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دەستە�تی هەرێم توانای بەرگریکردنی لە خاک و خەڵک نييە. لە بنەڕەتدا دەستە�تێکی سياسی 
نييە تا توانای بەرگریکردن و بەڕێوەبردنی تيا دروست ببێت. ئەوان کە کۆمپانيا و دەستە�تيان 

ە نيوەی خاکی تێکە�و کرد، هەموو کۆمەڵگایان توشی نەخۆشيی کرد، جگە لەمەش ئەوان زیاد ل
کوردستانيان لە پێناوی پارە و پۆستدا واز لێ هێنا، ئيتر لە کوێ خاکيان ال جێگای گرنگييە.(ناسر 

 حەفيد)
 

کوردستانپۆست: ئەوەی سەرەوە بەشێکە لە وە�می کۆمەڵێک پرسيار کە ئاڕاستەی (ناسر 
ەیەوە راوبۆچوونی حەفيد)مان کردووە، ئایا چارەسەر چييە و خەڵک چی بکات؟ دەتوانن لەم بار

 خۆتان بنووسن.
----------------------------------------------------- 

 قەبەیی داعش لە الوازیی ئێمەوەیە -
 ئەوەی دەنگی داوە لە سەرۆکی هەرێم کەمتر بەرپرسيار نييە -
 دزعش لە داعش خەتەرترە -
 پيسخۆریی پێش داعش دەستی خۆی وەشاندووە -
 ۆی قبوڵ بکات داماو بێتمرۆڤ نابێت لە خ -
 پيسخۆریی ئەوان هەڕەشەیە بۆ ژیان و مانی تۆ  -
 ئەرکی سەرشانی هەر یەکێکە بجوڵێت -

 
 

 ----------------------پرسيار و وە�مەکان ---------------------------

کوردستانپۆست: راتان چييە دەربارەی دەرکەوتنی داعيش و توانای بەرگریی دەستە�تی هەرێم 
 لە خەڵکی کوردستان؟

دەرکەوتنی داعيش زەنگی مەترسييەکی گەورەیە بۆ کورد. پيشانی دا کە مرۆڤی کورد لە پێناوی  -
ژیانی خۆی و ماڵ و منداڵيدا ئەبێت لە ئێستای وشيارتر بێت. کورد پێشتر توشی کارەساتی وەکو 

هەڵنەستاندووە. تا ئێستا هەڵەبجە، ئەنفال و شەڕی ناوخۆ بووە بە�م ئەمانە لە خەویان 
بەرپرسياریی ژیان و و�تی نەخستۆتە ئەستۆی خۆی، بەجێی هێشتووە بۆ دەستە�تێک کە بە 

درێژایی مێژوو نەک کوردی نەپاراستووە و نەیبردووە بەڕێووە بەڵکو خۆی بەشێک بووە لە 
 مەترسيييەکان.
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کە لە بنەڕەتدا دەستە�تێکی دەستە�تی هەرێم توانای بەرگریکردنی لە خاک و خەڵک نييە، چون
سياسی نييە تا توانای بەرگریکردن و بەڕێوەبردنی تيا دروست ببێت. ئەوان کە کۆمپانياو 

دەستە�تيان تێکە�و کرد و بە پيسخۆریيان هەموو کۆمەڵگایان توشی نەخۆشيی کرد ئيتر چۆن 
وەی خاکی کوردستانيان بەرگریکردن لە خەڵک الیان ستراتيج بووە؟ جگە لەمەش ئەوان زیاد لە ني

لە پێناوی پارە و پۆستدا واز لێ هێنا ئيتر لە کوێ خاکيان ال جێگای گرنگييە. بەرگریکردن لە خاک و 
خەڵک پرەنسيپی سياسيی خۆی دەوێت کە ئەوان نيانە و لەسەر هەوایەکی ترن. 
ی وەشاندووە. دەستە�تدارانی کورد پێش داعيش بە پيسخۆریی گورزیان لە توانای کورد بۆ بەرگری

پيسخۆریی لە داعيش خەتەرترە. داعش رەنگە لە شەڕدا ژمارەیەک بکوژێت بە�م پيسخۆریی 
سيستێمی خۆڕیکخستنی لەناو بردووە، ئەو سيستێمەی کە بەهۆیەوە بەرگریی دەکرێت. 

