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له به ڕێوه به رایه تی گشتی کتێبخانه  گشتییه کان 
ژماره ی سپاردنی )1365(ی ساڵی )2013(ی پێدراوه 

له  باڵوکراوه کانی دەزگا ئایدیا

چەند وتار و چاوپێكەوتنێكی تایبەت بە باكوری كوردستان



گوتاری نەتەوەیی و 
پرۆسەی ئاشتی

»ئەو گوتارانە، گەلەكەمان گەورەتر و دوژمنەكانیشمان بچوكتر دەكات و
 مێژووش شاهیدی ئەو گەورەییە دەدەن«

-زوبێر ئایدار و رەمزی كارتاڵ
-PKK دوو لە سەركردەكانی

پێشوو،  pkkی  سەرۆكایەتی  كۆنسەی  سەرۆكی  قەرەیەاڵن  م��وراد 
بە  لە قەندیل   ،pkk لە فەرماندەكانی بەشێكی زۆر  ئەندامانی كۆنسە و 
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 BDP و 
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
 pkk سەركردایەتی  ،كۆنسەى  ئەنكەرە  گوتارەكەی  كاریگەری  ژێر  لە 
پەیامەیان  ئەم  كوردستان  و  بەختیار  مەال  بەڕێز  الی  ناردە  نوێنەریان 
پێڕگەیاند كه: ئەو قفڵە ژەنگاوییەی )30( ساڵ بە ئێمە نەشكا، بەڕێزت بە 

یەك گوتار شكاندت .
كارگێری  دەستەی  لێپرسراوی  بەختیار  مەال  هەڤاڵ  ئ��ەوەی  پاش 
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گرنگی  چاوپێكەوتنی  ديدارى  وتارو  چەند   )ی.ن.ك(  سیاسی  مەكتەبی 
كورد  گەلی  سیاسی  بارودۆخی  و  ناوچەكە  ئاڵوگۆڕەكانی  بە  سەبارەت 
گەورەی  دەنگدانەوەیەكی  پێشكەشكرد،  كوردستان  باكوری  بەتایبەتی  و 

لەسەر ئاستی كوردستان و ناوچەكە لێكەوتەوە.
وتاری یەكەم لە رۆژی )2012/10/14( لە ئەنقەرەی پایتەختی توركیا، لە 
دیموكراسی  و  ئاشتی  )پارتی  باكور  كوردی  حزبی  گەورەترین  كۆنگرەی 

)BDP( پێشكەشیكرد.
وتاری دووهەمیش چوار رۆژ پاش وتاری یەكەم لە )2012/10/18( لە هۆڵی 
تەالری هونەر لە شاری سلێمانی لەناو ئاپۆرایەكی جەماوەری بەرفراوانی 
یەكێتیدا پێشكەشیكرد، بەناوی )كێشەی نەتەوەی كورد لە قۆناغی ئێستای 
گفنوگۆو  ئەو  وتارەو  دوو  ئەو  بەپێویستمانزانی  بۆیە  گۆڕانكاريیەكاندا( 

دیدارانە چاپ بكەین لەبەرئەوەی:-
بەختیار،  مەال  هەڤاڵ  بۆچونەكانی  و  وتار  پاش  مانگ  چوار  -تەنها 
»ئێمەی  لەوەدەكرد  باسی  كە  دەرچوون  وەكو خۆی  بۆچونەكان  زۆربەی 

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 
عەبدوڵاڵ  )2013(دا  لەنەورۆزی  قوربانی،  بوونە  تێیدا  كەس  هەزار  چل 
ئاراستە كرد و حكومەتیش دەستیكرد بە  ئۆجەالن پەیامێكی لەزیندانەوە 
ئەوروپاش  یەكێتی  وردە  وردە  هەیە،  درێژەی  ئێستاش  تا  و  دانوستان 
هەر  دەربهێنێت،  تیرۆر  لیستی  لە   pkk قەناعەتەی  ئەو  دەگاتە  خەریكە 
ئەوەی كە هەڤاڵ مەال بەختیار وتی: وازبێنن لەو قسەیەی pkk تیرۆریستە، 
بكەونە چارەسەری كێشەكانتان،  تیرۆریستن. وەرن  دیموكرات و كۆمەڵە 
تەنانەت لە ئاڵۆزییەكانی ڕۆژئاوای كوردستان ، زۆر كێشەو گرفتی نێوان 
لەگەڵ  تایبەتدا  دانیشتنێكی  لە   ، دورخستەوە  سیاسیەكانی  الیەنە  هێزو 
نوێنەری زۆربەی هێزەكانی ڕۆژئاوا بۆ یەكەمجار پێیوتن كە واز لە وشەی 
دا  بڕیاری  تەنانەت  )ڕۆژئاوای كوردستان(  بڵێن  بهێنن و  )كوردی سوریا( 
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 وتارەكەی 
هەڤاڵ مەال بەختیار لە كۆنگرەی )BDP( درێژەی ئەو گوتارە نەتەوەییەيه  
كە پێشتر هەڤاڵ مام جەالل بنەماكانی دارشتبوو، دواتر لە كۆنگرەی حزبە 



5

سۆسیال دیموكراتەكان لە )SI( لەكیپ تاونى باشوری ئەفەریقا بە ئامادەبوونی 
تێروانینەكانی  لە  دەستیپێكرد  كوردستان،  چوارپارچەی  هەر  كوردەكانی 
)ی.ن.ك( و پێ داگرتنی وەفدی یەكێتی لەسەر مافی چارەی خۆنوسینی 
لەروداوەكانی  بەختیار  مەال  هەڤاڵ  بۆچونەكانی  هەروا  كورد،  نەتەوەی 
هیچ  دەستتێوەردانی  بەبێ   بریاریدا  رەنگیدایەوە.  كوردستان  خۆرئاوای 

الیەك پشتیوانی لەخەباتی كوردەكانی رۆژئاوا بكرێت.
بەسەردا  كوردەكانی  كە  واڵتێك  گەورەترین  لەناوجەرگەی  سەرەنجام 
دابەشكراوە، زۆرترین ژمارەی كوردی تێدا دەژی، كە نزیكەی )20( ملیۆن 
كەس دەبن، ئەو واڵتە بە هاوپەیمانی ئەمەریكا و یەكێتی ئەوروپا ناسراوە 
كورسی   )36( خاوەنی  كە  كوردی  شۆرشگێری  حزبێكی  كۆنگرەی  لە  و 
و  كوردەكان  ئاپۆرای  لەناو   )2012/10/14( رۆژی  توركیا،  لەناو  پەرلەمانیە 
نوێنەری دەیان واڵتی بیانی و هەموو پارچەكانی كوردستان، بە ئامادەبوونی 
زیاتر لە )70( كەناڵی 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، به شێک له  میدیای عه ره بی 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« 
 PKK تیرۆریستە،  فاڵن  قسەیەی  لەو  »وازبێنن  وتی  بەڕاشكاوی 
باویان  قسانە  ئەم  تیرۆریستن،  كۆمەڵە  و  دیموكرات  حزبی  تیرۆریستە، 
نەما« هەرزوو دەركەوت كە هەموان گەیشتنە ئەو بڕوایەی بۆ سەركەوتنی 

پرۆسەكە ناوی ئەم حزبه  لە لیستی تیرۆر بسڕنەوە.
كوردیان  كە  ناوچەكە  واڵتانی  هەموو  بۆ  بوو  وەاڵمێك  پەیامە  »ئەم 
بەڵكو  نین،  تیرۆریست  نە كۆمەڵە و دیموكرات  نە PKK و  تێدایە. كە 

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 .
هەیە  گەورەتر  لەوە  وتی« شەرەف  بەختیار  مەال  ئەوانەدا  لەوەاڵمی 
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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 
لە گوتارەكەی هەڤاڵ مەال بەختیار  كوردستانیش دروستبوو كە پشتیوانی 
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.
و  نیشتیمانپەروەر  خەڵكی  ل��ەوەی  بوو  دەالل��ەت  و  ئاماژە  ئ��ەوەش 
شۆڕشگێڕی كوردستان، پشتیوانی لەو بۆچون و گوتارە دەكەن و بەكارێكی 
ئازا و كوردانە و نەتەوەیی دەزانن، بەم كارەش نەك هەڤاڵ مەال بەختیاری 
ناساند،  ئازادیخواز و دیموكراسی  وەكو رەمز و سیمبۆڵێكی نەتەوەیی و 
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، ئه گەر سوور 
بزانێ  باجیشی له پێناودا ده دات، بەاڵم لەبەرژەوەندی گەلی كورد یان هەر 
تاكێكی كوردە لەهەر كوێی دونیا، یان لەهه ر پارچەیەكی كوردستان بێت .

بڕوایان  سیاسی  چاودێرانی  و   pkk لەسەركردەكانی  زۆر  هەربۆیە 
)ی.ن.ك(ی  نوێی  ستراتیژی  بەختیار،  مەال  هەڤاڵ  كەوتارەكەی  وابوو 

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 pkk بەرەسمی سوپاسنامەیان پێشكەش كرد 
و ئەو وتارەیان بە هەڵوێستێك ناوبرد كە سیاسەت و ستراتیژی یەكێتی 
نیشتیمانی كوردستان چەندە واقیعی و راستگۆیانە و نیشتیمانپەروەرانە و 

ئازادیخوازانەیە.  
كوردەكانی  و  خەڵك  سەرەنجی  بۆچوونانە  و  وتار  ئەم  لەوانە؛  جیا 
و  كوردستانیان  ڕەوەن��دی  و  رۆژئ��اوا  و  رۆژه��ەاڵت  پارچەی  ه��ەردوو 
حزبەكانیشی راكێشا. كە ئەو وتارە پشتیوانیە لە خەباتی كوردی پارچەكانی 
تر، واتا ئەو دوو وتارانه، لەمێژووی سیاسی نوێ  و وەكو سەركردایەتی 
بوو  جار  یەكەم  كوردستاندا.  داگیركەری  دەوڵەتێكی  لەناوجەرگەی  كورد 
پەیام بدرێتە ئەو واڵتانە و پێیان بوترێت.»لە AKP، CHP لە پەرلەمانی 
توركیا دەپرسم و ئەگەر ئەوكاتەی رێككەوتنامەی سیڤەر جێبەجێ  بكرایە 
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لەهەشتا و پێنج ساڵی رابردوو چ ئاوەدانیەك دەبوو.
لەچارەسەر  بەرپرسیاربوون  ئێوە  راب��ردوودا  لە  كە  ئەوەیە  واتاكەی 
ئێمە  و  بنێن  هەنگاو  ئێوە  فەرموو  ئێستاش  و  كورد  كێشەی  نەكردنی 

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 
ئاشتی،  پرۆسەی  و   PKK و  باكور  كوردەكانی  سیاسی  رەوشی  پشتگیری 
كۆنفرانسی  لە   )2013/5/20( ل��ەڕۆژی  برۆكسل  لە  لەوتارەكەی  هەربۆیە 
كوردستان  پارچەی  چوار  هەر  حزبەكانی  زۆربەی  نوێنەری  كە  نەتەوەیی 
تێیدا بەشداربوون، دیسان لەسەر پرنسیپەكانی خۆی بەردەوام بوو داكۆكی 
لە مافی كورد كرد و وتی: ئێستاش دەڵێم ئاشتی پێویستە، دەپرسم مافی 
گەلێكی )50( ملیۆنی كوا؟ بەاڵم باش ئەوە دەزانم بەبێ  دیاریكردنی مافی 

چارەنوسی كورد، خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ئارامی بەخۆیەوە نابینێت.
لەو كۆنفرانسەدا بەتەنها باسی كوردی نەكرد، بەڵكو وەكو كەسایەتیەكی 
تری  نەتەوەكانی  و  كەمینە  لەمافی  داكۆكی  دیموكراسی،  و  نەتەوەیی 
 « وتی  كرد  دەژین  كورد  لەگەڵ  گەالنەی  ئەو  و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی 
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، 
بە  و  ئاشتیەوە  پرۆسەی  بەسەر  كاریگەریەكی هەبووە  مام جەالل چ  كە 

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.
كورددا  گەلی  لەناو  رابردوودا  لەماوەی  جەالل،  مام  جەنابی  بەدوای 
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.

توركیا.  بە  گەیاندنی  پەیامەو  ئەو  سەلماندنی  بۆ  تر  جارێكی  بۆیە 
شەوی )1-2013/5/2( لە دیدارێكدا لەگەڵ كەناڵی كوردسات، )نامەكەی بەرێز 
نامەیەكی  بە  ئیمراڵیەوە(  زیندانی  لە  جەالل  مام  جەنابی  بۆ  ئۆجەالنی 
جەنابی  ئاشتیانەی  رۆڵی  ئۆجەالن  وت،  ئەوەی  و  وەسفكرد  مێژوویی 
و  ئێستا  لە  و  رابردو  لە  ئەو  دەزانێ   باش  و  تێدەگات  باش  مام جەالل 
ئاشتی و بەدیهێنانی مافەكانی گەلی برای  داهاتووشدا، چەندە خوازیاری 

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 
 )SI( لە  بڵێ »  ئەوەی  دەگاتە  و خودی خۆشمە، هەربۆیە  و حزبەكەشم 
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 
كۆبوونەوە  و  كۆڕ  لەهەموو  بۆیە  و  دەكات  نوێنەرایەتی   )PKK( یەكەم 
ئۆجەالن  ئازادی  و   )PKK( پشتگیری  لەسەر  جەخت  وتووێژەكانیشیدا  و 
و  ناوچەیی  مەحفەلە  لە  چ  و  كوردستان  لە  چ  لەناوخۆ  چ  دەكاتەوە 
نێودەوڵەتیەكانیش، بێگومان )PKK( رۆڵی 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 )PKK( هەیە. ئەوانیش جەنابی مام 

جەالل و هەڤاڵ مەال بەختیارن. 
بۆیە دەتوانم  نەشاردوەتەوە،  ئەمەیان هەرگیز   )PKK( سەركردەكانی 
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 )PKK( و چەند هەڤاڵی تر، كە بەمدوایە لە برۆكسل 
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بینیمن و دیدارم لەگەڵ سازكردن و چاوپێكەوتنی رۆژنامەنوسیمان بوو.
بەهەڵوێستی  و  كردو  )ی.ن.ك(  رۆڵ��ەی  بەو  شانازیان  ئاشكرا،  بە 
نەتەوەیی و نیشتیمانیان دانا و پێیانوابوو ئەو كارانەی ئەم دوایەی هەڤاڵ 

مەال بەختیار مێژووین و بەرزیان دەنرخێنین.
كورد  گەلی  بۆ  شانازیە  ئەوە  كە  ئەوەیان وت  تەنانەت هەردووكیان 
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« 
ئێمە  بۆ  گ��ەورەی  شتی  بەختیار  مەال  بەڕێز  كە  دڵنیام  من  وت��ی« 

لەمێشكدایە، بەاڵم نازانم چییە...!
بەڕێوەبەرانی  ساڵ،  چەندین  پاش  دواجار  بوو،  تێڕوانینە  ئەم  هەر 
)PKK( تیمێكی 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 
و  ئۆجەالن  ئازادكردنی  لەسەر  پێداگری  تر  جارێكی  كردەوە.  ب��ەردەوام 
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«
وتارەكەی  لە  مانگ   )7( پاش  تەنها   ، گرنگیەوە  بەهۆی  لەوانە،  جیا 
ئەنكەرە، ل�ە زانكۆی كۆیە لەالیەن دوو خوێندكارەوە لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی 
لەسەر وتارەكە كراوە و توێژەران باس لە گرنگی وت������ار و باگراواندی 
لە  مەبەست  باسدەكەن  ئەوەش  و  دەكەن  سیاسیەكە  گوت����ارە  مێژویی 

شیكردنەوەی ئەم گوتارەی مەال بەختیار چی ی�ە ....؟
دەڵێن  خ��وێ��ن��دك��ارن،  ك��ۆی��ە  زانك�������ۆی  ل��ە  ك�ە  ت���وێ���ژەران 
مەال  »وتارەكەی  كوردە  سیاسەتمەدارێكی  خیتابی  »توێژینەوەك����ەم��ان 

بەختیار وەرگیراوە و وەرگێڕدراوەتە س�ەر زمانی ئینگلیزی .
بە كورتی دەمەوێت بڵێم ، ئەمەش كارێكی تازەیە كە توێژینەوە لەسەر 
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گوتاری كوردی بكرێت و هەنگاوێكی نوێیە .
وتارەكە  لەسەر  توێژینەوەكەیان  بە  سەبارەت  توێژەران  بارەیەوە  لەم 
لە داهاتووشدا  ئەم پوختەیەی��ان نوسیوە كە وەكو خۆی باڵویدەكەینەوە 

توێژینەوەكە دەكرێتە ك����وردی .

پوختەی بابەت بە كورتی
»ئامانجی ئەم توێژینەوەیە بریتییە لە شیكاری زمانەوانی خیتابی سیاسی 
توێژەران هەوڵیانداوە كورتەیەك دەربارەی  یەكەمی  لـە بەشی  كوردی، 
هۆكــــــاری  دەستنیشانكردنی  لەگەڵ  بخەنــــــەڕوو  لێكۆڵینەوەكە 
بابەتی  وەك  كوردی  سیاسی  خیتابی  شیكــــاری  هەڵبژاردنی  سەرەكی 

لێكۆڵینەوە .
لە بەشی دووەمی لێكۆڵینەوەكە توێژەران تیشك دەخەنە سەر مێژووی 
گەلی كـــــورد و شۆڕشەكانی كە بە جۆرێك لە جۆرەكان كاریگەریـــــان 
بەشە  لەم  هەر  هەروەها  وە  كوردی،  سیاسی  خیتـــابی  لەسەر  هەبوو 

پێناسەییەكی ئاسانكــــــراوی خیتابی سیاسی بە گشتی كراوە .
مەال  بەرێز  خیتابێكی  توێــژەران  چوارەم  و  سێیەم  بەشەكانی  لە 
ڕووی  لە  توێژینەوەكە  بابـــــەتی  وە  بەردەست  خستۆتە  بەختیاریان 
زمانـــــەوانییەوە شیكراوەتــــــەوە بە پەیڕەوكردنی ڕێبازی شیكردنەوەی 
بریتیین  باری سەرەكی لە خــۆ دەگرێت و  )نۆرمان فێركلۆف( كە سێ 
بە  ئاماژەدان  لەگەڵ  شیكردنەوە  و  لێكــــــدانەوە  وەسفكردن،  لــــە 

دەرەنجامی ئەم شیكردنەوەیە بە تەواوەتی .
خستوەتە  دەرەنجامەیان  ئەو  پوختەی  توێژەران  پێنجەم  بەشی  لە 
بەردەست كە لـــــە دوای شیكردنەوەی خیتابەكــــەی بەڕێز مەال بەختیار 
هۆكـــــاری  دەبنە  كە  پێشنیارانەش  ئەو  لــــــەگەڵ  گەیشتوون،  پێی 
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 
و  گوڕن  و  زۆرگەرم  روداوەكانیش  و  داگیركراویشە  كوردستانی  پارچەی 
وەكو  دیدارانە  و  گوتار  ئەم  لەبەرئەوەی  رێگادایە،  لە  ئاشتی  پرۆسەی 
و  نیشتیمانی  لە هەڵوێستی  پڕن  كە  بمێننەوە و  مێژوویی  دۆكیۆمێنتێكی 
توێی  لەدوو  دیدارانە  و  گوتار  ئەم  زانی  پێویستم  بە  بۆیە  نەتەوەیی، 
ئەم نامیلكەیە كۆبكەمەوە و دیسان چاپیان بكەینەوە. بەو هیوایەی ئەم 
بۆچوون و گوتارانە سەرەتایەكی نوێ  بێت لەگوتارێكی یەكگرتووی كوردی 
لە  بۆچونانە  و  گوتار  ئەم  دڵنیاشم  و  بۆچونانە  و  گوتار  ئەم  هاوشێوەی 
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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״ده بێت به ڕێز ئۆجه الن 
ئازاد بكرێت״
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 ده ی��ب��ی��ن��ی  ئ���ه ی  ره ق���ی���ب؛ چ���ۆن م���اوه  ق��ه وم��ی  ك���ورد زم��ان
زه م��ان ت��ۆپ��ی   س��ه ن��گ��ه ره ك��ان��م��ان  نایشكێنێ   ده رك����ه وت   ب��ۆت 

»بزانن   كورد، به ئاشتی  و برایه تی  به رێگاوه یه ن« 

به ڕێزان هاوسه رۆكی  پارتی  ئاشتی  و دیموكراتی 
گوڵتان كشاناك و سه اڵحه دین ده میرتاش

سه رپه رشتیارانی  كۆنگره 
نوێنه ری  حزبه  كوردستانییه كان

ئه ندامانی  په رله مانی  توركیا
نوێنه ری  سه فاره ته  به ڕێزه كان

میوانانه  ئازیزه كان 

ده قی  وتاری  هه ڤاڵ  مه ال به ختیار، لێپرسراوی  ده سته ی  
له كۆنگره ی   كوردستان،  نیشتمانیی   یه كێتیی   كارگێڕی  
پارتی  ئاشتی  و دیموكراسی B.D.P ، رۆژی  2012/10/14، 

له ئه نقه ره ی  پایته ختی  توركیا.  
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رۆحیسهوزیمامجهالل

پێشه كی  پێمخۆشه ، به ناوی  رۆحی  سه وزی  مام جه الل، جه الل تاڵه بانی ، 
كوردستانه وه ،  نیشتمانیی   یه كێتیی   سكرتێری   و  عیراق  كۆماری   سه رۆك 
كه  نوێنه ری  راسته قینه ی  دیموكراسییه  له ناوچه كه دا، كه  جێگه ی  متمانه و  
ناوچه كه ،  و  عیراق  سیاسییه كانی   كێشه   چاره سه ركردنی   بۆ  گفتوگۆیه  

ساڵوی  مام جه الل به  یه كه  به یه كه ی  ئێوه  ده گه یه نم.
خه ڵكی   دڵدار،  كورد،  گه وره ی   شاعیرێكی   شیعرێكی   بده ن،  ئیجازه م 
بۆتان  و  ده كه م  ده ستكاری   ئه و  شیعرێكی   قاره مان،  ئ��اوه دان و  كۆیه -ی  

ده خوێنمه وه . شیعری  ئه ی  ره قیب.

ده یبین�ی  ئ�ه ی  ره قیب چ�ۆن ماوه  قه وم�ی  ك�ورد زم�ان
بۆت ده ركه وت نایشكێنێ  سه نگه ره كانمان تۆپی  زه مان
ك����وان ئ����ه وان���ه ی  ده ی���ان����وت ك����ورد م����ردووه 
م����ه رد ب���ن، ب��ب��ی��ن�ن، چ���ۆن ك����ورد زی��ن��دووه 
ق����ه ت ن�����ان�����ه وێ  ئ����ااڵی  ك����وردای���ه ت��ی���م�ان

ئازاریویژدانینهتهوهیكورد
ئازیزان..

سه ركردایه تی   ئه نجومه نی   و  جه الل  مام  جه نابی   له ساڵوی   جگه  
یه كێتیی ، پێمخۆشه  ساڵوی  گوڵه هه ناره كانی  هه ڵه بجه ی  شه هیدم بۆ 
هێناون، ساڵوی  گوڵه  گه نمه كانی  گه رمیانی  ئه نفالستانی  كوردستان، 
كه ركوك  و  ساڵوی   بادینان،  كیمیابارانكراوی   بازێی   دۆڵی   ساڵوی  
ساڵوی   كوردن.  نه ته وه ی   ویژدانی   ئازاری   كه   ژە نگار،  و  خانه قین 
سلێمانی ، هه ولێر، كه ركوك، دهۆك، له ئێوه ، له دیار به كر، له ده رسیم، 

له هه كاری ، له ئه رز رووم.. 
له سنه ،  ده��ۆك،  و  خانه قین  و  كه ركوك  و  سلێمانی   س��اڵوی  

له مه هاباد، له سه قز، له كرماشان، له ورمێ ، له قامیشلۆ، له عامودا.
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ساڵو.. 
ئه ی   ب��ێ   ل��ێ  ت��ێ��ك��ۆش��ه ران، س��اڵوت��ان  ئ��ه ی   لێبێ   س��اڵوت��ان 
له هه موو  له ئه سته مبول،  له ئه نقه ره ،  بێ  ،  لێ  ئازادیخوازان، ساڵوتان 
به شه كانی   ئازادیخوازی   تێكۆشه رانی   توركیا، که هاوشانی   شاره كانی  
كوردایه تین،  له سه نگه ری   ئازادین،  له سه نگه ری   كوردستان،  تری  

له سه نگه ری  رزگاربوونن.
ئازیزان..

رۆژه��ه اڵت��ی   چاره نوسسازی   له هه لومه رجێكی   كۆنگره كه تان 
دیكتاتۆره كان  حكومه ته   كه   هه لومه رجێك،  ده به ستن،  ناوه ڕاست 
رێگه ی   س��ه ر  ده چنه   گه النیان  ده ڕوخ��ێ��ن  ئ��ه وان��ه ی   ده ڕوخ��ێ��ن، 
به دیموكراسی ،  ببن  ده بێ   هه ر  ناشڕوخێن،  ئه وانه ی   دیموكراسی ، 

رێگه یه كی  تریان له به رده مدا نییه و نه ماوه .
واڵتانی   هه موو  ئایینده دا،  ساڵه ی    15-10 له م  رۆژهه اڵت،  ده بێ  
كۆمه ڵه كانی   دیموكراسی   مافی   به دیموكراسی ،  ببێت  رۆژه��ه اڵت 
ئه واندا مافی   له ناو  به دیبهێنن،  نه ته وه كان  به دیبهێنن، مافی   خۆیان 
پارچه كه ی   چوار  له هه ر  كورد،  نه ته وه ی   دیموكراسی   چاره نووسی  

كوردستان ده بێت به دیبێت.
عوسمانییه كانه وه ،  له چاوى  حكومه ته كان،  تر  جارێكی   ناكرێت 
له چاوى  فاشسته كانه وه ،  له چاوى  ىسه فه وییه كانه وه ،   له چاو 
دیكتاتۆره كانه وه ، له چاوى داگیركه رانه وه ، ته ماشای  مافی  دیموكراسی  

گه الن بكه ن، ته واو ئه و سه رده مه  به سه رچوو!.

ئهگهرشانازیبهمێژووهوهدهكهن
مێژوو،  له مه ودوا   ناگه ڕێته وه ،  دیكتاتۆره كان  بۆ  تر  جارێكی   مێژوو 
مێژووی  دیموكراته كانه ، مێژوو، مێژووی  ئازادیخوازه كانه ، مێژوو، مێژووی  
پێشكه وتن و مه ده نییه ت و مافی  چاره نوسی  گه النی  بێبه شكراوه  له مافی  

چاره نوس.
بامێژوو بەباشی بخوێننه وه ، ئه گه ر شانازی  به مێژووه وه  ده كه ن،  له  هه ر 
به شێكی  كوردستان ده یخوێننه وه  با بیخوێننه وه . ئه وه  میری  بۆتان، ئه وه  
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ده رسیم، ئه وه  ئاگری  داخ، ئه وه  عوبه یدوڵاڵی  نه هری ، ئه وه  شێخ مه حمود، 
ئه وه  سمكۆ، ئه وه  قازی  محه مه د. ئه وه ش راپه ڕینی  كوردستانی  عیراق، 
ئه وه ش فیدراڵی  كوردستانی  عیراق، ئه وه ش جه نابی  مام جه الل، ئه وه ش 

جه نابی  سه رۆك بارزانی .
و  دیموكراسی   ئیراده ی   ناتوانێ   داگیركه ر  ده ڵێ   ده ڵێت،  چی   مێژوو 
بێته   ده بێت  داگیركه ر  له ناوبه رێت،  زه وی   سه ر  نه ته وه كانی   چاره نووسی  

سه ر رێگه ی  راست. میلله تان هه میشه  له سه ر رێگه ی  راستن.

بهیهكهوهئازادیخوازبین
ئازیزان..

ناوه ڕاستدا هه یه ، چوار  له رۆژهه اڵتی   نه ته وه   له م سه ده یه دا، چوار 
هه یه ،  واڵتی    )22( عه ره ب  هه یه ،  توركیای   تورك  گه وره .  نه ته وه ی  
فارس ئێرانی  هه یه ، یه ك نه ته وه ، نه ته وه یه كی  گه وره ی  په نجا ملیۆنی ، 
مافی  سیاسی  نییه  له سێ  به شی  كوردستاندا. له سه د ساڵی  رابردوودا، 
ئه گه ر مافی  سیاسی  دیموكراسی  نه ته وه ی  كوردیش بدرایه ، بێ  گومان 
رۆژهه اڵت له سه د ساڵی  رابردوودا، ئه و هه موو كێشه و بێشه یه ، كوشت 
و كوشتاره ، زیانی  ئابووری ، له ناوچوونی  دێهات، دواخستنی شارو ئه و 

به سه رنه ده هات. به دبه ختییه ی  
برامان،  فارسی   نه ته وه ی   برامان،  عه ره بی   نه ته وه ی   با  ئێستاش، 
نه ته وه ی  توركی  برامان، بزانن ئێمه ی  كورد، به ره و ئاشتی  و برایه تی  
خوێنی   نامانه وێت  به ڕێگاوه ین.  دیموكراسی   ب��ه ره و  به رێگاوه یه ن، 
ناشمانه وێت  بڕژێت،  كورد  به ده ستی   عه ره بێك  فارسێك،  توركێك، 
به یه كه وه   ئه مانه وێ   بڕژێت.  ئه وان  به ده ستی   كوردێك  هیچ  خوێنی  
و  رۆژه��ه اڵت  به یه كه وه   ئازادیخوازبین،  به یه كه وه   بین،  دیموكرات 
چاره سه ر  كێشه كانمان  به یه كه وه   بكه ینه وه .  ئ��اوه دان  واڵته كانمان 
بكه ین، به یه كه وه  خزمه تی  ژن بكه ین، خزمه تی  منداڵ  بكه ین، خزمه تی  
ته ندروستی  بكه ین، خزمه تی  جوانی  بكه ین، خزمه تی  سه یران بكه ین، 

خزمه تی  پێشكه وتن بكه ین.
نه مساوی ،  ئه ڵمانی ،  فه ڕە نسی ،  كرد،  ئه وروپا )150( ساڵ  شه ڕی  
نه ته وه   ئه مه   رووس��ی ،  ئیسپانی  و  ئیتاڵی ،  به ریتانی ،  هه نگاری ، 
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گه وره كانی  ئه وروپا بوون، )150( ساڵ  له گه ڵ  یه ك شه ڕیان كرد، به اڵم 
دوایی  په نایان بۆ دیموكراسی ، په نایان بۆ مافی  چاره نووس، په نایان 
پێشه نگی   بۆته   ئێستا  ئه وروپا  بردو  ده وڵه تانه   ئه م  سه ربه خۆیی   بۆ 
بوونایه   ب��ه رده وام  ئه گه ر  له دنیادا.  ئاوه دانی   و  پێشكه وتن  كاروانی  
له شه ڕ، هه رگیز ئه م پێشكه وتن و سه ركه وتنه یان به ده ستنه ده هێنا، كه  

به ده ستهاتوون . له ئه وروپا 
ئاشتیخواز  بین،  ئارام  به مه رجێك  بكه ین،  ئه مه   ده توانین  ئێمه ش 
ئه رمه نی ،  چه ركه س،  كورد،  نه ته وه ی   بسه لمێنین،  یه كتر  مافی   بین، 

بلوجی ، هه رچی  گه النی  رۆژهه اڵته  به مافی  خۆی  بگات.

)85(ساڵبهفیڕۆرۆیشت
ئازیزان..

بگه ڕێنمه وه ،  دواوه   بۆ  ساڵ    )85( ئێوه   مێژوو،  بۆ  ده مه وێت  من 
)85( ساڵ  له مه وبه ر )عصبه االمم(، رێكه وتننامه ی  سێڤری  بۆ باشووی  
ئه زموونه   ئه م  وه ك  سێڤر،  رێككه وتنامه ی   سه لماند،  كوردستان 
فیدراڵییه ی  باشوری  كوردستان، مافی  ئێمه ی  سه لماند. من ده پرسم، 
ده وڵه تی  توركیا ئه وكاته  نه یهێشت رێككه وتننامه ی  سێڤر سه ربكه وێت، 

سێڤری  كرد به لۆزان، لۆزان-یشی  له ناو برد.
ئاك  له حزبی   ده پرسم،  توركیا  له ده وڵه تی   ده پرسم:  له ئێوه   من 
ده پرسم،  توركیا  له په رله مانی   ده پرسم،  له جه هه په   ده پرسم،  پارتی  
پێنج  له هه شتاو  جێبه جێبكرایه ،  سێڤر  رێككه وتنامه ی   ئه وكاته   ئه گه ر 
ساڵی  رابردوودا، چ ئاوه دانییه ك و پێشكه وتن و په یوه ندییه كی  ئابووریی  و 
ئاشتی ، له نێوان ئێمه و گه النی  توركیا، له نێوان ئێمه و ئێران، له نێوان 
به فیڕۆ  ساڵ    )85( ده هاته دی ؟  سوریا  ئێمه و  له نێوان  عیراق،  ئێمه و 

رۆیشت.
ئێستا به هۆی سه رکه وتنی  ئه زموونی  فیدراڵی  كوردستانی  عیراقه وه ، 
په یوه ندیی باشمان له گه ڵ  ده وڵه ته كان هه یه ، ئاشتی  و ئارامی  هه یه ، 
ئه مه   بووندایه .  له فراوان  و  له ئاوه دانی  زۆر  بارزگانیمان  په یوه ندی  
له كوردستانی   ده یسه لمێنێت ئه زموونی  فیدراڵ ، ئه زموونی  دیموكراسی  
عیراق، ده یسه لمێنێت كورد به مافی  دیموكراسی  بگات، ده توانێ  برایه تی  
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و دۆستایه تی  و ئاشتی  گه النی  ناوچه كه  بچه سپێنێت. 
لۆزان  سێڤرو  په یماننامه ی   وانه ی   وه ربگرین،  له مێژوو  وانه یه   ئه و 
ببێته وه .  دووباره   نابێت  تازه   نه بێته وه ،  دووباره   وه ربگرین و  له مێژوو 
به سه رماندا  پیكۆ  سایكس  رێككه وتننامه ی  تر  جارێكی  نه ده توانن 
فه رزبكه نه وه ، نه  ده شتوانن جارێكی تر رێككه وتننامه ی لۆزان به سه رماندا 
ئه ركی  ویژدان و  به رپرسیارێتی ،  بسه پێننه وه . كه وابێ عه قڵ، مه نتیق، 
دیموكراسی  بۆ  په نا  هه موومان  لێده كات،  داوام���ان  قۆناغه   ئ��ه م 
ته نیا  به رزبكه ینه وه .  دیموكراسی  شه كاوه ی  ئااڵی  هه موومان  به رین، 
گه الن،  نه ته وه كان و  چاره نووسی  مافی  به دابینكردنی   به دیموكراسی، 

مافی  مرۆڤ، رۆژهه اڵتی  ناوه ڕاست ئێجگار پێشده كه وێت.

ئهگهرئۆجهالنئازادنهكهن
كێشهكهچارهسهرناكرێت

حزبی   تیرۆریسته و  په كه كه   تیرۆریسته ،  فاڵن  قسه یه ی   له و  وازبێنن 
دیموكرات تیرۆریسته و كۆمه ڵه  تیرۆریسته ، ئه م قسانه  باویان نه ما. 

یاسر  ئه فریقا،  باشووری   به سه رۆكی   بوو  بوو،  تیرۆریست  ماندێال 
عه ره فات تیرۆریست بوو، بوو به سه رۆكی  فه ڵه ستین، بارزانی  تیرۆریست 
بوو، بوو به ره مز، جه الل تاڵه بانی  تیرۆریست بوو، بوو به سه رۆك. هۆشی  
منه  تیرۆریست بوو، ئێستا جوانترین پیاوی  مێژووه ، كاسترۆ تیرۆریست 
بوو، بوو به سه رۆك، هه موو ئه وانه ی  حكومه ته كان پێیان ده ڵێن تیرۆریست، 

ده بن به سه رۆك.
كوردستان  باكوری    له توركیاو  كێشه یه ش  ئه م  زووه   هه تا  که وابێ  
كوردستان،  نیشتمانیی   یه كێتیی   وه ك  ئێمه   باشتره ،  بكرێت  چاره سه ر 
خۆی   توانایه كی   هه موو  ج��ه الل،  مام  س��ه رۆك  هه مووشمانه وه   له پێش 
ئۆزاله وه  خستۆته  كار هه تا ئێستا،  له سه رده می  سه رۆك كۆمار تورگۆت 

یارمه تی  هه موو الیه ك بده ین بۆ ئه وه ی  ئه م كێشه یه  چاره سه ر بكه ین.
كۆتایی  قسه كه م به وه  ده هێنمه وه ، قسه  زۆر ده بیستین، به اڵم به كرده وه  
كوردستان  له باكوری   كورد  سیاسییه كانی   كێشه   بنه ڕە تییه كان،  كێشه  
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چاره سه ر نه كراوه ، ده بێت چاره سه ر بكرێت، ده بێت به ڕێز ئۆجه الن ئازاد 
بكرێت، ئه گه ر ئازادی  نه كه ن، كێشه كه  چاره سه ر ناكرێت. 

هه میشه  رابه ران، سیاسه تمه داران، كه  ده خرێنه  زیندانه وه  گه وره  ده بن،  
له زینداندا گه وره  ده بن. زیندان  حكومه ته كان بچوك ده بنه وه ، رابه ره كان 
له به ر  رابه ره كانه .  هی   هه مووی   زیندان  ده ره وه ی   به اڵم  بچووكه ،  خۆی  
ئه وه  تازووه  ئازادی  بكه ن، كێشه كه  چاره سه ر بكه ن، بچینه  سه ر رێگه ی   

دیموكراسی  و ئاشتی ، هه ر ئه وه  تاكه  رێگه مانه .

لهپێناودیموكراسیبهشدارییدهكهم
ده بینم  خۆشحاڵیشم  یه كێتیی ،  وه ك  هه م  خۆشحاڵم  خۆشحاڵم،  من 

هه ڤاڵه كانم له به شه كانی  تری  كوردستان له هۆڵه كه  له گه ڵتانین.
له كۆتایدا به سه رهاتێكی  خۆمتان بۆ ده گێڕمه وه ، ساڵی  )1977( ده هاتم 
ناوچه ی  هه كاری ، پێشمه رگه  بووین، )ئێمه ش شتێك پێشمه رگایه تیمان  بۆ 

كردووه ، پانزه  ساڵێك، زۆر نییه (.
ده هاتین بۆ هه كاری ، من و شه هید ره سوڵ  مامه ند بووین، گه یشتینه  نزیك 
شاخی  دااڵنپۆ، له نزیك گوندی  ماسی  ڕۆ، ده چووین بۆ پێشوازی  مام جه الل 
،له سوریا ده هاته وه ، )1977/7/19( بوو، باش باش ئه و مێژووه م له بیره ، 
كوردی   جلی   بوو،  هه كاری   له گونده كانی   یه كێك  خه ڵكی   بینی ،  شوانێك-م 
له به ر بوو، جامانه ی  له سه ر بوو، جوان، ته مه نی  14 ساڵ  15 ساڵ  ده بوو، 
ماچم كرد، شه هید ره سوڵ  مامه ند وتی : بۆ ماچی  ده كه یت؟ وتم یه كه مجارمه  

كوردی  توركیا ده بینم.
هه كاریم  خه ڵكی   شوانێكی   کورده   بوو  یه كه مینجارم  كه   ئه وه ی   له دوای  
له پێناو  ك��ورد،  ه��ه زار  ه��ه زاران  له كۆنگره ی   له ئه نقه ره،   ئێستا  بینیووه ، 

دیموكراسی  به شداریی  ده كه م.
سوورن  ده تانبینین  خۆشحاڵین  ده كه ین،  ماچ  چاوتان  لێبێت،  ساڵوتان 
له سه ر مافه كانتان، خۆشحاڵین ده تانبینین سه ربه رزن، دڵنیام ئه م رێگه یه ، 
رێگه ی  حه ماسه ت و كوردایه تیان، هه ر ده گات به ئامانجی  سه ركه وتن، به ڕێز 
ئۆجه الن-یش به رده بێت، مافی  سیاسیشتان وه رده گرن، دڵنیام، ئه مه  مێژووه  

مێژوو.مێژوو ده ڵێت: ئازادی  هه ر دێته  دی ، دیموكراسی  هه ر دێته  دی .
بژی  ئێوه ، بژی  نه ته وه ی  كورد، بژی  هه موو دیموكراتخوازه كانی  ناوچه كه .
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كێشه ی  نه ته وه ی  كورد 
له قۆناغی  ئێستای  
گۆڕانكارییه كاندا
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رۆژی  بەختیار  م��ەال  ه��ەڤ��اڵ  ك��ۆڕی  وت��ەك��ان��ی  دەق��ی 
)2012/10/18( لە تەالری هونەر لە شاری سلێمانی

ده سته ی   لێپرسراوی   به ختیار  مه ال  هه ڤاڵ    ،2012/10/18 ئێواره ی  
كوردستان،  نیشتمانیی   یه كێتیی   سیاسی   مه كته بی   كارگێڕی  
به ئاماده بوونی  جه ماوه رێكی  فراوان و به رچاو له ته الری  هونه ر-ی  شاری  
سلێمانی ، كۆڕێكی  به ناونیشانی  )كێشه ی  نه ته وه یی  كورد، له قۆناغی  
ده قی   خ��واره وه ش  ئه مه ی   به ڕێوه برد،  گۆڕانكارییه كاندا(  ئێستای  

ته واوی  بابه تی  كۆڕە كه یه .

