بەڕێز مەسعود بارزانی ،سەرۆكی هەرێمی كوردستان

سوید٣١٠٢/٧/٦ ،

نامەیەكی كراوە

دوای ساڵو و رێز،
بەر لە زیاتر لە  ٩ساڵ ،رێك لە سەرەتای مانگی ٠ی ٣١١٢دا ،لەگەڵ چوار بەرێزی تر بە نوێنەرایەتی
ژمارەیەكی زۆر لە نوسەر و رەوشەنبیر و چااڵكوانی مەدەنی و سیاسی سەردانمان كردی لە سەری
رەش بە مەبەستی پێشكەشكردنی پڕۆژەیەكی گرنگ كە لە  ٠٦خاڵ پێك هاتبوو وە پڕا و پڕ بوو لە
هەڵسەنگاندن و پێشنیار و بۆچوونی گرنگ و دلسۆزانە .لەو سەردانەدا بەندە كەمتر لە  ٣خولەكی
بەركەوت بۆ ئەوەی قسەكانم بكەم .شتێك كە پێشتریش ئاماژەم پێكردوە ئەوەیە كە من قسەیەكم زۆر بە
راشكاوی بەرەوڕووی ئێوە كردەوە ئەویش ئەوەبوو كە وتم "كورد لە باشوری كوردستان لە بن لوتكەیە
و پاڵێكی كەمی دەوێ بۆ سەر لوتكە .ئێوە و مام جەالل ،پارتی و یەكێتی ،بەرپرسن لەوەی دەست لە ناو
دەست ئەو پاڵەی كورد بدەن بۆ سەر لوتكە بەاڵم ئەگەر ئەوە نەكرێ ئەوا بە ئەگەری یەكجار زۆر كورد
جارێكی تر بەرەو هەڵدێرێكی ترسناك شۆڕ دەبێتەوە".
هەرچەندە راستیەكەی گومانم لەوە هەبوو كە ئێوە دەتوانن ئەو پاڵەی كورد بدەن بۆ سەر لوتكە ،بەاڵم
هەندێك جار مرۆڤ هەندێ شت دەكات بۆ مێژوو و لە گۆشەی دلسۆزیەوە . . .
***
من نامەكەم بە گێڕانەوەی ئەو رووداوەی سەرەوە دەستپێدەكەم بۆ ئەوەی هەر لە سەرەتادا ئەوە بڵێم كە
لەو رۆژەوە ئێوە نەك هەر ئەو هێز و توانا و دڵسۆزیە نەبوون كە كورد پاڵ بدەن بۆ سەر لوتكە ،لوتكەی
سەركەوتن و حەسانەوە ،بەڵكو لە سااڵنی دەسەاڵتدا وە لە پێگەی هەرە بەرپرسیارییەوە (واتە لە پێگەی
سەرۆكایەتی هەرێمەوە) نەك هەر نەتان توانی كورد پاڵدەن بۆ لوتكەی سەركەوتن بەڵكو بگرە بە رادەی
یەكەم ئێوە و هاوپەیمانەكەت (یەكێتی نیشتمانی كوردستان) بەرپرسن لە شۆڕبوونەوەی كورد بەرەو
هەڵدێرێك كە ئەگەر بە جدی و دڵسۆزانە رێگیری لێنەكرێ ئەوا بە ئەگەری زۆر ئەو هەڵدێرە بە
تراژیدیایەكی سیاسی و كۆمەاڵیەكی گەورە بۆ باشوری كوردستان كۆتایی دێت! پڕۆسەی شۆڕبوونەوە
بەرەو هەڵدێر نەك هەر رەهەندی سیستەمێكی سیاسی تا سەر ئێسقان شكستخوارد و ناتەندروست و
گەندەل لەخۆ دەگرێ ،بەڵكو كۆمەڵێك رەهەندی تر هەن كە بەشێكن لەو سیاسەتە شكستخواردوە ،هەر لە
پەیوەندییەكانی هەرێم و بەغدا ،پەیوەندییە كوردستانییەكان ،پەیوەندییە ئیقلیمییەكان وە تا دەگاتە
پەیوەندییە نێونەتەوەییەكانی هەرێمی كوردستان.
