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پێشەکی

ماوەیەکی دوور و درێژە کە دەمهەوێ لە سەر پارتی کرێکارانی کوردستان )پەکەکە( 
وەک یەکێک لە بەهێزترین پارتەکانی ئەمڕۆی کوردستان، لێکۆڵینەوەیەک بکەم، 
تا ئەوەیکە لە سێ ساڵ پێشەوە دەستم بەم کارە کرد و ئێستا لە ساڵی 2018دا 

بە خۆشییەوە کۆتایی پێی هات. 

ناوی ئەم کتێبە »پەکەکە پرۆژەیەک بۆ سڕینەوەی بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد، 
لێکۆڵینەوەیەک لە سەر ئایدیا مێژووی پارتی کرێکارانی کوردستان«. ئەم ناوە 
لە ناوەرۆکی ئەم کتێبە کە لە سەر ئیدئۆلۆژی و مێژووی پەکەکەیە وەرگیراوە کە 
لەم کتێبەدا بە وردی باس لەو ئیدئۆلۆژی و مێژوویە دەکرێ. باسکردن لە مێژوو 
و ئایدیای پارتی کرێکارانی کوردستان بۆیە گرینگە، چونکە ئەم پارتە هەرچەند 
لە کوردستانی باکوور دامەزراوە و بۆ رزگاری ئەو بەشە لە کوردستان هاتۆتە 
مەیدان، بەاڵم لەالیەکەوە لەگەڵ داگیرکەرانی سێ پارچەکەی دیکەی کوردستان 
ئەو  بۆ رزگاری  پارتی سیاسی  لە الیەکی دیکە  توندوتۆڵی هەیە و  پێوەندیی 

پارچانەی کوردستان دادەمەزرێنێ!
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پەکەکە وەک پارتێکی بەهێز و ئیدئۆلۆژیک تا پێش رفاندنی عەبدۆاڵ ئۆجەالن 
دەڵیم  بۆیە  کردنی چیە،  دەستەبەر  کە خوازیاری  بوو  دیار  زۆر  رادەیەکی  تا 
تارادەیەکی زۆر، چونکە ئەوکات خوازیاری رزگاری کوردستانی گەورە بێجگەم 
هەتاکو  ئۆجەالنەوە  رفێندرانی  دوای  لە  بەاڵم  بوو!  رۆژئاوا  کوردستانی  لە 
کە  دەکات  شتێک  بۆ  خەبات  و  سەرلێشێواوە  هێزێکی  وەک  پەکەکە  ئێستا 
ئیمکانی بەدیهاتنی دەتوانین بڵین سیفرە! ئەگەر دروشمی یەکگرتنی کرێکارانی 
هەبوو،  عەمەلی  ئیمکانی  تۆز  یەک  کۆمۆنیستەکانەوە،  الیەنە  لەالیەن  جیهان 
لەودا  کە  دایڕشتووە  پەکەکە  کە  شێوەیە  بەو  ئەویش  جیهانی  کۆنفیدرالیزمی 
ئەگەر  نیە!  هیچ  زیاتر  نە سنوور، خەونێکی  و  نەتەوە  نە  هەیە،  دەوڵەت  نە 
هەموو  و  چین  و  سۆڤیەت  یەکیەتی  یەکگرن«،  جیهان  »کرێکارانی  دروشمی 
واڵتانی سوسیالیستی دنیای لە پشت بوو، بەاڵم دیسان هەر لەو واڵتانەشدا کە 
خۆیان سوسیالیست بوون جێبەجێ نەبوو، کۆنفیدرالیزمی دیمۆکراتیکی جیهانیی 
پەکەکە، چەند هەزار کەس کاڵشنیکۆف لە شانی کوردی لە پشتە کە ئەوە بۆ 
چل ساڵ دەڕوات نەیانتوانیوە دێهاتێک لە کوردستان بە دەستی خۆیان رزگار 
لەبوونی  نکۆڵی  پەکەکە  پێشتر  رۆژئاوای کوردستان کە  لە  ئەوەی کە  بکەن! 
دەکرد و ئێستاش ناوی کوردستانی لە سەر هەڵگرتووە، کانتۆن دامەزراوە، بە 
بە  ئێران و رووسیە و  واتە سوریە و  لەگەڵ گەندەڵترین واڵتانی دنیا  مامەڵە 
لەالیەن  نە  و  وەرگرت  لە سوریەی  ئەمانەت  بە  فیشەکێک  تاقە  تەقاندنی  بێ 
و  نەناسراوە  فەرمی  بە  ئەسەدەوە  بەشار  لەالیەن  نە  و  بەشار  ئۆپۆزسیونی 

داهاتوویەکی بە تەواوی تەمومژاوی هەیە!

پەکەکە حیزبێکی ئیدئۆلۆژیکە و ئیدئۆلۆژی بە چەکی دەستی دەزانێ. تایبەتمەندی 
هەموو ئیدئۆلۆژییەکان بەخشینی واتا بە دنیای مرۆڤەکان و بەخشینی شوناس 
بە مرۆڤگەلێکە کە بە دووی شوناسدا دەگەڕێن و گرینگترین هۆی سەرنج راکێش 
بوونی ئیدئۆلۆژی واتابەخشین و دەستەبەر بوونی ئارامی دوای قبووڵ کردنیە، 
دوای ئەم ئارامی و قبووڵ کردنەیە کە ئیدئۆلۆژی ئەڤینداران و باوەڕمەندانی 
جوانترین  و  باشترین  بە  کە  ئیدئۆلۆژی  دڵخوازی  دۆخی  خۆڵقاندنی  بۆ  خۆی 
دۆخ واتە بە شاری خەونەکان وێنا دەکرێ، بۆ بەرخۆدان و گیانبازی پاڵ پێوە 
رزگاری  شۆڕشی  بەاڵم  پێویستە،  شۆڕش  کاتی  بۆ  ئیدئۆلۆژی  دیارە  دەنێ. 
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نەتەوەیی پێویستی بە ئیدئۆلۆژی نەتەوەیی هەیە نەک ئیدئۆلۆژی جیهان تەوەر. 
و  سنوور  دژی  بەتایبەت  و  نەتەوەکە  ناسیونالیزمی  دژی  کە  ئیدئۆلۆژییەک 
دەسەاڵتی نەتەوەیی بێت، نەتەوە و شۆڕشەکەی تووشی سەرلێشێواوی دەکات.

دیکە  شوناس-بەخشەکانی  شتە  لەتەنیشت  یان  تەنیایی  بە  نەتەوە  بێگومان 
پێش  تەنانەت  و  مۆدێڕن  دنیای  لە  بەخشین  شوناس  ئامرازی  گرینگترین 
سەر  کۆسپی  گەورەترین  ناسیونالیزم  کە  بڵێن  دەتوانین  بۆیە  مۆدێڕنیشە، 
ئیدئۆلۆژیگەلی توندئاژۆ و جیهانتەوەرانە بووە و بۆتە هۆی پێکهاتنی  رێگەی 
دژکردەوە لە نێو ئەو ئیدئۆلۆژییانە و نەرمتر کردنیان و تەنانەت تێکشکاندنیان! 
ناسیونالیزم ئیدئۆلۆژی نیە، چونکە هیچکات بە تەنیایی بە دوای ورووژاندنی 
کۆمەڵگەوە  بایەخەکانی  بە سەرداگرتنی سیستمی  دەست  و  کۆمەاڵنی خەڵک 
کۆمەڵگە  بایەخیی  سیستمی  لە  بەشێک  حاڵەتدا  باشترین  لە  بەڵکو  نەبووە، 
بووە. بۆ وێنە ناسیونالیزم لە تەنیشت رەگەزپەرەستی و رێبازی تاک پەرەستیدا 
بەشێک لە سیستمی بایەخیی نازیسمی هیتلێر بوو و هیچکات نازیسم هەمان 
بزووتنەوەی هزری  بە شێوەی گشتی  ناسیونالیزم  نیە!  نەبووە و  ناسیونالیزم 
نێو  لە  و  دەکات  بتەوتر  خەڵکدا  نێو  لە  نەتەوەیی  هەستی  کە  کردەوەیە  و 
هەموو ئیدئۆلۆژییەکاندا دزە دەکات، بەاڵم خۆی ئیدئۆلۆژی نیە! بۆ وێنە بوونی 
ئیسالمی ئێرانی، ئیسالمی تورکی و ئیسالمی عەرەبی و هەروەها کۆمۆنیزمی 
رووسی، کۆمۆنیزمی چینی و کۆمۆنیزمی کووبایی دەرخەری دزەی ناسیونالیزم 

بۆناو ئیدئۆلۆژییەکانە!

نەتەوەی بندەست و مافخۆراو بۆ نەتوانەوە و سەرکەوتن پێویستی بە ناسیونالیزمە. 
لە نێو  تێکشکاندنی ناسیونالیزمی نەتەوەی بندەست بە واتای تواندنەوەیەتی 
دەقاودەق  پەکەکە  هەنووکەیی  ئیدئۆلۆژی  داگیرکەردا!  نەتەوەی  فەرهەنگی 
ئیدئۆلۆژییە  ئەم  چونکە  کوردستانە.  داگیرکەرانی  ناسیونالیزمی  خزمەتی  لە 
تێپەڕی  کورددا  ناسیونالیزمی  تەرمی  لە سەر  یەکەمدا  قۆناخی  دەبێ  پێیوایە 
و کۆنفیدرالیزمی کوردستان دابمەزرێنێ، هەر بۆیە دەبینین پالتفۆرمی هەورام، 
باشوور  لە  دەڵێ  ببڕێ،  دایان  کورد  لە  دەیەوێ  پێکدێنی  و شەنگال  یارسان 
ناوی  کوردستانیش  رۆژئاوای  لە  و  بکرێنەوە  جیا  لێک  سۆرانی  بادینی  دەبێ 
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کوردستان ده سڕێتەوە و دەیکاتە باکووری سوریە! لە قۆناخی دووهەمدا دەیهەوێ 
ناسیونالیزمی فارس و عەرەب و تورک لە نێو ببات و کۆنفیدرالیزمی رۆژهەاڵتی 
ناڤین پێکبێنێ و لە قۆناخی سێهەمدا بە مەبەستی پێکهاتنی  کۆنفیدرالیزمی 
جیهانی، ناسیونالیزمی هەموو نەتەوەکانی دنیا بسڕێتەوە و لە دنیادا نە واڵت 
بمێنێ نە سنوور و نە دەوڵەت! شتێک کە تەنیا لە وەهم و خەیاڵدا دەگونجێ 
کوردە  دژە  ئیدئۆلۆژییە  ئەو  قوربانیی  دەبنە  پۆلپۆل  کورد  الوانی  رۆژانەش  و 

وپێیانوایە خەبات بۆ رزگاری کوردستان دەکەن!

ناسیونالیزمە،  پێچەوانەی  بە  تەواوی  بە  پەکەکە  دیمۆکراتیکی  کۆنفیدرالیزمی 
هەر بۆیە بە توندترین شێوە هەڵدەکوتێتە سەری و بە دواکەوتووانەی وەسفی 
دەکات، ئەگەر ناسیونالیزمی کورد تێدەکۆشێ هەستێکی نەتەوەیی لەنێو کورددا 
پێکبێنێ و کورد بوون ببێتە بنەما و ناکۆکی مەزهەبی و زاراوەیی بە مەبەستی 
سەرکەوتن وەالبنرێ، کۆنفیدرالیزمی دیمۆکراتیک راست لە سەر زەقکردنەوەی 
بوونەوە  کورد  پەراوێزی  بیانخاتە  تێدەکۆشێ  ناسیونالیزم  کە  ناکۆکییانە  ئەو 
نێوی  بە  شتێک  تا  دابنێ  یەکتردا  لەبەرانبەر  هەموویان  دەیەوێ  و  کاردەکا 
نەتەوەی کورد پێک نەیەت و دەوڵەتی کوردی ببێتە خەون! هەمووی ئەمانەش 
بۆ پێکهێنانی کۆنفیدرالیزمی کوردستان دەکات کە لە وەهمێک زیاتر هیچ نیە!

لێواری  لە  داگیرکەرەکان  دەوڵەتە  شێواوەو  ناڤین  رۆژهەاڵتی  کە  ئێستا 
کە  بوون  کورد  بنەمای  سەر  لە  کە  ئیدئۆلۆژییەک  تەنیا  هەڵوەشانەوەدان، 
ئێستراتێژیی پێکهێنانی دەوڵەتی نەتەوەیی هەبێ، دەتوانێ لە خزمەتی کورددا 
بێ. ئیدئۆلۆژییەک کە دەڵێ کورد قۆناخی دەوڵەت نەتەوەی تێپەڕاندووە و دژی 
سەربەخۆیی کوردستانە هیچ جیاوازییەکی لەگەڵ داگیرکەرانی کوردستاندا نیە و 
لەوان بۆ داهاتووی کورد مەترسیدارترە، چونکە ئەو ئیدئۆلۆژییە لە نێو بەشێک 
لە بزووتنەوەی کورد و دژی گوتاری نەتەوەیی کورد سەر هەڵدەدات کە دەبێتە 
هۆی لەت کردنی هێزی کورد و دابەشکردنی بەسەر دوو بەرەی بە تەواوی دژ 
بە یەکدا. ئەم دوو بەرەکییە ئیدئۆلۆژیکە مەترسییەکی زۆر گەورەیە بۆ سەر 
داهاتووی بزووتنەوەی کورد و هێزی کورد لە ناوخۆیدا دەپووکێنێتەوە. کێشەی 
تەواوی  بە  و  نیە  هاوبەشیان  ئەوەندە قووڵە کە هیچ خاڵی  بەرەکە  هەر دوو 
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دژی ستراتێژییەکانی یەکترن! بۆیە مەترسی ئەوە هەیە ئەو شەڕە راگەیاندنە کە 
ئێستا هەیە ببێتە سەرەتایەک بۆ شەڕی ناوخۆیی!

یەکێک لە هۆیە سەرەکییەکانی نووسینی ئەم کتێبە، دەگەڕێتەوە بۆ ئەوە کە 
پەکەکە کە پارتێکە بۆ باکوور دامەزراوە و کۆمەڵگەی ئامانجی باکوورە، بەاڵم 
لە هەموو پارچەکانی دیکەی کوردستان دەستێوەران دەکات. ئەم دەستێوەردانە 
کوردستان  دیکەی  پارچەکانی  داگیرکەرانی  هەموو  لەگەڵ  کە  کاتێکدایە  لە 
هاوپەیمانە! ئەم هاوپەیمانەتییەش لە سەر حیسابی کوردی ئەو پارچانە تەواو 
دەکات، واتە بە یارمەتی ئەو داگیرکەرانە دژی بزووتنەوەی نەتەوەیی ئەو پارچانە 
رادەوەستێ! ئەگەر ئەم دەستێوەردانەی بە قازانجێ داگیرکەران نەکردبایا، مافی 
سروشتی خۆی بوو کە لەگەڵ ئەو دەوڵەتانە پێوەندی هەبێ، هەر وەک هەموو 
حیزبەکانی هەرچوارپارچە ئەم پێوەندییەیان هەبووە. ئەمە پارادۆکسێکی زەقە 
کە هاوکات لەگەڵ ئەوەی کە هاوپەیمانی ئێران و سوریە و عێراقە، خۆی وەک 
رزگاریدەری کوردستانی بندەستی ئەو داگیرکەرانە نیشاندەدات و رۆژانە دژی 
بزووتنەوەی نەتەوەیی ئەو پارچانە بانگەشە دەکات! حیزبیان بۆ دادەمەزرێنێ 
و شەڕی بە وەکالەتی واڵتان بە نرخی رژانی خوینی الوانی کورد دەکات، بەبێ 
ئەوەی تۆسقاڵێک لە کێشەی کورد چارەسەر بێت یان بە قازانجی بزووتنەوەی 

نەتەوەیی کورد بێت! 

بەم پێیە هەبوونی زانیاری راست و دروست لە سەر پەکەکە پێویستە. ئێستاش 
زۆربەی هەرە زۆری خەڵکی رۆژهەاڵت پەکەکە لە ناو دەزگا راگەیاندنەکانییەوە 
دەناسن، بەاڵم خودی پەکەکە بە تەواوی پێچەوانەی دەزگای راگەیاندنەکەیە! 
دەکەن  پەکەکە  بۆ  بانگەشە  رۆژهەاڵت  لە  کە  تەشکیالتەی  ئەو  تەنانەت 
رێگەی  لە  تێدەکۆشن  بەڵکو  ناکەن،  باس  خەڵک  بۆ  پارتە  ئەو  راستییەکانی 
بوونی  بکەنەوە، فەلسەفەی  بۆ پەکەکە کۆ  زاراوەیی هێز  ناکۆکی مەزهەبی و 
کوردستانی  رزگاری  نە  هێزە  کردنەوەی  کۆ  بۆ  هەر  رۆژهەاڵت  لە  پەکەکەش 
رۆژهەاڵت، چونکە کۆماری ئیسالمی ئێران پشتی جبهەی پەکەکەیە و هەر لە 
بەر بەتاڵ کردنەوەی رۆژهەاڵت لە هێزی شۆڕشگێڕ، چاوپۆشی لە بوونی پەکەکە 
بە  بوایات،  رۆژهەاڵت  رزگاری  پەکەکە  مەبەستی  ئەگەر  دەکات.  رۆژهەاڵت  لە 
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دڵنیاییەوە رژێم نەیدەهێشت بەو ئاسانییە بانگەشە بکرێ، ئیزنی چاپ و باڵو 
کردنەوەی ئازادانەی کتێبەکانی ئۆجەالنی نەدەدا!

و  سازی  شەهید  سیاسەتی  رۆژهەاڵت،  لە  پەکەکە  سیاسەتەکانی  لە  یەکێک 
دنیای  بۆ  سیاسەتە  ئەم  پەکەکەیە.  الیەنگری  سیاسی  زیندانی  زیاترکردنی 
راگەیاندنە، بەم سیاسەتە دەیەوێ ناوی وەک پارتی تێکۆشەر لە رۆژهەاڵت لە 
ناو هەواڵەکاندا ون نەبێ! تەشکیالتی پەکەکە لە کرماشان وا بانگەشە دەکەن 
دژی  رۆژهەاڵت سونییانەیە  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  و  ئاپۆ شیعەیە  کە  دەکەن 
شیعە و پەکەکە تەنانەت تاسووعا و عاشوورا لە رژێمی ئێران قورستر دەگرێ. 
هەمان تەشکیالت کە دێتە سنە یان مەریوان ئاپۆ دەکاتەوە سوننە مەزهەب و 
بە شێوەیەکی دیکە دژی بزووتنەوەی رۆژهەاڵت قسە دەکات. لە ناو هەورامی 
بە  دەیانەوێ  و  دەگۆڕێ  تاکتیکیان  ژوورو  کرمانجی  ناوچەکانی  و  یارسان  و 
چێکردنی پالتفۆرم لە کوردی رۆژهەاڵت دایانبڕن! بۆیە پێویستە بەوردی لە سەر 

پەکەکە و ئیدئۆلۆژییەکەی بە بەڵگە و فاکتەوە قسە بکرێ!

کوردستانی  کردنی  دەیخاتە خزمەت سڕ  ئێران  رژێمی  کە  کاتێک  گوتارە  ئەم 
سڕینەوەی  بۆ  رژێم  دەردەخات.  زیاتر  خۆی  مەترسیداربوونی  رۆژهەاڵتەوە، 
گۆتاری نەتەوەیی و ناسیونالیزمی کورد لە سێ گوتاری رێفۆرمخوازی، ئیسالمی 
ئەوەوە کە  بە هۆی  بەاڵم گوتاری پەکەکەیی  و پەکەکەیی کەڵک وەردەگرێ! 
لە  هەبووە  گوتاری سەربەخۆییخوازی  پێشتر  و  کوردە  بزووتنەوەی  هاوجنسی 
هەمووی مەترسیدارترە. رژێمیش بە گرینگی ئەم گوتارەی زانیوە، بۆیە لە رێگەی 
ئەم گوتارەوە خەریکی بەرهەمهێنانی کوردایەتییەکە کە لەدەرەوەی سنوورەکانی 
ئێرانە و نە تەنیا هیچ مەترسییەکی بۆ سەر رژێم نیە، بەڵکو رژێم لەو رێگایەوە 
خەریکە بزووتنەوەی کورد لە رۆژهەاڵت سڕ دەکات. رژیم بە بەکارهێنانی ئەم 
کوردایەتییە ساختە دەیەوێ کوردایەتی رەسەن کە ریشەی لە مێژووی کورددا 
هەیە بسڕێتەوە. لەم گوتارەدا تەنیا تورکیە دژمنی کوردە. بانگەشە کردن بۆ 
ئەم گوتارە لە ناو مەجلیسی شورای ئیسالمییەوە دەستپێدەکات و لە دەنگ و 
رەنگی کۆماری ئیسالمیدا بەدروستکردنی فیلمی »پیشمرگان«، »کوی سنجق«، 
»چ« و ... رەنگ دەداتەوە. لە چاپدانی کتێبەکانی ئۆجەالن لە ژێرچاودێری 
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وەزارەتی ئیرشادی ئیسالمیدا لە درێژەی ئەم پرۆژەدایە. پەکەکە کە دۆخەکەی 
بۆ هەموار کراوە بە هەموو توانای خۆیەوە خزمەت بەو پڕۆژەیە دەکات. هێرش 
بۆ سەر حیزبەکانی رۆژهەاڵت، گاڵتە کردن بە بزووتنەوەی نەتەوەیی رۆژهەاڵت و 
دەستێوەردان لە کاروباری ئەو بەشەی لە کوردستان لە خزمەتی ئەم پرۆژەیەیە. 

پێویستە بگوترێ کە ئەم کتێبە تیشک دەخاتە سەر مێژووی پەکەکە لە هەر 
ژیاننامەی  بەشی  چوار  لە  ئاپۆئیزم.  ناوەرۆکی  و  کوردستان  چوارپارچەی 
ئۆجەالن، ئاپۆئیزم، مێژووی پەکەکە و ئاپۆئیزم و ژن پێکهاتووە. سەرەکیترین 

سەرچاوەی کتێبەکە، کتێبەکان و ئاخاوتنەکانی ئۆجەالنن.

لێرەدا بە پیویستی دەزانم کە سپاسی کاک سەالم ئیسماعیل پوور بکەم کە 
ئەرکی یەکەمین پێداچوونەوەی ئەدەبی کتێبەکەی کێشا و زۆری پێوە ماندوو 

بوو!

جەمیل کوالهی
پاییزی 2018
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»پاش دامه زراندنى پەکەکە و ده ستپێکردنى خه باتى کوردایه تی، یه ک له بنه ما 
سه ره کیه کانى تێکۆشانى پەکەکە ئه وه بووه، که گه لى کورد سەرکرده ى هه بێت، 
وه ک چۆن تورک که مال ئه تاتورکى هه یه، عه ره ب جه مال عه بدولناسرى هه یه، 
فارس ئیمام خومه ینى هه یه، ئه مریکا جۆرج واشنتۆنى هه یه، ئه ڵمان به سمارکى 
هه یه، ده بێت گه لى کوردیش سه رکردەى هه بێت. بوونى سه رکرده الى پەکەکە 
کوردانى  وه فدێکى   1993 ساڵى  بووه.  کورد  گه لى  نه ته وه بوونى  مه رجێکى 
یه ک  گرت،  باشوور  رۆشنبیرانى  بۆ  کۆڕێکیان  و  هه ولێر  شارى  هاتنه  باکور 
وه ک  کورد،  بکه ینه سه رۆکى  ئۆجاالن  ده مانه وێت  ئێمه  وتى:  له کۆڕگێڕەکان 

چۆن که مال ئه تاتورک سه رۆکى تورکه«.
)گۆڵپی، فایەق. ئایا رێبه ر ئاپۆ دیکتاتۆره یان ماندێالیه؟
 فیرات نیوز، 2014/1/2(
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عەبدۆاڵ ئۆجەالن کێیە؟
ناسناوی ئۆجەالن 

مانای ناسناوی ئۆجەالن تۆڵەسێنەرە. لە سەر ئەوە کە بۆچی ناسناوی بنەماڵەیی 
عەبدۆاڵ ئۆجەالن، ئۆجەالنە، دوو بۆچون هەیە. بۆچوونی یەکەم هی رۆژنامەوانێکی 
تورکە بە ناوی عیسمەت ئیمسێت. ئەم رۆژنامەڤانە دەڵێ باوا گەورەی ئۆجەالن 
مەعمووری لە سێدارەدانی  شێخ سەعیدی پیران بووە، بۆیە ئەوکاتە مەعموورێکی 
 )182 2008-س،  بنین.)ئۆجەالن:  دا  بۆ  ئۆجەالنی  ناسناوی  دەڵێ  سەبت  دایرەی 
وەک  دەیانجار  کتێبەکانیدا  تۆی  دوو  لە  ئۆجەالن  کە  ئاماژەیە  بە  پێویست 
بەکرێگیراو )ئۆجەالن: 2007-س، 55 و 56( و پیاوی ئینگلیس )ئۆجەالن: 2002-ئا، 67 
و 68 69( لە شێخ سەعید ناو دەبات کە بۆتە هۆی ئەوە کە ئاتاتورک لە دانی 

مافی کورد پاشگەز ببێتەوە. )ئۆجەالن: 2002-ئا، 113(

کەسێک  دەڵێ:  بارەیەوە  لەم  ئەو  خۆیەتی،  ئۆجەالن  هی  دووهەم  چوونی  بۆ 
پێکهاتووە!  تورکان  شەرێ  بۆ  ئۆجەالن  بنەماڵەی  دەڵێ  و  نووسیوە  کتێبێکی 
و  ئێمە  نێوان  لە  شەڕگەلێک  ئێمەدا  بنەماڵەی  مێژووی  لە  کە  دەچم  بۆ  وای 
و  هەبووە  گەورە  پیاوی  چەندین  ئێمەدا  بنەماڵەی  نێو  لە  هەبووە،  تورکاندا 
بەپێ وتەی هێندێک کەس لە بنەماڵەی ئێمەدا پاشایەکیش هەڵکەوتووە! کاتی 
خۆیانەوە،  کۆنترڵی  ژێر  ناوچەیان خستۆتە  نەتەوەکانی  تورکەکان  بەگە  خۆی 
سەرەتا ئەرمەنییەکانیان سەرکوتکردووە و دواجار هاتوون کوردەکان سەرکوت 
بنەماڵەیە  ئەم  گرینگیان هەبووە!  رۆڵێکی  بۆ دەچم  وای  قۆناخەدا  لەم  بکەن. 
شەڕێکی گەورەیان دژی تورکەکان کردووە. بۆچی ئەمە دەڵێم؟ چونکە ناسناوی 
دەڵێن  تۆڵەسێنەر،  یانی  ئۆجەالن  دەکاتەوە!  راست  پشت  ئەمە  بنەماڵەکەم 
بنەماڵەی ئێمە رێوشوێن و پلەی مێژووییان هەبووە! لە کاتی هاتنە دنیای مندا 
شەڕی بنەماڵەیی ئێمە و تورکەکان کۆتایی هاتبوو! )ئۆجەالن: 2008-ب، 23 و 24(
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کۆرتەیەک لە ژیانی عەبدۆاڵ ئۆجەالن

عەبدۆاڵ ئۆجەالن ناسراو بە ئاپۆ لە رۆژی 4ی ئاپریلی 1949 لە دێی عۆمەرلی 
یان ئەمەرای قەزای خەلفەتێی سەر بە شاری ئورفا لە باکووری کوردستان لە 
دایک بوو )ئۆجەالن: 2008-س، پێشەکی( ئۆجەالن هەر وەک خۆی باسی دەکات، لە 
بنەماڵەیەکی هەژار و کەم داهات بە دنیا هاتووە.)کریس کۆچێرا: 1999( ناوی باوکی 
عەمەر و ناوی دایکی عایشە یان عوەیش و سێ برا و سێ خۆشکن.)کریس کۆچێرا: 
1999( بەپێی هێندێک سەرچاوە دایە گەورەی ئۆجەالن تورکە و سروشتییە کە 
دایکیش بە رەچەڵەک تورک بێ.)ئالیزا مارکوس: 2007، 15( )سام سەنتێر: 1999، 

142( ئەو بە تەمەنترین منداڵی بنەماڵەیە.)ئالیزا مارکوس: 2007، 15(

سەرۆکایەتی  کۆنسەی  ئەندامی  ئۆجەالن  براکانی  لە  یەک  ئۆجەالن  عوسمان 
دیمۆکراتیکی  یەکیەتی  پارتی  بوویەوە  جیا  پەکەکە  لە  دوایی  و  بوو  پەکەکە 
کوردستانی دامەزراند.)کریس کۆچێرا: 2005( براکەی دیکە ناوی مەهمەت ئۆجەالنە 
و ئەندامی بەدەپەیە.)حۆڕیەت: 2011( خۆشکەکەنی کولسوم )پەکەکە: هویتی کە 
تعریف صحیحی میطلبد(، حەوا و فاتیمە ناویانە.)ئاڤێستا کورد:2014( خۆشکەکانی 

مرۆڤێکی دیار نەبوونە و ژیانێکی ئاساییان هەبووە.
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نزیک  دێهاتێک  لە   )32 2008-ب،  1960-1963)ئۆجەالن:  ساڵەکانی  نێوان  لە 
عۆمەرلی)جبین( خوێندنی سەرەتایی تەواو کردووە.)پەکەکە: هویتی کە تعریف 
شار  نزیک  لە  سەرچاوە(  )هەمان  ئینزیپ  لە   1963 ساڵی  لە  میطلبد(  صحیحی 
عەنتاب لە دەورەی ناوەندی درێژە بە خوێندن دەدات.)کریس کۆچێرا: 1999( لە 
ساڵی 1966-1969دا لە خوێندنگەی سەبتی مڵک و زەوی لە ئانکارادا درێژە 
لە  بۆ ماوەی دوو ساڵ  ئەوە  بە خوێندن دەدات.)ئۆجەالن: 2008-ب، 34( دوای 

دیاربەکر وەک فەرمانبەر کار دەکات. )هەمان سەرچاوە: 37(

لە ساڵی 1971 لە زانستگەی مافی ئیستانبووڵ وەرده گیردرێ و بە مەبەستی 
-1971 ئیستانبوڵ.)هەمان سەرچاوە: 38( ساڵی  دەڕواتە  خوێندن  بە  درێژەدان 

دەگیردرێ.)پەکەکە:  وەر  ئانکارا  سیاسییەکانی  زانستە  زانستگەی  لە   1972
ساڵی  لە  چاالکییەکانی  ئۆجەالن  عەبدۆاڵ  میطلبد(  صحیحی  تعریف  کە  هویتی 
1969 لە رێکخراوی دڤ ـ گەنج دەستپێدەکات. لە ساڵی 1970 دەبێتە ئەندامی 
د.د.ک.ئۆ. لە ساڵی 1972 گرووپی رزگاریدەر دادەمەزرێنێ. لە ساڵی 1975 
دەبێتە بەرپرسی ئا.د.ی.ئۆ.د. لە نوامبری 1978 لە دێهاتی فێس سەر بە شاری 
لیجە لەگەڵ هەڤااڵنی کە پێکەوە بیست و سێ کەس بوون پەکەکەیان دەمەزراند.
)کریس کۆچێرا: 1999( لە ساڵی 1979 لە تورکیە بەرەو سووریە دەرکەوتووە.

کنیادا  واڵتی  فێوریەی 1999لە  لە 15ی  ـ س،130( سەرئەنجام  )ئۆجەالن: 2008 
لە  کرا.  زیندانی  ئیمرالی  دوورگەی  لە  کرایەوە  تورکیە  رەوانەی  و  دەستگیر 
لە  سزای  تورکیە  نەتەوەیی  ئەمنیەتی  دادگای   1999 ژۆئەنی  29ی  رێکەوتی 
سێدارەدانی بە تاوانی سەربەخۆخوازی و رێبەری کردنی گرووپی تیرۆریستی بۆ 
ناوبراو پەسند کرد، بەاڵم دواتر بە هۆی رێفورمی یاسای تورکیە، لە سێدارەدان 
لە تورکیە قەدەخە کرا، بۆیە سزاکەی ئۆجەالن لە مەرگەوە هاتە سەر زیندانی 

هەتا هەتایی.)وریا تاسە: 2015(
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باوکی عەبدواڵ ئۆجەالن

بەاڵم  بووە،  دێهاتەکەیان  پیاوی  هەژارترین  چەند  هەر  ئۆجەالن  باوکی  عومەر 
لە  ئۆجەالن  بووە،   دیندار  و  چاک  زۆر  مۆسڵمانێکی  و  نەناسیاو  مرۆڤێکی 
نەیتوانیوە  کە  رەخنە  و  هێرش  بە  دەداتە  توندی  بە  باوکی  نووسینەکانیدا 
ئەوەمان  ئارەزووی  هەمیشە  دەڵێ  بۆیە  بەڕێوەببات،  باشی  بە  بنەماڵەکەی 
چاکی  بە  بیتوانیبا  و  بوایات  دیکە  باوکەکانی  وەک  ئێمەش  باوکی  کە  دەکرد 
بنەماڵەکە بەڕێوەببات و پێداویستییەکانی دابین بکات. ئەو ئاماژەبەوە دەکات 
کە بنەماڵەیەک کە منداڵەکانیان باش سەرپەرشتی دەکەن، دەتوانێ بە چاکیش 
بەرنامە بۆ دەرس خوێندنیان دابڕێژێ بەبێ ئەوەی کە زەختێکیان بۆ بێت. ئەمە 
بۆ منداڵ گەرەنتییە، من ئەو زەمانەتەم نەبوو. ئەم گەرەنتییە لە ژیاندا کاریگەری 
قووڵ دادەنێ، ئەگەر من خاڵ یان بابێکی بەهێزم بوایا و پاڵم پێیانەوە بدابایا، بە 
شێوەیەکی دیکە گەورە دەبووم، بەاڵم بەمشێوەیە نەبوو. بۆیە رێگەی سەربەخۆ 

و تایبەتی خۆمم گرتە پێش. )ئۆجەالن: 2008-س، 15 و 17 و 26(

بە وتەی ئۆجەالن، باوکی تەنانەت نەیتوانیوە فێری قسەی باشی بکات و کاتێک 
لەگەڵ کەسێک بۆتە شەڕیان، پێیوتووە بڕۆ ئاوەها شەڕ بکە و ئاوەها جنێو بدە! 
ئەو دەڵێ گەورەترین کاری باوکم ئەوە بوو کە دەڕۆشتە سەر بان چاوی دەبەست 
بابم هەر چێیەکیان  و  دایک  بە جنێودان دەکرد. هەر چەند دەڵێ  و دەستی 
بنەمای  فێری  بەمشێوەیە  و  دەجوواڵمەوە  بەپێچەوانەی  من  دەگوت  و  دەکرد 
رێبەری دەبووم، بەاڵم دوایی کە باسی دەکات هەموو ئەو کارانەی کردووە، بە 

تایبەتی ئەوەی دایکی پێیوتووە ئەنجامیداوە. )ئۆجەالن: 2008-س، 22 و 23(

 هەر وەک ئاماژەی پێدەدات باوکی مرۆڤێکی زۆر بێ دەسەاڵت بووە و تەنانەت 
دەڵێ:  نموونە  بۆ  لێیانداوە.  هەمیشە  پێکهاتوون  کە  ئاژاوانەش  و  شەڕ  لەو 
»رۆژێک باوکم لەگەڵ پیاوێک کردی بە شەڕ، پیاوەکە پشتی باوکمیدا بە عەردا 
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دا رۆشتە بان زگی بە شێوەیەک کە پای باوکم بە حەواوە خولی دەخوارد، 
دەیقێڕاندە بە سەر خۆشکە گەورەکەمدا بڕۆ چەقۆ بێنە! ... دەیگوت: عەبدۆاڵ 
کە  دەگوت  خۆمم  بە  و  دەکرد  خۆم  لە  شەرمم  من  بێنە!  چەکە  ئەو  بڕۆ 
نابێ بەمشێوەیە لەگەڵ کەسدا بە شەڕ بێم.«)ئۆجەالن: 2008-س، 17( باوکی 
کابرایەکی داماو و خاوەن کەسایەتییەکی شێوێندراو بووە. لەوانەیە بێ هێزترین 
پیاوی دێ بووبێ. هەژار بوو و لە گۆزەرانیدا پشتی بە هەوڵ و کۆششی خۆی 

دەبەست. )ئۆجەالن: 1996، 11(

هەڵسوکەوتی باوکی لەسەر ئۆجەالن کاریگەری زۆری هەبووە. هەر ئەمشێوە 
گرێیە  ئەم  دروستکردووە.  ئۆجەالن  بۆ  رێبەریی  گرێی  باوکی  هەڵسوکەوتەی 
باوکم  لە  کاتێک کە سەرۆکی پەکەکەیە خۆی دەنوێنێ کە دەڵێ ئێستا من 
و باوا گەورەم بەهێزترم. ئەو پێوایە لە هەبوونی ئاوەها باوکێکدایە کە بیری 
ڕێبەری تێدا چێ دەبێ و ئێستا بوەتە رێبەر. لەگەڵ ئەوەیدا بە توندی هێرش 
دەکاتە سەر باوکی، دەڵێ باوکم کاریگەری ئەرێنیشی لە سەرم هەبووە و دەڵێ 
هەمیشە گوتوویە تۆ بۆ هەر کوێ بڕۆی دەیگری، چونکە نیشانەی سەرکەوتن 
بە توێڵتەوە نووسراوە!)ئۆجەالن: 2008-س، 17 و ا8( هەر وەک بۆ خۆی باسی 
دەکات کێشەی زۆری لەگەڵ باوکی هەبووە و پێکەوە بە شەڕ هاتوون. جارێکیان 
لە سەر لێدانی برا بچووکەکەی، باوکی ویستوویە لێی بدات، بەاڵم ئەو هەڵدێ 
و دەڕواتە ماڵەوە پارەکەی باوکی کە لە نێو گەوڕەکەیاندا شاروویەتەوە دەدزێ 
هێندە گەورەیە  ئۆجەالنەوە  بەالی  کردەوەیە  ئەم  دێهاتەکەیان هەڵدێ،  لە  و 

کەپێی دەڵێ یەکەمین سەرهەڵدان.)ئۆجەالن: 2008-س، 33(
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دایکی عەبدۆاڵ ئۆجەالن

ئۆجەالن لە نووسینەکانیدا بە پێچەوانەی باوکی، ستایشی دایکی دەکات و زۆر 
جار دووپاتی دەکاتەوە کە شتی زۆر لە دایکی فێر بووە. تەنانەت ئەو شتانە وەک 
وانە بۆ گه ریالکان دەڵێتەوە. )ئۆجەالن: 2008 ـ ب، 27( ژنێکی بە هێز بوو، ئەو 
ماڵەوەی هەڵدەسووڕاند و ملی لە بەردەم پیاودا دانەدەنەواند و باوکمی سەرکوت 
دەکرد و دەیخستە ژێر باڵی خۆی. )ئۆجەالن: 1996، 13( ئەو دەڵێ من کابرایەکم 
کە  دایکێکەوە  و  دەسەاڵت  بێ  باوکێکی  لە  هەم  سیاسەت  بێی  و  ئەلف  کە 
هەوڵیدەدا بەهێز بێ و هەم لە هاوسەنگی هێزەی کە لە نێوانیاندا پەیدا ببوو و لە 
کەڵک وەرگرتن لەبۆشایی دەرەنجامی ئەم ملمالنێیەوە فێر بووم. )ئۆجەالن: 1996، 
13( ئەو هەڵسوکەوتانەی کە ئۆجەالن لە منداڵی کردوونی، بۆ منداڵێک ئەویش 
لە بنەماڵەیەکی ئاوەهادا ئاساییە، بەاڵم نائاساییەکە لەوەدایە کە ئۆجەالن ئەو 
هەڵسوکەوتانە بە الوە شانازییە و وەک وانە بۆ گەریالکان دەیڵێتەوە و دەیانکات 
بە ئیدئۆلۆژی رزگاریدەر! واتە فەلسەفەی ئاپۆئیزم لە سەر ئەم هەڵسووکەوتانەی 
سەردەمی منداڵی ئۆجەالن بنیات نراوە کە دواتر بە وردی باسی لێوە دەکرێ. 

بووە  پێر  یەکەمی  پێکهێناوە، شووی  ژیانی هاوسەری  دایکی ئۆجەالن دووجار 
و مردووە و لە تەمەنێکی کەمدا شووی پێدەکات، شووی دووهەمی کە باوکی 
نێوانیان  باری دەروونییەوە تێکشکاوە و  لە  بۆیە  بووە،  ئۆجەالنە، دیسان پیر 
ئاڵۆز بووە. بەاڵم لەگەڵ ئەوەش ژنێکی بەهێز و سەربەخۆ بووە.)ئۆجەالن: 2008 

ـ ب، 21 و 22( دایکی دایکی تورک بووە. )ئۆجەالن: 1996، 18(
بەپێی نووسینەکانی ئۆجەالن عوەیش دایکی ئەو، کەسێکە کە زۆرترین کارتێکەری 
لە سەر ئۆجەالن هەبووە، وانەی لێ فێر بووە و هەمیشە پشتیبانی بووە، هەر 
چەند هەمیشە پێکەوە بە شەڕ هاتوون، لەم بارەیەوە دەڵێ دایکم گەورەترین 
و  دەکرد  ساز  شەڕی  زیاتر  دیکە  ژنێکی  هەموو  لە  ژنە  ئەم  بووە،  مامۆستام 

هەمیشە بۆ شەڕ کردن ئامادە بوو و کەسایەتییەکی شەڕئەنگێزی هەبوو.
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من لەم بارەیەوە زۆر شەرمم دەکرد و دەمگوت کاش دایکێکی ئاوەهام نەبوایا! 
من لە خۆمم دەپرسی ئەم ژنە لەم هەموو شەڕە ماندوو نابێ؟ من بەو منداڵی 
خۆمە خەریک بوو لە شەرما بتوێمەوە! ئەو دەڵێ ئەوەندە لەگەڵ دایکم بە شەڕ 
دەهاتم کە دەرگای ماڵەکەمان بە هۆی بەرد باران کردنی منەوە، کون کون بوو 
بوو، بە جۆریک کە کاتێک کەسێک دەرگاکەی دەدی پێی دەکەنی و دەیگوت ئەم 

دەرگایە بۆچی وای لێهاتووە؟ )ئۆجەالن: 2008 ـ س، 16 و 22(
بە وتەی خۆی لە دەستی دایکی لێدانی زۆر خواردووە و دەڵێ کاتێک لەگەڵ 
دایکم دەبوو بە شەڕمان، دایکم دەمیبردە نێو گەوڕ و دەست دەنا ناقم تا حەدی 
مردن گوشاری دەدا و منیش نەفەسم تەنگ دەبوو و لە ژێر دەستی تۆبەم دەکرد. 
)ئۆجەالن: 2003، 64( هەروەها ئاماژە بەوە دەکات کە نە ئەو بەپێی خواستەکانی 
دایکی جوواڵوەتەوە و نە دایکی ئەوی بە هێند وەرگرتووە. )ئۆجەالن: 2008 ـ س، 

16 و 17(
هەرچەند ئۆجەالن دەڵێ دایکم گەورەترین مامۆستام بووە و تاریفی زۆری دەکات، 
بەاڵم هەرگیز یارمەتی دایکی نەداوە. هەر وەک باس دەکات دەڵێ دایکم پێمی 
گوت بۆچی چەند میتر قوماشم بۆ ناکڕی؟ بەاڵم من هیچکات هیچم بۆ دایکم 
و  هەبوو  چاکم  مەعاشێکی  من  کە  بوو  کاتێکدا  لە  ئەوە  دەڵێ  ئەو  نەکڕی! 
دەمتوانی یارمەتی چاکی بدەم! بەاڵم پێم گوت ئێستا کە تۆ پێداگری لە سەر 
ناکڕم!  دەکەم  منیش الساری  بکڕم،  بۆ  قوماشت  میتر  دەکەی کە چەند  ئەوە 

)ئۆجەالن: 2008 ـ س، 39(
بە وتەی عوسمان، عەبدۆاڵ ئۆجەالن دایکی لە بیر کردووە و بە هیچ شێوەیەک 
لێی نەپرسیوە، عوسمان دەڵێ دایکم نەخۆشی شەکرەی هەبوو، هەر دوو قاچی 
لێی نەپرسی و نەیگوت  لە دەست دابوو، بەاڵم بەو حاڵەش عەبدۆاڵ ئۆجەالن 
بیبەنە دوکتور و دەرمانی بکەن. )ئۆجەالن. عوسمان: ئاڤێستا کورد: 2014( ئۆجەالن 
ئەم وتەیەی عوسمان پشتراست دەکاتەوە و دەڵێ تا کاتی مردنی دایکم، هەواڵ 

پرسییەکی تەلەفونیشم لێ نەکردووە. )ئۆجەالن: 2004، 334(
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هاوسەری عەبدۆاڵ ئۆجەالن

کەسیرە یڵدرم )فاتیمە( هاوسەر ئۆجەالن، لە دایکبووی 1951ی زاینی لە شاری 
دێرسیمە. کەسیرە لە ئانکارا، لە زانکۆی زانستە سیاسییەکان خویندکاری زانستە 
سیاسییەکان بووە. )ویکیپێدیا: 2017( لە ساڵی 1976دا عیسمەت کلیچ )عیسمەت 
دەبنە  دواتر  و  دەناسێ  بووە  سیاسییەکان  زانستە  خوێندکارێکی  کە  ئارابان( 
ناو  لە  دووکیان  هەر  ئەوان  پێکبێنن.  هاوبەش  ژیانی  دەیانەوێ  و  دەزگیران 
گرووپێکی سیاسیدا بوونە کە ئۆجەالن و هەڤااڵنی تێدا بوونە. دواتر ئۆجەالن 
عاشقی کەسیرە دەبێ و داوا لە جەمیل بایک و عەلی حەیدەر قەیتان دەکات کە 
لە سەر کەسیرە زانیاری زیاتری بۆ بێنن، لەگەڵ ئەوەیکە جەمیل بایک و عەلی 
لەگەڵ  ئۆجەالن  کردووە،  دەوڵەتی  هاوکاری  بنەماڵەیان  دەڵن  قەیتان  حەیدەر 
کەسیرە،  یەکەمی  مێردی  بۆنەیەوە  بەم  دێنێ!  پێک  هاوبەش  ژیانی  کەسیرە 
لێدەکات!  پشتیان  و  بەجێدێڵی  گرووپەکە  ئارابان(،  کلیچ )عیسمەت  عیسمەت 
لەگەڵ  بوونی من  بەرەوڕوو  بارەیەوە دەڵێ:  لەم  ئۆجەالن خۆی  )نەسرا: 2013( 
کچێک لە ساڵەکانی 1975 ـ 1976 کە لە کاتی پێکهاتنی گرووپەکەمان بوو، 
بەرەو رووبوونێکی جیاواز بوو. منیش الوێکی خوێنگەرم بووم و نەدەبوو هەڵێم. 
لە راستیدا زەختێکی زۆریشم لە سەر بوو، بەاڵم لە سەر بە ئەندام بوونی لە 
گرووپەکەدا پێداگریم کرد. )ئۆجەالن: 2007 ـ س، 176( ئەگەر قبووڵمان نەدەکرد 
لە الیەکەوە لەگەڵ بنەمای ئازادی بە تایبەت روانگەمان لە سەر ئازادی ژن یەکی 
نەدەگرتەوە و لەالیەکی دیکەوە بایەخەکانی شۆڕشمان دەچووە ژێر پرسیارەوە، 
وەک  چ  ئێستا  گروپەکەوە،  ناو  بێنینە  فاتیمە  دەبوو  نرخێک  هەر  بە  )بۆیە( 
نیشتمان پەروەرێک یان سوسیالیستێک. )ئۆجەالن: 2008 ـ س، 63 و 64( )ئەو( 
بوو،  درسیم  خەڵکی  باش،  سوسیالیستێکی  بە  ببێت  دەیتوانی  بوو،  جەوان 
دەیتوانێ نموونەیەک بێت بۆ یەکگرتوویی گەل، ئازادی ژنیش لە ئاڕادا بوو و 
دەیتوانی مۆدێلێکی باش بێت، بێجگەم لەوە پێوەندیی سۆزداریم زۆرتر دەبوو، 
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کە  کردەوە  بیرم  لێرە  ئاڕاوە.  هێنایە  هاوبەشم  ژیانی  پێکهێنانی  بڕیاری  بۆیە 
رەنگە ئەو داوایەم بە کۆنترۆڵی خۆی لێک بداتەوە، لێرە قۆناخی یان لەگەڵ من 
یان کەسی دیکەی ناو گرووپەکە ببە دەزگیران، دەستیپێکرد، دەزگیرانبوونێکی 
ساختە بۆ گرووپەکەمان باش نەبوو، بۆیە ساڵی 1978 کۆتاییم بە دەزگیرانی 
هێنا و ژیانی هاوبەشمان پێکهێنا. )ئۆجەالن: 2001، 374( هەڵسوکەوتێکی سەیرم 
کرد، پێم گوت تۆ دەتوانی لەگەڵ یەکێک لە باشترین ئەندامانی گرووپ ببێتە 
دەزگیران، تەنانەت دەتوانی لەگەڵ منیش دەزگیرانی بکەی. فاتیمە دەیەویست 
گەڵی  لە  کە  هاوڕێیەک  بگرێ.  دەستەوە  بە  گرووپەکە  رێبەریی  رێگەیەوە  لەم 
پێوەندیی ساز کردبوو، باشترین ئەندامی گرووپ بوو، لەم رێگەیەوە دەیەویست 
کەس  هەر  کە  زانی  دوایی  بخات.  پەراوێز  من  کەم  کەم  و  بگات  ئامانج  بە 
دژایەتی من بکات شانسێکی بۆ سەرکەوتن نیە، بۆیە دیسان هاتەوە الی من! 
)ئۆجەالن: 2008-س، 113( کەسیرە بە رواڵەت عاشقی شۆڕش بوو، لەگەڵ ئەوەیکە 
لە بنەماڵەیەکی بەکرێگیراو بوو، سۆزی بۆ کێشەی کورد نیشاندەدا، وەک ژنێکی 
ئازاد ئەندێش دەردەکەوت و تا ئاستێکی هەرە بااڵ لەگەڵ هەر پیاوێک ئازادانە 
دەکەوتە دیالۆگەوە! کەسیرە لە ژنانەگی خۆی وەک تیجارەتی مێرکانتیلیستی 
وەردەگرت.  کەڵکی  تەوەرانە  قازانج  و  تیجاری  پێشکەوتووی  زۆر  دیدێکی  بە 
کاتێک داوامان لێدەکرد کە لە مەیلی جینسی، ژن بوون، هێز، کۆمەاڵیەتی بوون 
کاتێک  یان  رێگەی حیزب کەڵک وەرگرێ،  لە  بوونی خۆی  تەنانەت سیاسی  و 
بە  دەیەوێ  کە  دەرکەوت  رێبەریی(،  )لە  ببێتە شەریک  من  لەگەڵ  دەیەویست 
سەر حیزبدا زاڵبێت! ئەو دەیەویست بە کەڵک وەرگرتن لە ژنانەگی خۆی هەموو 
پیاوانی ناو ریزەکانی حیزب بخاتە ژێر کاریگەریی خۆیەوە، کەسیرە دەیزانی کە 
پیاوی کالسیکی کورد بە ورووژانێکی چووکەی جینسی بەالڕێدا دەبردرێ و بەو 
شێوەیە کە دەتەوێ رێکیدەخەی! ژنێک بوو کە دەیەویست بە پاڵپشتی هێزی من 
نیشتمان دوو دەستی پێشکەش بە دەوڵەت بکات و ژنان لە ئازادی دوور بکاتەوە 
و بیانکاتە کوێلەی پێوەندییەکی رواڵەتی و بێ ناوەرۆک! )ئۆجەالن: 2007-د، 25و 