له ناخه وه  به خێر هاتنتان ده كه م، بابه شعره كه ی  ئه ی  ره قیب ده ست 
پێ  بكه مه وه :

ده ب�ی�ن�ی  ئ�ه ی  ره قیب چ�ۆن م�اوه ق�ه وم�ی  كورد زم�ان
بۆت ده ركه وت نایشكێنێ  سه نگه ره كانمان تۆپی  زه مان
ك�وان ئ�ه وانه ی  ده ی�ان وت ك�ورد م�ردوه !كورد زیندووه 
زی�ن�دووه  ه�ه رگ�ی�ز ن���ان�ه وێ  ئ�ااڵی  ك�وردای��ه ت�ی��مان.
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ههرمهبهستێكیانههبێت،گهردنیانئازادبێت

دوای  ئه وه ی  كه  له ئه نقه ره ، پایته ختی  كۆماری  توركیا، له خزمه تی  حزبێكی  
 ،)BDP( دیموكراسی و  ئاشتی   پارتی   كوردستان،  باكوری   تێكۆشه ری  
به شداری  كۆنگره كه مان كرد، توانیمان به ناوی  هه مووتانه وه ، له وێ، وتاری  
كورد، وتاری  نه ته وه یی   و دیموكراسی ، وتاری یه كێتییه كه تان، پێشكه ش 
ده گه مه وه   واڵت،  ده گه ڕێمه وه   كه   رۆژ  یه كه مین  به پێویستمزانی   بكه ین، 
بۆئه وه ی   ببه ستم،  كۆڕە   ئه م  رۆژ  هه ریه كه مین  ئێوه ،  گه رمی   ئامێزی  
بتوانم، ئه وه  روونبكه مه وه ، ئه و وتاره ، ئایا وتارێكی  سیاسی  په تی   بوو، 
بۆ  كوردستانه ،  نیشتمانیی   یه كێتیی   نه ته وه یی   په یامێكی   سه ره تای   یان 
نوێی   قۆناغێكی   له   سیاسی   رزگ��اری   و  نه ته وه یی ،  خه باتی   له مه ودوای 

رزگاری و دیموكراسی ؟
 ئه مه  به المه وه  مه سه له یه كی  گرنگه ، وه كو یه كێتی ، شه خسی  خۆشم، 
له چوارچێوه ی   لێكدانه وه یه كه   ده یڵێم:  ئه مڕۆ  ئ��ه وه ی   هیوادارم  بۆیه  
فه لسه فه ی   له چوارچێوه یی   كوردستاندا،  نیشتمانیی   یه كێتیی   فه لسه فه ی  
رزگاریی  و دیموكراسی ، هه روا ئاینده یی  سۆسیالیستی  یه كێتیی  نیشتمانیی  
كوردستان، كه  بێگومان ده بێت به م قۆناغه دا تێپه ڕێت، به م هه لومه رجه دا 
تێپه ڕێت، به م كێشمه  كێشانه دا تێپه رێت، به م هه ورازو نشێوانه دا تێبپه رێت، 
سه ره نجام ده شبێت بگاته  دوا مه نزڵی  خۆی كه  رزگاركردنی  كوردستان  و 
به دیهێنانی  مافی  چاره ی  خۆنوسینی  نه ته وه ی كورده  له  هه موو به شه كانی  

كوردستاندا.
پێیانوایه   هه ن  بیستوومه   بكه م،  پێشكه ش  بابه ته كه م  ئه وه ی   پێش 
من له وێ به حه ماسه وه  قسه م كردوه ، هه روا پێیانوایه  ره نگه  ببمه  مایه ی  
سه رئێشه  له گه ڵ ده وڵه تی  توركیا، هه ش بوو ئامۆژگاری ده كردم كه  ئاگام 

له خۆم بێت نه گیرێم! له وه اڵمی ئه مانه دا داڵێم: 
شه ره ف له وه  گه وره تر هه یه  ئینسان له سه ر نه ته وه كه ی  بگیرێت؟ وه كو 
تر ئایا قسه كانم ده بێته  مایه ی  سه رئێشه  بۆ په یوه ندی  یه كێتی  و كۆماری  
ئایا من به حه ماس قسه م كردووه ؟ یان به سۆز قسه م كردووه ؟  توركیا؟ 
بێت،  ئازاد  گه ردنیان  هه بێت،  مه به ستێكیان  هه ر  وت،  وایان  ئه مانه ی  
نه كردووه ،  قسه م  به حه ماس  روونیبكه مه وه  چۆن  كه   كردم  خزمه تیشیان 
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چۆن به خوێندنه وه یه كی  قوڵی  رووداوه كان، بنچینه كانی  وتاره كه ی  ئه نقه ره م 
پێشكه ش كردووه ، بۆ وروژاندنی  سۆزیش قسه م نه كردووه .

دۆخی  رۆژه��ه اڵت  و  له هه لومه رجی   كه   وابوو  خوێندنه وه مان  به نده ، 
ئێستای  جیهانیشدا، توركیا، زیاتر له سوریا و ئێران، پێگه شتوه  كه  په یامی  
كه   بگه یه نین،  نه ته وه كه مان  خۆنوسینی  چاره ی   دیموكراسی   راشكاویی  
ده ڵێم: پێگه یوه،  ده یسه لمێنم كه  پێگه یوه ، ئه وه ی  ناتوانێ  ورده كاریه كانی  
بخوێنێته وه ،  سیاسه ت  دێڕی   نێو  ناتوانێ   ئه وه ی   بخوێنێته وه ،  سیاسه ت 
ئه وانه  له به رده م رووداوه كاندا ده حه په سێن، له هه لومه رجێكدا حكومه ته كان 
دێن،  ناوه ڕاست  رۆژهه اڵتی   به ره و  دیموكراسی   هه ڵده وه رێن، شه پۆله كانی  
گۆڕانكارییه كان بیناقاقه ی  ده وڵه تانیان گرتوه ، سیسته مه كانیان گۆڕیوه ، 
رابردوویان  ساڵی    100 خ��واردووی   شكست  حكومڕانی   فه لسه فه كانی  
له په یام  پڕ  ئ��ارام،   ئاوا  وتارێكی   سه یره   پێیان  ئه وانه ی   داته پاندووه ، 

بۆنه ته وه كه ت بخوێنیته وه ، هیچمان نه وتوه .
بووختانمان  ده ڕوخ��ێ��ن،  ی��ان  به دیموكراسی   ده ب��ن  ی��ان  وتومانه    
نه ته وه ی   چوار  له چوارچێوه ی   نه ته وه یه كه   كورد  وتومانه   بۆنه كردوون، 
تورك  ده وڵه تی  هه یه ،  فارس  ناوه ڕاست،  رۆژهه اڵتی   پێكهاتووی   گه وره ی  
ده وڵه تی  هه یه ، عه ره ب چه ندین ده وڵه تی  هه یه ، ئێمه ین له  200 بۆ 300 
ناوه ڕاست  رابردوودا، بێ  ده وڵه تیان كردووین، هه ربۆیه  رۆژهه اڵتی   ساڵی  
به تایبه تی  ده وروبه رمان ئاشتی  و ئارامی  به خۆیه وه  نابینێ ؛ ئه رێ  وایه  یان 

وانیه ؟
كرد  خراپتان  وتومانه   پێویسته ،  ئاشتی   پێویسته ،  ئازادی   وتومانه ، 
رۆژهه اڵتی   له كیس  ساڵ   85 ئه گینا  تێكدا،  سیڤه رتان  رێكه وتننامه ی  
جێبه جێمانكردوه ،  ساڵه دا   15 بۆ   10 له م  ئه وه ی   نه ده چوو،  ناوه ڕاست 
دوای  جه نگی  یه كه می  جیهان و رێكه وتننامه ی  سیڤه ر جێبه جێ  ده بوو، له  
ساڵی  1923، 1925 جێبه جێ  ده بوو، وتومانه  بۆ سێڤرتان گۆڕی به لۆزان؟ 
واڵتێكی   گه وره ین،  نه ته وه یه كی   ئێمه ش  وتومانه  نه وتوه .  ترمان  شتێكی  
ده وڵه مه ندین، جارێكی  تر مێژوو ناگه ڕێته وه  بۆ چوارگۆشه ی  یه كه م، مێژوو 

به دڵی  دیكتاتۆره كان بۆ دواوه  ناگه ڕێته وه ، شتێكی  زیادمان نه وتوه .
له مه ودوا  نین  گه الن  ده ترسن،  له گه الن  ئیتر  دیكتاتۆره كانن  ئه وه  
له دیكتاتۆره كان بترسن، ناڵێم ئه توانین هه ر به جارێك هه موو شت بڵێین، 
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باوی   حه فتاكان  و  شه سته كان  و  په نجاكان  له رزه ی   و  ترس  ئه م  به اڵم 
نه وه یه كین،  ئێمه ش  بشكێنین،  ده بێت رچه   پێویسته   ئه وه نده ی   نه ماوه ، 
و  ئاشتی   له ڕۆژهه اڵتدا  ده توانن  چۆن  ئێوه   بابه   بڵێین  خۆمانه   حه قی  
دیموكراسی  به دیبهێنن كه  50ملیۆن ئینسان مافی  چاره نوسی  نه بێت، كێ  
ئه و ده سه اڵته   سه ربه خۆییه ی  به ئێوه  داوه ، كێیه  ئه وه شی  ئێمه ی له چاره ی 
هیچ  ئێمه   باریوه ؟  بۆتان  له ئاسمانه وه   ئه گه ر  كردوه ،  بێبه ش  خۆنوسین  
قسه یه كمان نییه ، ئه گه رخۆتان به دیتان هێناوه ، که واته  ئێمه ش حه قمانه  

به دیبهێنین.
گوناحه  بڵێین: ده بێت به ڕێز ئۆجاالن ئازاد بكرێت؟! ئه ی  ده بێ  بڵێن 
ئافه رین له زینداندا توندی  بكه ن! نه خێر هه ڵه یه كی  گه وره یان كردووه  به ڕێز 
توركیا،  ك��ردووه،   گه وره شی   هه ڵه یه كی   ك��ردووه ،  زیندانی   ئۆجاالن-یان 
رابه رێكی   بڵێین كاكه   كاتیه تی   نه كردووه ،  ئازادی   ئێستا  ساڵه های  پێش 
نه ته وه كه تان زیندان كردوه و ئازادی  بكه ن، بگره  به سه دان زیندانی  تریش 
ئێستا هه یه  له و واڵته ، بۆ توركیا خۆی  باشه ، به رێز ئۆجاالن ئازاد بكات، 
هه موو ئه وانه ی  له سه ر بیرورای  سیاسی  گیراون ئازاد بكرێن، بۆتوركیا باشه  
سه ربازی  تورك به ده ست كورد به كوشت نه دا، پێشمه رگه ی  كورد به ده ستی  
تورك به كوشت نه دا، وتومانه  تورك و عه ره ب و فارس و كورد، گه النی  
تریش حه ق نییه  به ده ستی  یه كتری  بكوژرێن، حه قه  هه موومان توانامان 
به دی   دیموكراسی   بكه ینه وه ،  ئ��اوه دان  رۆژه��ه اڵت  بۆئه وه ی   بخه ینه كار 
به دیبهێنین،  ئازادی   بكه ین،  رزگار  ژن  به دیبهێنین،  بهێنین، خۆشبه ختی  
دوانزه   جیهانگیریدا  له سه رده می   یانی   نه وتووه ،  ترمان  هیچی   له مه زیاتر 
ساڵ به سه ر هه زاره ی  سێیه مدا تێده په ڕێت، حكومه تی  موباره ك ده ڕوخێت، 
سیسته می تونس ده ڕوخێت، عه لی  عه بدواڵ ساڵح هه ڵدێت، به شار ئه سه د 
ده وڵه تانی   حكومه ته كانی   هه موو  ده گۆڕێت،  مه غریب  روخانایه ،  له ڕۆخی  
هه موو  بكه ون،  خۆیان  فریایی   به جۆرێك  هه ریه كه یان  به ته مان  عه ره ب 
خۆیان  فریای   له جۆره كان  به جۆرێك  بەنیازن،  ناوچه كه   نادیموكراته كانی  
كه ی   ئه ی   بكه ین،  نه وێرین قسه ی  خۆمان  له م سه رده مه دا  ئیتر  بكه ون، 

بوێرین؟
نامه وێت  و  بینی  منتان  وتاره ی   ئه و  دوای   جه نابتان،  ئاگاداری   بۆ   
توركیا  ده وڵه تی   چركه ساته ،  ئه م  تا  وتاره  و  ئه و  دوای   بڕۆم،  له سه ری  
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ده یه وێت  لێره   هه یه   به اڵم  نه بوه ،  قسه كانم  به رامبه ر  كاردانه وه ی   یه ك 
له باتی  ده وڵه تی  توركیا بیر بكاته وه ! چه ند ناخۆشه ، هه بن لێره  بیانه وێت 
له باتی  ده وڵه تی  توركیا بیربكه نه وه ، من له پایته خته كه یدا قسه م كردووه   
رۆژنامه ی   هه رچی   په خشكردووه ،  هه واڵه كه ی   ته له فزیۆنی  كه ناڵی    75
لێره   قسه ناكات،  توركیا خۆی   ده وڵه تی   نوسیوه ،  له سه ری   هه یه   توركیا 

ئه م نیگه رانییه  بۆ له الی  هه ندێ  كه س هه بێت؟
ئینجا مژده تان بده مێ ، چوارده ی  مانگ قسه كانم كردووه ، ئه مڕۆ 18ی  
له نێوان  له كۆشكی  كۆماری  توركیا گفتوگۆی  سیاسی   مانگه ، هه ر ئێستا 

نوێنه رانی  كوردو كۆماری  توركیا ده ستیپێكرد. 
ده فه رموون كام خوێندنه وه  راست ده رچوو، خوێندنه وه ی  دڕدۆنگه كان، 
توركیاو  و  رۆژه��ه اڵت  ئێستای   سیاسی   واقیعی   كه   خوێندنه وه یه ك  یان 

ده وروبه رمان پشانیداین؟.
خانمه   له گه ڵ  ده میرتاش،  سه الحه دین  به ڕێز  له مه وبه ر  دووسه عات   
سیاسی  ناودار گوڵتان كه شناك،پێرێ  له گه ڵ سه رۆكی  په رله مانی  توركیا، 
ئه مڕۆش سه رۆك كۆماری  توركیا ده عوه تی  كردوون گفتوگۆیی  سیاسیان 
كردووه ، دوای  ئه وه  كۆنگره ی  رۆژنامه نوسیان به ستوه ، سه رۆك كۆماری  
نه وه كانی   نه كه ین،  چاره سه ر  كورد  سیاسی   كێشه ی  وتویه تی :  توركیا 

ئایینده ش گه وره ترین كێشه و كاره ساتی  به سه ردا دێت. 
نه كه ی   كێشه كان  چاره سه ری   توركیا  وت  نه م  ن��ه وت:  ئه مه شم  من 
گه وره ترین كاره ساتت به سه ردا دێت. هه ر ئه مڕۆ به ڕێز ئاردۆگان سه رۆك 
وه زیری  توركیا، له وته یه كدا رایگه یاند: ئه گه ر پێویست بكات له گه ڵ ئیمراڵی ، 
كراوه و هه موودنیا  زیندان  تیا  ئۆجاالنی   به رێز  بچوكه ی   زیندانه   ئه و  واته  
چاوی  له سه ریه تی ، له وێش وتم زیندان بچوكه ، به اڵم رابه رانی  سیاسی  كه  
ئاماده ین  زیندانه   له و  وتی   ده بینن،  دنیا  زۆر گه وره ترن  ده كرێن،  زیندان 
گفتوگۆ له گه ڵ ئیمرالی  بكه ین، ئه مه  دوه مین جاریه تی  ئه و قسه یه  بكات، 
به دڵنیایه وه  ئه م قسانه ، له خۆوه  نه كراوه ، بێگومان من هه م له م سه فه ره م، 
دێن  بینیوه ،  توركیامان  كاربه ده ستانی   تر  له سه فه ره كانی   ئێمه   هه موو 
كۆماری   په كه كه ،  و  ئێمەش  له به ینی   گفتوگۆ  بابه تی   لێده ده ن،  سه رمان 
یه كێتی   له به ینی   ده بێت  ساڵیش   )13( ئۆجاالن،  ئازادكردنی   توركیا، 

نیشتمانیی  و ده وڵه تی  توركیا قسه ی  لێده كرێ .
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به هیواین جه نابی  مام جه الل، كه  ئه ندازیاری  راسته قینه ی  ئه م گفتوگۆیه  
كۆماری   سه رۆك  ئ��ۆزال-ە وه ،  توركد  بوو  خوالێخۆش  له سه رده می   بوه  
پێشووتری  توركیا، به هیواین ئه م گفتوگۆیه  بگاته  ئه نجام، به دڵنیاییه وه  
جه نابی  مام جه الل یه كێكه  له و كه سانه ی  كه ده توانێت، ده ورێكی  یه كجار 

گه وره  ببینێت، بۆئه وه ی  بگاته  ئه نجامێكی  باش...
دێمه  سه ر كۆڕە كه م...

كۆڕە كه م بۆ ئه وه نییه  باسی  نه ته وه ی  كورد، كوردایه تی ، ئه ی ره قیب 
و ده می  راپه رین وه كو جاران بكه م، هه موو مناڵێكی  كورد، به تایبه تی  الی  
ئێمه  له  مه لۆتكه وه  فێری  كوردایه تی  و خه باتی  سیاسی  كراوین، كوردی  
دانیشتوون،  لێره   برایانه ی   و  خوشك  ئه م  له خه بات،  به ئه زموونه   عێراق 
دڵنیام هه موو یه كێك له مانه  ره گێكی  له ناو كوردایه تی دا  هه یه ، له شه هید 
تااڵنكردن،  ماڵ  و  ده رب��ه ده ری   و  قوربانی   له   له پێشمه رگایه تی ،  بڵێیت، 
له ئه نفال و له كیمیاباران بڵێیت، هه موو یه كێ  له ئێوه  ره گ و ریشه یه كتان 
له كوردایه تی  هه یه ، ئه مڕۆ ئه مه وێت، بابه تێك پێشكه شی  ئێوه   بكه م: ئێمه  
نابێت سه یری  نه ته وه ی كوردو سیاسه تی  كوردایه تی  به چاویی  دوای  جه نگی  
یه كه م، دووه م، سه رده می  جه نگی  ساردو پانزه  بیست ساڵ  له مه وبه ریش 
بكه ین، ئه و قۆناغانه  قۆناغی  جیاواز جیاوازن له خه باتی  نه ته وه یی  ئێمه دا، 
به پێی  ئاستی  گه شه كردنی  ئابووری ، كۆمه اڵیه تی ، سیاسی ، رووناكبیری  و 
دامه زراوه ،  سیاسی   حزبی   كراوه ،  سیاسه ت  قۆناغه كان،  سایكۆلۆجیه تی  
به سه ركرده و  حزبه كانه وه ،  به رنامه ی   خراوه ته   سیاسی   ئایدۆلۆژیه تی  
رابه ره كانیش هه ریه كه یان له دوایی  میری  بۆتانه وه  له ساڵی  1836 به دواوه ، 
بۆتانه وه   له جه زیره و  نه ته وه یی    رزگ��اری   خه باتی   چركه ی   یه كه مین  كه  
دێته   به قۆناغ  كوردایه تی   مه سه له ی   ئ��ه وه وه   له دوایی   ده ستپێده كات، 
پێشه وه ، له وساوه  قۆناغ به قۆناغ ئاڵوگۆری  زۆری  به سه ردا هاتوه ، ئه مه  
میری  بۆتانه ، یه زدان شێره ، شێخ عوبه یدواڵی  نه هریه ، ئاگری  داغ، شێخ 
سه عیدی  پیران، شۆڕشی  ده رسیم، سمكۆی شكاك، راپه ڕینی  بارزانییه كان، 
شه هید قازی  موحه مه د، شێخ مه حمودی  نه مر، كۆماری  مه هاباد، شۆڕشی  
ئه یلول، راپه رینه كانی  ناوشاره كان و مانگرتنه كان،  ئه مه  هه مووی  زاده ی  
ناسیۆنالیستی   بزووتنه وه ی   نه ته وایه تی   هه ستی   جۆراوجۆره كانی   قۆناعه  
كوردن، ئه نجامی  قۆناغی  سیاسین بۆ رزگاری   و دیموكراسی ، ئایا ئێستا 
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ده بێت به پێوه ره كانی  سه دساڵ له مه وبه ر، په نجا، ته نانه ت بیست و پێنج 
هه ڵبه ته   بكه ین؟  نه ته وایه تیه كانمان  مه سه له   سه یری   له مه وبه ریش،  ساڵ 
ئاڵوگۆری   ده بێت  بێگومان  بێنین،  به سه ردا  ئاڵوگۆری   ده بێت  نه خێر، 
كورد  نه ته وه ی   هه موو  به سه ردابێت،  گه وره شی   ئاڵوگۆڕی   به سه ردابێت، 
نه گه شتبێته   ئه وپه ڕی   كوردستاندا  له هه موو  ره نگه   له مه وبه ر،  سه دساڵ 
پشتیوانیمان  نه بووه   ده وڵه تێك  دنیا  له هه موو  مرۆڤ،  ملیۆن   7 بۆ   6
لێگڕاوین،  پیالنیان  دنیا  ده وڵه تانی   هه موو  پێچه وانه كه ی   به ڵكو  بكات، 
له سه رده می  عوسمانی  و سه فه وییه كاندا، یه كێكێك له هۆیه كانی  رێكه وتنیان 
له سه رده می   ئه سڵه ن  بووه ،  كوردستان  راپه رینه كانى   دامركاندنه وه ی  
چاڵدێرانه وه  له ساڵی  1514، به شێكی  گرنگی  رێكه وتنه كه یان دابه شكردنی  

كوردستان و له ناوبردنی  میرنشینه كانی  كوردستانه .
 سه یر ئه وه یه  هه میشه  سیسته مه كانی  ئیمپراتۆری  له دنیادا، یان پێی  
ده ڵێن سیسته می )ئوتوكراتی ( واته  حوكمی  موتڵه قی  ده ره به گایه تی ، یان 
ده ره به گایه تی   سیسته می   واته :  )سیوكراتی (  سیسته می   ده ڵێن:  پێی  
هه بووه ،  له رۆژهه اڵتدا  هه ردووكی   ئوتوكراتی ،  سیوكراتی   و  ره ها.  دینی  
سیسته می  ئوتوكراتی  سه فه ویه كان بوون له ئێران، سیسته می  سیوكراتیش 
ده ره به گایه تییه ،  له ناوه ڕۆكدا  سیسته مه   دوو  ئه م  بوون،  عوسمانییه كان 
سیسته می  ده ره به گایه تی ، سه ره نجامی  رێكخستنی  حكومرانی  ده ره به گایه تی  
پێكهاتووه ؛  له هه موودنیا  ئیمپراتۆره كان  سیسته می   ناوخۆیی ،  ناوچه یی  و 
سه ربازیان  شه ڕیشدا  له كاتی   ده سه نراو  ناوخۆیانه   سیسته مه   له و  باج 
ئیمپراتۆرییه ته كان و  هه موو سیسته مه   به پێچه وانه ی   كه چی   لێده سه نرێت، 
هه موو قه ڵه م ره وه كانی  ئیمپراتۆریه تی  دنیا له رۆژهه اڵتدا، نه سه فه وییه كان و 
نه عوسمانییه كان وه كو ئۆمه تی  موحه مه د ئیمپراتۆر نه بوون، ئه مانه  له باتی  
ده سه اڵتی   بنچینه یی   یه كه ی   چونكه   بكه ن،  به هێز  میرنشینه كان  ئه وه ی  
ئیمپراتۆریه ته كانی  دنیان و هه تا شۆڕشی  پیشه سازی  میرنشین له ئه وروپا 
مابوو، له الی  ئێمه  له ساڵی  1514وه  پیالنیان دژئه گێران له ناویان ده بردن، 
له وه شدا كه  ئه مانه  ئیمپراتۆریه تێكی  وه كو تورك ده ڵێت، ئیمپراتۆریه تی  
)عه دیالپلی ( نه بوون، )زمانی تورکمانی ده زانم( واته  رێكوپێك نه بوون، 
بنه ماكانی   ئه هاتن  ئه مانه   نه بوون،  راسته قینه   ده ره به گی   ئیمپراتۆریه تی  
یان  ب��وو،  ده ره ب��ه گ��ه ك��ان  ناوخۆیی   ده س��ه اڵت��ی   كه   خۆیان  رووخ��ان��ی  
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بوو؛  كورد  له مه دا  به دبه ختی   ده ڕوخان،  ئه وانه شیان  بوو،  میرنشینه كان 
واتا  نه له سه رده می  ده ره به گایه تیدا ئیمپراتۆره كان حه قی  ده ره به گی  كورد 
كه  ده سه اڵتی  ناوخۆییان هه بوو سه لماند، نه له سه رده می  سه رمایه داریشدا 
به ناو  ده وڵه تانی   ئینگلیزو  ئیستعمارو  جیهان  یه كه می   جه نگی   له دوای  
كۆماریی  له ناوچه كه ، كه  له كۆماری  توركیایی  كه مال-یه وه  ده ستپێده كات،  
مافی کوردیان سه لماند واتا  نه ده ره به گی  رۆژهه اڵتی  ناوه راست، سیسته مێكی  
له رۆژهه اڵتی   وه كو ئه وه ی  ئه وروپایی  هه بوو، نه سیسته می  سه رمایه داریی  
ناوه راست، چ له سه رده می  توركیا، چ له عێراقی  ساڵی  1958، چ سوریایی  
ئیساڵحاتی   له دوایی   له ئێرانیش  چ  نه ته وه ییه كان،  و  به عسیی  كۆماری  
موسه ده ق،  بزوتنه وه یی   له دوایی   مه شروته ،  شۆرشی   ل��ه دوای   ئ��ه رزی ، 
له دوایی  راپه رینی  گه النی  ئێرانیش مه سه له یی  مافی  نه ته وه یی  گه لی  كورد 
له ده ره به گه كه  تامی سیاسه تی  ده ره به گایه تیمان  فه رامۆش كرا، واتا: نه  
ئه سڵه ن  نه ته وه یی   كێشه ی   له كاتێكدا  نه له سه رمایه داره كه شدا.  كرد؛ 
به شێكی  جیانه كراوه یی  خورتبوونی  گه شه كردنی  پێشكه وتنی  سه ركه وتنی  
بتوانێ  سه ربكه وێت، ببێت  سه رمایه دارییه ، واتا : سه رمایه داریی  بۆئه وه ی  
هه موو  له به رئه وه یی  سه رمایه داری   ده ره به گایه تی ،  راسته قینه ی   به به دیلی  
باشترین  ئه بێت  خۆیه تی ،  واڵته كه ی   نه ته وه ی   ئامانج  و  نوێنه ریی   واڵتێ  
له رۆژهه اڵتدا  بدۆزێته وه ،  خۆی   ده وروب��ه ری  بۆنه ته وه كانی   چاره سه ریش 
ئه مه ش نه بوو، رێكه وتنامه ی  سایكس بیكۆ هه بوو، لۆزان هه بوو، پێشتریش 
شه ڕیی  چاڵدێران هه بوو، رێكه وتنامه ی  زه هاو هه بوو، كه  ئه مانه  هه موویی  
چاڵدێران،  رێكه وتنامه ی   چ  نه ته وه كه مانه وه ،  سەبارەت  بوون  كاره سات 
راپه ڕینه كانمان  و  میرنشین  ئیمپراتۆره كانه ،  له سه رده می   زه ه��او،  چ 
دوه م  و  یه كه م  جه نگی   لۆزان،  بیكۆ،  سایكس  له هه لومه رجی   تیاچوون، 
به ڕاستی   فه وتان.  مه هاباد  كۆماریی   مه حمودو  شێخ  مه لیكی   حكومرانی  
به پێی   ئه وه شدا  له گه ڵ  هه بووه ،  ناله بارمان  دۆخێكی   نه ته وه یه   ئه م 
ئه وكاته ،  نه ته وه یی   هه ستی   سیاسی ،  كۆمه اڵیه تی ،  گه شه كردنی   ئاستی  
بزوتنه وه ی رزگاری  كورد به رده وام بووه ، ئه توانم بڵێم له رۆژهه اڵتدا هیچ 
تورك،  عه ره ب،  فارس،  ناسیۆنالیستی ،  له بزوتنه وه ی   بزوتنه وه یه ك جگه  
كه  ئه وه  به پشتیوانی  ده وڵه تانی  كۆلۆلیالیستی  بوون به خاوه ن ده وڵه ت، 
واتا :  خۆیان،  نه ته وه یی  خه باتی   یان  نیشتمانی ،  به خه باتی   ته نها  نه ك 
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ئیستعمار كه  هات سیناریۆی  ئاماده كراویی  بڕیار لێدراویی  هه بوو، كه بێت 
رێكبخاته وه ،  ئێران  بۆفارس  دابمه زرێنێت،  ده وڵه ت  چه ندین  عه ره ب  بۆ 
توركیاش پشتیوانی  ئه و بزوتنه وه  كه مالییه  بكات، هه ر بۆیه  ئیتافاقییه ی  
لۆزانیان قبوڵ كرد، دوای  په یوه ندییه كی  یه كجار باش له نێوان توركیایی  
ئه وكاته   چی   ئه گه ر  بوو،  دروست  سه رمایه داریی   ده وڵه تانی   و  كه مالیی  
بزوتنه وه ی   ئۆكتۆبه رو  شۆڕشی   له نێوان  بۆجیاوازییه كان  رێزم  له گه ڵ 
یه كجار گه وره یی   لینین هه ڵه یه كی   ناوه راستدا،  له رۆهه اڵتی   سه رمایه داری 
كردوه ، كه  له مێژووی   خۆیا چه ندین هه ڵه ی  كردوه ، یه كێ له وانه ، سوپای  
په یوه ندییه كی   كرد  هه ڵه ی   بوون،  رزگاریدا  كه له خه باتی   بۆپۆڵۆنیا  نارد 
باشی  له گه ڵ ده وڵه تی  كه مالیست په یدا كرد، چه كی  دانێ ، پاره یی  دانێ ، 
ئاسنی  دانێ ، نه وتی  دانێ  بزوتنه وه كانی  كوردیان له ناوبرد، دوایش له گه ڵ 

شای  ئێران، په یوه ندییه كی  ئاسایی  هه بوو.

خۆیسهربهخۆنهبوو،ئێمهداوای
سهربهخۆیمانلێدهكرد

ئیشتراكی   ئیشتراكی   ئه وسه رده مه   ده وڵه تانی   كورد؛  به دبه ختییه كانی  
نه بوون به نیسبه ت ئێمه وه ، ئه مه  له كاتێكدا له كۆنگره ی  گه النی  رۆژهه اڵتی  
ئازرباینجاندا  پایته ختی  باکۆی  لینین-دا  كه له سه رده می   ن��اوه راس��ت 
ده به سترێ ، هه شت نوێنه ری  كورد له كۆنگره كه دا به شداری  ده كات، واڵتی 
چین سێ  كه س، كورد هه شت به شداریی  كۆنگره كه  ده كات، داوای  مافی  
كوردیش ده كه ن، به هه زار فه تاره ت ئه وكوردانه  له  باكووره وه  گه شتبونه  باكۆ 
بۆئه وه ی  به شداریی  كۆنگره كه  بكه ن، شێخ مەحمود شێخ بوو، بنه ماڵه كه ی  
له ناكۆكیه كانی   بوو  سیاسی   موته نه وری   پیاوێكی   چونكه   به اڵم  دیار ، 
نێوده وڵه تی  و دژایه تی  ئه وكاته یی  ئیستعمار تێگه یشتبوو، نامه ی بۆ لینین 
ده بم  بكه م،  دروست  كوردستان  ده وڵه تی   بكه   كه پشتیوانیم  بوو:  نوسی  
به دۆستێكی  دڵسۆزی  ده وڵه تی  ئۆكتۆبه ر، لینین هه روه اڵمیشی  نه دایه وه ، 
تائێستاش یه ك به ڵگه  نه دۆزراوه ته وه  كه  وه اڵمی  دابێته وه ، كه چی  وه اڵمی  
مه لیكی  ئه فغانی  دایه وه ، له سه ر مه لیكی  ئه فغانیشی  به چاكی  نووسی ، كه  

ئه مه  گوایه  پیاوێكه  دژی  ئیستعماره .
ئه و قۆناغانه ، جه نگی  یه كه م، دووه م، پێش جه نگی  یه كه م، له سه رده می  



30

جه نگی  سارد، چونكه  له واڵتانی  رۆژهه اڵتدا، به تایبه تی  له واڵتانی  داگیركه ری 
به پاشكۆیی   بوو،  له دایك  پێكی   و  به ناڕێك  سه رمایه داری  كوردستاندا، 
بوو،  له دایك  كۆڵۆنیالیزم  و  ئیمپریالیزم  له ره حمی   به زۆری   بوو،  له دایك 
ده سكه وتی   سواڵی   خۆی،  پاشكۆبووبه   سه رمایه دارییه   ئه م  ئه وكاته  
ده كرد،  سواڵكه ر  له   سواڵمان  ده هاتین  ئێمه ش  ده كرد،  له ئیمپریالیزم 
بكه یت،  له سواڵكه ر  سواڵ  تۆ  ئه مه یه   به دبه ختی   ئه مه بوو،  به دبه ختی  
خۆی  ده كرد،  لێ   دیموكراسیمان  داوایی   ئێمه   نه بوو،  دیموكراسی   خۆی 
سه ربه خۆ نه بوو، ئێمه  داوای  سه ربه خۆیمان لێ  ده كرد، له به رئه وه ی  خۆی  
له رزۆك بوو، پاشكۆبوو، هیچ له ده ست نه هاتوو بوو، به ئیفلیجی له ره حمی  
مۆنۆپۆلی  سه رمایه داریی   نه یده توانی  موقاوه مه تی   بووبوو،  له دایك  ئه وان 
جیهانی  بكات  و ده ستكه وتی  كه می  به رده كه وت، به اڵم له سه ر مافه كانمان 
مقاوه مه تی  ئێمه ی  ده كرد و زۆر دڕنده  بوون، چونكه  ده سكه وتێكی  كه می  
هه بوو، به هه ر شێوه یه ك بووه  ده یانویست بیپارێزن. بۆرجوای له ره حمی  
سه رمایه داریی  له دایك بووی  رۆژهه اڵت، بۆرجوای  نیشتمانی  نه بوو، خاوه ن 
به شێكی  گه وره ی )كۆمپرادۆر(،  نه بوو،  به هێز  ئابووریی   ژێرخانی   بنه ما و 
به كرێگیراوی سه رمایه داریی  بوون، له حه ژمه تی  خۆیان درندایه تیان به رامبه ر 
سوپای   پێكهێنراوی  فه وجی   یه كه مین  نییه   به رێكه وت  ده سه پاند،  ئێمه  
كردین،  شه ڕی   سلێمانی   له ر واندزو  كازم،  موسای  ئیمام  به ناوی   عێراق، 
بۆردوومان  سلێمانی   پێكهات،  له عێراق  كه   فرۆكه وانی   یه كه ی  یه كه مین 
عێراق  له كوردستانی   كیمیاویی ،  چه كی   له رۆژهه اڵتدا  یه كه مجار  كرد، 
له ساڵی  1923 له ر واندز به كارهات، له توركیاش هه روا، له توركیا بگه ڕێره وه  
دژی   له ئه نه زۆڵه وه   بوو  به كورد  پێویستی   كه   كه مالیی ،  سه رده می   بۆ 
یۆنانییه كان و ئینگلیزه كان، به به ڵێنی  فریوده رانه  كوردی  له ده وری  خۆی  
دروست  په رله مانی  توركیا  نیشتمانی   ئه نجومه نی   له یه كه مین  كۆكرده وه ، 
ده بێت، ئێستاش رۆژنامه ی  قه دیمی  )1926- 1927( له  توركیا په رله مانی 
دانراوه ، له سه ریی  نوسراوه  نوێنه ره كانی  كوردستان له ئه نجومه نی  نیشتمانی  
توركیا، )كورد وه كیلسی (، به توركی ، به اڵم كاتێك ده وڵه تی  كه مالی  خۆی  
گرت، دیسانه وه  وه كو عێراق هاته  سه رمان، یه كه مین یه كه ی  فرۆكه وانی  
ئه وان كوردستانی  بۆردومان كرد، یه كه مین كاره ساتی  جه رگ بڕ له مێژووی 
نه ته وه ی  كورد، ره نگه  كه م كه س بیزانێت، ئه نفال و كیمیابارانی  هه ڵه بجه  
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كاره سات  یه كه مین  ئێمه یه ،  مێژوویی   تراژیدیای   كۆتایی   ئه مه   نییه ، 
كاره ساتی  دۆڵی  زیالنه ، له یه ك ئه شكه وتدا هه شتا هه زار كه سیان كوشتوه ، 
یه كه مین  تێكردووه ،  غازیان  فڕیون و  ئه شكه وته كان  له به رامبه ر  فرۆكه كان 
ژنیش كه  له رۆژهه اڵتدا بووه ته  فرۆكه وان له توركیا، یه كه مینجار بۆردومانی  
كه س  )200(هه زار  ده ڵێن  مێژوونوسان  سه رجه م  كردووه ،  زیالنی  دۆڵیی  
له كورد له دۆڵیی  زیالن شه هیدكراوه ، واتا: ئه مانه  شۆڕشگێره كانی  ئاگریداخ 

و ئه و ده وروبه ره بوون و شكاون و كشاونه ته وه  بۆدۆڵیی  زیالن.
زیالن، دووه مین عه شیره تی  باكوری كوردستانه ، له وێ  دوو عه شیره تی  
گه وره  هه یه ، یه كێكیان )جه اللییه كانه (، وه كو ده ڵێن چوار بۆ پێنج ملیۆن 
كه س-ن، زیالن دوو ملیۆن كه سن، دۆڵی زیالن دۆڵێكی  یه كجار گه وره یه ، 
ئه یوت  توركیا  سه رمایه داریی ،  له سه رده ستی   بوو  ئێمه   به ختی   ئه مه ش 
سه ربه خۆم، عێراق پاشایه تی  بوو، سوریا سه ربه فه ره نسا بوو، هه موویان 
ده زانن،  خۆتان  دوه میشدا  له جه نگی   خراپتربوون،  له یه ك  یه ك  كورد  بۆ 
كۆمارێكمان هه بوو ئه ویشیان له ناو برد، له جه نگی  سارد دۆخێكی  یه كجار 
جیهانه ،  پێموایه  جه نگی  سارد سێیه مین جه نگی   بوو،  دروست  له بار  نا 
بوو  كاره ساتبارتر  كوشنده تر و  زۆر  دووه م  جه نگی   یه كه م  و  له جه نگی  
سه باره ت به كورد. ئاماری  كوژراو، قوربانی ، كیمیاباران، دێهات سوتاندن، 
ناحیه  و قه زا خاپوركردنی  كوردستان، بێ  ئه ندازه  بوو، هه رگیز له قه باره ی  
ئه یلول، هه موو  له گه ڵ شۆرشی   به راوردناكرێت  كاره سات و كاولكارییه وه  
سارد  جه نگی   دیاره   ساردن،  جه نگی   سه رده می   كاره ساته كانی   ئه مانه  
ده بێت  ت��ه واو  دووه م  جیهانی   جه نگی   كه   یاڵتاوه ،  كۆنگره ی   ل��ه دوای  
و  ئیشتراكییه كان  جه مسه ره كانی   ته وافقی   بناغه ی   داده نرێت،  بناغه كه ی  

سه رمایه داره كان داده نرێت، هه روا  له كۆنگره ی  تارانیش.
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راچهنینینهتهوهییلهكوردستاندا
وردهوردهلهخهمڵیندایه

له رۆژهه اڵتدا به دبه خترین نه ته وه ، قوربانی  به خشینترین نه ته وه ، نه ته وه یی  
كورد بووه  له جه نگی  ساردا، ئه وه ی به سه ر هه موو به شه كانی  كوردستاندا 
ئه وه شدا  له گه ڵ  نییه ،  باوه ركردن  قابیلی   تردا  نه ته وه کانی  له گه ڵ  هاتووه 
كوردایه تیی  هه رما، كورد به رگری  كرد، خۆتان ده زانن له كوردستانی  عێراق، 
دیسانه وه    ،1984 له ساڵی   توركیاش  له كوردستانی   ئێران،  له كوردستانی  
له به ر  سوریا  كوردستانی   چه كداری،  به خه باتی   ده ستیكرده وه   په كه كه  
رووبه ره كه ی ، له به ر ئه وه  چه ندین حزبیی  هه بوو، خۆیان هه ڵگرت بۆ هه لێك، 
ئه وه  هه له كه  هاته  پێشه وه  خۆتان ده بینن رۆژئاوای كوردستان به ره و كوێ 
گه شتوه ، ئێستا ئه گه ر بێیت جه نگه كان و سیسته می  نوێی  جیهان تاوتۆی  

