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پێشەكی
كتێبێكی تری هەڤاڵمان بەهرۆز گەاڵڵی شایەدی تواناو
لێهاتوویی ئەوە لەبەدواداچوون و چاودێریكردنی ڕەوشی
سیاسیی توركیاو پێشكەشكردنی زانیاری بەسود بۆ خوێنەرانی
كوردستانی نوێ و خوێنەرانی كورد زمان بەگشتی ،هەڤاڵ
گەاڵڵی لەپاڵ ئەركی خۆی کەنوێنەری حزبێكی تێكۆشەرو
سەنگینی وەكو یەكێتییە لەئەنقەرە ،رۆژانەش بەدواداچوونی
دۆخی ئەو واڵتە دەكات لەباری سیاسی و گەشەی ئابووری و
كۆمەاڵیەتی و لەباری دەستوپەنجە نەرمكردنی لەگەڵ
مەسەلەی كورددا .جا چونكە دڵی ئاوەدانەو دەستی ئاوەاڵیە
بۆ هەڤاڵو هاوڕێكانی ،قەد حەزی نەكردووە ئەوی لەواڵتی
رۆمو عەجەم فێری دەبێ ،هەر الی خۆی گلی بداتەوەو
بەهەنجەتی ئەركی دیبلۆماسییو نهێنی زانیارییەوە لەئەهلی
مەملەكەتی بشارێتەوە .خێری زانستو زانیاریو كەڵكەكردنی
ئەزموون لەوەدایە بگوازرێتەوە بۆ خەڵكی ترو بۆ نەوەكانی
ئایندە.
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گەاڵڵی نووسەر ئەم زەكاتەی بەسەخاوەتەوە داوەتەوەو
چەندین كتێبی توركیاناسیی پێشكەشی كتێبخانەی كوردی
كردووە كە بەهۆی جیاوازیی زمانو جیاوازیی كەلتووریو
دابڕانی توركیا لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،بەعیراقو
كوردستانەكەی خۆشمانەوە ،سەرچاوەو كتێبی لەسەر توركیاو
دۆسێ گەرمەكانی هەر زۆر كەمە .گەاڵڵی لەپەنا ئەركی
نوێنەرایەتیی سیاسی لەتوركیا كە لەم مەیدانەدا دەكرێ بڵێین
سندوقە سەوزەكەی سەرۆك مام جەاللە لەهەوڵەكانی بۆ
ئاشتیو تەقەالكانی بۆ ئاشتكردنەوەی برا نەیارەكانی چیاو
پایتەخت لەهەر سێ هێڵی گەرمی ملمالنێ لەقەندیل،
دیاربەكر ،ئیمرالی و ئەنقەرەدا ،لەپاڵ ئەم ئەركەدا ،چەندین
ساڵە كۆششێكی بەردەوام دەكات بۆئەوەی لەكایەی نووسینیشدا
هاوكاریی میدیای یەكێتی (كوردستانی نوێ) و میدیای
كوردستانیی بەگشتی بكات ،چەندین گۆشەی هەفتانەو
نووسینی جیاجیاو دیداری رۆژنامەوانییو تەلەفزیۆنی لەسەر
دۆخی توركیاو پەیوەندیی كوردو یەكێتی لەگەڵ توركەكاندا
بوونەتە هەوێنی ئەو كۆششەو بەشی زۆری بووشنەتە كتێب.
كوردستانی نوێ شانازی دەكات كە بەشی شێری ئەم
كۆششەی بەركەوتووەو ئەم كتێبەش هەر لەم چوارچێوەیەدا
چاپ دەبێتو جۆرێكە لەپێزانین بۆ ماندوو نەناسیی هەڤاڵ
بەهرۆزو بۆ كەڵك پێدانێكی دوور مەوداش بەم نووسینانە كە
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پێكەوەو لەچوارچێوەی كتێبدا فەرهەنگێكە بۆ ناسینی توركیاو
پردێكیشە بۆ گرێدانەوەی كێشەكانی توركیا بەوانەی كوردو
كێشەكانی كوردستانیش بەدەردو ئازارەكانی دراوسێكانمان
لەڕێی گەشەو لەڕێی تێگەیشتنێكی باشتر كە دادپەروەریی
نەتەوەییو دراوسێیەتی ئیجابیو ئالۆگۆری بەسوودی
ئابوورییو كۆمەاڵیەتیو فەرهەنگیی بەدواوە بێت.
دەستخۆشی لەهەڤاڵ گەاڵڵی دەكەینو پیرۆزبایی لێ
دەكەین بۆ ئەم بەرهەمەو پێی دەڵێن بەردەوامبە لەسەر ئەم
ڕێرەوە كە خزمەتە بەكوردستانو لەدواڕۆژی دوای ئەركی
نوێنەرایەتی رەسمیش ،خەزینێكی باشی ناسینی خودو
ناسینەوەی نەتەوەكەمانو نەتەوە دراوسێكان دەبێت.

لەجیاتی ماڵباتی كوردستانی نوێ

ستران عەبدوڵاڵ
5151/8/51
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هێزانە ،لەم شوێنانەی كوردستان بۆماون؟ ئەرێ ئەم
چلو حەوت تانکەی فڕۆکەخانەی بامەڕنێو رەبایەكانی كانی
ماسیو ناو ئامێدی ،چ ئەركێكیان پێسپێردراوەو
لەئەستۆدایە! كوێندەرێی خاكی هەرێم دەپارێزن؟ تاكەی
خاكی هەرێم جێ ناهێلن؟ بڕوا ناكەم تاكو ئێستا ،تەنانەت
بۆ كەڕەتێكیش پێیان گوترابێ ،ئەرێ فەرموون ئەم شوێنانە
چۆل بكەن! بۆ ناگەڕێنەوە بۆ ناو سنووری واڵتەكەی
خۆتان!
بەڵێ ئەم شەڕوشۆڕانەی رۆژانی دوایی ،مەترسیدار بووە،
پەكەكە هەوڵدەدات سوپای توركیا بۆ ناو خاكی هەرێم
رابكێشی ،بێگومان بۆ گەورەكردنی كێشەكەی خۆیو
تێوەگالندنی خەڵكی كوردستانی عیراقو دنیای دەرەوەو
راكێشانی سۆزی خەڵك بۆ كێشەكەی! كێ ناڵێ سبەی رۆژ
تووشی هەمان كێشە نابینەوەو سوپای توركیا روو لەقەندیل
ناكات! گەلۆ سەرنجتان بۆ ئەم مەترسییە رادەكێشم .دەبێ
كوردستانی عیراق تەگبیری خۆی بكات .نەخشەی خۆی بۆ
هەموو ئەگەرێك دابنێت .بڕوا ناكەم تا سەر ئەوە لەئێمەی
كوردستانی عیراق قبووڵ بكرێ .پەكەكە لەناو خاكی
هەرێمی كوردستانی عیراق لەقەندیل نیشتەجێ بێت.
ناوەناوە لەناو سنووری هەرێمی كوردستانی عیراقەوە بێت
لەسەر سنوور ،یان لەناو توركیا چەند سەربازێك بكوژێو
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هێزەکانی تورکیا لە هەرێم
ئەم شەڕوشۆڕەی ماوەیەكە لەنێوان سەربازەكانی توركیاو
پەكەكە بەگەرمی دەستیپێكردۆتەوە! درەنگو زوو پڕیشكی
بەركوردستانی عیراقیش دەكەوێ .حكومەتی هەرێم ،الیەنە
سیاسییەكان ،رۆژنامەنووسان ،مێدیاكان ،تەلەفزیۆنەكان،
رێكخراوەكانی بواری مەدەنیو دیموكراسی ،دەبێ
هەڵوەستەیەكی جدی لەم بارەیەوە بكەن .هەموومان پێكەوە
بیرێكی ورد لەم مەسەلەیە بكەینەوە .كاتی خۆی بەداخەوە
بەهۆی روودانی شەڕی ناوخۆی ماڵوێرانكەر ،رێكەوتنامەیەك
لەگەڵ توركیا كراوە  0033سێ هەزارو پێنج سەد سەربازی
راهاتوی توركیا بەمۆدێرنترین تەكەنەلۆژیای سەردەمو
ژمارەیەك تانكەوە ،هاتنە ناو خاكی هەرێمی كوردستانی
عیراقەوە .لەفڕۆکەخانەی بامەڕنێ ،لوتكە شاخەكانی كانی
ماسی و هەندێ شوێنی گرنگی تری كوردستانی عیراق
جێگیركران.
شەڕی ناوخۆ دەمێكە تەواوبووە! یەكێتیو پارتی
رێكەوتنامەی ستراتیژیمان هەیە! كەچی كەسێك لەناو
كوردستانی عیراق ناپرسێتەوە ،ئەرێ بۆچی ئەم سەربازو
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بگەڕێتەوە ناو خاكی هەرێم .ئەم یاریی پشیلەو مشكە تاسەر
ناچێتەسەر .سەردەمی ئەمڕۆ ،سەردەمی ئاشتیو
دیموكراسیو خەباتی پەرلەمانییە .قۆناغی شەڕ بەسەرچوو.
پێویستە پەكەكە لەمە تێبگاتو ئەم شەڕە ڕابگرێ.
ئاگربەستێكی بێوادەو مەرج ڕابگەیەنی .توركیاش
وازبێنی
ڕابگرێو
بەتەواوی
ئۆپەراسیۆنەكانی
لەبۆمبابارانكردنی كوردستانەكەی ئێمە .ئەوكاتە هەوایەكی
سیاسی هێمنو ئارام دروست دەبێتەوە ،بۆ دەستپێكردنەوەی
گفتوگۆو گەڕانەوە بۆ لۆژیكی ئەقلو بۆ ئاشتیو بۆ خەباتی
پەرلەمانیو دیموكراسی .ئەم راستییەش دووپاتدەكەمەوە
كێشەی كوردی لەتوركیا ،بێ ئۆچەالنو پەكەكە ،ئاستەمە
چارەسەربكرێت .درەنگو زوو ئەم مەسەلەیە دەبێتە
بابەتێكی گرنگ .بەاڵم سەبری دەوێ .پەكەكە دەبێ بوار
بڕەخسێنی .خۆی لەشەڕو شۆڕ دوور بخاتەوە .هەر بەجدی
واز لەشەڕ بهێنێت .ئەگەریش رێز لەویستو هەڵوێستو
ئامۆژگاریی سەركردایەتی هەرێمی كوردستانی عیراق ناگرێو
بەردەوام دەبێ لەسەر خەباتی چەكداری خۆی؟ هەقە لەم
حالەتەدا ئیتر چیتر داوا لەمامجەاللو كاك مەسعودو
سەركردەكانی كوردستانی عیراقیش نەكات كە نێوانگیرییان
بكەن .با گەریالكانیانو خۆیان هەموویان بگەڕێنەوە ناو
شاخو كێوەكانی خۆیان .لەوێ خەریكی كاری خۆیان بن.
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چونكە پەكەكە لەالیەك داوای هاوكاریو میانگیریی
لەسەركردایەتی كوردستانی عیراق دەكات ،لەالیەكی
تریشەوە هیچ گوێ ناداتە ئامۆژگاریو راكانی سەركردایەتی
كوردستانی عیراق! بۆیە كوردستانی عیراق پێویستە
ئاگاداری ئەم وەزعە ناسروشتییەی ئێستا بێت؟ ئاگاداری
ئەم جموجۆالنە بێت .بەڵێ مەترسیی هاتنە پێشەوەی
بارودۆخێكی تازە لەئارادایە .میللەتی تورك خەریكە سەبری
نەمینێت .دەبێ بەرچاومان روونبێت بۆئەوەی جارێكی تر
سوپای واڵتێكی هاوسێی خۆمان بەهەر بیانوییەك بێ روو
نەكاتەوە هەرێمەكەمانو بنكەو بارەگای تازەمان بۆ
دانێتەوە .ئەوكاتە كێ تەحەمولی ئەم بەرپرسیاریەتییە
دەكات؟.
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حکومەتو فراکسیۆنەکان
ئەم شێوە رێكەوتنەی نێوان یەكێتیو پارتی بۆ
پێكهێنانی پەرلەمانو حكومەت ،رەنگە هۆكارێك بێ بۆ
دروستبوونی ئەم ملمالنێ شاراوەیەی كە ئێستا لەنێوان
سەرۆكایەتی پەرلەمانو حكومەت وەیا لەنێوان خودی
پەرلەمانتاراندا هەیە .لەڕاستیشدا هەردوو دامودەزگا دەبێ
كاریان تەواوكەری یەكتریو پشتیوانیكردن لەسیاسەتی
یەكتری بێ ،كە ئێستا فراكسیۆنی هەردووال بەپێی
رێكەوتنامەیەك لەفراكسیۆنی كوردستانیدا كۆبوونەتەوە.
یەكێتیو پارتی ئەم دابەشكردنە لەنێوان خۆیاندا بگۆڕن،
رەنگە باشتربێ .لەوانەیە لەڕووی دیموكراسیشەوە
دیموكراسیتربێ .لەبری ئەوەی ،دووساڵ جارێک ،الیەكمان
سەرۆكی پەرلەمان ،الكەی تر سەرۆكی حكومەت وەرگرین،
بەپێچەوانەش .لەباتی ئەمە ،دەكرێ دووساڵ جارێک
سەرۆكی پەرلەمانو حكومەت پێكەوە لەدەست یەكێتی بێ.
دوو ساڵەكەی تریش لەدەست پارتی بێ .ئەوكاتە ئەگەر
سەرۆكی حكومەت ویستی پەرلەمان ،یاسایەكی تازەی بۆ
دەربهێنێ! سەرۆكی پەرلەمان لەگەڵ فراكسیۆنەكەی خۆی
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دەردەشە دەكات ،بەتایبەتیش لەگەڵ هاوپەیمانەكەی خۆی،
كە پەرلەمانتارانی پارتین .دەشتوانێ لەگەڵ فراكسیۆنەكانی
تری ناو پەرلەمانیش كە لەفراكسیۆنەكەی خۆیەوە نزیكن!
دوای گفتوگۆكردنو رێكەوتن لەگەڵیان ،داوای پشتیوانی
بكات ،بەم هەنگاوەش زیاتر حیوارێكی دیموكراسیانە لەناو
پەرلەمان دروستدەكات .ئەم كێشانەی هەن ،تەنانەت ئەم
حەساسییەتو ملمالنێیەش كە لەنێوان خودی ئەندامانی
فراكسیۆنی كوردستانیش كە ئەمڕۆ دروستبووە ،بەشێكی
دەگەڕێتەوە بۆ ئەم جۆرە دابەشكردنەی پەرلەمانو
حكومەت .بۆ نموونە سەرۆكی حكومەت دەكەوێتە دەست
یەكێتی ،پەرلەمانتارانی یەكێتی ،ئۆتۆماتیكی سۆزیان لەگەڵ
حكومەت دەبێ ،پەرلەمانتارانی پارتیش بۆ پەرلەمان ،كاتێ
سەرۆكی حكومەت پارتی وەریدەگرێتەوە ،پەرلەمانتارانی
یەكێتی سۆزیان دەگەڕێتەوە بۆ سەرۆكی پەرلەمان.
پەرلەمانتارانی پارتیش بۆ سەرۆكی حكومەت .ئەوە كارێكی
هەڵەیە ،دەبێ هەردوو دامودەزگاکەمان خۆش بوێتو
پشتیوانییان بكەین ،ئەم ملمالنێیەش رۆژانە هەستی
پێدەكرێ.
لەتوركیا ،پارتی دادو گەشەپێدان زۆرینەی كورسییەكانی
هێناوە ،سەرۆكی حزبەكە سەرۆكی حكومەتە ،سەرۆكی
پەرلەمانیش هەر لەهەمان پارتە ،بۆیە هەردوو دامودەزگا
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پەیڕەوی لەیەك سیاسەت دەكەن ،كە لەلیژنەی مەركەزیو
پڕۆگرامی حكومەتەكەیاندا بڕیاریان لێداوە .هیچیان ملمالنێی
ئەویتر ناكەن .سەرۆكی پەرلەمان چوار جێگری هەیە .دوو
ئاكپارتی ،یەك جەهەپە ،یەكیش مەهەپە .ژمارەی جێگرانی
سەرۆكی پەرلەمان ،بەپێی ژمارەی پەرلەمانتارانی هەر
فراكسیۆنێك دیاریدەكرێ .هەردوو حزبی ئۆپۆزسیۆن
هەریەكە جێگرێكیان بەركەوتووە .بەوپێیەش فراكسیۆنی
گۆڕان لەكوردستان مافی خۆیەتی جێگرێكی سەرۆكی
پەرلەمانی بدرێتێ .سەرۆكایەتی دیوانی پەرلەمان بەسەرۆكی
پەرلەمانو جێگرەكانو ئەندامەكانییەوە ژمارەیان نۆزدە
ئەندامە .دوانزە ئاكپارتی ،چوار جەهەپە ،دوو مەهەپە ،یەك
پارتی ئاشتیو دیموكراسی .كاتی هێنانی بودجە بۆ
پەرلەمانو خوێندنەوەی لەالیەن سەرۆك وەزیرانەوە،
سەرۆكی پەرلەمان خۆی سەرپەرشتیی دانیشتنەكەی
پەرلەمان دەكات ،دانیشتنەكانی تر ،جێگرەكان بەنۆرە
بەڕێوەی دەبەن ،بەاڵم سەرۆكایەتی دیوانی پەرلەمان
بڕیاردەدات كەی؟ كێ؟ چۆن؟ جێگرەكان سەرپەرشتی
کۆبوونەوەكانی پەرلەمان بكەن؟ ئەوكەسەی سەرپەرشتی
دانیشتنی پەرلەمان دەكات جا چ سەرۆكی پەرلەمان بێ یا
یەكێک لەجێگرەكانی ،تەنیا یەك كەس لەسەر كورسی
سەرۆكی پەرلەمان لەسەرەوە دادەنیشێ ،سكرتێری پەرلەمان
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لەتەنشیت سەرۆكی پەرلەمان یان لەتەنشیت جێگرەكەی
دانانیشێت لەكاتی سەرپەرشتیكردنی دانیشتنەكانی
پەرلەمان دەبێ لەخوارەوە دابنیشێ .رۆژی دەنگدانیش
لەسەر بودجە ،سەرۆكی پەرلەمان خۆی سەرپەرشتی
دانیشتنەكە دەكاتەوە .سەرۆكو وتەبێژی فراكسیۆنەكان
لەسەر بودجە ،هەریەكەیان مافی یەك سەعات قسەكردنیان
هەیە .هەر پەرلەمانتارێكیش ،نابێ لە  0دەقیقە زیاتر قسە
بكات ،بەاڵم لەتوركیا عادەتەن تەنیا سەرۆكی فراكسیۆنەكان
لەسەر بودجە قسەدەكەن ،پەرلەمانتاران كەمتر ،پاشان
دەنگ دەدەن.
حكومەت چ یاسایەك بەپێویست بزانێ؟ پڕۆژە یاسایەك
ئامادەدەكاتو دەینێرێ بۆ فراكسیۆنەكەیان لەپەرلەمان ،یان
فراكسیۆنەكە خۆی پڕۆژە یاسایەك ئامادەدەكات كەلەگەڵ
سیاسەتی حزبو حكومەتەكەیان گونجاوبێ ،ئەوكاتە
حكومەتو فراكسیۆن لەناو پەرلەمان پێكەوە پشتیوانی
لەپڕۆژە یاساكە دەكەن ،ئۆپۆزسیۆن زۆرجار لەدژی ئەم
پڕۆژە یاسایە دەنگی داوە ،بەاڵم بەكەمی هۆڵی پەرلەمانی
جێهێشتووە ،چونكە ئۆپۆزسیۆن بوون مانای ئەوە نییە،
هەرشتێك حزبی فەرمانڕەوا هێنای یان كردی! تۆ وەك
ئۆپۆزسیۆن لەدژی دەنگ بدەیو بوەستی یان بڕۆیتە
دەرەوە؟ بەڵكو ئۆپۆزسیۆن ،مانای هێنانی ئەڵتەرناتیڤی
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باشترو رێكوپێكترە .ئۆپۆزسیۆن رای خۆی لەناو پەرلەمان
دەڵێ ،جەسورانە قسەی خۆی دەكا .یاساكەش باش بێ یان
خراپ؟ زۆرینەو كەمینە لەناو پەرلەمان دەخوا .هەموو
جارێک بەزۆرینەی ئاكپارتی پڕۆژە یاساكە تێپەردەبێ .پاش
ئەوە كەس هەقی نییە ،بڕوات خەڵك بۆ خۆپیشاندان
هانبدات! لەكوردستان هەست دەكرێ ئۆپۆزسیۆن بەزۆر
دەیەوێ رای كەمینەی خۆی بەسەر رای زۆرینەی پەرلەماندا
بسەپێنیو شەرعییەت بداتە خۆی كە لەسەر هەقەو خۆشی
بەنوێنەری میللەت بژمێرێ! فراكسیۆنی كوردستانیش كە
زۆرینەیە ،بە نادیموكراسیو خۆ بەزۆرسەپێن
تۆمەتباردەكات!.
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دەستپێشخەرییەکەی زانا
لەچەند رۆژی رابردوو کۆبوونەوەیەكی گرنگ لەنێوان
سەرۆك وەزیرانی توركیاو كەسایەتی ناسراوی سیاسی كوردو
ئەندام پەرلەمانی سەر بەلیستی پارتی ئاشتیو دیموكراسی
خانم لەیال زانا ئەنجامدرا ،ئەو لێدوانو دەستپێشخەرییەی كە
خانم لەیال زانا بەرەو هەنگاونانی جدی بۆ ئاشتی گرتییەبەر،
لەم كاتەی ئێستادا هەنگاوێكی بوێرانەو نایابی بواری
خەباتی دیپلۆماسیو سیاسی بوو لەپێناوی هەوڵدان بۆ
چارەسەركرنی كێشەی كوردو هەوڵێكی گرنگو تازەش بوو
لەسیاسەتی پەرلەمانتارێكی كوردی توركیا ،بۆ گرتنەبەری
رێگای دیالۆگو دانوستاندن كە لەناو میدیاو هەموو
ناوەندێکی توركیاو دەرەوە ،شوێنی خۆی گرتو بایەخێكی
زۆریشی پێدراو کۆبوونەوەكەش زیاتر لەكاتژمێرێكی خایاندو
تیایدا خانمی ناسراوی گەورەی كورد ،هەموو داواو
داخوازییەكانی كوردی پێشكەشی سەرۆك وەزیرانی توركیا
كرد .کۆبوونەوەیەكی پۆزەتیڤو بەكەڵك بوو ،وەك
هەنگاوێكی گرنگ لەالیەن سەرۆك وەزیرانەوە ،بایەخی
تایبەتی پێدراو لەتەواوی میدیاكانیش بەپۆزەتیڤ
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لێكدرایەوە .گرتنەبەری ئەم جۆرە هەنگاوانە لەداهاتوودا
سوودی زۆری دەبێ بۆ كێشەی كورد لەتوركیاو
دروستبوونەوەی دیالۆگیكی تازە ،بۆیە پێویستە كوردی
توركیاو رێكخراوەكانی دەرەوەو ناوەوەیان پشتیوانی لەم
هەنگاوەی لەیال زانا بكەنو هەوڵبدەن هەوایەكی سیاسیو
گونجاویشی بۆ دروست بكەنو بڕەخسێننو چەكەكان بێدەنگ
بكرێنو فرسەت بدرێتەوە ئاشتیخوازانو بواری ئاشتی بۆ
ئەوەی ئەم هەوڵەی لەئاردایە لەبارنەچێتو سوودی بۆ
هەردوو گەلی توركو كورد هەبێتو مەنتیقی یەكتر
قبووڵكردنو دیالۆگ شوێنی شەڕو پێكدادن بگرێتەوە .هەر
لەگەڵ راگەیاندنی ئەو هەنگاوەی زانا بەناوی مامجەاللو
یەكێتیی نیشتمانیی كوردستانەوە پشتیوانی جەنابی
مامجەاللو یەكێتی -مان بۆ ئەم دەستپێشخەریو هەنگاوەی
ئاشتی دەربڕیو دەستخۆشیمان لە لەیال زانا كرد.
لەهەمانكاتیشدا ئەوەمان راگەیاند كە هەقە دژایەتیكردنی
ئەم هەنگاوەی لەیال زانا نەكرێتو فرسەتی پێبدرێت
بۆئەوەی پرۆسەكە لەو تەنگژەیەی كە تێیكەوتووە بۆ
پێشەوە بجوڵێو گەشە بكات .ئیتر بەئومێدی ئەوەی كە ئەم
هەنگاوەی سەرۆك وەزیرانو خانم لەیال زانا تینو تەوژمێكی
تازە بداتەوە بەپرۆسەكەو بۆ پێشەوە هەنگاو بنێتەوە.
پێموایە ئەگەر ئەمڕۆ راپرسییەك لەسەر ئەم هەنگاوەی لەیال
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زانا لەتوركیا بکرێت ،وا هەست دەكەم كە ژمارەیەكی
یەكجار زۆرو رێژەیەكی یەكجار زۆر خەڵكی كوردو تورك
پشتیوانیی لەم هەنگاوەی لەیال زانا بۆ ئاشتی دەكاتو
بایەخێكی زۆری پێدەدەن .هەروەكو لەتوركیاش كە باوە،
زۆربەی كۆمپانیاكانی بواری راپرسی لەسەر زۆربەی بابەتە
گرنگەكان هەمووجارێک راپرسی دەكەن ،دەربارەی
بابەتەكانی سیاسەتو ئەدای پارتە سیاسییەكانو حكومەتو
زۆر بواری تریش .كۆمپانیاكانی راپرسی بەرچاوی جەماوەرو
میللەت رووندەكەنەوە بابەتە سیاسیو كۆمەاڵیەتیو
ئابوورییەكان بۆ خەڵك رووندەكەنەوە ،ئەمەش كاریگەریی
زۆری دەبێت لەسەر پێشكەوتنی كۆمەڵگاو بەرەو
پێشەوەبردنی .بۆ نموونە لەماوەی رابردوودا لەتوركیا بەپێی
ئەنجامدانی راپرسییەك كە لە  18هەشتاویەك پارێزگای
توركیا ئەنجامدراوەو لە  81هەژدە هەزار كەس لەسەر
سەركەوتنو سەرنەكەوتنی وەزیرەكانی كابینەكەی ئێستای
ئاك پارتی پرسیاریان كردووە لەئەنجامدا دەركەوتووە كە
لەهەردوو وەزیری حكومەتی دادو گەشەپێدان خەڵك
لەوەزیرێكیان ناڕازییەو بە ناسەركەوتوویان لەقەلەمداوە.
بەپێی راپرسییەكەش ،تەنانەت سەرۆك وەزیرانی توركیا
لەهەندێ لەم وەزیرانەی ئێستا پەشیمانە كە پێشتر بەوەزیر
لەكابینەكەی خۆی دایناونو ئاسوودە نییە لەچۆنێتی
22

ئەنجامدانی كاری وەزارەتەكانیان .لەناو ئەم وەزیرانەشدا كە
لەكارەكانیان سەركەوتوو نەبوون ژمارەیەك ناوی گرنگ
باسیان لێوە كراوە لەوانە :بوالند ئارینج ،ئێرتورول گونایی،
هەیاتی یازیجی ئۆغلو ،مەهدی ئیكار..
لەدوای هەڵبژاردنی 81ی حوزەیرانی ساڵی 1388
سەرۆك وەزیرانی توركیا ،لەهەندێ لەو وەزیرانەی رازی نییە
لەكارەكانیانو بەسەركەوتوویان نازانێ .بەپێی راپرسیەكە كە
لەالیەن رێكخراوی ( )ORCتوركی كە لە  18پارێزگای
توركیا ئەنجامدراوە ،دەركەوتووە كە ( )88یانزە وەزیریان
لەژێر رێژەی  %03دانو پواندی تەواویان بەدەستنەهێناوەو
لەكارەكانیان سەركەوتوو نەبوون.
كوردیش هەقە فێری ئەوە بێت ،پێش ئەوەی ئیدانەی
كاری سیاسی كەسێك بكاتو هیرشی بكاتە سەر ،وەك ئەم
هێرشانەی كرانە سەر لەیال زانا لەسەر ئەم کۆبوونەوەیەی
كە لەگەڵ ئەردۆغان ئەنجامیدا! هەقە راپرسییەكیان لەناو
كورد لەسەر ئەم كارەی لەیال بكردبایە ،داخۆ ئەم هەنگاوەی
كە لەیال زانا هاوێشتی لەناو كورددا چۆن لێكدراوەتەوە؟
بەاڵم بەداخەوە ئێمەی كورد هێشتا لەم بوارەدا ئەم
کەلتوورەمان نییەو دەوڵەمەند نینو دەمودەست بڕیار
دەدەینو هێرشو پەالماری خۆمانو یەكتریی دەدەین .بێ
ئەوەی بزانین ئەم كارە یان ئەم هەنگاوەی ئەم خانمە
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ناوێتی! باشە یان خراپە ،بۆیە پێویستە ئێمەی كورد سود
لەئەزموونو كارەكانی میللەتانی هاوسێی خۆمان وەربگرین.
تەنانەت لەسەر ئەدای حكومەتو وەزیرەكانیشمان ،هەروەها
لەسەر زۆربەی شتەكانی تریش دەكرێ راپرسی بكەینو
بەرچاوی میللەتەكەمان زیاتر رۆشن بكەینەوە ،پێش ئەوەی
دەست بكەین بە پەالمارو هێرش كردنە سەر یەكتری.
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قەیرانەکە دەگاتە تورکیاش
بەپێی راپۆرتو لێكدانەوەكانی ئابووریناسانی ئەمریكاییو
یەكێتیی ئەوروپا ،تەنگژەیەكی تری ئابووری زۆر گەورەتر
لەتەنگژە ئابوورییەكەی ساڵی  ،1331لەساڵی 1380
بەڕێوەیەو رووبەڕووی جیهان دەبێتەوە .ئەمجارە توركیاش
لەم تەنگژە ئابوورییەدا پریشكی بەردەكەوێتو لێی
بەدەرنابێتو تووشی تەنگژەیەكی ئابووریی تازە دەبێتەوە.
ئەم تەنگژە ئابوورییەی كە لەساڵی  1380چاوەڕوان
دەكرێ هەم لەتەنگژە ئابوورییەكەی  1331گەورەتر
دەبێت ،هەمیش زەرەرو زیانی زیاتریشی دەبێت .بەپێی
لێكدانەوەكان ئەم تەوژمە ئابوورییە ،واڵتانی یەكێتیی
ئەوروپاو ناوچەكانی یۆرۆ بەتایبەتی لە  0تا  7ساڵی تر
بەڕێژەی  %03زیاتر ئەم تەوژمە دەیانگرێتەوەو
شەپۆلەكانیان بەردەكەوێت .تا كۆتایی ئەمساڵ یۆنانو
فینلەنداو ئیتالیا ،ئەگەری ئەوەیان هەیە كە ناچاربن واز
لەیۆرۆ بێنن لەبەر خراپیی باری ئابووریی واڵتەكانیان.
هەروەها لەئەمریكاش ئەم تەنگژە ئابوورییە كاریگەريی زۆر
سلبی دەبێت لەسەر ئابووريی واڵتەكەو لەسەر دانیشتوانو
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كۆمەڵگاكە .لەم سااڵنەی دوایش توركیا لەڕووی
ئابوورییەوە گەشەیەكی بەرچاوی بەخۆیەوە بینی ،بەاڵم
ئەم تەنگژە ئابوورییەی باسی لێوە دەكرێت كار دەكاتە
سەر نزمبونەوەی باری ئابووریو دروستبوونی كێشەی
ئابووری بۆ خەلكی توركیاش.
بانكی ناوەندی ئەوروپا لەئێستاوە خۆیان بۆ ئەم كریزو
تەنگژە ئابوورییە ئامادە دەكەن .ئەم تەنگژە ئابوورییە
ئازارێكی زۆریشی دەبێ بۆ شادەماری ئابووريی جیهانو
بەتایبەتیش لەواڵتانی سەر بەیەكێتيی ئەوروپا .هەروەها
كاریگەريی تەواوی دەبێ لەسەر جیهان بەگشتی.
ئابووریناسان بۆ ئەم كریزەی كە چاوەڕوانی هاتنی
دەكەن ،ناوێكیان داناوە بەناوی (گێژواو تۆزبایەكی ئابووريی
تەواو) .لەدوای دەستپێكردنی ئەم كریزە ئابوورییە ،بەدوو
هەفتە پاش ئەوە كاریگەريی تەواوی لەسەر ئیكۆنۆمیو
ئابووريی واڵتانی جیهان دەبێت .واڵتانی یۆرۆ پێیانوایە
پاكەتێكی هەشتا ملیار دۆالریش بۆ رزگاربوون لەم كریزە
یارمەتیيان ناداتو تەنگژەكەيان بەئاسانی بۆ كۆنترۆل
ناكرێت .لەواڵتانی تازە گەشەكردووی وەك توركیاش ،ئەم
تەنگژە ئابوورییە كاریگەريی خۆی دەبێتو دەبێتە هۆی
نانەوەی كێشەیەكی ئابووريی گەورەو نزمبوونەوەی ئاستی
ئابووريی واڵتەكە.
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ئابووریناسان لەم بارەیەوە خەریكی تەگبیركرنو دانانی
نەخشەو پالنێكی گونجاون بۆ روبەڕوبونەوەی ئەم
تەنگژەیەی كە لەسااڵنی داهاتوودا چاوەڕوانی جیهان
بەگشتیو یەكێتی ئەوروپا بەتایبەتی دەبێتەوە.
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تورکیاو رەوشی سوریا
دوای رووخانی رژێمی بەغدا هاوسێكانمان لەهەرێمی
كوردستان لەكۆكردنەوەی زانیاریو ئینفەرماسیۆن
پەیداكردن بەردەوامن .پەیوەندییەكانیان لەگەڵ هەرێمو
كۆمەڵگاكەشمان لەبوارەكانی سیاسیو ئیكۆنۆمیو
كۆمەاڵیەتیو کەلتووری بەهێزكردووە .لەئەنجامی
دروستبوونی ئەم گفتوگۆیانەش لەسااڵنی رابردوو
چاالكییەكانیان لەگەڵ هەرێم زۆر بردۆتە پێشەوە .ئەم
پێشكەوتنانەش لەپەیوەندییەكان ،وایكردووە لەنزیكەوە
بتوانن بەدواداچوون بكەن ،دەربارەی ئەم پێشكەوتنو
گۆڕانكاریيانەی كە لەناوچەكەو لەسوریا روودەدەن .بۆیە
توانیویانە بەهۆی كارنامەیەكی وردەوە ،کەشەکە بۆ
ئەنجامدانی چاالکییەکانیان لەكوردستان خۆشبكەنو
كوردستان بۆ ئەم مەبەستە بەگونجاو بزاننو وەك
پێگەیەكی گرنگ هەولێرو سلێمانی بكەنە شوێنی
ئەنجامدانی كارو چاالكییەكانیان.
دیارە بۆ ئەم مەبەستانەش كاری گرنگیان
بەنوێنەرایەتییەكانی خۆیان سپاردووە ،ئەویش لەچوارچێوەی
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پڕۆگرامێكی تۆكمەوە بۆ چوونە ناو كێشەی سوریاو ئەم
ملمالنێو ناكۆیيانەی كە ئەمڕۆ لەعیراقدا هەن.
توركیا لەگەڵ سوریا ،سنوورێكی وشكانی دوورو درێژی
هەیە .هەر لەمێژووی كۆنەوەش ،لەڕووی کەلتووریو
پەیوەندییە مرۆڤایەتییەكانەوە پەیوەندی هاوسێیەتیان
هەبووە ،بەاڵم لەدوای ساڵی  1388بەهۆی ئەم رووداوانەی
كە لەناو سوریا هاتونەتە پێشەوە كاریگەرییان كردە سەر
پەیوەندییەكانی نێوان هەردوو واڵتو بارودۆخێكی تازە
هاتەپێشەوە .ئەم كێشەیەی كە ئەمڕۆ لەسوریا دروست
بووە ،لەهەردوو رووەكەیەوە نێگەتیڤ بێ یان پۆزەتیڤ!
كاریگەريی دەخاتە سەر هەردوو واڵت .ئێستاش ئاستی
پەیوەندییەكانی نێوان توركیاو سوریا ،شێوەو بچمەكەیو
ئسلوبەكەی ،هەمووی گۆڕاوە .هەڵوێستو بۆچوونی سیاسی
توركیا دەربارەی رووداوەكانی ناو سوریاو گۆڕانكارییەكانی
كە ئەگەری هاتنە پێشەوەیان هەبوو ،توركیا لەگەڵ
پاراستنی یەكێتيی خاكی سوریا بوو .رەنگە بوونی كورد
لەسوریا هۆكاریك بووبێ بۆ بوونی ئەم هەڵوێستەی توركیا،
پێش دەستپێكردنی شەڕی ناوخۆ ،توركیا لەگەڵ رێفۆرمی
دیموكراسی بوو ،بەاڵم دوای ئەوەی رژێمی سوریا گوێی
بەپێشنیازو هەوڵەكان نەدا كە دران بۆ ئەنجامدانی ریفۆڕمی
دیموكراسی ،توركیا بەئاشكرا پشتیوانيی لەئۆپۆزسیۆنی
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سوریا كرد .هەر لەم روانگەیەشەوە پێیان وابوو ،گۆڕینی
رژێم لەسوریا ،ئۆپۆزسیۆنێكی بەهێزی دەوێ .بۆ رووخاندنی
رژێمەكەش دەبێ ئۆپۆزسیۆنێكی بەهێز ئامادەبكرێ كە
توانای گۆڕینی ئەم ڕژێمەی هەبێو هەنگاوی عەمەلیش بۆ
ئەم مەبەستە بهاوێ .بۆ هەرێمیش گرنترین بابەت كە ئەمڕۆ
لەسوریا گرنگی هەیە ،كێشەی كوردی سوریاو
چارەنووسیانە .دیارە رێكخراوی پەكەكە كاریگەرییەكی زۆری
لەسەر كوردەكانی سوریاو سەركردەكانیان هەیە .هەروەك
یەكێتیو پارتیش تا رادەیەك كاریگەرییان لەسەر كوردی
سوریا هەیە .لەم بارودۆخەی ئێستادا هەرێمی كوردستان
دەبێ ئەركی نەتەوایەتی خۆی بەجێبهێنێتو هەوڵی
یەكڕیزيی كوردی سوریا هانیان بدات تا بتوانن خۆیان بۆ
هەموو ئەگەرەكان سازو ئامادە بكەن .واڵتانی هاوسێش
هەریەكەیان بەپێی بەرژەوەنديیو ئاسایشی نەتەوەيی
خۆیان ،بەرنامەی خۆیان بۆ دوای بەشار ئەسەد داناوە.
بڵێی هەرێمی كوردستانیش بەرنامەی هەبێ؟
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بێ مام جەالل نابێت
لەسەروبەندی پێكهێنانی حكومەتی عیراق ،هەندێ واڵتو
الیەنەكانی سوننە ،هەوڵیاندا لێنەگەڕێن پۆستی سەرۆكی
كۆمار كورد وەریبگرێتەوە .كۆششیان كرد لەبری جەنابی
مامجەالل ،كەسێكیتر بۆ پۆستی سەرۆكی كۆمار دابنێن ،كە
لەگەڵ سیاسەتو بەرژەوەندییەكانی ئەواندا بگونجێ .شیعەو
كوردو هەندێ واڵت ،بەجدی پشتیوانییان لەمامجەاللو كورد
كرد ،لەسەرووی هەمووشیانەوە جەنابی سەرۆكی هەرێمی
كوردستان جوامێرانە لەسەر پێی خۆی وەستاو نەچەمایەوە
بۆ داخوازییەكانی ئەوان .ئەم هەڵوێستە جوامێرانەیە،
ئەوەمان بیردەخاتەوە كاتێ كورد یەكبووبێ هەمیشە
سەركەوتنی وەدەستهێناوە ،بۆیە كورد دەبێ هەمیشە
یەكگرتوبێت .هەرجۆرە جیاوازیو خیالفاتێكیشمان هەبێ ،با
ببێ ،بەاڵم ئەنجام دەبێ پێش گەاڵڵەكردنی هەر بیرو
بۆچونێك بۆ هەر گۆڕانكاریو دانانی بەرنامەیەكی تازە،
پێویستە سەركردەكانو الیەنەكان لەپێشدا لەگەڵ یەكتری
دەردەشەی هەموو بابەتەكان بكەنو بەیەكەوە بەرنامە
دابنێنو پێكەوە بڕیاربدەن .لەماوەی پێشوو هەمدیسان
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گرووپەكانی سوننە بەپشتیوانی هەندێ لەواڵتان ،ویستیان
متمانە لەمالیكی بسەننەوە .ئەنجام داخوازییەكەیان
تائێستا نەهاتۆتەدی .عیراقیش تووشی كێشەیەكی سیاسی
گەورە هاتو ئێستاش بەتەواوی لێی دەرباز نەبووە.
ئەمجارەیان بەداخەوە لەناو ماڵی كوردیش خەلەلێكی
هونەری سیاسی بچووك ڕوویدا .بەشێوەیەك دەركەوت كە
خوانەخواستە كورد یەكگرتوو نییە .هەرچەند بڕوام وایە تا
مامجەاللو كاك مەسعود مابن ،جارێكتر لێناگەڕێن،
خیالفاتی گەورە بكەوێتەوە نێوماڵی كوردەوەو نەیارانیش
بتوانن موراهەنەی سیاسیو لێكترازانی لەسەربكەنو دڵی
خۆیانی پێ خۆش بكەن ،بۆیە هەرزوو هەوڵی
چارەسەركردنی دراو ماوە نەدرا جارێكیتر یەكێتیو پارتی
لەدژی یەكتر بەكاربهێننەوە.
لێرەدا راستییەك دێتە پێشەوە ،هەندێ لەم واڵتانە دەبێ
تێبگەن كە هیچ گۆڕانكارییەكی بنەڕەتی لەعیراق یا
لەكوردستانی عیراق كە بیانەوێ ئەنجامی بدەن! بەبێ
مامجەاللو یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان ئاستەمە بێتەدی.
هەموو هەوڵو تەقەاڵیەكی دەشدرێت بۆ هاوێركردنی پارتیو
یەكێتیی لەیەكتری! ئەمەش خەونە .جارێكی تر بەخەیاڵیش
نایبیننەوە ،خوێنی كورد بەدەستی كورد بڕژێتو قەوانە
كۆنەكەی جارانیان لێبدەنەوە.
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كوردستان لەبەردەم گۆڕانكاری گەورەدایە .رژێمی ئەسەد
دەڕوخێ ،سوریا لەڕووی سیاسییەوە دابەشدەبێت؛ ئەنجام
ئەسەدو هێزەكانی بەرەو الزقییەو دەوروبەری بەالوازی
پاشەكشە دەكەن ،ئۆپۆزسیۆنی سوننە ،بەرەو دیمەشقو
حەلەبو حومسو حەماو شوێنەكانی تر ،كوردی سوریاش
لەناوچەكانی خۆی فرسەتێكی باشی بۆ هاتۆتە پێشەوە.
بەمەرجێك یەكگرتووبن ،بەاڵم پێویستە هەرێم رێگا لەم
پالنە بگرێ كە ئێستا لەدژی كوردی سوریا هەیە ،دەبێ
هەرێمو كوردی توركیا لەسەر چارەنووسی كوردی سوریا
كۆكبنو نەكەوینە یەكتری بەقسەی ئەمالو ئەوال ،بۆیە هەقە
هەرێم ،موبادەرەیەك بكات .ئەنجومەنێكی ئاسایشی
نەتەوەیی كورد دروست بكات .پێك بێت لەسەرۆكی هەردوو
حزبی فەرمانڕەوە یەكێتیو پارتی ،سەرۆكایەتی هەرێم،
هەردوو سەرۆكایەتی پەرلەمانو حكومەت ،سەرۆكی دادگای
تەمیيز ،وەزیری پێشمەرگە ،وەزیری ناوخۆ ،سەرۆكایەتی
ئاسایشی گشتی هەرێم ،لەگەڵ سەرۆكی دوو لەگەورەترین
حزبی ئۆپۆزسیۆن لەهەرێمی كوردستان .ئەم ئەنجومەنە
شتە گرنگو ستراتیژییەكان تاوتوێ بكات .راسپاردە بدات بۆ
سەرۆكایەتی هەرێمو حكومەت .ماڵی كوردی بەهێزتر بكەین،
نێوانی ئۆپۆزسیۆنو حكومەت خۆشترو باشتر بكەین .ئەم
یاریكردنو هەوڵەی لەئاراشدایە ،بۆ راكێشانی ئەم الیەن بۆ
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ئەم واڵتو ئەو الیەن بۆ ئەو واڵت ،بەیەكدەنگی نێوانمان
پووچەڵ بكەینەوە .دەبا هەموومان كار بۆ دروستكردنی
ئەنجومەنێكی نەتەوەیی بكەین ،رێگا لەخەونی نەیاران
بگرینو خەبات بكەین بۆ تێكشكاندنی پیالنەكانیانو ئەم
پێشنیازو بیرۆكەیە دەوڵەمەند بكەینو گەشەی پێبدەین.
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رەمەزان لەکوردستان
لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،توركیا واڵتێكە كە %99ی
دانیشتوانەكەی موسڵمانن ،سیستمەكەی عەلمانییە،
ئەردۆغانو پارتی دادو گەشەپێدان  -یش لە 1331ەوە
حوكمی توركیا دەكەنو پارتێكی ئیسالمین ،لەوەتەی
هاتوون هەندێ شتیان بەكاریگەريی ئیسالم لەم واڵتە
گۆڕیوە ،بەاڵم بیریان نەكردۆتەوە رۆژێك لەڕۆژان بێن
لەمانگی رەمەزاندا هەرچی چێشتخانەو لۆقەنتەو شوێنە
گشتییەكانی هەیە دایبخەنو بازاڕ ڕابگرن .بەڵێ خەڵك هەیە
موسڵمانە ،بڕوای بەئایین هەیەو بەڕۆژو دەبێ .خەڵكيش
هەیە بەڕۆژو نابێ .واڵتەكەشیان گەشتیارییەو ناتوانن
هەمووشتێک دابخەن ،ئەگەرنا خۆ ئەوانیش موسڵمانن ،بەاڵم
خەڵكیان نەخستۆتە ژێر گوشارەوە ،لەم رووەوە ئازاديی
خەڵكیان پێشێل نەكردووە .گەر بۆیان بكرێ رەنگە بیانەوێ
سیستمی توركیا بكەنە سیستمێكی ئیسالمی ،بەاڵم هیچ
شوێنێكیان لەڕەمەزاندا دانەخستووە .كەچی لەكوردستان
خەریكن هەرێمەكە – مان لێبكەن بەئەفغانستان ،هەر مانگی
رەمەزان هات! وەزارەتی ئەوقاف ئامۆژگاريی توند
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دەردەكات ،هەرچی چێشتخانەو لۆقەنتەو چایخانەو شوێنە
گشتییەكان هەیە دایدەخات ،كارێكی وایان كردووە كەس
نەوێرێ چێشتخانەیەك ،چایخانەیەك بكاتەوە ،لەشوێنێك
لوقمە نانێك بخوات ،لەكوردستان ئێزدی هەیە ،مەسیحی
هەیە ،خەڵكێكی زۆر هەیە نەخۆشيی شەكرەیان هەیە ،نابێ
بەڕۆژوبن .یەكێتیو پارتیو گۆڕانیش بێدەنگن! تەنانەت
ناوێرن لەئاست ئەم جۆرە لێكدانەوەو بۆچوونانە ،هەڵوێستی
خۆشیان رابگەیەنن ،مانگی رەمەزان دێت ،بەخێر بێت،
ئەوەی بڕوای بەئایینو موسڵمانەتی هەیە ،رۆژووی خۆی
دەگرێو عیبادەتی خۆی دەكات ،بەاڵم هەقە مافیش بدرێتە
ئەوانەی كە بەڕۆژو نابن ،دەبێ ئەوانیش سەربەستیو
ئازاديی خۆیان هەبێ ،چێشتخانەو لۆقەنتەو چایخانەكان
بۆیان بكرێتەوە ،داخستنی شوێنە گشتییەكان ،جگە لەوەی
كارێكی نا دیموكراتیو نا مەدەنییە! بگرە داخستنیان،
زەرەرێكی زۆریش بەئابووريی واڵتەكەمان دەگەیەنێ .كەسێك
بەڕۆژو دەبێ! بۆ خۆی بەڕۆژو دەبێ! كەس لەباتی كەس
ناڕواتە قەبرەوە .لەهەرێمی كوردستان ،بۆ چۆنێتی
چارەسەركردنی ئەم كێشەیە ،پیاوە ئاینیيەكانمان ،با توركیا
بكەنە نموونە .سوود لەتاقیكردنەوەی توركیا وەربگرین.
ئەردۆغانو پارتی دادو گەشەپێدان ،سێ دەورەی
هەڵبژاردنە ،خۆیو پارتەكەی كە پارتێكی ئیسالمییە،
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هەڵبژاردن دەباتەوە ،حوكمی واڵتەكە دەكات ،ئیدارەی
پارێزگا دەكات ،كەچی نەهاتووە لەمانگی رەمەزان ،هەرچی
لۆقەنتەو چێشتخانەو چایخانەو شوێنی حەسانەوەو
نانخواردن هەیە دایبخات! لەهەڵبژاردنیش نەیدۆڕاندووە
لەبەرئەوەی هەموو چێشتخانەو لۆقەنتەو شوێنە گشتییەكانی
كردۆتەوە! تێناگەم یەكێتیو پارتی لەچی دەترسن؟ ئێمە
لەیەكێتیو پارتی الفی عەلمانیەت لێدەدەین؟ كەچی لەم
بوارەدا لەحزبە ئیسالمییەكان توندترین .ئەوەی جێگای
سەرسوڕمانە ،گۆڕانیش خەریكە پرەنسیپو بۆچوونە
ئازادیخوازییەكانی خۆی لەبیربكاتو هانی سەرپۆشو ئەم
سیاسەتە دەدات .ئەمە وەزعێكی مەترسیدارە.
كۆمەڵگاكەمان بەرەو دواوە دەگێڕێتەوە .زیانێكی گەورە
بەبیڕوای ئازادو پێشكەوتنی دیموكراسیو كۆمەڵگای مەدەنی
لەواڵتەكەمان دەگەیەنێ .بەندە موسڵمانم .جاروبار بەڕۆژوش
دەبم ،بەاڵم وەك ئەوەی من مافم هەیە! دەبێ ڕێزیش بۆ
كەسێكی تر دابنێم كە بەڕۆژو نییە .نابێ لەبەرخاتری
ئەمانەی بەڕۆژو دەبن ،هەموو كوردستان چێشتخانەكانی
دابخرێن .بازاڕەكانی بەتەواوی بوەستێنرێ! كردنەوەی
چێشتخانەو شوێنە گشتییەكان لەڕەمەزان ،مانای بێ دینیو
بێ ڕێزی بەرامبەر ئاینیی ئیسالم ناگەیەنێ! ئەوانەی دەڵێن
ئەمە بێ رێزییە بەرامبەر ئایین ،با بۆخۆیان تەماشای توركیا
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بكەن؟ خۆ ئەوان لەئەردۆغانو حكومەتی ئاكپارتی بەدینترو
ئاین پەروەرتر نین! سەیركەن لەتەواوی توركیا تاكە
لۆقەنتەیەكیش بەهۆی رەمەزانەوە دانەخراوەو داناخرێ.
مەالیەكیش قسەیەكی توند ناكاتو ناڵێ ئەمە كافرستانییە؟
بڕۆن بۆ هەر شوێنێكی توركیا! لەتەنیشت هەر مزگەوتێك،
لەكەناری هەر بەحرێك ،لەهەموو هۆتیلێك ،لەسەر هەر
شەقامو جادەیەك ،لەهەر شوێنێكی تری گشتی ئەم
توركیایە ،هەموو شتێك كراوەتەوە .دەبینی چۆن خەڵك
لەلۆقەنتەو چایخانەو شوێنە گشتییەكان دانیشتووە .هەیە
مەشروب دەخواتەوە .هەیشە بەڕۆژووە .لچو لێویشی لەمەی
تەنیشت خۆی بانادات! لەگەڵ هەڤاڵو برادەرەكانی كات
بەسەر دەباتو چاوەڕێی بەربانگ دەكات .ڕەخنە لەیەكێتیو
پارتیو گۆڕان دەگرم! بۆ لەئاست ئەم سیاسەتە بێدەنگن؟
لەباتی ئەوەی بڕیارێكی جەسورانە بدەینو لۆقەنتەو
چێشتخانەكان لەڕەمەزان بكەینەوە .كەچی ئیجرائاتی
توندیش بەرامبەر ئەوانە دەكەین كە بەڕۆژو نین یان
لەشوێنێك پارووە نانێك دەخۆن یان جگەرەیەك بەدزیيەوە
دەكێشن! كوردستانیان لێ كردووینەتە ئەفغانستان .خەریكە
نەتوانین نەفەس بدەین .هەموو شتێك داخراوە .توركیا،
سیستمێكی عەلمانی هەیە .حزبێكی ئیسالمی حوكمی
دەكات .لەڕەمەزان ئەوان چۆن رەفتار دەكەن با ئێمەش
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وەك ئەوان رەفتار بكەین .خەڵك لەتوركیا لەسەعات 9ی
بەیانی دەست بەئیشدەكات تاكو سەعات 0ی ئێوارە.
زۆربەشیان بەڕۆژون .تەنیا نیوەڕۆ لەسەعات ( 81تا )80
بۆماوەی سەعاتێك پشوویان هەیە .با رێز لەدیموكراسیو
بیروبۆچوونی ئاینیی یەكتری بگرین .واڵت وا پێش ناكەوێ.
تۆ بێیت مانگێك هەموو شتێك دابخەیت .رۆژانەش
دەوامێكی كەم بكەیت! ئەمە هەڵەیەكی سیاسيی گەورەیە،
حكومەتی هەرێمو یەكێتیو پارتی ئەنجامی دەدەن.
لەڕەمەزان ژیان لەهەموو شارەكانی كوردستان ،وەستاوەو
دەوەستێنرێ .چونكە هەموو شت دادەخرێ .دژی ئەو
سیاسەتەم .هەقە حكومەتی هەرێمو وەزارەتی ئەوقاف ،چاو
بەم سیاسەتەدا بخشێنێتەوە.
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بۆ شارە حەیاتەکە
هەمیشە باس لە(سلێمانی) دەكەین ،دەڵێین یەكێكە
لەخۆشترین شارە جوانەكانی كوردستانو شاری پایتەختی
رۆشنبیریو پێشكەوتنە .هەموو شانازی پێوەدەكەین.
لەخۆشیو جوانیو گرنگیدا ،شوبهاندوومانە بەئیستانبول.
خۆم خەڵكی هەولێرمو هەولێریشم خۆشدەوێت .زۆریش
دڵخۆشم كە شارەكەم لەزۆر رووەوە پێشكەوتووە بەتایبەتی
لەبواری ئابووری ،بازرگانی ،بیناسازی ،رێگاوبان ،باخچەو
دارستان ،جگەلەمەش پایتەختی هەرێمی كوردستانی
عیراقە .بەاڵم زۆریش پێم ناخۆشە ببینمو هەستبكەم
سلێمانی ،ئەم شارە خۆشەویستە دوابكەوێ .بەتایبەتیش
لەبواری بازرگانیو نەبوونی ناوەندە گرنگەكان تیایدا.
بەجۆرێك كە ئەم جوانیو خۆشییەی هەیەتی ،لەدەستی
بدات ،بەحوكمی ئەوەی هەموو ناوەندە حكومیو فەرمانگە
گرنگەكانی واڵتان لەهەولێرن .لەكاتێكدا سلێمانی شارێكی
مێژوویی ،شاری رۆشنبیریو داهێنانەکان ،شاری هەڵمەتو
قوربانی ،شاری شاعیرانو هونەرمەندانو تا ئەمڕۆش
لەهەموو روویەکەوە شاری شاران بووە .خەریكە لەهەندێ
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رووەوە فەرامۆش بكرێ .گەر كەسێكی خەڵكی سلێمانی
باس لەمەغدوریەتی سلێمانی بكات ،گرنگ نیيە بەقەد
ئەوەی كەسێكی شارێكی تر باس لەمەغدوریەتی سلێمانی
بكات! ئێمە لەیەكێتیی نیشتمانیی كوردستان ،دەبێ
سلێمانی لەبیر نەكەین .چونكە ئێستاش هەر بەشارە
سەوزەكە دەناسرێ ،گەرچی سەوزەكەی بەهۆی بزووتنەوەی
گۆڕانەوە نەختی كاڵبۆتەوە .بەاڵم ئەنجام دڵنیام لەوەی
رۆژێك دێ ،سەوزەكە تۆخدەبێتەوەو هەردوو زێیەكە ،دەریا
سەوزەكەی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان جارێكیتر
پێكدەهێننەوە .بەشانازییەوە دەڵێم ،سلێمانی خزمەتكراوە.
بەاڵم دەبێ لەئێستادا زیاتر خزمەتی بكەین ،بۆئەوەی
سیفاتە زیندووەكەی خۆی لەدەستنەداتو رۆژ بەڕۆژیش بۆ
پێشەوە گەشەبكات.
لەتوركیا لەم  18پارێزگایەی كە هەیە ،ئەنكەرەو
ئیستانبولو ئیزمیر ،لەهەموو رووێكەوە سێ شاری زۆر
گرنگی توركیان .ئیستانبول شارێكی مێژوویی خۆشو
گرنگە .شەوانی لەڕۆژانی جەنجاڵترو خۆشترە .شارێكی
مێترۆپۆلە .شارێكی سیاسی ،بازرگانی ،کەلتووریو شەوانی
خۆشی هەیە .بەهۆی گرنگیدانی حكومەتو دەوڵەت بەم
شارە ،شەوی لەڕۆژەكەی خۆشترە .بێگومان پایتەخت
ئەنكەرەیە 831 .دانە باڵیۆزخانەی گەورەی واڵتانی دنیای
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تێدایە .حكومەتو دەوڵەتو دامودەزگاكان بەشی زۆریان
لەئەنكەرەن .کۆبوونەوەكان لەئەنكەرە دەكرێن ،بەاڵم
بۆئەوەی ئیستانبول-یش ئەم گرنگییە مێژووییو
گەشتوگوزاریو بازرگانیو کەلتووریو میترۆپۆڵییەی خۆی
لەدەستنەدات! دەوڵەتو حكومەت ،تەنانەت سەرۆكی كۆمارو
سەرۆك وەزیران هەفتانە چەند رۆژێك دیدارو
کۆبوونەوەكانیان لەگەڵ سەرۆكەكانی میوان لەئیستانبول
ئەنجامدەدەن .تەنانەت هەندێ لەکۆبوونەوە ئاساییەكانی
خۆشیان دەگوازنەوە بۆ ئیستانبولو كۆنگرەو زۆربەی
كۆنفراسە نێودەوڵەتییەكانیشیان هەر لەئیستانبول ئەنجام
دەدەن .دیارە ئەنكەرە بۆ ژیان شارێكی جوانو خۆشو
هێمنە ،چونكە شاری مەئمورو فەرمانبەرانە ،بەاڵم
ئیستانبول جوانییەكی تایبەتی خۆی هەیە .شارێكی
گەشتوگوزاری گرنگە ،بۆ لەدەستنەدانی ئەم هەموو
سیفاتانەی كە ئیستانبول خاوەنێتیو هەیەتی! دەوڵەتو
حكومەتو سەرۆكی كۆمارو سەرۆك وەزیرانیش هەندێجار
لەئیستانبول دەوام دەكەن .تەنانەت بەمەش نەوەستاون!
بەڵكو بۆ گرنگیدان بەم شارە ،لەو  831باڵیۆزخانەیەی كە
لەئەنكەرە كراوەتەوە 09 ،یان کونسوڵگەریی خۆیان بردۆتە
ئیستانبولو لەئیستانبول کونسوڵگەرییان كردۆتەوە .تەنانەت
هەندێ لەو واڵتانە لەئیزمیرو غازی عەنتابو شوێنی تریش
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کونسوڵگەریی خۆیان كردۆتەوە .بەمەش حكومەت
گرنگییەكی تایبەتی بەئیستانبول داوە .بۆیە پێشنیاز دەكەم
حكومەتی هەرێمی كوردستان ،لەم ڕوووەوە گرنگی زیاتر
بەسلێمانی بداتو هەوڵبدات هەندێ لەو کونسوڵگەرییانەی
لەهەولێر كراونەتەوە بگوازرێنەوە بۆ سلێمانیو ئۆفیسی
خۆیان لەسلێمانیش بكەنەوە .ئەگەر ئەوەش بۆیان قورس
بوو ،دەكرێ مولحەقی رۆشنبیریو کەلتووری خۆیان
لەسلێمانی بكەنەوە ،بەو پێیەی سلێمانی پایتەختی
رۆشنبیرییە لەكوردستان .ئەو واڵتانەی ئێستا
کونسوڵگەرییان لەئیستانبول هەیە :ئەفغانستان ،ئەڵمانیا،
ئەمریكا ،ئەرژەنتین ،ئەلبانیا ،ئوسترالیا ،نەمسا ،ئازربێجان،
بیالڕوسیا ،بەلچیكا ،ئیماراتی عەرەبی ،یۆنان،
بۆسنەوهێرزۆگۆڤین ،بەرازیل ،بولگاریا ،جەزائیر ،چیك،
چین ،دانیمارك ،فاس ،فەرەنسا ،گورجستان ،خرواتستان،
هیندستان ،هۆڵەندا ،عیراق ،ئینگلتەرا ،ئێران ،ئیسپانیا،
ئیسرائیل ،سویسرا ،سوید ،ئیتالیا ،ژاپۆن ،كەنەدا ،قەتەر،
كازاخستان ،قرغیزستان ،كوێت ،قوبرسی باكوور ،لیبیا،
لوبنان ،هەنگاریا ،مەكدۆنیا ،میسر ،مۆلدۆڤیا ،ئۆزبێگستان،
پاكستان ،پۆڵۆنیا ،رۆمانیا ،روسیا ،سربستان ،سلۆڤاكیا،
سودان ،سوریا ،سعودیە ،توركمانستان ،ئۆكرانیا ،ڤەنزوێلال.
ئەمەش گرنگیو بایەخێكی زۆری لەهەموو روویەكەوە
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بەئیستانبول داوە .هیوادارین حكومەتی هەرێمی
كوردستانیش لەم رووەوە ،گرنگی زیاتر بەسلێمانی بداتو
داوا لەهەندێ لەم کۆنسوڵگەرییانە بكات ،هەندێكیان بۆ
سلێمانی بگوازنەوە .تەنانەت حكومەت هەندێ لەكۆڕو
کۆبوونەوەكانی خۆشی ،بخاتە سلێمانی .ئەمەش كەمترین
وەفایە دەرهەق بەمێژووی ،شاری هەڵمەتو قوربانی ،شاری
سلێمانی .شارە حەیاتەكەی رۆژانی سەخت.
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گەشت لەکوردستانو لەتورکیا
شارە گرنگەكانی كوردستان هەولێرو سلێمانیو كەركوكو
دهۆك ،هەریەكەیان سیفاتی تایبەتی خۆیان هەیە لەبواری
گەشتوگوزاریداو شوێنی گەشتوگوزاریی زۆر دڵگیرو خۆشیان
هەیە ،بەاڵم تاكو ئێستا وەك پێویست لەم بوارەدا
شوێنەروارە گەشتوگوزارییەكانی كوردستان بەشێوەیەكی
ستاندارتی جیهانی جوان! رێكوپێك نەخروانو بەشی
خزمەتگوزاری ئەم شوێنانە زۆر كەموكوڕی تێدایە ،ئەگەرنا
كوردستانی عیراق النیكەم بۆ عیراقیيەكانو کەنداوییەكان
دەكرێ بكرێتە شوێنێكی گەشتوگوزاريی زۆرخۆشو دڵڕفێنو
ببێتەمایەی پەیداكردنی سەرچاوەیەكی داهاتو دارایی
زۆرباش بۆ حكومەتی هەرێمی كوردستان .ئەمڕۆ
لەكوردستان ،سەیرانگاو هۆتێلو مۆتێلو شوێنەكانی حەوانە
بۆ گەشتیاران بەكۆنترین شێوەو سادەترین میتۆدو فۆڕم
دانراون .ئەگەرنا ئەم هەموو هاوینەهەوارە خۆشەی
ناوچەكانی سلێمانی ،هەولێرو گەلی عەلی بەگو بێخاڵو
هیرانو شەقاڵوە ،لەگەڵ دهۆكو سەرسەنگو ئاكرێو
ئامێدیو سوارەتوكەو باڵەكو شوێنە گرنگەكانی تر! دەكرێ
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بەشێوەیەكی مۆدێرنو بەستاندارتێكی جیهانی زۆرباش
سەرلەنوێ دروستبكرێنەوە .حكومەت بودجەیەکی تایبەتی
بۆ دابین بكات .بەدڵنیاییەوە لەچەند ساڵی داهاتوودا
پارەكەی خۆی بەزیادەوە دەردەكاتەوە.
بەپێی نوێترین ئامارو لێكۆڵێنەوەكانو ئاماری تۆمارگەی
وەزارەتی گەشتوگوزاريی توركیا ،لەتوركیا  0017سێ
هەزارو پێنج سەدو بیستو چوار هۆتێلو مۆتێلو شوێنی
حەوانەوە بۆ گەشتیارانو نیشتەجێبوونیان دروستكراوە.
لەساڵی  1383ژمارەی گەشتیارانی بێگانە كە سەردانی
توركیایان كردووە ،گەیشتە  11.083.101بیستو هەشت
ملیۆنو پێنج سەدو دە هەزارو هەشت سەدو پەنجاو دوو
گەشتیار .ساڵی  1388ژمارەیان بووە  08.017.011سیو
یەك ملیۆن سێ سەدو بیستو چوار هەزارو پێنج سەدو
بیستو هەشت گەشتیارو ساڵی  1381تا مانگی حوزەیران
گەیشتە  88.414.373یانزە ملیۆنو حەوت سەدو هەشتاو
حەوت هەزارو چل گەشتیار .ژمارەی گەشتیارانی توركیش
ساڵی  1383گەیشتە  7.084.398گەشیتار .ساڵی 1388
بوە  7.116.133گەشتیار .ساڵی  1381ش تا مانگی
حوزەیران بووە  8.400.013گەشتیار .داهاتی گەشتیاران بۆ
توركیا ساڵی  1383گەیشتە  13.136.33ملیۆن دۆالر.
ساڵی  1388گەیشتە  10.313.333ملیۆن دۆالر .ساڵی
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 1381تا مانگی حوزەیرانیش گەیشتە  1.040.933ملیۆن
دۆالر .لەتوركیا ژمارەیەكی زۆر قوتابخانە بۆ پێگەیاندنی
كادری ئیداریو گارسۆنو خزمەتچی بۆ هۆتێلەكان
كراوەتەوە .لەهەموو زانكۆكانی توركیا بەشی خزمەتگوزاری
بۆ گەشتوگوزاريی كراوەتەوە .بەباشترین شێوە كادری
ئیداریو گارسۆن بۆ هۆتێلەكان پێدەگەیەنن.
لەدنیادا 88یانزە جۆر لەجۆری مرۆڤی گەشتوگوزارچیو
تووریست هەیە .واتە ئەم كەسانەی گەشتوگوزار دەكەن
بەسەر یانزە جۆر لەمرۆڤی تووریستو گەشتوگوزارچیدا
دابەشدەكرێن .جۆری یەكەمیان ،جۆرێكی زۆر عینادن.
بۆنموونە كەشتێكی لەگارسۆنەكە داواكرد؟ گارسۆنەكە
ناچاردەكات بۆی جێبەجێبكات .هی دووەمیان ،كەسانێكن
شت زوو لەبیردەكەن .سێیەم پەلەپەل كەرن .چوارەمیان،
زۆر عەسەبین .پێنجەمیان ،خەڵكانێكی گوماناوین .شەشەم،
گەشتیاری وا هەن نەرمونیانو لەهەڵسوكەوتكردندا زۆر
ناسكن .حەوتەم ،هەندێكیان زۆر شەرمنن .هەشتەم،
هەندێكیان زۆر سۆسیالن ،قسەدەكەنو تێكەاڵوی خەڵك
دەكەن .نۆیەم ،هەندێكیان لوتبەرزن .دەیەم ،هەندێكیان زۆر
پاكو تەمیزنو لەپاكیدا نەخۆشن .یانزەم هەندێكیشیان زۆر
نێگەتیڤ بیردەكەنەوە .ئەو گارسۆنانەی كە لەهۆتێلو
شوێنە گەشتوگوزارییەكان كاردەكەن! یەكەم دەبێ
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بەڕوورێكی خۆشو دەموچاوێكی پێكەنیناوییەوە ساڵو
لەمیوانان بكەن ،نەوەك وەك گارسۆنەكانی كوردستان میوان
جورئەت ناكات پێیان بڵێ كاكە تكایە شلەیەكی زیادەم
بۆبێنە .بەڵكو بەدەموچاوێكی ترشاوییەوە وەاڵمی میوانان
دەداتەوە .دووەمیان گارسۆن دەبێ تەماشای ناو چاوی
میوانەكە بكاتو تەماسی لەگەڵ دروست بكاتو رووخۆش
بێت .سێیەم دەبێ بەوردی گوێ لەمیوان بگرێ .بەهیواشیو
لەسەرخۆ ،هاوكاريی میوانان بكات .لەكاتی پێویستیشدا
خاوەنی بڕیار بێ .بێگومان دەبێ زۆر پاكو تەمیز بێتو
بۆنی ناخۆش نەبێ.
لەتوركیا لەهۆتێلو چێشتخانەكان ،ئەم گارسۆنو
خزمەتچییانە ،گوێ لەهەموو كەس دەگرن .چ ئەو میوانانەی
بەڕۆژوونو چاوەڕێی بەربانگ دەكەنو چ ئەوانەشی
دانیشتونو چاوەڕێی پێكە ئارەقەكەیان دەكەن ،لەگەڵ
ئەوەش كە توركیا واڵتێكە لەسەدا %99ی موسڵمانە.
شوێنە گەشتوگوزارییەكانی توركیا زۆربەیان كەوتونەتە سەر
كەناری دەریای سپیو ئەنەدۆڵی ناوەوە .هەروەها كەناری
دەریاری رەش .لەبواری گەشتوگوزاریشدا مانگی تەمموزو
ئاب ،دوو مانگی زۆر بەپارەو پولن بۆ توركیا .ئێمە
لەكوردستان لەڕووی گەشتوگوزاریيەوە ،هەندێ شارو
هاوینەهەوارو شوێنمان هەر فەرامۆشكردووە .بۆنموونە ئەم
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بێخاڵە جوانە! ناتوانینت چایەكی پاك و خۆشو بەتامی لێ
بخۆیتەوە! باسی شوێنی دەستشتنو شتەكانی تریش هەر
ناكرێ .بەهیوای ئەوەی حكومەتی هەرێمەكەی خۆشمان
گرنگیو بایەخێكی زۆرترو باشتر بەسێكتەری گەشتوگوزاری
بدات .بەتایبەتیش بەهاوینە هەوارەكانی سلێمانیو باڵەكو
هەولێرو دهۆك.