83 و 89 و 198( 

ئۆجەالن ئاماژە بەوە دەکات کە کەسیرە ژنێکی زانا و زیرەک بوو و دەیتوانی 
ئەو  تێدەکۆشا،  رێبەر  پلەی  دەستی  گرتنە  بۆ  تەنانەت  پێش.  بباتە  کارەکان 
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دەڵێ لەم نێوەدا کە من دەمەویست رێبەریی خۆم نیشان بدەم، وەک کۆسپێک 
لە  نەبوو  کەسیرە  لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوەم  توانایی  لەبەرئەوەیکە  بۆی!  بووم 
گرووپەکە هەڵهاتم و بۆ ماوەی پازدە رۆژ نەگەڕامەوە، ئەم شکستەم بەالوە زۆر 
دژوار بوو، بەاڵم ناچار بووم پاشەکشە بکەم. لەو ژنانە بوو کە کەسایەتییەکی 
هەر  لە  رووی  بۆیە  بوو،  دڵڕفێنیش  هاوکات  و  هەبوو   پەروەردەکراوی  زۆر 
گرووپێک دەکرد، ئەو گرووپەی ژێروڕوو دەکرد! )ئۆجەالن: 2008-س، 67-63( ئەو 
ژنە )فاتیمە( تەنیا ژنێکی ئاسایی نەبوو، بەڵکو لە هەر پەنجەیەکی هۆنەرێک 
پێک  شێوەیە  بەو  پەکەکە  بکردبایاوە  رەد  پێوەندییەم  ئەم  ئەگەر  دەباری، 
نەدەهات. لە تایبەتمەندیی ژنانەی، تایبەتمەندی رێبەر بوونی و زانایی و زانستی 
سیاسی خۆی کەڵکی وەردەگرت و زۆر مرۆڤێکی رێکوپێک و خاون کەسایەتی 
سەر  لە  کاریگەریی  و  بوون  ئاشکرا  ژنە  ئەم  دڵڕفێنەکانی  تایبەتمەندییە  بوو! 
پیاوان دادەنا، ئەوەش دەزانم پیاو چەندە لە بەرانبەر ژنانەوە خاڵی الوازی هەیە، 
تەنانەت من خۆم دانەیەک لەو پیاوە الوازانەم.)ئۆجەالن: 2008-س، 97 و 110 و 112(

ئۆجەالن و کەسیرە دوای ژیانی هاوبەش هەر وەک لە سەرەوە باس کرا، هەردەم 
کێشەیان هەبووە، هەر وەک گوترا لە سەر رێبەر بوون کێشەی قووڵیان هەبوە 
و کەسیرە ملی بە ئۆجەالن نەداوە. تەنانەت کەسیرە هەڕەشەی ئاشکرا کردنی 
پێوەندیی ئۆجەالن لەگەڵ ژنانی ناو پەکەکە دەکات! )ئۆجەالن: 2008ـ ب، 51 و 
52( بەو جۆرەی کە زانراوە ئۆجەالن لە ساڵی 1988دا گیرودەی ئەڤینی ژنێکی 
ئاتن،  بۆ  دەنێرێ  کەسیرە  ئۆجەالن  دوایی  مارکوس:79و207(  )ئەلیزا  بووە  دیکە 
لەگەڵ  خۆی  پێوەندی  کاتەوە  لەو  )فاتیمە(  کەسیرە  ب،146(  )ئۆجەالن:2008ـ 
و  ئۆجەالن  لەالیەن  هەڵبژاردووە!  دەنگی  بێ  ئێستا  تا  و   دەپچڕێنی  پەکەکە 
رێبەرانی دیکەی پەکەکەوە وەک سیخوڕی میتی تورکیە ناوی لێ دەبردرێ کە 

دوایی وردتر لە سەری باس دەکرێ. 
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تیپۆلۆژی هەڵسوکەوت و کەسایەتی ئۆجەالن 

ئۆجەالن بە هۆی ئەوەوە کە لە بنەماڵەیەکی هەژار و دەستکورت بووە، بە 
وتەی خۆی خاوەنی دایک و باوکێک کە بتوانن بە باشی پەروەردەی بکەن 
نەبووە هەڵسوکەوتی خراپی زۆر بووە کە بە وردی لە زاری خۆیەوە ئاماژەیان 
لە  بنەماڵەیە  شێواوی  و  ئاڵۆزی  کاردانەوەی  هەڵسوکەوتانە  ئەم  پێدەکەم. 
سەر ئەو کە تەنانەت لە سەر شێوەی ژیان و سیاسەت و خەباتیدا کاریگەری 
قووڵیان هەبووە ئێستاشی لەگەڵدا بێ هەر درێژەیان هەیە! بۆیە بۆ ناسینی 
وردی  بە  دەبێ  ئاپۆچیگەری  یان  پەکەکە  ئیدئۆلۆژی  و  پەکەکە  ئۆجەالن، 
ئاماژە بە هەڵسوکەوتەکانی ئۆجەالن بدرێ! بۆیە بۆ باس لە سەر تیپۆلۆژی 
لە سەر شیوەی هەڵسوکەتی  هەڵسوکەوت و کەسایەتیی ئۆجەالن باسکردن 
سەردەمی منداڵی و قوتابخانە، سەردەمی فەرمانبەری لە دیاربەکر، تاریف لە 
هەیە.  تایبەتییان  گرینگی  بوون  پێغەمبەر  گرێی  و  ئۆجەالن  کردنەکانی  خۆ 
شتێکی دیکە کە لەم بارەیەوە گرینگە و پێشتر لە زاری خۆیەوە باسم لە سەر 

کرد بنەماڵەی ئۆجەالن بە تایبەت دایک و باوکی ئۆجەالنە.
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1. هەڵسوکەوتەکانی سەر دەمی منداڵی ئۆجەالن

لە  کە  شێوەیەک  بە  بووە  الواز  زۆر  منداڵێکی  منداڵیدا  سەردەمی  لە  سەرەتا 
دەوروبەردا کەس لەو الوازتر نەبووە. ئەم الوازییە بە شێوەیەک بووە کە خەڵک 
گاڵتەیان پێکردووە و وتوویانە قۆڕ بە سەر عۆمەر بۆ کوڕی! خوا منداڵی کەس 
بەردەوام  ماوەیەک  تا  دۆخە  ئەم  دەڵێ  ئۆجەالن  نەکا!  لێ  عۆمەر  کوڕی  وەک 
بووە. ئەو دانبەوەدا دەنێ کە منداڵێکی ترسەنۆک بووە! بە وتەی خۆی سەرەتا 

هەمیشە لە دۆخی بەرگریدا بووە. )ئۆجەالن: 2008-س، 15 و 27و 30(

ئۆجەالن ئاماژە بەوە دەکات کە کاتێک منداڵ بووە لە شەڕ لە گەڵ منداڵێکی 
کاتێک  تا  پێیوتووە  دایکی  ماڵەوە،  هاتۆتە  کاتێک  دیکەدا سەریان شکاندووە، 
دەڵێ  بارەیەوە  لەم  نیە،  ماڵەوەت  هاتنە  مافی  نەکردۆتەوە  خۆتت  تۆڵەی  کە 
دایکم  هەڵسوکەوتەی  ئەم  دەڵێ  ئەو  من.  بۆ  بوو  دایکم  وانەی  یەکەمین  ئەمە 
کاریگەرییەکی قووڵی لە سەر فۆرم گرتنی کەسایەتی من بووە. )هەمان سەرچاوە: 
15 و 16( دوو کەس لەو کەسانە کە سەیانی شکاندووە جەمۆ و محۆ بوونە شتێک 
کە لێرەدا گرینگە ئەوەیە کە ئۆجەالن دەڵێ جەمۆ کۆسپێکی زۆر گەورە بوو لە 

بەر دەممدا و زۆر ئاستەنگی بۆم پێکدەهێنا.

ئەو ئاماژە بەوە دەدات کە لە ناوچەی ئەواندا شۆناسی کوردی بوونی نەبووە 
تۆڵە سەندنەوە بەپێی وانەکانی دایکی بووە، دایکی پێیوتووە کە ئەگەر سەری 
کاتێک  دەڵێ  نیت.  من  کوڕی  ئەوە  نەشکنی  کە سەرتی شکاند،  کەسەی  ئەو 
تەنیا  نەکرد و  لێم  گازندەیەکی  دایکم هیچ گلەیی و  کە سەری جەمۆم شکاند 
پشتیبانی لێکردم. شێوە و رەوشتی دایکم، شێوە و رەوشتی گەریالیی بوون نە 
دایکایەتی! )ئۆجەالن: 2008ـب، 27(  جەمۆ و محۆ لەو بەهێزترن، بۆیە پیالنیان 
بۆ دادەڕێژی، گیرفانی پڕ دەکات لە بەرد و لە بان بان لە بارزاییدا بۆسەیان 
بۆ دادەنێ لە ناکاودا بە بەرد هێرش دەکاتە سەریان و راویان دەنێ! دەڵێ ئەو 
عەمەلیاتە سەرکەوتنێکی تەواو بوو بۆ من، چونکە پێش لەو عەمەلیاتە ئەوان 

هەمیشە منیان شکست دەدا. )ئۆجەالن: 2008ـ س، 30(
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زۆر  و  دەکات  ناودێری  خۆی  سەرهەڵدانی  یەکەمین  ناوی  بە  کە  کردەوەیەک 
بە گرینگی باسی دەکات، هەڵهاتن لە ماڵ بووە لە سەردەمی منداڵیدا کاتێک 
براکەی  لەگەڵ  کە  ئەوەی  دوای  کردووە.  تەواو  خوێندنی  سەرەتایی  دەورەی 
بەشەڕ دێت و بەردبارانی دەکات! باوکی وە دووی دەکەوێ کە لێی بدات، ئەویش 
هەڵدێ بۆ ماڵەوە و 10 لیرە لە باوکی دەدزێ! دوایی هەڵدێ و دەڕوات بۆ نیزیك 
لە دەشتی باراک دەست دەکا بە کارکردن. رۆژێ دوو و نیم لیرەیان پێی داوە، 
هەر وەک خۆی دەڵێ رۆژێ سێ ژەم بەیانی، نێوەڕۆ و ئێواران نانیان پێیداوە و 
دەڵێ دۆیان پێم دەدا. )ئۆجەالن: 2002-س، 141 و 142( بەاڵم لە شوێنێکتردا ئەم 
داستانە بە شێوەیەکی دیکە دەگێڕێتەوە و شتەکان دەگۆڕێ! لەو شوێنەدا دەڵێ 
دوای ئەوەی دێهاتەکەمانم بەجێهێشت، لە دێهاتێکدا کە ناوی قامیش و لە نزیک 
ترابلۆسدا بوو کارم دەستپێکرد، دوو رۆژ کارم کرد رۆژانە پێنج لیرەیان پێم دەدا، 

لەم دوو رۆژەدا خواردنی من تەنیا کۆلە بوو! )ئۆجەالن: 2008-ب، 31(

بە وتەی خۆی کاتێک قوتابی دەورەی سەرەتایی دەبێ مەالیەکی چاک بووە، 
تەنانەت تا پلەی ئیمام جومعەی دێهاتەکەیان پێش چووە! ئەو ئیددیعا دەکات 
کە بەم شێوەیە هەر لەو تەمەنەوە تێکۆشاوە ببێتە پێشەوا و رێبەر! دەڵێ لەگەڵ 
دە کەس لە قوتابییەکان گرووپێکمان پێکهێنا بوو، من بەرپرسی گرووپەکە بووم، 
دەیانم برد بۆ قوتابخانە، لە رێگەی هاتنەوەدا بە زۆر نوێژم پێیان دەخوێند و 
پێش نوێژیم بۆیان دەکرد! دەڵێ کاتێک یەکەمین نوێژم خویند مەالی دێهاتەکە 
پێمی گوت ئەگەر بەمشێوەیە درێژەی پێ بدەی هەڵدەفڕی! )هەمان سەرچاوە: 22 

و 23 و 25(

بە  خۆی  وتەی  بە  بووە.  کاش  مەیدان  محمەممەد  مامۆستای  یەکەمین  ناوی 
بۆنی ئەوەوە کە چەند دانە هێلکە و ماستی بۆ دەبات، سەرنجی بۆ الی خۆی 
رادەکێشێ و دوایی هاتووچووی ماڵیان دەکات و دەڵێ ئێستاش یەکەمین نانێک 
باشترین  بوومە  و  دەکرد  شانازی  بە  هەستم  بیرمە.  لە  خواردمان  پێکەوە  کە 
قوتابی.  لە قوتابخانە ناوەندی شاری نیزیپ درێژە بە خوێندن دەدات، بەاڵم 
لەوێ قوتابییەکان زۆری ئازار دەدەن و گاڵتەی پێدەکەن. ئەو دەڵێ بە قسەی 
ناشیرین و تانە و تەشەر سووکایەتییان پێم دەکرد. منیش تەنیا رێگەم ئەوە بوو 



30

کە خۆم بە مامۆستاکان نزیک کەمەوە و هەرچی زیاتر دەرسەکانم بخوێنم! ئەم 
دۆخە دیسان لە ئانکارا بەردەوامە لەالیەن هاوپۆلییەکانییەوە گاڵتەی پێدەکرێ 
و تانە و تەشەری لێدەدرێ، ئۆجەالن خۆی ئەم دۆخە دەگەڕێنێتەوە بۆ ئەوە کە 
لە شاردا خۆی نەگۆڕاوە و تەسلیمی بە وتەی خۆی دنیاوی بۆرژوازی نەبووە! 
هەر بۆیە بۆ رزگار بوون لە دەست کۆمەڵگەی بۆرژوازی پەنای بۆ دین بردووە و 
وەک رابردوو نوێژی خوێندووە و بە نیسبەت هەر شتێک یان کردەوەیەکی حەرام 

و حەاڵڵ هەستیارییەکی بێ وێنەی هەبووە! )هەمان سەرچاوە: 22، 35، 36 و 37(

2. هەڵسوکەوت لەگەڵ بنەماڵەی خۆیان

ئۆجەالن لە ناو بنەماڵەیشدا لەگەڵ برا و خۆشکەکانی بە شێوەیەکی توندوتیژ 
جوواڵوەتەوە، خۆی دەڵێ کاتێک لە ناو مەزرادا کارمان دەکرد، خۆشکێک هەبوو 
کە نەیدەتوانی زۆر کار بکات، بەاڵم من زەختم دەخستە سەری دەمگوت دەبێ 
تۆش وەک ئێمە کار بکەی، دەڵێ رەنگە دەمویست خۆم بە سەریدا زاڵ بکەم! کار 
لە مەزرادا گرینگ بوو، منیش لە مەزرا کارم دەکرد. گواستنەوەی مەڵۆی گیاکان 
بۆ ئێمە کارێکی قورس بوو. من لەو باوەڕەدا بووم کە نابێ تا کۆتایی ژیان بەم 
کارەوە خەریک بم. )ئۆجەالن: 2008-س، 20( پێشتر  لە سەر هەڵسوکەتی لەگەڵ 

دایک و باوکی و هەروەها بەردبارانکردنی براکەی باسکرا.

3. دزیکردن و بەرتیل وەرگرتنی ئۆجەالن

سەردەمی  لە  ئۆجەالن  کردەوەی  زۆر  هۆی  بۆتە  کە  فاکتۆرانەی  لەو  یەکێک 
و  ئابووری  باری  لە  بنەماڵەکەی  هەژاری  ساڵیشدا،  گەورە  تەنانەت  منداڵیدا 
فەرهەنگییەوە بووە و لە برسییەتی و بێ پارەییدا پەنای بۆ ئەو کارانە بردووە. 
لەم بارەیەوە دەڵێ ئێمە سەرەتا نانی جۆمان هەبوو، بەاڵم دواتر نانمان لە گەنم 
چێ دەکرد. هێشتا شەڕگەلێک کە لەگەڵ دایکم بۆ بە دەستهێنانی تیکە نانێک 
دەمکردن لە بیرمە، وەرگرتنی نانێکی زیاتر لە ماڵی ئێمە وەک ئامانجی لێهاتبوو. 
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لەگەڵ ئەوەیکە دایکم نانەکەی لە شوێنکدا دەشاردەوە، من بە دزییەوە دەڕۆشتم 
هەڵمدەگرت. ئەگەر بەپێی پێویست نانم بە دەست نەدەکوتبا، پەنام دەبردە بەر 
شاخەکان ریشەی گیا و میوەم دەدۆزییەوە و دەمخوارد و جار جارێکیش دزیم 
دەکرد. بە وتەی خۆی رۆژێک چووە بۆ باخی خزمێکیان بە دزییەوە هێندێ پستە 
لێی دەدات.  )ئۆجەالن: 2008-س، 20 و 16(  و  باخ پێی دەزانێ،  دەبات، خاون 
ئەو دەڵێ: هێندێک لە میوەی خاون مڵک و دەوڵەمەندەکانم وەک ترێ و پستە 
دەدزی! ترێ و پستەیەک کە بە رەنج و تێکۆشان و ریسک کردن بە دەستم 
دەهێنان الم لە میوەگەلێک کە بەبێ زەحمەت بە دەستم دەهێنان پڕ بەهاتر بوو! 

)ئۆجەالن: 2008-ب، 33(

کاتێک لە دیار بەکر فەرمانبەری دەوڵەت بووە، خەڵک بە عەبدۆاڵ بەگ بانگیان 
لێکردووە. ئەزیەت ئازاری زۆری وەرزێڕەکانی داوە و زەختێکی زۆری خستۆتە 
سەریان! )ئۆجەالن: 2007-ئا، 146( بە شێوەیەک کە وەرزێڕەکان وتوویان خوێنت 
لە راستیشدا هەر وا بوو، ئەوەندە زەختم  لووتمان هێناوە. ئۆجەالن دەڵێ  لە 
خستبووە سەریان کە عارەقی خوێنییان دەردەدا. )ئۆجەالن: 2008-س، 39( هەروەها 
باس لەوە دەکات کە لە دیابەرکر پارەیەکی زۆری بە دەستهێناوە و بۆیەکەمجار 
فێری وەرگرتنی بەرتیل بووە و بەرتیلێکی زۆری لە وەرزێڕەکان وەرگرتووە. ئەمە 
لە  بەشێک  دیاربەکر مەسەلەی کورد و سوسیالیزم  لە  کاتێکدایە کە دەڵێ  لە 

مێشکمی بە خۆیەوە خەریک کردبوو! )ئۆجەالن: 2008-ب، 37 و 38(

4. تایبەتمەندی خۆ بە زلزانین 

خۆ بەزلزانین یەکێک لە تایبەتمەندییە سەرەکییەکانی ئۆجەالنە، ئەم تایبەتمەندییە 
بە شێوەیەکە کە تەنانەت خۆی دەباتە ریزی پێغەمبەران و دەوروبەری بە کویلە 
و نەفام دەزانێ. ئەگەر چاوێک بە سەر کتێبەکانیدا بخشێنین دەبێنین ئەوەندە 
دوو  لە  فکرینەوە.  تێ  ناو  دەباتە  مرۆڤ  کە  دووپاتکردۆتەوە  وشەی »من«ی 
تۆی کتێبەکانیدا رەستەگەلێک وەک »من گرووپم پێکهێنا«، »من مندااڵنم کۆ 
دەکردەوە«، »من ژنم رزگار کرد«، »من پێش نوێژیم دەکرد«، »من منداڵەکانم 
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دەهێناوە بۆ ماڵەوە«، »مەسەلەی کورد تەنیا بە من چارەسەر دەبێ«... بە 
زۆری وە بەر چاو دەکەون.

ئەو دەڵێ: کەسایەتی من بە شێوەیەکی بێ وێنە بەهێزە، )ئۆجەالن: 2008-س، 
222( نە دۆستان و نە دژمنان ناتوانن لە کەسایەتی من سەرتر بڕۆن، )ئۆجەالن: 
2008-ب، 152( دەرکەوتنی من دژکردەوەیەکە بەرانبەر بە هەموو پەرە نەگرتووییە 
کۆمەاڵیەتییەکان، من رێبەرم و بەرانبەرم لەگەڵ کوردستان. )ئۆجەالن: 2002-س، 
بە  ناسیوە  خۆمم  کە  کاتەوە  لەو  ئێستا،  تاکو  یەکەمەوە  رۆژی  لە   )250 و   23

شێوەیەکی بێ وێنە زیندووکەرەوە بوومە. )ئۆجەالن: 2007-د، 128(

5. گرێی پێغەمبەری

و  خۆی  لێکچوونەکانی  بەدوای  بەردەوام  مێژوودا  خوێندنەوەی  لە  ئۆجه الن 
پێغەمبەراندا دەگەڕێ و ئەو بوون بە پێغەمبەر بە شێوەیەکی تایبەت تێئوریزە 
دەکات. بۆ ئەم مەبەستە  لە شوێنی لە دایک بوونییەوە دەستپێدەکات و ئەو 
دەناسێنێت کە  دا  مێژووی مرۆڤ  لە  گرینگ  و  پیرۆز  شوێنە وەکوو شوێنێکی 
دەتوانێ پیرۆزایەتی و گرنگی بە ئەو مرۆڤانەی کە لەوێ لە دایک دەبن ببەخشێ. 
واتە لە باری جۆغرافیاییەوە خۆی بە پێغەمبەرەکان دەبەستێتەوە. لەم بارەیەوە 
ئیبراهیمەوە  بە  پ.ک.ک  و  خۆی  بووە  شێوەیەک  هەر  بە  دەیەوێ  ئۆجەالن 

ببەستێتەوە.

ئۆجەالن دەڵێ دیالکتیکی ناوچەی رۆژهەاڵتی ناڤین دەرکەوتنێکی پێغەمبەر ئاسا 
 )71 2008-ب،  )ئۆجەالن:  بن.  پێغەمبەر  دەبێ  ناوچەیە  ئەم  رێبەرانی  دەخوازێ، 
ئەو باسی ئەوە دەکات کە کاتێک چاو لە رابردوو دەکەم بۆم دەردەکەوێ کە 
فۆرمێکی نوێکراوە و پێغەمبەرێکی بەرۆژم. من و پەکەکە پێوەندییەکی ئەوتۆمان 
لەگەڵ سەدەی بیستەمدا نیە. چما بە شێوەی رواڵەتی و لە ئاستی وشەی و 
پێویستی رۆژ لەگەڵ ئەم سەدەیە پێوەندیم هەیە، وەکوو تاک دەبێ بڵێم هیچکات 
نەمتوانیوە لەگەڵ رۆحی سەدەی بیستەم پێوەندی بگرم. )ئۆجەالن: 2007-ب، 44(
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زۆربەی سەرچاوەکان وەک تەورات کاتێک باسی شوێنی لە دایکبوونی پێغەمبەرێک 
بە نێوی ئیبراهیم دەکەن، ناوی شاری ئوور دێنن کە دەڵێن لە تەنیشت رووباری 
فۆراتە. ئەگەرچی سەرچاوەکان دەڵن شاری ئوور لە ناوچەی کەلدانییەکان کە 
هەڵکەوتووە،  بەغدا  رۆژهەاڵتی  باشووری  لە  ئەمڕۆ  عێراقی  لە  بەشێک  دەکاتە 

ئۆجەالن دەڵێ ئوور ناوی ئۆرفا بووە و ئیبراهیم لە ئۆرفا لە دایک بووە. 

و  یەهوودی  مەسیحی،  لە  بریتین  کە  ئیبراهیمییەکان  دینە  باوکی  بە  ئیبراهیم 
ئیسالم ناسراوە. واتە هەرکام لەو دینانە بە شێوەیەک خۆیان بە ئیبراهیمەوە 
دەبەستنەوە، یەهوودی لە رێگەی ئیسحاقەوە کە دەڵن مووسا لە بنەماڵەی ئەو 
بووە، مەسیحی لە رێگەی مەریەمەوە، کە دەڵێن کچی عیمرانە و لە بنەماڵەی 
رێگەی  لە  ئیسالمیش  و  ئیبراهیم  سەر  دەچیتەوە  رێگایەوە  لەو  کە  مووسایە 
ئیسماعیلەوە کە دەڵێن محەممەد لە بنەماڵەی ئەوان بووە. بۆیە ئیبراهیم رۆڵی 

سەرچاوەی بە دەستهێنانی مەشرووعییەت بۆ ئەو دینانەی هەیە. 

ئۆجەالن بۆ بوونە پێغەمبەر پێویستی بە مەشرووعییەتێک هەیە کە بۆ وەرگرتنی 
ئەو مەشرووعییەتە پەنای بردۆتە بەر چیرۆکی ئیبراهیم، بەاڵم ئۆجەالن کە لەم 
سەردەمەدا بە سانایی ناتوانێ بڵێ منیش وەک مووسا و عیسا و محەممەد لە 
بنەماڵەی ئیبراهیمم، بە ناچار کەوتۆتە مێژوو سازی و خۆ شۆبهاندن بە ئیبراهیم 
سمبل  »اورفا  ناوی  ژێر  لە  کتێبێکی  کە  رادەیەک  تا  ئۆرفا.  کردنی  پیرۆز  و 

قداست« نووسیوە.  

ناڤینە،  رۆژهەاڵتی  فرەچەشنی  کۆمەڵگەی  لە  ماکێتێک  ئۆرفا  دەڵێ  ئۆجەالن 
گرینگی و جێگەی ئۆرفا لە رۆژهەاڵت ناڤیندا وەک مانای رۆژهەاڵتی ناڤین لە 
راستیی  قوواڵیی  لە   چاو  بەبێ  رەنگە  ئۆرفا،  لە  پەکەکە  جیهاندایە.  هەموو 
ئۆرفا دەستی دایە ئەزموون. نیەتی الیەنگری لە ئازادی روونکردنەوەی راستیی 
حاشا هەڵ نەگرە. یەکەمین هیرشی نە بۆ سەر دامەزراوە کۆماریی، بەڵکو دژی 
ناوەندە کۆنە پەرەستەکانی فێئۆدالی بوو. ئایا دەتوانین بە لە بەرچاو گرتنی 
ئەم راستییە، پەکەکە وەک جوواڵنەوەیەکی سەردەمییانە و نوێی ئیبراهیمی چاو 
سەر  بۆ  هێرش  هەیە.  سەیریان  لێکچوونگەلێکی  نیەتەوە  باری  لە  بکەین.  لێ 
نەتەوەیی  ناوی  ژێر  لە  ناتوانی  تەنیا  نەمروودییە چووکەکان  و  بێزراو  ناوەندە 
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شتێک  مرۆیی.  کۆمەڵگەی  بۆ  پشڕەوە  هەنگاوێکی  بەڵکو  بێ،  دیموکراتیک  و 
یان  ئۆرفا گرینگییەکی زۆرتری هەیە، دەستپێکردن  ناوچەی  بۆ پەکەکە و  کە 
دەستپێینەکردنی پیرۆزیی نوێ بووەوەی ئیبراهیم لە سەدەی بیست و یەکەمە. 
بە سانایی دەتوانم بڵێم پەکەکە بە ناو و شۆناسی پێشوویەوە نەیدەتوانی لە 
ناوچەکە گۆڕان پێکبێنێ و ئەمە لە چاوی مێژووییەوە بێ واتا بوو. )ئۆجەالن: 

2007-ب، 49 و 72-70(

لەناو  مەبەستی  بە  دەوڵەت  لە ساڵی 1979  پێش  راستدا  لە  دەڵێ:  ئۆجەالن 
پێشتر  رێگەیەی  لەو  کە  تێگەییشتبووم  منیش  زۆریدا،  هەوڵێکی  ئێمە  بردنی 
ناتوانین سەرکەوین... دوو رێگام لە پێش بوو: یان چوون بۆ سەر شاخەکان 
یان رۆشتن بۆ رۆژهەاڵتی ناڤین. هێندێک لە هەڤااڵنم بەرەو شاخ رێنوێنی کرد. 
ئەو کارەی کە حەزرەتی ئیبراهیم کردی منیش جێبەجێم کرد و بەرەو رۆژهەاڵتی 
ناڤین بەڕێکەوتم، بەرەو قودس. بەم هۆیەیە کە دەڵێم حەزرەتی ئیبراهیم لەو 
شارەی کە من تێدا لە دایکبوومە، سەریهەڵداوە... نەمروود و کەسانی دیکەش 
لە ئۆرفا سەریانهەڵداوە، بەاڵم من ئاپۆم و نەمروود و کەسانی دیکە نیم. من لە 
سەر رێچکەی پێغەمبەرەکان جووڵەم کردووە لە کاتێکدا نەمروود دیکتاتور بوو. 
بەسەرهاتی من وەک ئیبراهیمی خەلیلە کە نەمروود رێگەی کوێستانی لێگرت بە 
ناچار بەرەو باشوور بەڕێکەوت. لەگەڵ بەسەرهاتی مووسایش هاوشێوەن. بەم 
شێوەیە لە رۆژهەاڵتی ناڤین نیشتەجێ بووم. دەوڵەت هەر بە دوای ئێمەدا دەگەڕا 
زیاد  لە  رووی  زەختەکان  کودتا  دوای  لە  روویدا.   1980 کودەتای  ئەوەیکە  تا 
کردن کرد. 90 لە سەدی هەڤااڵنمان دەستبەسەرکران و تەنیا لەگەڵ گرووپێکی 

چووکەدا توانیم روو لە رۆژهەاڵتی ناڤین بکەم. )ئۆجەالن: 2008-ب، 116 و 117(

لێرەدا ئۆجەالن پەکەکە وەک دینی ئیبراهیمی سەدەی بیست و یەکەم ناودەبات، 
دەڵێ: »من و ئیبراهیم لە ئۆرفا لە دایک بوین، ئیبراهیم لە ئۆرفا سەرهەڵدانی 
کرد و بوو بە پێغەمبەر«. ئۆجەالن لە یەک رەستەدا کە لە سەرەوە هێناومە 
دەڵێ: »من لە سەر رێگەی پێغەمبەرەکاندا جوواڵومەتەوە«، ئەو دەزانێ ئەگەر 
نە  بۆیە  بکاتەوە،  رەت  پێغەمبەرانە  ئەو  نابێ  بکات،  پێغەمبەری  ئیددیعای 
تەنیا رەتیان ناکاتەوە بەڵکوو هەموو کردەوەکانیان پاساو دەداتەوە و تەنانەت 
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دەڵێ:  هەروەها  ئۆجەالن  یەکێکە.  بەسەرهاتمان  و  ئەوانم  وەک  منیش  دەڵێ: 
لە  الیە،  ئەو  الو  ئەم  بێ  پێویستی  هاوچەرخ  عیسای  جوواڵنەوەی  رێکخستنی 
راستیشدا لێکچوونگەلێکی سەیریشیان هەیە. جووڵەی ئەسنییەکانی سەردەمی 
عیسا خاونی تایبەتمەندیگەلێکن کە لە جوواڵنەوەی چەوساوەکانەوە زۆر نزیکە، 
کەرانی سوسیالیست هەیە. سەیرتر  بانگەشە  لەگەڵ  زۆری  لێکچوونێکی  یەحیا 
لەوانە گرووپی یەکەمی دامەزرێنەری پەکەکە 12 کەس بوون کە یەک یان دوو 

سیخوڕیش لە نێو ریزەکانیدا بوون. )ئۆجەالن: 2001، 365(

سەرهەڵبدات،  دەبێ  کە  ئوجەالنە  خودی  سەردەم  عیسای  لە  مەبەست  لێرەدا 
تەشکیالتی نهێنی و ئەندامانی پەکەکەی وەک ئەسنییەکان و یەحیا شوبهاندووە. 
سەیرتر لەوە دەڵێ بنیاتنەرانی پەکەکە 12 کەس بوون کە دەیان شۆبهێنێ بە 
12 دۆستەکەی عیسا کە ناویان »حەواریون« بوو. پاشان باسی سیخور دەکا، 
لە نێو حەواریوندا »یەهوودا«سیخور بوو، لە نێو دوازدە کەسەکەی بنیاتنەری 
وتەی  بە  و  بووە  کە خەلەبان  کایا  نەجاتی  و  ئۆجەالن  ژنی  فاتمە  پەکەکەش 
ئۆجەالن سیخوری دەوڵەتی تورکیە بوون کە دواتر بە وردی لە سەریان باس 

دەکرێ.

باسی ئۆجەالن لە سەر ئەم لێکچوونانە هەر درێژەی هەیە تا دەگاتە محەممە 
محمەممەد  حەزرەتی  ژیاننامەی  دەڵێ:  لەمبارەیەوە  ئەو  ئیسالم.  پێغەمبەری 
کاریگەری قووڵی لە سەر من هەبووە و ژیانی ئەو پرسیارگەلێکی زۆری الم چێ 
و  ژیاوم، هەڵسوکەوتی من  و ئەشکەوتدا  لە سەر کێو  کردووە، چونکە منیش 
ئەو زۆر لە یەک دەچن و لێکچوونگەلێک لە هەڵسوکەوتماندا دەبینم. )ئۆجەالن: 

2008-ب، 26(

6.  شێوەی ئاخاوتنی ئۆجەالن لەگەڵ دەوروبەرییەکانی

شێوەی ئاخاوتنی ئۆجەالن لەگەڵ دەورووبەرییەکانی لە دوو تایبەتمەندی خۆ بە 
زلزانین و گرێی پێغەمەرییەوە سەرچاوە دەگرێ. بەشێوەیەک دەئاخوێ کە گوایا 

لە هەمووان سەرتر و ئەگەر ئەو نەبێ بەاڵیەکی مەترسیدا دەقەومێ!
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ئۆجەالن بە دەروبەرییەکانی دەڵێ: ئێوە پەکەکە وەک مەیدانێک بۆ بەهێز بوونی 
خۆتان وێنا دەکەن، وەکو شێتێک بۆ قەرەبووکردنەوەی کەموکوڕییەکان و بە 
دەسەاڵتی و الوزییەکانی خۆتان کەڵکی لێوەردەگرن... ئەگەر هەر ئێستا رێبەری 
بە باشترین خەباتکاری حیزبی پێشکەش بکەم نازانم لە یەکەمین دەرفەتدا چی 
دەکات؟ رەنگە بیفرۆشێت! بۆیە ناچارم لێی پارێزگاری بکەم... من لە هەموو 
نانێكیش  تیکە  تەنیا  کردنی  پەرت  بە  پێش  تا  وەردەگرم  کەڵک  خۆم  ئەوانی 
بگرم، بەاڵم ئێوە ملوێنان بە فیڕۆ دەدەن. لە نێوان چاو لە دارایی کردنی من 
و ئێوە جیاوازی زۆر هەیە، هەڵسوکەوتی ئێوە لە باری ماڵییەوە رێکخراوەکە لە 
ماوەیەکی کوردتدا هەڵدەوەشێنێ، بەاڵم هی من درێژەدانی مسۆگەر دەکات... 
ئەگەر رۆژێک لە سەر زۆرێک لە ئێوە چاودێری نەبێ، لە ناو پەکەکەدا خۆتان 
ئەگەر  روونە  گەورە...  کارەساتێکی  دەبنە  کە  دەدەن  پیشان  گەورە  ئەوەندە 
کەمێک دەرگا بکەینەوە و تۆزێک زەختەکان کەم بکەمەوە، خۆتان لە نێو دەبەن. 

)ئۆجەالن: 2002-ب، 27 و 28 و 53 و 82(

و  ئازاد  ئۆجەالن(  )رادەی  رادەیە  ئەو  تا  بتوانن  کە  نین  ئاستێکدا  لە  ئێوە 
ئیددیعای  نین کە  ئاستێکدا  لە  تەنانەت  ئازادی کردەوەتان هەبێ،  دەسەاڵت و 
شەرافەتمەندی و رزگاری لە دۆخی شەرمهێنەری خۆتان بکەن. پەکەکە و من 
بەو  ئەمە  بەاڵم  دەکەم،  جێبەجێیان  و  گرتووە  ئەستۆ  لە  کارەکانم  جیاوازین. 
مانایە نیە کە بە تەواوی شەرەفتان بە دەستهێناوە و پێشرەویتان بەرەو ئازادی 

گرتۆتە پێش و لیاقەتی چەکتان دەستەبەر کردووە. )ئۆجەالن: 2002-س، 83(

ئەو دەڵێ »ئەمن لە حەوت ساڵی بەم الوە خۆمم ئامادە کردووە، ئێوە لە 23 
ساڵیدا تازە دەگەنە ئەوە ڕادەیە«... هەروەها بەرانبەر بە گەریالکان دەڵێ: »تۆ 
هێشتا ناتوانی دوو بزن بلەوەڕێنی، کاتێک دوو رۆژە بویتە فەرماندەی دەستەیەک 
یان گرووپێک یان فەرماندەی ئەیالەتێک یان ناوچەیەک، خۆت فریو دەدەی... 
ئێوە هێشتا ئاگاتان لە ژیان نیە و مانای چەک، رێکخراو و بەرخۆدان و راکێشانی 
مرۆڤێک نازانن، خۆتان دەخەنە جێگای رێبەری و پێتانوایە سوپا و چەکدارەکان 

بەکاردێنن، ئەمە هەڵەیەکی گەورەیە«. )ئۆجەالن: 2002-س، 84(

دەڵێ:  پەکەکە  رێبەرایەتی  و  گەریال  بە  بەرانبەر  کۆبوونەوەیەک  لە  ئۆجەالن 
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دۆخێک  خۆڵقاندنی  و  دەسەاڵت  بۆ  ئێوەیە  تینویەتی  ئێوە  »تایبەتمەندییەکی 
خۆشگۆزەرانی، ئەمە لە کەسایەتی ئێوەدا هەیە یان بەو شێوەیە گەورە بوونە. 
ئەم شێوە بەستراوەتەوە بە دۆخی گەورە بوونەوە... ئەگەر بە جیاتی من بوایان 
یان ئەگەر دەسەاڵت و پلەی منتان هەبوایا، بەرامبەرەکەی خۆتان وەک فێئۆداڵ، 
باوک یان شوویەک رەد دەکردەوە، سەرکوتتان دەکرد یان بە سۆزێکی بێ بەها 
دەتانخنکاند... وای بۆ دەچم کە ئیماناتی روو لە گەشەی پەکەکە ئێوەی وەک 

میرات خوەر بار هێناوە«. )ئۆجەالن: 2002-س، 89 و 193(

تیکە  بنەماڵە،  بۆنی  بە  کورد  پیاوی  »عاقڵترین  دەڵێ:  دیکەدا  شوێنێکی  لە 
زەوییەک یان ژنێک دەتوانێ ببێتە قاتڵ، تەنانەت دەتوانێ لە سەر مریشکێک 
شەڕ ساز بکات، بە بۆنی جنێوێکی چووکە هات و هاوارێک رێک دەخات، بەاڵم 
ئەگەر داوای لێبکەی بە بۆنی واڵتەکەمان و ئازادی کارێک بکەین، مل نادات! جا 
دەسهەڵگرتن لە مڵک و ماڵ هەر قبووڵ ناکات. )ئۆجەالن: 2007-د، 40 و 46( لە 
سەر جیابوونەوەی عوسمان بە تووڕەییەوە دەنووسێ و دەڵێ: »عوسمان رۆڵی 
کەرێکی هەیە کە بۆ نێو مەیدان مینێک پاڵی دەنه ن، کردەوەکانی جیا لە بوون 
بە قیزەونترین کەرەستەی دەست، شتێکی دیکە نیە!« )ئۆجەالن: 2008-ب، 334(
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ئاپۆییزم
ژیانی ئیدئۆلۆژیكی عەبدوڵاڵ ئۆجەالن

بە هۆی ئەوەی كە ئاپۆییزم بریتییە لە بیر و بۆچوون و باوەڕەكانی ئۆجەالن، 
دەبێ بۆ تاوتوێكردنی ئەم ئیدئۆلۆژییە تیشك بخرێتە سەر ژیانی ئیدئۆلۆژیكی 
جیادا  بەشی  چوار  سەر  بە  ئۆجەالن  عەبدوڵاڵ  ئیدئۆلۆژیكی  ژیانی  ناوبراو. 
دابەش دەبێ! ئەم چوار بەشە لە چوار قۆناغی ژیانی ئۆجەالندا بە دی دەكرێن 

كە بریتین لە:
• قۆناغی پێش لە دامەزرانی پەكەكە: ئۆجەالنی ئیسالمی

• قۆناغی دوای دامەزراندنی پەكەكە: ئۆجەالنی ماركسیست ـ لێنینیست
• قۆناغی ناسیۆنالیست-سۆسیالیست

• قۆناغی دوای دەستگیر كرانی ئۆجەالن: بووكچینیزم
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لە ڕاستیدا ئیدئۆلۆژییەك كە بە ئیدئۆلۆژیی ئاپۆییستی ناوی دەر كردووە و 
پەكەكە و لق و پۆپەكانی بە پێی ئەوە دەجووڵێنەوە، تێكەڵێكە لەو چوار 
ئیدئۆلۆژییە كە لە سەرەوە ئاماژەیان پێكرا. لە دووتوێی كتێبەكانی ئۆجەالندا 
كە ئیدئۆلۆژیی ئاپۆییستیی داڕشتووە، شوێن پێی ئەم ئیدئۆلۆژییانە بە زەقی 
دیارە كە لە درێژەی ئەم بەشەدا بە وردی باسی لە سەر دەكرێ. لە بەرئەوەی 
كە ئۆجەالن دەڵێ: »پەكەكە واتە ئاپۆ« )ئۆجەالن: 2008-س، 186( و »پەكەكە 
و  ئۆجەالن  ئیدئۆلۆژیكی  ژیانی  2002-س،144(  )ئۆجەالن:  منە«  بنەماڵەی 
ئیدئۆلۆژیی ئاپۆییستی و پەكەكە پێوەندییەكی قووڵ و لێكدانەبڕاویان پێكەوە 
هەیە. بۆیە كاتێك كە باس لە سەر ژیانی ئیدئۆلۆژیكی ئۆجەالن دەكرێ، هاوكات 

بە مانای ئیدئۆلۆژیی ئاپۆییستی و رێبازی سیاسی-ئیدئۆلۆژیكی پەكەكەیە.

عەبدوڵاڵ ئۆجەالن دەڵێ بە درێژایی تەمەنم بە شوین »هەقیقەت«ەوە بووم 
و هەر كە خۆمم لە نێو بنەماڵە و گوندەكەماندا ناسی، پرسیاری »هەقیقەت 
چیە؟« لە زەینمدا چێ بوو. ئەو دەڵێ هەر بۆیە لە بەرانبەر بنەماڵە و گونددا 
سەرهەڵدانم كرد و دواتر ڕووم لە ئیدئۆلۆژیی ئیسالمی كرد. )ئۆجەالن: 2003، 
ئیدئۆلۆژییە  نێو  بۆ  ئۆجەالن  ڕاكێشرانی  هۆی سەرەكیی  پرسیارە  ئەم   )106
بۆ  هەقیقەت؟  دەگەیەنێتە  مرۆڤ  ئیدئۆلۆژی  ئایا  بەاڵم  جۆراوجۆرەكانە، 
گەیشتن بە وەاڵمی ئەم پرسیارە دەبێ سەرەتا بزانین ئیدئۆلۆژی چیە و پاشان 
ئیدئۆلۆژی  چونكە  بكەین،  دەستنیشان  ئیدئۆلۆگ  كەسی  تایبەتمەندییەكانی 
دەڵێ:  بارەیەوە  لەم  ئەو  هەیە.  خۆی  تایبەتی  گرینگیی  ئۆجەالن  الی  لە 
پەكەكە پێش لە هەموو شتێك بزووتنەوەی دەستەبەر كردنەوەی ئیدئۆلۆژی 
و مەعنەوییەتی گەلێكە كە ئیدئۆلۆژی و مەعنەوییەتی خۆی لە دەست دابوو. 
ئەم خاڵە دەبێ بە باشی دەركی پێ بكرێ چونكە خاڵێكی بنەماییە. كۆمەڵگا 

و نەتەوەیەكی بێ ئیدئۆلۆژی، بوونی نیە. )ئۆجەالن: 2002-ب، 91و 160(.
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چەمكی ئیدئۆلۆژی

و  ڕێبەریكردن  ڕێگەی  لە  كە  و چەمك  باوەڕ  كۆمەڵێك  لە  بریتییە  ئیدئۆلۆژی 
هەڵبژاردنی سیاسەتی كۆمەاڵیەتیی ساكار لە بەرانبەر تاكەكان و گرووپەكاندا، 
زانستی  )وشەدانی  دەكا.  كۆمەاڵیەتییەكان  دیاردە  شرۆڤەكردنی  بانگەشەی 
کۆمەاڵیەتی:1964، 315( ئیدئۆلۆژی بەشێكە لە چوارچێوەی مۆدیلە فیكرییەكانی 
ڕێكخستنی  چۆنیەتیی  و  دەوروبەر  كردنی  شرۆڤە  بۆ  گرووپەكان  لە  هێندێك 
و  )ئیدە(  یونانی  وشەی  دوو  لە  ئیدئۆلۆژی    )24  ،1951 )پارسۆن:  دەوروبەر. 
)لۆژی( پێكهاتووە. سەرەتا لە شۆڕشی فەرانسەدا كەڵكی لێوەرگیرا. ئیدئۆلۆژی 
بۆ یەكەمینجار لەالیەن ئانتوان دوو تراسی فەیلەسووفی فەرانسییەوە لە ساڵی 
1796ی زایینی كەڵكی لێوەرگیرا، ئەو سێ بواری لێكجیاكردبووە: »ئیدئۆلۆژی، 
رێزمانی گشتی و لۆژیك«، كە یەك لە دوای بابەت، كەرەستە و بنەما بۆ ئەم 
ماركسیزم  بەپێی مەكتەبی  زانستە هەڵدەسەنگێنێ. )کێنێدی: 1979، 358-353( 
ئیدئۆلۆژی سەرپۆشی ڕاستییەكان و شێوەیەك لە فریوی ڕای گشتییە و مرۆڤەكان 
وا لێدەكات كە ڕاستییەكان بە پێچەوانە ببینن. ئیدئۆلۆژی هیچ ڕەسەنایەتییەكی 
نیە و ئەندێشەگەلێكی فەلسەفی، مافناسانە و ئەخالقین كە بە پێی پێویستیی 
دێت،  سەردا  بە  گۆڕانی  مرۆڤیش  ژیانی  گۆڕانی  بە  و  داڕێژراوە  مرۆڤ  ژیانی 
بە خاوه ن ڕەسەنایەتی  ئیدئۆلۆژی  نائاگان،  لەم خاڵە  ئەو مرۆڤانەی كە  بەاڵم 
و سەربەخۆیی دەزانن، بۆیە بۆ سەلماندنی ڕاستبوونی تێدەكۆشن، دەمارگرژی 
دەكەن، دەجەنگن و فیداكاری دەكەن، بەاڵم لەگەڵ گۆڕانی باری ژیانی مرۆڤەكان 
قۆناغێكی دیكە دەستپێدەكات، مرۆڤەكان لە خەو ڕادەچڵەكێن و وریا دەبنەوە و 
بۆیان دەردەكەوێ كە فریویان خواردووە و دەزانن كە ئەو هەموو هەڵچوونانە لە 
پێناو هیچدا بوو. وەك ماركس دەڵێ: »مرۆڤ بەو جۆرە كە بیر دەكاتەوە دەژی، 

نەك بەو جۆرە بژی كە بیر دەكاتەوە«. )ع. سروش:1384، 103(.

جیهانی  شرۆڤەی  یارمەتیدەری  ئیدئۆلۆژی  كە  بكەین  قبووڵ  ئێمە  ئەگەر 
كۆمەاڵیەتییە و ڕێگەیكی باش و گونجاو بۆ دەستنیشانكردنی كێشەكانی ژیان 
دەخاتە ڕوو، دەتوانین تێبگەین كە چۆن ئیدئۆلۆژی نیشاندەر و بەهێزكەری ئەو 
و  پێوندییانە، مەعریفییانە  بابەتی  دەتوانن وەك  شتەیە كە سایكۆلۆژیستەكان 
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پێویستییە ئێگزیستێنسیاڵییەكان ئاماژەی پێ بكەن. )جۆست، لێجێروود و هاردین: 
بەهاگەلی  و  مانا  دەرك،  لە  باسیان  تایبەتەكان  ئیدئۆلۆژییە    )86-71  ،2008
گرووپێكی ناسراو، چینی كۆمەاڵیەتی و كۆمەڵگە كردووە و دایانڕشتووە. )کنایت: 
2006، 19-26(، )فریدن: 2001( ئیدئۆلۆژییەكان لە الیەكەوە تێدەكۆشن جیهان بەو 
شێوەیە كە هەیە شرۆڤە بكەن ـ بە ئیددیعا كردن یان بۆچوون لە سەر سروشتی 
پێشبێنیكردنی  و  ڕاستییەكان  دەستنیشانكردنی  ڕووداوەكان،  مێژووی  مرۆڤ، 
ڕووداوەكانی داهاتوو- و لە الیەكی دیكەوە بەو شێوەیە كە دەبوایە ببێ وێنای 
دەكەن و مێتودگەلێك بۆ دەستەبەربوونی دۆخی دڵخوازی كۆمەاڵیەتی، ئابووری 
و سیاسی دەخەنە ڕوو. تا ئەم ئاستە ئیدئۆلۆژییەكان كۆمەڵگە شرۆڤە دەكەن، 
بەاڵم كێبڕكێ لەمەڕ ڕوانگەكان بەرانبەر بە ژیان و چۆنیەتیی ژیان )كۆمەڵگە 
چۆن دەبێ ڕێبەری بكرێ( لە سەر بنەمای ئەوەیە كە ئیدئۆلۆژییە جۆراوجۆرەكان 
دەبێ النیكەم هێندێك  شێوە و ڕەوتی كۆمەاڵیەتی، پێناسەكەرانە و پاڵنەرانە 
بۆ شوێنكەوتوانیان بەرهەم بێنن. )جۆست: 2006، 51-70(  بە شێوەیەكی گشتی، 

تێگەیشتن لە ئیدئۆلۆژی بە سەر چوار بەشدا دابەش دەكرێ: 

• ئیدئۆلۆژی شێوە فیكرێكی بەالڕیداچوو و درۆیینە، بۆ نموونە ئاگایی مرۆڤەكان 
خوێندنەوە  ئەم  دەكرێ.  ئەژمار  وەك سووژە  كاپیتالیستیدا  كۆمەڵگەی  لە  كە 
لە بۆچوونی مەعریفەناسیی نەرێنییەوە سەرچاوەی گرتووە و لەالیەن ماركس و 

ئێنگلسەوە دانراوە.

• ئیدئۆلۆژی وەكوو كۆمەڵێك ئیدە، بۆچوون، ڕوانگە، باوەڕ و تێگەیشتن مانا 
كراوەتەوە، وەك ڕوانگەی چینێك یان گرووپێكی كۆمەاڵیەتی. ئەم خوێندنەوە لە 
باری كۆمەاڵیەتییەوە ڕێژەییە، ئەم ڕوانگەیە زیاتر لە ڕوانگە و بۆچوونە پۆست 
ماتریالیزمی  بینییەكانی  پێش  سەر  لە  مانهایم  كارل  ڕەخنەی  و  ماركسییەكان 

مێژووییدا دەبینرێت.