بە باوەڕی خۆم سەفەرەكەی هەرە دوایت بۆ روسیا و فەرەنسا و نەمسا و ( ). . .بەرجەستەكردنێكی
ئاشكرای ئەو شكستەی دەسەاڵتی هەرێمە .بەر لە هەر شتێك ئەو سەفەرەی ئێوە بە توندی گرنگینەدان و
بە هەند وەرنەگرتنی بەوەی كە لە كوردستان روویدا وە روودەدات بەرجەستەكرد .لە عورفی
سیاسەتكردن بەردەوام سەرۆكی واڵتان لە كاتی قەیران و بگرە لە كاتی رودانی هەندێ رووداوی
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نەخوازراوی سروشتی یا هەتتا بگرە روداوێكی هاتوچۆ ،یا ئەوەتا بە زوویی سەفەرەكانی دەرەوەیان
كۆتا پێدەهێنن و یەكسەر دەگەڕێنەوە واڵتەكانیان یا ئەگەر ئەو قەیرانە هەر لە زووەوە دەستیپێكردبوو
(واتە بەر لە سەفەر) ئەوا بەبێ سێ و دوو سەفەرەكانیان بۆ كاتێكی تر دوادەخەن .لە راستیدا وەرگرتنی
رای هێزە سیاسییەكان لە مەڕ دەستور وە ناردنی بۆ پەرلەمان وە یەكسەر بە دواییدا سەفەركردن بۆ
دەرەوە وە هێشتنەوەی واڵت لە قەیرانێكی قوڵدا "بەبێ سەرۆك و بەبێ جێگرێكی خاوەن دەسەاڵت"
ئەوپەڕی كێماسی بوو لە شێوازی بەڕیوەبردنی واڵت .هەموو ئەوەی كردتان لەوە زیاتر نەبوو كە ئەو
تۆپی یاری سیاسییەی ماوەیەكی زۆر بوو لە یاریگەی ئێوەدا گیری خواردبوو وە نەتدەزانی چۆن یاری
پێبكەی لە دوا هەوڵتدا ئەو تۆپەت فڕەدایە ناو پەرلەمانەوە و خۆشت یەكسەر سەفەرەكەت دەستپێكرد
وەك ئەوەی هیچ شتێكی نیگەرانئامێز و قەیرانێكی سیاسیت لە واڵت جێنەهێشتبێت! مرۆڤ دەتوانێ
بپرسێ ئایا حیكمەت چیە كە لە الیەكەوە هەموو هەوڵێك دەدەی بۆ مانەوەت لە پێگەی سەرۆكایەتی
هەرێم ،بەاڵم لە الیەكی ترەوە ئەو هەموو ماوە زۆرە (واتە هەرنەبێ لەسەرەتای مانگی ئەپریلەوە)
خۆت لە پشت هێڵی مەكتەبی سیاسیەكەی خۆت و مەكتەب سیاسیەكەی یەكێتی حەشارداوە ،بەبێ ئەوەی
هەڵوێستی راستەقینەی خۆتت ئاشكرا بكەیت؟ لە كاتێكدا خۆت لە زۆر بۆنەدا ئەوەت دووپاتكردۆتەوە كە
ئێوە خولیای پێگە و پۆست نین ،كەچی لە الیەكی ترەوە هەردوو مەكتەب سیاسییەكانی یەكێتی و پارتی
كۆاڵن بە كۆاڵنی كوردستان گەڕاون و هەموو سیناریۆکانیان تاقیكردۆتەوە بۆ هێشتنەوەی تۆ لەو پلە و
پایەی كە ماوەیەكی ئەكجار زۆر وە بە دەسەاڵتێكی یەكجار زۆرەوە ،بە دەستتەوە بووە .دواجار
شانۆگەریەكە بە كودەتای  ٢١حوزەیرانی ناو "پەرلەمان" تەواو بوو .ئەوەی دەكرێ بۆ زۆر كەس
جێگەی سەرسوڕمان بێت ئەوەیە كە دوای ئەو هەموو هەوڵ و كۆششانەی دوو مەكتەب سیاسیەكە
لەسەفەر دەگەڕێیتەوە و دوو دڵیت لە ئیمزاكردنی دوو یاسا نایاساییەكەی ٢١ی حوزەیران .ئایا دەتەوێ
بەم هەڵسوكەوتەت ناشیرینیەكانی پرۆسەكە ببەخشیتە ئەوانی تر وە جوانیەكان بۆ خۆت بهێڵیتەوە ،یا
چی؟ ئاخر ئەمڕۆ مرۆڤ بە كەمترین رادەی خوێندەواریشەوە ئەوە دەزانێت كە لە دوانیای بچوككراوەی
ئیمڕۆماندا كە مرۆڤ دەتوانێ لە مۆسكۆ و پاریس و ڤیەننا یا لە هەر شوێنێكی دونیا بەشدار بێت لە
هەموو چااڵكیە سیاسییەكانی واڵتەكەیدا لە رێگای ڤیدیۆ-كۆنفرانس و چەندەها ئامرازی پەیوەندییەكان و
میدیا كۆمەاڵیەتییەكانەوە . . .كۆتا ،ئایا دەكرێ كەسێك هەبێ باوەڕت پێ بكات كە ئێوە لە سەفەرەكەتاندا
ئاگاداری ورد و درشتی ئەو هەموو مەهزەلە سیاسییە نەبوون كە بە كودەتاكەی  ٢١حوزەیران كۆتایی
هات؟
لە الیەكی ترەوە ،دەبێ ئەوەش بڵێم كە ئۆپۆزیسیۆنیش هەر لە سەرەتاوە هەڵەیەكی گەورەی كرد كە لە
سەرەتای مانگی ئەپریل قەبووڵیان كرد لە ئاستی بەرزی هەرسێ حیزبەكە (واتە كەسی یەكەمی ئەو
حیزبانە) چاویان بە مەال بەختیار و فازڵ میرانی بكەوێت وە گفتوگۆ لەسەر مانەوەی ئێوە ،بە شێوەیەك
لە شێوەكان ،لە سەرۆكایەتی هەرێم بكەن بەبێ ئەوەی ئەم هێزانەی ئۆپۆزیسیۆن هەڵوێستی شەخی بێ
سێ و دووی تۆیان زانیبێ .واتە هەر لە سەرەتادا هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆن بەوە رازیبوون باسی ئەم
مەسەلە هەستیارە بكەن بەبێ ئەوەی هەڵوێستی راستەقینە و بێ پێچ و پەنای شەخسی ئێوەیان زانیبێ.