49

هەنگاو بۆ ئاشتی
ماوەیەكە لەالیەك پەیوەندی و ملمالنێی نێوان ئاك پارتی
و پارتی ئاشتی و دیموكراسی رۆژبەڕۆژ بەرەو توندیو
ناخۆشی رۆیشتووەو دەڕوات .لەالیەكی تریش شەڕەكانی ئەم
دواییەش كە لەنێوان سوپاو پەكەكە دەستیان پێكردەوە
تەنگژەكەی زیاتر قووڵكردەوە .ئەنجامەكەش درەنگ و زوو،
هەر دەبێ ئەم كێشەیە بەڕێگای ئاشتی و دیالۆگ و
لێكتێگەیشتن چارەسەر بكرێت و هەوڵ و تەقەالكان
چڕبكرێتەوە بۆ دۆزینەوەی رێگاچارەیەكی ئاشتییانەی
گەرموگوڕترو رێگایەكی تازە بگیرێتەبەر.
ئەم تەسعیدەی كە ئەمڕۆ لەئاراداهەیە ،زەرەرو زیانی زۆر
بە هەردووال دەگەیەنێ .خوێنێكی زۆریش دەڕژێ.
خەڵكانێكی بێتاوانی زۆریش دەبنە قوربانی .هەم كوردو هەم
توركیش ،وەك دوو نەتەوەی كە هەزاران ساڵە بەیەكەوە
ژیاون ،لەداهاتوودا زەرەری زۆرتریش دەكەن .تەنیا رێگا
چارەسەریش بۆ كێشەی كورد! گرتنەبەری رێگای دیالۆگە.
ئەوانەی لەڕووداوەكان نزیكن وا بۆ چارەسەری ئەم كێشەیە
دەچن و دەبێژن ،ئەگەربێتو هەنگاوی یەكەم :پەكەكە
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بەجدیو بێ شەرتو بێ وادە ،شەڕ راگرتن رابگەیەنێت .واتە
بێ مەرج و بێ دیاریكردنی زەمەن.
هەنگاوی دووەمیش :پەكەكە گەریالكانیان بەتەواوی بۆ
قواڵیی قەندیل بكێشنەوە .ئەگەر وەك نیشاندانی نیازباشیش
ئەمە بکەن؟ پێشبینیی دەكرێ توركیاش ،رووەو
چارەسەركردنی ئەم كێشەیە كۆمەڵێ هەنگاوی پۆزەتیڤ و
تازە بگرێتەبەرو بێتە پێشەوە كە كوردو پەكەكەش
بەجۆرێك دڵخۆشبكات .بۆیە راگەیاندنی ئاگربڕی بێمەرج و
بێ وادە! چانسێكی زۆر باش بەئاشتی دەداتەوە ،ئەوكاتە
حكومەت و دامودەزگاكانی تریش ،قسەیان دەبێت و
مەسەلەكە بەجدی تر وەردەگرن .بەتایبەتی كە ئێستا
سەرلەنوێ دەستوور دەنووسنەوە ،دەتوانرێ هەندێ شت بۆ
كورد بەدەست بهێنرێت .بەاڵم ئەگەر پەكەكە ئاگربڕەكە
نەبەستنەوە بەكات؟ ئەوكات رەنگە ئەم تەنگژە سیاسییەی
كە ئێستا هەیە كۆتایی پێبێت و دەرگایەكی تازە بۆ
قسەكردن دەربارەی ئاشتی و كێشەكە بكریتەوە .لەالیەكی
تریشەوە پەكەكە دەڵێ ئێمە تائیستا چەندینجار ئاگربڕمان
كردووە! بەاڵم دەوڵەت و حكومەت بەجدیی وەریان
نەگرتووەو هیچیان نەكردووە؟ شارەزایانیش دەڵێن تا
پەكەكە ئاگربڕی بەوادەو مەرج رابگەیەنێت و چەكی
لەدەستدا بێت! كەس لەتوركیا ناتوانێ بێت لەگەڵ پەكەكە
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بەئاشكرا دانوستان بكات .بەاڵم لەکەشێکی ئاشتی و
ئارامیدا ،هەموو شتێک قابیلی قسەلەسەركردن دەبێ،
لەچوارچێوەی پرۆسەیەكی ئاشتیخوازانەی راستو دروستی
بێ شەڕو راگەیاندنی ئاگربڕێكی بێ وادەو مەرج و پیشاندانی
نیازباشییەکی تەواو ،گەڕانەوەیە بۆ لۆجیك و ئەقڵ و
مەنتیق و دوركەوتنەوەیە لەشەڕو نزیكبوونەوەی تەواوەوە
لەهەنگاوی یەكەم بۆ ئاشتی.
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سەرپەرشتی هەڵبژاردن لەتورکیا
لەعیراقو هەرێمی كوردستان ئێستا زۆر باسی كۆمیتەی
هەڵبژاردنو داوودەزگای هەڵبژاردن دەكرێ .بۆیە دەمەوێ
باسێكی كورتی تاقیكردنەوەی توركیا بخەمە بەرچاوی
پەرلەمانتارانو تەواوی حزبو الیەنو قەوارە سیاسییەكان.
بەو هیوایەی سودێكی هەبێ بۆ بەرچاو روونیتانو دیدی
دیموكراسی بینیتان ،سود وەرگرتن لەئەزموونی كۆمیتەی
بااڵی هەڵبژاردەكانی توركیاو چۆنێتی دروستبوونو ئەركو
دەسەاڵتەكانی.
یەكەمجار كۆمیتەی بااڵی هەڵبژاردنەكان لەتوركیا ،ساڵی
 8903دامەزراوە .هەر لەو مێژووەوە تەواوی ئۆرگانەكانی
هەڵبژاردن لەهەموو شارەكانو قەزاكان دروستكراوە .ئەم
كۆمیتەی بااڵیە بەیاسا لەدەستووردا چەسپێنراوەو شوێنی
لەدەستووری توركیادا بۆ كراوەتەوە .ئەركەكانی تەنیا
بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنەكانو كۆنترۆلكردنی نییە .بەڵكو
لەگەڵ دادگاو خۆشی وەك ئۆرگانێكی دادگای مەدەنیو
دادگای تەمیيزیش راستو دروستی هەڵبژاردنەكانو هەڵەو
كەموكوڕییەكان كۆنترۆڵو چارەسەر دەكات .لەكاتی خۆشیدا
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بڕیار دەداتو خاوەن بڕیارە .ئەندامانی ئەم كۆمیتەیە
لەحزبو پارتی سیاسییەوە نەهاتوون بەڵكو ئەندامەكانی
بریتین لەئەندامانی دادگای مەدەنیو دادگای تەمیيز .لەڕووی
ئینتیمای سیاسییەوە بەتەواوی ،بێالیەنن .رەنگە یەكێك
هەبێ لەدڵەوە پارتێكی سیاسی خۆش بۆێ ،بەاڵم مانای
ئەوە نییە لەبەرژەوەنديی ئەم پارتەدا كاربكاتو بێالیەنیی
خۆی لەدەستبدات .بۆیە ئەم دەزگایە وەك دەزگایەكی
دادگای مەدەنیو دادگای تەمیيز هەڵسوكەوتی لەگەڵ
دەكرێو بەتەواوی ئۆرگانێكی یاسایی سەربەخۆیە.
پێكهاتەو هەیكەلی كۆمیەتەی بااڵی هەڵبژاردن بریتییە
لە :سەرۆك ،جێگری سەرۆك ،لەگەڵ  9ئەندامی كۆمیتەكە.
هەمویان  88ئەندامن ،بەشی زۆریشیان حاكمو یاساناسن.
سەرۆكو جێگری سەرۆك ،هەردووكیان بەهەڵبژاردنی نهێنی
بەجیا لەالیەن ئەم  9ئەندامەوە هەڵدەبژێردرێن .هیچ حزبێك
راستەوخۆ كاریگەريی بەسەریانەوە نییە .رەنگە لەژێرەوە
كاكەو برالەیەك هەبێ .بەاڵم دیسان دەڵێم بڕیار ،بڕیاری
خۆیانە .لەخوار ئەمانەشەوە فەرمانگەی بەڕێوەبردنی گشتی
هەڵبژاردن هەیە .لەتەنیشت ئەوانەش دوو سەرۆكی
فەرمانگەی ئیداريیو دارایی هەیە ،كە سەرپەرشتيی كاروبارە
ئیداریو داراییەكان دەكەن .بەزنجیرە لەدوای ئەمانیشەوە
سەرۆكایەتی فەرمانگەی هەڵبژاردنی پارێزگاكان هەیە.
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پاشان سەرۆكایەتی فەرمانگەی هەموو قەزاكان دێت .واتە
لەهەموو شارو قەزایەكدا سەرۆكایەتی فەرمانگەی هەڵبژاردن
هەیە .لەدوای ئەمەشەوە بیرۆكانی سندوقی دەنگدان
لەگەڕەكو هەموو شوێنە پێویستەكان هەیە .لەساڵی
8903وە تا رۆژگاری ئەمڕۆ  87چواردە دانە سەرۆكی
كۆمیتەی بااڵی هەڵبژاردنەكان ئەركیان پێسپێردراوەو
گۆڕاون .هەندێكیان  0سێ ساڵ كاریانكردووە .هەندێ  7و
هەندێك  6و هەندێ  1ساڵو زیاتریش .واتە بەپێی
سەركەوتنو تەمەن كاریان كردووە.
ئەركەكانی بریتین لە:
یەكەم ،ئامادەكردنی زەرفو فۆرمو دیكۆمێنتەكانو
تەواوی لیستەكانی پاڵێوراوانو دەنگدەرانو هەموو جۆرە
چاپەمەنییەك كە بۆ پرۆسەی هەڵبژاردن پێویستن.
هەمووی دەبێ ئەم كۆمیتەیە ئامادەی بكات و لەكاتی
خۆیدا دەبێ هەموو پێویستییەكانی هەڵبژاردن بۆ
شارەكانو قەزاكانو ناحیەكانو مەڵبەندەكانی سندوقی
هەڵبژاردن بنێرێ.
دووەم ،شەش مانگ پێش هەموو هەڵبژاردنێك دەبێ
هەموو حزبو قەوارە سیاسییەكان چۆنێتی پێكهێنانی
تەشكیالتو رێكخستنەكانی خۆیان بنێرن بۆ كۆمیتەی بااڵی
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هەڵبژاردنەكانو كۆمیتەی بااڵش دوای وردبینی ،ئینجا
پشتگیریی و پەسەندیان دەكات.
سێیەم ،هەر كەمووكوڕییەك لەحزبیك یان پاڵێوراوێكدا
هەبێ ئەم كۆمیتەی بااڵیە دەبێ پێش هەڵبژاردن بڕیاری
بەپەلەی خۆی لێبداتو بەپێی یاسا هەڵسوكەوت لەگەڵ ئەم
كەسە یان ئەم قەوارەیەدا بكات كە ئایا دەتوانێ خۆی
بپاڵیۆی یا نا؟
چوارەم ،لەدوای هەڵبژاردنو لەكاتی هەڵبژاردن هەر
ناڕەزاییو ساختەکارییەک هەبێ! ئەم كۆمیتەیە دەسەاڵتی
تەواوی هەیەو دەبێ بڕیای بەپەلەی خۆی لەبارەوە بداتو
هەموو قەوارە سیاسییەكانیش پابەندبن بەبڕیارەكەیانەوە.
هەموو حزبو قەوارەیەكی سیاسی بۆ بەشیداریكردن
لەهەڵبژاردنەكان ،پاڵێوراوەكانی كە بۆ پەرلەمان پااڵوتویانە،
هەم بۆ هەڵبژاردنی سەرۆكو ئەندامانی ئەنجومەنی
شارەوانییەكان ،هەمیش بۆ تەواوی داودەزگاكانی كە
بەهەڵبژاردن دێنە پێشەوە ،دەبێ ئەم خەسڵەتانەی
خوارەیان تێدابێ:
یەكەم هەموو حزبو قەوارەیەكی سیاسی دەبێ لەناو
زیاتر لەنیوەی پارێزگاكان ،هەیكەلی رێکخستنو ئۆرگانی
حزبی خۆی هەبێ .كە لەالیەن كۆمیتەی بااڵی هەڵبژاردنەوە
وردبیني و باوەڕپێکراوبێ .بۆ نموونە لەتوركیا  18پارێزگا
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هەیە .هەر قەوارەیەكی سیاسی خۆی بۆ هەر هەڵبژاردنێك
كاندید بكات ،دەبێ النیكەم ئۆرگانو رێكخستنی حزبی لە78
پارێزگای توركیادا هەبێ.
دووەم ،هەر ئۆرگانێک النیكەم دەبێ  6شەش مانگ پێش
هەڵبژاردن ،دروستكرابنو كۆنگرەی خۆشیان بەستبێ .واتە
بەپێی دەستوور بێ ئەنجامدانی كۆنگرە نابێ.
سێیەم ،لەپەرلەمانی توركیا دەبێ هەر پارتو قەوارەیەكی
سیاسی گرووپی خۆی هەبێ.
كۆمیتەی بااڵی هەڵبژاردنەكان ،بەرپرسیاریشە
لەئامادەكردنو سەرپەرشتیكردنی هەموو جۆرە هەڵبژاردنیك
بۆ ئەو هاوواڵتییانەی توركیاش كە لەدەرەوە دەژین .دەبێ
هەموو جۆرە كارئاسانییەكیان بۆ بكات .هیوادارین لەهەرێمی
كوردستانیش كۆمیتەیەكی بێالیەنی ،یاسایی ،پاك دروست
بكەین ،بۆئەوەی هیچ كەسو الیەنێك نەتوانێ
لەهەڵبژاردنەكاندا ساختەکاریی بكات .بەم هەنگاوە
دیموكراسیيانە كۆمەڵگاكەمان بەرەو مەدەنیەتو پێشكەوتن
دەبەین.
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سەرۆکەکانی تورکیا
هەر لەدروستبوونی كۆماری توركیا لەساڵی
تائەمڕۆ 88 ،یانزە سەرۆك كۆمار لەتوركیا هاتوونەتە
سەركارو ئەركی واڵتیان گرتۆتە ئەستۆ .یەكەمیان (مستەفا
كەمال ئەتاتورك) بوو .ساڵی ( )8901-8910وەك سەرۆك
كۆماری توركیا لەسەركارەکەی مایەوە .ئەتاتورك لەناو
سوپاوە هاتبوو و بەدامەزرێنەری دەوڵەتی توركیاش
ناسراوە .حزبەكەی پارتی گەلی كۆماری (جەهەپە)بوو .كە
ئێستا لەناو پەرلەماندا گەورەترین هێزی ئۆپۆزسیۆنەو
سەرۆكەكەی (كەمال قلچدار ئۆغلو)و دووەمین سەرۆك
كۆمار( ،عیسمەت ئینۆنوو) بوو .ساڵی ( )8903-8901کە
ئەمیش لەناو سوپاوە هاتبوو .مەئموور بوو .پارتەكەی
ئەویش هەر (جەهەپە) بوو .سێیەمین سەرۆك كۆمار
(جەالل بەیار) بوو .ساڵی ( .)8963-8903كاربەدەستی
بانک بوو .کارمەندی میریی بوو .سەر بەحزبی دیموكرات
بوو .چوارەمین سەرۆك كۆمار (جەمال گورسێل) بوو .ساڵی
( .)8966-8963خۆی ئەفسەر بوو .لەهیچ حزبێكی
سیاسییەوە نەهاتبوو .پێنجەمین سەرۆك كۆمار (جەودەت
8910
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سونایی) بوو .ساڵی ( .)8940-8966ئەمیش لە سوپاوە
هاتبوو ،پارتی سیاسی خۆی نەبوو .شەشەمین سەرۆك
كۆمار (فەخری كۆروتورك) بوو .ساڵی ()8913-8940
ئەمیش لەسوپاوە هاتبوو .لەپارتی سیاسییەوە نەهاتبوو.
(ئیحسان سەبری چاغلەیانگیل) ساڵی ()8911-8913
بەوەكالەت سەرۆكی كۆماربوو.
حەوتەمین سەرۆك كۆمار (كەنعان ئیڤرەن) بوو .ساڵی
( .)8919-8911ئەمیش لەسوپاوە هاتبوو .ئەندامی
حزبێكی سیاسیی نەبوو .بەڵکو بەکودەتای سەربازيی بووە
سەرۆك ( .كەنعان ئیڤرەن ) بەهۆی ئەنجامدانی رێفراندۆم
لەسەر دەستووری ساڵی  ،8913بووە سەرۆك كۆمار.
هەشتەمین سەرۆك كۆمار (تورگووت ئۆزال ) بوو .ساڵی
( )8990-8919سەرۆك كۆمار بوو تامردنی .خۆی ئەندازیار
بوو .سەرۆكی حزبی ئەناپ بوو( .پارتی نیشتمانی دایك).
نۆهەمین سەرۆك كۆمار (سلێمان دیمیریل) بوو .ساڵی
( .)1333-8990ئەمیش ئەندازیار بوو .سەرۆكی حزبی
دۆغرویۆل پارتیسی بوو( .پارتی رێگای راست) .دوای
ئەوەی بووە سەرۆكی كۆمار ،وازی لەحزبەكەی خۆی هێنا.
دەهەمین سەرۆك كۆماری توركیا (ئەحمەد نەژدەت
سزار) بوو .ساڵی ( )1334-1333سەرۆكی كۆمار بوو.
لەحزبی سیاسییەوە نەهاتبوو .بێالیەن بوو .بەاڵم كەمالیست
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بوو .یانزەهەمین سەرۆك كۆمار (عەبدوڵاڵ گویل )ە لە
 1334-1تائێستا سەرۆكی كۆماری توركیایە .وەزیفەی
ئابووريی ناسەو دكتۆرە لەزانكۆی دۆچێنت بوو.
لەمێژووی كۆماری توركیا دوو سەرۆك كۆمار بەکودەتا
هاتونەتە سەركار .یەكەمیان (جەمال گورسێل) لە -0-14
 8963بەکودەتا بووە سەرۆكی كۆمار .دووەمیان كە
بەکودەتا هات (كەنعان ئێڤرەن)بوو لە 8913-9-81
دەسەاڵتی گرتەدەست .ئەوانی تر هەموویان بەهەڵبژاردن
هاتوونەتە سەركار .بەاڵم زۆربەیان لەناو سوپاوە هاتوون.
لەناو ئەم سەرۆك كۆمارانەی كە بەهەڵبژاردن هاتوون!
موستەفا كەمال ئەتاتورك ،تاكە سەرۆك كۆماربوو ،لەهەموو
هەڵبژاردنەكان بەڕێژەی %833ی دەنگەكانەوە هاتووە80 .
ساڵ لەسەر حوكم ماوەتەوە .درێژترین ماوە سەرۆكی
كۆماری توركیا بووە.
(عیسمەت ئینۆنوو) تاكە سەرۆكی كۆمارە! دوای
تەواوبونی ماوەكەی ،سیاسەتی جێ نەهێشتو لەسەر
سیاسەت بەردەوامبوو .دوای كۆتایی هاتنی ماوەی سەرۆك
كۆماریشی( ،عیسمەت ئینۆنوو) ساڵی ( )8967-8968بووە
سەرۆك وەزیرانی توركیا.
جەالل بەیار ساڵی ( )8943ناچاركرا واز لەسەرۆكی
كۆمار بهێنی( .جەمال گورسێل) بەهۆی کودەتاوە بوو
-11
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بەسەرۆكی كۆمار ،دوای کودەتا ،سەرۆك كۆمار جەالل بەیار
گیراو حوكمی لەسێدارەدانی بۆ دەرچوو ،بەاڵم بەهۆی
گەورەیی تەمەنییەوە؟ سزای لەسێدارەدانەكەی بۆ گۆڕاو
كرایە حوكمی هەتاهەتایی .پاشان ساڵی ( )8966لەالیەن
سەرۆك كۆمار (جەودەت سونایی) لێبوردنی بۆ دەرچوو.
تورگوت ئۆزالیش لەدوای ئەتا تورك ،دووەمین سەرۆكی
كۆمارە كە لەكاتی دەوامی فەرمی خۆیدا كۆچی دوایی كرد.
لەناو سەرۆك كۆمارەكاندا تەنیا ئەحمەد نەژدەت سزار،
سیاسیی نەبوو ،بەڵكو یاساناسو مەدەنی بوو .لەدادگای
دەستوورییەوە هاتبوو .هیوادارم ئەم زانیاریانە سوودێك
بەسیاسییو رۆشنبیران و سەركردەكان بگەیەنن.

ئەزموونی نیشتەجێبوون
پێشنیارێك بۆ حكومەتی هەرێم .لەتوركیا دەزگایەكی
بیناسازیی لەساڵی  8917دروستكراوە بۆ دروستكردنی
شوقەو یەكەی نیشتەجێكردن ،بەنرخیكی هەرزانو رەمزیو
بەخشینی بەهاوواڵتیان .ئەم دەزگایە راستەوخۆ
بەستراوەتەوە بەسەرۆكایەتی وەزیرانەوە .بەتوركی ناوی:
(« TOKI» Basbakanlık Toplu Konut Idaresı
)Baskanlıgı

بەئینگلیزی ناوی:

( Republıc of Turkey

Housing

Prime

Development

Ministry

 ).Administration of Turkeyناكرێ ئەم ناوە تەرجومەی
حەرفی بكرێت .بەاڵم ئەم دەزگایە لەعیراقو لەهەندێ
لەواڵتانی عەرەبی پێی دەڵێن :دەزگای گشتی بۆ
نیشتەجێكردن ،یان دەزگای میری بۆ نیشتەجێكردنی
هاوواڵتیان .هەیكەلی ئەم دەزگایە بریتیە لە یەك سەرۆكو
 0پێنج جێگری سەرۆك .جێگرەكان راستەوخۆ
بەستراونەتەوە بەسەرۆك و هەریەكەیان لێپرسراوی
بابەتێكن ،جێگرێك بۆ لێپرسراوی دارایی ،جێگرێك بۆ
ئیدارە ،بۆ پرۆژەكان بۆ كاروباری تەكنیكی .هەروەها بیرۆی
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ناردن ،بیرۆی یاسا ،بیرۆی پرۆژەكانو بیرۆی راوێژكارانی
سەرۆك .ئەمانە هەموویان راستەوخۆ بەستراونەتەوە
بەسەرۆكی (تۆكی) .هەروەك بیرۆی پێرسۆنالو بیرۆی
پەروەردەش هەیە ،كەهەمووی پەیوەندییان بەسەرۆكەوە
هەیە .تۆكی بودجەكەی سااڵنە لەالیەن حكومەتەوە دابین
دەكرێتو راستەوخۆش بەیاسا بەستراوەتەوە بەسەرۆكایەتی
ئەنجومەنی وەزیرانەوە.
لەساڵی  8917تاكو ساڵی  1331تۆكی كریدیتی بانكی
داوەتە ( )903هەزار هاوواڵتی بۆ خانوو دروستكرن.
هەروەك دەزگای (تۆكی) خۆشی ( )70,870یەكەی
نیشتەجێبوونی بۆ هاوواڵتیان بەنرخێكی هەرزان
دروستكردووە .لەساڵی 1330وە (تۆكی) ئەركو ئامانجو
سیستمی خۆی گۆڕی .ئێستا ئەركی (تۆكی) ئەنجامدانی
ئەم كارانەیە:
 -8تۆكی یان خۆی راستەوخۆ شوقەو یەكەی
نیشتەجێبوون دروست دەكات یان بەهاوكاريی لەگەڵ یەكێ
لەكۆمپانیا ئەهلییەكان دروستی دەكات.
 -1كردیتی بانكی بۆ دروستكردنی شوقەو یەكەی
نیشتەجێبوون دەداتە هاوواڵتیان ،مەعماریو جوانكاریو
شێوەی دروستكردنی دێهاتەكان دەگۆڕیو جوانتریان
دەكات .ئەم شوقەو خانوانەی بەتەجاوز دروستكراون!
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لەبناغەوە تێكیان دەداتو سەرلەنوێ بەنرخێكی گونجاو بۆ
هاوواڵتیان دروستیان دەكاتەوە لەسەر شێوەی ساختومانی
ستوونی .كە بەشەش مانگ ساختومانێكی 81دوانزە
نهۆمی دروست دەكات .ساختومانە مێژووییەكان
دەپارێزیتو نۆژەنیان دەكاتەوە .بۆ ئەنجامدانی ئەم
كارانەش هەر كۆمپانیایەكی ئەهلی پرۆژە بهێنی راستەوخۆ
(تۆكی) ئیحالەیان دەداتێ -0 .تۆكی خانوو ،شوقە،
یەكەی نیشتەجێبوون ،كەنالو ئاوەڕۆ ،باخچەو پارك،
شوێنە گشتییەكان ،هەمووی دروست دەكات گەر
پێویستیشی كرد بەکۆنترات دەیداتەوە كۆمپانیا ئەهلییە
خۆمالییەكان.
 -7لەو شوێنانەی ئافاتو بومەلەرزەی لێ ڕووبدات!
پێویست بكات تۆكی خۆی خانوو ،شوقە ،قوتابخانە،
نەخۆشخانە ،پرد ،ڕێگاوبان ،مەجاری ،هەموو شتێكی بۆ
نیشتەجێبوونو ژیان پێویست بێت لەماوەیەكی كەم
دروستیان دەكات.
لەساڵی 1330وە تۆكی لە ( )18پارێزگاو ( )133قەزای
توركیا ( )004,103دانە خانووی بۆ نیشتەجێبوون بۆ
هاوواڵتیان دروستكردووە .ئەم خانوو شوقانەی بەنرخێكی
هەرزان بۆ هاوواڵتیان دروستكردووەو كارئاسانی بانكیشی بۆ
كردوون بۆئەوەی بتوانن بەئاسانی مانگانە قەرزەكانیان
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بدەنەوە .واتە هەرزانيی كردیتی بانقی .كەمی بڕی پارەی
گەڕاندنەوەی قەرزەكانیان.
ئەگەر هاوواڵتییەكی توركی بیەوێ لەشوقەكانی كە تۆكی
دروستیان دەكات! سودمەند بێت؟ دەبێ رەچاوی ئەم
مەرجانە بكات:
 -8داواكار پێویستە هاوواڵتی توركیا بێت.
 -1هاوواڵتی دەبێ الیەنیكەم ماوەی ساڵێك لەم شوێنە
ژیابێت كە داوای وەرگرتنی یەكەی نیشتەجێبون یان شوقەی
تیادا دەكات .جا پارێزگا بێت یان قەزا.
 -0هاوواڵتی نابێ داوای یەكەی نیشتەجێبون بكات ئەگەر
پێشتر وەریگرتبێت یان لەوەرگرتنی كریدیتی بانكی
سودمەندبووبێت .جگە لەخێزانی شەهیدو سەقەتو هێتیم.
ئەوانە مافی وەرگرتنیان هەیە.
 -7داواكار نابێ ،نەخۆی نەخێزانیو نە منداڵەكانیشان
موڵكیان بەناوەوە بێت .جگە لەخێزانی شەهیدو كەمئەندامو
هێتیم .ئەوانە بۆیان هەیە.
 -0داواكار نابێ تەمەنی لە  10ساڵ كەمتربێت ،بەاڵم بۆ
نموونە ئەگەر ژنێك مێردەكەی مردبوو خۆشی تەمەنی
لەخوار  10ساڵ بوو ،ئەوە مافی وەرگرتنی هەیە.
پیاوەكەش ئەگەر ژنەكەی مردبوو لەخوار  10ساڵ بوو مافی
وەرگرتنی هەیە.
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 -6هەرخێزانێك (ژنو پیاو منداڵەكان) یان ،ئەگەر كۆی
مووچەكەیان مانگي لەبڕی ( )1,633لیرە زیاتر بوو! ئەو
خێزانە مافی داواكردنو وەرگرتنی یەكەی نیشتەجێبوونی
نییە .تەنها ئەوانەی لەئیستانبول دەژین دەبێ كۆی
مووچەكانیان لە ( )0,833لیرە تێنەپەڕی ،چونكە ژیان
لەئیستانبول زۆر گرانە.
 -4لەخێزانێكدا تەنیا یەك كەس مافی هەیە ،داوای
یەكەی نیشتەجێبون بكات .بۆ نموونە ئەگەر ژنەكە یان
پیاوەكە یەكێکیان وەریان گرتبوو ئەوانی تر كەسیان بۆیان
نییە داوابكەن.
لەكوردستان بۆ دەزگایەكی لەم بابەتە دروست ناكەین؟
كە سەر بەحكومەتی هەرێم خۆی بێ ،ژمایەكی زۆر
ئەندازیاری بیناسازی ،مەدەنیو كارەبامان لەهەموو
وەزارەتەكاندا هەیە .دەكرێ سوود لەتواناکانیان وەربگیرێت.
لەئەنجومەنی وەزیران كۆبكرێنەوەو كاربكەن .ئامێرو ئالیاتی
زۆری بیناسازیمان هەیە .لەباتی ئەوەی بەڵێندەری بێگانە،
بێنە كوردستان .زەوی بەالش یان بەنرخێكی رەمزی
وەربگرن! زۆربەیان نەخشەیەك دەهێنن لەمیدیاكان
پرۆپاگەندەی بۆ دەكەن .پارەكەش هی خۆیان نییە.
لەهاوواڵتیانی كوردستان مانگانە وەریدەگرن .تەنیا هەندێ
ئالیاتو كرێكاری فەنی دەهێنن .شوقەو خانوو دروست
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دەكەن .بەزەوی خۆمان ،بەپارەی خۆمان .تێچووی هەر
شوقەیەك كە ئەوان دروستی دەكەن74( ،تا )04هەزار
دۆالرەو زیاتر نییە .كەچی هەر شوقەیەك لەسەرووی
( )833هەزار دۆالر دەفرۆشنەوە .بۆخۆیان بەرێگای
وەبەرهێنان قازانجێكی باش دەكەن .پارەی كوردستان
دەگوازنەوە بۆ واڵتەكانی خۆیان ،باج نادەن .ئەم
سیاسەتەی حكومەتی هەرێمی خۆمان تێناگەم؟ بەزەوی
خۆمان ،بەپارەی خۆمان تەنانەت بەهەندێ لەكرێكارەكانی
خۆشمان .بەڵێندەری بێگانە قازانجی خۆی دەكاتو دێت
دەیانو سەدانو هەزاران دۆنم زەوی بەناوی وەبەرهێنانەوە
وەردەگرێ ،نازانم زەوی ماوە لەكوردستان تا دابەشبكرێ؟
داوا لەحكومەتی هەرێم دەكەم ،بەسیستمی وەبەرهێناندا
بچێتەوەو لەسەر شێوەی (تۆكی) دەزگایەكی خانووبەرە بۆ
خزمەتی هاوواڵتیان دروست بكات .لەتوركیا تۆكی لەسەر
 133مەتر دووجا ،ساختومانێك دروست دەكات كە زیاتر لە
 81قاتو  43حەفتا شوقەی تێدایە .هەمووشی لەماوەی 6
مانگدا دروستدەكات .تاكەی پارەی كوردستان ،بۆ
(ئۆتۆمبێل كڕینو شوقە دروستكردن) بدرێتە بەڵێندەرە
بێگانەكانو رەوانەی دەرەوە بكرێت؟
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سیستمی تەندروستی
سیستمی داو و دەرمان لەتوركیا زۆر بەووردی كۆنترۆڵ
دەكرێ .داوو دەرمان لەتوركیا تەنیا لەدەرمانخانەكان
دەفرۆشرێ .ئەویش بەڕەچەتەی دكتۆر.
لەتوركیا رێكخراوێك هەیە بەناوی رێكخراوی
دەرمانخانەكانی توركیا كە هەموو دەرمانخانەكان ئەندامن
لەم رێكخراوەداو هەموویان بەستراونەتەوە بەم یەكێتییەوە.
هەروەها لەهەموو پارێزگایەكی توركیاشدا ژوورێك هەیە
بەناوی ژووری یەكێتی دەرمانخانەكان ،كە هەموو
دەرمانخانەكان بەم ژوورەوە بەستراونەتەوە .ئەركی ئەم
ژوورەو ئەركی وەزارەتی تەندروستی توركیا كۆنترۆڵكردنی
هەموو دەرمانخانەكانە بەشێوەیەكی زۆر وردو بەردەوام.
لەتوركیا سێكتەری داوو دەرمان زۆر گەشەی كردووە لەڕووی
دروستكردنی داوو دەرمانو فرۆشتن بۆتە بازاڕێكی زۆر
گەورە ،لەتوركیا زیاتر لە  7,948دانە دەرمان دروست
دەكرێ .بۆ زیاتر لە  833واڵتی جۆراو جۆریش دەرمان
دەنێریو دەفرۆشی .ساڵی  1388توركیا زۆرترین هەناردەی
دەرمانی بۆ ئەڵمانیاو عیراقو سویسرا بووە .داهاتی ساڵی
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1388ی تەنیا لەفرۆشتنی دەرمان  081ملیۆن دۆالر بووە.
لەتوركیا  41کارگەی دروستكردنی دەرمان هەیە.
لەسێكتەری داوو دەرماندا توركیا لەڕیزی حەوتەمینە
لەئەوروپاو لەدنیاشدا لەڕیزی شانزەهەمین واڵتە ،كە بازاڕی
دەرمانی گەورەیەو فرۆشیكی زۆری هەیە.
لەبواری كاروباری دەرماندا دەتوانرێت جۆرەها
سەختەكاريی ئەنجام بدرێت .توركیا ئەم جۆرە
ساختەكاریيانەی بەم شێوەیە كەم كردۆتەوەو
چارەسەركردووە:
 -8هەر دەرمانێك لەهەر کارگەیەک دروست بكرێ ،كۆدو
ژمارەیەكی تایبەتی دەداتێ .ئەم كۆدو ژمارەیە لەهیچ
دەرمانێكی تردا نییە.
 -1ئەم ژمارە یان ئەم كۆدە شوناسنامەی ئەم
دەرمانەیە.
 -0لەم ژمارەو كۆدەدا ئەوە دەردەكەوێ كە ئەم دەرمانە
ناوی چیيە؟ لەكوێ دروستكراوە؟ ناوی شەریكەكەی چیيە؟
كەی دروستكراوە؟ نرخی چیيە؟ تەواوی زانیارییە
پێویستییەكانی لەسەر تۆماركراوە .ئەم كۆدە بخوێنیتەوە،
هەموو زانیارییەك لەسەر ئەم دەرمانە هەبێ دەردەكەوێ.
 -7لەکارگەی ئەم دەرمانە بەهەر كۆدو ژمارەیەك
دەربچێ ،بەهەمان ژمارەو كۆد ئەم دەرمانە دەنێردرێتە
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كۆگاكان .لەكۆگاكانیش دابەشی سەر دەرمانخانەكان
دەكرێت .ئەم كۆدە بەهیچ شێوەیەك نابێ بگۆڕدرێت.
دەرمانخانەكانیش دەرمانەكە بەهاوواڵتیان دەفرۆشنەوە .هەر
دەرمانێك ژمارەو كۆدی تایبەتی خۆی هەیە .بۆیە ناتوانرێت
هیچ دەرمانێك ساختە بكریت ،چونكە ئەم كۆدو ژمارەیە
لەدەرمانێكی تردا نییە.
 -0لەكاتی فرۆشتنی دەرمانەكاندا لەدەرمانخانە .كاتێ
كۆدەكە دەخوێنرێتەوە .یەكسەر هەموو زانیارییەكان لەسەر
ئەم دەرمانە ئۆتۆماتیكي دەردەچنو دەزانرێت ئەم دەرمانە
ئەسلییە یان سەختەكراوە .دیارە لەالیەن وەزارەتی
تەندروستیشەوە بەتایبەتیو بەوردی كۆنترۆڵێكی بەردەوامی
دەرمانخانەكان دەكرێو لەژێر چاودێريی ورددان.
هەر دەرمانخانەیەك كارێكی ساختەكاريی بكات ،وەزارەتی
تەندروستی مۆڵەتی وەرگرتنی دەرمانخانەكەو دیپلۆمی
سەیدەالنییەكەی یەكسەر لێ وەردەگرێتەوەو سزایەكی
گەورەشی دەداتو دەرمانخانەكەش دادەخرێت.
لەكوردستان چۆنە نازانم؟.
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نوێنەرایەتی کورد لەدەرەوە
كاتی ئەوە هاتووە لەدەرەوەی واڵت كورد هەوڵبدات
ژمارەی نوێنەرایەتیو مەكتەبو ئەو ئۆفیسانەی كە حزبەكان
هەیانە ،كەمیان بكاتەوەو یەكیانبخات .نازانم بۆ دەست
پێناكەین! چاوەڕێی چی دەكەین؟ بۆ بەكردەوە هەنگاو
نانێینو دەستناكەین بەیەكخستنەوەو كەمكردنەوەی ژمارەی
مەكتەبی پەیوەندییەكانی حزبەكانو یەكخستەوەو
رێكخستنەوەیان لەیەك مەكتەبی سەر بەحكومەتی هەرێمی
كوردستاندا؟
بۆ ئەم مەبەستە دوو پێشنیاز دەخەمە بەرچاوی یەكێتیو
پارتی ،تەنانەت هەموو حزبەكانی تریش ،چ ئەوانەی
لەحكومەتن ،یا ئەوانەش كە لەئۆپۆزسیۆنن .پێشنیازی
یەكەم ،لەو واڵتانەی كە قبوڵیانە ،با هەوڵدەین،
مەكتەبەكانی پەیوەنديی سەر بەحزبەكان یەكبخەین لەژێر
ناوی مەكتەبی پەیوەندییەكانی حكومەتی هەرێمی
كوردستان .بەتایبەتیش لەو واڵتانەی كە حكومەتی هەرێمی
كوردستان بەفەرمی مەكتەبی خۆی كردۆتەوە .لەو
مەكتەبانەشدا با هەموو حزبەكان نوێنەریان هەبێت،
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لێپرسراو و جێگرێكی هەبێت ،پێكهاتەو هەیكەلەكەشی
لەسەر شێوەی هەیكەلی باڵیۆزخانە بێت .بێگومان هەم
نوێنەری ئەو حزبانەی كە لەحكومەتن ،هەمیش ئەوانەی كە
لەئۆپۆزسیۆنن .وەك ئێستای باڵیۆزخانەی عیراق .ئێستا
بەشی زۆری باڵیۆزخانەكانی عیراق نوێنەری هەموو حزبە
عیراقییەكانی تێدایە ،هەندێكیان بوونەتە باڵیۆز،
هەندێكیشیان بوونەتە دیپلۆماتو لەو باڵیۆزخانەیەدا
كاردەكەن .باشە كورد لەناو خۆیدا بۆ نەتوانێ ئەمە بكات؟
ئەگەر ئەمە بكەین! یەكگرتووتر دەبین ،مەسرەف
كەمدەبێتەوە ،بایەخمان زیاتر پێدەدرێت .هەموو حزبەكان
ئەو مەكتەبە بەهی خۆیان دەزانن .كۆمەڵێك سوودی گرنگی
تری دەبێت .مانای چییە حكومەتی هەرێم مەكتەبی رەسمی
خۆی هەبێت؟ كەچی ئێمەش یەكێتیو پارتی
نوێنەرایەتییەكانی خۆمان بەم شێوەیەی ئێستا بهێڵینەوە؟
كەواتە خۆمان بایەخ بەحكومەتەكەمان نادەین؟
پێشنیازی دووەم ،ئەگەر لەبەر هەر بڕوبیانوویەك بڵێین
پێشنیازی یەكەم زەحمەتەو نابێ؟ باشە لەباتی ئەمە،
بابێین هەردووالمان ،یەكێتیو پارتی ،لەواڵتانی هاوسێو
ناوچەكە لە(ئێران ،توركیا ،سوریا ،میسر ،ئوردن)،
مەكتەبەكانمان یەكبخەینو بیانكەین بەیەك مەكتەبی حزبی.
كە نوێنەری هەردووالی تێدابێت .پێشموایە لەتوركیا قۆناغی
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یەكەم ئێمە دەتوانین ئەمە بكەینو ئەم هەنگاوە
جێبەجێبكەین .بەمەش راناوەسم ،تەنانەت كاتی ئەوە
هاتووە سەرۆكایەتی هەرێم بەفەڕمی داوا لەتوركیا بكات كە
ئۆفیسێك بەناوی ئۆفیسی ( )KRGمان لەئەنكەرە یان
لەئیستانبول بۆ بكاتەوە .النیكەم بۆ چارەسەركردنی كێشەی
ئەو كۆمپانیا كوردیو توركیيانەی كە كێشەی بازرگانییان
لەگەڵ یەكتری هەیە .پاشانیش وردە وردە بەتێپەڕبوونی
كات ئەو ئۆفیسە خۆی دەبێتە ئەمری واقیع و دەبێتە
ئۆفیسێكی سیاسیو دیپلۆماسی فەرمی.
كاتی خۆشی یەكەمجار كە یەكێتیو پارتی نوێنەریان
لەئەنكەرە دانا ،سەرەتا وەك كەسێكی پەیوەندیی بوو.
پاشان وردە وردە پەیوەندییەكانی هەردووال گەشەیان كرد.
ئۆفیسەكانیش شەرعیەتێكی فەرمیتریان وەرگرتو وەك
ئێستا كە دەیانبینن چەند چاالكن .بەڕاستیو بەجدی كاتی
ئەوە هاتووە بەڕاشكاونە لەکۆبوونەوە فەرمییەكانمان
سەركردایەتی هەرێمی كوردستانی عیراق لەسەر ئەم بابەتە
لەگەڵ توركەكان قسە بكەن ئەو داواكاریەیان پێشكەش
بكەن .بەندە ئەم داواكارییە بەپێویستو زەروری دەزانم.
پێشموایە شتێك نییە كۆسپ بێت لەپێشیداو ئاستەم بێت.
بەتایبەتیش كە ئێستا پەیوەندییەكانی هەرێمو توركیا
بەتایبەتی لەڕووی ئابووريیو بازرگانی نەوتو گازەوە پێی
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ناوەتە قۆناغێكی زۆر گرنگو بایەخدارەوە .كە جێگای
بایەخی هەموو كۆمپانیا گەورەكانی توركیاو تەنانەت،
حكومەتی توركیاشە .هیوادارین هەرێم لەم بوارانەدا هەنگاو
بنێتو هەوڵی زیاتري یەكخستنەوەی نێو ماڵی كوردی بدات.
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دیاردەی خۆکوشتن
لە 83ساڵی ڕابردوودا )14.169( ،كەس بەهۆكاری
جیاجیا لەتوركیا خۆیان كوشتووەو ئینتیحاريان كردووە.
بەپێی سەرژمێريی ئێستا ،رێژەی خۆكوشتن ،بەبەراورد
لەگەڵ سااڵنی رابردوو بەڕێژەی  %003زیادیكردووە .خۆ
ئینتیحاركردنو یا خۆكوشتن لەتوركیا لەناو گەنجەكان زۆر
باوە .ئەویش لەتەمەنی خوار بیستو پێنج ساڵیدا زیاتر
روودەدات.
بەپێی رای پسپۆران زیادبوونی رێژەی ئینتیحارو
خۆكوشتن بەگشتی لەتوركیا دەگەڕێتەوە یەكەم بۆ
زیادبوونی رێژەی توندوتیژيی زمانی سیاسەت ،بێئەوەی
كەسایەتییە سیاسییەكان هەستی پێبكەنو لەكاتی
قسەكردنیاندا زۆر وشەی توندوتیژو شەڕانگێزی لەدژی
یەكتری بەكاردەهێنن كە كاریگەرییەكی زۆری كردۆتە سەر
هەستی گەنجەكانو دەوروبەرێكی شەڕاوییان ناڕاستەوخۆ بۆ
دروستكراوە .هۆكاری دووەمی ئینتیحارو خۆكوشتن پسپۆران
دەیگێڕنەوە بۆ كێشەی بێكاریو ناخۆشی باری ئابووريی
گەنجەكان .ئەمڕۆ لەتوركیا رێژەی بێكاری گەیشتۆتە %87و
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لەناو گەنجەكاندا گەیشتۆتە  ،%10واتە لەهەر چوار گەنج،
دانەیەكیان بێكارە.
لەماوەی دوايیدا ئینتیحاركردنی سەرووی تەمەن 03
ساڵیش لەتوركیا دەستیپێكردووە .لەتوركیا ئەوانەی
تەمەنیان لەنێوان  03-73ساڵیدایەو رێژەی خۆكوشتن
تێیاندا زۆر دەگمەنە .لەتوركیا ئینتیحاركردن زیاتر
لەناوچەكانی رۆژئاوای ئەنەتۆلیاو شارە گەورەكان زیاتر
روودەدات .ئەو كەسانەی خۆشیان ئینتیحار دەكەن زیاتر
یان ئافرەتو كچن .واتە تا كوڕێك خۆی دەكوژێ ،چوار كچ
خۆیان دەكوژن .بەتایبەتیش لەشارەكانی دیاربەكر ،بەتلیس،
ئورفە ،سیواس ،ئۆردو .لەم شارانەدا خۆكوشتنی ژنان زۆر
لەهی پیاوان زیاترە.
خۆ ئینتیحاركردنو خۆكوشتنی گەنجەكان لەتوركیا
دەگەڕێتەوە بۆ ئەم هۆكارانەی خوارەوە:
یەكەم :گێنەتیك رۆڵێكی گرنگی هەیە .هەندێ خێزان
هەیە خۆكوشتن بۆتە پیشەیانو بۆتە ویراسی بۆیان.
دووەم :لەڕووی فیسیۆلۆجییەوە هەندێكیان كێشەیان
هەیە.
سێیەم :ئەلكهولو مادە هۆشبەرەكان.
چوارەم :رۆیشتن لەتەمەنی منداڵی بۆ تەمەنی گەنجیی.
پێنجەم :كێشە لەناو خێزان.
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شەشەم :مەسەلەی عیشقو خۆشەویستی.
حەوتەم :ژیانی تەنیایی.
هەشتەم :لەدەستدانی خۆشەویستێك.
نۆیەم :كێشەی داراییو قەرز.

