ڕۆژهه تييهکان!؟
سياسی ڕۆژهه ت  ،حزبی ،ناحزبی و دەو هتی له ناوخۆی و ت ،باشوور و ڕۆژئاوای جيهان پ
لهناکۆکی و دڕدۆنگ له يهک دەژيين .پ ناسهی روون بۆ مرۆڤی سياسی و حزبی سياسی نابيندرێ .ک
مرۆڤی سياسی و ک حزبی سياسييه ،پرسياری ب و مه .ههر کۆمه ه کهس ک خۆی به حزب دەزانی،
ههرچهند له دەرەوەی کوردستان چ کراب ت و هيچ پ وەندييهکی له گهڵ خه ک و کۆمه گا نهب ت و هيچ
فاکتۆر کيش له ن وان خه ک و دەسته ت نهب .
کۆمه ک پشتئهستوورن به ڕابووردوی خۆيان که زەمان ک ،سهردەم ک له کوردستان بوون ،که به
هيچ پ وانهيهک ناب ته يهک له دەی م ژوويان .خ کی بهرچاوی مرۆڤی تاک و تاقم و مهحفل که
ههزاران کيلۆمهتر له و ت و خه ک دوورن ،خۆيان به سياسی دەزانن ،به ب ئهوەی ت کهڵ ژيانی
ڕۆژانهی خه ک و کۆمه گای خۆيان بن.
دەستهی س ههم که له ناوخۆی و ت دەژيين و ه زی سهرەکی سياسی ،ر ئال به حيساب د ن ،يان
بهش ک له حکوومهت و با هکانی سهر به حکوومهتن ،يان له دەرەوەی حکوومهت دابهش دەبهن بهسهر
مهحفل و کۆڕ وکۆمه ی سياسی ،فهرههنگی ،کۆمه يهتی.
سيمای ڕۆژهه ت له کۆمه ک ئا ۆزی سياسی -ر کخراوەيی -فکريی و ناتهبايی گشتيدا خۆی
دەردەخات .ئ ستا که داپچ انی گشتی ههمه ﻻيهنهی خه کانی سهرزەمينی ئ ران له حکوومهت)سياسی-
فکريی -ئايينی -فهرههنگی -کۆمه يهتی( گهيشتۆته دوا قۆناخی خۆی ،خه ک ئهو سيستهمهيان ناوێ و
حکوومهتگهرانيش توانای حکوومهت کردنيان نهماوە ،کورد که دەتوان دەوری خۆی له کوردستان و
بهرفراوانتر بگ ێ ،له ﻻيهنی سياسی و ڕ کخراوەيی و بهرنامه له ئا ۆزی و بش وەيدا دەبيندرێ و
چاوەڕوانی بۆته پيشهی ههموو ﻻيهنهکان و بهرپرسيارەتی له هيچ ﻻيهکهوە بهرچاو ناکهوێ.
ئهمهش گهل ک پرسياريی بنهڕەتی د ن ته پ ش ،وەک نهبوونی ناسنامهی ڕوون ،نهببوونی سترات ژی
ديار و نهبوونی کۆدەنگی ،کۆمهبهست ،کۆئامانج ،کۆ مۆڕاڵ و کۆت گهيشتن! نهبوونی ت گهيشتنی وەک
کورد ،وەک دانيشتوانی يهک نيشتمان ،وەک يهک چارەنووسی.
مرۆڤی ڕۆژهه تی و حزبهکانی له "ئ گۆی" تاک و گرووپی خۆياندا نهک نوقم بوون به کوو،
دووچاری ناساخی بوون .گر ی له يهک ت نهگهيشتن ،يهکتر وەرنهگرتن ،قهبووڵ نهکردن ،قايمترە له
ههر گر يهکی تر .ئهوە ناتوان خاسييهت کی بيۆلۆژيکی ب  ،به کوو دەتوان فهرههنگی ،پهرەوەردەيی،
کۆمه يهتی ،کهسايهتی ب  ،که ت گهيشتنی سهرەتايی له پشته و دەرب ی مانهوەی ئ مهی کورد له
چاخهکانی پ شووی ژيانماندايه ،که ت ماننهپهڕاندووە و له گهڵ خۆمان تا ئ رە ه ناومانه ،ئهوەش تايبهت
به ڕۆژهه ت نييه و دياردەيهکی گشتی مرۆڤی کوردە ،چ ت کهڵ حزب و گرووپ بووب  ،چ به تهنيا
ب .
