
پێگەی كورد 
ناوچەی خۆڵەمێشی-دا لە هاوكێشەکانی 

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم *

تــا دێــت ناوچــەی خۆڵەمێشــی لــە خۆرهەاڵتــی ناویــن گەرمــر 

دادێــت و گــڕ دەگرێــت، گۆڕانكارییــەكان بێئامــان و خێــرا 

ــە و  ــوو هاوكێش ــە هەم ــك خەریك ــە جۆرێ ــەرهەڵدەدەن، ب س

ــەوە و ئەســتەمە پێشــبینی  ــاوەژوو دەبن ــە سیاســییەكان ئ تەون

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 

ــەپۆلێكی  ــە ش ــاڵی 2019ی ــی س ــتا كۆتای ــە. ئێس ــن نزیك گڕگرت

خۆپیشــاندان و تووڕەیــی جەمــاوەری لــە شــێوەی ڕاپەڕینێكــی 

ــە دوای  ــات ل ــەوە و س ــی گرتۆت ــێكی جیهان ــرەدا بەش ــێ ئۆق ب

ســات زیاتــر پــەرە دەســێنێت، بــە تایبەتــی لــە عێــراق، لوبنــان، 

ــد. ــا، بەرازیل...هت ــی، كۆڵۆمبی ــران، چیلل ئێ

بەگژداچوونەوەى هەموو ئەزموونێکى کوردی
نــاوى  بــە  توركیــا  ســەربازی  ئۆپەراســیۆنی  دەســتپێكردنی 

ــی  ــتكردنی ناوچەیەك ــووی درووس ــە بیان ــتى« ب ــاوى ئاش »کانی

ئــارام لــە باكــوری ســووریا، لــە پــاش نیشــاندانی گڵۆپــى ســەوز 

بــۆ ڕەجــەب تەیــب ئــەردۆگان لــە الیــەن ئیــدارەى ئەمەریــكاوە 

بــە بەرچــاوی هەمــوو هێــزە نێودەوڵەتییــە ســەرەكییەكانی 

ــدەی  ــاوە، هێن ــی ئەورووپ ــن و یەكێت ــیا و چی ــری وەك ڕووس ت

 – ســراتیژی   - سیاســی  پالنێكــی  جێبەجێكردنــی  ئامانجــى 

ســەربازی هەرێمــی و نێودەوڵەتییــە، هێنــدەش بــە الی توركیــا 

هەمــوو  لەناوبردنــی  بــۆ  پیالنێکــە  هاوپەیامنەكانییــەوە  و 

لــە  كــوردی  ســەركەوتووی  خۆبەڕێوەبــەری  ئەزموونێكــی 

ــوودا بیەوێــت گەشــە  ــە ئێســتا و داهات ــاوا، كــە ئەگــەر ل ڕۆژئ

بــكات و لــە ســووریای ئاینــدەدا ببێتــە دیفاكتۆیەكــی کوردیــی 

بەرجەســتەبوو، لــەم بوارەشــدا گیانبــازى و قوربانیدانــەکاىن 

کــورداىن ڕۆژئاڤــا لــە تێکشــکاندىن ئەفســانەى داعــش لەبەرچــاو 

ــرا.  نەگی

ئەوەی سبەینێ ڕوودەدات لەوەی ئەمڕۆ جیاوازە
خاڵــی هاوبــەش و تایتڵــی ســەرەكیی هەمــوو ئەو خۆپیشــاندان 

لــە:  بریتییــە  كورتــی  بــە  جەماوەرییانــە  ناڕەزایەتییــە  و 

ــڕەوای شكســتخواردوو،  ــی دەســەاڵتێكی سیاســی فەرمان گۆڕین

گەندەڵــكاران،  دەســتی  بڕینــی  و  گەندەڵــی  نەهێشــتنی 

خراپیــی  هــەژاری،  و  بێــكاری  دادپــەروەری،  نەبوونــی 

ــی  ــان، جێبەجێنەكردن ــی هاواڵتی ــوی و ئابووری ــی بژێ بارودۆخ

ــڕۆژەی  ــتهێنانی پ ــك و شكس ــی خەڵ ــت و داواكارییەكان خواس

ئەنجامدانــی چاكســازی لــە ســەرەوەی هەڕەمــی دەســەاڵتەوە 

و  خۆپیشــاندان  ڕیتمــی  ئــەوەی  ...هتــد.  و  خــوارەوە  بــۆ 

ناڕەزایەتییەكانــی عێــراق 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 

ــە  ــاندەران، ك ــی خۆپیش ــەوەی تووڕەی ــان هێوركردن ــەقام ی ش

ســەقفی خواســت و داواكارییەكانیــان لە ئاســتێكدا ناوەســتێت، 

بەڵكــو ئــەوەی ســبەینێ ڕوودەدات لــە وەی ئەمــڕۆ جیاوازتــرە.

