﺎرێﮏ ﻟەو ﺋﺎﺳﺘە دا ﺑﺪات  .ﺋەﻣە ﻗﻮﻣﺎرێﮑﯽ دۆڕاوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾە ﺟە
ھەﻣﻮو ﺑﺎرێﮑەوە  .ﻟەورا ﮐﻮ ﯾەﮐەم ﺋﺎﮐﺎری ﺗﺎﮐە ﮐەﺳﯽ و ڕﮐەﺑەری و رﻗەﺑەری ﺗﺎﮐە ﯾﺎرﯾﮑەرەﮐﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟە ﺟﯿﮭﺎﻧەﮐەوە ﺳﯿﺎﺳەت دا ﺷﻮێﻨێﮑﯽ ﻧﯿﻨە  .دووھەم  ،ژ ﻣﺮوﭬەک ﮐﻮرد رە ﮔﻮﺗﻦ ﺑەرازەک دﯾﺘﻨە ﮐە دەﻓڕی،
ﺋەو ژی ﮔﻮت ﺑەراز دەﻋﺒﺎﯾەﮐﯽ ﭘﯿﺴە  ،ﻓڕی  ،ﻓڕی  .ﺋەﻣە دەﻗﺎودەق ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەت ﺋەﮔﺮێﺘەوە  .ﮔەﻣەی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە ﺑﺮازەﮐەی ﮔﻮرﯾﻦ ﭘﯿﺴﺘﺮە  ،ﮔەڕاﻧەوەی ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻟﯚ دەﺳە�ت ﺷﺘێﮑﯽ ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرەﺗﺮ ﻟە ﻓڕﯾﻨﯽ
ﺑەرازەﮐە ﻧﺎﺑێﺖ  ،ﮐە ﮔەڕاﯾەوە  ،ﺋەﮔەڕێﺘەوە  ،ﺳﯿﺎﺳەت ﺷﺘێﮑﯽ ﭘێﺴە و ﭘﯿﺴﺘەرﺗەر ﻟە ﺑەرازە داﻣﺎوەﮐە و
ھەﻣﻮو ﺋەﮔەرێﮏ ژ ﺳﯿﺎﺳەت دە ﺋﺎوە�ﯾە .
زێﺪەی ﺋەﻣەش  ،ﻣﺮۆڤ ﺑﯚی ھەﯾە ﮐە ﺑﭙﺮﺳێ ﮐە ﺋەرێ ﮐﻮردﮔەل ﺟە ﺑﺎﺷﻮور چ ﺧێﺮ و ﺑێﺮ و ﺧﻮﺷێﮑﯿﺎن ﻟە
ﻋﺒﺎدی ﺑﯿﻨﯿﻮە ﮐە ﺋەﻣﯿﺎن ﭘێ ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺑﻮوت ﺟە ھەﻣﺒەر ﻣﺎﻟﮑﯽ  .ﻣﺎ ھەر ﺗﮏ ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﮐﺎرای ﺋێﮏ ﺣﺰﺑﯽ
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻧﯿﻦ  .ھەﯾﺎ دوێﻨێ ﮐﻮرد دڵﯽ ب ﭬێ ﭼەﻧﺪێ ﺧﻮەش ﺑﻮو ﮐە ﺧﯚ ﺗەڤ
ﻣﻠﻤﻼﻧێﯽ ﺷێﻌە و ﺳﻮوﻧﻨە ﻧەﮐﺮﺑﻮو ﻟێ ﺋﯿڕۆ ﺋەوەﺗﺎ ﮔﯚڕ ﭘەﯾﭭێﻦ ﺳەرۆﮐﯽ ھەرێﻢ  ،ﮐﻮرد ﺧﻮە ﺗەڤ ﺷەڕی دوو
ﺗﺎﮐەﮐەس ژ ﻧﺎوﺑەرا ﺋێﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺷێﻌە ﮐﺮﯾە  .ﺷەڕی ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﻋﺒﺎدی ﻓﺮەﺗەر وەﮐﯽ ﺷەڕە واﻧێﮏ و
ﺷەڕە درۆزﻧﺎﻧەی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﯽ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ و ﺑەراﺗﺪەرﯾﺎن ﺋەﭼێﺖ  .ﺋەوەی ﮐە ﮔﺮﯾﻨﮕە و ﺧﻮﯾﺎﯾە ژی ﺋەوەﺳە

ﮐە ﻋﺒﺎدی ﺑە ﯾەک ﺗﻮزﮐﺎﻟﯿﺶ ﻟە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻻی ﻧەداوە ﺟﺎ ﺋﯿﺪی ﺋەم ﺑەزﻣەی دوژﻣﻨﮑﺎری وەﮔەرد ﻣﺎﻟﮑﯽ
و دۆﺳﺘﺎﯾەﺗﯽ ﻟەل ﻋﺒﺎدی چ واﺗﺎﯾەﮐﯽ ھەس  .ﺋەو ﺋێﮏ دوو وەزﯾﺮ و ﮔﺰﯾﺮەش ﮐە ﮐﻮرد ھەی ﺑﻮو ﻟە ﺑەﻏﺪا
ﻧەﻣﺎن ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﻋﺒﺎدی دە و ﻓێڵە ﻣەﻻ ﻋەﺟەﻣﺎﻧە و ﻋﺎرەﺑﺎﻧەﺷﯿﺎن ﺋەوەﺳە ﮐە ﮐﺎﺑﺮای ﻋﺒﺎدی ﺧﯚی
ﺑﻤﺮێﻨێ و ﺗﺎواﻧەﮐەی ﺑﺒڕێ ﺑە ﺳەر ﻣﺎﻟﮑﯽ دا و ﺑەﻣەش ﮐﻮرد ﻟەو ﺋﺎﺳﺘە دا ﺑﺨﺎﭘێﻨێ ﮐە ﺑە ﺑەرز ﮐﺮدﻧەوەی
داھﯚڵﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ  ،ھﺎوﮐﺎری و ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری ﺳەرۆﮐﯽ ھەرﯾﻢ ﻟﯚ ﺧﯚی دەﺳﺘەﺑەر ﺑﮑﺎﺗﻦ ﻟەو ﺋﺎﺳﺘە دا ﮐە ﺧﻮێﻨێ
