
 
 ؟سەر چييه چاره

 
 یوب بارزانی: ئه

 زرێن رێکخراوی نوێ دابمه  پێویسته
 �تی ئێستا ناتوانێت کورد بپارێزێت سته ده
  کيی بووه ره گرێدراوی بڕیاری ده  ميشه �تی کورد هه سته ده

 مزانينن که نگی کولتوری خۆبه کانی کورد پێشه رکرده سه
 

 ندی: فه ئاشتی ئيبراهيم ئه
 ریی ماوه جه  دروست ببێت و ببێت به  رێکخراوی نوخبه  نگه ره

 م ئۆپۆسيزیۆن �ت هه سته م ده ن، هه وێت فێل بکه یانه ندیک پارت ده هه
 وه مێنێته چيی بۆ ده بێت الواز ملکه نگيی هێز نه هاوسه
  تی کانی خۆیه ندیيه وه رژه رۆکی پارت به می سه که ی یه کێشه

 
ست  ده  نوسی خۆی بداته کورد نابێت چاره  فيد رای وابوو که سایتی کوردستانپۆستدا ناسر حه  کدا له یه �می پرسيارنامه وه  له
 : وه یه م باره هاتووه، له  وه چييه  ی کورد له وشه م ره بێن و بيپارێزن، ئایا ئه  وه هانایه  موو جارێک به هه  ریکاو و�تانی تر که مه ئه

ی  ساڵه 60م  ی ئه ماوه  ، له �تێکی کليپتۆکراته سته ده  �تی کوردیی که سته ده  که  هاتووه  وه وه له  مه ڵێت: "ئه یوب بارزانی ده ئه 
کانی  ساڵه  له  . بۆ وێنه کيی بووه ره گرێدراوی بڕیاری سياسيی ده  ميشه لی کورد. هه گه  به  نه  بووه خۆی هه  ڕی به باوه  رابوردودا نه

. پاش 1975تاڵی ساڵی  ساتی ئاشبه کاره  شی بوو به که نجامه زوی شای ئێران بوون و ئه ێدراوی ئارهفتاکاندا گر ست و حه شه
)ی 31(  ین بوون. بينيمان له ددام حسه گرێدراوی بڕیاری سه 2003تا ساڵی  1991کوێت ساڵی   رکردنی سوپای عێراقيی له ده

.  ره نقه ست ئه ده  بڕیاری سياسييان دایه  وه لێریان داگير کرد. دوای ئهو ددام هاتن هه کانی سه بابه ده  )دا که1996ئابی ساڵی (
لی کوردستان  گه  که  بێت گومانی تيا نييه هه  �ته سته م ده رێکی بازاڕی وزه و بازرطاني تورکيی. ئنجا تا ئه نته سه  کوردستان بوو به

 نی بڕیاری سياسيی خۆی نابێت. ک خاوه یه هيچ شێوه  به
 

 دوێت: ده  م جۆره " به ست بێگانه ده  نوسی خۆی بداته "کورد نابێت چاره  که  م پرسه ر ئه سه ندی له فه ئيبرایم ئهئاشتی 
گرنگيی خۆی هەیە، تا ئەو ئاستەی کە ئەو پەیوەندیيە لە خزمەتی بەرنامەی نيشتيمانييدا بێت   "پەیوەندیی دیبلۆماسيی دەرەوه
ماوەی بيست و سێ ساڵدا توانيبێتی ئەوە بکات، ئەمە لە الیەک. لە   ستە�تی کوردیی لهبە پێی قۆناغەکان. پێم وا نييە دە

ندیداردا بۆ  یوه دا هاوسەنگيی هێز نەبێت لە نێوان الیەنەکانی په پەیوەندیيەکانی دەرەوه  لە دونيای واقيعدا کاتێک له  وه الیەکی تره
. چونکە  وه مێنێته چيی بۆ ده ت الیەنی الواز هەموو کاتێک ملکهو کا نگ، ئه دروست کردنی پەیوەندیيەکی سياسيی هاوسه

