
كۆنگــرەی نەتەوەیــی كــە وابڕیــارە بــەم نزیكانــە لــەو هەولێــر ببەســترێت، چەنــد هەنگاوێكــی چلۆنایەتــی بێــت، بــەاڵم 
هەڵگــری كێشــەو ناكۆكــی گەلــێ  زۆرە، لەســەر رەهەنــدە سیاســی و كێشــە ناوخۆیەكانــی پارچەكانــی كوردســتان و رۆڵــی هێــزە 

هەرێمایەتییــەكان لــەم كۆنگرەیــەدا، ئــەم چاوپێكەوتنەمــان لەگــەڵ ئەكادیمیســتی كــورد د. بورهــان یاســین ســازكرد:

سپی میدیا: ئایا بەستنی كۆنگرە لەم هەلومەرجەدا لەبارە، ئایا دواكەوتووین؟ یان هێشتا كات ماوە بۆ سازدانی؟
د. بورهــان یاســین: پێــش هەمــوو شــتێك نەتــەوەی كــورد زۆر دواكەوتــووە لەخەماڵندنــی چوارچێوەیــەك كــە لەنــاو خۆیــدا ئــەم نەتەوەیــە، 
ــوو  ــت ب ــێ پێویس ــەوە. هەرنەب ــتان، كۆبكات ــبوونی كوردس ــی دابەش ــركاری و حاڵەت ــی داگی ــەڵ بوون ــیەوە لەگ ــۆژی سیاس ــاوازی ئایدیۆل بەجی
ــی دابەشــبوونی  ــەپێندراوەكان و حاڵەت ــە س ــڕۆژەی دەوڵەت ــدا پ ــی نەتەوەیی ــردوودا لەچوارچێوەیەك ــی ســەدەی راب ــەر لەســەرەتای ١٩٢٠كان ه
كوردســتان، هەرنەبــێ لــەڕووی تیۆرییــەوە، رەدبكرایەتــەوە. بەمانایەكــی تــر لەپڕۆژەیەكــی سیاســەتی هاوتەریبــدا هــەر لەســەرەتای ١٩٢٠كانــی 
ــەر  ــە ئاســتی ه ــان سیاســەتكردن ل ــب پێویســتبوون: یەكێكی ــا شــێوازی سیاســەتكردنی هاوتەری ــێ دوو ئاســت ی ــەر نەب ــردوو ه ســەدەی راب
واڵتێــك كــوردی تیــادا دەژی كــە بەشــێك لەكوردســتانیان داگیركــردوە و لەالیەكــی تریشــەوە پێداگــری لــەوەی كــە كــورد یــەك نەتەوەیــە و بــۆ 

ئــەم مەبەســتەش پێویســتی بەچوارچێوەیەكــی هاوئاهەنگــی نەتەوەییــە بــۆ زیندوڕاگرتنــی بیرۆكــەی یەكبوونــی نەتــەوە و نیشــتمان. 
بەهــەر حــاڵ لەكۆتایــی ١٩٨٠كان و ســەرەتای ١٩٩٠كان بەكۆمەڵێــك هــۆ، هەندێكیــان جیهانــی، هەندێكیــان ئیقلیمــی و هەندێكیشــیان ناوخــۆ، 
پێداویســتی ســازدانی كۆنگرەیەكــی كوردســتانی بەتونــدی ســەریهەڵدا. دەبــێ هــەر لێرەشــدا بگوتــرێ كــە بــە تایبەتــی لەدەیــەی ١٩٩٠كانــدا 
كۆمەڵێــك هەوڵــدران لــەو ئاراســتەیەدا، كــە دەكــرێ بــە پەیوەنــدی لەگــەڵ پرســیارێكی ترتــان تیشــكی زیاتــر بخەینــە ســەر ئــەو هەواڵنــە. 

ــتان  ــوری كوردس ــە: باش ــەو كۆنگرەی ــتنی ئ ــۆ بەس ــە ب ــن كات نی ــترین و گونجاوتری ــتا باش ــەر ئێس ــە ه ــن ك ــێ بڵێی ــرەوە دەب ــی ت ــە الیەك ل
لەهەواوكەشــی بــەر لەهەڵبژاردنــدا دەژیــێ و پێویســت بــوو ئــەم كۆنگرەیــە چەنــد مانگێــك دوابخرایــە، بــۆ ئــەوەی نەخــودی كۆنگــرە بكەوێتــە 

ئا: سپی میدیا

د. بورهان یاسین: 
خەراپترین كارێك 

كە كۆنگرە 
بیكات ئەوەیە 

كە ببێ بەئامرازی 
بەجێگەیاندنی 

ئەجێندای توركیا
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بــۆ  هەڵبژاردنــەكان و  كاریگــەری  ژێــر 
نەكەونــە  هەڵبژاردنــەكان  كــە  ئەوەشــی 
هــەر  بەپێــی  كۆنگــرە.  كاریگــەری  ژێــر 
خــۆم  پێشــووی  ئەزموونــی  دوو  نەبــێ 
دامەزرانــدن و  هەوڵەكانــی  لەگــەڵ  كــە 
ــا  ــی، هەروەه ــرەی نەتەوەی ــازدانی كۆنگ س
بەپێــی  تێگەیشــتنم لەئەزموونــی هەندێــك 
پــڕۆژەی تــر لــەم ئاراســتەیەدا، دەكــرێ 
بەرهەمهێنانــی  پڕۆســەی  كــە  بگوتــرێ 
كۆنگرەیەكــی نەتەوەیــی شایســتە بــۆ هــەر 
پێویســتی  كوردســتان  پارچــەی  چــوار 
لەڕاســتیدا  هەیــە.  زیاتــر  بەئامادەكاریــی 
نامەكــەی بارزانــی بــۆ هێــزە سیاســییەكان، 
زۆر  رابــردوودا،  مانگــی  ســەرەتای  لــە 
ــە  ــەو نامەی ــوو ئ ــت ب ــوو. پێویس ــڕ ب كتوپ
ــە گفتوگــۆ و  ــەك ل هــەر نەبــێ دوای جەولەی
الیەنــە  لەنێــوان  پرســكردن  راوێژكاریــی و 
پەیوەندیــدارەكان بنێردرایــە بــۆ الیەنــەكان. 
ــەم  ــی زۆر ب ــەم پەلەكردنێك وا هەســت دەك
هەوڵــەوە دیــارە كــە دواجــار لەوانەیــە ئــەو 
خــودی  بــۆ  زۆر  بەزیانێكــی  پەلەكردنــە 
پــڕۆژەی كۆنگــرەی نەتەوەیــی بگەڕێتــەوە، 
بەتایبەتــی  كــە ئەمــەش جێــگای داخــە 
بــۆ ئەوانــەی ســااڵنێكی زۆرە چاوەڕوانــی 
ــە  ــیان ل ــرە خەباتیش ــان و بگ ــی ئەوه رۆژێك

پێناویــدا كــردوە. 
ــەم وەاڵمــە: كــورد ســااڵنێكی زۆرە  كــۆی ئ
چوارچێوەیەكــی  خاوەنــی  دەبوایــە  كــە 
نەتەوەیی-نیشــتمانی بوایــە، بــەاڵم لەالیەكی 
ــەر  ــتا لەس ــە ئێس ــەی ك ــەم هەوڵ ــرەوە ئ ت
لەئیلحــاح و  شــێوازێك  پەلەكــردن و  پێیــە 
ــە. ئەوەشــوا دەكات  بگــرە ناڕوونیشــی تیای
كــە لەبــری خۆشــبینی ســەرئەنجام ئــەم 
هەوڵــە بەكۆمەڵێــك دڵەڕاوكــێ و مەترســی و 
گومــان بتەنرێتــەوە. زۆر بەكورتــی ئــەم 
پــڕۆژەو هەوڵــەی كــە ئێســتا لەســەر پێیــە 
ــداوە،  ــمەرجدا بازی ــك پێش ــەر كۆمەڵێ بەس
ــودی  ــۆ خ ــر ب ــرێ دوات ــە دەك ــك ك بازدانێ

پڕۆژەكــە چۆكشــكانی لێبكەوێتــەوە!     
ســپی میدیــا: چــۆن كۆنگــرە دەتوانێــت 
ــرە  ــەوەی كۆنگ ــۆ ئ ــت ب ــتراتیژێك داڕێژێ س
لەپێنــاو كۆنگــرە و كۆبوونــەوەدا نەبێــت؟ 
خــۆم  بەبــاوەڕی  یاســین:  بورهــان  د. 
ــۆ  ــەن ب ــەرج( ه ــا م ــد )ی ــك رەهەن كۆمەڵێ
ــی  ــەوەی كــە پــڕۆژەی كۆنگــرەی نەتەوەی ئ
ببــێ بەپڕۆژەیەكــی سیاســی ســتراتیژی، 

لەمانــە ســێ دانەیــان زۆر گرنگــن:
كۆنگــرەی  كەرەســەی  زەخیــرەو   )١  
نەتەوەیــی: بــۆ ئــەوەی كۆنگــرەی نەتەوەیی 
حیزبــە  پێویســتە  بێــت  ســتراتیژی 
سیاســییەكانی كوردســتان بــە تەنهــا تاكــە 
نەبــن.  كۆنگــرە  پێكهێنــەری  كەرەســەی 
ــە سیاســییەكان  ــە حیزب لەڕاســتیدا جگــە ل
مەدەنــی،  كۆمەڵــگای  پێویســتە  دەبــێ و 
كەســانی  رۆشــنبیران و  ئەكادیمیــكاران، 
ســەربەخۆ  بێالیــەن و  ئەزموونــی  خــاوەن 
ــن.  ــان ببین ــەی خۆی ــگ و چااڵكان ــی گرن رۆڵ
ــان و  ــش ئافرەت ــژە كۆمەاڵیەتییەكانی ــە توێ ل
ــداری  ــواری بەش ــتە ب ــوێ پێویس ــەوەی ن ن
چااڵكانەیــان لــە هەوڵێكــی ئەوهــادا بــۆ 
ــردوودا كۆمەڵێــك  ــە راب ــورد ل بڕەخســێ. ك
ــی  ــە هاوپەیمان ــووە ل ــی هەب ــی تاڵ ئەزموون
دواتــر  كــە  سیاســییەكان  حیزبــە 
هاوپەیمانییــەكان بەشــەڕی براكــوژی تــەواو 
بــووە. لەڕاســتیدا كاتێــك پارتــی و یەكێتــی 
لــە ســاڵی ١٩٩٤دا بــوو بەشــەڕیان لەســەر 
دەســەاڵت نــەك یــەك دانە بەڵكــو گرێدراوی 
هاوپەیمانــی و  بەكۆمەڵێــك  یەكتربــوون 
هاوپەیمانــی  هاوبــەش:  كاری  تەرتیباتــی 
دوو مەكتەبــی سیاســی، هاوپەیمانــی دوو 
ســەرۆك، بــەرەی كوردســتانی و. . هتــد.
ــەوەی  ــەر ئ ــڕی: لەب ــی و بەچ ــە كورت زۆر ب
حیزبــی  لەكۆمەڵێــك  تەنهــا  نەتەوەیــەك 
سیاســی پێكنایــەت و، لەبەرئــەوەی مەیــدان و 
فــەزای نیشــتمانی نەتــەوە تەنها بەكۆمەڵێك 
ــەر  ــەوەوە لەب ــڕ ناكرێت ــی پ ــی سیاس حیزب