ئەم هەڵەیەی ئۆپۆزیسیۆنیش یارمەتی ئێوەی دا بۆ ئەوەی خۆت بۆ ئەو هەموو ماوەیە زۆرە لە پشت
هێڵی دوو مەكتەب سیاسیەكەی خۆت و یەكێتی حەشار بدەیت! هەروەك پێشتر گوتوومە دەبوایە
هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆن ئەو هەموو كاتە گرانبەها و پڕ لە قەیرانەیان بە ئێوە نەبەخشیایە و بە یەك
پرسیاری راشكاوانەیان بەرەوڕووی ئێوە بكردایە :ئایا خۆت هەڵوێستت چیە لەو هەموو باسوخواسە و
ئایا خۆت كاندید دەكەیتەوە یا دەتەوێ دەسەاڵتت بۆ ماوەیەكی تر درێژ بكرێتەوە؟ پێویست بوو بۆ زانینی
ئەو هەڵوێستە شەخسیەی ئێوە بە كەمتر لە بینینی ئێوە (روو بە روو) رازی نەبوونایە .ئاخر لەو هەموو
ماوە زۆرەدا لە الیەكەوە خۆت بەردەوام جختت كردۆتەوە كە خولیای پلە و پایە نیت ،كەچی لە الیەكی
ترەوە بەردەوام قسەكەری حیزبەكەت و بەرپرسانی تری پارتی ئەوەیان دووپاتكردۆتەوە كە "سەرۆك
بڕیاری كۆتایی خۆی نەداوە ".باشە گەر سەرۆك بڕیاری كۆتایی نەداوە ئەی ئەو دوو مەكتەب سیاسییە
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لەو هەموو ماوەیەدا خەریكی چی بوون وە ئایا كودەتاكەی  ٢١حوزەیران دەربارەی چییە ،ئەگەر
دەربارەی درێژكردنەوەی سەرۆكایەتی ئێوە نیە؟
***
دەمەوێ لەسەر رەهەندی نێونەتەوەیی سەفەری هەرە دواییت قسەیەك بكەم ،دوای ئەوەی پێشتر ئەو
سەفەرەم گرێدا بە ئەو قەیرانە ناوخۆییەی كە باشوری كوردستان دووچاری بۆتەوە .قەیرانێك كە گەیشت
بە لوتكەیەكی زۆر ترسناك لە كاتی ئەو سەفەرەدا .زۆر سەیرە رێك لە كاتی سەفەرەكەی ئەو دواییەتدا
بۆ ناو قواڵیی كۆمەڵگای نێونەتەوەیی كەچی لە هەمان كاتدا گورزێكی هەرە ترسناك لە جێگەو پێگەی
نێونەتوەیی باشووری كوردستان دەدرێ بەبێ ئەوەی ئێوە و سەركردایەتی كورد بە گشتی باسیان لەو
گورزە ترسناكە كردبێ ،چ جای ئەوەی هەوڵی ئەوەتان دابێ كە رێگری لەوە بكەن كە ئەو گورزە
كوشندەیە بەر كوردستان و پێگە سیاسییەكەی بكەوێ .مەبەست لێرە ئەوەیە كە رێك لە كات و ساتی
سەفەرەكەی ئێوە بوو كە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكان بڕیاری ئەوەی دا كە عیراق
دەربهێنێ لە ژێر پەرەگرافی ٧ی پەیڕە و پرۆگرامی ئەو رێكخراوە (واتە نەتەوە یەكگرتووەكان) .بە
باوەڕی خۆم ئەم بڕیارە گورزێكی كوشندە بوو لە پێگەی سیاسی و ستراتیژی باشوری كوردستان لەبەر
هۆیەكی زۆر سادە ئەویش ئەوەیە كە بەراورد بە پێشوو ئەم بڕیارە دەرگاو پەنجەرەكان لە نێوان كورد و
كۆمەڵگای نێونەتەوەیی دادەخات؛ یا هەرنەبێ ئەو بڕیارە ئێستگەیەكی ترسناكە لەو ئاراستەیەدا. . .
