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بهرزنجهيی

هه ۆ
٢٠١٨/٩/١

به هه کردنی شنهيهکی کزی بای پ رسترۆيکا و گﻼسنۆست ،يهک تی سۆڤيهت له سا ی  ١٩٨٩بهدواوە،
لهبهر يهک هه وەشايهوە .لهئهنجامی ئهم گۆڕانکارييه گهورە له تای تهرازووی ه زدا ،دنيا بۆ
ئهوروپای ڕۆژئاوای ليبهرا ی ديموکراسی به ڕابهرايهتی ئهمهريکا تهخت بوو .ئهمهريکا وەک
پا هوان کی براوەی شهڕی سارد ،له ن وان ١٩٤٥ـ ١٩٩٠دا هاته مهيدانهوە و زياتر له جاران لهسهر
ئاستی تهواوی جيهان ،بهرجهستهتر بوو .هاوشانی ئهم ڕووداوە گرنگه سياسيی و هزريی و ئابووريی
و سيستهمی حوکمڕانييه له جيهان دا ،شهڕی کهنداوی دووەم سهری هه دا و ع راق وەک دەو هت کی
داگيرکهری بهش کی کوردستان ،و تی کو تی داگيرکرد و دواجار به بڕيار کی ن ودەو هتی له ﻻيهن
ه زە هاوپهيمانهکانهوە ،بهسهرۆکايهتی ئهمهريکا ،له کو ت دەرپهڕيندرايهوە .ئهوە بوو لهو ههلومهرجه
ناسکهی کوردستانی ئهنفالکراو و کيميابارانکراو و ع راقی داتهپيودا ،ڕاپهڕين له دژی رژ می سهددام
بهرپا بوو .له ماوەی يهک دوو مانگدا ٤/٣،باشووری کوردستان ئازاد کرا.
زۆری نهبرد له گۆڕانکارييهکی خ را و بهپهلهدا ،مهخابن ڕ گه درا به ڕژ مهکهی سهددام،
ڕاپهڕينهکانی ع راق و کوردستان دامرک ن تهوە .لهگهڵ هه کردنی چرای سهوز بۆ سهددام ،ڕژ مهکهی
کهوته پهﻻماردانی کوردستان و نزيکهی  ٣مليۆن له دانيشتوانی سڤيل ،ئاوارەی ئهشکهوت و شاخ و
داخهکانی کوردستان و دەو هتانی ئ ران و تورکيا بوون.
له ئاکامی کۆڕەو کۆمه گای ن و دەو هتی ،ڕووبهڕووی کارەسات کی مرۆيی گهورەی ب و نه بۆوە و
نهيانتوانی چاوی خۆی له ئاستی دا بنووق ن  .ئهوە بوو بڕياری  ٦٨٨ی ئهنجوومهنی ئاسايش و
دامهزراندنی ناوچهی دژەفڕين درا .ه زە هاوپهيمانهکان سهرەتا ئينگليز و فهرەنسا و پاشان ئهمهريکا
هاوکار و پشتيوانی پار زگاريکردن بوون ،له کورد و ئهم ئهرکهيان خسته سهر ئهستۆی خۆيان .ئهم
دەرفهته ههرچهند دوای ئازار و ژانی هه هبجه و ئهنفال و کۆڕەو هاته گۆڕێ ،ل تهکان کی ه جگار
گهورەی ،لهسهر ئاستی ن ودەو هتی به پرسی کورد دا و لهم دەﻻقهيهوە ،ک شهی کورد ڕەههند کی نو ی
له م ژووی خۆيدا وەرگرتوو .ه زە هاوپهيمانهکان ڕاستهوخۆ به خۆيان و ئهو ه زەی ههيان بوو ـ
ه زی چهکوش ـ لهسهر زەمين و ئاسمان داکۆکی و پار زگاريی کورديان کرد.