بكه ین، چۆن ئه و قۆناغانه  له گه ڵ  سیستمی  نوێی  جیهان به راورد ده كرێ ؟
پێده ڵێن  ئ��ه وه ی   رابكێشم،  بۆئه وه   سه رنجتان  ده مه وێت  لێره   من؛ 
دوای   دیموكراسی ،  سه رمایه داری  و  جیهانی   واته   جیهان،  نوێی   سیسته می  
ئه وه ی  بۆ  هه بوو  تر  به سیسته مێكی   پێویستی   سارد،  ته واوبوونی  جه نگی  
یه كێك  ناوه ڕاست  رۆژهه اڵتی   بكاته وه ،  دابین  به رژوه ندییه كانی   درێژە ی  
پێده ڵێن  ب��ه زاراوه   ئه وه ی   سیاسی ،  و  جوگرافی   ناوچه كانی   له گرنگترین 
دابینكردنی   ژیۆپۆله تیك،  ناوچه كانی   له هه ستیارترین  یه كێك  ژیۆپۆله تیك، 
ئه گه ر  سارد  جه نگی   له دوای   سه رمایه دارییه ،  ده وڵه تانی   به رژوه ندییه كانی  
به رنامه یه كی  ستراتیژیی  نوێیان بۆ رۆژهه اڵت نه بوایه و به ره  به ره  به رنامه ی  
چاره سه ركردنی  كێشه كانیان نه بوایه ، به پێی  ئه و به رنامه یه ، بێگومان هه رگیزاو 
به رژوه ندییه   له دابینكردنی   بیر  سه رمایه دار  ده وڵه تانی   نه ده كرا  هه رگیز 
ستراتیژییه كانیان له م سه ر زه مینه دا بكه نه وه ، بۆیه : ئه بینین كاتێك ئه وه ی  
كاتێك سه رمایه داریی  الفی   ده روخێت،  كامپیی  سۆسیالیست  ده وت  پێیان 
له وكاته دا،  رێك  لیبرالیزم سه رده كه وێت،  مێژووه و  كۆتایی   كه   لێدا  ئه وه ی 
له وساوه   ورده   ورده   ئیتر  بوو،  ناوه راست  به رۆژهه اڵتی   پێویستی   زۆر 
ئاوڕدانه وه یه ك بۆكورد هه یه ، ساڵی  1989 كۆنگره ی  پاریس بۆمافی  كورد 
ده به سترێت، ساڵی  1989 كۆنگره ی  سۆسیال ئه نته رناسیۆنال به بۆنه ی سه د 
ساڵ دامه زراندنیه وه  ده به سترێ   و چه ندین بریاری  گرنگ ده رباره ی   به مافی  
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خۆتان  پێكرد،  ده ستی   كۆچ  بوو،  راپه رین  ئه وه   له دوایی   ده درێت،  كورد 
ده زانن ورده  ورده  ناوچه ی  دیفاكتۆیی  36  و ئینجه رلیك دروستكرا، بڕیاری  

686 درا، پشتیوانیی  كورد له وساوه  تائێستا به رده وامه .
 ئه مه  له خۆوه  نه هاتوه ، بۆ خاتری  چاویی  كاڵی  كه سمان ئه م بڕیارانه  
نه دراون، پێش هه مووشتێك به رژوه ندی  سه رمایه داری  له جیهاندا پێویستی  
هه ڵداوه  و  س��ه ری   نوێ   قۆناغێكی   تائێستا  له وساوه   ب��وو،  بڕیاره   به م 
بزوتنه وه ی  كورد له پێشكه وتندایه ، له هیچ شوێنێك له دواكه تندا نییه ، هه تا 
دێت هۆشیاری  نه ته وه یی  به هێزده بێت، ئه حزابی  سیاسی  به ته جروبه تر ده بن، 
دیموكرات،  سۆسیال  ئه وروپاو  یه كێتی   و  دیموكرات  ده وڵه تانی   په یوه ندی  
له گه ڵ هه موو حزبه كانی  به شه كانی  تری  كوردستان به هێز ده بێت، بازاڕی  
كوردستان به تایبه تی  كوردستانی  خۆمان له بوژاندنه وەدایه ، ئێستا ده توانم 
ئێرانیش  توركیاو  له ناو  توركیاو  له كوردستانی   له كوردستانی  خۆمان،  بڵێم 
له پاشه رۆژدا دراسات دێته  پێشه وه ، بۆرجوای  كوردی ، پیشه سازیی  كوردی ، 
قابیلیه تی  كوردی ، بروانامه داری  كوردی ، هۆشیاری  نه ته وه یی  كوردی  ئه وه ی  
عه ره ب پێی  ده ڵێت )یقظه  قومیة ( راچه نینی  نه ته وه یی  له كوردستاندا 
ورده  ورده  له خه مڵیندایه ، كوردستانی  عێراق بنه مای  بورجوای نیشتمانیشی  
ئه بێته   له ناو هه رنه ته وه یه ك سه ر هه ڵبدات،  نیشتمانیش  بۆرجوای   داناوه ، 
ئه وروپای  هه موو  چینیش،  سۆڤیه ت،  یه كێتی   گه وره .  وه رگۆڕانی   مایه ی 
رۆژهه اڵتیش بۆیه  ته پین؟ له به رئه وه ی  ره حمی  بورجوایی  نیشتمانیان له ناو 
عامه ش  خه ڵكی   هه بوو،  بیرۆكراتی   ده سه اڵتێكی   ده رهێنا،  کۆمه ڵه کانیاندا 
ملمالنێ  نه مابوو،  دڵه راوكێ   نه مابوو،  كێشمه كێش  ناوه ڕاسته   له م  هه بوو، 
رووبا،  گه وره   وه رگۆڕانی   تا  نه مابوو،  جیاوازه كان  به رژە وه ندییه   نه مابوو، 
به هێزتر،  نه ته وه یی   هه ستێكی   ده توانیی   نه مان  بۆ  ئێمه ش  ته پین،  بۆیه  
تێگه یشتنی  ستراتیژی  به هێزتر بۆمه سه له  نه ته وه یه كه  به دیبهێنن، له به رئه وه ی  
بازارمان نه بوو، بۆرجوایی  نیشتمانی  خاوه ن بازاڕمان نه بوو، دیاره  نه تبێت 
ناشتوانیت ستراتیژی  نه ته وه یی  رونتر دابنێیت، هه ربۆیه  له رووی  بابه تییه وه ، 
گه النی   له خه باتی   ئۆتۆنۆمی   به ستراتیژمان،  بوه   ئۆتۆنۆمی   له چله كانه وه  
رۆژهه اڵتدا مافێكی  نه زۆكه ، جارێ  خۆی ئۆتۆنۆمی  چواره مین پله ی  مافه . 

له ناو ده وڵه تی سه رمایه داری ده وڵه تیشدا، هه رگیز نایه ته دی.
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حهقیخۆمانهدهوڵهتیسهربهخۆدابمهزرێنین
كۆنفیدراڵی ،  دووه م  سه ربه خۆیی ،  ،یه كه م  ئه مانه ن  گه الن  مافه کانی 
مافی   شه شه م،  المه ركه زی ،  پێنجه م،  ئۆتۆنۆمی ،  چوار  فیدراڵ،  سێیه م، 
پارتی   و  ئێران  دیموكراتی   حزبی  له دامه زراندنی   ئێمه   رووناكبیریی. 
دیموكراتی  كوردستانی  عێراقه وه ، ستراتیژمان ئۆتۆنۆمی  بوو؛ ئه و هه موو 
ساڵه  خه باتمانكرد، وه كو عه رزمكردن سواڵمان له سواڵكه ر ده كرد، ده ڵێت 
ئۆتۆنۆمی   و  ئێران  بۆ  بۆكوردستان،  ئۆتۆنۆمی   و  عێراق  بۆ  دیموكراسی  
بۆ كوردستان، بۆ توركیاو ئۆتۆنۆمی  بۆكوردستان، بۆ سوریاو ئۆتۆنۆمی  
ده توانیت  چۆن  نه بێت  دیموكراسی   خۆی   ئه و  ده یباشه   كوردستان،  بۆ 

ئۆتۆنۆمی  به ده ست بهێنیت؟ 
ئێ   دیموكراسییه ،  سیسته می   دانه بڕاوی   به شێكی   ئۆتۆنۆمی   واته  
له شۆڕشدا  دواییه دا  له م  نابێت،  ئۆتۆنۆمییه كه ش  نه بێت  دیموكراسی  
به دیموكراسی ،  نابێت  قه ت  به عس  عێراقی   كه   تێگه یشتین  پێكه نین  بۆ 
براده رێكمان هه بوو ئێستاش ماوه ، پێشمه رگه ی  1976 بوو، تێكۆشه رێكی  
بگۆڕین،  دروشمه كه مان  بابه   وتی :  جه بار(ە ،  )هاورێ   ناوی  بوو،  پاك 
ئۆتۆنۆمی   و  عێراق  بۆ  به فاشیه ت  ئه یكه ین  وتی :  به چی ؟  بیكه ین  وتمان 

بۆكوردستان. 
دیموكراسی ،  ببێته   عێراق  سیسته می   كه   له وه ی   بووبووین  ره شبین 
ئۆتۆنۆمی   رۆژهه اڵته   له م  نه ئه هاته دی ،  هه ڵه بوو  له بنه چه وه   ستراتیژە كه  
ئه وقۆناغه  ورده  ورده   بێته دی .  نادیموكراتا مه حاڵه   له سایه ی  سیسته می  
بۆ  گۆڕانكارییه كان   له سه ره تاوه    هه ر  گۆڕا،  ناوچه كه   له سه ر  كاریگه ری  

رۆژهه اڵت گرنگ بوو.
 یه كێتیی  نیشتمانیی  كوردستان ساڵی  1982دا، له ناو ئه شكه وتی  دێی  
له   عێراق  و  ئێران  شه ڕی   بوو،  ئه شكه وتێ   نه بوو،  باره گامان   ، خه تێ  
گردمه ندیل و حه سه ن به گ و له قه ندیل له وپه ڕی  بوو، به سه عات به سه دان 
تۆپ و فڕ وكه  بۆردومانی  ده كرد، فرۆکه کا ن  به سه رمانا ئه هاتن و ئه چوو، 
ده نگه ده نگی   وتمان،  ده یڵێم:  مێژوو  بۆ  ئه مه   خه تێ ،  له ناوئه شكه وتی  
ته یاره ی  ئێران و عێراق، حه قیقه ته  مێژووییه كان ناگۆڕێت، مێژوو به ره و 
لەو  هه ر  و       هێنا  له ئۆتۆنۆمی   وازم��ان  بۆیه   ده روات،  گه وره   گۆرانكاری  
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کۆبونه وه یه دا دروشمی  مافی  چاره یی  خۆنوسین به رزکر ایه وه . 
ئێمه  یه كه مین حزبین ئه و دروشمه مان به رز كردۆته وه ، مافی  ئۆتۆنۆمیمان 
هه ڵبه ته   به رزكرده وه ،  چاره نوسمان  مافی   زه مانه ،  به فری   خسته چاڵه  
ده وڵه تی   خۆمانه   حه قی   واتا:  ده گه ن،  چاره نووس  مافی   له مانای   ئێوه  
سه ربه خۆ دابمه زرێنین، بۆمان هه ڵكه وتایه  داشمان ده مه زراند ، به چ حه قێك 
ئه و حه قه مان لێ  سه ندراوه ، مه عقوله  شاخی  ره ش)مۆنتینیگرۆ(، به قه د 
ناحیه ی  قه ره داخ نابێت ئێستا ده وڵه تی  سه ربه خۆیه ، هه موو ئه و ده وڵه تانه  
نه كرابۆوه ، من  لێ   بیریان  بوو پێشتریش  ئه وروپا دروست  له  رۆژهه اڵتی  
چووم بۆ سلۆڤینیا، سێ  ساڵ له مه وبه ر، ده عوه تی  ره سمی  حكومه ته كه  
بووم، تازه  بووه  به ده وڵه ت، لێم پرسین چۆن بوون به ده وڵه ت، وتی : ئێمه  
له مه فره زه كه ی   به س  ؟! ،  به ده وڵه ت، 13-ە  بووین  داوه و  13 شه هیدمان 
داوه ،  شه هیدمان  له 50  زیاتر  ك��ردوون،  ته نزیمم  من  ئه وانه ی   یان  خۆم 
له به رده ستیا  هێزه ی    ئه و  داوه ،  شه هیدی   من  هێنده ی    10 واهه یه   هی  
بووه ، هه لومه رج لەوێ  له بار بوو به 13 شه هید ئه بیته  ده وڵه ت، هه لومه رج 
به داخه وه   به ده وڵه ت،  نه بووین  شه هید  به 300,000هه زار  جارێ   له بارنیه  
ماده ی   جێبه جێكردنی   له سه ر  عێراق  و سوننه یی   عێراق  هێشتا، شیعه ی  
)140(ئێستاش، موناقه شه مان له گه ڵ ده كه ن، به شه رتێك لێ  یان قه وماوه  
كردوه ، )خۆ  رایان  ئێمه   به ئێستری   رایانكردووه   بووین،  ئێمه   په ناگایان 
باره گامان  نه بوه ،  باره گایان  هه بوو(  ئێسترمان  نه بوو،  هیچمان  ئه وكاته  
نه یازانیوه   له راپه رین  داونه تێ ،  چه كمان  نه بوه   چه كیان  بۆكردونه ته وه ، 
چۆن بێنه وه  هێناوماننه ته وه ، سونه كانیش هه روه ها، بۆردومانن به یه كه وه  
له به غداد  پێكه وه  حكومه تمان ته شكیل كردوه ، ئێستاش له سه ر ماده ی  140 
ده بێته  موناقه شه مان له گه ڵیان، هێشتا جێبه جێی  ناكه ن، جارێكیان له گه ڵ 
پرۆفیسۆرێكی  عه ره ب بوو به موناقه شه م له سه ر ماده ی  140، وتی  نابێت 
جێبه جێبكرێ  چونكه  كه ركوكه و ئیتر پاساوی  بێتامی  ئه هێنایه وه ، وتم بابه  
من هیچ چاوه رێ  ناكه م ناسیۆنالیستێكی  عه ره بی  وه كو تۆ، كه ركوك بداته   
به عه ره ب ده زانی ،  ئیسپانیا  ئه نده لوسی    كوردستان، چونكه  تۆ ئێستاش 
تا  ئه م عه قڵیه ته  شۆڤێنیه   به  كوردستان ده زانیت، وتم:  چۆن كه ركوك 

له مێشكی  ئێوه  بێت، نه عێراق و نه  ئه م ناوچه یه  ئیسراحه ت ناكات.
تایفی ،  عه قڵییه تی   له گه ڵ  كێشمه كێشانه ی   و  ملمالنێ   ئه م  هێشتا   
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دواكه وتوو درێژتر ده كێشن، ماویه تی  جارێ ، به اڵم بێگومان یه ك حه قیقه ت 
هه یه  ده بێت باش باشی  بزانن، ئه ویش ئه وه یه ، ئه وه ی  له  ئه نقه ره  وتم: 
ناوچه كه ،  شیعه و  ناوچه كه ، حزبه كانی   لێره ش ده یڵێمه وه ، هه موواڵتانی  
مێژوو  بزانن،  باش  به عسیش  ماوه كانی   پاش  ئه وانه ش،  غه یره   سوننه و 
هه رگیز بۆ دواوه  ناگه رێته وه ، به نیسبه ت كورده وه ، له مه ودوا شانس زیاتر 
شانسی  ئێمه یه ، وه كو نه ته وه یی  كورد، شانسی  باشتریشمان دێته پێشه وه ، 
تێگه یشتوون كوردستان  ئێستا  ده وڵه ته  گه وره كان، كۆمپانیا گه وره كان، 
بازارەى ،  غازه ،  نه وته ،  سروشتییه ،  سه رچاوه كانی   وزه ی   كانگایه كی   چ 
کوردستان چۆن، پێگەیەكی ستراتیژی  هه یه ، ئه مه  مه سه له یه كی  یه كجار 
گرنگه ، تازه  كۆمپانیا تامی  نه وتی كرد، به ده ر له حكومه ته  مه ركه زییه كان 
ئه م  راستیانه ی  هه ن،  ئه م  ئه توانین  ئێستا  لێناهێنێت،  وازی   تامی  كرد، 
بازاڕە ی  هه یه ، ئه م ئاڵوگۆڕە ی  هه یه ، ئه م سیستمی  سه رمایه داریه ی  به ره و 
كه   ئه مانه   ده ژین،  له سایه یدا  كه ئێستا  ئه وه ی   رۆچووه ،  زیاتر  ئاڵوگۆڕی  
لێكده ده یته وه  ده گه یته  چ ئه نجامێك، ده گه یته  ئه نجامێك كه ، بزوتنه وه ی  
نه ته وەیی  كوردو كوردایه تی ، خه ریكه  ئۆرگانه كانی  خۆی  ئۆرگانیزه ده كات، 
بنه ماكانی  خۆی  به شێوه یه كی  هاوچه رخ داده رێژێت، ئه وه ی  ناسیۆنالیزمی  
ئه وروپی  له سه ده ی  17 هه م و 18 هه م، توانی  به دیبهێنێت، ناسیۆنالیزمی  
كوردی  ده توانێت، پێش ئه وه ی  چاره كی  یه كه می  هه زاره ی  سێهه م ته واو 
سه رمایه ی   خۆی ،  بازاری   خاوه ن  ده بێته   كوردی   ناسیۆنالیزمی   ده بێت، 
بانقی  خۆی ، پیشه سازی  خۆیی ، كلتوری نه ته وه یی  که ڵه که بووی خۆیی ، 
به دڵنیاییه وه   سه ره نجام  خۆیی ،  یه كگرتوویی   زمانی   خۆیی ،  یه کگرتوی  
ئه م  ده وڵه تی  سه ربه خۆی  خۆی ،  خاوه ن  ببێته   پێشه وه   دێته   هه لومه رج 
ناسیۆنالیستی   ئێستای   بزوتنه وه ی   هاوچه رخی   كوردایه تی   ناوه ڕۆكی  
كوردییه ، ئه م ناوه ڕۆكی  نه ته وه یی  كورده ، ناوه ڕۆكێكی  تازه یه ، كالسیكی  
نییه ، ناوه ڕۆكێك نییه ، وه كو قۆناغه كانی  رابردوو كورد پاشكۆی  عه ره بی  
پاشكۆبین،  فارسی   پاشكۆی  پاشكۆبین،  توركی   پاشكۆی   بین،  پاشكۆ 
نه خێر ناوه ڕۆكه  نوێكه ی  خه باتی  نه ته وایه تی  ئێستا جیایه  له و سه رده مانه ی 
قۆناغه یه.  ئه م  کوردایه تی  تایبه تی  خه اڵتی  ئابوری  ناوه ڕۆکی  پێشوو. 
چی   دێنن،  به دی  چی   گرتوه ،  خۆیان  مێژوویی   ئاقاری   تر     نه ته وه کانی 
به دی  ناهێنن ئه مه  ئه رك و پرسی  خۆیانه ، ئێمه  ئاقاری  مێژوویی  خۆمان 
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گرتوه ، ئه وه ی  ئه ركی  مێژوویی ، پرۆسه ی  مێژوویی ، خه ماڵندنی  بزوتنه وه ی  
له وردودرشت،  خۆی   ئامانجه كانی   دوا  به دیهێنانی   به ره و  ناسیۆنالیستیه  
ئێمه  كه وتوینه ته  سه ر شارێبازی  مێژووی  بزوتنه وه ی  مێژووكردی  رزگاری  
كوردی ،  ناسیۆنالیزمی   دیموكراسی   بزوتنه وه ی   كوردی ،  ناسیۆنالیزمی  
كوردستانی ،  توركی ،  ئێرانی ،  عێراقی ،  ئیقلیمی ،  جیهانی ،  له هاوكێشه ، 
له م  عه ره بی ،  كوردی    توركی ،  كوردی   فارسی ،  كوردی   كوردی ،  كوردی  
له رۆژهه اڵتدا،  نه ته وه یه ك  هیچ  كورد،  به بێ   تر  جارێكی   هاوكێشانه دا 
سه باره ت به  ناوچه که  هیچ سیسته مێك له رۆژهه اڵتدا، به بێ  كورد ناتوانێت 

بڕیار بدات. 

باشتێدهگهینكهبهدیارگۆدۆوهدانهنیشتوین
گه یشتنه   هه ڵچوون و  گۆڕانكارییه كان  ت��ازه   هه ڵچوو،  مێژوو  ت��ازه  
گۆڕانكاریه   له م  باشتر  فارس  و  عه ره ب  پێش  ئێستا  تورك  قۆناغێك، 
سیاسییه  وردبۆته وه ، قسه كه شم به وه سف تێمه گه ن، به ته حلیل تێبگه ن، 
ئه گه ر  كه   تێده گه ن  باش  به هێزه ،  له توركیا  ئێستا  چونكه  سه رمایه داری  
خۆی   شیاوی   شوێنی   ناتوانێت  توركیا  نه كه ن،  چاره سه ر  كورد  كێشه ی  
له یه كێتی  ئه وروپاو بازاری  ئه وروپاو دنیای  ئه وروپا به دیبهێنێت، ناتوانێت، 
نه گه شتوه   له مه   عه ره ب جارێ   به داخه وه   تێگه شتوه ،  له مه   ئێستا  تورك 
فیدراڵمان  بزانن  حه زده كه م  هه یه ،  فیدراڵمان  ئێمه   ئ��ه وه ی   س��ه ره رای  

پێنه دراوه ، فیدراڵمان سه پاندوه . 
كوردستانی ، شیعه ،  هێزی   له نێوان  هێزه   هاوسه نگی   ئه نجامی   فیدراڵ 
سونه ، واته  هاوسه نگی  هێز دروستی  كردووه ، فیدراڵ پێش ئه وه ی  مه ركه ز 
موافه قه ی  له سه ربكات ، دوای  رووخان رامان نه گه یاندووه ، ئه م هاوسه نگی  
هێزه  لقێكی  په یوه ندی  هه یه  به سیاسیه تی  جیهانیه وه ، لقێكی  به سیاسیه تی  
په رله مان،  قانون،  پێشمه رگه ،  به ئابوری ،  په یوه ندی   لقێكی   ئیقلیمیه وه ، 
هه یه ،  كوردستانه وه   حزبه كانی   به هه موو  پارتی ،  به یه كێتی   و  حكومه ت، 
ئه م هاوسەنگییه  راگیراوه ، ماڵی  كورد ئێستا رێكخراوه ، ئه و هاوسه نگییه  
كه پارێزراوه  باشه ، نابێت تێك بچێت خراپه ، به اڵم من خوێندنه وه م وایه ، 
فراوان   دیموكراتی   بزوتنه وه یه كی   عه ره بی ،  سیاسی ،  بزوتنه وه ی   هێشتا 
سوریا  هه روایه ،  له ئێرانیش  به داخه وه ،  ماویه تی   هێشتا  له عێراقدا،  نییه  
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لێدوان  به اڵم  ده دات،  شه هید   200 تا   150 رۆژان��ه   ئێستا  ئۆپۆزسیۆن 
كورد  بۆ  المه ركه زی   و  كولتوری   له مافی   لێدوانەكەیان  هێشتا  ئ��ه ده ن، 
تێنه په ریوه ، ئه مه  مەترسی كاریگه ری  پاشماوه ی  عه قڵیه تی  دواكه وتووی  
واڵتانه ی   ئه م  عه قڵی   ساڵ    60 بۆ   50 به عس  به عسیه ،  ناسیۆنالیزمی  
ترسناك و خراپ په روه رده  كردوه ، مەترسی به عس له وێدا نه بوو حكومه تی  
هه بوو، مەترسی به عس له وێدایه  عه قڵی  خه ڵكی  مه سخ كرد، دایشۆریوه ، 
مه سخ  ئه گه ر  م��اوه ،  له عێراق  كاریگه ریه كانی   ئاسه واری   و  كاریگه ری  
خۆی   خه ڵك  تائێستا  ئه شێ   سه دام،  وه كو  فاشی   حكومه تێكی   نه بێت، 
كه به عس  ئینتیمایه ،  فكره ،  ئه خالقه ،  مه سخی ،عه قڵه ،  بته قێنێته وه ،  بۆ 
دروستی  كردوه ، مەترسیدارترین شت ئه وه یه  به عس عه قڵی  تێكدا، نه ك 
ده بێته وه ،  چاك  هه مووی   ئه مه   نه وت،  رێگاوبان  و  جاده و  و  حاڵ  ماڵو 
ئه وه تا ئێمه  له كوردستان، هه موو ئه وانه مان به زیاده وه  چاككردەوه ، به اڵم 
هێشتا پاشماوه ی  عه قڵی  به عسی ، مه سخی  به عسی ، عەقڵی ناسیۆنالیزمی  
عه ره بی  له به شێكی  كوردستان ماوه ، به تایبه تی له ناوچه  كێشه  له سه ره كاندا، 
له عێراقی  عه ره بی  زۆرترماوه ، بیری زاڵی ناسیۆنالیستی عه ره ب  تا ئێستا 
وایه ، به اڵم نائومێد نابین، بنچینه یه كی  زانستی  سیاسی  هه یه  كه ده ڵێت: 
له گه شه كردنی  ئاینده وه  سه یری  رووداوه كان بكرێ ، ئێمه ش له گه شه كردنی  
دنیاش  گۆرانكارییه كانی   خێرایی   ده كه ین،  رووداوه كان  سه یری   ئاینده وه  
كاریگه رییه كانی   رۆژهه اڵتیش ده بینین،  ده بینین، خێرایی  گۆرانكاریه كانی  
كه هه موو  ئه مانه   سنوره كان،  هه موو  برینی   جیهانگیریی ،  سه رمایه داری ، 
ده بینین، باش باش تێده گه ین كه  به دیار گۆدۆوه  دانه نیشتوین، 100 ساڵی  
ناوێت، عه ره ب و فارس و  تریشی   ناوێت، 30  تریشی   ناوێت 50  تریشی  
دیموكراسی ،  شارێبازی   بێنه سه ر  ئه بێت  نه یانه وێت  بیانه وێت  و  ئه وانیش 
خێراتریش دێنه سه ر شارێبازی  دیموكراسی ، ئه گینا گۆڕانكارییه كان سه ری  
هه موویان ده خوات،چه قین له  عه قڵیه تی  سه ده كانی  ناوه راست، بیری  دۆگم، 
بیری  به سته ڵه كی  قه ومی ، تایفی   و ئایدۆلۆژی  دواكه وتوو تازه  ناتوانێت، 
زوو  زۆر  هه بێ   ته مه نی   ساڵ   60,70 و  ساڵ   50 رابردوو  سه ده ی   وه كو 
له م سه رده مه ی  جیهانگیری-دا ئه م به سته ڵه كه  ده توێته وه ، به دڵنیاییه وه  

گۆرانكاری  قوڵ بۆ رۆژهه اڵتی  ناوه راست به رێوه یه .



39

وهرگرتنهوهیقهرزیمێژوو!
ده بینین،  رۆژئ��اوا  فه ره نسیه كانی   ده وری   كورد  ئێمه ی   ئه مجاره یان 
پیالنه كان ته واو بوون، ئه وه ی  كوشتیان درێخیان نه كرد، ئه وه ی  وێرانیانكرد 
ناو  خسته   ئێمه یان  وابووین،  گه نم  وه ك  ئێمه ،  به اڵم  نه كرد،  درێخییان 
ئاشی  پیالنه كانیان، ده سه اڵته كانی  ئه م سێنه ته وه یه ، ئه مانه  له 150ساڵی  
رابردوودا ئێمه یان وه كو گه نم له ئاشی  خۆیاندا هاڕی ، هاڕی ، له ئه نجامدا كه  

هاتینه ده ره وه ، سپی  و گه ش هاتوینه ته ده ره وه .
من، دڵنیام هه ڤااڵن، ئاماده بوان بۆم تۆماربكه ن، دڵنییام، له  25 ساڵی  
به دیبهێنێت،  زۆرتر  ئاینده ی   ئومێدی   نه ك  ئاستێك  ده گاته   كورد  ئاینده  
وه رده گرێته وه ،  كوردستان  له داگیركه رانی   مێژووش  قه رزه كانی   به ڵكو 
دادگایی  مێژووی  هه ر دادگایی  مێژوییه ، لێت ده پرسێت: كارەساتی  زیالنت 
بۆردوومانى  بۆ  رهواندزت  هه ڵه بجه  و  بۆردومانكرد،  بۆ  سلێمانیت  بۆكرد، 

كیمیایی  كرد، كۆماری  مه هابادت بۆ روخان؟
ده بێت  هێنا،  ئێمه ی  به سه ر  ئه وكاره ساتانه ی   میراتگریی   كێیه    
قوربانیه کان قه ره بووی  بكه نه وه  ئێستا ئه فه ریقاییه كان بیر له وه ده كه نه وه  
له   ڕۆژئاوا  ئه مریكاو  كه   بكه نه وه ،  ئه فریقی   قوربانی   ملیۆنه ها  قه ره بووی  
ئه فه ریقا بردویانن وه ك كۆیله  له  ئه نجامدا ملیۆنه هایان له ده ریا خنكاندون، 
ئێستا ئه فه ریقا بیر له قه ره بویان ده كاته وه ، بزانن دوای  300 بۆ 400 ساڵ 
هۆشی  نه ته وه یی  ده گاته  ئاستێك قوربانیانی  300 ساڵ له مه وبه ریش ده بێت 

قه ره بوو بكرێنه وه ، من دڵنیام له كوردستانیش وامان لێدێت.
ئاماده بووان، كۆتایی  قسه كانم به وه دێنم، كه  نابێت ئیتر هه ڵسوكه وت 
له گه ڵ بزوتنه وه ی  نه ته وه یی  خۆمان، وه كو هه ڵسوكه وتی  رابردوو بكه ین، 
تازه مان  گوتاری  و  قسه كردن  زاتی   ئازادی ،  له پێناوی   ئازاتربین،  ده بێت 
كه   له وه نه ترسین  هه بێت،  رچه شكاندنمان  شكاندنی   زات��ی   هه بێت، 
له سیفه ته كانی   سیفه تێك  نه خێر،  ده وروژێت،  لێمان  دنیا  قسه یه كمانكرد 
ئێستای  دنیای  جیهانگیری  ئه وه یه  گوتاری ئاشكرا، له میدیاكانا قسه كردن، 
ده ربڕینی  هه ڵوێست، ده بێت به  به شێك له  چاره سه ر، نابێت به به شێك له  
كێشه ، به پێچه وانه وه  په نگ خواردنی  فكر، سیاسه ت، بیروڕاو ره خنه كان 
كێشه كان زیاد ده كات، بیرو بۆچوون ده رببڕە  ده بێت به شێك له چاره سه ری  
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كێشه كان، با له سه ره تاوه  سه رئێشه شت بۆدروست بكات، به اڵم ده ریببره ، 
ئه و ده ربرینه  با له گه ڵ هه موو گۆڕانكارییه كاندا كارلێك بكات، سه ره نجامی  
خه باتی   ئێستا  لێده رده چێت،  بابه تی   و  مه نتقی   ئه نجامی   كارلێكه كه ، 

نه ته وه ی  ئێمه  ده بێت وابێت، نابێت خۆپارێزانه  بێت.
هیوادارین ئه م قۆناغه ، ئه م گۆرانكاری  و ئه ركه  نوێیانه ، هه مووی  به قوڵی  
بخوێنینه وه ، ناڵیم به توندڕ ەوانه  مامه ڵه ی  له گه ڵ بكه ین، هه نگاو به هه نگاو 
قۆناغه كانی  رابردووی كوردایه تی   جێبهێڵین، به ره و ئه و بزوتنه وه  بابه تیيه و 
گۆرانكاریه  بابه تیيه  برۆین كه  بزوتنه وه ی  نه ته وه كه مان، خۆی  به ره و ئه وه  
مه دارێك،  سیاسه ت  ناگات،  تێی   تێده گات،  سیاسی   حزبی   ئیتر  ده روات 
به و  به م قسه یه و  به به الش  یاری   ناگات،  تێی   یا  ده گات  تێی   نوسه رێك، 
قسه یه  ئه كه ن، ئه وه  هیچ مانایه كی  تیا نییه ، من پێویستم به پاساو بۆهیچ 

كه س نییه .
ئه مڕۆ رۆژنامه یه كم خوێنده وه  ده ڵێت: مه ال به ختیار،  وه اڵمی  جه نابی  
خوێندۆته وه   گوتارەم  ئه و  که   من  باوه ڕبکه ن  داوه ته وه ،  مه سعودی   كاك 
نه داوه ته وه ،  كه سم  وه اڵمی   نه بێت،  كورد  له   جگه   نه بوه ،  بیر  له   كه سم 
كاك مه سعود سه رۆكی  هه رێمه ، چۆته  كۆنگره ی  حزبی  دادو گه شه پێدان، 
سیاسه تی  هه رێم و قه ناعه تی  خۆی  وای  خواستوه  به و جۆره  قسه بكات، من، 
مه ال به ختیارم، به رپرسم له حزبێك، فكری  حزبێك، ئیلتیزاماتی  دیبلۆماسیم 
به قه د ئه و نییه ، ئاوا قسه ده كه م، ئاماده نه بووم بچم له وێ  به پینه و په رۆ 
له كیپتاون،  ئه نته رناسیۆنال  سۆسیال  بۆكۆنگره ی   نه ده چووم  قسه بكه م، 
ئه گه ر سوور نه بومایه  له سه ر مافی  چاره ی  خۆنوسینی  هه موو به شه كانی  
كوردستان، ئێمه  وه كو یه كێتی  مافی  سیاسی  رۆژئاوای  كوردستانیشمان 
له به الغی  كۆتای  سۆسیال ئینته رناسیۆنال له  باشوری ئه فه ریقا چه سپاندووه ، 
له به ر ئه وه  ته فسیراتی  البه ال ته فسیراتێكه  راست نییه ، راستییه كه ی  ئه وه یه  
كۆمه اڵیه تی ،  خه باتی   گه له كه مان،  سه رمایه داری   گه له كه مان،  بزوتنه وه ی  
سیاسی ، نه ته وه یی ، نیشتمانی  و دیموكراسی  گه له كه مان، پێشده كه وێت، 
به جێده مێنیت،  پاشكۆبین  كه   پاشكۆبین  نابێت  دوابكه وین،  ئێمه نابێت 

كه جێش مایت په یامه  مێژوییه كه ت توشی  شكست ده بێت.
یه كێتی  نیشتمانی  كوردستان له  ساڵی  1975،  له سه ر ره گی  كۆمه ڵه ی  
ره نجده ران دامه زراوین، له سه ر ره گی  بیروباوه ڕ دامه زراوین، ئێمه  یه كێتین 
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ناتوانین ببین به پاشكۆی  رووداو، نابین، خه یاڵه ، هه بێ  وابیربكاته وه  ئه گه ر 
له دامه زراندنی   بكه وێ�ت  یه كێتی   پێش  ئه توانێت  هه ڵبكه وێ   هه لومه رج 

ده وڵه تی  كوردستانیش ئه وه  هه رگیز نابێت.
سوپاس بۆ ماندووبونتان، سوپاس بۆهاتنتان، من جارێكی  تر، ئه مه وێت 

لێره ، سوپاسی  هه مووتان بكه م.
ئه و  له سه ر  موجامه له ،  به بێ   به هه زاران  هاتوه ،  بۆ  نامه م  به هه زاران 
پاكه ،  یه كجار  كه ناخێكی   نه ته وه كه مان،  كه ناخی   تێگه شتم  من،  گوتارە ، 
هه موو  كوردایه تیه ، سوپاسی   دڵسۆزی   نه ته وه كه مان چه ند  نوێی   نه وه ی  
بوون  ئه وه   په رۆشی   وه ستاون  ل��ه ده ره وه   زۆرتر  له قاعه كه   ئه وانه ده كه م 
كه وتبم  كه فریا  نامه نه ی   له و  چه ندین  بكه ن  باوه ڕ  بگرن،  ئێمه   له   گوێ  
نوسیوه ،  جوانیان  نامه ی   ئه وه نده   له گریان  پڕبوه   قوڕگم  بیخوێنمه وه ، 
ئه وه نده  به حه ماسه وه  نوسیویانه ، ئه وەنده  ته قدیری  قسه كانی  ئێمه یان كردو  
به جوانی   ئا وا  ئه وخه ڵكه   میلله ته كه مان  ئێستای   نه وه ی   به ویژدانتان  ده ی  
نامه  بنوسن، ئه مه  هی  ئه وه نیه  ره چه ی  بۆبشكێنی ، هی  ئه وه نییه  واز له  
موحافزكاری  بهێنیت، هی  ئه وه نییه ، وتاری  وه كو ئه نقه ره و ئه سته نبوڵ و 

تاران و به غدا و دیمه شقی  بۆبده ی ؟. 
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»مام جەالل، 
مام جەاللە، 

نابێت بەهاوڕێی هەموو 
كەسێك«
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دەقی دیداری هەڤاڵ مەال بەختیار
لە شەوی )1-2013/5/2( لەگەڵ كەناڵی كوردسات

لێپرسراوی  بەختیار،  مەال  هەڤاڵ  گفتوگۆی  دەقی 
دەستەی كارگێڕی مەكتەبی سیاسی یەكێتیی نیشتمانیی 
كوردسات،  كەناڵی  هەواڵەكانی  لەكۆبەندی  كوردستان، 
و  گفتوگۆ  بەمەبەستی  )1-2013/5/2( و  ش��ەوی  كە 
ئۆجەالن،  بەڕێز  نامەیەی  ئ��ەو  لەسەر  شرۆڤەكردن 
جەالل-ی  مام  سەرۆك  بۆ  ئیمرالی(یەوە،  لە)زیندانی 

ناردبوو، میوانداری -ی بەڕێزیانی كردبوو.
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كاریگەرییەكانیحیكمەتیمامجەالل
و  لەزینداندا  بارودۆخی  خراپی  سەرەڕای  ئۆجەالن،  عەبدوڵاڵ  *بەڕێز 
مانەوەی زیاتر لە )14(ساڵ 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.
و  ئۆجەالن  جەنابی  لەنێوان  دانوستان  كە  ئەوەیە،  هەلومەرجەكەش 
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 
ئاییندەی  دەشزانێت  هەروەها  شارەزایە.  تائێستا  لەنوكەوە  پرۆسەیەدا، 
جەالل،  مام  حیكمەتی  بەكاریگەرییەكانی  پێویستی  چەند  پرۆسەیە  ئەم 
كەسەكان،  لەشارەزاترین  یەكێكە  كە  هەیە،  گفتوگۆیانەدا  جۆرە  لەم 
لەگفتوگۆكان لەسەر كێشەی كورد و لەسەر مافە دیموكراسییەكانی كورد. 
لەجەنابی  راستەوخۆ  نامەیە،  ئەم  ناردنی  باوەڕموایە،  ئەوە،  لەبەر 
یەكەم،  كە  ناهێڵێتەوە  قسەیەك  ئیتر  مام جەالل،  بەڕێز  بۆ  ئۆجەالنەوە 
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، 
مەبەستەش  ئەو  بۆ  راسپێردرابوو،  ئ��ۆزال-ەوە  تورگۆت  خوالێخۆشبوو 
لەدیمەشق و لەبوقاع، چاوی بەجەنابی ئۆجەالن كەوت و لەهەوڵەكانیشی 

گەیشتە یەكەم ئاگربەست لەنێوان پەكەكە و دەوڵەتی توركیا. 
بەڕێز  لەالیەن  بوو  وەفایەك  بڵێم،  دەتوانم  پەیامە  ئەم  لەبەرئەوە 
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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بەنهێنیمامجەاللدەبینێت
*دەبینین ئێستا توركیا گەیشتۆتە ئەو بڕوایەی كە 20ساڵ لەمەوبەر، 
كوردەوە  پرسی  چارەسەركردنی  چۆنێتی  لەبارەی  جەالل،  مام  سەرۆك 
هەیبووەو هەوڵی بۆ داوە، ئەمە نیشانەی ئەو دووربینی و قوڵبوونەوەیەی 

سەرۆك مام جەالل نییە، لەسیاسەتدا؟
ئەم  كوردستان،  بەشەكانی  لەهەموو  ج��ەالل،  مام  جەنابی  -بەڵی، 
بزووتنەوەی  لەنێوان  یەكەمین كەس كە گفتوگۆی  دووربینییەی هەبووە، 
رزگاریخوازی رۆژهەاڵتی كوردستان و كۆماری ئیسالمی ئێران دروستكرد، 
كۆماری  سەرۆك  لەگەڵ  كە  كەس،  یەكەمین  بوو.  جەالل  مام  جەنابی 
پێشووی سوریا، خوالێخۆشبوو حافز ئەسەد، لەسەر مافی كورد قسەی 
كردبوو، هەر جەنابی مام جەالل بوو، هەروەها لەگەڵ سەرۆكی ئێستای 
ك��وردەوەو  بارودۆخی  ناو  بخەنە  چاكسازی  كە  كردبوو،  قسەی  سوریا 
خراپیشە ئەگەر كارێكی وانەكەن، كە تەنانەت سەرۆكی ئێستای سوریا، 
لەئەنجامی ئەو گفتوگۆیانەی كە سەرۆك مام جەالل كردبووی بۆ زمانی 
بەاڵم  ئامادەكردبوو،  پرۆژەیەكی  بەكورد،  پێبەخشین  شوناس  و  كوردی 

بەداخەوە رووداوەكان بوونە هۆی ئەوەی كە پێشكەش نەكرێت.
لەگەڵ  گفتوگۆكردن  ئەندازیاری  لەبنەڕەتدا  عیراقیشدا،  لەكوردستانی 
بەغدا، لەساڵی )1963(ەوە، كە سەرۆكی وەفدی دانوستاندن بووە، هەر 

جەنابی مام جەالل بووە.
لەباكوری كوردستانیش، رۆڵی جەنابی مام جەالل دیارە، كە دەگەڕێتەوە 

بۆ سەردەمی تورگۆت ئۆزال. 
بینەرو چ خوێنەریش دیقەتێكی باشتر بدەن لەوەی  لێرەدا دەبێت چ 
لەو سەردەمەشدا  توركیا،  بۆ  دەچێت  حزبە،  مام جەالل سكرتێری  كە، 
باسی  قەدەغەیە  بكرێت،  كوردستان  و  كورد  باسی  قەدەغەیە  لەتوركیا، 
یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان و پارتی دیموكراتی كوردستان و جەالل 
تاڵەبانی و مەسعود بارزانی بكرێت. مام جەالل، لەساڵی )1991، 1992، 
1993(ەوە بە بەردەوامی دەچێت بۆ توركیا و سەردانی ئەو واڵتە دەكات، 
كە  كۆمار  سەرۆك  لەگەڵ  بەنهێنی  بەڵكو  نا،  بەئاشكرا  لەسەردانەكانیدا 
خوالێخشبوو تۆرگۆت ئۆزال-ە، لەبەرئەوەی مام جەالل-ە، دەیبینێ  و گوێی 

لێدەگرێت لەبەرئەوەی مام جەالل-ە.
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بەڵكو  ناكات،  عیراق  باسی  بەتەنها  جەالل  مام  دانیشتانەشدا،  لەو 
دەڵێت كە دەبێت نەك پشتیوانی مەسەلەی كورد لەكوردستانی عیراقدا 
تۆ  بكەن.  چارەسەر  لەتوركیاش  كورد  مەسەلەی  دەبێت  بەڵكو  بكەن، 
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 
گۆرانی  ئازادە،  كوردی  زمانی  رازییەوەو  توركیا  دەركەوتووەو  كێشەكە 
كوردی ئازادەو تەلەفزیۆن و ئێزگەی كورد و رۆژنامەو گۆڤارو چاپەمەنی 
كورد،  نەبووە،  هیچی  ئەمانە  لەمەوبەر  )20(ساڵ  بێگومان  هەیە،  كورد 
توركی شاخاوی بووە، سەرۆك كۆماری توركیا، لەالیەن سكرتێری حزبێكی 

كوردستانییەوە، باوەڕی پێدەهێنرێت، كە دەبێت گفتوگۆ دەستپێكبرێت.
سیاسەتە  ئەو  ئەمەش  راب���ردووە،  درێ��ژك��راوەی  ئێستاش  ئ��ەوەی   
دووربینییە كە مام جەالل، لەپایتەختی كۆماری توركیا، نەمامەكەی چاند، 
وردە وردەش نەمامەكە هەڵچوو، تاوایلێهات نەمامەكە بەجوانی پێگەیشت.

