
 
 

 کێ بهرپرسه لهو کارەساته؟!

له دونيای ئازاد و دێمۆکراتيکدا ههڵه سهربازی و سياسيهکان کاردانهوەی جياواز به دوای خۆيان دا دێنن و لهبهرانبهر ههر 
کارێکی شکست خواردو يان ههر پالن و بهرنامهيهکی ههڵه دا کهس يان کهسانێک دێنه پێش و بهرپرسيارێتی ههڵه و 

يهکان دەگرنه ئهستۆی خۆيان، وەک بۆته باو و رەنگبێ ئهگهر ڕۆژانهش نهبێت؛ ئهوە له ههفته و مانگ و ساڵهکاندا  کهموکوری
يهکان له و�ته پێشکهوتوەکاندا به هۆکاری  دەبينين و يان دەبيسين که دەيان کهس له بهڕێوەبهران و پله بهرزە سياسی و نيزامی

و ههندێک سياسی، نيزامی و...   يه که کهوتۆته سهرشانيان، يان به هۆی کهمکاری ئهو ئهرکهيان نی ئهوەی که توانای بهڕێوەبردنی
ی ههڵهوە دەست له کارەکانيان و له پۆستهکانين دەکێشنهوە و ڕادەستی کهسێکی ديکهی دەکهن که شياوتر و لێزانتر و به تواناترە 

يه تاڵهی که ئهو کهسه توانای بهڕێوەبردنی  هسليم بون و دان نانه بهو ڕاستیلهو بوارەداە! ههرچهندە به رواڵهت ئهو کارە مانای ت
يه که پێسپێردراوە، به�م له ڕاستيدا ئهو کارە و ئهو تهسليم بونهش له جێگای خۆيدا گهورەترين خزمهتی ئهو کهسه  ئهو ئهرکهی نی

ت بونی ئهو لهو پۆست و پله و پايه و له داهاتو دا يان ئهو بهرپرسهيه به خاک و نهتهوە و و�تهکهی خۆی، چونکه باش دەزانێ
رەنگه زيانی زياتری بهدواوە بێت نهک سود و ئيستفادە، ههر بۆيه ڕێگای دەست لهکار کێشانهوە دەگرێته پێش و بهو کارەی ههم 

 گلهو گازەندەکان لهسهر خۆی کهم دەکاتهوە و ههم خزمهتێکی زۆر و بهرچاويش به خاک و و�تهکهشی دەکات.

 لێرەدا بۆ ئهوەی توانيبێتمان خوێنهر له دەقی بابهتهکه تێبگهيهنين پێويسته به کورتی و له چهند خاڵێکدا ئاماژە به روداوەکانی بهر له
 ئاوارە بون و دەربهدەری و بێ نان و ئاو بونی خهڵکی شنگال بکهين.

ههرچی چهک وچۆڵی هێزەکانی دەوڵهتی ئێڕاق له  داعش له هێرشێکی کوتوپڕدا ناوچهيهکی بهرفراوانی ئێڕاقی داگير کرد و -۱
 موسڵ و تکريت بو کهوته دەستی داعش و دواتريش خهالفهتی ئيسالمی ڕاگهياند. 

هێرشی داعش بۆ سهر ئێڕاق باشترين هاوکاری بو بۆ کورد که بتوانێ جارێکی ديکه دەست بهسهر ئهو شوێنانهدا بگرێت که  -۲
زۆر و نه به خۆشی و ناخۆشی ئامادە نهبو بيداتهوە دەست کوردەکان و بخرێتهوە سهر ههرێمی  حکومهتی ئێڕاق نه به ياسا و نه به

کوردستان، ههربۆيه بههۆی ئهو هێرشهی داعش و شکانی سوپای ئڕان زۆربهی خاکی کوردستان کهوتهوە ژێر دەستی پێشمهرگه 
کوردستان له ماوەی چهند سهعاتێکدا کهوتنهوە دەستی  و ئهو ناوچانهی زياد له بيست ساڵ بو ڕێگا نهدەدرا بێنهوە سهر ههرێمی

 پێشمهگه و بونهوە به بهشێک له خاکی ههرێم.