توركیا ژمارەی دانیشتووانی ،نزیكەی  47ملیۆن كەسە.
ئەی لەكوردستاندا سااڵنە چەند كەس خۆی دەكوژێ؟

دایكانو باوكان چیبكەن باشە؟
 -8ئەگەر دایكو باوكان زۆر هێرش بكەنە سەر
منداڵەكانیانو بەچاوێكی سوكو بێ نرخ سەیریان بكەن! لەم
حاڵەتەدا منداڵەكە كێشەی دەروونی بۆ دروست دەبێ.
پاشان ئەگەر پارەشی بدەنێو هاوكاریشی بكەن! هیچ
سوودی نییە ،بەڵكو دەبێ شانبەشانی پارەپێدانو
هاوكاریكردنی منداڵەكە ،خۆشەویستی بدەنێ.
 -1بۆئەوەی گەنجەكان كەسایەتيی خۆیان دروست بكەنو
بپارێزن ،پێویستە هاوكاریيو پشتیوانی دایكو باوكیان
لەڕووی مۆڕاڵەوە هەبێ! لەباتی ئەوەی خۆیان لێ توڕە
بكەنو بەچاوێكی نزم سەیریان بكەنو هەڵسوكەوتیان
لەگەڵدا بكەن .دەبێ لوتفو خۆشەویستی لەنێوانیاندا زمانی
لێك تێگەیشتن بێ.
لەتوركیا لە 83ساڵی ڕابردوودا )14.169( ،كەس خۆی
كوشتووە .هەرساڵێكیش نزیكەی ( )1.133كەس خۆی
ئینتیحار دەكاتو خۆی دەكوژێ.
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كۆنگرەی BDPو دۆخی ئازاديی توركیا!
كێشەی سیاسی كورد لەتوركیا بەگشتی و كێشەی
پەكەكەو پارتی ئاشتی و دیموكراسی بەتایبەتی ،كێشەیەكە
ئەم دوو سێ ساڵەی دوایی لەناو پەرلەمانی توركیاو
رۆژنامەنووسو مێدیاكان ،قسەو باسی زۆری لەسەر دەكرێ.
ئەردۆغان لەكۆنگرەكەی پارتی دادو گەشەپێدان ،وتی ئێمە
لەداهاتوودا چارەسەری سیاسی بۆ كێشەی كورد
دەدۆزینەوە .بەچەند رۆژێك پێش ئەوەش ،وتی لەگەڵ
ئیمرالی وتوێژەكانمان بەردەوام دەكەینەوە .یەكێتیی
نیشتمانیی كوردستان -یش ئەمە چەندین ساڵە لەکۆبوونەوە
فەرمی و نافەرمییەكانی خۆی لەگەڵ كاربەدەستانی
توركیادا ،هەمیشە دووپاتی كردۆتەوە كە ئەم كێشەیە بەبێ
ئۆجەالن و پەكەكە چارەسەرناكرێ .تەنانەت بەندە لەدوو
چاوپێكەوتنی جیاوازدا ،كە پێش ساڵێك لەگەڵ رۆژنامەی
كوردستانی نوێ و ئاوێنەدا ئەنجامم داوە ،بەمانشێت
ئەوكاتی باڵویانكردەوە ،كە نوێنەری یەكێتیی نیشتمانیی
كوردستان لەئەنقەرە دەڵێ «كێشەی كوردی لەتوركیا بەبێ
بەڕێز ئۆجەالن و پەكەكە چارەسەرنابێ» .ئینجا بەستنی
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كۆنگرەی پارتی ئاشتی و دیموكراسی لە  1381-83-87كە
بەپێی یاسا دەبێ هەموو پارتێكی سیاسی لەتوركیا
كۆنگرەی خۆی دوو ساڵ جارێ لەپایتەخت (ئەنقەرە)دا
ببەستێ! ئەم كۆنگرەیەش بەم قەبارەو ژمارە زۆرەی كە
كورد تیایدا بەشداربوو ،هەنگاوێكی یەكجار گرنگ و
رووداوێكی گەورەبوو .پار ساڵ دیسان بەپێی یاسا،
كۆنگرەكەیان لەئەنقەرە بەست .تەنیا یەكێتیی نیشتمانیی
كوردستان داوەت كرابوو .بەندە وەك نوێنەری یەكێتیی
نیشتمانیی كوردستان بەجلی كوردییەوە لەگەڵ هاوسەرەكەم
كە وەفدی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان بووین وتارێكی
گونجاویشمان لەكۆنگرەكەدا خوێندەوە ،مایەی پەسەندی
كۆنگرەكەش بوو.
كۆنگرەی ئەمجارەشیان كە لەالیەن زیاتر لە  43حەفتا
كەناڵی سەتەالیت و لۆكاڵی راستەوخۆ پەخش دەكرا
بەڵگەی ئەوەیە كە ئێستا قسەكردن لەم واڵتە بەئازادی
لەسەر چارەسەری سیاسی كێشەی كوردو ئازادكردنی
ئۆجەالن ،كارێكی ئاسایییە .یەكەمین جاریش بوو ئەم
هەموو پارت و الیەنە سیاسییەی هەر چوار پارچەی
كوردستان لەكۆنگرەیەكی ئاوادا بەئاشكرا بەشداری بكەن و
كارێكی نهێنیش نەبوو .ئەمەش بەڵگەیەكی ترە كە كوردی
پارچەكانی تری كوردستانیش بتوانن بەئاشكراو بەفەرمی
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لەكۆنگرەی پارتی ئاشتیو دیموكراسیدا بەشداری بكەنو
وتار بەكوردی بخوێننەوە.
وەفدی یەكێتیی لەگەڵ هەڤاڵ مەال بەختیار ،كە چووینە
كۆنگرەكە ،ئەم راستیانەمان هەمووی خوێندۆتەوەو بەچەپڵە
رێزان پێشوازییان لێكردین .پێشتریش هەڤاڵ مەال بەختیار
سەرەباسی وتارەكەی ئامادەكردبوو نەك لەسەر شانۆ
قسەكانی هۆنیبێتەوەو لەخۆیەوەو لەپڕ دەستی بەقسەكردن
كردبێ! وتارەكە هەڵوێستی نەگۆڕی یەكێتیی نیشتمانیی
كوردستان و خوێندنەوەی هەمەالیەنەی ئەم بارودۆخە
سیاسییەی جیهانو ناوچەكەو توركیاو كوردستان و
ئێستایە .وەك دەزانن یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان –یش
راهاتووە كە قەت نابێ بەپاشكۆی رووداو .رۆژنامەكانی
توركیاش بەتایبەتی رۆژنامەی تەرەف ،بەبایەخەوە باسی
بەشداربوونی هەڤاڵ مەال بەختیارو پێشوازيی گەرم لێكردنی
وەفدی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستانی كردووە .هەلێكی
ئازادبوو ،یەكێتی بیروڕاو هەڵوێستەكانی بێ پەردە
باڵوبكاتەوە .پێم وایە ،هەلەكەش باش قۆزرایەوە .بەداخەوە
تاكوتەرا هەن هێشتا لەو راستییە گشتییانەی كە رۆژانە
لەتوركیا روودەدەن بێ ئاگان!
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رۆژنامەو چاپەمەنی
عوسمانییەكان لەسەرەتای سەدەی نۆزدەهەم لەناو
میللەتە جیاوازەكانی ناوچەكە هەوڵیاندا جۆرەها
رۆژنامەی رۆژانە دەربكەن .لەدوایيشدا دەستیانكرد
بەدەركردنی رۆژنامە بەزمانی توركی .ژمارەی رۆژنامەكان
بەجۆرێك زیادیكرد كە پێویست بوو بۆ رێكخستنی
ئیشوكاری رۆژنامەكان ،رێكخراوێكی بۆ دروست بكەنو
لەم رێكخراوەدا كاروبارەكانیان رێكبخەن .بۆ ئەم
مەبەستەش یەكەمینجار لەساڵی  8161لەزەمانی
واتە
مودورلویو)،
(مەتبوئات
عوسمانییەكان
بەڕێوەبەرایەتی چاپەمەنییان دروستكرد .لەساڵی 8917
دەوڵەتی توركیا ئەم ناوەی گۆڕی بۆ (باسن یاین
ئینفەرماسیۆن كەنال مودورلویو) واتە بەڕێوەبەرایەتی
گشتی راگەیاندنو چاپەمەنی .راستەوخۆش بەستایانەوە
بەسەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیرانەوە .لەساڵی  8161تا
ئەمڕۆ ،شەستو شەش دانە بەڕێوەبەری گشتی هاتوونو
رۆیشتون .لەناویاندا جگە لەتورك ،خەڵكی سەر
بەنەتەوەكانی تریش ئەم پۆستەیان بەڕێوەبردووە.
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لەتوركیا لەڕووی مێدیاوە ،بەیاسا هەموو شتێك
رێكخراوە .وەك كوردستانی عیراق نییە رۆژنامەنوسێ بێ
بەئارەزووی خۆی لەسەر زاری یەكێك یان بەبێ بەڵگە ،بەبێ
هیچ دیكۆمێنتێكی باوەڕپێكراوی فەرمی لەالیەن دادگاوە
هەواڵێكی هەڵبەستراو و نادروست دەربارەی كەسێ
باڵوبكاتەوە .پاشانیش وەك بەرزەكی بانان بۆی دەرچێ .بێ
ئەوەی حیسابێ بۆ ناوزڕاندنی ئەم كەسە بكا؟ بۆ نموونە
رۆژنامەنووسێ لەڕۆژنامەیەك لەسەر یەكێ هەواڵێ
باڵودەكاتەوە! بێگومان ئەو كەسە مافی خۆیەتی
روونكردنەوە ،یا راستكردنەوە بنێری بۆ ئەو رۆژنامەیە
بۆئەوەی بۆی باڵوبكەنەوە .روونكردنەوەكە دەبێ لەالیەن
كاتب عەدل تەسدیق بكرێ .بەپۆستی فەرمی بنێردرێ بۆ
رۆژنامەكە .دوای وەرگرتنی روونكردنەوەكە لەالیەن
رۆژنامەكە ،تەنیا  0رۆژ رۆژنامەكە مۆڵەتی هەیە .پاش ئەم
 0رۆژە رۆژنامەكە ناچارە بەهەمان فۆنت ،لەهەمان الپەڕە،
لەهەمان شوێن ئەم روونكردنەوەیە یاى ئەم راستكردنەوەیە
باڵوبكاتەوە .ئەگەر هاتوو رۆژنامەكە ئەم كارەی پێشێلكردو
دوای  0سێ رۆژ ،روونكردنەوەكەی باڵونەكردەوە؟ ئەو كات
ئەو كەسە ئۆتۆماتیكی سکااڵی خۆی لەسەر
رۆژنامەنووسەكەو لەسەر خودی سەرنووسەری رۆژنامەكە
لەالی دادوەری گشتی تۆمار دەكات .ئەم سکااڵیەش پێی
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دەڵێن (تەزمینات داواسی) .بەدڵنیاییەوە رۆژنامەنووسەكەو
سەرنووسەری رۆژنامەكە هەردووكیان دوو سزا وەردەگرن.
یەكێکیان چونكە رۆژنامەكە لەكاتی خۆیدا روونكردنەوەكەی
هەواڵەكە
ئەگەر
دووەمیشیان
باڵونەكردۆتەوە.
دروستكراوبوو ،رۆژنامەنووسەكە سزای پارەیی زۆر
وەردەگرێو دەشبێ بیدات .خۆ ئەگەر هەواڵەكەش ناڕاست
بوو ،ئەگەری زیندانكردنیشی تێدایە .چونكە بەپێی یاسای
دەزگای پەخشو راگەیاندن ،ناوزڕاندنی خەڵك بەبێ هۆو
بەبێ بەڵگەی سەلمێنراو لەالیەن دادگاوە! بەهیچ شێوەیەك
قبووڵ ناكات .واتە دادگا بەپێی جۆری نووسینەكە سزای
پارەو زیندانی رۆژنامەنووسەكەو سەرنووسەرەكە دەستنیشان
دەكا! بەكورتی لەتوركیا كەس بۆی نییە جنێو یا هەواڵێ
دەربارەی یەكێك باڵوبكاتەوە ،ئەگەر بەڵگەی سەلمێنراوی
نەبێ .چونكە ئەگەر وانەبێ لەواڵتێكی گەورەی وەك توركیا
كە ئەم هەموو رادیۆو رۆژنامەو گۆڤارو تەلەفزیۆنو كەناڵی
مێدیایەی تێدایە ،جۆرەها كێشەو گرفت لەنێوان هاوواڵتیو
رۆژنامەنووس دروست دەبێ .ئەم سەرژمێرییە دەخەمە
بەردەستی خوێنەرانی ئازیز :لەتوركیا  174كەناڵی
تەلەفزیۆنی لۆكاڵی 8304 ،رادیۆ لەناو توركیا 130 ،دانە
تەلەفزیۆنی سەتەالیت 60 ،رادیۆی كە بەسەتەالیت
بۆدەرەوە وەردەگرێ ،هەیە .هەروەك  838دانە تەلەفزیۆنی
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بەڕێگای كابلۆوە وەردەگرێ 01 ،دانە رۆژنامەی رۆژانە،
دانە ئاژانسی دەنگوباس 07 ،دانە گۆڤاری هەفتانەو
مانگانە 849 ،دانە كەناڵی تەلەفزیۆنی بێگانە لەتوركیا
مۆڵەتی پەخشیان هەیەو هەواڵ بۆ واڵتەكانیان دەنێرن.
بەگشتی  030دانە كەناڵی تەلەفزیۆنیو  8813هەزارو سەدو
بیست دانە رادیۆ لەتوركیا هەیە .رۆژنامەگەريیو راگەیاندن
لەتوركیا زۆر زیندووە .مرۆڤ دەتوانێ باسی هەموو بابەتێ
بكات ئەگەر لەگەڵ رای رەسمی دەوڵەتیش نەگونجێت.
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یاسای پیرۆزییەکان
لەكوردستانی ئازاد ،گفتوگۆیەكی زۆر دەربارەی
دەرچوونو دەرنەچوونی یاسای پیرۆزییە ئاینییەكان
ئەنجامدەدرێ .ئەمەش لەكاتێكدایە ،كە هێشتا بۆ رێكخستنی
كۆمەڵگاكەمان یاسای زۆر گرنگی تر هەیە ،كە پەرلەمان و
رێكخراوەكانی بواری مەدەنی گرنگی پێبدەن و بەشێوەیەكی
چڕو خەست خۆیانی پێوە خەریك بكەن و دەربچێ .كەچی
ئەم یاسایانە تا ئێستا دەرنەچووە .جێگای داخە كاتێكی
زۆر بەم مەسەلەیەوە دەكوژن ،كە لەبنەڕەتدا دەركردنی
یاسایەكی لەمجۆرە پێویست ناكات .چونكە خەڵكی
كوردستان خۆی هۆشیاری تەواوی هەیە .دەزانێ كە نابێ
سووكايەتی بەپیرۆزیی ئاینییەكان لەكوردستان بكرێت .بۆیە
وەك نووسەرو رۆژنامەنووسێك داوا لەپەرلەمانی كوردستان
دەكەم ئەم رەشنووسی یاسایە ،بۆ گفتوگۆكردن نەهێنێتەوە
ناو پەرلەمانی كوردستان و ئەم پرۆژە یاسایە ڕابگرن.
دەرچوونی یاسایەك لەم بابەتە هەرچۆنێك لێكدەدرێتەوەو
لێكبدرێتەوە! بەرتەسككردنەوەی تەواوی ئازادییەكانی
مرۆڤە .گێڕانەوەی كۆمەڵگایە بۆ دواوە .زیان گەیاندنە
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بەپرۆسەی دیموكراسی لەكوردستان .لەباتی ئەوەی هەندێ
لەئەندامانی پەرلەمان و الیەنە ئیسالمییەكانی كوردستان،
خۆیان بەكێشە گرنگەكانی ترەوە خەریك بكەن وەك
مەسەلەی نەتەوایەتی ،كێشەی كەركوك ،بەهێزكردنی گیانی
تەباییو برایەتيی نێوان پێكهاتەكانی كوردستان ،هەوڵدان بۆ
بەهێزكردنی پرۆسەی دیموكراسی لەكوردستان و
قووڵكردنەوەی گیانی هاریكاریكردنی یەكتری و هەوڵدان بۆ
زیاتر لەیەكتری گەیشتن! ماوەیەكی زۆرە گفتوگۆیەكی
دوورودرێژ ئەنجامدەدەن ،كە پێویست نییە .دەرچوونی
یاسایەكی لەمجۆرە ،دژی دیموكراسییە ،دژی بیروباوەڕی
ئازادە لەكوردستان .بۆیە دژی دەرچوونی یاسایەكی
لەمجۆرەم و دەنگی ناڕەزایی خۆم لەبەرامبەریدا
بەرزدەكەمەوە.
پێش چەند رۆژێك لەڕانیە چەند كەسێك هەڵیان
كوتایە سەر دوكانی مەشروبات ،ئەم هەنگاوە پێچەوانەی
یاساو بازاڕی ئازادو پرۆسەی دیموكراسییە لەكوردستان.
لەتوركیا نزیكەی  83ساڵ زیاترە پارتی دادو گەشەپێدان
حوكمڕانی واڵتەكە دەكات ،كەچی هێشتا هەنگاوێكی وای
نەناوە كە ئەندامەكانی بڕۆن پەالماری شوێنە
گشتییەكانو دوكانی مەشروبات بدەن! كە ئاك پارتی
حزبێكی ئیسالمیشە!.
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بەداخەوە ماوەیەكە هەندێ بۆچوونو لێكدانەوە
لەكوردستان سەریان هەڵداوە ،خەریكن كوردستانمان لێ
دەكەنە تۆرابۆراو ئەفغانستان ،پێویستە حكومەت ،یەكێتی،
پارتی ،گۆڕان و حزبەكانی تر ،پێكەوە بیرێك لەم بارودۆخە
نائاساییە بكەنەوە .بەهۆكارو ترسی لەدەستنەدانی چەند
دەنگێك ،تەوقی ئەم بێدەنگییەمان بشكێنین .یاسایەك بۆ
ئەمانە دابنێن كە یاسا دەشكێنن ،كە پەالماری شوێنە
گشتییەكان دەدەن ،كە رێزی بیروبۆچوونو لێكدانەوەی
خەڵكانی تر ناگرن ،كە پەالماری رۆژنامەنووسان دەدەن.
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دەردەکانی راگەیاندنی کوردی
ئێواران كە سەیری كەناڵی تەلەفزیۆنەكانی كوردستان
دەكەم .سەرم سوڕ دەمینێ! بەناچاری بەپەلە زوو دای
دەخەمەوە! چونكە هەركەسێ دێتە سەر تەلەفزیۆن
ئامۆژگاری دەدات ،پێمان دەڵێ چۆن كار بكەین؟ چۆن
بخەوین؟ پێمان دەڵێ چۆن منداڵ پەروەردە بكەین؟ چۆن
بەیانی بڕۆینە سەر كار؟ چۆن لەفەرمانگەكان كار
بەڕێوەببەین؟ چۆن سواری پاس بین؟ چۆن نان بخۆین؟
چۆن جل لەبەربكەین؟ چۆن دانیشین؟ چۆن پێبكەنین؟
چۆن بگرین؟ چۆن پێشوازيی لەمیوان بكەین؟ چۆن مادەی
873جێبەجێ بكەین؟ چۆن شوێنە دابڕێنراوەكان بهێنینەوە
سەر كوردستان؟ چۆن بنووسین؟ چۆن لەگەڵ هاوسێكانمان
رەفتار بكەین؟ چۆن ئۆتۆمۆبێل باژۆین؟ چۆن خواردن
ئامادە بكەین؟ چۆن لەسەر سفرە دانیشین؟ چۆن بڕۆینە
الی دكتۆر؟ چۆن نەخۆشخانەكان لەپیسی پاك بكەینەوە.
چۆن خۆمان لەپێكدادانی ئۆتۆمۆبێل بپارێزین؟ چۆن یاسا
جێبەجێ بكەین؟ چۆن خۆمان لەشەڕی البەال
دووربخەینەوە؟ چۆن منداڵەكانمان لەشەقام بپەڕێنینەوە؟
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چۆن لەگەڵ بەغدا هەڵبكەین؟ چۆن لەگەڵ شیعەو سوننە
رەفتار بكەین؟ چۆن كورد لەكەركوك هەڵەمان كرد؟ هەر
كەسەو دێ ئامۆژگاری دەدات؟ هەر كەسەو دێت رێمان
نیشاندەدات .هەر كەسەو دێت خۆی مەالئیكەتەو لەئاسمان
هاتۆتە خوارەوە؟ هەموو شتێك زۆرباش دەزانێ و قەت
هەڵە ناكات؟ چۆن وەك كەسێكی نموونەیی رەفتار دەكات؟
خۆی مامۆستایە ،دكتۆرە ،سیاسییە ،دیپلۆماتە ،تەماتە
فرۆشە ،كرێكارە ،لیبراڵە ،دیموكراتە ،وەستایە ،خۆی هەر
خۆیو بەڵێ هەرخۆی قەت هەڵەی نەكردووەو مرۆڤێكی
پاكەو دوورە لەگەندەڵی .پێمان دەڵێ چۆن خۆی هەموو
شتە چۆن رێنیشاندەرو ئامۆژگاريی كارو رێنومایي كارو
مامۆستاو پرۆفیسۆرو رۆژنامەنوسو نووسەرە؟ چۆن
حكومەت هەموو شتێكی هەڵەیە؟ چۆن ئۆپۆزسیۆن هەموو
شتێكی زۆر باشەو هەرچی داوای دەكات سەد لەسەد راستەو
هەڵەی تێدا نيیە؟ چۆن نەخشەی دوارۆژ دابنێین؟ چۆن
داوای ئەرزە دەكات؟ چۆن ماڵی گشتی بەفیڕۆ دەڕوات؟
چۆن هەموو خوێندكاران لەزانكۆكان وەرناگیرێن؟ چۆن
مۆڵەت بدەنە حكومەت ئەگەر كارەكەیان وەك كە ئەوان
دەیانەوێ جێبەجێ نەكرێت.
ئای لەم نەخۆشییە گەورەیەی كە تووشی راگەیاندنەكانی
كوردستان هاتووە؟ وێنەی ئەم راگەیاندنەی ئەمڕۆ
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لەكوردستان هەیە لەهیچ شوێنێكی دونیا نيیە؟ قسە باجی
لەسەر نیيە؟ بەكەیفی خۆت جنێو بدە ،بنووسە ،تیرو
توانجو تەشهیر بكە؟ دەڵێن ئازادییە ،كەس حیساب بۆ
هەستی بەرامبەر ناكات؟ لەدادگا شكات دەكەیت ،ئەو
كەسانە موحاسبە دەكرێنو سزا دەدرێن؟ دەڵێن دادگا لەژێر
دەستی خۆیانە؟ لەژێر دەستی حزبە؟ بێدەنگ دەبی! دەڵێن
ناوێرێ وەاڵم بداتەوە .چونكە گوناهبارە؟ وەاڵم دەدەیتەوە؟
كەچی وەاڵمەكەت باڵو ناكەنەوە؟ ئەی تەگبیر؟ هەمووشمان
هەر ئامۆژگاریكارو رێنیشاندەرو دژی گەندەڵیو دژی
ناپاكین؟ هەموو بابەتێك بەباشی دەزانین! خۆشمان قەت
هەڵەمان نەكردووە؟.
تێناگەم ئەگەر هەر هەموومان لەناو كۆمەڵگای كوردییدا
ئامۆژگاریكارو رێنیشاندەرین؟ ئەگەر هەر هەموومان،
خوداینو لەئاسمان هاتوینەتە خوارەوە؟ ئەگەر هەرهەموومان
هەر كاری باش دەزانینو كاری خراپ لێمان دوورە؟ ئەی
كێن ئەوانەی هەڵە دەكەن؟ ئەی كێن ئەوانەی یاسا پێشێل
دەكەن؟ كێن ئەوانەی رێگای راستو دروست ناگرنەبەر؟
بەسە ،ئەم هەموو ئامۆژگارییە؟ مرۆڤ لەدوو شوێن
پەروەردە وەردەگرێ! یەكێك لەماڵو لەناو خێزانەكانی
خۆماندا؟ ئەویتریش لەقوتابخانەو لەزانكۆ؟ ئیتر بەسە
ئەمەی هەیە هەموومان لەبچووكەوە تا گەورە لێی
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بەرپرسیارین .دەبا هەموومان پێكەوە واز لەئامۆژگاریكردن
بێنین .هەوڵدەین بۆ خۆ هۆشیاركردنەوەو جێبەجێكردنی
یاسا .هەركەس لەخۆیو لەخێزانەكەیەوە دەست پێبكات.
پەروەردەی خۆیو منداڵو كەسوكارەكەی خۆی بكات.
خۆمان لەدرۆو كاری ناڕاستو گەندەڵی دورخەینەوە .بەجدی
هەوڵبدەین قوتابخانەو زانكۆو رێكخراوە مەدەنیو "ئێن جي
ئۆ" كان ،رۆڵی تەواوی خۆیان لەهۆشیاركردنەوەی خەڵكو
میللـەتەكەمان ببینن؟ یاسا كە لەپەرلەمان دەردەچێ بۆ
خەڵكو میللـەت دەردەچێ پێویستە جێبەجێی بكەین! دەبا
یاسا سەروەربێ .ئیتر ئێواران با واز بێنین لەئامۆژگاریكردنی
خەڵك لەسەر شاشەی تەلەفزیۆنەكانو هەریەكێكمان با
لەخۆمانەوە دەستپێبكەین .دەبا كەم قسە بكەین! زۆرتر
كاربكەین؟
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کێ موخاتیبە لەتورکیا
گەر ئاوڕێك لەڕابردوو بدەینەوە ،لە0ی نۆڤێمبەری ساڵی
 1331كاتێ پارتی دادوگەشەپێدان ،دەسەاڵتی گرتەدەست،
كۆمەڵێ هەنگاوی بەئاڕاستەی چارەسەركردنی كێشەی
سیاسی كوردی لەتوركیا راگەیاند ،كە بووە مایەی هیوا
بەخشی بۆ هەمووالیەك .سەركردایەتی سیاسيی كوردستانی
عیراقیش ،رۆڵی بەرچاوی خۆی لەمبارەیەوە بینی .كار
گەیشتە سەر ئەوەی لە81ی مایسی  1330سەرۆك وەزیرانی
توركیا لەكاتی سەردانی بۆ دیاربەكرو لەبەردەمی خەڵكانێكی
زۆر لەدیاربەكر وتی (كێشەی كورد لەتوركیا هەیە ،كێشەی
كوردی كێشەی منەو پێویستی بەچارەسەر كردنە ،دەوڵەتی
گەورە دەبێت بتوانێ ئەم جۆرە كێشانە چارەسەر بكات).
سەرەڕای ئەم كێشانەی كە رووبەڕووی پرۆسەی كرانەوەی
دیموكراسی بۆوە ،دەتوانین بڵێین تا رادەیەكی باش،
پرۆسەكە بەرەو پێشەوەچوونێكی پۆزەتیڤی بەخۆیەوە
بینیی .هەروەك شەقامی توركیش لەمەڕ پرسی كورد،
هەندێ گۆڕانكاریي بەسەرداهات ،كە جیاوازتربوو لەپانزە
بیست ساڵی پێشوو .لەئەنجامی ئەم سیاسەتەشدا دەسەاڵتی
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سەربازيی لەدیاربەكرو شرناخو هەكاری كۆتایی پێهات .كورد
توانی بەشێوەیەكی تازە خۆپیشاندانو چاالكی مەدەنی
ئەنجامبدات .دەسەاڵتی سەربازگەكان گۆڕانی بەسەرداهاتو
كەمكرایەوە .دوای ئەمە ،هەوڵو تەقەالكان بۆ ئەنجامدانی
جۆرێك لەوتوێژو گفتوگۆو دیالۆگ دەستیپێكرد .پرۆسەی
چارەسەری دیموكراسی بووە بەرنامە ،چەندینجار ئاگربەستی
یەك لەدوای یەك یەكالیەنە لەالیەن كوردو پەكەكەوە بۆ
ماوەیەكی درێژ راگەیەنرا .هەندێ جاریش ئاگربەستەكان
درێژ دەكرانەوەو  07كەسی سەر بەپەكەكە ،بەناوی
نوێنەرانی ئاشتی بەڕێگای ئیبراهیم خەلیل لە 1339گەڕانەوە
توركیا ،پاشان تەنگژە دەستیپێكرد .كۆسپو تەگەرە
دروستكران ،بەتایبەتیش لەیەك دوو ساڵی رابردوو
كۆسپەكان پەرەیان سەند .هەوڵەكان بۆ چارەسەركردنی
كێشەی كورد گرفتی بۆ هاتەپێش .گفتوگۆكانی نێوان
دەزگای هەواڵگريی توركیاو سەركردایەتيی دەرەوەی پەكەكە
وەستا .لێدوانەكان توندبوونەوە .شەڕ دەستیپێكردەوە.
وەستانی گفتوگۆو هەوڵەكان هەم هۆكاری ناوخۆیی ،هەمیش
هۆكاری دەرەكی هەبوو ،هەندێ الیەنی دەرەكی نایانەوێ
كێشەی كورد لەتوركیا بەرەو چارەسەر بڕواتو پێ بنێتە
قۆناغێكی تازەوە .بەڵێ هۆكاری ناوخۆییش هەبوو .كوردیش
هەندێ هەڵەی تەكتیكیو سیاسی كرد .بەهەمان
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شێوە توركیش هەندێ هەڵەی كرد .تەنانەت ناوەند هەبوو
ئاشتی نەدەویست .بەداخەوە ئەمانە هەموو پێكەوە بوونە
كۆسپو هۆی ئەوەی پرۆسەی ئاشتەوایی نێوان كوردو تورك
پێش نەكەوێتو شكست بێنێو ئەم هیواو ئومێدەش كپ
بێتەوە .ئێستاش شتێك نەماوە ،ناوی دیالۆگ بێو دۆخەكە
ئاڵۆزبووەتەوە ،ئەوەتا شەڕ دەستیپێكردووەتەوە .مانگرتن
لەنانخواردن بەردەوامە .راستییەكیش هەیە كە چەندینجاری
تریش لەنووسینەكانمو لەچاوپێكەوتنەكانمدا لەگەڵ
رۆژنامەكاندا وتومە ،لەتوركیا پارتی ئاشتیو دیموكراسیو
پەكەكە ،خۆیان بەنوێنەری كورد دەزانن ،ئۆجەالن-یش
بەڕابەری خۆیان .بۆیە كاتێ باس لەگفتوگۆو دیالۆگو
چارەسەری كێشەی كوردی بكرێ! پێویستە گفتوگۆ لەگەڵ
ئۆجەالنو پەكەكەو پارتی ئاشتیو دیموكراسی بكرێ .چونكە
بێ ئۆجەالنو پەكەكە ،ئاستەمە كێشەی سیاسی كورد
لەتوركیا بەتەواوی چارەسەر بكرێ .بەاڵم ئەمە مانای ئەوە
نیيە ،مرۆڤ نەتوانێ رەخنە لەسیاسەتی پارتی ئاشتیو
دیموكراسی بگرێ! مرۆڤ دەبێ بتوانێ رەخنەش بگرێ.
دەبێ جورئەتی هەبێ بەهەنگاوی هەڵەو نادروست بڵێ هەڵە.
بەداخەوە ئەمڕۆ هەندێ لەمیدیاو كەناڵەكانی تەلەفزیۆنو
ماڵپەڕ لەكوردستان رۆڵێكی ئەوەندە شێوێنەرو خراپ
دەبینن ،لەتێكدانی پەیوەندی نێوان تاكو تاك ،نێوانی
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حزبو حزب ،نێوانی كوردستانی عیراقو واڵتانی هاوسێ.
دەبینی دێن چاوپێكەوتنت لەگەڵ دەكەن ،تەماشا دەكەی
هەموو چاوپێكەوتنەكە بەگشتی زۆر باشە .بەاڵم
رۆژنامەیەكی تر یان كەناڵێكی تر دێت ،بەبێ ئەوەی مافی
میدیا رێگای پێبدات؟ بەبێ ئەوەی مۆڵەت لەڕۆژنامەكە
وەیان لەو كەسەی كە چاوپێكەوتنەكەی لەگەڵدا كراوە
وەربگرێ؟ بێ گوێدانە مافی راگەیاندن! دێن بەئارەزووی
خۆیان چەند بڕگەیەك لەچاوپێكەوتنەكەت وەردەگرنو
بۆخۆیان كۆمێنتاری لەسەر دەدەنو لەناو دەمی ئەو كەسەی
كە چاوپێكەوتنەكەی لەگەڵ كراوە راكانی دەگۆڕنو
بەئارەزووی خۆیان رستەیەكی لێ هەڵدەبژێرنو رستەی
پێشوتری دەبڕنو شتێكت بۆ دروست دەكەن كە هیچ
پەیوەنديی بەنووسەرەكەی یان بەڕاكانی ئەو كەسەی كە
چاوپێكەوتنەكەی لەگەڵدا كراوە نیيە .تەنانەت بەمەش
راناوەستن! چەند كەسێكیش دەهێنن ،كۆمێنتار لەسەر ئەم
شتە لێدەدەن كە خۆیان پێكیانەوە نوساندووەو كۆمەڵێك
جنێوو ئیتیهامیش دەخەنە پاڵ نووسەرەكەی یان ئەو
كەسەی كە چاوپێكەوتنەكەی لەگەڵدا كراوە .بەڕاستی
ئەمەیە كارەساتی راگەیاندن .ئەمەیە سەر لەخەڵك
شێواندن ،هەرچی رەخنەی گرت ،مانای ئەوە نیيە پیاوی
ئەم واڵتو ئەو واڵتە .بەندە راشكاوانە هەمووجار راو
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سەرنجو لێكدانەوەی سیاسی خۆم لەڕاگەیاندنەكان جەسورانە
راگەیاندووە .تەنانەت ئەم راشكاوییەشم جاروبار كێشەی بۆ
دروستكردووم ،چونكە خاوەنی هەڵوێستی سیاسيی خۆمم.
بەندە وەك شاهید حاڵێك لەنزیكەوە ئاگاداری هەندێ روداوو
راستی مێژوویم .بەداخەوە هەندێ كەناڵو كەسو ماڵپەڕ
هەن ،لەمبارەیەوە ئاگاداری هەندێ بابەت نین .بۆیە كاتێ
كەسێ ،واقیع بینانەو راستگۆیانە ،رووداوەكان باس دەكات
یان بۆچوونی خۆی رادەگەیەنێ یان رەخنەیەك دەگرێ
هەندێ كەس دێن دەست بەجنێو فرۆشتن دەكەنو
كوردایەتیمان پێ دەفرۆشنەوە .گوایە ئەوان پارێزەری
بەرژەوەندییەكانی كوردو پارتی ئاشتیو دیموكراسی-ن .بۆیە
موزایەدەو تیروتوانجو ئیتیهاماتی ئەم جنێو فرۆشانە
بەتوندی رەتدەكەمەوە كە بەناوی خوازراوەوە هێرشو
تەشهیر دەكەن! تەنانەت جورئەت ناكەن ،ناوی خۆشیان
رابگەیەنن .هەویەی كوردایەتیش لەوان وەرناگرم .هەروەك
ناڕەزایی خۆشم بەرامبەر ئەو رۆژنامەو كەناڵو ماڵپەڕانە
دەردەبڕم كە ئەم رەفتارانە دەكەنو رێگا بەخەڵكانێكی
جنیۆ فرۆش دەدەن ،درۆو دەلەسەو ئیتیهامات بۆ خەڵكی تر
دروست بكەن .دیارە لەم  81ساڵەی كاركردنیشمان
لەتوركیا چ وەكو شەخس وەیا وەك یەكێتیی نیشتمانیی
كوردستان شانبەشانی راپەڕاندنی كاروبارو پەیوەندییەكانی
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یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان لەگەڵ كۆماری توركیا،
ئەوەندەی بۆمان كرابێ لەخزمەتی كوردی توركیادا بووین،
بۆ ئاشتیو بۆ برایەتیو بۆ سەركەوتنی دیالۆگی نێوان
كوردو توركو برایەتی نێوانیان هەوڵمانداوە؟ دڵنیاشم ئەم
جنێو فرۆشانە تەنیا لەقسەی گەورەو ئیتیهاماتی درۆو
بوختان ئازان! ئەگینا بۆ چركەیەكیش ئامادەنین
بەرژەوەنديی خۆیان بخەنە مەترسییەوەو وەك ئێمە بێن
لەئەنكەرە كاری سیاسی بكەنو بەرژەوەنديی بااڵی نەتەوەی
كوردی لەبەرچاو بگرنو بەرژەوەندییەكانی بپارێزن!
ئاشتیو
پارتی
مانگرتنانەی
ئەم
لەسەرەتای
دیموكراسیشەوە ،پشتیوانی خۆمان بۆ داخوازیو داواكانی
مانگرتووەكانی كورد لەئەنكەرەوە راگەیاندووەو لەكەسیش
نەترساوین ئیتر ئەم درۆو دەلەسەو بوختانانە چین بەناوی
ئێمە مانانەوە لێرەو لەوێ باڵوی دەكەنەوە! دووبارەی
دەكەمەوە ،هەڵوێستی بەندە روونو ئاشكرایە .ئێمە
پشتیوانی لەخەباتو هەموو داخوازییە رەواكانی گەلەكەمان
لەهەموو پارچەكانی كوردستاندا دەكەینو الیەنگیری
چارەسەركردنی كێشەی سیاسی كورد-یشین بەڕێگای
ئاشتیو دیموكراسیو دیالۆگی راستەوخۆوە .لەم بوارەشدا
هەوڵی زۆرمانداوە.
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فرمێسکەکانی دیجلە
ئەم كێشەو گرفتانەی كە ئێستا بەهۆی دروستكردنی
هێزی دیجلەوە لەالیەن سەرۆك وەزیرانی عیراقەوە سەری
هەڵداوە ،تەنیا سیاسەتی خودی سەرۆك وەزیرانی ئێستا
نییە .بەڵكو سیاسەتی هەندێ واڵتو بەشێكی زۆری شیعەی
لەپشتەو شتێكی تازەو جێگای سەرسوڕمانیش نییە ،بەڵكو
سەرۆك وەزیرانی ئێستای عیراق ئەگەر بۆی بگونجێ!
دەیەوێ دەسەاڵتو تواناو سنووری جوگرافی هەرێمی
كوردستانیش بچووك بكاتەوە .خۆ ئەگەر هێزی سەربازيی
تەواوی هەبێ! دەیەوێ هەرێمی كوردستان چەك بكاتو
هەرێم بكاتە بەشێكی الوازو بچووك لەعیراق .تەنانەت
لەسەفەركردن بۆ دەرەوەش بەبێ پرسو رای بەڕێزیان
نەتوانین هیچ هەنگاوێك بهاوێین ،مەسەلە زهنیەتەكەیەتی،
مەسەلەكە ئەو بیركردنەوە مەترسیدارەیە كە سەرۆك
وەزیران هێواش هێواش هەنگاوی بۆ دەهاوێتو كاری بۆ
دەكات .ئەم زهنیەتەش زۆر مەترسیدارە ،دەبێ كورد
بەئاشكراو بێ پێچو پەنا لەدژی بوەستینەوە .وە دەم و
دەست حكومەتێكی بنكە فراوانی نیشتمانی سەرلەنوێ
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لەهەرێمی كوردستان دروست بكەین ،كە هەموو الیەنو
پارتەكانی كوردستان ،بەیەكێتیو پارتیو گۆڕانو یەكگرتوو
كۆمەڵو بزووتنەوەی ئیسالمیو شيوعیو سۆشیالیستو
زەحمەتكێشانو ئایندەو تەواوی پێكهاتەو نەتەوەكانی تر
بەتوركمانو سریانیو ئاشوریو كلدانیشەوە ،بێ گوێدانە
ئەنجامی دوایین هەڵبژاردنی پێشوو ،هەموو پێكەوە بەرەی
خۆمان بەهێز بكەین .روبەڕووی ئەم هەڕەشانەی سەرۆك
وەزیرانی ئێستای عیراق ببینەوەو لەبەرامبەری بوەستینەوە.
ئێمەی كورد ،میللـەتێكی دڵسافو خۆش باوەڕین.
بەهەموو شتێک باوەڕ دەكەین؟ ئەگینا ئەو كەسانەی
لەکۆبوونەوەی ئۆپۆزسیۆن بەشداربوون ،كە لەڤێننا
ئەنجامدرا ،كە هێشتا سەدام نەڕوخابوو زۆرباش لەبیریانە،
هەندێ لەم كاربەدەستە شیعەو سوننانەی كە هەتا دوێنێ
لەپشتی سەنگەرەكانی هێزی پێشمەرگەی كوردستانەوە
خۆیان حەشاردابوو ،لەکۆبوونەوەكە نەیانشاردەوە هەندێكیان
نەك هەر دژی كەركوك بوون كە شارێكی كوردستانییە،
تەنانەت دژی فۆڕمی فیدراڵیش بوون ،دژی بەشی زۆری
داخوازییەكانی كورد بوون .كە هێشتا هیچیان بەدەستنەبوو!
كە هێشتا لەهەرێمی كوردستانو لەسێبەری كورد دەژیان
لەكاتێكدا ئەگەر لەسایەی شوڕشو خەباتو تێكۆشانی
كوردو پێشمەرگە نەبوایە! ئەوان بەژیانی خۆیان چاویان بەم
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ئازادییە نەدەکەوت كە ئێستا لەعیراقدا هەیەو دەبوایە تاكو
ئێستاش لەهەندێ پایتەختەكانی واڵتان بخولێنەوە .بەڵێ برا
شیعەكانمان خۆیان بەهاوپەیمانيی ستراتیژی كورد دەزانیو
كوردیش بەهەمان شێوەو بەهەموو هێزو توانایەوە پشتیوانی
لەمەزڵومیەتی شیعەكان دەکرد لەعیراق بەدرێژایی مێژوو و
پشتیوانی تەواوی داخوازییەكانی شیعەی كردووەو دەكرد.
كەچی كاتێ هێزی دیجلە بۆ گیانی كورد لەالیەن سەرۆك
وەزیرانی شیعەوە دروستكرا ،نەك لەالیەن سوننەوە،
تەنانەت ئەم هەموو هەڕەشەو هێز ناردنو ئیستیفزازكردنەی
هەرێمی كوردستانیش كە لەالیەن سەرۆك وەزیرانی شیعەوە
دەكرێ ،شیعەكانی دۆستی ستراتیژیمان دەنگێكیان لێوە
نەهاتو تائێستاش لێوە نایەتو بێدەنگن! تەنانەت رەخنەش
لەمالكی ناگرن ،جگە لەئەحمەد چەلەبیو چەند
كاربەدەستێكی تری شیعە نەبێ ،كە بەپەنجەی دەست
دەژمێردرێن! ئەحمەد چەلەبیش خۆی دۆستی كورد بووە.
ئەگینا ئەم هەڵوێستەی لەبەرئەوە نەبووە كە شیعە بووە.
من خۆم هەمیشە الیەنگری رێكەوتنامەی ستراتیژيی نێوان
كوردو شیعە بووم .بەتایبەتیش نێوان یەكێتیو ئەنجومەنی
بااڵی ئیسالمیو تەواوی شیعەكانی تریش .تەنانەت
الیەنگیريی ،النەدانی ماليكیش بووم .بەاڵم بەداخەوە
وادەرنەچوو ،شیعەكان دەبوایە هەڵوێستێكی روونتریان
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هەبوایە .ئێستاش ئیختیار بێتە سەر خاكمان! یان شیعە!
ئیختیار بێتە سەر كەركوك یان شیعە؟ بەدەنگی بەرز دەڵێن
بەڵێ بۆ خاكو كەركوك .نەخێر بۆ مالكی! بەداخەوە
راستییەكەی ئەمەیە ،بەشی زۆری شیعەكان لەگەڵ تەواوی
هێزەكانی سوننە لەسەر مەسەلەی كەركوكو مادەی 873
لەدژی كورد كۆكنو رێكن .تەنانەت بەهیچ شێوەیەك
نایانەوێت مادەی  873جێبەجێ بكەن .خەریكی خافاڵندنی
سەركردایەتی كوردن .تەنانەت هێزیان هەبێت كورد لەهەموو
ئەو شوێنە كوردیانەش دەردەكەن كە لەدوای روخاندنی
رژێمەوە ئازادمانكردوون.
برا شیعەو سوننەكانمان دەبێ مێژوو لەیاد نەكەنو بزانن،
كاتی خۆی شێخ مەحمودی حەفید ،مەلیكی كوردستان بوو
لەسەر كوردبوونی شاری كەركوك تەنازولی بۆ ئینگلیز
نەكرد ،خوالێخۆشبوو مەال مستەفا بارزانی لەسەر كوردبوونی
كەركوك ساڵی  8947لەبەرامبەر رژێمی بەغدا وەستایەوەو
لەپێناوی كوردبوونی شاری كەركوك تەنازولی بۆ سەدام
نەكردو لەسەر شۆڕشی ئەیلولی مەزن بەردەوام بوو ،شەڕ
دەستیپێكردەوە ،مام جەاللو یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان
لەگفتوگۆكانی ساڵی  8917-8910لەسەر كوردبوونی
كەركوك تەنازولی نەكردو گفتوگۆی نێوان بەغداو یەكێتیی
نیشتمانیی كوردستان تێكچوو .تازە بەتازەش ماليكی بە 7
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چوار دەبابەی شكاوەوە ،دەیەوێ كورد بترسێنیو هەڕەشە
لەكورد بكاتو هێز بۆ سەر كورد دەنێرێ! ئەمڕۆ هیچ
سەركردەیەكی كوردیو كوردستانی ،ناتوانن تەنازول
لەكوردبوونی شاری كەركوك بكەنو داخوازییەكانی ماليكی
قبووڵ بكەن .بەداخەوە كوردستان تا دوێنێ بۆ برا
شیعەكانمان سەنگەر بوو .بەاڵم ئەوەی دوێنێ لەبیر بكا
دڵنیابێ سبەی-نێش نابینێ .بۆیە برایانی شیعەو سوننەمان
ئەم راستییە بزانن باشە ،كەركوك نە تەنیا شارێكی
كوردستانییە! بەڵكو ،كورد كەركوك بەشارێكی كوردی
دەزانێ! بەشارێكی ناوجەرگەی كوردستاني دەزانێ! چونكە
زۆرینەی دانیشتووانەكەی كوردنو رژێمە یەك لەدوایەكەكانی
بەغداش هەر لەدوای دروستبوونی عیراقەوە ئێستاشی
لەگەڵدابێ ،بەبەردەوامی كەركوك-یان تەعریب كردووەو
كوردیان دەركردووەو عەرەبیان بۆ هێناوە ،بۆیە كەركوك
نەك هەر شارێكی كوردستانییە ،بەڵكو شارێكی كوردیيشەو
زاراوەی شوێنە جێناكۆكەكان زاراوەیەكی هەڵەیەو لەشوێنی
خۆیدا نییە ،چونكە ئەم خاكە شوێنی نەتەوەی كورد بووە.
بەئاشكراش سەدام بەبەرچاوی برا شیعەو سوننەكانمان
لەخاكی كوردستانی وەرگرتووەو خستوێتیيە سەر ئەم
شارانەی كە خۆی بەعەرەبی زانیون .بۆیە كورد لەئەدەبیاتی
خۆیدا! نابێ بڵێ شوێنە جێ ناكۆكەكان؟ بەڵكو دەبێ بڵێ
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شوێنە (داگیركراوەكان) .چونكە رژێمە شۆڤێنیستەكانی
بەغدا خاكێكی زۆری كوردستانیان بەبڕیاری سیاسی خۆیان
لەكوردستان دابڕاندووە .ئینجا بەزۆر داگیری كردووەو
دەسەاڵتی خۆی بەسەردا سەپاندووە .ئەوان نەهاتون پرسوڕا
بەكورد بكەن لێی بپرسن داخۆ كورد ئەم دابڕانو
داگیركردنەی پێ خۆشە یان نا؟ بەڵكو بەزۆری زۆردارو
بەهێز لەكوردستان جیایان كردووەتەوە .ئەمەش داگیركردنە.
هەرشتێكیش بەهێزو ئەنجامبدرێت! دەچێتە خانەی
داگیركردنەوە .بۆیە دەبێ ئێمەی كورد خەباتی جدی بۆ
وەرگرتنەوەو رزگاركردنەوەیان بكەین .هەقە چیتر
سەركردایەتی كورد بەقسەو فڕوفێڵی بەغدا فریو نەخوات.
زاراوەی (شوێنە جێناكۆكەكان)یش ،زاراوەیەكی هەڵەیە،
نابێ لەفەرهەنگی سیاسی كوردیدا شوێن بگرێ .بەڵكو
لەباتی ئەوە ،زاراوەی (شوێنە داگیركراوەكان) بەكاربهێنین.
ئەمە هەقیقەتی مێژووییە.
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پاشەکەوت بۆ دواڕۆژ
كاتی خۆی دەوترا النیكەم هەر هیچ نەبێت لەواڵتانی
هاوسێو هەرێمایەتییەكان با نوێنەرایەتییەكانمان یەكخەینو
بەیەك دەنگو بەیەك رەنگو بەیەك هەڵوێست پارێزگاری
لەبەرژەوەندییەكانی كوردستانی عیراق بكەین! كەس وەاڵمی
نەدەدایەوە! دەوترا حكومەتەكەی خۆمان با نیوەی ئەم
پارەو سەروەت و سامانەی كە دێتە كوردستان بۆ رۆژێكی
وەكو ئەمڕۆ پاشەكەوت بكا! لەتەنگژەیەكی وەكو ئێستادا
كورد دەیتوانی زیاتر لەبەغدا بێ منەت بێو نەچەمێتەوە بۆ
داخوازییەكانی بەغداو ئەوانەی هەڕەشە لەهەرێمی
كوردستانی عیراق دەكەن و دەیانەوێ كوردستانی عیراق
لەچەك داماڵن و شەرعیەت بدەنەوە ئەم زوڵمە زۆرەی كە
سەدام بەرامبەر كوردستانەكەمان كردویەتی! بەتایبەتیش
لەشوێنە داگیركراوەكانی كوردستان (شوێنە بەزۆر
دابڕێنراوەكان) كە ئێستا وا ناوی لێنراوەو زۆر شتی تریش.
ئێستاش ،هێشتا زووە ،دەبا بێین چاوخشاندنەوەیەك
بەسیاسەتی دارایی-ماندا بكەین و ئەم پارەیەی كە مانگانە
لەبەغدا وەك بودجەی هەرێم دێت بۆ گەنجینەی كوردستان،
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حكومەتی هەرێم بڕێكی لێ پاشكەوت بكات .بێین ئەم یەك
ریزییەی كە ئێستا بەهۆی هەڕەشەكانی بەغداوە لەناو ماڵە
گەورەكەی كورد دروستبووە؟ فراوانترو پتەوترو رێكوپێكترو
زیاتر بەكردەوە بەهێزتری بكەین .بێین زیاتر گوێ لەهەموو
گروپو الیەنەكانی ئۆپۆزسیۆن بگرین .لەبڕیاری سیاسی
هەرێمی كوردستاندا ئۆپۆزسیۆن بەهەند وەربگرین و
بەشدارییان پێبكەین .نەك تەنیا لەكاتی دروستبوونی
تەنگژەكان ،بەڵكو بەبەردەوامی و لەبواری پراكتیكدا كار بۆ
یەكگرتوويی و یەك هەڵوێستی سیاسی كوردی بكەین و
بەرامبەر ئەوانەی لەدژی بەرژەوەنديی كوردستان هەنگاو
دەنێن ،پێیان بڵێین ئێمە بەئاگاین و لەهەڵسوكەوتی ئەوان
بێخەبەرنین و كورد دەمێكە لەسیاسەتەكانی ئەوان
تێگەیشتووە .ئەم قۆناغەی ئەمڕۆ هێشتا قۆناغی رزگاريی
نیشتمانییە .بۆیە با لەناو پەرلەمانی كوردستاندا هەم
سیاسەتی هاوكاری و پێكەوە كاركردن پەیڕەو بكەین،
هەمیش سیاسەتی ملمالنێ لەگەڵ یەكتری جێبەجێ بكەین.
واتە سیاسەتی هاوكاری و ملمالنێ پێكەوە .بەمە دەتوانین
واڵتەكەی خۆمان زۆرتر پێش بخەین .ناكرێ چینێكی
میللـەتەكەی خۆمان لەژێر ناوی ئۆپۆزسیۆن ،فەرامۆش
بكەین ،هەر لەبەرئەوەی دەنگی زۆری نەهێناوەو لەهەندێ
داخوازيی و خەدەمات و ماف و لەبڕیاری سیاسیدا بێبەشیان
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بكەین! دەی باهەموو پێكەوە بیرێكی وردی لێبكەینەوەو
بگەڕێینەوە بۆ لێكتێگەیشتن و دیالۆگ لەگەڵ یەكتری ،پێش
ئەوەی دیالۆگ لەگەڵ بەغدا دەست پێبكەبن ،بابێین دیالۆگ
لەناو ماڵی كوردو كوردستانی عیراق دروست بكەین و
ئۆپۆزسیۆنیش لەبڕیاری سیاسی و چارەنووسی كوردستاندا
بەشداری پێبكەین.
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جارێکی تر سیستمی تەندروستی
سیستمی تەندروستی هەر واڵتێك پێشكەوتووبێت،
كۆمەڵگاكەشی كۆمەڵگایەكی تەندروست و پێشكەوتوو
دەبێت .لەهەرێمی كوردستانی عیراق سیستمێكی تەندروستی
زۆر كۆنمان هەیە .جگە لەمە ئیدارەو بەڕێوەبردنی
نەخۆشخانەكانیشمان میتۆدی زۆر كۆنی هەیەو پێویستی
بەگۆڕان و گۆڕانكارییەكی بنەڕەتیی هەیە .داوو دەرمانەكان
كێشەی زۆری تێدایە .كۆمەڵێك جیهازی تازەی مۆدێرن و
تازە كڕاوەو هێنراونەتە كوردستان .بەاڵم شێوەی
بەكارهێنانەكانی و نەبوونی شارەزای پێویست و دكتۆری
تایبەتی وایكردووە ،زۆرجاران ئەنجامی پشكنینیەكان هەڵە
دەردەچێ و بەهەڵە خوێندنەوەی بۆ دەكرێ .دەشبێتە هۆی
ئەوەی نەزانرێ نەخۆشەكە چ جۆرە نەخۆشی و كێشەیەكی
تەندروستی هەیە .پارەو پولێكی زۆر بە پچڕ پچڕی
لەسێكتەری تەندروستیدا سەرف دەكرێ .پارە سەرفكردنەكە
بەبەرنامە نییە .لەبەرئەوەی ئیشەكەش یەك دەست نییەو
زوو زوو وەزیرەكانی تەندروستی دەگۆڕدرێن! ناپەرژێنە سەر
ئەوەی سیستمی تەندروستی لەكوردستان ریفۆرم بكەن.
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لەتوركیا ئەمە بۆ  83ساڵ دەچێ پارتی دادو گەشەپێدان
بەڕێوەبردنی واڵتەكەی گرتۆتە دەست ،كەچی تاكو ئێستا
یەكجار وەزیری تەندروستی گۆڕیوە .تاكو ئێستا لەماوەی
ئەم  83ساڵەدا ئەمە سێ دەورەیە یەكجار وەزیری ئەم
وەزارەتە گۆڕاوە .بۆیە وەزیرەكە كاتی زۆری هەبووە
بۆئەوەی بەبەرنامە سیستمی تەندروستی بۆ پێشەوە ببات.
ئەگەر سەیری هەرێمی كوردستان بكەین لەماوەی  83ساڵی
رابردوو تا ئێستا چەندین جار وەزیری تەندروستی گۆڕاوەو
بوار نەدراوەتە وەزیرەكە ماوەیەكی باشی هەبێ بۆ
نوێكردنەوەو بۆئەوەی سیستمی تەندروستی كوردستان
بەتەواوی ریفۆرم بكاتو بەرەو پێشەوەی ببات .بۆیە زۆر
پێویستە نەخۆشخانەكانمان هەمووی سەرلەنوێ سیستمی
ئیدارەو بەڕێوەبردن و خەڵكانی پسپۆڕو شارەزایان بۆ
دابنێین و ئیدارەیەكی رێكوپێكیان بۆ دابنێین .زۆرجار
شەوان دەبینی یەكێكت نەخۆش دەكەوێتو شەو دەیبەیتە
نەخۆشخانەیەك! دەبینی نەخۆشخانەكە دكتۆری خەفەری لێ
نیيەو ناشزانێت ئەو شەوە كێ خەفەرە؟ سیستمی
تەندروستی لەكوردستان زۆر سیستمێكی دواكەوتووەو
كۆنیشەو پێویستی بەنوێكردنەوەیەكی بنەڕەتی هەیەو
بەتایبەتی پێویستی بەهونەری بەڕێوەبردنێكی تازە هەیە.
بەهیوای ئەوەی سیستمی تەندروستی لەداهاتوودا
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لەكوردستان ریفۆرم بكرێت .بۆئەوەی كاتێ نەخۆش كە
دەڕواتە نەخۆشخانەیەك هەست بكات دەڕواتە شوێنێكی
زۆرباش و لەدەستێكی ئەمینیشدایەو چارەسەر دەكرێت!
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رێزگرتن لەشەرافەدین ئێلچی
لەمێژوودا زۆركەس هەن وەك سەربازی ون بۆ خاك و
گەلەكەی خۆیان خزمەتێكی بێ وێنەیان پێشكەش كردووە.
قوربانيی زۆریانداوە ،كەچی زۆر بەدەگمەن باسیان لێوە
دەكرێ .لەناو بزووتنەوەی ئازادیخوازيی گەلەكەشمان،
كەسایەتی و سیاسەتمەداری بەتواناو لێهاتووی زۆرمان
هەبووەو هەیە ،شەو و ڕۆژی خۆیان خستۆتە سەریەك،
لەپێناوی خزمەتكردنی گەلە ستەمدیدەكەی خۆیان .دەیان و
سەدان جاریش لەپێناوی داخوازییەكانی كورد خراونەتە
زیندانەكانەوە .تەنانەت بۆ چركەساتێكیش ئامادە نەبوون
لەئاست زۆرداريی و ستەمی زۆری رژێمەكان كە لەدژی كورد
ئەنجامیانداوە بچەمێنەوەو قبووڵی داخوازییە ناڕەواكانیان
بكەن.
لەناو كورد ،باوە ،كاتێ ئەم جۆرە مرۆڤو كەسایەتییە
گەورانەی كورد لەژیاندان ،كەس باسیان لێوە ناكات ،بەاڵم
كە لەژیاندا نەمان ،ئینجا دێین باس لەژیان و خەبات و
تیكۆشانەكەیان دەكەین و فرمێسكیان بۆ دەبارێنین.
لەكاتێكدا دەخوازرێ بەزیندوێتی باس لەمێژوو و
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خەباتەكەیان بكرێت و مەدالیا باران بكرێن .دەرس و
پەندیش لەتاقیكردنەوەكانیان وەربگیرێ.
لێرەدا مەبەستمە ،ئاماژە بۆ كەسایەتی و سیاسەتمەدارو
نیشتمانپەروەرێكی گەورەی وەك كاك (شەرافەدین ئیلچی)
بكەم ،كە ساڵەهای ساڵە ،تەواوی ژیانی خۆی بۆ
خزمەتكردنی واڵت و میللـەتەكەی خۆی تەرخانكردوە .بەاڵم
بەداخەوە ئەوە ماوەیەكی زۆرە بەدەست نەخۆشیەكەیەوە
دەناڵێنێ و لێرەو لەوێش رەنگە وەكو پێویست باسی لێوە
نەكرابێ .تەنانەت لەالیەن دۆستە نزیكەكانی دوێنێشی ،كە
چەندینجار لەپێناوی پارێزگاریكردن لێیان و كوردایەتی،
خۆی بۆیان خستۆتە مەترسیەوەو لەسەریان تووشی زیندانو
ئەشكەنجە هاتووە .وەفاداری ،سیفاتێكی زۆر گرنگ و
پێویستە لەژیانی مرۆڤداو لەناو هەر گەلێكدا .دەبێ مرۆڤ
لەبەرامبەر یەكتریدا خاوەنی هەڵوێست و وەفاداری بێت.
هاموشۆی یەكتری بكات و لەكاتی پێویستدا بەهانای
یەكتریيەوە بچێت .كاك شەرافەدین ئیلچی یەكێكە
لەتێكۆشەرە هەرە ناسراوو وەفادارەكان ،سیاسەتمەدارێكی
زۆر ژیرو هێمنو شارەزاو لەسەرخۆی ئەمڕۆی كوردستانە.
بیروبۆچوون و لێكدانەوەی چاك و نەخشەی باشی
لەبەرنامەدایە .بەندە لەنزیكەوە دەیناسم .دۆستێكی زۆر
ئازیزو بەڕێزمانەو هەست و سۆزو خۆشەویستیەكی زۆرمان
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بۆ ئەو كەسایەتیيە گەورەیەی گەلەكەمان هەیە .لەخودای
گەورە دەپاڕێمەوە ،زوو شیفای بدات و چاك بێتەوە.
سیاسەتمەدارێكی بەئەزموونو ژیرو ئاقڵی وەك كاك
شەرافەدین ئیلچی ،بۆ ئەمڕۆی كوردی توركیا زۆر پێویستە.
لێرەشەوە دەمەوێ سوپاسی هەڤاڵ مام جەالل بكەم ،كە
دەربارەی تەندروستی و نەخۆشییەكەی بەڕێز كاك
شەرافەدین ئێلچی ،ماوەی چوار ساڵە بەبەردەوامی
ئەوەندەی بۆی كرابێ ،لێی پرسیوەتەوەو ساڵوو رێزی بۆ
ناردووەو دوعای خێری بۆ كردووە .ئەمەش نیشانەی
وەفادارییو گەورەیی سەركردەیەكی وەفاداری وەك هەڤاڵ
مام جەالل-ـە ،لەبەرامبەر هەموو ئەو كەسو
سیاسەتمەدارانەی كە خزمەتی گەل و نیشتمانەكەی خۆیان
كردووەو دەكەن .خوایە وێنەی ئەم جۆرە سەركردانە لەناو
گەلەكەماندا هەر زۆر بێت و شیفای بەپەلەش بۆ دۆستی
ئازیزو سیاسەتمەداری ناسراوی گەلەكەمان كاكە شەرافەدین
ئیلچی دەخوازم و ئیشاڵاڵ زوو چاك دەبێتەوەو خودای
گەورە شیفای بۆ دەنێرێ و بەردەوام دەبێ لەخەباتدا
لەپێناوی گەل و نیشتمانەكەیدا.
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مامی گەورەمان
مامی كوردو كوردستان ،مامی كوردستانی سەرتاسەر،
مامی عیراقییەكان بەهەموو نەتەوەو پێكهاتەكانییەوە،
رابەری رۆژی تەنگانەو ورە بەرز ،كەسایەتی سیاسی و
دیپلۆماتو پێشمەرگەو دڵ میهرەبانی كوردستان.
مامی هەژاران و رەنجدەرانی كوردستان ،هەموو
كوردستانو عیراق لەچاوەڕوانی و لەخەمی بەڕێزتانن و
بەهیوای ئەوەن كە بێیتەوە ناو خەڵك و خاكی كوردستان و
جارێكی تر هەڵسیتەوە ،گۆچانەكەت بگریتەوە دەست و
وەك هەمیشە رێنوێن و رابەر بیت.
دڵنیاین مامەگیان تۆ لەهەموو نەخۆشییەك بەهێزترو
پتەوتریت .ملمالنێی زۆرت لەگەڵ هێزی دیكتاتۆری
لەملمالنێی نەخۆشی سەختتر بوو كەچی دیكتاتۆریت بەزاند.
بەڵێ كورد هێشتا زۆر پێویستی پێتانە .ئاشتی و
دیموكراسی بۆ كوردی توركیا تۆی پێویستە .دیپلۆماسیی و
دیالۆگی هێمن و ژێربەژێرو دوور لەهاشوو هوشی تۆی
پێویستە .هەموو شت وەستاوە .هاوسەنگی هێزە
سیاسییەكان و چارەسەری كێشەكانی عیراق تۆی پێویستە.
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دەسا زوو وەرەوە خەڵكی كوردستان هەمووی بەدوعاو
نزاوە دەستەوەستان بۆت وەستاوەو دوعای خێرو سەالمەتیت
بۆ دەخوازێ و چاوەڕوانی گەڕانەوەی بەڕێزتانە .مامەگیان
هێشتا كوردو كوردستان شارەزایی تۆ ،ئەزموونی تۆ ،سەبرو
تەحەمولی تۆی پێویستە .دیالۆگی تۆی پێویستە ،ئاشتی
تۆی پێویستە ،دیموكراسی تۆی پێویستە .كورد لەتەواوی
خەمەكانی نەڕەخساوە.
ئەی ئەو كەسەی لەهیچ كات و ساتێكی ناخۆشدا ورەت
دانابەزێ و ورەت هەر بەرزو هەمیشە بڕوات بەسەركەوتن
هەیە .ئەی ئەو كەسەی كە تۆزقاڵێك بەرامبەر نەیارانی
كوردو كوردستان رۆژێك لەڕۆژان وازت لەداخوازییەكانی
كورد نەهێناو نەچەمایتەوە .ئەی ئەو رابەرەی كە لەژیانی
خۆتا بیرت لەسەروەت و سامان نەكردۆتەوە .ئەی ئەو
كەسەی هەمیشە لەپشتیوانی ژنان و ئافرەتاندا بوویت .هەر
تۆ بوویت بۆ خانووە قوڕەكان دەگەڕایتەوە .هەر تۆ بوویت
دەتوت سەروەریمان ،مانەوەمان ،گەشەكردنمان ،بەندە
بەیەكێتیی نیشتمانیی كوردستانەوە .بڕوات بەیەكێتی ناو
یەكێتیی ریزەكانی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان هەر
پتەوبوو.
ئەی ئەو كەسەی كەڕەوشت و ئەخالقیی وا بەرزت هەیە،
كچ و ژنان و ئافرەتانی كوردستانت هەمووی بە خوشك و
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كچ و دایكی خۆت دەزانی .زۆر پشووت درێژ بوو ،هەوڵتدا
یەكێتی ریزەكانی یەكێتی نەپچڕێ و لێك نەترازێ ،تۆ ئەو
كەسە بوویت كە زوو تێگەیشتی لەگرنگيی پەیوەندیی
ستراتیژیی نێوان یەكێتی و پارتی .تۆ ئەو كەسە بویت
لەپشتیوانیكردنی كوردی هەموو كوردستان هەمیشە هێزی
پشتیوان بوویت.
دەوەرە! تو خودا وەرەوە ،با گەلی كورد جارێكی تر
هیواو ئومێدی بەهیواو ئاواتەكانی بێتەوە.
دڵنیام هەر دێیتەوە نێو باوەشی خەڵكی كوردستانە
ئازیزەكەی خۆت كە تەواوی تەمەنت لەپێناویدا كردە
قوربانی و فیداكاری ،تۆ بۆ ئێمە رابەرو مامۆستاو باوك و
هەڤاڵ و رێ نیشاندەرمان بوویت .ماوەیەكە زەنگی
تەلەفۆنەكەت نایەت ،بەڕاستی مامەگیان بیرت دەكەین.
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کەرکوک کوردییە ،کوردستانییە
ئەوەندەی لەبیرم بێ ،لەسەردەمی شۆڕشی ئەیلولی
مەزن و شۆڕشی نوێی گەلەكەمان ،رۆژێك لەڕۆژان
نەمبیست لەكاتی گفتوگۆكانی سەركردایەتی شۆڕش
دەربارەی كێشەی سیاسی كورد لەگەڵ سەرانی بەغدا بڵێن
(كەركوك شارێكی كوردی نییە) ،نازانم ئەم زاراوەیە
لە كوێوە هات ،كە گوایە كەركوك شارێكی كوردی نییە؟!
لەباتی ئەوە خستمانە سەر زاری عەرەب و توركمان ،كە
كەركوك شارێكی كوردی نییەو كوردستانی-یە؟ مێژوو
شاهیدی ئەوەیە ،سەركردایەتی كورد ،لەشۆڕشی ئەیلول و
شۆڕشی نوێش ،هەمیشە كەركوكی وەك هەولێرو سلێمانیو
دهۆك بەشارێكی كوردی زانیوەو دەزانێ و بەشارێكی
ناوجەرگەی خاكی كوردستانی عیراقی ناسیووە .لەدوای
راپەڕینیش هەرێمی كوردستانی عیراق لەژێر دەسەاڵتی
رژێمی بەغدا ئازادكرا ،كورد بەهەموو ئەم شوێنانە دەڵێ
كوردستانی ئازاد ،هەرێمی كوردستان .واتە ئەو خاكەی كە
ئێستا خۆی دەسەاڵتی سیاسی و جوگرافی و ئیداری تیادا
هەیەو حوكمی خۆی تیادا دەكات.
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دوای رووخانی رژێمیش لە  ،1330كورد زۆر ناوچەی
تری رزگاركرد .ئیدارەی خۆی تیا دامەزراند .بەاڵم
بەداخەوە بۆ نەوروژاندنی ناسیۆنالیستی عەرەبی و تورك!
كورد لەخۆیەوە هات ،دەستەواژەیەكی تازەی داتاشی.
لەباتی ئەوەی بڵێ ،كەركوك شارێكی كوردی-یە! هات وتی
كەركوك شارێكی كوردستانی-یە؟ وایزانی ئەگەر وابڵێ،
عەرەب و توركمان لێی قبووڵ دەكەن .وە دژی گەڕانەوەی
كەركوك بۆ سەر هەرێمی كوردستان ناوەستنەوە! وە بۆ
ناوچەكانی لەبابەتی كەركوك و خانەقین و شنگالو هەندێ
ناوچەی تریش ،هات دەستەواژەی ناوچە جێناكۆكەكانی
هێنایە گۆڕێ! .بەداخەوە پاشانیش لەكاتی نووسینەوەی
دەستووردا ،كردیانە ناوچە جێناكۆكەكان .كە ئەمەش
هەڵەیەكی سیاسی و مێژوویی خۆكوژی گەورە بوو،
سەركردایەتی كورد ،بەسەریدا تێپەڕبوو.
ماوەیەكە سەرۆكایەتی هەرێم بەیانێكی دەركردووەو
دەڵێ ناوچە كوردستانیيەكانی دەرەوەی هەرێم .بەندە
رێزم بۆ بڕیارەكەی سەرۆكایەتی هەرێم هەیە .بەاڵم با
بەجورئەت تر قسەبكەین ،شەڕو نیوەشەڕ هەریەكە .ئەم
شوێنانەی كە كورد دوای رووخانی سەدام ،رزگاری
كردوونو هێشتا لەڕووی یاسایی و دەستوورییەوە
نەهاتوونەتەوە سەر كوردستان! لەڕاستیدا ئەم شوێنانە،
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هەمووی خاك و ناوچەی كوردین .چونكە هەمیشە گەلی
كوردی تیا ژیاوە ،زۆرینەشیان هەر كورد بووە ،لەگەڵ
ئەم هەموو تەعریب كردنەشەوە كە بەبەردەوامی تووشی
هاتووە .بۆیە دەبێ لەڕووی نەتەوەییەوە ئەم هەڵە
سیاسیيەی كورد لەكاتی نووسینەوەی دەستووردا
بەسەریدا تێپەڕیووە ،خـەباتی بۆبكەینو راستی
بكەینەوە.
هەقە لەمیدیاكانی كوردستانیشدا بەیەكگرتویی باسی
ئەم دەستەواژەیە( ،ناوچە جێناكۆكەكان) نەكەین .چونكە
ئەمە هەڵەیەكی سیاسی بوو ،سەركردایەتی كورد لەكاتی
نووسینەوەی دەستووردا بەسەریدا تێپەڕبوو! ئێستا كاتی
راستكردنەوەیەتی و نابێ لەسەر ئەم هەڵە سیاسییە
گەورەیە بەردەوامبین! با لەدەستووریشدا وا نووسرابێتەوە.
بۆ مێژوو دووبارەی دەكەمەوە ،لەسەردەمی شۆڕشی
ئەیلولی مەزنو شۆڕشی نوێ ،كورد دەیوت كەركوك شارێكی
كوردییە .شارێكی كوردستانی-یە .وە كەوتۆتە ناوجەرگەی
خاك و سنووری كوردستانیشەوە .شۆڕشی ئەیلول ،شۆڕشی
هەموو كورد بوو .كێ دەڵێ شۆڕشی ئەیلولی مەزن وای
نەوتووە؟ شۆڕشی نوێ وای نەوتووە! با بفەرموێ،
پێچەوانەكەی بسەلمێنێ؟ .ئیدی نازانم بۆ ئێستا جورئەت
ناكەین ،بڵێن كەركوك وەك هەولێرو سلێمانیو دهۆك،
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شارێكی كوردییە؟ جا پێمان وەردەگیرێتەوە ،یان
وەرناگیرێتەوە! ئەمەیان پرسیارێكی ترە.
لەكۆتایيشدا سوپاسی هەموو خوێنەرانی گۆشەكەم و
سەرنووسەرو تەواوی نووسەرانو هاوڕێیانم لەكوردستانی
نوێ دەكەم بۆ پشتیوانیكردنو هاوكاریكردنیان ،بەهۆی
سەرقاڵیشمەوە ،تا ماوەیەكی تر گۆشەكەم رادەگرم و
سوپاسی هەموالیەك دەكەم.
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یاسایەكی تازە بۆ سزادانی مندااڵن!
حكومەتی دادو گەشەپێدان ڕەشنوسێكی تازەیی
بەناو (ياسای بەرد فڕێدانی مندااڵن) ناردە
پەرلەمان .لەڕۆژی  )1383/4/18پەرلەمانی توركیا
یاساكەی بە  101دەنگ قبووڵكردو  16بیست و
شەش دەنگیش لەدژی یاسا تازەكە دەنگیاندا كە
زۆر لەیاساكەی پێشوو باشترە.
پێش دەرچوونی ئەو یاسایە مندااڵن بەگشتی ،بەپێی
یاسای خۆپیشاندان بۆ دژایەتیکردنی تیرۆر بە  0پێنج
سوچەوە ،تاوانبار دەكران و دادگایی دەكران و ڕەوانەی
زیندان دەكران.
یەكەم :بەهۆی پڕۆپاگەندەكردنی مندااڵن بۆ تیرۆر.
دووەم :ئـــەو مندااڵنەی كـــە ئەندام نەبوون لەناو
پەكـــــەكە بــــەاڵم لەكاتی تاوانباكـــردنیان بەكردنی
چاالكی سیاسی بەقازانجی پەكەكە! ئەوانەش دادگایی
دەكران.
سێیەم :زەرەرو زیان گەیاندن بەماڵ و موڵكی هاوواڵتیان
لەالیەن مندااڵنەوە.
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چوارەم :هەڵوێست وەرگرتنی مندااڵن لەدژی پۆلیس و
شەڕكردن لەگەڵیان.
پێنجەم :وەستانی مندااڵن لەدژی یاسای خۆپیشاندان و
جێبەجێنەكردنی یاساكەو دژە هەڵوێست وەرگرتنیان.
بەهۆی ئەو پێنج گوناهە یان سوچەی كە لەسەرەوە
باسمكردن ،پێش دەرچوونی ئەو یاسا تازەیە ،مندااڵن تا -0
 7ساڵو شەش مانگ سزا دەدران و زیندانی دەكران .لەو
سزایەش دەبوایە تا  86ساڵ و  7چوار مانگ موتڵەقە
مندااڵن لەزیندان بمینێنەوەو ژیان بەسەرببەن.
ئێستا بەهۆی دەرچوونی ئەو یاسا تازەیە ،مندااڵن تەنیا
بەهۆی یەك(سوچ) دەدرێنە دادگاو دادگایی دەكرێن ،ئەویش
بەهۆی چاالكیيان لەخۆپیشاندانو کۆبوونەوەی جەماوەری،
بەشێوەیەك كە لەدژی یاسای خۆپیشاندان بوەستنەوە.
ئەگەر هاتوو مندااڵن دژایەتی ئەو یاسا تازەیەیان كردو
بەهۆیەوە درانە دادگا ،ئەوا بەپێی ئەو یاسا تازەیە ،تەنیا
تا 0سێ ساڵ و  6شەش مانگ دەكرێ سزا بدرێن .هەروەها
بەهۆی دەرچوونی ئەو یاسا تازەیەشەوە ،دەمودەست 890
منداڵ لەزیندان ڕزگاریان دەبێ و دێنە دەرەوە .نزیكەی 7
هەزار سکااڵش لەدژی مندااڵن بەهۆی ئەو یاسایەوە
هەڵدەوەشێتەوە .ئیتر مندااڵن لەدادگای قورسەوە چیتر
دادگایی ناكرێن.
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بەڵكو لەدادگای مندااڵن دادگایی دەكرێن .هەروەك ئەگەر
مندااڵن ئەو یاسایە تازەیەیان پێشێل كرد(جاری یەكەم
دەبوردرێن و دادگایی ناكرێن ،ئەگەر دووبارەیان كردەوە
ئینجا بەپێی یاسا تازەكە دەدرێنە دادگا .لەساڵی 1336ەوە
تائێستا بەهۆی دادگای بەرەنگاریی تیرۆرەوە ،نزیكەی 7
هەزار منداڵ سزادراون .بێگومان دەرهێنانی ئەو یاسا
تازەیەش ،بەشێكە لەكرانەوەی دیموكراتیو هەوڵدان بۆ
گەشەپێدانی پرۆسەی دیموكراتی.
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رێنماییەكانی هۆتێلەكان
هەفتەی رابردوو بەداخەوە ئۆتێل سۆما لەسلێمانی سوتاو
ژمارەیەكي زۆر لەهاوواڵتیان بە ژن و پیاو و منداڵەوە بوونە
قوربانی و بەكارەساتێكی دڵتەزێن و ناخۆش كۆتایی
بەژیانیان هات ،كە دەكرا ئەو كارەساتە هەرگیز روینەدابا!
وە یا خەسارەتەكەی كەمتر بوایە ..لەكاتێكدا دڵتەنگی خۆم
نیشاندەدەم بۆ ئەو هاوواڵتییە بێتاوانانەی كە گیانیان
لەدەستدا ،لەهەمانكاتیشدا دەمەوێ هەندێ تێبینی و
سەرنجی گرنگ نیشانی كاربەدەستانی كوردستان بدەم
دەربارەی كۆمەڵێك ڕێنومایی كە پێویستە لەهەموو
هۆتێلێكدا هەبن كە ئەمنیەتی پاراستنی دانیشتووانی
هۆتێلەكانیان لەئەستۆدایە .لەبەرئەوەی توركیا واڵتێكی
گەشتوگوزاريی گەورەیەو ژمارەیەكی یەكجار زۆر هۆتێل و
شوێنی حەوانەوەی بۆ گەشتیاران تێدا دروستكراوەو
تاقیكردنەوەیەكی باشیان لەو بوارەدا لەدروستكردنی هوتێلو
ئەو مادانەی كە بەكاری دەهێنن بۆ دروستكردنی
هۆتێلەكانیان هەیە .بەپێویستم زانی خیبرەو ئەزموونی
ئەوان لەئیدارەدان و چۆنیەتی دروستكردنی هۆتێلەكانیان
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پیشانی خەڵكی خۆمان بدەم .بەتایبەتیش لەكاتی
دروستكردنی ساختومان و چۆنیەتی و جۆری ئەو ماددەو
پێداویستییانەی كە بەكاری دەهێنن .هەروەك لەكاتی
ئاگركەوتنەوەش چۆن دەبێ رەفتار بكرێ! بێگومان لەتوركیا
لەهەموو هۆتێلەكان حیساباتی وردیان بۆ حاڵەتی
ئاگركەوتنەوەو سووتان كردووە .كاتێ هوتێلێك لەشوێنێك
دروست دەكرێ ،كۆمەڵێك مەرج و مواسەفات هەیە دەبێ
لەشوێنی دروستكردنی هۆتێلەكەدا هەبێت ،ئینجا خاوەنی
هۆتێلەكە دەتوانێ مۆڵەتی دروستكردنی هۆتێلەكە
لەشارەوانی وەربگرێ و هەر هوتێلێك كە دروستدەكرێ دەبێ
النیكەم ئەو مەرجانەی خوارەوەی تێدا بێت:
یەكەم :ئەو ماددانەی كە بۆ دیوارو پایەكان و مادەكانی
تری كە بۆ ساختومانەكە بەكاردێت دەبێ لەمادەی وا
دروست كرابن كە لەكاتی ئاگرتێپەربووندا نەڕۆخێنو
گەرماییەكە هیچ كاریان تێنەكات.
دووەم :ڕووی ناوەوەی دیوارەكان و ئەرزەكە و سەقف و
تەنانەت تاخمی نوستن و دانیشتەكانیش هەمووی دەبێ لە
ماددەیەكی وا دروستكرابن كە ئاگریان تێبەربوو! ئاگرەكە
نەتوانێ زوو باڵو ببێتەوەو تەشەنە بكات.
سێیەم :لەنهۆمێكەوە بۆ نهۆمێكی تر دەبێ(جیهازی دژە
بەرگريی لە دووكەڵ دابنرێت واتە كە لەنهۆمێک سوتان
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روویدا یان ئاگر كەوتەوە ،ئەو جیهازە بەرگريی لەدووكەڵەکە
دەكات و ماوە نادات دووكەڵ و گڕەكە بڕوات بۆ نهۆمێكی تر
كە هێشتا ئاگری تێبەر نەبووە .ئەم جهازەش پێی دەڵێن
بڕینی دووكەڵ.
چوارەم :هەموو قادرمەكانی كە هەیە دەبێ لەمادەی وا
دروستبكرێن كە ئەگەر ئاگری بۆ هات نەسوتێت و لەنزیك
قادرمەكانیشەوە دەبێ جیهازی تەهویەی هەوا دابنرێ
(كلیمە) كە ئیشی ئەوەیە لێناگەڕێ ئاگرەكە بۆ قادرمەكە
بێ ،كە خۆی لەكاتی ئاگركەوتنەوەدا ئۆتۆماتیكی
دەستدەكات بەكاركردن.
پێنجەم :لەهەر قاتێك دەبێ دوو رێگای هەاڵتنی تێدابێ،
نابێ قاپی هەاڵتن لەشوێنی سووتانەكە لە  03سی مەتر
زیاتر دووربێ.
شەشەم :لەكاتی ئاگركەوتنەوە ئەالرمی ئۆتۆماتیكی
ئاگركەوتنەوە دەبێ خۆی بكەوێتە ئیش و سیستمی ئاو
ڕژاندن بكەوێتە كارو لەكوێ (دووكەڵ) هات سیستەمەكە
خۆی ئاو بۆ ئەو شوێنە فرێ بدات تا گروپی ئاگركوژینەوە
دەگەنە شوێنی سوتانەكە .ئەو سیستەمەش بە توركی پێی
دەڵێن(سپرینكالر سیستەمی).
حەوتەم :دەبێ(سیستمی ئەالرم) خۆی ئۆتۆماتیكی
خەبەر بداتە سەنتەری ئاگركوژێنەوەو ئەوانیش راستەوخۆ
126