• ئیدئۆلۆژی سیستمێكی فیكریی كەم تا زۆر ئاگایانەیە. ئەمە خوێندنەوەیەكی 
ئەم  دەگرێتەوە.  سەرەوە  خوێندنەوەی  دوو  كە  ئیدئۆلۆژییە  لە  سنووردار 
خوێندنەوەیە تا دەیەی 1960ی زایینی تێگەیشتنی سەرەكی لە ئیدئۆلۆژی لە 
نێو باسە فەلسەفی و سیاسییەكاندا بوو. لەم ڕوانگەیەدا ئیدئۆلۆژی سیستمێك 
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لە باوەڕەكانە كە تاك بەشێكی بە شێوەی ئاگایانە هەڵدەبژێرێ و بەشێكی دیكە 
بەبێ ئەوەی كە بزانێ لە كۆمەڵگە بە دەستیدەهێنێ.

• ئیدئۆلۆژی وەك دەزگای ڕاگەیاندنی نائاگایانەی هەڵسوكەوتە باوەكان ئەژمار 
دەكرێ. ئەم خوێندنەوە لەالیەن ماركسەوە كراوە و دواتر لە الیەن »ئانتۆنیۆ 
گرامشی« و »لوویی ئاڵتووسر«ەوە پەرەیان پێدراوە. ئەم خوێندنەوە لە دەیەی 
60 بەم الوە جێگای پەسندتر بوو. ئەم پێناسەیە درێژەی پێناسەی ماركسیستی 
لە ئیدئۆلۆژییە، بەو جیاوازییەوە كە ئیدئۆلۆژی بە ئاگاییەكی تەواو درۆیین نازانێ، 
بەڵكوو بەشێكی كە نائاگایانەیە بە بەرپرسی بەشێك لە كردەوەی مرۆڤەكان لە 

كۆمەڵگەی دەزانێ. )م. پین: 1966، 90(

سەر  لە  خۆیان  بەرنامەكانی  و  كردەوە  سیاسییەكان  پارتە  لە  زۆر  بەشێكی 
كۆمەڵە  سیاسی  ئیدئۆلۆژیی  كۆمەڵناسیدا  نێو  لە  دادەمەزرێنن.  ئیدئۆلۆژی 
ئەخالقێكی تایبەت لە ئیدەئال، پرێنسیپ، دۆكترین، ئۆستوورە یان سیمبۆلەكانە 
لە نێو بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی، پێكهاتەكان، چینی كۆمەاڵیەتی یان گرووپێكی 
فۆرمێكی  و  دەكەن  دیاری  كۆمەڵگە  پێوەندییەكانی  چۆنیەتیی  كە  گەورەتردا 
ئیدئۆلۆژیی  دەكەن.  پێشنیار  تایبەت  كۆمەڵگەیەكی  بۆ  كولتووری  و  سیاسی 
و  دەسەاڵت  دابەشبوونی  چۆنیەتیی  سەر  لە  شتێك  هەموو  لە  زیاتر  سیاسی 
چۆنیەتیی بەكارهێنانی باس دەكات. ئیدئۆلۆژیی سیاسی دوو ڕەهەندەیە: »یەكەم 
كە  مێتۆدە  دووهەم  دەكات.  دیاری  كۆمەڵگە  جوواڵنی  چۆنیەتیی  كە  ئامانجە 
شێوەی گونجاو بۆ گەیشتن بە ئامانج دیاری دەكات«. بەم پێیە ئیدئۆلۆژیگەلێكی 
جۆراوجۆر هەیە كە دەتوانین بە ئانارشیزم، كۆنسێرڤاتیزم، لیبرالیزم، سۆسیالیزم 

و ئیدئۆلۆژییە دینییەكان ئاماژە بكەین.

 
تایبەتمەندییەكانی  ئیدئۆلۆژی

ئیدئۆلۆژی خاوەنی چەندین تایبەتمەندیی سەرەكییە كە بریتن لە:

كردەوەی  دەیگوت  لنین  لێوەردەگیردرێ:  كەڵكی  چەك  وەك  ئیدئۆلۆژی   •
شۆڕشگێڕانە پێویستی بە تێئۆریی شۆڕشگێڕانەیە. تاك بە هەبوونی تێئۆرییەكی 
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و  بدڕێنێ  دەبێ  شتێك  چ  و  بكا  دەبێ  چ  كە  دەزانێ  شۆڕشگێڕانە)ئیدئۆلۆژی( 
لێبڕاوانەش دەیدڕێنێ، ئیدئۆلۆژی تەنیا دەتوانێ بدڕێنێ و توانای دوورینەوەی نیە.

فەلسەفییەكان  پرسیارە  هیچ شێوەیەك  بە  بۆیە  لێبڕاوە،  و  ڕوون  ئیدئۆلۆژی   •
و گومانە زانستییەكان قبووڵ ناكات. تاكی ئیدئۆلۆگ نەك هەر ناتوانێ بیرێكی 
جیاواز لە ئیدئۆلۆژییەكەی قبووڵ بكات، بەڵكوو زوو بە زوو هێڵێكی جیاكەرەوە لە 
نێوان الیەنگران و دژبەراندا دەكێشێ و ئیدئۆلۆژییەكەی وەك بەرنامەیەكی حیزبی 
دەخاتە ڕوو و بە سانایی ئەو ئەندێشە شرۆڤەهەڵگرانەی كە دەبنە هۆی الوازبوونی 

چەكی ئیدئۆلۆژییەكەی، وەالوە دەنێ.

• ئیدئۆلۆژی بەپێی جۆری دوژمن و شێوەی خەبات چێ دەبێ، بۆیە ئیدئۆلۆژییەكان 
كاتین و بە نەمانی دوژمن لە نێو دەچن. هەر بۆیەشە لە الیەكەوە دژی دوژمنن و 
لە الیەكی دیكەوە دوژمنچێكەرن. واتە لەگەڵ ئەوەیكە لە دژی دوژمن چێ دەبن، 
ساز  خۆیان  بۆ  دوژمن  نەچن،  تێدا  و  بمێننەوە  تازە  كە  ئەوەی  بۆ  هەمیشەش 

دەكەن.

• بۆ ئیدئۆلۆژی جووڵەكردن لە هەقیقەت گرینگترە و ئەگەر خوازیاری هەقیقەتێكیشن، 
ئەوە لە ناو خۆدی جووڵەكە و لە چوارچێوەی جووڵەكەدا دەیخوازن.

• ئیدئۆلۆژی زیاتر بیر لە شۆڕش دەكاتەوە تا سەقامگیری، بۆیە ئیدئۆلۆژی هیی 
سەردەمی دامەزراندنە. هەر مەكتەبێك لە ماوەی ژیانی خۆیدا دوو قۆناغی هەیە، 
بەرانبەر  لە  كە  پرسیارێك  گرینگترین  سەقامگیری.  قۆناغی  و  دامەزران  قۆناغی 
قۆناغی  كەڵكی  بە  ئیدئۆلۆژییە  ئەم  گەلۆ  كە  ئەوەیە  هەیە  ئیدئۆلۆژییەكدا  هەر 
و  مائۆ  وەك  كەسانێك  كە  ئەمەیە  بەر  لە  هەر  نا؟  یان  دێت  سەقامگیربوونیش 
دامەزرانە  و  شۆڕش  سەردەمی  هیی  ئیدئۆلۆژی  كە  دەركەوتبوو  بۆیان  چێگوارا 
دەبێ  تێئۆرییە  ئەم  بەپێی  ئاراوە.  هێنایە  نێو شۆڕشیان  لە  تێئۆریی شۆڕش  و 
كۆمەڵگەیەكی شۆڕشگێڕی هەمیشە لە فۆرمی شۆڕشگێڕانەدا ڕابگیردرێ، چونكە 
ئەوكات ئیدی شۆڕش هەمیشەییە و هەموو كات پێویستی بە چەكی شۆڕش واتە 

ئیدئۆلۆژی دەبێت.

كە  بێت  لە پشت  فەرمیی  دیاریكراوی شرۆڤەكاری  دەبێ چینێكی  ئیدئۆلۆژی   •
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دەبێ  بۆیە  ناڕاستە.  كام  و  ڕاستە  ڕێگە  كام  كە  بكەن  شرۆڤە  ئیدئۆلۆژییەكە 
شرۆڤەیەكی ڕوون لە ئیدئۆلۆژییەكە بكرێ )ع. سروش: 1384، 117-106(.

لێرەدا یەكێك لە هەڵە زەقەكانی ئۆجەالن دەردەكەوێ، كە ئەویش گەڕان بە شوین 
بۆ  سەرپۆشێكە  كە خۆی  شتیكدایە  نێو  لە  واتە  ئیدئۆلۆژیدا،  نێو  لە  هەقیقەت 
هەقیقەت. بە وتەی عەبدولكەریم سرووش، ئیدئۆلۆژی زیاتر بیر لە جوواڵن دەكاتەوە 
تا هەقیقەت، ئەگەر بیر لە هەقیقەتیش بكاتەوە لە نێو بازنەی جوواڵنەكەدایە. بۆیە 
ئۆجەالن ئەگەر بە دوای هەقیقەتیشدا گەڕابێت، لە نێو بازنەی ئەو ئیدئۆلۆژییەدا 
بۆی گەڕاوە كە دەستكردی خۆیەتی و سروشتییە تا ئێستاش پێی نەگەیشتووە.

بازنەی ئیدئۆلۆژی

و  ئیدئۆلۆژی  ڕەنگدانەوەی  و  چێبوون  كۆمەاڵیەتییەوە  و  مێژوویی  باری  لە 
ڕۆیشتن بەرەو پیری ئەم تێگەیشتنە درۆیینەیە لە پێنج بیاڤدا دەدۆزرێتەوە:

1ـ سەفسەتە: سوفیستاییەكان لە یونانی كۆندا بە یارمەتیی فێڵ و تەڵەكەی 
فیكری و پارالۆجیزم وەاڵمی بەرانبەرەكەیان دەدایەوە و مەبەستی خۆیانیان 
دەسەپاند. ئەم ئارگۆمێنتە ساختانە بە شێوەی وتار باڵو دەبوونەوە، بەاڵم 
نەك بۆ دۆزینەوەی هەقیقەت، بەڵكوو بۆ بێدەنگ كردنی ڕكابەر. ئەم كەسانە 
دڵەڕاوكێی ڕاست و ناڕاستیان نەبوو و هیچ ئارگۆمێنتێكیشیان نەبوو، ئەوان 
كە  وتراوە  دەبەست.  ڕیزیان  یەكتردا  بەرانبەر  لە  بەرژەوەندی  پێی  بە  تەنیا 
ئەرەستوو زانستی لۆژیكی بۆ بەرپەرچدانەوەی سوفستاییەكان داهێنا. یەكێك 
تاك،  بەرژەوەندیی  پارێزەری  كە  ئەوەیە  ئیدئۆلۆژی  تایبەتمەندییەكانی  لە 
چین، دەسەاڵت یان... بێ و پێویستی بە ئارگۆمێنت نیە. بۆیە لێرەدا ئەوە 
بەرژەوەندییەكانن كە ڕووبەڕووی یەكدی دەبنەوە نەك ئارگۆمێنتەكان، بەاڵم 

سیمای ئارگۆمێنت بە خۆیانەوە دەگرن.

ئیرادەیە،  ڕەگەزی  لە  و  نیە  فیكر  ڕەگەزی  لە  ئیمان  )باوەڕ(:  ئیمان  2ـ 
ئیمان  دانراوە.  یان هۆكارێكی دیكە  ئەندێشە  لە سەر  ئیرادەیەك كە پێشتر 
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ڕووت،  ئەندێشەی  پێچەوانەی  بە  ئیرادەیە،  و  بڕیار  زامنی  ئەوەیكە  بە هۆی 
پاڵ بە مرۆڤەوە دەنێت بۆ نواندنی كردەوە. ئەندێشە دەتوانێ بە ڕاست یان 
درۆ دەربچێ، بەاڵم ئیمان ڕاست و درۆ هەڵناگرێ، بەڵكوو بەهێز و بێ هێزی 
هەیە. كاتێك كە زانایانی كەالمی قەدەرخواز و ئیرادەخواز لە بەرانبەر یەكدیدا 
ڕادەوەستن و دژی یەكتر ئارگۆمێنت دێننەوە، لە ڕاستیدا ئەوە ئیمانەكانیانە 
كە پێكەوە دەجەنگن. واتە ئاوەزی ئەوان پێشتر ئیمانی هێناوە و ئەوان تەنیا 
هێنابوو.  پێ  ئیمانیان  پێشتر  كە  دەدەن  شتە  بەو  ئاوەز  فۆرمی  و  ڕواڵەت 
زۆرینەی باسەكانی ئەمانیش لە ڕاستیدا ئیدئۆلۆژیك، واتە نائاوەزمەندانە بوو.

3ـ ئەو حوكمانەی كە ناسەلمێن: بە بۆچوونی كانت لە فەلسەفەدا هێندێك 
باسی متافیزیكی هەیە وەك جەبر و ئیختیار )قەدەر و ئیرادە(، ساكاربوون یان 
تێكەاڵوبوونی كەرەستە، سنووردار یان بێ سنووربوونی جیهان لەو مەسەالنەن 
بۆیە  دەكرێنەوە.  پووچەڵ  نە  و  دەسەلمێندرێن  نە  ئاوەزەوە  ڕووی  لە  كە 
ئارگۆمێنتەوە  هۆی  بە  ناتوانێ  مەسەالنە  بەو  باوەڕی  بێ  یان  باوەڕمەندی 
مەسەالنە  ئەم  پاساودانەوەی  بۆ  سۆنگەیەوە  لەم  بكرێتەوە.  پشتڕاست 
دەبێ پەنا ببرێتە بەر شێوەگەلی نامەعریفی. واتە باس لە سەر قبووڵ یان 
مەیلی  و  الگری  ڕیزبەندیی  بۆ  هەڵدەگەڕێتەوە  مەسەالنە  ئەم  ڕەتكردنەوەی 
ڕازیبووان و حاشاكەرەكان. بۆیە كاتێك كە لە سەر ئەم مەسەالنە گرژێیەكی 
ئارگۆمێنتی ڕوو دەدات، لە ڕاستیدا ئەوە جەنگی ئارگۆمێنتەكان نیە، بەڵكوو 

جەنگی مەیل و چێژە جیاجیاكانە.

4ـ بایەخەكان و ئەخالق: ئەخالق و بایەخەكان شتی ئیعتیبارین و ئارگۆمێنت 
لە  پێكدێت،  ناكۆكییەك  بایەخانە  ئەم  سەر  لە  كە  كاتێكدا  لە  نین.  هەڵگر 
ڕاستیدا كولتوور و پەروەردەی مرۆڤەكانە كە لە بەرانبەر یەكدیدا ڕیز دەبەستن، 

هەرچەند شێوەی ئارگۆمێنتی بە خۆوە دەگرێ.

5ـ كاتێك كە دوو حیزبی سیاسی پێكەوە دەجەنگن، هێزەكان پێكەوە دەجەنگن، 
بە ڕواڵەت دژی یەكتریش ئارگۆمێنت دێننەوە و دەیانەوێ بە شێوەی ئەخالقی 

و ئاوەزمەندانەش یەكتر بە قەناعەت بگەیەنن. )ع. سروش 1384، 81-80(
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پێكهاتەی ئیدئۆلۆژی
هەر ئیدئۆلۆژییەك دوو تەوەری هەیە:

• كۆی دامەزراوە ئیدئۆلۆژیكەكان.
• كۆی باوەڕەكانی خەڵكی بەردەنگی ئیدئۆلۆژییەكە.
كۆی دامەزراوە ئیدئۆلۆژیكەكان خۆی خاوەن دوو بەشە:

• كۆی هێماكان.
• كۆی دامەزراوە فۆرمگرتووەكان.

هێماكان دوو جۆرن:
• هێما دیسكۆرسییەكان

• هێما نادیسكۆرسییەكان

هەموو دامەزراوە ئیدئۆلۆژییەكان لە هەر ئیدئۆلۆژییەكدا بەشی دیاری )عینی( 
ئەو ئیدئۆلۆژییەن، چونكە كۆی نیشانەكان لە كۆی دامەزراوە فۆرمگرتووەكاندا 
پێك  ئیدئۆلۆژییەك  هەر  دیسكۆرسییەكانی  نیشانە  كۆی  دەكرێن.  پێناسە 
هاتووە لە یاساكان، دروشمەكان، سروودەكان، چیرۆك، شێعر و وتار... كە لە 
فۆرمی كتێب، ڕۆژنامە و دەزگای ڕاگەیاندن )ڕادیۆ، تەلەڤیزیۆن و...(دا دەر 
دەكەون. كۆی هێما نادیسكۆرسییەكان تێكەڵێكە لە گەاڵڵەكان، پێوەندییەكان، 

ئارمەكان، وێنەكان، پەیكەرەكان، توتمەكان، هەڵپەڕكێكان، مۆسیقا... 

دامەزراوە فۆرمگرتووەكانی ئیدئۆلۆژی یان بە شێوەی كەنیسە، كڵێسا، مزگەوت، 
وەك  ئاشكرا  بە  كە  دەردەكەون  ڕێكخراوەكان  حیزبەكان،  خانەقا،  مینبەر، 
دامەزراوەیەكی ئیدئۆلۆژیك كار دەكەن، یان بە شێوەی ناوەندە وەرزشییەكان، 
تۆڕە پێوەندییەكان )ڕادیۆ، تەلەڤیزیۆن، چاپەمەنی، ڕێكخراوەكانی چاپەمەنی و 
زانیاری و...(، زانستگەكان و ناوەندە زانستی، پەروەردەیی و لێكۆڵینەوەییەكان 
كۆی  نین.  ئیدئۆلۆژیك  فۆنكسیۆنی  و  ئەرك  خاوەنی  خۆیاندا  لە خودی  كە 
لە  وێنەیەك  واتە  ئیدئۆلۆژییە،  زەینیی  بەشی  بەردەنگ  خەڵكی  باوەڕەكانی 
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پێوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان كە لە ڕێگەی ناوەندە ئیدئۆلۆژیكەكانەوە لە زەینی 
تاكەكاندا چێ دەبێ، ئەم وێنەگەلە كاتێك دەردەكەون یان بە شێوەی كۆی 
هێماكان دەر دەكەون و یان دامەزراوە فۆرمگرتووەكان بەرهەم دێننەوە و لە 
ئاكامدا بەرهەم هێنەرەوەی پێوەندیگەلێكی كۆمەاڵیەتیی دەستنیشانكراون كە 
ئیدئۆلۆژی سەرچاوەی ئەوانە. وێنەی باوی ئیدئۆلۆژی زۆرجار بە ئیدئۆلۆژی لە 
فۆرمی زەینیدا دادەنرێ. لەم وێنە ساویلكانەیەدا بەشی »عەینی« ئیدئۆلۆژی 

لە بەرچاو ناگیردرێت. )خسروی كمال: 1382، 211 و 212(.

ئەرك و فۆنكسیۆنی ئیدئۆلۆژی

بە گشتی ئەرك و فۆنكسیۆنی ئیدئۆلۆژی بە سەر پێنج تەوەردا دابەش دەبێ:

• پاراستن و بەرهەمهێنانەوەی پێوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان لە 
سەر بنەمای زاڵبوون

• پاراستن و بەرهەمهێنانەوەی ڕەوایی دامەزراوە ئیدئۆلۆژیكەكان

• پاراستن و بەرهەمهێنانەوەی شۆناسی بەردەنگەكان

• پاراستنی یەكپارچەیی كۆمەاڵیەتی

بۆ  كەرەستەیەك  و  كردەوە  پاڵنەری  پلەی  لە  راوەستان   •
پاساوی كردەوە و ئاكامەكانی )خسروی كمال: 1382، 249(

دەتوانین بە كەڵك وەرگرتن لە بۆچوونی ماكس وێبێر ئەركی ئیدئۆلۆژی وەك 
ببینین كە هەموو كردەوەكانی مرۆڤ بە سەر  پاڵنەری كردەوە، بە جۆرێك 

چوار شێوەی دڵخواز دابەش دەكات :

1ـ  كردەوەی ئاوەزیانە لە سەر بنەمای ئامانج: لە سەر بنەڕەتی 
بەرنامە و پالن جێبەجێ دەبن.

2ـ كردەوەی ئاوەزمەندانە لە سەر بنەمای بایەخ: كردەوەگەلێكن 
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ئیدئۆلۆژی...(  مرۆیی،  )دینی،  بایەخ  بنەڕەتی  سەر  لە  كە 
جێبەجێ دەبن.

3ـ كردەوەی نەریتی: كردەوەگەلێكن كە لە سەر بنەمای نەریت 
و راهاتن جێبەجێ دەبن.

4ـ كردەوەی سۆزدارانە: ئەم كردەوانە لە سەر بنەمای سۆز و 
پاڵنەرەكان جێبەجێ دەبن. )شەیفلۆ: 2011، 43(

بنیاتنانی كۆمەڵگەی ئیدئۆلۆژیك

خۆی...  قاڵبی  نێو  بڕژێنێتە  كۆمەڵگە  دەیەوێ  بنەڕەتدا  لە  ئیدئۆلۆژی 
ماركسیستەكان دەیانەویست خەڵك بە جۆرێك پەروەردە بكەن كە بە گیان 
و دڵ ماركسیزمیان قبووڵ بێت. بە شێوەیەك كە ئەگەر خەڵكەكە ئازاد بن، 
هەموویان بە ماركسیزم دەنگ بدەن، بەاڵم ئەمە قەد بۆیان جێبەجێ نەبوو. لە 
سەر بنیاتنانی كۆمەڵگەیەكی ئیدئۆلۆژیك، دەبێ وەاڵمی دوو پرسیار بدرێتەوە:

باری تێئۆری و كردەوەوە دەكرێ كۆمەڵگەیەكی  لە  1ـ گەلۆ 
مرۆڤی  كۆمەڵێك  دەكرێ  گەلۆ  واتە  بكرێ؟  ئیدئۆلۆژیك چێ 
لە ڕادەبەدەر ئاڵۆز بە پێی بەرنامەیەكی لەپێش داڕێژراو چێ 

بكرێن؟

2ـ گەلۆ ئەگەر ئەم بەرنامەیەش جێبەجێ كرا، شتێكی باشە؟

لە وەاڵمی ئەم دوو پرسیارەدا دەبێ بگوترێ بنیاتنانی كۆمەڵگەیەكی لەو شێوەیە 
پێویستی بە ڕادەیەكی زۆر بەرفراوان لە زانیاریی كۆمەڵناسی، ئانترۆپۆلۆژی و 
ئابووری هەیە و لە ئێستادا بە هیچ شێوەیەك ناكرێ. لە نیوەی یەكەمی سەدەی 
بیستەمدا، كۆمەڵناسیی ناتۆرالیستی لە سەر ئەو باوەڕە بوو كە كۆمەڵگە بەشێك 
لە سروشتە و هەر وەك مرۆڤ بە دۆزینەوەی هێزەكان و یاساكانی سروشت توانی 
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بە سەر سروشتدا زاڵ بێت، دەتوانێ بە دۆزینەوەی هێز و یاساكانی كۆمەڵ، بە 
سەر كۆمەڵگەشدا زاڵ بێت، بەاڵم زۆر زوو لە بواری زانستی مرۆییدا ڕكابەرێكی 
بەهێز بۆ ئەم شێوە ڕوانینە هاتە ئاڕاوە كە پێی وابوو كۆمەڵگە وەك تێكستێك 

دەبێ فام بكرێ.

ئێستا ئەگەر دەستەبەركردنی ئەم ڕادە زۆرە لە زانیاریی كۆمەاڵیەتی، سیاسی 
و ئابووری و زاڵبوون بە سەریاندا بلوێ، دیسانیش هەر باش نیە. چونكە نابێ 
قەد لە بیری خۆمان ببەینەوە كە خەنجەرێكی تیژ  هەموو كات ناكەوێتە دەستی 
مرۆڤێكی پاك و دڵسۆز، لەوانەیە بكەوێتە دەستی كەسانێك كە بیانەوێ مرۆڤەكان 
بكەنە كۆیلە. ئەم مەسەلەیە وەك مەسەلەی پیشەسازی وایە. كاتێك مرۆڤ بە 
سەر هێزێكی سروشتیدا زاڵ دەبێ، ئەم زاڵبوونە هەمیشە مرۆڤ بەرەو بەهەشت 
نابات، بەڵكوو دەتوانێ بەرەو جەهەنەمیش بیبات. بۆیە كاتێك مرۆڤێكی ناپاك 

بەهێز دەبێ، ئەگەری هەرە بەهێز ئەوەیە كە بەرەو جەهەننەم بڕوات.

خۆشەویستییەكی  ئیدئۆلۆژیكەكان  كۆمەڵگە  تایبەتمەندییەكانی  لە  یەكێك 
كەموكۆرتی  بێ  ڕەها  بە شێوەیەكی  وایە  پێیان  كە  كەسێكە  بۆ  ڕادەبەدەر  لە 
ئەوەدا  تەنیشت  لە  بەاڵم  دەبەخشێت،  پێ  ئارمانجیان  عەشقە  ئەم  تەواوە.  و 
شێوەیەك لە نەفرەت و ڕق و قین پێكدێت، نەفرەت لە هەموو ئەو كەسانەی 
كە دژی ئیدئۆلۆژییەكەن و باوەڕیان پێی نیە. تایبەتمەندییەكی دیكە ئەوەیە كە 
كۆمەڵگەی ئیدئۆلۆژیك فرەچەشنی و فرەدەنگی قبووڵ ناكات. لە ئیدئۆلۆژیدا بۆ 
هەر پرسیارێك وەاڵمێكی دیاریكراو هەیە و چاوەڕوانی بۆ فرەوەاڵمی بێ مانایە. 
ئیدئۆلۆژیكدا  كۆمەڵگەی  لە  ئیدئۆلۆژی  شرۆڤەكارانی  لە  فەرمی  چینی  بوونی 
تایبەتمەندییەكی دیكەیە. تایبەتمەندییەكی زەقی دیكەی كۆمەڵگەی ئیدئۆلۆژیك 
وەهمی بێ منەتبوون و بێ كێشە بوونە، هەر ئیدئۆلۆژییەك خۆی لە ڕادەیەك 
لە خۆبژێوی و بێ كێشە بووندا دەبینێ كە ئەوانی دیكە نیانە، هەر ئەم وەهمە 
سووك  چاوێكی  بە  دەگرێ،  ئەواندا  و  ئەمان  نێوان  لە  كردن  ئاڵوگۆڕ  ڕێگەی 
تماشای ئارمانجی ئەوانیتر دەكەن و نەك هەر گاڵتە بە كۆمەڵگەكانی دیكە دەكا، 
بەڵكوو لە بنەڕەتدا ئاوەز بە سووك دێنێتە ئەژمار.  )ع سروش: 1384،  140-134(.
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قۆناخەکانی بە ئیدئۆلۆژیک کردنی تاک

هەر ئیدئۆلۆژییەك دەتوانێ لەالیەن الیەنگرانییەوە بە شێوەیەكی تۆتالیتاری 
دەربكەوێ، بەاڵم ئەمە بە ئەگەری زۆرەوە لە ئیدئۆلۆژییە ئایینیەكان یان ئەو 
ڕێكخراوە سیاسییانەدا ڕوو دەدات كە ناوەرۆكی ناڕوون و ئیددیعای بەرزەفڕانە 
و مەسیحاییان هەیە. لە شوێنێكدا كە تۆتالیتاریسم سەر هەڵدەدات، تۆزێك 
جەی  رۆبێرت  دەبێ.  سیاسی  بزووتنەوەیەكی  یان  تایبەت  دینێكی  لە  زیاتر 
مێشك  كۆنترۆڵی  و  مێشك  لە سەر شوشتنەوەی  كە  دەروونناسێكە  لیفتۆن 
هەمان  یان  بیر«  »چاكسازیی  بە  مێتۆدە  ئەم  ئەو  كردووە.  لێكۆڵینەوەی 
شوشتنەی مێشک، ناو دەبات. بۆ باشتر تێگەییشن لە شێوەی بە ئیدئۆلۆژیک 
کردنی خەڵک، پێویستە ئاماژە بەم یازدە خاڵە بکرێ. لە شیكردنەوەكانی دوو 
قەشەی فەرەنسیدا كە لە ژێر پرۆسەی مێشك شوشتنەوەدا بوونە، پرۆسەیەكی 
یازدە خاڵی كە لە سەر ئەم دوو قەشەیە جێبەجێ بووە، بەمشێوەیە شرۆڤە 

دەكرێت:

1. هێرش بۆ سەر شوناس

گەورەترین  ئەمە  هێرش.  بە  دەكەوێتە  سیستماتیك  شێوەیەكی  بە  شوناس 
سەر  ئەو  تووشی  تاكەكان  و  هەیە  شوناس  لە  دابڕان  سەر  لە  كاریگەریی 
و  باوەڕ  الوازكردنی  شوناس،  ونكردنی  كێن؟  نازانن  كە  دەكەن  لێشێواوییە 
بەهاكانی بە دواوەیە كە دواتر گۆڕانیان زۆر ئاسانە. »هەموو ئەو تاكانە بە 
شتێك كەمتر لە مرۆڤ، بەاڵم نە بە تەواوی وەك ئاژەڵێك گۆڕدرابوون، نە 
بوون  پێگەیشتوو  مرۆڤێگەلێكی  ئەوان  بوون،  منداڵ  وەك  نە  و  پێگەیشتوو 
كە لە پلەی منداڵێك یان ئاژەڵێكدا بوون، بە جۆرێك كە بە هیچ شێوەیەك 
وێنەی  دەكا  پێگەیشتووییان خەوشدار  كە  ئەوەیدا  بەرانبەر  لە  نەیاندەتوانی 
خۆبەدەستەودان،  هەستی  بكەن،  بەرگری  خۆیان  لە  بەهێزەكان  مامۆستا 
لە  خۆیانیان  دەسەاڵتی  و  هێز  هەموو  و  بوو  هەموویان  هاوبەشی  هەستی 
دەستدابوو و چووكەترین هەوڵیان بۆ زیندووكردنەوەی شوناسی مرۆیی خۆیان 

نەدەدا«. )لیفتۆن: 1962، 67( 
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2. هەستی تاوانبار بوون

هۆكارگەلی نەگۆڕ كە تاك دەخەنە خانەی تاوانبارەوە و دوایی هەستی شەرمكردن 
دایاندەگرێت و خۆیان بە سزاواری سزادان دەزانن، ئەمە بڕگەیەكی دیكە لە 
ڕووخاندنی شوناسە. )لیفتۆن: 1962، 67( دوكتور وینسێنت لە وتووێژێكدا لە 
گەڵ لیفتۆن دەڵێ: »من بە شێوەیەكی سەیر تاوانبار بووم، من جینایەتكار 

بووم، شەو و ڕۆژ ئەمە هەست و بیری من بوو«. )لیفتۆن: 1962، 68(

3. خەیانەت بە خۆ

لێرەدا تاكەكان بە زۆرەملی دۆست و بنەماڵەی خۆیان وەالدەنێن و شوناسیان 
تێك دەڕووخێنن و هەستی تاوانبار بوونیان تێدا بەهێز دەكەن. ئەمە دەبێتە 
لەواندا  نوێ  كەسایەتییەكی  داتاشینی  بنەمای  و  ڕابردوویان  لە  دابڕان  هۆی 
دادەڕێژرێ و كەسایەتییان بەو جۆرەی دادەڕێژن كە دەیانەوێ. »حاشاكردن 
و دووركەوتنەوە لە دۆستان و هاوكاران كە دوكتور وینسێنت و بابە لووكا بە 
زۆرەملی كردیان، كاریگەرییەكی قووڵی لە سەریان دانا. تاوانباركردنی ئەوان 
بوو بە هۆی پێكهاتنی هەستی شەرم و تاوان لە الیان و ژیانی ڕابردووی خۆیان 
بە شتێكی سووك دەهاتە بەرچاویان. لە ڕاستیدا ئەوان بە زۆرەملی حاشایان 
لە تاكەكان، ڕێكخراوەكان و ئیستانداردەكانی هەڵسوكەوت و ڕەفتار دەكرد كە 
چوارچێوەی ژیانی ڕابردوویانی پێكهێنابوو. ئەوان زیاتر لەوەی كە بە زۆرەملی 
خەیانەتیان بە دۆستان و هاوكارانی خۆیان كردبێت، بە زۆرەملی خەیانەتیان 

بە بنەماكانی هەبوونی خۆیان كرد«. )لیفتۆن: 1962، 68 و 69(

4. خاڵی تێكشكان

هێرشی بەردەوام بۆ سەر شوناس، هەستی تاوانباربوون و خەیانەت بە خۆ، 
دەبێتە هۆی تێكشكان كە هەر وەك پچڕانی سیستمی ناو مێشكە لە ڕووداوێكی 
دیكەدا. ئەوان دەتوانن بەردەوام بگرین، بە توندی خەمۆكی دایاندەگرێ. لە 
ڕوانگەی دەروونییەوە ئەوان بە شێوەیەكی قووڵ شوناسی خۆیان لە دەستداوە 

و ترسی لەنێوچوون، باڵ بە سەریاندا دەكێشێت.
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پڕێكدا  لە  كە  بوو  ئەوە  وەك  دەڵێ: »دۆخەكە  دۆخە  ئەم  لە سەر  لیفتۆن 
كەسێك لە ژیانی ئاسایی دوور بخەینەوە و ڕەوانەی نەخۆشخانەی نەخۆشە 
دەروونییەكانی بكەین، شوێنێك كە دەبێ دان بە تاوانگەلێكی گەورە، بەاڵم 
بێتاوانبوون  هەستی  كە  شوێنێك  كردوونی،  ڕابردوودا  لە  كە  بنێت  ناڕووندا 
وەكوو نیشانەی نەخۆشیی وەهم دێتە ئەژمار، شوێنێك كە هەموو نەخۆشە 
دەروونییەكان بە بۆنەی چارەسەرییەوە، ناچار دەكرێن كە دان بە تاوانەكانیاندا 
بنێن. هێرش و پەالمار بۆ سەر ئەو كەسە درێژەی دەبێ، ئەم هێرشانە كار لە 
سەر دەروونی دەكەن، لە پڕێكدا تووشی یەكێك لە ئازارە دەروونییە بنەڕەتییە 
ناسراوەكان بە دەستی مرۆڤ دێت، واتە ئازاری لەنێوچوونی ڕەها. ئازارێكی 
قەیرانە  هەموو  میراتی  وەك  پسپۆڕان  لە  زۆرێك  بۆچوونی  بە  كە  بنەڕەتی 
سایكۆلۆژییەكانی مرۆڤ ناسراوە. ئەم خاڵە ئامانجی هەموو گوشارەكانی نێو 
گرتووخانەیە. وەها شتێك بە هۆی هەر مەترسییەك و هەر تاوانباركردنێكی 
دەرەكی بەهێزتر دەبێ. دوكتور وینسێنت ئەم دۆخە ئاوەها شرۆڤە دەكات: 
من  دەكرد،  هەڵسوكەوتیان  من  لەگەڵ  نەشیاو  زۆر  شێوەیەكی  بە  »ئەوان 
هەستم دەكرد كە هەموویان ڕقیان لە منە. من بیرم دەكردەوە كە بۆ دەبێ 
ئەوان لە من بێزار بن؟ مەگەر من چیم كردووە؟ زۆر كەمخۆر ببووم، تەنانەت 
نزمترین  بۆ  كە  دەكرد  هەستم  من  دەكرد.  دووریم  خواردنەوە  و  خواردن  لە 
دۆخەی  لەم  گۆڕانێك  هیچ  كە  دەكرد  هەستم  خوار.  كشاومەتە  بوونم  پلەی 
مندا بەدی نایەت. بە تەواوی هیوای خۆمم لە دەستدابوو. بۆ ماوەی شەش 
حەوتوو جیا لەوەی كە بیرم دەكردەوە چۆن خۆم بكوژم، بیرم لە هیچی دیكە 

نەدەكردەوە.« )لیفتۆن: 1962، 69 و 71( 

5. نەرمی نواندن

پێشنیاری  دەكات،  خۆی  لەنێوچوونی  بە  هەست  تاك  كە  كاتەدا  لەو  راست 
دۆستایەتی، هێرش نەكردنە سەر شوناسی بۆ ماوەیەكی كورت، جگەرەیەك یان 
خواردنەوەیەكی پێ دەدرێ. لەم كاتە زۆر كورتەدا ئەو تاكە دەتوانێ هەستێكی 
قووڵ لە رێزلێگیرانی لە ال چێ ببێ، ئەگەرچی ئەم نەرمی نواندنەش هەر لەالیەن 
ئەوانەوەیە كە زەخت دەخەنە سەری. ئەمە فۆرمێكی دیكە لە جێبەجێكردنی 
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كێشەی  هۆی  بە  دەتهەویست  كە  دەگوت  منیان  بە  »سەرەتا  پرۆسەكەیە.  
بەرپرسێك  دواتر  بوون،  میهرەبانتر  دوكتورەكان  بكوژیت،  خۆت  دەروونییەوە 
دەهات و بە زمانی دۆستانە دەستێ دەكرد بە ئاخاوتن لەگەڵم: دەوڵەت نایهەوێ 
بەڵكوو  بدەین،  سزات  نامانهەوێ  ئێمە  بتگۆڕێ،  دەیهەوێ  بەڵكوو  بتكوژێ، 
هەستم  پێشتر  وەك  ئیدی  بكەینەوە،  پەروەردەت  نوێ  لە  سەر  دەمانهەوێ 
بەبێ هیوایی نەدەكرد، سەرئەنجام بەرپرسەكانیش هەڵسوكەوتێكی مرۆییانەیان 
كرد«، هەروەها لە درێژەدا هاتووە كە: »زەختەكانی ئەو شوێنە بە ناچار تاك 
دێننە نێو ڕیزی گرووپی ڕێفۆرمكراوەكان، بە تایبەتی بەشێك لە گرووپەكە كە 
خەریكە بە سەریدا زاڵ دەبن. بەم پێیە دەبێتە خاوەنی هێزێك كە یارمەتیی 

بەرپرسەكان لە ڕێفۆرم كردنیدا بدات«. )لیفتۆن: 1962، 69 و 72 و 73(

6. ناچار كردن بە دانپێدانان

هێرشێكی  لەگەڵ  دەگەڕێننەوە،  تێكشكاندا  لێواری  لە  تاك  كە  ئەوەی  دوای 
دیكەدا بۆ سەر شوناسی بەرەوڕووی دەكەن. ئەمە دەتوانی هەست بە ئەرك 
كردنێك بێت لە بەرانبەر ئەو نەرمی نواندنەی قۆناغی پێشوودا. یان ئەوەیكە 

كۆمەڵێك دەرفەتیان بۆ ڕێك دەخەن كە دان بە تاوانەكانی خۆیاندا بنێن. 

»تەنیا كەسانێك كە دان بە تاوانەكانی خۆیاندا دەنێن، دەتوانن درێژە بە ژیان 
بدەن«. لە ڕاستیدا هەموو ناچاركردنەكان، زۆرلێكردنەكان، نەرمی نواندنەكان، 
شكاندنی شوناس و بەڵێنی هاتنی ڕۆژە خۆشەكان دەیانەوێ ئەو پەیامە بە 
بەندكراوەكان بگەیەنن. دوكتور وینسێنت و بابە لووكا بەو ڕایە گەیشتبوون 
كۆنەكان  ورووژانە  و  بیر  دەبێ  نوێ،  ورووژانی  و  بیر  بەدەستهێنانی  بۆ  كە 
وەال بنرێن، ئەم ناچاركردن بە دانپێدانانە شتێكی نەگۆڕ نیە و بەردەوام لە 
گۆڕاندایە، خێرایی زۆرتر و زۆرتر دەگرێ و هەستی خۆبەدەستەوەدان لەگەڵ 
خۆی دێنێ بە شێوەیەك كە تۆ دەتهەوێ شتێك بڵێی، ئەوان زەختت دەخەنە 
سەر و تۆش هەست دەكەی كە دەبێ شتێك بڵێی. كاتێك دەستپێكرد ئیدی 

بەردەوام شتی زۆرتر هەیە كە بیڵێی. )لیفتۆن: 1962، 74 و 75(
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7.  كاناڵیزەكردنی تاوان

هەموو  لەو  و  دەكا  پێ  هەستی  تاك  كە  شەرم  و  تاوان  لە  گەورە  هەستێكی 
هێرشە بۆ سەر شوناسی گێژ دەبێ و نازانێ كە تاوانبارە بە چی، تەنیا هەست 
بە بەرپرسیارێتییەكی قورسی تاوان دەكات. ئەم سەرلێشێواوییە كارێك دەكات 
كە  ئەو شوێنە  بۆ  تاوانەكە  دیلگرتووە،  بە  مرۆڤەكانیان  كە  كەسانەی  ئەو  كە 
دەیانەوێ كاناڵیزە بكەن، كە وەك هەمیشە دەتوانێ ئەوە بێت كە ژیانێكی پر 
لە خراپە و شوورەییتان هەبووە، بە هۆی ژیان لە ژێر دەسەاڵتی ئیدئۆلۆژییەكی 
خراپدا. دوای ئەوەی كە تاك خۆی بە دەست ئەو ڕایەوە دا كە هەموو كات دەبێ 
لە  بیر  ئامادەی فێربوونی چوارچێوەی چاكسازیی  لە خۆی ڕەخنە بگرێ، ئەو 
ڕێگەی هەست بە تاوانكردن و دانپێدانان بە تاوانەوە بووە. ئیدی هەستی شەیتانی 
كە لە ڕابردوودا ناڕوون بوو، وەك كەرەستەیەك بۆ چاكسازیی ئەو كەڵكی لێ 
وەردەگیرێت. شتانێك كە لە ڕابردوودا ئەرێنی بوون و دەكرا چاوپۆشییان لێ 

بكرێت، لەم قۆناغەدا وەك تاوان دێنە ئەژمار. )لیفتۆن: 1962، 75( 

8. پەروەردەی سەرلەنوێ

مێشكیان  خەریكن  كە  )ئەوانەی  تاكەكان  تاوانی  سەرچاوە  كە  خەیاڵە  ئەم 
دەشۆردرێتەوە( ئیدئۆلۆژییەكی سەپێندراوی دەرەكییە، خەیاڵێكی پووچەڵە كە 
ئەوە  بكرێن  پەروەردە  هەڵە  بە  ئەگەر  دیلن.  و  ماندوو  گێژو  تێیدا  تاكەكان 
چووكەكردنەوەی  بۆ  بۆیە  هەڵەن.  زۆرتر  كە  ئیدئۆلۆژییەكەیە  و  مامۆستاكان 
باری تاوانەكانی ژێر كاریگەریی ئیدئۆلۆژییەكە دەبێ دان بە هەموو كردەوەكانی 
خۆیاندا بنێن. بە وەالنانی زەینیی ئەم كردەوانە )لە كردەی دانپێداناندا( ئەوان 
بە تەواوی دەتوانن ئیدئۆلۆژییەكە وەال بنێن. »لەم خاڵەدا ئەوەی كە تاك دان 
بەڵكوو  نەبوو،  بكات، بەس  تاوانباری  بە  بنێ و هەست  تاوانەكانی خۆیدا  بە 
كردەوەی  كۆمەڵێك  وەك  و  بكات  خۆی  ڕابردووی  هەموو  لە  حاشا  دەبوایە 
شەیتانی و پڕ لە شەرم نە تەنیا لە بەرانبەر بەهاكانی كۆمۆنیزمدا، بەڵكوو بۆ 
پووچەڵكردنەوەی بەها مرۆییەكانی ئەژماری كردبایەن«. )لیفتۆن: 1962، 79-76(

9. پێشكەوتن و هاوئاهەنگی
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وەالنانی ئیدئۆلۆژیی كۆن، ڕێگە بۆ جێگیربوونی ئیدئۆلۆژیی نوێ، وەك ئانتی 
تێزی ئیدئۆلۆژییە كۆنەكە خۆش دەكات. تاك كۆنەكە وەال دەنێ و بە شوێن 
نوێ وەك  ئیدئۆلۆژیی  و  زۆر خێرایە  ئەم گەشەكردنە  جێگرەوەیدا دەگەڕێ. 
ئارامی جێگای  ئیدەئالێك بۆ پێویستییەكانی تاك وێنا دەكرێ. وەفاداری و 
ئازار و سزادان دەگرنەوە. ئەوانەی كە مرۆڤەكانیان بە دیلگرتووە، باشییەكانی 
ئیدئۆلۆژیی نوێ لە بەرانبەر ئازار و نالەباریی ئیدئۆلۆژیی كۆندا هەڵدەسەنگێنن. 
ئەمە خاڵێكی پێشكەوتووتر لە خاڵی پێنجەمە كە پێویستی بە شرۆڤەی زیاتر 

نیە. )لیفتۆن: 1962، 79 و 80(

10. دوایین دانپێدانان

بۆ ڕووبەڕووبوونەوە بەرانبەر بە دژایەتیی ئازاری ڕابردوو لەگەڵ داهاتوویەكی 
بە  وەفادارییەك  چەشنە  هەر  تاك  دەیناسێنێ،  ئیدئۆلۆژییەكە  كە  گەشدا 
ئیدئۆلۆژییە كۆنەكە وەال دەنێ، دان بە هەر چەشنە نهێنییەكدا دەنێ و بە 
تەواوی لە نێو ئیدئۆلۆژییە نوێیەكەدا دەتوێتەوە. لە كەشێكی تایبەت و لە 
لە  بەیاننامەیەك  كە  دەبن  ئامادە  دیلەكان  نوێدا  ڕاستییەكی  ڕووناكایی  بەر 
دەكەن.  دەر  كردووە،  چییان  و  بووە  چی  كە  ئەوە  سەر  لە  خۆیان،  سەر 
دانپێدانانەكان بۆ ماوەیەك درێژەیان كێشاوە و قووڵتر بوونەتەوە. تا تاك بە 
ڕادەی پێویست گەشە نەكات كە بتوانێ كۆبەندییەكی چاك لە ژیانی خۆی 
ئامادە بكات، ئەم دانپێدانانگەلە ناتوانن دانپێدانانی كۆتایی بن. دانپێدانانەكان 
لە فۆرمی خەو و مۆتەكەدا دەگۆڕدرێن بۆ شرۆڤە و شیكردنەوەی جیددی لە 

ژیانی ڕابردووی تاك. )لیفتۆن: 1962، 80 ـ 82(

11. قۆناغی لەدایكبوونەوە

لیفتۆن دەڵێ: »دوكتور وینسێنت و بابە لوكا دەورەیەكی پڕ ئازاری مردن و لە 
دایك بوونەوەیان تێپەڕاند. بۆیان ڕوون بووەوە كە سیخوڕێك لە فۆرمی ئەواندا 
چۆتە گرتووخانەوە و دەبێ بمرێ و لە جیاتی ئەودا پیاوێكی نوێ لە فۆرمی 
كۆمۆنیستیدا لە دایك ببێتەوە. دوكتور وینسێنت هێشتا دەڵێ مرۆڤ لەوێ دەبێ 
بمرێ و سەر لە نوێ لە دایك ببێتەوە. ئەمە دەستدرێژیی هێزە دەروونییەكانی 
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دەوروبەر بۆ نێو هەستی تاكێكە و ڕەنگە بەرچاوترین تایبەتمەندیی دەروونی لە 
شوشتنەوەی مێشكدا بێت. هێرشە فیزیكی و ورووژێنەر-هەستیارەكان بۆ سەر 
تاك مردنێكی سیمبۆلیكیان بە دواوەیە، قۆناغەكانی پەروەردەی سەر لە نوێ 
تەنانەت  دایكبوونەوە  لە  و  مردن  پێكدێنن.  دایكبوونەوە  لە  دانپێدانانەكان،  و 
)لیفتۆن:  دادەنێن«.  تاك  سەر  لە  قووڵ  كاریگەریی  بن،  سیمبۆلیك  ئەگەریش 

)84-82 ،1962

لە دوایین قۆناغدا ئیدی تاك بە تەواوی تواوەتەوە، بۆیە ڕێبەر یان ڕێكخراوەكە 
دەتوانێ لە هەر شوێنێك كە بە پێویستی زانی، ڕاستییەكان بە شێوەیەكی 
دیكە پیشان بدات، ئەندامەكەش بەبێ هیچ پێشمەرج و لێكدانەوەیەك قبووڵی 
دەكات. هەر وەك لە كۆمپیوتێردا چۆن دەتوانی شتێك بسڕیتەوە و شتێكی 
دیكەی لە جیاتی دابنێی، تاكەكانیش وایان لێدێت. واتە ئەو شتەی كە ئەمڕۆ 
ڕاستییەكی ڕەهایە، تاكی ڕێبەر دەتوانێ سبەینێ بیگۆڕێ بە درۆ و بڵێ ئەوە 
كاری دوژمنە. ئەندامیش كە تواوەتەوە بە تەواوی قبووڵی دەكات، چوونكە 
وەك ڕۆبۆتی لێهاتووە بە ئاسانی دەتوانرێ ئەو شتەی كە ئەمڕۆ پێی دەڵێن 

ڕاستە سبەینێ پێ بڵێن درۆیە. 

