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پێشهكیی

ئ����ه م وتارانه  به ره نجام����ی بیركردنه وه یه ك����ی ڕه خنه گرانه ن له  
تایبه تمه ندیی و خه س����ڵه ته  به رجه س����ته كانی كایه ی سیاس����یی 
هه رێم����ی كوردس����تان، ك����ە سەرنووس����ەری گۆڤ����اری گواڵن 
دەستپێش����خەری ك����رد ل����ە باڵوكردنەوەی����ان و ئەمەش بۆ من 
ب����ووە هاندەرێك تا وەك پرۆژەیەكی س����ەربەخۆ بەردەوام بم 

لە ئەنجامدانی. 
خه م����ی شوناس����یی نه ته وه ی����ی و بوونی كوردیان����ه  هانده ریی 
س����ه ره كیی بیرۆكه ی وتاره كانن و به گشتیی ڕه خنه  له و هۆكار 
و بكه ر و میراته  سیاسیه ده گرن كه  ڕیگه  به به رجه سته بوونی 
شوناس����یی نه ته وه یی ناده ن، یان ش����ه رمنانه  مامه ڵه ی له گه ڵدا 
ده كه ن، یان له به ر چه ندین هۆكاری شاراوه ، دوایده خه ن. هه ر 
له م ڕوانگه یه ش����ه وه  كتێبه كه م ناوناوه : سیاس����ه ت له  قه یراندا. 
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سیاس����ه ت له  قه یراندا، ڕه هه ندێكی باش����ی سیاس����ه ته ، چونكه  
قه یران بانگهێش����تێكی ئه قالنییه  بۆ چاره س����ه ر و كۆكردنه وه ی 
هه وڵ����ه كان بۆ خ����ۆ ده ربازكردن له  وزه ی ش����ه ڕانیی و ڕێگر. 
سیاس����ه ت و قه ی����ران ئاش����تكردنه وه ی ئه قڵی تی����ۆری و ئه قڵی 

پراكتیكیه ، تا مانه وه  له  ئێستادا، داهاتوومان له بیر نه باته وه .
به ش����ێكی زۆری وت����اره كان قام����ك دانان����ن له س����ه ر كێش����ه  
ناوخۆییه كان����ی ڕه وتی سیاس����ی ل����ه  هه رێمی كوردس����تاندا و 
پابه ندب����وون و گیرۆده بوون����ی ئاراس����ته كانی ناو ئ����ه م ڕه وته  
ب����ه  كۆمه ڵێ����ك كێش����ه  و دۆخی����ی س����ایكۆلۆژیی و میرات����ی 
یاده وه رییه وه ، ئاش����كرا ده كه ن، كه  ڕێگری هه ره  سه ره كین له  
ب����ه رده م نوێبوونه وه  و دابڕاندا. به م پێیه ش سیاس����ه تی هه رێم 
له  دۆخی چه قبه ستندایه  و ئه مه ش قه یرانی بۆ دروستكردووه . 
بیركردن����ه وه ی ڕه خنه گران����ه  له م دۆخ����ه  قه یراناویه ، هه ر ته نیا 
ڕێگای����ه ك نیه  بۆ ده ربازبوون له  ه����ۆكاری قه یرانه كان، به ڵكو 
ده ریچه یه كیش����مان له س����ه ر ده كاته وه  بۆ بینینی الیه نه  باش و 
گه شاوه كانی ئه م سیاسه ته . له به ر ئه وه  ئه م وتارانه  به  دیوێكی 
تردا ش����یكاركردنی ئه و عه یبه  جه وهه ریانه ی ڕه وتی سیاسیی 
كوردس����تانن، كه  ناهێڵێت ئه م سیاس����ه ته  له  سیاس����ه تی هێز و 
تووڕه یی و سوكایه تیكردن و یه كتر سڕینه وه ، ببێته  سیاسه تی 
گفتوگۆ و سازانی عه قاڵنیی به  ئاراسته ی بیناكردنی داهاتوودا، 

نه ك پاراستن و به پیرۆز ڕاگرتنی ڕابردوو.
گه وره ترین به ره نگاربوونه وه ی ئه م ڕه وته  سیاس����یه بریتیه  له  
خ����ۆ ڕزگاركردن له  یادوه ریی ڕاب����ردوو و كۆكردنه وه ی وزه  
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له  پێناوی ده س����ته به ركردنی داهات����وودا. ئه مه ش  الیه نی هه ره 
 كه م����ی ئ����ه و ئومێ����د و چاوه ڕوانیه ی����ه  كه  نه وه ی سیاس����یی و 
حاكمانی ئێس����تای ناو كایه ی سیاس����ه تی كوردستان ده توانن 

بیكه نه  شاپڕۆژه ی خۆیان..
شێوازیی وتاره كان شێوازێكی نا ئه كادیمیه  به بێ ئه وه ی ئه مه  
له س����ه ر حس����ابی زانس����یتبوون و بیركردنه وه ی هۆشمه ندانه  
كه وتب����ێ. م����ن هه وڵ����ی ت����ه واوم داوه  له  ه����ه ر بابه تێك����دا ئه وه  
ڕوونبكه م����ه وه ، كه  كێش����ه كه  چیه ، هۆكاره  ش����اراوه كانی چین 
و ل����ه  چیدا قه یرانس����ازه  و چ����ۆن لێی ڕزگار بی����ن. بۆ ئه مه ش 
بۆچوون و لێكدانه وه  تایبه تیه كانی خۆم به الوه  مه به ست بوون 
كه  ب����ه  ئه زموون و له  ئه نجامی خوێندن����ه وه  و به دواداچوونی 
بابه ته كان����ه وه ، گه اڵڵه م كردوون. بۆیه  به  ده گمه ن نه بێت، ناوی 
س����ه رچاوه ی تایبه تم نه بردووه  له  بواری فه لسه فه ، فه لسه فه ی 
سیاس����ی، كۆمه ڵناس����ی و ویس����توومه  په یوه ندی����ی تیۆری����ی و 
فه لسه فیانه ی بابه ته كان به  سه رچاوه كانی كتێبه كه وه  ، له  میانه ی 
بیركردنه وه كاندا بۆ خوێنه ری زیره ك خۆیان به رجه سته  بكه ن. 
پاراس����تنی شێوازیی وتاره كان هه میش����ه  ئاسان نه بووه ، به اڵم 
هه وڵمداوه  مه به س����ته كه م هه میش����ه  ڕونبێت و به المه وه  گرنگ 
ب����ووه  ئه وه ی بیری لێده كه مه وه  ب����ه  زمانێكی تایبه ت بگه یه نمه  

خوێنه ره وه كان.
رێبوار سیوەیلی
بەشی فەلسەفە زانكۆی سەالحەین
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پەروەردەیسیاسی
لهنێوانبوونونەبوونیدا
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له  ئێس����تاداو له  به ش����ێكی زۆری ئه و نومایشه  سیاسیانه ی له  
نێ����وان الیه نه كان����دا ده یانبینین، زیاتر هه س����ت ب����ه  گه ڕانه وه ی 
ل����ه   ئاماده ی����ی كه موكوڕی����ی  و  ده روونحزب����ی  پ����ه روه رده ی 
پ����ه روه رده ی بنه ڕه تی����ی بكه راندا به دی����ی ده كه ین و كه متریش 
بنه ماكانی په روه رده ی سیاس����یی ده بینین����ه وه . ئه گه ر ئه مه  بۆ 
حزبه كانی ده س����ه اڵت كه  ته مه نیان زۆرتره ، وه ك نه رێتێكی بۆ 
ماوه یی ته ماش����ا بكه ین و ئه م����ه ش وه ك ڕێگرێك لێكبده ینه وه  
له ب����ه رده م گۆڕانكاریی خێرا له  په روه رده ی ده روونحزبییه وه ، 
بۆ په روه رده ی سیاس����ی، ئه وه  ناتوانین نه بوونی په روه رده ی 
سیاس����یی له الی ئۆپۆزس����یۆن و ئاماده یی چ����ڕی په روه رده ی 
ده روونحزبی بگێڕینه وه  بۆ ته مه نی ئۆپۆزس����یۆن. بۆیه  چه نده  
ب����ۆ حزبه كان����ی ده س����ه اڵت گرنگ����ه  هه رچی زووت����ر خۆیان له  
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بنه ماكانی په روه رده ی ده روونحزبی ڕزگار بكه ن و گرنگیی به  
په روه رده ی سیاسی بده ن، زۆر له وه ش زیاتر بۆ ئۆپۆزسیۆن 
گرنگ����ه  ك����ه  ده س����ت ل����ه  بنه م����ا س����ایكۆلۆژی و په روه رده ییه  
ده روونحزبیه كان هه ڵبگرێت و په روه رده یه كی سیاسیی به دیل 

به رجه سته  بكات.
 سه ره تا:

ئه گه ر بمانه وێت پرۆس����ه ی سیاس����یی له  هه رێمی كوردستاندا 
به ره و په ره سه ندنێكی نه وعی بگۆڕێ، پێویسته  به  زووترین كات 
به  جۆرێكی تر بیر له  په روه رده ی سیاسیی به مانا فراوانەكه ی 
بكه ینه وه  و جیای بكه ینه وه  له  ڕوانگه ی سیاسیی و ئایدیۆلۆژیای 
تایبه تی الیه نه  سیاس����یه كان. ئه مه ی دواییان، واته  په روه رده ی 
ئایدیۆلۆژی و روانگه ی سیاس����ی، پرۆسه یه كی ده روونحزبییه  
و په یوه ندیی هه یه  به  مێژوو و به ها و له خۆتێگه یشتنی ناوه كیی 
پارته  سیاس����یه كانه وه ، كه  به پێی میكانیزمه كانی وه ك كۆنگره ، 
پلینی����ۆم و ئام����ۆژگاری و دیس����یپلینی حزبیی و ش����ێوازه كانی 
دیك����ه ی كاركردنی گرووپه كان و به پێی ئامانجی سیاس����یی و 

ئایدیۆلۆجی خۆیان، جێبه جێی ده كرێت.
هه رچه ن����ده  ئه م ڕێكخس����تن و هاوس����ه نگیه  ناوه كییه  له  كایه ی 
سیاس����یی هه رێمی كوردس����تاندا وه ك پێویس����ت نیی����ه  و هه تا 
ئێستاش كۆی حزبه كان به ده س����ت ناهاوسه نگیی سیاسیانه ی 
خۆی����ان و نه گونج����ان و ته نانه ت ده سته گه ریش����ه وه  ده ناڵێنن، 
به اڵم ده توانین بڵێن هه ر حزب و الیه نه  به ها، نه رێت و پیرۆزیی 
خۆیانی����ان هه ی����ه  و كه م تا زۆر له الیه ن هه ڵس����وڕاوه كانیانه وه  
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په یڕه ویی ڕێژه ییان لێده كرێت و وه ك خاڵی هاوبه ش ته ماشایان 
ده كرێت. به اڵم باسكردنی ئه م الیه نه  و هه ڵسه نگاندنی پرۆسه ی 
ده روونحزبی پارته  سیاس����ییه كانی هه رێ����م بابه تی ئه م وتاره  
نییه ، ئه گه رچی په یوه ستیش����ه  به  په روه رده ی سیاس����یه وه ، كه  

بابه تی سه ره كیی قسه كانمه .
وش����ه ی په روه رده  ل����ه  زمانی ئێم����ه دا مانایه ك����ی تایبه تی نییه  
و ه����ه ر خودی وش����ه كه ش له  س����ه رده م و قۆناغ����ی جیاوازدا 
ماناكه ی ش����یاوی گۆڕانه . به اڵم له  به كارهێنانی ئه م وش����ه یه دا 
به  زۆری په روه ده ی جه سته یی، یان وه بارهێنان و په روه ده ی 
ه����زری تێكه ڵده كرێ����ن، كه  زیاتر مه به س����تی وتاره كه ی منه ، به  
له به رچاوگرتنی گۆڕاوه  سیاسیه كان له  كایه ی سیاسی هه رێم و 
به تایبه تیش بۆ په یوه ندییه كانی نێوان ده سه اڵت و ئۆپۆزسیۆن 
له  ئێس����تا و داهاتوودا. كورته ی بیر و قس����ه كانی من له س����ه ر 
ئه وه  چڕ ده بێته وه ، كه  ئه م دوو به ره یه  پێویس����ته  په روه رده ی 
سیاس����ی بخه نه  پێش په روه رده ی حزبی و له س����ه ر بنه ماكانی 
په روه رده ی سیاسیه وه  په یوه ندیی و دژایه تیه كانیان دابڕێژن، 
چونكه  له  كاتی ئێس����تادا ئێمه  الوازیی و ئاس����تێكی ناپه س����ه ند 
ل����ه  ه����ه ردووال ده بینی����ن، به بێ ئه وه ی ئ����ه م كێش����ه یه  بووبێته  
ش����تێكی دیار، به اڵم ئاماده یی له  هه موو بواره كانی په یوه ندیی 
و دژایه تی، یان ساالری و ناساالری ئه م دوو الیه نه دا هه یه  و 
ئه مه ش سه رچاوه یه كی نائاشكرا، به اڵم كاریگه ره  بۆ زۆرینه ی 
به خراپ لێكترحاڵینه بوون و یه كتر س����ووككردن و هه ڵوێس����ته  
پێش ئه قاڵنیه كان ، كه  ئه نجامه كه ی به وه  هاتۆته وه  سیاس����ه تی 
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هه رێم وه ك سیاسه تێكی بێ كاراكته ر، یان بێ مه رجه ع خۆی 
بنوێن����ی و ب����ه  نموون����ه ی سیاس����ه تێكی قه یراناوی ته ماش����ای 

بكرێت.
ئه مه  جگه  له وه ی كۆی الیه نه كان و به شێكیش له  بكه رانی سیاسی 
ئه م هه رێمه ، په روه ده  ئایدیۆلۆژییه  ده روونحزبییه كان ده خه نه  
پێش په روه رده ی سیاس����یه وه  و ئ����ه وه ی بۆخۆیان قه ناعه تیان 
پێیه ت����ی ده یكه نه  بنه ما بۆ قه ناعه تپێهێنان����ی ئه وانیتریش. له به ر 
ئ����ه وه ی س����ه رده مه كه  ش����ێوازی دیكه ی په یوه ندیی سیاس����یی 
ده خ����وازێ، ئه م جۆره  په یوه ندیی و ڕووبه ڕووبوونه وانه  زوو 
ده كه ون����ه  به رامب����ه ر ڕێگره  ناوه كییه كانی خۆیان و سیاس����ه ت 
ده بێته وه  به  هه ڵچوونی س����ایكۆلۆژیی و قس����ه ، به بێ ئه نجامی 

ده ستنیشانكراوی ئه قاڵنی.
هۆكاری ئه م شێوازه  له  سیاسه تكردن، هه م كولتووری و هه م 

سایكۆلۆژیی و هه م نه رێتی ده روونحزبین.
 هۆكاری كولتووری:

ل����ه  ڕووی كولتووریی����ه وه  هه م����وو پێكهاته كانی ده س����ه اڵت له  
هه رێمدا له دایكبووی مێژوویه كی په رچه كرداریانه ن له به رامبه ر 
ده س����ه اڵتی س����ته مكاریانه ی تاك����ڕه و، له به ر ئ����ه وه  هه موویان 
پڕیش����كی ئ����ه و په یوه ندیی����ه  دی����ار و نادیارانه ی����ان پێوه ی����ه  كه  
په یوه س����تیان ده كاته وه  به  مێژووی خۆیان و س����ته مكارانه وه  . 
ئ����ه م مێ����ژووه ش هه تا ئێس����تا خوێندنه وه  و هه ڵس����ه نگاندنێكی 
ڕه خنه گرانه ی بۆ نه كراوه ، تا پارته  سیاسیه كان گه ردوغوباری 
به مێ����رات بۆم����اوه  له  خۆیان بته كێنن و بچنه وه  س����ه ر ڕه نگیی 
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ڕه س����ه نی خۆیان. بۆیه  ئه و كولتووره  سیاس����یه ی ئه وانی لێوه  
هاتونه ته ده ر، به مجۆره  په روه رده ی كردوون و بۆته به شێك له  

خوو، یان هابیتۆسی ئه مانیش.
لێره وه ، كولتوور بۆته  به شێك له  هانده ر بۆ دووباره كردنه وه ی 
ئ����ه و نه رێتانه ی كه  بونیادی س����ایكۆلۆژیایه كی گرژ له  ئاس����ت 
یه كت����ردا دروس����ت ده كات و زیندووی ده كات����ه وه . بۆیه  وه ك 
له  دانوس����تانه كان و به یان و لێداوانه كاندا ده بینین، ئه قاڵنیه تی 
سیاس����ی بابه تیانه  و دیس����پلینه كانی دانووس����تان و گفتوگۆی 
سیاس����ی ، ده بنه  قوربانیی و ئه مه ش له  ئاستی پڕۆفێشناڵیزمی 
سیاس����ی ده هێنێته  خ����واره وه  و متمانه  ده كه وێته وه  باوه ش����ی 

قه یرانه وه .
 هۆكاری سایكۆلۆژی:

هۆكاری س����ایكۆلۆژی له  په كخس����تنی پرۆس����ه ی سیاسیی له  
هه رێمدا، به تایبه تی بۆ نه وه ی پێش����ووتری بكه رانیی سیاسی، 
ده گەڕ ێت����ه وه  ب����ۆ كۆی ئ����ه و داب����ڕان، لێكجیابوون����ه وه ، گرژی 
و ش����ه ڕی ناوخۆی����ی و ڕاگه یاندن����ه ی ك����ه  ئه م الیه نان����ه  پێیدا 
تێپه ڕی����ون. نه وه ی پێش����ووتری بكه ریی سیاس����ی له  هه رێم و 
ن����ه وه ی پ����اش ئه وانیش به  ش����ێوه یه كی كرده یی ل����ه  كۆی ئه و 
مێژووه  پڕ گرژییه دا به ش����دار بوون و ئه مێستاش كاریگه ریی 
ك����ه م تا زۆری ماوه ، كه  ئێمه  نیش����انه كانی ئ����ه و كاریگه رییه   و 
گه ڕان����ه وه ی ئ����ه و مێ����ژوو و ئه زموونه  تایبه تیانه  له  ش����ێوازی 
ڕه فت����ار، گوفت����ار و هه ڵس����ه نگاندنی پاش پ����ه رده ی ئه واندا بۆ 
یه كت����ر ده بینین����ه وه  و جاری وای����ش هه یه ، كه  راس����ته وخۆ له  
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راگه یان����دن و لێدوانه كان����دا ڕه نگ ده داته وه ، یاخود كه س����انێك 
ڕۆڵی����ان هه یه  ل����ه  زیندووكردنه وه  و گه ش����اندنه وه ی ڕه ژووی 

ژێر خۆڵه مێشه كه دا.
نابێت چاوه ڕوانیی ئه وه مان هه بێت كه  هۆكاره  س����ایكۆلۆژییه  
متبووه كان، یان س����ه ركوتكراوه كان به  ئاس����انی به تاڵ ببنه وه ، 
چونكه  ماوه یه كی زۆری ده وێت بۆ به تاڵبوونه وه یان. مه ترسیی 
هانده ره  سایكۆلۆژییه كان له  س����ه رهه ڵدانه وه یان نییه  الی ئه م 
ی����ان ئ����ه و بكه ری سیاس����ی، هێن����ده ی ل����ه  مانه وه یاندایه  له الی 
الیه نه  سیاس����یه كان و مامه ڵه كردنیان له گه ڵ یه كتر له  ئاس����تی 
ده روونحزبیدا وه ك میراتێكی پیرۆز كه  له سه ر دروستكردنی 

وێنای دوژمن به ندبوون.
 هۆكاری نه رێتی ده روونحزبی:

ه����ۆكاره  ده روونحزبیی����ه كان بوونه ته  نه رێتی پێكه وه به س����تنی 
ئه ندامان و الیه نگرانی هه ر پارتێكی سیاس����ی له  ئاس����ت پارتی 
به رامبه ر و الیه نگره كانیدا. ئه مه ش به  نیسبه ت ڕابردووه وه  تا 
راده یه ك ئاس����اییه ، به اڵم س����وودوه رگرتن لێیان بۆ له مه ودوا، 
ده یانكات����ه  ڕێگرێك����ی س����ه ره كیی  كه  ئ����ه م پ����ارت و الیه نگر و 
هه ڵسوڕاوانه  به ش����ێوه یه كی ناراسته وخۆ، یان راسته وخۆ )بۆ 
نمونه  له  رێگه ی خۆپیش����اندان، من����اوه رات و ئااڵبه رزكردن و 
ش����ه ڕه په ڕۆوه (، بكاته وه  ب����ه  نه یاری یه كتر له  ژێر گوش����اری 
جه ماوه ره كانیان����دا، به ب����ێ ئه وه ی له گه ڵ پێویس����تیه  سیاس����یه  

پرۆفێشناڵه كانی ئێستادا گونجاو بێت. 
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 له  په روه رده ی ده روونحزبییه وه  بۆ په روه رده ی سیاسی:
به ب����ێ ڕه تك����ردن و به الوه نان����ی ئه م س����ێ هۆكاره  ل����ه  كایه ی 
سیاسی هه رێمدا و له الیه ن گشت پارته  سیاسیه كانه وه  ناتوانین 
ب����اس له  پ����ه روه رده ی سیاس����یی بكه ین، چونكه  پ����ه روه رده ی 
سیاس����ی كۆمه ڵێك میكانیزمی خۆی هه ی����ه ، كه  هه ماهه نگیی و 
په یوه ندیی����ان به و ه����ۆكاره  كه ڵه كبووانه وه  نیی����ه . ئه وه ی جێی 
س����ه رنجه  ئه وه یه ، كه  الیه نه  سیاس����یه كان به بی دانانی پالن و 
به رنامه ی گونجاو بۆ ره تكردنی ئه و سێ هۆكاره  ده روونحزبیه  
كۆمه ڵێك چاالكیی سیاسی ده نوێنن، وه ك )دیدار، چاوپێكه وتن، 
كۆبوون����ه وه ی فه رمی، هه وڵدان بۆ ڕێكه وتننامه  و س����ه ردان و 
وه فد ڕه وانه كردن(، به بی ئ����ه وه ی هانده ره  ده رونحزبیه كانیان 
خستبێته  الوه ، هه ر بۆیه شه  به  ئاشكرا ده بینرێ ئه و هانده رانه  
كاریگه ریی خۆیان له  پرۆس����ه  سیاس����یه كه  ده ك����ه ن و ئه نجامه  

چاوه ڕوانكراوه كان په كده خه نه وه .
پ����ه روه رده  به مان����ا گش����تیی و زانس����تییه كه ی پرۆس����ه یه كی 
به رده وام و بێسنووره  له  ژیانی مرۆیدا به  ئامانجگه لێك كه  له  
ڕێگه یانه وه  ئه م مرۆڤه ، چ له  ئاستی تاكه كه س و چ وه ك كۆمه ڵ 
ئام����اده  ده كرێن ب����ۆ ژیان و به رێوه بردن����ی داهاتوو. له  ڕووی 
كۆمه اڵیه تیه وه ، په روه رده كردن بریتیه  له  چۆنێتی مامه ڵه كردنی 
گه وره س����ااڵن له گ����ه ڵ مندااڵن بۆ ناس����اندنی ئ����ه و كولتوور و 
كۆمه ڵگای����ه ی منداڵه ك����ه ی تێدا گه وره  ده بێت. به ش����ێكی زۆری 
ئ����ه م كاره  له  میان����ه ی تێكه ڵبوونی منداڵ به  ژیان����ی ڕۆژانه وه  
مه یسه ر ده بێت بۆ ئه وه ی منداڵه كه  له  رێگه ی ئه زموونكردنه وه  
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فێری ژیان و وهه ڵس����وكه وت له گه ڵ ئه وانیتر  ببێت. لێره شه وه ، 
یه كه مین ئه ركی په روه رده  بریتیه  له  په ره پێدان و گه شه پێدانی 
كه سایه تی منداڵ له  ڕێگه ی به خشینی كۆمه ڵێك نۆرمی ئاكاری، 
به ها و هه ڵوێست تا بتوانێ بیركردنه وه  و هه ڵسوكه وتی خۆی 

به هۆیانه وه  به ڕێوه به رێت.
په روه رده ی سیاس����یش به ش����ێكه  له  سیس����ته مێكی گه وره تری 
ئ����ه م  ب����ه اڵم  پێگه یش����توویدا،  قۆناغ����ی  ل����ه   په روه رده ك����ردن، 
په روه رده كردنه  به بێ پرۆسه  سه ره تاییه كه ی په روه رده كردنی 
منداڵ����ی س����ه ركه وتوو نابێت. پ����ه روه رده ی سیاس����ی ئامانجی 
ئاماده كردن����ی سیاس����یانه ی تاكه ك����ه س و گرووپه كان����ه  كه  به  
ڕه چاوكردنی بنه مای سیاس����یی س����تاندارد، سیاس����ه ت بكه ن. 
هه رچه ن����ده  ناتوانین له وه  دڵنیابین، كه  پ����ه روه رده ی بنه ڕه تیی 
له  منداڵیی بكه رانیی سیاس����یدا په روه رده یه كی سیسته ماتیك و 
دروس����ت بووه ، به اڵم ناشتوانین له سه ر ئه مه  لۆمه یان بكه ین. 
ل����ه م ڕووه وه  ئه وانیش قوربانیی ڕۆژگارێكن كه  بارودۆخێكی 
مێژوویی س����ه پاندویه تی. ئه وه ی جێگه ی بایه خدانه  ئه وه یه  كه  
ت����ا چه ند  بكه رانی سیاس����ی ئێمه  خۆیان ل����ه  كه موكوڕییه كانی 
په روه رده ی سه ره تایی پاراستووه كه  به  میرات و له  ده ره وه ی 
ویس����تی خۆیان تیایاندا ماوه ت����ه وه ؟. لێره دایه  كه  په روه رده ی 
سیاس����یی گرنگی����ی خ����ۆی هه ی����ه  و ده ك����رێ وه ك قۆناغێ����ك 
ته ماش����ای بكه ین ب����ۆ پركردنه وه ی كه موكوڕیی����ه  په روه ده ییه  

سه ره تاییه كان.
له  ئێس����تادا و له  به ش����ێكی زۆری ئه و نومایش����ه  سیاس����یانه ی 



سیاسەت و قەیران18

ل����ه  نێوان الیه نه كاندا ده یانبینین، زیاتر هه س����ت به  گه ڕانه وه ی 
ل����ه   ئاماده ی����ی كه موكوڕی����ی  و  ده روونحزب����ی  پ����ه روه رده ی 
پ����ه روه رده ی بنه ڕه تی����ی بكه راندا به دی����ی ده كه ین و كه متریش 
بنه ماكانی په روه رده ی سیاس����یی ده بینین����ه وه . ئه گه ر ئه مه  بۆ 
حزبه كانی ده س����ه اڵت كه  ته مه نیان زۆرتره ، وه ك نه رێتێكی بۆ 
ماوه یی ته ماش����ا بكه ین و ئه م����ه ش وه ك ڕێگرێك لێكبده ینه وه  
له ب����ه رده م گۆڕانكاریی خێرا له  په روه رده ی ده روونحزبییه وه ، 
بۆ په روه رده ی سیاس����ی، ئه وه  ناتوانین نه بوونی په روه رده ی 
سیاس����یی له الی ئۆپۆزس����یۆن و ئاماده یی چ����ڕی په روه رده ی 

ده روونحزبی بگێڕینه وه  بۆ ته مه نی ئۆپۆزیسۆن.
بۆی����ه  چه نده  بۆ حزبه كانی ده س����ه اڵت گرنگ����ه  هه رچی زووتر 
خۆی����ان له  بنه ماكانی پ����ه روه رده ی ده روونحزبی ڕزگار بكه ن 
و گرنگیی به  په روه رده ی سیاس����ی ب����ده ن، زۆر له وه ش زیاتر 
ب����ۆ ئۆپۆزس����یۆن گرنگه  كه  ده س����ت له  بنه ما س����ایكۆلۆژی و 
په روه رده یی����ه  ده روونحزبیه كان هه ڵبگرێ����ت و په روه رده یه كی 
سیاس����یی به دی����ل به رجه س����ته  ب����كات. به ب����ێ ئ����ه م گۆڕان����ه  له  
میكانیزمی سیاس����ه  تی نێوان ئۆپۆزس����یۆن و ده س����ه اڵت، ئێمه  
نابین����ه  خ����اوه ن په روه رده یه ك����ی سیاس����ی، ك����ه  به رژه وه ندییه  
گش����تیه كان و به خش����ینی كۆمه ڵێ نۆرم و به ها و بیركردنه وه  
له  ناخی كۆمه ڵگادا به رجه س����ته  ب����كات. به بێ ڕه تكردنی ڕێگره  
سایكۆلۆژییه  كه ڵه كه بووه كان، به بێ ده ستهه ڵگرتن له  یاد وەریه  
گرژه كان و دروس����تكردنی وێنای دوژمن، به بێ ڕه تكردنه وه ی 
بنه ماكان����ی كولتووری فیوداڵ����ی له  پراكتیكی سیاس����یدا، به بێ 
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هه وڵ����دان بۆ خه ڵ����ك ته كاندن����ه وه  له یه كتر، بێڕێ����زی به رامبه ر 
كاری یه كت����ر، كه مكردنه وه  له  به های هه وڵدانه كان، ئێمه  نابینه  

خاوه نی كاراكته ری سیاسی.
ئه گه ر پارته كانی ده س����ه اڵت له به ر ه����ه ر هۆكارێك، یان ترس 
و به رژه وه ندیی����ه ك ده ركی����ان ب����ه وه  كردبێ����ت ك����ه  پێویس����ته  
گۆڕانكاریی له  په روه رده ی سیاس����یی خۆیاندا بكه ن و مۆدێلی 
گفتوگ����ۆ، دانوس����تان، پرس����ه  گورگانه ، وه س����تاندنی هێڕش����ی 
ڕاگه یاندن����ه كان په ی����ڕه و بكه ن، ئه وه  ئۆپۆزیس����ۆن له  بنیاتنانی 
په روه رده یه ك����ی سیاس����یی ئه مڕۆیی����دا س����ه ركه وتوو نه بووه  
و نه یتوانی����وه  خ����ۆی له  میراته  كه ڵه كه بووه ك����ه ی ناو مێژووی 
حزبی ك����وردی ڕزگار ب����كات. تایبه تمه ندییه كانی په روه رده ی 
سیاس����یی ئۆپۆزسیۆن له  ئێس����تادا ڕوون و راشكاو نین و به  
هه مان بنه ماكانی په روه رده ی ده روونحزبییه وه  به ش����داریی له  
پرۆس����ه ی سیاسیدا ده كه ن. ئه مه  جگه  له وه ی ئه نجامه كانیشی 
بۆ س����ه ر تاكه كه س و كۆمه ڵگای كوردی، به تایبه تی ترس����ناك 
ده بینرێ����ن. له م رووه وه  ئۆپۆزس����یۆن ئه ركێكی زۆر گه وره ی 
هاتۆت����ه  سه رش����ان ك����ه  مۆدێلێك����ی پ����ه روه رده ی سیاس����یی 
په ره پێب����دات و له  ڕێگه یه وه  پێمان بڵێت ئۆپۆزیس����ۆن چ جۆره  
مرۆڤێك بۆ دواڕۆژ ئاماده  ده كات، كه  نیشانه كانی په روه رده ی 
ده روونحزبی و كه موكوڕیی په روه رده ی سه ره تایی پێوه  دیار 
نه بێت و پرۆس����ه  سیاس����یه كه  له س����ه ر بنه ماكانی په روه رده ی 

سیاسیی ستاندارده وه  به ڕێوه به رێت و به شداریی تێدا بكات.
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ملمالنێیسیاسیو
ئەركهپەروەردەییەكەی..
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چاوه ڕوانی  له  كایه ی سیاسیدا، هه ر ته نیا چاوه ڕوانییه ك نییه  له  
خۆبه كه مزانیی هاوواڵتیانه وه ، یان له  بێده سه اڵتییانه وه  له  ئاست 
ده زگا جێبه جێكه رو س����زاده ره كان و كۆنترۆڵكه ره كانی كایه ی 
سیاسیه وه  هاتبێت، به ڵكو له  ڕێزو چاوه ڕوانیی هاوواڵتیانه وه  
دێت بۆ ئه و یه كه و پێگه  سیاسیه ی له  كۆمه ڵگادا حوكم ده كات، 
له چاو كایه كانی تری ده س����ه اڵتدا. وه ك ده س����ه اڵتی زانس����تی، 
ی����ان كۆمه اڵیه تی، ی����ان ئایینی و په روه رده ی����ی. هاوواڵتیان له  
ئاس����ت هه ریه كێك له م كایانه و ده سه اڵته كانیاندا ده روه ستییان 
هه یه  و تا سنوورێك پێیانه وه  پابه ندن، به اڵم ئه وه  ته نیا كایه ی 

سیاسییه  وه ك كایه و ده سه اڵتێكی بڕیارده ر ده مێنێته وه .
كۆمه ڵ����گا پانتاییه ك����ی ملمالن����ێ  ئامێ����زه و ئه م����ه ش مه رج����ی 
یه كه م����ی مانه وه ی كۆمه ڵگاكانه  له  س����نووری گه ش����ه كردن و 
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خۆدروس����تكردندا. هه ندێ����ك له  ش����اره زایان ل����ه  چوارچێوه ی 
كێش����ه كان و ملمالن����ێ كۆمه اڵیه تیی و سیاس����یه كاندا، باس له  
گه یشتنی كۆمه ڵگا به  ئامانجه كانی خۆی، له  فۆرمی یه كسانیی 
و دادوه ری و ئازادی����ی و مه ده نیه ت����دا ده ك����ه ن. له به ر ئه وه  له  
ڕووی تیۆریی����ه وه ، ملمالن����ێ زاراوه یه كی ب����اش و پۆزه تیڤه و 
وه بیرخه ره وه ی ڕه هه ندی زیندوویی و دینامیكیه تی كۆمه ڵگایه . 
ل����ه م روانگه ی����ه وه ، كۆمه ڵ����گای ب����ی ملمالن����ێ كۆمه ڵگایه ك����ی 
چه قبه ستووه  و وزه  داهێنه ره كانی قه تیس ماون و ئه و هێزانه ی 
تیایدا بااڵده ستن له  هه ڵبژارده یه ك پێكهاتوون، كه  بۆی هه یه  له  
داهاتوودا كۆمه ڵگا به ره و شوێنێك ئاڕاسته  بكه ن، كه  دووربێت 
له  ئامانجه كانی كۆمه ڵگایه كی ته ندروس����ت و شارس����تانییه وه . 
به مج����ۆره ش ملمالن����ێ له  بنه م����اداو له  مانا باش����ه كه ی خۆیدا، 
ئاڕاس����ته كردنی كۆمه ڵگای����ه  ب����ه ره و ئامانجه كان����ی خ����ۆی ب����ه  
به ش����داریی هێزه  كۆمه اڵیه تییه  چاالكه كانی. ملمالنێ وزه یه كی 
پاڵن����ه ره  بۆ ئ����ه وه ی هه ر كایه ی����ه ك له  به رامب����ه ر ئه وانیترو له  
میانه ی پرانس����یپه كانی ملمالنێدا به هۆیه وه  خۆی نوێ بكاته وه . 
به مجۆره ش ملمالنێ به هایه كی به رزه  بۆ كایه كان تا به هۆیه وه  

به شداریی له  نوێكردنه وه ی خۆیان و كۆمه ڵگادا بكه ن.
كایه ی سیاس����ی یه كێكه  له  چاالكترین كای����ه  كۆمه اڵیه تییه كان، 
ن����ه ك له به ر ئه و ئیمتیازاتانه ی سیاس����ه ت له  ب����واری كرده ییدا 
هه یه تی )وه ك پێگه و پاره و بڕیاردان( به ڵكو له به ر ئه و پێوه ندییه  
ڕاسته وخۆیه ی به  بواره كانی تره وه  له  ئاستی تیۆرییدا هه یه تی 
)وه ك ئه خالق و ویژدان و دادوه ری(. چونكه  كایه ی سیاس����ی 
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ل����ه  بنه مادا خ����اڵ و پنتی پێكگه یش����تنی گش����تی و تایبه ته ، یان 
پێك����ه وه  گونجان����ی هه مه كیی و خودییه . وی����ژدان و ئاكار دوو 
ڕه هه ندی تاكه كه س����ی و خودی����ی مرۆیه كانن، به اڵم ویژدان و 
ئه خ����الق و دادوه ری����ی سیاس����ی، گۆڕین و گواس����تنه وه ی ئه م 
تایبه ت و خودییه ن بۆ گش����تیی و هه مه كی. ئه مه ش ئاش����كرای 
ده كات كه  سیاسه ت هه میشه  كایه یه كی گشتییه و كاریگه رییه كی 
گشتگیریشی هه یه و ڕۆڵی قوتابخانه یه كی هه میشه یی ده بینێت 
له  په روه رده كردنی سیاسیانه ی هاوواڵتیان و له  ئاڕاسته كردنی 

ڕه فتاری تاكه كه سه كاندا.
چاوه ڕوانی  له  كایه ی سیاسیدا، هه ر ته نیا چاوه ڕوانییه ك نییه  له  
خۆبه كه مزانیی هاوواڵتیانه وه ، یان له  بێده سه اڵتییانه وه  له  ئاست 
ده زگا جێبه جێكه رو س����زاده ره كان و كۆنترۆڵكه ره كانی كایه ی 
سیاسیه وه  هاتبێت، به ڵكو له  ڕێزو چاوه ڕوانیی هاوواڵتیانه وه  
دێت بۆ ئه و یه كه و پێگه  سیاسیه ی له  كۆمه ڵگادا حوكم ده كات، 
له چاو كایه كانی تری ده س����ه اڵتدا. وه ك ده س����ه اڵتی زانس����تی، 
ی����ان كۆمه اڵیه تی، ی����ان ئایینی و په روه رده ی����ی. هاوواڵتیان له  
ئاس����ت هه ریه كێك له م كایانه و ده سه اڵته كانیاندا ده روه ستییان 
هه یه  و تا سنوورێك پێیانه وه  پابه ندن، به اڵم ئه وه  ته نیا كایه ی 

سیاسییه  وه ك كایه و ده سه اڵتێكی بڕیارده ر ده مێنێته وه .
هه ڵب����ه ت ئ����ه وه ش راس����ته  ك����ه  هاوواڵتی����ان ه����ه رده م ترس و 
وریاییه كی����ان له  ئاس����ت سیاس����ه ت و ده س����ه اڵتدا هه یه ، به اڵم 
نابێت ئه و راستییه ش پشتگوێ بخرێ كه  هه ر ئه م هاوواڵتیانه  
ب����ه  گرووپ یان به  تاكه كه س، هه میش����ه  ب����واری خۆدزینه وه و 
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الپێچ����دان و ته نانه ت یاخیبوونیش����یان له  فه رمانه  سیاس����یی و 
یاس����اییه كان هه ی����ه  و ده توانن به  زیاد له  ش����ێوه یه ك خۆیانی 
لێقوت����ار بكه ن وتۆڵه  له  ده س����ه اڵت بكه ن����ه وه . به تایبه تی ئه گه ر 
ئه و فۆرمی ده س����ه اڵت و حوكمكردنه  یه كس����انیی و داده وری 
جێبه ج����ێ ن����ه كات و مافه كان پێش����ێل بكات. له گه ڵ ئه وه ش����دا 
ه����ۆكاری )ملكه چی����ی خۆبه خش����انه( ی هاوواڵتی����ان له  ئاس����ت 
ده س����ه اڵت و ج����ۆری حوكمكردن����دا، هۆكارێك����ی ناخه كییه  كه  
په یوه ندی����ی به  بوونی مرۆییه وه  هه یه  وه ك بوونێك له  پێناوی 

ئارامیی و هاوسه نگیی و ئاسایشدا.
مرۆڤ به شێوه یه كی گشتی ئه م مه یله ی خۆی په روه رده  ده كات 
و ژیانی خۆی به  شێوازێك ئاراسته  ده كات، كه  وێكبێته وه  له گه ڵ 
دۆخێكی هاوسه نگ و ئارام و ئاسووده دا، نه ك دۆخێكی پشێو 
و بێباك����دا، كه  ئ����اژاوه  به رپا ببێت. بۆی����ه  هاوواڵتیان متمانه ی 
خۆیان له  فۆرمی تێگه یش����تن و له به رچاوگرتنی به رژه وه ندیی 
گش����تیی و حس����ابكردن ب����ۆ دوژمن����ه كان و دۆس����ته كان، ب����ه  
ده س����ه اڵت ده به خش����ن و له به رامبه ر ئه مه ش����دا چاوه ڕوانیی و 
داواكارییان له  ده سه اڵت و شێوازیی حوكمكردنه كه ی هه یه  كه  
تیایدا ڕه چاوی داده وریی و پاراستنی كه رامه ت و ئازادییه كان 

و مافی مرۆڤ بكرێت. 
هه ر له به ر ئه وه ش����ه  ك����ه  ڕێژه یه كی ه����ه ره  زۆری هاوواڵتیان 
بێده نگن له  ئاست ئه و سزا یاساییانه ی ده سه اڵت له  شێوه ی باج 
و مه حروومكردن و دوورخستنه وه  و بێبه شكردن و زیندانیی 
و ته نان����ه ت مه رگیش����دا، به بێ ڕه چاوكردنی هاوش����اریبوون و 
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پێوه ندیی����ه  خزمایه ت����ی و هۆكارمه نده كان، بۆ ئه و كه س����انه ی 
ده بڕێت����ه وه ، كه  ل����ه  پێناوی ئه وه ی خۆیان ده یانه وێ، یاس����ا و 
ئاس����ووده یی و ئاساییشی گشتیی تێكده ده  ن و ده بنه  هه ڕه شه  

به سه ر كۆمه ڵگاوه .
ئه مه  ئه و س����اته وه خته یه  كه  هاوواڵتیان له  فۆرمی سیاس����ی و 
شێوه ی حوكمكردنه كه یدا ئاكاری سیاسیی ده بیننه وه   و ئه مه ش 
وا ده كات متمانه ی نێوان خه ڵك و ده سه اڵت زیاتر ببێت و خه ڵك 
له  ڕه فتار و ئه دای كاری سیاس����یدا، ویژدان و ئاكاری تایبه ت 
و خودیی و تاكه كه س����یانه ی خۆیان ببینن����ه وه . هه ر كات ئه مه  
ڕوویدا ئه وه  به مانای ئه وه ی����ه  نزیك كه وتنه وه یه كی ڕیژه ییانه  
ل����ه  نێ����وان كایه ی سیاس����ی و كایه كانیتردا هاتۆته  ئ����اراوه ، كه  

بێگومان تاكه كه سه كان تیایاندا ئه ندامن.
لێره دای����ه  ك����ه  كایه ی سیاس����ی ڕۆڵ����ی قوتابخانه یه كی گرنگ و 
هه میشه یی، به بێ ڕه چاوكردنی ته مه ن و قۆناغی مرۆیه كان له  
ژیانی خۆیاندا، ده بینێت و وێڕای ئه ركه كانی له  ئاست یاسادانان، 
جێبه جێك����ردن و دادوه رییدا، ئه ركێكی ئه خالقیی و ویژدانیی و 
مه عنه ویش����ی هه یه  بۆ ڕێكخستنی ناخه كیانه ی تاكه  كه سه كان. 
به  جۆرێ كه  فۆرمیی ده س����ه اڵت و شێوازی حوكمكردنه كه ی 
ب����ه  ش����ێوه یه ك ڕه فتار و بیركردنه وه  و هه ڵوێس����ت وه رگرتنی 
حوكمكراوه كان و هاوواڵتیانیدا بناسینه وه . به م مانه یه ش بێت، 
ئ����ه وه  ده س����ه اڵت و جۆری ئاراس����ته كردنیه تی ب����ۆ ئه خالقێكی 
گش����تی و په یڕه ویكردن له  وێژدان، ڕێخۆش����ده كات بۆ ڕێژه ی 
ڕه چاوكردنی هاوواڵتیان بۆ فه رمانه كان و یاس����اكان و ژیانی 
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هاوبه ش و به رژه وه ندیی گشتیی. ئه م مه رجه ش چه نده  پێگه ی 
ده س����ه اڵت ل����ه  كۆمه ڵگایه كی ده ستنیش����انكراودا پته و و تۆكمه  
ده كات، ئه وه نده ش به  هۆیه وه  تاووتوێی جۆری ئه و ده سه اڵته  
به  باش و خراپ، ده كرێت. لێره دایه  كه  چاودێرانی سیاسیی و 
تێۆریزه كه رانی سیاس����ی و پسپۆڕانیی سیسته مه  سیاسیه كان 
و پرۆس����ه ی سیاس����ی، به تێبینیكردنی ج����ۆری بیركردنه وه  و 
بڕی����اردان و هه ڵوێس����تگیریی هاوواڵتی����ان، ب����ه  پێوانه كردن����ی 
ڕازییبوون و ناڕه زایه تییان، جۆری حوكمڕانیی باش و خراپ له  
یه كتر جیا ده كه نه وه و پرۆسه ی دیموكراتیبوونی سیسته مێكی 

سیاسیی هه ڵده سه نگێنن.
كه واته  جۆری حوكمڕانیی سیاسی له  جۆری په روه ده كردنێكی 
تایبه تیی بۆ ئاراسته كردنی ڕه فتار و بیركردنه وه ی سیاسیانه ی 
هاوواڵتی����ان جیا ناكرێته وه . پێوه ری ئ����ه م جیاكردنه وه یه  زۆر 
س����اده یه : جۆری سیس����ته می سیاسی پێش����نموونه ی ڕه فتاری 
سیاس����یی هاوواڵتیانه . به  مانایه كیتر، ئه گه ر جۆری سیسته می 
سیاس����ی و حوكمڕانی����ی سیاس����یی له گ����ه ڵ هاوواڵتی����ان به رز 
و ب����ه  ویق����ار و نه بیل ب����وو، ڕێزی له  مافه كان����ی مرۆڤ گرت، 
ئازادییه كانی پێش����ێل نه كردن و ئاستی ئه نتاگۆنیزیمی سیاسی 
و خۆپه رس����تیی سیاس����یی نزم كرده وه ، ئ����ه وه  بیركردنه وه ی 
هاوواڵتیانیش ئاراس����ته  ده بێت بۆ ش����وێنێ كه  تیایدا ڕێزگرتن 
ل����ه  جیاوازیی، ل����ه  مافی كه س����انیتر، له  بێگان����ه كان، له  خاوه ن 
بیروڕای جیاواز و دژ، له  یاس����ا و ڕێكخس����تن، له  ئاساییش و 

متمانه  ده بێته  خاڵی بنه مایی.
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ئ����ه م ڕه نگدانه وه یه ی پێش����نموونه  و دی����ارده ، ده وڵه ت و تاك، 
سیسته می سیاسی و ڕه فتاری تاكه كه س له  یه كتردا، ڕێگرێكی 
س����ه ره كییه  له  ب����ه رده م به فیڕۆدان����ی وزه ی سیاس����یی و وزه  
كۆمه اڵیه تیه كان����دا، چونكه  له و پنته دا ك����ه  به رژه وه ندیی حوكم 
و به رژه وه ندی����ی هاوواڵتی����ان تێكه ڵ ده بێ����ت، هه موو وزه یه ك 
ئاراس����ته ی داهێن����ان و خۆنوێكردنه وه  ده كرێ����ت، به بێ ئه وه ی 

به فیڕۆ بڕوات.
به اڵم مه رج نییه  هه موو سیسته مه  سیاسیی و حوكمڕانییه كان 
له و ئاسته ی هووشیارییه دا بن، كه  په یوه ندیی جۆر و هه بوونی 
ش����ێوه ی حوكمكردن����ی خۆیان ل����ه  جۆری ئ����ه و ڕه نگدانه وه  و 
كاریگه ریی����ه دا ببینن����ه وه ، ك����ه  كایه ی سیاس����یی ده یكاته  س����ه ر 
كایه كانیت����ر و ده یكاته  كایه یه كی سیاس����یی په روه رده كار. ئه م 
ئاس����ته  له  هووش����یاری ته نیا ئه و كاته  به رجه س����ته  ده بێت كه  
كایه ی سیاس����ی و بكه رانیی ناوی توانیبێتیان له گه ڵ سه رجه م 
كایه كانیتر و بكه رانی ناویاندا تێكه ڵیی و ته فاعولیان كردبێت.

به اڵم هه ر به مه ش����ه وه  ناوه ستێته وه ، چونكه  چه ندین هۆكار و 
رێ����گای ت����ر هه ن بۆ ئه وه ی ئه م گونجان و متمانه یه  دروس����ت 
ببێ����ت و كایه ی سیاس����ی و سیس����ته می حوكمڕانی����ی خۆی له  
كاریگه رییه  خراپ و س����لبییه كانی ملمالنێی سیاس����یی به دوور 
بگرێ����ت. ئه م خ����ۆ به دوورگرتنه  ل����ه  دانایی سیاس����ییه وه  دێت، 
چونكه  ئه و داناییه  سیاس����یه یه  ك����ه  تێده گات، ئه گه ر به  دیوێكدا 
كۆمه ڵگا و كایه كانی به  هۆی ملمالنێی سیاسییه وه  پێشده كه ون 
و گه ش����ه  ده كه ن، ئه وه  ل����ه وه ش تێده گات كه  خراپترین جۆری 
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ملمالنێ ئه وه یانه  كه  له  نێوان كایه ی سیاس����یی و هاوواڵتیاندا 
بێته  ئاراوه  به بێ فیلته ره كانی ناوبژیوانی و گفتوگۆی سیاسیی 

و میكانیزمه كانی دیكەی په یوه ندیكردنی نێوانیان. 



سیاسەت و قەیران30



31 رێبوار سیوەیلی

خۆپەرستییسیاسیی
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بااڵده س����تیی خۆپه رس����تیی سیاس����یی، له  كایه یه كی سیاس����یی 
تایبه ت����دا ده بێت����ه  ه����ۆی بایكۆتكردن����ی كاری هاوب����ه ش چ ل����ه  
ئاس����تی ناوخ����ۆ و چ له  ئاس����تی ده ره وه دا. ئ����ه وه ی وا ده كات 
خۆپه رس����تیی سیاس����یی توانای بایكۆتكردنی هه بێت، نه زانیی 
الیه ن����ه كان نیي����ه  به رامبه ر ب����ه  نرخ و به ه����ای كاری هاوبه ش، 
ب����ۆ خۆدزین����ه وه و  پاس����اوێك  وه ك  بایكۆتكردنه ك����ه   به ڵك����و 
ده رچ����وون له ژێ����ر ئه ركی به رپرس����یارێتی خۆی به رجه س����ته  
ده كات. بۆ نموونه ، زه قكردنه وه ی كه موكوڕییه كان له  زه مینه ی 
گه نده ڵیيه كانیش����دا  ته نان����ه ت  و  ئیداری����ی  و  خزمه تگوزاری����ی 
له الی����ه ن ئۆپۆزیس����ۆنه كانه وه ، تا ئه و كات����ه  گرنگییان هه یه  كه  
ئۆپۆزیس����ۆنیش خۆی له  چاره سه ركردنیان و كه مكردنه وه یان 
نه دزێته وه . یان تا ئه و كاته ی الیه نه كانی ده سه اڵت ده رگا به سه ر 
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ئۆپۆزیسۆندا ده كه نه وه  بۆ به شداربوون له  حوكمكردندا. به اڵم 
چ زه قكردنه وه ی كێشه كان و چ تاوانباركردنی الیه نی ده سه اڵت 
له  كه موكوڕییه كان، به رپرس����یارێتی له س����ه ر شانی الیەنەكانی 
ئۆپۆزیس����ۆن س����ه باره ت به  پرۆژه  و كاره هاوبه ش����ه كان كه م 
ناكات����ه وه ، چونك����ه  له  ده ره وه ی ده س����ه اڵت مان����ه وه ، به مانای 
له ده ره وەی ئه رك و به رپرس����یارێتی و به ش����داریكردنی كاری 
هاوب����ه ش نیيه . یه كێك له و زه مینانه ی كاری هاوبه ش����ی نێوان 
ده س����ه اڵت و ئۆپۆزیس����ۆن، بریتیه  ل����ه  كایه ی پ����ه روه رده ، كه  
هه ستیارترین كایه یه  س����ه باره ت به  دواڕۆژی هه ردوو الیه نی 
ئۆپۆزیس����ۆن و ده س����ه اڵت، ب����ه اڵم به ب����ێ هه بوون����ی پڕۆژه  و 
كاری هاوبه ش. ئه مه ش له كاتێكدا ئه م كایه یه  كایه یه كی نه رمه  
و هه میش����ه  ئۆپۆزیس����ۆن ده توانێ له م كایه یه دا له گه ڵ الیه نی 
ده س����ه اڵت پڕۆژه ی هاوبه ش����یان هه بێت، به بێ ئه و ده رگیریی 
و ناكۆكیان����ه ی ك����ه  ب����ۆی هه ی����ه  له  ب����واری كای����ه ی ئابووریدا 

هه یانبێت.
خۆپه رستیی )Egoism( له هه ر بوارو كایه یه كدا بێت، نیشانه ی 
جۆرێ����ك ل����ه  بیمارییه . ئه گه رچی ل����ه  هه ندێ ئاس����ت و بواردا 
شیاوی قه بووڵكردنه ، چونكه  زیانه كه ی ته نیا بۆ خۆپه رست و 
خۆپه رستانه . به اڵم له هه ندێ بوارو كایه دا زیانی خۆپه رستیی 
ل����ه وه ش تێپ����ه ڕ ده كات و به دئه نجامییه كان����ی گش����ت كۆمه ڵگا 
ده ته نێته وه . خۆپه رستیی سیاسیی یه كێكه  له و كایه و بوارانه ی، 
كه  خۆپه رستبوون هه ر ته نیا ئه و كه سانه  ناگرێته وه ، كه  تیایدا 
به ش����دارن، به ڵكو س����ه رجه م كۆمه ڵگاش ده گرێت����ه وه و دواجار 
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سیاس����ه ت كۆمه ڵگایه كی خۆپه رست دروس����تده كات، كه  ژیان 
تیایدا ئه سته م و نائاسووده یه .

 نیش����انه ی س����ه ره كیی خۆپه رس����تیی ئه وه ی����ه  ك����ه  خ����ود له و 
پرۆسه یه دا ده بێته  خولگه ی په رستن و لێره شه وه  پێوه ندییه كانی 
به  ئه وانیتره وه  ده پچڕێت. خۆپه رست كه سێكه ، له  هه ر شتێكدا 
كاری ب����ۆ ده كا و ئاماده یی هه ی����ه ، ته نیا خۆی ده بینێته وه ، ئه و 
خۆی هێن����ده ی  قه باره ی گش����ت كۆمه ڵ����گاو بواره كانی گه وره  
ده بین����ێ و گش����ت كۆمه ڵگا و ژیانی هاوب����ه ش ده كاته  ئاوێنه ی 
خۆبینینه وه ی خۆی... خۆپه رس����ت، خۆی خۆش ناوێت، به ڵكو 
خۆی ده په رستێت و كه سیشی خۆشناوێت. خۆپه رست )گشت 
و فره ی����ی و پێكه وبوون و هاوكاریی( له بیر ده كات و تاكایه تی 
و خ����ودی خ����ۆی ده خاته  س����ه رووی هه موو ش����تێكیتره وه . له  
جه وه����ه ری خۆپه رس����تیدا ئه ویتر ده كرێت����ه  ده ره وه  و )من(ی 
خۆپه رست جێگه كه ی ده گرێته وه . به مجۆره ش منێكی گشتێنراو، 
منێك����ی زه ڕه بینیكراو ، جێگه ی گش����ت منه كان ده گرێته وه و ئه م 

منه ش خۆی ده خاته  بری هه مووان.
ل����ه  ئاس����تی سیاس����یدا، خۆپه رس����تی زاده ی ڕزگارنه بوونه  له  
بیرۆكه ی )پێشڕه وایه تی، ڕه سه نێتی و كۆنیی و یه كه مینی(. ئه و 
الیه نه  سیاس����یانه ی خۆیان به  یه كه مین، پێش����ڕه و، یان كۆن و 
ڕه سه ن ده زانن، ده كه ونه  داوی خۆپه رستییه وه و خۆپه رستیش 

ده یانخاته  سه ر بیرۆكه ی سته مكاری و تاكڕه ویی سیاسیی.
هۆكاری ئه وه ی الیه نه  سیاسیه كان به ره و خۆپه رستیی ده چن، 
زۆرن، به اڵم فراوانبوونی دیارده ی ملكه چیی و خۆبه كۆیله كردن 



35 رێبوار سیوەیلی

و بێده نگی����ی هۆكارێكی هه ره  س����ه ره كییه . چ ئه وانه ی به  زۆر 
و چ ئه وان����ه ی به  قه ناعه ت زۆرینه ی هه ره  زۆری هاوواڵتیان، 
به ش����ێوه یه ك له  ش����ێوه كان ملكه چ و پابه ندیی خۆیان ده كه ن، 
نه زعه ی خۆپه رستییان تێدا پته وه  و ئه مه ش به  جۆره ها شێوه  
ڕه نگدان����ه وه ی هه یه  له س����ه ر پێكهاته ی  سیاس����یی و تاكه كانی 

ده وروبه ری.
ئاڕاس����ته بوونی  كاریگه ران����ه ی  ب����ه اڵم  ش����اراوه ،  هان����ده ری 
پارته سیاس����یه كان به ره و خۆپه رستیی سیاس����یی، مانه وه یه  له  
چوارچێ����وه ی په روه رده ی ده روونحزبیدا، ك����ه  له  وتارێكیتردا 
ئ����ه م هۆكاره م وه ك ڕێگرێ����ك بۆ په روەر ده بوونی سیاس����یی، 
ش����ییكردۆته وه . پ����ه روه رده ی ده روونحزبی����ی، جگ����ه  ل����ه وه ی 
ڕیگ����ره  له ب����ه رده م په روه رده ی سیاس����یدا، ئاواش تاكه كه س����ه  
خۆپه رسته كان و ڕۆحیی خۆپه رستیی له  تاكه كاندا بره وپێده دات. 
ئه مه شمان كاتێك بۆ ده رده كه وێ كه  ئه و تاكه كه سانه  ده بینین 
و دڵ����ێ خۆیانم����ان ب����ۆ ده كه نه وه  و ئاش����كرای ده ك����ه ن، كه  به  
پێچه وانه ی بیركردنه وه ی ده روونحزبییه وه  بیرده كه نه وه ، به اڵم 
له  ناچاری����ی و بۆ پاراس����تنیی به رژه وه ندییه كانیان و ته نانه ت 

بژێوی ژیانیان..
ل����ه  توێژینه وه یه ك����ی س����نوورداردا كه  به  ش����ێوه ی ڕاپرس����یی 
ئه نجام����م داوه ، ئه وه م بۆ ده ركه وتووه  كه  له كایه ی سیاس����یی 
هه رێمی كوردس����تاندا، هیچ كات ژماره ی ئه ندام و الیه نگرانیی 
حزبی سیاس����ی، به  پارته كانی ده سه اڵت و ئۆپۆزیسۆنیشه وه ، 
یه كس����ان نیي����ه  به  ژماره ی ڕاگه یانراویان و له س����ه ر حس����ابی 
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چه ندێتی، چۆنیه تی له  داخزاندایه . ئه مه ش ئه وه  ڕوونده كاته وه ، 
ك����ه  دژوازیی����ه ك هه یه  له  نێ����وان په روه ر ده  و ئاڕاس����تە كردنی 
پارت����ه كان بۆ ئه ندامانیان و ئه وه ی خۆیان له  ناخیاندا بڕوایان 
پێیه تی و ویستیان ئه وه یه  پارته كه شیان به وجۆره  بوایه . ئه مانه  
هه س����تده كه ن كه  ملكه چیی بۆ بڕیاره كان له  كایه ی حزبایه تیدا 
ده كه وێته  پێش ئاڕاس����ته بوونی ویژدانیانه ی تاكه كه سه كانه وه . 
له  ئه نجامیش����دا جۆرێ له  كه ئابه ی سیاسیی، یان دیپراشیۆنی 
سیاس����یی بۆ ئه م كه س����انه  دروس����تبووه ، كه  وای����ان لێده كات 
له كات����ی بڕی����اره  گرنگه كانی وه ك هه ڵبژاردن����ه كان و تێوه گالن 
له  جۆره كانی گه نده ڵی و به ش����داریكردن تیایاندا، بكشێنه وه  و 
په ی����ڕه وی له  ویژدانی ن����اوه وه ی خۆیان بك����ه ن. هۆكاری ئه م 
ئه نتاگۆنیزمه  سیاس����یه ، ب����ه  پله ی یه كه م ده گه ڕێت����ه وه  بۆ ئه و 
هووش����یارییه ی تاكه كان س����ه باره ت به  بڕیار و بیركردنه وه ی 
دروس����ت هه س����تی پێده كه ن، به اڵم تواناو ده س����ه اڵتی گۆڕینی 
واقیعه كه ی����ان نیيه . ل����ه  كۆتاییدا ئه مه  ئ����ه وه ش ده رده خات، كه  
پرۆس����ه ی دیموكراتیزه بوون����ی پارت����ه  سیاس����یه كان له كایه ی 
سیاس����یی هه رێمی كوردستاندا نه گه یش����تۆته  ئه و ئاسته ی كه  

تاكه كه س تیایدا هه ست به  ئاسووده یی بكات.
بۆیه  له  دۆخیی ئێس����تادا خۆپه رس����تیی سیاس����یی دیارده یه كی 
دیاری الیه نه  سیاس����یه كان و به ڵگه ی بااڵده ستیی په روه رده ی 
ده رونحزبیی و نادیاریی په روه ده ی سیاس����یه. بۆیه  پێویس����ته  
لێره  به دواوه  نیش����انه  دیاره كانی بااڵده ستبوونی خۆپه رستیی 
سیاس����یی، له  كایه ی سیاس����یدا به س����ه ر بكه ینه وه  و له  میانه ی 
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ش����یكردنه وه یاندا، ئ����ه و زیانانه  بهێنینه  پێ����ش چاومان كه  هه م 
تاكه كه س و هه م كۆمه ڵگاو هه م پارته  سیاسیه كان له داهاتوودا 

ده یكه ن.
به ش����ێوه یه كی گش����تیی، خه سارناسیی خۆپه رس����تیی سیاسیی 

ئه م الیه نانه  ده گرێته وه :
 یه كه م( ئاڕاسته ی بڕیار:

له  هه ر كایه یه كی سیاسیدا كه  خۆپه رستیی سیاسی بااڵده ست 
بوو، ئاڕاستە ی بڕیار ده بێت به ده ست ئه و الیه نه وه بێت كه  پتر 
خۆپه رس����ته . به م جۆره ش، خۆپه رستیی سیاسیی، ناچێته  ژێر 
بڕی����اری هی����چ الیه نێكی تره وه  و ده یه وێت به ه����ه ر بیانوویه ك 
بێت خۆی تاقه  الیه نی بڕیارده ر بێت. خۆپه رس����تیی سیاسیی، 
ئاڕاس����تە ی بڕیاردان ده ستنیش����ان ده كات، ته نان����ه ت ئه گه ر به  
پێچه وانه ی حه ز و ویس����تیی الیه نگ����ران و پێگه ی جه ماوه ریی 
خۆش����ییه وه  بێت. له  كایه ی سیاسیی هه رێمدا ئه م دیارده یه  به  
ڕوونیی ده بینرێته وه ، ئه ویش له و شوێنانه دا كه  پارته كانی ناو 
ده سه اڵت له  ئاست ئۆپۆزیسۆندا ڕه قیی ده نوێنن و له و كاتانه دا 
ك����ه  پارته كانی ئۆپۆزیس����ۆن ناچنه  ژێر ب����اری داواكارییه كانی 
ده س����ه اڵته وه . به ش����داریی نه كردنی پارته  ئۆپۆزیس����ۆنه كان له  
ده س����ه اڵتدا، ده كه وێت����ه  ژێر ئه م گریمانه ی����ه وه ، هه روه ك چۆن 
بێموباالتیی و پرسه خه س����ووانه ی ده سه اڵتیش به  ئۆپۆزیسۆن 
ده چێته  ژێر هه مان خانه وه . ئه م ناكۆكه  جگه  له وه ی ئه نجامیی 
بیركردنه وه ی جیاوازه ، ئاواش نیشانه ی ئاماده یی خۆپه رستیی 

سیاسییه  له  هه ردوو كایه ی ئۆپۆزیسۆن و ده سه اڵتدا.
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 دووه م( ئاڕاستە ی هه ڵوێست:
ل����ه  زه مینه یه كدا كه  خۆپه رس����تیی سیاس����یی ئاماده یی هه بێت، 
هاوهه ڵوێس����تی و چوونهه ڵوێس����تی نامێنێت، ی����ان ته واو الواز 
ده بێ����ت. به ش����ێكی ئه م����ه  پێوه ندیی هه ی����ه  به  یادوه ری����ی پارته  
سیاس����یه كانه وه ، كه  یه كتری باش ده ناسن و ده ستیی یه كتری 
ئاش����كرا ده ك����ه ن و هه ریه كه ی����ان به پێ����ی ئ����ه و )غه در(انه ی له  
یادوه ریاندا الیه نی به رامبه ر لێی كردوون، هه ڵوێس����تی جیاواز 
و ل����ه  كات و ده رفه تی جیاوازدا له  یه كتر وه رده گرن. ئاماده یی 
یادوه ریی به هێزی الیه نه كان له  ئاست یه كتردا و پێوانه كردنی 
هه ڵوێسته كانیان له  ئاست یه كتردا، به پێی خۆشی و ناخۆشیی 
ئه و یادوه ریانه ، نیش����انه ی خۆپه رس����تیی سیاس����ی الیه نه كانه . 
ئه مه ش له به ر ئه وه ی یادوه ریی به  توندیی به ستراوه  به  شوناس 
و له خۆتێگه یش����تنه وه ، هه ر بۆیه ش����ه  هه ركات فاكته ری )ئێمه(  
له به رامبه ر )ئ����ه وان(دا بێته  ئاراوه ، )بیر ل����ه  خۆكردنه وه(  دێته  
چه قه وه  و خۆپه رس����تیی سیاس����یی زه ق ده بێته وه . هه ڵوێستی 
ئۆپۆزیس����ۆن و هه ڵوێس����تیی هه ن����دێ له  پارت و كه س����ایه تیه  
سیاس����یه كان له  ئاست به غداو له  ئاس����ت ڕاگه یاندنی پڕۆژه ی 
ده وڵه تی����ی كوردی، به  ئاش����كرا ئه م ڕه هه نده ی خۆپه رس����تیی 
سیاس����یی ده رخس����ت. ئه مه ش كاتێ هه م����ووان ده یانزانیی كه  
ك����ورد ئه و ماف����ه ی هه یه ، به اڵم له به ر ئ����ه وه ی یاده وه رییان له  
ئاس����ت الیه نی ده ستپێشخه ردا كرده  پێوه ر، هه ڵوێسته كه شیان 

ناكۆك هاته وه ، هه رچه نده  پاساوه كانیان جیاوازیش بوون.
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 سێیه م( بایكۆتی كاری هاوبه ش:
بااڵده س����تیی خۆپه رس����تیی سیاس����یی، له  كایه یه كی سیاس����یی 
تایبه ت����دا ده بێت����ه  ه����ۆی بایكۆتكردن����ی كاری هاوب����ه ش چ ل����ه  
ئاس����تی ناوخ����ۆ و چ ل����ه  ئاس����تی ده ره وه . ئ����ه وه ی وا ده كات 
خۆپه رس����تیی سیاس����یی توانای بایكۆتكردنی هه بێت، نه زانیی 
الیه ن����ه كان نیي����ه  به رامبه ر ب����ه  نرخ و به ه����ای كاری هاوبه ش، 
ب����ۆ خۆدزین����ه وه و  پاس����اوێك  وه ك  بایكۆتكردنه ك����ه   به ڵك����و 
ده رچ����وون له ژێر ئه ركیی به رپرس����یارێتی خۆی به رجه س����ته  
ده كات. ب����ۆ نمونه ، زه قكردنه وه ی كه موكوڕییه كان له  زه مینه ی 
گه نده ڵییه كانیش����دا  ته نان����ه ت  و  ئیداری����ی  و  خزمه تگوزاری����ی 
له الی����ه ن ئۆپۆزیس����ۆنه كانه وه ، تا ئه و كات����ه  گرنگییان هه یه  كه  
ئۆپۆزیس����ۆنیش خۆی له  چاره سه ركردنیان و كه مكردنه وه یان 
نه دزێت����ه وه . ی����ان تا ئه و كات����ه ی الیه نه كانی ده س����ه اڵت ده رگا 
به سه ر ئۆپۆزیسۆندا ده كه نه وه  بۆ به شداربوون له  حوكمكردندا. 
ب����ه اڵم چ زه قكردنه وه ی كێش����ه كان و چ تاوانباركردنی الیه نی 
ده س����ه اڵت له  كه موكوڕییه كان، به رپرس����یاریه تی له سه ر شانی 
ئۆپۆزیس����ۆنه كان س����ه باره ت ب����ه  پرۆژه  و كاره هاوبه ش����ه كان 
كه م ناكاته وه ، چونكه  له  ده ره وه ی ده س����ه اڵت مانه وه ، به مانای 
له ده ره وەی ئه رك و به رپرس����یارێتی و به ش����داریكردنی كاری 
هاوب����ه ش نیيه . یه كێك له و زه مینانه ی كاری هاوبه ش����ی نێوان 
ده س����ه اڵت و ئۆپۆزیس����ۆن، بریتیه  ل����ه  كایه ی پ����ه روه رده ، كه  
هه ستیارترین كایه یه  س����ه باره ت به  دواڕۆژی هه ردوو الیه نی 
ئۆپۆزیس����ۆن و ده س����ه اڵت، ب����ه اڵم به ب����ێ هه بوون����ی پڕۆژه  و 
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كاری هاوبه ش. ئه مه ش له كاتێكدا ئه م كایه یه  كایه یه كی نه رمه  
و هه میش����ه  ئۆپۆزیس����ۆن ده توانێ له م كایه یه دا له گه ڵ الیه نی 
ده س����ه اڵت پڕۆژه ی هاوبه ش����یان هه بێت، به بێ ئه و ده رگیریی 
و ناكۆكیان����ه ی ك����ه  ب����ۆی هه ی����ه  له  ب����واری كای����ه ی ئابووریدا 

هه یانبێت.
 چواره م( الوازبوونی به شداریی سیاسیی:

خۆپه رس����تیی سیاس����یی بۆی هه یه  به  الوازبوونی به ش����داریی 
سیاس����یی هاوواڵتی����ان كۆتای����ی بێت. چونكه  كایه ی سیاس����یی 
خۆپه رس����ت، نابێت����ه  نموونه یه كی  باش له ب����ه رده م تاكه كه س و 
هاوواڵتیان بۆ ئه وه ی   ڕوو له  كاری سیاسیی بكه ن و له  فۆرمی 
جیاوازدا، به شداریی سیاس����ییان هه بێت. بۆیه  ده توانین بڵێین: 
هه تا خۆپه رستیی سیاسیی به سه ر كایه ی سیاسیدا بااڵده ست 
بێت، نموونه ی بااڵی كایه ی سیاسیی الواز ده بێت و له  جیاتیی 
هاندانی تاكه كان بۆ به شداریی سیاسیی، له  سیاسه ت ده تۆرێن 
و ده بێزرێن. له  بارودۆخیی ئێستای هه رێمدا، نموونه  بااڵكانی 
كاریی سیاس����یی به ش����ێوازێك له گه ڵ نموون����ه  بااڵكانی كایه ی 
ئابووری����دا تێكه ڵ بوون، سیاس����ه ت وه ك ئامڕازێكی ئابووریی 
لێهاتووه  بۆ به ده س����تهێنانی قازانج و سامان و نفوزكردنه  ناو 
س����امانی گش����تی. ئه م تێكه ڵبوونه  ئه وه نده ی به رجه سته كه ری 
ئیگۆیزیمی سیاس����یه ، له  پێناو ش����تێكدا له ده ره وه ی سیاسه ت، 
ئه وه نده  سیاس����یانه  نیيه . هه ر بۆیه ش����ه ، ل����ه  كۆمه ڵگای ئێمه دا 
دوای ئ����ه وه ی س����ااڵنێكی زۆر سیاس����ه ت وه ك )ڕامی����اری و 
ڕامك����ردن و به رزه فته ك����ردن و فۆرمه كان����ی كوش����ت و ب����ڕ و 
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زین����دان و ش����ێوازه كانی توندوتیژی( وێن����ای ده كرا، هه روه ك 
چۆن له  قۆناغێكیش����دا وه ك )فڕوفێڵ و پاش����قول و ده سیس����ه  
و پیالنگێڕیی( ته ماش����ای ده كرا، ئه مێس����تاش وشه ی سیاسه ت 
وه ك هاوپێچێك����ی ئابووریی لێهات����ووه  و به بیرخه ره وه ی پاره  
و قازانج و كۆمپانیا و ئه و جۆره  ش����تانه یه . ئه م شوێنگۆڕكێیه  
له  مانادا، تاكه كه س����ی له  به شداریی سیاسیی دوورخستۆته وه ، 
چونك����ه  ده بینێ نمونه  بااڵكانی سیاس����ه ت، ش����تێك ده كه ن كه  

په یوه ندیی به  سیاسه ته وه ، نیيه .
 پێنجه م( كێشه ی شوناس و ئاسایشی نیشتیمانی:

له كایه یه كی سیاسیی خۆپه رستانه دا، هه میشه  كێشه ی شوناس 
و له وێش����ه وه  كێشه ی متمانه  و ئاسایشی نیشتمانی له  به رده م 
هه ڵوه ش����انه وه  و الوازبووندان. خۆپه رس����تیی سیاس����ی، ته نیا 
خۆی ده په رس����تێ، له  كاتێكدا ش����وناس وێنه یه كی هاوبه شمان 
له سه ر كۆمه ڵگا و هێزه كانی پێشكه ش ده كات. به  گه وره بوونی 
خۆپه رس����تیی و هه اڵوس����انی خۆپه رس����ت، ئه وه ی هاوبه ش����ه  
ده پووكێت����ه وه . بۆی����ه  ل����ه م زه مینه ی����ه دا متمانه  دروس����تنابێت، 
چونكه  متمانه  به رهه می هاوكاریی و پێكه وه بوونی كه س����ه كانه  
له  چوارچێوه ی بڕوابون به  ئامانج و به ها هاوبه شه كان.. به بی 
متمان����ه ش، ئاس����اییش ده كه وێته  مه ترس����ییه وه ، چونكه  متمانه  
كۆڵه كه ی ئاساییش����ی كۆمه ڵگایه . خۆپه رس����تیی سیاسیی، ئه و 
مه ترسییه  شاراوه یه ی ناو كایه ی سیاسیه ، كه  هه میشه  توانای 
هه یه  ده س����ه اڵت بكاته وه  به هێز و هێزیش به  توندوتێژی. بۆیه  
له ناو كایه یه كی س����یخناخ به  خۆپه رس����تیی سیاسی، ئاسایشی 
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نیش����تیمانی، ن����ه ك هه ر ل����ه  ڕووی ئابووریی و س����ه ربازییه وه  
ته ندروس����تیی،  ل����ه  ڕووی  به ڵك����و  ده كه وێت����ه  مه ترس����ییه وه ، 
كۆمه اڵیه ت����ی، كولتووری و رۆحیش����ه وه ، هاوس����ه نگیی خۆی 
له ده ست ده دات.. بێمتمانه یی یه كێكه  له  تایبه تمه ندییه كانی كایه ی 
سیاس����یی هه رێم، به اڵم وه ك ئه نجامی خۆپه رس����تیی سیاسی، 
ن����ه ك به  پێچه وان����ه وه . مه رج نیيه  بێمتمانه یی به  خۆپه رس����تیی 
سیاسی كۆتایی بێت، به اڵم مومكین نیيه  خۆپه رستیی سیاسیی، 
به رهه مهێن����ه ری جۆرێك ل����ه  بێمتمانه یی و قه یرانیی ش����وناس 

نه بێت..
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سوكایەتییسیاسی..
سیاسەتیسوككردن
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بۆچی له كایه ی سیاسه تی كوردیدا ئه وه نده  سوكایه تیی سیاسی 
باوه ، كه  زۆر جار وابزانین، ئه م سیاسه ته  له  بنه مادا سیاسه تی 
س����وكایه تیكردنه ؟ ئایا پێوه ندییه ك و نیش����انه گه لێكی ئاشكرای 
ئه وت����ۆ هه ن، كه  له  كایه ی سیاس����یی هه رێمدا جه مس����ه ره كانی 
سوككردنی سیاسی و بكه ری سیاسی و سیاسه تی سوككردن، 

پێكه وه  ببه ستێته وه ؟
له  ڕووی عورفی سیاسیی و پرۆفیشناڵیزمه وه ، كایه ی سیاسیی 
هه رێم به  كایه یه كی سیاس����یی سه ركه وتوو داناندرێت، چونكه  
هیچ سنوورێكی سیاسی، یان كەلتوورێكی سیاسیی نییه ، كه  به  
خه تی سووریی الیه نه كان له  ئاست یه كتردا دابنرێت له  پێناوی 
ش����تێكی گه وره تر له  خۆیان، كه  پێویسته  به هۆی سیاسه ته وه  
س����نووربه ند بكرێت. ئه م����ه  جگه  له وه ی ف����ره  كوێخایی و فره  
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مه رجه عی����ی و نه خوێندنه وه ی خه تی یه كتر بااڵده س����ته .. بكه ر 
و الی����ه ن و ڕاگه یاندنه كانی ئه م كایه  سیاس����یه ، كاتێ بیانه وێ 
بیروڕاكان����ی خۆی����ان ده ربب����ڕن ی����ان ته عبیری سیاس����یانه  له  
خۆیان بكه ن، به ش����ێوه یه كی ئۆتۆماتیكی په نا بۆ س����وككردنی 
سیاس����ی ده به ن. بۆ نموونه  له  راگه یاندنی هیچكامێك له  الیه نه  
سیاس����یه كاندا، له  خوێندنه وه ی ده نگ و باس و سه ردێڕه كاندا 
ئ����ه وه  نابینینه وه  كه  سیس����ته می سیاس����یی ئ����ه م واڵته  چۆنه و 
پله به ندییه ك����ه ی كامه ی����ه . هه ت����ا ئ����ه م س����اته وه خته ش هه واڵیی 
یه كه می ڕاگه یاندنه كان، به  هه واڵی س����ه رۆك و سكرتێری ئه و 

الیه ن و حزبه  ده ستپێده كات، كه  خۆی خاوه نی كه ناڵه كه یه .
ئێم����ه  له به رده م س����ه رده م و كاتێكی سیاس����یانه ی نوێداین، كه  
داوام����ان لێده كات گۆڕانكاریی به س����ه ر زۆرێك له  بۆچوون و 
بڕیاره  پێش����ینه كانمان بهێنین له  ئاست ئه وانیتر و بێگانه كاندا. 
وه ل����ێ هه ر ئ����ه م س����ه رده مه  نوێی����ه ، داواش����مان لێ����ده كات به  
جیدی����ی له  ئاس����ت یه كت����ردا به خۆمان����دا بچینه وه و ده س����ت له  
زۆرێك ل����ه  به دگومانیی����ه كان هه ڵبگیرێت بۆ ئ����ه وه ی بتوانرێ 
وزه ی به فیڕۆدراوی سیاس����یی تا كه مترین ئاس����ت دابه زێنرێ 
و بگ����ۆڕدرێ ب����ۆ و زه یه ك����ی له وپه ڕی به رزی����دا به رهه مهێن و 

به سوود.
لێ����ره وه ، گرنگه  كایه ی سیاس����یی هه رێ����م و بكه رانیی ناو ئه م 
كایه ی����ه ، خۆی����ان ل����ه  كۆی ئ����ه و گه ردو غوب����اره  بته كێن����ن، كه  
پاش����ماوه ی ناكۆكیی و كێش����ه  ناوخۆییه كانن و هه تا ئێستاش 
ل����ه  ڕووی س����ایكۆلۆژییه وه ، كاریگه ریی ئاش����كراو ڕوون، یان 
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ش����اراوه و نادیاریان به س����ه ر بڕیاری سیاس����ی و به ش����داریی 
سیاسی و هاوكاریی سیاسیی هه رێمه كه وه ، دیاره .

