"هةلَبذاردن و ثرِؤثاطةندةى ناعةقآلنى"
نووسينى :شيَرزاد حةسةن

سالَ ثرتة طويَمان لة دةنط و باسى جياية و دةيةها ديدةنى و طفت و طؤو
ثروثاطةندةى زؤر و بةلَيَنى هةلَبذاردن و رازيبوون بة ئةجنامى ضاوةرِوان
نةكراو .من زؤر دلَنيام كة هةلَبذاردن هةبيَت و نةبيَت ،هيَز و دةستةالَت و
سامانى ئةم كوردستانة هى خؤتانة ,بؤ خؤتانة ليستى هةلَبذاردنى هةر
دوو حيزبةكة ض لة يةكدى جيا بن و ض بة يةك ليست بضنة ناو هةلَبذاردنةوة
هةر هةمان ئاكامى هةية ,ئةويش ئةوةية كة تازة ئةم حيزبانة
دةستبةردارى دةستةالَت نابن ,ضونكة دةستةالَتدارى لةم والَتةى ئيَمةدا
ثرت لة مرياتطرى دةضيَت كة ئةوةى ضووة سةر كورسييةكة مةحالَة
دابةزيَت (مةطةر خوا بؤ خؤى بيباتةوة) ,هةلَبةت كة مرديش بؤ كورِ و
كورِةزاكانى بةجيَيديَلَيَيت ,ئةوةى لة كوردستان بةرِيَوة دةضيَت (سياسةت
) نيية  ,بةلَكو (عةقلَى شوانكارةيى )ية كة عةقلَى سةردةميَكى
دةرةبةطيية كة برِواى تةواوى بة جياكردنةوةى ( خيَلَ و هؤزةكان ) هةية
لة يةكدى و رةمسكردنى سنوورى نيَوان خيَلَةكان كة بة جؤريَكة دةطاتة
ثاى ئةوةى (دؤلَ و شاخ و ئاوو روبارو ضةم و ميَرط و زةوى بة ثيت ) لة
نيَوان ئةو خيَالَنةدا دابةش دةكريَن كة مةحالَة خيَلَيَك بويَريَت كةلَك لة ئاو

و رووبارى خيَلَةكةى دراوسيَى وةربطريَت ,يان زاتى ئةوة بكات كة مةرِ و
بزن و رِةشة وآلغةكانى رِاداتة ناو ميَرطى ئةويديكةيان ,هةر ئةوةشة كة
ثيَى دةوتريَت رؤحى (ثاواخنوازى ) كة بة دريَذايي سياسةتى كوردى ,نةك
هةر لة عيَراق ,بةلَكو لة كوردستانى باكوور توركيا و لة كوردستانى
رِؤذهةالَت هةر هةمان رِؤحى ثاواخنوازى وايكردووة حيزبيَكى طةورة ريَطة
نةدات حيزبة بضكؤلةكانى ديكة ثشكى بةشدارييان هةبيَت ,نةك لة كادر و
كردةى سياسيدا لةسةر وةختى ئاشتيدا ,بةلَكو لةو رِؤذانةى كة هةموو
حيزب و هيَز و طروثةكان لة قؤناغى شةرِى بةرطرى و رزطاريدان ,منوونةش
ئةزموونى ثةكةكةية لةوةى كة بيَجطة لة خؤى هةر هةموو حيزبةكانى
ديكةى ناو طةمةى سياسى كوردستانى باكوورى لة ال ثةسند نةبووة،
ملمالنيَ و ناكؤكى خويَناوى حيزبة كوردييةكانى كوردستانى باشوور و
رؤذهةآلتيش هةمان بارى ناهةموارى سياسةتى كوردان بووة ،هةر يةكةو
ئةويديكةى بة خيانةتكار لة قةلَةم داوة ،جا ض بروايان بة ملمالنيَى
ئاشتيانة هةبوبيَت  ,ض ئةوانةى كة لة شاخةكان برِوايان بة بةرطرى
ضةكدارى هةبوبيَت .
كةواتة هيض حيزبيَك لة كوردستانى باشوردا نادؤزينةوة برِواى بة طةمةى
هةلَبذاردن هةبيَت و بيةويَت لة رِيَى سندوقى دةنطدانةوة دةستةآلت
ئالَوطؤرِ بكات ،ئةطةر حيزبة بضكؤلةكانيش هاوارى نارِةزايةتييان ىلَ بةرز
بيَتةوة هى ئةوةية كة ( برا طةورةكان ) وةك هةميشة دةستةآلت قؤرغ
دةكةن و بةشى (شيَر ) بؤ خؤيان دةبةن ,لة دوا رِاطةياندندا هةر واى

ليَهاتةوة ,هةر دوو حيزبة ثاواخنوازةكة كورسيةكانيان دابةش كرد و ضةند
كورسييةكيش دةبةخشن بة حيزبة بضكؤلةكان (مةبةستم لة بضكؤلة
ناسنامةى روحى و ئةخالقى ئةو حيزبانة نيية  ,بةلَكو بضكؤلة وةك
ذمارةى ئةندامانى سةر بةو حيزبانةية ) ,ضونكة طةورةى حيزب لة
هةلَطرتنى ئةو ثةيامة ثريؤز و رووكارة ئةخالقييةية كة هةيةتى ,طةر
نةيبوو ..ئةوة دةكريَت وةك كؤمةلَة كةسانى عاشق بة دستةالَت و
مشةخؤر سةيريان بكةين كة دوا جار دةبن بة كةلَةطا بةسةر خةون و
ضارةنووسى خةلَكةوة ,لة دوا راطةياندندا بيستمان كة ئةطةر ضى هةر دوو
حيزبى حوكمرِان لةسةر دابةشكردنى كورسييةكانى ثةرلةمان ريَك
كةوتوون ,بةالَم ئةطةرى ئةوة زؤرترة كة سةربارى ئةو ريَكةوتنة هةر دوو
اليان دريَذة بة هةر دوو حكومةتى هةريَم لة ( هةوليَر و سليَمانى ) بدةن,
جارىَ دةبيَت ئةوة بزانني كة يةكطرتنةوةو يةكنةطرتنةوةى هةر دوو
ئيدارةكة وةكو ( ضاوةرِوانى طؤدؤ)ى ليَهاتووة ,بؤية سةير نيية كة
ديسانةوة طةمةى دابةشكردنى كوردستان ,بة خةلَك و خاكةوة ,بةردةوامى
هةبيَ  ,ديارة لةوةشياندا دابةش كردنى ئةو هةموو دوكان و بازارِ و دونياى
سةرماية و بازرطانيية دةطريَتةوة كة هةر دوو حيزب تيايدا نوقمن ,كة
ئةوةش دةكاتة طةرمكردنى طريفانى هةموو ئةو بازرطان و سةرمايةدارانةى
كة لة ناو خودى حيزبةكاندا هةن و ئةوانةشى كة بة دةيةها رايةلَى ئاشكرا
و نهيَنى بةرذةوةنديان بةو حيزبانةوة بةسرتاوةتةوة ,جطة لةوةش
يةكطرتنةوةى هةر دوو ئيدارةكةى هةريَم (سليَمانى و هةوليَر ) واتا لة
دةستدانى سةدةها ثؤستى وةزير و جيَطرى وةزير و بةرِيَوةبةرةكان و