دەستكاریكردنیدەستورومافیكورد
*سەرەڕای مەترسییەكانی ئەگەری شكست پێهێنانی پرۆسە ئاشتییەكە، 
گەلی تورك و كورد لەتوركیا، بەهیوایەكی زۆرەوە لەم پرۆسەیە دەڕوانن، 
بەڕێزتان تاچەند گەشبینن، بەسەركەوتنی هەوڵەكانی چارەسەكردنی دۆزی 

كورد لەتوركیا؟  
لەرووداوەكان سەیر  بەدابڕاوی  پەكەكە،  و  توركیا   *ئەگەر دەوڵەتی 
و  نیگەرانی  هەروەها  خۆیەتی!  لەجێگەی  تۆ  رەشبینییەی  ئەو  بكەین، 
گفتوگۆیە  ئەم  ئەگەر  بەاڵم  خۆیەتی!.  لەجێگەی  ئێمە  خەڵكی  مەترسی 
بەرژەوەندییە  بە  بەئاڵوگۆڕەكان،  رۆژه��ەاڵت،  بەڕووداوەكانی  ببەستیت 
لەم  توركیا  ئەگەر  ناوەڕاست،  لەرۆژهەاڵتی  توركیا  پێگەی  ستراتیجی و 
لەدەریاو  لەوشكانیدا،  لەڕۆژهەاڵتدا،  دنیایە  لەم  ئەوروپا،  لەگەڵ  دنیایەو 
لەئاسمان، لەباری ئابورییەوە، لەباری وزەوە، لەباری ئەو گۆڕانكارییانەی كە 
ئێستا روو لەنەخشەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەكەن، هەروەها ناكۆكییەكانی 
ئەمانە  هەموو  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  گرنگەكانی  دەوڵەتە  لەگەڵ  توركیا 
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لەبەرچاو بگرین، ئەوەش لەبەرچاو بگرین كە توركیا، بەم ئاستە ئابورییەی 
لەسەر  ئابورییەكانی،  ئاستەنگە  زۆری  بەشێكی  بەدیهێناوە،  ئێستا  هەتا 
دەستی حكومەتی ئاك پارتی و بەڕێز ئەردۆگان چارەسەر كردووە. هەموو 
كەی  گۆڕانكاری  پرۆسەی  كۆتایی  ئەمە  بەاڵم  بگریت،  لەبەرچاو  ئەمانە 
توركیا نییە، چونكە توركیا زۆر زیرەكە لەوەی گۆڕانكارییەكانی ئاییندە 
ئێجگار زۆرترن لەئێستاو ئەگەر توركیاش باش خۆی بۆ گۆڕانكارییەكان 
گۆڕانكارییەكانی  فشاری  و  گۆڕانكارییەكان  كاریگەریی  نەكات،  ئامادە 
ئاییندە، بەشێوەیەك دەبێت لەسەر توركیا، كە ڕەنگە ئەوەشی بەدیهێناوە 
ئەوەی  بۆ  و  نەدات  لەدەست  ئەمەش  ئەوەی  بۆ  دیارە  بدات.  لەدەستی 
باشتریش بەدەستبهێنێت لەئاییندەدا، توركیا پێویستی بەوەیە كێشەكانی 
دەستكاریكردنی  توركیاش؛  ناو  كێشەكانی  بكات،  چارەسەر  توركیا  ناو 
دەستور و مافی كورد لەپێش هەموو شتێكەوەیە. چونكە ئەگەر وانەكات 
گۆڕانكاریییەكانی  نەلێكەوتەكانی  قبوڵدەكرێت،  ئەوروپا  لەیەكێتیی  نە 
دەتوانێت  توركیا  پێشەوە،  دێتە  كە  ناوەڕاستدا،  لەڕۆژهەاڵتی  ئاییندەش 
لەقەیرانی  ئەمجارە  كە  مەزانە  بەدووری  تەنانەت  ببینێت.  لێ   سوودیان 
لەقەیران  نەتوانێت  ئەگەر  بووە،  رزگاری  گۆڕانكارییەكان  شەپۆلەكانی 
كە  مەزانە  بەدووری  بكات،  رزگار  خۆی  ئاییندەش  تەنگوچەڵەمەكانی  و 
و  كۆمەاڵیەتی  قەیرانێكی  رووب��ەڕووی  توركیا  لەشێوەكان،  بەشێوەیەك 
كێشەیەكی  ئێستا  نەتوانی  تۆ  چونكە  ببێتەوە!،   ناوخۆیی  وروژانێكی 
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 
بەهۆی  پێگەیشتووە،  زیانی  چەندە  لەمەوبەر  دەبێت.  توركیا  بۆ  زیانی 
چارەسەرنەكردنی كێشەكە، لەمەودوا ئەگەر چارەسەری نەكات، فشارەكە 
و  هەرێمایەتی  فشارێكی  بەڵكو  ناوخۆیی،  بەفشارێكی  نابێت  تەنها 
یەكێتیی  ئەوروپا و  ئەڵمانیا،  ئێستا  هەیە،  توركیا  لەسەر  نێودەوڵەتیش 
یەكێتی  لەكاتێكدا  دانوستانەكەن.  چاودێری  هاوكێشەكەو  لەناو  ئەوروپا، 
ئەوروپا پەكەكەی لەلیستی تیرۆریست دەركرد، ئەمریكا و ئۆباما پیرۆزباییان 
لێكرد، ئەگەر توركیا ئەمە لەبەرچاو نەگرێت و لەپڕ پرۆسەكە بپسێنیت و 
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وابزانێت، بەتەكتیتك، هەندێ  ئامانجی تەكتیتكی و سەربازی و ئاسایشت 
ئەگەر  بەدیبهێنێت،  سیاسی  رێككەوتنی  ئەوەی  بەبێ   بەدەستهێناوە، 
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 

و مافە دبموكراسییەكان جێبەجێ  نەكات.

حكومەتیئاكپارتی،حكومەتێكیزاڵە
دەستپێكردنی  بۆ  ماوە،  لەهەفتەیەكی  كەمتر  بەختیار،  مەال  *بەڕێز 
قۆناغی كشانەوەی هێزەكانی پەكەكە لەتوركیا، ئەمە مەترسی هەیە لەوەی 
هەندێك الیەن، كە بەرژەوەندیان لەم ئاشتییەدا نییە، لەڕێگەی هەندێك 
رای  بكەن؟  دروست  هەنگاوە  ئەم  بۆ  ئاستەنگ  ئاژاوەگێڕییەوە،  كاری 

بەڕێزتان لەسەر ئەمە چییە؟
سەردانی  و  دەناسین  توركیا  ئێمە  ئ��ەوەن��دەی  ب��ەاڵم  نییە،  -دوور 
توركیامان كردووە، مەقاماتی بااڵمان بینیوە، لەجەنابی سەرۆك كۆمارەوە 
دەرەوەو  وەزارەتی  بۆ  دامودەزگاكان،  بۆ  وەزیران،  سەرۆك  جەنابی  بۆ 
چاودێری  بەوردیش  كە  دەكەین،  توركیا  سیاسەتی  چاودێری  ئەوەندەی 
سیاسەتی  بۆ  تێگەیشتنیشمان  چی  گرنگە،  الشمان  ئێجگار  دەكەین، 
بڕوایەداین، كە حكومەتی ئاك پارتی و ئەو متمانە  لەو  توركیا هەبێت، 
كەتوانیوێتی سوپا،  كۆنتڕۆڵەی  ئەو  هەیەتی،  لەناو خەڵكدا  بەرفراوانەی 
لەهەموو  و  وەزیرەكان  سەرۆك  لەهەموو  باشتر  لەشێوەكان  بەشێوەیەك 
دامودەزگا  هەم  كۆنتڕۆڵكراوە،  باشتر  خۆیی،  پێش  حكومەتەكانی 
ئاسایشی  لەسەر  ئاڵوگۆڕی  هەندێك  كۆنتڕۆڵكردووە،  ئەمنییەكانی  
نەتەوەیی،  ئاسایشی  ئەنجومەنی  ئەگەرچی جاران  بەدیهێناوە.  نەتەوەیی 
نییە،  میت  و  زۆربەی  سوپا  ئێستا  بەاڵم  بوون،  میت  و  زۆربەی سوپا 
ئاسایشی  لەئەنجومەنی  مەدەنی  دەسەاڵتی  زۆربەی  ئێستا  بەپێچەوانەوە 
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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 پارتی و لەالیەن 
لەئاوی  بیانەوێت  ئەوانەی  باوەڕناكەم  لەبەرئەوە  ئەردۆگانەوەیە،  جەنابی 
ماوەتەوە، چونكە  بۆ  تەنكیان  تەنك  تەنها گۆمی  راوبكەن،  ماسی  لێڵدا 
گۆمە قوڵەكانی ماسی راوكردنیان لەبەردەمدا نەماوە وەك رابردوو!. ئەمە 
دەیانتوانی  بویستایە  چۆنیان  جاران  چونكە  راب��ردووەوە،  بەپێچەوانەی 
خوالێخۆشبوو  لەسەردەمی  چۆن  هەروەك  تێكبدەن.  پرۆسەیەك  هەموو 
توركوت ئۆزال، زۆر دەرفەت هاتە پێشەوە تێكیاندا، بەاڵم ئەمجارە ئاسان 
نییە تێكبچێت، ئەمە یەك. دووەم خاڵ كە لەمە گرنگترە لەالم، ئەویش 
لەساڵی  ئێمە  نییە!.  سوریا  وەك  نییە،  عیراق  وەك  توركیا  كە  ئەوەیە 
)1984( لەگەڵ 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( 
ماوە!«،  گفتوگۆمان  وتی«هەندێك  بوونەوە؟!«،  پەشیمان  »بۆ  پرسی 
بەاڵم مام پێیوتنەوە »نەخێر، توركیا نەیهێشتووە! توركیا ناهێڵێت ئێوە 
توركیا  ئەمە  لەبەر  دەترسن«.  لەتوركیا  ئێوە  چونكە  بكەن،  رێككەوتن 
عیراق نییە، توركیا لەهیچ كام لەو واڵتانەی دەوربەر لەژێر فشاردا نییە، 
بەپێچەوانەوە توركیا دەتوانێت سەرپشك بێت و رێككەوتنامەی سیاسیش 

ئەنجام بدات.

دووجارشكاتمانلەجەهەپەكردووە
*دەكرێت لەداهاتوودا، كورد و پارتی دادو گەشەپێدان، بتوانن لەڕووی 
وەربگرن؟  ئێستایان  نزیكبوونەوەیەی  لەم  زیاتر  سودی  سیاسییەوە، 

بەتایبەتی لەبەرامبەر جەهەپەو مەهەپەدا؟
-بەڵێ .. بەڵێ  دەتوانن. چونكە پارتی دادو گەشەپێدان، لەگەڵ جەهەپە 
نادیموكراتییەی  سیاسەتە  بەو  جەهەپە  لەبەرئەوە  خراپە،  زۆر  نێوانی 
نیشتمانیی  یەكێتیی  وەك  تەنانەت  كورد،  بەكێشەی  بەرامبەر  هەیەتی 
لەسەر ئەوە لەسۆسیالیست ئینتەرناسیونال بەڕەسمی شكاتمان لێكردوون. 
رێكخراوەكەش  كۆبوونەوەی  لەدوا  و  لەئەفریقا  تاون(  )كیپ  لەكۆنگرەی 
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دیسانەوە  بەڕێوەچوو،  لەبرۆكسل  كە  ئینتەرناسیونال(  )سۆسیالیست 
شكاتمان لێكردنەوە، كە ئەم حزبە تەنانەت ئامادەنییە دان بەزمانی كوردا 
بێت!  ئینتەرناسیونال  سۆسیالیست  ئەندامی  دەبێت  چۆن  ئیتر  بنێت، 
هەروا لەدوا كۆبوونەوەی بەڕێز )لویس ئەیاال(ش كە هات بۆ كوردستان و 
سلێمانی، جارێكی تر ئاماژەمان بەوە كردەوە كە نابێت لەجەهەپە قبوڵ 
دیموكراسییەكانی  مافە  بەدیهێنانی  لەبەردەم  كۆسپ  دەبنە  كە  بكرێت، 
سۆسیالیست  هەمیشەیی  ئەندامی  حزبێك  دەبێت  چۆن  چونكە  كورد، 
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 توركیا و بەدیهێنانی مافە دیموكراتییەكان و چارەسەری كێشەكان 
لەئەستۆ بگرن، ئاك پارتی هیوا لەسەر جەهەپە هەڵناچنێت و  پێكەوە 
هیچ ئومێدێكی بەجەهەپە نییە، بۆ لەئەستۆگرتنی لێپرسراوێتی هاوبەش.

باش تێگەیشتوون كە مام جەالل كێیە؟

باسی  و  وەربگرم  دەرفەتە  لەم  سود  دەمەوێت  پرسیاردا،  *ل��ەدوا 
دووركەوتنەوەی كاتی سەرۆك مام جەالل و دۆخی عیراق بكەین، وێڕای 
سیاسی،  لەگۆڕەپانی  دووركەوتۆتەوە  جەالل  مام  س��ەرۆك  كە  ئ��ەوەی 
بەاڵم تێبینی دەكرێت بەپرۆژە چارەسەرییەكانی، بیركردنەوەكانی، رۆڵی 
لەكێشەیەكی گەورەی  بۆنموونە  ناوچەكەشدا هەر بەردەوامە؟  لەعیراق و 
وەك ناكۆكی لەسەر سنوری ئیداری پارێزگاكانی عیراق پەنا دەبرێتەبەر 
باكوری كوردستانیش، وەك  و  لەتوركیا  مام جەالل،  پرۆژەكەی سەرۆك 
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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هەبوو،  جەالل  لەمام  زۆری  رەخنەی  كەسانەی  لەو  بوو  یەكێك  بەاڵم 
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 
بەرامبەر بە مام جەالل هەمبوو، بەڕاستی دەركەوت  راست بكەمەوە كە 
كە بەبێ  مام جەالل نە لەعیراقدا دەتوانین هیچ بكەین، نە لەكوردستاندا 
ئێستا  بۆیە  دەكرێت.  كێشەیەك چارەسەر  نەهیچ  بكەین،  هیچ  دەتوانین 

نازانم چی بكەم، بۆ ئەوەی ئەو هەاڵنەی خۆم راست بكەمەوە؟!«. 
سەرسەختیشە  دڵسۆزە،  زۆر  كە  كەسانەی  لەو  بوو  یەكێك  ئەمە 
بڕوایەتی!  ئەمە  لەسیاستەكانیشی،  و  ج��ەالل  مام  لە  لەرەخنەگرتن 
بەرامبەر  سلبیان  هەڵوێستی  ئەوانەی  زۆری  بەشی  باوەڕموایە،  بۆیە 
لەناخی خۆیاندا، باش باش  ئێستا  بەسیاسەتەكانی مام جەالل هەبووە، 

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 
لەكۆنگرەی  نیشتمانی،  یەكێتیی  سیاسی  مەكتەبی  كارگێڕی 
نەتەوەیی كوردستان )كەنەكە(، ڕۆژی 2013/5/20 لەبرۆكسلی 

پایتەختی بەلجیكا .
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ئامادەبووانی بەڕێز..
بەڕێوەبەرانی چواردەمین كۆنگرەی نەتەوەیی...

میوانە ئازیزەكان...
نوێنەری حزبەكان...

سەركردایەتی  ج��ەالل،  م��ام  جەنابی  بەنوێنەرایەتی  خۆشحاڵین 
كە  كۆنگرەیەدا،  لەم  لەخزمەتتانداین،  كوردستان،  نیشتمانیی  یەكێتیی 

لەهەلومەرجێكی هەستیارو چارەنوسساز بەڕێوەدەچێت.
دیاردەكان،  رووداوەك��ان،  لەسەر  بەدیقەت  كۆنگرەكە  ئومێدەوارین، 
بوەستێت،  پیالنەكان  ف��ش��ارەك��ان،  هەلومەرجەكە،  دەرك��ەوت��ەك��ان، 
سەرەنجام بەلێكدانەوەیەكی بابەتی، ئەوەی پێویستە كۆسپەكانی بەردەم 
رزگاریی  بەرەو  روونتر،  ئاسۆیەكی  و  الببرێت  كوردایەتی  لێكتێگەیشتنی 
كوردستان،  بەشەكانی  لەهەموو  دیموكراسی،  ستراتیجی  بەدیهێنانی  و 

بەدیبهێنێت.
ئامادەبووان...

ئێمە لەئەنقەرە، هەمووتان بیستتان، وتمان )دەبینی ئەی رەقیب، چۆن 
ماوە قەومی كورد زمان(، لەوێ  گرنگ بوو وابڵێین، )دەبینی ئەی رەقیب، 
چۆن ماوە قەومی كورد زمان، خۆ زانیت نایشكێنێت دانەری تۆپی زەمان(.
دوا  دوژمن،  هەلە  بهاوێژە  كەوانی خۆت  تیری  دەڵێین )دوا  ئێستاش 
سەركەوتنی تۆیە و دوانوچی گەلە دوژمن، شەوی ترسانت سامی نەماوە، 
تاریك و روونە، بەئاسۆی ئەرخەوانیدا هەتاو لەودیو كەلە دوژمن(، ئەمە 
مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەد، ساڵی )1945( بۆ فاشست و نازییەكانی دنیا 
وتوێتی، پێشبینییەكەشی هاتەدی، دوا تیری خۆیان لەساڵی )1945(دا 

هاویشت، رووخان و هەتاهەتایە رسوابوون.
لەبەشەكانی كوردستان،  لەناوچەكە،  ئێستاش هەلومەرج لەرۆژهەاڵت، 
كە  وایە،  هەلومەرج  كوردستاندا،  دابەشكراوی  داگیرو  واڵتی  چوار  لەناو 
سوودی  هاویشت  زۆرییان  تیری  دەهاون.  خۆیان  تیری  دوا  باوەڕموایە، 
داگیركەری،  تیری  فاشستی،  تیری  نەما،  تیر  ئەواندا  لەهەمانەی  نەبوو، 
تیری زەوتكردنی مافە دیموكراسییەكان، تیری ئەنفال، تیری كیمیاباران، 
تیری تەعریب، تیری تەهجیر، تیری تەفریس، تیری تەتریك، هیچ شتێك 
وابوو،  ئەسمەر  گەنمی  هەروەكو  ئێمە،  نەتەوەكەی  بەاڵم  نەیهاون!  نەما 
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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 
كوردستان-یش،  لەرۆژئاوای  گەورەیە.  ئێجگار  سیاسی  سەركەوتنێكی 
شۆڤێنییەكانی سوریا هەرچییەكەیان كرد، بەپشتێنەی سەوز، بەفاشییەت، 
بەسەركوتكردن، بەكوشتن، بەبڕین، بەدەركردن، بەتەعریب، هەموو شتێكیان 
بەاڵم  بكەنەوە،  كپ  كوردستان  بەشەی  ئەو  ئازادیخوازی  دەنگی  كرد، 
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 
بەتاڵ  دیموكراسی  خەباتی  دەیانەوێت  تر و  لەناوچەكانی  دەكەن  تەراتین 
بەناوی  تاوان  عەرەبنشینەكاندا،  لەناوچە  دەتوانن  بەوشێوەیە  بكەنەوە، 
و  دەگۆڕن  راپەڕینەكە  رووەگەی  خەریكە  كە  بدەن،  ئەنجام  راپەڕینەوە 
لەبار  ئەسەد  بەشار  بەسەر  سەركەوتن  گەورەترین  ئەوەی  مایەی  دەبنە 
ببرێت! بەاڵم خۆشبەختانە لەڕۆژئاوای كوردستاندا، هێزەكانی كوردایەتی 
زۆری كوردستان  بەشی  توانیویانە  ئەوێ ،  هێزەكانی پێشمەرگەی  ئەوێ ، 
سەركوتیان  پێشەوە،  بێنە  ویستیان  كە  كانی  لەسەری  بكەن و  كۆنتڕۆڵ 

بكەن، دەستیان خۆشبێ  پێشمەرگەكانی سەری كانی. 
ئەگەر سەری كانی بگیرایە، ناوچەكانی تریش دەكەوتنە مەترسییەوە، 
كوردستان و  ل��ەرۆژئ��اوای  ئەمجارەش  ل��ەوەدای��ە،  كوردیش  بەدبەختی 
لەرۆژهەاڵتدا، لەكاتێكدا راپەڕینی گەالنی رۆژهەاڵت بەرپادەبێت، كە ئەوە 
دیموكراتەكان،  دژە  هێزە  عەرەبی،  بەهاری  راپەڕینی  پێیدەڵێن  هەڵەیە 
ئەمە  راستەقینەكان،  دیموكراتە  لەهێزە  بەهێزترن  كاتی  بەشێوەیەكی 
بەرنامەمان  و  هەڵبگرین  لێپرسراوێتی  دەبێت  كە  گەورەیە،  مەترسییەكی 
چوار  لەهەر  كوردایەتی  هێزەكانی  ستراتیجی  بەدیلێكی  بە  بۆی،  هەبێت 
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 
ئازادی،  خەباتی  ئەمانە  تر  جارێكی  نەهێڵین  هەڵنەكەوتووە،  رابردوودا 
پیاو،  و  ژن  یەكسانی  خەباتی  مەدەنی،  خەباتی  دیموكراسی،  خەباتی 
سەلەفیەتی  بەستراتیجیەتی  بەعەقڵییەتی،  بەمینتالیتیەتی،  و  لەباربەرن 
خۆیان، جارێكی تر بەعەقڵییەتی تەسك، بەعەقڵییەتی سەركوت كردن، 
ئەگەر  لەبارببرێت.  نابێت  مێژووییە و  هەلێكی  كە  لەباربەرن،  هەلە  ئەم 
ئەمانە دەتوانن لەناوچەكانی خۆیاندا، لەناوچەكانی عەرەبنشیندا بەحوكمی 
ئەو كەلەپورە گەورەیەی كە ئیسالم و سەلەفییەكان هەیانە، ئەگەر دەتوانن 
سەلەفییە  بیرە  ئەم  بۆ  رابكێشن،  خۆیاندا  بەالی  گشتی  رای  متمانەی 
مەترسیدارە، ئەوا لەناو پارچەكانی كوردستاندا، نابێت بەهچ شێوەیەك ئەو 
رێگەیە بتوانێت، رێگە بەڕێگە مێژووییەكانی كوردایەتی، رێگە مێژووییەكانی 
دیموكراتی لێژبكات، بەپێچەوانەوە دەبێت هێزەكانی كوردایەتی، یەكگرتوو، 
نابێت لەدەست  بەهێزێكی ئەوتۆ بێینە مەیدان، كە هەلەكە لەرۆژهەاڵتدا 

بدەین، بەڵكو بەپێچەوانەوە دەبێت پەرە بەهەلی دیموكراسی بدەین.
ئامادەبووان...

داگیر  چوار  دەوروبەرمان،  لەواڵتانی  ئەوەنین  گیرۆدەی  تەنیا  ئێمە؛ 
سیاسی  كەلەپورێكی  گیرۆدەی  ئێمە  م��اون،  هێشتا  هەبووەو  هەیەو 
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 رۆشنگەریی و 
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 
مێژوو  بەدرێژایی  كە  فارسی(،  عەرەبی،  توركی،  )ناسیونالیزمی  خۆیان 
سەپاندووە، بەبێ  ئەوەی النیكەمی ئازادییەكان دابین بكەن، بەبێ  ئەوەی 
النیكەمی پێویستییەكانی رزگاریی و مافی چارەنووسی گەالنی وەكو ئێمە 

لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، دابین بكەن.
جارێكیان  راب��ردوودا،  ساڵی  لەسەد  دواكەوتووە،  ناسیونالیزمە  ئەم 



57

ئیمپرالیزم و جارێكیشان پەنابردنیان بۆ دین، سوننی  بەكرێگیراویان بۆ 
و ئینجا شیعە، بەئارەزووی خۆیان تەراتێنیان بەڕۆژهەاڵت و تەراتێنیان 

بەواڵتانی ئێمە كردووە.
دەسەاڵت  سەر  دێتە  كە  كاتێك  ناسیونالیستیدا،  لەبیری  دواكەوتن 
بەمەزهەب،  تێكەڵ  دواكەوتن،  هەمیشە  گەورەیە،  ئێجگار  مەترسییەكی 
تێكەڵ بەدین، تێكەڵ بەدەسەاڵت و وابەستەبوون بەسیستمەكانی سەردەم، 
هەمیشە ئەمانە، عەقڵی دڕندایەتی و شۆڤێنی و جارجاریش عەقڵییەتی 

فاشستیان لەمێژوودا بەرهەمهێناوە.
ناكات،  گەشە  نادات،  پشوو  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  دەبینین  هەربۆیە 
لەرۆژهەاڵتدایە، لەگەڵ ئەوەشدا  دەوڵەمەندترین سەرچاوەكانی ژێر زەوی 
لەمافی  لەئازادی،  لەخزمەتگوزاری،  تر  بەواڵتانی  بكە  بەراورد  رۆژهەاڵت 
لەپیشەسازی،  خواردنەوە،  لەئاوی  لەتەندروستی،  ل��ەپ��ەروەردە،  ژن، 
لەهەموو  ل��ەوەرزش،  لەتەكنیك،  لەهونەر،  كۆمەاڵیەتی،  لەپێشكەوتنی 
سامانی  دەوڵەمەندترین  خاوەن  كە  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  ژیان،  شتێكی 
ژیانن، لەگەڵ ئەوەشدا لەواڵتە هەرە دواكەوتووەكانی ژیانن. )25( واڵت 
واڵتیان  شانزە  ژمارەیەش  لەو  نییە،  باشی  خواردنەوەی  ئاوی  لەدنیادا 

لەواڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستن.
ئێستا هەموو واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەسەدا حەوت كۆمپیوتەر 
هەژاری،  تێپەڕیوە.  دوانزە  لەسەدا  لەئەفریقا  لەكاتێكدا  بەكاردەهێنن، 
نیشتەجێبوون،  ئازادی  هەڵچنیوە،  بەخەڵك  تەنگی  سنور  بێ   بێكاری، 
كە  نییە،  واڵتانەدا  لەم  كردن  تەلەفۆن  ئازادی  گۆڕینەوە،  نامە  ئازادی 

ئەمەش سادەترین جۆری ئازادییەكانی ژیانی خەڵكە. 
ئێمەی نەتەوەی كورد لەهەرچوار پارچەكەی كوردستان، گیرۆدەی ئەو 
دواكەوتووەین، گیرۆدەی  ئەو دەسەاڵتە  دواكەوتوەین، گیرۆدەی  كەلتورە 
جۆرە  ئەو  گیرۆدەی  دواك��ەوت��ووەو  ناسیونالیستە  پێكهاتە  جۆرە  ئەم 
بەدیانهێناوە  ناسیونالیستانە  ئەم  كە  دواكەوتووەین،  یاسا  و  دەسەاڵت 

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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لەبەرئەوەی  بەدووساڵ؟!  بۆ  بەدووساڵ،  بكەن،  واڵتانە  ئەم  دیموكراسی 
بەم  ساڵ،  چل  و  ساڵ  سی  تر  جارێكی  نادات،  یارمەتیان  سەردەمەكە 
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، 
كە هێزی نادیموكراتن دەدۆڕێن. كەوابێ  ئەمانە راستە لەالیەكەوە زیانیان 
سەردەمێكەوە،  كەوتوینەتە  ئێمە  خۆشبەختانە،  ترەوە  لەالیەكی  هەیە، 
لەم  جیهانگیرییە،  گلوبال-  رۆژگ��اری  كە  رۆژگارێكەوە،  كەوتوینەتە 
رۆژگارەدا، بەبێگومان شۆڕشی زانیاریی و خێرایی بەدیهێنانی پێویستییەكان 
هۆشیاری  كۆمەڵ،  هۆشیاری  چین،  هۆشیاری  تاك،  هۆشیاری  وادەكات 
بەزوترین كات تێگەیشتن  نیشتمان بەخێرایی دەچێتە پێشەوەو  نەتەوەو 
لەدەسەاڵتی نادیموكراتی، دەچێتە ناو رای گشتی و رای گشتیش دەتوانێت 

زوو هەڵوێست لەهێزی نادیموكرات وەربگرێت. 
خێرایی  نادیموكراتەكان،  لەهێزە  وەرگرتن  هەڵوێست  دەبینین  بۆیە 
ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  ئەوەی  مایەی  دەبێتە  ئەمەش  دیوەو  بەخۆیەوە 
زووتر، زۆر زووتر لەئەوروپا كە سەدو پەنجا ساڵی خایاند تا دیموكراسیان 
دەتوانێت  جیهانگیریدا،  لەسەردەمی  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  بەدیهێنا، 

دیموكراتی زووتر بەدیبهێنێت.
ئەم سەردەمە، كە سەردەمی خێرایی تێگەیشتنە لەهێزە نادیموكراتەكان، 
زوو هەڵوێست وەرگرتنە لەهێزە دژە دیموكراتییەكان، ئەم سەردەمە زۆر 
ئێمەیە،  وەك  گەالنی  دیموكراتی  رزگاریی  نەتەوەیی  خەباتی  لەسودی 
دەتوانین  ئاییندەدا،  ساڵنی  لەچەند  كورد  نەتەوەی  وەك  سەرەنجام  كە 
سودێكی زۆر لەهەلومەرجی جیهانی وەربگرین، بۆ ئەوەی بتوانین ئامانجە 

ستراتیجییەكانمان بەدیبهێنین. 
ئێستاش ئەوەی كەوتوینەتە سەر ڕێ ، لەباكور، لەرۆژئاوا، لەباشوریش 
سەركەوتنێكی  ئەمەش  بەبێگومان  هەیە،  فیدراڵییەمان  دەسەاڵتە  ئەو 

ئێجگار گەورەیەو بەرەو پێشەوە دەڕوات. بۆ بەرەو پێشەوە دەڕوات؟!
یەكەم؛ بزووتنەوەی نەتەوەیی ئێمە، هەرگیز ناگەڕێتەوە بۆ چوارگۆشەی 
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ساڵی  سەد  وەك  ناتوانن،  هەرگیز  حكومەتەكان  دووەمیش؛  یەكەم. 
خۆیان،  نێوان  بەپیالنەكانی  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  تر  جارێكی  رابردوو 
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 
دەستپێدەكات،  لەكورد-ەوە  بتەقنەوە،  قوڵببنەوەو  قەیرانەكانی  ئەوەی 
كە  دەكات،  ناوخۆی  كێشەكانی  چارەسەری  بگۆڕن و  دەستور  دەیانەوێت 
وەك یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان، پڕ بەدڵ ئومێدەوارین ئەو گفتوگۆیە 
لەتوركیا بگاتە رێكەوتنی سیاسی، بگاتە گۆڕینی دەستورو بگاتە ئەوەی 
لەبەرژەوەندی  ئەمەش  بێگومان  بدات.  بڕیار  دوا  توركیا  پەرلەمانی  كە 
گەالنی توركیا دەبێت، لەبەرژەوەندی كورد و تورك و عەلەوی و ئەرمەنی 
و چەركەس و گەالنی ترەوە دەبێت، بەپێچەوانەشەوە، تراجیدیاكانی سەد 

ساڵی رابردوو روودەداتەوە!. 
و  ئۆپۆزسیۆنن  كە  ب��ەوەی  نەبن  بوغرا  س��وری��اش،  ئۆپۆزسیۆنی 
لەبەردەمیاندا،  چارەیەك  رێگە  تەنها  هەیە،  جیهانیان  پشتیوانییەكی 
ئەوەیە كە مافی دیموكراسی گەالنی سوریا دابین بكەن و مافی چارەنوسی 
ئێران و رۆژهەاڵتی  كوردیش لەرۆژئاوای كوردستان دابین بكەن. بێگومان 
واڵتەو  ئەو  بمێنێتەوە،  بەوشێویە  هەتاهەتایە  ناكرێت  كوردستانیش، 
رۆژهەاڵتی كوردستانیش دەبێت بەمافی چارەنووسی خۆی بگات، ناكرێت 
سێ  بەشی نەتەوەی كورد بگات بەمافی چارەنووسی خۆی، بەاڵم بەشێكی 

نەتەوەكە بمێنێتەوە بەبێئەوەی مافە دیموكراسییەكانی دابین بكرێت.
یەكێتیی  بەشبەحاڵی  دەدەی��ن��ەوە،  مێژووە  لەو  ئ��اوڕ  كاتێك  ئێمە 
خەباتە  لەو  بەشێكین  كە  پێوەدەكەین،  شانازی  كوردستان،  نیشتمانیی 
رزگاریی و دیموكراسییە، خۆشمان بەوە دەزانین كە هەمیشە پشتیوانی 
خەباتی رزگاریی و دیموكراسی بەشەكانی كوردستان بووین، خۆشحاڵیشین 
تێكەاڵو  بەشەكانی كوردستان  تێكۆشەرێكی  هیچ  لەخوێنی  كە دەستمان 
نییەو هێزی پشتیوان لەرۆژهەاڵتی كوردستان، شوناسی كوردایەتی یەكێتیی 
بەیەكێتیی،  سەبارەت  نەبووە  تاكتیك  ئەمەش  كوردستانە.  نیشتمانیی 
بەڵكو ئەم ستراتیجە، پرنسیپە و نایگۆڕین، هەتا نەتەوەكەمان، بەمافی 

چارەنووسی خۆی دەگات.
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ئێوەش، ئەی هەڤاڵن، ئەی دۆستان، ئەی ئەندامانی كۆنگرە..
هەلومەرجێكی  پێكرد،  ئاماژەم  لەسەرەتاوە  كە  ئێستا،  لەهەلومەرجی 
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 
و  مەدەنی  خەباتی  بوو،  لەسەر  گەورەیان  پیالنێكی  پەكەكە  ئۆجەالن، 
دیموكراتی لەباكوری كوردستان پیالنێكی گەورەیان لەسەر بوو، دواتر هەر 
بەو پیالنە، بەڕێز ئۆجەالن-یان خستە زیندانەوە و 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 كوردستانە و 
لەزیندان  بەسەربەرزی  ئۆجەالن  بەڕێز  ڕاگرت،  خۆی  پەكەكە  سەرەنجام 
مایەوە، بزووتنەوەی مەدەنی لەئەستەنبوڵ و لەئەنقەرە، لەهەموو شارەكانی 
لەالیەكەوە  كورد  ئێستا  پەرەدەسەنێت و  هەتادێت  كوردستان،  باكوری 
ترەوە  لەالیەكی  دەكات.  خەبات  مەدەنی،  بەخەباتی  لەسەرشەقامەكان 
لەپەرلەمان زیاتر لەپەنجا نوێنەر، نوێنەرایەتی دەكات، لەوالشەوە پەكەكە، 
لەزینداندا  بگۆڕێت،  بەشێوەیەك  هاوكێشەكان  دەتوانێت  ئۆجەالن  بەڕێز 
گفتوگۆی لەگەڵ بكرێت، بۆئەوەی مافە سیاسی و دیموكراتییەكانی كورد 

بەدیبهێنێت.
ئەم ئاڵوگۆڕە لەهاوكێشەكان، لەدۆخی سیاسی، لەهەلومەرجی سیاسی، 
الیەكمان،  هەموو  بۆ  ئێوە و  بۆ  لەبارە  هەلومەرجێكی  كە  دەیسەلمێنێت 
بەخەباتی  بەهەڵسەنگاندنی  سەركەوتووبێت،  كۆنگرەیە  ئەم  هیوادارین 
بێگومان  تازە.  بەرنامەیەكی  بەداڕشتنی  لەمەوبەرتان و  ساڵی  چ��واردە 
نەتەوەیی  كۆنگرەیەكی  ئەوەین  لەسەروبەندی  كە  هەموومان  ئێستاش 
كۆنگرەی  نەتەوەیی و  كۆنگرەی  لەسەر  قسە  زیاترە  دووساڵ  ببەستین، 
هاوكاریی دیموكراسی لەنێوان بەشەكانی كوردستان دەكەین، دڵنیام ئەم 
پێشەوەو  بچێتە  باش  تر  هەنگاوی  دوو  كوردستان،  لەباكوری  گفتوگۆیە 
رۆژئاوای كوردستانیش بتوانێت توانای خۆی بچەسپێنێت و وا لەئۆپۆزسیۆن 
گەلەكەمان  دیموكراتییەكانی  خواستە  لەئاستی  بكات  كەچ  مل  بكات، 
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دەتوانێت  نەتەوەیی  كۆنگرەی  بەدڵنییاییەوە  كوردستان،  لەرۆژئاوای 
بەدەستبهێنێت و  گەورە  سەركەوتنی  لەهەولێر،  كوردستان  لەپایتەختی 
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 
بن،  كوردستان  دابڕێنراوەكانی  ناوچە  هەموو  و  شەنگال  و  خانەقین  و 
لەپێناو كوردستانی ئازاد، لەپێناو كوردستانی رزگار، لەپێناو كوردستانێك 
كە دیموكراسی راستەقینە بەدیبهێنێت، ئۆپۆزسیۆنیش بتوانێت بەوپەڕی 

سەربەستی، ئەركەكانی خۆی رابپەڕێنێت.
كە  كۆنگرەكە،  سەرپەرشتیاری  هەڤاڵنی  ئ��ێ��وەش  ب��ۆ  س��وپ��اس 
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 TV وكەناڵەكانی راگەیاندنی 
دەستەی  لێپرسراوی  بەختیار  مەال  هەڤاڵ  لەگەڵ   PKK