هەمــووان،  نەتــەوە  دواڕۆژی  ئەوەشــی 
نــەك هــەر تەنهــا حیزبــە سیاســییەكان 
پەیوەندیــدار دەكات، لەبــەر ئــەوە هەمــووی 
ــەدا  ــەزاو مەیدان ــەو ف ــووان ل پێویســتە هەم
قســەو ئامادەیــی و بەشــداری و كاریگەرییــان 

ــت.  هەبێ
٢( ئامانجــە ســتراتیژییەكان: بــۆ ئــەوەی 
كۆنگــرە ببــێ بەچوارچێوەیەكــی ســتراتیژی 
ــرە و  ــاو كۆنگ ــەكانی ن ــتە باسوخواس پێویس
دەرهاوێشــتەی هــەرە كۆتایــی لەشــێوەی 
ــەوە،  ــتراتیژیدا رەنگبدات ــی س بەڵگەنامەیەك
بەڵگەنامەیــەك كــە ببێتــە نەخشــەڕێگایەكی 
ســتراتیژی بــۆ نەتــەوە. بــە مانایەكــی تــر، 
پێویســتە ئــەم كۆنگرەیــە بــۆ مەبەســتێكی 
كاتــی، لــەوەش خەراپتــر تاكتیكــی )حیزبی 
ــەت  ــە خزم ــێ و نەخرێت ــا تاكەكەســی( نەب ی
هەندێــك ئەجێنــدای حیزبــی كــە بــۆ نموونــە 
بــۆ یەكێكیــان، كۆنگــرە ببــێ بەئامــرازی 
ــەوەی  ــۆ ئ ــی خــۆی، ب ــی هێژێمۆن زێدەكردن
چارەســەركردنی  بەئامــڕازی  ببــێ  تریــان 
ــیان  ــەوی تریش ــۆ ئ ــۆی و ب ــی خ قەیرانەكان
شــاردنەوەو داپۆشــینی شكســتەكانی خۆی. 
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كۆنگرە، بۆ ئەوەی 
نەتەوەیی و 

سرتاتیژی بێ نابێ 
ببێ بەئامرازی 

بەدیهێنانی خەونی 
چەند هێزێك



خەراپتــر  هەمــووی  لەمانــەش  هتــد. 
بەئامــرازی  ببــێ  كۆنگــرە  كــە  ئەوەیــە 
هێزێكــی  ئەجێنــدای  بەجێگەیاندنــی 
ــدای  ــن ئەجێن ــر بڵێی ــا بەروونت ــی، ب ئیقلیم
توركیــا. بــەم مانایــەش ئەگــەری هەیــە 
ــێ بەكاریســەیەكی  ــی بب كۆنگــرەی نەتەوەی
ســتراتیژی ئەگــەر هاتــوو هــەر زوو ئــەو 
كۆنگرەیــە لەئەجێندایەكــی پشــتی پــەردەدا 
درێژكردنەوەی خواســت و ویســتی یەكێك یا 
هەندێــك لەهێــزە ئیقلیمییــەكان بێــت و بــەو 
مانایــەش ببێتــە هــۆی بەرجەســتەكردنی 
حاڵــەت و روانگــەی دابەشــبوونی كوردســتان 
جــددی  ئاماژەیەكــی  هێمایــەك و  تــا 
لــەوەش  یەكگرتنــەوەی.  بەئاراســتەی 
هەمــووی خەراپتــر كۆنگــرە ببێتــە ئامــرازی 
ــەدەرەوەی )تەســدیر(كردنی كێشــەی  ناردن
كــورد لــە باكــوری كوردســتان و توركیــا بــۆ 
باشــوری كوردســتان و بــۆ ئــەم مەبەســتەش 
بەشــەی  لــەو  سیاســی  دەســەاڵتی 
دوو  نەتەوەیــی  كۆنگــرەی  كوردســتان و 

ــن! ــگ ب ــرازی گرن ئام
٣( بەرجەستەكردنی دەزگاو دامەزراوەییەكی 
ســتراتیژی نەتەوەیــی: لێــرەدا پرســیارێكی 
كۆنگرەیــەی  ئــەو  ئایــا  ئەوەیــە  گرنــگ 
كــە بڕیــارە لەهەولێــر ببەســترێ دەبێتــە 
بەدامەزراوكردنــی  لــە  یەكــەم  هەنــگاوی 
نەتــەوە.  كولتووریەكــەی  چوارچێــوە 
بەمانایەكــی تــر ئایــا ئــەم كۆنگرەیــە دەكرێ 
ببێتــە ئامرازێــك بــۆ ناســیۆنالیزمی كــوردی 
لەحاڵەتێكــی  نەتــەوە  ڕاگواســتنی  بــۆ 
سیاســی  حاڵەتێكــی  بــۆ  كولتــوری 
هاوچــەرخ؟ ئایــا كۆنگــرە دەبێتــە ئەمــرازی 
ــردن و یاریكــردن بەهەســت و نەســتی  بەكارب

ــزب و  ــك حی خەڵكــی كوردســتان كــە هەندێ
یــاری  خۆیــان  بەهەوەســی  ســەركردە 
ــە  ــەك ل ــێ بەچوارچێوەی ــا دەب ــەن ی پێدەك
لەقاڵبدانــی  باســە  كــە  ســتراتیژی  كاری 
هــەرە  بەرژەوەندییــە  تێورییانــەی 
بااڵكانــی نەتــەوەو بەدامەزراوكردنــی ئــەم 
چوارچێوەیــە؟ بــۆ نموونــە ئەگــەر تەماشــای 
كۆنگرەیەكــی  وەك  بكەیــن،  زایۆنیــزم 
ــی  ــە رۆڵ ــن ك ــوەكان، دەبینی ــی ج نەتەوەی
ــدانی  ــەر جــۆش و خرۆش زایۆنیــزم نــەك ه
هەســت و نەســتی جوەكانــە لەسەرتانســەری 
جیهانــەوە ئاگاداركردنەوەیــان كــە ئەمــان 
هەڵگــری  پەرتوباڵویشــیان  لەگــەڵ 
كۆمەڵێــك بەهــای كولتوریــی هاوبەشــن، 
بەڵكــو هــەر لــە ســەرەتای دروســتبوونیەوە 
ئــەو بزووتنەوەیــە ئامانجێكــی ســتراتیژی 
بــۆ خــۆی دیاریكــرد كــە ئەویــش دەوڵەتــی 
لەكۆمەڵێــك  ئــەوەی  یــا  نەتەوەییــە 
بەڵگەنامــەی گرنگــدا پێــی بێــژراوە »ماڵــی 
نەتەوەیــی جــوەكان«. لەمــەش گرنگتــر، 
ــەم  ــە ســەرەتای دروســتبوونییەوە ئ ــەر ل ه
بزووتنەوەیــە دانەنیشــت بەدیــار چاوەڕوانــی 
بــۆی  تــا  لەدەرفەتــی مێژوویــی، بەڵكــو 
كــرا بەخەباتــی خــۆی بەشــدارییەكی كارای 
دەرفەتــە  ئــەو  فەراهەمبوونــی  لــە  كــرد 
مێژووییــە كــە دواجــار بــە بەرهەمهێنانــی یــا 
راگەیاندنــی دەوڵەتێكــی تایبــەت بەجــوەكان 

ــوو.  ــەواو ب ــتین ت ــە فەلەس ل
دەبــێ  كوردســتان  نەتەوەیــی  كۆنگــرەی 
لــە  كــە  بێــت  دامەزراوەیــە  ئــەو  رێــك 
دوو  لــە  ســتراتیژی و  هــەرە  ئاســتی 
رەهەنــدەوە، رەهەنــدی نــاو نەتــەوە خــۆی و 
رەهەنــدی پەیوەنــدی نەتــەوە بەجیهانــی 
ســتراتیژێكی  بەپێــی  رۆژانــەوە  دەرەوە، 
هــەرە  مەســەلە  لەگــەڵ  كار  درێژخایــەن 

بــكات.  چارەنووسســازەكاندا 
وەاڵمــی  كورتكردنــەوەی  لــە  دەرەنجــام 
ئــەم پرســیارەدا گرنگــە ئــەوە بەراشــكاوانە 

ــەوەی  ــۆ ئ ــرە، ب ــە كۆنگ ــەوە ك جەختبكەین
ببــێ  نابــێ  بــێ  ســتراتیژی  نەتەوەیــی و 
چەنــد  خەونــی  بەدیهێنانــی  بەئامــرازی 
هێزێــك لــە بەرجەســتەكردنی دەســەاڵتی 
تاكڕەوییانــەو گەیشــتن بەهەندێــك خواســت 
ــڕۆ  ــا ئەم ــی دەســەاڵت )ت ــە مۆنۆپۆلكردن ل
دواتــر  بــەاڵم  كوردســتان،  لەبەشــێكی 
بەئامــرازی كۆنگــرەی نەتەوەیــی لــە هەمــوو 
پانتایــی كوردســتانی گــەورەدا(. لەمــەش 
گرنگتــر هەرگیــز نابــێ رێگــە بــدرێ كــە 
ببــێ  كوردســتان  نەتەوەیــی  كۆنگــرەی 
ئەجێندایەكــی  بەجێگەیاندنــی  بەئامــرازی 
ئیقلیمــی شــاردراوە. ئەگــەر كۆنگرەیــەك 
گومــان  بــێ  ئــەوا  بێــت  ئامــرازە  ئــەو 

نەبوونــی باشــترە.
 