ئه م س����ه رده مه  نوێیه  داوا ده كات، كایه ی سیاس����یی هه رێم له  
تێڕوانینیدا بۆ سیاس����ه ت وه ك تیۆریی و پراكتیكێكی تایبه ت و 
له  تێڕوانینی بكه رانیی سیاسیدا بۆ یه كترو بۆ الیه نگرو حزب و 
الیه نه  پێكهێنه ره كانیان، بچنه  قۆناغێكی تره وه  كه  تیایدا نییه ت 
و قس����ه ، بیركردنه وه و بڕیار، ئام����اژه و مانا، هاندانی الیه نگران 
ل����ه  ژێ����ره وه ، وه ك هاندانیانی لێبێت به  ئاش����كراو له س����ه ره وه . 
به  كورتییه كه ی پێویس����ته  قۆناغی س����ووكایه تیی سیاسیی، كه  
هه میشه  سیاسه تێكی سووككردنیی خۆی هه یه ، بگوێزینه وه  بۆ 
قۆناغێكی دیكه ی سیاس����یی، كه  ڕه خنه  و ڕووبه ڕووبوونه وه ، 
ڕاش����كاوی و واقیعیب����وون، هه ڵس����ه نگاندن و گفتوگۆ، جێگه ی 

سووكایه تیی سیاسیی و سیاسه تی سوككردن بگرێته وه .
له  سوككردنی سیاسییه وه  بۆ سیاسه تی سوككردن:

ل����ه  س����ه رده مه  قه یراناوییه كان����ی مێژووی گه الن����دا، هیچكاتێك 
سیاس����ه ت له  س����وكایه تی به ده ر نه بووه ، چونكه  له  ش����وێنێكدا 
كه  سیاسه ت ئامرازه  ڕاسته قینه كانی خۆی، ئامانجه كانی خۆی 
بزر ده كات، په نا بۆ س����وكایه تیكردن ده بات. س����وكایه تیكردنی 
سیاس����یی ئ����ه و په یوه ندییه  ده ستنیش����ان ده كات ك����ه  له  نێوان 
ئه ندامێك و حزبی سیاس����ی، یان له  نێوان دووالیه نی سیاسی، 
یان له  نێوان گرووپێك و گرووپێكی دیكه ی سیاسی و هه روه ها 
له  نێوان ده س����ه اڵتێكی سیاس����یی و ئۆپۆزیس����یۆن، ده سه اڵتی 
سیاس����ی و خه ڵ����ك، یان میلل����ه ت و گرووپێك����ی ئه تنیكیدا دێته  
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ئاراوه . سوكایه تیی سیاسی نیشانه یه  بۆ ناسینه وه ی په یوه ندیه  
سیاسیه  بارگرژه كان، نه بوونی كه ناڵی ڕاسته قینه ی په یوه ندیی، 
ی����ان ڕقی كه ڵه كه بووی الیه نه كانه  به رامبه ر یه كتری. ئه مه  ئه و 
بوغزه  مرۆییه یه  كه  له  ش����ێوه ی وزه یه كی مه سره ف نه كراوی 
ش����ه ڕانیدا، له  ئه نجامی نه بوونی ڕاشكاویی و گوتنی قسه كان 
به  وش����ه كانی خۆیان، له  میان����ه ی ئه زموونێكی دوورودرێژی 
پێكه وه ب����وون و لێكدابڕان، گرژیی و ئاش����تبوونه وه ، تێكدان و 

پێكهاتنه وه كاندا دروستبووه  و كه ڵه كه  بووه .
بۆیه  له  س����ه ره تادا سوكایه تی سیاس����یی هیچ نییه  له  پچڕانیی 
په یوه ندیی سیاس����ه ت به  بنه م����ا ئاكارییه كان����ی خۆیه وه زیاتر 
له سه ر ده ستی بكه ری سیاسی. واته  سوكایه تیكردنیی سیاسی 
په یوه ندیی به  الیه نی تیۆریی سیاس����ه ته وه ، یان میتۆدی كاری 
سیاسی و بیركردنه وه ی سیاسیانه وه  نییه ، به ڵكو په یوه ندییه كی 
ڕاسته وخۆی به  كاراكته ری سیاسی، به  بكه ری سیاسیكاره وه  
هه ی����ه ، كاتێ ناتوانێ به وجۆره ی ك����ه  له  ناخیدایه ، به و جۆره ی 
كه  ده یه وێ و عورفی سیاس����ی ڕێگه ی پێنادات، وزه  تووڕه ییه  
كه ڵه كه بووه ك����ه ی ناخ����ی خۆی، فۆرمۆله  بكات و مه س����ره فیی 
بكات بۆ ئه وه ی نه بێته  ڕێگر له به رده م سیاسه تكردنیدا. بكه ری 
سیاسی هه ر كات له  عورفه  سیاسیه كان ده رچوو، یان پێشێلی 
كردن، ئه وه  به شێوه یه كی مه ترسیدار ده بێته  هۆكاری گۆڕینی 

سیاسه ت به  سیاسه تی سووككردن!
به مج����ۆره ش په یوه ندییه ك����ی هۆكارمه ن����د هه ی����ه  ل����ه  نێ����وان 
س����وككردنی سیاسیی و سیاس����ه تی س����وككردندا. هه ركاتێك 
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سیاس����ه ت به هۆی بكه ری سیاسییه وه  له  مه داری ڕاسته قینه ی 
خۆی ده رچوو، ڕه هه ندیی سوكایه تیكردن له  خۆیدا به رجه سته  

ده كات و ده بێته  سیاسه تی سوككردن.
 وشه ی )سوك( له  زماندا:

وش����ه ی س����وك له  زمانی ئێم����ه دا له به رامبه ر قورس����دا به كار 
ده هێنرێت: قورس و سوك، دوو وشه ی پێوانه یین و به هۆیانه وه  
كێش����ی شتێك ده ستنیشان ده كرێ، یان به راووردیان ده كه ین. 
سوك كێشێكی كه متره  له چاو قورسدا و ئه مه شمان كاتێك بۆ 
ده رده كه وێ كه  ته رازوو س����ه نگه ال ده بێ����ت، واته  الیه كی به رز 
ده بێته وه و الیه كه ی دیكه ی داده كه وێ. به رزبوونه وه كه  كێش����ه  
سوكه كه  ئاشكرا ده كات، له  كاتێكدا الیه كه ی تری ته رازووه كه  

به  نیشانه ی قورسی، داده كه وێ و ده نیشێته  سه ر عه رد.
س����وككردنی سیاس����ی هه ڵگ����ری هه م����ان مانای����ه ، ب����ه اڵم نه ك 
ل����ه  ڕێگ����ه ی به رزبوون����ه وه ، به ڵكو ل����ه  ڕێگه ی په راوێزخس����تن 
و خس����تنه ال و گ����وێ پێنه دان����ه وه . ئه وه ی له  كاتی كێش����اندا به  
س����وك ل����ه  قه ڵ����ه م ده درێ، ئه و كێش����ه یه  كه  ب����ه رز ده بێته وه ، 
ئاش����كرا ده بێت، له  كاتێكدا ئه وه ی له  سیاسه تدا سوك ده كرێ، 
ده هێنرێت����ه  خواره وه ، لێی ك����ه م ده كرێته وه ، كێش����ی نامێنێ و 
ف����ڕێ ده درێته  الوه . لێ����ره دا دژوازییه كمان هه یه : س����وكیی له  
كێش����اندا ته رازووه ك����ه  ده بات����ه  س����ه ر و ئه مه ش به  نیش����انه ی 
كه میی كێش لێكده درێته وه ، كه چی سووكایه تیكردنی سیاسی، 
ئ����ه و به رزبوونه وه یه   به  هێنانه  خواره وه ، به  په راوێزخس����تن و 
له  ده سه اڵتخستن و لێكه مكردنه وه  ، قه ره بوو ده كاته وه . هێنانه  



49 رێبوار سیوەیلی

خواره وه ك����ه  به مانا فیزیكیه كه ی نا، به ڵك����و به و مانایه ی له به ر 
چاوودیده  نامێنێ و س����ه رنجی له س����ه ر الده برێ. دژوازییه كه  
له  جووڵه ی س����وكردنه كه دایه ، نه ك له  كێش����ی سوكیی خۆیدا، 
هه رچه نده  كێش����ی س����وكی ل����ه  كێش����اندا ئاماژه یه  به  س����وكی 
چه ندایه ت����ی و ڕێ����ژه ی ئ����ه و ش����ته ی كێ����ش ده كرێ، ب����ه اڵم له  
سیاس����ه تدا، س����وككردن په یوه ندیی هه یه  ب����ه  الیه نی مه عنه وی 
و كێش و س����وكایه تی چۆنایه تییه وه . سیاس����ه ت به  مانایه كیتر، 
كه سه كه  به رجه س����ته  ده كات، یان ئاشكرای ده كات، بۆ ئه وه ی 

سوكیی بكات.
ل����ه  په ندێكی كوردیدا هاتووه : )به رد له  جێی خۆی س����ه نگینه ( . 
ئه مه ش به مانای ئه وه ی كه  س����ه نگ و كێشی به رد له وه دایه  له  
جێ����ی خۆی بمێنێ، یان مرۆڤ س����ه نگیی خۆی به  مانه وه ی له  
پێگه ی خۆیدا ده پارێزێت، نه ك به  بوار ڕه خساندن بۆ ئه وانیتر تا 
ناچار به  هه ڵكه ندنی بكه ن. مه حویی شاعیر گوتویه تی: )فه له ك 
هه رگا كه سێكی هه ڵبڕی، وه قتی هه الكه تیه ، كه  سه ر بۆ گه یینه  
په ت بێ، پێ له  كورس����یی و ئه سكه مل چ بكا؟(. لێره دا مه حوی 
گومان ده خاته  سه ر گه ردوون و زه مانه  و ئه وه  ئاشكرا ده كات 
كه  هاتیی كه سێك له  زه مه نێكی دیاریكراودا و به رزبوونه وه ی 
له  پله وپایه  و كورسیی به ده ستهێناندا، له  بنه مادا بۆ ئه وه یه  كه  
ئه م جووڵه ی به رزكردنه وه یه  بۆسه ر كورسی، بۆ ته واوكردنی 
سرووش����تی خۆیه تی، كه  هێنان����ه  خواره وه ی����ه ، چونكه  له گه ڵ 
هه موو هه ڵبڕی����ن و به رزبوونه وه یه كدا، هێنانه خواره وه یه كیش 
هه ی����ه ، ئه مه ش له س����ه ر كات و زه مانه  وه س����تاوه . س����وكایه تی 
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سیاس����یی له  دووه میاندایه ، واته  له  سووككردن به هۆی هێنانه  
خواره وه ، یان له  كێشی مه عنه وی دابه زاندن.

ی����ان خۆس����وككردن و  ب����واری كۆمه اڵیه تیش����دا س����وك  ل����ه 
مانای����ه دا  ل����ه م  س����وك  به كارده هێنری����ت.  س����وكایه تیپێكردن 
به یادهێن����ه ره وه ی ڕه فتار، قس����ه  یان هه ڵس����وكه وتێكه ، كه  هه م 
بك����ه ر به هۆیانه وه  خۆی س����وككردووه  و هه م سوكایه تیش����ی 
ب����ه  ئه وانیتر كردووه . له به ر ئه وه  س����وكایه تی، نه ك هه ر ته نیا 
په رچه كرداری ده روونی و ویژدانیی و مینتاڵیی به دوای خۆیدا 
ده هێنێ����ت، به ڵكه  به  پێ����ی كرانه وه  و داخرانیی ئه و كولتووره ی 
تیای����دا ڕوو ده دات، په رچه ك����رداری فیزیكیش ب����ه دوای خۆیدا 
ده هێنێت، وه ك شه ڕ و په الماردان و ته نانه ت خوێنڕشتنیش. 

 سوكردن و سیاسه ت:
بۆچی له كایه ی سیاسه تی كوردیدا ئه وه نده  سوكایه تیی سیاسی 
باوه ، كه  زۆر جار وابزانین، ئه م سیاسه ته  له  بنه مادا سیاسه تی 
س����وكایه تیكردنه ؟ ئایا په یوه ندییه ك و نیشانه گه لێكی ئاشكرای 
ئه وت����ۆ هه ن، كه  له  كایه ی سیاس����یی هه رێمدا جه مس����ه ره كانی 
سوككردنی سیاسی و بكه ری سیاسی و سیاسه تی سوككردن، 

پێكه وه  ببه ستێته وه ؟
له  ڕووی عورفی سیاسیی و پرۆفێشناڵیزمه وه ، كایه ی سیاسیی 
هه رێم به  كایه یه كی سیاس����یی سه ركه وتوو داناندرێت، چونكه  
هیچ سنوورێكی سیاسی، یان كولتوورێكی سیاسیی نییه ، كه  به  
خه تی سووریی الیه نه كان له  ئاست یه كتردا دابنرێت له  پێناوی 
ش����تێكی گه وره تر له  خۆیان، كه  پێویسته  به هۆی سیاسه ته وه  
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س����نوربه ند بكرێ����ت. ئه م����ه  جگه  ل����ه وه ی فره  كوێخای����ی و فره  
مه رجه عی����ی و نه خوێندن����ه وه ی خه تی یه كتر بااڵده س����ته . بۆیه  
ئه وه ی پێی ده گوترێ هه یبه تی سیاسی، له  سیاسه تی هه رێمدا 
نه م����اوه ، یان زۆر الواز بووه . بكه ر و الیه ن و ڕاگه یاندنه كانی 
ئه م كایه  سیاس����یه ، كاتێ بیانه وێ بیروڕاكانی خۆیان ده رببڕن 
ی����ان ته عبی����ری سیاس����یانه  ل����ه  خۆیان بك����ه ن، به ش����ێوه یه كی 
ئۆتۆماتیكی په نا بۆ س����وككردنی سیاسی ده به ن. بۆ نموونه  له  
راگه یاندنی هیچكامێك له  الیه نه  سیاسیه كاندا، له  خوێندنه وه ی 
ده نگ و باس و س����ه ردێڕه كاندا ئه وه  نابینینه وه  كه  سیسته می 
سیاس����یی ئه م واڵته  چۆنه و پله به ندییه ك����ه ی كامه یه . هه تا ئه م 
س����اته وه خته ش هه واڵی����ی یه كه می ڕاگه یاندن����ه كان، به  هه واڵی 
س����ه رۆك و س����كرتێری ئه و الیه ن و حزبه  ده س����تپێده كات، كه  
خ����ۆی خاوه نی كه ناڵه كه ی����ه . ڕه چاو نه كردن����ی پله به ندییه كانی 
سیسته می سیاسی، بۆخۆی زه مینه  خۆشكردنه  بۆ سوكایه تیی 
سیاسیی و سیاس����ه تی سوككردن. هۆكاری ئه مه  ده گه ڕێته وه  
ب����ۆ نه بوون����ی نه رێتێك����ی سیاس����یی س����تاندارد، هه روه كچۆن 
ده ش����گه ڕێته وه  بۆ نه بوونی ش����اره زایی له  ته كنیكی سیاسی و 
ئیداره ی سیاس����ییدا. له  غیابی ئه مه شدایه  كه  وزه  كه ڵه كه بووه  
ش����ه ڕانییه كه ی م����رۆڤ خۆی به س����ه ر بنه ما س����تاندارده كانی 
سیاس����ه تی كرده ییدا ده س����ه پێنێ و وێنه یه ك له سه ر سیاسه ت 
دروس����ت ده بێ����ت، وه ك ئ����ه وه ی پانتایی����ه ك بێت بۆ ش����كاندن 
و س����وككردن و هێنانه  خ����واره وه ی كه س����ایه تیی یه كتر، نه ك 
په روه رده كردنی سیاس����یانه ی هاوواڵتیان له  ڕێگه ی نمایش����ه  
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سیاسیه كانه وه . 
نه بوون����ی ڕه هه ندی����ی په روه رده یی و نموون����ه ی بااڵ له  كایه ی 
سیاسیی هه رێمدا، وایكردووه  پێگه  سیاسیه كان ماناو ناوه ڕۆكی 
سیاس����یانه ی خۆیان بدۆڕێنن و ئه مه ش بۆته  هۆكاری ئه وه ی 
كه  هاوواڵتیان به  هه مان چاوه وه  ته ماشای پرۆسه ی سیاسیی 
بكه ن، كه  بكه رانی سیاس����یی ته ماش����ای یه كتری پێده كه ن. ئه م 
پێش����ێلكارییه ی الیه نه كان له  ئاست یه كترو له  عورفی سیاسیی 
واڵتێكدا، هه ر ته نیا مانا له  پرۆس����ه ی سیاس����یی ناس����تێنێته وه ، 
به ڵك����و خه ڵكیش ل����ه  سیاس����ه تكردن و له  ڕه خنه ی سیاس����یی، 
یان ناڕه زایه تیی سیاس����یی، كه  بۆ خۆ نوێكردنه وه ی پرۆس����ه  
سیاس����یه كه  پێویس����ته ، دوور ده خات����ه وه . ئه م����ڕۆ ب����ه  دیوێكدا 
هه موو ش����تێك له  كۆمه ڵ����گای ئێمه دا به سیاس����یی بووه ، به اڵم 
به دیوه كه ی تردا هیچ ش����تێك سیاس����یی نیی����ه ، هێنده ی ئه وه ی 
س����وكایه تیی سیاسیی و سیاسه تی سووككردنه . ئه مڕۆ خه ڵك 
باس����ی سیاس����ه ت وه ك غایه تێك له  خۆیدا ناكه ن، به ڵكو وه ك 
ئامرازێك بۆ س����ووككردنی بكه رانیی سیاسیی و سیاسه ت له  

خۆیدا.
له ب����ه ر ئه وه  ئه وه ی ناوی كایه ی سیاس����یه  له  هه رێمدا ناتوانێ 
ن����ۆرم و عورفی سیاس����یی گه وره  دابڕێژێ����ت و په روه ده یه كی 
سیاس����یی بخات����ه وه ، چونك����ه  هه ر له ن����او ئه م كایه  سیاس����یه دا 
هه موو ش����تێك به  نییه تی س����ووككردنی ئه وانیتره وه  ده كرێت، 

به بێ ره چاوكردنی عورفی سیاسیی.
كاریگه ری����ی ئه م دۆخه  له س����ه ر نه وه ی ئێس����تا و به رده وامیی 
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پێدانی له الیه ن بكه ران و الیه نه  سیاس����یه كانه وه ، به  پرینگانه وه  
و دووركه وتن����ه وه ی هاوواڵتی����ان  له  سیاس����ه ت و بنه بڕكردنی 
به ش����داریی سیاس����یی ته واو ده بێت، به اڵم ب����ۆ نه وه ی داهاتوو 
ده بێته  تراژیدیایه كی سیاس����یی، كه  ن����ه  یادوه ریی ده بێت و نه  
عورف و نه  بنه مای س����تاندارد. ئێمه  ته نیا به  هۆی به تینكردن 
و پته وكردنیی عورفیی سیاس����ی ستاندارد و پرۆفێشنااڵنه وه ، 
ده توانی����ن شوناس����ی سیاس����یی خۆمان به هێ����ز بكه ین و وه ك 
ته عبیرێك����ی ڕه وا و ئاش����كرا ل����ه  بوونی خۆمان به رجه س����ته ی 
بكه ی����ن. به بێ شوناس����ی سیاس����ی، به بێ عورف����ی جێگرتووی 
سیاس����ه تكردن، سوكایه تیی سیاس����ی و سیاسه تی سوككردن 

به رده وامیی خۆیان وه رده گرن.
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الوازییسەرمایەیڕەمزی
لەكایەیسیاسی
هەرێمیكوردستاندا
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 چیرۆكی هەژارترین سەرۆك كۆمار:
وا بزانم ل����ە ماوەی ڕابردوودا س����ەرۆك كۆماری ئەرجەنتین 
بوو، كە خولی فەرمانڕەواییەكەی خۆی تەواو كرد و كورسی 
دەسەاڵتی بەجێهێشت. ئەمەش لەكاتێكدا، كە چ پەرلەمانی ئەو 
واڵتە و چ هاوواڵتیان و چ پێكهێنەرانی كابینەی حكومەتەكەی، 
داوایان لێكرد دەس����تووری واڵت بگۆڕدرێت و لەوێوە ڕێگەی 
پێبدرێ����ت كە بەردەوامبێ����ت لە حكومكردن. ب����ەاڵم ئەو ڕازیی 
نەبوو، شوێنی خۆی بۆ كەسانێك چۆڵكرد كە بۆ بەڕێوەبردنی 
واڵت متمانەی پێیان هەبوو. ئەم س����ەرۆك كۆمارە، لە هەمان 
كاتدا بە هەژارترین سەرۆك كۆماری جیهان ناسراوەو جگە لە 
خانوویەكی كۆن و ئۆتۆمبیلێك و مووچەی خانەنش����ینییەكەی 
خۆی، خاوەنی هیچ شتێكی تر نییە و تەنانەت بۆ نۆژەنكردنەوەی 
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خان����ووە كۆنەكەی، كە دەیەوێت لەگەڵ هاوس����ەرەكەیدا تیایدا 
ب����ژی، لە ڕێگەی ڕۆژنام����ەوە، داوای قەرزێكی درێژخایەنی لە 
حكومەتەكەی كرد ت����ا یارمەتیی بدەن. لەدوای باڵوبوونەوەی 
ئەم داواكارییە، بە سەدان كەس پێشنیاری هەزاران و سەدان 
ه����ەزار دۆالریان پێكرد تا وەك دیاری وەریبگرێت، بەاڵم ئەو 

ئامادە نەبوو ئەم كارە بكات.
چیرۆكی ئەم س����ەرەك كۆمارە بۆ كۆمەڵناس����ێكی وەك پییەر 
بۆردیۆ تەواو سەرنجڕاكێش����ە. ئەو هیچ سەرمایەی ئابووری 
نییە، بەاڵم سەرمایەیەكی گەورەی ڕەمزیی هەیە كە دەتوانێت 
ل����ە هەركاتێك����دا بیكاتە س����ەرمایەی ئابووری. م����ن دەمەوێت 
ل����ەم وتارەدا، بە بیركردنەوە ل����ە تیۆرییەكانی پییەر بۆردیۆ و 
كایەی سیاس����ی لە هەرێمی كوردس����تاندا، ئام����اژە بە دۆخێكی 
پێچەوان����ەی ئەوە بدەم كە لەم چیرۆك����ەدا گێڕامەوە: بكەرانی 
كایەی سیاس����یی ئێمە هەتا بڵێ����ی دەوڵەمەند و هەبوون، بەاڵم 
خاوەن سەرمایەیەكی كز و الوازیی ڕەمزیی و كۆمەاڵیەتین و 

ئەمەش دۆخێكە چەندین پرسیار بەرجەستە دەكات.
بۆچی كایەی سیاس����ی لە هەرێمی كوردستاندا بتێكی گەورەی 
لە س����ەرمایەی ئاب����ووری بۆخۆی دروس����تكردووەو لە بۆنەو 
ئاهەنگ و ڕێكەوتننامەو گرێبەستەكاندا خەریكی پەرستنییەتی؟ 
ئایا سەرمایەی ئابووری بۆ بكەرانی سیاسی چ مانایەكی هەیەو 
ئایا ئەمە ئەو تاكە فۆرمەی س����ەرمایەیە كە پرۆسەی سیاسی 
بەهێز بكات و مانەوەی دابین بكات؟ ئایا هاوشان بە پەرستنی 
س����ەرمایەی ئابووری و بە پیرۆزكردنی بازاڕی ئازاد، كایەی 
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سیاسیی ئێمە بكەرە دیارەكانی ناوی، چ جۆرە سەرمایەیەكی 
ت����ر لەدەس����ت دەدەن، ك����ە هەرگیز س����ەرمایەی ئاب����ووری و 
دەس����تكەوت و هوتێل و بازاڕ و مۆڵ و س����ۆپەرماركێتەكانی 
ب����ۆی قەرەب����وو ناكەن����ەوە؟ ئەمانە پرس����یارگەلێكن پێویس����تە 
س����ەرنجی بكەرانی سیاس����ی بۆالی����ان ڕابكێش����ین و لەڕێگەی 
شرۆڤەكردنێكی وردی زانستیانەوە، لە مەترسیی هەنووكەیی 
و پاشەڕۆژیانەی ئەو سرووتی پەرستنی سەرمایە ئابووریەو 
ئ����ەو بەهایانەی ل����ە كۆمەڵگادا جێگیری����ان دەكات و بەهۆیەوە 
فۆرم����ی ت����ری چەوس����انەوەو ن����ادادوەری بەرهەمدەهێنرێت، 

ئاگادار بكرێنەوە.
 بۆردیۆ و جۆرەكانی سەرمایە:

پییەر بۆردیۆ س����اڵی )1930-2002( كاتێك كۆچیی دواییكرد، 
هیچ پلەو پێگەیەكی زانستیی كۆلێژ دوفرانسی پاریس نەمابوو، 
پێ����ی نەگەیش����تبێ. ب����ەاڵم ئ����ەوە ئەنجام����ی هەوڵدانێكی زۆری 
مرۆڤێ����ك بوو، كە دەیویس����ت بە جۆرێكی تر بی����ر لە كۆمەڵگا 
و زانس����تی سۆس����یۆلۆژیا بكات����ەوەو خەباتێك����ی زۆریكرد بۆ 
بەرهەمهێنانی مەعریفەتناس����ییەكی سۆسیۆ/فەلس����ەفی لەسەر 

كۆمەڵگاو مرۆڤ و پانتایی پڕنەكراوەی نێوانان.
بۆردیۆ لەو بڕوایەدابوو، كاتێ قسە لەسەر سەرمایە دەكەین، 
پێویس����تە لەودیو ئەو تێگەیشتنەوە ئەمكارە بكەین كە ماركس 
لەمیان����ەی تیۆرەی ئابووریناس����یدا بەرهەم����ی هێنابوو. بەالی 
بۆردیۆوە سەرمایە تەنیا یەك فۆرم و شێوەی نییەو تێڕوانینی 
ئابووریناس����انە بۆ س����ەرمایە، تێڕوانینێكی بەرتەسكە، چونكە 
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تیۆرەی ئابووریناسی، بەهۆی كورتكردنەوەی جیهانی ئاڵووێر 
و سەودا، لە ئاڵووێری بازرگانیدا، جۆرەكانی تری ئاڵووێر، بە 
نائابووریانە و لەوێش����ەوە بە بێ بایەخی ناساندوون. بۆردیۆ 
ه����اوڕا لەگەڵ مارك����س س����ەرمایە بەئەنجام����ی كەڵەكەبوونی 
كاری مرۆیی پێناس����ە دەكات، كە دەبێت����ە هۆی بەرهەمهێنانی 
فۆرمەكان����ی قازانج، بەاڵم ئەو لەم پێناس����ەیە دەچێتە دەرەوە 
و فراوانت����ری دەكات. چونك����ە بۆردیۆ لە چەمكی س����ەرمایەدا، 
ش����تگەلێكی تر دەبینێت����ەوە جیاواز لە پێوەندی����ی و ئاڵووێر و 
س����ەودای ئابووری، كە، زۆر س����وودمەندترن بۆ تێگەیشتن لە 
جیهان����ی كۆمەاڵیەتی. لێرەش����ەوە، بۆردی����ۆ جیاوازیی لەنێوان 

چوار جۆر سەرمایەدا، دەكات:
جۆری یەكەم: بریتیە س����ەرمایەی ئابووری، كە بەبێ وەستان 
و چاوەڕوانی و بەش����ێوەیەكی ڕاس����تەوخۆ دەبێتە پارەو بۆی 
هەی����ە لە ش����ێوەی ماف����ی خاوەندارێتی����دا دەربكەوێت و خۆی 
لە هوتێل، س����ۆپەرماركێت، زەوی، كارگ����ە، فڕۆكە، ئۆتۆمبیلی 

گرانبەها و شتی تری لەو جۆرەدا بەرجەستە بكات..
جۆری دووەم: بریتیە لە سەرمایەی كەلتووری، كە بۆی هەیە 
لە س����ێبەری چەند هەلومەرجێكدا ببێتە س����ەرمایەی ئابووری. 
سەرمایەی كەلتووری پێش هەموو شتێك كۆمەڵە سەرمایەیەكی 
ڕەمزین، كە هەندێكیان پەیوەس����تن بە دەروونی تاكەكەسەوە، 
هەندێكی����ان پەیوەس����تن ب����ەوەی ك����ە ت����اك بۆت����ە خاوەنیان و 
هەندێكیش����یان تاكەكەس بە دەستیهێناون. بۆردیۆ سێ دۆخی 

ئەم جۆرە سەرمایە كەلتووریە دەستنیشان دەكات:
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)أ( دۆخ����ی بەرجەس����تەبوو: یان س����ەرمایەی بەرجەس����تەبوو 
ل����ە كەس����ایەتی تاك����دا بەپێی تێپەڕین����ی كات. بۆردی����ۆ دەڵێت: 
ئەمجۆرەی س����ەرمایە، ئەو ش����تەیە كە »تاكەكەس لە گیرفانی 
خ����ۆی بەهاك����ەی دەدات«. ئەمج����ۆرەی س����ەرمایە بریتی����ە لە 
س����ەرمایەیەكی بەدەروونی����ی بوو، ی����ان )بەناوەك����ی بوو، كە 
پەیوەس����تە ب����ە »زیرەكی و ش����ارەزایی تاكەك����ەس لە فاڵن و 
فیس����ارە بوار، زمانپ����اراوی، خاوەن س����ەلیقەیی و لێهاتوویی، 
زوو هاتنە دەست، هەڵوێستوەرگرتن لە جێگەی خۆیدا، بوێری، 
ناسینی جیهانی كۆمەاڵیەتی و ڕەمزە كۆمەاڵیەتیەكان هونەری 
ژیانكردن، خۆشیرینكردن و جێی خۆكردنەوە« لە كۆمەڵگادا. 
ئەمانە ئەو ش����تە تایبەتیانەن كە تاكەكەس بۆخۆی خاوەنیانەو 
لە دوای مردنی خۆی نادرێن بەكەس����ی تر و خەسڵەتگەلێكن، 
تایبەتمەندی دەدەنە خاوەنەكەیان و متمانەی بۆ بەدەستدەهێنن 

و نابینە میرات و پاشماوە بۆ نەوەكانی. 
)ب( دۆخ����ی بابەتیان����ە: ئەم����ە ئ����ەو دۆخەی����ە كە ل����ە ئەنجامی 
س����ەركەوتنی مادییانەی تاكەكەس����ەوە، س����ەرمایەی ئابووری 
دەبێتە میراتێكی كەلتووری و لە شێوەی خاوەندارێتی )تابلۆی 
هون����ەری، كتێ����ب، قام����ووس و ئینس����كلۆپیدیاكان، كەرەس����تە، 
ئامێ����رەكان و ش����تی عەنتیك����ە و گرانبەه����ا و دەگم����ەن و ..(، 
دەردەكەوێت و كەس����ەكەی پێ����وە دەناس����رێتەوەو یادوەریی 

بكەرە كۆمەاڵیەتیەكان لەسەری زیندوو دەبێتەوە.
)ج( دۆخ����ی دامەزراوەی����ی: ئەم����ە ئ����ەو دۆخ����ەی س����ەرمایەی 
كەلتووریە، كە لە ش����ێوەی )پۆس����ت و ناونیش����ان، بڕوانامەی 
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خوێن����دن، س����ەركەوتن لە پێش����بڕكێی خۆپااڵوتن ب����ۆ كارێك، 
بەدەس����تهێنانی مەدالی����ای ڕێزلێن����ان، بوونە ئەندامی ش����انازی 
و خەاڵتوەرگرت����ن..(وە دروس����ت دەبێت و بەرجەس����تەكەری 
توانای����ی و لێهاتووییەكانی تاكەكەس و س����ەلیقە و ش����یاوەیی 
ئەو بەدەس����تهاتوانەی بۆ ش����ایان دەكات و پەس����ەندیی خەڵك 
و هاوواڵتیانیش����ی بەدوادا دێت، بەبێ پەنابردن بۆ جۆرەكانی 
چاوبەست و ڕیكالم و ئایدیۆلۆژیاو ڕاگەیاندنە ئاڕاستەكراوەكان. 
هەم����وو ئەمانە لەالیەن كۆمەڵگا، یان دەوڵەتەوە نرخی خۆیان 
بۆ دادەنرێت و دەبێتە هۆی بەخشین و پێشنیاركردنی پۆست 
و پێگە بە تاكەكەس )لەم ڕێگەیەش����ەوە ئەم جۆرە سەرمایەیە 
ب����ە دامەزراوەیی دەكرێت( و ئەمەش پەس����اپۆرتی بۆ نموونە: 
)كەسایەتی، مامۆستای زانكۆ، دادوەر، كارمەندی حكومەت و 

ڕاوێژكار و بڕواپێكراوی پێدەدات..
س����ەرمایەی كەلت����ووری بەب����ێ هەوڵدانی تایبەت����ی تاكەكەس 
بەدەس����ت نای����ەت و بە میراتی����ش بۆ كەس نامێنێت����ەوە. بەڵكو 
هەوڵدان����ی تایبەتی بكەری كۆمەاڵیەت����ی دەوێت، كە بەهۆیەوە 
بتوانێ ئاس����تی فێربوونی خۆی بەرز بكاتەوە و ئەو سەرمایە 
كەلتووری����ە پێویس����تە بكات����ە ه����ی خۆی، ی����ان لەخۆی����دا جێی 
بكاتەوە تاك����و بەهۆیەوە بوونی كۆمەاڵیەتیانەی خۆی بگۆڕێ 

و دانپیانانی كۆمەاڵیەتی بەدەست بهێنێت.
جۆری سێیەمی س����ەرمایە، بریتیە لە سەرمایەی كۆمەاڵیەتی. 
مەبەس����ت ل����ە س����ەرمایەی كۆمەاڵیەت����ی بریتیە ل����ە )نفووز( و 
پێوەندیی كۆمەاڵیەتی تاك و ئەو دەسەاڵتەی بەهۆی ناسیاوی 
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و خزمایەتیەوە بەدەستی دەهێنێ. ئەم پێوەندیە بەرامبەریانەی 
تاك بە ئەوانیترەوە، بریتیە لە تۆڕێكی كۆمەاڵیەتی، كە بەهۆی 
س����ەرمایەی گش����تییەوە، پش����تیوانی ل����ە تاكەك����ەس دەكات و 
ئیعتیبار دەداتە هەر ئەندامیكی خۆی. بەمجۆرەش، سەرمایەی 
ل����ە كۆمەڵێ����ك پێوەن����دی، خزمایەت����ی،  كۆمەاڵیەت����ی بریتی����ە 
ناس����یاوەتی، دۆستایەتی و داواكاری كە دەبنە هۆی بەخشینی 
س����ەنگی كۆمەاڵیەت����ی ك����ەم و زۆر ب����ە بك����ەری كۆمەاڵیەتی، 
بەخش����ینی دەس����ەاڵتی كردەیی و پەرچەك����رداری كەم و زۆر 
بەپێ����ی چەندایەتی و چۆنایەتی تۆڕی پەیوەندییەكان، واتە ئەو 

پەیوەندیانەی كە ئەو دەبەستنەوە بە كەسانیترەوە.
س����ەرمایەی ڕەمزی����ش، چوارەمین ج����ۆری س����ەرمایەیە الی 
بۆردیۆ. سەرمایەی ڕەمزی هیچ نییە لە سەرمایەی ئابووری، 
كۆمەاڵیەتی و كەلتووری زیاتر، كاتێ ئەمجۆرانەی س����ەرمایە 
پێكەوە، بە ڕەسمی دەناسرێن و دانیان پیادەنرێت. لەبەر ئەوەی 
هەر جۆرێكی س����ەرمایە )ئابووری، كەلتووری و كۆمەاڵیەتی( 
بە پلەی جیاواز، وەكو سەرمایەی ڕەمزیش بەرجەستە دەبن، 
ئ����ەوە دەكرێ قس����ە لەس����ەر كاریگەرییە ڕەمزییەكانی گش����ت 

جۆرەكانی سەرمایە بكرێت.
هەموو ئەم جۆرانەی س����ەرمایە شێوازی جیاجیای دەسەاڵت 
و بااڵدەس����تین و پێوەندییەكی تەواویشیان بەیەكترەوە هەیە. 
وات����ە بۆی هەیە س����ەرمایەی ڕەمزی ببێتە ه����ۆی زیادەبوونی 
سەرمایەی ئابووری و سەرمایەی ئابووریش، سەرمایەیەكی 
كۆمەاڵیەت����ی و ڕەم����زی و كەلتووری����ی زۆر ب����ۆ خاوەنەكەی 
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دروست بكات و بهێنێتە دەست.
 الوازیی سەرمایەی ڕەمزیی لە هەرێمی كوردستان:

بە بیركردنەوە لە كایەی سیاسی هەرێمی كوردستان و گرنگیی 
ئەم جۆرانەی سەرمایە، بۆمان ئاشكرا دەبێت كە هیچكامێك لە 
بكەرانی ناو ئەم كایەیە، وەك سەرۆك كۆمارەكەی ئەرجەنتین 
بی����ر ناكەن����ەوە و تەنی����ا تێگەیش����تنێكی ئابووریناس����انەیان لە 
س����ەرمایە هەیەو لە هەوڵی كەڵەكە كردنی زیاتری سەرمایەی 
ئابووری و دەس����تكەوتەكانیدان. ئەم����ەش لەالیەكەوە، ئەوانی 
ل����ە ڕووی تێگەیش����تن ل����ە جۆرەكانی ت����ری س����ەرمایە، وەك 
پێویستییەك بۆ سیاسەتكردنێكی باش،دەستكورت كردووە و 
لەالیەكی تریشەوە، س����ەرمایەی ئابوورییان وەك بەدیلێك بۆ 
وەاڵمدانەوەی قەیرانی سیاس����ی لە پێش����چاو گرتووە. ئەمەش 
لە كاتێكدا كە كایەی سیاس����ی لەم هەرێمەدا پڕە لە ملمالنێ و 
گەمەی سیاس����ی، كە پێویستیی بە زیاد لە سەرمایەیەك هەیە 
بۆ نزیكبوونەوە لە شانس����ی بردنەوە. لە ڕوانگەی بۆردیۆوە، 
بۆئەوەی بەشێوەیەكی شارەزایانە بەشداری لە شەڕی )لێرەدا 
وشەی ش����ەڕ مانایەكی مەجازیانەی هەیە، دەكرێ بشگوترێ: 
)ملمالن����ێ(ی نێو كای����ە كۆمەاڵیەتیەكاندا بكەی����ن، بۆردیۆ دوو 

مەرج دەستنیشان دەكات:
یەك����ەم( پێویس����تە ئەندامی ه����ەر كایەیەك كەس����ێكی زیرەك، 
چووس����ت و زانابێ����ت ب����ە یاس����اكانی ن����او ئەو كای����ەی خۆی 
تیادەبینێتەوە و بزانێت چۆن ئەو یاسایانە بەكاردەهێنێت تا لە 

بردنەوەو سەركەوتن نزیكی بخاتەوە..
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دووەم( پێویس����تە ئەو كەسە خاوەنی هەندێ سەرمایەش بێت 
ك����ە بتوانێ ل����ە خەزێنە و بانكی هاوبەش����ی كایەیەكی تایبەتدا، 

دایبنێ.
ئەو ملمالنێیەی لەناو كایەكاندا لەس����ەر دەسەاڵت بەرپا دەبێ، 
ملمالنێیەكی یەكسان نییە، بەو مانایەی ئەندامەكان هەموویان 
ش����ەڕكەرن، وەلێ بەئاس����تی جیاواز و ڕاددەی بەشداربوونی 
جیاواز. هۆی ئەم نایەكس����انییە بەپلەی یەكەم دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەوەی، هەندێ لە شەڕكەران لێزانترن و توانایەكی باشتریان 
هەیە ب����ۆ بردنەوە. واتە لە بەكارهێنانی یاس����ای ناو كایەكاندا 
ش����ارەزاترن و ئەمەش فرس����ەتیان بۆ دەڕەخسێنێ ڕێژەیەكی 
زیاتر لەو شتە، یان بەهایە بكەنە هی خۆیان كە لەناو كایەكەدا 
ش����ەڕی لەس����ەر دەكرێ. بەاڵم ئەو توانا و لێزانییە لە هەمان 
كاتیش����دا ئازادییەكی پتریان دەداتێ لەچاو ئەو ئازادیەی یاسا 
و سیستەمی ناو كایەكەیان ڕێگەیان پێدەدات. بەاڵم گریمان تۆ 
ش����ارەزا و لێزانیش بوویت، كە سەرمایەت نەبوو لە خەزێنەدا 
كەڵەكەی بكەیت بەچی دەچێ؟! كەواتە هەبوونی س����ەرمایەش 
هێندەی لێزانی و زیرەكی بۆ بەشداربوون لەو )شەڕ/ یاری( یەدا 

گرنگە.
ئەو )س����ەرمایە پێویس����تە(، دەش����ێت كەلوپەلی ماتریاڵی بێت، 
پارەبێ����ت، س����ەیارەبێت، هەروەك����و چۆن دەكرێ س����ەرمایەی 
كەلتووریی����ش بێ����ت. وات����ە ئ����ەو ش����ارەزایی و هەڵس����وكەوتە 
دانیپیانراوان����ە بێ����ت كە پلەو ئاس����تێكی تایبەت����ی خوێندەواری 
و هون����ەروەری و خێرخ����وازی و بەس����ەلیقەیی كەس����ێكمان 
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پێدەناسێنن.
لەگەڵ ئەوەش����دا، لە هەموو كایەیەك����ی كۆمەاڵیەتیدا جۆرێكی 
تایب����ەت ل����ە جۆرەكانی س����ەرمایە، ل����ە مەترس����یدایە. ئەمەش 
بەمان����ای ئەوەیە، م����ەرج نییە ئەو س����ەرمایەیەی لە كایەیەكی 
كۆمەاڵیەتیدا دەیبەینەوە ببێتە هۆی ئەندامبوونمان لە كایەیەكی 
تری كۆمەاڵیەتیدا. هەمیش����ە پۆس����تی ب����ااڵ و وئیمتیازاتەكانی 
و س����ەرمایە ئابووریە پاش����كۆیەكەی، نف����وزی كۆمەاڵیەتی و 
متمانەی خەڵك و خۆشەویس����تیی بك����ەرە كۆمەاڵیەتیەكانمان 
بۆ دەس����تەبەر ناكات. وێڕای ئەمەش هەم����وو پلە و پایەیەكی 
ن����او كایەیەك لە كایەكان، پێویس����تی بە جۆرێ لەس����ەرمایەی 
تایبەت هەیە كە نرخی ئەم س����ەرمایەیە بەپێی بەرزبوونەوەی 
پلەوپایەو پێگەی تاكەكەس����یش زی����اد دەكات. هەتا پلەو پایەی 
بەرزتر بەدەست بهێنین، زیاتر دان بەسەرمایەكانماندا دەنرێ و 
زیاتر ڕەوایەتی وەردەگرین. بەاڵم هەروەكو چۆن سەرمایەی 
ن����او كایەیەك بە پێویس����ت نابێتە س����ەرمایەی دانپیانراوی ناو 
كایەكانی تر، ئاواش س����ەرمایەیەك ناگۆڕدرێتەوە بەجۆرێكی 
تری س����ەرمایە: كەس ناتوانێ بەپارە )ڕۆشنبیریی و كەلتوور( 
بكڕێ و هیچ ڕۆشنبیرێكیش بەپێویست لەبەر ڕۆشنبیرییەكەی 
پارەدار نییە. مەرج نییە پارە خەرجكردن بۆ كەسێ، ئەو كەسە 
بكاتە هاوڕێ و برادەرمان و لەمێژە گوتراویشە »سەربەرزی« 
و پرس����تیژ بەپارە نایەتە دەست؟ ئەمانە هەموویان پێویستیان 
بەجۆرێكی تایبەت لە س����ەرمایەدانان هەی����ە، كە بۆردیۆ ناوی 

دەنێ سەرمایەی ڕەمزی.
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س����ەرمایەی ڕەم����زی بریتی����ە لەو ن����رخ و بەه����او دانپیانانەی 
)اعتراف( كە س����ەرمایەیەكی تایبەت لەن����او كایەیەكی تایبەتدا 
بەدەستیهێناوە. واتە ئەوەی شوێن گرنگی و شایانی دانپیانانە 
بریتی����ە لە )نرخ(ی ڕەمزیانەی س����ەرمایەكەو ه����ەر ئەم نرخە 
ڕەمزییەش����ە ك����ە لەش����ەڕی ن����او كایەكان����دا دەبرێت����ەوە، یان 

دەدۆڕێنرێت.
لێ����رەوە پێویس����تە بزانی����ن ئەو ش����ەڕەی لە كایەكاندا لەس����ەر 
دەس����ەاڵت دەكرێ، هەر تەنیا بۆ ئەوە نییە سەرمایەی ڕەمزی 
پتر بێتە دەست، بەڵكو بۆ ئەوەیشە هەندێ )سامان و توانا(ی 

تریش وەك سەرمایەیەكی ڕەمزی دانیان پیابنرێ. 
هەروەكو لە پێشاندا باسی لێوەكرا، لە ناو كایەكاندا پلەوپایەی 
جی����اواز لەئارادان و پێویس����تە ئەو )جیاوازی(یە دەستنیش����ان 
بك����رێ. وات����ە دەب����ێ هەندێ نیش����انە هەب����ن ت����ا لەڕێگەیانەوە 
جیاوازییەكان ئاشكرا ببن و پلەوپایەكان لێكدی جودا بكرێنەوە. 
دەشێت ئەو نیشانانە زۆر شت بن، وەك خانوو، ڤێالو كێڵگەو 
باخچ����ەی ئاژەاڵن و م����ااڵت، ئوتومبێل، كارگە و تاد. هەروەها 
ڕێ����ی تێدەچێ جۆرێ لە چاالكی تایبەتیش بن )ئەسپس����واری، 
ڕاوە ت����اژی، ش����اخەوانی و ت����اد..(. گرنگ خودی نیش����انەكان 
نی����ن، گرنگ توانای نیش����انەكانە بۆ جیاكردن����ەوەی خەڵكانێك 
لە كەس����انێكی تر. ئەو كەس����ەی ئەسپ س����واری بەچاالكیەكی 
باش����تر بۆ )نمونە شەڕە كەڵەشێر( دەزانێ، خۆیشی لە هەموو 
ئەوانە جیادەكاتەوە كە پێیان وایە شەڕەكەڵەش����ێر خۆشترین 
سەرگەرمیە. لێرەدا وشەی )باشتر(، )خۆشتر(و وشەگەلی لەم 
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بابەتە دەربڕی وێناكردنێكی تایبەتیشن بۆ جیهان. دەاللەت لە 
دوو وێناكردنی جیاواز، لە دوو تێگەیشتن و چێژبینینی جیاواز 
ل����ە جیهانیش دەكەن. كەواتە ش����ەڕی ناو كایەكان هەر بەتەنیا 
ش����ەڕ نییە لەس����ەر ماتریاڵ و س����امان و پلەوپای����ەكان، بەڵكو 
شەڕیشە لەسەر تێگەیش����تن و جیهانبینی و وێناكردنەكانیش، 

شەڕێكە بۆ خۆجیاكردنەوە. 
ه����ەركات هەڵب����ژاردەی سیاس����ی ئێمە توان����ی تەركیزی خۆی 
لەس����ەر ملمالنێ لەس����ەر، یان لە پێناوی سەرمایەی ئابووریدا 
بگوازێت����ەوە ب����ۆ جۆرەكانی تری س����ەرمایە و دروس����تكردنی 
س����ەرمایەی ڕەمزی، زەمینەی كۆمەاڵیەتیان����ەی خۆی پتەوتر 
دەكات و متمانەیەكی زۆر بەدەس����ت دەهێنێتەوە. ئەو تەركیزە 
زۆرەی لەالی����ەن ئەم نوخبەیەوە دەكرێتە س����ەر س����ەرمایەی 
ماتەریاڵ����ی و ئاب����ووری، بە ئاڕاس����تەیەكی ئەوت����ۆ دەچێت كە 
بڕێك����ی زۆری س����ەرمایەی كۆمەاڵیەت����ی و مێژووی����ی خ����ۆی 
لەدەس����ت ب����دات و نەتوانێ����ت چیت����ر بینای داهاتووی لەس����ەر 
بكات. پێویس����تە هەڵبژاردەی سیاسی لە هەرێمی كوردستاندا، 
توان����ا تایبەتییەكانی خۆی بەهێ����ز و دەوڵەمەند بكات و بڕێكی 
ب����اش لە س����ەرمایە ئابوورییەك����ەی بخاتە گرۆی س����ەرمایەی 
ڕەمزییەوە، بۆ ئەوەی بتوانێ بەبێ گرتنەبەری هیچ رێگایەكی 
ئایدیۆلۆژیانە، سەربازیانە، سەپێنەرانە و چاوبەستانە، متمانە 
و نف����وزی كۆمەاڵیەتی����ی ن����وێ بۆخ����ۆی بەره����ەم بهێنێتەوە. 
ئەزموون����ی س����ەركردە عەرەبەكان����ی وەك پاش����ای تون����س، 
س����ەرۆكی میس����ر، قەزاف����ی و ئەوانیتر، ئ����ەوە دەردەخات كە 
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ئەمانە لەكاتی تەنگەتاوبوونیاندا هیچ سەرمایەیەكی ڕەمزییان 
نەب����ووە ت����ا بەهۆی����ەوە بەرگری����ی لەخۆی����ان بكەن. كەس����انی 
دەوروبەریان و ڕاوێژكارەكانیان و ڕۆشنبیرانی دەوروبەریان 
و ناوبانگیی كۆمەاڵیەتیان نەیتوانیوە بۆیان ببێتە پشتیوانەیەك 
ب����ۆ ئ����ەوەی مامەڵەیەكی جیاوازتری����ان لەگ����ەڵ بكرێت لەچاو 
ئەوەی لەگەڵیاندا كرا. ئەمە چیرۆكی س����ەدان گەورە بازرگان 
و گۆرانیبێژ و ئەكتەری س����ینەمایی و س����ەرمایەدار و خاوەن 
مۆڵ و كارگە و كێڵگەشمان بیر دەخاتەوە، كە لە ساتەوەختی 
ناوبان����گ زڕان و ئیفالس����كردنیاندا ل����ە ڕووی كۆمەاڵیەت����ی و 
بەبێ س����ەرمایەی ڕەم����زی، ناتوانن بۆ ی����ەك چركە بەرگریی 
لەخۆی����ان بكەن. س����اركۆزی لە فەرەنس����ا نمونەیەكی ترە، كە 
بەه����ۆی ژیان و پێوەندییەكانیی����ەوە بە دەوڵەمەندان و دابڕانی 
ل����ە خەڵك����ی ئاس����اییەوە، بە كەمتری����ن س����ەرمایەی ڕەمزی و 
كۆمەاڵیەتیەوە، حكومەتی بەجێهێشت، نەك تەنیا لە بەر ئەوەی 
ب����ڕوای بە دیموكراس����یەت و دەستاودەس����تكردنی دەس����ەاڵت 
هەبوو. ئەمەش لەكاتێكدا كە بنەماڵەی فرانسوا میتران بەهۆی 
س����ەرمایە ڕەمزییەكەیان و ئەو پشتگیریە زۆرانەی لە نەتەوە 
ژێردەستەكانی وەك كوردیان كردووە، هێشتاش خاوەن ڕێز 

و نفوزێكی كۆمەاڵیەتی و سیاسیی بەهێزن.
بەمج����ۆرەش، دەتوان����رێ بگوترێ: هەموو كاتێك س����ەرمایەی 
ئابووری لە مەترس����یدایە، چونكە هیچ س����ەرمایەیەك ناتوانێ 
بەدیل����ی س����ەرمایەی ڕەم����زی بێ����ت. یەكێ����ك ل����ە ڕێگاكان����ی 
دروس����تكردنی سەرمایەی ڕەمزی لە كۆمەڵگای ئێمەدا، بریتیە 
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لە تێكەڵبوون و بەش����داریی ڕۆژان����ە لە ژیان و ئەزموونەكانی 
كۆمەڵگادا. س����ەرمایەی ڕەمزی بەش����ێكی زۆری لەدایكبووی 
ئەو متمانە و نزیكیەیە كە پێویس����تە ل����ە نێوان بكەرانی كایەی 
سیاس����ی و خەڵكدا هەبێت. بەشێكی بەرچاوی پێوەندیی هەیە 
بە نزیكایەتی لە كۆمەڵی س����ەركردە، نووس����ەر، فەیلەس����ووف 
و مرۆڤدۆس����ت و بانگەش����ەكەرانی ئایین����ی و تێكۆش����ەرانی 
مرۆڤایەتیەوە. نزیكیی لەم جۆرە كەسانەوە، بانگهێشتكردنیان، 
پشتگیریان و ڕێزگرتن لە خۆیان كێشە و نەتەوەكەیان، دەبێتە 
هۆی بەرزبوونەوەی سەرمایەی ڕەمزی هەرێمی كوردستان. 
لێ����رەدا ناوی كەس����انی وەك ماندێال، داالیی الما، چۆمس����كی، 
بێشكچی، ژیژەك، بادیۆ، ئەدۆنیس و دەیان ناوی تر بەسە بۆ 
ئەوەی نوخبەی سیاسی ئێمە بزانێت سەرمایەی ڕەمزی خۆی 
لە كوێدایە. ئەم سەرمایە ڕەمزییە لە ئێستادا و لەناو بكەرانی 
كای����ەی سیاس����ی ئێمەدا ت����ەواو الوازە. لەكاتێكدا س����ەرمایەی 
مادی����ی و ئابووریی����ان تەواو لە هەڵكش����اندایە. ئەگ����ەر ئەوان 
بتوان����ن هاوس����ەنگیی لە نێ����وان ئەم دوو جۆرەی س����ەرمایەدا 
بكەن، نفوزی كۆمەاڵیەتی و سەرمایەی كۆمەاڵیەتیان دەتوانێ 
جێگرەوەی قەیرانی ئەو بێتمانەییە بێت كە مەودایەكی فراوانی 
ل����ە نێوان بكەرانی سیاس����ی و بكەرانی س����ادەی كۆمەاڵیەتیدا 
دروس����تكردووە. یەكێ����ك ل����ە ئەنجامەكان����ی بەرزكردن����ەوەی 
س����ەرمایەی ئاب����ووری و الوازی����ی س����ەرمایەی كەلت����ووری 
و ڕەم����زی، بەرزبوون����ەوەی توندوتی����ژی و باڵوبوون����ەوەی 
بەدگومان����ی و نادڵنیایە. لەكاتێكدا بەرزبوونەوەی س����ەرمایەی 
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ڕەمزیی و لەوێشەوە هەڵكشانی متمانە لە كۆمەڵگادا، پێوەرێكی 
باش����ە بۆ كەمكردنەوەی جۆرەكانی توندوتیژی و توندڕەویی 
كۆمەاڵیەتی. پێویس����تە دەستەبژێری سیاس����یی ئێمە بیر لەوە 
بكەن����ەوە، ل����ەڕووی س����ەرمایەی مادیی����ەوە وەك هەژارترین 
س����ەركردەی سیاس����ی بمێننەوە، بۆ ئەوەی ل����ە دواڕۆژدا ببنە 
گەورەترین خاوەن سەرمایەی ڕەمزیی و كۆمەاڵیەتی. پارە و 
س����امان بۆكەس نامێنێ، چونكە وەك شاعیر گوتویەتی: ئەوی 
باقی بمێنێ هەر ناوە. هیواداریش����م كەس����یان بەم قسانەی من 
ت����ووڕە نەب����ن، چونكە من ویس����تومە ئەقڵی����ان بجووڵێنم نەك 

دەروونیان..
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داڕشتنەوەیگەشتێكبەناوهاوڕێ
پارتیویەكێتیوگۆڕانخوازەكانمدا

داهاتوویسیاسەتیكوردی
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 گەشتێكی بەهاریانەو دیدەنیی هاوڕێیان:
گەش����تی ئەمساڵ لەباتی سەیران، س����ەردانی چەند هاوڕێیەك 
ب����وو لەدنی����ای سیاس����ەتداو لەكای����ەی حزبایەتی����دا. بۆی����ە ئەم 
مان����گ و هەفتانەی پێش����وو، هەفتەی گەرمی دی����دارەكان بوو، 
هەفتەی شادبوونەوە بە دیداری دۆستان و هاوڕێیان، هەفتەی 

لەدایكبوونەوە.
تاس����ەی بینین����ی ه����اوڕێ، كارێكە س����نوورەكانی سیاس����ەتی 
حزبایەت����ی دەبەزینێ. منیش وەك )مۆنتنی(، گەورە بیرمەندیی 
مرۆڤدۆس����ت، كاتێ پ����اش ماوەیەك ئەتی����ن دوالبۆتی، هاوڕێ 
هەرە خۆشەویستەكەی، نابینێ و دواجار لە ئێوارە بۆنەیەكدا 
و لەبەر ش����ەوقی چراكانی سەدەی ش����ازدەیەمدا دەیبینێتەوە، 
بەجۆرێ وەس����فی ئەم دی����دارەی دەكات، وەك ئ����ەوەی لەبەر 
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ڕۆژی ڕووناك����دا بووبێت و وەك ئ����ەوەی خۆر لەو دیدارەوە 
هەڵهاتبێ و وەك ئەوەی دووبارە لەدایك بووبێتەوە. 

بۆ منیش وەها بوو، كاتێ دەمبینی هاوڕێكانم بەوپەڕی شەوقەوە 
چاوەڕێمان بوون و دانیشتن و كۆبوونەوەو دەوام و پشووی 
چوونە ماڵەخۆیان كردۆتە قوربانیی و بە تامەزرۆیی گفتوگۆو 
بیروڕاگۆڕینەوەو لێكحاڵیبوونەوە، لە ژوور و بەردەم دەرگای 
شوێنی كاركردنیانەوە، چاوەڕوانمان بوون. لە دیدارەكانیشدا 
جگ����ە ل����ەوەی هاوتەم����ەن و هاوپیش����ەكانی خۆم����ان دیتنەوە، 
چاوم����ان بە مامۆس����تایانێكیش ك����ەوت كە لە تەمەن����دا لە ئێمە 
هەڵكش����اوتر بوون و س����ەرقاڵ و ماندوونەناس بەكارەوە، كە 

دەبێت لە بۆنەیەكی دیكەدا باسیان بكەم.
لەیەك����ەم پرس����گەی دەرچ����وون ل����ە هەولێ����رە دێرینەك����ەوە، 
ئەفس����ەرەكە ناس����ینی و لەگەڵ ئەوپەڕی ویقارو ڕێزدا هیوای 
بەس����ەالمەت گەڕانەوەی بۆ خواستین و ئێمەش وردە وردەو 
بەناو شاڕێی لۆرییە بارهەڵگرە توندڕەوەكاندا ملی ڕێمان بەرەو 
كەركووكی نەوت و زام و مێژوو گرت و پێش ئەوەی بڵێسەی 
ئاگری كانە نەوتەكانمان لێدەركەوێت، دیس����انەوە ئەفس����ەری 
پرسگە خێرهاتنی گەرمی لێكردین و بە ڕووخۆشییەوە بەڕێی 
كردی����ن. من بەم پێش����مەرگەو ئەفس����ەرە كوردانەدا هەمیش����ە 
حەزمكردووە لە شوێنی ئەوان ڕاوەستم و فەرموو لە میوانان 
و ڕێبوارانێ����ك بكەم كە دێن����ە واڵتەكەمان����ەوە. جارێك ئەوەم 
لە بیرمەندێك بیس����تووە كە یەكەم ئەفس����ەری سەرس����نووری 
واڵتێ����ك و دەروازەی ش����ارێك، نوێنەرایەتی ئەو سیاس����ەت و 
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حوكمڕانیی����ە دەكات ك����ە لەو واڵتەدا هەیەو یەكەم پێش����وازیی 
لە میوان چۆن بێت، وێنای ئەو میوانەی لەس����ەر ئەو واڵت و 

شارە لەسەر بینا دەبێت.
 میواندارێتی لەفەلسەفەدا:

دێرێدا، فەیلەس����ووفی فەرەنس����ی، س����ەبارەت بە داڵ����دەدان و 
جێكردنەوەی)می����وان(، نووس����یویەتی: میوانداریكردن بۆخۆی 
كولتوورێكەو تا ئەو شوێنەی پەیوەستە بە )ئیتیۆس(�ەوە، واتە 
پەیوەستە بە نیشتەجێبوون، ماڵی حەوانەوەی تایبەت، شوێنی 
نیش����تەجێبوونی خێزان، واتە پەیوەستە بە بوونی ئێمە لەگەڵ 
ئەوانیت����رداو پێوەندیی ئێمە بە ئەوانیت����رو بێگانەكانەوە، وەك 
پێوەندی����ی خۆمانی لێدێت بە خۆمانەوە، ئ����ەوە لەم حاڵەتانەدا 
میوانداریك����ردن خ����ودی ئەخالق����ە. وات����ە ئەخ����الق هاوش����انی 
ئەزموون����ی میوانداریكردنە. بەم پێی����ەش لەالی درێدا، ئەخالق 
س����ەرچاوەیەكی دیك����ەی نییە ل����ەو ڕەفتارە زیاتر ك����ە ئێمە لە 
چوارچێ����وەی میوانداریكردنی ئەوانیت����ردا، دەینوێنین. ئەو، لە 
ش����وێنێكی دیكەدا دەنووسێ: كاتێ كەس����ێك لە سەر قەراخی 
دەرگا و ماڵەكەی خۆیدا ڕاوەس����تاوەو بە ڕووییەكی خۆشەوە 
بەخێرهات����ن لە می����وان و بێگانەی����ەك دەكات، بەمانای ئەوەیە 
)لێرە كەس����ێ لە ماڵەوەیە. كەواتە شوێنێكی كردۆتە هی خۆی 
بۆ ئ����ەوەی بتوان����ێ بەخێرهاتنی ئەویتری لێوە ب����كات. یاخود 
لەوەش زیاتر: بەخێرهاتنی ئەویتر دەكات تاكو شوێنێ بكاتە هی 
خۆی..(. بەالی درێداوە، بیركردنەوە لە میواندارییەك كە تیایدا 
خاوەنم����اڵ بە ڕووی خۆش و بزەی س����ەرلێوەوە بەخێرهاتنی 
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میوانەكانی نەكات، میوانداریی نییە. ئەو دەڵێ: )جیاكردنەوەی 
كولتووری میواندۆستی لە كولتووری پێكەنین و ڕووخۆشی، 
كارێكی ئاس����ان نییە(. هاوڕێكانمان بەو پەڕی ڕووخۆشییەوە 
پێش����وازییان لێكردین، بەهەمان ش����ێوەی ئەفسەری پرسگەی 

نێوان شاران.
 هاوڕێیەتی و میوانداری لەسیاسەتدا 

لەودیدەنی����ەدا س����ێ باب����ەت هەب����وون لەگ����ەڵ هاوڕێكانمدا لە 
دەس����ەاڵت و ئۆپۆزیس����یۆن باس����مكردن: یەك����ەم، مەس����ەلەی 
قس����ەكردن لەس����ەر دەوڵەتی ك����وردی، دووەم: مەس����ەلەكانی 
ناوخۆ و ناكۆكیە سیاس����ییەكان، س����ێیەم: مەسەلەی ئیسالمی 

پۆپۆلیستی و ئیسالمی سیاسی.
س����ەرەتا دوای ئەوەی هەندێ����ك لە ه����اوڕێ پارتییەكانم بینی 
و قسەوباس����مان ك����ردو ب����ە عادەت����ی خۆیان داوای����ان لێكردم 
لەگەڵیان بچمە دەرودەشت و نەمتوانی، لەگەڵ هاوڕێیەكمدا، كە 
مامۆس����تای زانكۆیەو دواجار ئەم وتارەی لەگەڵ داڕشتمەوە، 
هەس����تاین چووین بۆ سلێمانی و بۆ دیداری هاوڕێ یەكێتی و 
گۆڕانەكانمان، ئەمە پاشئەوەی لە هەفتەكانی ڕابردوودا لەگەڵ 

هاوڕێ یەكگرتووەكان و كۆمەڵەكانم لە پێوەندیدا بووم..
 هاوڕێ ئیسالمییەكان:

 رەواندنەوەی گومان و دروستكردنی متمانە:
من نازانم ئیسالمییەكانی كوردستان وەك حزب و ڕێكخراوی 
فەرم����ی تا چەندە لە دواڕۆژدا دەتوانن كۆنترۆڵی بڕوادارانێك 
بكەن، كە من ناویان دەنێم ئیسالمی پۆپۆلیستی یان ئیسالمی 
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كۆمەاڵیەت����ی و عامیانەی خەڵك. بەاڵم لە ئێس����تادا ئیس����المی 
سیاسی خۆی لە فۆرمێكی ڕێكخراوەیی فەرمیانەی حزبساالریدا 
بەرجەس����تە دەكات كە گەڕانەوەی بەردەوامی دەبێت بۆ یارو 
الیەنگرانی خ����ۆی، لەگەڵ كەمكردنەوەی گومانەكانی لەس����ەر 
الیەن����ی دەس����ەاڵت لە ئاس����تی ڕواڵەتیدا. لەكاتێك����دا بۆی هەیە 
ئیس����المی پۆپۆلیستی، یان كۆمەاڵیەتی، ئەجیندای میزاجیانەی 
خ����ۆی هەبێت بە ب����ێ گوتارێكی یەكگرتوو، ی����ان مەرجەعێكی 
بڕی����اری فەرم����ی، ك����ە بۆ دەس����ەاڵتی هەرێم ئاس����ان نابێت لە 
داهاتوودا مامەڵە لەگەڵ ئەم فۆرمەی ئیسالمی شەعبیدا بكات، 
لەبەر فۆرمۆلەنەبوونی لە گوتارێكی یەكگرتووی ڕێكخراوەییدا. 
بەاڵم دڵنیام ئیس����المی سیاس����ی چ لە فۆرمە یەكگرتوویی و چ 
لە فۆرمە كۆمەڵییەكەیدا، نەیانەوێت كێش����ەی سیاس����ی گەورە 
بۆ پرۆسەی دەسەاڵت لە هەرێمی كوردستاندا دروست بكەن، 
چ ئ����ەو كات����ەی لە ئۆپۆزیس����یۆندا بن و چ ئ����ەو كاتەش دەچنە 
سەر دەس����ەاڵت، بەتایبەتی لە مەس����ەلەی پێوەندیی بە عێراق 
و دروس����تبوونی كیانێكی تایبەت بە كوردەكان لەم هەرێمەدا. 
مەگەر تەنیا لە رێگەی خۆراكبەخشین بە ئیسالمی پۆپۆلیستی 

و بەكارهێنانیان وەك گوشارێكی ئاپۆرەیی.
ئیسالمی سیاسی لە ئاستی میدیایی و دیپلۆماسییەتی سیاسیدا، 
ب����ەرەو ش����وێنێك دەڕوات وەك ئ����ەوەی بی����ەوێ س����یمایەكی 
لەس����ەر  كارك����ردن  و  ش����ەففافییەت  مەدەنیان����ە،  كران����ەوەی 
پرانس����یپەكانیان ببێتە كاراكتەری����ان و پەروەردەی خۆیانی بۆ 
دواڕۆژ لەس����ەر دابڕێ����ژن. ب����ەاڵم ئەگەر ئەو ش����وێنانە بكەینە 
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پێوەر كە ئیس����المییەكانی كوردستان خۆیان بە درێژكراوەیان 
دەزان����ن و دەیانەوێ لێرە ئەو ئەزموونان����ە دووبارە بكەنەوە، 
هەمیشە ئەگەری پەش����یمانبوونەوەیان لەم سیما و كاراكتەرە 
هەیە. ئەمە لە ئێران و میس����ر و س����وریاش بە ئاشكرا بینراوە. 
جگە ل����ە ئەزموونی هاوبیرانیان لە واڵتانی ئەوروپا و پش����وو 
كورتیی����ان ل����ە ئاس����ت كران����ەوەی كۆمەڵ����گا دیموكراتیكەكانی 
ئەوروپ����ادا و گەڕانەوەیان بۆ ڕەفت����ار و هزرینی توندڕەوانە. 
م����ن هەرگی����ز نەمتوانیوە ل����ە هاوڕێیانی ئیسالمیس����تم دڵنیابم 
س����ەبارەت ب����ە ڕێزگرتن����ی بنەمایی����ان ب����ۆ ژیان����ی مەدەنی و 
جیاوازیی و بەكارنەهێنانیان بۆ چەكی ئایین لە دژی كۆمەڵگا. 
بەاڵم نامەوێ بڵێم ئەوان بەرپرس����یی هەم����وو توندڕەوییەكی 

ئایینیانەی ئەم واڵتەشن.
هاوڕێكانم لە گۆڕان ئەم مەسەلەیە بەمجۆرە نابینین و ئەوان 
ئازادن، بەاڵم من بە ئاش����كرا گوتومە ئەوان لە هاوپەیمانێتیان 
لەگەڵ ئیسالمی سیاسیدا باجێك چاوەڕێیان دەكات و پێویستیش 
ناكات فەلسەفەمان خوێندبێت بۆ ئەوەی لەم ڕاستییە تێبگەین. 
لەگەڵ ئەوەش����دا پێمخۆش����ە الیەنەكانیت����ر، بەتایبەتیش پارتی 
و ت����ا ئەندازەیەكیش یەكێت����ی، گومانەكانی خۆیان س����ەبارەت 
ب����ە هەبوونی»نیەتی ش����اراوە« لەس����ەر ئیس����المییەكان، كەم 
بكەن����ەوەو لەبەرامبەر ئەمەش����دا بكەونە گفتوگۆی ڕاش����كاوو 
شەففاف لەس����ەر ئەو خااڵنەی كە ئەوان پێیانوایە دەبنە خاڵی 

گەمەكردنی ئیسالمی سیاسی لەگەڵیاندا.
ئیس����المیی سیاس����ی بەرگریی لە مافەكانی خۆی دەكات و لە 
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پێناوی بەرژەوەندییە گشتی و مەدەنیەكانیشدا خۆی بەجۆرێكی 
بەرپرسیارانە پیشاندەدات. گوتنی ئەم قسەیە بۆ ئێستا ڕاستە، 
بەاڵم ئەوان »ئێستا« وەك »ئامرازێ«ك بۆ ئامانجێك تەماشا 
دەكەن و هاوكات بەردەوامن لە كاركردنیاندا بۆ چەس����پاندنی 
بیروڕاكانیان لەالی الیەنگرانی خۆیان و پەروەردەكردنیان بەو 
جۆرەی كە سیاس����ەتی ئەوان دەیخوازێت و ئامادەكردنیان بۆ 
داهاتوو، كە هیچ مەرج نییە درێژكراوەی ئێستایان بێت. ڕاستە 
كە »گەمەی پشت پەردە« و »نییەتی شاراوە« و »دەسیسە« 
چەمكگەلێك����ی  هەمووی����ان  سیاس����ی«،  »هەلپەرس����تیی  و 
پ����اش ڕۆژان����ی ش����ەڕە ناوخۆییەكان����ن، بەاڵم من هەتا ئێس����تا 
نەمتوانی����وە قەناعەت ب����ەوە بكەم، كە ئێمە ئ����ەو ڕۆژگارەمان 
تێپەڕان����دووە. هاوكات ب����ەوەی حەز دەكەم پارت����ی و یەكێتی 
لەبارەی ئیس����المی سیاس����ییەوە دووبارە تێڕوانینێكی تر بینا 
بكەن، بە پێویس����تییەكی ئەخالقیشی دەزانم لەناو فەزای نوێی 
سیاس����ەتی هەرێمدا وەكو پێویست بواری بەشداریی كردنیان 
بۆ بڕەخس����ێت و بەبێ هیچ فیلتەرێك گوێیان بۆ بگیرێت. ئەمە 
جگ����ە لەوەی ئەركێكی ئەخالقیی����ە قەرەبووی ئەو زیانە مادیی 
و مەعنەویانەی����ان ب����ۆ بكرێتەوە، كە ل����ە بارودۆخە گرژەكاندا 
ب����ەر ئ����ەو الیەنانە كەوتوون و بەیەك چ����او و وەك هاوواڵتی 

تەماشای الیەنگرانیان بكرێت.
داهات����ووی كۆمەڵگاكەمان خاڵیی نییە ل����ە ئایین و بەتایبەتیش 
لە ئیس����المی سیاس����ی، بۆیە هاوكات بەكران����ەوەی ئەم فۆرمە 
لە ئیس����الم لە ئاس����ت ئایی����ن و ئایینزاكانی ت����ر و ڕێزگرتنیان 



79 رێبوار سیوەیلی

لە مافە دەس����توورییەكان، لەوانەش ئازادیی بیروڕا بۆ هەموو 
تاكێك لەالیەن ئیس����المییەكانەوە، پێویستە مافی دەستووریی 
ئیسالمییەكانی كوردستانیش پارێزراو بێت. هەرچەندە ئەوان 
تاكو ئێس����تا پێداچوونەوەیەك����ی ڕەخنەگرانەیان بۆ ڕابردووی 
خۆی����ان نەك����ردووە. من نازانم گۆڕانخ����وازەكان تا چەندە لەو 
هاوپەیمانیەتیەیان����دا لەگەڵ ئیس����المی سیاس����یدا، ئەم خاڵەیان 
كردۆتە مەرج بۆیان، بەاڵم مامەڵەی بزووتنەوەی گۆڕان لەگەڵ 
ئیسالمییەكان لەڕووی سیاسییەوە، مامەڵەیەكی تەندروست و 

تا ڕادەیەكی زۆر باشە بۆ داهاتووی هەرێمەكە.
پێویس����تە ئەوەش����مان لەبیر نەچێت، كە هاوكات بە گۆڕانێكی 
بەرچاو لە ئیس����المیی سیاس����یدا بەرەو هێوری و بەش����داریی 
سیاس����ی، گۆڕانێك����ی بەرچاویش لە تەشەنەس����ەندنی جۆرێك 
لە ئیس����المی پۆپۆلیس����تی و كۆمەاڵیەتیان����ەدا دەبینرێت، بەبی 
ئەوەی لە ڕووی سیاسیەوە هیچ گوتار و مەرجەعێكی هەبێت. 
ڕێ����ی تێدەچێت وەك گوتم، ئیس����المی سیاس����ی لە ش����وێنێكدا 
خۆراكبەخشی ئیسالمی كۆمەاڵیەتی بێت، بەاڵم ئەوە پرسیارێكە: 
ئای����ا لە دۆخ����ی بارگرژی و ئاڕاس����تەبوونی توندڕەوانەی ئەم 
فۆرمە لە ئیس����الم ل����ە كۆمەڵگای كوردیدا، دەس����ەاڵت یەخەی 
كێ دەگرێت؟ هەندێ ئەزموون ئەوە ئاش����كرا دەكەن هەركات 
ش����تێكی نەخ����وازراو ڕوو بدات، تۆ بێیت و یەخەی ئیس����المی 
سیاس����ی لە فۆرم����ە یەكگرتووی����ی و كۆمەڵییەكەی����دا، بگریت، 

هەڵەیەكی گەورەیە.
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 یەكێتی و واقیعبینی:
لە س����ەردانەكەدا ئەوەی هەس����تی پێدەكرا گوت����اری یەكێتیش 
س����ەبارەت ب����ە بزووتن����ەوەی گ����ۆڕان گۆڕانێك����ی بەرچ����اوی 
بەخۆیەوە بینیوە. ئەمەش جێگەی دڵخۆش����ییە، چونكە یەكێتی 
ل����ەوە واقیعبینت����رە كە نەتوانێت كاریگەریی ئ����ەم بزووتنەوەیە 
لەس����ەر كۆمەڵگای كوردی و وەدیهێنان����ی خەونێكی خۆی كە 
هەمیشە لە كۆنەستیدا هەبووە، لەسەر دەستی گۆڕانخوازەكان 

نەبینێت.
بەاڵم بە ئاشكرا گوتاری یەكێتی نیشتیمانی، لەسەر بزووتنەوەی 
گ����ۆڕان نەغمەیەكی ڕێزدارانەت����ر و واقیعبینانەتری بەخۆیەوە 
گرت����ووە. یەكێت����ی گەنجایەت����ی و ئازایەت����ی خۆی ل����ە گۆڕاندا 
دەبینێتەوە، بەاڵم ئەو هاوڕێ یەكێتیانەی لەو گەشتەدا بینیمن، 
داهات����ووی خۆی����ان وەك زنجیرەی����ەك ب����ۆ بەرپەرچدانەوەی 
سیاسەتەكانی هاوڕێ گۆڕانخوازەكانم نابینین و لەو باوەڕەدان 
بزووتنەوەی گۆڕان بەو س����ووربوونەیان لەس����ەر نەهێشتنی 
گەندەڵیی ئابووری و ئیداری، خزمەتێكی زۆریان بە پالنەكانی 

ئەوانیش كردووە بۆ پێداچوونەوە و بەخۆداچوونەوە.
و  ئ����ەوان  نێ����وان  كۆمەاڵیەتیەكان����ی  پێوەندیی����ە  هەرچەن����دە 
گۆڕانخ����وازەكان لە ئێس����تادا ناس����كترە لە ج����اران، بەاڵم ئەم 
دووركەوتنەوەی����ە لە نییەتەوە نییە و زیات����ر ڕەنگدانەوەیەكی 
كەس����ێتی كۆمەاڵیەتیان����ەی ئەوان����ە لەبەرامبەر یەكت����ردا، نەك 
كەس����ێتی و بۆچوونی سیاسییان. من لە گەشتەكەمدا لە زمان 
ه����ەردووالوە، ب����ەدەر ل����ە بۆچوون����ی سیاس����ی و جیاوازییان 
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ل����ە پاشوپێشخس����تنی پرانس����یپەكاندا، ب����ە تایبەتی ل����ە بواری 
لێكدانەوەكانیان����دا ب����ۆ دامەزراندن����ی دەوڵەت����ی ك����وردی، ل����ە 
وش����ەی ش����یرین زیاتر هیچیترم نەبیس����ت و گوێم لە نەغمەی 
هەش����تاكان و نەوەدەكان����ی ڕەتكردنەوەی ك����ورد بۆ یەكتری 
نەبوو. بەمج����ۆرەش، هەرچەندە كایەی سیاس����یی و ملمالنێی 
سیاسی نێوان ئەم دوو حزبە لە جوگرافیایەكی بەرتەسكتردایە 
)ش����ارێك( و ئەمەش ڕێگە ب����ە گرژبوونەوەی لەپڕی ئەم دوو 
الیەن����ە لەبەرامب����ەر یەكتردا دەدات، بەاڵم ل����ەوە ئەچێت چیدی 
هی����چ الیەكیان نەگەڕێنەوە بۆ ڕەفت����اری گرژانە وەك بەدیلێك 
ب����ۆ س����ەپاندن و جێبەجێكردنی میكانیزمە سیاس����ییەكانیان لە 

ئاست یەكتردا.
لەالیەكیت����رەوە، یەكێتی����ەكان لەوباوەڕەدان سیاس����ەتی ئەوان 
لەگەڵ بەغدا ئەنجامی باشی بەدەستەوە داوە و نوێنەرەكانیان 
وەكو پێویس����ت ب����ە ئەركی خۆی����ان هەس����تاون. بێگومان ئەم 
بۆچوونە جێی پرسیارە و سەرچاوەی تر هەن كە پێچەوانەی 
ئەم����ە دەس����ەلمێنن و ب����اس ل����ە بەفیڕۆدان����ی كات و زی����اد لە 
پێوس����ت خۆخەریكردن����ی ئەندامانی لیس����تی كوردس����تانی بە 
كاری بازرگانی و ڕێككەوتنی بازرگانی لەگەڵ الیەنە سیاسیە 
عێراقییەكان����دا دەك����ەن، لەگ����ەڵ پیش����اندانی ترس����ێكی زۆری 
كاربەدەس����تە كوردەكان لە هەندێك لە كەسایەتی و الیەنەكان 

و خۆ بچووككردنەوە لە ئاستیاندا..
سرووش����تی كەسایەتی كورد لە ڕووی مێژووییەوە، لێوانلێوە 
ل����ە خۆبەكەمزانی لەبەرامبەر بێگانەدا، هەروەها دووڕوویی و 
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نەبوونی یەكدەنگیی لە نێوانیاندا زیانێكی گەورەی بە شوناسی 
كوردبوونی����ان گەیاندووە. س����اڵی 2003، كاتێ����ك توێژینەوەم 
لەس����ەر خۆبەعەرەبكردنی كوردەكان دەكرد، سەرم سووڕما 
لەو ڕاس����تییەی كە كورد چ ڕۆحێكی خۆبەكۆیلەكردنی تێدایە. 
ئ����ەم ڕاس����تیی و گریمانەی����ە ڕێگەمان پێدەدات ك����ە بڵێین: ئەو 
كوردانەی لە بەغدا نوێنەرایەتی الیەنە سیاسیەكانی كوردستان 
دەكەن، هەموویان وەكو پێویست ئەركەكانی خۆیان جێبەجێ 
نەكردووە و هەمیشەش بەدوای ئەو دەرفەتانەدا نەگەڕاون كە 
لە رێگەیانەوە مەسەلەی یاسایی كوردستان و مافەكانی گەلی 

كورد تەئمین دەكرێن.
پارت����ی و یەكێت����ی تا ئێس����تا بەدەگمەن لەس����ەر كەمتەرخەمی 
كەس����ێكیان بانگكردبێت����ەوە هەرێ����م و لێپێچین����ەوەی لەگەڵ����دا 
بكەن. لەبەر ئ����ەوە دەرگای ڕەخنەگرتن لەو كەمتەرخەمیانەی 
نوێنەران����ی ك����ورد ب����ە كراوەی����ی دەمێنێت����ەوەو هەت����ا ئەوەش 
ڕوون����ەدات، مەترس����یی لەس����ەر مەس����ەلەی ك����ورد دەمێنێت. 
ئەوەی ل����ە میدیاكاندا گوێم����ان لێدەبێت، بریتیە ل����ە گوتارێكی 
بەرپەرچدەرەوانەی شەرماویی كوردەكان لە ئاست هەندێك لە 
سیاسەتەكانی بەغداد، نەك كاركردنی یاسایی و دەستووریی 
ب����ۆ چەس����پاندنی مافەكان����ی كورد بەپێی دەس����توور و یاس����ا. 
من ل����ەو بڕوای����ەدام، كوردەكان لە بەغدا ش����ەڕی دەس����توور 
و یاس����ایان كردبێتە قوربانیی ڕێكەوتنی سیاس����ی و بەس����تنی 
هاوپەیمانێت����ی لەگەڵ كوتل����ە و حیزبە سیاس����یەكانی عێراقدا، 
ی����ان النیكەم، خۆش����یرنكردنیان لەالی هەندێك دەس����ەاڵتداری 
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شۆڤێنیس����ت، ئەمەش تەنیا لە بەرامب����ەر بەرژەوەندیی تایبەت 
و مامەڵەی بازرگانی و پش����كداریی ئابووریی و مانەوەیان لە 

پۆستەكانیاندا.
م����ن نەمزان����ی بی����روڕای ه����اوڕێ گۆڕانخوازەكان����م ل����ە گردە 
حەیاتەكە لەمبارەیەوە چیبوو، بەاڵم پاس����اوهێنانەوەی هاوڕێ 
پارتی و یەكێتیەكانم بۆ پینەكردنی بارودۆخی كورد لە بەغدا، 
پێ پەسەند نییە. ئەو گورزەی ئەمڕۆ كورد دەیخوات لە دەستی 
بەغ����دا، دواكەوتن����ی ل����ە هەندێك بڕی����اری گرنگ، بەش����كردنی 
س����امانی نەوت، ملكەچیمان بۆ سیستەمی شەراكەتی سیاسی 
و ئاب����ووری و ب����ە پەراوێزخس����تنەوەی هێ����زی پێش����مەرگە، 
هەمووی����ان ئەنجامی ئ����ەو خۆبەعێراقیكردنەوەیەن كە لە دوو 
هەزار و س����ێوە گیرۆدەی بووینەوە. هەرچەندە ئێس����تا الیەنی 
لیستی كوردس����تانی كەمێك پەشیمانی دەردەبڕن بۆ ئەو وزە 
زۆرەی لە زیندووكردنەوەی »گورگەتۆپیوەكە«دا، س����ەرفیان 
ك����رد، بەاڵم من بۆخۆم تێگەیش����تنێكی ئەوتۆم بۆ هاوس����ۆزی 
ب����ەرەی ئۆپۆزیس����ۆن و بەتایبەتیش گۆڕانخ����وازەكان نییە، لە 
پیش����اندانی نەرمی لەگەڵ بەغدا و هەمیشە ترسی ئەوەم هەیە 
كە پەرچەكرداری گۆڕان لە ئاست سیاسەتی ناوخۆی یەكێتی 
و پارتی����دا ئەوانی بەرەو سیاس����ەتێكی دەرەكی����ی هەڵە لەگەڵ 
بەغ����دا بردبێ����ت. چونك����ە بێگومان ئەگ����ەر پێوەندی����ی كورد و 
بەغدا بخرێتە دەنگدانێكی جەماوەرییەوە، بزووتنەوەی گۆڕان 
رێژەی هەرە زۆری دەنگە ناوخۆییەكانی لە ئاس����ت سیاسەتی 

مامەڵەكردنیان لەگەڵ بەغدا دەدۆڕێنن. 
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 ه����اوڕێ پارتییەكان����م: ڕزگاربوون لە بیرۆكەی دەسیس����ەو 
پیالنگێڕی:

جاران ه����اوڕێ پارتییەكانم زۆر بەدگومانتر بوون لە ئاس����ت 
بیری����ان  ئ����ەوان وا  یەكێت����ی و گۆڕانخوازەكانم����دا.  ه����اوڕێ 
دەك����ردەوە، ك����ە زۆر لەو ش����تانەی ڕوو دەدەن، دەسیس����ە و 
پیالنیان لە پشتەو هەمیشە پارتی قوربانییە. پارتییەكان هەمیشە 
وایاندەزانی دروس����تبوونی بزووتنەوەی گۆڕان سیناریۆیەك 
بێت ل����ە دژی ئەوان و ڕۆژگارێك یەكێت����ی و گۆڕانخوازەكان 
یەكبگرن����ەوە. ل����ەم مەس����ەلەیەدا دیدگایەكی ئەمن����ی ئامادەیی 
هەب����وو، كە دواجار دەركەوت هەڵەیەك هەیەو پێویس����تیی بە 
پیاچوون����ەوەو داڕش����تنەوەی هەیە. هەڵبژاردنی ئ����ەم دیدگایە 
ه����اوڕێ پارتیەكانم����ی بەرەو ش����وێنێك برد كە تیای����دا كەمتر 
بی����ر بكەنەوەو زیاتر پەرچەكرداریان نواندو ئەمەش خس����تنیە 
ب����ەردەم بڕیارگەلێكی ئەوتۆ كە تووڕەیی جەماوەریی بەدوادا 

هاتووە..
ئێس����تا بارودۆخەك����ە تەواو گۆڕاوە. پارتی س����ەنگی مێژوویی 
خ����ۆی، نەك لە هەرێمەكەدا بەڵكو لە س����ەراپای كوردس����تاندا 
هەس����تپێدەكات. ئەكتەری نوێ لە سیاسەتی پارتیدا هاتوونەتە 
ئاراوە، كە مامەڵەیەكی پتر سیاس����یانەو س����تراتیژیانەتر لەگەڵ 
یەكێتی و لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنیش����دا دەكەن. س����ەرۆكی هەرێم 
سیاس����ەتێكی كوردانەتر، ڕاش����كاوانەتر و بوێرانەتری گرتۆتە 
پێش، كە هیوادارم خۆخۆری و خیالفاتی تایبەت لە سیاسەتی 
هەرێم����دا، ئ����ەم دەستپێش����خەریانەی الواز نەك����ەن، چونك����ە 
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تاك����ە وەرەقەیەك����ە بۆ ئاش����تكردنەوەی كۆمەڵ����گای كوردی و 
بەرجەس����تەكردنی مژدەیەك����ی ن����وێ. ب����ەاڵم ئ����ەوە هەڵەیە كە 
ل����ە پێن����اوی ڕازیكردنی نەیارەكان و ئۆپۆزیس����یۆندا، دۆس����ت 
و هاوپەیمانەكان����ت لەخ����ۆت تووڕە و زوی����ر بكەیت. ڕاگرتنی 
هاوس����ەنگی هونەرێك����ی گەورەی����ە ل����ە سیاس����ەتدا. پارتیەكان 
پێویس����تییان بە داڕش����تنەوەی سیاس����ەتی خۆیان هەیە لەگەڵ 
ه����اوڕێ ئیس����المییەكانمدا. هاوڕێیان����ی ئیس����المیم خۆی����ان بە 
»بریندار« وەس����فدەكرد. ئێمە ناتوانین لە بوونی ئەم هەس����تە 
ل����ەالی ئ����ەوان تێنەگەی����ن، ب����ەاڵم ڕەتكردنەوەش����ی ل����ە الیەن 
پارتییەوە، ئەنجامی دڵخۆشكەری نابێت. پارتی پێویستی بەوە 
زۆرە ه����ەر ج����ۆرە بااڵنۆڕی و بااڵخوازیی����ەك لەالی خۆی لە 
ئاس����ت ئۆپۆزیس����یۆندا بكوژێت و بە ش����تی ڕاست بڵێ ڕاست 
و ب����ە هەڵەش بڵێ����ت هەڵە. لە هەمان كاتیش����داو لە پرۆس����ەی 
سیاس����یدا پێویس����تە هەم����ووان بزانن كە ئەوان ئ����ەوە نین كە 
بۆخۆیان وێنای دەكەن و لە خۆیاندا دەیبینن، بەڵكو پێویس����تە 
ئەو وێنان����ەش ببینن كە ئەوانیتر دەیدەنە پاڵیان و بەهۆیانەوە 

كەسایەتی ئەوان لە كۆمەڵگادا بەرجەستە دەكرێت.
هاوڕێ گۆڕانخوازەكانم ئێس����تا لە جاران زیاتر ڕەهەندەكانی 
پارتی دەبینین. هاوڕێ پارتییەكانیشم بە وردی بەدواداچوون 
بۆ قس����ە و گوفتاری ه����اوڕێ گۆڕانخوازەكانم دەكەن. هاوڕێ 
پارتییەكان����م ل����ەو بڕوایەدان ئ����ەوان بە تەنیا بەرپرس����یار نین 
ل����ە گەندەڵ����ی و نادادوەری، بۆیە نابێت ب����ە تەنیا ئەوان وێنای 
دوژمنیان پێببەخشرێت. چارەسەرەكەشی بەتەنیا لەالی ئەوان 
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نییە. هاوڕێ گۆڕانخوازەكانیشم لەو بڕوایەدان ئەوان نە دەبنە 
بەشێك لە گەندەڵی و نە لە ناعەدالەتیش خۆش دەبن و نە بە 
ئاس����انییش متمانە بە پارتی و یەكێتی دەبەخش����نەوە لەو دوو 

مەسەلەیەدا.
لێ����رەوە، م����ن وەه����ا تێگەیش����تم ك����ە هاوپەیمانێت����ی ه����اوڕێ 
گۆڕانخوازەكان����م لەگ����ەڵ هاوڕێكانم لە ئیس����المی سیاس����یدا، 
مامەڵەكردن بێت لە ئاس����تی بنەما و پرانس����یپی سیاسی، نەك 
عەقیدەت����ی و پەرچەكرداریان����ە ل����ە ئاس����ت یەكێت����ی و پارتیدا. 
ئەمەش بە پێچەوانەی ئەو نیگا ئەمنیەوە بوو كە پێشتر لەالی 

هاوڕێ پارتی و یەكێتیەكان گوێمان لێدەبوو.
 پرسی دەوڵەتی سەربەخۆی كورد

لە مەسەلەی ڕاگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی كوردیدا، بیر و 
ڕای سەركردەكانی یەكێتی و بەرپرسەكانی خوارەوە جیاوازیی 
هەی����ە. س����ەركردەكان بە ئاش����كرا گوتارێك����ی نائومێدكەرانەو 
بەدەر لە ویست و خواستی سەردەمە مێژووییەكە بەرجەستە 
دەكەن. ڕەنگە ئەمە تاكتیك بێت و حەقیەقەتی مەسەلەكە نەبێت. 
ئەوەی من لە هاوڕێ یەكێتییەكانی خۆمم بیست، جیاواز بوو: 
ئ����ەوان بە ڕاش����كاوانە و بەو گومانەوە ئاخۆ كەس����انێك هەبن 
تەماعێك����ی تایبەتی����ان لەو دەوڵەتەدا هەبێت ب����ۆ بەرژەوەندیی 
خۆی����ان، خێرهاتنیان ل����ە بیرۆكەكە دەكرد. ئەگ����ەر یەكێتی بە 
پێچەوان����ەی ئەمەوە بیر بكاتەوە، ب����ە بڕوای من دژی خەباتی 
چەندین ساڵەی خۆی و چاندنی بیرۆكەی ڕزگاری و ئازادیی 
دەوەس����تێتەوە، كە ڕاگەیاندنەكەی لەس����ەردەمانی شۆڕش����ی 



87 رێبوار سیوەیلی

ڕزگاریخوازیی و چەكداریدا پش����كی سەرەكیی باڵوكردنەوەی 
ئەو جۆرە بیروڕایانەی بەردەكەوێت.

