
رەزا شوان... بھ دابھش

مانکوردگھلی بھریتانیئیمپریالیزمیکھ ،دا) ١٩٢١(
لھ رووی سیاسییھوە باشووری کوردستان،

گھلی خاکی لھ نییھ و بووە نھ.. لھ 
و جھسان سنووری زنجیرە شاخھکانی حھمرین و بھدرە .. 

یھ ) عھرەب و شیعھسوننھی (، خاکی عھرەبی.ووری کوردستاننباش
ھیوا کورد و عھرەب دوو نھتھوەی جیاوازن و ھھ

. .. ھھیھخۆیانو خواستی نھتھوەیی

دا، لھ الیھن ) ٢٠٠٣( تا ئازادی ع) ١٩٢١( 
. ەبی رەگھزپھرستھوە قورخکرابوو نھی عھرسو

نھی لھ دەستی سو
بھ تایبھتیش لھ .. .. عھرەبدا بوون 

رەگھزپھرست و دڕندەکاندا، کھ 
ۆری گۆڕبھگۆر دیکتات. .، ئازادی و دیموکراتی ومافی مرۆڤ نھ ناو و نھ بوونیان ھھبوون .. کرد

حیزبھ رەگھزپھرست و فاشتییھکھی .. بوو کھ سھدام حوسینی
.  ن و تاكڕەوانھ حوکمڕانییان دەکرد و، بڕیارەکانیان دەداعھرەبی، بھعسی 

.. )نھکان عھرەبھ سو( 
بھ دڕندەترین شیوە .. ویژدانلھ و رەوشتلھ 

لھ و رەشھکوژی و ژینۆسایدی کوردیانکیمیاباران و ئھنفال.. نامھی نھتھوەیی کوردیان دا ناس
باشووری کرد و سیاسھتی زەوی سوتاویان لھ ، باشووری کوردستاندا کرد
دیمۆگرافیای نھتھوەییان گۆڕی، بۆ بھ عھرەبکردنی شاری کھرکوک .. کوردستاندا پھیڕەوی کرد 

.. ) ٤٠٠(زیاتر لھ 
لھ ئھمڕۆدا ، ھھیھھردەمی بھعسییھکانشیعھکردنی کھرکوک زیاتر لھ سعھرەبکردن و بھ

ھھزار عھرەب لھ )٥٠٠( زیاتر لھ ،) ئاوارەوە ( بھ ناوی 
بھشی ھھرە زۆری ئھم ئاوارانھ بھ ..لھ کھرکوک

نھتھوەیی ھاتوون بۆ کھرکوک ایافیرۆڕینی دیمۆگگ
یان حکومھتی عھبادیش پشتگیری

پیاوەکان و ..لھ کھرکوکداو ئاسانکارییان بۆ دەکات بۆ مانھوەیان
..دژی کورد شھڕدەکھنلھ ،ودانی تیرۆریست ،ئاوارانھەبھ ناوعھرەبھ ئھم 
لھو حیزبھ کوردستانییھکان بھ داخھوە کھ سھرکردەکانی کوردمان زۆر

.. ،کھرکوکشاری



تا ئھمڕۆش شۆڤینی عھرەبی دان . اوھاش کھرکوک لھدەست دەدەین چۆن مووسڵ مان لھدەست دا، ئ
،ئھمڕۆشمانماف و دەسکھوتانھیھو ئ،ماناکانی کوردمافھ رەو

وو لھ ئاستی ئھو ھھمقوربانیدانی بھ ھھزاران بھ
.. سوکھچی .. قوربانییانھدا نین 

ئھم ماف و ،
" وتی )( ھھروەکو کونھ بھعسی .. 

تا ئھمڕۆش " بھ کورد دەکھین 
.. .. ھی عھرەب سونئھمھیھ

ونھی لھگھڵ س،و بۆگھنھدات
دەتوانین ئھوە .. ؟؟..بھ ناوی حکو.. عھرەبدا 

؟؟..ەڕوانن ،قبووڵ بکھین کھ بھ کھمان دەزانن و

.. شیعھکان بوون ی عھرەبنھھ دوای کورد گھورەترین نھیاری سول
ئھم پریشکھ .. ۆبنۆکھریبھ ناوی .. قھدەغھکردبوون 

چ وەکو کورد چ وەکو شیعھ ،انھکانم
.. الوی فھیلیھکی زۆریان دان،  دە ھھزار قوربانیی

لھ دیوی .. 
فھیلییھکان د

کھ،ئھوەیھراستییھکھیبیانوو بوون، انویئھمانھ ھھمو
چۆک بۆ کھ ، ئامادەنھبوون کوردستان پھروەری ناسراون ،مانکوردگھلی لھ 