الیەنێكی گرنگی مانەوەی عیراق لە ژێر بەندی ٧ی نەتەوە یەكگرتووەكان ئەوەبوو كە باشوری
كوردستان تا رۆژێكیش بەر لە دەرچوونی ئەو بڕیارە دەرفەتی ئەوەی هەبوو كە لە كاتی قەیرانێكی
جدی لەگەڵ بەغدادا هەوڵی ئەوە بدات كە هەر لە چوارچێوەی بەندی  ٧بڕیارە مێژووییەكانی ٦٦٦
(بڕیار لەسەردراو لە ٥ی ئەپریلی  )٠٩٩٠و ( ٩٦٦بڕیار لەسەردراو لە ٠٢ی ئەپریلی )٠٩٩٥ی
ئەنجومەنی ئاسایش زیندو بكرێنەوە( .هەر بۆ ئاگاداری ئێوە و خوێنەر :بڕیاری  ٦٦٦بۆ یەكەم جار لە
مێژووی نەتەوە یەكگرتووەكان بە راشكاوی ناوی كوردی هێناوە وەك خەڵكێكی چەوساوە لە ژێر
حوكمی سەدامدا وە بڕیاری  ٩٦٦ئەو چوارچێوەیە بوو كە فرۆشتنی نەوتی عیراقی رێكخست بەرامبەر
بە خۆراك و دەرمان كە  %٠٢لەو فرۆشیاری نەوتە لە ژێر سەرپەرشتی نەتەوە یەكگرتووەكان بەر
كوردستان دەكەوت).
ئێمە دەتوانین كۆمەڵێك شت بوروژێنین دەربارەی هەڵوێستی ئێوە لەو گورزە كوشندەیە كە بەر كورد
كەوت لە رێگەی دەركردنی عیراق لە ژێر پەرەگرافی حەوت و بەو مانایەش گەڕانەوەی سەروەری
تەواوەتی بۆ دەوڵەتی عیراق كە گرنگترینیان نائاگایی ئێوەیە لە جدیەتی ئەو گورزە كوشندەیە كە بەر
كورد كەوتووە لە رێگای البردنی عیراق لە ژێر بەندی حەوت .كاتێك مرۆڤ راگەیاندنەكەی
سەرۆكایەتی هەرێم دەخوێنێتەوە ،كە بەو بۆنەیەوە راگەیێندرا ،بە ئاسانی لەوە دەگات كە سەركردایەتی
دەسەاڵتی كوردی بە هیچ شێوەیەك لەو هەنگاوەی نەتەوەیەكگرتووەكان نیگەران نیە ،بگرە خۆشحاڵیشە
پێی! راگەیاندنەكەتان بە هیچ شێوەیەك باس لە مەترسییەكان و دەرهاوێشتە ترسناكەكانی ئەو رووداوە
ناكات و بگرە هیچ تێبینیەكی جدیشی لەسەر بڕیارەكە نیە.
