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گوتاری نەتەوەیی و
پرۆسەی ئاشتی
«ئەو گوتارانە ،گەلەكەمان گەورەتر و دوژمنەكانیشمان بچوكتر دەكات و
مێژووش شاهیدی ئەو گەورەییە دەدەن»
زوبێر ئایدار و رەمزی كارتاڵدوو لە سەركردەكانی -PKK
م��وراد قەرەیەاڵن سەرۆكی كۆنسەی سەرۆكایەتی pkkی پێشوو،
ئەندامانی كۆنسە و بەشێكی زۆر لە فەرماندەكانی  ،pkkلە قەندیل بە
دەوری تەلەفزیۆنەكەیانەوە كۆبوونەتەوە و بە حەماسەوە گوێ بۆ وتارەكەی
مەال بەختیار دەگرن.ساتێكی مێژوویی بوو ،ئەو كاتەی هەڤاڵ مەال بەختیار
لە ئەنكەرە وتارە مێژوویە ،نەتەوەییە ،گرنگەكەی لە كۆنگرەی  BDPو
لەناو ئاپۆڕایەكی جەماوەریی پێشكەشكرد .دواتر قەرەیەاڵن دەڵێ« گوتارێكە
دەبێ هەموو كورد شانازی پێوە بكات» و هەر دوای تەواوبوونی وتارەكەش
قەرەیەالن لە پەیوەندیەكی تەلەفونیدا بە گەرمی سوپاسی ئەو هەست و
شعورە دۆستانەی (ی.ن.ك) و مەال بەختیار دەكات .وەهەر دوای ئەوەش
لە ژێر كاریگەری گوتارەكەی ئەنكەرە ،كۆنسەى سەركردایەتی pkk
نوێنەریان ناردە الی بەڕێز مەال بەختیار و كوردستان ئەم پەیامەیان
پێڕگەیاند كه :ئەو قفڵە ژەنگاوییەی ( )30ساڵ بە ئێمە نەشكا ،بەڕێزت بە
یەك گوتار شكاندت .
پاش ئ��ەوەی هەڤاڵ مەال بەختیار لێپرسراوی دەستەی كارگێری
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مەكتەبی سیاسی (ی.ن.ك) چەند وتارو ديدارى چاوپێكەوتنی گرنگی
سەبارەت بە ئاڵوگۆڕەكانی ناوچەكە و بارودۆخی سیاسی گەلی كورد
و بەتایبەتی باكوری كوردستان پێشكەشكرد ،دەنگدانەوەیەكی گەورەی
لەسەر ئاستی كوردستان و ناوچەكە لێكەوتەوە.
وتاری یەكەم لە رۆژی ( )2012/10/14لە ئەنقەرەی پایتەختی توركیا ،لە
كۆنگرەی گەورەترین حزبی كوردی باكور (پارتی ئاشتی و دیموكراسی
( )BDPپێشكەشیكرد.
وتاری دووهەمیش چوار رۆژ پاش وتاری یەكەم لە ( )2012/10/18لە هۆڵی
تەالری هونەر لە شاری سلێمانی لەناو ئاپۆرایەكی جەماوەری بەرفراوانی
یەكێتیدا پێشكەشیكرد ،بەناوی (كێشەی نەتەوەی كورد لە قۆناغی ئێستای
گۆڕانكاريیەكاندا) بۆیە بەپێویستمانزانی ئەو دوو وتارەو ئەو گفنوگۆو
دیدارانە چاپ بكەین لەبەرئەوەی-:
تەنها چوار مانگ پاش وتار و بۆچونەكانی هەڤاڵ مەال بەختیار،زۆربەی بۆچونەكان وەكو خۆی دەرچوون كە باسی لەوەدەكرد «ئێمەی
كورد بەرەو و ئاشتی و برایەتی بەرێگاوەین»
چوار رۆژ دوای وتارەكەی ئەنقەرە ،حكومەت AKP ،و خودی ئەردۆگان
رایانگەیاند؛ ئامادەین بۆ ئاشتی هەنگاو بنێین و تەنانەت ئامادەین بچینە
ئیمراڵی و هەنگاویشیان نا»
دەرەنجام پاش سی ساڵ ،خوێن رشتن ،كوشتارێكی بێ وێنە كە نزیكەی
چل هەزار كەس تێیدا بوونە قوربانی ،لەنەورۆزی ()2013دا عەبدوڵاڵ
ئۆجەالن پەیامێكی لەزیندانەوە ئاراستە كرد و حكومەتیش دەستیكرد بە
دانوستان و تا ئێستاش درێژەی هەیە ،وردە وردە یەكێتی ئەوروپاش
خەریكە دەگاتە ئەو قەناعەتەی  pkkلە لیستی تیرۆر دەربهێنێت ،هەر
ئەوەی كە هەڤاڵ مەال بەختیار وتی :وازبێنن لەو قسەیەی  pkkتیرۆریستە،
دیموكرات و كۆمەڵە تیرۆریستن .وەرن بكەونە چارەسەری كێشەكانتان،
تەنانەت لە ئاڵۆزییەكانی ڕۆژئاوای كوردستان  ،زۆر كێشەو گرفتی نێوان
هێزو الیەنە سیاسیەكانی دورخستەوە  ،لە دانیشتنێكی تایبەتدا لەگەڵ
نوێنەری زۆربەی هێزەكانی ڕۆژئاوا بۆ یەكەمجار پێیوتن كە واز لە وشەی
(كوردی سوریا) بهێنن و بڵێن (ڕۆژئاوای كوردستان) تەنانەت بڕیاری دا
هاوكارییان بكات لەپێناو یەكگرتن و سەركەوتنیان و بەدیهێنانی مافەكانی
گەلی كورد لە رۆژئاوا ،ئەمەش باشترین خاڵی دیالۆگ و ئاشتییە.
گرنگتر لەوانە زۆربەی چاودێرانی سیاسی كوردی ،پێیانوابوو وتارەكەیهەڤاڵ مەال بەختیار لە كۆنگرەی ( )BDPدرێژەی ئەو گوتارە نەتەوەییەيه
كە پێشتر هەڤاڵ مام جەالل بنەماكانی دارشتبوو ،دواتر لە كۆنگرەی حزبە
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سۆسیال دیموكراتەكان لە ( )SIلەكیپ تاونى باشوری ئەفەریقا بە ئامادەبوونی
كوردەكانی هەر چوارپارچەی كوردستان ،دەستیپێكرد لە تێروانینەكانی
(ی.ن.ك) و پێ داگرتنی وەفدی یەكێتی لەسەر مافی چارەی خۆنوسینی
نەتەوەی كورد ،هەروا بۆچونەكانی هەڤاڵ مەال بەختیار لەروداوەكانی
خۆرئاوای كوردستان رەنگیدایەوە .بریاریدا بەبێ دەستتێوەردانی هیچ
الیەك پشتیوانی لەخەباتی كوردەكانی رۆژئاوا بكرێت.
سەرەنجام لەناوجەرگەی گەورەترین واڵتێك كە كوردەكانی بەسەردا
دابەشكراوە ،زۆرترین ژمارەی كوردی تێدا دەژی ،كە نزیكەی ( )20ملیۆن
كەس دەبن ،ئەو واڵتە بە هاوپەیمانی ئەمەریكا و یەكێتی ئەوروپا ناسراوە
و لە كۆنگرەی حزبێكی شۆرشگێری كوردی كە خاوەنی ( )36كورسی
پەرلەمانیە لەناو توركیا ،رۆژی ( )2012/10/14لەناو ئاپۆرای كوردەكان و
نوێنەری دەیان واڵتی بیانی و هەموو پارچەكانی كوردستان ،بە ئامادەبوونی
زیاتر لە ( )70كەناڵی تەلەفزیۆن ،كە بە پێی ئامارگیری بینینی كەناڵەكان ()11
ملیۆن بینەر سەیری گوتارەكەیان كردووە  .وتارەكەی هەڤاڵ مەال بەختیار
كە لێرەدا چاپمانكردوە .ئەوەی دەرخست.
« گوتاری نەتەوەیی (ی.ن.ك) بوە دەستكەوتێكی گرنگی مێژوویی و
گەورەترین دەنگدانەوەشی هەبوو لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و ناوچەیی،
میدیاكانی توركیا ،بهشێک له میدیای عهرهبی و بیانی و هەموو پارچەكانی
كوردستان و ئەو وتار و هەوڵەیان بە شكاندنی بەستەڵەكی بێدەنگی كورد
ناوبرد و قسەیەك بوو كە هەموو كەس توانای وتنی نەبوو ،تەنانەت لەناو
جەرگە و دڵی دەوڵەتی توركیا وتی»
«دەبێت بەرێز ئۆجەالن ئازاد بكرێت»
بەڕاشكاوی وتی «وازبێنن لەو قسەیەی فاڵن تیرۆریستەPKK ،
تیرۆریستە ،حزبی دیموكرات و كۆمەڵە تیرۆریستن ،ئەم قسانە باویان
نەما» هەرزوو دەركەوت كە هەموان گەیشتنە ئەو بڕوایەی بۆ سەركەوتنی
پرۆسەكە ناوی ئەم حزبه لە لیستی تیرۆر بسڕنەوە.
«ئەم پەیامە وەاڵمێك بوو بۆ هەموو واڵتانی ناوچەكە كە كوردیان
تێدایە .كە نە  PKKو نە كۆمەڵە و دیموكرات تیرۆریست نین ،بەڵكو
ئەوانە نوێنەرایەتی گەلی كورد دەكەن لەو پارچانەی كوردستان»
لەوتنی ئەم راستیيە مێژوویانە هەندێ :بڕوایان وابوو كە رەنگە مەال
بەختیار دەستگیربكرێت یان وتیان ،ئەمە سەرەتایەكە بۆ تێكدانی پەیوەندی
یەكێتی و توركیا و كاریگەری خراپی لەسەر هەرێم دەبێ.
لەوەاڵمی ئەوانەدا مەال بەختیار وتی» شەرەف لەوە گەورەتر هەیە
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ئینسان لەسەر نەتەوەكەی بگیرێت».
وتی؛ «گوناهە بڵێین بەرێز ئۆجەالن ئازادبكرێت؟! ،ئەی دەبێ بڵێین
ئافەرین لەزینداندا توندی بكەن...؟
بەاڵم لەبەرامبەر ئەم دەنگۆ كەمانەدا ،رایەكی گشتی توركی و شەقامی
كوردستانیش دروستبوو كە پشتیوانی لە گوتارەكەی هەڤاڵ مەال بەختیار
كرد ،هەربۆیە پاش گوتارەكەی ئەنقەرە و حەماسیەت و واقیعیەتی قسەكان
وای لەخەڵكی كوردستان كرد جارێكی تر ئامادەبن گوێ لەو قسانە بگرن،
هەربۆیە بەهەزاران كەس لە كۆڕی دووهەمی لە تەالری هونەر لە سلێمانی
ئامادەبوون و سەدان كەسیش لە دەرەوەی هۆڵەكە مانەوە.
ئ��ەوەش ئاماژە و دەالل��ەت بوو ل��ەوەی خەڵكی نیشتیمانپەروەر و
شۆڕشگێڕی كوردستان ،پشتیوانی لەو بۆچون و گوتارە دەكەن و بەكارێكی
ئازا و كوردانە و نەتەوەیی دەزانن ،بەم كارەش نەك هەڤاڵ مەال بەختیاری
وەكو رەمز و سیمبۆڵێكی نەتەوەیی و ئازادیخواز و دیموكراسی ناساند،
بەڵكو بۆ خەڵكی هەر چوار پارچەی كوردستانیش رۆشنتر بوو ،كە ئەمەیە
روانگە و بۆچوون و سیاسەت و هەڵوێستی (ی.ن.ك) و سەركردەكانی.
بۆیه (ی.ن.ك) لەكاتی خۆیدا قسە و گوتاری خۆی دەدا ،ئهگەر سوور
بزانێ باجیشی لهپێناودا دهدات ،بەاڵم لەبەرژەوەندی گەلی كورد یان هەر
تاكێكی كوردە لەهەر كوێی دونیا ،یان لەههر پارچەیەكی كوردستان بێت.
هەربۆیە زۆر لەسەركردەكانی  pkkو چاودێرانی سیاسی بڕوایان
وابوو كەوتارەكەی هەڤاڵ مەال بەختیار ،ستراتیژی نوێی (ی.ن.ك)ی
رەنگڕێژكردەوە و گوتاری نەتەوەیی بە دەنگی بەرز دوپاتكردەوە.
سەرەنجام ئەم وتار و چاوپێكەوتنانە بەوتارێكی مێژوویی ،نەتەوەیی،
ئازایانە و بڕیارێكی بوێرييەكی گەورە ناوبراو پێشوازيیەكی گەورەی لێكرا و
تەنانەت خودی سەركردایەتی  pkkبەرەسمی سوپاسنامەیان پێشكەش كرد
و ئەو وتارەیان بە هەڵوێستێك ناوبرد كە سیاسەت و ستراتیژی یەكێتی
نیشتیمانی كوردستان چەندە واقیعی و راستگۆیانە و نیشتیمانپەروەرانە و
ئازادیخوازانەیە.
جیا لەوانە؛ ئەم وتار و بۆچوونانە سەرەنجی خەڵك و كوردەكانی
ه��ەردوو پارچەی رۆژه��ەاڵت و رۆژئ��اوا و ڕەوەن��دی كوردستانیان و
حزبەكانیشی راكێشا .كە ئەو وتارە پشتیوانیە لە خەباتی كوردی پارچەكانی
تر ،واتا ئەو دوو وتارانه ،لەمێژووی سیاسی نوێ و وەكو سەركردایەتی
كورد لەناوجەرگەی دەوڵەتێكی داگیركەری كوردستاندا .یەكەم جار بوو
پەیام بدرێتە ئەو واڵتانە و پێیان بوترێت«.لە  AKP، CHPلە پەرلەمانی
توركیا دەپرسم و ئەگەر ئەوكاتەی رێككەوتنامەی سیڤەر جێبەجێ بكرایە
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لەهەشتا و پێنج ساڵی رابردوو چ ئاوەدانیەك دەبوو.
واتاكەی ئەوەیە كە لە راب��ردوودا ئێوە بەرپرسیاربوون لەچارەسەر
نەكردنی كێشەی كورد و ئێستاش فەرموو ئێوە هەنگاو بنێن و ئێمە
ئامادەین»
لەوانەش گرنگتر وتی «هەمیشە رابەران ،سیاسەتمەداران كە دەخرێنە
زیندانەوە گەورە دەبن»
بە ئامادەبوانی كۆنگرەی وت «چاوتان ماچ دەكەم بە ئامانجی سەركەوتن
بەرێز ئۆجەالنیش ئازاد دەكرێت
بەدوای وتارەكەی ئەنكەرە ،هەڤاڵ مەال بەختیار بەردەوام بوو لەسەر
پشتگیری رەوشی سیاسی كوردەكانی باكور و  PKKو پرۆسەی ئاشتی،
هەربۆیە لەوتارەكەی لە برۆكسل ل��ەڕۆژی ( )2013/5/20لە كۆنفرانسی
نەتەوەیی كە نوێنەری زۆربەی حزبەكانی هەر چوار پارچەی كوردستان
تێیدا بەشداربوون ،دیسان لەسەر پرنسیپەكانی خۆی بەردەوام بوو داكۆكی
لە مافی كورد كرد و وتی :ئێستاش دەڵێم ئاشتی پێویستە ،دەپرسم مافی
گەلێكی ( )50ملیۆنی كوا؟ بەاڵم باش ئەوە دەزانم بەبێ دیاریكردنی مافی
چارەنوسی كورد ،خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ئارامی بەخۆیەوە نابینێت.
لەو كۆنفرانسەدا بەتەنها باسی كوردی نەكرد ،بەڵكو وەكو كەسایەتیەكی
نەتەوەیی و دیموكراسی ،داكۆكی لەمافی كەمینە و نەتەوەكانی تری
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ئەو گەالنەی لەگەڵ كورد دەژین كرد وتی «
داوای مافی نەتەوەكانی تری ناوچەكە و رۆژهەاڵت لە (چەركەس ،ئەرمەن،
بلوچ) دەكەم.
لەو وتارەدا جارێكی تر هەڤاڵ مەال بەختیار رۆڵی جەنابی مام جەاللی
لەپرۆسەی ئاشتی بە گرنگ زانی و جارێكی تر ئەو مێژوویەی هەڵدایەوە،
كە مام جەالل چ كاریگەریەكی هەبووە بەسەر پرۆسەی ئاشتیەوە و بە
ئەندازیاری ئاشتی ناوبرد لە هەر چوار پارچەی كوردستان.
مەسەلەی نەتەوەیی كورد و پرۆسەی ئاشتی لە باكور و سەركەوتنی
داكۆكی لە مافی رەوای ئەو گەلەو پێداگری لەسەر ئەوەی كە دەبێ بە
هەر رێگایەك بێ ،كورد لە باكور و پارچەكانی تر بە مافی خۆی بگات.
ئەو دەیەوێت ،رۆڵی كارێزمایەكی ئاشتی بگێڕێت و رابردوی پڕ لە قەتڵ
و عامی گەلەكەیی و چەوسانەوە و دەربەدەری ،لەپێناو ئاشتیدا بەخشندانە،
داوای دەست درێژیكردنی توركیا دەكات بۆ ئاشتی و بەدیهێنانی مافەكانی
گەلی كوردستان و ئاشتی و پێكەوەژیان لە نێوان كورد و تورك.
بەدوای جەنابی مام جەالل ،لەماوەی رابردوودا لەناو گەلی كورددا
هیچ سەركردەیەكی تر نابینێ ،هێندە ئاشتیانە ،پێداگری لەسەر سەركەوتنی
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پرۆسەی ئاشتی بكات و هەوڵی بۆ بدات و ئامادەش بێ قوربانی بدات
لەو پێناوەدا.
بۆیە جارێكی تر بۆ سەلماندنی ئەو پەیامەو گەیاندنی بە توركیا.
شەوی ( )2013/5/2-1لە دیدارێكدا لەگەڵ كەناڵی كوردسات( ،نامەكەی بەرێز
ئۆجەالنی بۆ جەنابی مام جەالل لە زیندانی ئیمراڵیەوە) بە نامەیەكی
مێژوویی وەسفكرد و ئەوەی وت ،ئۆجەالن رۆڵی ئاشتیانەی جەنابی
مام جەالل باش تێدەگات و باش دەزانێ ئەو لە رابردو و لە ئێستا و
داهاتووشدا ،چەندە خوازیاری ئاشتی و بەدیهێنانی مافەكانی گەلی برای
باكور و خودی ئۆجەالنیش بووە.
لەو دیدارەدا هەڤاڵ مەال بەختیار ئەو الپەڕانەی مێژوو هەڵدەداتەوە،
كە جەنابی مام جەالل لەهەر چوار پارچەكەی كوردستان و لە رابردودا
گێڕاویەتی ،لە رۆژهەاڵت لەگەڵ كۆماری ئیسالمی ئێران بۆ مافی كوردەكان،
لە رۆژئاوا لەگەڵ رژێمی سوریا ،لەگەڵ توركیا و عێراق ،تەنها بۆ پرۆسەی
ئاشتی و چارەسەری كێشەی كورد لە هەر كام لەو پارچانە.
مەال بەختیار دەیەوێت بڵێت .من هەمان رێچكەم گرتوە ،كە جەنابی
مام جەالل ئەندازیاریەتی و بەردەوامیش دەبم لە پێناو كورد و مافەكانی
و هەموو رێگایەك دەگرمەبەر ،چونكە ئەوە باوەڕی سكرتێری حزبەكەم
و حزبەكەشم و خودی خۆشمە ،هەربۆیە دەگاتە ئەوەی بڵێ« لە ()SI
شكاتمان لە (جەهەپە) كردوە ،كە دژی مافەكانی گەلی كوردە و ئەمەش
قبوڵ ناكرێت.
بێگومان ئەو گەشتە دور و درێژەی مەال بەختیار ،بۆ گەیاندنی پەیامێكە
كە لە خزمەتی باكوردایە و لەخزمەتی گەلی كوردە لەباكور ،كە بەپلەی
یەكەم ( )PKKنوێنەرایەتی دەكات و بۆیە لەهەموو كۆڕ و كۆبوونەوە
و وتووێژەكانیشیدا جەخت لەسەر پشتگیری ( )PKKو ئازادی ئۆجەالن
دەكاتەوە چ لەناوخۆ چ لە كوردستان و چ لە مەحفەلە ناوچەیی و
نێودەوڵەتیەكانیش ،بێگومان ( )PKKرۆڵی هەڤاڵ مەال بەختیار و (ی.ن.ك)
زۆر بە گرنگ دەزانێ لە هاوكێشە سیاسیە و ناوچەیی و نێودەوڵەتیەكان
و دەكرێت بڵێم بە نزیكترین و باشترین دۆستی خۆیانی دەزانن ،كە دوو
كەس رۆڵیان لەم تێڕوانینە لۆژیكەی ( )PKKهەیە .ئەوانیش جەنابی مام
جەالل و هەڤاڵ مەال بەختیارن.
سەركردەكانی ( )PKKئەمەیان هەرگیز نەشاردوەتەوە ،بۆیە دەتوانم
بڵێم :لەقسە و باسی خۆم لەگەڵ هەریەكە لە بەڕێزان «رەمزی كارتاڵ»
سەرۆكی كۆنگرەی گەلی ئێستا و زوبێر ئایدار لە كۆنگرەی گەل و ئەندامی
كۆنسەی سەرۆكایەتی ( )PKKو چەند هەڤاڵی تر ،كە بەمدوایە لە برۆكسل
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بینیمن و دیدارم لەگەڵ سازكردن و چاوپێكەوتنی رۆژنامەنوسیمان بوو.
بە ئاشكرا ،شانازیان بەو رۆڵ��ەی (ی.ن.ك) كردو و بەهەڵوێستی
نەتەوەیی و نیشتیمانیان دانا و پێیانوابوو ئەو كارانەی ئەم دوایەی هەڤاڵ
مەال بەختیار مێژووین و بەرزیان دەنرخێنین.
تەنانەت هەردووكیان ئەوەیان وت كە ئەوە شانازیە بۆ گەلی كورد
كەسێك ئاوا داكۆكی لە نەتەوەكەیی و براكانی لە باكور دەكات ،وتیان ئەم
قسانە پەیوەندی ئێمە و (ی.ن.ك)ی بردە ئاستێكی هەرە بااڵ و گەورە كە
هەرگیز ناكرێت پاشەكشە بكات و هیوا دارین بەردەوام بێت ،چونكە ئەو
گوتارانە گەلەكەمان گەورەتر و دوژمنەكانیشمان بچوكتر دەكات و مێژووش
شاهیدی ئەو گەورەیە دەدەن.
تەنانەت بەڕێز زوبێر ئایدار وتی» ئێمە چاوەڕێی شتی زۆر لە (ی.ن.ك)
و بەرێز مەال بەختیار دەكەین»
وت��ی» من دڵنیام كە بەڕێز مەال بەختیار شتی گ��ەورەی بۆ ئێمە
لەمێشكدایە ،بەاڵم نازانم چییە!...
هەر ئەم تێڕوانینە بوو ،دواجار پاش چەندین ساڵ ،بەڕێوەبەرانی
( )PKKتیمێكی تایبەتی كەناڵی تەلەفزیۆنی (ستێرك)یان بۆ دیدار لەگەڵ
هەڤاڵ مەال بەختیار ناردە سلێمانی و لە دیدارێكی یەك كاتژمێر و نیویدا
هەموو پرسەكان لەبارەی كورد و پرۆسەی ئاشتی لەباكور خرایە بەرباس و
دیسان لەو دیدارەدا كە لە سلێمانی سازكرا .هەڤاڵ مەال بەختیار پێداگری
لەسەر مافی كوردی باكور و سەركەوتنی پرۆسەی ئاشتی باكور و خەباتی
ب��ەردەوام كردەوە .جارێكی تر پێداگری لەسەر ئازادكردنی ئۆجەالن و
هەنگاوە گەورەكانی كوردی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست كرد ،وتی  :كورد لە
باكور ،باشور ،رۆژهەاڵت ،رۆژئاوا هەنگاوی گەورەی ناوە و سەردەكەوێت
و وتی « دەوڵەتانی داگیركەری كوردستان هیچ رێگایەكیان لەبەردەمدانیە
یان ئاشتی یان بەدیهێنانی مافەكانی گەلی كورد»
جیا لەوانە ،بەهۆی گرنگیەوە  ،تەنها پاش ( )7مانگ لە وتارەكەی
ئەنكەرە ،لـە زانكۆی كۆیە لەالیەن دوو خوێندكارەوە لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی
لەسەر وتارەكە كراوە و توێژەران باس لە گرنگی وتــــــار و باگراواندی
مێژویی گوتــــارە سیاسیەكە دەكەن و ئەوەش باسدەكەن مەبەست لە
شیكردنەوەی ئەم گوتارەی مەال بەختیار چی یـە ....؟
ت���وێ���ژەران كـە ل��ە زانكـــــــۆی ك��ۆی��ە خ��وێ��ن��دك��ارن ،دەڵێن
«توێژینەوەكــــەمــان خیتابی سیاسەتمەدارێكی كوردە «وتارەكەی مەال
بەختیار وەرگیراوە و وەرگێڕدراوەتە سـەر زمانی ئینگلیزی .
بە كورتی دەمەوێت بڵێم  ،ئەمەش كارێكی تازەیە كە توێژینەوە لەسەر
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گوتاری كوردی بكرێت و هەنگاوێكی نوێیە .
لەم بارەیەوە توێژەران سەبارەت بە توێژینەوەكەیان لەسەر وتارەكە
ئەم پوختەیەیــان نوسیوە كە وەكو خۆی باڵویدەكەینەوە لە داهاتووشدا
توێژینەوەكە دەكرێتە كــــوردی .
پوختەی بابەت بە كورتی
«ئامانجی ئەم توێژینەوەیە بریتییە لە شیكاری زمانەوانی خیتابی سیاسی
كوردی ،لـە بەشی یەكەمی توێژەران هەوڵیانداوە كورتەیەك دەربارەی
لێكۆڵینەوەكە بخەنــــــەڕوو لەگەڵ دەستنیشانكردنی هۆكــــــاری
سەرەكی هەڵبژاردنی شیكــــاری خیتابی سیاسی كوردی وەك بابەتی
لێكۆڵینەوە .
لە بەشی دووەمی لێكۆڵینەوەكە توێژەران تیشك دەخەنە سەر مێژووی
گەلی كـــــورد و شۆڕشەكانی كە بە جۆرێك لە جۆرەكان كاریگەریـــــان
هەبوو لەسەر خیتـــابی سیاسی كوردی ،وە هەروەها هەر لەم بەشە
پێناسەییەكی ئاسانكــــــراوی خیتابی سیاسی بە گشتی كراوە .
لە بەشەكانی سێیەم و چوارەم توێــژەران خیتابێكی بەرێز مەال
بەختیاریان خستۆتە بەردەست وە بابـــــەتی توێژینەوەكە لە ڕووی
زمانـــــەوانییەوە شیكراوەتــــــەوە بە پەیڕەوكردنی ڕێبازی شیكردنەوەی
(نۆرمان فێركلۆف) كە سێ باری سەرەكی لە خــۆ دەگرێت و بریتیین
لــــە وەسفكردن ،لێكــــــدانەوە و شیكردنەوە لەگەڵ ئاماژەدان بە
دەرەنجامی ئەم شیكردنەوەیە بە تەواوەتی .
لە بەشی پێنجەم توێژەران پوختەی ئەو دەرەنجامەیان خستوەتە
بەردەست كە لـــــە دوای شیكردنەوەی خیتابەكــــەی بەڕێز مەال بەختیار
پێی گەیشتوون ،لــــــەگەڵ ئەو پێشنیارانەش كە دەبنە هۆكـــــاری
تەواوكردن و گەیشتن بە دەرەنجامی زیاتـــــــر لە شیكردنەوەی خیتابی
سیاسی كوردی».
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خوێنەری بەرێز
لەبەرئەوەی باكور بۆ كورد چەقی گۆڕانكاری گەورەیە و گەورەترین
پارچەی كوردستانی داگیركراویشە و روداوەكانیش زۆرگەرم و گوڕن و
پرۆسەی ئاشتی لە رێگادایە ،لەبەرئەوەی ئەم گوتار و دیدارانە وەكو
دۆكیۆمێنتێكی مێژوویی بمێننەوە و كە پڕن لە هەڵوێستی نیشتیمانی و
نەتەوەیی ،بۆیە بە پێویستم زانی ئەم گوتار و دیدارانە لەدوو توێی
ئەم نامیلكەیە كۆبكەمەوە و دیسان چاپیان بكەینەوە .بەو هیوایەی ئەم
بۆچوون و گوتارانە سەرەتایەكی نوێ بێت لەگوتارێكی یەكگرتووی كوردی
هاوشێوەی ئەم گوتار و بۆچونانە و دڵنیاشم ئەم گوتار و بۆچونانە لە
ئایندەیەكی نزیكدا سەردەكەون و كوردیش بە مافەكانی خۆی شاد دەبێت
و لەپێش هەموشیانەوە باكور و گەلەكەی ،كە خودی گوتار و دیدارەكانیش
جەخت لەسەر ئەم قسانە دەكەنەوە.
«گوتاری ئەنكەرە ...گوتاری نوێی كوردایەتی»

ئەنوەر حسێن
2013/8/15
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״دهبێت بهڕێز ئۆجهالن
ئازاد بكرێت״
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ی
ی دهسته 
ی وتاری ههڤا ڵ مهال بهختیار ،لێپرسراو 
دهق 
ی
ی نیشتمانیی كوردستان ،لهكۆنگره 
كارگێڕی یهكێتی 
ی ،2012/10/14
پارتی ئاشتی و دیموكراسی  ،B.D.Pرۆژ 
ی توركیا.
لهئهنقهرهی پایتهخت 

ی ك���ورد زم��ان
ی رهق���ی���ب؛ چ���ۆن م���اوه ق��هوم�� 
دهی��ب��ی��ن �ی ئ���ه 
ێ س�هن��گ�هرهك��ان��م��ان ت��ۆپ �ی زهم��ان
ب��ۆت دهرك����هوت نایشكێن 
«بزانن كورد ،به ئاشت ی و برایهتی بهرێگاوهیهن»
ی ئاشتی و دیموكراتی
بهڕێزان هاوسهرۆكی پارت 
گوڵتان كشاناك و سهاڵحهدین دهمیرتاش
سهرپهرشتیارانی كۆنگره
ی حزبه كوردستانییهكان
نوێنهر 
ی پهرلهمانی توركیا
ئهندامان 
ی سهفارهته بهڕێزهكان
نوێنهر 
میوانانه ئازیزهكان
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ی مام جهالل
ی سهوز 
رۆح 
ی پێمخۆشه ،بهناوی رۆحی سهوزی مام جهالل ،جهالل تاڵهبانی،
پێشهك 
ی نیشتمانیی كوردستانهوه،
ی یهكێتی 
سهرۆك كۆماری عیراق و سكرتێر 
ی متمانهو
ی دیموكراسییه لهناوچهكهدا ،كه جێگ ه 
ك ه نوێنهری راستهقینه 
ی كێش ه سیاسییهكانی عیراق و ناوچهكه،
گفتوگۆی ه بۆ چارهسهركردن 
ی مام جهالل به یهكه بهیهكهی ئێوه دهگهیهنم.
ساڵو 
ی
ی گهورهی كورد ،دڵدار ،خهڵك 
ی شاعیرێك 
ئیجازهم بدهن ،شیعرێك 
ی دهكهم و بۆتان
كۆیه-ی ئ��اوهدانو قارهمان ،شیعرێكی ئهو دهستكار 
ی رهقیب.
دهخوێنمهوه .شیعری ئه 

ی كـورد زمـان
ی رهقیب چـۆن ماوه قهومـ 
دهیبینـی ئـه 
ی زهمان
ێ سهنگهرهكانمان تۆپ 
بۆت دهركهوت نایشكێن 
كــــوان ئــــهوانـــهی دهیـــانــــوت كــــورد مــــردووه
مــــهرد بـــن ،بــبــیــنـن ،چـــۆن كــــورد زیــنــدووه
قــــهت نـــــانـــــهوێ ئــــااڵی كــــوردایـــهتــیـــمـان

ئازاری ویژدانی نهتهوهی كورد

ئازیزان..
جگه لهساڵوی جهنابی مام جهالل و ئهنجومهنی سهركردایهتی
یهكێتیی ،پێمخۆشه ساڵوی گوڵهههنارهكانی ههڵهبجهی شههیدم بۆ
هێناون ،ساڵوی گوڵه گهنمهكانی گهرمیانی ئهنفالستانی كوردستان،
ساڵوی دۆڵی بازێی كیمیابارانكراوی بادینان ،ساڵوی كهركوك و
خانهقین و ژەنگار ،كه ئازاری ویژدانی نهتهوهی كوردن .ساڵوی
سلێمانی ،ههولێر ،كهركوك ،دهۆك ،لهئێوه ،لهدیار بهكر ،لهدهرسیم،
لهههكاری ،لهئهرز رووم..
س�ڵاوی سلێمانی و كهركوك و خانهقین و ده��ۆك ،لهسنه،
لهمههاباد ،لهسهقز ،لهكرماشان ،لهورمێ ،لهقامیشلۆ ،لهعامودا.
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ساڵو..
س�ڵاوت��ان لێبێ ئ��هی ت��ێ��ك��ۆش �هران ،س�ڵاوت��ان ل��ێ ب �ێ ئهی
ئازادیخوازان ،ساڵوتان لێ بێ ،لهئهنقهره ،لهئهستهمبول ،لهههموو
شارهكانی توركیا ،کههاوشانی تێكۆشهرانی ئازادیخوازی بهشهكانی
تری كوردستان ،لهسهنگهری ئازادین ،لهسهنگهری كوردایهتین،
لهسهنگهری رزگاربوونن.
ئازیزان..
كۆنگرهكهتان لهههلومهرجێكی چارهنوسسازی رۆژه�هاڵت�ی
ناوهڕاست دهبهستن ،ههلومهرجێك ،كه حكومهته دیكتاتۆرهكان
دهڕوخ��ێ��ن ،ئ �هوان �هی دهڕوخ��ێ��ن گهالنیان دهچنه س �هر رێگهی
دیموكراسی ،ئهوانهی ناشڕوخێن ،ههر دهبێ ببن بهدیموكراسی،
رێگهیهكی تریان لهبهردهمدا نییهو نهماوه.
دهبێ رۆژههاڵت ،لهم  15-10ساڵهی ئاییندهدا ،ههموو واڵتانی
رۆژه��هاڵت ببێت بهدیموكراسی ،مافی دیموكراسی كۆمهڵهكانی
خۆیان بهدیبهێنن ،مافی نهتهوهكان بهدیبهێنن ،لهناو ئهواندا مافی
چارهنووسی دیموكراسی نهتهوهی كورد ،لهههر چوار پارچهكهی
كوردستان دهبێت بهدیبێت.
ناكرێت جارێكی تر حكومهتهكان ،لهچاوى عوسمانییهكانهوه،
لهچاوى فاشستهكانهوه ،لهچاوى
لهچاو ىسهفهوییهكانهوه،
دیكتاتۆرهكانهوه ،لهچاوى داگیركهرانهوه ،تهماشای مافی دیموكراسی
گهالن بكهن ،تهواو ئهو سهردهمه بهسهرچوو!.

ی بهمێژووهوه دهكهن
ئهگهر شاناز 

مێژوو جارێكی تر بۆ دیكتاتۆرهكان ناگهڕێتهوه ،لهمهودوا مێژوو،
ی
ی دیموكراتهكانه ،مێژوو ،مێژووی ئازادیخوازهكانه ،مێژوو ،مێژوو 
مێژوو 
ی
ی بێبهشكراوه لهماف 
ی چارهنوسی گهالن 
پێشكهوتن و مهدهنییهت و ماف 
چارهنوس.
ی بهمێژووهوه دهكهن ،ل ه ههر
بامێژوو بەباشی بخوێننهوه ،ئهگهر شاناز 
بهشێكی كوردستان دهیخوێننهوه با بیخوێننهوه .ئهوه میری بۆتان ،ئهوه
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ی نههری ،ئهوه شێخ مهحمود،
ی داخ ،ئهوه عوبهیدوڵاڵ 
دهرسیم ،ئهوه ئاگر 
ی عیراق،
ئهوه سمكۆ ،ئهوه قازی محهمهد .ئهوهش راپهڕینی كوردستان 
ی عیراق ،ئهوهش جهنابی مام جهالل ،ئهوهش
ی كوردستان 
ئهوهش فیدراڵ 
ی سهرۆك بارزانی.
جهناب 
ی و
ێ ئیرادهی دیموكراس 
ێ داگیركهر ناتوان 
ی دهڵێت ،دهڵ 
مێژوو چ 
ی سهر زهوی لهناوبهرێت ،داگیركهر دهبێت بێت ه
چارهنووسی نهتهوهكان 
ی راستن.
ی راست .میللهتان ههمیشه لهسهر رێگ ه 
سهر رێگه 

ه ئازادیخوازبین
بهیهكهو 

ئازیزان..
لهم سهدهیهدا ،چوار نهتهوه لهرۆژههاڵتی ناوهڕاستدا ههیه ،چوار
نهتهوهی گهوره .تورك توركیای ههیه ،عهرهب ( )22واڵتی ههیه،
فارس ئێرانی ههیه ،یهك نهتهوه ،نهتهوهیهكی گهورهی پهنجا ملیۆنی،
مافی سیاسی نییه لهسێ بهشی كوردستاندا .لهسهد ساڵی رابردوودا،
ئهگهر مافی سیاسی دیموكراسی نهتهوهی كوردیش بدرایه ،بێ گومان
رۆژههاڵت لهسهد ساڵی رابردوودا ،ئهو ههموو كێشهو بێشهیه ،كوشت
و كوشتاره ،زیانی ئابووری ،لهناوچوونی دێهات ،دواخستنی شارو ئهو
بهدبهختییهی بهسهرنهدههات.
ئێستاش ،با نهتهوهی عهرهبی برامان ،نهتهوهی فارسی برامان،
نهتهوهی توركی برامان ،بزانن ئێمهی كورد ،بهرهو ئاشتی و برایهتی
بهرێگاوهیهن ،ب�هرهو دیموكراسی بهڕێگاوهین .نامانهوێت خوێنی
توركێك ،فارسێك ،عهرهبێك بهدهستی كورد بڕژێت ،ناشمانهوێت
خوێنی هیچ كوردێك بهدهستی ئهوان بڕژێت .ئهمانهوێ بهیهكهوه
دیموكرات بین ،بهیهكهوه ئازادیخوازبین ،بهیهكهوه رۆژه��هاڵت و
واڵتهكانمان ئ��اوهدان بكهینهوه .بهیهكهوه كێشهكانمان چارهسهر
بكهین ،بهیهكهوه خزمهتی ژن بكهین ،خزمهتی منداڵ بكهین ،خزمهتی
تهندروستی بكهین ،خزمهتی جوانی بكهین ،خزمهتی سهیران بكهین،
خزمهتی پێشكهوتن بكهین.
ئهوروپا ( )150ساڵ شهڕی كرد ،فهڕەنسی ،ئهڵمانی ،نهمساوی،
ههنگاری ،بهریتانی ،ئیتاڵی ،ئیسپانیو رووس��ی ،ئهمه نهتهوه
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گهورهكانی ئهوروپا بوون )150( ،ساڵ لهگهڵ یهك شهڕیان كرد ،بهاڵم
دوایی پهنایان بۆ دیموكراسی ،پهنایان بۆ مافی چارهنووس ،پهنایان
بۆ سهربهخۆیی ئهم دهوڵهتانه بردو ئهوروپا ئێستا بۆته پێشهنگی
كاروانی پێشكهوتن و ئاوهدانی لهدنیادا .ئهگهر ب �هردهوام بوونایه
لهشهڕ ،ههرگیز ئهم پێشكهوتن و سهركهوتنهیان بهدهستنهدههێنا ،كه
لهئهوروپا بهدهستهاتوون.
ئێمهش دهتوانین ئهمه بكهین ،بهمهرجێك ئارام بین ،ئاشتیخواز
بین ،مافی یهكتر بسهلمێنین ،نهتهوهی كورد ،چهركهس ،ئهرمهنی،
بلوجی ،ههرچی گهالنی رۆژههاڵته بهمافی خۆی بگات.

( )85ساڵ بهفیڕۆ رۆیشت

ئازیزان..
من دهمهوێت بۆ مێژوو ،ئێوه ( )85ساڵ بۆ دواوه بگهڕێنمهوه،
( )85ساڵ لهمهوبهر (عصبه االمم) ،رێكهوتننامهی سێڤری بۆ باشووی
كوردستان سهلماند ،رێككهوتنامهی سێڤر ،وهك ئهم ئهزموونه
فیدراڵییهی باشوری كوردستان ،مافی ئێمهی سهلماند .من دهپرسم،
دهوڵهتی توركیا ئهوكاته نهیهێشت رێككهوتننامهی سێڤر سهربكهوێت،
سێڤری كرد بهلۆزان ،لۆزان-یشی لهناو برد.
من لهئێوه دهپرسم :لهدهوڵهتی توركیا دهپرسم ،لهحزبی ئاك
پارتی دهپرسم ،لهجهههپه دهپرسم ،لهپهرلهمانی توركیا دهپرسم،
ئهگهر ئهوكاته رێككهوتنامهی سێڤر جێبهجێبكرایه ،لهههشتاو پێنج
ساڵی رابردوودا ،چ ئاوهدانییهكو پێشكهوتنو پهیوهندییهكی ئابوورییو
ئاشتی ،لهنێوان ئێمهو گهالنی توركیا ،لهنێوان ئێمهو ئێران ،لهنێوان
ئێمهو عیراق ،لهنێوان ئێمهو سوریا دههاتهدی؟ ( )85ساڵ بهفیڕۆ
رۆیشت.
ئێستا بههۆی سهرکهوتنیئهزموونی فیدراڵی كوردستانی عیراقهوه،
پهیوهندیی باشمان لهگهڵ دهوڵهتهكان ههیه ،ئاشتی و ئارامی ههیه،
پهیوهندی بارزگانیمان زۆر لهئاوهدانی و لهفراوان بووندایه .ئهمه
دهیسهلمێنێت ئهزموونی فیدراڵ ،ئهزموونی دیموكراسی لهكوردستانی
عیراق ،دهیسهلمێنێت كورد بهمافی دیموكراسی بگات ،دهتوانێ برایهتی
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و دۆستایهتی و ئاشتی گهالنی ناوچهكه بچهسپێنێت.
ئهو وانهیه لهمێژوو وهربگرین ،وانهی پهیماننامهی سێڤرو لۆزان
لهمێژوو وهربگرینو دووباره نهبێتهوه ،تازه نابێت دووباره ببێتهوه.
نهدهتوانن جارێكی تر رێككهوتننامهی سایكس پیكۆ بهسهرماندا
فهرزبكهنهوه ،نه دهشتوانن جارێكی تر رێككهوتننامهی لۆزان بهسهرماندا
بسهپێننهوه .كهوابێ عهقڵ ،مهنتیق ،بهرپرسیارێتی ،ویژدانو ئهركی
ئ�هم قۆناغه داوام���ان لێدهكات ،ههموومان پهنا بۆ دیموكراسی
بهرین ،ههموومان ئااڵی شهكاوهی دیموكراسی بهرزبكهینهوه .تهنیا
بهدیموكراسی ،بهدابینكردنی مافی چارهنووسی نهتهوهكانو گهالن،
مافی مرۆڤ ،رۆژههاڵتی ناوهڕاست ئێجگار پێشدهكهوێت.