دارودةستةو دامةزراوةكانى سةر بة هةر دوو اليان كة خودى ئةم دؤخة وا
دةكات سةدةها لةو خاوةن ثؤستة طةورانة دةست بة دوعاوة بن كة هةر
حيزبة و (ثاوان ) ى خؤى هةبيَت ,بيَجطة لةوةى كة هةر دوو حيزب
بةردةوام لة خةونى ئةوةدان كة تا ثيَيان بكريَت خيَلَ و هؤزةكانى دةظةرى
خؤيان تيَر بكةن ,ئةو هةموو ئاغازادةو بةطزادة و شيَخزادة و ضةلةبى زادة
و مري و ثرية رازى بكةن  ,لة دوا راطةياندندا طويَمان ليَنةبوو بلَيَن بودجةى
ساالَنى رابردوييان ضؤن خةرج كرد ,نةمانزانى بودجةى تازة ضةندة و
ضؤن خةرج دةكريَت ,هةر دوو حيزبةكة مذدةيان دا بة خةلَك كة
ثةمياننامةيةكى ميَذوويان موَر كردووة كة خيَرى هةر هةموو خةلَكى
كوردستانى تيَداية بيَئةوةى ثيَمانبلَيَن بةرنامةى سياسى و سرتاتيذى
ئةوان ضيية بوَ ضارةنووسى كوردستان ،لةمةرِ مةسةلةى (ذنان و منداالَن و
طةجنان و ثري و ثةككةوتة و ذينطةثاريَزى و طوَرِينى سيستةمى
ثةروةردةيى و تةندروستى) ض ثرِوَطرام و فةلسةفةيةكى رِوَشنيان هةية،
طةر هةر لة ئيَستاكةوة ذمارةى ئةو كورسيانة رِاطةيةندرا ،طةر هةر حيزبة
و دةخيوات  ،ئيرت ض حيكمةتيَكى تيَدا ماوة فوَرم دابةش بكةن و خةلَكى
بوَ بةردةم سندوقى دةنطدان هان بدةن و ناو لةو طةمةية بنيَن هةلَبذاردني
دميوكراسى.
هةلَبةت ئةو طةمةية بيَجطة لة ترس لة (دوَرِاندن و بردنةوة و لة
دةستضوونى دةسةآلت و دةستكةوتةكان) هيضى ديكة نيية ،رِةنطة
ترسيَكى غةريزي بيَت لة بةرثابوونى ملمالنيَيةكى خويَناوى كة دةكريَت
هةموو خةلَك بوَ يةكجاري و تا ئةبةد نائوميَد بكةن ،بةآلم دابةشكردنى

كورسييةكانى ثةرلةمان بةر لة ضوونة بةردةمى ثروَسةى هةلَبذاردن و
دةنطدان ،رِةوا نية وةك مافيَكى سياسى و مةدةنى و ياسايى لةو خةلَكة
زةوت بكريَت .لة سادةترين ثيَناسةدا ثرِؤثاطةندة و هةلَمةتى رِاطةياندن
لةمةرِ هةلَبذاردن و دةنطدان هةولَيَكة بوَ قةناعةت ثيَكردنى خةلَكى بةوةى
كة حيزب و هيَزة جياوازةكان بةرنامةى جياوازيان هةية سةبارةت بة
ضارةنووسى نةتةوةيى و خوَشطوزةرانى و ئازادى و مافة مةدةنيةكان ،دوا
جار بة طةرِانةوة بؤ فوَرم و نؤرميَكى رِاستةقينة هةموو تاكةكانى ناو
كوَمةلَ ساز و ئامادة دةكات كة لة بةردةم ئةو ملمالنيَيةدا دةنطى خوَيان
بةو اليةن و حيزبة ببةخشن كة وةآلمدةرةوةى خةون و خوَزطةكانى ئةو
كةسانة (يان ئةو طروث و ضني و تويَذة) بن ،هةموو ضةشنة رِاطةياندن و
ثرِؤثاطةندةيةك رِةواية بةو مةرجةى دوور بيَت لة هةرِةشة و زةبر و زةنط،
كةسةكانى تةواو ئازادن لةوةى دةضنة بةردةم سندوقى دةنطدان يان
برِوايان بة ثرؤسةى هةلَبذاردن نية و ناضن.
لة والَتانى ثيَشكةوتوودا هةر هيَزة و كارنامةى خوَى دةخاتة بةردةم
خةلَكى و برِيارى دةنطدةرانيش لةسةر ئةو كارنامةية مسوَطةر دةكريَت،
الى ئيَمة بة (بةرتيل و خيَلَ و هؤز كرِين) دةستيثيَكرد كة ئةوةشيان وا لة
هةر كةسيَكى هوَمشةند دةكات وةرِس و سةرسام بوةستيَت و رِامبيَنيَت كة
ئاخؤ كؤمةلَطاى كوردى تا كوآ نوقمة لة (ناعةقالَنييةت) و كرِينى زميةت و
دةنط و ثشتكردنة هةموو بةهايةكى شارستانى و ئينساندوَستى  ،ئيَ خوَ
بةعسيش هةر لة رِيَطةى هةلَرِشتنى ثارة و ثوول توانى هةزارةها جاش لة
بةرامبةر ثيَشمةرطةدا قوت بكاتةوة ،لةو كةسانةى كة لة ناو زانكوَكاندا

