
؟؟ داگیرکراوەکانرزگارکردنی ناوچپکردنوی بۆشایی، یان 

٢٢/٦/٢٠١٤ھۆ برزنجیی 

ناسراو ب داعشب گرتنی شاری موس لالین رکخراوی تیرۆریستی٩/١٠/٦/٢٠١٤ل شوی ،ئوەی
انۆگرییکی عراقی مالکی روویدا، شدەوتکی ل( ،  وتی عراق و شامدەوتی ئیسالمی ل(

رووداو ئم.خرمانی پووش و پشیش وا خرا گ ناگرێ.ی گاتجاڕیئامزەسمرەییکجار سیر و 
،رو کارەساتستاش ھرنجتا ئدوان و سی لرجشانی چاوداکی سیاسی و دەستگاکانی میدیای ان

دەڤرستانی سونننشینی ان لکی برفراوانی چاو ترووکانکدا رووبرلکانی داعش،ەھز.  یجیھانی
ھزار ٩٠٠،٠٠٠ک  زیاتر ل ،راقیانسربازییکانی دەوتی زۆکی عھزەکۆنترۆل کردوو،عراق

کۆم شار و شارۆچکی دیکی گرنگی  داعشھنووک . ، ھناوشی شکستکی بونوتدەبوون، 
پرسیش ترس و بزین و .دەکات یشھڕەش ل بخدای پایتختخستۆت ژر کۆنتۆی خۆیوە و

چونک .ری سایکۆلۆژی تاکی عراقییوەکینوبینی ئرەو ئوێ نیی،ھندەی بارودۆخک  پوەست ب با
. کس ئو حکوومت وەک پویست، ب نونری خواستکانی خۆی دانانت

چاو و دەبتقاڵ بکین،رز و رووداوانوە سالین نادیارەکانی ئم پرس و ھپش ئوەی  خۆمان ب
بن ینین و بیکگیر بک رییوھگ و خار ئسکی سزیھنمان لیمایرەکی روانگ

دیکی زیندوو و ھقیقتیپردەیکیدا روودەدات،ھنووک ل عراقئوەی ئویش . بیروباوەڕەکمان
ک سا١٥٠٠ی بۆ ک رەگ و ریش" ییعسونن و ش"ی ی شڕی خوناوینتراژیدیا و ملمالشانۆگریی

.لموبر دەگڕتوە

ل چۆنران؟دەوێ و چند دەستکردی سوریا و ئپرسیاری داعش چی،ئینجا ب ئوەی خۆمان خریکی
ب واندا جموجوڵبازنلقاعیدەوەی دەکات؟ چرژەوەندی ئسرە و ئتولنبھج ی بستم ؟دەبئ

ھر دەموێ...و زۆر پرسیاری دیکش بکین و وەرام بدەینوە؟؟؟بۆ کورد ل ھگبدایرووداوان چییان
. وە و وەک بڤ لیدەڕوانممدەکمبر بم پشھاتان بەک سابر،ئاماژە بوە بدەملسرەتاوە،

.بشکتوەھلککان لسری ئمدا وەک ھموو جارک،سرلنوێپاش نیشتنوەی گژاوەک،دەترسم
دۆخی ل،ب واتایکی دیک.کورد ل زۆر بواردا تووشی پاشکش بوو،ھروەک دوای رووخانی سددام

ـ ب توە،وبین ئاسۆ برووی کورد دا دەکرسرەتا ب کفوکوکی زۆرەوە پنجرەی ھیوا و چائاوھادا،
دژ ب خۆشباوەڕی و ب، رووداوەکانئاڕاستیکچی زۆر ناباتتایبت ل رووی سربازییوەـ 



چونک ل .خرت سر پشتدەروازەی جھنم و تراژیدیای نوی، بۆ دەبرنامیی کورد وەردەچرخن
.ەتوو بووریلک و نایکگدەستبتاڵ و نائامادە و سافھمیش ییوە،رووی سیاس