ی  نموونه  ها دەستکەوتی له تيایاندا جۆره  پەیوەندیی دیبلۆماسيی مانای پەیوەندیی بەرژەوەندیيەکان و ئيدارەکردنيان بە جۆریک که
ساڵی دەستە�تيدا نەیتوانيووە  سياسيی و ئابووریی نەتەوەیی بەدەست بهێنێت. حکومەتی هەرێم لە ماوەی بيست و سێ

کی ئيداریی، ئابوریی، سەربازیی و کۆمە�یەتيی تا سەنگێک دروست  تایيەکان بنێت بۆ دامەزراندنی توانایه هەنگاوە هەرە سەره
و  ببێتە هۆکار  مه نجام ئه رئه بکات کە یارمەتيدەری بێت بۆ ئەوەی بەرەو سەربەخۆیی بڕیاردان و پشت بەخۆبەستنی ببات. سه

دا بۆ ئەوەی هەژماری بۆ بکرێت لە سەر ئاستی ناوخۆی عيراق، ناوچەکەو دونيا. بۆیە زۆر  یاریدەدەرێک لە پەیوەندیيەکانی دەرەوه
دا لە پلەی خوارەوە بێت و هەموو مەرجەکانی الیەنەکانی تری بەسەر بسەپێندرێت.  سروشتييە کە ئەو هێزە لە پەیوەندیی دەرەوه

  ن پێی نەما پشتی تێ بکەن. حکومەتی بنکە فراوانی هەرێم ئەگەر الی وا بێت کە پەیوەندیيهکاتێکيش کە پێویستييا
: (هێز، رێز لە سنووری کوردستان، کيانی  ستووه به  م بنەمایانه کانی لەگەڵ عێراق، ئێران، تورکياو ئەمریکادا لەسەر ئه دیبلۆماسييه

  . نەدا) ئەوا هەڵەیەکی زۆر گەورەی کردووهکوردیی و پاراستنی ئاسایشی کوردستان لە کاتی تەنگا
  رووی داوه  بينين که بۆ سەلماندنی ئەوەش، ئەگەر ورد ببينەوە لە ئەزمونی ئەو پەیوەندیيانە لەو بيست و سێ ساڵەدا ده

ەر سنووریان تۆپ و بە تۆپ و تەیارە ناوچەکانی س وه پاسدارانی ئێران یان سوپای تورکيی سنووریان بەزاندوەو هاتونەتە ناو هەرێمه
ها سوپای عێراق خۆی  باران کردووە. هەرچی ئامانجێکی سەربازیيان هەبووە پێکاویانەو ئينجا ناوچەکانيان بەجێ هێشتووە. هەروه

نەکرد بە خاوەنی شەڕەکان لەگەڵ داعش لە ناوچەکانی شەنگاڵ، جەلەوال، مەخمورو موسڵ. ئيدی دەبێت ئاستی 
بۆ رازیکردنی ئەنقەرەو تاران هەرێم خۆی بەشدار بووە لە لێدانی   یه هه  ێدا بن؟ جگە لەمەش نموونهلە کو  پەیوەندیيەکانی دەرەوه

ی کە لە خەباتی چەکداریيدان دژ بە تورکياو ئێران. لە پاڵ ئەوەشدا پڕبوونی شارەکانی کوردستان لە دەزگای  و پارتە کوردیيانه ئه
بينرێت. شان بەشانی ئەوانە هەمووی تورکياو ئێران  بيی ده نگای تورکيی وعەره دایه ميتی تورکی و ئيتيالعات، کردنەوەی قوتابخانەو

 گرن لە نەوت و دەرامەتی باشوری و�ت. رده سود وه
 

ن، بێ  وه هانایه  به  ڕێيه چاوه  ميشه و هه ناوه کورد هيچی بۆ خۆی دانه  که  ی گرتووه رچاوه سه  کوێوه  له  مه ئه  ش که وه ی ئه رباره ده
 ڵێت: کان و ده �تی پارته سته بۆ سروشتی ده  وه ڕێته گه ندی ده فه ئاشتی ئيبرایم ئه



 
"حکومەتی هەرێم وەکو کۆمپانيایەکی کەرتی تایبەت بەرێوەدەبردرێت نەک وەکو حکومەتێک کە خاوەن دامەزراوەی فەرمی خۆی 

ش پر کراون لە کەسوکاری خۆیان و دارودەستەیان، سامانی  بێت، یاسا، دەستور و داد تيایدا با� دەست بێت. ئەو کۆمپانيایانه
 و�تەکە بە ئارەزوی خۆیان لە نێوان خۆیان دابەش دەکەن.