ســپی میدیــا: ئــەو گوتــارە سیاســیە چییــە 
لەســەر  خــۆی  ســتراتیژی  كۆنگــرە  كــە 
داڕێژێــت، ئایــا هــەر ئەوەنــدە بەســە ئامــاژە 
بــۆ ئــەوە بكرێــت كــە پێویســتە چارەســەری 
ــت،  ــگای ئاشــتییەوە بكرێ دۆزی كــورد لەڕێ
ئایــا لــە رۆژئــاوا و رۆژهــەاڵت بوارێــك هەیــە 
بــۆ ئاشــتی، جگــە لــە لۆژیكــی چــەك و هێــز 

نەبێــت؟
ئــەم  دیــارە  یاســین:  بورهــان  د. 
ــك  ــدەو كۆمەڵێ ــرە رەهەن ــتان ف پرسیارەش
بەهــەر  دەگــرێ.  لەخــۆ  گرنــگ  هێمــای 
ــیارەش  ــەم پرس ــەوەی ئ ــۆ وەاڵمدان ــاڵ ب ح
دەبــێ جارێكــی تــر دەســت بــۆ لۆژیكــی یــا 
ــاوەوەو نەتــەوە  ــەی نەتــەوە روو لەن فۆڕمول
جەختكردنــەوەی  ببەیــن.  لــەدەرەوە  روو 
ئــەو بەیەكەوەگرێدانــە یەكجــار گرنگــەوە 
لەســتراتیژی  ئەوهــا  نزیكبوونەوەیەكــی 
سیاســی نەتەوەییــدا، بــەر لــە هــەر شــتێك، 
ئــەوە دەخوازێــت كە هێزە كوردســتانییەكان 
ئاشــتی و  دایەلــۆگ و  داوای  لــەوەی  بــەر 
پێكەوەژیــان و پلورالیــزم لــە داگیركارانــی 
كوردســتان بكــەن دەبــێ لــە ناوخۆیانــدا 
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    بۆ ئەوەی كۆنگرەی نەتەوەیی سرتاتیژی بێت 
پێویستە حیزبە سیاسییەكانی كوردستان بە تەنها 

تاكە كەرەسەی پێكهێنەری كۆنگرە نەبن.



ئامانجانەیــان  ئــەم  توانیبێتیــان النیكــەم 
لــە خەبــات و ئەزموونــە سیاســییەكانیاندا 
بــە  داخــەوە،  بــە  بەرجەســتەكردبێت. 
ــتان  ــوری كوردس ــی باش ــی، ئەزموون تایبەت
بەرجەســتەكردنەمان  ئــەم  پێچەوانــەی 
پاوانخــوازی  ئەزموونــی  زیاتــر  بــووە و، 
سیاســی و شــەڕی براكــوژی و قەبووڵنەكردنی 
پرۆســە  لــە  فڕوفێڵكــردن  یەكتــرو 
ــەوە  ــتهێنان و مان ــییەكان و بەدەس دیمۆكراس
لــە دەســەاڵت بەشــێوەو ئامرازی نایاســایی و 
ســوریاو  توركیــاو  ئــەوە  ئاخــر  نــاڕەوا. 
ئێــران و عێــراق نیــن كــە نــۆ ســاڵە ناخــوازن 
پارێــزگاكان  ئەنجومەنــی  هەڵبژاردنــی 
بەڕێوەبچــێ،  كوردســتان  باشــوری  لــە 
)پارادۆكس(ێكــی  موفارەقــە  لــە  بەڵكــو 
سەرســوڕهێنەردا، رێــك ئــەو دوو هێــزەن 
ئەمــڕۆ  كــە  یەكێتــی(  پارتــی و  )واتــە 
بەســتنی  هەوڵــی  ســەرەكی  داینەمــۆی 
بەشــەی  لــەو  نەتەوەییــن  كۆنگــرەی 
كوردســتان دەدەن. بــە مانایەكــی تر بازدان 
ــەوە  ــی نەت ــۆ ورووژاندن ــۆدا ب ــەر ناوخ بەس
ســەركەوتوو  هەوڵێكــی  لــەدەرەوە  روو 
نییــە. چیتریــش ئــەو ناوەوەیــە داخــراو 
نییــە روو بــەدەرەوە: ئەوانــەی لــە نــاوەوەی 
ــان دەبینــن  نەتــەوەن جــوان دەرەوەی خۆی
نــاوەوەی  جــوان  لــەدەرەوەن  ئەوانەشــی 
ئــەو نەتەوەیــە دەبینــن. دواجــار ئەزموونــی 
دەوڵەتانــی عەرەبــی لەمــاوەی كــەم یــا زۆر 
٩٠ ســاڵی رابــردوودا لــە خواســت و خەبــات 
ــی  ــی یەكێتییەكــی نەتەوەی ــۆ بەرهەمهێنان ب
رێــك لەبــەر ئــەوە ســەركەوتوو نەبــووە، 
بەســەر  بازبدرێــت  ویســتراوە  چونكــە 
تەندروســت )پێكهاتــوو  نــا  ناوەوەیەكــی 
رژێمــی  لەناشــیرینترین  لەكۆمەڵێــك 
ســتەمكارو تاكــڕەو( بــۆ دەرەوەی خــۆی 
ــی  ــی نەتەوەی ــتهێنانی یەكێتیەك ــۆ بەدەس ب
كــورد  نەتــەوەی  شایســتە.  تەندروســت و 
پێویســتی بەدووبارەكردنــەوەی ئــەو هەمــوو 

ئەزموونــە تاڵــەی واڵتانــی عەرەبــی نیــە بــۆ 
ئــەوەی دوای ســااڵنێكی تــر بــگات بەهەمــان 
تەندروســت  دەرەوەیەكــی  دەرئەنجــام: 
بــە  تەندروســتە،  ناوەوەیەكــی  بەرهەمــی 
لەناوخۆیــدا  نەتەوەیــەك  تــر  مانایەكــی 
شكســتی هێنابــێ لەبەرجەســتكەردنی بەهــا 
هاوچەرخــەكان ئەســتەمە ســەركەوتوو بێــت 
لــەو بەرجەســتەكردنەدا لەگــەڵ دەرەوەی 

ــۆی!   خ
دەبــێ  پرەنســیپ  دوو  خــۆم  بەبــاوەڕی 
پڕۆژەیەكــی  هــەر  بەروحــی  بكرێــن 
ــەدوو  ــن ب ــا بكرێ ــی كوردســتانی، ی نەتەوەی
لــە  بنچینەیــی  ســەرەكی و  كۆڵەكــەی 
نەتــەوەدا  فــەزای  مەیــدان و  رێكخســتنی 
ئەوهــادا:  پڕۆژەیەكــی  چوارچێــوەی  لــە 
مانــای  بــە  كوردســتانیبوون  یەكەمیــان 
بــەو  وابەســتەبوون  هاونیشــتمانیبوون و 
رێــگای  لــە  هــەر  نــەك  نیشــتمانەوە 
كولتــوری  بەهــای  كۆمەڵــی  وروژاندنــی 
ــك  ــك لەســەر كۆمەڵێ ــو رێ ــەش، بەڵك هاوب
بەهــای هاوچــەرخ لــە هاونیشــتمانی بــوون و، 
ــتەقینە.  ــی راس ــیان دیمۆكراتیبون دووەمیش
دەبــێ هــەر لێرەشــدا ئــەوە بڵێیــن كــە ئــەم 
دوو پرەنســیپە )هاونیشــتیمانیبوون واتــە 
ــیبوون(وەك  ــوون و دیمۆكراس ــتانی ب كوردس
خوێــن و گۆشــت تێكــەاڵوی یەكتــرن بەپێــی 
تێگەیشــتن لێیــان لەڕۆشــنایی تێــورە هــەرە 
سیســتەمی  تێكەاڵوبوونــی  نوێیەكانــی 
هاوچــەرخ و  دەوڵەتــی  بــە  دیمۆكراســی 
دامەزراوەكانــی. بــەو مانایــەش ئاوێتەكردنی 
ئــەو دوو توخمــە لــە چوارچێوەیەكــی توكمە 
لــە فەلســەفەی سیاســی دەتوانــێ نــەك هەر 
لەنــاو  تەندروســتانە  بەرجەســتەكردنێكی 
خــودی نەتــەوە فەراهــەم بــكات، بەڵكــو 
ئــەم بەرجەســتەكردنە تەندروســتانەیە دەبێ 
لەبەدەســتهێنانی  كارئاســانی  بەئامــرازی 
ئامانجەكانــی نەتــەوە روو لــەدەرەوە. )هــەر 
بــۆ ئــاگاداری خوێنــەر ئــەم باســەم لــە 

چاوپێكەوتنــی  گوتــارو  كۆمەڵــێ 
هەموویــان  كــە  وروژانــدوە  پێشــوومدا 
ــتدەكەون(.  ــیمدا دەس ــەڕی تاكەكەس لەماڵپ
پوختــەی ئــەم وەاڵمــە: بەقــەدەر ئــەوەی كە 
ــەی  ــی هەڕەش ــرەی نەتەوەی ــڕۆژەی كۆنگ پ
ــش  ــەدەرە زیاتری ــەو ق ــەرە ب ــی لەس دەرەك
لەســەرە.  ناوەكی-ناوخۆیــی  هەڕەشــەی 
سیاســییانەو  هێــزە  ئــەو  راســتیدا  لــە 
نەتەوەییــدا  كۆنگــرەی  لــە  ســەركردانەی 
ئامرازێــك دەبینــن بــۆ بەرجەســتەكردنی 
تاكڕەویانــەی  دەســەاڵتی  ســەرۆكایەتی و 
خۆیــان دەتوانــن لەگــەڵ دەســتی دەرەوەش 
ئامــرازی  بەپــردو  ببــن  یەكتربگــرن و 
پەڕینــەوەی )یــا پەڕاندنــەوەی( هەڕەشــەی 
ــەم  ــەوە خــۆی. ل ــاوەوەی نەت ــۆ ن دەرەوە ب
بارەیەشــەوە، بەداخــەوە، كــورد خاوەنــی 
تراژیدیــاوی و  تــاڵ و  لەئەزموونــی  زۆرێــك 