ئهگهر ئۆجهالن ئازا د نهكهن
ه چارهسهر ناكرێت
كێشهك 

ی
ی فاڵن تیرۆریسته ،پهكهك ه تیرۆریستهو حزب 
وازبێنن لهو قسهیه 
دیموكرات تیرۆریستهو كۆمهڵه تیرۆریسته ،ئهم قسانه باویان نهما.
ی ئهفریقا ،یاسر
ی باشوور 
ماندێال تیرۆریست بوو ،بوو بهسهرۆك 
ی تیرۆریست
عهرهفات تیرۆریست بوو ،بوو بهسهرۆكی فهڵهستین ،بارزان 
ی
بوو ،بوو بهرهمز ،جهالل تاڵهبانی تیرۆریست بوو ،بوو بهسهرۆك .هۆش 
ی مێژووه ،كاسترۆ تیرۆریست
من ه تیرۆریست بوو ،ئێستا جوانترین پیاو 
بوو ،بوو بهسهرۆك ،ههموو ئهوانهی حكومهتهكان پێیان دهڵێن تیرۆریست،
دهبن بهسهرۆك.
ی كوردستان
ێ ههتا زووه ئهم كێشهیهش لهتوركیاو باكور 
کهواب 
چارهسهر بكرێت باشتره ،ئێم ه وهك یهكێتیی نیشتمانیی كوردستان،
ی
ی خۆ 
لهپێش ههمووشمانهوه س�هرۆك مام ج�هالل ،ههموو توانایهك 
ی سهرۆك كۆمار تورگۆت ئۆزالهوه خستۆته كار ههتا ئێستا،
لهسهردهم 
ی ههموو الیهك بدهین بۆ ئهوهی ئهم كێشهی ه چارهسهر بكهین.
یارمهت 
ی قسهكهم بهوه دههێنمهوه ،قسه زۆر دهبیستین ،بهاڵم بهكردهوه
كۆتای 
ی كوردستان
كێش ه بنهڕەتییهكان ،كێش ه سیاسییهكانی كورد لهباكور 
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چارهسهر نهكراوه ،دهبێت چارهسهر بكرێت ،دهبێت بهڕێز ئۆجهالن ئازاد
بكرێت ،ئهگهر ئازادی نهكهن ،كێشهك ه چارهسهر ناكرێت.
ههمیش ه رابهران ،سیاسهتمهداران ،كه دهخرێنه زیندانهوه گهوره دهبن،
حكومهتهكان بچوك دهبنهوه ،رابهرهكان لهزینداندا گهوره دهبن .زیندان
ی هی رابهرهكانه .لهبهر
ی زیندان ههموو 
ی بچووكه ،بهاڵم دهرهوه 
خۆ 
ی
ی بكهن ،كێشهك ه چارهسهر بكهن ،بچین ه سهر رێگ ه 
ئهوه تازووه ئازاد 
ی و ئاشتی ،ههر ئهوه تاك ه رێگهمانه.
دیموكراس 

ی بهشداریی دهكهم
لهپێناو دیموكراس 

من خۆشحاڵم ،خۆشحاڵم ههم وهك یهكێتیی ،خۆشحاڵیشم دهبینم
ههڤاڵهكانم لهبهشهكانی تری كوردستان لههۆڵهكه لهگهڵتانین.
لهكۆتایدا بهسهرهاتێكی خۆمتان بۆ دهگێڕمهوه ،ساڵی ( )1977دههاتم
بۆ ناوچهی ههكاری ،پێشمهرگه بووین( ،ئێمهش شتێك پێشمهرگایهتیمان
كردووه ،پانزه ساڵێك ،زۆر نییه).
دههاتین بۆ ههكاری ،من و شههید رهسوڵ مامهند بووین ،گهیشتینه نزیك
شاخی دااڵنپۆ ،لهنزیك گوندی ماسی ڕۆ ،دهچووین بۆ پێشوازی مام جهالل
،لهسوریا دههاتهوه )1977/7/19( ،بوو ،باش باش ئهو مێژووهم لهبیره،
شوانێك-م بینی ،خهڵكی یهكێك لهگوندهكانی ههكاری بوو ،جلی كوردی
لهبهر بوو ،جامانهی لهسهر بوو ،جوان ،تهمهنی  14ساڵ  15ساڵ دهبوو،
ماچم كرد ،شههید رهسوڵ مامهند وتی :بۆ ماچی دهكهیت؟ وتم یهكهمجارمه
كوردی توركیا دهبینم.
لهدوای ئهوهی كه یهكهمینجارم بوو کورده شوانێكی خهڵكی ههكاریم
بینیووه ،ئێستا لهئهنقهره ،لهكۆنگرهی ه��هزاران ه �هزار ك��ورد ،لهپێناو
دیموكراسی بهشداریی دهكهم.
ساڵوتان لێبێت ،چاوتان ماچ دهكهین ،خۆشحاڵین دهتانبینین سوورن
لهسهر مافهكانتان ،خۆشحاڵین دهتانبینین سهربهرزن ،دڵنیام ئهم رێگهیه،
رێگهی حهماسهت و كوردایهتیان ،ههر دهگات بهئامانجی سهركهوتن ،بهڕێز
ئۆجهالن-یش بهردهبێت ،مافی سیاسیشتان وهردهگرن ،دڵنیام ،ئهمه مێژووه
مێژوو.مێژوو دهڵێت :ئازادی ههر دێته دی ،دیموكراسی ههر دێته دی.
بژی ئێوه ،بژی نهتهوهی كورد ،بژی ههموو دیموكراتخوازهكانی ناوچهكه.
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ی كورد
ی نهتهوه 
كێشه 
ی
ی ئێستا 
لهقۆناغ 
گۆڕانكارییهكاندا
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دەق��ی وت��ەك��ان��ی ك��ۆڕی ه��ەڤ��اڵ م��ەال بەختیار رۆژی
( )2012/10/18لە تەالری هونەر لە شاری سلێمانی

ی
ی دهسته 
ی  ،2012/10/18ههڤا ڵ مهال بهختیار لێپرسراو 
ئێواره 
ی كوردستان،
ی نیشتمانی 
ی مهكتهبی سیاسی یهكێتی 
كارگێڕ 
ی
ی هونهر-ی شار 
ی فراوانو بهرچاو لهتهالر 
ی جهماوهرێك 
بهئامادهبوون 
ی
سلێمانی ،كۆڕێكی بهناونیشانی (كێشهی نهتهوهیی كورد ،لهقۆناغ 
ی
ی گۆڕانكارییهكاندا) بهڕێوهبرد ،ئهمهی خ��وارهوهش دهق 
ئێستا 
ی بابهتی كۆڕەكهیه.
تهواو 
ی رهقیب دهست
ی ئه 
لهناخهوه بهخێر هاتنتان دهكهم ،بابهشعرهكه 
ێ بكهمهوه:
پ
ی كورد زمـان
ی رهقیب چـۆن مـاوهقـهومـ 
ی ئـ ه 
دهبـیـنـ 
ی زهمان
ێ سهنگهرهكانمان تۆپ 
بۆت دهركهوت نایشكێن 
كـوان ئـهوان هی دهیـان وت كـورد مـردوه!كورد زیندووه
ێ ئـااڵی كـوردایــهتـیــمان.
زیـنـدووه هـهرگـیـز نـــانـهو 

22

ههر مهبهستێكیان ههبێت ،گهردنیان ئازاد بێت
ی
ی حزبێك 
ی توركیا ،لهخزمهت 
ی ك ه لهئهنقهره ،پایتهختی كۆمار 
دوای ئهوه 
ی ئاشتی و دیموكراسی(،)BDP
ی كوردستان ،پارت 
تێكۆشهری باكور 
ی
ی كۆنگرهكهمان كرد ،توانیمان بهناوی ههمووتانهوه ،لهوێ ،وتار 
بهشدار 
ی و دیموكراسی ،وتاری یهكێتییهكهتان ،پێشكهش
ی نهتهوهی 
كورد ،وتار 
ی یهكهمین رۆژ كه دهگهڕێمهوه واڵت ،دهگهمهوه
بكهین ،بهپێویستمزان 
ی
ی ئێوه ،ههریهكهمین رۆژ ئهم كۆڕە ببهستم ،بۆئهوه 
ی گهرم 
ئامێز 
ی بوو،
ی سیاسی پهت 
بتوانم ،ئهوه روونبكهمهوه ،ئهو وتاره ،ئایا وتارێك 
ی كوردستانه ،بۆ
ی نیشتمانی 
ی نهتهوهیی یهكێتی 
ی پهیامێك 
یان سهرهتا 
ی
ی نوێ 
ی و سیاسی ل ه قۆناغێك 
لهمهودوای خهباتی نهتهوهیی ،رزگ��ار 
رزگاری و دیموكراسی؟
ی گرنگه ،وهكو یهكێتی ،شهخسی خۆشم،
ئهم ه بهالمهوه مهسهلهیهك 
ی
ی ئهمڕۆ دهیڵێم :لێكدانهوهیهكه لهچوارچێوه 
بۆیه هیوادارم ئ �هوه 
ی
ی فهلسهف ه 
ی نیشتمانیی كوردستاندا ،لهچوارچێوهی 
ی یهكێتی 
فهلسهف ه 
ی
ی نیشتمانی 
ی و دیموكراسی ،ههروا ئایندهیی سۆسیالیستی یهكێتی 
رزگاری 
كوردستان ،كه بێگومان دهبێت بهم قۆناغهدا تێپهڕێت ،بهم ههلومهرجهدا
تێپهڕێت ،بهم كێشمه كێشانهدا تێپهرێت ،بهم ههورازو نشێوانهدا تێبپهرێت،
ی كوردستانو
سهرهنجام دهشبێت بگات ه دوا مهنزڵی خۆی ك ه رزگاركردن 
ی
ی چارهی خۆنوسینی نهتهوهی كورده له ههموو بهشهكان 
ی ماف 
بهدیهێنان 
كوردستاندا.
ی بابهتهكهم پێشكهش بكهم ،بیستووم ه ههن پێیانوای ه
پێش ئهوه 
ی
من لهوێ بهحهماسهوه قسهم كردوه ،ههروا پێیانوای ه رهنگ ه ببم ه مای ه 
ی توركیا ،ههش بوو ئامۆژگاری دهكردم ك ه ئاگام
سهرئێش ه لهگهڵ دهوڵهت 
لهخۆم بێت نهگیرێم! لهوهاڵمی ئهمانهدا داڵێم:
ی بگیرێت؟ وهكو
شهرهف لهوه گهورهتر ههیه ئینسان لهسهر نهتهوهكه 
ی
ی و كۆمار 
ی یهكێت 
تر ئایا قسهكانم دهبێته مایهی سهرئێش ه بۆ پهیوهند 
توركیا؟ ئایا من بهحهماس قسهم كردووه؟ یان بهسۆز قسهم كردووه؟
ی وایان وت ،ههر مهبهستێكیان ههبێت ،گهردنیان ئازاد بێت،
ئهمانه 
خزمهتیشیان كردم ك ه روونیبكهمهوه چۆن بهحهماس قسهم نهكردووه،
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ی ئهنقهرهم
ی وتارهكه 
چۆن بهخوێندنهوهیهكی قوڵی رووداوهكان ،بنچینهكان 
پێشكهش كردووه ،بۆ وروژاندنی سۆزیش قسهم نهكردووه.
بهنده ،خوێندنهوهمان وابوو كه لهههلومهرجی رۆژه �هاڵت و دۆخی
ی
ی جیهانیشدا ،توركیا ،زیاتر لهسوریاو ئێران ،پێگهشتوه ك ه پهیام 
ئێستا 
ی چارهی خۆنوسینی نهتهوهكهمان بگهیهنین ،ك ه
ی دیموكراس 
راشكاوی 
ی
ێ وردهكاریهكان 
دهڵێم :پێگهیوه ،دهیسهلمێنم ك ه پێگهیوه ،ئهوهی ناتوان 
ێ نێو دێڕی سیاسهت بخوێنێتهوه،
ی ناتوان 
سیاسهت بخوێنێتهوه ،ئهوه 
ئهوان ه لهبهردهم رووداوهكاندا دهحهپهسێن ،لهههلومهرجێكدا حكومهتهكان
ی ناوهڕاست دێن،
ی بهرهو رۆژههاڵت 
ی دیموكراس 
ههڵدهوهرێن ،شهپۆلهكان 
ی دهوڵهتانیان گرتوه ،سیستهمهكانیان گۆڕیوه،
گۆڕانكارییهكان بیناقاقه 
ی رابردوویان
ی  100ساڵ 
ی شكست خ��واردوو 
ی حكومڕان 
فهلسهفهكان 
ی ئاوا ئ��ارام ،پڕ لهپهیام
داتهپاندووه ،ئهوانهی پێیان سهیره وتارێك 
بۆنهتهوهكهت بخوێنیتهوه ،هیچمان نهوتوه.
وتومانه ی��ان دهب��ن بهدیموكراسی ی��ان دهڕوخ��ێ��ن ،بووختانمان
ی
ی چوار نهتهوه 
بۆنهكردوون ،وتومانه كورد نهتهوهیهك ه لهچوارچێوه 
ی ههیه ،تورك
ی رۆژههاڵتی ناوهڕاست ،فارس دهوڵهت 
ی پێكهاتوو 
گهوره 
ی ههیه ،ئێمهین ل ه  200بۆ 300
ی ههیه ،عهرهب چهندین دهوڵهت 
دهوڵهت 
ی ناوهڕاست
ساڵی رابردوودا ،بێ دهوڵهتیان كردووین ،ههربۆیه رۆژههاڵت 
ێ وای ه یان
ی و ئارامی بهخۆیهوه نابینێ؛ ئهر 
ی دهوروبهرمان ئاشت 
بهتایبهت 
وانیه؟
وتومانه ،ئازادی پێویسته ،ئاشتی پێویسته ،وتومان ه خراپتان كرد
ی
ی سیڤهرتان تێكدا ،ئهگینا  85ساڵ لهكیس رۆژههاڵت 
رێكهوتننام ه 
ناوهڕاست نهدهچوو ،ئهوهی لهم  10بۆ  15ساڵهدا جێبهجێمانكردوه،
ێ دهبوو ،ل ه
ی یهكهمی جیهان و رێكهوتننامهی سیڤهر جێبهج 
ی جهنگ 
دوا 
ێ دهبوو ،وتومانه بۆ سێڤرتان گۆڕی بهلۆزان؟
ی  1925 ،1923جێبهج 
ساڵ 
ی
ی ترمان نهوتوه .وتومانه ئێمهش نهتهوهیهكی گهورهین ،واڵتێك 
شتێك 
ی یهكهم ،مێژوو
ی تر مێژوو ناگهڕێتهوه بۆ چوارگۆشه 
دهوڵهمهندین ،جارێك 
بهدڵی دیكتاتۆرهكان بۆ دواوه ناگهڕێتهوه ،شتێكی زیادمان نهوتوه.
ئهوه دیكتاتۆرهكانن ئیتر لهگهالن دهترسن ،گهالن نین لهمهودوا
لهدیكتاتۆرهكان بترسن ،ناڵێم ئهتوانین ههر بهجارێك ههموو شت بڵێین،
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ی
بهاڵم ئهم ترس و لهرزهی پهنجاكان و شهستهكان و حهفتاكان باو 
نهماوه ،ئهوهندهی پێویست ه دهبێت رچه بشكێنین ،ئێمهش نهوهیهكین،
ی خۆمان ه بڵێین باب ه ئێوه چۆن دهتوانن لهڕۆژههاڵتدا ئاشتی و
حهق 
ێ
ی نهبێت ،ك 
ی بهدیبهێنن ك ه 50ملیۆن ئینسان مافی چارهنوس 
دیموكراس 
ی ئێمهی لهچارهی
اڵته سهربهخۆیی هی بهئێوه داوه ،كێیه ئهوهش 
ئهو دهسه 
خۆنوسی ن بێبهش كردوه ،ئهگهر لهئاسمانهوه بۆتان باریوه؟ ئێمه هیچ
قسهیهكمان نییه ،ئهگهرخۆتان بهدیتان هێناوه ،کهوات ه ئێمهش حهقمان ه
بهدیبهێنین.
ێ بڵێن
ی دهب 
گوناح ه بڵێین :دهبێت بهڕێز ئۆجاالن ئازاد بكرێت؟! ئ ه 
ی گهورهیان كردووه بهڕێز
ئافهرین لهزینداندا توندی بكهن! نهخێر ههڵهیهك 
ی ك��ردووه ،توركیا،
ئۆجاالن-یان زیندانی ك��ردووه ،ههڵهیهكی گهورهش 
ی
ی بڵێین كاك ه رابهرێك 
ی پێش ئێستا ئازادی نهكردووه ،كاتیهت 
ساڵهها 
ی بكهن ،بگره بهسهدان زیندانی تریش
نهتهوهكهتان زیندان كردوهو ئازاد 
ئێستا ههی ه لهو واڵته ،بۆ توركیا خۆی باشه ،بهرێز ئۆجاالن ئازاد بكات،
ی سیاسی گیراون ئازاد بكرێن ،بۆتوركیا باش ه
ی لهسهر بیرورا 
ههموو ئهوانه 
ی
ی تورك بهدهست كورد بهكوشت نهدا ،پێشمهرگهی كورد بهدهست 
سهرباز 
ی
تورك بهكوشت نهدا ،وتومان ه تورك و عهرهب و فارس و كورد ،گهالن 
ی بكوژرێن ،حهقه ههموومان توانامان
تریش حهق نیی ه بهدهستی یهكتر 
ی
ی رۆژه �هاڵت ئ��اوهدان بكهینهوه ،دیموكراسی بهد 
بخهینهكار بۆئهوه 
بهێنین ،خۆشبهختی بهدیبهێنین ،ژن رزگار بكهین ،ئازادی بهدیبهێنین،
ی جیهانگیریدا دوانزه
ی لهسهردهم 
ی ترمان نهوتووه ،یان 
لهمهزیاتر هیچ 
ی موبارهك دهڕوخێت،
ی سێیهمدا تێدهپهڕێت ،حكومهت 
ساڵ بهسهر ههزاره 
سیستهمی تونس دهڕوخێت ،عهلی عهبدواڵ ساڵح ههڵدێت ،بهشار ئهسهد
ی
ی دهوڵهتان 
ی روخانایه ،مهغریب دهگۆڕێت ،ههموو حكومهتهكان 
لهڕۆخ 
عهرهب بهتهمان ههریهكهیان بهجۆرێك فریایی خۆیان بكهون ،ههموو
ی خۆیان
ی ناوچهكه بەنیازن ،بهجۆرێك لهجۆرهكان فریا 
نادیموكراتهكان 
ی
ی ك ه 
بكهون ،ئیتر لهم سهردهمهدا نهوێرین قسهی خۆمان بكهین ،ئه 
بوێرین؟
ی ئهو وتارهی منتان بینی و نامهوێت
بۆ ئاگاداری جهنابتان ،دوا 
ی توركیا
ی بڕۆم ،دوای ئهو وتارهو تا ئهم چركهساته ،دهوڵهت 
لهسهر 
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ی بهرامبهر قسهكانم نهبوه ،بهاڵم ههی ه لێره دهیهوێت
یهك كاردانهوه 
ی توركیا بیر بكاتهوه! چهند ناخۆشه ،ههبن لێره بیانهوێت
ی دهوڵهت 
لهبات 
كردووه

ی توركیا بیربكهنهوه ،من لهپایتهختهكهیدا قسهم
ی دهوڵهت 
لهبات 
ی
ی رۆژنام ه 
ی تهلهفزیۆنی ههواڵهكهی پهخشكردووه ،ههرچ 
 75كهناڵ 
ی قسهناكات ،لێره
ی توركیا خۆ 
توركیا ههی ه لهسهری نوسیوه ،دهوڵهت 
ئهم نیگهرانییه بۆ لهالی ههندێ كهس ههبێت؟
ی مانگ قسهكانم كردووه ،ئهمڕۆ 18ی
ئینجا مژدهتان بدهمێ ،چوارده 
ی سیاسی لهنێوان
ی توركیا گفتوگۆ 
ی كۆمار 
مانگه ،ههر ئێستا لهكۆشك 
ی كوردو كۆماری توركیا دهستیپێكرد.
نوێنهران 
ی دڕدۆنگهكان،
دهفهرموون كام خوێندنهوه راست دهرچوو ،خوێندنهوه 
ی سیاسی ئێستای رۆژه�هاڵت و توركیاو
یان خوێندنهوهیهك كه واقیع 
دهوروبهرمان پشانیداین؟.
دووسهعات لهمهوبهر بهڕێز سهالحهدین دهمیرتاش ،لهگهڵ خانم ه
ی توركیا،
ی ناودار گوڵتان كهشناك،پێرێ لهگهڵ سهرۆكی پهرلهمان 
سیاس 
ی سیاسیان
ی توركیا دهعوهتی كردوون گفتوگۆی 
ئهمڕۆش سهرۆك كۆمار 
ی
ی رۆژنامهنوسیان بهستوه ،سهرۆك كۆمار 
ی ئهوه كۆنگره 
كردووه ،دوا 
ی
ی كورد چارهسهر نهكهین ،نهوهكان 
توركیا وتویهتی :كێشهی سیاس 
ئاییندهش گهورهترین كێشهو كارهساتی بهسهردا دێت.
ی
ی كێشهكان نهك ه 
من ئهمهشم ن�هوت :نهم وت توركیا چارهسهر 
گهورهترین كارهساتت بهسهردا دێت .ههر ئهمڕۆ بهڕێز ئاردۆگان سهرۆك
ی توركیا ،لهوتهیهكدا رایگهیاند :ئهگهر پێویست بكات لهگهڵ ئیمراڵی،
وهزیر 
وات ه ئهو زیندانه بچوك هی بهرێز ئۆجاالنی تیا زیندان كراوهو ههموودنیا
ی لهسهریهتی ،لهوێش وتم زیندان بچوكه ،بهاڵم رابهرانی سیاسی ك ه
چاو 
ی لهو زیندان ه ئامادهین
زیندان دهكرێن ،زۆر گهورهترن دنیا دهبینن ،وت 
ی ئهو قسهیه بكات،
گفتوگۆ لهگهڵ ئیمرالی بكهین ،ئهمه دوهمین جاریهت 
بهدڵنیایهوه ئهم قسانه ،لهخۆوه نهكراوه ،بێگومان من ههم لهم سهفهرهم،
ی توركیامان بینیوه ،دێن
ی تر كاربهدهستان 
ههموو ئێمه لهسهفهرهكان 
ی
ی ئێمەش و پهكهكه ،كۆمار 
سهرمان لێدهدهن ،بابهتی گفتوگۆ لهبهین 
ی
ی یهكێت 
ی ئۆجاالن )13( ،ساڵیش دهبێت لهبهین 
توركیا ،ئازادكردن 
نیشتمانیی و دهوڵهتی توركیا قس هی لێدهكرێ.
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ی ئهم گفتوگۆی ه
بههیواین جهنابی مام جهالل ،ك ه ئهندازیاری راستهقینه 
ی
ی خوالێخۆش بوو توركد ئ��ۆزال-ەوه ،سهرۆك كۆمار 
بوه لهسهردهم 
پێشووتری توركیا ،بههیواین ئهم گفتوگۆیه بگاته ئهنجام ،بهدڵنیاییهوه
ی كهدهتوانێت ،دهورێكی یهكجار
ی مام جهالل یهكێكه لهو كهسانه 
جهناب 
ی باش...
گهوره ببینێت ،بۆئهوهی بگاته ئهنجامێك 
دێم ه سهر كۆڕەكهم...
كۆڕەكهم بۆ ئهوهنیی ه باسی نهتهوهی كورد ،كوردایهتی ،ئهی رهقیب
ی
ی كورد ،بهتایبهتی ال 
ی راپهرین وهكو جاران بكهم ،ههموو مناڵێك 
و دهم 
ی
ی كراوین ،كورد 
ی كوردایهتی و خهباتی سیاس 
ئێمه ل ه مهلۆتكهوه فێر 
ی لێره دانیشتوون،
عێراق بهئهزموونه لهخهبات ،ئهم خوشك و برایانه 
دڵنیام ههموو یهكێك لهمانه رهگێكی لهناو كوردایهتی دا ههیه ،لهشههید
ی و ماڵ تااڵنكردن،
ی و دهرب�هدهر 
بڵێیت ،لهپێشمهرگایهتی ،له قوربان 
لهئهنفال و لهكیمیاباران بڵێیت ،ههموو یهكێ لهئێوه رهگ و ریشهیهكتان
ی ئێوه بكهم :ئێم ه
ی ههیه ،ئهمڕۆ ئهمهوێت ،بابهتێك پێشكهش 
لهكوردایهت 
ی
ی نهتهوهی كوردو سیاسهتی كوردایهتی بهچاویی دوای جهنگ 
نابێت سهیر 
یهكهم ،دووهم ،سهردهمی جهنگی ساردو پانزه بیست سا ڵ لهمهوبهریش
ی جیاواز جیاوازن لهخهباتی نهتهوهیی ئێمهدا،
بكهین ،ئهو قۆناغان ه قۆناغ 
ی گهشهكردنی ئابووری ،كۆمهاڵیهتی ،سیاسی ،رووناكبیری و
بهپێی ئاست 
ی سیاسی دامهزراوه،
ی قۆناغهكان ،سیاسهت كراوه ،حزب 
سایكۆلۆجیهت 
ی حزبهكانهوه ،بهسهركردهو
ئایدۆلۆژیهتی سیاسی خراوهته بهرنام ه 
ی  1836بهدواوه،
رابهرهكانیش ههریهكهیان لهدوایی میری بۆتانهوه لهساڵ 
یی لهجهزیرهو بۆتانهوه
ی خهباتی رزگ��اری نهتهوه 
كه یهكهمین چركه 
ی ئ �هوهوه مهسهل هی كوردایهتی بهقۆناغ دێت ه
دهستپێدهكات ،لهدوای 
ی زۆری بهسهردا هاتوه ،ئهم ه
پێشهوه ،لهوساوه قۆناغ بهقۆناغ ئاڵوگۆر 
ی داغ ،شێخ
ی نههریه ،ئاگر 
ی بۆتانه ،یهزدان شێره ،شێخ عوبهیدواڵ 
میر 
ی بارزانییهكان،
سهعیدی پیران ،شۆڕشی دهرسیم ،سمكۆی شكاك ،راپهڕین 
ی
ی مههاباد ،شۆڕش 
ی نهمر ،كۆمار 
شههید قازی موحهمهد ،شێخ مهحمود 
ی
ی زاده 
ئهیلول ،راپهرینهكانی ناوشارهكان و مانگرتنهكان ،ئهم ه ههموو 
ی
ی ناسیۆنالیست 
قۆناع ه جۆراوجۆرهكانی ههستی نهتهوایهتی بزووتنهوه 
ی و دیموكراسی ،ئایا ئێستا
ی قۆناغی سیاسین بۆ رزگار 
كوردن ،ئهنجام 
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دهبێت بهپێوهرهكانی سهدساڵ لهمهوبهر ،پهنجا ،تهنانهت بیست و پێنج
ی مهسهله نهتهوایهتیهكانمان بكهین؟ ههڵبهت ه
ساڵ لهمهوبهریش ،سهیر 
ی
نهخێر ،دهبێت ئاڵوگۆری بهسهردا بێنین ،بێگومان دهبێت ئاڵوگۆر 
ی گهورهشی بهسهردابێت ،ههموو نهتهوهی كورد
بهسهردابێت ،ئاڵوگۆڕ 
ی نهگهشتبێت ه
سهدساڵ لهمهوبهر ،رهنگ ه لهههموو كوردستاندا ئهوپهڕ 
 6بۆ  7ملیۆن مرۆڤ ،لهههموو دنیا دهوڵهتێك نهبووه پشتیوانیمان
ی دنیا پیالنیان لێگڕاوین،
ی ههموو دهوڵهتان 
بكات ،بهڵكو پێچهوانهكه 
ی رێكهوتنیان
ی عوسمانیو سهفهوییهكاندا ،یهكێكێك لههۆیهكان 
لهسهردهم 
ی
ی راپهرینهكانى كوردستان بووه ،ئهسڵهن لهسهردهم 
دامركاندنهوه 
ی
ی رێكهوتنهكهیان دابهشكردن 
ی  ،1514بهشێكی گرنگ 
چاڵدێرانهوه لهساڵ 
كوردستان و لهناوبردنی میرنشینهكانی كوردستانه.
ی
ی لهدنیادا ،یان پێ 
سهیر ئهوهی ه ههمیش ه سیستهمهكانی ئیمپراتۆر 
ی دهرهبهگایهتی ،یان
دهڵێن سیستهمی(ئوتوكراتی) واته حوكمی موتڵهق 
ی
ی دهڵێن :سیستهمی (سیوكراتی) واته :سیستهمی دهرهبهگایهت 
پێ 
ی لهرۆژههاڵتدا ههبووه،
ی و ئوتوكراتی ،ههردووك 
دینی رهها .سیوكرات 
ی سهفهویهكان بوون لهئێران ،سیستهمی سیوكراتیش
سیستهمی ئوتوكرات 
عوسمانییهكان بوون ،ئهم دوو سیستهم ه لهناوهڕۆكدا دهرهبهگایهتییه،
ی
ی دهرهبهگایهت 
ی حكومران 
ی دهرهبهگایهتی ،سهرهنجامی رێكخستن 
سیستهم 
ناوچهییو ناوخۆیی ،سیستهمی ئیمپراتۆرهكان لهههموودنیا پێكهاتووه؛
ی شهڕیشدا سهربازیان
باج لهو سیستهم ه ناوخۆیانه دهسهنراو لهكات 
ی ههموو سیستهمه ئیمپراتۆرییهتهكانو
لێدهسهنرێت ،كهچی بهپێچهوان ه 
ی ئیمپراتۆریهتی دنیا لهرۆژههاڵتدا ،نهسهفهوییهكان و
ههموو قهڵهم رهوهكان 
ی
نهعوسمانییهكان وهكو ئۆمهتی موحهمهد ئیمپراتۆر نهبوون ،ئهمانه لهبات 
ی
ی دهسهاڵت 
ی بنچینهی 
ئهوهی میرنشینهكان بههێز بكهن ،چونك ه یهكه 
ی میرنشین لهئهوروپا
ی پیشهساز 
ی دنیانو ههتا شۆڕش 
ئیمپراتۆریهتهكان 
ی 1514وه پیالنیان دژئهگێران لهناویان دهبردن،
ی ئێم ه لهساڵ 
مابوو ،لهال 
ی
لهوهشدا كه ئهمان ه ئیمپراتۆریهتێكی وهكو تورك دهڵێت ،ئیمپراتۆریهت 
(عهدیالپلی) نهبوون( ،زمانی تورکمانی دهزانم) وات ه رێكوپێك نهبوون،
ی
ئیمپراتۆریهتی دهرهبهگی راستهقین ه نهبوون ،ئهمان ه ئههاتن بنهماكان 
ی ناوخۆیی دهرهب �هگ �هك��ان ب��وو ،یان
ی خۆیان كه دهس �هاڵت � 
رووخ��ان � 
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میرنشینهكان بوو ،ئهوانهشیان دهڕوخان ،بهدبهختی كورد لهمهدا بوو؛
ی دهرهبهگی كورد
ی دهرهبهگایهتیدا ئیمپراتۆرهكان حهق 
واتا نهلهسهردهم 
ی سهرمایهداریشدا
ك ه دهسهاڵتی ناوخۆییان ههبوو سهلماند ،نهلهسهردهم 
ی جیهان ئیستعمارو ئینگلیزو دهوڵهتانی بهناو
ی یهكهم 
ی جهنگ 
لهدوا 
ی كهمال-یهوه دهستپێدهكات،
ی لهناوچهكه ،ك ه لهكۆماری توركیای 
كۆماری 
ی
مافی کوردیان سهلماند واتا نهدهرهبهگی رۆژههاڵتی ناوهراست ،سیستهمێك 
ی
ی لهرۆژههاڵت 
ی سهرمایهداری 
ی ههبوو ،نهسیستهم 
ی ئهوروپای 
وهكو ئهوه 
ی
ی  ،1958چ سوریای 
ی توركیا ،چ لهعێراقی ساڵ 
ناوهراست ،چ لهسهردهم 
ی
ی ئیساڵحات 
ی بهعسیی و نهتهوهییهكان ،چ لهئێرانیش لهدوای 
كۆمار 
ی موسهدهق،
ی بزوتنهوهی 
ی شۆرشی مهشروته ،لهدوای 
ئ �هرزی ،ل �هدوا 
ی گهلی كورد
ی مافی نهتهوهی 
ی ئێرانیش مهسهلهی 
ی گهالن 
ی راپهرین 
لهدوای 
ی دهرهبهگایهتیمان
فهرامۆش كرا ،واتا :ن ه لهدهرهبهگهكه تامی سیاسهت 
كرد؛ نهلهسهرمایهدارهكهشدا .لهكاتێكدا كێش هی نهتهوهیی ئهسڵهن
ی
ی گهشهكردنی پێشكهوتنی سهركهوتن 
ی خورتبوون 
ی جیانهكراوهی 
بهشێك 
ێ سهربكهوێت ،ببێت
ی بتوان 
ی بۆئهوه 
سهرمایهدارییه ،واتا :سهرمایهداری 
ی سهرمایهداری ههموو
ی دهرهبهگایهتی ،لهبهرئهوهی 
ی راستهقین ه 
بهبهدیل 
ی ئامانج و نهتهوهی واڵتهكهی خۆیهتی ،ئهبێت باشترین
واڵتێ نوێنهری 
ی بدۆزێتهوه ،لهرۆژههاڵتدا
ی دهوروب�هری خۆ 
چارهسهریش بۆنهتهوهكان 
ی سایكس بیكۆ ههبوو ،لۆزان ههبوو ،پێشتریش
ئهمهش نهبوو ،رێكهوتنامه 
ی
ی زههاو ههبوو ،كه ئهمان ه ههمووی 
ی چاڵدێران ههبوو ،رێكهوتنامه 
شهڕی 
كارهسات بوون سەبارەت نهتهوهكهمانهوه ،چ رێكهوتنامهی چاڵدێران،
ی ئیمپراتۆرهكانه ،میرنشین و راپهڕینهكانمان
چ زهه��او ،لهسهردهم 
ی سایكس بیكۆ ،لۆزان ،جهنگی یهكهم و دوهم
تیاچوون ،لهههلومهرج 
ی
ی مههاباد فهوتان .بهڕاست 
ی شێخ مهحمودو كۆماری 
ی مهلیك 
حكومران 
ی
ئهم نهتهوهیه دۆخێكی نالهبارمان ههبووه ،لهگهڵ ئهوهشدا بهپێ 
ی نهتهوهیی ئهوكاته،
ی كۆمهاڵیهتی ،سیاسی ،ههست 
ئاستی گهشهكردن 
بزوتنهوهی رزگاری كورد بهردهوام بووه ،ئهتوانم بڵێم لهرۆژههاڵتدا هیچ
بزوتنهوهیهك جگه لهبزوتنهوهی ناسیۆنالیستی ،فارس ،عهرهب ،تورك،
ی كۆلۆلیالیستی بوون بهخاوهن دهوڵهت،
ی دهوڵهتان 
ك ه ئهوه بهپشتیوان 
نهك تهنها بهخهباتی نیشتمانی ،یان خهباتی نهتهوهیی خۆیان ،واتا:
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ئیستعمار ك ه هات سیناریۆی ئامادهكراویی بڕیار لێدراویی ههبوو ،كهبێت
بۆ عهرهب چهندین دهوڵهت دابمهزرێنێت ،بۆفارس ئێران رێكبخاتهوه،
ی
توركیاش پشتیوانی ئهو بزوتنهوه كهمالییه بكات ،ههر بۆی ه ئیتافاقیی ه 
ی
ی پهیوهندییهكی یهكجار باش لهنێوان توركیای 
لۆزانیان قبوڵ كرد ،دوا 
ی دروست بوو ،ئهگهر چی ئهوكات ه
ی سهرمایهداری 
ی و دهوڵهتان 
كهمالی 
ی
لهگهڵ رێزم بۆجیاوازییهكان لهنێوان شۆڕشی ئۆكتۆبهرو بزوتنهوه 
ی
ی یهكجار گهورهی 
ی ناوهراستدا ،لینین ههڵهیهك 
سهرمایهداری لهرۆههاڵت 
ی
ی كردوه ،یهكێ لهوانه ،سوپا 
كردوه ،ك ه لهمێژووی خۆیا چهندین ههڵ ه 
ی
ی كرد پهیوهندییهك 
نارد بۆپۆڵۆنیا كهلهخهباتی رزگاریدا بوون ،ههڵه 
ی دانێ،
ی دانێ ،پارهی 
ی لهگهڵ دهوڵهتی كهمالیست پهیدا كرد ،چهك 
باش 
ی كوردیان لهناوبرد ،دوایش لهگهڵ
ی دانێ بزوتنهوهكان 
ی دانێ ،نهوت 
ئاسن 
شای ئێران ،پهیوهندییهكی ئاسایی ههبوو.

ی
خۆی سهربهخۆ نهبوو ،ئێمهداوا 
سهربهخۆیمان لێ دهكرد

ی
بهدبهختییهكانی كورد؛ ئهوسهردهم ه دهوڵهتانی ئیشتراكی ئیشتراك 
ی
ی رۆژههاڵت 
نهبوون بهنیسبهت ئێمهوه ،ئهم ه لهكاتێكدا لهكۆنگرهی گهالن 
ن��اوهراس��ت كهلهسهردهمی لینین-دا باکۆی پایتهختی ئازرباینجاندا
ی كورد لهكۆنگرهكهدا بهشداری دهكات ،واڵتی
دهبهسترێ ،ههشت نوێنهر 
ی
ی ماف 
ێ كهس ،كورد ههشت بهشداریی كۆنگرهكه دهكات ،داوا 
چین س 
كوردیش دهكهن ،بهههزار فهتارهت ئهوكوردانه له باكوورهوه گهشتبونه باكۆ
ی
ی بهشداریی كۆنگرهكه بكهن ،شێخ مەحمود شێخ بوو ،بنهماڵهك ه 
بۆئهوه 
ی
دیار ،بهاڵم چونكه پیاوێكی موتهنهوری سیاسی بوو لهناكۆكیهكان 
ی ئیستعمار تێگهیشتبوو ،نامهی بۆ لینین
ی و دژایهتی ئهوكاتهی 
نێودهوڵهت 
ی بوو :كهپشتیوانیم بك ه دهوڵهتی كوردستان دروست بكهم ،دهبم
نوس 
ی ئۆكتۆبهر ،لینین ههروهاڵمیشی نهدایهوه،
ی دهوڵهت 
ی دڵسۆز 
بهدۆستێك 
ی
ی وهاڵم 
ی دابێتهوه ،كهچ 
تائێستاش یهك بهڵگ ه نهدۆزراوهتهوه كه وهاڵم 
ی نووسی ،ك ه
ی دایهوه ،لهسهر مهلیكی ئهفغانیشی بهچاك 
مهلیكی ئهفغان 
ئهمه گوای ه پیاوێك ه دژی ئیستعماره.
ی
ی یهكهم ،لهسهردهم 
ی یهكهم ،دووهم ،پێش جهنگ 
ئهو قۆناغانه ،جهنگ 
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ی داگیركهری
ی سارد ،چونك ه لهواڵتانی رۆژههاڵتدا ،بهتایبهتی لهواڵتان 
جهنگ 
ی
ی لهدایك بوو ،بهپاشكۆی 
كوردستاندا ،سهرمایهداری بهناڕێك و پێك 
لهدایك بوو ،بهزۆری لهرهحمی ئیمپریالیزم و كۆڵۆنیالیزم لهدایك بوو،
ی
ئهوكات ه ئهم سهرمایهدارییه پاشكۆبووبه خۆی ،سواڵی دهسكهوت 
لهئیمپریالیزم دهكرد ،ئێمهش دههاتین سواڵمان ل ه سواڵكهر دهكرد،
ی ئهمهبوو ،بهدبهختی ئهمهیه تۆ سواڵ لهسواڵكهر بكهیت،
بهدبهخت 
ی نهبوو ،ئێمه داوایی دیموكراسیمان لێ دهكرد ،خۆی
خۆی دیموكراس 
ی
ی خۆ 
سهربهخۆ نهبوو ،ئێمهداوای سهربهخۆیمان لێ دهكرد ،لهبهرئهوه 
ی
لهرزۆك بوو ،پاشكۆبوو ،هیچ لهدهست نههاتوو بوو ،بهئیفلیجی لهرهحم 
ی
ی سهرمایهداری 
ئهوان لهدایك بووبوو ،نهیدهتوانی موقاوهمهتی مۆنۆپۆل 
ی بهردهكهوت ،بهاڵم لهسهر مافهكانمان
ی كهم 
جیهانی بكاتو دهستكهوت 
ی
ی دهكرد و زۆر دڕنده بوون ،چونك ه دهسكهوتێكی كهم 
ی ئێم ه 
مقاوهمهت 
ی
ههبوو ،بهههر شێوهیهك بووه دهیانویست بیپارێزن .بۆرجوای لهرهحم 
ی نهبوو ،خاوهن
ی نیشتمان 
ی رۆژههاڵت ،بۆرجوا 
ی لهدایك بوو 
سهرمایهداری 
ی گهورهی (كۆمپرادۆر)،
ی بههێز نهبوو ،بهشێك 
ی ئابووری 
بنهماو ژێرخان 
ی خۆیان درندایهتیان بهرامبهر
بهكرێگیراوی سهرمایهداریی بوون ،لهحهژمهت 
ی
ئێم ه دهسهپاند ،بهرێكهوت نیی ه یهكهمین فهوجی پێكهێنراوی سوپا 
ی كردین،
ی ئیمام موسای كازم ،ل هرواندزو سلێمانی شهڕ 
عێراق ،بهناو 
ی بۆردوومان
ی كه لهعێراق پێكهات ،سلێمان 
یهكهمین یهكهی فرۆكهوان 
ی كیمیاویی ،لهكوردستانی عێراق
كرد ،یهكهمجار لهرۆژههاڵتدا چهك 
ی  1923ل هرواندز بهكارهات ،لهتوركیاش ههروا ،لهتوركیا بگهڕێرهوه
لهساڵ 
ی
ی بهكورد بوو لهئهنهزۆڵهوه دژ 
ی كهمالیی ،كه پێویست 
بۆ سهردهم 
ی
ی خۆ 
ی فریودهران ه كوردی لهدهور 
یۆنانییهكان و ئینگلیزهكان ،بهبهڵێن 
ی نیشتمانی توركیا پهرلهمانی دروست
كۆكردهوه ،لهیهكهمین ئهنجومهن 
ی قهدیمی ( )1927 -1926ل ه توركیا پهرلهمانی
دهبێت ،ئێستاش رۆژنامه 
ی
ی نیشتمان 
دانراوه ،لهسهریی نوسراوه نوێنهرهكانی كوردستان لهئهنجومهن 
ی
ی خۆ 
ی كهمال 
توركیا( ،كورد وهكیلسی) ،بهتوركی ،بهاڵم كاتێك دهوڵهت 
ی
گرت ،دیسانهوه وهكو عێراق هاته سهرمان ،یهكهمین یهكهی فرۆكهوان 
ی جهرگ بڕ لهمێژووی
ی بۆردومان كرد ،یهكهمین كارهسات 
ئهوان كوردستان 
نهتهوهی كورد ،رهنگ ه كهم كهس بیزانێت ،ئهنفالو كیمیابارانی ههڵهبج ه
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ی مێژوویی ئێمهیه ،یهكهمین كارهسات
ی تراژیدیا 
نییه ،ئهم ه كۆتای 
ی زیالنه ،لهیهك ئهشكهوتدا ههشتا ههزار كهسیان كوشتوه،
ی دۆڵ 
كارهسات 
فرۆكهكان لهبهرامبهر ئهشكهوتهكان فڕیونو غازیان تێكردووه ،یهكهمین
ی
ژنیش ك ه لهرۆژههاڵتدا بووهته فرۆكهوان لهتوركیا ،یهكهمینجار بۆردومان 
ی زیالنی كردووه ،سهرجهم مێژوونوسان دهڵێن ()200ههزار كهس
دۆڵی 
ی ئاگریداخ
لهكورد لهدۆڵیی زیالن شههیدكراوه ،واتا :ئهمان ه شۆڕشگێرهكان 
ی زیالن.
و ئهو دهوروبهرهبوونو شكاون و كشاونهتهوه بۆدۆڵی 
ی
ێ دوو عهشیرهت 
زیالن ،دووهمین عهشیرهتی باكوری كوردستانه ،لهو 
گهوره ههیه ،یهكێكیان (جهاللییهكانه) ،وهكو دهڵێن چوار بۆ پێنج ملیۆن
ی یهكجار گهورهیه،
كهس-ن ،زیالن دوو ملیۆن كهسن ،دۆڵی زیالن دۆڵێك 
ئهمهش بهختی ئێمه بوو لهسهردهستی سهرمایهداریی ،توركیا ئهیوت
سهربهخۆم ،عێراق پاشایهتی بوو ،سوریا سهربهفهرهنسا بوو ،ههموویان
ی دوهمیشدا خۆتان دهزانن،
بۆ كورد یهك لهیهك خراپتربوون ،لهجهنگ 
ی یهكجار
ی سارد دۆخێك 
كۆمارێكمان ههبوو ئهویشیان لهناو برد ،لهجهنگ 
ی جیهانه،
ی سارد سێیهمین جهنگ 
نا لهبار دروست بوو ،پێموایه جهنگ 
ی دووهم زۆر كوشندهترو كارهساتبارتر بوو
ی یهكهم و جهنگ 
لهجهنگ 
سهبارهت بهكورد .ئاماری كوژراو ،قوربانی ،كیمیاباران ،دێهات سوتاندن،
ی
ێ ئهندازه بوو ،ههرگیز لهقهباره 
ناحیهو قهزا خاپوركردنی كوردستان ،ب 
كارهسات و كاولكارییهوه بهراوردناكرێت لهگهڵ شۆرشی ئهیلول ،ههموو
ی سارد
ی جهنگی ساردن ،دیاره جهنگ 
ی سهردهم 
ئهمانه كارهساتهكان 
ی دووهم ت �هواو دهبێت
ی یاڵتاوه ،ك ه جهنگی جیهان 
ی كۆنگره 
ل �هدوا 
ی ئیشتراكییهكان و
ی جهمسهرهكان 
بناغهك هی دادهنرێت ،بناغهی تهوافق 
سهرمایهدارهكان دادهنرێت ،ههروا لهكۆنگرهی تارانیش.