كارگێڕی مەكتەبی سیاسی )ی.ن.ك(
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 *قۆناغێكی نوێ  لەباكوری كوردستان دەستیپێكردوە، قۆناغی ئاشتی 
راو  جیاوازدا،  رووداوی  لەبۆنەو  جارێك،  چەند  جەنابیشتان  دیالۆگ،  و 
سەرنجی خۆتان نیشانداوە، بەتایبەت لەكۆنگرەی )بەدەپە(دا، ئایا وەك 
یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان، قۆناغی ئێستا چۆن دەبینن؟ ئایا پەیامی 

ئۆجەالن چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
-، بەتایبەت كە لەساڵی )1995(ەوە، چاوپێكەوتنم لەگەڵ كەناڵەكانی 
سەفەری  كەم  بەهەلومەرجەكەو  پەیوەندی  ئەمەش  كە  نەكردوە،  ئێوەدا 
لەهەموو  لێبوردن  داوای  لێرەوە  بۆیە  هەبووە،  دەرەوەی واڵت  بۆ  منەوە 

بینەرانی كەناڵەكانتان دەكەم.
باكوری  كوردستانی  ئەمساڵ  نوێ ،  سەراپا  هەلومەرجێكی  بێگومان 
گرتوەتەوە، ئەم هەلومەرجە نوێیە، گرنگترین خاڵی لەوێدا دەخوێنمەوە، 
كە دەوڵەتی توركیا، بەڕێزان سەرۆك كۆمارو سەرۆك وەزیران، حكومەتی 
لێكۆڵینەوەیەكی  ل��ەدوای  توركیا،  تایبەتییەكانی  دامودەزگا  توركیا، 
لەنێوان  گفتوگۆ  جارجار  ساڵەهایە  بەنهێنی،  ئەوەی  لەدوای  دورودرێ��ژ، 
پەكەكەو دەوڵەت لەدەرەوەی واڵت هەبووە، ئێستا قۆناغەكە وا گەشەی 
كردوە و گۆڕانگارییەكان وا چوونەتە پێشەوە، بەرژەوەندییە ستراتیجییەكانی 
ئۆجەالن  جەنابی  لەگەڵ  راستەوخۆ  دەوڵەت  كە  دەخوازێت،  وا  توركیا 

لەزیندانی ئیمرالی گفتوگۆ بكات.
بەڕێزە  ئەم  ب��ەوەی  رەسمییە  دانپێدانانێكی  لەخۆیدا،  خۆی  ئەمە 
لەزیندانیشدا، سەركردەی بزوتنەوەی كوردە لەباكوری كوردستان و بەبێ  

ئەو كێشەكە چارەسەر ناكرێت، بەبێ  پەكەكە كێشەكان چارەسەر نابن.
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.
هەیە،  خوێندنەوەیەكی  توركیا  كە  بخوێنینەوە،  وای  ئێمەش  دەبێت 
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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.
نەورۆزی  بۆ  نامەیەی  ئەو  لەزینداندا  كە  ئۆجەالن،  جەنابی  هەروەها 
)ئاماد( نوسی، دەوڵەت مەزندەی نەدەكرد، خەڵك، میللەت، بۆ نامەیەك، 
بۆ نەورۆزێك، بۆ رووداوێك، ملیۆن و نیوێك زیاتر مرۆڤی ئازادیخوازی كورد، 
بكەن،  نیوی  و  ملیۆن  نەورۆزێكی  كۆببنەوەو  پەڕی شكۆمەندییەوە،  بەو 
بەبێ  ئەوەی كەسێك خوێن لە لوتی بێت. ئەمەش بەڵگەی ئەوەیە، كە 
نەتەوەكەی ئێمە ئاشتیخوازە، مەدەنیخوازەو داوای مافە دیموكراسییەكانی 
دەكات. بۆ نمونە لەئەوروپا پێنج سەد كەس كۆدەبێتەوە، جۆرەها كێشەی 

لێدەكەوێتەوە.
دیپلۆماسییەت،  لێپرسراوێتی،  لەهەستی  بوو  پڕ  ئۆجەالن  نامەكەی 
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، 
كوردستان  بەشەكانی  هەموو  حزبەكانی  ك��رد،  قبوڵی  نەتەوەكەمان 
نامەیەش  ئەو  لەدوای  پێیخۆشبوو،  توركیا  دەوڵەتی  لێكرد.  پشتیوانیان 
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!.
لەئامەد  چەند  خەڵك  دەیڵێم،  مێژوو  بۆ  ئەمانەشدا،  هەموو  لەگەڵ 
بووە،  مێژوویی  بەرپرسیارێتی  لەئاستی  چەند  پەیامەكە  كۆبووەتەوە، 
بەدەنگەوەهاتنی پەیامەكە چەند بووە، ئەمە بابەتێكەو پرۆسەی دانوستان 
و  بڕوانین  لێی  بەدیقەت  زۆر  هەموومان  دەبێت  ئاڵۆزە،  ترەو  بابەتێكی 
خۆشم  رێككەوتن.  بگاتە  دانوستاندنە  ئەم  كە  بكەین،  ئەوە  بۆ  كاریش 
بڕواموایە كە تەنیا بەڕێككەوتن لولەی تفەنگەكان بێدەنگ دەبن، تەنانەت 
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وتومە  وتووە.  واڵتە  ئەو  پایەبەرزی  بەكاربەدەستانی  لەتوركیاش  ئەمەم 
ئاشتی  چارەسەری  بەرەو  سیاسی  رێككەوتنی  ئەگەر  دانانرێت،  تفەنگ 
گفتوگۆیە  ئەم  بەوردی سەیری  زۆر  دەبێت  بۆیە  نەكرێت.  دیموكراسی  و 

بكرێت.
*ئاماژەتان بەدیدارەكانتان كرد لەئەنقەرە، وەك دەزانرێت لەگەڵ بەڕێز 
بااڵی  كاربەدەستانی  لەگەڵ  كردو  توركیاتان  سەردانی  رەسوڵ  كۆسرەت 
توركیا كۆبوونەوە، ئایا بەدیاریكراوی داوای حكومەتی توركیا لەئێوە چی 

بوو؟
-پێیانخۆشبوو، لەدوای نەخۆش كەوتنی جەنابی مام جەالل، داوەتمان 
دووەمیش  پرسی،  جەالل-یان  مام  بەڕێز  لەتەندروستی  یەكەم  بكەن، 
هاوكێشە  لەبناغەكانی  یەكێك  وەك  نیشتمانی  یەكێتیی  پێانخۆشبوو، 
جەالل،  مام  حزبی  وەك  ناوچەكە،  كوردستان،  عیراق،  سیاسییەكانی 
وەك حزبێكی مێژووی ئەو پێگەی هەیەتی بیپارێزێت و كاریگەریش بێت 
لەناو رووداوەكاندا. ئەمەیان زۆر المەبەست بوو. بێگومان مەبەستیشیان 
كوردستان  لەگەڵ  كە  ئایورییەی  ستراتیجییە  بەرژوەندییە  ئەو  كە  بوو، 
لەبابەتی نەوت و غازدا، كە هەتادێت بەرەو پێشەوە  هەیانە، بەتایبەتی 
دەڕوات، بەتایبەت كە ئێستا بازرگانی نێوان عیراق و توركیا، لەچواردە 
ملیار دۆالرەو لەو رێژەیەش یانزە ملیار دۆالری لەگەڵ هەرێمی كوردستان 
هەرێمی  حكومەتی  دڵنیابن  كە  بوو،  مەبەست  الیان  ئەوان  بۆیە  بووە. 
كوردستان، یەكێتیی و پارتی لەحكومەتی كوردستان بەتایبەتی، هاوڕان 
ئابوری  پەیوەندی  و  بێت  ئاسایی  توركیا  لەگەڵ  پەیوەندییەكانیان  كە 
ئەمە  دەیانویست  بڕوات.  باشتر  ئایندەیەكی  بەرەو  و  هەبێت  پتەوتریان 
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 
زۆر  هەروەها  بوو،  كوردستان  باكوری  ئینجا  بوو،  كوردستان  بەشەكانی 
پشتیوانی  كە  جەختمانكردەوە  كۆبوونەوەكاندا،  لەسەرجەم  بەڕوونی 
دیموكراسین  مافی  پێدانی  الیەنگری  و  كێشە سیاسییەكەین  ئاشتییانەی 
دەبێت  نەبێت،  ئەمساڵیش  بڕوات،  چارەسەر  بەرەو  كێشەكان  دەبێت  و 
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ساڵێكی تر چارەسەر بكرێن، ساڵێكی تر نەبێت، ئەگەر دەساڵی تریش 
بكرێن  چارەسەر  زوو  هەتا  بۆیە  بكرێن.  چارەسەر  هەر  دەبێت  بێت، 
زیانەكان كەمتر دەبێت. زۆر بەڕوونیش لەسەر ئەو بابەتانە قسەمان كرد، 
بەبێ  تەمومژ. لەكۆشكی كۆماری، لەكۆشكی سەرۆك وەزیران، لەكۆشكی 
وەزارەتی دەرەوە هەر بەوشێوەیە قسەمان كرد. تەنانەت بەجەنابی سەرۆك 
عوسمانییەوە،  ئیمپراتۆریەتی  لەدروستبوونی  »خۆشحاڵم،  وت  كۆمار-م 
هەتا ئەم كاتەی ئێستا، كە لەكۆشكی كۆماری دانیشتووین، یەكەمجارە، 

كۆی قسەكانمان لەسەر كورد و كوردستانە«.
*بەڕێز كاك بەختیار، ئێوە لەكۆنگرەی بەدەپەدا، خاڵێك زۆر گرنگ 
بوو،  ئۆجەالن  بەڕێز  ئ��ازادی  ئەویش  لێكردەوە،  جەختتان  كە  هەبوو، 
لەدیدارەكانتاندا، لەگەل سەرۆك كۆمارو سەرۆك وەزیرانی توركیا، هەمان 

ئەو پێشنیازەتان خستە بەردەمیان؟
جدین  كە  ئ��ەوەك��رد،  بۆ  ئاماژەیان  ك��ردو  باشیان  قسەی  -ئ��ەوان 
زهنییەتی خەڵكیش  فەرمووی:  كۆمار  تەنانەت سەرۆك  و  لەگفتوگۆكاندا 
قسانەمان  ئەو  تایبەتیشدا  لەكۆبوونەوەی  بێگومان  ئامادەیە.  ئەوە  بۆ 
كرد، بەڵێ . وتمان »ئەگەر ئازادكردنی بەڕێز ئۆجەالن، بەقۆناغیش بێت، 
پێشەوە،  بچێتە  ئاشتییەكە  پرۆسەی  بۆئەوەی  دەستپێبكرێت،  دەبێت 
تەنانەت دوێنێ  كۆمیتەی كوردی لەسۆسیالیست ئینتەرناسیۆنال دامەزرا، 
لەڕاگەیاندنی كۆتایی كۆبوونەوەكە و لەناو كۆبوونەوەكەش، سەرجەم هێزە 
كوردستانییەكان، كە )24( حزبی، هەر چوارپارچەكەی كوردستان لەوێ  

بوون، هەموومان داوامانكرد كە بەڕێز ئۆجەالن ئازاد بكرێت.
دەبینن؟  چۆن  لەزیندان  ئۆجەالن  بەڕێز  تێكۆشانی  ئێوە،  *كەواتە 
لەم قۆناغەدا،  تاچەند  بەڕێز ئۆجەالن كردویەتی  ئەو گۆڕانكارییانەی كە 

كاریگەری لەسەر چارەسەری پرسی كورد دەبێت؟
سەختەو  مێژوویدایە،  تاقیكردنەوەیەكی  لەبەردەم  ئۆجەالن،  -جەنابی 
یەكێك  بتوانێت  لەزیندانەوە،  ئ��اوا  كەسایەتییەكی  كە  نییە،  ئاسان 
مێژووی  بەدرێژایی  كە  بەدیبهێنێت،  مێژووییەكان  ئەركە  لەگەورەترین 
تورك  دەوڵەتی  ئێستا،  هەتا  عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی  دامەزراندنی 
ئێستا  لەكاتێكدا  هەیە،  كورد  كە  بنێت  بەوەدا  دان  تەنها  ئامادەنەبوو 
كورد هەیە، گەریال هەیە، بزوتنەوەیەكی مەدەنی فراوان هەیە، زیاتر لە 
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)50-60( ئەندام پەرلەمانتاری كورد لەتوركیا هەیە، لەرۆژنامەو میدیاكان 
باسی ئەو بابەتە دەكرێت. بۆخۆشم مەزندەم وایە مانەوە لەزیندان خۆی 
ئەوەی  تائێستا  ئەوەشدا،  لەگەڵ  بەاڵم  گەورەیە،  كێشەیەكی  بۆخۆی 
ئەو  لەگەڵ  گونجاوە  گوتارێكی  ئۆجەالن،  بەڕێز  گوتاری  كە  دەیبینین، 
ئەركە مێژوییەی كە هەیەتی، وای دەبینین. بەڕوونی دەیڵێین، هەوڵنەدرێت 
ئەگەر بەقۆناغیش بێت، بەڕێز ئۆجەالن ئازاد بكرێت، بێگومان ئەمە دەبێت 
توركیا  حكومەتی  كە  ئاشتییەكە،  پرۆسەی  ناو  لەهەڵەكانی  بەیەكێك 
توركیا  دەبێت  و  بێت  بەردەوام  نابێت  هەڵەیەش  ئەم  بەرپرسیارە.  لێی 
و  كێشەكە  چارەسەری  لەچۆنێتی  راستگۆیی  ئەگەر  بكات.  چارەسەری 
دوا  كوردستان،  لەباكوری  گەلەكەمان  دیموكراسی  مافی  لەسەلماندنی 
بڕیاری لەدامودەزگاكانی دەوڵەتی ئێستای ئاك پارتی لێدرابێت، پێویستە 
دووەم  دەبێت  نەبێت،  پێشەوەش  لەپێشی  ئەگەر  لەخاڵەكانی،  یەكێك 

خاڵی ئەوەبێت، كە ئەو كێشەیە چارەسەر بكەن.
كەپیتاڵیزمدا،  هەڵوەشاوەو  سۆسیالیزمی  لەنێوان  تر،  *بەشێوەیەكی 

جەنابتان هێڵی بەڕێز ئۆجەالن چۆن هەڵدەسەنگێنن؟ 
- بەڕێز ئۆجەالن-یش وەك ئێمە، سەرەتا بەچەپێكی سۆشیالیستی و 
بەماوی و  هەتا ڕادەیەك دۆستایەتی سۆڤییەت دەستیپێكرد. پاشان وردە 
وردە پاش هەرەسی رۆژهەاڵتی ئەوروپا كەوتە پیاچوونەوە بەفەلسەفەی 
و  سیاسەت  بە  و  بەئایدۆلۆجیەت  پیاچوونەوە  پەكەكە،  هەڵبژێراوی 
لەدیموكراسی  زیاتر  وایدەبینین،  هاتووە  هەتا  پەكەكە.  ستراتیجیەتی 
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. 
بابەتێكی  هیچ  ئایدۆلۆجییەتێك،  هیچ  مێژوویە،  حەتمییەتی  دیموكراسی 
كۆمۆنیستییەوە،  نەباوی  كرێكارییەوە،  بەناوی  نە  تیۆری،  و  فەلسەفی 
نەبەناوی چەپەوە، نە بەناوی سۆسیالیستی و كەمپی بەناو سۆسیالیستی 
جارانەوە، نەیاتوانی لەچینەوە بۆ سۆڤییەت، بۆ ئەوروپای رۆژهەاڵت، بۆ 
ئاڵتەرناتیڤێكی  نەیانتوانی  دنیایە،  لەم  بۆهیچ شوێنێك  كۆریا،  بۆ  كوبا، 
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. 
ئەو  لەهەمان  خۆیان  كوردستان  رۆژهەاڵتی  هێزەكانی  زۆربەی  ئێستاش 
كوردستان  رۆژئاوای  حزبەكانی  ئێمەش  ئەوەندەی  كردوە،  رزگار  تەوقە 
دەبینینن، ئەوانیش ئەوەندی پایەندە دیموكراسین، ئەوەندە پابەندی بابەتە 
ئایدۆلۆجییەكانی حەفتاكان و هەشتاكان نین، ئەمەش مایەی دڵخۆشییە و 

دەتوانم بڵێم ئەمەش مایەی پێگەیشتنی سیاسی دیموكراسیشمانە.
پرۆسەی  لەم  قۆناغەداو  لەم  ئێران  مەسەلەی  بەختیار   مەال  *بەڕێز 

ئاشتییەی باكوری كوردستان چۆنە! چۆن لەو پرۆسەكە دەڕوانێت؟
- جارێكی تریش قسەم لەسەر ئەم بابەتە كردووە، بەدرێژایی مێژوو، چ 
لەسەردەمی پاشایەتی و چ لەسەردەمی كۆماری لەعیراق، هەر گفتوگۆیەك 
لەنێوان كوردو دەوڵەتی مەركەزیدا كرابێت، دەوڵەتانی ناوچەكە فشارێكی 
بۆنموونە  نەكرێت،  رێككەوتن  كە  هێناوە  عیراق  دەوڵەتی  بۆ  زۆری��ان 
بەدەرخۆنە  دیزە  و  لۆزان  بۆ  گۆڕا  توركیا  فشاری  لەژێر  سێڤر  پەیمانی 
كراو پەیاماننامەكە نێژرا. ئەگەر پەیمانی سێڤر جێبەجێ بكرایە، نەتوركیا 
كوردیش  نە  رابردو،  ساڵی  بۆهەشتا  لەنەوەد  دەبوو  كێشانە  ئەو  توشی 

توشی ئەو كێشانە دەبوو.
كاتێكش حوكمڕانی شێخ مەحمود دامەزرا، ئێران و توركیا فشارێكی 
بەدەوڵەتێكی  نەبێت  باشوری كوردستان  ئینگلیز، كە  زۆریان خستەسەر 
ئەوەش  ل��ەدوای  هەڵوەشاندەوە.  سێڤر-شیان  پەیمانی  و  سەربەخۆ 
راپەڕینەكانی بارزان، دەوڵەتی ئێران، توركیا رۆڵیان هەبوو، كە حكومەتی 

عیراق ئاوڕی سیاسی لێنەداتەوە.
لەكۆماری مەهاباد بەهەمانشێوە، لەشۆڕشی ئەیلول بەهەمانشێوە، پاشان 
گفتوگۆمان   )1984( لەساڵی  چونكە  بەهەمانشێوە،  نوێ -ش  لەشۆڕشی 
كە  سەپەرشتیدەكرد،  جەالل  مام  جەنابی  هەبوو،  پێشوو  رژێمی  لەگەڵ 
كۆمەڵێ  بابەتی باشیشمان بەحكومەتی ئەوكاتەی عیراق سەلماند، بەاڵم 
بگاتە  نەمابوو  هێندەی  لەكاتێكدا  )1984(داو  لەهاوینی  لەدەرئەنجامدا، 
رێككەوتن، دواهەمین رۆژی رێككەوتنەكە دەوڵەتی توركیا هاتبووە سەر 



70

هێڵ و داوایكردبوو، سەرجەم پەیوەندییەكانمان لەگەڵ ئێوە تێكدەدەین، 
ئەگەر زیاد لەپێویست ماف بەكورد بدەن.

دەوڵەتانەی  لەو  یەكێكە  توركیاش  گۆڕا،  هەلومەرجەكە  ئێستا  بەاڵم 
ئاسان نییە، دەوڵەتانی دەوروبەر سیاسەتی پێ  بگۆڕن. ئەمەش بەدرێژایی 
دەتوانن  هەم  بووە. چونكە خۆیان  توركیا  دەوڵەتی  مێژوو خەسڵەتێكی 
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 
نشینەكان،  قوبرص  بۆ  لەتێكیشی  توركنشینەكان،  بۆ  لەتێكی  كردووە، 
هەرێم  دەوڵەتانی  بڵێت،  بیانووبهێنێتەوەو  ناتوانێت  توركیا  لەبەرئەوە 
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.
باش  دامەزراوەییە،  دام��ودەزگ��ای  و  دەوڵەتن  ئیسالم-یش  كۆماری 
هەرێمی  وەك  ئێمە  لەگەڵ  مامەڵەشیان  تێدەگەن،  لەهاوكێشەكان  باش 
دەوڵەتە  یەكەمین  چونكە  باشە،  مامەڵەیەكی  فیدراڵ  وەك  كوردستان و 
وەزیران-ی  سەرۆك  و  هەرێم  سەرۆكی  بەڕێز  بەڕەسمی  كە  لەناوچەكە، 

داوەت كردوەو ئااڵی كوردستانیان لەتاران و لەپێشوازیكردنیدا داناوە.
ئەمە یەك كە كۆماری ئیسالمی ئێران، مامەڵەی رەسمی لەگەڵ هەرێم 
دینار  ملیار  پێنج  ئێران  و  كوردستان  نێوان  بازرگانی  ت��ەرازووی  بكات و 
تێبپەڕێنێت، گفتوگۆی رەسمی هەبێت، كاربەدەستە بااڵكانیان لەوەزارەتی 
بۆ  گەورەكان،  كاربەدەستە  ت��ەواوی  بۆ  ناوخۆ،  وەزارەت��ی  بۆ  دەرەوە، 
باڵیۆزەكانیان، بەردەوام سەردان بكەن و ئێمەش بەردەوام سەردانی تاران 
و  لەڕووی سیاسی  نزیكی خۆمان،  لەپایتەختەكانی  یەكێك  بكەین، وەك 
كورد  نەبێت،  خۆش  پێی  توركیا  بۆچی  بكەین،  هاتوچۆی  دیپلۆماسی 
كاردانەوەیەكی  هیچ  ئێمە  بۆیە  بگات،  بەمافەكانی  كوردستان  لەباكوری 

ناسروشتیمان لەكۆماری ئیسالمی ئێران نەبیستووە.
*پەرلەمانتارێكی یەكێتیی داوادەكات، كە بڕیاری ژمارە )37(ی ساڵی 
)2003(ی پەرلەمانی كوردستان بخرێتە بواری جێبەجێكردنەوە، كەتایبەت 
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بەگەڕانەوەی بارەگا سەربازییەكانی توركیا كە لەخاكی هەرێمی كوردستان، 
هەرێمەكەوە،  هاتوونەتە  هێزانە  ئەو  ناوخۆ  شەڕی  دەرئەنجامی  دیارە 
ستراتیجی  هاوپەیمانێتییەكی  لەكاتێكدا  ئایا  ئەوەیە،  پرسیارەكەشمان 
كێشانەی  ئەو  هەیەو  دیموكرات-دا  وپارتی  نیشتمانی  یەكێتیی  لەنێوان 
رابردو نەماون، هەروەها پرۆسەیەكی ئاشتیش لەباكوری كوردستان هەیە، 

بوون و مانەوەی ئەو بارەگا سەربازییانە تاچەند بەپێویست دەزانن؟
-بەداخەوە ئەوە هی هەلومەرجێكی نەخوازراو بوو. بەشبەحاڵی یەكێتیی 
نیشتمانی دووچاری هەمان كێشە بووین لەناوچەی رانیە، دەوڵەتی توركیا 
داواشی كرد، كە بنكەیەكی سەربازی بهێنێتە ئەو ناوچانە، بەاڵم ئەوكاتە 
ترەوە،  قۆناغێكی  چۆتە  بابەتە  ئەو  تازە  ئێستاو  نەزانی،  بەپێویستمان 
قۆناغی گفتوگۆ و چارەسەر و چارەسەر نەكردنی كێشەكان، بابەتی ئاشتی 
هاتوەتە گۆڕێ ، بێگومان، ئێمە كە دەڵێین دەبێت جەنابی ئۆجەالن ئازاد 
خۆیان،  واڵتی  بچنە  بكشێنەوەو  دەبێت  هێزە  ئەو  ئۆتۆماتیك  بكرێت، 

چونكە هیچ پاساوێك بۆ هێزێكی ئاوەها نامێنێت.      
هیواخوازم   و  دەكەم  پەرلەمانتارە  ئەو  پشتیوانی  خۆم  بەشبەحاڵی 
بەزوویش  و  توركیا  لەگەڵ  كوردستان،  هەرێمی  حكومەتی  و  پەرلەمان 
چارەسەرێك بۆ ئەوە بدۆزنەوە، بەكۆتایی پێهێنانی ئەو بنكە سەربازییە.

كە  ئاشتییە،  پرۆسەی  ئەم  بەرەوپێشبردنی  بۆ  بەگشتی  *كەواتە 
دەكەوێتە  فەرمانێك  یا  ئەركێك  لەباكوری كوردستان دەستیپێكردوە، چ 

سەرشانی الیەنە كوردییەكان بەگشتی؟
-كام الیەنی كوردی؟!

و  كوردستان  هەرێمی  پەرلەمانی  و  حكومەت  بەتایبەت  و  *بەگشتی 
هێزە كوردییەكانی باشور؟

بەڕێز  كردوە،  پرۆسەكەیان  پشتیوانی  هەرێم  حكومەتی  و  -پەرلەمان 
دەوڵەتمەتداری هەرێمی كوردستان لەئەنقەرە، لەگەڵ بەڕێز دەوڵەتمەداری 
توركیا قسەی كرد، هەم چووە بارەگای بەدەپەو بەجوانی قسەیان كرد، 
لەسەردانەكە،  بوون  تر رازی  برادەرانی  بەڕێز سەاڵحەددین دەمیرتاش و 
هەروەها هەڵوێستەكەو پشتیوانیكردنی پرۆسەكە بەڕەسمی راگەیەندراوە، 

هەم لەپایتەختی كوردستان، هەم لەپایتەختی توركیا راگەیەندراوە.
ئەمە جگە لەوەی لەیارمەتیدانی پرۆسەی ئاشتیشدا، لەم ساڵەی دوایدا، 



72

سەرۆك وەزیرانی هەرێم، رۆڵێكی جوانی دیوە.
یەكێتیی و جەنابی  دەزانن، وەك  ئەوە  باش  ئەگەرچی هەموو الیەك 
مام جەالل، لەساڵی )1993(ەوە 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، 
تائێستا  پارەوە  لەساڵی  جوامێرانەی  رۆڵێكی  بارزانی،  نێچیرڤان  بەڕێز 

گێڕاوە.
*دەپرسین، رەوشی رۆژئاوای كوردستان چۆن دەبینن؟

- رەوشی رۆژئاوای كوردستان وادەبینم، كە دەوڵەتی سوریا و سەرۆكی 
سوریا، 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 
بەپێچەوانەوە ئەگەر بیست هەزار كەسی  نەكوژراوە!  ئێستا، سەد هەزار 
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.
ئەمە  لێكبدەیتەوە،  مرۆڤانە  پێوەرێكی  بەهەر  ئەگەر  ئەمە  لەڕاستیدا 
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. 
هەزار دەكوژرێت، سوریا  دنیا، سەد  گەورانەی  دەوڵەتە  ئەم  بەبەرچاوی 
نەماوە  هێندەی  واڵتە  ئەو  خەڵكی  ئاوارەبووانی  ژمارەی  دەكرێت.  وێران 
بگاتە دوو ملیۆن و نیو مرۆڤ،  ناتۆ بڕنادات، ئەنجومەنی ئاسایش بڕیار 
ئۆپۆزسیۆن  كە  ئەوەكرا  لەسەر  كەم  گفتوگۆیەكی  رابردو  مانگی  نادات، 
بەاڵم  خستەڕوو،  بابەتەی  ئەو  فەڕەنسا  كە  نا؟!  یان  بكرێت  چەكدار 
ئەوەش كپ كرایەوە. روسیا، چین، بەشێویەكی سەڕسوڕهێنەر پشتیوانی 
بدەن.  بڕیار  ناتوانن  گەورەكان  دەوڵەتە  واتا  دەكەن.  ئەسەد  لەبەشار 
سەد  كە  تراجیدی،  لەرووداوێكی  ناتوانن  زلهێزەكانی  كارەساتە  ئەمەش 
لەئاستی  دەستەپاچە  بدەن و  بڕیار  ناتوانن  بەقوربانی  بووە  مرۆڤ  هەزار 
رووداوەكان وەستاون. ئەم دەستەپاچە وەستانەش لەئاستی رووداوەكان، 
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تەمەنی بەشاری درێژكردەوە. ئەگەرچی ئێستا لەپشتی پەردە قسە لەسەر 
چارەسەری سیاسی دەكرێت.

بۆخۆیان  ئیسالمییەكان  هەر  ئاڕاستەن،  جۆرەها  سوری،  ئیئتالفی 
جۆرەها ئاڕاستەن، قاعیدەی تێدایە، جەبهەی نەسرەی تێدایە. لەكاتێكدا 
رابەری  بەاڵم  نییە!  بەقاعیدەوە  پەیوەندی  نەسرە،  جەبهەی  دەوترێت 
جەبهەی نەسرە لەم رۆژانەدا رایگەیاندو ئیعالنی پەیمانی بۆ زەواهیری كرد.
لەمالو  چەكدارێكی  ه��ەزار  چەند  نەسرە،  جەبهەی  لەكاتێكدا  ئەمە 
لەالیەكی  نییە،  لەسەدا هەشتای خەڵكی سوریا  كۆكردوەتەوە، كە  لەوال 
ترەوە ئیخوانەكان، كە بەویژدانەوە ئەوان ئارامتر بەرگری دەكەن، لەوالوە 
ئیئتالفێكی  ئازادیخوازەكان،  ئەفسەرە  و  ئۆپۆزسیۆن  تری  هێزەكانی 
ئێمە بەشبەخاڵی خۆمان  لەمالشەوە رۆژئاوای كوردستان هەیە،  سوری، 
جەبهەی نەسرە، ئەگەر رای نەگەیەنێت، الیەنگری چارەسەری دیموكراسی 
و ئەڵتەرناتیڤی دیموكراسییە، ئەگەر لەسەر ئەو رەوشە سیاسی سەربازییە 
لەسەر  بەمەترسیەكی گەورەی  ئەوا  بەردەوامە،  كەتائێستا  بەردەوامبێت، 
رەوشی دیموكراسی دەزانین. هەروەها بەیعەت كردن بەزەواهیری، پەیمان 
ناوەڕاستدا.  لەڕۆژهەاڵتی  بكرێت  بەهێز  تیرۆر  ئەوەی  بۆ  تازەكردنەوەیە 
یانزەی سێپتەمبەر، دووبارەو سێ  بارە بكرێتەوە، كارەسات و خوێنڕشتنی 
بتەقێنرێتەوە،  نەخۆشخانەكان  مەكتەبەكان،  بكرێتەوە.  دوبارە  مندااڵن 
سەرچاوەكانی ئاو بتەقێنرێتەوەو دەستدرێژی بەپاساوی جیهاد بكرێتە سەر 
ژن، كە ئێستا دەستدرێژی دەكرێتە سەر، بۆیە ئێمە ئەمانە بەمەترسییەكی 

گەورە دەزانین.
كە  دەبینین،  لەوەدا  سوری  نیشتمانیی  ئیئتیالفی  هەڵەی  گەورەترین 
چارەسەری  و  دیموكراسی  مافی  لەسەلماندنی  نین،  جدی  ئێستا  تاكو 
سیاسی كێشەی كورد، كێشەی مەسیحییەكان، كێشەی ئیسماعیلییەكان، 
نازانین  تەنانەت  عەلەوییەكانیش،  هەتا  سەرەنجام  دروزییەكان و  كێشەی 

هێزە دیموكراتییەكان، چۆن دیموكراتییەكن؟!
حزبی كۆمۆنیست و ئەوانەی بە خۆیان دەڵێن چەپی سوری، هەموویان 
مێژوو  بەدرێژایی  نییەو  قسەكردنیان  دەكەن. جورئەتی  لەبەشار  بەرگری 
بكەنەوە،  راست  خۆیان  دەیانەوێت  نەك  ئێستاش  خواردوە،  شكشتیان 
لەرۆژئاوای  كورد  بەاڵم  بهێنن.  بەڕاپەڕینیش  شكست  دەیانەوێت  بەڵكو 
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سیاسەتێكی  بەهەر  خۆیەتی  مافی  ڕاپەڕیوە.  خۆیەتی  مافی  كوردستان 
هیچ  نەهێڵن  و  بدات  ئیدارەی  و  بپارێزێت  كوردستان  رۆژئاوای  گونجاو، 

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، 
گرەنتیت  تۆ  مافە.  سەلماندنی  رێككەوتنە،  سیاسەتە،  هاتن،  گرەنتی 
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 
كانییەكانی  هەموو  و  بگرن  كانی  سەری  نەیانهێشت  كە  پێشمەرگانەی، 
دیموكراسییەكانی  و  نەتەوایەتی  مەسەلە  و  لۆژیك  عەقاڵ،  جوگرافیاو 
رۆژئاوای كوردستان بپارێزین، هەتا ئەوكاتەی وەك باشوری كوردستان، 
بەپشتیوانی  دانپێدانراو،  رەسمی  سیاسی  گفتوگۆیەكی  لەچوارچێوەی 

نێونەتەوەیی مافەكانی گەلی ئێمە لەوێ  بسەلمێنرێت. 
گەلەمان  ئێستا  تاكو  كە  بڵێم  ئ��ەوەش  دەمەوێت  بەداخەوە،  بەاڵم 
نییە، كێشە  ئاراستە  یەك  نییە،  یەك هەڵوێست  لەرۆژئاوای كوردستان، 

دروستدەكرێت، مەترسی و نیگەرانیش هەیە.
رۆژئ��اوای  كە  دەڵێین،  ئ��ەوە  ب��ەڕوون��ی  نیشتمانیی  یەكێتیی  وەك 
نازانین. ئەمە یەك.  لەباكور و باشوری كوردستان  كوردستان بەبەشێك 
دوو؛ هێزەكانی رۆژئاوای كوردستان، بەپاشكۆی هیچ بەشێكی كوردستان 
و  دیاریبكات  خۆی  چارەنووسی  بەشە  ئەو  لێگەڕێن  پێمانوایە،  نازانین. 
چ  دۆستایەتی  كە  بدەن،  بڕیار  خۆیان  دواتر  بەدیبهێنێت.  خۆی  مافی 
پارتی،  چ  یەكێتیی  چ  مافێكمان،  چ  ئێمە  نایكەن!  یان  دەكەن  الیەنێك 
مافێكی  چ  پەكەكە  تەنانەت  لەوالشەوە  تر،  هەرحزبێكی  یا  واڵتەدا  لەم 
هەیە، یا هەر الیەنێكی تر چ مافێكی هەیە، كە سیاسەتی خۆی بەسەر 
ئەماندا بسەپێنێت. لێگەڕێن با خۆیان ئازادبن. سێ ؛ هێزەكانی رۆژئاوای 
كێشەكانیشیان  نیوەی  نەیاتوانیوە  پێویستیش  وەكو  و  زۆرن  كوردستان 
چارەسەر بكەن، لەرابردودا ئەنجومەنێكی نیشتمانیان لەقامیشلۆ پێكهێنا 
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بوو،  دڵخۆشەكەرە  كرد  رێككەوتنیان  لەهەولێر  هاتن  بوو،  دڵخۆشەكەر 
وەك یەكێتیی لەهەموو ئەوانە رۆڵی خۆمان هەبوو، پشتیوانی هەموویمان 
وایە، كە خەرێكە  ئێمە  زانیارییەكانی  و  ئێستا هەستدەكەین  بەاڵم  كرد. 
درزەكانی نێوانیان زیاد دەبێت. لەڕابردودا یەك هێزی چەكدار بوو، هی 
لەگەڵیاندا،  بین  جیاوازیش  ئەگەر  بوو،  ئەوێ   گەلی  هێزی  بوو،  پەیەدە 
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 
لەژێر  گەل،  هێزەگانی  و  پارت  سەرجەم  كە  كورددایە،  بااڵی  دەستەی 
ئەو چەترەدا جێدەگرن، لەگەڵ ئەوەشدا داوا لەسەرجەم پارتەكان كراوە، 

كەهێزەكانی خۆیان بهێننە ناو یەپەگەوە.
- هەندێك لەهێزەكان لەسەری كانی شەڕیان كرد، پارتی پێشكەوتووی 
ئەمەش  شەهیدیشیاندا،  كردو  شەڕیشیان  كورد،  چەپی  پارتی  كورد، 
لەئاستی  هێشتا  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  روودەدات،  بەپراكتیك  واخەریكە 

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 عیراق 
وامان كرد، لەكاتی كشانەوەی حكومەتی عیراق، نەچووین شەڕی دەوڵەتی 
وایكرد،  یەكێتیی  پاراست.  خۆمان  كوردستانی  بۆخۆمان  بكەین،  عیراق 
ئێمە  ئەوكاتە  خۆ  وایانكرد،  تریش  هێزەكانی  وایانكرد،  پارتی  هەڤاڵنی 
بۆچی  نەماندەوروژاند،  و  ببووە  لەكۆڵمان  نەبووین.  بەكرێگیراوی سەدام 
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 
جەنابیشتان  وەك  دی��ارە  كوردستان،  هەرێمی  سەرۆكی  بۆ  بارزانی، 
ئێوە،  بەبۆچوونی  رەتكراوەتەوە.  ئەمە  ئۆپۆزسیۆنەوە  لەالیەن  ئاگادارن، 
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ئەم رەتكردنەوەیەی ئۆپۆزسیۆن نابێتە لەمپەر لەبەردەم ئەو پرۆسەیەدا؟
ئەوەی  لەسەر  نییە  كێشەكیمان  هیچ  ئ��ازادن،  ئۆپۆزسیۆن  -ج��ارێ  
بەرەسمی  هێشتا  ئۆپۆزسیۆن  بەاڵم  نایكەنەوە.  یا  رەتدەكەنەوە  ئەمە 
كاندێكیان نییە، ناكرێت تۆ كێشەیەكی یاسایی رەتبكەیتەوە، بەبێ  ئەوەی 
ئەڵتەرناتیڤ- بەدیلێكت هەبێت، هیچ ئەلتەرناتیڤێكیان نییە. ئەمە یەك، 
كردو  گفتوگۆگمان  و  كردن  سەردانمان  پارتی  و  یەكێتیی  وەك  دووەم، 
پێمانوتن، كە چەند ئەگەرێك هەیە، بۆ چۆنێتی چارەسەری ئەم كێشە 

یاساییە. باپێكەوە هاوكاری یەكتر بكەین.
نیشتمان-یان  رەهەندی  كێشانەی  ئەو  هەموو  پرسی  دەستور،  پرسی 
هەیە، بەپرسی جەنابی سەرۆكی هەرێم-یشەوە، باگفتوگۆیان لەسەر بكەین 
رێكبكەوین.  بەخانە  خانە  هەمووشیان  لەسەر  و  بكەین  چارەسەریان  و 
گوایە  كە  داینەوە  وەاڵمیان  رێكبكەوین.  ئامادەین  ئێمە  كە  پێشمانوتن 

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 
نەبینی،  لێ   قوڵمان  زۆر  نیگەرانی  بەڕاستی  دانیشتین،  نەوشیروان  كاك 
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 
)2013/8/20( وادەكەی تەواو دەبێت، كە بۆ ئێستا چوار مانگی ماوە. واتا 
هەشت مانگ لەدوای )8/20( سەرۆك كۆماری عیراق دەمێنێتەوەو دەبێت 
یەكێتیی  وەك  بەشبەحاڵی خۆمان  بۆیە  هەڵببژێرینەوە.  هەرێم  سەرۆكی 
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هەڵبەتە  هەیە،  ستراتیجیشمان  رێككەوتنی  هەروەها  نییە،  كاندیدمان 
هەڤاڵنی پارتیش ئازادن كێ  هەڵدەبژێرن، ئێمەش ئازادین كێ  هەڵدەبژێرین. 
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.
ئێستا سنوری ماف و بڕیاری ئێمە لەوێ  تەواو دەبێت، كە سنوری بڕیارو 

مافی پارتی هاوپەیمان دەستپێدەكات.
پارتی جەنابی كاك مەسعود هەڵدەبژێرنەوە، دەبێت بیر لەوە بكەینەوە 
یاساییە  رێگە  ئەو  یاساییەكانی چین، پسپۆرەكان  رێگە  هەڵبژاردنە  ئەم 
بۆ  دەدۆزرێتەوە  یاسای  رێگەی  بیستومانە  ئێمە  ئەوەندەشی  بدۆزنەوە. 

