فایلی تایبەت بە
كوردستانی گەورە

حەسەن قازى

نووسەر و ڕۆژنامەنووس

ئامادەکردنی :پەرژین

لــە پێنــاو کۆکردنــەوەى هێــز و توانــا نیشــتیمانییەکان بــۆ بەدیهێنانــى ئامانجــە
نەتەواتییــەکان و چەندیــن کێشــەی هەنووکەییی ڕۆژى  2018/10/28کوردســتان،
کۆنفرانســى کۆنگــرەى نەتەوەییــی کوردســتان (کەنەکە)بــە بەشــدارى دەیــان
حیــزب و ڕێکخــراو و پارتەکانــى کوردســتان چەندیــن کەســایەتى جۆراوجــۆر بەڕێــوە
چــوو ،حەســەن قــازى وەک بەشــدار بوویــەک بیــر و بۆچوونــى لەســەر کۆنگرەکــە
دەربڕیوە،کۆنگــرەى نەتەوەیــى (کەنەکــە) لــە هۆڵەنــدا بەڕێــوە چــوو.
* کۆنفرانســى کۆنگــرەى نەتەوەییــی
کوردســتان (کەنەکە) لــە 2018/10/28
لــە هۆڵەنــدا بەڕێــوە چــوو ،ئێــوە وەک
بەشــداربوویەکی ئەو کۆنفرانسە ،تا ئەو
کۆنفرانسە بە سەرکەوتوو دەزانن؟

حەســەن قــازى :دیــارە دەزانــن کۆنگرەى
نەتەوەیــی کوردســتان دوو ســاڵ جارێــک
دەبێــت ،بــەاڵم لە نێــوان ئەو دوو ســاڵەدا
کۆبوونەوەى گشــتى دەبێت ،ئەم ســاڵ ئەو
کۆبوونەوە گشــتییە بەڕێوەچوو ،بەو مانایەى
لــەو کۆبوونەوەیــەدا هیــچ هەڵبــژاردن و
نوێبوونــەوەى ئۆرگانــەکان بەڕێــوە ناچێت،
ماوەى کۆنفرانســەکەیش ســێ ڕۆژ بوو واتە
لــە  ،2018/10/28-26ژمارەیــەک ئەنــدام و
میوان لە واڵتانى جۆربەجۆر و لە باشــوورى
کوردستانەوە بەشدارییان کردبوو ،بەگشتى بە
پێى ئەو چاودێرییــەى من ژمارەیەکى تازەى
میوان و ئەندامى تازە بەشــدارییان کردبوو،
بەگشتى لە بوارى فۆڕمەوە گۆڕانێکى ئەوتۆی
بە سەردا نەهاتبوو.
* خاڵى ســەرەکیى باســەکان و دروشمى
کۆنفرانسەکە چى بوو؟

حەسەن قازى :خاڵى سەرەکى و دروشمى
سەرەکیى کۆنفرانســەکە بابەتى دامەزراندنى
ئاشــتى و دیالۆگى ناوخۆیی بوو ،دەزانین لە
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مــاوەى ڕابردوودا لە نێوان ئــەو کۆبوونەوە
گشــتییە و کۆبوونــەوەى ســاڵى پــار لــە
کوردستان و زۆر شــوێنى دونیا بەتایبەت لە
بەشــە جیاجیاکانى کوردســتاندا ،زۆر ڕووداو
و پێشــهاتى چاوەڕواننەکراو و چاوەڕوانکراو
لــە ڕاســتیدا پێکهــات ،بــە لەبەرچاوگرتنى
بەشــێکى زۆر لــەو ڕووداو و دیاردانــە هەر
درێژە بە خۆیان دەدەن .بەو شێوەیە یەکێک
لە شــتەکان ئەوە بــوو ئــەو بارودۆخەى لە
باشوورى کوردستان و بەتایبەت لە خۆرئاواى
کوردســتان هەیــە زیاتــر زەق بــوەوە ،لەم
بارەیەوە ئــەو پەیامەی جەمیل بایک هاتبوو
لــە لێکدانەوەیەکى زۆر هەمەالیەنەدا باســى
ئــەوەى کردبــوو کە چــۆن تورکیــا و ئێران
دەســتیان داوەتــە دەســتی یەک بــۆ ئەوەى
ڕووبەڕووی پرســى کورد و مەســەلەى کورد
ببنــەوە ،دیــارە لــەو کۆنفرانســەدا یەکێک
لــە شــتەکانى تریش کە باســى کــرا ،بابەتى
موشــەکباران بوو لە الیەن حکوومەتى ئێران
لە دژى شــوێنى حەوانەوە و شــوێنى ژیانى
حزبى دیموکراتى کوردستان لە کۆیە.
* چ هەڵســەنگاندنێک لە سەر کارەکانى
خولى پێشوو کرا؟

حەســەن قازى :ســەبارەت بــە کارەکانى
خولى پێشوو باس لەوە کرا ،کۆمیتەى گشتى

یان دەستەى بەڕێوەبەرى کۆنگرەى نەتەوەیی
کوردســتان چــۆن کارى کــردوە و چــۆن
پێوەندیى کردوە و چەند سیمینارى پێشکەش
کردوە ،لــەو دوایییەدا کۆمیتەى بەڕێوەبەرى
کە لە بەشە جیاوازەکانى کوردستان بەتایبەت
لەو شــوێنانەى کە توانا و دەرفەتیان هەبێت
کۆ بوونەوە بکەن وەک ڕاوێژکردن لە ســەر
هەلومەرجى سیاسیى هەر یەک لە بەشەکانى
کوردستان کە لەو کاتەدا چەندین کۆبوونەوە
کرا ،هەم لە باشوورى کوردستان و خۆرئاوا و
ئەورووپا و بۆ بەشە جیاوازەکانى کوردستان،
ئەو شتانە بەشێک بوون لە ڕاپۆرتى کۆمیتەى
بەڕێوەبەرى کە هەبوون.
* چ کارێکــى هەرە گرینگ هەبوو کە لەو
کۆنگرەیەدا ئامــاژەى پێ کرا کەنەکە لە
ساڵى ڕابردوودا ئەنجامى داوە؟

حەســەن قــازى :وەک باســم کــرد تەنهــا
هەڵسەنگاندنى ئەو بارودۆخانەی ئەو ماوەیە
بوە ،یەکێــک لەوانە چەنــد ڕێکخراوێك کە
بەتایبەتی کار دەکەن بۆ مەسەلەى چارەنووسى
کوردە ئێزیدییەکان ئەوان بەشــدارییان کرد،
لــە پەیامەکەیانــدا باســى ئەوەیــان کرد بۆ
نموونــە وەرگرتنى خەاڵتى ئاشــتى لە الیەن
نادیە مــورادەوە ،چۆن بتوانێــت کاریگەریى
هەبێت لە سەر بارودۆخى ئەو ژنانەى کە تا
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ئێســتادا دەستگیر کراون .هەروەها هەندێک
لە مەسەلەکان بە حاڵەتێکى ڕۆتینیدا دەهاتن
ئەویش ئەوەیە دەبێت تەوافوقى سەرەکى لە
نێــوان هێزە ســەرەکییەکاندا هەبێت ،ئەگەر
بە گشــتى ســەیر بکەیت مەیدانى سیاسى لە
باشوورى کوردســتان و باکوورى کوردستان،
یەکێــک لەوانــە پارتــى دیموکــرات و ئەوى
تریش پارتــى کرێکارانى کوردســتانە ،ئەگەر
ئەو دوو هێزە بتوانن نەک بە شــێوەیەک کە
دەزانیــن لە بارەى ئایدیۆلۆژى دەورى هەیە،
لە بارەى تاکتیکى خەبات و بزاڤی سیاسییەوە
دەورى هەبێت ،بەاڵم ئەگەر لە سەر شتێکى
گشــتى لــە نێوانیانــدا تەوافــوق بکرێت ،لە
نێــوان هێزەکانــى تریــش تەوافوق ئاســانتر
دەبێــت ،بە لەبەرچاوگرتنى ئــەوە الیەنێکى