ریکاییکاندا بتازەترین وە لسر دەستی ئم٢٠٠٣راق ل سوپای عراق لدوای  پرۆسی ئازادکردنی ئ
بۆ ٣٠% ملیارد بوودجی ئراق ل١٣٠ل بی . چک و تقمنی چکدارکراون و مشقیان پ دەکرێ 

مالکی زۆربی ئفسرانی بعسی سوپای عراق ـ ک پۆل بریمر رەوانی ماوەی .ئوان ترخان کراوە
برگی یک دەمژمری شڕکی سوپای ناوبراو، کچی.  کردن ـ ل دژی کورد بۆ ناو سوپا گایوە

ن و نگرتن ھیچ لو راستییان کمناکاتوە،عراق ھبت برگگرت.ھاتنھمیدانییان نگرت و 
لوەتی دروستکراوە ل الین ئینگلیزەوە، تقالی زۆری بۆ دراوە ببت دەوت و دەوت نیی و،

 و چمکی ھاونیشتمانی و ھاووتی تدا بکرت، گلی عراق بخولقنپەوی تدا سیستمک
،،دارکی نچۆت سر بردکسدەیک دەبتکوا نزکی ،تا ئستا لم پرۆسیدا.برجست بت

تایب روویب رەکی .کورد دات بدا و پاش،دوای شکستی سیم پرۆسمریکا ئینگلیزەکان لھاتنی ئ
 کی مۆدیرینترەوە،،وە٢٠٠٣لووزە و توانای و ب چکمان رھ راق دەبتی عخزم ژە بن،درک

کچی تازە ب تازە شیع و . دەیانوێ بھموو شوەیک ئو قوارە زۆک ب یکگرتوویی بھنوە
 کتر سوننی ڕی دژ برەی شنگرانبۆ ببۆ  الی نبانگاشرەفتار .یان دەک ی تۆقئ ب شیع

. دیی تاوانبار دەکاتناوچک، ب تایبت تورکیا و سعوو ھموو وتانیدەکات و سوننی عراق
ران دەبینژکراوەی ئدر راق،بی عش شیعوە .سوننخۆی ت دووریی جۆراو جۆر لڕە تا بم شئ

گۆڕانکاریی ل ناوچکدا ھناوەت کایوە و کۆمل ئستادا .دەپچ و مترسی گورە ساز دەدات
سیستمی ناوچک ل برژەوەندی : ھر وەک زانای گورە بشکچی دە.ی دیکش دەکرێپشبینی  زۆر

کورد . کورد نیی دەب نیا بۆیخۆیی بکاتترببات بۆ سخ.

ل ک ،رامزادەیح تم دەوکانی ئشکگرتووەکانکوە یتکی نی دا ھاتووە،راپۆرتسا نھا لت
رەنگ ژمارەی نزانراو س .اری تیرۆر ل عراقدا کوژراونکس ل دەرئنجامی ک٨٨٦٠دا نزیکی ٢٠١٣

ندەش برجا. !تھیرانی عق ندەبۆییدووریاق، ھی لکترازانیی قو ،یکھموو واتایھ ھیچ ،ب
دۆخی ھیبووە و ھیتی و ا و مزھبک نیی  بتوان، ئم کیان دەستکردە، لولۆژیۆھز و ئیدی

کی باش و ئارامیپاریزێ ویبدەیبرەو ئایندەیوە، بڕڕێیبب.رک و کارەلزە دا،م ئھ ن
 ببن،ناتوانن،ھیچ کام لمان، ناوخۆیی و ناوچییکان و ن زلھزانی دنیا و کۆمگای مرۆڤایتی

تم دەوەسوارچاک و فریادڕەسی ئقوشرەشسوەی لوەشانھانیھانی ھ کبینی ک، . ئاخر ل
خۆ ئوەی مژووش . نیکتر پسند ناکپکوە لکندراون و نا ب دڵن وپکھاتکانی ناجۆرنوەڕا ب

ھیچ رەزامندییکی ھاوکۆیی ، ل بنچیندابۆمان دەگتوە، دروستکردنی خودی دەوتکش
.ەلسر نبووپكھاتکانی 