32

ی لهكوردستاندا
ی نهتهوهی 
راچهنین 
ه لهخهمڵیندایه
ورده ورد 

لهرۆژههاڵتدا بهدبهخترین نهتهوه ،قوربانی بهخشینترین نهتهوه ،نهتهوهی 
ی
كورد بووه لهجهنگی ساردا ،ئهوهی بهسهر ههموو بهشهكانی كوردستاندا
هاتووه لهگهڵ نهتهوهکانی تردا قابیلی باوهركردن نییه ،لهگهڵ ئهوهشدا
كوردایهتیی ههرما ،كورد بهرگری كرد ،خۆتان دهزانن لهكوردستانی عێراق،
لهكوردستانی ئێران ،لهكوردستانی توركیاش لهساڵی  ،1984دیسانهوه
پهكهكه دهستیكردهوه بهخهباتی چهكداری ،كوردستانی سوریا لهبهر
رووبهرهكهی ،لهبهر ئهوه چهندین حزبیی ههبوو ،خۆیان ههڵگرت بۆ ههلێك،
ئهوه ههلهكه هاته پێشهوه خۆتان دهبینن رۆژئاوای كوردستان بهرهو كوێ
گهشتوه ،ئێستا ئهگهر بێیت جهنگهكانو سیستهمی نوێی جیهان تاوتۆی
بكهین ،چۆن ئهو قۆناغانه لهگهڵ سیستمی نوێی جیهان بهراورد دهكرێ؟
من؛ لێره دهمهوێت سهرنجتان بۆئهوه رابكێشم ،ئ �هوهی پێدهڵێن
سیستهمی نوێی جیهان ،واته جیهانی سهرمایهداریو دیموكراسی ،دوای
تهواوبوونی جهنگی سارد ،پێویستی بهسیستهمێكی تر ههبوو بۆ ئهوهی
درێژەی بهرژوهندییهكانی دابین بكاتهوه ،رۆژههاڵتی ناوهڕاست یهكێك
لهگرنگترین ناوچهكانی جوگرافی و سیاسی ،ئهوهی ب �هزاراوه پێدهڵێن
ژیۆپۆلهتیك ،یهكێك لهههستیارترین ناوچهكانی ژیۆپۆلهتیك ،دابینكردنی
بهرژوهندییهكانی دهوڵهتانی سهرمایهدارییه ،لهدوای جهنگی سارد ئهگهر
بهرنامهیهكی ستراتیژیی نوێیان بۆ رۆژههاڵت نهبوایهو بهره بهره بهرنامهی
چارهسهركردنی كێشهكانیان نهبوایه ،بهپێی ئهو بهرنامهیه ،بێگومان ههرگیزاو
ههرگیز نهدهكرا دهوڵهتانی سهرمایهدار بیر لهدابینكردنی بهرژوهندییه
ستراتیژییهكانیان لهم سهر زهمینهدا بكهنهوه ،بۆیه :ئهبینین كاتێك ئهوهی
پێیان دهوت كامپیی سۆسیالیست دهروخێت ،كاتێك سهرمایهداریی الفی
ئهوهی لێدا كه كۆتایی مێژووهو لیبرالیزم سهردهكهوێت ،رێك لهوكاتهدا،
زۆر پێویستی بهرۆژههاڵتی ناوهراست بوو ،ئیتر ورده ورده لهوساوه
ئاوڕدانهوهیهك بۆكورد ههیه ،ساڵی  1989كۆنگرهی پاریس بۆمافی كورد
دهبهسترێت ،ساڵی  1989كۆنگرهی سۆسیال ئهنتهرناسیۆنال بهبۆنهی سهد
ساڵ دامهزراندنیهوه دهبهسترێ و چهندین بریاری گرنگ دهربارهی بهمافی
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كورد دهدرێت ،لهدوایی ئهوه راپهرین بوو ،كۆچ دهستی پێكرد ،خۆتان
دهزانن ورده ورده ناوچهی دیفاكتۆیی 36و ئینجهرلیك دروستكرا ،بڕیاری
 686درا ،پشتیوانیی كورد لهوساوه تائێستا بهردهوامه.
ئهمه لهخۆوه نههاتوه ،بۆ خاتری چاویی كاڵی كهسمان ئهم بڕیارانه
نهدراون ،پێش ههمووشتێك بهرژوهندی سهرمایهداری لهجیهاندا پێویستی
بهم بڕیاره ب��وو ،لهوساوه تائێستا قۆناغێكی نوێ س �هری ههڵداوهو
بزوتنهوهی كورد لهپێشكهوتندایه ،لههیچ شوێنێك لهدواكهتندا نییه ،ههتا
ی نهتهوهیی بههێزدهبێت ،ئهحزابی سیاسی بهتهجروبهتر دهبن،
دێت هۆشیار 
پهیوهندی دهوڵهتانی دیموكرات و یهكێتی ئهوروپاو سۆسیال دیموكرات،
لهگهڵ ههموو حزبهكانی بهشهكانی تری كوردستان بههێز دهبێت ،بازاڕی
كوردستان بهتایبهتی كوردستانی خۆمان لهبوژاندنهوەدایه ،ئێستا دهتوانم
بڵێم لهكوردستانی خۆمان ،لهكوردستانی توركیاو لهناو توركیاو ئێرانیش
لهپاشهرۆژدا دراسات دێته پێشهوه ،بۆرجوای كوردی ،پیشهسازیی كوردی،
قابیلیهتی كوردی ،بروانامهداری كوردی ،هۆشیاری نهتهوهیی كوردی ئهوهی
عهرهب پێی دهڵێت (یقظه قومیة) راچهنینی نهتهوهیی لهكوردستاندا
ورده ورده لهخهمڵیندایه ،كوردستانی عێراق بنهمای بورجوای نیشتمانیشی
داناوه ،بۆرجوای نیشتمانیش لهناو ههرنهتهوهیهك سهر ههڵبدات ،ئهبێته
مایهی وهرگۆڕانی گهوره .یهكێتی سۆڤیهت ،چینیش ،ههموو ئهوروپای
رۆژههاڵتیش بۆیه تهپین؟ لهبهرئهوهی رهحمی بورجوایی نیشتمانیان لهناو
کۆمهڵهکانیاندا دهرهێنا ،دهسهاڵتێكی بیرۆكراتی ههبوو ،خهڵكی عامهش
ههبوو ،لهم ناوهڕاسته كێشمهكێش نهمابوو ،دڵهراوكێ نهمابوو ،ملمالنێ
نهمابوو ،بهرژەوهندییه جیاوازهكان نهمابوو ،تا وهرگۆڕانی گهوره رووبا،
بۆیه تهپین ،ئێمهش بۆ نهمان دهتوانیی ههستێكی نهتهوهیی بههێزتر،
تێگهیشتنی ستراتیژی بههێزتر بۆمهسهله نهتهوهیهكه بهدیبهێنن ،لهبهرئهوهی
بازارمان نهبوو ،بۆرجوایی نیشتمانی خاوهن بازاڕمان نهبوو ،دیاره نهتبێت
ناشتوانیت ستراتیژی نهتهوهیی رونتر دابنێیت ،ههربۆیه لهرووی بابهتییهوه،
لهچلهكانهوه ئۆتۆنۆمی بوه بهستراتیژمان ،ئۆتۆنۆمی لهخهباتی گهالنی
رۆژههاڵتدا مافێكی نهزۆكه ،جارێ خۆی ئۆتۆنۆمی چوارهمین پلهی مافه.
لهناو دهوڵهتی سهرمایهداری دهوڵهتیشدا ،ههرگیز نایهتهدی.
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ی سهربهخۆ دابمهزرێنین
ی خۆمانه دهوڵهت 
حهق 

مافهکانی گهالن ئهمانهن ،یهكهم سهربهخۆیی ،دووهم كۆنفیدراڵی،
ی
سێیهم ،فیدراڵ ،چوار ئۆتۆنۆمی ،پێنجهم ،المهركهزی ،شهشهم ،ماف 
ی
ی ئێران و پارت 
رووناكبیریی .ئێم ه لهدامهزراندنی حزبی دیموكرات 
دیموكراتی كوردستانی عێراقهوه ،ستراتیژمان ئۆتۆنۆمی بوو؛ ئهو ههموو
ساڵ ه خهباتمانكرد ،وهكو عهرزمكردن سواڵمان لهسواڵكهر دهكرد ،دهڵێت
ی
ی بۆكوردستان ،بۆ ئێران و ئۆتۆنۆم 
ی بۆ عێراق و ئۆتۆنۆم 
دیموكراس 
ی
ی بۆكوردستان ،بۆ سوریاو ئۆتۆنۆم 
بۆ كوردستان ،بۆ توركیاو ئۆتۆنۆم 
بۆ كوردستان ،دهیباشه ئهو خۆی دیموكراسی نهبێت چۆن دهتوانیت
ی بهدهست بهێنیت؟
ئۆتۆنۆم 
ێ
ی سیستهمی دیموكراسییه ،ئ 
ی دانهبڕاو 
ی بهشێك 
واته ئۆتۆنۆم 
ی نهبێت ئۆتۆنۆمییهكهش نابێت ،لهم دواییهدا لهشۆڕشدا
دیموكراس 
ی بهعس قهت نابێت بهدیموكراسی،
بۆ پێكهنین تێگهیشتین كه عێراق 
ی
ی  1976بوو ،تێكۆشهرێك 
برادهرێكمان ههبوو ئێستاش ماوه ،پێشمهرگه 
ێ جهبار)ە ،وتی :بابه دروشمهكهمان بگۆڕین،
پاك بوو ،ناوی (هاور 
ی
وتمان بیكهین بهچی؟ وتی :ئهیكهین بهفاشیهت بۆ عێراق و ئۆتۆنۆم 
بۆكوردستان.
ی ك ه سیستهمی عێراق ببێت ه دیموكراسی،
رهشبین بووبووین لهوه 
ی
ستراتیژەك ه لهبنهچهوه ههڵهبوو نهئههاتهدی ،لهم رۆژههاڵت ه ئۆتۆنۆم 
ی نادیموكراتا مهحاڵ ه بێتهدی .ئهوقۆناغ ه ورده ورده
لهسای هی سیستهم 
تاوه گۆڕانكارییهكا ن بۆ
ی لهسهر ناوچهكه گۆڕا ،ههر لهسهره 
كاریگهر 
رۆژههاڵت گرنگ بوو.
ی
ی دێ 
ی 1982دا ،لهناو ئهشكهوت 
ی كوردستان ساڵ 
ی نیشتمانی 
یهكێتی 
ی ئێران و عێراق ل ه
ێ بوو ،شهڕ 
خهتێ  ،بارهگامان نهبوو ،ئهشكهوت 
ی بوو ،بهسهعات بهسهدان
گردمهندیل و حهسهن بهگ و لهقهندیل لهوپهڕ 
ی دهكرد ،فرۆکهکان بهسهرمانا ئههاتن و ئهچوو،
تۆپ و فڕوك ه بۆردومان 
ی
ی خهتێ ،ئهمه بۆ مێژوو دهیڵێم :وتمان ،دهنگهدهنگ 
لهناوئهشكهوت 
ی ئێران و عێراق ،حهقیقهت ه مێژووییهكان ناگۆڕێت ،مێژوو بهرهو
تهیاره 
ی هێنا و ههر لەو
ی گهوره دهروات ،بۆیه وازم��ان لهئۆتۆنۆم 
گۆرانكار 
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ی چارهیی خۆنوسین بهرزکرایهوه.
ی ماف 
کۆبونهوهیهدا دروشم 
ی ئۆتۆنۆمیمان
ئێم ه یهكهمین حزبین ئهو دروشمهمان بهرز كردۆتهوه ،ماف 
ی چارهنوسمان بهرزكردهوه ،ههڵبهت ه
ی زهمانه ،ماف 
خستهچاڵه بهفر 
ی
ی خۆمان ه دهوڵهت 
ی چارهنووس دهگهن ،واتا :حهق 
ی ماف 
ئێوه لهمانا 
سهربهخۆ دابمهزرێنین ،بۆمان ههڵكهوتای ه داشمان دهمهزراند ،بهچ حهقێك
ی رهش(مۆنتینیگرۆ) ،بهقهد
ێ سهندراوه ،مهعقوله شاخ 
ئهو حهقهمان ل 
ی قهرهداخ نابێت ئێستا دهوڵهتی سهربهخۆیه ،ههموو ئهو دهوڵهتان ه
ناحیه 
ێ نهكرابۆوه ،من
ی ئهوروپا دروست بوو پێشتریش بیریان ل 
ل ه رۆژههاڵت 
ی حكومهتهك ه
ی رهسم 
چووم بۆ سلۆڤینیا ،سێ ساڵ لهمهوبهر ،دهعوهت 
بووم ،تازه بووه بهدهوڵهت ،لێم پرسین چۆن بوون بهدهوڵهت ،وتی :ئێم ه
ی
 13شههیدمان داوهو بووین بهدهوڵهت-13 ،ە ؟! ،بهس لهمهفرهزهك ه 
ی من تهنزیمم ك��ردوون ،زیاتر له 50شههیدمان داوه،
خۆم یان ئهوانه 
ی لهبهردهستیا
ی من شههیدی داوه ،ئهو هێزه 
ی واههی ه  10هێنده 
ه
بووه ،ههلومهرج لەوێ لهبار بوو به 13شههید ئهبیت ه دهوڵهت ،ههلومهرج
ێ به300,000ههزار شههید نهبووین بهدهوڵهت ،بهداخهوه
لهبارنی ه جار 
ی
ی ماده 
هێشتا ،شیعهی عێراق و سوننهیی عێراق لهسهر جێبهجێكردن 
ێ یان قهوماوه
()140ئێستاش ،موناقهشهمان لهگهڵ دهكهن ،بهشهرتێك ل 
ی ئێم ه رایان كردوه( ،خۆ
پهناگایان ئێم ه بووین ،رایانكردووه بهئێستر 
ئهوكات ه هیچمان نهبوو ،ئێسترمان ههبوو) بارهگایان نهبوه ،بارهگامان
بۆكردونهتهوه ،چهكیان نهبوه چهكمان داونهتێ ،لهراپهرین نهیازانیوه
چۆن بێنهوه هێناوماننهتهوه ،سونهكانیش ههروهها ،بۆردومانن بهیهكهوه
ی 140
لهبهغداد پێكهوه حكومهتمان تهشكیل كردوه ،ئێستاش لهسهر ماده 
ی ناكهن ،جارێكیان لهگهڵ
دهبێت ه موناقهشهمان لهگهڵیان ،هێشتا جێبهجێ 
ی نابێت
ی  ،140وت 
ی عهرهب بوو بهموناقهشهم لهسهر ماده 
پرۆفیسۆرێك 
ی بێتامی ئههێنایهوه ،وتم باب ه
ێ چونكه كهركوكهو ئیتر پاساو 
جێبهجێبكر 
بداته
ی وهكو تۆ ،كهركوك 
ی عهرهب 
ێ ناكهم ناسیۆنالیستێك 
من هیچ چاوهر 
ی ئیسپانیا بهعهرهب دهزانی،
كوردستان ،چونكه تۆ ئێستاش ئهندهلوس 
چۆن كهركوك ب ه كوردستان دهزانیت ،وتم :ئهم عهقڵیهت ه شۆڤێنیه تا
لهمێشكی ئێوه بێت ،نهعێراق و نه ئهم ناوچهیه ئیسراحهت ناكات.
ی تایفی،
هێشتا ئهم ملمالنێ و كێشمهكێشان هی لهگهڵ عهقڵییهت 
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دواكهوتوو درێژتر دهكێشن ،ماویهتی جارێ ،بهاڵم بێگومان یهك حهقیقهت
ی بزانن ،ئهویش ئهوهیه ،ئهوهی له ئهنقهره وتم:
ههی ه دهبێت باش باش 
ی ناوچهكه ،شیعهو
ی ناوچهكه ،حزبهكان 
لێرهش دهیڵێمهوه ،ههموواڵتان 
ی بهعسیش باش بزانن ،مێژوو
سوننهو غهیره ئهوانهش ،پاش ماوهكان 
ههرگیز بۆ دواوه ناگهرێتهوه ،بهنیسبهت كوردهوه ،لهمهودوا شانس زیاتر
ی ئێمهیه ،وهكو نهتهوهیی كورد ،شانسی باشتریشمان دێتهپێشهوه،
شانس 
دهوڵهت ه گهورهكان ،كۆمپانیا گهورهكان ،ئێستا تێگهیشتوون كوردستان
ی سهرچاوهكانی سروشتییه ،نهوته ،غازه ،بازارەى،
ی وزه 
چ كانگایهك 
کوردستان چۆن ،پێگەیەكی ستراتیژی ههیه ،ئهمه مهسهلهیهكی یهكجار
گرنگه ،تازه كۆمپانیا تامی نهوتی كرد ،بهدهر لهحكومهت ه مهركهزییهكان
ی ههن ،ئهم
ی لێناهێنێت ،ئێستا ئهتوانین ئهم راستیانه 
تامی كرد ،واز 
ی سهرمایهداریهی بهرهو
ی ههیه ،ئهم ئاڵوگۆڕەی ههیه ،ئهم سیستم 
بازاڕە 
ی زیاتر رۆچووه ،ئهوهی كهئێستا لهسایهیدا دهژین ،ئهمانه ك ه
ئاڵوگۆڕ 
ی
لێكدهدهیتهوه دهگهیت ه چ ئهنجامێك ،دهگهیت ه ئهنجامێك كه ،بزوتنهوه 
ی ئۆرگانیزهدهكات،
نهتهوەیی كوردو كوردایهتی ،خهریكه ئۆرگانهكانی خۆ 
ی
ی ناسیۆنالیزم 
ی هاوچهرخ دادهرێژێت ،ئهوه 
ی بهشێوهیهك 
بنهماكانی خۆ 
ی
ی  17ههم و  18ههم ،توانی بهدیبهێنێت ،ناسیۆنالیزم 
ی لهسهده 
ئهوروپ 
ی سێههم تهواو
ی ههزاره 
ی یهكهم 
ی چارهك 
ی دهتوانێت ،پێش ئهوه 
كورد 
ی
ی خۆی ،سهرمای ه 
ی دهبێته خاوهن بازار 
دهبێت ،ناسیۆنالیزمی كورد 
کهڵهکهبووی خۆیی ،بانقی خۆی ،پیشهسازی خۆیی ،كلتوری نهتهوهیی
ی خۆیی ،سهرهنجام بهدڵنیاییهوه
ی خۆیی ،زمانی یهكگرتووی 
یهکگرتو 
ی خۆی ،ئهم
ی سهربهخۆ 
ههلومهرج دێته پێشهوه ببێته خاوهن دهوڵهت 
ی
ی ناسیۆنالیست 
ی بزوتنهوهی ئێستا 
ی كوردایهتی هاوچهرخ 
ناوهڕۆك 
ی
ی تازهیه ،كالسیك 
ی كورده ،ناوهڕۆكێك 
كوردییه ،ئهم ناوهڕۆكی نهتهوهی 
ی
ی عهرهب 
نییه ،ناوهڕۆكێك نییه ،وهكو قۆناغهكانی رابردوو كورد پاشكۆ 
ی پاشكۆبین،
ی پاشكۆبین ،پاشكۆی فارس 
پاشكۆ بین ،پاشكۆی تورك 
ی ئێستا جیای ه لهو سهردهمانهی
ی خهباتی نهتهوایهت 
نهخێر ناوهڕۆك ه نوێكه 
پێشوو .ناوهڕۆکی ئابوری خهاڵتی تایبهتی کوردایهتی ئهم قۆناغهیه.
ی
ی بهدی دێنن ،چ 
ی خۆیان گرتوه ،چ 
ی مێژووی 
تر ئاقار 
نهتهوهکانی 
ی خۆمان
ی مێژووی 
ی ناهێنن ئهم ه ئهرك و پرسی خۆیانه ،ئێم ه ئاقار 
بهد 
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ی
ی بزوتنهوه 
ی مێژوویی ،خهماڵندن 
ی مێژوویی ،پرۆسه 
گرتوه ،ئهوهی ئهرك 
ی لهوردودرشت،
ی خۆ 
ی دوا ئامانجهكان 
ناسیۆنالیستی ه بهرهو بهدیهێنان 
ی
ی رزگار 
ی مێژووكرد 
ی مێژووی بزوتنهوه 
ئێم ه كهوتوینهت ه سهر شارێباز 
ی كوردی،
ی ناسیۆنالیزم 
ی كوردی ،بزوتنهوهی دیموكراس 
ناسیۆنالیزم 
لههاوكێشه ،جیهانی ،ئیقلیمی ،عێراقی ،ئێرانی ،توركی ،كوردستانی،
ی عهرهبی ،لهم
ی توركی ،كورد 
ی فارسی ،كورد 
ی كوردی ،كورد 
كورد 
هاوكێشانهدا جارێكی تر بهبێ كورد ،هیچ نهتهوهیهك لهرۆژههاڵتدا،
ێ كورد ناتوانێت
سهبارهت ب ه ناوچهکه هیچ سیستهمێك لهرۆژههاڵتدا ،بهب 
بڕیار بدات.

ه دانهنیشتوین
ه بهدیار گۆدۆو 
باش تێدهگهین ك 

ت��ازه مێژوو ههڵچوو ،ت��ازه گۆڕانكارییهكان ههڵچوونو گهیشتن ه
قۆناغێك ،تورك ئێستا پێش عهرهب و فارس باشتر لهم گۆڕانكاری ه
سیاسیی ه وردبۆتهوه ،قسهكهشم بهوهسف تێمهگهن ،بهتهحلیل تێبگهن،
چونكه سهرمایهداری ئێستا لهتوركیا بههێزه ،باش تێدهگهن ك ه ئهگهر
ی
ی شیاوی خۆ 
ی كورد چارهسهر نهكهن ،توركیا ناتوانێت شوێن 
كێش ه 
ی ئهوروپا بهدیبهێنێت ،ناتوانێت،
ی ئهوروپاو دنیا 
ی ئهوروپاو بازار 
لهیهكێت 
ێ لهم ه نهگهشتوه
تورك ئێستا لهمه تێگهشتوه ،بهداخهوه عهرهب جار 
ی ئێمه فیدراڵمان ههیه ،حهزدهكهم بزانن فیدراڵمان
ی ئ�هوه 
س �هرهرا 
پێنهدراوه ،فیدراڵمان سهپاندوه.
ی كوردستانی ،شیعه،
ی هێزه لهنێوان هێز 
ی هاوسهنگ 
فیدراڵ ئهنجام 
ی مهركهز
ی هێز دروستی كردووه ،فیدراڵ پێش ئهوه 
سونه ،وات ه هاوسهنگ 
ی
ی رووخان رامان نهگهیاندووه ،ئهم هاوسهنگ 
ی لهسهربكات ،دوا 
موافهق ه 
ی
ی بهسیاسیهت 
هێزه لقێكی پهیوهندی ههی ه بهسیاسیهتی جیهانیهوه ،لقێك 
ی بهئابوری ،پێشمهرگه ،قانون ،پهرلهمان،
ی پهیوهند 
ئیقلیمیهوه ،لقێك 
ی كوردستانهوه ههیه،
ی و پارتی ،بهههموو حزبهكان 
حكومهت ،بهیهكێت 
ئهم هاوسەنگییه راگیراوه ،ماڵی كورد ئێستا رێكخراوه ،ئهو هاوسهنگیی ه
كهپارێزراوه باشه ،نابێت تێك بچێت خراپه ،بهاڵم من خوێندنهوهم وایه،
ی فراوا ن
ی دیموكرات 
ی سیاسی ،عهرهبی ،بزوتنهوهیهك 
هێشتا بزوتنهوه 
ی بهداخهوه ،لهئێرانیش ههروایه ،سوریا
نیی ه لهعێراقدا ،هێشتا ماویهت 
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ئۆپۆزسیۆن ئێستا رۆژان � ه  150تا  200شههید دهدات ،بهاڵم لێدوان
ی بۆ كورد
ی و المهركهز 
ئ�هدهن ،هێشتا لێدوانەكەیان لهمافی كولتور 
ی
ی عهقڵیهتی دواكهوتوو 
تێنهپهریوه ،ئهم ه مەترسی كاریگهری پاشماوه 
ی
ی ئهم واڵتان ه 
ی بهعسیه ،بهعس  50بۆ  60ساڵ عهقڵ 
ناسیۆنالیزم 
ی
ترسناك و خراپ پهروهرده كردوه ،مەترسی بهعس لهوێدا نهبوو حكومهت 
ههبوو ،مەترسی بهعس لهوێدای ه عهقڵی خهڵكی مهسخ كرد ،دایشۆریوه،
ی لهعێراق م��اوه ،ئهگهر مهسخ
ی و ئاسهواری كاریگهریهكان 
كاریگهر 
ی
ی وهكو سهدام ،ئهشێ تائێستا خهڵك خۆ 
نهبێت ،حكومهتێكی فاش 
بۆ بتهقێنێتهوه ،مهسخی،عهقڵه ،ئهخالقه ،فكره ،ئینتیمایه ،كهبهعس
دروستی كردوه ،مەترسیدارترین شت ئهوهیه بهعس عهقڵی تێكدا ،نهك
ی چاك دهبێتهوه،
ماڵو حاڵ و جادهو رێگاوبان و نهوت ،ئهمه ههموو 
ئهوهتا ئێم ه لهكوردستان ،ههموو ئهوانهمان بهزیادهوه چاككردەوه ،بهاڵم
ی
ی عهقڵی بهعسی ،مهسخی بهعسی ،عەقڵی ناسیۆنالیزم 
هێشتا پاشماوه 
ی لهبهشێكی كوردستان ماوه ،بهتایبهتیلهناوچه كێش ه لهسهرهكاندا،
عهرهب 
ب تا ئێستا
ی عهرهبی زۆرترماوه ،بیری زاڵی ناسیۆنالیستی عهره 
لهعێراق 
ی ههی ه كهدهڵێت:
ی سیاس 
وایه ،بهاڵم نائومێد نابین ،بنچینهیهكی زانست 
ی
ی رووداوهكان بكرێ ،ئێمهش لهگهشهكردن 
ی ئایندهوه سهیر 
لهگهشهكردن 
ی دنیاش
ی گۆرانكارییهكان 
ی رووداوهكان دهكهین ،خێرای 
ئایندهوه سهیر 
ی
ی رۆژههاڵتیش دهبینین ،كاریگهرییهكان 
دهبینین ،خێرایی گۆرانكاریهكان 
ی ههموو سنورهكان ،ئهمان ه كهههموو
سهرمایهداری ،جیهانگیریی ،برین 
ی
دهبینین ،باش باش تێدهگهین ك ه بهدیار گۆدۆوه دانهنیشتوین 100 ،ساڵ 
ی ناوێت  50تریشی ناوێت 30 ،تریشی ناوێت ،عهرهب و فارس و
تریش 
ی دیموكراسی،
ئهوانیش بیانهوێت و نهیانهوێت ئهبێت بێنهسهر شارێباز 
ی
ی دیموكراسی ،ئهگینا گۆڕانكارییهكان سهر 
خێراتریش دێنهسهر شارێباز 
ی ناوهراست ،بیری دۆگم،
ی سهدهكان 
ههموویان دهخوات،چهقین له عهقڵیهت 
ی و ئایدۆلۆژی دواكهوتوو تازه ناتوانێت،
ی قهومی ،تایف 
ی بهستهڵهك 
بیر 
ێ زۆر زوو
ی ههب 
وهكو سهدهی رابردوو  50ساڵ و  60,70ساڵ تهمهن 
لهم سهردهم هی جیهانگیری-دا ئهم بهستهڵهكه دهتوێتهوه ،بهدڵنیاییهوه
ی قوڵ بۆ رۆژههاڵتی ناوهراست بهرێوهیه.
گۆرانكار 
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وهرگرتنهوهی قهرزی مێژوو!

ی رۆژئ��اوا دهبینین،
ی فهرهنسیهكان 
ئهمجارهیان ئێمهی كورد دهور 
ی وێرانیانكرد
پیالنهكان تهواو بوون ،ئهوهی كوشتیان درێخیان نهكرد ،ئهوه 
درێخییان نهكرد ،بهاڵم ئێمه ،وهك گهنم وابووین ،ئێمهیان خست ه ناو
ی
ی پیالنهكانیان ،دهسهاڵتهكانی ئهم سێنهتهوهیه ،ئهمانه له150ساڵ 
ئاش 
ی خۆیاندا هاڕی ،هاڕی ،لهئهنجامدا ك ه
رابردوودا ئێمهیان وهكو گهنم لهئاش 
ی و گهش هاتوینهتهدهرهوه.
هاتینهدهرهوه ،سپ 
ی
من ،دڵنیام ههڤااڵن ،ئامادهبوان بۆم تۆماربكهن ،دڵنییام ،ل ه  25ساڵ 
ئاینده كورد دهگاته ئاستێك نهك ئومێدی ئایندهی زۆرتر بهدیبهێنێت،
ی كوردستان وهردهگرێتهوه،
بهڵكو قهرزهكانی مێژووش لهداگیركهران 
ی زیالنت
ی مێژوییه ،لێت دهپرسێت :كارەسات 
ی ههر دادگای 
ی مێژوو 
دادگای 
بۆكرد ،سلێمانیت بۆ بۆردومانكرد ،ههڵهبجهو رهواندزت بۆ بۆردوومانى
ی مههابادت بۆ روخان؟
ی كرد ،كۆمار 
كیمیای 
ی بهسهر ئێمهی هێنا ،دهبێت
ی ئهوكارهساتانه 
كێی ه میراتگری 
قوربانیهکان قهرهبووی بكهنهوه ئێستا ئهفهریقاییهكان بیر لهوهدهكهنهوه
ی ئهفریقی بكهنهوه ،ك ه ئهمریكاو ڕۆژئاوا ل ه
قهرهبووی ملیۆنهها قوربان 
ئهفهریقا بردویانن وهك كۆیل ه ل ه ئهنجامدا ملیۆنههایان لهدهریا خنكاندون،
ی  300بۆ  400ساڵ
ئێستا ئهفهریقا بیر لهقهرهبویان دهكاتهوه ،بزانن دوا 
ی  300ساڵ لهمهوبهریش دهبێت
ی نهتهوهیی دهگاته ئاستێك قوربانیان 
هۆش 
قهرهبوو بكرێنهوه ،من دڵنیام لهكوردستانیش وامان لێدێت.
ی قسهكانم بهوهدێنم ،ك ه نابێت ئیتر ههڵسوكهوت
ئامادهبووان ،كۆتای 
ی نهتهوهیی خۆمان ،وهكو ههڵسوكهوتی رابردوو بكهین،
لهگهڵ بزوتنهوه 
دهبێت ئازاتربین ،لهپێناوی ئازادی ،زاتی قسهكردن و گوتاری تازهمان
ی شكاندنی رچهشكاندنمان ههبێت ،لهوهنهترسین ك ه
ههبێت ،زات � 
ی
قسهیهكمانكرد دنیا لێمان دهوروژێت ،نهخێر ،سیفهتێك لهسیفهتهكان 
ی دنیای جیهانگیری ئهوهیه گوتاری ئاشكرا ،لهمیدیاكانا قسهكردن،
ئێستا 
ی ههڵوێست ،دهبێت ب ه بهشێك له چارهسهر ،نابێت بهبهشێك ل ه
دهربڕین 
ی فكر ،سیاسهت ،بیروڕاو رهخنهكان
كێشه ،بهپێچهوانهوه پهنگ خواردن 
ی
كێشهكان زیاد دهكات ،بیرو بۆچوون دهرببڕە دهبێت بهشێك لهچارهسهر 
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كێشهكان ،با لهسهرهتاوه سهرئێشهشت بۆدروست بكات ،بهاڵم دهریببره،
ی
ئهو دهربرین ه با لهگهڵ ههموو گۆڕانكارییهكاندا كارلێك بكات ،سهرهنجام 
ی
ی و بابهتی لێدهردهچێت ،ئێستا خهبات 
كارلێكهكه ،ئهنجامی مهنتق 
ی ئێمه دهبێت وابێت ،نابێت خۆپارێزان ه بێت.
نهتهوه 
ی
ی و ئهرك ه نوێیانه ،ههمووی بهقوڵ 
هیوادارین ئهم قۆناغه ،ئهم گۆرانكار 
بخوێنینهوه ،ناڵیم بهتوندڕەوان ه مامهڵهی لهگهڵ بكهین ،ههنگاو بهههنگاو
یجێبهێڵین ،بهرهو ئهو بزوتنهوه بابهتیيهو
ی رابردووی كوردایهت 
قۆناغهكان 
ی بهرهو ئهوه
ی نهتهوهكهمان ،خۆ 
گۆرانكاری ه بابهتیي ه برۆین ك ه بزوتنهوه 
ی ناگات ،سیاسهت مهدارێك،
دهروات ئیتر حزبی سیاسی تێدهگات ،تێ 
ی دهگات یا تێی ناگات ،یاری بهبهالش بهم قسهیهو بهو
نوسهرێك ،تێ 
قسهی ه ئهكهن ،ئهوه هیچ مانایهكی تیا نییه ،من پێویستم بهپاساو بۆهیچ
كهس نییه.
ی
ئهمڕۆ رۆژنامهیهكم خوێندهوه دهڵێت :مهال بهختیار ،وهاڵمی جهناب 
كاك مهسعودی داوهتهوه ،باوهڕبکهن من ک ه ئهو گوتارەم خوێندۆتهوه
كهسم ل ه بیر نهبوه ،جگه له كورد نهبێت ،وهاڵمی كهسم نهداوهتهوه،
ی دادو گهشهپێدان،
ی حزب 
ی ههرێمه ،چۆت ه كۆنگره 
كاك مهسعود سهرۆك 
ی خواستوه بهو جۆره قسهبكات ،من،
ی وا 
سیاسهتی ههرێم و قهناعهتی خۆ 
ی دیبلۆماسیم
مهال بهختیارم ،بهرپرسم لهحزبێك ،فكری حزبێك ،ئیلتیزامات 
بهقهد ئهو نییه ،ئاوا قسهدهكهم ،ئامادهنهبووم بچم لهوێ بهپینهو پهرۆ
قسهبكهم ،نهدهچووم بۆكۆنگرهی سۆسیال ئهنتهرناسیۆنال لهكیپتاون،
ی
ی ههموو بهشهكان 
ی چارهی خۆنوسین 
ئهگهر سوور نهبومایه لهسهر ماف 
ی كوردستانیشمان
ی رۆژئاوا 
كوردستان ،ئێمه وهكو یهكێتی مافی سیاس 
ی كۆتای سۆسیال ئینتهرناسیۆنال ل ه باشوری ئهفهریقا چهسپاندووه،
لهبهالغ 
ی ئهوهی ه
لهبهر ئهوه تهفسیراتی البهال تهفسیراتێك ه راست نییه ،راستییهكه 
ی كۆمهاڵیهتی،
ی گهلهكهمان ،خهبات 
ی گهلهكهمان ،سهرمایهدار 
بزوتنهوه 
ی و دیموكراسی گهلهكهمان ،پێشدهكهوێت،
سیاسی ،نهتهوهیی ،نیشتمان 
ئێمهنابێت دوابكهوین ،نابێت پاشكۆبین كه پاشكۆبین بهجێدهمێنیت،
ی شكست دهبێت.
كهجێش مایت پهیامه مێژوییهكهت توش 
ی
ی  ،1975لهسهر رهگی كۆمهڵ ه 
ی نیشتمانی كوردستان ل ه ساڵ 
یهكێت 
رهنجدهران دامهزراوین ،لهسهر رهگی بیروباوهڕ دامهزراوین ،ئێم ه یهكێتین
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ناتوانین ببین بهپاشكۆی رووداو ،نابین ،خهیاڵه ،ههبێ وابیربكاتهوه ئهگهر
ی
ی بكهوێـت لهدامهزراندن 
ههلومهرج ههڵبكهوێ ئهتوانێت پێش یهكێت 
دهوڵهتی كوردستانیش ئهوه ههرگیز نابێت.
ی تر ،ئهمهوێت
سوپاس بۆ ماندووبونتان ،سوپاس بۆهاتنتان ،من جارێك 
ی ههمووتان بكهم.
لێره ،سوپاس 
ێ موجامهله ،لهسهر ئهو
بهههزاران نامهم بۆ هاتوه ،بهههزاران بهب 
گوتارە ،من ،تێگهشتم كهناخی نهتهوهكهمان ،كهناخێكی یهكجار پاكه،
ی ههموو
ی نهتهوهكهمان چهند دڵسۆزی كوردایهتیه ،سوپاس 
ی نوێ 
نهوه 
ی ئهوه بوون
ئهوانهدهكهم لهقاعهك ه زۆرتر ل�هدهرهوه وهستاون پهرۆش 
ی كهفریا كهوتبم
ێ له ئێم ه بگرن ،باوهڕ بكهن چهندین لهو نامهنه 
گو 
ی جوانیان نوسیوه،
بیخوێنمهوه ،قوڕگم پڕبوه لهگریان ئهوهنده نامه 
ی ئێمهیان كردو
ئهوهنده بهحهماسهوه نوسیویانه ،ئهوەنده تهقدیری قسهكان 
ی
ی میللهتهكهمان ئهوخهڵك ه ئاوا بهجوان 
ی بهویژدانتان نهوهی ئێستا 
ده 
نام ه بنوسن ،ئهم ه هی ئهوهنیه رهچهی بۆبشكێنی ،هی ئهوهنیی ه واز ل ه
ی بهێنیت ،هی ئهوهنییه ،وتاری وهكو ئهنقهرهو ئهستهنبوڵ و
موحافزكار 
تاران و بهغدا و دیمهشقی بۆبدهی؟.
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«مام جەالل،
مام جەاللە،
نابێت بەهاوڕێی هەموو
كەسێك»
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دەقی دیداری هەڤاڵ مەال بەختیار
لە شەوی ( )2013/5/2-1لەگەڵ كەناڵی كوردسات

دەقی گفتوگۆی هەڤاڵ مەال بەختیار ،لێپرسراوی
دەستەی كارگێڕی مەكتەبی سیاسی یەكێتیی نیشتمانیی
كوردستان ،لەكۆبەندی هەواڵەكانی كەناڵی كوردسات،
كە ش��ەوی ()2013/5/2-1و بەمەبەستی گفتوگۆ و
شرۆڤەكردن لەسەر ئ��ەو نامەیەی بەڕێز ئۆجەالن،
لە(زیندانی ئیمرالی)یەوە ،بۆ سەرۆك مام جەالل-ی
ناردبوو ،میوانداری -ی بەڕێزیانی كردبوو.
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كاریگەرییەكانی حیكمەتی مام جەالل
*بەڕێز عەبدوڵاڵ ئۆجەالن ،سەرەڕای خراپی بارودۆخی لەزینداندا و
مانەوەی زیاتر لە ()14ساڵ لەزیندانی تاكە كەسیدا ،بەاڵم بەپەرۆشەوە
هەواڵی تەندروستی مام جەالل دەپرسێت ،بۆچوونی جەنابتان چییە لەسەر
ئەم هەڵوێستە؟
ناردنی ئەم پەیامە ،بۆ جەنابی مام جەالل لەالیەن بەڕێز ئۆجەالن-ەوە،بێگومان بایەخێكی مێژوویی لەم هەلومەرجەدا هەیە.
هەلومەرجەكەش ئەوەیە ،كە دانوستان لەنێوان جەنابی ئۆجەالن و
توركیا ،لەبەرزترین دەسەاڵتی بااڵوە ،دەستیپێكردووە .ناردنی پەیامێكی
ئاوا لەم كاتەدا ،كە دەوڵەتی توركیاش پێیدەزانێت ،بەڵگەی ئەوەیە كە
بەڕێز ئۆجەالن ،باش باش وردەكاری هەوڵەكانی جەنابی مام جەالل لەم
پرۆسەیەدا ،لەنوكەوە تائێستا شارەزایە .هەروەها دەشزانێت ئاییندەی
ئەم پرۆسەیە چەند پێویستی بەكاریگەرییەكانی حیكمەتی مام جەالل،
لەم جۆرە گفتوگۆیانەدا هەیە ،كە یەكێكە لەشارەزاترین كەسەكان،
لەگفتوگۆكان لەسەر كێشەی كورد و لەسەر مافە دیموكراسییەكانی كورد.
لەبەر ئەوە ،باوەڕموایە ،ناردنی ئەم نامەیە ،راستەوخۆ لەجەنابی
ئۆجەالنەوە بۆ بەڕێز مام جەالل ،ئیتر قسەیەك ناهێڵێتەوە كە یەكەم،
گفتوگۆكە گرنگە سەبارەت بە بەڕێز ئۆجەالن و دەوڵەتی توركیا ،دووەمیش؛
پێشینەی ئەم گفتوگۆیە ،هەمووی بەستراوەتەوە بەوهەواڵنەی كە جەنابی
مام جەالل ،بۆ یەكەمینجار لەالیەن سەرۆك كۆماری پێشووتری توركیا،
خوالێخۆشبوو تورگۆت ئ��ۆزال-ەوە راسپێردرابوو ،بۆ ئەو مەبەستەش
لەدیمەشق و لەبوقاع ،چاوی بەجەنابی ئۆجەالن كەوت و لەهەوڵەكانیشی
گەیشتە یەكەم ئاگربەست لەنێوان پەكەكە و دەوڵەتی توركیا.
لەبەرئەوە ئەم پەیامە دەتوانم بڵێم ،وەفایەك بوو لەالیەن بەڕێز
ئۆجەالنەوە لەم هەلومەرجەدا ،بەرامبەر بەهەموو ئەو هەواڵنەی كە جەنابی
مام جەالل داونی ،یان لەبەرچاوگرتن و رێزلێنانێكی مێژوویی بوو ،بۆ ئەو
هەواڵنەی كە جەنابی مام جەالل داونی ،لەنامەكەشدا ئومێدی تەندروستی
باشتر بۆ مام جەالل دەخوازێت ،كە بگەڕێتەوە و درێژە بدات بەو گفتوگۆیەو
چەند جارێك ئەم قسەیەی كردووەو بیستوومە.
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بەنهێنی مام جەالل دەبینێت
*دەبینین ئێستا توركیا گەیشتۆتە ئەو بڕوایەی كە 20ساڵ لەمەوبەر،
سەرۆك مام جەالل ،لەبارەی چۆنێتی چارەسەركردنی پرسی كوردەوە
هەیبووەو هەوڵی بۆ داوە ،ئەمە نیشانەی ئەو دووربینی و قوڵبوونەوەیەی
سەرۆك مام جەالل نییە ،لەسیاسەتدا؟
بەڵی ،جەنابی مام ج��ەالل ،لەهەموو بەشەكانی كوردستان ،ئەمدووربینییەی هەبووە ،یەكەمین كەس كە گفتوگۆی لەنێوان بزووتنەوەی
رزگاریخوازی رۆژهەاڵتی كوردستان و كۆماری ئیسالمی ئێران دروستكرد،
جەنابی مام جەالل بوو .یەكەمین كەس ،كە لەگەڵ سەرۆك كۆماری
پێشووی سوریا ،خوالێخۆشبوو حافز ئەسەد ،لەسەر مافی كورد قسەی
كردبوو ،هەر جەنابی مام جەالل بوو ،هەروەها لەگەڵ سەرۆكی ئێستای
سوریا قسەی كردبوو ،كە چاكسازی بخەنە ناو بارودۆخی ك��وردەوەو
خراپیشە ئەگەر كارێكی وانەكەن ،كە تەنانەت سەرۆكی ئێستای سوریا،
لەئەنجامی ئەو گفتوگۆیانەی كە سەرۆك مام جەالل كردبووی بۆ زمانی
كوردی و شوناس پێبەخشین بەكورد ،پرۆژەیەكی ئامادەكردبوو ،بەاڵم
بەداخەوە رووداوەكان بوونە هۆی ئەوەی كە پێشكەش نەكرێت.
لەكوردستانی عیراقیشدا ،لەبنەڕەتدا ئەندازیاری گفتوگۆكردن لەگەڵ
بەغدا ،لەساڵی ()1963ەوە ،كە سەرۆكی وەفدی دانوستاندن بووە ،هەر
جەنابی مام جەالل بووە.
لەباكوری كوردستانیش ،رۆڵی جەنابی مام جەالل دیارە ،كە دەگەڕێتەوە
بۆ سەردەمی تورگۆت ئۆزال.
لێرەدا دەبێت چ بینەرو چ خوێنەریش دیقەتێكی باشتر بدەن لەوەی
كە ،مام جەالل سكرتێری حزبە ،دەچێت بۆ توركیا ،لەو سەردەمەشدا
لەتوركیا ،قەدەغەیە باسی كورد و كوردستان بكرێت ،قەدەغەیە باسی
یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان و پارتی دیموكراتی كوردستان و جەالل
تاڵەبانی و مەسعود بارزانی بكرێت .مام جەالل ،لەساڵی (،1992 ،1991
)1993ەوە بە بەردەوامی دەچێت بۆ توركیا و سەردانی ئەو واڵتە دەكات،
لەسەردانەكانیدا بەئاشكرا نا ،بەڵكو بەنهێنی لەگەڵ سەرۆك كۆمار كە
خوالێخشبوو تۆرگۆت ئۆزال-ە ،لەبەرئەوەی مام جەالل-ە ،دەیبینێو گوێی
لێدەگرێت لەبەرئەوەی مام جەالل-ە.
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لەو دانیشتانەشدا ،مام جەالل بەتەنها باسی عیراق ناكات ،بەڵكو
دەڵێت كە دەبێت نەك پشتیوانی مەسەلەی كورد لەكوردستانی عیراقدا
بكەن ،بەڵكو دەبێت مەسەلەی كورد لەتوركیاش چارەسەر بكەن .تۆ
بگەڕێرەوە بۆ بیست ساڵ لەمەوبەر ،كە قەدەغەیە هەر بڵێت كورد هەیە
لەتوركیا! بەاڵم مام جەالل دێت باوەڕ بەسەرۆك كۆمار دەهێنێت ،كە كورد
هەیەو دەبێت لەگەڵ نوێنەری كوردیش كە ئۆجەالن و پەكەكەیە ،گفتوگۆ
بكەیت .گرنگی و كاریگەری بابەتەكەش لێرەدایە ،نەك لەوەی كە ئێستا
كێشەكە دەركەوتووەو توركیا رازییەوەو زمانی كوردی ئازادە ،گۆرانی
كوردی ئازادەو تەلەفزیۆن و ئێزگەی كورد و رۆژنامەو گۆڤارو چاپەمەنی
كورد هەیە ،بێگومان ()20ساڵ لەمەوبەر ئەمانە هیچی نەبووە ،كورد،
توركی شاخاوی بووە ،سەرۆك كۆماری توركیا ،لەالیەن سكرتێری حزبێكی
كوردستانییەوە ،باوەڕی پێدەهێنرێت ،كە دەبێت گفتوگۆ دەستپێكبرێت.
ئ��ەوەی ئێستاش درێ��ژك��راوەی راب���ردووە ،ئەمەش ئەو سیاسەتە
دووربینییە كە مام جەالل ،لەپایتەختی كۆماری توركیا ،نەمامەكەی چاند،
وردە وردەش نەمامەكە هەڵچوو ،تاوایلێهات نەمامەكە بەجوانی پێگەیشت.
دەستكاریكردنی دەستورو مافی كورد
*سەرەڕای مەترسییەكانی ئەگەری شكست پێهێنانی پرۆسە ئاشتییەكە،
گەلی توركو كورد لەتوركیا ،بەهیوایەكی زۆرەوە لەم پرۆسەیە دەڕوانن،
بەڕێزتان تاچەند گەشبینن ،بەسەركەوتنی هەوڵەكانی چارەسەكردنی دۆزی
كورد لەتوركیا؟
*ئەگەر دەوڵەتی توركیا و پەكەكە ،بەدابڕاوی لەرووداوەكان سەیر
بكەین ،ئەو رەشبینییەی تۆ لەجێگەی خۆیەتی! هەروەها نیگەرانی و
مەترسی خەڵكی ئێمە لەجێگەی خۆیەتی! .بەاڵم ئەگەر ئەم گفتوگۆیە
ببەستیت بەڕووداوەكانی رۆژه��ەاڵت ،بەئاڵوگۆڕەكان ،بە بەرژەوەندییە
ستراتیجیو پێگەی توركیا لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،ئەگەر توركیا لەم
دنیایەو لەگەڵ ئەوروپا ،لەم دنیایە لەڕۆژهەاڵتدا ،لەوشكانیدا ،لەدەریاو
لەئاسمان ،لەباری ئابورییەوە ،لەباری وزەوە ،لەباری ئەو گۆڕانكارییانەی كە
ئێستا روو لەنەخشەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەكەن ،هەروەها ناكۆكییەكانی
توركیا لەگەڵ دەوڵەتە گرنگەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،هەموو ئەمانە
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لەبەرچاو بگرین ،ئەوەش لەبەرچاو بگرین كە توركیا ،بەم ئاستە ئابورییەی
هەتا ئێستا بەدیهێناوە ،بەشێكی زۆری ئاستەنگە ئابورییەكانی ،لەسەر
دەستی حكومەتی ئاك پارتی و بەڕێز ئەردۆگان چارەسەر كردووە .هەموو
ئەمانە لەبەرچاو بگریت ،بەاڵم ئەمە كۆتایی پرۆسەی گۆڕانكاری كەی
توركیا نییە ،چونكە توركیا زۆر زیرەكە لەوەی گۆڕانكارییەكانی ئاییندە
ئێجگار زۆرترن لەئێستاو ئەگەر توركیاش باش خۆی بۆ گۆڕانكارییەكان
ئامادە نەكات ،كاریگەریی گۆڕانكارییەكان و فشاری گۆڕانكارییەكانی
ئاییندە ،بەشێوەیەك دەبێت لەسەر توركیا ،كە ڕەنگە ئەوەشی بەدیهێناوە
لەدەستی بدات .دیارە بۆ ئەوەی ئەمەش لەدەست نەدات و بۆ ئەوەی
باشتریش بەدەستبهێنێت لەئاییندەدا ،توركیا پێویستی بەوەیە كێشەكانی
ناو توركیا چارەسەر بكات ،كێشەكانی ناو توركیاش؛ دەستكاریكردنی
دەستورو مافی كورد لەپێش هەموو شتێكەوەیە .چونكە ئەگەر وانەكات
نە لەیەكێتیی ئەوروپا قبوڵدەكرێت ،نەلێكەوتەكانی گۆڕانكاریییەكانی
ئاییندەش لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،كە دێتە پێشەوە ،توركیا دەتوانێت
سوودیان لێ ببینێت .تەنانەت بەدووری مەزانە كە ئەمجارە لەقەیرانی
شەپۆلەكانی گۆڕانكارییەكان رزگاری بووە ،ئەگەر نەتوانێت لەقەیران
و تەنگوچەڵەمەكانی ئاییندەش خۆی رزگار بكات ،بەدووری مەزانە كە
بەشێوەیەك لەشێوەكان ،توركیا رووب��ەڕووی قەیرانێكی كۆمەاڵیەتی و
وروژانێكی ناوخۆیی ببێتەوە! ،چونكە تۆ نەتوانی ئێستا كێشەیەكی
قوڵ چارەسەر بكەیت ،ناشتوانیت دەستەبەری ئەوە بكەیت لەئاییندەدا،
دووچاری كێشەی زۆر لەوە قوڵتر نابیتەوە.
بۆیە لەم روانگەیەوە ،كە من سەیری دەكەن ،ئومێدم هەیە ئەم گفتوگۆیە
بگاتە ئەنجام ،چونكە ئەگەر نەگاتە ئەنجام ،بەبڕوای من ،لەپێشوو زیاتر
زیانی بۆ توركیا دەبێت .لەمەوبەر چەندە زیانی پێگەیشتووە ،بەهۆی
چارەسەرنەكردنی كێشەكە ،لەمەودوا ئەگەر چارەسەری نەكات ،فشارەكە
تەنها نابێت بەفشارێكی ناوخۆیی ،بەڵكو فشارێكی هەرێمایەتی و
نێودەوڵەتیش لەسەر توركیا هەیە ،ئێستا ئەڵمانیا ،ئەوروپاو یەكێتیی
ئەوروپا ،لەناو هاوكێشەكەو چاودێری دانوستانەكەن .لەكاتێكدا یەكێتی
ئەوروپا پەكەكەی لەلیستی تیرۆریست دەركرد ،ئەمریكاو ئۆباما پیرۆزباییان
لێكرد ،ئەگەر توركیا ئەمە لەبەرچاو نەگرێت و لەپڕ پرۆسەكە بپسێنیت و