تر کە باســى کرا دەبێت کۆنگرەى نەتەوەیی
کوردســتان هەندێک زیاتر قــووڵ ببێتەوە لە
ســەر بۆچوونەکانى سەبارەت بەو چەمکانەى
کــە بە کارى دەهێنێــت ،بۆ نموونە ئێمە کە
باســى نەتەوە دەکەیــن ئایا مەبەســتمان لە
نەتــەوەی دیموکراتیکە یان لــە ڕوانگەیەکى
ناسیۆنالیســتى باسى ئەو شــتە دەکرێت ئەو
مەسەالنە هەندێک کات دەگۆڕێت بە گشتى.
* کەنەکــە چ قورســایییەکى هەیــە لــە
پێوەندییەکانیــدا لەگــەڵ ئەمەریــکا و
یەکێتیى ئەورووپا و واڵتانى تر؟

حەســەن قازى :پێم وایە ئــەو پێوەندییانەى
لەگەڵ فراکسیۆنە جۆربەجۆرەکانى پەرلەمانى
ئەورووپــا یــان لەگــەڵ هێــزە سیاســییەکان
بەگشــتى و کایە سیاســییەکانى بە شێوەیەک

لە شــێوەکان تێکەاڵوییان هەیە لەو واڵتانەى
کــە بەشــێکى کوردســتانى تێکەوتــوە ،ئەوە
دەتوانێت کاریگەریــى هەبێت ،بەاڵم پێم وا
نییــە وەک بڵێــن بەردەنگێک لــە الیەن ئەو
جیهانــەى باســتان کــرد مامەڵــە و پێوەندى
بکرێت لەو بارەیەوە.
* ڕۆڵى ژنان چی بوو لەم کۆنفرانسەدا؟

حەســەن قــازى :ڕۆڵــى ژن لەم ســااڵنەى
دواییــدا لە جوواڵنەوەى کوردیــدا ئەگەر بە
گشــتى ســەیرى بکەین لە هەموو بەشەکانى
کوردســتان بــە تایبەتیــش لــە خۆرئــاواى
کوردســتان بــە تــەواوى دێتــە ڕوو و زەق
دەبێتــەوە و ڕەنگدانــەوەی دەبێت لە ســەر
ڕێکخســتنەکانى تر و هەموو کۆڕ کۆمەڵێکى
تــر کە لە مەســەلەى پێوەندیى کــورددا کار

ئەندامانی کۆنفرانسی کۆنگرەی نەتەوەیی لە هۆڵەندا
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دەکەن ،یەکێــک لەوانە لە (کەنەکە)یش ئەو
مەســەلەیە بەجوانى دیارە و لە کۆنفرانســى
ئــەو ساڵەیشــدا هــەم لە بــوارى ژمــارەوە
بەشــداریى ژنــان بەرچاو بوو هــەم لە بارى
ئــەوەى کە ئــەو گفتوگۆیانەى کــە کران ژن
ڕۆڵێکى بەر چاوی هەبوو.
* هــەر چەنــد ئامــاژەت پــێ کــرد لــەو
کۆنفرانســەدا باســى بەشــەکانى تــرى
کوردستان کراوە ،بەاڵم کەسانێک ڕەخنە
دەگرن گوایە کەنەکە دژایەتیى هەرێمى
باشــوورى کوردســتان دەکات و بــێ
هەڵوێســتە بەرانبەر ئێران ،تا چەند ئەو
جۆرە ڕەخنانە لە جێى خۆیاندان؟

نوێنــەری یەکێتــی زۆر بــە هێمنــی وەاڵمی
ئــەو ڕەخنە زۆر پێشــکەوتووانە و توندانەی
دایەوە کە لە الیەن گرووپێکی تری باشووری
کوردستان ،کە لەوێ بوون گیرا.
حەسەن قازى :ئەو ڕەخنەیە لە جێى خۆیدا
نییــە ،چونکــە پارتێکى سیاســیی باشــوورى
کوردستان بەشــداریى لەو کۆنگرەیە کردبوو
کــە یەکێتیــى نیشــتیمانى بــوو ،لــە الیــەن
گروپێکى ترى باشــوورى کوردستان کە لەوێ
بــوون زۆر بــە شــێوەیەکى پێشــکەوتوانە و
ڕەخنەى زۆر توند گیرا ،نوێنەرانى یەکێتییش
وەاڵمــى خۆیــان دەدایەوە ،واتــە بەو جۆرە
نییە ،چونکە دەزانین ئێستا وەک گەلى کورد
و ئەوانەى بە مەســەلەى کوردەوە ســەرقاڵن
بیانەوێت و نەیانەوێت لە ســەردەمێکى تردا
دەژیــن ،لە ســەردەمێکدا دەژین کە زانیارى
و قســەکردن و فکر و بەو شــێوەیە پێشــى
پێ ناگیرێت و هەر قســەى لە سەر دەکرێت
و بــاس دەکرێــت .لــە کۆنفرانســێکدا کــۆ
دەبینەوە باســى خۆرهەاڵتى کوردســتان یان
باکوورى کوردســتان بکەین یان ئەگەر باسی
شــوێنی تــر نەکەین ئەوە بە شــێوەیەکى تر
لە شــوێنێکى تر بە ڕێگاى تۆڕى کۆمەاڵیەتى
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کە هەیە ئاشــکرا دەبێت و خەڵکێک بیەوێت
دەتوانێــت لێى ئــاگادار بێت ،لــە بەر ئەوە
ئەو باســانە بەو جۆرە نیین کە لەو ماوەیەدا
کۆنگــرەى نەتەوەییــی کوردســتان بە الیەک
دەیخات یان دژى واڵتێک قسە نەکات ،دژى
ئێران هەڵوێستى هەیە ،کۆنگرەى نەتەوەییی
کوردستان چەند جار باسی هەبوە بە تایبەت
بــۆ خۆرهەاڵتــى کوردســتان بەتایبەتییش لە
پەیامى جەمیل بایک ئــەوە بە دوورودرێژى
نەخــش و هەڵوێســتى ئێران بــە دژى گەلى
کــورد و گەالنى تر کــە لە ئێران دەژین زۆر
لــە بەر چاوە ،چونکــە حکوومەتى ئێران کە
لــە ژێــر فشــارى واڵتانــى دەرەوە دایە ،لە
جیاتیــى ئــەوەى نزیک بێتەوە لــەو گەالنەى
خــۆى بۆ ئەوەى بتوانێــت بەردەوامى بدات
بە دەســەاڵتى ،بەاڵم ئــەو کارە قێزەونانەى
کردى وەک موشەکباران و لەسێدارەدانى سێ
گەنجى کــورد ،جارێکى تــر واى کرد ڕووى
ڕاســتەقینەى خــۆى پیشــان بــدات بەرانبەر
ئــەوەى کــە گەالنــى ئێــران دەبێــت دژى
بوەستنەوە.

 -نووسەر و ڕاگەیەندن کار.

* واتە هەڵوێســتى کەنەکە بەرانبەر ئەو

 -لە شاری مهاباد لە دایکبووە.

واڵتانەى کوردیان بە ســەر دابەش کراوە

 -بەشــدار بووە لە کۆنفرانسى کۆنگرەى

ڕوونە؟

نەتەوەییی کوردستان (کەنەکە) .2018

پرۆفایل
حەسەنی قازی

حەسەن قازى :بە بۆچوونى من هەڵوێستێکى
ڕوونە جگە لەوە ئەگەر ئەو هەڵوێستە ڕوون
نەبێت ،بە شــێوەیەکى پرەنســیپى بەردەوام
نەبێت بوونى کەنەکە دەچێتە ژێر پرسیارەوە.
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بەشی دووەم
كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان
هەنگاو و بڕیارەكانی

ئەنوەر حسێن (بازگر)
لێپرسراوی دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