وێ����ڕای خێرهاتن����ی ه����اوڕێ گۆڕانخوازەكانم ل����ەو بیرۆكەیە، 
ب����ەاڵم جیاوازی����ی بیروڕای����ان لە جۆر و فۆرمی ئ����ەو دەوڵەتە 
نەدەش����اردەوە. ئەمەش����یان ل����ەو گومان����ەوە ب����ۆ هات����ووە، كە 
ئ����ەوان ئەزموون����ی حكومداری ئەم بیس����ت س����اڵەی دوایی بە 
ئەزموونێكی سەركەوتوو لە هەموو ڕوویەكەوە دانانێن، لەبەر 
ئ����ەوە پرس����یارێكی ڕەوا دەكەن ل����ەوەی چ حیكمەتێكی تێدایە 
دەوڵەتێك ڕابگەیەنرێ و فەرمانڕەواییەكەی بدرێتەوە دەس����ت 
هەمان سیس����تەم كە پێشتر سەركەوتنی خۆی نەسەلماندووە؟ 
ئ����ەم پرس����یارەی ه����اوڕێ گۆرانخوازەكان����م، هەرگی����ز ڕێگ����ر 
نییە لەبەردەم پش����تیوانیكردنی ئەوان لە دروس����تكردنی وەها 
دەوڵەتێ����ك بۆ كورد، بەاڵم پێش ئ����ەو كارە، لەوانەیە ئەوان بە 
حەزەرێك����ی زۆرەوە، ڕەنگ����ە زۆر ڕۆش����نبیرانەو تیۆریانەش 
بی����ر لە دەوڵەتی كوردی بكەنەوە، كە ئێس����تا بنەماكانی بەالی 
ئەوان����ەوە ئام����ادە نین. مێژوو ب����ۆی هەیە هەل����ی ئازادیییەكی 
ڕاس����تەقینەت بۆ بڕەخس����ێنێ لە واقیعێك����ی دیاریكراودا، بەاڵم 
م����ەرج نییە ئ����ەو ئازادیی����ە نمونەیەكی ئایدیاڵی بێ����ت. ئازادیی 
شتێكە پێویستە خەباتی بەردەوامی بۆ بكرێت، نەك بە خەونی 
ئازادی����ی ئایدیاڵییەوە، ئەوەی واقیع ش����یاو و مومكینی دەكات، 

ڕەتبكەینەوە.
هاوڕێ ئیس����المییەكانم لە ئاس����ت دەوڵەت����ی كوردیدا بوون بە 
داوی خۆیان����ەوە: ئ����ەوان س����ەرەتا ك����ە دام����ەزران، النیكەم لە 
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چوارچێوە كۆمەڵیی و یەكگرتووییەكەیدا، بۆ ئەوە دامەزران تا 
لە چوارچێوەی بیروڕا و كراوەیی بیری ئیسالمیانەدا، خزمەت 
بە كێش����ەی نەتەوایەتی كورد بكەن. بەاڵم ئێس����تا پۆپۆلیسمی 
ئیسالمی و ئیسالمی كۆمەاڵیەتی و لەتلەتبوونی خۆیان، وەها 
پیشاندەدات كە ئەوان دوورن لە بیرۆكەی نەتەوەیی و دەبێت 
پالنێكی ش����ارەوەیان هەبێت. من وای ب����ۆ دەچم، باوەڕدارانی 
ئیس����المی سیاس����ی لە بەخۆداچوونەوەیاندا لە ئاست كێشەی 
نەتەوایەتی و شوناسی كوردیانەی خۆیاندا، هوشیارانە مامەڵە 
دەكەن، بەاڵم هەرگیز ناتوانن ببنە فیلتەری كەمكردنەوەی ئەو 
تاكڕەهەندیی و توندوتیژیەی لە ئیس����المی كۆمەاڵیەتیدا هەیە. 
حكومەت پێویستە ئەمەیان لە ڕێگەی هوشیاركردنەوەی خەڵك 
و یاساوە چارەسەر بكات، نەك تەنیا ئیسالمیستەكان بكات بە 

چاودێر بەسەر تەشەنەسەندنی ئیسالمی شەعبییەوە.
 كەشێكی ئارام و گەڕانەوەو كرانەوەی سیاسیی زیاتر:

ئێس����تا كەش����ێكی ئارامتر لە ئارادایە بۆ هەموو گفتوگۆیەك و 
س����ەرلەنوێ خۆ ئۆرگانیزەكردنەوەی الیەنەكانی دەسەاڵت لە 
هەرێمی كوردس����تاندا. هەلێكی تر بۆ ك����وردەكان هاتۆتە پێش 
تا میلێكی تری »زیندانی گورگە تۆپیوەكەی عێراق« بش����كێنن 
و بدەن����ە ش����ەققەی ب����اڵ و ل����ەدەرەوەی خۆبەعێراقیكردنەوە، 
چێ����ژی ئازادی����ی ت����ام بك����ەن. ل����ەم بارودۆخ����ەی هەنووكەدا، 
تۆم����ەت  و  ناخۆش����ەكان  ڕووداوە  دووبارەبوون����ەوەی 
بەخش����ینەوەكان دەكەوێتە س����ەر ڕێژەی بەخۆدا چوونەوەی 

الیەنەكان و ڕاددەی سوودوەرگرتن لێیان.



89 رێبوار سیوەیلی

ئ����ەوەی كە هاوڕێ پارتی و یەكێتیەكانم حس����ابێكی جیدی بۆ 
هاوڕێكانمان لە بزووتنەوەی گۆڕان دەكەن لە بەشداریكردنیان 
ل����ە خەباتی دیموكراتیزەكردنی كۆمەڵگای كوردیدا، نیش����انەی 
تێگەیش����تنێكی واقیعیانەترە لەو سیاسەتە ڕاگەیاندنەی پێشتر 
لەس����ەری دەڕۆیش����تن. هاوڕێیانیش����م لە بزووتنەوەی گۆڕان، 
وێ����رای هەبوونی نەغمەیەك����ی مۆنۆلۆگیانەی شۆڕش����گێڕانە، 
ڕەخنەگرانە و دڵس����ۆزانە و ڕاشكاوانە قسەیان دەكرد. ئەوان 
لەوە تێگەیش����توون كە پارتی و یەكێتی چۆڵی ناكەن و نیازیی 
جێهێشتنی دەسەاڵتیان نییە، بەاڵم ئایا لەبەرامبەر ئەم ڕاستییەدا 
چییدەكەن؟ نازانم و تێنەگەیشتم. خۆزگەم دەخواست هاوڕێ 
گۆڕانخوازەكانم لە كابینەی نوێی حكومەتدا بەش����داربوونایەو 
ل����ە نزیكەوەو ڕۆژانە خەونەكانی خۆیان لە وەدیهاتن بە هۆی 
حكومەت����ەوە، نزیك بخس����تایەتەوە. بەاڵم ئەوەی����ان نەكرد. لە 
غیابی ئەواندا هەلی پۆست وەرگرتن لەبەردەم كۆمەڵێك كەسدا 
خ����ۆش بۆوە كە هەموومان دەزانین ناتوانن لە ئەس����تۆی بێن. 
س����ەرۆكی كابینەكە هەرچەندەش لێهاتوو بێت، عاقیبەت باجی 
كەمتەرخەم����ی و مڕومۆچ����ی و نەش����ارەزایی ئەوانیتر دەدات. 
بزووتنەوەی گۆڕان ئەمەی دەزانی و بەدیلی باشتری هەبوو، 

بەاڵم بەشداریی نەكرد..
و  پارت����ی  و  یەكێت����ی  الیەن����ی  هەرس����ێ  ئەوەش����دا  لەگ����ەڵ 
گۆڕانخوازەكان، پۆزەتیڤتر قسەیان دەكرد و بیریان دەكردەوە 
و س����ەردەمی پەرچەكرداری سایكۆلۆژییان لە ئاست یەكتردا 
تێپەڕان����دووە. ئەوەی لەالی هەرسێكیش����یان جەختی لەس����ەر 
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دەركرای����ەوە، ئ����ەوە بوو ك����ە ه����ەر الیەكیان س����ەركردەكانی 
خۆیان ب����ە مەرجەعی س����ەرەكی دادەنان و چاوەڕوانیش����یان 
هەیە ئەوانیتر حساب بۆ خاڵی »پیرۆزی هاوبەش«یان بكەن. 
گۆڕانخوازەكان س����ەردانەكانی سەرۆكی هەرێم و كەسایەتیە 
پارتیەكانی����ان ب����ە ڕێ����زەوە ب����اس دەك����رد، ب����ەاڵم ئەوەش����یان 
نەدەش����اردەوە كە سەرۆكی هەرێم ئەركی خۆیەتی كە هەموو 
الیەك بەسەر بكاتەوە. لەسەردانەكەی ڕێكخەری بزووتنەوەی 
گۆڕانیش����دا بۆ الی س����ەرۆكی هەرێم، ل����ە ڕۆژانیی ڕابردوودا 
دیار بوو، كە ئەوانیش ئەو ئەركە لە ئاس����ت یەكتردا جێبەجێ 
دەك����ەن. ب����ەاڵم پێویس����تە س����ەرۆكی هەرێ����م و ئەوانیتری����ش 
دیدارەكانیان لەگەڵ چین و توێژە جیاوازەكان فراوانتر بكەن، 
س����ەرۆكی هەرێم لەمجۆرە دیدارانە زیانی نەكردووە. میللەتی 
خۆی باش����تر ناس����یوەو لە زمانی دڵی ئەوان تێدەگات و قسان 
دەكات. بەڕێزی����ان هەت����ا دەستپێش����خەرتر بێ����ت و كراوە و لە 
خەڵكەوە نزیك، خەڵكیش زیاتر بەرەوپیری دەچێت و الیەن و 

كەسایەتیەكانیش ڕەفتاری هاوشێوە دووبارە دەكەنەوە.
من گەشتەكەم زۆر بێ پالن بوو، بەاڵم هیچكام لەو الیەنانەی 
ناوم هێنان پێویس����تیان بە مەوعیدی پێشوەخت نەبوو، لە هیچ 
پرس����گەیەك ڕایان نەگرتین و كەس����یش نەیپش����كنین. تەنیا بە 
تەلەفۆنێك و دیدار ئامادە و دۆستانە لەسەر خوانی گفتوگۆی 
ك����راوە. سیاس����ییەكانی ئێمە دەبێ����ت لەوە تێبگ����ەن، كە خەڵك 
دەچێت بۆالیان مافی خۆیانە، پرس����یار و قسەیان هەیە. مەرج 
نییە بۆ كاری تایبەت و داواكاریی تایبەت بێت. سیاس����یەكانی 
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ئێمە تا ئێس����تا وەك پێویس����ت خەڵك ناناس����ن و خەڵك نابینن، 
ئەم����ەش لە بیروبۆچوونیاندا ڕەنگیداوەتەوەو لەزۆربەی كاتدا 
دەزانرێ كە بیروڕای ئەوان نیشانەی گوێ لێنەبوونە لە فرەیی 

تێڕوانینەكانی كۆمەڵگا..
پێ����ش ئ����ەوەی لە گ����ردە حەیاتەك����ەی س����لێمانییە حەیاتەكەوە 
بگەڕێیین����ەوە بۆ هەولێری دێرین، چووین پیاز، یان بنەگوڵمان 
كڕی. ئەو خانمەی هاوكارمان بوو لە گوڵ كڕینەكەدا، هەرچەندە 
تەمەنی زۆریش نەبوو، بەاڵم بە ڕۆحێكی دایكانەوە پێشنیاری 
پێكردین، ئەو پێیگوتین: پێویستە پیازی گوڵەكان بكڕین تا لەم 
وەرزی بەهارەدا لە قوواڵیی خاكەوە ڕەگ دابكوتن. فێریش����ی 
كردی����ن چۆن دەبێت خاكەكەی بۆ ئامادە بكەین و بنەگوڵەكان 
بنێژین بە مەرجێ هێندەی س����ەرەپەنجەیەكیان بەدەرەوە بێت. 
هەس����تێكی دایكانە بۆ مان����ەوەو پەروەردەكردن لە قس����ەكانیا 
دی����ار بوو، ك����ە بەدەرنەبوو ل����ە بیركردنەوەیەك����ی كوردیانەو 
ترس����ی كوردی لە لەناوچوون و وش����كبوون و نەمان. ڕەنگە 
ئەم����ە ئاماژەیەك بێت بۆ ڕۆژگارێك����ی نوێ و قۆناغێكی نوێ، 
كە پێویس����تە تیایدا ڕیش����ەییانەتر بیر لە مانەوەو گەشەكردنی 
باخچە و گوڵەكانمان بكەینەوە. كوردس����تان بە بۆنی گوڵەكان 
خۆشتر دەبێت، نەك بە ژەهر و كیمیایی و ئەنفالی ئەوانیتر. 
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بەفیڕۆدانیوزەینەتەوایەتی
لهكایەیسیاسیدا
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وزه ی نه ته وایه تی زۆر جار وزه یه كی بینراو نییه  و شاراوه یه . 
ل����ه ڕووی مێژوویی����ه وه ، كۆی ئ����ه و ڕه هه ندانه ی ب����ۆ مانه وه ی 
نه ته وه یه ك پێویس����تن، له  ماته ریاڵی����ی و نامه تریاڵی، له  دیار و 
نادیار، له  به رجه س����ته  و شاراوه ، له  سرووشتیی و ده ستكرد، 
ب����ه  وزه ی نه ته وایه تی ناو ده برێ����ن. لێره وه ، گرنگیی دره ختێك 
له  ژینگه ی سرووش����ته كەیدا و پاراس����تنی به ه����ۆی قه ده خه ی 
داربڕینه وه ، به  هه مان ئاست بۆ نه ته وه  گرنگه ، وه ك قه ده خه ی 
كاركوش����ته كردنی من����ااڵن ل����ه  ته مه ن����ی منداڵییان����دا. مانه وه ی 
خێزان����ه  ئاژه ڵییه كانی ناو سرووش����ت له ڕێگه ی قه ده خه كردنی 
ڕاوه وه ، به هه مان ئاس����ت گرنگیی هه ی����ه ، وه ك قه ده خه كردنی 
تۆڵ����ه  و ژنكوژیی و پاراس����تنی خێزانه  مرۆیی����ه كان له  رێگه ی 
س����زای توندیی یاساییه وه . به هه مان شێوه ، ده ستگرتن به  ئاو، 
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كاره با، گازه سرووش����تیه كان و سامانه  نیشتیمانیه كانی تره وه ، 
هه م����ان گرنگیی����ان هه یه  ك����ه  به ڕێوه بردنی باش و پێویس����تیی 
فه رمانگه یه ك هه یه تی و كه  لێخوڕینی یاسایی ئۆتۆمبێل له سه ر 

شه قامه كان. 
ه����ه ر چه ن����ده  كای����ه ی سیاس����یی، بااڵده س����تترین كای����ه ی ناو 
كۆمه ڵگای����ه ، له گ����ه ڵ ئه وه ش����دا ده توانێ كایه یه ك����ی به فیڕۆده ر 
بێ����ت. بۆیه  ئ����ه وه  دژوازیه كه  ئێم����ه  ئام����اژه ی پێده كه ین، كاتێ 
وتاره كه مان ناوناوه : )به فیڕۆدانی وزه ی نه ته وایه تی له  كایه ی 
سیاس����یدا(! دژوازییه ك����ه  له وه دای����ه ، كه  ئه م كایه ی����ه  ده بێت به  
پێویس����ت كایه یه كی نه ته وه ساز بێت، له  كاتێكدا وزه ی نه ته وه  

به فیڕۆده دات.
بۆیه  ده مه وێت له  ڕێگه ی قسه كردن له سه ر سێ نموونه وه ، باس 
ل����ه م بارودۆخه  بكه م كه  كایه ی سیاس����یی كورد تێیكه وتووه و 
ئام����اژه  ب����ه  زیانه كان����ی بك����ه م، نه ك ه����ه ر بۆ ئێس����تا به ڵكو بۆ 

داهاتووش.
له  كایه ی سیاس����یدا، وزه ی نه ته وایه تی به زۆر ش����ێواز به فیڕۆ 
ده درێ����ت. یه كێك له  ش����ێوازه كان ئه وه یه ، ئه و كایه  سیاس����ییه  
هووش����یار و ئاگا نه بێت به  بوونی وه ها وزه یه كی نه ته وایه تی، 
ل����ه ده ره وه ی كای����ه ی ئابووری����ی و س����امانه  سرووش����تیی و 
گشتییه كان. ئه مه ش له به ر ئه وه ی وزه ی نه ته وایه تی هه ر ته نیا له  
ئابووریی و ماته ریاڵییه تدا كورت و بچووكناكرێته وه . نه وتێكی 
زۆر، یان كانزای زۆر، یاخود فراوانكردنی كه رته كانی بازاڕ و 
كه رتی تایبه ت و بازرگانیی ئازاد، پێویستیی به  پالنیی تایبه ت 
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و پێش����وه خت و داهاتوو بین هه یه. پالندانان و پێشبینیكردنی 
دۆخه  گۆڕاوه كانیش س����ه باره ت به  ه����ه ر كامێك له و كه رت و 
زه مینانه ، پێویستیی به  كادریی شاره زا و مه هاره تیی پیشه یی و 
زانست و ئه قاڵنییه ت هه یه . به مجۆره ش، ئه قاڵنییه ت وزه یه كی 
نه ته وایه تیی و مرۆییه ، كه  بۆ به  ئه نجامگه یشتنی ئه و پرۆسه یه  
پێویستمان پێیه تی. پێویستمان پێیه تی وه ك وزه یه كی مرۆیی بۆ 
گه یشتن به و ئامانجانه ی خه باتیان بۆ ده كرێ و پێویستیشمان 
پێیه تی بۆ ئاراس����ته كردنی هه نگاوه كانمان. به بێ ئه قاڵنییه ت و 
ته گبی����ری دانایانه ، ده كرێ كۆی ئه و س����امانه  سرووش����تیی و 
گش����تیانه ی دیكەی واڵت به فیڕۆ بدرێن كه  ده رده هێنرێن و به  
ش����ێوازێكی نا ئه قالنیی س����وودی كاتییان لێوه رده گیرێت.، ئه و 
كات ئه ق����ڵ وه ك ش����ێوازێكی ئاراس����ته كردن و وه ك وزه یه كی 

مرۆیی، به خه سار ده چێت و ئامانجه كه ی ناپێكێت..
جۆرێكی دیكەی به فیڕۆدانی س����امانی سرووش����تیی و مرۆیی 
ل����ه  كایه ی سیاس����یدا ئه وه یه  ك����ه:  كۆده نگیی نه بێ����ت. نه بوونی 
كۆده نگیی، پێش هه موو شتێك نیشانه ی ئه وه یه  كه  مه رجه عێكی 
ده س����ه اڵت بوون����ی نیی����ه  و یه ك قس����ه یی نه بۆت����ه  جێگره وه ی 
فره قسه یی. ئه مه ش وه ها لێكده درێته وه ، كه  به رامبه ر ناتوانێت، 
یان به  زه حمه ت ده توانێت، لێت بێته  پێشه وه  بۆ هاوكاریكردن 
و بیروڕا گۆڕینه وه . نه بوونی یه كقسه یی له  مه سه له  هه ستیاره  
نه ته وه یی و نیش����تیمانیه كاندا، وا ده كات ده سته كانی یارمه تیی 
ده ره وه ، دۆس����تان و ب����ڕواداران ب����ه  خه ب����ات و كێش����ه كه ت، 
په رت����ه وازه  بب����ن و به فیڕۆبچ����ن، چونك����ه له  دۆخی����ی ئاڵۆزیی 
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ناوخۆی����ی و ف����ره  كوێخاییدا، هیچیان ناتوان����ن بڕیار بده ن كه  
ڕوو بكه ن����ه  ك����وێ و له گه ڵ كێ����دا بیروڕاكانی����ان بگۆڕنه وه  به  

ئاراسته ی چاره سه ركردن و دۆزینه وه ی چاره سه ر. 
جۆرێكیتری به فێرودانی وزه ی نه ته وایه تی بریتییه  له  نه بوونی 
وه س����ێتنامه  و گرێبه س����ت له  نێ����وان الیه نه  سیاس����یه كاندا، یان 
نه بوونی په یمانێك، كه  ئێستا ببه ستێت به  داهاتووه وه  و دڵنیامان 
بكات����ه وه  له وه ی كه  داهاتوو نه به س����ترێت به  مانه وه ی فیزیكی 
و بایۆلۆژیانه ی ئه م الیه ن و ئه و س����ه ركرده وه . نه بوونی وه ها 
په یمانێك و هاوپه یمانییه ك، بۆخۆی له  ڕوانگه ی داهاتووه وه  و 
بۆ نه وه كانی پاشه ڕۆژ له  هه مان كایه ی سیاسیدا، سه رلێتێكده ر 

و وزه  خه ساركه ره . 
ئه م سێ جۆره ی به فیڕۆدانی وزه یه  له  ئێستای كایه ی سیاسیی 
ئێم����ه دا، زۆر ل����ه  بره ودای����ه ، ئه گه ر نه ڵێم یه كێكه  له  خه س����ڵه ته  

هه ره  دیاره كانی. 
كای����ه ی سیاس����یی ئێمه  ڕێ����زی ئه قاڵنییه ت ناگرێ����ت و بڕیار و 
ئه دگاره كانی زیاتر له وه ی ئه نجامی ئه قاڵنییه ت و ته گبیر و پالن 
بن، ڕه نگدانه وه ی میزاج و بڕیار و په رچه كرداریی شه خس����ین. 
نه بوون����ی وه ه����ا ئه قڵباوه ڕییه ك له ناو ئه م كایه ی����ه دا، بوارێكی 
زۆری بۆ ته فس����یر و ڕاڤه ی هه ڵه  به جێهێش����تووه . ڕاڤه ی هه ڵه  
كاتێ دروست ده بێت، كه  ئێمه  نییه تی یه كتر نه زانین و به ڕاست 
و چه پدا و له س����ه ر بنه مای س����ایكۆلۆژیایه كی كه ڵه كه بووه وه ، 
لێدوان بده ین. بڕیاری ئه قاڵنیی، پێش هه موو ش����تێك هه ڵگریی 

بنه ماكانی ستراتیژیی سیاسیی و كۆده نگییه .
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نه بوونی كۆده نگیی له  نێوان الیه نه كانی ده س����ه اڵت و ئه مان و 
ئۆپۆزیس����یۆنه كان یه كێكه  له  لۆگۆكانی ناسینه وه ی سیاسه تی 
كوردی. خه سڵه تی ئه م نه وه یه ی ئێستای سیاسییه  كورده كان 
ئه وه یه ، له سه ر هیچ شتێك كۆك نین و گرد نابنه وه ، ئه وه  نه بێت 
كه  له س����ه ر كۆك نه بوون، كۆكن!. ئه م خه س����ڵه ته  وایكردووه، 
زۆرێ����ك ل����ه  ده س����ته كانی یارمه تیی و دۆس����تانی كوردس����تان 
له ده ره وه  تووشی سه رسووڕمان ببن و نه توانن، یان نه یانه وێت، 
ده ستپێش����خه ریی خۆیان به  ئاراسته ی چاره سه ركردنی كێشه  
هه ستیاره كان بكه ن، له وانه  مه سه له ی ڕاگه یاندنی ده وڵه تێك له  

كوردستان. نموونه  ده هێنمه وه : 
پێ����ش چه ند س����اڵێك به ر له  ئێس����تا و له  2003وه ، ل����ه  نه ته وه  
یه كگرت����ووه كان و ل����ه الی ئه مه ریكی و ل����ه الی به ریتانییه كان، 
كۆده نگیی����ه ك هه بوو له س����ه ر ئه وه ی ئه وان ل����ه  عێراقی نوێدا، 
مامه ڵ����ه  له گه ڵ به غدا وه ك س����ه نته رێكی س����ه ره كیی ده كه ن و 
هیچ الیه نێكی دیكە به  فه رمیی ناناس����ن. هه ر كه س س����ه ردانی 
س����ایتی فه رمیی ئه و ئۆفیس����انه  ب����كات، ك����ه  نوێنه رایه تیی ئه و 
ڕێكخراو و واڵتانه  ده كات، بۆی ده رده كه وێ كه  هیچكات وه ها 
دۆكێۆمه نتێ����ك نییه  بۆ به ڕه س����مییه ت ناس����ینی هیچ الیه نێك و 

هه رێمێك، له  به غدا زیاتر.
ئه مێس����تا هه ندێ����ك له مانه  بیروڕای����ان گۆڕاوه ، ه����ۆكاری ئه م 
بیروڕاگۆڕین����ه ش بارودۆخی����ی عێ����راق به گش����تی و نه بوونی 
ئاسایشی گشتییه  له و واڵته كه دا.، بێجگه  له  هه رێمی كوردستان. 
هه ربۆی����ه ش ل����ه  ئێس����تادا ئۆفیس����ه كانی نه ته وه یه كگرتووه كان 
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به چاوێكی دیكە ته ماش����ای عیراق ده ك����ه ن و زیاتر ڕوویان له  
لقه كانیانه  له  هه رێمی كوردس����تاندا. س����ه ردانی س����ه رۆكی ئه م 
ڕێكخراوه  پێش ماوه یه ك بۆ هه رێمی كوردس����تان و دانیشتنی 
له گ����ه ڵ هه ندێ له  س����ه ركرده  ك����ورده كان، ئاماژه ی����ه ك بوو به  
ئاراسته ی ئه و دانپیانانه  شاراوه یه ی ئه م ڕێكخراوه  به  هه رێمی 
كوردس����تاندا وه ك س����ه نته رێكی ب����اش بۆ كاره كان����ی خۆیان. 
به ریتانییه كانی����ش نی����گای خۆیان له س����ه ر به غدا گواس����تۆته وه  
به اڵم ب����ه  كه مێ وریای����ی موحافیزه كارانه وه ، كه  سرووش����تی 
سیاس����ه تی ئه و واڵته  ده ستنیش����ان ده كات. ئه مه ریكییه كانیش 
به هه مان ش����ێوه  له  نێوان ئ����ه م دوو پێگه ی����ه دان، به بێ ئه وه ی 

هه ڵوێستی خۆیان به  ئاشكرا ده رببڕن.
لێره دا ڕاستییه ك هه یه ، كه  پێویسته  ئایدیاڵیزه  نه كرێت: هه موو 
ئه م الیه نانه  به رژه وه ندیی خۆیان له  عیراقدا هه یه  و له  كوردستاندا 
به تایبه ت����ی. به رژه وه ندییه كان����ی ئ����ه وان و به رژه وه ندییه كان����ی 
ك����ورد )خاڵی هاوبه ش(ن. به اڵم ڕاس����تییه كی ده روونیش له ناو 
ڕاس����تیی یه كه مدا هه یه ، كه  پێمانده ڵێ����ت: نه  ڕێكخراوی نه ته وه  
یه كگرت����ووه كان، نه  به ریتانییه كان و ن����ه  ئه مه ریكییه كان وه ك 
جاران بیر له  هه رێمی كوردس����تان ناكه ن����ه وه ، چونكه  النیكه م 
لێ����ره  به ر ژه وه ندییه كانیان هه ڕه ش����ه یان له س����ه ر نیی����ه . وه لێ 
هیچكامێكیشیان له به ر به رژه وه ندییه كانیان، ده ستپێشخه رنابن 
له ، بۆنموونه:  دامه زراندنی ده وڵه تێك له  هه رێمی كوردستاندا. 
ئه م����ه  كار و بڕیاری ك����ورده كان خۆیانه ، له به ر ئه وه ی مافیانه  
وه ها دامه زراوه یه كی سیاس����یان هه بێت، ل����ه  فۆرمی ده وڵه تدا، 
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ج����ا ن����اوه ڕۆك و مۆدێلی ئه و ده وڵه ته  هه رچیی����ه ك بێت. بۆیه  
وه س����تان و دۆش����دامان و چاوه ڕوانیی كورده كان له م كاته دا، 
به فیڕۆدانێكی گه وره یه  و نیش����انه ی نه بوونی س����ه نته رێكه  كه  
هاوڕێیان����ی ك����ورد و دڵس����ۆزانی كێش����ه كه ی، ڕووی تێبكه ن. 
ئه م����ه ش ئه وه  ده گه یه نێ كورد نه یتوانیوه  ئه و وێنه یه  له س����ه ر 
خۆی و له  س����ه ر یه كگرتوویی گوتاریی سیاس����یی بدات، بۆیه  
ئ����ه و وزه یه ش كه  له  ئارادایه  ب����ۆ بڕیاردان، به  فیڕۆ ده چێت و 

دۆست و دڵسۆزان سارد ده كاته وه . 
س����ێهه مین جۆری به فی����ڕۆدان بریتییه  له  نه بوونی میس����اق و 
په یماننامه یه كی بانحزبیی و بااڵتر له  ناكۆكیی و په یوه ندییه كانی 
نێوان ئۆپۆزیسۆن و ده سه اڵت، كه  تیایدا سیاسه تی نه ته وه یی 
و س����تراتیژیی ئایینده ی����ی ده ستنیش����ان كرابێ����ت. هه بوون����ی 
په یماننامه یه كی وه ها، جگه  له  نه مركردنی ناوی واژووكه رانی، 
ئاواش له  حاڵه تی به ئه نجام نه گه یشتنی ئه م میساقه  له  ماوه ی 
ژیان����ی س����ه ركرده كانی ئێس����تادا، نامه یه كی ك����راوه  ده بێت بۆ 
نه وه كانی داهات����وو. بوونی وه ها په یماننامه یه ك له س����ه رووی 
بی����روڕای ئایدیۆلۆژی����ی الیه ن����ه  پێكهێنه ره كان����ی ده س����ه اڵت و 
ئۆپۆزیس����ۆنه وه ، جگه  له  به ها په روه رده یی و سیاس����ییه كه ی، 
ئاواش هه نگاوێكی گرنگه  به  ئاراسته ی نه ته وه سازیدا. له مه شدا 
به فیڕۆدانێ����ك ئاماده یی هه یه  و به دگومانی����ی و بێبتمانه یی كه  
هه ردووكیان پاشماوه ی زه ینییه تی پێشمۆدێرنن، له  سیاسه تی 

كورده كاندا، به رجه سته  ده كه ن.
ئ����ه م س����اته وه خته ی تێی����دا ده ژین، پێویس����ته  له  س����اته وه ختی 
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په رچه ك����ردار و گه ڕانه وه  ب����ۆ یادوه ری����ی كه ڵه كه بووی نێوان 
الیه نه كانه وه ، بیگوێزینه وه  بۆ س����اته وه ختێكی دۆستانه تر. ئێمه  
هه مووم����ان پ����ڕ و بێتاقه ت بووین له  پرۆس����ه  و س����یحره كانی 
به دوژمنكردن����ی به رامب����ه ر و پیش����اندانی یه كت����ر ل����ه  س����یمای 
دێوێكی زه به الح، یان جرجێكی ترس����نۆك، به اڵم به  مقاوه مه ت! 
ئه ده بیاتی هه مووان پڕه  له و ڕس����ته  و داڕشتنانه ی كه  مه ودای 
نێوانمان به رینتر ده كه ن و ئه و ڕس����ته  و داڕشتنانه ی لێكرتیان 
دوورخستوینه ته وه ، هێنده ی شانامه ن، كه  له  پشتیانه وه  گه لێك 
رووداوی دڵته زێن به رهه مهاتوون و كۆمه ڵگا باجه كه ی داون.

بۆیه  پرسیاری س����ه ره كیی له  ئێستادا ئه وه یه ، كه ی سه ركرده  
كورده كان ده ست له  به فیڕۆدانه كان و زه ینییه تی په رچه كردایی 
هه ڵده گ����رن و پێكه وه  و به  پالن و ته گبیری ئه قاڵنیی، داهاتوو 

ده خوڵقێنن؟
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بڕیاردانلهپێنجخولەكیدواییدا
شەپۆلیسوونامییكوردەكان:
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بۆی هه یه  سیس����ته مێكی سیاس����ی ماوه یه ك����ی زۆر له  حوكمدا 
بمێنێته وه ، به  زۆر یان به  شێوازیی تری ڕازیكردن ئارامییه كی 
ڕێژه یی ده س����ته به ر بكات، یان بۆ ماوه یه كی زۆر ترس له  دڵی 
هاوواڵتیاندا بچێنێت، به  جۆرێ كه  له  نیگای یه كه مدا وا بزانرێ 
ئ����ه و بێده نگیی و هیچ نه گوتنه  نیش����انه ی خۆشه ویس����تیی ئه و 
فۆرمه ی حوكمكردنه  له الی هاوواڵتیان و له  هه مان كاتیش����دا، 
هاوواڵتی����ان له  ناخ����ه وه  بكوڵێ����ن. به مجۆره ش س����ه قامگیریی 
سیاس����ی ب����ه  جۆری ئ����ه و كۆنترۆڵ����ه ی ڕه وایان����ه و ناڕه وایانه  
له الیه ن ده س����ه اڵته وه  به كار ده هێنرێ����ت، داهاتوو و مانه وه  بۆ 
سیس����ته مه كه  ده س����ته به ر ناكات. زۆر، سته م و توندوتیژی كه  
ئامڕازی ده ستی حاكمانن، دڵسۆزیان نین، چونكه  زۆر چه نده  
مرۆڤ كۆنترۆڵ ده كات، ئه وه نده ش هووش����یاری به رامبه ر به  
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غ����ه در باڵو ده كاته وه  و هه س����تی هاوپه یمانێتیه كی نهێنی له ناو 
هاوواڵتیاندا به رجه س����ته  ده كات . سته م، هه رچه نده  ئامڕازێكی 
سه ركوتانه وه ی ده س����تی ده سه اڵته ، ئه وه نده ش پردێكه  خه ڵك 
ده په ڕێنێته وه  بۆ ڕیزبوون له ناو ش����ه پۆلێكی س����ونامی ئاسادا، 

كه  ساته وه خته كه ی دیار نییه .
ئه وه ی به  ته نیا مان����ه وه ی فۆرمێكی حوكمداری دابین ده كات، 
پڕۆژه  سیاسی و پارتیبازیه  كورت مه وداكانی بۆ چه واشه كردنی 
ڕاستیی و بێده نگكردنی نه یاره كانی و خۆڵكردنه  چاوی خه ڵكه وه  
نییه . هەر وه ك چۆن دروس����تكردنی گه وره ترین بازاڕیش نییه  
ب����ۆ س����اخكردنه وه ی ئ����ه و كه لوپه الن����ه ی له  ش����وێنه كانی تری 
جیه����ان به رهه مهاتوون. ئه مه  جگه  ل����ه وه ی كردنی كۆمه ڵگاش 
نیی����ه  ب����ه  بازاڕێكی گه وره  و دروس����تكردنی ئایینێك����ی تر نییه  
به ناوی مه س����ره فگه رایی و قازانجه وه . سیس����ته مێكی سیاسی 
ئاینده بین، ئه ركی ئه وه  نییه  بنه مای ئابووری واڵت به  فرۆشتنی 
س����امانه كانی بخات����ه  مه ترس����ییه وه ، چونكه  ئه م����ه  مانه وه كه ی 
ده خاته  مه ترسییه وه  و ئاماده ی ده كات بۆ كه وتنه  داوی پالنی 
نه یاره كانی����ه وه  ب����ۆ ئه وه ی نه توانێ هێزی كار دروس����تبكات و 

كۆمه ڵگا بكات به  كۆمه ڵگایه كی مشه خۆر و بێبه رهه م..
ه����ۆكاری مانه وه ی فۆرمێكی حوكمداری له وه ش����دا نابینمه وه ، 
كه  هه مان كه سه كان هه مان پۆسته كان به سه ر خۆیاندا دابه ش 
بكه ن. ئه مه  جگه  له وه ی پالنیی كورت مه ودا كاری سیسته مێكی 
سیاس����یی نییه ، كه  ده یه وێت ده س����تكه وتی گ����ه وره ی له  دوور 
مه ودایا هه بێت بۆ گه الن و كۆمه ڵگاكان. سیسته مێكی سیاسی 
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كارا، به  مانه وه ی زۆری له  ده سه اڵتدا، داهاتوو بۆخۆی دابین 
و مسۆگه ر ناكا. فۆرمی ئه و حوكمدارییه ، وێڕای هه ر كارێكی 
ب����اش كه  ده یكات و هه ر وانه یه ك����ی مێژوویی كه  جێیده هێڵێت، 
ب����ۆی هه یه  دژه وانه یش����ی لێبكه وێته وه ، بۆ نمونه  یه كخس����تنی 
هێزه  نه یاره كان و دروستكردنی سایكۆلۆژیایه كی جه ماوه ری 
به بێ متمان����ه . ئه وه ی داهاتوو بۆ ه����ه ر فۆرمێكی حوكمداریی 
ده س����ته به ر ده كات، ئه و مه ودا زۆره  نییه ، كه  تیایدا له  حوكمدا 
ده مێنێت����ه وه ، به ڵكو ئه و پێنج خوله كه یه ، كه  تیایدا بڕیار ده دات 

بۆ داهاتووی كێشه كه  و واڵته كه  و گه الن.
ل����ه  م����اوه ی دوو س����اڵی ڕاب����ردوودا زۆرێ����ك له و سیس����ته مه  
سیاسی و فۆرمی حوكمداریانه مان بینین، كه  مێژووییه كیان له  
حوكمكردن هه بوو، به تایبه تی له  جیهانی عه ره بیدا. مێژوویه ك 
ل����ه  دروس����تكردنی هوتێل و گوند و ب����ازاڕی گه وره  و مرۆڤی 
مه سره فگه را و سیسته مێكی بانكی و كه ڵه كه كردنی سه رمایه  و 
وه رگرتنی زه كات و باج له  كۆمه ڵگا بۆ گیرفانی ده سته بژێرێكی 
و  سیاس����یه كان  له گ����ه ڵ  هاوپه یم����ان  خه ڵكان����ی  و  سیاس����ی 
نه وه كانیان����دا. ئه مانه  بۆیه  نه  ڕووخ����ان، چونكه  ئه م كارانه یان 
نه كردب����وو، به ڵك����و بۆیه  داڕم����ان و داده ڕمێن، له ب����ه ر ئه وه ی 
نه یانتوان����ی بڕی����ار بۆ داهاتووی گ����ه الن و واڵته كه یان بده ن و 
ل����ه  كۆتایی پێنج خوله كی دواییدا نه یانتوانی خۆیان بگرنه وه  و 
ئه وه  بكه ن كه  ده بوو له  هه موو ته مه نی حوكمدارییاندا بڕیاری 

لێبده ن..
بڕی����اردان ل����ه  مه س����ه له  و كێش����ه  چاره نووس����یه كاندا، ئ����ه و 
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س����اته وه خته یه  كه  پێن����ج خوله ك  زیاتر ناخایه نێ����ت، به اڵم ئه م 
پێن����ج خوله كه  ده توانێت ته مه نی ئ����ه و حوكمدارییه  بۆ ده یان و 
بگره  س����ه دان س����اڵ دووباره  بكاته وه . ته نانه ت بۆ ئه و كاته ش 
كه  هیچكامێك له وانه ی له  س����اتی بڕیاره ك����ه دا ئاماده بوون، له  
ژیان����دا نه مابن. ئه مه یه  نموونه ی حكومداریی پریكلیس ش����ا له  
ئه س����ینای كۆندا، كه  هانده ری سیاسه تكردن بوو به  ئاراسته ی 
هێشتنه وه ی كۆمه ڵگا و خۆبه دوورگرتن له  هه ر جۆره  شه ڕێك، 
ك����ه  كۆمه ڵگا له  ئامانجه كانی خۆی دوور ده خاته وه . پریكلیس، 
دیموكراس����یه تی ك����رده  ئامانج و س����ته مكاری به هه ر ناوێكه وه  
ڕه تكرده وه . یاس����ای داڕشت و مافی هاوشارییه كانی پاراست. 
ئازادی����ی بیروڕاده ربڕینی كرده  ئامانج و سانس����ۆری خس����ته  
الوه . ئه مه ی����ه  نمونه ی ش����ا فردریكی دووه م، ك����ه  له  ئه ڵمانیای 
س����ه رده می كانتدا، ئازادیی بیركردنه وه ی سانسۆر نه كردبوو 
له  پای ڕۆشنگه ریدا و ئه م نموونانه ش له  زۆر شوێنی دیكه ی 
جیهان����دا دووباره بوون����ه وه ، وه ك ئه مه ری����كا، س����كه ندناڤیا و 

هێندستان و چیك و چه ند شوێنێكیتر..
سیاسه تی راسته قینه  ئه نجامی ئه زموونێكی زۆر و قوربانیدانێكی 
بێسنوور و بڕیارێكه  له  پێنج خوله كدا. سیاسه تكردن هونه ری 
بڕیاردانه  له و ماوه  كورته دا، كه  ساتی بڕیاردانه و ئه م ساته ش 
دووباره بوون����ه وه ی زه حمه ت����ه . ب����ه اڵم ئ����ه و بڕی����اره  داهاتوو 

ده سته به ر ده كات.
س����اڵی 2003، س����ه رچاوه ی بڕی����ار ل����ه  هه رێمی كوردس����تاندا 
بڕیاری����ان ب����ۆ داهات����ووی واڵته ك����ه  پێن����ه درا، ی����ان بڕیارێكی 
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هه ڵه یان دا. ئێس����تا پاش ئه وه نده س����اڵ به دڵنیایی����ه وه  ده توانین 
بڵێی����ن ئ����ه و بڕیاره  نه ك ه����ه ر داهاتووی ب����ۆ هه رێمه كه  دابین 
نه كرد، به ڵكو به ستیش����یه وه  به  زنجیره یه ك ملمالنێی ئایینی و 
تایفه گه ری و ئه تنیكی، كه  ئه وس����ا بۆ كورد كۆتاییان پێهاتبوو. 
ئێمه  ل����ه  2003دا كه وتبووینه  دوازده هه مین س����اڵی ئه زموونی 
حكومه تداریی خۆمانه وه ، ڕاسته  تا ئه وسا ئێمه  له به ر هۆكاری 
ناوه ك����ی نه مانتوانیب����وو، گوتاری ئ����ه م ئه زموون����ه  یه كبخه ین، 
به اڵم خۆ له وێشه وه  تا ئێستا ئه مه مان بۆ نه كراوه و سیاسه تی 
كورتم����ه وداو ملمالنێ ناوه كییه كان، هه ر به رده وامن و بازنه ی 
ملمالنێ����ی ناوخۆی����ی فراوانتر بووه  و ئه و هێزانه  به رجه س����تە 
ب����وون كه  ل����ه  هه لی گونج����او ده گه ڕێ����ن ب����ۆ داگیركردنه وه ی 

كۆمه ڵگا به ناوی جۆربه جۆره وه .
ئاماژه كان له  ئاس����تی نێوده وڵه تی و ناوچه ییدا، نیشانه ی نوێ 
و ك����ۆدی تازه م����ان بۆ كردن����ه وه ی ده رگایه ك ده خه نه  س����ه ر 
پش����ت، كه  ئه گه ر توانیمان لێیان تێبگه ین و بڕیار بده ین، ئه وه  
بێگوم����ان ئایین����ده  خۆیم����ان پێش����ان ده دات و ئێم����ه  دوا نه وه  
ده بی����ن، كه  داخی نه گه یش����تنی كورد به  ئاوات����ی خۆی ده به ینه  
ژێر گڵه وه . پرسیاره كه  ئه وه یه ، ئایا ئه قڵییه تی سیاسی كورد به  
ئۆپۆزیسیۆن و ده س����ه اڵته وه  له  هه رێمدا، ئاماژه كان ده بینێ؟، 
ئه گه ر ده یانبینێ ده توانێ كۆده كان بكاته وه؟  ئه گه ر ئه مه یش����ی 

كرد ئایا ده رگاكه  به ره و ئاینده  ده دۆزێته وه  یان نا؟
من بۆخۆم گومانم نییه  له  ویس����تێك بۆ گه یش����تن به  داهاتوو، 
ب����ۆ په ڕینه وه  بۆ ئه و دیو گه م����ه ی حزبایه تی و پالنی ته كتیكی 
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و ڕازییكردنی كاتیانه ی خه ڵك. به اڵم ده ش����زانم ئه م ویسته  به  
چه ندین هێزی ده ره كیی و ناوخۆیی چوارده وری گیراوه ، كه  هه ر 
یه كه یان له  هه وڵی بێوچاندایه  بۆ بیركردنه وه  له  به رژه وه ندییه  
تایبه تیه كانی خۆی. پێویس����ته  له  ئێستادا ئه م ویسته  ویستیش 
بێت بۆ یه كخستنی ده نگه كان و ده ستنیشانكردنی به رژه وه ندیی 
هاوب����ه ش. به بێ ئه وه ، س����اته وه ختی بڕیاردان قورس و دژوار 

ده بێت.
له  ئه گه ری به ده س����تهێنانی كۆده كه دا به اڵم تێنه گه یشتن لێی و 
هه وڵ����دان بۆ كردنه وه ی ده رگای هه ڵ����ه ، ده كه وینه  به رده م ئه م 

گریامانانه ی خواره وه :
یه ك����ه م: ئه گ����ه ری س����ه رهه ڵدانه وه ی ده نگ����ی ناڕه زایه ت����ی و 
ئۆرگانیزه بوون����ی خرۆش����انی جه ماوه ری، به ب����ێ ئه وه ی پنتی 
هانده ره كان����ی ل����ه  ی����ه ك الوه  ب����ن ب����ۆ ئ����ه وه ی ته عامولكردن 
له گه ڵی����دا ئاس����ان بێ����ت. به تایبه ت����ی ك����ه  هیچكامێك ل����ه  هێز و 
الیه ن����ه  سیاس����یه كان، ب����ه  ده س����ه اڵت و ئۆپۆزیس����یۆنه وه  ئه و 
په یمانانه ی����ان وه ك پێویس����ت جێبه جێ نه كردوون، كه  پێش����تر 
و له  بۆنه ی جی����اوازدا داویانن. دابه زینی متمانه ی جه ماوه ری 
و فراوانبوون����ی بازنه ی گومان له  ئۆپۆزیس����ۆن و ده س����ه اڵت، 
به ڵگه ی ئه مه ن. جوانكردنی ش����ه قامه ڕێكانی هه ولێر، دهۆك و 
سلێمانی، كردنه وه ی مۆڵی گه وره  و كاره بای نیم چه  به رده وام، 
ده ردی كێش����ه ی ناوچه كانیتر ده وا ناكات. هێشتاش به  دوو تا 
سێ كێلۆمه تر له  ده ره وه ی ئه و شارانه ، خه ڵك به  هه لومه رجی 
پێش ڕاپه ڕینه وه  ده ژین، ئه مه  جگه  له وه ی ڕێژه ی دانیشتووان 
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ب����ه  ش����ێوه یه كی چاوه ڕواننه ك����راو زیادیك����ردووه  و هێزێك����ی 
جه ماوه ری����ی په نگخواردوو ئاماده ی����ی نواندنی هه ر كردارێكی 

توندوتیژانه یه . 
دووه م: گریمانه ی ده ستخس����تنه  ناوی هێ����زه  ناوچه ییه كان بۆ 
ش����ێواندنی پتری بارودۆخه ك����ه و زیندووكردنه وه ی ئه وه ی كه  
به ناوی به هاری عه ره بییه وه  پێش دوو ساڵ، توندوتیژیی زۆری 
به رهه مهێن����ا و ب����ه  ڕووبه ڕووبوون����ەوە ی ده س����ه اڵت و خه ڵك 
و لێكه وتن����ه وه ی قوربان����ی، كۆتایی هات. ئه و مه نجه ڵه  هێش����تا 
ده كوڵێت، هێشتاش هێزگه لێك له  چاوه ڕوانیی هه لی گونجاودان 
بۆ ئاڕاس����ته كردنه وه ی خه ڵك ب����ه ره و دووباره كردنه وه ی ئه و 

ئه زموونه .
س����ێییه م: گریمان����ه ی ده س����ت تێكه ڵكردن����ی هێزه  بڕی����ارده ره  
جیهانی����ه كان له به ر به رژه وه ندی����ه  زۆره كانیان له  بواری هێزی 
كاری ه����ه رزان، نه بوونی باجی قورس، نه بوونی بزووتنه وه ی 
ژینگه پارێزی����ی به هێ����ز، نه بوونی كۆنترۆڵ����ی نه وعیی و ده یان 
الیه نیت����ر ك����ه  س����نووریان ب����ۆ دابن����ێ، له كاروباری سیاس����ی 
ناوچه كه و به س����تنی گرێبه ست له گه ڵ الیه ن و هێزی به دیل بۆ 

كۆنترۆڵكردنی هه رێمه كه .
م����ن وای بۆده چ����م ئه مج����اره  ك����ورده كان ش����ه پۆلێك ده خه نه  
گه ڕ، كه  ده كرێ به  ش����ه پۆلی س����وونامی ك����ورده كان ناوببرێ 
و ناوچه یه ك����ی جوگرافیایی به رین ده گرێته وه . بارودۆخه كه  له  
گۆڕانێك����ی نه وعی و ڕیش����ه ییدایه ، به رژه وه ندییه كان گه وره تر 
بوون، س����اته وه ختی بڕیاردان نزیكبۆته وه ، شه ڕه  الوه كییه كان 
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خه ریكه  بڕیاره  سه ره كییه كانمان بیر ده باته وه . 
ئه وه ی پێویسته  له م كاته دا بیری لێبكه ینه وه ، پالنه  كورتمه وداكان 
نین، وزه  به فیڕۆدان نیه  له  ش����ه ڕی ئایدیۆلۆژی و حزبایه تیدا. 
به ڵكو بریتیه  له  داهاتوو، له  مه ودایه كی فراوانیی نوێكردنه وه ی 
مێژووی كورده كان و ناوچه كه . ئه و كه س و الیه نانه ی بیانه وێ 
داهاتووی س����ه د س����اڵیتر له م هاوكێش����ه یه  بخه ن����ه  ده ره وه ، له  
ئێس����تاوه  دۆڕاون. شه پۆلی سوونامیی كورده كان، هاوسۆزی 
له گه ڵ رابردووی كه س ناكات، گوێ له  ئارگیۆمه نتی ئایدۆلۆژی 
و ته رویجگه رایان����ه ی كه س ناگرێت. هیچ مژده یه ك، واده یه كی 
په یامبه ران����ه  نه ماوه  متمانه ی پێبكرێت. بۆیه  ئه وه ی كه  ماوه  و 
ڕاب����ردوو و هه نووكه و دواڕۆژیش دابی����ن ده كات، بڕیاره كه یه  
له  پێنج خوله ك����دا. كورتكردنه وه ی مێژوویه ك����ی تراژیدیانه یه ، 
ل����ه  س����اته وه ختێكی بنیاتنه رانه دا، كه  ش����یاوه  ته نی����ا نه وه كانی 
داهاتوو لێی س����وودمه ند بن و ئه م نه وه یه ش����یان بیربچێته وه، 
بگره  ڕه خنه ش����ی لێبگ����رن و نه فره تیش بۆ گۆڕی یه كبه یه كمان 

بنێرن..
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كوردبوون

لەبەردەمبەعێراقیبوونەوەو
نەیارانیناوخۆییدا
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دژایه تیكردن����ی پرۆژه ی ئه گ����ه ری ده وڵه تداربوون����ی كورد، له  
س����ایه ی دژایه تیكردنی ئ����ه و كاراكته ر)انه دا( ك����ه  نوێنه رایه تی 
ئ����ه م داوایه  بۆ جیاوازی����ی نه ته وه یی ئێمه  ل����ه  ئه وانیتر ده كه ن 
و هێنان����ه وه ی كۆی ئه و به ڵگانه ی كه  كۆس����پ ده خه نه  به رده م 
ئ����ه م پڕۆژه ی����ه ، له  مش����ه خۆرییه ك به س����ه ر كوردب����وون و له  
خۆگه وجاندنێك����ی كه ڵه كه ب����ووی مێژوویی����ه وه  هات����ووه ، ك����ه  
دوژمن����ان ئێمه ی����ان پێ په روه رده  كردووه . به م كه س����انه  ته نیا 
ده توان����رێ بگوترێ: به رده وامبن له  دژایه تی س����ه رۆكی هه رێم 
له به ر ئه و هۆكار و سیفاتانه ی كه  له م مرۆیه دا هه یه و ئێوه  به  
به ڵگه ی زۆری خۆتان به دڵتان نین ، به اڵم سوكایه تی به  مافێك 
مه ك����ه ن، ك����ه  مافێكی ڕه وا و كێش����ه یه كی مێژووی����ی به حه قیی 
میلله تێكه  له سه رووی كه سێكی تایبه ته وه ، بۆ هاتنه دیی خه ونه  
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نه ته وه ییه مێژووییه كه ی. جیاكردنه وه ی به ڵگه  سایكۆلۆژییه كان 
بۆ ڕقبوونه وه  و ڕه تكردنه وه ی كه س����ه كان، له  كێشه ی ڕه وای 
نه ته وه ی����ه ك كارێكی ئه قاڵنیی و ئه خالقییه ، نه ك به س����تنه وه و 
بچووكردنه وه ی كێشه یه ك و هه وڵدان بۆ خه ڵك ساردكردنه وه  
و متمانه  سڕینه وه ی نه ته وه یی له  نه وه یه ك، به هۆی ئه و ڕقه ی 
له  كه سانێك هه مانه . با خه ون و ئامانج و ده ستكه وتەكە  بێته دی، 
ئ����ه و جا ب����ه  دادگای ئه و خه ون و ئامانج����ه  پێش هه مووكه س 
س����ه رۆكی هه رێم دادگایی بكه ن. ڕه نگه  ڕۆژگارو ساته وه خته  
كورتخایه نه كان له به رامبه ر ئه م دژایه تیكردن و س����وكایه تیه  دا 
ده ستخۆش����ییه كمان لێبكات و پۆپۆلیزمی سیاسی په ره پێده ین، 
به اڵم كاتێك مێژوو داوه ریی خۆی له  داهاتوودا ده كات، ده چینه  

به ره ی دوژمن و خیانه تكارانی نه ته وه كه مانه وه .
ماوه یه ك����ه  به  دیارچاوی هه موومانه وه  بێڕێزییه كی بێ هاوتاو 
بێنموون����ه  به  بوون����ی كوردیانه مان و به  مافی سرووش����تی و 
مه ده نیم����ان له  هه وڵدان بۆ گه یش����تن به  ئاوات����ی نه ته وه ییمان، 
ده كرێ����ت و ئه م����ه ش ل����ه  جۆره ها به ڵگ����ه و پاس����اوهێنانه وه ی 
جۆربه جۆره وه  ده پێچرێت و رای گشتیی و به تایبه تیش نه وه ی 
ن����وێ، كه  زه خیره ی داهاتووی نه ته وه ییمانه ، پێده ترس����ێنرێت، 
تاكو ده س����ت ل����ه  ده روه س����تییه  نه ته وه یی و نیش����تیمانییه كانی 

هه ڵبگرێت..
الیه ن����ه  پێكهێنه ره كانی ئه م بێڕێزیی����ه  زۆرن، هه ر له  دوژمن و 
نه یارانه وه ، تا به دحاڵییانی ناوخۆیی و هه ندێك له  ڕۆشنبیران. 
به مدی����وی تردا، هه وڵدانێكی جیدی����ی هه یه  بۆ بچووكردنه وه  و 
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كورتكردن����ه وه ی پ����ڕۆژه ی دامه زراندنی ده وڵه ت����ی كوردی له  
س����یما و هه وڵه كانی س����ه رۆكی هه رێمدا و ئه مه ش بۆته  هۆی 
ئه وه ی كه سانێكی سه ربه خۆ، به اڵم خاوه ن ئینتیمای نه ته وه یی 
قسه ی خۆیان نا كه ن، نه با بخرێنه  به ره ی سیاسیانه و حزبیانه ی 
الیه نێكه وه  و له مه ش����دا هه ندێك ل����ه  ڕاگه یاندنه كانی پارتی به و 
سیاس����ه تی ته رویجكردنه ی گرتویانه ته  ب����ه ر ، خه ڵكێكی زۆری 
خ����اوه ن ڕای����ان له و باره ی����ه وه  تاران����دووه و بابه ت����ی دەوڵەتی 

كوردی  له  پیاهه ڵداندا كورت كراوه ته وه .
م����ن ده مه وێت وه ك نووس����ه رێك بۆ مێ����ژوو له مباره یه وه ، كه  
هه ر له  س����اڵی 2003وه  و له  باڵوكردنه وه ی كتێبی )قه فه س����ی 
ئاس����نین: یان بۆ ببم����ه وه  به  عێراقی؟( وه  هه ڵویس����تی هزریی 
خۆمم هه بووه ، سه باره ت به م پرسه،  بیروڕای ڕاشكاوی خۆم 
بۆ نه وه ی ئێستاو دواڕۆژ ده رببڕم و له و ترسه  سایكۆلۆژییه  
ببپه ڕمه وه ، كه  پشتیوانانی ته رویجگه را و ڕه خنه گرانی نه یاری 

پرۆژه ی ده وڵه تی كوردی، دروستیان كردووه .
1. من وه ك هاوواڵتییه ك له م واڵته دا ده ژیم و به م زمانه  قسان 
ده كه م و ده نووسم و بیر ده كه مه وه ، كه  به  هی خۆمی ده زانم. 
من كوردم، هه رچه نده  بۆ من كوردبوون جه وهه رێكی بێكه م و 
كوڕیی نییه ، به اڵم نیگای منه  بۆ ته ماشاكردنی بوونی مرۆیانه ی 
خ����ۆم و ناتوان����م وه ك ئایی����ن و ب����ڕوا و كولتوور، ده س����ت له  
كوردبوونی خۆم هه ڵگرم، به اڵم په یوه ندیی من به م كوردبوونه  
ناچاری����ی و به  ڕێكه وته م����ه وه ، په یوه ندییه كی ڕه خنه گرانه یه  و 
چاوپۆش����ی له  هه ڵه و كه موكوڕیی و پێش����ێلكارییگه لێك كه  له م 



117 رێبوار سیوەیلی

واڵته دا و به ناوی كوردبوونه وه ، ده كرێن، ناكه م. كه  ده ڵێم من 
من به  ناچاری كوردم، به  مانای ئه وه یه  ناتوانم ش����تێكی تر بم 
ل����ه وه ی كه  هه م. من به بێ خواس����تی خۆم ك����وردم، ئه گه رچی 
ماوه یه كی زۆر له  ژیانم له  ناو واڵتیی تر و كولتووریی دیكه دا 
ژی����اوم و ئه م����ه ش بۆته  هۆی ئ����ه وه ی مه ودایه كی كولتووریی 
له  نێوان من و كولتووری باوی واڵته كه مدا دروس����ت ببێت و 
ئه مه ش هه لی ئه وه ی داومه تێ كه  به شێوه یه كی خۆچاودێرانه ، 
یان ڕیفلێكسیڤ، بڕوانمه وه  خۆم و كوردبوون و كولتووره كه م 
و تواناو ویستی ڕه خنه كاریم هه بێت. به م مانایه ش كوردبوون 
ب����ۆ م����ن پیرۆز نییه ، به ڵكو ده فرێكه  بۆ ئ����ه وه ی من له  میانه یدا 
و به هۆیه وه  و له  پێناویدا خۆم دروس����تبكه م و شوناسی خۆم 
بخه مڵێن����م، بۆ ئه وه ی توانای ناس����ینه وه ی خۆمم هه بێت، كاتێ 
ل����ه  ئه وانیتر جیاوازم كه  ئینتیمای����ان بۆ كوردبوونی من، وه ك 
م����ن نیی����ه . چونكه  ئه گه ر ئ����ه م جیاوازییه  ڕوون����ه دات، ئه وكاته  
ئه ویترب����وون و كوردبوون و هه ر نه ته وه  و میلله تێكیتر بوون 
مان����ای نامێنێ����ت. م����ن وه ك چۆن ئه م پێناس����ه یه  و ئ����ه م مافه  
به خ����ۆم ڕه وا ده بینم، ئ����اواش به  ئه وانیتری ڕه وا ده بینم، كه  له  
پێناس����ه كردنیاندا بۆخۆی����ان، كوردبوونی من جێگه ی نابێته وه . 
له ب����ه ر ئ����ه وه ، جیاوازی����ی مه رج����ی بوونی من����ه ، هه روه كچۆن 
مه رج����ی بوونی ئه وانیتریش����ه  كه  وه ك من نی����ن. به اڵم من بۆ 
به رجه س����ته كردنیی جیاوازییه كانم، مه رج����ی خۆجیاكردنه وه م 
نیی����ه  و من به و هووش����یارییه ی هه م����ه  وه ك كوردێك ده زانم 
كه  خۆجیاكردنه وه  مه ترسیداره  بۆسه ر بوونی خۆم، له كاتێكدا 



سیاسەت و قەیران118

بوونی م����ن له  جیاوازییه كانمدایه  له گ����ه ڵ ئه وانیتر، به بێئه وه ی 
ق����ه واره ی سیاس����یی و  ناچاربكرێ����م له ی����ه ك چوارچێ����وه  و 
سیس����ته می ئیداریدا بمێنمه وه . جیاوازیی خۆجیاكردنه وه  نییه ، 
به ڵك����و خۆئاماده كردنه  بۆ به س����تنه وه ی ك����ۆی په یوه ندییه كانم 
له گه ڵ ئه وانیتر به بێ زۆر و ناچاری و به كارهێنانی هه ڕه ش����ه  

و ترساندن و نانبڕاوكردن. 
2.  لێ����ره وه  ئه گ����ه ر پ����رۆژه ی بیركردن����ه وه  ل����ه  ده وڵ����ه ت ب����ۆ 
به رجه سته كردنی جیاوازیی بێت، پرۆژه ی ماف و ڕه وایه تی و 
حه قێكی نكوڵیی لێنه كراوی منه  . مرۆڤ ته نیا له  ناهووشیارییه وه ، 
له  گه وجیی و نه زانیی و خۆبه كه مزانیی و مش����ه خۆرییه وه ، له  
ده ستبه س����ه ری و ژێرچه پۆكی و كۆیالیه تییه وه ، چاوپۆشی له  
م����اف و ره وایه ت����ی و حه قه كان����ی خ����ۆی ده كات و ئه مه ش له  
پرۆسه یه كی مێژووییدا بۆی ده بێته  بونیادیی سایكۆلۆژییه كه ی 
و ورده  ورده  له  ئاست )بوونه خۆی(دا، له  ئاست جیاوازییه كانی 
و له  ئاست مافه كانیدا بێ ئیراده  ده كرێت و بێ ئیراده یی بۆی 
ده بێت����ه  قه فه س����ێك، كه  ن����ه  ده توان����ێ خه ونی تێ����دا ببینێ و نه  

ده توانێ سرووشتی خۆی ته حقیق بكات وه ك مرۆڤێك.
3.  ئه م����ه  ئ����ه و مێژووه یه  ك����ه  كوردی فڕێدراوه ت����ه وه  ناوی و 
ل����ه  ئه نجام����ی پرۆس����ه یه كی دوورودرێژه وه ، شوناس����گه لێكی 
په رواێزیی بۆ نه ته وه یه ك دروس����تكراوه و به س����ه ریدا سه پاوه ، 
كه  نه یتوانیوه  خۆی له  ناویدا بدۆزێته وه  و جیاوازییه كانیش����ی 
ڕێگ����ه ی هه ر ج����ۆره  توانه وه یه كی هه میش����ه یی له و شوناس����ه  
سه پاوانه دا لێگرتوون. ئه مه  ته نیا ڕێكه وتێكی مێژووییه ، كه  فڕێ 
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بدرێیته  مێژووه وه  و به اڵم هه ر له و مێژووه دا، فه ریادڕه سێكی 
وه ك )جیاوازی����ی(، نه هێڵێت بكه ویته  ناو گ����ه رووی توانه وه ی 

یه كجاره كیی له  ده فره كانی شوناسی ئه ویتردا.
4.  بۆیه  هووشیاریی ساده ی ئێمه  و شێوازیی خه باتگه لێك كه  
له  كۆتایی س����ه ده ی نۆزده وه  پێیان����دا تێپه ڕ بووین، هه موویان 
ڕه نگدانه وه ی ئه و ساته وه خته  هه ستكردنه ی ئێمه ن به  جیاوازیی 
و ئه و هه س����تیارییه  قووڵ و ترس����ه  زۆره  به رامبه ر به  توانه وه  

له ناو ده فره  گریمانه كراوه كاندا.
5. له ن����او مێژووی ئه و خه باته ی كورد كردوویه تی، ئه وه نده ی 
په یوه ندی����ی به  كه س����ه كان و ئه كته ره كانه وه  هه بێت، كه س����یان 
مرۆڤ����ی نمونه ی����ی نه ب����وون. كه س����یان پێغه مب����ه ر و كه س����یان 
ب����ه  ش����ێوه ی ڕه ه����ا پووخ����ت و بێگ����ه رد نه ب����وون و مرۆڤیی 
مێژوویی و ئاس����ایی بوون، ئه گه رچی ئه و مێژووه ی بۆ ئه وان 
نووس����راوه ته وه ، زۆرج����ار واقیعیب����وون و س����اده یی بوون و 
ئاده میبوونی ئه وانمان لێده ش����ارێته وه و وێنه یه كی پاكیزه ئاسا 
و بێخه وش����ی مرۆڤگه لێكمان بۆ ده كێش����ێ كه  ئه قڵ به  ئاسانی 
په س����ه ندیی ناكات. له گه ڵ ئه وه شدا ئه و كه سایه تی و قاره مانه  
كالس����یكیانه ، ك����ه  له  نێ����و ته موم����ژی گێڕان����ه وه ی واقیعیانه  و 
وێناكردن����ی ئه فس����انه ییدا، بۆ ئێم����ه  به ش����اراوه یی ماونه ته وه ، 
جێگ����ه ی ڕێز و خۆشه ویس����تیی نه وه  دوای ن����ه وه  بوون، ئه مه  
له كاتێكدا سووكایه تیش����یان پێكراوه  و له الیه ن س����ایكۆلۆژیای 
سیاس����یی دواتره وه ، كه سایه تیان ش����ێوێنراوه . وێڕای ئه وه ش 
هه ركامێكیان ده گریت، له ڕووی كولتوور و ئه ته كیه تی تایبه ت 
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و ئاستی دانایی و ش����اره زایی و غه ریزییه وه ، مرۆڤی ئاسایی 
بوون و شتی هه ڵه  و خراپ و ناپه سندیشیان هه بووه  و له الیه ن 
هاوسه رده م و هاوكاته كانی خۆیانه وه  ڕووبه ڕووی ره خنه ش 
بوونه ت����ه وه ، ئه گه رچ����ی به ده گم����ه ن مێ����ژوو ڕه خنه كان����ی ب����ۆ 
گواستوینه ته وه . هۆكاری ئه و سوكایه تیانه ی پێیانكراوه ، یان ئه و 
وێنه  شێواوانه بوون كه  به  چاك و خراپ بۆیان دروستكراوه ، 
یان جه هلی زه مانه ، یاخود ڕقی تایبه ت و سیفاته كانی خۆیان. 
به اڵم ه����ۆكاری رێزلێگرتنه كه یان ئه و قه ناعه ته  گش����تییه  بووه  
ك����ه  ئه مانه  ل����ه  چوارچێوه ی جیاوازی����دا داوای مافی نه ته وه یی 
خۆیان كردووه ، ئه گه رچی سه ركه وتووش نه بوون و زۆربه ی 

هه ره زۆریان شكستیان هێناوه ..
6.  به مج����ۆره ش ئێم����ه  ب����ۆ چه س����پاندنی جیاوازی����ی خۆم����ان 
و داواكردن����ی ئ����ه و ماف����ه  ڕه وای����ه ، پێویس����تیمان ب����ه  مه هدیی 
چاوه ڕوانكراو نییه و مێژووش نمونه یه كی وه های نه خستوینه ته  
پێش����چاو و زه یین����ه وه ، ك����ه  جیاوازییخ����وازان پاك����ژكاران و 
بێگوناهه كان����ن. ڕه تكردنه وه ی ماف����ی جیاوازیی و هه وڵدان بۆ 
كۆس����پ خستنه  ڕێی به ده ستهێنانی ئه و مافه  به هه ر به ڵگه یه ك، 
له ب����ه ر ئه وه ی ئه و كه س����ه ی، ی����ان الیه نان����ه ی داوای ئه م مافه  
ده كه ن و ل����ه  داواكارییه كه یان����دا به رژه وه ندیی تایبه تی خۆیان 
هه یه ، جگ����ه  له وه ی س����ایكۆلۆژیایه كی دوژمنكارانه ، گورگ له  
پێستی مه ڕانه ی له پش����ته وه یه ، ئاواش جیانه كردنه وه ی كێشه ، 
ماف، ڕه وایه تیی پرسه  حه قه كه یه  له  ڕووخساری ئه و كه سانه ی 
ل����ه  س����اته وه ختێكی مێژووی����دا، بوونه ت����ه  نیش����انه  و هۆكاری 
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ئ����ه م داوایه ، یان بانگه ش����ه یه ، له به ر ئ����ه وه ی كاره كه یان وه ها 
لێكده درێته وه  كه  ته نی����ا له به ر به رژه وه ندیی تایبه تی خۆیان و 

حزبه كه یان ئه و كاره  ده كه ن.
7. ئه م به دگومانیكردنه ، ته نیا به ش����ێكی ڕاس����ته ، چونكه  قس����ه  
له س����ه ر م����رۆڤ و سروش����تیی مرۆیی ده كات. قس����ه  له س����ه ر 
مرۆڤی مێژوویی ده كات نه ك فریش����ته ی ئاس����مانی. به اڵم ئه م 
به دگومانكارییه  نیشانه ی ئه وه یه  له ناو ئێمه دا خودێكی ناته واو، 
خودێكی دژبه خۆی، خودێكی ناكامڵ هه یه  كه  نوێنه رایه تی ئه و 
س����ته م و زۆر و س����وكایه تیانه  ده كات، كه  له  مێژوودا و له به ر 
جیاوازبوونه كه م����ان و ئه و به رگرییه ی كردومانه  بۆ نه توانه وه  
له ن����او شوناس����ه  س����ه پێنراوه كانی ئه وانیت����ردا، ڕووبه ڕوومان 
بوونه ت����ه وه . خودی نات����ه واو، خودێكی به دگوم����ان و خودێكه  
به دگومانی����ی وه ك گومان ده خاته  ڕوو بۆ ئه وه ی س����یمایه كی 
ئه قاڵنیی به  و نوێنه رایه تیكردنه ی چه وسانه وه  بدات، كه  ئامانجی 

شكاندن و متمانه سه ندنه وه یه  له  ڕۆحیی نه ته وه یی ئێمه .
8.  له  ئێس����تادا ژماره ی ئه مانه  له  كۆمه ڵگادا كه  )نائه قاڵنییه ت( 
له  داڕش����تنێكی ئه قاڵنیانه  و )س����ایكۆلۆژیا(، وه ك بیركردنه وه  
وه ك  )ڕق(  و  ك����ردار  و  ش����رۆڤه   وه ك  )په رچه ك����ردار(  و 
ڕه خن����ه  نومای����ش ده ك����ه ن، ك����ه م نی����ن. ئه مان����ه  نوێنه رایه تی����ی 
چه وساندنه وه یه كی میراتیانه ی سته مكاران و زه برێكی ڕۆحیی 
بۆس����ه ر مافی جیاوازیبوون ده ك����ه ن و له  ڕێگه یه وه  ده یانه وێ 
پرۆس����ه ی خۆبه كۆیله كردن له  مێژووی����ی نه ته وه یی و مرۆیی 

ئێمه دا درێژه  پێبده ن و بیچه سپێنن..
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9.  م����ادام له  مێ����ژوودا ئه وانه ی داوای ماف����ه  نه ته وه ییه كان و 
جیاوازی����ی نه ته وه ییان ك����ردووه ، هیچیان بێگ����ه رد و نمونه یی 
نه ب����وون، ل����ه  ئێستاش����دا دژایه تیكردنیی پرۆس����ه ی ب����وون به  
ده وڵه ت به  چاوه ڕوانیكردنی هاتنی ئه و كه س����ه  پاكژه وه ، جگه  
ل����ه  درێژه دان به  پرۆس����ه ی به تاڵكردنه وه ی خودیی كوردی له  
هه رجۆره  هووشیارییه ك به رامبه ر به  جیاوازییه كانی، جگه  له  

ئه نفالكردنێكی مه عنه وی، هیچیتر نییه .
 س����ه رۆكی هه رێم وه ك به گه ڕخه ری ئه م پرۆسه یه كه  تاوانی 
ئه م پرۆژه یه ی دراوه ته  پاڵ ، وه ك كه س����ێكی مێژوویی و وه ك 
مرۆڤێ����ك ك����ه  هه م����وو كه موكورتییه  مرۆیی و سرووش����تی و 
خوداییه كانی مرۆڤ و سنوورداریی دانایی ئینسانیانه ی هه یه ، 
مرۆڤێكی به  مانا ئایینی و میتافیزیكیه كه ی پیرۆز نییه . ئه ویش 
وه ك ه����ه ر كه س����ێكی تر هه ڵگری كۆی ئه و س����یفاتانه یه  كه  له  
جه وه����ه ری مرۆییدا، كرداری باش و خ����راپ به رهه م ده هێنن. 
بۆیه  دژایه تیكردنی پ����رۆژه ی ئه گه ری ده وڵه تداربوونی كورد، 
له  س����ایه ی دژایه تیكردنی ئه و كاراكته ر)انه دا( كه  نوێنه رایه تی 
ئ����ه م داوایه  بۆ جیاوازی����ی نه ته وه یی ئێمه  ل����ه  ئه وانیتر ده كه ن 
و هێنان����ه وه ی كۆی ئه و به ڵگانه ی كه  كۆس����پ ده خه نه  به رده م 
ئ����ه م پڕۆژه ی����ه ، له  مش����ه خۆرییه ك به س����ه ر كوردب����وون و له  
خۆگه وجاندنێك����ی كه ڵه كه ب����ووی مێژوویی����ه وه  هات����ووه ، ك����ه  
دوژمن����ان ئێمه ی����ان پێ په روه رده  كردووه . به م كه س����انه  ته نیا 
ده توان����رێ بگوترێ: به رده وامبن له  دژایه تی س����ه رۆكی هه رێم 
له به ر ئه و هۆكار و سیفاتانه ی كه  له م مرۆیه دا هه یه و ئێوه  به  
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به ڵگه ی زۆری خۆتان به دڵتان نین ، به اڵم سوكایه تی به  مافێك 
مه ك����ه ن، ك����ه  مافیكی ڕه وا و كێش����ه یه كی مێژووی����ی به حه قیی 
میلله تێكه  له سه رووی كه سێكی تایبه ته وه ، بۆ هاتنه دیی خه ونه  
نه ته وه ییه مێژووییه كه ی. جیاكردنه وه ی به ڵگه  سایكۆلۆژییه كان 
بۆ ڕقبوونه وه  و ڕه تكردنه وه ی كه س����ه كان، له  كێشه ی ڕه وای 
نه ته وه ی����ه ك كارێكی ئه قاڵنیی و ئه خالقییه ، نه ك به س����تنه وه و 
بچووكردنه وه ی كێشه یه ك و هه وڵدان بۆ خه ڵك ساردكردنه وه  
و متمانه  سڕینه وه ی نه ته وه یی له  نه وه یه ك، به هۆی ئه و ڕقه ی 
له  كه سانێك هه مانه . با خه ون و ئامانج و ده ستكه وته  بێته دی، 
ئ����ه و جا ب����ه  دادگای ئه و خه ون و ئامانج����ه  پێش هه مووكه س 
س����ه رۆكی هه رێم دادگایی بكه ن. ڕه نگه  ڕۆژگارو ساته وه خته  
كورتخایه نه كان له به رامبه ر ئه م دژایه تیكردن و س����وكایه تیه  دا 
ده ستخۆش����ییه كمان لێبكات و پۆپۆلیزمی سیاسی په ره پێده ین، 
به اڵم كاتێك مێژوو داوه ریی خۆی له  داهاتوودا ده كات، ده چینه  

به ره ی دوژمن و خیانه تكارانی نه ته وه كه مانه وه .