حاڵەتی ئاوا.
ب��رادەران��ی  م��ن،  بۆ  گرنگە  زۆر  زۆر  ئ��ەوە  پێتاندەڵێم و  مێژوو  بۆ 
پارێزگاكان  ئەنجومەنی  و  پەرلەمان  هەڵبژاردنی  پێیانخۆشبوو،  پارتی 
لێداوە،  بڕیارمان  پێكەوە  بەاڵم  نەبوو،  باش  پێمان  ئێمە  بێت،  پێكەوە 
برادەرانی  بێت,  نۆ  مانگی  بۆ  لێداوە  بڕیارمان  هەڵبژاردنەكە  وادەی  بۆ 
خرایە  كە  راپرسییەوە،  بخرێتە  دەستور  رەشنوسی  پێیانخۆشبوو  پارتی 
تەواو  لەگەڵدا  هەرێمیشی  سەرۆكی  مەسەلەی  ئۆتۆماتێك  راپرسییەوە، 
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 
پێ   ئەمەشمان  دابەزین،  لەهەڵبژاردن  هاوبەش  بەلیستی  پێكەوە  رابردوو 
پێمانوابووە كە دەبێت گۆڕانكاری  بۆ ئەم هەڵبژاردنەوەو  نەبووەو  راست 
بەسەر هەموو شتەكاندا بێ  ئێستا یەكێتیی بەلیستی سەربەخۆ دادەبەزێت.
وتمان  و  ك��ردم��ان  ك��ە  ئ��ەوان��ەی  ه��ەرێ��م،  س��ەرۆك��ی  دەمێنێتەوە 
لەدەسەاڵتماندابووە، ئەوانەشی وەك كە جەنابی بارزانی هەڵدەبژێرێتەوە 
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و  نییە  ئێمەدا  لەدەسەاڵتی  ئەمە  هاوپەیمانی،  پارتی  كاندیدی  وەك 
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؟
ئەم  گفتوگۆی  خۆیەتی  مافی  نیشتمانی  یەكێتیی  جەماوەری  -بنكەی 
ئێمەدا هەیە.  لەنێوان  گفتوگۆیانە  ئەم  مانگیشە  بكات، چەندین  بابەتانە 
یەكێتیی  لە  بیردەكەنەوە  وا  ئەوانەی  بەاڵم  وانییە،  هەمووی  هەرچەند 
چارەنوسی  بۆ  دڵسۆزیان  و  لەپەرۆشی  بێگومان  كوردستان،  نیشتمانی 
رادەیەكیش  هەتا  دەك��ەن،  قسەیە  ئەم  لەئەزموونەكانەوە  و  یەكێتیی 
ملمالنێیەی  ئ��ەم  و  فەیسبوك  ئۆپۆزسیۆن،  راگەیاندنی  كاریگەری 
هەیە،  كاریگەریان  هەموویان  راگەیاندندا،  نوێی  لەتەكنینكی  دروستبووە 
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 
باجەكەشی  و  بكەین  قبوڵ  ستراتیجیش  هاوپەیمانی  هەڵوەشاندنەوەی 
سەرۆكی  كە  ناگرێتەوە  ئەوە  تەنها  هەڵوەشاندنەوە  هاوپەیمانی  بدەین!. 
هەڵوەشاندنەوە،  هاوپەیمانی  بەڵكو  نییە!  قبوڵ  یاخود  قبوڵە  هەرێممان 
پەرلەمان دەگرێتەوە، حكومەت دەگرێتەوە، رێككەوتنی سیاسی دەگرێتەوە، 
پارێزگاكان دەگرێتەوە، ئەنجومەنی پارێزگاكان، رێكخراوە دیموكراتییەكان، 
دەگرێتەوە.  نێودەوڵەتی  لەسیاسەتی  سیاسەتمان  لەهەرێم،  سیاسەتمان 
دەبێت یەكێتیی نیشتمانیی ئەو بڕیارە بدات، ئەوكاتە ئێمەش بەجۆرێكی 

تر بیر لەشتەكان دەكەینەوە.
ستراتیجی  رێككەوتنی  ن��ەداوە،  وەه��ای  بڕیاری  سیاسی  مەكتەبی 
یەكێتیی،  سەركردایەتی  ئەنجومەنی  كۆبوونەوەی  دوا  هەڵبووەشێنێتەوە، 
بڕیاری پاراستن و پەرەپێدانی رێككەوتننامەی ستراتیجیی داوە، سێهەمین 
پەرەپێدانی  و  پاراستن  لەمەوبەر،  نیو  و  ساڵ  دوو  یەكێتیش  كۆنگرەی 
راپۆرتی سكرتێری گشتی، كە  لێداوە،  بڕیار  رێككەوتننامەی ستراتیجیی 
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جەنابی مام جەالل لەكۆنگرە خوێندوێتییەوە، دیسانەوە جەخت لەپاراستن 
و پەرەپێدانی رێككەوتننامەی ستراتیجیی دەكاتەوە.

سەركردایەتی  ئەنجومەنی  بكەین،  قسە  بەحزبایەتی  ئەگەر  ئێمە   
ستراتیجیی  رێككەوتننامەی  نییە،  ب��ۆی��ان  سیاسیش  مەكتەبی  و 

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 قسەیە 
بكات، بێگومان بۆ ئەوەیەتی كە رێككەوتننامەی دەباشان جێبەجێ  نەبێت، 
سیاسی  بەزمانی  یەكێتیی،  وەك  ئێمە  ناهێنم.  الیەنێك  هیچ  ناوی  من 
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-
دەباشانین«.  رێككەوتنەكەی  یا  لێكتێگەیشتنەكە،  پابەندی  وتووە،  مان 
راپرسییەوە،  ناخەینە  دەستور  پارتی  دژی  ئێوە،  لەگەڵ  ئێمە  بەاڵم 
لەگەڵ پارتی-ش، دژی ئێوەو ئۆپۆزسیۆن، دەستور ناخەینە راپرسییەوە، 

لەكۆبوونەوەكەشدا ئەمەم بەروونی پێوت.
*چوارەمین كۆنگرەی یەكێتیی نیشتمانی كوردستان، كە بڕیارە لەمانگی 

دە)10(دا ببەسترێت، ئایا لەو وادەدا دەبەسترێت كەدەسنیشانكراوە؟
-ئەمە شتێك پەیوەندی بەتەندروستی جەنابی مام جەالل-یشەوە هەیە، 
بەوەی  پابەندین   ئێمەش  بێت و  باش  بەڕێزیان  تەندروستی  هیوادارین  

كۆنگرەكە لەوادەی خۆیدا ببەسترێت. هیچ كێشەكمان نییە.
لەڕووی  سیاسییەوە،  ل��ەڕووی  سایكۆلۆجییەوە،  ل��ەڕووی  یەكێتیی، 
بەستنی  ئامادەی  كۆنگرە،  لەسێهەمین  باشتر  حزبییەوە،  ئۆرگانەكانی 

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 



80

یەكێتیی خراپترە. ئەوە بزوتنەوەی گۆڕان كێشەی هەیە، كە ئاواتەخوازین 
كێشەكانیان چارەسەر بكەن. ئیسالمییەكان، دوو ساڵە سەرقاڵی گفتوگۆن، 
هەندێك  نەیاتوانیوە.  بكەن،  دروست  خۆیاندا  لەنێوان  هاوبەش  لیستێكی 

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.
بەلیستێك،  كوردستاندا،  چەپەكانی  لەگەڵ  نەكردۆتەوە،  لەوە  *بیرتان 

بەشداری هەڵبژاردنەكان بكەن؟
-كام چەپ؟!

*بەگشتی چەپەكانی كوردستان.
-كام چەپانە؟ چەپی كام راست؟! ئێمە خۆمان بەچەپ دەزانین، ئێمە 
سۆسیال دیموكرات بەچەپی راستەكانی كوردستان دەزانین، هەرچی راست 
لەم كوردستانەدا هەیە، ئێمە چەپی ئەوانین. هەرچی بەرنامەو ئایدۆلۆجییەت 
لەخوار خۆمانەوە  نەبێت، وەك چەپ  ئێمە  و فەلسەفەی وەكو فەلسەفەی 
دەزانێت.  چەپەكان  بەچەپی  خۆی  كە  هەیە،  چەپێك  بەاڵم  دەیبینین. 
ئەمەیان سەبارەت بەئێمە جارێ  هەلومەرج پێنەگیشتووە كە لەگەڵ ئەواندا 

رێكبكەوین. 
لەم  چەپ  بۆ  بێت  پێوەر  دیموكراسی،  بەدیهێنانی  مەسەلەی  ئەگەر 
دیموكراسین.  بەدیهێنەری  ئێمە  تر،  الیەكانی  لەهەموو  زۆرتر  قۆناغەدا، 
زۆرترین  ئێمە  حزبی  دیموكراسیدا،  لەقۆناغی  بێت  پێوەر  ژن  مافی  ئەگەر 
لەسەدا  كوردستانیشدا،  لەپەرلەمانی  ئێستا  سەركردایەتی،  هاتوەتە  ژن 
دیموكراسی  قۆناغی  بۆ سەرەتای  ئەمە  ژنە،  پەرلەمانەكانمان  ئەندام  سی، 
و بۆ دیموكراسی لەقۆناغی گوزەردا، سەركەوتنێكی گەورەیە. ئەگەر ئەركی 
چەپ خەبات بێت بۆ ئەوەی سیستمێكی سكۆالر بێتەدی، ئەوا هیچ هێزێك 
گۆڕینی  ئەگەر  ناكات.  سكۆالر  سیستمێكی  بۆ  خەبات  یەكێتیی  هێندەی 
باری  ئااڵهەڵگری  یەكێتیی  بێت،  گرنگ  بەژن،  سەبارەت  كەسێتیش  باری 
كەسێتی ژن بووە، بۆ مافەكانی، دیموكراسی، كۆمەاڵیەتی ژن، ئەگەر خەباتی 
سەندیكایی و دیموكراسی و كرێكاران و ...هتد، پێوەر بێت بۆ مەسەلەی 
چەپ و 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. 

ئەگەر  چەپە.  ئەركی  ئەمانە  دیموكراسیدا،  لەقۆناغی  ئەركانە،  ئەم 
ماركس  سیاسی  بەرنامەی  لەیەكەم  چ��ەپ،  دیموكراسییەكانی  ئەركە 
بخوێنرێتەوە، هەر ئەمانەی وتووە، كە ئێمە بەزیادەوە كردووومانە. ئەگەر 
لینین  لەسیاسەتی  دیموكراسی،  لەقۆناغی  چەپ  دیموكراسییەكانی  ئەركە 
بخوێنرێتەوە، هەروامان كردوە، هی ئەنگلس-یش هەروابووە، هی تەواوی حزبە 
چەپەكانی دنیاش هەر ئەمانە ئەركیانە لەقۆناغی دیموكراسی كە جێبەجێمان 
بن،  دیموكراسی  پابەندی  كە  هیوادارین،  چەپەكانیش  تەواوی  بۆ  كردوە. 

ئەوكاتە زەمینەیەك خۆشدەبێت، كە بتوانین رێككەوتنیان لەگەڵ بكەین.
و  پەیوەندی  ئێوە  دیارە  سیاسییەكان،  پارتە  بەمۆڵەتی  *سەبارەت 
دیموكراسی )پەجەدەكە(دا  دیموكراسی  پارتی چارەسەری  لەگەڵ  نێوانتان 
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.
بۆ  جدی  گفتوگۆیەكی  بكەوینە  دەكەم،  پشتوانی  من  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

ئەوەی مافی یاسایی ئەوانیش بدەین.
*بەاڵم زۆرجار، كۆسپ و تەگەرەیان بۆ دروست دەكرێت لەبەردەم كارو 

خەباتیاندا؟
لێرە هیچ كۆسپ و تەگەرەیەكیان بۆ  -نازانم.. من لەسلێمانی دەژیم و 

دروست نەكراوە.
*سەبارەت بەرەوشی رۆژهەاڵتی كوردستان، رەوشی سێدارە لەرۆژهەاڵتی 
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گوشارەكانی  لەپەرەسەندندایە!  بەگشتی  لەئێران  و  بەتایبەتی  كوردستان 
دەبێت،  زیاتر  رۆژانە  رۆژهەاڵت،  خەڵكی  لەسەر  ئەمیش  ئیسالمی  كۆماری 
دەبیستین راوەدوونان و گرتن و تۆقاندن هەیە، ئێوە لەو چوارچێوەیەدا چۆن 

دەفكرن و چی دەڵێن؟
-لەگەڵ ئەوەین بڕیاری لەسێدارەدان لەتەواوی دنیادا نەمێنێت، تەنانەت 
هەر  هەروەها  نەكرد.  مۆر  سەدامی  لەسێدارەدانی  ج��ەالل،  مام  جەنابی 
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؟
رووداوەكان،  كێشەكان،  سیاسی،  رەوشی  كە  ئەركێتی  كۆمیتەیە  -ئەو 
لەهەموو بەشەكان بگەیەنێتە سەرۆك و سكرتاریەتی رێكخراوی سۆسیالیست 
بەشەكانی  دیموكراسی  لەمافی  بەرگری  لەكۆنگرەكاندا  ئینتەرناسیۆنال، 
و  ئینتەرناسیۆنال  سۆسیالیست  كە  هەوڵبدات  بێگومان  بكات،  كوردستان 
هەموو حزبەكانیش، پشتیوانییەكی فراوانتر، تۆكمەتر، رۆشنتر لەبەدیهێنانی 
كاری  كۆمیتەیە،  ئەم  بكەن.  كوردستان  بەشەكانی  دیموكراسییەكانی  مافە 
ئەوەیە، بیروباوەڕ، رووداو، پێشنیاز، سیاسەت و پرۆژە، هەرچییەك پێویست 
لەچوارچێوەی  دیموكراسییەكان،  مافە  بەدەستهێنانی  چۆنێتی  بۆ  بێت 
كۆمیتەكانی  تەواوی  وەك  كۆمیتەیە،  ئەم  ئینتەرناسیۆنالدا،  سۆسیتالیست 
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 یەكەمی 
ئاواتی  دابۆوە،  وەاڵمی  كردبوو،  لەگەڵدا  قسەی  هێرۆخان،  بەڕێز  عیراق، 
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سەركەوتنی دیموكراسی و 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 
ئەوە  ناومان،  بگەڕێتەوە  و  واچاكبێتەوە  كە  ئەوەی  سەر  ماوەتەوە  بووە. 
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، 
ئاماژەتان  كە  بەتایبەت  نییە،  درەنگ  یاخود  نەهاتووە؟!  كاتی  ئێستا  ئایا 
پێكرد لەم قۆناغەدا، رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەگشتی بەگۆڕانكارییەكی گەورەدا 

دەگوزەرێت و كوردستانیش بەتایبەتی؟
-لەساڵی پارەوە، یەكێتی وپارتی بەجدی كەوتینە كار، كە كۆنگرەیەك 
بەناوی كۆنگرەی هاوكاری و دیموكراسی لەپارچەكانی كوردستان پێكبێت، 
بەاڵم بەداخەوە، هەموو جارێك رووداوێكی ناخۆش و چاوەڕوان نەكراو دێتە 

پێشەوەو ئەمە هەڵدەپەسێرێت. 
وایە  مەزندەم  دەكرێت،  كوردستان  لەباكوری  گفتوگۆیەی  ئەم  ئێستاش 
كە هەلومەرج یارمەتیدەرمانە و هەموو الیەنەكان بەجدی بیری لێبكەینەوە، 
بەچەترێكی  دەبێت  و  ببەستین  كۆنگرەیە  ئەو  ئەمساڵدا  لەكۆتایی  بەوەی 
بەسیاسەتی عەقالنی كردنی سیاسەتی  مافە دیموكراسییەكان و  بۆ  باشتر 

كورد لەبەشەكانی كوردستان.
مەكتەبی  كارگێڕی  دەستەی  لێپرسراوی  بەختیار،  مەال  كاك  *بەڕێز 

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 
كوردستان،  نیشتمانیی  یەكێتیی  مەكتەبی سیاسی  كارگێڕی 
رووداوەكانی  لەدوای  كورد،  دیموكراسی  بەناونیشانی )مافی 
لەالیەن   ،)2013/7/14( رۆژی   كە  ناوەڕاست(،  رۆژهەاڵتی 
بەهاوكاری  باكور)فێدكۆم(،  رێكخراوەكانی  فیدراسیۆنی 
)كەنەكە(،  كوردستان  نەتەوەیی  كۆنگرەی  كۆنكۆرد و 
لەشارۆچكەی رایزڤایك، لەهۆڵەندا و بەئامادەبووانی رەوەندی 
فەرەنسا،  لەواڵتانی  كوردستان  هەرچوارپارچەی  ك��وردی 

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 دەكەم و 
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.

ئێمەدەكوژیت،بەاڵمشۆڕشبەرپادەبێت
چوار  ی��ادی  ل��ەوەی  جگە  گرنگە،  گەلێگ  یادێكی   ،)7/14( ئەمڕۆ 
ئەمڕۆژەیان  شەهیدكران و  لەزیندان  كە  كوردستانە،  باكوری  تێكۆشەری 
بەناوەوە ناو نراوە و ساڵو بۆ گیانی پاكیان، كە رچەی رۆحی كوردایەتی 
و رچەی خەباتی درێژخایەنی كوردایەتیان بەخوێنی خۆیان لەناو زینداندا 
بەرپا  شۆڕش  بەاڵم  دەكوژیت،  )ئێمە  كە  سەلماند،  توركیا  بەدەوڵەتی 

دەبێت(، بەڵێ  بەرپاش بوو.
رووی��داوە،  تێدا  چارەنوسسازی  رووداوی  گەلێك  لەمێژوودا،  ئەمڕۆ 
شۆڕشی گەورەی فەرەنسا لەم مانگەدا روویداوە. شۆڕشی گەورەی میسر 
)چواردەی تەممووزی 1952( رویداوە، هەر لەچواردەی تەممووزدا، شۆڕشی 

عیراق-یش بەسەرۆكایەتی عەبدولكەریم قاسم بەرپابووە. 
)قاسلمۆ  شەهید  تیرۆركردنی  ی��ادی  تەممووز،  )13(ی  دوێنێش 
بوو،  قارەمان  گ��ەورەو  پیاوێكی  بەخێر،  ی��ادی  ب��وو.  هەڤاڵەكانی(  و 

بەتیرۆركردنیشی زیانێكی گەورە بەر نەتەوەی كورد كەوت. 
هەر ئەم یادانە، ئەم رۆژانە، رۆژانی گرنگن لەمێژووی نەتەوەكەماندا و 
چونكە  كوردستان-یش.  نیشتمانیی  یەكێتیی  و  كوردستان  لەباشووری 
ئێمە لەشۆڕشدا، هەر لەم هەفتەیەدا بوو كە چاوەڕوانی گەڕانەوەی مام 
لەبەرپابوونی  ساڵێك  دوای  واڵت  و  ل��ەدەرەوەی  تا  دەكرد،  جەالل-مان 
شۆڕش بگەڕێتەوە نیشتمان، ژمارەیەك لەهەڤااڵن كە هێزێكی زۆر بووین، 
بەهۆی  هەر  دەك��رد.  گەڕانەوەیمان  چاوەڕێی  لەهەكاری  و  لەسەرسنور 
رۆژ  چوار  سێ   جەالل،  مام  هەڤاڵ  كوردستانەوە،  باكوری  تێكۆشەرانی 
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لەدیاربەكر مایەوەو دواتر گەیاندیانە دواهەمین گوندی ناوچەی هەكاری، 
بەناوی گوندی )ماسی ڕۆ( و دواجار )1977/7/20( هەڤاڵ مام جەالل، 
گەیشتە كوردستان و یەكەمین كەسیش كە شەرەفی پێشوازیكردنی هەبوو، 

من بووم.
یەكێك  گەڕانەوەی  بوو،  گرنگ  زۆر  یەكێتی  وەك  ئێمە  بۆ  رۆژە  ئەو 
لەگەورەترین سەركردەكانی نەتەوەی كورد بوو، كە بەخۆیی و گۆچانێكەوە 
گەڕایەوە. نەهێز و نەدۆشكەو نەزرێپۆشی لەگەڵدا بوو، بەتەنها پارتیزان 
چاوەڕێیان دەكرد. پارتیزانەكانیش هەندێكیان بەچەكەوە و هەندێكیان بێ  
رەهەندێكی  گەڕاشەوە،  كە  گەڕایەوە.  جەالل(  )مام  بەاڵم  بوون،  چەك 
فراوانی بەشۆڕشداو سەدان و هەزاران كەسیش بەجۆش و خرۆشەوە، هاتنە 

ناو شۆڕشەوە. 

قۆناغیناوشارەكانوخەباتیفراوان
زیندانیمان  لەساڵی )1982(دا چوار  رۆژگارانە،  ئەو  لەدوای  ئێستاش 
لەباكوری كوردستان شەهید دەبن و گڕ بەردەدەنە دەروونی تێكۆشەران. 
ئەو شۆڕشانە و لەم مێژوودا، شۆڕشی فەرەنسا، ئێجگار گرنگ بوون، 
یەكەم  بەڵكو  لەجیهاندا،  نەبوو  دیموكراسی  شۆڕشی  یەكەم  ئەگەرچی 
زیاتر  فەرەنسا  شۆڕشی  بەاڵم  بەرپابوو،  لەبەریتانیا  دیموكراسی  شۆڕش 
لەسەر رۆژهەاڵت و لەسەر شارستانییەتی دیموكراسی ناوەڕاستی رۆژئاوا 
لەعەرەبیشدا، شۆڕشی میسر بەسەرۆكایەتی  كاریگەریی گەورەی هەبوو. 
لەبوژاندنەوەی  گەورەی  ئێجگاری  رۆڵێكی  نەمر،  عەبدولناسر-ی  جەمال 
بزووتنەوەی ناسیونالیزمی عەرەبی و بەهێزبوونی هەبوو. هەروەها شۆڕشی 
گرنگی  رۆڵێكی  عیراقی،  نیشتمانی  لەخەباتی  جگە   )1958( تەممووز 
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، 
نێونەتەوەیی  سیاسەتی  كران و  رزگار  زۆر  گەالنێكی  ئەگەرچی  بەداخەوە 
لەمیللەتەكان،  لەنەتەوەكان،  هەندێك  لەرزگاركردنی  بەرژەوەندیان 
سیاسەتی  ناوەڕاستدا،  لەرۆژهەاڵتی  بەاڵم  یەكیانگرتەوە،  لەنیشتمانەكان 
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نێونەتەوەیی، لەگەڵ رزگاربوونی نەتەوەكاندا نەبوو. نە لەپێش و پاشی  
جەنگی یەكەم  و نە لەپێش و پاش جەنگی دووەم و 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.
یەكەمی  جەنگی  سەردەمی  جیاوازدا،  سەردەمی  لەسێ   ئەوە  لەبەر 
گەالنی  كالسیكی،  كۆلۆنیالیستی  بەسیاسەتی  ئیمپریالیزم  كە  جیهانی، 
وەكو ئێمەی داگیر دەكرد، یەكەم ئەزموونی حكومەتی ئێمە، كە حكومەتی 

شێخ مەحمود-ی نەمر بوو، ئەوان رووخاندیان. 
دەكرێت،  مۆر  ئەتڵەنتیك  پەیمانی  كە  جیهانیشدا،  دووەمی  لەجەنگی 
بەدیهێنانی  لەپێناو  بكرێت  گەالن  پشتیوانی  كە  دەدرێت،  ئەوە  پەیمانی 
مافی دیموكراسیاندا، بەاڵم بەداخەوە، ئەم پەیمانەش چارەنووسی یەكەم 

كۆماری كوردستان )كۆماری مەهاباد( بەرەو روخان دەبات.
لەجەنگی سارد-یشدا، كە لەدوای گۆنگرەی یاڵتا )1945(ەوە بناغەكەی 
 ،1988( سارد  جەنگی  كۆتایی  هەتا  قوڵكرایەوە،  وردە  وردە  دان��راوە و 
ئەمریكا  رۆژئاواو رۆژهەاڵت، كە  لەدوژمنكارانەی  پڕ  1989( سیاسەتێكی 
هەردوو  بوو،  رۆژه��ەاڵت  پێشەنگی  سۆڤییەت-یش  رۆژئ��اواو  پێشەنگی 
لەگەلێك،  پشتیوانیان  بیویستایە،  بەرژەوەندییان  لەكوێ   زلهێزە،  ئەم 
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 
یەكەم  جەنگی  بەسەردەمی  خایاند،  زیاتری  ساڵ  چل  س��ارد،  جەنگی 
جەنگی  لەسەردەمی  ئێمە  میللەتی  بكەین،  بەراورد  جیهانی  دووەمی  و 
سارددا، ئەگەرچی دەوڵەتمان نەبوو بیڕوخێنن، بەاڵم گەورەترین زیان كە 
لەباكور و باشورو پارچەكانی  لەمێژووماندا، بەر نەتەوەكەمان كەوتبێت، 
لەسەردەمی جەنگی  گەورەترینیان  كوردستاندا،  لەبەشەكانی  كوردستان، 

سارددا بەر كورد كەوتووە. 
كیمیاباران  ئەنفالەكان،  سوتێنراوەكان،  دێهاتە  كوژراوەكان،  ژمارەی 
لەرێككەوتنی  دەوڵەتەكان،  رێككەوتنی  حكومەتەكان،  یەكگرتنی  و 
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سەعدئابادی )1951(ەوە تادەگاتە رێككەوتنی ستراتیجی لەنێوان توركیا و 
عیراق، بۆ سەركوتكردنی بزووتنەوەی كورد لەهەردوو بەشەكەی كوردستان 
وەستانی  پاشان   ،)1975( ساڵی  جەزائیر  رێككەوتننامەی  و   )1982(
شەڕی عیراق و ئیران )1988(، ئەمانە هەمووی یەكخستنی بەرژوەندییە 
نوكی  بووە.  ناوچەكە  و  كوردستان  داگیركارەكانی  حكومەتە  دوورەكانی 
رمی یەكخستنی ئەم بەرژەوەندییە، پێش نەتەوەكانی تر، بەر میللەتەی 
كورد كەوتووە، لەهەموو بەشەكانی كوردستان، زیانی ئێجگار گەورەمان 

كردووە.

سێسەدساڵكوردلەبەرگریدابووە
لێكدانەوەی  زۆرتر  هەوڵدەدەم  سیاسییە و  كەمتر  بابەتەكەم  لێرەدا، 
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 
وەچەكانی  ئامادەگی  بەپێچەوانەوە،  نەبووە،  قوربانی  و  كورد، سیاسەت 
نەتەوەی كورد بۆ قوربانیدان، لەهەموو شۆڕش و راپەڕینێكدا لەناو كورددا 
هەژدەهەم،  سەدەی  لەسەرەتای  میرنشینەكانەوە،  لەڕوخاندنی  هەبووە. 
لەبەرگریدا  كورد  ساڵ  سەد  بیستەم، سێ   و  نۆزدەهەم  سەدەی  تەواوی 
بووە، لەهیچ بەرگرییەكیشدا وەچەكانی كورد لەهیچ بەشێكی كوردستان، 
نەكردووە و هەمیشەش سەركردەو سەرداری كورد،  لەقوربانیدان  درێغیان 

لەهەر قۆناغەو بەپێی قۆناغەكە هەڵكەوتوون. 
بڵێین  دەتوانین  بكەین،  نەتەوەیی  لەمەسەلەی  باس  ئەگەر  بێگومان 
ساڵ  سەد  سێ   بۆ  كورد،  میللەتی  بەرەنگاری  خەباتی  ریشەی  و  رەگ 
بەرەنگاری  و  كورد  لەنەژادی  باس  ئەگەر  بەاڵم  دەگەڕێتەوە.  لەمەوبەر 
فتوحاتی  س��ەردەم��ی  ل���ەدوای  پێش  و  ئ��ەوا  بكەین،  ك��ورد  ن���ەژادی 
ئیسالمیشەوە دەستپێدەكات. ئەگەرچی باوەڕم بەفتوحاتی ئیسالم نییەو 
ئەو ناوە، ناوێكە بۆ داپۆشینی داگیركردن. فتوحات نییە! بەڵكو بەزەبری 
كورد  وەكو  نەژادەكانی  كورد،  وەكو  گەالنی  كە  لەسەردەمێكدا  لەشكر، 
بەهەموو  ئیسالم  ئایینی  كە  لەوەبووە  نەئاگامان  زانیوە،  نەعەرەبیی-مان 
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نەبووە  لێ   ئاگام  خۆیەوە،  پیرۆزی  بەهەموو  قورئان  خۆیەوە،  پیرۆزی 
ئەم ئایینە ئەوكاتە چییە! بەاڵم عەرەب و نیوە دوورگەی عەرەب، مافی 
خۆیەتی ئاشنای ئیسالم بووەو تێكەڵی بووە، چونكە ئیسالم بۆ عەرەب 
بۆ  بووە  تێدا  رادیكاڵییەتی  تەنانەت  بووەو  پێشكەوتوو  سەردەمەدا  لەو 
كوشتوویانە. چونكە  بووەو  كچ-یان  كە  عەرەبی،  جاهیلییەتی  سەردەمی 
قورئان  كە  ناوترێت  زیاتر  لەوە  عەرەب  كۆمەاڵیەتی  گەشەكردنی  ئاستی 
پێی وتوون )االعراب و اشهد كفرا و نفاقا(، لەوە زیاتر ناوترێت و ئەگەر 
شیبكەیتەوە، ئاستی كۆمەاڵیەتی، ئاستی پێشكەوتن و تێگەیشتنی عەرەب، 

لەو ئایەتەدا زۆر بەجوانی بەرجەستە بووە. 
بەئەنسارو  ئایەتەدا،  ئەم  لەبەرامبەر  عەرەب  بۆ  دێت  كە  ئیسالم-یش 
بەهەموو ئەوانەشی كە تێكۆشاون، بۆ ئەوەی ئیسالم ببێت بەئەلتەرناتیڤی 
ئەمە  مێینەیە،  لەبەرئەوەی  كچە،  ئەوەی  لەبەر  كوشتن،  كچ  بتپەرستن و 
گۆڕانكارییەكی كۆمەاڵیەتی گەورە بووە بۆ ئەو سەردەم و كاتە، كە بەزمان و 
عەرەب  بەڕەمزەكانی  عەرەبی و  بەسایكۆلۆجییەتی  عەرەبی،  كەلتوری 
هاتوونەتە پێشەوە، كارێكی گەورەیان كردووە لەمێژوودا، بەپێچەوانەوە، 

هیچ قسەیەكم لەسەر ئەوەنییە. 
بەڵكو قسەم لەسەر ئەوەیە سوپاكانی بەرایی ئیسالمی، ئەم لەشكرە، 
هەڵیانكوتاوەتە سەر  فتوحاتەوە  بەناوی  تێكستانەوە و  كەلتوور و  بەم  كە 
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! 
لەماڵی  دواوە،  بچێتە  ساڵ   )1430-1400( لەئێوە  یەكێك  ئێستا  ئەگەر 
خۆی دانیشتووە لەدۆڵی ئەسحابان، لەدۆڵی شەهیدان، لەشكرێك هاتووە 
شمشێری هەڵكێشاوەو دەڵێت )دەبیت بەموسڵمان یا سەرت دەپەڕێنم؟!(، 
تەنها شمشێرەكە دەبینێ  و نازانێت دەڵێت چی؟! ئاخر زمانەكەی نەزانیوە. 
قورئان  ئەسحابەو  مەزن و  پێغەمبەری  گەورەو  خوای  وتویەتی  سەدجار 
من  ئێستا  كە  ئەوەیە  وەكو  چی؟!  دەڵێت  تێناگەیت  بەاڵم  خەلیفە،  و 
لەهۆڵەندام هۆڵەندی هیچ نازانم، هۆڵەندییەك بێت و بەزمانی هۆڵەندی داوا 
بكات ببم بەمەسیحی، تێناگەم ئەو چیدەڵێت، ئیتر چۆن ببم بەمەسیحی!. 



91

هۆڵەندی  وشەیەكی  و  لەهۆڵەندام  ساڵ،   )1440( لەدوای  كە  ئێستا 
نازانم، ئەو كەسە چۆن دەمكات بەمەسیحی، بەكاسۆلیك، یا بەپرۆتستانت، 
بمكاتە  و شمشێر  زیندان  بەزەبری  هەر  مەگەر  نەزانم،  زمانەكەی  ئەگەر 

مەسیحی.
لەبەر ئەوە وشەی فتوحات، كە هەمیشە وتوومەو جارێكیش لەرۆژنامەی 
دەستپێدەكات؟(،  لەكەیەوە  )تەعریب  پرسیم،  لێیان  ئ��ازادی  رێگای 
دەزانم  دەستپێدەكات(.  فتوحات-ەوە  )لەسەردەمی  كە  وەاڵممدانەوە 
ئێستاش ئەمە لەسایتەكاندا باڵو دەبێتەوەو دەڵێن )مەال بەختیار لەمانگی 
بۆچونی  و  منە  بۆچوونی  ئەمە  بەاڵم  لێنەهێنانین!(،  وازی  رەمەزانیشدا 
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 
بەزەبری  تێناگەم  من  بكرێت!  نەژادێك  مێژووی  ئیهانەی  هەیە  ناشرینتر 
لەشكر و شمشێر هاتبنە سەر كوردستان، چۆن بەگوڵ و گوڵزارەوە بەرەو 
پیریانەوە چوون؟!. ئەگەر وابێت مانای ئەوەیە كورد لەوكاتەدا حیسییەتی 
كانیاوی  لەوكاتەدا  كورد  واتە  نەبووە.  نەژادێتی  هەستی  كورد  نەبووە، 
دابونەریت و  كەلتور،  خۆی،  كشتوكاڵی  مااڵت و  مەڕو  رەز،  باخ،  خۆی، 

نیشتمانی خۆی خۆشنەویستووە، كە ئەمەش ناكرێت. 
بێم.  پیرتەوە  بەرەو  بەگوڵەوە  منیش  و  بكەیت  داگیرم  تۆ  ناكرێت 
بۆیە ئەوەی ئەوان دەیڵێن، هەرگیزاو هەرگیز لەمێژوودا جێگەی نابێتەوە و  
قبوڵمانە  ناكات.  قبوڵ  ئەمە  كە  هەیە،  لەمێژوودا  رووداویشدا  بەهەزاران 
وەهابی شكاوەو  بۆ  بۆ سوننە،  بۆ شیعە،  بووەو شكاوە،  تەسلیم  كورد 
هەتا بۆ سەاڵحەدینی ئەیوبی-ش شكاوە. ئەگەرچی راستە سەاڵحەدینی 
ئەیوبی كوردەو بۆ عەرەب زۆر جێگەی شانازییە، بەاڵم بۆ كورد شتێكی 
بێتە  رۆژێك  ئەگەر  بكەین.  پێوە  شانازی  ئێستا  كە  نەكردووە  ئەوتۆی 
مێژووەشدا  ئەو  لەناو  بكەین و  مێژووە  ئەو  لەسەر  قسەیەك  پێشەوەو 
مێژووە،  ئەو  لەسەر  زۆرە  ئەوا قسە  بكەین،  ئەیوبی  باسی سەاڵحەدینی 

لێكدانەوانەوەی تریش هەڵدەگرێت. بەاڵم ئێستا كاتی ئەوەنییە.
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بەرگرینەتەوەییلەسەردەمیفتوحاتەوە
هەیە،  فتوحاتەوە  لەسەردەمی  بەرگری  كە  ئەوەبوو،  لەسەر  قسەم 
بەرگری  فتوحاتەوە  لەسەردەمی  كورد  ئەگەر  ئامادەبووان،  هەڤااڵن، 
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؟! 
چییە!  پێشینان  پەندی  نەتاندەزانی  چییە!،  كوردی  جلی  نەتاندەزانی 
نەتاندەزانی حەیران چییەو هیچ شتێكی كورد بوونی نەدەما. )1440( ساڵ 
بەسیستماتیكی و بەناوی دینەوە، هەوڵدرابێت و ویستبێتیان رەگ و ریشەی 
ئەم نەژادە لەزمانیدا، لەكەلتوریدا، لەفۆلكلۆریدا، لەفەرهەنگیدا، لەپەیوەندی 
كۆمەاڵیەتی و لەهەر شتێكیدا كە هەیە، ئەم رەگ و ریشەیە هەڵبكێشرێت، 
نەدەما،  شێوەیەك  بەهیچ  دەما!  چۆن  نەكردایە،  بەرگری  كورد  ئەگەر 
بۆیە ئەوەی پێدەوترێت بەرگری لەكوردو كوردستان، بۆ سەردەمێكی زۆر 
پێیدەوترێت  كە  ئەوەی  گۆڕاوەو  بەقۆناغ  قۆناغ  بەاڵم  دەگێڕمەوە،  كۆنی 
هەژدەیەمەوە  س��ەدەی  لەسەرەتای  كوردایەتی،  بەمانای  كوردایەتی 
لەناو  لەدوای یەك  لەوكاتەوەی كە میرنشینەكانیان یەك  دەستپێدەكات. 
دەبرد و یەكەمین چركەساتی كوردایەتی راستەقینەش لەمیرنشینی رواندزو 
بۆتان-ەوە دەستپێدەكات. پەیوەندیم بەوەوە نییە هەڵەیان كردبێت، میری 
رواندوز  میری  كردووە،  هەڵەی  هەندێك  بەمەسیحییەكان  بەرامبەر  بۆتان 
بەرامبەر بەئێزدییەكان هەڵەی كردووە، ئەمە راستە و الریمان لەم قسانە 
لەوكاتەوە  ئێمەدا و  لەمێژووی  بەرەنگارییە  چركەساتی  ئەوە  بەاڵم  نییە. 
هەتا  و  كوردایەتی  بەرگرییەكی  و  دەستپێدەكات  بەرەنگاری  مێژووی 
لەهەموو  دەستپێدەكات.  لەوكاتەوە  هەر  میرنشینەكانیش  یەكخستنەوەی 
و  سەركردە  سەردارو  قوربانی،  هەبووە،  سیمبول  بەرگری و  قۆناغەكاندا 

پاشانیش حزب هەبووە. 
كەمێك شارەزام لەمێژووی نەتەوەی كورد، بەتایبەتی لەمێژووی سیاسی 
نەخوێندنەوەی  باش  ئێمە،  لەكەموكوڕییەكانی  یەكێك  كورد.  نەتەوەی 
ئەگەرچی  گرنگە،  زۆر  خوێندنەوە  س��ەردەم  سەردەمەكانە.  مێژووی 
باش  سەردەمە  ئەو  ئابووری  ئەگەر  بخوێنرێتەوە،  س��ەردەم  نەتوانرێت 
ئەو  ئابووری  لەگەوهەری  مەحاڵە  مەحاڵە،  ئەمە  هەڵنەسەنگێندرێت، 
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وردبیتەوە،  ئەو سەردەمە  لەساسیەتی  ناتوانیت  وردبیتەوە،  سەردەمەش 
ئەگەر لەسیاسەتی ئەو سەردەمەش ورد نەبیتەوە، هەر هەوڵێكی سیاسی و 
و  سەردەم  ئابوری  لەتێگەیشتنی  بەدابڕوایی  هەبێت،  سیاسیت  حزبێكی 
هەوڵێك  هەر  جیهان،  بەڕێوەبردنی  بۆ چۆنێتی  لەسیاسەتی سەردەمەكە 
بدرێ ، بەهەوڵێكی لۆكاڵی داخراو دەمێنێتەوە، بەبێئەوەی كارلێك بكات 
لەگەڵ گۆڕانكارییە ئابورییەكان و گۆڕانكارییە سیاسییەكان كارلێك بكات، 
سەرەنجام وەربگریت و بدات. سەردەمەكە كارتێبكات و تۆش كار بكەیت، 

دیارە بەهێندەی كایەكانی خۆت.