ئاکادیمیای  لە  پەکەکەدا  ریزەکانی  ناو  لە  شۆردنەوە  مێشک  ئەم  نموونەی 
مەعسووم قورقماز روو دەدات. لێرەدا بە وتووێژێک کە ئۆجەالن وەک مامۆستای 
بوویانە،  ئیدئۆلۆژیکدا  دەورەی  کۆتایی  لە  گه ریالیەک  چەند  و  فێرگەیە  ئەو 
ئاماژە دەکەم. ئۆجەالن سەرەتا دەڵێ رێورەسمی سوێند خواردن بەڕێوە بچێ 
لەودا پەیمانببەستنەوە، بڵێن کە چۆنن؟ کین؟ چ کارەن؟ چۆنبوون؟ و ئێستا 
توندی  بە  کە  وتارێکە  پاش  وتووێژە  ئەم  کە  ئاماژەیە  بە  پێویست  چۆنن؟ 
هێرش دەکاتە سەر کەسایەتی پێش لە پەکەکەیی بوونی گەریالکان و دەڵێ: 
بۆ   )5-19 2014-ب،  )ئۆجەالن:  بڕوخێندرێ!«  کەسایەتیە  ئەو  بوو  »پێویست 
باشتر تێگەییشتن لە شووشتنەوەی مێشک لەناو پەکەکەدا، لێرەدا ئاماژەیەکی 
کورت دەدرێ بە وتووێژی سێ گەریال لە ئاکادیمیای مەعسووم قورقماز لەگەڵ 
ئۆجەالن؛ هەڤاڵ ر. تای دوای ناساندنی خۆی دەڵێ بە دژواری توانیم خۆم 
بەم مەکتەبە بگەیەنم و ماوەی نۆ مانگە لە ئاکادیمیای رێبەریی حیزب وەک 



62

قوتابی وەرگیراوم. ئۆجەالن پاش ئەوەی کە بێ نرخ بوونی ژیانی پێشووی 
نوێیەتان  ژیانە  ئەم  شعوورتان  و  رۆح  بە  ئایا  دەپرسی  لێی  دەڵێتەوە،  پێ 
دژواریگەلێک  ئەگەرچی  سەرۆکم،  بەڵێ  دەڵێ  تای  ر.  هەڤال  قبووڵکردووە؟ 
هەبوو، بەاڵم بە سەرکەوتوویی جێبەجێم کردووە. پاشان ئۆجەالن پێی دەڵێ: 
ئەگەر کەسایەتی پێشووت زیندوو بوویەوە چ دەکەی؟ خۆت دەزانی کە ئەگەر 
زیندوو ببێتەوە ریسوا دەبێ! هەڤاڵ ر. تای دەڵێ من لەم بارەیەوە ئەزموونم 
هەیە، بە پشتیبانی ئەو ئەزموونە و ئەو زانیارییانە کە لێرە بەدەستم هێناون، 
ئەم رێگە درێژە پێی دەدەم. ئۆجەالن پێی دەڵێ بە لێکدانەوەی دژمن، دۆست، 
دەوروبەر و هاوسەنگەرانت ئەگەر خاوەنی مەعریفە، ناسین، ئیرادە، هەروەها 
تووڕەیی، خواست و ئارەزوو بیت دەبێ بۆ گەییشتن بە نیازەکانت کەڵکیان 
خواستەکانی  دەتهەویست  چۆن  ئێرە  بۆ  هاتی  کاتێک  بیرتە  لە  لێیوەرگری. 
خۆت بە مل مندا بسەپێنی، لە راستیدا هەر وەک منداڵ بووی. من دانم بە 
خۆمداگرت، خۆڕاگر بووم. بە مەبەستی ئەویکە رۆژێک راستییەکان دەزانی دانم 
بە خۆمداگرت. وای بۆ دەچم بەشێک لە هەڵسوکەوتەکانتت دیوە چەندە بەدوور 
لە بنەماکان بوون. پێویستە هێندەیتر قووڵ ببیتەوە و لەوە بەدواش بەردەوام 
بیت. هەڤاڵ ر. تای پاش ئەوەی کە هەموو ئەو وانانەی کە لەو دەورەیەدا فێر 
بووە دانە بە دانە دووپاتی دەکاتەوە، ئۆجەالن پێی دەڵێ دەبێ بزانی کە ئێمە 
بۆ چاکسازی لە مرۆڤدا و لە هەمووی راستتر بۆ سزادانی شێوەی زۆرمان هەیە. 
پەکەکە بزووتنەوەی سزادانی دروستی مرۆڤی ئێستا و رابردوویە. لە کۆتاییدا 
پێداویستییەکانی  لەگەڵ  تاسەر  کە  دەخوازێ  بۆ  هیوای  و  دەدات  سوێندی 

حیزب خۆی رێکبخات. )ئۆجەالن: 2014-ب، 19-37(

کەسی دووهەم بە ناوی سەید خان هاتووە. ئۆجەالن لێی دەپرسێ ئایا وەک 
پەکەکەیی لە سەرت حیساب بکەم؟ لە وەاڵمدا دەڵێ بەڵێ سەرۆکم لەراستیدا 
پێویستی دەزانی  بە  ئایا  لێدەکرێ  بم. پاشان پرسیاری  دەمەوێ پەکەکەیی 
کاتێک  سەرۆکم  بەڵێ  دەڵێ  سەیدخان  بکەیتەوە؟  شرۆڤە  خۆت  سەرلەنوێ 
وەکوو  خۆم  هەڵدەسەنگێنم،  رێبەری  هەڵسوکەوتی  و  شێوەی  لەگەڵ  خۆم 
مرۆڤگەلێک دەبینم کە پێویستم بە رزگارییە. پرسیاری لێدەکرێتەوە کە ئایا 
تێدەکۆشم.  رێگەیە  لەم  خەریکم  سەرۆکم  بەڵێ  دەڵێ  بویتە؟  رزگار  ئێستا 
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سەیدخان دوایی دەڵێ کێشەی بچووکی کەسایەتیم هەیە! دوای ئەوە ئۆجەالن 
دوای  کێشەکە.  چارەسەری  بۆ  بکات  دەروونی  کەخەباتی  دەکات  رێنوێنی 
هەیت،  حیزبیدا  سوێندی  چوارچێوەی  ئاستی  لە  دەڵێ  پێی  ئۆجەالن  ئەوە 
لە دۆخێکدا هەیت کە بتوانی بەڵێنی دەستەبەر کردنی سەرکەوتن لە بواری 
هۆنەریدا یان پارێزگاری لەهۆنەر بدەی و لە دۆخی زیان هێنەر رزگاری بکەی. 
دوایە وردە وردە بە شوێنی شایستەی بگەیەنی.  سێهەمین کەس هەڤال م. 
هەڤاڵ م. لەم وتووێژەدا دەڵێ سەرەتا کە هاتمە ئێرە رێبازێکی مردووم هەبوو 
سەرۆکم. دوایە دەڵێ شرۆڤەکانی تۆ گۆڕانی لە مندا چێ کرد. ژیانی رابردووم 
بێ رۆح، بێ ناوەرۆک، بێ ئیرادە و پڕ لە پووچی بوو، بەاڵم دوایی ئۆجەالن 
دەڵێ هەرچەند کەوتیتە ژێر زەخت. پاش دووبارە کردنەوەی هێندێک وتە و 
پرسیار تەییدی دەکات بۆ سوێند خواردنی حیزبی! )ئۆجەالن: 2014-ب، 37-56(  
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گرینگیی ئیدئۆلۆژی لە ڕوانگەی ئۆجەالنەوە

شتێك كە گرینگە شوناسە ئیدئۆلۆژیكەكانە. بەبێ پێكهاتنی ئیدئۆلۆژی، نە 
بەوە  دەكرێ  پێكدێت.  نوێ  نە سیستمی  و  هەڵدەوەشێندرێ  سیستمی كۆن 
بەراورد بكرێ كە بەبێ بوونی خاك، هیچ توویەك شین نابێ... هەموو سەردەمە 
بەهێزەكانەوە  ئیدئۆلۆژیكە  شوناسە  هۆی  بە  مێژوو  درێژایی  بە  گرینگەكان 
پێكهاتوون. نەریتی خوای دایك لە كۆمەڵگەی چاخی بەردینی نوێدا، بنەمای 
شوناسی ئیدئۆلۆژیكی ئەو سەردەمەیە. ئوستوورە سوومرییەكان بنەمای هەموو 
سەردەمەكانی كۆمەڵگەی چینایەتی و یەكەمین شوناسی ئیدئۆلۆژیكی ئەوانن. 
ئەم ئوستوورەگەلە سەرچاوەیەكی دەوڵەمەند بۆ كتێبە پیرۆزەكان، ئەدەبیات 
و گەشەی فەلسەفەن. فەلسەفەی یونان و دینە تاكخوداییەكان كاریگەرییان 
سەدەكانی  و  كالسیك  سەردەمی  ئیدئۆلۆژیكەكانی  شوناسە  هەموو  سەر  لە 
نێوەڕاست هەبووە. ڕێنێسانس، ڕێفۆرم و ڕۆشنگەری، سێ سەردەمی بنەڕەتی 
بۆ پێكهاتنی شوناسی ئیدئۆلۆژیكی شارستانیەتی كاپیتالیستین. ایدئۆلۆژیی 
ئیدئۆلۆژیكی كۆمەڵگەیەكی بێ  سۆسیالیستی، خواستی پێكهێنانی شوناسی 
چینی هەبوو. ئەگەر ئەم شوناسە ئیدئۆلۆژیكانە لە بەرچاو بگرین، دەبینین كە 
سەردەمی تێكۆشانە سەرەتاییەكان بۆ سیستمەكانی كۆمەڵگە نیشان دەدەن. 
چارەنووسی سیستم پێش لە هەموو شتێك بە شەڕی شوناسی ئیدئۆلۆژیك 
شەڕی  قۆناغی  كە  نیە  بوونی  كۆمەاڵیەتی  سیستمێكی  هیچ  دەكرێ.  دیاری 
ئیدئۆلۆژیكی تێ نەپەڕاندەبێ، شوناسی ئیدئۆلۆژیك وەكو پرۆسەی پێكهاتنی 
كۆرپەڵەیە لە منداڵدانی دایك. لەدایكبوون و گەشەیەكی تەواو، بەو پڕۆسەیە 
ئەم  كە  شارستانییەتگەلێك  و  كۆمەڵگە  دەكرێ.  دیاری  دایك  منداڵدانی  لە 
كە  كاتەی  ئەو  تا  و  ئاڵۆزن  و  دەستكرد  نەبووە،  دیالێكتیكییەیان  گەشە 
هەن لە كاریگەریی نەرێنیی ئەو نەبوونە ڕزگارییان نابێ. هێزی سیستمێكی 
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ئەمڕۆ  هەیە.  ئیدئۆلۆژیكەكەی  شوناسە  لەگەڵ  نزیكی  پێوەندیی  كۆمەاڵیەتی 
پێكدێنن.  تێئۆریكەكان  لە شرۆڤە  گرینگ  بەشێكی  ئیدئۆلۆژیكەكان  شوناسە 
چەمكە  و  دین  ئوستوورە،  بە  كۆنەكاندا  كۆمەڵگە  لە  تێئۆری  جێگەی 
جۆراوجۆرە فەلسەفییەكان پڕ دەكرایەوە. هاوكات لەگەڵ پێشكەوتنی شرۆڤە 
زانستییەكانی پێوەندیی نێوان كۆمەڵگە و سروشت، لە تێئۆریشدا گۆڕانكاری 
دێتە ئاراوە. تێئۆری دەپەرژێتە سەر شرۆڤەی ئەو الیەنانەی كۆمەڵگە كە دەبێ 
بگۆڕدرێن یان وەك خۆیان بمێننەوە و ڕێگە گونجاوەكان پێش بێنی دەكات. 
ئەو كاهینانەی كە بنیاتنەرانی شارستانییەتی سوومرن، لە چاالكیی هەزاران 
ساڵەی پەرەستگەكاندا لەگەڵ شوناسی ئیدئۆلۆژیكی سیستم بەرەوڕوو بوون. 
)ع. ئۆجەالن: 2001، 222 و 235 و 236( كەوابوو ئیدئۆلۆژی بە الی ئۆجەالنەوە 

بنەمایە و بە بێ ئیدئۆلۆژی هیچ شۆڕشێك بە ئاكام ناگات.

ئۆجەالن تا ئەو ڕادەیە لە سەر ئیدئۆلۆژی دەڕواتە پێش كە ئیدئۆلۆژیی كۆماری 
ئیسالمیی كردۆتە باشقە بۆ خۆی و باس لە »ئۆرگانی ئایەتوڵاڵ« دەكات و 
هەموو  ڕووخاند،  ڕێژیمی شای  كە  هەبوو  هێزی  ئەوەندە  ئۆرگانە  ئەم  دەڵێ 
هێزی ئەم ئۆرگانە لە هێزە ئیدئۆلۆژیكەكەیەوە سەرچاوە دەگرێ. لە بنەڕەتدا 
ئایەتوڵاڵ ئۆرگانێكی ئیدئۆلۆژیكە. ئایەتوڵاڵ بە كەڵك وەرگرتن لە ئیدئۆلۆژی 
)ع.  هەیە.  كاریگەرییان  حەد  لە  زیادە  ئێستاش  و  دەبەن  بەڕێوە  كارەكان 
ئۆجەالن: 2002-ب، 107(. كۆما جڤاكێن كوردستان كە لە سەر بنەمای سیستمی 
كۆنفیدرالیزمی دێموكراتیك دامەزراوە، سیستمێكی ئیدئۆلۆژیكە كە هەر وەك 
)ئۆرگانی ئایەتوڵاڵ(ی ئێران كار دەكات و وەكو چەترێك هەمو ڕێكخراو و لق 
و پۆپەكانی پەكەكەی لە ژێر دەسەاڵتی خۆی كۆ كردۆتەوە. لە داهاتوودا بە 

وردی باس لە سەر ئەم مەسەلەیە دەكرێ. 

بەم پێناسەیە لە ئیدئۆلۆژی، ئێستا دێینە سەر قۆناغەكانی ژیانی ئیدئۆلۆژیكی 
ئۆجەالن كە بریتین لە چوار قۆناغی جۆراوجۆر.
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قۆناغی یەكەم لە ژیانی ئیدئۆلۆژیكی ئۆجەالن

ئۆجەالن هەر لە سەرەتای منداڵییەوە كەسێكی ئیسالمی بووە، ئەو هۆكاری 
سەرەكی دەگەڕێنێتەوە بۆ باوكی كە مرۆڤێكی مەزهەبی بووە. بە وتەی خۆی لە 
پۆلەكانی سەرەتاییدا مەالیەكی چاك بووە و تا ئاستی پێشنوێژی گوندەكەیان 
چووەتە پێش. حەزێكی تایبەتی لە مەسەلە دینییەكان كردووە و بە ڕێكوپێكی 
نوێژی خوێندووە، بە شێوەیەك كە مەالی گوندەكەیان پێی دەڵێ ئەگەر بەم 
شێوەیە درێژەی بدەیت، هەڵدەفڕی. دوایی بە وتەی خۆی لە ئانكارا كاتێك 
قوتابی بووە لە بەرانبەر ژیانی بورژوازی پەنای بۆ دین بردووە و بە شێوەیەكی 
ئیدئۆلۆژیك خۆی دەرخستووە. ئۆجەالن دەڵێ بە شێوەیەكی سەیر بە نیسبەت 
مەسەلە دینییەكان لەوانە حەرام و حەاڵڵ هەستیار بووم و بە توندی لە بەر 
قوتب  سەید  نووسینی  لە  دین(  )ئەمەیە  كتێبی  ئانكارا  لە  دەگرتن.  چاوم 
دەخوێنێتەوە و تا ماوەیەك هەمو بوارەكانی ژیانی لە سەر ئامۆژگارییەكانی 

ئەو كتێبە ڕێك دەخات.

ئۆجەالن لە باری فیكرییەوە ئۆگرییەكی تایبەتی بۆ كتێبە دینییەكان هەبووە و 
بە تامەزرۆییەكی تایبەتەوە هەمووی خوێندۆتەوە. لە ئانكارا بەردەوام سەردانی 
كۆمۆنیزم  دژی  كە  كۆنفرانسانەشدا  لەو  و  دەكات  تەپە(  )ماڵ  مزگەوتی 
لە  وێنەوە  بێ  تامەزرۆییەكی  بە  دەڵێ  ئەو  كردووە.  بەشداریی  ئاخاوتوون، 
كۆنفرانسەكانی )نەجیب فاسل كساكۆرەك( )ئیدئۆلۆگ و ئیسالمیستی تورك( 
بەشداریم دەكرد و دەڵێ بە ڕاستی جوان بوون و منی پاڵ پێوە دەنا. )ئۆجەالن: 
2008-س، 22، 37 و 38( ئۆجەالن لە سەردەمی منداڵیدا نزیكەی سی دۆعای لە 
بەر بووە. )ئۆجەالن: 2008-ب، 26( هەروەها ئاماژە بەوە دەكات كە ویستوویە 
کتێبانەشم  ئەو   .)63   ،2003 )ئۆجەالن:  بكات.  بەر  لە  قورئان  سوەرەی   33
دەخوێندەوە کە پێوەندییان بە داستانەکانی عەلی سەردارمانەـ  خوای لێ رازی 
بێ ـ هەبوو. عەلی سەردارمان رووبەرووی زۆرداری و زۆرداران کەسێکی دەروو 



67

کەرەوەی واڵتان بوو و شمشێرەکەی لە پێناوی گەلدا راوەشاند. ئەوە یاریدەی 
نەشونما کردنی ئارەزوومی دا و ئەم ئارەزووە لەالم دەستیپێکرد. ئارەزووی 
یەکەمم درێژەدان بە خوێندن بوو لە قوتابخانە ئایینییەکان، بە خۆمم دەگوت 

دەبێ بچمە زانکۆی االزهر. )ئۆجەالن: 1996، 22 و 23(

ئەم پێشینە ئیسالمییەی ئۆجەالن تەنانەت كاتێك كە سەرۆكی پەكەكەیە )كە 
نادات.  بەر  بەرۆكی  دامەزراوە(  لێنینیزم  ـ  ماركسیزم  بنەمای  لەسەر  حیزبێكە 
ئەو دەڵێ لە خەباتی مندا سۆسیالیزم جێگەی تایبەتی خۆی هەیە، بەاڵم من 
لێی بە دوورم، چونكە دیالێكتیكی ڕۆژهەاڵتی ناڤین دەركەوتنێكی پێغەمبەرانەی 
دەوێ. ئەو دەڵێ ڕێبەرانی ئەم ناوچەیە دەبێ پێغەمبەر بن. پێغەمبەری ئیسالم، 
شۆڕش.  وەك  ئیسالمیش  دەركەوتنی  و  دادەنێ  شۆڕشگێڕ  وەك  محەممەد، 
ئۆجەالن لە سەر ئەوە پێ دادەگرێ كە جیهادی ئەكبەر یان )شەڕ لەگەڵ نەفس( 
ئەم  سەر  لە  خۆم  خەباتی  منیش  دەڵێ  و  ئیسالمدایە  لە  جەنگ  گەورەترین 
بنەمایە دەستپێكردووە و پێموایە لەم ڕێگەیەوە بە ئاكام دەگەم! ئەو هەروەها 
دەڵێ هۆكاری شاراوەی پتەوبوونی بنەماكانی پەكەكە، جیهادی ئەكبەری من یان 

هەمان شەڕم لەگەڵ نەفسی خۆمدایە! )ئۆجەالن: 2008-ب، 71 و 109(.

و  پەكەكە  بۆ سەرۆكایەتیی  پێغەمبەرانە  هەڵبژاردنی شێوەی  هۆی  ئۆجەالن 
بۆ  دەگەڕێنێتەوە  پەكەكەدا  ناو  لە  سێهەم  و  دووهەم  كەسی  نەهاتنی  پێك 
پەروەردەی خۆی و ڕێبەرایەتی لە سەر بنەمای جیهادی ئەكبەر و لەم بارەیەوە 
نموونەی پێغەمبەر و خەلیفەكانی دوای ئەو دێنێتەوە، دەڵێ ئەگەر پەروەردە بە 
شێوەی جیهادی ئەكبەر نەبوایە، پێغەمبەریش تووشی شكستدەهات. بۆیە من 
بۆ ڕێبەریكردن، شێوەی حەواریوونی عیسا و خەالفەتی محەممەد پێغەمبەری 

ئیسالمم هەڵبژاردووە. )ئۆجەالن: 2008-ب، 114-106(.

بۆ  ئەوان  سەرچەشنكردنی  بە  پێغەمبەرەكان،  لەگەڵ  خۆی  بەراوردكردنی 
شێوەی ڕێبەری و خەبات و هەروەها دیدی ئەو لە سەر ژن كە دواتر بە وردی 
ئاماژەی پێ دەدرێ، هەموو نیشانەی ڕەنگدانەوەی بیری ئیسالمیی ئۆجەالنە 
لە ناو ئەو ئیدئۆلۆژییەی كە بە ناوی ئاپۆییزم دەناسرێ و پەكەكەی لە سەر 

دامەزراوە و ئەمڕۆش كاری لە سەر دەكات.
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قۆناغی دووهەم لە ژیانی ئیدئۆلۆژیكی ئۆجەالن

دەستپێكی ئەم قۆناغە خوێندنەوەی كتێبی )ئەلف و بێی سۆسیالیزم(ی )لێئۆ 
هۆبێرمان(ـە. ئۆجەالن دەڵێ هاوكات دۆستێكی سەردەمی منداڵیم كە الیەنگری 
)چەتین ئاڵتان( كەسایەتیی چەپی توركیا بوو لە سەر سۆسیالیزم قسەی دەكرد 
و خوێندنەوەی ئەو كتێبە هاوكات بوو لەگەڵ ئەوە. لە خوێندنەوەی كتێبەكەدا 
هەرچی بەرەوپێش چووە، بەو ئاكامە گەیشتووە كە )دین تووشی شكست بووە 
و ماركس سەركەوتووە(، ئەمە لە ڕاستیدا دروشمی گۆڕان بوو، واتە ئیدئۆلۆژیی 
نەریتی تووشی شكست دەبێت و بیری سۆسیالیستی سەردەكەوێ، لە ساڵی 
1969دا بەو بڕیارە گەیشتووە )بڕیاری گۆڕینی ئیدئۆلۆژی(! )ئۆجەالن: 2008-
س، 39( كە ئەگەرچی مۆسڵمانێكی باوەڕمەند بووە و لە كۆنگرەی قۆڵی راست 
كە دژی كۆمۆنیستەكان بووە بەشداریی كردووە و گوێی لێیان گرتووە، بەاڵم 
دواتر دەڵێ بە هەڵكەوت لە بەر زانكۆ ڕێپێوانێك دەبێنی و تێیدا بەشداری 
دەكات و دواتر خۆی لە نێو ڕیزەكانی ئەواندا دەبینێتەوە. )ئۆجەالن: 2008-س، 

.)35

ئۆجەالن دەڵێ بزووتنەوەی كۆمۆنیستی لە توركیا زۆر چاالك بوون، جوواڵنەوەی 
الوانی كۆمۆنیست كە ناویان )الوانی شۆڕشگێڕ( بوو، زۆر چاالك و تێكۆشەر 
دەكرد  ناتۆ و سەرمایەداری ساز  و  ئەمریكا  گەورەیان دژی  ڕێپێوانی  بوون. 
و خۆیان بەم شێوەیە دەناساند، دوای ئەوەی كە ئەو كتێبەم )ئەلف و بێی 
سۆسیالیزم( خوێندەوە، تێگەیشتم كە بیری كۆمۆنیستیم لە بیری نەتەوەیی 
لەو  دەكرد،  لەگەڵیان شەڕم  من  كە  پێوەندییانە  ئەو  فۆرمی  بووە.  بەهێزتر 
كتێبەدا هەبوون، بۆیە لەگەڵ خۆم دەمگوت ئەوەی كە من تا ئێستا بە دوایدا 
دەگەڕام لە سۆسیالیزمدا هەیە.. )ئۆجەالن: 2008-ب، 36( ئەو هەروەها كتێبی 
لنین لە سەر )مافی چارەی خۆ نووسینی نەتەوەكان(ـیشی لە دەیەی 70دا 
خوێندووە. )ئۆجەالن: 2008-س، 42( ئەمە بوو بە سەرەتای گۆڕانێكی قووڵ لە 
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ماركسیسزم- بنەمای  لە سەر  پارتێكی سیاسی  دامەزراندنی  تا  و  ئۆجەالندا 
لنینیزم چووە پێشەوە.

ئۆجەالن تا ئەو ڕادەیە لە سۆسیالیزمدا ڕۆیشتە پێشەوە كە لە بەهاری ساڵی 
هەمان  كۆتایی  لە  نووسی.  كوردستانی  ڕێگای شۆڕشی  مانیفێستی  1978دا 
ساڵدا پەكەكەی لە سەر بنەمای ئیدئۆلۆژیی ماركسیزم-لێنینیزم دامەزراند. ئەو 
لەو كتێبەدا بە شێوەیەكی توند بە وتەی خۆی ڕەوتە ڕیویزیۆنیستییەكان هەر 
لە برێنێشتاین، ترۆتسكی و حیزبە سۆسیال دێموكراتەكانی ئۆرووپاوە دەداتە 
بەر ڕەخنەی خۆی و دەڵێ شۆڕشی پرۆلێتاریا بە هەبوونی تێئۆریی ماركسیزم-
لێنینیزم هیچكات لە ڕێگای ڕاستەقینەی خۆی ال نادات و ئەم تێئۆرییە ڕێگەی 
ئێستا  تا  ئیمپریالیستییەكانە.  تێئۆرییە  دەستی  لە  جیهان  هەموو  ڕزگاریی 
ماركسیزم- تێئۆریی  لە  قازانجی زۆری  و  بایەخ  ئیمپریالیزم،  بەرخۆدان دژی 
زێدەتر  قازانجی  داهاتووشدا  لە  و  گەیاندووە  جیهان  گەالنی  بە  لێنینیزم 

دەگەیەنێت. )ئۆجەالن: 2010،  8 و 48 و 49(.

ئۆجەالن لە ناساندنی پەكەكەدا دەڵێ ئێمە لە بەرانبەر دیكتاتۆرەكانی دیكەدا 
بەرهەمی  چوونكە  ڕەوایە  ئێمەش  دیكتاتوریی  و  پڕۆلێتاریاین  دیكتاتۆریی 
تێكۆشانی چینی كرێكار و ڕەنجدەرە. )ئۆجەالن: 2007-س، 31( پەكەكە حیزبی 
سۆسیالیزمە.  ڕاستەقینەش  جوواڵنەوەی  و  سۆسیالیزمە  سەر  لە  پێداگری 

)ئۆجەالن: 2002-ب، 198 و 240(.

هەر چەند ئۆجەالن بە توندی باسی سۆسیالیزم دەكات و پەكەكەی لە سەر 
تێئۆریی ماركسیزم-لێنینیزم دامەزراندووە و ئەو كەسانەی وا لەم تێئۆرییە ال 
دەدەن، وەك خائێن ناوزەد كردووە، بەاڵم لە شێوەی ڕێبەریكردنی پەكەكەدا 
لە  هەر  دەڵێ  ئەو  دەبێتەوە.  ئیبراهیمییەكان  دینە  دەستەوداوێنی  دیسان 
نەبوو.  بۆرژوازی  بنەمای حیزبی كۆمۆنیستی و  باوەڕم بە شێوە و  سەرەتاوە 
وەك  من  الی  لە  گشتی  سكرتێری  و  ناوەندی  كۆمیتەی  سیاسی،  مەكتەبی 
بۆ  بەستێنی  شێوەیە  ئەم  چوونكە  بەرچاو.  دەهاتنە  رواڵەتی  ناسناوگەلی 
هەڵپەرەستی و بۆرۆكراسی ساز دەكرد. من لە شێوەی پێغەمبەرەكان بۆ بەرنامە 
و پرۆگرام كەڵك وەردەگرم و گرووپی حەواریوونی عیسا و خەالفەتی محەممەد 
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كردەییترن. )ئۆجەالن:2008-ب،  و  دەفتەری سیاسی چاالكتر  و  دامەزراوە  لە 
راست  مۆسڵمانە،  و  سوسیالیست  هاوکات  کە  ئۆجەالن  لێرەدا   .)106 و   105
وەک مەسعوود رەجەوی سەرۆکی مۆجاهێدینی خەڵقی ئێران و دۆکتور عەلی 
تێکەڵ  دوانە مەزهەبی شێعە و سوسیالیزمیان  ئەو  بیر دەکاتەوە.  شەرێعەتی 
کردبوو. لە ئەساسدا ئەم ئیدە دەگەڕایەوە بۆ پێشتر و بۆ بزووتنەوەیەک بە 
نێوی )بزووتنەوەی خودا پەرستانی سوسیالیست(. ئۆجەالن ئێستاشی لە گەڵ 
بێت ئەگەر بە باشی لە ئاخاوتنەکانی ورد بیتەوە، باوەڕی بەم ئیدئۆلۆژییە هەیە! 

قۆناغی سێهەم لە ژیانی ئیدئۆلۆژیكی ئۆجەالن
یان قۆناغی ناسیۆنالیزم ـ سۆسیالیزم

ئۆجەالن لەم قۆناغەدا جیا لە ئیدئۆلۆژیی ماركسیزم-لێنینیزم، ناسیۆنالیزمیشی 
بوونییەوە  کورد  سەرەتای  بارەی  لە  ئەو  كردووە.  ئیدئۆلۆژییەكە  بە  تێكەڵ 
ئاماژە بەوە دەدات کە کورد بوونی من لەهی بارزانییەکان یان بەدرخانییەکان 
ناچێ و جیاوازی گەورەشی هەیە. لە راستیدا ئەوەی من کاتێک سەریهەڵدا کە 
کورد بوون دوایی پێهات. سەبارەت بە من هەلومەرجی نێو خێزانم نیشانەی 
ئەوە بوو کە کورد بوون کۆتایی پێهاتووە. من ئەم کۆتایی پێهاتنەم دەبینی. 
دەستپێدەکەم..  کورد،  گەلی  هاتنی  پێ  کۆتایی  خاڵی  لە  واتە  خاڵەوە  لەو 
كە  كاتێكدا  لە  دەڵێ ساڵی 1974  بارەیەوە  لەم  ئەو    )30 )ئۆجەالن: 1996، 
خەریكی دانانی هێڵی سیاسیی پەكەكە بووم، كۆنفرانسێكم گرت، من ئەوكات 
لە سەر دوو وشە كارم دەكرد كە )كوردستان كلۆنییە( بوو و لە ئاستێكدا 
نەبووم كە زۆر پۆلێنبەندییانە و رێكوپێك ئاخاوتن بكەم، بەاڵم بە نیسبەت 
خەڵكی ئاسایی لە ئاستێكی بەرزدا بووم. )ئۆجەالن: 2008-س، 53( ئۆجەالن بە 
یەك واڵت  ـ  ڕۆژهەاڵت  باشوور،  دروشمی )باكوور،  تاکتیکییانەی  هەڵگرتنی 
و یەك خەبات( بە رواڵەت لە خودموختاری و فیدرالیزم تێپەڕی و دروشمی 
سەربەخۆیی و كوردستانی یەكپارچەی بەرزكردەوە، کە ئەمە نە لە رووی باوەڕ 
بە سەربەخۆیی کوردستان، بەڵکو بۆ کۆکرندەنەوەی هێزی زیاتر و دژایەتی 
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پارتەکانی دیکەی کوردستان بوو، کە دواتر خۆی دانیپێدادەنێ و لەم کتێبەدا 
باسی لێوە دەکردێ. ئەو تا ئەو جێگایە ڕۆیشتە پێش كە حیزب و هێزەكانی 
بە  نیە،  سەربەخۆییان  دروشمی  کە  ئەوەوە  بۆنەی  بە  كوردستانی  دیكەی 
قامك خستنە  بە  تاكالیەنە  و  كرد  تاوانبار  كورد  مەسەلەی  لە سەر  مامەڵە 
سەر ویستی دەڕوونیی نەتەوەی كورد واتە سەربەخۆیی كوردستان، هەنگاوی 
هەڵهێنایەوە،  كوردستان  ڕووناكبیریی  و  سیاسی  كەشی  كۆنترۆڵكردنی  بۆ 
کورد.  دەوڵەتی  دامەزراندنی  دژمنی  بە  بوو  گرتووخانەدا  لە  دواتر  بەاڵم 
و  پرەنسیپ  و  كورد  مەسەلەی  سەر  لە  )ئەوان(  دەڵێ:  بارەیەوە  لەم  ئەو 
بنەماكانی مامەڵە دەكەن، بەاڵم بە دەركەوتنی ئێمە تووشی برسیەتی هاتن. 
ڕاستییەكانی خستە  الباطل(، پەكەكە  لە ئیسالمدا دەڵێن:)جا ء  الحق و زهق 
ڕوو، بەم بۆنەیەوە بزووتنەوەكانی دیكە فۆنكسیۆنی خۆیانیان لە دەستدا، ئەم 
بزووتنەوانە دوو ڕێگا زیاتر لە پێشیاندا نیە، یان ئەوەی كە ئەم ڕاستییانە 
2008-ب،  )ئۆجەالن:  دەچن.  تێدا  یان  لێیان،  بەشێك  دەبنە  و  دەكەن  قبووڵ 
62( بەاڵم ئۆجەالن دەڵێ من مرۆڤێکی نەتەوە پەرەست نیم و ئەمەش تەواو 
ئاشکرایە، ئەگەر قەرەی خەباتی گەلی کورد کەوتبم و تا ئەم رادەیە پێبەندی 
بووبم، لە بەر ئەوەیە لە گەالنی جیهان زیاتر دوچاری سەرکوتکردن هاتووە. 
منیش زۆر گرێدراوی خەباتی سەرکوتکراوانم، لە بەر ئەوە نا کە کوردم، بەڵکو 
لە بەر ئەوەی کە کورد سەرکوتکراوە.منیش نیشتمانپەروەر و رزگاریخوازم. بە 
راشکاوی دەیڵێم من ئەو مرۆڤە نیم کە لە رێگای نەتەوایەتیدا ژیانی دەخاتە 
مەترسییەوە و ژیانیشم لەو پێناوەدا ناکەم بە قوربانیی. )ئۆجەالن: 1996، 46(

پێویست بە ئاماژەیە كە بنەماكانی گۆڕانی ئۆجەالن لەم قۆناغەوە دەستپێدەكات، 
یەكپارچە  كوردستانی  دروشمی  پەكەكە  كە  ئەوەی  لەگەڵ  هاوكات  چوونكە 
ژێر  دەباتە  پەكەكە  سەربەخۆییخوازیی  ئۆجەالن  هەڵگرتووە،  سەربەخۆی  و 
قۆناغەدا  لەم  هەر  دەنا  نەبووە،  ئاڵتێرناتیڤی  قۆناغەدا  لەم  دیارە  پرسیار. 
ڕایدەگەیاند. لە وتووێژێك لەگەڵ دەیڤید كرۆندا دەڵێ: بانگەشە و پێداگری 
لە سەر ئەوەی كە حیزبی ئێمە ڕێكخراوێكی سەربەخۆییخوازە یان ئەوەی كە 
دەوڵەتی  دامەزراندنی  خزمەتی  خستۆتە  خۆی  شتێكی  هەموو  ئێمە  حیزبی 
سەربەخۆ، ناڕاستە و گەورەكردنەوەیە... پلەبەندیی جۆراوجۆری دەوڵەت بە 
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شێوەی ڕەها یان یەكپارچە یان سەربەخۆ لەگەڵ ڕاستییەكانی جیهانی ئەمڕۆدا 
ئەم  گرتنی  بەرچاو  لە  بە  جیاوازن...  نێونەتەوەییەكان  ڕاستییە  ناگۆنجێت، 
ڕاستییانە ڕوون دەبێتەوە كە باسكردن لە سەر ئەوەی كە )پەكەكە بە هەر 

نرخێك سەربەخۆییخوازە( ڕاست نیە. )ئۆجەالن: 2002-ب، 159و 162 و 163(.

ئیسالم،  لە  تێكەڵێكە  ئۆجەالن  ئیدئۆلۆژیی  كە  دەركەوتووە  بۆمان  ئێرە  تا 
و   1999 ساڵی  تا  قۆناغە  ئەم  ماركسیزم-لێنینیزم.  و  ناسیۆنالیزم 
لە  پەكەكە  هەموو سیاسەتەكانی  كێشا،  درێژەی  ئۆجەالن  دەستبەسەركرانی 
سەردەمی شەڕ لەگەڵ توركیادا لە دەیەی 80 و 90ی زایینی لە سەر بیرۆكەی 

ئەم قۆناغەی ئۆجەالن دادەڕێژران.

قۆناغی چوارەم لە ژیانی ئیدئۆلۆژیكی ئۆجەالن

لە قۆناغی چوارەمدا ئاڵوگۆڕێكی بنەڕەتی بە سەر ئۆجەالندا دێت. لە پشتكردن 
لە سەر  بۆچوونی  تا  بگرە  كوردییەوە  دەوڵەتی  و  كوردستانی سەربەخۆ  لە 
هەموو  و  منداڵی  سەردەمی  كردەوەكانی  لە  پەشێمانە  ئەو  باوكی.  و  دایك 
هەڵەكانی دەخاتە ئەستۆی مۆدێڕنیتەی كاپیتالیستییەوە. ئەو كە سەردەمانێك 
بە شانازییەوە باسی ڕاوكردنەكانی خۆی و شێوەی هەڵسوكەتی لەگەڵ پەلەوەر 
و  دەگێڕایەوە  گەریالكان  بۆ  وتنەوەدا  وانە  پۆلەكانی  نێو  لە  ئاژەڵەكان  و 
ناڕاستەوخۆش نەیارەكانی خۆی بە گێڕانەوەی ئەو هەڵسوكەوتانە دەترساند 
و هەڕەشەی لێیان دەكرد، ئەو كە باوكی بە پیاوێكی بێ دەسەاڵت و الواز و 
دایكی بە ژنێكی شەڕانی وەسف دەكرد، لە قۆناغی بۆكچینیزمدا بە تەواوی 
دەگۆڕدرێ و دەڵێ: »دەبێ دان بەوەدا بنێم كە لە بڕگەیەك لە ژیانمدا تووشی 
واڵتە،  ئەم  شتێكی  هەموو  دەست  لە  ویستم  و  بووم  مۆدێڕنیتە  نەخۆشیی 
تەنانەت دایك و باوكم هەڵ بێم... هەركات یادەوەریی كشت و كاڵی باوكم 
خەریكی  پاییز  كۆتایی  تا  بەهار  دەستپێكی  لە  كە  بیرم  دێتەوە  مەزرادا  لە 
جووتكردن، دروێنە، خەرمان كوتان و خەرمان هەڵگرتن بوو، هەستم بریندار 
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دەبێت... هەموو پێوەندییەكانی گوند بۆ من ماوەبەسەرچوو بوون، بەرهەمی 
تێكۆشانی بێ ئاكامی سەردەمێكی نادیار بوون. پەنابردن بۆ شار و هەڵهاتن 
لە داوێنی گوند وەكو گوناح دەبینم.  هیچ گومانم لەوە نیە كە ژیانی ئیدەئال 
بۆ مرۆڤەكان، نە لە پێكهاتەی شێرپەنجەیی شارەكانی مۆدێڕنیتە، بەڵكوو لە 
هەر چەشنە  لە  دوور  بە  كە  لەوەی  دەستدەكەوێ...  ئێكۆلۆژیكەكان  گوندە 
هەست بە ژان كردنێك پەلەوەرەكانم دەگرت و سەریانم دەبڕی، لە خۆم خۆش 
نابم. خواستی ئێكۆلۆژیكی من لەگەڵ دانپێدانان بەم خۆشەویستی و گوناحەی 
پێوەندییەكانم دۆستانە  پێوەندیدایە... گەرچی هەموو  لە  سەردەمی منداڵیم 
بوون، بەاڵم بە هۆی پێوەندییە تۆقێنەرەكانی مۆدێڕنیتە، پرسەیەكی گەورەم 
بۆ باوكم نەگرت و لەم كردەوەیەم هەرگیز خۆش نابم... بۆ دایكم ئەم وەسفەم 
نوێ(! هەر وەك  بەردینی  كردووە، )پاشماوەی فەرهەنگی خودایانی چاخی 
ئەوان بەهێز بوو، بەاڵم نموونەی دایكی دەستكردی مۆدێڕنیتە بوو بە هۆی 
ئەوەی كە پێرۆزییەك كە لەودا هەیە نەیبینم... زۆر بە داخ و پەژارەم كە لەو 
)ئۆجەالن:  دۆست!  بە  نەبووم  لەگەڵیان  و  تێنەگەیشتم  خواوەندییانە  رێڕەوە 
2009-ب، 47 و 48( لە هەڵسەنگاندنی ئەم دوو شێوە وەسفكردنەدا دوو شێوە 
كە  بوو  پارتێك  ڕێبەری  ئۆجەالن  یەكەمیاندا  لە  دەنوێنێ،  خۆی  ئیدئۆلۆژی 
خەریكی شەڕی چەكداری بۆ بنیاتنانی دەوڵەتی كوردی بوو، بۆیە سروشتییە 
كە بۆچوونی توندیشی هەبێ، لە دووهەمیاندا ئۆجەالن ڕێبەرێكە كە باوەڕی بە 
دەوڵەتی كوردی و شۆڕشی سۆسیالیستی نەماوە و هەمووی بە )ئاو بە ئاشی 
نەشیاوەكانی  هەڵسوكەوتە  بۆیە  هەر  دەزانێ!  كردن(  كاپیتالیزمدا  سیستمی 
قەرەبووكردنەوەیان  بۆ  و  كاپیتالیستی  مۆدێڕنیتەی  ئەستۆی  دەخاتە  خۆی 

دەیەوێ سیستمی ئێكۆلۆژیكی دابمەزرێنێ! 

ئۆجەالن دەڵێ لە 9ی ئۆكتۆبری 1998وە كە لە ڕێگەی ئاتێنەوە بۆ ئۆرووپا 
ڕۆیشتم، ڕوانگەی مۆدێڕنیستی لە نیو بیر و هزرمدا شكستی خوارد، ئەو دەڵێ 
دانبەوەدا دەنێم كە نەمتوانی دوگمبوونی بۆچوونی خۆم لە سەر شارستانییەتی 
تایبەتی كاپیتالیزم وەك پێشكەوتووترین قۆناغی  چینایەتی بە گشتی و بە 
ئەو شارستانیەتە و سیاسەت و رێكارەكانی رێئال سۆسیالیزم كە ئیددیعای 
جێگرتنەوەی كاپیتالیزمیان دەكرد، تێپەڕێنم. لەگەڵ ئەوەی كە زۆر جار لە 



74

دەستەواژەی »سۆسیالیزمی زانستی« كەڵكم وەر دەگرت، بەاڵم ئاكامگەلێكی 
پێش  لە  و  گشتێنراو  قاڵبە  شكاندنی  توانای  نەكرا.  دەستەبەر  ئافڕێنەرانە 
سیستمەكان،  فەرمیی  شرۆڤەی  ئاستی  نەمتوانی  و  نەبوو  داڕێژراوەكانم 
ڕێبەرایەتیی  بنەڕەتدا خاوەنی  لە  ماركسیزم  و  ئیسالم  تێپەڕێنم... هەرچەند 
ئیدئۆلۆژیكیی جیاوازن، بەاڵم ماركسیزم نەیتوانی ڕێگا بۆ گۆڕانێك بكاتەوە 
كە بتوانێ لە ئاستی دۆگمبوون و رووكەشخوازی بمپەڕێنێتەوە. لە ڕاستیدا لە 
ڕێگایەكی دۆگمەوە كەوتمە ناو ڕێگایەكی دۆگمی دیكە. بێگومان جیاوازیگەلێك 
لە نێوان ئیدئۆلۆژیی شۆڕشگێڕانە و بە هێزی سەدەكانی ناوەراست )ئیسالم( 
ئەم  بكرێ  كە  ئەوەیە  مەسەلە  بەاڵم  هەیەڤ،  ماركسیستی  سۆسیالیزمی  و 
ڕاستییە لە بواری ئۆبژێكتیڤ و بەكەڵكدا هەڵسەنگێندرێ، ئەمە پێویستی بە 
زانیاریی قووڵی مێژوویی هەیە، بەاڵم ئاستێك كە ئێمە دەستەبەرمان كردبوو، 
توانای تێپەڕینی لە فیكری سێمیتیك )ڕەگەزی سامی( نەبوو. كەسایەتیی بێ 
ڕۆحی ڕۆژهەاڵتی ناڤینیش كە كراسێكی ماركسیستیی بە بەردا كراوە نەك هەر 
نەیدەتوانی پارادۆكسەكان چارەسەر بكات، بەڵكوو لە فامكردنی دروستیشیاندا 
بێ توانا بوو. لەم دواییانەدا هەموو ڕەوتە چەپ و ڕاستەكان و بیرۆكە دینی و 
نەتەوەییەكان لە هەموو جیهان و لە ڕۆژهەاڵتی ناڤینیشدا یارمەتیدەری هێزی 
ئیدئۆلۆژیكی كاپیتالیزمن. لێكهەڵوەشانی بەرباڵوی رێئال سۆسیالیزم لە ساڵی 

1990 نموونەی زەقی ئەم ڕاستییەیە. )ئۆجەالن:2003، 8 و 21 و 22(.

ئۆجەالن دەڵێ گۆڕانی ئیدئۆلۆژیكی من بە شێوەیەكی زۆر ڕوون لە شرۆڤەی 
سیاسەت، دەوڵەت و شارستانییەتی هاوچەرخ هاتۆتە دی. دەبێ دان بەوەدا 
بنێم كە لە منداڵیدا هەمیشە خۆزگەم دەخواست كە پلە و پایەیەكی بەرزم لە 
سیستمی دەوڵەتدا هەبێ. تەنانەت ئەگەرەكانی ئێمە بۆ لەناوبردنی دەوڵەت 
لە ڕێگای شۆڕشەوە، لە دامەزراندنی دەوڵەتی خۆمان تێپەڕ نەدەبوو. لە سەر 
بنەمای شرۆڤەكانی من  ئیدی ئیدئۆلۆژییە دەوڵەتخوازەكان نەیاندەتوانی ببنە 
كەرەستەیەك بۆ ڕزگاری. دەوڵەتە سەرمایەداری، سۆسیالیست، نەتەوەیی و 
ڕەگەزی،  دینی،  مەسەلە  چارەسەری  جیاتی  لە  فیدرالیستەكان  دێموكراتیك 
نەژادی، ژینگەیی و چینایەتییەكانی كۆمەڵگە چینایەتییەكان، خۆیان بوونەتە 
سەرچاوەی هەموو ئەو كێشانە. دەبێ ڕێگە چارە لە سەرچاوەگەلێكی جیا لەو 
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سەرچاوانەی سەرەوەدا بدۆزرێتەوە... بە لە بەرچاوگرتنی ئەوەی كە كۆمەڵگە 
ئێكۆسیستمی سروشتییان  و  ژینگە  هاوسەنگیی  چینایەتی  و شارستانییەتی 
تێكداوە، پێویستی دانانی كۆمەڵگەی ئێكۆلۆژیك بە پاڵپشتیی زانست ڕۆژ لە 

دوای ڕۆژ دەردەكەوێ. )ئۆجەالن: 2003،  22 و 23(.

ئۆجەالن ئاماژە بەوە دەكات كە دەبێ كێشەی كورد و ڕێگە چارە پێوەندیدارەكانی 
و  بكرێن  شرۆڤە  ئێكۆلۆژیك(،  )كۆمەڵگەی  گۆڕانە  ئەم  بنەڕەتی  سەر  لە 
هەڵبسەنگێندرێن. هەم ڕێگە چارە كالسیكە ئیسالمییەكانی ڕۆژهەاڵتی ناڤین و 
هەم ڕێگە چارەی نەتەوەیی ڕۆژئاوا هەر لە مێژە تووشی شكست بوونە. ئیسالم 
لە سەر بنەمای شرۆڤەی سۆننە مەزهەب تەنیا توانیویە ئەڵقەیەكی دیكە بە 
زنجیری كوێالیەتیی كوردەكان لە ماوەی 1400 ساڵدا زیاد بكات. سیستمی الواز 
و الساییكەرانەی بۆرژوازیی سەرمایەداری چ لە نێو دراوسێكان و چ لە بیاڤە 
حاشالێكردنێكی  و  سڕینەوە  لە  جیا  ئاكامێكی  نێوخۆییەكانیدا  كۆمەاڵیەتییە 
ڕێگەی چارەسەری كێشەی  پێكنەهێناوە.  فێئۆدالی  لە چاخی  دواكەوتوانەتر 
ڕاستەقینە  شێوەیەكی  بە  مندا  ئیدئۆلۆژیی  پێشكەوتنی  و  گۆڕان  لە  كورد 
نەتەوەیی.  نە  ئیسالمییە  نە  كوردەكان  چارەی  ڕێگە  بۆیە  دەركەوتووە... 
فێئۆدالیزمی ئیسالمی و كاپیتالیزمی نەتەوەیی شتانێكن كە كورد دەبێ لێیان 

تێپەڕێ. )ئۆجەالن:2003، 24 و 25(.

لە قۆناغی چوارەمدا ئۆجەالن تا ئەو ڕادەیە چۆتە پێش كە دەڵێ: »ئامانج 
لە شۆڕشی نوێ دەستەبەربوونی دەوڵەت یان شارستانییەتی چینایەتی نیە، 
و  بوون  دەوڵەت  بێ  ئامانجی  دەردەكەوێ،  ئەوان  ئاڵتێرناتیڤی  وەك  بەڵكوو 
پێوەندیی  هەبوونی  بە  و  پێش  بگرنە  بوون  كۆمەاڵیەتی(  )چینی  چین  بێ 
ئاژەڵەكانی  و  گیا  لەگەڵ  ئێكۆلۆژیك  كۆمەڵگەیەكی  زانست،  لەگەڵ  قووڵ 
بخولقێنن. بۆیە ئەگەر لەم ڕاستایەدا شۆڕشەكەمان بە )شۆڕشی ئێكۆلۆژیك و 

دێموكراتیك( ناودێر بكەین، واقیع بینانەترە«. )ئۆجەالن: 2003، 26(.

ئۆجەالن كە لە قۆناغی پێشوودا وەك ماركسیست ـ لنینیستێكی ئۆرتۆدۆكس 
دەردەكەوت، لە قۆناغی چوارەم یان بووكچینیزمدا بە توندی ڕەخنە لە ماركس 
دەگرێ  و دەڵێ بە ڕادەی پێویست ڕوون بووەتەوە كە سۆسیالیزمی ماركس-
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ئێنگێلس كە وەك بۆچوونی دژبەرانە )سیستمی كاپیتالیستی( دەركەوت، كاڵ 
و كرچترین شرۆڤە لە بەستێنی كۆمەڵگەدایە و بە پێچەوانەی هەموو ئێددیعای 
كاپیتالیزمە،  فەرمی  ئیدئۆلۆژیی  كە  لیبرالیزمێك  لە  زیاتر  دژایەتییەكەیان، 

خزمەتیان بە كاپیتالیزم كرد. )ئۆجەالن: 2009-ب،11(.

قۆناغی چوارەمی ژیانی ئیدئۆلۆژیكی ئۆجەالن و پۆست مۆدێڕنیزم

كاتێك ئۆجەالن دەڵێ ڕوانگەی مۆدێرنیستی لە نیو بیر و هزرمدا شكستیخوارد، 
بەو مانایەیە كە هاتۆتە ناو جیهانی پۆست مۆدێڕنەوە، هەڵبژاردنی بیرۆكەی 
كۆمەڵگەی ئێكۆلۆژیكی و خەبات بۆ دامەزراندنی ئەو كۆمەڵگەیە، سەلمێنەری 
ئەو ڕاستییەن. لێرەدا هەڵەیەكی زەقی ئۆجەالن وە بەر چاو دەكەوێ، ئەویش 
و  بووكچین(  )بیرۆكەی  مۆدێڕنیستی  پۆست  بیرۆكەیەكی  بەر  بردنە  پەنا 
ئۆجەالن  كە  ئەوەیە  هەڵەكە  كوردستان.  لە  خەباتە  بۆ  بنەما  وەك  دانانی 
دەیەوێ لە كۆمەڵگەیەكدا كە هێشتا لە قۆناغی پێش پیشەسازی مۆدێڕندایە، 
كۆمەڵناسیدا  لە  بسەپێنێ.  چەك  زەبری  بە  مۆدێڕن  پۆست  ئیدئۆلۆژییەكی 
كۆمەڵگە بە سەر چەندین قۆناغدا تێدەپەڕێ تا بگاتە كۆمەڵگەیەكی پۆست 
مۆدێڕن، بۆ نموونە كۆمەڵگەی پیشەسازی، كۆمەڵگەی مۆدێڕن و بە دوای ئەو 
دوانەدا )وەک رەخنە لە مۆدێڕنیزم( كۆمەڵگەی پۆست مۆدێڕن دێت، بەاڵم 
ئۆجەالن یەكسەر دەیەوێ لە كۆمەڵگەی پێش پیشەسازییەوە باز بداتە نێو 
دەیەوێ  نیە،  مۆدێڕنی  ئەزموونی  کە  کۆمەڵگەیەک  لە  واتە  مۆدێڕن!  پۆست 
ئیدئۆلۆژییەکی پۆست مۆدێڕن جێگیر بکات. ئەویش لە كوردستان كە هێشتا 
كیانێكی سەربەخۆی نیە و ژێر دەستەیە! هەر بۆیە هەر وەك لە درێژەدا باسی 
لێوە دەكرێ، هەم پەكەكە لە بەرانبەر هەموو بایەخە نەتەوەییەكانی كورددا 

دادەنێ و هەم بایەخە نەتەوەییەكان بە دژە بایەخ ناو دەبات.

تێكۆشاوە كە  نێو جیهانی پۆست مۆدێڕنەوە،  هاتۆتە  قۆناغەدا كە  لەم  ئەو 
داتاشێ،  خۆی  بۆ  كۆمەڵناسی  و  فەلسەفی  دەستەواژەی  و  چەمك  هێندێك 
كە  مۆدێرنیتەیە  شتانە  لەو  یەكێك  بێنێ.  سەردا  بە  گۆڕانیان  ئەوەیكە  یان 
بەتوندی دەیداتە بەر ڕەخنە و ئاڵتێرناتیڤێكی بۆ داناوە بە ناوی مۆدێڕنیتەی 
دێموكراتیك كە دژی دەوڵەت-نەتەوەیە، لەم بارەیەوە دەڵێ: دانانی چەمكی 



77

مۆدێڕنیتەی دێموكراتیك وەك ئاڵتێرناتیڤ بۆ مۆدێڕنیتە، پێویستیی دیالێكتیك 
ماتریالیزمی  بۆ  هێگلی  دیالێكتیكی  مێتافیزكی  ماركس  كارل  وەك  هەر  بوو. 
دیالێكتیك گۆڕی، منیش تێكۆشام تا مۆدێڕنیتەی كاپیتالیستی بۆ مۆدێڕنیتەی 

دێموكراتیك بگۆڕم. )ئۆجەالن: 2010-ب، 234(. 