سیاسەت و قەیران124



125 رێبوار سیوەیلی

دەوڵەت:
لهڕوانگەیداهاتووەوه
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 كێشه ی كات و ده وڵه ت:
بۆچی ده وڵه ت بۆ كورده كان هه میش����ه  شتێكه  ده بێت هه بێت؟ 

بۆچی شتێك نیه  كه  ده بێت دروستبكریت؟! 
ئێم����ه ی ك����ورد ه����ه ركات باس����ی ده وڵ����ه ت، ده كه ین، ب����اس له  
)ڕاگه یان����دن(ی ئ����ه و ده وڵه ت����ه  ده كه ی����ن، ڕاگه یاندن����ی ش����تێك 
پاش����مه رجی هه بوونیه تی و راگه یاندنه كه ی ده بێته  سه لماندنی 

هه بوونی پێشوه ختیانه ی. 
تا ئه و كاته ی ده وڵه ت بوونیی كرده یی و یاسایی و سیاسیی و 
كولتووریی خۆی نه بێت، پڕۆژه یه كه  بۆ داهاتوو  و لێره ش����ه وه   
ت����ا ئ����ه و )داهات����وو(ه،  بریتیه  ل����ه و ماوه یه ی، ل����ه و هه له ی، له و 
مه ودایه ی له به ر  به رده س����تدایه  بۆ دروس����تكردن و خه ماڵندن 

و ڕاگه یاندنی..
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له ب����ه ر ئ����ه وه  پ����ڕۆژه ی ده وڵ����ه ت، هه رچه ن����ده  ل����ه  ڕه هه ن����ده  
ئۆنتۆلۆژییه كه ی����ه وه ، مافێكی پێش����ینه یی كوردس����تانیه كانه  ، بۆ 
به كه ماڵگه یش����تنی خودێت����ی یاس����ایی و نێوده وڵه تی����ی خۆیان، 
ك����ه  می����ژوو و هه لومه رج����ه  ناوخۆی����ی و ده ره كیی����ه كان، لێی 
س����ه ندوونه ته وه ، به اڵم وه ك الیه نی پراكتیكی پێویس����ته  كاری 
بۆ بكرێ ودروس����ت بكرێ، پاش����ان ڕاگه یه نرێ و له  ناوه ندیی 

جیهانیدا بچه سپینرێ.
من له م ڕیگه یه وه  ده مه وێت بڵێم: ڕاگه یاندنی ده وڵه ت قورستر، 
ته مومژاویتر و سانس����ۆركراوتره ، له  دروس����تكردنه كه ی. ئه و 
هه وڵدانان����ه ش ك����ه  ل����ه  مێ����ژووی هاوچه رخدا ب����ۆ ڕاگه یاندنی 
ده وڵه ت، یان شێوه یه ك له  ده وڵه تداریی له الیه ن كورده كانه وه  
به ئه نج����ام گه یش����توون، راس����تیی ئ����ه م تێزه م����ان بۆ ئاش����كرا 
ده كات. ه����ه ر ل����ه  هه وڵدانه كانی ش����ێخ مه حموودیی حه فیده وه ، 
تا قازیی محه مه د و هاوڕێكانی و تا شۆڕش����ی مه ال مه س����ته فا 
و هاوڕێكان����ی و ت����ا ئه زموونی كابینه  یه ك ل����ه دوای یه كه كانی 
حكومه تی هه ریمی كوردس����تان، كات هه میشه  كاتێك بووه  بۆ 
ڕاگه یاندن����ی گریمانه كراو، یان وێناكراو و ته نانه ت خه یاڵیانه ی 

ده وڵه ت، نه ك كاتێك بۆ دروستكردنی كرده ییانه ی.. 
هۆكاری����ی ئه وه ی ئه م هه وڵدانانه  ناكام بوون و به  ئه نجامێكی 
یه كالییكه ره وه  نه گه یشتوون، بریتیه  له  پێشخستنی ڕاگه یاندنی 
ده وڵ����ه ت، نه ك دروس����تكردنی. به مجۆره ش چ دروس����تكردنی 
ده وڵ����ه ت و چ ڕاگه یاندنی ده مانخاته وه  به رده م تیگه یش����تنیكی 
تایبه ت له  كات. ئێمه  له  جیاتی ئه وه ی )ئێس����تا( و )هه نووكه( ی 
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كات، وه ك كاتێ����ك بۆ ڕاگه یاندنی ده وڵه ت تێبگه ین، پیویس����ته  
بیكه ینه  كاتێك بۆ دروس����تكردنی و )داهاتوو(ی كاتیش بكه ینه  
)ئێس����تا(یه ك ب����ۆ راگه یاندنه كه ی، كه  هیش����تا نازانین ئه و كاته،  
كه ی ده بێت. به اڵم هه تا پرۆس����ه ی دروستكردنه كه ، كه  له سه ر 
ویستی خۆمان ده وه ستێت، تۆكمه  و دانایانه تر و به  ته گبیرتر 

بێت، پرۆسه ی ڕاگه یاندنه كه  ئاسانتر و له بارتر ده بێت.
ده مه وێ����ت مه به س����ته كه م ڕوونتر بكه مه وه : بۆ دروس����تكردنی 
ده وڵه ت، پێویس����تیمان به  ویستی ناوه كیی و كۆی ئه و به ڵگانه  
هه یه  كه  مافی ده وڵه تداریی به  كوردس����تانیه كان ده به خش����ێت. 
ل����ه  كاتێك����دا ك����ۆی ئه م ویس����ت و مافانه  له الیه ن سیاس����ه ت و 
جیهانیی����ه وه  ،  گش����تیی  ڕای  و  نیوده وڵه تیی����ه كان  په یوه ندی����ه  
ش����یاوی بایكۆتكردن و سانس����ۆركردن و ڤیتۆخستنه سه رن و 
ڕووبه ڕووی بێمتمانه یی ڕای گش����تیی ده بنه وه . ئه مه ش ده بێته  
هۆی ئه وه ی هه میش����ه  ه����ۆكاره  ناوه كییه كانی دروس����تبوونی 
ده وڵه ت، ببنه  پاش����كۆی ڕاگه یاندنه كه ی. هه میشه  ڕاگه یاندنه كه  

فه شه ل به  ته حقیقكردنی ئه و خه ونه  میژوویه  بهێنن.
ب����ه اڵم ئای����ا هه وڵ����دان و چڕكردن����ه وه ی هه موو توان����اكان بۆ 
ڕاگه یاندن����ی ده وڵ����ه ت، په یوه ندیی چییه  به  كات����ه وه  و چجۆره  

كاتنۆڕییه كمان له الی كورده كان بۆ ئاشكرا ده كات؟
له  له خۆتێگه یشتنی مێژووییانه ی كورده كاندا خاڵێكی ده رده دار 
و ئ����ازاراوی هه ی����ه ، كه  هه میش����ه  ئ����ه وان تیای����دا ڕووبه ڕووی 
ته مه ننا و خواست و خۆزگه  تیكشكاوه كانی خۆیان ده بنه وه ، له  
كاتێكدا هه ست به  هیچ كه مته رخه مییه ك له  هه وڵدان و خه بات 
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و قوربانیدان����دا له  پێناوی دروس����تكردنی كیانێكی س����ه ربه خۆ، 
ناكه ن. ئه وه ی مێژووی كوردبوون پێكده هێنێ، شتیكه  له نێوان 
ئ����ه م ته مه نن����ا و خه ب����ات و به فێڕۆچ����وون و له ده س����تدان و 

ده ستپێكردنه وه یه دا  .
ل����ه  قوواڵیی كه س����ایه تی كوردا، تێگه یش����تنێكی تایبه ت بۆ  كات 
له س����ه ر ئ����ه م بنه م����ای دۆڕان و دووب����اره  تێهه ڵچوونه وه ی����ه ، 
دروس����تبووه . كات����ی راس����ته قینه  ل����ه الی كورد هه میش����ه  كاتی 
نزیكبوونه وه یه  له  وه دیهاتنی خه ونه  مه زنه كه ی و ده س����تگرتنه  
ب����ه  كۆتایی����ه وه ، به اڵم ڕێك له  پێش هاتن����ه دی و چێژبینین له و 
كۆتاییه ، هه میشه  به هۆی هۆكاری ده ره كی )خودایی، ده سیسه ی 
ئه وانیت����ر، پیالنگێڕی����ی، ته نیایی و بێدۆس����تی و بێ كه س����یی و 
هۆكاره  كرده یی و خه یاڵلێكراوه كانیتره وه (، دوچاری شكس����ت 
ده ب����ن و زه مه نی ش����ادی و كه ڕه نه ڤاڵ ده گۆڕێ بۆ تراژیدیا و 

كۆست. 
له  ناو ئه م دوو بارودۆخه دا، دوو تێگه یش����تنی تایبه ت له س����ه ر 
كات، دوو چه مك����ی جێگی����ری كات، له  زه ینییه ت����ی كورده كاندا 
دروستبووه : چه مكی ڕابردووی كات و چه مكی ئێستای كات.

 چه مكی ڕابردووی كات:
ئه مه  ئه و چه مكه یه ، ده مانباته وه  بۆ س����اته وه خته  تراژیدیه كان، 
بۆ قوربانیدان و خۆبه خشین و به رگه  رگرتنی كۆی ئه و سته م و 
مه رگه سات و كۆست و ماته میانه ی له  پێناوی شتێك، ئامانجێك 
و كۆتاییه ك����ی مه زنتردا، كه  قه ره بووی هه موو ئه و قوربانیدان 

و كۆستانه ی بۆ ده كردینه وه ، له المان دروستبووه .
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ئ����ه م كات����ه،  ل����ه  ئه ده بیات و كولت����ووری زاره كی����ی و مێژووی 
سیاس����یماندا ت����ا ئاس����تی )به پیرۆزكردن( به رجه س����ته  بووه  و 
)س����ه ره تایه كی پی����رۆز(ی كاته ، كه  تیایدا ئێم����ه  له  ناو ئاوێنه ی 
یادوه ری����ی ئه فس����انه یی و مێژوویی خۆمان����دا، وه ك بكه رێكی 
تێكۆش����ه ر، خه باتكار و قوربانیكراو، خۆمان وێناده كه ین و له  
ئاوێنه كه دا خۆمان ده بینینه وه ، كه  زۆركه م كه مته رخه میمان له  

ئاست دۆز و كیشه كه نماندا نواندووه .
بۆی����ه  ئ����ه وه ی راب����ردووی ئێم����ه  پیش����انیی ده دات، پاكژیی����ه  
بێگوناهه كانی ئێمه یه ، كه  وه ك منداڵێكی شیره خۆره ، هه ر زوو 
دایی����ك )نیش����تیمان(ی خۆمان لێس����ه ندراوه ته وه  و له و كاته وه  
به دوای����دا ده گه ڕێین بۆ ئه وه ی ئه و بۆش����اییه  بوونناس����یانه یه  
ل����ه  خ����ودی خۆم����ان و شوناس����ماندا پ����ڕ بكه ین����ه وه ، كه  وه ك 
كه موكوڕیی����ه ك ل����ه  كه س����ایه تیی خۆمان����دا ئازارم����ان ده دات.. 
به مجۆره ش، گوزاره ی )گه وره ترین نه ته وه ی بێده وڵه ت(، جگه  

له  مرۆڤگه لێكی بێداییك و نیشتیمان هیچیتر ناگه یه نێت..
 چه مكی )ئێستا(ی كات:

ئ����ه و چه مكه ی ت����ری كات، بریتیه  له  كاتی ئێس����تا و هه نووكه ، 
بریتی����ه  له  ئێس����تایه ك كه  به  كرده یی و واقیع����ی تیایدا ده ژین. 
بریتی����ه  له م س����اته وه خته ی ك����ه  ئێمه  ل����ه  واقیعێك����دا ده ژین و 
له ه����ه ر ال ئ����ه و هۆكاران����ه  ده بینین����ه وه ، كه  هانم����ان ده ده ن بۆ 
ده س����تپێكردنه وه  و سه ر له نوێ پێداچوونه وه ی ئه و ڕێگایانه ی 
باوباپیران و پێشینه كان بڕیبوویانن و به  هه مان ئه نجامی ئێمه  
گه یش����تبوون.. چه مكی )ئێستای كات( له  ژیانی كوردیانه ماندا، 
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ئه و س����اتانه یه  كه  ئێمه  تیایدا بڕیار ده ده ین خۆمان له  فێڵه كان 
و جه بره كان����ی مێ����ژوو ده رباز بكه ین و ب����ه دوای پنتێكی تری 
ده س����تپێكردنه وه دا بگه ڕێین، كه  ده مانباته وه  س����ه ر سه ره تای 

پیرۆز و هه مان ئه نجامیش چاوه ڕوانمان ده كات..
چه مك����ی ئێس����تای كات، ئ����ه و س����اته وه ختانه یه  ك����ه  ئێم����ه  دڵی 
خۆمانی تیا ئه ده ینه وه ، كاڵوده كه ینه  س����ه ری خۆمان، كاڵومان 
ده كرێت����ه  س����ه ر، خۆم����ان ده خه ڵه تێنی����ن، خۆڵده كه ین����ه  چاوی 
خۆمان����ه وه ، په رچه كرداریانه  هه ڵوێس����ت ل����ه  ره خنه گره كانمان 
ده گرین، دۆس����تی درۆزنه  بۆخۆمان زۆر ده كه ین، ته س����لیم به  
رواڵه تگه رایی و ته ش����ریفاتی ده بین و وێنه یه كی به هه ش����تیانه  
و ڕه نگاوڕه نگ و ڕتووش����كراو له س����ه ر ئێس����تای دۆخی واڵت 
و نیش����تیمان به رهه مده هێنی����ن و خۆمان له  ئاس����ت ئه وانیتردا 
بچووكده كه ینه وه  و له  ئاست یه كتریشدا ده بینه  پاڵه وان و هتد.. 
به اڵم كه سایه تیه  تێكشكاوه كه ی ناخمان، خوده  سه ركوتكراوه  
خاوه ن یادوه رییه  تراژیدیاكه ی ڕابردووی كات، هه ر له گه ڵمانه  
و له و پێڵووی چاو و نیگای ڕۆحمانه وه ، بۆس����ۆی تێكش����كانی 

لێدێت.
ئێم����ه  ل����ه  په یوه ندییمان����دا به  كات����ه وه ، مرۆڤێك����ی واقیعیی نین. 
ڕووبه ڕووبوون����ه وه ی هه نووك����ه  له الم����ان هێش����تا به های نیه ، 
هێن����ده ی ئ����ه وه ی به پیرۆزكردنی ڕابردوو و فه رامۆش����كردنی 
ئێس����تا و ب����ه  كه رنه ڤاڵكردنی هه نووكه  پیش����ه مانه . ئێمه  ده بێت 
تێگه یشتنی خۆمان له  كات بگۆڕێن، بیركردنه وه مان له  ڕابردوو 
وه ك كاتی پیرۆز و ئێس����تا وه ك كاتی به هه ش����تی، بگۆڕین و 
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ڕه هه ندی داهاتووییانه ی كات بكه ینه  ئامانج.
له به ر ئه وه ، پێویسته  ئێمه  سیاسه تی خۆمان له  سیاسه تێكه وه  
ك����ه  ڕاگه یاندنی ده وڵه ت ده خاته  پێش����ه وه ، به ه����ه ر به ڵگه یه كی 
مێژوویی، سیاس����ی و داده وه رانه  بێت، كه  كوردستانیه كان له  
پێناویاندا خه باتیان كردووه  و قوربانیان بۆ داون، بگۆڕین بۆ 
سیاسه تی دروستكردنی ده وڵه ت به  له به ر چاوگرتنی ئه و داوا 
و مه رجان����ه ی له  ئاس����تی هه رێمایه ت����ی و نێوده وڵه تیی و ڕای 

گشتیی جیهانیدا، له به رده مماندا به رجه سته ده كرێنه وه .
لێره وه ، پێویس����ته  ب����ه  له به رچاوگرتنی سیاس����ه تی په یوه ندییه  
نیوده وڵه تیه كان و گرتنه ب����ه ری میتۆدی ئه و خوێندنه وه یه ، كه  
بریتیه  له  دروستكردنی داهاتوو، له  ڕوانگه ی په یوه نخوازییه وه:   
 .)Positional( : نه ك له  ڕوانگه ی پێگه خوازییه وه ،)Relational(
هه روه ها ب����ه  گرنگ وه رگرتنی پێگ����ه ی جوگرافیانه ی هه رێمی 
كوردس����تان و ب����ه  له به رچاوگرتنی ئه و گرنگیی����ه ی ئه زموونی 
حكومه ت����ی هه رێم له م����اوه ی س����ااڵنی رابردوودا، ل����ه  هه ندێ 
بواردا به ده س����تیهێناون، كه  ده كرێ وه ك ده ستپێش����خه رییه ك 
بۆ دروستكردنی ده وڵه ت، سوودیان لێوه ربگیرێت، بكه وینه وه  
داڕش����تنه وه ی سیاس����ه تی خۆم����ان ب����ه  مه رجێ خزم����ه ت، به  
ڕاگه یاندنی ئه و ده وڵه ته  بكات، كه  ده مانه وێت، نه ك ببێته  ڕێگر 
له به رده میدا و خۆراكبه خش����ی ئه و به هانه  و داواكارییانه  بێت، 
كه  بۆی هه یه  له  ئاس����تی نێوده وڵه تی، ڕای گش����تیی جیهانی و 
ده وڵه ته  هه رێمییه كان و ته نانه ت الیه نه كانی ئۆپۆزیس����یۆنیش، 

سه ر هه ڵبده ن.
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دروستكردن و ڕاگه یاندنی ده وڵه ت، كارێكی ئاسانه : بۆی هه یه  
له  ماوه  ی یه ك س����اڵی تردا ده وڵه تێكی خراپ، دروس����تبكه ین، 
ده وڵه مه ندی����ش بێ����ت، ل����ه  نمون����ه ی ده وڵه ته كان����ی دوورگ����ه ی 
عه ره بی، به اڵم ئه م ده وڵه ته  متمانه ی نێونه ته وه یی و كه سایه تی 
سیاسیانه ی له به رده م ڕای گشتیی جیهانیدا، الواز و په راویزیی 

بێت، دیسانه وه  وه گ ده وڵه ته  خاوه ن نه وته  عه ره بییه كان...
ئێمه  پێویسته  له  قه باره ی ڕابردووه  تراژیدیانه كه مانه وه ، بڕوانه  
جۆرایه ت����ی ده وڵه ت����ه  داهاتووییه كه م����ان. بۆیه  پێویس����تییه كی 
جه وهه ریمان به  گۆڕینی نیگای خۆمان بۆ كات هه یه ، پێویسته  
به  ته ماشاكردنی داهاتوو، هه نگاو بنێین، نه ك شینگێڕی به سه ر 
ڕابردوو و حه فله كردن به ده م ئێستاوه . ئه و سیاسه ته ی داهاتوو 
ده یخوازێ سیاسه تێكی ڕیالیستانه یه ، كه  نه  دووژمنه  كۆنه كان 
زیندوو ده كات����ه وه ، نه  دووژمنی تازه  بۆخۆی دروس����تده كات 
و ن����ه  له په رچه كرداره وه  هه نگاو ده نێ����ت. به ڵكو بیركردنه وه  و 
هزرینی قووڵ و په یوه ندخوازانه ، ده كاته  پێشمه رجی هه ر جۆره  
هه نگاوێك بۆ گه یشتن به  داهاتوو، كه  ئه گه ری ئه وه ی هه یه  له  
ئامانجی خۆمانمان نزیك بخاته وه ، به  مه رجێ پێش����ئه وه ی بیر 

له  ڕاگه یاندنی ده وڵه ت بكه ینه وه ، دروستیبكه ین..
 ده وڵه ت: له  ڕوانگه ی داهاتووه وه 

داڕشتنه وه ی سیاسه ت و زه ینییه تێكی نوێ:
ئه م داڕشتنه وه یه ی سیاس����ه ته، كه  ئامانجه كه ی دروستكردنی 
ده وڵه ته و بۆی هه یه  پێنج تا ده  س����اڵی تر بخایه نێت ،  پێویسته  

ئه م ڕه هه ندانه  بگرێته وه :
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a: له  ئاستی ناوخۆییدا
B: له  ئاستی هه رێمایه تیدا

C: له  ئاستی نێوده وڵه تی و ڕای گشتیی جیهاندا
a: له  ئاستی ناوخۆدا:

- پیداچوون����ه وه  ب����ه  ك����ۆی ئه زموون����ی حكومداری����ی هه رێمی 
كوردس����تان به  دیدێكی ڕه خنه گرانه  و به  له به رچاوگرتنی ئه و 
الیه نه  باش����انه ی كه  ده توانرێ ل����ه م ئه زموونه وه  هه ڵبهێنجرێن 
كه  سوودیان هه یه  بۆ پرۆسه ی دروستكردنی ده وڵه ت )وه ك: 
مه س����ه له ی ده س����توور، پێگه ی ئابووریی هه رێمی كوردستان، 
په یوه ندیه  دیپلۆماسییه كان، بیناكردنه وه ی ژێرخانی ئابووریی 
هه رێم، مه س����ه له ی مافی یه كس����انیی گرووپه  نه ته وه ییه كان و 
ئایینزاكان، مافی مرۆڤ )ژنان، مندااڵن، په نابه ران و كۆچبه ران 

و ژینگه (.
- دروس����تكرنی كۆده نگییه كی سیاسی س����ه باره ت به  ئامانجی 
دروستكردنی ده وڵه ت له  نێوان الیه نه  سیاسیه كانی سه ر حوكم 
و پاش����ان ئه وان و ئۆپۆزیس����یۆنه  سیاس����یی و مه ده نییه كانی 
ن����او كۆمه ڵگای كوردس����تانی، به مه رجێ ئ����ه م كۆده نگیه  نه بێته  
ه����ۆكاری چاوپۆش����ینی هیچ الیه نێ����ك له الیه ن����ی هاوپه یمان و 
په كخستنی پرۆس����ه ی ملمالنیی سیاسی و دیموكراتیزه كردنی 

كۆمه ڵگای كوردستانی.
- س����نووردانان بۆ كۆی ئه و ده ست و الیه ن و كه سایه تیانه ی 
كه  له ب����ه ر به رژه وه ندیی تایبه تیی خۆیان، له  س����ووچ و كه لێن 
و بۆش����اییه  ئیدارییه كان����ی ئه م ئه زموون����ه كه ڵك وه رده گرن و 
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هه لده قۆزن����ه وه  ب����ۆ س����وودوه رگرتنی تایب����ه ت و زیانگه یاندن 
به  كه س����ایه تی سیاسیانه  و یاساییانه ی هێش����تا جێنه گرتووی 
ئه زموونه ك����ه . چونك����ه  ئه مان����ه  ڕۆڵ����ی )گه نه( ی����ه ك ده بینن، كه  
ده كه ونه  مژین����ی خوێن وزه ی ئه م هه یكه له  حوكمدارییه ی، كه  

به پێی پێشبیینه كان، ده بێت ببێته  بناخه  بۆ ده وڵه تی داهاتوو.
- له  ڕووی كولتوورییه وه  و تا ئه و ماوه یه ی تیایدا ئامانجه كه  
ڕاده گه یه نرێ، پێوسته  ئه م خااڵنه ی خواره وه  بخرێنه  ناو پالنی 
وه زاره ت و داموده زگاكان����ی حكومه ته وه  و س����ه رنج و تێبینی 

الیه نه كانی ئۆپۆزیسیۆن به هه ند وه ربگیرێن:
1. رێككه وتن له س����ه ر یه كده س����تكردنی په یوه ندییه كانی هه رێم 
له گ����ه ڵ ده وڵه تان����ی دراوس����ێ، ل����ه  رێگ����ه ی كه ناڵ����ه  سیاس����ی 
و ئیدراییه كان����ی حكومه ت����ه وه ، ن����ه ك ل����ه  رێگ����ه ی حزب����ی و 

كه سایه تیه كانه وه .
2. چه س����پاندنی فره یی كولتووریی و یه كده س����تكردنی زمان و 

ستانداریزه كردنی نامه  و نووسراوه  فه رمییه كان.
3. گۆڕین����ی الوه كی����ی سیس����ته می په روه رده ی����ی و خوێندن����ی 
زانكۆی����ی، ب����ه  ئامانج����ی ئاماده كردنی ڕۆش����نبیریانه ی نه وه ی 
داهات����وو، س����ه باره ت ب����ه  ده وڵ����ه ت و گرنگییه ك����ه ی، هه روه ها 
ب����ۆ ئام����اده  و په روه رده كردنی نه وه ی داهاتوو به  ئاراس����ته ی 
ده روه س����تبوون به  شوناسیی نه ته وه ییه وه . لێره دا به مه به ستی 
پته وكردن����ی بنه م����ا تیۆرییه كان����ی ده وڵه ت، پێش����نیار ده كرێت، 
وانه كان����ی فه لس����ه فه ی سیاس����ی و سیس����ته مه  سیاس����ه كان و 

ئاكارناسی، بخرێنه  به رنامه ی خوێندنی گشتییه وه .
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ده س����تووریی  و  یاس����ایی  هه ڵوێس����تی  یه كااڵكردن����ه وه ی   .4
حكومه تی هه رێم، له  مه س����ه له ی فره  ئایین����ی و جیاكردنه وه ی 
ئایین له  سیس����ته می دادوه ریی و بایه خدان به  فره یی ئایینزایی 
و گه ش����ه ی كولتووریی ئایینه كان له  هه رێمی كوردس����تاندا، به  

ئاراسته یه كی دیموكراسیانه دا. 
5. سنووردانان بۆ هه موو جۆره  به فیرۆدانێكی سامانی نه ته وه یی 
)ژێرزه وی و س����ه رزه وی به  زه وی خۆیشییه وه (، چ له  ڕێگه ی 
باجی یاسایی و چ له  رێگه ی بووژاندنه وه ی كه رتی كشتوكاڵه وه ، 
له  هه موو ناوچه كانی هه رێم به  نیازیی دابینكردنی پێویس����تیی 
ناوخۆیی و ناردنه ده ره وه . )لێره دا، پێش����نیار ده كریت خوێندن 
له  بواری كشتوكاڵ و سامانه  سرووشتییه كاندا، هه ر وه كچۆن 
له  بواری پیشه سازیی ته ندروس����تیی و ده رمانسازیدا، بكرێته  
مه رجێك����ی بنه ڕه تی بۆ دروس����تكردنی فۆرمێكی خێزان كه  كه  
بژێوی خۆی له  ئه نجامی بووژاندنه وه ی كه رتی ناوبراو بێنێته  
ده س����ت، به  پشتیوانیی ئه و هاوكارییانه ی حكومه ت بۆی دابین 
ده كات، له  پێدانی زه وی و كه ره سته ی پێویستی به رهه مهێنان، 
ی����ان كه رت����ی تایبه ت ڕاده س����پێرێت ب����ۆ كردن����ه وه ی كارگه ی 

پێویست به  به رهه مه  خۆماڵییه كان(.
6. پته وكردنی سیاسه تی ژینگه یی، به  سانسۆركردنی كۆی ئه و 
كه ره س����تانه ی ده هێنرێنه  واڵته كه وه  و ژینگه پارێز نین. ئه مه ش 
له  ڕێگه ی باج وه رگرتن له  كه رتی تایبه ت و به رپرسیاركردنی 
كۆی پرۆژه  گه وره كان له  ئاست داهاتووی ژینگه یی واڵته كه دا. 
كێش����ه ی ژینگه  یه كێك ده بێت له  كێشه  بنه ماییه كانی داهاتووی 
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ئه م هه رێمه  و پێویس����ته  هه ر له  ئێس����تاوه  و بۆ به ده ستهێنانی 
كارت����ی ژینگه پارێ����زی له  رێكخ����راوه  ژینگه پارێزه كانی جیهان، 
كه  له  دروس����تكردنی ڕای گش����تیی جیهانیدا بۆ په سه ندكردنی 
ڕاگه یاندن����ی ده وڵه ت ل����ه  هه رێمه كه دا، ڕۆڵ����ی گرنگیان ده بێت، 

كاری جیدی بكریت.
B: له  ئاستی هه رێمایه تیدا:

ه����ه ر جۆره  بیركردنه وه یه ك له  دروس����تكردن، خۆئاماده كردن 
و ڕاگه یاندنی ده وڵه ت له م هه رێمه دا، له س����ه ر چوار گریمانه وه  

به نده« كه  پێویسته  له به رچاو بگیرێن :
یه ك����ه م: ئێمه  ناتوانین پێگه ی جوگرافیای هه رێم له م ش����وێنه ی 

ئێستای، بگوێزینه وه بۆ شوینیكی تری جیهان،
دووه م: له م ش����وێنه ی ئێس����تایدا، هه رێمی كوردستان كه وتۆته  
نیوان چه ند ده وڵه تێك����ی هه رێمییه وه  )ئێران، له  خۆرهه اڵته وه ، 
توركیا له  باكوره وه  و واڵتانی عه ره ب له  خۆرئاوا و باشووره وه ( 
ئه مه  ب����ه  له به رچاوگرتنی ئه و تێكچڕژان����ه  جوگرافیایه ی كه  له  
نی����وان هه رێم و ئه و ده وڵه تاندا هه یه ، بێجگه  له و به رژه وه ندیی 
و س����ه رچاوه  و س����امانه  سرووش����تیانه ی ك����ه  س����ه رچاوه ی 

خاوه ندارێتیان به  ئاسانی یه كااڵ ناكرێنه وه .
چ����واره م: ئێمه  ماف����ی ئه وه مان هه ی����ه  ببینه  خ����اوه ن ده وڵه تی 
سه ربه خۆی خۆمان، كه  به  كوردستانیبوونه كه یدا بناسرێته وه ، 
نه ك به  پێوه لكاندنه كه یدا به  یه كێ له و ده وڵه تانه ی كوردستانیان 

داگیر كردووه .
له ب����ه ر ئ����ه م چ����وار گریمانه ی����ه ، پێویس����ته  ل����ه  داڕش����تنه وه ی 
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سیاسه تماندا، له گه ڵ ئه و ده وڵه تانه ی چوارده وریان گرتووین، 
پراكتیكیتر و واقیعیتر بین و بانگه شه  ئایدیۆلۆژییه كان بخه ینه  
الوه . لێره دا پێش����نیار ده كرێت، ئه و سیاسه ته  له و ماوه یه دا كه  
بۆخۆی پالنیی بۆ داده ڕێژێت )پێنج تا ده  ساڵ(، ئه م ڕێگایانه ، 
النیك����ه م له گه ڵ )ئێران و توركیا(دا، بگرێته  به ر و له بارودۆخی 

جیاوازیشیدا گۆڕانیان تێكه وێت:
 یه كه م: له  په یوه ندیماندا به  ئێرانه وه :

ئێ����ران نزیكترین ده وڵه ت����ه  له  ئێمه وه ، كه  پێش����ینه یه كی كۆنیی 
میژوویی و سیاس����یی پێكمانه وه  ده به س����تێته وه . النیكه م ئه مه  
له الیه ن ئێمه  و ئه وانیشه وه  و له  دیداره  دیپلۆماسیه كاندا جه خت 
له س����ه ر ئه م فاكته ره  ده كرێته وه . ئه م����ه  جگه  له وه ی له  ڕووی 
كولتوورییش����ه وه  نزیكتری����ن كولتوور له  ئێم����ه وه ، كولتووریی 

ئێرانیه .
له  ڕووی ئابوورییه وه ، ئێمه  ئاڵوگۆڕێكی بازرگانیی فراوانمان 
له گ����ه ڵ ده وڵه ت����ی ئێراندا به  فه رم����ی هه یه ، ك����ه  قه باره كه ی له  
ئێس����تادا ده گاته  ح����ه وت ملیارد دۆالری س����ااڵنه و پێش����بینی 

ئه وه ش ده كرێ له  داهاتوودا ئه م قه باره یه  گه وره تر ببێ .
ئه مه  جگه  له وه ی هه میش����ه  ئێران هه ڕه ش����ه یه كی سیاس����ی و 
ئابووریه  له  بواری داخس����تنی سنووره كان و بڕینی سه رچاوه  
ئاوییه كان،  بۆس����ه ر هه رێمی كوردستان، به بیانووی داڵده دانی 

ئۆپۆزیسیۆنی ئه و ده وڵه ته  له  چیاكانی هه رێمدا..
له  ڕووی ئایدیۆلۆژیشه وه ، ئێران یه كێكه  له و واڵته  دراوسێیانه ی 
هه رێم، كه  هه میشه  چاوی له وه یه  ئه م جوگرافیایه  وه ك پایه گا 
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و وێستگه یه كی گواس����تنه وه ی ئایدیۆلۆژی خۆی به كار بهێنێ 
و پێگه ی خۆی تیایدا به هیز بكات.

تێكدان����ی په یوه ندیی����ه كان له گ����ه ڵ ئێ����ران، ی����ان هه وڵ����دان ب����ۆ 
بیربردن����ه وه ی خه ونی كوردیی و ش����ه رمكردن له  باس����كردنی 
ئه م خه ونه  بۆ دروس����تكردنی ده وڵه ت، هه ردووكیان ئه نجامی 
نێگه تیڤی����ان ل����ه  ئاس����تی ناوخ����ۆی هه رێ����م و ل����ه  تێگه یش����تنی 
هه ڵ����ه ی ئێرانیه كان ل����ه  ئێمه  هه بووه . له  ئاس����تی ناوخۆدا، ئه و 
هه م����وو پابه ندب����وون و خۆبچووككردنه وه ی����ه  بۆت����ه  هۆكاری 
متمانه س����ڕێنه وه ی خه ڵك و كه مكردنه وه ی چاوه ڕوانییه كانیان 
له  دامه زراوه ی سیاس����یی هه رێم. له  ئاس����تی ئێرانیش����دا، ئه مه  
ته نی����ا جۆریكی ت����ری خزمه تكاریی كورد و س����اویلكه ییه كه ی 

پیشان ده دات..
ئێم����ه  ده بێت ئه وه ش بزانین كه  ئێرانیه كان له  مێژوودا یه كجار 
له س����ه ر ده س����تی عه ره به  مس����وڵمانه كان ژه هری تێكش����كان و 
به رده س����تییان نۆش����یوه . نابێت ئێمه  ببین����ه  به دیل، یان خۆمان 
بخه ین����ه  بری����ی عه ره ب����ه كان و ببین����ه  قوربانیی ئ����ه و تۆڵه یه ی 

ئێرانیه كان ده یانه وێ له  عه ره به كانی بكه نه وه .
هه ڵوێستی ئێران به و ئایدیۆلۆژیا بااڵده سته ی ئێستای ده وڵه ت 
و دام����ه زراوه  سیاس����ییه كه یه وه ، هه ڵوێس����تێكی س����تراتیژییه . 

ئه مه ش له  دوو ئاستدا خۆی به رجه سته  ده كات:
یه ك����ه م: یه كااڵكردن����ه وه ی هه ڵوێس����ت له به رامب����ه ر ئه مه ریكا، 
ئیس����رائیل و واڵت����ه  ئه وروپایی����ه كان. ئێران هه موو دۆس����ت و 

دووژمنه كانی له سه ر ئه م بنه مایه وه  هه ڵده بژێرێت.
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دووه م: خواس����تی ئێران بۆ ناردن����ه ده ره وه ی ئایدیۆلۆژیا و به  
شیعه كردنی جیهان..

له به رامب����ه ر هه ڵوێس����تی س����تراتیژیدا پێویس����ته  بیركردنه وه و 
پالنی ستراتیژیمان هه بێت. پالنیی ستراتیژی ئه وه یه  كه  ئێران 
ب����ه  جیدیتر بگری����ن، به هۆی گه ش����ه ی ئابووری كش����تووكاڵی 
ناوخۆوه ، ئاڵوگ����ۆڕی بازرگانیی له گه ڵ ئێ����ران بخه ینه  بواری 
هه ڵبژاردن����ه وه ، نه ك ناچاری. ئه مه  وه ره قه یه كی گووش����اره  تا 
ئێ����ران ئاڵوگۆڕیی بازرگانی له گه ڵ هه رێم وه ك پێویس����تیه كی 
خۆی و بۆ له ده ستنه دانی به رژه وه ندیی خۆی، تێبگات نه ك له  

موحتاجیی ئێمه وه .
له ڕووی سیاس����ی و ئایدۆلۆژییه وه  نابێت په یوه ندیمان له گه ڵ 
حكومه ته  هه رێمیه كانیتردا له س����ه ر حس����ابی، یان به مه به ستی 
تووڕه ك����ردن و بزواندنی حه س����وودیی ئیران بێ����ت. له  هه مان 
كاتیش����دا دروس����تكردنیكی گفتوگۆی جیدی بێت سه باره ت به  
گرنگیی ده وڵه تیكی كوردس����تانی ئاس����اییش بۆ ناوچه كه ، نه ك 
مان����ه وه ی ئ����ه م هه رێمه  به و جۆره ی ك����ه  كاریگه ریی نێگه تیڤ 

بكاته  سه ر ده وڵه تانی دراوسێ.
پێوسته  له  ئێرانیه كان بگه یه نین، كه  ئێمه  پشتگیریی ڕاسته وخۆو 
ناڕاس����ته وخۆی بزووتنه وه ی ئۆپۆزیسیۆنی ئه و واڵته  ناكه ین، 
به اڵم رێگه ی ئه وه ش ناده ین ئێران، له دژی ئه و ئۆپۆزیسیۆنه ، 
ی����ان ل����ه  په یوه ندیی پێیه وه ، مامه ڵه  له گ����ه ڵ هه رێمدا بكات. یان 
ئه وه ت����ا هه م����وو په یوه ندیی����ه كان په یوه ندیی دیپلۆماس����یانه ی 
پڕۆفێشناڵ ده بن، یان به  رێككه وتن. له  ئێستادا به هۆی الوازیی 
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ئێران و ئه و بایكۆته ی خراوه ته  سه ری، گووشاره كانی بۆ سه ر 
هه رێم كه مبوونه ته وه ، به اڵم پێویسته  هه رێم له  سنووره كانیدا 
له گ����ه ڵ ئێ����ران له  ج����اران وریاتر بێت، ب����ۆ كه مكردنه وه ی ئه و 
زیانان����ه ی له  ئه نجامی بڕی����اره  له پڕه كانی ئه م واڵته وه  ده درێن 
و هاوواڵتیان����ی سه رس����نووره كان زه ررمه ندیی گیانی و ماڵی 

ده بن، وه ك ئه وه ی له  دۆخی تۆپپبارانه كاندا بینیمان.. 
 دووه م: له  په یوه ندیماندا به  توركیاوه :

سیاس����ه تی بنه ڕه تیی حكومه تی توركیا هیچ گۆڕانێكی نه وعیی 
به سه ردا نه هاتووه  و هه مان ستراتیژییه تی كوردۆفۆبیای هه یه  
ك����ه  له  ئێراندا په ی����ڕه و ده كرێ، به اڵم له  جیات����ی ئه وه ی له ژێر 
پۆشش����ی مه زهه بیدا بێت، پتر پاس����اوه كانی خۆی به  گه ڕانه وه  

بۆ جۆرێ له  ڕه گه زپه رستیی ئایدیۆلۆژیانه ، ده هێنێته وه .
له گ����ه ڵ ئه وه ش����دا، توركی����ا واڵتێكی كارئاس����انه  ب����ۆ هه رێمی 
كوردس����تان ت����ا ل����ه  ته نیای����ی و گۆش����ه گیرییه  كولتووری����ی و 
سیاس����یه كه ی خ����ۆی ڕزگاری بكات، ب����ه اڵم ئه مه  ب����ه و مانایه  
نی����ه ، هه رێم ته نیا پاڵ به م واڵته وه  بدات و هه موو مه رجه كانی 

په سه ند بكات و ملكه چ بێت بۆ داواكارییه كانی. 
توركی����ا له گ����ه ڵ هه رێمدا سیاس����ه تێكی ڕیالیس����تانه تری هه یه ، 
به تایبه ت����ی دوای ئه م رێككه وتانه ی دوایی س����ه رۆكی كابینه ی 

حه وته م سه باره ت به  گریبه سته بازرگانیی و نه وتیه كان..
كاتێ توركیا ده ڵیت: ئاسایشی هه رێم ئاساییشی توركیایه ، ئه م 
قس����ه یه  هه م جێی دڵخۆش����ی و هه م جێگه ی ترس و نیگه رانیه . 
نه بوونی شه ففافیه ت و نزیكیی جۆری گرێبه سته كانیش له گه ڵ 
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ئه م واڵته دا له  گرێبه ستیی سیاسیی و تاكه كه سییه وه ، ئه م ترسه  
گه وره ت����ر ده كات. به اڵم جێی دڵخۆشیش����ه ، چونكه  ئاس����اییش 
له  هه رێم����دا مه رجێكی س����ه ره كیی به ڕیوه چوون����ی هه رجۆره  
بزووتنه وه یه ك����ی ئاب����ووری و گه شه س����ه ندنی واڵته كه ی����ه  كه  

سووده كه ی بۆ توركیا چه ندین جار زیاتره .
قه ب����اره ی ئاڵوگ����ۆڕی بازرگانی����ی ئێم����ه  ل����ه  ئێس����تادا له گ����ه ڵ 
توركی����ا نزیك����ه ی دوازده  ملیارد دۆالری س����ااڵنه یه . توركیا له  
به ه����ای ئه م قه باره یه  بۆ ئاساییش����ی واڵته كه ی خۆی باش����تر 
له  ئێمه،  بۆ ئاسایش����ی هه رێم تی����ده گات. چونكه  ئه وان به هۆی 
بوون����ی ئه قڵییه تێك����ی توێژینه وه یی����ه وه ، ده زانن ئ����ه م قه باره یه  
ل����ه  كه مكردن����ه وه ی به تاڵ����ه  و دۆزینه وه ی كار و پێش����كه وتنی 
بازرگانیی و به رزبوونه وه ی پریس����تیژ و سه رمایه ی ڕه مزیی 
توركی����ادا چه ن����ده  كاریگ����ه ره . له كاتێكدا به ش����ێكی زۆری ئه م 
پاره ی����ه  ل����ه  حكومه ت����ی هه رێم����دا ده چێت����ه  ناو حس����ابی بانكی 

كه سایه تییه كانه وه ، نه ك پڕۆژه كانیی حكومه ته وه . 
توركی����ا ئه وه ش ده زانیت كه  له  س����ااڵنی داهات����وودا مامه ڵه ی 
بازرگانی����ی له گ����ه ڵ هه رێم هه ڵده كش����ێ و بۆی هه ی����ه  چه ندان 

به رامبه ر زیاد بكات.
هه روه ها توركیا ئه وه ش ده زانێت، كه  هه رێمی كوردس����تان له  
ده  یه كه مین واڵته كه ی پاش����ه كه وتی نه وت و غازه  له  جیهاندا. 
بۆیه  كاتێ ده گوترێ ئاساییش����ی هه رێم ئاساییش����ی توركیایه ، 
ئه مه  له  خۆشه ویس����تیی توركیا وه  نیه  بۆ كورده كانی هه رێم و 

حكومه تی هه ریمی كوردستان.
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ب����ه الی توركی����اوه ، حكومه تی هه رێم به ش����ێكه  ل����ه  واقیع، بۆیه  
مامه ڵه ی فه  رمیی له گه ڵ ده كات. پرسیاره كه  ئه وه یه  حكومه تی 
هه رێم چۆن ئه م كارته  به هێزانه ی خۆی بۆ به رنامه ی داهاتووی 
به كار ده هێن����ێ و وه ك مه رج له به رامب����ه ر توركیادا ده یانخاته  
ڕوو، ن����ه ك وه ك خه ب����ه ر و ڕاگه یان����دن ب����ۆ خۆڵكردنه  چاوی 
خه ڵكی هه رێمی كورستانه وه . له  په یوه ندییه  سیاسیه كاندا هیچ 
كاتێك به رژه وه ندیی نه گۆڕ نیه . توركیاش زۆر ستراتیژیانه  و 
دوورمه ودایان����ه  و له  پێش����ینه یه كی مێژووییه وه  بیر له  هه رێم 
ده كات����ه وه . ڕه نگ����ه  له  توركیادا ج����ۆره  گرێیه كی له ده س����تدان، 
به تایبه تی له ده ستدانی ویالیه تی موسڵ هه بێت، كه  پێشینه كه ی 
ده گه ڕێته وه  بۆ س����ه رده می داڕمانی ئیمبراتۆریه تی عوسمانی. 
ب����ه اڵم بیركردن����ه وه ی ك����ورد ل����ه  توركی����ا، بیركردنه وه یه ك����ی 
س����تراتیژیی نی����ه  و پابه نده  ب����ه  زه مینه كولتووریی����ه كان و ئه و 
بنه مای شه رم و خۆبه كه مزانییه ی كورد له به رامبه ر ئه وانیتردا 

هه یه تی. 
 بیركردنه وه ی كورده كان له  توركیا پێویس����ته  له  س����ێ باردا 

گۆڕانیی به سه ردا بێت:
یه كه م: پێویس����ته  په یوه ندیی هه رێم و توركیا له  په یوه ندییه كی 
ئابووری����ی ڕووت����ه وه  ببێت����ه  په یوه ندی سیاس����یی و ئابووری. 
هه روه ه����ا ل����ه  په یوه ندییه كه وه  له س����ه ر تاكبنه م����ای ئابووری، 
به تایبه ت����ی ئابووریی ن����ه وت، ببێته  په یوه ندییه ك����ی فره بنه مای 

ئابووری.
دووه م: ل����ه  بیركردنه وه یه ك بۆ ڕازییكردن����ی توركه كان،  ببێته  
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بیركردنه وه ی����ه ك ب����ۆ ڕازییبوون����ی كورده كانی����ش. كورده كان 
پێویس����ته  به جۆرێ په یوه ندییه كانیان له گه ڵ توركیا ببه س����تن، 
كه  ڕازییان بكات، نه ك به رده وام له س����ه ر حسابی ڕازییكردنی 
ئه وان، ده ست له  مافه دیپلۆماسی و یاسایی و ئابوورییه  كانی 

خۆی هه ڵبگرێ.
سێیه م: پێویسته  ئه م هه ڵوێستگۆڕینه ی توركیا، له  میدیاكانی و 
له  كولتووری جه ماوه رییی و ئیداریی ئه و واڵته شدا ڕه نگبداته وه  
و دابه زێنرێته  سه ر ئاستی خواره وه . له  په یوه ندیی دوو الیه نی 
فه رمیدا ئه وه  به س نیه ، له  ئاستی بااڵدا فه رشی سوور بۆ یه كتر 
ڕابخرێ و ش����ه قامه كانی واڵت به  ئ����ااڵی یه كتر، بڕازێنرێنه وه . 
ئه وه ش مه رجه  كه  هه ر پۆلیس����ێكی ئ����ه و واڵته  له و ڕانگه یه وه  
مامه ڵ����ه  له گ����ه ڵ هاوواڵتیانی هه رێمدا بكات، ك����ه  به رژه وه ندیی 

هاوبه ش و رێزی هاوبه ش كۆیانده كاته وه .. 
C: له  ئاستی نێوده وڵه تی و ڕای گشتیی جیهاندا

ت����ا چیتر هه ڵوێس����توه رگرتنی ده وڵه ت����ه  ئه وروپاییه كان و ڕای 
گش����تیی جیه����ان، ناگه ڕێت����ه وه  ب����ۆ بارودۆخ����ی ك����ۆڕه و، یان 
پشتگیریی مۆراڵیانه یان له  جینۆساید و ئه نفال. كورده كان چیتر 
بۆ ڕای گشتیی جیهان، میلله ته  چاوجوانه  غه درلێكراوه كه  نین. 
پاش����خانی بیركردنه وه ی ئه وروپاییه كان، له سه ر كورده كان له  
پاش����خانێكه وه  كه  له س����ه ر ئاگایی مێژووییه وه  دروست ببوو، 
بۆت����ه  ڕوانینێكی واقیعیانه تر به  ئاگاداری����ی ورد له  كۆمه ڵگا و 

سیاسه ت له  كوردستان.
هه ڵس����وكه وتی  خۆیه ت����ی    ماف����ی  نێوده وڵه ت����ی  كۆمه ڵ����گای 
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ك����ورده كان له گه ڵ حكومه تی عێراق و ده وڵه تانی دراوس����ێ به  
هه ن����د وه ربگرێ. ئ����ه وان له  ئه نجامی ئه و س����ه رنجدانه وه ، ئه و 
ش����ته  ده بینن كه  كورده كان خۆی����ان نایبینن. چاوه ڕوانییه كانی 
ڕای گشتی و سیاسه تی نێوده وڵه تی له  مه سه له ی كورد، وه ك 

چاوه ڕوانیی كورده كان خۆیان نیه .
ڕای گش����تیی و سیاس����ه تی نێوده وڵه تی، چوار چاوه ڕوانیان له   

كورده كان هه یه :
- له گه ڵ به غدا و له  پرۆسه یه كی ئاشتیانه دا، كێشه كانی خۆیان 
چاره س����ه ر بكه ن و ئه وه ی پێوس����ته  به ش����یكه ن و ئه وه ی مافه  

وه ریبگرن..
- كورده كان هیچ هه ڵوێس����تێكی دژواز، دووجه مس����ه ر و ده بڵ 
مۆراڵی����ان نه بێ����ت. ئه گ����ه ر ك����ورد وه ك عێراقی خۆی پێناس����ه  

ده كات، پێویسته  عێراقیانه ش هه ڵوێست وه ربگرێت.
- ئ����ه وان چاوه ڕوانن ئه زموون����ی حكومڕانیی له  هه رێمدا، ڕێز 
له مافه كانی مرۆڤ بگرێت، ش����ه ففافیه ت هه بێت، په ره  به  ژیانی 
مه ده ن����ی و ماف����ی خۆده ربڕی����ن ب����دات. گه نده ڵی و كوش����تن و 
توندوتیژی نه مێنێت و پرۆس����ه ی دیموكراتیزه كردنی كۆمه ڵگا 

به رده وام بێت.
- به رژه وه ندییه كانیان پارێزراو بێت.

ئه ورپاییه كان، ماف����ی خۆیانه  وه ها بیر بكه نه وه ، چونكه  ئه وان 
ناچنه  سه نگه ری كورده كانه وه . 

 هه موو ئه مانه  ده مانگه یه نن به  چه ند ئه نجامیك:
1. قۆناغێك����ی ن����وی له  ژیان و فرس����ه ته  سیاس����یه كانی كوردا 
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هاتۆته  پێشه وه .
2. گۆڕانێك����ی نه وعی����ی مینتاڵیان����ه  س����ه باره ت به  ك����ورده كان 
ڕوویداوه ، چ له  ئاس����تی هه رێمی و چ له  ئاس����تی نیوده وڵه تی، 

پێویسته  كوردیش مینتاڵیته ی خۆی بگۆڕێت.
3. هه وڵدانی هه تا ئێس����تای كورده كان بۆ ڕاگه یاندنی ده وڵه ت، 
پێ����ش هه وڵدانی����ان ب����ۆ دروس����تكردنی ده وڵ����ه ت ب����ووه . به بێ 
دروس����تكردنی بنه م����ا ئابووری، سیاس����ی و كولتوورییه كانیی 
ده وڵه ت، به بێ گۆڕینی تێگه یش����تنی له  چه مكی كات سه باره ت 
به  ده وڵه ت، گه ڕانه وه یه كی هه میش����ه یی بۆ فه ش����ه ل چاوه ڕێی 

كورده كان ده كات.
هه ڵس����ه نگاندنێكی  پاش����مه رجی  ده وڵ����ه ت،  دروس����تكردنی   .4
ڕه خنه گرانه ی ئه زموونی حكومدارییه  له  مێژووی كۆن و نوێی 

كورده كاندا.
5. ئاماده سازیی ناوه كی و چاكسازی و گۆڕان، له  ماوه ی 5 تا 

10 ساڵدا زه مینه ی ڕاگه یاندنی ده وڵه ت ئاماده  ده كات.
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كۆنگرەینەتەوەیی
)هەندێپێشنیاروبیرخستنەوە.
النیكەمبۆبەتاڵكردنەوەی
چاوەڕوانییەكانیخۆم..(
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قس����ەكردن لەس����ەر كۆنگرەی نەتەوەیی كوردس����تان، دەكرێ 
گەمەیەكی دڵخۆش����كەر و دەش����كرێ ڕیس����ك و مەترسییەكی 
گەورەی فیكری بێت، بەتایبەتیش بۆ هزری سیاسی كوردەكان 
و لە هەمان كاتیشدا خۆتاقیكردنەوەیەكی پێشوەختی كوردەكان 
بێت، بۆ بردنەوە، یان دۆڕاندنی داهاتوو. هیچكام لەم گریمانانە 
لە پێشەوە زانراو نین و چارەنووسەكەشیان بە تەواوی دیار 
نیی����ە. كوردەكان مافی خۆیانە كۆنگرەی نەتەوەیی ببەس����تن و 
لەبارەی چارەنووس����ی نادیاری مێژوویی خۆیانەوە، جەم بن 
و ب����ە گوتەی حاج����ی قادریی كۆیی: »كۆڕی خۆیان ببەس����تن 
وەك����و هەنگ«. بەاڵم بۆچی كۆڕبەس����تنی كوردەكان ڕیس����ك 
و مەترس����ییە؟ ئایا ئەم مەترس����ییە بە پلەی یەك����ەم دەرەكییە 
یان ناوەكی؟ س����ەبارەت بە مەترس����ییە دەرەكییەكان، شتێكی 
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چاوەڕوانكراوە، كە وەك هەڕەش����ەیەكی كوردەكان بۆ س����ەر 
سیاس����ەتی ناوچەكەو گش����ت ئەو دەوڵەتان����ە لێكبدرێتەوە، كە 
كوردس����تانیان لە ڕووی مێژووییەوە بەس����ەردا دابەش بووە. 
بەاڵم ئەمە بابەتی وتارەكەی من نییەو پێش����بینییەكی تایبەتیم 
نیی����ە، جگە ل����ەوەی ك����ە دەزانم پێویس����تە ك����وردەكان خۆیان 
ب����ۆ لێكدانەوەیەك����ی وەها ئام����ادە بكەن. ئ����ەوەی جەمبوون و 
كۆبوون����ەوەی ك����وردەكان دەكاتە مەترس����ی ه����ەر كوردەكان 
خۆیانن، كە سرووش����تیی مێژووییان پیشانمان دەدات، چەندە 
ب����ە ئازایەتییەوە خەبات و قوربانییان داوە بۆ بەدەس����تهێنانی 
ه����ەل و ب����واری تایب����ەت ب����ە بەرژەوەندییەكانیان، ئ����اواش بە 
ئاس����انیی ل����ە دەس����تیی دەدەن. بۆی����ە كۆنگ����رەی نەتەوەی����ی، 
هەرچەندەش لێرەو لەوێ قس����ەی لەبارەوە دەكرێت و وادەی 
بەستنەكەی دەستنیشان دەكرێ و دەگۆڕدرێ، لەگەڵ ئەوەشدا 
هێش����تا مەترس����یی ئەوە لە ئارادایە كە هەرگیز نەبەسترێ یان 
دوابخ����رێ، یاخود ل����ە حاڵەتێكدا بەتەواوی خۆم����ان بۆ ئامادە 
نەكردبێت، فەش����ەل بهێنێ. لەگەڵ ئەوەش����دا ڕێگە بدەن، كەمێ 
ل����ەو چوارچێوەیە بدوێم، كە لەو بڕوایەدام ئەگەر كۆنگرەكەی 
تێدا ببەس����ترێ، سەركەوتنێكی زیاتر و ستراتیژانەتر بەدەست 
بهێن����ێ. بیروڕاكان����م ب����ە ش����ێوەیەكی چ����ڕو هەندێكجاریش بە 
وردەكارییەوە، دەخەمە پێش����چاو، كە هیوادارم لە كاتی خۆیدا 
س����وودمەند ب����ن، ئەگەرچ����ی بە دڵ����ی هەمووانی����ش نەبن. لەم 
نووسینەدا هەمیش����ە نەگوتراوێك، ناوەڕۆكێكی شاراوە هەیە، 
ك����ە بارودۆخەكە ڕێنادات لەوە زیاتر ڕوونبكرێتەوە، بەاڵم بۆ 
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كەس����انێك بە وردیی دەیخوێنن����ەوە، لەو ڕەهەندەش تێدەگەن، 
كە من بە ئاشكرا دەرمنەبڕیوە.

 یەكەم: خۆبەدوورگرتن لە پێش����داوەرییە كەلتوورییەكان و 
تەشریفات:

ئێم����ە نەتەوەیەكی����ن ل����ە پرۆس����ەی مێژوویی دروس����تبوون و 
س����ەرهەڵدانی خۆمان����دا، ڕق و كینەو دەسیس����ە و پیالنگێڕی، 
بەش����ێكی زۆر لە س����ایكۆلۆژیای سیاس����ی و كۆمەاڵیەتیمانی 
داگیركردووە. ڕەنگە ئەمە ڕەنگدانەوە و دەرەنجامی كاركردنی 
باووباپیرەكانی ئێمە بێت، لە سرووش����تی س����ەختی واڵتەكە و 
خەباتیان����دا لە پێناو مان����ەوەدا، كە هەرچەندە دەس����تمایەیەكی 
گەورەی هەڵكردن و لێبووردەیی لەگەڵ سرووشتدا بۆ كەڵەكە 
كردووی����ن، بەاڵم ل����ە ڕووی كۆمەاڵیەتی و س����ایكۆلۆژییەوە، 
وردە كولتوورێكی ئەوتۆی لە ناوچە جیاوازەكانی كوردستاندا 
بەرهەمهێناوە، كە بە زەحمەت دەچێتەوە س����ەر یەك و لە ژێر 
ناوی كولتوورێكی س����ەراپای كوردیانەدا، پۆلێن دەكرێت. ئەم 
كولتوورە ڕەنگدانەوەی تایبەتیی خۆیشی لەسەر هزری سیاسی 
و چۆنێتی پێكهاتەی كایە سیاس����یەكانی س����ەرجەم بەشەكانی 
خاك����ی كوردس����تان هەب����ووە و تەنانەت لە هەن����دێ دەرفەتی 
مێژووی����دا، جیاوازی����ی كولتووری����ی بۆتە مەترس����یی بەس����ەر 
هەرجۆرە هەوڵدانێك كە ویستبێتی كوردەكان وەك نەتەوەیەكی 
یەكسان و یەكدەست بەرجەستە بكات و بیانناسێنێ. لەبەر ئەم 
فاكتەرە س����ایكۆ� سۆس����یۆلۆژیە، ئێمە یەكێكین لەو نەتەوانەی 
كە بەردەوام ئامادەییەكی تەواومان هەبووە، بۆ بەرهەمهێنانی 
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وزەی ش����ەڕ و خۆوێرانكردن، كە وزەیەكە بەفیڕۆ ڕۆیشتووە 
و هیچی نایەتەوە ش����وێن. بەاڵم ئەم هوش����یارییە بەرامبەر بە 
ئاڕاس����تەبوونی وزەی نەتەوەیی ئێمە بەرەو شەڕانییەت، بۆی 
هەیە یارمەتیدەرمان بێت لە خۆ ئامادەكردندا بۆ كۆنگرە، تاكو 
نەك هەر بەرهەمی نەهێنێنەوە، بەڵكو ئاڕاستەكەشی بگۆڕین و 
لە جیاتی بەرهەمهێنانەوەی وزەی ناوبراو، كە بە فیڕۆچوونی 
توان����ا مرۆییەكانمان����ی بەدواوەیە، بیگۆڕین ب����ۆ بەرهەمهێنانی 
وزەی نەتەوەی����ی داهێنان. ئەمە ئەو خاڵەیە كە پێویس����تە پێش 
بەس����تنی كۆنگ����رە، خۆمان����ی ب����ۆ ئام����ادە بكەی����ن و جیاوازیی 
كولتووری كۆمەاڵیەتی و ڕەنگدانەوەكانی لە كایەی سیاس����ی 
و بۆچوون����ی ئایدۆلۆژییدا، وەك ڕووبەڕووبوونەوەیەكی، یان 
تێكەڵبوونەوەیەكی كولتووری تەماش����ا بكەین، نەك جیاوازییە 
كولتووریەكانم����ان، ببێت����ە ه����ۆی هەڵپەس����اردنی یەكبوون����ی 
سیاس����ی و بڕیاری سیاسیمان لە ئاس����تیی نەتەوەییدا. چونكە 
ئەم����ەی دوایی����ان دیس����انەوە ئاڕاس����تەمان دەكات����ەوە بەرەو 
یادەوەرییەكی ناخۆش، كە ل����ەو بڕوایەدام زیندووكردنەوەی، 
یان پەن����ا بۆ بردنەوەی كوردەكان لێكت����ر دوور دەخاتەوە، تا 
نزیكخس����تنەوەیان. دەم����ەوێ بڵێم، بەش����داربووانی كۆنگرەی 
گریمانەكراو، پێویس����تە نەك هەر تەنیا خۆیان بۆ یەكخس����تنی 
گوت����اری یەكێتی نەتەوەیی كوردس����تان ئامادە بكەن، بەڵكو لە 
ڕووی كولتووریشەوە، الپەڕەیەكی نوێ هەڵبدەنەوە، كە تیایدا 
ئاشتەوایی كولتووریی ببێتە نیەتێكی ویژدانی، نەك هەر تەنیا 
ئامانجی سیاس����ی ببێتە مەبەس����تی سەرەكیی. بە مانایەكی تر، 
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پێویس����تە ئامادەس����ازییەكی وەها بۆ كۆنگرە بكرێت، كە تیایدا 
یەكبوونی كولتووری و یەكخستنی گوتاری سیاسیی لە هەمان 

ئاست و بە هەمان گرنگییەوە، بەرجەستە ببن.
لێ����رەدا دەمەوێ ئاماژە بەو ڕاس����تییەش بدەم، كە بەش����ێك لە 
س����ەركەوتنی ئ����ەم كۆنگرەیە، چ ل����ە ڕووی كولتووریی و چ لە 
ڕووی سیاس����ییەوە، ك����ە خزم����ەت بەو بیرۆكەیەی س����ەرەوە 
دەكات، بریتیی����ە ل����ە كەمكردنەوەی ڕەس����میات و سیس����تەمی 
تەشریفاتی بە هەموو ڕەهەندەكانییەوە، كە بەرهەمێهێنەرەوەی 
زۆرێك لەو پێگە و پلەوپایە و مەقامە سیاسیی و كۆمەاڵیەتی 
و عەش����یرەتیانەیە، كە كوردەكان لە ئاس����تیاندا هەس����تەوەر و 
حەسساس����ن. پێویس����ت ناكات ئ����ەم كۆنگرەیە، س����ەركەوتنی 
خۆی لە گرتنەبەری سیس����تەمێكی تەشریفاتی قەبەدا، كە بۆی 
هەی����ە هەڵەی تێبكەوێ و حەساس����ییەت دروس����تبكات، ببینێ. 
كەمكردنەوەی سیستەم و شێوازیی تەشریفاتیانە، شتێكی باشە، 
چونكە جگە لەوەی تەشریفات، لە كایەی سیاسیی كوردەكاندا، 
بە مانا مۆدێرنەكەی شتێكی تازەو وەرگیراو و الساییكراوەیە، 
ئاواش نوێیەو ئێمە هێشتا زۆر تیایدا شارەزا نین. لەبەر ئەوە 
ئەگەری هەڵگەڕانەوەی ئەم شێوازە تەشریفاتییە، بۆ نانەوەی 
تەفرەقە لە ئارادایە. لە درێژەی ئەمەشدا، پێویستە كۆنگرە، بە 
هەمان شێوە خۆی لە زیادە مەسرەفیی و بەهەدەردانی سامان 
و پیس����كردنی ژینگە و جۆرەكانی پێشێلكاریی ئەخالقیی، وەك 
گۆشتخۆریی زۆر و قەسابخانە دروستكردن، لەگەڵ ئامانجی 
مرۆڤدۆس����تانە و ئازادیخوازانەی كۆنگ����رەدا نایەتەوە. ناكرێ، 
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كۆنگرەیەك����ی ئەوتۆ بە ش����ێوازێك ببەس����ترێ، كە ش����ێوازیی 
بەڕێوەچوونەك����ەی لەگەڵ ئامانجەكانی����دا بكەوێتە ناكۆكییەكی 
هێندە گەورەوە، كە ئامڕازەكانی و بەڕێوەچوونەكەی بەشێك 
بێت لە فەشەلی گریمانەكراوی ئەنجامەكانی و هەر لەسەرەتاوە 

متمانەی جەماوەریی بەخۆی سست بكات.
هەر لە درێژەی ئەمەش����دا، پێویس����تە ئەوەش بەیاد بهێنێنەوە، 
ك����ە ئەم كۆنگرەیە نابێت لە كات����ی بەڕێوەچوونیدا، كاریگەریی 
نێگەتی����ف بكات����ە س����ەر ژی����ان و گوزەران����ی هاوواڵتیانی ئەو 
شوێنەی كۆنگرەكەی لێدەبەسرێت و گونجاو نییە، سیستەمی 
بەڕێوەبردنەك����ەی ببێت����ە مای����ەی تێكدان����ی بەرنام����ەی خەڵك 
و هاتوچ����ۆو گرتن����ی ش����ەقام و ڕێ����گاكان و ئ����ەو ڕووداو و 
پەرچەكرداران����ەی لە ئەنجامی ئەمەوە دەكەونەوە، كە پێش����تر 

ئەمە ڕوویداوە.
 دووەم: زمان����ی فەرمی����ی و هاوب����ەش وەك بنەمای����ەك ب����ۆ 

كولتووریی نەتەوەیی هاوبەش:
پێویستە لە كۆنگرەدا زمانێكی هاوبەش، یان شێوەزارێك ببێتە 
زمانی فەرمی بەتایبەتی لە ئاس����تی نووس����ینەوەی دۆكترین و 
بەڵگەنامە فەرمییەكانی كۆنگ����رەدا. ئەمەش دەمانخاتە بەردەم 
هەڵبژاردنێكی پێشوەخت بۆ بەدیهێنانی كۆدەنگییەك سەبارەت 
بە زمانی فەرمیی تۆماركردنی بەڵگەنامە و بڕیارەكانی كۆنگرە، 
بەبێ ئەوەی ئەمە ڕێگربێت لەبەردەم ئاخاوتنی بەشداربووان 
بە ش����ێوەزاریی لۆكاڵیی خۆیان. هەڵوێس����ت لە ئاس����ت زمانیی 
فەرمی كۆنگرەدا، پێشزەمینەی هەڵوێستێكە بۆ بەفەرمیكردنی 
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زمانی س����تانداردی نەتەوەیی و ئەمەش س����ەرەتایەكی گرنگە 
بۆ ئامادەكاری نەوەكانی داهاتووی كوردس����تان تا شوناسیی 
خۆیان لە چوارچێوەی زمانێكی ستانداردی نەتەوەییدا، دابڕێژن. 
ئەمە جگ����ە لەوەی بناخەیەكی گرنگ لە ڕێگەی ش����ێوەزارێكی 
هاوبەش����ەوە، دەبێت����ە النك����ەی پەروەردەیەك����ی نەتەوەی����ی و 
ڕاگرتنی شوناس����ێكی پتەو لەسەر لەخۆتێگەیشتنێكی فراوانتر 
ل����ەوەی كۆمەڵگای لۆكاڵیی دەیخاتە ب����ەردەم تاكی كورد و لە 
هەمان كاتیشدا سڕینەوەی ستەمكارانەی ئەم شوناسە لەالیەن 
سیستەمە داخراوەكانی تر و پرۆسەكانی وەك بە عەرەبكردن 
و بە فارس����كردن و بە تورك ك����ردن، كە لە ڕێگەیانەوە، كورد 

بە ئەویتر كراوەو دەكرێت.
 سێیەم: شێوازیی پەرلەمانیانە و یاساییانەی بەڕێوەچوونی 

كۆنگرە:
دەك����رێ ش����ێوازیی بەڕێوەچوون����ی كۆنگ����رە، ب����ۆ پتەوكردنی 
ڕەهەندیی یاس����ایی و جیاكردنەوەی دەس����ەاڵتەكان لە یەكتر، 
شێوازێكی پەرلەمانیانە بێت، كە تیایدا و لە ڕۆژەكانی یەكەمدا 
س����ەرۆك و دەستەی س����ەرۆكایەتی پەرلەمان لەسەر بنەمای 
بەش����ەكانی كوردس����تان، یان هەر بنەمایەكی تر، هەڵبژێردرێن 
و دەنگی����ان پێبدرێت و ئەندامەكانیش لە كۆی ئەندامانی الیەنە 
سیاس����ییەكان و نوێنەرانی دیكەی كۆمەڵگای كوردس����تانی لە 
شوێنە جیاوازەكان، پێك بێن و لیژنە جیاوازەكانیان لێپێكبهێنرێن 
بۆ چاالكبوونیان لەو بوارانەدا كە وەك ئەرك پێیاندەسپێردرێ 
و خس����تنەڕوویان لە بەردەم پەرلەمانە كاتییەكەدا. ڕەنگە ئەمە 
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كارێكی ئاسان نەبێت، بەاڵم بۆ نەتەوەیەك كە هەرگیز حساب 
بۆ كەسایەتی نەتەوەیی نەكراوە، گرتنە بەری ڕێگای ئەقاڵنیی 
و دیموكراتیكیان����ە، نرخدانانێكی مەزنە ب����ۆ خەباتی نەتەوەیی 
ئەو میللەتە و س����اڕێژكردنی برین����ە قووڵەكانی و ئەمەش ئەو 
ڕێگایەی����ە كە الیەنە سیاس����ییەكان دەتوانن بەهۆیەوە متمانەی 
الوازبوو و لەدەستچووی خۆیان بەدەست بهێننەوە. پێكهاتەی 
پەرلەمانتاران����ەی كۆنگرە، دەكرێ وەك پێشنووس����ێكیش بێت 
ب����ۆ چێكردنی ه����ەر ج����ۆرە پەرلەمانێكی داهات����ووی ویالیەتە 

یەكگرتووەكانی كوردستان.
 چوارەم: خۆبەدوورگرتن لە ڕەگەزساالری و حزبساالری:

زۆر گرنگە ئەم كۆنگرەیە لەدوو خاڵی نێگەتیڤ خۆی بەدوور 
بگرێ����ت: یەك����ەم نەبێت����ە كۆنگرەیەك����ی پیاوس����االر و ڕێ����ژەی 
بەش����داربوونی ژنان تیایدا بە ئاستێك بێت، كە وەاڵمدەرەوەی 
ب����وون و بەش����داریی و خەباتی خانم����ان و دایكانی ئەم واڵتە 
نەبێت. پێویس����تە ئەقڵی كارا لە كۆنگرەدا، حس����ابی ئەوە بكات، 
ك����ە نەتەوە، یەك ڕەگ����ەز نییە و یەكڕەگەزان����ە بیركردنەوە لە 
نەت����ەوە هۆكارێكی ڕاس����تەوخۆی بەرهەمهێنانەوەی كۆی ئەو 
ستەمانەیە كە پیاوس����االریی و نێرساالری بە درێژایی مێژوو 
ل����ە دژی ڕەگەزەك����ەی ت����ر بەرهەمهێناون و ئەوانی خس����تۆتە 

پەراوێزی مێژووەوە.
دووەم خ����اڵ ئەوەی����ە كە نابێت كۆنگرە، حیزب س����االرانە بێت 
و بەش����داربووان تەنی����ا ل����ە ئەندامانی����ی الیەنە سیاس����ییەكانی 
پارچەكانی كوردس����تان، پێك بێت. چونكە ئەمە لە قورس����ایی 
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نەتەوەییبوون����ی كۆنگرە كەم دەكاتەوە و متمانەی گەلی كورد 
ب����ەم چاالكییە الواز دەكات. لەس����ەر ئەم خاڵە زۆر ناوەس����تم، 
چونك����ە ئەزموونەكان����ی پێش����تر لە ئاس����تی لۆكالی����دا، لە یادی 

خەڵكدان و ئەنجامگەلێكی باشیان نەداوە بەدەستەوە.
 پێنجەم: ڕووكردنە داهاتوو بەلەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندییە 

نەتەوەییەكان:
گرنگە ئەم كۆنگرەیە ڕووی لە داهاتوو بێت، نەك ڕابردوو. لەم 
ڕوانگەیەشەوە پێویستە كۆنگرە لە بڕیارەكانیدا، بەرژەوەندیی 
نەوەكان����ی داهات����وو لەبەر چاو بگرێت و س����نوورێك دابنێ لە 
بەردەم چۆنێتی هەڵسوكەوتكردنی نەوەی ئێستا لەگەڵ سامانە 
نەتەوەییەكان����دا، ك����ە نەوەكانی داهاتووش، مافی سروش����تیی 
خۆیان و پشكی ڕەوای خۆیان تیایدا هەیە. بەبێ ڕەچاوكردن 
و گرتنەب����ەری ڕەهەن����دی س����تراتیژیانە و دوورمەودایان����ەی 
داهاتوو، كۆنگرە ناتوانێت بەرژەوەندیی نەتەوەیی بۆ داهاتووی 
كوردەكان دەستنیشان بكات و شتێك نابێت الیەنەكان پێوەی 
پابەندبن تا هەریەكەیان لەالی خۆیەوە لە كارنامەی سیاس����یی 
خۆیدا و لە كۆمەڵگای لۆكاڵیدا، كاری بۆبكات و بیكاتە بەش����ێ 

لە پەروەردەی نەتەوەیی و نیشتیمانی.
 شەش����ەم: هەڵوێس����تی ڕاش����كاو ل����ە ئەوانیت����ر وەك خاوەن 

شوناسی نەتەوەیی، بەبێ گەڕانەوە بۆ ڕابردوو:
بە هەمان ش����ێوە پێویس����تە كۆنگرەی نەتەوەیی هەڵوێس����تێكی 
ستراتیژیانە لە نەتەوە دراوسێكانیتر و دەسەاڵتەكانی ناوچەكە 
وەربگرێ����ت، ك����ە زیات����ر ڕەنگدان����ەوەی گەورەی����ی نەتەوەی����ی 
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كوردەكان بێت، نەك پەرچەكرداریی س����ایكۆلۆژیی لە ئاس����ت 
مێژووییەك����دا كە ئەمانی خس����تۆتە پەراوێزە و ئەوانیتریش����ی 
كردۆتە سەردەستە. بەمجۆرەش پێویستە كۆنگرە، هەڵوێستی 
كوردیانەی خۆی لە ئەوانیتر، كە وەكخۆی خاوەن كەرامەتیی 
مرۆیین، وەربگرێ و ئەو هەڵوێستە بخاتە پالنێكی ستراتیژیی 
تری پەروەردەییەوە، تا پاش چەند نەوەیەك س����وودەكەی بۆ 
بەرەی مرۆڤایەتی لە كەمكردنەوەی توندوتیژیی و بەشداریی 
لە ئاش����تەوایی ناوچەكەدا، ڕەنگبداتەوە. لە ئاس����تیی حكومەت 
و پێوەندیی����ە سیاس����یی و بازرگانیی و ئەوانەش كە لە پاش����ە 
ڕۆژدا دروستدەبن، هەڵوێستێكی دیپلۆماسیانە لەسەر بنەمای 
دانپیانانی دووالیەنە بە مافی یەكتر و پاراستنی بەرژەوەندیی 
یەكت����ر و ڕێزدانان ب����ۆ ڕێككەوتنە فەرمییەكان����ی نێوان گەالن 
و حكومەتەكانی����ان، ب����ە لەبەرچاوگرتنی مافی هاوس����ێیەتی و 

نزیكایەتی كولتووریی و ئایینی، وەربگرێت.
ئ����ەو مێ����ژووەی كوردەكان����ی لەگ����ەڵ نەت����ەوە دراوس����ێكانیدا 
س����ایەی  ل����ە  س����تەمەی  ئ����ەو  ڕۆژگارە،  ب����ەم  گەیان����دووە 
دەوڵەتەكانی دراوس����ێكانیدا، چەش����توویەتی، میراتێكی خراپ 
ئەق����ڵ و  ئێس����تا دروس����تكردووە و  ب����ۆ  ناس����وودمەندیی  و 
ژیری����ی مرۆیی ڕێگەمان پێنادات ك����ە بمانەوێ ببێتە میرات بۆ 
پاش����ەڕۆژیش تا نەوەكانیتریش لە هەردوو ال، بەو كێشانەوە 
س����ەرقاڵ و بەقوربانیی ب����كات، كە نەوەكانیتر لە پێش����وودا و 
ل����ە ئێستاش����دا بەدەس����تیانەوە دەناڵێنن. ئێمە هی����چ قازانجێكی 
نەتەوەی����ی و مرۆیی ناكەین، بەوەی نەوەی داهاتوو گیرۆدەی 
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میراتێك بكەین، لە گرژی و غەدر و ستەمكاری، كە بۆخۆمان 
تا سەرئێس����قان لێ����ی زەرەرمەند بووی����ن و زۆرێك لە وزەی 
مرۆیانەمان����ی بەفی����ڕۆداوە. ئاش����تییەكی ڕێژەی����ی و بچكۆلەی 
گریمانەك����راو و دڵنیا لە داهاتوودا، س����ەدهەزارجار باش����تر و 
ژیرانەترە، لە بردنەوەی شەڕێكی گەورە و تۆڵەكردنەوەیەكی 

بچووك..
دەكرێ ئەم كۆنگرەیە كار بكات بۆ بە واقیعیكردنەوەی ئەویتر 
ل����ە ف����ۆرم و قەبارەی خۆیدا، ن����ەك خۆبچووككردنەوە لەكاتی 
ڕووبەڕووبوونەوە و ش����ەرمكردن لێی، نەك خۆ هەاڵوساندن 
و گیڤبوونەوە لە وەختێكدا كە سوور دەزانیت هیچت لەدەست 
نایەت. لەسەر بنەمای بە واقیعیكردنەوەی ئەویترەوە، دەكرێ 
هەم����وو پەیوەندییە گ����رژەكان و بەدگومانیەكانی كورد لەگەڵ 
ئەوانیتر، بكرێن����ە پەیوەندیی گفتوگۆئامێز، كە كورد بە هەمان 
مافی چوونیەك و یەكس����ان و بە هەمان ڕاس����تیی ڕێژەییەوە، 
تیایدا بەشدارە، بەبێ ئەوەی پێویستیی بەوە هەبێت بەمەبەستی 
ڕازیكردنی����ان لە ئاس����ت ئەوانیتردا كەمێك ل����ە مافەكانی خۆی 

بكشێتەوە.
لە ئاس����تی ناوخۆشدا، پێویستە كۆنگرەیەكی ئەوتۆ، میساقێكی 
نەتەوەیی مۆربكات بۆ قەدەخەكردنی هەرجۆرێكی ش����ەڕ، یان 
پەنابردن بۆ هێز و ئابڕووبردن و ڕووش����كاندنی سیاسیانەی 
هێ����ز و الیەنە سیاس����یەكانیتری هەر هەرێمێك و بەش����ەكانی 
دیكەی كوردس����تان و دووبارەنەكردنەوەی ش����ەڕی ناوخۆیی 
و خوش����ك و براكوژیی نەگریس. هەروەها نابێت دەس����ەاڵتی 
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كورد، بۆخۆی س����ووكایەتی بە نەتەوەی خۆی بكات و بە هێز 
و چەك ڕووبەڕووی ببێتەوە و س����ەركوتی بكات. ئەم شەڕ و 
توندوتیژیانە لە ئاستیی نێونەتەوەیی و لەبەردەم ڕای گشتیی 
جیهاندا، زیانێكی ئەوتۆ بە شوناس����یی كوردیانەمان دەگەیەنن 
و لە ش����كۆی گەورەی����ی نەتەوەییم����ان دەهێننە خ����وارەوە. لە 
ئاستی ناوخۆ و لەخۆتێگەیشتنی مرۆڤی كوردیشدا، دووچاری 
بەخۆداش����كانەوە و ڕووش����كێنی و هەس����تكردن ب����ە كەمیی و 

دەروون پشێویمان دەكات.
هەروەها پێویستە ئەو میساقە، هەرجۆرە دەستخستنەناودەستی 
الیەنی نەیار و بەگومان بە نەتەوەی كورد، لە ئاستی هەرێمی 
و نێودەوڵەتی����دا، ك����ە زیان����ی هەبێ����ت ب����ۆ ئاش����تیی مرۆیی و 
س����ەقامگیریی سیاسیی و هەڕەشە دروستكردن بۆسەر الیەن 
و هێ����زی ت����ر، ڕەتبكاتەوە و توانای هەبێت ل����ە داهاتوودا، ئەو 
الیەنە س����زا بدات كە هەس����تاوە بەكارێك����ی لەوجۆرە و زیانی 
ب����ە كەس����ایەتی نەتەوەیی ك����وردە هاوزمان و هاوكێش����ەكانی 
گەیان����دووە و ئەوانی خس����تۆتە بەرەی غوالم، جاس����ووس و 

دەستەندەخۆر و ڕیشوەخۆر و خیانەتكارەوە.
 حەوتەم: یەكااڵكردنەوەی پێوەندیی سیاسەت و ئایین لەبەر 

ڕۆشنایی بەرژەوەندیی نەتەوەییدا:
كوردس����تان واڵتێكی ف����رە ئایین و ئاینزای����ە. مۆڵگەی كۆمەڵێ 
ملمالنێی بەمیرات بۆماوەی ئایینزاكان و لق و پۆپە عەقیدەتی 
و بڕوادارییەكانیانە، كە ئەگەر ئەو میراتە بكرێتە پێوەر، ئاسۆی 
چارەس����ەركردنی كێش����ەكان و بەش����داریی ئاش����تیخوازانەی 
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ئایین����ەكان لە دابینكردن����ی داهاتوودا، الواز و بگ����رە بە زیانی 
خۆش����یان تەواو دەبێ����ت. لەالیەكیترەوە، داهاتوو س����ەپرایز و 
موفاجەئەی سڕكەریش����ی ب����ۆ ئایینەكان پێی����ە، چونكە گۆڕانە 
سۆس����یۆ كولتووریی����ەكان و ئ����ەو كاریگەریی����ە ڕۆژانەییانەی 
دەكرێتە س����ەریان، ب����ە توندڕەوانەكردنی ئایی����ن و باوەڕ، یان 
ب����ە ئاپۆرەكردنی هاوواڵتیان و هاندانی����ان بۆ هەر ڕەفتارێكی 
وەاڵمدان����ەوەی  باش����ترین  وەاڵمنادرێن����ەوە.  نامەدەنیان����ە، 
باوەڕداریانە و ئایینیانە، بۆ كێشەكانی داهاتوو، نەرمینواندنی 
ئایینیانە و گەڕانەوەیە بۆ سرووت و بۆنە ئایینیە ڕەسەنەكان، 
وەك ئ����ەوەی ل����ە واڵتە پێش����كەوتووەكانی ئەوروپا و ئاس����یا، 
دەبین����رێ. بۆیە پێویس����تە كۆنگرە، ئەوەی لەب����ەر چاوبێت، كە 
گرنگە هەڵوێستی خۆی لە ئایین ڕوونبكاتەوە و زۆرترین مافی 
ئازادی����ی بۆ بیروڕا و ئایینەكان، بەب����ێ جیاوازیی، دابین بكات 
و هەرج����ۆرە نانەوەی تەفرەقە و بە س����ەنتەركردنی ئایینی و 
بە پەراوێزخستنی ئایینزایی، ڕەتبكاتەوە. چونكە هەروەكچۆن 
تەفرەق����ەی ئایینی و جیاوازیی ئایینزایی ل����ە ڕابردوودا زیانی 
ب����ە یەكێت����ی نەتەوەی����ی ك����وردەكان گەیان����دووە، ئ����اواش ل����ە 
داهات����وودا دەبێت����ە ڕێگرێكی گ����ەورە لەبەردەم گواس����تنەوەی 
كۆمەڵ����گای كوردس����تان ب����ەرەو كۆمەڵگایەكی پێش����كەوتوو و 
هاوچەرخ. هەڵوێس����تی كۆنگرە لە بەشدرایی ئایین لە بڕیاریی 
سیاس����یدا، خۆب����ەدوور گرتن����ە ل����ە هەرج����ۆرە بارگرژییەك����ی 
هەرێمەكانی كوردس����تان، كە بۆی هەیە لە داهاتوودا لەس����ەر 
بنەم����ای ئایینزایی و عەقیدەتیەوە دروس����ت ببێت و یەكەمجار 
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زیانێك����ی گەورە لەو عەقیدە و ئایینە بدات و دووەمجاریش لە 
بەرژەوەندییە نەتەوەییەكانی نەتەوەی كورد. ڕش����تنی ئاوێكی 
وا ب����ۆ نەوەكانی داهاتوو، بەمانای س����ەپاندنی میراتێك دەبێت 
بەس����ەریاندا، كە ئێمە ئێستا بۆخۆمان بەدەستییەوە دەناڵێنین. 
لەبەر ئەوە هەرچەندە ڕۆڵی سرووتیانەو كولتووریانەی ئایین 
و دامەزراوە ئایینیەكان بەهێز بكرێن و ئازادیی پراكتیزەكردنی 
ئایین فراوانتر بكرێت، خۆمان لەو كێشە سیاسی و بارگرژییە 
سیاسی و ئایدۆلۆژییانە بەدوور دەگرین، كە سەرچاوەكەیان 
ل����ە جیاوازی����ی عەقیدەت����ی و ئایینیی����ەوە پەیدا ب����ووە و دەبێت 
ڕەنگدانەوەكانیان لە سیاسەتیش����دا تەحەم����وول بكرێن، بەاڵم 
بەدژی سیاسەت و ئایین دەكەونەوە، چونكە ئایین بنەمایەكی 
بڕواداری و سرووش����تیانەی هەیە و سیاسەتیش پرانسیپێكی 
ئەقاڵنی����ی و تی����ۆری هەیە بۆ ڕێكخس����تنی پراكتیكیانەی ژیانی 
كۆمەڵگاكان. ئەم دوو كایەیە تەنیا ئەوكاتە دەتوانن س����وودی 
گشتیی و سوود بەیەكتر بگەیەنن، كە رێز لە سنووری ئەرك 
و ماف و دەس����ەاڵتی یەكتر بگرن. هەر كامیان لە بەرخاتری، 
یان لە ترسی یاخود بۆ دوورخستنەوەی ئەویتریان، دەست لە 
مافەكانی خۆی بكێش����ێتەوە، یان چاوپۆشیی بكات لەمافەكانی 
خ����ۆی، یان����ژی ئەویتر ناچار بكات بۆ ژێ����ر ئیرادەی خۆی، بە 
زیان����ی خ����ۆی و ئەویتریش ت����ەواو دەبێت و كۆمەڵ����گا دەبێتە 

بارمتەی هەر جۆرە گرژییەكی ئایدۆلۆژیی نێوانیان.
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 هەشتەم: ئاشتیی و ئاسایش، وەك نامەی كورد بۆ كۆمەڵگای 
جیهانی:

ئایا كۆنگرەی نەتەوەیی هیچ چارەیەكی تری هەیە، لەوە زیاتر 
كە لەبەرامب����ەر پەیوەندییە دەرەكییەكانی و كۆمەڵگای مرۆیی 
و ڕای گش����تیی جیهانیدا، خ����ۆی وەك فاكتەرێكی بڕواپێكراو، 
هەرێمێكی ئابووریی بەهێز و بەرەیەكی ئاسایش و ئاشتیخواز، 
بناس����ێنێت؟ ئەزموونی سەدەی بیس����تەمی كورد لە شۆڕش و 
بەرەنگاربوونەوەكانیدا، ئەو زیانانەی لێیكەوتوونەتەوە و ئەو 
ئەنجامان����ەی لێیكەوتونەت����ەوە لە پیرۆزكردن����ی توندوتیژی و 
بووژانەوەی جۆرەكان����ی دوژمنداریی و توندڕەوی، هەروەها 
دوورخستنەوەی دۆست و هاوڕێیانی كورد لە ئازادیخوازانی 
جیه����ان و ناوچەك����ە، ئاماژەیەك����ی ئەوتۆم����ان دەدەن����ێ ك����ە 
دووبارەكردنەوەی ئەو ئەزموونە، هەرچەندەش دەس����تكەوتە 
كاتییەكان����ی بەرچ����او بووبن، بەاڵم لە ئاس����تی س����تراتیژیی و 
ب����ۆ داهات����ووی نەتەوەییم����ان، زیانبەخش دەبن. لەب����ەر ئەوە 
پێویستە كورد س����یمای لۆكاڵیانەو جیهانیانەی خۆی بگۆڕێت 
و ناوچەك����ە بكات����ە ش����وێنی سەرنجڕاكێش����ان و ئاوەدانیی و 
ئاس����اییش. ب����ەم مانای����ەش، ئ����ەم كۆنگرەی����ە پێویس����تە چەندە 
خۆڕزگارك����ردن بێت لە ڕابردوو، بە هەموو ڕەهەندەكانییەوە، 
ئەوەن����دەش خۆئامادەكردن بێت بە هەم����وو ڕەهەندەكانییەوە. 
وا چاوەڕواندەكرێ����ت، كۆنگرەیەكی ئەوتۆ، نامەیەكی ڕوون و 
ئاش����كرا بۆ كۆمەڵ����گای نێونەتەوەیی بنێرێ����ت و ڕۆڵی ئاییندە 

خوازانەی كوردەكان لە ناوچەكەدا، بۆ جیهان ڕوونبكاتەوە.