وەكورابردوونامێنێتودەبێتبگونجێین
پێیدەڵێین  كوردیدا  لەزمانی  كە  ئ��ەوەی  لەسەردەمێكداین،  ئێستا 
)جیهانگیری(  دەستەواژەی  كە  بڵێم  ئەوە  دەشتوانم  كە  جیهانگیری، 
زاراوەیش  ئەم  )دروستكردنی  دامناوە.  من  )گلوبالیزاسیۆن(  لەبەرامبەر 
لەوەوە دروستكرد، كە لەكوردەواریدا كاتێك باران دەبارێت، ئەگەر بارانەكە 
سەرانسەری بێت، دەڵێن بارانەكە ئیقلیمگیرە(، پێشەوەی من ئەم زاراوەیە 
بوو،  رستەیەك  ئەمە  لەڕاستیدا  )بەجیهانیكردن(،  دەیانوت  بەكاربهێنم، 
نەك دەستەواژەیەك. بۆیە جیهانگیری-مان بۆ داڕشت و باڵو بۆوە. لەزمانی 

كوردیشدا ئێستا ئەو دەستەواژەیە بەجوانی رۆشتووە.
ئێستاش كە سەردەمەكە سەردەمی جیهانگیرییە، باشترین لێكدانەوەش 
بەزاندنی  ئۆكسفۆردا، دەڵێت )جیهانیگیری؛  لەفەرهەنگی  بۆ جیهانگیری 
ئەو  دی��اردەی��ەی،  ئەو  وات��ە  كەلتوری(ە،  ئابوری،  نیشتمانی،  سنوری 
گەوهەرەی كە لەسەردەمی جیهانگیریدا هەیە، لەڕووی ئابورییەوە، لەڕووی 
واتە  ئەمەش  دەبەزێنێت.  سنورەكان  كەلتورییەوە  لەڕووی  نیشتمانیی، 
ئاسایستی نیشتمانی، ئاسایشی نەتەوەیی، ئاسایشی كەلتوری نەتەوەیی، 
بەشێوەی سەردەمەكانی تر نامێنێت، ئیتر دەبێت تێبگەین وەكو رۆژگار 
جیهانگیری  دەرفەتەكانی  و  بگونجێین  دەبێت  و  نامێنێت  رابردوو  وەكو 

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، 
دەوڵەتانەوە  لەگەڵ  رێكەوتن  لەڕێگەی  بوو،  پێویستییەكانیان  هەرچی 
نەما.  سەردەمەدا  لەم  ئەمە  دەسەپاند،  نرخیان  هەرخۆشیان  دەیانبردو 
وەك وتم، ئەمەش هی سەردەمی كۆلۆنیالیزمی كالسیكیە، كە لەجەنگی 
جیهانی دووەم بەدواوە، وردە وردە لەسەردەمی جەنگی سارددا، مۆنۆپۆلی 
جیهانی  یەكەمی  جەنگی  لەسەردەمی  باشتر  لەرۆژئاوا,  دەوڵەتەكان 
وردبۆوە بۆ كارتێرات و ترۆتستات, واتا كۆمپانیای گەورە بچوك بۆوەو 
بچوكەكانیش بچوكتر بوونەوە و وردە وردە مۆنۆپۆڵی یەك ئاراستە نەما, 
چوارچێوەی  لەناو  بەاڵم  مایەوە،  ئاراستە  چەندین  مۆنۆپۆلی  بەڵكو 
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 
ئابووری  واتا:  بوو,  ئێمە  لەزیانی  ئەمەش  دەپارێزران,  شێوەیە  بەو 

كۆلۆنیالیزمی كالسیكی لەزیانی ئێمە بوو.
فرە  رەهەندیی  فرە  مۆنۆپۆڵی  چەندین  بۆ  مۆنۆپۆڵ,  دابەشكردنی 
سەدان  ئەو  لەڕێگەی  ئێمە،  ئابووری  لەگەڵ  كردنیان  كۆنتاكت  ئاراستە و 
لەئێران,  لەعیراق,  لەتوركیا,  دەك��ران,  دروس��ت  كە  كۆمپانیایانەی 
كۆمپانیا  مۆڵەتی  بازاڕو  ب��ەدواوە،  لەحەفتاكان  ووردە  ووردە  لەسوریا, 
واڵتانی  پێدراوەكانی  مۆڵەت  كۆمپانیا  مۆڵەتی  واتا:  باڵوبۆتەوە.  زیاتر 
داگیركارانی كوردستان، لەحەفتاكان بەدواوە بەراورد بكەیت، بەئاماری ئەو 
كۆمپانیایانەی پێش ئەوە هەبوون، دوو سیفەتی روون جیایان دەكاتەوە.
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كرێكاربچەوسێتەوە،گەالنبچەوسێنەوە،
دیموكراسینەبێت

سیفەتی یەكەم، ئەوەیە كە كۆمپانیاكانی پێشوو، لەدوای جەنگی یەكەم 
ئیستهالكی  ئابوری  بواری  ئابورییەدا دەكرد، كە  بوارە  ئەو  لەناو  ئیشان 
بوو، ئەوەی كە خۆمان پێیدەڵێین بواری )بەرخور(، بەتانی دروستكردن، 
سابوون، كلینكس، قوماش و خواردەمەنی دروستكردن، كە هەموو ئەمانە 

ئابوری ئیستهالكی- ئابوری بەرخۆری بوون.
بەاڵم لەدوای جەنگی دووەم و شەست و حەفتاكانەوە، ئەم كۆمپانیانە 
گۆڕانكاری  دەبینی  هەربۆیە  بەخۆیانەوەبینی،  پیشەسازییان  ب��واری 
گەورەی بواری ئابوری، لەبازاڕی ئابوری توركیاو لەئێرانیش لەسەردەمی 
لەناو سیستمی كارتیرات و  شادا  روویداو كۆنتاكتی كۆمپانیا گەورەكان، 
ترۆتستاتدا، كە چەند كۆمپانیایەكی یەكگرتوو دەیانگواستەوە بۆ واڵتان، 
واتە چەند مۆنۆپۆڵێك كۆدەبۆوە و دەبوو بەكۆمپانیایەكی دایكانە و دەچوو 
چەند كۆمپانیایەكی بچووكی بۆ خۆی دادەمەزراندو تۆڕێكی لەناو جیهاندا 
بەدواوە  حەفتاكان  لەشەستەكان و  ئەمەش  كە  دروستدەكرد،  خۆی  بۆ 
لەناو واڵتانی رۆژهەاڵتدا،  لەرۆژهەاڵتدا زۆر پەرەی سەند و دوو واڵت-یش 
پێش هەموو واڵتانی تر كەوتن، كە ئەوانیش توركیا و ئێران بوون.  ئێران 
دوای  و  كودەتاكان  پێش  لەسەردەمی  توركیاش  و  شا-دا  لەسەردەمی 
كودەتاكانیش، هەتا هاتووە بازاڕی ئازاد لەو واڵتە باش گەشەی كردووە، 
گەشە  باش  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  واڵتانی  لەچاو  دەگات  بەئێستاش  تا 
دەكات. ئەم بەرژوەندییەش مۆنۆپۆلی بوو، مۆنۆپۆلی خۆماڵی و دەرەكی 
بوو، كە ئەم بەرژوەندییەش وای دەخواست كە كرێكار بچەوسێتەوە، گەالن 
دەوڵەتەكان  بەرژوەندی  سەرەنجام  تا  نەبێت،  دیموكراسی  بچەوسێنەوە، 
و بەرژەوەندی مۆنۆپۆلەكان، لەچوارچێوەی بڕیار لێدراوی خۆیاندا بەفرە 

رەهەندی خۆیانەوە بپارێزرێن.
یەكەم  لەجەنگی  ئابورییە،  ستراتیجی  بناغەی  و  سیاسەت  ئەم  هەر 
مۆنۆپۆلەكانی جیهان، هەر  فرە رەهەندی  و جەنگی دووەمی جیهانیداو، 
دیموكراسی  حكومەتێك  هیچ  كە  وایاندەكرد،  لەمێژوودا  بوون  ئەمانەش 
نەبێت و حكومەتەكان بەرژوەندیان لەگەڵ دەوڵەتە گەورەكان و كۆمپانیا 
دەوڵەتێكی  تەنانەت  كە  وایلێهات،  وردەش  وردە  و  بمێنێت  گەورەكان 
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گەورەی وەكو توركیا، بەتەنها بەرژوەندی خۆی دەبینی. 
تەنانەت سوپای توركیا، تاكە سوپا بوو ئەوسا لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، 
بەبازاڕ و  ئاوێتەبوون  بۆ  گرنگ،  بەپرسێكی  دەبێت  ئابوری  دەیزانی  كە 
دەوروبەری،  لەتوركیاو  بەرژەوەندییەكانیان  پاراستنی  كۆمپانیاكانیان  و 
رۆژهەاڵتی  سوپاكانی  لەدەوڵەمەندترین  یەكێكە  ئێستا  دراو  مۆڵەتی 
ئابورییەوە  ل��ەڕووی  لەئێران  پاسداران-یش  سوپای  ئێستا  ناوەڕاستە. 
وایە. كۆمپانیایەكی زۆریان داونەتێ  و ئەوانیش مۆنۆپۆلی خۆیان هەیەو 
رادەی��ەك  هەتا  هەیەو  دنیادا  بەرژوەندییەكانی  لەگەڵ  بەرژەوەندیان 
گەورەكان،  دەوڵەتە  و  مۆنۆپۆل  تێكەاڵوبوونەی  ئەم  بوون.  تێكەاڵویش 
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 بكرێتەوە و تاوانی گەورە گەورە لەالیەن توركیا، ئێران، 
سوریا و عیراقەوە بەرامبەر بەبزووتنەوەی ئازادیخوازی كوردو گەالنی ترو 
چە وساوەكان، 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، 
ئەوانیش  تێكەاڵوبوونی  ناوەڕاست و  رۆژهەاڵتی  خۆماڵییەكانی  بەكۆمپانیا 
رادەی  تادەهات  ئەمانە  هەموو  لەكوردستاندا،  داگیركاران  بەسوپاكانی 
سەركوتكردنی زیاتر لەكوردستاندا دەكرد. هەروەها سیستمی ئایدۆلۆجی 
بەناوی  تورك  عروبە،  بەناوی  عەرەب  دەكرد،  تۆكمەتر  دەوڵەتەكانیشی 
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 
فرقەوە،  لەسێ   كە  دروستكرد،  بەهێزی  رێكیخست و سوپایەكی  بەتەمەن 
بۆ پێنج فەیلەق رۆیشت، چونكە هەموو جەمسەرەكانی دونیا  بۆ چوار و 
بەرژوەندیان لەگەڵ عیراقدا هەبوو، فەڕەنسا، ئەڵمانیا بەرژەوەندی گەورەیان 
ئەمریكاش  بێالیەن و  ئەسكەندەنافیا،  دەوڵەتانی  هەبوو،  عیراقدا  لەگەڵ 
گەورەترین   )1973( ساڵی  سۆڤییەت  تەنانەت  هەبوو،  بەرژوەندییان 
ئەڵمانیای  ئەویش  دوای  بەست.  عیراقدا  لەگەڵ  ستراتیجی  رێككەوتنی 
برجینێڤ  گ��ەورە و  تیتۆی  یوگسالڤیا،  هەنگاریا،  بولگاریا،  رۆژه��ەاڵت، 
لەئاست سەدام-دا بچوك بوونەوە، جاك شیراك قسەی لەسەرە كە پارەو 
بەرتیلی لەسەددام وەرگرتووە، بۆ ئەوەی ببێت بەسەرۆك وەزیران. وردە 
تێدەگەین  ئینجا  باڵودەبنەوە،  مێژوو  بەڵگەنامەكانی  كە  ئێستاش  وردە 
هەموو  زلهێزانەو  ئەو  هەموو  چۆنە،  لەژێرەوە  ئابورییە  بەرژوەندییە  ئەم 
ئەو پیاوە گەورانەی لەئاست سەدام و نەوتەكەیی و ئەو سامانەشی كە 

هەیەتی، بچوك كردۆتەوە.

قەرەبوویكوشتوبڕیكورد،زیالنبەنموونە
 بێگومان بەروبوومی ئەم سیاسەتەش، بۆ نەتەوەیەكی ئازادیخواز كە 
فرە  ئەم  سیاسییە،  بنەما  ئەم  بگۆڕێت،  ئابورییە  بنەما  ئەم  دەیەوێت 
رەهەندییەی مۆنۆپۆل بگۆڕێت، بێگومان زادەی ئەم سیاسەتە شۆڤێنییەت 
بۆ  تەنها  دەبێت،  دێهات  و  گوند  كاولكردن، سوتاندنی  كوشتن،  دەبێت، 
مۆنۆپۆلە  لەژێر دەستی  بمێنێتەوەو  لەدەستدا  بازاڕیان  كۆنتڕۆڵی  ئەوەی 
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 
هەموو  فەرەنسا،  بەریتانیا،  ئەمریكا،  جیهان،  دووەمی  جەنگی  هەیە، 
ئەم واڵتانە یەكیان گرتبوو، جەنگێكیی گەورەیان لەبەرامبەر سۆڤییەت و 
ئەڵمانیای نازی بەرپا كردبوو. كۆمپانیایەكی ئەمریكی كە لەناو بەرلین-دا، 
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گەورەترین  كۆمپانیایە  ئەم  دروستدەكرد،  ئەڵمانیا  سوپای  بۆ  زریپۆشی 
بوو،  نازی  ئەڵمانیای  ئەوكاتەی  زرێپۆشی  بەرهەمهێنەری  كۆمپانیای 
باجێكی گەورەی دەدایە حكومەتی ئەوكاتەی ئەمریكا، ئەم كۆمپانیایانە 
بۆ  زریپێپۆشیان  بەرلیندا  ئەڵمانیاو  لەناو  بوون،  ئەمریكی  كە كۆمپانیای 
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 
ئەمریكا.  حكومەتی  دەدایە  زۆریان  پارەیەكی  و  ئەمریكی  حكومەتی  بۆ 

چونكە پارەش بۆ درێژەپێدانی شەڕ، سەرچاوەیەكی گرنگە. 
دەسەاڵت،  سیاسەت و  لەسەر  ئابورییە  ئەفسوناوی  كاریگەری  ئەمەش 

لەسەر چۆنێتی سەپاندنی ئەم لەشكرو ئەو داگیركار. 
ئەم راستییە تاڵەش، سەبارەت بەكورد باجی هەبووە، ئەگەر لەدوای 
جەنگی جیهانیی یەكەمەوە، ئاماری قوربانییەكانی شۆڕشی نەتەوەكەمان 
كە  كۆبكەینەوە و  كوردستان  لەباشوری  لەرۆژئاواو  لەرۆژهەاڵت،  لەباكور، 
لەمێژوودا  زیانەكانمان  قوربانییەكان و  بۆ  ورد  ئاماری  دەزگایەكی  دەبێت 
قەرەبووی  نەتەوەكەمان  دەبێت  ل��ەرۆژان  رۆژێك  ئەوا  بكەین،  دروست 
نابێت  وەربگیرێتەوەو  كوردستان  لەداگیركارانی  قوربانیانە  ئەو  هەموو 
بهێڵین ئەو هەموو كوشتن، وێرانكردن، دێهات سوتاندن، كیمیابارانكردن، 
بناغەی ئابوری داڕزاندن بەسەریاندا بڕوات، هەموو ئەوانەش تاوانن، تاوانی 

مرۆڤایەتیشە.
داگیركراو  عیراقەوە  سوپای  لەالیەن  ماوەدا  لەكەمترین  كوێت  چۆن 
لەمەوبەریش  هەفتە  تادوو  بەاڵم  بەخشی،  قوربانی  سەد   )600( تەنها 
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 دێتەدی و كورد 
دەبێت  كە  مێژووییانەی  قەرزە  لەو  یەكێك  دەگات،  چارەنووسی  بەمافی 
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وەربگرینەوە،  سەردەستەكانی  نەتەوە  دەسەاڵتی  و  داگیركاران  لەهەموو 
بەنەتەوەكەمانیان  بەرامبەر  لەمێژوودا  كە  تاوانانەیە  ئەو  قەرەبووی 
لەهەموو بەشەكانی كوردستان كراوە. هەروەك چۆن ئێستا ئەفریقییەكان 
چۆن  دەكەنەوە،  لەئەمریكا  ئەفریقی  قوربانی  ملیۆنەها  قەربووی  داوای 
ئەرمەنییەكان  بڕی  كوشت و  سەردەمی  قەرەبووی  داوای  ئەرمەنییەكان 
لەتوركیا دەكەن، ئێمەش دەبێت رۆژێك بێت داوای قەرەبووی كوشت و بڕی 
كورد لەباكوری كوردستان و لەناوچەی زیالن بكەین، كە توركەكان خۆیان و 
كوشتووە(.  كوردمان  زیاتر  هەزار  سەد  )دوو  دەڵێن  مێژوونوسەكانیان 
بێگومان  ناشاردرێتەوە،  قوربانییەكمان  هیچ  كوردستانیش  لەباشوری 
كوردستانیش،  رۆژئ��اوای  هەروەها  ه��ەروا،  كوردستانیش  لەرۆژهەاڵتی 
زۆرترین  لەئابوریدا  ئەوا  بەخشیبێ ،  قوربانیان  كەمترین  لەمرۆڤدا  ئەگەر 
قوربانیانداوە. چونكە لەچلەكانەوە رۆژئاوای كوردستان تەعریب دەكرێت و 

پشتیوانی سەوزی تەعریبی دەسەپێتە سەر.

تەواوبوونیجەنگیساردوسیستمینوێیجیهان
 لەدوای جەنگی سارد، دیاردەی سیستمی  نوێی جیهان هەتا ناوەڕاستی 
بەرە  بەرە  بۆ جیهانگیری.  پەرەی سەند  پاشان  هەڵدا.  نەوەكان سەری 
سیستمی نوێی جیهان و جیهانگیری، تێگەیشتن دەبێ  ستراتیژی ئابووری 
نوێ   ستراتیژێكی  سەراپا  دەبێ   وازلێبێنن.  س��ارد،  جەنگی  سەردەمی 
چەشنی ئابوری بێننەدی، ئەگینا مەحاڵە بتوانن ئاراستەی جیهان بكەن. 

بەڵكو بۆ خۆشیان خراپە. 
مۆنۆپۆڵەكانی  سیناریۆی  لەدووبارەبونەوەی  واڵتانە  ئەم  بەرژەوەندی 
چونكە  نەبوو،  ساردیشدا  جەنگی  و  دووەم  جەنگی  و  یەكەم  جەنگی 
ئەگەر وایان بكردایە، پێش ئەوەی ئێمە بچەوسێننەوە، خۆیان دووچاری 
قەیرانێكی گەورە دەبوون، چونكە ئاسایشی ئەوروپا، ئابوری  و ئەو ژیانی پڕ 
لەخۆشگوزەرانییەی ئەوروپا، لەبەردەم هەڕەشەی مەترسیەكی گەورەدایە. 
لەبەرئەوە  ئەگەر سیستم و بنەما و سیاسەتی ئابوری خۆیان نەگۆڕایە، 
بیریان  ئەوەش  پێش  و   )1989 هەتا   1988( ساردەوە  جەنگی  لەدوای 
لێكردبۆوە، بۆ نمونە ئەڵمانیا لەساڵی )1982(ەوە پاشكەوتی پارەیەكی 
خۆی  بگرێتەوەو  یەك  ئەڵمانیا  ه��ەردوو  كە  ئ��ەوەی  بۆ  كردبوو،  زۆری 



100

ئامادەكردبوو كە لەدوای یەكگرتنەوە، چۆن ئەڵمانیا ببێت بەیەكێك لەواڵتە 
گەورەكان. تەنانەت لەپێش ئەوەشدا، ئابوریناسەكان و بیرمەندەكانی رۆژئاوا 
بیریان لەوەدەكردەوە كە جەنگی سارد تەواو دەبێ، چی بكەن؟ بۆ ئەوەی 
لەسەر  ئەوان  بەرژەوەندییەكانی  كە  بكەن  كۆنترۆڵ  شێوەیە  بەو  جیهان 
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 رۆژئاوا  و 
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 
قبوڵ كراون،  ئەوروپا  لەیەكێتی  زۆریان  ئێستا بەشی  لەسەردەكردە، كە 
بۆ  تەنانەت دەوڵەتی سەربەخۆ،  تەنانەت واڵتی بچوكیشیان قبوڵكراون، 
ناحیەیەكی  دانیشتوانی  ژمارەی  كە  دروستكراوە،  وەها  میللەتی  واڵت و 
ئەمانە  هەموو  رەش،  شاخی  سلۆڤینیا،  كۆسۆڤۆ،  زۆرترە.  لەوان  ئێمە 
خۆتان دەزانن، كە واڵتی زۆر بچوكن و لەبنەڕەتدا بەخەیاڵیاندا نەدەهات 
كەببن بەدەوڵەت. بەاڵم ئێستا )15-20( ساڵ دەبێت كردویانن بەدەوڵەت و 
لەنەتەوەیەكگرتوەكانیش قبوڵیانكردوون. لەبەرئەوەی بەرژەوەندیان ئەمەی 
درێژ  سەرمایەداری  تەمەنی  بۆئەوەی  هاتن  ئەمانە  لەدنیادا.  خواستوە 
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.
فرێدا،  كاژی  بوو  قەیران  توشی  یەكەم  جەنگی  لەدوای  سەرمایەداری 
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 
بەرپابێت و بەتایبەتی مەترسی ئەمجارەیان كە لەهێزەكانی فەندەمێنتالیست 
یان قاعیدە یان تێرۆریستەكان بوو، دیسانەوە خۆی ئامادەكرد چۆن خۆی 
نوێی  سیستەمی  ئێستاش  بگونجێنێت،  رۆژهەاڵتدا  ئاڵوگۆڕەكانی  لەگەڵ 
تا  جیهان هی سەردەمی ئەو شەش حەوت ساڵەبوو، لەسااڵنی )1987 

1993( كە سەردەمی گواستنەوە بوو، بەرەو جیهانگیری.
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حكومەتەكانومۆنۆپۆلەناوخۆییەكان
رۆژهەاڵتی  بۆ  لەرۆژئاواوە  گواستنەوەی سەرمایەداری وەك سیستم،   
بەرژەوەندییە  ئەوروپاوە پێویستیكرد كە  لەرۆژهەاڵتی  ئەوروپا، دواتریش 
لەڕۆژئاوای  نە  و  لەڕۆژهەاڵت  نە  جیهانی،  سەرمایەداری  ستراتیژییەكانی 
گەشە  جیهان  تەواوی  بۆ  دەبوو  بەپێچەوانەوە،  نەخوات،  پەنگ  ئەوروپا 
بكات. ئەو گەشەكردنەش بۆ تەواوی جیهان، بەشیكاریی و بەلێكدانەوەی 
لەدنیادا  دیموكراسی  سەرمایەداریی و  هەم  ئەوەی  بۆ  زامنە  تاكە  ئەوان، 
درێژە بكێشێت، هەم بۆ ئەوەی قەیرانەكانیان قوڵتر نەبنەوە و ئاسایشیان 

نەكەوێتە مەترسییەوەو كێشەی گەورەیان بۆ دروست نەبێت.
تێگەیشتبوون،  لەمە  باش  تێرۆریستەكان،  یان  فەندەمێنتالیست، 
لەبەرئەوە ئەو دژایەتییەی قاعیدە بۆ رۆژئاواو ئەمریكا كردی، كۆمەڵێك 
لەبەرنامەكانی ئەوانی بۆ گواستنەوەی سەرمایەدارییەكی وردتر، بناغەیەكی 
سەرمایەداری وردتر و چارەسەری زیاتری كێشە سیاسیەكان لەرۆژهەاڵتی 
تەقاندنەوە،  خۆكوژیی،  پەالماری  ئەو  بۆیە  دواخست.  زۆر  ناوەڕاستدا 
رۆژهەاڵتی  ئێمە و  ترساندنی گەالنی وەك  نائاسایشە و  باری  دروستكردنی 
ستراتیژە  ئەمانە،  هەموو  لەجیهاندا،  موسوڵمێنراو  واڵتانی  ناوەڕاست و 
نوێیەكەی رۆژئاوای لەبەشێكی جیهاندا توانی بهێنێتەدی، كە رۆژهەاڵتی 
موسڵمانەكانە،  واڵتە  كە  جیهاندا،  تری  لەبەشێكی  بەاڵم  بوو،  ئەوروپا 
ئێستا  ئابوریانەشی  قەیرانە  ئەو  بیسەپێنن.  نەیانتوانیوە  تائێستاش 
ئابورییانەش  لەجیهاندا روویداوەو دەیبینن. بەشێكی گرنگی ئەو قەیرانە 
دەگەڕێنەوە بۆ ئەوەی لەبیست ساڵی رابردوودا، رۆژئاوا بەئەمریكاشەوە 
نەیتوانی ئەو سیستمە وەكو چۆن گواستییانەوە بۆ ئەوروپای رۆژهەاڵت، 
ئەو  پاكستان  و  ئەفغانستان،  هیندستان،  بۆ  بیگوازێتەوە  نەیتوانی 
واڵتانەی خۆیان پێیدەڵێن رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی گەورە. كە لەپاكستانەوە 

دەستپێدەكات هەتا دەگاتە جەزائیر.
كێشەیە  هەموو  ئەو  توشی  زەوییەش،  رووب��ەرە  ئەم  ب��ازاڕە،  ئەم   
سیاسی،  ئاسایش،  ئابوری،  كێشەی  ئەوانیش  دەیزانن.  كەهەمووان  بوو 
كەلتوری و مەترسییەكی گەورەشی لەسەر ئەو نەخشە ستراتیژییە دروستكرد 
كوردستان  لەبەشەكانی  كورد،  وەك  ئێستا  ئێمەش  هەیبوو.  رۆژئاوا  كە 
تیرۆریستەكان،  یان  فەندەمێنتالیستەكان  كە  دۆخەی  بەم  تێوەگالوین 
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ناوەڕاستی  لەڕۆژهەاڵتی  روویدا،  ئەوروپا  لەرۆژهەاڵتی  ئەوەی  نەیانهێشت 
گەورە، یان لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی نزیكدا، بێتەدی.

ئێمەش لێرەوە گەورەترین زیانمان پێدەگات، كە ئەمەش بۆ یەكەمینجارە 
مافی  بەرژەوەندی  لەگەڵ  بەرژەوەندییەكانیان  جیهانی،  سەرمایەداری 
ئازادیمان  مافی  لەگەڵ  دیموكراسیەكانمان،  مافە  لەگەڵ  چارەنوسمان، 
ئیسالمگەرا  یان  فێندەمێنتالیستەكان  بەداخەوە  كە  بگرێتەوە.  یەك 
توندڕەوەكان، بەشێكی بەرپرسیارێتی تێكدانی ئەو بارودۆخە هەڵدەگرن. 
بەشەكەی تریش سەرمایەداری جیهانی و حزب و دەسەاڵتەكانی رۆژهەاڵت. 
نەرووناكبیرەكانمان،  سیاسییەكانمان،  نەحزبە  تائێستا  بەداخیشەوە 
نەدەزگاكانی لێكۆڵینەوە وردی ئەوەبوون، چونكە هێشتا ئێمە خەیاڵدانی 
خەیاڵدانێكی  و سیاسیمان،  ئابوریی  رۆشنگەریی،  كەلتوری،  لێكدانەوەی 
هەیە  بەرهەڵستی  كەمترین  دەبینیت  لەبەرئەوە  نییە!  ت��ازە  كۆنەو 
لەرزگاریخوازەكانەوە،  خوازەكانەوە،  لەئازادی  خوازەكانەوە،  لەدیموكرات 
لەگۆڤارەكانەوە،  مەدەنییەوە،  لەرێكخراوەكانی  سیاسییەكانەوە،  لەهێزە 
لەواڵتی  ئیسالمگەرا  مەترسی  بۆ  بەرگری  كەمترین  ئەهلییەوە،  لەمیدیای 
ئێمەدا هەیە. ئەمە لەكاتێكدا كە ئیسالمی سیاسی مەترسیدارترین جۆری 
هێزی كۆمەاڵیەتی، سیاسی، ئابوری، ئەمنی و كەلتورییە لەسەر دیموكراسی 

لەئێستادا.
كەواتە ئێستا هەڤااڵن، لەسەردەمێكی نوێی دیموكراسی جیهانگیریداین، 
دوژمنێكی  بەاڵم  ئێمە،  الی  گەیشتۆتە  سەرەتاكەی  بڵێم:  دەتوانم  كە 
وردكردنەوەی  ئێمەدایە،  لەبەرژەوەندی  كە  ئابورییەی  ئەو  هەیە.  زۆری 
لەدەوڵەتەكانەوە،  لەمۆنۆپۆڵەكانەوە، لەچینە چەوسێنەرەكانەوە،  ئابوری 
باڵودەبێتەوە،  كاریگەری خۆی،  لەژێر  لەژێر هەژمونی خۆی،  ئابوری  كە 
كە  لەوەدایە  بەرژەوەندییەكانی  لەبەرئەوەی  ئێستا  جیهانی  ئابوری  واتا 
جیهانگیری،  پێناسەی  دەبینین  لەبەرئەوە  خ��وارەوە،  بۆ  شۆڕبێتەوە 
ناهێڵێت و  كۆمەاڵیەتی  ئەمنی و  ئابوری،  سیاسی،  سنوری  بەوپێیەی 
رێژەیەك لەو سنورانەی بەزاندوە، بەو هۆیەوە ئابورییەكی بەهێز هاتۆتە 
كە  بەوەدەكەین،  هەست  كوردستان  لەباشوری  بەتایبەتی  ئێمە،  واڵتی 
لەئێستادا زیاتر لە)1500( كۆمپانیای بێگانە لەكوردستاندا هەیە و هەموو 
ئەوانیش  النیكەم  كاردەكەن و  كوردستاندا  ئ��ازادی  لەبازاڕی  ئەمانەش 
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پەیوەندییان بەهەزاران كۆمپانیای باشوری كوردستانەوە هەیە. كە دیارە 
ئەم هەزاران كۆمپانیایەش لەگەڵ ئەو كۆمپانیایانەدا تۆڕێك لەپەیوەندی 
ئابوری، سیاسی، كەلتوری  و كۆمەاڵیەتیان لەگەڵ سەد بۆ دووسەد هەزار 
كەس لەواڵتی ئێمەدا دروستكردووە. تەنانەت كە لەڕاپەریندا گەڕاینەوە، 
ئێستا  بەاڵم  ب��ەدۆالر،  هەبوو  ملیۆنێر  سێ  سلێمانی-دا  شاری  لەهەموو 
دەهەزار  تا  لەكوردستانیشدا  ئاشكراو  و  ملیۆنێری  هەزار  گەیشتۆتە سێ  
كە  دەكەن.  وەبەرهێنان  هەیە و  كۆمپانیایان  كە  هەیە،  ئاشكرا  ملیۆنێری 
لەكۆمپانیاكانی  زۆرێك  لەگەڵ  پەیوەندییان  ملیۆنێرانەش  ئەم  هەموو 
جیهان و ملیاردێرەكانی جیهاندا هەیە و تۆڕێكیش لەپەیوەندی و بەرژەوەندی 
لەنێوانیاندا دروست بووە. كە  مەحاڵە ئەم پەیوەندییە ئابورییە تازەیە و 
نەكۆمپانیا  گەورەكان،  نەدەوڵەتە  هەیە،  لەكوردستاندا  كە  بازاڕەی  ئەم 
گەورەكان، نەدەوڵەتانی هەرێمایەتی بتوانن فەرامۆشی بكەن. تەواو ئەو 
قۆناغە بەسەرچوو، كە وەك چۆن لەڕابردوودا، لەجەنگی یەكەم و دوەمی 
ئابورییەكانیان  بەرژەوەندییە  دەیانتوانی  ساردیشدا،  لەجەنگی  جیهان و  
دابین بكەن و لێشمان بدەن، بمان دزن و بمان كوژن، چۆنیان دەوێ لەگەڵ 
حكومەتەكان و مۆنۆپۆلە ناوخۆییەكاندا یەك بگرن، بێ گوێدانە گەالن-ی 
وەك ئێمە و بێ گوێدانە پەیوەندییە و بەرژەوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی ئێمە. 
بەاڵم لەدوای جەنگی سارد و لەسەرەتای سەرهەڵدانی سیستمی نوێی جیهان و 
سیاسییە  ئابوری-  بنەما  ئەو  رۆشتووین،  جیهانگیری  بەرەو  كە  ئێستا 
لەباشوری كوردستان گۆڕاوەو تەنانەت دەشتوانم بەدڵنیاییەوە بڵێم: كە 
لەبازاڕی توركیاش گۆڕاوە، بەاڵم لەئێران و سوریا هێشتا ئەوە نەگۆڕاوە، 
لەتوركیا و  رێژە زۆرەی  ئەو  لەچاو  رێژەكەی زۆر كەمە  ئەگەر گۆڕاشبێت 
لەكوردستانی باشوور گۆڕاوە. ئێستا لەگەڵ دەوڵەتی توركیا )12( ملیار 
دۆالر سااڵنە پەیوەندیی ئابوریمان هەیە. لەگەڵ ئێران )7( ملیار دۆالرمان 
هەیە. تەنانەت گرێبەست و وەبەرهێنانی ئەو )1500( كۆمپانیایەی باشوری 
كوردستان لەگەڵ دەوڵەتان و كۆمپانیاكانی تر لەساڵی )2010-2011(دا كە 
كراوە سەد ملیار دۆالر تێپەڕیوە، بۆیە هیچ حكومەتێك ناتوانێ ئەم دیاردە 

ئابورییە فراوانە فەرامۆش بكات.
بۆ نموونە لەساڵی )2007-2008(دا، 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 
دەكات،  بۆردومان  بارەگاكانمان  و  زانكۆ  فڕۆكەخانە و  فڕۆكەكانیان،  كە 
ئەمەش مەترسییەكی جدی بوو، ئەگەرچی ئاشكرامان نەدەكرد. لەوكاتەدا 
ئەو  )كە  باڵوكردەوە،  راگەیاندراوێكی  توركیا  پیشەسازی  سەندیكای 
)ئەگەر  هاتبوو  تیایدا  دەكات(،  من  لەقسەكانی  پشتیوانی  راگەیەندراوە 
دەوڵەتی توركیا پەیوەندی سیاسی، ئابوری خۆی لەگەڵ هەرێمی كوردستان 
بپچڕێنێت و شەڕیان بكات، ئەوا توركیا سااڵنە دەیان ملیار دۆالر زەرەر 
دەكات(. حكومەتی توركیا ئەمەیان بیست و سوپاش تێگەیشت كە شەڕ 

لەگەڵ كوردستان ئاسان نییە.

پەیوەندییەكینوێیئابوریسیاسیكوردو
دەوڵەتەكانیناوچەكە

هەڤااڵن؛ ئەوەی لەمێژوودا بەئایین و مەزهەب نەكرا، ئەوەی بەخولەفاكان، 
پاشا، كۆمار و ناسیۆنالیستەكان نەكرا، ئەوە ئێستا لەمێژوودا بەئابوری 
ئاڵوگۆڕە  لەو  ئابوری جیهان، بەرژەوەندی  ئاڵوگۆڕە و هەم  دەكرێت. ئەو 
تەكنەلۆژییەدا  و  زانستی  پیشەسازی،  سیاسی،  كۆمەاڵیەتیی،  ئابوریی، 
كە هەیە، ناتوانن فەرامۆشی بكەن. هەم ئێمە پێویستیمان پێیەتی و هەم 
ئابورییە  ئەم  بۆیە  بكرێ .  فەرامۆش  ناكرێ   ناوچەكەش،  حكومەتەكانی 
ئەم  چونكە  گرنگە.  زۆر  زۆر  دەبێتەوە(،  ورد  رامگەیاند  پێشتر  )وەك 
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 
ئەوروپا  یەكێتی  لەگەڵ  پرۆژەكانمان  بەشێكی  دەوڵ��ەت��ان،  لەگەڵ 
ل��ەدەرەوەو  تا  بكەین  بۆ  زۆریان  كارئاسانی  بێت و  ئەمە  كۆمپانیاكان  و 
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 )5( ساڵ خەباتی سیاسی، بۆ 

گۆڕینی بڕیارێكی نێودەوڵەتی لەبەرامبەرمان، كاریگەری هەیە.
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لەباشوری كوردستان زۆر باش لەمە تێگەیشتوین، بەشێوەیەك كە هەڤاڵ 
یەكەمینجار  بۆ   )1997( ساڵی  خۆیەوە،  گەورەیی  بەهەموو  جەالل  مام 
ئەم  كردنەوەی  )هیوادارم  وتی  كردەوە و  توركی  كۆمپانیایەكی  بارەگای 
كرایەوە(  لەسلێمانی  بكرێتەوە  لەهەولێر  ئ��ەوەی  پێش  )كە  بارەگایە 
سەرەتایەك بێت بۆ پەیوەندییەكی نوێی ئابوری سیاسی لەنێوان كوردو 
ئێمە  كە  ئەمەیە،  گەوهەرەكە  ناوچەكە(.  دەوڵەتەكانی  هەموو  توركیا و 
لەسەردەمێكی ئابوری تەواو جیاواز لەسەردەمەكانی تر، سیاسی جیاواز 
لەسەردەمەكانی تر، كەلتوری سیاسی  ودیپلۆماسی جیاواز لەسەردەمەكانی 
و  ئازادی  رزگاری  و  لەپێناوی  لەخەباتدایە  ئێستا  كورد  بزوتنەوەی  تر، 

دیموكراسی.
كاریگەری  لەژێر  و  رۆشنایی  لەبەر  ناسیۆنالیزمیش  چەمكی  بێگومان 
ئەم گۆرانكاڕییانە دەگۆڕێت، چونكە ئەو چەمكە بەتەنیا كوردایەتی و ئەی 
ئەمەمان  نییە!  میللەتین  قارەمانی  بەهەڵمەتین،  پێشمەرگەین  و  رەقیب 
كرد، هیچ الیەنێكیش ناتوانێ موزایەدەمان بەسەردا بكات. چونكە باشترین 
قوڕگمان هەبوو بۆ ئەی رەقیب و باشترین هەڵمەتیشمان هەبوو. بەرگەی 

ئەنفال  و بەرگەی كیمیابارانیشمان گرت، ئەمەش قسە ناهێڵێتەوە.
حیكمەتی  دەبەسترێتەوە؟  مێژووەوە  بەم  چۆن  مێژووە  ئەو  بەاڵم 
سیاسەتیش لەوەدایە. دیقەت لەوەدایە ئەو مێژووی ئەی رەقیب-ە، مێژووی 
پێشمەرگە، گەریال، بەرگری  چۆن بەمێژوی گۆڕانكارییەكان و راپەڕاندنی 
ئەركەكان لەسەردەمی جیهانگیرییدا دەبەسترێتەوە؟! كە ئێستا )13( ساڵ 

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  )1983 و 1984(یش نییە، كە پەكەكە 
كردووەو  گەورەشیان  بەرگرییەكی  درێژخایەن و  بەشۆڕشی  دەستیكرد 
هەروەك  یاسایی.  مەدەنی،  سەربازی،  لەبەرگری  بەردەوامن  هێشتاش 
نەپارلەمانیشیان  نەشار و  بەردا و  نەشاخیان  كە  كرد  باشیشیان  كارێكی 
گەورەبوو.  زیرەكییەكی  ئەمەش  فەرامۆشكردووە،  یاساییەكان  باباتە  بۆ 
لەشاخ،  هاوتەریب  بتوانێ  سیاسی  هێزێكی  لەمێژوودا،  یەكەمینجارە  كە 
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لەشار، لەپەرلەمان و لەدەرەوەی واڵت-یش پێكەوە خەبات بكات. )لەمێژە 
وتومە پەكەكە رۆڵێكی مێژوویی و مەزنیان گێڕا لەبوژاندنەوەی بزوتنەوەی 
لەسەر بەشەكانی  لەباكوری كوردستان و كاریگەریشیان  نەتەوەیی كورد 
ئەمەش  بووە(،  زۆر  كوردستان  رۆژئاوای  بەتایبەتی  كوردستان-یش  تری 
جیاوازی  راستە  جیاوازییەكانمان.  س��ەرەڕای  گرنگە،  زۆر  راستییەكی 
ئایدۆلۆژیمان هەیە و ئەگەر جیاوازی سیاسی و فەلسەفیشمان هەبێ بەجێی 
هەموو  كە  نییە.  جیاوازیمان  نەتەوەین،  یەك  كە  لەوەدا  بەاڵم  خۆیان، 
پەیوەندیی  لەوەی  نییە،  جیاوازیمان  ببێت،  رزگاری  دەبێ  نەتەوەكەمان 
بەشەكانی كوردستاندا هەبێت، هیچمان  لەنێوانی  دیموكراسی  ئۆرگانیكی 
لەرابردوو زیاتربێت و  نییە و دەبێ واشبێت. ئێستاش دەبێت  جیاوازیمان 
باشتریشی بكەین، ئەمە ئەركی مێژووییمانە. هەر الیەكیش ئەمە  تادێت 
هەر  دەكات.  جێبەجێ  خۆی  مێژووییەكانی  ئەركە  ئەوا  بكات،  جێبەجێ 
الیەكیش هەر پاساوێك بتاشێت و دژایەتی رۆژئاوای كوردستان، یان باكور، 
یان رۆژهەاڵتی كوردستان بكات، ئەوا بێگومان هیچ پاساوێك دادی نادات، 
ئەگەر  دژی!  یان  بیت،  لەگەڵی  دەبێت  یان  رونن،  زۆر  شتەكان  چونكە 
ئۆرگانیكییەكان  پەیوەندییە  هاوبەشەكان،  پەیوەندییە  ئەوا  لەگەڵیدایت 
بدۆزەرەوە. ئەگەر بەپێچەوانەشەوە، ئەوا دژایەتی مەكە و لێی گەڕێ. گوڵ 

نابیت دڕكیش مەبە.