دەزانن ئــــــاگرەكە لەكــــــام ناوچەكەدایە ،واتە ئەالرمی
ئاگـــــــركوژێنەوە
ناوەندی
و
ئــــــــۆتۆماتیكی
بـــــــەستراونەتەوەو
بەیەكەوە
ئــــۆتۆماتیكی
لەهەمانكاتیشدا سیستمی ئەالرم دەبێ بەسترابێتەوە
بەپۆلیس و ئیسعافەوە تـــا بەزوویی بگاتە شوێنی
ڕووداوەكە.
هەشتەم :لەژووری هۆتێلەكان دەبێ دیوارەكان و یەتاخی
نووستن و دۆاڵبەكان لەمادەی وادروستكرابن كە بۆ ماوەی
 43حەفتا دەقیقە بەرگريی لەئاگرەكە بكەن و نەسوتێن و
خۆیان ڕابگرن.
نـــۆیەم :ئـــــەگەر هــــــۆتێلەكە لەدوو نهۆم بـــوو! دەبێ
لەهــــەر نهۆمێكدا دوو قـــــاپی هەاڵتن و دەرچوونی تێدابێ.
دەیەم :دەرگاكانی كۆریدۆرو ئەوانیتر دەبێ لەمادەی
وادروستكرابن كە بۆ ماوەی  03سی دەقیقە خۆیان ڕابگرن
و نەسوتێن.
یانزەهەم :دیواری كۆریدۆرەكان دەبێ وادروستكرابن كە
لەكاتێ دووكەڵ زۆر بوو! ئۆتۆماتیكی ئەو دوكەڵە لەبۆشایی
دیوارەكانەوە بڕواتە دەرەوە.
هیوادارین ئێمەش لەكاتی هۆتێل و ساختومان
دروستكردندا وەك واڵتانی دەوروبەری خۆمان سوود
و
وەربگرین
دروستكردن)
بینا
لە(یاساكانی
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لەڕێنوماییەكانیان النەدەین بۆئەوەی كارەساتی وا ناخۆش و
دڵتەزێن وا بەهاسانی ڕوونەداتەوە.
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رۆشنبیرانی کوردو سیاسەت لەباکوور
حكومەتی ئاك پارتی زیاتر ماوەی داوە بەڕۆشنبیرانی
كورد بۆئەوەی زیات ر گرنگی بەسیاسەت بدەن و بتوانن
تەعبیر لەئێش و ئازارەكانی خۆیان بكەن و داخوازیيەكانی
كە هەیانە سەربەستانەتر داوای بكەن .لەگەڵ ئەوەش كە
بیری ئایينی لە ناوچە كوردییەکان زۆر بەهێزە ،بەاڵم
حكومەتی ئەردۆغان هەوڵی داوە برایەتی نێوان كوردو
تورك و ئیسالمی زیاتر بەهێز بكات .هەوڵی دا ئیمكانیاتی
ئابووری زیاتر لەشەقامی كوردی سەرف بكات ،بۆئەوەی
گەلی كورد بەالی خۆیدا رابکێشێت .ئەمەش لەرێگای
وەبەرهێنانی ئابووری و چارەسەرکردنی كێشەكانی
تەندروستی و كردنەوەی قوتابخانەو پێشكەشكردنی
خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی .هەروەها ڕاکێشانی سەرۆكی
عەشیرەتەكان تا ئەو ڕادەیەی بەكاریشی هێناون لەدژی
پەكەكەو هاوكاريی حكومەتیشیان كردووە .بێگومان
لەبەرامبەر پارەو موغرایاتێكی زۆر ،لەوانەش پێدانی
مووچەی  13هەشتا هەزار جاش كە ناویان لێناون
پاسەوانی گوندەكان .بەاڵم بەفیعلی ئەوانە جاشن و
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هاوكاريی پۆلیس و سوپا دەكەن بۆ لێدانی پەكەكەو
كێشەی كورد.
حكومەت لەسەر چاکسازییەکانی خۆی بەردەوام بوو،
ئەویش بە ڕەخساندنی بواری ئەوەی كە تەلەفزیۆنی لۆکاڵیو
و رادیۆی لۆکاڵی بەزمانی كوردی لەساڵی 1330ەوە
لەهەندێ شاردا بكرێتەوە .هەروەها لەسەرەتای  1331یش
حكومەت كەناڵی تەرەتە شەشی بەزمانی كوردی كردووە.
هەروەها قسەكردنی ئەحمەد توركیش لەفراكسیۆنەكەی خۆی
لەناو پەرلەماندا بەكوردی هەڵاڵیەکی ئەوتۆی دروست نەكرد
(وەك ئەوەی كە لەساڵی 8998لەیال زانا سوێندی بەكوردی
خواردو خرایە زیندانەوە) .ئەمانە هەمووی لەسەردەمی
حكومەتی ئەردۆغان ڕوویانداوە .ئێستاش لەشەقامی توركی
بەدەنگی بەرز باس لەوە دەكرێ هەمووكەس كە لەتوركیا
دەژی تورك نیيە .بەڵكو هاوواڵتی توركیایە ،هەروەها
توركیا بەمەفهومی عرقی و قەومی بەكارناهێنرێت ،بەڵكو
بەمەفهومی جوگرافی بەكاردەهێنرێت .دواجاریش سەرۆكی
ئەركانی سوپا ئیلكار باشبو لە  1339/7/87دا
لەلێدوانەكەی لەگەڵ رۆژنامەنووسان تەئكیدی لەوە كردەوە
كە وتی :ئەتاتورك مەبەستی ئەوە نەبووە هەركەسێ
لەتوركیا بژی توركە ،بەڵكو مەبەستی ئەوە بووە هەركەسێ
لەتوركیا دەژی هاوواڵتيی توركیایە .ئەمەش ئاماژەیەکی
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پۆزەتیڤی گرنگی سوپا بوو بۆ ڕەزامەندییان لەسەر گۆڕینی
هەندێ ماددەی دەستوورو هەروەها ئاماژەشی دا بۆ
دەركردنی جۆرێك لەلێبوردنی گشتی .پاش ئەوە هاشم
قلجی سەرۆكی دادگای دەستووريی لەلێدوانێكیدا وتی
دەستوورەكەمان پێویستی بەهەمواركردنەوەیە .ئەمەش پاش
وەرگرتنی تیشكی سەوز لەالیەن سوپاوە بوو.
دیارە گۆڕینی دەستووریش گرنگی زۆری هەیە بۆ هەموو
نەتەوەو ئايين و مەزهەبەكان كە لەتوركیادا هەن .هەروەها
ئەردۆغان خۆشی تاكو ئێستا چەندین جار باسی
لەپێویستيی تەواوی گۆڕینی دەستوور كردووە .ئەم
هەنگاوانە وردە وردە بەو كەنارەدا ڕۆیشتن .تاكو ئەوەی كە
كار گەیشتە سەر قسەوباسكردن دەربارەی پرۆژەی
كرانەوەی دیموكراسی یان كرانەوەی كوردی.
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چۆنیەتی خۆپیشاندان لەتوركیا
پێش ئەنجامدانی هەر خۆپیشاندانێك لەتوركیا ،بەپێی
یاسای خۆپیشاندان دەبێ سەرەتا والی یان (قایمقام)
ئاگادار بكرێتەوە كە خۆپیشاندانێك لەفاڵنە شوێن لەفاڵنە
كات و ڕۆژو بۆ فاڵنە مەبەست ئەنجامدەدرێ .دەبێ ماوەی
دەستپێكردن و تەواوبوونی خۆپیشاندانەكەو بابەتی
خۆپیشاندانەكەو شوێنی پێداڕۆیشتن و گەڕانەوەی
خۆپیشاندان هەمووی ڕونبكرێتەوە ،پاش ئەوەی والی یان
قایمقام مۆڵەتی خۆپیشاندانەكەی دا .ئەوكاتە خۆپیشاندان
ئەنجامدەدرێ ،بەاڵم ئەنجامدەران و بەشداربووانی
خۆپیشاندانەكە مەرجە ئەم شتانەی خوارەوەیان پێنەبێ
تەنانەت ئەگەر بەكاریشی نەهێنن ،نابێ لەگیرفانیشیاندابێ،
چونكە سزای زۆری هەیە .شتەكانیش ئەمانەن :هەموو جۆرە
چەكێك ،مەودای تەقینەوە ،مەودای ئاگرتێبەردان ،چەقۆ،
بەرد ،دار ،شیشی ئاسن ،زنجیر ،قامچی ،بەنزین ،جۆرەكانی
گاز ،هەموو جۆرە مادەیەكی ژەهراوی ئەمانە هەمووی
قەدەغەن و واتە نابێ خۆپیشاندەران هیچ جۆرە ئامرازێكی
لێدان و شەڕیان پێ بێ.
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خۆپیشاندان لەرۆژی ڕووناكدا دەكرێ كاتژمێرێك پێش
رۆژئاوابوون دەبێ خۆپیشاندانەكە كۆتایی هاتبێ ،تەنیا
ئەگەر خۆپیشاندانەكە لەساڵۆنێكی داخراودا ئەنجامبدرێ.
ئەوكاتە لەشەویشدا ئەنجامدەدرێ .بەاڵم دەبێ پێش كاتژمێر
88ی شەو كۆتایی پێ هاتبێت .هەر هاوواڵتییەكی بێگانە كە
لە توركیا دەژی .ئەگەر بیەوێ لەهەر خۆپیشاندانێكدا
بەشداربێت كە توركەكان دەیكەن .ئەوا دەبێ ئەو كەسە
بڕوات لەوەزارەتی ناوخۆی توركیا مۆڵەتی فەرمی بۆ
بەشداربووانی وەربگرێ ،هیچ بێگانەیەك بێ وەرگرتنی
موڵەتی بەشداریكردن ،بۆی نیيە لەهیچ خۆپیشاندانێك
لەتوركیا بەشداريی بكات.
ئەگەر لەكاتی ئەنجامدانی هەر خۆپیشاندانێك،
خۆپیشاندەران یاساكانی خۆپیشاندانیان پێشێلكرد .ئەوا
كۆمەڵێك سزا بۆ خۆپیشاندەران دانراوە:
یەكەم :ئەگەر ڕێرەوی خۆپیشاندانەكە بەئاراستەی دژی
یاساو رێساكانی خۆپیشاندان رۆیشت ،یان خۆپیشاندانێكی
بێ مۆڵەت ئەنجامدرا ،یان لەشوێنێك ئەنجامدرا كە مۆڵەتی
ئەو شوێنە لەالیەن دامودەزگا فەرمیيەكانەوە نەدرابوو ،ئەوا
چ ئەوانەی خۆپیشاندانەكە بەڕێوەدەبەن ،چ ئەوانەشی كە
بەشدارییان لەخۆپیشاندانەكە كردووە! بەپێی یاسا ،سزا
دەیانگرێتەوە ،وە بۆ هەریەكەشیان لەساڵێك و شەش مانگ
133

تا  0سێ ساڵ زیندانی یان لە
لیرەی توركی سزای پارەی هەیە.
دووەم :ئەگەر لەكاتی خۆپیشاندانێكی مۆڵەت پێدراوی
فەرمی گرووپێكی تر خەڵك هاتنو دژی ئەو گرووپەی كە
خۆپیشاندان دەكات ،دەستیان بەجنێودانو تەشهیر كردو
تەهدیدیان كردن ،ئەوا لەو حاڵەتەشدا سزای یاسایی بۆ
هەریەكێكیان لە  9نۆ مانگ تا ساڵێك و شەش مانگ
زیندانی دانراوە یان بەپارە سزای  0ملیۆن لیرە تا  80پانزە
ملیۆن لیرەی توركییە.
سێیەم :ئەگەر خۆپیشاندەران دەستیان بەجنێودانو
تەشهیركردن بەالیەنی بەرامبەر كرد .لەو حاڵەتەشدا
بەشداربووان بۆ هەریەكەیان بەپێی یاسا ساڵ و نیوێك تا
سێ ساڵ زیندانی دانراوە یان بە پارە سزاكەی  0ملیۆن
لیرە تا  13بیست ملیۆن لیرەی توركییە.
چوارەم :لەكاتی ئەنجامدانی هەر خۆپیشاندانێك
خۆپیشاندەران نابێ ئەم شتانەی خوارەوەیان پێ بێت.
تەنانەت ئەگەر بەكاریشی نەهێنن .چونكە قەدەغەیەو سزای
زۆر گەورەی هەیەو شتەكانیش ئەمانەن :هەموو جۆرە
چەكێك ،مەوادی تەقینەوە ،مەوادی ئاگرتێبەردان ،چەقۆ،
بەرد ،دار ،شیشی ئاسن ،زنجیر ،قامچی ،بەنزین ،جۆرەكانی
گاز ،هەموو جۆرە مادەیەكی ژەهراوی سزاكەشی لە  1دوو
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ملیۆن تا

10

ملیۆن

ساڵ بۆ  0پێنج ساڵە .ئەو سزایە بە پارە قەرەبوو
ناكرێتەوە .ئەو كەسە دەبێ بڕواتە زیندان.
پێنجەم :سەرۆكی خۆپیشاندانەكەو  6شەش كەسیتر
دەبێ لەكاتی مۆڵەت وەرگرتن واژۆ بكەن بۆ وەرگرتنی
بەرپرسیارێتی سەالمەتی خۆپیشاندانەكەو بەڕێكی
تێپەڕبوونی خۆپیشاندانەكە نابێ هیچ بەیان و پالكات و
سلۆگانێك باڵو بكرێتەوە كە پێشتر شێوەو ناوەڕۆكەكەی
بەهێزە ئەمنیيەكان ڕانەگەیەنرابێ!
شەشەم :لەهەموویان گرنگتر ئەوەیە ،ئەگەر
خۆپیشاندانەكە رێرەوێكی نایاسایی وەرگرت و دژی قانوون و
ڕێساكان ڕۆیشت! بۆنمونە لەو حاڵەتەدا ئەگەر پۆلیس وتی
باڵوی لێبكەن و كۆتایی پێ بێنن و خۆپیشاندەران هیچ
گوێیان بەپۆلیس نەداو باڵوەیان لێنەكردو بەردەوامبوون لەو
حاڵەتەشدا بۆ هەر بەشداربوویەكی ناو خۆپیشاندانەكە سزای
زیندانی لە ساڵ و نیوێك تا  0سێ ساڵ زیندانی هەیە .یان
بەپارە  0ملیۆن لیرە تا  03سی ملیۆن لیرەی توركی سزای
هەیە هیوادارین لەكوردستان سوود لەیاساو ڕێساكانی
دەوروبەرمان وەربگرین.