ســەرئەنجام پــاش چەنــد ســاڵ گفتوگــۆو دیالۆگــی نهێنــی نێــوان هێــزە سیاســییەكانی
كوردســتان ،بڕیــاردرا كــە تــا مانگــی ئــاب  2013كۆنگــرەی نەتەوەیــی كوردســتان لــە
هەولێــر ســازبكرێت.
ئایــا كۆنگــرەی نەتەوەیــی دەتوانێــت پەیامێكــی جــددی و ئازایانــە بــدات ســەبارەت بــە
داهاتــووی كوردســتان؟ یــان تەنهــا كۆبوونەوەیەكــی راگــوزەرە بــۆ قســەكردن لەســەر
كــورد ،ئایــا كۆنگــرە دەتوانێــت گوتارێكــی یەكگرتــووی كــوردی دروســتبكات؟ ئایــا
كۆنگــرە دەتوانێــت بــە پەیامێكــی نەتەوەیی ســەبارەت بە دواییــن پەیامی خۆی ئامادەســازی
بــۆ دەوڵەتــی كــوردی بــكات؟ ئایــا كۆنگــرە دەتوانێــت بــە واڵتانــی داگیركــەری كوردســتان
بڵێــت ئــەم كۆنگرەیــە روو لــە ئێــوە دەكات ،ئایــا دەتوانــن و دەتانەوێــت كێشــەی كــورد لــە
واڵتەكانتــان چارەســەر بكــەن یــان نــا؟
ئەگــەر ئێوە دەســت درێژ بكەن بۆ ئاشــتی
و بەدیهێنانــی مافەكانی خەڵكی كوردســتان،
كۆنگــرە پشــتیوانی دەكات ،بــەاڵم ئەگەرنا
كۆنگــرە بریــار دەدات ،كــە هاوپەیمانێتــی
نەتەوەیی نیشتمانی دروستبكات بۆ داهاتووی
كوردستان.
ئایــا كۆنگرە بڕیــار دەدات ئەو لیژنە بااڵیەی
پێكیدەهێنێــت ،بــەردەوام بێــت لەســەر
كارەكانی و راسپاردەكانی؟ دوای كۆبونەوەكە
هەركــەس ناچێتەوە ســەر كارەكانی خۆی و
تەنهــا درێــژە بە حزبایەتی بدات ،پشــت لە
كۆنگرە بكەن تــا بەدیهێنانی مافەكانی گەلی
كورد بەردەوام دەبێت؟
رەنگە سەرەتای دروســتكردنی چەند لیژنەو
كۆمســیۆنی گرنگ ،بڕیــارو هەنگاوێكی باش
بێت بەمشێوەیە:
یەكەم :كۆمسیۆنی سیاسی:
ئەم كۆمســیۆنە دەبێت هەلومەرجى سیاسی
ناوخۆیی و دەرەكی كوردستانی و ناوچەیی و
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دەرەكی لەبەرچاو بگرێت و بەدواداچوون و
لێكۆڵینەوەی ورد لەسەر ئاڵوگۆڕو پێشهاتەكان
بــكات و رێگاچــارەو ئەڵتەرناتیڤی دروســت
بدۆزێتــەوە بۆیان ،رەوشــی سیاســی جیهان
لێكبداتەوەو الیەنە پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەكانی
پەیوەند بە كورد شی بكاتەوە.
پێویســتە كۆمســیۆنەكە (سیاســی) خەڵكانی
پســپۆڕ و شــارەزای كــورد بگرێتــە خۆی و
راپۆرتــی دەوری ئامادەبــكات و كارشناســی
كوردستان و ناوچەیی و نێودەوڵەتی بن.
نەخشە رێگای سیاســی دروست و تەشخیص
بدەن لەهەمبەر مەترســییەكان و ئەگەرەكانى
بەرەو پێشچوون و وردو دەقیق خاڵە باش و
مەترسیدارەكان دیاری بكەن.
پێویســتە ئەم كۆمســیۆنە لەپاڵ كۆمســیۆنی
چاودێــری كۆنگــرەو راســپاردەو كارەكانیدا،
هەماهەنگــی بكات و راپۆرت بدات لەســەر
هەڵوێست ،كار ،سیاسەت ،گوتار ،راگەیاندن
و هەڵســوكەوتی هــەركام لــەو هێزانە لەو

پارچانــە و لەهەمبــەر كارە باشــەكان رێزی
لــێ بگرێت و الیەنە خراپەكانی بە راپۆرتێك
بخاتە بەردەم سەرۆكایەتی كۆنگرەو رەخنەی
لێ بگرێت.
كۆمســیۆنی سیاســی دەبێت بەرپرس بێت لە
داڕشــتنی پەیڕەو پرۆگرام و داڕشتنی گوتاری
كۆنگرەو سەرپەرشتی بكات.
كۆنگــرە دەبێــت بڕیاربــدات كۆمســیۆنێكی
سیاســی تایبەت پێكبهێنێت و جەخت لەسەر
الیەنە سیاسییەكان بكاتەوەو راپۆرتی تایبەت
بــە پارچەیەكــی كوردســتان ئامادەبــكات و
بارودۆخەكە شــیبكاتەوەو خاڵە پۆزەتیڤەكان
بخاتەبەر بــاس ،الیەن و هەنگاوە باشــەكان
كامانەن ،لەوبارەیەوە راسپاردەو بڕیاربدات،
كــە چــۆن دەتوانێــت رۆڵــی هەبێــت ،واتا
دەبێت كۆمســیۆنی سیاســی ،ئەجێندای هەر
پارچەیــەك بەجیــا ئامــادە بــكات ،بۆنمونە
گروپــی حزبەكانــی خۆرهەاڵتى كوردســتان
لەناو كۆنگرە راپۆرتێكی یەكگرتوو سەبارەت

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

بــە كوردســتانی خۆرهــەاڵت ئامادەبكات و
بیداتە كۆنگرەو دواتر بڕیاری لەسەر بدرێت،
بدرێتە كۆمسیۆنێكی تایبەت لە بواری سیاسی
و بۆ پارچەكانی تریش راســتە ،بەاڵم دەبێت
ئەوە لەبەرچــاو بگرین ،كە هەر پارچەیەكی
كوردستان تایبەتمەندی خۆی هەیە ،هێزەكانی
جیاوازن ،كێشەو گرفتی خۆشیان هەیە.
دووەم :كۆمسیۆنی سەربازی:
لە كۆنگرەدا كۆمســیۆنێكی تر ،كە پێویســتە
قســەو باســی لەســەر بكرێت ،ئایا پێویستی
بە كۆمســیۆنێكی سەربازی هەیە ،بە تایبەت
بــۆ پارچەكانی خۆرهەاڵت و خۆرئاوا ،كە لە
بارودۆخێكــی تایبەتدان ،جیــاوازن لە باكورو
باشــور ،بۆنمونــە لە باشــوری ســودان كاتی
خــۆی كارێكــی وا كراوە بە ناوى (ســوپای
رزگاری باشوری سودان) ،واتا دەكرێت وەكو
دوایین چانس بۆ واڵتان قســە لەسەر الیەنی
ســەربازی بكرێت ،چونكە گەر پێمان وابێت
بــە نەرمونیانــی دەتوانین كێشــەكانی كورد
چارەســەر بكەیــن ،یان ئــەوەی ئێمە داوای

ئاشــتی دەكەیــن جێبەجێدەكرێــت ،بێگومان
راســت نییە ،چونكە ئەم كۆنگرەیە پێویستی
بەوەیە ئیتر كێشــەی كورد بخات بە الیەكدا،
بۆنمونە لە ئێســتادا پرۆسەی ئاشتی لە باكور
پەكی كەوتووە ،ئایا دەرفەت لەم نیەتە باشەی
 pkkوەرگیرا ،بێگومان نەخێر ،ئەگەرنا چی؟
كێ بەرپرسیارە؟ ئەڵتەرناتیڤ چییە؟
هێزەكانــی كۆمەڵــە و دیموكــرات لەماوەی
بیست ســاڵی رابردوودا خەباتی چەكدارییان
هەڵپەســاردووە ،لــە جیاتــی ئــەوە پەرە بە
خەباتی تەشــكیالتی ،نهێنی ،سیاســی دەدەن
و دەیكــەن ،كــە بێگومان كاریگــەری زۆری
هەبووە ،بەاڵم ئەوەی نابێت لەیاد بكرێت ،كە
كاریگەری ســلبی لەسەر كۆمەڵەو دیموكرات
دانــاوە ،كە خەباتی چەكــداری ناكەن ،بەاڵم
لــە بەرامبەر ئەم هەڵوێســتەی ئەوان ،ئێران
وەاڵمێكــی باشــی نەداوەتــەوە ،راگرتنــی
خەباتــی چەكداری ئەم دوو هێــزە تەنانەت
بــۆ یەك جاریش ئامادە نەبووە دوورو نزیك
دانوســتان لەگەڵ ئــەم دوو هێزە بكات و لە