قۆناغی چوارەم لە ژیانی ئیدئۆلۆژیكی ئۆجەالن و دەوڵەت-نەتەوە

هەر وەك زانرا یەكێك لە باسە گرینگەكانی ئۆجەالن لە قۆناغی بووكچینیزمدا، 
رێئال  و  زانستی  پڕۆژەی سۆسیالیزمی  دەڵێ  ئەو  دەوڵەت-نەتەوەیە.  دژایەتیی 
بووە،  دەوڵەت-نەتەوەدا  دروستكردنی  پڕۆژەی  لەگەڵ  هاوئاراستە  بنەڕەتدا  لە 
پڕۆژەیەك كە لە بنەڕەتدا كاپیتالیستییە... پڕۆژەیەك كە وەكوو دەعبایەك بە 
سەر سۆسیالیزمیشدا زاڵببوو... وەكو نەخۆشییەك كەوتبووە گیانی جوواڵنەوە 
كوشت!«  ئێستالینی  و  كرد  شێت  »لینینی  كە  نەخۆشییەك  خەڵكییەكان... 
دەرمانی  مائۆ«ش  فەرهەنگیی  تەنانەت »شۆڕشی  كە  بوو  نەخۆشییەك  شێوە 
نەكرد... گەورەترین هەڵەی بنیاتنەرانی سۆسیالیزمی زانستی واتە كارل ماركس 
دژەشۆڕش  بە  بەرانبەر  ئەوەی  جیاتی  لە  كە  بوو  ئەوە  ئێنگێلس  فرێدریك  و 
زەبری  دوای  هەڵەیە  ئەم  لێكرد.  پشتیوانییان  ڕاوەستن،  دەوڵەت-نەتەوە  واتە 
و  شۆڕشەكان  پەیكەری  لە  ئێستا  تا  كە  بوو  زەبرێك  گەورەترین  بۆرژوازی، 
هەموو  ئاكامدا  لە  كە  كەوتووە  گەالن  نەتەوەیی-دێموكراتیكی  جوواڵنەوەگەلی 
زۆر  چەرمەسەریی  و  گەورە  زیانی  تووشی  نەتەوەكان  و  گەالن  چەوساوەكان، 
بوونە.)ئۆجەالن: 2012، 197و 227و 233و 234(. لە دۆخی ئەمڕۆی ئێمەدا نەتەوە 
نیە.  کۆمەڵگە  کێشەکانی  چارەسەریی  بۆ  بایەخێکی  هیچ  نەتەوەپەروەری  و 
نەتەوە و  لە ژێر سەرپۆشی  تەنانەت بە پێچەوانەش بە حەشاردانی کێشەکان 
لە  کە  ئەوەیە  گرینگ  دەبێ. خاڵی  دژوارتر  کردنیان  نەتەوپەروەری، چارەسەر 
و  وەرنەگیردرێ  ئیدئۆلۆژیکدا کەڵک  تێکۆشانی  و  لە سیاسەت  نەتەوەپەروەری 
نەتوەش بۆ یارمەتی بە چارەسەریی کێشەکانی کۆمەڵگە نەبێتە بنەما. )ئۆجەالن: 

2006-ب، 41(

هەر وەك لە قۆناغی سێهەمدا باسكرا ئۆجەالن دەڵێ: پەكەكە بە دوو وشەی 
)كوردستان كۆلۆنییە( دەستیپێكرد. ئەمە بەو مانایەیە كە كوردستان واڵتێكە 
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داگیر كراوە و كراوەتە كۆلۆنی و پەكەكەش  لە الیەن دەوڵەتێكی دیكەوە  و 
دامەزراوە بۆ گۆڕینی ئەو دۆخە و بە دەستهێنانەوەی سەربەخۆیی واڵت، بەاڵم 
لە قۆناغی بووكچینینزمدا دەڵێ: »گرینگترین باسێك كە لە سەر هێڵی سیاسیی 
دەوڵەتێكی  دەیەویست  پەكەكە  ئایا  كە  ئەوەیە  ببێتەوە  ڕوون  دەبێ  پەكەكە 
سەربەخۆ دابمەزرێنی یان نا؟ لەگەڵ ئەوەی كە دروشمی كوردستانی سەربەخۆ 
كەڵكی زۆری لێوەرگیرا، بەاڵم ئەستەمە بڵێم ئەم دروشمە بە واتای دامەزراندنی 
هەموو  سەر  لە  نزیكەوە  لە  كە  تاكێك  وەك  من  بووە.  سەربەخۆ  دەوڵەتی 
و  دەوڵەتی سەربەخۆ  باسی  ئێمە  كە  بڵێم  دەبێ  هەیە،  زانیاریم  مەسەلەكان 
بە تایبەتی كوردستانی سەربەخۆمان بە قووڵی نەكردبوو. هەرچەند لە باری 
رێئالییەوە  باری  لە  بەاڵم  هەبێ،  مەسەلەیە  ئەم  بۆ  خواستێك  یۆتۆپیاییەوە 
دەستەواژەی  دەوڵەت،  جیاتی  لە  نەبوو...  جوان  پڕۆژەیەك  وەك  دانانی 
)كوردستانی  دروشمی  لە  بەرچاو.  كەوتە  باشتر  نیشتمان  وەك  كوردستان 
دەوڵەتی  بۆ  ڕوون  خواستێكی  سۆسیالیستی(دا  و  دێموكراتیك  سەربەخۆ، 
بۆچوونەكان  نێونجی  ئاستی  و  قبووڵ  كە  دەبینرێ  وا  نابینرێ.  سەربەخۆ 
دروشمی  بینانەترین  واقێع  كە  بێت  ئازاد  كوردستانی  دیسكۆرسی  سەر  لە 
شۆڕشگێڕانەیە«)ئۆجەالن: 2004، 306(. هەر بۆیە دانانی )پڕۆژەی كوردستانی 
دیموكراتیك( لە جیاتی )پڕۆژەی كوردستانی دەوڵەتخواز و نەتەوەپەرەست( 
دەبێتە هۆی ئەوەی كە نەتەوەكانی تورك، عەرەب و فارس هەڵسوكەوتێكی 
باشتر و چارەسەرساز بەرانبەر بە كورد بگرنە بەر. كوردەكان وەك سەرچاوەی 
مەترسی نەبینن و لەگەڵی وەك برا و دۆست بجووڵێنەوە. )ئۆجەالن: 2003، 158 
دیموكراتیك  بە شێوەی )یەكیەتیی  دەتوانێ  دروشمی سەرەكی  بۆیە  و 159( 
ناڤینی  ڕۆژهەاڵتی  و  ناڤینە  ڕۆژهەاڵتی  ئاكامی  دراوسێ،  واڵتانی  گەڵ  لە 
دەبێ  دابڕێژرێ.  كوردستان(  دێموكراتیكی  یەكیەتیی  واتای  بە  دێموكراتیك، 
گرینگی بە بەرەوپێشبردنی یەكپارچەیی دێموكراتیك لەگەڵ هەر واڵتێك بدرێ. 
بۆ جیاییخوازی سەدان ساڵە خوێن دەڕژێ، هەر وەك لە ئورووپاش بینرا، لە 
ئاكامدا یەكیەتییەكی دڵخوازانەی فیدراڵیی لێدەكەوێتەوە، بۆیە كوردستان لە 
یەكیەتیی  كە  قازانجێك  باشترە،  بۆ  دێموكراتیكی  یەكیەتیی  كە  دۆخێكدایە 
)ئۆجەالن:  تەریككەوتوو.  كوردستانێكی  لە  باشترە  زۆر  هەیەتی  دێموكراتیك 
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لە سەر کۆمەڵگەی کورد ئۆجەالن ئاماژە بەوە دەکات کە کورد لەگەڵ ئەوەیکە 
شارۆمەندی واڵتانێکە کە لەناو سنوورەکانیاندا دەژی، بەاڵم ئەندامی نەتەوەی 
دەسەاڵتدار نیە. دەتوانن شوناسی نەتەوەیی و ئیتنیکی خۆیان بە شێوەیەکی جیا 
گەشە پێ بدەن، بەاڵم قبووڵی شوناسی فەرمی و سەرانسەری واڵتێک کە لەودا 
دەژین و قبووڵی هێندێک بەستراوەیی نەتەوەیی کە بە پاراستنی یەکپارچەیی 
نیشتمانیان لێ دەکەوێتەوە لەگەڵ بەها نەتەوەییەکانیان لە پارادۆکسدا نیە. 
بۆ وێنە وتنی ئەوە کە من ئەندامی نەتەوەی ئێرانم و بەاڵم هاوکاتیش کوردم، 
نە تەنیا کێشە خۆلقێن نیە، بەڵکو شوناسێکیتری بەرینترمان پێدەدات. ئەمە 
بۆ عێراق و تورکیەش راستە. وتنی ئەوەکە من بەشێکم لە گەل یان نەتەوەی 
تورکیە، بەاڵم شوناسی کوردی خۆم بپارێزم، راستترە و بە واتای هاوڕا بوونی 

هاوبەش لە شوناسێکی بەرینترو گشتگیرترە. )ئۆجەالن: 2006-ب، 11 و 12(

نیشتمانی  نەتەوەیی  دەوڵەمەندی  لە  بەشێک  وەکوو  کوردەکان  وەرگرتنی 
رادەیەکی  تا  دەنا  راستەقینەیە.  یارمەتییەکی  تورک  نەتەوەی  بۆ  هاوبەش، 
پێویست سەلماوە کە بێمتمانەیی، دووبەرەکی و رێوشوێنی چەکدارانە دەبێتە 
لە  ویستانە  قازانج  خوێندنەوەی  لە  ئەگەر  زیانەکان.  گەورەترین  سەرچاوەی 
ئەوکات  هەڵبگیردرێت،  دەست  شۆڤێنیستییانە  هەڵسوکەوتی  و  چاکسازی 
و  ئاگا  شارۆمەندێکی  بوونە  بۆ  کوردەکان  سەررێگای  لە  جیددی  کۆسپێکی 
متمانە پێکراوی کۆمار )کۆماری تورکیە( نامێنێ. لە بنەڕەتیشدا چارەسەر بۆ 
کێشەی کورد لەم خاڵەدایە کە بە پاراستنی شۆناسی ئازاد و بوونی تایبەتیان 
لە چوارچێوەی کۆمارێک کە لەودا دەژین دەستپێدەکات. رێگای چارەسەری نەک 
لە چوارچێوەی دامەزراندنی دەوڵەتێکی سەربەخۆ، نە حاشا کردن و نە رێکاری 
چەکدارانەیە؛ خاوەن مافی نەرانبەر لە هەموو بوارەکاندا لە کۆماری دیمۆکراتیک، 
پالنی ئاگایانە رێکخراوەیی شارۆمەندە ئازادەکانی دەبێ. ئەمەش نە بە وایای 
هەموو  لە  هاوبەش  بردنی  و سوود  برایانە  پێکەوەژیانی  بەڵکو  جوداییخوازی، 
مافەکانە. لەم شێوەیەدا ئەوەیکە ئەگەر زمانی کوردی ببێتە زمانێکی فەرمی و 
بە دوای ئەودا مەترسیی فیدراسیون بێتەکایەوە، بوونی نیە. هێندێک رێبازی 
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شۆڤێنیستی نەتەوەتەوەر هەمووکات ئەم دەماگۆژییانە دێننە سەر زمان، چونکە 
ئەوە تێناگەن کە دیمۆکراسی راستەقینە رژێمێکی پڕبەهاتر و  مافتەوەرانەتر لە 

دەوڵەتی جیا  و سەربەخۆ و فیدراسیونە. )ئۆجەالن: 2006-ب، 13-14(

ئۆجەالن لە كۆنفیدرالیزمی دێموكراتیكدا بە دوای ڕێگەیەك جیا لە دەوڵەت-
نەتەوە بۆ چارەسەری كێشەی نەتەوەیی دەگەڕێ. بۆ ئەم مەبەستە ئۆجەالن 
بە  بوون  پیشەیی  بە  پێش  جیهانی  تا  سەرەتاوە  لە  هەر  مرۆڤ  مێژووی 
هێز،  بە  دەوڵەت-نەتەوە  ژێرخانی  ئۆجەالن  دەكات.  شرۆڤە  خۆی  شێوەی 
بنەما دینییەكان، بۆرۆكراسی، یەكسانكردن و بوارە كۆمەاڵیەتییەكان دەزانێ.
یان  دەوڵەت-نەتەوە  ئیدئۆلۆژیكەكانی  بنەما  ئۆجەالن   )17-9  ،2011 )ئۆجەالن: 
دین  و  سێكسیزم  پۆزیتیڤیستی،  زانستی  ناسیۆنالیزم،  بە  سەرخان  هەمان 
دەزانێ . ئەو ئەم باسەی لە تێئۆریی كاری كارل ماركس وەرگرتووە كە باس لە 
چۆنیەتیی پێوەندیی نێوان بەشەكانی كۆمەڵگە دەكا كە بریتییە لە دوو بەشی 
ژێرخان و سەرخان و دواتر ئاماژەی پێ دەكرێ، بەاڵم ئۆجەالن هاتووە ئەمەی 
پێچەوانە كردۆتەوە و هەموو كێشەكانی ناو كۆمەڵگە لە كار و سەرمایەوە بگرە 
دەوڵەت- دەوڵەت-نەتەوە!  ئەستۆی  خستۆتە  نەتەوایەتییەكانی  ناكۆكییە  تا 
نەتەوە خۆی بەرهەمی كاپیتالیزمە، بۆیە ناتوانێ مێژوویەكی وەك ئەوەی هەبێ 
كە ئۆجەالن باسی دەكات و هەمووی ئەو كێشانەی ئەمڕۆ كۆمەڵگەی مرۆیی 
بخەیتە ئەستۆی و ئیددیعای ئەوە بكەی كە ئەگەر دەوڵەت نەتەوە نەمێنێ، 

كێشەكان چارەسەر دەبن. 

بەرز  یەکپارچە و سوسیالیستی  رابردوودا دروشمی کوردستانی سەربەخۆ،  لە 
کرایەوە. ئەم دروشمە ریشەی لە زەینییەتی نەتەوەپەروەرییە، کە هەم لە باری 
ئیدئۆلۆژیکی و هەم لە باری سیاسییەوە واقعبینانە نیە! عەرەبەکان بوونەتە زیاتر 
لە بیست دەوڵەت، تورکەکان و ئێرانییەکانیش هەروەها، دابەشبوونی کوردەکان 
لە گەل بە  تایبەت بە خۆی هەیە. ئەگەر هەر بەشێک  جیاوازترە و جیاوازی 
جیا شەڕی نەتەوەیی و نیشتمانی دەستپێبکات، هەموو رۆژهەاڵتی ناڤین دەبێتە 
مەیدانی شەڕ. بە جیابوونەوەی زیاتر، کێشە جۆغرافیاییەکان و دینییەکان قوڵتر 
دەبنە. هەموو شوێنێک دەبێتە شەڕی فەلەستین و ئیسرائیل. روونە کە ئەم 
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روانگەیە لە سەر نەتەوە و واڵتی یەکپارچە لە زەینییەتێکی نەتەوەپەروەرەوە 
سەرچاوەی دەگرت و دەبووە هۆی خوێنینترین شەڕەکانی ئەم دوو سەدەیە. 
وەک  هەنووکەیی  ناڤینی  رۆژهەاڵتی  سنوورەکانی  کە  ئەوەیە  دروست  رێگەی 
ئەساس وەربگرین و بە خەبات بۆ دیموکراسی و مافە ئەساسییەکان لە هەموو 
واڵتان و دەوڵەتەکاندا و بە پاراستنی یەکپراچەیی خاکی ئەو واڵتانە، مافی وەک 

یەک و پێکەوەژیانی ئازادانە دەستەبەر بکەین. )ئۆجەالن: 2006-ب، 20-21(

بە  تەنیا  كوردەكان  دواییدا  دەیەكانی  »لە  دەڵێ:  پێوندییەدا  لەم  ئۆجەالن 
مەبەستی ناساندنی خۆیان خەباتیان دژی هێزە زاڵەكان نەكردووە، بەڵكوو بۆ 
ئازادكردنی كۆمەڵگە لە دەستی فێئۆداڵیزمیش خەباتیان كردووە. بۆیە ئەوە 
عەقاڵنی نیە كە جێگەی ئەو زنجیرە كۆنانە بە سەركوتكەری نوێ یان باشتر 
بدرێ. ئەمە شتێكە كە بنچینەیە بۆ دەوڵەتێكی نەتەوەیی كە لە مۆدێڕنیتەی 
كاپیتالیستی  مۆدێڕنیتەی  لەگەڵ  دژایەتی  بەبێ  هەیە.  واتای  كاپیتالیستیدا 
شوێنێك بۆ ئازادیی خەڵك نامێنێتەوە. ئەمە هۆیەكە كە دامەزراندنی دەوڵەتی 
نەتەوەیی ئاڵتێرناتیڤ نیە بۆ من. بانگەواز بۆ دەوڵەتی نەتەوەیی تەنیا دەبێتە 

هۆی دەستەبەر بوونی بەرژەوەندییەكانی چینی بااڵدەست یان كاپیتالیست.

هۆی  دەبێتە  و  ناگیرێت  چاو  بەر  لە  خەڵك  بەرژەوەندیی  دەوڵەتەدا  لەم 
كێشەی  چارەسەری  ئازادییەكان.  بەرتەسكبوونەوەی  و  زۆرتر  نادادپەروریی 
كورد پێویستی بە دۆزینەوەی ڕێگایەكە كە لەودا یان مۆدێڕنیتەی كاپیتالیستی 
الواز بكرێ یان بەرەو دواوە پاڵی پێوە بنرێت! ئەمە هۆكارگەلێكی مێژوویی، 
وای  كە  ڕاستەقینەن  گۆڕانكاریگەلێكی  و  كۆمەاڵیەتی  تایبەتمەندیگەلێكی 
كردووە شوێنی نیشتەجێبوونی كورد دابەشبكرێ بە سەر چوار واڵتدا و بۆتە 
ناڤین  ڕۆژهەاڵتی  پێویست!  دێموكراتیكی  چارەیەكی  ڕێگە  پێكهاتنی  هۆی 
كورد،  خاكی  ژێئۆستراتێژیكی  هەڵكەوتی  دەناڵێ.  دێموكراسیدا  نەبوونی  لە 
شانسێكی گەورە دەدات بە پڕۆژەی دێموكراتیكی كورد بۆ دێموكراتیزە كردنی 
ڕۆژهەاڵتی ناڤین. ناوی ئەم پڕۆژەیە كۆنفیدرالیزمی دێموكراتیكە.« )ئۆجەالن: 
2011، 19-20( شتێكی گرینگ كە ئۆجەالن لێرەدا ئاماژەی پێدەكات ئەوەیە كە 
كۆنفیدرالیزمی  بیرۆكەی  بەاڵم  »فێئۆدالیزم«دایە،  قۆناغی  لە  هێشتا  كورد 
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دیموكراتیك بیرۆكەی بووكچینە، كەسێك كە هەر وەك ئۆجەالن ماركسیست 
ـ لێنینیست بووە و دواتر بۆتە ئانارشیست و دوای ئەوەش بیرۆكەی سۆسیال 
ئێكۆلۆژی دادەنێ. ئەم بیرۆكەیە كە لە كۆمەڵگەی ئەمریكا و لە قۆناغی دوای 
بە مۆدێڕن بووندا دانراوە، ئێستا لە ڕێگەی ئۆجەالنەوە كراوەتە بنەمای شۆڕشی 
بیرۆكەیەی  لەم  لە سەردەمی فێئۆداڵیزمە!  نەتەوەیەك كە وەك خۆی ئەڵێ 
ئۆجەالن ئەوەی كە پێكهێنەری چەوساندنەوە و نادادپەروەرییە، سەرمایەداری 
نیە، بەڵكوو دەوڵەتی نەتەوەییە، چونكە ئەو پێیوایە دوابەدوای فێئۆداڵیزم 
دەستەبەربوونی  هۆی  دەبێتە  و  ئاراوە  دێتە  نەتەوەیی  دەوڵەتی  سەردەمی 

بەرژەوەندییەكانی چینی كاپیتالیست! 

لە ئاکامدا ئۆجەالن دەڵێ: کاتی سەرهاڵدان بە مەبەستی پێکهێنانی دەوڵەتی 
تێپەڕیوە.  بوو  رابردوودا  لە  ئەوەی  وەک  رزگاریدەر  شۆڕشی  و  سەربەخۆ 
سەرهەڵدان بە مەبەستی پێکهێنانی دەوڵەت و رزگاریی نەتەوەیی لە ئاکامدا 
شتێک زیاتر لە دەوڵەتێکی کاپیتالیستی نیە. نە تەنیا هیچکام لە کێشەکانی 
گەلی پێ چارەسەر ناکرێ، بەڵکو کێشەکان قووڵتر دەکاتەوە. تەنانەت ئەگەر 
دەوڵەتی سەربەخۆش پێکبێت لەالیەن هیچکام لە دەوڵەتانی درواسێیەوە بە 
فەرمی ناناسرێولە ئاستی نێونەتەوەییشدا پەراوێز دەخرێ. بۆ ئەوەیکە دەوڵەت 
بەشێوەی سەربەخۆ درێژە بە ژیانی خۆی بدات پێویستی بە ئابووری، زمان و 
یەکگرتوویی جەماوەریی هەیە کە ئەمەش وا دەبیندرێ هیچ پێشینەیەکی نیە 
کە تەنانەت بتوانێ رۆژێکیش درێژە بە ژیانی بدات، بۆیە دەوڵەتی سەربەخۆ 
بۆ کوردەکان شتێک زیاتر لە وتەیەکی ئیدئۆلۆژیک نیە. )ئۆجەالن: 2006-ب، 44 
و 49 و 50( کوردەکان دەبێ  ببنە گەرەنتیی یەکپارچەیی )مەبەستی ئێران، 
لە حاڵەتی  لە چوارچێوەیەکی دیمۆکراتیکدا و  تورکیە، عێراق و سووریەیە( 
هێزێکی جوداییخواز و شۆڕشگێڕ بۆ ئەو واڵتانە کە تێیایدا ژیان دەکەن بێنە 
دەر. رێگەچارە نە سەرهەڵدانە و نە جوداییخوازی، بەڵکو سازشی دیمۆکراتیک 
و ئاشتیخوازانەیە. بۆ یەکەمجارە لەمێژوودا کە دەرفەتی هەڵگرتنی هەنگاوی 
دەخولقێ.  ناڤیندا  رۆژهەاڵتی  لە  دیمۆپکراسی  پێکهێنانی  بۆ  سەرکەوتوانە  
مێژوو لەم کاتەدا رۆڵێکی بێ وێنەی بە کوردداوە. دابەشبوونی کوردەکان لە 
رۆژهەاڵتی ناڤیندا ئێستا بۆ ئەوان پوەنێکە. تەنانەت ژاراوخۆر کردنی کورد بە 
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نەتەوەپەروەری ئاکامگەلێکی پۆزێتیڤی پێکهێناوە. ئەگەر گەلی کورد گۆڕانی 
دیمۆکراتیک لە خۆی پێکبێنێ، نەتەوەی ئەویش ناچار بە گۆڕانی دیمۆکراتیک 
دەکات. لە رابردوودا کوردەکان ببوونە بە کەرەستەی جوداییخوازی و کەرەستەی 
ئاشتی  ئازادی،  پێکهاتنی  رابردوو  پێچەوانەی  بە  ئەمڕۆ  بیانییەکان.  دەستی 
و  دەوڵەت  یەکیەتی  بنەمای  کورد  بزووتنەوەی  دەکەن.  گەرەنتی  برایەتی  و 
پاراستنی یەکپارچەیی خاکی ئەو واڵتانەیە. لەمە بە دوا، کوردەکان لە هەر کوێ 
بژین، وەبیرهێنەرەوەی پەرە پێدانی ئازادی و دیمۆکراسین. کوردەکان لە ئێران 
وەرگرتنی رۆڵی مێژوویی، هەنگاوی پتەو بۆ چێکردنی کۆماری دیمۆکراتیکی 
لە چوارچێوەی  عێراق  لە  هەڵدەگرن.  مۆدێڕنتر  یان سیستمێکی  و  ئیسالمی 
فیدراسیونێکی دیمۆکراتیک گەرەنتی سەرەکی پێکهاتنی عێراقی دیمۆکراتیک 
دیمۆکراتیک  کۆماری  سەرکەوتنی  بۆ  تورکیەدا  لە  عێراقن.  فیدراسیونی  یان 
رۆڵی سەرەکی  دیمۆکراتیک  و  وشیارانە  هەنگاوگەلی  هەڵگرتنی  بە  الئیک  و 
دەبینن. لەالیەکی دیکەوە رۆڵی ئەوان لە پێکهاتنی سوریەی دیمۆکراتیک نابێ 

لە بەرچاو نەگیردرێ. )ئۆجەالن: 2008-ئا، 100(

پاساوی مێژوویی ئۆجەالن بۆ قۆناغی چوارەم

تا ئێرە ئۆجەالن باسی ئەو بەستێن و هۆكارە سیاسییانەی كرد كە بوونەتە 
ئیدئۆلۆژییە  كە  ئەوەی  بۆ  ئۆجەالن  بەاڵم  ئیدئۆلۆژییەكەی،  گۆڕانی  هۆی 
كوردەواریدا  كۆمەڵگەی  نێو  لە  هەڵیبژاردووە،  ئیمرالیدا  لە  كە  نوێیەكەی 
بچەسپێنێ و ڕەوایی پێ بدات، وێڵی دااڵنەكانی مێژووی كۆن و نوێ دەبێ، 
دەستەوداوێنی خوداكانی سومر دەبێ و مێژوویەكی بە تەواوی ساختە چێ دەكا 
و بەبێ بەڵگە دەڵێ سومەر النكەی یەكەمین شارستانییەتی مرۆڤە، كوردیش 
ئاكامی  دەڵێ  ئۆجەالن  بارەیەوە  لەم  ئەوان.  سەر  دەڕواتەوە  ڕەچەڵەك  بە 
لێكۆڵینەوەكان لە بواری دێرینەناسی، ئێتنۆگرافیك، تێئۆلۆژی و هەموو بوارە 
یەكەمین  كە  دەریانخستووە  ڕابردوودا  لە سەدەی  كۆمەاڵیەتییەكان  زانستییە 
خاوەنی  و  دەوڵەت  خاوەن  كۆمەڵگەی  یەكەمین  و  شارستانییەت  خاوەنی 
یەكەمین مێژووی نووسراو سوومرییەكان بوونە... بۆیە ناسینی سوومریەكان 
بە واتای ناسینی دوێنێ و ئەمڕۆمانە. ئەگەر شارستانییەتی سوومر ون ببوایا 
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بنەڕەتییەی  سەرچاوە  ئەم  بوونی  بەبێ  كرابا،  بیر  لە  یان  نەدۆزرابایەوە  و 
شارستانییەت، توانای ناسینی خۆمانمان نەدەبوو. بۆیە سوومریەكان ڕابردووی 

ئێمەن و هەر وەك دوێنێ لە ئێمە نزیكن. )ئۆجەالن: 2001، 14(.

ئەو هەروەها دەڵێ من لەو باوەڕەدام كە میزۆپۆتامیا كە النكەی شارستانییەتی 
چینایەتی بووە دەتوانێ هەڵگری ئاڵتێرناتیڤی ئەم شارستانییەتەش بێ. ئەگەر 
النكەی شارستانییەتێكە، النكەی ئاڵتێرناتیڤەكەشی هەیە. ئەو لەوەی كە لە 
شەڕی كەنداودا هەلیان بۆ جێگیر بوونی پڕۆژەكەی رەخساندووە، دڵخۆشە و 
دەڵێ ئینگلیس و ئەمریكا وەك هێزی پاڵنەری سیستمی جیهانیی كاپیتالیزم، 
لە سەرەتای هەزارە سێهەمدا لە ژێر دروشمی )عێراقی دێموكراتیك( هێرشیان 
لەم  ناتوانێ  سیستمە  ئەم  بێگومان  خواروو...  میزۆپۆتامیای  سەر  كردە 
ناوچەیە دێموكراسی جێگیر بكات، بەاڵم دەتوانێ هۆكارێك بێت بۆ ئەوە. ئەم 
ڕووداوە بە هەڵكەوت نیە، دەبێ بەپێی شیكردنەوەكانی من لە پارێزنامەكەمدا 
تێپەڕاندنی  قۆناغی  لە  ئێستا  هەڵسەنگێندرێ.  ئۆرووپا،  مرۆڤی  مافی  لە 
شارستانییەتی كۆمەڵگەی چینایەتیی پێنج هەزار ساڵەوە بۆ ئاڵتێرناتیڤەكەی 
 )26 و   25  ،2003 )ئۆجەالن:  گەل(داین.  دیموكراتیكی  )شارستانییەتی  واتە 
یەكەمین شارستانییەتە،  ئەگەر شارستانییەتی سومر  كە  مانایەیە  بەو  ئەمە 
ئانارشیستیی  بیری  سەر  لە  بنچینەكەی  كە  دێموكراتیك  شارستانییەتی 
لە سەر  باسی  دواتر  كە  دوایین شارستانییەتە  دانراوە،  بووكچین«  »مۆرای 
دەكرێ. ئەو بە توندی لە سەر بە ئاكام گەیشتنی ئەم پڕۆژەیە پێ دادەگرێ 
و دەڵێ ئەم پڕۆژەیەی بەردەممان چ لە ڕێگەی جەنگەوە سەر بكەوێ و چ 
لە ڕێگەی ئاشتییەوە، ئاكامەكە هەر پێكهاتنی نەتەوەگەلی دێموكراتیكە. بەم 
كایەی  هۆی  بە  كە  ناڤین  ڕۆژهەاڵتی  شارستانییەتی  كولتووری  لە  شێوەیە 
هەزاران ساڵەی شارستانییەتی چینایەتی، شاری و دەوڵەتی بۆتە گومی خوێن 
و عەشیرەكان، دینەكان، مەزهەبەكان و نەتەوەكانیان بە گژ یەكتردا كردووە، 
سەردەمی مۆدێڕنیتەی دێموكراتیك لە سەر بنەڕەتی نەتەوە دێموكراتیكەكان 

دەست پێ دەكات. )ئۆجەالن: 2012، 201(.

ئۆجەالن باس لە )ماتریالیزمی دیالێكتیكی ماركس( و )ئیدەئالیزمی دیالێكتیكی 
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دەستنەداوە  لە  هێشتا  خۆیان  فۆنكسیۆنی  و  گرینگی  دەڵێ  و  دەكا  هێگل( 
ناتەواوی  شرۆڤەی  بەرپرسی  بە  ڕێكارە  دوو  ئەم  دەبێ  یەكەمدا  پلەی  لە  و 
كۆمەڵگە و مێژوو بزانین.)ئۆجەالن: 2001، 30(. ئۆجەالن بۆ دیاریكردنی جێگەی 
ئیدئۆلۆژییەكەی خۆی لە ناو مێژوودا، پەنای بردۆتە بەر ماتریالیزمی دیالێكتیكی 
ماركس و ئیدەئالیزمی دیالێكتیكی هێگل و لە ڕێگەی ئەم تێئۆرییانەوە دەیەوێ 
خۆیەتی،  بیرۆكەی  كە  دیموكراتیك(  )شارستانییەتی  كە  بسەلمێنێ  ئەوە 
دەبێتە ئاڵتێرناتیڤی سیستمی كاپیتالیزم. لێرەدا پێویستە ئاماژە بەوە بكەم 
كە هەم ئیدئۆلۆژییەكەی و هەم دیالێكتەكەی لە مۆرای بووكچین، كۆمەڵناسی 
ئامریكایی وەرگرتووە. دیالێكتی ناتۆرالیزمی بووكچینی كردۆتە بنەما و دەیەوێ 
لەو ڕێگایەوە داهاتووی ئاپۆییزم دیاری بكات. بۆ چوونە ناو باسەكەوە سەرەتا 

پێویستە بە كورتی ئاماژە بەو دوو تێئۆرییە بكرێ.
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وشەی  ڕیشەی  لە  ساڵەیە،  هەزاران  مێژوویەكی  خاوەنی  خۆی  بۆ  دیالێكت 
یەكەمین  لە  ئەرەستوو  و  ئەفالتوون  كە  وەرگیراوە  )دیالۆگۆس(  یۆنانیی 
كەسەكان بوون كە كەڵكیان لێ وەرگرت. دواتر هێگل و ماركس پەرەیانپێدا. 

بەپێی بۆچوونی هێگل دیالێكتیك سێ كۆڵەكەی سەرەكیی هەیە:
1ـ تێز

2ـ ئانتی تێز
3ـ سەنتێز

بە ڕای هێگل هەر تێزێك، ئانتی تێزێكی بۆ چێ دەبێ كە لە پێكدادانی ئەو 
بۆچوونی  بە  دوانەیە.  ئەو  سەنتێزی  كە  دەخولقێ  نوێ  دیاردەیەكی  دوانە 
هێگل ئەم سەنتێزە دیسانەوە خۆی دەبێتە تێز و ئەم ڕەوتە بە شێوەیەكی 
بازنەیی درێژەی دەبێ، چونكە ئەو پێیوایە كە فیكر و ڕەوتی فیكر بە شێوەی 
بۆ شیكردنەوەی  دیالێكتە  لەم  ماركس  كارل  دواتر  دەستێنن.  پەرە  بازنەیی 
مێژوو كەڵكی وەرگرت. )جۆن ئا، وێس شارۆک، پیتێر ژ.: 2012، 25-31( ماركس 
بەپێی دیالێكتیكی هێگل، دیالێكتیكی خۆی دامەزراند، بەاڵم ئەمە بەو مانایە 
نیە كە دیالێكتیكی ماركس وەك دیالێكتیكی هێگل بێت، چوونكە لە بنەڕەتدا 
پێكەوە جیاوازن. هێگل لەو باوەڕەدایە كە ئەم یاساگەلە )ئەو سێ یاسایە كە 
پێشتر باس كران( لە فیكرەوە لە سەر سروشت و كۆمەڵگە دانراون نەك بە 
پێچەوانە)ئێنگێڵس: 1883، 26(، ماركسیش دەڵێ لە بنەڕەتدا دیالێكتیكی من 
نەك هەر لە دیالێكتیكی هێگل جیاوازە، بەڵكوو راست بە پێچەوانەیەتی... 
پێچەوانە  دیسان  دەبێ  ڕاوەستاوە،  سەری  سەر  لە  هێگل  الی  دیالێكتیك 
لە سەر پێی ڕاوەستێت. )مارکس: 1873، 25( پێویستە بگوترێ  بكرێتەوە و 
كە ماركس لە دەستەواژەی )ماتریالیزمی دیالێكتیك( كەڵكی وەر نەگرتووە، 
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بەرهەمهێنان(  لە مێژوو( و )دۆخی ماددیی  لە )تێگەیشتنی ماددی  بەڵكوو 
و  ماتریالیستی  دیالێكتیكی  نێوان  لە  بنەڕەتی  وەرگرتووە. جیاوازیی  كەڵكی 
ئیدەئالیستیدا ئەوەیە كە بە باوەڕی ئیدەئالیستەكان جیهانی ماددی بەستراوەیی 
و  مادییە  جیهان  گەوهەری  ماتریالیستەكان  الی  لە  بەاڵم  هەیە،  ڕۆحەوە  بە 
ئەوەی كە پێكدێت، هۆی ماددیی هەیە و بەپێی یاساگەلی جووڵەی كەرەستە 

پێكدێ و پەرەدەستێنێ.

ماتریالیزمی دیالێكتیك دەڵێ بنەمای )بوون( كەرەستەیە و جیهان بە هەموو 
و  گۆڕان  لە  و  هەیە  ماددیی  سەرچاوەی  و  بنەڕەت  بوارەكانییەوە  و  سیما 
یاسا  بە  كە  تایبەت  یاساگەلێكی  بەپێی  و  پێكهاتووە  مادی  پەرەگرتوویی 
گۆڕانی  دیالێكتیك هەم شێوەی  دەگۆڕدرێن.  دەكرێن،  ناودێر  دیالێكتیكەكان 
هەم  بۆیە  ئەو،  جوواڵنی  یاساكانی  دۆزینەوەی  شێوەی  هەم  و  واقیعیەتە 
یاسای پەرەگرتنی سروشتە و هەم ئەندێشە. ماركس دیالێكتیكی تەنیا لەگەڵ 
ڕووداوە مێژووییەكان و كۆمەڵگە بە هاوتەریب دەبینی، بەاڵم ئێنگێلس پانتایی 
سیاسی  )دانشنامە  پەرەیپێدا  و  سروشتەوە  بواری  ناو  كێشایە  دیالێكتیكی 
دایوشێ  شوری، تهران، انتشارات مروارید( و دیالێكتیكی سروشتی تێئۆریزە 
بزووتنی  كە  دەكات  ئاماژەبەوە  ئێنگێلس  سروشتدا  دیالێكتیكی  لە  دەكات. 
گۆڕینێكی  شوێن  لە  جیهان،  ڕووداوەكانی  و  گۆڕانكاری  هەموو  كەرەستە 
ساكارەوە تا فێكر دەگرێتەوە... بۆمان ڕوون بۆتەوە كە كەرەستە لە هەموو 
لە  هیچكام  و  دەمێنێتەوە  هەتایی  شێوەیەكی  بە  ئاڵوگۆڕەكانیدا،  و  گۆڕان 
ئەو  بەپێی  پێیە  بەم  هەروەها  نادات،  دەست  لە  خۆی  تایبەتمەندییەكانی 
مێشكی  واتە  خۆی  خۆڵقاوی  بەرزترین  كەرەستە  كە  ئاسنینە  پێویستییە 
بیرمەندی، بە تەواوی لە نێو دەبات و بەپێی هەر ئەو بنەڕەتە دەبێ لە شوێن 

و كاتێكی دیكەدا سەر لە نوێ بیخۆڵقێنێتەوە. )ئێنگڵس: 1883، 25 و 35(
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 لە بۆچوونی مێژووییدا، مارکس مێژووی مرۆڤ بە سەر سێ قۆناغدا دابەش 
دەكات:

•  قۆناغی یەكەم كۆمۆنی سەرەتایی كە وەك تێز ناودێر دەكرێ.

•  قۆناغی دووهەم ئانتی تێزە )ئەم قۆناغە خۆی چوار بەشی هەیە(:

 1( شێوەی بەرهەمهێنانی ئاسیایی كە لە سەر بنەمای دەوڵەت 
و نۆكەر بووە.

 2( شێوەی بەرهەمهێنانی سەردەمی كۆن كە لە سەر بنەمای 
دەوڵەمەند و كۆیلە بووە.

بنەڕەتی  سەر  لە  كە  فێئۆداڵی  بەرهەمهێنانی  شێوەی   )3  
مڵكدار و بێ مڵك بووە.

 4( شێوەی بەرهەمهێنانی كاپیتالیستی كە لە سەر بنەڕەتی 
كاپیتالیست و كرێكار بووە.

•  قۆناغی سێهەم كە سەنتێزە )ئەم قۆناغە لە دوو بەش پێكدێ(:

 1( سۆسیالیزم

 2( كۆمۆنیزم.

لە هەركام لە قۆناغەكان لە نێوان دوو گرووپ یان دوو چیندا شەڕ و ئاڵۆزی 
هەیە. ئەم شەڕ و ئاڵۆزییە هاوكاتە لە گەڵ پێشكەوتنی كەرەستەی بەرهەمهێنان 
و پێوەندیی بەرهەم وەك هۆكارەكانی گۆڕانی كۆمەڵگەی مرۆیی و تێپەڕبوونی 
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و  فێئۆدالیزم  كۆیلەداری،  سیستمی  لە  دیكە.  قۆناغێكی  بۆ  قۆناغێكەوە  لە 
كۆیلەدار،  و  كۆیلە  نێوان  لە  یەك  دوای  لە  یەك  ئاژاوە  و  كاپیتالیزمدا شەڕ 
فێئۆدال و سێرڤ )ڕەشایی یان ڕەعیەت(، بۆرژوازی و پرۆلێتاریایە. شەڕ و 
ئاژاوە لە نێوان ئەو دوو گرووپە یان دوو چینە بە ناچار هەموو كات بووە و 
درێژەشی دەبێ كە لە كۆتاییدا دەبێتە شۆڕش و قۆناغێكی دیكە واتە سۆسیالیزم 
دەستپێدەكات و كۆمۆنیزم كە كۆمەڵگەیەكی بێ چینی كۆمەاڵیەتییە، دوایین 

قۆناغ دەبێت. )جۆن ئا.، وێس شارۆک، پیتێر ژ.، 2012، 78-44(

ماركس بە پێچەوانەی هێگل كە دەیگوت ئیدەكان فۆرم بە كۆمەڵگە دەدەن، 
دەڵێ كەرەستە فۆرم بە كۆمەڵگە دەدات. ماركس لە سەر چۆنیەتیی پێوەندیی 
نێوان بەشە جیاجیاكانی كۆمەڵگە باس لە سەر ژێرخان و سەرخان دەكات 
شێوەی  لە  ژێرخان  دەدات.  سەرخان  بە  فۆرم  ئابووری  ژێرخانی  دەڵێ  و 
هێزەكانی  لە  بریتییە  خۆی  بەرهەمهێنان  شێوەی  پێكهاتووە.  بەرهەمهێنان 
بەرهەمهێنان و پێوەندییەكانی بەرهەمهێنان. هێزەكانی بەرهەمهێنان بریتین لە 
هەموو ئەو شتانەی كە مرۆڤ بە سەر سروشتدا زاڵ دەكەن وەكوو سەرچاوە، 
لەوە  بریتیە  بەرهەمهێنان  پێوەندییەكانی  وزە.  خاو،  كەرەستەی  مەكینە، 
كەرەستەی  كۆنترۆڵی  و  خاوەندارێتی  ڕێكدەخرێن.  بەرهەم  و  كار  چۆن  كە 
بەرهەمهێنان لێرەدا زۆر گرینگە. ئەوەی كە خاوەنی كەرەستەی بەرهەمهێنانە 
پێیدەڵێن چینی كاپیتالیست و ئەوەی كە تەنیا هێزی كاری هەیە پێیدەڵێن 
چینی كرێكار. پێوەندیی نێوان ئەم دوو چینە بە درێژایی مێژوو ئاڵۆز بووە. 
ماف،  كۆمەاڵیەتییەكان،  دامەزراوە  )وەكوو  دامەزراوە  لە  بریتییە  سەرخان 
ئیدئۆلۆژییە  دین،  و  بایەخەكان  و  )ئەخالق  ئیدەكان  و  بنەماڵە(  دەوڵەوت، 
سیاسییەكان و زانست(. واتە سەرخان بریتییە لە سیاسەت، دەزگای ماف و 

یاسا، ئەخالق، مێتافیزیك و دین. )داگ: 2012، 132-123(

تێئۆرییەكی  تێئۆرییانە،  ئەم  سەقەتی  و  ناتەواو  خوێندنەوەی  بە  ئۆجەالن 
ئاستی  دەڵێ  ئەو  تێئۆری.  تا  وەهم دەچێ  لە  زیاتر  كە  داتاشیوە  بۆ خۆی 
هەموو  دەستنیشانكەری  و  ڕووداوەكان  هەموو  ماددیی  بنەمای  تێكنۆلۆژی، 
سیستمە كۆمەاڵیەتییەكانە، بەاڵم ئەمە بەو مانایە نیە كە بە تەنیایی دەتوانێ 
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هەموو ئاڵوگۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان پێكبێنێ. بابەتێكی دیكە كە لەم نێوانەدا 
گرینگە، شوناسی ئیدئۆلۆژیكە. بەبێ ئیدئۆلۆژی نە سیستمی پێشوو دەڕووخێ 
و نە سیستمی نوێ دادەمەزرێ! )ئۆجەالن: 2001، 222(، تێكنۆلۆژی هەر بەو 
شێوەیە كە دەبێتە هۆی دروستكردنی كۆمەڵگەی چینایەتی، دوای گەیشتن بە 
ئاستێك لە پێشكەوتن، ئەو كۆمەڵگەیە هەڵدەپێچێ. نیشانەگەلێكی مێژوویی 
كەمبوونەوەی  هۆی  بۆتە  تیكنۆلۆژی  پێشكەوتنی  نیشاندەدەن  كە  هەن  زۆر 
هێناوە!  خۆیان  لەگەڵ  زۆرتریان  ئازادیی  و  كۆمەاڵیەتییەكان  چینە  مەودای 
)ئۆجەالن: 2001، 212( لێرەدا ئۆجەالن پێیوایە كە بەبێ بوونی ئیدئۆلۆژی هیچ 
گۆڕانێك پێك نایە و گۆڕانكارییەكان بەستراونەتەوە بە بوونی ئیدئۆلۆژییەوە. 
ویستیان  سووسیالیزم  بەرەی  کردی.  سووسیالیزم  بەرەی  کە  هەڵە  هەمان 
بێنن و قۆناغی  بە زۆر قۆناخی سەرمایەداری کۆتایی پێی  ئیدئۆلۆژی و  بە 
ئیدئۆلۆژی  کە  دیمان  خۆمان  چاوی  بە  بەاڵم  دەستپێبکات،  سووسیالیزم 
گۆڕانی  بنەمادا  لە  کە  ئەوە  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمە  تێکشکا.  سووسیالیستی 
سەر  بە  دیکە  چینێکی  ئیدئۆلۆژی  نیە،  ئیدئۆلۆژی  ئیشی  مێژوویی  قۆناخی 

کۆمەڵگەدا زاڵ دەکا. 

بە بۆچوونی ئۆجەالن مێژووی مرۆڤ لە كۆمەڵگەی سروشتی كە كۆمەڵگەیەكی 
بەبێ چینی كۆمەاڵیەتی بووە دەستپێدەكات تا دەگاتە شارستانییەتی سومر. 
قۆناغی  كۆیلەداری  دوای  بە  دەستپێدەكات.  كۆیلەداری  سەردەمی  دواتر 
پێدێ،  كۆتایی  كاپیتالیزمەوە  قۆناغی  هۆی  بە  و  دەستپێدەكات  فێئۆدالیزم 
كاپیتالیزمی  دوای  قۆناغی  كە  ماركس  پێچەوانەی  بە  ئۆجەالن  لێرەدا  بەاڵم 
بە سۆسیالیزم و پاشان بە كۆمۆنیزم دەزانی، قۆناغی دوای كاپیتالیزم واتە 
قۆناغی كۆتایی بە )شارستانیەتی دیموكراتیك( دەزانێ كە لە سەر بنەڕەتی 
كۆمەڵگەی ئێكۆلۆژیك پێكهاتووە و ئەمڕۆ بۆتە بەرنامەی پەكەكە و خەبات 
لە پێناوی بەدیهاتنی شارستانیەتی دێموكراتیك كە دوایین قۆناغی مێژوویە، 
پەكەكە،  نوێی  ئیدئۆلۆژیی  شرۆڤەی  بۆ  پەكەكەیە.  بەرنامەی  سەرەكیترین 
ئۆجەالن دەستیكردووە بە شرۆڤەی مێژووی مرۆڤ هەر لە سەرەتاوە تاكوو 

ئێستا.
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پێشەوە  ساڵ  میلیۆن  شەست  لە  سەرەتاییەكان  مرۆڤە  دەڵێ  ئۆجەالن 
دەركەوتوون و لە ئاكامی باشبوونی دۆخی كەشوهەوادا، لە بیست میلیۆن ساڵ 
پێش ئێستاوە جۆرێك لە مرۆڤ كە لە سەر دوو پێی ڕۆیشتووە و لە كەرەستە 
سەرەتاییەكان كەڵكی وەرگرتووە، لە ڕۆژهەاڵتی ئافریقا سەریهەڵداوە. لەگەڵ 
كۆتاییهاتنی دوایین قۆناغی سەهۆڵبەندان لە نزیكەی بیست هەزار ساڵ پێشدا 
و پێكهاتنی كەشوهەوای بارانی و نمدار لە جیاتی كەشوهەوای سارد و وشك 
لە پازدە تا دوازدە هەزار ساڵ پێشدا، بەستێنێ دامەزرانی كۆمەڵگەی بەردێنی 
ناوەڕاست پێكهات... لەگەڵ پێكهاتنی لە ناكاوی وشكیی هەوا لە دە هەزار 
سەردەمی  لەوە  پێشتر  دەستپێدەكات.  نوێ  بەردێنی  قۆناغی  پێشدا،  ساڵ 
ڕاوچییەتی و كۆكردنەوەی میوە بوو. )ئۆجەالن: 2001، 14( هەر لەم سەردەمەیە 

كە بە وتەی ئۆجەالن كۆمەڵگەی سروشتی پێكدێت.

ئۆجەالن دەڵێ: مەبەستم لە كۆمەڵگەی سروشتی سیستمی ئەو مرۆڤانەیە كە 
مرۆڤی  لە جۆری  دابڕان  بە  كە  ژیاون  درێژخایەنەدا  زەمەنییە  لەو سەردەمە 
سەرەتایی )پریمێتەكا( دەستیپێكرد و تا دەركەوتنی كۆمەڵگەی زنجیرەپلەیی 
)هیرارشیك( بەردەوام بوو. ئەم كۆمەڵە )تاقم( مرۆڤانە كە ژمارەكەیان لە 
نزیك 20 تا 30 كەس بوون، بە گشتی بە تیرەی سەرەتایی )كالن( ناودێر 
مرۆڤی  بە  دەهێنا  كاریان  بە  كە  بەردینانە  ئامرازە  ئەو  هۆی  بە  دەكرێن. 
سەردەمی پالێئۆلیتیك )چاخی بەردێنی كۆن( و نیۆلیتیك )چاخی بەردێنی 
نوێ( ناودێر دەكرێت. لە ڕێگەی ڕاو و كۆكردنەوەی گژوگیا و ئەوەی كە لە 
سروشتدا بوو، خواردەمەنییەكانی خۆیانیان دابین دەكرد. بە واتایەكی دیكە 
بەو بەرهەمانە كە لە سروشتدا بوو ژیانیان بە سەر دەبرد كە ئەمە ژیانێكی 
هاوشێوەی بوونەوەرەكانی نزیك لە مرۆڤە،  بۆیە لەم قۆناغەدا ناتوانین باس 
لە شتێك بە نێوی كێشەی كۆمەاڵیەتی بكەین. كالن بەردەوام لە گەڕاندایە و 
ئەوەی كە دەیبینێتەوە، یان كۆی دەكاتەوە یان ڕاوی دەكات. بە پێشكەوتنی 
كەرەستەكان و دۆزینەوەی ئاگر، بەرهەمەكانیش ڕوو لە زۆربوون دەكەن و بە 
زۆربوونی بەرهەم مرۆڤیش گەشەی خێراتر بە خۆیەوە دەبینێ و مەودای لەگەڵ 
پریماتەكان زۆرتر دەبێ و ڕێسا سروشتییەكانی پەرەسەندن و گەشەسەندن 

دەستنیشان دەكات. )ئۆجەالن: 2004، 10(.
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دینی  بە  كە  سیستمە  ئەم  كالنە.  ئاگایی  و  تێگەیشتن  سەمبۆلی  تووتم   
رادەی  بە  كالن  كەوتۆتەوە.  لێ  تابۆیشی  دەناسرێ، سیستمی  تووتمیزمیش 
ڕێگەیەوە  لەم  مرۆڤ  دەبەخشێ.  خۆی  بە  پیرۆزی  تووتم،  هێمای  بایەخی 
بە یەكەمین چەمكی ئەخالق دەستی ڕادەگات...مرۆڤی كۆمەڵگەی سروشتی 
النیكەم بە یاسای ژیانی بەكۆمەڵ لەگەڵ ئەندامانی كالنی خۆی بە بێ پێشمەرج 
پابەند بووە، ئەندامی كالن ناتوانێ بیر لە ژیانێك لە دەرەوی كالن بكاتەوە. 