ه زە دەسه تدارەکانی کوردستان سهرباری هه ه و کهموو کوڕی و ب بهرنامهييان ،خ را کهوتنه سهر
خۆڕيکخستنهوە و دامهزراندنی دامودەزگای پ ويستی بهڕ وەبردنی کوردستان .گرنگترين ههنگاويان
دامهزراندنی پهرلهمانی کوردستان و هه بژاردنی سا ی  ١٩٩٢بوو .پاشان پ که نانی حکومهت و
بهڕ وەبردنی کارەکان .به کورتی له سايهی ئهم گۆڕانکارييهدا و له س بهری ههژموونی تاک دەسه تی
ڕۆژئاوادا بهسهرۆکايهتی ئهمهريکا ،کورد توانی کۆمه ههنگاوی گهورە بن و ئاسۆيهکی گهورەش
چاوەڕوانی ب ت .ـ ديارە مهبهست ل رەدا چاکی ياخود خراپی ئهمهريکا و سيستهمهکهی نييه،ه ندەی
قسهکردنه لهسهر ڕاستييهکی ڕووت و ڕەها ـ  .هاوکات کورد لهم سۆنگهيهوە ل ی ڕوون و ئاشکرا
بوو ،پ ويسته ڕوو له کوێ بکات و مامه ه لهتهک ک دا بکات .لهو زەمينهيهشدا ئهو خهون و خهيا ه
ﻻی زۆر کهس ڕەوييهوە ،که پ يان وابوو ،ه شتا مۆسکۆ قيبلهی کوردانه .هۆکارەکهشی بريتييه له :

١ـ ساخبوونهوەی يهک ڕەههندی دەسه تيی دنيا بوو بۆ ئهمهريکا و کورد ههو ی ڕازيکردنی تهنها ئهم
بهرەيهی دەدا و قيبلهکهش ڕوون و ئاشکرا بوو.
٢ـ کورد دوور کهوتهوە له سياسهتی ڕازيکردنی دووبهرەی ڕۆژهه ت و ڕۆژئاوای دژبهيهک دا،
به کو بهتهواوی بهسهر رۆژئاوادا ساخ بۆوە .ئاخر حيزبی کورديی ههرگيز سياسهت و پﻼنی  AوB
ی بۆ ئيدارەکردن و بهڕيوەبردنی دۆزەکهی نهبووە.
لهم ساتهدا ،کورد به پلهی يهکهم هاوکاريی و پشتوانی ههر لهﻻيهن ئهمهريکا ل ی دەکرا ،هيچ ﻻيهن ک
له مهيدان دا نهبوو ،بتوان دژی ب ت ياخود بهربهکانی ئهم ڕەوش و پهيوەندييهی پ بکر ت .هاوکات
ئيدی هيچ ﻻيهن و کهس کی کورديش ،لهوە نهدەترسا به تۆمهتی گوناحی دۆستايهتی و هاوکاری
ئهمهريکا و ڕۆژئاوا ،به دەستهواژەی ئهوان! ئيمپرياليزم و سهرمايهداريی ناوزڕاو بکرێ .چونکه
ه زی تری خاوەن باندۆر نهبوو له جيهان دا ،بتوان ياخود بيهوێ ،هاوکاری ناوەندی بهغدا و
پايتهختهکانی تری داگيرکهرانی کوردستان بکات.
دوای ئهم ڕووداوانه به ڕووخانی ڕژ مهکهی سهدام له  ٢٠٠٣دا ،ه ندەی تر دەروازە لهبهردەم کورد
دا وا بوو ،تا بتوان لهسايهی يهک جهمسهريی و دۆستايهتی ڕۆژئاوا و دەسه تی ن ودەو هتی دا،
ئهسپی خۆی تاو بدات و ههموو وزە و توانای بۆ ناساندن و سهرخستنی دۆزە ڕەواکهی بخاته گهڕ.