كار دةكةن و لةوانةشى كة لةسةر كيَلَطةكان ئارةق دةرِيَذن .ئةمرِوَ كة
رِوَذى ئةوةية لة رِووى رِةوشت و ئينسانثةروةريةوة بثرسني :ئيَمة كيَني؟
من دلَنيام كة ئيَمة هيَشتا ناويَرين ئةم ثرسيارة لة خوَمان بكةين ،ضونكة
ئةوةندة سةرمةستيت بةو دةسةآلتة لةق و لوَق و فشوَلَةى هةمانة كة بؤ
يةك ضركةش بوارمان نةماوة بوةستني و بثرسني :ئيَمة بةم عةقلَة شيَواوة
رِووةو ض شيَتخانةيةكى سياسى و كوَمةآليةتى دةضني؟ من ضاك دةزامن كة
دزيَوترين كةس لةم واقيعة سياسى و كوَمةآليةتيية ئةو كةسةية كة رِةخنة
دةطريَت و نائوميَدة ،لةو كاتةى كة هةموو حيزب و هيَزةكان وةكو نوقلَ
(مذدة) دةبةخشنةوة ،لةو هةموو ساآلنةى رِابردوودا سياسةتى كوردى
لةسةر طةشبينييةكى بيَمانا دةلةوةرِا و هةنووكةش هةر دةلةوةرِيَت كة
جطة لة رِةشبينى و نائوميَدى هيضى نةكرد بوَ كورد ،بة خةلَك و خاكةوة ،
ئةو طةشبينيية وايكرد كة هةر هةموو كورد لة ناو خوَيدا دابةش بيَت و
رِقى لة يةكدى بيَتةوة ،طةشبينييةك كة خويَنى براكانى تيَكةلَ كرد و بةآلم
رِوَحةكانى لة يةكدى دوور خستةوة ،خةونةكانى بة "با"دا  ،طةشبينييةك
كة هةزارةها ذنى تا هةنووكةش رِةش ثوَش كردووة ،طةشبينييةك كة
سةردةمى ئيمارةتةكانى زيندوو كردةوة كة هةنووكة وةك واقعيَكى
نةطوَرِى ليَهاتووة ،نةك هةر لة سةرمايةدار و جةنطاوةرانى ناو حيزبةكان لة
بةرامبةريدا بيَدةنطن ،بةلَكو يةك تابوور لة رِوَشنبريانى كورد بةسةر ئةو
ئيماراتانةدا دابةش بوون ،ض رِوَشنبريانى ناوةوة و ض ئةوانةشى كة لة
تاراوطةن.

لة برى خةونى دروستكردنى كوردستانى طةورة ،هةموو خةونى كورد
ئةوةية كة حيزبةكان لة ثاى هةلَبذاردن و ئةجنامةكةى ثةجنة لة خويَنى
يةكدي وةرنةدةن ،لةوة سةيرتر خةونى رِووخانى ديوارى (ديَطةلَة) ببيَت
بة شاخةونى هةموو كورد!..
نزيكبوونةوة لة هةلَبذاردن بةئاطاهيَنانةوةى يادةوةرميانة سةبارةت بة
ميَذووى حيزبةكان و هةموو ئةو (خيَر و شةرِ)ةى كة لة ميانةى
كاركردنياندا بةسةر خةلَكيدا داهيَنا ,لة هةمان كاتدا بةديهيَنانى خةون و
داوا سياسى و كؤمةالَيةتييةكانة ,وةالَمدانةوةى حيزبةكانة بؤ هةر هةموو
مافة ئينسانى و مةدةنيةكان ,بة تةنها طةرِانةوة بؤ خويَنى شةهيدان لة
رِؤذطارى ئةمرِؤكةدا مانايةكى طةورةى نابيَت تاوةكو تؤ دةنطى من و
دراوسيَيةكم ببةيتةوة ,حيكمةت لةوةداية تؤ وةك حيزب ضةندة بة وةفا و
راستطؤ بوويت لةطةلَ خةونةكانى شةهيدةكانت و خويَنةكةيان ,ضةندة
ريَزت بؤ ئةو خةلَكة زيندووة هةية كة لة دةوروبةرى تؤدا دةذين ,ئةو
وةختةى ئةندامانى دةسرتؤيشتوى ناو حيزبةكان دةيةها كؤشك و تةالر و
ماشيَن و دؤستى فريوخواردويان هةبيَت و لةو الوةش سةدةها طةرِةكى
هةذارنشني و ثرِ لة كةالوة هةبن ،ديارة ئةوسا قسةكردن لةسةر خويَنى
شةهيدان جطة لة طريان و الوانةوة لةسةر مردووةكان هيضى ديكة نابيَت,
نيازثاكى و بةلَيَنى زةرد و سوور و درومشى طةورة لة سياسةتدا بىَ
كردةوة طالَتةكردنة بة هاوالَتيانى خؤت ,سؤز جوآلندن و ختووكودانى
هةست و نةستى خةلَكيية ،سةرةرِاى وةئاطاهيَنانى اليةنى (ناعةقالَنيةت
)ة كة ئةوةش لةطةلَ رؤحى سياسةتدا ناطوجنيَت كة ثايةكانى لةسةر