ئهم ڕابووردووە له ههموو قۆناخهکانی ژيان له گه مانه و له ناو ههر بنهما ه و ههر تاکه کهس کدا
دەوری سهرەکی دەگ ێ .مرۆڤی کورد گرفتی سهرەکی له گهڵ خۆی و کۆل کتيۆی خۆی ههيه ،به م
خۆی له گهڵ مرۆڤی دەرەوەی خۆی و خه کی تر بهباشی بۆ سوودی ئهوان و زيانی خۆی ڕ کدەخات.
ئهمه "ف نۆم ن کی" کوردييه ،که بهردەوام له خۆماندا بهه زی دەکهين .ئايينی جياواز ،ديال کتی جياواز،
داب ونهريتی جياواز ،دەوری کاريگهر له بهه زکردنی ئهم "ف نۆم نهدا" دەگ ن ،که حزبی جياواز،
گرووپی جياواز ،باشوور ،باکوور ،ڕۆژهه ت ،ڕۆژئاوای جياواز ،ئيدئۆلۆژی جياواز به ههمان ش وە
دەوری جياواز له به ه زکردنی"ئيگۆ"ی ﻻيهنهکان و کهسهکاندا دەگ ن.
هيچ حزب ک ،هيچ سهرۆک ک ،ددانی خ ر به حزبی بهرانبهر و سهرۆکی بهرانبهر و کهسی بهرانبهردا
ناه ن  .باس وخواسی کوردان له سوسيال م ديا له بهست نی ناکۆکييهکاندا دەسووڕ تهوە و باشترين

ئيمکان بۆ ناسينی زيهنيهتی کورد و کورديی دەڕەخس ن و باشترين ئيمکان دەداته دەست نهياری کورد
بۆ ئاناليزی ت گهيشتن و ڕەفتاری سياسی و ناسياسی کورد.
له پاش  ٢٥س پتامبری  ٢٠١٧ههتا داگيرکردنهوەی کهرکووک ،بوومهلهرزەی کرماشان و بهرخۆدانی
ئهفرين ،دەکرێ ئهم بۆچوونهی سهرەوە بسهلم ندرێ ،که خۆی له ﻻيهنگريی و دژايهتی ﻻيهنهکان و
پارچهکانی کوردستان و کهسهکان و حزبهکان بهرانبهر به يهک دەرخست .له هيچکام لهم ڕووداوانهدا
کوردستان کی يهک پارچه بهرچاو نهکهوت ،هه و ست کی گشتی بهرچاو نهکهوت ،ئاکسيۆن کی
کوردستانی به پانتای)ههرچوارپارچه( بهرچاو نهکهوت ،ئهوەی بيندرا هه و ست و کردەوەی پارچه
پارچهی دژ و ﻻيهنگر بوو ،ئهوەش به مانای سيمای پلۆراليسم نهبوو ،سيمای ت كدراو و دەم وچاوی
ت کشکاوی کورد بوو!
