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پێگەی كورد
لە هاوكێشەکانی ناوچەی خۆڵەمێشی-دا
تــا دێــت ناوچــەی خۆڵەمێشــی لــە خۆرهەاڵتــی ناویــن گەرمــر
دادێــت و گــڕ دەگرێــت ،گۆڕانكارییــەكان بێئامــان و خێــرا
ســەرهەڵدەدەن ،بــە جۆرێــك خەریكــە هەمــوو هاوكێشــە و
تەونــە سیاســییەكان ئــاوەژوو دەبنــەوە و ئەســتەمە پێشــبینی
و لێكۆڵینــەوەی ورد و بــە ئەنجامــی دروســت بــۆ قەیــران
و موهاتەراتــە سیاســییەكانی ئــەم ناوچەیــە بكرێــت ،كــە
ئێســتا لــە هــەر كاتێكــی ڕابــردوو زیاتــر لــە تەقینــەوە و
گڕگرتــن نزیكــە .ئێســتا كۆتایــی ســاڵی 2019یــە شــەپۆلێكی
خۆپیشــاندان و تووڕەیــی جەمــاوەری لــە شــێوەی ڕاپەڕینێكــی
بــێ ئۆقــرەدا بەشــێكی جیهانــی گرتۆتــەوە و ســات لــە دوای
ســات زیاتــر پــەرە دەســێنێت ،بــە تایبەتــی لــە عێـراق ،لوبنــان،
ئێــران ،چیللــی ،كۆڵۆمبیــا ،بەرازیل...هتــد.

بەگژداچوونەوەى هەموو ئەزموونێکى کوردی

دەســتپێكردنی ئۆپەراســیۆنی ســەربازی توركیــا بــە نــاوى
«کانیــاوى ئاشــتى» بــە بیانــووی درووســتكردنی ناوچەیەكــی
ئــارام لــە باكــوری ســووریا ،لــە پــاش نیشــاندانی گڵۆپــى ســەوز
بــۆ ڕەجــەب تەیــب ئــەردۆگان لــە الیــەن ئیــدارەى ئەمەریــكاوە
بــە بەرچــاوی هەمــوو هێــزە نێودەوڵەتییــە ســەرەكییەكانی
تــری وەك ڕووســیا و چیــن و یەكێتــی ئەورووپــاوە ،هێنــدەی
ئامانجــى جێبەجێكردنــی پالنێكــی سیاســی  -ســراتیژی –
ســەربازی هەرێمــی و نێودەوڵەتییــە ،هێنــدەش بــە الی توركیــا
و هاوپەیامنەكانییــەوە پیالنێکــە بــۆ لەناوبردنــی هەمــوو
ئەزموونێكــی خۆبەڕێوەبــەری ســەركەوتووی كــوردی لــە
ڕۆژئــاوا ،كــە ئەگــەر لــە ئێســتا و داهاتــوودا بیەوێــت گەشــە
بــكات و لــە ســووریای ئاینــدەدا ببێتــە دیفاكتۆیەكــی کوردیــی

بەرجەســتەبوو ،لــەم بوارەشــدا گیانبــازى و قوربانیدانــەکاىن
کــورداىن ڕۆژئاڤــا لــە تێکشــکاندىن ئەفســانەى داعــش لەبەرچــاو
نەگی ـرا.

