
فایلی تایبەت بە 
باکوری کوردستان



دەبێت ڕژێم بگۆڕێت

جەمیل بایك: هاوسەرۆكی كۆما جڤاكێن كوردستان )كەجەكە(

پێویستە گەلی كورد لەهەر پارچەیەكی كوردستان 
باش بزانێت، كە شەڕێكی ماوە درێژ ڕوودەدات

ئا: كوردستان دیپلۆماتیك 
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كوردســتان  جڤاكێــن  كۆمــا  هاوســەرۆكی 

)كەجەكــە(، جەمیل بایك لــە دیدارێكیدا بۆ 

كوردستان دیپلۆماتیك ڕایگەیاند، كە دەوڵەتی 

فاشیســت و داگیركەری توركيا بە پاشــایەتی 

ئــەردۆگان و ســەرۆك وەزیران و دەســتەی 

وەزیرانی، لەسەر بنەمای دوژمنایەتی كوردان 

سیاســەت دەكــەن، لەكوێ كــورد پێگەیەكی 

هەبێت هەوڵدەدەن لەناوی ببەن.

جەمیــل بایــك دەڵێــت: »دەوڵەتــی توركيا 

هیچكات وەك گەلێك ســەیری كورد ناكات، 

دەرەوەشــدا  و  ناوخــۆ  لــە  لەبەرئەوەشــە 

دوژمنایەتی كورد دەكات، شۆڕشی ڕۆژئاوای 

كوردســتان شۆڕشــی هــەرە مەزنــی گەالنی 

ســەدەیە، ئەگەر ئەم شۆڕشە لەسەر ئامانج و 

هێڵی خۆی بەڕێوەدەچێت، ئەوا ڕێگە لەبەر 

پێشــكەوتنی گــەورە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوین 

دەكاتەوە«.

بایك لــە دیدارەكەیــدا باس لــەوە دەكات، 

كــە دەوڵەتی نەتەوەی تــورك لەگەڵ ئەوەی 

دوژمنایەتی سەرتاسەری گەلی كورد دەكات، 

بەتایبەت دوژمنایەتی شۆڕشی ڕۆژئاوا دەكات 

و لەوبارەیــەوە دەڵێــت:« چونكە شۆڕشــی 

ڕۆژئاوا تەنهــا بە ئاواكردنی پێگەی كوردەوە 

ســنوردار نییە و تەواوی سوریا و ڕۆژهەاڵتی 

ناوین دیموكراتیك دەكات، لە ڕۆژهەاڵتێكی 

ناوینی دیموكراتیكدا دەوڵەتی نەتەوەی تورك 

جێگــەی نابێتــەوە، بۆیە دەبێــت ئەو رژێمە 

بگۆڕێــت، دەبێــت كۆمارێكــی دیموكراتیك 

ناچــاری  توركیــا  چونكــە  بئافرێندرێــت، 

دیموكراتیك بوونە.

بایــك ئامــاژە بــەوە دەكات، كــە شۆڕشــی 

ڕۆژئــاوای كوردســتان سیاســەتەكانی توركیا 

بەتایبەت ئەردۆگانی پەیوەست بەرۆژهەاڵتی 

ناوین، ســوریا و كوردستانی تێكشكاند، بۆیە 

توركیا دەیەوێت تۆڵە لە ڕۆژئاوا بكاتەوە.

ناوبراو ڕایدەگەیەنێت كە توركیا و ئەردۆگان 

لە پشت هەموو كێشەكانی سوریا، عێراقەوەن 

و دەڵێت:« هەوڵدەدەن هەردوو واڵت پارچە 

بكەن، تــا بەو پارچەكردنــە داخوازیيەكانیان 

لەناوببــەن، بەخۆیانەوە گرێیان بدەن و ببنە 

دەسەاڵتدار بەسەریانەوە، تالەو ڕێگەیەشەوە 

ببنــە دەســەاڵتدار لــە ڕۆژهەاڵتــی ناویندا، 

چونكە ئاكەپە دەیەوێت ئیمپراتۆری عوسمانی 

نوێ بەپاشایەتی ئەردۆگان ئاوا بكات ».

دەوڵەتــی فاشیســت و داگیركــەری تــورك بە پاشــایەتی ئــەردۆگان و ســەرۆك وەزیران 
و دەســتەی وەزیرانــی، لەســەر بنەمــای دوژمنایەتــی كــوردان سیاســەت دەكــەن، 
لەكــوێ كــورد پێگەیەكــی هەبێــت هەوڵــدەدەن لەنــاوی ببــەن، هاوســەرۆكی 
ــەری )كەجەكــە( سەرنجڕادەكێشــێتە ســەر هێرشــەكانی ســوپای  كۆنســەی بەڕێوەب
تــورك لــە كوردســتان و ڕێبازەكانــی تێكۆشــان دژ بــەو هێرشــانە دەستنیشــان و 
ئاشــكرای دەكات، كــە شــەڕیكی مــاوە درێــژ لــە كوردســتان ڕوودەدات و دەبێــت لــە 

ــت. ــاوا بكرێ ــەڕڤان ئ ــەی ش ــدا كۆمەڵگ بەرامبەری

جەمیل بایک ئەندامی کۆنسەی سەرۆکایەتی پەکەکە
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هاوسەرۆكی كۆنســەی بەڕێوەبەری كەجەكە 

جەمیــل بایــك دەڵێــت:« كوردانــی ڕۆژئاوا 

دژ بە سیاســەتی پارچەكــردن و بەیەكدادانی 

گەالن، نەتەوەی دیموكرات و خۆبەڕێوەبەری 

دیموركراتیــك ئــاوا دەكــەن، هەوڵــدەدات 

یەكێتــی دیموكراتیك بوون بئافرێنێت، لەبەر 

ئەوەشــە سیاســەتی ڕۆژئاوا هەموو سیاســتە 

قێزەونەكانی دەوڵەتی فاشیست و داگیركەری 

توركیای مایەپوچ كردوەتەوە و ڕاستی ئەوانی 

ئاشــكراكرد، بۆیە توركیــا ڕۆژئاوا، پەیەدە و 

یەپەگە بەئامانج دەگرێت«.

بایــك تیشــك دەخاتــە ســەر تۆپبارانەكانی 

شارۆچكەی كلیسی توركیا و ئاشكرای دەكات، 

كە ئەو تۆپبارانە لە الیەن خودی ئەردۆگان و 

دەزگای هەواڵگری تورك )میت(ەوە دەكرێت 

و دەڵێت:« توركیا دەیەوێت بەو شێوەیە وای 

نیشــانبدات، كە ناوچــەی كلیس ئارام نییە و 

بەهانەیــەك بدۆزێتەوە بۆ دەســتێوەردان لە 

ڕۆژئاوا، تا لەو ڕێیەوە پێی خۆی لە سیاسەتی 

نوێــی ســوریادا قایم بكات، بــەوەش ڕێ لە 

یەكگرتنــەوەی كانتۆنەكانی عەفرین، كۆبانی، 

پێگــەی كــورد بگرێــت و شۆڕشــی ڕۆژئاوا 

لەناوببات«.

جەمیل بایــك بەبیردێنێتــەوە، كە هەركەس 

و  ئەلنوســرە  داعــش،  ئــەوەی  دەزانێــت 

ئەحــرار ئەلشــام بەهێــز دەكات توركیایــە، 

دەڵێــت:« توركیــا هەمــوو جــۆرە چــەك 

و تەقەمەنییــەك دەداتــە چەتــەكان، ئــەو 

كەسانەی لە دەورووبەرانێكەوە دەچنە توركیا 

بریندارەكانیــان  چەتــەكان،  دەیانگەیەنێتــە 

بــۆ تیمــار دەكات و هەمــوو دەرفەتێكی بۆ 

ڕەخســاندون، ئەمیــری داعــش، ئەلنوســرە 

و ئەحــرار ئەلشــام ئەردۆگانــە و هەمــوو 

كەسێكیش ئەو ڕاستیە دەزانێت«.

هاوسەرۆكی كۆنســەی بەڕێوەبەری كەجەكە 

ئامــاژە بــەوە دەكات، كە توركیــا دەیەوێت 

پرســی پەنابــەران بــۆ مامەڵــە و تێكــدان 

بەكاربهێنێت و تا لەو ڕێگەیەوە فشــار بخاتە 

سەر هێزە نێونەتەوەییەكان.

بایك وتی:« پێویستە ئەو خەباتەی گەلەكەمان 

لە ڕۆژئــاوا و باكور لەپێنــاو مرۆڤایەتیدا دژ 

بە وەحشــەتی داعش دەیكەن باش ببینرێت، 

دەبێــت پشــتیوانی بەهێــز بەتایبەتی بدرێتە 

ڕۆژئاوای كوردستان، سیاسەتی چەپەڵی توركیا 

ببینرێت و لەبەرامبەریدا هەڵوێست هەبێت، 

پێویســتە گەلەكەمان لە ڕۆژئاو دژ بەهێرشی 

توركیــا باش خۆی ڕێكبخات، بۆ خۆپاراســتن 

لە هێرشــی فڕۆكە، تانك و تۆپەكانی توركیا 

سیســتمی ژێرزەمینی دروســت بــكات، زۆر 

گرنگە كۆمەڵگەیەكی دروست ئاوابكرێت، كە 

لەهەر هەلومەرجێكدا بتوانێت شــەڕ بكات، 

ئەگەر ڕێكخستن بوونێك لەسەر ئەو بنەمایە 

پێكبێت، ئەوا لەدژی هەر هێرشێكی لەناكاوی 

توركیــا دەتوانێــت خــۆی و دەســتكەوت و 

شۆڕشەكەی بپارێزێت«.

لە كۆتایی قســەكانیدا جەمیل بایك ئاشكرای 

كــرد، كــە پێویســتە گەلــی كــورد لەهــەر 

پارچەیەكــی كوردســتان بــاش بزانێــت، كە 

شەڕێكی ماوە درێژ ڕوودەدات بۆ خۆپاراستن، 

نمونەیەكــی  شــەڕەش  ئــەو  لەبەرامبــەر 

بەمشــێوەیە دەهێنێتەوە:« سااڵنێك ئیسرائیل 

لەناو عەرەبەكاندا شەڕی كرد، دژ بە هێرشە 

هەمەالیەنەكان وەســتایەوە، شــەڕیان كرد و 

كۆمەڵگەیەكی شــەڕڤانیان ئاواكــرد، بەوەش 

بوونە خاوەن ژیانێكی وەك ئێستا و هەبوونی 

خۆیان مســۆگەر كرد، كوردان بەســەر چوار 

دەوڵەتدا دابەشكراون، بەردەوام ڕووبەڕووی 

سیاســەتی لەناوبردن بوونەتەوە، بۆیە دۆخی 

كورد لە ئیسرائیلەكان مەترسیدارترە، دەبێت 

بزانــن چۆن خۆیان ئازاد بكەن، چۆن بتوانن 

ناســنامە، نرخ، كولتور و زمانی خۆیان بپارێز 

و بەشــێوەیەكی ئــازادی بەڕێــوەی ببــەن، 

دەبێت بە رێكخســتن بوون و تێكۆشان ئەوە 

بئافرێندرێــت، گرنگە راســتی كۆمەڵگەیەكی 

شەڕڤان ئاوا بكرێت«.

جەمیل بایك:

_ لە ساڵی 1951 لە شاری ئەلعەزیز 

لە باكووری كوردستان لە دایكبووە. 

_ لە 30ی حوزەیرانی 2013 لە 

كۆنگرەی نۆیەم بە هاوبەشی  بەسێ  

هۆزات بۆتە سەرۆكی كۆما جڤاكێن 

كوردستان )كەجەكە(.



پارتی دیموکراتی کوردستان لە تەنگەژەدایە 
و پەیوەندییەکانی لەگەڵ حزب و الیەنە 

کوردستانییەکان گەلێک خراپە

سەرحەد ڤارتۆ: بەرپرسی پەیوەندییەکانی )کەجەکە(

ديدارى: زريان رحيم 
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سەرحەد ڤارتۆ: بەرپرسی پەیوەندییەکانی )کەجەکە(

و  ڕێکەوتن  بۆ  کە  چیین  تەوەرانە  *ئەو 
گفتوگۆی دیاریکراو لەم نەخشە ڕێگایەدا؟

ســەرحەد ڤاتۆ: مەسەلەی یەکێتی نەتەوەیی 
وەکــو دەزانیــن کاتێکــی درێــژ ئیشــکراوە 

لەســەری. ئەنجامێکــی بــاش بــە دەســت 

نەکەوتــووە، لەبەرئەوە لەســەر مەســەلەی 

یەکێتــی نەتەوەیــی کــورد، گفتووگۆ هەیە. 

ئێمە گەیشــتیینە ئەو ئەنجامەی کە پێویســتە 

هەموو الیەنە سیاســییەکان و کۆمەڵگە هەتا 

کەسایەتی کورد بەشــداری گفتوگۆی یەکێتی 

نەتەوەیی بکەن. ئەساســیی پرســیی یەکێتیی 

نەتەوەیی ئەوەیە، کە ئەم یەکێتییی نەتەوەییە 

بەسەر بە کام بۆچوونە، کام پرەنسیپ و نرخ 

دەتوانــن ببن بە بنکەی یەکێتــی نەتەوەیی، 

لەبەرئــەوە ئێمە هەندێک پرەنســیپ و نرخ 

لــە الیەنــی خۆمان پێشکەشــی ڕای گشــتی 

کوردستان کرد و الیەنە سیاسییەکان کرد، کە 

ئێمە لەسەر ئەوە بگەینە ئەنجام.

بتوانرێت  تاوەکو  چییە  پرەنسیپانە  *ئەو 
یەکێتیى نەتەوەیى پێکبهێنرێت؟

ســەرحەر ڤارتــۆ: یەکــەم: ئەوەیــە کــورد 
چییــە و کێییە؟ پێکهاتەی کــورد چییە؟ ئێمە 

کاتێــک دەڵێین کــورد چییــە؟ تێدەگەن، بە 

ڕاســتی لەو مەجــەالدا پرس هەیــە واتە لە 

مێــژوو، پاشــەڕۆژی کــورددا چــی هەیە بۆ 

نموونە دەڵێــن )کاکەیی، عەلەویی، ئێزیدیی 

و هەورامــی( ئەمانە هەریەکەیان بەشــێکی 

جڤاتــی کوردن تەنها لەنــاو ئەوانەدا و لەناو 

بەشەکانی تری کورداندا، بۆ نموونە هەندێک 

ئیزیــدی دەڵێــن ئێمە کورد نییــن، هەندێک 

عەلــەوی دەڵێن ئێمە کــورد نین، عەلەوین. 

یان هەندێک لەبەشەکانی تری کوردان دەبنە 

الیەک، لەبەرئەوە یەکەم شــت پێویستە ئێمە 

ئــەوە جییابکەینەوە پێویســتە بزانین کوردان 

لەمانە چۆن تێدەگەن؟ نەتەوەیی کورد کێیە؟ 

پێویستە هاوبەشییەک دروست ببێت. کاتێک 

هاوبەشی دروست بوو ئەو کاتە چاوی کورد 

لەیەک بەش دەردەکەون.

کوردســتانە،  مەســەلەى  لەســەر  دووەم: 

کوردســتان لەکوێییــە؟ لەم ســااڵنەی دواییدا 

بەتایبەتى مەســەلەى پارچەبوونى کوردستان 

وابــوو كــە هەر هێزێــک باس لــە وتارێکى 

پارچەیەکــى کوردســتان دەکات. واتە کاتێک 

ئێمە باسى کوردستان دەکەین، باسى هەولێر 

و ســلێمانى و دهۆک دەکەین. یان واباشترە 

باســى هەر چوار پارچەى کوردستانى گەورە 

دەکەن. ئەم بۆچوونە چۆن دروست دەبێت. 