زۆری نهبرد ،ئاگری شهڕی کهنداوی س يهم هه ی کرد .ئيدی پرسی کورد له باشووردا بووە بهش کی
ستراتيژی له سياسهت و ئهج ندای کاری ڕۆژئاوا و ئهمهريکا بهتايبهت له ناوچهکهدا .به ههزاران
ڕۆژنامهنووس و ڕ کخراوی ن ودەو هتی و ناحکومهتی و کهسانی ب گانه و دەو هتان ڕژانه ناو
کوردستانهوە و له نزيکهوە بوونه گهواهی ژيان و ڕووداوەکانی پهيوەست به کورد و کوردستان .لهم
چرکهساته م ژووييهوە کورد توانی قه همباز کی جۆرايهتی تری گهورە بۆ ناو ڕووداوەکانی جيهان
بن و ک شهکهی ه ندەی تر هه کش  ،بۆ ناو ڕووداوەکانی جيهان .ئيدی بهههر جۆر ک ب ت کورد
بووە فاکت و وەک پرس کی م ژوويی و نهتهوەيی و ياسايی ،له جيهان دا کهوته ئاراوە .کهواته
ئاسۆيهکی ه ندە ڕوون و ب گرفت لهبهردەم کورد دا هاته پ شهوە ،به ههموو مانای ت گهيشتن
چاوەڕ ی ئايندەيهکی گهشتتری ل دەکرا .کورد ڕۆ ی له ڕووخانی رژ می سهدام دا گ ڕا ،بووە
هاوپهيمانی ڕاستهوخۆی ئهمهريکا .کوردستان بووە شو نگهيهکی ئارام و ئاسايش و پار زراو ،بۆ
ه زەکانی دەسه تی ئهمهريکا و هاوپهيمانهکانی بهتايبهت دوای ئهوەی تورکيا دژی پهﻻماردانی ع راق
وەستايهوە و ه زەکانی ئهمهريکاش له ع راق دا ،کهوتنه بهر پهﻻماردان .ههر لهو دەمهدا ڕ کخراوی
ئهلقاعيدە ،سهری هه دا و له شو ن کی وەک شاری فهلوجهدا ،سهرباز و بهرپرسی ئهمهريکی بهو
ش وازەی دەيزانين کوژران و به پردەکان دا هه واسران .بهرامبهر بهم ڕەفتارەی عهرەبی سووننهی
ع راقی ،ميللهتی کورد و حيزبهکان له کوردستان دا ،به چهپکه گوڵ پ شوازييان له سوپای ئهمهريکا
دەکرد .کورد ڕۆژ به ڕۆژ ههنگاوی زياتر و باشتری دەنا بهرەو پ شهوە و سۆز و پشتيوانييهکی باشی
بۆ پرسهکهی لهسهر ئاستی جيهان بهدەست ه نا .دوای ئهم شانۆگهرييانه ،پهردەيهکی تری نو ی
گۆڕانکاری گهورە لهناوچهکهدا هاته گۆڕێ و ئهويش سهرهه دانی شۆڕشی سووريا بو له
 ٢٠١٢/٣/١٥دا.
لهناوەخت و هيکڕا ڕ کخراوی ،دەو هتی ئيسﻼمی له سووريا و ع راق  ،داعش دروست بوو ياخود
دروستکرا! .ڕۆ ی کورد لهڕ گای ئازايهتی پ شمهرگه و شهڕڤانانهوە ،له ڕووبهڕووبوونهوەی ئهم
ڕ کخراوە تيرۆريستييهی ناسراوە به داعش ،پ ی نايه قۆناغ کی نو ی با تر و ناسراوترەوە و ئهم

هۆکارەش دۆزی کوردی بردە چ هپۆپهی ک شه ن ودەو هتييهکان و له ههموو ناوەندە ،گرنگهکانی جيهان
دا باسی دۆزی کورد دەکرا و جيهان بهسهرۆکايهتی ئهمهريکا ،هاته سهر ه ڵ و به سهرباز و له
ڕووی سياسی و ئابووريی و ميديايی و زۆر بواری ترەوە کهوته هاوکاريی و پشتيوانی کورد .ههول ر