(عةقالَنييةت) بةندة و بنةماكةشى مةعريفةية بة خؤت و بة ذيان ,نةك
وةئاطاهيَنانى سوَز و هةستى زؤر سةرةتايى ( )primitiveكة ثرت لة
وةئاطاهيَنانى هةست و سؤزى ناو ( فةزاى ئايينى ) دةضيَت تاوةكو
دواندنى (عةقلَ ).
ئةوةى كة هةر لة سةرةتاوة حيزبة كوردييةكان كرديان ,دلَدارى و
طةمةكردنيَكى زؤر سؤزدارى بوو لةطةلَ خيَلَةكاندا بةوةى كة ستايش
دةكريَن كة رؤلَى جواميَرانةيان هةبوو لة خةباتى نةتةوايةتى ,قسةكردنة
لةطةلَ (رؤحى نيَرينةيى) ناو خيَلَ و وةئاطاهيَنانةوةى سةرةتايرتين
غةريزةى شكؤمةندى و ثياوةتى كة رةطوريشةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ
هةآلويَردكردنى خيَلَةكان لة يةكدى و دابةشكردنى شيَوةو دةركةوتة
جياكانى هةر خيَلَيَك لةوى ديكةيان ,بة واتا جواميَرى و مةردايةتى و
ثياوةتى خيَلَى ( هةمةوةند ) لة هى ( بلَباس ) و لة هى (هةركى) ناضيَت,
ئةوةيان طةمةيةكى رةوشت نزم و نامرؤظانةى "سةدام حسةين" بوو بة
دريَذايي ساآلنى جةنطى ئيَران ــ عرياق كة حيزبةكانة ئيَمة لةم هةلَبذاردنةدا
كؤثى دةكةنةوة ،ترسناكى ئةو ضةشنة دلَدارى و سؤزداريية لةوةداية كة
سةركردةكان بة برِواوة بكةونة ناو ئةو طةمةيةى بؤ هةميشة وةك (
سرتاتيذ و تةكتيك ) بطةرِيَنةوة ناوى ,كة دوا جار ضوونةوة ناو دونيايةكى
ثرِ لة ناعةقالَنيةت و بيَهؤشى سياسيانةية كة لةطةأل ئةم ضاخةدا يةكدى
ناطريَتةوة ,هةلَبذاردن نزيكبوونةوةية لة فرِيَدانى هةزارةها ( ذمارة و داتا )
كة هةر حيزبة و مةرجة بيخاتة بةردةستى خةلَكى و روون و ئاشكرا باس
لة خزمةتطوزارى خؤى بكات لة هةموو بوارةكانى ذياندا و ضؤنييةتى

خةرجى و ثارة بةخشني بة كؤمةلَة و دةزطا جياوازةكانى دةولَةت لة ثيَناو
طةشةكردنى ثرتى هةموو ئةو دامةزراوانةى خزمةت بة خةلَك دةكةن( ,
ذمارة ) بؤ ئةوةية بزانني دويَنىَ ضيمان كرد و بةيانى ضى دةكةين ,كةضى
الى ئيَمة كةس نازانيَت قاسة ضةندى تيا بووة و ضؤن خةرج كراوة و
بةيانى ,ئةوةى كة ماوةتةوة يان ديَت ,ضؤنضؤنى خةرج دةكريَت,
هةفتةنامةى ( هاوالَتى ) ساآلنة بودجة و خةرجى خؤى دةخاتة رِوو,
كةضى تا هةنووكة هيض وةزارةت و دةزطايةك نةهاتووة راثؤرتى دارايى
خؤى خباتة بةر ضاوى خةلَكى ,لةوة دةضيَت حيزب و حوكمرِان وةك
بازرطانيَك مامةلَة بكات كة دوا جار ئازادة لةوةى كةى دةست بؤ قاسةكةى
دةبات و كةى دايدةخات  ,ئةندامانى ثةرلةمانيش بة تةنها ئاطايان لة
مووضةكةى خؤيانة و بيَئاطان لة بودجة و خةرجى دةولَةت  ,ئاى كة
(وةزيفة ناسكة)!..
هةموو ئةو منونانةى سةرةوة بةشيَكن لة طةمةى راطةياندن و هةراى
ثرِؤثاطةندة ,كة وةك ومتان بةشى ئيَمة هةر دؤرِاندنى سؤز و مةيلة
سةرةتايى و كيَوييةكان (  ) primitiveبووة ,ثرسى ثرؤثاطةندة و
راطةياندن و هةلَمةتى هةلَبذاردن ريَزطرتن لةو خةلَكة ,بة نيَر و ميَيةوة ,بة
ضني و تويَذى ئايينى جياوازةوة ,ريَزطرتن لةوةى ئةوان ضةندة ئازادن
لةوةى اليةنطرى بن يان بيَاليةن ,جةنطى هةلَبذاردنة لة نيَوان ثيَشكةوتن و
ثاشكةفنت ,لة نيَوان قورسايى هيَزة تاريكةكان و هيَزة مذدةبةخشةكان لة
مرِؤكةدا هيَز و طروثة كوردييةكان دةيانةويَت لة دلَدارييةكى بىَ ويَنةدا
ثيَمان بلَيَن كة بةرذةوةندى نةتةوايةتى وا دةخوازيَت كة بةر لة ضوونة ناو