پێویســتە تێگەیشــتنێک دروســت ببێت. بۆ 

نمونــە دەهێنمــەوە کاتێــک نــاوى هەیئەت 

دەهێنین دەڵێن هەیئەتى فاڵن هاتە کوردستان 

یان هەیئەتى کوردســتان چــووە فاڵن واڵت 

کوردســتان، واتە بەناوى باشوورى کوردستان 

هەندێک تەمسیلى هەموو کوردستان ناکەن. 

هیــچ کەســێک ناتوانێــت تەنهــا بەشــێکى 

کوردستان وەکو هەموو کوردستان ناوبەرێت. 

کوردستان چوار پارچەیە پێویستە کاتێک ئێمە 

باســى کوردســتان دەکەین باســى هەر چوار 

پارچە بکەین. ئەگەر تەنها باســى پارچەیەک 

دەکەیــن نابێت وا بــاس بکەین، بەڵکو بڵێین 

باشــوورى کوردستان یان ڕۆژئاواى کوردستان 

یــان باکــوورى کوردســتان بۆیــە پێویســتە 

هاوبەشییەک دروست بکەین.

کوردستان  باشوورى  پارتەکانى  پێتوایە   *
سەر  دێتە  کاتێک  بەسەرجەمییانەوە 
پرسى نەتەوەیى تەنها باس لە باشوورى 

کوردستان دەکەن؟
سەرحەر ڤارتۆ: من تەنها باسى پارتەکان ناکام، 
باســى بەشــێک لە چاپەمەنییەکانى کوردستان 

دەکەم، پێویستە چارەسەرێکى هاوبەش دروست 

بێت، تەنها لە باشــوورى کوردســتان نا، بەڵکو 

لە مێــژووی هەموو کــورد دا، کاتێک باس لە 

کوردســتان دەکرێــت کاتێــک باس لــە دۆزى 

ــردەوە،  ــى باڵوک ــى 12 خاڵ ــە ڕێگایەک ــە نەخش ــە )19/8/2017( کەجەک ل
ــڕۆى  ــەى ئەم ــە کێش ــەبارەت ب ــۆی س ــى خ ــت و بۆچوون ــدا هەڵوێس ــە تێی ک
ناوخــۆى کــورد دەربڕیــوە، هــاوکات بانگهێشــتى ســەرجەم حــزب و الیــەن 
ــۆ داڕشــتنى  ــەوە ب ــى چــوار پارچــەى کوردســتان دەکات کۆببن و گرووپەکان
ــەڵ  ــان لەگ ــتەش دیدارێكم ــەم مەبەس ــۆ ئ ــورد. ب ــى ک ــى نەتەوەی یەکێت

ــازكردووە. ــە( س ــی )كەجەك ــی پەیوەندیەكان ــۆ( بەرپرس ــەرحەد ڤارت )س
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کوردستان دەکرێت، پێویستە هەر چوار پارچەى 

کوردســتان لەمە تێبگات، ئەگەر تێگەیشتنێکى 

لەم جۆرە دروســت نەبێت، یەکێتى نەتەوەیى 

دروست نابێت، بۆیە ئەم كارە گرنگە.

جیاوازەکانى  الیەنە  ئێوە  بڕوای  بە   *
تاچەند  کوردستان،  پارچەى  هەرچوار 
ئێوە  گشتگیرەى  شۆڕشە  ئەم  پشتگیرى 

دەکەن؟
 ســەرحەر ڤارتــۆ: ئــەم پــڕۆژە 12 خاڵــە، 
لەژێــر ناویى جوواڵنەوەی خۆمان پێشــکەش 

کــرد، ئێمە داوە دەکەین لە هەموو الیەنێک 

هەرکەســێک پڕۆژەى خۆى پێشــکەش بکات 

بۆ یەکێتییی نەتەوەیی، هەر الیەنی سیاسیی 

چ بیرکردنــەوە، چ بۆچوونییــان هەیــە، چ 

پرنسیپی پێشكەش بكەن ئەوانیش گفتوگۆیەك 

دروســتدەكەن، واتــە ئێمە پــڕۆژەی خۆمان 

لەســەر كەســێك دواناخەین ئەوە بۆچوونی 

ئێمەیــە، تەنها لەبارەی یەكێتــی نەتەوەیی، 

پڕۆژەی خۆیان پێشكەش بكەن، هەم الیەنی 

سیاســی، هــەم میللەتی ئێمە، لەســەر ئەوە 

گفتوگۆ بكەن، هەموو یەكێتی نەتەوەیی ئاوا 

بكەن.

الیەنە  و  حزب  فیتباگی  *وەاڵمی 
بە  گەیشتوونەتەوە  تر  سیاسییەكانی 
ئێوە كە ڕاوبۆچوونیان چییە سەبارەت بەو 

پڕۆژەیە؟ 
سەرحەر ڤارتۆ: هەندێك چاوپێكەوتنی ئێمە 
دروســت بــوو لەگــەڵ حــزب و الیەنەكان، 

هەندێــك پــرۆژەی خۆمانمــان پێشــەكەش 

كــرد ئــەو الیەنانــەی ئێمــە چاوپێكەوتنمان 

لەگەڵ ســازكردن، هەمــوو الیەنەكان گوتیان 

ئێمە پڕۆژەكەی ئێــوە گفتوگۆ دەكەین لەناو 

ڕێكخستنەكانی خۆمان، گوتیان ئێمە جوابتان 

دەدەینــەوە، بۆیە ئێمە پڕۆژەكەی خۆمان بۆ 

ڕای گشتی باڵودەكەینەوە. 

* ڕۆژهەاڵتی كوردستان و حزبەكانیان یان 
بوو،  چۆن  ئەوان  فیتباگی  پارچەیە  ئەو 
وەاڵمی ئەوان چۆن بوو بۆ ئەو پڕۆژەیەی 

ئێوە؟
ســەرحەر ڤارتۆ: ئــەو الیەنانــە ڕۆژهەاڵتى 
کوردستان، ئێمە سەردانی هەموانمان نەکرد، 

وتیــان ئەو پڕۆژەیەى ئێــوە گفتوگۆ دەکەین 

لەنێوان خۆماندا، پاشــان جوابتان دەدەینەوە 

ئەوکاتــە بۆچوونــى خۆمــان بۆڕاى گشــتى 

باڵودەکەینەوە. 
ئێران  کوردستانى  دیموکراتى  *حزبى 
لە  پەکەکە  پڕۆژەى  ڕایانگەیەندووە 
هەندێک خاڵدا بۆ ئەمڕۆ زۆر واقعیى نییە، 
بە تایبەت  لەو خاڵە دا، کە دەڵێت دەبێت 
پارچەکانى تر ڕەزامەند بن بۆ پارچەیەکى 
ڕابگەیەنێت،  سەربەخۆیى  بیەوێت  کە  تر 
بۆچى ئەم خاڵە بەالى حزبى دیموکراتەوە 
لە  پشتگیرى  ئەوانیش  کە  نییە  واقعیى 

پارچەیەک بکەن بۆ سەربەخۆیى؟
سەرحەرد ڤارتۆ: لە پڕۆژەکەی ئێمە خاڵێکی 
وا هەیــە، ئێمــە دەڵێیــن نەتەوەیــی کورد 

هەمــوو یەک نەتەوەیە، کورد و کوردســتان 

چوار پارچە نییە، ئەویش ڕێکەوتنی )سایکس 

بیکــۆ و لــۆزان(ە. هەموو الیەنی سیاســیی 

لێــدوان دەدەن و دەڵێن ئەم ســایکس بیکۆ 

و لۆزانــە نازانیــن ئەمە واتــای ئەوەیە ئێمە 

پارچەبوون قبوڵ ناکەین، كاتێک لە سیاسەتی 

واقیعیــدا چیدەکەیــن تــا چەنــد سیاســەت 

دەکەن، پێویســتە سیاســەتی خۆمان لەســەر 

هەمــوو الیەنێک جێبەجێ بکەین، پێویســتە 

وتارێکــی نەتەوەیــی جێبەجبكەین ئەگەر لە 

باشــوور یــان پارچەیەکی تری کوردســتاندا 

بڕیارێکــی ســتراتیژی بدرێــت لــە ویســت 

و ڕاو بۆچوونــی هەمــوو گەلــی کورد بێت 

كارێكی باشــە، چوونکە ئەگــەر پارچەیەکی 

کوردســتان بکەێتــە خەتــەرەوە، ئێمــە داوا 

ئەگەر پارچەیەکی 
کوردستان بکەوێتە 

خەتەرەوە، ئێمە 
داوا دەکەین 

هەموو پارچەیەکی 
تری کوردستان 

بچێت بەرگری لەو 
پارچەیە بکەن. 

“
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دەکەین هەموو پارچەیەکی تری کوردســتان 

بچێت بەرگری لەو پارچەیە بکەن. بۆیە ئێمە 

بڕیاردەدەین پێویســتە ئەو بڕیارە لە هەموو 

الیەن و پارچە و بەش وەرن بەرگری بکەن، 

ئەگــەر ئێمە یەک نەتەوەيــن ئێمە دەتوانین 

مافــی چارەنووســی خۆمــان وەک نەتــەوە 

بەکاربهێنیــن، نەوەک وەکو پارچەیەک بهێننە 

پێشــەوە و پارچەیەکیتریش بخەنە الوە ئەمە 

لەگەڵ نەتەوە بوونی ئێمە ناگونجێت.

هەم  نەتەوەیى  یەکێتیى  *هەڵیژاردنى 
چارەسەرى  دەرەوەش  لە  هەم  لەناوخۆ، 
زۆرترین کێشەی گەلى کورد دەکات، بەاڵم 
بۆچى تا ئێستا هەوڵنەدراوە یاخود هەندیک 
هەوڵ هەبووە لە ماوەیى ڕابردودا، بەاڵم 

هۆکارى سەرنەکەوتنى چییە؟
ســەرحەد ڤارتۆ: ئــەم بۆچوونە لە ناو کورد 
دا بــاش ئــاوا نەبــووە، بــۆ نمونــە كاتێــک 

دەکەوێــت  مــرۆڤ  الشــەی  بــەر  دەرزی 

هەموو الشــەی مرۆڤ دەهێشــێت، ئەمە بۆ 

مەســەلەی نەتەوەیی کوردیش راســتە ئەگەر 

یەکبــوون نەبێــت، ئێمــە بڵێین لە شــەنگال 

کۆمەڵکوژی دروست دەبێت لە دەڤەرێکیتری 

کوردســتاندا ئــەو کۆمەڵکوژییــە نابینێت. لە 

باکــوور کۆمەڵکــوژی دروســت دەبێــت، لە 

ڕۆژهــەاڵت کــەس خۆینــاکات بــە خاوەنی، 

بۆچوونێکــی نەتەوەیی لەنــاو میللەتی ئێمە 

دروست نەبووە، پێویستە ئێمە ئەو بۆ چوونە 

دروســت بکەین هێز و الیەنی سیاسیی لەمە 

بەرپرسیارن، وتاری هێز و الیەنە سیاسییەکان 

هەمــوو بۆ یــەک الیەنە لە بەشــێک یان لە 

پارچەیەکی کوردســتاندایە، ئەگەر لە بەشێک 

لــە ناوچەکان وتــار دروســتبوو بۆچوونێکی 

نەتەوەیی بەسەر مرۆڤەکاندا دروست نابێت، 

بۆیە پێویستە بۆچوونی نەتەوەیی بەرەو پێش 

بەریــن و بپرســین ئەگەر مەســەلەی یەکێتی 

نەتەوەیی بۆچی دروســت نابێت؟ کاتێک لە 

شەنگال کۆمەڵکوژی دروست بوو کارەسات، 

دروســت بــوو لــە 2014، بۆچــی شــەنگال 

نەپارێزرا، بە کام نییەت شــەنگال نە پارێزرا 

ئێمــە باش دەزانین، کە گــەل وتیان ئێمە بۆ 

ئێزیــدی نایەیینە کوشــتن، ئەمە بۆچوونێکە، 

دەبێت ئەمڕۆ کچی شــەنگال بچن بۆ ڕۆژئاوا 

و ڕەقە، لە 2014 وتیان لەبەر شەنگال خۆمان 

نەدەین بە کوشتن، ئەو کچە ئێزیدییانەی کە 

دەچنە ڕەقە و تێکۆشان دەكەن و دەکوژرێن 

كــوردن، ئــەو کاتە چ نییەتێک باســدەکرێت 

واتە یەک نییەتێکی نەتەوەییە، یەک نییەتێکی 

پارچەییە پێویســتە نییەتی نەتەوەیی دروست 

ببێت، ئەگەر ئەو نییەتە نەتەوەییە دروســت 

بــوو ئەوکات چ ئێزیدی بێت، چ موســوڵمان 

بێــت، چ عەلەوی بێت، چ ڕۆژهەاڵت بێت، 

چ باکــوور بێــت، چ لە کورد بێــت لە هەر 

بەشــێکی کوردســتان، لە هەر کۆمەڵگەیەکی 

کوردستان کە ئامادەبوو خۆیی بدات بەکوشتن 

لە هەر بەشــێکی کوردستان ئەو کاتە دەڵێین 

یە کێتی نەتەوەیی کورد دروســت بووە بۆیە 

ئەوە پرسێکی گەورە دروست دەبێت.

لە  سیاسی  الیەنى  لە  هەندێک  الى   *
)پەکەکە(  دەڵێن  کوردستان  باشوورى 
بەسەر  سەلماندووە  خۆی  هەژموونى 
تاکە  ئەمە  کە  نەتەوەییدا  کۆنگرەیى 
هیواو خەونى ئەو نییە، بگرە هى هەموو 
ڕۆژهەاڵت،  باشوور،  سیاسییەکانى  حزبە 
کوردستانە،  پارچەی  چوار  هەر  و  باكوور 

قسەی ئێوە چییە لەو بارەیەوە؟
ســەرحەد ڤارتــۆ: ئەساســییە، کۆنگرەیــى 
نەتەوەیــى )کەنەکە( دەســتپێدەکات، من بە 

ئاشکرا دەڵێم لە چ شوێنێک کۆنگرەی یەکێتى 

نەتەوەیى کارێکى دەکات، ئێمە بڵیین نا چى 

دەکات بــا بیــکات، چ هەنگاوێــک دەنێــت 

ئێمــە هەنگاویى دووەم دەنێین، ئەگەر یەک 

هەنگاو بنێت ئێمە دوو هەنگاو دەنێین بۆیە 
سەرحەد ڤارتۆ: بەرپرسی پەیوەندییەکانی )کەجەکە(
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لــە مەســەلەیى نەتەوەییــدا هەر کەســێک، 

هــەر نەتەوەیەک کار بکەن ئێمــە ئامادەین 

و بەشــدار دەبیــن، پێویســتە ئــەو کارەى 

دروســتدەبێت پێویســتە هەمــوو الیەنەکان 

بەشــداربن ئەمە پڕۆسەیەکى گفتوگۆییە هەر 

کەســە و بۆچوونێکــى هەیــە بێــت گفتوگۆ 

بکات.