وەک پايتهخت بووە ،شانۆيهکی سياسی و دبلۆماسی گرنگ و بهپرسی با ی ن ودەو هتی ڕوويان
ت کرد .بهم ش وەيه ،پ شرەوی و ج قايمی کورد لهناوچهکهدا ،بووە ج ی سهرنجی ههموو دنيا .لهم
بارودۆخه سياسی و سهربازيی و گۆڕانکارييه گهورەی ڕوووی له ناوچهکه کرد بوو ،به سهرۆکايهتی
ب ڕکهبهری ئهمهريکا ڕووداوەکان دەچوونه پ شهوە .ئهمهريکا ههرچی بويستايه و ئارەزووی
بکردايه و لهبهرژەوەندی بوايه دەيکرد و بڕياری به تهنيا لهسهر دەدا .بهواتايهکی تر ئهو ناوچه
گرنگانه له ڕووی جيۆپۆلهتيکيی و سهرچاوە و کانگای وزە و نهوتهوە ،خهريک بوو بهتهواوی بکهونه
ژ ر دەسه تی ئهمهريکاوە .بهتايبهت لهسهردەمی بهڕ وەبهرايهتی جۆرش بۆش دا .زۆری نهخاياند،
ئيدارەی ئهمهريکا گۆڕانی بهسهردا هات و بۆش له سهرۆکايهتی ﻻبرا .له سايهی سياسهتی شل و سارد
و پاسيڤی باراک ئۆباما بۆ ناوچهکه ،لهسهر ئاستی ئهوروپای ڕۆژهه ت ،له  ٢٠١٤/٣/٩دا
رۆژهه تی ئۆکرانيا و کريم داگير بکات و ب منهت ب ت بهرامبهر به ڕەخنه و ناڕەزايی و ههڕەشه و
بايکۆت و گهمارۆدانهکانی ئهوروپا و ئهمهريکا .ڕووسيا ئهم ههنگاوەی به سانايی بۆ مهيسهر بوو،
چونکه ئهوروپا يهکگرتوو نهبوون و سياسهتی ئهمهريکاش سست و ﻻواز بوو .ڕووسيا باش دەرکی
بهوە کرد بوو ،ههو ی دا،دەﻻقهی ن وانيان گهورەتر بکات و خو ندنهوەی ئهوەشی کرد،که ئهوروپا و
ئهمهريکای ئۆباما ،توانای ئهوەيان نييه بهرەو ڕووی بنهوە و خۆيان بهرەو ل ک ترازان دەچن و
بهڕ وەبهرايهتی ئهمهريکا ،توانای ملمﻼن ی ڕاستهوخۆ و مهيدانی نييه و ڕووسيا له ،٢٠١٥/٩/٣٠
وەک ه ز کی سهربازيی و زله ز کی ن ودەو هتی مهترسيدار ،گۆڕەپانی سووريای هه بژارد ،بۆ
چوونه شهڕی سوورياوە و ئامادە بوونی له ناوچهکهدا .به واقعيش توانی زۆر به خ رايی ،ب تهوە سهر
شانۆی سياسهتی جيهانی .
ئهم گۆڕانکارييانه ،بارودۆخ کی وايان خو قاند ،کورد جار کی تر بکهو تهوە ن وان دوو بهرداشی
ههبوونی ه زەکانی ئهمهريکا و هاتنی ه زەکانی رووسيا .دەرئهنجام بارودۆخهکه حا هتی ئهوەی
پ که نا ،کورد نهتوان وەک پ ويست خۆی له ساخبوونهوە بپار زێ و دوور ب ت له ملمﻼن کانی ئهم
دوو دەسه ته جيهانيهی ئهمهريکا و رووسيا لهسهر ئاسته بهرزەکه .هاوکات نهشب ته ،ئهو کهس و
ﻻيهنهی که بتوان و نهيهو ت ،له ههردوو بهری جۆگهکه بخوات،بهواتايهکی تر ئيدارە بدات .به
کورتی و کرمانجی بووە کهرەسهی گهمهيهکی مهيدانی و ن ودەو هتی .چونکه ب پﻼن و نهخشه و
ستراتيژيی نهتهوەيی بوو ،وە نهيدەزانی بهرەو کام ئاڕاسته ههنگاو بن و باشترە سهر بهک ب ت!.