بھو رادەیھ لھ .. کرد کوردیان لھبھعسییھکان ئھوە تاوانانھی کھ .. بھعسی رەگھزپھرست دادەن
ھ لھ راستیشدا.. ..عھرەبھکانیان نھکرد شیعھ

ناکۆکی و ناحھزیشھڕ و .. )١٤٠٠( بۆ زیاتر لھ 
ش کھ تا ئھمڕۆ..ناکۆکییھکی،ئھوان

اری سھرسھخت لھ یھکتری دەڕوانن، تا ئھمڕۆش وەکو نھی،نھکوژاوەتھوە وئھو ئاگرە
.. یھکتری دەکوژن )عھلی ( و ) عومھر( لھسھر ناوی

ئایایھ بھ .. یھکتری قبووڵ بکھن نھتوانن .. و کینھیھیان لھیاد 
؟؟.. وەسونھ و شیعھ 

نھکان دەزانن بھ دەم راستی سوئھمڕۆش لھ
یان لۆجستییان دەدەن، یارمھتی یارمھتیچھکبھبھ پارە و،ون و پشتگیرییان دەدەھان

تا ئھمڕۆش نھی عھرب سو.. دەدەن 
.. سھرکوتی کورد و شیعھ بکھن بدووبارە .. دەست و وە

 .

ن و، سوپای ووشیعھکانیش کھ ئھمڕۆ ل
راستر وایھ  کھ بھ) الحشد الشعبي ( بھ ناوی چھندین گروپیش.. وپایھکی شیعھ و 

خۆیان لھ سھرەوەی .. کھ .. ناویان بھ) الحشد الشیعي (
.. دە.. .. .. وژن .. دەزانن ویاسا



.. رندەگھکان رێ لھ گھڕانھوەی ئاورە سون.. تھەان دھکمزگھوتی سون
انیانداار و شارۆچکھ و گوندەکدکردنی شنھکان لھ ئازابۆیھ سو.. و سزای یاساییان بدەن 

کھ لھ ،رەتدەکھنھوە) میلیشیا چھکدارانی حھشدی شھعبی ( .. 
و نیگھرانن و گۆمانیان لھ نییھتچونکھ..پرۆسھی رزگارکردنی ناوچھکانیان بھشداری بکھن 

. ھھیھکردەوەکانیان

.کۆنھ بی و تایفیھ و وەکو وتمان ر
داگیڕکردنی ب.. 

لھ ەا.. ..خاکی باشووری کوردستان 
.. بھندەکانی.. ناوەندی بڕیاردان 

وەی گھڕانھ،و) ١٤٠(ی حکوبوونھوەیھ
وبھشییھکی .. کھرکوک و خانھقین و ناوچھ داگیرکراوەکانی ترمان بۆ سھر کوردستان 

و .. دا رەنووسازەکانو لھ بڕیارە چالھ و مھتراستھقینھیھ لھ حکو
..  لھ الیھن شیعھوە پۆست و پلھ و پایھیھ و 

 .. ..
ی . .عھرەبکردنی کھرکوک .. 

و دەمارگیری و تایفھگھریکورد
.خاک و مافی کھسیشمان زەوت نھکردووە ،ونییھ 

ئھوە .. بھ نھبوونی ئازادی و دیموکراتی و یھکسانی و 
یا ،) کورد، سونھی عھرەب، شیعھ ( 

ئھمھ و ..بھزەبھر و زۆر
چونکھ .. دا ھھیھ

ئارامی و بھبھو .. شھڕ و ئاژاوە و ناکۆکی لھ بھرژەوەندی ئھواندایھ 
.. ناکھن نزیکبوونھوە 

..
شھڕیش رقھبھرایھتی و دوژمنایھتی و .. ناتوانن بھ ئاشتی و ئاسوودەیی بژین گھورەتر دەبن و، 

بۆیھ .. ،چارەسھر نییھ
و بکھنھوە و، بیر لھ داھاتو،یھکتری بگرن و

بھ ئازادی و بھ ،ھھریھکھمان لھسھر خاکی خۆماندا..
کھ باشتر وایھ ،لھ جیاتی ئھوە کھ دوژمنی یھکتری بین.. ئاشتی و بھ ئاسوودەیی بژین 

الیھکدامووبھرژەوەندیی ھھ.. باشی یھکتربین 
.کھ زەرەرمھندن بۆ ھھموو الیھک ..ن

و ) کوردستان( ھباشترین و تھنھا چارەسھر  دابھشکھواتھ
، ئھوانیش خۆیان چی ) کوردستان(ئھم ناوەمان ھھیھ ر).. سونستان ( و ) شیعستان( 

بیرۆکھی دابھشکردنی ..خۆیان دەزانن  
دا، ) ٢٠٠٦( ) جۆن بایدن .. ( بیرۆکھیھکی تازە نییھ 

لھ.. 