هێشتا لە باشوری و�ت لێپرسراوی یەکەمی ناو پارتەکانی بەشداربووی حکومەتی بنکە فراوان دەوری سەرەکيی دەبينن لە 
یانە  ندیی تایبەتيی خۆیانەو مانەوه و سەرکردانە بيری لێ دەکەنەوە بەرژەوه ی ئه بڕیاردانی سياسييدا. جا پێش هەموو شتێک ئەوه

لە سەر کورسی. بۆیە هيچ هەنگاوێک نانێن ئەگەر بزانن مەترسيی دروست دەکات لە سەر کورسييەکەیان. لێرەدا دوو 
و ئينجا پارتەکانيان. دووەم  بەرژەوەندیی دژ بەیەک دروست دەبێت یەکەمی بەرژەوەندیی تایبەتی خۆیان و کەسوکاریان

  بەرژەوەندیی گشتيی.
ناڕۆن. بۆیە نۆکەریکردن بۆ سوریا، ئێران،   وه که یه ریب به و دوو بەرژەوەندیيەش هەموو کاتێک و هەموو جارێک وەکو دوو هێلێ ته ئه

بەرژەوەندیی و بوونيان لە  تورکيا، عێراق و بوون بە پاشکۆیان بەرژەوەندیی یەکەمی تيادا وەدەست دەهێنن. ئەگەر زانيان
وا بە بڕیاری کەسی یەکەمی پارتەکە بڕیاری چەک فرێدانی بە کۆمەڵ یان بوون بە جاش و نۆکەریی دەدەن.  مەترسيدایە ئه

، کيميابارانی هەڵەبجە، شەڕی براکوژیی بە درێژایی ۱۹۷٥، ئاشبەتاڵی ساڵی ۱۹٦٦تيی ساڵی  بەڵگەش بۆ ئەوە زۆرە، جاشایه
دا. ئيزندانی ۱۹۸۸و رۆیشتنی تاڵەبانی دوبارە بۆ دەرەوەی و�ت لە سەرەتاکانی ساڵی  ۱۹۸۸شاخ، ئەنفالی ساڵی هەشتاکان لە 

هەڵوەشاندنەوەی  لە شاری سەقز،   وه هێزی پێشمەرگەی یەکێتێ لە کۆتایی هەمان ساڵدا لە الیەن سەرکردایەتيی یەکێتيه
، هێنانی سوپای ئێران بۆ ۱۹۹٤، لێدانی پەکەکە ساڵی ۱۹۹۱ساڵی ، کۆڕەو ۱۹۹۱کۆمەڵەی رەنجدەران لە قاسمە ڕەش ساڵی

، دووبارە شەڕی براکوژیی و دوو ۱۹۹٦سەر بنکەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان و کۆمەڵەی ئێران، هێنانی سوپای عيراق ساڵی
ە کاتێکدا ئەو هێزە سەرقاڵی ل ۲۰۱۳، سنوور داخستن بەرووی کوردی رۆژئاواداو دوبەرەکانيکردنی یەپەگە ساڵی ۱۹۹۷ئيدارەیی 

، کە بە رۆژی روناک رووی داو هەموو ۲۰۱٤شەڕی داعش بوون. ئينجا کوشتاری کوردو مەسيحی لەالیەن داعشەوە ساڵی 
سەرکردەی پارتەکانی بەشداربووی حکومەتی بنکە فرەوانی هەرێم تەنيا دەوری تەماشەکەریان بينی لە کوشتنی بە کۆمەڵ و 

ە بازاڕی عەرەبييدا. دوای بيست و سێ ساڵ لە حوکمرانی هەرێم توانای ئەوەیان نەبوو پارێزگاریی لە مەزاتکردنی ژنەکان ل
  خەڵکی سيڤل بکەن تەنيا بۆ چەند سەعاتێک.