ناشــیرینە!
ــران  ــا و ئێ ــدای توركی ــا: ئەجێن ســپی میدی
چــۆن دەخوێنیتــەوە ســەبارەت بــە بەســتنی 
كۆنگــرە و تێڕوانینــی ئێســتایان بەرامبــەر 
مەســەلەی كــورد لەناوچەكــەدا چۆنــە؟ نەرم 
بوونــی توركیــا لەمــەڕ بەســتنی كۆنگــرە 

ــووە؟ ــەوە هات لەچیی
پێشــەكی  یاســین:  د.بورهــان 
بــەو  سەرنجڕاكێشــە،  پرســیارەكەت 
مانایــەی كــە بــاس لــە ســوریاو عێــراق 
ناكەیــت كــە هــەر یەكێكیــان بەهۆیــەك یــا 
چەنــد هۆیەكــەوە ناپەرژێنــە ســەر ئــەم 
پێویســتە  تــرەوە  لەالیەكــی  مەســەلەیە. 
كاردانەوەكانــی  بــۆ  حســێب  بەتایبەتــی 
عێــراق )لــە ئێســتاو لــە داهاتــوودا( بكرێت. 
بەهــەر حــاڵ پێویســتە ئێمــە كۆمەڵێــك 
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ئێرانــدا  توركیــاو  لەنێــوان  جیــاوازی 
ببینیــن كــە لەهەموشــیان گرنگتــر ئەوەیــە 
كــە بەمانــا هــەرە زانســتییەكەی، ئێــران 
دەرەوە  نــاوەوەو  سیاســەتەكانی  هێشــتا 
پێیدەوتــرێ  ئــەوەی  چوارچێــوەی  لــە 
بــەو  دەخەمڵێنــی،  شــەڕ«  »دەوڵەتــی 
هێــزو  ئیســالمی  ئێرانــی  كــە  مانایــەی 
توانــای دەوڵــەت لەچــاوی هێــزی چەكــدار و 
هەڕەشــەو  بەكاربردنــی  پڕچەكبــوون و 
زەبرزەنــگ دەبینــێ و ئامادەیــە گەشــەكردنی 
ئابــووری و خۆشــبەختی كۆمەاڵیەتــی بــكات 
بەقوربانــی بەهێزبــوون لەڕێــگای هێژێمۆنــی 
ســەربازییەوە. بــەاڵم توركیــا ئیمــڕۆ زۆر 
نزیكتــرە لــەوەی پێــی دەوتــرێ »دەوڵەتــی 
بازرگانــی« بــەو مانایــەی كەهێــزی دەوڵەت 
لەبەختــەوەری كۆمەاڵیەتــی و بەهێزبوونــی 
پێگــەی ئابــووری دەوڵەتــدا دەبینــرێ. ئــەم 
ئاراســتەیە هەرنەبــێ لــە ١٩٨٠كانــدا لــە 
گەشەســەندندا بــووە لەتوركیــاوە بەتایبەتی 
لــە ١٠ ســاڵی رابــردوودا بەجختكردنەوە ئەم 
ئاراســتەیە بــووە بەســتراتیژی دەوڵــەت، 
بــە تایبەتــی روو لەناوچــەی رۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســت و جیهانــی ئیســالمی. ئاراســتەی 
داودئۆغلــو )وەزیــری دەرەوەی  ئەحمــەد 
بەنــاوی  لەكتێبەكەیــدا  كــە  توركیــا( 
 ٢٠٠١ لــە  كــە  ســتراتیژی،«  »قواڵیــی 
لــەو  بــاس  دا باڵویكردۆتــەوە، بەجوانــی 
قواڵییــە ســتراتیژییەی توركیــا دەكات وەك 
چوارچێوەیەكــی هــەرە گرنگــی تێورییــە لەو 
ــیدەكەین.  ــە باس ــەی ك ــی بازرگانیی دەوڵەت
ــی و زۆر بەچــڕی هەڵســوكەوتی  زۆر بەكورت
كۆنگــرەی  لەپــڕۆژەی  روو  ئێــران 
خواســتی   )١ هەڵقــواڵوی:  نەتەوەیــی 

ئــەو  بەهێزبوونــی  لەعێراقــداو  هێژێمۆنــی 
لەدەســتدانی  مەترســی  لەگــەڵ  خواســتە 
ــتەی  ــك بەئاراس ــوو هەوڵێ ــوریا. ٢( هەم س
لەدەســتنەدانی ســوریا. ٣( لەســەر ئاســتی 
بەعەقڵیەتــی  بەردەوامبــوون  نــاوەوەش 
دەوڵەتــی شــەڕ لەگــەڵ كێشــەی كــورد، 
نــەش  لەئێســتاداوە  نــە  مانایــەش  بــەم 
ــكاری  ــدا ئاســۆی گۆڕان ــی نزیك لەداهاتویەك
لــە زهنیەتــی رەســمی دەوڵەتــی ئێرانــدا 
نــە  بەدیناكــرێ،  كــورد  لەكێشــەی  روو 
لــە واڵتــەوە نــەش لەمــەڕ ئــەو كێشــەیە 

مەزنــدا. كوردســتانی  لەئاســتی 
كۆمەڵێــك  توركیــا  تــرەوە  الیەكــی  لــە 
زۆر  كــە  هەیــە  لێوەدەرچوونــی  خاڵــی 
سیاســی  لێوەدەرچوونــی  خاڵەكانــی  لــە 
بەتونــدی  ئەمــڕۆ   )١ جیــاوازن:  ئێــران 
روانگــەی هەنووكــەی سیاســیەوە داهاتــووی 
سیاســی ســێ پارچــەی كوردســتان )لــە 
تونــدی  بــە  توركیــا(  ســوریاو  عێــراق و 
تــر  بەمانایەكــی  گرێــدراون.  بەتوركیــاوە 
بەشــێوەیەك لەشــێوەكان ئــەوەی كــە پێــش 
جەنگــی یەكەمــی جیهانــی پێــی دەبێــژرا 
ســێ  )واتــە  عوســمانی«  »كوردســتانی 
ئەمــڕۆ خەریكــە  بەشــەكەی كوردســتان( 
)عوســمانیزمی  لەچوارچێــوەی  توركیــا، 
بەتونــدی  بەشــی  ســێ  وەكــوو  نــوێ(دا 
بەیەكــەوە بەســتراوو گرێــدراو مامەڵەیــان 
لەتەكــدا دەكات؛ ٢( لەچوارچێــوەی چەمكی 
قواڵیــی ســتراتیژیدا، كــە ئەندازیارەكــەی 
توركیایــە،  ئێســتای  دەرەوەی  وەزیــری 
دەكــرێ كــورد پێداگیــری لەســەر ئــەوە 
بــۆ  توركیــا  پەڕینــەوەی  كــە  بــكات 
ئــەو  كردنــی  ناوەڕاســت و  رۆژهەاڵتــی 
ناوچەیــە بــە بازاڕێكــی فراوانــی بازرگانــی و 
بەدەســتهاتنی  توركیــا  بــۆ  وەبەرهێنــان 
چارەســەركردنی  بەبــێ  نییــە،  مومكــن 
شــێوەی  باشــترین  كــورد.  كێشــەی 
نزیكبوونــەوەش ئەوەیــە كــە توركیــا بگاتــە 

ســتراتیژی  قواڵیــی  كــە  بــاوەڕەی  ئــەو 
عێــراق و  ســنوورەكانی  لەســەر  توركیــا 
رێــك و  بەڵكــو  دەســتپێناكات،  ســوریا 
راســت لەتوركیــاوە كێشــەی كــورد لــەو 
ــورد  ــا ك ــەدا دەســتپێدەكات. هەروەه قواڵیی
بەرژەوەندییــە  كــە  جەختبكاتــەوە  ئــەوە 
پارێزێــراون  باشــتر  ســتراتیژییەكانی 
ــەڵ  ــە لەگ ــەوەدا مامەڵ ــە نزیكبوون ــەر ل ئەگ
هەرســێ پارچــەی كوردســتان )كوردســتانی 
عوســمانی(وەك یەكەیەكــی یەكبــوو نــەك 
لەیەكتــر.  دابــڕاو  پارچــەی  ســێ  وەك 
ســەرنجڕاكێش  زۆر  شــێوەیەكی  بــە   )٣
دەبــێ  كوردســتان  رۆژئــاوای  خەریكــە 
ــەوە  ــی بەیەك ــی لێوەدەرچــوون و خاڵ بەخاڵ
ــەی  ــێ بەش ــەو س ــی ئ ــی چارەنووس گرێدان
لــەو  توركیــا  هەڵســوكەوتی  كوردســتان و 
ــێوازی  ــەاڵم ش ــە، ب ــتەگیەیدا گرنگ پەیوەس
ــڕۆ  ــا ئەم ــوردی )ت ــی ك ــتنی الیەن تێگەیش