هةلَبذاردن كورسييةكانى حوكم و دةستةالَت دابةش بكريَت ,لة كاتيَكدا
هةر خؤيان رؤحى نةتةوةثةرستيان لةت و ثةت كرد ,لة كاتيَكدا كة شار و
طوندةكان لة سايةى سيَبةرى ئةو حيزبانةدا تا ديَت دوور و دوورتر
كةوتنةوة ,نةك لةبةر ئةوةى بري و بؤضوونيان لة يةكدى جياوازة ,نةك
لةبةر ئةوةى خؤزطة و داواكان جياوازن ,بةلَكو جياوازن لةوةى كة
دةترسيَن ,ترسى ئةوةى كة طةر يةكيَكيان هةلَبذاردنى بردةوة ,طةمة
ناعةقالَنييةكانى وةها ثةرة ثيَبدات كة بةرامبةرةكانى وةك هيَز خباتة
ثةراويَزةوة كؤى كؤمةلَطةى كوردى قووت بدات ,ئةو ترسةش بة ثيَى
خويَندنةوةى واقعى سياسى و كؤمةآليةتى كوردى طومانى لةسةر نيية،
بةآلم ئةوةش ديسانةوة ماناى ئيفليجبوونى حيزبة كوردييةكانة كة
نةيانتوانى ضةند هةنطاويَك كؤمةلَى ئيَمة لة عةقالَنيةت و طةمةى
دميوكراسى نزيك خبةنةوة ,ئةوان سةرمةستى دةستةآلت و
دةستكةوتةكان بوون ثرت لةوةى نةخشةيةكيان هةبيَت بؤ خولَقاندنى
كؤمةلَطايةكى مةدةنى ,هةر لةبةر ئةوةشة كة كؤمةلَى كوردةوارى لة
بةردةم هةموو ئةطةرةكان هةر هةموو طةمةكان بيَدةسةالَت وخامؤش
وضاوةرِيَية بيَئةوةى بة كردةوة نارِةزايةتييةك دةربربِيَت،
حيزبةكانيش دةركيان بةم دؤخة نالةبارة كردووة ,بوَية هةر خوَيان ئاغاى
هةموو طةمةكانن ،شةرم لة هيض طةمةيةكيش ناكةن هةر ضةندة
ناشارستانى ناشريين بيَت.
زؤربةى كةنالَةكانى رِاطةياندن و غةزةتةى حيزبةكانيش تةنها كاريان
رِازاندنةوةى ئةو برِيارةية كة حيزب دةريان دةكات ،هةر كةسيَكيش لة

دةرةوةى ئةو بازنة بةر تةسكةى حيزب بري و رِايةكى جياوازى هةبيَت
طيَرةشيَويَنة ،لةطةلَ ئةوةشدا كة ئةو هةموو رِوَذنامة و طوَظار و رِاديؤ و
تةلةفزيؤنانة بة دةست حيزبةكانةوةن و هةر لةو كةناآلناوة ثرِؤثاطةندة
دةكةن كة هةلَبذاردن ثرِؤسةيةكى دميوكراسيية و دةنطدان كاريَكى
ثريوَزة ،بةآلم بيَئةوةى ثيَمانبلَيَت بوَضى دةنطيان بؤ بدةين؟ ضييان بوَ
كردين؟ ضيمان بؤ دةكةن؟ دةكريَت بوَ حيزبةكان نةتةوةثةرستى و
نيشتمانثةروةرى بة هةر هةموومان بلَيَنةوة ،بةالَم ئةطةر حيزبةكان لة
دةرسى يةكةمى نيشتمانثةروةريدا كةوتنب و شةرِى يةكدى كوشنت و
لةتكردنى كوردستانيان كردبيَتة ديارى ،ئةطةر ئةو خةلَك و خواية طومانيان
هةبيَت رِةواية يا خيانةتة؟ ئايا ئةو حيزبانة ميَذوو دةخويَننةوة؟ ئايا
ئةوان ئاطايان لةوةية كة زوَربةى خةلَكى رِوسيا لة سالَى ()9191
تاقةتيان ضوو لةوةى نيشتمانثةروةر بن ،زؤربةى خةلَكى ئةلَمانيا لة
سالَى () 9191دا وةرِس بوون لة بانطةشةى نيشتمانثةروةرى ,هةر
هةموو خةلَكى ئةوروثاى رؤذهةالَت بيَزيان لة حيزبة دةستةالَتدارةكانى
خؤيان دةكردةوة ضونكة بة ناوى بةهةشتةوة دؤزةخيان بؤ طةرم كردن,
لة (  )9111دا بوو كة ئةو شةوةى تةلةفزيؤن كؤشكة خؤشةكةى (
جؤزيَف هونيكةر ) ى لة ئةلَمانياى رؤذهةالَت ثيشانى خةلَكى دا بة
هةزارةها كةس رذانة سةر جادةكان و دارو بةرديان بةسةر يةكديدا رِماند،
ئةو كؤشكة قةشةنطةى ( هؤنيكةر )كة لة خؤشيدا شانى لة شانى كؤشكى
( ظيَرساى ) دةدا ,لة و كاتةى خةلَكى بةمشةينةتى ( ئةلَمان ) بؤ سةلكة
ثةنرييَك بة سةعات لة رِيزدا دةوةستا ،هةموو بانطةشة و درومشةكان

هةلَدةوةشيَنةوة ئةو كاتةى كة خةلَكى دةبينن ذيان و طوزةرانى
دةستةالَتداران بة بةراورد لةطةلَ خةلَكى رةشؤكى و عةوام ئامسان و
ريَسمانى بةينة ,ئيَستا ئةم دؤخة لة كوردستان ثيَويستى بة قسة نييةو
ئاشكراية ,نيشتمانثةروةرى بة تةنها سرووديَك و ضةند درومشيَك و
ئينشايةك نيية كة لة كةنالَةكانى راطةياندنةوة دةطات بة ئيَمة ,بةلَكو
ثةيوةستة بة كرؤكى ذيانى ئةو خةلَكةوة ,ثرؤثاطةندةى حيزبى و
كؤكردنةوةى دةنطى خةلَكى وةك مافيَك رةواية ،بةالَم دةبيَت حيزب
بزانيَت كة تاوةكو كةى دةتوانيَت درومشى طةورة بةرز بكاتةوة ,بةلَيَنى
ئازادى و خؤشطوزةرانى بة خةلَكى بدات؟
رؤذيَك ديَت كة نةتةوةثةرست و نيشتمانثةرةرى لةسةر زمانى حيزب
دةبيَت بةو نوكتةيةى كة كةس ناخاتة سةر كةلَكةلَةى ثيَكةنني ,طةر بلَيَم
ئيَستا واى ليَهاتووة ناهةقيم نةكردوو .ئةوانةى كة سياسةت دةكةن دةبىَ
بيَئاطا نةبن لةوةى كة قسةكردن لةسةر بةرذةوةندى طشتى و
نةتةوةثةرستى ماناى فةرامؤشكردنى مةيل و خؤزطةكانى تاكةكانى ناو
ئةو خةلَك و نةتةوةية نيية ,ضونكة لة رووى رؤحييةوة هةر كةسيَك ,ض نيَر
بىَ و ض مىَ ,خؤشبةختى خؤى بة مةزنرتين و ثريؤزترين ئاوات دةزانيَت,
دواى ئةوة هى ئةندامانى خيَزانةكةى ,ئةوجا ديَتة سةر هؤز و نةتةوة و
حيزبةكةى يان هى ئةو طروث و كؤمةلَةى ئةو كةسة تيايدا ئةندامة ,ئةويش
بة مةرجيَك دذ بة خيَر و بةرذةوةندى ئةو نةوةستنةوة ,مرؤظ ثرت خؤى بةو
ئامانج و ئاواتانةوة دةبةستيَتةوة كة لةطةلَ هةر هةموو ئةوانى ديكةدا
بةشدارة و ليَيان بةهرةمةندة ,ديارة هةنديَك لةو ئاماجنانة رةسةنن و