پەیوەندییەکانی  ڕابردوودا  لەماوەی   *
نێوان پەکەکە و پارتی گەیشتە ئاستێکی 
چەکداریی  ڕووبەڕووبوونەوەی  توندو  زۆر 
پەیوەندییەکانی  لەئێستادا  لێکەوتەوە، 

ئێوە و پارتی بەکوێ گەیشتووە؟
ئێمــەش  ســەرحەد ڤارتــۆ: چاوپێکەوتنــی 
هەبوو بەهۆی چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی 

لەئــارادان، لەو دەمەی کۆبوونەوەکانی ئێمە 

بــەردەوام بوون و چاوەڕوانــی ئەوە بووین 

دیداری نوێ ئەنجامبدەین، لەو کاتەدا هێرش 

کرایە سەر شەنگال، خۆتان باش دەزانن ئەو 

هێرشــە پەیوەســت بوو بــە پەیوەندییەکانی 

و  کوردســتان  دیموکراتــی  پارتــی  نێــوان 

دەوڵەتــی تورکیــاوە، دوای ئەو هێرشــەش 

پەیوەندییەکانمــان تێکچــوون و هەتاوەکــو 

ئێستاش پەیوەندییەکانی نێوانمان توندن.

پارتی  و  ئێوە  کە  دەکرێت  لەوە  باس   *
و  کردووە  ئیمزا  ڕێککەوتنێکتان 

بارگرژییەکانی نێوانتان   نەماوە؟
ســەرحەد ڤارتــۆ: نەخێــر، هەواڵێکــی لەو 
شــێوەیە دوورە لە ڕاســتییەوە، بەو مانایەی 

هیــچ پەیوەندییــەک لەنێوان ئێمــە و پارتی 

دیموکراتــی کوردســتاندا نەبــووە، ئەوانەی 

ئــەم هەوااڵنــە دروســتدەکەن دەیانەوێــت 

ڕاســتییەکان بشــارنەوە، لەبەرئەوەی پارتی 

دیموکراتــی کوردســتان لــە تەنگەژەدایــە و 

پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ حــزب و الیەنــە 

کوردســتانییەکان گەلێک خراپــە، نەک هەر 

تەنها لەگەڵ بزووتنەوەکەی ئێمەدا، لەســەر 

ئاستی دەرەوەش پەیوەندییەکانیان باش نییە، 

بۆیــە هەواڵی لەم شــێوەیە دروســتدەکەن، 

بۆئــەوەی ڕەوش و دۆخی پارتی دیموکراتی 

کوردستان بەباشی نیشانبدەن.

* کەواتە ناکۆکی لە نێوان ئێوە و پارتی 
دیموکراتی کوردستان دا هەر ماوە؟

سەرحەد ڤارتۆ:  لەڕاستیدا کێشە و گرفتەکان 
هەر بەردەوامن، بەاڵم پێویســتە هەموو ئەو 

کێشــە و گرفتانەی نێوان هێــزە کوردییەکان 

چارەسەر بکرێن، لەبەرئەوەی گەلی کورد بە 

باوردۆخ و ســاتێکی هەستیاردا تێدەپەڕێت، 

لە ئەنجامی ئەو شەڕەی ئێستا لە ناوچەکەدا 

دەگوزەرێــت، بێگومان سیســتمێکی نوێ لە 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا دێتەئاراوە، پرسیارەکە 

ئەوەیــە لەو سیســتمە نوێیــەدا پێگەی کورد 

هەیــە یان نــا؟ یاخــود پێگەی کــورد چۆن 

دەبێت؟ هەمــوو ئەمانە بەتەواوی گرێدراون 

بەیەکێتــی و یەکڕیزیی کوردەکان خۆیانەوە، 

واتا یەکێتیی نەتەوەیی کورد، بۆیە پێویســتە 

هێــزەکان یەکێتییەکی بەهێــز ئامادەبکەن و 

پێگەیەکــی بەرچاو بۆ کــورد دابنێن، ئەگەر 

ئــەو یەکێتییــە نەیەتەئــاراوە مەترســییەکی 

گەورە لەسەر کوردەکان پەیدادەبێت، لەپێناو 

ئەو یەکێتییەشــدا پێویســتە ســەرجەم کێشە 

و ناکۆکییەکانــی نێــوان هێــزە کوردييــەکان 

لــە پالتفۆڕمێکی وەک کۆنگــرەی نەتەوەیی 

کورددا چارەسەربکرێن.

پارتی  لەگەڵ  ناکۆکییانەی  ئەو   *
لەسەر  هەتانە  کوردستان  دیموکراتی 

چیین؟
دیموکراتی  پارتی  لەڕاستیدا  ڤارتۆ:  سەرحەد 
دیموکراسیی  و  نەتەوەیی  سیاسەتێکی  کوردستان 

دەزانن،  باش  ئەوە  الیەک  نەداوە، هەموو  نیشان 

بەستۆتەوە  خۆیان  سیاسەتی  هەموو  ئەوان 

ئەردۆگانەوە،  حکومەتی  و  تورکیا  دەوڵەتی  بە 

بەو  خۆرئاوا  کوردستانی  بەرامبەر  سیاسەتیشیان 

کوردستانی  لەسەر  دەرگای  دەیبینن،  کە  جۆرەیە 

ئەگەر ئەو نییەتە نەتەوەییە 
دروست بوو ئەوکات چ 

ئێزیدی بێت، چ موسوڵمان 
بێت، چ عەلەوی بێت، چ 
ڕۆژهەاڵت بێت، چ باکوور 
بێت، چ لە کورد بێت لە 
هەر بەشێکی کوردستان، 

لە هەر کۆمەڵگەیەکی 
کوردستان کە ئامادەبوو 

خۆیی بدات بەکوشتن لە 
هەر بەشێکی کوردستان 
ئەو کاتە دەڵێین یەکێتی 
نەتەوەیی کورد دروست 
بووە بۆیە ئەوە پرسێکی 

گەورە دروست دەبێت

“
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گەریالکانی 
پەکەکە لە 
ئاهەنگی 

جەژنی نەورۆزدا

خۆرئاوا داخستووە، هەر جوڵەیەک لەئارادا بێت بۆ 

هێرش بۆسەر خۆرئاوا، پارتی دیموکراتی کوردستان 

لەگەڵیدایە، لە باشووری کوردستانیش سیاسەتێکی 

لە  دەخوازێت  نییە،  دیموکراسی  و  نەتەوەیی 

ڕێگەی تورکیاوە هەژموون و دەسەاڵتداریی خۆی 

کوردستان  باشووری  جومگەکانی  تەواوی  لەسەر 

قەیرانە  ئەو  سایەی  لەژێر  بەتایبەت  بسەپێنێت، 

هەمان  شەنگالیش  لە  لەئارادایە،  ئابوورییەی 

کێشەی  ئەوانە  هەموو  پەیڕەودەکات،  سیاسەت 

کوردستان  دیموکراتی  پارتی  پێویستە  بەرچاون، 

گەلی  بەدوژمنانی  نەبەستێتەوە  خۆی  سیاسەتی 

بە  تورکیا  دەوڵەتی  منونە  بۆ  لەکاتێکدا  کوردەوە، 

هەموو  دوژمنایەتیی  ئاشکرا  و  ڕوون  شێوەیەکی 

کوردان دەکات لە هەر چوار پارچەی کوردستاندا، 

سیاسەتکردن لەگەڵ ئەردۆگان و ئەکەپە هیچی لێ 

سەوز نابێت، بەڵکو کوردەکان بە هێزی پێکەوەیی 

و  نێونەتەوەیی  سیاسەتێکی  دەتوانن  خۆیان 

کێشەکان  ئیدی  ئەوکاتە  پەیڕەوبکەن،  دیموکراتی 

چارەسەر دەکرێن.

_ سەرحەد ڤارتۆ: 
كۆمیتەی  پەیوەندییەكانی  وتەبێژی   _

ناوەندی كەجەكە.



پاش ڕیفراندۆم: کە حزبە کوردییەکان بە زووترین 
کات کۆببنەوە و کۆنگرەی نەتەوەیی ببەسنت و بەم 

شێوەیە هەوڵ بدەن بۆ پێکهێنانی یەکێتی نەتەوەیی.

نادر یلدرم، جێگری هاوسەرۆکانی گشتی پارتی دیموکراتی گەالن- هەدەپە

بێریتان زاگرۆس
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نــادر یلدرم، جێگری هاوســەرۆکانی گشــتی 

پارتــی دیموکراتی گەالن- )هەدەپە(، دەڵێت 

پێویستە کورد یەکێتی نەتەوەیی پێک بهێنێت 

و سیاســەت و دبلۆماســیی هاوبــەش دیاری 

بکات و بەپێی ئەو بجووڵێتەوە.

 

ستراتژییەکی  ڕیفراندۆم  کە  دەوترێت   *
تێکچوو  کە  ئاکەپەیە،  و  پارتی  هاوبەشی 
و کەوتە ناو ئاڵۆزییەوە، بە بۆچوونی ئێوە 

ئەو ئاڵۆزییانە بەردەوام دەبن؟
نادر یلدرم: هەرێمی کوردستان و بە گشتی 
کوردســتان لە دۆخێکی هەستیار و دینامیکدا 

بەســەر دەبات و ئەگــەری ڕوودانی هەموو 

شــتی تێیدا هەیە، ئێســتاکە پەیوەندییەکانی 

نێــوان پارتی و ئاکەپە تێکچــووە، من پێموا 

نییــە پەیوەندیــی ئەو دوو الیەنە ســتراتیژی 

بووبێت، ئەو پەیوەندییە تەنیا بە مەبەســتی 

دژایەتیــی پەکەکە پێکهاتبوو، ئەو پەیوەندییە 

لە ســەر بنەمای هەندێک بەرژوەندی بچوک 

دامەزرابــوو، پەیوەندییەکانــی تورکیا، ئێران 

و عێراق پێکــەوە بەبۆنەی دژایەتیی کورد و 

کوردســتانەوەیە، لەم نێووانەدا مەترسییەکی 

گەورە هەیە، وەک چۆن پارتی پێشتر لەپێناو 

هەندێک بەرژەوەندی بچوکەوە دژی پەکەکە 

پەیوەنــدی لەگــەڵ تورکیا پێکهێنــا، ئەگەری 

هەیە لە داهاتووشــدا ئەوە ڕووبدات، نابێت 

الیەنــە کوردییــەکان بچنــە نــاو پەیوەنــدی 

گەلێکەوە کە مەترســین بۆ سەر بەرژوەندییە 

نەتەوەییەکان.

 * ڕیفراندۆمی باشوری کوردستان وایکرد، 
کــە ئاکەپــە دژایەتیــی کــورد ئاشــکراتر 
ڕابگەیەنێت، ئایا ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەی 
کە ڕاستییەکانی ئاکەپە باشتر ببینرێن لە 

باشوری کوردستان؟
نــادر یلــدرم: ئێمە وەک هەدەپــە چەندین 
ســاڵە کە ڕووبــەڕووی سیاســەتی لەناوبردن 

و هەڕەشــە و فشــاری ئاکەپــە دەبینــەوە، 

دەوڵەتــی تورکيا لە ســەر بنەمــای ئینکاریی 

گەلــی  دوژمنایەتــی  بۆیــە  دامــەزراوە، 

کوردیــش بۆ ئەوان یەکێکە لە ســەرەکیترین 

بنەماکانیــان، سیاســەتی تواندنەوەیــان دژی 

گەلــی کورد گرتەبــەر، )ئاکەپە( و )مەهەپە( 

ئەو قۆناغە لە ســەرکوتیان گەیاندە بەرزترین 

ئاســتەکەی، تێگەیشتن کە تواندنەوە تەنیا بە 

هێرشــی فیزیکی ناکرێت و هەوڵیاندا هێرش 

بکەنــە ســەر کلتور و مێــژووی گەلی کورد، 

عەقڵییەتێکیان لە کۆمەڵــگادا باڵوکردەوە کە 

ئێمــە دۆســتی گەلــی کوردین، بــەاڵم دژی 

پەکەکەیــن، هاوکات هێرشــیان کردە ســەر 

ڕۆژئــاوا و ئێســتاش دەســتیان کــردووە بۆ 

هێرش کردنە ســەر گەلی کورد لە باشــوری 

کوردســتان، لــە باکــوری کوردســتان کەس 

الیانگــری ئاکەپە نییــە، هەندێک کەس هەن 

کە لە باکور پێیان دەوترێت نۆکەر، ئەوانە بە 

الیەنگر لە قەڵەم نادرێن، بەڵکو بەکرێگیراوی 

دەوڵەتن، ٪90 ی ئەوانەی لە باکور الیەنگری 

ئاکەپە بوون، چیدی پشتگیریی ناکەن.

 * دەوترێت ژمارەیەکی زۆری ڕێکخراوەکانی 
پارتی لە ناو ئاکەپەدان، ئەگەر دەســەاڵتی 
ئاکەپــە زیاتــر بێــت، ئەوە تــا چ ڕادەیەک 

ڕاستە؟
نادر یلدرم: باش دەزانین کە ئاکەپە و پارتی 
ماوەیەکــی درێژە کــە پەیوەندییــان پێکەوە 

باشە، پێشتر وتبووم کە ئاکەپە و پارتی وەک 

یەک حزب سیاســەت دەکــەن، ئەو کاتە بەم 

شــێوەیە بوو، پارتی لە باشــور سیاسەتەکانی 

ئاکەپــەی بەڕێــوە دەبــرد، لــە هەڵبژاردنی 

تورکیــادا هاوکاریــی ئاکەپەی کــرد و تا ئەو 

ئاســتەی )مەســعود بارزانــی( ڕاگەیەندراوی 

باڵوکردەوە و وتی ئاکەپە باشــترین حزبە بۆ 

گەلی کورد، ئــەوەی دەڵێــن ڕێکخراوەکانی 

پارتــی لــە نــاو ئاکەپــەدان ڕاســت نییــە، 

لــە چاوپێکەوتنێکــی تایبەتــدا نــادر یلدرم جێگری هاوســەرۆکانی گشــتی پارتــی دیموکراتی 
ــی،  ــی نەتەوەی ــە یەکێت ــەبارەت ب ــك س ــتان دیپلۆماتی ــەڵ كوردس ــە، لەگ ــەالن- هەدەپ گ
ڕیفراندۆمــی هەرێمــی کوردســتان و کاردانــەوەکان لــە بەرامبــەر ڕیفراندۆمەکــەدا ئامــاژەی 
ــدوە  ــان باڵوکــردەوە، ڕایانگەیان ــە ســێ ڕاگەیەندراوی ــەوان وەک هەدەپ ــەوە کــرد کــە ئ ب
کــە مافــی گەلــی کــوردە بتوانێــت چارەنووســی خــۆی دیــاری بــکات، دەشــڵێت: پێویســتە 
کــورد دۆخەکــە بەباشــی تاوتــوێ بــکات و کێشــە ناوخۆییەکانی چارەســەر بــکات، هەروەها 

ئاماژەمــان دا کــە پەرلەمانــی هەرێمــی کوردســتان پێویســتە بکرێتــەوە، 
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پەیوەندییــان پێکەوە هەیــە، بەاڵم نەک لەو 

ئاســتەدا، سیاسەتی هاوبەشی پارتی و ئاکەپە 

پێکــەوە لە باکوری کوردســتان لــە بەرامبەر 

بەرخۆدانــی گەلی کورددا تێکشــکا، هەموو 

کوردێکی خاوەن هەڵوێست نەفرەت دەکات 

لە ئاکەپە، کورد سیاســەتەکانی ئاکەپەی بینی 

بەرامبەر بــە ڕۆژئاوا، ئێســتاش بەرامبەر بە 

باشــور، تانکەکانی هێناوەتە سەر سنوورەکان 

و دەڵێــت بــە هــاوکاری ئێــران و عێــراق 

ئۆپەراسیۆن ئەنجام دەدات دژی کورد.