جگە لەوەش هێرشەکانی داعش بۆ کوردستان کتوپڕ نەبووە، بۆ ماوەی دوو ساڵە ئەو هێزە لە شاری موسڵ و ناوچەکانی کەرکوک، 
هەولێر بە ئارەزووی خۆیان دەسوڕانەوەو دەست درێژیيان دەرکردە سەر خەڵک. ئەگەر ئەو زانياریيانە بۆ خەڵک لە  قەراج و دەشتی

ئاستی شەقامی کوردیدا نامۆ بێت بە�م بۆ سەرکردەکانی هەموو پارتی بەشداربووی حکومەتی بنکە فراوان نامۆ نەبووە. بە�م 
نەیانویست لێپرسراوەتيی پاراستنی ميللەت لە ئەستۆ بگرن. ئەویش تەنيا بۆ هەندێک  گویيان پێ نەداو ئامادەباشييان بۆ نەکرد و

 لە داهاتوویەکی نزیکدا دەردەکەوێت.  دەستکەوتی تایبەتيی خۆیانە که
  ان لهچاوم  بين که  سانه و که کو ئه توانين وه من و تۆش ئه  ی بۆ توانای مرۆڤ راکێشا که نجه فيد په مان کاتدا ناسر حه هه  له
  ک جێگای رێتێچونه له یه کان تا چ راده تاکه  توانای مرۆڤه  به  م بڕوابوونه ین، ئایا ئه ده وڵيان بۆ ئه هه  ی که و شتانه ین به و بگه ستيانه ده

 ؟ ستووه به  بێگانه  ر پشتی به کو پێشتر باست کرد هه ی وه که �ته سته ده  خاکێکدا که
 

 ڵێت: دا ئه�م وه  یوب بارزانی له ئه
مزانين  که کولتوری خۆبه  که  یه وه ڵگای کوردیيدا ئه کۆمه  خۆ له ربه سی سه که  بوونی تاکه یدانه کانی په گرنگه  هۆیه  کێک له "یه

رانيش  رکهبوون. داگي  م کولتوره نگی ئه کانی کورد خۆیان پێشه رکرده . سه بووه یدا نه په  وه خۆیه  ، له کاری بۆ کراوه  که  کولتورێکه
ربچێت.  ده  داخراوه  م کولتوره ی ئه بازنه  توانێت له ئه  نی توانایه گينا مرۆڤ خاوه دا. ئه م کولتوره وکردنی ئه پته  له  بووه وریان هه ده

  . وه یه و بازنه ناو ئه  نهو کانی کورد بکه رۆک پارته کو سه ک وه بشکێنن نه  یه م بازنه ئه  که  بووه  وه رکيان ئه الن ئه دارانی گه تمه سياسه
 

 ڵێت: ندی ده فه ئاشتی ئيبرایم ئه
"لە ناو کۆمەڵگادا بێگومان تاک دەوری زۆر گرنگيی هەیە. دەتوانم بڵێم خاڵی دەستپێکردنی بناغەدانانە لە ناو کۆمەڵدا بۆ 

وونی ئەو پارتانە لە باشوری و�تدا بەرهەمهێنانی ئامرازێک کە بتوانرێت کۆمەڵگای پێ رێکبخرێت و بەرێوەببرێت. بە درێژایی ب
خۆبوون و رێزی خۆی بەهێز بکات  پەروەردەکردنی تاک الیان گرنگ و مەبەست نەبووە. یەکێک لە هۆیەکان ئەوەیە تاک چەند بڕوابه

کاندا. بۆیە کۆنترۆڵکردنی ئاسان نابێت و گيانی یاخيبوونی زیاتر ال دروست دەبێت لە هەموو دیاردەیەکی گەندەڵيی لە هەموو ئاستە
بۆ ئەوەی زیاتر ببێت بە پاشکۆ. حکومەتی   وه بە پلەی یەکەم لە بەرژەوەندیی سەرکردەکان و پارتەکانە کە تاک بە الوازیی بمێنێته

ساڵ لە حوکمرانی نەیویستووە کەسایەتيی بەهێز لە تاکەکان دروست ببێت، ئەوەی  ۲۳بنکە فراوانی هەرێم بە درێژایی 
 پەروەردەی ئەواندا نەبووە. دروستيش بووە لە ژێر