ڕۆژهه تيهکان ههموو ڕۆژهه تين و ههموو خوليای ڕزگای خاک و نيشتمان و خه کيان له سهردايه،
به ههمووشيان له گهڵ خه ک ناحاو نهوە .ڕۆژهه يهتييهکان ههم حزبهکان و کهسايهتييهکانيان
موقدەسن ،ههم ئهوانهی حزبی نيين و تاک تاکن .موقهدسين که ب ئهژمارن فهزا کيان ساز کردوە که
خۆشيان ناتوانن ههناسهی ت دا هه ک شن .ڕۆژهه تی ههن تۆخ تۆخ دەبنه باشووری ،باکووريی و
ڕۆژئاوايی ،ئهوەش مهزاجی حزب و ﻻيهنگرانيان ت ک دەدات و ڕ کخستنی ئاکسيۆنهکانيان ناب ته هۆی
گهڕانهوەی ڕۆژهه تييهکان بۆ ﻻی ئهوان .جار ڕۆژهه تهوەری ،راسانخوازی ،زاگرۆس تهوەری
ڕ کدەخرێ و سهر ناگرێ ،پ ۆژەی يهکگرتنهوەی با هکانيش که له سهر ههمان بنهمای پرۆسهی
لهيهکداب اندا دەسووڕ تهوە ،ناچ ته پ ش و مهزاجی خۆشيان ت کدەچ  .ههمووی ئهوانه يهک پرسيار
دەخو ق ن که و م ناددر تهوە .بۆچی پ ۆژەکان سهرناگرێ؟ گرفت له کو دايه؟ له پ ۆژەکان ،له
ئيدەکان يان له کهسانی ج بهج کهری پ ۆژە ،ياخۆ له ههرکيان پ ۆژە و خاوەن پ ۆژە؟ گهر حزبهکانی
ڕۆژهه ت شيرکهتی تيجاڕی بايهن و بهردەوام پ ۆژەکانيان به سهرەئهنجام نهگهيشتبا ،شهريکهکهيان
چی ل بهسهر دەهات؟
بۆچی پﻼن و ئيدەکانی حزبهکانی نيشتهج له باشووری کوردستان سهرناگرێ ،بهردەوام ناب و خه ک
له دەوری کۆ ناب تهوە؟ بۆچی خاوەنی ئهم ئ دە وپﻼنانه که به ناوی ئاکادميسين به خه ک دەناسر ن،
هه دەگرن؟
ههندەران
بهرەو
خۆيان
سهری
زۆربهيان
و
دەبن
وەڕز
بۆچی ئاکسيۆنی چهند ﻻوی ناوخۆ بۆ يارمهتی کرمـاشان دەب ته خۆنيشاندان کی نهتهوەيی بهرب و و
ئاکسيۆنهکانی ئهوان به ساوايی له ناودەچن؟ بۆچی ئهوانهی له کوردستانهوە پ له ئيدە وهيوا خۆيان
دەگهيينه حزبهکانی ماڵ له باشوور ،له ناکاو سهر له ئووروپا دەردەه نن و نام ننهوە؟
بۆچی کات ک گهيشتنه ئوروپا يان به ژيانی خۆيانهوە دەنووس ن ،يان ڕوودەکهنه دام ودەزگاکانی
باکوور؟ بۆچی ڕوو لهوان وەردەگ ن و ڕوو له لق و پۆپهکانی باکوور و ڕۆژئاوا دەکهن؟ بۆچی ئهندام
و کادر و ئهو کهسانهی پ له ههست و بير و هيوا له دام و دەزگا و ئورگانهکان کات و ساتی خۆيان
دادەب ن؟
و
داب اون
حزبانه
لهو
ت دەپهڕاند،
بۆچی زۆر ک له ئهندام و کادرەکان کارمهندبوونی دام ودەزگاکانی حزبهکانی باشوور له دەرەوەی
و ت و له ناوخۆی باشووريان پ خۆشترە؟ بۆچی سهرجهم دام و دەزگای حزبهکان به تهلهويزيۆن و
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يان
و
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و