هةنديَكيان فريودةرو تةمومذاوى ,هةر حيزبيَكى سياسى طةرضى لة
رِاستيدا نويَنةرى هةنديَك لة طروث و ضني و تويَذى كؤمةلَطة بيَت ,خزمةت
بة اليةنيَكى دياريكراو بكات ,بة هةموو شيَوةيةك هةولَدةدات كة واى
بنويَنيَت كة وةديهيَنةريَكى خةون و خؤزطةى هةر هةموو كؤمةلَطاية ,طةر
توانى لة رِيَى طفتوطؤو دروشم و بةرز كردنةوةى دةيةها ثةميان و بةلَيَن
هةر هةموو خةلَكى رازى بكات ,ضاكة ..بةآلم طةر بؤى نةكرا ,دواندنى سؤز
و غةريزة سةرةتاييةكان و ثةنابردنة بةر هةموو شيَوازيَكى ناعةقالَنى و
هةتا غةيبانى دةبن بة ضةكى دةستى ,دؤرِاندنى ثةيام و بةها ثريؤزةكان
كة خزمةت بة مرؤظ بكات وا دةكات كة حيزب ثرت روو لةو طةمة
ناعةقآلنيية بكات كة هيَشتا كؤمةلَطا لة سةرى دةذى و دةلةوةرِيَت ,هةر
ليَرةداية كة حيزب مةنتقى طفتوطؤ و ملمالنيَى شارستانى و عةقالَنى لة
دةست دةدات ،هاوكات حيزب وةك دةستةآلت و هيَز ناتوانيَت ئازايانة دان
بة (رؤحى خؤثةرستانة)ى خؤيدا بنيَت و هةر بةردةوام دةبيَت لةسةر
ئةوةي كة ئةوة حيزبة بةرطرى لة بةرذةوةندى هةر هةموو خةلَكى دةكات
و هيَشتا سوورة لةسةر ئةوةى شؤرِش دةكات ،رةجندةران و هةذاران و
جووتياران و كريَكارانى لة ياد نةكردووة ,جيَى داخة كة شؤرِشى ئؤكتؤبةر
بؤ ثرت لة ( )17حةفتا سالَ بانطةشةيةكى واى كرد و كةضى دواي روخانى
بلؤكى بة ناو سؤشياليزم تياترؤخانةكانى ئاوروثا و ئاسيا و ئةمريكا ثرِ
بوون لة ذن و كضة نةطبةتةكانى روسيا و ئؤكرانيا و جؤرجيا و ضيك و
ثؤلَؤنيا و رؤمانيا و هةنطاريا..هتد.

كةواتة رِاطةياندن و بانطةشةى هةر طروث و حيزبيَك بةوة دةنازيَت كة
بةرذةوةندييةكانى كؤى كؤمةلَطا بة بةرذةوةندى خؤى دةزانيَت و ناكريَت
بة تةنها تيَوَرة و قسة بيَت ,بةلَكو مةرجة لة رِووى ثرِاكتيكييةوة ئةو
بانطةشةية بكات بة كردةوة و بةرنامة ,طةر بطةرِيَينةوة بؤ ميَذووى كؤنى
(فةرةنسا) و (روسيا) لة دوو قؤناغى جياوازدا كة دةكريَت هاوشيَوةى
دؤخيَكى راميارى و كؤمةالَيةتى لة كؤمةلَطةى ئيَمةدا  ,تا رِادةيةك لةو
باردوَخةى فةرةنسا و رووسيا بضيَت  ,كة تيايدا ئةرستؤكرات و خواثيَداو و
دةستةالَتدارانى ( فةرةنسا ) لة سالَى ( )9111دا و لةطةلَ زؤربةى ضينى
سةرةوة و ئةرستؤكراتةكانى ( رووسيا ) لة سالَى ( )9191كةوتنة طومان
لةوةى كة ئةو هةموو ماف و خيَر و خؤشيةى ئةوان ناكاتة ماف و خيَر و
خؤشى هةموو طةل ,طةيشتنة ئةو برِوايةى كة ناكريَت ثاساو بؤ ئةو هةموو
ناز و نيعمةتة بيَنينةوة ,هةر ئةو طومانة وايكرد كة هةر دوو شؤرِشى
(فةرنسى) و (رووسى) دووضارى هةزار و يةك كيَشة و طرفتى راميارى و
كؤمةالَيةتى و ئةخالقى ببنةوة ,جياوازى ئيَمة و ئةوان ئةوةية كة (
دةستةآلتى كوردى بة بةرجةستة لة حيزبة كوردييةكاندا ) ئةو طومانة
ئةخالقى و ئينسانييةى نيية لة دواى رِاثةرِينةوة كة ساأل بة دواى سالَدا
ثرت لةو زةلكاوةى طةندةلَيدا ون دةبيَت  ,تا كةى وادةبيَت ؟ نازانني
..طةر كةسيَك بيةويَت بثرسيَت ئايا لةم بارودؤخةدا كورد ضينى وا تيَر و
سةردةستة و ئةرستؤكراتى تيَدا هةية؟ ئايا حيزب لةوةدا رؤلَى ضية ؟
وةآلمةكة الى هةمووان ئاسانة :لة بيَوةذنيَكى خانووة قورِةكانةوة بيطرة
تا دةطات بة قوتابييةكى زانكؤ و ضةرضى و رةش و رووتى ئةو ميللةتة