کورد لەناو ئەم هاوکێشە ئاڵۆزەدا پێویستە چى بکات؟

بــە گوێــرەى پشــک  لــە بەغدایــە و  ڕاســتە ئێســتا کــورد 

عێراقــدا  سیاســیی  پرۆســەى  لــە  خــۆى  بەرکەوتــەى  و 
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ئایدیا دیپلۆماتیك

بەشــدارە »ســەرۆکایەتیی کۆمــار، هەندێــک وەزارەىت حکوومــەت، 

نوێنەرایەتیکــردن لــە پەڕلەمان...هتــد« و بەرگــرى لــە مافــە سیاســی 

مەســەلەکە  جەوهــەرى  ئەمــە  بــەاڵم  دەکات،  دەســتورییەکاىن  و 

کێشــە  و  پاکێجــەکان  چوارچێــوەى  لــە  ئەوەیــە  بەڵکــو  نییــە، 

چارەســەرنەکراوەکاىن هەولێــر و بەغــدا چــڕ کراونەتــەوە و هــەر 

دوو ال لــە دانوســتاندان تــا ڕێکەوتنــى کۆتاییــان لەســەر بکــەن، 

ــایەى  ــە س ــت ل ــۆن دەبێ ــن چ ــتان و پێکهات ــى دانوس ــا بارودۆخ ئای

دروســتبووىن ڕەوشــێکى نەخــوازراو و پێشــبینینەکراودا، بــە تایبــەىت لــە 

ــە ســەرۆکایەىت  ــادل عەبدوملەهــدى ل دواى دەستلەکارکێشــانەوەى ع

حکوومــەت؟  

لێــرەدا پرســیارە جەوهەرییەكــە ئەمەیــە: لــە كاتێكــدا كــە كــورد كــەم 

ــەی  ــەو دەوڵەتان ــا زۆر هاوبەشــی دۆخــی شــەڕ و ناســەقامگیری ئ ت

ناوچــەی گەرمداهاتــووی خۆرهەاڵتــی ناوینــە و كەوتۆتــە نێــوان 

هەریەكــە  ئایندەنادیارەكانــی  گۆڕانكارییــە  و  قەیــران  بەرداشــی 

ــەركردایەتی  ــا س ــران. ئای ــش ئێ ــا ڕادەیەكی ــووریا و ت ــراق و س ــە عێ ل

ــوودا  ــە داهات ــو ل ــەن تاك ــی بک ــتە چ ــورد پێویس ــەرکردەکاىن ك و س

چیــر گــەىل کــورد نەبێتــەوە قوربانیــی دەســتی پیالنــە نەگریســەکاىن 

ئــەم دەوڵــەت یــان ئــەو دەوڵەتــی هەرێمــی و جیهانــی؟ ئایــا كــورد 

ــەی  ــت بەرگ ــو بتوانێ ــە تاك ــە بەهای ــز و ب ــدە بەهێ ــی هێن ژمارەیەك

ئاســتەنگ و هەڕەشــەكان بگرێــت و بتوانێــت بــێ مــەاڵم لێیــان 

دەربچێــت؟ یاخــود ئــەوە قــەدەری كــوردە، كــە لــە دوای هــەر 

لــە دژی، خێــرا هەڵدەســتێتەوە و داوای  نســكۆ و پیالنگێڕییــەك 

ــە  ــت ماف ــی دەتوانێ ــورد چۆنچۆن ــۆی دەكات؟ ك ــی خ ــە ڕەواكان ماف

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 

ــە عێراقــی دوای  ــە ســەر دەســەاڵت و پشــكیان ل ــە ل ــان هەی گەورەی

ســەدام حســێن، كــە ئێســتا خۆیــان لــە ڕێگــەی بەرهەمهێنانــی 

ــە ســەر  ــان كــردوە ب ــی مردووی دەســەاڵتێكی شكســتخواردوەوە خۆڵ

خەڵكەكەیــدا.