ئیسالم، ئنساروسوننش ب ھموو باکانیانوەشیع بدوای کۆمارکی ھاوشوەی ئرانوەی و
، وەک یکی تاقانیو خلیف، وی دەوتکی پۆلیسی و سرکردە)جنھتولنسرە و قاعیدە و داعش

ددامم.سوازە،ئو کولتوورە بنیاتنراوەستراتیژ و ش قو ئی ئر بنچینسەو دەکرێلو پ،ک ب
.ئم دوو الینی نشونما و کارکردنزەمینی بۆتووەیک،پانتایی سانی سای مژ

می شئنیوکرە زەقو،روخسارە ھ راقی ئیمپریالیزمی ئینگلیزییی عژووەکب تر ۆ بدەوھ
.راستییان بکاتئم گرنگ رەچاویھب،کس بیوێ قسیکی لسری

سنگ و بدوای سرکوتنکانی داعش، بۆ کورد،عراقرووداوەکانی نوگاتجاڕییشانۆگریی 
دید و روانگی میللتکی ،دەڤرەداملمیئوەی جی باسی ئت وی دەگربھایکی دیک ل خۆ

.وەخوناوییمژووەو گرانیییب قو،ەقوربانیدەر

ی دکی پ ل ئومد و چاوکب تکایان ب میدیاکانی کوردستان و قس و ھوستی شقامی کوردی،
ی جبج کرد،داعش ١٤٠داعش ماددەی : سرباسی وەک . دەڕواننل ئاسۆی روووداوەکان،گشوە

ر کۆنترۆی خۆیوە،داعش خست ژبرگی پشمرگی کورد ناگرێ، پشمرگ ناوچ داباوەکانی
.رۆژان برچاومان دەکون....ھتدھلکی ز بۆ کورد دەکات و

ب ئرک و ،شارکی وەک کرکووکحام،وداو و پشھاتان خۆشورمنیش بم ل ئالییکوەرەنگ بم،
وی ئم وەی کورد ب چ میکانیزم رووبڕول پرسیار ئ.زەحمتکی گورە بکوتوە دەست کورد

 شھاتانوە و پدەبۆتی کامکوەییتن رناموە و بت؟بم ناوچ!.ییئرزگار و ئازاد ان
بۆشایی وی ئمنیوە، وەک کردووە،یان وەک تنکی نامۆ،ب فرمانی بخدا و ب کاتی، ل رو

!پکردۆتوە؟



رنامی خاوەنی ببرامبر ب کارەساتکی لم شوەی،،ئم دەزانین،کورد ھیچ کات و ب ئستاشوە
بووە و نییرەکان نگئ. وەیش لتکی نھیچ پرۆژەیدا نگبر ھسش لنووکتا ھبووە و ھ

 ھیوان ھلکی دوو دەستوورە نزۆککی عراق ک کوتوون و ب،وشکوەبووەکانیبند و ماددە 
بھ نننزەرد .مریکایی تۆماس فریدمان دەنووسی دیاری ئتی : یان وەک رۆژنامسیاس

 و سونن وان شیعکی نباب و گشتگیری کورد،وەک ناوبژیوانک وە  بردەوام خوان رازاندنو ب
ل کاتکدا رۆژگاریی ناوبژیوانی بسرچووە و خودی .دۆموە،باشترین کاری سیاسی سرانی کوردە

،مریکا ئامادە نیییئقینری راستی چارەسرەڕسنگاوێ لھ کاندا بکاتسیاسییتاکشک.
یان خۆی .وبرووی کشکانی عراقی بکاتوەبھنت سر خت و روئوەتا  دەیوێ ئران 

.!ھمتی ئاسمانی بکات سر بناو تیرۆریستان
و مراقی پۆست نویکانی بخدا:بریتیی لسرانی حیزبی کوردیھموو ئجندیدنیام ئستامن

ککۆماریی عراق و فا ل بری برھم ساح  بۆ سرەنوشیروان مستدەستنیشانکردنی 
مالکی گۆڕینی ککۆماری و ایستترین کسایتی عراق بۆ سرەپیاداھنانی مسعود بارزانی ب ش