ههڕەشهی ئاشکرای به نێو دەوڵهتی ئيسالمی و ب�و کردنهوەی نهخشهی وياليهتی کوردستانی له اليهن خهالفهتی ئيسالمی و  -۳
اوا و شنگالهوە بگرە ههتا دەگاته جهلهوالو سهعديه و خانهقين و يه لهگهڵ پێشمهرگهدا ههر له رۆژ شهڕی ئهو هێزە تيرۆريستی

 مهندەلی له ههندێک شوێن به بهردەوامی و له ههندێ شوێن به شێوەی پچڕ پچڕ ههبو.

داعش يان بڵێم خهالفهتی به نێو ئيسالمی به ئاشکرا دژايهتی کورد و ههرێمی کوردستانی دەکرد و گهورە و چوکه دەيانزانی  -٤ 
ش وەک چۆن دژی عهرەبی شيعهيه ئاواش دژی کوردە؛ جا ئهو کوردە چ شيعه يان سونی و ئێزێدی يان ههر دينێکی که داع

 ديکهی ههبێت، ئهوە سهرەڕای ب�وکردنهوەی نهخشهی وياليهتی کوردستان له اليهن خهالفهتی ئيسالميهوە.

ه وەک داعش و پشتيوانهکانی داعش چهندە دژايهتی کورد رەنگه ئهوە چهند خاڵه بهس بێت بۆ ئهوەی ههمومان باش لهوە تێبگهين ک
يهن و دەريدەخهن که داعش يهکێک بو له  و ئهو ههرێمه ئازادەيان دەکرد، ئهوە چهند خاڵهی که که باسکران سهلمێنهری ئهو ڕاستی

و بههانهيهکيش ئهگهر لهو  مهترسيه سهرەکيهکان بۆ سهر کوردستان و پێموايه پێويست به هيچ بيانو بههانهيهک ناکات و ههر قسه
بوارەدا بهێنرێتهوە تهنيا بۆ چاوبهستنی خهڵک و سود و قازانجی تاکهکهسی و دەست نهکێشانهوە له پۆست پله و ههروەها خۆ به 

 زل زانی و به گێل و نهفام زانينی خهڵکی کوردە.

يهکان تهنانهت خهڵکی ئاساييش  دەوڵهتی و حيزبی له کاتێکدا ئهو راستيانه به باشی دەزاندران و نهک تهنيا بهرپرسان و پلهدارە
يه بون، کهچی نه حکومهتی ههرێمی کوردستان به پله يهک و نه سهرکردايهتی حيزبهکانيش هيچ  ئاگاداری ههمو ئهو راستی

نهوروژاند،  کردەوەيهکيان له خۆيان نيشان نهداو بۆ تاقه جارێکيش ئهو بابهته گرنگهيان له نێو مێديا و کۆر و کۆبونهوەکاندا
پارلهمان و وەزارەتهکان و بهتايبهت وەزارەتی پێشمهرگه و ناوخۆ نهک ههر هيچيان نهکرد، بگرە وەک ئهوەی نه بای هاتبێت و 

نهباران، سهر و بنی قسهيان ئهوە بو که پێشمهرگه ورەی بهرزە و باشترين و مۆدێرن ترين چهکی له دەست دايه، هيچکهس و هيچ 
روی پێشمهرگه بێتهوە، سنورەکانی کوردستان ههر ههمو به پێشمهرگه تهنراوە و خهڵکی کوردستان دڵنيا هێزێک ناتوانێ روبه

يه بۆ سهر کورد و دانيشتوانی کوردستان، دەزگا پێوەندی دارەکانی پێشمهرگه و ئاسايش و دژە  دەکهينهوە که هيچ مهترسيهک نی
ر روبدات و... ئيدی بهو جۆرە قسانه ههمو خهڵکی کوردستانيان دڵنيا تيرۆر ئامادەی ههر جۆرە دژکردەوەيهکی له ناکاون ئهگه



يه پێ بنێته خاکی  کردبۆوە لهوەی که نهک داعش ، بهڵکو هيچ هێزێکی ديکهش و بگرە له داعش بهتواناتريش توانای ئهوەی نی
اکی کوردستانهوە، دەنا هيچکهس کوردستان و بستێک لهو خاکه داگير بکات، مهگهر ئهوەی به ديل و دەستبهستراوی پێ بنێنه خ

