کورد و ناتەبایی نەتەوەیی
د .کاهراى ئەهیي ئاوە
زۆرجار لە هێژوودا دەرفەتگەلێک بە پێی بارودوخی ًێىخۆیی و جیهاًی پێک دێ کە ضێىەی کەڵکىەرگرتي
لەو دەتىاًێ چارەًىوسی هیللەتێک بەرەو ئاکاهێکی ًەرێٌی یاخىد ئەرێٌی بگۆڕێ.
ًەتەوەی کىرد لە درێژایی هێژووی خۆیذ ا یەکێک لەو ًەتەواًەیە لە دًیادا کە بەداخەوە بە هۆگەلی
جۆراوجۆر کە زۆرجاریص دەگەرێتەوە سەر بارودۆخی ًێىخۆییً ،ەیتىاًیىە لەم دەرفەتاًە کەڵک وەربگڕێ.
کاتێک ئاوڕێک لە «ئاهاًجی کۆهەڵەی ژێکاف» بذەیٌەوە کە لە یەکەم ژهارەی «ًیطتواى» لە پىضپەری
٢٢١١دا باڵوبۆتەوە ،دەبیٌیي باش لە هۆگەلێک دەکا کە ئێستاش پاش تێپەربىوًی پتر لە حەوت دەیە لە
ًێىاًواًذا بە چەضٌێکی سەقاهگرتىو هاوەتەوە و تەًیا ضکڵەکەی لەوەدەچێ بە پێی بارودۆخ گۆڕدرابێ.
لە «ئاهاًجی ئێوە» روو بە «برای کىرد» ًىوسراوە:
" کىهەلەی ژ .ک بە پێچەواًەی بەرهەڵست و قىرت و چەڵەهەییکی وەکىو
دوژهٌایەتیی خىبەخى ،دوبەرەکی و خۆخىری ،پىڵپەرستی و بیگاًەدوستی کە
لەسەر ڕێگای پێطکەوتي و سەرکەوتٌی کىردا هەیە بە هەهىو هێس و تىاًای خىی
تێذەکۆضێ تا زًجیر و کەلەهەی دیلی و ژێردەستی لە ئەستۆی ًەتەوەی کىرد
داهاڵێ و لەم کىردستاًە لەت و کىتەی ئێستا کىردستاًێکی گەورە و ڕێکىپێک
بێٌێتە بەرهەم کە هەهىو کىردێک بە سەربەستی تیابژیت*».
کاتێک پاش ئەم هەهىو هاوەیە کە بەسەر ئەم ًىوسراوەیەدا تێپەربىوە ،کە چاو بە بەسەرهاتی خۆهاى و
هەڵسىکەوتی حیسبەکاًی کىردستاى دەخطێٌیي ،دەبیٌیي سەرەڕای ئەم هەهىو ئاڵىگۆڕەی لە جیهاى و ًاوچەدا
ڕووی داوە ،ئێوەی کىرد بە باش و خراپەوە هەر لەو ئاستەدا هاویٌەتەوە کە «ئاهاًجی ئێوە» باسی دەکا و بە
داخەوە بەو ئاستەی ًەگەیطتىویي کە وەکىو ًەتەوەیەکی یەکگرتىو بۆ گەیطتي بە ئاهاًجەکاًواى تەًاًەت
لەسەر چەًذ خاڵێکی هاوبەش ڕێککەویي .هەر دەڵێی بۆهاى گریٌگ ًییە کە چۆى دوژهٌاًواى لە دوبەرەکی
و کێطە ًیىخۆییەکاًواى بۆ تێکطکاًذهاى کەڵک وەردەگرى!
ئێوەی کىرد ئەوەًذەی هێس و تىاًاهاى بۆ تێکطکاًذى و سىوکایەتیکردى بە یەکتر دەخەیٌە گەڕ ،ئەوًذە ئەم
هێسە تەرخاًی بەربەرەکاًی لەگەڵ دوژهٌی هاوبەش ًاکەیي! تەًیا ب ەسە ،بۆ ساتێک ئاوڕێک لە بارودۆخی
باضىور و ڕۆژهەاڵت بذەیٌەوە تا ئاگاداری قىواڵیی ئەم کارەساتە بیي.
لە ئێستادا تەواوی ًەیاراًی کىرد هەوڵی خۆیاى بۆ پێطگرتي لە ڕێفراًذۆهی  ١٢ی ئەیلىلی ئەهساڵ
وەگەڕخستىە ،بەاڵم ًە الیەًگراًی ڕێفراًذۆم لە کىردستاى و ًە ئەواًەی ڕەخٌە لە دەستەاڵتذاراًی هەرێن
دەگرى و ئەواى بە پاواًخىاز تاواًبار دەکەى؛ لە هیچ سات و کاتێکذا بۆ سىوکایەتیکردى بە یەکتر کۆتایی
ًاکەى و لەبیریاى چۆتەوە کە لەم ئاستە هەستیارەدا کىرد پێىیستیی بەیەکذەًگی و هاودەًگی هەیە تا بە
چەًذبەرەکی و هێرضکردًە سەر یەک.