ھشتا پیان وای مسلکونکـ چ...یان بھا الئعرەجی وب عادل عبدولمھدی، چلبی
اندیکیکیبرنام و پالنچ نک ئقت و کولتوور و سیستم ـ ، سرەک وەزیران،کسی مالکی و

.؟نیی و نازانن دەب ل کام یاریگا،یاری خۆیان ئنجام بدەن
،ردووشاراوە نییر ھسمریکا لکدا ئردەمھیچ س تی ناوخۆ و دەرەوەلئاستی سیاس،م ھندەی ئ

: ھر لم روانگ و ھقیقتوەی، فریدمان ب کورد دە .شکستخواردوو نبووەئیدارەیی ئوباما،
لم : ھر خودی فریدمان دەئمش ل کاتکدا رادەگین.،مریکا ل مشکی خۆتان دەرکنئ

 مریکاینیا کورد  دۆستی ئدا، تیو.  ناوچندنرانی کورد چ خوداخۆ س م قسانک بۆ ئەی
ن؟ جارێ لدەکمان روون نیی.

وێ لوەی نامماوەری ھۆشئر و جنر خوسروایاری رەدا بمدا ھوەکتسانایی نڕێ،بپتقس
.،ک ھاتۆت بردەم چارەنووسمانلمڕ ئم بارودۆخ زینوەی برپرسانی کوردە،و ھوستی

بریتیی ل یک لو سیناریۆ بھزانی چاودرانی سیاسی لمڕ ناوچکوە باسی لوە دەکن،
م رۆژاوا و باشووری ئگرکی بھزیش ھی ھ.و سووریاشھوەشانوەی فۆرمی ئستای عراق 

تکوردستان  پر ویستی کورد خۆی بخوازێ و ئامادە بن ـ دیارە گوە گرێ بدرـ و کاری بۆ بکات ک
ھندەی . و بشی سوننی سوریا و عراقیش بخرن سر یک و بکرت دەوتک بۆ سوننکان

لوە دەکن،ھۆکاری سرەکی بارودۆخی ئراق بۆ سیاستی رووداوەکان پمان دە و میدیاکان باسی
پدەچت  پرۆشی کۆمگای . تاکەویی مالکی دەگنوە ک سوننی فرامۆش و پراوز خستووە

ت بۆ سوننک  بتی بۆ دابینکردنی نیشتمانودەون  .
 ،یاننو شھاتم پبارەت بی سگوت چیرڤانبو: " بارزانی نیان دەزانی و ئمشوەخت ئان پ

اوکارییک بۆ ھر ھ،لگڵ بخدا لسر خت بوون و ئامادەیی خۆیان،بردەوامیش لم رووەوە
دواوەداواکانی  داومالکینیشان داوە، ل تن."

راگیاندنی ھاوبشی سرۆکی ل گورزیی کوشندە،کات بر ھیواکانی کورد کوت، ک ب دیدی من، 
،نیکۆالی ڵنچیرڤان بارزانی لگ، ١٣/٦/٢٠١٤رۆژی : داو نونری نتوە یکنگرتووەکانحکومت 

ئم خاکی کسمان داگیرنکردووە و بۆشاییکی ئمنیی  لو ناوچان دروست بووە و "  : میلدۆفر ووتی
ئو شتان ھموو ن ندەبووای نا ندەکرا  یایئم  چووینت ئو شونان و ئم ناچاربووین ئگ

ەستی داعش بکین یان دەبووای ئم بیارکی وا بدەین ھزی پشمرگ بنرین بۆ پاراستنی ئو درا
نانشو."