لە الیەكی ترەوە موفارەقە (پەرادۆكسێكی) گەورە ئەوەیە كە سەفەرەكەی ئێوە رێك بۆ ئەو واڵتەش
(فەرەنسا) بوو كە ئەندازیاری هەرە سەرەكی بڕیاری  ٦٦٦بوو ،كە دواتر لە ژێر سێبەری هەمان ئەو
بڕیارە گەڕانەوەی خەڵكی كوردستان بۆ شار و الدێكانیان وە پاراستنیان لە دەستدرێژیەكانی سەدام و
دامەزرانی دەسەاڵتی خۆماڵی فەراهەمكرا .بەو پێیە فەرەنسا ئەو واڵتەیە كە لە هەموو واڵتانی تری
جیهان ئاشنایە بە ئەو بەسەرهات و تراژیدیانەی كە بەسەر كورد هاتوون وە هەر ئەو والتەش بوو كە
رۆلێكی گرنگی بینی لە كەمكردنەوەی ئێش و ئازارەكانی ئەو گەلە ،بەتایبەتی لە ڕێگەی كۆششیان بۆ
دەركردنی ئەو بڕیارە (واتە بڕیاری )٦٦٦ی نەتەوە یەكگرتووەكان .موفارەقەكە لەم پرسیارە
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گرنگەدایە :ئایا لەو سەفەرەتدا چەندە هەوڵی ئەوەتدا لە فەرەنسیەكان بگەیێنیت كە دەرچونی عیراق لە
ژێر بەندی حەوت هێشتان كاتی نەهاتووە ،بگرە زۆریش زووە .فەرەنسیەكان خۆیان باش لەوەدەگەن كە
هێشتان نزیكەی  %٢١خاكی باشوری كوردستان مەترسی جدی لەدەستچوونی لەسەرە و كێشەیەكی
زۆریشی لەسەرە .فەرەنسا ئەوەش دەزانێ كە عیراق بە هێزی سەربازی خۆی هەڕەشەی لە كورد
كردوە ،كەچی ئەو هەڕەشەیە لە كاتێكدا بووە كە هێشتان عیراق لە ژێر بەندی ٧ی نەتەوە
یەكگرتووەكاندا بوو! پرسیارێكی لۆژیكی ئەوەیە ئایا گەر عیراق دەرچوو لە ژێر ئەو بەندە ،بەو پێیەش
دەرفەتی خۆبەهێزكردن و پڕچەككردنی هەبوو ،ئەو كاتە چی رودەدات؟ ئەوە و زۆر بابەتی تر كە
هێشتان كێشمەكێشمیان لەسەرە لە نێوان بەغدا و هەولێر وە فەرەنسا بەر لە هەر واڵتێكی تر باش
ئاگاداری ئەو شتانەیە و هەرنەبێ لە رابردووشدا زێترین رادەی هاوكاری و پشتگیری لە كورد كردوە.
دەتوانم لەوە دوورتر بڕۆم و بڵێم ئەم بابەتە (واتە بابەتی دەرچوونی عیراق لە ژێر بەندی حەوت) نە لە
مۆسكۆ وە نەش لە پاریس بۆ ئێوە جێگەی باس و گرنگیپێدان نەبووە ،بەڵكو ئەوەی جێگەی باس بووە
فرۆشتنی نەوت و هەندێ ئالوێری بازرگانی و ئابووری بووە .ئەوەتا بە پێی دوایین هەواڵەكان ئێوە لە
مۆسكۆ خەریكی دروستكردنی "لۆبی سەرمایەداری" بوون! دواجار هەمووشمان باش دەزانین كە لە
فرۆشتنی نەوت خەڵكی كوردستان نەك هەر داهاتەكەی بەرناكەوێ ،بەڵكو ئەوەی بەریدەكەوێ كۆمەڵێك
نەهامەتییە وە كۆمەڵێك باجە كە لە ئاستە هەرە سیاسی و ستراتیژییەكانی كێشەكەیدا دەیدات )١ :ئەو
داهاتەی نەوتە كۆمەڵێك سەركردەی تەماحكار و هێزی سیاسی كردوە بە موتەكە بەسەر ژیانی خەڵكی
كوردستانەوە و گەندەڵی و دەرهاوێشتەكانی گەندەڵیشی گەیاندۆتە ئاستە ستراتیژییە هەرە ترسناكەكانی؛
 )٢ئەو داهاتی نەوتە بەشێكی زۆری لە كۆمەڵگا كردوە بە توێژێكی مشەخۆر (لەوانەش بەشێك لە
توێژی رۆژنامەنووس و نووسەر و مامۆستا و یاساناس و پەرلەمانتار و ...هتد) ئەمەش رێك شێوازی
بەكاربردنی داهاتە ئابووریەكانە بۆ الوازكردنی سیاسییانەی كۆمەڵگاو لێكترازاندنی لە شێوەی
"مەشیەخە" عەرەبییەكانی ناوچەی كەنداو؛  )٣ئەو داهاتە بووەتە رێگرێكی گەورە لەبەردەم
چارەسەركردنی راستەقینەی كێشە "هەڵپسێردراوەكانی" نێوان بەغدا و هەولێر؛  )٤نەوت و