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بۆچی له ناوخۆی و ت زۆر ک له چاﻻکانی سياسی ،مهدەنی ،فهرههنگی ،زانستی و خه کی ل زان
دووری له حزب و کار له گهڵ ئهوان دەکهن؟ بۆچی سهرجهم دام ودەزگاکانتان له کار کهوتن و کاری
م ديا له ناوتاندا گهيشتۆته سيفر؟ بۆچی دەنگ و ڕەنگتان له ناوخۆ و دەرەوەی و ت و له سهر ماسهی
سياسی ،ديپلۆماسی و م ديای ناوخۆ و ناوچه و جيهان کهمترين ڕەنگی ههيه؟
بۆچی وەزعی ئ وە گهيشتۆته ئهم ۆژەی ئهم ۆ ،له کات کدا بوونی ئ وە نهک شانازی به کوو ج گای
ه ز و هيوا بۆ بهشهکانی ديکهی کوردستان بوو؟ بۆچی ئ ستا دەب تهنانهت دەمش ەکان قسهتان پ ب ن،
کو دايه؟
له
ئ وە
گرفتی
پ بکهن؟
گا هتهتان

گرفت ئهوە نييه ئهندامان و کادرەکانتان ڕوويان کردۆتهو باکوور و ڕۆژئاوا .گرفت ئهوە نييه به وتهی
خۆتان پرتهقا خۆرەکانی ئوروپا ڕوويان له ئ وە وەرگ اوە .گرفتهکان له خۆتاندا بدۆزنهوە ،هه هکانتان
خۆتان له قاوی بدەن ،خۆتان ببنه ڕەخنهگری خۆتان ،با ههوايهکی تازە ڕۆحتان ،ههست و بير
وت گهيشتنتان ببوژ ن تهوە.
و می ئهو پرسيارانهی سهرەوە و گهل ک پرسياری تر خۆتان بيدەنهوە .هيچ کورد کی ڕۆژهه ت
دوژمنی ئ وە نييه ،دوژمنی ئ وە ههموو ئهو لهمپهرانهيه که خۆتان به در ژايی سا هکان پ کتان ه ناوە،
لهمپهرەکان ﻻدەن ،باوەڕتان به ه زی نوێ و ﻻو ههب که ڕووتان ت دەکهن و ل تان دەڕنجن و دوور
دەکهونهوە.
کاسته کۆنه ب که کهکان له ناو خۆتان بشک نن .هيچ حزب کی وەک ئ وە له سهر گۆی زەوی نهماوە.
سهيری حزبهکانی ڕۆژئاوا بکهن که دۆستی ئ وە بوون ،حزبايهتی ئهم ۆ نه قاوغهکهی و نه
ناوەرۆکهکهی وەک حزبهکهی ئ وە نييه .سهر ک له حزبهکانی دۆستتان له ئينترن ت بدەن ،ڕووتان له
و به پ ی سهردەم خۆتان و حزبهکانتان نوێ کهنهوە.
ناوخۆی و ت ب
دژی باکوور و ڕۆژئاوا مهبن ،ڕەخنهيان ل بگرن،گهر کار و تهجرووبهی باشيان ههيه که کی
ل وەرگرن ،ئ وەش گهر تهجروبهی باشتان ههيه بياندەن  .ئ وە و ئهوان و باشوورييهکان يهک
چارەنووستان ههيه ،يهک چارەنووس!
چارونووستان ،کار و خهبات و ه ز و وەزەتان له يهک گرێ دەن ،نه ئهوان به تهنيا دەحهس نهوە ،نه
ئ وە! کورد به سترات ژی هاوبهش داهاتووی ههيه و ڕابووردوی ههموو پارچه پارچه پارچهکان
سهلماندوويهتی که گهورترين شۆڕشهکانی کورد ت کدەشک ندرێ.
پهنهجهرەکان به ڕووی خۆتان و خه کهکهتاندا بکهنهوە ،له قه کانتان وەر نهدەر ،جيهان گۆڕاوە ،باوەڕ
به گۆڕانی جيهان بکهن ،باوەڕ به ه زی نوێ بکهن .ههتا زووتر ههنگاوی ئازايانه هه ه ننهوە،
ميللهتهکهمان زووتر ڕووناکی دەبين .
برايم فهڕشی