دةزانن بة يارمةتى حيزبةكان و ئةندامة دةسرتؤيشتوةكانيان ضينيَكى
وةها تيَر و تةسةل ثةيدا بووة كة لةسةر سفرة خالَييةكانى ئيَمةدا
دةرِشيَنةوة ,ضينيَكى وةها دةستةالَتدار و مشةخؤر و بةرخؤر كة نةك
بواريان نةماوة طومان لة خؤيان بكةن وةك ( ئةرستؤكراتى فةرةنسى و
رووسى ) ,بةلَكو ئامادة نني كةس هةبيَت لةم وآلتةدا طومان لة يةك رؤذى
بوون و ذيان و زيندةطى و رةوشتيان بكات ,ئةوةى طومان لةوان دةكات
خيانةتكارة و لة برسان مردووة ,بةغالةت كووشتويةتى و..لة مانا
تازةكانى شؤرِش تيَناطات كة بة كردنةوةى حيسابى مليَونةها دؤالر
كؤتايى هات لة بانقةكانى توركيا و ئةوروثا و ئةمريكا و ئاسيا.
من ثيَم واية هةر ئةو شكستة رؤحى و مؤرالَى و دؤرِاندنى درومشةكانى
شؤرِشة كة دوا جار وا لة حيزبى كوردى دةكات ثةنا بباتة بةر دوا
تةكتيكى ثروثاطةندةى هةست و سؤزبزويَن و دوركةوتنةوة لة ( زمانى
ذمارة ) لة بوارى هةموو شيَوةكانى خزمةتطوزارى كة زمانى ئةم سةردةمة
و ئةمرِؤكةية ,ثروثاطةندةى سؤزبزويَن ,دةكريَت هةنديَك جار خيَرى تيَدا
بيَت ,وةك مةرام و ئاكام ,بةآلم لة نيَو فةزاى قسةكردن لةسةر هةلَبذاردن و
طةمةى دميوكراسييةت و بةم ضةشنة شةرِى لة خيَرى ثرت دةبيَت ،تةنها
ثاساويَك لةم بارودؤخةدا كة واى كرد يةكيَتى و ثارتى كورسييةكانى
دةستةالَت دابةش بكةن وةالَمدانةوة بة ترسى غةريزى خؤيان و
ذمارةيةكى زؤرى خةلَك سةر لة نوىَ هةلَطريساندنةوةى شةرِى براكوذى,
جطة لةوةش بة يةك ليست دابةزين لة بةردةم دةستةآلتدارانى شؤظيَنى
ثان عةرةبيزمى عيَراقى ,بة هةر دوو بالَة (مةزهةبثةرست و

نةتةوةثةرستةكةى ثاساوى دووهةمة) ،بةالَم لة هةمان كاتدا شاردنةوةى
شةرمة لة دوَرِان و ترسة لة دةستضوونى ناز و نيعمةتةكانى دةسةآلت،
كةضى لة هةموو دونيادا طةمةى هةلَبذاردن زالَبوونى عةقلَ و عةقالَنييةتة
بةسةر ئةو هةموو سوَز و هةست و ترس و شةرمةدا ،طةرِاندنةوةى رِيَزة بوَ
ئازادى تاكة كةسةكانى ناو كؤمةلَ ،بؤ هؤشيارى ،بوَ دادطاييةكى
شارستانيانةى دةسةآلتدارةكان لةثاى ئةو بةلَيَنانةى دايان و كةضى
جيَبةجيَ نةكران ،كةضى الى ئيَمة ثرِؤثاطةندة بووةتة "خوتبة"
خويَندنةوة و دابةشكردنى جواميَرى بةسةر خيَلَةكاندا ،طةرضى
هةموومشان دةزانني كةم خيَلَ و هوَز و بنةمالَة هةية لة ناو ئيَمةدا هةم
ثيَشمةرطةى تيَدا نةبووبيَت و هةم جاش ،كةضى لة ضاوتروكانيَكدا هةر
هةموو ئةندامانى خيَلَ و تايةفةكان دةبنة جواميَر و حيزبى و ثيَشمةرطة.
سةركردةش توانى (جواميَرى و خةباتى نةتةوايةتى هةر يةك لة خيَلَةكان
بة جيا بنرخيَنيَت) ،هةر بة هةمان شيَوةش جواميَرى ماموَستايان و
ثزيشكةكان و ئةندازياران و فةرمانبةران بةرز و بة نرخ رِاطريان  ،كةواتة
ئيَمة لة (جوَرى جواميَرى) لة يةك ناضني  ،ئةوةشيان ديسانةوة هةر
دةسةآلتدارانى كوردى دةستنيشانى دةكةن كة دوا جار بة ضةثلَة كوتان
كوَتايى ديَت و هةر هةموومشان بة يةكدى شاد و شوكور دةبينةوة،
ديوةخان و بارةطا لة خيَلَيَك و سةنديكايةك ضوَلَ دةبن تاوةكو خيَلَيَكى
ديكة و سةنديكايةكى ديكة جيَطايان بطرنةوة و هةر يةكةيان ثشكى خوَى
لة ثياوةتى و جواميَرى دةست بكةويَت كة ديارة ئةوةيان طةمةيةكى زوَر
ناعةقالَنيية ،طةمةى عةقآلنى بة ثرِؤثاطةندةو (زمانى ذمارة) و وتنى