135

ریفراندۆم و چاکسازیی
ئەو  19مادەیەی كە ڕەوانەی دادگای دەستووريی
كرابوون .پێش چەند ڕۆژێك لەالیەن دادگای دەستوورییەوە
بۆ تەعدیالتێكی زۆر سووک كە لە ڕستەیەك تێناپەڕێ.
دادگای دەستووری ڕەزامەندی لەسەر داو ڕەوانەی
ڕیفراندۆمی كرد كە لەڕۆژی  9/81ئەنجام دەدرێت ،بەمەش
پارتی دادوگەشەپێدان لەهەوڵی یەكەمیدا سەركەوت،
هەرچەندە ڕەنگە شتێكی راستەوخۆی ئەوتۆی بۆ كورد
تێدانەبێ! بەاڵم گۆڕینی هەندێ ماددە لەدەستوورێك ،كە
سوپا دایناوە 19 .ماددەی دەربارەی گەشەپێدانی پرۆسەی
دیموكراسی لەتوركیا لێبگۆڕدرێت ئەمە خۆی لەخۆیدا
گۆڕانێكی گەورەو هەنگاوێكی باشە ،بۆ ڕوانین
لەداهاتوویەكی پڕشنگدار بۆ دوارۆژی هەموو پێكهاتەكانی ناو
توركیا لەنێوان یەكتریدا .جێگای داخە حزبە كوردییەكە،
پارتی ئاشتی و دیموكراسی (بێ دێ پێ) دیسان وەك
هەردوو حزبی توركی (جەهەپەو مەهەپە) بەڕەسمی دژایەتی
خۆی بۆ ئەو ماددانە ڕاگەیاندو وتی :لەڕێفراندۆمەكەدا لەدژی
ئەو گۆڕانە دەستووریانەدا دەنگ دەدەین ،بەاڵم ئەوەی
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هەستی پێدەكرێ ،كوردی توركیا ئەمجارە پێناچێ بەقسەی
حزبە كوردییەكە بكەنو بەئەگەری زۆرەوە دەنگ
بەبەڵێ(ئێڤێت) بۆ گۆڕانكاریيەكان لەدەستوورەكەدا دەدەن.
ڕای زۆربەی خەڵك و چاودێرانیش ئەوەیە ،كە هەمواركردنە
دەستووریيەكە لەڕێفراندۆمەكەدا سەركەوتن بەدەست دەهێنێ
و تێدەپەڕێ .دیارە دوای سەفەرە سەركەوتووەكەی جەنابی
سەرۆكی هەرێمی كوردستان كاك مەسعود بارزانی بۆ
توركیا ،شەڕو كێشەی زۆر لەنێوان چەكدارانی پەكەكەو
سوپای توركیا دروست بوو كە لەڕاستیدا ڕایەك هەیە دەڵێ:
ئەم شەڕانە بۆ تێكدانی سەفەرەكەی كاك مەسعود بارزانی و
ئیحراجكردنی هەڵوێستی سیاسی تەواوی كۆنگرەیەكی
كوردستانی لەو كات و ساتەدا لەهەولێر ببەستێ .كە ئێستا
هیچ كاتي بەستنی ئەو جۆرە كۆنگرانە نیيەو گوناهە كوردی
عیراق بۆ ناو هەندێ كێشە پەلکێش بكرێ .چونكە كۆنگرە
بشبەسترێ ،ئەگەر هەموو الیەنەكانی بەشداربوو ،پابەند
نەبن بە بڕیارەكانی كۆنگرەو ئەنجامەكەی ،چ سوودێكی
دەبێ! خۆ ئەگەر ئامانجیش لەڕاکێشانی كوردستانی عیراق
نیيە با لەئەوروپا ئەو كۆنگرەیە ببەسترێ؟ ئەگەریش ئامانج
ڕاكێشانی سوپای توركیایە بۆ ناو خاكی هەرێمی كوردستانی
عیراق! ئەمە پرسیارێكی ترەو بڕوا ناكەم سەركردایەتی
كوردستانی عیراق-یش ،ئەو یارییەی بەسەردا تێپەڕببێ! كە
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لەسەرەتاوە دەزانێ ئەنجامدانی ئەو جۆرە كارانە زیانی زۆر
بەهەرێمەكەمان دەگەیەنێ .چونكە توركیا ئێستا بەوردیی
تەماشای داهاتووی عیراق دەكات .لەالیەك چاوەڕێی
پێكهاتنی حكومەتی تازە دەكات .لەالیەكی تریشەوە
چاوەڕێی ئەوە دەكات كە ئایا هەڵوێستی عیراق و
سەرۆكایەتی هەرێمن دەربارەی ئەو شەڕانەی كە لەو
دواییانەدا ڕوویاندا چی دەبێ؟
لەوەتەی ئاك پارتی-یش هاتۆتە سەر حوكم و دەسەاڵت،
تائێستا لێنەگەڕاوە ،سوپای تورك بچێتە ناو كوردستانی
عیراقەوە .بەبەراورد كردن لەگەڵ حكومەتەكانی پێشووی
خۆی .بەپێچەوانەی ئەوانەوە ،گرنگی بەدروستكردنی
پەیوەنديی بازرگانیو ئابووريی و پەیوەنديی باشكردنەوە
لەگەڵ هەرێم داوە .بەاڵم ئێستا شەڕوپێكدادان زۆر بووە.
بۆیە پێویستە یەكێتی و پارتی و هەموو حزبەكانی تری
كوردستانیش ،ئەم وەزعە تازەیە ،دیراسە بكەن و هەموو
الیەك پێكەوە هەوڵدەین بۆئەوەی ئاشتی سەركەوێ و ئەو
شەڕو شۆڕانەی كە ڕوودەدەن بەشێوەیەكی ئاشتیخوازانە
لەڕێگای دیالۆگەوە لەسەر سنوورەكانی خۆمان
دووربخەینەوە .ئەگەر ئەوە نەكەین لەداهاتوودا ڕوبەڕوی
هەڕەشەی گەورە دەبینەوە.
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تێکەڵ نەکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان
لە توركیا جۆرەها هەڵبژاردن هەیە .هەڵبژاردنی
پەرلەمانی گەورەی توركیا ،هەڵبژاردنی شارەوانییەكان
هەڵبژاردنی سەندیكاكان...هتد ،بەاڵم ئەنجامی هەریەك
لەمجۆرە هەڵبژاردنانە ،هەریەكەی وەك خۆی
هەڵدەسەنگینرێت و تێكەاڵو بەیەكتريی ناكرێن ،هێزو
توانای حزبەكان بەگوێرەی جۆری هەڵبژاردنەكان لێك
دەدرێتەوەو توانای حزبەكان هەڵدەسەنگێندرێ .تەنانەت
خەڵكەكەش بۆ پەرلەمان بەجۆرێك دەنگ دەدەن و بۆ
شارەوانیيەكانیش بەجۆرێكی تر دەنگ دەدەن .ڕەنگە
خەڵكێك هەبێ لەهەڵبژاردنی پەرلەمانی توركیا بۆ حزبێكی
دیاریكراو دەنگ بدات ،بەاڵم لەهەڵبژاردنی شارەوانیيەكان
بۆ هەمان حزب دەنگ نەداتەوە ،ئەنجامی هەڵبژاردنەكان
تێكەاڵو ناكرێ و بەپێی جۆری هەڵبژاردنەكە وەك خۆی
هەڵسەنگاندنی بۆ دەكرێ .لەكوردستانی عیراق ،ئیشتیبایە
بویسترێ یەكێتی بەبچووكی سەیر بكرێ؟ جێگای
سەرسوڕمانە هەندێجار ،ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی
عیراق و ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێمی
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كوردستان تێكەاڵو دەكرێ .بێئەوەی لێكبدرێتەوە كە
هەڵبژاردنی پەرلەمانی عیراق جۆرێكە و گرنگی تایبەتی
خۆی هەیە هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستانیش جۆرێكی
ترەو ئەویش گرنگی و بایەخێكی تری هەیەو بەداخەوە
خوێندنەوەیەكی دروستیان بۆناكرێ .واتە دوو هەڵبژاردنی
زۆر لەیەكتری جیاوازن ،بۆیە نابێ ئەنجامەكانیشیان
بەتێكەاڵوی سەیر بكرێ .هەموو كەس دەزانێ ،یەكێتی
نیشتمانی لەگەڵ هاوپەیمانەكەی خۆیدا لەپەرلەمانی
كوردستان نیوە بەنیوەیە .تەنانەت یەكێتی نیشتمانی
لەئەنجومەنی پارێزگای هەولێر ،لەكۆی  78چل و یەك
كورسی ئێستا  86شانزە كورسی هەیە .برایانی پارتی 89
نۆزدە كورسی و دیارە كورسیەكانی تریش هی حزب و
هاوپەیمانەكانی ترن.
كەچی دوای دەركەوتنی ئەنجامی هەڵبژاردنەكانی 0-4ی
پەرلەمانی عیراق ،لێكدرایەوە كە یەكێتيی نیشتمانيی
كوردستان ،تەواو بەرەو كۆتایی ڕۆیشت و بووە حزبێكی
ژمارە دووی زۆر بچووك ،لێرەش بەدواوە دەبێ خێری
پێبكرێ .لەكاتێكدا یەكێتيی نیشتمانيی كوردستان لەو
هەڵبژاردنەی ئەمدواییەشدا ،نزیكەی  603هەزار دەنگی
هێناوە .ئەمە دەنگێكی كەم نیيە كە یەكێتی هێناویەتی بۆیە
ئیشتیبایە ئەگەر بویسترێ یەكێتيی نیشتمانيی بەبچووكی
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سەیر بكرێ هەر لەبەرئەوەی ژمارەی كورسیيەكانی زۆر
نیيە.
ئەوانەی دەیانەوێ یەكێتی وەك حزبێكی بچووك سەیر
بكەن .مێژووی كوردو مێژووی یەكێتییان باش
نەخوێندۆتەوە .یەكێتی لەبەغدا هەر مەسئولەتێك وەرگرتبێ،
لەداهاتووشدا وەربگرێ! بەری ڕەنج و خەبات و ماندوبوونی
خۆی و هاوپەیمانیيەكانی بووەو دەبێ .كەس خێری پێ
نەكردووە .خۆی شەخسی مام جەالل خۆی ،بەتەنیا
حزبێكەو خودی خۆی هێز دەبەخشێ بەكورسی سەرۆك
كۆمار جا چ جای هەوڵدان بۆ فەرامۆشكردنی ئەو یەكێتییەی
كە دەریایەك خوێنی داوە.
یەكێتيی نیشتمانيی كوردستان لەپێناوی سەركەوتنی
هاوپەیمانیەتی نێوان یەكێتی و پارتی ،قوربانیی زۆری داوە.
یەكێتيی لەپێناوی كوردو كوردایەتی و مسۆگەركردنی
فیدراڵی و داكۆكیكردن لەمافەكانی گەلی كورد ،چۆتە
بەغداو مام جەالل-ی ناردۆتە بەغدا .لەئەنجامی فەراغی مام
جەالل لەكوردستانیش ،ڕەنگە وەك خۆی یەكێتی بۆ
ماوەیەكی كورت زەرەری كردبێ و تووشی كۆمەڵێك كێشەو
گرفتی ناوخۆ بووە ،بەاڵم كورد بەگشتی لەبوونی مام جەالل
لەبەغدا ،قازانجی كردووە ،یەكێتيی نیشتمانيی كوردستان
بەرژەوەنديی كوردی بەالوە گرنگتر بووە ،وەك
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لەبەرژەوەنديی حزبی و تایبەتی خۆی ،لەوەشدا یەكێتيی
نیشتمانيی كوردستان پەشیمان نیيە كارێكی سیاسیانەو
ژیرانەو مەسئوالنەو كوردانەی كردووە كە جەنابی مام جەالل
وەك سەرۆكی كۆمار لەبەغدا خزمەتی عیراقو تەواوی گەالنی
عیراقو گەلی كوردستان دەكات ،ئەڵبەتە هاوپەیمانیەتی
نێوان یەكێتی و پارتی و پشتیوانيی برایانی پارتیش
ناشارینەوەو دیاربووەو جێگای سوپاسە .ئەوە وایەو
هاوپەیمانیەتیيەكی دوو الیەنەیە.
ئەگەر تەماشای هەڵبژاردنی ئەم دواییەش بكەین.
دەبینین یەكێتی و بە گۆڕان لەسەرووی یەك ملیۆن و سەد
هەزار دەنگیان زیاتر هێناوە .ئێستاش یەكێتی بەتەنیا،
نزیكەی شەش سەدو پەنجا هەزار دەنگی هێناوە .ئەم
ژمارەیە ژمارەیەكی كەم نیيە! لەگەڵ ئەو بوومەلەرزەیەش
كە لەیەكێتی دا ،هێشتا یەكێتی زوو خۆی گرتەوەو
هەڵسایەوە .ڕاستیيەك هەیە بیزانین ئەویش تواناو بوون و
گەورەیی یەكێتی و جەماوەری یەكێتی و خۆشەویستی
یەكێتی دەسەلمێنێ .بۆیە بەتەنیا هەڵبژاردنێك نابێتە پێوەر
بۆ الوازيی یەكێتی نیشتمانی كوردستان ،واتە ئەو ئەنجامەی
ئەمجارەی پەرلەمانی عیراق ،جگە لەوەی كە هەڵبژاردنی
پەرلەمانی عیراق بوو ،هی كوردستان نەبوو ،ئەمەشیان
دیسان پێوەر نیيە بۆ الوازبوون و داڕمانی یەكێتيی
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نیشتمانيی كوردستان ،گرنگ ئەوەیە هاوپەیمانيی كوردستان
سەركەوت و بەكوردی ئەوانەی دەیانەوێ درز بخەنە نێوان
هاوپەیمانێتی یەكێتی و پارتی بڕواناكەم تا مام جەالل و
كاك مەسعود مابن لەو هەوڵەیان سەركەوتووبن .چونكە
ئیرادەی گەلی كوردستان تەبایی و برایەتی نێوان یەكێتی و
پارتی و هەموو الیەنەكانی دەوێ .بەاڵم ناشبێ چیتر سەرە
نیزە بنرێ بەسینگ و هەست و سۆزی ئەندامان و
جەماوەری یەكێتيی نیشتمانيی كوردستانەوە.
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عیراق ناوەندی ملمالنێ
دوای ڕووخانی رژێمی سەدام ،عیراق ڕۆژ بەڕۆژ زیاتر
بووە ،ناوەندی ملمالنێی بەهێزی نێوان واڵتە یەكگرتووەكانی
ئەمریكاو ئێران ،ئاشكراشە كە ئێران كاریگەرییەكی یەكجار
زۆری لەسەر پێكهاتەكانی عیراق هەبووەو هەیە بەتایبەتیش
لەناو شیعەكان نفوسێكی بریاردەری هەیەو لەناو عیراقیشدا
ئێران ڕۆڵێكی گەورەو بەرچاوی هەیە .ئەم ملمالنێیە زۆرجار
بەڕونی لەنێوان ئەمریكاو ئێران لەزۆر بواردا بەرچاو
كەوتووە .تەنانەت لەدوایین هەڵبژاردنی پەرلەمانی عیراقیشدا
ئەم ملمالنێیە زیاتربووە .بەاڵم ئەمجارەیان هەندێ هێزی
دەرەكی تریش خۆیان خستۆتە دۆسێی عیراق و هاوکێشە
سیاسیيەكەی .لەوانەش توركیاو واڵتانی عەرەبی كە جاران
ڕاستەوخۆ تەداخولی ئیشوكاری ناوخۆی عیراقیان نەدەكرد.
دەستیان لەكاروباری ناوخۆی عیراق بەڕاستەوخۆ وەرنەدەدا.
بەاڵم بەئاشكرا ڕاستییەك خۆی دەسەلمێنێ .ئەویش هەم
واڵتانی عەرەبی ،وەك سعودیەو سوریاو میسر ،هەمیش
توركیا بەئاشكرا دەیانەوێ لەپێكهێنانی حكومەتی داهاتووی
عیراقدا قسەی خۆیان هەبێ .باشترین نموونەش ئەنجامدانی
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كۆبوونەوەی سێقۆڵی هەرسێ سەرۆكی (قەتەرو سوریاو
توركیا) بوو كە لە  0/9لەئیستانبوڵ ئەنجامدرا .لەو
بارەیەشەوە توركیا بەڕوونی دەیەوێ ،لەداهاتوودا لەعیراق
هەم رۆڵی سیاسی و نفوسی زیاتر بێ ،لەهەمانكاتیشدا
ئەنجامدانی ئەو کۆبوونەوە ،سێ قۆڵییە ،پەیامێكیش بوو بۆ
ئێران ،بەوەی كە ئێران لەبڕیاردان لەچارەنووسی عیراق و
پێكهاتنی حكومەتەكەی تەنیا خاوەن هەڵوێست و بڕیاردەر
نیيەو مەیدانەكەش بەس بۆ ئێران چۆڵ ناكەن .هەرئەوەش
هۆكاری ئەوە بوو كە لەو كۆبوونەوەیەدا ئێران بەشداريی
پێنەكرا .دوای تەواوبوونی کۆبوونەوەكەش ،الریجانی هات بۆ
ئیستانبوڵ ،سەرۆكی توركیای بینی .سەرۆك كۆماری توركیا
گویل ڕاكانی هەرسێ واڵتی دەربارەی عیراق بەئێران
ڕاگەیاند .لەالیەكی تریشەوە توركیاو هەندێ لەواڵتانی
عەرەبی بەئاگاداريی ئەمەریكا پشتیوانی تەواو لەلیستی
ئەلعیراقییە دەكەن .ملمالنێكە ئێستا پێی ناوەتە قۆناغێكی
زۆر تازەوە ئەگەر سەیر بكەین ،دەبینین عەالوی لەماوەی
دوای هەڵبژاردنی پەرلەمانی عیراق ،تائێستا چوارجار هاتۆتە
توركیا .تاریق هاشمی سێ جار هاتووە بۆ توركیا .ئەمەش
هۆكارێكی دەگەڕێتەوە بۆ الوازیی لە هەڵوێستی هەندێ
لەسەركردەكانی عیراق و هەندێكیان بەئاشكرا وابەستەی
بیروبۆچوونەكانی واڵتانی دەوروبەرن .ئەمەش وایكردووە
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ملمالنێكە قووڵتر ببێتەوە ،تەداخولی دەرەكی لەئیشوكاری
ناوخۆی عیراق زیاتر ببێ .هەرچەندە واڵتانی هاوسێ
لەلێدوان و هەڵوێستە ڕەسمییەكانی خۆیان دووپاتی
دەكەنەوە كە ئەوان لەگەڵ هەڵوێستی عیراقیيەكانن و هەر
حكومەتێكی كە ئەوانیش پێكی بێنن هاوكاريی دەكەن ،بەاڵم
لەمەیدانی پراكتیكدا هەمووالیەك دەست لەكاروباری ناوخۆی
عیراق وەردەدەن .دیارە لیستی عیراقییەش كە عەالوی
سەرپەرشتی دەكات .لیستێكە لەناوخۆیدا هەرچەندە
خیالفاتێكی زۆری تێدایە ،بەاڵم لەبەرامبەر لیستەكانی
شیعەو كورد ،ڕێكیان خستوون ،توركیا هەوڵیداوە
خیالفاتیان نەهێڵێت و توانیویەتی هەموویان لەناو ئەو
لیستەدا كۆبكاتەوە .ئەمەش هەقیقەتێكی حاشاهەڵنەگرەو
لیستی ئەلعیراقیيەو سەركردەكانی بەبێ توركیا
ناجووڵێنەوەو تەنسیقێكی تەواویش لەنێوان توركیاو سوریاو
سعودیە لەوبارەیەوە هەیە .ئەنجامی هەڵبژاردنەكانی ئەم
دواییەی عیراق زۆر ڕاستی تریشی دەرخست .لەوانە
شۆڤێنیزم لەعیراق زیادیكردووە .بزووتنەوەی ڕادیكاڵی
مەزهەبی زۆر گەشەی كردووە ،هێزە چەپەكان بەداخەوە
بەرەو الوازی ڕۆیشتوون و پاشەكشەیان كردووە .کەلتووری
دیموكراسی لەعیراق بەداخەوە بەرەو الوازی دەڕوات.
لەهەمووی ناخۆشتر ئەوەیە كە دەركەوت خەڵكی عیراق زۆر
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بەكەمی دەنگ بەژنان دەدەن .هەروەها تەداخوالتی ئیقلیمیو
دەرەكی زۆر زیادیكردووە .هەندێ هێز لەعیراق هەن
بەتەواوی وابەستەی دەرەوەن .لەناویاندا الیەنی مەزهەبی
هەیە ،هەروەك ڕایەڵەی نەتەوەپەرستیش هەیە ،لەهەمووی
ترسناكتریش ئەوەیە ،خۆ ڕێكخستنەكە بەئاشكرا
دەردەكەوێت .لەو دواییەشدا سوریا بواری بۆ ڕەخساندن كە
كۆنگرەی خۆیان بە ئاشكرا ببەستن .ئەم دیاردانە ،ئەم
مەترسیانە ،جێگای هەڵوێستە لەسەركردنن و لێكدانەوەو
دیراسەیەكی قولی هەموو هێزە نیشتمانپەوەرەكانی عیراقە.
بەتایبەتیش سەركردایەتی هەرێمی كوردستان ،پێویستە
لەئاست ئەو دیاردانەدا هەڵوێستەیەكی جدی بكات ،بەكوردی
دەستێوەردانی دەرەكی لەداهاتوودا زیاتر زیان بەئەزموونی
هەرێمی كوردستانی عیراق دەگەیەنێ ئەگەر لەئێستاوە
خەمی لێ نەخۆین و تەگبیری دروستی بۆ نەكەین.
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بێدەنگبوونی سەرۆکی ئەرکان
پێشان هــــــەفتانە سەرۆكی ئەركــــانی سوپای
توركیا كـــۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی لەسەر وەزع دەبەست
و زانیاری دەربـــارەی كــــاروباری سەربــــــازیی دەداو
ڕای خۆشیانی لەسەر هـــەموو ڕووداوەكان
ڕووندەكردەوە.
دوای کۆبوونەوەیەكی سەرۆك وەزیرانی توركیا لەگەڵ
سەرۆكی ئەركانی سوپا ،ئەو کۆبوونەوەیە تەواو بوو لێرە
بەدواوە ئەو جۆرە گۆنگرە رۆژنامەوانیانە نابەسترێ .ئەگەر
قسەو ڕایەكیان لەداهاتوودا هەبێ! لەکۆبوونەوەی ئاسایشی
نەتەوەییدا قسەی خۆیان دەكەن .تەنیا ئیشیان پاراستنی
سنوورەكانی توركیایە .لەوبارەیەوە حكومەت هەڵوێستی
خۆی ڕاگەیاندووە .تواناو هێزی حكومەتی ئەردۆغان-یش كە
هەیە ،سەرچاوەكەی بریتیيە لەقەناعەتە ئاینییو
سیاسییەكەی خۆی ،هەروەك جەماوەری حزبەكەی .بێگومان
لەگەڵ پشتیوانیی ئۆباماو ئەمریكاش ،سەرباری ئەوانەش
توركیا ئەوروپاشی باش ناسیووە .ئەوروپا نفوسێكی زۆری
لەناو گەنجدا هەیە .دەتوانێ سوودێكی زۆر لەو توانا زۆرەی
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خۆی لەبەرامبەر ئەوروپادا وەربگرێ .لە%03ی دانیشتووانی
توركیا تەمەنی گەنجەو لەژێر  10بیست و پێنج ساڵیدایە.
بەپێی لێكدانەوەكان ،لەداهاتوودا ئەوروپا زۆر پێویستی
بەتوركیا دەبێ بەتایبەتی بەریتانیا ،دیارە جۆرێ لەملمالنێ
لەنێوان بەریتانیا لەالیەك و فەرەنساو ئەڵمانیاش لەالیەكی
ترەوە هەیە .ئەڵمانیاو فەرەنسا نفوسێكی سیاسی و
ئابووريی بە هێزیان لەئەورپادا هەیە .لەزۆر هەڵوێستیشیاندا
پێكەوە كاردەكەن .هەردووالیان لەناو یەكێتيی ئەورپاشدا
ئەندامن .بەریتانیا لەو هاوکێشەیەدا تەنیایە ،بۆیە پێی
خۆشە توركیا لەیەكێتيی ئەوروپا وەربگیرێت .بەپێچەوانەی
فەرەنساو ئەڵمانیا كە كێشەو گرفت بۆ چوونی توركیا بۆناو
یەكێتی ئەوروپا دروست دەكەن .بەریتانیا بۆ راستكردنەوەی
هاوکێشەكە ،لەڕووی سەرچاوەی نفوسی گەنج ،تەنانەت
لەڕووی فراوانی بازاڕی ئابووریشەوە پێویستی بەتوركیایە.
ڕوونیشە پەیوەنديی نێوان ئەمریكاو بەریتانیاش لەهەموو
ڕوێكەوە زۆر بەهێزە ،بۆیە هەم بەریتانیا ،هەمیش ئەمریكا
پشتیوانی لەچوونی توركیا بۆناو یەكێتی ئەوروپا بەجدی
دەكەن ،بۆئەوەی توركیاو بەریتانیا پێكەوە لەبەرامبەر
فەرەنساو ئەڵمانیا بازارێكی ئابووری دروست بكەن .توركیا
دەركی بەو ڕاستییە كردووە ،بۆیە دەیەوێ پیشانی ئەوروپا
بدات كە توركیا دەتوانێ بەدیلی یەكێتيی ئەوروپا بۆ خۆی
149

لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاست و دنیای ئیسالمیدا دروست بكات.
ئەگەر لەیەكێتی ئەوروپا وەریان نەگرن ،لەبەرئەوە توركیا
ئەمڕۆ بۆ خۆی كارتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست زۆر بەباشی
بەكار دەهێنێ .لەو بوارەشدا هەم لەگەڵ واڵتانی عەرەبی،
هەمیش لەگەڵ تەواوی واڵتانی ئیسالمی پەیوەندیيەكانی
خۆی ڕێكخستۆتەوە ،گەشەی پێداوە .بەبایەخيشەوە
خستونەتیە ناو ئەجندای سیاسی ڕۆژانەیەوە .ئەو هەڵوێستە
سیاسیيانەی ئەردوغانیش كە لەبەرامبەر ئیسرائیلدا
دەینوێنێ! هەڵوێستێكی مەبدەئی و ئاینییە لەبیروباوەڕەوە
سەرچاوەی گرتووە .بەدڵنیایيش دەشیەوێ وەزعی ناوخۆیی
و پێگەی جەماوەريی خۆی و حزبەكەشی لەناو توركیادا پێ
بەهێزتر بكات.
لەالیەكی تریش توركیا ئەوە باش دەزانێ كە ئەمریكا
پاڵپشتی لەباڵوكردنەوەی ئەو شێوە حوكمەی ئێستای
توركیا لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەكات .توركیاش
ئیستغاللی ئەو خاڵەی بۆخۆی بەباشی كردووە .دەیەوێ
خۆی بكاتە واڵتێكی ئیقلیمی بەهێزی خاوەن قسەو بڕیارو
لەهەموو ڕووداوێكی سیاسیو ئابووریشەوە لەناوچەكەدا
ڕۆڵی هەبێت لەو بارەیەوشەوە ئەمریكا توركیایەكی
عەلمانی سەر بەناتۆو حزبێكی بەئەساس ئیسالمی
موعتەدیل و دیموكراسی مۆدێرن بەڕابەرایەتی ئەردۆغان
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لەناوچەكەدا بەئەكیدی پاڵپشتی دەكات و هاوكاريی
دەكات .سەرباری ئەوەش لێرەو لەوێ ڕەنگە ئەمریكا
لەزۆر سیاسەتی حكومەتی ئەردۆغانیش ئاسوودە نەبێت،
بەاڵم ئەمریكا مەبەستێتی ئەو شێوە حوكمەی توركیا
لەناوچەكەدا دەعم بكات .نایەوێ سبەی ڕۆژێ لەجیهانی
ئیسالمیدا ئەحزابی ئیسالمی توندڕەو و ڕادیكاڵ حوكم
بگرنە دەست ،یا ڕۆژێ لەڕۆژان توركیا بەرەو ئەو
ئاراستەیە بڕوات .ئەگەر پرسیار بكرێ ،هێزی ئەردۆغان
لەچیدایەو هەموو ڕۆژێ ناڕەزايی خۆی بەرامبەر سیاسەتی
ئیسرائیل دەردەبڕێ؟ وەاڵمەكەی ئەوەیە ،سەرچاوەكەی
بریتییە لەهێزی ئەردۆغان و ئەم خااڵنەی كە لەسەرەوە
باسمكردن.
بۆیە لەگەڵ ئەو هەموو كێشەو گرفتانەش كە ئەمڕۆ
ئاك پارتی لەتوركیا ڕوبەڕوی بۆتەوە ،ئەگەر هەڵبژاردن
ئەمڕۆ لەتوركیا بكرێتەوە ،پارتی دادو گەشەپێدان
بەپلەی یەكەم دەردەچێتەوە .ڕەنگە تا نزیكەی لەسەدا
 %73چلی دەنگەكانیش بهێنێ .سەرباری بوونی كێشەو
گرفتی ئابووريی ،كرانەوەی كوردی و ئەو گرفتانەش كە
ڕۆژانە لەالیەن ئۆپۆزسیۆنەوە بۆی دروست دەكرێ.
بێگومان ناوەناوە كەم دەكات ،بەاڵم ناوەناوەش زیاد
دەكاتەوە.
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پێش مانگی ئۆكتوبەری  1339دۆخی پارتی دادو
گەشەپێدان لەڕووی جەماوەرەوە زۆر لەئێستا باشتربوو
بەتایبەتی پێش  1339-83-89كە ئەو  06سی و شەش
كەسەی پەكەكە گەڕانەوە ،ئەوكات لەسەدا %60ی خەڵكی
توركیا ،دژی كرانەوەی دیموكراتی و چارەسەرن ،دژی
سیاسەتی پەكەكەن ،دژی سیاسەتی حزبە كوردییەكەشن كە
ئێستا لەناو پەرلەماندایە .لەو ماوەیەدا هەڵەی سیاسی زۆر
كرا .لەگەڵ ئەوەشدا تائێستا ،حكومەت وازی لەكرانەوەی
دیموكراسی نەهێناوە .بەكوردی دەیەوێ لەم نزیكانە ،هەندێ
پرۆژە یاسا بباتە ناو پەرلەمان گەرچی ئەو پرۆژە یاسایانە،
ڕەنگە شتی زۆر گرنگی بۆ كورد ڕاستەوخۆ تێدا نەبێ .بەاڵم
لەهەمانكاتیشدا هەناوی گرنگن ،بۆ بوونی وجودی كوردو
ئازادی و سەربەستی و دیموكراسی ،لەهەموو ڕوێكەوەو
ڕێخۆشكردنێكیشە بۆ گۆڕینی هەندێ مادەی گرنگ
لەدەستووردا ،گرنگ ئەوەیە كوردیش بەسیاسەتی خۆیدا
بچێتەوە ،چونكە هەندێ جار فرسەتی باش بۆ كورد دێتە
پێشەوە .بەاڵم بەداخەوە هەموو جارێ بەبەالش لەدەستی
دەدات بەداخەوە.
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كێشەی كورد لەتوركیا!
ڕوداوێكی گرنگی تر كە لەتوركیا ڕوویدا ئەوە بوو كە
پەرلەمانی توركیا لەمارتی  1330هاتنی هێزەكانی ئەمریكای
بۆ ناو خاكی توركیا رەتكردەوە ،ئەمەش ئەنكەرەی خستە
بەردەم تەحەدایەكی گەورە لەبەرامبەر واشنتۆن
لەپەیوەندیيەكانی نێوانیاندا كە لەوبارەیەوە سوپای
توركیاش زۆر نارەحەت بوو ،كاتی جێگری وەزیری بەرگريی
ئەمەریكا(پۆل وۆلفۆیتز) لەوەاڵمی پرسیاری رۆژنامەنووس
(جەنگیز چاندارو محمەمەد عەلی پیراند) لە  1330-0-6كە
وتی سەرمان سوڕما لەبەرچی ئەو سوپایەی كە پەنجا ساڵە
بەخێوی دەكەین و تەداخولی ئەكرد ،حكومەتی ئەردۆغانی
النەدا لەسەر رەتكردنەوەی هاتنی هێزەكانی ئەمەریكا بۆ ناو
توركیاو تێپەڕبوونی بۆ عیراق ،ئەم هەڵوێستە بێدەنگییەی
سوپای توركيا ،واشنتۆنی تووشی سەرسوڕمان كردو
واشنتۆن لەو هەڵوێستەی سوپای توركيا هیچ تێنەگەیشت!
بۆ وا بێدەنگ وەستا لەئاست بڕیاری پەرلەمانی
حكومەتەکەی ئەردۆغان؟ هەر لەو دیدارەشدا (پۆل ۆلفۆیتز)
ئاماژەی بەوەدا كە لەسوپای توركيا توڕەنو ئیتر وەك
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پێشان پشتیوانیی سوپای توركيا ناكەن .زۆری پێنەچوو
لە7ی تەمموزی  1330دا برێمەر توورەکەی کردە سەری
ئەفسەرە تورکەکان لەسلێمانی .ئەمەش ئاستی توڕەیی
سوپای ئەمریكای لەبەرامبەر سوپای توركیا پیشانداو
سوپای توركیاش نەیتوانی هیچ شتێك لەبەرامبەریدا بكات.
جگە لەناڕەزایی دەربڕین نەبێت! روونیشە كە جەنەڕاڵەكانی
توركيا ناتوانن بێ ئەمەریكا هیچ هەنگاوێك بهاوێژن؟ واتە
بێ وەرگرتنی ڕەزامەنديیو تیشكی سەوز لەسوپای
ئەمەریكا ،سوپای توركيا ناتوانن هیچ شتێك بكەن .ئەو
سیاسەتەی ئەمریكا بەرامبەر توركيا وای لەحكومەتی
ئەردۆغان و هێزەكانی ناو توركیا كرد كە هەڵوێستیان
لەبەرامبەر سوپای توركيا بەهێزتربێت و لەساڵی 1330
سوپای توركيا لەناو توركیادا كەوتە بەردەم هەڵمەتێکی
مێدیایی زۆر بەهێزی حكومەتی ئەردۆغان و پارتە
سیاسییەکان و ناوەندەكانی تر .بێ ئەوەی جەنەراڵەكان
بتوانن هەر وەاڵمی ئەو هەڵمەتەش بدەنەوە ،چونكە
هەڵوێستیان زۆر الوازبوو ،ئەمەش کەشی ئەوەی بۆ
حكومەت ڕەخساند كە زیاتر ئاوڕ لەمەسەلەی كورد بداتەوەو
تەشویق بوو بۆ زیاتر ڕووەو چارەسەركردنی كێشەی كورد
لەتوركیاو سەربەستانەش باس لەبوونی كێشەی كورد بكات.
هەر ئەوەش بوو لەئابی  1330وای لەئەردۆغان كرد وتارە
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مێژووییەكەی خۆی لەدیاربەكر پێشكەش بكات كە وتی:
(كێشەی كورد هەیەو كێشەی كورد كێشەی منەو دەبێ
چارەسەری بكەین) .دیارە لەسەردەمی حكومەتی
ئەجەویدیش هەندێ هەنگاوی سەرەتایی لەوبارەیەوە دەستی
پێكردبوو كە بریتی بوو لەبەكارهێنانی زمانی كوردی
لەهۆكانی ڕاگەیاندن و گوێگرتن لەگۆرانی كوردی ،هەروەك
ماوەشیان دا فێربوونی زمانی كوردی لەهەندێ ئامۆژگای
تایبەت بەسنوورداريی بخوێنرێ.
هەنگاوێكی گرنگی تری حكومەتی ئەردۆغان ئەوەبوو
لەحوزەیرانی  1330هەرچی حاڵەتی(تەواری) هەبوو
لەناوچە كوردنشینەكان هەڵیگرت و ئیدارەی مەدەنی
گێڕایەوە شوێنەكان و عەسكەری لەو شوێنانە دوورخستەوە
كە لەساڵی 8949وە ئەو حاڵەتی (تەواری)یە دەستی
پێكردبوو كە ئەمەش حاڵەتێكی ناسروشتی بوو ،بەاڵم
ئەردۆغان وەزعەكەی هیۆر كردەوەو گێڕایەوە بۆ بارودۆخێكی
ئاسایی.
حكومەتی پارتی دادو گەشەپێدان ڕۆڵێكی گرنگی تریشی
بینی ،ئەویش لەگۆڕینی هەندێ یاسای ناو دەستووری
توركیا لەماوەی سااڵنی  1338تا  1330كە ئەمەش لەسەر
داوای یەكێتيی ئەوروپا بوو بەتایبەتیش لەبواری
سەربەستيی ڕادەربڕینو پێشكەوتنی دیموكراسیو مافی
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مرۆڤ و یەكسانيی ژنو پیاوو ڕەخسانی خۆپیشاندانو
فرسەت دان بەكورد بۆ دیفاعكردن لەكێشەكەی خۆی و
دیفاعكردن لە مافی تاکو مافی کەلتووری و نەتەوەیی و
سیاسیشدا .ئەمانە كۆمەڵێ هەنگاو و شتی گرنگ بوون كە
حكومەتی ئەردۆغان بۆ كورد ڕەخساندی.
لەوەتەی پارتی دادو گەشەپێدان هاتۆتە سەر حوكم،
بیری نەتەوەیی كورد گەشەی كردووە ،چونكە دەرفەتی
زیاتری بۆ ڕەخساندووەو كوردایەتی لەجاران بەهێزتر بووە
لەناو كوردو ئەو حكومەتەش بواری زیاتری بۆ كورد
ڕەخساندووە .بێگومان بەبەراورد لەگەڵ حكومەتەكانی پێش
خۆی!
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كێشەی كوردو چارەسەرەکەی!
گرنگیدان بەكێشەی كورد لەتوركیا ،بەشێوەیەكی
دیپلۆماسیانەو هێمنی ،دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای ساڵی
 ،1330پاشان ڕاستەوخۆ دوای وتارە مێژووییەكەی ڕەجەب
تەیب ئەردۆغانی سەرۆك وەزیرانی توركیا لەئابی 1330
لەدیاربەكر بەئاشكرا ڕاگەیەنراو ئەردۆغان باسی ئەو
كێشەیەی بەشێوەیەكی ڕەسمی كردو وتی" :لەتوركیا
كێشەی كورد هەیە ،كێشەی كورد كێشەی منەو دەبێ
چارەسەری بكەین" .ئەردۆغان وتی" :كاردەكەین لەپێناوی
چارەسەركردنێكی سیاسیانەو ئاشتیخوازانەو وتی پاش
ئەوەی كە هەموو حكومەتەكانی تر لەچارەسەركردنی ئەم
كێشەیە شکستیان هێنا ،بەگوێرەی وتارەكەی ئەردۆغانو
قسەكانی كە لەدیاربەكر كردی.
بێگومان پێش ئەردۆغانیش حكومەتی ئەجەوید كۆمەڵێك
هەنگاوی دیموكراتیانەی هاوێشت ،كە ئەویش لەسەر داوای
یەكێتی ئەوروپا بوو لەبواری ریفۆرمو چاككردنی وەزعی
سیاسی و گەشەپێدانی دیموكراسی و ئازاديی ڕادەربرین و
پاراستنی مافی مرۆڤ ،كە ئەردۆغان هات ،گەشەی بەمەداو،
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جەسورانە كەوتە كاركردن بۆی .بۆ ئەو مەبەستەش هات
كۆمەڵێك مادەی دەستووری گۆڕی ،كە هەندێكیشیان
لەژیانی سیاسیدا پەیوەنديی بەكەمكردنەوەی تەنانەت
دەسەاڵتی سەربازیشەوە هەبوو ،لەوانەش گۆڕینی(یاسای
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی توركیا) بەشێوەیەك ،كە
سەرۆكی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی گۆڕی بەكەسێكی
مەدەنیو بەستراشەوە بەسەرۆكی ئەنجومەنی وەزیرانەوە ،كە
جاران جەنەراڵێكی سوپا بوو و راستەوخۆش سەربە
سەرۆكی ئەركانی سوپا بوو ،هەموویانی كردە ئەندامی
ڕەسمی ئەو ئەنجومەنە ،كە سەرۆك كۆمار سەرۆكایەتی
دەكات ،بێگومان بەبەشداریی سەرۆكی هێزە چەكدارەكان،
لەوانیش فەرماندەی هێزەكانی زەمینی ،ئاسمانی ،دەریاییو
جەندرمەن لەگەڵ سەرۆكی ئەركانی سوپاو هەروەها
بەئەندامێتی سەرۆكی میت-و بەشداریكردنیشی لەهەموو
کۆبوونەوەكاندا.
لەڕابردوودا ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی پێكهاتبوو لە0
پێنج عەسكەرو  7چوار مەدەنی لەگەڵ سەرۆكی كۆمارو
سكرتێری ئەنجومەنەکە كە جەنەڕاڵێكی سەربازی بوو،
ئێستا سكرتێرەكە كەسێكی مەدەنییە ،بێگومان بڕیارەكانی
كە لەو ئەنجومەنە دەدران ،حكومەت هەموویان جێبەجێ
بكات ،واتە حكومەت پابەندبوو بەجێبەجێكردنی هەموو
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بڕیارەكان .بەاڵم لەدوای هاتنی ئەردۆغانو ئەم گۆڕانكارییەی
كە كردی ،ئێستا بڕیارەكانی ئەم ئەنجومەنە لەشێوەی
ڕاسپاردە دەردەچن و حكومەت بەدڵی نەبێ جێبەجێیان
نەكات .دیارە جاران هەموو مانگێ جارێك ئەو ئەنجومەنە
كۆدەبۆوە ،بەاڵم ئێستا هەردوو  1مانگ جارێك كۆدەبێتەوە،
دەسەاڵتی سەربازییش دەسەاڵتی خۆی لەو ئەنجومەنەدا
لەدەستداوە .بەتایبەتیش دوای ئەوەی كە پارتی دادو
گەشەپێدان لە 10ی نۆڤەمبەری  1330دەسەاڵتی حكومەتو
واڵتی گرتە دەست و واشنتۆن-یش تەئیدی حكومەتی دادو
گەشەپێدانی كرد بەو پێیەی كە ئەزموونێكی ئیسالمی
مامناوەنديی گرنگ بەگوێرەی حیساباتی واشنتۆن لەدونیای
عەرەبی و ئیسالمیدا ماویەتی.
بەپێویستی دەزانم ئاماژە بەهەندێ خاڵی گرنگ بكەم
سەبارەت بەو گۆڕانكاریانەی كە لەتوركیا دەربارەی دۆخی
سیاسی هاتۆتە كایەوەو بەتایبەتیش دوای گرتنە دەستی
دەسەاڵت لەالیەن پارتی دادو گەشەپێدانەوە ئەگەرچی
گۆڕانكاریەكان هیواش و لەسەرەخۆن ،بەاڵم دیسان
دەتوانرێت وەك دەستپێكی گرنگ سەیر بكرێن .هەزار
هەنگاویش هەر بەهەنگاوێك دەست پێدەكات.
ئەگەر سااڵنی  1338و  1331و  1330ی هەرێمی
كوردستانی عیراق بێنینەوە بیرو بەرچاوی خۆمان .كە
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هەمیشە لەدڵەڕاوكێی ئەوەدابووین كام ڕۆژ كام دەمژمێر،
سوپای توركیا دێتە ناو كوردستان ،كام چركە
لەسنوورەكانمان دێتە ژوورەوەو كێشەی گەورە بۆ
هەرێمەكەمان دروستدەكات ،بێگومان بەماندووبوونی زۆری
سەركردایەتی كوردستانی عیراق و ڕۆڵی گەورەی مام جەالل
توانیمان بكەوینە گفتوگۆیەكی جدی و واقعییانەی ئەوتۆ كە
بەرژەوەنديی عیراق دوور بخرێتەوەو جۆرێك لەگوێگرتن
لەیەكتری و ئەو ناتێگەیشتنانەش پێشتر لەنێوانماندا هەبوو،
هەڵبگیرێت و هەردووالمان پێ بنێینە قۆناغێكی نوێ
لەپەیوەندییەكانی نێوانمان ،كەواتە دەتوانین بڵێین بەهاتنی
ئاك پارتی (پارتی دادو گەشەپێدان) قۆناغێكی تازە
لەنێوان هەرێمی كوردستانی عیراق و توركیا دەستی پێكرد.
پارتی دادو گەشەپێدان بـــــەسەرۆكایەتی ڕەجەب تەیب
ئەردۆغان دوای دروستبوونی لە  ،1338توانی یەكەم
هەڵبژاردنی پەرلەمانیش كە لە  1330-88-0ئەنجامدرا،
بەزۆرینەی دەنگ بباتەوە ،دوای پێكهێنانی كابینەكەشی،
ئەردۆغان بەرنامەی حكومەتەكەی پێشكەشكردو دەستی
بەكارەكانی خۆی كرد ،هەر لەسەرەتاوە سێ بابەتی گرنگو
دیار لەمەیدانی پراكتیكیدا ،هەستیان پێدەكرا.
یەكەم بابەت :ئەنجامدانی ڕیفۆرمێكی ئابووريی و سیاسی
بۆ هەڵسانەوەی توركیاو گەشەپێدان و ئاوەدانكردنەوەی
واڵت لەهەموو ڕوێكەوە.
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دووەم بابەت :چاوخشاندن و رێکخستنەوەی سەرلەنوێی
هەموو جۆرە پەیوەندییەكانی توركیاو داڕشتنەوەی بەپلەی
یەكەم لەگەڵ هەموو واڵتانی هاوسێی خۆی ،دوایيش هەوڵی
بەئەندامبوونی توركیا لەیەكێتيی ئەوروپاو داڕشتنەوەی
پەیوەندییەكانیان لەگەڵ واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا
بەشێوەیەكی تازەو سەرلەنوێ مشتوماڵكردنەوەی
پەیوەندیەكانیان لەگەڵ واڵتانی دنیای ئیسالمی ،بەتایبەتیش
لەگەڵ واڵتانی تری خۆرهەاڵتی ناوەڕاست.
سێیەم بابەت :كە لەهەموویان گرنگتربوو هەوڵدان بوو بۆ
هێنانەكایەی ئاشتییەكی دروست ،لەنێوان هەموو
پێكهاتەكانی ناو توركیاو هەوڵدان بۆ كۆتایی هێنان بەشەڕو
دۆزینەوەی ڕێگا چارەیەكی گونجاو بۆ كێشەی كورد ،چونكە
حكومەتی ئاك پارتی دەیویست رۆلێكی گرنگرترو گەورەتری
لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا هەبێت ،بۆیە پێویستی بەوەبوو
یەكەمجار ناو ماڵی خۆی رێکبخاتەوە .ئەو پارەو ئیمكانیاتە
زۆرەی كە ساڵەهای ساڵ لەشەڕ سەرف دەكرا ،لەباتی ئەوە
بۆ ئاوەدانكردنەوەی واڵت بەكاربهێنرێ .سەرلەنوێ
سیفەتێكی تازەی پێكەوەژیانی نێوان هەموو پێكهاتەكانی
توركیا بدۆزێتەوە بۆیە بیرۆكەی دەستپێكردنی قسەكردن
لەسەر كێشەی كورد بۆ سەرەتای ساڵی  1337دەگەڕێتەوە
كە بەشێوەیەكی زۆ بێدەنگ و هێمن سەرەتا بووە بابەتێكی
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گرنگی هەندێ ناوەندی گرنگی خاوەن بریار لەناو
دامودەزگاكانی دەوڵەتی توركیاو پاشانیش لەگەڵ حكومەتی
دادو گەشەپێدان-یش كەوتنە خۆیان بۆ زەمینە خۆشكردن
بۆ ئەو بیرۆكەیە لەپراكتیكدا .دیارە بۆ سەركەوتنی ئەو
بیرۆكەیە ،هەر لەسەرەتاوە پەیوەنديی بەسەركردایەتی
كوردستانی عیراقەوە كرا ،سەركردایەتی كوردستانی عیراق-
یش تا ئەو شوێنەی كرابێ و گونجاوبێ بۆی ،بەبەردەوامی
پشتیوان بووەو هەوڵی سەركەوتنی داوەو لەهەموو
هەنگاوەكانی ئەو كارە بێخەبەر نەبووە ،دیپلۆماسیانەش
كاری خۆی كردووە .دوورو نزیك ئەوەندەی ئێمە ئاگاداربین،
بەتایبەتیش (جەنابی مامجەالل) بۆ مێژوو دەڵێم رۆڵی
گرنگو بەرچاوی تێدابینیوە .ئەو بەشە دەهێنمەوە بۆ
چەندین ساڵی تر كە كوردی عیراق لەدروستكردن و
كردنەوەی قەناتی نێوان كوردی توركیاو توركیا چ ڕۆڵ و
دەورێكی گرنگی بینیووە ،كە بەندە بە دۆکیۆمێنت و بەڵگە
الی خۆم پاراستوومە .ئەمەش بۆ هەموو یەكێتی-یەكان
بەتایبەتی ،شانازییەكە ،كە دەبێ هەردەم بەسكرتێری
خۆیانەوەی بكەن كە چ رۆڵێكی مێژوويی و سیاسی و
كوردانەو گرنگی لەو بوارو نێوانەدا بینیووە ،كە لەئەڵقەكانی
داهاتوودا باسی هەندێ بابەتیان دەكەین.
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د.وریا رواندزی،
سەفیری كوردستان و كوردایەتی
رواندز هەر لەكۆنەوە شوێنی شۆڕەسوارانی كوردایەتی،
نیشتمانپەروەریی بووە ،د.وریاش لەو شارە خۆشەویستە
چاوی بەدنیا هەڵهێناوەو چەندی باسی خەبات و تێكۆشانی
د.وریا بكەم هێشتا ناتوانم بەتەواوەتی مافی خۆی بدەمێ،
چونكە بەمانای وشە سەفیری كوردایەتی ،كوردپەروەی،
نیشتمانپەروەری ،تێكۆشەرێكی رێبازی كوردو كوردستان
بوو ،كوردو كوردستانی زۆر خۆش دەویست.
الی د.وریا سنوورە دەستكردەكانی كوردستان هەر
بوونیان نەبوو ،كەسێكی سەر راست ،راستگۆو هەقانی،
نیشتمانپەروەرو كوردپەروەرو دڵسۆزو پاك بوو ،چ
لەناوەوەی كوردستان ،چ كاتێك لەكۆمەڵەی خویندكارانی
كورد لەئەوروپا كاریكردووە .زۆر خزمەتی كوردو كوردستانی
كردووە .هەزاران هەزار ساڵو لەگیانی پاكی هەڤاڵە
خۆشەویستەكەمان د.وریای هەمیشە زیندوو.
هەرگیز ناتوانم ئەم هەقە بەخۆم بدەم وەك وتم وەسفی
بكەم ،چونكە دكتۆر ئەگەر باسی كردەوەكانی بكەیت،
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مەدحی بكەیت ،ئاماژە بۆ خزمەتگوزارییەكان دەربارەی
كوردو كوردستان بكەین كتێبێك هەڵدەگرێت.
دۆستایەتی بەندە لەگەڵ خوالێخۆشبوودا زۆر بەهێز بوو و
مێژووەكەی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  8913كاتێك چووم بۆ
خوێندن بۆ نەمسا ،زۆر ڕێزم لێدەگرت ،زۆرم خۆشدەویست،
هەمیشە سەردانیم دەكردو لێم دەپرسییەوە ،بەتایبەتیش
دوای ئەوەی خانەنشین ببوو دڵی زۆر ناسك بوو ،بۆ من
وەک باوك ،مامۆستایەك وایە ،هەردووكمان یەكترمان زۆر
خۆشدەویست ،بەندە بەتایبەتی بەیەكێك لەهەرە دۆستە
نزیك ،راستگۆو بەوەفاو خۆشەویستەكانی خۆی دەزانی،
چونكە هەمیشە ئەحواڵیم دەپرسی ،هەردووكمان زۆر
لەخەمی یەكتریدا بووین ،زۆر هاوكاریی یەكترمان دەكرد.
زوو زوو تەلەفونم بۆ دەكردو لەتەندروستیم دەپرسی .بۆیە
ئەوەی كە قەت لەدڵم دەرناچێ ئەوە بوو كە نەمبینیيەوە،
بەداخەوە پێش ئەوەی وەفات بكات ،ڕۆژی  1/11وەك
هەمیشە تەلەفۆنم بۆ كرد بۆئەوەی ئەحواڵی بپرسم! كەچی
هیچ وەاڵم نەبوو .ئیمێڵێكم بۆ نارد هیچ وەاڵمی نەبوو،
تەلەفۆنم بۆ ماڵەوەیان كرد ،كەس وەاڵمی نەدامەوە.
فاكسێكم بۆ نارد ،دیسان وەاڵم نەبوو .تەلەفۆنم بۆ كورە
گەورەكەی كرد ،وەاڵمی نەبوو .ئەمە منی بەتەواوی خستە
گومانەوە ،چونكە قەت ئەوە د.وریا نەبووە من تەلەفونی بۆ
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بكەم دوایی تەلەفونم بۆ نەكاتەوە .بەمە زۆر دڵتەنگ بووم.
هەستام ئیمێڵێکم لە ڕۆژی  1/10بۆ كاك خەبات مەعروفی
هەڤاڵی هەردووكمان ناردو پرسیارم لێكرد كە پەیوەندیم
بەد.وریا كردووە هیچ وەاڵمی نەداوەتەوەو دەترسم دووبارە
تەندروستیی تێكچوبێتەوە .بۆیە تكام وایە تاقیبێكم بۆ بكات
تا بزانم وەزعی چۆنە؟ رۆژی  1/10كاك خەبات وەاڵمی
ئیمێڵەكەی دامەوەو وتی وەڵاڵ د .وریا نەخۆشەو (لە دۆناو
شپیتالە) .تومەز نەشتەرگەریيەكی زۆر گەورەی كردبوو.
بەمە زۆر ناڕەحەت بووم .چونكە دەمزانی بارودۆخی
تەندروستیی باش نییەو یەك دوو جاری تریش تووشی
كێشەی دڵ ببوو .هەموو جارێكیش پێشتر كە یەكترمان
دەبینی .پێی دەوتم بەهرۆز من واقعیم ،دكتۆرم ،زۆرم
نەماوە دەمرم .لەوەاڵمدا دەموت :كاكە دكتۆر توخوا باسی
ئەو قسانە مەكە ماشاڵاڵ هێشتا زۆرت بەبەرەوە ماوەو
ئیشاڵاڵ هەر بەتەمەندرێژی و بەتەندروستی باش دەمێنیتەوە
بۆمان .دوای زانینی ئەو هەواڵە بەوردی تاقیبم كردو لەگەڵ
دكتۆر ئەحمەد فەتحوڵاڵی هەڤاڵی هەردووكمان تەلەفونم
كرد كە ئەو لەئەڵمانیا بوو ،وتم د.وریا نەخۆشە نەچوویت
بۆالی؟ تۆ هیچ هەواڵی دەزانی؟ وتی :نەمزانیووە كە
نەخۆشە .بەاڵم رۆژی  9/8دەڕۆمە نەمساو یەكسەر سەری
لێدەدەم ،وتم مادام وایە كاك سەعدیش لەوێیە پێی بڵێ با
165