رێگەی دیالۆگ دانوســتان كێشەكانی كورد لە
رۆژهەاڵت چارەســەر بكات ،بەاڵم بەداخەوە
هیچ هەنگاوێكی نەناوە.
بۆیە پێویســتى دروســتكردنی كۆمســیۆنێكی
ســەربازی بۆ ئــەو بارودۆخــە دەگەڕێتەوە،
كە باســمان كرد ،كە ئێســتا لە هەموو كات
زیاتر پێویستی دروستكردنی (سوپای رزگاری
گەلی كوردستان) هەیە ،كە لە هێزی هەموو
ســازمان و گروپە سیاســییەكان لەهەر چوار
پارچەی كوردستاندا دروستبكرێت.
سێیەم :كۆمسیۆنی پەیوەندی و دبلۆماسی:
بۆ كۆنگرەی نەتەوەیی ئەم كۆمســیۆنە ،زۆر
گرنگە چ لەســەر ئاستی ناوخۆیی و ناوچەیی
و دەرەكــی و دەتوانێــت رۆڵێكــی یەكجــار
پۆزەتیڤ بگێڕێت.
ئەم كۆمســيۆنە دەبێت كار لەسەر پەیوەندی
نێــوان الیەنە سیاســییەكانی هەر چوار پارچە
بكات و دانیشتن و گفتوگۆیان بۆ سازبكات و
واباشە نوێنەری زۆربەی هێزەكانی تێدا بێت.
دەبێت كاری ئەم كۆمســیۆنە دروســتكردنی

کۆبوونەوەی لێژنەکانی کۆنگرەی نەتەوەیی
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پەیوەندی دۆســتانەو صمیمانــە لەگەڵ هێزە
سیاســییەكان ،كە لە كورســتان كار دەكەن و
لەپــاڵ هێزە نیشــتمانی ،نەتەوەیی ،چەپ و
شۆڕشــگێڕەكانی واڵتانــی دەرەوە بەتایبەت
ئەوانــەی ،كە دۆســتی گەلی كوردســتانن و
هــاوكارو هەماهەنگــی خەباتــی گەلی كورد
دەكــەن و هەڵوێســتی كۆنگــرەی نەتەوەیی
و بڕیــار و راســپاردەكانیان بگەیەنێــت و
هەڵوێستی دۆستانەیان لەگەڵ نیشانبدات.
ئــەم كۆمســیۆنە دەبێــت لەگــەڵ واڵتانــی
ناوچەكــە ،پەیوەنــدی دبلۆماســی هەبێــت
هەرچەنــدە رەنگــە قبوڵــی نەكــەن ،بەاڵم
دەبێــت كۆنگرە ئەوە رون بكاتەوە ،كە دژی
هیچ واڵتێك نییە ،تەنها داكۆكی لە مافەكانی
گەلــی كــورد دەكات ،كۆنگــرە نوێنەرایەتی
خۆی لــە ئەوروپا ،ئەمەریكا ،روســیا و زۆر
واڵتانــی تر بكاتــەوە ،ئەوە نیشــانبدات ،كە
كۆنگــرە نوێنەرایەتــی هەمــوو گەلــی كورد
دەكات و پاڵپشتی سیاسی ،ئابوری بۆ كۆنگرە
و گەلی كورد كۆبكاتەوە.
دەبێــت كۆمســیۆنی دبلۆماســی هەڵگــری
گوتــاری نەتەوەیی بێت و نابێت ئایدۆلۆژیای
حزبی بەســەریدا زاڵ بێت ،رۆڵی ســەفارەت
و كۆنسوڵخانە بگێڕێت لەو واڵتانە و دۆستی
زۆرتــر لە ئاســتی بااڵ بۆ گەلی كــورد پەیدا
بكات ،ســەرەڕای ئەوەی كارێكی گرنگی ئەم
كۆمســیۆنە و نوێنەرایەتییەكانی گرنگیدانە بە
بەرژەوەنــدی كورد لە ئەوروپا و ئەمەریكا و
واڵتانــی دەرەوە ،كە رێكیانبخــات و گوتارو
پەیامــی كۆنگرەیان پێبگەینێت و دانوســتایان
لەگــەڵ بــكات بەپێی توانا هــاوكاری مادی،
سیاســی و فەرهەنگــی لــێ وەربگرێــت و
پەیوەست بن بەم كۆمسیۆنەوە ،كە ساماننێگی
گــەورەی نەتەوەیین و زیاترن لەچەند ملیۆن
هاواڵتی كورد لە هەر چوار پارچە.
چوارەم :كۆمسیۆنی راگەیاندن و میدیایی:
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راگەیانــدن و میدیــا كــە ئێســتا كاریگــەری
گەورەیان هەیە لەســەر جیهان و كۆمەڵگەی
مرۆڤایەتی ،دەتوانێت بۆ كۆنگرەی نەتەوەیی
رۆڵێكی یەكجار گەورە بگێڕێت.
دەكرێــت كۆمســیۆنی راگەیانــدن و میدیــا،
خەڵكانــی راگەیاندنــكاری شــارەزاو پســپۆڕ
و پرۆفیشــناڵ لەنــاو هێــزەكان و كۆمەڵگەی
كوردســتان و زانكــۆكان و كەناڵەكانی میدیا
كۆبكاتەوە ،كە لە رابردوودا دەورو نەقشــی
گەورەیان هەیە لەم بوارەدا.
كۆمســیۆن لەگــەڵ ســەرۆكایەتی كۆنگــرە
دەبێــت ،هێڵــە گشــتییەكانی گوتارێكــی
نەتەوەیی ،نیشتمانی ،ئازادیخوازانە دابڕێژێت
و رەچــاوی پێكهاتە ئیتنــی و مەزهەبییەكانی
ناو كوردســتان بكات و رێز لە ئیرادە ،فكرو
بیروبۆچونە سیاسی و ئاینییەكانیان بگرێت.
دەبــێ ئەم كۆمســیۆنە كار لەســەر مێژووی
سیاســەت ،گوتار ،كارەكان و هاوكێشــەكانی
كــورد بــكات ،پێویســتە الیەنــە سیاســی،
مێژوويی ،هونەری ،كلتوری ،دین ،كرێكاری،
شۆڕشگێڕی ،پەیوەندی ،هەماهەنگی مۆسیقاو
گۆرانــی و ئەدەبیــات ،بكاتــە ئەجێنــدای
بەرنامەكانی.
پێویســتە ئەم كۆمسیۆنە پێش هەرشتێك بیر
لە دانانــی تۆڕێكی میدیایی كوردی بكاتەوە،
كە زمانحاڵی كۆنگرەی نەتەوەیی كوردســتان
بێــت و پێكبێــت لــە (تەلەفزیــۆن ،رادیــۆ،
رۆژنامە ،وێب سایت ،گۆڤار ..... ،هتد).
جگەلــە زمانی كوردی بەرنامەكانی بە زمانی
عەرەبی ،فاســی ،توركی و ئینگلیزی پەخش
بــكات و هێــزە سیاســییەكانی ئــەم تــۆڕە
پشتگیری بكەن و گرنگی پێبدەن.
كۆمســیۆنی راگەیانــدن دەبێــت چاپكــراوی
وەزری تایبەتــی هەبێت بۆ رۆشــنكردنەوەی
سیاســەت و كارەكانــی كۆنگرەو راســپاردەو
كۆبوونەوەكانی و رێوو شوێنەكانی.