ﭘێﺸﻤەرﮔە و ﺳﭙﺎی ﻋێﺮاﻗﯽ ﺗێﮑەڵ ﺑە ﯾەک ﺑﮑﺎﺗﻦ ﮐە ﻧێﺸﺎﻧەﯾەﮐﯽ زەﻗﯽ دۆڕاﻧﯽ ﮐﻮرد و ﺑﺰاﭬﯿﺎ ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە  .ﭼﺎڕﻧﺎﻣەی ﺑﺎﺷێﮏ ﻟە ﻻﯾەن 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
ﺑﯿﮑﺎ  .ﺋەﻣەش ﺑەو واﺗﺎﯾە ﮐە ﺗەڤ ﺑﻮوﻧﯽ ﮐﻮرد وەﮔەرد ﺷەڕە واﻧێﮑﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻧﺎو ﺋێﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺷێﻌە،
ﺣﺰﺑﯽ دەﻋﻮە  ،ﺑﻮوە ﮐﺎرﮔەی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﺳﺎزی و ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﮔﯿﺎﻧﯽ ﭘێﮑﭭە ژﯾﺎن و ﺑﺮاﯾەﺗﯽ .
ﺟە ﺑﺎﺑەﺗەک ﭘێﺸﻮوﺗﺮا " ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺳەرﺗﺎن ﺑﺨﻮات  "...ﻣە ھەﻧەک ﮔەﻧﮕەﺷەی ﭬێ ﭼەﻧﺪێ ﮐﺮ
ﮐﻮ ﺳەرداﻧﯽ ﺷﺎﻧﺪی ﮐﻮردی ﺑە ﺳەرۆﮐﺎﯾەﺗﯽ ﺳەرۆﮐﯽ ھەرێﻢ ﻟﯚ ﺑەﻏﺪا و ﻗﻮت ﺑﻮوﻧەوەی ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی دﯾﻠﻮێﺖ
ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺴﺘە ﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺳﻮور  .ﭘﺎﺷﺎن ﺷەڕی ﻣﯿﺴﻞ و
ﮔەڕاﻧەوەی ﺳﭙﺎی ﻋێﺮاﻗﯽ ﺑﯚ ﺳەر ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ڕەوﺗﯽ ﺑەرەو ﭘێﺶ ﭼﻮوﻧﯽ ﺋەو ﺷەڕە  ،ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﺧﺎﺗە ﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺳﻮورﺗﺮ ﺟە ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺋﺎﺑﻮوری  .دە ﭬێ دەﻣێ دە ﻣە ﺑﺎ� ﺧﻮە
داﯾە ﺳەر ھەﻧەک ھﯚﮐﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﮔەڵەک ﮔﺮﯾﻨﮓ ﮐﻮ ﮐﻮردان ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮ ﮐە ﺑە ھەڵە
ﻣڵ ﺑەو ﺑﺎﺑەﺗە ھەڵﺲ و ﮐەوﺗە ﺑﺪات  .ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑەڕێﻮەﺑەراﯾەﺗﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﻗەﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﺳﻮورﯾە و ﻋﯿﺮاق و ﺗﻮرﮐﯿە و ﻋەﺟەﻣەﺳﺘﺎن و ﻣﮋاری ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﺳەرۆﮐﺎﯾەﺗﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻠﻤﻼﻧێﯽ
ﮐﯚﻣﺎری و دێﻤﯚﮐڕاﺗەﮐﺎن ﻟەو و�ﺗە و ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺋﻮﮐﺮاﻧﯿﺎ و ﻟەوﯾﺸەوە ﺑﯚ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ و ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ دەﺑﺎ
ﺑﻨەﻣﺎی ﻟێﮑﺪاﻧەوەی ﺑﺎﺑەﺗﯿﺎﻧەی ﮔەڕاﻧەوە و ﭼﻮوﻧﯽ ﺷﺎﻧﺪی ﮐﻮردی ﻟﯚ ﺑەﻏﺪا ﺑﺎ  ،ﮐەﭼﯽ ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
دە ﺳەر ھەﻣﺎن ﺷﯚﭘﯽ ﻣﺎﻓﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﭼﺎرەﻧﻮوس  ،ﻣﺎﻟﮑﯽ وەک ھﯚﮐﺎری ﺳەرەﮐﯽ ﭼﻮوﻧﯿﺎن ﻟﯚ ﺑەﻏﺪا و
ﻣﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑە ھﺎوﮐﺎری ﺑەﻏﺪا و ھێﻨﺎﻧەوەی ﺳﭙﺎی ﻋێﺮاﻗﯽ ﺑﯚ ﺳەر ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺗێﮑەڵ ﮐﺮدﻧﯽ ﺧﻮێﻨﯽ
ﭘێﺸﻤەرﮔە وەﮔەرد ﺳﭙﺎی ﻋێﺮاق ﺗێﺮێﺘە ﺋﺎراوە  .ﮔەر وا ﺑێﺖ  ،ﻟەواﻧەﺷە ﮐە ھەرواﺑﻮوﺑێﺖ ﺟە ڕواﻧﮕەی ﺟەﻧﺎﺑﯽ
ﺳەرۆﮐﯽ ھەرێﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەوە  ،ﺋەوە ﺋﯿﺪی دێﻮەزﻣە و ﺗﺎرﻣﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﯾە ﮐە ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﻮرد دﯾﺎری
ﺋەﮐﺎت  ،ھەم ﻟە ھەڵﺲ و ﮐەوﺗﯽ ڕۆژاﻧەی دا و ھەﻣﯿﭻ ژ ﺳﯿﺘﺮاﺗﯿﮋی دواڕۆژی دا واﺗە ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ  .ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ
ﻣﺎﻻ ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ و ﺳەدام و رﻗەﺑەری ﮐﻮێﺮی ﻧێﻮاﻧﯿﺎن  ،ﮐﺎوﻟﮑﺎری وﻻﺗﯽ ﻋەﺟەم و ﻋﺎرەب و ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﻗڕﮐﺮدﻧﯽ
ﺋەو ﺧەڵﮑە ﮐﺮد ﮐە ﺑﻮوﻧە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﺋەو رﻗەﺑەرﯾە ﮐﻮێﺮ و ﮐﻮور و دواﮐەوﺗﻮواﻧە  .ﺧﻮا ﺑﻤﺎن ﭘﺎڕێﺰی ﻟە ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ
رﻗەﺑەری ﺳەرۆﮐﯽ ھەرێﻢ و ﻣﺎﻟﮑﯽ  ،ھەر ﭼەﻧﺪە ﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ ﻧەی ﭘﺎراﺳﺘﻮوﯾﻦ .
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
ﺋﺎﻗﺎری ﮔەڕاﻧەوەی ﻣﺎﻟﮑﯽ ھەڵﭙە و ھەوڵﯿﺎﻧە ﻟەوە ﺗێﮕەﺷﺘﺒێﺘﻦ ﮐە ﺋەﮔەری ﮔەڕاﻧەوەی ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻟﯚ دەﺳە�ت
ﮐﻮرد ﻟە ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﻧﺰﯾﮏ ﺗﺮ ﺋەﮐﺎﺗەوە  .ﺋەم ﺳﯿﻨﺎرﯾﯚ ﺟەﻓەﻧﮓ ﺋﺎﻣێﺰە  ،ﮔﺎڵﺘەﺟﺎڕ و ﺟەﻓەﮔﯽ ﺗەواوﯾﺶ ﻧﯿە و
ﺗەﻧﯿﺎ ﺋەوە دەرﺋەﺧﺎﺗﻦ ﮐە ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﺳەدەی  ۲۱دا ﺗﻮوﺷﯽ چ ﺑﺎﺑەﺗە ﺳﯿﺎﺳەت و ﺑﻮﭼﻮوﻧێﮏ
ﺑﻮوەﺗەوە و ﺋﯿﺪی ﺧەڵﮑﯽ ﻧﺎوﺧﯚ و دەرەوەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﭻ ﺋەﺷﯽ ﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ ھﯚﮐﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ
و ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﭙﺎﯾﯽ و ﺗﯿﺘﯚرﯾﮑﯽ  ،ﺑﮕەڕێﻦ ﺑﯚ ھﯚﮐﺎرە ﺗﺎﮐە ﮐەﺳﯿەﮐﺎن و ڕﻗەﺑەری ﺗﺎﮐەﮐەﺳﯽ ﮐە ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯿﺎﻧﯽ
ﺗﻮوﺷﯽ ﺋەو دۆﺧە ﻣەﺗﺮﺳﯿﺪار و ﻗەﯾﺮاﻧﺎوﯾﯽ ﮐﺮدﮔە  .ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ دۆڕای ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ ﺋەﺷﯽ وەﮐﯽ
ﺑەرھەم و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ وەھﺎ ھەڵﺲ و ﮐەوﺗێﮏ ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی رﻛەﺑەری ﺗﺎﮐە ﮐەﺳﯽ ﺑﻨﺮﺧێﻨﺪرێ .
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