لهم پانۆڕاما کورتهدا ،ههموو ڕاستييه م ژوويهکان دەيسهلم نن ،که کورد لهسايهی يهک جهمسهريدا
دەستکهوتی زياتری بووە و بهرەو پ شچووە .ئاخر بهر لهوەی کورد ،ڕوو له دوو بهرە و ئۆردووگا
بکات ،بۆخۆی زامدار و گرفتاريی بارودۆخ کی پارچهپارچهيی و وەدووکهوتنی ئايدۆلۆژيا و
دەسه تی ناوچهيی و دوو ئاڕاستهيی بوو .مهخابن جارێ ئهوە هه کهوتی ڕياليت تی کوردە ،لهسايهی
ئهو حيزبه دەسه تدارانهدا .ناب ت لهبيرشمان بچ  ،ئينگليزيش! دار کی وای نهداوە به ڕۆحيدا ،بتوان
به سانايی و ب گرفت بحهس تهوە و ل ی ڕزگار ب ت .بهم جۆرە کورد جار کی تر لهسايهی
هه سانهوەی رووسيا ،کهوتهوە ن وان پهراو زی بهرژەوەندی و ستراتيژی ملمﻼن کانی ئاگردانی
بوونی ه زەکانی ئهمهريکا و ڕووسياوە .دەرئهنجام ئهم ستاتووەی کورد بووە ،هۆی پ شهاتنی
حا هت ک ،که نهتوان وەک پ ويست بهرنامه و پرۆژە داڕ ژێ و خۆی به ئاشکرا ساخ بکاتهوە.

ئهمهش بهو مانايه نا ،که تهواوی ه لکهکان بخاته سهبهتهی ﻻيهکهوە ،به کو بايی ئهوەندەی
بهرژەوەنديی نهتهوەيی خۆی سهرووو ههموو شت ک بخاتهوە و بزان ت مامه هی تهندروست و گونجاو
لهگهڵ ئهم دوو دەسه تهدا بکات.
ـ بهشار ئهسهد له ئ ستاش دا ،که ڕژ مهکهی هه ساوەتهوە جارێ له ڕووخاندن قوتاری بووە ،توانی
بههاوکاريی ڕووسيا  ٤/٣و تهکهی بخاتهوە ژ ر کۆنتڕۆ ی خۆی ،لهکات کدا دەسه تی بهسهر زۆر
گهڕەک و ناوچهی ديمهشقی پايتهخيش دا نهمابوو .ئهوائ ستا ههڕەشه له کورد دەکات و داوای
ڕادەستکردنی ناوچه ئازادکراوەکانی کوردستانيش دەکاتهوە.
ـ وەبيره نانهوەيهکی کورتی بارورودۆخی کورد،له ڕووداوەکانی داگيرکردنی شاری )عهفرين( له
ڕۆژئاوای کوردستان لهﻻيهن تورکياوە و ڕۆ ی ن گهتيڤی رووسيا ،ت دەگهين کهوا چ کاريگهر تييهکی
ههبوو و ئهمهريکاش چۆن دەستخهڕۆی کردن .له ههنووکهشدا ،که پهيوەندی تورکيا به ئهمهريکاوە به
خراپترين قۆناغی خۆيدا ت دەپهڕێ ،تورکيا ديسان دەيهوێ ياری مشک و پشيله لهسايهی دۆستايهتی و
هاوپهيمان تييهکی تاکتيکيدا لهگهڵ رووسدا بکات،ئهويش بهس بۆ خۆ قوتارکردن لهم خنکان و
داڕووخانهی چاوەڕوان تی .به کورد دەستبهتاڵ له گۆڕەپانه هاته دەرەوە ،وەک پا هوان کی براوەی
شهڕی داعش و دۆڕاوی سياسی و فليقاوەی ژ ر پ چکهی ملمﻼن کانی ن وان ئهمهريکا و ڕووسيا
لهسهر ناوچهکه .خۆ گهر رووسيا نهبوايه ڕژ مهکهی ئهسهد ،واته ناوەنديی دەو هت کی بهه زيی
عروبه ،که بهش کی گهورەی پايهکانی لهسهر جهستهی کورد هه چنيوە و ههمان سيناريۆی ع راقی
بهسهردا دووبارە دەبۆوە .ناوەند کی ههميشه شلۆق و حکومهت کی بهدەوام ﻻواز و و ت کی گرفتدار
به دەرد و ک شه.