دەستە�ت بە هۆی ملکەچيی جەماوەرێکی زۆرەوە توانيویەتی دەزگاکان و کێشەی ميللەت بکات 
مندا�ن و جێگای سوکایەتيی. هەر دەستە�تدارە و بە گوێرەی پشکی خۆی بە یاری 

منداڵەکانيشی کردووە بە بڕیاردەر و خاوەن پۆست. بەمەش کۆمەڵگا بێ بەش دەبێت لە توانای 
ئەندامەکانی. بەپێچەوانەوە، کەسانی نەزان و خراپ بە دەستە�تيان زیان دەبەخشن بە کۆمەڵ. 

ەی لێوەشاوەیی نادرێت بە کەسەکان. هەر دەستە�تدارێک خزم یان پۆست و دەستە�ت بە گوێر
کلکێکی خۆی دەهێنێت و وەکو ئيمتياز پۆستێکی دەداتێ. جەماوەریش لە ئاستی ئەم دژواریانەدا 

 بێ هەڵوێستە.
چۆن گە�یەک بە دارێکەوەیە یان پەنجەیەک هێز لە لەشێکەوە وەردەگرێت ئاواش جەنگاوەرێک 

خۆڕاگریی لە رێکخستنی گشتيی کۆمەڵەکەیەوە وەردەگرێت. پيسخۆریی لە ئازایەتيی و هێزی 
کاتێکدا کە بانکەکانی لە پارە چۆڕانۆتەوە و جێگای سيستێمێکی ئابوریی گرتۆتەوە لە هەمان 

کاتيشدا نوشست بە جەنگاوەرێکيش دەهێنێت لە سەنگەردا. کاتێک کە کۆشک و هۆتيل بە پارەی 
ە�ت و کۆمپانيا تێکە�و دەبن، جەماوەر تەنها بێ موچە نابن، دزیی دەچن بە ئاسماندا، دەست

مەترسيی خوێندن، تەندروستيی و داگيرکاریی بابەتی داعشيشيان دەکەوێتە سەر. بۆیە خەڵکی 
کورد ئەبێت لەوە تێ بگات کە دروستبوونی ژمارەیەک پارەدار بە هۆی دەستە�تەوە لەوە زیاتر 

ۆیان بردووە، ئەم پيسخۆریيە پەیوەندیيەکی راستەوخۆی هەیە دەکەوێت کە پارەیەکی زۆریان بۆ خ
بە مان و نەمانی ميللەتەوە وەکو ئێستا بە چاوی خۆتان دەیبينن. بە رستەیەکی تر، پەخشان و 
تەخشانی پيسخۆران لەسەر حسابی ژیان و مان و نەمانی هەر یەکێکە. جەماوەری خەوتووی 

ە، سيستێمی ئابوریی، ژینگە و ئيدارە خەبەری نەبووەوە کورد بە وێرانبوونی قوتابخانە، خەستەخان
 هەتا بۆ هەڕەشەی مان و نەمان بەخەبەر بێت.

کوردستانپۆست: بە رای تۆ بەرامبەر بەم کارەساتەی ئێستا بەرپرسياریی یەکەم دەکەوێتە سەر 
 کێ؟

يستێمی بە شێوەیەکی راستەوخۆ هەموو ئەو پارتانەی کە لەناو پەڕلەماندان و پێکڕا ئەم س -
دەستە�تەی هەرێميان دروست کردووە وەکو یەک بەرپرسيارن. بە�م ئێمە فێرین کە خەتا 

یش کە ئاشبەتاڵ بوو وتيان خەتای مەال مستەفا بوو.  ۱۹۷٥دەخەیەنە سەر یەک کەس. ساڵی 
راستە ئەو بڕیاری ب�وەپێکردنی جو�نەوەکەی دا. بە�م ئەمە چ گەلێکە کە هەموو مافەکانی 

دەستی یەک تاکە کەسەوە و خۆی هيچی پێ نييە لەسەری بەردەوام بێت؟ لە بنەڕەتدا  خستۆتە
توانای شکست پێهێنان لەالیەن دەستە�تدارەوە لەم بێ توانایيەی گەلەوە سەرچاوە دەگرێت. 

