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سرۆکی ھرمی کوردستان کمترین زانیاری 
  :نیی دەربارەی مژووی کورد

  ئم کاریسی بۆ نتوەیک
  
  
  

  بورھان أ. یاسین

  ٢٠٢١ی ئازار ٦

  
  

  

ھرمی کوردستان، میدیاییکان نچیرڤان بارزانی، سرۆکی ی سرچاوە ب پ
ب دیاریکردنییپشوازی ل راق، دەکات لرۆک وەزیرانی عفا کازمی، سکی مستار 

     1"وەکو رۆژی نیشتمانی و لبوردەیی و پکوەژیان ل عراق." )ی ئازار٦ئمۆ (

  

ب راشکاوی بم ک ئم پشوازیی سرۆکی ھرم ل بیاری  سرەتا دەموێ زۆر
 وەی ک٦ئیکی نیشتمانی، کاریسیبۆن راق بکرێ بع راستیدا  .ی ئازار ل ل

ی بت، دەکرێ دەربی ئو یدەربی تراژیدیایکی نتوەئم پشوازیی دەکرێ 
 ی ھاوچرخی کوردت ک سرۆکی ھرم کمترین شارەزایی ب مژووراستیی ب

نییتی لتایب رخی، بژووی ھاوچدا متی ٦. ئاخر ی کوردستانباشور م حا
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تتراژیدایی ن ک لوە وەک رۆژ کی رەشژوودا یوەئازار بۆ کورد رۆژم ی ل
دا رککوتنی ١٩٧٥اری ی ئاز٦ھموومان دەزانین ک ل رۆژی رەشی تۆمارکراوە: 

ل نوان محمد رەزا  ،جزائیرل  ی ئازار)٦رککوتنی  ب ھروەھا ناسراو( جزایر
ب ناوەندگیری ژمارەک وت ب تایبتی جزائیر،  ،شا پھلوی و سددام حوسن

ساڵ ل بزاڤکی  ١٤ب  کی تراژیدیاویمۆرکرا. ئیتر ئم ئو رککتن بوو ک کۆتایی
نسکۆ (ئاشبتاڵ) بوو ب چکداری (ناسراو ب شۆڕشی ئیلول) ھنا و ھرەس و 

  تیکی تای حاشاھنگر. سرا

سایی پ ل قوربانی  ١٤ل راستیدا ئم رککوتن نک ھر کۆتایی ب کاروانکی      
ئم ھنا، بکو و پاو پ ل کۆستی دەیان ھزار ل دایکی شھیدان و ماورانی 

 عسنسکۆیمی بوەی رژکیش بۆ ئرەتایس ی ل ،بوو بەقانکی دتمھ 
برنام بۆ  پالنکیبکوت جبجکردنی  ی بکۆمدا دژ ب کورد،تۆکردنوە

 ژراو لکان و داڕسنووری کانی ناوچری گوندنشینرتاسراگواستنی س
سرتاسری ل جبجکردنی ھمتکی رکخراوی بعرەبکردن و ببعسکردنی 

  کوردستان. . . 

 ،م ھۆیر ئبک لم رررۆکی ھس ک رسوڕمان و پرسیار و گومانگای سج
ت ب رۆژکی ب ناو ری ئازار) بک٦(وات رەش قبوڵ بکات رک ئو رۆژە 

  "نیشتیمانیی لبوردەیی و پکوەژیان ل عراق."

اری ی ئازار ھیچ ماوەیکی ندا ب سرکردایتی ئو کاتی بزاڤی چکد٦رککوتنی 
بۆ ئوەی ھرنب کمک ل کاریگریی تراژیدیاوی مرۆیی باشوری کوردستان 

مال یکسر دوای ئم رککوتن مش وای کرد ک ئو کاریسی کم بکاتوە. ئ
سنگر (وەزیری دەرەوەی ئو کاتی بۆ ھنری کی ل نامیکدامستفا بارزانی 

داوا بکات ک ھر نب چند و وس ئمریکا) نامیکی پ ل ھست و سۆز بنو
زار ژمن و مناڵ بۆ دیوی ئدەیان ھ وەی ببدرێ بۆ ئ ک کاتیان پیفتران ھ

  سنگر ب سادەیی دە: ئم کاری من نیی، من وەزیریبپڕن، بم ل وەمدا کی
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 ئم وەمی دەرەوەی وتکی گورەم، نک سرۆکی رکخراوکی خرخوازیی. . .
کیسینگریش بۆ خۆی روکی دیکی ئو تراژیدیایی، بم ئرە جگای باسی زیاتر 

   نیی لو بارەیوە.
  