ئەوەی سبەینێ ڕوودەدات لەوەی ئەمڕۆ جیاوازە

خاڵــی هاوبــەش و تایتڵــی ســەرەكیی هەمــوو ئەو خۆپیشــاندان
و ناڕەزایەتییــە جەماوەرییانــە بــە كورتــی بریتییــە لــە:
گۆڕینــی دەســەاڵتێكی سیاســی فەرمانــڕەوای شكســتخواردوو،
نەهێشــتنی گەندەڵــی و بڕینــی دەســتی گەندەڵــكاران،
نەبوونــی دادپــەروەری ،بێــكاری و هــەژاری ،خراپیــی
بارودۆخــی بژێــوی و ئابووریــی هاواڵتیــان ،جێبەجێنەكردنــی
خواســت و داواكارییەكانــی خەڵــك و شكســتهێنانی پــڕۆژەی
ئەنجامدانــی چاكســازی لــە ســەرەوەی هەڕەمــی دەســەاڵتەوە
بــۆ خــوارەوە و ...هتــد .ئــەوەی ڕیتمــی خۆپیشــاندان و
ناڕەزایەتییەكانــی عێـراق و لوبنــان لەوانــی تــر جیــا دەكاتــەوە،
ئەوەیــە كــە خەڵــك هێنــدە لــە دەســەاڵت تووڕەیــە ،تــا
ئــەو ئاســتەی كــە متامنــە و باوەڕهێنــان بــە بەڵێنــەكان و
هەنگاوەكانــی حكوومــەت و بەرپرســان هێنــدە الواز بــوە،
كــە هــەر جــۆرە بڕیارێــك دەدرێــت یــان حكومــەت هــەر
هەنگاوێــك دەنێــت ،نابێتــە كەرەســتەیەك بــۆ ڕازیكردنــی
شــەقام یــان هێوركردنــەوەی تووڕەیــی خۆپیشــاندەران ،كــە
ســەقفی خواســت و داواكارییەكانیــان لە ئاســتێكدا ناوەســتێت،
بەڵكــو ئــەوەی ســبەینێ ڕوودەدات لــە وەی ئەمــڕۆ جیاوازتــرە.
کورد لەناو ئەم هاوکێشە ئاڵۆزەدا پێویستە چى بکات؟
ڕاســتە ئێســتا کــورد لــە بەغدایــە و بــە گوێــرەى پشــک
و بەرکەوتــەى خــۆى لــە پرۆســەى سیاســیی عێراقــدا
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بەشــدارە «ســەرۆکایەتیی کۆمــار ،هەندێــک وەزارەىت حکوومــەت،
نوێنەرایەتیکــردن لــە پەڕلەمان...هتــد» و بەرگــرى لــە مافــە سیاســی
و دەســتورییەکاىن دەکات ،بــەاڵم ئەمــە جەوهــەرى مەســەلەکە
نییــە ،بەڵکــو ئەوەیــە لــە چوارچێــوەى پاکێجــەکان و کێشــە
چارەســەرنەکراوەکاىن هەولێــر و بەغــدا چــڕ کراونەتــەوە و هــەر
دوو ال لــە دانوســتاندان تــا ڕێکەوتنــى کۆتاییــان لەســەر بکــەن،
ئایــا بارودۆخــى دانوســتان و پێکهاتــن چــۆن دەبێــت لــە ســایەى
دروســتبووىن ڕەوشــێکى نەخــوازراو و پێشــبینینەکراودا ،بــە تایبــەىت لــە
دواى دەستلەکارکێشــانەوەى عــادل عەبدوملەهــدى لــە ســەرۆکایەىت
حکوومــەت؟
لێــرەدا پرســیارە جەوهەرییەكــە ئەمەیــە :لــە كاتێكــدا كــە كــورد كــەم
تــا زۆر هاوبەشــی دۆخــی شــەڕ و ناســەقامگیری ئــەو دەوڵەتانــەی
ناوچــەی گەرمداهاتــووی خۆرهەاڵتــی ناوینــە و كەوتۆتــە نێــوان
بەرداشــی قەیــران و گۆڕانكارییــە ئایندەنادیارەكانــی هەریەكــە
لــە عێــراق و ســووریا و تــا ڕادەیەكیــش ئێــران .ئایــا ســەركردایەتی
و ســەرکردەکاىن كــورد پێویســتە چــی بکــەن تاكــو لــە داهاتــوودا
چیــر گــەىل کــورد نەبێتــەوە قوربانیــی دەســتی پیالنــە نەگریســەکاىن
ئــەم دەوڵــەت یــان ئــەو دەوڵەتــی هەرێمــی و جیهانــی؟ ئایــا كــورد
ژمارەیەكــی هێنــدە بەهێــز و بــە بەهایــە تاكــو بتوانێــت بەرگــەی
ئاســتەنگ و هەڕەشــەكان بگرێــت و بتوانێــت بــێ مــەاڵم لێیــان
دەربچێــت؟ یاخــود ئــەوە قــەدەری كــوردە ،كــە لــە دوای هــەر
نســكۆ و پیالنگێڕییــەك لــە دژی ،خێــرا هەڵدەســتێتەوە و داوای
مافــە ڕەواكانــی خــۆی دەكات؟ كــورد چۆنچۆنــی دەتوانێــت مافــە
دەســتورییەكانی خــۆی لــە عێراقێكــدا بپارێزێــت ،كــە چەندیــن هێــز و
ڕەوت و دیــدگای تائیفــی و ئایینــی و ناسیۆنالیســتی تێیــدا هەڵتۆقیون،
کــە لــە بەرامبــەر كــورد و مافــە ڕەواکانیــدا هاوهەڵوێســت و تەبــان،
لــە كاتێكــدا خۆیــان دانویــان پێكــەوە ناكوڵێــت ،بەڵكــو كێشــەی
گەورەیــان هەیــە لــە ســەر دەســەاڵت و پشــكیان لــە عێراقــی دوای
ســەدام حســێن ،كــە ئێســتا خۆیــان لــە ڕێگــەی بەرهەمهێنانــی
دەســەاڵتێكی شكســتخواردوەوە خۆڵــی مردوویــان كــردوە بــە ســەر
خەڵكەكەیــدا.
پارێــزگای بــەرسە خاوەنــی گەورەتریــن یەدەگــی نەوتــی عێراقــە و بــە
ڕێــژەى ســەروو  80%بەشــدارە لــە بەرهەمهێنــان و هەناردەكردنــی