پێویســتە پانێڵ ،دیبــەت ،كــۆڕو كۆنفرانس
ســازبكات و بــەدوای رێگەچارەی شــیاو بۆ
قەیرانەكانــی بگەڕێــت و خەڵكانی پســپۆڕی
غەیرە كورد بانگهێشــت بكات ،بۆ ئەم پانێڵ
و كۆنفرانسانە.
دەبێــت راگەیاندن گوتارێكــی روو لە الیەنە
دەرەكییەكانی دۆستی كورد بێت.
كاربــكات لەســەر زیندووكردنــەوەی بەڵگەو
نوسراو كتێبە چاپكراوە مێژووییەكانی مێژووی
و رابردووی گەلی كورد.
خاڵێكی گرنگ ئەوەیە ،ئەم كۆمسیۆنە دەبێت
گوتــارو بەرنامەو پەخشــەكەی بە یەكســانی
دابەشــبكات بەســەر ئەندامانــی كۆنگــرەی
نەتەوەیــی و پارچەكانی كوردســتان ،نابێت
راگەیاندن زمانحاڵی حزبێك ،یان كەســێك و
پارچەیــەك بێت ،بەڵكو دەبێــت راگەیاندنی
گەلــی كورد و كۆنگــرە بێت ،دەبێت تەعبیر
بێت لە كلتور ،فەرهەنگ ،مێژوو ،مۆســیقا،
گۆرانــی و مێــژووی هەركام لــەو پارچانە و
هەموو هێزەكانی ئەو پارچانە.

ســەرچاوە:کتێبى کۆنگــرەى نەتەوەیــى
کوردستان بۆچى؟
ئەنوەر حسێن(بازگر)
دەزگاى ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە2018/
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پرسی نەتەوەییی كورد لە ئەجێندای
جەنگی هەرێمیدا

بورهان غلیۆن
وەرگێڕانی سابیر عەبدولاڵ کەریم

ێ هاریكارییەكــی بەرفــراوان كــە
مــن یەكێكــم لــەو كەســانەی باوەڕیــان وایــە ،كــە بــە بـ 
ســنورە نەتەوەیــی و سیاســییەكان تێبپەڕێنێــت و ببێتــە بنەمــا بــۆ دروســتكردنی فــەزای
گەشــەپێدانی ئابــووری ،ئاساییشــی بــە كۆمــەڵ ،كــە لــە ژێــر ســایەیدا هەمــوان دڵنیــا ببنــەوە
ێ ئەمــە خۆرهەاڵتــی
و تێیــدا بەشــدار بــن تــا خزمــەت بــە بەرژەوەندییەكانیــان بــكات ،بــە ب ـ 
ناویــن ئارامــی بــە خۆیــەوە نابینێــت ،لــە كاتێكــدا كــە بــە بــەراورد بــە درێژاییــی مێــژووی
خــۆی ئێســتا لــە نــاو گەورەتریــن قەیرانــی سیاســی ،كەلتــووری و ئابووریــدا دەژی .پێویســتە
ئــەم هاوئاهەنگییــە ئاوێنــە بێــت لــە شۆڕشــی گــەالن لــە پێنــاو سەربەســتی و ڕێزگرتــن لــە
مافــە مرۆڤایەتییــە ســەرەكییەكانی پەیوەســت بــە خواســتە نەتەوەییــەكان ،كــە چەندیــن
دەیەیــە بێهیــوا كــراون ،جگــە لــەو كارەســاتە كۆمەاڵیەتییانــەی ،كــە لــە ئەنجامــی
شكســتهێنانی سیاســەتەكانی گەشــەپێدانی ئابــووری ســەر هەڵــدەدەن ،ئەگــەر نەڵێیــن
هۆكارێكــی تــر لــە شكســتهێنانی گەڕانــەوەی دۆخــی داگیركاریــی بیانییــە لــەم ناوچەیــە.

چاوەڕوانــی كام ئاینــدە دەكات ،كە خەریكە
زیاتــر و زیاتریــش لــە نــاو گێژاوی شــەڕ و
ملمالنێ ناوخۆیی دەرەكییەكاندا نغرۆ دەبێت
و بە بێ گومان دەیشبێتە كێڵگەی هەڵهێنانی
هەمــوو شــێوازەكانی تونــدڕەوی ،بەڵكــوو
دەگۆڕێــت بۆ ناوەندی گەشــتاندنی شــێوازە
جۆراوجۆرەكانــی تیــرۆر و توندوتیــژی ،كە
لە هیچ ســەردەمێكی ڕابــردوودا لە هەموو
ئاســتی پێوەندییە ناوخۆیــی و دەرەكییەكان
ڕووی نــەداوە .زۆر پێویســتە پەلــە بكرێت
لــە دەســتپێكردنی گــەڕی دانوســتانەكان لە
نێــوان دەوڵەتانی خۆرهەاڵتدا ،كە هەر چوار
نەتــەوە گەورەكە دەگرێتــە خۆ ،كە مێژووی
ناوچەكەیان داڕشــتوە بە كــۆی ملمالنێكانیان
و لێكگەیشــتنیان پێكــەوە :عــەرەب ،كورد،
تــورك و فارس .من گوتــم ،ئەڵتەرناتیڤ بۆ
كاركــردن لە پێناو دروســتكردنی ناوچەیەكی
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ئارام و هاریكار لە نێوان گەالنی ناوچەكەدا،
بریتییە لەوەی بوارەكە كراوە بێت بۆ هەموو
جــۆرە پێكــدادان و ملمالنــێ و ناكۆكییەك،
لەگــەڵ لەبەرچاوگرتنــی شــەڕە ناوخۆیی و
دەرەكییــەكان .كەواتــە شــەڕ بەرئەنجامــی
حەتمیــی ئــەو ناكۆكــی و ئاڵۆزییانەیــە ،كە
هیچ ئومێدێك بۆ چارەســەركردنیان نەماوە،
بەڵكــوو جەنــگ دەرچــەی سروشــتییە بــۆ
هەموو بژاردە شكســتخواردوەكان كە ناتوانن
ڕووبــەڕووی بەرپرســیارێتی ببنەوە و هەوڵ
دەدەن تا قورسایی شكستەكەیان بخەنە سەر
ئەســتۆی گەل ،یان بیخانە ئەســتۆی گەالن و
دەوڵەتان دراوســێ .ئێســتا كتومــت ئەمەیە
الی ئێمــە ڕوو دەدات ،كاتێــك بەدیهێنانــی
ئارامی و ســەقامگیری بۆ ئــەم دەوڵەت یان
ئــەو دەوڵــەت دەوەســتێتە ســەر تێكدانــی
ئاساییش و سەقامگیریی دراوسێكەی ،بەڵكوو

بەدیهێنانی سەقامگیریی لەو واڵت یان ئەوەی
تریــان ،یــان زیادكردنی قەبــارەی داهات و
بەرژەوەندییەكانی دەســتەی دەســەاڵتدار و
فەرمانڕەوا ،وەســتاوە لە ســەر داپڵۆســین و
كپكردنی هەمــوو ڕەخنەگرتن یان نەیاربوون
و ناڕەزاییــەك ،جگــە لە ســەپاندنی دۆخی
بێدەنگكردنی ڕەها بە سەر هەموو حیزب و
چین و توێژەكاندا و بێبەریكردنی گەلەكانیان
لە پرۆتســتۆكردنی ژیانی سیاســی ،تەنانەت
ژیانی كولتووریش.
ئەمــڕۆ خۆرهــەاڵت بوەتــە ناوەنــدی ئــەو
شــەڕ و ملمالنــێ ناوخۆیــی و دەرەكییانەی
كــە كۆتایییــان پێ نایەت ،واتا چارەســەریان
نییە و هیچ كەســێكیش لە ناوەوەی ناوچەكە
یاخــود لــە دەرەوەی بوێریــی ئــەوەی نییە
بەو شــێوازە بیــر بكاتەوە ،كــە یارمەتیدەرە
بــۆ دەربازبوونــی ناوچەكــە لــەم گێــژاوە.
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دەوڵەتــە گەورەكانی خۆرهــەاڵت ،خۆرئاوا،
ئاســیا و ئەمەریكا باكــوور ،بەڵكوو تەنانەت
دەوڵەتانــی ئەفریقایــش ،كــە پێناچێت هیچ
ڕۆڵێــك لە سیاســەتی نێودەوڵەتیــدا بگێڕن،
زیاتــر هەســت بــە شــەكەتبوون دەكەن بە
دەســت كێشــە و گرفتەكانی خۆرهەاڵتەوە.
ئەمــڕۆ حكوومــەت و دەوڵەتانــی ناوچەكە
خۆیــان لــە بــەردەم ڕێگەیەكــی داخــراو و
چەنــد گرەوێكی چارەنووسســاز و هەندێك
مەترســیدا دەبیننەوە ،كە هیــچ هیوایەكیان
بــۆ بەرەنگاربوونەوەیــان نییــە ،هیــچ
توانایشــیان نییە تاكو شــتێك پێشكەش بكەن
كــە یارمەتیدەریــان بێت بــۆ دەرچوون لەو
قەیرانــەی تێی كەوتوون ،گەورەترین كار كە
دەوتوانن بیكەن هەوڵدانە بۆ پارێزگاریكردن
لــە بەرژەوەندییەكانیــان بــە هــەر نرخێك
بێــت ،تەنانەت ئەگەر ئەم هەنگاوە ناچاریان
بــكات بــۆ دابەشــكردن و هەڵوەشــاندنی
واڵتەكەیــان ،یــان ســەپاندنی ئــەوەی پێــی
دەگوترێت «ئابڵۆقەدانی تەندروستی» بە سەر
گەلەكانیانــدا ،یان دابڕینــی ناوچەی تایبەت
بــە خۆیان كە دەســتی بە ســەردا دەگرن و
ڕاســتەوخۆ لە ڕێگەی ناردنی «شــارەزایان و
ڕاوێــژكاران و میلیشــیاكان»و دروســتكردنی
بنكە سەربازییەكان لە دەوری بیرە نەوتەكان
و دەروازە ئاوییــەكان و بەرژەوەندییەكانــی
تر ،پاشان خەڵكی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لێ
دەگەڕێن تا ڕۆژی قیامەت یەكتری سەرببڕن.
ئەمــە چاكترین ڕێگەیە بۆ ئەوەی مەترســی
لــە خۆیــان دوور بخەنــەوە و ڕێگەیــان لێ
بگیرێت تا نەتوانن شــەڕەنگێزی و توندڕەوی
و كێشــەكانیان نەگوازنــەوە بــۆ شــوێنەكانی
تــری جیهــان .یەكەمیــن كەســێك كــە ئەم
جــۆرە بیركردنەوەیە دەكات حكوومەتی ئەو
دەوڵەتە گەورانەن ،كە بەرپرســیاری یەكەمن
لەو ماڵوێرانییە سیاســی ،ئابووری ،كەلتووری