ژیان لە دەرەوەی كالن بوونی نەبووە... 

ئەو  منداڵەكان  پاراستنی  و  زاوزێ  تەوەرە،  دایك  ـ  ژن  یەكیەتییەكی  كالن 
ناچار دەكات كە ببێتە باشترین كۆكەرەوە و سەرچاوەی خۆراك. لە ڕوانگەی 
خاوەندارێتییەوە پیاو هێشتا خۆی بە خاوەنی ژن نەزانیوە. منداڵەكان تەنیا 
دایكیان دەناسن. كەس نازانێ كە ژنەكە لە كام مێرد دووگیان بووە، بەاڵم 
زانیویانە كە كامە منداڵ هیی كامە ژنە... لە نێو كالندا پێوەندیی تایبەت لە 
ئارادا نەبووە. ئەوەی كە لە ئاكامی كۆكردنەوەی گژوگیا و ڕاوی بوونەوەرەكاندا 
دەستەبەر بووە، هیی هەموان بووە. منداڵەكان هیی هەموو كالن بوونە. بۆیە 
ناوی ئەم فۆرمە لە كۆمەڵگەیان ناوەتە كۆمۆنی سەرەتایی. )ئۆجەالن: 2004، 

14 و 15(

ئۆجەالن هەروەها دەڵێ: »چییەتیی شۆڕشی بەردینی نوێ، شۆڕشی گوندنشینییە 
ناودێر  ئاژەڵەكانیش  دەستەمۆكردنی  و  كشتوكاڵ  سەردەمی  بە  دەكرێ  كە 
بكرێ. )ئۆجەالن: 2001، 14( لەم قۆناغەوە )مێژوو لە سومرەوە دەستپێدەكات( 
و لەگەڵ پێكهاتنی شێوە نووسینی بزماری لە 3000 ساڵ پێش زایینەوە، پێش 
دەكەوێ و نووسینی مێژوو دەستپێدەكات... بەرهەمهێنانی زیاتر لە پێویست، 
بەرهەمی كار و تێكۆشانی مرۆڤە كە لە پێكهاتنی پێوەندیی كۆیلەداری واتە 

خاوەندارێتیدا رۆڵی سەرەكی هەیە... 

لەم قۆناغەدا بەرهەمی دەستی كۆیلە، بە كەرەستەی بەرهەمهێنان دێتە ئەژمار 
و هۆی بەرهەمهێنانی زیاتری مادییە، بەم پێیە ئەو كەسانەی كە لە دەرەوەی 
كاروباری  پەرژانە سەر  بۆ  پێویست  كاتی  ماونەتەوە،  بەرهەمهێنان  پرۆسەی 
بەم  ئەوان  بۆ دەستەبەر دەبێ.  بەڕێوەبەری و پیشە دەستییەكانیان  دینی، 
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شێوەیە باری خۆشگۆزەرانی بۆ خۆیان دەستەبەر دەكەن... لە ڕاستیدا دەوڵەت 
لە كارەكانی سومرییەكان بووە. پێشڕەوانی ئەم قۆناغە كە سەرەتا  یەكێك 
بەڕێوەبەرانی پڕۆسەی بەرهەمهێنان بوون، بنەمای سەرەكی چینیان پێكهێنا. 
)ئۆجەالن: 2001، 15( هیچ شارستانییەتێك وەك شارستانییەتی سومر ڕەوتی 
پێكهاتنی سیستمی كۆیلەداریی بە شێوەی ئوستوورەیی و سیستمی پیرۆزی 

خودایی بە سەر كۆمەڵگەدا نەسەپاندووە. )ئۆجەالن: 2001، 19(.

دینەوە  هاتنی  ڕێگەی  لە  كوێالیەتی  سیستمی  هەڵپێچرانی  ئۆجەالن  رای  بە 
سیاسی،  ناوەندی  ئیسالم  و  مەسیحی  دینی  كە  كاتێك  دەڵێ  ئەو  بووە. 
پێكهاتەی رۆحی و زەینیی سیستمی كۆیلەدارییان لە بەر یەك هەڵوەشاندەوە، 
دەستیپێكرد.  فێئۆدالیزم  شارستانییەتی  پەرەگرتنی  و  بوون  جێگیر  قۆناغی 
دینی مەسیح بە كەڵك وەرگرتن لە ڕێگەكانی گەشەپێدان و ئیسالم بە شێوەی 
و  ڕۆژهەاڵت  لە  كۆیلەدارییان  سیستمی  پشتی  بڕبڕەی  زاڵبوون،  و  شۆڕشی 
برەوپێدانی فۆرمی نوێی  لە جێگیر كردن و  ڕۆژئاوا تێكشكاند و بە سانایی 
شارستانییەتدا سەركەوتن. )ئۆجەالن: 2001، 151(، بەاڵم بە پێچەوانەی بۆچوونی 
تێكۆشاوە  تەنانەت  و  هەڵنەپێچایەوە  كۆیلەداریی  سیستمی  دین  ئۆجەالن 
برەوی پێ بدات. لە ئایینی جوولەكەدا كۆیلەداری ئیزنی پێدراوە و تەنانەت 

كۆیلەكانیش وەك میرات دەمێننەوە بۆ میراتگر )الویان 46:25(. 

ئایینی مەسیحیش فەرمانی بە كۆیلەكان داوە كە تەسلیمی خاوەنەكانیان ببن 
و فەرمانەكانیان جێبەجێ بكەن، لەم فەرمانەدا جیاوازییەك لە نێوان خاوەنی 
قورئانیش   .)2:18 پێترۆس  )یەكەم  ناكرێ  بەدی  شەڕانی  خاوەنی  و  نەرمئاژۆ 
لە ئایەتگەلێكی جۆراوجۆردا ئاماژەی بە چۆنیەتیی هەڵسوكەت لەگەڵ كۆیلە 
بۆ  كردووە.  لەگەڵیان  سێكسكردن  چۆنیەتیی  و  ژن  كۆیلەی  تایبەتی  بە 
ئایەتەكانی  »النور«،  سوورەتی  61ی  و   58  ،33  ،31 ئایەتەكانی  نموونە 
ئایەتی 6ی  ئایەتی 71 سوورەتی »النحل«،  و 55ی »االحزاب«،   52 ،50
30ی  ئایەتی  و  »الروم«  سوورەتی  28ی  ئایەتی  »المومنون«،  سوورەتی 
سوورەتی »المعارج«. بەتایبەتی ئەو ئایەتانە كە »ملك الیمین« یان »ملكت 
هیچ  بە  دین  كەوابوو  كۆیلەیە.  یان  كەنیز  مانای  بە  كە  تێدایە  ایمانكم«یان 



94

شێوەیەك دژی سیستمی كۆیلەداری نەبووە. نموونەی ئەو ئایەتانەی قورئان 
كە باسی كۆیلە دەكەن ئەمانەن:

َعلَى  ِرْزقِِهْم  بَِرآدِّي  لُوْا  فُضِّ الَِّذیَن  فََما  ْزِق  اْلرِّ فِي  بَْعٍض  َعلَى  بَْعَضُكْم  َل  فَضَّ »َوللّاُ 
ئایەتی 71(  النحل  )سورەتی  یَْجَحُدوَن«.  أَفَبِنِْعَمِة للّاِ  َسَواء  فِیِە  فَهُْم  أَْیَمانُهُْم  َملََكْت  َما 
واتە »خوا بەشی هێندێك لە ئێوەی لە ڕزقدا زیاتر داوە، بەاڵم كەسانێك كە 
لە سەرەوەتر دانراون، ئامادە نین لە ڕزقی خۆیان بدەن بە كۆیلەكانیان تا 

هەموویان یەكسان بن »ئایا ئەوان حاشا لە نیعمەتی خوا دەكەن«.
»ضرب للا مثال عبدا مملوکا الیقدر على شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو 
ینفق منە سرا و جهرا هل یستوون الحمد هلل بل أکثرهم الیعلمون«)سوورەتی نحل 
ئایەتی 75( واتە »خوا نموونەیەكی هێناوەتەوە، كۆیلەیەك كە توانای هیچی 
نیە و كەسێك )ئازاد و باوەڕمەند( كە ڕزقێكی باشمان پێداوە و بە ئاشكرا و 
بە شاراوە ئینفاق دەكا، ئایا پێكەوە یەكسانن؟! هەر خودا شایانی ستایشە، 

بەاڵم زۆربەیان نازانن«. 

بەپێی  كۆمەاڵیەتی  قۆناغی  گۆڕانی  بۆ  ئۆجەالن  بیری  پێچەوانەی  بە  بەاڵم 
ماتێریالیزمی مێژوویی، هۆكاری گۆڕانی هەر قۆناغێكی كۆمەاڵیەتی لە ناوخۆی 
لە  كۆیلەداری  سیستمی  گۆڕانی  هۆكارەكانی  بۆیە  دەبێ،  چێ  قۆناغەدا  ئەو 
گۆڕانكاری  سەرچاوەی  دەركەوتوون.  كۆیلەدارییەوە  سیستمی  خودی  نێو 
لەم سیستمەدا كۆلۆنەكان بوون كە بریتی بوون لە كۆیلە ئازادكراوەكان یان 
ڕەعیەتە ئازادەكان كە بەپێی گرێبەست لەگەڵ خاوەن مڵكێك لە سەر پارچە 
لە  گەورە  بەشێكی  كشتوكاڵیدا  كۆتایی ساڵی  لە  و  دەكرد  كاریان  زەوێنێك 
بەرهەمەكەیان بە خاوەن مڵك دەدا و بڕێكی دیكە وەك باج لێیان وەردەگیرا. 

ئەم شێوە نوێیە لە كۆتایی سەردەمی كۆیلەداریدا دەركەوت و ئەو كەسانەش 
سرف یان ڕەعیەتیان پێدەگوترا. بە تێپەڕینی كات و گۆڕانكاری لە فێئۆداڵیزمدا 
جیاوازییەك لە نێوان كۆیلە و ئازادكراو و كۆلۆن و وەرزێڕانی ئازاددا نەما، 
دانرا، بەم شێوەیە فێئۆداڵیزم  لە سەر  یان سرفیان  ناوی ڕەعیەت  هەمووی 

دەستیپێكرد.
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لە  هەبوو،  كاریگەرییان  بەرهەمهێناندا  پرۆسەی  لە  كە  سەرچاوانە  ئەو  ناوی 
زۆربەی  دادەنرا.  دەبوو،  چێ  دەوروبەریاندا  لە  كە  كۆمەڵگەیانە  ئەو  سەر 
كەرەستەكانی كۆمەڵگە سەرەتاییەكان لە بەرد بوو و بەرد رۆڵێكی سەرەكیی 
لەو كۆمەڵگەیانەدا هەبووە. بۆیە ئەو سەردەمە ناوی »سەردەمی بەردێنی كۆن 
و نوێ« بووە. مرۆڤی كۆیلە لە كۆمەڵگە چینایەتییەكاندا كەرەستەی بنەڕەتی 
كۆمەڵگەی  پێیدەڵێن  بۆیە  بووە،  كۆیلەكە  خاون  مڵكی  تەواوی  بە  و  بووە 
بنەڕەتیترینیان  كۆیلە  بەرهەمهێناندا  كەرەستەكانی  هەموو  نێو  لە  كۆیلەداری. 
بووە، كەرەستەكانی دیكە بە یارمەتیی كۆیلە دەبنە هۆی بەرهەمی زیاتر، لە 
سەدەكانی ناوەڕاستدا بەرهەمی زەوییەكان ڕوو لە زیاد بوون دەكات، بەتایبەتی 
بە هاتنە ئارای گاسن و گەشەكردنی رادەی بەرهەمی زەوی لە بەرهەمهێناندا، 
بەرهەمهێناندا  لە  و  بۆتەوە  بەرتەسك  كۆیلە  خاوەن  و  كۆیلە  پێوەندییەكانی 
لە  بووە. بەم شێوەیە كۆمەڵگەی فێئۆدالی رووی  زیاتری  هێزی دەست رۆڵی 
گەشەكردن كرد. بە دامەزراندنی كارگەكان و هاتنەئارای بەرهەمهێنانی پیشەیی، 
هێزی  گرینگیی  بەرهەمهێنانەدا،  لەم شێوە  پێكدێت.  كاپیتالیستی  كۆمەڵگەی 
مرۆیی و بایەخی زەوی بۆ پلەی دووهەم دادەبەزێ. كۆمەڵگەی كاپیتالیستی بە 
خێرایی و توانای زۆری كارگەكان و سەلماندنی سەرتر بوونی خۆیان بەرانبەر 
بە پیشە دەستییەكان، كشتوكاڵ و هێزی دەست لە بەرهەمهێناندا و هەروەها 
ئەو سیستمە كۆمەاڵیەتییە كە لە دەروبەریدا چێ دەبێ، دەناسرێتەوە )ئۆجەالن: 

2001، 179 و 180(.

بەر  لە  كاپیتالیستی  جێگیربوونی سیستمی  و  پەرەسەندن  ئۆجەالن  رای  بە 
چەندین هۆكاری سەرەكییە كە لەوانە دەتوانرێ ئاماژە بكرێ بە:

1ـ جەوهەری سیستمی كاپیتالیستی لە سەر وەرگرتنی كرێكارە كە رادەی 
مووچەكەی و ئەو كاتژمێرانە كە كار دەكات لە پێشدا دیاری كراون.

پێشكەوتنی  تایبەتمەندییەكانی  لە  بەرهەمهێنان،  پیشەیی  كاراكتێری  2ـ 
لە  تێپەڕین  مەرجە.  كارگەیی  بەرهەمهێنانی  كاپیتالیستییە.  سیستمی 
پیشە مانۆفاكتۆرەكان بۆ پیشە كارگەییەكان لە گرینگترین هەنگاوەكانی 

پێشكەوتنی كاپیتالیزمن.



96

3ـ پێكهاتەی تێكنیكی لە پێشكەوتنی سەرمایەداریدا رۆڵی گرینگی هەیە.
)ئۆجەالن: 2001، 190(. 

ئاڵمانی  وێبێر كۆمەڵناسی گەورەی  كاپیتالیزم، ماكس  لە سەر جێگیربوونی 
بوونی  جێگیر  هۆی  بوونە  ماتریالیستی  و  ئیدەئالیستی  هۆكاری  دوو  دەڵێ: 

سیستمی كاپیتالیزم. ئەو هۆكارە ماتریالیستییەكانی كردە دوو بەش.

ڕۆژئاوای  لە  زایینی  1000ـ1300ی  دەوروبەری  لە  بورژوازی:  و  شارەكان   )1
كۆمەڵگەی  پێشكەوتنی  ئاڕاوە.  هاتە  سیاسی  پەرەسەەندنێكی  ئورووپادا 
كۆ  ناوچەییەكان  دەوڵەمەندە  الی  لە  هێز  كە  ئەوە  هۆی  بە  بوو  فێئۆدالی 
ببێتەوە. گەشەی شارەكان بوو بە هۆی شێوە ئۆتۆنۆمییەك و بێ نیاز بوون 
لە پاشا. بورژوازی لە نێو شارەكان ڕووی لە گەشە كرد و ڕادەی ئۆتۆنۆمیی 

سیاسی و ئابووری بەرزتر بووەوە.

2( دەوڵەتە نەتەوەییەكان: لە سەدەی سێزدە بەرەو ئەمال شارەكان لە نێو 
دەوڵەتە نەتەوەییەكاندا گۆنجێندران. لە نێوان دەوڵەتە نەتەوەییەكاندا شەڕ و 
پێكدادان هاتە ئاراوە و بۆرژواكان لە باری ماڵییەوە شەڕەكانیان دابین دەكرد 
كە هەر ئەمە بوو بە هۆی بەدەستهێنانی مافی زۆرتر. دەوڵەتەكان بوون بە 
مامەڵەی  و  بەرهەمهێنان  سانابوونەوەی  هۆی  بە  بوو  ئەمە  و  یاسا  خاوەنی 
كاپیتالیستی. دوای ئەوە كێبەركێ لە نێوان دەوڵەتە نەتەوەییەكاندا پێكهات.

 ماكس وێبێر هۆكارە ئیدەئالیستییەكانیشی كرد دوو بەش:

هۆی  بە  بوو  مەسیح  ئایینی  بوونەوەی  باڵو  ئەخالق:  بوونی  جیهانی  بە   )1
ئەوەی كە خەڵك كەمتر لە نێوان خۆیان و خەڵكانی دەرەوەی گرووپی خۆیان 
جیاوازی دابنێن. پێش لە ئایینی مەسیح یاساگەلی توند و تۆڵ بوون لە سەر 
ئەوەی كە لەگەڵ خەڵكانی ناوەوە و دەرەوەی گرووپەكە، چۆن هەڵسوكەت 
بكرێ كە زۆر جیاواز بوون، ئەمە لەگەڵ ئەو بنەمایەی كاپیتالیزمدا كە پێویست 

بوو لەگەڵ خەڵكی بیانی مامەڵە بكرێ، یەكی نەدەگرتەوە.
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زۆری  شرۆڤەی  كالڤێنیزم  سەر  لە  بەشەدا  لەم  پرۆتێستانی:  ئەخالقی   )2
كردووە كە تێكشكاندنی ئابووریی نەریتیی لێكەوتەوە كە لەودا مرۆڤ خاوەنی 
دەبوو  گوناحەكان  لە  پاكبوونەوە  بۆ  و  بوو  نەگۆڕ  و  دیاریكراو  پێگەیەكی 
پرۆتێستانیزمدا  لە  پووریتانەكان  لە  زۆر  بەشگەلێكی  كلیسا.  بە  بدات  پارە 
یاساگەلێكی توندیان هەبوو بەو واتایە كە پێشتر لە سەر ئەوە ناكۆك بوون كە 
كی دەڕواتە بەهەشت و كێ دەڕواتە جەهەننەم. بۆیە ئەمە كە مرۆڤ بە هۆی 
كردەوەكانییەوە ڕزگاری دەبێ، كاریگەریی نەمابوو، لەالیەكی دیكەوە خەڵك 
دەتوانن بڕیار بدەن كە بۆ كوێ دەڕۆن. بۆیە شێوە عیبادەتێكی جیهانی لە 
ناو خەڵكدا پەرەیسەند: یەكێك لە نیشانەكانی ڕزگاری، سەركەوتن لە ئەركە 
جیهانییەكاندا بوو، بەو مانایە كە مرۆڤ ڕزگاریی خۆی لە ڕێگەی سەركەوتنە 
كە  بوو  ئەوە  نیشانەی  مردن  هەژاری  بە  دەكات.  دەستەبەر  ماددییەكانیەوە 
ئەوەی  هۆی  بە  ببوو  ئەمەش  نەكردووە.  دەستەبەر  خۆی  ڕزگاریی  مرۆڤ 
كە مرۆڤ بە پاشەكەوتەكانی خۆی لە بوارەكانی دیكەدا وەبەرهێنان بكات. 
قازانجی زۆرتر دەستەبەر كردن بە واتای بەدەستهێنانی ڕەزایەتی خوا بوو. 

)جۆن ئا.، وێس شارۆک، پیتێر ژ.: 2012، 104-94(

بە بۆچوونی ئۆجەالن هەر شارستانییەتێك خاوەنی سێ قۆناغە، قۆناغی پێكهاتن، 
جێگیر بوون و گەیشتنە لووتكە... شارستانییەتی سەرمایەداری لە سەدەكانی 
12 تا 16دا پێكهات، لە سەدەی 17 تا 19دا جێگیر بوو و لە سەدەی بیستەمدا 
گەیشتە لووتكە. هەر دیاردەیەك لە دوایین قۆناغی خۆیدا، بەستێنی پێكهاتنی 
دیاردەی دوای خۆی پێكدێنێ. سەرمایەداریش جیا لەم یاسایە نیە، دەتوانین 
بڵێین ئێستا پارادۆكسەكانی سیستمی كاپیتالیستی بەپێی پێویست گەشەیان 
كردووە و سەنتزگەلێكی نوێی لە ناو خۆیدا پەروەردە كردووە. )ئۆجەالن: 2001، 
207( ڕاستییەكەی ئەوەیە كە قۆناغی سۆسیالیزم و بزووتنەوە شۆڕشگێڕانە و 
بەاڵم  بەجێهێشتووە،  قۆناغێكیان  یان  و  كردووە  پاشەكشەیان  نەتەوەییەكان 
نە  نەماوە،  خۆی  ژیانی  بە  درێژەدانی  توانای  پێشوو  وەك  سەرمایەداریش 
شۆڕش و نە دژە شۆڕش سەرنەكەوتن، نە ئیمپێریالیزم سەركەوت نە بزووتنەوە 
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نەتەوەییەكان. هەروەها سیستمی سەرمایەداری هێشتا مەودایەكی زۆری لەگەڵ 
سەدەی  كۆتایی  لە  كە  بابەتانەی  ئەو  هەیە.  ڕێكخستنەوە  خۆ  و  چاكسازی 

بیستەمدا هاتوونەتە ئاڕاوە، لە هەموو بوارێكەوە نوێن.)ئۆجەالن: 2001، 209(.

یەكێك لە هۆیە سەرەكییەكانی زوو لە بەر یەك هەڵوەشانی رێئال سۆسیالیزم، 
گرتنەبەری هەڵوێستی ماتریالیستیی توند بوو. ئەو بۆچوونانەی كە لە سەر 
كاپیتالیزم و فۆرمەكانی دیكەی كۆمەڵگە هەیبوون، ناتەواو بوون، چونكە ڕۆڵی 
ئیدئۆلۆژی، بوارە دەروونییەكان، ڕای مێژوویی و بۆچوون لە سەر دەوڵەتی بە 
كەم بایەخ لە بەرچاو گرتبوو. بە  لە بەرچاوگرتنی ئەم بۆچوونانە و شێوەی 
كۆمەڵگەیەكی  ببێتە  كە  بێت  ئەوە  چاوەڕێی  ناتوانێ  مرۆڤ  هەڵسوكەوتی، 

ئاڵترناتیڤ.

كۆمەڵگەیەكی  لە  ناتوانێ  هەڵسوكەوتە  شێوازە  بەم  چێكراو  كۆمەڵگەی 
سەرەتایی كە نموونەیان لە مێژوودا زۆرە، سەرتر بێت. دەكرێ گرووپە چەپ 
و ڕاستەكان وەك ڕێكخستنی مەزهەبیی سۆفییانە چاویان لێبكرێت، ئەگەرچی 
نیە. ئەم  تێپەڕینیان لە سیستم  توانای  ئیدئۆلۆژیی جیاوازن، بەاڵم  خاوەنی 
گرووپانە دڵخوازی سیستمی زاڵن و هەر وەك پارێزەرانی سیستم مەحكوم بە 
كۆنەخوازین. )ئۆجەالن: 2001،  179 و 180(. ئۆجەالن لە سەر ئەوە پێداگری 
سۆسیالیزم،  رێئال  و  كاپیتالیزم  سیستمی  دوو  هەر  ڕاستیدا  »لە  كە  دەكا 
فۆرمی گەشەسەندووی سیستمی كۆیلەدارین كە لە سەر بنەڕەتی پێشخستنی 
و  ئەرك  لە  بەاڵم  پێكهاتوون،  ئەو سیستمە  و سەرخانی  ژێرخان  پێكهاتەی 
وردەكاریی كۆمەڵگەی كۆیلەداری ئاڵوگۆڕێكی ئەوتۆ پێكهاتووە كە ناسینەوەی 
هێنانە  مەبەستی  بە  ئۆجەالن  لێرەدا   .)79 ،2001 )ئۆجەالن:  ئەستەمە«.  زۆر 
ئاڕای سیستمە دڵخوازەكەی خۆی كە لە سەر بنەمای كۆمەڵگەی ئێكۆلۆژی 
كاپیتالیستی و سۆسیالیستی  لە هەر دوو سیستمی  ڕوایی  دەیەوێ  دانراوە، 

وەربگرێتەوە و پاساو بۆ سیستمە پێشنیار كراوەكەی خۆی بێنێتەوە.

ئەو دەڵێ: گومان لەوەدا نیە كە زانست و تێكنۆلۆژی لە هەموو ئاڵوگۆرەكاندا 
تاكالیەنە  بە شێوەیەكی  ئاڵوگۆڕانە  ئەم  ئەگەر  هەیە.  یەكالكەرەوەیان  رۆڵی 
سەرەتا  چونكە  دەبێ،  ناتەواو  بۆچوونەكە  ببەستینەوە،  كاپیتالیزمەوە  بە 
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لە  نەتەوەیی  ڕزگاریخوازی  خەباتی  دوایی  و  سۆسیالیزم  ڕێئال  هەوڵەكانی 
لە  چەوساوەكان  مافی  دەستەبەركردنی  هۆی  بە  بوو  یاساییدا  چوارچێوەی 
و  كۆمەاڵیەتی  سیاسی،  دەستكەوتە  كاپیتالیزمدا.  گەورەكانی  ناوەندە 
ئابوورییەكانی ئەم خەباتە مێژووییە، النیكەم بە قەد ڕۆڵی زانست و تێكنۆلۆژی 

كاریگەرییان هەیە.

بەرەكان  لە  هیچكام  بیستەمدا،  كۆتایی سەدەی  لە  كە  ئەوەیە  ڕاستییەكەی 
سازان  وەكو  دۆخێك  زیاتر  بەڵكوو  نەكرد،  دەستەبەر  ڕەهایان  سەركەوتنی 
جۆراوجۆرەكانی  هێزە  مێژوودا  لە  یەكەمینجار  بۆ  بوو.  چێ  نێوانیاندا  لە 
كۆمەڵگەی چینایەتی، بۆ دیاریكردنی چارەنووسی خۆیان بە شێوەیەكی ئازاد 
و لە ژێر دەسەاڵتی رژیمێكی بەرباڵوی دێموكراتیكدا گەیشتوونەتە رێككەوتن. 
بۆیە دەتوانین بڵێین كە شارستانیەتی دێموكراتیك، نەك خەیاڵێك، بەڵكوو 

ڕاستییەكە. )ئۆجەالن: 2001، 209 و 210(.

تا  سومر  كاهێنییەكانی  دەوڵەتە  )لە  كتێبی  سەیری  وردی  بە  ئەگەر 
ماتریالیزمی  لە  ئۆجەالن  كە  دەبینین  بكەین،  دیموكراتیك(  شارستانییەتی 
بە  تیئۆرییەك  داڕشتنی  بۆ  سەقەت  شێوەیەكی  بە  ماركس  كارل  مێژوویی 
ناوی شارستانییەتی دێموكراتیك كە ئەویشی لە بووكچینی گرتووە، كەڵكی 
وەر گرتووە. واتە مێژوو الی ئۆجەالن لە قۆناغەكانی كۆمۆنە سەرەتاییەكان، 
كۆیلەداری، فێئۆدالیزم، كاپیتالیزم و شارستانییەتی دێموكراتیك )كە هەمان 
ئاپۆییزمە( پێكدێت. واتە مرۆڤ بە كۆمۆنی سەرەتاییەوە دەستیپێكردووە و بە 

تێزەكانی ئۆجەالن كۆتایی پێدێ!

ئۆجەالن لە درێژەی باسەكەیدا بە شێوەیەكی ڕوون باس لە پڕۆژەی خۆی، 
بنەڕەتی كۆمەڵگەی ئێكۆلۆژیك  واتە )تمدن دمكراتیك( دەكات كە لە سەر 
تێز  وەك  ئۆرووپا(  )شارستانییەتیی  پێكدادانی  لە  سەنتزێك  و  دادەمەزرێ 
ئاڵتێرناتیڤی  بە  و  تێزە  ئانتی  وەك  ناڤین(  ڕۆژهەاڵتی  )شارستانییەتی  و 
سیستمی كاپیتالیزمی دەزانێ. ئەو لەم بارەیەوە دەڵێ: شارستانییەتی ئۆرووپا 
بەبێ دروستكردنی ئانتی تێزی خۆی لە ڕۆژهەاڵتی ناڤین، توانای دروستكردنی 
سەنتێزی نوێی نیە... ئێستا شارستانییەتی ئۆرووپا تێزە و ڕۆژهەاڵتی ناڤین 



100

دوای ڕوودانی ڕێنێسانس دەبێتە ئانتی تێزەكەی. یەكیەتیی دیالێكتیكی نێوان 
دیالێكتیكی  مرۆڤایەتی.  بۆ  سەنتێزێك  پێكهاتنی  هۆی  دەبێتە  دوانە،  ئەو 

مێژوویی هەمیشە بەم شێوەیە بووە. )ئۆجەالن: 2001، 275(.

بوونی ڕۆژهەاڵتی ناڤین بە ئانتی تێزی ئۆرووپا لە ڕێگەی دێموكراتیزە بوونی 
بوارە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانییەوە جێبەجێ دەبێ... پڕۆژەی شارستانییەتی 
دێموكراتیك دەبێ لە ڕەوتی شۆڕشی رۆشنگەری و لەدایكبوونەوەی ڕۆژهەاڵتی 
لەگەڵ  دێموكراتیك  شارستانییەتی  پڕۆژەی  دەبێ  بكرێ.  جێبەجێ  ناڤیندا 
بارودۆخی ڕۆژهەاڵتی ناڤین و چێكردنی ئانتی تێز لێی، بە وردی باسی لە سەر 
بكرێ. شارستانییەتی دێموكراتیك، نوێبوونەوەی رۆحی و زەینی وەك ئامانج 
دیاری دەكات و زۆربەی جار لە دەرەوی بازنەی كاریگەری دانانی دەوڵەت، 
كۆمەڵگە پێكدێت، كەسانی تایبەت و كەم لە پێكهاتنیدا ڕۆڵیان هەیە. تێزی 
كۆمەڵگە  و  دەوڵەت  دەبێ  ناڤین  ڕۆژهەاڵتی  لە  دێموكراتیك  شارستانییەتی 
بكات.  پاكانە حیساب  هەردووكیان  لەگەڵ  دەبێ  ناچاری  بە  و  ئامانج  بكاتە 

)ئۆجەالن: 2001، 275 و 276(.

پێڕەوی  و  بەرنامە  لە  و  پەكەكە  دروشمی  بۆتە  ئۆجەالن  دیالێكتیكەی  ئەم 
نێوخۆیی پەكەكەدا بەم شێوەیە داڕێژراوە: فامكردنی دروشمی »لە ناوچەوە 
كۆنفیدراسیونی  ـ  كوردستان  دێموكراتیكی  كۆنفیدراسیونی  جیهان«:  بۆ 
پ.ك.ك:   ( جیهان  دێموكراتیكی  كۆنگرەی   - ناڤین  ڕۆژهەاڵتی  دێموكراتیكی 
2005، بند 7(. بۆ باشتر ناسینی قۆناغی نوێی ئاپۆییزم پێویستە باسێك لە 
سەر مۆرای بووكچین و بیرۆكەكەی بكرێ، چونكە ئەم قۆناغە لە ئاپۆییزم لە 

سەر بنەمای بیرۆكەكانی بووكچین دانراوە.
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دیالێكتیكی ناتۆرالیستی

ئەوەیە کە »هەموو  بە مانای  لە فەلسەفەدا  باوەڕی  یان سروشت  ناتورالیزم 
رووداوەکانی گەردوون، لە سروشت و لە نێو بازنەی زانستدان و شتێکی متافیزیکی 
بوونی نیە« )سیما داد 1371: ناتورالیسم( بۆیە بە پێچەوانەی متافیزیک، ناتورالیزم 
باوەڕی لە سەر ئەوەیە یاسا و هێزە سروشتییەکان گەردوون هەڵ دەسووڕێنن. 
بڕوایان وا بوو  ناتورالیستە کۆنەکان  لێکۆڵەرە  ناتورالیزم(  )فەرهەنگی ئاکسفۆرد: 
لە  جوواڵن  شێوەی  و  پێکهاتە  کە  یاسایانەن  ئەو  سروشتییەکان  یاسا  کە 
ئەو  بەرهەمی  قۆناخێکدا  هەر  لە  گەردوون  گۆڕانی  و  بەڕێوەدەبەن  گەردووندا 
یاسایانەیە. )ئینسکلۆپێدیای کاتۆلیک: 2009، ناتورالیزم( ناتورالیزم دەتوانێ بە دوو 
بەشی گەردوونناسی و مێتۆدناسی دابەشبکرێت.)پاپینیو دەیوید: 2007، ناتورالیزم( 
گەردوونناسی هەڵدەگەڕێتەوە بۆ خوێندنەوەی فەلسەفی بۆ راستیی سرووشت. 
بۆ  دەبینن.  یەک  وەک  ماتریالیزم  و  ناتورالیزم  فەیلەسووفەکان  لە  هێندێک 
نموونە پاول کۆرتز دەڵێ: باشترین شرۆڤەی سرووشت لە رێگەی پرەنسیپە 
ماددییەکانەوەیە. ئەم پرەنسیپانە قورسایی، وزە و باقی تایبەتمەندییە فیزیکی 
و کیمیاییەکان کە لەالیەن کۆمەڵگەی زانستییەوە قبووڵکراون دەگرێتەوە. ئەم 
هەستە لە سەر ناتورالیزم رۆح، خوداکان و جن بە راست نازانێ و دەڵێ لە 
سروشتدا ئامانج بوونی نیە. ئەم باوەڕە رەهایە لە سەر ناتورالیزم لە بەرانبەر 

ناتورالیزمی متافیزیکییە.)کۆرتز پاول: 1998، ناتورالیزم(

نۆشک  دەکرێتەوە؛)کنوت:  مانا  شێوە  چوار  بە  ناتورالیزم  فەلسەفەدا  ناو  لە 
لێکزیکۆن، ناتورالیزم(

• ئەو روانگەیە کە دەڵێ جیا لە سروشت راستییەکی دیکە بوونی نیە.
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• وەک نیشانە زانستییەکان لەم تێئۆرییەدا کە دەڵێ نیشانە فیزیکییەکانی 
شوێن-کات دنیا تیا راستییە.

و  ماددی  رووداوە  هەموو  دەڵێ  کە  بینییەوە  جیهان  ئەم  روانگەی  لە   •
شرۆڤە  سروشتییەکانەوە  یاسا  و  فاکت  رێگەی  لە  دەتوانرێ  ناماددییەکان 
بکرێن. لە کاتێکدا ماتریالیزم دەتوانێ ئابستراکت بێت، ناتورالیزم هەموو کات 

لە سەر بنەمای هەست و کۆنکرێتییە.

و  ئەزموونییە  مۆراڵ  زانستی  کە  روانگەیە  ئەو  سەر  لە  ئەخالقدا  نێو  لە   •
چەمکە مۆراڵییەکان بە رووداوە سروشتییەکانەوە پێوەند دەدرێن و دەتوانرێ 

لە رێگەی زانستەوە بناسرێنەوە.

ژیانی  پێکهێنانی  بنەماڵە،  سەر  دەکەنە  هێرش  توندی  بە  ناتوورالیستەکان 
بکرێ،  پێناسە  ناتورالیستی  روانگەی  پێی  بە  کە  مرۆڤ  دین.  و  هاوبەش 
لە میرات و سرووشتی دەرووبەر. واتە سروشتێک کە تۆ  دەبێتە بەرهەمێک 
نێو  لە  تۆ  هەمیشە  و  دەنەخشێنێ  تۆ  هەمیشە  بۆ  دەبێ،  دایک  لە  تێیایدا 
سروشتەکەدای. لە دایکبوون بە هەژاری – هەمیشە بە هەژاری. )هاریس م.: 
2014، ناتوورالیسم( وەک دواتر باس دەکرێ ئەم تایبەتمەندییانە بیجگەم لە 
دژە دین بوون کە ئەویش هەڵدەگەڕێتەوە بۆ تایبەتمەندی کۆمەڵگەی مەزهەبی 

کوردستان، لە نێو بیرۆکەی ئۆجەالندا هەن و بە توندی رەنگیان داوەتەوە.

بووكچین كە پێش لەوەی ببێتە ئانارشیست، ماركسیستێكی تۆخ بووە و بە تەواوی 
ماتریالیستیی  دیالێكتیكی  هەبووە،  ماركس  تێئۆرییەكانی  سەر  لە  شارەزایی 
ماركس، دیالێكتیكی سروشتیی ئێنگێڵس و دیالێكتیكی ئیدەئالیستیی هێگلی 
دیالێكتیكی  و  تێكەڵكردووە  خۆیە،  تێئۆریی  كە  ئێكۆلۆژی  سۆسیال  لەگەڵ 

ناتۆرالیزمی پێكهێناوە.

بۆ  كە  هێگل  دیالێكتیكی  مێتۆدۆلۆژیی  لە  ناتۆرالیزم  دیالێكتیكی  ڕیشەكانی 
شرۆڤەی ئۆرگانیك و تەنانەت ئێكۆلۆژی كەڵكی لێوەرگیراوە، دۆزراونەتەوە. 
)بووکچین .م 1996، 15( بووكچین بەهێزبوونی ئەم مێتۆدە دیالێكتیكییەی وەك 
بەشێك لە گەشەی هۆیی و بەرهۆیی لەگەڵ ئۆنتۆلۆژی شرۆڤە كرد. دیالێكتیكێك 
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كە ئەو ئاماژەیپێدا هاوكات ڕێگەی هۆكار هێنانەوە و ناسینی جیهانی عەینی 
لەگەڵ گەشەی ئۆنتۆلۆژییە.)بووکچین م.: 2005،96-97( دیالێكتیكی ناتۆرالیستی 
بە پێچەوانەی ڕیشەكەی واتە هێگل و ماركس، لە ڕەهایەتیی هێگلی لە ڕێگەی 
پەرەسەندنی جیهاندا، كۆتایی نایەت و ئاسۆیەكی دەوڵەمەند و پڕ لە جیاوازی 
و سۆبژێكتیوی هەیە. )بووکچین م.: 2005،20(  بۆیە لە چوارچێوەی دیالێكتیكی 
ناتۆرالیستیدا ئەوەی كە بە )كۆتایی مێژوو( ناوی دەركردووە جێگایەكی نیە و 

تەنیا درێژە پێدانی وشیاریی كۆمەڵگەی مرۆیی و تاكەكەسی بوونی هەیە.

پێشخستنی  سەر  لە  پێداگرە  دیالێکتیکی  ناتۆرالیزمی  فەلسەفە،  وەكوو 
تێگەیشتنی زانستی وەكوو بەشێكی حاشاهەڵنەگری پەرەسەندنی تێگەییشتنی 
ئێكۆلۆژیکی مرۆڤ. بووكچین زیندووكردنەوەی ئارکائیزمی پێش زانستی ڕەد 
دەكاتەوە و پێداگرە لە تێگەییشتنی بەرباڵوی زانستی فرە رەهەند. )وایت د.، 
هەمە  پڕۆژەیەكی  كۆمەاڵیەتی  ئێكۆلۆژیی  پڕۆژەی  بۆیە   )111  ،2008 بووکچین: 
الیەنەیە كە لە سەر كۆمەڵگەکان و ئێكۆسیستمەكان لە گشتییەتی خۆیاندا 
قسە دەکات، نە وەک کۆکراوی پارچەکان، بەڵکو وەکو گشتییەتێکی تەواو 

بەرهەمهاتوو لە بەستراوەیی ناوەکی کۆمەڵێک بەشی جیاجیا.

شتێکی  و  نیە  بەشيکان  یان  پارچەکان  کۆی  تەنیا  گشت  گۆترا  وەك  هەر 
لە پەرەسان  دیالێكتیكی سەرچاوەگرتوو  )بووکچین م.: 2005، 87(   زێدەترە. 
)ئێڤۆلووسیون(، لە هەر دوو ڕووی بایۆلۆژی و كولتووریدا، بەرەو ناڕوونیی 
بەرهەمی  وەك  مرۆڤ،  دەكات.  ڕێنوێنیی  گەورەتر  سۆبژێكتیویتەی  و  زۆرتر 
بەڵکوو  دابنرێت،  خواردەمەنی  سەرزنجیری  وەك  ناتوانێ  سروشت  خۆئاگای 
لە  كە  پرۆسەیەك  بناسرێ.  بایەلۆژی  پرۆسەیەكی  ئاكامی  وەك  تەنیا  دەبێ 
و  ئۆرگانیکە  ژیانی  فۆرمەکانی  نێوان  لە  جۆراوجۆری  بەستراوی  بنەڕەتدا 
پێویستی بە سەر لە نوێ خوێندنەوەی ئاوەزمەندانەی مەیلەکانی مرۆڤ هەیە. 

)بووکچین م.: 2005، 89(  
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مۆرای بووكچین كێیە؟

ئەمریكاییە  ئێكۆئانارشیستی  نووسەرێكی   )2006 ـ   1921( بووكچین  مۆرای 
)بووکچین م.: 1964، ئیکۆلۆژی و بیرۆکەی شۆڕشگێڕی( كە بە پێشڕەوی 
لە   )193 موویەر:1990،  جۆن  )ئەنستیتۆی  دەناسرێ.  ئێكۆلۆژی  بزووتنەوەی 
بوو كە  باوكێكی ڕووسیی جوولەكە  دایك و  بووە و كوڕی  لەدایك  نیویۆرك 
كۆچیان كردووە بۆ ئەمریكا و لە بزووتنەوەی شۆڕشگێڕیی ڕووسیەدا چاالك 
بوون. بووكچین سەرەتا ماركسیست بوو، )ژانێت بییەل: کۆرتەی ژیاننامە( لەگەڵ 
ئەوەی كە خاوەنی ڕابردوویەكی ئیستالینیستییە، بەاڵم دواتر لە دەیەی چلەوە 
لە  خۆی.  توندی  ڕەخنەی  بەر  دایە  ئیستالینزمی  و  ترۆتسكیست  بە  بوو 
ساڵی 1960 بەم الوە ڕووی لە سۆسیال ئانارشیزم كرد )ژانێت بییەل: کۆرتەی 
ئێكۆلۆژیی  سەر  لە  ڕەخنەیی  تێئۆریی  نووسینی  بە  دەستیكرد  و  ژیاننامە( 
كۆمەاڵیەتی لە ئانارشیزم، لیبراڵ سۆسیالیزم و بیرۆكەی ئێكۆلۆژی. بووكچین 
كێشەی  مێژوو،  فەلسەفە،  رامیاری،  بوارەكانی  لە  كتێب  چەندین  نووسەری 
شار و ئێكۆلۆژیدایە. لە كۆتایی دەیەی 1990 بەم الوە لە شێوە بزووتنەوەی 
ئانارشیزمی نوێ بێزار بوو و كۆتایی بەوەهێنا كە وەك ئانارشیستێك بناسرێ، 
بۆیە دەستیكرد بە داڕشتنی تێئۆریی ئیدئۆلۆژیی لیبراڵ سۆسیالیزم كە تایبەت 

بوو بە خۆی و ناوی كۆمۆنالیزمی لە سەر دانا. )ژانێت بییەل: 2007(
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ئێكۆلۆژیی كۆمەاڵیەتی

مرۆڤ،  کۆی  لە  بریتییە  ئێکۆلۆژی  سوسیال  یان  کۆمەاڵیەتی  ئێکۆلۆژی 
کۆمەڵگە و سرووشت. ئەمە یەکەمین فەلسەفەی ئێکۆلۆژیکییە کە شێوەیەکی 
لە  ئەمە  روو.  خستە  پراکتیکییەکانی  و  تێئۆری  پرسیارە  بۆ  پێشکەوتووی 
بنەڕەتییەکانی ئێکۆلۆژی لە سەر یەکەی ئۆرگانیک کە  لە پرنسیپە  سەرەتا 
دەتوانی  تەنیا  کە  دەکرێ  ئیددیعا  لەمشێوەیەدا  دەستیپێکرد،  جۆرییە  فرە 
باشترینەکان بۆ هەموو بەشەکانی ئێکۆلۆژی لە هەر گرووپێکی بوونەوەرەکاندا 
کەڵکی  بوارەکان  هەموو  بۆ  بناخەییە  تێگەییشتنە  ئەم  بکەی.  دەستەبەر 
لێوەردەگیردرێ. بە گرتنە پێشی ئەم پرۆژەیە، دوالیزمی سوسیال ئێکۆلۆژی 
کە شارستانییەتی رۆژئاوا بە شێوەیەکی ئازار هێنەر هەیەتی، رەتیدەکاتەوە؛ 
دوالیزمێک کە مەعنەویەت لە بەرانبەر ماددە، رۆح لە بەرانبەر جەستە، مرۆڤ 
لە بەرانبەر سرووشت، سۆبژە لە بەرانبەر ئۆبژە و ئاوەز لە بەرانبەر هەست 
دادەنێ؛ دوالیزمێک کە بە جیاوازییە کۆمەاڵیەتییەکان کە لە ناوەندی مێژووی 
بەرانبەر  لە  سەرکوتکەر  وەک  هەیە؛  زۆری  بەستراوەییەکی  شارستانییەتدان 
لە  پیاو  دێ،  بەرانبەر  لە  شار  هەژار،  بەرانبەر  لە  دەوڵەمەند  سەرکوتکراو، 

بەرانبەر ژن، بە کورتی زۆردار لە بەرانبەر بێ زۆر. )کالرک جۆن: 1994(

كە  كرد  ئەوەی  بانگەشەی  ماركس  ئێستا  پێش  سەدەیەك  دەڵێ:  بووكچین 
ئاڵتێرناتیڤی سۆسیالیزم، بەڕبەڕیسمە. ئەوە شتێكی زۆر مەترسیدارە كە وەها 
ئاڵتێرناتیڤگەلێك دەتوانن بوونیان هەبێ، كۆمەڵگە دەتوانێ النیكەم چاوەڕێی 
بەرەو مەترسی  بە شێوەیەكی جیددی  ئەمڕۆ  بێت. دۆخی  لەوانە  باشتر  شتی 
بۆ  كۆمەاڵیەتیی  ئاڵتێرناتیڤی  ئێمە  سەردەمی  ئێكۆلۆژیی  قەیرانی  دەڕوات. 
ئاستێكی زۆر هەستیاری هەڵبژاردنی داهاتوو، لە كار خستووە. بۆیە یان دەبێ 
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بە  یان  دابمەزرێنین  ئێكۆلۆژی  پرەنسیپەكانی  بنەمای  سەر  لە  ئێكتۆپیایەك 
سانایی تێدا دەچین. ئەمە بە ڕای من كۆمەڵگەی هەنووكەیی نیە. )بێست س.: 

)380 ،1998

ئەو ئاماژە بەوە دەكات كە ئێكۆلۆژیی كۆمەاڵیەتی لە سەر ئەو باوەڕە دانراوە كە 
زۆربەی نزیك بە تەواوی كێشە ئێكۆلۆژیكییەكان لە كێشە كۆمەاڵیەتییەكانەوە 
سەرچاوە دەگرن. بەپێی ئەم بۆچوونە ئەم كێشە ئێكۆلۆژییانە بەبێ تێگەیشتنێكی 
بنەڕەتی لە كۆمەڵگە هەنووكەییەكەمان و ئەو نالۆژیكیبوونە كە بە سەریدا زاڵە، 
نادۆزرێتەوە. بۆ ڕوونكردنەوەی باشتری ئەم  ناكرێن و ڕێگە چارەیان بۆ  فام 
خاڵە: ئاڵۆزییە ئابووری، ئێتنیكی، كولتووری و ڕەگەزییەكان، لە نێو هەموو 
كێشەكانیتردا، لە ناوەندی خراپكارییە ئێكۆلۆژیكەكاندا وەبەرچاو دەكەون. هەر 

ئەو كێشەگەلەن كە بەرهەمهێنەری قەیرانی سرووشتن.  )بووکچین: 2007، 98(

بووكچین دەڵێ: تایبەتمەندیی كۆمەاڵیەتیی ئێكۆلۆژیی كۆمەاڵیەتی لە دۆخی 
خۆیەوە سەرچاوە دەگرێ، هەر وەك چۆن هەموو كێشە ئێكۆلۆژییەكانی جیهان 
لە كێشە كۆمەاڵیەتییەكانەوە سەرچاوە دەگرن. لەگەڵ ئەم كێشە كۆمەاڵیەتییانە 
لە ئاكامدا بە هۆی پێكهاتەكانەوە، پێوەندییە هیرارشییەكان چێ دەبن. ئەوان 
دەڵێن بێجگە لەوەی كە بە هۆی بەاڵ سروشتییەكانەوە پێكهاتووە، سەرەكیترین 
ئێتنیكی،  ئابووری،  هۆكاری  21دا  و   20 لە سەدەی  ئێكۆلۆژییەكان  وێرانییە 
كولتووری و ئاڵۆزی ڕەگەزییان هەبووە. كێشە هەنووكەییەكانی ژینگە بەبێ 
ڕووبەڕووبوونەوەی لێبڕاوانە لەگەڵ كێشەكانی كۆمەڵگە، فام ناكرێن و زۆر بە 

كەمی چارەسەر دەبن. )بووکچین: 2005، 16(

پرۆلێتاریا  شۆڕشی  لە  بوون  بێهیوا  و  ماركسیزم  لە  دابڕانی  دوای  بووكچین 
ئاماژەی بەوە كرد كە خاڵی الوازی كاپیتالیزم پرۆلێتاریا نیە، بەڵكوو ناتەبایی 
كاپیتالیزم لەگەڵ ژینگەیە كە وێرانكەری سروشت و تەندروستیی مرۆڤە. بۆیە 
ناگرێ،  سەرچاوە  كرێكارەوە  چینی  چەوساندنەوەی  لە  كاپیتالیسم  قەیرانی 
بەڵكوو لە بەتاڵكردنەوەی مانای مرۆڤ و تێكدانی سروشتەوە سەرچاوە دەگرێ. 
)بییەل ژانێت: 2007( بە پێشەیی كردنی كشتوكاڵ، پیسكردنی بەرهەمەكانی 
كشتوكاڵ، چێكردنی شارە گەورەكان تا ئاستی تاقەتپڕووكێن، دابڕاندنی مرۆڤ 
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لە سروشت و بە رۆبۆتكردنی، نموونەگەلێكن كە بووكچینیان هێناوەتە سەر 
ئێكۆلۆژیكە.  كۆمەڵگەی  كاپیتالیزم،  سیستمی  ئاڵتێرناتیڤی  كە  باوەڕە  ئەو 
ئەم كۆمەڵگەیە كۆمەڵگەیەكی ناخۆجێییە كە لەودا شارگەلی چووكە جێگەی 
شارە گەورەكان دەگرنەوە و خەڵك خۆیان بەڕێوەی دەبەن و پێداویستییەكانی 
خۆیان بەرهەمدێنن. ڕێكخراوە دێموكراتیكەكان ئەم كۆمەڵگەیە بەڕێوە دەبەن. 
ئەم  بۆ  دەسەاڵتەكەیان  كۆمەڵگەیەدا،  لەم  دەوڵەت-نەتەوەكان  نەمانی  بە 
لە  دێموكراتیكگەلە  ڕێكخراوە  ئەم  دەگوازرێتەوە.  دێموكراتیكگەلە  ڕێكخراوە 
قەوارەی كۆنفیدراڵدا یەك دەگرن. بووكچین ناوی كۆمۆنالیزمی لیبێرتایی لە 

سەر ئەم پڕۆژەیە دانا كە دواتر گۆڕی بە كۆمۆنالیزم.
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كۆمۆنالیزمی لیبێرتایی  

كە  ناوچە  ئەو  كە  دەكات  بەوە  ئاماژە  بووكچین  1970دا  دەیەی  سەرەتای  لە 
هەروەها  ئەو  بێ،  كۆمۆندا  ئاستی  لە  دەبێ  لیبێرتاریانییە  كۆمەڵگەی  گۆڕانی 
بگۆڕدرێ،  كۆمەڵگە  پێكهاتەی  كە  ئەوەیە  گرینگەكان  كێشە  لە  یەكێك  دەڵێ: 
بە شێوەیەك كە خەڵك دەسەاڵت بە دەستەوە دەگرن. باشترین ڕێگە بۆ ئەمە 
دێموكراسیی  دەتوانین  لەودا  كە  دێهات(  شار،  )شارستان،  كۆمۆنە  سازدانی 
كۆمۆنالیزمی  دەستەواژەی  1980دا  لە ساڵی  بووكچین  دابمەزرێنین.  راستەوخۆ 
لیبێرتایی، بۆ شرۆڤەی سیستمێك بە كار دێنێت كە لەودا دامەزراوە ئازادەكان بۆ 
پارلەمانە دێموكراتیكە راستەوخۆكان دەبنە جێگرەوەی دەوڵەت و كۆنفیدراسیونێك 
لە كۆمۆنە ئازادەكان پێكدێ. كۆمۆنالیزمی لیبێرتایی بیرۆكەیەكە بۆ چێكردنی 
دۆخێك كە دوو دەسەاڵتی دەوڵەت-نەتەوە و كۆنفێدراسیونی كۆمۆنەكان نەتوانن 
پێكەوە هاوتەریب درێژە بە ژیانی هەوبەش بدەن، كە لەم ڕێگەیەوە كۆمەڵگەیەكی 

ئازاد چێ دەبێ. )بووکچین: 1991، لیبێرتاریەن میونیسیپالیزم(

كۆمۆنالیزمی لیبێرتایی نیشاندەری پڕۆژەیەكی بنەڕەتی و مێژوویی و جیددییە 
بۆ پێشخستنی سیاسەتی ئەخالقی لە كەسایەتی و خەڵكی بوون لە ڕێكخراودا. 
ئەمە لە باری پێكهاتەیی و ئەخالقییەوە لە ڕێكخراوە خەڵكییەكانی دیكە جیاوازە 
بۆ  تێدەكۆشێ  نیە. ئەم سیستمە  ئاخاوتندا  ئاستی  لە  تەنیا  و ئەم جیاوازییە 
شوومی  بازنەی  هاوكات  ڕەسەن،  شارۆمەندی  بۆ  گشتیدا  كەشی  لە  چاكسازی 
بۆ  كەرەستەیە  وەك  كە  حیزبایەتییەكەی  گێژكەرە  میكانیزمە  و  پارلمانتاریزم 
لیبێرتایی  شارچییەتیی  ڕوانگەیەوە  لەم  دەشكێنێ.  تێك  گشتی،  نوێنەرایەتیی 
تەنیا ئێستراتێژیی سیاسی نیە. ئەمە تێكۆشانێكە بۆ كاركردن لە سەر دەرفەتە 
دێموكراتیكە شاراوە یان سەرەتاییەكان بە نیسبەت ڕێكخستنی نوێی ڕادیكاڵی 
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مرۆڤ،  پێداویستییەكانی  دابینكردنی  بۆ  كۆمۆنی  كۆمەڵگەی  كۆمەڵگەوە. 
وەاڵمدانەوە بە پێداویستییەكانی ژینگە و پەرەپێدانی ئەخالقێكی نوێ لە سەر 
بنەمای هاوبەشی و هاوكاری پێكدێت. ئەمە بەو مانایەیە كە فۆرمی سەربەخۆی 
سیاسەت شتێكی ڕوون و ئاشكرایە. گرینگتر ئەوەیە كە سیاسەت سەر لە نوێ 
پێناسە بكرێتەوە، واتە هەڵگەڕانەوە بۆ واتای ڕاستەقینەی وشە یونانییەكە كە 
بریتیبوو لە پاراستن و بەڕێوەبەریی كۆمەڵگە لە ڕێگەی راستەوخۆی پارلەمانە 
خەڵكییەكانەوە كە سیاسەتی گشتییان لە سەر بنەڕەتی ئەخالقی یەكگرتوویی و 

تەواوكەری یەكتر دادەڕشت.)بووکچین: 1991، لیبێرتاریەن میونیسیپالیزم(

بیرۆكە  لە  یەكێك  لیبێرتایی  شارچییەتیی  كە  بگوترێ  دەبێ  پێوەندییەدا  لەم 
پلۆرالیستییەكان كە دەیانەوێ ئامانجێكی كۆمەاڵیەتیی ناڕوون و بێ واتا دەستەبەر 
بكەن، نیە. دێموكراتیك بوون لە ناوەندگەرێتی و پێكهاتەی هیرارشیك بەدوورە و 
سیستمێكە بۆ چارەنووسی مرۆڤ، نەك كەرەستەیەكی سیاسی یان ستراتێژیگەلێك 
كە بۆ بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت دامەزراون. كۆمۆنالیزمی لیبێرتایی لە كردەوەدا 
تێدەكۆشێ بۆ شرۆڤەی بەڕێوەبەریی ڕێكخراوەیی كۆمەڵگەی نوێ و تەنانەت وەك 
پەیامی كردەكیی پێشكەوتن لە سیاسەتی ڕادیكاڵی نوێ بۆ سەردەمی ئێمەیە. 

