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 بەرپرسانی هەرێم لەم قەیرانە بەرپرسیارن
 

 !کۆمەاڵنی هەراوی خەڵکی کوردستان

 !سەربەخۆخواز و رزگاریخوازان

بەپەلە خۆیان  الی هەمووان ئاشكرایە کە دوای ڕووخانی ڕژێمی سەدام، بەرپرسانی کوردستان
 بوون کەخۆیان ئەرکدار کرد، هەر ئەوانیش شێلگیرانە بۆ بنیاتنانەوەی عێراق  گەیاندە بەغدا و زۆر

؛ یان تێپەڕاندقدەستووری نوێ عێرالەژێر پێنا و  ی خەڵکی کوردستانیان٢٠٠٥دەنگی ڕاپرسی 
بەو  ەوە؛سێتتێیدا دەحە و گەلایندە، عێراقی هیواو ئاوات دەبێ عێراقی ئکە پێیانوابوو ئەوان 

هەموو  هۆیەوە هیچ هەنگاوێکیان بۆ بوژانەوەی ژێرخانی ئابووری کوردستان هەڵنەگرتووە، بەڵکو
 ،کرددەیان داهاتەکانی کوردستان و ئەو بەشە بودجەیەی بۆ هەرێم دەهات، دیزە بەدەرخۆنە

نەوتی ژێرزەوی کورستانیان دەرهێناو بە  چڕکرایەوەو ئابووری سەربەخۆ بانگەشەی یشدواتر
دنەوەی کرئاوەدان  باسیان لەلووت بەرزییەوە رد؛ بەشانازییەوە ڕەوانەی بازاڕەکانی جیهانیان ک

کۆتایی بە  کە، جەختیان دەکردەوە دەداخەڵک ڕەنگاوڕەنگیان بە کوردستان دەکرد و بەڵێنی
دەنێن، هەر بەو پاساوەشەوە الملیان  و بەهەشتی سەر زەوی بنیات نەهامەتی و نەداری دەهێنن

بۆ  بەتەنیا نەکرد، ئەوان دەیانویست بێستانی کورستان و عێراق ی بەغدادکرد و نەوتیان ڕادەست
ڕووبەرووی  نەوت کێشەو ئاڵۆزی هاتە ئاراوە، ە داهاتیسەبارەت ب کاتێک، بەاڵم بڕننخۆیان 

بەرپرسانی کوردستان بێباکانە ڕەفتاریان کرد، لە الیەکەوە داوای دیسانەوە  خەڵکیان کردوە،
نەوتیان هەناردە دەکرد و درێژەشیان بە ەشەوە بودجەیان لە بەغدا دەکرد، لەالیەکی دیک

، سەرەنجام مووچە بڕدرا و ئەوانیش هاواریان لێهەڵسا، دواتر چەندین برسیکردنی خەڵک دەدا
ڕێککەوتنیان لەگەڵ بەرپرسانی بەغدا واژۆ کرد، کەچی بەئەنقەست خۆیان دەگنخاند و بەڵێنەکانیان 

 دا٢٠٢٠-١١-١٠کۆتایی ڕۆژی  لەن نەدەگرت، ئاکام یاشجێبەجێ نەدەکرد و ڕێزی واژۆی خۆ
 ۆرینەی دەنگبە ز ەهەند وەرنەگرت وانیەکانی ب، خواستی فراکسیۆنە کوردستعێراق پەرلەمانی

 ی تێپەڕاند.یاسای قەرز

مووچەخۆرانی کوردستانی هەناسەسارد کردووە، چونکە بەرپرسانی ، تێپەڕاندنی یاسای قەرز
لە و  کەوتووە کی زۆرقەرزێ بنتەوە کە هەرێم وەهەرێمی کوردستان چەندین جار جەختیان کردۆ

لە حزبی ڕزگاریی  ئێمە  . لەو پێوەندەداەی فەرمانبەران لەکاتی خۆیدا بداتمووچنییە کە توانای دا
ن؛ دەزانی سیاررپرەبەڵکی کوردستان بەهەرێم لە برسیکردنی خ فەرمانڕەویانی کوردستان،



وێڕای ئەوەی کە پێنج ساڵ بەسەر گرێبەستی نەوتی پەنجا ساڵە لەگەڵ تورکیا لەالیەکی دیکەوە 
ئاگادار ی کوردستانی و عێراقی لە ڕاستی و دروستی هیچ دەزگەو ناوەندێک هێشتا تێپەڕیوە، کەچی

دەبوایە بژێوی خەڵکی  ،نەکراونەتەوە. ڕاستییەکەی هەناردەکردنی نەوت و گرێبەستی پەنجا ساڵە
سیاسەتی برسیکردن  کوردستان باشتر بکات و ئابووری کوردستان ببوژێنێتەوە، کەچی

بەتاڵ گەنجینە  دەرەتان و و هەمیشە خۆیان وەک بێ لەژێرناوی پاشکەوت درێژەی پێدراوە
رسانی کوردستان بەشێک لەو داهاتەی کە بەدرێژایی ئەگەر بەرپئێمە پێمانوایە  دووە، بەاڵمێناکرو

ڕۆژەی کۆمپانیا و پ دالە هەندەرانو  ان کردووەدەرەوەیڕەوانەی  سی ساڵی ڕابردوو
قەیرانی ئابووری و دارایی کۆتایی بۆ کوردستان بیگێڕنەوە،  ،جۆراوجۆریان پێدروست کردوون

دێ و چیتر چاو لەدەستی بەغدا نابین. لێرەدا دووپاتی دەکەینەوە کە بەرپرسانی کوردستان لە 
ئەو  هەروەها بۆ تێپەڕاندنی، نربرسیکردنی خەڵک و دەستبەسەرداگرتنی قوتی خەڵک بەرپرسا

شارەکانیان چڕتر بکەنەوە و داوا بکەن کە ان گوخەڵکی کوردست ڕەوشە قەیراناویە، دەبێ
 ردستانیان بگەڕێتەوە.نەوتی هەرێم بۆ کو خاوەندارێتی

کوردستان مافی خۆیەتی کە بەداهاتی خۆی باشووری گەلی حزبی ڕزگاریی کوردستان پێیوایە کە 
نەبێ، ئەگەر داهاتی خاڵە سنووریەکان و داهاتەکانی  و داگیرکاران بژی و چاوی لەدەستی ناوەند

 ێ، هەم فەرمانبەران بێمووچە نابن وبۆ خەزینەی هەرێم بگەڕێتەوەو تااڵن نەکر یکۆپاکبەناوەخۆ 
 ئابووری کوردستان دەبووژێتەوە. هەمیش

 بەیەکگرتوویی ڕێزەکانی خەڵک، کۆتایی بە برسێتی و نەهامەتی دێ.

 .دەگەڕێتەوە جەماوەری داهاتی کوردستان بۆ گەل بە گوشاری
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