163 رێبوار سیوەیلی

 نۆیەم: هەڵوێس����ت ل����ە س����ەرمایەدارییەتی بێدەروەس����ت و 
بەرپرسیاركردنی سەرمایەداران:

پێویستە ئەم كۆنگرەیە لە هەمان كاتدا كە بیر لە بەرژەوەندیی 
گشتیی هەنووكەیی و پاشەڕۆژی كوردەكان و كوردستانیەكان 
دەكاتەوە، لە هەمان كاتیشدا بنەمایەكی یاسایی و ئەركمەندانە 
بۆ چۆنێتی س����نوورداركردنی هەرج����ۆرە هێزێك دابنێ، كە لە 
دواڕۆژدا بۆی هەیە بەرژەوەندییەكانی خۆی بخاتە سەرووی 
بەرژەوەندی����ی نەتەوەییەوە. لە ئێس����تادا ئ����ەو هێزەی ئەمكارە 
دەكات و ب����ەدەر ل����ە بنەم����ا ئ����اكاری و مرۆی����ی و ژینگەیی و 
مافناس����ییەكان، خ����ۆی وەك����و دەس����ەاڵتێك لەناو دەس����ەاڵتی 
فەرمی����ی كۆمەڵ����گادا مانیفێس����ت دەكات، هێ����زی ئاب����ووری و 
س����ەرمەیەداریەتی دڕندەی بێدەروەستی كوردە، كە لە هەمان 
كات����دا ب����ە ه����ۆی ه����اوكار و ش����ەریكەكیانیەوە لە دام����ەزراوە 
نەتەوەی����ی و حكومی و فەرمییەكان����دا، دەرگای ئاوەاڵكردووە 
بۆ س����ەرمایەدارانی مش����ەخۆر و كۆمپانیای زەبەالحی بیانی، 
ك����ە بەبێ هی����چ ئیلتیزامێك بۆ كۆمەڵگای كوردس����تانی و مافی 
بەهرەمەندبوون����ی مرۆڤ����ی ئەم واڵتە، خەریك����ی مژینی وزە و 
س����امانی ئابووریی كوردس����تانە، كە پش����كێكی گەورەی مافی 
خەزنك����راوی نەوەكان����ی داهاتووە و دەبێت ب����ە خەزنكراویش 
پراكتیك����ی  بڕیارێك����ی  هی����چ  چاوەڕوانی����ی  م����ن  بمێنێت����ەوە. 
لەمبارەی����ەوە لە كۆنگرە ناكەم، بەاڵم پێویس����تە هەڵوێس����تێكی 
ل����ەم فۆرم����ە س����ەرمایەداریەتە  ئەخالقیان����ە و ویژدانیان����ەی 
دڕندەی����ە وەربگرێت و س����نوورە ئەخالقییەكانی دەستنیش����ان 
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بكات، چونكە ئەو سیس����تەمە س����ەرمایەدارییەتە بۆخۆی هیچ 
ئەركێك����ی ئەخالقیانە و ویژدانیانەی لە ئاس����ت ئەم كۆمەڵگایە 
و مرۆیەكان����ی لەبەرچ����او نەگرتووە و ناگرێت. پێویس����تە ئەم 
كۆنگرەیە، ئەوە بەبیری س����ەرمایەدارانی مش����ەخۆر بخاتەوە، 
كە لە هەرش����وێنێكی كوردستاندا دەروەستن بە ڕەچاوكردنی 
بەش����داریكردنی  و  هاوواڵتی����ان  نەتەوەی����ی  بەرژەوەندی����ی 
كردەیی لە گەش����ەپێدانی مرۆیی و ئاب����ووری و دامەزراوەیی 
و تەندروس����تیی و كوردس����تان و پش����كدارییان لە خستنەسەر 
س����امانی نەتەوەی����ی و س����ندووقی دەرامەت����ی هاوواڵتی����ان لە 
بوارەكان����ی عەدالەت����ی كۆمەاڵیەتی و كەمكردن����ەوەی بێكاری 
و هەژاری بەس����ەر پەرش����تیی حكومەت و یەك����ە ئیدارییەكان. 
كۆنگرەی نەتەوەیی، بەبێ زاڵكردنی ویس����تی نەتەوە بەس����ەر 
ویس����تی ئەوان����ەدا كە س����امان و خاكی نەتەوە بۆ مەبەس����تیی 
تایبەتی����ی خۆی����ان ب����ەكار دەهێنن، كۆنگرەی����ەك دەبێت ڕێگای 

گورگایەتیكردنی سەرمایەداران بە كراوەیی دەهێڵێتەوە.
 كۆتایی:

هیچكامێ����ك ل����ەم پێش����نیار و بیرخس����تنەوانە، نەش����یاو نی����ن، 
هیچكامێكیش����یان ڕێگرێك����ی مەترس����یدار لەبەردەمیان����دا نییە، 
النیك����ەم لەب����ەردەم قس����ەكردن لەبارەیان����ەوە. ئێمە قس����ەمان 
لەس����ەر كۆنگرەیەكی ئایدیاڵ����ی و نمونەیی نەك����ردووە، بەڵكو 
قس����ەمان لەس����ەر ئەو خااڵنە ك����ردووە كە تەنیا ب����ە كەمترین 
قازانج����ی نەتەوە، ش����ەرعییەتی نەتەوەیی بەو چاالكیە دەدەن، 
كە پێویس����تە تازەكەرەوە و زیندووكەرەوە و بووژێنەرەوەی 
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ڕۆحیی نەتەوەیی و مرۆییانەی كوردیانە بێت تا لە س����نوورە 
لۆكاڵی و پێكهاتە كولتووریی و عەشیرەییەكانی خۆی، دەرباز 
ببێ����ت و كولتوورێكی نەتەوەیی بەرفراوانتر تەرویج بكات، كە 
ش����ایانی قوربانی����ی و خەباتی كوردەكان و كوردس����تانیەكانی 
ت����رە. هی����وادارم، ئ����ەم كۆنگرەیە، نەك ل����ە ئێس����تادا و لەكاتی 
بەس����تیندا، یاخود پ����اش تەواوبوونی، بەڵكو دوای بیس����توپێنج 
ساڵیتر، كە گۆڕانێكی مەزنی ئابووری و سیاسی و كولتووری 
لە ناوچەكەدا ڕوو دەدات، شایانی ئەوە بێت لەالیەن نەوەكانی 
پاش����ە ڕۆژەوە بۆ یەكەمجار ڕەخن����ەی لێبگیرێت و ئەندامانی 
ئ����ەم كۆنگرەیە وەك ئەو قارەمان و دەستپێش����خەرانە ناویان 

بێت، كە كوردستانیان فڕێدایە ناو داهاتووەوە.
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تێڕوانینێكیتربۆ
سەربەخۆییودەوڵەت

كوردوەكبێگانە،
ئەویتروەكخاوەنماڵ..
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ئێم����ە میراتی كولتوورێك����ی زارەكیمان بە كۆڵەوەیەو هێش����تا 
تایبەتمەندی����ی ئ����ەو كولت����وورە زارەكی����ە لەگەڵمان����دا دەژی و 
بەرهەم دەهێنرێتەوە. بەم مانایەش، ئێمەی بكەرانی كۆمەاڵیەتی 
ل����ە ئێس����تای كۆمەڵ����گای كوردس����تاندا، بیركردن����ەوە، بڕیار و 
كردارگەلێ����ك جێبەج����ێ دەكەی����ن، ك����ە بەت����ەواوی و هەمووی 
بە ویس����تی هەنووكەی����ی خۆمان نین و میراتێكی كۆنەس����تانە 
ل����ە بیركردن����ەوە و بڕی����ار و كردەوەكانمان����دا  )الش����عوری( 
كاریگەری����ی خۆی هەی����ە. ئایا ئەم میراتی كولت����وورە زارەكیە 
كە هەزاران س����اڵ لە داڕش����تنی جیهانبینی و بیركردنەوەكانی 
پێشینەكانماندا ئامادەیی هەبووە، لە مەسەلەی بۆچوونیشماندا 
س����ەبارەت بە دامەزراندنی دەوڵەت و س����ەربەخۆیی و دابڕان 
ل����ەو كۆالج����ە سیاس����ی و جوگرافیایی����ەی ل����ە دوای داڕمانی 
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ئیمپراتۆریەتی عوسمانیەوە، واڵتی ئێمەی لە ڕووی سیاسییەوە 
كەوت����ە ژێر دەس����ەاڵتەوە، كاریگەریی هەی����ە؟ بەمانایەكی تر: 
ئایا ئ����ەوە تەنیا هۆكارە دەرەكیی و ناوەكیەكانن كە دەبێت لە 
بیركردنەوەماندا لەس����ەر دەوڵەتی كوردی بیریان لێبكەینەوە، 
ی����ان ه����ۆكاری س����ایكۆلۆژیش لەم����ەدا بەش����دارە ك����ە میراتی 
كۆنەس����تێكی كوردیانەی����ە و هەڵگری ك����ۆی منداڵییەكانی ئەم 
میللەتەیە كاتێ لە یەكەم هەوڵدان و پرۆس����ەی جیابوونەوەیدا 
لەوانیت����ر، تووش����ی ڕاچڵ����ەكان و بەركەوتنێك����ی ئەوتۆ بووە، 
ك����ە بۆ هەمیش����ە گەورەبوون و كامڵبوون����ی خۆی دوابخات و 
خەونی س����ەربەخۆیی بچەپێنی و جیابوونەوە بە گوناه بزانێت 
و نەتوانێ����ت لەگەڵ ڕەنگدانەوەكەی خۆیدا لە ئاوێنەدا، ئاوێزان 
ببێت؟! من دەمەوێت لەم وتارەدا لەو بارەیەوە بیر بكەمەوە و 
ب����ە ئاماژەدان بە كاریگەریی كولتووری زارەكی، لەو چەپاندنە 
بدوێم كە ئەم كولتوورە س����ەبارەت بە جیابوونەوە و ترس لە 
ئەویتر، لە میانەی س����ەدەكاندا لە كەس����ایەتی كوردا دروستی 

كردووە.
 سرووشتی كولتوورە زارەكیەكان:

هیچ گومانیی تیا نییە كە ئەمێستاش ئێمە لە كۆمەڵگایەكدا دەژین 
كە فۆرم����ە كولتووریە بااڵدەس����تەكەی، كولت����ووری زارەكیە. 
وێ����ڕای هەبوون����ی ئامرازەكان����ی ڕاگەیان����دن و تەكنەلۆژی����ای 
پەیوەندیك����ردن، كەچ����ی گوت����راوی زارەك����ی و دەماودەم����ی 
خەڵ����ك زووتر ب����اڵو دەبێتەوە و زیاتریش ب����ڕوای پێدەكرێت. 
هەر لەبەر ئەم هۆكارەش كە بانگەش����ە و پڕوپاگەندەكان لەم 
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ج����ۆرە كۆمەڵگایان����ەدا برەوێك����ی زۆریان هەیە و دەس����ەاڵتی 
بااڵدەس����تانەیان هەی����ە. تەنانەت دوای ئ����ەوەی پڕۆپاگاندەكان 
بەپێ����ی سرووش����تی خۆی����ان، تەمەنیان زوو بەس����ەر دەچێت، 

كەچی كاریگەرییەكان زۆر دەمێنێتەوە. 
كولتوورە زارەكیەكان، كولتووری ئەو كۆمەڵە مرۆییانەن، كە لە 
ڕەوتی شارستانیانەی خۆیاندا نووسینیان نەبووە و ئەمانەش 
ن����ەك ه����ەر گرووپە مرۆیی����ە )راوچیە( س����ەرەتاییەكان بوون، 
بەڵكو گرووپە مرۆییە كش����توكاڵیەكانی سەرەتاش دەگرێتەوە. 
كولتوورە زارەكیەكان كۆمەڵگایەكیان بەرهەمهێناوە، كە تیایدا 
فۆرمێكی ژیانی كۆگەلیی بااڵدەست بووە، كە ئەم فۆرمی ژیانە 
ڕێگرێكی سەرەكیی بووە لەبەردەم لەدایكبوون و دروستبوونی 
تاك و س����ەربەخۆیی و كەسایەتی و شوناسدا. ئەم كولتوورە 
زارەكیان����ە بەهۆی گێران����ەوەی دەماودەم و لە نەوەیەكەوە بۆ 
نەوەیەك����ی تر و دووب����ارە و چەندبارەكردن����ەوەوە، لە نەرێتە 
بەكۆمەڵییە بۆماوەییەكان، »یاسای پیرۆز«یان بەرهەمهێناوە. 
بەمج����ۆرەش نەوەكانی����ان ناچاربوون ب����ە دووبارەكردنەوەی 
ئەوەی لە پێشینەكانەوە بۆیان ماوەتەوە و وزە هێزەكییەكەی 
)بالقوە( خۆیان چەپان����دووەو هەرگیز بواری ئەوەیان نەبووە 
بیكەن����ە كردەك����ی )بالفعل(. بۆی����ە بەدئەنجامییەك����ی ئەمجۆرە 
كولتووران����ە ئەوەی����ە ك����ە ت����رس ل����ە گ����ۆڕان و نوێبوون����ەوە 
ئامادەییەكی بەرچ����اوی هەیە، بەتایبەتیش ترس لە ئەوانیتر و 

لە بێگانە و غەیرە.
ئەم ترس و چەپاندنە، ئەم دواخستنی وزە هێزەكیە و نەكردنی 
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ب����ە وزەی كردەك����ی، ئەم خ����ۆ بەكۆیلەكردنە خۆبەخش����انەیە، 
خۆسەلماندنی مرۆڤ دوا دەخات و پرۆسەی چێكردنی شوناس 
فڕێدەداتە دەرەوەی چاالكیەكانی و دەیخاتە پەراوێزەوە. ئەمەش 
ئەمجۆرە مرۆڤەو كۆمەڵگاكەی بەرەو دوو جۆر گۆش����ەگیریی 
ب����ردووە، وەكئەوەی )بارنز و بیكر( ل����ە كتێبەكەیاندا ڕوونیان 
كردۆتەوە: گۆشەگیریی جوگرافی و گۆشەگیریی كولتووری و 
ڕۆشنبیری، كە هەر یەكەیان كاریگەریی ڕاستەوخۆی هەبووە 
ل����ە دروس����تكردنی زەیینیەتێكی مەند و داخ����راودا. مرۆڤ كە 
چێژی هاوسێیەتی و پێكەوەبوونی نەزانی، لەبەرامبەر بێگانەدا 
هەست بەترس و بێزاری دەكات . بێگانە هەمیشە هەڕەشەیەكە 
بەس����ەر ئ����ەو نەرێت و خ����ووە میللییانەوە كە ئێم����ە عادەتمان 
پێگرت����وون، چونكە ئامادەیی )ئەو( هاوش����ان لەگەڵ نەرێت و 
خ����ووە جیاوازیەكانی خۆی، دەبێت����ە هۆی الوازكردنی عورفی 

نەتەوەیی و تێكدانی هاوسەنگیی كۆمەاڵیەتی )ئێمە(.
ئ����ەم خەس����ڵەتە، وات����ە ترس ل����ە بێگان����ە و ئەویتر، ه����ەر تەنیا 
خەس����ڵەتی مرۆڤی س����ەرەتایی نییە، بەڵكو خەس����ڵەتی بەرەی 
مرۆڤە بەگش����تی و هۆی سەرەكیشی دەگەڕێتەوە بۆ نەناسین 
و نەزانییەك كە ئێمە لە ئاست بەرامبەردا كۆمانكردۆتەوە، كە 
هیچ مەرج نییە ئەو بەرامبەرە بێگانە بێت و بەزمانێكی جیاواز 

قسان بكات.
ه����ۆی  دەبێت����ە  بێگان����ە  ل����ە  ت����رس  ئەم����ڕۆدا،  ل����ە ڕۆژگاری 
دروستبوونی چەندین ڕێكخراوی سیاسیی ڕەگەزپەرست، كە 
لەس����ەر پرانس����یپی ڕقبوونەوە لە غەیرە، ئیش����دەكەن. ئەمەش 
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خەس����ڵەتێكی كۆمەڵگا ئەوروپاییەكان����ە بەرامبەر بە پەنابەر و 
بێگانەكان بەگش����تی. لەالی خۆش����مان دەتوانی����ن گەلێ نموونە 
بهێنین����ەوە كە ترس����ی »ئێمە« ل����ە »ئەوان« ئاش����كرا دەكات، 
بۆنموون����ە: بەدگومانی����ی دەوڵەمەن����دەكان لە خەڵك����ی هەژار، 
ی����ان ڕوانینی »ش����ارییەكان« بۆ »الدێی����ەكان«، یاخود نیگای 
»خوێندەوارەكان« لە ئاس����ت »نەخوێندەوارەكان« و تەنانەت 
تێڕوانینی كورد بۆ پەنابەرە عەرەبەكان و س����وونە بۆ شیعەو 
بە پێچەوانەش����ەوە. بەم پێیەش دەتوانین گەلێ بەڵگە بهێنینەوە 
كە ئاش����كرای دەكەن ل����ەم ڕووەوە مرۆڤ����ی هاوچەرخ هیچی 

ئەوتۆ لە مرۆڤی سەرەتایی دوور نەكەوتۆتەوە.
ژیانی گرووپە مرۆییەكانی سەرەتا پڕ بووە لە كۆت و بەندی 
دەس����توپێگری حەرامك����راو، بەجۆرێ ك����ە بێگان����ە نەیتوانیوە 
خ����ۆی لەگ����ەڵ ئ����ەو ك����ۆت و حەرامكراوان����ەدا بگونجێن����ێ و 
لەیاس����ای نەریتەكان النەدات و ئەمەش نەبێتە هۆی تووڕەیی 
ئ����ەو گرووپ����ەی بێگانەكە خ����ۆی لەن����اودا، بینیوەت����ەوە. وەلێ 
لەبیرم����ان نەچێت، كۆمەڵگا زارەكیەكان تەنیا لەبەر ئەوە دژی 
بێگان����ە نەب����وون، چونكە »بێگانە«یە. بەڵك����و لەبەر ئەوە دژی 
ب����وون چونكە بەپێی دەس����توور و یاس����اكانی ئەمان ڕەفتاری 
نەك����ردووەو ڕەفتارگەلێك����ی نوێی هێناوەتە ئاراوە: )ش����ێوەی 
خ����واردن، داربڕینەوە و خانوودروس����تكردن، زەوی كێاڵن و 

جێبەجێكردنی ڕێ و ڕەسمەكان و...(
پێویس����تە مەس����ەلەی ت����رس ل����ە بێگان����ە وەك پەرچەكرداری 
»گرووپی ناوخۆیی« لەئاست »گرووپی دەرەكی«دا تێبگەین، 
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كە هاندەری سەرەكیی ئەم پەرچەكردارەش بریتییە لە »ترس 
لە گۆڕان«. مرۆی سەر بە كولتوورە زارەكیەكان وەك پێشتر 
باس����مانكرد حەز لە گۆڕان ناكات و بەچاوێكی بەدبینیش����ەوە 
دەڕوانێتە ئەو كەس����انەی ش����تی ن����وێ دەهێننە ئ����اراوە و ئەو 
ئاسوودەییەیان لێدەشێوێنێ كە لە سایەی گرووپی ناوخۆییدا 

هەستی پێدەكەن  .
 ترس وەك سەرچاوەی نەزانیی:

ب����ەاڵم ئەنجام����ی  ل����ە نەزانییەوەی����ە،  ت����رس س����ەرچاوەكەی 
مەترسیداریش����ی لێدەكەوێت����ەوە. چونك����ە ت����رس هەرچەن����دە 
بەالیەكیداو بەش����ێوەیەكی كاتی دەبێتە هۆی یەكخستنی )ئێمە( 
لە ئاس����ت )ئەوانیت����ر(دا، بەاڵم بەالیەكی تریش����یدا دەبێتە هۆی 
بەرهەمێنان����ی فۆرمێك����ی ئەتنۆس����ەنتەریزم، كە لە پش����ت هەر 
جۆرە بیركردنەوەیەكی تۆتالیتارانەو فاشیستیانەو دژەمرۆیی 
و نادیموكراتیانەوەی����ە. ئەم����ەش لە كاتێكدا بۆ دروس����تكردنی 
ش����وناس و كەسایەتی و س����ەربەخۆیی، پێویستە هەلومەرجە 
دیموكراتی و مرۆڤدۆس����تیی و ئەویتر ویستییەكان ئامادە بن. 
چونك����ە لە غیابی ئەم هەلومەرجانەدا، پرۆس����ەی ش����وناس و 
بەتایبەتی����ش شوناس����ی نەتەوەیی و دروس����تكردنی دەوڵەت، 
وەك پەرچەكردارێ����ك خ����ۆی بەرجەس����ت دەكات، نەك وەكو 
كردارێك و ڕووداوێك، كە تیایدا نەتەوە و كەس����ەكان، وزەی 
سرووشتەكی خۆیان لە هێزەكییەوە دەكەنە كردەكیی و خۆیان 
لەناو مێژوودا بەرجەس����تە دەكەن. شوناسی پەرچەكرداریانە 
مەترس����یدارە چونكە لەس����ەر چەپاندن����ی وزەی مرۆییەوە بۆ 
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خۆناس����ین بەرهەمدێت كە لە جیاتی ئ����ەوەی ئەم وزەیە ببێتە 
نیشانەی خۆناسین، دەبێتە وزەی ڕقبوونەوە لە ئەوانیتر. 

مەبەس����تم ل����ە »ئەتنۆس����ەنتەریزم« ئ����ەو تێڕوانینەی����ە ك����ە وا 
دەكات، ئەندام����ی ه����ەر كۆمەڵگای����ەك خۆی����ان وەك چ����ەق و 
خولگەی گش����ت مرۆڤایەتی ببینن و هەموو جۆرە ئاسوودەیی 
و ئیمتیازێ����ك بە ماف����ی تەنها خۆیان بزانن. ئەتنۆس����ەنتەریزم 
بە مان����ای خۆبەس����ەنتەر و خولگەكردن����ی نەتەوەیی دێت، كە 
تیای����دا پەیڕەوكارانی ئ����ەم بیركردنەوەیە لەدەوری كولتووری 
نەتەوەی����ی خۆی����ان خولدەخ����ۆن و لە زەی����ن و بیركردنەوەی 
خۆیان����دا وەك كولتوورێك����ی بااڵتر لەچ����او كولتوورەكانیتردا 

تەماشای كولتووری خۆیان دەكەن.
ئەتنۆ سەنتەریس����تەكان ئەوان����ەن كە لەبەرامب����ەر كولتووری 
گەالنیت����ردا، كولتووری نەتەوە و گەل����ی خۆیان دەكەنە پێوەر 
جیاوازی����ی  و  لەبارەیان����ەوە  حوكم����دان  و  بۆهەڵس����ەنگاندن 
كولت����ووری ئەوانیت����ر لەگەڵ ئەوەك����ەی خۆیاندا ب����ە عەیبە و 
كەمایەس����ی بۆ ئەوانیتر دەژمێرن ، بەپێ����ی ئەم تێڕوانینە هەر 
تاكەكەس����ێك ی����ان كۆمەڵە كەس����انێ، كە س����ەر ب����ە »گرووپی 
خۆمان« نەبن، ئەوە س����ەر بەگرووپی »بێگانە«ن و ش����ایانی 
هەم����وو كەم و ك����وڕی و ئ����ازاردان و تەنانەت مەرگێكیش����ن. 
ئەوەن����دە بەس����ە م����رۆڤ س����ەر ب����ە »گرووپی ئێم����ە« نەبێت، 
ت����ا وەك بێگان����ە و دوژمن لەقەڵ����ەم بدرێت. ئ����ەم تێڕوانینە بە 
درێژای����ی مێژوو لە گەش����ەكردندا بووە و ل����ە زۆربەی گوفتار 
و هەڵوێس����تی میللەتانیشدا بەرامبەر یەكتر ڕەنگیداوەتەوە. بۆ 
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نموونە: پەندێكی یابانی دەڵێ: )لەنێوان گوڵەكاندا گوڵی گێالس، 
لەنێ����وان مرۆڤەكانیش����دا س����امۆرایی(. پەندێكی س����كۆتلەندی: 
)ئینگلی����زەكان دەش����یڕێنن و ئیرلەندی����ەكان دەخ����ەون، وەل����ێ 
س����كۆتلەندیەكان عەوداڵ و تێدەكۆش����ن(. عەرەبیش گوتویانە: 
)جی����اوازی نێوان ع����ەرەب و عەجەم جی����اوازی نێوان خورما 
و دەنكەكەیەت����ی( . وەك دەبینی����ن لە هەر یەكێك لەم پەندانەدا 
لەخۆڕازیبوونێك����ی زۆر بۆتە هۆی ش����كاندنەوەی بەرامبەر و 
وێنەی����ەك بۆ بەرامبەر )ااڵخر( داتاش����راوە، كە دەیخاتە ڕیزی 

دوژمنێك یاخود بێگانەیەكەوە.
بەكورت����ی دەتوانین بڵێین لەهەم����وو وێناكردنێكی بەرامبەردا، 
ڕێژەیەكی زۆریش لە خۆپەسەندیی و گاڵەتەكردن بە بەرامبەر، 
ئامادەیە. ئەمەش نەك لە پێناوی ئاش����كرابوونی ڕاس����تەقینەی 
بەرامبەردا، بەڵكو بۆ پۆلێنكردنی ئەو لەسەر بنەمای نەزانییەكی 
كوش����ندەوە. بەعس����ییەكان لە ڕوانگەی خۆیانەوە بەرامبەر بە 
میللەتان����ی دیك����ە، بەتایبەتی ك����وردەكان، خزمەتێك����ی زۆریان 
ب����ە وێناكردنێك����ی خراپی ئ����ەو میللەت����ە ك����ردووە و هەوڵێكی 
زۆریانداوە بۆ شێواندنی كولتوور و كەسایەتییەكەی، بەجۆرێ 
ك����ە توانیان ئەو ش����ێواندنە س����ەرەتاییانە بكەن����ە بنەمایەك بۆ 
جێبەجێكردن����ی ك����ردەوەو پرۆس����ەكانی وەك بەعەرەبك����ردن 
و كیمیای����ی بارانك����ردن و ئەنفالك����ردن. بۆی����ە دەتوانین بڵێین: 
ئەتنۆس����ەنتەریزم تا ئەوكاتەی ترسیی نەزانانەی ئەتنۆسەكان 
و میللەتان����ە بەرامبەر بەیەكتر، ڕەنگدانەوەكەی زیاتر لە نوكتە 
و پەن����د و دەربڕینە زمانییەكاندا دەردەكەوێ، بەاڵم ئەوكاتەی 
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دەبێتە بەرنامەیەكی سیاسیانەی ئایدیۆلۆژی، تاوانی گەورەی 
وەك جینۆسایدكردنی لێدەكەوێتەوە  .

 سەرچاوەی ترسی كوردیانە:
لەم ڕوانگەیەوە، پێویستە ترسەكانی كورد لە هەمبەر دواخستنی 
ویستە سرووشتیەكەی بۆ قسەكردنی ڕاشكاوانە و هەوڵدان بۆ 
دروستكردنی دەوڵەت وەك كاكڵەی بەرجەستەبوونی شوناس 
ل����ەم س����اتەوەختەدا، بگێڕین����ەوە بۆ ئ����ەو پێش����ینە مێژووییەی 
ل����ە منداڵییەكان����ی ئ����ەم نەتەوەی����ەوەو ل����ە هەن����اوی كولتوورە 

زارەكییەكەیەوە، بە میرات بۆی ماوەتەوە.
ئ����ەم پێش����ینەو میراتە ویس����تی كوردیان بۆ بوون����ە خۆی، بۆ 
سەربەخۆیی و دروستكردنی شوناس، لە ڕێگەی چەپاندنەوە، 
دوا خس����تووەو ئەمەش بۆتە هۆی دروس����تبوونی كۆنەستێك 
ب����ۆی، ك����ە هەمیش����ە ترس����ی جیابوون����ەوەی بی����ر دەخاتەوە. 
جیابوون����ەوە بە گوناه دەزانێت و بەردەوامیش لە تێڕوانینێكی 
پەرچەكرداریانەوە لە هەوڵی چێكردنی شوناس����ی خۆیدا بووە 
و پرۆسەی شوناسیی نەتەوەیی وەك ڕووداوێك و كردارێكی 
سرووشتی بۆ بەرهەمهێنهێنانی خۆی، وەرنەگرتووە، هێندەی 
ئ����ەوەی ب����ۆ بەرپەرچدان����ەوەی فڕێدانەكانی ئەویتر لە ئاس����ت 
خۆی����دا، كاری بۆ كردووە. لێرەوە ئێمە لەبەردەم میللەتێكداین، 
ك����ە لەمنداڵییەكانی خۆیەوە، بەخۆی نامۆكراوەو لە باوەش����ی 

دایكی خۆیدا فڕێدراوەتە دەرەوە و كراوەتە بێگانە.
بێگانەب����وون لەم ڕوانگەیەوە، خەس����ڵەتێكی دەروونیە و ترس 
ل����ە بێگانەكان و ل����ە ئەوانیتر، وەبیرخەرەوەی ئەم خەس����ڵەتە 
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دەروونی����ەی خۆمانە، ك����ە بێگانەیی خۆمانم����ان بیر دەخاتەوە 
و لەكات����ی خۆی����دا نەماتوانی����وە خۆمان����ی ل����ێ ڕزگار بكەین و 
لەخۆمان����ی تووڕهەڵدەینە دەرەوە. ئێمە پێویس����تە خۆمان لەم 
بێگانەی����ەی دەروونم����ان ڕزگار بكەی����ن بۆ ئەوەی س����نووری 
خۆمان و ئەوانیتر جیا بكەینەوە. چونكە هەتا ئەو س����نوورانە 
جی����ا نەكەینەوە، ویس����تی ئێم����ە بۆ بوونە خ����ود دەچەپێنرێ و 
ناتوانی����ن خۆم����ان بی����ن و ناش����توانین لەگەڵ ئەویت����ردا بچینە 

پێوەندییەكی سرووشتی و كردارەكیی دووالیەنەوە.
ئێمە ناتوانین ڕزگار و ئازاد بین، ئەگەر ئەو هەستی بێگانەییە لە 
خۆماندا بنەبڕ نەكەین، چونكە ئەو هەستە هەمیشە ترسەكانمان 
لە ئەوانیتر زیندوو دەكاتەوەو ناچارمان دەكات پەنابەرینەوە بۆ 
پەرچەكردار نەك بۆ كردار و خۆسەلماندن و خۆ دروستكردن 
لە ئاس����تیاندا. پێدەچێت ئەم ترس����ە بنەمایی����ەی كوردیش بێت 
ل����ە خۆجیاكردن����ەوە، كە هەمیش����ە وەك ڕێگرێكی دەروونی و 
ناخەكی دێتەوە بەردەممان، تەنانەت لە قس����ەكردنیش لەس����ەر 
مان����ا پۆزەتیڤەكانی س����ەربەخۆبوون و دامەزراندنی دەوڵەت، 
بەب����ێ پەنابردن بۆ فۆرمەكانی ئەتنۆس����ەنتریزم و ڕقبوونەوە 
ل����ە ئەوانیت����ر. وزەی نەتەوەیی ئێمە لە پرۆس����ەی بەرگریی و 
مان����ەوەدا بای����ی مەحروومیەكانمان لە ژیانێك����ی بەختەوەرانە، 

بەفیڕۆ چووە.
ب����ەردەوام ب����وون لەس����ەر بەفی����ڕۆدان، مەترس����یی گ����ەورەی 
لێدەكەوێت����ەوە، ك����ە گرنگترینی����ان بریتی����ە ل����ە مانەوەم����ان لە 
دواكەوتووی����ی و نەزانیی����دا، ك����ە س����ەرچاوەی توندوتی����ژی و 
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توندڕەویی����ە. داهات����وو دەخ����وازێ وزەی نەتەوەییم����ان ب����ۆ 
خۆدروس����تكردن و بوون����ە خ����ود تەرخ����ان بكرێ����ت، نەك بۆ 
بەرپەرچدانەوەو شەڕی البەالیی لەگەڵ ئەوانەدا كە تەنیا ترس 
لە بوونە خود و جیابوونەوەمان لەال زیندوو دەكەنەوە. پێویستە 
ئێم����ە ئەم دەرەفەتە مێژووییە بقۆزینەوە بۆ ئەوەی خۆمان لە 
ه����ەر ترس و چەپاندنێ����ك و بوونە قوربانیەك ڕزگار بكەین و 
بەهۆی دیموكراتیزەكردنی كۆمەڵگاكەمان و چەسپاندنی بنەما 
مەدەنیەكان و ئازادییەكانی تاكەكەس، س����ەندنەوەی دەسەاڵت 
لە حیزب و كەس����ەكان و بەخش����ینەوەی بە یاساو گێڕانەوەی 
عەدالەت بۆ كۆمەڵگاكەمان، بنەماكانی بەخۆنامۆبوون لە ناخی 
كوردیانەماندا ڕیش����ەكێش بكەین. ئەو كاتە متمانە بۆ تاكەكان 
دەگەڕێت����ەوە و بوونی كوردیانەمان لە بوون وەك بێگانەیەك، 

دەبێتە بوون وەك خاوەن ماڵێك لە نیشتیمانی خۆیدا.
ئەمەیە ئەو هەلە مێژووییەی كە بانگهێش����تی گوتاری سیاسی 
دەكات، ت����ا بیقۆزێت����ەوە و بەب����ێ ترس بڵێت: ئێم����ە جیاوازین، 
چونك����ە هەر ئ����ەم جیاوازیانەب����وون وایانك����ردووە بەدرێژایی 
مێ����ژوو، ببین����ە قوربانی����ی و كۆیلە و بێگانە. ئ����ەم جیاوازییەی 
ئێمەی����ە كە دەبێتە بنەمای ناس����ینی تەندروس����تانەی ئەویتر و 
بەستنی پەیوەندیی مرۆییانە لەگەڵیدا بەبێ ئەوەی پێویستیمان 
ب����ەوە هەبێ����ت یەكتریی بكەین����ە قوربانیی و خوێ����ن لە پێناوی 
ش����تێكدا بڕێژین، كە لەبنەمادا پێكەوە مۆنتاژ و كۆالژ ناكرێت. 
لێرەوە، گرنگە بە ئەوانیتر بڵێین بوونی ش����وناس و دەوڵەتێكی 
س����ەربەخۆی ك����ورد لە ئاش����تەواییدا، ب����ۆ ئەوانیت����ر گرنگتر و 
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بەس����وودترە، وەك لە نەتەوەیەكی تۆراو، كە لەهەر س����اتێكدا 
ڕقی لێتانەو بۆی هەیە بتەقێتەوە بە ڕووتاندا.
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  پێشەكی
دووبارەكردن����ەوەی  وەك  كابینەگۆڕی����ن،  و  حكومەتك����ردن 
گێڕان����ەوەی حەكایەتێ����ك وایە، ك����ە ناوەڕۆكەك����ەی هەمانە و 
ش����ێوازی گێڕانەوەكەی جیاواز. حەكایەتخوانی سەركەوتوو، 
ئەوەیە هەمان ئەو ناوەڕۆكە س����واوو كۆنبووە، بە س����تایلێكی 
نوێ بگێڕێتەوە، نەك بەهەمان ش����ێوازی كۆن. گۆڕینی ستایل 
و شێوازیش پێوەندیی هەیە بەئاستی چێژو تێگەیشتنی نوێوە 
لە دیاردەكان، نەك دووبارەكردنەوەی ناوەڕۆك بەشێوازێكی 
م����ردوو. حكومەتك����ردن لە واڵت����ی ئێم����ەدا، وەك حەكایەتێكی 
كۆنی لێهات����ووە، كە هەمووان دەتوانن بیگێڕنەوە، بەاڵم كەمن 

ئەوانەی دەتوانن شێوازی گێڕانەوەكەیان بگۆڕن. 
ئ����ەوەی لەس����ەرەتاكانەوە س����ەبارەت بە كابین����ەی حەوتەمی 
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حكومەت����ی هەرێ����م پێش����بینی دەكرێ����ت، وەاڵمدان����ەوەی ئ����ەو 
پرس����یارەیە ك����ە ئایا ئ����ەم كابینەیە گرنگی����ی و ڕۆڵی خۆی لە 
داهاتووی هەرێمەكەو عێراق و ناوچەكەدا چۆن دەبینێت؟ ئایا 
ئەم كابینەیە لۆكاڵیانەو بەرتەسكانە بیر دەكاتەوە یان كابینەیەكە 
خەون����ی گ����ەورەی هەیەو خەون����ی گەورەش دروس����تدەكات؟ 
پێوەندیی ئەم كابینەیە و پێگەی لە بەرهەمهێنانی ئاش����تییەكی 
ن����اچ�����ارەك����ی )زەرووری(دا چییە، نەك هەر بۆ ئێس����تاو ئەم 
نەوە ناكۆكیانەی لە ئێستادا ملمالنێی ئایدیۆلۆژی تا سنووری 
لەباركەوت����ن بردوونی و بگرە كەوتوونەت����ە قۆناغی متبوونی 

بیركردنەوەو هزرینەوە، بەڵكو بۆ نەوەكانی داهاتووش؟
بۆیە ئەو ڕێگایانەی ئەم كابینەیە واچاوەڕواندەكرێت بیانگرێتە 
ب����ەر، نەك ه����ەر پێویس����تە چارەس����ەریان ب����ۆ ئێس����تا پێبێت، 
بەڵكە پێویس����تە كلیلی چارەس����ەرو خۆپاراس����تنیش بن لە هەر 
مەترس����ییەكی داهاتوو، تەنانەت بۆ ئ����ەو كاتەش كە ماوەكەی 
ئەم كابینەیە بەس����ەر دەچێت و یەكێكیت����ر جێگەی دەگرێتەوە. 
بەم مانایەش پێویس����تە لە ڕووی س����تراتیژییەوە، ئەم كابینەیە 
میراتێ����ك بەره����ەم بهێنێت، كە كابینەی دوای خۆی لەس����ەری 
ب����ڕوات، نەك فەرامۆش����ی ب����كات. كارێك كە دەب����وو كابینەی 

شەشەم كردبای. 
لە ئاس����تی واقیعی����ی و هەنووكەیی كوردس����تان و لە نێوەندی 
ملمالن����ێ حزبییەكان و بە دەستنیش����انكراوتریش، لە پێوەندیی 
بە ناكۆكیی نێوان ئۆپۆزیسیۆنەكان و دەسەاڵت، ئەم كابینەیە 
ئەركی هێوركردنەوەی الیەنەكانی كەوتۆتە سەرشان، ئەمەش 
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بەو مەرجەی گش����ت الیەنەكان بە ئەندازەو ڕێژەی داواكاریی 
و ئەو جەبرە سیاسیانەی بۆ سەر حكومەت بەكاریان دەهێنن، 
بەش����داریش بك����ەن ل����ە وەرگرتنی ئ����ەرك و وەئەس����تۆگرتنی 
دەروەس����تیەكاندا. بۆی����ە چ ئەم كابینەیە بنك����ە فراوان بێت یان 
هەر ڕێكەوتنێكی دیكەی پێشەوەو پشتەوە، پێویستە پێوەندیی 
خ����ۆی ب����ە الیەنەكانەوە ب����ە جیدیی بپارێزێ����ت و ڕێگر بێت لە 
دووبارەبوون����ەوەی ئ����ەو تووڕەیی����ە سیاس����یی و ت����ۆران و 
دەنگدابڕین و ش����ەڕە ڕاگەیاندنەی كە ئەزموونەكان پیشانیان 
داوەو دەبنە هۆی بارگرژیی كۆمەاڵیەتیی و پەكخستنی وزەی 

بەرهەمهێنانی مرۆیی لە هەرێمەكەدا.
بە مانایاكی تر، پێویستە ئەم كابینەیە بەو سیاسەتی پێوەندییە 
گشتیی و تایبەتیانەی لەگەڵ الیەنەكانداو بە شەفافیی دەیگرێتە 
بەرو پێوەندییەكانی خۆی ب����ە دامەزراوەیی دەكات، زەمینەی 
متمانە بگێڕێتەوە بۆ كایەی سیاسیی كوردستانی. حسابكردن 
و ڕێزدانان بۆ بۆچوون و پڕۆژەی چاكس����ازیی الیەنەكان، بە 
لەبەرچاوگرتنی چاكەی گشتی و ئاشتی، گرنگە بۆ سەركەوتنی 

هەر پڕۆژەو پالنێكی ئەم كابینەیە خۆی.
  وەرچەرخانی ئەخالقی

خاڵ����ی یەكەمی����ش ب����ە وەرچەرخانێكی ئەخالقی ل����ە پێوەندیی 
سیاسیانەدا مەیسەر دەبێت، كە تیایدا ڕوونی و شووشەیی و 
ش����ەففافیەت، ببێتە جێگرەوەی فێڵ و پاشقوول و شاردنەوەی 
زانیاری و ڕێكەوتنی ژێر بەژێر. بەبێ دروستكردنەوەی متمانە 
و گۆڕان لە نەغمەی قس����ەكردنی سیاسیدا، بەبێ بەكارهێنانی 
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ڕس����تەی سیاس����یی س����تاندارد، كە شیاوی فرە ش����یكردنەوەو 
ش����ییكردنەوەی هەڵ����ەو میزاجیانە نەبێت، بەبێ دروس����تكردن 
و بەكارهێنان����ی هێمای سیاس����یی تایبەت ب����ە هەرێمەكە، بەبێ 
ئاڵووێركردن����ی زاراوەو سیس����تەمێكی هزرین����ی سیاس����یانەی 
ناحزبی، كە خەڵك بڕوای پێبكات، بەبێ دەستهەڵگرتن لە ئاغایەتی 
و لوتبەرزی����ی حزبی و خۆ بەگەورە لەقەڵەمدان و ئەوانیتر بە 
بچووك پیشاندان و خۆ بە شۆڕشگێڕزان و ئەوانیتر بە خائین 
و گەندەڵ، متمانە دروس����تنابێتەوەو ئەم بێمتمانەییەی ئێس����تا 
الیەنەكان لەناو خەڵك و خۆیاندا دروس����تیان كردووە، وزەی 
ئەم كابینەیەش قووت دەدات و ئەركی كابینەكە بچووكدەكاتەوە 
ل����ە دەوامێك����ی ڕۆژانەی كارگێڕی����دا، كە جگە ل����ە فەرزكردنی 
سیس����تەمێكی تەش����ریفاتی هاتووچ����ۆی ئەندامان����ی حكومەت، 
ل����ە ماڵی خۆیانەوە ب����ۆ ئەنجومەنی وەزی����ران، قەڵەباڵغكردنی 
بەیانیان و پاش����نیوەڕوانەی ش����ەقامەكانی پایتەخت، هیچیتری 

لێبەرهەم نایەت.
متمانە، بەبێ بەش����داریی سیاسی دروست نابێت و بەشداریی 
سیاس����یش كاتێ����ك دەبێت، كە ئ����ەم كابینەی����ە بتوانێت هەموو 
هەس����تكردنێكی الیەن����ەكان بەوەی كە حس����ابیان ب����ۆ ناكرێت، 
بەبێ ئاگاداریی ئەوان ش����تەكان ڕوودەدەن، لە كەسایەتیەكان 
و الیەن����ە پێكهێنەرەكاندا بكوژێت، بۆ ئەوەی ئەم هەس����تكردنە 
نەبێت����ە ه����ۆكاری پاشەكش����ێ و س����اردبوونەوەو پرۆتێس����ت. 
ب����ەاڵم لەبەرامب����ەر ڕەچاوكردن����ی الیەنە بەش����داربووەكان و 
ڕازییكردنیاندا لە پرۆس����ەی سیاسیدا، بەهیچ شێوەیەك نابێت 
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ئەم كابینەیە ببێتە كابینەی ڕازییكردن و تۆراو ئاشتكردنەوەو 
مانگرهێنانەوە بۆ ناو پرۆس����ە سیاس����ییەكە. ئەوە كێش����ەیەكی 
گ����ەورە دەبێت بۆ ئەم كابینەیە، ك����ە هەرچی لێی تۆرا و مانی 
گرت، ئەم دەست لە كارەكانی هەڵبگرێت و بچێت بۆ ڕازییكردن 
و ئاش����تكردنەوەی، بەبێ لێپرس����ینەوەی لەو ئەركانەی دەچنە 
ئەس����تۆی هەمووان. كۆمەڵگا مەیدانی تەراتێنی ئەوانە نییە كە 
لە حاڵەتی ناكۆكبوونیاندا لەس����ەر مەس����ەلەیەكی ئایدیۆلۆژی، 
بیانەوێت پرۆسەی سیاس����یش، كە ئامانجی وەدیهانی چاكەی 
گشتی و بەرژەوەندیی هاوبەشە، پەك بخەن، یان لە پەیمانەكانیان 
ژێ����وان ببنەوە و خەڵك و جەماوەر ئاڕاس����تە بك����ەن، تەنیا لە 
پێناوی ئەوەی پیش����انی بدەن، ئەوان ناكۆكن یان هەڵوێستیان 
هەیە و دەبێت ڕازیی بكرێن و ئاشتبكرێنەوە. كارێك كە هەموو 
ئەو حیزبە سیاسیانە دەیكەن و كردوویانە، كە نەیانتوانیوە بە 
س����ایكۆلۆژیایەكی سیاسی، شوێنی سایكۆلۆژیای كۆمەاڵیەتی 
خۆیان پ����ڕ بكەنەوە و هەم����وو ناكۆكییەكی سیاس����ییان وەك 
كێش����ەیەكی شەخسی و كۆمەاڵیەتی خس����تۆتە ڕوو. پێویستە 
ئ����ەم كابینەیە هەر لەس����ەرەتاوە ئ����ەم دوو مامەڵەیە لە یەكتر 
جیابكات����ەوەو هاوپەیمانێت����ی و بنكەفراوانی����ی خ����ۆی لەس����ەر 
بنەمایەكی ستانداردی سیاسییەوە دابمەزرێنێ، كە تیایدا ئەرك 
و بەربەرپرس����یارێتی و دابەش����كردنی كارو چاكەی هاوبەش 
و لە حاڵەتی كەمتەرخەمیش����دا، س����زای هاوبەش هەمووالیەك 

بگرێتەوە.
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  ئاوەاڵیی لەبەرامبەر ڕاگەیاندندا
دووەمیین خاڵ بۆ سەركەوتنی كابینەكەو گێڕانەوەی متمانەو 
سەقامگیركردنی ئاشتی بۆ داهاتوو، بریتیە لە بوونی ئاوەاڵیی 
و كرانەوەو ش����ەفافییەت لە بەخش����ینی زانیاریی بەشێوەیەكی 
ڕاس����تگۆیانەو ڕاش����كاو، ب����ەو ڕاگەیاندنان����ەی بەش����ێوەیەكی 
دەروەستانە مامەڵە لەگەڵ كێشەكاندا دەكەن، نەك لە كێبڕكێی 
خۆنزیكخستنەوەدان لە مەس����ئولەكان و هەموو مەسەلەیەكی 
سیاسیی جیدی وەك كێشەیەكی سایكۆلۆژی و كینەی تایبەت 
ل����ەدژی یەكترو الیەنەكان ب����ۆ ئابڕووبردن دەخەنە ڕوو. بۆیە 
پێویس����تە ئەم كابینەیە، هەڵوێس����تی بایكۆتكردن����ی هەندێك لە 
ڕاگەیاندن����ەكان، بڕی����اری پێش����ینە لەس����ەریان و هەڵدانەوەی 
الپەڕەكانی پێشوو، كە لە نەبوونی شەففافییەتدا دروستبوون، 
بگۆڕێ بە هەڵوێستێكی كراوە، كە تیایدا بەشداریی ڕاگەیاندنەكان 
لە گواستنەوەی هەواڵ و زانیاری، ئاستێكی پڕۆفێشنااڵنەتری 
هەبێت و لەس����ەر بنەمای مونافەس����ەی پیش����ەییەوە بێت، نەك 
كەس����بكردن و كرێگرتەیی و لەخۆ دوور و نزیكخس����تنەوە. لە 
س����ااڵنی ڕاب����ردوودا، كابینەكانی حكومەت����ی هەرێم، وزەیەكی 
زۆریان لە كاتی كردەیی خۆیان بۆ ڕازیكردن و بەرپەرچدانەوەی 
ڕاگەیاندنەكان س����ەرفكردووە و خۆیان تووشی گەلێك شەڕی 
البەالی����ی بوون، ئەمەش بووە هۆی هەاڵوس����انێكی میدیایی لە 
هەرێمەك����ەدا و دروس����تكردنی ڕاگەیاندنێكی پەرچەكرداری و 
گوزارش����گەر، لەالیەك و گەاڵڵەكردنی بۆچوونی هەڵە لەسەر 
ڕۆڵی ڕاگەیاندن لە هەرێمەكەدا، لەوالی ترەوە. بەمجۆرەش، نە 



سیاسەت و قەیران188

حكومەت توانیویەتی سوود لە ڕاگەیاندنی جیدی و دەروەست 
وەربگ����رێ و ن����ە ڕاگەیاندنەكانیش توانیویانە ئەركی پیش����ەیی 
خۆیان لە ئاس����ت كێش����ەكانی كۆمەڵ����گادا، جێبەجێ بكەن. هەر 
گۆڕانێك لەم پێوەندییەدا، بە قازانجی حكومەت و ڕاگەیاندنەكان 
تەواو دەبێت، بەتایبەتی بە دوورخستنەوەی حكومەت بۆ ئەو 
كەسانەی كە لە ئەدای كاریاندا، جۆرێ لە فیتنەی ڕاگەیاندنیان 

بەرپاكردووە.
  خۆ ڕزگاركردن لە چاوشاركێ

سێیەمین خاڵ، لە دابینكردنی ئاشتیی و داهاتوودا بۆ نەوەكانی 
پاشتر، كە وەك تەحەددایەك بۆ ئەم كابینەیە خۆی بەرجەستە 
چاوش����اركێیەیە  پێوەندی����ی  ئ����ەم  یەكااڵكردن����ەوەی  دەكات، 
لەگەڵ دەس����ەاڵتی ناوەند لە بەغداو لە بەش����ەكانیتری عێراقدا، 
ك����ە لەه����ەر س����اتەوەختێكیدا ب����ۆی هەیە ل����ە یاریی����ەوە، ببێتە 
زوی����ری و هەڕەش����ەو عاج����زی و تەنانەت پێك����دادان. ژیریی 
پێماندەڵێت، هەرجۆرە س����ەقامگیركردنێكی ئاشتی لە ناوخۆدا، 
بەب����ێ دابینك����ردن و دڵنیابوونەوە لە پێوەندیی ئاش����تەوایی بە 
دەرەوە، لەبەردەم مەترس����یدایە. بۆیە ئەو ئاشتییەی لەناوەوە 
هەوڵ����ی بۆ دەدرێت، بە ئاش����تی لەگ����ەڵ دەرەوە دەپارێزرێت. 
بەب����ێ یەكااڵبوون����ەوەی پێوەندیی����ە فەرمییەكان����ی حكومەت����ی 
هەرێمی كوردس����تان و چەس����پاندنی ماف����ی نەتەوەیی كوردو 
كوردس����تانیەكانی ناو هەرێم، لەگەڵ و لە ئاس����ت دەس����ەاڵتی 
فەرمی بەغدا، بەوجۆرەی كە خزمەت بە ئاش����تییەكی فراوانتر 
بۆ داهات����ووی ناوچەكە دەكات و ك����وردەكان و كەمینەكانیتر 
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لەم هەرێمەدا دڵنیا دەكاتەوە، كە كەس ناتوانێت بەهەر هۆیەك 
هەڕەش����ە لەسەر ژیان و بەرژەوەندییان دروستبكات، مەحاڵە 
ئاش����تی ببێتە دۆخێكی دەروونتاكی و دڵنیاكەر بۆ هاوواڵتیان. 
پێویس����تە ئ����ەم كابینەیەی حكومەت، كارێك����ی جیدیی بكات بۆ 
دڵنیابوون����ەوە ل����ەوەی ك����ە كاریگەرییەكانی ناوخ����ۆی عێراقی 
عەرەب، ڕووداوەكان و پێكدادانە گریمانەكراوەكان، كۆمەڵگای 
كوردس����تان لە بەرهەمهێنان و دروس����تبوونیاندا ڕۆڵی نییە و 
نەبووە، كاریگەریی ڕاس����تەوخۆیان نەبێت لەس����ەر گوزەرانی 
هاوواڵتیان و پەكخس����تنی پرۆسەی سیاس����ی لە هەرێمەكەدا. 
بۆیە ئەوانەی لەم كابینەیەدا دەچنە هاوپەیمانێتییەوە، پێویستە 
لە هەڵوێستیشیاندا لە ئاست حكومەتی مەركەزی، هاوهەڵوێست 

بن.
  سیاسەتی »لەسەرەوە« و لە »دەرەوە«

پێنجەمین خاڵ: بۆ سەرخس����تنی كۆی پڕۆس����ەكە لە ناوخۆی 
هەرێم و گرتنەبەری سیاس����ەتێكی س����تانداردی هەرێمیانە بە 
ئامانجی ئاش����تی، هەروەها بۆ پارێزگاریكردنی ئەم سیستەمە 
سیاس����یە لەهەر ج����ۆرە تێوەگالنێكی لەپ����ڕو چاوەڕوانكراو لە 
كێش����ەكانی ناوەند، ئەم كابینەیەی حكومەتی هەرێم، پێویستی 
بەگرتنەبەری ڕێگایەكی دیكەی دیپلۆماسی و زمانێكی دیكەی 
سیاس����ی، لەگ����ەڵ ه����ەردوو دەوڵەت����ی توركیا و ئێ����ران هەیە. 
پێویستە پێوەندییەكانی هەرێم بەم دوو واڵتەوە، لەسەرەوەی 
هەرجۆرە بارگرژییەكی ناوخۆی ئەو واڵتانە لەگەڵ كوردەكان 
و ل����ەدەرەوەی هەرج����ۆرە پاش����گەزبوونەوەیەك بێت لە مافی 
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نەتەوەیی ك����وردەكان لەو واڵتانەدا. پێویس����تە ئەو پێوەندیانە 
لە »سەرەوە«ی بارگرژییەكان بن، چونكە بەرژەوەندیگەلێكی 
ئابووری����ی گ����ەورە ه����ەردووال بەیەكت����رەوە دەبەس����تێتەوە و 
دەستلێهەڵگرتنی لە هەر الیەكەوە، كارێكی گەمژانەیە. پێویستە 
پێوەندییەكانی هەرێمیش لە »دەرەوە«ی هەرجۆرە شلكردن و 
ش����ەرمنییەكی سیاسی بن، لەسەر مافی ڕەوای كوردەكان لەو 
واڵتانەدا، چونكە ئەمە كێش����ەیەكی ناوخۆییەو پێویستە لەوێ 
چارەس����ەر بكرێ، نەك ب����ە بارمتەگرتن����ی ئەزموونی هەرێمی 

كوردستان لەالیەن ئەو واڵتانەوە.
  بەمرۆییكردنەوەی ژیان و سنووردانان بۆ سەرمایەداریەتی 

گورگ
خاڵی شەشەم: هەروەكو لە شوێنێكی تریشدا نووسیومە: ئەو 
س����ەرمایەدارییەتەی لە هەرێمی كوردس����تاندا دەس����تی ئاوەاڵ 
ك����راوە، س����ەرمایەداریەتێكی چەوس����ێنەرانەو گورگانەیە. هەر 
سیس����تەمێكی سیاس����ی و هەر حكومەت و پەرلەمان و پنتێكی 
ت����ری دەس����ەاڵتیش ل����ەم واڵتەدا، ل����ەوە زیاتر پش����تگیریی ئەم 
سەرمایەدارە گورگانەیە بكات، كە كردوویەتی، یان بەسەریدا 
تێپەڕیوەو لەگەڵیاندا شەریك بووە، وەك ئەوان دەبێتە گورگ 
و دڕەندە. پێویستە ئەم كابینە نوێیەش بەدوور و نزیك، توخنی 
ئەم گورگایەتیە نەكەوێت، كە نازانێت لە ژێرەوە و لە نادیارەوە 
چ����ۆن هێ����زە كۆمەاڵیەتییەكان یەكدەخات ل����ە دژی خۆی و بۆ 
سڕینەوەی ئاس����ەوارە گورگانەكانی. بە بڕوای من، ئەگەرچی 
تەواو لەمە دڵنیا نیم، سەركەوتنی ئەم كابینەیە بە پلەی یەكەم 
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لەوەدای����ە ك����ە چۆن بە یاس����ا و ڕێگیریی و قەدەخە و س����زا و 
لێپێچینەوەكانی بۆ ئەم جۆرە سەرمایەداریەتە بێ فەرهەنگەی 
كوردس����تان، چۆن بە ئەرك خس����تنە سەرش����انیان لە ئاس����ت 
بارودۆخ����ە ئابووری و تەكنیكیەكان����ی كۆمەڵگای هەرێمەكە و 
گوزەرانی هاوواڵتیان، هەڵوێس����ت و مەودای خۆی لەگەڵ ئەو 
گورگایەتی����ەدا، دەستنیش����ان دەكات و ڕۆحی ئازادیخوازیی و 
مرۆڤدۆستیی ڕاستەقینە بۆ كۆمەڵگای كوردستان دەگێڕێتەوە. 
ئەم كابینەیە پێویستە ئەوە بزانێت، كە لە كۆمەڵگایەكدا دەسەاڵت 
دەگرێتە دەست، كە سیستەمێكی ئابووریی مشەخۆری خۆماڵی 
و بیان����ی، ئەخالقێكی قازانجگەرای بێس����نوور، ب����ە فیڕۆدانێكی 
بەرفراوانی سامانی گشتی و دەستخستنە بینەقاقای كۆی ئەو 
س����امانە س����ەرزەوی ژێرزەوییانەی تێدا بە ئەنجام دەگات، كە 
ژیان����ی نەوەكانی داهاتوویان پێ����وە بەندە. ئێمە هیچ بەڵگەیەك 
و مافێك����ی سرووش����تی و ئەخالقیم����ان نیی����ە، ل����ەوە زیات����ر 
مەس����رەف بكەین و بیفرۆش����ین، كە ئەم زەمەنە بەس����ەرماندا 
ف����ەرزی دەكات و بۆ مانەوەمان لە ئاس����تێكی ئاس����ایی ژیاندا، 
پێویس����تیمان پێیەت����ی. هەرج����ۆرە دەس����تكردنەوەیەكی ئ����ەم 
كابینەیە بۆ ئەمجۆرە مش����ەخۆرییە، هەرجۆرە پش����تگیرییەكی 
ب����ۆ س����ەرمایەدارانی »ناوەبەرهێن« و هەلپەرس����ت، بۆخۆی 
بەش����دارییی و قووڵكردن����ەوەی ن����ادادوەری و نایەكس����انیە و 
ئەم����ەش لە دواجاردا زەمینە دروس����تكردنە بۆ س����ەرهەڵدانی 
ستەمكارییەكی ئۆرگانیزەكراو. پێویستە ئەم كابینەیە بە هەموو 
تێوەگالنەكانی پێش����ووی حكومەتەكان����ی هەرێمدا لە گەندەڵیی 
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ئابووری و سرووشتەكی هەرێمەكەدا بچێتەوە و ئەوەی خودا 
و سرووش����ت بۆ مرۆیەكانیان دەستەبەر كردووە، بداتەوە بە 

مرۆیەكان، نەك بیكاتە ئیمتیاز بۆ هەڵبژاردەیەكی مشەخۆر.
ك����ۆی قس����ەكانم ل����ەوەدا كورتدەكەم����ەوە: ك����ە ئ����ەم كابینەیە 
ئەركێكی گەورەی بۆ دابینكردنی ئاش����تی لەسەر شانە تا ببێتە 
زەمینەی����ەك ب����ۆ بەها بەخش����ینەوە بە ئ����ازادی و چاكەكاری. 
س����ەرۆكی كابینەكە متمانەی گشتگیرو ڕسكاوی خۆی هەیەو 
ئەو چاوەڕوانیی و متمانەیەش كە بە سەرۆكی كابینەكە هەیە، 
نیش����انەیەكی پێشوەختی س����ەرهەڵدانی ئومێدێكی كۆمەاڵیەتی 
نوێیە، بەاڵم بەبێ بە مرۆییەكردنەوەی كۆمەڵگاو ڕزگاركردنی 
ل����ە تەماع����ی چاوچنۆكان����ە، ئەو ئومێ����دە نایەتە دی و ئاش����تی 

سەقامگیر نابێت.
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حكومەتوژینگە
كۆمەڵێبیرۆكەیكۆن
بۆحكومەتێكینوێ



سیاسەت و قەیران194

  حكومەت و بەهارو نوێبوونەوە:
ئێس����تە وەرزی بەهارە، كابینەی نوێی حكومەت لەس����ەرەتای 
ئ����ەم وەرزەدا ڕاگەیەن����را، بۆی����ە دەبێت ئەم كابینەیە ش����تێكی 
تایبەتی����ی پێبێت ب����ۆ ژینگ����ە و پێوەندیی سیاس����ەت و ژینگەو 
دامەزراندن����ی سیاس����ەتێكی ژینگەی����ی بچێت����ە بەرنامەكەیەوە، 
چونك����ە بڕیار نییە ئ����ەم حكومەتەی ئێمە تاس����ەر بەوجۆرەی 
ئێس����تای بمێنێت����ەوەو نەتوانێ ه����ەم فۆرم و ه����ەم ناوەڕۆكی 
خۆی بگۆڕێ و پێمان بڵێن: ئەم كابینەیە درێژكراوەی كابینەی 
پێش����ووە. درێژكردنەوە و درێژبوونەوە لە زۆر شتدا خۆشن، 
بەاڵم لە حكومەتداریدا نا. پێویستە هەر كابینەیە بەبااڵی خۆی 
بپێورێت، نەك لەس����ەر بااڵی كابینەی پێش����ووترەوە. ئەوەش 
ئەرك����ی س����ەرۆكی حكومەتی ئێس����تاو داهاتووە ك����ە بیرێ لە 
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یەكااڵكردنەوەی ناس����نامەی حكومەتەكەی بكاتەوە: حكومەتی 
هەرێم����ی كوردس����تان بەناچ����اری پێویس����تە مۆدێ����رن بێت و 
پێوەندی و میكانیزمەكان����ی دامەزراوەیەكی مۆدێرن لە خۆیدا 
بەرجەس����تە بكات. مانەوەی ئەم حكومەتە بەوجۆرەی ئێستای 
و قەتیس����مانی لە نێوان بەكارهێنانی جارجارەی لەززەتی هێز 
و توندوتی����ژی و س����ڵكردنەوەی ل����ە دروس����تكردنی پێوەندییە 
عەقاڵنییەكانی دەس����ەاڵتی مۆدێرن، هەروەها چەقبەس����تنی لە 
نێوان ئیدارەكردنێكی نەریتخوازانەی تەقلیدی و هەنگاو نەنان 
بۆ دروستكردنی ئیدارەیەكی دینامیكیانەی هاوچەرخ، هیچیان 
ل����ە بەرژەوەندی ناس����نامەی ئ����ەم حكومەتەدا نین. س����ەرۆكی 
حكومەت، پێویس����تە س����تانداردی حكومڕان����ی بەرزبكاتەوە بۆ 
ئەو ئاستەی كە لەبەردەم ڕای گشتیی جیهانیدا پێویستیمان بە 

هیچ پاساوهێنانەوەیەكی نالۆژیكی نەبێت.
ئێم����ە خاوەن كەلتوورێكی سیاس����یی ئەوەندە بەهێز نین، بۆیە 
نابێ����ت ناس����نامەی حكومەتی ئێمە لەگەڵ ئاس����تی میزاجیانەی 
پێشمۆدێرنی سیاسی حیزبەكانداو ئەو كەسانەی ئەوان بۆ ئەو 
ئەركە پێش����نیاری دەكەن، كۆك بكرێ. ناسنامەی حكومەتێكی 
مۆدێ����رن بە توندی پابەندە بەو پالنانەی نەك هەر لە ئاس����تی 
نێوخۆییدا بۆی دەبنە مایەی بەهێزی، بەڵكو پێویستە حكومەتی 
ئێم����ە پ����الن و بەرنامەی ئەوت����ۆش بیر لێبكات����ەوە كە دەیكەنە 
بەش����داریكەرێكی گرن����گ ل����ە كایەیەكی سیاس����یی گەورەتردا 
و ئەم����ەش بۆی دەبێت����ە جێگەی دەستخۆش����یی و ئەوكاتەش 
بازن����ەی الیەنگران����ی ئەو حكومەت����ە زۆر فراوانت����ر دەبێ لەو 
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بازنەی����ەی پارتی و یەكێتی لەڕێگەی س����یحری ئەندامكڕینەوە، 
بۆی دروستدەكەن.

یەك����ێ لەو پالنانە پەیوەس����تە بە سیاس����ەتی ژینگەپارێزییەوە. 
هەڵب����ەت م����ن لێ����رەدا چەمك����ی ژینگە ه����ەم بەمان����ای ژینگەی 
دەورب����ەری مرۆیی بەكار دەهێنم و هەم ژینگەی سروش����تیی 
هاوبەشمان لەگەڵ زیندەوەرەكانیترو هەر بیركردنەوەیەكیش 
لە ژینگە پێویستە ئەو پێوەندییە ئەخالقیە لەبیر نەكات كە )نالی( 
مەزنە شاعیر، زۆر پێش ئێستا هەوڵی بەرجەستەكردنی دابوو. 
بیركردنەوەی ئێمە لە ژینگە لە هەمان كاتیش����دا بیركردنەوەی 
ئێمەیە لە ژیانێكی هاوبەش كە الیەنی دووەم ئاژەڵ و ڕووەك 

و زیندەوەرەكانیترن:
  ه����ەردوو حەیوانی����ن، ئەتۆ گ����وێ ك����ورت و ئەمنیش گوێ 

درێژ
لە س����یی س����اڵی ڕابردوودا كێش����ەی ژینگە لە ئاستی جیهاندا، 
وێ����ڕای ئ����ەوەی كێش����ەیەكی لۆكاڵی بووە ئاواش كێش����ەیەكی 
جیهانگ����رەو، چەن����دە سیاس����یی ب����ووە ئەوەن����دەش مۆراڵی و 
كۆمەاڵیەتی و چەندەش شەخسیی و تایبەتی بووە ئەوەندەش 
هاوبەش و بەكۆمەڵی. لە هەموو سیستەمە سیاسییە كراوەكان 
و دیموكراس����ییەكاندا مەسەلەی ژینگە و ژینگەپارێزی، چەندە 
مەسەلەیەكی سیاسییە ئەوەندەش مرۆیی و پەیوەستە بە ژیانی 
هەنووك����ە و داهات����ووی مرۆڤەوە لەناو جیه����ان و گەردووندا. 
نەبوونی گوتاری ژینگە لە سیاس����ەتی حكومەتی هەرێمدا هەم 
ئاستێكی ڕۆشنبیریی سنوورداری ئەو سیاسەتەمان بۆ ئاشكرا 
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دەكات، ك����ە لەس����ەر ئاس����تی جیهانی ناتوانێ یەك وش����ە بڵێ، 
هەم ئاش����كرای دەكات كە حكومەتەكەی ئێمە چۆن مەسەلەی 
ئاوەدانكردن����ەوە و پ����ڕۆژە ئاب����ووری و بازرگانییەكان����ی ب����ە 
چاوپۆشین و پشتگوێخستنی مەسەلەی ژینگە، جێبەجێدەكات. 
وەلێ لەو دیو ئەو هۆكارانەوە، هۆكارێكی مێژووییش هەیە كە 

پەیوەستە بە هەڵوێستی بەعسییەكانەوە بەرامبەر بە ژینگە. 
  بەعسییەكان و ژینگە

بەع����س سیس����تەمێكی ژینگ����ە وێرانكەربوو، سیس����تەمێك بوو 
ژینگەی سرووشتی و ئاژەڵی بە بەشێ لە دووژمنەكانی خۆی 
لەقەڵ����ەم دەداو درەخت و زۆن����گاو كانیاوەكان هەموویان ئەو 
ژینگانەب����وون ك����ە »یاخییەكان«، پێش����مەرگە و ئازادیخوازان 
دەیانتوانی بەكاریان بهێنن بۆ خۆپاراس����تن و خۆ شاردنەوەو 
مانەوەی خۆیان. بەعس لە هەر ژینگەیەك دەترسا كە شوێنی 
ش����اردنەوەو خۆپاراس����تن بێ، بۆیە زۆر بەتوندی لە ژینگەی 
مرۆی����ی و ئاژەڵ����ی و سرووش����تی دەدا و كوش����تنی مرۆڤ و 
كوشتنی هێستر و وشككردنەوەی زۆنگاوەكانی لەیەك ئاستدا 
تەماشا دەكردن. پڕۆژەی ڕاگواستنی زۆرەملەی گوندەكان و 
پڕكردنەوە و وش����كردنەوەی هۆڕەكان، كە هاوشان بوون بە 
كوێركردنەوەی دیمەن و بەرهەم و خۆژێنیی ژینگە، بەرلەوەی 
پڕۆژەیەك بێ ب����ۆ ناچاركردنی مرۆڤ بە تەس����لیمبوونەوەی 
بە دەس����ەاڵتی ڕژێم، پڕۆژەیەك بوو ب����ۆ وێرانكردنی ژینگەی 
سرووش����تی. بەع����س چەن����دە درەختی س����نەوبەری چاندووە، 
ئەوەن����دەش دارەب����ەن و م����ازوار و بەاڵڵووكی س����ووتاندووە. 
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چەن����دە كاروانچ����ی و ڕێب����واری ب����ە هەلیكۆپتەر كوش����تووە، 
ئەوەندەش واڵخەبەرزە و هێس����تر و ك����ەری قەاڵچۆ كردووە. 
پڕۆژەی بەعسییەكان زنجیرەیەك قەاڵچۆكردنە، كە لە كوشتنی 
مرۆڤ����ەوە ب����ەرەو ئ����اژەڵ و لەوێش����ەوە ب����ۆ كوێركردنەوەی 
س����ەرچاوە سرووش����تیەكان درێ����ژەی هەب����ووە. بەع����س ك����ە 
كوردس����تان،  دێت����ە  ك����وردەكان  س����ەركوتانەوەی  بەنی����ازی 
ه����ەر تەنیا مەفرەزەكان����ی پێش����مەرگە و ناڕەزایەتی خەڵك و 
پش����تگیریی خەڵكی گون����دەكان لە ش����ۆڕش، لەبەرامبەر خۆیدا 
نابین����ێ، بەڵكو زنجیرەی چیاكان و ه����ەزاران درەختی بەپێوە 
و كانی����اوی ڕەوان دەبینێ كە مەرجی بەردەوامی و مانەوەی 
»یاخییەكانن« و دەبێ تەختیان بكا و كوێریانكاتەوە. كوش����تن 
لە تێگەیش����تنی بەعس����ییەكاندا، هەم مانای كوش����تنی مرۆیە و 
هەم مانای لەناوبردنی ژینگەی مرۆیی و ئاژەڵی و سروش����تی 
دەگەیەنێ. لە هەڵەبجەدا، پڕۆژەی ژینگەكووژی بەعس����ییەكان 
ب����ە قۆناغێك����ی ترس����ناك دەگات و چەك����ی كیمیای����ی، جگە لە 
قەاڵچۆكردن����ی زین����دەوەرەكان، مریش����ك و م����رۆڤ پێك����ەوە، 
س����ەرزەوی و ژێرزەویش ژەهراوی دەكات، بەجۆرێ كە ئێمە 
لە هەڵەبجەدا پێویس����تیمان بە نەهێش����تنی دووجار ئاسەواری 
ئ����ەو تراژیدیایە هەی����ە: یەكێكیان لەس����ەر زەوی و ئەویتریان 
ل����ە چینەكان����ی ژێ����رەوەی زەوی����دا. پێوەندی����ی دوژمنكارانەی 
بەعس����ییەكان بە ژینگ����ەوە لە قۆناغ����ی ئەنفالەكان����دا، وەك لە 
ڕواڵەتەكەی����دا دەردەك����ەوێ ئاراس����تەی ژینگ����ەی ئاژەڵ����ی و 
سرووش����تی نەك����راوە و تەنی����ا ئامانج لێ����ی مرۆیەكانن. بەاڵم 
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پێوەندی����ی ئەنف����ال بە ژینگەوە زۆر قووڵت����رە لەوەی دیارە: لە 
ئەنفال����دا پێوەندیی زیندەوەر و سرووش����ت، پێوەندیی مرۆڤ 
و ئ����اژەڵ و دەوروبەر هیچیان وەك خۆیان نامێنن و تەنانەت 
خ����اك چیتر نابێتە ئامێزی لە خۆگرتن����ی قوربانی. ئەنفال هەم 
قوربان����ی ل����ە ژینگەی سرووش����تیی خ����ۆی داب����ڕ دەكا و هەم 
ژینگەش بەتاڵ دەكاتەوە و خاڵیی دەكاتەوە و دەیگێڕێتەوە بۆ 
سەر دۆخێكی وەحش����یانە. ئەنفال، ژینگەی هاوبەش ناكوژێ، 
بەڵكو )تەنیا( و )بێنرخ(ی دەكات، )چۆڵ(ی دەكات و لەو دەستە 
زەحمەتكێش و كارگەرەی دابڕ دەكات، كە هەم دەیپاراست و 

هەم بەسەرییەوە دەژیا.
بەمجۆرەش لە ڕوانگەی بەعسییەكانەوە، ئەو شوێنەی مرۆڤ 
و پێش����مەرگەی لێنەبێت بە ژینگە حساب نییە و لەبیر دەكرێ، 
ئەو ژینگەیەش كە ژینگەیە بۆ مرۆڤ و گیاندار و سرووشت، 
پێویستە وێرانبكرێ و بسووتێنرێ. بەعس كارێك دەكات تاكو 
دەس����تی مرۆڤی كورد ل����ە ژینگەی سرووش����تیی خۆی دوور 
بخات����ەوە و بەمج����ۆرەش هەم ئ����ەو ژینگەیە بەت����اڵ دەكاتەوە 
لە مانا و دەیگێڕێتەوە بۆ دۆخی س����ەرەتایی و وەحش����ییانەی 
خۆی، هەم ئەو دەستە كاركەرەش دەكاتە دەستێكی مشەخۆر 
و تەمب����ەڵ و چ����اوەڕوان. وەك ماركس لە )دەستنووس����ەكان(
یدا نووسیویەتی: »ئەگەر سروشت، بەشێوەیەكی ئەبستراكت، 
بۆخۆی و بەدوور لە مرۆڤ بەش����ێوەیەكی نەگۆڕ و وەكخۆی 
لەبەرچاو بگرین، بۆ مرۆڤ هیچ نییە«. »سرووشت پەیكەری 
مرۆڤە و ئەگەر م����رۆڤ نەیەوێ بمرێ دەبێ بەردەوام لەگەڵ 
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سروش����تدا لە ئاڵووێرداب����ێ. پێكەوەگرێدراویی ژیانی مادی و 
مەعن����ەوی مرۆڤ بە سرووش����تەوە، لەو تێگەیش����تنەوەیە، كە 
سرووش����ت پەیوەستە بە خودەوەو مرۆڤیش بۆخۆی بەشێكە 

لە سروشت«)ل:132-131(.
بەع����س، سروش����ت و ژینگ����ەی سروش����تی لە مرۆڤ����ی كورد 
دەس����تێنێتەوە، لە ڕێگەی دوورخستنەوە و كوێركردنەوەیەوە، 
سرووش����ت دەكات بە )هیچ( و ئەو پەیكەرەی لەبەر دادەماڵێ 
ك����ە ب����ۆ ژیان����ی م����ادی و مەعنەوی گرنگ����ەو بۆ ئ����ەوەی هیچ 
ڕێگایەكی نەبێت بۆ دەستپێكردنەوەی ژیان. بەعس ئەو بەشە 
لە خودی مرۆڤی ئێمە وەردەگرێتەوە، كە لە ئەنجامی پێوەندیی 
ئ����ەم مرۆڤەوە بە ژینگەی سروش����تی خۆیەوە دروس����تدەبێت. 
بەعس����ییەكان لە ڕێگەی دوورخستنەوەی مرۆڤەوە لە ژینگەو 
سروشتیانەی ژیانی، )من(ی كوردیان لە )خود(ی خۆی بەتاڵ 
دەك����ردەوە. ئ����ەم پرۆس����ەیە ل����ەدوای ڕاگواس����تنی زۆرەملەی 
گوندەكان����ەوە دەس����تپێدەكات و لەوێ����وە دەس����تی ئیش����كەر و 
نیشانەگرەوەی مرۆڤی كورد دەبێتە دەستێك، ئەگەر كەلەبچەی 
تێنەكرابێ، ئەوە لە باشترین دۆخدا و لەناو بازاڕچەی )گوندە 
هاوچەرخەكان(دا، كیس����ەی عەالگە، ئاو، بیپسیی كۆال، مۆتا و 
ئایس����كرێم و بەرهەم����ە پالس����تیكییەكانی وەك گوڵی نایلۆن و 
قاپی پالس����كۆی ئێرانی دەگێڕێ و دەیانفرۆش����ێ. لەو كاتەوە، 
ئەو دەس����تە ئیش����كەرەی لە گەرووی سرووش����تی ش����اخاوی 
كوردس����تانەوە ئاوەدانی دروستدەكرد، بێشووی دەردەهێنا و 
بەردی ل����ە زەوییەكانیدا دەژمارد و سرووش����تی كەلتووریزە 
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دەكرد، پاسیڤ دەبێ و دەرامەتی ڕۆژانە و وەرگرتنی مووچە 
دەبێتە خولیای..