کاتێک بىو کە کىرد بۆ گەیطتي بە حىکوی زاتی ،واتە خىدهىختاری تىوضی ژێٌىسایذ دەبىو ،ئەًفاڵ
دەکرا ،بە سەداى هەزار کەسی قىرباًی دەدا و واڵتەکەی خاپىر دەکرا ئەهەی بە ضاًازییەوە قەبىول دەکرد

و بۆ گەیطتي بە هافی بەراهبەر لەگەڵ ًەتەوەی سەردەست خەباتی دەکرد ،بەاڵم ئەهڕۆکە لە ترسی برسێتی
و ًەگەیطتٌی هىوچە و تێکچىوًی وەزعی ئابىوری و لە حاڵێکذا دژایەتیی دەوڵەتە دراوسێیەکاى کە لە باری
هێژووییەوە دژی کىرد بىوى و هەى و دەضوێٌٌەوە گەیىەتە ئەوپەڕی خۆی و هەوڵی ڕێگری یاى
وەدواخستٌی ئەم گطتپرسییە دەدەى؛ الیەًە کىردییەکاى هەرکاهیاى ئ اهادەى بۆ پەراوێسخستي و الوازکردًی
یەکتر ،تەواوی پرەًسیپەکاى بخەًە ژێرپێ .لێرەدا ئەسڵی هەسەلەکە واتە سەربەخۆیی کىردستاى لەبەراهبەر
پاواًخىازیی هێسە سەرەکییەکاًی کىردستاى خراوتە پەراوێسەوە و کێطە ًێىخۆییەکاى زەق کراوًەوە.
تاواًبارکردًی یەکتر بە کىودەتاچی ،دیکتاتۆر ،هىوچەوەرگڕی واڵتەکاًی دیکە و هتذ بۆتە باسی ڕۆژ و
ئەوەًذەی کە هەوڵ بۆ هێرضکردًە سەریەک لەسەر ضاضەی تەلەڤیسیۆًەکاى دەدڕێ بایەخ بەم بڕیارە
هێژووییەی کىرد لە باضىور ًادرێ.
لە ًێىاى ڕۆژهەاڵتییەکاًیص کە پتر لە سێ دەیەیە حیسبەکاًیاى لە دەرەوەی سٌىوری ڕۆژهەاڵتی کىردستاى
جێگیربىوى وەزعەکە باضتر ًییە و ئەواى ئەوەًذەی کە سەرقاڵی کێطە ًێىخۆیییەکاًي ،یەک لە سەدی تىاًایی
خۆیاى بۆ گەیطتي بە هاودەًگییەکی جیذدی تەرخاى ًەکردوە .هیچ کاهیاى یەکگرتي و پێکهێٌاًی بەرەیەکی
هاوبەش ڕەت ًاکەًەوە و هاوکات دەیاى هۆت بۆ سەرًەگرتٌی بەڕە بۆ ڕیس دەکەى .ئەم هێساًە ئەوەًذەی
کە تىاًای دەرکردى و دوورخستٌەوەی ئەًذاهاى و الیەًگراًی خۆیاى هەیە ،یەک لە هەزار بە هۆی کێطەی
دەسەاڵت و پاواًخىازیی ضەخسی و قۆڵقۆڵێي و حیسبی تىاًایی ڕێککەوتٌیاى لەگەڵ یەک ًییە .ئەم وەزعییەتە
وایلێکردوویي کە تەًاًەت هێسەکاًی بەضەکاًی دیکە کىردستاًیص حیسابێکواى لەسەر ًەکەىً .وىوًەکەی
ضێىەی هەڵسىکەوتی کۆًگرەی ًەتەوەیی کىرد یاى هێسەکاًی باضىور لەگەڵ ئێوەی ڕۆژهەاڵتییە کە پاش
باکىور گەورەتریي بەضی کىردستاًی دابەضکراو پێکذێٌیي .لە ڕاستیذا چارە چییە؟ بڵێی بەم فیکر و
بۆچىوًا ًەی کە لە ًێى ئێوەدا هەى ،ضایاًی ئەوە بیي کە ًاوی ًەتەوە لەسەر خۆهاى دابٌێیي؟ بڵێی کاتی ئەوە
ًەگەیطتبێ کە خەسارًاسیی بیر و بۆچىوًی خۆهاى بکەیي و پێکەوە و بە دوور لە پاواًخىازیی و
خۆبەزڵساًیي و بە لەبەرچاوگرتٌی بەرژوەًذی ًەتەوەیی هێس و تىاًاییواى بۆ گەیطتي بە هافەکاًواى وەپاڵ یەک
ًەخەیي؟
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