سرۆکی ھرم دەرب و ھمای  ە جخت دەکموە ک ئم ھنگاوەیل کاتکدا ئو
ئوپڕی نائاگایی مژویی و سیاسیی، ئوا ل ھمان کاتدا پویست دەکات چند 

   بکم:خاک تۆمار 

ی ٦ی کوردانی عراقدا ھن (وەک بۆ نموون ول مژو ژمارەیکی زۆر رۆژ )١
و زۆر رۆژی دیک) ک ھرگیز ناب قبوڵ  ١٩٨٨اری زی ئا١٦، ١٩٣٠سیپتمبری 

ی ئازار یکک ل ٦زۆر ب تایبتی  دا.بکرن وەک رۆژی نیشتمانی ل تواوی عراق
و یادەوەری ب  رۆژە ھرە رەشکان ل مژووی سیاسی باشوری کوردستان

  ؛کۆمی خکی کوردستاندا

تیایاندا فرانسیس ی ئازار) پاپا ٦ل راستیدا ئو ھردوو کۆبوونوەیی ک (ئمۆ  )٢
 بۆن"قبوبکرن وەک و ناکرێ ب ئاسانی  کۆبوونوەی دینی بوون ،بشدار بووە

ترین حاتیشدا ئو دوو کۆبونوەی پیوەندی دوور و شل با "نیشتمانی، و رۆژی
  نزیکی ب ھرمی کوردستان و خکی کوردستانوە نیی؛

پرسیارکی زۆر گرنگ ئوەی ئایا ب راست مستفا کازمی بر ل راگیاندنی  )٣
ھیچ پرسکی ب الینی  ،ھموو عراق ی ئازار) وەک رۆژی نیشتمانی بۆ٦ئمۆ (

ب مانای ئوەی بپرس ئایا ب راست  ،کوردی (چ ل بغدا و چ ل ھولر) کردووە
 مر ئگت ئکی دەببینیرۆژی نیشتمانی ٦کورد ھیچ ت ین بی ئازار بک

کرا ئم پرسیارە ش؟ ل راستیدا دەبۆ ھموو عراق پکوە ژیان"لبووردەیی و "
 .ح بکرایم سارھرۆک کۆمار بی سر ئاراستکسر حاڵ، یھ ستادا . . بئ ل

، بم خرابتر یا نا ئو زانیارییم نیی ک ئو پرسیارە ل برھم ساح کرابمن 
 وەیو ئو ئ ر کرابگئ (حم سارھب وات) و رۆژەر ئسکی لبینیھیچ ت

  نبووب؛
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ی ئازار ٦لوە ئچ مستفا کازمی ل ھیچ الیکی کوردییوە تبینی دەربارەی  )٤
نئاسانی دو ر نا دەکرا بگئ ،یشتبگنو رۆژە )ی ئازار٥( پبکرێ ب نیشتمانیی ،

 بوو ک ندو ر خاکی پاپا فرەنسیس "چونکس ی خستزی و پداب ۆکف ل
نی لسر ئم رۆژەش ھبت، چونک ئو ب ھر حاڵ دەکرێ مرۆڤ تبی ".راقع

 و رۆژەدا لک لر ک ،ی باشوری کوردستانکزنم ڕینرەتای راپرۆژە س
. وات باشترین شت ئوەی ک ئو دەروازەی راپڕی، وات رانی، دەستی پکرد

  ؛رۆژەش ھر وەک خۆی پارزراو بت ل یادەوەری ب کۆمی خکی کوردستان

بیارەکی کازمی وەک  لئگر ئم پشوازییی نچیرڤان بارزانی  )٥
ببت یارمتیدەر بۆ ب حیسابی نچیرڤان موجاملیکی سیاسی بت و 

باجی ئو دواجار وا ل یکتر، ئ ی ھولر و بغدانزیکبوونوەی ئرنی (پۆزەتیڤ)
 ل داھاتودا ھموو موجامل سیاسیی زۆر گران لسر کورد دەکوێ: ئیتر دەب

ک کورد پشسا کی نیشتمانی٦وازی لراق ی ئازار بکات وەک رۆژو عچی ئک ،
لم . تاریک و رەش ل مژوو و یادەوەری ب کۆمی کوردکی زۆر ەوەررۆژە یاد

رۆژەدا روبارک ل خون، دونیایک ل قوربانی ل رککوتنی دوو رژمی داگیرکاردا 
   ؛لعرەب دەگۆڕدرتوەب نیوەی شتو

  

ل باشوری  "نخوندەوار"پش ئستا باس ل دەستدارانی  چند ساک دەرنجام:
ی ئازار ٦پشوازیکردن ل بیاری دەستنیشانکردنی . ل راستیدا وەکراکوردستان 

وەک رۆژکی نیشتمانی ل عراق کشی نخوندەواریی سرکردەکانمان بت یا نا، 
ئوە کاریسیکی سیاسیی سرۆکی ھرم راستیی تاک ئوەی ک ب ھر حاڵ 

(رۆژی کۆستی ب کۆمڵ، رۆژی رەش و رۆژی ی ئازار ٦قبوڵ بکات رۆژی رەشی 
  بکرێ ب رۆژی نیشتمانی!ھمای تراژیدیای کوردی) 

ن نوەی دون ک خۆی ئستاش درەنگ نیی ئو ھی راستبکرتوە، ئگرنا 
بووە ل بزاڤ چکدارییکی ئیلول و باجی زۆریشی ل پناوی داوە، ن بشک 

نوەی ئمۆ و نش نوەی سبین ناتوان و ناکرێ لم ھیی سرۆکی ھرم 
  ببورێ!