بەرژەوەندییە ئابووریەكان بە شێوەیەكی ترسناك و ناهاوسەنگ و بیناكراو لەسەر بنچینەی
بەرژەوەندیەكانی تاكە حیزبێكی سیاسی پەیوەندییەكانی باشووری كوردستان و توركیایان رێكخستوە .لەو
پەیوەندیانەشدا یەك شت گرنگە (هەڵبەتە لە دیدی ئێوە و حیزبەكەتانەوە) ئەویش ئەوەیە كە توركیا بگاتە
ئەو قەناعەتە كە تەنها و تەنها پارتی و سەركردەكانی (بە تایبەتی خۆت و بنەماڵەكەت) دەتوانن زامنی
ئەو پەڕی قازانج و دەستكەوت بن ب ۆ ئەو واڵتە و بەرژەوەندییە ئابووری و سیاسییەكانیشی ئەو پەڕی
پارێزراو بن ،بە رادەیەك كە ئەگەر پارتی دەسەاڵت لەدەست بدات ئەوا ئیتر زیانی هەرە گەورە بەر
توركیا دەكەوێت!؛  )٥شێوازی مامەڵەكردنی دەسەاڵتی سیاسی لەمەڕ كەناڵەكانی پەیوەندی لە نێوان
باشوری كوردستان و جیهانی دەرەوەدا بە شێوازێك بووە كە ئیتر بە ئاسانی مرۆڤ دەتوانێت بڵێت ئەم
مامەڵەیە كاریسە ئامێز بووە :بە كورتی و بە چڕی ئەم كەنااڵنە ،كە دەبێ هی دانوستاندن بێت لە
خزمەت دۆزی رەوای خەڵكی كوردستان ،رێك گۆڕدراوە بە كەناڵێكی زەبەلالحی نەوت فرۆشتن و
هەموو شێوەیەكی قۆرخكاری ئابووری و بازرگانی بۆ دەوڵەمەندكردنی كۆمەڵێك لە چاوبرسیەكانی
دەسەاڵت وە بەهێزكردنی پێگەو پایەی هەندێ سەركردە و هێزی سیاسی لە پێش هەمووشیانەشەوە
بنەماڵەو حیزبەكەی خۆت. . .
دواجار ئێوە دەرچونی عیراق لە ژێر بەندی حەوت نەك هەر بە گورزێكی كوشندە لە كورد نازانن،
بەڵكو خۆتان باش لەوە ئاگادارن كە لە سااڵنی پێشوودا بەردەوام دوو ئەندازیاری هەرە گرنگ لە هەوڵ
و كۆشش بۆ بە ئاكامگەیاندنی ئەم كاریسەیە (واتە دەرهێنانی عیراق لە ژێر بەندی حەوت) دوو
سەركردەی كورد بوون ،یەكێكیان ئەندامێكی مەكتەبی سیاسی حیزبەكەتان (هوشیار زێباری)یە و ئەوەی
تریشیان سەرۆك كۆماری عیراق (مام جەالل) بووە. . .
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***
لەم بەشەی نامەكەمدا دەخوازم باس لە هەندێك لە رەهەندەكانی شێوازی ئیدارەدانی سیاسی لە ژێر
دەسەاڵتی ئێوەدا بكەم.
لە ژێر فەرمانڕەوایی ئێوەدا بەردەوام پارتی و حیزبە هاوپەیمانە ستراتیژیەكەتان (یەكێتی نیشتمانی
كوردستان) شانازیتان بە هەرچی شتی باشەوە هەیە كردوە ،بەاڵم كورتیەكەی ئێستاش هەر ئەو
هاوپەیمانیە (كە ناوتان ناوە ستراتیژی بەاڵم تا سەر ئێسقان هی مۆنۆپۆلكردنی دەسەاڵتە) بە كۆمەڵێك
شتەوە ڕاگیراوە ،كە هیچیان جێگەی شانازی نین:
 )١ئێستاشی لەگەڵدا بێت خەڵكی كوردستان و قەواعیدی ئەو دوو حیزبە هاوپەیمانە بەردەوام بەوە
ترسێندراون ،بە تایبەتی الیەنی یەكێتی ،كە ئەگەر بەو تەرتیباتانە رازی نەبن كە پارتی داوایاندەكات لە
چوارچێوەی ئەو هاوپەیمانییە ،ئەوا ئەلتەرنەتیڤ گەڕانەوەیە بۆ دوو ئیدارەیی ،كە تیاییدا پارتی
فەرمانڕەوایی بەسەر زۆربەی زۆری كوردستاندا دەبێت و "ئۆتۆنۆمیش بە سلێمانی" دەدرێت .لە
ڕاستیدا بە پێی هەندێ هەواڵ ،لە گفتوگۆكانی بەر لە رێكەوتنی هەرە دوایی لە ٣٩ی حوزەیران لەگەل
یەكێتی باس لەوە دەكرێت كە یەكێتی بەوە ترسێندراوە كە گەڕانەوە بۆ دوو ئیدارەیی یەكێكە لە
بژاردەكان ئەگەر لە الیەن یەكێتییەوە پشتیوانی لە داخوازییەكانی پارتی نەكرا؛