)بووکچین: 1991، لیبێرتاریەن میونیسیپالیزم(

بۆكچین پێنج قۆناغ بۆ كۆمۆنالیزم دادەنێ كە بریتن لە :
• پشتیوانی لە مافی بڕیاردانی كۆمۆنە خۆجێییەكان.

• پێكهێنانی كۆمەڵە گشتییەكان لە كۆمەاڵنی خەڵك بە مەبەستی دێموكراتیزە 
كردنی كۆمۆنەكان.

• پێكهاتنی كۆنفیدراسیۆن لە یەكیەتیی نێوان كۆمۆنەكان.
پێشكەوتنخوازە  جوواڵنەوە  پێویستە  مەدەنی  كۆمەڵگەی  بەهێزبوونی  بۆ   •

كۆمەاڵیەتییەكان یەك بگرن.
• بە كۆمۆنی كردنی ئابووری و ڕاگرتنی هاوسەنگیی ئابووری لە نێوان كۆمۆنەكان 
بۆ پێكهێنانی كۆمەڵگەیەكی بێ چین. )بووکچین: 1991،  ئاكامدا هەوڵدان  لە  و 

لیبێرتاریەن میونیسیپالیزم( 



110

ڕای بووكچین لە سەر كۆنفیدرالیزم

كۆنفیدراسیۆن بۆ پێكەوە بەستنی كۆمەڵگە بە هۆی ئەندامەكانییەوە كە پارلەمانی 
هاوئاهەنگیی  كۆنفیدراسیۆنە  ئەم  ئەركی  پێویستە.  پێكهێناوە،  كۆمۆنەكانیان 
بۆ  دەگەڕێتەوە  و  هەیە  درێژی  و  دوور  مێژوویەكی  كۆنفیدراسیۆن  ئیدارییە. 
سەردەمی پێش لە مێژووی زایینی و وەكوو یەكێك لە ئاڵتێرناتیڤە بەهێزەكانی 
فەرانسەوە  شۆڕشی  و  ئەمریكا  شۆڕشی  لە  ئەژمار.  دێتە  نەتەوەیی  دەوڵەتی 
گەورەترین  كۆنفیدراسیون   ،1936 ساڵی  لە  ئیسپانیاوە  شۆڕشی  لە  هەروەها 
شاراوە  شتێكی  ئەوە  ئێمەدا  سەردەمی  لە  بووە.  كۆجێیی  دەوڵەتی  پێكۆڵی 
دەوڵەتی  پرسی  هەڵوەشانەوە،  ساڵەكان  سەدان  ئیمپراتۆرییە  كاتێك  كە  نیە 
ڕەوتێكی  لیبێرتایی  كۆمۆنالیزمی  ئاراوە.  هاتە  نەتەوەیی  ئۆتۆنۆمی  و  كۆجێیی 
ڕادیكاڵی دێموكراتیكە بۆ ئەم دیسكۆرسە مۆدێڕنانە لە سەر كۆنفیدراسیۆن كە لە 
جیاتی دەوڵەت-نەتەوە باس لە كۆمۆنالیزمی لیبێرتایی دەكات. )بووکچین: 1991، 

لیبێرتاریەن میونیسیپالیزم(  

لە سەر كۆمۆنالیزمی لیبێرتاریان، بەرچاوتەنگی نەك هەر دەتوانێ لە بەستراوەیی 
ئابووریدا بێت، بەڵكوو بە نیسبەت ئەوەشەوە هەیە كە كەمایەتی مل بۆ زۆرایەتی 
كۆمەڵە بەشدار بووەكان رابكێشێ. زۆرێك لە ئارگومێنتەكانی دژ كۆمۆنالیزمی 
لیبێرتاریان لەگەڵ كۆنفیدراڵی بەهێز و ئاڵۆزییەكان لە تێگەیشتنی سەقەت لە 
ئەم  دەگرێ.  سەرچاوە  بەڕێوەبەرییەوە  دەزگای  و  سیاسەت  نێوان  جیاوازیی 
جیاوازییە بنەڕەتییە دەبێ هەموو كاتێك لە بەرچاو بگیردرێ. كۆمەڵگە یان 
ئەنجومەنە  لە  بەڕێوەبەری  دەزگای  دادەڕێژن،  سیاسەت  دراوسێكان  كۆمەڵە 
كۆنفیدراڵەكان كە بەڕێوەبەرەكان لە خۆ دەگرێت، نوێنەری ناحیەكان، شارەكان 

و دێهاتەكان پێكدێت. )بووکچین: 1991، لیبێرتاریەن میونیسیپالیزم(
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كاریگەریی بووكچین لە سەر ئۆجەالن

كاتێك   1999 فێبریواری  لە  دەڵێ:  بووكچین  مۆرای  هاوسەری  بیێل  ژانێت 
عەبدوڵاڵ ئۆجەالنیان لە كنیا گرت، من لەگەڵ مۆرای بووكچین لە بێرلینگتۆن 
ڕاگەیاندنەكان  دەزگا  لە  ئۆجەالنمان  ئێمە هەواڵی دەستبەسەركرانی  دەژیام. 
سەیر دەكرد. ئەو هەر ئەو كاتە هاوسۆزیی خۆی بۆ ئەو دۆخەی كوردەكان 
ـ  ماركسیست  گەریالیی  فەرماندەیەكی  ئۆجەالن  گوتی:  بەاڵم  دەردەبڕی، 
لنینیست و ستالینیستێكی ئەم ڕۆژانەی دواییە. مۆرای دەیان ساڵ ڕەخنەی لەم 
جۆرە كەسانە دەگرت، بۆ بەالڕیدابردنی ویستی ئازادیی خەڵك بۆ دەسەاڵت، 

دۆگماتیسم، دەوڵەت و هەموو تایبەتمەندییەكانی كاپیتالیزم. )ژانت ب. 2012(

بەاڵم پارێزەرەكانی ئۆجەالن دەڵێن بە نیشاندانی كتێبی )ئێكۆلۆژیی ئازادی( 
بخوێنن،  ئەمە  شارەوانەكان  دەكەم  پێشنیار  گوتی  بردبوو،  بۆمان  پێشتر  كە 
هەرچەند هێڵی فیكریی نووسەرەكە تا ڕادەیەك ئانارشیستییە، بەاڵم دەتوانین بە 
ئاكامگەلێك بگەین. دەتوانرێ وەك »ڕەوت یان بزووتنەوەی شارەوانیی ئازاد« 
دابڕێژرێ. ئەم وتەیەی من دەتوانێ هێڵی سیاسیی شارەوانییەكان و شارەكان 
بێت، دەكرێ ئەم كتێبە و پێنج تا دە كتێب هەڵبسەنگێندرێن. دەكرێ لە یاسادا 
جێگیر بكرێن، هەر كەس ئەم كتێبانەی خوێند و قبووڵیكردن، دەتوانێ بێتە 
ناو شارەدارییەكان.)ئۆجەالن: 2002-ئا، 155 و 156(  ئۆجەالن دوای خوێندنەوەی 
)ئێكۆلۆژیی ئازادی( گۆڕانێكی بنەڕەتیی بە سەردا دێت و دەستدەكا بە نووسینی 
هێندێك كتێب كە لە سەر بنچینەی كتێبەكانی بووكچینە، بۆ وێنە )مانیفستی 

شارستانییەتی دیموكراتیك(و )دادگای مێژوو(و )نەخشە ڕێگا(.

بەوپێیە كە ئۆجەالن هێڵی فیكریی خۆی لە بووكچین وەرگرتووە، سرووشتییە 
كە بۆ داڕشتنی ئیدئۆلۆژییەكەی، هاوشێوەی بووكچین بجووڵێتەوە. هاوسەری 
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بووكچین لە وتارەكەیدا دەڵێ: هەر دووكیان )ئۆجەالن و بووكچین( لە سەرەتای 
شارستانییەت، كۆمەڵگەی سەرەتایی لە چاخی بەردێنەوە دەستپێدەكەن. لە 
درێژەدا دێنە سەر باسی گەشەكردنی كشتوكاڵ و خاوەندارێتی و كۆمەڵگەی 
سوپا،  دەوڵەت،  بەڕێوەبەری،  ئاڕای  هاتنە  دین،  گەشەسەندنی  چینایەتی، 
سەر  دێنە  دوایی  فێئۆدالیزم.  و  پاشاكان  دەوڵەمەندەكان،  ئمپراتۆرییەكان، 
و  پێشەسازی  تەكنۆلۆژی،  زانست،  ڕۆشنگەری،  سەردەمی  مۆدێڕنیتە،  باسی 

كاپیتالیزم. )ژانت ب. 2012(

بووكچین لە چیرۆكی شارستانییەتی خۆی بۆ كۆنترۆڵكردنی كێشە سیاسییەكانی 
گرووپی  بەڵگەیەكە دژی  ئازادی  ئێكۆلۆژیی  كتێبی  وەردەگرێ.  ئەمڕۆ كەڵك 
ڕادیكاڵ.  ئێكۆلۆژیی  قازانجی  بە  و  چاكسازیخواز  ژینگەپارێزانی  سەرەكیی 
بووكچین دەیەویست بە لیبراڵەكان بڵێ زیاتر لەوەی كە ئەوان لە چاكسازیی 
دەبێ.  دەستەبەر  كۆمەاڵیەتیدا  ئێكۆلۆژیی  لە  دەكەن،  دەستەبەری  دەوڵەتی 
دەتوانن  دیسانەوە  بۆیە  ژیاوە،  هاوبەشی  شێوەی  بە  خەڵك  دواییانە  بەم 
نموونە  بە  مرۆڤی  مێژووی  كۆمەڵگە سەرەتاییەكانی  ئەو  بژین.  بەو شێوەیە 
عەشیرەتی،  ئۆرگانیك(،  )كۆمەڵگەی  وەك  ناسناوەكانی  بە  كە  دەهێنایەوە 
كۆمۆنی و ناهیرارشیك، كە خەڵك بە شێوەی هاوكاریی یەكتر دەژیان، ناوی 
پێكەوە  ئەوان  كە  دەكرد  تایبەتییەكان  كردەوە  بە  ئاماژەی  ئەو  دەهێنان. 
جێبەجێیان كردووە: مافی كەڵك وەرگرتن لە پێداویستییەكانی ژیان، پێوەندیی 
ئەخالقی، مافی هەبوونی النیكەمی پێداویستییەكانی ژیان وەك ماڵ و جلوبەرگ 
و نان. لە ئاكامی هەستی یەكیەتیی نێوان تاك و كۆمەڵگە، یەكیەتیی نێوان 
كۆمەڵگەی  نێو  لە  دەڵێ  هەروەها  ئەو  دەبێ.  دەوروبەریش چێ  و  كۆمەڵگە 
ئۆرگانیكدا ژیانێكی هاوئاهەنگ لەگەڵ جیهانی سروشتی هەیە. بووكچین دواتر 
هیرارشیك  سیستمی  دەركەوتنی  دەكات:  دیاری  دیالێكتیكی  گەشەی  هێڵی 
دەسەاڵتی  ژناندا،  بە سەر  زاڵبوون  و  پیاوساالری  ئۆرگانیك،  كۆمەڵگەی  لە 
بە سااڵچووەكان، كاهین و قەشە، شەڕڤان و بەرپرس و دەوڵەتەكان، چینە 
كۆمەاڵیەتییەكان. دوای ئەوانە، بیرۆكەی زاڵبوون بە سەر سروشتدا پێكهات و 

لە سروشت كەڵكی خراپ وەرگیرا. )ژانت ب. 2012( 
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ئۆجەالن وەك شوێنكەوتووی بووكچین، بۆ ڕەواییدان بە ئیدئۆلۆژییەكە، پەنا 
دەباتە بەر مێژووی كۆن و نوێ و بە وردی باسی لە سەر دەكات. ئەو دەڵێ 
و  دیجلە  ڕووباری  دوو  كە  شوێنێك  خواروو  میزۆپۆتامیای  لە  شارستانییەت 
فیرات بە یەك دەگەن، پێكهاتووە و لەوێ بە هۆی كشتوكاڵەوە ژیان لە شێوەی 
كۆچەرییەوە بۆ یەكجێنشینی گۆڕاوە، بە وتەی شوێنەوارناسەكان لە 3000ی 
پ.ز-ەوە لە میزۆپۆتامیای سەروو گوندگەلێك بوونە كە گەیشتوونەتە سنووری 
بە شار بوون... لەم قۆناغەدا بە هۆی ئەوەی كە حەشیمەت ڕووی لە زیادبوونە، 
ڕێكخستن بەرەبەرە وەكو پێویست دەر دەكەوێ. ئەم ڕێكخستنە سەرەتا لە 
دانرا...  لە سەر  ـی  زیگۆرات  ناوی  و  پێكهات  پەرەستنگەكاندا  چوارچێوەی 
لەم كاتەوە چینی كۆمەاڵیەتی چێ دەبێ، سێ چینی كرێكارانی ژێر دەسەاڵتی 
زیگۆرات، چینی كاهینەكان و چینی بوونەوەرە خوداییەكان پێكدێت. چێكردنی 
دین و خودای نوێ لە كارە سەرەكییەكانی كاهین بووە... دواتر جیاوازی لە 
بازرگانیكردنیش  بەرهەمهێنان  پەرەسەندنی  بە  پێكدێ...  مێرد  و  ژن  نێوان 
یەكەمین  گێڕاوە...  تێدا  سەرەكییان  رۆڵی  زیگۆراتەكان  كە  دەستپێدەكات 
نیشانەكانی دەوڵەت و دەوڵەت-كۆمەڵگە لە زیگۆراتەكانەوە دەستیپێكردووە... 
دوای دەوڵەتـ  كۆمەڵگەی كاهێنی، دەوڵەتی بنەماڵەیی دێت... لەو سەردەمەدا 
)ریش  سپی ساالری(یش هەبووە كە بۆ چارەسەری مەسەلەكان راوێژیان لەگەڵ 
كردوون... سیستمی بنەماڵەیی، پیاوساالری و باوكساالری نیشانەگەلێك بۆ 
دژی  هەڵگیرساندنی شەڕ  بە  بنەماڵەكان  چینایەتین.  كۆمەڵگەی  دەستپێكی 
دەوڵەتی كاهێنی و بە كەڵك وەرگرتن لە هێزی سەربازی، دەستیان داوەتە 
شۆڕشی سیاسی. )ئۆجەالن: 2009-ب، 56-62( كۆمەڵگەی ئۆرگانیكی بووكچین 
كراوە.  ناودێر  كۆمەڵگەی سروشتی  ناوی  بە  ئۆجەالندا  نووسینەكانی  ناو  لە 
یان  دەكرێ  ڕاو  كە  ئەوەی  دەوڵەت.  نە  و  هەیە  چینی  نە  كۆمەڵگەیە  ئەم 

دەدۆزرێتەوە هیی هەموانە. )ئۆجەالن: 2004، 10(.

كتێبێك  نووسینی چەند  و  بووكچین  كتێبەكانی  دوای خوێندنەوەی  ئۆجەالن 
كە ئاماژە بە بەشێكی پیوەندیدار لە كتێبەكانی كرا، دەستیكرد بە داڕشتنی 
زیندانی  لە  ئۆجەالن  2005دا  مارسی  20ی  لە  پەكەكە.  بۆ  نوێ  بەرنامەی 
ئیمرالییەوە بەیاننامەی كۆنفیدرالیزمی دێموكراتیكی ناردە دەرەوە، كە هێڵە 
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گشتییەكانی كۆنفیدرالیزمی تێدا دیاری كردووە كە بریتین لە:

• مرۆڤایەتی لە سەر بنەمای شۆڕشی كشتوكاڵی لە ئیكۆسیستمی زاگرۆسدا 
نۆزدەهەمدا  سەدەی  سەرەتای  لە  پێش.  هاتۆتە   19 سەدەی  سەرەتای  تا 
شۆڕشی تیكنۆلۆژی وەك دووهەمین شۆڕشی گەورە هاتە ئاراوە. ئەم شۆڕشە 
ـ  لە پێكهاتنی دەوڵەت-نەتەوەدا رۆڵێكی گرینگی هەبوو. سیستمی دەوڵەت 
نەتەوە لە كۆتایی سەدەی بیستەمدا وەك لەمپەرێك لە بەرانبەر ئازادیخوازی، 

دێموكراسی و پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتیدا دەركەوت.

بیستەمدا  سەدەی  سەرەتای  لە  نەتەوەكان  خۆنووسینی  چارەی  مافی   •
گەشەی سەند و وەك مافی دامەزراندنی دەوڵەت واتای پێ بەخشرا. دەوڵەت-
نەتەوەكان كە لە سەر ئەم بنەمایە پێكهاتوون، ئەمڕۆ بوونەتە كۆسپێكی هەرە 
گەورە لە سەر ڕێگای پێشكەوتن. ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان كە پاڵی 
بە دەوڵەت-نەتەوەكانەوە داوە، كاركردی خۆی لە دەستداوە. شەڕی كەنداو و 

دۆخی هەنووكەیی عێراق ئەم ڕاستییەی سەلماند.

• ڕێگەی سەرەكی بۆ دەربازوون لەم دۆخە، نەك پێشكەوتنی گلۆبالیزم بەپێی 
دەوڵەت ـ نەتەوە، بەڵكوو سیستمی كۆنفیدراڵیزمی دێموكراتیكە كە بە تەواوی 
لە مێژووی  لە كۆمەاڵنی خەڵك وەرگرێ.  پاڵی بە خەڵكەوە دابێت و هێزی 
مرۆڤایەتیدا هەر وەك دەوڵەت سەرمەدی نەبووە، دەوڵەت-نەتەوەش تاهەتایی 
هۆی  بە  تێپەڕیندان.  قۆناغی  لە  نەتەوە  ـ  دەوڵەت  و  گلۆبالیزم  ئەمڕۆ  نیە. 
ئەوەی كە لەم قۆناغەدا، ئیمپریالیزم سیستمێكی نەخستۆتە ڕوو، لە قەیراندایە 

و بەرەو سەرلێشێواوی دەڕوات.

ئەم شێوە  دیموكراتیكە.  كۆنفیدراڵیزمی  ئاڵتێرناتیڤ،  تاقانە  لەم دۆخەدا   •
پیرامیتییە مۆدێلێكی ڕێكخراوەییە. لێرەدا باسكردن و وتووێژكردن و بڕیاردان لە 
ئەستۆی كۆمەڵگەیە. لە نێو كۆمەاڵنی خەڵك تا بەرزترین ئاست، نوێنەرەكان لە 
ڕێگەی هەڵبژاردنەوە، هەڵدەبژێردرێن و لە سەرەوە كوردیناسیونێك پێكدێنن. 

نوێنەرانی خەڵك سااڵنە وەك فەرمانبەرەكان كار دەكەن.

كۆمەاڵیەتییەكانی  و  مێژوویی  قووڵە  كێشە  چارەسەری  ڕێگاكانی  نێو  لە   •
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چارەیە.  ڕێگە  دیموكراتیك  كۆنفیدراڵیزمی  سیستمی  ناڤیندا،  ڕۆژهەاڵتی 
هۆی  نابنە  ئیمپریالەكان،  هێزە  و  كاپیتالیستی  سیستمی  داسەپاندنی 
گەشەسەندنی دێموكراسی. لە سیستمی كۆنفیدراڵیزمی دیموكراتیكدا، زاڵبوونی 
دێموكراسی لە نێو كۆمەاڵنی خەڵكدا بنەمایە. ئەم سیستمە، سیستمێكە كە 
جیاوازییە ئێتنیكی، دینی و چینایەتییەكانی نێو كۆمەڵگە لە بەرچاو دەگرێ.

•  بۆ كوردستانیش مافی دیاریكردنی چارەی خۆنووسین، بەپێی دامەزراندنی 
زانینی  كێشە  بەبێ  بەڵكوو  نیە،  نەتەوەگەرێتی  بنەمای  سەر  لە  دەوڵەت 
بنەمای  سەر  لە  بەڵكوو  سنوورەكان،  نەگرتنی  بنەما  بە  و  سنوورەكان 
دێموكراسیی خۆسەرە. لە ڕێكخستنی كوردیی كە لە ئێران، توركیە، سوریە 
و عێراق پێكدێ، بە یەكخستنی كۆنفیدراسیونەكانیان، كۆنفیدراسیونی ئاماژە 

پێكراو پێكدێنن.

• لە كۆنفیدراڵیزمی دیموكراتیكی كوردستان، بڕیارە بەڕیوەبەرییە سەرەكییەكان 
لە ئەستۆی مەجلیسی گوند، گەڕەك و شار و نوێنەرەكانی ئەوان بێت. بەم 

پێیە بڕیارەكانی گەل و كۆمەاڵنی خەڵك خاوەن بایەخە.

ئەو خااڵنەی كە لە پێوەندی لەگەڵ جیهانی ئەمڕۆ، ڕۆژهەاڵتی ناڤین و كوردستاندا 
دەستنیشانم كردن، ئەو ڕاستییە دەخەنە ڕوو كە ڕێكخستنی كۆنفیدراڵیزمی 
دێموكراتیكی كوردستان ئەركێكی مێژووییە كە بەپەلە و دەست لێ هەڵنەگیراوە 
و نابێ جێبەجێكردنی وە دوا بخرێت... كۆنفیدراڵیزمی دیموكراتیكی كوردستان 
سیستمێكی دەوڵەتی نیە، بەڵكوو سیستمی دیموكراتیكی ناحكوومیی گەلە... 
هێزی خۆی لە قوواڵیی مێژووی كۆمەاڵیەتی و پاشخانی فەرهەنگی دەوڵەمەندی 
چاكسازییەكی  درێژەی  لە  دەوڵەتەكان  وەردەگرێ...  میزۆپۆتامیا  مێژووی 
لە  و  دەگەیەنێت  دێموكراسیدا  بەرانبەر  لە  هەستیار  ئاستێكی  بە  بنەڕەتیدا 
سەر ڕێگەی دێموكراتیزاسیون نابێتە كۆسپ... هەمو كولتوورەكان بە فەرمی 
دەگرێ...  بنەما  بە  دەربڕین  ئازادیی  و  گەشە سەندن  خوازیاری  و  دەناسێ 
بەبێ  كۆمەاڵیەتییەكان  كێشە  دەكا...  پەسند  ئێكۆلۆژی  كۆمەڵگەی  مۆدێلی 
توندوتیژی چارەسەر دەكات... لە بەرانبەر ئیمپریالیزمی جیهانیدا خوازیاری 

دێموكراسیی جیهانیی گەالنە. )ماڵپەڕی پ.ک.ک: 2005(
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ڕەنگدانەوەی بووكچینیزم لە ناو بەرنامە و پێڕەوی پەكەكەدا

ئەم بەیاننامەیەی كۆنفیدرالیزمی ئۆجەالن لە ناو بەرنامە و پێڕەوی پەكەكەدا 
ڕەنگدانەوەی قووڵی هەبووە. بە چەشنێك كە گۆڕانێكی قووڵ و بنەڕەتیی لە 
ئیدئۆلۆژی، پێكهاتە و شێوەی خەباتی پەكەكەدا پێكهێنا، بۆیە لە پێشەكیی 
لە  دیارە.  زەقی  بە  بووكچینیزم  تۆخی  ڕەنگی  پەكەكەدا  پێڕەوی  و  بەرنامە 
پێشەكیی بەرنامە و پێڕەوی پەكەكەدا هاتووە: پەكەكە بە زیاتر لە سی ساڵ 
و  ناڤین  ڕۆژهەاڵتی  گەالنی  كورد،  گەلی  بۆ  بەنرخی  بایەخگەلێكی  خەبات، 
دیموكراتیك،  كۆمەڵگەی  پارادایمی  بنەمای  لە سەر  و  پێكهێناوە  مرۆڤایەتی 
ئێكۆلۆژیك و ئازادیخوازیی ڕەگەزی كە لەالیەن سەرۆك ئاپۆوە هاتۆتە ئاراوە، 
بۆ پێشوازی لە سەدەی 21 بە ناوی گەلی كورد و مرۆڤایەتییەوە، خەریكی 
لە  كە  دێموكراتیك  كۆنفیدراسیۆنی  چارەی  ڕێگە  ئەگەر  نوێبوونەوەیە... 
بە  پاڵی  و  پێكدێت  گەالن  یەكسانیی  و  دڵخوازانە  یەكیەتیی  بنەمای  سەر 
ڕەگەزییەوە  ئازادیخوازیی  و  ئیكۆلۆژیك  دێموكراتیك،  كۆمەڵگەی  پارادایمی 
و  نەتەوەخوازی  دەوڵەتخوازی،  هەنووكەیی  بیرۆكەی  و  سیاسەت  و  داوە 
توندوتیژیخوازی تێ دەپەڕێنێت، جێبەجێ نەبێت، ئەگەری ئەوە كە كوردەكان 
زۆرە.  ئیسرائیل،  ـ  عەرەب  پێكدادانی  لە  توندتر  پێكدادانێكی  ناوەندی  ببنە 

)بەرنامە و پێڕەوی پەكەكە:2005، 1 و 2(.

ئەركەكان  جێبەجێكردنی  لە  سەركەوتن  پەكەكە،  پێشوووی  پارادایمی  بە 
و  سۆسیالیزم  رێئال  نێوان  هێڵی  سەر  لە  كە  پەكەكە  نەدەبوو.  دەستەبەر 
ڕزگاریی نەتەوەیی كالسیكدا بوو و لە دەرەوە لەگەڵ زەختگەلێكی زۆر بەهێز 
و لە ناوەوە لەگەڵ كەموكۆڕیگەلێكی جیددی بەرەوڕوو بوو، بە هیچ شێوەیەك 
لەگەڵ  ڕێكبخاتەوە.  خۆی  و  بجووڵێنی  خۆی  ڕاستەقینەی  هێزی  نەیتوانی 
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هەموو هەوڵەكانی ڕێبەریی دوای ساڵی 1995، پەكەكەیەك كە لە گەوهەری 
خۆی  كە  ئەنجامدا  كردەوەیەكی  خستبووەوە،  دووریان  خۆی  ڕاستەقینەی 

چاوەڕێی نەبوو. )بەرنامە و پێڕەوی پەكەكە:2005، 2(.

لێرەدا دەردەكەوێ كە پێشتر پەكەكە لە باری ئیدئۆلۆژی و سیاسییەوە بە 
بنبەست گەیشتووە و بە مەبەستی دەربازبوون لەو دۆخە بە دوای ئیدئۆلۆژییەكی 
دیكەدا گەڕاوە. پەكەكە كە بە هەڵبژاردنی دروشمی سەربەخۆیی كوردستان، 
پەلی بۆ بەشەكانی دیكەی كوردستان هاویشت و ئەندام و الیەنگرێكی زۆری 
كۆ كردبووەوە، نەیدەتوانی بە سانایی و بە ڕوونی سیاسەتێك بگرێتە پێش كە 
تەنیا ڕووی لە توركیا بێت، چونكە لەگەڵ جیابوونەوەی بەشێكی هەرەزۆری 
دەبوو.  بەرەوڕوو  بوون،  دیكە  پارچەكانی  خەڵكی  كە  الیەنگرانی  و  ئەندام 
بەر  بردە  پەنای  ئیدئۆلۆژیكییە،  و  بنبەستە سیاسی  لەم  هاتنەدەر  بۆ  بۆیە 
ئیدئۆلۆژییەكی گشتگیر كە دیسان بتوانێ لە پارچەكانی دیكە دەستێوەردان 
ڕێگای  باشترین  ئێكۆلۆژیك  كۆمەڵگەی  سەر  لە  بووكچین  تێزەكانی  بكات. 

دەرباز بوون، بوون.

لە  دەستبەسەركرانیشیدا  پێش  لە  ئۆجەالن  ئاماژەیپێكرا،  پێشتر  وەك  هەر 
دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆی كوردی پاشگەز ببووەوە، بەاڵم لە الیەكەوە 
هەڵوەشانەوەی  لە  ترس  هۆی  بە  دیكەوە  الیەكی  لە  و  نەبوو  ئاڵتێرناتیڤی 
بەشەكانی  لە  الیەنگری  و  ئەندام  و  گەریال  هەرەزۆری  بەشێكی  كە  پەكەكە 
دیكەی كوردستان بوون و بە بۆنەی دروشمی سەربەخۆیی كوردستانەوە ڕوویان 
لە ڕیزەكانی پەكەكە كردبوو، نەیدەتوانی بە سانایی باسی لێ بكات. تێزەكانی 
بووكچین كە ئانارشیزم بە سەریاندا زاڵە و دژە دەوڵەت، دژە نەتەوەخوازی و 
گەڕانەوە بۆ كۆمەڵگەی ئۆرگانیك و پێكهێنانی كۆنفیدراسیون لە كۆمۆنەكانە، 
باشترین ڕێگە بۆ ئەو دۆخەی پەكەكە بوو. بۆیە پەكەكە بە گرتنەبەری ئەو 
ئیدئۆلۆژییە، لە هەموو ڕابردووی خۆی حاشای كرد و بە هەڵەی زانی و بە 

كەوتنە داوی مۆدێڕنیتەی كاپیتالیستیی لە قەڵەمدا.

جیا  كە  هەبوو  پەكەكە  سەر  لە  كارتێكەریی  جێگایە  ئەو  تا  بووكچینیزم 
ئەو  تەنانەت  پێكرا(  ئاماژەیان  )پێشتر  دەوڵەتخوازی  و  نەتەوەخوازی  لە 
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ئیدئۆلۆژییەی كە پەكەكە لە سەری دامەزرابوو، یەكسەر بە لقێك لە كاپیتالیزمی 
دادەنێ و دەڵێ: »لە ڕاستیدا رێئال سۆسیالیزم، سۆسیال دیموكراسی، ڕزگاریی 
كاپیتالیزمن.  ئایینزاكانی  گەورەترین  كۆنسێرڤاتیزم،  و  لیبرالیزم  نەتەوەیی، 
ماركسیزم لنینیزم كە گەورەترین جوواڵنەوەی چەوساوەكان لە سەدەی دواییدا 
بوو، لە خواست و یۆتۆپیای خۆیدا سەرنەكەوت و نەیتوانی سیستمی كاپیتالیزم 
تێپەڕێنێ و نەبووە سیستمێكی جیاواز و لە نێو سەرمایەداریدا توایەوە. )برنامە 

و اساسنامە پ.ك.ك:2005، 14(.

ئەو پەنابردنە بەر مێژوو و وێڵی دااڵنەكانی مێژوو بوونەی ئۆجەالن دیسان لە 
ناو بەرنامە و پێڕەوی پەكەكەدا دەبینرێت، هەر لە باسی دینەوە لە توتم تا 
ئیسالم و لە كۆمەڵگەی سروشتی تا كۆمەڵەی مۆدێڕنی تێدایە. باسی دەوڵەت-
نەتەوەش كە زیانبارە، بە بەرباڵوی تێیدا كراوە. لەم پەنابردنە بەر مێژووە 
ژیانی كۆمەڵگەی  تەنیا  بووكچین  ئەوەیە كە  تەنیا یەك شت دیارە، ئەویش 
ئۆرگانیكی بە دڵە و ئەوانی دیكە هەمووی ڕەد دەكاتەوە. ئۆجەالنیش تەنیا 
ئازادیی  دژی  بە  دیكە  شێوازەكانی  هەموو  و  دڵە  بە  سروشتیی  كۆمەڵگەی 
مرۆڤ دەزانێ. )سروشتییە پەكەكەش كە ئیدئۆلۆژیی ئۆجەالن پەیڕەو دەكا، 
وەك ئۆجەالن بیر بكاتەوە(. بۆ نموونە دەڵێ: شۆڕشی بەردینی نوێ كە خاڵی 
وەرچەرخانی مێژوو و گۆڕانی مرۆڤایەتییە، لە كەوانی بەپیتی ناوچەی دیجلە-
هیرارشیك- كۆمەڵگەی  فێئۆداڵیی  و  كۆیلەداری  جۆرەكانی  ڕوویداوە.  فیرات 
دەوڵەتخواز لەم سەرچاوەوە خۆیان تەیار كردووە و شێوەی شارستانییەتیان 
بە خۆیانەوە گرتووە. هاوكات لەگەڵ ئوستوورەخوازی، هەر سێ ئایینە تەك 
خوداییەكان لەم ناوچەیە سەریانهەڵداوە و ریشەیان داكوتاوە. )برنامە و اساسنامە 
پ.ك.ك: 2005، 28( چینە جۆراوجۆرەكان لە شارەكاندا بە شێوەیەكی بەردەوام 
لەمانە  یەكێك  بوونە.  خەبات  خەریكی  كۆیلەداری  دەوڵەتی  سیستمی  دژی 
كە كۆیلەكان پەرەیانپێداوە، جەنگی چینایەتی و بزووتنەوەی پێغەمبەرەكان 
ئەم  بوونە...  ئازادی  ڕێگای  شەڕڤانانی  لە  نەوەیەك  پێغەمبەرەكان  بووە. 
خەباتە بە هاتنە دەرەوەی ئادەم لە بەهەشت و هاوكات لەگەڵ پەرەپێدانی 
سیستمی كۆیلەداری دەستیپێكردووە و حەزرەتی ئیبراهیم درێژەی پێدەدات و 
بۆ ناوچەكانی دیكە تەشەنە دەكا و تا كاتی تێكچوونی دەوڵەتی كۆیلەداری 
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درێژەی هەبووە. )برنامە و اساسنامە پ.ك.ك: 2005، 10( لێرەدا نووسەرانی بەرنامە 
و پێڕەوی پەكەكە ئەوە شرۆڤە ناكەن كە ئادەم كە بەپێی دینەكان یەكەمین 

مرۆڤە، شەڕی لەگەڵ چ الیەنێك كردووە تا ببێتە شەڕڤانی ڕێگای ئازادی! 

باشقەی كۆمەڵگەی دڵخوازی پەكەكە بۆ دەربازبوون لە مەینەتییەكانی مرۆڤ، 
كۆمەڵگەی سروشتییە كە لەودا نە چینی كۆمەاڵیەتی هەیە نە دەوڵەت. ئەو 
كۆمەڵگە سروشتییەی ئۆجەالن كە لە بەرنامە و پێڕەوی پەكەكەدا هاتووە و 
بە وردی باسی دەكات، لە بنەڕەتدا الی بووكچین كۆمەڵگەی ئۆرگانیك بوو 
و لە تێزەكانی ئەوەوە وەرگیراوە: هەڵسەنگاندنی كۆمەڵگەی سروشتی وەك 
هیرارشیك،  و  دەوڵەتخواز  كۆمەڵگەی  واقێعبینانەیە.  مرۆڤ  دەسپێكی  تێزی 
كە لە بەرانبەر كۆمەڵگەی سروشتیدا سەریهەڵدا، بەهۆی گوشار خستنەسەر 
كۆمەڵگەی سرووشتی و تێپەڕاندنی، كاراكتێری ئانتی تێزی هەیە. كۆمەڵگەی 
سروشتی كۆمەڵیكە كە لە هەموو مەڵبەندەكانی شوێنی ژیانی مرۆڤدا هەبووە 
و سەرەتا لە ژێر كارتێكەریی چاخی بەردینی نوێدا تا چوار هەزار ساڵ پێش 
زایین درێژەی هەبووە. لەگەڵ ئەوەی كە پاڵەپەستۆیەكی زۆر كەوتۆتە سەری، 
بەاڵم تا سەردەمی ئێمەش لە هەموو سیستمە كۆمەاڵیەتییەكاندا بوونی خۆی 
لە  پێشەوە  ساڵ  هەزار  لە شەش  مرۆییەكان  گۆڕانە  و  ئاڵوگۆڕ  پاراستووە. 
نێوان كۆمەڵگەی سروشتی و كۆمەڵگەی دەوڵەتخواز- ئاكامی خەباتی چڕی 
كۆمەڵگەی  بنەڕەتیی  خانەی  كۆمەڵگەی سرووشتی  ڕوویانداوە...  هیرارشیك 
مرۆیی و سەرچاوەی پێشكەوتنە كۆمەاڵیەتییەكانە. )برنامە و اساسنامە پ.ك.ك: 

2005، 5 و 6(.

ئەگەری  كە  بەوەكراوە  ئاماژە  پەكەكەدا  پێڕەوی  و  بەرنامە  پێشەكیی  لە 
دێموكراتیكی گەالنی پێشنیار  ئەم چەشنە سیستمە )سیستمی  دامەزراندنی 
لە ئاستێكی بەرزدایە، چوونكە سەردەمی  كراوی پەكەكە( لە هەموو جیهان 
تێپەڕاندنی  بە  گەالن  و  پێهاتووە  كۆتایی  كاپیتالیزم  الیەنەی  تاك  ئیرادەی 
شۆڤێنیزم، جەنگ و نەتەوەخوازی، لە سەر دێموكراتیزاسیون و ئاشتی پێداگری 
دەكەن و بە یەكگرتن لەگەڵ كەتوارە كولتووری و خۆجێییەكانی قۆناغی نوێ 
دەستیانپێكردووە. لە جیاتی چین، ڕەگەز، ئێتنیك و پێكهاتەی فەرهەنگیی 
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زاڵخواز، ناسینی بایەخە كۆمیناڵ-دیموكراتیكەكانی گەالن، كرانەوەی ڕێگەی 
ئازادیی ڕەگەز، تێپەڕین لە گوشاری ئێتنیك-نەتەوە و بە بنەما گرتنی یەكگرتنی 
دێموكراتیكی  شارستانییەتی  بە  دەتوانێ  مێژوویی  قۆناغێكی  وەكوو  جیهانی 
ڕۆژهەاڵتی  بۆ  بۆیە   )21 ،2005 اساسنامە پ.ك.ك:  و  )برنامە  بگۆڕدرێ.  جیهانی 
ناڤین و تەنانەت بۆ هەموو گەالنی جیهان، باشترین ڕێگەچارە، دامەزراندنی 
كۆنفیدراسیونی دێموكراتیكە بەبێ بەبنەما گرتنی دەوڵەت، ڕێكخستنی گەالنی 
اساسنامە  و  )برنامە  ڕەگەزە.  و  دین  كولتوور،  كەمایەتییەكان،  دێموكراتیك، 

پ.ك.ك: 2005، 51(. 

كاتێك لە جووالی ساڵی 2006دا بووكچین مرد، كۆنسەی سەرۆكایەتیی پەكەكە 
ساڵوی كرد لە »یەكێك لە گەورەترین كۆمەڵناسەكانی سەدەی بیستەم« و 
دەڵێ: »ئەو  بیری سۆسیال ئێكۆلۆژیی بە ئێمە ناساند« و »یارمەتیی بە 
پەرەسەندنی تێئۆریی سۆسیالیستیدا كە بە شێوەیەكی گۆنجاوتر بەرەو پێش 
دێموكراتیكی  دەتوانێ سیستمێكی  نیشانیدا كە چۆن مرۆڤ  بڕوات«، »ئەو 
ئاوەزمەندانە دابمەزرێنێ« و چەمكی كۆنفیدرالیزمی دانا. »مۆدێلێك كە ئێمە 
ئاوەها  سەرۆكایەتی  كۆنسەی  بكەین«.  رێئالیزەی  و  بیخولقێنین  دەمانەوێ 
درێژە دەدات: »تێزی بووكچین لە سەر دەوڵەت، دەسەاڵت، هیرارشی لە نێو 
خەباتی ئێمەدا جێبەجێ و رێئالیزە دەكرێ... ئێمە دەمانەوێ ئەم تێزە بە 
كردەوە جێبەجێ بكەین و بێكەین بە بنەمای كۆنفیدراڵیزمی دیموكراتیك«. 

)ژانێت ب. 2012(
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هەوڵدان بۆ بە ئیدئۆلۆژیك كردنی كۆمەڵگەی كوردستان لەالیەن پەكەكەوە

هەموو ڕەوتە ئیدئۆلۆژیكەكان بۆ جێگیربوونیان لە نێو كۆمەڵگەدا پێویستیان بە 
جێگیركردنی ئیدئۆلۆژییەكەیان لە نێو كۆمەڵگەدایە. ئەم جێگیركردنە لە ڕێگەی 
شۆڕشی فەرهەنگی و شوشتنەوەی مێشكەكانەوە بەڕێوە دەچێ. لێرەدا سەرەتا 
شۆڕشی كولتووری و دوایی شوشتنەوەی مێشكەكان بە وردی دەكەونە بەر باس.

ئامێرییەوە جێگیر  ئامێری و سەخت  لە دوو ڕێگەی نەرم  شۆڕشی فەرهەنگی 
بوارەكانی  لە  خۆیانیان  تایبەتی  شرۆڤەی  كە  ئیدئۆلۆژیكەكان  ڕەوتە  دەبێ. 
سیاسی، ئابووری، كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەوە هەیە، تێدەكۆشن شرۆڤەكەی 
دەرەوەی  شرۆڤەكانی  و  بسەپێنن  كۆمەڵگەدا  لە  زاڵ  شرۆڤەی  وەك  خۆیان 
ئیدئۆلۆژییەكەی خۆیان بسڕنەوە و ئیزنی دەركەوتنیان پێ نەدەن. هەر بۆیە لە 

یەكەمین هەنگاودا دەكەونە گیانی جیابیران و قەاڵچۆیان دەكەن.

دوو شۆڕشی كولتووریی مائۆ لە چین و كۆماری ئیسالمیی ئێران بەرچاوترینی 
كردنی  ئیدئۆلۆژیك  بە  بۆ  باشقە  كردوونیەتە  ئۆجەالن  كە  شۆڕشانەن  ئەو 

كۆمەڵگەی كوردەواری. 
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شۆڕشی كولتووریی چین

لە شۆڕشی فەرهەنگیی مائۆدا ڕێبەرانی شۆڕشی چین، نووسەران، هۆنەرمەندەكان 
و ڕێبەرانی دینی كە جیابیر بوون كەوتنە بەر شەپۆلی پااڵوتن و كوژران. لەو 
دەستدا.  لە  گیانیان  چین  خەڵكی  لە  كەس  میلیۆن  نیو  نزیكەی  شۆڕشەدا 
)هەری هاردین: 1997، 242-244( پیاوان و ژنانی خوێندەوار لە چینی ناوەندیدا 
كە قژی خۆیان كورت دەكردەوە و بەپێی ئیدەئالیزمی خۆیان بەرەو »یۆن 
كۆتاییەكانی  لە  دەڕۆیشتن  شانكسی(  پارێزگەی  لە  مائۆ  )پایتەختی  نان« 
دەیەی 1930دا شتێكی ئەوتۆیان لە سەر هەڵسوكەتی مائۆییستەكان نەدەزانی، 
بە  تەنیا  كە  بینییەوە  رێژیمێكدا  داوی  لە  خۆیان  خێرایی  بە  ئەوان  بەاڵم 
قوربانیكردنی ژیانی خۆیان دەیانتوانی لە دەستیهەڵبێن، كەسانێك كە لەكاتی 
هەاڵتندا دەستبەسەر دەكران، دەستبەجێ لە سێدارە دەدران. )ترجمە علی محمد 

طباطبایی، ١٣٨٤(.

چاپەمەنی و رادیۆكانی جیهانی دەرەوە بە تەواوی قەدەخە كران... وێنەی مائۆ 
لە سەر هەموو وتارەكانی ڕۆژنامەی )پیپێڵز دەیلی( دانرا، ئارمێك كە وێنەی 
سەری مائۆی لە سەر بوو، دەبوایە بە سەر جلی هەموو كەسێكەوە ببایە... 
وتە هەڵبژیردراوەكانی مائۆ لە چاپدران... هەموو چینییەك دەبوایە )كتێبی 
سووری چووكە( كە وتەكانی مائۆی تێدا بوو، وەرگرێت و لە هەموو ڕێوڕەسمە 
گشتییەكاندا بە دەستیانەوە بوایە و بەرزیان كردبایەوە. لێرەدا مائۆئیسم ببووە 
دینی زۆرەملیی حكوومەت. مائۆ هەموو قوتابخانە و زانستگەكانی بە شێوەی 
كاتی داخست و لە قوتابی و خوێندكارەكان داوایكرد كە مامۆستاكانیان لە 
بەر ئەوەی كە بیری ئەوانیان بە بیری بۆرژوازییەوە پیسكردووە، بدەنە بەر 
ئیزنی  بوو  یەكەمینجار  بۆ  كە  الوانە  لەو  زۆرێك  خۆیان...  توندی  ڕەخنەی 
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بەشداری لە تێكۆشانی سیاسییان پێدەدرا، ئەو دەرفەتەیان قۆستەوە و لە ژێر 
ناوی »گاردە سوورەكان« ناوەندە پەروەردەییەكانی خۆیانیان دایە بەر هێرش 
و  دەكێشا  گشتییەكان  شوێنە  بەرەو  زۆرەملی  بە  خۆیانیان  مامۆستاكانی  و 
لێیاندەدان، دەستدرێژیی سێكسی دەكرایە سەر زۆرێك لە مامۆستا ژنەكان... 
كە  لە هەر شوێنێك  و  باڵوەیانپێكرا  بۆ سەرانسەری چین  گاردە سوورەكان 
هێرشیان  كەوتبایە،  وەبەرچاویان  چین  نەریتیی  كولتووری  لە  شوێنەوارێك 
دەكردە سەری و لە نێویان دەبرد. هەر كەسێك جلوبەرگی نەریتیی چینی لە 
بەر كردبا یان قژی بە شێوەی نەریتی چاك بكردایە، دەیانگرت و بە زۆرەملی 
جلەكانیان دادەكەند و قژیان دەتاشی. كتێبەكانی كتێبخانەی ناوەندیی شاری 
ئاگر  پەكینیان  ئۆپێرای  نەریتییەكانی  كەرەستە  و  جلوبەرگ  و  »پەكین« 
بەرانبەر  لە  بردن  كرنۆش  بە  ناچار  هۆنەرمەندانیان  و  نووسەران  و  تێبەردا 
ڕووخاندنی  بە  مائۆیان  ئامانجەكانی  سوورەكان  گاردە  دەكرد...  ئاگرەكە 
ئاسەوارە مێژووییەكان كە بە دەستی پاشاكان بینا كرابوون، بە دیهێنا كە ئەمە 
بە مەبەستی سڕینەوەی بیرەوەریی مێژوویی لە ڕابردووی مێژوو و كولتووری 

چین بوو. )ترجمە علی محمد طباطبایی، ١٣٨٤(.
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شۆڕشی كولتووریی ئێران

لە ڕێكەوتی 12ی خاكەلێوەی 1358ی كۆچیی هەتاوی كۆماری ئیسالمی دوای 
ڕاگەیاندنی ئاكامی ڕێفراندۆم، بە فەرمی وەك سیستمی دەسەاڵتدارێتیی ئێران 
دیاریكرا. ئەو كاتە كە سەرەتای شۆڕش بوو هەموو هێزە سیاسییەكانی ئێران 
لە چەپەوە تاكوو ڕاست لە نێو ئێراندا بوون. بە تایبەتی بەرەی چەپ لە نێو 
زانستگەكاندا پێگەیەكی بەرباڵوی هەبوو كە هەر ئەمەش گەورەترین مەترسی 

بۆ سەر سیستمی كۆماری ئیسالمی بوو.