و دینییــەی ناوچەكــەی گرتوەتەوە ،جگە لە
شــێواندنی ئەو هاوســەنگییە مێژووییەی ،كە
هەمیشە سەقامگیری و ئاشتی و هاوپێوەندیی
كۆمەڵگەكانیانی پاراستوە.
بــەاڵم نزمیی ئاســتی ڕۆشــنبیریی سیاســی،
كە دەســتە و بژاردەكانی ئــەم ناوچەیە جیا
دەكاتــەوە ،لــە پــاڵ ملهــوڕی و ســەپاندنی
هێــز ،كــە هەمیشــە بوەتــە میوانــی نــاو
مێشــك و دەروونــی فەرمانــڕەوا بچــوك و
كەللەپووچەكانــی ،كە زۆرینەیان دەگرێتەوە،
پاڵــی بــەم دەســتە و بژاردانەوە نــاو وەك
عەنتەر لــە خۆیان بڕوانــن ،ئەمەیش ڕێگرە
لە بەردەم بینینی مەترســییەكانی چوونە ناو
ملمالنــێ كراوەكان بــۆ بەدیهێنانــی ئامانجە
ئەســتەمەكان ،هــاوكات لەگــەڵ باوەڕبوونی
هێــز و الیــەن جیاوازەكانیــان بــەوەی ،كە
دەبنــە ســودمەندی یەكەم و ســەرەكی لەو
هەنگاونانــە .ئەمە ئــەو زەمینلەرزەیەیە ،كە
دەرگای لــە بەردەم ئەو لەرزینــە گەورانەدا
كردەوە ،كە ڕوو لــە واڵتان و كۆمەڵگەكانی
ئەم ناوچەیە دەكات.
حكوومەتی بەغدا ،جگە لە شــەڕی ناوخۆیی
و دەرەكــی و یاریكــردن بە كارتی میلیشــیا
تائیفییەكان ،بێهیوایی ،هەژاری ،توندوتیژی،
شــەڕ و كوشــتن و ئاڵــۆزی هیچــی تــری
نەبەخشی ،ئەمەیش هەڵی دەنێت بۆ چوونە
نــاو قەیرانێك ،كــە چارەســەری نییە ،جگە
لــەوەی كێشــە و ناكۆكییــە ناوخۆیییەكانــی
دەتەقێنێتــەوە ،پێــش ئەوەی بگاتــە قۆناغی
ئێرانــی دوای شــۆڕش ،كە خۆی خســتە ناو
گێژاوی شەڕی عەرەب–ئیسرائیل و پێی وابوو
باشــترین ڕێگەیە بۆ خۆپاراستن لە كێشەكانی
گەشەســەندنی ناوخۆیــی و تەنگەتاوكردنــی
دەوڵەتە عەرەبییــەكان لە ڕێگەی هەژموونی
هەرێمایەتییــەوە ،لە پێناو دەســتەبەركردنی
ســەرچاوەكان و شەرعیەتپێدان بەو شەڕانەی

لــە عێــراق و ســووریا و شــوێنەكانی تریش
هەڵی دەگیرسێنێت.
حكوومەتــی حیزبــی دادوگەشــەپێدانیش لە
توركیــا ڕووبــەڕووی مەترســییەكانی چوونە
ناو شــەڕێكی چارەنووسساز بوەتەوە لە پێناو
پاراســتنی جوگرافیــای توركیــا لە مەترســیی
جیابوونەوەی كوردەكان ،سەرەتا لە باكووری
ســوریاوە ،كە ترســی هەیە بە هــاوكاری و
پاڵپشــتی بێهاوتــای ویالیەتــە یەكگرتوەكانی
ئەمەریكا بگۆڕێت بۆ بزووتنەوەیەكی كوردی
ســەربەخۆییخواز ،كــە ببێتــە ڕوانگەیــەك
بــۆ جوواڵنــەوەی ســەربەخۆییخوازی كــورد
لــە توركیا ،لــە كاتێكــدا نەمانبینــی واڵتانی
كەنــداوی عەرەبــی ببنــە ئامرازێــك بــۆ
شــاردنەوەی دۆڕانــی توركیا لە شــەڕەكەی
لە ســووریا ،جگە لە تەقاندنــەوەی ناكۆكییە
ناوخۆیییەكانــی و هەڵگیرســاندنی ئاگــری
ملمالنــێ و شــەڕی سیاســی و دەروونــی و
ڕاگەیاندن لــە نێوانیاندا .ئەنجام ئەوەیە ،كە
ئەمــڕۆ هەموو حكوومەتــەكان و دەوڵەتانی
ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوین خۆیان لە بەردەم
ڕێگەیەكی داخراو و گریمانەی چارەنووسساز
و ئــەو مەترســییانەدا دەبیننــەوە ،كــە هیچ
هیوایەك نییــە بــۆ بەرەنگاربوونەوەیان یان
دانانی سنورێك بۆ بەرئەنجامە خراپەكانی.
ئــەوەی پاڵم دەنێــت بۆ باســكردنی بابەتی
پێوەندیــی نێــوان دەوڵەتانــی هەرێمــی و
لەدەستدانی هەموو ئەو بنەما و پرەنسیپانەی
كــە پێویســتن بۆ دانوســتان ،لەو الیشــەوە
ناوچەكــە جێ هێڵــراوە بۆ شــەڕ و ناكۆكی
و ملمالنــێ بەناویەكداچوو ئاڵــۆزەكان ،بەو
شێوازەی كە دەوڵەتە كۆلۆنیالیستەكانی پێشوو
دەیانخواســت بۆ ئەوەی بتوانن پارێزگاری لە
پێگــە و هەژموون و دەســەاڵتەكانیان بكەن،
بەاڵم پاشــان دەســتیان كرد بە تەقاندنەوەی
بارودۆخەكــە و هەڵگیرســاندنی شــەڕە
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هێزەکانی پێشمەرگە لە سەنگەرەکانی دژ بە داعش