ئایدیا دیپلۆماتیك

نەوتــی عێــراق بــۆ دەرەوە ،مانگانــە زیاتــر لــە ( )7ملیــار دۆالری
ئەمەریكــی دەخاتــە نــاو خەزێنــەی واڵتــەوە ،لــە كاتێكــدای کــە
دەبــوو دەوڵەمەندەتریــن پارێــزگا بێــت لەســەر ئاســتى عێـراق ،بــەاڵم
لــە واقیعــدا هاوشــێوەی زۆرێــک لــە ناوچەكانــی تــری عێـراق بوەتــە
هەژارتریــن شــار و بێبــەش کــراوە لــە ئــاوی خواردنــەوەى پــاک و
وزەى كارەبــا و هەلــی كارکــردن بــۆ گەنجــان.

عێراقێکــى دادپــەروەر و دیموکراســیى ڕاســتەقینە
خەونێــک بــوو!

ئەگــەر بــە وردى دیقــەت بدەیــن دەبینیــن کــە هــەر زوو لــە دواى
قایمکــردىن شــوێن و پێگــەى خۆیــان لــە نــاو کایــەکاىن دەســەاڵتدا،
ئــەو هێــز و ڕەوتــە دەستڕۆیشــتوە شــیعیانە ملمالنێكەیــان گۆڕیــوە
بــۆ ملمالنــێ لەســەر بەدەســتهێناىن ســەرچاوەكانی واڵت ،نــەوەک
بەدیهێنــاىن دادپــەروەرى و ســەروەرکردىن یاســا و بــردىن عێـراق بــەرەو
دیموکراســیەىت ڕاســتەقینە ،کــە لــە دواى کۆتاییهاتنــى دیکتاتۆرییــەت
خــەوىن زۆرینــەى ڕەهــاى خەڵکــى عێ ـراق بــوو .ئێســتا بــە لۆژیکــى
جەمــاوەرى تــووڕە و خۆپیشــاندەرى عێــراق ،پڕۆســەی پێكهێنانــی
حكومەتێكــی نیشــتیامىن بەهێــز و خزمەتگــوزار بوەتــە کارتێکــى
ســووتاو ،چونکــە ســەرتاپاى عێـراق «جگــە لــە هەرێمــى کوردســتان»،
لێوانلێــوە لــە ناســەقامگیرى و ملمالنێــى نابەجــێ و دوور لــە
خەمــەکاىن هاوواڵتیــاىن عێــراق ،کــە دەرئەنجامەکــەى مەترســیدار
دەبێــت ،بــەاڵم بــە دیوەکــەى تــرى ئــەم بارودۆخــە شــڵەقاوەدا
ئــەوەى پێشــبینى دەکرێــت بــە پێچەوانــەی  16ســاڵى ڕابــردوو ،هێــز
و گرووپــە شــیعییەكان چیــر ناتوانــن لەســەر دابەشــكردنی داهــات
و ســاماىن عێـراق بــەردەوام بــن لــە نێــوان خۆیانــدا ،چونکــە بــە پێــى
ئــەو مەســجانەى لــە شــەقامە نەرسەوتــوە داگیرســاوەکاىن عێراقــەوە
دەدرێــت بــە گوێــى لێپــررساواىن بــااڵى حکوومــەت ،بــە تایبــەىت
شــیعەکان یــەک واتــاى هەیــە :ئیــر لــە ئێســتا بــە دواوە بەڵێنــی
بەتــاڵ و بێبنەمــا و خــۆڵ کردنــە چــاوى خەڵکــى بــە ئاگاهاتــووى
عێــراق ،دادى کــەس نــادات.
* سەرپەرشتیارى گۆڤاری (ئایدیا دیپلۆماتیک)
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فکرو لێکۆڵینەوە

پڕۆژەی چەمکە فکری و
فەلسەفییەکان
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