بەع����س بۆ ئەوەی ئەمە بكات، دەبوو مرۆڤی ئێمە لە ش����وێنی 
ئیش����كردنی سروش����تیی خۆی دابڕب����كات و )ئاواییەكان(، واتە 
ش����وێنە ئاوەدان����ەكان، ئ����ەو ش����وێنانەی تیایاندا سروش����ت و 
م����رۆڤ و ئاژەڵ پێكەوە ژینگەیەكیان دروس����تكردووە، وێران 
و خاپ����وور ب����كات. چەمكی ژینگە لەالی بەعس پەیوەس����تە بە 
ئاوەدانییەوە و ئاوەدانیش بەعس����ییەكان دەتۆقێنێ، بۆیە دەبێ 
بكرێت����ە وێران����ە. لەڕاس����تیدا بەع����س چێژێكی زۆر ل����ە وێرانە 
وەردەگ����رێ و ئاوەدان����ی تەنیا ئەوكاتە بۆ ئ����ەوان مانای هەیە 
ك����ە توان����ای كۆنترۆڵكردن و پاش����ان وێرانكردنیان����ی هەبێت. 
ئیس����تاتیكای بەعس توانای بینینی ژینگ����ەی نییە وەك دیمەن، 
ئەو ژینگە، دارودرەخت، ئەشكەوتەكان، ڕووبارەكان و ئاژەڵ 
و باڵندەكانی����ش وەك هۆكاری بەرگریی مرۆڤی ئێمە تەماش����ا 
دەكات و ب����ە نهێنی����ی مانەوەی پێش����مەرگە لێكیدەداتەوە. بۆیە 
بەعسییەكان پڕۆژەیەكی بەردەوامیان لە كوردستاندا هەبووە 
ب����ۆ بچووكردن����ەوەی پانتایی ژینگەیی و بەرتەس����ككردنەوەی 
دۆخی سروشتیانەی ژینگە. ئەوان گوندەكان بەزۆر ڕادەگوێزن 
و سرووش����تەكەی دەس����ووتێنن، بۆئ����ەوەی مرۆڤ����ەكان ل����ە 
ژینگەیەكی دەس����تكرد )گوندە هاوچەرخەكان( بپەس����تێون، كە 
هیچ س����یمایەكی سرووش����تیانەی نییە. بەعس ل����ەم ڕێگەیەوە، 
م����رۆڤ ل����ە سروش����ت و ژینگ����ەی هاوبەش����ی خ����ۆی لەگەڵ 
ئاژەڵەكانیتر دادەبڕێ و ژیانێكی دروستكراوی پێدەبەخشێ كە 
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پەستانی دەروونیی تیایدا دەگاتە لووتكەی خۆی. فەزای ژیان 
لەس����ەر دەس����تی بەعس����ییەكان بۆ مرۆڤ، هەر تەنیا دابڕاندن 
نیی����ە لە پێكهات����ە سروش����تیەكانی ژیان����ی سروش����تیی، بەڵكو 
لەچوارچێوەگرتنی ئەو فەزایەش����ە بەوەی كە ئیتر سروش����تی 
نییەو دروس����تكراوە: چەمكی )قری العصریە( بەمانای گوندی 
هاوچ����ەرخ دێت، ك����ە دوورە لە ژینگەی سروش����تییەوە، بەڵكو 
ژینگەیەك����ی دروس����تكراوە. بەكورتی، بەعس����ییەكان هەزاران 
دۆنم زەوی كش����توكاڵی، ملیۆن����ان درەختی بەردار و هەزاران 
س����ەرچاوەی سرووش����تی دەس����ووتێنن و كوێریاندەكەنەوەو 
و  فەرامۆش����كردن  دەس����پێرن.  فەرامۆش����ییان  دەس����تی  ب����ە 
پشتگوێخس����تن و چۆڵكردن، س����ێ كوچكەی هەڵوێس����تی دژە 
ئیستاتیكیانەی بەعسییەكان بەرامبەر بە سرووشت و ژینگە و 
ئاوەدانی پێكدەهێنێ، كە بەداخەوە هەمان هەڵوێست بەجۆری 
دیكەو لە قۆناغی جیاوازدا، لە سیاسەتی حكومەتی هەرێمیشدا 

بەرامبەر بە سرووشت بەردەوامیی وەرگرتووە.
  ونبوونی ژینگە لە گوتاری سیاسییداو ئاسۆی داهاتوو

ونبوونی تێگەیشتنێكی قووڵ لە ژینگە، لە سیاسەتی حكومەتی 
هەرێمدا بەمانای وردنەبوونەوەو تێنەگەیشتنە لەو سیاسەتەی 
بەعس لە واڵتی ئێمەدا پیادەی كردووەو ئاسەواری كوشندەی 
بۆ بەجێهێش����تووین. زۆر جاران وا دێتە بەرچاو كە حكومەتی 
هەرێم لە سیاس����ەتی خۆی����دا ژینگەی مرۆی����ی و پاكوخاوێنی 
مرۆڤ لەگەڵ یەكتر تێكەڵ دەكات. سیاس����ەتی ژینگە لەس����ەر 
پێوەندی مرۆڤ بە سەرچاوەكانی ژیانی خۆی و ئەو ئەركانەوە 
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دادەم����ەزرێ كە مرۆڤ لە ئاس����ت سروش����ت و گیان����داران و 
بوونەوەرەكانیتردا كەوتۆتە سەرشانی و بە پشتگوێخستنیان 
سەرچاوەی ژیانی خۆی كوێر دەكاتەوە، یەكێ لەو ئەركانەش 

مەسەلەی پاكژی و خاوێنی دەوروبەرە.
ئێم����ە كاتێ����ك باس ل����ە ونبوونی تێگەیش����تنێكی سیاس����یانە لە 
سیاس����ەتی حكومەتی هەرێمدا س����ەبارەت ب����ە ژینگە دەكەین، 
گرنگیی ئەو سیاسەتەمان لە ئاستە ناوخۆیی و دەرەكییەكەیدا 
لەب����ەر چ����اوە: حكومەتی هەرێ����م دەتوانێ بەه����ۆی گوتارێكی 
ژینگەییەوە س����ەرنجی سیاس����یانەی چەندین حكومەتی دیكەو 
س����ەدان ڕێكخ����راوی ژینگەپارێزی����ی ب����ە ئیمكانییەت����ی جیهان 
بەالی ژینگەی كوردس����تاندا ڕابكێشێ. ئەوە ڕاستە، سەرۆكی 
حكومەت����ی هەرێ����م ئافەرین����ی خۆی ل����ە نێوەندە ئاب����ووری و 
ب����ۆ  كوردس����تان  خاك����ی  بەدەس����تهێناوە،  بازرگانییەكان����ەوە 
تەراتێن����ی كۆمپانی����ا بازرگانییە س����وودخۆرە بێگانەكان ئاوەاڵ 
كراوە، ڕۆحییەت����ی بەڵێندەرایەتی بەرزكراوەتەوە و تاد. بەاڵم 
پێویستە ئەو ئافەرینەش لەو نێوەندانەشەوە بەدەست بهێنرێت 
كە بەردەوام جەخت لەس����ەر ئەخالقی سیاسی و دەروەستیی 
سیاس����ەت لە ئاست ژینگە و مافی ئاژەاڵن و سرووشتپارێزی 

دەكەنەوە، نەك تەنیا لە سوود و قازانجی مادی.
نەبوون����ی گوتارێك����ی سیاس����یانەی ژینگەی����ی ه����ەم میراتێكەو 
پەیوەس����تە بە ئەنفالكردنی ژینگەوە لەالیەن بە عس����ییەكانەوە، 
هەم پێوەندیش����ی هەیە ب����ە نەبوونی هوش����یارییەكی ژینگەیی 
ل����ە ناو دەس����تەی سیاس����ەتمەدارانی ك����وردا. ئ����ەوان باس لە 
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دیموكراس����یەت، فیدراڵییەت و كوردستانیەت و هاوپەیمانی و 
هاوس����ێیەتی و دەیان چەمكی سیاس����ی و تیۆری����ی لەو بابەتە 
دەك����ەن، بەاڵم یەكج����ار گوێمان لێنەب����وو، ی����ان وتارێكیانمان 
نەخوێن����دەوە ك����ە تیایدا بی����روڕای خۆیانمان لەس����ەر ژینگەی 
واڵتەكەی����ان پێبڵێ����ن. كەواتە ئەو غیابی گوت����اری ژینگەیە هەم 
غیابێكی میراتیانەیە لە بەعس����ەوە و هەم غیابێكی ڕیشەییە لە 

بیری سیاسی ئێمەدا.
لێ����رەوە دەتوانین ڕەخنەش ئاڕاس����تەی باڵ����ی چەپ و ئایینیش 
ل����ە كوردس����تاندا بكەین، ب����ەوەی ك����ە ئەوانی����ش لەوبارەیەوە 
زۆر هەژاران����ە بیریان كردۆتەوە، ئەوی����ش بەلەبەرچاوگرتنی 
ئەو ڕاس����تییەی كە ئەندازیارانی گوتاری ژینگە لە سیاس����ەتی 
جیهانیدا ڕەگێكی لە بزاڤی شۆڕشگێڕانەی هزری ناتوندوتیژی 
و لقێك����ی لە ه����زری چەپ و بەشێكیش����ی لە ه����زری دینیدایە. 
ه����زری ناتوندوتیژی ل����ە واڵتی ئێمەدا بەدەگم����ەن توانیویەتی 
گوتاری سیاس����یی خ����ۆی بەرهەم بهێنێ و تەنی����ا لە ئەدەب و 
ش����یعردا ماوەت����ەوە. بزووتنەوەی چەپیش ل����ە ناوچەی ئێمەدا 
كەمت����ر كاریگ����ەر بووە بە چەپ و ماركس����یزمی ئەوروپایی و 
زیاتر وابەس����تەی چەپی دۆگمایی بووە كە س����ەرنەپەرژاوەتە 
سەر قس����ەكردن لەسەر سرووشت و ژینگە. ئەمە جگەلەوەی 
لە ه����زری ئایینیدا كەلتوورێكی دەوڵەمەندی دینی س����ەبارەت 
بە ژینگە هەیە و ئایینی ئیس����الم ستایش����ێكی زۆری پاكژی و 
ڕێزگرتن لە گیانەوەران و سرووش����ت و )مەخلوقات( دەكات، 
كەچی حزبە ئیس����المییەكانی ئێم����ە نەیانتوانیوە ئەم كەلتوورە 
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بەرزبكەن����ەوە بۆس����ەر ئاس����تی گوتارێك����ی سیاس����ی. كەواتە 
ئەدەبیاتی سیاسیی ئێمە بەگشتیی سەبارەت بە ژینگە ئەوەندە 
ه����ەژارە، ك����ە ناتوانیت لەس����ەر الپەڕەی����ەك بیخەیت����ە بەردەم 
ڕێكخراوەكانی ژینگەی جیهانی. نزیكەی هەموو سەركردەكانی 
ئێم����ە گۆش����تخۆرن و حەزی����ان ل����ە ڕاوە، بە س����فرە ڕازاوە و 
چەورخۆر بەناوبانگن، لە پانتایی سیاسی و فیكریدا ناسراون، 
بەاڵم بە ژینگە دۆس����ت و ژینگەپارێز نا. بۆیە ئەوان لە كایەی 
سیاس����یی هاوچەرخدا، وێڕای پۆستە گرنگەكانیشیان، ناتوانن 
نۆرم����ی گەورەی ئینس����انی دروس����تبكەن و ئیعجابی ملیۆنان 
خەڵ����ك بەالی خۆیاندا ڕابكێش����ن، كە بۆخ����ۆی كاریگەرییەكی 
گرنگیی هەیە لەس����ەر نزیكخس����تنەوەی ڕای گشتیی جیهان لە 
كێش����ەكەمان. من لە بڕوایەدام كەس����ایەتییەكی وەكو ئیحسان 
نووری پاشا، وەك ئەوەی لە )یاداشتەكان(یدا بەدیار دەكەوێ، 
لە هەر سەركردەیەكی سیاس����یی ئەم دەورە هوشیارتر بووە 
بەرامب����ەر بە ژینگ����ەی واڵتەكەی و لە یاداش����تەكانیدا چەندین 
الپەڕی ئەوتۆ هەن، كە حورمەتی ئەو مرۆڤە بۆ سیاس����ەت و 
ئەخالقی سیاسی ئاشكرا دەكەن. ئەگەر ئیحسان نووری پاشا 
لە سەردەمی ئێمەدا بژیابایە و سەرۆكی حكومەت بایە، دڵنیام 
ژم����ارەی ڕێكخراو و پ����ڕۆژەی ژینگەپارێ����زی و ژیاندنەوەی 
سرووش����تی هەرێمی كوردس����تان ل����ە ژم����ارەی كۆمپانیاكانی 

بازرگانی و بەڵێندەرایەتی، زیاتر دەبوون.
بەڵگەیەكی دیكە بۆ بەمیراتمانەوەی سیاس����ەتی بەعس����ییەكان 
بەرامبەر بە ژینگە، لە نەبوونی سیاسەتێكدایە بۆ ژینگەپارێزی. 
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و  وێرانك����ردن  ئێمەی����ان  گوندەكان����ی  بەعس����ییەكان  ئەگ����ەر 
سوتاندیانن و كەلێنێكی گەورەیان لە ناسنامەی مرۆڤی كوردا 
وەدیهێنا، ئەوە دەبوو سیاس����ەتی ژینگەی����ی حكومەتی هەرێم 
بایەخێك����ی ت����ەواوی بدایەت����ە ئاوەدانكردن����ەوەی گوندەكان و 
جارێكی دیكە دەس����تی ئیشكەری مرۆڤی ئێمەی بە سرووشت 
و ژینگەی كوردس����تان ئاشنا كردباوە. بەاڵم حكومەتی هەرێم 
لە زۆرینەی كابینەكانیدا، هەرگیز وەكو پێویس����ت لەبەرنامەی 
كاری خۆی����دا گرنگی����ی ن����ەداوە ب����ە ئاوەدانكردن����ەوەی ژینگە 
مرۆیی����ەكان و ژینگەی سرووش����تی. ژینگ����ەی واڵتی ئێمە بەو 
جۆرەی بەعس ویستی، هەتا ئێس����تاش ژینگەیەكی تەنیاكراو، 
چۆڵكرا و بەجێهێڵراوە. ئەو دەس����تە ئیشكەرانەی بەعسییەكان 
لەس����ەر ژینگ����ەی گون����دەكان هەڵیانكەندن و ل����ە )گوندە بەناو 
هاوچەرخ����ەكان(دا كردنیانن����ە فرۆش����یاری مۆتا و بیبس����ی و 
ئاوف����رۆش، دواجاری����ش ب����ەزۆر و ل����ە ڕێگەی پرۆس����ەیەكی 
تۆقاندنەوە، هێزی تایبەتی بۆ بەرەكانی جەنگ لێدروس����تكردن 
و كردنی����ە دەس����تێكی چەك هەڵگ����ر، لەس����ەردەمی حكومەتی 
هەرێم����دا، ئەو دەس����تانە نەك ه����ەر نەگەڕان����ەوە گوندەكان و 
جارێكی دیكە پێوەندیی دەس����ت و سروشت دەستپێنەكردەوە، 
بەڵكو ئەمجارەیان سیاس����ەتی دوو ئیدارەیی، ئەو دەستانەیان 
لە ژینگە كردنەوەو كردیاننە دەس����تێكی مووچەخۆر و مووچە 
وەرگ����ر. بەمج����ۆرەش ژینگەی گوندی ك����وردی جارێكی دیكە 
چۆڵكرایەوە و لەڕێگەی دروس����تكردنی )مەیل(ێكی درۆزنەوە 
بۆ ژیان لە شاردا، كۆچێكی خۆویستی لە الدێوە بۆ شارەكان 



207 رێبوار سیوەیلی

دەس����تپێكرد و ژیان����ی مش����ەخۆری هاوش����ان ب����ە نامۆبوونی 
م����رۆڤ ل����ە خۆی و دەوروب����ەری بووە قەدەری ئ����ەو مرۆڤە. 
حكومەتی هەرێم لە ڕێگەی داڕشتنی سیاسەتێكی ژینگەییەوە، 
نەه����ات ئەو بەش����ە لە خ����ودی مرۆڤی كورد بین����ا بكاتەوە، كە 
بەعس����ییەكان بە دوورخس����تنەوەی لە سرووشتی ژیانكردنی، 
لێیان سەندبۆوە، بەڵكو لەوەش خراپتر ئەم مرۆڤەی لە ئاست 

كار و خۆ دروستكردندا پاسیڤ و سست كرد. 
هەموو ئەمانە بەشێكن لە ئاكامە خراپەكانی نەبوونی گوتارێكی 
سیاس����یی ژینگ����ە پارێزانە لە ئاس����تی دەرەك����ی و ناوەكیدا، لە 
هەم����ان كاتیش����دا بەڵگ����ەن لەس����ەر گرنگی����ی دروس����تكردن و 
پێكهێنان����ی ئەو گوتارە. وەل����ێ كەموكوڕییەكانی نەبوونی ئەو 
سیاسەتە لە سیستەمی حكومەتی هەرێمدا، هەر تەنیا بەوانەوە 
ناوەستێ. حكومەتی هەرێم لەڕێگەی پەسەندكردنی نەخشەی 
پڕ لەكەموكووڕیی دروس����تكردنی ڕێگاوبانی خراپ، لەڕێگەی 
مۆڵەتدان بەوەی هەموو شوێنێ بكرێتە شوێنی دروستكردنی 
بین����ا و كۆمپانیا، بەهۆی نەبوونی سیس����تەمێكی لێپێچینەوەی 
كارا ل����ەو كارگە و كۆمپانیایان����ەی ژینگە پیس دەكەن، بەهۆی 
دروستكردنی بیناسازی و سیستەمی ئاپارتمان و شووقەی پڕ 
لە كەموكوڕی كە هیچ س����تانداردێكی بیناسازی نایانگرێتەوە، 
بەرپرسیارە لە تێكدانی ئیستاتیكا و ئەتمۆسفێری سرووشتی و 
ژینگەیی واڵتی ئێمە. هەروەها سیاسەتی حكومەت سەبارەت بە 
بازرگانیی جگەرە، چەوریخۆری، نەبوونی كۆنترۆڵێكی توندی 
ئەمدیوكردنی ئۆتۆمبیل، نەبوونی پالنێك بۆ هێنانی هۆیەكانی 
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گواس����تنەوەی هاوچ����ەرخ، گرنگ����ی نەدان بە ترانس����پۆرتی بێ 
دووكەڵ و ترانس����پۆرتی گش����تی، كردنی قەراخ ش����ارەكان بە 
زبڵخان����ە، سیاس����ەتێكی كەمتەرخەمە و پێویس����تە هەموو ئەو 

كەموكوڕیانە بچنە بەرنامەی سیاسی حكومەتەوە.
مەس����ەلەی سیاس����ەتی ژینگەیی بۆ داهاتووی حكومەتی ئێمە 
ل����ە ئاس����تی لۆكاڵ����ی و گڵۆباڵیدا، ئەوەن����دە گرنگە، ك����ە ئەگەر 
ڕۆژێ لە س����ەرۆكی حكومەتیان پرس����ی: نرخی بۆق چییە بۆ 
حكومەتەك����ەت؟ ئەو بەو پەڕی س����نگفراوانییەوە بڵێ: گرنگیی 
بۆق لە سیاسەتی ئێمەدا ئەوەیە كە بەردەوام بە قیڕەقیڕەكەی 

بیرماندەخاتەوە نابێت ئێمە ژینگە فەرامۆش بكەین..
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گەنجانیتووڕەو
سیاسەتیپشتگوێخستن
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یەك����ێ ل����ە تایبەتمەندیی����ە گرنگەكانی حكومەت����ی مۆدێرن لەو 
پالنان����ەدا دەردەكەوێ كە تەرخانی����ان دەكات بۆ ئەكتیڤكردنی 
گەنجان. گەنجانی واڵتێك وزەیەكی بەجەوهەر خرۆش����اون و 
ئەم خرۆش����انە هەم پێویس����تی بە ڕامكردن و هەم پێویس����تی 
بە ئاراس����تەكردن هەیە. ڕامكردنیان بەو مەبەستەی كە وزەی 
داهێنان و خۆنوێكردنەوەیان پەرتەوازە نەبێت و ئاراستەكردنیان 
بەرەو ئ����ەو ئامانجانەی كە خواس����تی گەنج����ان خۆیانن وەك 
ئەندام و بكەری كۆمەاڵیەتی. هەر لەم پێودانگەشەوە، یەكێ لە 
جیاوازییەكانی نێوان سیستەمە سیاسیە كراوەكان و سیستەمە 
داخراوەكان����دا بریتی����ە لە ڕێژەی كران����ەوە و داخرانیان بەرەو 
ڕووی گەنجاندا. بەگشتی سیستەمە سیاسییە كراوەكان كێشەی 
گەنج����ان بەعەقاڵن����ی دەكەن و دەیانەوێ لەڕێگەی یاس����ایی و 
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دەسەاڵتی سیاسییەوە چارەس����ەریان بۆ بدۆزنەوە، لەكاتێكدا 
سیس����تەمە سیاس����ییە داخراوەكان هەڵدەس����تن بە چەپاندن و 
كۆنترۆڵكردن����ی كێش����ەی گەنجان و بەه����ۆی بەكارهێنانی هێز 
و زەبروزەنگ����ەوە ڕووبەڕووی����ان دەبن����ەوە. هەم سیاس����ەتی 
عەقاڵنیانەی جی����اواز هەن، وەك ئەوەی لە كۆمەڵگاكراوەكاندا 
ب����اوە و كێش����ەی گەنجان گرەوی سیاس����ی گەورەی لەس����ەر 
دەك����رێ، ه����ەم ش����ێوازی كۆنترۆڵكردن����ی زەب����رو زەنگان����ەی 
وزەی گەنجانیش فرەن، وەك ئەوەی لە سیس����تەمە سیاس����یە 
داخراوەكان����ی وەك واڵتان����ی عەرەبی پەی����ڕەوی لێدەكرێ. لە 
واڵت����ی ئێم����ەدا س����ەنتەركردنەوە و دروس����تكردنی ڕێكخراوە 
حیزبییەكان و وەرزشاویكردن و ح����ەف�����الویك��ردنی گەنجان، 
تەنیا چەند ش����ێوەیەكی كۆنترۆڵكردنی گەنجەكانن و ش����ێوەی 

دیكەش هەن..
بەپێ����ی هەن����دێ ئام����ار و س����ەرژمێری ك����ە ل����ە كوردس����تاندا 
ئەنجامدراون، ئێم����ە كۆمەڵگایەكی گەنجین ئەمەش بەو پێیەی 
لەسەرووی 46%ی هاواڵتیانی ئێمە لە گەنجان پێكدێ و ڕێژەی 
گشتی تەمەنی ئەمانەش لەنێوان حەڤدە بۆ سی و پێنج سااڵنە. 
ئەم ڕێژەیەش لەگەڵ ئەو سیاسەتی خێزاندارییەی بەعسییەكان 
لە ناوەڕاس����تی هەش����تاكانەوە و لەگەرمەی ش����ەڕیاندا لەگەڵ 
ئێران، هانی پەیڕەویكردنیان دەدا وێكدێتەوە، چونكە لەوكاتەوە 
هاندانێكی سیاسی دروستبوو بۆ ئەوەی خێزانەكان ئازاد بن لە 
خستنەوەی نەوەدا. بەمانایەكی دیكە: ئەو نەوەیەی بەعسییەكان 
دەیانویس����ت دروستی بكەن و بیكەنە سووتەمەنی جەنگەكان، 
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ئەو سیاس����ەتی خێزاندارییەی بۆ ئەو مەبەستە خستیانە گەڕ، 
دواج����ار بووە هۆی س����ەرهەڵدانی نەوەیەك كە لەناوجەرگەی 
حكومەتی هەرێمی كوردستاندا چاوی كردەوە. بەاڵم نەوەیەك 
هەرگی����ز نەبینرا و گوێی لێنەگیرا. بۆی����ە ئەم نەوەیە هەردەبێ 
شەڕی خۆی بكات، وەلێ نە ئەو شەڕەی لە نیازی بەعسییەكاندا 
بوو، بەڵكو ش����ەڕێكی مەجازی ئ����ەوان لەگەڵ كەمتەرخەمی و 
ناعەدالەتییەك كە نەبوونی سیاسەتێكی مۆدێرن و پالندانانێكی 
هاوچەرخ لە حكومەتی هەرێمدا، بەس����ەر ئەوانیدا سەپاندووە. 
لێرەش����ەوە دەتوانی����ن بڵێین: چ����ۆن ئەو سیاس����ەتە خێزانییەی 
بەعس����ییەكان خس����تیانەگەڕ ب����ۆ خس����تنەوەی ئ����ەم نەوەیە بە 
ئامانج����ی كردنیان بە س����ووتەمەنی ش����ەڕ، سیاس����ەتێكی هەڵە 
بوو، هەروەها گەمژەیی فیودالیانەی بەعس����ییەكانی لە ئاس����ت 
دنیای هاوچەرخدا دەردەخس����ت، كە ئیدی پێویستی بە نەوەی 
جەن����گاوەر نییە و گەنجایەت����ی مۆدێرن جیاوازە لە گەنجایەتی 
بە تێگەیشتنە فیودالییەكەی، ئاواش )سیاسەتی پشتگوێخستن( 
لەالیەن حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە سەبارەت بە نەوەی 
ن����وێ، ناحاڵ����ی بوونێك بەرامب����ەر بەو وزە گەورەیە ئاش����كرا 
دەكات، كە هەم دەتوانێ تازەكەرەوەی تواناكانی ئەم حكومەتە 
و ه����ەم بۆی هەی����ە گۆڕهەڵكەنی بێت. كورتری����ن و دەقیقترین 
وەس����فێ كە بتوانین بۆ پەیوەندیی حكومەت و گەنجان بیكەین 
ئەمەی����ە: ئەم حكومەتە لە ئاس����ت وزەی گەنجان����دا هەم كەڕە، 
ه����ەم نابینای����ە و ه����ەم ناحاڵییە و هی����چ سیاس����ەتێك ئەوەندە 
گەنجەكانی كۆمەڵگای خۆی پش����تگوێ نەخستووە. با سەرەتا 
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بەكورتی بزانین پشتگوێخستن چییە؟ پشتگوێخستن بریتیە لەو 
سیاسەتەی كە لەڕێگەیەوە تۆ داخوازی و پێویستی و مەرجی 
ئەوان����ەی چاوەڕوانیان لێت هەی����ە، دەزانیت و گوێت لێدەبێ و 
تێشدەگەیت، بەاڵم بەگرنگی دانانێیت و پشت گوێتی دەخەیت، 
واتە گوێت بەكار ناهێنی و كۆمەڵێ شت بە هەڵپەسێردراوەیی 
دەهێڵیت����ەوە ك����ە تا بێ����ت، گەورەتر و ئاڵۆزتر دەب����ن. یەكێ لە 
گریمانەكان����ی پشتگوێخس����تن، كەڕیی����ە، یەكێكی����ان نابیناییە و 
ئەوانیتریش بڕوانەبوون بە داهاتوو و نەبوونی تێگەیش����تنێكی 
تایب����ەت لە كات. لە حاڵەتی كەڕبوونی حكومەتدا پێویس����تیمان 
ب����ە بەرزكردنەوەی دەنگ هەیە، لە دۆخ����ی نابینایی حكومەتدا 
پێویس����تە گەنج����ەكان و توێژەكان خۆیان بەرجەس����تەبكەن و 
ل����ە گرووپێكی نادی����ارەوە ببنە گرووپێكی دی����ار و بینراو. لەو 
دۆخەش����دا كە سیاس����ەتێك نییە بۆ داهاتوو، دەبێ چاوەڕوانی 
كۆتاییەكان بین و لە هەموویشی تراژیدیتر ئەوەیە كە حكومەت 
و سیاس����ەتێكت هەبێ هیچ تێگەیش����تنێكی نەبێت لە كات، وەك 
فاكتەرێكی گرنگ كە خۆی و گەنجەكان پێكەوە دەبەستێتەوە. 
حكومەتی لەبابەت ئەوەی ئێمە بەوهۆیەوە كە بەشێكی زۆری 
وزەی شۆڕشگێڕانەی خۆی لە بەرەنگاربوونەوەی داگیركەردا 
مەسرەفكردووە، پێویستییەكی زۆری بە تازەكردنەوەی وزەی 
خۆی هەیە لە دۆخی ئێس����تادا و بەو ڕیسۆرس و زەخیرەیەی 
ئێستا كۆمەڵگا دەیخاتە بەردەستی. لە پیواری ئەم تێگەیشتنەدا 
ب����ۆ كات، ئەم حكومەتە ناچار دەبێ ئەو الش����ە نیوەمردووانە 
بەدوای خۆیدا ڕابكێشێ كە دواجار لەناو گەندەڵیدا دایدەڕزێنن. 
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بەبێ هیچ گومانێك هەبوونی دیاردەی گەندەڵی پەیوەندیش����ی 
هەیە بە نەبوونی گەنجان و سیاسەتێكی گەنجانە لە حكومەتی 
هەرێم����دا، بەب����ێ ئ����ەوەی گوتبێتم ئ����ەو گەنجانەی ئێس����تە لەم 
حكومەت����ەدا پۆس����تیان هەی����ە، گەندەڵ نین. ه����ەر لەپەیوەندیی 
ب����ە گەندەڵییەوە، ئەم حكومەتەی ئێس����تای ئێم����ە زیاتر لەوەی 
دامەزراوەیەك����ی مۆدێ����رن بێت ك����ە سیاس����ەت و ئابووری و 
پالندان����ان پێك����ەوە تێهەڵكێش بكات، لە خان����ی كاروانچییەكانی 
خۆرهەاڵتی جاران دەچێ، ك����ە هەرچی دەهات كەرە التەكەی 
خ����ۆی لەوێ دەلەوەڕاند و دواییش ش����ەوێك دزییەكی دەكرد 
و هەڵدەه����ات، بەاڵم دوایی كە دەیانگ����رت بە هەرجۆرێ بووە 
خۆی دەكردە خزمی س����ەپانی ماڵی پاشا، بۆیە بەرەڵاڵ دەكرا. 
ئەوانەی لە كاروانس����ەرای حكومەتی هەرێم����دا بە ئارەزووی 
خۆی����ان دەخ����ۆن، زۆربەیان نەك هەر خاوەن����ی كەرەالتێكیش 
نەبوون، بەڵكو جیاوازییان لەگەڵ دزەكانی س����ەدەی شازدە و 
حەڤدەهەم لەوەدایە كە ئەمان بە ڕۆژی ئاشكرا ئەوكارە دەكەن 
و ئەوەندەش بەدەسەاڵتن كە دەتوانن حكوممان بەسەردا بدەن 
ك����ە نەیانبینین و بڕوام����ان پێبهێنن كە ئەوان الیقی ئەو هەموو 
دەستكەوتانەن، كە بێگومان لەسەر حسابی توێژەكانی دیكەی 

كۆمەڵگا تەواو دەبێ، بەتایبەتی توێژی گەنجان..
بەكورتی: ئەم حكومەتەی ئێس����تای ئێمە سەبارەت بە كێشەی 
گەنج����ان و بە سیاس����یكردنی ئەو كێش����ەیە هەن����گاوی جیدی 
نەن����اوە. بۆ نموونە دروس����تكردنی وەزارەت بەناوی الوانەوە، 
زیاتر نومایش����ێكە لەوەی بینینی ڕاستەقینەی كێشەی الوەكان 
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بێت. كێش����ەی الوەكان تەنیا بۆتە دیمەنێك بۆ تەماشاكردن و 
نواندن، نەك بووبێتە مەسەلەیەك كە پێویستی بە پالنداڕشتن 
و چارەس����ەری جیدی هەیە. الوەكانی كوردس����تان هەستێكی 
قووڵی����ان س����ەبارەت ب����ە حكومەتەكەیان تێدا دروس����تبووە و 
پێیانوایە ناس����نامەی ئ����ەوان لەناو بەرنامەی كاری سیاس����یدا 
دیار نییە. ئەوان یادوەری ناخۆش����یان بۆ دروس����تبووە لەگەڵ 
الیەنە جێبەجێكەرەكانی حكومەتدا، چ لەكاتی خۆپیشاندانەكان 
و چ لەكاتی چوونیان بۆ بەردەم فەرمانگەكان و ش����وێنەكانی 
دامەزراندن. نائومێدی لەالی گەنجانی كورد لە پراكتیزەكردنی 
ئ����ەو كەلتوورە ش����ەڕانی و توندوتیژەوە هاتووە كە نەك تەنیا 
لە دامەزراوە ئایینی و كۆمەاڵیەتیەكاندا بەس����ەریاندا دەسەپێ، 
بەڵك����و دام����ەزراوە حكومییەكانیش بەهەم����ان ڕەفتار لەگەڵیان 
دەجوڵێن����ەوە. ئەوان باس لە غیابی س����ەرۆكی حكومەت لەناو 
خۆیان����دا دەكەن بە م����ژدەی ڕاس����تەقینەوە، لەكاتێكدا بەچاوی 
خۆیان س����ەرۆكی حكومەت لە ش����وێنەكانی تر و بۆنەی تر و 
لەناو چین و توێژەكانیتردا دەبینن. ئەمەش هەستی نامۆبوونی 
سیاس����یانەی ئەوانی قووڵتر كردۆتەوە و ڕەنگدانەوەی زۆری 
هەبووە ل����ە الوازكردنی ئینتیما و پابەندێتیاندا بە حكومەتەوە، 

نەك بە نیشتیمانەكەیانەوە. 
بە زمانێكی كۆمەڵناسیانەتر، دەتوانین بڵێن: سیاسەتی حكومەتی 
هەرێ����م لەبەرامبەر گەنجان����دا نەیتوانیوە لەو گرووپە گەورەیە 
بەكۆمەڵبوونێكی ئەخالقی دروس����تبكات و لەو تاكە كەسانەوە 
كە حكومەتی بەعس داینابوون بیانكات بە سووتەمەنی جەنگ، 
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)وەك ئ����ەوەی لە ش����ەڕی ئێ����ران و لە داگیركردن����ی كوێت دا 
باوكانی ئەوانی وەك مریشكی مەسڵەحە، ناردبووە بەرەكانی 
جەنگ(، بیانكات ب����ە )ئێمە(یەكی ئەخالقی متمانەپێكراو، )ئێمە(
یەك����ی وەف����ادار و )ئێمە(یەك����ی یەكگرت����وو. بەپێ����ی بی����روڕای 
هەندێ كۆمەڵناس����ی نوێ، كە لە گۆڕان����ە خێراكانی كۆمەڵگای 
مۆدێرن دەكۆڵنەوە، بۆ دروستكردن و پێكهێنانی كۆمەڵە، یان 
هێزی كۆمەاڵیەتی و ئاراس����تەكردنیان ب����ۆ بەرهەمهێنانەوەی 
تەندروس����تانەی كۆمەڵگا، پێویس����تیمان بە كارك����ردن هەیە لە 
س����ێ قۆڵەوە. ئەگەر ویس����تمان، یان ئەگەر حكومەت ویس����تی 
سیاس����ەتێكی كاراكردن����ی گەنجان دابڕێژێ و ئ����ەو كۆمەڵە و 
هێزە لە گەنجان دروس����تبكات كە مانەوەی دواڕۆژی خۆی و 
كۆمەڵگای����ان پێوە بەندە، ئەوە پێویس����تە یەك����ەم: متمانەیان بە 
خۆی بەهێز ب����كات. متمانە، واتە ئ����ەو چاوەڕوانییەی گەنجان 
پڕبكاتەوە كە لە بیركردنەوە و بڕیاردان و كاركردنی پەسەندی 
ئەوانیتریان هەیە لەبەرامبەر خۆیاندا. گەنجان چاوەڕوانیان لە 
خۆیان و خێزان و هاوڕێ و مامۆس����تاكانیان و دەوروبەریان 
هەی����ە، هەندێ لەو چاوەڕوانیانە دێن����ە دی و هەندێكیتریان نا، 
بەاڵم ئەوان چاوەڕوانی سەرەكییان لە حكومەت هەیە. حكومەت 
لە كۆمەڵ����گای مۆدێرندا )باوكی( ڕاس����تەقینەی گەنجانە، بەاڵم 
بۆ هاتنەدی ئەو چاوەڕوانیانە پێویس����تە حكومەت گەنجەكانی 
بینیبێت، تێیان گەیش����تبێت و ئەو پەیمانانەی پێیداون جێبەجێی 
كردب����ن: پەیوەندی نێوان حكوم����ەت و گەنجان پەیوەندیی نیگا 
و ئیدراك و كردەیە، نەك پەیوەندی تەماش����ا و پشتگوێخستن 
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و مژدەبەخشین.
دووەمی����ن هەنگاو كە پێویس����تە حكومەت لە ئاس����ت گەنجاندا 
بیه����اوێ بریتیە لە بەهێزكردنی پابەندێتی و وەفاداری گەنجان 
بەخۆی، ئەمەش بەهۆی س����ووربوون لەس����ەر ئ����ەو بنەمایەی 
ك����ە ناهێڵ����ێ متمانەی گەنج����ان بە حكومەتەكەی����ان لەق ببێ و 
چاوەڕوانیەكانی����ان ببن����ە بڵق����ی س����ەرئاو. ئ����ەم خاڵ����ە ئەوەش 
دەگرێتە خۆی كە حكومەت نەهێڵێ یاس����ایەك پەس����ەند بكرێ، 
یان بڕیارێك لە دامودەزگاكانییەوە دەرچێ كە لە بەرژەوەندی 
گەنج����ان بدات و ڕێگەش بە هیچ هێزێك����ی كۆمەاڵیەتی نەدات 
لەژێر هەر ناونیش����انێكدا، گووش����ار بۆس����ەر گەنجان بهێنێ و 
س����ەرەتا تێگەیش����تن و لێبووردەیی لەنێوانیاندا دروستبكات و 
ئەگەر نەیخوارد، ئەوە پێویستە سزای یاسایی توند بۆ هەموو 
ئەوانە ببڕێتەوە، كە دەس����تدرێژی دەكەنە س����ەر بەرژەوەندی 
گەنجەكان. سێهەمین هەنگاو كە پێویستە حكومەت بینێ بریتیە 
لە یەكخس����تن و یەكدەنگكردن����ی گەنجەكان و دوور كەوتنەوە 
لە سیاس����ەتی دووكەرتكردن و فیتنەنانەوە و دابەش����كردنیان 
بەس����ەر ڕێكخراوە ڕەنگاوڕەنگەكاندا. ئەم هەنگاوە گەنجەكان 
ڕادەهێنێ تا وابیر بكەنەوە، وێڕای جیاوازییان لەگەڵ گرووپی 
دیكەی گەنجاندا، ئەوە پێویستە كۆكبوون و یەكبوونیش بكەنە 

درووشمی سەرەكییان.
ئەم هەنگاوانە هەریەكەیان لەو فەزایەدا كە تاكەكانی تێدا دەژین 
گرنگیی خۆیانیان هەیە و بۆ دروستكردنی وزەیەكی كۆمەاڵیەتی 
گەورەش لە گەنجەكان و بەكارهێنانی سیاسیانەی ئەو وزەیە، 



سیاسەت و قەیران218

نكوڵی����ان لێناكرێ. گەنجەكان بەهۆی متمان����ە بەیەكتركردن و 
متمانەكردنی����ان بە كۆمەڵ����گا و دەوڵەت، واتە بەهۆی هەنگاوی 
یەكەمەوە، فێری هاوڕێیەتی و هونەری دۆستایەتیكردن دەبن. 
بوونی متمانە خۆی لە خۆیدا بەهێزبوونی كەلتووری دۆستی 
و هاوڕێیەتیی����ە و ل����ە دژی بەدگومان����ی و ڕق و كینە. بەهۆی 
هەن����گاوی دووەمەوە، واتە بەه����ۆی بەهێزكردنی پابەندێتی و 
وەفاداریی����ەوە، گەنج����ان دەتوان����ن ببنە عاش����ق و ئەڤیندارێكی 
ب����اش، چونكە لە هەموو پەیوەندییەكی ئەڤیندارانەدا ڕێژەیەكی 
بەرز لە وەفاداری پێویس����تە. ئەو وەفادارییەی لە سیاسەتەوە 
فێری دەبین لە ئاست ژیانی هاوبەش و كۆمەڵگا و نیشتیماندا، 
دواجار لەسەر ئاستی پەیوەندییە تایبەتیەكانیش ڕەنگدانەوەی 
خ����ۆی دەبێت و عاش����قێكی پابەن����د و وەفادار دروس����تدەكات. 
دابەزین����ی ئاس����تی وەف����اداری و بۆس����ووتان و خەمخۆری و 
بەتەنگەوەهاتن لە سیاسەتی حكومەتی هەرێم و ئاشكرایی ئەو 
هەموو بێموباالتییەی بە كردەوە و ئەخالقی كاربەدەستەكانی 
ئ����ەم حكومەت����ەوە دیارە، بۆتە هۆی ئ����ەوەی كە گەنجانیش بە 
هەمان ش����ێوەی ئەوان مامەڵە لەگەڵ واقیعدا بكەن و تەنانەت 
س����اردییەكی بێوێنەی س����ۆزداری بكەوێتە نێ����وان گەنجەكان 
خۆیان����ەوە. هەموو ئەمانە ب����ەدوور نابینرێن لەو س����اردییەی 
كە لە گوتاری سیاس����ی حكومەتی هەرێمدا هەیە. سیاسەتێكی 
وەفاداران����ە، حكومەتێكی پابەند و لۆیاڵی دەوێ و حكومەتێكی 
دەروەس����ت ب����ە كێش����ەی واڵتەك����ەی، هاوواڵت����ی ئەڤین����دار و 
وەفاداری����ش بەرامب����ەر ب����ەو حكوم����ەت و كێش����ە و تەنان����ەت 
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هاوواڵتیانی تریش پەروەردە دەكات. سەرۆكی حكومەت دەبێ 
بۆی گرنگ بێ دۆخی س����ۆزداری نێوان گەنجان لە چیدایە، تا 
بۆی دەركەوێ حوكمی كێ دەكات، خۆ ئەگەر زانی پەیوەندییە 
س����ۆزدارییەكانی نێ����وان گەنجان����ی واڵتەك����ەی ل����ە قەیراندان، 
پێویستە زوو وەخۆی كەوێ و ئەو سانسۆرانەی لەم واڵتەدا 
لەسەر ئەڤینداری هەن ال ببات، چونكە هەمان ئەو سانسۆرانە 
ڕێگریشن لەبەردەم وەفاداریی بەرەی نوێ لە ئاست نیشتیمان 
و حكومەتەكەی����دا. دەم����ەوێ بڵێ����م: پڕكردنەوەی خواس����ت و 
پێویس����تییە تاكەكەسییەكان س����ەرەتای ئاشتبوونەوەی تاك و 

كۆمەڵگا و هاواڵتیان و سیاسەتن..
بەهۆی هەنگاوی سێیەمەوە، واتە بەهۆی برەودان بە یەكدەنگی 
و كۆكب����وون و ل����ە هەم����ان كاتیش����دا ڕێزگرتن ل����ە جیاوازی، 
حكوم����ەت دەتوان����ێ ئینتیما و نیشتیماندۆس����تی لەالی گەنجان 
پەرەپێ����دات و وەك هێزێك����ی یەكگرتووی پابەن����د مۆبیلیزەیان 
بكات. بەمجۆرەش دەتوانین سیاس����ەتێك بۆ س����ەرۆكی ئێستا، 
یان داهاتووی حكومەت پێشنیار بكەین كە بەهۆیەوە دەتوانێ 
نەهێڵ����ێ ئ����ەو وزە گەورە كۆمەاڵیەتی����ەی گەنجانی كورد لەوە 
زیات����ر بپووكێتەوە و لەناو ئازاری خۆخواردنەوە و بێتاقەتیدا 
ل����وول بخوات. ئەو سیاس����ەتەی ئێم����ە پێش����نیاری دەكەین لە 
متمان����ەوە بۆ هاوڕێیەت����ی و لە وەفادارییەوە بۆ عەش����ق و لە 

یەكدەنگییەوە بۆ نیشتیماندۆستی دەگرێتەوە.
ب����ەدەر ل����ە بیركردنەوە ل����ە سیاس����ەتێكی ئاوا، گەنج����ەكان لە 
ئێستاش تووڕەتر دەبن و ئەوكاتەش نە وزە خرۆشاوەكەیان 
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ڕامدەكرێ و نە ئاراستە. ئەو گەنجانەی قساندەكەن و جاروبار 
بەوپ����ەڕی وەڕس����ییەوە ڕازی����ی دڵی خۆیانت ب����ۆ بەیاندەكەن، 
بەئ����ازارەوە باس����ی بەجێهێش����تنی نیش����تیمان دەك����ەن، ب����ەاڵم 
لەهەم����ان كاتدا ئەوە بەڕوونیی دەڵێن كە دەیانەوێ لەدەس����ت 
ئ����ەم حكومەتە هەڵبێن. ئەم حكومەتە و س����ەرۆكەكەی دەبێت 
هەوڵبدات تێبگات كە بۆچی گەورەترین هێزی كار و ئاییندەی 
ئ����ەم واڵت����ە دەیانەوێ لەدەس����تی هەڵبێ����ن؟ ئ����ەوان دەیانەوێ 
ببینرێن و چیدی بە س����یناریۆی كاتی هەڵنەخەڵەتێنرێن. ڕەنگە 
ئەم����ە زیات����ر داواكاریی ئەو گرووپ����ە زۆرەی گەنجان بێت كە 
لە دەرەوەی ڕێكخراوە ڕەس����مییەكانن و نایانەوێ ببنە ئەندام 
تیایاندا، چونكە بە نوێنەری خۆیانیان نازانن. لەكاتێكدا حكومەت 
تەنیا مامەڵە و س����ەروكاری لەگەڵ ئەو ڕێكخراوە ڕەسمیانەدا 
هەیە. گەنجەكان كێش����ەی زۆریان لەگ����ەڵ كەلتوورێكی كۆندا 
هەیە كە سیاس����ەتی حكومەت پاڵپش����تی لەو كەلتوورە دەكات. 
كێش����ەیان هەیە لەگەڵ ئەو هەموو دەستخستنە ناو ژیانیانیان 
لەالی����ەن دایكان و ب����اوكان و گەورەكانەوە و ڕۆژێ حكومەت 
لەوبارەی����ەوە ڕێنمایی دەرنەكرد كە نابێت زۆر دەس����تبخرێتە 
ن����او ژیانی تایبەت����ی گەنجەكانەوە. گەنج����ەكان دەڵێن: ئێمەش 
ش����اری خۆمان، )ش����اری گەنجان(مان دەوێ، ك����ە بتوانین بە 
كەمتری����ن نرخ و دەردەس����ەری تیایدا بژین و ش����اری یاری و 
ش����اری ئینگلیزی و فەرەنسی بە ئێمە چی؟ ئەوان دەڵێن: هیچ 
یاس����ایەك نیی����ە لەوكاتەدا ك����ە دڵمان چووە ب����ە كوڕێكدا و بە 
كچێكدا، پەنای بۆ بەرین تاكو كەلتووری كۆنەپەرس����تی نەبێتە 
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ڕێگ����ر لەب����ەر دەمماندا. ئەوان ب����اس لەوە دەكەن ك����ە ناتوانن 
ئەو كەس����ەی خۆش����یان دەوێ بیكەن����ە هاوس����ەریان، چونكە 
هیچ دەس����تێكی یارمەتی نیی����ە تاكو ئاس����انكارییان بۆبكات لە 
مەس����رەف و پەیداكردنی ش����وێن و ئەمنییەت����ی كۆمەاڵیەتیدا. 
ئ����ەدی ئەگەر هەم����وو ئەمانە چاوەڕوانی����ی هاواڵتیان نەبن لە 
حكومەتەكەیان، ئەی ڕووب����ەڕووی كێی بكەنەوە؟ بەگەنجێكم 
گوت: )ئەگەر ببیتە س����ەرۆكی حكومەت، دەتەوێ چی بكەیت؟( 
گوتی: )چوونە ژوورەوەی ئەكواپارك لە هەولێر، بە پێنج هەزار 
دین����ار و مەڵەكردنیش بە پێنج هەزاری دیكە و یەك بیپس����یش 
بە هەزار دینارە، خۆ من ناچم بۆ بەهەش����ت، ئێرە ئەمەریكاش 
نییە، دەمەوێ ئەو نرخانە هەرزان بكەم.(، یەكێكی دیكەیان بۆ 
وەاڵمی هەمان پرسیار گوتی: )ئەگەر ببمە سەرۆكی حكومەت، 
دەم����ەوێ یەك ئێ����وارە بچم بۆ باخچەكەی هوتێل ش����یراتۆن(! 
سێهەمیان بە كەساسییەوە گوتی: )باوكم پێی گوتوم سەریشت 
سپی بكەی ناهێڵێم ئەو كیژەی خۆشتدەوێ، بیهێنی..(، لەكاتێكدا 
هاوڕێكانی پێكەنین، ئەو بەردەوام بوو: )كە بوومە س����ەرۆكی 
حكومەت بڕیارێ دەردەكەم هیچ كەس بە نابەدڵی شوو نەكات 
و ژن نەهێنێ(. بۆ بەیانی كە س����وار تەكس����یی بووم تابچم بۆ 
زانكۆ، هەمان پرس����یارم لە ش����ۆفێرە گەنجەكە كرد. ئەو بەبێ 
س����ێ و دوو گوتی: )ق����ەت نامەوێ ببمە س����ەرۆكی حكومەت، 
نامەوێ وەكو ئەوم لێبێت!(. دەبێ ئێستا لە سەرۆكی حكومەت 
بپرس����ین ئەو چۆن لە قس����ەی ئەم چوار گەنجەی ئەو حوكمی 
ژیانی����ان دەكا، تێ����دەگات؟ بەڕاس����تیی ئەو دەب����ێ وەها تێبگات 
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كە س����ێ لەس����ەر چ����واری گەنجانی ئەم واڵتە ل����ە دژی نین و 
دواجار دەیانەوێ ببنە س����ەرۆكی حكومەت. ئەوان دەزانن كە 
ئ����ەو پێگەیە پێگ����ەی بڕیاردان و باش����تركردنی دۆخی ژیانە و 
ئ����ەوە دەهێنێ خۆیان ماندوو بكەن. دواجار، دەبێ س����ەرۆكی 
حكومەت تێبگات كە ئەو وەاڵمانە پڕن لە چاوەڕوانی و ئەمەش 
نیش����انەی ئەوەیە گەنجان هێش����تا متمان����ەی خۆیان بەتەواوی 
نەدۆڕاندووە. بەاڵم س����ەرۆكی حكومەت، ئێستابێ یان ئەویتر 
و داهات����وو، یەكێت����ی بێت ی����ان پارتی، بااڵبەرز بێ����ت یان مام 
ناوەن����دی، پێویس����تە وەاڵمی چوارەمین گەنج، ش����ۆفێرەكە، بە 
گرنگیپێدان����ەوە وەربگ����رێ: چونك����ە ئ����ەو هەم )نای����ەوێ ببێتە 
سەرۆكی حكومەت( و هەم نایەوێ )وەك سەرۆكی حكومەتی 
لێبێت(. تۆبڵێی ئەمە سەرەتای ئەو زەنگی مەترسییە نەبێت كە 
ناوی بێمتمانەیی گەنجانی ئێمەیە بە حكومەتەكەیان؟ لە پشت 
ئەو وەاڵمەوە بۆشاییەكی گەورەی نێوان گەنجان و حكومەت 
دەبینم، كە پێویستە هەر سەرۆكی حكومەتێ بە زوویی كاری 

بۆ بكات. 
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سیاسەتیپەنابەرانو
ئەخالقیسیاسی
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 چیرۆكی خانمە دانماركیەكە:
ماوەیەكە خانمە توێژەرێكی دانماركی میوانمانە. ئەو توێژەری 
ب����واری پەیوەندیە نێودەوڵەتیەكانە و پرس����ی ك����ورد لە نێوان 
توركی����ا و هەرێم، جێگ����ەی پرس����یاریەتی. مرۆڤێكی چاالك و 
زیتە و كاتناس. ڕۆژێ لە سلێمانیە و ڕۆژێ لە دهۆك و لەپڕ 
دێت����ەوە بۆ هەولێر. ئەو ڕۆژە تەكس����ییەكی گرتبوو، گوتبووی 
بمب����ە بۆ پیرزی����ن. تەكس����یەكە ش����ارەزای پیرزی����ن نەبووە و 
تەكس����ییەكی تری بۆ گرتبوو تا بیهێنێ����ت. لە دهۆكەوە بەتەنیا 
و لە پێش����ەوە لەگەڵ ش����ۆفێرێكی گەنج و شەرمن گەڕابۆوە و 
كاتژمێر دەونیو گەیش����تەوە ماڵ. لە سلێمانی كۆمەڵە كەسێكی 
ناسیبوو، هەریەكەیان بردبویان بۆ شوێنێ: خواردنی چینی و 
ئیتالیی و ك����وردەواری خواردبوو. لە دهۆك، بۆ یەكەمجار لە 
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هەرێمی كوردستان دەعوەتی ماسیی ڕووباریان كردبوو. یەك 
ڕۆژی����ش لە ماڵەوە لە جێدا كەوت، چونكە لە چێش����تخانەیەكی 
ئوردوونی����دا ل����ە عەین����كاوە، فەالفل����ی خواردبوو ك����ە بە ڕۆنی 
كۆن س����ووركرابۆوە. زانكۆی ئەمەریكی لە س����لێمانی داوایان 
لێكردبوو دەرسگوتارێكیان دەربارەی كایەكەی خۆی بۆ ئامادە 
بكات. لەهەمان كاتیش����دا ڕۆژێكی����ان لە چواری ئێوارەوە چوو 
بۆ ئەكواپارك لە س����ەر جادەی ش����ۆڕش و كوڕێكی مەسیحی 

پارەكەی بۆ دابوو كە هاوڕێی خۆمانە.
بەیانی����ان كە لە خەو هەڵدەس����تێت، لە باخەك����ەدا یۆگا دەكات، 
وەك ه����ەر كوردێكی����ش ن����ان و ماس����ت نەبێت نایخ����وات. ئەم 
خانمە ش����ۆخە، هیچ كاتێك وەڕس نەكراوە لەبەر ئەوەی كچە 
و ق����ژزەردە و لە ئێم����ە نیە و كوردی نازانێ����ت. من بەردەوام 
لەوبارەیەوە قس����انی لەگەڵ دەكەم و تا ئێس����تا یەك ڕس����تەی 
خراپ����ی لەبارەی كوردس����تانیەكانەوە نەگوت����ووە. بۆ من ئەمە 
جێی خۆش����حاڵیە، ن����ەك لەبەر ئ����ەوەی كوردم، بەڵك����و لەبەر 
ئ����ەوەی لەن����او كۆمەڵەیەك����ی ئەتن����ی و ئایین����ی و كولت����ووری 
جی����اوازدا دەژیم، كە پێدەچێت بتوانێ دواڕۆژێكی ئاش����تەوایی 
دروس����تبكات. لەگەڵ ئەوەش����دا ئەم ئەزموون����ە ڕەتكەرەوەی 
ئەزموونی ناخۆشتر نیە بۆ بێگانەی تر، كە هاتوون و دێن و لە 
واڵتەكەماندا دەمێننەوە. بەاڵم ئەم وێنەیە نمونەیەكی بچووكیی 
كۆمەڵگایەك����ی جیهانگەرایە، ك����ە پێكەوەژیانی كولتوورەكان و 
جیاوازیی نیش����انەی ناسینەوەیەتی و ئەویتر هەمیشە پێوەری 

ناسینەوەی خۆمانە..
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  جیهانگەرایی و شوناس:
لە س����ەردەمی جیهانگەراییدا، پرس����ی ئەوانیت����ر پەیوەندییەكی 
ڕیش����ەیی هەیە بە پرس����ی ئێمە و شوناس����ەوە. شوناسی ئێمە 
لەبەر تیش����كی ئەو تیڕوانینانەدا بۆ ئەوانیتر هەڵدەسەنگێنرێن، 
ك����ە لێ����رە لەگەڵ ئێمە دەژین و س����ەردانمان دەك����ەن. پێوەری 
ئ����ەوەی ئێمە میللەت و نەتەوەیەك����ی چۆنین و چ بنەماگەلێكی 
كولتوری و بەهایی، لە كۆمەڵگاكەماندا بااڵدەستن، پەیوەستن بە 
جۆری نیگاكردن و هەڵسوكەوتمانەوە لەگەڵ ئەوانیتر. ئەویتر 
لە ڕۆژگاری ئەمڕۆكەدا هەر تەنیا پارس����ەنگی هەڵسەنگاندنی 
ڕەفت����ارە ئەخالقییەكان����ی ئێمە نیە، بەڵكو پێوەری سیس����تەمی 
سیاس����ی و پرۆسەی دیموكراسیەت و مافەكانی مرۆڤیشە لەم 
كۆمەڵگایەدا. ئەمە جگە لەوەی بوونی ئەوانیتر لە هەر فۆرمێكی 
یاس����اییدا ل����ە واڵتەكەماندا، ویژدان و كەرامەتی ئێمە ئاش����كرا 
دەكات و پێماندەڵێت، ئێمە لە چ قۆناغێكی ویژدانی و ئیتیكیداین 
و لێبووردەیی و توندڕەوی، مرۆڤدۆستی و ڕەگەزپەرستیمان 
گەیشتۆتە كوێ و فرەیی ئایینیی و كولتووریمان چ ئاسۆیەكی 

بۆ داهاتوومان هەڵگرتووە.
بەاڵم پێویس����تە ئ����ەوەش بزانین، هەڵس����وكەوتی كولتووری و 
كۆمەاڵیەت����ی خەڵكانێ����ك، كە لەس����ەر زەوییەك����ی تایبەت و لە 
هەرێمێك����ی جوگرافیایی����دا دەژین، پێویس����تیی بە پش����توانیی و 
هەڵوێس����تی هاوش����ێوەی یاس����ایی و دەس����تووریی و ئیداریی 
و ئیجرای����ی هەی����ە لەالی����ەن دەس����ەاڵت و پێگەكان����ی بڕی����اری 
سیاسیەوە. ئەگەر خەڵكی واڵتێك لە پێش ڕەوتی سیاسی ئەو 
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واڵتە و حكومەتەكەی����ەوە نۆرمی گەورەیان دانا و پەیڕەویان 
لێكرد، ئەوە پێویستە دەسەاڵتی سیاسیش ئەم نۆرمانە بەهەند 
بگرێ����ت و لە پرۆس����ەی خۆدیموكراتیزەكردنی زیاتری خۆیدا، 
گوزارەی یاساییان بۆ بدۆزێتەوە. خۆ ئەگەر خەڵكی واڵتێك و 
هاوواڵتیانی لەبەرامبەر ئەوانیتر و بێگانەكاندا، وەكو پێویست 
نەب����وون ئەوە بەمانای ئەوەیە پێویس����تە ووش����یاری یاس����ایی 
ل����ە س����ەرەوە بێتە خ����وارەوە و خەڵك فێری ئەو پرانس����ییپانە 
بكرێت، كە بۆ خۆش����گوزەرانیی و پێكەوەژیانی هەنووكەیی و 

دواڕۆژیان پێویستە..
بۆیە هەڵوێس����تی سیاس����ی و ئیداریی هەر حكومەتێ بەرامبەر 
ب����ە بێگان����ە و پەناب����ەران و ئەوان����ەی هانا ب����ۆ واڵت دەهێنن، 
زۆرش����تمان لەس����ەر ئەخالق����ی سیاس����ی ئ����ەو حكوم����ەت و 
ئیدارەی����ە پێدەڵێت. سیاس����ەتی مامەڵەكردن لەگ����ەڵ پەنابەران 
هەمیشە سیاس����ەتێكە بۆ بەهاناوەچوون و داڵدەدان و هەموو 
بەهاناوەچوون و داڵدەدانێكیش بەرجەس����تەكەری ئەو ویژدان 
و ئەخالق����ە سیاس����ییەیە ك����ە تیای����دا چەمكی مرۆڤ����ی بەنابەر 
بەوجۆرە پێناس����ە كراوە، كە مرۆڤێك����ە بەهەمان ئەو مافانەی 
هاوواڵتیانی نیشتەجێوە، بەاڵم بە زیادكردنی ئەوەی كە دەبێ 
هاوكاری����ان بی����ن و یارمەتیان بدەی����ن و لەگەڵیاندا ڕووخۆش 
بی����ن، چونكە وەك ئادۆرن����ۆ لە )مینیما مۆراڵی����ا(دا گوتویەتی: 
»ئەوەش بەش����ێكە لە ئەخالق مرۆڤ بتوانێ لە ماڵی خۆش����یدا 
هەس����تنەكات خاوەن ماڵە« و هەس����تبكات ماڵ����ی خۆی لەگەڵ 

ئەوانیتر بەشكردووە.
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لە چیرۆك و گێڕانەوەكانی خانمە دانماركیەكەدا، سەبارەت بە 
كۆمەڵگای كوردستانی شتێكم گوێ لێنەبوو كە بۆنی وەڕسیی 
ئ����ەوی لێبێ����ت. ب����ەاڵم ئ����ەو ڕۆژەی چووب����وو ل����ە فەرمانگەی 
پاس����ەپۆرت و مان����ەوە، فیزەك����ەی تازە بكاتەوە، پاش ش����ەش 
كاتژمێر پێیانگوتبوو: فیزەكەت تازە ناكەینەوە و دەبێت بچیتە 
دەرەوە، ی����ان ل����ە س����لێمانی ت����ازەی بكەیتەوە. لە س����لێمانیش 
پێیانگوتب����وو دەبێ����ت بچی����ت ل����ە هەولێ����ر ت����ازەی بكەیت����ەوە. 
بەهەرحاڵ دوای مشتومڕێكی زۆر و واسیتەی قونسوڵخانەی 
واڵتەك����ەی، ڤیزاكەیان بۆ تازە كردب����ۆوە. ئەم ڕەفتارەش هیچ 
بی����روڕای ئەوی لەس����ەر كوردس����تان و هەرێمەكەی نەگۆڕی، 
بەاڵم دەیگوت: من لەو بڕیارە تێنەدەگەیش����تم و كاتێ داواشم 
دەكرد بۆم ڕوونبكەنەوە، هی����چ ڕوونكردنەوەیەكیان پێنەبوو. 
ب����ەاڵم گومانی تێ����دا نیە ئەم بەش����ەی چیرۆكەكە بەش����ێكە لە 
واقیعیش و ئەمە ڕووداوێكە بە هەڵە یان بە ڕاست ڕوویداوە، 
كە لەگەڵ ئامانجەكانی ئێمەدا ناگونجێت و النیكەم لە دواڕۆژدا 

كێشەمان بۆ دروستدەكات..
تەواوی گوتاری ئەخالقی سیاس����یی حكومەتێك لەو ڕستەیەدا 
كۆدەبێتەوە كە بزانین لەو گوتارەدا چەندە ماڵی )ئێمە( دەبێتە 
)ماڵ����ی ئەوانیتر( و چەندە لەو واڵت����ەدا كە ئێمە بەهی خۆمانی 
دەزانی����ن، ئەوانیتر هەس����تدەكەن داڵدەی����ان دراوە و جێگەیان 
بۆت����ەوە؟ ل����ەدەرەوەی ئەم����ە دەكرێ ئەو ماڵ و نیش����تیمانەی 
ئێمە بە بەهەش����تی ژیانی خۆمانی دەزانی����ن، بۆ ئەوانیتر ببێتە 
دۆزەخێ����ك ك����ە خوڵقێنەرەكەی ی����ەزدان نییە، بەڵك����و ئێمەین، 



229 رێبوار سیوەیلی

ئەمەش بەو جیاكارەیەوە كە یەزدان بۆ س����زادانی گوناهكاران 
دۆزەخ����ی ئەفران����دووە و ئێم����ەش بۆ س����زادانی لێقەوماوان و 
ئەوانەی هانایان بۆ هێناوین نیش����تیمانی خۆمان بۆ كردونەتە 

دۆزەخ..
بەاڵم ئێمە هەرچەندەش لەڕووی كەلتوورییەوە، بە میللەتێكی 
میواندۆس����ت ناس����راوین و هەر بەڕاس����تییش ك����وردە دڵپاك، 
كوردە بەدبەخت و كوردە بێكەس، النیكەم لە دنیای فیودالیدا، 
گاجووتی خۆی بۆ س����ەپانی ئەوانیتر سەر دەبڕی، بەاڵم ئێمە 
كە بە حس����اب كەمێ لە جیهانی فیودالیانە دووركەوتوینەتەوە، 
ناتوانی����ن داڵدەی كەس بدەین ئەگەر بەش����ێوەیەكی ڕەس����می 
لەالی����ەن حكومەتەكەمانەوە داڵدە نەدرابێت. میللەت لە ئاس����ت 
حكومەت����دا چەن����دەش دڵفراوان بێت، هێش����تا ئەوە سیاس����ەتی 
حكومەت����ە پێمادەڵ����ێ دەب����ێ ئامێ����ز و دەرگای ماڵم����ان چەندە 
كراوەبێت. بە مانایەكی دیكە، حكومەت دەزگایەكی بە دەروونی 
بووە و ئەخالقی ئەو، ئەخالقی نمونەییە و ئەوەی ئەوە نەكات 
ك����ە حكوم����ەت ڕێگەی پێ����داوە، لەس����ەر ئەوەی دەیكات س����زا 

دەدرێ.
  سیاسەتی حكومەت لە هەمبەر پەنابەران و بێگانەكاندا:

بۆی����ە ل����ەو چوارچێوەیەدای����ە دەك����رێ پرس����یار بكەی����ن: ئایا 
حكومەت����ی هەرێمی كوردس����تان و سیاس����ەتی ئ����ەم حكومەتە 
لەب����ارەی پەناب����ەران و ئەوان����ەی دەچنە ئ����ەم خانەیەوە چۆن 
بیریكردۆتەوە و تاچەندە بەهۆی سیاسەتەكانییەوە )بەهەشتی 
نیشتیمان(ی كردۆتە شوێنی داڵدەدانی پەنابەران و تاچەندەش 
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ئەو كەمتەرخەمییە زۆرانەی لەو بوارەدا هەس����تیان پێدەكرێ، 
بۆتە هۆی ئەوەی لەم نیش����تیمانەدا و لە س����ایەی سیاس����ەتی 
فەرمیی حكومەتی هەرێمدا، دۆزەخێك بۆ ئەوانە س����از بكەین، 

كە بوونەتە پەنابەرمان و هانایان بۆ هێناوین؟
من ئەم پرسیارانە دەكەم و دەزانم واچاكە پێناسەی نەگۆڕی 
سیاس����یی حكومەتی هەرێم سەبارەت بە پەنابەران لە ئێستا و 
داهاتووشدا ئەمە بێت: )ئەوان ئەو دەستەیەن لە هاونیشتیمان 
و می����وان و تازەهاوواڵتیان����ی ئێم����ە ك����ە ب����ە ناچ����اری یان بە 
هەڵبژاردن����ی خۆی����ان، بۆ ماوەیەك����ی كاتی، یان بۆ هەمیش����ە، 
ڕوویانكردۆت����ە واڵتەكەمان و متمانەیان هەی����ە بەو پەیمانەی 
ئێم����ە پێمان����داون و گوتومان����ە: لەم نیش����تیمانەدا و ل����ە ژیانی 
كۆمەاڵیەت����ی و سیاس����ی و كەلتووریدا كەرام����ەت و ئەمنییەت 
و مافت����ان پارێزراوە و لەبەرامبەر كارەس����اتە سرووش����تی و 
تراژیدیاكانیش����دا یەكس����انین، وەلێ ئێوەش بە هەمان ڕاددەی 
هاوواڵتیانی خۆجێ ئەرك و بەرپرس����یاریتان لەسەر شانە لە 

ئاست یاسا و ژیانی هاوبەشدا(.
بەب����ێ بوونی تێگەیش����تنێكی سیاس����یانەی ئەوتۆ ل����ە دیاردەی 
پەنابەری، ئەم واڵتە چەندە بۆ )ئێمە ش����یرینە و خاكی ڕەنگینە 
و ئ����اوی كەوس����ەرە(، ئەوەندەش بۆ )ئ����ەوان تاڵ و ناخۆش و 
پڕ لە خەم و ئەس����رینە(، چەندە بۆ ئێمە )س����ەیرانگا و شوێنی 
خۆنوان����دن(، ئەوەندەش بۆ ئەوان ش����وێنی )خۆش����اردنەوە و 
خۆداپۆش����ین(. دەبێ ئێمەی هاوواڵتیانی ئاس����ایی بە ئەخالقی 
كۆمەاڵیەتیم����ان و حكومەت����ی هەرێ����م بەو گوتارە سیاس����یەی 
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س����ەبارەت ب����ە پەناب����ەران و بێگان����ەكان بەرجەس����تەی دەكا، 
پێوەرێكمان بێتەدەست تاكو باس لە ئەخالقی ئازادیخوازانەی 
نەتەوەییم����ان بكەین. بەمانایەكی دی: دەبوو واڵتەكەمان وەك 
ئێستا پڕببێ لە پەنابەران و خەڵكی غەیرە كورد، تاكو دڵڕەقیی 
خۆمان بەرامبەر بەو كەس����انە بۆ ئاش����كرا ببێ كە هانایان بۆ 
هێناوین بەو نیازەی بیانپارێزین، كەچی ئێمە بە قەپاڵی دڕندە 
كەوڵیاندەكەین و ئەمەش ئاش����كرای دەكا، كە چ دڕندەییەك لە 
دەروونی ئەم حكومەت و خەڵكەدا دروس����تبووە، كە بنەچە و 

ڕەگوڕیشەی خۆی دەباتەوە سەر شۆڕش و ئازادیخوازیی..
هەر میللەتێكی وەكو ئەوەی ئێمە و دواجار هەرحكومەتێكی وەك 
ئەوەی ئێستە لە كوردستان حوكم دەكات، بۆ یەك ساتەوەخت 
ئەو دەستانەی بیر بچێتەوە كە ڕۆژگارێ ئامێزیان بۆ ڕۆشنبیر 
و شاعیرە دوورخراوەكانی ئێمە، بۆ سیاسەتمەدار و تێكۆشەر 
و پێشمەرگەكانی ئێمە و بۆ كۆڕەوەكان و لێشاوەكانی كۆچی 
الوانی ئێمە، لە واڵتی خۆیاندا گرتبۆوە و ئێستە ئێمە هەمان ئەو 
دەس����تە وەك دەستی سواڵكەر و دەرۆزەكەر تەماشا دەكەین، 
ئەوە بە مانای ئەوەیە نە ئێمە تڵپی تەڕی ئازادیخوازیمان تێدا 
ماوە و نە حكومەتەكەش����مان هێش����تا ئەوەندە پێگەیش����توو و 
تێگەیش����تووە كە لە ڕێگەی سیاس����ەتێكی عەدالەتخوازنەوە بۆ 
پەناب����ەران، ڕێبگرێ لە هەر دەس����تدرێژییەك كە لە كۆمەڵگا و 
ئیدارە و دامەزراوەكاندا دەكرێتە س����ەریان. من لەم قس����انەمدا 
تەنیا مەبەستم كابینەیەكی تایبەت نیە، بەڵكو سیاسەتی كابینە 
جیاوەكان����ی حكوم����ەت و دەس����ەاڵتە، ل����ە هەمب����ەر پەنابەر و 
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بێگانەكان����دا. تەنانەت لە كۆی گوتاری سیاس����یی ئێمەدا تا ئەم 
ساتەوەختە لە هیچ بۆنەیەكی نەتوایەتی و كولتووریماندا، هیچ 
سیاس����یەكی كورد لەگەڵ پیرۆزیاییكردنی ئەو بۆنەیە لە كورد 
و كوردس����تانیەكان، ڕووی قسەی كردبێتە بێگانە و پەنابەران 
و خۆش����هاتی لێكردبن، یان پیرۆزبایی لێكردبن. بە بیرم دێت، 
ش����اژنی دانمارك، مارگرێتا، كاتێ لە كۆتایی وتاری سااڵنەیدا 
بەبۆنەی س����ەری س����اڵی نوێوە ئاراس����تەی دەكرد، پێشئەوەی 
كۆتای����ی پێبێنێ����ت، ب����ە زەردەخەنەیەكەوە س����اڵەكی لە گش����ت 
هاواڵتیان و پەنابەران و بێگانان پیرۆز دەكرد و مرۆڤ چاوی 

پڕ دەبوو لە ئاو..
ئ����ەوە كێش����ەیەكی گ����ەورەی حكومەت����ە ك����ە نەزانێ����ت دۆخی 
پەنابەران لەم واڵتەی ئێمەدا چۆنە و ئەوان لەچی مەحروومن 
و چۆن ژیان دەگوزەرێنن؟ هیچ حكومەتێ لەو دادگا ئەخالقی 
و ویژدانی����ە ڕزگاری نابێ، كە لە كەموكوڕیی مافی پەنابەرانی 
واڵتەكەی����دا بەدی����ار دەك����ەوێ. نەبوونی سیاس����ەتێكی كارای 
پەنابەران بۆخۆی ئاش����كراكەری دوو شتی سەرەكییە: یەكەم 
غی����اب و ونبوون����ی چەمكی مافی مرۆڤە لە گوتاری سیاس����یی 
ئەو حكومەتەدا، كە دواجار دەبێ چاوەڕێ بێت تا ڕاپۆرتەكانی 
ڕێكخراوی چاودێریی مافەكانی مرۆڤ چی لەبارەوە دەڵێن و 
چۆن لە ئابڕووچوونێكی سیاسیدا مەچەكی دەگرن، دووەمیش 
ئاش����كراكەری تێنەگەیشتنە لە مەسەلەی پەنابەرێتی و كۆچ لە 

پرۆسەی جیهانگیریدا.
هەرچی دات����اكان و نمونەكان و گێڕان����ەوەی ئەو پەنابەرانەی 
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ك����ە لە واڵت����ی ئێمەدا دەژی����ن، لە ئاس����تی كۆمەاڵیەتی����دا جێی 
خۆش����حاڵین و بێگانەكان بەباشە باسی خەڵكانی ناو هەرێمی 
كوردستان دەكەن. بەاڵم هەمیشە بەشێكی چیرۆكەكان، كاتێ 
دەگەنە سەر ڕەهەندە ئیداریی و فەرمیەكەی، بە پێچەوانەوەن 
و سیاس����ەت و بەرنامەی ئەخالقیی حكومەتێكمان بۆ ئاش����كرا 
دەكەن، كە لە داییكەوە ئازادیخواز و لەباوكیشەوە شۆڕشگێڕ 
بێت، بەاڵم مامەڵەیەكی نەگونجاو لەگەڵ پەنابەر و بێگانەكاندا 
دەكات. چیرۆك����ی پەنابەرانێك كە هاتوونەتە واڵتەكەی ئێمەوە 
و كارت����ی مانەوەی حكومەتەكەی ئێمەیان لە گیرفانێدایە، باس 
لە سیاسەت و ئەخالقێكی نابینا و بێمژدە و تووندوتیژاویمان 
ب����ۆ دەكەن، كە ئەگەر لە كەلت����ووری ئێمەدا ئادابی میوانداریی 
ئەوەن����دە بەهێ����ز نەبای����ە، ئێس����تا هەمووم����ان لە س����ایەی ئەو 
سیاس����ەتەدا وەك ئەو خزمەتكارە س����ریالنكی و ئەس����یوپی و 
فیلیپینیانەم����ان لێدەه����ات، ك����ە جیهانیان ل����ەال بچووكراوەتەوە 
ب����ۆ چواردیواری مەتبەخ����ی ماڵێكی كورد، ك����ە تەنیا مژدەیان 
ئەوەیە لە شەممەوە تا پێنجشەممە بۆنی هااڵوی شلە و برنج 
و لە هەینیدا بۆنی س����ەروپێی لێهەڵدەس����تێ. هەروەكچۆن ئەو 
مەتبەخە و ئەو ماڵە و ئەو مەنجەڵی شلە و برنج و سەروپێیە 
هیچ ش����تێ بە دنیای ئینس����انیی ئەو بێگانانە نابەخشێ، ئاواش 
سیاس����ەتی پەنابەران����ی حكومەت����ی هەرێ����م هیچ ش����تێك بەو 
مرۆڤانە نابەخش����ێ كە بە ناچاری ی����ان بە هەڵبژاردنی خۆیان 
هاتوونەت����ە واڵتەكەمان����ەوە. بۆی����ە پێویس����تە ب����ە جی����دی و لە 
هەنگامەی بیركردنەوەمان لە قۆناغی نوێی ژیانی كۆمەاڵیەتی 
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و كولتووریزەكردنی زیاتری سیاس����ەتی ئیداری واڵتەكەمان، 
بیرێك����ی جیدیتریش لە سیاس����ەتی پەناب����ەران و تاراوگەیی و 
هاوڕێ كوردەكانی بەش����ەكانی دیكەی كوردس����تان بكەینەوە. 