* بینیمان سەرەڕای هەموو دژایەتییەکانی 
کۆمەڵگای نێودەوڵەتی، )مەسعود بارزانی( 
پێتانوایە  بەڕێوەبرد،  ڕیفراندۆمەکەی 
بارزانی پشتی بە کوێ گەرمە کە وا سوور 

بوو لە سەر ئەنجامدانی ڕیفراندۆم؟
نــادر یلــدرم: ئێمــە وەک هەدەپــە ســێ 
ڕاگەیەندراومــان باڵوکــردەوە و ڕامانگەیاند، 

کــە مافی گەلی کوردە بتوانێت چارەنووســی 

خۆی دیاری بکات، هەر لەو ڕاگەیەندراوەشدا 

وتمان، کە پێویســتە کورد دۆخەکە بەباشــی 

تاوتوێ بکات و کێشە ناوخۆییەکانی چارەسەر 

بــکات، هەروەها ئاماژەمان دا کە پەرلەمانی 

هەرێمــی کوردســتان پێویســتە بکرێتــەوە، 

هەمیشــە وتوومانە کە پێویســتە گەلی کورد 

یەکێتــی پێک بێنێت و سیاســەتێکی هاوبەش 

بەڕێوەببات، ڕیفراندۆم بە تەواوی پرســێکی 

ناوخۆییــە، هەمــوو پرســە ناوخۆییەکانیــش 

دا  نەتەوەیــی  کۆنگــرەی  لــە  دەبێــت 

بنرخێندرێــن، بانگەوازی هەدەپە ئەوەیە، کە 

حزبە کوردییەکان بە زووترین کات کۆببنەوە 

و کۆنگرەی نەتەوەیی ببەستن و بەم شێوەیە 

هەوڵ بدەن بۆ پێکهێنانی یەکێتی نەتەوەیی.

دەتوانێت  بچوک  دەوڵەتێکی  ئایا   *
پرسەکانی گەلی کورد چارەسەربکات؟

 نادر یلدرم: ئەوەی لە سەد ساڵی ڕابردوودا 
پێش کەوتووە چی بووە؟ هەر لە ڕێگای ئەو 

دەوڵەتانەوە نەیانهێشــتووە کورد ئازاد بێت، 

ئێستاش ڕەنگە بڵێن واڵتێکی بچوکیان دەدەینێ 

و بێدەنگیان دەکەین، ئەو سیاســەتە لە ساڵی 

1920 بــەدواوە دژی کــورد بەڕێوەدەچێت، 

بــەاڵم ئیدی لەوە تێگەیشــتون کــە ناتوانن، 

ڕەنگــە بتوانن دەســت بە ســەر پارچەیەکدا 

بگرن، ئەو پارچانە دیکە چ لێدەکەن؟ تاکتیک 

و سیاســەتی )عەبــدواڵ ئۆجــەالن(، ڕێبەری 

گەلی کورد سیاسەتی داگیرکەری پارچە کرد، 

ئەوە ئەگەر سیاســەتێک بەو شــێوەیە ڕێبەر 

ئاپۆ باسی دەکات بەڕێوەبچێت، ئەو سیاسەتە 

بە دڵنیاییەوە ئەنجامی دەبێت.

 * هاوسەرۆکانی هەدەپە و بەرێوەبەرایەتی 
حزبەکەتان لە زیندانــدان، چ زانیارییەکی 
تازە لەبارەی کەیســەکانیانەوە هەیە؟ ئایا 

کەیسەکانیان پێش کەوتوون؟
 نــادر یلــدرم: هاوســەرۆکانی حزبەکەمان 
مــاوەی نۆ مانگە لە زیندانــن، هەروەها 80 

شــارەوانی باکوری کوردســتان لە زینداندان، 

ئــەوە شــتێکی ســەیر نییــە، لــە مێــژووی 

تێکۆشــانماندا، زیندان هەمیشە بەشێک بووە 

لە ڕێگا، چیدی بە دانوستان و دیالۆگ ناکرێت 

بیر لە چارەســەرکردنی کێشــەکان بکرێتەوە، 

لــە باکوری کورســتان، حکومەتــی تورکیا و 

سیاســەتەکانی بەرەو شکســت دەچن، ئێمە 

هەموو رۆژێک لە پایتەختەکەیاندا دەیانبینین 

کە تا چ ئاســتێک الواز بــوون، پێمانوایە کە 

دەســەاڵتداری ئاکەپە زۆر نەخایەنێت و تێک 

بشکێت.

حزبەکانــی  )جەهەپــە(  و  *)هەدەپــە(   

ئۆپۆزسیۆنن لە تورکیا، ئەوەی کە دەوترێت 
)هەدەپە( و )جەهەپە( ڕێککەوتوون ڕاستە؟
نــادر یلدرم: ئێمــە وەک هەدەپە بۆ هەموو 
ڕێککەوتنێکــی دیموکراتــی ئامادەیــن، ئێمە 

بەرگــری لــە ڕێســاکانی ئازادی و یەکســانی 

و دیموکراســی دەکەیــن، لەبــارەی ناردنــی 

هێــزی ســەربازی بۆ ڕۆژئاوا و باشــور ســێ 

ڕیفراندۆم بە تەواوی 
پرسێکی ناوخۆییە، هەموو 

پرسە ناوخۆییەکانیش 
دەبێت لە کۆنگرەی 

نەتەوەیی دا بنرخێندرێن، 
بانگەوازی هەدەپە ئەوەیە، 
کە حزبە کوردییەکان بە 

زووترین کات کۆببنەوە و 
کۆنگرەی نەتەوەیی ببەستن 

و بەم شێوەیە هەوڵ بدەن 
بۆ پێکهێنانی یەکێتی 

نەتەوەیی

“
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حزبــی )ئاکەپــە( و )مەهەپــە( و )جەهەپە( 

وتیــان بەڵێ و تەنیــا ئێمە دەنگــی »نا«مان 

دا، ئینکاری ناکەیــن کە جەماوەری جەهەپە 

ئــارەزووی بەدیموکراتــی بوونیــان هەیــە، 

لەگەڵیــان،  هەیــە  پەیوەندیمــان  ئێمــەش 

جەهەپە لە نێوان جەمســەرە سیاســییەکانی 

تورکیادا دێت و دەچێت، پەیوەندیمان هەیە 

بە جەهەپەوە، بەاڵم ئەوە بەو واتایە نییە کە 

لەگەڵیان ڕێککەوتووین.

  * ئایــا لــە نێــوان حزبەکانــی باکــوری 
کوردســتاندا یەکێتیی و یەک هەڵوێســتی 

هەیە؟ 
نــادر یلدرم: لە ناو خەڵکــدا یەکێتی هەیە، 
بەاڵم هەندێک الیەنی سیاسی سیاسەتی پیس 

و قێــزەون بەڕێوەدەبەن، ئەوان هەوڵدەدەن 

دەســەاڵتداریی ئاکەپــە وەک دەرفــەت بــۆ 

خۆیــان بــەکار بێنــن و هەل بقۆزنــەوە، بۆ 

پارچەکردنی خەڵک هەوڵدەدەن، ئەوەش لە 

ســەر ناوی کورد ئەنجــام دەدەن، لەالیەکی 

دیکــەوە یەکگرتووییــەک کە لە نــاو خەڵکدا 

هەیــە هیوادارمــان دەکات بۆ گەیشــتن بەو 

یەکێتی و یەک هەڵوێستییەی باسی دەکەن.

 * بــە چ ڕێبازێــک یەکێتــی نەتەوەیــی 
پێکدێت؟

 نادر یلدرم: پێویستە یەکێتی نەتەوەیی ببێتە 
بابەتی ســەرەکی قسە و باس و تێکۆشانمان، 

کاتێک هەڕەشە کرایە سەر باشور، گەلی کورد 

لە ڕۆژئاوای کوردستان دەستبەجێ وتیان، کە 

ئێمە بەرگری لە باشوری کوردستان دەکەین، 

ڕێکخراوەکانــی باکوریش خاوەن هەڵوێســت 

بــوون، پەکەکە لەو بارەیــەوە ڕاگەیەندراوی 

دا، لە کاتی وا دا گەلی کورد دەبێت هەموو 

ناکۆکییەکانــی وەال نێــت و لە ســەر بنەمای 

یەکێتــی نەتەوەیــی بیربکاتــەوە، پێویســتە 

کۆنگــرەی نەتەوەیــی ببەســترێت، هەمــوو 

پرســەکان و کێشــەکانی کورد لــە کۆنگرەی 

نەتەوەیــی بخرێنە بــەر باس، بەو شــێوەیە 

سیاســەتێکی نەتەوەیــی دیــاری دەکرێــت و 

هێــرش و هەڕەشــەکانی ســەر گەلــی کورد 

پوچەڵ دەکرێنەوە.

نادر یلدرم: 
پەرلەمانتاری هەدەپە و نوێنەری شاری وان 

لە پەرلەمانی تورکیا

نادر یلدرم، جێگری هاوسەرۆکانی گشتی پارتی دیموکراتی گەالن- هەدەپە



باسکردن لە پارچەیەک بەواتای پێداگرییە 
لەسەر چارەسەرنەکردنی پرسەکان

ڕەزا ئاڵتون: ئەندامی كۆنسەی سەرۆكایەتی )كەجەكە(

بێریتان زاگرۆس
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ئەندامێکــی کۆنســەی بەڕێوەبەرایەتی کۆما 

جڤاکێن کوردســتان، )کەجەکە(، ســەبارەت 

بــە یەکێتی نەتەوەیی قســەیکردو ڕایگەیاند، 

کــە پێوســتە کــورد لــەم قۆناغــەدا یەکێتی 

پێکبێنێت و وتیشــی: ئەمڕۆ بە باســکردن لە 

تەنیــا پارچەیەک بەواتەی پێداگرییە لە ســەر 

چارەسەرنەکردنی پرسەکان.

ڕەزا ئاڵتون، ئەندامی کۆنسەی بەڕێوەبەرایەتی 

)کەجەکــە( لــە چاوپێکەوتنێکــی تایبەت بە 

گۆڤاری كوردســتان دیپلۆماتیكــدا دەربارەی 

یەکێتــی نەتەوەیــی و ڕیفرانــدۆم و دۆخــی 

پارچەکانی کوردســتان، وەاڵمی پرســیارەکان 

دەداتەوە.

* هۆکاری پێداگری ئێوە لە سەر یەکێتی 
نەتەوەیی چییە؟

ڕەزا ئاڵتــون: کــورد بەدرێژيــی مێــژووی 
کێشەی پێکهێنانی یەکێتی نەتەوەیی هەبووە، 

ئەگەر سەیری کاریگەریی هێزە دەرەکییەکان 

بکەین دەبینین کە کورد نەیتوانیوە بڕیارێكی 

بەهێــز بۆ نەتەوەبوون بــدات، بەردەوام لە 

دۆخێکــی پارچەبــوون و جیابوونــدا بووین، 

ئــەوەش بــە دەســتێوەردانی دەرەکــی، ئەو 

دۆخــەش بەردەوام کێشــە و ئاســتەنگی لە 

بەردەم نەتەوەبوونی کورددا دروستکردووە، 

بێگومان هەوڵدراوە و تێکۆشان کراوە، بەاڵم 

هیچ کامە لەو هەواڵنە نەیانتوانیوە کێشەکان 

الببەن لــە بەردەمــی نەتەوەبوونی کورددا، 

پێویســتە لــە دۆخێکــی وەکــو ئێســتادا بۆ 

نرخاندنی کێشــەی نەتەوەیی لە ڕوانگەیەکی 

مێژووییەوە ســەیری تێکۆشانی ئازادیی کورد 

بکەین، تا کاتێــک نەتوانین ئەم کارە ئەنجام 

بدەین ناتوانین کێشەکە بە شێوەیەکی ڕاست 

چارەسەربکەین.

  دەبینین کە لە جەنگی یەکەمی جیهانییەوە 

بۆ ئێستا تێکۆشانی کورد کۆتایی نەهاتووە و 

هەر هەیە، بەرخۆدان بە هەموو شــێوەیەک 

بەردەوامی هەبووە، ئەگەر بە باشــی سەیری 

مێــژوو بکەین دەبینین کە تەڤگەری ئێمە بۆ 

چارەســەرکردنی پرســی نەتەوەیی هەنگاوی 

ناوە، تا کاتێک هەموو ئاســتەنگییەکان لە ناو 

کۆمەڵگــەدا تێپەڕنەبن، ناکرێت بانگەوازی بۆ 

پێکهێنانــی ئازادیــی کورد بکرێت، پێویســتە 

ئەو کێشــەیە وەکو کێشەیەکی سیاسی بکرێتە 

دامەزراندنــی  ڕۆژی  یەکــەم  لــە  ڕۆژەڤ، 

پەکەکــەوە تــا ئێســتا ئێمــە بــەردەوام ئەو 

سیاســەتەمان گرتووەتەبــەر و هەوڵمانــداوە 

بۆ ئەو کێشــەیە چارەســەرییەک بدۆزینەوە، 

کاتێــک بــەم ڕوانگەیەوە ســەیری پرســەکە 

دەکەین دەبینین کە هەندێک شــتی پێویستتر 

دێنــە ئــاراوە، دەبینیــن کە قەیرانــی کورد 

چارەســەرنەکراوە، قەیرانەکان لە سەد ساڵی 

ڕابــردووەوە بــەردەوام ڕوویــان کردووەتە 

کورد، بەتایبەتی ڕوویان کردووەتە تەڤگەری 

40 ســاڵەمان، بــەاڵم بەردەوام لــە بەرامبەر 

ئەو قەیرانانەدا تێکۆشان ئەنجامدراوە، وەکو 

تێکۆشــانی دژی داعش کە بوو بە ڕۆژەڤێکی 

جیهانی.

  دەتوانیــن لــە دووالیەنــەوە ســەیری ئەم 

پرســە بکەیــن، الیەنــی یەکەم سیســتمێکی 

نێودەوڵەتییە کە هەوڵدەدات دەســەاڵتداریی 

بە ســەر کــورددا ڕابگرێت و هەبوونی کورد 

ئینکاری بکات، لەالیەکی دیکەوە تێکۆشــانی 

کــوردە، کــورد لەپێنــاو هەندێــک بایەخدا 

بەرخۆدانی کــردووە و ئەمەش بووەتە هۆی 

قازانجکردنی کورد، کورد بۆ چارەســەکردنی 

کێشــەکان لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا تا ئەو 

ڕادەیــەی بتوانێت ڕۆڵ دەگێڕێت، بە گێڕانی 

ڕۆڵێکــی وەهاش کورد نەیتوانــی دەرئەنجام 

و دەســتکەوتی پێویســت بە دەست بێنێت، 

یەکێتی نەتەوەیی لە چوار پارچەی کوردستان 

پێکنەهاتــووە، چونکــە یەکێتــی نەتەوەیــی 

تێگەیشتنێکی نەتەوەیی پێویستە، لە دۆخێکی 

وەکو ئەمڕۆدا قەیرانەکان بە سەر ڕۆژهەاڵتی 

ــکات،  ــاری ب ــۆی دی ــی خ ــە چارەنووس ــەی هەی ــەو ماف ــورد ئ ــەوەي ک نەت
بــەاڵم ئەگــەر لــە چــاوی تەنیــا پارچەیەکــەوە ســەیری پرســەکە بکرێــت، 
ئــەو کاتــە واتــە بــاس لــە جیاکردنــەوە دەکرێــت، دابڕینــی پارچەیــەک لــە 
پارچەکانــی دیکــە، ئــەو تێڕوانینــە ئاســتەنگی گــەورە دروســتدەکات لــە 

بەرامبــەر بیرۆکەیەکــی نەتەوەییــدا. 
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ناوەڕاســتدا باڵوبوونەتــەوە، کاتێــک ســەیر 

دەکەیــن لە ســوریا و ڕۆژئاوای کوردســتان 

پێشــکەوتنی سیاسی ڕوویداوە، ئەگەر دۆخی 

باشوری کوردستان و ئێڕان و تورکیاش بێنینە 

بــەر چاو ئەگەرچی مەترســی زۆر گەورە بۆ 

کورد دروســت دەکەن، بەاڵم دیسانەوە ڕێگا 

بۆ ئازادی کورد کراوەیە.