گرنگــە. زۆر  كوردییەكان(یــش  الیەنــە 
ئــەم ســێ خاڵــەی ســەرەوە، پەیوەســت بــە 
رۆڵــی توركیــا، دەكــرێ  وەك خاڵــی ئەرێنــی 
ــەن  ــی ه ــی نەرێن ــەاڵم دوو خاڵ ــن، ب ببینرێ
كــە مەترســیدارن و هەڕەشــەن لــە رۆڵــی 
ئەرێنــی توركیــا، كــە یەكێكیــان پەیوەســتە 
بــە توركیــاوە ئــەوەی تریــان بــە كــورد 
ــی  ــۆم ناڕوونیەك ــاوەڕی خ ــە ب ــۆی: ١( ب خ
پێیدەگوتــرێ  كــە  لــەوەی  هەیــە  زۆر 
»پڕۆســەی ئاشــتی« لــە توركیــا. نــەك 
ــی زۆر  ــا ڕادەیەك ــن ت ــو م ــەوە بەڵك ــەر ئ ه
لــەوە پشتڕاســتم كــە لــە توركیــا یارییەكــی 
بەڕیوەدەچــێ  ترســناك  زۆر  شــاراوەی 
دەربــارەی كێشــەی كــورد. ئــەم یارییــە 
ــتەی  ــەم دەرهاوێش ــەی یەك ــاراوەیە بەپل ش
ئــەو راســتییەیە كــە كێشــەی كــورد لــە 
ــەك و  ــورد لەالی ــوان ك ــە نێ ــا ل ــا تەنه توركی
ــە الیەكــی تــرەوە نییــە، بەڵكــو  دەوڵــەت ل
لەدەوڵــەت  شــێوە  دوو  لەنێــوان  رێــك 
دەســەاڵتی  یــا  )دەوڵەتــی  لەتوركیــا 
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شــاراوە  دەوڵەتــی  لەالیــەك و  رەســمی 
یــا قــوڵ لــە الیەكــی تــرەوە(: دەوڵەتــی 
رەســمی واتــە پەرلەمــان و حكومــەت بــەاڵم 
دەوڵەتــی شــاراوە )قــوڵ( واتــە بەشــێك 
لــە میــت و بەشــێك لەهێــزی چەكــداری و 
مافیــاو هێــزە ناسیۆنالیســتە تونــدڕەوەكان و 
توركــی و  بیرۆكراتیــای  لــە  بەشــێك 
لەكەمالیــزم  تێگەیشــتنی  لــە  شــێوەیەك 
دەوڵەتــی  ئایدیۆلــۆژی  چوارچێــوەی 
شــاردراوەیە. دژایەتــی لەنێــوان ئــەم دوو 
ــرێ  ــەاڵتە دەك ــا دەس ــەت ی ــێوازی دەوڵ ش
لەچەنــد وشــەیەكدا كۆبكرێتــەوە: دەوڵەتــی 
بــۆ  لەئاشــتیدایە  بەرژەوەنــدی  رەســمی 
»دەوڵەتــی  ئامانجەكانــی  بەدەســتهێنانی 
قواڵیــی  بــە  گەیشــتن  بازرگانــی«و 
ــەوە  ــە پێچەوان ــەواو ب ــەاڵم ت ــتراتیژی. ب س
دەوڵەتــی شــاردراوە بەرژەوەنــدی لەگــەڵ 
چونكــە  واڵتدایــە،  نائارامــی  شەڕوشــۆڕو 
ژینگــەن  باشــترین  نائارامــی  شەڕوشــۆڕو 
ــۆ بەهێزبوونــی دەوڵەتــی شــاراوە. دەبــێ  ب
ئــەوەش جەختبكەینــەوە كە هەردوو شــێواز 
لەدەوڵەتــداری )شــێوازی ئاشــتی و شــێوازی 
ــتەوخۆو  ــەری راس ــی شــەڕ( كاریگ بەردەوام
ناڕاســتەوخۆ، ئاشــكراو شــاردراوەیان هەیــە 
نــاو(  لــە  بڵێیــن  راســتتر  )یــا  بەســەر 
الیەنــی كوردیــدا. هــەر لــەم پەیوەســتەداوە 
ــن  ــەوە بڵێی ــێ ئ ــەم هۆیەشــەوە دەب ــەر ب ه
كــە ئاڵــۆزی و ناڕوونیەكــی زۆر هەیــە لــە 
سیاســەتی پەكەكــە خۆیــدا لــە مــەڕ ئــەوەی 
پێیدەگوتــرێ پڕۆســەی ئاشــتی )بــەردەوام 
ــۆ  ــك ب ــەوەوە هەنگاوێ ــۆ پێش ــك ب هەنگاوێ
ــەك  ــوو الی ــۆ هەم ــەوەش ب ــێ ئ دواوە(. دەب
جێگــەی پرســیار بێــت كــە چــۆن دەكرێــت 
ــت بەكوشــتن و  ســەركردەیەك گوناهباركرابێ
لەدەســتچوونی نزیكــەی ٤٠ هــەزار كــەس 
لــە توركیــاوە لەهەمانكاتــدا ئــەو كەســە 
بتوانــێ ئەندازیــاری ئاشــتی بێــت لەنــاو 
ســەركردەیەك  ئایــا  گرتووخانــەوە؟ 

رێــگای پێنــەدرێ لەماوەیەكــی زۆر دوورو 
درێــژدا پارێزەرانــی ببینــێ چــۆن رێــگای 
ــاری پڕۆســەیەكی  ــێ بەئەندازی ــدەدرێ بب پێ
كەچارەســەركردنی  هەســتیار  ئەوهــا 
كێشــەی  وەك  ئاڵــۆزی  كێشــەیەكی 
زۆر  ئــەوەی   )٢ لێبكەوێتــەوە؟؛  كــوردی 
جێگــەی مەترســی و نیگەرانییــە ئەوەیــە كــە 
الیەنێكــی كــوردی لــە باشــوری كوردســتان 
)راشــكاوانەتر پارتی( كلیــل و نەهێنییەكانی 
كوردســتان و  باشــوری  پەیوەنــدی 
ــەوەی شــتەكان  توركیــای لەدەســتدایە. مان
ســەر  بــۆ  هەڕەشــەیە  شــێوەیە  بــەم 
دواڕۆژی  ســەر  بــۆ  نەتەوەیــی،  پــڕۆژەی 
كوردســتان  باشــوری  پەیوەندییەكانــی 
رۆژئــاوای  دواڕۆژی  توركیــا،  گــەڵ  لــە 
دۆزی  لەســەر  بەتایبەتیــش  كوردســتان و 
كــورد لــە باكــورو دواڕۆژی »ئاشــتی« لــەو 
ــی . .  ــرەی نەتەوەی ــی كۆنگ ــەو مەلەف واڵت
هتــد. پرســیارێكی هــەرە گرنــگ ئەوەیــە 
ــی(  ــە پارت ــە )وات ــە كوردیی ــەو الیەن ــا ئ ئای
كلیلەكانــی  نەهێنــی و  هەمــوو  ئامادەیــە 
پەیوەنییەكانــی  ئاڵۆزەكــەی  مەلەفــە 
ســێ بەشــی كوردســتان و توركیــاوە زۆر 
بەتایبەتیــش پەیوەندییەكانــی دەســەاڵتی 
لــە  كوردســتان  باشــوری  لــە  كــوردی 
الیەكــەوە توركیــا لــە الیەكــی تر بخاتە ســەر 
مێــزی كۆنگــرەی نەتەوەیــی كوردســتان؟ یــا 
ئەوەتــا »جارێكــی تریــش« بەئامادەبووانــی 
ــتیاری  ــەر هەس ــە لەب ــرێ ك ــرە دەگوت كۆنگ
لــە  بــەردەوام  )هەروەكــو  مەلەفــە  ئــەو 
بەرژەوەنــدی  گوتــراوە(  نەوتــدا  مەلەفــی 
ــل و  ــەم كلی ــە ئ ــت ك ــی وا دەخوازێ نەتەوەی
نەهێنیانــە هــەروا لەتاریكیــدا بمێننــەوە؟
نییــە  زەرووری  وەاڵمــە:  ئــەم  پوختــەی 
بــەردەوام كــورد پشتشــكاوی هەڵوێســتی 
یاریــكارە  نامرۆییانــەی  دوژمنانــەو 
دەرەكییــەكان و داگیــركاران بێــت، بەڵكــو 
رێــك پشتشــكاوی كولتورێكــی سیاســی ئــەو 

ناشایســتە  ناتەندروســت و  پــەڕی 
بەنەتــەوەو بەنەتەوەبوونــە، ئەگــەر ئێمــە 
نــاوەوەو  كــە  بێــت  قەبــووڵ  ئەوەمــان 
دەرەوەی نەتــەوە بەشــێوەیەكی ئۆرگانیكــی 
بەیەكــەوە گرێــدراون. پرســیار ئەوەیــە ئایــا 
بەشــداربوانی كۆنگــرە دەتوانن ڕاشــكاوانە و، 
بەبــێ قەبووڵكردنی هێشــتنەوەی سیاســەتە 
ئــەم  تاریكیــدا،  لــە  چارەنووسســازەكان 
یــا  بوروژێنــن،  بابەتانــە  پرســیارانەو 
ــۆ  ــن ب ــرە دەردەچ ــش لەكۆنگ ــی تری جارێك
گەڕانــەوە بــۆ سیاســەتێكی پــڕ لەنەهێنــی و 
گومــان و تێپەڕاندنــی شــتەكان لــە تاریكیــدا. 
بەڕاشــكاوی و بەئاشــكرا دەڵێم تێكەاڵوبوونی 
)یەكێكیــان  تاریكــی  دوو  ناڕوونــی و  دوو 
هــی الیەنــە كوردییــە پەیوەندیــدارەكان و 
ــی توركــی لەمــەڕ  ــەو تریشــیان هــی الیەن ئ
مەســەلەی كــورد( لەســەر ئــەرزی كۆنگــرەی 
بەگەورەتریــن  ببــێ  دەتوانــێ  نەتەوەیــی 
مەترســی نــەك هــەر لەســەر رۆڵــی كۆنگــرە 
خــۆی بەڵكــو بــۆ تــەواوی دواڕۆژی دۆزی 
باكــوری  لــە  بەتایبەتیــش  زۆر  كــورد، 

كوردســتان!      
ســپی میدیــا: ئایــا مەترســی ئــەوە لــە 
ئارادایــە كــە حیزبــە گــەورەكان بەتایبەتــی 
خۆیــان  ئەجێنــدای  پەكەكــە،  پارتــی و 