كێبڕكێكارییــەكان و ملمالنێكــردن لــە ســەر
ســەپاندنی هەژمــوون و پێگــەی هەرێمیان،
وەك ئــەوەی ئیمڕۆ دەیبینیــن .یەكێك لەو
پرســانەی وروژێنرا بابەتــی ڕیفراندۆمە ،كە
حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتانی عێــراق
ڕێكی خســت بــۆ جیابوونەوە لــە عێراق و
دروســتكردنی دەوڵەتێكی ســەربەخۆ ،بەاڵم
لــە ئەنجامدا شكســت و كاردانەوەی توندی
دەوڵەتانــی ناوچەكــە و دەوروبــەری لــێ
كەوتــەوە ،ئەمە نموونەیەك نیشــان دەدات
ســەبارەت بە جــۆری ئەو بــژاردە دژانەی،
كــە چەندیــن دەیەیــە نەخشــەی پێوەندیی
حكوومەتە هەرێمییەكان و گەلەكانیان لە ناو
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خۆیاندا دەكێشــێت ،بە شێوەیەكی نەرێنییش
ڕەنگدانەوەیــە بــۆ ئەو تــرس و گومانانەی،
كــە لــە سیاســەتی دەوڵەتــە عەرەبییــەكان
و بزووتنــەوە سیاســییەكانیدا چێنــراوە ،بــە
بزووتنەوە كوردییەكانیشــەوە لە ڕابردوودا،
ئێستایش كار دەكەن بۆ دروستكردنەوەی ئەو
ترس و گومانانە.
لــە هەمــوو حاڵەتێكــدا ،كە ئەمەیــان خاڵە
گرینگەكەیــە ئــەو پرۆســەیە پیشــانی دا،
كــە هەمــوو هێــز و الیەنەكان لــە ڕوانگەی
بەرژەوەندییــە تایبەتییەكانــی خۆیانەوە لەم
بابەتــە دەڕوانن ،یــان لە ڕوانگــەی ئەوەی
بــە بەرژەوەندیی خۆیانــی دەزانن ،بێئەوەی

بەرژەوەندییەكانــی هێــز و الیەنەكانــی تــر
لەبەرچــاو بگــرن ،بەڵكوو هەوڵــی ئەوەیش
دەدەن بەشێك لەو بەرژەوەندییانە بۆ خۆیان
بپچــڕن ،یاخود لە باری بەرن بێ ئەوەی بیر
لە دەرئەنجامەكانــی بكەنەوە .بە دڵنیاییەوە
ئەنجامــی كۆتایی بریتییە لە هەڵگیرســاندنی
ئاگری شەڕ و ناكۆكی و كردنەوەی بەرەیەكی
نوێ لە بەردەم شــەڕی سەرتاســەری ،كە لە
ســەرەتای دروســتبوونیەوە تا ئێستا بەرۆكی
ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاســتی بەرنەداوە.
لــە پشــت ناكۆكییە نوێبــوەكان لــە عێراق،
هەرەسهێنانی ئەو بنەمایە بەرجەستە دەبێت،
كــە لــە مــاوەی چەندیــن دەیــەی ڕابردوو

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

پێوەندییە سیاســییەكانی ناوخۆ و جیۆسیاسیی
ناوچەكەی لە ســەر دامەزراوە ،ئێســتایش لە
سەر دەســتی هەمان هێزە كۆڵۆنیالیزمەكانی
پێشــوو سەقامگیریی لە بار دەبرێت و هەڵی
دەنێت بەرەو خۆكوشــتن ،ئــەم بنەمایە پێی
دەگوترێــت «ناچاركــردن» .پێچەوانەی ئەمە
بنەمــای ئازادیە ،كە دروســت بوە لە ســەر
بنەمای دانپێدانان بە مافی تاك و كۆمەڵگەكان
و گــەالن لــە دیاریكردنــی بژاردەكانیــان،
بــەم پێیەش پێدانــی ئازادی دەبێتــە ڕێگەی
لێك تێگەیشــتن و گوێڕایەڵیكــردن و گرتنی
ڕێگــەی دیالۆگ و دانوســتان ،لەمەیش زیاتر
دانپێدانانە.
«كێشەی كورد پرســێكی پێكەوە گرێدراوە و
قەتیس نییە لە ســەر وردەكارییەكی سیاســی
تەنها لە ناو یەك دەوڵەتدا ،بەڵكوو پەیوەستە
بە ڕێكخســتنی جوگرافیای سیاسی بۆ تەواوی
ناوچەكــە» ،لە كاتێكدا ڕێگــە بە گەلی كورد
بدرێت تا وەك ئەوانی تر داكۆكی لە مافەكانی
خۆی بكات .پرسی كورد ،كە لەبەر ڕۆشنایی
بڕیــاردان لــە ڕیفراندۆمــی جیابوونــەوە بە
هێزەوە خۆی نیشــان دا ،بەرجەستەكردنێكی
نموونەیی ئەم سیســتمە ئاشتییانەیە بوو ،كە
لە ســەر بنەمــای «ناچاركــردن» دامەزراوە،
بــەاڵم لە هەمــان كاتدا شكســتی هێنا .ئەو
فۆڕمەی كە دەوڵەتانی ناوچەكە چارەســەری
ئەم كێشــەیەی پێ دەكەن ،بۆ خۆی ئایندەی
نزیكیشــی دیاری دەكات ،واتە وزە و توانای
بــۆ دەرچوون لــەو قەیرانــە مێژووییەی ،لە
ڕێگــەی دروســتكردنی بنەمــای نوێــوە ،كە
دەرگای یەكالكردنەوە و چارەســەری ناوەند
و دیــدارەكان دەكاتــەوە بــۆ ڕێككەوتــن لە
ســەر بەرژەوەندییــە هاوبەرانبــەرەكان ،یان
بەردەوامبوون لە ســەر سیستمی ناچاركردن
و سیاسەتی سەپاندنی دیفاكتۆ و بەكارهێنانی
هێز لە چارەسەركردنی كێشە و ناكۆكییەكاندا.

مەبەســت لێــرەدا ئەوەیە ،كە تاكە پاســاوی
دەوڵــەت بە تایبەتــی كاتێك دەوڵەتێكی فرە
ئیتیك و نەتــەوە بێت ،ئەوەیە كە دەرفەتی
زیاتر پێشكەش بكات بۆ باشكردنی ئاستەكانی
ژیانی هاواڵتییان و هێنانەدی خۆشــگوزەرانی
بۆیان .وەلحــاڵ ،حكوومەتی بەغدا لە دوای
دامەزراندنییــەوە لــە ئەنجامــی پەالماردانی
عێــراق لــە الیــەن ئەمەریــكا و لەناوبردنی
ڕژێمی پێشــوو ،جگــە لە شــەڕ ،پێكدادانی
ناوخۆیــی ،بەكارهێنانــی كارتــی میلیشــیا
تائیفییەكان ،كوشــتوبڕ ،هەژاری و مەینەتی،
چیتــری بــۆ خەڵــك نەهێنا .ئــەم فۆڕمە لە
دەوڵــەت ناتوانێــت نەتــەوەكان پێكەوە كۆ
بكاتــەوە و هێز و گروپەكان یەك بخات ،نە
لە بواری یاســایی نە لە بــواری بەڕێوەبردن
و سیســتماتیكدا ،چونكە لە بریی ئەوەی كە
مافەكانیان دەستەبەر بكات و خۆشگوزەرانییان
بۆ بهێنێت ،كێشە و گرفتیان بۆ زیاتر دەكات
و هیــوا و ئاواتەكانیــان دەكوژێــت ،بۆیــە
ئاینــدەی بــاش نابێت تەنها بــەوە نەبێت كە
كــورد و عەرەب خۆیان لەو گێــژاوە دەرباز
بكەن ،لێی نەگەڕێن بۆ گروپەكان و میلیشــیا
تائیفییەكانــی ،كــە بەرپرســیاری یەكــەم و
كۆتایین لە بەرانبەر وێرانكردن و دابەشبوونی
نەتەوەیی و مەزهەبی لە عێراق.
پرسی دوەم بریتییە لە پرسی نەتەوەیی كورد،
كە ســەرجەم ئەو گــەل و دەوڵەتانەی كورد
لەگەڵیانــدا هاوبەشــە ،لە مــاوەی دەیەكانی
ڕابردوودا مافەكانیان پشــتگوێ خستوە ،یان
بێدەنگییــان لێ كردوە ،یان ویســتوویانە لە
بیرەوەریی سیاســیدا بیســڕنەوە ئەگەر بۆیان
بكرێــت ،لە كاتێكدا كــورد خاوەنی مافە بۆ
دیاریكردنی چارەنووسی وەك گەلێك .ئەگەر
كورد بیەوێت دەوڵەتێكی كوردیی سەربەخۆ
دروســت بــكات ،كــە دەربــڕی ناســنامەی
نەتەوەیی بێت ،دەبێت تێ بكۆشێت لە پێناو