ئەمەش بابەتی وتاری داهاتوومان دەبێت. 
لە چیرۆكیی خانمە دانماركیەكەوە، كە لە بەشی پێشووی ئەم 
وتارەدا گێڕامەوە، ئەوە تێگەیشتین، كە لە جیهانی ئەمڕۆكەدا، 
پرس����ی ئەوانیتر پەیوەندییەكی ڕیش����ەیی هەیە بە پرسی ئێمە 
و شوناسەوە. شوناس����ی ئێمە لەبەر تیشكی ئەو تیڕوانینانەدا 
ب����ۆ ئەوانیتر هەڵدەس����ەنگێنرێن، كە لێرە لەگ����ەڵ ئێمە دەژین و 
سەردانمان دەكەن. پێوەری ئەوەی ئێمە میللەت و نەتەوەیەكی 
چۆنین و چ بنەماگەلێكی كولتوری و بەهایی، لە كۆمەڵگاكەماندا 
بااڵدەستن، پەیوەستن بە جۆری نیگاكردن و هەڵسوكەوتمانەوە 
لەگ����ەڵ ئەوانیتر. ئەویتر ل����ە ڕۆژگاری ئەمڕۆك����ەدا هەر تەنیا 
پارس����ەنگی هەڵس����ەنگاندنی ڕەفتارە ئەخالقییەكان����ی ئێمە نیە، 
بەڵكو پێوەری سیس����تەمی سیاسی و پرۆسەی دیموكراسیەت 

و مافەكانی مرۆڤیشە لەم كۆمەڵگایەدا.
كێ لەگەڵ ئێمەیە؟ ئێمە لەگەڵ كێ، ئەوەین كە هەین و گرنگیی 
ئەوانیتر بۆ ئێمە لە ڕووی یاس����ایی و سیاس����ی و ئاكارییەوە 

چیە؟ 
لە پۆلێنكردنێكی خێرادا، دەتوانین سێ جۆر ئەویتر لە كۆمەڵگای 
خۆماندا دەستنیشان بكەین، كە هیچ كات بەتەواوی و لەڕیشەدا 
ل����ە ئێمە جیا نی����ن و نەبوون. هەر لەبەر ئەوەش����ە كە چەمكی 
)ئێم����ە( لە ڕووی مێژووییەوە، چەمكێك����ی پێكهاتەییە. )ئێمە(ی 
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ڕووت، ب����ەدەر ل����ە )ئەوان( بوونی نەب����ووە و نابێت، مەگەر لە 
فۆرمێكی ڕەگەزپەرس����تانە و پاكتاوخوازان����ەدا، كە نمونەكانی 
وەك فاشیزم و نازیزم و بزووتنەوە ناسیۆنالیستیە پەڕگیرەكان 
و بەعس����یزمی عێ����راق و س����ووریا، بەرجەس����تەكەری بوون. 

ئێمەیەك، كە دروستكەری سوپا و جەنگ و ستەمكاریە..
بۆ ئ����ەوەی ئێمەی ڕاس����تەقینە بدۆزینەوە، پێویس����تە ئەوانیتر 
بناس����ین و پێگەیان لە كۆمەڵگادا دەستنیش����ان بكەین و دان بە 
مافەكانیان����دا بنێین و سیاس����ەت و بەرنامەیەكم����ان هەبێت بۆ 

چونێتی مامەڵەكردن لەگەڵیاندا..
  كوردە گەڕاوەكانی هەندەران:

س����ێ جۆر پەنابەر لە واڵتی ئێمەدا دەژین: كوردە گەڕاوەكانی 
هەندەران، كوردە بێگانەكان و غەیرەكورد، كە هیچكامێ لەمانە 
ئاس����وودە نین و بوونەتە قوربانیی كەمتەرخەمییەكی سیاسی 
و ئیداریی بێوێنە. بەپلەی یەكەم سیاسەتی پەنابەری لە واڵتی 
ئێم����ەدا عەیبێكی گەورەی حكومەتی ئێمەی����ە لە مامەڵەكردنیدا 
لەگەڵ ك����وردە گ����ەڕاوە و دیپۆرتكراوەكانی واڵت����ان. چەندین 
كەس����انی گەنج دەناسم كە لە سااڵنی ڕابردوودا گەڕاونەتەوە، 
ی����ان هێنراونەتەوە نیش����تیمانەكەیان و دوایین ئازارە ڕۆحی و 
تراژیدیاكانی ژیانیان لێرە بەسەر هاتوون. یەكێ لە نوقسانییە 
ه����ەرە دیارەكان لە دیسكۆرس����ی سیاس����یی ئێم����ەدا، )كە ئەم 
سیاس����ەتە بەردەوام دەباتەوە سەر ڕەگوڕیشە پێشمۆدێرن و 
خێڵەكییەكەی(، ئەوەیە كە هیچ پێناس����ەیەك و چوارچێوەیەكی 
یاس����ایی و تیۆریكی ستاندارد نییە بۆ ئەو بوونەوەرەی ناوی 



سیاسەت و قەیران236

پەناب����ەرە. هیچ بەرنامەیەكی پێش����ینەی ڕوون نییە بۆ چۆنێتی 
مامەڵەكردنی یاس����ایی و ئیداریی و بۆ چۆنێتی گونجاندنەوەی 
ئ����ەو هاواڵتیان����ەی كە ب����ۆ ماوەیەك ئ����ەم واڵت����ە جێدەهێڵن و 
پاش����ان بەناچاری یان هەڵبژاردن����ی خۆیان دەگەڕێنەوە واڵت. 
لەنیگای كولتووری سیاس����ی ئێمەدا واباوە، ئەوەی نیش����تیمان 
بەجێدەهێڵێ، بە دۆڕاو حیس����ابە و لەكاتی گەڕانەوەشیدا نەك 
پێش����وازیی لێناكرێ بەڵكو سزای ڕۆحیی و مەعنەوی دەدرێ. 
كەم دەس����تەی گەڕاوە هەبوون ل����ە فڕۆكەخانەكاندا و لەكاتی 
پش����كنین و كۆنترۆڵدا هەس����تیان بە بێڕێزی و چەوس����اندنەوە 
نەكردب����ێ و ژم����ارەی ئەو ناخۆش����یانەش كە لەو ش����وێنانە و 
لەنێوان كارگوزاران و هاواڵتیاندا دروست دەبن، كەم نەبوون. 
ئەمە جگە لە نەبوونی پالنێكی پێشوەخت بۆ بەگەڕخستنەوەیان 
لەبواری ئابووری و كۆمەاڵیەتی و كولتووریدا و سوودوەرگرتن 
ل����ەو توانای����ی و پیش����ە و ش����ێوازی ژیان����ەی فێ����ری بوون و 
بەتەنگەوەچوون و دەس����تگرتنی ئەوانەیان كە پێویس����تییان بە 

دەستگیرۆیی هەیە.
حكومەت����ی ئێم����ە لە جیات����ی ئ����ەوەی بۆخۆی پێش����وازیی لەو 
هاوواڵتی����ە گەڕاوانە بكات، پش����تگوێیان دەخات و دەیانداتەوە 
دەس����ەاڵتی  ژێ����ر  ملكەچ����ی  و  خێ����زان  كولت����ووری  دەس����ت 
باوكساالرییان دەكاتەوە، بەبێ ئەوەی لە ئاكامە نێگەتیڤەكانی 
ئەو پشتگوێخس����تنە ب����گات ب����ۆ كۆمەڵگاكەمان. بەب����ێ ئەوەی 
بەدواداچ����وون ب����ۆ مافەكانی����ان بك����رێ و بەب����ێ ئ����ەوەی ئەو 
مژدانەی����ان ب����ۆ بهێنرێتە دی ك����ە پێیاندراوە ئاس����انكارییان بۆ 
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بكرێ لە نیشتەجێكردنەوەدا.
ئێم����ە خاوەن����ی وزەیەك����ی دیس����یپلینكراو، خ����اوەن ئەزموون 
و بڕوانام����ەی خەزنك����راوی پەنابەران����ی گەڕاوەی����ن، كە زۆر 
بەدەگم����ەن ل����ە شایس����تەكانیان س����وود وەگی����راوە. زۆرینەی 
ئەوان����ەی دزەیان كردۆتە ناو دەزگاكانی حكومەتی هەرێمەوە 
و نمونەی فەش����ەل و گەندەڵی بەرجەستەدەكەن و هاوواڵتیان 
لە حكومەت تووڕە دەكەن، لە هەندەرانیش هەر فاشیل بوون. 
لەن����او ئەمان����ەدا كۆمەڵێ لە ك����وڕان و كچانی بەرپرس����ەكانی 
تیایە كە پۆس����تی دی����ار و كاریگەرییان دراوەتێ، وەك ئەوەی 
میراتگ����ری بێت. نمونەی كوڕی كۆنە وەزیرمان هەیە بە پلەی 
ڕاوێژكار لە ئەنجومەنی وەزیران، جگە لە ئینگلیزییەكی شەق و 
شڕی بازاڕیانەی بەریتانیا، كە زیاتر بۆ گفتوگۆی ناو كڵەپ و 
گرووپەكانی الكۆاڵن بەكار دەهێنرێت، هیچیتر نازانێت. نمونەی 
ئەو خاتوونانەمان هەن، كە خزمی فاڵن و فیسارە بەرپرسن و 
بەهەمان نازیی دیوەخانەوە لە ئۆفیس����ەكانی حكومەتدا دەوام 
دەكەن. س����ەدان نمون����ەی كارناس و پسپۆڕیش����مان هەیە، كە 
ناتوانن لە واڵتەكەدا بمێننەوە چونكە پش����تیوانیی بنەماڵەیی و 
حیزبیان نیە. چونكە لەسەرۆكایەتی حكومەت بڕیاری بوێرانە 
نی����ە بۆ نیش����تەجێكردنەوەیان و خزاندنیان ب����ۆ ناو دەزگاكان، 
بەتایبەتی ئەوانەی پێویس����تییان بە زانستە پراكتیكی و ئاماری 
و ژمارەییەكان و توێژینەوە و زانیاری هەیە. من هیچ حكومەت 
و پەرلەمان و س����ەرۆكایەتیەكم نەبینی����وە ئەوەندەی ئەمانەی 
ئێمە ڕقیان لە توێژینەوە، ئامار و ڕاپرسیی و زانیاریی هەبێت. 
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بە دڵنیاییەوە دەیڵێم: هەتا ئێستا حكومەت سەرژمێریی وردی 
هاوواڵتیانی نیە. نازانێت چەند ش����ەهید، ئەنفالكراو، قوربانیی، 
گوندی����ی ڕاگوێزراو، ئاوەدانكراومان لە هەرێمی كوردس����تاندا 
هەیە. نازانێت چەند نەخۆشخانە، قوتابخانە، وەرزشگا و بنكەی 
تەندروس����تی، كش����توكاڵی و ڕێنمایی كەشناس����یمان پێویستە. 
نازانێت هەبوونی هێزی كاری ئامادەكراو، چ مانایەكی هەیە بۆ 
كەمكردنەوەی خەرجیی و بڕی بودجە لە بواری تواناسازیدا. 
ئ����ەم نەزانیە لە الیەكەوە ئ����ەو وزە ئامادەیە دەپووكێنێتەوە و 
لەالیەكیترەوە دەزگاكانی حكوم����ەت دەكاتە مەیدانی تەراتێنی 
ئەوانەی بە واسیتە و مەحسووبیەت پۆستیان لەم حكومەتەدا 
داگیرك����ردووە، بەاڵم ناتوانن كارا و ئەكتیڤ بن و حكومەتەكە 

دەكەنە نیشانەی ڕقی هاوواڵتیان..
  كوردە »بێگانەكان« و غەیرەكورد:

دووەمین بەدبەختی لە سیاس����ەتی پەنابەری����ی ئێمەدا چۆنێتی 
مامەڵەك����ردن و ڕوانینی كۆمەاڵیەتیانە و سیاس����یانەی ئێمەیە 
بۆ ئەو هاوواڵتییە كوردانەی لە بەشەكانیترەوە ڕوویانكردۆتە 
ئێرە و بە تەنگ ئەو بانگەوازەوە هاتوون كە گوایە ئێرە شوێنی 
هاتن����ەدی خەونی كوردییە. ئەمانە هاوزمانە كوردەكانمانن كە 
ئێمە بەیاس����ای بێگانە و وەك هاوواڵتی����ی واڵتانیتر مامەڵەیان 

لەگەڵ دەكەین.
ل����ە كتێب����ی )فەنتازی����ای خ����واردن(دا و ل����ە وت����اری )خواردنی 
پەنابەران(دا نووسیبووم: »كاتێ حكومەتێك بەگەڕانەوەی بۆ 
ئی����رادەی میللەت����ی خۆی، یان بە بەكارهێنان����ی ئەو متمانەیەی 
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میللەتەكەی پێیبەخشیوە، بڕیار دەدات دەرگا لەسەر كەسانێك 
ئاوەاڵ بكات كە ش����ایانی ئەوەن ژیانی خۆمانیان لەگەڵدا بەش 
بكەی����ن، نەك ه����ەر گوتویەتی ئ����ەم واڵتە جێگ����ەی خەڵكانێكی 
دیكەیشی تێدا دەبێتەوە و ئەم خاكە بەتەنیا هی ئێمە نییە، بەڵكو 
گوتوش����یەتی: پێویستە ئەو خەڵكانە متمانەی ئەوەمان پێبكەن، 
ژیانی ئەوان لەم واڵتەدا بەدوور دەبێت لە هەر ستەمكارییەك 
ك����ە یادگاریی ناخ����ۆش بخاتەوە بیریان كە ل����ە واڵتی خۆیاندا 
بەس����ەریان هاتووە. واڵتێك، یان حكومەتێك، یاخود میللەتێك، 
یانەكو كەسێك، كە دەرگای ماڵ و واڵت و كۆمەڵگای خۆی بۆ 
داڵدەدانی ئەوانیتر خستۆتە سەر پشت، نەك هەر پیشانیداوە، 
بوونی كەس����انی دیكە لەم واڵتەدا، بوونێكی ئاس����وودە دەبێت، 
بەڵك����و مژدەی ئەوەیش����ی پێ����داون كە ئێرە ش����وێنی مانەوە و 
پاراس����تنی ئەمنییەتی ئەوانە. لێرەش����ەوە، لە پشت هەر دەرگا 
كردنەوەیەك����ی ل����ەو بابەت����ەوە، خەڵك����ی نیش����تەجێی واڵت و 
هەرێمگەلێكی دیكەیشی بە ش����ێوەیەكی ناڕاستەوخۆ، هانداوە 
تاكو لە ش����وێنی خۆیان هەڵكەندرێن و بێنە ئێرە. هیچ كەس����ێ 
هانا بۆ واڵت و حكومەت و میللەتێكی دیكە نابات، ئەگەر دڵنیا 

نەبێت لەوەی داڵدەی دەدرێ«.
بەاڵم پرسیار ئەوەیە ئێمە چۆن داڵدەی كوردی بەشەكانی دیكەی 
كوردس����تانمان داوە؟ كوردی باكور و خۆرئاوای كوردس����تان 
هێش����تا ژمارەی����ان كەمە، بەاڵم خ����ۆ كوردەكان����ی ڕۆژهەاڵت، 
كوردەكان����ی س����نە و مەری����وان و بان����ە و مەهاب����ادێ، ئەوانی 
میاندواو و ش����نۆیە و س����ەقز و بۆكان و سەردەشتێ، كوردی 
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گوندەكان����ی خۆرهەاڵتی كوردس����تان و كوردی ش����ارەكانیان، 
ماوەیەك����ی زۆرە لەگەڵمانن و لەنێوماندان و تێكەڵمانن. مەگەر 
هەر ئەوان نەبوون لە شۆڕش����ی ڕزگاریخوازی و لە كۆڕەوی 
جەماوەریدا، س����فرە و ئامێز و ماڵی خۆیان دەگەڵ بەشكردین 
و بۆ یەكەمج����ار ماڵی خودایان لە ماڵی عیبادەتكردنەوە كردە 
ش����وێنی حەوانەوە و بەهانەوەچوون����ی لێقەوماوان؟! دەبێ لە 
ئاس����ت ئەواندا كەمێ ش����ەرم بمانگرێ و النیك����ەم لە گوتاری 
سیاس����یدا ئەوەندە ش����ەرمن نەبین لە ئاست كۆماری ئیسالمی 
ئێرانێدا، )لەبەر خاتری ئەوەی كەلوپەلە نایلۆنییەكانی و ش����یر 
و ماس����ت و بەنزین و بەستەنیە بۆگەنەكانیمان لێنەبڕێ(، ئیتر 
هەرچی مافی مرۆییە لەو كوردانەی بس����تێنینەوە، كە بەنیازی 
داڵدەدان و بەدوای هاتنە دی خەونەكانیان لە سایەی حكومەتی 
هەرێم����ی كوردس����تاندا، هاتوونەت����ە ئەم بەش����ەی واڵتەكەوە. 
حورمەت����ی ئ����ەوان لەوێوەی����ە كە النیك����ەم ئەوان لە س����ەدەی 
بیس����تەمدا كۆڵەكەیەكی هەرەگرنگی كولت����ووری كوردایەتیان 
ل����ە بواری مۆس����یقا و ش����یعر و هونەرەكاندا پێكهێن����اوە و لە 
خەباتكردندا لە پێش ئێمەوە بوون و ئەمێس����تاكەش لە بواری 
زانس����ت و پس����پۆڕی و بازرگانییدا بە حەوت شەقاوان بۆڕی 
ئێمەی����ان داوەتەوە. ئەوە چ ئەخالقێكی سیاس����یە كە نەتوانیت 
ی����ەك ڕۆژ ل����ە س����اڵدا بەڕەس����می و وەك هاودەنگ����ی لەگ����ەڵ 
كوردەكانی ڕۆژهەاڵت ڕابگەیەنی كە پێویس����تییەكی مەعنەوی 
ئەوانە؟ ئەوە چ گوتارێكی یاسایی و سیاسیی و ئیدارییە كە تۆ 
لە حكومەتی هەرێمدا وەك بێگانە مامەڵە لەگەڵ ئەوانە بكەیت 
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كە بەش����ێكن لە خۆت؟ ئەوە چ نەریتێك����ی ئیدارییە كە هەفتانە 
و مانگانە كارتی مانەوە بەو كوردانە مۆر بكەیت كە بەش����ێكی 
زین����دووی ن����او كۆمەڵگاكەت����ن و كەچی تۆ ل����ە ئۆردووگاكاندا 
نیش����تەجێیان دەكەیت؟ ئەوە چ ئەخالقێكی ئیداری و ئەكادیمی 
و زانس����تییە ك����ە لەه����ەرال مامۆس����تایانی ك����وردی ڕۆژهەاڵت 
ل����ە زانكۆ و س����ەنتەرە زانس����تییەكانت دوور دەخەیتەوە و بە 
گرێبەس����ت نەبێ ب����ە دەگم����ەن دامەزراندنی هەمیش����ەییان بۆ 
پەس����ەند دەكەیت و ش����وێنی حەوانەوە و دڵنیایی����ان نادەیتێ. 
ئەم����ەش لەكاتێك����دا، ئەوان ل����ە ڕووی زانس����تی و میتۆدییەوە 
ل����ە زۆرێك ل����ەو پس����پۆڕ و ڕاوێژكارانەی حكومەت����ی هەرێم 
دەس����تپاكتر و وردتر و دڵس����ۆزترن. زیرەكترین قوتابییەكانی 
زانك����ۆ كوردەكان����ی ڕۆژهەاڵت����ن و كەچ����ی كاتێ ل����ە خوێندن 

دەبنەوە كاریان نادەینێ!
بەبڕوای من تاكە پێوەرێ بۆ هەڵسەنگاندنی ئەخالقی سیاسی 
و كولتووریم����ان لە ئاس����ت ئ����ەو ك����وردە ب����ە بێگانەكراوانەدا 
ئەمەیە: كەی توانیمان دەنگی س����ەی عەلی ئەس����غەر، حەسەن 
زیرەك، ماملێ و خالقی، كەی توانیمان دەنگی ئازادیخوازانەی 
شیعری هێمنی موكریانی و ڕەنگی گوڵی سەر قاڵی و فەرشی 
كچانی س����اباڵخ و س����نە و س����ەقز و كەی توانیمان پەتی ملی 
قازی و هاوڕێكانی لە یادوەری نەتەوەیی خۆمان بس����ڕینەوە، 
ئەوكات����ە بۆمان هەی����ە كەم لوتف و لوتبەرز و بێمننەت بین لە 
ئاس����ت ك����وردی خۆرهەاڵتدا. بەپێچەوانەی ئەم����ەوە، ئێمە بەو 
كەم لوتفی و بەپەراوێزخس����تنەی ئێس����تای ئەوان لەم بەشەی 
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كوردس����تاندا، هیچمان نەكردووە لە ئاش����كراكردنی ئەخالقیی 
سیاسیی ترسەنۆكانە و دووڕوومان زیاتر، كە هیچ مافێكی بۆ 
ئەو پەناهێناوانە تیادا نیە. س����ەبارەت ب����ەوەی ئەو كوردانە لە 
سایەی حكومەتی كوردستاندا لە چ مافێكی مرۆیی و پێویستیی 
ژیان بێبەش����ن، پێویستە خۆیان بدوێنین. بەاڵم ئەوەی بۆ ئێمە 
گرنگە هەبوونی سیاس����ەتێكی پەنابەری و مامەڵەكردنە لەگەڵ 
پەنابەراندا، كە لەس����ەر هەندێ پرانسیپی مرۆییەوە دامەزرابێ 
و تەئمینی النیكەمی ئەو مافە بكات كە نەهێڵێ پەنابەر هەست 
بەوە بكات، پەنابەربوونەكەی س����ەرچاوە و هۆكاریی بێڕێزیی 
و ش����كانی گەورەیی مرۆڤان����ەی ئەوە. پەنابەرێت����ی، بەهەموو 
دەس����تكەوت و دەرئەنجامە چاوەڕواننەكراوەكانیش����ییەوە، لە 
دنی����ای ئەم����ڕۆدا دیاردەیەكی گڵۆباڵ����ە و هەروەكچۆن ناكرێ 
دەرگای واڵت بەس����ەر ئەو كەسانەدا دابخەیت كە پێویستییان 
ب����ە هاتنە ناو كۆمەڵگاك����ەت هەیە، ئاواش ناكرێ بەبێ ڕێنمایی 
و سیاس����ەتێكی پەنابەری چەس����پاو، مامەڵە لەگەڵ پەنابەراندا 

بكەیت..
بەكورت����ی، ئ����ەو نمونانە و نمونەی دیك����ەی مامەڵەكردنمان لە 
ئاس����تی گوت����اری سیاس����یدا، لەگەڵ ئ����ەو پەناب����ەرە بێگانانە و 
بەتایبەت����ی لەگەڵ ئەو هاوواڵتیە عەرەبانەی كە عێراقمان یەكە 
و هەموو شتێكیترمان جیا، كە خودامان یەكە بۆخۆمان تەنیا، 
ئاش����كرای دەكەن، كە سەرۆكی ئێستای حكومەت، بەسیرەتی 
هەبووە، بەاڵم ئەو ترووسكاییە نەبۆتە هۆی داڕشتنی سیاسیانە 
و یاس����اییانەی دیسكۆرس����ێكی پتەوی سیاسەتی پەنابەران لە 
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واڵتەكەماندا. ڕەنگە هۆكاری هەرە سەرەكی ئەم كەموكوڕییەش 
خەتای پەنابەران خۆیان بێت، كە هێش����تاكە نەبوونەتە بابەتێ 
بۆ پ����ڕۆژەی بازرگان����ی و ئابووری. ئەوان هێش����تا نازانن كە 
سەری ئەوان لە الی ئێمە هێندەی سەری گندۆرە و شووتیی 
عەزی����ز نیی����ە و بۆ ئەوان نەك هەر پێناس����ەیەكی س����تانداردی 
سیاسی و یاساییمان نییە، بەڵكو ئەوانەیان كە لە سزا ئیداریی 
و وشكەخوڵقی عێراقیانەمان ڕزگاریان دەبێ، هەمان حەقیقەتی 
تاڵی هەژاریی، ناعەدالەتی، سانس����ۆر و دەس����تدرێژی و گرتن 
و ب����ە جاسووس����كردن و نادڵنیاییە، كە هەموویان لە س����ایەی 
ئەم حكومەت����ەدا و بەئاگاداری و بەبەرچاوی ئەم سیس����تەمە 

حكومڕانیەوە، دروستبوون.
  ئەنجام:

لە ئێستادا حكومەت پێویستیی بە كرانەوەیەكی زیاتر هەیە لە 
ئاس����ت ئەوانەدا كە ئێمە بە بێگانە و ئەوانیتر، ناویان دەبەین. 
حكومەت دەتوانێ بە ئاسانكاریی و كردنەوەی فەرمانگەیەكی 
پێش����وازیكردن ل����ە ئەوانیت����ر، ل����ە بێگان����ەكان و ل����ە كوردانیی 
بەشەكانیتر، هێزێكی كاری پڕۆفێشناڵ بخاتەگەڕ. بەم هۆیەوە، 
لە ڕووی مافەكانی مرۆڤ و پرۆس����ەی دیموكراتیزەكردنەوە، 
ل����ە ڕووی هیومانیزەكردن����ی سیاس����ەتەوە دەرفەت����ی نوێ بۆ 
پەیوەندیەكان����ی حكوم����ەت دەڕەخس����ێت و لەالی����ەن نەت����ەوە 
یەكگرت����ووەكان و یۆنس����كۆ و ڕێكخ����راوی جیهانی����ی ماف����ی 
مرۆڤیش����ەوە، كەس����ایەتی سیاس����یی حكوم����ەت دەبێت����ە جێی 
متمانە و س����وودمەند دەبێت لە پش����تیوانە یاس����ایی و ئەمنی و 
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ئابوورییەكانی ئەو ڕێكخراوانەوە. گرنگە ئەم حكومەتەی ئێمە 
گرنگی����ی بدات بەو دەرگایانەی كردنەوەیان ئاس����انە، نەك لەو 
دەرگایانە بدات، كە كلیلی كردنەوەیانی دەستناكەوێت. داڕشتنی 
سیاسەتێكی هیومانیستیانەی پەنابەران لەم هەرێمەدا، هەمیشە 
كلیلێكی حازرە بۆ زۆر لە پەیوەندیە دیپلۆماتی و سیاس����ی و 

ئابووریەكان..
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چیبكەین
بۆكوردهبیانییەكان!؟
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هه رێم����ی كوردس����تان چیی ب����ۆ ك����وردی به ش����ه كانی دیكەی 
كوردس����تان كردووه ، ك����ه  ژماره یه كی به رچاویان به  ویس����تی 
خۆیان و له  خۆشه ویس����تییانه وه  بۆ ئه م ئه زموونه  هاتوونه ته  
ئێره و ژماره یه كی دیكەشیان به  ناچاری و له  ئه نجامی گوشار 
و كێش����ه ی پارچه كانی دیكەی كوردس����تان كه  هه تا ئێس����تاش 
ژێرده س����ته یی ڕژێم����ه  بێگانه كان����ن و ژماره یه كیش����یان وه ك 

گه شتیار و بۆ هه ڵمژینی هه وای ئازادیی، هاتوون.
پێش����ه كی، ده مه وێت بڵێم كوردی به شه كانی دیكەی كورستان 
ل����ه  ئێمه  زیاتر ماف����ی هاوواڵتیبوون و ماف����ی مه ده نی و مافی 
تایبه تیی خۆیان هه یه  له م هه رێمه دا بمێننه وه ، چونكه  له  هه موو 
ئ����ه و واڵتانه ی تێیان����دا ده ژین، س����ه رچاوه ی چه وس����اندنه وه ، 
ڕووشكێنی، س����ه ركوتانه وه ، مه حرومییه ت و ته نانه ت گرتن و 
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زیندان و له  سێداره دانیشیان بریتییه  له  كوردبوونه كه یان، جگه  
له  هه رێمی كوردستان. بۆیه  ئه وان هه تا كوردبن و له و واڵتانه دا 
بژین كه  تێیاندا ده چه وسێنه وه ، ئه و واڵتانه  به  نشتیمانی خۆیان 

نازانن و هه رێمی كوردستان نیشتیمانی یه كه میانه . 
چه مكی نیشتمان له الی مرۆڤ چه مكێكی هه سته وه ریانه ی قووڵه  
و ڕه گوڕیش����ه یه كی ده روونی، هه س����ته كی و هووش����یاریانه ی 
هه ی����ه . ڕه نگه  زۆر ل����ه  كوردی ش����وێنه  جیاوازه كانی هه رێم و 
به شه كانی دیكەی كوردستان هووشیاریی ئه وه یان نه بێت، كه  
ئه وان كوردن و كوردستان نیشتیمانیانه ، هه روه ك چۆن زۆر 
له  كوردس����تانییه كانیش، هه س����تی ئه وه یان نییه  كه  كوردستان 
واڵتی ئه وانه . من بیستوومه  كابرا به خۆی ده ڵێت )من مه سیحیی 
خه ڵك����ی زاخۆم و عیراقی����م(، له  كاتێكدا هه ش����مانه  ده ڵێت )من 
كوردی مه سیحیم(. له  نێوان ئه م دوو گوزاره یه دا جیاوازییه كی 
گ����ه وره  له  نێوان دوو جۆر هوش����یاریدا هه یه ، هوش����یارییه ك 
كه  شوناس����ی خ����ۆی ڕه تده كاته وه  و شوناس����ێكی ناڕه س����ه ن 
بۆخ����ۆی دروس����تده كات، له گه ڵ هوش����یارییه ك ك����ه  جه خت له  
شوناسی خۆی ده كاته وه  بۆ به رجه سته كردنی جیاوازیه كانی. 
ئه مه ی دواییان هه میش����ه  په س����نده ، چونكه  كوردستان جێگه ی 

جیاوازییه كان ده بێته وه ، به اڵم جێگه ی خۆجیاكردنه وه  نییه .
م����ن وه ه����ا تێگه یش����تووم، ك����ه  ئێم����ه  ب����ه  جیاوازییه كانمانه وه  
كوردستان نیشتیمانمانه ، هه ركات باس له  كێشه  نیشتیمانییه كان 
یان پرۆژه ی نیش����تیمانی یاخود حكومه تی نیشتیمانی ده كه ین، 
باس����ی پ����رۆژه  و كێش����ه  و حكومه تێك ده كه ین، ك����ه  ڕه چاوی 
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پێكهاته كان����ی هه رێم و گ����ه الن و كه مین����ه  نه ته وه كانی ده كات. 
لێ����ره دا گوزاره ی )كوردس����تان( ب����ه  ته نیا مان����ای واڵتی كورد 
ناگرێت����ه وه ، هێن����ده ی ئ����ه وه ی ئاماژه ی����ه  ب����ه  جوگرافیایه ك كه  
پێكهاته  و نه ته وه ی دیكەیشی تێدا ده ژین. به اڵم ئه گه ر بمانه وێ 
خۆمان جیابكه ینه وه ، كوردس����تان مانایه كی نامێنێت و ئه مه ش 
بریندارك����ه ره ، به تایبه ت����ی بۆ ئه وانه ی له  پێناوی كوردس����تاندا 

خوێنیان به خشیوه .
كورد هه میش����ه  له  هه ستێكی قووڵه وه  وابه سته یی خۆی له گه ڵ 
خاك و نیش����تیماندا ده دۆزێته وه . نیشتیمان بۆ كورد مانایه كی 
دیك����ەی هه ی����ه  وه ك له وانه ی هه رگیز هه س����تی له  ده س����تدانی 
نیش����تیمانیان نه ب����ووه . ئه م هه س����ته ی ك����ورد ل����ه و په یوه ندییه  
قووڵه ی ئه وانه وه  دێت له  ئاست له ده ستدان و غیابی نیشتیماندا. 
س����یحری مانه وه ی كورد له ناو مێ����ژووی ئه زموونكراویدا، به  
ه����ه ر ش����ێوازێك ك����ه  په نای ب����ۆ بردبێت و مان����ه وه ی خۆی له  
ڕێگه ی����ه وه  دابینكردبێ����ت، هه ر ئ����ه م هه س����ته یه تی به رامبه ر به  
خاك و نیش����تیمان. په یوه ندیی ك����ورد، له  ده ره وه ی په یوه ندیی 
مرۆڤ به  زه وی و موڵكایه تیه وه یه ، هێنده ی ئه وه ی په یوه ندیی 

مه عنه وی ئه وانه  به  شوێنێكی تایبه ته وه .
من نه  دژی عه ره ب، یان فارس، یان شیعه  و سووننه م، نه  دژی 
سه حرا و نه  دژی ده ریا و نه  دژی هیچ شتێك كه  كولتووری 
ئه وانیت����رم بی����ر ده هێنێته وه ، به اڵم من خۆم ب����ه  عێراقی نازانم 
له گه ڵ ئه وه شدا حه فتا ساڵ پێش له دایكبوونی من جوگرافیایه كی 
سیاس����ی به  عێراق ناوب����راوه  و ئایدیۆلۆژیای����ه ك هه بووه ، كه  
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ناوه ڕۆكی بۆ ئه م عێراقه  داتاشیوه . ده شێت ئه م هه سته  و ئه م 
له خۆتێگه یشتنه ، هه ست و له خۆتێگەیشتنی كوردی پارچه كانی 
دیكەیش بێت كه  له و واڵتانه دا ده ژین سه دان و بگره  هه زاران 
س����اڵه  چیرۆكی له و ش����ێوه یه یان بۆ داده تاشرێت و به  زۆر و 
ب����ه  خوێن و قڕك����ردن وه ك ده رمانی تاڵ ده كرێت به  گه رووی 
هاوواڵتیانی كوردی وه ك ئێمه دا. نیشتیمان له  چیرۆكدا جوان 
و خۆش����ه ، به اڵم به ته نیا چیرۆك ناتوانێت هه س����تی نیشتیمان 

له الی مرۆڤ دروستبكات.
ئ����ه و ش����ته ی زۆری تێدا بێت، ل����ه  دواجاردا ی����ه ق ده كرێته وه . 
به مج����ۆره ش هه روه ك چۆن عێراقیبوون له الی من ده رمانێكی 
ئ����اواش ئێرانیب����وون، توركییب����وون و س����وریاییبوون  تاڵ����ه ، 
ل����ه و واڵتان����ه دا بۆ هاوزمانه كان����م ده رمانێكی تاڵ����ه  و له  هه لی 
مێژووی����ی جیاوازدا یه قی ده كه ن����ه وه . ئه گه رچی قووتدانی ئه م 
فۆرمانه ی شوناس، ئه م ده رمانه  تااڵنه  بۆی هه یه  بێهۆشكه ر و 
به شێوه یه كی كاتیانه  ئارامبه خشی زۆرێك له  هاوزمانه كانیشم 

بێت، جا به  سه پاندنی به زۆر،  یان له  ناهووشیارییه وه  بێت.
له ب����ه ر ئ����ه وه  هه رچه ن����ده  واقیع����ی هه رێم����ی كوردس����تان ل����ه  
زۆربواردا هه مان تامی ده رمانه  تاڵه كه ی هه یه ، به اڵم قووتدانی 
ئاسانه  چونكه  ئه م تااڵییه  ناچێته  جه سته یه كی نامۆوه . لێره وه ، 
كوردب����وون پڕه  له  ه����ه دادان و دۆخێكی ڕۆحیان����ه ی عاریفانه  
و  س����ۆفیانه یه  كه  ب����ۆ هه موو كوردێك ش����یاوی قه بووڵكردنه . 
ه����ه ر له ب����ه ر ئ����ه م په یوه ندیی����ه  قووڵ����ه ی نێ����وان كوردبوون����ی 
س����ۆژه ی هه سته وه ر و خودی هووش����یار و كوردستانیبوونی 



سیاسەت و قەیران250

نیشتیمانه ، كه  بۆ ئێمه  و بۆ كوردی پارچه كانی دیكەیش قابیلی 
په سه ندكردنه .

ب����ه اڵم ب����ۆی هه یه  هه م هه س����تكردنی س����ۆژه  ب����ه  كوردبوونی 
خ����ۆی و هه م هه س����تكردنی ئه م س����ۆژه یه  به  بێ نیش����تیمانی، 
له  س����اته وه ختیكدا نا ئومێدانه  و هه م����ان چێژی تااڵیی هه بێت 
و ژه ه����راوی عێراقیب����وون و توركیاییب����وون و ئێرانیب����وون و 
تاراوگه ییبوونم����ان بی����ر بخاته وه . ئه مه ش ئه و س����اته وه خته یه  
ك����ه  تێیدا بكه ری هه س����ته وه ر به  هه مان ش����ێوه ی ك����ه  له  واڵته  
بێشوناس����كراوه كانی لێ����وه ی هات����وون، لێ����ره ش هه س����ت ب����ه  

بێشووناسی خۆیان بكه ن.
ئه م����ه  ئه و س����اته وه خته یه  كه  ده بێت تێیدا پرس����یار بكه ین: ئایا 
ئێمه  چیمان بۆ كوردی به شه كانی دیكەی كوردستان كردووه ، 
كه  لێره  له گه ڵمان ده ژین و سه فه ر بۆ هه رێمه كه مان ده كه ن و 

به ناچاری، یان به  خواستی خۆیان تێیدا ده مێننه وه ؟ 
م����ه رج نییه  ئه وان هه موویان ببنه  )هێمنی موكریانی( و بانگیی 
)ناڵه ی جودایی( به  گوێی جیهاندا بده ن. به اڵم ئه وان له ئێستاشدا 
هه مان بارودۆخیی ده روونی و هه ستی بێشوناسی تێده په ڕێنن 
كه  هێمن تیایدا ده ژیا. ئه وان له  س����نووره كانه وه  وه ك بیانی و 
بێگانه ، پێش����وازییان لێده كرێت. له  پرسگه كان به  هه مان شێوه  
ڕاده گیرێ����ن و له  فه رمانگه كانی حكومه تدا وه ك بیانی له  ڕیزی 
بێگانه كاندا سه ف ده به ستن و له  شاره كانماندا و له  فرۆشگاكان 
و ل����ه  ناوڕێدا هه مان هه س����تی خۆبه نامۆبوونیان تێدا ده ڕوێت، 
كه  ئێمه  جاران له  پرس����گه  و ش����ارانی نائازاد و فه رمانگه كاندا 
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هه مان بوو. 
ه����ه روه ك چ����ۆن ئی����دی ئێم����ه  ناتوانین ل����ه و هه س����ته دا بژین 
و ل����ه  كه س����ی قب����ووڵ ناكه ی����ن به و چ����اوه  ته ماش����امان بكات، 
ك����ه  كوردبوونه كه م����ان س����ه رچاوه  ب����وو بۆ ئه ویتر ت����ا لێوه ی 
نیگامان بكات، ئاواش بۆ كوردی به ش����ه كانی دیكە قورس����ه  له  
پارچه یه كی دیكەی كوردستاندا وه ك بیانی ته ماشایان بكرێت و 
كوردبوونیان و هاتنیان له  به شێكی دیكەی نیشتیمانه وه   بكرێته  
سه رچاوه ی جیاكردنه وه یان. من ده زانم ئه م جیاكردنه وه یه ، ئه م 
جۆره  له  به خۆنامۆكردن، پالنی ش����اراوه  و مه به ستگه رایانه ی 
هی����چ بكه رێك، یان كارمه ندێكی ئاس����ایش، یان پاس����ه پۆرت و 
مانه وه ، یان دائیره كانی نیش����ته جێبوون و هیچ دانیشتوویه كی 
ئ����ه م هه رێمه  نییه  له  ئاس����تیاندا، به اڵم لێ����م ڕوونه  ئه مه  زمانی 
یاس����ا و زمانی ده سه اڵتیی هه رێمه كه مانه  بۆ له  دوورڕاگرتنی 
ئه وان و دروس����تكردنی مه ودایه كی ده روونی له  نێوان هه رێم 
و پێكهات����ه ی دانیش����توانیدا. ئه م زمانه  زمانێكی مه ترس����یداره ، 
چونكه  كاریگه ریی ترسناكی هه یه  بۆ سه ر هه ستكردنی ئه وان 
و له خۆتێگه یش����تنیان و دواج����ار په یوه ندییان ب����ه م هه رێمه  و 

كوردبوونیانه وه .
ئه وه  هه ر ته نیا ئایدیۆلۆژیای به رامبه ر نییه  كه  له  ئێمه  وێنه یه كی 
دیكە دروس����تده كات، ك����ه  ئێمه  نین، به ڵكو ئ����ه وه ی ئه و وێنه یه  
به رجه س����ته  ده كات خۆمانی����ن له  به رامب����ه ر ئه وانی دیكەدا، كه  
ده بینه  شتێكی دیكە لەوەی كه  هه ین، یان ده بێت هه بین. ئه مه ش 
هه رچه نده  ده بێته  هۆكاری برینداركردنی هه ستی ئه وان، به اڵم 
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به ڵگه یش����ه  له سه ر ئه و ناهووش����یارییه ی كه  له م ساته وه خته دا 
چ����وارده وری كوردبوونی ئێمه ی گرتووه . ناهووش����یارییه ك، 
كه  ڕه نگه  زۆر س����ه رچاوه ی جیاوازی����ی هه بێت، به اڵم ناكرێت 
ل����ه  ده ره وه ی خۆمان بێت و ناكرێت س����ه رچاوه یه كیش له وانه  
جۆرێ����ك ل����ه  له خۆڕازیبوون����ی ڕه گه زپه رس����تیانه ی پێچه وانه  
نه بێ����ت، ك����ه  ئێمه ی داگی����ر ك����ردووه  و ده بێته  ه����ۆكاری هه ر 
ڕه گه زپه رس����تییه كی دیكەیش، كه  له  ئێمه وه  ئاراسته  ده بێت بۆ 

هه موو ئه وانی دی..
بۆی����ه  هه ت����ا ئێمه  به مج����ۆره  بین له گ����ه ڵ ئه و به ش����ه ی دیكەی 
خۆم����ان، ك����ه  جوگرافیا و سیاس����ه ت و ئایدیۆلۆژیاكان تێماندا 
ڕه گاژۆی كردوون، ناتوانین وه ك پێویست بۆ ئه وانیتر هه بین 
و ده بینه  دۆزه خ و س����ه رچاوه ی نائومێدی و ناتوانین هیچیان 

بۆ بكه ین.
ده بێت دوعا بكه ین تا له م فۆرمه ی ئێمه بوونه  ڕزگارمان ببێت 
و هووش����یار ببینه وه  له  ئاس����ت ئه و فۆرمه ی كوردبووندا، كه  
ناوه ڕۆكه كه ی، زمانه كه ی، دروشمه كانی و په یام و ئامانجه كه ی 
چ له  واقیع و چ له  یاسا و چ له  زمانی فه رمانگه كانیدا یه كسان 
ده بێت����ه وه  ب����ه  یه ك����دی. چونكه  ئ����ه م دوو فاقییه  ل����ه  ئه خالقدا، 
ده بێته  هۆی دابه شبوونێكی دووفاقیانه ی دیكەی كورده كان له  
نش����تیمانی خۆیاندا، ئه و كاته ش نابێت پێمان ناخۆش بێت، كه  
مه س����یحییه كی زاخۆیی خۆی به  عێراق����ی بزانێت، له كاتێكدا كه  
ئه و ئاس����ایش و ڕزق و ئاس����ووده ییه ی بۆی لواوه ، ته نیا له م 

هه رێمه دا ده سته به ر ده بێت، نه ك له  شوێنێكی دی..
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له ب����ه ر ئه وه  هه رس����ێ ده س����ه اڵته كه ی هه رێ����م له به رامبه ر ئه م 
واقیعه دا، له به رده م ئه زموونێكی مێژووییدان.

س����ه رۆكایه تیی هه رێم به  به خشینی ڕێنمایی به رده وام له سه ر 
پرانس����یپی كران����ه وه ی كۆمه اڵیه ت����ی و فره ی����ی كولت����ووری و 
ڕێزگرتن����ی یه كس����ان له  هه م����وو پێكهات����ه كان و ڕه چاوكردنی 
بنه ماكانی مافی مرۆڤ و میوانداریی و په یوه ندیی هاوواڵتیان 

به  ئه وانی دیكەی كۆچبه ران و هاوزمانه كانمانه وه .
ب����ه   یاس����ادانان  ده س����ه اڵتی  و  په رله م����ان  س����ه رۆكایه تیی 
پێشكه ش����كردنی پڕۆژه  یاس����ا و هه مواركردن����ه وه  و دووباره  
داڕش����تنه وه ی ئه و یاس����ایانه ی په یوه ندییان به  مافی تاكه كه س 
و كه رامه ت����ی مرۆیی و مافی بێگانه كان و هاوزمانانه وه  هه یه . 
هه روه ها به  خاوێنكردنه وه  و دووباره  داڕشتنه وه ی ئه و ڕسته  
و گوزارانه ی بۆنی جیاكاره یی و ڕه گه زپه رستی و جۆره كانی 

به په راوێزخستنیان لێدێت.
هه روه ه����ا پێویس����ته  س����ه رۆكایه تیی حكومه ت، ب����ه  ده ركردنی 
ڕێنمایی و فه رمان و به رچاوڕوونیی بۆ الیه نه  په یوه نداره كان 
چۆنێتی����ی  له ب����اره ی  به تایبه ت����ی  جێبه جێك����ردن،  ب����واری  و 
پیاده كردنی یاس����اكان به  له به رچاوگرتنی شعوری هاوواڵتیان 
و بێگانه كان و هاوزمانان، به ش����داریی بكات له  خس����تنه ڕووی 
هووش����یارییه كی یاس����ایی بۆ كارمه ندان����ی جێبه جێكار، هه ر له  
پۆلیس و ئاسایش����ێكه وه ، تا كارمه ندانی پۆس����ت و پرس����گه ی 
فه رمانگه كانه وه  تا ده گاته  وه زی����ره كان. ئه م ڕێنماییانه  گرنگن 
ب����ۆ خاوێنكردنه وه ی هه رجۆره  وته یه ك، له  باره  میزاجییه كه ی 
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و خس����تنه ڕووی وه ك ڕێنمای����ی یاس����ایی ك����ه  له ڕێگه یان����ه وه  
په یوه ندیی ده سه اڵت و هاوواڵتیان به  یه كسانیی ڕێكده خرێت. 
به كولتووركردن����ی  ب����ه رده م  ده كه وین����ه   ئێم����ه   به مج����ۆره ش 
دیموكراس����ی و دیموكراتیزه كردن����ی خ����ود، ل����ه ده ره وه ی هه ر 
ج����ۆره  بڕیارێك����ی میزاجیان����ه  و خۆبه خ����ۆ كه  پێویس����تییه كی 
هه نووكه یی ئه زموونه كه مانە. چونكه  ئه م ئه زموونه  به بێ سیما 
و زمان و ڕه فتاره  یاساییه كانی له  ئاست ئه وانی دیكەدا نابێته  

ئه زموونێكی ڕاقیی و شانازییه ك بۆ مێژوو به جێناهێڵێت.
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ژنیئازاد،ئازادییژن

هەندێڕامانلەژنوئازادیی
لەعێراقوهەرێمیكوردستانی
پاشبەعس
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 كورتەیەك:
ئ���ەم وت���ارە، وێڕای هەموو ترس و گومانی نووس���ەرەكەی لە 
هەرجۆرە دزەكردنێكی ئاڕاس���تەكردنی هزری پیاوس���االرانەو 
ئایدیۆلۆژیان���ەو سیاس���یانە ب���ۆ ناوەڕۆكەك���ەی، هەوڵ���دان و 
زنجی���رە ڕامانێكی بەرپرس���یارانەیە لە پرس���ی ژن لە عێراق و 
هەرێمی كوردس���تانی پاش بەعس. لە س���اتەوەختی یەكەمدا وا 
دەردەكەوێت، هیچ ئومێدێك بۆ ژن پێشبینی ناكرێت، بەاڵم ئەمە 
دوورە لە مەبەس���تەكانی نووس���ەر. وتارەك���ە هیچ حوكمێك و 
داوەرییەك ناخاتە ڕوو، بەاڵم لە میانەی بەرهەمهێنانی پێناسەو 
شیكردنەوەی فەلسەفییدا بۆ پرسی ژنی ئازاد و ئازادیی ژن و 
پێوەندیی نێوانیان، زەمینە بۆ خوێنەر دەڕەخس���ێنێ تا بۆخۆی 
ئەنجام و وێنەیەكی تایبەت لەوبارەیەوە، بەدەست بهێنێت. ئەم 
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وتارە لە كاتێكدا دێت، كە نووسەرەكەی بە گرنگییەوە چاودێریی 
ئاستی تیۆریی و واقیعی و پراكتیكیانەی پرس و بارودۆخی ژن 
و ئازادیی لە عێراق و هەرێمی كوردستاندا دەكات و بەرهەمی 
قەڵەم و ڕۆشنبیرانی ژن بە گرنگییەوە دەخوێنێتەوە كە لەسەر 
دۆخ���ی ژن���ان بەدەنگ دێ���ن، هەروەها ئەو هەوڵە سیاس���ی و 
یاساییانەش���ی لەبەرچاوە، ك���ە بە ئاڕاس���تەی گیرۆدەكردن و 
ئازادكردنی ژن لە دەسەاڵتی كولتوورە جیاوازەكان، بەتایبەتی 
كولت���ووری ئایینی دەدرێن و دەیانەوێ بارودۆخی بوونی ژن 
ل���ەم كۆمەڵگایەدا، چواچێوەیەكی مەدەنیانەتر بەخۆیەوە بگرێ، 
لەوەی كە هەیەتی. بەاڵم نمونەكان بەجێدەهێڵێت بۆ خوێنەر كە 

ڕۆژانە لەوبارەیەوە لە میدیاكاندا دەیانبینێت.
  ژنی ئازاد:

چەمك���ی ژنی ئازاد، ئاماژەیە بە پێوەن���دی نێوان ژن و ئازادی 
بەوج���ۆرەی كە ژن توانیبێت���ی ئازادیی بكاتە ش���ێوازی ژیانی 
خ���ۆی. مەبەس���تم لە ش���ێوازی ژیان���ی ئازادان���ەی ژن ئەوەیە، 
ك���ە بە س���ۆژەی مێینەیی خۆی���ەوە، بە ژنایەت���ی خۆیەوە بژی 
و ژنێتیەك���ەی بۆی نەكرێتە س���ەرچاوەی هەر جۆرە فۆرمێكی 
چەوس���اندنەوە. ب���ەم مانایەش، یەكێك دەتوان���ێ ئازادیی بكاتە 
ش���ێوازی ژیانی خۆی، كە خاوەن خ���ود )self(ی خۆی بێت و 
ل���ەم خاوەندارێتییەوە، بتوانێ ژیانی خ���ۆی بەوجۆرە بژی كە 
ئازادە، بەاڵم لەسەر ئەو بنەمایەوە كە هەم ئەو خودێتیەی ژن 
)Personality( بەدەستی دەهێنێ، ببێتە بنەمای كەسایەتییەكەی
و ه���ەم بەو ئازادییەش كە بۆخۆی كردوێتیە ش���ێوازی ژیانی، 
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خزمەت بە ئازادیی بەشێوەیەكی گشتی بكات.
بەمج���ۆرەش ژنی ئ���ازاد كەس���ێكە چ لەڕووی دروس���تكردنی 
كەس���ایەتیی خۆیەوە دەستپێشخەری دەكات و چ لە هێنانەدی 
ئازادییەكدا كە س���وودی هەیە بۆ گش���ت كەسەكانی تر. كەواتە 
ژنی ئازاد، پێویستە سەرەتا خۆی بێت، خاوەن كەسایەتی خۆی 
بێت تاكو ئەم كەس���ایەتیە ببێتە كەسێكی ئازاد. بەبێ هەبوونی 
كەس���ایەتی و خودێتی، ئازادی بە فریای ژن ناكەوێت. ئازادی، 
هەمیشە ئازادییە بۆ خودێتی و كەسێتییەك، كە بەهای ئازادی 
لەالی، لە سەرووی هەموو نرخێكی ترەوەیە. لەبەر ئەوە، تەنیا 
ئ���ەو كەس���انە لە ژنان دەتوان���ن ئازاد بن و ئازادیی ش���ێوازی 
ژیانیان بێت، كە دەتوانن كەسایەتی خۆیان تەنیا بەهۆی خودی 
خۆیانەوە، دروستبكەن نەك بەهۆی ئەو پێگەیەی هەیەتی، یان 
ئەو سامانەی لەبەر دەستیدایە و بەو جوانییەی كە خاوەنیەتی 
و ئ���ەو مێ���ردەی كە ش���ووی پێك���ردووە و ئ���ەو بڕوانامەیەی 

بەدەستی هێناوە.
ژن���ی ئازاد، مەرج نییە ژنێكی جوان، یان خاوەن س���امان و لە 
پێگە و پۆستی بااڵ و خاوەن بڕوانامەی بەرز بێت. چ لە دەقی 
چیرۆك و داس���تان و ش���یعردا و چ لە مێژوودا و چ لە واقیعدا، 
نمونەی ئەو ژنانەمان زۆرن كە جوانییەكەیان و دەس���ەاڵت و 
پێگەیان، كەسایەتی پێنەبەخشیون. بەڵكو خودێتی ئەوان لە بڕیار 
و كرداریاندا بەرجەستە بووە. لەبەر ئەوە هەر كات باسی ژنی 
ئازاد دەكرێ، باسی ژنێكی خاوەن ناسنامەو خودێتی دەكرێ و 
ئەم باس���ە جەوهەری كەسبوونی ئەو دەگرێتەوە، نەك سیفات 
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و پێوەندییەكان���ی. بۆیە پێویس���تە س���ەرەتا ژن خودی خۆی و 
كەسایەتی خۆی هەبێت، تا بتوانرێ وەك ژنی ئازاد ناو ببرێ. 
بەبێ كەس���ایەتی، ژن ناتوانێ خاوەن شوناس)Identity( بێت 
و كەس���ێكیش شوناسی خۆی نەبێت، ناكرێ ئازاد بێت، چونكە 

هەمیشە شوناس پێشمەرجی ئازادییە.
ئایا بەبێ شوناس و خودێتی و كەسایەتی، دەتوانین ئازاد بین؟ 
بەڵ���ێ، بەاڵم ئەو كاتە ئازادی مانایەكی تەواو پێچەوانەی هەیە 
لە ئازادیی بەمانا گش���تییەكەی. ئ���ەو مانا پێچەوانەیەی ئازادی 
هی���چ نییە لە خۆبەس���تنەوەی ژن بە كۆمەڵێ ش���تەوە، كە نەك 
ه���ەر ئازادی ناكەن، بەڵكو ڕێگریش���ی لێدەكەن ت���ا ئازادیی بە 
مان���ا فراوانەكەی بناس���ێت. لێرەوە ژنێكی ئ���ازاد، ژنێك نییە بە 
ئارەزووی خۆی ئەو ش���تانە دەكات، ك���ە دەیانكات: جلوبەرگ 
پۆشین، بەكارهێنانی سێكسیانەی جەستە و چونە سەنگەرەوە 
ل���ە دژی بیرۆكەی پی���او، یان نێرینە و دەیان ش���تیتر. هەڵبەت 
هەر ژنێكی ئازاد، ئازادە لە پۆش���ینی جلوبەرگ و بەكارهێنانی 
جەس���تەی خۆی و هەڵوێست وەرگرتن لە دژی سیستەمەكانی 
وەك باوكس���االری و نێرس���االریدا، ب���ەاڵم هەرگی���ز ئازادی���ی 
بەمان���ا فراوانەك���ەی بچ���ووك نابێت���ەوە، لە ئاس���تی حەزەكان 
و ئارەزووەكان���دا. ه���ەر ش���ەڕێكی ژن ل���ە دژی ئ���ەو هێ���ز و 
دەسەاڵتانەی كە ڕێی لێدەگرن بە ئارەزووی خۆی جل بپۆشێت، 
ب���ە ئارەزووی خۆی ڕابوێرێت، یان دژایەتی پیاو بكات، یان لە 
س���ەنگەری ئەم حزب و الیەن���ی ئایدۆلۆژییەوە پش���تیوانی بۆ 
خۆی بەدەس���ت بهێنێت، بچوكترە لەو شەڕەی كە پێویستە بۆ 
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ئازادیی خۆی بیكات..
ژن���ی ئ���ازاد، كەس���ێكە خۆی لەم ش���ەڕە بچ���ووك و البەالیانە 
ڕزگار كردووە و ش���ەڕ لەسەر مافە بنەماییەكان دەكات: مافە 
دەس���تووری و مەدەنی و یاساییەكانی كە ژیانێكی مەدەنیانەی 
ل���ە كۆمەڵگایەكی دەستنیش���انكراودا بۆ دەس���تەبەر دەكەن، تا 
بەهۆیان���ەوە ه���اوكار و بەش���داربێت لە خزمەتكردن بە ش���تە 
هاوبەش���ەكان. ژنی ئازاد، ژنی بێ هاوس���ەر نییە، ژنی ڕووت 
و ق���ووت نییە، ژنی مەیخۆر و هەمیش���ە س���ەرخۆش و ژنێك 
نییە لەو كاتەش���دا كە هاوس���ەری خۆی هەیە، ه���ەر ماوەیەی 
پیاوێك بۆ سێكس���كردن هەڵبژێرێ. ئەمان���ە ئەو چەمكانەن بۆ 
ئازادی���ی ژن، كە هێ���زە كۆمەاڵیەتیە كۆنپارێ���ز و دژە ژنەكان 
بەهۆیان���ەوە، دەیانەوێ���ت هەموو جووڵەیەك���ی ژن لە درەوەی 
ڕێگەپێ���دراوە كۆمەاڵیەت���ی و ئایینی و عەش���یرەتییەكان وەك 
»بەرەاڵی���ی« و دەرچوون لە ع���ورف و ئەخالق لێكبدەنەوە و 
بەهۆیانەوە ژنان بخەنە قەفەس���ی تاوانەوە و سەرقاڵیان بكەن 
تاك���و نەتوانن بی���ر لە ئازادیی خۆیان بكەن���ەوە. بۆیە، تەنانەت 
ئەگ���ەر ش���ەڕكردنی ژن ب���ۆ هەریەكێ���ك ل���ەم كردەوانە، وەك 
پێویس���تییەكیش بۆ سەلماندنی كەس���ایەتی خۆی لێكبدرێتەوە، 
لێكبدرێن���ەوە.  ئازادی���ی ژن  ب���ۆ  پێویس���تییەك  ناك���رێ وەك 
مەیخواردنەوە و س���ێكس و خۆڕووتكردنەوە و جگەرەكێشان، 
هیچی���ان جێگ���رەوەی ئازادیی ژن نین و نابێت ژن كۆی وزەی 
خۆی لە پێناوی ئەمانەدا خەسار بكات و لە ڕێژەی ئەو وزەیە 

كەمبكاتەوە كە ئەو پێویستیی پێیەتی بۆ ئازادی.
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لێ���رەوە دەتوانرێ بگوترێ: ژنی ئازاد ژنێكی بیركەرەوەیە لەو 
بارودۆخان���ەی كە وایانكردووە ش���ەڕی ئ���ەو لەگەڵ جیهان و 
كۆمەڵگا و پیاوس���االری، ببێتە ش���ەڕكردن لە ئاس���تی البەالدا، 
نەك لە ئاستی جەرگەی مەیداندا. شەڕی جل و بەرگ و شەڕی 
ئاڵتوون و زێڕ و شەڕی تەحەكوومكردن بە مووچەی خێزانەوە، 
هیچیان خودێتی و كەس���ایەتی بۆ ژن دەس���تەبەر ناكەن. ژنی 
بیرك���ەرەوە، بیر ل���ە پانتاییە البەالكان، بیر ل���ە پەراوێزەكان و 
بی���ر لە بەرەكان���ی دواوەی جەن���گ ناكاتەوە، بەڵك���و لەبەرەی 
پێش���ەوەی جەنگەكەدایە و ئەگەر سەركەوتنێك و قوربانییەك 
هەبێت، سەركەوتن و قوربانیی خۆیەتی. ژنی ئازاد، سەرەتا و 
هەمیشە و بە بەردەوامی شەڕ لەسەر ئازادی دەكات، تا بتوانێ 
لەس���ایەی ئازادیدا شەڕ بۆ یەكسانی و كەرامەت بكات و شەڕ 
لە دژی توندوتیژییە سیاس���ی و ڕەمزی و یاسایی و ئابووری 
و كۆمەاڵیەتی و كولتووری و ئایینییەكان بكات، كە هەموویان 

لە یەك كاتدا و پێكەوە ڕێگرن لەبەردەم ئازادیی ژندا.
بوون بە ژنی ئازاد، هەوڵدانە بۆ دروستكردنەوەی كەسایەتی ژن 
بە ئاراستەی بەرپرسیارێتی لە ئاست ئازادی و خۆ ئازادكردن 
ل���ە ه���ەر كۆت و بەندێ���ك، كە ئازادی���ی دەخاتە مەترس���ییەوە. 
ئالێرەش���ەوە، یەكەمین هەوڵەكانی ژن بۆ ئازادبوونی خۆی، بە 
هەوڵ���دان بۆ ئازادی و لە پێناوی ئازادیدا تێپەڕ دەبێت. ژن كە 
ئازاد نییە بەمانای ئەوەی���ە ڕێگر هەن لەبەردەم ئازادییەكەیدا. 
ب���ەاڵم ئایا ڕێگرەكان كامانەن؟ ئایا ئەو پیاوە كەللەڕەقانەن كە 
توندوتیژی���ی خێزانی���ی بەرهەمدەهێنن، یان ئ���ەو مەالیانەی كە 
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هەڕەش���ەی ب���ەردەوام لە جەس���تە و بوون���ی ژن دەكەن؟ یان 
ئەو سیاس���یانەن كە بەردەوام مەس���ەلەی ژن وەك پاش���كۆی 
مەسەلەكانیتر تەماشا دەكەن؟ یان ئەو دەسەاڵتدارانەی بوێریی 
ئەوەیان نییە پۆستی بااڵ بدەن بە ژنان؟ یان ژیانی ماتەریاڵیی 
كۆمەڵگا كە تەسلیمی سەرمایەداریەتێكی كوێر و دڕندە بووە و 
پێگەی ژنانی لە كۆمەڵگادا بە قووڕا بردۆتە خوارەوە؟ یان ئەو 
ڕۆش���نبیرە پیاوانەی بە درێژایی مێ���ژوو، نوینەرایەتی ژنانیان 

كردووە؟!
لە تێڕوانینێكی خێرادا و لەو گوتاری »ژندۆستییە«ی لە هەرێمی 
كوردس���تاندا هەیە، لە گوتاری ڕێكخراوەكانی ژنان و ئافرەتان 
و ئاراستە فیمینیس���تییەكانی هەرێمدا، هەموو ئەوانەی پێشوو 
ناویان هات و ش���تیی تریش، بە ڕێگری سەرەكیی داندراون و 
ل���ەم ڕێگەیەش���ەوە، ژن كراوەتەوە دروش���مێك و بە قوربانیی 
كراوە و هەمیش���ە وەك بەقوربانیی بووێك تەماشای دەكرێت 
و ئەم���ەش وایكردووە ژنانی ئێمە ببن���ە بوونەوەرانێكی بەناز، 
كە لە هەموو بۆنە و یاد و مەراس���یمێكدا چاوەڕوان بن نازیان 
بكێش���رێت و داوای ئیمتی���از و یارمەت���ی و بەزەی���ی و دۆخی 
ڕیزپەڕی���ان ب���ۆ بكرێت و سەرپەرش���تی بكرێ���ن. ئەمە هەمان 
میكانیزم���ە كە ب���ە هۆیەوە و لە دوای كارەس���اتی هەڵەبجەوە، 
پاش���گری )شەهید( بەو ش���ارەوە لكێنرا و ئەمەش لە تێپەڕینی 
كات���دا وایك���رد، ك���ە ل���ە ڕووی س���ایكۆلۆژییەوە، نەوەیەك لە 
خەڵكی ئەو ش���ارە خۆیان وەك قوربانییەكی هەمیشەیی ببینن 
و چاوەڕوان بن كە دەبێت هەمیشە وەك »حاڵەتێكی تایبەت« 
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حس���ابیان بۆ بكرێت. تەنانەت وایلێهاتبوو ئەو گەنجانەی ئەوێ 
كاتێ ل���ە زانكۆكانی ت���ری هەرێم وەردەگیران و دەیانویس���ت 
بچنەوە ش���اری خۆیان، دابەزاندن بكەن ب���ۆ پەیمانگا یان هەر 
ش���وێنێكی ت���ری خ���وار زانك���ۆ، ئەمكارەیان بە پاس���اوی ئەوە 
دەكرد كە خەڵكی )هەڵەبجەی شەهید(ن، ئەمە لە كاتێكدا لۆژیك 
پێماندەڵێت و )ئەمەش لە خزمەتی داهاتوویاندایە(، كە هەر بەو 
پاساوەی خەڵكی هەڵەبجەی شەهیدن، نابێت دابەزاندن بكەن و 
نابێت دەست هەڵبگرن لە مافێك كە خۆیان بەدەستیان هێناوە، 

بۆ مافێك كە ڕێگەیان پێدەدرێت.
ژیان لە »حاڵەتی تایبەت«دا ژیانێكە كۆمەڵێ بەرپرسیارێتی لە 
ئەس���تۆی ژن هەڵدەگرێت، كە بۆ ئازادییەكەی پێویس���تن: وەك 
بوێریی، پشتبەخۆبەس���تن، دەربڕین���ی ڕا و متمانە بەخۆكردن. 
»حاڵەت���ی تایب���ەت«، دۆخێكە ڕاس���تە لە ژیان���ی مرۆڤدا خۆی 
دەسەپێنێ، بۆ نمونە لەكاتی نەخۆشی و پێویستیی بە ئەوانیتر 
و سكپڕی و كۆستكەوتن و هتد. بەاڵم مانەوە و خۆهێشتنەوە 
لە »حاڵەتی تایبەت«دا، مەترسیدارە، چونكە ئەو حاڵەتە چەندە 
تایبەتە، ئەوەندەش زەمینە خۆشدەكات بۆ چێژی بوونە قوربانی 
و شایانی بەزەیی و بەكەم تەماشاكردن. ژنی ئازاد، بۆی هەیە 
لە »حاڵەتی تایبەت«دا خۆی ببینێتەوە، بەاڵم پێویس���تە بزانێت 
كە ئەو حاڵەتە تایبەتە پێویس���تە كورتخایەن بێت. لێرەوە، ژنی 
ئازاد كەس���ێكە دەیەوێ���ت وەك ئەوەی خۆیەت���ی هەبێت، نەك 
وەك ئ���ەوەی حاڵەتێكی تایبەتی هەیە، كەمئەندامە، یان مێینەیە 
و ش���تی لەم بابەتە. تەنانەت لەو پڕۆژە یاسایانەش���دا كە تیایدا 
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ڕێكخراوەكان���ی ژنان و ئافرەت���ان و كۆمەڵگای مەدەنی، داوای 
چەس���پاندنی كۆمەڵێك یاس���ا بۆ ژنان وەك »حاڵەتی تایبەت«، 
دەكەن، پێویستە ئەوە لەبەرچاو بگیرێت، كە »حاڵەتی تایبەت« 
هەمیش���ە حاڵەتێك���ی كاتی���ە و تێدەپەڕێت، نەك هەمیش���ەیی و 

واقیعێكی دیاریكراو. 
حاڵەت���ی تایبەت لە واقیع���ی پراكتیكی و ژیانی كردەییدا، ئەگەر 
ش���یاویش بێ���ت، لەب���ەر ئ���ەوەی حاڵەتێك���ی تێپ���ەڕە، ئ���ەوە لە 
یاس���ادا نابێت ش���یاوبێت، چونكە خزمەت بە كۆی ئەو نەرێتی 
تێڕوانین���ە تەقلیدیە دەكات بۆ ژن و مێیینە، كە لەس���ەر بنەمای 
نایەكس���انیی كولت���ووری و ڕەگ���ەزی و ئایینی و سیاس���ییەوە 
دام���ەزراوە. هەروەه���ا ئ���ەم حاڵەتە تایبەت���ە بەیاس���اییكراوە، 
خزم���ەت بە گێڕانەوە و بەرهەمهێنان���ەوەی كۆی ئەو تێڕوانین 
و میكانیزمان���ەش دەكات كە لە مێ���ژوودا كاریانكردووە بۆ بە 
»نەحس« و »پیس« و ئەفس���ووناویكردن«ی ژنان و ئەمەش 
چەكێكی گەورەی نێرس���االریی بووە بۆ ڕەوایەتیبەخش���ین بە 
هەموو توندوتیژییەكانی لە دژی هاوس���ەر و خوش���ك و دایك 
و كارەكەرەك���ەر و مەعش���ووقەكانی. ئ���ەوەی ئەم���ڕۆ بەناوی 
یاس���ا و داب و نەرێت���ی ك���وردەواری و ئایین و سیاس���ەتەوە، 
ل���ەدژی ژن ئەنجام���دەدرێ و یاس���ا لێی بێدەنگ���ە، هیچ نییە لە 
خزمەتكردنی یاسا خۆی بەو بیروڕایانە و ڕێگەدان بە خاوەن 
پێگە عەش���یرەیی و ئایینی و سیاسییەكان، تا هەمیشە لە دژی 

ژن لە كەمیندا بن. 
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  فۆرمەكانی ڕێكخستن:
وێڕای گشت ئەو تێبینیانەی پێشوو، پێویستە ژنانی ئێمە خۆیان 
لە گش����ت ئۆرگانیزەبوونێك ڕزگار بكەن كە ئۆرگانیزاسیۆن و 
ڕێكخستنی پیاوان و نێرینەن، یان لەالیەن پیاوانەوە دامەزراون. 
ئەگەر ئەم كارە لە ئێستاشدا و بەپەلەش ئەنجام نەدرێت، ئەوە 

پێویستییەكی ژیانەكی سەرهەڵدانی هەرجۆرە ژنێكی ئازادە.
بەمجۆرەش، ژنی ئازاد كەسێكە خودی خۆی لە هەر فۆرمێكی 
ڕێكخس����تنی پیاوان����ە و نێرانە ڕزگار ك����ردووە، چونكە لە هیچ 
یەكێك لەو فۆرمی ڕێكخس����تنانەی تا ئێس����تا مێژوو بەخۆیەوە 
بینی����ون، مێیین����ە و ژن تیایان����دا ئ����ازاد نەب����وون و بگرە كۆی 
فۆرمەكان����ی ڕێكخس����تنی پیاوان، لە هەمان كاتیش����دا ش����وێنی 

چەوساندنەوە و ستەمكاریی دژ بە ژنان و مندااڵن بوون.
فۆرمی ڕێكخس����تنی خێ����زان، وەك یەكەیەكی كۆمەاڵیەتی، دوا 
نموون����ە و تازەترینی ئەو فۆرمی ڕێكخس����تنانەی نێرینەیە كە 
پیاو تیایدا خاوەن ماڵ و خاوەن یاساو خاوەن ژنیشە. پیاو لە 
خێزاندا، هەر تەنیا بوونێكی جەستەیی و ماتەریاڵی و یاسایی 
و خاوەندارانەی نییە، بەڵكو بوونێكی س����ێمبوولیكیانەی هەیە، 
كە پێگەی ئەو لە خێزاندا بەرز دەكاتەوە بۆ پێگەی ئەو )پاشا( 
و )فیرعەون( و )كاهینانەی( لە كۆمەڵگا و شارستانییەتە پێش 
مۆدێرنەكان����ی وەك هین����دی و بابل����ی و میس����ریدا، خۆیان بە 
س����ێبەری خودا و جێگری خودا و خودی خودا، دەزانی. پیاو 
لە خێزانی مۆدێرندا، هەمان پێگەی سێمبوولیكیانە )ڕەمزییانە(
ی هەی����ە، كە تا ڕادەیەك لە گش����ت كۆمەڵگاكاندا قەبووڵكراوە، 
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ئەگەرچی ئەم قەبووڵكردنە، ناچاریانەو زۆرەكێشەو لە هەندێك 
ل����ە كۆمەڵ����گا مۆدێرن����ە دیموكراتیكەكانیش����دا ڕەوایەتییەكەی 
خراوەتە ژێر پرس����یارەوە، بەاڵم فۆرمێكە پڕە لە توندوتیژییە 
ڕەم����زی و كەلت����ووری و سیاس����ی و ئاب����ووری و ڕەگەزی و 

ئایینییەكان.
فۆرمێكی دیكەی خێزان، بریتیە لە ڕێكخس����تنە سیاس����ییەكانی 
وەك ح����زب، ڕێكخ����راوی سیاس����ی و گ����رووپ و كۆمەڵ����ە و 
دەستە و تاقمە سیاسییەكان، كە زۆرینەیان لەالیەن پیاوانەوە 
دامەزراون و ژنان تیایاندا دەبنە ئەندام. ئەگەرچی ئەم فۆرمی 
ڕێكخستنە لەچاو فۆرمی خێزاندا، بە ڕێژە ئازادانە ترە و بواری 
پێگەگۆڕینی ژنان تیایدا كراوەترە، چونكە ئەوان تیایدا دەتوانن 
دەس����ەاڵت و پۆس����ت و پێگە بەدەس����ت بهێنن و وەك فۆرمی 
خێزان هەتا سەر بە )ژن و هاوسەر و شەرەفی مێرد و دایكی 
منداڵن( نامێننەوە. بەاڵم لەناو فۆرمەكانی ڕێكخستنی سیاسیدا 
مەترسیی دیكە ڕووبەڕووی ژنان دەبنەوە، كە مەترسیدارترن 

لەوەی لە خێزاندا یەخەیان دەگرێت.
  مەترسیی فۆرمی ڕێكخستنە سیاسییەكان بۆسەر ژنان:

یەكەمی����ن مەترس����یی، ئەوەیان����ە كە نزیكەی كۆی ڕێكخس����تنە 
سیاسییەكان، نێرسەنتەرن و مەرجەكانی نێرینەیی چوارچێوەی 
گشتیی پێوەندییە ناوخۆییەكان پێكدەهێنن. ئەمەش ژنان ناچار 
دەكات كە خۆیان لەگەڵ ئەو مەرجانەدا بگونجێنن. واتە دەست 
لەو خەسڵەت و كاراكتەرانە هەڵبگرن كە ئەوان لە چوارچێوەی 
ژنب����وون و مێیینەییبوون����دا دەهێڵێتەوە. ل����ە ڕووی تیۆرییەوە، 
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ش����تێكی بەڵگەنەویستە، كە لە پرۆسەی دروستكردنی ناسنامە 
 ،)Creation Identity and Self realizing( و بەخودبوون����دا
ه����ەر جۆرە دەس����تهەڵگرتن و وازهێنانێك، ل����ەو كاراكتەرانەی 
خودێتی بكەریان لەس����ەرەوە بەندە، بەمانای دژوەستانەوەیە 
ل����ە بەرامب����ەر ئازادیدا بۆ خود، وەك یەكەیەكی س����ەربەخۆ و 
بێنمونە و دانسقە )Unique(. چونكە ئێمە سەرەتای باسەكەمان 
بەوە دەستپێكرد كە چەمكی ژنی ئازاد، ئاماژەیە بە پەیوەندیی 
نێوان ژن و ئازادی بەوجۆرەی كە ژن توانیبێتی ئازادیی بكاتە 
شێوازی ژیانی خۆی، كە یەكێك لە دەركەوتەكانی ئازادیی لە 
ژیانی ژن����دا بریتیە لەوەی چۆن ژن وەكخۆی بمێنێتەوە، نەك 
ببێتە شتێكی تر، یان بچێتە ژێر سایەی مەرجی ڕەگەزی تر و 
ئەو هەلومەرجان����ەوە كە ڕەگەزی بەرامبەر بە هەر بەڵگەیەك 
بۆی قووت دەكاتەوە و بەمكارەش����ی نەك هەر س����ەرهەڵدانی 
ژن����ی ئ����ازاد دوا دەخ����ات و س����ەركوتی دەكات، بەڵكو ئازادیی 
ژنی����ش وەك دیاری����ی و خێرێك دەخات����ە روو، كە ئەو بۆ ژنی 

دەستەبەر دەكات.
لەبەر ئەوە، ژنی ئازاد ناتوانێ لە سایەی فۆرمەكانی ڕێكخستنی 
نێرینەییدا خودی خۆی بێت و كەس����ایەتی سەربەخۆی هەبێت 

و ئەمەش دووریدەخاتەوە لەوەی ژنێكی ئازاد بێت.
دووەمی����ن مەترس����یی لەس����ەر ژنی ئ����ازاد لەن����او فۆرمەكانی 
ڕێكخس����تنی نێرین����ەدا، بریتی����ە ل����ە گۆڕانێك كە ب����ۆی هەیە لە 
كەس����ایەتی ژندا ڕووب����دات و بە زیانی مێینەی����ی خۆی تەواو 
ببێت. دەك����رێ ئەم گۆڕانە ناو بنێی����ن بەنێرینەبوونی ژن، یان 
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بەپیاوبوون����ی ژن، دیارە مەبەس����تمان ل����ەم دەربڕینە گۆڕانی 
فەس����لەجی و جەس����تەییانە نییە، هێندەی ئەوەی مەبەس����تمان 
لە پرۆس����ەیەكە، ك����ە تیایدا و بەهۆی����ەوە بەهاكان����ی نێرینەیی 
دەبن����ە بەش����ێك لە كەس����ایەتی ژن و ل����ە بیركردن����ەوەی ژندا 
خۆی����ان بەرجەس����تە دەكەن تا لە ژن ئامرازێك دروس����تبكەن، 
ك����ە هەر بۆخۆی ببێت����ە بڵندگۆی كەلتوورێكی پیاوس����االر، كە 
ئامانجی یەكەمی بریتیە لە هێشتنەوەی مێیینەیی لە پەراوێزی 
ئ����ەو س����ەنتەرەدا ك����ە ل����ە ڕووی مێژوویییەوە، پی����او داگیریی 
ك����ردووە. بەش����ێكی پرۆس����ەی ب����ە پیاوبوونی ژن ل����ە ڕێگەی 
زمان و كەرەس����تە و دەربڕین����ە زمانییەكانەوەن، كە لە ڕووی 
مێژووییەوە بە زمان و كەرەستە و دەربڕینی نێرانە و پیاوانە 
ناسراون و ئامڕازیی بیركردنەوەی نێرینەبوون بۆ سەلماندن 
و س����ەپاندنی خۆی. بەش����ێكی تری ئەم پرۆس����ەیە لە ڕێگەی 
س����ەپاندنی جۆرەكانی ئەتەكیەتی ئیداری و جلوبەرگ پۆشین 
و ئەقاڵنییەت����ی ڕێكخراوەیی����ەوە دێن����ە ئەنجام و ل����ە ڕێڕەوی 
بەردەوامیی خۆیاندا، لە كەسایەتی ژن وێنەی پیاوێك بەرهەم 

دەهێنن، كە خۆی نییە.
  دەرچوون����ی ژن ل����ە فۆرم����ی ڕێكخس����تنی نێرین����ەدا، بە چ 

مانایەكە؟
دەرچوون����ی ژن لە فۆرمەكانی ڕێكخس����تنی نێرینەدا، بەمانای 
دابەش����كردنی  بەمان����ای  بەڵك����و  نیی����ە،  دووژمنایەتیكردنی����ان 
كەش����ی چاالكیی و فەزای كۆمەاڵیەتیی����ە لە كەش و فەزایەكی 
تاكڕەهەن����دەوە، ب����ۆ ج����ووت ڕەهەند و تەنانەت ف����رە ڕەهەند. 
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كەش و فەزای كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگای ئێمە تاكڕەهەندە و ئەو 
ڕەهەندەش بە هەموو خەسڵەتەكانییەوە، لە خزمەتی نێرینەدایە. 
بوونی مێیینە و ژن، بوونی ژنی ئازاد تیایدا بوونێكی ساختە و 
موزەییەف و درۆزنانەیە. ئەگەر ژن لە نموونە دیارەكانیشیدا 
و لە خۆیدا خاوەن شوناس و كەسایەتیش بێت، ئەوە لە فۆرمی 
ڕێكخس����تنی پیاوان����دا بوونێك����ی كەلتووریانەی ل����ە كۆمەڵگای 
ئێم����ەدا نیی����ە و نەبووە و خ����اوەن ش����وناس و خودێتی خۆی 
نییە. نمونەكانی وەك عادیلەخانم و ژنانی سەردەمی كۆماری 
مەهاب����اد نمونەی ئەم قس����ەیەن، هەرچەندە ئ����ەوان توانیبویان 
شوناسێك بۆخۆیان دروس����تبكەن، بەاڵم سەردەمەكە هەر بە 
»خێ����زان و هاوس����ەر«ی پیاوانی ناودەب����ردن. ژنە دیارەكانی 
دنیای ئەمڕۆشمان یا »دایكی« فاڵن، یان »هاوسەر«ی فیسار 
پیاون، ئەمەش لە كاتێكدا، كە ژن پێویستیی بە كەش و فەزای 
تایبەت����ی چاالكییەكانی خۆی هەیە، نەك وەكو پیاو یان نێرینە، 
بەڵكو وەكو خۆی، كە بتوانێ تیایاندا كەمترین سانسۆر لەسەر 
خ����ۆی دابنێت و الوازترین جۆرەكان����ی كۆنترۆڵی كۆمەاڵیەتی 

زەفەری پێنەبەن.
بوونی فەزا و شوێنی تایبەت، هەمیشە پەیوەست و یارمەتیدەرن 
بۆ دروس����تكردنی ناسنامە و گەشەكردنی خودێتی. لە نزیكەی 
هەموو كۆمەڵگا تەقلیدییە باوكساالر و پیاوسەنتەرەكاندا و لە 
گش����ت فۆرمەكانی ڕێكخستنی كۆمەاڵیەتیدا، سەنتەری شوێن، 
هەمیش����ە ش����وێنی پی����اوان و نێرین����ە بووە و ژن����ان و مندااڵن 
كەوتونەت����ە پەراوێزەوە. فۆرمی ڕێكخس����تنی خێ����زان، یەكێكە 
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ل����ەو نمونە نوێیانەی، كە دەتوان����رێ بە وردبوونەوە لەوەی چ 
ش����وێنێكی بە ژن بەخشیوە، ببێتە ڕێپیش����اندەرێك تا تێبگەین، 
ئاخۆ پێش فۆرمی ڕێكخس����تنی خێزان شوێنی ژن چۆن بووە، 