48

ێ ئامانجی تەكتیتكی و سەربازی و ئاسایشت
وابزانێت ،بەتەكتیتك ،هەند 
ێ ئەوەی رێككەوتنی سیاسی بەدیبهێنێت ،ئەگەر
بەدەستهێناوە ،بەب 
گریمان بۆ ماوەیەكی كەم ئامانجە تەكتییەكان بەدەستبهێنیت ،بەاڵم لەدوا
ئەنجامدا ،لەبەردەم ئەو هەموو ئاڵوگۆڕە ،لەبەردەم ئەو هەموو ئومێدەی
بۆ چارەسەری كێشەی كورد هەڵچنراوە ،ئەگەر چارەسەر نەكرێت ،توركیا
بیر لەوە ناكاتەوە ،بەچارەسەرنەكردن ،كێشەكانی ناوخۆیی ،فشارەكانی
دەرەكی و گۆڕانكارییەكانی كە دێتە پێشەوە ،ئەگەر توركیا ئامادە نەبێت،
باشتر لەكەموكوڕییەكانی تێبگات ،دەبێت توركیا بیری لەوە كردبێتەوە،
كە هەموو ئەمانە بەزیان بۆ توركیا دەشكێتەوە ،ئەگەر رێككەوتنی سیاسی
ێ نەكات.
و مافە دبموكراسییەكان جێبەج 
حكومەتی ئاك پارتی ،حكومەتێكی زاڵە
*بەڕێز مەال بەختیار ،كەمتر لەهەفتەیەكی ماوە ،بۆ دەستپێكردنی
قۆناغی كشانەوەی هێزەكانی پەكەكە لەتوركیا ،ئەمە مەترسی هەیە لەوەی
هەندێك الیەن ،كە بەرژەوەندیان لەم ئاشتییەدا نییە ،لەڕێگەی هەندێك
كاری ئاژاوەگێڕییەوە ،ئاستەنگ بۆ ئەم هەنگاوە دروست بكەن؟ رای
بەڕێزتان لەسەر ئەمە چییە؟
دوور نییە ،ب��ەاڵم ئ��ەوەن��دەی ئێمە توركیا دەناسین و سەردانیتوركیامان كردووە ،مەقاماتی بااڵمان بینیوە ،لەجەنابی سەرۆك كۆمارەوە
بۆ جەنابی سەرۆك وەزیران ،بۆ دامودەزگاكان ،بۆ وەزارەتی دەرەوەو
ئەوەندەی چاودێری سیاسەتی توركیا دەكەین ،كە بەوردیش چاودێری
دەكەین ،ئێجگار الشمان گرنگە ،چی تێگەیشتنیشمان بۆ سیاسەتی
توركیا هەبێت ،لەو بڕوایەداین ،كە حكومەتی ئاك پارتی و ئەو متمانە
بەرفراوانەی لەناو خەڵكدا هەیەتی ،ئەو كۆنتڕۆڵەی كەتوانیوێتی سوپا،
بەشێوەیەك لەشێوەكان باشتر لەهەموو سەرۆك وەزیرەكان و لەهەموو
حكومەتەكانی پێش خۆیی ،باشتر كۆنتڕۆڵكراوە ،هەم دامودەزگا
ئەمنییەكانی كۆنتڕۆڵكردووە ،هەندێك ئاڵوگۆڕی لەسەر ئاسایشی
نەتەوەیی بەدیهێناوە .ئەگەرچی جاران ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی،
زۆربەی سوپا و میت بوون ،بەاڵم ئێستا زۆربەی سوپا و میت نییە،
بەپێچەوانەوە ئێستا زۆربەی دەسەاڵتی مەدەنی لەئەنجومەنی ئاسایشی
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نەتەوەیی هەیە ،بەپێی ئەم چاودێریكردنەی ئێمە بۆ سیاسەتی ناوخۆی
توركیا ،حكومەتی ئاك پارتی ،حكومەتێكی زاڵەو جومگە سەرەكییەكانی
دەوڵەتی توركیای بەدەستەوەیە ،بڕیارسازیش لەالیەن ئاك پارتیو لەالیەن
جەنابی ئەردۆگانەوەیە ،لەبەرئەوە باوەڕناكەم ئەوانەی بیانەوێت لەئاوی
لێڵدا ماسی راوبكەن ،تەنها گۆمی تەنك تەنكیان بۆ ماوەتەوە ،چونكە
گۆمە قوڵەكانی ماسی راوكردنیان لەبەردەمدا نەماوە وەك رابردوو! .ئەمە
بەپێچەوانەی راب��ردووەوە ،چونكە جاران چۆنیان بویستایە دەیانتوانی
هەموو پرۆسەیەك تێكبدەن .هەروەك چۆن لەسەردەمی خوالێخۆشبوو
توركوت ئۆزال ،زۆر دەرفەت هاتە پێشەوە تێكیاندا ،بەاڵم ئەمجارە ئاسان
نییە تێكبچێت ،ئەمە یەك .دووەم خاڵ كە لەمە گرنگترە لەالم ،ئەویش
ئەوەیە كە توركیا وەك عیراق نییە ،وەك سوریا نییە! .ئێمە لەساڵی
( )1984لەگەڵ عیراقدا گفتوگۆمان هەبوو ،زۆری نەمابوو بگەینە ئەنجام،
بەاڵم لەكتوپڕێكدا هاتنەوەو وتیان ناتوانین رێككەوتنەكەتان لەگەڵدا ئیمزا
بكەین! بۆ خۆم دانیشتبووم ،كە جەنابی مام جەالل لە(عیزەت دووری)
پرسی «بۆ پەشیمان بوونەوە؟!» ،وتی»هەندێك گفتوگۆمان ماوە!»،
بەاڵم مام پێیوتنەوە «نەخێر ،توركیا نەیهێشتووە! توركیا ناهێڵێت ئێوە
رێككەوتن بكەن ،چونكە ئێوە لەتوركیا دەترسن» .لەبەر ئەمە توركیا
عیراق نییە ،توركیا لەهیچ كام لەو واڵتانەی دەوربەر لەژێر فشاردا نییە،
بەپێچەوانەوە توركیا دەتوانێت سەرپشك بێت و رێككەوتنامەی سیاسیش
ئەنجام بدات.
دووجار شكاتمان لەجەهەپە كردووە
*دەكرێت لەداهاتوودا ،كورد و پارتی دادو گەشەپێدان ،بتوانن لەڕووی
سیاسییەوە ،سودی زیاتر لەم نزیكبوونەوەیەی ئێستایان وەربگرن؟
بەتایبەتی لەبەرامبەر جەهەپەو مەهەپەدا؟
ێ دەتوانن .چونكە پارتی دادو گەشەپێدان ،لەگەڵ جەهەپە
بەڵێ ..بەڵ نێوانی زۆر خراپە ،لەبەرئەوە جەهەپە بەو سیاسەتە نادیموكراتییەی
هەیەتی بەرامبەر بەكێشەی كورد ،تەنانەت وەك یەكێتیی نیشتمانیی
لەسەر ئەوە لەسۆسیالیست ئینتەرناسیونال بەڕەسمی شكاتمان لێكردوون.
لەكۆنگرەی (كیپ تاون) لەئەفریقا و لەدوا كۆبوونەوەی رێكخراوەكەش
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(سۆسیالیست ئینتەرناسیونال) كە لەبرۆكسل بەڕێوەچوو ،دیسانەوە
شكاتمان لێكردنەوە ،كە ئەم حزبە تەنانەت ئامادەنییە دان بەزمانی كوردا
بنێت ،ئیتر چۆن دەبێت ئەندامی سۆسیالیست ئینتەرناسیونال بێت!
هەروا لەدوا كۆبوونەوەی بەڕێز (لویس ئەیاال)ش كە هات بۆ كوردستان و
سلێمانی ،جارێكی تر ئاماژەمان بەوە كردەوە كە نابێت لەجەهەپە قبوڵ
بكرێت ،كە دەبنە كۆسپ لەبەردەم بەدیهێنانی مافە دیموكراسییەكانی
كورد ،چونكە چۆن دەبێت حزبێك ئەندامی هەمیشەیی سۆسیالیست
ئینتەرناسیونال بێت و سەرۆكەكەشی جێگری سەرۆكی رێكخراوەكە بێت،
كەچی رێگر دەبێت لەبەردەم بەدیهێنانی مافە دیموكراتییەكان .!..بەاڵم
لەم رووەوە ئاك پارتی دڵنیابووە كە بەقسەی جەهەپە نەكات و نەچێتە
فشارییەوە ،ئەمەش لەبەرئەوەی زۆر ناكۆكن ،دەنگەكانی جەهەپەش لەناو
رای گشتی توركیا ئەوەندە نییە ،كە ئاك پارتی لێی بترسێت .هەروەها
نوێنەرەكانیشیان لەناو پەرلەمانی ئەو واڵتەدا ،هەر ئەوەندە نییە كەلێی
بترسین .لەبەرئەمانە مەزندەم وایە ،كە ئاك پارتی ئەوەندی هیوا لەسەر
ئەوە هەڵدەچنێت ،كە كورد و ئاك پارتی ،لێپرسراوێتی مێژوویی بونیادنانی
تەواوی توركیاو بەدیهێنانی مافە دیموكراتییەكان و چارەسەری كێشەكان
پێكەوە لەئەستۆ بگرن ،ئاك پارتی هیوا لەسەر جەهەپە هەڵناچنێت و
هیچ ئومێدێكی بەجەهەپە نییە ،بۆ لەئەستۆگرتنی لێپرسراوێتی هاوبەش.
باش تێگەیشتوون كە مام جەالل كێیە؟
*ل��ەدوا پرسیاردا ،دەمەوێت سود لەم دەرفەتە وەربگرم و باسی
دووركەوتنەوەی كاتی سەرۆك مام جەالل و دۆخی عیراق بكەین ،وێڕای
ئ��ەوەی كە س��ەرۆك مام جەالل دووركەوتۆتەوە لەگۆڕەپانی سیاسی،
بەاڵم تێبینی دەكرێت بەپرۆژە چارەسەرییەكانی ،بیركردنەوەكانی ،رۆڵی
لەعیراق و ناوچەكەشدا هەر بەردەوامە؟ بۆنموونە لەكێشەیەكی گەورەی
وەك ناكۆكی لەسەر سنوری ئیداری پارێزگاكانی عیراق پەنا دەبرێتەبەر
پرۆژەكەی سەرۆك مام جەالل ،لەتوركیا و باكوری كوردستانیش ،وەك
باسمان كرد تائێستاش هەر سوود لەبیركردنەوەو سیاسەتەكانی سەرۆك
مام جەالل وەردەگیرێت ،رای بەڕێزتان لەو بارەیەوە؟
-لەقسەیەكی هەڤاڵ و دۆستێكی خۆمەوە دەستپێدەكەم ،ناوی ناهێنم،
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بەاڵم یەكێك بوو لەو كەسانەی رەخنەی زۆری لەمام جەالل هەبوو،
لەساڵنی رابردوودا ،لەكوردستان و لەعیراقیشدا ،لەناو یەكێتیی ،ئەگەرچی
ئەو هەڤاڵە ئێستا لەناو یەكێتیدا نییە ،مانگێك لەمەوبەر بەتەلەفۆن قسەی
لەگەڵ كردم ،وتی»كاك مەال بەختیار ،نازانم چی بكەم بۆ ئەوەی ئەو هەڵە
راست بكەمەوە كە بەرامبەر بە مام جەالل هەمبوو ،بەڕاستی دەركەوت
ێ مام جەالل نە لەعیراقدا دەتوانین هیچ بكەین ،نە لەكوردستاندا
كە بەب 
دەتوانین هیچ بكەین ،نەهیچ كێشەیەك چارەسەر دەكرێت .بۆیە ئێستا
نازانم چی بكەم ،بۆ ئەوەی ئەو هەاڵنەی خۆم راست بكەمەوە؟!».
ئەمە یەكێك بوو لەو كەسانەی كە زۆر دڵسۆزە ،سەرسەختیشە
لەرەخنەگرتن لە مام ج��ەالل و لەسیاستەكانیشی ،ئەمە بڕوایەتی!
بۆیە باوەڕموایە ،بەشی زۆری ئەوانەی هەڵوێستی سلبیان بەرامبەر
بەسیاسەتەكانی مام جەالل هەبووە ،ئێستا لەناخی خۆیاندا ،باش باش
تێگەیشتوون كە مام جەالل كێیە؟!
بۆیە من لەوەاڵمی پرسیارەكەتدا تەنها ئەوەندە دەڵێم كە «مام جەالل،
مام جەاللە ،نابێت بەهاوڕێی هەموو كەسێك».
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«رۆژگار سەلماندی،
پەكەكە هێزێكی
ئازادیخوازی
هەڵقواڵوی پێویستییە
مێژووییەكانی نەتەوەی
كوردە
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دەقی وتاری هەڤاڵ مەال بەختیار ،لێپرسراوی دەستەی
كارگێڕی مەكتەبی سیاسی یەكێتیی نیشتمانی ،لەكۆنگرەی
نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە) ،ڕۆژی  2013/5/20لەبرۆكسلی
پایتەختی بەلجیكا .
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ئامادەبووانی بەڕێز..
بەڕێوەبەرانی چواردەمین كۆنگرەی نەتەوەیی...
میوانە ئازیزەكان...
نوێنەری حزبەكان...
خۆشحاڵین بەنوێنەرایەتی جەنابی م��ام ج��ەالل ،سەركردایەتی
یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان ،لەخزمەتتانداین ،لەم كۆنگرەیەدا ،كە
لەهەلومەرجێكی هەستیارو چارەنوسساز بەڕێوەدەچێت.
ئومێدەوارین ،كۆنگرەكە بەدیقەت لەسەر رووداوەك��ان ،دیاردەكان،
دەرك��ەوت��ەك��ان ،هەلومەرجەكە ،ف��ش��ارەك��ان ،پیالنەكان بوەستێت،
سەرەنجام بەلێكدانەوەیەكی بابەتی ،ئەوەی پێویستە كۆسپەكانی بەردەم
لێكتێگەیشتنی كوردایەتی الببرێت و ئاسۆیەكی روونتر ،بەرەو رزگاریی
و بەدیهێنانی ستراتیجی دیموكراسی ،لەهەموو بەشەكانی كوردستان،
بەدیبهێنێت.
ئامادەبووان...
ئێمە لەئەنقەرە ،هەمووتان بیستتان ،وتمان (دەبینی ئەی رەقیب ،چۆن
ێ گرنگ بوو وابڵێین( ،دەبینی ئەی رەقیب،
ماوە قەومی كورد زمان) ،لەو 
چۆن ماوە قەومی كورد زمان ،خۆ زانیت نایشكێنێت دانەری تۆپی زەمان).
ئێستاش دەڵێین (دوا تیری كەوانی خۆت بهاوێژە هەلە دوژمن ،دوا
سەركەوتنی تۆیەو دوانوچی گەلە دوژمن ،شەوی ترسانت سامی نەماوە،
تاریك و روونە ،بەئاسۆی ئەرخەوانیدا هەتاو لەودیو كەلە دوژمن) ،ئەمە
مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەد ،ساڵی ( )1945بۆ فاشست و نازییەكانی دنیا
وتوێتی ،پێشبینییەكەشی هاتەدی ،دوا تیری خۆیان لەساڵی ()1945دا
هاویشت ،رووخان و هەتاهەتایە رسوابوون.
ئێستاش هەلومەرج لەرۆژهەاڵت ،لەناوچەكە ،لەبەشەكانی كوردستان،
لەناو چوار واڵتی داگیرو دابەشكراوی كوردستاندا ،هەلومەرج وایە ،كە
باوەڕموایە ،دوا تیری خۆیان دەهاون .تیری زۆرییان هاویشت سوودی
نەبوو ،لەهەمانەی ئەواندا تیر نەما ،تیری فاشستی ،تیری داگیركەری،
تیری زەوتكردنی مافە دیموكراسییەكان ،تیری ئەنفال ،تیری كیمیاباران،
تیری تەعریب ،تیری تەهجیر ،تیری تەفریس ،تیری تەتریك ،هیچ شتێك
نەما نەیهاون! بەاڵم نەتەوەكەی ئێمە ،هەروەكو گەنمی ئەسمەر وابوو،
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تاهاڕییان ،هاڕیان ،بەاڵم كەهاتە دەرەوە ،سپی ترو گەشتر و جوانتر هاتە
دەرەوە.
ئێستاش دەبینین ،ئەوە باشوری كوردستان ،بەمافی چارەنووس و فیدراڵ
بۆ ئەم هەلومەرجە شاد بووە ،ئەوەش باكوری كوردستان ،گفتوگۆیەكی
مێژوویی لەنێوان كۆماری توركیاو پەكەكە و جەنابی ئۆجەالن هەیە ،ئەمە
سەركەوتنێكی سیاسی ئێجگار گەورەیە .لەرۆژئاوای كوردستان-یش،
شۆڤێنییەكانی سوریا هەرچییەكەیان كرد ،بەپشتێنەی سەوز ،بەفاشییەت،
بەسەركوتكردن ،بەكوشتن ،بەبڕین ،بەدەركردن ،بەتەعریب ،هەموو شتێكیان
كرد ،دەنگی ئازادیخوازی ئەو بەشەی كوردستان كپ بكەنەوە ،بەاڵم
لەیەكەمین هەلدا كە هەڵكەوت ،هەموو نەخشەكانی داگیركەران ،پوچەڵ
بۆوەو سەرەنجام ئێستا دەبینین كە رۆژئاوای كوردستان ،بوژاندنەوەیەكی
كوردایەتی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە .نەدەوڵەت دەتوانێت كاریگەرییەكی
ئەوتۆی هەبێت ،نەهێزە سەلەفییە كۆنەپەرستەكان دەتوانن ،وەك چۆن
تەراتین دەكەن لەناوچەكانی ترو دەیانەوێت خەباتی دیموكراسی بەتاڵ
بكەنەوە ،بەوشێوەیە دەتوانن لەناوچە عەرەبنشینەكاندا ،تاوان بەناوی
راپەڕینەوە ئەنجام بدەن ،كە خەریكە رووەگەی راپەڕینەكە دەگۆڕن و
دەبنە مایەی ئەوەی گەورەترین سەركەوتن بەسەر بەشار ئەسەد لەبار
ببرێت! بەاڵم خۆشبەختانە لەڕۆژئاوای كوردستاندا ،هێزەكانی كوردایەتی
ئەوێ ،هێزەكانی پێشمەرگەی ئەوێ ،توانیویانە بەشی زۆری كوردستان
كۆنتڕۆڵ بكەنو لەسەری كانی كە ویستیان بێنە پێشەوە ،سەركوتیان
ێ پێشمەرگەكانی سەری كانی.
بكەن ،دەستیان خۆشب 
ئەگەر سەری كانی بگیرایە ،ناوچەكانی تریش دەكەوتنە مەترسییەوە،
بەدبەختی كوردیش ل��ەوەدای��ە ،ئەمجارەش ل��ەرۆژئ��اوای كوردستانو
لەرۆژهەاڵتدا ،لەكاتێكدا راپەڕینی گەالنی رۆژهەاڵت بەرپادەبێت ،كە ئەوە
هەڵەیە پێیدەڵێن راپەڕینی بەهاری عەرەبی ،هێزە دژە دیموكراتەكان،
بەشێوەیەكی كاتی بەهێزترن لەهێزە دیموكراتە راستەقینەكان ،ئەمە
مەترسییەكی گەورەیە ،كە دەبێت لێپرسراوێتی هەڵبگرین و بەرنامەمان
هەبێت بۆی ،بە بەدیلێكی ستراتیجی هێزەكانی كوردایەتی لەهەر چوار
پارچەكەی كوردستان ،لەگەڵ هەموو هێزە دیموكراتیخوازەكانی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ،باش باش بیری لێبكەینەوە ،ئەوەندی دەتوانین ،نەهێڵین ئەم
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هێزە دژە دیموكراتیانە ،ئەم هەلومەرجە لەبارە مێژووییە ،كە لەسەد ساڵی
رابردوودا هەڵنەكەوتووە ،نەهێڵین جارێكی تر ئەمانە خەباتی ئازادی،
خەباتی دیموكراسی ،خەباتی مەدەنی ،خەباتی یەكسانی ژن و پیاو،
لەباربەرن و بەمینتالیتیەتی ،بەعەقڵییەتی ،بەستراتیجیەتی سەلەفیەتی
خۆیان ،جارێكی تر بەعەقڵییەتی تەسك ،بەعەقڵییەتی سەركوت كردن،
ئەم هەلە لەباربەرن ،كە هەلێكی مێژووییەو نابێت لەبارببرێت .ئەگەر
ئەمانە دەتوانن لەناوچەكانی خۆیاندا ،لەناوچەكانی عەرەبنشیندا بەحوكمی
ئەو كەلەپورە گەورەیەی كە ئیسالم و سەلەفییەكان هەیانە ،ئەگەر دەتوانن
متمانەی رای گشتی بەالی خۆیاندا رابكێشن ،بۆ ئەم بیرە سەلەفییە
مەترسیدارە ،ئەوا لەناو پارچەكانی كوردستاندا ،نابێت بەهچ شێوەیەك ئەو
رێگەیە بتوانێت ،رێگە بەڕێگە مێژووییەكانی كوردایەتی ،رێگە مێژووییەكانی
دیموكراتی لێژبكات ،بەپێچەوانەوە دەبێت هێزەكانی كوردایەتی ،یەكگرتوو،
بەهێزێكی ئەوتۆ بێینە مەیدان ،كە هەلەكە لەرۆژهەاڵتدا نابێت لەدەست
بدەین ،بەڵكو بەپێچەوانەوە دەبێت پەرە بەهەلی دیموكراسی بدەین.
ئامادەبووان...
ئێمە؛ تەنیا گیرۆدەی ئەوەنین لەواڵتانی دەوروبەرمان ،چوار داگیر
هەیەو هەبووەو هێشتا م��اون ،ئێمە گیرۆدەی كەلەپورێكی سیاسی
كۆمەاڵیەتی فەرهەنگی خراپیشین ،ئێمە گیرۆدەی پێكهاتەی ناسیونالیستی
دواكەوتوشین لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،ناسیونالیزمی عەرەبی ،ناسیونالیزمی
توركی ،ناسیونالیزمی فارسی لەم واڵتانەی كە ئێمە حوكم دەكەن ،ئەمانە
ناسیونالیزمی مۆدێرن نین ،ناسیونالیزمی كراوەنین ،ناسیونالیزمی دیموكرات
نین ،ناسیونالیزمی زادەی لەدایكبووی شۆڕشی پیشەسازیی و رۆشنگەرییو
رێنیسانس و چاكسازی دینی نین ،ئەمانە ناسیونالیزمی دواكەوتوون ،كە
لەسەر بنەمایەكی الوازی پیشەسازی ،تێكەڵ بەدین و مەزهەب ،كۆنتڕۆڵی
دەسەاڵتیان كردووەو دەیانەوێت بەزۆری زۆرداری عەقڵییەتی دواكەوتوویی
خۆیان (ناسیونالیزمی توركی ،عەرەبی ،فارسی) ،كە بەدرێژایی مێژوو
ێ ئەوەی
سەپاندووە ،بەبێ ئەوەی النیكەمی ئازادییەكان دابین بكەن ،بەب 
النیكەمی پێویستییەكانی رزگاریی و مافی چارەنووسی گەالنی وەكو ئێمە
لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،دابین بكەن.
ئەم ناسیونالیزمە دواكەوتووە ،لەسەد ساڵی راب��ردوودا ،جارێكیان
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بەكرێگیراویان بۆ ئیمپرالیزم و جارێكیشان پەنابردنیان بۆ دین ،سوننی
و ئینجا شیعە ،بەئارەزووی خۆیان تەراتێنیان بەڕۆژهەاڵت و تەراتێنیان
بەواڵتانی ئێمە كردووە.
دواكەوتن لەبیری ناسیونالیستیدا ،كاتێك كە دێتە سەر دەسەاڵت
مەترسییەكی ئێجگار گەورەیە ،هەمیشە دواكەوتن ،تێكەڵ بەمەزهەب،
تێكەڵ بەدین ،تێكەڵ بەدەسەاڵت و وابەستەبوون بەسیستمەكانی سەردەم،
هەمیشە ئەمانە ،عەقڵی دڕندایەتی و شۆڤێنی و جارجاریش عەقڵییەتی
فاشستیان لەمێژوودا بەرهەمهێناوە.
هەربۆیە دەبینین رۆژهەاڵتی ناوەڕاست پشوو نادات ،گەشە ناكات،
دەوڵەمەندترین سەرچاوەكانی ژێر زەوی لەرۆژهەاڵتدایە ،لەگەڵ ئەوەشدا
رۆژهەاڵت بەراورد بكە بەواڵتانی تر لەخزمەتگوزاری ،لەئازادی ،لەمافی
ژن ،ل��ەپ��ەروەردە ،لەتەندروستی ،لەئاوی خواردنەوە ،لەپیشەسازی،
لەپێشكەوتنی كۆمەاڵیەتی ،لەهونەر ،لەتەكنیك ،ل��ەوەرزش ،لەهەموو
شتێكی ژیان ،رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،كە خاوەن دەوڵەمەندترین سامانی
ژیانن ،لەگەڵ ئەوەشدا لەواڵتە هەرە دواكەوتووەكانی ژیانن )25( .واڵت
لەدنیادا ئاوی خواردنەوەی باشی نییە ،لەو ژمارەیەش شانزە واڵتیان
لەواڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستن.
ئێستا هەموو واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەسەدا حەوت كۆمپیوتەر
بەكاردەهێنن ،لەكاتێكدا لەئەفریقا لەسەدا دوانزە تێپەڕیوە .هەژاری،
بێكاری ،بێ سنور تەنگی بەخەڵك هەڵچنیوە ،ئازادی نیشتەجێبوون،
ئازادی نامە گۆڕینەوە ،ئازادی تەلەفۆن كردن لەم واڵتانەدا نییە ،كە
ئەمەش سادەترین جۆری ئازادییەكانی ژیانی خەڵكە.
ئێمەی نەتەوەی كورد لەهەرچوار پارچەكەی كوردستان ،گیرۆدەی ئەو
كەلتورە دواكەوتوەین ،گیرۆدەی ئەو دەسەاڵتە دواكەوتووەین ،گیرۆدەی
ئەم جۆرە پێكهاتە ناسیونالیستە دواك��ەوت��ووەو گیرۆدەی ئەو جۆرە
دەسەاڵت و یاسا دواكەوتووەین ،كە ئەم ناسیونالیستانە بەدیانهێناوە
لەسەد ساڵی رابردوودا.
خۆشبەختانە ،ئەم راپەڕینانە لەكاتێكدا مەترسییەكانیمان باسكرد ،كە
هێزە دژە دیموكراتییەكان ،لەمیسر ،لەتونس ،لەسوریا خەریكە زاڵدەبن،
بەاڵم دوای دوو ساڵ لەحوكمڕانی دەركەوت ،كە ئەمانە ناتوانن حوكمڕانی
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دیموكراسی ئەم واڵتانە بكەن ،بەدووساڵ ،بۆ بەدووساڵ؟! لەبەرئەوەی
سەردەمەكە یارمەتیان نادات ،جارێكی تر سی ساڵ و چل ساڵ ،بەم
عەقڵییەتە دواكەوتووە ،بەم پرۆژە دواكەوتووە ،سەركەوتن بەدەستبهێنن
و درێژە بەحوكمڕانی خۆیان بدەن .بۆیە ئێستا لەدوا راپرسیدا لەمیسر،
لەسەدا بیست ئامادەن دەنگ بە محەمەد مورسی بدەن ،ئێستا هەڵبژاردنی
ئازاد لەتونس ،لەیەمەن ،لەمەغریب بكرێت دەدۆڕێن ،هەڵبژاردن لەلیبیا كرا
دۆڕان ،هەروەها ئەگەر هەڵبژاردنی ئازاد لەهەر الیەك بكەن ئەم هێزانە،
ێ ئەمانە راستە لەالیەكەوە زیانیان
كە هێزی نادیموكراتن دەدۆڕێن .كەواب 
هەیە ،لەالیەكی ترەوە خۆشبەختانە ،ئێمە كەوتوینەتە سەردەمێكەوە،
كەوتوینەتە رۆژگارێكەوە ،كە رۆژگ��اری گلوبال -جیهانگیرییە ،لەم
رۆژگارەدا ،بەبێگومان شۆڕشی زانیارییو خێرایی بەدیهێنانی پێویستییەكان
وادەكات هۆشیاری تاك ،هۆشیاری چین ،هۆشیاری كۆمەڵ ،هۆشیاری
نەتەوەو نیشتمان بەخێرایی دەچێتە پێشەوەو بەزوترین كات تێگەیشتن
لەدەسەاڵتی نادیموكراتی ،دەچێتە ناو رای گشتیو رای گشتیش دەتوانێت
زوو هەڵوێست لەهێزی نادیموكرات وەربگرێت.
بۆیە دەبینین هەڵوێست وەرگرتن لەهێزە نادیموكراتەكان ،خێرایی
بەخۆیەوە دیوەو ئەمەش دەبێتە مایەی ئەوەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
زووتر ،زۆر زووتر لەئەوروپا كە سەدو پەنجا ساڵی خایاند تا دیموكراسیان
بەدیهێنا ،رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەسەردەمی جیهانگیریدا ،دەتوانێت
دیموكراتی زووتر بەدیبهێنێت.
ئەم سەردەمە ،كە سەردەمی خێرایی تێگەیشتنە لەهێزە نادیموكراتەكان،
زوو هەڵوێست وەرگرتنە لەهێزە دژە دیموكراتییەكان ،ئەم سەردەمە زۆر
لەسودی خەباتی نەتەوەیی رزگاریی دیموكراتی گەالنی وەك ئێمەیە،
كە سەرەنجام وەك نەتەوەی كورد لەچەند ساڵنی ئاییندەدا ،دەتوانین
سودێكی زۆر لەهەلومەرجی جیهانی وەربگرین ،بۆ ئەوەی بتوانین ئامانجە
ستراتیجییەكانمان بەدیبهێنین.
ئێستاش ئەوەی كەوتوینەتە سەر ڕێ ،لەباكور ،لەرۆژئاوا ،لەباشوریش
ئەو دەسەاڵتە فیدراڵییەمان هەیە ،بەبێگومان ئەمەش سەركەوتنێكی
ئێجگار گەورەیەو بەرەو پێشەوە دەڕوات .بۆ بەرەو پێشەوە دەڕوات؟!
یەكەم؛ بزووتنەوەی نەتەوەیی ئێمە ،هەرگیز ناگەڕێتەوە بۆ چوارگۆشەی
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یەكەم .دووەمیش؛ حكومەتەكان هەرگیز ناتوانن ،وەك سەد ساڵی
رابردوو جارێكی تر رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،بەپیالنەكانی نێوان خۆیان،
بەبەرژەوەندییە تەسكەكانی نێوان خۆیان ،نەك ناتوانن ئیدارەی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست و ناوچەكە بكەن ،بەڵكو ئیدارەی واڵتانی ناوخۆشیان پێناكرێت،
بۆیە ئێستا دەوڵەتێكی وەك توركیا ،كارێكی ئێجگار باشی كردووە ،پێش
ئەوەی قەیرانەكانی قوڵببنەوەو بتەقنەوە ،لەكورد-ەوە دەستپێدەكات،
دەیانەوێت دەستور بگۆڕنو چارەسەری كێشەكانی ناوخۆی دەكات ،كە
وەك یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان ،پڕ بەدڵ ئومێدەوارین ئەو گفتوگۆیە
لەتوركیا بگاتە رێكەوتنی سیاسی ،بگاتە گۆڕینی دەستورو بگاتە ئەوەی
كە پەرلەمانی توركیا دوا بڕیار بدات .بێگومان ئەمەش لەبەرژەوەندی
گەالنی توركیا دەبێت ،لەبەرژەوەندی كورد و تورك و عەلەوی و ئەرمەنی
و چەركەس و گەالنی ترەوە دەبێت ،بەپێچەوانەشەوە ،تراجیدیاكانی سەد
ساڵی رابردوو روودەداتەوە!.
ئۆپۆزسیۆنی س��وری��اش ،بوغرا نەبن ب��ەوەی كە ئۆپۆزسیۆنن و
پشتیوانییەكی جیهانیان هەیە ،تەنها رێگە چارەیەك لەبەردەمیاندا،
ئەوەیە كە مافی دیموكراسی گەالنی سوریا دابین بكەنو مافی چارەنوسی
كوردیش لەرۆژئاوای كوردستان دابین بكەن .بێگومان ئێرانو رۆژهەاڵتی
كوردستانیش ،ناكرێت هەتاهەتایە بەوشێویە بمێنێتەوە ،ئەو واڵتەو
رۆژهەاڵتی كوردستانیش دەبێت بەمافی چارەنووسی خۆی بگات ،ناكرێت
ێ بەشی نەتەوەی كورد بگات بەمافی چارەنووسی خۆی ،بەاڵم بەشێكی
س
نەتەوەكە بمێنێتەوە بەبێئەوەی مافە دیموكراسییەكانی دابین بكرێت.
ئێمە كاتێك ئ��اوڕ لەو مێژووە دەدەی��ن��ەوە ،بەشبەحاڵی یەكێتیی
نیشتمانیی كوردستان ،شانازی پێوەدەكەین ،كە بەشێكین لەو خەباتە
رزگاریی و دیموكراسییە ،خۆشمان بەوە دەزانین كە هەمیشە پشتیوانی
خەباتی رزگارییو دیموكراسی بەشەكانی كوردستان بووین ،خۆشحاڵیشین
كە دەستمان لەخوێنی هیچ تێكۆشەرێكی بەشەكانی كوردستان تێكەاڵو
نییەو هێزی پشتیوان لەرۆژهەاڵتی كوردستان ،شوناسی كوردایەتی یەكێتیی
نیشتمانیی كوردستانە .ئەمەش تاكتیك نەبووە سەبارەت بەیەكێتیی،
بەڵكو ئەم ستراتیجە ،پرنسیپە و نایگۆڕین ،هەتا نەتەوەكەمان ،بەمافی
چارەنووسی خۆی دەگات.
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ئێوەش ،ئەی هەڤاڵن ،ئەی دۆستان ،ئەی ئەندامانی كۆنگرە..
لەهەلومەرجی ئێستا ،كە لەسەرەتاوە ئاماژەم پێكرد ،هەلومەرجێكی
سەراپا جیاوازە ،لەچواردە ساڵ لەمەوبەر .چواردەساڵ لەمەوبەر باشووری
كوردستان شەڕی ناوخۆ بوو ،چواردەساڵ لەمەوبەر لەرۆژئاوای كوردستان،
كەس پێشبینی نەدەكرد ،كە راپەڕینێكی گەورەی ئاوا ،بتوانێت هاوكێشە
سیاسییەكان بگۆڕێت .چواردەساڵ لەمەوبەر خۆتان دەزانن ،كە جەنابی
ئۆجەالن ،پەكەكە پیالنێكی گەورەیان لەسەر بوو ،خەباتی مەدەنی و
دیموكراتی لەباكوری كوردستان پیالنێكی گەورەیان لەسەر بوو ،دواتر هەر
بەو پیالنە ،بەڕێز ئۆجەالن-یان خستە زیندانەوەو جەنەڕاڵە شۆڤێنییەكانی
توركیا ،باوەڕیان وابوو ،دەتوانن پەكەكە بەئارەزووی خۆیان بهاڕن ،بەاڵم
سەرەنجام رۆژگار سەلماندی ،كە پەكەكە هێزێكی ئازادیخوازی هەڵقواڵوی
پێویستییە مێژووییەكانی نەتەوەی كوردە ،هی گەلی باكوری كوردستانەو
سەرەنجام پەكەكە خۆی ڕاگرت ،بەڕێز ئۆجەالن بەسەربەرزی لەزیندان
مایەوە ،بزووتنەوەی مەدەنی لەئەستەنبوڵ و لەئەنقەرە ،لەهەموو شارەكانی
باكوری كوردستان ،هەتادێت پەرەدەسەنێتو ئێستا كورد لەالیەكەوە
لەسەرشەقامەكان بەخەباتی مەدەنی ،خەبات دەكات .لەالیەكی ترەوە
لەپەرلەمان زیاتر لەپەنجا نوێنەر ،نوێنەرایەتی دەكات ،لەوالشەوە پەكەكە،
بەڕێز ئۆجەالن دەتوانێت هاوكێشەكان بەشێوەیەك بگۆڕێت ،لەزینداندا
گفتوگۆی لەگەڵ بكرێت ،بۆئەوەی مافە سیاسیو دیموكراتییەكانی كورد
بەدیبهێنێت.
ئەم ئاڵوگۆڕە لەهاوكێشەكان ،لەدۆخی سیاسی ،لەهەلومەرجی سیاسی،
دەیسەلمێنێت كە هەلومەرجێكی لەبارە بۆ ئێوەو بۆ هەموو الیەكمان،
هیوادارین ئەم كۆنگرەیە سەركەوتووبێت ،بەهەڵسەنگاندنی بەخەباتی
چ��واردە ساڵی لەمەوبەرتانو بەداڕشتنی بەرنامەیەكی تازە .بێگومان
ئێستاش هەموومان كە لەسەروبەندی ئەوەین كۆنگرەیەكی نەتەوەیی
ببەستین ،دووساڵ زیاترە قسە لەسەر كۆنگرەی نەتەوەییو كۆنگرەی
هاوكاریی دیموكراسی لەنێوان بەشەكانی كوردستان دەكەین ،دڵنیام ئەم
گفتوگۆیە لەباكوری كوردستان ،دوو هەنگاوی تر باش بچێتە پێشەوەو
رۆژئاوای كوردستانیش بتوانێت توانای خۆی بچەسپێنێتو وا لەئۆپۆزسیۆن
بكات ،مل كەچ بكات لەئاستی خواستە دیموكراتییەكانی گەلەكەمان
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لەرۆژئاوای كوردستان ،بەدڵنییاییەوە كۆنگرەی نەتەوەیی دەتوانێت
لەپایتەختی كوردستان لەهەولێر ،سەركەوتنی گەورە بەدەستبهێنێتو
ببێت بەچەترێكی فراوانتر ،بۆ هەموو هێزەكانی كوردایەتی ،لەپێناو مافی
چارەی خۆنوسینی گەلەكەمان.
ساڵوتان لێبێت...
ساڵو لەهەموو شەهیدانی كوردستان ،لەهەموو بەشەكانی كوردستان،
ساڵو لەهەموو ئەو تێكۆشەرانەی لەهەر سەنگەرێك بن ،لەسەنگەری رۆژئاوا
بن ،لەسەنگەری باكور بن ،لەسەنگەری رۆژهەاڵت بن ،لەسەنگەری كەركوك
و خانەقین و شەنگال و هەموو ناوچە دابڕێنراوەكانی كوردستان بن،
لەپێناو كوردستانی ئازاد ،لەپێناو كوردستانی رزگار ،لەپێناو كوردستانێك
كە دیموكراسی راستەقینە بەدیبهێنێت ،ئۆپۆزسیۆنیش بتوانێت بەوپەڕی
سەربەستی ،ئەركەكانی خۆی رابپەڕێنێت.
س��وپ��اس ب��ۆ ئ��ێ��وەش هەڤاڵنی سەرپەرشتیاری كۆنگرەكە ،كە
لێتانگێڕاینەوە ئامادەبین ،باوەڕموایە كە ئامادەبوونیشمان پشتیوانییەكی
روون و رۆشنە بۆ كۆنگرەكەتان ،بۆ خەباتتان لەپێناو ئازادی و دیموكراسی.
زۆر سوپاس
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هەڤاڵ مەال بەختیار بۆ
جەنابی سەرۆك كۆماری توركیا:

خۆشحاڵم ،كە
لەدروستبوونی
ئیمپراتۆریەتی
عوسمانییەوە ،هەتا
ئەم كاتەی ئێستا ،كە
لەكۆشكی كۆماری
دانیشتووین ،یەكەمجارە،
كۆی قسەكانمان لەسەر
كورد و كوردستانە
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دیداری نێردراوی ستێرك  TVوكەناڵەكانی راگەیاندنی
 PKKلەگەڵ هەڤاڵ مەال بەختیار لێپرسراوی دەستەی
كارگێڕی مەكتەبی سیاسی (ی.ن.ك)
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*قۆناغێكی نوێ لەباكوری كوردستان دەستیپێكردوە ،قۆناغی ئاشتی
و دیالۆگ ،جەنابیشتان چەند جارێك ،لەبۆنەو رووداوی جیاوازدا ،راو
سەرنجی خۆتان نیشانداوە ،بەتایبەت لەكۆنگرەی (بەدەپە)دا ،ئایا وەك
یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان ،قۆناغی ئێستا چۆن دەبینن؟ ئایا پەیامی
ئۆجەالن چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
 ،بەتایبەت كە لەساڵی ()1995ەوە ،چاوپێكەوتنم لەگەڵ كەناڵەكانیئێوەدا نەكردوە ،كە ئەمەش پەیوەندی بەهەلومەرجەكەو كەم سەفەری
منەوە بۆ دەرەوەی واڵت هەبووە ،بۆیە لێرەوە داوای لێبوردن لەهەموو
بینەرانی كەناڵەكانتان دەكەم.
بێگومان هەلومەرجێكی سەراپا نوێ ،ئەمساڵ كوردستانی باكوری
گرتوەتەوە ،ئەم هەلومەرجە نوێیە ،گرنگترین خاڵی لەوێدا دەخوێنمەوە،
كە دەوڵەتی توركیا ،بەڕێزان سەرۆك كۆمارو سەرۆك وەزیران ،حكومەتی
توركیا ،دامودەزگا تایبەتییەكانی توركیا ،ل��ەدوای لێكۆڵینەوەیەكی
دورودرێ��ژ ،لەدوای ئەوەی بەنهێنی ،ساڵەهایە جارجار گفتوگۆ لەنێوان
پەكەكەو دەوڵەت لەدەرەوەی واڵت هەبووە ،ئێستا قۆناغەكە وا گەشەی
كردوە و گۆڕانگارییەكان وا چوونەتە پێشەوە ،بەرژەوەندییە ستراتیجییەكانی
توركیا وا دەخوازێت ،كە دەوڵەت راستەوخۆ لەگەڵ جەنابی ئۆجەالن
لەزیندانی ئیمرالی گفتوگۆ بكات.
ئەمە خۆی لەخۆیدا ،دانپێدانانێكی رەسمییە ب��ەوەی ئەم بەڕێزە
ێ
لەزیندانیشدا ،سەركردەی بزوتنەوەی كوردە لەباكوری كوردستان و بەب 
ێ پەكەكە كێشەكان چارەسەر نابن.
ئەو كێشەكە چارەسەر ناكرێت ،بەب 
من؛ مەسەلەكە وا دەبینم ،كە بەرژوەندی توركیا ئێستا لەگەڵ بەدیهێنانی
مافە دیموكراسییەكانی باكوری كوردستان یەكانگیر بووە ،ئەمەش خاڵێكی
ئێجگار گرنگە.
ئەگەر توركیا ،لەم گۆڕانكارییانەی لەرۆژهەاڵتدا هەیە ،توركیا و پێگەی
توركیا لەرۆژهەاڵتدا ،لەوشكانی ،لەدەریا ،لەپەیوەندی لەگەڵ رۆژهەاڵت و
باشوری رۆژهەاڵتدا ،لەگەڵ رۆژئاوای دنیادا ،ئەم پەیوەندییە ستراتیجیی و
ئابورییەی توركیا ،ئەگەر فشاری بۆ توركیا ،بۆ ئێستاو ئایندەی ئەو واڵتە
نەبردایە ،ئاسان نەبوو ئەم ساڵ ئەم رووداوە سیاسییە گەورەیە ببینین.
دەبێت ئێمەش وای بخوێنینەوە ،كە توركیا خوێندنەوەیەكی هەیە،
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خوێندنەوەكەش لەبەرژوەندی خۆیی و ئایندەی رووداوەكاندا دەخوێنێتەوەو
دەزانێت ئەگەر ئەو بەرژەوەندییە الیەنی كەمی بێتەدی ،مەحاڵە بتوانێت
دەستەبەری بەرژوەندییەكانی بكات لەگۆڕانكارییەكاندا ،هەروا ئەگەر كێشەی
كورد چارەسەر نەكات و دەستور هەموار نەكاتەوە ،دژوارە بەرژەوەندییە
ستراتیژییەكانی بێنێتەدی .ئەمەش بۆخۆی مەسەلەیەكی ئێجگار گرنگە.
هەروەها جەنابی ئۆجەالن ،كە لەزینداندا ئەو نامەیەی بۆ نەورۆزی
(ئاماد) نوسی ،دەوڵەت مەزندەی نەدەكرد ،خەڵك ،میللەت ،بۆ نامەیەك،
بۆ نەورۆزێك ،بۆ رووداوێك ،ملیۆن و نیوێك زیاتر مرۆڤی ئازادیخوازی كورد،
بەو پەڕی شكۆمەندییەوە ،كۆببنەوەو نەورۆزێكی ملیۆن و نیوی بكەن،
ێ ئەوەی كەسێك خوێن لە لوتی بێت .ئەمەش بەڵگەی ئەوەیە ،كە
بەب 
نەتەوەكەی ئێمە ئاشتیخوازە ،مەدەنیخوازەو داوای مافە دیموكراسییەكانی
دەكات .بۆ نمونە لەئەوروپا پێنج سەد كەس كۆدەبێتەوە ،جۆرەها كێشەی
لێدەكەوێتەوە.
نامەكەی ئۆجەالن پڕ بوو لەهەستی لێپرسراوێتی ،دیپلۆماسییەت،
پێداگیری لەسەر دیموكراسی ،راكێشانی سۆزی خەڵكی جیاواز لەتوركیا،
خەڵكی جیاواز لەكوردی توركیا .ئەمەش بابەتێكی زۆر گرنگ بوو ،خەڵك
و حكومەتیش نامەكەیان پەسەند كرد.
ئاسان نییە بۆ كەسێك زیندانی كراوە ،پەیامێك بنێرێت ،پەیامەكەش
لەدەوڵەتانی دنیا قبوڵكرا ،لەرۆژنامەو میدیا و ئاژانسەكانی دنیا قبوڵكرا،
نەتەوەكەمان قبوڵی ك��رد ،حزبەكانی هەموو بەشەكانی كوردستان
پشتیوانیان لێكرد .دەوڵەتی توركیا پێیخۆشبوو ،لەدوای ئەو نامەیەش
بەرێز سەرۆك وەزیرانی توركیا وتی «ئەگەر گەریالكانی پابەندی پەیامەكەی
بەڕێز ئۆجەالن بن ،ئێمەش شەڕ رادەگرین» ،ئەمەش بۆ یەكەمجار بوو،
دەستەواژەی گەریال بەكار بهێنێت ،نەك تیرۆریست!.
لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ،بۆ مێژوو دەیڵێم ،خەڵك چەند لەئامەد
كۆبووەتەوە ،پەیامەكە چەند لەئاستی بەرپرسیارێتی مێژوویی بووە،
بەدەنگەوەهاتنی پەیامەكە چەند بووە ،ئەمە بابەتێكەو پرۆسەی دانوستان
بابەتێكی ترەو ئاڵۆزە ،دەبێت هەموومان زۆر بەدیقەت لێی بڕوانین و
كاریش بۆ ئەوە بكەین ،كە ئەم دانوستاندنە بگاتە رێككەوتن .خۆشم
بڕواموایە كە تەنیا بەڕێككەوتن لولەی تفەنگەكان بێدەنگ دەبن ،تەنانەت
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ئەمەم لەتوركیاش بەكاربەدەستانی پایەبەرزی ئەو واڵتە وتووە .وتومە
تفەنگ دانانرێت ،ئەگەر رێككەوتنی سیاسی بەرەو چارەسەری ئاشتی
و دیموكراسی نەكرێت .بۆیە دەبێت زۆر بەوردی سەیری ئەم گفتوگۆیە
بكرێت.
*ئاماژەتان بەدیدارەكانتان كرد لەئەنقەرە ،وەك دەزانرێت لەگەڵ بەڕێز
كۆسرەت رەسوڵ سەردانی توركیاتان كردو لەگەڵ كاربەدەستانی بااڵی
توركیا كۆبوونەوە ،ئایا بەدیاریكراوی داوای حكومەتی توركیا لەئێوە چی
بوو؟
پێیانخۆشبوو ،لەدوای نەخۆش كەوتنی جەنابی مام جەالل ،داوەتمانبكەن ،یەكەم لەتەندروستی بەڕێز مام جەالل-یان پرسی ،دووەمیش
پێانخۆشبوو ،یەكێتیی نیشتمانی وەك یەكێك لەبناغەكانی هاوكێشە
سیاسییەكانی عیراق ،كوردستان ،ناوچەكە ،وەك حزبی مام جەالل،
وەك حزبێكی مێژووی ئەو پێگەی هەیەتی بیپارێزێت و كاریگەریش بێت
لەناو رووداوەكاندا .ئەمەیان زۆر المەبەست بوو .بێگومان مەبەستیشیان
بوو ،كە ئەو بەرژوەندییە ستراتیجییە ئایورییەی كە لەگەڵ كوردستان
هەیانە ،بەتایبەتی لەبابەتی نەوت و غازدا ،كە هەتادێت بەرەو پێشەوە
دەڕوات ،بەتایبەت كە ئێستا بازرگانی نێوان عیراق و توركیا ،لەچواردە
ملیار دۆالرەو لەو رێژەیەش یانزە ملیار دۆالری لەگەڵ هەرێمی كوردستان
بووە .بۆیە ئەوان الیان مەبەست بوو ،كە دڵنیابن حكومەتی هەرێمی
كوردستان ،یەكێتیی و پارتی لەحكومەتی كوردستان بەتایبەتی ،هاوڕان
كە پەیوەندییەكانیان لەگەڵ توركیا ئاسایی بێت و پەیوەندی ئابوری
پتەوتریان هەبێت و بەرەو ئایندەیەكی باشتر بڕوات .دەیانویست ئەمە
لەدەمی خۆمانەوە ببیستن ،ئەگەرچی راستەوخۆ ئەمەیان پێنەوتین ،بەاڵم
ئێمە تێگەیشتین كە ئەمەیان پێخۆشە ،ئەمە خاڵی یەكەم.
خاڵی دووەم ،ئاڕاستەی قسەكانمان لەكۆبوونەوەكاندا ،تەنها كوردستانی
باشور نەبوو ،بەڵكو هەموو عیراق بوو ،رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بوو ،هەموو
بەشەكانی كوردستان بوو ،ئینجا باكوری كوردستان بوو ،هەروەها زۆر
بەڕوونی لەسەرجەم كۆبوونەوەكاندا ،جەختمانكردەوە كە پشتیوانی
ئاشتییانەی كێشە سیاسییەكەین و الیەنگری پێدانی مافی دیموكراسین
و دەبێت كێشەكان بەرەو چارەسەر بڕوات ،ئەمساڵیش نەبێت ،دەبێت
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ساڵێكی تر چارەسەر بكرێن ،ساڵێكی تر نەبێت ،ئەگەر دەساڵی تریش
بێت ،دەبێت هەر چارەسەر بكرێن .بۆیە هەتا زوو چارەسەر بكرێن
زیانەكان كەمتر دەبێت .زۆر بەڕوونیش لەسەر ئەو بابەتانە قسەمان كرد،
ێ تەمومژ .لەكۆشكی كۆماری ،لەكۆشكی سەرۆك وەزیران ،لەكۆشكی
بەب 
وەزارەتی دەرەوە هەر بەوشێوەیە قسەمان كرد .تەنانەت بەجەنابی سەرۆك
كۆمار-م وت «خۆشحاڵم ،لەدروستبوونی ئیمپراتۆریەتی عوسمانییەوە،
هەتا ئەم كاتەی ئێستا ،كە لەكۆشكی كۆماری دانیشتووین ،یەكەمجارە،
كۆی قسەكانمان لەسەر كورد و كوردستانە».
*بەڕێز كاك بەختیار ،ئێوە لەكۆنگرەی بەدەپەدا ،خاڵێك زۆر گرنگ
هەبوو ،كە جەختتان لێكردەوە ،ئەویش ئ��ازادی بەڕێز ئۆجەالن بوو،
لەدیدارەكانتاندا ،لەگەل سەرۆك كۆمارو سەرۆك وەزیرانی توركیا ،هەمان
ئەو پێشنیازەتان خستە بەردەمیان؟
ئ��ەوان قسەی باشیان ك��ردو ئاماژەیان بۆ ئ��ەوەك��رد ،كە جدینلەگفتوگۆكاندا و تەنانەت سەرۆك كۆمار فەرمووی :زهنییەتی خەڵكیش
بۆ ئەوە ئامادەیە .بێگومان لەكۆبوونەوەی تایبەتیشدا ئەو قسانەمان
كرد ،بەڵێ .وتمان «ئەگەر ئازادكردنی بەڕێز ئۆجەالن ،بەقۆناغیش بێت،
دەبێت دەستپێبكرێت ،بۆئەوەی پرۆسەی ئاشتییەكە بچێتە پێشەوە،
تەنانەت دوێنێ كۆمیتەی كوردی لەسۆسیالیست ئینتەرناسیۆنال دامەزرا،
لەڕاگەیاندنی كۆتایی كۆبوونەوەكە و لەناو كۆبوونەوەكەش ،سەرجەم هێزە
ێ
كوردستانییەكان ،كە ( )24حزبی ،هەر چوارپارچەكەی كوردستان لەو 
بوون ،هەموومان داوامانكرد كە بەڕێز ئۆجەالن ئازاد بكرێت.
*كەواتە ئێوە ،تێكۆشانی بەڕێز ئۆجەالن لەزیندان چۆن دەبینن؟
ئەو گۆڕانكارییانەی كە بەڕێز ئۆجەالن كردویەتی تاچەند لەم قۆناغەدا،
كاریگەری لەسەر چارەسەری پرسی كورد دەبێت؟
جەنابی ئۆجەالن ،لەبەردەم تاقیكردنەوەیەكی مێژوویدایە ،سەختەوئاسان نییە ،كە كەسایەتییەكی ئ��اوا لەزیندانەوە ،بتوانێت یەكێك
لەگەورەترین ئەركە مێژووییەكان بەدیبهێنێت ،كە بەدرێژایی مێژووی
دامەزراندنی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی هەتا ئێستا ،دەوڵەتی تورك
ئامادەنەبوو تەنها دان بەوەدا بنێت كە كورد هەیە ،لەكاتێكدا ئێستا
كورد هەیە ،گەریال هەیە ،بزوتنەوەیەكی مەدەنی فراوان هەیە ،زیاتر لە
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( )60-50ئەندام پەرلەمانتاری كورد لەتوركیا هەیە ،لەرۆژنامەو میدیاكان
باسی ئەو بابەتە دەكرێت .بۆخۆشم مەزندەم وایە مانەوە لەزیندان خۆی
بۆخۆی كێشەیەكی گەورەیە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ،تائێستا ئەوەی
دەیبینین ،كە گوتاری بەڕێز ئۆجەالن ،گوتارێكی گونجاوە لەگەڵ ئەو
ئەركە مێژوییەی كە هەیەتی ،وای دەبینین .بەڕوونی دەیڵێین ،هەوڵنەدرێت
ئەگەر بەقۆناغیش بێت ،بەڕێز ئۆجەالن ئازاد بكرێت ،بێگومان ئەمە دەبێت
بەیەكێك لەهەڵەكانی ناو پرۆسەی ئاشتییەكە ،كە حكومەتی توركیا
لێی بەرپرسیارە .ئەم هەڵەیەش نابێت بەردەوام بێت و دەبێت توركیا
چارەسەری بكات .ئەگەر راستگۆیی لەچۆنێتی چارەسەری كێشەكە و
لەسەلماندنی مافی دیموكراسی گەلەكەمان لەباكوری كوردستان ،دوا
بڕیاری لەدامودەزگاكانی دەوڵەتی ئێستای ئاك پارتی لێدرابێت ،پێویستە
یەكێك لەخاڵەكانی ،ئەگەر لەپێشی پێشەوەش نەبێت ،دەبێت دووەم
خاڵی ئەوەبێت ،كە ئەو كێشەیە چارەسەر بكەن.
*بەشێوەیەكی تر ،لەنێوان سۆسیالیزمی هەڵوەشاوەو كەپیتاڵیزمدا،
جەنابتان هێڵی بەڕێز ئۆجەالن چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
 بەڕێز ئۆجەالن-یش وەك ئێمە ،سەرەتا بەچەپێكی سۆشیالیستی وبەماوی و هەتا ڕادەیەك دۆستایەتی سۆڤییەت دەستیپێكرد .پاشان وردە
وردە پاش هەرەسی رۆژهەاڵتی ئەوروپا كەوتە پیاچوونەوە بەفەلسەفەی
هەڵبژێراوی پەكەكە ،پیاچوونەوە بەئایدۆلۆجیەت و بە سیاسەت و
ستراتیجیەتی پەكەكە .هەتا هاتووە وایدەبینین ،زیاتر لەدیموكراسی
نزیك دەبێتەوە ،ئێستاش ئامانجەكانی سیاسی گەلەكەمان لەچوارچێوەی
دیموكراسیدا بەجوانی باس دەكات .ئەمەش رێگەیەكی راستە .چونكە نابێت
گەلەكەمان بكەین بەقوربانی ئایدۆلۆجییەت ،بەڵكو دەبێت ئایدۆلۆجییەت
بخەینە خزمەتی چۆنێتی بەدیهێنانی مافە دیموكراسییەكانی گەلەكەمان.
دیموكراسی حەتمییەتی مێژوویە ،هیچ ئایدۆلۆجییەتێك ،هیچ بابەتێكی
فەلسەفی و تیۆری ،نە بەناوی كرێكارییەوە ،نەباوی كۆمۆنیستییەوە،
نەبەناوی چەپەوە ،نە بەناوی سۆسیالیستی و كەمپی بەناو سۆسیالیستی
جارانەوە ،نەیاتوانی لەچینەوە بۆ سۆڤییەت ،بۆ ئەوروپای رۆژهەاڵت ،بۆ
كوبا ،بۆ كۆریا ،بۆهیچ شوێنێك لەم دنیایە ،نەیانتوانی ئاڵتەرناتیڤێكی
دیكەی دیموكراسی باشتر ،لەو سیستمە دیموكراسییانەی لەئەروپاو ئەمریكا
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هاتەدی ،پێشكەش بكەن .لەبەرئەوە خۆمان لەو تەوقە ئایدۆلۆژییە رزگار
كرد ،زۆربەی بەشەكانی كوردستان بەزوویی خۆیان لەو تەوقە رزگار كرد.
پەكەكە و تەواوی حزبەكان بەزوویی خۆیان رزگار كرد ،ئێمە لەكوردستانی
باشور ،كۆمەڵەی رەنجدەران زوو خۆمان لەتەوقی ئایدۆلۆجی رزگار كرد.
ئێستاش زۆربەی هێزەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان خۆیان لەهەمان ئەو
تەوقە رزگار كردوە ،ئەوەندەی ئێمەش حزبەكانی رۆژئاوای كوردستان
دەبینینن ،ئەوانیش ئەوەندی پایەندە دیموكراسین ،ئەوەندە پابەندی بابەتە
ئایدۆلۆجییەكانی حەفتاكان و هەشتاكان نین ،ئەمەش مایەی دڵخۆشییە و
دەتوانم بڵێم ئەمەش مایەی پێگەیشتنی سیاسی دیموكراسیشمانە.
*بەڕێز مەال بەختیار مەسەلەی ئێران لەم قۆناغەداو لەم پرۆسەی
ئاشتییەی باكوری كوردستان چۆنە! چۆن لەو پرۆسەكە دەڕوانێت؟
 جارێكی تریش قسەم لەسەر ئەم بابەتە كردووە ،بەدرێژایی مێژوو ،چلەسەردەمی پاشایەتی و چ لەسەردەمی كۆماری لەعیراق ،هەر گفتوگۆیەك
لەنێوان كوردو دەوڵەتی مەركەزیدا كرابێت ،دەوڵەتانی ناوچەكە فشارێكی
زۆری��ان بۆ دەوڵەتی عیراق هێناوە كە رێككەوتن نەكرێت ،بۆنموونە
پەیمانی سێڤر لەژێر فشاری توركیا گۆڕا بۆ لۆزان و دیزە بەدەرخۆنە
كراو پەیاماننامەكە نێژرا .ئەگەر پەیمانی سێڤر جێبەجێ بكرایە ،نەتوركیا
توشی ئەو كێشانە دەبوو لەنەوەد بۆهەشتا ساڵی رابردو ،نە كوردیش
توشی ئەو كێشانە دەبوو.
كاتێكش حوكمڕانی شێخ مەحمود دامەزرا ،ئێران و توركیا فشارێكی
زۆریان خستەسەر ئینگلیز ،كە باشوری كوردستان نەبێت بەدەوڵەتێكی
سەربەخۆ و پەیمانی سێڤر-شیان هەڵوەشاندەوە .ل��ەدوای ئەوەش
راپەڕینەكانی بارزان ،دەوڵەتی ئێران ،توركیا رۆڵیان هەبوو ،كە حكومەتی
عیراق ئاوڕی سیاسی لێنەداتەوە.
لەكۆماری مەهاباد بەهەمانشێوە ،لەشۆڕشی ئەیلول بەهەمانشێوە ،پاشان
لەشۆڕشی نوێ-ش بەهەمانشێوە ،چونكە لەساڵی ( )1984گفتوگۆمان
لەگەڵ رژێمی پێشوو هەبوو ،جەنابی مام جەالل سەپەرشتیدەكرد ،كە
كۆمەڵێ بابەتی باشیشمان بەحكومەتی ئەوكاتەی عیراق سەلماند ،بەاڵم
لەدەرئەنجامدا ،لەهاوینی ()1984داو لەكاتێكدا هێندەی نەمابوو بگاتە
رێككەوتن ،دواهەمین رۆژی رێككەوتنەكە دەوڵەتی توركیا هاتبووە سەر
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هێڵ و داوایكردبوو ،سەرجەم پەیوەندییەكانمان لەگەڵ ئێوە تێكدەدەین،
ئەگەر زیاد لەپێویست ماف بەكورد بدەن.
بەاڵم ئێستا هەلومەرجەكە گۆڕا ،توركیاش یەكێكە لەو دەوڵەتانەی
ێ بگۆڕن .ئەمەش بەدرێژایی
ئاسان نییە ،دەوڵەتانی دەوروبەر سیاسەتی پ 
مێژوو خەسڵەتێكی دەوڵەتی توركیا بووە .چونكە خۆیان هەم دەتوانن
بڕیار بدەن و هەم بەرگری لەبڕیارەكانیشان بكەن .تەنانەت كاتێك بڕیاریش
دەدەن ،كەمتر حساب تەنانەت بۆ دەوڵەتە گەورەكانی دنیاش دەكەن.
بۆ نموونە ئەگەر قوبرص-یان داگیركرد ،خۆ قوبرص ئەندامی ناتۆ بوو،
خۆشیان ئەندامی ناتۆ بوون ،ئەوەتا تائێستاش لەقویرص-ن و دوو لەتیان
كردووە ،لەتێكی بۆ توركنشینەكان ،لەتێكیشی بۆ قوبرص نشینەكان،
لەبەرئەوە توركیا ناتوانێت بیانووبهێنێتەوەو بڵێت ،دەوڵەتانی هەرێم
فشاریان لەسەرمان هەیە بۆئەوەی مافی كورد نەدەین .ئەو بیانووە كەس
نایخوێنێتەوە .چونكە توركیا ،دەوڵەتە ،هێزە ،دامودەزگای دامەزراوەییە،
بۆیە ئاسان نییە هیچ دەوڵەتێكی هەرێمی شەڕی پێ بفرۆشێت.
كۆماری ئیسالم-یش دەوڵەتن و دام��ودەزگ��ای دامەزراوەییە ،باش
باش لەهاوكێشەكان تێدەگەن ،مامەڵەشیان لەگەڵ ئێمە وەك هەرێمی
كوردستانو وەك فیدراڵ مامەڵەیەكی باشە ،چونكە یەكەمین دەوڵەتە
لەناوچەكە ،كە بەڕەسمی بەڕێز سەرۆكی هەرێم و سەرۆك وەزیران-ی
داوەت كردوەو ئااڵی كوردستانیان لەتاران و لەپێشوازیكردنیدا داناوە.
ئەمە یەك كە كۆماری ئیسالمی ئێران ،مامەڵەی رەسمی لەگەڵ هەرێم
بكاتو ت��ەرازووی بازرگانی نێوان كوردستان و ئێران پێنج ملیار دینار
تێبپەڕێنێت ،گفتوگۆی رەسمی هەبێت ،كاربەدەستە بااڵكانیان لەوەزارەتی
دەرەوە ،بۆ وەزارەت��ی ناوخۆ ،بۆ ت��ەواوی كاربەدەستە گەورەكان ،بۆ
باڵیۆزەكانیان ،بەردەوام سەردان بكەن و ئێمەش بەردەوام سەردانی تاران
بكەین ،وەك یەكێك لەپایتەختەكانی نزیكی خۆمان ،لەڕووی سیاسی و
دیپلۆماسی هاتوچۆی بكەین ،بۆچی توركیا پێی خۆش نەبێت ،كورد
لەباكوری كوردستان بەمافەكانی بگات ،بۆیە ئێمە هیچ كاردانەوەیەكی
ناسروشتیمان لەكۆماری ئیسالمی ئێران نەبیستووە.
*پەرلەمانتارێكی یەكێتیی داوادەكات ،كە بڕیاری ژمارە ()37ی ساڵی
()2003ی پەرلەمانی كوردستان بخرێتە بواری جێبەجێكردنەوە ،كەتایبەت
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بەگەڕانەوەی بارەگا سەربازییەكانی توركیا كە لەخاكی هەرێمی كوردستان،
دیارە دەرئەنجامی شەڕی ناوخۆ ئەو هێزانە هاتوونەتە هەرێمەكەوە،
پرسیارەكەشمان ئەوەیە ،ئایا لەكاتێكدا هاوپەیمانێتییەكی ستراتیجی
لەنێوان یەكێتیی نیشتمانی وپارتی دیموكرات-دا هەیەو ئەو كێشانەی
رابردو نەماون ،هەروەها پرۆسەیەكی ئاشتیش لەباكوری كوردستان هەیە،
بوون و مانەوەی ئەو بارەگا سەربازییانە تاچەند بەپێویست دەزانن؟
بەداخەوە ئەوە هی هەلومەرجێكی نەخوازراو بوو .بەشبەحاڵی یەكێتیینیشتمانی دووچاری هەمان كێشە بووین لەناوچەی رانیە ،دەوڵەتی توركیا
داواشی كرد ،كە بنكەیەكی سەربازی بهێنێتە ئەو ناوچانە ،بەاڵم ئەوكاتە
بەپێویستمان نەزانی ،ئێستاو تازە ئەو بابەتە چۆتە قۆناغێكی ترەوە،
قۆناغی گفتوگۆ و چارەسەر و چارەسەر نەكردنی كێشەكان ،بابەتی ئاشتی
هاتوەتە گۆڕێ ،بێگومان ،ئێمە كە دەڵێین دەبێت جەنابی ئۆجەالن ئازاد
بكرێت ،ئۆتۆماتیك ئەو هێزە دەبێت بكشێنەوەو بچنە واڵتی خۆیان،
چونكە هیچ پاساوێك بۆ هێزێكی ئاوەها نامێنێت.
بەشبەحاڵی خۆم پشتیوانی ئەو پەرلەمانتارە دەكەم و هیواخوازم
پەرلەمان و حكومەتی هەرێمی كوردستان ،لەگەڵ توركیا و بەزوویش
چارەسەرێك بۆ ئەوە بدۆزنەوە ،بەكۆتایی پێهێنانی ئەو بنكە سەربازییە.
*كەواتە بەگشتی بۆ بەرەوپێشبردنی ئەم پرۆسەی ئاشتییە ،كە
لەباكوری كوردستان دەستیپێكردوە ،چ ئەركێك یا فەرمانێك دەكەوێتە
سەرشانی الیەنە كوردییەكان بەگشتی؟
كام الیەنی كوردی؟!*بەگشتی و بەتایبەت حكومەت و پەرلەمانی هەرێمی كوردستان و
هێزە كوردییەكانی باشور؟
پەرلەمان و حكومەتی هەرێم پشتیوانی پرۆسەكەیان كردوە ،بەڕێزدەوڵەتمەتداری هەرێمی كوردستان لەئەنقەرە ،لەگەڵ بەڕێز دەوڵەتمەداری
توركیا قسەی كرد ،هەم چووە بارەگای بەدەپەو بەجوانی قسەیان كرد،
بەڕێز سەاڵحەددین دەمیرتاش و برادەرانی تر رازی بوون لەسەردانەكە،
هەروەها هەڵوێستەكەو پشتیوانیكردنی پرۆسەكە بەڕەسمی راگەیەندراوە،
هەم لەپایتەختی كوردستان ،هەم لەپایتەختی توركیا راگەیەندراوە.
ئەمە جگە لەوەی لەیارمەتیدانی پرۆسەی ئاشتیشدا ،لەم ساڵەی دوایدا،
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سەرۆك وەزیرانی هەرێم ،رۆڵێكی جوانی دیوە.
ئەگەرچی هەموو الیەك باش ئەوە دەزانن ،وەك یەكێتیی و جەنابی
مام جەالل ،لەساڵی ()1993ەوە سەرقاڵی پشتگیری ئەم پرۆسەین ،بەاڵم
كاتێكیش كە هاتە سەر ئەوەی كە پرۆسەكە بگاتە ئاستێك لەئاستەكان و
بەرەسمی دەبوو هەرێمی كوردستان و سەرۆكی هەرێم قسەی لەسەر بكات،
بەڕێز نێچیرڤان بارزانی ،رۆڵێكی جوامێرانەی لەساڵی پارەوە تائێستا
گێڕاوە.
*دەپرسین ،رەوشی رۆژئاوای كوردستان چۆن دەبینن؟
 رەوشی رۆژئاوای كوردستان وادەبینم ،كە دەوڵەتی سوریا و سەرۆكیسوریا ،تاوانێكی گەورە بەرامبەر بەخەڵكی واڵتەكە دەكات .چونكە تائێستا
نزیكەی سەد هەزاری كوشتوە! كۆی هەموو سەربازە كوژراوەكانی هەموو
واڵتانی عەرەبی ،لەهەموو جەنگەكان بەرامبەر بەئیسرائیل لەچلەكانەوە بۆ
ئێستا ،سەد هەزار نەكوژراوە! بەپێچەوانەوە ئەگەر بیست هەزار كەسی
شەهید بكردایە ،ئەوا جۆالنی ئازاد دەكرد! .لەسەدا چل بۆ پەنجای هەموو
سوریای وێران كردوە .دەوڵەت هەیە لەدنیادا ،سەد بۆ سەدو پەنجا فڕۆكە
بەرامبەر میللەتەكەی بەكاربهێنێت.
لەڕاستیدا ئەمە ئەگەر بەهەر پێوەرێكی مرۆڤانە لێكبدەیتەوە ،ئەمە
مایەی قبوڵ نییە .بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا نەڕووخاوە! ئۆپۆزسیۆن نەیتوانیوە
بیڕوخێنێت ،نەتەوەیەكگرتووەكان ،ناتۆو ئەنجومەنی ئاسایشیش ،نەوەك
لیبیا و نەوەك میسر ،نەوەك یەمەنیش مامەڵەیان لەگەڵ رووداوەكان كرد.
بەبەرچاوی ئەم دەوڵەتە گەورانەی دنیا ،سەد هەزار دەكوژرێت ،سوریا
وێران دەكرێت .ژمارەی ئاوارەبووانی خەڵكی ئەو واڵتە هێندەی نەماوە
بگاتە دوو ملیۆن و نیو مرۆڤ ،ناتۆ بڕنادات ،ئەنجومەنی ئاسایش بڕیار
نادات ،مانگی رابردو گفتوگۆیەكی كەم لەسەر ئەوەكرا كە ئۆپۆزسیۆن
چەكدار بكرێت یان نا؟! كە فەڕەنسا ئەو بابەتەی خستەڕوو ،بەاڵم
ئەوەش كپ كرایەوە .روسیا ،چین ،بەشێویەكی سەڕسوڕهێنەر پشتیوانی
لەبەشار ئەسەد دەكەن .واتا دەوڵەتە گەورەكان ناتوانن بڕیار بدەن.
ئەمەش كارەساتە زلهێزەكانی ناتوانن لەرووداوێكی تراجیدی ،كە سەد
هەزار مرۆڤ بووە بەقوربانی ناتوانن بڕیار بدەنو دەستەپاچە لەئاستی
رووداوەكان وەستاون .ئەم دەستەپاچە وەستانەش لەئاستی رووداوەكان،
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تەمەنی بەشاری درێژكردەوە .ئەگەرچی ئێستا لەپشتی پەردە قسە لەسەر
چارەسەری سیاسی دەكرێت.
ئیئتالفی سوری ،جۆرەها ئاڕاستەن ،هەر ئیسالمییەكان بۆخۆیان
جۆرەها ئاڕاستەن ،قاعیدەی تێدایە ،جەبهەی نەسرەی تێدایە .لەكاتێكدا
دەوترێت جەبهەی نەسرە ،پەیوەندی بەقاعیدەوە نییە! بەاڵم رابەری
جەبهەی نەسرە لەم رۆژانەدا رایگەیاندو ئیعالنی پەیمانی بۆ زەواهیری كرد.
ئەمە لەكاتێكدا جەبهەی نەسرە ،چەند ه��ەزار چەكدارێكی لەمالو
لەوال كۆكردوەتەوە ،كە لەسەدا هەشتای خەڵكی سوریا نییە ،لەالیەكی
ترەوە ئیخوانەكان ،كە بەویژدانەوە ئەوان ئارامتر بەرگری دەكەن ،لەوالوە
هێزەكانی تری ئۆپۆزسیۆن و ئەفسەرە ئازادیخوازەكان ،ئیئتالفێكی
سوری ،لەمالشەوە رۆژئاوای كوردستان هەیە ،ئێمە بەشبەخاڵی خۆمان
جەبهەی نەسرە ،ئەگەر رای نەگەیەنێت ،الیەنگری چارەسەری دیموكراسی
و ئەڵتەرناتیڤی دیموكراسییە ،ئەگەر لەسەر ئەو رەوشە سیاسی سەربازییە
بەردەوامبێت ،كەتائێستا بەردەوامە ،ئەوا بەمەترسیەكی گەورەی لەسەر
رەوشی دیموكراسی دەزانین .هەروەها بەیعەت كردن بەزەواهیری ،پەیمان
تازەكردنەوەیە بۆ ئەوەی تیرۆر بەهێز بكرێت لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.
ێ بارە بكرێتەوە ،كارەساتو خوێنڕشتنی
یانزەی سێپتەمبەر ،دووبارەو س 
مندااڵن دوبارە بكرێتەوە .مەكتەبەكان ،نەخۆشخانەكان بتەقێنرێتەوە،
سەرچاوەكانی ئاو بتەقێنرێتەوەو دەستدرێژی بەپاساوی جیهاد بكرێتە سەر
ژن ،كە ئێستا دەستدرێژی دەكرێتە سەر ،بۆیە ئێمە ئەمانە بەمەترسییەكی
گەورە دەزانین.
گەورەترین هەڵەی ئیئتیالفی نیشتمانیی سوری لەوەدا دەبینین ،كە
تاكو ئێستا جدی نین ،لەسەلماندنی مافی دیموكراسی و چارەسەری
سیاسی كێشەی كورد ،كێشەی مەسیحییەكان ،كێشەی ئیسماعیلییەكان،
كێشەی دروزییەكانو سەرەنجام هەتا عەلەوییەكانیش ،تەنانەت نازانین
هێزە دیموكراتییەكان ،چۆن دیموكراتییەكن؟!
حزبی كۆمۆنیست و ئەوانەی بە خۆیان دەڵێن چەپی سوری ،هەموویان
بەرگری لەبەشار دەكەن .جورئەتی قسەكردنیان نییەو بەدرێژایی مێژوو
شكشتیان خواردوە ،ئێستاش نەك دەیانەوێت خۆیان راست بكەنەوە،
بەڵكو دەیانەوێت شكست بەڕاپەڕینیش بهێنن .بەاڵم كورد لەرۆژئاوای
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كوردستان مافی خۆیەتی ڕاپەڕیوە .مافی خۆیەتی بەهەر سیاسەتێكی
گونجاو ،رۆژئاوای كوردستان بپارێزێت و ئیدارەی بدات و نەهێڵن هیچ
هێزێك بتوانێت دەستی تێوەر بدات.
بەشبەحاڵی خۆم ،نەك لەگەڵ ئەوەنیم جەبهەی نەسرە ،وەك جەبهەیەكی
ترسناكی چەكدار بێتە كوردستان ،بەڵكو لەگەڵ ئەوەنیم تەنانەت سوپای
ئازاد ،ئیخوانەكان ،هیچ چەكدارێكی دەرەوەی رۆژئاوای كوردستان ،نابێت
رێگەیان بدەن بچنە رۆژئاوای كوردستان .چونكە گرەنتی هاتنیان نییە،
گرەنتی هاتن ،سیاسەتە ،رێككەوتنە ،سەلماندنی مافە .تۆ گرەنتیت
نەبێت چۆن دەهێڵیت ئەم هێزانە بێنە ناو قەاڵكەت! ناكرێت ،چونكە ئەم
هێزانە لەدەرئەنجامدا ،وەك (ئەسپی تەروادە)یان لێدێت ،چونیشیان بۆ
سەری كانی ،لەچوارچێوەی پیالنێكی ترسناكدا بووە ،دەستخۆش بۆ ئەو
پێشمەرگانەی ،كە نەیانهێشت سەری كانی بگرن و هەموو كانییەكانی
جوگرافیاو عەقاڵ ،لۆژیك و مەسەلە نەتەوایەتی و دیموكراسییەكانی
رۆژئاوای كوردستان بپارێزین ،هەتا ئەوكاتەی وەك باشوری كوردستان،
لەچوارچێوەی گفتوگۆیەكی سیاسی رەسمی دانپێدانراو ،بەپشتیوانی
نێونەتەوەیی مافەكانی گەلی ئێمە لەوێ بسەلمێنرێت.
بەاڵم بەداخەوە ،دەمەوێت ئ��ەوەش بڵێم كە تاكو ئێستا گەلەمان
لەرۆژئاوای كوردستان ،یەك هەڵوێست نییە ،یەك ئاراستە نییە ،كێشە
دروستدەكرێت ،مەترسی و نیگەرانیش هەیە.
وەك یەكێتیی نیشتمانیی ب��ەڕوون��ی ئ��ەوە دەڵێین ،كە رۆژئ��اوای
كوردستان بەبەشێك لەباكور و باشوری كوردستان نازانین .ئەمە یەك.
دوو؛ هێزەكانی رۆژئاوای كوردستان ،بەپاشكۆی هیچ بەشێكی كوردستان
نازانین .پێمانوایە ،لێگەڕێن ئەو بەشە چارەنووسی خۆی دیاریبكات و
مافی خۆی بەدیبهێنێت .دواتر خۆیان بڕیار بدەن ،كە دۆستایەتی چ
الیەنێك دەكەن یان نایكەن! ئێمە چ مافێكمان ،چ یەكێتیی چ پارتی،
لەم واڵتەدا یا هەرحزبێكی تر ،لەوالشەوە تەنانەت پەكەكە چ مافێكی
هەیە ،یا هەر الیەنێكی تر چ مافێكی هەیە ،كە سیاسەتی خۆی بەسەر
ئەماندا بسەپێنێت .لێگەڕێن با خۆیان ئازادبن .سێ؛ هێزەكانی رۆژئاوای
كوردستان زۆرن و وەكو پێویستیش نەیاتوانیوە نیوەی كێشەكانیشیان
چارەسەر بكەن ،لەرابردودا ئەنجومەنێكی نیشتمانیان لەقامیشلۆ پێكهێنا
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دڵخۆشەكەر بوو ،هاتن لەهەولێر رێككەوتنیان كرد دڵخۆشەكەرە بوو،
وەك یەكێتیی لەهەموو ئەوانە رۆڵی خۆمان هەبوو ،پشتیوانی هەموویمان
كرد .بەاڵم ئێستا هەستدەكەین و زانیارییەكانی ئێمە وایە ،كە خەرێكە
درزەكانی نێوانیان زیاد دەبێت .لەڕابردودا یەك هێزی چەكدار بوو ،هی
پەیەدە بوو ،هێزی گەلی ئەوێ بوو ،ئەگەر جیاوازیش بین لەگەڵیاندا،
بەاڵم پێمانخۆشبوو ،یەك سەرچاوەی هێزی واڵتپارێز هەبێت ،بەاڵم ئێستا
خەریكە لێرەو لەوێش هێزی دیكەی چەكدار دروستدەبێت ،هاوكاری تریش
هەیە .بۆیە ئەمە نیگەرانمان دەكات.
*بەاڵم یەكینەكانی پاراستنی گەل (یەپەگە) هەیە ،كە لەژێر چەتری
دەستەی بااڵی كورددایە ،كە سەرجەم پارت و هێزەگانی گەل ،لەژێر
ئەو چەترەدا جێدەگرن ،لەگەڵ ئەوەشدا داوا لەسەرجەم پارتەكان كراوە،
كەهێزەكانی خۆیان بهێننە ناو یەپەگەوە.
 هەندێك لەهێزەكان لەسەری كانی شەڕیان كرد ،پارتی پێشكەوتوویكورد ،پارتی چەپی كورد ،شەڕیشیان كردو شەهیدیشیاندا ،ئەمەش
واخەریكە بەپراكتیك روودەدات ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا لەئاستی
پێویستدا نییەو مەترسی هەیە ،بەداخەوەش كە مەترسی هەیە.
*زۆركات تۆمەتی ئەوە دەخرێتە پاڵ پەیەدە ،كە هێڵی سیاسەتی ،كە
لەسەر هێڵی سیاسەتی حكومەتی سوریاو بەشار ئەسەد دەڕوات ،یا لەسەر
ئەو هێڵە سیاسەت دەكەن! ئێوە دەڵێن چی؟
 هیچ بناغەیەكی راستی تێدانییەو وانییە ،ئێمەش لەكوردستانی عیراقوامان كرد ،لەكاتی كشانەوەی حكومەتی عیراق ،نەچووین شەڕی دەوڵەتی
عیراق بكەین ،بۆخۆمان كوردستانی خۆمان پاراست .یەكێتیی وایكرد،
هەڤاڵنی پارتی وایانكرد ،هێزەكانی تریش وایانكرد ،خۆ ئەوكاتە ئێمە
بەكرێگیراوی سەدام نەبووین .لەكۆڵمان ببووە و نەماندەوروژاند ،بۆچی
لەخۆمانی بوروژێنین؟! ئیدارەی خۆمان كرد ،خۆمان برد بەڕێوە .بۆیە من
بەهیچ شێوەیەك ئەو تۆمەتە ناسەلمێنم كە ئەوان لەخزمەتی بەشار بن!
ئەو پڕوپاگەندانەش زۆر ناخایەنێت و بەدرۆ دەكەنەوە.
*سەبارەت بە باشوری كوردستان و كاندید كردنەوەی بەڕێز مەسعود
بارزانی ،بۆ سەرۆكی هەرێمی كوردستان ،دی��ارە وەك جەنابیشتان
ئاگادارن ،لەالیەن ئۆپۆزسیۆنەوە ئەمە رەتكراوەتەوە .بەبۆچوونی ئێوە،
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ئەم رەتكردنەوەیەی ئۆپۆزسیۆن نابێتە لەمپەر لەبەردەم ئەو پرۆسەیەدا؟
ج��ارێ ئۆپۆزسیۆن ئ��ازادن ،هیچ كێشەكیمان نییە لەسەر ئەوەیئەمە رەتدەكەنەوە یا نایكەنەوە .بەاڵم ئۆپۆزسیۆن هێشتا بەرەسمی
ێ ئەوەی
كاندێكیان نییە ،ناكرێت تۆ كێشەیەكی یاسایی رەتبكەیتەوە ،بەب 
ئەڵتەرناتیڤ -بەدیلێكت هەبێت ،هیچ ئەلتەرناتیڤێكیان نییە .ئەمە یەك،
دووەم ،وەك یەكێتیی و پارتی سەردانمان كردن و گفتوگۆگمان كردو
پێمانوتن ،كە چەند ئەگەرێك هەیە ،بۆ چۆنێتی چارەسەری ئەم كێشە
یاساییە .باپێكەوە هاوكاری یەكتر بكەین.
پرسی دەستور ،پرسی هەموو ئەو كێشانەی رەهەندی نیشتمان-یان
هەیە ،بەپرسی جەنابی سەرۆكی هەرێم-یشەوە ،باگفتوگۆیان لەسەر بكەین
و چارەسەریان بكەین و لەسەر هەمووشیان خانە بەخانە رێكبكەوین.
پێشمانوتن كە ئێمە ئامادەین رێكبكەوین .وەاڵمیان داینەوە كە گوایە
لێكۆڵینەوەی لەبارەوە دەكەن و ئەوكاتە وەاڵممان دەدەنەوە.
تەنانەت كە لەگەڵ كۆمەڵ و یەكگرتوو لەكۆبوونەوەكە هاتینە دەرەوە،
هەستمان بەوەكرد كە كەشی كۆبووەنەوەكان ئیجابییە ،بۆیە واچاوەڕانمان
دەكرد ،كە بڕیاری ئیجابیش دەدرێت .هەروەها كاتێكیش لەگەڵ جەنابی
ێ نەبینی،
كاك نەوشیروان دانیشتین ،بەڕاستی نیگەرانی زۆر قوڵمان ل 
بەاڵم وتى تاڕاوێژ نەكەم لەگەڵ هەڤاڵەكانم ناتوانم بڕیار بدەم» ،هەروەها
پرسیاری لەسەر هەمووشتەكان هەبوو ،ئەوەبوو دواتر رەتیان كردەوەو
كردیانە شەڕە راگەیاندن.
بەاڵم ئێمە ،وەك یەكێتیی و پارتی چی؟ ئەمە بابەتی سەرەكییە ،بۆیە
وەك یەكێتیی و پارتی ،ئێستا لەهاوپەیمانی ستراتیجیداین ،هاوپەیمانی
ستراتیجی-ش ،پابەندبوونی تێدایە ،سەبارەت بەپۆستی سیادی لەكوردستان
و عیراق ،ئەوەیە كە پۆستی سەرۆك كۆمار بۆ یەكێتییە و پۆستی سەرۆكی
هەرێم بۆ پارتییە .ئەم دوو بابەتەش بەرامبەر بەیەكن .سەرۆك كۆماری
عیراق ساڵێكی ماوە هەڵبژاردن بۆ پەرلەمانی عیراق بكرێتەوەو دواتر لەناو
پەرلەمانی عیراق ،سەرۆك كۆمار هەڵببژێردرێتەوە .بەاڵم سەرۆكی هەرێم
( )2013/8/20وادەكەی تەواو دەبێت ،كە بۆ ئێستا چوار مانگی ماوە .واتا
هەشت مانگ لەدوای ( )8/20سەرۆك كۆماری عیراق دەمێنێتەوەو دەبێت
سەرۆكی هەرێم هەڵببژێرینەوە .بۆیە بەشبەحاڵی خۆمان وەك یەكێتیی
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كاندیدمان نییە ،هەروەها رێككەوتنی ستراتیجیشمان هەیە ،هەڵبەتە
ێ هەڵدەبژێرین.
ێ هەڵدەبژێرن ،ئێمەش ئازادین ك 
هەڤاڵنی پارتیش ئازادن ك 
بۆ نموونە خوانەكردە جەنابی مام جەالل ،خوا نەكردە نەیتوانی بەهۆی
تەندروستی یا هەرهۆیەكی ترەوە بێت ،ئەو ئەركە مێژووییە درێژە پێبدات
لەساڵی ئایندەشدا ،یەكێتیی سەرپشكە كێ دادەنێت بۆ سەرۆك كۆمارو
گرەنتیشتمان وەرگرتووە لەپارتی هاوپەیمانمان ،قابیلی قبوڵ نییە ئەمە
دەستكاری بكرێت و هەركەسێكیش هەڵبژێرین پارتی نابێت دژی بێت.
ێ تەواو دەبێت ،كە سنوری بڕیارو
ئێستا سنوری مافو بڕیاری ئێمە لەو 
مافی پارتی هاوپەیمان دەستپێدەكات.
پارتی جەنابی كاك مەسعود هەڵدەبژێرنەوە ،دەبێت بیر لەوە بكەینەوە
ئەم هەڵبژاردنە رێگە یاساییەكانی چین ،پسپۆرەكان ئەو رێگە یاساییە
بدۆزنەوە .ئەوەندەشی ئێمە بیستومانە رێگەی یاسای دەدۆزرێتەوە بۆ
حاڵەتی ئاوا.
بۆ مێژوو پێتاندەڵێمو ئ��ەوە زۆر زۆر گرنگە بۆ م��ن ،ب��رادەران��ی
پارتی پێیانخۆشبوو ،هەڵبژاردنی پەرلەمان و ئەنجومەنی پارێزگاكان
پێكەوە بێت ،ئێمە پێمان باش نەبوو ،بەاڵم پێكەوە بڕیارمان لێداوە،
بۆ وادەی هەڵبژاردنەكە بڕیارمان لێداوە بۆ مانگی نۆ بێت ,برادەرانی
پارتی پێیانخۆشبوو رەشنوسی دەستور بخرێتە راپرسییەوە ،كە خرایە
راپرسییەوە ،ئۆتۆماتێك مەسەلەی سەرۆكی هەرێمیشی لەگەڵدا تەواو
دەبێت ،ئەوكاتە جەنابی كاك مەسعود-یش دەتوانێ خۆی هەڵبژێرێتەوە،
ئێمە وەك یەكێتیی نیشتمانی ئەمەشمان قبوڵ نەكردوەو وتومان بەسازانی
نیشتمانی و بەگفتوگۆ لەگەڵ هەموو ئۆپۆزسیۆن دەبێت رێگە چارەسەر
بدۆزینەوەو دەستور دەبێت دەستوری سازانی نیشتمانی و گەل پەسەند
بێت.
بۆ هەموو ئەمانە سیاسەتی خۆمان هەبوو ،پارتی پێیخۆشبووە وەك
ێ
رابردوو پێكەوە بەلیستی هاوبەش لەهەڵبژاردن دابەزین ،ئەمەشمان پ 
راست نەبووەو بۆ ئەم هەڵبژاردنەوەو پێمانوابووە كە دەبێت گۆڕانكاری
بەسەر هەموو شتەكاندا بێ ئێستا یەكێتیی بەلیستی سەربەخۆ دادەبەزێت.
دەمێنێتەوە س��ەرۆك��ی ه��ەرێ��م ،ئ��ەوان��ەی ك��ە ك��ردم��ان و وتمان
لەدەسەاڵتماندابووە ،ئەوانەشی وەك كە جەنابی بارزانی هەڵدەبژێرێتەوە
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وەك كاندیدی پارتی هاوپەیمانی ،ئەمە لەدەسەاڵتی ئێمەدا نییە و
لەدەسەاڵتی پارتیدایە ،ئەگەر یاسا بەموتڵەقی ئەمە رەتدەكاتەوە ،ئەوە
دادگای دەستوریی هەیە ،یاسا هەیە ،باقسەی لێوەبكەن ،ئەگەر یاساش
رێگەی پێدەدات ،ئێمە بەشبەحاڵی خۆمان رێزی بڕیاری هاوپەیمانەكەمان
دەگرین.
*دەنگۆی ئەوە هەیە ،كە بنكەی جەماوەری یەكێتیی نیشتمانی بەمە
رازی نییە؟
بنكەی جەماوەری یەكێتیی نیشتمانی مافی خۆیەتی گفتوگۆی ئەمبابەتانە بكات ،چەندین مانگیشە ئەم گفتوگۆیانە لەنێوان ئێمەدا هەیە.
هەرچەند هەمووی وانییە ،بەاڵم ئەوانەی وا بیردەكەنەوە لە یەكێتیی
نیشتمانی كوردستان ،بێگومان لەپەرۆشی و دڵسۆزیان بۆ چارەنوسی
یەكێتیی و لەئەزموونەكانەوە ئەم قسەیە دەك��ەن ،هەتا رادەیەكیش
كاریگەری راگەیاندنی ئۆپۆزسیۆن ،فەیسبوك و ئ��ەم ملمالنێیەی
دروستبووە لەتەكنینكی نوێی راگەیاندندا ،هەموویان كاریگەریان هەیە،
بەاڵم ئەگەر لەدوا ئەنجامدا زۆرینەی بنكەی جەماوەری یەكێتیی ئەو بڕیارە
دەدات ،ئەوا دەبێت پێش هەموو شتێك ،دەبێت بڕیار بدەن ،هاوپەیمانی
ستراتیجی لەنێوان ئێمەو پارتی هەڵبوەشێنینەوە ،هەروەها ئەنجامەكانی
هەڵوەشاندنەوەی هاوپەیمانی ستراتیجیش قبوڵ بكەین و باجەكەشی
بدەین! .هاوپەیمانی هەڵوەشاندنەوە تەنها ئەوە ناگرێتەوە كە سەرۆكی
هەرێممان قبوڵە یاخود قبوڵ نییە! بەڵكو هاوپەیمانی هەڵوەشاندنەوە،
پەرلەمان دەگرێتەوە ،حكومەت دەگرێتەوە ،رێككەوتنی سیاسی دەگرێتەوە،
پارێزگاكان دەگرێتەوە ،ئەنجومەنی پارێزگاكان ،رێكخراوە دیموكراتییەكان،
سیاسەتمان لەهەرێم ،سیاسەتمان لەسیاسەتی نێودەوڵەتی دەگرێتەوە.
دەبێت یەكێتیی نیشتمانیی ئەو بڕیارە بدات ،ئەوكاتە ئێمەش بەجۆرێكی
تر بیر لەشتەكان دەكەینەوە.
مەكتەبی سیاسی بڕیاری وەه��ای ن��ەداوە ،رێككەوتنی ستراتیجی
هەڵبووەشێنێتەوە ،دوا كۆبوونەوەی ئەنجومەنی سەركردایەتی یەكێتیی،
بڕیاری پاراستن و پەرەپێدانی رێككەوتننامەی ستراتیجیی داوە ،سێهەمین
كۆنگرەی یەكێتیش دوو ساڵ و نیو لەمەوبەر ،پاراستن و پەرەپێدانی
رێككەوتننامەی ستراتیجیی بڕیار لێداوە ،راپۆرتی سكرتێری گشتی ،كە
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جەنابی مام جەالل لەكۆنگرە خوێندوێتییەوە ،دیسانەوە جەخت لەپاراستن
و پەرەپێدانی رێككەوتننامەی ستراتیجیی دەكاتەوە.
ئێمە ئەگەر بەحزبایەتی قسە بكەین ،ئەنجومەنی سەركردایەتی
و مەكتەبی سیاسیش ب��ۆی��ان نییە ،رێككەوتننامەی ستراتیجیی
هەڵبوەشێنێتەوە ،چونكە كۆنگرە بڕیاری لێداوە.
*دەوترێت ،كە مەكتەبی سیاسی پشت دەكاتە رێككەوتنامەی دەباشان!
ئەمە تاچەندێك راستە؟
راست نییە .ئەم قسەیە هیچ بناغەیەكی نییە .هەرالیەك ئەم قسەیەێ نەبێت،
بكات ،بێگومان بۆ ئەوەیەتی كە رێككەوتننامەی دەباشان جێبەج 
من ناوی هیچ الیەنێك ناهێنم .ئێمە وەك یەكێتیی ،بەزمانی سیاسی
رۆشن ،بەهەڤاڵنی پارتیمان وتووە ،كە پابەندی ئەو لێكتێگەیشتنەین كە
لەدەباشان لەنێوان ئێمەو گۆڕاندا كراوە .تەنات دواهەمین دانیشتن ،كە من
و برای بەڕێزم كاك فازڵ میرانی ،چووینە الی بەڕێز نەوشیروان مستەفا،
لەوێ لەبەرچاوی كاك فازڵ پێموت ،وتم «كاك نەوشیروان ،ئێمە بەپارتی-
مان وتووە ،پابەندی لێكتێگەیشتنەكە ،یا رێككەوتنەكەی دەباشانین».
بەاڵم ئێمە لەگەڵ ئێوە ،دژی پارتی دەستور ناخەینە راپرسییەوە،
لەگەڵ پارتی-ش ،دژی ئێوەو ئۆپۆزسیۆن ،دەستور ناخەینە راپرسییەوە،
لەكۆبوونەوەكەشدا ئەمەم بەروونی پێوت.
*چوارەمین كۆنگرەی یەكێتیی نیشتمانی كوردستان ،كە بڕیارە لەمانگی
دە()10دا ببەسترێت ،ئایا لەو وادەدا دەبەسترێت كەدەسنیشانكراوە؟
ئەمە شتێك پەیوەندی بەتەندروستی جەنابی مام جەالل-یشەوە هەیە،هیوادارین تەندروستی بەڕێزیان باش بێت و ئێمەش پابەندین بەوەی
كۆنگرەكە لەوادەی خۆیدا ببەسترێت .هیچ كێشەكمان نییە.
یەكێتیی ،ل��ەڕووی سایكۆلۆجییەوە ،ل��ەڕووی سیاسییەوە ،لەڕووی
ئۆرگانەكانی حزبییەوە ،باشتر لەسێهەمین كۆنگرە ،ئامادەی بەستنی
چوارەمین كۆنگرەیە.
هەروەها هەموو ئەو فااڵنەی بۆ یەكێتی-یان دەگرتەوە ،ئەگەر مام جەالل
نەخۆشییەكی لەم جۆرە بگرێت ،یاخوا نەكردە ،ئەگەر كۆچی دوایی بكات،
یەكێتی هەڵدەوەشێتەوە! بەپێچەوانەوە ،یەكێتیی یەكگرتووترە ئێستا ،ئەو
هێزانەی كە فاڵیان بۆ ئێمە دەگرتەوە ،ئەو هێزانە ئێستا حاڵیان لەحاڵی
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یەكێتیی خراپترە .ئەوە بزوتنەوەی گۆڕان كێشەی هەیە ،كە ئاواتەخوازین
كێشەكانیان چارەسەر بكەن .ئیسالمییەكان ،دوو ساڵە سەرقاڵی گفتوگۆن،
لیستێكی هاوبەش لەنێوان خۆیاندا دروست بكەن ،نەیاتوانیوە .هەندێك
الیەنی ئیسالمی ،الی ئیسالمی هەیە ،كە نزیك بووەتەوە لەجیابوونەوە.
بەشبەحاڵی یەكێتیی ،كۆنگرە ،كێشەیەكی گەورە بۆ ئێمە نابێت ،رەنگە
تەنها تەندروستی مام جەالل ،كێشەیەكی گەورە بێت بۆ ئێمە ،بۆ ئەوەی
كاتی كۆنگرە چۆن بڕیاری لێبدەین.
*بیرتان لەوە نەكردۆتەوە ،لەگەڵ چەپەكانی كوردستاندا ،بەلیستێك،
بەشداری هەڵبژاردنەكان بكەن؟
كام چەپ؟!*بەگشتی چەپەكانی كوردستان.
كام چەپانە؟ چەپی كام راست؟! ئێمە خۆمان بەچەپ دەزانین ،ئێمەسۆسیال دیموكرات بەچەپی راستەكانی كوردستان دەزانین ،هەرچی راست
لەم كوردستانەدا هەیە ،ئێمە چەپی ئەوانین .هەرچی بەرنامەو ئایدۆلۆجییەت
و فەلسەفەی وەكو فەلسەفەی ئێمە نەبێت ،وەك چەپ لەخوار خۆمانەوە
دەیبینین .بەاڵم چەپێك هەیە ،كە خۆی بەچەپی چەپەكان دەزانێت.
ئەمەیان سەبارەت بەئێمە جارێ هەلومەرج پێنەگیشتووە كە لەگەڵ ئەواندا
رێكبكەوین.
ئەگەر مەسەلەی بەدیهێنانی دیموكراسی ،پێوەر بێت بۆ چەپ لەم
قۆناغەدا ،زۆرتر لەهەموو الیەكانی تر ،ئێمە بەدیهێنەری دیموكراسین.
ئەگەر مافی ژن پێوەر بێت لەقۆناغی دیموكراسیدا ،حزبی ئێمە زۆرترین
ژن هاتوەتە سەركردایەتی ،ئێستا لەپەرلەمانی كوردستانیشدا ،لەسەدا
سی ،ئەندام پەرلەمانەكانمان ژنە ،ئەمە بۆ سەرەتای قۆناغی دیموكراسی
و بۆ دیموكراسی لەقۆناغی گوزەردا ،سەركەوتنێكی گەورەیە .ئەگەر ئەركی
چەپ خەبات بێت بۆ ئەوەی سیستمێكی سكۆالر بێتەدی ،ئەوا هیچ هێزێك
هێندەی یەكێتیی خەبات بۆ سیستمێكی سكۆالر ناكات .ئەگەر گۆڕینی
باری كەسێتیش سەبارەت بەژن ،گرنگ بێت ،یەكێتیی ئااڵهەڵگری باری
كەسێتی ژن بووە ،بۆ مافەكانی ،دیموكراسی ،كۆمەاڵیەتی ژن ،ئەگەر خەباتی
سەندیكایی و دیموكراسی و كرێكاران و ...هتد ،پێوەر بێت بۆ مەسەلەی
چەپو دیموكراسی ،ئەوا یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان ،پرۆژە یاسای كاری
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لەپەرلەمانی كوردستان تێپەڕاندو سەلماندی ،نەك كرێكاری رەسمی ،بەڵكو
كرێكاری غەیرە رەسمیش دەستەبەری ژیانی كراوە.
ئەم ئەركانە ،لەقۆناغی دیموكراسیدا ،ئەمانە ئەركی چەپە .ئەگەر
ئەركە دیموكراسییەكانی چ��ەپ ،لەیەكەم بەرنامەی سیاسی ماركس
بخوێنرێتەوە ،هەر ئەمانەی وتووە ،كە ئێمە بەزیادەوە كردووومانە .ئەگەر
ئەركە دیموكراسییەكانی چەپ لەقۆناغی دیموكراسی ،لەسیاسەتی لینین
بخوێنرێتەوە ،هەروامان كردوە ،هی ئەنگلس-یش هەروابووە ،هی تەواوی حزبە
چەپەكانی دنیاش هەر ئەمانە ئەركیانە لەقۆناغی دیموكراسی كە جێبەجێمان
كردوە .بۆ تەواوی چەپەكانیش هیوادارین ،كە پابەندی دیموكراسی بن،
ئەوكاتە زەمینەیەك خۆشدەبێت ،كە بتوانین رێككەوتنیان لەگەڵ بكەین.
*سەبارەت بەمۆڵەتی پارتە سیاسییەكان ،دیارە ئێوە پەیوەندی و
نێوانتان لەگەڵ پارتی چارەسەری دیموكراسی دیموكراسی (پەجەدەكە)دا
هەیە ،پەجەدەكە لەمانگی ئابی ساڵی 2011ەوە داوای مۆڵەتی فەرمی كردوە
لەحكومەتی هەرێمی كوردستان ،وەلێ تائێستا مۆڵەتی فەرمی پێنەدراوە،
ئەمە لەكاتێكدا لەدوای ئەو داوایەی ئەوان ،مۆڵەت بەچەند حزبێكی سیاسی،
یارێكخستنی سیاسی دراوە؟! ئەمە لەگەڵ ئەوەی لەكەركوك مۆڵەتی رەسمیان
هەیە ،لەسلێمانی گۆڤاری رۆژی واڵت ،ئۆرگانی رەسمیان دەردەچێت ،هۆی
چییە تائێستا مۆڵەتیان نەدراوەتێ؟!
(بەپێكەنینەوە) لەبەرژوەندییانە! رۆژنامەیان هەیە ،تەلەفزیۆنیان هەیە،رادیۆیان هەیە ،چاالكن ،خۆپیشاندان دەكەن ،قسە دەكەن ،بەیان دەردەكەن.
بەبێ ئەوەی هیچ پابەندێكی یاساییان لەسەر بێت .ئەگەر مۆڵەتی رەسمیان
هەبێت ،دەبێت یاساكانی كوردستان جێبەجێ بكەن و رەنگەئەوكاتە هەندێك
شتیان هەر بۆ نەكرێت.
لەگەڵ ئەوەشدا ،من پشتوانی دەكەم ،بكەوینە گفتوگۆیەكی جدی بۆ
ئەوەی مافی یاسایی ئەوانیش بدەین.
*بەاڵم زۆرجار ،كۆسپ و تەگەرەیان بۆ دروست دەكرێت لەبەردەم كارو
خەباتیاندا؟
نازانم ..من لەسلێمانی دەژیم و لێرە هیچ كۆسپ و تەگەرەیەكیان بۆدروست نەكراوە.
*سەبارەت بەرەوشی رۆژهەاڵتی كوردستان ،رەوشی سێدارە لەرۆژهەاڵتی
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كوردستان بەتایبەتی و لەئێران بەگشتی لەپەرەسەندندایە! گوشارەكانی
كۆماری ئیسالمی ئەمیش لەسەر خەڵكی رۆژهەاڵت ،رۆژانە زیاتر دەبێت،
دەبیستین راوەدوونان و گرتن و تۆقاندن هەیە ،ئێوە لەو چوارچێوەیەدا چۆن
دەفكرن و چی دەڵێن؟
لەگەڵ ئەوەین بڕیاری لەسێدارەدان لەتەواوی دنیادا نەمێنێت ،تەنانەتجەنابی مام ج��ەالل ،لەسێدارەدانی سەدامی مۆر نەكرد .هەروەها هەر
تێكۆشەرێك كورد بێت ،یاهەر تێكۆشەرێكی ئازادیخواز بڕیاری لەسێدارەدانی
بدرێت ،بەڕاستی ئازاری پێوەدەچێژین .بۆیە هیوادارین لەتەواوی دنیا بڕیاری
لەسێداردان نەمێنێت.
*پرۆژەی دۆزی كورد لەكۆمیتەی رێكخراوی سۆسیالیست ئینتەرناسیۆنال،
بۆ رەوشی كورد چییە؟ بەتایبەت بۆ باكوری كوردستان ،دیارە سەرەتاش
بەكورتی ئاماژەیەكیتان پێكرد ،بەتایبەت كە بەڕێزتان سەرۆكی ئەو كۆمیتەیە
هەڵبژێردراون؟ بەتایبەت پرسیارەكە ئەوەیە پرۆژەی كۆمیتەی دۆزی كورد
لەداهاتوودا چییە؟
ئەو كۆمیتەیە ئەركێتی كە رەوشی سیاسی ،كێشەكان ،رووداوەكان،لەهەموو بەشەكان بگەیەنێتە سەرۆك و سكرتاریەتی رێكخراوی سۆسیالیست
ئینتەرناسیۆنال ،لەكۆنگرەكاندا بەرگری لەمافی دیموكراسی بەشەكانی
كوردستان بكات ،بێگومان هەوڵبدات كە سۆسیالیست ئینتەرناسیۆنال و
هەموو حزبەكانیش ،پشتیوانییەكی فراوانتر ،تۆكمەتر ،رۆشنتر لەبەدیهێنانی
مافە دیموكراسییەكانی بەشەكانی كوردستان بكەن .ئەم كۆمیتەیە ،كاری
ئەوەیە ،بیروباوەڕ ،رووداو ،پێشنیاز ،سیاسەتو پرۆژە ،هەرچییەك پێویست
بێت بۆ چۆنێتی بەدەستهێنانی مافە دیموكراسییەكان ،لەچوارچێوەی
سۆسیتالیست ئینتەرناسیۆنالدا ،ئەم كۆمیتەیە ،وەك تەواوی كۆمیتەكانی
تری ئەمریكای التین و ئەفریقا و ئاسیاو ناوچەكانی تر چاالك و ئەكتیڤ
بێت.
*دوا پرسیارم ئەوەیە ،كە گەلی كورد بەگشتی ،مەراقی بیستنی هەواڵی
تەندروستی سەرۆك كۆماری عیراق ،بەڕێز مام جەالل دەكات ،ئێستا رەوشی
تەندروستی لەچیدایە؟
هەموو هەفتەیەك لەبەرەو باشبووندایە ،سێ رۆژ لەمەوبەر خانمی یەكەمیعیراق ،بەڕێز هێرۆخان ،قسەی لەگەڵدا كردبوو ،وەاڵمی دابۆوە ،ئاواتی
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سەركەوتنی دیموكراسیو هەڵبژاردنەكەی لەگەرمیان و خانەقین لەپارێزگاری
دیالە خواستبوو.
بێگومان ،ئەم نەخۆشییە نەخۆشییەكی ئاسان نەبوو ،پێش هەموو شتێك
هەموو نەتەوەی كورد و هەموو ئەوانەی مام جەالل-یان خۆشدەوێت ،دڵخۆشیان
دەكەم ،بەوەی كە بڵێم مام جەالل ،لەقۆناغێكی سەخت لەنەخۆشی رزگاری
بووە .ماوەتەوە سەر ئەوەی كە واچاكبێتەوە و بگەڕێتەوە ناومان ،ئەوە
بڕیاری پزیشكەكانە ،ئەگەر بەئارەزووی ئێمە بێت ،ئیمشەو سواری فڕۆكە
بێت و بگەڕێتەوە و هەموو كورد بچین بەپیرییەوە ،بەاڵم ئەمە بەئارەزووی
ئێمە نییەو بابەتێكی پزیشكییە ،پەیوەندی بەحاڵەتی فسیۆلۆجی هەستیاری