بەســپێنن؟ كۆنگــرەدا  بەســەر 
پرســیاركردن  یاســین:  د.بورهــان 
ــر  ــێ زیات ــە دەب ــەم دوو حیزب ــارەی ئ دەرب
پرســیار بــێ دەربــارەی زهنیــەت و كولتــوری 
نــەوەك  حیزبــە،  دوو  ئــەو  سیاســی 
چــڕی  بــە  بەكورتــی و  زۆر  قەوارەیــان. 
هــەردوو حیــزب تــا ئێســتاش باوەڕێكــی 
بەهێزیــان بەحیزبــی ســەركردەو حیزبــی 
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بەبنەمــا  حیزبــی  هەیــە،  پێشــەوا 
بەمۆنۆپۆلكردنــی  كەبــاوەڕی  بەلشــەفی 
كۆمەاڵیەتــی و سیاســی  فــەزای  مەیــدان و 
ــە  ــەو دوو حیزب ــە. لەپێشــدا ئ ــەوە هەی نەت
بەكــردار ئەوەیــان بەرجەســتەكردووە كــە 
یــا ئەوەتــا شــتەكان دەبــێ لەبــەر دەســت و 
ــەر  ــە ه ــەوان )هەڵبەت ــی ئ ــر كۆنتڕۆڵ لەژێ
ــەوە(  ــە یەك ــە ب ــا، وە هەنووك ــەك بەتەنی ی
ببــن.  نابــێ  شــتانە  ئــەو  ئەوەتــا  یــا 
بەبــاوەڕی مــن هــەر لەســەرەتاوە دیــار بــوو 
كــە ئەجێنــدای ئــەم هەنــگاوە بــۆ بەســتنی 
كۆنگــرە لەالیــەن ئــەم دوو حیزبــەوە گەاڵڵــە 
كــراوەو هێشــتا كۆمەڵێــك ناڕوونــی تیایــە. 
لــە ســەرەتادا  هــەر  پەكەكــە  قورســایی 
ــەك هــەر خــۆی وەك  ــووەوە ن زۆر بەرچاوب
تــر  حیزبــی  ژمارەیــەك  بەڵكــو  حیــزب، 
هــەم لــە باكــوروە هــەم لــە بەشــەكانی 
ــیان  ــی قورس ــتان ئامادەییەك ــری كوردس ت
پڕۆســەیەدا.  لــەم  هەیــە(  )وە  هەبــووە 
جێگــەی پرســیارو ســەرنجە كــە یەكێــك لــە 
رێكخــراوە بەشــدارەكان لــە چااڵكیەكانــی 
واتــە  )كنك(ەیــە،  بوونــی  ئامادەكاریــدا 
كــە  كوردســتانە  نەتەوەیــی  كۆنگــرەی 
پەكەكــە لــە برۆكســلی پایتەختــی بەلجیــكا 
ــە  ــەردەوام پەكەك ــد. ب ــە ١٩٩٨ دایمەزران ل
لــە  بــووە كەزیاتــر  ئــەوە  بانگەشــەكەی 
ــەر چــوار پارچــەی  ــزو رێكخــراو لەه ٣٠ هێ
كوردســتان ئەندامــن لــە )كنــك(دا و ئەگــەر 
وایــە ئایــا كــورد پێویســتی بەكۆنگرەیەكــی 
نەتەوەیــی تــر هەیــە؟ مــرۆڤ دەتوانــێ 
كۆتایــی  لــە  هــەرزوو،  مــادام  بپرســێ 
نەتەوەیــی  كۆنگرەیەكــی  ١٩٩٠كانــەوە 
هەبــووەو هەیــە )بــەاڵم ئەمــڕۆ ناتوانــێ 

چیتــر كۆنگــرەی نەتەوەیــی بێــت( ئایــا ئەوە 
مانــای ئــەوە نیــە كــە كۆنگــرەی نەتەوەیــی 
پــڕۆژەو  تەنهــا  كــردار  بیرۆكــەو  وەك 
ئامرازێكــی حیزبییانــەی پەكەكــە بــووەو 
لــە پێنــاو بەرجەســتەكردنی  تــر  هیچــی 
ــوری  ــە باك ــەر ل ــەك ه ــی خــۆی، ن هێژێمۆن
كوردســتان بەڵكــو لــە تــەواوی كوردســتانی 
گــەورەدا؟ ئایــا ئــەوە چیــە وادەكات كــە 
ئیمــڕۆ پەكەكــە ببێتــە خاوەنــی بۆچونێكــی 
نوێــی زیاتــر دیمۆكراتییانــە لەمــەڕ كۆنگرەی 
نەتەوەیــی: كۆنگرەیــەك دوور لــە هێژێمۆنــی 
ــۆ  ــەوە ب ــە هەمووان ــەك ل ــی، كۆنگرەی حیزب
هەمــووان و لــە پێنــاوی ئامانجــی هەمــووان! 
هەمــوو  ئــەو  دوای  پارتــی  كــە  ئایــا 
شــێوەیەكی  بــە  نەبێــت  ئامــادە  ســاڵە 
كــراوەو  پڕۆســەیەكی  لــە  ئاشــتییانەو 
دیمۆكراســیانەدا لــە باشــوری كوردســتان 
دەستاودەســتی دەســەاڵت بــكات، چــۆن 
كاریگــەری  دەســەاڵت و  دەبێــت  ئامــادە 
كۆنگــرەی  لەچوارچێــوەی  سیاســی 
نەتەوەییــدا بەشــێوەیەكی دیمۆكراســییانە 

رێكبخــرێ؟  بكــرێ و  دەستاودەســت 
پەكەكــەو  وەاڵمــە:  ئــەم  پوختــەی 
كاریگــەری  دەســەاڵت و  لەســەر  پارتــی 
حاڵەتــدا(  )لەباشــترین  كۆنگــرەدا  لەنــاو 
لەســەر  بــەاڵم  یەكانگیــرە،  هەڵوێســتیان 
ــرو بارودۆخێكــی  هەمــان شــتیش لەكاتێكیت
تــردا دەبــێ بەكێشــەیان. ئــەم پەیوەندییــە 
كــە پڕاوپــڕە لەزهنیەتێكــی سیاســییانەی 
ناتەندروســت و دوو فاقــی ڕێــك ئــەو شــێوە 
زۆرە  ســااڵنێكی  كــە  بــووە  پەیوەندییــە 
ســێبەری قــورس و خەراپكارانــەی بەســەر 
دیمۆكراتــی  پارتــی  پەیوەندییەكانــی 
نیشــتمانی  یەكێتــی  كوردســتان و 
ئەزمونــی سیاســی  تــەواوی  كوردســتان و 

داگرتــووە.    كوردســتان  بەشــەی  لــەو 

كۆنگرەیــە  ئــەم  ئایــا  میدیــا:  ســپی 

چــی  دەبێــت؟  حیزبــەكان  كۆنگــرەی 
ــگای  ــرەی كۆمەڵ ــەوەی كۆنگ ــۆ ئ ــت ب بكرێ

بێــت؟ كوردســتانی 
د. بورهــان یاســین: لــە راســتیدا پێشــتر 
پرســیارە  ئــەم  وەاڵمــی  رادەیــەك  تــا 
ــەم  ــەوەی ئ ــۆ ئ ــەوە. بەهــەر حــاڵ ب دراوەت
حیزبــەكان  كۆنگــرەی  تەنهــا  كۆنگرەیــە 
نەبێــت و بــە شــێوازێكی دیمۆكراتییانەتــر 
زیاتــر  ســەركەوتنی  دەرفەتــی  بخەمڵــێ و 
بێــت، نابێــت تەنهــا لەحیزبــە سیاســییەكان 
هاوچــەرخ و  چەمكــی  لــە  بێــت.  پێــك 
مەدەنــی،  كۆمەڵــگای  دیمۆكراتییانــەدا 
ــنبیران،  ــاكاران، رۆش ــكاران، میدی ئەكادیمی
توێــژە هــەرە گرنگەكانــی كۆمەڵــگا، ناوەندە 
ــەوەو  ــوری و تایبەتمەنــدەكان بەتوێژین كولت
حیزبــە سیاســییەكان هەموویــان بەیەكــەوە 
پێكدەهێنــن و، پێویســتە هــەر هەمووشــیان 
بەیەكــەوە )لــە پڕۆســەیەكی دیمۆكراتییانەو 
نەتــەوە  فــەزای  مەیــدان و  كــراوەدا( 
ــەوە  ــە ئ ــدا دەرفەت ــەر لێرەش ــەن. ه رێكبخ
بڵێــم كــە ســااڵنێكی زۆرە مــن هەڵگــری ئــەو 
ــی  ــە پڕۆژەیەكــی نەتەوەی ــە ك ــاوەڕە بووم ب
لەســاغكردنەوەیەكی  دەبــێ  راســتەقینە 
فكرییــەوە دەســتپێبكات و دواتــر هەنــگاو 
ــۆ بەرجەســتەكردنێكی پڕۆژەكــە  ــێ ب هەڵێن
ئێســتا  تــا  سیاســیدا.  ئاســتی  لــە 
كۆمەڵێــك هەوڵــی زۆر دراوە بــە ئاراســتەی 
نەتەوەیــی  كۆنگرەیەكــی  بەرهەمهێنانــی 
راســتەقینە، بەداخــەوە تــا ئێســتا هیچیــان 
نەبــوون:  ســەركەوتوو  پێویســت  وەك 
بەشــێكیان بەداگیركراوی و موســادەرەكراوی 
لەدایكبــوون،  حیزبێكــەوە(  الیــەن  )لــە 
كەكەســێكەوە  تــا  لەالیــەن  بەشــێكیان 
داگیركــران و دەســتیان بەســەردا گیــراوە 
ئەوەشــی  لەگــەڵ  تریشــیان  بەشــێكی 
لەبــەر  بــەاڵم  بــوون،  هەوڵــی دڵســۆزانە 
ــەرە  ــی ه ــان لەئامانج ــۆ، دیس ــك ه كۆمەڵێ

نەبــوون.  ســەركەوتوو  گەورەیانــدا 
هەوڵــەی  ئــەم  ئەگــەر  قســە:  پوختــەی 
زۆرتــر،  بەپشــودرێژییەكی  بەردەســت 
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بەئامادەیــی و  روونتــروە  ئەجێندایەكــی 
توێــژی  راســتەقینەی  كاریگەرییەكــی 
ــاكاران و  ــكاران و میدی ــنبیران و ئەكادیمی رۆش
بەئەزمــوون  ســەربەخۆو  سیاســەتزانانی 
لەپڕۆســەیەكی  نەكــرێ و  دەوڵەمەنــد 
ــەوا  ــەت، ئ ــەم نەی ــراوەدا بەره ــەڕی ك ئەوپ
جارێكــی تریــش ئــەو ئەزموونــە وەك زۆر 
ئەزمونــی پێشــوتر بــە ئەگــەری زۆر ئامرازی 
لەگۆڕنانــی خــۆی لەگــەڵ خۆیــدا دەهێنــێ.    
ســپی میدیــا: ئــەو میكانیزمانــە چیــن كــە 
ســەركردایەتییەكی كارا و دیموكراســی بــۆ 