بزووتنەوەیدیموكراسیهاوچەرخ
پەیوەندییە  ئەم  نیشتمانیی،  یەكێتی  وەك  خۆمان،  بەشبەحاڵی 
لەڕێڕەوی  تێیدەگەین و  یەكێتیەوە  دامەزراندنی  لەسەرەتای  ئۆرگانیكییە 
بوینەتەوە و  لەجاران ووردی  باشتر  ئێستاش  تێی گەیشتوین،  خەباتیشدا 
هێزی  یەكێتیی، حزبی  پێشەوە.  دێینە  لێی  لەئێستا  باشتر  لەئایندەشدا 
لەهیچ  الیەكدا  هیچ  بەگژ  نەچوین  داگیركەرێك  هیچ  لەگەڵ  پشتیوانین، 
سێ   )1982( ساڵی  پشتیوانیین.  هێزی  حزبی  كوردستان،  بەشێكی 
كوردستانەوە  رۆژهەاڵتی  بەپیر  یەكێتی  پێشمەرگەی  سەد  پێنج  هەزارو 
چووین، كە  خۆم یەكێك بوم لەو پێشمەرگانەو زۆرێكیش لەوانەی كە لەم 
كۆڕەدا دانیشتوون، پێشمەرگەی ئەو سەردەمە بون، ئەمەش شانازییەكی 
كوردستان  لەباكوری  ج��ارێ  كە   )1982( ساڵی  ئەوكاتە  گ��ەورەی��ە. 
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هەڤاڵ  بەسەركردایەتی  پێشمەرگە   )3500( ئێمە  نەببوو،  بەرپا  شۆڕش 
هیچ  كوردستان و  لەبەشەكانی  بەشێك  بەپیر  چوبین  خۆی،  جەالل  مام 
لەسەردەمی  ئێستا  ئەوا  لەناومانببات،  نەیتوانی  ناوچەكەش  حكومەتێكی 
جیهانگیری؛ وردبونەوەی ئابوریی، بەرژەوەندییە جیاوازەكان؛ فرە ڕەهەندی 
سنورەكان و  نەهێشتنی  جیاوازە؛  سیاسییە  كەلتورە  ئەم  مۆنۆپۆڵۆكان؛ 
لەناو  لەناوچەكەش  لەناوچەكەدا؛  جیهان  بەرژەوەندییەكانی  كاریگەرییە 
گەالن؛ لەناو كۆمەڵەكان و تاكەكاندا، خاترجەم بن، كە هیچ حكومەتێك، 

وەكو جارانی پێناكرێت. 
بۆیە دەبێ لەچەمكی ناسیۆنالیزمی هاوچەرخ باش تێبگەین، ئەم چەمكە 
لەناو  یەكەمی  پێش هەموو شتێك چەندین جۆر دوژمنی هەیە، دوژمنی 
ناسیۆنالیست  كۆسمۆپۆلۆتن و  ئەوان  كە  ئیسالمییەكانن،  هێزە  خۆماندا 
ئینتەرناسیۆنال  كۆمۆنیستەكان  چۆن  وەك  ئیسالمی  لەگەوهەردا  نین، 
هێزە  لەگەوهەردا  واتا  كۆسمۆپۆلۆتین،  ئیسالمییەكانیش  هێزە  بوون، 
موسلمینی  ئیخوان  سەركەوتنی  ئەوەندەی  ئێمە،  الی  ئیسالمییەكانی 
لەڕۆژهەاڵتی  كە  نییە  گرنگ  الیان  ئەوەندە  الگرنگە،  سوریا-یان  میسرو 
دەڵێن!،  وا  ئەگەرچی  و كێ سەرناكەوێت!  كوردستان، كێ سەردەكەوێ 
بەاڵم لەتەلەفزیۆنی هێزە ئیسالمییەكانی الی ئێمە بڕوانن، بزانە لەدوای ئەو 
گۆڕانكارییەی لەمیسر روویداوە، )بانەچینە دیالۆگی ئەوەی ئەمە شۆڕشە 
یان نا(، چونكە ئەوە گۆڕانكارییەكی قوڵە و لەبەرژەوەندی دیموكراسی تەواو 
دەبێت، كەچی تەلەفزیۆنەكانی سپێدە و پەیام و لێپرسراوەكانیشیان )%90(
ی قسە لەسەرئەوە دەكەن، كە لەمیسر كودەتا كراوەو ئازادی و دیموكراسی 
تەواو بووە، هەروەكو ئەوان دیموكرات و ئازادیخوازی عەیارە )24(بن! ئەمە 
لەمیسردا  دیموكراسییان  بەاڵم  سەركەوتن،  ساڵ  یەك  ئەوان  لەكاتێكدا 
میسرن.  ئیخوانەكانی  لەدنیادا،  موسلمین  ئیخوان  دایكانەی  نەهێشت. 
لەیەك ساڵدا دەستورێكی خراپیان سەپاند، ئەنجومەنێكی بناغەیی خراپتان 
سەپاند و دادگایان هەڵوەشاندەوە. لەدوایین هەڵبژاردنیشدا لە)87( ملیۆن 
میسری، كە )50( ملیۆنی مافی دەنگدانی هەبوو، سەرۆك محەمەد مورسی 
)5( ملیۆن دەنگی هێناوە، بەاڵم )23( ملیۆن كەس هاتۆتە سەرشەقام 
دەڵێ )تۆمان ناوێت(، واتە پێنج ئەوەندەی دەنگی پێداوە، ئەوی ناوێت و 
خوداحافیزیان لێكردووە. ئایا ئەمە بۆ دیموكراسی نەبێت كە )23( ملیۆن 
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هێناوە  دەنگت  ملیۆن   )5( بە  تۆ  ئەوەی  بۆ  هاتۆتە سەرشەقام،  كەس 
دیموكراسیی بێت؟!. ئەم قسەیە یەك ناگرێتەوە، لەبەرئەوە لەناو خۆماندا 
لەوەی  كوردستان، )قیروسیا  بەشەكانی  هەموو  بۆ  منە  پەیامێكی  ئەمە 
یەك هەفتە ئیسالمییەكان فەیسبوكەكان لەدژی من پڕ دەكەنەوە، بەاڵم 
ئەمەش بەقوربانی باقیەكەی تر بێت(، كە دەڵێم ئەوان لەگەڵ بزووتنەوەی 
لێدانیان  مەبەستم  یەكناگرنەوە،  ئێمە  هاوچەرخی  دیموكراسی  نەتەوەیی 
نییە، چونكە هەرگیز لەگەڵ لێدان و سەركوتكردن نیم و بەپێچەوانەوە مافی 
سیاسیەكانی  هێزە  لەوەدایە،  من  كێشەی  بەاڵم  بدەینێ ،  دەبێ   ئازادیان 
خەباتی  رۆشنگەری،  خەباتی  رزگاری،  خەباتی  هاوشانی  تێناگەن،  ئێمە 
بۆ  سەردەمە،  ئەم  دیموكراسیانەی  گەوهەری  دیموكراسیانە و  هۆشیاری 
ئیسالمی  بەرامبەر  بكەین،  پەروەردە  چۆن  خەڵك  كۆمەاڵنی  كە  ئەوەی 
مامۆستا  مزگەوت،  بەهەمو  ئەوان  لێرەدایە.  منیش  كێشەی  سیاسی و 
پەنجا  و  لەسەد  زیاتر  و  خول  ب��ەه��ەزاران  و  بەقورئان  ئایینییەكان، 
دنیایە،  لەم  نامیلكە  ملیۆن  سەدان  بەچاپكردنی  تەلەفزیۆنی و  كەناڵی 
دەیانەوێت بۆ سەلەفیەت و بۆ )1400( ساڵ لەمەوبەر بگەڕێینەوە. ئەوان 
لەهەموو  ئێمە،  حزبەكانی  لەبەرامبەریشدا  كەچی  دەكەن،  ئەمانە  هەموو 
بەشەكانی كوردستان بێ جیاكاری، یەك دیوی خەبات دەبینن، كە ئەویش 
لەپشتمان  لەوال،  لەمال و  ئاوڕ  ئەوەی  بەبێ  خاكە،  رزگاركردنی  خەباتی 
عەقڵ،  بەڕزگاركردنی  پەیوەندی  خاك،  رزگاركردنی  لەكاتێكدا  بدەینەوە! 
پەیوەندی بەڕزگاركردنی هۆشیاری كۆمەاڵیەتیی، پەیوەندی بەتێگەیشتنی 

دیموكراسیانەی هاوچەرخی مەسەلە نەتەوایەتییەكانەوە هەیە. 
ئەمەش ناكرێ ئەگەر بەرنامەیەكی فراوان و پرۆژەیەكی ستراتیژی نەبێ 
مەدەنیی و  ئازادییە،  دیموكراسییە،  نەتەوەییە،  بزوتنەوە  ئەم  ئەوەی  بۆ 
دەكاتەوە.  بیر  پێچەوانەكەی  كە  ب��ەوەی  نەبەسترێتەوە  مۆدێرنێتەیە 

تێگەیشتن لەمانە و لەم سەردەمەدا، پرسێكی گرنگە. 

عەقڵیهاوچەرخ،لەبیریناسیۆنالیزمیتازەدا
ل��ەدەرەوەی  هەڤااڵنیش  مەدەنییەو  بزوتنەوە  ئەو  پەكەكە،  ئێستا 
واڵت، هەموویان لەخەباتی رزگاریدان، كە دێتە سەر كاریش، لەئێستاوە 
لقی  لەڕۆژئاواش  كوردستان و  لەباكوری  هەوڵدەدەن  موسلمین  ئیخوان 
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خۆیان دروستبكەن و كەوتونەتە جوڵە، لەرۆژهەاڵتی كوردستانیش چەندین 
سەلەفییەكان،  زادەو  موفتی  ئەحمەدی  جارانی  موریدی  لەخەڵكی  جۆر 
بەئارەزووی خۆیان بەدێهات و شارەكانی كوردستاندا دەگەڕێن  و دەیانەوێت، 

بزووتنەوەیەكی ئیخوان موسلمینی تازەدروست بكەن.
تریش  الیەنەكانی  ئەوە  یەكگرتوو،  ئەوە  كە  ئاشكرایە  ئێمەش  الی   
هەموویان هەر لەو قوتابخانەیەدا دەجوڵێنەوە. ئەگەرچی من لەگەڵ ئازادیم و 
ئەوا دژی  بارەگایان سوتێنرابێت،  لەیەكگرتوو درابێت و  لەهەر الیەكیش 
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 
دانیشتوین و تەنیا الیەنێكی خەباتی خۆمان دەبینین و 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 
شۆڕشی  ئەگەرچی  دەكەوت.  دوایان  كورد  هەموو  دەدا،  بانگەوازێكیان 
خوێندنەوەمان  ئێمە  ئێستا  وانییە.  ئێستا  بەاڵم  وابوو،  هەر  ئەیلولیش 
هەیە، بەرامبەرەكانیشمان خوێندنەوەیان هەیە، خوێندنەوەیان بۆ دنیا، بۆ 
بەرژەوەندییەكان و بۆ مەسەلەی نەتەوەیی هەیە. لەبەر ئەوە دەبێت ئێمە 
دیموكراتی،  رزگاری،  كوردایەتی،  خەباتی  هاوشانی  ئەمەبین،  وردی  زۆر 

جەخت لەسەر هۆشیاركردنی نەتەوەیی، بەعەقڵی هاوچەرخ بكەین.
رۆشنگەرە.  عەقڵی  تازەدا،  ناسیۆنالیزمی  لەبیری  هاوچەرخ،  عەقڵی 
لەئەوروپا؟  چیانكردوە  رۆسۆ  جاك  جان  هیگڵ  و  چیكردوە؟  ڤۆڵتێر 
رۆسۆ،  جاك  جان  دیكارت،  كانت،   ، ڤۆڵتێر  ئەگەر  دەپرسم،  لەئێوە 
فەیلەسوفەكانی سەردەمی رۆشنگەری بیانزانیایە، بزوتنەوەیەكی سیاسی 
دەوڵەتەكان،  هەڵدەدات و  سەر  ئەوروپا  لەواڵتەكانی  لەیەكێك  حزبی، 
سیستمەكان و كۆمەڵەكان دەباتەوە بۆ سەدەكانی ناوەڕاست و سەردەمی 
فەیلەسوف  كام  مەسیحی،  ئایینی  دەسەاڵتی  سەردەمی  پرۆتستانت و 
فەیلەسوفەكان  نەدەكرد.  پشتیوانیان  هیچیان  دەك��ردن؟!،  پشتیوانی 
لەژیانیاندا نەچونەتە ناو هیچ حزبێكەوە، بەپێچەوانەوە لەهەر الیەكی دونیا 
شۆڕش بوبێت لەگەڵیدابوون؟ بۆ؟ لەبەرئەوەی حەماسەتی شۆڕش، دەبوو 
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شۆڕش  دەستكەوتەكانی  پێشكەوتوو،  كۆمەڵی  چارەنوسی  بەحەماسەتی 
نەك  دیموكراسی.  مێژویی  رێرەوی  و  دیموكراسی  بەدەستكەوتی  دەبوو 
لەبەرئەوەی ئەو شۆڕشە  بۆ دواوە دەڕۆشت، بەڵكو لەبەرئەوەی ئەو شۆڕشە 
هەموو  پشتیوانی  گەورەكان،  فەیلەسوفە  بۆیە  دەڕۆیشت.  پێشەوە  بۆ 
شۆڕشە دیموكراسییەكانی دنیایان دەكرد، هەم لەسەردەمی رۆشنگەریدا و 
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 
چونكە  پاڵبنێین.  پێشەوە  بۆ  پێكەوە  مێژووش  رەوڕەوەی  بدۆزینەوەو 
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 
و  دیموكراسی  ئەركەكانی  راپەڕاندنی  و  دیموكراسی  بەقۆناغی  بایەخێك 
دەسەاڵتی دیموكراسی نادات، ئەمەش مەترسیدارە. ئەمانە باوەڕیان وایە 
دەكرێ سۆشیالیزم زوو بەدیبهێنین، یان پێیانوایە بەتەنها كرێكار دەتوانێ 
كارەكانی دیموكراسی و سۆشیالیزم جێبەجێ  بكات، ئەمەش مەترسییەكی 

بەرچاوە.
لەم  لەوانەیە  بەاڵم  خ��واردووە،  شكستی  ئێمە  الی  مەترسییە  ئەم   
گۆڕانكارییانەی دنیادا، لێرەو لەوێ چانسیان هەبێت و بچنەوە پێشەوە، بەاڵم 
وردی  رزگارییداو  لەقۆناغی  نەبوون،  دیموكراسی  ئەركەكانی  وردی  مادام 
دامەزراندنی  وردی  و  رزگارییدا  لەقۆناغی  نەبون،  رۆشنگەری  ئەركەكانی 
سیستمی سیكوالریزم نەبون، لەقۆناغی رزگاریدا، ئەمانەش بەشی خۆیان 
چونكە  قسەناكەم،  تەوەرە  ئەم  لەسەر  )زۆرتر  بێت.  لێ  ئاگامان  دەبێ 

كاریگەرییەكەیان كەمترە(.

دژایەتیچۆنێتیبەدیهێنانیمافیچارەنوس
بەشی سێیەم، كە بەمەترسیداری دەبینم، ئەو خوێنەوارو نوسەرانەن 
بیری  مۆدێرنێتەو  پۆست  كاریگەری  لەژێر  یا  تیۆریی،  بەشەوارەی  كە 
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ئێمەدا،  خوێنەوارانی  لەناو  ئەوروپیداو  مۆدێرنەتەی  پۆست  فەلسەفەی 
تێكستی سەیرو سەمەرە فڕێدەدەن. گوایە بەپێوانەی خۆیان، حیكایەتی 
فەلسەفەكانی  واتە  چی؟  یانی  گەورە  حیكایەتی  نەماوە!  باوی  گەورە 
رۆشنگەری،  فەلسەفەكانی  چینایەتی،  فەلسەفەكانی  دیموكراسی، 
دامەزراندنی  پارلەمان،  دامەزراندنی  حزبی،  فەلسەفەكانی  ئایینسازی، 
نەماوە.  باوی  گەورە،  حیكایەتی  ناوە  ناویان  كە  ئەمان  الی  دەسەاڵت 
الی  خوێندەواری  لەناوەندەكانی  ناوەندێك  لەسەر  كاریگەرییان  بێگومان 
كەس  بەدەیان  كردۆتەوە.  سارد  دڵ  بەرچاویان  خەڵكێكی  هەبوەو  ئێمە 
دەكات!  گاڵتە  دەكەیت،  بۆ  نەتەوەیی  مەسەلەی  باسی  كاتێك  دەبینی 
كاتێك باسی  دیموكراسی، دەسەاڵتی دیموكراسی، حزبایەتی بۆ دەكەیت، 
گاڵتە دەكات و دەڵێت )ئەمە نەبڕایەوە لەشاخ پێشمەرگەبوون(! سەیرە: 
)خۆ ئێمە لەشاخ چكلێتمان نەفرۆشتوە(. بەاڵم بۆخۆی كە لەدەستی سێ و 
چوار، وتار وەردەگێڕێت، پێیوایە ئەمە قورئانەو دابەزیوە! بەاڵم ئێمە )15( 
ساڵ لەشاخ )200( هەزار شەهیدمان بەخشیوە، كەچی دەیەوێ بەزوویی 
بیبڕینەوە لەگەڵیدا! نەخێر هەتا هەتایە نایبڕینەوە. چونكە ئەوەی ئێستا 
بونیادی دەنێین درێژەپێدانی رابردووە، ئەوەی لەئایندەشدا بەدیدێت، هی 
گەورە  دەڵێت حیكایەتی  كە  بیركردنەوانەش  ئەمجۆرە  رابردووە.  ئێستاو 
جۆرێكە  بۆخۆی  ئەمەش  تەوەلالكردووە،  خوێنەواریان  نەماوەو  باوی 
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 
بۆ  دەوڵەتی  بازاڕ  یان  دروستكردون،  بۆ  دەوڵەتی  ئایین  كە  واڵتانەنین، 

دروستكردون. 
لەمێژوودا دوو جۆر دەسەاڵتی نەتەوەیی دروستبووە، یان دەسەاڵتێك 
ئابوری  بازاڕو  كە  دەسەاڵتێك  یان  بەدەسەاڵت،  كردووە  نەتەوەی  ئایین 
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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ئەركەكانی  بەدیهێنانی  چۆنێتی  ئەویش  كە  هاوچەرخدا،  لەناسیونالیزمە 
رۆشنگەرییە لەم سەردەمەدا. ئەو ئەركانەی كە لەسەردەمی با وباپیرماندا 
و   پیشەسازی  شۆڕشی  رێنیسانس،  دینی،  چاكسازی  بەدینەهاتون، 
سەردەمی رۆشنگەریش الی ئێمە نەبووە. هەموو ئەمانە بەمیرات بۆمان 

بەجێماون.
ئەو  ئەگەر  نەبوایە،  جیهانگیری  ئەگەر  بەجێمانەش،  بەمیرات  ئەم   
بتوانین  بوو  زەحمەت  كە شیمكردووە،  نەبوایە  ئازادە  و  ئابوریی  بازاڕی 
رابردوی  ئەركەكانی  بتوانین،  بەدەسەاڵت  تەنیا  یان  بەسیاسەت  تەنیا 
رێنیسانس، رۆشنگەریی، سكیوالریزم و مۆدێرنێتە و 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. 
تەواوی  ئەگەر  ناپارێزرێت،  لیبراڵییەش  ئازاد و  بازاڕی  و  ئابوریی  ئەم 
ئەركەكانی هاوشانی ئەركی سیاسی رانەپەڕێنێت، كە ئەوانیش ئەركەكانی 
رۆشنبیریی و  پرسی  پیاوە،  و  ژن  یەكسانی  ئ���ازادی،  دیموكراسی، 
ئێمە.  لەواڵتی  سیكۆالرە  سیستمێكی  پرسی  دینییە،  چاكسازی  پرسی 
تری  بەشەكانی  و  ببینیت  بەشێكی  ناكرێ  پرسانە،  لەم  تێگەیشتنیش 
سیاسییەكەی،  بەشە  ئەویش  كە  بەتەنها،  بەشێكیش  بینینی  نەبینیت. 
بەشە رزگارییەكەی، بەشی دروستكردنی دەسەاڵتەكەی، بەبێ بەستنەوەی 
مۆدێرنێتەیە،  ئەركەكانی رۆشنگەری  تر، كە  بەبەشەكانی  ئۆرگانیكیانەی 
كە  دیموكراسی،  بەدوژمنانی  دەدەیت  بەهێز  چانسێكی  بەبێگومان  ئەوا 
حەماسی  چۆن  وەك  پەرەبسێنن!  بكەن و  كنە  ت��ۆدا،  لەسایەی  ئ��ەوان 
فەڵەستینی چی بەفەتح كرد؟! فەتح، لەسەرەتادا یارمەتی حەماسی دەدا، 
تا لەئەنجامدا ئینقالبی بەسەر فەتح-دا كرد. هەروەك چۆن لەكوردستان 
نەكرد،  ئێمە  بەرامبەر  چیان  ئیسالمییەكان  لەهەڵەبجە،  زۆر  تاماوەیەكی 
خێڵی حەمەتان لەبیرە، كێشەكانی هەڵەبجە، سیروان، خورماڵ، هەورامان، 

هەموو ئەوانەتان لەبیرە، چیان بەسەرهێناین.
 بۆ مێژوو دەیڵێم، یەكێتی نیشتمانی كوردستان لەساڵی )1994-1993(
خەباتی  و  دیموكراسی  خەباتی  یەكالكردنەوەی  لێپرسراوێتی  بەتەنیا  دا 
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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 هەبێ و چەكدارتان هەبێ(. ئێستا ئەوان ئازادن و ئێمەش 
ئازادین كە دەوڵەت دروستدەكەین، دامەزراوەكانی دەوڵەت دروستدەكەین، 

هیچ كەسێكیش رێگەی لەئازادی ئەوان نەگرتوە. 

عەرەبوفەڵەستینهەمووشتێكنین
دەسەاڵت، سیستمی دیموكراسی، مادام بەرژەوەندییەكانی ئەم سیستمە 
لەو جۆرە ئابورییەدایە كەلەم سەردەمەدا هەیە، بێگومان دەبێ هەموومان 
بكەین،  جێبەجێ  دیموكراسی  ئەركەكانی  تەواوی  كە  بكەین،  وا  كارێكی 

نەك لێكیان داببڕین.
مەسەلەیەكی  لەرۆژهەاڵتدا،  ئێستاش  سیاسی  بەپرسی  سەبارەت   
گرنگە. بۆ مێژوو بۆم تۆماربكەن، لەپێنج تا دەساڵی ئاییندە، تەواوی ئەم 
دۆخە سیاسییەو ئەو دۆخە دەوڵەتمەدارییەی لەرۆژهەاڵتدا هەیە، تەواوی 
لەگۆڕاندایە و هیچی وانامێنێتەوە! مەحاڵە وا بمێنێتەوە. بەڵكو گۆڕانكاری 
پەیوەندی  كۆمەاڵیەتی،  پەیوەندی  ئابوری،  لەسیستم،  گەورە  ئێجگار 
گۆڕانكارییەكی  لەدەستور  یاسا،  حوكم و  ئایدۆلۆژییەت،  نەتەوەكان، 
جوگرافیای  بەسەر  گۆڕانكاری  تەنانەت  دێ��ت.  ب��ەس��ەردا  بنەڕەتیان 

ناوچەكەشدا دێت.
فەڵەستین  پێمانوابوو  كوردستان،  بەشەكانی  لەهەموو  لەڕابردووداو 
پرسی مەركەزی سیاسییە لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا. بۆیە پێشمەرگە خۆیان 
لەباكوری  فەتحەوە،  فەڵەستینی و  گەلی  بەرەی  نێو  دەچونە  دەبەخشی و 
كوردستانیش كاتێك ئیسرائیل هات بۆ لوبنان، شەهیدێكی زۆریاندا، ئەمە 
پێشئەوەی شۆڕش لەباكور بەرپا ببێت. لەوێ سەربازگەی مەشقیان هەبوو، 
)15 بۆ 16( شەهیدیان لەلوبنان و لەگەڵ فەلەستینیەكاندا بەخشی. ئەو 
كاتە چەپەكان، دیموكراتەكانی رۆژهەاڵت بۆچونمان وابوو، كە ئێمە و ئەوان 
ئایدۆلۆژییەتی فەڵەستینییەكانەوە، سەیری پرسی  لەڕوانگەی رزگاریی و 



114

ئێستاش  دەكرد.  ئیمپریالیزم  دژی  گەالنمان  تەواوی  رزگاری  و  سیاسی 
سااڵنی هەشتاكان و سەردەمی جەنگی سارد نییە، عەرەب هەموو شتێكبێ، 
فەڵەستین هەموو شتێك بێ و جیهانیش هەمووی تەنیا فەڵەستین ببینێت. 
رۆژی )23(ی مانگی رابردوو لەریبات-ی پایتەختی مەغریب لەكۆنگرەیەك 
بووم، دەشزانن پێش ئەو كۆنگرەیە بەپێنج مانگ، لەكۆنگرەیەكی تر بوم 
دیموكرات  سۆسیال  و  دیموكرات  حزبی  پانزە  بۆ  چواردە  كە  لەقاهیرە، 
لەگەڵ  لەهەردوو كۆنگرەكەشدا گفتوگۆیەكی گەورەم  تیایدا.  بەشداربوون 
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 
بەنەتەوەیەك  ئێوەدا  لەگەڵ  خۆمان  ئێمە  دابمەزرێن(،  جوگرافیا  لەسەر 
هەڵەیە  ئەوە  بەاڵم  بێت،  پیرۆزتان  عەرەبن  ئێوە  نین،  عەرەب  نازانین و 
دامەزراندنی  كۆڕبەندەكە  ناوی  بنێن،  لەخۆتان  ناو  عەرەبەوە  بەناوی 
بەو  دیموكرات  سۆسیال  و  دیموكرات  سیاسیی  بزوتنەوەی  یەكەمین 
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 
پەیوەندییەكانی  بەرپرسی  و  فەلەستینی  سەرۆكی  راوێژكاری  شەعث( 
زاراوەیەكی  ناوەڕاست،  )رۆژهەاڵتی  وتی  وەاڵمیدامەوە و  دەرەوەی���ان، 
لەمن  )جەنابت  وتم  وەاڵممدایەوە.  بەڕێزەوە  ئیسرائیلی-یە(،  داگیركاری 
گەورەتری، بەاڵم زانیارییەكەت هەڵەیە، دەستەواژەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 
هەبوەو  نەسەهیۆنیەت  كاتە  ئەو  داڕێژراوەو  لەئەوروپا   )1889( لەساڵی 
ئیسرائیل و  چاوی  لەناو  شتێك  هەمو  تۆ  ناكرێ  بۆیە  نەئیسرائیل-ش. 
بەاڵم  بیخۆنەوە،  نییە  ئاوتان  بچوكن،  گەلێكی  ئێوە  ببینێ ،  سەهیۆنەتدا 
ئاو،  بۆ  لێدەدەین  بیر  لەهەركوێیەك  ملیۆنین،  پەنجا  نەتەوەیەكی  ئێمە 
نەوت هەڵدەقوڵێت، ئیتر بۆ تۆ لەمن گرنگتربیت! بۆیە بەهیچ شێوەیەك 
بەمە رازی نابین. بۆیە ئێوە هەڵەن نەك ئێمە، بەاڵم تەنها دۆستان دەبین و 
فەڵەستین  ئێمە،  نەتەوەیی عەرەب، چونكە الی  بزوتنەوەی  ژێر  نایەینە 
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 هەیە و ئەوەی 
ئارامی  و  ئاشتی  گەورەیەو  كێشەیەكی  ناوەڕاستدا  لەرۆژهەاڵتی  ئێستاش 
فەڵەستین.  كێشەی  نەك  كوردە،  كێشەی  دەبەسترێت،  پێوە  رۆژهەاڵتی 
ئەگەر  گەورەترین،  نەتەوەیەكی  ئێمە  ئەوا  نەتەوەییە،  مەسەلەكە  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 
رۆژئ��اوای  تازە  تێنەگات،  و  تێبگا  سوریا  نەبۆتەوە،  ورد  لەمە  ئێران 

كوردستان ناگەڕێتەوە بۆ چوارگۆشەی یەكەم. 
ئێمەش لەكوردستانی باشوور، كاری خۆمان كردووە. فڕۆكەخانە، بانك و 
بازاری گەورەمان هەیە، زیاتر لە)12( هەزار كۆمپانیا لەكوردستاندا هەیە، 
تۆڕێكی گەورەی پەیوەندیی ئابوریمان لەگەڵ هەموو كۆمپانیا زەبەالحەكانی 
خۆمان  زەمانی  هەیە و  بوونیان  لەكوردستان  هەمووشیان  هەیە و  دنیادا 
كردووە لەوبارەیەوە، وەستاوین و 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 دەكەین و بێگومان كەركوك و خانەقین 
و ناوچەكانی تر دەخەینەوە سەر كوردستان، هەر رێگایەكیش پێویست بكات 
كوردایەتی  رێگای  ئەوا  بوو،  تەواو  یاساییەكان  رێگا  ئەگەر  دەیگرینەبەر. 
بزوتنەوەیەكە  كورد،  بزوتنەوەی  ئێستا  لەبەرئەوە  بیگرینەبەر.  هەیە  تر 
لەسەردەمی جەنگی سارد تێپەڕیوەو هەڵچووە بۆ سەردەمێك كە سەردەمی 
لەدابینكردنی  ئابورییەكانی جیهان،  بەرژەوەندییە  جیهانیگرییە، سەردەمێكە 
هەموو  ناوەڕاستدا.  لەڕۆژهەاڵتی  ئێمە  وەك  گەالنی  بۆ  دیموكراسیدایە، 
بەرژەوەندییەكانی ستراتیژی ئابووری دەوڵەتە گەورەكانی جیهان، لەڕێگەی 
حكومەتەكانی ناوچەكانەوە بەدینایەت، ئەگەر دیموكراسی نەیەتەدی، كێشەی 
گەالنی وەك ئێمە چارەسەر نەكرێت و بازاڕێكی فراوان لەكۆمەڵەگاكان و واڵتان و 
تاكەكانی ئێمە بەدی نایات. بێگومان مانەوەی قەیرانەكان و سەركووتكردن و 
پەرەنەسەندنی بازاڕێكی ئازادی تەواو، باڵونەبوونەوەی هۆشیاری، تەكنەلۆژیا و 
تەكنیك لەواڵتانی ئێمە، چەند زیانی بۆ ئێمە هەیە، دوو ئەوەندە زیانی بۆ 

دەوڵەتە گەورەكانی دنیا هەیە. 
كوردستان  لەباكوری  مەدەنییەكەی  بزوتنەوە  و  پەكەكە  لەگەڵ  ئێستا، 
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 بپارێزێت و بەباشی 
هەموو  رۆژئاواو  بەرژەوەندییەكانی  ئەوروپا و  یەكێتی  ئازادو  بەبازاڕی  تێكەڵ 
رێگایەك  هەر  ئەوا  ببێت،  ناوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی  و  لەئەوروپا  گۆڕانكارییەك 
شانازییەك  هەر  بهێنیت،  بەدی  سەركەوتنێك  هەر  ئاكپارتی  بەر،  بگرێتە 
بەدیبهێنێت، ئەگەر كێشەی كورد چارەسەر نەكات و مافی چارەنوسی كورد 
نەكات،  ئازاد  ئۆجەالن-یش  جەنابی  و  نەكات  دابین  كوردستان  لەباكوری 
ئەوا لەو خۆپیشاندانانەی كە لەو واڵتە روویدا، هەلومەرجێكی خراپتر،  زۆر 
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سەردەمەكەیە.  لۆژیكی  ئەمە  چونكە  روودەدات.  توركیادا  لەناو  لەوەزیاتر 
ملیۆن و  شاردا  لە)90(  بوتایە  بەئاكپارتی-ت  ئەگەر  لەمەوپێش،  مانگ  دوو 
هاتنە  ئەو  لەكاتێكدا  نەدەكرد!  مەزندەیان  سەرشەقام،  دێتە  كەس  نیوێك 
هەموو  كرد و  سەرقاڵ  توركیایان  دەوڵەتی  هەفتە  سێ  دوو  شەقامە،  سەر 
سیستمەكەشیان خستەژێر پرسیارەوە. من دەپرسم، مانگێك تا سێ مانگی 
تر، مافی چارەنوس بەكورد نەدرێ و بەڕێز ئۆجەالن ئازاد نەكرێ، خۆپیشاندان 
دەستپێبكات و لەكوردستاندا ملیۆنەها هاوواڵتی بێنە سەر شەقام، ئەوەش 
هاوئاهەنگییەكی تازە، لەنێوانی بزوتنەوەی دیموكراسی نەوەی تازەی توركیا 
ژمارەی  بكات و  دروست  كوردستان  باكوری  رزگاریخوازی  ئازادی  خەباتی  و 

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 
دێمە  بۆیە  خراپترە،  لەرابردوو  بارودۆخی  ئێستا  هەیە و  لەناوچونی  بوشرای 
ئیئتالفی  كوردستان.  رۆژئاوای  ئۆپۆزیسیۆنی  و  سوریا  ئۆپۆزیسیۆنی  سەر 
سوریا، ئیئتالفێكی نادیموكراتە تائێستا، چونكە هێشتا لەسەر حوكم نییە، 
كوردستان،  رۆژئ��اوای  دیموكراتییەكانی  مافە  الیەنیكەم  ئامادەنییە  كەچی 
عەلەوییەكان، مەسیحی، ئیسماعیلی و دروزییەكانیش بسەلمێنێت، هەر دەڵێن 
)كلنا مواگن سوریون(، ئەم قسانە دەمێكە بیستومانە و ئەمە قاوغێكی بەتاڵە 
سیاسیە،  بەقەبزی  باوەڕمان  بەڵكو  نییە.  قسانە  بەم  باوەڕمان  كورد،  بۆ 
بەهیچت  نامدەیتێ  دەكەم،  لەگەڵ  مامەڵەت  ئەوە  لەسەر  دەدەیتێ،  چەندم 
ئەگەر  دەركەن،  لەسەری خۆیان  ئەوخەیاڵە  عەرەبی سوریا  با  بۆیە  نازانم. 
تەواوبوو،  ئەوە  خالدە(ن،  رسالە  زات  واحدە  عربیە  )امە  وابێت  باوەڕیان 
هیچ  لەرۆژهەاڵتدا  عەرەب  بەبێ  كە  دەربكەن،  خۆیان  لەخەیاڵی  ئەوەش 
خۆی  دەوڵەتی  دەتوانێ  كۆسۆڤۆ  وەك  بچوكی  میللەتێكی  چونكە  ناكرێ، 
نە  مێژووش  كۆنترۆڵی  دەڕۆن و  ئەوە  بەرەو  ئاڵوگۆڕەكانیش  دابمەزرێنێت و 
مێژوو  رەورەوەی  ناكرێ،  نەفارس-ەوە  نەتورك،  عەرەب،  نەتەوەی  لەالیەن 
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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عەقڵیئیئتالفیسوریومافیدیموكراسیكورد
سێ رۆژ پێش ئێستا لەگەڵ حەوت حزبی ر وژئاوای كوردستان كۆبونەوەم 
هەبوو، پەیەدە لەگەڵ حزبەكانی تر پرۆژەیەكیان بەدەستەوەبوو بەناوی 
ئیدارەی كوردی، بۆ مێژوو دەیڵێم كە پێموتن )داوای فیدراڵ بكەن(، رای 
بێت،  فیدراڵ  بەشەكانی كوردستان  ئەوەیە هەموو  یەكێتی  ئێمەش وەك 
ئێوە  بەاڵم  بابێت،  خوارەوە  هاتە  لەفیدراڵ  كەمێك  لەگفتوگۆشدا  ئەگەر 
فیدراڵ بكەنە ستراتیژی خۆتان و تەنیا ئەم گۆڕانكارییە و ئێستا مەبیننن، 
بەڵكو پێنج ساڵی تر ببینن كە گۆڕانكاری تر دێتە پێشەوە. ئۆپۆزسیۆنی 
رۆژئاواش پرۆژەیەكیان لەبەردەستە بەناوی ئیدارەی خۆیی كە لەحوكمی 
وتووە  تریشمان  بەحزبەكانی  دەنوسێت،  پرۆژەكە  پەیەدە  زیاترە و  زاتی 
بكەن،  لێ  بەرگری  پرۆژەیەدابن و قسەتان هەبێ و  ئەو  لەناو  كەهەمووتان 
تابزانین دەگاتە كوێ و بەهیواین ئیئتالفی سوری قبوڵی بكات، ئەگەرچی 
مافی  عەقڵییەتەوە  بەم  سوری  ئیئتالفی  كە  نیم  گەشبین  زۆر  خۆم  بۆ 
دیموكراسی كورد بسەلمێنیت،  بەاڵم مێژو قوفڵ نەدراوەو دڵنیابن پێێ  

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 
ریفۆرم، گۆڕانكاریی و چارەسەری كێشە سیاسییەكان هەیە.  ئاڵوگۆڕ و 
جەنابی رۆحانی-یش وەك سەرۆكێكی هەڵبژێردراوی )22( ملیۆن 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 
كێ  هاتۆتە سەر حوكم و كێ  نەهاتۆتە سەر حوكم. بەڵكو باوەڕمانوایە 
ئێرانیش بەدەر نابێت لەو ئاڵوگۆڕەی لەناوچەكەدا هاتۆتە ئاراوە، بۆیە هەر 
وەك  كوردستانیش،  رۆژهەاڵتی  ئەوا  ئاراوە،  بێتە  لەئێران  ئاڵوگۆڕێكیش 
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باكور و رۆژئاواو باشوری كوردستان، یەكەمین نەتەوەو گەلی ناو ئێران 
فیدراڵی.  مافی  لەسەر  پێدابگرێت  دەتوانێت  و  مەیدان  دێتە  كە  دەبێت، 
خۆشبەختانەش ئێستا هەردوو دیموكرات و هەر چوار كۆمەڵەكەش داوای 

فیدراڵی دەكەن. 

گەاڵڵەیستراتیجێكیتازەیرزگاریدیموكراسی
و  دیموكراسی  پرسی  سەیری  چاو  بەیەك  یەكێتیش،  بەشبەحاڵی 
چەركەسەكان،  ئەرمەنەكان،  ئەگەر  تەنانەت  و  دەكەین  نەتەوەییەكان 
عەلەوییەكان داوای مافی چارەنووسی خۆیان بكەن لەگەڵیانداین. تەنانەت 
كە  هەیە،  باشمان  پەیوەندییەكی  ئەمازیغییەكان  لەگەڵ  یەكێتیی  وەك 
حزبەكانیان  دەب��ن.  كەس  ملیۆن  پانزە  لە  زیاتر  مەغریب  و  لەتونس 
ئازارمان  یەك  ئێوە  ئێمەو  پێیانوتین  المان،  هاتنە  ریبات  لەكۆنگرەكەی 
هەیە! بەاڵم وەاڵمماندانەوە، كە جیاوازییەكمان هەیەو ئەویش ئەوەیە ئێمە 
خۆمان لەعەرەب رزگار كردووە بەاڵم هێشتا ئەوان خۆیان رزگار نەكردووە. 
مافە  ناتوانن  نەبن،  رزگ��ار  ع��ەرەب  سیاسەتی  لەهەژموونی  هەتا  بۆیە 
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 
سەلەفییەكان  لەسوریاش  دڵنیابن  روویداوە،  گەورە  ئاڵوگۆڕێكی  لەمیسر 
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 دەسەاڵتەوە و 
ب��ەرژەوەن��دی  سەیری  ئایدۆلۆجییەتەوە  لەروانگەی  تریش  حزبەكانی 
نەتەوەیی نەكەین. ئێستاش نزیكبوونەوەیەكی باش لەنێوان هەموو هێزە 
پێشەكییە  كە  دەبەسترێت،  كۆنفرانسێك  لەهەولێر  هەیە،  سیاسییەكاندا 
كوردستان،  لەباشوری  نەتەوەیی  دیموكراسی  كۆنگرەیەكی  بەستنی  بۆ 
هیوادارین لەو كۆنگرەیە كە دەمێكە پێوەی سەرقاڵین، گەاڵڵەی ستراتیجێكی 
بكەین،  نەتەوەییە  مێژوویە  ئاراستە  ئەو  و  دیموكراسی  رزگاری  تازەی 
كە لەگەڵ ئاڵوگۆڕەكان، ئابووری ئێستای گۆڕاو، سیاسەتی نێونەتەوەیی 
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مافی  و  دیموكراسیی  و  ئازادی  گۆڕاو،  نەتەوەیی  نێو  كەلتوری  گۆڕاو، 
یەكسانی ژن و پیاوی گۆڕاو، كە ئێستا خۆشبەختانە لەهەموو بەشەكانی 
لەتەلەفزیۆنەوە،  رۆژانەش  لەم  كە  پیاوانن.  هاوشانی  ژنانیش  كوردستان 
جواندا  زۆر  لەهۆڵێكی  و  لەشاخ  كە  كرد،  پەكەكەم  كۆنگرەكەی  سەیری 
رێكیانخستبوو، ئەوەی مایەی خۆشحاڵیمان بوو، نیوەی كۆنگرەكە ژن بوو، 
لەگەڵ ئەوەشدا هەڤاڵ )بەسێ ( وەك هاوسەرۆك دەرچووە، كە ئەمەش 

مایەی دڵخۆشییە.
هەڤاڵەكانمان  ژن��ە  كوردستان  لەباكوری  كە  دڵخۆشییە،  مایەی 
هاوسەرۆكن و بزووتنەوەیەكی بەرینی ژنان هەیە، لەرۆژئاوای كوردستانیش 
حزبەكانی  لەنێو  هەیە،  ژن��ان  بەرینی  بزووتنەوەیەكی  بەهەمانشێوە 
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 
لەنێو  لەڕابردوو،  زیاتر  زۆر  ژن  كە  ئەوەیە  ئێمە،  كۆمەڵی  جوانەكانی 
بەڵگەی  ئەمەش  فێمینستیدایە.  بزووتنەوەی  و  سیاسی  بزووتنەوەی 
كۆمەاڵیەتیدا  لەپێكهاتەی  تازەی  گۆڕانكاری  تازە،  ئابووری  كە  ئەوەیە، 
هێنانە  كۆمەاڵیەتی،  لەپێكهاتەی  تازەش  گۆڕانكاری  ئ��اراوە.  هێناوەتە 
پێشەوەی بزووتنەوەیەكی بەرینی سیاسیی كۆمەاڵیەتی ژنانە لەبەشەكانی 
و  بەهێز  خاڵێكی  گەورەیەو  ئێجگار  خاڵێكی  ئەمەش  كە  كوردستاندا، 

پۆزەتیڤە بۆ بزووتنەوەی دیموكراسی كورد. 
كە  نەكردوون،  باسم  ئەوانەشی  تەوەرانەو  ئەو  كۆی  هیوادارم،  بۆیە 
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.