خۆتێكهەڵكێش كردن لەگەڵ مێژووی مۆدێرنی
مرۆڤایەتیــدا ،ئەمەیش لە ڕێگــەی بەهاكانی
و ئامرازەكانــی و هێزو توانــا خۆییەكانیەوە
دەبێت ،بە ئاراســتەی پێكهێنانی دەوڵەتێكی
تایبەت بە خۆی ،بەڵكوو كارەكە پەیوەستە بە

“

دەوڵەتە گەورەكانی

خۆرهەاڵت ،خۆرئاوا،

ئاسیا و ئەمەریكا باكوور،
بەڵكوو تەنانەت دەوڵەتانی
ئەفریقایش ،كە پێناچێت
هیچ ڕۆڵێك لە سیاسەتی
نێودەوڵەتیدا بگێڕن ،زیاتر
هەست بە شەكەتبوون
دەكەن بە دەست كێشە و
گرفتەكانی خۆرهەاڵتەوە.

دووبارە ڕێكخســتنەوەی جوگرافیای سیاسیی
ناوچەكە بە تەواوی ،كە ئەمە پرسێكی سیاسی
و جیۆسیاســییە و گرێیەكــی ڕاستەقینەیشــە
لە ســەر ڕێگــەی هەوڵدان بــۆ دەربازكردنی
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ناوچەكە لەو هەموو داوو تەڵە و ستەمكاری
و سەرچاوەی ناكۆكییانە ،كە بوونەتە لەمپەر
لە بەردەم چەسپاندنی ئارامی و سەقامگیریی
خۆرهەاڵتی ناوین.
كــەس نكۆڵی لەوە ناكات ،كە ســەربەخۆیی
هەرێمی كوردســتان بە شــێوەیەكی گشــتی
بابەتی دیاریكردنی مافی چارەنووســی كورد
بەرجەســتە دەكات .ئێســتا كاتی هاتوە ،كە
دەوڵەتانی پێوەندیدار بە پرســی كورد بیرێك
لە چەند پێشــنیارێكی بونیاتنەرانە بكەنەوە،
بۆ بەشداریكردنیان لە چارەسەركردنی پرسی
نەتەوەیــی كورد لە جیاتــی بەردەوامبوونیان
لەســەر بەكارهێنانــی چەكــی توندوتیــژی و
ناچاركــردن .ناكرێت بەردەوامبوون لە ســەر
نقومكردنی سەر لە ناو لمدا ،كە دەبێتە هۆی
زیاتــر ئاڵۆزكردنی دۆخەكان و چاندنی تۆوی
ڕقوكینە ،كە پۆشــەری شــەڕ و ملمالنێكانە،
بەڵكــوو ناشــبێت پرســی كــورد بكرێتە ئەو
كۆسپەی كە هەموو نەیارەكان یان ئەوانەی لە
تێكچوونی ئاســاییش و سەقامگیریی ناوچەكە
و هەڵســانەوەی دەترسن ،بیكەنە هەاڵیەكی
گەورە.
ئەگــەر لــە بۆتــەی مەرجەكانــی هەبوونــی
نەتەوەییــی كــورد لــەم ســاتەوەختەدا لــێ
داماڵینی جیابوونەوە بە شــەڕ بۆ گەلی كورد
قــورس بێــت ،ئەمــە پرۆســەیەكە دەمێكــە
بەردەوامــە و هیچ ئەنجامێكــی گەورەی بە
دی نەهێناوە ،بۆیە بە هەمان قەبارە قورسە،
ئەگەر شــەڕ ببێتە هۆكاری كوشــتنی ویستی
ســەربەخۆیی بە شــەڕ ،هەروەها ببێتە هۆی
لەناوبردنی ئەو شۆڕشــەی كورد ،كە دەمێك
ساڵە بەردەوامە و نەوەستاوە ،باجی ئەمەیش
بریتییــە لە درێژەكێشــانی دۆخی ملمالنێ و
پێكدادان ،لەدەستدانی متمانە ،هەڵوەشانەوە
و لەبارچوونی بونیادی كۆمەڵگە و لەناوبردنی
ئایندەی.
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كەواتــە بابەتەكە تەنها تایبەت نییە بە خودی
پرســی كــوردەوە ،هەر وەك چۆن كێشــەی
فەلەســتین بە تەنها كێشــەی فەلەستینییەكان
نییــە ،بەڵكــوو پرســێكی گشــتی و گــەورە
بەرجەستە دەكات ،كە هێشتا زۆربەی گەالنی
جیهــان ،ئەوانــەی كە شۆڕشــی سیاســیی و
پیشەســازییان لەدەستچوو یان شكستیان تێیدا
هێنا ،لەســەر هەر دوو ئاســتی نیشتمانی و
نێودەوڵەتی بە دەســتیەوە گیــرۆدەن .ئەمە
ســەرەتای شكســتی كۆمەڵگــە عەرەبییەكان
و زۆربــەی كۆمەڵگــە گەشەســەندوەكان
دەردەخــات لــە ڕووی دروســتكردنی
پێوەندییەكانیان لە ســەر بناغەیەكی ڕوون و
تەندروســت و پەسەندكراو لە ناو دەوڵەت و
كۆمەڵگەیــش ،بە شــێوەیەك كە وێنا كرابێت
لــە ســەر بنەمــای ڕێزگرتــن لە خواســت و
مافی گەالن لــە هەڵبژاردنی نوێنەرەكانی بە
ئــازادی و داڕشــتنی سیاســەتەكانی لە الیەن
خۆیەوە ،دوور لە هەموو فشــار و هەڕەشە
و ســزادانێك .لــە ناوچەیەكدا كە لە جیهاندا
گەرمترینــە ،هیــچ كاراكتەرێكــی ســەربەخۆ
لــە دیاریكردنی بڕیــار و بەرژەوەندییەكانیدا
بوونی نییە ،بەڵكوو هیچ كارێك نییە بە دی
بهێنرێــت بــە بێ ئەوەی كاریگەری لە ســەر
ڕوانگــەی دەوروبــەری دابنێت ،لەوانەیشــە
هەڕەشــە لە گۆڕینی هاوســەنگییەكان بكات
و پاڵی بنێت بــەرەو كاردانەوەی هەرێمی و
نێودەوڵەتی پێشــبینی نەكراو .ئەوەی ماوەی
 7ســاڵی لــە ســووریا ڕوو دەدات ،ئەوەیش
كــە پەیوەســتە بــە ئاڵۆزییەكانــی قەیرانــی
جیابوونــەوەی كورد ،ســنوری ئــەو گریمانە
و گرەوكارییــە نیشــان دەدات ،كــە بە تەنها
لــە ســەر قەبــارەی هێز دەكرێــت ،جگە لە
مەترســییەكانی بەردەوامــی گرەوكاریــی بۆ
بەرزڕاگرتنی بنەمای «ناچاركردن».
بــە بــێ چاوخشــاندنەوە بەو پرەنســیپ و

بنەمایانــەی ،كــە پێوەندیمان لە ناو ســنوری
دەوڵەتەكانــدا ڕێكدەخــات یــان باشــتر وایە
بڵێیــن لەم ناوچەیەدا لە بــاری دەبات ،بۆیە
جگە لە دۆزەخ چیتر لە پێشــمان نییە ،واتە
وەبەرهێنانی چەك و كەوتنە ژێر بااڵدەســتی
بیانیــی و خۆئامادەكــردن بــۆ قوربانیــدان
بــە ملیۆنــان كــەس و ســەرەباز ،بەبێ هیچ
دەستكەوت و هیوایەك بۆ هەموان ،جگە لە
بەردەوامیی جەنگ و دواخســتنی ئاشــتی بۆ
كاتێكی نادیار.
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