) ١٩٩٥( ) داینون بۆ ئاشتی (
 ..

بھ ەنگی زۆرینھی .. 
.. سیناتۆر باراک ئۆباما بوو .. 

،
) جۆن بایدن ( .. سھرۆکایھتی 

 ..
ئاشتی )( کرد 

.و ئاژاوە ۆتایی بھ شھڕ ک..وو سھقامگیری

ریکا، دەربارەی بھرگی لھ ئھم) کۆشکی سپی ( رۆژنامھوانی فھرمی ) ( 
) ( کھ لھ،ئھمریکینزیک لھ حکومھتی ی ) تایم ( اری یھکھمی گۆڤ

.. ئھمھ چھم.. چـھمکی دابھشکردن زۆر روون نییھ : " 
"

ئۆباما : " .. ەوە وەرگیراوە ) کۆت(بھ ناوی ) پیتھر گالیبرس ( 
"

لھسھر زەویدا لھ رووی ولھ راستیشدا
) .. نھ ، شیعھ، سوکورد( 

لھ ئھمڕۆدا گھرچی .. ھ
.. نھترازاندوون،تا رادەیھک بھرژەوەندییھکی الوازی ئابووری و سیاسی

. یان، 

رپھرشتی نھتھوە یھکرتووەکان لھ ۆم بھ سھاند
.. ، ب

، مافی رابگھیھنین ) ( رەوای خۆمانیشھ کھ بڕیار لھ چارەنووسی خۆمان بدەین
راوە،راو و ماف زەوتکرەوای چارەی
بھ مافی ،، ئھم مافھی بھ رەوا و بھ یاسایی کردووەە یھگرتووەکان لھ چھند بڕیارنھتھو
..( کورد وتھنی بۆ .. ھھر

(.

کھ پرسی ریفراندۆم و بڕیاردان لھ مافی چارەیئھوەش بھ
ھاوڕا و ، ھھموو پارت و الیھنھ کوردستانییھکانھ.. نھتھوەیی چارەنووسازی گھلی کوردمانھ 

.. نگ و چارەنووسازەدا ر
.. ،.. ئھگھرەکانیش بکھین

ئھگھر ئیرادەیھکی تھوامان ..بھرچاو بگرین 
.. ھاوڕا و یھکدەنگکۆک و کوردییان ھ

کوردستانییھکان، ھبھ بھشداربوونی ھھموو پارت.. 
بواری شارەزایانی ،



دنی لھ نھتھوەیی فراوندا، بھ راشکاوی باس لھ ھھنگاوەکان و 
..خۆنووسین بکھین مافی چارەی

ھوتنمان لھ یھکدەنگی و .. 
. دایھ 

بڕاوەکانی تری باشووری کوردستان اناوچھ دقین و ھھمووکھرکوک و خانھ) ریفراندۆم ( 
.. وئھو ناوچانھی تر، راپرسییھکی پووکو 

.. دانانھ بھ دابڕانی ئھو ناوچانھمان لھ باشووری کوردستان 
 .. ..

ژیر.. ،بھ بھ ووردی و .. 
پھند و وانھ و،با بھ خۆماندا بچینھوە. .چارەنووسازەکانماننھتھوایھتییھ لھ بڕیاردان لھ پرسھبین 

با .. لھ ھۆکارەکانی شکستی و نھھامھتییھکانی گھلھکھمان وەربگرین و، چیتر دووبارەیان نھکھینھوە 
تھنیا ھھر تھنیا و.. انمان بھ الوەھھموو ناکۆکییھکانمان و بھرژەوەندی و دەسکھوتھ تایبھتییھک

داھاتوومان شھرمھزار نھبین و، نھوەکانیبا .. 
. تاوانبارامان نھکھن نو دۆڕاو با بھ خۆپھرست و بھرژەوەندیپھرست.. و 

.. کی حیزبی نیم 
، کھ بھ دا

 ..
.. و دەیکھموونھکانم کردوونو بھ راشکاوی گوزارشتم لھ را و بۆچ

، چونکھ 
رۆشنبیران و نووسھران و لھ ئھستۆی ی.. گرنگ و کاریگھریان ھھیھ 

.. کوردستان دایھھونھرمھندان و
.خۆیان بکھنبھ راشکاوی و راستگۆییھوە گوزارشت لھ را و لھ بۆچوونھکانی

رەزا شوان 
)٢٠١٦/ یولی / ی٣: ( نھرویـج 