ئێمە پێویستە ئەو ئەقڵە بگۆڕین کە چارەنوسی گەلێک بدەینە دەست کەسێک یان تاقمێک. بەالی 
ک لەو کەسانەی کە چون بۆ دەنگدان لە سەرۆکی هەرێم کەمتر بەرپرسيار نين منەوە هەر یەکێ

لەم رەوشە. چونکە بە درێژایی مێژوو سەرکردەی پارتەکان چييان بەسەر گەلدا هێنابێت هيچ 
نەکەوتووە لەسەریان، هەموو جارێک جەماوەر بە هەڵپەڕکێ ملکەچيی بۆ تازە کردونەتەوە. پەنجە 

ەیرانەکانيان دروست کردووە. جان جاک رۆسۆ دەڵێت: "گەلێک بێ مەرج مۆرەکانی دەنگدەران ق
 خۆی بخاتە دەستی هەر دەستە�تێکەوە هيچ نرخێک وەرناگرێت لە باتی."



کوردستانپۆست: ئەو ترس و راکردنانەی کە ئێستا لە هەندێک شوێن باس دەکرێت چۆن 
 لێکدەدەیتەوە؟

)ی باس دەکردو بە رەوە ۱۹۹۱ڵکردنەکەی ساڵی (کورد لە باشوردا وەکو شانازیی کوردستان چۆ -
مەزنەکە ناوی دەبەن. بە�م لە راستييدا من شەرم دایگرتم کە چۆن گەلێکی راپەڕیوو لە پڕ 

هەڵکەنراو بە مليۆن شارەکانی چۆڵ کردو رووی کردە کەژ و کێو؟ ئەمە بە بەراورد بە گەلی روس 
ریيان کرد تا دوژمنيان بەزاند. لە ناهەمواریيدا گۆشتی کە لە ستالينگراد و لينينگراد لەناو شاردا بەرگ

سەگ، پشيلە و ئينسانيان دەخوارد لە سەرمایەکی ژێر سفردا. رەوە مەزنەکە کارەساتێکی گەورە 
بوو لەو روەوە کە چی بکرێت بۆ ئەوەی ئەم تاقيکردنەوەیە شوێنەوار بەجێ نەهێڵێت و روو 

وست بکرێت کە وا بە ئاسانيی بەرپرسياریی ژیان و بوونی نەداتەوە؟ چۆن ئەو توانایە لە خەڵکدا در
خۆی نەداتە دەست و�تان و نەبێت بە سواڵکەر لە و�تی خۆیدا؟ ئەمە بەرنامەو کاری زۆری 
دەویست بە�م نەبوونی رێکخراوی سياسيی لە باشوری کوردستاندا وای کردووە کە ئەم 

بن. بۆیە ئێستا زۆر ئاسان ئەو رۆحە لە کێشەیەو هەموو کێشەیەکی تر لە حسابی سياسييدا نە
ناو کورددا بە روداوێکی بچکۆلە گەورە دەبێت. بە تایبەتی بەگشتيی جەماوەر بڕوای بە ئەقڵی 

ئيداریی دەستە�تی هەرێم نييەو جێگای بڕوا نين. کاتێک کە کۆمەڵگا لە هەڵوەشاندا بێت و خۆی 
رۆڤی تاک هەموو هۆیەکی هەیە بۆ رێکنەخستبێت بەرامبەر بە هەڕەشەیەکی لەم جۆرە ، م

ترسان و روخان. وەکو لە پێشەوە وتم هێزی پەنجەیەک سەرچاوە لە لەشێکەوە دەگرێت. کوردانی 
خۆرئاوا کە توانای بەرگریيان هەیە لەبەر ئەوە نييە کە ئەوان وەکو کەس ئازاترن، بەڵکو لەبەر ئەوەیە 

ن لە خاکی خۆیان. پێچەوانەکەشی ئەوەتا بە کە ئەوان خۆیان بە جۆرێک رێکخستووە کە بۆ بەرگریي
 باشوری کوردستانەوە دیارە. 