نەک   وه پەروەردەی حکومەتی هەرێم کەلتورێک بووە چۆن تاک دەکەی بە زەليلی خۆت لە رێگای کارکردن لەسەر غەرائيزەکانييه
لەسەر گەشەپێدانی هزر، هۆش، تواناکانی و بيرکردنەوەی. پارەو پۆست و دەوڵەمەندبوون و ملکەچيی و چاوشۆریی و راکردن و 

تاکی کوردیان لەسەر پەروەردە کردووە. تاکيان دروست کردوە کە چاوپۆشی لە هەموو دیاردەیەکی   تۆقاندن کەلتوریکە کهترس و 
گەندەڵيی بکات و بەرگریکردن لە بەرژەوەندیی تاک لە رێگای پاراستنی بەرژەوەندیی ئەوانەوە بێت. بۆیە تاک نە متمانەی بە 

 دەستە�تی کوردیی هەیە کە بيپارێزێت. تواناکانی خۆی هەیە وە نە متمانەی بە



لە هێرشەکانی داعش بۆ سەر باشوری کوردستان، لەبەر نەبوونی متمانە بە دەستە�ت و بە خۆیان هەموو خەڵک رێگای ڕاکردنی 
کانياندا بە کۆمەڵی گرتبووە بەر. لە ميدیاکانی خۆیاندا ورەی پێشمەرگە و خەڵکيان دابەزاند. ئەوەندەی سەرکردەکان لە لێداونە

باسی بەهێزیی ئيماکاناتی ئابووریی و سەربازیی داعش بکەن و لپێپرسراوە سەربازەکانی سەر بەخۆیانه هەر زوو رێگای راکردنيان 
 گرتە بەر، دوایش خەڵکيان هێنا بەرامبەر بە کاميرای حزبەکان و ميدیای سێبەر بگریێن و دەست پان کەنەوە.

ش  مه ەوتن، بەهێزیی و بێ هێزیی بەستراوە بە جۆری خۆڕێکخستنی کۆمەڵگاوە. بۆ ئهفيد وتی؛ "سەرکەوتن و ژێرک ناسر حه
ڵگادا  جۆری رێکخستنی کۆمه  توانای سياسيی مرۆڤ له  یه م قسه ی ئه گوێره  بێت". به هه  رێکخراوی سياسيی تازه  پێویسته

جۆرێک   وێت به که رده کانيشدا ده روداوه  کو له ن وه ی هه و پارتانه ئه  که  یوب بارزانی"دا وا دیاره کانی پێشوی"ئه قسه  وێت، له که رده ده
رای تۆش   . ئایا به وه وانه پێچه  ڵکو به ڵگا، به بردنی کۆمه ڕێوه رگریی و بۆ به توانایاک دروست بکات بۆ به  که  خستووه ڵگایان رێکنه کۆمه

رێکخراوی سياسيی کوردیی   ناو کوردا که له  یه یا ویستێكی وا هه؟ ئا ئێستادا پێویسته  دروستبوونی رێکخراوی سياسيی نوێ له
 وه مرۆڤ قوربانيی بۆ بدات؟ وانه پێچه  بدات و به  ی موچه وه بێ ئه  کی و�تان و به و چه بێ پاره  دروست ببێت به

 
 ڵێت: �مدا ده وه  یوب بارزانی له ئه

ندبووین،  رمه ره ک زه یه بينين تا چ راده ین ده ساڵی رابوردو بکه 23ماشای  ته  ر ئێمه گه . ئه وتووه نگيش که و دره ڵێ پێویسته "به
کی  زگایه ، ده بووه یی نه وه ته کگرتووی نه کی یه یه ، ئيداره بووه یی نه وه ته کی نه ین، سوپایه ئيشی پێ بکه  بووه ستورمان نه ده

کردنێک و  دادگا، هيچ خۆئاماده  ته دراونه سانی دزو تاوانکار نه ، که کراوه یی نهپيسخۆر  له  وه ، لێپێچينه بووه یی نه وه ته پاراستنی نه
ران دابين بکات.  رمانبه ی فه یتوانی موچه تی کوردیی نه هات حکومه غداد نه به  له  بۆ روداوی کتوپڕ، موچه  کراوه ک نه پێشبينييه