كە بێگومان باشتر نەبووە لەو شوێنەی لە خێزاندا هەیەتی.
پێگەی ژن و ش����وێنی ژن لە فۆرمەكانی ڕێكخس����تنی سیاسیدا 
ب����ە بەراورد بە پێگەی ژن لە خێزاندا، لەوە ناچێت بارودۆخی 
ژنانی باش����تر كردبێت. ئەمەش لەبەر ئەوەی ئەو دەس����ەاڵتەی 
ژن ل����ە خێزاندا هەوڵی بەدەس����تهێنانی دەدات، بە بەراورد بەو 
دەس����ەاڵتەی لە ڕێكخراوی سیاس����یدا ش����ەڕی لەسەر دەكات، 
زۆر س����ادەتر و بێ گرێترە. لە فۆرمی خێزاندا، ژن بە زۆریی 
ی����ەك مێرد، یان یەك نێرینەی س����ەرگەورەی هەی����ە. بەاڵم لە 
فۆرمی ڕێكخس����تنە سیاسیەكاندا هەر پیاوێك، یان نێرینەیەك، 
لە پێگەی مێردێك و سەرگەورەیەكدایە بۆ ژن. ژن لە خێزاندا 
بەهۆی ئەركە كۆمەاڵیەتییە تەقلیدییەكانییەوە: )پەروەردەكردنی 
منداڵ و پاراستنی خێزان و پاكڕاگرتنی ماڵ( و بەهۆی ئەركە 
بایۆلۆجییەكانییەوە: )منداڵبوون و سێكس(، تا ڕێژەیەكی باش 
هەم ماف بەدەس����ت دەهێنێت و هەم متمانە و هەم دەس����ەاڵت 
و ه����ەم ئازادی: )ژن دەتوانێ كۆنترۆڵ����ی ئابووری ماڵ بكات، 
نۆرمە تایبەتیەكانی خۆی بەسەر خێزاندا فەرز بكات و سنوور 
بۆ كەللەڕەقییەكانی پیاو دابنێ و سزای بدات: بەهۆی ساردیی 

سێكسییەوە(.
لەكاتێك����دا ژن لە ڕێكخراوە نێرس����ەنتەرەكانی كۆمەڵگادا، هەم 
ئەرك����ی پەراوێزیی دەدرێتێ و هەم بواری پێش����كەوتنی الواز 
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و هێواش����ە و هەم ئاسانتریش دەچێتە ژێر باری سزاوە. ئەمە 
جگە لەوەی ئەگەر ملكەچی فەرمانەكان نەبێت، ئاسانتر لەالیەن 
هاوبیر و هاوكارە پیاوەكانییەوە ئابڕووی دەبرێت و ڕابردووی 
ب����ۆ دروس����تدەكرێت و لە كۆمەڵگادا چاوش����كێن دەكرێت. هیچ 
ژنێك ناتوانێت بە دڵنیاییەوە بێخەم بێت لەو چاوش����كاندنانەی 
لەن����او فۆرمەكانی ڕێكخس����تنی پیاوان����دا، چاوەڕوانیی دەكەن، 
ئەویش بەو هۆیەوە كە پێویس����تە و ئەو چاوەڕوانیەش هەیە، 
كە ئەو هەمیش����ە خۆی لەس����ەر فەرمانی س����ەرووی خۆیەوە، 
بۆدەستنیش����انكراو.  هێڵ����ی  س����ەر  بێت����ەوە  و  ڕاس����تبكاتەوە 
فەرمانی س����ەرووی خۆی، هەمیش����ە فەرمانی پی����اوان و نێرە 

دەسەاڵتدارەكانە.
ژن����ی ئازاد پێویس����تە ب����ە مەرجەكان����ی خۆیەوە، ئ����ەو فۆرمی 
ڕێكخس����تنە دروس����تبكات، كە تا ئەو پەڕی كەس����ایەتی ئەوی 
تیای����دا دروس����ت دەبێ����ت و تا ئەوپ����ەڕی كەرامەت����ی خۆی تیا 
دەپارێزرێت و تا بێكۆتاش تواناكانی ژنی تیا گەش����ە دەكەن و 

دەتەقنەوە.
فۆرم����ی مێینەیی ڕێكخس����تن، فۆرمێك����ە ژن تیای����دا ئازادترەو 
تواناكانی خۆی باش����تر دەناسێت، وەك لەو فۆرمانەی كە ئەو 
لە مێژوودا بۆتە ئەندامیان و بەو دۆخەی ئێستای گەیاندووە. 
فۆرمی ڕێكخس����تنی ژنان، فۆرمێك����ە بوونی ئەوان لە بوونێكی 
پەراوێ����زی و مش����ەخۆرانەوە، دەكات����ە بوونێك����ی داهێنەرانە. 
داهێنانی����ش ئەو بوارەیە ك����ە ژن دەتوانێ بەهۆی����ەوە كێبڕكێ 
لەگەڵ پیاواندا بكات. ژنی ئازاد پێویس����تە ئازاد بێت و داهێنان 
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بكات و ژنێكیش دەتوانێ داهێنان بكات، كە نەك هەر بۆخۆی 
ئ����ازاد بێ����ت، بەڵكو پێویس����تە ئازادییەكیش هەبێ����ت كە ڕێگەی 

داهێنانی پێبدات.
نابێت ژن پێی خۆش بێت ئەوەی لە مێژووی چەوساندنەوە و 
س�����ەرك����وت���ان���ەوە و چ���ەپ��ان����دنی خۆیدا بەسەری هاتووە، 
بەس����ەر پی���اویش����دا بێت، چونكە ئەم خواس����تە جگ����ە لە بەرز 
ڕاگرتن و بە پیرۆزكردنی پێكهێنەرێكی نێرایەتی، كە بریتیە لە 
)تۆڵەكردنەوە( و ئەمەش بەشێكە لەو میكانیزمانەی نێرساالری 
بەهۆیان����ەوە، ژن بەنێرینە دەكات و دەیمژێتە ناو مێژووەكەی 
خۆی����ەوە، ئ����اواش زیانێكی گەورە ل����ە ئامانجی ئ����ەو ئازادییە 

گشتییە دەدات، كە ژنی ئازاد خەباتی بۆ دەكات.
چەمكی ئازادیی ژن ئاماژەیە بە پەیوەندیی ئازادی و ژن، ئەو 
كاتەی ئازادیی بۆتە شێوەژیانی كۆمەڵگا و ژنیش سوودمەندە 
ل����ەم ئازادیی����ەی، ك����ە ئازادیی����ە ب����ۆ ه����ەر ت����اك و گرووپێكی 
كۆمەاڵیەتی تر. ئازادیی ژن، چەمكێك، یان بیرۆكەیەك، یاخود 
س����ەرەتا و هەنگاوێكی س����ەرەتایی نییە بۆ ئازادكردنی ژن، لە 
پێش ئازادبوون����ی ئەوانیترەوە. لەبەر ئەوە نابێت ئازادیی ژن، 
وەك ئیمتیازێ����ك لێكبدرێتەوە، كە پێش هەمووان ئەم ئازادییە 
بۆ ژن دابیندەكرێ و ئەمەش بكرێتە درووشمێكی خێرخوازانە 
بەسەر ژنانەوە. ئەم ئازادییە بارودۆخێك نییە پیاو، حكومه ت، 
ی����ان نێرین����ەش بۆ ژن و مێیین����ەی دابین كردب����ێ، بەڵكو ئەمە 
ئازادییەكە، كە ژنی ئازاد لە بەرهەمهێنان و دابینكردنیدا بەشدار 
بووە و ئەمە ئەو بەشەی بەرهەمی شێوە ژیان و خەباتی ژنی 
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ئازادە، كە تیایدا ئازادییەكەی سوودی گشتیی و بەرژەوەندیی 
گش����تی دەهێنێتە بەره����ەم. ئەمەش لەو ڕوانگەی����ەوە، كە ژنی 
ئ����ازاد لە هەمان كات و لە درێ����ژەی خەباتی خۆیدا بۆ ئەوەی 
ئازادیی بكاتە شێوەژیانی خۆی، هەوڵیش دەدات ئازادیی ببێتە 
ش����ێوەژیانی گش����ت كۆمەڵگا و ل����ە ئازادیی ب����ۆ یەكڕەگەزەوە 

دەیكاتە ئازادیی بۆ گشت و بۆ هەمووان.
ژن����ی ئازاد هەمیش����ە لەگ����ەڵ پی����اوی ئ����ازاد هاوبەرژەوەند و 
هاوخەبات بوون. بۆیە ئەوكاتەی ئازادیی ڕاستەقینە و ئازادیی 
گشتی دەبێتە ئامانجی تێكۆشانەكان، ڕەگەز نە دەبێتە پێوەر بۆ 
مەرجی بەشداربوون و نە دەشبێتە پێوەر بۆ بە قارەمانبوونی 
ڕەگەزێك و خس����تنەپەراوێزی ڕەگەزەكەی ترەوە، وەكئەوەی 
سیستەم و كولتووری نێرس����االری كردویەتی. نابێت ژن پێی 
خۆش بێت ئەوەی لە مێژووی چەوساندنەوە و س�ەرك�وت�ان�ەوە 
و چ�ەپ�ان�دنی خۆیدا بەسەری هاتووە، بەسەر پی���اویشدا بێت، 
چونكە ئەم خواس����تە جگە لە بەرز ڕاگرتن و بە پیرۆزك��ردنی 
پێك�����هێنەرێ���ك����ی نێ��رایەتی، ك����ە بری��ت��ی��ە لە )تۆڵەكردنەوە( و 
ئەمەش بەشێكە لەو میكانیزمانەی نێرساالری بەهۆیانەوە، ژن 
بەنێرین����ە دەكات و دەیمژێتە ناو مێژووەكەی خۆیەوە، ئاواش 
زیانێك����ی گ����ەورە لە ئامانجی ئەو ئازادییە گش����تییە دەدات، كە 
ژن����ی ئازاد خەباتی بۆ دەكات و دەی����ەوێ لەگەڵ خەباتكارانی 
تری كۆمەڵگاكەی����دا بیكاتە فەزایەك بۆ ئازادیی ژن و ئازادیی 

هەمووان.
ئازادی����ی ژن هیچ خەس����ڵەتێكی ژن و مێیینەی����ی ناكاتە پێوەر 
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بۆ س����وودمەندبوون و نەبوونی ڕەگەزەكەی تر لەو ئازادییە. 
ئ����ەوەی لە ئازادیی ژندا پێوەرە، ئازادیی خۆیەتی وەك ئەوەی 
ئازادیی����ە ب����ۆ هەمووان. لەبەر ئ����ەوە ڕەگەز، ل����ە فەزایەكدا كە 
ئازادی����ی ژن هەیە، تەنیا لە ئاس����تی جەس����تەییدا دەمێنێتەوە و 
ئەمەش ئاماژەیە بە جیاوازییە بایۆلۆجیی و سرووش����تییەكان، 
بای����ی ئەوەش پێویس����تە ڕەگەز لەس����ەر ئاس����تی كولتووری و 
یاس����ایی كاڵبێت����ەوە و الواز بكرێ����ت، چونكە ئەگ����ەر ڕەگەز لە 
ئاس����تی كولت����ووری و یاس����اییدا كرایە پێوەر، ئ����ەوە بە مانای 
ئەوەیە هێشتا ئەو ئازادییە نەهاتووە و هێشتا چەوساندنەوە و 
جیاكارەیی ڕەگەزیی ماوە. ئازادیی ژن فەزایەكی كۆمەاڵیەتییە 
كە تیایدا ژن وەك تاكەكەس و خودێتی و كەسایەتی ئامادەیی 
هەیە، نەك وەك ڕەگەزە بایۆلۆژی و جەستەییە ڕووتەكەی، كە 
لە زۆرینەی كۆمەڵگا مێژووییەكاندا سەرچاوەی چەوساندنەوە 
و بە مێیینەهێشتنەوەی بووە و ئەمەش ڕێگای تەخت كردووە 
بۆ ڕەگەزیی نمونەیی و ڕەگەزی بااڵ، تا بەو شێوەیە وێنای ژن 

بكات، كە سەرچاوەی بچووككردنەوە و چەوساندنەوەیەتی.
كەسێتی ژنی ئازاد مەرجی وەدیهاتنی ئەو بەشەیە لە ئازادیی 
بەش����ێوەیەكی گش����تی، كە تیایدا گش����ت كەس����ێكی ت����ر ئازادە. 
ئ����ەو ئازادییە ئازادییە بۆ هەم����ووان و ئازادییەكە هەمووان لە 
خەباتیان����دا بۆ ئازادی، هێناویانەتە دی. ژنی ئازاد لە فەزایەكدا 
ك����ە ئازادیی ژن هاتۆتە دی، كەس����ێك نییە ب����ە ئەوانیتر بڵێت: 
»ت����ۆ لە وەدیهێنانی ئازادیدا بەش����دار نەبووی����ت«، وەكئەوەی 
ل����ە گوت����اری سیاس����یی دوای ڕاپەڕین و ل����ە كولتووری حزبە 
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كوردییە چەكدارەكاندا ببووە باو: »تۆ لە شاخ نەبوویت و تۆ 
پێشمەرگایەتیت نەكردووە!«.
  پەیوەندیی ژن و ئازادی:

پەیوەندی����ی ژن و ئازادی����ی و ئازادی����ی و ژن، پەیوەندییەك����ی 
خاوەنداران����ە نیی����ە، بەڵك����و پەیوەندییەك����ی پەیوەس����تدارانەیە 
)Relational(. په یوه ندیی په یوه ستدارانه  به و په یوه ندیه  پێناسه  
ده ك����رێ، كه  تیایدا كه س����ێتی مرۆڤانه ی مرۆڤ ئاماده یی هه یه ، 
نه ك پێگه ی مرۆڤانه  له  ئاست یه كتردا. ئه مه ش ئه وه  ده گرێته وه ، 
ك����ه  جه وهه ری مرۆڤب����وون ده كرێته  پێوه ر له  وه ده س����تهێنانی 
ماف و ئه ركدا، نه ك ڕه گه ز و پێگه  كۆمه اڵیه تیی و سیاسیی و 
فه رمییه كه ی. ئه م وانه یه  له  ئه خالقی گوتاریانه ی هابرماسه وه  
فێربووی����ن، كه  هه م����ووان له  پێكهێنانی نۆرم����ه ئه خالقییه كاندا 
مافی به ش����داربوونی یه كس����انیان هه یه  به ب����ێ له به رچاوگرتنی 
ڕه گه زی����ی و پێگه كانیان، ل����ه  گفتۆگۆیه كی ئه خالقی����دا. بۆیه   لە 
هەموو په یوه ندییه كی پەیوەس����تدارەكاندا، س����ۆژە و جەوهەر، 

یان سۆژە و بەها، پێناسەی یەكتر دەكەن.
بەمجۆرەش ژنبوون پەیوەس����تە بە ئازادییەوە، و ئازادییش بە 
ئازادی����ی ژندا، ل����ە ئازادیی تاكڕەگەزیی����ەوە دەبێتە ئازادیی بۆ 
گش����ت ڕەگەزێك و ئازادیی بۆ هەم����ووان وه كئه وه ی مرۆڤن. 
لەگ����ەڵ ئەوەش����دا ك����ە ژنی ئازاد پێش����مەرجێكە ب����ۆ هاتنە دی 
ئازادی����ی ژن، كەچی جیاوازییەك����ی بنەمایی لە نێوانیاندا هەیە: 
ژنی ئازاد پەیوەندیی ژن و ئازادییە لە ئاستی ئۆنتۆلۆژیكدا و 
بوونی كەس����ایەتی و خودێت����ی ژن وەك خودێكی بیركەرەوە، 
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وه ك مرۆڤێ����ك، دەبەس����تێت ب����ە ئازادییەوە و ئ����ازادی ناخاتە 
دەرەوەی بوونی ژنەوە وه ك ئه وه ی كه  هه ڵگری ڕه گه زێكه .

لەكاتێكدا ئازادیی ژن، پەیوەندیی ئازادیی و ژن، پەیوەندییەكی 
مەرجدارە و لەسەر بوونی ئازادییەوە بۆ ژن بەندە. بەمجۆرەش 
دەتوانین بڵێین: پەیوەندیی ژن و ئازادیی لە ئاستی ئۆنتۆلۆژیكدا 
پەیوەندییەكی یەكایەتیانەی پەیوەس����تدارانەیە و پەیوەندییە لە 
ئاستی ناخه كیی و جەوهەریی و بنەماییدا، نە ژن بەبێ ئازادی 

هەیە، نە ئازادیش لە دەرەوەی ژن دەبێت.
لەكاتێكدا پەیوەندیی ئازادیی بە ژنەوە، پەیوەندییەكی دەرەكییە 
و پەیوەس����تە ب����ە كات و ش����وێنەوە: مەرج نییە لەو ش����وێنەی 
ئازادیی هەیە، ژن ئازاد بێت، ئەگەر لەو كاتەدا ژنی ئازاد بوونی 
نەبێ����ت. ژنی ئازاد گەرانتێكە ب����ۆ هەبوونی ئازادیی ژن، ئەگەر 
ئەم گەرانتە نەبێت، ئەوە بۆی هەیە ئازادیی لە شێوەی ئازادیی 
چەوساندنەوە و ئازادیی بەكاربردن و ئازادیی بازرگانیكردن 
و ئازادیی كوش����تن و ئازادیی حەرامكردن و ئازادیی فرەژنی 
و ئازادی����ی ڕووتكردن����ەوە و ئازادیی داپۆش����ینی ژندا به ناوی 
ش����ه ره فه وه ، هەبێت. ئەمە ئەو جۆرە ئازادییانەن كە لە هەندێ 
ناوچ����ەی هەرێم����ی كوردس����تان و عێراقدا پراكتی����زە دەكرێن، 
ك����ە ن����ە ئازادین بۆ ژن و ن����ە ژنی ئازاد تیایان����دا بوونی هەیە، 
ئەمە ئازادییەكە، كە یاس����اكان و بەرهەمهاتنەوەی بەردەوامی 
نەرێ����ت و نۆرمە كۆمەاڵیەتیە تەقلیدیەكان بەرهەمیان هێناون، 
ت����ا ل����ە س����ایەیدا بتوانن ب����ە جۆرەها ش����ێوە ب����ەردەوام بن لە 

چەوساندنەوەی ژن.
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  لە جیاتی ئەنجام:
ئەوەی كە لە عێراق و هەرێمی كوردس����تانی پۆس����ت س����ەدام 
حوس����ەین و داگیركاری����ی ئەمەریكی����دا بینیم����ان و دەیبینی����ن، 
فۆرمە ژیانێكی ڕزگارییە نەك شێوەژیانێكی ئازاد. لە عێراق و 
هەرێمی كوردستاندا و بەشێوەیەكی دانپیانراو، نە ژنی ئازاد و 
نە ئازادیی ژنمان نییە. بۆ ئەوەی باشتر لەمە تێبگەین، نمونەی 
ئێ����ران دەهێنمەوە: لەكاتێكدا كە لە كۆماری ئیس����المیی ئێراندا 
ئازادیی ژن بەدی ناكرێت، بەاڵم ژنی ئازادمان هەیە. لە پشت 
بزووتنەوە سێكسگەراكارانی كچانی ئێرانەوە، لە پشت چاالكیی 
و پرۆتێست و یاخییبوونەكانیانەوە، لە پشت داهێنانەكانیانەوە، 
له  پش����ت مافی ده نگدانه  ملیۆنیه كانیانه وه ، خودێكمان هەیە كە 
بیركردنەوەی لە كەس����ایەتی خ����ۆی و لە ڕێرەوی خەباتیدا بۆ 
س����ەلماندنی شوناسی خۆی، هاندەریی س����ەرەكییەتی. ئەوەی 
ژنی ئێرانی لە ژنی ناوچەكانیتر جیادەكاتەوە، هووشیارییەتی 
لە ئاست كەسایەتی و جەستە و دەسەاڵتی خۆیدا، كە دەتوانێت 
نۆرمی خۆی لە كۆمەڵگادا بسەپێنێ و ببێتە فاكتەر و هێزێكی 
كۆمەاڵیەتی گوش����ارهێنەر بۆسەر سیس����تەمی سیاسی، بەبێ 
ئەوەی لەم خەباتەیدا هەمیشە پێویستیی بە ئەندامبوون هەبێت 

لە فۆرمەكانی ڕێكخستنی نێرینەدا.
ب����ەاڵم ل����ە عێ����راق و هەرێم����ی كورس����تاندا هاندەری����ی ه����ەر 
چاالكییەكی ژنان، بەخودبوونی كەس����ایەتی ژن نیە كە دەبێتە 
بەگەڕخ����ەری چاالكییەكان����ی، بەڵكو بااڵدەس����تیی ئایدیۆلۆژیا 
جیاوازەكان����ن كە خزمەت ب����ە فۆرمەكانی ڕێكخس����تنی نێرینە 
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دەك����ەن. ئ����ەم فۆرمان����ەی ڕێكخس����تن لەالیەك����ەوە، توانیویانە 
وزەی ژن����ان ل����ە خزمەت ئامانجەكانی خۆیان����دا، بخەنە گەڕ و 
لەالیەكەی تریشەوە س����ەركەوتنێكی ڕێژەییان لە بەپیاوكردن 
و بەنێرینەكردن����ی ژناندا بەدەس����تهێناوە. ژنی ئ����ازاد لە ئێراندا 
توانیویەت����ی ب����ەردەوام ئازادی����ی ژن ب����ە بی����ری ئێرانیی����ەكان 
بهێنێتەوە و بیكاتە هەڕەشەیەك بەسەر ئایدیۆلۆژیای دینساالر 
و پیاوس����االری ش����یعەوە، لەكاتێكدا ئەو ئازادییەی لە عێراقی 
پۆس����ت سەدام حسەیندا بانگەشەی بۆ دەكرێ نەیتوانیوە ژنی 
ئ����ازاد بەرهەم بهێنێ و بوار بۆ ژنی ئازاد بس����ازێنێ تاكو بیر 
لە ئازادیی ژن، لەدەرەوەی ئازادیی مەرجداریی نێرس����االریی، 
بكاتەوە. س����ه رژمێرییه كانی، به  ڕووپۆش����كردنی نانی زانكۆ و 
دائی����ره كان له  هه رێ����م و عێراقدا، ڕێژه ی پۆس����ته كان، پله كان، 
به ش����داریه كان و ل����ه وه ش خراپت����ر ژم����اره ی ده س����تبۆبردن، 
خۆس����ووتاندن، كوشتن له سه ر ش����ه ره ف له  عیراق و هه رێمی 
كوردستانی پۆست سه دام حوسێندا به ڵگه ی ئه و راستییه ن كه  
نه  نی ئازاد و نه  ئازادیی ژن نه بۆته  به شێك له  واقیعی سیاسی 

و كۆمه اڵیه تی.
لەبەر ئەوە، )ئەمەش ئەنجامێكی كەمێك تاڵ و ناخۆشە، كە لە 
كۆتایی ئەم لێخووردبوونەوانەدا دەخرێتە ڕوو(، ڕاستەقینەی 
بوون����ی ژن لەم هەرێم و واڵتەدا تاڵترە لە هەر ش����وێنێكی تر: 
پێویستە ئەوان لە دوو بەرەی پێشەوەی جەنگدا خەبات بكەن: 
هەم بە ئاراس����تەی بوونە خود و بوونە كەس و بوونە ژنێكی 
ئ����ازاد، ه����ەم بە ئاراس����تەی وەدیهێنانی ئازادیی����دا بۆ ژن. هەم 
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بە خۆ ڕزگاركردن لە فۆرمەكانی ڕێكخس����تنی نێرس����االری و 
هەم بە خۆڕێكخس����تنەوە لە فۆرمی ڕێكخستنی ژنانەییدا. هەم 
بۆ خۆ ئازادكردن لە مەرجەكانی ئەو ئازادییەی پیاوس����االری 
وەك دۆزەخێ����ك پێشكەش����یی ك����ردوون، هەم بە ئاراس����تەی 
ئاش����تبوونەوە لەگەڵ نێرینە و پیاو، لەو ئازادییە گش����تییەدا كە 

پێویستە بیهێننە دی و جێگەی پیاویشی تێدا ببێتەوە.
یەك ش����ت مایەی دڵخۆشییە: ئەگەرچی بەردەوام نێرینە وەك 
براوەكەی ناو واقیع خۆی ناساندووە، بەاڵم هێشتا مێژوو، هیچ 
ئەنجامێكی س����ەركەوتنی بۆ ك����ەس ڕانەگەیاندووە. ئەوەی كە 
مەعلومە ئەوەیە، مێژوو بۆ یەكەمجارە لەم هەرێمەدا دەرفەتی 
بە ژنان داوە لەو جەنگەدا بەشدار بن و تا ئەو جەنگەش كۆتایی 
پێنەیەت قارەمانە سەرەكییەكە دەرناكەوێت. بۆیە ژنان بوار و 
دەرفەتی بوونە قارەمانیان لەبەردەمدایە، ئەگەر هات و بوونی 
خۆی����ان لە بوونێكەوە بۆ پیاو، گۆڕی ب����ۆ بوونێكی ئازادانە و 
وەدیهێنان����ی ئازادی����ی بۆ ژن. ئەوكاتەش مێژوو لەس����ەرەتاوە 
و بە ش����ێوازێكی تر دەنووس����رێتەوە. ئەمجارەیان لە ڕوانگەی 
ژن����ی ئ����ازادەوە، كە لە هەمان كاتیش����دا گەرانتە بۆ ئازادیی بۆ 

هەمووان و بۆ گشت كەسێكیتر..



سیاسەت و قەیران280



281 رێبوار سیوەیلی

ئایدیۆلۆژیاوڕەخنهلهئایدیۆلۆژیا
پێوەندییكوردوتورك
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  سه ره تا:
له  ده ره وه ی هه ر كێشه  و ملمالنێیه كی بۆماوه یی و مێژوویی، 
له ده ره وه ی هه ر هاندانێكی سیاسی و ئایدیۆلۆژیی، قسه كردن 
له س����ه ر په یوه ندی����ی نێ����وان میلله ت����ان و نه ت����ه وه كان به ه����ای 
خۆی هه یه  و به ش����دارییه كی سوودبه خش����ه  له  بیناكردنه وه ی 
شارس����تانیه تێكی مرۆییت����ر و به ه����ای تێگه یش����تن و پێك����ه وه  
هه ڵك����ردن، به تایبه تی ئه گه ر ئه و میلله تانه  هاوس����ێی یه كتر بن 
و به رژه وه ندی����ی و مێ����ژوو و ئه زموونی خۆش و ناخۆش����یان 
له گه ڵ یه كتر هه بێت و بیانه وێ میرات و وانه یه كی سوودمه ند 
ب����ۆ نه وه كانیی داهات����وو به جێبهێڵن. گه وره ترین ده س����تكه وتی 
مێ����ژوو ئه وه  نییه  كه  ل����ه  ڕابردوودا به ده س����تهاتووه ، هێنده ی 
ئه وه ی ده ستكه وتی گه وره  ئه وه یه  له  داهاتوودا بۆی هه یه  بێته  
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ده س����ت. چونكه  ته نیا ب����ه  بیركردنه وه  له م راس����تییه ، ده توانین 
ژیانێك����ی باش ب����ۆ نه وه كانی داهات����وو به دوور له و كێش����ه  و 
ملمالنێیانه ی له  ئێستادا سه رقاڵیان كردوین و ئه نجامی خراپ 

حاڵیبوونی میلله تانن له یه كتر، دابین بكه ین.
و  ت����ورك  میلله ت����ی  په یوه ندی����ی  له س����ه ر  ك����ه م  زۆر  م����ن 
نه ته وه ی كورد قس����ه م كردووه . نه مویس����تووه  ل����ه  په راوێزیی 
مه ترسییه كانی ئایدیۆلۆژیا و به رژه وه ندیی سیاسیه كاندا قسه  
له سه ر په یوه ندیی و شكۆی گه الن بكه م و ویستی سیاسیی و 
ئامانجه  ئایدیۆلۆژییه كان وه ك ڕه نگدانه وه ی ئیراده ی میلله تان 
ته ماش����ا بكه م. ئه مه ش له ب����ه ر یه ك هۆكاری س����اده ، میلله تان 
و نه ت����ه وه كان په یوه ندییه ك����ی ڕیش����ه یی و قوڵت����ر و مێژوویی 
تری����ان به یه ك����ه وه  هه ی����ه  له  چ����او په یوه ندی����ی حكومه ته كان و 
ئایدیۆلۆژیاكان����دا. ئه م����ه  جگه  له وه ی میلله تان له س����ه ر خاك و 
ئاوێ����ك ده ژین و به ده س����ت و په نج����ه ی خۆی����ان زه حمه ت به  
ژیان����ه وه  ده كێش����ن و بۆ ئه م����ه ش له  مێژه  له وه  تێگه یش����توون 
كه  بۆ س����ه ركه وتن و به رژه وه ندییان پێویستییان به  جۆرێ له  
هه ڵكردن له گه ڵ یه كتر و پێكه وه ژیان و لێبوورده یی هه یه . ئه مه  
جه برێكه  واقیع به س����ه ر مرۆڤدا ده یسه پێنێ. لێره وه  تێكه ڵبوون 
و هاوس����ه رگیریی و خێ����زان پێكه وه نان و وه چه خس����تنه وه ، له  
مێژووی كولتوور و كۆمه ڵگاكاندا ش����تێكی زۆر ئاسایی بووه . 
ب����ه اڵم ئایدیۆلۆژیا و پڕۆژه  ئایدیۆلۆژییه كان هه م تازه  و هه م 
بێڕیش����ه ن و هه میش مه ترس����یدار. هه ڵبه ت هه موو میلله تێك و 
نه ته وه یه ك له  خۆتێگه یشتنێكی تایبه تیی له سه ر خۆی هه یه ، كه  
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مه رج نییه  هه میش����ه  به ره و خۆ)به باشترزانینی( ئه وانی له چاو 
میلل����ه ت و نه ته وه كانیت����ری له  پش����ته وه  بێت. ئ����ه و كاته  له خۆ 
تێگه یشتن، مه ترسیداره  كه  ده بێته  ئایدیۆلۆژیایه كی تایبه ت بۆ 

ئاراسته كردنی ئاپۆره ی خه ڵك له  دژی خه ڵكانیتر. 
  ئه زموونێك:

س����اڵی نه وه د و ش����ه ش بوو كه  زانكۆی غۆسكیله ی دانمارك، 
ناردم����ی ب����ۆ ش����اری ئۆكس����فۆرد ب����ۆ به هێزكردن����ی زمان����ه  
ئینگلیزییه ك����ه م و وه رگرتن����ی چه ند ده رس����گوتارێك له  بواری 
فه لس����ه فه دا. به یانییه ك زوو، به  ته نیا گه یش����تمه  ئه و ش����اره  و 
یه كس����ه ر به ره و ئه و فێرگه یه  چ����ووم كه  تایبه ت بوو به  زمان: 
سانت جۆزیفس هاڵ. له وێ دوای چاوپێكه وتن و هه ڵسه نگاندنی 
ئاس����تی زمانه  ئینگلیزییه كه م ل����ه  قۆناغی 4 دایان نام، به اڵم بۆ 
نووس����ین خۆم هاتمه وه  قۆناغی دوو، له به ر ئه وه ی هه میش����ه  
كێش����ه ی ڕێنووس����م هه بوو. ئیتر به وجۆره  ده ب����وو له  ماوه ی 
حه وت مانگدا كۆرس����ه كه  ته واو بكه م، به اڵم من به  دوو مانگ 
بڕوانامه ك����ه م وه رگرت و ماوه یه ك����ی زۆریش دوای ئه وه  له و 
قوتابخانه یه دا مامه وه ، چونكه  پاره كه م درابوو. ئه و ماوه یه  زیاتر 
له  س����تۆدیۆی قوتابخانه كه  داده نیشتم و گوێم له  خوێندنه وه ی 
رۆمان����ی كالس����یكی ده گرت، هه م ڕۆمانه كه م ده ناس����ی و هه م 
ئینگلیزییه ك����ه م به هێزت����ر ده كرد، پاش����انیش ل����ه  كتێبخانه كه دا 

كتێبگه لێكی زۆری لێبوون و چاوم پێدا ده گێڕان.
ل����ه و پۆل����ه دا كه  م����ن زمانم تی����ا ده خوێن����د، گه نجان����ی ئێرانی، 
ه����ه ر  لێب����وون.  ت����ورك و عه ره بیش����ی  و  ئیتال����ی، ڕۆمان����ی 
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بۆی����ه ش مامۆس����تاكانمان چ وه ك به ش����ێ له  یه كتر ناس����ین و 
چ بۆ به هێزكردنی زمانی قس����ه كردن ب����ه  ناچاری هه ر یه كه ی 
س����یمینارێكیان پێده كردی����ن له ب����اره ی نه ت����ه وه  و كولت����وور و 
مێژووی خۆمانه وه . من چواره م كه س بووم و ده بوو ئه و كاره  
ئه نجام بده م، له  دانماركیش زۆرجاران ئه و جۆره  سیمینارانه م 
ئه نج����ام دابوون و ده مزانیی ك����ه  ده بێت چ ته كنیكێكی گه یاندن 
و خۆچڕكردن����ه وه  ب����ه كار بهێن����م. ب����ه اڵم كێش����ه كه  ئه وه ب����وو، 
ده بوو ئه مجاره یان قس����ه  بۆ كه س����انیی جیاواز بكه م و باس����ی 
گه له كه میان بۆ بكه م. له  دانمارك ئه م كێشه یه م نه بوو، چونكه  
ئه وان میلله تێكی جێگیر و هۆمۆگین و گونجاون و مرۆڤ پاش 
ماوه یه ك له  مانه وه  له  واڵته كه دا ده زانێت ده بێت چۆن قسه یان 
ب����ۆ بكات به بێ ئ����ه وه ی بێتاقه تكه ر بێت، ب����ۆ ئه وه ی وه ك ئه و 
نوكته یه ی لێنه یه ت، كه  به سه ر هاوڕێیه كی په نابه رمان هاتبوو. 
ب����ا نوكته كه  بگێڕمه وه : براده رێك ش����ه وێك له  باڕێكدا خانمێك 
ده ناس����ێت و ده كه ونه  قس����ه  كردن، براده ره كه  به  تێگه یش����تنی 
خ����ۆی وا بی����ر ده كات����ه وه  ئه گ����ه ر باس����ی پارچه پارچه بوون����ی 
كوردستانی بۆ بكات، سه رنجی زیاتر راده كێشێت. به اڵم دیاره  
خانمه كه  پێش����تر چه ند جارێك ئه و چیرۆكه ی بیستووه  و پێی 
ده ڵێت: گوێ بگره ، ئه زانم واڵته كه ی تۆ به سه ر چوار ده وڵه تدا 
دابه ش����كراوه ، ده زانم ئێوه  به  چه ند زاراوه یه ك قس����ان ده كه ن، 
ده زانم ش����له وبرنجتان له ال خۆش����ه ، ده زانم له  ئێران و عێراق 
و س����وریا و توركیا، چه ند ملیۆن كه سن، به اڵم ئه وانه  هیچیان 

سه رنجی من وه ك ژنێك ڕاناكێشن..
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من، له  ئۆكسفۆرد، له به رده م هاوپۆله كانمدا ده بوو سه رنجیان 
رابكێشم و شتگه لێكیان بۆ باس نه كه م، كه  پێشتر بیستبێتیان. 
له ب����ه ر ئه وه ، الیه ن����ی مێژوویی و سیاس����یه كه م كه مكرده وه  و 
زیاتر خۆم له سه ر فره كولتووریی له  كوردستاندا چڕ كرده وه ، 
كه  ئه وسا ئه م بابه تی فره كولتووریه  سه رنجی ئه وروپاییه كانی 
زۆر ڕاده كێشا، ئه مه ش به و هۆیه وه ، كه  توێژینه وه كان جه ختیان 
له س����ه ر پارادایمێك����ی كولتووریی ن����وێ له  واڵتان����ی ئه ورپادا 
ده كرده وه  و قس����ه یان له س����ه ر ڕۆڵی پۆزه تیڤ����ی په نابه ران له  
گۆڕین����ی كولت����ووری تاكڕه هه ن����دا بۆ كولتووری����ی فره ڕه هه ند 

ده كرده وه . 
ل����ه  باس����كردنی الیه ن����ه  مێژووییه كه یدا و به تایبه تیش له س����ه ر 
باكووریی كوردستان هه ر ئه وه نده م گوت كه  له گه ڵ دامه زراندنی 
ده وڵه ت����ی مۆدێ����رن له  توركی����ا، ئایدیۆلۆژی����ای تۆتالیتاریانه ی 
ب����ه  توركك����ردن ده س����تپێكرد و ئه م����ه ش ته واوك����ه ری هه مان 
س����ته می ده وڵه تی عوسمانیی بوو له سه ر و له دژی كورده كان. 
گوتیشم، كه  سیاسه تی عوسمانیه كان به ناوی ئایینه وه  له  دژی 
كورده كان، له  سیاس����ه تی ئه تاتورك به ناوی مۆدێرنیته وه ، جیا 
ناكرێته وه  و درێژبوونه وه یه كی ئه خالقیی و ئایدیۆلۆژیی بۆ به  
په راوێزخستن و سڕینه وه ی كورده كان له  ئارادا هه یه . پاشان، 
جه ختم له وه  كرده وه ، كه  من به پێی ناسینم بۆ میلله تی تورك، 
ئه م سیاس����ه ته  ته نیا به  سیاسه تی حكومه ت و ده وڵه تی توركیا 

ده زانم، نه ك هی خه ڵكه كه ی..
قوتابییه كان زۆر پرس����یاریان لێك����ردم، به اڵم ئه و دوو قوتابیه  
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توركه ی له  پۆله كه دا بوون و پێش����تریش زۆر نێوانمان خۆش 
بوو، گوتیان حه ز ده كه ین دوایی له  ده ره وه  بتبینین. 

كات����ێ خه ریك����ی پێچان����ه وه ی كتێ����ب و ده فته ره كان����م ب����ووم، 
مامۆس����تاكه م )لوس����ی( هات����ه  الم و گوت����ی نابێت ل����ه  ده رگای 
س����ه ره كییه وه  بچیت����ه وه  ماڵه وه  و پێویس����ته  له گ����ه ڵ من بێیت. 
ئیت����ر بردمی ب����ۆ ئی����داره  و بڕیاریاندا كه  ئ����ه و بمه گه یه نێته وه  
بۆ ش����وێنی حه وانه وه ی خ����ۆم. له  ڕێگا، كات����ێ ئۆتۆمبیله كه ی 
ده هاژووش����ت، ب����ۆی گێڕامه وه  ك����ه  چۆن ئه وانه  ب����ه  چه قۆوه  
له به رده م����ی قوتابخانه  بۆمن دانیش����توون و چه ند هاوڕێیه كی 
دیكه ی خۆشیان كۆكردوونه ته وه . كاتێكیش مامۆستاكه  زانی، 
كه  ئه وان ش����وێنی حه وانه وه ی من پێده زان����ن، ته له فۆنیكرد بۆ 
ئیداره ی قوتابخانه كه  و پێكه وه  بڕیاریاندا، كه  من به رێته وه  بۆ 

ماڵی خۆی و ئه و شه وه  نه چمه وه  هه واری خۆم..
لوس����ی، ته واو شپرزه  ببوو. هه میشه ش پرسیاری لێده كردم و 
ده یگ����وت: به اڵم رێبوار تۆ هیچی ئه وتۆت نه گوت، تا ئه وان به  

شه خسیی وه ریبگرن..
ئه وش����ه وه م له  ماڵیی مامۆس����تا لوس����ی، ك����ه  خانمێكی ته نیای 
بوودای����ی بوو، تێپه ڕاند، به اڵم بۆ به یانی ئیداره ی قوتابخانه كه  
ئ����ه و قوتابی����ه  توركان����ه ی بان����گ ك����ردن و به ڵێننامه یه ك����ی پێ 
پڕكردنه وه  كه  ئه وان مه سئولن له  هه ر شتێك به سه ر من بێت. 
له وەو دوا، ته نیا مه رحه باییه كی ساردمان له  نێواندا ما، ئه ویش 

به رده وام من ده ستپێشخه ریم ده كرد..
هه ردوو قوتابییه كه  ته مه نیان له  س����ه ره تای بیس����ته كاندا بوو، 
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هه ردووكیش����یان وه ك����و من قوتابی����ی زانكۆ ب����وون. ئه مانه  له  
دوایین نه وه ی توركیای مۆدێرن بوون. كاتێ بیرم له م ڕاستییه  
ده ك����رده وه ، به زه ییم به  میلله تێكدا ده هاته وه ، كه  ڕه نگه  جگه  له  
ملكه چییه كی كوێرانه  بۆ سیاس����ه تگه لێكی ره گه زپه رستانه ، كه  
له میانه ی س����اڵه كاندا به س����ه ریدا س����ه پێنراوه  و له  هابیتۆس و 
خووی چه ندین نه وه دا له  ڕێگه ی سیسته مێكی په روه رده یی و 
سیاس����یی تۆكمه وه ، فێری كراوه ، هی����چ گوناهێكی تری نه بێت. 
له م ڕوانگه یه ش����ه وه  هه س����تم به و مه ترسیانه  ده كرد كه  ئێمه ی 
گ����ه الن و نه ته وه كان����ی خۆرهه اڵتی����ی ناڤین، تا پاش����ه ڕۆژێكی 
دوورودرێ����ژ ده بێ����ت باجه كه ی����ان بده ی����ن و ببین����ه  قوربانی����ی 
بیركردن����ه وه ی ده س����ته بژێرێكی سیاس����ی و بی����ر ته س����ك و 
سوپاس����االر، كه  داهاتوو له  دۆستایه تیی نه ته وه كان و گه الندا 

نابینین. نمونه كان زۆرن:
- هه تا ئێس����تا له  توركی����ا، كوردبوونی یه ش����اركه مال قه بووڵ 

ناكرێت،
- هه تا ئێس����تا ئیسماعیل بێشكچی س����زای ئه و دۆستایه تییه ی 
ده دات ك����ه  له  نووس����ینه كانیدا ب����ۆ كورده كان و كێش����ه كه یان، 

ده ریبڕیوه .
- ئه حم����ه د كایا، كاتێ كوردبوونی خ����ۆی ڕاگه یاند، كۆمه ڵگای 

توركیا و كایه ی هونه ریی ئه و واڵته ی تووشی شۆك كرد.
  له  خراپحاڵیبوونه وه  بۆ ره گه زپه رستی:

ڕقهه س����تان و پیش����اندانی په رچه ك����رداری ره گه زپه رس����تانه  و 
ئه ویتر نه ویستانه ، له سه ر ئه م جۆره  شتانه ، نیشانه ی یه كه می 
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ساده یی و نزمیی ئاستی بیركردنه وه یه . هه موو مرۆڤێك مافی 
خۆیه تی خۆی به و ناوه وه  ناو به رێت، كه  سه ربه ڕه گه زه كه یه تی. 
هه موو مرۆڤێك مافی خۆیه تی پشتوانیی ئه خالقیی و زانستیی 
و ویژدان����ی ملله ت����ان و مرۆیه كانیت����ر بكات، هه موو كه س����یش 
ب����ۆی هه یه  به و زمان����ه  گۆرانیی بڵێ، كه  ب����ه  زمانیی زگماكیی 
خ����ۆی ده زانێت. له ب����ه ر ئه وه ، كاتێ ئایدیۆلۆژیایه ك له  ئاس����ت 
ئه م كرده  و گوته  ئاس����اییانه ی كه سانێكدا، په رچه كرداری توند 
له  رێگه ی په یڕه وكاره كانیه وه  ده نوێنێ، نیش����انه ی س����اده یی و 
نزمی����ی ئاس����تی بیركردنه وه یه ك له  خۆیدا پیش����انده دات. به اڵم 
ه����ه ر ئه مه ش مه ترس����یداربوونی ئاش����كرا ده كات. چونكه  ئه م 
ج����ۆره  ئایدیۆلۆژی����ا ڕه گه زپه رس����تیانه  م����رۆڤ زیات����ر به ره و 
بیرنه كردنه وه  هانده ده ن و به و درۆیانه  چاوبه س����تیان ده كه ن، 

كه  ناهێڵن ئه وان ڕاسته قینه كه یان، ببینن..
داپۆشین و شاردنه وه ، به ش����ێكی گرنگیی میكانیزمه كانی هه ر 
ئایدیۆلۆژیایه كن. بۆیه  له  پێناسه كردنی زاراوه ی ئایدۆلۆژیادا، 
هه ر ئه وه نده  به س نییه  بگوترێ: ئه م چه مكه  لێكدراوی وشه ی 
ئایدیا، به  واتای بیرۆكه  و لۆژیك به  مانای ژیریی و دانایی و 
پێكه وه  مانای ئه قڵییه تێك ده گه یه نێت كه  بیرۆكه یه ك ئاراس����ته  
ده كات، ی����ان بیرۆكه ی����ه ك ك����ه  به ش����ێوه یه كی لۆژیكیانه  خۆی 
به رجه س����ته  ده كات. ئه م پێناسه  زمانیه  بۆ چه مكی  ئایدیۆلۆژیا 
دادم����ان ن����ادات، ئه گ����ه ر له  هه م����ان كاتدا، بونیادی وش����ه كه  و 
ئه و نییه تمه ندییه ی بۆی دروس����تبووه  و له  ڕێگه یه وه  ئاڕاسته  

ده كرێت، نه دۆزینه وه .
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  سرووشتی ئایدیۆلۆژیا ڕه گه زپه رستییه كان:
له  هه ناوی ئایدیۆلۆژیای ڕه گه زپه رستیه كاندا، بیركردنه وه یه كی 
دژه مرۆڤانه  هه یه ، بیركردنه وه یه ك، كه  مرۆڤ وه ك گه مژه یه ك 
و ن����ه زان و بیرنه كه ره وه ی����ه ك وێن����ا ده كات تا بتوان����ێ بیكاته  
ئامڕازی گه یاندنی په یام و مه به سته كانی خۆی. ڕه گه زپه رستی، 
به م مانایه  بیركردنه وه  نیه ، چونكه  له خۆیدا وه ك )بیركه ره وه(  
ته ماشای مرۆڤ ناكات. هه ر بۆیه شه  له  هه ر ئایدیۆلۆژیایه كدا 
كه  بیركردنه وه ی بیركه ره وه  ڕه تده كرێته وه ، خودی بیركه ره وه ، 
ده كرێته  یه كه م ئامانج و قوربانیی و له  جه وهه ره  مرۆییانه كه ی 
خۆی داده ماڵرێ ت����ا بكرێته  قاوغێك، یان گه روویه كی درۆزن 

بۆ وتنه وه ی ئه و قسانه ی خۆی بیریی لێنه كردوونه ته وه .
مرۆڤی ئایدیۆلۆژی باوه ڕ، یان ئایدۆلۆژیی په رس����ت، مرۆڤێكه  
ش����ایانی هاوكاری����ی و به زه یی����ه ، چونكه  ئ����ه و نازانێت كه  ئه و 
ئایدیۆلۆژیای����ه ی ئ����ه و هه ڵگرییه تی و به ناوی ڕاس����ته قینه وه  له 
خودی ئه ودا قسان ده كات و په رچه كرداری پێده نوێنێ، بۆخۆی 
تێڕوانینێكی دژه  مرۆڤانه ی هه یه . له به ر ئه وه  ئایدیۆلۆژیا سه ره تا، 
مرۆڤ ل����ه  هه ر جۆره  پێوه رێكی مرۆڤب����وون به تاڵده كاته وه  و 
داگیریی ده كات، تا بیكاته  ئامڕازی ده ستی خۆی و پڕی بكاته وه  
به و په یامانه ی، كه  بۆ پیشاندان و سه لماندنی ڕاسته قینه كه یان، 

پێویسته  سه ره تا هه ر راسته قینه یه ك بسڕدرێته وه .
ئایدیۆلۆژیا له  ده ره وه ی بیركردنه وه ، بیركردنه وه  به كارده هێنێ 
بۆ وێرانكردن و داڕمان، به اڵم له  پێش هه موو شتێكدا وێرانكردنی 
بیركردن����ه وه  و بكه ری بیركه ره وه . مه ترس����یی ئایدیۆلۆیا هه ر 
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ل����ه وه دا نیی����ه ، كه  بۆ ماوه یه كی كورت ی����ان درێژ، حه قیقه ت له  
تاكه كه سه كان ده شارێته وه . به ڵكو مه ترسییه كه ی له وه دایه ، كه  
كه سایه تی تاكه كه سیش به با ده كات و ده یهێنێته  سه ر ئاستێكی 
ن����زم له  هزرین، ك����ه  وا بزانرێت ئ����ه وه  بیركردنه وه یه  له  ئه ودا 

ڕوو ده دات..
با نمونه یه ك له  دنیای بازرگانییه وه  بهێنینه وه ، ئه مڕۆ په یوه ندیی 
بازرگانیی له  نێوان هه رێمی كوردستان و توركیادا له  بره ودایه . 
ئه م پرۆس����ه  و په یوه ندیه  به  بێ بوون����ی ئایدیۆلۆژیا ئیمكانیی 
نیی����ه . له  بازاڕه كانی هه رێمدا، فرۆش����یاره كان )توركییبوون(ی 
كه لوپه له كانی����ان، وه ك ده س����تكه وتێك بۆ كڕی����ار و وه ك وتنی 
)ڕاس����ته قینه( یه كی باش له  به رژه وه ندیی ئه واندا ده خه نه  ڕوو. 
ك����ه  ده گوترێ )ئه م ش����ته  توركیه( ، ئه م كراس����ه ، ئه م قاته ، ئه م 
پێ����اڵوه ، ئه م قاوه یه ، هه م����وو ئه مانه  وه ك ڕاس����ته قینه یه ك بۆ 
بیرخس����تنه وه ی نه وعییه ت����ی ش����ته كه  و كراس����ه كه  و قاته ك����ه  
و پێاڵوه ك����ه  و قاوه ك����ه  ده خرێن����ه  ڕوو، به بێ ئ����ه وه ی بزانرێ 
ئه مه  ره واجدانه  به  ش����تێك و قاتێك و پیاڵوێك و كراس����ێك و 
قاوه یه ك، كه  توركییبوونه كه ی گرانتی نه وعیه ته كه یی و مه رجه  
ته ندروس����تیه كانی نییه . به اڵم ئایدیۆلۆژیا ئه م ڕاسته قینه یه مان 
لێده شارێته وه  و توركیبوونه كه  وه ك گه رانتی نه وعیی ده خاته  

ڕوو.
به مج����ۆره ش، ئایدیۆلۆژی����ا ل����ه  ژێ����ره وه  و ل����ه  س����ه ره وه  و له  
هه رچوارالوه  كاری خۆی ده كات و هیچ لۆگۆیه ك، كارگه یه ك، 
ده سته س����ڕیكی  ته نان����ه ت  و  خواردنگه ی����ه ك  كه ره س����ته یه ك، 
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كلێنكس����یش نییه ، كه  لووت����ی خۆمانی پێپ����اك ده كه ینه وه  و له  
ته والێتدا قوونی خۆمانی پێده س����ڕینه وه ، ئه ركێكی ئایدیۆلۆژی 
جێبه جی نه كات. چجای ئه وه ی به ش����ێوه یه كی سیسته ماتیك و 
ل����ه  ڕێگه ی میدی����ا و قوتابخانه  و ریكالمه كان����ه وه ، ئایدیۆلۆژیا 
دزه  ده كات����ه  ناخمان����ه وه  به بێ ئ����ه وه ی بتوانی����ن به رگریی له م 

داگیركارییه  بكه ین.
 وه اڵمدانه وه ی ئایدیۆلۆژیا به  هوشیاری:

وه ستانه وه  له  دژیی ئایدیۆلۆژیایه كی تایبه تی وه ك ئایدیۆلۆژیای 
ڕه گه زپه رستانه ی توركیی، به  به رهه مهێنانی ئایدیۆلۆژیایه كی 
هاوش����ێوه ی كوردیانه  نابێت. گه وره تری����ن ئامانجی ئایدیۆلۆیا 
ڕه گه زپه رس����ته كان، به رهه مهێنانی ئایدیۆلۆژیای هاوش����ێوه ی 
خۆیان����ن تا بتوانن له پاڵ ئ����ه وه دا ڕه وایه تی به  تێزه كانی خۆی 
ب����دات و به رده وام بێت له  داگیركاری و ش����ێواندنه كانی و له و 

ڕێگه یه شه وه ، چاندنی ڕق و كێنه  له  نێوان نه ته وه  و گه الندا..
دژوه س����تانه وه ی ئایدیۆلۆژیا به  ره خنه ی ئایدیۆلۆژیا ده كرێت. 
ڕه خنه ی ئایدیۆلۆژیا بریتیه  له  هووش����یارییه كی فه لسه فیی كه  
توانای جیاكردنه وه ی ڕاسته قینه  له  درۆ، جه وهه ر له  نیشانه  و 
وێنه  له  بابه تمان بداتێ. ته نیا به  هووش����یاربوونه وه  ده توانرێ 
ج����ادووی ئایدیۆلۆژی����ا و پاكژییه  نومایش����یی و ڕواڵه تیه كه ی، 
بدۆزرێت����ه وه  و ئاش����كرا بكرێ����ت و پووچ بكرێت����ه وه . ڕه خنه ی 
ئایدیۆلۆژیا، ئامانجی هه ر بیركردنه وه یه كه ، كه  ده توانێ شوناس 
له  توانه وه  ڕزگار بكات و جیاوازیی بخاته  جێگه ی سته مكاریی 
و تواندنه وه . بیركردنه وه  له  ئایدیۆلۆژیای ڕه گه زپه رستانه ، به  
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دامه زراندن����ی ئایدیۆلۆژیایه كی ڕه گه زپه رس����تانه ی هاوش����ێوه  
چاره س����ه ری كێش����ه كانی ئێس����تا و داهات����وو ناكات. ئێس����تا و 
داهاتوو، به رهه مهێنراوێكی ئایدیۆلۆژین، به اڵم ئێمه  ده مانه وێت 
په یوه ندیه  ئایدیۆلۆژییه كان بكه ینه وه  به  په یوه ندیی سوودمه ندی 

مرۆیی. 
من كاتێ ئیشم ده كه وێته  الی وه ستایه كی تورك، كه  هاتووه  له  
واڵته كه مدا كار بكات و بژێوی خێزانه كه ی په یدا بكات و ده بینم 
كاره كه ی به  باش����ی ئه نجام ده دات، ئیتر ئه مه  نابه س����تمه وه  به  
توركبوون����ی ئه وه وه ، به ڵكو كواڵیته ی كاره كه ی ده به س����تمه وه  
ب����ه  جیدیه تی ئه و ل����ه  ئه نجامدان����ی كاره كه ی����دا و به كارهێنانی 
مه هاره ت و شاره زاییه  پیشه ییه كانی. بۆ من ئه و وه ستایه ، پێش 
هه موو شتێك مرۆڤێكه ، كه  پێویستم به وه  له و دیو ئه و گوتاره  
ئایدیۆلۆژییه ی ئێمه ی له یه كتر دابڕ كردووه  بیناسم و له یه كتر 
تێبگه ین. لێره وه یه ، كه  ئیتر من ئه و به  نوێنه ری ئایدیۆلۆژیا و 
سیاس����ه تێك نابینم كه  به رنامه یه كی دژ و نامرۆڤانه ی هه یه  له  
ئاست كورده كانی باكور و كێشه ی كوردا به  گشتی. ڕه خنه ی 
ئایدیۆلۆژی ئه و وزه یه مان بۆ ده گێرێته وه ، كه  یه كتر بناسینه وه  
و له یه كتر تێبگه ین له  میانه ی په یوه ندیه كانماندا، نه ك ئه و ڕسته  
ئایدیۆلۆژیانه  بكه ین پێوه ر بۆ ناس����ینمان له سه ر یه كتر، كه  له  

میدیاكاندا ڕووخسارمان ده شێوێنین..
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شتێلەبارەیقەسابخانەكەی
میانمارلەبۆرما
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  سەرەتا:
ماوەیەك لەمەوبەر هاوڕێیەك بە گلەییەوە بۆی نووس����یبووم: 
ئەوە چۆنە من لەبارەی هەموو ش����تێكەوە دەنووس����م، كەچی 
ئەو قەس����ابخانەیەی لە بۆرما بۆ موس����وڵمانان دروستكراوە، 
س����ەرنجم ڕاناكێش����ێت! ئەو نەیدەزانیی من هێش����تا لە شۆكی 
ڕووداوەكەدام و نامەوێت بەسەر پێی لەبارەیەوە قسان بكەم، 
منی����ش نەمدەزانیی كە هەمیش����ە ڕووداوەكان بیركردنەوەمان 
لە شوێنێكەوە دەهەژێنن، كە خۆشمان نازانین سەرچاوەكەی 
چییە. سوپاس����ی ئ����ەو هاوڕێیه دەكەم، كە دەزانم لە هەس����تی 
مرۆڤان����ە و كوردیان����ە و باوەڕداریانەیەوە ئەو چاوەڕوانییەی 

لە من هەبوو..
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  ڕووداوەكە:
بۆرم����ا هیچكاتێك بێ توندوتیژیی نەب����ووە. جۆرج ئورویل لە 
یەكێ لە بەرهەمەكانیدا، كە ساڵەها لەوەوپێش خوێندومەتەوە، 
ب����ە جوان����ی بەرجەس����تەی ئ����ەو توندوتیژی����ی و ملمالنێی����ەی 
كردووە. ئەو واڵتە لەبەر پێش����ینە كۆڵۆنیاڵیس����تەكەی لەالیەن 
بەریتانیاییەكان����ەوە، هەرگی����ز بێ كێش����ەی ئایین����ی و ئەتنیكی 
نەبووە. ئەمەش یەكێكە لە دیارترین پاشكەوتەكانی كۆڵۆنیاڵیزم 
ك����ە بۆتە  هۆی پیس����كردنی ژینگەی پێكەوەژیان����ی كولتوور و 
ئایینەكان، هەروەكچۆن فۆرمە داگیركاری و كۆڵۆنیاڵیستەكانی 
ئێس����تاش ژینگ����ەی هەناس����ەدان و كەش����وهەواو ئەتمۆس����فێر 
پی����س دەكەن. كۆڵۆنیاڵی����زم لە فۆرمە س����ەرەتاییەكەیدا، ژینگە 
پیس����كەر نەبووە، بەاڵم پەیوەندیە لۆكاڵییەكانی نێوان گەالن و 
ئایی����ن و كولتوورەكانی ژەهراوی دەكردن. بۆیە بۆرما، باجی 
ئ����ەو ژەهراویی بوون����ە دەدات و لەگەڵ ئەوەش����دا بزووتنەوە 
ئاش����تیخوازەكان هەرگی����ز ب����ەم ناوچەیە نامۆ نەب����وون. هەر 
لەبەر ئەوەش خانمەژنێكی ئەو واڵتە خەاڵتی نۆبڵی بۆ ئاشتی 

وەرگرتووە.
بەاڵم ئەو قەسابخانەیەی ماوەیەك لەمەوبەر و تاكو ئێستاش، 
بۆ لەناو بردنی مس����وڵمانانی هەرێم����ی میانمار خراوەتە گەڕ، 
بێنمونەیە. توندوتیژیی و ش����ەڕانییەتێك، كە مرۆڤ دووچاری 
ش����ۆك دەكات. س����ەرەتای تەقینەوەی ڕووداوەكە لە كوشتنی 
كچێكی بوودایی بە دەس����تی دوو مس����وڵمان دەستپێدەكات و 
ئەمج����ا تۆڵەكردن����ەوەی گرووپێك����ی بوودایی لە مس����وڵمانان، 
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لەوانەی دوورونزیك پەیوەندیی����ان بەو ڕووداوەی یەكەمەوە 
نەب����ووە و بێگوناه����ن. ب����ەاڵم ئایا كێش����ەكە ل����ەو ڕووداوەوە 
دەستپێدەكات؟ بە بڕوای من سرووشتی ڕووداوەكە شتیترمان 
پێدەڵێت، ش����ەڕانییەتی پشتەوەی قەس����ابخانەكە بەدیارخەری 
توان����ای ئیرادیان����ەی مرۆڤە ب����ۆ وێرانكردن و كوش����تن، بەبێ 

ڕەچاوكردنی ئەو فیلتەرە ئایینیانەی بكووژ هەیەتی.
  خوێندنەوەی ڕووداوەكە لە چەند خاڵێكدا:

یەكەم شت كە من لەم ڕووداوەی دەخوێنمەوە، ئەوەیە میانمار، 
كە لەس����ەدا بیس����تی مسوڵمان و لە س����ەتا حەفتای بوودایی و 
ئەوانیتریش س����ەربەئایینی ترن، وەك ئایینی مەس����یحی، واڵت 
و هەرێمێكی فەرامۆش����كراوی جیهان����ی ئەمڕۆیە. گڵۆباڵیزم و 
جیهانگەرایی هێش����تا نەگەیشتۆتە زۆر شوێن و زۆر ناوچە لە 
جیهاندا هەن، كە ل����ەدەرەوەی جیهانگەرایی دەژین. گڵۆباڵیزم 
چەندە س����نوورەكان دەكاتەوە، ئەوەندەش بەپەراوێز دەخات، 
ئەوەن����دەش قوربانی����ی و م����رۆڤ و كولت����ووری لەبیرك����راو 
دروس����تدەكات. ئەم����ە لۆژیك����ی جیهانی����ی نوێی����ە: ئەگ����ەر ل����ە 
چوارچێ����وەی جوگرافی����ای جیهانگەرایی����دا بێ����ت، ب����ۆی هەیە 
س����ەیارەی فریاكەوتنت بگاتێ و ببرێی بۆ نەخۆشخانە، ئەگەر 
ل����ە دەرەوەی ئەو جیهانە بیت، دەبیت����ە قوربانیی و بە تەنیایی 
دەمێنیت����ەوە. ئێمە بەه����ۆی ئەو ڕاگەیاندنە ب����اوەی كە هەیە و 
تەنی����ا هەوڵ����ی ئ����ەو دنیایەمان ب����ۆ دەگوێزێتەوە، ك����ە دەچێتە 
چوارچێ����وەی گڵۆباڵیزم����ەوە، وا دەزانی����ن جیه����ان ه����ەر تەنیا 
ل����ەو واڵتانە پێكدێت، كە ڕۆژانە لە هەواڵەكانەوە دەیبیس����تین. 
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گڵۆباڵی����زم چەن����دە دی����دی ئێمەی لەس����ەر جیه����ان كردۆتەوە، 
ئەوەندەش ئەو بەش����ەی جیهانی لێش����اردوینەتەوە كە هێش����تا 

دەستی گڵۆباڵیزمی نەگەیشتۆتێ. 
دووەم ش����ت ئەوەیە، كە ڕقی پش����تەوەی ئ����ەم ڕووداوانە، ڕق 
و قینەیەك����ی كەڵەك����ە ب����ووە و ئەنجام����ی كوش����تنی خانمەك����ە 
ئەنجام����ی  ئ����ەوەی  هێن����دەی  نیی����ە،  مس����وڵمانان  بەدەس����تی 
كەڵەكەب����وون و چڕبوونەوەی ڕقی كەس����ەكانە ل����ە یەكتر، كە 
س����ەر بەئایینی جی����اوازن. ئەم خاڵە ل����ە ڕوونكردنەوەی بنەما 
جەوهەرییەك����ەی ش����ەڕانییەت و ئەهریمەنزیم����ی س����ەرەتایی 
بوون����ی مرۆڤدا، یارمەتیمان دەدات. مرۆڤ بوونەوەرێكی نەك 
هەر شەڕانییە، بەڵكو سەرسووڕهێنەریشە لە بەرجەستەكردنی 
ش����ەڕانییەتی خۆی����دا. هیچ ئاژەڵێ����ك هێندەی م����رۆڤ ناتوانێ 
بەرجەستەكەری ش����ەڕانییەت بێت. هیچ ئاژەڵێكیش ئەوەندەی 
مرۆڤ بەش����ەڕانییەت، ناشیرین، س����ووك و بەتاڵ نابێتەوە لە 
مرۆڤب����وون. ڕۆحێكی قەبیلەیی مرۆڤ����ی داگیر كردووە، فرۆید 
لەمەدا ڕاستیی گوتووە، كە شارستانییەت لە ڕووپۆشێك، یان 
ماس����كێك زیاتر نییە كە مرۆڤ بەهۆیەوە دڕندەیی غەریزەیی 

و زگماكیانەی خۆی دەشارێتەوە.
س����ێیەم خ����اڵ كە م����ن ل����ەم ڕووداوەوە تێیدەگ����ەم، ئەوەیە كە 
كولت����وور، یان ئایین و ئەب����ێ و نابێكانی، هیچكاتێك ناتوانن و 
نەیانتوانیوە فیلتەرێكی ئەخالقیی یەكالكەرەوە بۆ بڕوادارانیان 
دابنێ����ن، ت����ا دووریان بخەنەوە لە كوش����تنی ئەویتر بەدوور لە 

میزاج و سرووشتی جەوهەریانەی مرۆڤ خۆی.
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فیلتەرە ئەخالقیەكانی ئایین لە مێژووی گشت ئایینەكاندا كاتێ 
ویس����تبێتی س����نوور بۆ بڕوادارانی دابنێ، شكستی خواردووە 
و توانای غەریزەیی مرۆڤ بۆ ش����ەڕانییەت، بااڵدەس����ت بووە 
بەسەر س����نوورە كولتوورییەكاندا. مێژووی ئایینی یەهوودی، 
مەس����یحی و ئیسالم پڕن لە كوشتوكوشتاری مرۆڤانە بەناوی 
ئایینەكانیان����ەوە. ئاش����تیی ل����ە ئایینەكاندا ڕیزپەڕێك����ی، یان لە 
ڕێسابەدەرێكی )استثناء( كولتووریە، نەك ڕێسا )قاعیدە(یەكی 
ئیمان����ی! ئەمە ئەو خاڵە ناس����ك و مەترس����یدارەی بەش����داریی 
ئایینەكان����ە لە تەواوكردنی خواس����تە غەریزەییەكان. ئەمە ئەو 
دەالقەیەی����ە   كە ئایین بۆ ش����ەڕانیەتی مرۆڤی دەكاتەوە و ڕێی 
پێ����دەدات بەناوی ه����ەر پیرۆزییەك����ەوە، ش����ەڕانییەت بنوێنێ. 
هێچكاتێ هووشیاریی ئایینی ناگاتە ئەو ئاستەی لە بڕوادارانی 
خ����ۆی حاڵیی بكات، ئایا هەموو ش����تێ بەن����اوی ئایینەكەمەوە، 
ب����اش و ڕەوایە بیكەم، یان ئەمەی دەیكەم، بەرجەس����تەكەری 
ناخ����ی خۆم����ە؟ مەراس����یمی قوربان����ی ل����ە ئایینەكان����دا، بەهەر 
هۆكارێك����ی پیرۆز و پاس����اوێكی میتافیزیی بێت، بەش����ێكە لەم 
دەرگاكردنەوەیە لەسەر شەڕانیەتی غەریزەیی مرۆڤ. خۆزگە 
ل����ە ئایین����دا قوربانیی نەدەبوو، چونكە ل����ە دوای قوربانیكردنی 
هەر شتێكەوە، كوشتن ڕەوایەتی وەردەگرێت. قوربانییكردنی 

هەر شتێك، سەرەتایە بۆ بەقوربانیكردنی مرۆڤیش..
چ����وارەم خ����اڵ ئەوەی����ە، ك����ە ئەمەی لەپش����ت ئەم كوش����تار و 
تراژیدیایەوەی����ە، ئایین����ی بوودایی نیی����ە، وەك هەندێك لە الی 
خۆم����ان و لە ئەنجام����ی یەكالبینیی ئایینییەوە، بانگەش����ەی بۆ 
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دەكەن، بەڵكو ئەوە تەنیا و تەنیا سرووش����تی مرۆڤ خۆیەتی 
ك����ە چ����ۆك ب����ە پەیامی ئایین����ی خ����ۆی دادەدات و لێ����ی یاخیی 
دەبێ����ت. ئەگەر ئەم قەس����ابخانەیە لەس����ەر ئایین����ی بوودایی و 
گشت بووداییەكانی جیهان حساب بكەین، ئەوە دەبێت هەمان 
لۆژی����ك ب����ۆ ئەو توندوتی����ژی و خوێنڕێژیی����ەش قاییل بین، كە 
مس����وڵمانان بەناوی ئیسالمەوە دەیكەن. بۆیە پاساو هێنانەوە 
بۆ ئ����ەم قەس����ابخانەیە ل����ەدەرەوەی توانایی م����رۆڤ خۆی و 
خس����تنەپاڵی ئایینی بودایی كە بكوژان هەڵگرنی، هیچ ناگەیەنێ 
لە گواس����تنەوەی هۆكارەكە لە م����رۆڤ خۆیەوە بۆ ئایینەكەی، 
هیچ ناگەیەنێ لە چاوپۆش����یكردن لە شەڕانییەتی غەریزەیی و 

كردنی بە شەڕانییەتی ئایینی و كولتووری..
پێنج����ەم خ����اڵ ئەوەی����ە، ك����ە ه����ەر ئایینی����ك لەس����ەر دەس����تی 
بڕوادارەكان����ی تووش����ی الدان و گرتنەب����ەری الڕێ ب����وو، یان 
نەیتوانی����ی بنەماكولتووری����ی و عەقیدەییەكان����ی خ����ۆی ن����وێ 
بكات����ەوە و لەگەڵ جیهانی ئەمڕۆك����ەدا بیانگونجێنێ و كارایی 
خۆی لە ئێستادا بسەلمێنێ، دووچاری قەیران هاتووە و وەك 
دەوارێكی لێدێت كە بەدەس����تی ژێرنشینەكانی خۆی، لەتوپەت 
دەكرێ����ت ت����ا هەریەكەی����ان كەم����ێ لەوالت����ر، ئ����ەو پارچەیەی 
پچڕیویەت����ی بیكات����ە چەت����ر و كەپ����ری خۆی. هەت����ا دەوارەكە 
وەكخ����ۆی بمێن����ێ، جێگ����ەی هەم����ووان دەبێتەوە و س����ێبەری 
فراوان، بەاڵم لە پارچەپارچەبوونیدا هەم بەرتەسك و هەم بێ 

سێبەر دەمێنێتەوە.
ئەم����ڕۆ ل����ە جیهاندا هی����چ ئایینێك����ی یەهوودیی، مەس����یحیی و 
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ئیس����المیی یەكدەس����ت و یەكگرتووم����ان نییە. هی����چ فۆرمێكی 
یەكگرت����ووی ئایینیمان لە ئێران، س����عودیە، هیندس����تان، چین، 
ی����ان خۆرئ����اوای مەس����یحیی نیی����ە. تەنان����ەت لە ئیس����رائیلیش 
یەهودیی����ە بنەماخ����وازەكان و یەهودیزمی مێژویی جیاواز بیر 
دەكەن����ەوە. ئەوەی پێدەگوت����رێ ئایین، بریتیە ل����ە لێكدانەوەی 
تۆپۆگرافیانە و جوگرافیانەی ئایین لەالیەن ئاراس����تەی جیاواز 
و مرۆگەل����ی جیاوازەوە، بۆ ئایی����ن. هەمان پارچەپارچەكردنی 
دەوارەكە! ئ����ەوەی دەبینرێ هیچ نییە جگە لە فەرزكردن و بە 
بەدیلكردن����ی میزاجیی مرۆیی لەجێی پەیامیی خودایی. لە یەك 
س����ەرچاوەیی و یەك خودایی ئایینەكان����ەوە، لە پێكەوەژیان و 
كاریگەرییانەوە لەسەر یەكتر، تا فرەمیزاجیی باوەڕدارانیان و 
ئەو كوشتوبڕەی لێی دەكەو ێتەوە، عەرد و ئاسمان لەنێواندایە. 
ئەم����ڕۆ ئایینەكانی����ش بوونەت����ە قوربانی����ی بڕوادارەكانی����ان و 
جیهانبین����ی خودای����ی ب����ۆ ژی����ان و بوون، لەس����ەر پرانس����یپی 
یەكخس����تن و ڕێكخستن، كە سرووش����تی مێژوویی ئایینەكانە، 
ش����وێنی خۆی بۆ میزاجیی مرۆیی چۆڵك����ردووە، كە لە غیابی 
كولتووردا ئاراستەی شەڕانییانە بەخۆیەوە دەگرێت و وێرانە 
بەرپ����ا دەكات. ئایین����ەكان هەموویان هاتونەت����ە ناو مێژووە و 

جڵەویان كەوتۆتە دەستی مرۆیەكان..
خاڵێكی تر ئەوەیە، كە ئەمڕۆ مس����وڵمانانی بێگوناهی میانمار، 
وێڕای هەوڵدانە مرۆڤدۆستیەكان و چاالكوانانی مافی مرۆڤ، 
بەتەنی����ان. بە تەنیا ئ����ازار و جەوری ئەو شمش����ێر و چەقۆ و 
سووتان و گولالنە دەچێژن كە لەالیەن بووداییە توندڕەوەكان 
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و پش����تیوانەكانیان ل����ە حكومەت����ی بۆرما، بە زۆر ئاراس����تەی 
جەس����تەی مرۆیی پڕ هەس����تیان دەكرێت. بەاڵم لەبیریش����مان 
نەچێت، دوێنێش بووداییەكانی خۆرهەاڵتی دوور بەتەنیابوون 
كە بەدەس����تی مس����وڵمانە توندڕەوەكان، پەیكەری بووداكەیان 
شكێنرا و هەر ڕۆژەش بڕوادارانی دیكەی سەر بەئایینەكانیتر، 
بەتەنی����ان، ك����ە باج����ی بڕوادارییەكەی����ان بە ڕۆح و جەس����تەی 
مرۆیی خۆیان دەبەخشن بەبێ ئەوەی لەدژی، یان بەناوی هیچ 
ئایینێكیترەوە، گوناهێكیان كردبێت. لێرەدا بۆمان ئاشكرا دەبێت، 
كە پرانسیپی تۆڵەكردنەوە، یان دووژمنایەتیكردنی ئایینی، تەنیا 
یەك ئەنجامی لێدەكەوێتەوە، ئەویش ڕاس����تكردنەوەی هەڵە بە 
هەڵە، تاوان بە تاوان. خۆزگە لە هیچ ئاییینێكدا ئەم یاس����ایەش 
نەدەب����وو، كە دیس����انەوە تیایدا ئەقڵی گەردوون����ی بە پەراوێز 

دەخرێ و ئەقڵی مرۆیی بەرتەسك جێگەی دەگرێتەوە.
خاڵێك����ی تر كە لەس����ەری دەوەس����تم، ئەمەیە: ئایین����ەكان ئەو 
دەم����ەی جەماوەری����ان زۆر دەبێت، ڕەنگی����ی جەماوەرەكەیان 
دەگ����رن. میزاجی����ی جەماوەرەكەیان و حەماس����ەی نائەقاڵنیی 
جەماوەرەكەیان، بەسەر تەقییە و شەرم و مەنعی ئایینیدا زاڵ 
دەبێت و كورتبینیی میزاجیانە جێگەی جیهانبینیی ئاس����مانیانە 
دەگرێت����ەوە. ئەوەن����دەی ئ����اگادار بم، چ لە ئایینی مەس����یحی و 
چ ل����ە ئایینی ئیسالمیش����دا، بڕواداری تێگەیش����توو، زانا و ئاقڵ 
بااڵدەستكراوە بەسەر بڕواداری نەزان و ناهووشیار و نا حاڵی. 
ئاگۆس����تینی قەدیس مەس����یحییەكی ئاوەزمەندی )هووش����یار( 
ب����ەالوە گرنگتر بوو لە مەس����یحییەكی ن����ەزان، هەروەك چۆن 
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پەیامبەری مسوڵمانانیش دانایی بۆ مسوڵمان كردۆتە مەرجی 
ئیمان. جەماوەرزۆری بۆ ئایینەكان بەاڵیە، نەك شیفا. بزووتنەوە 
مەعنەوی����ە مەزن����ەكان، عاریف و متەس����ەووفە ن����اودارەكان، 
شاعیرانی عاشق بە جوانی و كەماڵی خودا، هەموویان مرۆڤی 
سەردەمی هووش����یاریی ئایینی و خەڵوەتی ئایینین، كە هێشتا 
ئایینەكانی����ان، ئەوەندە نیش����انەی بیماری جەم����اوەر زۆرییان 
پێوە نەبوو. ئەوانەی بانگەوازیی ئایینی دەكەن، نابێت ئەوەیان 
بی����ر بچێ����ت، كە بڕواداران ب����ە دانایی و ئەقڵ ئاش����نا بكەنەوە. 
گ����ەردوون و جیهان بۆخۆیان بەرەنجامێكی )ئەقڵی گش����تی(ی 
و كامڵ����ن ، هەروەكچ����ۆن ئایین بۆخۆیش����ی بەرەنجامێكی تری 
هەمان ئەقڵی دانا بە هەموو شت و توانا بە هەموو شته كە لە 
پشت ڕێكخستنی گەردوون و جیهانەوەیە . بەمجۆرە جەماوەر 
زۆری ب����ۆ ئایینەكان دەك����رێ ئەو ناكۆك����ەی لێبكەوێتەوە، كە 
میزاجیی زۆریی ژمارەیی بەسەر نەوعییەتی ئەقڵیدا بااڵدەست 

بێت و سەرلەبەر ئایین لە لۆگۆس جیا بكاتەوە..
بۆیە بەدیلی ئەم قەیرانە ئایینیەی جیهانی گرتۆتەوە، زۆركردنی 
ژم����ارە و تەنینەوەی بەهەر هۆكارێكی ئایین����ەكان  نییە، بەڵكو 
هووشیاركردنەوەیە بە ئاش����تیی و گفتوگۆ و لێبووردەیی، كە 
هەمووی����ان پێكهاتەی ئایین����ە مەزنەكان و ئەو كولتوورەن ئەو 
ئایینانەی لەس����ەرەوە بینابوون. ئایین����ەكان لە جیهانی گڵۆباڵدا 
پێویس����تیان ب����ەوە نییە، لەهەر ش����وێنێ جەماوەری����ان هەبوو، 
تەس����لیمیان بب����ن، ئەگەر نەزان����ن ئەو جەم����اوەرە جەماوەر ی 
ب����اوەڕدارن، ی����ان تەنی����ا ئاپۆرەیەكن لە ئاژەڵ����ە دووپێكان، كە 
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غەریزە كان����ی خۆی����ان لەژێ����ر پ����ەردەی ئایینەكان����دا بەت����اڵ و 
خاڵییدەكەنەوە.

دوایین خاڵ كە لەبیرمدا بێت و قسەی لەبارەوە بكەم، ئەوەیە 
ك����ە سیاس����ەتی جیهانی لە دنی����ای ئەمڕۆك����ەدا بەتاڵبۆتەوە لە 
ئەخالقی مرۆیی و هاودەردی����ی نێوانمرۆیی. ئەگەر میانمار و 
كۆمەڵگای مس����وڵمان لەو واڵتەدا، پەیوەندییەكی ڕاستەوخۆی 
سیس����تەمی  سیاس����یەكانی  و  ئاب����ووری  بەرژەوەندی����ە  ب����ە 
س����ەرمایەداریەتی جیهانیی و ئۆرگانەكانیەوە دەبوو، ئەمێستا 
لە مێژبوو مس����وڵمانانی ئ����ەو واڵتە لەو قەس����ابخانەیە ڕزگار 
و پارێ����زراو دەبوون. هەس����تی ئەخالقیانەی م����رۆڤ، جێگەی 
خ����ۆی بۆ بەرژەوەندیی ئابووریی و ئەخالقی چەتەكانی بازاڕ 
چۆڵك����ردووە. بۆیە دەبێ����ت لەناو ئەم سیس����تەمە جیهانگرەوە 
بێمانایەدا، كەس����انێك لەوپەڕی جیهاندا بەبێ تاوان بكوژرێن، 
لەبەر ئەوەی شوناس����یی ئایینی و باوەڕدارییان یەكسانكراوە 
بە شوناس����ی مرۆییان. ئەوان ناكوژرێن لەبەر ئەوەی مرۆڤن، 

بەڵكو لەبەر ئەوەی مسوڵمانن..
  كۆتایی:

مرۆڤ بەدەستی خۆی نییە، هەستی مسوڵمانانەی دەجوڵێ و 
ویژدانی مرۆییت بریندار دەبێت، نەك لەبەر ئەوەی دیمەنەكان 
ترس����ناكن، لەبەر ئەوەی لە جەستەی من و یادەوەریی ئێمەدا، 
جۆرێكیتری كوش����تن و جینۆس����اید هەیە، بەرامبەر بە گەلێك، 
نەك لەبەر ئەوەی مس����وڵمانن، بەڵكو لەب����ەر ئەوەی كوردین. 
بۆی����ە ب����ەالی من����ەوە، كاتێ تەماش����ای ئ����ەو دیمەنە ترس����ناك 
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و دڕندانەی����ەی میانم����ار  دەك����ەم، ه����ەم مرۆڤب����وون و ه����ەم 
مس����وڵمانبوون و هەم كوردبوونیش����م ئازاریان پێدەگات. ئەو 
دیمەنان����ە، تەنیا لە جوگرافیا و ڕێكەوتی ڕوودانیاندا لە ئێمەوە 
دوورن، دەنا جەس����تە و بیرەوەریی و ویژدانیی ئێمە پڕن لەو 
دیمەنان����ە. هەڵوێس����تی كوردیانە و مرۆییانەی ئێمە لەمەش����دا 
جیاوازە لە هەڵوێستی مرۆڤایەتی و مسوڵمانی دیكەی جیهان، 
چونكە ئێمە خۆمان پێش����تر ئەمج����ۆرە ئەزموونەمان بینیوە و 
تەجرەبە كردووە. هەر بۆیەش����ە لە ئاس����تی جیهانی ئیسالمیی 
و دەوڵەتان����ی مس����وڵماندا، ب����ە هەموو بانگەش����ەو پڕوپاگەندە 
ئایدیۆلۆژیەكانیش����یانەوە، هێندەی ئازاری����ی ویژدانیی مرۆڤی 
كورد و مسوڵمانانی ئەم واڵتە، هەڵوێستی ئەخالقیی و مرۆیی 

و ئایینیان نییە.
خودای����ە س����وپاس، كە لەن����او میللەتێكدا چ����اوت كردینەوە، كە 
ناتوانێ مرۆڤب����وون و كوردبوون و ئاییندارییەكەی لێكتر جیا 
بكات����ەوە، بەبێ ئ����ەوەی بیانكاتە خاڵ����ی ڕق و تۆڵەكردنەوە و 
هەدادان و بەرگەگرتنی ئەو ئازارانەی كە س����ەرچاوەكەیان لە 
هەزاران كیلۆمەتر دووریەوە س����ەرچاوە دەگرن و كەچی ئەم 

لە یادوەریی خۆیدا دەیانناسێتەوە. 



307 رێبوار سیوەیلی



سیاسەت و قەیران308

POLITIC & CRICE
by:

Ribwar Hama-amin Siwayli

Kurdistan 2013