پارێــزگای بــەرسە خاوەنــی گەورەتریــن یەدەگــی نەوتــی عێراقــە و بــە 

ــی  ــان و هەناردەكردن ــە بەرهەمهێن ــژەى ســەروو %80 بەشــدارە ل ڕێ

نەوتــی عێــراق بــۆ دەرەوە، مانگانــە زیاتــر لــە )7( ملیــار دۆالری 

ئەمەریكــی دەخاتــە نــاو خەزێنــەی واڵتــەوە، لــە كاتێكــدای کــە 

دەبــوو دەوڵەمەندەتریــن پارێــزگا بێــت لەســەر ئاســتى عێــراق، بــەاڵم 

لــە واقیعــدا هاوشــێوەی زۆرێــک لــە ناوچەكانــی تــری عێــراق بوەتــە 

ــاک و  ــەوەى پ ــاوی خواردن ــە ئ ــراوە ل ــەش ک ــار و بێب ــن ش هەژارتری

ــۆ گەنجــان. ــردن ب ــی كارک ــا و هەل وزەى كارەب

ڕاســتەقینە  دیموکراســیى  و  دادپــەروەر  عێراقێکــى 
خەونێــک بــوو! 

ــە دواى  ــن کــە هــەر زوو ل ــن دەبینی ــە وردى دیقــەت بدەی ئەگــەر ب

ــەکاىن دەســەاڵتدا،  ــاو کای ــە ن ــان ل ــەى خۆی ــردىن شــوێن و پێگ قایمک

ــوە  ــان گۆڕی ــە دەستڕۆیشــتوە شــیعیانە ملمالنێكەی ــز و ڕەوت ــەو هێ ئ

ــەوەک  ــەرچاوەكانی واڵت، ن ــتهێناىن س ــەر بەدەس ــێ لەس ــۆ ملمالن ب

بەدیهێنــاىن دادپــەروەرى و ســەروەرکردىن یاســا و بــردىن عێــراق بــەرەو 

دیموکراســیەىت ڕاســتەقینە، کــە لــە دواى کۆتاییهاتنــى دیکتاتۆرییــەت 

خــەوىن زۆرینــەى ڕەهــاى خەڵکــى عێــراق بــوو. ئێســتا بــە لۆژیکــى 

ــی  ــەی پێكهێنان ــراق، پڕۆس ــاندەرى عێ ــووڕە و خۆپیش ــاوەرى ت جەم

حكومەتێكــی نیشــتیامىن بەهێــز و خزمەتگــوزار بوەتــە کارتێکــى 

ســووتاو، چونکــە ســەرتاپاى عێــراق »جگــە لــە هەرێمــى کوردســتان«، 

لــە  دوور  و  نابەجــێ  ملمالنێــى  و  ناســەقامگیرى  لــە  لێوانلێــوە 

خەمــەکاىن هاوواڵتیــاىن عێــراق، کــە دەرئەنجامەکــەى مەترســیدار 

دەبێــت، بــەاڵم بــە دیوەکــەى تــرى ئــەم بارودۆخــە شــڵەقاوەدا 

ئــەوەى پێشــبینى دەکرێــت بــە پێچەوانــەی 16 ســاڵى ڕابــردوو، هێــز 

ــن لەســەر دابەشــكردنی داهــات  ــر ناتوان ــە شــیعییەكان چی و گرووپ

و ســاماىن عێــراق بــەردەوام بــن لــە نێــوان خۆیانــدا، چونکــە بــە پێــى 

ــە شــەقامە نەرسەوتــوە داگیرســاوەکاىن عێراقــەوە  ئــەو مەســجانەى ل

دەدرێــت بــە گوێــى لێپــررساواىن بــااڵى حکوومــەت، بــە تایبــەىت 

ــی  ــە دواوە بەڵێن ــتا ب ــە ئێس ــر ل ــە: ئی ــاى هەی ــەک وات ــیعەکان ی ش

ــووى  ــە ئاگاهات ــى ب ــاوى خەڵک ــە چ ــۆڵ کردن ــا و خ ــاڵ و بێبنەم بەت

ــادات. ــەس ن ــراق، دادى ک عێ

* سەرپەرشتیارى گۆڤاری )ئایدیا دیپلۆماتیک( 
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