  ون. سواڵی پاره ریتانيا فریای بکه نساو به ره ریکا، فه مه ی ئه وه ئه هاوار بۆ  وته �تی کورد که سته نگالی گرت ده داعش هات شه
  خات که رده بۆمان ده  مانه . ئه ریکا کڕیووه مه وروپاو ئه کانی ئه خته پایته  الریان له چی خۆیان کۆشک و ته کان که نده ناهه ن بۆ په که ئه
ر  به . له وه نه که ساتی ده وڕوی کاره ره به  وه وانه پێچه  ڵکو به بپارێزن به  له م گه ه�تی دز)ی کورد ناتوانن ئ سته (ده  م کليپتۆکراتانه ئه
 ." وه ستێته بووه  ترسيدارانه مه  ناجۆره  وه م کرده ر به رامبه ی به وه زرێن بۆ ئه رێکخراوی سياسيی نوێ دابمه  پێویسته  مانه ئه
 

 ڵێت: یوب بارزانی ده بێت، ئه ڵکدا هه ناو خه  رێکخراوی نوێ له ر ویست بۆ دروستبوونی گه ئه  که  وه و روه له
و  وه کۆبکرێنه  و ویستانه ئه  که  یه وه دا ئه لێره  که �م کێشه ڵکدا بۆ دروستبوونی رێکخراوی نوێ به ناو خه یه له رای من ویست هه  "به

سێکی رون و  ڕه و شتی تریش جه مانه چۆڵ بکات، ئهولێر  ریک بوو هه ڵک خه نگال، خه ی داعش و گرتنی شه رێکبخرێن. کێشه
  ی پێ بکرێت. له متمانه  نييه  وه ک هی ئه یه هيچ شێوه  ی کورد به �تی کليپتۆکراته سته م ده ن ئه پيشانی بده  ی که وه ئاشکران بۆ ئه

ل  هيچ جۆرێک گه  بوو به ق نه ا هێنا بوو ههر کوردد سه ساتيان به ها کاره نده پێشتر چه  ی که وه دوای ئه  م پارتانه راستييدا ئه
خۆی نوێ   که  یه هه  وه ی رزگاریخوازی کورد پێویستی به وه ست. بزووتنه ده   وه �ت بگرنه سته یان پێ بکات و رێگایان بدات ده متمانه

 ." وه بکاته
  بدات و به  و پاره ی موچه وه �تان و بێ ئهبێ پشتی و  چێت رێکخراوێک دروست ببێت به ئایا رێی تێده  ی که وه ی ئه رباره ده

 یوب بارزانی وتی: ڵک قوربانيشی بۆ بدات، ئه خه  وه وانه پێچه
 

و قوربانيی  ت کردووه ميلله  ریيدا دزیی له روه ی نيشتيمان په رده ژێر په دات. کليپترۆکراتی کورد له  تێکۆشان تێک ئه  "زۆر جار پاره
کليپترۆکراتی   ی باشور که رگه ستێت. پێشمه ناوه  و پاره ر موچه سه ، له خت بووه کی سه نيشتيمان رێگایه . رێگای تێکۆشان بۆ داوه نه

  ریان کرد دژی و کاریگه ردانه کی مه رگریيه ی رۆژئاوای بێ پول به رگه چی پێشمه کات رایان کرد که رشتی ده رپه ملياردێری کورد سه
 کورد بوو.لی  رزیی گه ربه جێگای سه  داعش که

یدانی سياسييدا،  مه  بوونی بۆشایی له کێشێت بۆ هه راده  نجه ی دروستبوونی رێکخراوی نوێ په رباره ندی ده فه ئاشتی ئيبرایم ئه
 ڵێت: ناوبراو ده

کيان نەبوونی ئۆپۆزسيۆن. پارتە بەشداربووەکانی حکومەتی بنکە فراوان هەندێ  "بۆشایيەک دروست بووە لە باشووری کوردستان به
دەیانەوێت فێل لە خەڵک بکەن، وا رابگەیەنن کە ئەوان هەم لە دەستە�تدان هەم ئۆپۆزسيۆنن بەوەی رەخنەدەگرن لە سەرۆک و 