جەستەی مام جەالل-ەوە هەیە ،بۆیە تەنها دەبێت پزیشك بڕیار لێبدات.
*ئەگەرچی بڕیار بوو ئەوە دوا پرسیار بێت ،بەاڵم پرسیارێكی تری گرنگ
هەیە ،ئەویش سەبارەت بەكۆنگرەی نەتەوەیی كورد-ە ،كە دەمێكە لەپرۆژەدا
هەیەو باسی لەسەر دەكرێت و دیدارو كۆبوونەوەی بۆ كراوە ،كە پارت و
الیەنە كوردییەكان بەگشتی ،تەنانەت رۆشبیرانی كوردیش باسی لێوە دەكەن،
كە لەژێر چەترێكی نەتەوەیدا ،كۆنگرەیەكی نەتەوەیی كوردستان پێكبهێنن،
ئایا ئێستا كاتی نەهاتووە؟! یاخود درەنگ نییە ،بەتایبەت كە ئاماژەتان
پێكرد لەم قۆناغەدا ،رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەگشتی بەگۆڕانكارییەكی گەورەدا
دەگوزەرێت و كوردستانیش بەتایبەتی؟
لەساڵی پارەوە ،یەكێتی وپارتی بەجدی كەوتینە كار ،كە كۆنگرەیەكبەناوی كۆنگرەی هاوكاری و دیموكراسی لەپارچەكانی كوردستان پێكبێت،
بەاڵم بەداخەوە ،هەموو جارێك رووداوێكی ناخۆش و چاوەڕوان نەكراو دێتە
پێشەوەو ئەمە هەڵدەپەسێرێت.
ئێستاش ئەم گفتوگۆیەی لەباكوری كوردستان دەكرێت ،مەزندەم وایە
كە هەلومەرج یارمەتیدەرمانە و هەموو الیەنەكان بەجدی بیری لێبكەینەوە،
بەوەی لەكۆتایی ئەمساڵدا ئەو كۆنگرەیە ببەستین و دەبێت بەچەترێكی
باشتر بۆ مافە دیموكراسییەكان و بەسیاسەتی عەقالنی كردنی سیاسەتی
كورد لەبەشەكانی كوردستان.
*بەڕێز كاك مەال بەختیار ،لێپرسراوی دەستەی كارگێڕی مەكتەبی
سیاسی یەكێتیی نیشتمانی كوردستان ،سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە.
-سوپاس بۆ ئێوەش ،سەرچاو هاتن.
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مافی دیموكراسی كورد؛
لەدوای رووداوەكانی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
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دەقی كۆڕی هەڤاڵ مەال بەختیار ،لێپرسراوی دەستەی
كارگێڕی مەكتەبی سیاسی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان،
بەناونیشانی (مافی دیموكراسی كورد ،لەدوای رووداوەكانی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست) ،كە رۆژی ( ،)2013/7/14لەالیەن
فیدراسیۆنی رێكخراوەكانی باكور(فێدكۆم) ،بەهاوكاری
كۆنكۆردو كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە)،
لەشارۆچكەی رایزڤایك ،لەهۆڵەنداو بەئامادەبووانی رەوەندی
ك��وردی هەرچوارپارچەی كوردستان لەواڵتانی فەرەنسا،
ئەڵمانیا ،هۆڵەندا ،بەلجیكاو...هتد رێكخرا.
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سوپاس بۆ سازدانی ئەم كۆڕە ،كە زۆرتر لەالیەن (كەنەكە)و رێكخراوەكانی
فیدراسیۆنی ئەورپاوە ئەنجامدراوە .بەخێرهاتنی یەكە بەیەكەتان دەكەمو
خۆشحاڵین ،كە هەموو بەشەكانی كوردستان ،جاربەجار لەم كۆڕو یادانەدا
تێكەڵ دەبینەوە ،هاوهەستی نەتەوەیی ،رزگاریی ،دیموكراسی و ئازادی،
لەناخمان ،لەویژدانمان ،لەهەستماندا جۆش دەخوات.
ئومێدەوارین لەرزگاركردنی كوردستان ،لەئامەد ،یا لەهەر شارێكیتری
پارچەكانی كوردستان ،بتوانین كۆڕی جۆراوجۆر ببەستین.
ئێمە دەكوژیت ،بەاڵم شۆڕش بەرپا دەبێت
ئەمڕۆ ( ،)7/14یادێكی گەلێگ گرنگە ،جگە ل��ەوەی ی��ادی چوار
تێكۆشەری باكوری كوردستانە ،كە لەزیندان شەهیدكرانو ئەمڕۆژەیان
بەناوەوە ناو نراوەو ساڵو بۆ گیانی پاكیان ،كە رچەی رۆحی كوردایەتی
و رچەی خەباتی درێژخایەنی كوردایەتیان بەخوێنی خۆیان لەناو زینداندا
بەدەوڵەتی توركیا سەلماند ،كە (ئێمە دەكوژیت ،بەاڵم شۆڕش بەرپا
ێ بەرپاش بوو.
دەبێت) ،بەڵ 
ئەمڕۆ لەمێژوودا ،گەلێك رووداوی چارەنوسسازی تێدا رووی��داوە،
شۆڕشی گەورەی فەرەنسا لەم مانگەدا روویداوە .شۆڕشی گەورەی میسر
(چواردەی تەممووزی  )1952رویداوە ،هەر لەچواردەی تەممووزدا ،شۆڕشی
عیراق-یش بەسەرۆكایەتی عەبدولكەریم قاسم بەرپابووە.
دوێنێش ()13ی تەممووز ،ی��ادی تیرۆركردنی شەهید (قاسلمۆ
و هەڤاڵەكانی) ب��وو .ی��ادی بەخێر ،پیاوێكی گ��ەورەو قارەمان بوو،
بەتیرۆركردنیشی زیانێكی گەورە بەر نەتەوەی كورد كەوت.
هەر ئەم یادانە ،ئەم رۆژانە ،رۆژانی گرنگن لەمێژووی نەتەوەكەمانداو
لەباشووری كوردستان و یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان-یش .چونكە
ئێمە لەشۆڕشدا ،هەر لەم هەفتەیەدا بوو كە چاوەڕوانی گەڕانەوەی مام
جەالل-مان دەكرد ،تا ل��ەدەرەوەی واڵت و دوای ساڵێك لەبەرپابوونی
شۆڕش بگەڕێتەوە نیشتمان ،ژمارەیەك لەهەڤااڵن كە هێزێكی زۆر بووین،
لەسەرسنور و لەهەكاری چاوەڕێی گەڕانەوەیمان دەك��رد .هەر بەهۆی
ێ چوار رۆژ
تێكۆشەرانی باكوری كوردستانەوە ،هەڤاڵ مام جەالل ،س 
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لەدیاربەكر مایەوەو دواتر گەیاندیانە دواهەمین گوندی ناوچەی هەكاری،
بەناوی گوندی (ماسی ڕۆ)و دواجار ( )1977/7/20هەڤاڵ مام جەالل،
گەیشتە كوردستانو یەكەمین كەسیش كە شەرەفی پێشوازیكردنی هەبوو،
من بووم.
ئەو رۆژە بۆ ئێمە وەك یەكێتی زۆر گرنگ بوو ،گەڕانەوەی یەكێك
لەگەورەترین سەركردەكانی نەتەوەی كورد بوو ،كە بەخۆیی و گۆچانێكەوە
گەڕایەوە .نەهێز و نەدۆشكەو نەزرێپۆشی لەگەڵدا بوو ،بەتەنها پارتیزان
ێ
چاوەڕێیان دەكرد .پارتیزانەكانیش هەندێكیان بەچەكەوەو هەندێكیان ب 
چەك بوون ،بەاڵم (مام جەالل) گەڕایەوە .كە گەڕاشەوە ،رەهەندێكی
فراوانی بەشۆڕشداو سەدانو هەزاران كەسیش بەجۆشو خرۆشەوە ،هاتنە
ناو شۆڕشەوە.
قۆناغی ناو شارەكان و خەباتی فراوان
ئێستاش لەدوای ئەو رۆژگارانە ،لەساڵی ()1982دا چوار زیندانیمان
لەباكوری كوردستان شەهید دەبن و گڕ بەردەدەنە دەروونی تێكۆشەران.
ئەو شۆڕشانەو لەم مێژوودا ،شۆڕشی فەرەنسا ،ئێجگار گرنگ بوون،
ئەگەرچی یەكەم شۆڕشی دیموكراسی نەبوو لەجیهاندا ،بەڵكو یەكەم
شۆڕش دیموكراسی لەبەریتانیا بەرپابوو ،بەاڵم شۆڕشی فەرەنسا زیاتر
لەسەر رۆژهەاڵت و لەسەر شارستانییەتی دیموكراسی ناوەڕاستی رۆژئاوا
كاریگەریی گەورەی هەبوو .لەعەرەبیشدا ،شۆڕشی میسر بەسەرۆكایەتی
جەمال عەبدولناسر-ی نەمر ،رۆڵێكی ئێجگاری گەورەی لەبوژاندنەوەی
بزووتنەوەی ناسیونالیزمی عەرەبی و بەهێزبوونی هەبوو .هەروەها شۆڕشی
تەممووز ( )1958جگە لەخەباتی نیشتمانی عیراقی ،رۆڵێكی گرنگی
هەبوو ،كە بزووتنەوەی نەتەوەیی كورد لەقۆناغی الوازییەوە ،بگوازێتەوە
بۆ قۆناغی ناو شارەكان و خەباتی فراوان و سەرەنجامیش شۆڕشی ئەیلول
بەرپابوو.
ئێستاش ،لەدوای هەموو ئەو رووداوانە ،كاتێك ئاوڕ لەمێژوو دەدەینەوە،
بەداخەوە ئەگەرچی گەالنێكی زۆر رزگار كرانو سیاسەتی نێونەتەوەیی
بەرژەوەندیان لەرزگاركردنی هەندێك لەنەتەوەكان ،لەمیللەتەكان،
لەنیشتمانەكان یەكیانگرتەوە ،بەاڵم لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،سیاسەتی
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نێونەتەوەیی ،لەگەڵ رزگاربوونی نەتەوەكاندا نەبوو .نە لەپێش و پاشی
جەنگی یەكەم و نە لەپێش و پاش جەنگی دووەمو نە لەدوای ئەوەش،
كە جەنگی سارد پەیدابوو .بەڵكو دیسانەوە ،بەرژەوەندییە هاوبەشەكانی
جەمسەرە زلهێزەكانی دنیا ،رۆژئاواو رۆژهەاڵت ،بەرژوەندییەكانیان الگرنگتر
بوو ،لەوەی كە پشتیوانی خەباتی گەالن بكەن.
لەبەر ئەوە لەسێ سەردەمی جیاوازدا ،سەردەمی جەنگی یەكەمی
جیهانی ،كە ئیمپریالیزم بەسیاسەتی كۆلۆنیالیستی كالسیكی ،گەالنی
وەكو ئێمەی داگیر دەكرد ،یەكەم ئەزموونی حكومەتی ئێمە ،كە حكومەتی
شێخ مەحمود-ی نەمر بوو ،ئەوان رووخاندیان.
لەجەنگی دووەمی جیهانیشدا ،كە پەیمانی ئەتڵەنتیك مۆر دەكرێت،
پەیمانی ئەوە دەدرێت ،كە پشتیوانی گەالن بكرێت لەپێناو بەدیهێنانی
مافی دیموكراسیاندا ،بەاڵم بەداخەوە ،ئەم پەیمانەش چارەنووسی یەكەم
كۆماری كوردستان (كۆماری مەهاباد) بەرەو روخان دەبات.
لەجەنگی سارد-یشدا ،كە لەدوای گۆنگرەی یاڵتا ()1945ەوە بناغەكەی
دان��راوەو وردە وردە قوڵكرایەوە ،هەتا كۆتایی جەنگی سارد (،1988
 )1989سیاسەتێكی پڕ لەدوژمنكارانەی رۆژئاواو رۆژهەاڵت ،كە ئەمریكا
پێشەنگی رۆژئ��اواو سۆڤییەت-یش پێشەنگی رۆژه��ەاڵت بوو ،هەردوو
ئەم زلهێزە ،لەكوێ بەرژەوەندییان بیویستایە ،پشتیوانیان لەگەلێك،
نەتەوەیەك ،حوكمڕانییەكیان دەكرد و لەكوێش بەرژەوەندیان بیخواستایە
یەكیان دەگرت بۆ سەركوتكردنی گەالن و كودەتاكردن لەسەر حكومەتەكان
و بۆ لەناوبردنی هەر خەباتێك كە هی كرێكاران ،یا نەتەوەكان بووبێت ،یا
هی حزبە شۆڕشگێڕەكان بووبێت .بۆیە هەمیشە وتوومە ،ئەگەر سەردەمی
جەنگی س��ارد ،چل ساڵ زیاتری خایاند ،بەسەردەمی جەنگی یەكەم
و دووەمی جیهانی بەراورد بكەین ،میللەتی ئێمە لەسەردەمی جەنگی
سارددا ،ئەگەرچی دەوڵەتمان نەبوو بیڕوخێنن ،بەاڵم گەورەترین زیان كە
لەمێژووماندا ،بەر نەتەوەكەمان كەوتبێت ،لەباكور و باشورو پارچەكانی
كوردستان ،لەبەشەكانی كوردستاندا ،گەورەترینیان لەسەردەمی جەنگی
سارددا بەر كورد كەوتووە.
ژمارەی كوژراوەكان ،دێهاتە سوتێنراوەكان ،ئەنفالەكان ،كیمیاباران
و یەكگرتنی حكومەتەكان ،رێككەوتنی دەوڵەتەكان ،لەرێككەوتنی
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سەعدئابادی ()1951ەوە تادەگاتە رێككەوتنی ستراتیجی لەنێوان توركیا و
عیراق ،بۆ سەركوتكردنی بزووتنەوەی كورد لەهەردوو بەشەكەی كوردستان
( )1982و رێككەوتننامەی جەزائیر ساڵی ( ،)1975پاشان وەستانی
شەڕی عیراق و ئیران ( ،)1988ئەمانە هەمووی یەكخستنی بەرژوەندییە
دوورەكانی حكومەتە داگیركارەكانی كوردستان و ناوچەكە بووە .نوكی
رمی یەكخستنی ئەم بەرژەوەندییە ،پێش نەتەوەكانی تر ،بەر میللەتەی
كورد كەوتووە ،لەهەموو بەشەكانی كوردستان ،زیانی ئێجگار گەورەمان
كردووە.
ێ سەد ساڵ كورد لەبەرگریدا بووە
س 
لێرەدا ،بابەتەكەم كەمتر سیاسییەو هەوڵدەدەم زۆرتر لێكدانەوەی
ئابوری سیاسی تازە ،یا سیاسی سۆسیۆلۆجی تازە تێكەڵ بكەم و دواتر
كەمێكیش دێمە سەر سیاسەت .بۆ وا دەكەم؟
بێگومان مەبەستمە بڵێم ،یەكێك لەكەموكوڕییە گەورەكان ،یا یەكێك
لەهۆكارەكانی نەبوونی بنەمایەكی زانستی ،بۆ ستراتیجی رزگاری نەتەوەیی
كورد ،سیاسەت و قوربانی نەبووە ،بەپێچەوانەوە ،ئامادەگی وەچەكانی
نەتەوەی كورد بۆ قوربانیدان ،لەهەموو شۆڕش و راپەڕینێكدا لەناو كورددا
هەبووە .لەڕوخاندنی میرنشینەكانەوە ،لەسەرەتای سەدەی هەژدەهەم،
تەواوی سەدەی نۆزدەهەم و بیستەم ،سێ سەد ساڵ كورد لەبەرگریدا
بووە ،لەهیچ بەرگرییەكیشدا وەچەكانی كورد لەهیچ بەشێكی كوردستان،
درێغیان لەقوربانیدان نەكردووەو هەمیشەش سەركردەو سەرداری كورد،
لەهەر قۆناغەو بەپێی قۆناغەكە هەڵكەوتوون.
بێگومان ئەگەر باس لەمەسەلەی نەتەوەیی بكەین ،دەتوانین بڵێین
ێ سەد ساڵ
رەگ و ریشەی خەباتی بەرەنگاری میللەتی كورد ،بۆ س 
لەمەوبەر دەگەڕێتەوە .بەاڵم ئەگەر باس لەنەژادی كورد و بەرەنگاری
ن���ەژادی ك��ورد بكەین ،ئ��ەوا پێش و ل���ەدوای س��ەردەم��ی فتوحاتی
ئیسالمیشەوە دەستپێدەكات .ئەگەرچی باوەڕم بەفتوحاتی ئیسالم نییەو
ئەو ناوە ،ناوێكە بۆ داپۆشینی داگیركردن .فتوحات نییە! بەڵكو بەزەبری
لەشكر ،لەسەردەمێكدا كە گەالنی وەكو كورد ،نەژادەكانی وەكو كورد
نەعەرەبیی-مان زانیوە ،نەئاگامان لەوەبووە كە ئایینی ئیسالم بەهەموو
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پیرۆزی خۆیەوە ،قورئان بەهەموو پیرۆزی خۆیەوە ،ئاگام لێ نەبووە
ئەم ئایینە ئەوكاتە چییە! بەاڵم عەرەب و نیوە دوورگەی عەرەب ،مافی
خۆیەتی ئاشنای ئیسالم بووەو تێكەڵی بووە ،چونكە ئیسالم بۆ عەرەب
لەو سەردەمەدا پێشكەوتوو بووەو تەنانەت رادیكاڵییەتی تێدا بووە بۆ
سەردەمی جاهیلییەتی عەرەبی ،كە كچ-یان بووەو كوشتوویانە .چونكە
ئاستی گەشەكردنی كۆمەاڵیەتی عەرەب لەوە زیاتر ناوترێت كە قورئان
پێی وتوون (االعراب و اشهد كفرا و نفاقا) ،لەوە زیاتر ناوترێتو ئەگەر
شیبكەیتەوە ،ئاستی كۆمەاڵیەتی ،ئاستی پێشكەوتنو تێگەیشتنی عەرەب،
لەو ئایەتەدا زۆر بەجوانی بەرجەستە بووە.
ئیسالم-یش كە دێت بۆ عەرەب لەبەرامبەر ئەم ئایەتەدا ،بەئەنسارو
بەهەموو ئەوانەشی كە تێكۆشاون ،بۆ ئەوەی ئیسالم ببێت بەئەلتەرناتیڤی
بتپەرستنو كچ كوشتن ،لەبەر ئەوەی كچە ،لەبەرئەوەی مێینەیە ،ئەمە
گۆڕانكارییەكی كۆمەاڵیەتی گەورە بووە بۆ ئەو سەردەم و كاتە ،كە بەزمانو
كەلتوری عەرەبی ،بەسایكۆلۆجییەتی عەرەبیو بەڕەمزەكانی عەرەب
هاتوونەتە پێشەوە ،كارێكی گەورەیان كردووە لەمێژوودا ،بەپێچەوانەوە،
هیچ قسەیەكم لەسەر ئەوەنییە.
بەڵكو قسەم لەسەر ئەوەیە سوپاكانی بەرایی ئیسالمی ،ئەم لەشكرە،
كە بەم كەلتوورو تێكستانەوەو بەناوی فتوحاتەوە هەڵیانكوتاوەتە سەر
كوردستان ،ئەرمەنستان ،چەركستان ،هندستان و پاكستان و هەر واڵتێك،
لەناو ئەم نەژادو رەگەزانەدا ،تەنها كەسێك نەبووە زمانی عەرەبی بزانێت
و لێبان تێبگات تابڵێت :دینی تۆم قبوڵە ،قورئانی تۆ و ئەسحابەی تۆ
و پێغەمبەری تۆم قبوڵە ،خەلیفەی تۆم قبوڵە! .من نەمزانیوە تۆ چیت!
ئەگەر ئێستا یەكێك لەئێوە ( )1430-1400ساڵ بچێتە دواوە ،لەماڵی
خۆی دانیشتووە لەدۆڵی ئەسحابان ،لەدۆڵی شەهیدان ،لەشكرێك هاتووە
شمشێری هەڵكێشاوەو دەڵێت (دەبیت بەموسڵمان یا سەرت دەپەڕێنم؟!)،
ێ و نازانێت دەڵێت چی؟! ئاخر زمانەكەی نەزانیوە.
تەنها شمشێرەكە دەبین 
سەدجار وتویەتی خوای گەورەو پێغەمبەری مەزنو ئەسحابەو قورئان
و خەلیفە ،بەاڵم تێناگەیت دەڵێت چی؟! وەكو ئەوەیە كە ئێستا من
لەهۆڵەندام هۆڵەندی هیچ نازانم ،هۆڵەندییەك بێتو بەزمانی هۆڵەندی داوا
بكات ببم بەمەسیحی ،تێناگەم ئەو چیدەڵێت ،ئیتر چۆن ببم بەمەسیحی!.
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ئێستا كە لەدوای ( )1440ساڵ ،لەهۆڵەندام و وشەیەكی هۆڵەندی
نازانم ،ئەو كەسە چۆن دەمكات بەمەسیحی ،بەكاسۆلیك ،یا بەپرۆتستانت،
ئەگەر زمانەكەی نەزانم ،مەگەر هەر بەزەبری زیندان و شمشێر بمكاتە
مەسیحی.
لەبەر ئەوە وشەی فتوحات ،كە هەمیشە وتوومەو جارێكیش لەرۆژنامەی
رێگای ئ��ازادی لێیان پرسیم( ،تەعریب لەكەیەوە دەستپێدەكات؟)،
وەاڵممدانەوە كە (لەسەردەمی فتوحات-ەوە دەستپێدەكات) .دەزانم
ئێستاش ئەمە لەسایتەكاندا باڵو دەبێتەوەو دەڵێن (مەال بەختیار لەمانگی
رەمەزانیشدا وازی لێنەهێنانین!) ،بەاڵم ئەمە بۆچوونی منە و بۆچونی
ئیسالمگەراكانی كوردستان-یش وایە ،ئەگەرچی زۆر نالۆژیكییە ،دەڵێن كە
گوایە (لەشكری ئیسالم هاتووە ،كورد بەگوڵ و هەلەكە سەما بەپیرییەوە
چووە) ،ئای لەو لۆژیكە؟! لەمە عەیب تر هەیە بەنەژادێك وابوترێت! لەمە
ناشرینتر هەیە ئیهانەی مێژووی نەژادێك بكرێت! من تێناگەم بەزەبری
لەشكر و شمشێر هاتبنە سەر كوردستان ،چۆن بەگوڵ و گوڵزارەوە بەرەو
پیریانەوە چوون؟! .ئەگەر وابێت مانای ئەوەیە كورد لەوكاتەدا حیسییەتی
نەبووە ،كورد هەستی نەژادێتی نەبووە .واتە كورد لەوكاتەدا كانیاوی
خۆی ،باخ ،رەز ،مەڕو مااڵتو كشتوكاڵی خۆی ،كەلتور ،دابونەریتو
نیشتمانی خۆی خۆشنەویستووە ،كە ئەمەش ناكرێت.
ناكرێت تۆ داگیرم بكەیت و منیش بەگوڵەوە بەرەو پیرتەوە بێم.
بۆیە ئەوەی ئەوان دەیڵێن ،هەرگیزاو هەرگیز لەمێژوودا جێگەی نابێتەوەو
بەهەزاران رووداویشدا لەمێژوودا هەیە ،كە ئەمە قبوڵ ناكات .قبوڵمانە
كورد تەسلیم بووەو شكاوە ،بۆ شیعە ،بۆ سوننە ،بۆ وەهابی شكاوەو
هەتا بۆ سەاڵحەدینی ئەیوبی-ش شكاوە .ئەگەرچی راستە سەاڵحەدینی
ئەیوبی كوردەو بۆ عەرەب زۆر جێگەی شانازییە ،بەاڵم بۆ كورد شتێكی
ئەوتۆی نەكردووە كە ئێستا شانازی پێوە بكەین .ئەگەر رۆژێك بێتە
پێشەوەو قسەیەك لەسەر ئەو مێژووە بكەینو لەناو ئەو مێژووەشدا
باسی سەاڵحەدینی ئەیوبی بكەین ،ئەوا قسە زۆرە لەسەر ئەو مێژووە،
لێكدانەوانەوەی تریش هەڵدەگرێت .بەاڵم ئێستا كاتی ئەوەنییە.
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بەرگری نەتەوەیی لەسەردەمی فتوحاتەوە
قسەم لەسەر ئەوەبوو ،كە بەرگری لەسەردەمی فتوحاتەوە هەیە،
هەڤااڵن ،ئامادەبووان ،ئەگەر كورد لەسەردەمی فتوحاتەوە بەرگری
نەكردایە ،ئێستا زمانی كوردی نەمابوو ،وەكو چۆن گەلێك لەنەژادەكان
زمانیان فەوتاوە .ئەگەر كورد بەرگری نەبوایە ،ئێستا ترادسیۆنی كوردی
نەمابوو ،گۆرانی كوردی نەمابوو ،كەستان نەتاندەزانی هەڵپەڕكێ چییە؟!
نەتاندەزانی جلی كوردی چییە! ،نەتاندەزانی پەندی پێشینان چییە!
نەتاندەزانی حەیران چییەو هیچ شتێكی كورد بوونی نەدەما )1440( .ساڵ
بەسیستماتیكی و بەناوی دینەوە ،هەوڵدرابێتو ویستبێتیان رەگو ریشەی
ئەم نەژادە لەزمانیدا ،لەكەلتوریدا ،لەفۆلكلۆریدا ،لەفەرهەنگیدا ،لەپەیوەندی
كۆمەاڵیەتی و لەهەر شتێكیدا كە هەیە ،ئەم رەگ و ریشەیە هەڵبكێشرێت،
ئەگەر كورد بەرگری نەكردایە ،چۆن دەما! بەهیچ شێوەیەك نەدەما،
بۆیە ئەوەی پێدەوترێت بەرگری لەكوردو كوردستان ،بۆ سەردەمێكی زۆر
كۆنی دەگێڕمەوە ،بەاڵم قۆناغ بەقۆناغ گۆڕاوەو ئەوەی كە پێیدەوترێت
كوردایەتی بەمانای كوردایەتی ،لەسەرەتای س��ەدەی هەژدەیەمەوە
دەستپێدەكات .لەوكاتەوەی كە میرنشینەكانیان یەك لەدوای یەك لەناو
دەبردو یەكەمین چركەساتی كوردایەتی راستەقینەش لەمیرنشینی رواندزو
بۆتان-ەوە دەستپێدەكات .پەیوەندیم بەوەوە نییە هەڵەیان كردبێت ،میری
بۆتان بەرامبەر بەمەسیحییەكان هەندێك هەڵەی كردووە ،میری رواندوز
بەرامبەر بەئێزدییەكان هەڵەی كردووە ،ئەمە راستەو الریمان لەم قسانە
نییە .بەاڵم ئەوە چركەساتی بەرەنگارییە لەمێژووی ئێمەداو لەوكاتەوە
مێژووی بەرەنگاری دەستپێدەكات و بەرگرییەكی كوردایەتی و هەتا
یەكخستنەوەی میرنشینەكانیش هەر لەوكاتەوە دەستپێدەكات .لەهەموو
قۆناغەكاندا بەرگریو سیمبول هەبووە ،قوربانی ،سەردارو سەركردە و
پاشانیش حزب هەبووە.
كەمێك شارەزام لەمێژووی نەتەوەی كورد ،بەتایبەتی لەمێژووی سیاسی
نەتەوەی كورد .یەكێك لەكەموكوڕییەكانی ئێمە ،باش نەخوێندنەوەی
مێژووی سەردەمەكانە .س��ەردەم خوێندنەوە زۆر گرنگە ،ئەگەرچی
نەتوانرێت س��ەردەم بخوێنرێتەوە ،ئەگەر ئابووری ئەو سەردەمە باش
هەڵنەسەنگێندرێت ،ئەمە مەحاڵە ،مەحاڵە لەگەوهەری ئابووری ئەو
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سەردەمەش وردبیتەوە ،ناتوانیت لەساسیەتی ئەو سەردەمە وردبیتەوە،
ئەگەر لەسیاسەتی ئەو سەردەمەش ورد نەبیتەوە ،هەر هەوڵێكی سیاسیو
حزبێكی سیاسیت هەبێت ،بەدابڕوایی لەتێگەیشتنی ئابوری سەردەم و
لەسیاسەتی سەردەمەكە بۆ چۆنێتی بەڕێوەبردنی جیهان ،هەر هەوڵێك
بدرێ ،بەهەوڵێكی لۆكاڵی داخراو دەمێنێتەوە ،بەبێئەوەی كارلێك بكات
لەگەڵ گۆڕانكارییە ئابورییەكانو گۆڕانكارییە سیاسییەكان كارلێك بكات،
سەرەنجام وەربگریت و بدات .سەردەمەكە كارتێبكات و تۆش كار بكەیت،
دیارە بەهێندەی كایەكانی خۆت.
وەكو رابردوو نامێنێت و دەبێت بگونجێین
ئێستا لەسەردەمێكداین ،ئ��ەوەی كە لەزمانی كوردیدا پێیدەڵێین
جیهانگیری ،كە دەشتوانم ئەوە بڵێم كە دەستەواژەی (جیهانگیری)
لەبەرامبەر (گلوبالیزاسیۆن) من دامناوە( .دروستكردنی ئەم زاراوەیش
لەوەوە دروستكرد ،كە لەكوردەواریدا كاتێك باران دەبارێت ،ئەگەر بارانەكە
سەرانسەری بێت ،دەڵێن بارانەكە ئیقلیمگیرە) ،پێشەوەی من ئەم زاراوەیە
بەكاربهێنم ،دەیانوت (بەجیهانیكردن) ،لەڕاستیدا ئەمە رستەیەك بوو،
نەك دەستەواژەیەك .بۆیە جیهانگیری-مان بۆ داڕشت و باڵو بۆوە .لەزمانی
كوردیشدا ئێستا ئەو دەستەواژەیە بەجوانی رۆشتووە.
ئێستاش كە سەردەمەكە سەردەمی جیهانگیرییە ،باشترین لێكدانەوەش
بۆ جیهانگیری لەفەرهەنگی ئۆكسفۆردا ،دەڵێت (جیهانیگیری؛ بەزاندنی
سنوری نیشتمانی ،ئابوری ،كەلتوری)ە ،وات��ە ئەو دی��اردەی��ەی ،ئەو
گەوهەرەی كە لەسەردەمی جیهانگیریدا هەیە ،لەڕووی ئابورییەوە ،لەڕووی
نیشتمانیی ،لەڕووی كەلتورییەوە سنورەكان دەبەزێنێت .ئەمەش واتە
ئاسایستی نیشتمانی ،ئاسایشی نەتەوەیی ،ئاسایشی كەلتوری نەتەوەیی،
بەشێوەی سەردەمەكانی تر نامێنێت ،ئیتر دەبێت تێبگەین وەكو رۆژگار
وەكو رابردوو نامێنێت و دەبێت بگونجێین و دەرفەتەكانی جیهانگیری
بەجوانترین شێوە بقۆزینەوە.
گرنگترین گەوهەر سەبارەت بەجیهانگیری و ئێمەش ئەوەیە ،كە ئابوری
لەمۆنۆپۆلی دەوڵەتان ،پەیوەندی دەوڵەتە گەورەكان و دەوڵەتانی رۆژهەاڵتی
گۆڕی؛ ئەوەی كە لەڕابردوودا دەوڵەتە گەورەكان دەهاتنە الی میللەتانی
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وەكو ئێمە ،پێویستییەكانی وەك نەوت و غازو سەرچاوەكانی ژێرزەویان،
هەرچی پێویستییەكانیان بوو ،لەڕێگەی رێكەوتن لەگەڵ دەوڵەتانەوە
دەیانبردو هەرخۆشیان نرخیان دەسەپاند ،ئەمە لەم سەردەمەدا نەما.
وەك وتم ،ئەمەش هی سەردەمی كۆلۆنیالیزمی كالسیكیە ،كە لەجەنگی
جیهانی دووەم بەدواوە ،وردە وردە لەسەردەمی جەنگی سارددا ،مۆنۆپۆلی
دەوڵەتەكان لەرۆژئاوا ,باشتر لەسەردەمی جەنگی یەكەمی جیهانی
وردبۆوە بۆ كارتێرات و ترۆتستات ,واتا كۆمپانیای گەورە بچوك بۆوەو
بچوكەكانیش بچوكتر بوونەوەو وردە وردە مۆنۆپۆڵی یەك ئاراستە نەما,
بەڵكو مۆنۆپۆلی چەندین ئاراستە مایەوە ،بەاڵم لەناو چوارچێوەی
ستراتیژی پاراستنی بەرژەوەندییەكانی سیستمی سەرمایەداری جیهانی-دا.
ئەم مۆنۆپۆلە فرە رەهەندییە ,یان فرە ئاراستەییە لەالیەن كۆمپانیاكانی
دوای جەنگی یەكەمی جیهانییەوە ,بەتایبەتی لەسااڵنی شەستەكان بەدواوە
كە كۆمپانیای دایكانەیان هەبوو ,بێچوە كۆمپانیاكانیشیان لەواڵتەكانیانەوە
بۆ واڵتانی ئێمە ئەگواستەوە ,وردە وردە كۆمپانیا بچوكەكان دەوڵەمەنترو
كاریگەرتر بوون ,هەموو كاروبارە ئابووریەكانیش هەر لەالیەن دەوڵەتان
و كۆمپانیا رێگە پێدراوەكانی واڵتانی ئێمەوە دەكراو بەرژەوەندییەكانیش
بەو شێوەیە دەپارێزران ,ئەمەش لەزیانی ئێمە بوو ,واتا :ئابووری
كۆلۆنیالیزمی كالسیكی لەزیانی ئێمە بوو.
دابەشكردنی مۆنۆپۆڵ ,بۆ چەندین مۆنۆپۆڵی فرە رەهەندیی فرە
ئاراستەو كۆنتاكت كردنیان لەگەڵ ئابووری ئێمە ،لەڕێگەی ئەو سەدان
كۆمپانیایانەی كە دروس��ت دەك��ران ,لەتوركیا ,لەعیراق ,لەئێران,
لەسوریا ,ووردە ووردە لەحەفتاكان ب��ەدواوە ،بازاڕو مۆڵەتی كۆمپانیا
زیاتر باڵوبۆتەوە .واتا :مۆڵەتی كۆمپانیا مۆڵەت پێدراوەكانی واڵتانی
داگیركارانی كوردستان ،لەحەفتاكان بەدواوە بەراورد بكەیت ،بەئاماری ئەو
كۆمپانیایانەی پێش ئەوە هەبوون ،دوو سیفەتی روون جیایان دەكاتەوە.
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كرێكار بچەوسێتەوە ،گەالن بچەوسێنەوە،
دیموكراسی نەبێت
سیفەتی یەكەم ،ئەوەیە كە كۆمپانیاكانی پێشوو ،لەدوای جەنگی یەكەم
ئیشان لەناو ئەو بوارە ئابورییەدا دەكرد ،كە بواری ئابوری ئیستهالكی
بوو ،ئەوەی كە خۆمان پێیدەڵێین بواری (بەرخور) ،بەتانی دروستكردن،
سابوون ،كلینكس ،قوماشو خواردەمەنی دروستكردن ،كە هەموو ئەمانە
ئابوری ئیستهالكی -ئابوری بەرخۆری بوون.
بەاڵم لەدوای جەنگی دووەم و شەست و حەفتاكانەوە ،ئەم كۆمپانیانە
ب��واری پیشەسازییان بەخۆیانەوەبینی ،هەربۆیە دەبینی گۆڕانكاری
گەورەی بواری ئابوری ،لەبازاڕی ئابوری توركیاو لەئێرانیش لەسەردەمی
شادا روویداو كۆنتاكتی كۆمپانیا گەورەكان ،لەناو سیستمی كارتیراتو
ترۆتستاتدا ،كە چەند كۆمپانیایەكی یەكگرتوو دەیانگواستەوە بۆ واڵتان،
واتە چەند مۆنۆپۆڵێك كۆدەبۆوەو دەبوو بەكۆمپانیایەكی دایكانە و دەچوو
چەند كۆمپانیایەكی بچووكی بۆ خۆی دادەمەزراندو تۆڕێكی لەناو جیهاندا
بۆ خۆی دروستدەكرد ،كە ئەمەش لەشەستەكانو حەفتاكان بەدواوە
لەرۆژهەاڵتدا زۆر پەرەی سەندو دوو واڵت-یش لەناو واڵتانی رۆژهەاڵتدا،
پێش هەموو واڵتانی تر كەوتن ،كە ئەوانیش توركیا و ئێران بوون .ئێران
لەسەردەمی شا-دا و توركیاش لەسەردەمی پێش كودەتاكان و دوای
كودەتاكانیش ،هەتا هاتووە بازاڕی ئازاد لەو واڵتە باش گەشەی كردووە،
تا بەئێستاش دەگات لەچاو واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست باش گەشە
دەكات .ئەم بەرژوەندییەش مۆنۆپۆلی بوو ،مۆنۆپۆلی خۆماڵی و دەرەكی
بوو ،كە ئەم بەرژوەندییەش وای دەخواست كە كرێكار بچەوسێتەوە ،گەالن
بچەوسێنەوە ،دیموكراسی نەبێت ،تا سەرەنجام بەرژوەندی دەوڵەتەكان
و بەرژەوەندی مۆنۆپۆلەكان ،لەچوارچێوەی بڕیار لێدراوی خۆیاندا بەفرە
رەهەندی خۆیانەوە بپارێزرێن.
هەر ئەم سیاسەت و بناغەی ستراتیجی ئابورییە ،لەجەنگی یەكەم
و جەنگی دووەمی جیهانیداو ،فرە رەهەندی مۆنۆپۆلەكانی جیهان ،هەر
ئەمانەش بوون لەمێژوودا وایاندەكرد ،كە هیچ حكومەتێك دیموكراسی
نەبێت و حكومەتەكان بەرژوەندیان لەگەڵ دەوڵەتە گەورەكان و كۆمپانیا
گەورەكان بمێنێت و وردە وردەش وایلێهات ،كە تەنانەت دەوڵەتێكی
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گەورەی وەكو توركیا ،بەتەنها بەرژوەندی خۆی دەبینی.
تەنانەت سوپای توركیا ،تاكە سوپا بوو ئەوسا لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا،
كە دەیزانی ئابوری دەبێت بەپرسێكی گرنگ ،بۆ ئاوێتەبوون بەبازاڕو
كۆمپانیاكانیان و پاراستنی بەرژەوەندییەكانیان لەتوركیاو دەوروبەری،
مۆڵەتی دراو ئێستا یەكێكە لەدەوڵەمەندترین سوپاكانی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستە .ئێستا سوپای پاسداران-یش لەئێران ل��ەڕووی ئابورییەوە
وایە .كۆمپانیایەكی زۆریان داونەتێ و ئەوانیش مۆنۆپۆلی خۆیان هەیەو
بەرژەوەندیان لەگەڵ بەرژوەندییەكانی دنیادا هەیەو هەتا رادەی��ەك
تێكەاڵویش بوون .ئەم تێكەاڵوبوونەی مۆنۆپۆل و دەوڵەتە گەورەكان،
لەگەڵ دەوڵە بچووكەكانی رۆژهەاڵت و كۆمپانیاكانی ترو مۆڵەتدانی زیاتر
بەكۆمپانیاكان ،پاشان رۆچوونی ئەم بەرژوەندییە ئابوورییە بۆ ناو سوپاكان،
بۆ ناو دامودەزگاكانی سەركوتكردن ،وایكرد سەركوتكردن چڕتر ببێتەوەو
دیموكراسیش كەم بكرێتەوەو تاوانی گەورە گەورە لەالیەن توركیا ،ئێران،
سوریا و عیراقەوە بەرامبەر بەبزووتنەوەی ئازادیخوازی كوردو گەالنی ترو
چەوساوەكان ،بەدرێژایی سەردەمی جەنگ سارد ،كە لەپەنجاكان بەدواوە
دەستپێدەكات ،هەتا كۆتایی جەنگی سارد ،ئەم تاوانە لەسەرەنجامی ئەو
بناغە ئابورییە ،كە پێچەوانەی بەرژەوەندی ئابووری گەالن ،ئابووری تەواوی
چینەكان ،ئابوری تەواوی كۆمەڵەكان و ئابووری ئازاد و بازاڕی ئازاد بوو،
بەچەمك و بنچینە لیبراڵییەكەی ،ئەو بنچینە ئابورییە جیهانییە تێكەڵە،
بەكۆمپانیا خۆماڵییەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستو تێكەاڵوبوونی ئەوانیش
بەسوپاكانی داگیركاران لەكوردستاندا ،هەموو ئەمانە تادەهات رادەی
سەركوتكردنی زیاتر لەكوردستاندا دەكرد .هەروەها سیستمی ئایدۆلۆجی
دەوڵەتەكانیشی تۆكمەتر دەكرد ،عەرەب بەناوی عروبە ،تورك بەناوی
تورك و فارس بەناوی فارس-ەوە ،هەموو ئەمانەش لەدەوری بەرژەوەندییە
ئابورییەكان كۆدەبوونەوە ،بەوشێوەیەش گەیاندیانە مەترسییەكی گەورە،
تاڕادەی شۆڤینیەت ،فاشییەت ،ئەنفال .لەكوردستانی توركیا زیاتر لەچوار
بۆ پێنج هەزار گوند خاپور كراوە ،كورد بەشاخاوی دەزانرا .لەرۆژئاوای
كوردستانیش پشتێنی سەوز دەسەپێنرا بەسەر كوردداو تائێستاش لەسەدا
شەست شوێنەواری تەعریب ماوە .لەكوردستانی باشور-یش كاتێك حزبی
بەعس هاتە سەرحوكم ،كە مەترسدیدارترین حزبە چ لەباشورو چ لەرۆژئاوای
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كوردستان .ئەم حزبە بەناوی كەلتوری نەتەوەیی ،كەلتوری دینی ،بەناوی
ئایدۆلۆجییەتی ئیشتراكییەتەوە ،بەسیستماتیكی لەمنداڵێكەوە بۆ پیاوێكی
ێ فرقەوە،
بەتەمەن رێكیخستو سوپایەكی بەهێزی دروستكرد ،كە لەس 
بۆ چوارو بۆ پێنج فەیلەق رۆیشت ،چونكە هەموو جەمسەرەكانی دونیا
بەرژوەندیان لەگەڵ عیراقدا هەبوو ،فەڕەنسا ،ئەڵمانیا بەرژەوەندی گەورەیان
لەگەڵ عیراقدا هەبوو ،دەوڵەتانی ئەسكەندەنافیا ،بێالیەنو ئەمریكاش
بەرژوەندییان هەبوو ،تەنانەت سۆڤییەت ساڵی ( )1973گەورەترین
رێككەوتنی ستراتیجی لەگەڵ عیراقدا بەست .دوای ئەویش ئەڵمانیای
رۆژه��ەاڵت ،بولگاریا ،هەنگاریا ،یوگسالڤیا ،تیتۆی گ��ەورەو برجینێڤ
لەئاست سەدام-دا بچوك بوونەوە ،جاك شیراك قسەی لەسەرە كە پارەو
بەرتیلی لەسەددام وەرگرتووە ،بۆ ئەوەی ببێت بەسەرۆك وەزیران .وردە
وردە ئێستاش كە بەڵگەنامەكانی مێژوو باڵودەبنەوە ،ئینجا تێدەگەین
ئەم بەرژوەندییە ئابورییە لەژێرەوە چۆنە ،هەموو ئەو زلهێزانەو هەموو
ئەو پیاوە گەورانەی لەئاست سەدام و نەوتەكەیی و ئەو سامانەشی كە
هەیەتی ،بچوك كردۆتەوە.
قەرەبووی كوشتو بڕی كورد ،زیالن بەنموونە
بێگومان بەروبوومی ئەم سیاسەتەش ،بۆ نەتەوەیەكی ئازادیخواز كە
دەیەوێت ئەم بنەما ئابورییە بگۆڕێت ،ئەم بنەما سیاسییە ،ئەم فرە
رەهەندییەی مۆنۆپۆل بگۆڕێت ،بێگومان زادەی ئەم سیاسەتە شۆڤێنییەت
دەبێت ،كوشتن ،كاولكردن ،سوتاندنی گوند و دێهات دەبێت ،تەنها بۆ
ئەوەی كۆنتڕۆڵی بازاڕیان لەدەستدا بمێنێتەوەو لەژێر دەستی مۆنۆپۆلە
گەورەكانی جیهان دەرنەچێت .هەروەها لەبەر ئەوەی دەوڵەتانی گەورەش
لەسەر باج دەژین ،هەموو توانایەكی خۆیان دەخستەكار بۆ ئەوەی ئەم
بەرژوەندییە نەفەوتێنن.
لێرەدا دەمەوێت نموونەیەك لەسەر گرنگی ئابووری لەمێژوودا بگێڕمەوە،
بۆ ئەوەی بزانرێت ئابووری چ كاریگەرییەكی لەسەر سیاسەتی دەوڵەتان
هەیە ،جەنگی دووەمی جیهان ،ئەمریكا ،بەریتانیا ،فەرەنسا ،هەموو
ئەم واڵتانە یەكیان گرتبوو ،جەنگێكیی گەورەیان لەبەرامبەر سۆڤییەتو
ئەڵمانیای نازی بەرپا كردبوو .كۆمپانیایەكی ئەمریكی كە لەناو بەرلین-دا،
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زریپۆشی بۆ سوپای ئەڵمانیا دروستدەكرد ،ئەم كۆمپانیایە گەورەترین
كۆمپانیای بەرهەمهێنەری زرێپۆشی ئەوكاتەی ئەڵمانیای نازی بوو،
باجێكی گەورەی دەدایە حكومەتی ئەوكاتەی ئەمریكا ،ئەم كۆمپانیایانە
كە كۆمپانیای ئەمریكی بوون ،لەناو ئەڵمانیاو بەرلیندا زریپێپۆشیان بۆ
سوپای نازی بەرهەمدەهێناو سوپای نازیش پەالماری هەموو دونیای دەدا،
جگە لەئەمریكا نەبێت ،كە ئەویش دوور بوو ،بەاڵم لەبەرئەوەی باجەكەی
زۆر بوو ،ئەم كۆمپانیایانە بەسەر حكومەتی ئەمریكایاندا سەپاند ،كاتێك
فڕۆكەكانی ئەمریكا بەرلینی بۆردومان دەكرد ،نابێت ئەو شوێنانە بۆردومان
بكات كە كۆمپانیاكانی لێیە .بۆ؟ لەبەرئەوەی ئەو كۆمپانیانە چەور بوون
بۆ حكومەتی ئەمریكی و پارەیەكی زۆریان دەدایە حكومەتی ئەمریكا.
چونكە پارەش بۆ درێژەپێدانی شەڕ ،سەرچاوەیەكی گرنگە.
ئەمەش كاریگەری ئەفسوناوی ئابورییە لەسەر سیاسەتو دەسەاڵت،
لەسەر چۆنێتی سەپاندنی ئەم لەشكرو ئەو داگیركار.
ئەم راستییە تاڵەش ،سەبارەت بەكورد باجی هەبووە ،ئەگەر لەدوای
جەنگی جیهانیی یەكەمەوە ،ئاماری قوربانییەكانی شۆڕشی نەتەوەكەمان
لەباكور ،لەرۆژهەاڵت ،لەرۆژئاواو لەباشوری كوردستان كۆبكەینەوەو كە
دەبێت دەزگایەكی ئاماری ورد بۆ قوربانییەكانو زیانەكانمان لەمێژوودا
دروست بكەین ،ئەوا رۆژێك ل��ەرۆژان دەبێت نەتەوەكەمان قەرەبووی
هەموو ئەو قوربانیانە لەداگیركارانی كوردستان وەربگیرێتەوەو نابێت
بهێڵین ئەو هەموو كوشتن ،وێرانكردن ،دێهات سوتاندن ،كیمیابارانكردن،
بناغەی ئابوری داڕزاندن بەسەریاندا بڕوات ،هەموو ئەوانەش تاوانن ،تاوانی
مرۆڤایەتیشە.
چۆن كوێت لەكەمترین ماوەدا لەالیەن سوپای عیراقەوە داگیركراو
تەنها ( )600سەد قوربانی بەخشی ،بەاڵم تادوو هەفتە لەمەوبەریش
ئەو واڵتە ،مانگانە ،سێ ملیار تاچوار ملیار دۆالر قەرەبووی لەدەوڵەتی
عیراق وەردەگرت ،ئەمەش لەژێر كاریگەری ماددەی حەوت-ی ئەنجوومەنی
ئاسایش .ئایا ئێمە لەكام پارێزگای كوردستان زیاتر لەشەش هەزار شەهید
زیاتریشمان نەبەخشیوە؟ ئەگەر ئاوڕ لەمێژوو بدەینەوە پڕە لەشەهید .لەبەر
ئەوە باوەڕموایە ،دوای ئەوەی ئاڵوگۆڕێكی باش لەرۆژهەاڵتدا دێتەدیو كورد
بەمافی چارەنووسی دەگات ،یەكێك لەو قەرزە مێژووییانەی كە دەبێت
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لەهەموو داگیركاران و دەسەاڵتی نەتەوە سەردەستەكانی وەربگرینەوە،
قەرەبووی ئەو تاوانانەیە كە لەمێژوودا بەرامبەر بەنەتەوەكەمانیان
لەهەموو بەشەكانی كوردستان كراوە .هەروەك چۆن ئێستا ئەفریقییەكان
داوای قەربووی ملیۆنەها قوربانی ئەفریقی لەئەمریكا دەكەنەوە ،چۆن
ئەرمەنییەكان داوای قەرەبووی سەردەمی كوشتو بڕی ئەرمەنییەكان
لەتوركیا دەكەن ،ئێمەش دەبێت رۆژێك بێت داوای قەرەبووی كوشتو بڕی
كورد لەباكوری كوردستانو لەناوچەی زیالن بكەین ،كە توركەكان خۆیانو
مێژوونوسەكانیان دەڵێن (دوو سەد هەزار زیاتر كوردمان كوشتووە).
لەباشوری كوردستانیش هیچ قوربانییەكمان ناشاردرێتەوە ،بێگومان
لەرۆژهەاڵتی كوردستانیش ه��ەروا ،هەروەها رۆژئ��اوای كوردستانیش،
ئەگەر لەمرۆڤدا كەمترین قوربانیان بەخشیبێ ،ئەوا لەئابوریدا زۆرترین
قوربانیانداوە .چونكە لەچلەكانەوە رۆژئاوای كوردستان تەعریب دەكرێتو
پشتیوانی سەوزی تەعریبی دەسەپێتە سەر.
تەواوبوونی جەنگی ساردو سیستمی نوێی جیهان
لەدوای جەنگی سارد ،دیاردەی سیستمی نوێی جیهان هەتا ناوەڕاستی
نەوەكان سەری هەڵدا .پاشان پەرەی سەند بۆ جیهانگیری .بەرە بەرە
ێ ستراتیژی ئابووری
سیستمی نوێی جیهان و جیهانگیری ،تێگەیشتن دەب 
ێ
ێ سەراپا ستراتیژێكی نو 
سەردەمی جەنگی س��ارد ،وازلێبێنن .دەب 
چەشنی ئابوری بێننەدی ،ئەگینا مەحاڵە بتوانن ئاراستەی جیهان بكەن.
بەڵكو بۆ خۆشیان خراپە.
بەرژەوەندی ئەم واڵتانە لەدووبارەبونەوەی سیناریۆی مۆنۆپۆڵەكانی
جەنگی یەكەم و جەنگی دووەم و جەنگی ساردیشدا نەبوو ،چونكە
ئەگەر وایان بكردایە ،پێش ئەوەی ئێمە بچەوسێننەوە ،خۆیان دووچاری
قەیرانێكی گەورە دەبوون ،چونكە ئاسایشی ئەوروپا ،ئابوریو ئەو ژیانی پڕ
لەخۆشگوزەرانییەی ئەوروپا ،لەبەردەم هەڕەشەی مەترسیەكی گەورەدایە.
ئەگەر سیستم و بنەما و سیاسەتی ئابوری خۆیان نەگۆڕایە ،لەبەرئەوە
لەدوای جەنگی ساردەوە ( 1988هەتا  )1989و پێش ئەوەش بیریان
لێكردبۆوە ،بۆ نمونە ئەڵمانیا لەساڵی ()1982ەوە پاشكەوتی پارەیەكی
زۆری كردبوو ،بۆ ئ��ەوەی كە ه��ەردوو ئەڵمانیا یەك بگرێتەوەو خۆی
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ئامادەكردبوو كە لەدوای یەكگرتنەوە ،چۆن ئەڵمانیا ببێت بەیەكێك لەواڵتە
گەورەكان .تەنانەت لەپێش ئەوەشدا ،ئابوریناسەكانو بیرمەندەكانی رۆژئاوا
بیریان لەوەدەكردەوە كە جەنگی سارد تەواو دەبێ ،چی بكەن؟ بۆ ئەوەی
جیهان بەو شێوەیە كۆنترۆڵ بكەن كە بەرژەوەندییەكانی ئەوان لەسەر
ئاستی جیهان باشتر دابین بكرێت .لەبەرئەوە كەجەنگی سارد تەواوبوو،
دەستەواژەیەك هاتە ناو دنیای سیاسەت ،بەناوی سیستەمی نوێی جیهان.
ئەم سیستمی نوێیەی جیهان ،سیستەمی نوێ نەبوو بەتەنها بۆ رۆژئاواو
بۆ ئەمریكا ،بەڵكو سیستمی نوێی جیهان بوو ،بۆ ئەوەی یەكەمینجار چۆن
بتوانن لەرۆژهەاڵتی ئەوروپادا ،ئەم سیستمی سەرمایەداریی ،دیموكراسیی،
لیبرالییە بگوێزنەوە بۆ ئەوێ ،كە بەالیانەوە زۆر پێویست بوو ،جەختیشیان
لەسەردەكردە ،كە ئێستا بەشی زۆریان لەیەكێتی ئەوروپا قبوڵ كراون،
تەنانەت واڵتی بچوكیشیان قبوڵكراون ،تەنانەت دەوڵەتی سەربەخۆ ،بۆ
واڵتو میللەتی وەها دروستكراوە ،كە ژمارەی دانیشتوانی ناحیەیەكی
ئێمە لەوان زۆرترە .كۆسۆڤۆ ،سلۆڤینیا ،شاخی رەش ،هەموو ئەمانە
خۆتان دەزانن ،كە واڵتی زۆر بچوكنو لەبنەڕەتدا بەخەیاڵیاندا نەدەهات
كەببن بەدەوڵەت .بەاڵم ئێستا ( )20-15ساڵ دەبێت كردویانن بەدەوڵەتو
لەنەتەوەیەكگرتوەكانیش قبوڵیانكردوون .لەبەرئەوەی بەرژەوەندیان ئەمەی
خواستوە لەدنیادا .ئەمانە هاتن بۆئەوەی تەمەنی سەرمایەداری درێژ
بكەن ،هەرواشبوە ،لەهەموو سەردەمێكدا سەرمایەداری توانیویەتی خۆی
نوێ بكاتەوە ،كاژی كۆنی فڕێداوە ،كاژی نوێی هەڵداوە ،سەرمایەداریش
ناوبەناو كاژی كۆن فڕێ دەدات و هی نوێ دادێنێت.
سەرمایەداری لەدوای جەنگی یەكەم توشی قەیران بوو كاژی فرێدا،
پێش جەنگی دوەم توشی قەیران بوو ،كاژێكی تری فرێدا ،دوای جەنگی
دوەم توشی قەیران بوو ،كاژێكی دیكەی فڕێدا ،لەكۆتایی جەنگی سارد
توشی قەیرانی گەورەو مەترسی گەورە بوو ،كە ئاشوبێكی گەورە لەجیهاندا
بەرپابێتو بەتایبەتی مەترسی ئەمجارەیان كە لەهێزەكانی فەندەمێنتالیست
یان قاعیدە یان تێرۆریستەكان بوو ،دیسانەوە خۆی ئامادەكرد چۆن خۆی
لەگەڵ ئاڵوگۆڕەكانی رۆژهەاڵتدا بگونجێنێت ،ئێستاش سیستەمی نوێی
جیهان هی سەردەمی ئەو شەش حەوت ساڵەبوو ،لەسااڵنی ( 1987تا
 )1993كە سەردەمی گواستنەوە بوو ،بەرەو جیهانگیری.
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حكومەتەكان و مۆنۆپۆلە ناوخۆییەكان
گواستنەوەی سەرمایەداری وەك سیستم ،لەرۆژئاواوە بۆ رۆژهەاڵتی
ئەوروپا ،دواتریش لەرۆژهەاڵتی ئەوروپاوە پێویستیكرد كە بەرژەوەندییە
ستراتیژییەكانی سەرمایەداری جیهانی ،نە لەڕۆژهەاڵت و نە لەڕۆژئاوای
ئەوروپا پەنگ نەخوات ،بەپێچەوانەوە ،دەبوو بۆ تەواوی جیهان گەشە
بكات .ئەو گەشەكردنەش بۆ تەواوی جیهان ،بەشیكاریی و بەلێكدانەوەی
ئەوان ،تاكە زامنە بۆ ئەوەی هەم سەرمایەدارییو دیموكراسی لەدنیادا
درێژە بكێشێت ،هەم بۆ ئەوەی قەیرانەكانیان قوڵتر نەبنەوەو ئاسایشیان
نەكەوێتە مەترسییەوەو كێشەی گەورەیان بۆ دروست نەبێت.
فەندەمێنتالیست ،یان تێرۆریستەكان ،باش لەمە تێگەیشتبوون،
لەبەرئەوە ئەو دژایەتییەی قاعیدە بۆ رۆژئاواو ئەمریكا كردی ،كۆمەڵێك
لەبەرنامەكانی ئەوانی بۆ گواستنەوەی سەرمایەدارییەكی وردتر ،بناغەیەكی
سەرمایەداری وردترو چارەسەری زیاتری كێشە سیاسیەكان لەرۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا زۆر دواخست .بۆیە ئەو پەالماری خۆكوژیی ،تەقاندنەوە،
دروستكردنی باری نائاسایشەو ترساندنی گەالنی وەك ئێمەو رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستو واڵتانی موسوڵمێنراو لەجیهاندا ،هەموو ئەمانە ،ستراتیژە
نوێیەكەی رۆژئاوای لەبەشێكی جیهاندا توانی بهێنێتەدی ،كە رۆژهەاڵتی
ئەوروپا بوو ،بەاڵم لەبەشێكی تری جیهاندا ،كە واڵتە موسڵمانەكانە،
تائێستاش نەیانتوانیوە بیسەپێنن .ئەو قەیرانە ئابوریانەشی ئێستا
لەجیهاندا روویداوەو دەیبینن .بەشێكی گرنگی ئەو قەیرانە ئابورییانەش
دەگەڕێنەوە بۆ ئەوەی لەبیست ساڵی رابردوودا ،رۆژئاوا بەئەمریكاشەوە
نەیتوانی ئەو سیستمە وەكو چۆن گواستییانەوە بۆ ئەوروپای رۆژهەاڵت،
نەیتوانی بیگوازێتەوە بۆ هیندستان ،ئەفغانستان ،پاكستان و ئەو
واڵتانەی خۆیان پێیدەڵێن رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی گەورە .كە لەپاكستانەوە
دەستپێدەكات هەتا دەگاتە جەزائیر.
ئەم ب��ازاڕە ،ئەم رووب��ەرە زەوییەش ،توشی ئەو هەموو كێشەیە
بوو كەهەمووان دەیزانن .ئەوانیش كێشەی ئابوری ،ئاسایش ،سیاسی،
كەلتوریو مەترسییەكی گەورەشی لەسەر ئەو نەخشە ستراتیژییە دروستكرد
كە رۆژئاوا هەیبوو .ئێمەش ئێستا وەك كورد ،لەبەشەكانی كوردستان
تێوەگالوین بەم دۆخەی كە فەندەمێنتالیستەكان یان تیرۆریستەكان،
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نەیانهێشت ئەوەی لەرۆژهەاڵتی ئەوروپا روویدا ،لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی
گەورە ،یان لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی نزیكدا ،بێتەدی.
ئێمەش لێرەوە گەورەترین زیانمان پێدەگات ،كە ئەمەش بۆ یەكەمینجارە
سەرمایەداری جیهانی ،بەرژەوەندییەكانیان لەگەڵ بەرژەوەندی مافی
چارەنوسمان ،لەگەڵ مافە دیموكراسیەكانمان ،لەگەڵ مافی ئازادیمان
یەك بگرێتەوە .كە بەداخەوە فێندەمێنتالیستەكان یان ئیسالمگەرا
توندڕەوەكان ،بەشێكی بەرپرسیارێتی تێكدانی ئەو بارودۆخە هەڵدەگرن.
بەشەكەی تریش سەرمایەداری جیهانی و حزب و دەسەاڵتەكانی رۆژهەاڵت.
بەداخیشەوە تائێستا نەحزبە سیاسییەكانمان ،نەرووناكبیرەكانمان،
نەدەزگاكانی لێكۆڵینەوە وردی ئەوەبوون ،چونكە هێشتا ئێمە خەیاڵدانی
لێكدانەوەی كەلتوری ،رۆشنگەریی ،ئابوریی و سیاسیمان ،خەیاڵدانێكی
كۆنەو ت��ازە نییە! لەبەرئەوە دەبینیت كەمترین بەرهەڵستی هەیە
لەدیموكرات خوازەكانەوە ،لەئازادی خوازەكانەوە ،لەرزگاریخوازەكانەوە،
لەهێزە سیاسییەكانەوە ،لەرێكخراوەكانی مەدەنییەوە ،لەگۆڤارەكانەوە،
لەمیدیای ئەهلییەوە ،كەمترین بەرگری بۆ مەترسی ئیسالمگەرا لەواڵتی
ئێمەدا هەیە .ئەمە لەكاتێكدا كە ئیسالمی سیاسی مەترسیدارترین جۆری
هێزی كۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،ئابوری ،ئەمنیو كەلتورییە لەسەر دیموكراسی
لەئێستادا.
كەواتە ئێستا هەڤااڵن ،لەسەردەمێكی نوێی دیموكراسی جیهانگیریداین،
كە دەتوانم بڵێم :سەرەتاكەی گەیشتۆتە الی ئێمە ،بەاڵم دوژمنێكی
زۆری هەیە .ئەو ئابورییەی كە لەبەرژەوەندی ئێمەدایە ،وردكردنەوەی
ئابوری لەمۆنۆپۆڵەكانەوە ،لەچینە چەوسێنەرەكانەوە ،لەدەوڵەتەكانەوە،
كە ئابوری لەژێر هەژمونی خۆی ،لەژێر كاریگەری خۆی ،باڵودەبێتەوە،
واتا ئابوری جیهانی ئێستا لەبەرئەوەی بەرژەوەندییەكانی لەوەدایە كە
شۆڕبێتەوە بۆ خ��وارەوە ،لەبەرئەوە دەبینین پێناسەی جیهانگیری،
بەوپێیەی سنوری سیاسی ،ئابوری ،ئەمنیو كۆمەاڵیەتی ناهێڵێتو
رێژەیەك لەو سنورانەی بەزاندوە ،بەو هۆیەوە ئابورییەكی بەهێز هاتۆتە
واڵتی ئێمە ،بەتایبەتی لەباشوری كوردستان هەست بەوەدەكەین ،كە
لەئێستادا زیاتر لە( )1500كۆمپانیای بێگانە لەكوردستاندا هەیەو هەموو
ئەمانەش لەبازاڕی ئ��ازادی كوردستاندا كاردەكەنو النیكەم ئەوانیش
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پەیوەندییان بەهەزاران كۆمپانیای باشوری كوردستانەوە هەیە .كە دیارە
ئەم هەزاران كۆمپانیایەش لەگەڵ ئەو كۆمپانیایانەدا تۆڕێك لەپەیوەندی
ئابوری ،سیاسی ،كەلتوریو كۆمەاڵیەتیان لەگەڵ سەد بۆ دووسەد هەزار
كەس لەواڵتی ئێمەدا دروستكردووە .تەنانەت كە لەڕاپەریندا گەڕاینەوە،
لەهەموو شاری سلێمانی-دا سێ ملیۆنێر هەبوو ب��ەدۆالر ،بەاڵم ئێستا
ێ هەزار ملیۆنێری ئاشكراو و لەكوردستانیشدا تا دەهەزار
گەیشتۆتە س 
ملیۆنێری ئاشكرا هەیە ،كە كۆمپانیایان هەیەو وەبەرهێنان دەكەن .كە
هەموو ئەم ملیۆنێرانەش پەیوەندییان لەگەڵ زۆرێك لەكۆمپانیاكانی
جیهانو ملیاردێرەكانی جیهاندا هەیەو تۆڕێكیش لەپەیوەندی و بەرژەوەندی
لەنێوانیاندا دروست بووە .كە مەحاڵە ئەم پەیوەندییە ئابورییە تازەیەو
ئەم بازاڕەی كە لەكوردستاندا هەیە ،نەدەوڵەتە گەورەكان ،نەكۆمپانیا
گەورەكان ،نەدەوڵەتانی هەرێمایەتی بتوانن فەرامۆشی بكەن .تەواو ئەو
قۆناغە بەسەرچوو ،كە وەك چۆن لەڕابردوودا ،لەجەنگی یەكەم و دوەمی
جیهانو لەجەنگی ساردیشدا ،دەیانتوانی بەرژەوەندییە ئابورییەكانیان
دابین بكەنو لێشمان بدەن ،بمان دزن و بمان كوژن ،چۆنیان دەوێ لەگەڵ
حكومەتەكان و مۆنۆپۆلە ناوخۆییەكاندا یەك بگرن ،بێ گوێدانە گەالن-ی
وەك ئێمەو بێ گوێدانە پەیوەندییەو بەرژەوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی ئێمە.
بەاڵم لەدوای جەنگی ساردو لەسەرەتای سەرهەڵدانی سیستمی نوێی جیهانو
ئێستا كە بەرەو جیهانگیری رۆشتووین ،ئەو بنەما ئابوری -سیاسییە
لەباشوری كوردستان گۆڕاوەو تەنانەت دەشتوانم بەدڵنیاییەوە بڵێم :كە
لەبازاڕی توركیاش گۆڕاوە ،بەاڵم لەئێران و سوریا هێشتا ئەوە نەگۆڕاوە،
ئەگەر گۆڕاشبێت رێژەكەی زۆر كەمە لەچاو ئەو رێژە زۆرەی لەتوركیاو
لەكوردستانی باشوور گۆڕاوە .ئێستا لەگەڵ دەوڵەتی توركیا ( )12ملیار
دۆالر سااڵنە پەیوەندیی ئابوریمان هەیە .لەگەڵ ئێران ( )7ملیار دۆالرمان
هەیە .تەنانەت گرێبەست و وەبەرهێنانی ئەو ( )1500كۆمپانیایەی باشوری
كوردستان لەگەڵ دەوڵەتانو كۆمپانیاكانی تر لەساڵی ()2011-2010دا كە
كراوە سەد ملیار دۆالر تێپەڕیوە ،بۆیە هیچ حكومەتێك ناتوانێ ئەم دیاردە
ئابورییە فراوانە فەرامۆش بكات.
بۆ نموونە لەساڵی ()2008-2007دا ،كێشەیەكی گەورە لەنێوان هەرێمی
كوردستان و دەوڵەتی توركیا هەبوو .سنور داخرابوو ،دەوڵەتی توركیاش
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هەڕەشەی زۆر گەورەی دەكرد ،تەنانەت جار جار قسەی ئەوەش دەهات
كە فڕۆكەكانیان ،فڕۆكەخانەو زانكۆ و بارەگاكانمان بۆردومان دەكات،
ئەمەش مەترسییەكی جدی بوو ،ئەگەرچی ئاشكرامان نەدەكرد .لەوكاتەدا
سەندیكای پیشەسازی توركیا راگەیاندراوێكی باڵوكردەوە( ،كە ئەو
راگەیەندراوە پشتیوانی لەقسەكانی من دەكات) ،تیایدا هاتبوو (ئەگەر
دەوڵەتی توركیا پەیوەندی سیاسی ،ئابوری خۆی لەگەڵ هەرێمی كوردستان
بپچڕێنێت و شەڕیان بكات ،ئەوا توركیا سااڵنە دەیان ملیار دۆالر زەرەر
دەكات) .حكومەتی توركیا ئەمەیان بیستو سوپاش تێگەیشت كە شەڕ
لەگەڵ كوردستان ئاسان نییە.
پەیوەندییەكی نوێی ئابوری سیاسی كوردو