سەرێكی بدات .هەروەها تكایە ساڵوی منیش بەدكتۆر
بگەیەنەو پێی بڵێ بەهرۆز چەندینجار تەلەفۆنی بۆ
كردوویت ،ئیمێڵی بۆ ناردویت ،ئەحواڵت دەپرسێت ،دوای
جەژن بەدڵنیاییەوە بەتایبەتی دێت بۆ الت .بەمەش
نەوەستام ڕۆژی  1/08خۆم لەگەڵ كاك سەعدی ئەحمەد
هەر دەربارەی كاك دكتۆر وریا بەتەلەفۆن قسەم كرد كە
ئەوكات كاك سەعدی لەنەمسا بوو ،پێموت :دەڵێن دكتۆر
وریا وەزعی زۆر خراپە .نەچوویت بۆالی؟ دەبێ چۆن بێت؟
لەوەاڵمدا كاك سەعدی وتی :دوێنێ الی بووم
لەنەخۆشخانەیەو وەزعی زۆر خراپە .یەكسەر گوتم من
چواری مانگی نۆ دەچم بۆالی.
مەبەستم ئەوە بوو ئەو هەڤاڵە دڵسۆزو بەئەمەك و
سەرڕاست و ڕاستگۆیەی خۆمان و رێبازی كوردایەتی ڕەسەن
بۆ دواجار ببینمەوە .ئەو براو پشتیوانە بەهێزەی كە
هەمیشە بۆ من وەك قەاڵ وابوو .لەهەموو شوێنێك پشتیوانی
لێدەكردم ،لەنزیكەوە ئێمەی دەناسی ،تەنانەت لەگەڵ خێزان
و منداڵەكانیشم پەیوەندییەكی زۆر دۆستانەو بەهێزو پتەوی
هەبوو .هەر جارێك بڕۆیشتینایەتە ڤیەننا ،دەبوایە دوو سێ
جار لەگەڵ جەنابیان بەیەكەوە دابنیشتینایەو لوقمە
نانێكمان بەیەكەوە بخواردبایەو گوێشم شلدەكرد بۆ تەواوی
گلەیی و خەمەكانی دەربارەی كوردو كوردستان.
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هەموو جاریش باسێكی خۆی و پەیوەندییەكانی لەگەڵ
جەنابی مام جەالل بۆ دەكردم كە چۆن كاتی خۆی هاتۆتە
نەمسا د.وریا یارمەتیی مامی داوەو هەمیشە ڕێزێكی
تایبەتیشی بۆ جەنابی مام جەالل هەبوو ،چونكە من
شاهیدی ئەوەم زۆرجار الی من دركاندوویەتی كە تەنیا مام
جەالل زۆر بەوەفا بووە لەگەڵیدا لە بەچاپگەیاندنی
كتێبەكانی لەڕێگای بەندەوە مام یارمەتی داوەو داوەتی
كوردستانی كردۆتەوەو بەوەفا بووە لەگەڵیدا ،هەمیشە
پێزانینی خۆی بۆ مام دووپاتدەكردەوە.
بەداخەوە ڕۆژی  9/8كاك سەعدی بەیانییەكی زوو
لەڤیەنناوە تەلەفونی بۆ كردم وتی :دكتۆر وریای برادەرمان
ئەم بەیانیيە وەفاتی كرد ،یەكسەر پەشۆكام ،ئەو هەواڵە
زۆر كاریگەریی لێكردم ،فرمێسك لەچاوەكانم باری ،چاوم
تاریك بوو كە دۆستێكی زۆر دڵسۆزو كەسێكی زۆر گەورەو
خۆشەویستم لەدەستدا كە بەداخەوە لەسەر دڵم بوو
بەكەسەر بۆ دواجار نەمتوانی وەك بگەمە خزمەتی،
جارێكیتر بەدیداری شاد ببمەوە .هەروەك ئەحمەد
فەتحوڵاڵی هاوڕێشم گەیشتە ڤیەننا ،بەاڵم ئەویش نەیبینی.
كاكە دكتۆر وریا گیان هەزاران هەزار ساڵو لەگیانی
پاكت ،ئەوەندە دەڵێم ،بەڵێن بێت قەت لەیادت نەكەم ،كاكە
دكتۆر گیان بیرت دەكەین.
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سەدەی بیستویەكەم و
بوژاندنەوەی بیری نەتەوایەتی!
ئەم ئیجرائاتانەی كە ئێستا لەتوركیا لەبەرامبەر جەنەراڵە
گەورەكانی سوپای تورکیا لەسەردەمی حوكمڕانی پارتی
دادو گەشەپێداندا دەكرێ ،هەندێ لەچاودێران دەیخەنە
چوارچێوەی ئەم نەخشەو پالنە ستراتیژییەی كە ئەمریكاو
خۆرئاوا دەربارەی ڕووخاندنی هەموو کۆمارەکانی عەلمانی و
نیمچە عەلمانی سەدەی بیستەم لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا
هەیانە .لەباتی ئەوان ئامانجیان هێنانی کۆماری ئیسالمی
سوننەیە لەشوێنیان .لەناویشیاندا وەك دەڵێن نەهێشتنی
كۆمارە عەلمانییەكەی ئەتاتوركە .هەروەك مەبەستیشیان
گواستنەوەی نموونەی حكومەتی ئێستای نیمچە ئیسالمیی
توركیایە بۆ واڵتانی تری موسڵمان لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا.
بۆیە دەڵێن کۆمارەكانی عەلمانی ،یان بەناو عەلمانی سەدەی
بیستەم ،هەموویان یەك لەدوای یەك دەبێ بڕۆن و لەشوێنی
ئەوان سەدەی بیستویەكەم دەبێتە سەدەی کۆمارەکانی
ئیسالمی تازەی سوننەكان .كە لەساڵی ڕابردووش هەندێ
سیستمی ئەم جۆرە کۆمارییانەیان رووخاند .ئەمەشیان بۆ
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ئەوەیە سوننەی عەرەب لەبەرامبەر تەوژمی شیعەی ئیرانی
ڕابگرن .لەهەمانكاتیشدا واڵتانی كەنداویش بەشیعەی ئیران
بترسێنن ،تا سەد ساڵی تریش بەروبومی واڵتانی كەنداو
وەك سعودیەو قەتەرو كوێتو هەمووی بۆخۆیان بخۆنو
لەوێدا بمێننەوە.
ئەم تۆمەتەی ئێستا كە دراوەتە پاڵ (ئیلكار باشبو)
سەرۆكی ئەركانی پێشووی سوپای توركیا ،دوو تۆمەتە:
یەكێكیان ئیدارەدانی تیرۆریستو دروستكردنی گرووپێكی
تیرۆریستییە .دووەمیشیان بەرنامە دانانە بۆ کودەتا كردن
بەسەر حكومەتی ئاك پارتیدا .ئەمەش بەپێی یەكێک
لەماددەكانی دادگای مەدەنی توركیا ،یەكەمیان حوكمی
ئەبەدییە .دووەمیشیان حوكمی  80تا  13ساڵە .كاتی خۆی
لەتوركیا دادگایەك هەبوو بەناوی دادگای ئاسایشی دەوڵەت.
سەربازییەکان دەبوایە لەم دادگایەدا دادگایی بكرێن .كە
ژمارەی ئەندامەكانی ئەم دادگایە پێنج ئەندام بوو و
دادوەرەکانیش زیاتر سەربازیی بوون .بەاڵم پاشان لەسەر
داوای یەكێتیی ئەوروپا (ئاك پارتی) پێش سێ ساڵ
لەپەرلەمان ماددەیەكی دەستووری پەیوەست بەم دادگایەی
هەمواركردەوەو ئەم ماددەیەی بەتەواوی گۆڕی و ئەم
دادگایەی كردە دادگایەكی تایبەتی بەدەسەاڵتی تایبەتەوە،
وایكرد دادوەری مەدەنی داوەریی هەموو سەربازو
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جەنەراڵەكانی سوپاش بكات .هەموو ئەندامەكانیشی
مەدەنین و ژمارەیان  10ئەندامە ،دانانی ئەندامەكانی ئەم
دادگایەش كەوتە دەسەاڵتی وەزیری دادەوە .بێگومان
وەزیری دادیش ئەمڕۆ سەربە ئاك پارتییەو ئەندامەكانیشی
بەشی زۆریان دەڵێن ئاك پارتی دەسنیشانی كردوون و
دایناون .ئا ئەم دادگایەیە ،كە ئێستا (ئیلكار باشبو)ی
گرتووەو خستویەتە زیندانەوە .دەنگۆی ئەوەش هەیە ،كە
هەندێ لێپرسراوی گەورەی تری عەسكەریش هێشتا بگرنو
لێكۆلینەوەیان لەگەڵدا بكەن.
هەندێ لەرکابەرەكانی ئاك پارتی دەڵێن ئەم ئیجرائاتانەی
ئەمڕۆ لەدژی جەنەراڵەكانی توركیا دەكرێت ،هەوڵدانە بۆ
كۆتایی هێنان بەعەلمانیەتی توركیای ئەتاتوركی و هێنانی
سیستمێكی تری ئیسالمی مامناوەندیی ئەردۆغانیو
باڵوكردنەوەیەتی لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست و دونیای
ئیسالمیدا .وادیارە ئەمریكاو خۆرئاواش لەگەڵ ئەمجۆرە
سیستمەدا ئاسوودەنو پشتی بەتەواوی لەسوپای توركیا
كردووەو تۆڵەی خۆی لێ وەردەگرێتەوە ،چونكە كاتی خۆی
یاداشتی 8مارتی  1330یان لەپەرلەمانی توركیا دەرنەكرد
بۆ هاتنی سوپای ئەمریكا بەناو خاكی توركیاو تێپەڕبوونی
بۆ عیراق ،ئەوكات سوپای توركیا ،هیچی بۆ ئەمریكا نەكرد
لەشەڕی لەگەڵ عیراقداو هەڵوێستیان نەبوو( .پۆل
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ۆلفۆیتز)ی جێگری وەزیری بەرگری ئەمریكا
كاتی خۆی وتی ئەم سوپایەی كەساڵەهای ساڵە ئێمە
بەخێوی دەكەین و پێمانگەیاند! كەچی كاتێ ئێمە
پێویستمان پێی بوو! یارمەتی نەداین لەعیراق .بۆیە تۆڵەی
خۆمانی لێدەكەینەوە .ئەمەی لەدیدارێکدا وت لەگەڵ محەمەد
عەلی بیراندو جەنگیز چانداردا بەئاشكراو دیدارەکەش ماوە
لەئارشیڤی كەناڵی (سی ئێن ئێن تورك)و لە(گوگڵ)یشدا
ماوە .بۆیە ئەمەی ئێستا لەدژی جەنەراڵەكانی تورك و
ئەتاتوركییەكان دەكرێت بەپشتیوانیی ئەمریكایە .ئەگەرنا
منداڵیش دەزانێ سوپای توركیا پشتیوانیی جارانی
ئەمریكای بمابایە ،ئەمڕۆ كەس نەیدەتوانی جەنەراڵەكان
هەمووی بخاتە زیندانەوەو سەرۆكی پێشووی ئەركان زیندانی
بكات .بۆیە ئەم مەسەلەیە لەچوارچێوەی نەخشەو پالنێكی
زۆر گەورەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدایە كە ئەمریكاو خۆرئاوا
پێكەوە نەخشەیان بۆكێشاوەو لەهەر واڵتێكی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستیشدا بەپێی تایبەتمەندیی ئەو واڵتە ئەم نەخشەیە
وردە وردە جێبەجێ دەكەن .بێگومان بەهاری عەرەبیش
بەشێكە لەم نەخشەو پالنە .لەڕاستیدا مەبەستیان
دەستبەسەرداگرتنی تەواوی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستە لەڕووی
سیاسی و ئابوورییەوە .تۆ بڵێی میللەتانی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست هەوڵی یەكتر قبوڵكردن بدەنو چیتر خۆیان
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نەكەنە سووتەمەنیی سیاسەتی خۆرئاواو لەگەڵ یەكتری
بەئاشتی و برایەتی و دیموكراسی هەوڵی پێكەوەژیان بدەن.
لەم حاڵەتەدا سیستمە عەلمانییەكان و حزبە
عەلمانییەكانیش دەبێ بیرێك لەوەزعی سیاسیی خۆیان
بكەنەوەو بەشێوەیەكی سیستماتێك كار بۆ بیروباوەڕی
خۆیان بكەنو لەبەرامبەر ئەم تەوژمە توندڕەوەی كە لەدژی
عەلمانییەت بەڕێوەیە بوەستنەوە .ئەم سیستمە
خوانەخواستە سەركەوێ! مرۆڤایەتی بەتەواویی لەخۆرهەاڵتی
ناوەڕاست بەرەو دواوە دەگێڕێتەوە .ئێمەی كوردیش
لەكوردستانی عیراق دەبێ بگەڕێینەوە بۆ بیروباوەڕی
نەتەوەیی خۆمان ،لەبەرامبەر ئەم تەوژمەی كە دەیەوێ
كێشەی سیاسیی كورد لەبۆتەی ئەم تەوژمەدا جارێكیتر
بتوێنێتەوە.
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ڕێكەوتننامەی ستراتیژيی و
چەند سەرنجێك!
ئەم رێکەوتننامەیەی كە لەنێوان یەكێتی و پارتی هەیەو
بەناوی رێکەوتننامەی ستراتیژی ناوزەدكراوە .بەم پێیە
پارتی و یەكێتی هیچ شتێك بێ دەردەشەی یەكتری و بێ
گفتوگۆكردن لەگەڵ یەكتری نەكەن! بەتایبەتیش لەسەر
مەسەلە چارەنووسسازەكان ،دەبێ هەڵوێستی هەردووالمان
یەكبێ .ئەنجامی هەڵبژاردنەكانیش هەرچۆنێك بێت بەپێی
ڕێكەوتننامەی ستراتیژی ،یەكێتی و پارتی شەریكی حەقیقی
یەكتری دەبن .بەتایبەتیش لەحكومەت و داوودەزگا
ئیداریەكان.
ئەنجامی هەڵبژاردنی  ،9-18یەكێتی  81كورسی هێنا،
پارتیش  01كورسی .ئەگەر ئەم ڕێكەوتننامە ستراتیژییە
نەبوایە لەنێوان یەكێتی و پارتی دا .ئەمڕۆ پارتی هەقی
خۆی بو وەك حزبی براوەی یەكەم! كەسێكی لێ دەسنیشان
بكرێت و تەخویل بكرێت بۆ پێكهێنانی كابینەی هەشتەمی
حكومەتی هەرێمی كوردستان ،ئەمە ئەگەر رێکەوتننامەی
ستراتیژی بونی نەبوایە .بەاڵم ئێستا كە رێکەوتننامەی
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ستراتیژیمان پێكەوە هەیە .پێویست بو دەسەاڵت بدرێتە
دوو كەسایەتی ناو مەكتەبی سیاسی یەكێتی و پارتی كە
پالێوراون بۆ سەرۆك و جێگری سەرۆكی حكومەتی هەرێمی
هەشتەم
كابینەی
پێكهێنانی
بۆ
كوردستان!
بەشەرییكایەتیەكی حەقیقی تەواو.
بەپێی ناوەڕۆكی رێکەوتننامەی ستراتیژی! دەبێ دوو
ساڵی یەكەم سەرۆك وەزیران لەیەكێتيی نیشتمانيی
كوردستان بێ و جێگرەكەش لەپارتی! ئەگەر دەشڵێن
یەكێتی بەتەنیا لەهەڵبژاردن دابەزی و خەتای خۆیەتی
دەنگی كەمی هێناوە .بەڵێ خەتای خۆمانەو ئەمەش ڕاستە.
بەاڵم لەدوای هەڵبژاردن سەركردەكانی برایانی پارتی
لێدوانیان دا زیاتر لەچەندین جارو وتیان یەكێتی بەئەنجامی
هەڵبژاردن ناپێوین .ئێمە ڕێكەوتننامەی ستراتیژمان هەیە؟
باشە لەم حاڵەتەدا! كوا ئەم ڕێكەوتننامە ستراتیژییە؟ ئێمە
ئەوەمان نەبینی؟ بەڵكو یەكسەر كاك نێچیروان بارزانی
ڕاسپێردرا وەك سەرۆك وەزیران كە لەگەڵ الیەنەكانی تر
قسە بكات بۆ دروستكردنی كابینەی هەشتەم؟
كەواتە لێرە ناوەڕۆكی ڕێكەوتننامەی ستراتیژی جێبەجێ
نەكرا .یەكێتی-ش بەئەنجامی دەنگەكانی پێورا؟ باشە!
دەكرێ لەم شوێنەی باشە بۆ برایانی پارتی ،یەكێتیی
نیشتمانیی كوردستان بەپێی ڕێكەوتننامەی ستراتیژی
1
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ناچاربێت هەنگاو بنێت و بجوڵێتەوە ،لەشوێنێكیش باش
نەبێت بۆ برایانی پارتی! بڵێن یەكێتی ڕێكەوتننامەی
ستراتیژی فەرامۆش كردووە؟ یان شكاندوێتی؟ باشە ئەگەر
برایانی پارتی بەپێی ئەنجامی هەڵبژاردنەكان هەڵسوكەوت
لەگەڵ یەكێتی دەكەن؟ بۆ دەبێ سەرۆك وەزیران لەخۆی
بێت لەحكومەتی داهاتوو؟ لەو حاڵەتەدا یەكێتیش هەقی
خۆیەتی بڵێ ئەمە رێکەوتننامەی ستراتیژی كاری پێنەكرا.
لەم حاڵەتەدا بەندەش وەك ئەندامێكی یەكێتی مافی خۆمە
داوا بكەم و بڵێم ،یەكێتی و گۆڕان با ئێمەش تەجاوزی ئەم
ناكۆییە الوەكیانەمان بكەین .ماڵی خۆمان ڕێكبخەینەوە.
ئێمەو گۆڕان دوژمنی یەكترنین .رێکەوتننامەی
دەباشانیشمان لەنێواندا هەیە.
قۆناغی یەكەم با كێشەكانی پارێزگای سلێمانی خۆمان
لەنێوان خۆمان چارەسەر بكەین.
قۆناغی دووەم با فراكسیۆنێكی هاوبەش لەناو پەرلەمان
پێكەوە دروست بكەین .پێكەوە مەراكیزی بەهێز لەم
حكومەتە وەربگرین؟ بێ ئەوەی برایانی پارتی وەال بنیێن،
یان خوانەخواستە حزب و الیەنەكانیتر فەرامۆش بكەین.
قۆناغی سێیەم هەوڵبدەین یەكێتی و گۆڕان لەداهاتودا
بكەینە دوو مینبەر لەناو یەكێتیی نیشتمانیی كوردستاندا .
بێ پەلەكردن كاری لەسەربكەین.
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قۆناغی چوارەمیش ئەگەر خودای گەورە یارمەتیداین و
خێرەومەندان زۆربوون لەداهاتودا هێواش هێواش لەچەند
سالێیكی تر ئەم ئاواتە خۆشە بەچاوی خۆم ببینمەوەو
هەردووالمان یەكبگرینەوەو ماڵە گەورەكەی یەكێتیی
نیشتمانیی كوردستان ئاوەدانتر بكەینەوە بەشێوەیەكی تازە،
سەرلەنوێ دروستیبكەینەوە .بەڵێ لەگەڵ برایانی پارتی و
الیەنەكانی تریش وەكو برا بەپێی ئەنجامی هەڵبژاردنەكانی
 9-18هەڵسوكەوت بكەین ،كە بەهەردووالمان  71كورسیمان
دەبێ ،بێ توندوتیژیو ناكۆیی و هەموومان پێكەوە خزمەتی
گەلی كوردستان بكەین.
پێموایە یەكێتی دەبێ جەسارەت بكات ئەم بێدەنگییە
بشكێنی .داوای هەقی خۆی بكات .ئەم گۆمە بشڵەقێنی.
سەركردەی ئازا ئەو سەركردەیەیە كە بتوانێت بڕیاری ئازاو
جەسورانەو قورس بدات .داوا لەكاك نەوشیروانو
سەركردەكانی گۆڕان دەكەم .داوا لەهێرۆخان و كاك
كۆسرەت و كاك بەرهەم و كاك بەختیارو تەواوی مەكتەبی
سیاسی و سەركردایەتی و مەڵبەندو كۆمیتەو كادیرەكانی
یەكێتی دەكەم .كاتی ئەوە هاتووە هەڵوەستەیەكی جدی
لەئاستی هەموو ئەم كێشە گەورانەی كە ڕوبەڕومان
بوونەتەوەو دەبنەوە بكەین .بەڵێ هەندی كەس ڕەنگە ئەم
پیشنیازەیان پێ خۆش نەبێت ،بەاڵم دڵنیام زۆر كەس
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لەجەماوەری گەلەكەمان یەكڕیزی كوردو الیەنەكانی
كوردستانی پێخۆشە .بۆیە پێویستە بیری وردی لێبكەینەوە.
ئەگەر ئەمە نەكەین ،بڕوابكەن وردە روردە یەكێتیو
گۆڕانیش بچووك دەبینەوە .چونكە ئێستا هەر خەریكی
خۆمانین .ئێمە لەبادینان دەستمان دوورە .دەبێ لەداهاتوودا
هەردووال بەرنامەیەك بۆ بادینان دابنێین چۆن بتوانین
خۆمان بەهێزبكەین .بەداخەوە ئەم ملمالنێیانەی هەموو
الیەنەكان هاتۆتە سلێمانی؟ هەولێرو دهۆك كاری خۆیان
دەكەن .ئیتر كاتی ئەوە هاتووە لەپەنجەرەیەكی گەورەوە
تەماشای كێشە سیاسییەكانی كوردستانی گەورەو هەرچوار
پارچەكەی بكەین؟ ئەم ڕاو بۆچوونانەش دژی هیچ حزب و
الیەنێك نییە .پێش هەموو شت بەرژەوەندیی گشتی كوردو
یەكێتیی نیشتمانیی كوردستانم پێ گرنگترە لەبەرژەوەندیی
خەڵكیتر  .وەك ئەندامێكی یەكێتیی نیشتمانیی
كوردستانیش ،مافێكی ڕەوای خۆمە كە مەترسیم هەبێ
لەسەر دواڕۆژو چارەنووسی یەكێتیەكەمان .مامجەاللیش
فێری كردین خاوەنی هەڵوێستو لێكدانەوەو ڕای سیاسیی
خۆمان بین و چاونەترس بین لەهەموو كاتێكداو نە
لەسەركەوتنەكانمان لەخۆمان باغر بینو نە لەژێر
كەوتنەكانیشدا ئەژنۆمان بشكێ!
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سەردانی هەر وەزیرێك بۆالی سەرۆكەكانی
ئۆپۆزسیۆن هەڵە نیيەو رەوایە!
لەم ڕۆژانەی دواییدا بەداخەوە لەالیەن هەندێ
پەڕلەمانتاری سەربە یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان
گفتوگۆیەك ،دەربارەی سەردانەكەی وەزیری سامانە
سروشتییەكانی هەرێم بۆالی ڕێكخەری گشتیی بزووتنەوەی
گۆڕان وروژێنراوەو ئەنجام دەدرێت! وەك ئەوەی كە ئاشتی
هەورامی كفری كردبێت .پێشیلی هەموو یاساو ڕێسایەكی
كردبێت .لەپشتی حكومەت و پەرلەمانەوە ئەم كارەی
كردبێت .لێرەدا ئەم باسە قسەی زۆر هەڵدەگرێت ،بەندە
نامەوێ بڕۆمە ناو وردەکاریی بۆچوونی ئەم برا
پەرلەمانتارانەی خۆمان ،بەاڵم ئەمە قەدەری حزبەكەی
خۆمانەو هەر خۆمان دەبێ دژی سیاسەتی خۆمان
قسەبكەینو شوكور وای لێهاتووە یەكێتیی نیشتمانیی
ئۆپۆزسیۆنی ناوێو حزبێكین هەم حاكمین ،هەمیش لەناو
خودی خۆمان ئۆپۆزسیۆنمان هەیە ،بەخیالفی هەموو
عورفو عاداتێكی دنیاو پێچەوانەی هەموو حزبو الیەنێكی
سیاسی تر!
178

لێرەدا دەمەوێ تەنیا یەك سەرنج بخەمە بەرچاوی ئەم برا
پەڕلەمێنتارە بەڕێزانەی كە سەر بەیەكێتیی نیشتمانیی
كوردستانن .جێگای داخە ئەمڕۆ لەكوردستان بۆتە مۆدە،
دەبینین ئەندام پەرلەمان ،یان هەر كاربەدەستێكی تری
حكومەت ،هەڵوێستی دژ بەهەڵوێستی حزب و لیستەكەی
خۆی پیشانبدات ،وای بۆ لێكدەدرێتەوە كە ئەم ئەندام
پەرلەمانە بەڕێزە هەڵوێستی تایبەتی خۆی هەیەو
سەربەستو ئازادە .لەبیرمان كردووە كە ئەم دەنگانەی
وەرمان گرتووە ،دەنگی لیستەكەی یەكێتیی نیشتمانیی
كوردستانە .ئەم خاسیەتە لەهەموو ڕێكخراوەكانی تری
كوردستان زیاتر بەداخەوە لەناو پەڕلەمێنتارەكانی سەربە
یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان بەدی دەكرێ .لەواڵتان
ئەگەر هەندێ لەئەندامانی پەرلەمان لەبابەتێكی تایبەتیدا
بۆچوونەكانیان لەگەڵ بۆچوونی حزبەكەی خۆیان جیاوازبوو!
دێن لەچوارچێوەی فراكسیۆنەكەی خۆیان موناقەشەی
دەكەن .لەئەنجامدا دەنگی لەسەر دەدەن .هەر بڕیارێكیشیان
بەزۆرینەو كەمینە لەسەر بابەتەكە دا ،هەموویان پێكەوە
لەناو پەرلەمان یان لەدەرەوەی پەرلەمان پارێزگاریی لەم
بڕیارە دەكەن .ئەگەر ئەم بڕیارە پێچەوانەی لێكدانەوەی
بیرو بۆچوونی خودی پەرلەمێنتارێك یان چەند
پەرلەمێنتارێكیش بووبێت .ئەنجام ڕای زۆرینە لەناو خودی
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فراكسیۆنەكە حەسمی ئەم مەسەلەیە دەكات و دەخوات.
بەداخەوە لەكوردستانی ئێمە بەتایبەتیش لەناو حزبەكەی
ئێمەدا ،زۆربەی شتەكان لەسەر یاساو ڕیسای خۆی ناڕوات.
خۆشمان وامان كردووە كە وای لێبێت ..ئاشتی هەورامی بۆ
بابەتێكی گرنگ سەردانی ڕێكخەری گشتی بزووتنەوەی
گۆڕانی كردووە .هەموومان دەزانین بۆ باسكردنی سیاسەتی
نەوتی هەرێم و ئەم گرێبەستانەیە كە ئیمزا كراوە .ئەمەش
كارێكی زۆر رەواو زۆر ئاسایی و وە زۆریش دیموكراسییە،
كە ئاشتی هەورامی ئەنجامی داوە .پێویستیشە ئۆپۆزیسۆن
لەهەندێ بابەتی گرنگ ئاگاداربكرێتەوە .لەهەموو دنیاش
هەروایەو هەرواش بووەو هەرواش دەبێت .تاكو ئێستا
چەندین جار ئەم جۆرە سەردانانە ،ئەم جۆرە هەنگاوانە
لەهەموو واڵتێكی پێشكەوتنخوازو ناپێشكەوتنخواز ،دووبارە
بۆتەوە .بەندە نموونەی توركیا پێشكەشی ئەم پەڕلەمێنتارە
بەڕێزانەی خۆمان دەكەم .وەزیری دەرەوەی توركیا ئەحمەد
داود ئۆغلو پێشتر عەلی بابەجان ،پێش ئەویش عەبدوڵاڵ
گویل پێشتریش یەشار یاكش و تادوایی ...هەروەها وەزیری
ئابووریی و وەزیری دارایی و تاكو ئێستا چەندین كەڕەت
سەردانی سەرۆكی حزبی ئۆپۆزسیۆنیان كردووە .لەبارەگای
خودی حزبی ئۆپۆزسیۆنو لەسەر سیاسەتی خۆیان یان
سیاسیەتێكی دیاریكراو زانیاریان داوە بەسەرۆكی
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ئۆپۆزیسۆن .وەزیری دەرەوە ئەحمەد داود ئۆغلو سەردانی
سەرۆكی جەهەپەی كردووە ،واتە سەردانی قلچدار ئۆغلوی
كردووە ،سەردانی مەهەپەی كردووە .سەردانی دەوڵەت
باخچەلی كردووە .سەردانی پارتی ئاشتی و دیموكراسی
(بەدەپە)ی كوردی كردووە .سەردانی خودی سەالحەدین
دەمیرتاشی كردووە .بەهەمان شێوەش وەزیری دارایی و
وەزیری ئابووریش .ئەم گفتۆگۆیە بۆچییە؟ بۆ خۆمان
خەریك ناكەین بەخودی كارەكانی خۆمان؟ ئەمەی ئاشتی
كردویەتی كفر نییە ،ئەمە دیفاعكردن نییە لە كاك ئاشتی
هەورامی ،یان لەكاك نەوشیروان مستەفا ،ئەنجام هەموو
سەرۆكی ئۆپۆزسیۆنێك مافی خۆیەتی بزانێ سیاسەتی
حكومەتی هەرێم دەربارەی سیاسەتی نەوت چییە
لەكوردستان؟ تێناگەم ئەم هەراو هۆریایەمان بۆچییە؟
لەپێناوی چییە؟ بەم یاداشتەتان كام دەنگی بۆ یەكێتیی
نیشتمانی پێ بەدەست دەهێنن؟ هەڵەكە لەكوێدایە؟
پەرلەمان ئیشی جیایە .حكومەتیش ئیشی جیایە .نەخێر
ئەم سەردانە هیچ پەیوەندیی بەپەرلەمانی كوردستانەوە
نییە .پەرلەمان ئیشی خۆی دیارە .لەكوردەواریی دەڵێ نان
بۆ نانەواو گۆشت بۆ قەساب .با ئێمە هەریەكەمان كاری
خۆمان بكەین .چەند ڕۆژە مشتومڕێک دەكرێ ،كە هیچ
پەیوەندیی بەئێوەوە نییە .ئەگەر ناڕازین لەناو لیستی
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كوردستانی بانگی ئاشتی هەورامی بكەن .لەناو لیستەكەی
خۆمان ڕاكانی خۆتانی پێ بڵێن .هەرچەندە بەتایبەتی
لەسەر ئەم بابەتە ئێوە زۆر ناهەقن! ئەڵبەتە ئەمیش وەاڵمی
خۆی دەبێ .من لەگەڵ ئەوەم تەنانەت وەزیری نەوت
سەردانی سەرۆكی یەكگرتووی ئیسالمی و كۆمەڵیش بكات.
مادام فراكسیۆنیان لەناو پەرلەمان هەیە ،هەقە سەردانی
هەموو ئەم حزبانەی تریش بكات كە تەنانەت ئەندامێكیشیان
لەناو پەرلەماندا هەیە ،ڕەوایە هەموو وەزیرێك ،ناوە ناوە بۆ
بابەتێكی هەستیارو گرنگ ،ئەگەر پێویست بوو ،بڕوات بۆالی
الیەنەكانی ئۆپۆزسیۆنو سەرۆكی ئۆپۆزسیۆنو زانیاریشیان
پێ بدات .لەتوركیا تەنانەت خودی سەرۆك وەزیران چەندین
جار تائێستا بۆ بابەتی دیاریكراو سەردانی سەرۆكی
ئۆپۆزیسۆنی كردووە .بۆ مەسەلەی یەكێتیی ئەوروپا ،بۆ
مەسەلەی ئابووری ،بۆ كۆمەڵێك بابەتی تری گرنگ.
بەداخەوە هەق نییە ئەم ئەندام پەرلەمانانەی سەر بەیەكێتی
بەم شێوە توندوتیژیی و موتڵەقییە ،ئەم سەردانە
بەسەردانێكی هەڵەو نادروست و بێ بنەما وەسف بكەن و
لەقەڵەم بدەن! ئەمە سەردانێكی زۆر ئاسایی و زۆر
پێویستیشە .فەرموون سەیری ئیشوكاری پەرلەمانتارەكانی
دنیای دەرەوەبكەن و بزانن دەیانو سەدانو هەزاران حاڵەتی
ئاوا سااڵنە نایەتە پێشەوە؟ كە وەزیر سەردانی سەرۆكی
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ئۆپۆزسیۆن دەكات .ئەمە خێرە لەم كوردستانەی ئێمە
بۆتە كفرو بۆتە شتێكی ئاستەم .بە چ هەقێك یاداشت
ئیمزا دەكەن؟ یاداشت لەدژی كێ؟ لەدژی سیاسەتی
حزبەكەی خۆتان؟ هەق نییە یاداشت دەربكەن .چونكە
دەركردنی یاداشت و بەیان ،بۆنی كوتلەو كوتلەكاریی
لێدێت لەناو فراكسیۆنەكەی خۆمان .مافی خۆتانە لەناو
حزبەكەی خۆمان لەناو فراكسیۆنەكەی خۆمان ڕەخنەی
خۆتان بگرن .بەداخەوە لەكوردستان هەموومان بووینەتە
ئامۆژگاریدەرو رێنیشاندەر! ئەگەر وایە ئەی باشە كێن
ئەوانەی ئەم هەموو هەڵەیە دەكەن؟ .دڵنیام ئەم وەزعەی
كە ئێستا لەناو خودی یەكێتیی نیشتمانی دایە،
دیموكراسیی پێ ناوترێ! چونكە هەموو كەسێك
بەئارەزووی خۆی لێدوان دەدات .بۆنموونە وتەبێژی فەرمی
مەكتەبی سیاسییمان هەیە ،كەچی چەندین كەسی تریش
لێدوان بەناوی یەكێتییەوە دەدەن .سەرۆكی فراكسیۆنو
جێگرو وتەبێژی فراكسیۆنمان لەپەرلەمانی بەغداو
كوردستان هەیە .كەچی هەركەس بەكەیفی خۆی لێدوان
دەدات .تێكەاڵوییەك دروست بووە .كەس ئاگای لەویتر
نییە.
داوا لەجەنابی مامجەاللو هەردوو جێگرو كارگێری
مەكتەبی سیاسی یەكێتیی نیشتمانیی کوردستان دەكەم.
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هەقە چاوێك بەشیرازەی ئیشوكارو وەزعی ناوخۆیی یەكێتیی
نیشتمانیی كوردستاندا بخشێننەوە .ئەم پاشاگەردانییەی
هەیە ،سنوورێكی بۆ دابنرێ و وەزعەكە بخرێتەوە سەر
سكەی خۆی.
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حكومەتێكی یەكگرتووی بنكە فراوان
لەقۆناغی ئەمڕۆی ناوچەكەو جیهاندا ،كۆمەڵێك گۆڕانو
گۆڕانكاریی پۆزەتیف و نێگەتیڤ ،لەسیاسەتی جیهانیدا
ڕویداوە .لەباتی ئەوەی كورد سوودی زیاتر لەم گۆڕانانە
وەربگرێ! خەریكە كورد زەرەری لێبكات .تەنیا هۆكاریش بۆ
ئەمە ،عینادی و وابەستەیی مرۆڤی كوردە بەبیرو بۆچوونی
تاكەكەسی خۆیەوە ،یان ڕێكخراوەیی خۆی .لەبەرئەوەی ئەم
كەسە ،یان ئەم الیەنە ،ڕایەكی تایبەتی لەمەڕ بابەتێك
هەیە ،ڕاست بێ یا ناڕاست! هەڵەبێ یا دروست ،بەالیەوە
گرنگ نییە؟ گرنگ ئەوەیە هەردەبێ ڕاكەی ئەو یان
ڕێكخراوەكەی بێتە دی .ئەوانیتریش هەمووی ،دەبێ ملكەچی
بن .ئەم خاسیەتەش لەهەموو كەس و الیەنێكی كوردستانی
عیراق بەدیدەكرێت! ئیتر ئەم ئەنانیەتە لەسیاسەتی كوردی
بابەس بێ؟ ئەم خۆویستن و خۆ بەگرنگ زانینە لەناو كوردا
كارەساتێكی گەورەیە .هەموومان مرۆڤین و دەشێ هەڵەش
بكەین .كەس گرنگ نیە میللەت نەبێ .بەرژەوەندیی بااڵی
هەرێمی كوردستان گرنگە .لەم قۆناغەی ئەمڕۆ كوردستانی
پێدا تێپەڕدەبێ ،كۆمەڵێك كێشەو گرفتی جدیمان هەیە.
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بەتایبەتی لەناوخۆمان! لەگەڵ بەغدا! لەگەڵ دەرو
دراوسێكانمان .چارەسەری ئەم كێشانەش هەمووی تەنیا
یەك ڕێگای هەیە .ئەویش ڕێگای دیالۆگ و یەك ئیرادەیی
سیاسیی تەواوی هەموو حزب و الیەنە سیاسییەكانی
كوردستانی عیراقە ،بەحزبەكانی ناو حكومەتو
ئۆپۆزیسۆنەوە ،بەحزبەكانی ئیسالمیو عەلمانییەوە،
بەدیموكراتو لیبراڵو كۆمۆنیستو نەتەوەپەرستو
هەمووالیەکەوە ،كورد ئەمڕۆ یەك حكومەتی نیشتمانیی بنكە
فراوانی پێویستە .دەبێ ئێمە واز لەئیستیحقاقی هەڵبژاردن
بێنین بەو چەمکە تەسكەی كە هەیە .بەڵێ هەر حزبە مافی
خۆیەتیو پێویستە بنكەی جەماوەریی و هێزو دەنگی خۆی
لەناو میللەتدا بناسێتو بزانێ؟ بەاڵم بۆ ئەمڕۆ ،یەك
ئیرادەیی سیاسیی كورد پێویستەو ئۆپۆزسیۆن پێویست
نییە .چونكە هێشتا بەتەواوی لەمانای ئۆپۆزسیۆن
نەگەیشتووین؟ بێگومان بەچەمکی ئەو ئۆپۆزسیۆنەی كە
لەواڵتانی دیموكراسی پیادە دەكرێ كە خاوەنی قەوارەو ئااڵو
سیادەی واڵتی سەربەخۆی خۆیاننو كێشەی نەتەوایەتیشان
نەماوە .ئێمەی كورد هێشتا كێشەی نەتەوایەتیمان ماوە.
هەڕەشەی زۆرمان لەسەرە .كوردستان ئازاد نییە .دەوڵەتی
سەربەخۆی ،خۆمان نییە .بۆیە زۆر پێویستە ئێمە تاقۆناغی
رزگاریی نیشتمانی تەواو تێپەڕ دەكەین ،هەموومان پێكەوە
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ئیش بكەین .بەڵێ هەڵبژاردن دەبێ ئەنجام بدەین .بەاڵم
هەڵبژاردن بۆ ئەمە بێ هەركەسو الیەنێك هێزو قەبارەی
جەماوەری خۆی بزانێ .بەاڵم هەمووشمان بەشداربین
لەحكومەتو لەپەرلەمان .واتە هەموو جارێك بێین
حكومەتێكی بنكە فراوانی نیشتمانی كوردستانی دروست
بكەین بەپێی ئەنجامی هەڵبژاردنەكانی كوردستان كە
ئەنجامی دەدەین .هەر حزبو الیەنێك بەپێی ئەم دەنگانەی
كە خۆی هێناوێتی لەپەرلەمانو لەحكومەتەكەدا بەشداریی
بكات .واتە هەموو ملمالنێو كێشەكان بخەینە ناو پەرلەمان.
بەاڵم یەك هەڵوێستی سیاسیی یەكگرتووشمان هەبێت
لەبەرامبەر هەموو تەحەدییاتەكانی كەڕووبەڕووی كورد
بوونەتەوەو دەبنەوە .لەقۆناغی ئەمڕۆشدا كورد ئۆپۆزسیۆنی
پێویست نییە .چونكە پرۆسەی دیموكراسی لەكوردستانی
عیراق هێشتا زۆری ماوە وەك سیستمێكی دیموكراسی لەناو
كۆمەڵگەی كوردەواری شوێنی خۆی كردبێتەوە .با سوود
لەمێژووی ڕابردووی میللەتەكەمان وەربگرین .با سەیری
ملمالنێیی نێوان سەفەوی عوسمانلی بكەین ،بزانین ئێستا
كە هەمان هەوڵدان و سیاسەت نییە بۆ بەكارهێنانی كورد
لەدژی یەكتری وەك لەسەردەمی عوسمانلیو سەفەوی لەدژی
كورد بەكاردەهات و كوردیان لەدژی یەكتری بەكاردەهێنا.
ئیتر كورد بۆ ئەمە ناهێنێتە پێش چاوی خۆی .پاشای
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عوسمانلی بەسەرۆك هۆزو بەگەكانی كوردی دەوت بڕۆن
خۆتان حوكمی خۆتان بكەن ،تەنیا زەریبەكەتان
بەڕێكوپێكی بدەن .كەچی سەرۆك هۆزو سەرۆك
عەشیرەتەكان و بەگەكان دەیانوت قوربان پاشا گیان وەڵاڵ
لەناو خۆمان پێك نایەین ،بەڵكو جەنابتان لوتف بكەن
پاشایەكمان لەئیستانبولەوە بۆ بنێرن با بێت حوكمڕانیمان
بكات ،كەچی ئەمڕۆ دەڕۆین پرس بەئیران و پرس بەتوركیا
دەكەین ،چۆن لەگەڵ یەكتریی هەڵبكەین؟ باشە بۆ ئێستا
نایەین لەگەڵ یەكتریی كێشەكانمان چارەسەر بكەین! چیی
تێدایە ئەگەر حزبی ئۆپۆزسیۆن پێشنیازێكی باشتری هەبوو
بائێمە لەحكومەت قبووڵی بكەین؟ چیتێدایە ئەگەر حكومەت
هەنگاوێكی باشی نا ،ئۆپۆزسیۆن پێی بڵێ دەستخۆش؟
كورد پێویستی بەیەكهەڵوێستیی ئیرادەی سیاسی هەموو
حزبەكانی كوردستانە .پێویستی بەحكومەتێكی بنكەفراوانی
نیشتمانییە .ئەم كێشانەی ئەمڕۆ بەم شێوەیەی ئۆپۆزسیۆن
داوای دەكات جێبەجێ نابێت .بەم شێوەیەی كە حكومەتیش
بەڕێوەی دەبات گیروگرفتەكان بەتەواوی چارەسەر نابێت،
چونكە كێشەی زۆر هەیە ،دەبێ بگەڕێینەوە بۆ دیالۆگو
گفتوگۆی كوردانەو دروستكردنی حكومەتێكی بنكەفراوانی
یەكگرتوو ،كە خزمەتی كوردو میللەت بكاتو هاوكاریی
یەكتریش بكەین لەپاراستنی یەكڕیزیی كورد لەبەرامبەر
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هەموو ئەو گورگانەی كە ئەمڕۆ خۆیان لێمان كردۆتە
دۆستو لەپێستی مەڕدا خۆیان حەشارداوە.

كاروباری ئایینی لهتوركیا!
كاروباری ئایینیی لهتوركیا وهزارهتێكی سهربهخۆی بۆ
تهرخان نهكراوه ،بهڵكو سهرۆكایهتییهكی بۆ دانراوه پێی
دهڵێن (سهرۆكایهتی كاروباری دیانهت) .بهتوركی پێی
دهڵێن ( DIYANET ISLERI BASKANIدیانهت ئیشلهری
باشكانی) ،لهتوركیا ( )44444حهفتاو حهوت ههزارو حهوت
سهدو حهفتاو حهوت مزگهوت ههیه .لهئهنكهره نزیكهی
ههزارو پێنج سهد مزگهوت ههیه .لهههر پارێزگایهكی
توركیاشدا موفتییهك ههیه كه سهرۆكی ههموو موفتی و
ئیمامهكانی پارێزگاكه یان شارهكهیه .ههر پارێزگاو
شارێكیش بهگوێرهی ژمارهی شارهوانییهكانی موفتی خۆی
ههیه .واته چهند شارهوانی ههبێت ،ئهوهنده موفتیشی
ههیه .ههر گەڕهكێكیش چهند مزگهوتێكی تێدایه .ههر
مزگهوتێكیش (ئیمام خهتیب)ی خۆی ههیه .بۆ نموونه
شارێكی وهك ئهنكهره ،یا ههر شارێكی تر ،موفتییهكی
خۆی ههیه ،كه لێپرسراوی ههموو موفتییهكانی شارهكهیه.
موفتی ههر شارهوانییهكیش لهگەڕهكهكاندا سهرۆكی
ههموو ئیمام و خهتیبهكانه .هیچ مهالو ئیمامو خهتیبێك
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لهخۆیهوه ناتوانێ ڕۆژانی هەینی وتاری نوێژی ههینی
بهكهیفی خۆی بنووسێ و بخوێنێتهوه .بهڵكو موفتی خۆی
بابهتی خوتبهكه دهستنیشان دهكات .كه بهزۆری لهسهر
ڕووداوی ههفتهكه دهبێت .لهكوێ پێویستییهكی ئاینی
ههبێ ،دروستكردنی مزگهوت بێت یا ههر شتێكی تر ،ئهو
سهرۆكایهتییه جێبهجێی دهكات .توركهكانی دهرهوهی
توركیاش ،ئهگهر كێشهیهكیان ههبێ ،ههمدیس ئهو
سهرۆكایهتییه كاره ئایینییهكانیان بۆ جێبهجێ دهكات.
ئهگهر كهسێك یان ناوهندێك ،لێدوانێك دژی ئایینی ئیسالم
بدات ،ئهوا ئهو سهرۆكایهتییه وەاڵمی دهداتهوه.
سهرۆكی كاروباری دیانهت دهبێت موفتییهكی شارهزا بێت

لهتوركیا ههموو كاروبارێكی ئایینی سهرۆكی
(سهرۆكایهتی كاروباری دیانهت) لێی بهرپرسه .لهههموو
پارێزگاو قهزاكان دائیرهیهكی تایبهتی بهو ئیشه ههیه،
موفتی خۆی ههیهو لهو دائیرهیه بهرپرسیاره .موفتیش
ڕاستهوخۆ بهستراوهتهوه بهدائیرهی (سهرۆكایهتیی كاروباری
دیانهت).
دانانی سهرۆكی سهرۆكایهتی كاروباری دیانهت
لهدهسهاڵتی سهرۆك كۆماردایه .بهاڵم سهرۆكایهتیی
كاروباری دیانهت ههقی ئهوهی ههیه یهكێك بۆ ئهو ئیشه
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پێشنیازبكات .سهرۆك كۆماریش ئهگهر بهدڵی بێت تهئیدی
دهكاتو ئیمزای داواكارییهكهیان دهكات.
%99ی توركیاش موسڵمانه ،ماوهی سهرۆكیش دیاریی
نهكراوه .جگه لهسهرۆكی كۆمار كهسێكی تر مافی بڕیاردانی
نییه كێ ببێ و كێ نهبێ بهسهرۆكی ئهو سهرۆكایهتییه .ئهم
سهرۆكهش دهبێ لهئایین شارهزابێ و موفتییهكی بهئهزموون
بێ .لهههموو مزگهوتێكیشدا (ئیمام و خهتیب و موئهزین)
ههیه .ههموو ئیشوكارهكانی مزگهوت ،ئیمام و خهتیب و
موئهزین لێی بهرپرسیارن .بهاڵم ئیشیان لهیهكتری جیاوازه.
ههر كهموكوڕی و پێویستییهكی مزگهوت ههبێ ،ئیمام و
خهتیب دهیگهیهنێته الی موفتی و داوای پێویستیهكانی
مزگهوتهكه دهكەن .ئیشی ئیمام و خهتیب (مهال) ،پێش
نوێژیكردنی نوێژی جومعهو جهژنهكان و تهراویح و نوێژی
سهر جهنازهیه ،لهگهڵ پێشنوێژیكردنی پێنج فهرزهكه.
ههروهك لێپرسراوی خوتبهی مزگهوتهكهی خۆشیهتی.
ئیمام خهتیب بۆی نییه بههیچ شێوهیهك بهكهیفی خۆی
خوتبهو وهعز بنووسێ و بدات .بهڵكو بۆ خوتبهی نوێژی
جومعهو ههموو وهعزدانێك! دهبێ بابهتهكهی لهالیهن
موفتییهوه بۆی دهسنیشان بكرێت و دیاریبكرێت .موفتی
پێی دهڵێ ئهم جومعهیه لهسهر فاڵنه بابهت قسه بكه .بۆ
نموونه ئهگهر سهرۆكی وهزیران ،یان لێپرسراوێكی گهوره بۆ
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نوێژی ههینی یان بۆ بۆنهیهكی ئایینی چووه مزگهوتێك،
ئهوا لهڕووی نهزاكهتهوه موفتی خۆی دهڕوات بۆ ئهو
مزگهوتهو خوتهبهكه دهخوێنێتهوهو پێشنوێژیی دهكات.
ئهگهریش رۆژێكی تایبهتی ئایینی نهبوو ،یان بۆنهیهكی
تایبهتی ئاینیی نهبوو .ئهوا ئیمام و خهتیب خۆی جومعهكه
بهڕێوهدهبات و پێشنوێژی كردنیش ،خوتبهكه دهدات.
خوتبه تهنیاو تهنیا رۆژانی ههینی ههیه .ههموو
خوتبهیهكیش بابهتهكهی موفتی دیاریدهكات لهسهر كام
بابهت ئیمام خهتیب (مهال) قسه بكات! واته بهكهیفی خۆی
نییه .لهههموو مزگهوتێكیش خوتبه دهخوێنرێتهوه،
دووبارهی دهكهمهوه ،موفتی ئهو ناوچهیهش بڕیاردهدات
لهسهر كام بابهت خوتبه بخوێنرێتهوه .جۆری خوتبهكان
لهموفتییهكهوه بۆ موفتییهكی تر جیاوازه .مهرج نییه ههموو
خوتبهكان لهههموو مزگهوتێك وهك یهك بن .واته لهههموو
مزگهوتهكان یهك شێوهو یهك جۆره بابهتی خوتبه نادرێ.
موفتی بابهتهكه دهستنیشان دهكات