 * باست لە پارچەبوونی کورد کرد، بەاڵم 
کاتێک باس لە نەتەوەبوون دەکرێت باس 
کاتێک  دەکرێت،  خاکیش  پارچەیەک  لە 
پارچەبوونی خاکی کورد دەکەین،  سەیری 

چ مۆدێلێک لە نەتەوە دێتە بەر چاو؟
ڕەزا ئاڵتون: بۆ ئەوەی جارێکی دیکە پرسی 
نەتــەوە ببێتــە ڕۆژەڤ پێویســتە هەوڵدان و 

تێکۆشــانی ڕوون و شــەفاف ئەنجامبدرێت، 

ئێســتا کورد لە دۆخێکی ناڕوون و ڵێڵ دایە، 

هەر کەسەو لە بەرەی خۆیەوە کارێک دەکات، 

یەکــەم بنەما بۆ هەوڵدانی نەتەوەیی ئەوەیە 

کە قبوڵ بکرێت کورد یەک بەشــن، پێویستە 

لە سەر ئەو بنەمایە باس لە واڵتێکی گشتی بۆ 

کورد بکرێت، ئەگەر بەم بنەمایەوە لە پرسی 

کــورد نزیــک بینەوە توانیومانە لە ئاســتێکی 

نەتەوەییدا قسە بکەین، پارچەبوون شتێکە کە 

لە دەرەوە بە ســەر کوردستاندا سەپێندراوە، 

بــەڕای ئێمە کوردســتان یــەک پارچەیە، بەم 

شــێوەیە دەتوانین بیرۆکەی واڵتێکی گشــتی 

پێــش بخەین، بەاڵم دەســتێوەردانی دەرەکی 

بەدرێژايی مێژوو ئەو پارچەبوونەی کردووەتە 

ئەمرێکی واقيع و ڕێگایان نەداوە نەتەوەبوون 

و باســکردن لە واڵتێکی گشــتی ببێتە پرسی 

کورد، سەرەڕای هەموو ئەو فشارانەش کورد 

تا ئێستا نەتەوەبوونی خۆی پاراستووە.

»پێویســتە بــە ڕوانگــەی واڵتێکــی گشــتی 

بــۆ کــوردەوە لە پرســی نەتەوەيــی کوردی 

نزیــک بینــەوە، بــەم شــێوەیە دەتوانین لە 

چوارچێوەیەکی چارەســەریدا سەیری پرسەکە 

بکەیــن، پــاش جەنگــی یەکەمــی جیهانی و 

پێکهاتنــی پەیمانی )ســایکس-بیکۆ و لۆزان( 

پارچەبوون بە ســەر کوردســتاندا سەپێندرا، 

دواتریــش هــەر حزبێک باســی لــە پارچەی 

خــۆی کــرد و جەختیــان کــردەوە لە ســەر 

چوارپارچەبوونی کوردســتان، ئــەم ڕوانگەیە 

ئــەو پارچەبوونــەی چڕترکردەوە، ئێســتا و 

لەم قۆناغەدا هەوڵدان بۆ بەســتنی کۆنگرەی 

نەتەوەیی دەتوانێت بە واتای تێپەڕکردنی ئەو 

بیرۆکەی چوارپارچەبوونە بێت، پێویستە هەر 

چوار پارچەی کوردســتان وەکــو نەتەوەیەک 

بێنرێتە بەر چاو، پێویســتە لەم پارچەبوونەدا 

بیر لە چارەسەرییەک بۆ سڕینەوەی بکرێتەوە، 

بیرۆکــەی واڵتی گشــتی دەکەوێتــە خزمەتی 

نەتەوەبوونــی کوردەوە، ئەگەر بەم شــێوەیە 

ســەیری پرســەکە بکەین دەتوانین باشتر تێی 

بگەین«.

 * لــە ســاڵی 2013 دا کــورد هەوڵیدا بۆ 
بەســتنی کۆنگرەی نەتەوەیی، بەاڵم پێش 
ئــەوەی ســەربکەوێت بــاوەی لێكــرا  و 
پەرتەوازە بووەوە ، ماوەیەک پێش ئێستاش 
ڕاوێژێکــی نەتەوەیــی بەڕێوەچــوو، بەاڵم 
هەندێک الیەنی سیاســی کورد بەشــداری 
ئێوە، دۆخی ئێســتا و ئــەو ئاڵۆزیانە چۆن 

دەنرخێنن؟
ڕەزا ئاڵتــون: ئێســتا دۆخەکــە زۆر جدییە، 
بەم شــێوەیە هێــزە سیاســی و ناوچەییەکان 

لەیەکیــان  و  پارچەکــردووە  کوردســتانیان 

جیاکردووەتەوە، لــە واقيعی نێودەوڵەتیدا و 

پارچەکردنی کوردســتان لەو واقيعەدا شانسی 

ئێمــەی کــورد زۆر کەمــە، نــە دەســەاڵتی 

نێودەوڵەتی ئەو یەکبوونەی پێ قبوڵ دەکرێت 

و نە دەســەاڵتە ناوچەییــەکان، بۆیەش هەر 

کاتێــک هەوڵدانی کورد بۆ پێکهێنانی یەکێتی 

نەتەوەیی هاتووەتە ئاراوە، هێزە ناوچەییەکان 

دەســتێوەردانیان  جیهانــی  دەســەاڵتی  و 

یەکێتی نەتەوەیی پرسێکی 
بەپەلەیە، هیچ ئاستەنگییەک 

ناتوانێت ڕێگربێت لە 
هەوڵدان بۆ پێکهێنانی، 

هیچ شتێک ناتوانێت 
ببێتە هەڵپەساردنی، 

بۆیە پێویستە سەرەڕای 
هەموو ئەو ئاستەنگیانە 

پێداگربین لەسەر یەکێتی 
نەتەوەیی بۆ بەرگریکردن لە 

دەستکەوتەکانمان 

“
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کردووە، بەاڵم مەســەلە تەنیا دەســەاڵتداری 

نییــە، مەســەلەکە  و هەژموونــی جیهانــی 

پەیوەندیدارە بــە هێزە ناوچەییەکان و هێزە 

نێودەوڵەتییــەکان پێکەوە، لەم تێکۆشــانانەی 

ڕابردوودا ئێمە قازانجمان کردووە و بۆیەشە 

هێــزە داگیرکــەرەکان پێــی مورتــاح نیــن، 

کاتێــک ئــەو هێزانــە دەســتێوەردانیان کرد، 

ئــەو الیەنانەی پێداگرن لە ســەر پارچەبوون 

دیسانەوە چوونە ژێر کاریگەریانەوە، بۆیەش 

تێکۆشــانەکان بۆ بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی 

بە ئەنجام نەگەیشت.

»بێگومان کاتێک تێکۆشانی یەکێتی نەتەوەیتان 

دەســتیپێکرد و بــە ئەنجام نەگەیشــت وەکو 

زیانێک نرخێندرا بۆ خەباتی نەتەوەیی، بەاڵم 

ئەمە ڕاســت نییــە، کورد لە ســاڵی 2013دا 

بۆ پێکهێنانی یەکێتــی نەتەوەیی لە دۆخێکی 

ســەختتردابوو، ئەو کاتە هێشــتا قەیرانەکانی 

ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت نەگەیشــتبووە ئــەم 

ئاستەی ئێستا، لە 2013  بۆ 2017 چوار ساڵ 

تێپەڕبووە، زۆر شــت گۆڕاوە، هێرشــەکانی 

داعش ڕوویدا و سیاسەتەکانی ئێران و تورکیا 

و واڵتانی عەرەبی گــۆڕان، هەروەها دۆخی 

سیاســی لە باشــور و ڕۆژئاوای کوردستانیش 

گۆڕان، هەموو شــتەکان ســەروژێر بوونەوە، 

دۆخــی نــوێ و دەرفەتــی نــوێ پێکهــات، 

ئەگەر پاش هەمــوو ئاڵۆزییەکانی ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاســت کــورد بتوانێت دەســتکەوتەکانی 

خۆی بەدەست بێنێت، بەو واتایەیە کە کورد 

توانیوەیەتــی قازانــج بــکات لــەو ئاڵۆزیانە، 

لــە چــوار ســاڵی ڕابــردوودا ئێمــەی کورد 

دەســتکەوتی گەورەمــان بــە دەســتهێناوە، 

بۆیەشە ئێستا بۆ پێکهێنانی یەکێتی نەتەوەیی 

دەرەفەتی گەورەترمان لە بەر دەستدایە.

»گرنــگ ئەوەیــە، کــە ئێســتا پێویســتە بۆ 

پێشــکەوتنی زیاتر چ سیاسەتێک بگرینە بەر، 

هەموو الیەنەکانی چوار پارچەی کوردســتان 

پێکەوە کۆبوونەوە پرســی یەکێتی نەتەوەیان 

خســتە بەر باس، ئەمانە بە نیــازی خراپەوە 

ئەنجــام نــەدراون، بۆ پێشــکەوتنی بیرۆکەی 

نەتەوەبوونــی کــورد ئەمــە بــە شــێوەیەک 

چارەســەرییەکە، بــەاڵم تەواو نییــە، چونکە 

پرســی نەتەوەیی کــورد لە چەنــد الیەنەوە 

تووشــی کێشــەیە، نەتەوەبوونی کورد پشت 

دەبەســتێت بــە واڵتێکی گشــتی بــۆ کورد، 

بــەاڵم ئەگەر نەتەوەبوون پشــت ببەســتێت 

ئەمــە  کوردســتان  پارچەیەکــی  بــە  تەنیــا 

کێشــەکان زیاتر دەکات، هێــزە دەرەکییەکان 

لە قۆناغــە جیاکانی مێژوودا دەســتێوەردانی 

دۆخــی ناوخــۆی کوردســتانیان کــردووە و 

ئــەو تێڕوانینــی پارچەبوونیان لــە نێوانماندا 

هەمــوو  بۆیــەش  بەهێزترکردووەتــەوە، 

بانگەوازییەکــی نەتەوەیــی ناکرێــت وەکــو 

هەوڵــدان بۆ یەکێتی نەتەوەیــی لە بەر چاو 

بگیرێت، پێویستە بخرێتە بەر باس و لە الیەنە 

جیاوازەکانــەوە لە بارەیەوە پرســیار بکرێت، 

بۆ پێکهێنانی نەتەوەیەک پێش هەموو شتێک 

پێویســتە زهنییەتی نەتەوەیی پێش بخرێت، 

ئەگــەر لــە دەوری زهنییەتێکــی نەتەوەیــدا 

کۆببینــەوە، ئــەو کاتە پرســی نەتەوەبوونی 

کوردیش زیاتر جەماوەری دەبێتەوە و لە دڵی 

کۆمەڵگە جێگر دەبێت، نزیکتیرن پێناســە بۆ 

ئەو بیرۆکەیە لە نەتەوە کردنەوەی ماڵێکە بۆ 

کورد بەگشتی. 

هەموو  سەرەڕای  ئێوە،  بەڕای   *
بۆ  الیەن  هەندێک  کە  ئاستەنگییەکان 
ئەنجامی  نەتەوەیی  یەکێتی  پێشکەوتنی 
نەتەوەیی  یەکێتی  بۆ  هەوڵدان  دەدەن، 

بەردەوام دەبێت؟ 
ڕەزا ئاڵتــون: پێویســتە بانگــەوازی هەموو 
نەتــەوە بکرێت، بێگومان حزبە سیاســییەکان 

لەم نێوانەدا زۆر گرنگن، ڕەتی ناکەینەوە کە 

ئەم کارە بە پێشــەنگایەتی پارتە سیاسییەکان 

ئەگەر لە دەوری زهنییەتێکی 
نەتەوەیدا کۆببینەوە، ئەو 
کاتە پرسی نەتەوەبوونی 
کوردیش زیاتر جەماوەری 
دەبێتەوە و لە دڵی کۆمەڵگە 
جێگر دەبێت، نزیکتیرن 
پێناسە بۆ ئەو بیرۆکەیە لە 
نەتەوە کردنەوەی ماڵێکە بۆ 
کورد بەگشتی 

“
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ئەنجــام دەدرێت، بــەاڵم پێویســتە هەموان 

بۆ پێشــکەوتنی یەکێتی نەتەوەیی تێبکۆشن، 

ئەگــەر تێکۆشــان لە ئاســتێکی ســنوورداردا 

ئەنجام بدرێت، چانســی ســەرکەوتنیش زۆر 

کەم دەبێــت، بۆ یەکێتــی نەتەوەیی دەبێت 

بانگــەوازی هەمــوو پێکهاتەکانــی کۆمەڵگا، 

پێکهاتــە جیاوازەکانــی ڕۆشــنبیران بکرێت، 

دەبێــت هەمــوان لــەو هەنگاوە سیاســییەدا 

بەشداربکرێن، بەو شــێوەیە توانایەکی نهێنی 

دێتــە ئاراوە، تێکۆشــان ئەگەر بەو شــێوەیە 

ئەنجــام بدرێــت ئینجــا ئەنجامــی ئەرێنــی 

نەتەوەیــی  تێکۆشــانێکی  لێدەکەوێتــەوە، 

کــە کۆمەڵگا لــە بەرچاو نەگرێــت ناتوانێت 

سەربکەوێت.

»لەالیەکــی دیکەوە پێشخســتنی فکر و بیری 

نەتەوەیی لە هەموو شــتێک گرنگترە، ئەگەر 

ڕێککەوتنێک نەبێت لە سەر پێناسەی نەتەوە 

ئەو کات کێشــە دروســت دەبێــت، ناتوانین 

بڵێیــن، بەهــۆی نزیــک نەبوونــەوەی چەند 

الیەنێــک لــە نەتەوەبوونــی کــورد، دەبێت 

هەمــوو بەرژوەندییە نەتەوەییــەکان بکەینە 

قوربانی، پێویستە ســەرەڕای بەشدارنەبوونی 

ئــەو هێــز و الیەنانە بیرۆکــەی نەتەوەیی و 

یەکێتــی نەتەوەیــی پێــش بخەیــن، یەکێتی 

هیــچ  بەپەلەیــە،  پرســێکی  نەتەوەیــی 

ئاستەنگییەک ناتوانێت ڕێگربێت لە هەوڵدان 

بــۆ پێکهێنانی، هیــچ شــتێک ناتوانێت ببێتە 

هەڵپەســاردنی، بۆیــە پێویســتە ســەرەڕای 

هەمــوو ئەو ئاســتەنگیانە پێداگربین لەســەر 

یەکێتــی نەتەوەیــی بــۆ بەرگریکــردن لــە 

دەســتکەوتەکانمان، باش دەزانین ئەوانەی لە 

دەرەوەی ئــەم بازنەیەدا دەجووڵێنەوە شــتی 

زۆر گرنگ لە دەست دەدەن«.