ــكات؟ ــاری ب كۆنگــرە دی
د. بورهــان یاســین: لەوەاڵمــی پرســیاری 
شــت  هەنــدێ  بــە  ئامــاژەم  ســەرەوەدا 
ــە هــەر حــاڵ،  ــەم ئاراســتەیەدا. ب كــردوە ل
ــاوەڕی مــن كۆمەڵێــك مــەرج هــەن كــە  بەب
دەبــێ بوونیــان هەبــێ بــۆ ســەركەوتنی 
ئــەم ئەزموونــە كــە دوویــان لــە هەموویــان 
ــی  ــی: بەپێ ــوری سیاس ــرن: ١( كولت گرنگت
ئــەم مەرجــە دەبــێ هــەر الیەنێكــی سیاســی 
زهنیەتــی  لــە  بێنێــت  واز  بێــت  ئامــادە 
حیزبــی ســەركردەو پێشــڕەو پاوانخــوازی 
ــە  ــەو زهنیەت ــت واز ل ــادە بێ ــی و ئام سیاس
ــا دەبــێ  روخێنــەرە بێنێــت كــە دەڵێــت )ی
شــتەكان لــە ژێــر ركێفــی منــدا بــن یــا نابــێ 
ببــن(. بــەو مانایــە باوەڕبــوون بەپلورالیزمی 
كــە  بــەوەی  بــوون  بــاوەڕ  راســتەقینەو 
مەیــدان و فــەزای نەتــەوە لەیــەك رەنگــی 
ئایدیۆلــۆژی و سیاســی پێكنایــەت، بەڵكو لە 
ژمارەیەكــی زۆر رەنــگ پێكدێــت كەدواجــار 
ــدا نەتــەوە دەخەمڵێنــن؛  لەتابلۆیەكــی جوان
پەیوەســتە  ئەمــەش  دامەزراوەیــی:   )٢
بەكۆمەڵێــك میكانیزمــی ئیدارەدانــی كۆنگرە 
رێكخســتنەی  شــێوە  ئــەو  ئــەوەش  بــۆ 
یەكێتــی ئەوروپــا نموونەیەكی ســەركەوتووە 
ــان، پێویســتە  ــت. یەكەمی كــە رەچــاو بكرێ
 6 بێــت و  دەوری  كۆنگــرە  ســەرۆكایەتی 
مانــگ جارێــك بگۆڕدرێــت، بــەم پێیــەش 
حیزبێــك یــا رێكخراوێكــی ئەنــدام چەنــد 
بچووكیــش بێــت وەك هــەر حیزبێــك یــا 

ــۆی  ــرە ب ــاو كۆنگ ــەورەی ن ــی گ رێكخراوێك
هەبێــت 6 مانــگ بــە هەمــان دەســەاڵتەوە، 
ــەت  ــۆ نی ــكات. ب ــرە ب ــەركردایەتی كۆنگ س
وا  تــرس  گومــان و  رەواندنــەوەی  پاكــی و 
هــەر  كۆنگرەیــە  ئــەم  ئەگــەر  باشــترە، 
بەســترا، ســەركردایەتی كۆنگــرە لــە شــەش 
مانگــی یەكەمــدا بــدرێ بەحیزبێكــی بچــوك، 
ــوو،  ــەربەخۆی لێهات ــایەتییەكی س ــا كەس ی
ئــەم ئەركــەی پــێ بســپێدرێ. دوەمیشــیان 
ــی  ــەوەی ئەوان ــەر ئ ــەو راســتیەیە كــە لەب ئ
ســەروەریی  لــە  بەشــێك  ئامــادەن  تــر 
سیاســی خۆیــان بخەنــە ژێــر كاریگــەری 
ــەوا  ــاری كۆنگــرەدا، ئ ــارو كاروب ــە بڕی ــۆ ل ت
تــۆش بەهەمــان پێــوەر دەبــێ ئامــادە بیــت 
بەشــێك لەبڕیــارو ســەروەریی خــۆت بخەیتە 
ژێــر كاریگــەری ئەوانــی تــر. ســێهەمیان، 
لــە  ئەنــدام  رێكخراوێكــی  هێــزو  هــەر 
كۆنگــرەدا دەبــێ مافــی ڤیتــۆی هەبێــت و 
پەیــڕەوی  زیاتــر  لەبڕیارەكانــدا  هەروەهــا 
ــەی  ــەر بنچین ــار لەس ــت تابڕی ــازان بكرێ س
زۆرینــەی ســادە. لۆكســمبۆرگی بچــوك لــە 
نــاو یەكێتــی ئەوروپــادا دەتوانــێ ڤیتــۆ 
بەرامبــەر بــە ٢6 ئەندامەكــەی تــر لەنــاو 

ئــەو یەكێتییــە بەكاربهێنــێ.   
كۆنگــرە  چــۆن  میدیــا:  ســپی   
هەڵبژاردنــی  لەهەڵمەتــی  دووربخرێتــەوە 
باشــوری كوردســتان و نەبێتــە بەشــێك لــەو 

هەیــە؟ لەباشــوردا  ملمالنێییــەی 
ــە  ــەر زوو دەبوای ــن ه ــاوەڕی م وەاڵم: بەب
كارێكــی ئەوەهــا بكرایــە كــە ئــەم دوو شــتە 
یەكتــر  تێكــەاڵوی  زەمەنییــەوە  لــەڕووی 
ــەم دوو  ــی ئ ــتیدا تێكەاڵوبوون ــن: لەڕاس نەب
پڕۆســەیە نەخزمــەت بەئامادەكارییــەكان و 
بەســتنی كۆنگــرە دەكات و نــەش خزمــەت بە 
هەڵبژاردنــەكان دەكات. لــەم بارەیەشــەوە 
باوەڕموایــە   )١ بوترێــت:  پێویســتە 
نەبــووە  بــاش  نیەتێكــی  لەســەرەتادا 
خواســتێكیش  بگــرە  بارەیــەوەوە  لــەم 
هەبــووە كــە مەســەلەی كۆنگــرە بخرێتــە 
پێگــەی  جێگــەو  بەهێزكردنــی  خزمــەت 

كەســایەتییەك و حیزبێكــی سیاســی 
بەبــاوەڕی   )٢ كوردســتان؛  باشــوری  لــە 
مــن پێویســت بــوو، بــەر لــە كۆبوونــەوە 
ئۆپۆزیســیۆن  هەرێــم،  ســەرۆكی  لەگــەڵ 
بارزانــی  لەبــەردەم  مەرجــی  كۆمەڵێــك 
دانایــە كــە گرنگترینیــان ئەمەیــە: لەبــەر 
ــتان  ــوری كوردس ــان لەباش ــەوەی هەمووم ئ
هەمووشــمان  هەڵبژاردنیــن و  ســەرقاڵی 
دەزانیــن كــە بــۆ ئــەوەی لــەم كارەدا )واتــە 
نەتەوەیــی(  كۆنگــرەی  بــۆ  ئامــادەكاری 
ــی  ــان كاتێك ــەوا بێگوم ــن ئ ــەركەوتوو بی س
زیاترمــان پێویســتە. هەروەها پێویســت بوو 
ــەوە  ــەی كردبایەت ــەو جەخت ئۆپۆزیســیۆن ئ
كــە لــە پێنــاوی پاراســتنی هەڵبژاردنــەكان 
لــە كاریگەریەكانــی كۆنگــرەوە پاراســتنی 
كۆنگــرە لــە كاریگەرییەكانــی هەڵبــژارن، 
باشــە  پێمــان  ئۆپۆزیســۆن  وەك  ئێمــە 
دوا  ئامادەكارییانــە  ئــەو  ســەروبەری 
ــە  ــە ل ــەكان، ك ــۆ دوای هەڵبژاردن ــرێ ب بخ
مەترســی  گومــان و  كۆمەڵێــك  ئێســتادا 
لــە ئەنجامــدان و شــێوازی بەڕیوەبردنیــان 
ــەوە  ــە الیەك ــرێ ل ــر ناك ــە. ئاخ ــە ئارادای ل
٢١ی  لــە  هەرێــم  ســەرۆكی  دەســەاڵتی 
ئابــەوە ببــێ بــە »دەســەاڵتێكی ســەپێندراو 
ــەر  ــەاڵم ه ــاڕەوا« ب ــە رووی یاســاییەوە ن ل
ئامادەیــی و  ئۆپۆزیســیۆن  وەك  تــۆش 
ئــەو  لەكردنــی  هەبێــت  كارات  بەشــداری 
نەتەوەیــی«.  »ســەرۆكی  بــە  ســەرۆكە 
٢١ی  دوای  ئەگــەر  نموونــە  بــۆ  هــەر 
ئــاب ئۆپۆزیســیۆن دەســت بــۆ بــژاردەی 
تــر  یــا هــەر چاالكییەكــی  خۆپیشــاندان 
دژی »ســەرۆكی ســەپێنراو« ببــات ئــەوا 
لــە هەمانكاتــدا دەستبردنیشــە بــۆ كردارێــك 
ــۆ  ــە ت ــی« ك ــە »ســەرۆكێكی نەتەوەی دژ ب
لــە  هەبــووە  رۆڵــت  ئۆپۆزیســیۆن  وەك 
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    پێویستە ئەم كۆنگرەیە بۆ مەبەستێكی كاتی، لەوەش 
خەراپرت تاكتیكی )حیزبی یا تاكەكەسی( نەبێ و نەخرێتە 

خزمەت هەندێك ئەجێندای حیزبی



پێدانــی.  رەوایــی  بەرجەســتەكردنی و 
پێویســت  ســەرەتاوە  لــە  هــەر  كەواتــە 
ــوو ئۆپۆزیســیۆن بەئاگادارییەكــی زۆرەوە  ب
ــە هــۆی  ــەوە نەبوایەت هەڵســوكەوتی بكردای
كەخــۆی  دژایەتییــەك  بەرهەمهێنانــی 
لەوانەیــە باجێكــی زۆری ئــەو دژایەتییــە 