موفتی لهئیمام و خهتیب گهورهتره .بهپێی یاسا لهكاتی
جهژنهكانی قوربان و رهمهزان ،لهدوای نوێژ ،ئیمام و خهتیب
خۆی خوتبهكه دهدات .بهاڵم بابهتهكهو خوتبهكه ههموو
كاتێك لهالیهن (موفتی)یهوه دهستنیشاندهكرێت .ئیمام و
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خهتیب لهمزگهوتهكان بهڕهزامهندیی موفتی مافی ئهوهی
ههیه قوتابی و گهنجهكان فێری قورئان خوێندن بكهن .بهاڵم
دوای وهرگرتنی رهزامهندیی لهالیهن موفتییهوه.
ئهركی سهرشانی موئهزینیش بانگدانه لهكاتی پێنج
فهرزهكانی نوێژو پاراستنی كهلوپهلی ناو مزگهوت و پاك و
خاوێنیی مزگهوتهكهیه .لهكاتی ئامادهنهبوونی ئیمام و
خهتیبدا موئهزین ههموو ئیشهكانی (ئیمام و خهتیب)
جێبهجێ دهكاتو ههموو دهسەاڵتهكانی ئیمام و خهتیب
بهكاردههێنێ.
ههر كتێبێكی ئایینی یان بهڵگهیهكی تازه كه پهیوهندیی
بهئایینهوه ههبێت و دهربچێت ،دهبێت بهبهردهمی ئهو
سهرۆكایهتییهدا تێپهڕببێت و پهسندبكرێ .ههر
نۆژهنكردنهوهو دهستكارییهكیش لهمزگهوتهكاندا بكرێت،
لهالیهن ئهو سهرۆكایهتییهوه بڕیاری بۆ دهردهچێت .ههموو
ئهوانهش كه لهو سهرۆكایهتییه كاردهكهن ،فهرمانبهری
دهوڵهتن ،مووچهی خۆیان ههیه ،بودجهی تایبهتیی خۆیان
ههیه .موفتی گوێ لهخهڵك دهگرێت .لهكاتی پهیدابوونی
كێشهو گیروگرفت هاوكاریی خهڵك دهكات .ئهگهر
مزگهوتێكیش ئیمامی نهبێت ،ئهوا بهمایكرۆفۆن لهمزگهوتێكی
ترهوه خوتبهكهی بۆ دهگوازرێتهوه .موفتییهكان خانهواده
ههژارهكان لهڕووی داراییهوه یارمهتی دهدهن! زۆربهی
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خوتبهكانیشیان لهبهرژوهندیی بااڵی واڵت و میللهتهكهی
خۆیاندایه! بهنده پشتیوانی لهنووسهران و ڕۆشنبیرانی
كوردستان دهكهم و الیهنگیری ئهوهشم كه
چاوخشاندنهوهیهكی خێرا بكرێت بهچۆنێتی خوتبەدان ،ئهو
مهسهلهیهش بهیاسایهكی تازه رێك و ههموار بكرێتهوه.
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نابێت بڵێین یان هیچ ،یان ههمووشتێك
رۆژی  BDP 9/7كۆنگرهی دووهمی ئاسایی خۆی بهست،
بههرۆز گهالڵی نوێنهری ی.ن.ك لهئهنقهره كه یهكێك
لهمیوانانی كۆنگرهكه بوو ،وتاری یهكێتیی نیشتمانیی
كوردستانی خوێندهوه كه ئهمه دهقهكهیهتی:
ههڤااڵنی بهڕێز ،ئهندامانی كۆنگره ،میوانانی قهدر گران،
خوشكان ،برایان
سهرهتا به ساڵوێكی گهرمهوه لهههرێمی كوردستانی
عیراقهوه ،بهشداریی لهكۆنگرهكهتان دهكهمو پیرۆزبایتان
لێدهكهمو ساڵوی بهڕێز جهنابی مام جهاللو سهركردایهتی
یهكێتیی نیشتمانیی كوردستانتان پێشكهش دهكهم .ههروهها
بۆ بهشدارییو داوهتكردنمان بۆ كۆنگرهكهتان ،سوپاستان
دهكهین.
بهڕێزان:
كۆنگرهكهتان لهئانو ساتێكی پڕ ههستیارو پڕ گرنگدا
دهگرن .هێڤیدراین ئهڤ كۆنگرهیهتان تهنیا كۆنگرهیهكی
تهقلیدیو سهرپێی نهبێ كه یهك دوو ڕۆژ لیڤڕ كۆببنهوهو
تۆپالنتی بكهنو تییایدا سهرۆكو كۆمیتهی سهركردایهتی
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خۆتان ههڵبژێرن! بهڵكو هیڤیدارین كۆنگرهیهك بێت لهئاست
ههموو رووداوه گرنگهكانی ئهمڕۆی جیهانو خۆرهەاڵتی
ناوینو ناوخۆیی توركیا بێت .كۆنگرهیهك بێت بهئهقڵو
هۆشو بیرو ئهندێشهی خۆتان سهیری دواڕۆژو ئایندهی
خۆتانو گهلهكهتانو دنیا بكهن .گۆڕانكارییهكانی خۆرهەاڵتی
ناوینو واڵتانی دهوروبهرو گهشهپێدانی پڕۆسهی دیموكراسیو
مافی مرۆڤو پڕۆسهی ئاشتیو پڕۆسهی برایهتیو
گهشهپێدانی كرانهوهی دیموكراسیو (ئاگربهستێكی
بهردهوام) بخهنه بهرباسو لێكۆڵینهوهو بۆ دانانی بهردی
بناغهی ئاشتییهكی ههمیشهیی لهتوركیا لێكدانهوهی ورد
بكهنو ههنگاوی باش بهاوێژن.
لهڕاستیدا ناوی پارتهكهشتان پارتی ئاشتیو
دیموكراسییه .كهواته ئهركی سهرشانتان زۆر قورسهو
بهرپرسیارێتییهكی گهورهتان لهسهرشانه .ئاشتی پڕ گرنگهو
دیموكراسیش پڕ گرنگتره .ئهگهر دیموكراسی نهبێت ،ئاشتی
نابێت .لهم روانگهیهوه هێڤیدارین ئاوڕێك ژ تهجروبهی
ڕابردووی خۆتان بدهنهوه .ههڵوێستهیهكی لهسهر بكهن.
ههقه خهتاو ههڵهكانتان ببیننو راستیان بكهنهوهو دهرسیان
لێوهربگرن .ئهڵبهته كاره دروستهكانیشتان ،ئیستیفادهیان
لێبكهنو بۆ پێشهوه گهشهیان پێبدهن.
خوشكو برایانی ئازیز
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دهمهوێ سهرنجتان بۆ ئهوه رابكێشم كه بهشێك لهئێوه
ئاگادارنو دهزانن ،زهمانی خۆی ئێمه لهكوردستانی عیراق
سهرهتا كهشۆڕشمان ههڵگیرساند ،چهندین ساڵ بهسهر
تهمهنی شۆڕشدا تێپهڕبوو كهچی هێشتا ،ڕژێمه یهك لهدوای
یهكهكانی بهغدا ،ئامادهنهبوون بهنهێنیش سهركردایهتیی
كوردستانی عیراق ببیننو ئیعتیراف بهوجودمان بكهنو
گفتوگۆمان لهگهڵدا بكهن .بهاڵم ئێمه سهبرمان گرتو
مهسهلهی كوردمان بهستهوه بهدیموكراسی بۆ عیراقو
مهسهله ناوچهییو رووداوهكانی جیهانهوه .شۆڕشی كورد
ورده ورده گهشهی كرد ،تاوایلێهات حكومهتی بهغدا خۆی
ههندێكجار ناچار دهبوو داوای دیالۆگو گفتوگۆ
لهسهركردایهتیی یهكێتیو پارتی بكات ،واته بههێواشی
سهرهتا بهنهێنیو دواتریش بهئاشكرا توانیمان لهگهڵیاندا
بچینه گفتوگۆو دیالۆگهوه .زۆرشتیشمان بهگفتوگۆو دیالۆگ
دهستكهوت .لهوانه رێككهوتنامهی 88ی ئاداری ساڵی
 ،8943كردنی دهۆك بهپارێزگا كه پێشتر قهزایهك بوو،
دروستكردنی زانكۆی سلێمانی .بهههنگاوی زۆر بچووك
دهستمانپێكرد .پێشتر ئێمهی كورد لهكوردستانی عیراق،
ئهو بوارهمان نهبوو بڕۆینه ناو پهرلهمانی عیراق .لهوێ
داكۆكی لهداخوازییه سیاسییهكانی گهلی كوردستان بكهینو
بهكهیفی خۆمان باس لهچارهسهری كێشهی كورد بكهین.
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بهاڵم ئێوه دهبینن ئهمڕۆ قۆناغێكی تره .دۆنهمێكی تازهیه.
ئێوه دهتوانن بههۆی ئهو كهشه دیموكراسییهی كه ههیهو
لهڕێگای ئهم لیسته پڕباشو جوانو فرهالیهنهی كه
دروستتانكرد ،توانیتان بگهنه ناو پهرلهمانی گهورهی
توركیاو زیاتر لهدوو ملیۆنو نیو دهنگ لهسهرتاسهری توركیا
بهدهستبهێننو ژمارهیهكی زۆرو باش لهئێوه بوارتان بۆ
رهخساوه بگهنه ناو پهرلهمانو لهوێ بهشێوهیهكی ئاشتیو
دیموكراسییانه باس لهداخوازییو كێشهكانی خۆتان بكهن.
ئێمهی كورد دهبێ لهتهجروبهی خۆمانو گهالنی تر فێربینو
ههروهها فێری سهبرگرتنیش ببین ،چونكه ههمووشت
بهیهكجار نابێت ،نابێت بڵێین یان هیچ یان ههمووی! ئهمه
سیاسهتێكی ههڵهیه .ئهگهر ههمووی نهبوو ئهوكاته
هیچهكهتان بۆدهبێ! ئێوه دهزانن ههزاران پێنگاڤ بهئێك
پێنگاڤ دهستپێدهكات .ئایا پێش دهساڵ موكین بوو كه
كاك ئهحمهد تورك سهرۆكی ویالیهته یهكگرتووهكانی
ئهمریكا لهئهنكهره ببینێت؟ موكین بوو پارتهكهی ئێوه
لهواشنتۆن ئۆفیسی ڕهسمی بۆ بكهنهوه؟ بێگومان نهخێر؟
بۆ؟ چونكه ههلومهرجه سیاسییهكانی ئهو سهردهمه هاوكار
نهبوون .وهزعی سیاسی ناو توركیا هاوكار نهبوو ،بهاڵم
ئهمڕۆ زۆر شت لهئارادایه .گۆڕانگاریی گرنگ لهناوهوهو
لهدهرهوه هاتۆتهكایهوه .ئۆباما دێته ئهنكهرهو لێپرسراوانی
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ئێوه دهبینێ! كهواته مانای وایه كێشهی كوردی چۆته
پێشهوهو ههنگاوی پۆزهتیڤو باش ههستی پێدهكرێت .بۆیه
ههقه لهپێناو وهدهستهێنانی شتێكی بچووكدا شتێكی
گهورهو دهستكهوتێكی گهوره لهدهست خۆتان نهدهن.
ههڤاڵێن هێژا:
بهڕاشكاوی دهڵێین ،ئێمه پێمانوایه ئێوه تهنیا بهگفتوگۆو
دیالۆگ دهگهنه ئامانجهكانتان ،بهشهڕو كوشتنو بڕینو
توندوتیژی كێشهكهتان ئاڵۆزتردهبێتو برایهتی نێوان كوردو
توركیش زیاتر زیانی پێدهكهوێتو شهڕیش لهبهرژهوهندیی
كورد نییه لهبهرئهوهی كوردیش ههمیشه لهمێژوودا مهزڵوم
بووه ،بۆیه دهبێ پشووی درێژتربێ .بۆیه تكایه ئهم فرسته
لهدهست خۆتان مهدهن .ههقه ئهو كۆنگرهیه بقۆزنهوه بۆ
قسهكردن لهسهر مهسهلهی دیموكراسیو ئاشتیو
پێكهوهژیانی برایانه .ئهمانه بكهنه بابهتی گرنگی
كۆبوونهوهكانتانو ههقه بگهڕێنهوه بۆناو پهرلهمانو كاری
پهرلهمانی خۆتان پهرهپێبدهنو لهچاالكی خۆتان لهناو
پهرلهمان بهردهوام بن.
لهكۆتاییدا جارێكیتر هیوای سهركهوتن بۆ كۆنگرهكهتان
دهخوازینو ئێمه پشتیوانیی لهدیموكراسیو ئاشتیو برایهتی
دهكهین .لهگهڵ شهڕو توندوتیژی نین ،ههرالیهك بیكات.
خۆتان ئاگادارن كه لهم رۆژانهی ڕابردوو لهكوردستانی عیراق
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خێزانێكی تهواو بهداخهوه كهوته بهر پهالماری فڕۆكه
جهنگییهكانی توركیاو لهئهنجامدا حهوت كهس لهیهك
خێزاندا زۆر بهناههقی شههیدبوونو پارچه پارچهبوون.
ههروهها زیاتر له 803خێزانیش لهدێهاتهكانی ههرێمی
كوردستان ئاوارهبوونو دێهاتی خۆیان بهمهجبوری
جێهێشتووهو ئهم شهڕهی ئێستا كه لهئارادایه ،بووهته
مایهی تێكچوونی بارودۆخهكهو دروستبوونی تهنگهژهیهكی
تازهو زهرهری لهههموو ئهو جموجۆالنهش داوه كه
بهڕێوهبوون بۆ پڕۆسهی ئاشتیو دهتوانم بڵێم تاڕادهیهكی
زۆر ئهو شتانهی گهڕاندهوه دواوه .بۆیه ئێمه دژی ههموو
جۆره شهڕو پێكدادانێكینو ئیدانهی ئهو پهالمارهش دهكهین
كه كراوهتهوه سهر خهڵكی بێتاوانی ههرێمی كوردستانی
عیراقو ئێمه لهگهڵ ئاشتیو برایهتین .پشتیوانیی لهگفتوگۆو
دیالۆگ دهكهین .چونكه مهسهلهی كورد ،مهسهلهیهكی پڕ
گرنگهو مهسهلهی میللهتێكی گهورهیه نهك هی شهخسێك
بهتهنیا.
لهكۆتاییدا دهڵێین :سهركهوتن بۆ ههمووتان ،بۆئاشتی،
بۆ دیموكراسی ،بۆ برایهتی ،بۆ ئازادیو هیوای سهركهوتنیش
بۆ كۆنگرهكهتان دهخوازمو ئێوهش سهرفرازو ههر سهربڵند
بن.
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نامهیهكی كراوه لهیادی شههیدان:
كاردۆ گهالڵی و عهلی ههژاردا
زۆر بهرێز سهرۆكی ههرێمی كوردستان ،ساڵوێكی گهرم.
ئهمڕۆ  1388/7/ 9بیرهوهریی ڕۆژی گیرانی شههیدان:
كاردۆ گهالڵی و عهلی ههژاره ،كه جهنابتان ههردووكیان
زۆرباش دهناسن.
دیاره بهتایبهتی بۆمن كارێكی زۆر زهحمهت دهبێت
گهربێت و بهتهنها باسی ڕۆل و دهوری كاك كاردۆ گهاڵڵی
بكهم ،بێ ئهوهی باسی ناوو ڕۆلی كاك عهلی ههژار بكهم،
چونكه ئهو دوو شههیده بهحوكمی برادهرایهتی و
ئیشوكارهكانی ڕێكخستنیان ،ههمیشه بهیهكهوهبوون،
بهندهش ،ههمیشه لهگهڵیاندا بووم .بهتایبهتیش كاتێ كه
كاك عهلی لهبهغدا دهگهڕایهوه بۆ ههولێرو كاك كاردۆش
لێپرسراوی ڕاستهوخۆمان بوو لهكاروبارهكانی خوێندكاران و
ڕێكخستنهكانی بزووتنهوهی سۆسیالستی كوردستان ،بۆیه؛
بۆمن ههردووكیان دوو ههڤاڵ و دۆست و دوو كهسی
خۆشهویست و زۆر نزیك بوون ،جگه لهمهش كاك كاردۆ
كوڕی مامیشم بوو ،بۆیه كاتێ باسی كاك كاردۆ بكهم،
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ناتوانم باسی كاك عهلی ههژار نهكهم ،كه بهڕاستی كاك
عهلی ههژار ،مرۆڤێكی پاك و كوردپهروهرو ههژار بوو.
ههردووكیان دوو سهركردهی بهتوانا ،دوو نووسهری لێهاتوو،
دوو شههیدی گهورهی بزوتنهوهی سۆسیالستی كوردستان و
شۆڕشی نوێی گهلهكهمان بوون ،كه بهداخهوه تاكو ئیستا
لهشارهكهی خۆیان كه ههولێره تهنانهت شهقامێكشیان پێ
ڕهوا نابینن كه بهناوی ئهو دوو شههیده ناوبنرێ! چونكه
دوو شههیدی بێ گۆڕو بێ مهزارن! ڕژیم كاتێ ئیعدامیكردن
تهرمهكانیان نهداینهوه ،تاكو ئهمڕۆش نازانین فڕێیان داونهته
كام شیو ،كام دۆڵ و كام بیابیان!
كاریگهر لهشۆڕشهكاندا

ئهم دووانه ههردووكیان ڕۆل و دهوری گرنگیان ههبو
ههم لهشۆڕشی ئهیلوولی مهزن و ههمیش لهدامهزراندنی
بزووتنهوهی سۆشیالیستی دیموكراتی كوردستان و
ههڵگیرساندنهوهی شۆڕشی نوێی گهلهكهمان ،پاش
نسكۆكهی ساڵی 8940و دوایش بهداخهوه ههردووكیان
له 8949/7/9بهیهكهوه گیران ،ڕژێم بهیهكهوهش
لهسێدارهیدان ،بێ ئهوهی تاكو ئێستاش وهك وتم نه
نهشوێنهوارێكیشیان
دۆزیوهتهوهو
تهرمهكانیانمان
دەزانین.
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شههید كاردۆ بهحوكمی ئهوهی كه ههم ئامۆزام بو و
لێپرسراوی
بزووتنهوه
لهڕێكخستنهكانی
ههمیش
ڕاستهوخۆمان بوو ،زۆربهی زۆری كاتهكان بهیهكهوه بووین.
لهنزیكهوه ئاگاداری ئیشوكارهكانی بووم و شارهزایم لهسهر
ئهو زیاتر بوو.
شههید كاردۆ لهخێزانێكی جووتیار پهروهردهو
پێگهیشتبوو ،كوڕێكی بهتواناو لێهاتوو بوو ،زۆر چاالك و
زیرهك بوو ،تهنانهت لهخوێندنیش تاتهواوكردنی قوتابخانهی
ناوهندیش ههموو ساڵێك ههر یهكهم دهبوو ،ههر زوو
شهیدای كوردایهتی و ههستی نیشتیمانپهروهریهتی تێدا زۆر
بههێزبوو ،جگه لهوهش مامم و براو كهس و كارهكهشمان
ههمیشه لهڕیزی شۆڕش و پێشمهرگهدا بوون ،بێوچان
لهسهنگهری كوردایهتی و تێكۆشاندا بهردهوام بوون ،بۆیه
شههید كاردۆ چ لهسهردهمی پارتی و یهكێتی قوتابیانی
كوردستان یان لهسهردهمی دروستبوونی بزووتنهوهو
ههڵیگرساندنهوهی شۆڕشی نوێی گهلهكهمان ،ڕۆل و
دهورێكی یهكجار بااڵی ههبوو ،لهسهردهمی پارتی وهكو
كادیرێكی بهتواناو لێپرسراوی لقی ههولێری یهكێتی
قوتابیانی كوردستان كاری دهكردو پهیامنێری ئیزگهی
دهنگی كوردستانیش بوو ،لهناو نووسهرو ئهدیباندا
خۆشهویست بوو ،دهستێكی بااڵی ههبوو لهشیعر نووسیندا،
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ههروهها لهنووسینی وتار لهڕۆژنامهو گۆڤارهكانی ئهو
سهردهمەدا ماوهیهك لهگۆڤاری ڕههێله نووسینی
باڵودهكردهوه ،ههروهها دوو كتێبیشی نووسی یهكێكیان
(عهلی عهبدوڵاڵی شوێن ههڵگر) ئهوی تریشیان (قانوونه
بهناوبانگهكهی ماركس لهمهڕ ئابووردی و سهرمایهدارییهوه)
كه بۆ ئهو سهردهم لهناو گهنج و الوهكاندا زۆر گرنگبوو،
لهئهدهب و ڕێزمانی كوردی شارهزاییهكی باشی ههبوو.
پارێزهری نموونهیی

دوای تێكچوونی شۆڕشی ئهیلوولیش لهساڵی  ،8940كه
لهئێران گهڕاینهوه كاك كاردۆ گهڕایهوه بهغداو دهستیكردهوه
بهخوێندنهكهی لهزانكۆی موستهنسرییه لهبهشی یاساو
ڕامیاری ،ئهوكاتهش ڕژێم كهسوكارو خزمهكانی ههمووی
گواستهوه بۆ دێهاتهكانی سهر بهپارێزگای دیوانیهو حله
لهناوهڕاستو باشووری عیراق.
شههید كاردۆ سهرلهنوێ دهستیكردهوه بهكاری
ڕێكخستن لهگهڵ شههیدان :سهیدا ساڵح یوسفی و
سهعدی گچكهو عهلی ههژارو كاك رهسوڵ مامهندی نهمرو
برادهرانی تر.
یهكێك بوو لهوانهی كه لهساڵی  8946بزووتنهوهی
سۆسیالستی دیموكراتی كوردستانیان دروستكردو ڕۆڵی
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بهرچاوی بینی لهههڵگیرساندنهوهی شۆڕشی نوێی
گهلهكهمان ،بهتایبهتیش لهناو ڕێكخستنهكانی ناوهوه
لهپێناوی هاندانی خهڵك و ناردنی پێشمهرگهو
لێپرسراوان بۆناو شۆڕش و جۆش و خرۆشدانی
ڕێكخستنهكانی بزووتنهوهی سۆشیالیستی كوردستان.
شههید كاردۆ ههمیشه لهگهڵ سهیدا ساڵح یوسفی و
شههید عهلی ههژارو مهال بههرام و عهلی رهسول و
برادهرهكانی تر سهرقاڵی ئهنجامدانی كاری ڕێكخستن بوون
چ لهبهغدا یا لهههولێرو شارهكانی تر ،دوای تهواوكردنی
خوێندنی زانكۆش شههید كاردۆ لهههولێر سهرقاڵی
ئهنجامدانی كاری پارێزهرایهتی بوو ،بهشێوهیهك
كه مهكتهبهكهی ببووه شوێنی یهكتربینین و كۆڕو
كۆبوونهوهی نهێنی ،لهو بوارهشدا ههمیشه الیهنگیری
ههژاران و لێقهوماوان بوو ،هیچ دهعوایهكی وهرنهدهگرت
ئهگهر بیزانیبایه خاوهنی دهعواكه زوڵمی لهبهرامبهرهكهی
خۆی كردووه ،بۆیه شههید كاردۆ بهههق مافپهروهرو
پارێزهرێكی ڕاستهقینهبوو ،ههمیشه لهڕیزو پشتیوانانی
ههژاراندا بوو ،لهدژی ڕژێم زۆر بهتوندی كاری دهكرد،
كهسێكی چاونهترس بوو ،خاوهنی ههڵوێستێكی دلێرو
جوامێرانهبوو ،قهت ڕۆژێك لهڕۆژان تهنازولی لهبهردهم
دامودهزگا داپڵۆسێنهرهكانی ڕژێمی بهعس نهدهكرد.
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ڕۆشنیبرو سیاسیهكی بهههڵوێست و زیرهك بوو لهگهڵ
برادهرهكانی خۆی ڕاستگۆ بوو ،پارهو پوول و سهروهت و
سامانی بهالوه گرنگ نهبوو.
ئێمه كۆمهڵێك بووین كه لهگهڵ ئهودا كارماندهكرد،
لهوانه :كاك كاوه ،كاك موحسین عوسمان ،كاك ڕێبوار،
كاك دارا ،كاك سمكۆ ،كاك ئاسۆ ،شههید سەاڵح و
مامۆستا ئهمین و كاك پهروهرو كاك عوبێدو كاك
د.سهردارو كاك بهڵێن و كاك كامهرانی قادر شۆڕش و
ئازاد كهریمو كۆمهڵێك ههڤاڵی تر كه ڕۆژانه هامۆشۆی
یهكتریمان دهكرد.
وهفایهك بۆ رێبازی شههیدان

بهداخهوه بهگیرانی شههید كاردۆ زۆر پهشۆكاین و
بزووتنهوه زهرهری زۆری لێكهوت ،ئێستاش لهم یاده
پیرۆزهی ئهم دوو سهركردهیهی بزووتنهوهی سۆشیالیستی
كوردستان و شۆڕشی نوێی گهلهكهمان ،لهیادی ئهم دوو
پارێزهرو مافپهروهرو نووسهرو قوربانیانی شۆڕشی نوێی
گهلهكهماندا ،سهری ڕێزو نهوازشیان بۆ دادهنهوێنین و
بهڵێنیان پێدهدهین كه لهسهر ڕێبازهكهیان كه ڕێبازی
كوردایهتی بوو ،بهردهوام بین و وهفاداربین بۆ ناوو ناوبانگو
مێژووی پڕ لهسهروهییان.
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كاردۆگیان ،كاك عهلی ،خهبات و تێكۆشانهكهتان بهفیڕۆ
نهڕۆیشت ،ئهو دیكتاتۆرو ڕژێمه دڕندهیهی كه ئێوهی
له8949/7/9دا گرت و شوێنبزری كردن ،خۆشبهختانه
خۆی لهههمان ڕۆژی سااڵنی دواتردا ڕوخاو گۆڕبهگۆڕ بوو،
گهلهكهشمان گهیشت بهئاوات و ئامانجه ڕهواكانی خۆی.
خۆڕاگریی لهزینداندا

بهڵێ ئهم دوو قارهمانه بههێزو خۆڕاگره لهبهردهم لێدان و
كوتان و ئهشكهنجهی دامودهزگاكانی ڕژێم خۆیان ڕاگرت و
پڵنگ ئاسا لهبهرامبهریان وهستان و پارێزگارییان لهخۆیان و
بیرو باوهڕهكهیان كرد ،بهجۆرێك كه ڕژێم هیچ نهیتوانی
لهخشتهیان ببات ،ههر ئهم ههڵوێسته دلێرانهشیان بووه
هۆی ئهوهی كه ڕژێم لهناویان ببات و لهسێدارهیان بدات.
لهم چهند ڕۆژهی داهاتووش ساڵڕۆژی كۆچی دوای كاك
ڕهسول مامهندی نهمرو ههڤاڵ و هاوڕێمان دێت ،ههر بهو
بۆنهیهوهش ههزار ههزار ساڵویش بۆ گیانی پاكی كاك
ڕهسوڵی نهمر دهنێرم ،ساڵو لهگیانی پاكی شههید كاردۆ
گهالڵی و شههید عهلی ههژارو گشت شههیدانی ڕێگای
ڕزگاریی كوردو كوردستان.
هیوادارم سهرۆكی ههرێمی كوردسستان ،ئهو دوو شههیده
ماندونهناسهی لهبیربێت و فهرمان بدات بهپارێزگاری ههولێر
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یان یهكێ لهشهقامه سهرەكییهكانی ههولێریان بهناوهوه
بكات ،یا لهناو دادگای سهرهكیی ههولێر ههیكهلیان بۆ
دروست بكهن ،چونكه ههردووكیان پێكهوه لهناو دادگای
سهرهكی ههولێر لهڕۆژی  8949/7/9لهكاتی كاركردن
دهستگیركران و ڕفێندران و شوێن بزركران.
یادتان بهخێر كاكه كاردۆی مهغدور لهژیان ،كاك عهلی
ههژاری بهههقیقهت ههژار ،ئهی ئهوانهی قهت لهبیرمان
ناچنهوهو ههر بهزیندوویی تا ههتا ههتایه ههر لهیادماندا
دهمێننهوه ،دڵنیاشم جهنابی سهرۆكی ههرێم ئهو وتاره
بخوێنێتهوه شتێكیان لهههولێر بۆ دهكات.
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ههڵهی ستراتیژیی و
ههنگاونان بۆ راستكردنهوهی!
لهدوای ههڵبژاردنی توركیا له ،6/81كورد بهگشتی و
پارتی ئاشتی و دیموكراسی و پهكهكه بهتایبهتی ،دوو
ههڵهی سیاسی و ستراتیژیی زۆر گهورهیان كرد .یهكیان
بڕیارێكیان وهرگرت كهنهڕۆن بۆ پهرلهمان بۆ سوێندخواردن!
دووهمین ههڵهی سیاسیشیان ئهوهبوو لهكاتێكی زۆر
نهگونجاوو ناموناسیبدا ،ئالهم كاتهدا ،ههستان بهزهختێكی
زۆرهوه ،ئۆتۆنۆمییان بهسهرۆكی كۆنگرهی جڤاتی
دیموكراتیك لهراگهیهنراوێكی فهرمیدا راگهیاندو ههوڵیاندا ئهو
وتوێژهی كه ئۆچهالن لهگهڵ ههندێ دامودهزگا خهریكی بوو
پووچهڵی بكهنهوه .ئهمهشیان ههم كاتهكهی ههڵه بوو،
ههمیش ههوڵدان بوو بۆ پوچهڵكردنهوهی ههوڵهكانی
ئۆچهالن بۆ ئاشتی كه لهژێرهوه ماوهیهكی زۆره خهریكێتی،
ههروهك زیانیشیان گهیاند بهڕۆڵ و دهوری ئۆچهالن
لهداهاتوودا وهك سهرۆكی پهكهكه لهزیندان .بێگومان یهكهم
ههڵه ،پارتی ئاشتی و دیموكراسی بهتایبهتی لێی
بهرپرسیاره .سهیریش ئهوهیه ئێستا خۆشیان لهم بڕیارهیان
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پهشیمان بوونهتهوهو بهبڕیارێكی ههڵهو بێمانای دهزانن.
ههڵهی دووهمیشیان خودی قهندیل خۆی لێی بهرپرسیارهو
ههڵهیهكی سیاسی و ستراتیژیی گهورهبوو كردییان .بەاڵم
هێشتا بواری ئهوه ماوه ئهم ههاڵنه راستبكرێنهوهو ئهم
پرۆسهیهی ههیه ،پرۆسهی ئاشتی لهپووكانهوه رزگار
بكرێتو بكهوێتهوه سهر كهنارێكی ئارامو ههموو الیهك
بهنهفهسێكی پڕ لهمهسئولیهت و لهڕوانگهی بینینی
بهرژهوهندیی بهرزی ههردوو گەلی كوردو تورك چاالك
بكرێتهوهو بهنهفهسكی تازهو بهسوود وهرگرتن لهههڵهكان بۆ
ئاشتی ههنگاو بنرێت .لێرهدا باسی ئهو ههنگاوه گرنگانه
دهكهم كه بۆ كوردی توركیا لهم قۆناغهی ئهمڕۆدا زۆر
گرنگه لهداهاتوودا ئهنجامی بدات:
یهكهم :قهندیل هانی پهرلهمێنتارهكان بدات كه بگهڕێنهوه
بۆ پهرلهمان و له 7ی ئۆكتۆبهر بڕۆن بۆ سوێندخواردن.
دووهم :قهندیل زیاتر بوار بڕهخسێنی بۆ پارتی ئاشتی و
دیموكراسی و كۆنگرهی جڤاتی دیموكراتی بۆئهوهی
سهربهستانهتر خهباتی پهرلهمانی خۆیان ئهنجامبدهن و
زهختیان لێ نهكات و چیتر ئهمریان پێنهكات.
سێیهم :ئهو سیاسهته دوژمنكارانهیهی كه كوردی توركیا
تائێستا لهبهرامبهر ئاك پارتیو حكومهتهكهیان
گرتویهتیهبهر ،وازی لێبێنی و بهكاره ئیجابییهكان و
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باشهكانی كه بهرامبهر كورد تاكو ئێستا كردویانه ،بڵێ
باشو بهكاره خراپهكانیشیان بڵێ خراپ .ناكرێ كورد داوای
ههقی خۆی لهئاك پارتی و حكومهتهكهی بكات و
لهههمانكاتیشدا یهك ههنگاوی ئیجابیش لهو حزبه نهبینێ
كه بەرامبەر كورد كردویهتی و ههمیشه وهك دوژمن سهیری
بكات .ئهمه ههڵهیهكی سیاسی زۆر گهورهیه بهداخهوه
قهندیل و پارتی ئاشتی و دیموكراسی بهبهردهوامی
كردویانهو تاو ئهو چركهیهش دهیكهن و كۆمهڵێ شتی
ئیجابی بۆ كورد كراوه نایانهوێت بیبینن!
چوارهم :ههوڵی ئهوه نهدرێت كه ئۆچهالن لهمهسهلهكان
دووربخرێتهوه .چونكه لهناو كوردی توركیا ئۆچهالن بۆته
رهمزی حهرهكهكهیان و مهكانهتی لهناو كورد هێشتا زۆر
بههێزه .داماڵینی ئۆچهالن لهدهسەاڵتهكانی بهسهر كورد
لهالیهن قهندیلهوه! ئهمه ههڵهیهكی سیاسی و خۆكوژییه بۆ
كوردی توركیا ئهگهر ههوڵی شتی وابدات.
پێنجهم :قهندیل زیاتر پهنا بباته بهر ئاشتی و
دووركهوێتهوه لهشهڕو شۆڕو كوشتنی  7سهرباز لێرهو 1
پۆلیس لهوێ .ئهمه مهسهلهكه ئاڵۆزتر دهكات .رشتنی
خوێن كێشهكه قووڵتر دهكاتهوه.
شهشهم :ههوڵدانی جدی بۆ بهرهوپێشهوهبردنی پرۆسەی
ئاشتی و گهشهپێدانی ئهم پرۆسهیه لهههموو روویەكهوه.
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حهوتهم :گرتنهبهری سیاسهتێكی تازهو دۆستانه
لهبەرامبەر پارتی دادو گهشپێدان و حكومهت و لهههمان
كاتیشدا قهندیل بۆماوهی ساڵێك الیهنی كهم بوار بدات به
پهرلهمێنتارهكان كه دهڕۆنه پهرلهمان و لێیان گهڕێن با
كاری پهرلهمێنتاری خۆیان بكهن و بزانن چی دهكهن
لهماوهی ئهم ساڵهداو مهسهلهكه دهگاته كوێ؟
ههشتهم :ئاشتی و نهبوونی شهڕ پێش ئهوهی
لهبهژهوهندیی تورك بێت! لهبهرژهوهندیی كورده .ئهم
راستییه كورد دهبێ بیزانێت .بهشهڕ نهیارهكانی كورد
بههێزتردهبن و دهنگی دیموكراسی كپ دهبێتهوهو سۆزو
عهتفی دیموكراتخوازهكانیش پوچهڵ دهكاتهوه كه باوهشینه
لهئاشتی دهكهن.
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پێشنیازێك بۆ كردنهوهی نوێنهرایهتی
حكومهتی ههرێم لهتوركیا
كاتی ئهوه هاتووه ،حكومهتی ههرێمی كوردستانو
ههردوو حزبی سهرهكی ،بههاوكاریی لهگهڵ تهواوی
حزبهكانی ئۆپۆزسیۆن ههوڵی جدی بدهین بۆ كردنهوهی
یهك نوێنهرایهتی بۆ حكومهتی ههرێمی كوردستان لهتوركیا.
ڕهنگه كردنهوهی مهكتهبێك بهوناوه ،هێشتا ههم بۆ
حكومهت ،ههمیش بۆ ههندێ الیهنو گروپی سیاسی ناو
توركیا سهرهتا كێشهو گرفت دروستبكات ،بهاڵم ئهوهی
بهنده ههستی پێدهكهم شتێك نییه كفربێتو كاتی ئهوه
هاتووه لهوبارهیهوه لهگهڵ كاربهدهستانی توركیا بهفهرمی
وتووێژبكهینو بهڕهسمی لهوبارهیهوه موفاتهحهیان بكهین.
دیاره كردنهوهی نوێنهرایهتییهكی لهو شێوهیه ڕێگه لهزۆر
كێشهو گرفت دهگرێ كه ئهمڕۆ جاروبار ڕووبهڕووی ههرێمی
كوردستان بۆتهوهو دهبێتهوه .لهو حالهتهشدا دهكرێ ههموو
مهكتهبهكانی كه سهربه حزب و الیهنهكانن ،دابخرێنو
نوێنهرایهتیی حكومهتی ههرێم دروستبكهین .ئهوكاته ههر
مهسهلهیهك كهپهیوهندیی بهكوردستانهوه ههبێ! ڕاستهوخۆ
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لهڕێگای ڕهسمی ئهو مهكتهبهوه دهبێو دهخرێته
چوارچێوهی فهرمیو ڕهسمیاتهوهو ههر وهفدێكی حزبهكانی
ناو حكومهتی ههرێم ،یاخود حزبهكانی سهر بهئۆپۆزسیۆن
ئهوانیش لهرێگای ئهو نوێنهرایهتییهوه كاروبارهكانی خۆیان
رێكبخهنو ههموو ئیشوكارهكانمان بخرێنه چوارچێوهیهكی
ڕێكخراوهیی ،یاسایی و جوان و مۆدێرنهوه.
بڕوام وایه كاتی ئهوه هاتووه ورده ورده یهكهمجار لهگهڵ
ههندێ لهواڵتانی هاوسێ ئهو بیرۆكهیه باسبكهین و
تاقیبكهینهوهو پێشم وایه ئاووههوای سیاسی بۆ ئهو
مهبهسته ئێستا گونجاوتره وهك لهپێشوتر.
ئهگهر هات و ئهو بیرۆكهیه لهبهر لێكدانهوهی سیاسی،
كردنهوهی نوێنهرایهتییهك بهناوی مهكتهبی نوێنهرایهتیی
حكومهتی ههرێمی كوردستان بۆنمونه لهتوركیا قورس بوو.
دهكرێ سهرهتا نوێنهرایهتیهكه بهناوی نوێنهرایهتی كاروباری
بازرگانیی ههرێم بكرێت و پاشان وردهورده كارهكه جێگهی
خۆی دهگرێ و ههر ئهو نوێنهرایهتییه ،كاروباره
سیاسییهكهش ئهنجامدهدات و شوێنی خۆی دهگرێو لهگوێی
خهڵك ڕادێتو بۆپێشهوه گهشهدهكات .ئهم ههنگاوه زۆر
سودی بۆ كورد ههیهو ڕێگرتنیشه لهزۆر جۆره پهیوهندیی
البهالو ههندێ كاروباری كه پێویسته لهڕاستیدا
ئهنجامنهدرێ ،كه بهداخهوه ئهمڕۆ لهبهر بوونی كۆمهڵێك
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مهكتهبی جیاجیا لهم واڵتانهی دهوروبهردا ئهنجامدهدرێنو
بۆته هۆی جاروبار جۆره تێكهاڵوییهك لهلێكدانهوهو
شیكردنهوهی بابهتهكان.
پێموایه لهتوركیا كهشی ئهوه لهباره بۆ ئهو جۆره
داخوازییه .بهتایبهتیش بۆ كاروباری بازرگانی ،هیوادارین
ههم حكومهتی ههرێم ،ههمیش ههردوو حزبی سهرهكی
كوردستان ئهو بیرو بۆچوونهمان بهههند وهربگرنو
ههمووالیهكمان پێكهوه كاربكهین بۆ هێنانه كایهوهیو كاری
گونجاوو پێویستو دروستی لهسهر بكهین.
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سوننهو شیعهو كورد!
لهم رۆژانهی دوایی ،لهنزیكهوه گوێبیستی ههواڵو
لێكدانهوه سیاسییهكانو ههڵوێستی سیاسی ههرێمی
كوردستان دهربارهی ئهم رووداوانهی ئهم دواییهی كه
لهبهغدا دوای گهڕانهوهی سوپای ئهمریكا لهعیراق روویاندا
دهبم ،ههست بهجۆرێك لهبێئومێدی سیاسی لهعیراق
دهكهم! بهڵێ كورد پێویسته ههموو ههوڵێكی خۆی بدات
بۆ ئهوهی تا بۆی بكرێ خۆی لهملمالنێیهكهدا
دووربخاتهوهو خۆی نهكاته الیەن تیایدا .ئهگهر بۆشی كرا
ههوڵی چارهسهركردنی كێشهكان و ناوبژیوانیش بدات.
لهالیهكی تریش ئەوە لهبیر نهكات ماڵی خۆی
لهشوشهیهو دهبێ بیرێك لهوهزعی خۆشی بكاتهوهو
ماڵهكهی خۆی رێكبخاتهوهو پهیوهندییهكانی نێوان
حكومهتی ههرێم و حزبهكانی ئۆپۆزسیۆن باشتر بكات و
كێشهو گرفتهكان بهشێوهیهكی دیموكراسییانهو بنهڕهتی
بهههستكردن بهمهترسییهكانی سهردهم و بهمهسئولییهتی
مێژووی خۆی چارهسهر بكات .كێشهی نێوان یهكێتی و
گۆران ،كێشهی نێوان یه كگرتووی ئیسالمی و پارتی.
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كۆمهڵێك كێشهی تریش كه رۆژانه ههموو الیهكمان باسییان
لێوه دهكهین.
بوژاندنهوهی بیری نهتهوایهتی و كوردایهتی لهم قۆناغهی
ئهمڕۆماندا بهتایبهتی پێویسته یهكێتی و پارتی بگهڕێنهوه
بۆ بوژاندنهوهی بیری نهتهوایهتی و كوردایهتی لهبەرامبەر
ئهمانهی كه دهیانهوێ ئایینی پیرۆزی ئیسالم لهدژی
بهرژهوهندییهكانی گهلی كوردستان بهكاربهێنن .خهریكه
مێژووی دوێنێی خۆمان لهبیر بچێتهوه .ئهمهش لهیاد بكهین
كه بهڕێز تاریق هاشمی ههر پێش شهش مانگ بوو دهیوت
با سهرۆك تاڵهبانی بڕواتهوه ماڵی خۆی و خهریكی
نووسینهوهی بیرهوهرییهكانی خۆی بێت! بهداخهوه ئێمه
یهكێتی و پارتی لهسهر مادهی  873تاكو ئێستا ،نه لهگهڵ
شیعهكاندا ،وه نه لهگهڵ ههڵوێسته توندهكانی برایانی
سوننهدا ،تێكمان نهداوهو نهمان گهیاندۆته مریشكه رهشه.
بهڵكو ههر ههوڵمانداوه بهشێوهیهكی دیموكراسییانهو
لهچوارچێوهی دهستووریدا ههڵسوكهوت لهگهڵ ماددهكهدا
بكهین و پهیوهندییهكانمان لهگهڵیاندا هێشتۆتهوهو
لهحكومهتی فیداڵ و پهرلهمانی عیراقیش هاوبهشین
لهگهڵیاندا .كه پێموایه كارێكی خراپمان نهكردووه .كهچی
لهمهسهلهی بهڕێز هاشمیدا خهریكه لهگهڵ برا شیعهكانی
دۆستی زیندان و خهبات دژی دیكتاتۆریهت دهمانهوێت
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لهسهر شتێك تێكی بدهین ،كه هیچ سوودی بۆ كورد نییهو
خۆمان لههیچ و خۆڕایی بهبێ هۆكاری پێویست
لهملمالنێیهكهدا بكهینه تهرهف .دڵنیاشم هاتنی سهرۆكهكانی
سوننه بۆ كوردستانی عیراق بۆ تێوهگالندنی ههرێمی
كوردستانه لهم ملمالنێیهداو ههوڵدانێكه بۆ راكێشانی
سهركردایهتی یهكێتی و پارتی و كردنیانە بهتهرهف
لههاوكێشه سیاسییهكاندا كه هیچ لهبهرژهوهندیی كوردا
نییه.

بكهینو خۆمان بۆ ههموو مهترسیی و ئهگهرهكان كه ههیه
لهڕووی سیاسی و عهسكهریی و ماددییهوه ئاماده بكهین.
چونكه داهاتوویهكی قورسمان لهپێشهو پێویستیمان بهبیری
وردو لێكدانهوهی واقیعبینانهو كوردانهو یهكڕیزی ماڵی
كوردی و كوردستانی ههیه .مهترسییهكان زۆر لەوه
گهورهترن كه ئێمه دركی پێدهكهین.

فراوانبوونی بهرژهوهندییهكان

ههموومان دهزانین ئهم كێشهیهی ئێستا لهنێوان جێگری
سهرۆكی كۆمارو سهرۆكی وهزیرانی عیراق پهیدا بووه،
كێشهیهكی كتوپڕ نییه کە ئهمڕۆ دروست بووبێت! بهڵكو
رهگوڕیشهیهكی قوڵی خۆی ههیه .كورد بیهوێ یا نهیهوێت
جارێكی تر لهعیراقی تازهدا شیعهو سوننه ناتوانن
بهڕێكوپێكی پێكهوه كاربكهن ،واڵت بهم شێوهیهی ههیه
بهرهوپێشهوه ببهن .چونكه بهرژهوهندییهكانیان زۆر
گهورهترو فراوانتر بووه .دهوروبهریش راستهوخۆ رۆڵو
كاریگهریی بهسهر ههردوو الیاندا ههیه .بۆیه ئێمهی كورد
دهبێ ههوڵی بێالیهنی خۆمان بدهین .خۆ ئهگهر بۆمان كرا
قسهیهكی خێر بكهین .ئهگهرنا داوای داخوازییهكانی خۆمان
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ئەگەر لەباتی جەنابی سەرۆك بوومایە!
لەمێژووی گەالندا ،ڕابەرو سەركردەو كاریزمای سیاسی،
هەمیشە پێویستبووە .لەتەنگژە سیاسییەكاندا ڕۆڵی
مێژووییو گەورەی خۆیان بینیوەو دەببینن؟
لەكوردستانی عیراق ،دوو سەرۆكو ڕابەر دروستبووە.
ئەوانیش جەنابی سەرۆك مام جەاللو جەنابی سەرۆك
بارزانییە .الیەنەكانی حكومەتو ئۆپۆزسیۆنیش ئەم ڕاستییە
دەزاننو مەسەلەیەكی حاشاهەڵنەگرو واقعییە .بەداخەوە
ئەمڕۆ بەهۆی نەخۆشییەوە جەنابی مامجەالل بۆ شەش مانگ
دەڕوات لێمان دوورە .بەاڵم خۆشبەختانە ڕۆژ بەڕۆژ
تەندروستی بەرەو باشی دەڕوات.
جاران جەنابی مام و جەنابی كاك مەسعود پێكەوە شتی
گرنگیان حەسم دەكردو چارەسەری سیاسییان بۆ ناكۆكی و
ملمالنێ و كێشەكان بەجۆرێك لەجۆرەكان دەدۆزییەوەو
ڕیزەكانی كوردیان لەلێكترازان دەپاراست .ئەمڕۆ غیابی
جەنابی مامجەالل ،ئەركی سەرشانی جەنابی سەرۆكی
هەرێمی كوردستانی لەهەموو ڕوویەکەوە قورستركردووە.
كۆمەڵێك كێشەو گرفتی سیاسی و دەستووریمان بۆ
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دروستبووە .مامجەالل لەگۆڕەپانەكە بوایە بۆ چارەسەكردنی
ئەم كێشەو گرفتانەی كە لەقۆناغی ئەمڕۆدا هەیە لەگەڵ
جەنابی كاك مەسعود پێكەوە چارەسەرێكیان بۆ دەدۆزیەوە.
بەتایبەتیش كێشەی ڕەشنووسی دەستووری تازەو سیاسەتی
نەوت و غاز.
لێرەدا دەمەوێ ئەمە بڵێم پێش ئەوەی وتەبێژی فەرمی
یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان لێداون بدات و بڵێ ئەم
نووسینە تەعبیر لەڕاو هەڵوێستی مەكتەبی سیاسی یەكێتیی
ناكات! خۆم كارەكەی بۆ ئاسان دەكەم و دەڵێم بەڵێ ئەم
نووسینە وەك نووسەرێك نووسیومەو ڕاو بۆچوونی شەخسی
خۆمەو ڕای یەكێتیی نییەو هەست بەمەترسییەكی گەورە
لەسەر دواڕۆژو چارەنووسی هەرێمەكان دەكەم .بۆیە
بەپێویستم زانی ڕاشكاوانە لەسەر مەسەلەی ڕەشنووسی
دەستووری تازە بەپێچەوانەی ماستاوچییەكان ڕاكانی خۆم
وەك نووسەرێك ڕابگەیەنم.
بەڕای بەندە ئێمە لەیەكێتی و پارتی دەبێ ئەم ڕاستییە
لەسیستمی دیموكراسیدا تێبگەین كە بوونی ( )09كورسی
لەپەرلەمان یان هێنانی زۆربەی دەنگەكان لەهەڵبژاردنەكاندا
مانای ئەوە ناگەیەنێ كە ئیتر هەموو شتێك وەكو خۆمان
دەمانەوێت! دەبێ تێپەڕبكەین و گوێ نەدەینە ڕای
ئۆپۆزسیۆن و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵی مەدەنی! بەتایبەتیش
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لەهەندێ بابەتی گرنگی وەك ڕەشنووسی دەستوورو
سیاسەتی نەوت و غاز .لێرەدا جەنابی سەرۆكی هەرێم
لێپرسراوێتییەكەی لەهەموو كەسێك گەورەترە .خەڵك
چاوەڕێی ئەوەی لێدەكات كە هەوڵبدات هەڤاڵەكانی لەناو
پارتیدا تێبگەینی كە ئیتر ناتوانن تاسەر هەرشتێكی كە
خۆیان یەكالیەنە بیانەوێت تێپەڕی بكەن ،بۆیە هەقە جەنابی
سەرۆكی هەرێم خۆی قبوڵی ئەوە نەكات كە پارتی بە03
كورسی لەپەرلەمانی كوردستان بیەوێت حوکمی  18كورسی
بكات و گوێ نەداتە هیچ الیەنێك و گوێ لەدەنگدەری ئەم
 18كورسییە نەگرێت .تەنانەت مافی یەكێتییەكانیش پێشێل
بكرێ .ڕەنگە یەكێك بڵێ ئەدی ئەوە نییە پارتی داوای
ڕێفراندۆم دەكات لەسەر ڕەشنووسی دەستوور؟ بۆ دژی
ئەوەن دەستوور بخرێتە ڕاپرسییەوە .وەاڵمی ئەم پرسیارە
بەم شێوەیەی خوارەوە دەدەمەوە :پێش ماوەیەك لەتوركیا
ویستیان دەستوورێكی تازە دابنێنو دەستوورە كۆنەكە
بەتەواوی بگۆڕن .هەستان لیژنەیەكیان دروستكرد
بەسەرۆكایەتیی سەرۆكی پەرلەمان و هەریەكە( )0ئەندام
پەرلەمانیش لە(ئاك پارتی و جەهەپەو مەهەپەو بێ دێ
پێ)؟ واتە لیژنەكە پێك هاتووە لە حزبی حاكم و
ئۆپۆزسیۆن وەكو یەك .بڕیارەكانیش لەم لیژنەیەدا لەسەر
هەر ماددەیەك بەتەوافوق و سازانی نیشتمانییە .نەوەك
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حزبێك بڵێ من زۆرینەمو ژمارەی ئەندامانی من لەلیژنەكە
دەبێ لەهی فاڵنە حزب یان لەهی ئۆپۆزسیۆن زۆرتربێ .بۆ
نموونە لەكۆی  003ئەندامی پەرلەمان .ئێستا ئاك پارتی
لەپەرلەمان  014ئەندامی هەیە ،بی دێ پێ حزبە
كوردییەكە  19ئەندامی هەیە ،جەهەپە  ،807مەهەپە 01و
بێالیەن  6و  1دووانیش مردوون .بەاڵم هەریەكەیان وەكو
یەك  0ئەندامی لەلیژنەی دانانی دەستووردا هەیە .ئەمەیە
سازانی نیشتمانی .ئایا لەكوردستانی خۆمان لەكاتی دانانی
لیژنەی دەستووری ڕەچاوی ئەم خاڵە كراوە؟ كە
هەمووشیان لەسەر دەستوورەكە ڕێكەوتن ئینجا بڕیارە
بخرێتە ڕاپرسییەوە .بەاڵم هێشتا ڕێكنەكەوتوون .واتە یەك
الیەن ڕازی نەبێت ئەم دەستوورە ناتوانرێت بخرێتە
ڕێفراندومەوە.
ماوەیەك پێش ئێستا سەرۆك وەزیرانی توركیا هەندێ
لێدوانی داو عەلمانییەكانی ناڕەحەتكرد .پێیانوابوو ئازادیی و
سەربەستی تاك بەشێوەیەكی سیستماتیك پێشێل دەكرێ و
ئەم سیاسەتەی حكومەت! توركیا بەرەو دواوە دەگێڕیتەوە!
فەرموون سەیركەن چ خۆپیشاندنێكی گەورە ئێستا هەموو
ڕۆژی لەشارەكانی توركیا ئەنجام دەدرێ .ئەلبەتە هەندێ
هێزی ناوخۆو دەرەكیش هەن ئەم هەلەیان قۆستۆتەوەو
دەیانەوێت ئاژاوە بۆ حكومەتی ئاك پارتی و توركیا دروست
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بكەن و پڕۆسەی ئاشتیش تێكبدەن .بۆیە تا ئێمە
لەكوردستان تووشی ئەم حاڵەتە ناخۆشە نەبوین هەقە
جەنابی سەرۆكی هەرێم دڵی فراونتر بكاتو خۆی بەسەرۆكی
هەرێمی هەمووالیەك بزانێو وەكو سەرۆكی پارتی
هەڵسوكەوت نەكات .بەڕای من جەنابی سەرۆك نەدەبوا
لەیادەوەریی گواڵندا ئەم لێدوانە بدات ،چونكە هەم
شوێنەكەی ،هەم كاتەكەیو هەمیش ناوەڕۆكی وتارەكە
گونجاو نەبوو .ئەگەر ئەندامێكی مەكتەبی سیاسی لەو
بۆنەیەدا ئەم قسانەی بكردبایە ئاسایی بوو .بەاڵم سەرۆكی
هەرێم لەبۆنەی حزبیی خۆی؟ پێموایە ئەمەیان پارتی خۆی
نەدەبوایە هەڵویستی سەرۆكی هەریم ئیحراج بكاتو ئەمە
ڕووی نەدابایە .بۆیە تەمەنا دەكەم جەنابی سەرۆكی هەرێم
ئەو مەترسییانە هەمووی لەبەرچاو بگرێتو ڕەشنووسی ئەم
دەستوورە بەئاشكرا لەگەڵ هەموو الیەنەكانی كوردستان
لەسەر خاڵ بەخاڵی گفتوگۆ بكات و كەموكوڕییەكانی كە
لەدەستوورەكەدا هەیە بەڕەزامەندیی هەمووالیەك بنەبڕبكاتو
ئینجا هەمووالیەك پێكەوە بیبەین بۆ ریفراندۆمو دەنگی
لەسەر بدەین .موناقەشەی ئەوە ناكەم ،گەڕانەوە یان ناردنی
ڕەشنووسەكە بۆ ڕێفراندۆم یاساییە یان نایاسایی؟ چونكە
بۆمن ڕای هەموو ڕێکخراوە سیاسییەكانی كوردستان و
ئیجماعێكی نیشتمانیی لەهەموو شتێكیتر گرنگترە.
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بەتایبەتیش مەسەلەی دەستوور ،بەاڵم ئەگەر ڕەشنووسی
ئەم دەستوورەی كە ئێستا هەیە بێ دەستكاری ،بخرێتە
ڕاپرسییەوە! بڕوام وایە ئەمجارە میللەت ڕاست دەبێتەوەو
مەیدانێكی وەك مەیدانی تەقسیم و تەحریر لەهەولێر دروست
دەبێت و بەداخەوە ئەمجارە زۆر هێزی دەرەكیش هەن
لەخوایان دەوێ شتێكی وا ڕوبدات تا دەستی تێبخەنو
ئاڵۆزیی بخەنەوە نێو ماڵە گەورەكەی كوردەوە ،ئەوكاتیش
كار لەكار دەترازێو كارەكەمان لەدەست دەردەچێ .بۆیە
تكادەكەم با مەسەلەكە نەگاتە بنبەستو هەموومان
باپێكەوە بەرژەوەندیی بااڵی گەلی كوردستان بخەینە سەروو
بەرژەوەندیی بااڵی تەسكی حزبایەتییەوەو لەكونی دەرزی
ڕووداوەكانی كوردستانو دەوروبەر هەڵنەسەنگێنین.
مەسەلەكە لەوە گەورەترە.
لەمێژوودا خۆبەستنەوە بەڕایەكی تایبەتی كوردی
كوشتووە .ئەم دەستوورەی ئێستا بێ سازانی نیشتمانی
بخرێتە ڕاپرسییەوە گەلی كوردستان ڕاست دەبێتەوە .جاری
پێشوو هەولێر ڕاست نەبۆوە ،چونكە یەكێتیی نیشتمانیی
پشتیوانیی لەخۆپیشاندانەكان نەكرد ،بەاڵم ئەمجارە بەڕای
من یەكێتیی نیشتمانی  -ش ناتوانێ هەولێرو هەولێرییەكان
لەهەڵسانەوە ڕابگرێ ،غیابی جەنابی مامجەاللیش كاریگەریی
خۆی هەیە .بڕوام بەمە هەیە كە ئینشاڵاڵ جەنابی سەرۆك
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هەوڵدەدات كورد تووشی دووڕیزی و دوو ئیدارەیی نەبێتەوەو
چارەیەكی گونجاو بۆ ئەم تەنگژەیە دەدۆزێتەوە .شتێكی
گرنگی تریش دەمەوێ بخەمە بەرچاوی خوێنەرانی ئازیز
ئەویش ئەوەیە کە حكومەتی ئاك پارتی و ئەردۆغان 18
ملیۆن دەنگی میللەتی توركیایان هێناوە .كەچی ئێستا
دەبینین چۆن هەموو ڕۆژێک خۆپیشاندانە ،هەقە جەنابی
سەرۆك بەقسەی ڕاپۆرتی ڕاپۆرتنووسان نەكات ،شۆڕشی
ئەیلولی مەزن ،شۆڕشێكی مەزنی گەورەی هەموو كوردستان
بوو ،هەموو كورد لەهەرچوار پارچەی كوردستان پشتیوانیی
لێ دەكرد .جێگای ئومێدبوو .پارتی دیموكراتی كوردستان و
خوالێخۆش بوو جەنابی مەال مستەفا بارزانی ڕابەرایەتی
دەكرد .كەچی ئەم پارتە گەورەو عەزیمەی شۆڕشی ئەیلولی
ئەوكات وا دەنگی كەمبۆتەوە ،تەنانەت  03كورسی لەكۆی
 888كورسی هەیە ،ئەرێ ڕاپۆرتنووسەكان بۆ ئەم پرسیارە
لەخۆتان ناكەن "بۆ پارتی وای لێهاتووە؟" لەتوركیا ئاك
پارتیو ئەردۆغان دەبینن كە ئەمە  81ساڵە چۆن خزمەتی
واڵتی خۆیان دەكەن؟ بەاڵم ئەوا دەیبینن ئێستا وەزعی
توركیا چۆنە؟ هەندێ خەڵك داوای ڕۆیشتنی سەرۆك
وەزیران دەكەن! با دەرس لەمە وەربگرین .ئەم كێشەیە
چارەسەر بكەین .پێموایە باشترین چارەسەر بۆ دۆزینەوەی
دەرچەیەک كە هەموو الیەك پێی ڕازیبێتو جەنابی سەرۆكی
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هەرێم چارەسەری تەواوی كێشەكان بكات! بریتییە لەوەی
كە جەنابی سەرۆك خۆی بەسەرۆكی هەموو چینو توێژو
حزبو الیەنەكانی كوردستانو هەرێمی كوردستان بەعەمەلی
بزانێتو بڕیار بدات هەموو خەڵكی كوردستان بەحكومەتو
بەئۆپۆزسیۆنەوە بەبراو خوشكو برازاو خوشكەزای خۆی
بزانێتو سەرۆكی تاك بەتاكی ئەم هەرێمەی كوردستانی
عیراق بێت .گوێ لەحكومەت بگرێ .گوێ لەحزبو الیەنە
سیاسییەكانو تەواوی داخوازییەكانی ئۆپۆزسیۆن بگرێو
بڕیارێكی مێژووییانە وەربگرێتو بڵێت" :یەكەم ڕەشنووسەكە
سازانی لەسەر بكرێ ،دووەمیش واز لەسەرۆكی پارتی
دەهێنمو خۆم بەس بۆ كوردو كوردستان بێ جیاوازیی
تەرخان دەكەم .كاك نێچیروان بكاتە سەرۆكی پارتیو
جەنابیشی بەتەواوی بۆ كاروباری هەرێم خۆی تەرخان
بكاتو هەوڵبدات لەكوێ ناكۆكییەك سەری هەڵدا بەبێ
جیاوازی لەوێ خۆی تەداخول بكات و چارەسەری بدات .لەم
حاڵەتەدا بڕوام وایە تەواوی خەڵكی كوردستان بەحكومەت و
بەئۆپۆزسیۆنەوە هاوكارییو پشتیوانیی لێدەكەن .ئەمەش
هەم گەورەیی دەبێ بۆ خودی كەسایەتی سەرۆك مەسعود
بارزانیو هەمیش خۆی كوڕی خوالێخۆشبوو سەركردەی
گەورەی شۆڕشی ئەیلولی مەزن مستەفا بارزانی-یەو دەتوانێ
گەورەترین ڕۆڵی سیاسی خۆی ببینێو خۆی لەپارتایەتی
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تەسك دووربخاتەوە .چونكە قۆناغی ئەمڕۆ ،بمانەوێو
نەمانەوێ پێویستی بەسەركردەیەكی خاوەن ئەزموونە.
كەواتە باشترین هەنگاوی مێژوویی ،ئەوەیە كە جەنابی
سەرۆك وەك سەرۆكی تەواوی هەرێمی كوردستان
هەڵسوكەوت بكات .بڕوام وایە ئەم هەنگاوە بهاوێت؟
بەئەگەری زۆرەوە برادەرانی ئۆپۆزسیۆنیش بەئیجابی
هەڵیدەسەنسگێننو خەڵكی كوردستانیش لەملمالنێو لەم
كێشانەی كە خەریكە لەكوردستان دروست دەبێ دەپارێزێتو
تاقیكردنەوەكەی كوردستانی عیراقیش لەلێكدابڕانو
كارەساتی گەورە دووردەخاتەوەو دەپارێزی.
سەركردەی گەورەو كاریزما دەبێ بتوانن بڕیاری گەورەو
گرنگ بدەنو موبادەراتی گەورەش بكەن .بشتوانن ڕۆژەڤی
سیاسی بگۆڕن .ئەم وەزعەی ئێستای كوردستانی عیراق
تاقیكردنەوەیەكی گەورەیە بۆ سەركردەكانی هەرێمی
كوردستان .بۆیە ئەگەر لەباتی جەنابی سەرۆك بوومایە،
ئیستیقالەم لەسەرۆكایەتی پارتی دەكردو خۆم بۆ كاروباری
هەموو هەرێمەكە تەرخان دەكرد .ئەوكاتەش هەموو كورد،
بەخۆشحاڵییەوە وەك سەرۆكی خۆی هەڵسوكەوتیان لەگەڵ
دەكردو سەروەرییەكی گەورەشی بۆ خۆیو كوردو كوردستان
تۆماردەكرد.