کوردستانپۆست: ئێمە دەزانين کە سەرهەڵدانی داعش مەترسييەکی گەورەیە بۆ سەر هەموو 
کورد. پارتەکانی باشور با بڵێين بوونەتە هۆ بۆ ئەوەی کورد لە باشوردا توانای بەرگریيەکی پێویستی 

کات. بە�م وەکو دەزانين هەر کارەساتێک بێت زیاتر بەسەر خەڵکدا دێت، نەبێت، کە لە خۆی ب
ئێستا لە شەنگار و ناوچەکانی تر راکردن و کوشتاری خەڵک دەبينين. جگە لە پارتەکان من و تۆ، 

 ئەم و ئەو دەتوانن چی بکەین؟ ئایا هەروا لە شوێنی خۆماندا رابووەستين؟
دێن. بۆیە لە پێش هەموو کەسێکەوە پێوێستە خەڵک بير لە کارەساتەکان زیاتر بەسەر خەڵکييدا  -

رێگاچارە بکاتەوە. دەستە�تی پارتەکان سروشتی سياسييان تيا نەماوە، نە ئەتوانن بەرگریی لە 
خەڵک و خاک بکەن نە توانيوویانە کۆمەڵگا بەرنبەڕێووە. قەیرانی سەربازیی ئێستا یەکێکە لە 

گرتووە. کورد نابێت چاوی هەر لە دەستی ئەمەریکاو و�تانی قەیرانەکان کە یەخەی مرۆڤی کوردی 
ئەوروپا بێت. من و تۆش وەکو ئەو کەسانەی کە چاومان لە دەستيانە مرۆڤين و ئەتوانين هەر 

شتێک بمانەوێت هەوڵی بۆ بدەین و پێی بگەین. بە�م پرسيارەکە ئەوەیە چۆن؟ گرفتەکەی ئێمە 
دەوێت. بۆ کاری سياسيش پێویستە ئامرازی  کێشەیەکی سياسييە، بۆیە ئيشی سياسيی

سياسيی هەبێت کە بریتييە لە ئایدۆلۆجيا و رێکخراوی سياسيی. سەرکەوتن و ژێرکەوتن، 
بەهێزیی و بێ هێزیی بەستراوە بە جۆری خۆڕێکخستنی کۆمەڵگاوە. روداوەکان دەریان خست کە 

مەڵگای کوردیی پێویستە رێکخراویی ئەم پارت و دەستە�تدارانە ناتوانن بە گوێرەی پێویست بن. کۆ
سياسيی تازە بەرهەم بهێنێت، سەربەست لەم پارتانە بەرنامەی هەبێت بۆ بەرگریکردنی ميللی و 

بە هاناچونی لێقەوماوانەوە. ئێمە نابێت پشتی لێ بکەینەوەو چاوەڕێ بين شارەوانی بێت خۆڵی 
یەکە بە گوێرەی خۆی و لە الی خۆیەوە بەردەمی ماڵەکەمان ببات هەتا لە زبڵدا دەخنکێين، با هەر 

کار بکات و پشتی کارە باشەکانی یەکتر بگرین. بێ هەڵوێستيی و داماویی گەورەترین خراپەیە کە 
مرۆڤ دەرهەق بە خۆی دەیانکات. مرۆڤ نابێت لە خۆی قبوڵ بکات داماو بێت. مرۆڤ لە 