گم و .لمژسا،کوردییک ئو دەست،یبۆ ئو راستییدەمانگتوەھوست و قسان،ئم
وە بببنئو ناوچ داگیرکراوان،،چرکسات نییندیک ب ئومدی ئو چی .قومارەکی دۆڕاندووە

. بشکی دانباوی کوردستان
م م زیگنالوە،ئوە دەکاتخت لترسیدارە، دیسان ج،ترۆک و دەسم حیزب و سئب ن رنامب

ناوچان بۆ سر انوەی ئم ک دەرگای گڕھیچ یک لو ئگران نکردووە،و ن بکردەوە کاریان بۆ
بدەوری کرکووکی  ـ دڵ و قودس ـ ەوە دوو ئاسایش و ستاشا ئئوە نیی ت.کوردستان فراھم بکات

ڕدایگرژەوندیی لو گووتار و دوو ب م ئیدی .دوو ئیدارە و دوو ئاڕاستوەرەکان ئموو پھ ب
ل خۆی گورەتر  و رووبرکی ستن دی ج، کرکووک،لسر زەمینی واقیعحاوبارەی دەیبینین،

ب پچوانوە بۆت ماددەیکی ناشیرینکراو و فرۆشراوی .و ن قودسک ل ترازوویی  بھا و پیرۆزی دا
..و کراوەت بووکی ناکامی کوردەواریی دەست بنشتخۆشی دەمی دەستگا و بالۆرە ژەنکان

ل گڵ  ئوان ،ر ئوەیونک جختکردنوە لسچ. ا دەدەزان چی دە و بۆ و، ینچیرڤان بارزان
گ ناسازەی، ئو شیپوورەی دەنونکان ل ترسی داعش پ دەکنوە،لسر ختبوون و شبخدا 

زۆری لم رووەوە .برامبر ب لدەستدانی ئو ناوچان بھزتر دەکنھستی گومان و باوەڕی یقین،
:دەھات قس وفیاز،راوژکاری ئنجومنی ئاسایشی نیشتمانی عراقفالح نبرد ، 

اوئاھنگی لگڵ ھرمی کوردستان گشتوونت رکوتن ل بارەی مانوەی حکومتی بخدا ب ھ" 
دژی تیرۆریستکان و اھزەکانی پشمرگ لو پارزگایانی ک چوونت ناوی یان بونیان ھی تید

".داعشچکدارانی 

ئو ناوچ گرنگان د،بۆی ئم ھوستی وەرگرتووە و رگی داوە ب سرانی کور،مالکیحکومتکی 
گوھریی مسلکش لوەدای،. ،ھر بۆ ئوەی دەست داعش و سونن نکون!! و پ بکنوەبگرن

.توەلیان وەردەگرشوە،ب ساکارترین پاشان ھمیشوھیچ ل سرانی کورد ناترسھم مالکی، 
مالکی پویستی بو سوپای ،، لم ناوچاندا کاتیی وبوون و رۆی کوردی ئمانشھاوکات
،یوەی ھرێبۆئڕیان برەکانی شرەو بب.بریکاریی مالکی ئ کاتی و ب ب مئ واتو ک

نوە و ھڕەشکان بسر چوون،ەویمترسییکان ر،ئینجا ھر سات و وەخت. شونانمان پ کردۆتوە
پاسوانی لی دەکات و وەک کورد ب کاتی.  وەک خاکی باب و باپیری ئوان دەمنتوەئوە ھر 

دەنا گر ....نک چۆڵ بکات و دەردەکرتودەب شپاش ئوەی خاوەنکی ھاتوە، کرچییک 
 تی کوردیی،باوەڕی بو دەس و ناوچانتی ئو رزگارککوردستانی ردنی ئرنامب ،بووایھ شاران

ریی یاسایی بۆ دەخستت و کاراکتر زوو سیفیاند و ھرادەگتی  ئازادکردنینمکار و لۆژیکی ھ
.دەکردنیقایمپدەبخشین و 

وەیوە، ئی خۆی دەکاتج ژانرەدا ژیربل ست " پرسیارێ، کبتی سیاسیی کوردـ مرکردایس کات
ـ خ کانتی حیزبرکردایس ورە و بچووکی کورد، بکونی گیوتننامکست و رووە ،ھتچدەپ