بــدات.
ســپی میدیــا: وەك پێشــتر ئامــاژەت پێــدا 
خۆشــت هەنــدێ ئەزمونــت هەیــە لەگــەڵ 
دامەزراندنــی  ئەنجامــدان و  بــۆ  هەوڵــدان 
ــرێ  ــی كوردســتان، دەك ــرەی نەتەوەی كۆنگ

ــت؟ ــتێك بڵێی ــەوە ش ــەم بارەی ل
د. بورهــان یاســین: لــە راســتیدا هەرنەبێ 
بارەیــەوە.  لــەو  هەیــە  ئەزمونــم  دوو 
زۆر  كۆمەڵێكــی  شانبەشــانی  یەكەمیــان 
دامەزراندنــی  ئەزموونــی  لەكوردســتانیان 
ــە  ــوو ل ــتان ب ــی كوردس ــرەی نەتەوەی كۆنگ
ســتۆكهۆڵمی پایتەختــی ســوید لەمانگــی 
ئــەم  بەداخــەوە  كــە  ١٩٩6دا  ژانــوەری 
كۆنگرەیــە دوای هــەوڵ و تەقەاڵیەكــی زۆر 
بــۆ گەشــەكردن و فراوانبوونــی وەك رێكخراو 
رێكخراوەیــی  كاری  ٢٠٠١دا  ســاڵی  لــە 
بڕیارانــەی  لــەو  یەكێــك  راگــرت.  خــۆی 
كــە بەبــاوەڕی خــۆم هــەرە گرنــگ بــوو 
بــوو  ئــەوە  رێكخــراوەدا  ئــەو  لەژیانــی 
ــرە  ــاو كۆنگ ــوە ن ــە نەچ ــەم كۆنگرەی ــە ئ ك
نەتەوەییەكــەی پەكەكــەوە، ســەربەخۆیی 
ــە  ــەی ك ــەو هۆی ــر ب ــت، زیات ــۆی پاراس خ
ئێمــە پێمانوابــوو كــە كۆنگرەكــەی پەكەكــە 

پڕۆژەیەكــی حیزبییــەو هیچــی تــر. 
كاك  تــردا،  هاوڕێــی  دوو  لەگــەڵ  دواتــر 
بابــان،  ســەلیم  كاك  قــادرو  تەحســین 
روناكبیرانــی  لــە  دەســتەیەك  )بەنــاوی 
هەوڵێــك  دایــە  دەســتمان  كوردســتانی( 
كۆنگــرە  بەســتنی  بــۆ  ٢٠٠5دا  لــە 
لــە  كوردســتانی  كۆنفرانســێكی  یــا 

بەپێشكەشــكردنی  ئــەم هەوڵــە  هەولێــر. 
بارزانــی و جــەالل  بەمەســعود  پڕۆژەیــەك 
ئــەو  حوزەیرانــی  لەمانگــی  تاڵەبانــی 
ــەن  ــە لەالی ــاڵەدا دەســتیپێكرد. هەوڵەك س
بەگەرمــی  بارزانی(یــەوە  )نێچیرڤــان 
خــۆی و  لەڕێــگای  لێكــراوە  پشــتگیری 
نوێنەرێكــی تایبەتــی خۆیــەوە بەشــداری 
بەردەوامــی لەئامادەكاریــەكان بۆبەســتنی 
ماددیشــەوە  لــەڕووی  هەبــوووە  كۆنگــرە 
هەمــوو ئاســانكارییەكی بــۆ ئــەو هەوڵــە 
فەراهەمكــرد. بــەاڵم زۆر بــە داخــەوە، دوای 
ــەی  ــە نزیك ــی زۆر ك ــەوڵ و ئامادەكارییەك ه
بەســتنی  كاتــی  خایانــدو  ســاڵی  ســێ 
كۆنگرەكــەش دیاریكرابــوو، كــە )١6و ١7و 
لەگــەڵ  بــوو،و   ٢٠٠٨ ئۆكتۆبــەری  ١٨(ی 
ئەوەشــی كــە هەموو ئامادەكارییــەكان تەواو 
ببــوون و میوانەكانــی كۆنگــرەش كــە زیاتــر 
لــە ٢٠٠ كــەس دەبــوون بــە نامــەی رەســمی 
ژمارەیــەك  بگــرە  بانگهێشــتكرابوون و، 
ئەكادیمیكارانــی  بیانییــەكان و  لەمیوانــە 
كوردیــش گەیشــتبوونە كوردســتان، كەچــی 
كەئــەم  بڕیاریــدا  دەســەاڵت  نــاكاو  لــە 
تــا  بەداخــەوە  نەبەســترێت!  كۆنگرەیــە 
ئێستاشــی لەگەڵــدا بێــت هــۆكاری ئــەم 
هەوڵــە  ئــەم  شكســتپێهێنانی  بڕیــارەو 
رووننەكراوەتــەوە.  دەســەاڵتەوە  لەالیــەن 
دەربــارەی ئــەم ئەزموونــە ســێ تێبینــی 
كۆنگــرە  خەماڵندنــی  لــە   )١ گرنــگ: 
چاالكوانانــی  ئەكادیمیــكارو  ئامادەبوونــی 
گرنگــە  ناوەنــدە  مەدەنــی و  كۆمەڵگــەی 
كەســایەتییە  زانســتییەكان و  كولتــوری و 
نــاودارەكان و هێــزە سیاســییەكان لەهــەر 
لەبەرچــاو  كوردســتان  پارچــەی  چــوار 
ــوون، هەروەهــا  ــوون و بانگهێشــت كراب گیراب
ــی و  ــە ئەكادیم ــی ل ــی بیان ــەك میوان ژمارەی
 )٢ بانگهێشــتكرابوون؛  دیپلۆماتــكار 
ــە  ــرە )ئاشــتی ل دروشــمی ســەرەكی كۆنگ
ــاوەوە، ئاشــتی لەگــەڵ دەرەوە؛ دایەلــۆگ  ن
دەرەوە(  لەگــەڵ  دایەلــۆگ  نــاوەوە،  لــە 
بــوو. دیــارە ئــەم دروشــمە لەوتارەكــەی 
بارزانیــدا لەیەكــەم كۆبوونــەوە لەگــەڵ هێــزە 
ــە شــێوەیەكی كرچــوكاڵ  سیاســییەكاندا، ب

رەنگــی داوەتــەوە! ٣( لــەم هەوڵــەدا جگــە 
ــایەتی  ــی زۆر لەكەس ــە ژمارەیەك ــەوەی ك ل
ر وشــنبیرو  ئەكادیمیــكارو  سیاســی و 
مەدەنــی،  كۆمەڵــگای  بــواری  چااڵكوانــی 
لەســەردان و  زۆر  یەكجــار  ژمارەیەكــی 
چاوپێكەوتنــی هێــزە سیاســییەكانی هــەر 
بەخــۆوە  كوردســتان  پارچــەی  چــوار 
بینــی. ئــەم ســەردان و چاوپێكەوتنانــەش 
بانگهێشــتكردن  بەمەبەســتی  هــەر  نــەك 
ــەوەی بەتێروتەســەڵی  ــۆ ئ ــوون، بەڵكــو ب ب
كۆنگــرە  رەهەندەكانــی  لەهەمــوو  بــاس 
هێــزو  ئــەو  ڕاوبۆچوونــی  بكرێتــوە 
بینینــی  بــۆ  كەســایەتییانەوەربگیرێ. 
دەقــی پڕۆژەكــەو دوو راگەیاندنــی گرنــگ 
ــەرهاتی  ــی لەبەس ــەوە، بەتایبەت ــەم بارەی ل
خوێنــەر  هەوڵــە،  بــەو  شكســتپێهێنان 
ــیم  ــەڕی تاكەكەس ــای ماڵپ ــێ تەماش دەتوان
بەڵگەنامــە:  پــڕۆژەو  بەشــی  بــكات، 

www.burhanyassin.com
 پرۆفایل

كوردســتان  باشــووری  دایكبــووی  لــە   -
١٩٥٦(ە. )ســاڵی 

و  ناوەنــدی  و  ســەرەتایی  خوێندنــی   -
تەواوكــردووە كوردســتان  لــە  ئامادەیــی 
ــە زانكــۆی موســڵ  ــژووی ل ــژی مێ - كۆلێ

ــردووە. ــاو ك ــاڵی ١٩٨٠ تەوت ــە س ل
- لــە ســاڵی ١٩٨٢ كوردســتانی جێهێشــت 
ــەوە  ــدەران، دوای ســاڵێك مان ــەرەو هەن ب
لــە ئێــران، لــە ســاڵی ١٩٨٣ چۆتــە ســوید.
خوێندنــی  لەبەریتانیــا  ســاڵێك  دوای   -

بــااڵی بــە پلــەی دكتــۆرا تەواوكــرد.
لــە  ســوید  لــە   ١٩٩٦ەوە  ســاڵی  لــە   -
لێكۆڵینــەوەو  خەریكــی  لونــد  زانكــۆی 

وانەگوتنەوەیــە
- لــە ســااڵنی ژیانــی لــە ســوید كــەم یا زۆر 
بەدرێــژی ماوەكــە، بــە پێی توانــا ئامادەیی 
كولتــوری  چاالكیــە  بــواری  لــە  هەبــووە 
بــە  پەیوەندیــان  ئەوانــەی  و  سیاســی  و 
كۆمەڵگــەی مەدەنــی كــوردەواری هەیــە 
لــە دەرەوەی واڵت، هەروەهــا كاركــردن 
بــۆ بەرهەمهێنانــی كۆنگرەیەكــی نەتەوەیی 

شایســتەو ســەربەخۆ. 
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    هێزە كوردستانییەكان بەر لەوەی داوای دایەلۆگ و ئاشتی و 
پێكەوەژیان و پلورالیزم لە داگیركارانی كوردستان بكەن دەبێ 

لە ناوخۆیاندا توانیبێتیان النیكەم ئەم ئامانجانەیان لە خەبات و 
ئەزموونە سیاسییەكانیاندا بەرجەستەكردبێت