يه، کات رۆيشت و سهرئهنجام هێرشێکی له ناکاوی داعش پێشمهرگهی شکاند و ناوەچهيهکی  توانای شکاندنی پێشمهرگهی نی
بهرفراوانی کوردستان کهوته دەستی هێزەکانی داعش، (بۆيه دەڵێم شکان چونکه ئهگهر قهرار بێت ئهو شکانه ناو بنێين تاکتيک و 

اکتيکی نيزامی بێت، له هيچ شوێنێک نهبوە و ڕوينهداوە که شارێک به ههمو خهڵکهکهيهوە بۆ دوژمن چۆڵ بکهی و بڵێی ئهوە ت
فهرمو به دڵی خۆت بکوژە و ببرەو زيندەبهچاڵ بکه)، پێشمهرگه شكا و بهشێکی هه�ت بۆ رۆژاوا و بهشێکيشی بۆ ناوچهکانی 

ن، بهشێکی کهم له خهڵک دەرباز بون و هاتنه ناوچه ئارامهکان و بهشی زۆريش ديکهی باشور و چهند پێشمهرگهيهکيش شههيد بو
هه�تن و به رواڵهت له دەستی داعشهکان ڕزگاريان بو؛ به�م کهوتنه دەستی بێ نان و ئاوی و جێگاو ڕێگا و لهوێشدا چاوەڕوانی 

بهبێ ههبونی هيچ ئيمکاناتێک له شاخ و کيوەکانی ئهوە بون کهی داعشهکان يان بێ ئاوی رۆحيان لێدەستێنێت، کهوتنه ناو چيا و 
شناگال مانهوە و چاوەڕوانی دەستێک بون که له مرگ و مردن رزگاريان بکات! کات رۆيشت و ئهوە زياد له يهک ههفتهيه هێشتا 

و ڕزگاربونن، ههر وەک له مێدياکاندا ب�و دەکرێتهوە زۆربهی ئهو خهڵکه ههروا ماونهتهوە و چاوەرانی يارمهتی و هاوکاری 
هێشتا خهڵکێکی زۆر ههر لهو چيا و شاخ و دۆ�نه ههر به برسێتی  (ديارە کۆمهڵێکی بهرچاو لهو خهڵکه ڕزگاريان بوە به�م 

ماونهتهوە) کهچی هێشتا ههر هيچ و ههر کهس! هێشتا کهس خۆی به بهرپرس و خۆی به خهمخۆر نهزانيوە و ئهوەی که دەبو 
و ههم له دوای روداوەکهش ههر نهکرا و ههر کهس نهبو بڵێ من بهرپرسم، کهس نهبو بڵێ من  بکرێت ههم له پێش ڕوداوەکه

يه گهورەيهدا خۆم به تاوانبار دەزانم و شهرمهزارم، کهس نهبو  کهمتهرخهم بوم، کهس نهبو بڵێ من لهبهرانبهر ئهو تراژيديا مرۆی
بڵێ برسێتی و تينوێتی ئهو دەيان ههزار کهسه دەخهمه ئهستۆی خۆم بڵێ مردنی منداڵه چاوگهشهکان ههڵهی منی تێدا بو، کهس نهبو 

و به دەست کێشانهوە له پۆستهکهم و دان نان به ههڵهکهم داوای لێبوردن لهو ژنانه دەکهم که داعش بێسهروشوێنی کردون و کهس 
و بێسهروشوێنکراو و برسی و تينو يه داوای لێبوردن له بنهماڵهی ئهو شههيد و بريندار  نازانێ چيان بهسهر هاتوە ، کهس نی

ئاوارە و دەربهدەر و ماڵ وێران کراو و منداڵه چاوگهشانه بکات که لهبهر بێ شيری و تيشکی گهرمی ليزەر ئاسای ههتاوی 
شاخهکانی شنگال گيانيان سپارد، کهس نهبو به دو وشه و ئهگهر به رواڵهتيش بێت داوای ليبورد بکات و دەست له پله و پايهکهی 

يهدا؟! ئايه کهس ههڵهی نهکردوە؟!  هڵبگرێت،  باشه دەبێ بۆ هيچکهس خۆی به بهرپرس نهزانێت لهبهرانبهر ئهو تراژيديا مرۆیه
ئايه تراژيديای مرۆيی شنگال ههڵهی کهسی تێدانهبوە؟! ئايه ئهوە ههڵهی ئهو خهڵکهيه که نهيان توانی زوو رابکهن؟! ئهی ئهگهر 