 )٢لە الیەكی ترەوە ئێستاشی لەگەڵدا بێت باشووری كوردستان بە شێوەی دوو ئیدارە بەڕیوە دەبرێت .لە
راستیدا نەك هەر ئەوە بەڵكو دوای یەكگرتنەوە رووكەشەكەی هەردوو ئیدارەی سلێمانی و هەولێر،
كوردستان نەك هەر نەبووە خاوەنی یەك ئیدارە بەڵكو بووە خاوەنی سێ جۆر لە ئیدارە لە چوارچێوەی
یەك ئیدارەدا :أ -حكومەتێكی بەهێزی پارتی كە خاوەنی یەكێك لە فایلە هەرە هەستیارەكانە كە ئەویش
فایلی نەوتە .لە راستیدا ئەو فایلە نەك هەر بۆ خەڵك سندوقێكی رەشە ،بەڵكو بۆ پەرلەمان و
هاوپەیامنەكانت و بگرە ئەو بریكاری وەزارەتی نەوتەییش (لەسەر میالكی یەكێتی هاوپەیمان) وەك
مەتەڵێك لە سندوقێكی رەشدایە و لە دەست پارتیدایە .دواجار ئەم بریكارە ،كە بەر لە ،كەم یا زۆر٧ ،
مانگ پۆستەكەی پێدرا دواتر بەر لە ماوەیەكی زۆر كەم نەمان زانی ئایا ئەو بریكارە وەك زەلیلكردنی
هاوپەیمانەكەتان دەركرا یا خۆی بە "خواستی خۆی" وازیهێنا ،دوای ئەوەی گەیشتە ئەو باوەڕەی كە لە
پۆستەكەیدا "هیچ بە دەستە"؟ ب -حكومەتێكی الوازی یەكێتی .نمونەیەكی سادە و ئاشكرای الوازیی و
بێدەسەاڵتی ئەو حكومەتە ئەو راستییەیە كە دوای  ٧ساڵ لەوەی كە كۆسرەت رەسوڵ جێگرتان بووە،
دەڵێم دوای حەوت ساڵ ،ئەوجا بۆ یەكەم جار لە ماڵپەڕی "سەرۆكایەتی هەرێم" باسی یەكێك لە
چااڵكیەكانی ئەو جێگرەت دەكرێ بە وێنەی خۆیەوە؛ ج -حكومەتێكی بە ناو یەكگرتوو بۆ خۆڵ
لەچاوكردنی خەڵك .بە داخەوە ئەمڕۆش دوای ئەو هەموو ساڵە زۆر جار لەسەر زاری بەرپرسان
خۆیان (دەسەاڵتداران نەك ئۆپۆزیسیۆن) دەبیستین كە لە كوردستان هێشتان دوو ئیدارەیی بوونی هەیە
"بەاڵم هەوڵدەدەین ئەو یەكگرتنەوەیە بە كۆتا بگەیێنین"؛
 )٣بەردەوام خەڵكی بەوە ترسێندراوە ،بە تایبەتی جەماوەری یەكێتی ،كە ئەگەر ئەو هاوپەیمانیە نەبێت
ئەوا مەترسی شەڕی برا كوژی لەبەردەرگایە :هاوپەیمانی بە ئامرازی تۆقان و مەترسی لە شەڕی
براكوژی ڕاگیراوە؛
دواجار یەكێك لە شانازی و نازە هەرە گەورەكانی دەسەاڵتتان (لە چوارچێوەی ئەو هاوپەیمانە
ستراتیژییە) ئەوە بووە كە گوایە ئاسایش و هێمنی لە سێبەری ئەو دەسەاڵتەدا بەرقەرارە .بەاڵم ئایا
دەكرێ لە واڵتێك ئاسایش و هێمنی بەرقەرار بێت بەاڵم بە رۆژی نیوەڕۆ ،لە ناوەڕاستی پایتەختی ئەو
دەسەاڵتە وە لە بەردەرگای حەرەمی زانكۆ خوێندكار و رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان بڕفێندرێ و
دواتر بە هەمەجیترین شێوە تیرۆربكرێ؟ حەز دەكەم ئەوەتان بیر بخەمەوە كە یەكێك لە درێژترین وە
خوێناویترین شەڕە ناوخۆكانی جیهان شەڕی ناوخۆی لوبنان بوو كەچی بە درێژایی ئەو هەموو سااڵنەی
شەری ناوخۆیە لە لوبنان تەنها یەك كەس لە ناو حەرمی زانكۆ (زانكۆی ئەمریكی لە بەیروت) كوژرا
كە ئەویش كەسێكی بە ناسنامە ئەمریكی بوو! لەگەڵ تێرۆركردنی سەردەشت عوسمان پایتەختی ناز و
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شانازی گۆڕدرا بە پایتەختی ترس و تۆقاندن و تێرۆر؛ لەگەڵ لەگۆڕنانی جەستەی سەردەشت ناز و
شانازی دەسەاڵتی ئێوەش لە گۆڕنرا! دواجار دەخوازم لەسەر ئەم بابەتە بۆچوونی خۆم بخەمە روو:
كەسانێك پێویستیان بە ترساندنی ئەوانی ترە كە خۆیان هەر زوو لە ناخی خۆیاندا تۆقاون و ترساون!