229

كوردستانی رۆژئاواو رەخنە!
ماوەیەكە گرووپە تیرۆریستەكان بەئاگرو ئاسن
كەوتوونەتە گیانی گەلەكەمان لەكوردستانی ڕۆژئاوا.
بەداخەوە لێرەو لەوێ دەیانەوێت گەماڕۆیان بدەنو دەم
كوتیان بكەن .تەنانەت ئەم ئازادیی و سەربەستییەی كە
تاڕادەیەك لەڕووی سیاسییەوە دەستیان كەوتووە جارێكی
تر بیانخەنەوە ژێر ڕكێفی خۆیانو بندەستیان بكەنەوە.
لێرەدا ئەوەی گرنگە بوترێ ،لەسەر هەموو الیەنێكی
نیشتمانپەروەرو كەسێكی كورد پێویستە نەك هەر نوێنەرانی
یەكێتی ،بەڵكو ڕێكخراوەكانی داوو دەزگای مەدەنی و مافی
مرۆڤ ،بەتایبەتیش كورد لەهەموو شوێنیكی دنیادا
پشتیوانیی تەواو لەبراكانی خۆی بكات لەكوردستانی
ڕۆژئاواو ئەمە ئەركی سەرشانی هەموو الیەكمانە .ئەمەی
ئەمڕۆ لەكوردستنی ڕۆژئاوا دەگوزەرێ ،قەتلوعامكردنی
كوردە بەشێوەیەكی تازە .جاران بەچەكی كیمیاییو گازو
بۆمبای ناپاڵمو فڕۆكەو تانك تۆپ بوو .ئێستا بەبیروباوەڕی
بۆگەنو سەربڕینو قاچبڕینو دەستبڕینی ڕۆلەكانی
گەلەكەمانە .هەنگاوی ئەم دواییەی سەرۆكی پەیەدە بۆ
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توركیا! هەنگاوێكی زۆر گرنگ بوو بۆ لێك نیزیکبوونەوەو
هەوڵدان بۆ دروستكرنی جۆرێك لەلێكتێگەیشتنی هاوبەشو
گۆڕینەوەی بیروڕا لەسەر كێشەی سیاسیی كورد
لەكوردستانی سوریا .ئێمە وەك یەكێتیی نیشتمانیی
كوردستان پشتیوانیی لەم هەنگاوە دەكەین ،بەتایبەتیش كە
ئێستا پڕۆسەی ئاشتی لەنێوان كوردو توركیا لەكوردستانی
توركیا لەئارادایە .ئێمە بەدەوری خۆمان لەالی زۆربەی
دامودەزگا سیاسییە فەرمییەكانی ئێرە ،مەترسیی گرووپە
توندڕەوو ترسناكیی ئەم گروپانەمان ڕوونكردۆتەوە كە
لەداهاتوودا دەبنە ترسناكترین هێز .تەنانەت بۆسەر
بەرژەوەندییەكانی توركیاش .هەر الیەنێكیش هانی ئەم
گرووپانە لەدژی كورد بدات ،كارێكی ناڕەواو دژی
دروستبوونی ئاشتیو برایەتییە لەناوچەكەدا.
ئەمڕۆ دەبینین خۆشبەختانە پەیوەندییە سیاسیو
دیپلۆماسی و کەلتووری و ئابوورییەکانی نێوان هەرێمو
توركیا گەیشتۆتە ترۆپكی بەرزو هەردووالش زۆر ئاسودەن
لەئەنجامی ئەم گەشەكردنە .تەنانەت گەیشتۆتە سەر ئەوەی
كە توركیا سوودێكی زۆر لەڕێگای حكومەتی هەرێمی
كوردستانەوە لەسەرچاوە نەوتییەكانی كوردستانی عیراق
وەردەگرێ .بەهیوای ئەوەین كە كاربەدەستان ،لەمەسەلەی
كوردستانی ڕۆژئاواش بێ ئەوەی كات بەفیرۆ بدرێت بگەنە
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بڕواو ئەم جۆرە پەیوەندیانەش لەگەڵ پەیەدەو گروپە
كوردییەكانی تری كوردستانی سوریا دەستپێبكەن ،تا گەلی
كوردیشمان لەكوردستانی ڕۆژئاوا بەئاشتیو ئاسودەیی
بژیتو نەكرێتە سوتەمەنی سیاسەتی لێك تێنەگەیشتنی
هەردووالو بیڕوای جیاواز.
لەم بوارەشدا لێرە یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان
بەئەركی خۆی هەڵساوەو كاری زۆری لەسەر ئەم سیاسەتە
كردووە .دیارە لێرەو لەوێ بەداخەوە بەشێوەیەكی زۆر
گشتگیر باسی ئەوە دەكرێ كە باس نەكردنی ئازارەكانی
كوردستانی سوریا لەناو ڕێكخراوە نێودەوڵەتییەكانو واڵتانی
دەرەوە جۆرێ لەكەمتەرخەمیی لەالیەین نوێنەرەكانی یەكێتی
تێداكراوە .ئەم ڕەخنەیە لەشوێنی خۆی نییە .چونكە:
یەكەم :باسكردنی بەم شێوە گشتگیرییە هەڵەیەكی
سیاسی گەورەیە.
دووەم :ڕەنگە ئەم قسەیە بۆ واڵتانی ئەوروپا تاڕادەیەك
ڕاست بێت؟ بەاڵم بۆ ئەمەش دەبێ قسەكەر بزانێ ئایا
نوێنەرەكانی یەكێتی بەتایبەتی لەئەوروپا تەعلیماتێكیان لەم
بارەیەوە بۆ ڕۆیشتووە كە چاالكی ئەنجامبدەن؟ بۆیە
ئەوانەی ڕەخنە دەگرن ،دەبێ جارێ ڕەخنە لەوە بگرن
سنووری كوردستانی عیراق بۆ داخراوە؟ ئایا ڕاستە
داخراوە؟ ئایا ڕاستە حكومەتی هەرێم دایخستووە؟ ئەگەر
وایە ئێمە یەكێتیی نیشتمانیی لەم حكومەتە شەریكین .ئەی
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بۆ ڕەخنە لەخۆتان ناگرن؟ بۆ بێدەنگن لەئاست داخستنی
سنوور بەڕووی كوردستانی ڕۆژئاوا؟ ئەگەر داخستنی سنوور
ڕاست بێت؟ كارەساتێكی گەورەیە .چونكە ئێمە بەشێكین
لەحكومەتی هەرێم! بۆیە داواو تكام لەبەڕێز قسەكەری
فەرمیی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان ئەوەیە پێش ئەوەی
هەر لێداونێك بدات هەقە هەموو الیەنەكانی باش
لێكبداتەوەو قسەیەك لەگەڵ هەندێ لەم نوێنەرانە بكات بۆ
ئەوەی بزانێ ئەم بابەتەی جەنابیان دەیانەوێت قسەی
لەسەربكاتو بیوروژێنێت نوێنەرەكان شتێكیان لەبارەیەوە
كردووە یان نەكردووە؟ ئەگەر نەیانكردبوو ئینجا هەقی
خۆیەتی ڕەخنەیان لێبگرێت .بەاڵم دیسان نەك لەمیدیاكان
بەڵكو لەڕێگای مەكتەبی پەیوەندییەكانی دەرەوە ،چونكە
ڕەنگە هەندێكیان چاالكییەكیان بۆ ئەم مەبەستە كردبێ،
بەداخەوە بەڕاستی نازانمو بەڕەوای نابینم بەم گشتاندنە بەم
عمومیاتە قسە بكرێت لەكەناڵەكانی تەلەفزیۆن لەسەر
نوێنەرەكانی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان ،هیوادارین
بزانین بۆ قسە دەكەین .بۆ كێ قسە دەكەین؟ ئامانجمان
لەقسەكردنە چییە؟ دڵنیام لەوەی كە بەڕێز قسەكەری
یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان ،بایی ئەوە بڕاوی
بەدیموكراسی هەیە كە ڕێگا بدات ڕۆژنامەی كوردستانی
نوێی ئازیزمان ،ئەم ڕەخنەیەمان بۆ باڵوبكاتەوەو قبوڵی
بكات!
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لەیادی شەهیدان
كاردۆ گەاڵڵی و عەلی هەژاردا
زۆر خەباتگێرو كەسایەتی سیاسییو تیكۆشەرو
پێشمەرگەو كادیر هەن ،سەربازی وننو بەتەواوی
لەیادكراون .كە سەرتاپای تەمەنو ژیانی خۆیان كردۆتە
فیداو قوربانی شۆڕشی كوردو كوردستانو كێشە ڕەواكەمان.
لەناویاندا هەردوو شەهیدی خەباتگێڕو سەركردەو دوو
لەدامەزرێنەرانی بزووتنەوەی سۆشیالیستی كوردستان،
ئەوانیش هەردوو پارێزەر ،هەردوو مافپەروەر هەردوو ئەدیبو
هۆنەردۆستو ڕۆشنبیری گەلەكەمان شەهیدان (كاردۆ
گەاڵڵیو عەلی هەژار) كە لەڕۆژێكی وەك ئەمڕۆدا 8949-7-9
لەناو دادگای گشتی هەولێر ،لەالیەن دەزگا داپلۆسێنەرەكانی
ڕژێمی بەعسی گۆڕبەگۆڕ ،ڕفێندرانو خرانە زیندانە
تاریكەكانی ڕژێمی بەعسەوە.
ئەم دوو تێكۆشەرە خۆڕاگرە ،دوای نسكۆی شۆڕشی
ئەیلولی مەزن ،لەگەڵ هەڤاڵەكانیان سەیدا ساڵح یوسفیو
عەلی عەسكەریو دكتۆر خالیدو ڕەسول مامەندو سەعدی
گچەكەو سەید كاكەو دەیان و سەدان سەركردەو تیكۆشەرو
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فەرماندەی پێشمەرگەو كەسایەتیی سیاسی تر ،دەستیان
كردەوە بەخەباتو تیكۆشانو جموجۆڵو چاالكیی سیاسیو
ڕێكخستنەوەی شانەو ڕێكخراوە نهێنییەكانیان لەناو
سۆشیالیستی
بزووتنەوەی
كوردستان
شارەكانی
كوردستانیان دروستكرد ،پاشانیش هەندێكیان چوونە
شاخەكانی كوردستانو بوونە پێشمەرگە .بزووتنەوە ،هەر
لەسەرەتای دروستبوونییەوە شانبەشانی كۆمەڵەی ماركسی
لینینی پێكەوە تا  8949-0-18لەچوارچێوەی یەكێتیی
نیشتمانیی كوردستان خەباتی كرد .ئەم دوو سەركردە
نەمرە ڕۆڵێكی گرنگیان لەناو شارەكانی كوردستان دەبینی
هەر لەزاخۆوە تا خانەقین ،هەر لەدهۆكەوە تا دەگاتە
بەسرە .لەهەر شوێنێك ،كوردێك هەبوایە .هەوڵیان دەدا
پەیوەندیی پێوەبكەنو خەڵكیان بۆ ڕیزەكانی بزووتنەوەو
كوردایەتی و ڕیزی شۆڕش و ڕێكخستنەكان و پێشمەرگایەتی
هاندەداو هۆشیاریان دەکردەوەو ڕێكیان دەخست.
دووسەربازی ونی بێگۆڕو قەبر!

بەداخەوە هەندێ جار باسی مێژووی شۆڕشی نوێ
دەكرێت .بەاڵم زۆر ناحەقی بەرامبەر مێژووی خەباتی
بزووتنەوەی سۆشیالیستی كوردستانو تەنانەت ئەم دوو
شەهیدەیەش دەكرێت؟ بەجۆرێك كەس ناویان ناهێنێ؟
235

یادێكیان ناكەنەوە! بزووتنەوە ئەم هەموو سەركردە
شەهیدەی هەیە ،ئەم هەموو فەرماندەو كادیرو فەرماندەی
شەهیدی بواری پێشمەرگایەتی هەیە! كەچی حەقی خۆی
نادەنێ .تەنانەت هەندێکجار هەوڵ دەدرێت مێژووی
بزوتنەوەو سەركردەكانیشی بشارنەوەو بیشێوێنن .لەكاتێكدا
خەڵكی كوردستان ،بەتایبەتی ئەوانەی دوای نسكۆی 8940
ئاگادارن و دەزانن ،كە كەم كەس ئەوكات هەبوو جورئەت
بكاتو باسی كوردایەتی بکاتو خۆی بخاتە ناو مەترسیی
ڕێكخستنە نهێنییەكانەوە! خەڵكی كوردستان ئاگادارن
بەپلەی یەكەم فەرماندە سیاسیو پێشمەرگەییەكانی
بزوتنەوەی سۆشیالیستی كوردستان و یەكێتیی نیشتمانیی
كوردستان بوون لەشاخەكانی كوردستانو شاخو كێوی
كوردستانیان دەهەژاندو زەنگی شۆڕشێكی تازەیان لێدایەوەو
ڕۆڵێكی گرنگیان لەهەڵگیرساندنەوەی شۆڕشی نوێدا بینی.
بەدەنگی بەرز دەڵێم بەڵێ عەلی هەژارو كاردۆ گەاڵڵی
ڕۆلی گەورەیان بینی لەناو بزووتنەوەی سۆشیالیستی
كوردستاندا .بەڵێ دەوریان هەبوو .تەنانەت گیانی خۆیان
كردە فیدای كوردو كوردستان .ئەم هەموو ئازارو
ئەشكەنجەیەش دران .كەچی هێشتا سیخوڕەكانی ئەمنو
ئیستیخبارات نەیاتوانی ورەی پۆاڵینیان بڕوخێننو ئیعترافیان
پێ بكەن .هەروەك یەك برادەری خۆشیان تووشی گیرانو
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زیندان نەكردو بەخۆڕاگریی مانەوە تا دواهەناسەیان .یادیان
بەخێر.
هەقە ئەمانەی باسی مێژوو دەكەن! ویژدانیان هەبێت.
دەورەی ئەم هەموو شەهیدو سەركردەیەی بزووتنەوەی
سۆشیالیستو یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان فەرامۆش
نەكەن كە بێگومان شەهیدان (كاردۆ گەاڵڵیو عەلی هەژار)
ڕۆڵی گرنگو بەرچاویان هەبوو لەدەستپێكردنەوەی شۆڕشی
نوێدا لەشارەكانو لەزانكۆكاندا .بەڕاستی دوو سەربازی ونن.
شەهید كاردۆ گەاڵڵی ڕۆشنبیرو ئەدەب دۆست بوو!

جگە لەكاری سیاسی و پارێزەری ،شەهید كاردۆ ڕۆڵێكی
گرنگیشی لەبواری ئەدەبو شیعرو رەخنەی ئەدەبیو
نووسیندا هەبوو .دوو كتێبی بەچاپ گەیاندبوو یەكیان
بەناوی (زێدە بایی) ،قانوونە بەناوبانگەكەی ماركس لەمەڕ
ئابوورییو سەرمایەدارییەوە) .ئەویتریان بەناوی (عەلی
عەبدوڵاڵی شوێن هەڵگر) .جگە لەمە دەیانو سەدان وتارو
شیعریشی هەبوو لەگۆڤارو ڕۆژنامەكاندا .لەبیرمە پێش
گیرانی بەدوو هەفتە كە بڕیاربوو بڕواتە دەرەوە بۆ
پێشمەرگایەتی ،هۆنراوەیەكی دانابوو بەناونیشانی (كۆچ).
بارەگای سەركرادیەتیمان ،ئەوكات سەركردایەتی بزووتنەوەی
سۆشیالیستی كوردستان دوای ئینشیقاقی 8949-0-18
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لەگوندی گۆڕەشێر بوو .سەركردایەتی كۆمەڵەو یەكێتیی
نیشتمانیی كوردستانیش لەناوزەنگ بوو .هەردوو بارەگاكان
لەسەر سنووری كوردستانی عیراق و كوردستانی ئیران
بوون .لەهۆنراوەكەدا دەڵێ(:كۆچ) لەژێر ڕمبەسی سمی
ئەسپی خۆری باوەڕ تەختە بەفری ڕۆخی ڕێگا دەتوێتەوە.
كۆچی یارێم كۆچی سوورە خێڵی ئێمەش بەرەو مێرگی
یەك هەواری دوو سنوورە
خێڵ هەردەڕوارو شەكەت نابێ چونكە وەرزی حەسانەوەو
هەواربڕین هێشتا دوورە.
بەداخەوە هەموویم لەیاد نەماوە .چونكە دوای گیرانی،
بەشی زۆری شیعرو كتێبو شتەكانی لەناوچوون .ئەم
هۆنراوەیەشی پێش گیرانی نووسی كە بڕیاربوو ڕۆژی -7-13
 8949لەگەڵ كاك عەلی هەژاری نەمر ،هەردووكیان
ئیلتیحاق بەشۆڕش بكەنو بگەنە سەركردایەتی بزووتنەوە.
چونكە دەمێك بوو سەركردایەتی شاخ داوای دەرچوونی ئەم
دوو هەڤاڵەیان دەكرد بۆ شۆڕشو پێشمەرگایەتی .بەاڵم
بەداخەوە سیخوڕەكانی ڕژێم لە 8949-7-9لەناو دادگای
هەولێر هەردووكیان دەستگیركردنو پاش چەندین ساڵ
تەعزیبو ئازارو ئەشكەنجە شەهیدیان كردنو تەنانەت
ئێستاشی لەگەڵدابێ نازانین گۆڕەكانی شەهید كاردۆ
گەاڵڵیو شەهید عەلی هەژار لەكوێیە؟
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شوێنێكیان بەناو بكەن!

بەداخەوە تائێستا چەندین جار لەحكومەتی هەرێمو
هەندێ الیەن داوامان كردوە ،كە لەهەولێر ،شەقامێك! یان
گۆڕەپانێكیان بەناوەوە بكەن! یان لەناو دادگای هەولێر
هەیكەلێكیان بۆ دروستبكەن؟ تەنانەت ڕەفیقو
هاوسەنگەرەكانیشیان لەبەرامبەر ئەم دوو شەهیدە بێ
هەڵوێستنو لەئاست لێپرسراوەتی خۆیاندا نەبوون،
هەردووكیان دوو شەهیدن ،دوو سەربازی ونن( .قەبریان
نییە) .دوو كەسایەتیی ناسراویشن لەهەولێرو لەكوردستان.
هیوادارم ئەمجارە كاربەدەستانی حكومەتی هەرێم ،ئەم
نووسینە لەم یادەدا بخوێننەوەو لەهەولێر پەیكەرێك،
شەقامێك ،یان گۆڕەپانێكان بەناوەوە بكەن.
هەزاران هەزار ساڵو لەگیانی پاكی هەردوو شەهیدی
سەركردەی گومناو كاردۆ گەاڵڵیو عەلی هەژارو شەهیدانی
كوردو كوردستانو ڕۆحتان شادبێت.
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چەند پێشنیازێك بۆ بەردەم كۆمیتەی
ئامادەكاریی كۆنگرەی نەتەوەیی؟
یەكەم ئەم كۆنگرەیە هەقە ناوەكەی بكرێتە كۆنگرەی
كوردستانی .چونكە لەكوردستان تەنیا كورد ناژیو ئیتنیكو
میللەتانی تریش هەنو پێكەوە دەژین.
دووەم هیچ حكومەتێكی ئیقلیمی بۆ ئەم كۆنگرەیە داوەت
نەكرێن .بەاڵم پارتە سیاسییەكانی ئەم واڵتانە داوەت بكرێن
بۆ كۆنگرەكە .بۆنموونە لەتوركیا ئاك پارتی و جەهەپەو
مەهەپە داوەتیان بۆ بنێرن وەك حزب ،ئەگەر هاتن
بەخێربێـن .لەواڵتەكانی تریش بەهەمانشێوە.
سێیەم كۆنگرەكە پێویست ناكات سەرۆكی هەبێ؟ بەڵكو
كۆمیسیۆنێك لەهەرچوار پارچەی كوردستانو كوردانی
تاراوگەو بێالیەنەكان پێكبێتو لەماوەی نێوانی دوو كۆنگرەدا
سەرپەرشتیی ئیشوكارو بڕیارەكانی بكات .ئەگەر هەندێ
الیەنیش سوورن لەسەر ئەوەی كە دەبێ كۆنگرەكە سەرۆكی
هەبێ؟ پێشنیازدەكەم بۆ تەقدیركردنی خەباتو تێكۆشانی
مامجەالل كە ئێستا نەخۆشە .دەورەی یەكەم بدرێتە
یەكێتییو بەڕێز مامجەالل دەوری یەكەم بكرێتە سەرۆكی
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كۆنگرەكە .ئەگەر خۆشی لەدەورەی سەرۆكایەتییەكەی بۆی
نەكرا سەرپەرشتیی کۆبوونەوەكان بكات ،ئەوا یەكێک
لەهەڤاڵەكانی دەتوانێ ئەو ئەرکە بگرێتە ئەستۆ .ئەگەر
دەشڵێن جەنابی مامجەالل بەهۆی نەخۆشییەكەیەوە بۆی
ناكرێ! پێشنیاز دەكەم بەڕێز عەبدوڵاڵ ئۆچەالن بێت.
چونكە ئێستا بەڕێزیان لەزیندانەو تەقدیر بۆ بەڕێزیانو بۆ
خەباتو تیكۆشانەكەی و بۆئەوەی هەموو كورد داوای
ئازادكردنیشی بكەن .هەقی خۆیەتی دەورەی یەكەم بەڕێز
ئۆچەالن بێت .بەتایبەتیش كە ئێستا سەرۆكایەتیی پرۆسەی
ئاشتی دەكات لەنێوان توركیاو پەكەكە .ئەمە هەم بۆ
كوردی توركیا باشەو هەمیش بۆ بەڕێز ئۆچەالنو كوردی
باكووریش كە بەژمارە لەكوردانی هەرسێ پارچەكانی تریش
زیاترن .ئەگەر كۆنگرەكە هەر دەبێ سەرۆكی هەبێ! زۆر
زەرورییو پێویستە سەرۆكایەتییەكە دەوری بێتو بەنۆرە
بێت.
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یەكێتی ،گۆڕانو كێشەكان!
قۆناغی ئەمڕۆی خەباتی سیاسیو دیموكراسی لەهەرێمی
كوردستانی عیراق .بەتایبەتیش لەپارێزگای سلێمانیو
گەرمیان ،بەواتایەكی تر ،دەنگدەرانی هەردووال ،ئەم ڕاستییە
دەخوازن كە یەكێتیو گۆڕان ناكۆكییەكانی نێوانیان
وەاڵمی
چارەسەربكەنو
واقیعبینانە
بەشێوەیەكی
داخوازیەكانی گەلی كوردستان بدەنەوە ،بەجۆرێك كە ئەم
دوو ڕێكخراوە سیغەو شێوەیەكی تازەی كاركردنی هاوبەش
پێكەوە بدۆزنەوە .تاكو هەم ئەم كێشەو گرفتانەی كە ئەمڕۆ
لەنێواندا هەیەو هەمیش ئەو كێشە سیاسییانەی كە
لەداهاتوودا چاوەڕێمان دەكەن! پێكەوە شیكردنەوەو
لێكدانەوەیان بۆ بكەینو چارەسەری هاوبەشو گونجاویان بۆ
بدۆزینەوە .كارێكی وابكەین یەكڕیزیی ماڵی كورد
لەكوردستاندا بەرەو پێشەوە ببەین .بزووتنەوەی
دیموكراسی ،بیروڕای ئازادو پرۆسەی خەباتی پەرلەمانی
لەكوردستان تووشی شەلەلو شكست نەبێت .كوردستانیش
لەم تەنگوچەڵەمەیەی كە لەنێواندا هەیە ڕزگاربكەین و
هەموو شت لەڕێگای سندوقی دەنگدانەوە یەكالیی بكەینەوە.
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بەندە وەك كادیرێكی بواری دیپلۆماسیی یەكێتیی
نیشتمانیی كوردستان ،هەم داوا لەسەركردایەتی یەكێتیی
نیشتمانیی كوردستان ،هەمیش لەسەركردایەتیی گۆڕان
دەكەم كە لەئاستی لێپرسراوێتی ئەم قۆناغە هەستیارەی
خەباتی ئێستاماندا بینو هەوڵبدەین ئەم درزە گەورەیەی كە
كەوتۆتە نێوانمانەوە تا ئەو شوێنەی دەكرێتو دەگونجێت
لێكی نزیك بكەینەوەو رێکەوتننامەی دەباشان زیندوو
بكەینەوەو لەسەر بنچینەیەكی ڕاستو ڕاستگۆیانە بەپێی
داخوازیی كێشە سیاسییەكانی ئەمڕۆ! ڕێگا چارەسەرو
كاركردنی هاوبەشو پێكەوەیی بۆ بدۆزینەوە .باشتروایە
قوناغی یەكەمو سەرەتا كێشەكانی سلێمانی بەڕۆحێكی
برایانە پێكەوە چارەسەر بكەین .قۆناغی دووەم لەناو
پەرلەمانی كوردستاندا یەكێتیو گۆڕان بلۆكێكی پەرلەمانی
یان فراكسیۆنێكی پەرلەمانیی یەكگرتوو لەسەر بنچینەی
بەرنامەیەكی هاوبەش پێكەوە دروست بكەینو الپەڕەیەكی
تازە پێكەوە دەست پێبكەین لەپێناوی بەرژەوەندیی گشتیی
هەرێمی كوردستانو شوێنە جێ ناكۆكەكانو سیاسەتی
كوردستانیانەمان .با دەست لەناو دەستی یەكتری بنێینو
نەخشەی دواڕۆژی واڵتەكەمان پێكەوە دابڕێژین .گۆڕانیش
لەگەڵ ئێمەو شانبەشانی پارتی دیموكراتی كوردستانو
الیەنەكانی تر پێكەوە حكومەت دروست بكەینو خزمەتی
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گەلو نیشتمانەكەمان بكەین .پێمشوایە دەكرێت
رێکەوتننامەی ستراتیژیش فراوانتر بكرێت .ئیتر هیوادارم
ئەم بانگەوازەم بەهەند وەربگیرێتو سەركردەكانی یەكێتیو
گۆڕان لەئاستیدا هەڵوەستە بكەنو بیرێك لەم وەزعەی
ئێستا بكەینەوە .ئەگەر ئەوە نەكەین ،ئەو ملمالنێیانەی كە
لەنێوان هەردووالدا هەیە ،بەردەوام بێت ،ڕەنگە تووشی
كارەساتی گەورەو ناخۆشمان بكات .هیوادارم هەردووالمان
لەئاستی لێپرسراوێتی مێژوویی خۆمانو ئەو بڕوایەدا بین كە
دەنگدەرانی كوردستان پێیان بەخشیوین .ئێمەش ئەركمانە
كە ڕێز لەئیرادەی میللەتەكەمان بگرینو ناكۆكییەكانمان
بەحیوارو دیالۆگی برایانە چارەسەربكەین .پێشموایە
سەركردەكانی یەكێتی و گۆڕان دەبێ خۆیان لەم سیاسەتی
گۆشەگیرییە ڕزگاربكەن كە تێی كەوتوونو پێویستە
تەجاوزی هەندێ كێشەی بچووكو لۆكاڵی بكەنو بەچاوی
سیاسەتی كوردستانییەوە سەیری ڕووداوو پێشهاتەكانی
كوردستانو خۆرهەاڵتی ناوەڕاستو دنیا بكەین! ئیتر كاتی
چارەسەركردنی كێشەكانە.
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یەكێتی بۆ ئۆپۆزسیۆن
لەدوای یەكەم هەڵبژاردنی هەرێمی كوردستانو پێكهێنانی
یەكەم حكومەتی هاوبەشی نێوان یەكێتیو پارتی ،نزیكەی
 18یەك ساڵە یەكێتی لەگەڵ پارتی لێپرسراوێتی
بەڕێوبردنی واڵتو حكومەتیان پێكەوە لەئەستۆدایە .دوای
هەڵبژاردنی یەكەمیش ساڵی  ،8991هەر هەڵبژاردنێكی تر
كرابێ! یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان دەنگی هاتۆتە
خوارەوەو جەماوەری لەدەستداوە .لەگەڵ ئەم هەموو
خزمەتەش كە پێشكەشی كردووە .قورسترینو گەورەترین
بوومەلەرزەش كە روبەڕوی یەكێتيی نیشتمانيی كوردستان
بۆوە ،ئەنجامی ئەو هەڵبژاردنەی 18ی ئەیلول بوو .لێرەدا
پێویستە دوو پرسیار لەخۆمان بكەین ،یەكەمیان :ئەرێ ئەم
بوومەلەرزەیە بۆ روویدا؟ دووەمیان چۆن هەڵسینەوە؟
وەاڵمی چۆن روویدا ،هەموومان لێی بەرپرسیارین بەپێی
پلەی لێپرسراوێتیمان .بەڵێ مەكتەبی سیاسی یەكێتی ،دەبێ
زانستییانە ئەم بارودۆخە هەڵسەنگێنێ .پینەڕێژی نەكات.
وەاڵمی ئەم پرسیارە بۆ قەواعیدی یەكێتیو جەماوەرەكەی
بداتەوە .بەڵێ درێژكردنەوەی ماوەی سەرۆكی هەرێم یەكێكە
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لەهۆكاری بنەڕەتيی ئەم بوومەلەرزەیەی كە لێیداین.
باجەكەی قورس بوو دامان .بەڵێ ئەم هەموو دەنگە بوو كە
لەدەستماندا .دەربارەی چۆن هەڵسینەوە؟ بەندە بۆ وەاڵمی
ئەم پرسیارە ،دەڵێم :دەی یەكێتییەكان با بگەڕێینەوە
ساڵی 8946و سەردەمی بزووتنەوەو كۆمەڵەو یەكێتيی
نیشتمانيی كوردستانو ئەم رۆحیەتە شۆڕشگێڕییەی كە
ئەوكات هەمانبوو .گیانی بەبەردا بكەینەوەو سەرلەنوێ
بیبوژێنینەوەو كابینەی داهاتوو پێشكەشی برایانی پارتیو
گۆڕان بێت .با حوكمڕانی خۆیان بكەن .پیرۆزیان بێ.
ئێمەش بڕۆین بۆ ئۆپۆزسیۆنو كاری باشیان كرد
دەستخۆشییان لێبكەینو كاری خراپیشیان كرد ،لێیان
دەكەینە هەراو هۆریاو جەماوەریان لێ هاندەدەینو خۆمان
بەهێزی گەل بەهێز دەكەینەوەو بەمتمانەو پشتیوانی
جەماوەری كوردستان جارێكی تر دەتوانین بگێڕینەوە بۆ
وەرگرتنەوەی دەسەاڵتو خزمەتكردنی كۆمەاڵنی خەڵكی
كوردستان.
رێكەوتننامەی ستراتیژیش تێك نادەین ،چونكە
رێكەوتننامەی ستراتیژی لەبنچینەدا بۆ ئەوەیە كە شەڕی
ناوخۆ روونەداتەوە .بەڵێ ئەمەش وەكو بیلبیلەی چاوی
خۆمان دەیپارێزین ،بەاڵم چیتر یەكێتی بەقوربانی حكومەتی
(بەناو هاوبەشو بەناو یەكسان) ناكەین ،چونكە بەم
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شێوەیە بەردەوام بین لەگەڵ پارتی لەهەڵبژاردنی داهاتوودا
كەمتر دەبینەوە ،دیارە یەكێتيی نیشتمانيی كوردستانیش
بایی ئەوەی هەیە كە بتوانێ هەشت نۆ ساڵ بنكەو بارەگاو
پێشمەرگەو كادرەكانی خۆی بەخێو بكات ،یەكێتییەكان ئیتر
بەسە یاڵاڵ با بڕۆین بۆ ئۆپۆزسیۆنو وازبێنن لەكورسی ئەم
دەسەاڵتەی كە بۆتە هۆی الوازكردنی یەكێتيی نیشتمانيی
كوردستان .با بەكردار بگەڕێینەوە بۆ خانووە قوڕەكانو
دروشمەكەی جەنابی مام جەالل .بەكردار جێبەجێی بكەین.
لەمەشدا داهێنان بكەین.
ئێمە لەهەڵبژاردن بەداخەوە بەهەڵەی سیاسيی خۆمان
دۆڕاوینو دەبێ بتوانین دەسەاڵت جێبهێڵینو چیتر چاومان
لەكورسی دەسەاڵت نەبێ ،بەتایبەتیش داوا لەهێرۆ خانو
كاك كۆسرەتو كاك بەرهەمو كاك بەختیار دەكەم ،تكا
لەتەواوی مەكتەبی سیاسیو كادرەكانی یەكێتيی نیشتمانيی
كوردستان دەكەم ئەم پێشنیازەی بەندە دەردەشە بكەنو
ئیتر بەهیچ شێوەیەك لەكابینەی داهاتوودا بەشداری
نەكەینو با ببینە ئۆپۆزسیۆن.
نایشارمەوە دەمەوێ راشكاوانە دەست بخەمە سەر هەندێ
ئازارو برینی ناو جەستەی كادرەكانی یەكێتيی نیشتمانيی
كوردستان لەماوەی حوكمڕانی هاوبەشی ئەم چەند ساڵەی
ڕابردووی نێوان یەكێتیو پارتی .ئەم كابینە وەزارییانەی كە
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ئێمە لەگەڵ برایانی پارتی دروستمان كردووە هەرگیزاو
هەرگیز هاوبەشو یەكسان نەبووین لەهیچ شتێكدا ،بۆنموونە
لەم رۆژەی پەرلەمان دروستبووە سەرۆكی پەرلەمان دەدرێتە
یەكێتی ،جێگرەكەیو سكرتێری پەرلەمان پارتی دەیبات،
لەكاتێكدا پێویستە سكرتێری پەرلەمانیش هی یەكێتی بێت!
هیچ پێشنیازێك ناتوانرێ بخرێتە ناو ئەجێندای كارەوە
ئەگەر سكرتێری پەرلەمان دەنگی رازیبوونی لەسەر نەدات.
واتە سەرۆكایەتی پەرلەمان ئێستا پێكدێت لەسەرۆكو
جێگرو سكرتێری پەرلەمان .پارتی سەرۆكی پەرلەمان
وەردەگرێت دیسان سكرتێری پەرلەمان دەباتو تەنیا
جێگرەكەی یەكێتی دەبێو دوو دەنگ بەدەنگێك دەبن .بەاڵم
كە یەكێتی سەرۆكی پەرلەمان وەردەگرێ پارتی دیسان
سكرتێری پەرلەمانیش دەباتەوە .ئێمە بەناو دوو حزبی
شەریكین! مادام شەریكین دەبوایە شەراكەتەكە جۆرێك
لەعەدالەتی تێدابوایە ،ئەمە عەدالەتی تێدا نییە.
كاتێ سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران دەبێتە یەكێتیو
جێگرەكەی پارتی ،بەداخەوە سەرۆكی دیوانی ئەنجومەنی
وەزیرانیش كە پۆستیكی زۆر زۆر گرنگە ئەم پۆستەش هەر
پارتی پڕی دەكاتەوە .كاتێ سەرۆك وەزیران دەدرێتەوە
بەپارتیو جێگرەكەی یەكێتی ،دیسان سەرۆكی دیوانی
ئەنجومەنی وەزیران پارتی دەیبات كە پێویستە بدرێتە
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یەكێتی .بەداخەوە یەكێتیش لێی بێدەنگەو سەرۆكی
دیوانیش كەیفی لێبـێت لێ ناگەڕێ یەك نووسراوی فەرمی
سەرۆك وەزیران تێپەڕبێتو لەالی خۆی گلی دەداتەوە .لەم
بارەیەوەش دەتوانم سەدان نموونە بێنمەوە ،لێرەش یەكێتی
مەغدورە .جا چۆن دەنگ نادۆڕێنین؟
كاتێک سەرۆكی هەرێمی كوردستان لەالیەن پارتی دیاری
دەكات .سەرۆكی دیوانی سەرۆكایەتی هەرێم دیسان هەر
پارتییە .جێگری سەرۆكی هەرێم بەپێی رێككەوتننامەی
ستراتیژی دەدرێتە یەكێتی .بەاڵم ئەویش جاری وا هەیە
پاش دوو ساڵ بەهەزار تكاو رجاو پاڕانەوە ،ئینجا یەكێتی
دەتوانێ جێگری سەرۆكی هەرێم دابنێ ،ئەویش هیچ
دەسەاڵتێكی ئەوتۆی نەدراوەتێ .تەنانەت ناتوانێ
فەرمانبەرێك بگوازێتەوە یان دابمەزرێنێ .ئیتر نازانم بۆ
دەیكا یان بۆ ئەم پۆستە دروستكراوە؟ سەیری وەزارەتی
دەرەوەی عیراق بكەن ،ژمارەی دیپلۆماتەكانی كە برایانی
پارتی دایانمەزراندووەو پلەی گەورەی دیپلۆماسییان
داونەتێ! سێ بەرامبەری ژمارەی دیپلۆماتەكانی یەكێتی
نیشتمانین .وەرن سەیری بەڕێوەبەری ئەمانەی عاسيمە
بكەن لەئەنجومەنی وەزیرانی عیراق ،ئەویش هی برایانی
پارتییە .یەكێتی لەوێش بەشخوراوە .سەیری مفەوەزییەی
هەڵبژاردنەكان بكەن بزانن چەندی یەكێتی تێدایەو چەندیش
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سەر بەبرایانی پارتین .بێینە سەر وەزارەتی نەوت كوا
وەكیلەكەی یەكێتی؟ كوا دەسەاڵتەكانی؟ یەكێتی لەم
وەزارەتە هیچ خەبەرێكی نییە .سەیری وەزارەتی دارایی
هەرێم بكەن كە وەزیرەكەی یەكێتییە ،بەاڵم سەیری
بریكارەكەی بكەن كە پارتییە ،وەزیر بەبێ بریكارەكەی
ناتوانێ كيتابێك چاپ بكات ،دەبێ پێشتر بیبینێت،
سەیركەن نوێنەری حكومەتی هەرێم لەواشنتۆن گەڕاوەتەوە
كوردستان ،كەچی تائێستا یەكێتی ناتوانێ نوێنەرێكی تر
لەشوێنی ئەو دابنێ كە پشکی خۆشێتی؟ چونكە برایانی
پارتی رازی نین .زۆر زۆر شتی تریش هەیە كە من نامەوێ
زیاتر بڕۆمە ناو وردەكارییەكانی كە ناكرێ لێرە باسیان
بكەم.
بەحوكمی ماوەی  80ساڵ كاركردنم وەك نوێنەری
یەكێتی لەتوركیا لێیان ئاگادارم ،بەاڵم ناشكرێ باسی
بكەیت ،سەیركەن لەدەڤەری بادینان ،بەیەكێتیو گۆڕانو
یەكگرتوو و كۆمەڵو هەرچی حزبی كوردستان هەیە ئەمە
چەندین هەڵبژاردنە لەبادینان دەكرێ بەهەموومان ناتوانین
لە %10ی دەنگی دەنگدەرانی ناوچەی بادینان وەدەست
بهێنین؟ كەچی برایانی پارتی بەتەنیا نزیكەی لە %44ی
دەنگەكان دەهێنن ،باشە ئێمە وەكو ئەوان لەحكومەت
شەریك نین؟ ئەگەر ئیش لەبادینان كرابێ حكومەتی
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هاوبەش كردوێتی و بەپارەی هاوبەشیش كراوە باشە بۆ
پارتی %44ی دەنگەكان بتوانێ بێنێ؟ بۆ یەكێتی نەتوانێ
%13ی دەنگەكان بێنێ؟ بۆ یەكێتيی نیشتمانيی كوردستان
 14هەزار دەنگ بێنێ؟ تەنانەت بەراورد لەگەڵ هەڵبژاردنی
پێشوومان! ئەمجارە نزیكەی یانزە هەزار دەنگیشمان كەمتر
لەبادینان هێناوە .سەرم سوڕماوەو بۆم لێكنادرێتەوە .لەكام
واڵتی دونیا سەردەمی هێنانی  %43و %13ی دەنگهێنان
ماوە؟ ئەوەتا دوێنێ لەئەلمانیا هەڵبژاردن كراوە بە(CDUوە
 )CSUپێكەوە لەسەدا %76ی دەنگەكانیان هێناوە؟ كەچی
تائێستا ئێمە نەمانتوانیووە لەبادینان بگەینە  73هەزار
دەنگ .تەنانەت لەهەموو دەڤەری بادینانيش بۆ؟ كەچی
پارتی لەپارێزگای سلێمانی ئەمجارە نزیكەی  93هەزار
دەنگی بەتەنیا هێناوە! جا ئەمە بارودۆخی یەكێتی بێت
تێناگەم بۆ نەڕۆینە ئۆپۆزسیۆن؟ هیوادارم ئەم بیرو
بۆچوونانەی خۆم نەبنە مایەی سەرئێشە دروستكردن بۆ
هیچ الیەك.
من ئازادم وەك ئەندامێكی یەكێتی ،وەك كادرێكی
یەكێتی ،ئازادانە بیرو بۆچوونو لێكدانەوەی خۆم جەسورانە
دەرببڕم .داوای مافی خوراوی یەكێتییەكەی خۆم بكەم.
چونكە پێیەوە ماندووبووم ،نامەوێت بەزەلیلی چیتر یەكێتی
ببینم! ئەگەر شەریكین ئەمە شەراكەتێكی دادپەروەرانە
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نییە؟ بۆیە دەی یەكێتییەكان با بڕۆین بۆ ئۆپۆزسیۆنو
پێكەوە دەست لەناودەست خەبات بكەینو ئەم دەورەیە
خۆمان لەحوكمڕانیو حكومەت دوورخەینەوە .دڵنیام لەوەی
یەكێتی هەڵدەسێنینەوەو یەكێتی بەمێژووی خەباتەكەی
پێناسە دەكرێت نەك بەشتی ترو دووبارەش دەنگو متمانەی
جەماوەری خۆشەویستی كوردستان وەردەگرینەوە .ئیتر
بەرەو كورسییەكانی ئۆپۆزسیۆن لەناو پەرلەمانی كوردستانو
یاڵاڵ یەكێتییەكان بۆ ئۆپۆزسیۆن!
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لەیادی كاك ڕەسول مامەندی نەمردا!
ئەمڕۆ  1380-7-81یادی ماڵئاوایی سەركردەیەكی
ماندونەناسی گەلەكەمانە ،كە ئەویش هەڤاڵ و سەركردەی
ئازیزمان كاك ڕەسول مامەندی نەمرە .هەركەسێك كاك
ڕەسول مامەندی ناسیبێ ،یا ناوبانگی بیستبێ ،بۆی
دەركەوتووە ،كەسایەتییەكی تابڵێی هێمن ،لەسەرخۆو
خۆڕاگر وەك كێوی مامەندەو پێشمەرگەی نەفەس درێژی
سەرەتای هەڵگیرساندنەوەی شۆڕشی نوێی گەلەكەمانو
سەركردەیەكی خاكی و خەباتگێڕێكی گەورەی ڕێبازی
كوردایەتی ڕیزەكانی بزوتنەوەد سۆشیالیست و یەكێتيی
نیشتمانيی كوردستان بوو .لەهەڵگیرساندنەوەی شۆڕشی
نوێی گەلەكەماندا ڕۆڵی گەورە دیارو بەرچاوی هەبوو.
یەكێك بوو لەدەستەی دامەزرێنەرانی بزووتنەوەی
سۆشیالیستی كوردستان .هەمیشە وەك سەركردەیەكی
خۆنەویست كاك ڕەسول مامەند لەخەباتدا بەردەوامبوو تا
دواساتەكانی ژیانیشی كۆڵی نەداو خاوەنی بیروباوەڕو
هەڵوێستی سیاسیيانەی خۆی بوو .كاك ڕەسوڵ بۆ
ماوەیەكی زۆر جۆرەها لێپرسراوێتی گەورەی بینی .هەرگیز
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لەخۆی بایی نەدەبوو .لەماوەی ئەم پەنجا ساڵەی تەمەنیدا،
سی و سێ ساڵ لەڕێزی پێشەوە ،خەباتی سیاسی و
پێشمەرگایەتی بۆ گەلەكەی ئەنجامداو بەدڵسۆزی و پاكی
خەباتی دەكرد .كاك ڕەسول وەك ڕۆڵەو كەسێكی چەپ،
هەمیشە پارێزگاريی لەبەشخوراوانی كوردستان و چینی
هەژاران و كێشە ڕەواكەی گەلەكەمان دەكرد .الیەنگیری
ئاوات و داخوازیيەكانیان بوو.
ئەوەی من لەم نووسینەدا ،دەمەوێ تۆماری بكەم الیەنی
كاری تێكۆشەرانی سیاسی سەردەمێكی پر لەنەهامەتی و
تێكشكانی شۆڕشی ڕزگاریخوازی گەلەكەمانە ،سەردەمی
نائومێدی و پەرت و باڵوی ،سەردەمی بەخۆداچونەوەو
خۆڕێكخستنەوە ،ئەو سەردەمەی كوڕی خۆی گەرەك بوو.
سەردەمی سەركەوتنی پیالنە گاڵوەكەی جەزائیرو نسكۆی
شۆڕشو پەرت و باڵوبوونەوەی شۆڕشگێرانو لەدەستدانی
جڵەوی سەركردایەتی و خۆدانە دەست زریانی قەزاو قەدەرو
ڕۆژی نەهامەتی .ئەوەبوو هەر لەكاتی نسكۆكە لەناوەڕاستی
مانگی نیسانی  8940دا یەكەم كۆبوونەوەی گرنگی
چارەنووسساز لەشاری ورمێ و لەماڵی تێكۆشەرێكی كوردی
ئیراندا كەناوی (سەید عەزیز شەمزینی) بوو سازكراو
چەندان كادری پێشكەوتووی شۆڕش و هەردوو باڵەكەی
پارتی بەشدارییان تێداكرد لەوانە (كاك ڕەسول مامەندی
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نەمرو عەلی عەسكەری و دكتۆر خالیدو عەلی هەژارو عومەر
دەبابەو مەال ناسیح و چەندین كادری سیاسی و
پێشمەرگایەتی تر لەم کۆبوونەوەدا بەشداربوون .دوايیش
شەهید كاردۆ گەالڵی و چەندین كادری تریش .لەم
کۆبوونەوەیەدا بڕیاریاندا ئەو بۆشاییە سیاسیيە پڕبكەنەوەو
نەهێڵرێت خەڵكی كوردستان بەهۆی نسكۆكەوە نائومێدبنو
ئەم کۆبوونەوەیە هەوڵدانێك بوو بۆ دۆزینەوەی بەدیلێك بۆ
ئەو وەزعەی ئەوساو سەرەتایەك بوو بۆ خۆڕێكخستنەوەو
درێژەدان بەتێكۆشان و ئەداتێكیش بوو بۆ دروستكردنی
ڕێكخراوێكی سۆشیالیستی دیموكراتی كوردستان .ئەوەبوو
ئەم هەڤااڵنەی ناومان هێنان هەموویان پێكەوە لەگەڵ سەیدا
ساڵح یوسفی و شەهید سەعدی گچكەو سەید كاكەو چەندین
هەڤاڵی تر ،لەهاوینی ساڵی  8946یەكەم بەیانی ڕاگەیاندنی
بزووتنەوەی سۆشیالیستی كوردستانیان ڕاگەیاندو وەكو
باڵێكی سەرەكی یەكێتيی نیشتمانيی كوردستان هاتە
مەیدانو بزووتنەوە ڕۆڵێكی گرنگی لەخەباتی سیاسیو
پێشمەرگایەتیدا بینی .كاك ڕەسوڵی نەمر لەناو بزووتنەوەدا
زۆر بڕوای بەیەكگرتنو دیالۆگ و حیوار هەبوو .حەز دەكەم
لەم بارەیەوە نووسینێكی دەستخەتی خۆی بخەمەوە یادی
خوێنەرانی ئازیزی گەلەكەمان و هەڤاڵەكانی كە هەمیشە
جەختی لەسەر یەكێتی و برایەتی نێوان الیەنە سیاسیيەكانی
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كوردستان دەكردەوەو لەنووسینەكەیدا كە لە
بەدەستخەتی خۆی دەربارەی حیوارو دیالۆگی نێوان
الیەنەكان نوسیوێتی .كاك ڕەسول دەڵێ( :هەموو
گیروگرفتێك بەڕێگەی حیوارو وتووێژی برایانە
چارەسەردەكرێت و هەموو الیەنێكی شۆڕشگێرو خاوەنی
مێژوو لەخەباتدا دەتوانێ ڕۆلی خۆی لەسەر گۆرەپانی
خەبات ببینێ ،بۆیە حزبمان بەڕەچاوكردنی ئەزموونەكانی
خەباتی ڕابردوومان بەهیچ شێوەیەك شێوازە بەدناوەكانی
كۆن بۆ یەكالكردنەوەی ملمالنیی سیاسی پەسەندناكات.
دڵنیاین لەوەی كەوا هەموو دڵسۆزێكی گەلەكەمان و
جەماوەری بەشەرەفی كوردستان ئەم هەڵویستەمان باش
تێدەگەن و دەی نرخێنن .هیوادارین هەموو الیەك لەدەرس و
پەندەكانی مێژووی نزیكی شۆڕشی گەلەكەمان سوودی
وەرگرتبێت).
بەداخەوە ئەم ڕۆڵە نەبەزەی گەلەكەمان زوو جێی
هێشتین و چووە ڕیزی كاروانی شەهیدانی كوردو كوردستان.
هەزاران هەزار ساڵو لەگیانی پاكی كاكە ڕەسوڵ مامەندی
هەڤاڵ و براو سەركردەی ئازیزمان و تەواوی شەهیدانی
كوردستان و یادی خێربێت و بیروەریەكانی قەت لەیادم
ناچنەوە.
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