ـ ئهمهريکا سا ن که لهگهڵ ئ ران پهيوەندی سياسی باش نييه و له ههنووکهدا سياسهتی گهمارۆدان و
ئابووريی و بازرگانيشی چۆته سهر ،ئهوە دەبينين ئ ران بهدرۆ و ته هکهبازيی سا ن که خۆی لهسايهی
پهيوەندی باشی لهگهڵ رووسيادا حهشارداوە و در ژە بهتهمهن خۆيی و بهڕ وەبردنی بهرژەوەندييهکانی
دەدات .خۆگهر ئهم جهمسهرەی نهبوايه ،هه بهت ئ ران توانای ههناسهدان کی ئارامی بۆ نهدەمايهوە و
زۆر دوور نييه ،لهناوەوە بهرەو هه تهکان بچوايه.
نيشاندانی ئهم چهند پهردە خ ڕايه،زۆر شتمان پ دە  ،له بابهتی هاتنهوە مهيدانی ڕووسيا بۆ
سهرشانۆی جيهانی ٣ ،دەو هتی داگيرکهری کوردستان لهوپهڕی کهوتن و هه وەشانهوە و ﻻوازيی و
نهمان دا بوون ،ڕزگاريان بوو و هه سانهوە سهرپ ی و تا ههنووکه دەتوانن در ژە به سهربز وييهکانيان
بدەن له دەڤهرەکه و بهتايبهت دژ به کورد وەک ش ری برسی ب نه مهيدانی پهﻻماردانهوە .ئهم لۆژيکه
چهوتهی سا نی سا ه ﻻی ئهنقهرە و تاران و بهغدا و ديمهشق ،بهرقهرار بووە و کاری پ دەکهن،
بهئهندازەيهک قووڵ و فراوان بووە ،دەرفهتی ئايندەيهکی هيوابهخشی بۆ دەڤهرەکه ل بهديی ناکر ت.
پهيوەندييهکانی ن وان کورد و ئهوان به ڕادەيهک گهيشتووە ،ئهوان مهرگی خۆيان له بوونی کورد دا
دەبيننهوە،جا بۆيه به ههموو ئيمکان تی خۆيان دەيانهوێ بهردەوم تی به ژيانی خۆيان له جينۆسايدکردنی
کورد دا بدەن.
ئهوە باوەڕی نامرۆدۆستی و ڕۆحی شهڕخوازی من نييه ،کو رەوەريی و ما و رانی بۆ کهس بخوازم،
به کو ئهم حهقيقهته زادەی م ژوويهکی تاڵ و ڕاستييهکی حاشاهه نهگری بهرجهسته بووە ،که ئهوە
ئهوانن! ههرچی وزە و توانايان ههيه ،کردوويانهته چهک کی دوژمنکارانهی کوشندەی بڤه ،له بواری
سهربازيی و سياسيی و ئابووريی و فهرههنگی دا ،شهڕی کوردقڕانی پ دەکهن .به ئاشکرا بهرنامه و

بيرکردنهوە و ئۆڤهريی ئهوان بۆ کورد بريتييه له  :زيندانی و س دارە و ڕاگو زان و بهههموو
ش وەيهک نکۆ ی بوونی کوردە .واته ههرگيز نايانهو ت ،ژيان کی شايسته به کورد ڕەوا ببينن.
لهکات کدا ڕاستيهکی به گهنهويست خۆی لهبهردەم ههمووان دا قووت دەکاتهوە ،بريتييه لهوەی ب
چارەسهر کی دادپهروەرانهی دۆزی نهتهوەيی کورد ،ههرگيز ئارامی و ئاسايش لهناوچهکهدا سهوز
ناب ت.
کورت و پوخته ،ئايندەيهکی کراوەی تژی له پ شهات ،ها لهبهردەم ئ مه و ئهوان دا ،دەبا بزانين
ڕەوڕەوەی م ژوو چۆن و به کام ئاڕاستهدا خول دەخوات.