شوناسێکی  سیاسی  پارتێکی  هەر   *
کاتێک  بۆخۆی،  هەیە  ئایدیۆلۆژیی 
نەتەوەیی  یەکێتی  بۆ  دەکرێت  بانگەوازی 

شوناسی  نەتەوەیی،  کۆنگرەی  بەستنی  و 
یەکێتی  لەو  چۆن  سیاسی  حزبێکی  هەر 
یەکێتی  دەگرێت؟  جێ  نەتەوەییدا 
ناو  لە  جیاوازیيانە  ئەو  چۆن  نەتەوەیی 

خۆیدا جێ دەکاتەوە؟
نەتــەوە   ڕەزا ئاڵتــون: کاتێــک چەمکــی 
بەکاردێنیــن، هەمــوو بیرۆکــە و ئايدیۆلۆژی 

دەگرێتــەوە،  جیــاوازەکان  سیاســەتە  و 

دۆخێکــی ئایدیۆلۆژی ناتوانێــت نوێنەرایەتی 

ڕەوتێکی سیاســی بــکات، نەتــەوە خاوەنی 

ژمارەیــەک تایبەتمەندییــە کــە لــە کۆمەڵگە 

و بــاوەڕ و ئیتنیــک و مەزهــەب و ئایینەوە 

ســەرچاوە دەگرێت، بۆیە چەمکی نەتەوەيی 

دیموکراتی زیاتر لە هەموو جۆرە تێڕوانینێکی 

دیکــە هەموو ئــەو جیاوازیانــە دەگرێتەوە، 

نەتەوەيــی دیموکراتــی بــە واتــای قازانج و 

ســوودی هاوبەشــی نەتەوەییــە، فرەڕەنگی 

ئاســتەنگییەک لە بەردەم یەکێتی نەتەوەییدا 

دروست ناکات، بەپێچەوانەوە ئەوە بە واتای 

دەوڵەمەندیی نەتەوەیــەک دێت، ئەوەی کە 

الیەنێــک پارچەیــەک وەکــو نەتەوە پێناســە 

بکات ڕاست نییە.

»پێش هەموو شتێک ئێمە ڕەخنە لەو ڕوانگەیە 

دەگرین، ئەوەی کوردستان پارچەبکەین و بە 

دەســەاڵتداری خۆمان بمانەوێــت پێگەیەکی 

سیاســی بۆخۆمان دامەزرێنیــن، هەوڵدانێکی 

نەتەوەیی نییە، ئەوە هەڵەیە، بەم بنەمایەوە 

ناکرێــت باس لە نەتەوە بکەین، بەاڵم ئەگەر 

لە ســەر بنەمای ئازادیی کــورد لە دەرەوەی 

هەموو جیاوازییە سیاسی و ئایدیۆلۆژییەکانەوە 

بــاس بکەیــن بەو شــێوەیە دەتوانیــن نزیک 

ببینەوە لە واتای ڕاستی نەتەوە.

مافی  باسی  دا  )کەنەکە(  هەوڵدانی  لە   *
لەوەش  باس  و  کراوە  کورد  چارەنووسی 
کراوە، کە ئەوە هەر چوار پارچەی کوردستان 
دەگرێتەوە، بە بۆچوونی ئێوە ئەگەر هەر 

کاتێک ئەو هێزانە 
دەستێوەردانیان کرد، 

ئەو الیەنانەی پێداگرن 
لە سەر پارچەبوون 

دیسانەوە چوونە ژێر 
کاریگەریانەوە، بۆیەش 

تێکۆشانەکان بۆ 
بەستنی کۆنگرەی 

نەتەوەیی بە ئەنجام 
نەگەیشت

“
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بکات،  دیاری  خۆی  چارەنووسی  پارچەیەک 
ئەو کاتە پەیوەندی نێوان پارچەکان چۆن 
ئێستا  کوردستان  باشوری  لە  دەبێت؟ 
ڕیفراندۆم ڕۆژەڤە، هەڵوێستی ئێوە وەکو 
باشوری  ڕیفراندۆمی  بەرامبەر  لە  پەکەکە 

کوردستاندا چییە؟
ڕەزا ئاڵتون: مافی مرۆڤ بۆ هەموان ڕەوایە 
و کەس نییە ئەوە نەزانێت، ئەوەی کە مافی 

نەتەوە چۆنی بــاس لێدەکرێت پەیوەندی بە 

هەندێک هاوســەنگی سیاســییەوە هەیە، بە 

بۆچوونــی ئێمە مافــی نەتــەوەکان ڕەوایە، 

ئەگەر لە سەر ئەو بنەمایانەی پێشتر قسەمان 

لێکرد باســەکە بنرخێنین دەڵێیــن نەتەوەيی 

کــورد ئــەو مافەی هەیە چارەنووســی خۆی 

دیــاری بکات، بــەاڵم ئەگەر لە چــاوی تەنیا 

پارچەیەکەوە ســەیری پرســەکە بکرێت، ئەو 

کاتــە واتــە باس لــە جیاکردنــەوە دەکرێت، 

دابڕینــی پارچەیەک لە پارچەکانی دیکە، ئەو 

تێڕوانینە ئاســتەنگی گەورە دروستدەکات لە 

بەرامبــەر بیرۆکەیەکی نەتەوەییدا، پێویســتە 

چارەنووسی هەر چوار پارچەی کوردستانمان 

بــەردەام لە بەرچاو بێت، ئەوەی کە ئێســتا 

ئەمــری واقيعــە جیابوونــی چــوار پارچەی 

کوردســتانە لە یەکدی، پێمانوایە تێڕوانینێکی 

ڕاســتی نەتەوەیی چارەنووســی هــەر چوار 

پارچەکە پێکەوە دەبینێت، بۆ هەر پارچەیەک 

چارەســەرییەک دیاریدەکات بۆ گەیشــتن بە 

قازانجێکی گشــتی، لــە الیەکی دیکەشــەوە 

ئەگەر پارچەیەک بۆ دیاریکردنی چارەنووسی 

خۆی هەوڵدەدات نابێت کێشە دروست بکات 

بۆ پارچەکانی دیکە، پێویستە پەیوەندییەکانی 

نێوانیان تەندروست بێت، ئەگەر بەم شێوەیە 

نەبێت کێشــەی زۆر بنەمایــی ڕوودەدەن کە 

پێشتریش باسمانکردن.

 »ئەگەر ڕیفراندۆم لە ســەر دەستەبەرکردنی 

دیاریکردنــی  و  پارچەیــەک  مافەکانــی 

چارەنووســی نەتەوەییــدا دابمەزرێــت، بــە 

هیچ شــێوەیەک ناتوانیــن دژایەتی بکەین و 

دژایەتیشــی ناکەیــن، بەاڵم ئێســتا پرســیار 

ئەمەیــە، کــە ئایا ئــەو ڕیفراندۆمە لە ســەر 

داواکاریی هەموو خەڵکی باشوری کوردستان 

بەرێوەدەچێــت یان لەر ســەر پێداگری تەنیا 

الیەنێکی سیاسی؟ ئەگەر چەند الیەنی سیاسی 

کۆببوونایەتەوە و بۆ دیاریکردنی چارەنووسی 

نەتەوەیــی چارەســەرییەکیان بدۆزیایەتەوە، 

دیســانەوە قبــوڵ دەکــرا، بــەاڵم نازانین کە 

ئــەوەی لــە باشــوری کوردســتان ڕودەدات 

داواکاریــی هەموو نەتەوە دەگرێتەوە یان نا، 

بۆیەش کێشــە دروست دەبێت، بەاڵم ئەگەر 

هەمووی نەتەوە بەشداری ببن بەڕێوەبردنی 

ڕیفرانــدۆم بەتەواوی ڕەوایە، بەشــداربوون 

یان بەشــدارنەبوونی الیەن و هێزەکانی دیکە 

زۆر گرنگــە، ئەگەر وەکــو دیاریکردنی مافی 

چارەنووســی نەتەوە ســەیری بکەین زۆر بە 

ڕەوای دەزانیــن، بــەاڵم ئەگەر کەســێک یان 

الیەنێک بــە تێڕوانینێکی هەڵەوە هەســتێت 

بە ئەنجامدانی ئــەو ڕیفراندۆمە و بۆچوونی 

بەســەردا  خــۆی  سیاســیی  و  ئایدیۆلــۆژی 

بسەپێنێت ناتوانین بەڕوای بزانین«.

چوار  هەر  یەکگرتنی  لە  باس  ئێستا   *
بواری  لە  دەکرێت،  کوردستان  پارچەی 
سیاسیدا کۆنگرەی نەتەوەیی لە کوێی ئەو 

یەکگرتنەدا جێدەگرێت؟
ڕەزا ئاڵتــون: پێموایــە هێشــتا کێشــەکانی 
یەکێتی کورد نەک چارەســەرنەکراون، بەڵکو 

زۆر قووڵیــش بوونەتــەوە، ئێســتا لە پارچە 

جیاوازەکانی کوردســتان باســەکان لە ســەر 

پارچەچێتــی و پارچەبــوون دا دادەمەزرێن، 

پێویستە ئەو قۆناغە تێپەڕبکرێت، بە بۆچوونی 

من پێویســت نــاکات پڕۆژە پێشــووەکان کە 

بــە ئەنجــام نەگەیشــتوون دووبــارە زیندوو 

بکرێنەوە، کێشەی سەرەکی تێڕوانینێکە کە لە 
ڕەزا ئاڵتون: ئەندامی كۆنسەی سەرۆكایەتی )كەجەكە(
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ســەر بنەمای پارچەبووندا دامەزراوە، لێڕەدا 

تێڕوانینی واڵتێکی گشتی بوون لە بەرامبەردا 

دەبێت پێش بخرێت. 

»بەگشــتی لە چوارچێوەی چەمکی نەتەوەيی 

دیموکراتیدا ئێستا ئەو تێڕوانینە لە سەرتاسەری 

کوردســتان پێش خراوە، پێویستە سوور بین 

لە ســەر دژایەتیــی پەیمانی ســایکس-بیکۆ،  

بــەو شــێوەی تێڕوانینی واڵتی گشــتی پێش 

دەکەوێت و نەتەوەیەک پێک دێت کە هەمو 

پارتییە سیاســییەکان لە خۆیدا جێ دەکاتەوە، 

پاش ئەوەی بەو تێڕوانینە بگەین و تێڕوانینی 

پێشــوومان تێپەڕبکەیــن، ئینجــا دەتوانی بە 

ڕوونی بــاس لە مۆدێلێکی نەتەوەیی بکەین، 

کۆنگرەی نەتەوەییە یەکێکە لەو مۆدێالنە«. 

»ئەگەر هەر ئێســتا بایەخەکانی ڕۆژهەاڵت، 

ڕۆژئــاوا یــان هەر شــوێنێکی دیکــەی وەکو 

باشــور پێکەوە کۆبکەینــەوە چ ڕوودەدات؟، 

جگە لە خەســارکردنی ئــەو بایەخانە هیچی 

دیکەمــان دەســت ناکەوێــت، بــەاڵم ئەگەر 

بایەخــە ڕاســتییەکان لە پارچــە جیاوازەکاندا 

بپارێزین و لە دەوری یەکدی کۆیان بکەینەوە 

ئەوکاتــە دەتوانین بڵێین بەڵگەیەکی سیاســی 

هاوبەشــمان پێکهێناوە، بەاڵم بــۆ پێکهێنانی 

وەهــا بەڵگەیەک پێویســتی بە هاوفکرییەکی 

دیموکراتی لەالیەن هەموو کەسەوە هەیە«.

»ئایــا ئێســتا بەڵگەیەکی هاوبــەش هەیە بۆ 

کــورد؟ پێموایــە نا، لە ڕۆژئاوای کوردســتان 

شــۆڕش پێکدێــت و بەشــداری لــە ئاســتی 

سەیرکردندا ســنووردار دەمێنێتەوە، سەیرکە 

کــە لــەوێ کۆمەڵکــوژی ڕوودەدات، هــەر 

کەســێکیش بەگوێرەی خۆی سەیری دەکات، 

لــە ڕۆژهەاڵت پێشــکەوتن پێکدێت هەموان 

تەنیا لە ڕوانگەی خۆیانەوە ســەیری دەکەن، 

لــە باشــور پێگەیەکــی ڕوون و دیار هەیە و 

هەمــوو کەســێکیش بەگوێــرەی خــۆی و لە 

ڕوانگــەی خۆیــەوە لێــی نزیــک دەبێتەوە، 

پێویســتە بۆ پێکهێنانی ئەو بەڵگە هاوبەشەی 

باســمان لێکــرد، ئەمانــە تێپەڕبکرێــن، ئەو 

کاتەی پێویستە لە ڕۆژئاوا بەرگری بکرێت لە 

شــۆڕش لە بەرامبەر کۆمەڵکوژیی ئەردۆگاندا 

بوەستین و پشتگیریی تواناکانی نەتەوەکەمان 

بکەین لە رۆژهەاڵتی کوردستان و لە بەرامبەر 

چارەسەرکردنی کێشــە سیاسییەکانی باشوری 

کوردستان خۆمان بە بەرپرسیار بزانین، ئەمە 

زۆر گرنگە«.

و  سیاسی  هێزی  پارچەکان  هەموو   *
تێڕوانینێکی  لە  هەیە،  سەربازییان 
خۆی  چۆن  سەربازی  هێزی  نەتەوەییدا 

دەدۆزێتەوە؟
ڕەزا ئاڵتــون: نابێــت قــەت بکەوینــە نــاو 
هەڵەیەکی بەو شێوەیەوە، لەژێر ناوی یەکێتی 

نەتەوەییدا پارچەکان ڕەتناکرێنەوە، هەروەها 

ناکرێنــەوە،  ڕەت  جیاوازەکانیــش  بایەخــە 

یەکگرتنــی نەتەوەیــی بە واتــای کۆبوونەوە 

هاوبەشــەکانە،  بەرژەوەندییــە  دەوری  لــە 

ئــەوەی کە لــە ژێــر چەترێکــی دیموکراتدا 

یەکدی قبوڵ بکەین، ڕاســتە هەموو الیەنێک 

هێــزی ســەربازیی خــۆی هەیە، ئــەوەی چ 

هێزێــک بــۆ چ پارچەیەک پێویســتە، لە ناو 

کۆنگرەی نەتەوەییدا دەبێت بڕیاری لە ســەر 

بدرێــت، لەوێدا هێزێکــی هاوبەش بۆ کورد 

دیاری دەکرێــت، کۆنگرەی نەتەوەیی دیاری 

دەکات کــە هــەر پارچەیەک تــا چ ڕادەیەک 

ڕووبەرووبوونــەوەی  بــۆ  پێویســتە  هێــزی 

مەترسییەکان«. 

»کاتێک سەیری ئەمریکا یان ئەوروپا دەکەین 

ئەمە بە باشــی دەبینین، کوردی باکور هێزی 

ســەربازیی خۆیــان هەیە، لــە ڕۆژهەاڵت و 

باشــور و رۆژئاواش هەروا، لەســەر هەموو 

پارچەیەکیــش هەڕەشــە و هێرشــی دوژمن 

هەیە، واتە کاتێک داعش هێرشی کردە سەر 

مەخمور، ئەگەر لەو کاتەدا باس لەوە بکرایە 

کــە ئایا مەخمور ســەربە پارتییە یان یەکێتی 

چ ڕوویدەدا؟ ئەو کات هەولێریش دەکەوت، 

ئەگــەر هەولێــر بکەوتایە چ دەبــوو؟ ئەگەر 

کۆنگــرەی نەتەوەیــی پێکبێت بڕیــاردەدات 

بۆ هەر شــوێنێکی کوردســتان کە هەڕەشەی 

لە ســەر بێت هێز دابنرێــت بۆ بەرگری لەو 

شــوێنە، بۆیە پێموایە تێکۆشــانی کەنەکە لە 

دۆخێکــی وەکــو ئێســتادا زۆر گرنگــە، زۆر 

بــاس و گوفتوگــۆ کــراوە و ســەرئەنجامیش 

ئەنجامێکی وەهــای لێنەکەوتووەتەوە، ئەوە 

بــاش نییــە، بۆیەش ئێســتا پێویســتە ڕەخنە 

بگیرێــت لە تێکۆشــانەکانی پێشــو بۆ ئەوەی 

ئەو کێشانە دووبارە نەبنەوە.