دەوڵەتەكانی ناوچەكە
هەڤااڵن؛ ئەوەی لەمێژوودا بەئایینو مەزهەب نەكرا ،ئەوەی بەخولەفاكان،
پاشا ،كۆمار و ناسیۆنالیستەكان نەكرا ،ئەوە ئێستا لەمێژوودا بەئابوری
دەكرێت .ئەو ئاڵوگۆڕەو هەم ئابوری جیهان ،بەرژەوەندی لەو ئاڵوگۆڕە
ئابوریی ،كۆمەاڵیەتیی ،سیاسی ،پیشەسازی ،زانستی و تەكنەلۆژییەدا
كە هەیە ،ناتوانن فەرامۆشی بكەن .هەم ئێمە پێویستیمان پێیەتیو هەم
حكومەتەكانی ناوچەكەش ،ناكرێ فەرامۆش بكرێ .بۆیە ئەم ئابورییە
(وەك پێشتر رامگەیاند ورد دەبێتەوە) ،زۆر زۆر گرنگە .چونكە ئەم
ئابورییە لەگەوهەری ئابوری سەردەمەكەدا بۆ بزوتنەوەی نەتەوەیی كوردو
بزوتنەوەی رزگاری خوازی كورد ،گرنگە ،لەهەموو بەشەكانی كوردستان
تێی بگەین ،لەم رێگایەوە هەموو الیەكمان لەباشور ،لەباكور لەرۆژهەاڵتی
كوردستان ،لەهەموو الیەك ،دەبێ لەم رێگایەوە بەشێكی گفتوگۆكانمان
لەگەڵ دەوڵ��ەت��ان ،بەشێكی پرۆژەكانمان لەگەڵ یەكێتی ئەوروپا
و كۆمپانیاكان ئەمە بێتو كارئاسانی زۆریان بۆ بكەین تا ل��ەدەرەوەو
لەناوەوە تۆڕێك لەپەیوەندی فراوانی ئابوریمان لەگەڵیاندا هەبێت ،چونكە
گرێبەستێكی ئابوری لەگەڵ دەوڵەتێك ،كە سێ سەد بۆ چوارسەد یان پێج
سەد ملیۆن دۆالر قازانج بكات ،بەهێندەی ( )5ساڵ خەباتی سیاسی ،بۆ
گۆڕینی بڕیارێكی نێودەوڵەتی لەبەرامبەرمان ،كاریگەری هەیە.
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لەباشوری كوردستان زۆر باش لەمە تێگەیشتوین ،بەشێوەیەك كە هەڤاڵ
مام جەالل بەهەموو گەورەیی خۆیەوە ،ساڵی ( )1997بۆ یەكەمینجار
بارەگای كۆمپانیایەكی توركی كردەوەو وتی (هیوادارم كردنەوەی ئەم
بارەگایە (كە پێش ئ��ەوەی لەهەولێر بكرێتەوە لەسلێمانی كرایەوە)
سەرەتایەك بێت بۆ پەیوەندییەكی نوێی ئابوری سیاسی لەنێوان كوردو
توركیاو هەموو دەوڵەتەكانی ناوچەكە) .گەوهەرەكە ئەمەیە ،كە ئێمە
لەسەردەمێكی ئابوری تەواو جیاواز لەسەردەمەكانی تر ،سیاسی جیاواز
لەسەردەمەكانی تر ،كەلتوری سیاسیودیپلۆماسی جیاواز لەسەردەمەكانی
تر ،بزوتنەوەی كورد ئێستا لەخەباتدایە لەپێناوی رزگاری و ئازادی و
دیموكراسی.
بێگومان چەمكی ناسیۆنالیزمیش لەبەر رۆشنایی و لەژێر كاریگەری
ئەم گۆرانكاڕییانە دەگۆڕێت ،چونكە ئەو چەمكە بەتەنیا كوردایەتی و ئەی
رەقیب و پێشمەرگەین بەهەڵمەتین ،قارەمانی میللەتین نییە! ئەمەمان
كرد ،هیچ الیەنێكیش ناتوانێ موزایەدەمان بەسەردا بكات .چونكە باشترین
قوڕگمان هەبوو بۆ ئەی رەقیبو باشترین هەڵمەتیشمان هەبوو .بەرگەی
ئەنفالو بەرگەی كیمیابارانیشمان گرت ،ئەمەش قسە ناهێڵێتەوە.
بەاڵم ئەو مێژووە چۆن بەم مێژووەوە دەبەسترێتەوە؟ حیكمەتی
سیاسەتیش لەوەدایە .دیقەت لەوەدایە ئەو مێژووی ئەی رەقیب-ە ،مێژووی
پێشمەرگە ،گەریال ،بەرگری چۆن بەمێژوی گۆڕانكارییەكانو راپەڕاندنی
ئەركەكان لەسەردەمی جیهانگیرییدا دەبەسترێتەوە؟! كە ئێستا ( )13ساڵ
بەسەر هەزارەی سێیەمدا تێپەڕیوە.
ناسیۆنالیزم ،ناسیۆنالیزمی سەردەمی بەدرخان ،سەردەمی عوبێدوڵاڵی
نەهری ،ناسیونالیزمی سەردەمی سمكۆی شكاك ،شێخ مەحمود ،كۆماری
مهابادو شۆڕشی ئەیلول ،تەنانەت ناسیونالیومی سەردەمی شۆڕشی نوێش
نییە ،بەڵكو هی سەردەمی سالێ ( 1983و )1984یش نییە ،كە پەكەكە
دەستیكرد بەشۆڕشی درێژخایەنو بەرگرییەكی گەورەشیان كردووەو
هێشتاش بەردەوامن لەبەرگری سەربازی ،مەدەنی ،یاسایی .هەروەك
كارێكی باشیشیان كرد كە نەشاخیان بەرداو نەشارو نەپارلەمانیشیان
بۆ باباتە یاساییەكان فەرامۆشكردووە ،ئەمەش زیرەكییەكی گەورەبوو.
كە یەكەمینجارە لەمێژوودا ،هێزێكی سیاسی بتوانێ هاوتەریب لەشاخ،