وە دەست پێ دەکات کە مرۆڤ خۆرێکخستندا دەتوانێت توانایەکی گەورە دروست بکات. سەرەتا بە
ئامادەی بەرەوڕوبوونەوە بێت و خۆی لە ماف و بەرپرسياریی دانەبڕێت. من بڕوایەکی تەواوم هەیە 

کە ئەو کەلێنەی دەستە�ت لە دوای خۆیەوە بەجێی دەهێڵێت بەو کەسانە پڕ دەکرێنەوە کە لە 
 بکات. دەرەوەی دەستە�تان. ئەوەی خراپی کردووە هەرگيز ناتوانێت چاکی 



کوردستانپۆست: بە ڕای ئێوە چ دەوڵەتێک یان چ مەبەستێک لە پشت ئەم هێرشانەی داعشەوەیە 
 و ئەنجامەکان دەگەنە کوێ؟

خەڵکيی بە مەزەنەی ئەقڵ قسە دەکەن بە�م لە رووی زانستييەوە پشت بە مەزەنەی ئەقڵ  -
ا کە کێشەی ناردنی نەوت نابەسترێت. بە�م دەرکەوتنی داعش و گرتنی موسڵ لە کاتێکدا رووی د

لە رێگای تورکياوە، لە نێوانی هەرێم و بەغداددا دەبوو بە الیەکدا بکەوێت. دوای گرتنی موسڵ 
سەرۆکی هەرێم بە هەڕەشەکردن لە بەغداد چووە ناو کێشەکەوە وەکو ئەوەی کە داعش بۆ 

ر زیان بە کوردستان مەترسيی نەبێت. داعش لە کوردستانی عێراقەوە رەنگە بتوانێت زیات
کوردستانی خۆرئاوا بگەیەنێت. پێشترحکومەتی هەرێم خەندەقی لە نێوانی کوردستانی خۆرئاواو 

باشوردا لێ دابوو، شتێک کە کوردانی خۆرئاوای نيگەران کرد. ئەگەر داعش لە شەڕو گرتنی 
ۆناغی شوێنە نەوتييەکاندا بەردەوام بێت ئيتر رێی تێدەچێت بۆ ئەوێ بڕوات ئەنجامەکان بخاتە ق

دووەمەوە. قۆناغی دووەميش ئەوەیە کە هۆکارێک دروست ببێت بۆ ئەوەی سوپای تورکيی بێتە ناو 
کوردستانی باشورەوە بە بيانوی پاراستنی سەرچاوەی نەوت و خەڵکەوە کە توشی کوشتاری 
داعش بوون. واتە لە قۆناغی یەکەمدا دەوڵەتی کوردیی و لە دووەمدا پاراستنی خەڵک و بيرە 

ەکان. بە�م هەڵوێستی ئەمەریکا و ئەوروپا ئەوە پيشان ئەدات کە ئەگەر نيازێکی لەم جۆرە نەوت
 هەبووبێت نەچێتە سەر. 

کوردستانپۆست: تا چ رادەیەک مەترسيی داعش الی تۆ گەورەیە؟ ئایا ئەمە راستە کە دەڵين 
 هەندێک لە خەڵکی شارەکان خۆیان ئامادە کردووە بۆ راکردن؟

دا دەستی وەشاند کە حکومەتی بەغداد بەنەبوو حساب بوو. گەورەیی داعش لە کاتێک -
مەترسيی داعش لە الوازیی ئێمەوەیە. خەڵکێک لە دورەوە بڕیاری راکردن بدات مانای وایە دوژمن 

هەر لە دورەوە بێ تەقە سەرکەوتنی بەدەست هێناوە. من وای دەبينم کە داعش شکستێکی 
ە تا سەر. سەرکەوتنی ئەوان مەترسييە بۆ و�تانی تریش. گەورە دەخوات و شوێن بۆ ئەوان نيي

ئێمەی کورد پێویستە بەئاگا بين لەوەی کە ئەو چەکە قورسانەی بۆ شەڕی دژی داعش دەدرێن بە 
 حکومەتی هەرێم لە داهاتودا بەکارنەهێنرێن دژی پەکەکە و لقەکانی.

 