حکومەتی هەرێم. لە راستييدا بوون بە ئۆپۆزسيۆن و بەشداریی لە دەستە�تدا دوو ئاراستەی جودان. بۆیە حاڵی حازر بۆشایی 
روو   نگه ستان. دوو رێتێچون هەیە بۆ پرکردنەوەی ئەو بۆشایيە، کە هەردوکيان لەیەک کاتدا رهسياسيی هەیە لە باشووری کورد

 ن. بده
یەکەم، مێژووی خەباتی ميللەتی کورد لە باشوری و�ت لە نيوەی سەدەی رابردوودا لە رۆژە سەختەکانی و رۆژانی شاخ و خەباتی 

ەشداربووە لەو شۆڕشانەدا شەهيدێکی زۆری داوەو بەبێ بەرامبەر، هيج ، بەڵگەی ئەوەن ئەو نوخبە ب۱۹۹۱ژێرزەمينيی تاوەکو 
کاتێک چاوی لە پارەو ئيمکاناتی ماددیی نەبووە. بە�م سەرکردەکان بە درێژایی ئەو مێژووانە لە سەروەڕا هەر لە هەوڵی ئەوەدا 

شدا ئيمکاناتە ماددیەکە هەر لە ژێر دەستی بوون شتێکيان دەست بکەوێت لە و�تانی عێراق، سوریا، ئيران و تورکيا. لەو کاتانە
کانيشدا لەگەڵ خۆیان بردویانە، بۆیە دامەزراندنی  خۆیاندا بووە و بە ئارەزووی خۆیان بەکاریان هێناوە و لە کاتی ئاشبەتاڵه

وایيش چێت سەر هەڵبداتەوە لە نێو نوخبەی کۆمەڵگای باشورداو د رێکخراوێکی سياسيی بەبێ پارە و پۆست زۆر رێی تێده
بەجەماوەریی بکرێت بەبێ پارە. ئەو ویستە لە نێو غەمخۆرانی دۆزی رەوای کوردآ بەدی دەکرێت لە باشوری و�تدا لە هەموو 
ئاستەکاندا. بە�م ئەو هەنگاوە پێویستی بە دیراسەیەکی زۆر، وردبوونەوەو لێکدانەوەیەکی زانستيی زۆر هەیە بۆ هەنگاوی 



 تانە.یەکەمی و بەگروپکردنی ئەو ویس
سنوورەکان دەوریان نەماوە لە رێگری لە تێکە�وبوونی کورد لە هەر   دووەم، ئيمڕۆ رەوشێکی تایبەت هاتۆتە کایەوە لە کوردستان که

، بۆیە رێتێچونی بەهێزهەیە کە پارتە سياسييە کوردیيەکانی پارچەکانی تری کوردستان کە بوونيان هەیە لە  وه چوار پارچەکه
کەکە، یەپەگە و پژاک ئۆتۆماتيکيی ئەو بۆشایيە پڕ بکەنەوە، بە تایبەتيی دوای هێرشەکانی داعش جەماوەرێکی مەیدانەکە وەکو پە

ئيجگار زۆریان پەیدا کردووە بە تایبەتی یەپەگە. ئەو هێزانە خاوەن پێگەی جەماوەریين. خاوەن هێزی چەکدارین، رێکخراوێکی 
ی کوردستاندا، ئەندام و الیەنگریان هەیە لە پەرلەمان و شارەوانييەکانی تورکيا لە توندوتۆڵی ژێر زەمينييان هەیە لە پارجەکانی تر

هەمان کاتدا خاوەن هێزێکی پتەوەی جەماوەریين لە نێو رەوەندی کوردی دەرەوەداو کێشەی ئابوریيان نييە، لە بڕیارە 
مەترسييەکی زۆری دروست   وودانی ئەو رێتێچونهسياسيەکانيشدا تا رادەیەک سەربەخۆیی خۆیان پاراستووە. لەبەر ئەو هۆکارانە ر

 کردوە لەسەر دەستە�تی هەرێم، بۆیەش دەستيان کردووە بە کارکردن دژی.
 

 ی کۆنتراکت وه ری لێکۆڵينه نته سه
2014/08/20 
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