، !وەدووی ئمان بکوێی کورد، ھر جماوەر، ؟پناوی چیدادەبت ل ، ئیدی و زیندە بچای دەکا
برامبر بم .؟" کاتانگدا لپچینوەیان لکی بدەنگی ھدەبژرێ و ھوست وەرناگرێ و تا

،ردۆخھ،و تاقم ت رۆشنبیران،دەستتایب ستۆبئ توتییان دەکرپرسیارورەی بپشکی گ.
لسر ،پشمرگھزی سرۆکی ھرم بۆ جوو ب ک بیارییان ئوەشیان ئاشکرا کرد،میدیاک

، دەستی حیزبی پردەی شانۆگریییپردە لدوایبم شوەی زۆری نبرد،.داوای مالکی بووە
کانی دەرەوەی ک ل بنچیندا ئمان  ھیچ پوەندییکیان ب رزگارکردنی ناوچئاشکرا بوو،کوردیش 

جوو توتوونی مالکی کۆریمۆن کۆنت ب کو ب وان ـ نییولی ناشیرینی ئق وە ـ بمرھ.



ئاسۆی ئم رووداوان و ھوستی ناکوردستانی دەستی من تارمایی پردەیکی چکن بسر 
ت جی لدوان و باری سرنجی نبۆتا ئستا ،پشم سیرە ئم خا گرنگ.دەبینموەکوردی

پردەی چاو و  پردەی ھۆش و دیماخیاندا گوزەری تۆ ب ھروا ب سانایی ب پش .رۆشنبیرانی کورد
! کرد بت؟

گڵ ی سرۆکی شاندی کوردی بۆ گفتوگۆ لشاوەیسرۆژ. ددیکی نھنییکان ل ری  پردەیکی 
ئراق بۆ سوپای٢٠/٦/٢٠١٤نی ئیمۆی رووداودا، کوتل چاوپ. ئاشکرا بوو،مالکی و ھزە عراقییکاندا

تدەکوەوزو،راق:دەنج سوپای عرخۆیپوە ستت تا دی دەوسا . دواتریش دە" : م دۆخئ
دەب ھاندەرب  بۆ پکھنانی حکومتکی چاک ل عراقدا و دەب ب زووترین کات حکومت دروست 

".شانی دەب چارەسر بکرێ،مسلی تیرۆرەارەسرکردنی کشکان، یکک لو کب  بۆ چ
تکی بھزی مراقی الی حکوم،نونرەی سرۆکی ھرم و سرۆکی شاندی کوردییئم وەک دەبینن،

،ر بکات،ناوەندییی تیرۆر چارەسشک کی  کورد یاخود نشزراندنی کتی کوردییدامدەو. ل
راقدایتی داڕووخاوی عکانی دەووکردنی پایرۆشی پتباز و ئامانچ و . پمای دیاری رش ھمئ

داگیرکرچتیییسلمنربگی، ھوست و دیدگا نارەسنانئاخر ئم.باوەڕە برزەکیتی
دوای رووخانی سدام و ھوەشانوی عراق چییان کرد،ئیستا ھمان رگا .نب،چی دیک دەگین؟؟

ئم ئقت و دەرئنجامی . وەک خت پ باوە)انقاذ(دەکووتنوە و لم رووەوە ھمیش مدالیای 
،شماوەری کورد،داخوازییروای کردووە جرامبتی کوردیی و بخۆیی و دەوربکانی سبانگاش ب

دەست، ناوبناوکزتر و الوازتر دەب، کباوەڕی ب دەستتا بت،وای کردووە،ئایندەیکی باشتر 
. خۆی  بندیان دەکاتوەب پی برژەوەندیی

 ل تدا،١٩٩٨میلل خۆی٩٠% زیاتر لربتی کوردستان بدات و دەنگ بۆ سم دەسز لر،
ست و داوایوگرێ،یھمای چی بیئیدینترەوە دانیشین و نببدیار داری زڕی بی بو تا ک

!.؟ھناس ناکامی  ھکشین
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رووداو بۆ ئم وتارە سوودم ل چاوپکوتنی بشکچی ل رۆژنامی ھولر و فریدمان ل : سرنج
.وەرگرتووە