بەندە لە رێگای ئەم نامەیەوە نامەوێت داوات لێ بكەم كە خۆت سەركردایەتی هەوڵێكی نیشتمانی
راستەقینە و جدی بكەیت بۆ رێگرتن لە غلۆربوونەوەی باشوری كوردستان لەو نشێوی هەڵدێرە .ئەم
جارە دەمەوێ (دوای نۆ ساڵ لە ئەزمونی پێشووم) بڵێم كە من تێگەیشتنم هەیە بۆ ئەو بۆچوونە وە بگرە
خۆشم لەسەر ئەو بۆچوونەم كە لەم هەڵدێرەی باشوری كوردستان ئێوە بەرپرسی یەكەمن .بە داخەوە ئەو
هەموو شانۆگەریانەی دەسەاڵت ،لە ژێر سەركردایەتی و سێبەر و ئاراستەی ئێوە ،كە لە ماوەی دواییدا
دەربارەی هەڵبژاردنەكان كراون ئەو تراژیدیا كوردییە دەباتە ئاستێكی هەرە مەترسیدار و ترسناك،
تراژیدییایەك كە لە سەروبەریدا خۆكردە .ئەم شانۆگەریانە كۆمەڵێك دەرهاوێشتەی پشتشكێنیان دەبێ هەر
لە نەمانی متمانە بە سیاسەت و سیاسەتكردن و ئەوەشی ناوی ئەزمونی دیمۆكراسییە تا دەگاتە ئەوەی
ناشیرینكردنی ئەو ئەزموونە و بێبەشكردنی لە هەموو جۆرێكی متمانە لە چاوی دۆستانی دەرەوە و
كۆمەڵگای نێونەتەوەییدا .چۆن دەكرێ كۆمەڵگای نێو نەتەوەیی باوەڕتان پێ بكات كە ئێوە خەمخۆری
ئەزمونی دیمۆكراسین كاتێك هەموو الیەك ئەوە دەزانن كە ماوەی نۆ ساڵە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی
پارێزگاكان نەكراوە وە دواجار دوای ئەو هەموو ماوەیە خۆت بڕیار دەدەی هەڵبژاردنەكان لە
٣١٠٢/٩/٣٠بكرێ دواییش هەر خۆت و هاوپەیمانەكانتان جارێكی تر هەڵبژاردنەكانتان هەڵدەوەشێننەوە
و بۆ كاتێكی نادیار دوایدەخەنەوە؟
***
لە راستیدا مەبەست لەم نامەیەی بەردەست زیاتر ئەوەیە كە رای خۆم بە راشكاوانە بە خۆتان بگەیێنم وە
لە رێگای باڵوكردنەوەشی وەك نامەیەكی كراوە لەگەڵ هاونیشتیمانیانی خۆشم بدوێم! داواكاری لێتان بۆ
ئەوەی هەوڵی جدی بدەیت بۆ دانانی سنورێك بۆ ئەو قەیران و روچوونە لە هەڵدێرێكی زۆر مەترسیدار
بۆ سەدان هەزار كەسی رەشپۆش و جگەر سوتاو لە كەسوكاری ئەنفالكراوەكان و قوربانیانی چەكی
كیمیاوی و خەڵكی كوردستان بە گشتی بەجێ دەهێڵم .پێویستە ئەوەش بڵێم كە گوێنەدانە داواكاری و
نیگەرانیەكانی ئەو هەموو خەڵكە بە ئەگەری زۆر ببێتە هۆی ئەوەی كە ئەو خەڵكە بە شێوەیەكی تر ،لە
شێوازی میسر و تونس و هەندێ واڵتی تر داواكارییەكانی بخاتە بەردەمت! هەر لەو رۆشناییەشەوە تكا
دەكەم سەفەری داهاتوتان با بۆ میسر و تونس و یەمەن و ( ). . .بێت بەڵكو ئەم جارەیان لە نزیكەوە لە
رێگەی ئەو سەفەرەتەوە باشتر لە هێز و توانای جەماوەر و شەقامی توڕە حاڵیت ببیت!
ساڵو و رێزی دووبارەم!
د .بورهان أ .یاسین
زانكۆی لوند ،سوید
٣١٠٢/٧/٦
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