رِاستييةكان دةرِوات بةرِيَوة ،نةبوونى يةك وتارى يةكطرتوو لة رِيَى رِاديؤ و
تةلةفزيَوَن و رِوَذنامةكانةوة كة ثةخش بكريَت لة بارى سياسييةوة زيانى
زؤرى طةياندووة.
دةكرا هةر هةموومان بة حوكمى عةقلَ تاووتويَى ئةم دؤخة بكةين و
برِيارى خوَمان بدةين ،ئةوةى يةكةميان طةرِانةوةية بؤ دواوة و
خيَلَثةرستى ،كة رِوَحى نةتةوة لةتوثةت دةكات ،لة ئاكامدا مةترسيدارة
بوَ رؤحى شارستانيانةى هةر ميللةتيَك ،ئةوةى دووةميان زمانيَكى تازة و
ساغ و ثاكرت و سازاندني طفتوطوَية لةطةلَ هةموو نةتةوة ،ئةوةى يةكةميان
زمانيَكى سادةيةو وا دةزانيَت هةموو عةقلَةكان سادةن و كةسةكانى ناو
خيَلَ و سةنديكاكان ساويلكة و كالَفام  ،ئةوةى دووةميان زمانيَكى ئاشكرا
و رِوون و رِاستةوخؤية كة دوا جار رِيَزطرتنة لة هوَمشةندى و تواناى
شروَظة و ليَكدانةوة و برِياردان و لة يةكدى جيانةكردنةوةى رِوَحة ثةرت و
تاريكيةكان ،ئةوةى يةكةميان دروَكردنة لةطةلَ خوَمان و بةرامبةرةكةمان،
ئةوةى دووةم رِةواندنةوةى ترس و دركاندنى هةقيقةت و رِاستطوَيية،
ئةوةى يةكةم وامان ليَدةكات دوذمن و دردوَنط و بة طومان بني لة يةكدى ،
دووةميان جوَريَكة لة يةكخستنةوةى رِوَحة ثةرتةكان و ضةشنيَك لة
دلَنيايى.
لة برى خيَلَ كوَكردنةوة و بةرتيلدان جوانرت دةبوو سةركردةكانى كورد لة
ناو زانكوَكاندا ضةشنيَك لة دةمةتةقيَ و طفتوطؤى زيندوويان لةطةلَ
قوتابيان و نةوةى نوىَ ساز بكردايةو بيانزانياية ئةو نةوة تازةية ضى
لةوان دةويَت ,لة برى طريفان طةرمكردنةوةى ئةندامانى هؤز و بنةمالَةكان,

كةللةو دلَى نةوةى تازةيان طةرم بكرداية ,رووبةروبوونةوةيةكى وا
رووخساريَكى شارستانى ثيَدةبةخشيَت ,بؤ دةبيَت (خاتةمى) بري لةوة
بكاتةوة ,كةضى سةركردةكانى كورد دميةنيَكى وا شارستانى فةرامؤش
بكةن ,دةبوو الوةكان  ,بة كض و كورِةوة ,طويَيان لة بري و رِاى جياوازى
سةركردةكان و سياسةتكارةكان بطرتاية تا بزانن ض ثرِؤذةيةكى نةتةوةيى
و شارستانيان بؤ ئايندة لة هةطبةداية ,ئةمةيان هةنطاويَك و
خؤئامادةكردنيَكى سةرةتا دةبوو لة بةشدارى و كؤمةك كردن بة
دميوكراسى ,لة ثالَ دواندنى خةمى منداآلن و ذنان و ثري و ثةككةوتةكان،
ضاكسازى لة بوارى ثةروةردة و تةندروستيدا  ,كةواتة ثرؤثاطةندة ,مةرجة
جؤراو جؤر بيَت ,شارستانى و راستةوخؤ و ثرِ بيَت لة ذمارةى رِاست و
دادطاييكردنى هةر هةموو اليةك و وازهيَنان لة خؤثةرستى,
تاقيكردنةوةيةكى طةورةى سياسى و كؤمةالَيةتيية لة بةرامبةر دؤست و
دوذمندا ,خويَندنةوةى هيَزة تةبا و ناكؤكةكانى ناو خةلَكى خؤمانة,
ئةوةش دوا ئاماجنى جؤريَك لة ضاوديَريكردنى خؤمانة لة بةردةم خؤماندا،
بة ديارخستنى شكست و سةركةوتنةكانة ,جوانى و دزيَوى ,كةمالَ و
نةنطيمان.
لة دونياى رِامياريدا بة تةنها زانيارى و ذمارةى راست (  )dataوا دةكات
كة هةر يةكيَك لة ئيَمة بطاتة دوا برِيارى مةنتقى لةمةرِ هةر ضارةنووسيَكى
سياسى ,بة هةلَبذاردنيشةوة ،بؤ ئةوةش دةبيَت دوور بكةوينةوة لة
خؤشةويستى و سؤز و اليةنطرى درؤزنانةو رياكارانة و خةلَك و خيَلَ
فريودان  ,سياسةت ثرِؤسةى (خةواندنى موطناتيسى  /التنويم املغناتيسى

) نيية ,بةلَكو رِابوون و وةئاطاهيَنانةوة و رؤحى هؤشيارى و
رؤشنكةرةوةى عةقلَةكانة ,رةنطة طةمةى وةدةستهيَنانى دةستةالَت طران
نةبيَت ,بةالَم بةكارهيَنانى زؤر ترسناك و خراث دةكةويَتةوة طةر بوو بة
ئامراز و ثرديَك بؤ تيَركردنى مةيل و حةز و بةرذةوةنديية زاتييةكانى ضةند
دةستةالَتداريَك ,كاريَكى وا لة ئاكامدا دةبيَتة مايةى رسوابوون و دؤرِانيَك
كة بة ضةندين قؤناغ و ويَستطةدا تيَدةثةرِيَت تا دوا جار بة رووخان و
داتةثني كؤتايى ديَت ,شكسثر وتويةتى  :حيكمةت لةوةدا نيية ثادشا بيت
بةلَكو لةوةداية كة دادثةروةر بيت ..ئةى ( سياسةت ) ئةوا من ومت  :تؤ بة
شايةت بة!..