106

لەشار ،لەپەرلەمان و لەدەرەوەی واڵت-یش پێكەوە خەبات بكات( .لەمێژە
وتومە پەكەكە رۆڵێكی مێژووییو مەزنیان گێڕا لەبوژاندنەوەی بزوتنەوەی
نەتەوەیی كورد لەباكوری كوردستان و كاریگەریشیان لەسەر بەشەكانی
تری كوردستان-یش بەتایبەتی رۆژئاوای كوردستان زۆر بووە) ،ئەمەش
راستییەكی زۆر گرنگە ،س��ەرەڕای جیاوازییەكانمان .راستە جیاوازی
ئایدۆلۆژیمان هەیەو ئەگەر جیاوازی سیاسی و فەلسەفیشمان هەبێ بەجێی
خۆیان ،بەاڵم لەوەدا كە یەك نەتەوەین ،جیاوازیمان نییە .كە هەموو
نەتەوەكەمان دەبێ رزگاری ببێت ،جیاوازیمان نییە ،لەوەی پەیوەندیی
ئۆرگانیكی دیموكراسی لەنێوانی بەشەكانی كوردستاندا هەبێت ،هیچمان
جیاوازیمان نییە و دەبێ واشبێت .ئێستاش دەبێت لەرابردوو زیاتربێتو
تادێت باشتریشی بكەین ،ئەمە ئەركی مێژووییمانە .هەر الیەكیش ئەمە
جێبەجێ بكات ،ئەوا ئەركە مێژووییەكانی خۆی جێبەجێ دەكات .هەر
الیەكیش هەر پاساوێك بتاشێتو دژایەتی رۆژئاوای كوردستان ،یان باكور،
یان رۆژهەاڵتی كوردستان بكات ،ئەوا بێگومان هیچ پاساوێك دادی نادات،
چونكە شتەكان زۆر رونن ،یان دەبێت لەگەڵی بیت ،یان دژی! ئەگەر
لەگەڵیدایت ئەوا پەیوەندییە هاوبەشەكان ،پەیوەندییە ئۆرگانیكییەكان
بدۆزەرەوە .ئەگەر بەپێچەوانەشەوە ،ئەوا دژایەتی مەكەو لێی گەڕێ .گوڵ
نابیت دڕكیش مەبە.
بزووتنەوەی دیموكراسی هاوچەرخ
بەشبەحاڵی خۆمان ،وەك یەكێتی نیشتمانیی ،ئەم پەیوەندییە
ئۆرگانیكییە لەسەرەتای دامەزراندنی یەكێتیەوە تێیدەگەینو لەڕێڕەوی
خەباتیشدا تێی گەیشتوین ،ئێستاش باشتر لەجاران ووردی بوینەتەوەو
لەئایندەشدا باشتر لەئێستا لێی دێینە پێشەوە .یەكێتیی ،حزبی هێزی
پشتیوانین ،لەگەڵ هیچ داگیركەرێك نەچوین بەگژ هیچ الیەكدا لەهیچ
بەشێكی كوردستان ،حزبی هێزی پشتیوانیین .ساڵی ( )1982سێ
هەزارو پێنج سەد پێشمەرگەی یەكێتی بەپیر رۆژهەاڵتی كوردستانەوە
چووین ،كە خۆم یەكێك بوم لەو پێشمەرگانەو زۆرێكیش لەوانەی كە لەم
كۆڕەدا دانیشتوون ،پێشمەرگەی ئەو سەردەمە بون ،ئەمەش شانازییەكی
گ��ەورەی��ە .ئەوكاتە ساڵی ( )1982كە ج��ارێ لەباكوری كوردستان
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شۆڕش بەرپا نەببوو ،ئێمە ( )3500پێشمەرگە بەسەركردایەتی هەڤاڵ
مام جەالل خۆی ،چوبین بەپیر بەشێك لەبەشەكانی كوردستانو هیچ
حكومەتێكی ناوچەكەش نەیتوانی لەناومانببات ،ئەوا ئێستا لەسەردەمی
جیهانگیری؛ وردبونەوەی ئابوریی ،بەرژەوەندییە جیاوازەكان؛ فرە ڕەهەندی
مۆنۆپۆڵۆكان؛ ئەم كەلتورە سیاسییە جیاوازە؛ نەهێشتنی سنورەكانو
كاریگەرییە بەرژەوەندییەكانی جیهان لەناوچەكەدا؛ لەناوچەكەش لەناو
گەالن؛ لەناو كۆمەڵەكانو تاكەكاندا ،خاترجەم بن ،كە هیچ حكومەتێك،
وەكو جارانی پێناكرێت.
بۆیە دەبێ لەچەمكی ناسیۆنالیزمی هاوچەرخ باش تێبگەین ،ئەم چەمكە
پێش هەموو شتێك چەندین جۆر دوژمنی هەیە ،دوژمنی یەكەمی لەناو
خۆماندا هێزە ئیسالمییەكانن ،كە ئەوان كۆسمۆپۆلۆتنو ناسیۆنالیست
نین ،لەگەوهەردا ئیسالمی وەك چۆن كۆمۆنیستەكان ئینتەرناسیۆنال
بوون ،هێزە ئیسالمییەكانیش كۆسمۆپۆلۆتین ،واتا لەگەوهەردا هێزە
ئیسالمییەكانی الی ئێمە ،ئەوەندەی سەركەوتنی ئیخوان موسلمینی
میسرو سوریا-یان الگرنگە ،ئەوەندە الیان گرنگ نییە كە لەڕۆژهەاڵتی
كوردستان ،كێ سەردەكەوێ و كێ سەرناكەوێت! ئەگەرچی وا دەڵێن!،
بەاڵم لەتەلەفزیۆنی هێزە ئیسالمییەكانی الی ئێمە بڕوانن ،بزانە لەدوای ئەو
گۆڕانكارییەی لەمیسر روویداوە( ،بانەچینە دیالۆگی ئەوەی ئەمە شۆڕشە
یان نا) ،چونكە ئەوە گۆڕانكارییەكی قوڵەو لەبەرژەوەندی دیموكراسی تەواو
دەبێت ،كەچی تەلەفزیۆنەكانی سپێدەو پەیام و لێپرسراوەكانیشیان ()%90
ی قسە لەسەرئەوە دەكەن ،كە لەمیسر كودەتا كراوەو ئازادیو دیموكراسی
تەواو بووە ،هەروەكو ئەوان دیموكراتو ئازادیخوازی عەیارە ()24بن! ئەمە
لەكاتێكدا ئەوان یەك ساڵ سەركەوتن ،بەاڵم دیموكراسییان لەمیسردا
نەهێشت .دایكانەی ئیخوان موسلمین لەدنیادا ،ئیخوانەكانی میسرن.
لەیەك ساڵدا دەستورێكی خراپیان سەپاند ،ئەنجومەنێكی بناغەیی خراپتان
سەپاندو دادگایان هەڵوەشاندەوە .لەدوایین هەڵبژاردنیشدا لە( )87ملیۆن
میسری ،كە ( )50ملیۆنی مافی دەنگدانی هەبوو ،سەرۆك محەمەد مورسی
( )5ملیۆن دەنگی هێناوە ،بەاڵم ( )23ملیۆن كەس هاتۆتە سەرشەقام
دەڵێ (تۆمان ناوێت) ،واتە پێنج ئەوەندەی دەنگی پێداوە ،ئەوی ناوێتو
خوداحافیزیان لێكردووە .ئایا ئەمە بۆ دیموكراسی نەبێت كە ( )23ملیۆن
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كەس هاتۆتە سەرشەقام ،بۆ ئەوەی تۆ بە ( )5ملیۆن دەنگت هێناوە
دیموكراسیی بێت؟! .ئەم قسەیە یەك ناگرێتەوە ،لەبەرئەوە لەناو خۆماندا
ئەمە پەیامێكی منە بۆ هەموو بەشەكانی كوردستان( ،قیروسیا لەوەی
یەك هەفتە ئیسالمییەكان فەیسبوكەكان لەدژی من پڕ دەكەنەوە ،بەاڵم
ئەمەش بەقوربانی باقیەكەی تر بێت) ،كە دەڵێم ئەوان لەگەڵ بزووتنەوەی
نەتەوەیی دیموكراسی هاوچەرخی ئێمە یەكناگرنەوە ،مەبەستم لێدانیان
نییە ،چونكە هەرگیز لەگەڵ لێدانو سەركوتكردن نیمو بەپێچەوانەوە مافی
ئازادیان دەبێ بدەینێ ،بەاڵم كێشەی من لەوەدایە ،هێزە سیاسیەكانی
ئێمە تێناگەن ،هاوشانی خەباتی رزگاری ،خەباتی رۆشنگەری ،خەباتی
هۆشیاری دیموكراسیانەو گەوهەری دیموكراسیانەی ئەم سەردەمە ،بۆ
ئەوەی كە كۆمەاڵنی خەڵك چۆن پەروەردە بكەین ،بەرامبەر ئیسالمی
سیاسیو كێشەی منیش لێرەدایە .ئەوان بەهەمو مزگەوت ،مامۆستا
ئایینییەكان ،بەقورئان و ب��ەه��ەزاران خول و زیاتر لەسەد و پەنجا
كەناڵی تەلەفزیۆنیو بەچاپكردنی سەدان ملیۆن نامیلكە لەم دنیایە،
دەیانەوێت بۆ سەلەفیەتو بۆ ( )1400ساڵ لەمەوبەر بگەڕێینەوە .ئەوان
هەموو ئەمانە دەكەن ،كەچی لەبەرامبەریشدا حزبەكانی ئێمە ،لەهەموو
بەشەكانی كوردستان بێ جیاكاری ،یەك دیوی خەبات دەبینن ،كە ئەویش
خەباتی رزگاركردنی خاكە ،بەبێ ئەوەی ئاوڕ لەمالو لەوال ،لەپشتمان
بدەینەوە! لەكاتێكدا رزگاركردنی خاك ،پەیوەندی بەڕزگاركردنی عەقڵ،
پەیوەندی بەڕزگاركردنی هۆشیاری كۆمەاڵیەتیی ،پەیوەندی بەتێگەیشتنی
دیموكراسیانەی هاوچەرخی مەسەلە نەتەوایەتییەكانەوە هەیە.
ئەمەش ناكرێ ئەگەر بەرنامەیەكی فراوان و پرۆژەیەكی ستراتیژی نەبێ
بۆ ئەوەی ئەم بزوتنەوە نەتەوەییە ،دیموكراسییە ،ئازادییە ،مەدەنییو
مۆدێرنێتەیە نەبەسترێتەوە ب��ەوەی كە پێچەوانەكەی بیر دەكاتەوە.
تێگەیشتن لەمانەو لەم سەردەمەدا ،پرسێكی گرنگە.
عەقڵی هاوچەرخ ،لەبیری ناسیۆنالیزمی تازەدا
ئێستا پەكەكە ،ئەو بزوتنەوە مەدەنییەو هەڤااڵنیش ل��ەدەرەوەی
واڵت ،هەموویان لەخەباتی رزگاریدان ،كە دێتە سەر كاریش ،لەئێستاوە
ئیخوان موسلمین هەوڵدەدەن لەباكوری كوردستانو لەڕۆژئاواش لقی
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خۆیان دروستبكەنو كەوتونەتە جوڵە ،لەرۆژهەاڵتی كوردستانیش چەندین
جۆر لەخەڵكی موریدی جارانی ئەحمەدی موفتی زادەو سەلەفییەكان،
بەئارەزووی خۆیان بەدێهات و شارەكانی كوردستاندا دەگەڕێنو دەیانەوێت،
بزووتنەوەیەكی ئیخوان موسلمینی تازەدروست بكەن.
الی ئێمەش ئاشكرایە كە ئەوە یەكگرتوو ،ئەوە الیەنەكانی تریش
هەموویان هەر لەو قوتابخانەیەدا دەجوڵێنەوە .ئەگەرچی من لەگەڵ ئازادیمو
لەهەر الیەكیش لەیەكگرتوو درابێت و بارەگایان سوتێنرابێت ،ئەوا دژی
بووم و دەنگی بەرگریكردنی ئازادی ئەوانیشم بەرزكردۆتەوە ،هەموشیان
باش ئەوە دەزانن .بەاڵم خەفەتی من بۆ ئەوەیە ،كە ئەوان بەو هەموو
توانایەوە ،بۆ فەلسەفەو ئایدۆلۆژیەتی خۆیان ،لەگەڕاندان! كەچی ئێمەش
دانیشتوینو تەنیا الیەنێكی خەباتی خۆمان دەبینینو الیەنەكانی تر نازانین،
كە بزوتنەوەی نەتەوەیی وەك جاران نییە .وەك سەردەمی عوبەیدوڵاڵی
نەهری نییە ،كە بانگێك بدات هەموو كورد دوای بكەوێت! ،یامیری بۆتان،
یاخود شێخ مەحمود ،هەروا قازی محەمەدی شەهید ،كە هەریەك لەوانە
بانگەوازێكیان دەدا ،هەموو كورد دوایان دەكەوت .ئەگەرچی شۆڕشی
ئەیلولیش هەر وابوو ،بەاڵم ئێستا وانییە .ئێستا ئێمە خوێندنەوەمان
هەیە ،بەرامبەرەكانیشمان خوێندنەوەیان هەیە ،خوێندنەوەیان بۆ دنیا ،بۆ
بەرژەوەندییەكانو بۆ مەسەلەی نەتەوەیی هەیە .لەبەر ئەوە دەبێت ئێمە
زۆر وردی ئەمەبین ،هاوشانی خەباتی كوردایەتی ،رزگاری ،دیموكراتی،
جەخت لەسەر هۆشیاركردنی نەتەوەیی ،بەعەقڵی هاوچەرخ بكەین.
عەقڵی هاوچەرخ ،لەبیری ناسیۆنالیزمی تازەدا ،عەقڵی رۆشنگەرە.
ڤۆڵتێر چیكردوە؟ هیگڵ و جان جاك رۆسۆ چیانكردوە لەئەوروپا؟
لەئێوە دەپرسم ،ئەگەر ڤۆڵتێر  ،كانت ،دیكارت ،جان جاك رۆسۆ،
فەیلەسوفەكانی سەردەمی رۆشنگەری بیانزانیایە ،بزوتنەوەیەكی سیاسی
حزبی ،لەیەكێك لەواڵتەكانی ئەوروپا سەر هەڵدەداتو دەوڵەتەكان،
سیستمەكانو كۆمەڵەكان دەباتەوە بۆ سەدەكانی ناوەڕاست و سەردەمی
پرۆتستانتو سەردەمی دەسەاڵتی ئایینی مەسیحی ،كام فەیلەسوف
پشتیوانی دەك��ردن؟! ،هیچیان پشتیوانیان نەدەكرد .فەیلەسوفەكان
لەژیانیاندا نەچونەتە ناو هیچ حزبێكەوە ،بەپێچەوانەوە لەهەر الیەكی دونیا
شۆڕش بوبێت لەگەڵیدابوون؟ بۆ؟ لەبەرئەوەی حەماسەتی شۆڕش ،دەبوو
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بەحەماسەتی چارەنوسی كۆمەڵی پێشكەوتوو ،دەستكەوتەكانی شۆڕش
دەبوو بەدەستكەوتی دیموكراسی و رێرەوی مێژویی دیموكراسی .نەك
لەبەرئەوەی ئەو شۆڕشە بۆ دواوە دەڕۆشت ،بەڵكو لەبەرئەوەی ئەو شۆڕشە
بۆ پێشەوە دەڕۆیشت .بۆیە فەیلەسوفە گەورەكان ،پشتیوانی هەموو
شۆڕشە دیموكراسییەكانی دنیایان دەكرد ،هەم لەسەردەمی رۆشنگەریداو
هەم لەدوای ئەوەشەوە تائێستا .لەبەر ئەوە دەبێ تێبگەین ،بزوتنەوەیەك
یان هێزێك كە دەیەوێ بمانگێڕێتەوە بۆ دواوە ،مەترسیدارە .بەپێچەوانەوە،
هەر هێزێك ئێمە بۆ پێشەوە دەبات ،با هاو ئایدۆلۆژییەتیشی نەبین ،هاو
فەلسەفەو هاوسیاسەتیش نەبین ،بەاڵم دەبێت خاڵە هاوبەشەكانی لەگەڵدا
بدۆزینەوەو رەوڕەوەی مێژووش پێكەوە بۆ پێشەوە پاڵبنێین .چونكە
كوردایەتی سیاسی ،لەگەڵ كوردایەتی رۆشنگەر ئێستا پێكەوە بەستراون،
ئەمەش پرسێكی ئێجگار گرنگە .كە ئەوەش یەكێكە لە ئەركە دیموكراسییە
چارەنوسسازەكانمان.
دژی دووەم-یش بەبڕوای من ،بیری بان چەپە .چونكە ئەم بیرە هیچ
بایەخێك بەقۆناغی دیموكراسی و راپەڕاندنی ئەركەكانی دیموكراسی و
دەسەاڵتی دیموكراسی نادات ،ئەمەش مەترسیدارە .ئەمانە باوەڕیان وایە
دەكرێ سۆشیالیزم زوو بەدیبهێنین ،یان پێیانوایە بەتەنها كرێكار دەتوانێ
ێ بكات ،ئەمەش مەترسییەكی
كارەكانی دیموكراسی و سۆشیالیزم جێبەج 
بەرچاوە.
ئەم مەترسییە الی ئێمە شكستی خ��واردووە ،بەاڵم لەوانەیە لەم
گۆڕانكارییانەی دنیادا ،لێرەو لەوێ چانسیان هەبێتو بچنەوە پێشەوە ،بەاڵم
مادام وردی ئەركەكانی دیموكراسی نەبوون ،لەقۆناغی رزگارییداو وردی
ئەركەكانی رۆشنگەری نەبون ،لەقۆناغی رزگارییدا و وردی دامەزراندنی
سیستمی سیكوالریزم نەبون ،لەقۆناغی رزگاریدا ،ئەمانەش بەشی خۆیان
دەبێ ئاگامان لێ بێت( .زۆرتر لەسەر ئەم تەوەرە قسەناكەم ،چونكە
كاریگەرییەكەیان كەمترە).
دژایەتی چۆنێتی بەدیهێنانی مافی چارەنوس
بەشی سێیەم ،كە بەمەترسیداری دەبینم ،ئەو خوێنەوارو نوسەرانەن
كە بەشەوارەی تیۆریی ،یا لەژێر كاریگەری پۆست مۆدێرنێتەو بیری
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فەلسەفەی پۆست مۆدێرنەتەی ئەوروپیداو لەناو خوێنەوارانی ئێمەدا،
تێكستی سەیرو سەمەرە فڕێدەدەن .گوایە بەپێوانەی خۆیان ،حیكایەتی
گەورە باوی نەماوە! حیكایەتی گەورە یانی چی؟ واتە فەلسەفەكانی
دیموكراسی ،فەلسەفەكانی چینایەتی ،فەلسەفەكانی رۆشنگەری،
ئایینسازی ،فەلسەفەكانی حزبی ،دامەزراندنی پارلەمان ،دامەزراندنی
دەسەاڵت الی ئەمان كە ناویان ناوە حیكایەتی گەورە ،باوی نەماوە.
بێگومان كاریگەرییان لەسەر ناوەندێك لەناوەندەكانی خوێندەواری الی
ئێمە هەبوەو خەڵكێكی بەرچاویان دڵ سارد كردۆتەوە .بەدەیان كەس
دەبینی كاتێك باسی مەسەلەی نەتەوەیی بۆ دەكەیت ،گاڵتە دەكات!
كاتێك باسی دیموكراسی ،دەسەاڵتی دیموكراسی ،حزبایەتی بۆ دەكەیت،
گاڵتە دەكاتو دەڵێت (ئەمە نەبڕایەوە لەشاخ پێشمەرگەبوون)! سەیرە:
(خۆ ئێمە لەشاخ چكلێتمان نەفرۆشتوە) .بەاڵم بۆخۆی كە لەدەستی سێو
چوار ،وتار وەردەگێڕێت ،پێیوایە ئەمە قورئانەو دابەزیوە! بەاڵم ئێمە ()15
ساڵ لەشاخ ( )200هەزار شەهیدمان بەخشیوە ،كەچی دەیەوێ بەزوویی
بیبڕینەوە لەگەڵیدا! نەخێر هەتا هەتایە نایبڕینەوە .چونكە ئەوەی ئێستا
بونیادی دەنێین درێژەپێدانی رابردووە ،ئەوەی لەئایندەشدا بەدیدێت ،هی
ئێستاو رابردووە .ئەمجۆرە بیركردنەوانەش كە دەڵێت حیكایەتی گەورە
باوی نەماوەو خوێنەواریان تەوەلالكردووە ،ئەمەش بۆخۆی جۆرێكە
لەدژایەتی چۆنێتی بەدیهێنانی مافی چارەنوس بۆ دەسەاڵتی كوردستانی و
بەدیهێنانی ئەركەكانی دیموكراسی.
دەسەاڵت؛ دەسەاڵتی حزبی ،یا دەسەاڵتی حكومەتی بێت ،لەچۆنییەتی
بونیادنانی دەسەاڵتی ناسیۆنالیزمی هاوچەرخدا ،وەك دەسەاڵتەكانی ئەو
واڵتانەنین ،كە ئایین دەوڵەتی بۆ دروستكردون ،یان بازاڕ دەوڵەتی بۆ
دروستكردون.
لەمێژوودا دوو جۆر دەسەاڵتی نەتەوەیی دروستبووە ،یان دەسەاڵتێك
ئایین نەتەوەی كردووە بەدەسەاڵت ،یان دەسەاڵتێك كە بازاڕو ئابوری
نەتەوەی یەكخستووەو كردوونی بەدەسەاڵتێكی یەكگرتوو ،لەمێژووشدا هەر
بەمشێوەیە بووە ،هەم لەئەوروپا هەم لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.
بەاڵم بۆ ئێمە هەردووكیان گرنگە ،ئایین و مەزهەب دەبێت بۆ تاكەكانی
كۆمەڵ ئازادبێت ئابووریش ئابووری ئازاد بێت ،لەوانیش گرنگتر سێیەمە،
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لەناسیونالیزمە هاوچەرخدا ،كە ئەویش چۆنێتی بەدیهێنانی ئەركەكانی
رۆشنگەرییە لەم سەردەمەدا .ئەو ئەركانەی كە لەسەردەمی باوباپیرماندا
بەدینەهاتون ،چاكسازی دینی ،رێنیسانس ،شۆڕشی پیشەسازی و
سەردەمی رۆشنگەریش الی ئێمە نەبووە .هەموو ئەمانە بەمیرات بۆمان
بەجێماون.
ئەم بەمیرات بەجێمانەش ،ئەگەر جیهانگیری نەبوایە ،ئەگەر ئەو
بازاڕی ئابوریی و ئازادە نەبوایە كە شیمكردووە ،زەحمەت بوو بتوانین
تەنیا بەسیاسەت یان تەنیا بەدەسەاڵت بتوانین ،ئەركەكانی رابردوی
رێنیسانس ،رۆشنگەریی ،سكیوالریزم و مۆدێرنێتەو ئینجا ریفۆرمی ئاینی
لەكوردستان بەدیبهێنین .ئەمەش زۆر زۆر گران دەبوو ،چونكە لەرابردوودا
تەنیا دەستەبژێری رووناكبیریی كۆمەڵ ویستویەتی ئەم كارەبكات ،بەاڵم
ئێستا دەستەبژێر نییە ،بەڵكو ئێستا ئابوری رۆچۆتە ناو خەڵك ،ئەركی
دەسەاڵتیشە ئەو ئابورییە فرە رەهەندییە بپارێزێت.
ئەم ئابوریی و بازاڕی ئازادو لیبراڵییەش ناپارێزرێت ،ئەگەر تەواوی
ئەركەكانی هاوشانی ئەركی سیاسی رانەپەڕێنێت ،كە ئەوانیش ئەركەكانی
دیموكراسی ،ئ���ازادی ،یەكسانی ژن و پیاوە ،پرسی رۆشنبیرییو
پرسی چاكسازی دینییە ،پرسی سیستمێكی سیكۆالرە لەواڵتی ئێمە.
تێگەیشتنیش لەم پرسانە ،ناكرێ بەشێكی ببینیت و بەشەكانی تری
نەبینیت .بینینی بەشێكیش بەتەنها ،كە ئەویش بەشە سیاسییەكەی،
بەشە رزگارییەكەی ،بەشی دروستكردنی دەسەاڵتەكەی ،بەبێ بەستنەوەی
ئۆرگانیكیانەی بەبەشەكانی تر ،كە ئەركەكانی رۆشنگەری مۆدێرنێتەیە،
ئەوا بەبێگومان چانسێكی بەهێز دەدەیت بەدوژمنانی دیموكراسی ،كە
ئ��ەوان لەسایەی ت��ۆدا ،كنە بكەنو پەرەبسێنن! وەك چۆن حەماسی
فەڵەستینی چی بەفەتح كرد؟! فەتح ،لەسەرەتادا یارمەتی حەماسی دەدا،
تا لەئەنجامدا ئینقالبی بەسەر فەتح-دا كرد .هەروەك چۆن لەكوردستان
تاماوەیەكی زۆر لەهەڵەبجە ،ئیسالمییەكان چیان بەرامبەر ئێمە نەكرد،
خێڵی حەمەتان لەبیرە ،كێشەكانی هەڵەبجە ،سیروان ،خورماڵ ،هەورامان،
هەموو ئەوانەتان لەبیرە ،چیان بەسەرهێناین.
بۆ مێژوو دەیڵێم ،یەكێتی نیشتمانی كوردستان لەساڵی ()1994-1993
دا بەتەنیا لێپرسراوێتی یەكالكردنەوەی خەباتی دیموكراسی و خەباتی
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چەكداری لەگەڵ ئیسالمییەكاندا تەواو نەكردایە ،بەدڵنیاییەوە ئێستا ئێمە
چەندین غەزە و چەندین حەماس-مان لەكوردستاندا دەبوو .چەندین هێزی
چەكداری میلیشیامان دەبوو ،بەاڵم یەكێتی كارێكی مێژویی و كاریگەری
كرد .ئەوە مێژووە ،ئێستاش نا ،چەند ساڵێكی تر دەردەكەوێت كە یەكێتی
چ كاریێكی گەورەی كردووە ،كە بەهێزە ئیسالمییەكانی وت (ئێوە بۆتان
نیە میلیشیاتان هەبێو چەكدارتان هەبێ) .ئێستا ئەوان ئازادن و ئێمەش
ئازادین كە دەوڵەت دروستدەكەین ،دامەزراوەكانی دەوڵەت دروستدەكەین،
هیچ كەسێكیش رێگەی لەئازادی ئەوان نەگرتوە.
عەرەبو فەڵەستین هەموو شتێك نین
دەسەاڵت ،سیستمی دیموكراسی ،مادام بەرژەوەندییەكانی ئەم سیستمە
لەو جۆرە ئابورییەدایە كەلەم سەردەمەدا هەیە ،بێگومان دەبێ هەموومان
كارێكی وا بكەین ،كە تەواوی ئەركەكانی دیموكراسی جێبەجێ بكەین،
نەك لێكیان داببڕین.
سەبارەت بەپرسی سیاسی ئێستاش لەرۆژهەاڵتدا ،مەسەلەیەكی
گرنگە .بۆ مێژوو بۆم تۆماربكەن ،لەپێنج تا دەساڵی ئاییندە ،تەواوی ئەم
دۆخە سیاسییەو ئەو دۆخە دەوڵەتمەدارییەی لەرۆژهەاڵتدا هەیە ،تەواوی
لەگۆڕاندایەو هیچی وانامێنێتەوە! مەحاڵە وا بمێنێتەوە .بەڵكو گۆڕانكاری
ئێجگار گەورە لەسیستم ،ئابوری ،پەیوەندی كۆمەاڵیەتی ،پەیوەندی
نەتەوەكان ،ئایدۆلۆژییەت ،حوكمو یاسا ،لەدەستور گۆڕانكارییەكی
بنەڕەتیان ب��ەس��ەردا دێ��ت .تەنانەت گۆڕانكاری بەسەر جوگرافیای
ناوچەكەشدا دێت.
لەڕابردووداو لەهەموو بەشەكانی كوردستان ،پێمانوابوو فەڵەستین
پرسی مەركەزی سیاسییە لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا .بۆیە پێشمەرگە خۆیان
دەبەخشیو دەچونە نێو بەرەی گەلی فەڵەستینیو فەتحەوە ،لەباكوری
كوردستانیش كاتێك ئیسرائیل هات بۆ لوبنان ،شەهیدێكی زۆریاندا ،ئەمە
پێشئەوەی شۆڕش لەباكور بەرپا ببێت .لەوێ سەربازگەی مەشقیان هەبوو،
( 15بۆ  )16شەهیدیان لەلوبنانو لەگەڵ فەلەستینیەكاندا بەخشی .ئەو
كاتە چەپەكان ،دیموكراتەكانی رۆژهەاڵت بۆچونمان وابوو ،كە ئێمەو ئەوان
لەڕوانگەی رزگاریی و ئایدۆلۆژییەتی فەڵەستینییەكانەوە ،سەیری پرسی
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سیاسی و رزگاری تەواوی گەالنمان دژی ئیمپریالیزم دەكرد .ئێستاش
سااڵنی هەشتاكان و سەردەمی جەنگی سارد نییە ،عەرەب هەموو شتێكبێ،
فەڵەستین هەموو شتێك بێ و جیهانیش هەمووی تەنیا فەڵەستین ببینێت.
رۆژی ()23ی مانگی رابردوو لەریبات-ی پایتەختی مەغریب لەكۆنگرەیەك
بووم ،دەشزانن پێش ئەو كۆنگرەیە بەپێنج مانگ ،لەكۆنگرەیەكی تر بوم
لەقاهیرە ،كە چواردە بۆ پانزە حزبی دیموكرات و سۆسیال دیموكرات
بەشداربوون تیایدا .لەهەردوو كۆنگرەكەشدا گفتوگۆیەكی گەورەم لەگەڵ
فەڵەستینییەكان و حزبە عەرەبیەكاندا لەسەر ئەوە بوو ،كە نوسیبویان
(منتدی الدیمقراطی االجتماعی العربی)و منیش بەرپەرچمدانەوە پێمووتن
(ئەگەر ئێوە سۆسیال دیموكراتن ،یان دەبێ لەسەر پرنسیپ یان دەبێ
لەسەر جوگرافیا دابمەزرێن) ،ئێمە خۆمان لەگەڵ ئێوەدا بەنەتەوەیەك
نازانینو عەرەب نین ،ئێوە عەرەبن پیرۆزتان بێت ،بەاڵم ئەوە هەڵەیە
بەناوی عەرەبەوە ناو لەخۆتان بنێن ،ناوی كۆڕبەندەكە دامەزراندنی
یەكەمین بزوتنەوەی سیاسیی دیموكرات و سۆسیال دیموكرات بەو
شێوەیە هەڵەیە ،زۆر هەوڵمدا بەاڵم سودی نەبوو .وتم ناوی بنێن (منتدی
االحزاب الدیمقراطیە االجتماعیە فی الشرق االوسط) ،فەڵەستینیەكان
لەكۆنگرەكەدا زۆر هەژمونیان هەبوو ،بۆیە ئەوان وتیان نا ،بەڕێز (نەبیل
شەعث) راوێژكاری سەرۆكی فەلەستینی و بەرپرسی پەیوەندییەكانی
دەرەوەی���ان ،وەاڵمیدامەوەو وتی (رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،زاراوەیەكی
داگیركاری ئیسرائیلی-یە) ،بەڕێزەوە وەاڵممدایەوە .وتم (جەنابت لەمن
گەورەتری ،بەاڵم زانیارییەكەت هەڵەیە ،دەستەواژەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
لەساڵی ( )1889لەئەوروپا داڕێژراوەو ئەو كاتە نەسەهیۆنیەت هەبوەو
نەئیسرائیل-ش .بۆیە ناكرێ تۆ هەمو شتێك لەناو چاوی ئیسرائیلو
سەهیۆنەتدا ببینێ ،ئێوە گەلێكی بچوكن ،ئاوتان نییە بیخۆنەوە ،بەاڵم
ئێمە نەتەوەیەكی پەنجا ملیۆنین ،لەهەركوێیەك بیر لێدەدەین بۆ ئاو،
نەوت هەڵدەقوڵێت ،ئیتر بۆ تۆ لەمن گرنگتربیت! بۆیە بەهیچ شێوەیەك
بەمە رازی نابین .بۆیە ئێوە هەڵەن نەك ئێمە ،بەاڵم تەنها دۆستان دەبینو
نایەینە ژێر بزوتنەوەی نەتەوەیی عەرەب ،چونكە الی ئێمە ،فەڵەستین
پرسی سەرەكی نییە ،ئێستا تونس پرسی سەرەكیی خۆی هەیە ،مەغریب
پرسی خۆی هەیە ،میسر ،سوریا ،یەمەن پرسی سەرەكی خۆیان هەیە،
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بەهەمانشێوە بەشەكانی كوردستانیش پرسی سەرەكی خۆیان هەیەو ئەوەی
ئێستاش لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا كێشەیەكی گەورەیەو ئاشتی و ئارامی
رۆژهەاڵتی پێوە دەبەسترێت ،كێشەی كوردە ،نەك كێشەی فەڵەستین.
ئەگەر مەسەلەكە نەتەوەییە ،ئەوا ئێمە نەتەوەیەكی گەورەترین ،ئەگەر
مەسەلەكەش ئابورییە ،ئەوا ئێمە دەوڵەمەندترین ،ئەگەر مەسەلە شەهیدان
و قوربانیدانیشە ،ئەوا ئێوە بەرامبەر بەیەك حكومەت قوربانیتداوە ،بەاڵم
كورد بەرامبەر بەچوار حكومەت قوربانیمانداوە .بەهەرحاڵ ئەوان رێگای
خۆیان و ئێمەش رێگەی خۆمان.
بەاڵم ئێستا بزوتنەوەی كورد ،بزوتنەوەیەكی ئێجگار گرنگە لەڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا ،باوەڕیشموایە دەوڵەتی توركیا لەمە تێگەیشتوە ،بەاڵم جارێ
ئێران لەمە ورد نەبۆتەوە ،سوریا تێبگا و تێنەگات ،تازە رۆژئ��اوای
كوردستان ناگەڕێتەوە بۆ چوارگۆشەی یەكەم.
ئێمەش لەكوردستانی باشوور ،كاری خۆمان كردووە .فڕۆكەخانە ،بانكو
بازاری گەورەمان هەیە ،زیاتر لە( )12هەزار كۆمپانیا لەكوردستاندا هەیە،
تۆڕێكی گەورەی پەیوەندیی ئابوریمان لەگەڵ هەموو كۆمپانیا زەبەالحەكانی
دنیادا هەیەو هەمووشیان لەكوردستان بوونیان هەیەو زەمانی خۆمان
كردووە لەوبارەیەوە ،وەستاوینو لەسەر هێڵین ،كەی هەلێك هاتە پێشەوە،
پشت بەخواو بەگەلەكەمان ،دەوڵەتی سەربەخۆی كوردستان رادەگەیەنین.
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ئەگەر قسەیەكمان هەبێ،
دەبێ لەئەنقەرە قسەی خۆمان بكەین

ئەگەر ئەو هەلەش نەهاتە پێشەوەو رۆژهەاڵتیش وەك خۆی مایەوە ،ئەوكاتە
ئێمە لێپرسراونین ،بەاڵم كاری خۆمان دەكەینو بێگومان كەركوك و خانەقین
و ناوچەكانی تر دەخەینەوە سەر كوردستان ،هەر رێگایەكیش پێویست بكات
دەیگرینەبەر .ئەگەر رێگا یاساییەكان تەواو بوو ،ئەوا رێگای كوردایەتی
تر هەیە بیگرینەبەر .لەبەرئەوە ئێستا بزوتنەوەی كورد ،بزوتنەوەیەكە
لەسەردەمی جەنگی سارد تێپەڕیوەو هەڵچووە بۆ سەردەمێك كە سەردەمی
جیهانیگرییە ،سەردەمێكە بەرژەوەندییە ئابورییەكانی جیهان ،لەدابینكردنی
دیموكراسیدایە ،بۆ گەالنی وەك ئێمە لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا .هەموو
بەرژەوەندییەكانی ستراتیژی ئابووری دەوڵەتە گەورەكانی جیهان ،لەڕێگەی
حكومەتەكانی ناوچەكانەوە بەدینایەت ،ئەگەر دیموكراسی نەیەتەدی ،كێشەی
گەالنی وەك ئێمە چارەسەر نەكرێتو بازاڕێكی فراوان لەكۆمەڵەگاكانو واڵتانو
تاكەكانی ئێمە بەدی نایات .بێگومان مانەوەی قەیرانەكانو سەركووتكردنو
پەرەنەسەندنی بازاڕێكی ئازادی تەواو ،باڵونەبوونەوەی هۆشیاری ،تەكنەلۆژیاو
تەكنیك لەواڵتانی ئێمە ،چەند زیانی بۆ ئێمە هەیە ،دوو ئەوەندە زیانی بۆ
دەوڵەتە گەورەكانی دنیا هەیە.
ئێستا ،لەگەڵ پەكەكە و بزوتنەوە مەدەنییەكەی لەباكوری كوردستان
گفتوگۆیەكی بەرپرسیارانە هەیە ،بەدیقەت هەنگاو دەنرێ( .من لێرەوە نامەوێ
زۆر دروشم بەرز كەمەوە ،چونكە بەڕاستی لەدەرەوەی ئەو واڵتە بۆ ئێمەومانان
قسەكردنی دروشم ئاساو قسەی زل زل خۆش نییە) ،ئەگەر قسەیەكمان هەبێ
دەبێ لەئەنقەرە قسەی خۆمان بكەین ،بۆیە هەر ئەوەندە دەڵێم؛ كە دەوڵەتی
توركیا ،ئەگەر بیەوێت بەرژەوەندییەكانی ئایندەی واڵتەكەی بپارێزێتو بەباشی
تێكەڵ بەبازاڕی ئازادو یەكێتی ئەوروپاو بەرژەوەندییەكانی رۆژئاواو هەموو
گۆڕانكارییەك لەئەوروپا و رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ببێت ،ئەوا هەر رێگایەك
بگرێتە بەر ،ئاكپارتی هەر سەركەوتنێك بەدی بهێنیت ،هەر شانازییەك
بەدیبهێنێت ،ئەگەر كێشەی كورد چارەسەر نەكاتو مافی چارەنوسی كورد
لەباكوری كوردستان دابین نەكات و جەنابی ئۆجەالن-یش ئازاد نەكات،
ئەوا لەو خۆپیشاندانانەی كە لەو واڵتە روویدا ،هەلومەرجێكی خراپتر ،زۆر
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لەوەزیاتر لەناو توركیادا روودەدات .چونكە ئەمە لۆژیكی سەردەمەكەیە.
دوو مانگ لەمەوپێش ،ئەگەر بەئاكپارتی-ت بوتایە لە( )90شاردا ملیۆنو
نیوێك كەس دێتە سەرشەقام ،مەزندەیان نەدەكرد! لەكاتێكدا ئەو هاتنە
سەر شەقامە ،دوو سێ هەفتە دەوڵەتی توركیایان سەرقاڵ كردو هەموو
سیستمەكەشیان خستەژێر پرسیارەوە .من دەپرسم ،مانگێك تا سێ مانگی
تر ،مافی چارەنوس بەكورد نەدرێو بەڕێز ئۆجەالن ئازاد نەكرێ ،خۆپیشاندان
دەستپێبكات و لەكوردستاندا ملیۆنەها هاوواڵتی بێنە سەر شەقام ،ئەوەش
هاوئاهەنگییەكی تازە ،لەنێوانی بزوتنەوەی دیموكراسی نەوەی تازەی توركیا
و خەباتی ئازادی رزگاریخوازی باكوری كوردستان دروست بكاتو ژمارەی
راپەڕیوان بگاتە دە ملیۆن ،ئایا دەوڵەتی توركیا چی دەكات؟.
ئەم ئاڵوگۆڕە بەڕێوەیە ،ئەگەر مافی چارەنوسی كورد لەباكوری كوردستان
بەدی نەیات .بۆ رۆژئاوای كوردستانیش ،واز لەبەشار دەهێنین .چونكە بەشار
بوشرای لەناوچونی هەیەو ئێستا بارودۆخی لەرابردوو خراپترە ،بۆیە دێمە
سەر ئۆپۆزیسیۆنی سوریا و ئۆپۆزیسیۆنی رۆژئاوای كوردستان .ئیئتالفی
سوریا ،ئیئتالفێكی نادیموكراتە تائێستا ،چونكە هێشتا لەسەر حوكم نییە،
كەچی ئامادەنییە الیەنیكەم مافە دیموكراتییەكانی رۆژئ��اوای كوردستان،
عەلەوییەكان ،مەسیحی ،ئیسماعیلی و دروزییەكانیش بسەلمێنێت ،هەر دەڵێن
(كلنا مواگن سوریون) ،ئەم قسانە دەمێكە بیستومانەو ئەمە قاوغێكی بەتاڵە
بۆ كورد ،باوەڕمان بەم قسانە نییە .بەڵكو باوەڕمان بەقەبزی سیاسیە،
چەندم دەدەیتێ ،لەسەر ئەوە مامەڵەت لەگەڵ دەكەم ،نامدەیتێ بەهیچت
نازانم .بۆیە با عەرەبی سوریا ئەوخەیاڵە لەسەری خۆیان دەركەن ،ئەگەر
باوەڕیان وابێت (امە عربیە واحدە زات رسالە خالدە)ن ،ئەوە تەواوبوو،
ئەوەش لەخەیاڵی خۆیان دەربكەن ،كە بەبێ عەرەب لەرۆژهەاڵتدا هیچ
ناكرێ ،چونكە میللەتێكی بچوكی وەك كۆسۆڤۆ دەتوانێ دەوڵەتی خۆی
دابمەزرێنێتو ئاڵوگۆڕەكانیش بەرەو ئەوە دەڕۆنو كۆنترۆڵی مێژووش نە
لەالیەن نەتەوەی عەرەب ،نەتورك ،نەفارس-ەوە ناكرێ ،رەورەوەی مێژوو
لەالیەن هیچ نەتەوەیەكەوە كۆنتڕۆڵ ناكرێ ،بەڵكو ئاڵوگۆڕ هەمیشە بەڕێوەیەو
بەتایبەتیش لەمەودا لەبەرژەوەندی گەالنی وەك ئێمەدایە ،لەبەرئەوە ئیئتالفی
سوریا هیچ رێگایەكی تری لەبەردەمدا نییە ،تەنها سەلماندی مافی چارەنوسی
كورد نەبێت ،بەو شێوەیەی كە خۆیان قبوڵیانە.
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عەقڵی ئیئتالفی سوریو مافی دیموكراسی كورد
سێ رۆژ پێش ئێستا لەگەڵ حەوت حزبی روژئاوای كوردستان كۆبونەوەم
هەبوو ،پەیەدە لەگەڵ حزبەكانی تر پرۆژەیەكیان بەدەستەوەبوو بەناوی
ئیدارەی كوردی ،بۆ مێژوو دەیڵێم كە پێموتن (داوای فیدراڵ بكەن) ،رای
ئێمەش وەك یەكێتی ئەوەیە هەموو بەشەكانی كوردستان فیدراڵ بێت،
ئەگەر لەگفتوگۆشدا كەمێك لەفیدراڵ هاتە خوارەوە بابێت ،بەاڵم ئێوە
فیدراڵ بكەنە ستراتیژی خۆتانو تەنیا ئەم گۆڕانكارییەو ئێستا مەبیننن،
بەڵكو پێنج ساڵی تر ببینن كە گۆڕانكاری تر دێتە پێشەوە .ئۆپۆزسیۆنی
رۆژئاواش پرۆژەیەكیان لەبەردەستە بەناوی ئیدارەی خۆیی كە لەحوكمی
زاتی زیاترەو پەیەدە پرۆژەكە دەنوسێت ،بەحزبەكانی تریشمان وتووە
كەهەمووتان لەناو ئەو پرۆژەیەدابنو قسەتان هەبێو بەرگری لێ بكەن،
تابزانین دەگاتە كوێو بەهیواین ئیئتالفی سوری قبوڵی بكات ،ئەگەرچی
بۆ خۆم زۆر گەشبین نیم كە ئیئتالفی سوری بەم عەقڵییەتەوە مافی
ێ
دیموكراسی كورد بسەلمێنیت ،بەاڵم مێژو قوفڵ نەدراوەو دڵنیابن پێ 
ناكرێت.
رۆژهەاڵتی كوردستانیش لەبەردەم گۆرانكاڕییدایە ،ئەگەرچی دەوڵەتی
ئێران وای دەبینیت كە هیچ روینەداوە ،بەاڵم ئاڵوگۆڕ بەڕێوەیە .هەمووان
دەزانن كە هەڵبژاردنی جەنابی رۆحانی ،كە كاندیدی ریفۆرمخوازەكان بوو،
ئەو دەنگانەی بەدەستهێناو لەقۆناغی یەكەمی هەڵبژاردنەكاندا بردییەوە،
مایەی ئەوەیە ،كە لەناو كۆمەڵی ئێران و لەناو گەالنی ئێراندا ،بیروڕای
ئاڵوگۆڕ و ریفۆرم ،گۆڕانكاریی و چارەسەری كێشە سیاسییەكان هەیە.
جەنابی رۆحانی-یش وەك سەرۆكێكی هەڵبژێردراوی ( )22ملیۆن هاوواڵتی،
دەتوانێ چەندی بەدیبهێنێت و چەندی بەدیناهێنێت ئەوە بابەتێكی ترە.
بزوتنەوەكەش خۆی چۆن دەچێتە پێشەوە ،كە بزووتنەوەیەكی دیموكراسی
مێژوو كردە ،ئاڵوگۆڕەكان بەرەو كوێ دەبات ،ئەمەش شتێكی ترە .ئێمە
لەروانگەی مێژووەوە سەیری ئاڵوگۆڕەكان دەكەین ،نەك لەڕوانگەی ئەوەی
ێ هاتۆتە سەر حوكم و كێ نەهاتۆتە سەر حوكم .بەڵكو باوەڕمانوایە
ك
ئێرانیش بەدەر نابێت لەو ئاڵوگۆڕەی لەناوچەكەدا هاتۆتە ئاراوە ،بۆیە هەر
ئاڵوگۆڕێكیش لەئێران بێتە ئاراوە ،ئەوا رۆژهەاڵتی كوردستانیش ،وەك
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باكور و رۆژئاواو باشوری كوردستان ،یەكەمین نەتەوەو گەلی ناو ئێران
دەبێت ،كە دێتە مەیدان و دەتوانێت پێدابگرێت لەسەر مافی فیدراڵی.
خۆشبەختانەش ئێستا هەردوو دیموكرات و هەر چوار كۆمەڵەكەش داوای
فیدراڵی دەكەن.
گەاڵڵەی ستراتیجێكی تازەی رزگاری دیموكراسی
بەشبەحاڵی یەكێتیش ،بەیەك چاو سەیری پرسی دیموكراسی و
نەتەوەییەكان دەكەین و تەنانەت ئەگەر ئەرمەنەكان ،چەركەسەكان،
عەلەوییەكان داوای مافی چارەنووسی خۆیان بكەن لەگەڵیانداین .تەنانەت
وەك یەكێتیی لەگەڵ ئەمازیغییەكان پەیوەندییەكی باشمان هەیە ،كە
لەتونس و مەغریب زیاتر لە پانزە ملیۆن كەس دەب��ن .حزبەكانیان
لەكۆنگرەكەی ریبات هاتنە المان ،پێیانوتین ئێمەو ئێوە یەك ئازارمان
هەیە! بەاڵم وەاڵمماندانەوە ،كە جیاوازییەكمان هەیەو ئەویش ئەوەیە ئێمە
خۆمان لەعەرەب رزگار كردووە بەاڵم هێشتا ئەوان خۆیان رزگار نەكردووە.
بۆیە هەتا لەهەژموونی سیاسەتی ع��ەرەب رزگ��ار نەبن ،ناتوانن مافە
دیموكراسییەكانتان بەدیبهێنن .مەبەستەكەشم ئەوە نەبوو كە دژی عەرەب
بن ،بەڵكو هەیمەنەتی سیاسەتی ناسیونالیستی عەرەبی قبوڵ مەكەن.
پڕ بەدڵ ئاواتەخوازم لەم سەردەمە ،كە سەردەمی ئاڵوگۆڕەكانە ،ئەوەتا
لەمیسر ئاڵوگۆڕێكی گەورە روویداوە ،دڵنیابن لەسوریاش سەلەفییەكان
ناتوانن سەركەوتووبن ،دڵنیابن ئاڵوگۆڕی گەورەتریش بەڕێوەیە سەبارەت
بەنەخشەی سیاسی لەناوچەكەداو لەو واڵتانەی كە كوردستانیان لەنێواندا
دابەشكراوە .بۆیە ئاواتە خوازم هەموو هێزە سیاسییەكان ،ئەوانەی لێرەن و
ئەوانەی لێرەنین ،ناكۆكییەكان بخەینە الوە ،ئێمە لەروانگەی دەسەاڵتەوەو
حزبەكانی تریش لەروانگەی ئایدۆلۆجییەتەوە سەیری ب��ەرژەوەن��دی
نەتەوەیی نەكەین .ئێستاش نزیكبوونەوەیەكی باش لەنێوان هەموو هێزە
سیاسییەكاندا هەیە ،لەهەولێر كۆنفرانسێك دەبەسترێت ،كە پێشەكییە
بۆ بەستنی كۆنگرەیەكی دیموكراسی نەتەوەیی لەباشوری كوردستان،
هیوادارین لەو كۆنگرەیە كە دەمێكە پێوەی سەرقاڵین ،گەاڵڵەی ستراتیجێكی
تازەی رزگاری دیموكراسی و ئەو ئاراستە مێژوویە نەتەوەییە بكەین،
كە لەگەڵ ئاڵوگۆڕەكان ،ئابووری ئێستای گۆڕاو ،سیاسەتی نێونەتەوەیی
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گۆڕاو ،كەلتوری نێو نەتەوەیی گۆڕاو ،ئازادی و دیموكراسیی و مافی
یەكسانی ژن و پیاوی گۆڕاو ،كە ئێستا خۆشبەختانە لەهەموو بەشەكانی
كوردستان ژنانیش هاوشانی پیاوانن .كە لەم رۆژانەش لەتەلەفزیۆنەوە،
سەیری كۆنگرەكەی پەكەكەم كرد ،كە لەشاخ و لەهۆڵێكی زۆر جواندا
رێكیانخستبوو ،ئەوەی مایەی خۆشحاڵیمان بوو ،نیوەی كۆنگرەكە ژن بوو،
لەگەڵ ئەوەشدا هەڤاڵ (بەسێ) وەك هاوسەرۆك دەرچووە ،كە ئەمەش
مایەی دڵخۆشییە.
مایەی دڵخۆشییە ،كە لەباكوری كوردستان ژن��ە هەڤاڵەكانمان
هاوسەرۆكن و بزووتنەوەیەكی بەرینی ژنان هەیە ،لەرۆژئاوای كوردستانیش
بەهەمانشێوە بزووتنەوەیەكی بەرینی ژن��ان هەیە ،لەنێو حزبەكانی
رۆژهەاڵتیش ،دیموكرات و كۆمەڵە ،بەاڵم بەتایبەتی كۆمەڵە ،ئەزموونێكی
زیندوویان هەیە لەپڕچەكردنی ژنان و هێنانە مەیدانیان .ئەمەش لەڕاستیدا
مانای ئەوەیە كە ئاڵوگۆڕە ئابورییەكان و بەتایبەت وەك یەكێك لەدیاردە
جوانەكانی كۆمەڵی ئێمە ،ئەوەیە كە ژن زۆر زیاتر لەڕابردوو ،لەنێو
بزووتنەوەی سیاسی و بزووتنەوەی فێمینستیدایە .ئەمەش بەڵگەی
ئەوەیە ،كە ئابووری تازە ،گۆڕانكاری تازەی لەپێكهاتەی كۆمەاڵیەتیدا
هێناوەتە ئ��اراوە .گۆڕانكاری تازەش لەپێكهاتەی كۆمەاڵیەتی ،هێنانە
پێشەوەی بزووتنەوەیەكی بەرینی سیاسیی كۆمەاڵیەتی ژنانە لەبەشەكانی
كوردستاندا ،كە ئەمەش خاڵێكی ئێجگار گەورەیەو خاڵێكی بەهێز و
پۆزەتیڤە بۆ بزووتنەوەی دیموكراسی كورد.
بۆیە هیوادارم ،كۆی ئەو تەوەرانەو ئەوانەشی باسم نەكردوون ،كە
چۆن هەموو حزبەكان ،رێكخراوەكان ،نوسەرە كوردایەتیخوازەكان ،ئێستا
سەرقاڵی ئەوەین باشتر بیر لەپرسە چارەنوسسازاكان بكەینەوە ،هیوادارم
هەر بەو شێوەیە ،ئەو پرسانە هەموومان لەدەوری یەك ستراتیجی ئازادی
و دیموكراسی كۆبكاتەوە .كە لەپێنج تا دە ساڵی ئاییندەش خەونە دوورو
نزیكەكانمان بەدیبهێنین.