 

ڕەزا ئاڵتون: 
سەرەتاییەكانی  دەستەی  لە  یەكێكە   _

گەریال. 
_ چەندین ساڵە لە ئەوروپا كاری ڕێكخستی 

كردووە. 
پارتی  ناو  لە  بەرپرسیارێتی  چەندین    _

كرێكارانی كوردستاندا هەبووە. 
_ بەرپرسی پەیوەندیەكانی پێشووی پارتی 

كرێكارانی كوردستانه بووە. 
_ ئەندامی كۆنسەی سەرۆكایەتی كەجەكە 

و پارتی كرێكارنی كوردستانە.



وتار



سەمیر ئەمین
وەرگێڕانی: بابان ئەنوەر

ڕیشەکانی پرسی کورد 
لەناو ناسیۆنالیزمی 

تورکی _ دا



163 ژمارە )24-25( کانوونی یەکەم  2017

)1(
 ئایــا دەکرێت لە ڕێگەی شــیکردنەوەی ئەم 

خواســت و داواکارییانــەوە، بگەیەنــە ئــەو 

خاڵــەی کە زەروورە هەموو هێزە دیموکرات 

و پێشــەکەوتنخوازە هەرێمــی و جیهانییەکان 

پشتیوانیی لێبکەن؟

مشــتومڕەکان ســەبارەت بــە پرســی کورد، 

ڕووبــەڕووی شــێواندن و بەالڕێدابردنێکــی 

زۆر بوونەتــەوە. بە بۆچوونــی من هۆکاری 

ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بۆئــەوەی زۆرینــەی 

چاالکــوان و چاودێرانی هاوچەرخ، پەیڕەویی 

لــە ڕوانگەیەکــی نامێژوویی دەکــەن بۆ ئەم 

پرســە، بەجۆرێــک لە ئێســتادا مافی چارەی 

خۆنووســین بۆتــە مافێکی ڕەها و پێویســتە 

بەرگریــی لێبکرێــت وەک مافێکی ڕەســەنی 

هەموو گەالن لە ئێستا و داهاتوودا، تەنانەت 

لە ڕابردووشــدا. ئەم مافــە، یەکێکە لە مافە 

بەکۆمەڵــە هــەرە جەوهەرییــەکان، کــە لە 

زۆر باردا و لــە چوارچێوە کۆمەاڵیەتییەکەدا 

لــە شــانی مافــە بەکۆمەڵەکانــی دیکــەش 

بەرزدەکاتــەوە، مافی کارکــردن، خوێندن و 

پەروەردە، تەندروستی، بەشداریی سیاسی و 

...هتد.

لەبەرئــەوەی ئەم مافە مافێکــی ڕەها بووە، 

دیارینەکــراوە،  ســنوورەکانی  وردیــی  بــە 

ئەوانــەی ئــەم مافەیان پــێ ڕەوایە دەکرێت 

هــەر »جڤاتێک« پێکبهێنن، جــا زۆرینە بێت 

یاخــود کەمینە، لەناو چوارچێوەی ســنووری 

یــەک دەوڵەت یاخــود یەک هەرێمــدا. ئەم 

جڤاتە بەهــۆی زمان و ئایینــەوە بۆنموونە، 

خۆی وەک جڤاتێکی »تایبەت« دەناســێنێت، 

هەمیشــەش بانگەشــەی ئــەوە دەکات –جــا 

ئەگەر ڕاســت بێــت یان ناڕاســت- کە بۆتە 

قوربانیی جیاکاریی و ستەم و چەوساندنەوە.

بــەاڵم شــیکاریی و هەڵوێســتەکانی مــن لە 

بەرامبــەر ئــەم ڕوانگــە نامێژووییەیــە بــۆ 

پرســەکان و مافــە کۆمەاڵیەتییــەکان، کە لە 

ڕێگەیانــەوە بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان لە 

ئێســتا و ڕابردوودا گوزارشتیان لە مافەکانیان 

کردووە. ئەمە جگە لەو گرنگیدانەی دەدرێت 

بــە جیاکردنــەوەی جیهانــی ســەرمایەداریی 

مۆدێرنی گەشەکردوو، لە جیهانەکانی پێشوو.

ڕێکخســتنی سیاســیی ئەو جیهانانەی پێشوو 

بە شــێوەیەکی بەرچاو فۆڕمگەلێکی جیاجیای 

وەرگرتووە، ئەم ڕێکخســتنە سیاسییە سەرەتا 

بە دروســتکردنی دەســەاڵت بەســەر ناوچە 

فراوانەکاندا دەســتپێدەکات )کە پێی گوتراوە 

ئیمپراتۆریەتەکان(، پاشان شانشینە بچوکەکان، 

کە بە ئاستی جیاجیا سێنترالیزمیان تێدا بووە، 

بەبــێ بەدوورگرتنــی باڵوبوونــەوەی توند و 

بەزەبــری ئەو دەســەاڵتانەی لــە بارودۆخی 

دیاریکراودا سنوورە گوندییەکانیان تێدەپەڕاند. 

ئاشــکرایە بابەتــی ئەم وتــارە ناگەڕێتەوە بۆ 

چاوخشاندنەوە بە هێڵی فۆڕمە سیاسییەکانی 

پێش مۆدێرنەی ســەرماییەداری. بەڵکو تەنها 

ئامــاژە بە هەندێــک لەو هەرێمانــە دەدەم 

کــە وەک بونیــادی چەنــد ئیمپراتۆریەتێــک 

دەرکەوتوون: هەردوو ئیمپراتۆریەتی ڕۆمانی 

عەرەبی-فارســی،  بیزەنتــی، خەالفەتــی  و 

ئیمپراتۆریەتی عوسمانی.

ئــەم پۆلێنکردنە هاوبەشــە لەنێــوان بونیادە 

چەواشــەکارانەیە  زیاتر  ئاماژەپێکراوەکانــدا، 

وەک لەوەی سوودێکی هەبێت، وێڕای ئەوەی 

هەموویــان لــە دوو خاســیەتدا هاوبەشــن: 

یەکــەم: بــە زەرووری و بەهــۆی چوارچێوە 

جیۆگرافییەکەیــەوە چەندیــن گــەل و تاقمی 

جیاجیای لەخۆی کۆکردۆتەوە، جیاجیا لەڕووی 

زمان و ئایین و مۆدێلی بەرهەمهێنان و ژیانی 

کۆمەاڵیەتــی. دووەم: ئەو لۆژیکەی بەســەر 

دووبارە بەرهەمهێنانەوەی ژیانی کۆمەاڵیەتی 

و ئابوورییانــدا زاڵــە، هەمــان ئــەو مۆدێلە 

لۆژیکە نییە کە بەســەر سەرمایەدارییدا زاڵە، 

بەڵکــو لۆژیکێکــی دیکەیە، کــە دەکرێت بە 

مۆدێلــی بەرهەمهێنانی باجگریی ناوی ببەین 

)کە وەک باوە پێیدەگوترێت دەرەبەگایەتی(.

ــە  ــتدا ب ــی ناوەڕاس ــەی خۆرهەاڵت ــەم فەوزای ــەی ل ــەو دیاردان ــک ل یەکێ
شــێوەیەکی تونــد هاتۆتــەوە بەربــاس، بریتییــە لــە پرســی کــورد، چــۆن 
دەتوانیــن – لەبەر ڕۆشــنایی ئــەم هەلومەرجە نوێیەدا- شــیکردنەوەیەک 
)خۆبەڕێوەبــەری،  بکەیــن  کــورد  داواکارییەکانــی  چوارچێــوەی  بــۆ 

ــی؟( ــەربەخۆیی، یەکێت س
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بۆیــە نەزانییەکــی بەرچــاوە گــەر لێکچوون 

ئیمپراتۆریەتانــەی  ئــەو  گشــت  لەنێــوان 

ڕابردوو )هەم ئەو ئیمپراتۆریەتانەی بەســەر 

هەرێمەکانــدا زاڵن، هــەم ئیمپراتۆریەتەکانی 

و  چیــن(  ئیمپراتۆریەتــی  وەک  دیکــەی 

ئــەو ئیمپراتۆریەتانــەدا بکرێــت کــە هێــزە 

ســەرمایەدارە گەورەکان بونیادیان ناوە )هەم 

ئیمپراتۆریەتــە کۆڵۆنیالییەکانی وەک هەردوو 

فەڕەنســی،  و  بەریتانــی  ئیمپراتۆریەتــی 

هــەم ئــەو ئیمپراتۆریەتــە تازانــەی خاوەنی 

هیــچ کۆڵۆنییەکــی فەرمیی نەبــوون، وەک 

فۆڕمێکــی  کــە  ئەمریکــی،  ئیمپارتۆریەتــی 

ناوەزایە، بەاڵم پێیدەگوترێت ئیمپراتۆریەت(. 

تێزە بەرباڵوەکەی )پاوڵ کێندی(ش دەربارەی 

کەوتنی ئیمپراتۆریەتەکان، سەر بەم فەلسەفە 

ڕیسککارەیە لەناو مێژوودا.

)2(
ئیمپراتۆریەتــەی  ئــەو  بــۆ  دەگەڕێمــەوە 

ڕاســتەوخۆ پەیوەستە بە باســەکەی ئێمەوە، 

واتە ئیمپراتۆریەتی عوســمانی، کە سەردەمی 

دروســتبوونی دەگەڕێتــەوە بۆ ئــەو دەمەی 

ئەوروپــا هەمــوو پەیوەندییەکی خۆی لەگەڵ 

ڕابــردوودا پچڕاندبــوو، بۆئــەوەی بێتــە ناو 

مۆدێرنەی ســەرمایەدارییەوە. ئیمپراتۆریەتی 

عوسمانی ئمپراتۆریەتێکی پێش-سەرمایەداری 

بــوو، وەسفکردنیشــی بــە ئیمپراتۆریەتێکی 

و  نادەقیــق  وەســفکردنێکی  تورکیــی، 

چەواشەکارانەیە. 

هــۆزە  داگیرکارییەکانــی  جەنگــە  ڕەنگــە 

تورکمانــە نیمچە شــوانکارەییەکانی ئاســیای 

ناوەڕاســت، ڕۆڵــی کارای هەبووبێــت لــە 

وێرانکردنی هــەردوو ئیمپراتۆریەتی بیزەنتی 

و خەالفەتــی بەغــداد، هەروەها ڕۆڵی لەوە 

گەورەتریشــی هەبووبێت لە نیشتەجێبوونیان 

لە ئاسیای ناوەڕاست و تورکیای خۆرهەاڵت. 

بــەاڵم دەســەاڵت و قەڵەمڕەویــی ســوڵتان 

درێژبووبــووەوە بــۆ ناوچەکانــی ئەرمەن و 

کــورد و عەرەب و ســالڤییەکان لــە بەڵکان. 

وەک  ئیمپراتۆریەتــە  ئــەم  پۆلێنکردنــی 

ئیمپراتۆریەتێکی فرەنەتەوە، دەمانبات بەرەو 

بەهەڵەداچــوون لە واقیعی داهاتوو بەســەر 

ڕابــردوودا، لەبەرئەوەی نەتــەوە بەڵکانی و 

عەرەبــەکان )کــە دژ بە دەوڵەتی عوســمانی 

بــوون( لــە فۆڕمــە نوێیەکەیــدا یەکێکــە لە 

بەرهەمەکانــی هاتنــی ســەرمایەداری بۆناو 

ئیمپراتۆریەتەکە.

هەموو گەالنــی ئیمپراتۆریەتەکــە –بە کورد 

و عەرەبەوە- بە هەمان شــێواز ڕووبەڕووی 

چەوساندنەوە و ستەم دەبوونەوە، بەو مانایەی 

تاقمە جوتیارییەکان هەموویان ملکەچبوون بۆ 

هەمان پڕەنســیپی پێدانی باجــی قورس، بە 

هەمان حکومی ڕەهاشەوە ڕووبەڕووی ستەم 

و چەوســاندنەوە دەبوونــەوە. بەدڵنیاییــەوە 

جیاکارییەکــی  ڕووبــەڕووی  مەســیحییەکان 

زیاتریش دەبوونەوە.

بــەاڵم پێویســت نــاکات لێــرەدا بــەو جۆرە 

تەماشای چەوســاندنەوەی نەتەوەیی بکەین، 

کە چەوساندنەوەیەکە دژ بە مەسیحییەکان و 

دژ بە موســوڵمانە ناتورکــەکان نییە )کورد و 

عەرەب بە نموونە(. 

بــە  پەیوەســت  فەرمانــڕەوای  چینــی 

حکومــی ســەڵتەنەتەوە، لەنــاو ڕیزەکانیــدا 

چەندیــن ئەندامــی مەدەنیی و ســەربازی و 

ئایینیــی لەخۆگرتبــوو لــە هەمــوو پنتەکانی 

ئیمپراتۆریەتەکــەوە، لەنێویشــیاندا ئەوانــەی 

دەتوانیــن بە تــۆو و کۆرپەلــەی بۆرژوازیی 

کۆمپرادۆدۆریــی ناویبەریــن )یۆنانییــەکان و 

ئەرمەنییــەکان بــە شــێوەیەکی تایبــەت( کە 

ئەمەش بەرهەمی هاتنی سەرمایەداری بوو.

ئەم ئیمپراتۆریەتە خۆرهەاڵتییە بەتەنها نەبوو 

لــە ڕواڵەتە تایبەتییەکانــی خۆیدا. بەجۆرێک 

مشتومڕەکان سەبارەت بە 
پرسی کورد، ڕووبەڕووی 

شێواندن و بەالڕێدابردنێکی 
زۆر بوونەتەوە. بە بۆچوونی 

من هۆکاری ئەمەش 
دەگەڕێتەوە بۆئەوەی زۆرینەی 

چاالکوان و چاودێرانی 
هاوچەرخ، پەیڕەویی لە 
ڕوانگەیەکی نامێژوویی 

دەکەن بۆ ئەم پرسە 

“
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دەتوانین گوزارشــتی هاوشــێوە لــە هەردوو 

و  »نەمســایی-هەنگاری«  ئیمپراتۆریەتــی 

»ڕوســی«دا بدۆزینــەوە، بەڵکــو تەنانەت لە 

ئیمپراتۆریەتی »ئەسیوپیی«شــدا ئەمە هەبوو 

لە ســەردەمی هەریەکە لە )مەنلیکی یەکەم( 

و )هیال سیالســی(، کە دەســەاڵتی پادشــای 

پادشــاکان هاوشــان نەبــوو بــە دەســەاڵتی 

جوتیــارە  لەبەرئــەوەی  »ئەمهەرییــەکان«، 

ئەمهەرییــەکان مامەڵەیەکی باشــتریان لەگەڵ 

یەکتریدا نەدەکرد، ئیدی چینێکی فەرمانڕەوا 

لە هەمــوو هەرێمەکانــی ئیمپراتۆریەتەکەدا 

پێکهــات )بــۆ نموونــە ژمارەیەکــی باش لە 

ئەریتیرییە ڕەسەنەکانی لەخۆگرت!(.

بەاڵم شــتێک لەمەی باسکرا، لەناو سیستەمە 

نابینیتــەوە.  مۆدێرنەکانــدا  ئیمپریالیســتییە 

ئیمپراتۆریەتە کۆڵۆنیالییەکان )وەک بەریتانیای 

مەزن و فەڕەنســا(، هەروەها ئیمپراتۆریەتی 

نافەرمیــی ئەمریکا، بە شــێوەیەکی بنەڕەتی 

لەســەر بنەمــای جیاکارییەکی تونــدی نێوان 

گەلی واڵتی کۆڵۆنیاڵیست و گەالنی کۆڵۆنی و 

واڵتە پاشکۆکان، بەجۆرێک جەماوەری ئەمەی 

دوایین بێبەشــکرابوو لەو مافــە بنەڕەتییانەی 

بۆ دانیشــتوانی واڵتە کۆڵۆنیالیســتەکە خۆی 

دابینکرابــوو. لەبەرئــەوە خەباتــی گەالنــی 

ســەرمایەداریی  دەســەاڵتی  دەســتەی  ژێــر 

ئیمپریالیستی، خەباتێک بوو لەپێناو ڕزگاریی 

نیشتیمانییدا، کە بە زەرووری و بە سروشتی 

خۆی خەباتێکی دژە ئیمپریالیستیی بوو.