ئايه ئهو خهڵکه چونکه نهيانتوانی ڕابکهن بۆيه دەبێ سزای درەنگ راکردنهکهيان بهمجۆرە يه دەبێ ههڵهی کێ بێت،  وانی
يه بۆ له ناو ئهو حکومهتی ههرێمی کوردستانه دا که سهرۆک و سهرۆک وەزير و دەيان وەزير و  وەربگرنهوە؟! ئهی ئهگهر وا نی

يه  هبو خۆی به بهرپرس بزانێت بهرانبهر ئهو تراژيديا مرۆیپهرلهمانتار و پلهداری سهربازی و ئيداری و ...... ههيه؛ بۆ کهس ن
که بهسهر ئهو ههزاران کهس و بناما�نه هات؟! باشه بۆ خهڵکی ئاسايی شارەکان، ژن و پياو و گهنج و تهنانهت منداڵهکانيش 

بهخشن، ژنان و پياوانی کورد له ههست به بهرپرسيارێتی دەکهن و به کردەوە ئامادەن سهروماڵيان له پێناو شنگال و شنگاليهکاندا ب
باشور و باکور و رۆژهه�ت و رۆژاوا و بگرە له ئوروپا و و�تانی دورە دەستيشهوە به کردەوە سهلمانديان که ئامادەن بۆ 

ههرجۆرە فيداکاريهک و خۆيان له ئاست ئهو تراژيديايه به بهرپرس زانی و ئهوەی له دەستيان هات کرديان و دەيکهن، به�م 
يه بدەن،  باشه ئهگهر باسی موچه و زەوی پێدان و ئۆمبێل و ...  يهکان ئامادە نين شان وەبهر ئهو بهرپرسيارێتی رسه سهرەکیبهرپ

ئهو شتانهش بايه ههر بهو جۆرە دەبون که ئێستا ههن؟! دڵنيام که ئهگهر باسی دۆالر و نهفت و سهيارە و... بايه ئێستا سهدان و 
س و پله بهرزە سياسی و سهربازيهکان پێشبڕکێيان دەکرد بۆ چونه سهر شاشهی تيڤی و لێدوان دان بگرە ههزاران کهس له بهرپر

بۆ رۆژنامه و قسهکردن له سهر راديۆکان و چهندين پهيام و بهڵێنيان بهو خهڵکه لێقهوماوە و سهرجهم خهڵکی کوردستان دەدا، 
تی ناخاته ئهستۆی خۆی و ههرکهسه و بهجۆرێک خۆی له کامێرا يهو کهس بهرپرسيارێ يه و کهس مهسئول نی به�م ئێستا کهس نی

 و ميکرۆفۆنهکان دەشارێتهوە!

يهوە ئێستا  يهی که بهسهر خهڵکی شنگال هات ئهگهر له ههر و�تێکی ديکه بايه به دڵنيای ئهو کارەساته گهورە و ئهو تراژيديا مرۆی
ەيان کهس له بهرپرسه سياسی و سهربازيهکان دەستيان له کار نهک ههر بهرپرسێکی سياسی و پلهدارێکی سهربازی، رەنگ بو د

دەکێشايهوە و دەهاتنه سهر تهلهفزيۆنهکان و داوای لێبوردنيان لهو خهڵکه دەکرد و دانيان به کهمکاری و ههڵهکانی خۆيان دادەنا و 
ەبێتهوە که ئهو کارەساته رويداوە؛ به�م شوێنهکانی خۆشيان چۆڵ دەکرد بۆ کهسانی ديکه، به�م بهداخهوە ئهوە بۆ دو ههفته نزيک د

 تا ئێستاش کهس خۆی به بهرپرس نهزانيوە و نازانێت!  

با ئێستا له ئێوە خوێنهران و خهڵکی کوردستان بپرسم، به ڕای ئێوە دەبێ کێ بهرپرس بێت له ئاست ئهو کارەساته گهورەيهی که 
 بهسهر ئهو ههزاران کوردە هاتوە له شنگال و دەوروبهری؟!

 قادری خهندەڕەش
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