ناشــێت ئەم ناســیۆنالیزمە مۆدێرنە )کە دژە 

ئیمپریالیســت و پێشکەوتووخواز بوو( تێکەڵ 

بکەیــن لەگــەڵ گشــت ئــەو گوزارشــتانەی 

دیکە کە بۆ ئەو بزووتنەوە ناسیۆنالیســتییانە 

بەکاردەهێنرێــن دژە ئیمپریالیســتیزم نیــن، 

هەم ئــەو ناســیۆنالیزمەی کە نەیــاری چینە 

دەســەاڵتدارەکانە لە واڵتە ئیمپریالیستەکاندا، 

هەم ئــەو بزووتنەوە ناسیۆنالیســتییانەی دژ 

بــە ئیمپریالیــزم نیــن، وەک بزووتنەوەکانی 

گەالنی بەڵکان، کە دواتر گفتوگۆیان لەســەر 

دەکەیــن. ئەوەی لێکــدژە لەگــەڵ پێودانگە 

بنەڕەتییەکانی شیکردنەوەی زانستیی کۆمەڵگە 

مێژووییــەکان، گریمانەی لێکچواندنە لەنێوان 

بونیادی ئیمپراتۆریەتــە دێرینەکان و بونیادی 

تایبــەت بــە ئیمپراتۆریەتــە ســەرمایەدارییە 

ئیمپریالیســتییەکان، لەگەڵ کۆکردنەوەیان لە 

چەمکێکی ساختەدا بە ناوی »ئیمپراتۆریەت«.

)3(
ئایدۆلۆژیــا ناسیۆنالیســتییەکانی دواتــر بــە 

هەموو ئەمانەوە سەریانهەڵدا و دروستبوون. 

ئەمانە لە ســەدەی نــۆزدەدا ئینجا لە بەڵکان 

ئەرمەنەکانــدا  نێوەنــدی  لــە  و  ســوریا  و 

دروســتبوون، دواتریــش لەنــاو تورکەکانــی 

ڕۆمیلیــا )زەوییەکانی دەوڵەتی عوســمانی لە 

دەرەوەی تورکیــا( وەک پەرچەکردارێــک بۆ 

ئەوانی دیکە. لەم نێوەندەدا هیچ ئاماژەیەکی 

بچووکیش نەبوو بۆ دەرکەوتنی ناسیۆنالیزمی 

کوردیی.

ناوبراوانــە،  نەتــەوە  ئــەو  دەرکەوتنــی   

پەیوەندییەکــی توندیــان لەگەڵ پڕۆســەکانی 

بەشارســتانیبوون و نوێبوونــەوە هەبوو، کە 

لەالیــەن کارگێڕییەکانــەوە جێبەجێدەکــران. 

جوتیــارەکان خۆیــان دەیانتوانــی بــە زمانی 

خۆیــان بدوێن و زمانــی کارگێڕیی دەوڵەتی 

عوســمانی فەرامۆش بکەن، کە ئەم زمانەش 

تەنهــا کاتێک لــە الدێکانــدا بەکاردەهات کە 

کارگێڕەکان بە مەبەســتی بــاج کۆکردنەوە و 

بەســەربازیکردن ســەردانیان دەکردن. بەاڵم 

ئەمــە لــە شــارە نوێیەکانــدا جیــاواز بوون، 

بەتایبــەت لەنێــو شــارە تازەکانــدا شــتەکە 

جیاوازبــوو، بــە دیاریکــراوی لەنێــو چینــی 

ناوەڕاســتی تازە خوێندەواردا، چونکە زانینی 

زمانی نووســینی فەرمی پێویستییەکی ڕۆژانە 

تەنها ئاماژە بە هەندێک 
لەو هەرێمانە دەدەم 
کە وەک بونیادی 
چەند ئیمپراتۆریەتێک 
دەرکەوتوون: هەردوو 
ئیمپراتۆریەتی ڕۆمانی 
و بیزەنتی، خەالفەتی 
عەرەبی-فارسی، 
ئیمپراتۆریەتی عوسمانی

“
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بــوو. شــتێکی حەتمیی بوو لەنــاو ئەم چینە 

نوێیانــەوە یەکەمین نەوەی ناسیۆنالیســت بە 

مانــا مۆدێرنەکــەی دەربکەوێت. سروشــتی 

گوندیــی ناوچــە کوردنشــینەکانی ئەنادۆڵی 

ناوەڕاســت، هۆکارێــک بــوو بــۆ درەنــگ 

دروستبوونی ناسیۆنالیزمی تورکی )کەمالیزم(، 

بە هەمانشــێوە درەنگ کەوتنی ناسیۆنالیزمی 

کوردیی.

هــەردوو  بەراوردکردنــی  و  پێکگرتــن 

نەمســایی- و  عوســمانی  ئیمپراتۆریەتــی 

هەنــگاری، هاوکارمان دەبێت بۆ ڕاڤەکردنی 

فاکتــەری داڕمانــی ئــەم دوو ئیمپراتۆریەتە 

بــە شــێوەیەکی کردارەکــی. ئیمپراتۆریەتی 

دروســتبوونی  پێــش  نەمســایی-هەنگاری 

ســەرمایەداریی ئەوروپیی دروستبووە، بەاڵم 

دراوســێ نزیکەکەی ســەرلەنوێ هەندێک لە 

هەرێمەکانی خۆی )وەک نەمســا و بۆهیمیا( 

ســەرمایەداری  نوێیەکانــی  بنەمــا  لەســەر 

نەتەوەیــی  پرســی  پاشــان  بونیادنایــەوە. 

لــەوێ لــە ســەدەی نــۆزدەدا ســەریهەڵدا. 

لــەم ڕووەوە ئێمــە قــەرزداری مارکسیســتە 

نەمســاییەکانین )لە نموونــەی ئۆتۆباویەر و 

ئەوانی دیکە( بۆ شــیکارییە تازەکەیان بۆ ئەم 

ڕەهەنــدە لە ڕوانگەیەکی سۆسیالیســتییەوە، 

هەروەهــا سیاســەتە پێشــنیارکراوەکان کــە 

بــە گەلێک پێشــکەوتووتر لە سیاســەتەکانی 

نــاو هەلومەرجــە دادەنــران: پارێزگاریکردن 

لــە تایبەتمەندییەکانــی دەوڵەتــی گــەورە، 

لەگــەڵ پەلەکردن لە ئاڵوگــۆڕ تێداکردنی بە 

ڕێوشوێنە سۆسیالیستییە پێشکەوتووخوازەکان 

)ڕادیکاڵیزم یان تەنانەت سۆسیال دیموکراسی(، 

کــە ئەمــەش جــۆرە ئینتەرناســیۆنالیزمێکی 

بونیادنراو لەســەر پەیوەســتبوونێکی توند بە 

مامەڵەیەکــی  بەگەڕخســتنی  سیاســەتەکانی 

دادپەراوەرانــە بۆ هەموو الیەک، کە هاوتایە 

بە سیاســەتێکی ڕاســتگۆیانە لەســەر بنەمای 

ڕێزگرتــن لە ســەربەخۆیی کولتووریی. بەاڵم 

یــەک بەدوای یەکداهاتنی ڕووداوەکان، ڕێگە 

بە ســەرکەوتنی ئەم پڕۆژەیــە نادات، بەڵکو 

نەخشەی کوردستانی گەورە
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خزمەتێکــی کــردووە بــە بەرژەوەندییەکانی 

ناسیۆنالیزمی بۆرژوازیی الواز.

بــەاڵم نەتەوەکانــی بەڵکان و ناســیۆنالیزمی 

عەرەبی-ســوری، کــە دواتــر دەرکەوتــن، 

پەیوەســتبوون بــە ســەرمایەداریی الوەکیی 

هەرێمەکان، ئەوەبوو سەرکەوتنی بەدەستهێنا 

و هــاوکار بــوو لــە خســتنی ئیمپراتۆریەتی 

عوســمانی. بــەاڵم ئــەو الوازییــەی کە ئەم 

نەتەوانــەی پێ دەناســرایەوە، بەربەســتێک 

بوو لەبــەردەم هەوڵەکانی بۆ گەڕان بەدوای 

پشــتیوانیی هێزە دەرەکییەکانــدا )بەتایبەت 

بەریتانیای مەزن یاخود ڕوسیا( لە ڕووبەڕووی 

حکومڕانیی عوسمانییەکاندا. باجی ئەمەشیان 

دروســتکران  تازانــەی  دەوڵەتــە  ئــەو  دا، 

کۆڵۆنیالیســتە  دەوڵەتــە  کۆنترۆڵــی  لەژێــر 

بااڵدەســتەکاندا مانەوە، بەریتانیا و فەڕەنسا 

بۆ عەرەب، بەریتانیا و ئەڵمانیاش ســەبارەت 

بە بەڵکان.

لــە ئەرمینیــاش بزووتنــەوەی نوێبوونەوەی 

ناسیۆنالیستیی ئەرمەنی )کە پێش ئاوێتەکردنی 

لەنــاو ئیمپراتۆریەتــی عوســمانیدا خاوەنــی 

شارستانێتێکی سەربەخۆ و نایاب بووە( دوای 

کوشتارەکەی ساڵی 1915 ڕووبەڕووی شکست 

بــووەوە. ئــەم ناســیۆنالیزمە کەوتبــووە نێو 

بەرداشی ناســیۆنالیزمی بۆرژوازیی ئەرمەنی 

نوێ، کە لە شــارەکانی ڕۆمیلیا کۆچەر بوون 

)وەک قوســتەنتینە، ســەمیرنا و ...هتــد( و 

پێگــەی خۆیان لە جیهانــی دارایی و کۆمپانیا 

نوێیەکاندا داگیرکردبوو، لەگەڵ ناسیۆنالیزمی 

پیاوماقوالن و جوتیاران لەناو خاکی ئەرمینیادا. 

بەشــێکی  تێکەاڵوکردنــی  هــەروەک چــۆن 

بچووکــی ئەم زەوییانە لەنــاو ئیمپراتۆریەتی 

ڕوسییدا )ئەرمینیای ســۆڤیەتی دواتر، پاشان 

ئەرمینیــای ســەربەخۆ( کــە بــە زیادبوونــی 

مەترســییەکانی سان پترسبۆرگ، بەتایبەت لە 

دەمــی جەنگی جیهانیی یەکەمــدا، بارەکەی 

زیاتــر ئاڵۆزکــرد. ئەوەبــوو دەســەاڵتدارانی 

عوســمانی، ڕێگەی کۆمەڵکوژییان هەڵبژارد. 

دەبێت ئەوەش بگتورێت کە کوردەکان لێرەدا 

وەک ئامڕازێک لەم کوشتارەدا بەکارهاتوون، 

بــوون،  ســەرەکییش  ســوودمەندی  بــەاڵم 

ئەوەبــوو دوای دەســتگرتن بەســەر خاکــی 

گوندە وێرانکراوەکانــی ئەمریکادا، ڕووبەری 

زەوییەکانی ژێر دەستیان زیاتر فراوان بوو.

لــە  تورکیــی،  مۆدێرنــی  ناســیۆنالیزمی 

سەردەمێکی نوێدا دەرکەوتووە.

 یەکەمجار لەســەر دەســتی ئەو ڕۆشــنبیرانە 

دامەزراوە کە تاڕادەیەک خاوەنی پاشخانێکی 

ســەربازیی و کارگێڕی بوون لەناو شارەکانی 

ڕۆمیلیــای ســەر بــە دەوڵەتــی عوســمانی 

وەک  تســالۆنیکا(  ســمیرنا،  )قوســتەنتینە، 

پەرچەکردارێــک لــە بەرامبــەر دەرکەوتنــی 

ناســیۆنالیزمی  و  بەڵــکان  لــە  ناســیۆنالیزم 

عەرەبیی سوریی. بەاڵم ئەمە دەنگدانەوەیەکی 

بەهێــزی نەبــوو لەناو جوتیــارە تورکەکان و 

)کوردەکانیش(دا لە ناوەڕاست و خۆرهەاڵتی 

ئەنادۆڵ. پڕەنسیپەکانی ناسیۆنالیزمی تورکیی، 

کــە دواتربوونە پڕەنســیپەکانی کەمالیزمیش، 

لــە: بەئەوروپایکــردن، ئەنتــی  بریتیبــوون 

عوســمانیزم، جەختکردنــەوە لە سروشــتیی 

مۆدێلــە  و  تازەکــە  دەوڵەتــە  تورکیانــەی 

عەلمانیــەت،  نــەک  بەعەلمانیکراوەکــەی، 

لەبەرئەوەی هاوونیشــتیمانیی نوێی تورک بە 

هەبوونــی ئینتیمــای کۆمەاڵیەتی بۆ ئیســالم 

پێناسەکراوە )بە هیچ جۆرێک دان بەو کەمینە 

ئەرمەنەدا نەدەنرا کە لە کوشتارەکە ڕزگاریان 

بووبوو، یاخــود یۆنانییەکانی قوســتەنتینە و 

ســمیرنا(، بــەاڵم لەگــەڵ بچووککردنــەوەی 

ئیســالم لە پێگەی دامەزراوەیەکی گشــتییدا، 

کــە لەالیــەن حکومەتــی نوێــی ئەنقــەرەوە 

کۆنترۆڵ کرابوو و یاریی پێدەکرا.

ئەو شــەڕانەی کەمالییەکان لە نێوان ســااڵنی 

)1919-1922( ئەنجامیانــدا )واتە لە قۆناغی 

ســەربەخۆییدا( دژ بە هێــزە ئیمپریالییەکان، 

ڕێگەی خۆشــکرد بــۆ جەمــاوەری جوتیاری 

تورک و )کوردیش( بۆ خڕبوونەوە لە دەوری 

ناسیۆنالیزمی نوێی تورکیی.

تورکــەکان  لــە  کــوردەکان  ڕووەوە  لــەم   

جیانەدەکرانــەوە، هەموو پێکەوە لەناو ڕیزی 

هێزە چەکداری کەمالیســتەکاندا دەجەنگان. 

ئیــدی ناســیۆنالیزمی تورکیی کەمالیســتیی، 

بەهــۆی بارودۆخەوە، بووە ناســیۆنالیزمێکی 

دژە ئیمپریالیستی. ئەم ناسیۆنالیزمە پێیوابوو 

کە دەوڵەتی عوسمانی و خەلیفە نەیانتوانیوە 

گەالنی ناو ئیمپراتۆریەتەکە بپارێزن )بە کورد 

و تــورک و عەرەبەوە(، بەڵکو بەپێچەوانەوە 

ئاســانکارییان دەکرد بۆ هاتنــی ئیمپریالیزمی 

خۆرئاوایی و بچوککردنەوەی ئیمپراتۆریەتەکە 

بۆ هەرێمێکی سەرمایەداریی الوەکیی ملکەچ. 

ئەوەی لەو سەردەمەدا هەردوو ناسیۆنالیزمی 

عەرەبیی و بەڵکانیی تێینەگەیشــتن، ئەوەبوو 

بــە ئاشــکرا کەوتنــە پشــتگیریکردنی هێزە 

ئیمپریالیســتییەکان دژ بە دەسەاڵتی سوڵتان. 

دژە  کەمالیســتیی  ناســیۆنالیزمی  پاشــان 

ئیمپریالیســت هەســتا بە لێدانــی گورزێکی 

کوشندە لە عوسمانیزم.