دوای دوای سەركەوتنی شۆڕشی ئێران، زانستگەكان ببوونە شوێنی تێكۆشانی 
ماركسیستی،  بیروباوەڕی  بە  خوێندكارییەكان  جۆراوجۆرە  گرووپە  سیاسی. 
خوێندكارییانە  گرووپە  ئەم  بوون،  چاالك  زانستگەكاندا  لە  و...  ئایینی 
هەركامەیان خاوەنی نوێنەرایەتییەك لە زانستگەدا بوون. هەركام لەو گرووپانە 
لەم  گرتبوو.  ڕێكخراوە خوێندكارییەكەی خۆیان  بۆ  زانستگەدا  لە  ژوورێكیان 
)صبح  دەرچووبوون.  حكوومەت  كۆنتڕۆڵی  لە  زانستگەكان  كەشوهەوایەدا 
مەبەستی  بە  1359دا  خاكەلێوەی  لە  خومەینی  خسرو: ١٩٨٢، ٢٧١-٢٨٠( 
پااڵوتنی زانستگە لە كەسانی نەیاری كۆماری ئیسالمی لە پەیامی نەورۆزیی 
هەموو  لە  ئیسالمی  شۆڕشی  »دەبێ  كە  داگرت  ئەوە  سەر  لە  پێی  خۆیدا 
ڕۆژهەاڵت  لەگەڵ  كە  مامۆستایانەی  ئەو  تا  پێكبێت،  ئێراندا  زانستگەكانی 
بۆ  لەبار  شوێنێكی  ببێتە  زانستگە  و  بپاڵێورێن  هەیە  پێوەندییان  ڕۆژئاوا  و 
)٤  ،١٣٥٩ )اطالعات:  ئیسالمی«.  بەرزی  زانستی  فێركردنی  و  پەروەردە 
ساڵێك دوای رێفراندۆمەكە ئەنجومەنی شۆڕشی ئیسالمی، بە پشتبەستن بە 
خومەینی، فەرمانی داخستنی دەفتەری گرووپە سیاسییە چاالكەكانی لە ناو 
ماوەیەدا  لەم  دیاریكرد.  بۆ  ڕۆژەی  مووڵەتێكی سێ  و  دەركرد  زانستگەكاندا 
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فەرهەنگی  بە دەستپێكی شۆڕشی  بوو  ئەمە  چەندین كەس كوژران كە هەر 
سەدان  ماوەیەدا  لەو  و  خایاند  ساڵی  دوو  لە  زیاتر  شۆڕشە  ئەم  ئێران.  لە 
مامۆستای زانستگە و هەزاران كەس لە خوێندكارانی جیابیر و لیبراڵ و چەپ 
لە زانستگە دەركران... بە پێچەوانەی شۆڕشی كولتووریی چین كە لێكچوونیان 
لەگەڵ شۆڕشی كولتووریی ئێران هەیە، شۆڕشی كولتووریی ئێران بە تەواوی 
بە شێوەی خۆجێی بەڕێوە چوو. واتە هەرچەند كۆمەاڵنی خەڵك لە هێندێك 
شوێن بەشدار بوون و یارمەتییاندا، بەاڵم بە گشتی بە شێوەی خۆجێیی و لە 
سەرەوە رێنوێنی دەكرا و هەمو پالندانانەكان و سیاسەتەكانی بە تەواوی بە 

شێوەیەكی فورموولەكراو جێبەجێ دەبوون...

ئەنجومەنی بااڵی شۆڕشی كولتووری كرایە بەرپرسی چاوەدێریكردنی داڕشتنی 
ئەنجومەنە  ئەم  ئیسالمییەكان،  بایەخە  بەپێی  ئێران  پەروەردەی  سیستمی 
مرۆییەكان،  زانستە  دابەشكرد،  گرووپدا  پێنج  سەر  بە  زانستگەی  وانەكانی 
بنەڕەتییەكان،  زانستە  و  پزیشكی  تیكنۆلۆژی،  و  ئەندازیاری  كشتوكاڵ، 
گرووپێكی  چاوەدێری  ژێر  لە  بەشانە  لەم  كام  هەر  سەر  بە  پێداچوونەوە 
پسپۆڕدا بەڕێوە دەچوو... لەم نێوانەدا رۆڵی مەالكان لە داڕشتنەوەی وانەكانی 
زانستە مرۆییەكاندا بەرچاوتر لە بوارەكانی پزیشكی و زانستە بنەڕەتییەكان 
بوو كە مەالكان زانستی كەمتریان لەو بوارەدا هەبوو... ئەو كتێبانەی كە لە 
ئایینییەكاندا  زانستە  و  كۆمەاڵیەتییەكان  زانستە  مرۆییەكان،  زانستە  بواری 
مەبەستی سڕینەوەی شوێنەواری سیستمی  بە  تایبەت  بە شێوەیەكی  بوون، 
پاشایەتی و بیری ڕۆژئاوایی و ئیمپریالیستی پێداچوونەوەیان بە سەردا كرا... 
پێداچوونەوەیان  تایبەت  شێوەیەكی  بە  مرۆییەكان  زانستە  بواری  كتێبەكانی 
بە سەردا كرا، چونكە ئەوانەیان بە بەرهەمە هاوردەكانی ڕۆژئاوا دەزانی كە 
هەڵگری بایەخەكانی ڕۆژئاوان، لەم نێوانەدا بوارەكانی دیكەی وەك ئابووری و 
ماف گۆڕانێكی بنەڕەتییان بە سەردا هات، بۆ نموونە لە ئابووریدا تێئۆریگەلی 
باو وەك خستنەڕوو و خواست )عرضە و تقاضا( گۆڕدران بە ئابووریی ئیسالمی 
و كتێبەكانی بواری ماف بە لە بەرچاو گرتنی شەریعەتی ئیسالمی داڕێژرانەوە. 

)صبح خسرو: ١٩٨٢، ٢٧١-٢٨٠(
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سڕینەوەی  ئێران  فەرهەنگیی  شۆڕشی  بنەڕەتییەكانی  بەرنامە  لە  یەكێك 
كولتووری ڕۆژئاوا لە ئێران و یەكیەتیی نێوان »حەوزەی عیلمییەی قوم« و 
زانستگە بوو. )نیکی ر.: 2006، 290( لەم ماوەیەدا ناوەڕۆكی كتێبە زانستییەكان 
و كتێبەكانی وانەوتنەوە بەپێی بۆچوونی ئەنجومەنی بااڵی شۆڕشی فەرهەنگی 
گۆڕدرا. )تیمۆتی ل. و ژێنین م.: 2007( لە ڕێگە جۆراوجۆرەكانەوە دەستیانكرد 
بە سڕینەوەی بیری چەپ و لیبرالیستی لە زانستگەكاندا. )قەیسەری و والی: 
2006، 95( بە مەبەستی بە ئیسالمیكردنی زانستگە و جێبەجێكردنی شەریعەتی 
زانستگەیان  كەشوهەوای  و  گۆڕانكاری  دەستاندایە  زانستگەكاندا،  لە  ئیسالم 

بەرەو بە ئیسالمیكردن گۆڕی. )ئینسکلۆپێدیا ایرانیکا: 2008(

دوای ئەوەی كە ستادی شۆڕشی فەرهەنگی پێكهات، خومەینی لە پەیامێكدا 
ئەركەكانی ئەو ستادەی بەم شێوەیە دیاری كرد و وتی: »لە كەسانی خاوەن 
بۆچوون و وەفادار، لە نێو مامۆستا مۆسڵمانەكان و فەرمانبەرانی وەفادار و 
بە بیرو باوەڕ و توێژە خوێندەوارەكانی دیكەی وەفادار و باوەڕمەند بە كۆماری 
بۆ  بەرنامە  داڕشتنی  بۆ  و  پێكبێنن  ئەنجومەنێك  كە  بكەن  داوا  ئیسالمی، 
بوارە جۆراوجۆرەكان و دیاریكردنی هێڵی كولتووری بۆ داهاتووی زانستگەكان، 
مامۆستایانی  راهێنانی  و  هەڵبژاردن  و  ئیسالمی  كولتووری  بنەمای  سەر  لە 
شایستە، وەفادار و ئاگا و بوارەكانی دیكەی شۆڕشی پەروەردەی ئیسالمی كار 

بكەن«. )خمینی: 1359( ئەم فەرمانەی خومەینی سێ بواری تێدایە:

1( پااڵوتنی خوێندكارەكان.

2( راهێنانی مامۆستاگەلێكی وەفادار بە كۆماری ئیسالمی.

3( بە ئیسالمیكردنی زانستگەكان.

ئەو شۆڕشە فەرهەنگییە كە سەرەتا لە ئێراندا كرا، ئێستا سەرانسەری ئێرانی 
گرتۆتەوە و ئیدئۆلۆژیی ئیسالمی بە تەواوی لە ئێراندا زاڵبووە و هەموو بوارە 

فەرهەنگی، سیاسی، ئابووری و كۆمەاڵیەتییەكان ئیسالمیزە كراون.

هەر وەكوو چین كە مائۆیان كردبووە كەسێكی پیرۆز و شیاوی پەرەستن، لە 
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ئێرانیشدا خومەینی وەك مرۆڤێكی پیرۆز و بە سیمایەكی خودایی بە خەڵك 
ناسێندرا و بە ناسناوی »حەزرەتی ئیمام« كە لە دینی ئیسالمدا بە كەسە 
پیرۆزەكان دەدرێ و ئاخاوتنەكانیان هەمیشە رۆڵی یەكالكەرەوەیان هەیە، ناوی 
دەهێنرا و ئێستاش دەهێنرێت. بۆیە دەبینین كە لە سیستمە ئیدئۆلۆژیكەكاندا 
پێویستییەكی  خومەینی  و  مائۆ  وەك  كەسایەتیگەلێك  چێكردنی  یان  بوون 
گەیشتنی  ئاكام  بە  كەسایەتییانە،  ئەو  بوونی  بەبێ  چونكە  حاشاهەڵنەگرە، 

شۆڕشە ئیدئۆلۆژیكەكە ئەستەمە.

هەر وەك شۆڕشی كولتووریی چین كە گاردە سوورەكان رۆڵی سەرەكییان بۆ 
جێگیركردنی شۆڕشی كولتووری هەبوو، بەسیج و سپای پاسدارانی ئێرانیش 
هەیە.  رۆڵەیان  ئەو  هەر  ئێستاش  و  هەبوو  سەرەكییان  رۆڵی  بوارەدا  لەو 
ئیدئۆلۆژیكەوە  هێزێكی  ڕێگای  لە  بایەخەكان  پاراستنی  و  جێگیركردن  واتە 
فەرمانی  جێبەجێكردنی  بۆ  و  ئیدئۆلۆژییەكەدایە  خزمەت  لە  تەواوی  بە  كە 
ڕێبەرە ئیدئۆلۆژیكەكان بە توندترین شێوە پەنا دەباتە بەر سەركوتی خەڵك. 
ئیدئۆلۆژیكەكانەوە،  ڕەوتە  لەالیەن  كۆمەڵگە  كردنی  ئیدئۆلۆژیك  بە  بۆ  واتە 
هێزی سەركوتكەری ئیدئۆلۆژیك پێویستییەكی بنەڕەتییە. چونكە ئەوە هێزی 
ئیدئۆلۆژیكی وەك گاردە سوورەكانی چین و بەسیج و سپای  سەركوتكەری 
پاسدارانن كە بە زۆری چەك، ئیدئۆلۆژییەكە لە نێو كۆمەڵگەدا دەچەسپێنن 
و هێزەكانی دیكە ڕاو دەنێن و لەالیەكی دیكەوە ئەوە هەر ئەو هێزەیە كە بۆ 

پاراستنی بایەخەكانی ئەو ئیدئۆلۆژییە كەڵكی لێوەردەگیرێت.
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ئۆجەالن و شۆڕشی كولتووری

ئۆجەالن وەك ڕێبەرێكی ئیدئۆلۆژیك بە دەسەاڵت نەگەیشت، بەاڵم لە ماوەی 
ڕێبەرایەتییەكەیدا تێئۆرییەكانی شۆڕشی كولتووریی لە ناو پەكەكەدا داڕشت. 
ئەمڕۆ ئەم تێئۆرییانە بە توندی لە ناو پەكەكەدا كاریان پێدەكرێ. پێویست 
بە ئاماژەیە هەرچەند ئۆجەالن خۆی لە گرتووخانەدایە، بەاڵم بەپێی بڕیاری 
كۆنگرەی پەكەكە هێشتا وەك سەرۆكی پەكەكە ماوەتەوە و بڕیاردەری یەكەمە. 
پەكەكە  سەرەكییەكانی  بڕیارە  و  تێئۆری  كە  ئۆجەالنە  ئەوە  ئێستاش  واتە 
دیاری دەكات و پەكەكە بە هەموو لق و پۆپەكانییەوە بەپێی ئەو ستراتێژییەی 

كە ئۆجەالن دیاریی دەكات دەجووڵێنەوە. 

نموونەی هەرە زەقی دەسەاڵت بە شێوەی ئاپۆییستی، لە ڕۆژئاوای كوردستاندا 
دەبینرێت كە هیچ حیزب و ڕێكخراو و الیەنێك بێجگە لە الیەنگرانی پەكەكە و 
ئەو ڕێكخراوانە كە پەكەكەیان قبووڵە مافی چاالكییان لە ڕۆژئاوای كوردستاندا 
نیە. هێزێكی ئیدئۆلۆژیك وەك یەپەگە لە سەر بنەمای ئیدئۆلۆژیی ئاپۆییستی 
بۆ پاراستن و جێبەجێكردنی ئیدئۆلۆژیی ئاپۆییزم دامەزراوە كە ئیزن بە هیچ 
ڕێكخراوێك نادات كە لەو بەشەی كودستاندا سەرهەڵبدات. خێزانی بووکچین لە 
سەر رۆژئاوا دەنووسێ کە »ئەلدار خەلیل هاوسەرۆکی کۆمەڵگەی دیمۆکراتیک 
پێیوتووە: فەلسەفەی بەڕێوەبەریی ئێمە لە سەر بنەمای بیرۆکە و فەلسەفەی 
پامیان  بنەڕەتین.  سەرچاوەی  ئێمە  بۆ  ئەو  کتێبەکانی  ئۆجەالنە،  سەرۆک 
بێری هاوسەرۆکی ئاکادمی زمان و ئەدەبییاتی کوردی لە قامیشلو وتوویە کە 
ئۆجەالن گرینگترین کەسایەتییە، ئێمە بۆ وانەکانی مێژوو، زمان و هەمو شتێک 
پێویست  بەشێکی  ئەو  نووسینەکانی  وەردەگرین،  کەڵک  ئەو  کتێبەکانی  لە 
سەر  لە  لەوێ  کە  )ناوێک  ئاکادمییەکانی  لە  و  لێرە  خوێندنن  بەرنامەی  لە 
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یاسا هەموو چاپخانەکان  بەپێی  دیکەیە...  دانراوە(   پەروەردە  ناوەندەکانی 
بدات  بڕیار  دەبێ  کولتور  وەزارەتی  لە  کومیتەیەک  وەرگرن؛  مووڵەت  دەبێ 
کە چ کتێبگەلێک باڵو ببنەوە، ئەم کومیتەیە ئەرکی روونکردنەوەی ئەوە کە 
ئەخالقی  و  گشتی  یاسای  سیستمی  لەگەڵ  دەبنەوە  باڵو  کە  کتێبانەی  ئەو 

کۆمەاڵیەتی یەک دەگرنەوە یان نا، لە ئەستۆیە.« )ژانێت بیەل: 2015(

دەكرێ  باس  ئۆجەالن  بۆچوونەكانی  سەرەتا  باسەوە  ئەم  ناو  چوونە  بۆ   
و  پەكەكە  پێڕەوی  و  بەرنامە  ناو  لە  بۆچوونانە  ئەم  ڕەنگدانەوەی  دواتر  و 
لقوپۆپەكانیدا دەخرێتە روو. ئۆجەالن هەر لە سەرەتاوە بە شوێن فۆرمدانی 
فۆرمی  خۆی  دەستی  بە  مرۆڤ  شتێك  هەر  پێیوابووە  و  بووە  مرۆڤەكانەوە 
پێنەدا نابێتە خاوەنی و دەڵێ ئەو شتە لە الی من پەسەندە و خۆشمدەوێ 
كە خۆم فۆرمم پێیدابێ... كەسێكیش دەكەمە دۆستی خۆم كە خۆم فۆرمم 
پێیدابێ. )ئۆجەالن: 2008، 33(. ئەم بیرۆكەیە بنەمای ئیدئۆلۆژییەكی تۆتالیتر و 
پاوانخوازە. ئەم وتەیە نیشانەی ئەوەیە كە كەسی دەرەوەی بازنەی ئیدئۆلۆژی 
یەكەمین  وتەیە  ئەم  نابنە دۆستی ئۆجەالن.  و  نین  ئاپۆییستی خۆشەویست 
ئاخاوتنی خومەینی لە دوای هاتنەوەی لە پاریس بۆ ئێران دەخاتەوە بیر كە 
لە گۆڕستانی بەهەشتی زەهرا بە خەڵكی ئێران وتی: »ئێوە دەگەیەنینە پلەی 
مرۆڤبوون«، واتە پێش لەوە مرۆڤ نەبوونە و ئیدئۆلۆژیی خومەینی دەیەوێ 
كردووە  ئاخاوتنەی  ئەو  ئاگاییەوە  بە  خومەینی  واتە  مرۆڤ.  بكاتە  ئەوان 
هەر  ئێران.  كۆمەڵگەی  ئیدئۆلۆژیككردنی  بە  بۆ  بووە  سەرەتایەك  ئەوە  و 
بۆیە ئۆجەالنیش دەڵێ: لە كوردستاندا ژیانی ژنی ئازاد بوونی نیە، بەڵكوو 
حاشاكردنی نەتەوەیی، ئاڵۆزیی كۆمەاڵیەتی و لە بەر یەك هەڵوەشانەوە هەیە. 
هەژاریی كەسایەتی تا مێشكی ئێسك چۆتە خوارێ و ژیان بە تەواوی تێدا 
چووە. )ئۆجەالن: 2007-س، 21( هەر بۆیە دەڵێ: »ساڵەهایە كە لە پەكەكەدا 
لە ڕێگای ڕەخنەوە خەریكی چاكسازی لە مرۆڤەكانداین كە هیچ بزووتنەوەیەك 
پێشتر ئەوەی نەكردووە. لێرەدا دەبێ ئەوە بڵێم كە ژیانی دەرەوی پەكەكە 
لە پەكەكە  ئێمە جیا  نەتەوەیی و كۆمەاڵیەتیی  ژیانی  دادگایی بكرێ،  دەبێ 
ژیان  تاوانبارێكە،  ژیانی  وەكوو  و  دادگاییكردنە  و شایستەی  بێزراو  ژیانێكی 
هەر  سزای  قورسترین  تاوانە.  هەڵگری  و  كەڵك  بێ  ژیانێكی  پەكەكە  بەبێ 
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لە  زۆر  تا  بوون كەم  پەكەكەیی  بە  تاوانێكی گەورەش، مەرگە. گەلی كورد 
مەرگ ڕزگاری دەبێ، لە دۆخی تاوانێكی گەورە بەرەو الی چاكسازی دەڕوات، 
دۆخی  لە  وەردەگرێ،  باشی  بە  پەكەكە  تایبەتمەندییەكانی  كەسێك  كاتێك 
تاوانبار بوون ڕزگاری دەبێ، هەبوونی كەسایەتیی پەكەكەیی هاوكات تێپەڕینە 

لە دۆخی تاوانباری. )ئۆجەالن: 2007-س، 35 و 36(.

ئەم پێناسەیە ئەوەمان پێدەڵێ كە ئیدئۆلۆژیی ئاپۆییستی هەر وەك ئیدئۆلۆژیی 
كۆماری ئیسالمی و ئیدئۆلۆژیی مائۆییستی لە چین ئەگەر بە دەسەاڵت بگات، 
هەر چەشنە بیرۆكەیەكی جیا لە خۆی بە تاوانبار دەزانێ و بە توندی سەركوتی 
بیرۆكەیەی  ئەم  دەبینین.  ڕۆژئاوای كوردستاندا  لە  ئەمڕۆ  دەكات، هەر وەك 
ڕەنگی  لقوپۆپەكانیدا  هەموو  و  پەكەكە  پێڕەوی  و  بەرنامە  نێو  لە  ئۆجەالن 
داوەتەوە، سیستمی )كۆدار( كە بۆ كوردستانی ڕۆژهەاڵت دامەزراوە و هەروەها 

پەیەدە كە لە ڕۆژئاوایە نموونەی هەرە ڕوونی ئەم بیرۆكەیەن.

 لە بەرنامەی كۆدار و پەكەكە و پەیەدەدا ئاماژە بە سزادانی ئەو كەس و 
ئاپۆییستی بیر دەكەنەوە،  ئیدئۆلۆژیی  لە  الیەنە جیابیرانە كراوە كە جیاواز 
هێزە  هەڕەشەی  بەرامبەر  لە  »كۆدار  كە:  هاتووە  )كۆدار(دا  بەرنامەی  لە 
و  ناوخۆییەكان  پاوانخوازە  هێزە  دەستێوەردانی  و  دەرەكییەكان  هێرشكارە 
هاوكات دەستێوەردان و هێرشی چینی دەسەاڵتخوازی ناو كۆمەڵگادا، خاوەنی 
هێزی پاڕاستنی زاتییە. لە سیستەمی كۆدار هەر یەكینەیەكی كۆمەاڵیەتی بەپێی 
بنەمای گەردوونیی پاراستنی زاتی، پارێزگاری لە خۆی دەكات، بەاڵم ئەمە بە 
واتای میلیتاریزم نییە. ئەگەرچی یەكینەكانی پاراستنی زاتی دەستپێشخەریی 
سیاسەتی  دەزگاكانی  و  ئۆرگان  چاوەدێریی  ژێر  لە  بەاڵم  هەیە،  پێویستیان 
ئازادی  و  دێموكراتیك  كۆمەڵگای  سیستەمی  دامەزراندنی  )لێدوانی  دێموكراتیكدان« 
پێڕەوی پەكەكەدا  بەرنامە و  لە  ڕۆژهەاڵتی كوردستان: 2014، 5 و 6(. هەروەها 
تەسلیم  و  خەیاڵی  دۆگماتیزم،  نەتەوەخوازی،  هێڵی  بەرانبەر  لە  كە  هاتووە 
گەلەكەمان،  دێموكراتیكی  خەباتی  ڕێگەی  سەر  بخەنە  كۆسپ  كە   پیشەدا 
خەباتی ئیدئۆلۆژیك دەكەین. )برنامە و اساسنامە پ.ك.ك: 2005، بند 14( 
ئەم دوو بەندە لە بەرنامەی پەكەكە و كۆداردا بە واتای قبووڵنەكردنی حیزبە 
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سیاسییەكانی دیكەن كە ئەم بۆچوونە بە تەواوی لە بەرنامەی یەپەگەدا بە 
كردەوە جێبەجێكراوە ئێستا بێجگە لە پەیەدە و چەند حیزبی سەر بە پەكەكە 

نەبێ، هیچ حیزب و ڕەوتێكی دیكە مافی چاالكییان لە ڕۆژئاوادا نیە.

بۆ جێگیركردنی ئیدئۆلۆژیی ئاپۆییستی لە كوردستان، هەر وەك مائۆییستەكان 
سپای  و  بەسیج  كە  ئیسالمیش  كۆماری  و  هەبوو  سوورەكانیان  گاردە  كە 
بۆ  كە  هەیە  ئاپۆچیی  ئیدئۆلۆژیكی  هێزی  پەكەكەش  هەیە،  پاسدارانی 
پارێزگاری لە ئیدئۆلۆژیی ئاپۆییزم لە شەڕكردن دژ بە هیچ ڕێكخراوێكی كوردی 
كوردستان  دیكەی  هێزەكانی  بەڕەنگاری  شێوە  توندترین  بە  و  سڵناكاتەوە 
و  بە كالسیك  كوردستان  هێزەكانی  كارە سەرەتا هەموو  ئەم  بۆ  دەبێتەوە. 
ناسیۆنالیستی كۆنەپەرەست پێناسە دەكا كە هەمیشە لە سەر مەسەلەی كورد 
مامەڵەیان كردووە و بەاڵم بە دەركەوتنی پەكەكە تووشی برسیەتی هاتوون، 
چوونكە پەكەكە ڕاستییەكانی ڕوونكردۆتەوە و بزووتنەوەكانی دیكە كاریگەریی 
خۆیان لە دەستداوە. )ئۆجەالن: 2008-ب، 62(. دوای ئەوەی كە ئەم تاوانەی بە 

سەریاندا سەپاند، )شەڕی ئیدئۆلۆژیك(یان لەگەڵدا دەكات.

ئیسالمدا  دینی  لە  گرینگە،  زۆر  مێژوو  كۆمەڵگە،  كردنی  ئیدئۆلۆژیك  بە  بۆ 
مێژووی پێش لە هاتنی ئیسالم بە )جاهیلیەت( پێناسە كراوە، مائۆییستەكان 
كەوتنە گیانی شوێنەوارە مێژووییەكان و كاولیان كردن، كۆماری ئیسالمی بە 
حكوومەتەكانی پێش لە خۆی دەڵێ حكوومەتی )تاغووت(. پەكەكەش وەك 
هێزێكی ئیدئۆلۆژیك لە ماوەی سەرهەڵدانییەوە تاكوو ئێستا خەریكی شێواندن 

و سرێنەوەی مێژووی پێشتر لە خۆیە.

ئەم شێواندن و سڕینەوەیە بۆ ئەوە دەكات كە بڵێ: »لە مێژووی كوردستاندا، 
لەگەڵ  كۆمەاڵیەتی  گەشەی  تەنانەت  و  نەتەوەیی  گەشەی  نیشتمانپەروەری، 
كورد   .)12 2007-س،  )ئۆجەالن:  دەستیپێكردووە«  پەكەكەوە  سەرهەڵدانی 
توانای  نەبوو. الشەیەكی بێ سەر بوو.  واتە ڕێبەری  گەلێكی بێ سەر بوو، 
رۆڵگێڕانی سەر و مێشك بۆیان ئەستەم بوو، الشەی كورد هەر وەك الشەی ئەو 
مردووانە بوو كە لە تاقیگە بۆ شرۆڤە كەڵكی لێوەردەگرن، الشەیەكی بۆگەن 
بوو، بەاڵم ئەمڕۆ هاتۆتە ئاخاوتن و مێشكی هەیە، هەمووی ئەمانە دەرخەری 
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بە  گۆڕاوە  قەبردا  نێو  لە  نێژراو  گەلێكی  شێوەی  لە  پەكەكەن...  ڕاستیی 
گەلێكی بەهێز و شەڕڤان. لە حاڵەتێكدا كە باوەڕی بە خۆی نەمابوو و لە خۆی 
بێگانە ببوو، بە جێگایەك گەیشتووە كە باوەڕی بە خۆی هەیە )ئۆجەالن: 2007-
ئا، 46 و 57 و 56(. ئەمە سەرەتای شێواندنی مێژوویە بە مەبەستی ڕەواییدان 
لە خۆی. دەنا پێش  ئاپۆییستی و سڕینەوەی مێژووی پێش  ئیدئۆلۆژیی  بە 
لە دامەزراندنی پەكەكە لە باكووری كوردستان حیزب و ڕێكخراو زۆر بوونە، 
كەسایەتیی وەك ماهێر چایان بووە كە ئۆجەالن یەكێك لە شوێنكەوتوانی بووە 
و كاری سیاسی و خەبات لەوەوە فێر بووە و چەند ساڵ پێش لە دامەزراندنی 
پەكەكە خوازیاری دامەزرانی كوردستانی سەربەخۆ بووە كە دواتر بە وردی 
قسەی لە سەر دەكرێ. بۆیە بە هیچ شێوەیەك ئەم بانگەشانەی پەكەكە كە 
كورد لە باكوور مردبوون و ئەو زیندووی كردوونەتەوە ڕاست نیە و تەنیا بۆ 

ڕەوایی وەرگرتنە و هیچی دیكە. 

بە  پێویستی  كۆمەڵگەدا،  ناو  لە  ئیدئۆلۆژییەكەی  جێگیركردنی  بۆ  ئۆجەالن 
تێكڕماندنی ناسیۆنالیزمی كورد، شێواندنی سنووری دۆست و دۆژمن و وردكردنی 
سیمبۆل و هێما نەتەوەییەكانە. هەر وەك هێزە ئیدئۆلۆژیكەكانی دیكە، هەموو 
ئەو شتانەی كە نیشانەی ئەوەن كە شتێكی دیكە جیا لە ئیدئۆلۆژیی ئەوان 
ئیدئۆلۆژیی  بە  ڕەواییدان  بۆ  ئەو  دەكەن.  وردی  و  دەیسڕنەوە  هەیە،  بوونی 
ئاپۆییستی هەر وەك كۆماری ئیسالمیی ئێران و ڕەوتی مائۆئیستی لە چین 
بە توندترین شێوە هێرشدەكاتە سەر بزووتنەوەكانی پێش لە پەكەكە و بە 
خائین ناویان دەبا. ئەو دەڵێ ئەگەر چاوێك بە سەر مێژووی كورددا بخشێنین، 
ڕێبەرایەتیی  ژێر  لە  كە  خائین  ڕێبەرانی  لە  پڕە  ئێمە  مێژووی  كە  دەبینین 
تۆی  دوو  لە  مەبەستە  ئەم  بۆ  ئەو   )15 2007-ئا،  )ئۆجەالن:  بوونە.  دوژمندا 
کتێبەکانیدا بە توندی هەڵدەکوتێتە سەر قازی محەممەد )ئۆجەالن: 2008-ب، 
59 و 60( بارزانی و شێخ سەعیدی پیران )ئۆجەالن: 2007-س، 55 و 56( حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی توركیە و سید ڕەزا درسیم )ئۆجەالن: 2007-ئا، 154و 24( 
پارتی دێموكراتی كوردستان )ئۆجەالن: 2001، 328( و بە ناشیرینترین شێوە لە 

سەریان دەدوێ.
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تاوانبار كردنیان،  بزووتنەوەكانی كورد و  ڕێبەران و  لە هێرش بۆ سەر  جیا 
پەالماری نێوی پێشمەرگە كە هێمای بەرخۆدانی نەتەوەی كوردە دەدات و بە 
چاوێكی سووكەوە سەیری دەكا و بە گاڵتە و تانە و تەشەرەوە ناوی دەبات. 
پێی  ئێمەدا شتێك كە  نێو  لە  ویستوویە  ناوی هۆگر  بە  ئەو دەڵێ كەسێك 
دەڵێن »كوێخا« یان »پێشمەرگە« زاڵ بكات، واتە بە جیاتی ئەرتەش بوون 

دەیەویست پەكەكە بكات بە پێشمەرگە! )ئۆجەالن: 2008-س، 207(.

لە  بیر  زۆرجار  دەڵێ: »من  پەكەكە  لە سەركردەكانی  یەكێك  بارەیەوە  لەم 
ئەوەیە  مانای  جوانە،  زۆر  كوردییە  وشەیەكی  دەكەمەوە،  پێشمەرگە  وشەی 
كە گیانی خۆی دەخاتە پێش، بە بڕوای من كەس بە قەد گەریال پێشمەرگە 
نییە، كەچی ئەوان ناڵێن پێشمەرگە، بەڵكوو پێشمەرگە لە خۆی بە بچووكتر 
لە كوردستان  یەكەمینجار  بۆ  بۆیە  ئەبووبەكر: گۆڤاری سڤیل(  دەزانێ« )هەڤاڵ 
ناوێكی نامۆ وەك گەریال سەردەردێنێ و جێگای ناوێكی كوردی و پڕ ناوەڕۆكی 
وەك پێشمەرگە دەگرێتەوە. ئەمە شتێك بێجگە لە سڕینەوەی ئامانجداری هێما 
كوردییەكان بە مەبەستی سڕینەوەی مێژووی ڕابردوو نیە كە ئەمیش لە خزمەت 

جێگیركردنی ئیدئۆلۆژییەكەدایە.

ناسیۆنالیزمی كورد كە گەورەترین كۆسپی سەر ڕێگای جێگیربوونی ئیدئۆلۆژیی 
ئاپۆییستییە، دەبێ بە هەر شێوەیەك بووە تێپەڕێنرێ، بەاڵم ئەم كارە كارێكی 
نەتەوەی  ناسیۆنالیزمی  كورد،  ناسیۆنالیزمی  چونكە  نییە،  ساكار  و  سانا 
ئاسیمیالسیون  بە  پێشگرتن  بۆ  كورد  بەهێزترین چەكی دەستی  و  بندەستە 
و تێداچوونە. ئەم ناسیۆنالیزمە دژكردەوەیەك بەرانبەر بە فاشیزمی زاڵ بە 
شتێكی  بەڵكوو  نیە،  ناڕەوا  شتێكی  تەنیا  نە  كەوابوو  كوردستاندایە،  سەر 
زۆر پێویستە بۆ مانەوە. بۆیە ئۆجەالن جیا لە هەوڵدان بۆ وردوخاشكردنی 
ئاواتی  سڕینەوەی  بۆ  گەڕ  خستۆتە  چڕوپڕی  هەوڵێكی  نەتەوەییەكان،  هێما 
باسی  لە  لەوە  جیا  كوردییە.  سەربەخۆی  دەوڵەتی  كە  كورد  لەمێژینەی 
سۆسیۆلۆژیدا قۆناغە كۆمەاڵیەتی و مێژووییەكان گرینگییەكی تایبەتیان هەیە. 
واتە كۆمەڵگە ناتوانێ بە سەر قۆناغێكدا باز بدا و بڕواتە ناو قۆناغێكی دیكە! 
نێو قۆناغی  بڕواتە  تێپەڕاندبێ،  كاپیتالیستیی  ئەوەی قۆناغی  بەبێ  وێنە  بۆ 
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سۆسیالیستییەوە! ئەمە ئاكامەكەی وەك یەكیەتیی سۆڤیەتی لێدێ و تووشی 
شكست دەبێ! ئێستاش تا كورد نەبێ بە دەوڵەت، زیان و قازانجەكانی دەوڵەت 
ئەزموون نەكات و قۆناغی بەدەوڵەتبوون بە چاوی خۆی نەبینێ ناتوانێ بە 
بندەست  گەلی  وەك  كورد  لەوەش  جیا  بكات!  تێپەڕی  و  بدات  باز  سەریدا 
ناتوانێ داوای برایەتیی گەالن بكات، چوونكە ئەوە گەالنن ئەویان كردووەتە 
بندەست و خاكی ئەویان داگیر كردووە، كاتێك خۆی ڕزگار كرد و گەیشتە 
ئاستی نەتەوەكانی دەوروبەر، ئەوكات دەتوانێ دروشمی برایەتیی گەالن بدات، 
دەنا گەلێك كە خاكی كوردی داگیر كردووە و لە سەر خاكی خۆی دەیخنكێنێ، 

كەی برایە و كەی دەبێ بە برا؟ 

خزمەت  لە  كە  نەتەوەیی  یەكگرتنی  دژی  سیاسەتگەلی  گرتنەبەری 
لە  كوردستاندان،  خاكی  و  كورد  نەتەوەی  زیاتری  هەرچی  پارچەپارچەكردنی 
پێناوی گەیشتن بە تێكشكاندنی ناسیۆنالیزمی كورددایە. كاتێك باسی كانتۆنی 
دادەنرێ  هەورام  پالتفۆرمی  یان  دادەنرێ  یارسان  پالتفۆرمی  دەكرێ،  شەنگال 
باشوور  كوردستانی  رادەگەیەنرێ  كە  ئەوەی  یان  نازانن،  كورد  بە  هەورامی  و 
یەكدەست نیە و بادینی و سۆرانی ناتوانن یەك نەتەوە بن، هەمووی لە خزمەت 
كۆنفیدراڵیزمی  جێگیركردنی  بۆ  ڕێخۆشكردن  و  كورد  یەكگرتوویی  سڕینەوەی 
دێموكراتیكدایە. کۆنفیدرالیزمی دیمۆکراتیک راست بە پێچەوانەی ناسیونالیزمە. 
نەتەوەییەوە،  هەستی  کردنەوەی  بەرز  رێگەی  لە  کە  تێدەکۆشی  ناسیونالیزم 
ناکۆکییەکان لەنێو ببات و نەتەوەیەک بۆ گەییشتنە ئامانج کە دەوڵەت بوونە 
رێکبخات، کەچی کۆنفیدرالیزمی دیمۆکراتیک بە پێچەوانە هەموو ناکۆکییەکانی 
نەتەوە  ئەساسی  تێدەکۆشێ  و  دەکاتەوە  زەق  زاراوەیی  و  مەزهەبی  و  ئایینی 
کەوابوو  نەتەوەییە!  دەوڵەتی  پێکهاتنی  دژی  چونکە  هەڵوەشێنێ،  لەبەریەک 
ئاساییە کە دژی یەکیەکیش بێت بەناوی نەتەوە! ئەگەر سەیری ناوی ڕێكخراوی 
)كۆما جڤاكێن كوردستان( بكرێ باشتر لەم سیاسەتە تێدەگەین، چوونكە لەوێ 
)جڤاكێن( بە شێوەی )كۆ(یە و باسی چەندین كۆمەڵگە لە كوردستان دەكات كە 
دەبێ دابمەزرێن و لە نێوان ئەو كۆمەڵگەیانەدا یەكیەتییەك بە ناوی كۆنفیدرالیزم 
دابمەزرێ، واتە پێویستی سەرەکی هەڵوەشاندنەوەی نەتەوەیە. جیا لەوە کاتێک 
ناوی کوردستان دەهێنێ هاوکات دژی دیاریکردنی سنووری کوردستانەکە، چونکە 
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دەڵێ:  بارەیەوە  لەم  بۆیە  نییە!  باوەڕی  واڵت  بە  کۆنفیدراڵیزم  بنەڕەتدا  لە 
واڵتانی  لەگەڵ  دیمۆکراتیک  یەکیەتیی  بە شێوەی،  دەتوانێ  دروشمی سەرەکی 
دراوسێ، ئاکامی رۆژهەاڵتی ناڤینە و رۆژهەاڵتی ناڤینی دیمۆکراتیک، بە واتای 

یەکیەتیی دیمۆکراتیکی کوردستان، دابڕێژرێ.

دەبێ بە بەرەوپێشبردنی یەکپارچەیی دیمۆکراتیک لەگەڵ هەر واڵتێک، گرینگی 
لە ئۆرووپاش  بدرێ. بۆ جیایی خوازی سەدان ساڵە خوێن دەڕژێ، هەر وەک 
بۆیە  لێدەکەوێتەوە.  فیدراڵی  دڵخوازانەی  یەکیەتییەکی  ئاکامدا  لە  بیندرا، 
کوردستان لە دۆخێکدایە کە یەکیەتیی دیمۆکراتیکی بۆ باشترە، قازانجێک کە 
کەوتوو.  تەریک  کوردستانێکی  لە  باشترە  زۆر  هەیەتی  دیمۆکراتیک  یەکیەتیی 

)ئۆجەالن: 2001، 337( 
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کاریگەری ئاپۆئیزم لە کوردستان

فاشیزم  و  بۆلشویزم  کوالفسکی،  لشک  وەکو  فەیلەسوفگەلێک  روانگەی  لە 
دوو وینەی ئیدئۆلۆژین لە مێژوودا کە بوونی ئەهریمەنیان تێئۆریزە کردووە: 
ئەهرریمەن... دەوڵەتی ئیدئۆلۆژیکی پێکهێنا، واتە دەوڵەتێک کە دەسەاڵتدارانی 
خاون راستییەکانن. ئەگەر ئێوە دژی ئاوەها دەوڵەت یان دەزگایەکی فیکری 
بن، دژمنی راستین. هەر دوو بزووتنەوەکە وایان بانگەشە دەکرد کە مرۆڤایەتی 
تێداچووە لە کەسانی گەندەڵ و نالەباری دەپاڵێون و مرۆڤایەتی دیسان زیندوو 
دەکەنەوە. ئەهریمەن لە بوچوونی کۆمۆنیستەکاندا لە کەرتی تایبەتدا خۆی 
لە  بوون.  روحانییەت  و  بۆرژوازی  وێنە  بۆ  نوێنەرەکانی  کە  دابوو  حەشار 
تیسمانەنو: 2017،  )والدیمیر  بوون.  کۆمەڵگە جووەکان  کرمەکانی  نازیستەکاندا 
17 و 18( ئەهریمەن لەنێو ئیدئۆلۆژی ئاپۆئیزمدا نەک داگیرکەرانی کوردستان، 
بەڵکو ناسیونالیزمی کورد و دەوڵەت نەتەوەیە کە نوێنەرەکانی هەموو حیزب 
و رێکخراوەکانی کوردستانە. هەر ئەم ئەهریمەن سازییە وایکردووە کە کورد 
لە  ئێستا  و  دابەشبکرێ  نەتەوەییدا  دژە  و  نەتەوەیی  بەرەی  دوو  سەر  بە 
کوردستان ئەو دابەشبوونە بە روونی دەبینرێ و بۆتە مەترسییەکی گەورە لە 

سەر بزووتنەوەی مافخوازانەی کوردستان.

کردنەوەی  دەستەبەر  ئامانجی  بە  زیاتر  پێشوو  شۆڕشەکانی  دەڵێ  ئۆجەالن 
کورد  هەموو  کە  نەبووە  ئەوە  ئامانجیان  بوونە.  دەستدراو  لە  دەسەاڵتی 
ئاریستۆکراتانە  ئۆتۆنۆمییە  ئەم  تایبەتمەندی  پەرەیپێبدەن. دەبێ  و  بپارێزن 
بە باشی بناسین و جیاوازییەکانیان لەگەڵ بزووتنەوەگەلێک کە بۆ پاراستنی 
و  شەڕ  ئەو  زۆربەی  تێبگەین.  دەکەن،  خەبات  ئازادی  پەرەپێدانی  و  بوون 
تێکهەڵچوونگەلە کە بە مەبەساتی ئۆتۆنۆمییە نادیمۆکراتیکەکان بەڕێوەچووە، 
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بەپێی پێکهاتەی چینایەتی رێبەرانیان، شکستیانخواردووە و ئەمەش داڕمانێکی 
دواوە  بە  رەشەکوژییەکی  شکستێک  هەر  پێکهێناوە.  کورددا  نێو  لە  قووڵی 
بووە، هەر رەشەکوژییەک ژینۆسایدی فەرهەنگی هەنگاوێکیتر بەرەوپێشبردووە. 
بزووتنەوەگەلێک کە بە رێبەرایەتی شێخ عۆبەیدۆاڵ نەهری لە ساڵی 1878، 
سمکۆ لە ساڵی 1920 و قازی محەمەد لەساڵی 1945 لە رۆژهەاڵتی کوردستان 
روویان دا، ئاوەها ئاکامگەلێکیان بوو. ئەزمونی کۆماری کوردیی مەهاباد کە 
نەتەوەپەروەرانەی  ناوەرۆکێکی  لە  هەرچەند  دەکرد،  رێبەریی  محەمەد  قازی 

مۆدێڕنی هەبوو، نەیتوانی لە ئاکامی شۆڕشەکانی دیکە دەربازببێ.

گرینگترین ئاکامێک کە لێرەدا هەیە ئەوەیە کە لە رێگەی کەرەستە بنەڕەتییەکانی 
مۆدێڕنیتەی کاپیتالیستتەوە )سەرمایە، دەوڵەت-نەتەوە و پیشەسازی( ناتوانرێ 
بوونی نەتەوەی کورد بسەلمێنێ و پارێزگاری لێبکرێ. دابەشکردنی کوردستان 
و ئاسێمیلە و ژینۆسایدی تەواوی بوونیی نەتەوەیی کورد لە هەر بەشێک و 
یان ژێردەستە هێشتنەوەی لە رێگەی رێکخراوە ساختەچییە کوردپەروەرەکان 
کە وەک هەنگاوگەلی تەواوکەر بۆ ئەو بەرنامانە ئاماژەپێکراوانەیە. خەڵکانی 
دەمامک  وەک  کوردی  درۆیینی  و  ساختە  شوناسێکی  شێوە  لە  بەکرێگیراو 
کەڵک وەردەگرن کە سیستمی زاڵ بەسەر هەر بەشێکدا لە ژێر ناوی شوناسی 
لە  کە  ئەوەیە  بەکرێگیراوانە  ئەم  رۆڵەکانی  لە  یەکێک  پێکیهێناوە.  کوردی 
نییەتی  بدەن.  رەوایی  کورد  فەرهەنگی  ژینۆسایدی  بە  ئاسمیالسیون  رێگەی 
لەم  هەرکام  بۆیە  ژینۆسایدە.  بە  رەواییدان  رۆڵیان  بێت،  ئەمانە هەرچێیەک 
ریشەی  کە  کرمگەلێک  وەکوو  هەر  داوێکە.  ساختانە  و  دەمامکدار  رێکخراوە 
دار دەجوێن، بوونی نەتەوەیی کوردەکان لە ناوەوە دەپووکێننەوە و لە ئیشی 
لە  نەتەوەیی هاوچەرخی کورد تێدەکۆشێ خۆی  دەخەن. بەم پێیە راستیی 
نێوان دوورەوتی دژ بە یەک بسەلمێنی و رزگار بکات. یەکەمین رەوت لە رەوتە 
دژ بە یەکانە بریتییە لە: رەوتێک کە لە سەر پاکتاو کردن، لە شکڵی نەتەوە 
ترازاندن، پێشگرتن لە چێ بوونی کۆمەڵگەی ئازادی نەتەوەیی و لە ئاکامدا لە 
نێوبردن بنیاتنراوە و خاوەنی شێوەگەلێ وەک زاڵ بوون، سڕینەوە، سزا دان 
و ژینۆسایدە. ئەمانە شێوەگەلێکن کەلە مۆدێڕنیتەی کاپیتالیستیدا سەرچاوکە 
دەگرن. خاڵێکی چێی سەرنجی ئەم رەوتە ئەوەیە کە زیاتر لە ژینۆسایدگەلێک 
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وەک ژینۆسایدی جووەکان، سوور پێستەکان و ئەرمەنییەکان کە زیاتر جەستەیی 
خائینەکان  و  درۆزنەکان  کوردپەروەرە  فەرهەنگییە.  ژینۆسایدی  ئەمان  بوو، 
رەوایی بەم ژینۆسایدە دەدەن. رەوتی دووهەم رەوتێکە کە بە شێوەی ئاگایانە 
و رێکخراو هاتۆتە ئاڕاوە. ئامانجی ئەم رەوتە ئەوەیە کە بوون و درێژە پێدانی 
بوونی نەتەوەیی کورد بسەلمێنی و کار بۆ یەکپارچەیی و ئازاد کردنی هەموو 
بەشەکانی دەکا و تێدەکۆشێ کۆمەڵگەی نەتەوەیی کوردی ئازاد پێکبێنێ. ئەم 
دوو رەوتە بە شێوەی دژبەر لە شوناسی هاوچەرخی کورددا هەن. خەباتی 
نێوان ئەم دوو رەوتە روونیدەکاتەوە کە ئایا رەوتێکی مەرگهێنەرێ کە هەموو 
رۆژێک ژیان لە نێو دەبات و بێ واتای دەکات سەردەکەوێ، یان رەوتێک کە 
لە سەر بنەمای ژیانی ئازاد خاون واتا دامەزراوە. )ئۆجەالن: 2009-ب، 93 و 94(  
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مێژووی پەكەكە
دۆخی سیاسیی توركیە و باكووری كوردستان پێش لە دامەزرانی پەكەكە

ئاوڕدانەوەیەكی  پێویستە  باكوور،  لە  كورد  كێشەی  لە  تێگەیشتن  باشتر  بۆ 
سەردەمی  لە  هەر  پارچەیە،  لەو  كورد  بزووتنەوەی  مێژووی  سەر  لە  كورتمان 
لە  تا دامەزرانی پەكەكە هەبێت. بۆ ئەم مەبەستە  ئیمپراتووریی عوسمانییەوە 

ساڵی 1908ەوە دەستپێدەكەین.

یەكەمین باڵوكراوەی كوردی لە ژێر ناوی )كوردستان( لەالیەن میر مقداد مەدحەت 
بەدرخانەوە لە ساڵی 1898دا لە چاپ درا و )كوردستان( وەك ناوەندێك بۆ 
)وەزارەت  لێهاتبوو  كوردی  نیشتمانپەروەریی  و  نەتەوەیی  بیری  باڵوكردنەوەی 

پەروەردە:  بزاڤا سیاسی ل كوردستانێ، 67(.

دوای ئەوەی كە زۆربەی هەرەزۆری ئەندامانی غەیری توركی كۆمەڵی )ئیتیحاد 
و تەرەقی( بۆیان دەركەوت كە سیاسەتی عوسمانییەكان لەم كۆمەڵەدا، بێجگە 
لە تواندنەوە و بەتورككردنی نەتەوەكانی ژێر دەسەاڵتی عوسمانی، شتێكی دیكە 
نیە، كاردانەوەیەكی توندیان بەرانبەر بەم سیاسەتە پیشاندا، هەر بۆیە كەسانی 
دامەزراندنی  بە  دەستیانكرد  كورد  ناسیۆنالیستی  و  تێگەیشتوو  و  ڕووناكبیر 
دوای  ترقی جمعیتی(  و  تعاون  كۆمەڵەی )كورد  بە خۆیان.  تایبەت  كۆمەڵەی 

شۆڕشی دەستووری لە 19ی ئەیلوولی 1908 بە فەرمی دامەزرا. 
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ڕێكخراوی  ڕواڵەت  بە  كە  دامەزرا  )هیڤی(  ڕێكخراوی  كۆمەڵە  ئەم  دوابەدوای 
قوتابیان بوو، بەاڵم لە بنەڕەتدا بزاڤە ناسیۆنالیستەكانی لە خۆ گرتبوو. لە ساڵی 
1912 حیزبی »محبان كوردستان« بە ڕێبەرایەتیی مەال خدری دێرسیمی دامەزرا 
كە ئارمانجی ئەم حیزبە بەرزكردنەوەی ئاستی هەستی نەتەوەیی لە ناو كوردان 
بوو و لە سەر موسیقا و فۆلكلۆری كوردیش كاریان كردووە. هەر لە ساڵی 1912 
)كۆمەڵەی تەشریك مەساعی كورد(  لە ئەستەنبول دامەزرا كە عەبدوڵاڵ سادەیی 
بوو بە سكرتێری. ئەم ڕێكخراوە دواتر لەگەڵ ڕێكخراوی هیڤی یەكیان گرت و 
بزاڤا  دامەزراند )وەزارەت پەروەردە:   ئیرتیقائی كورد«یان  و  ئیرشاد  »كۆمەڵەی 

سیاسی ل كوردستانێ، 128-84(.

ئاگربەسی )مودروس( دوای كۆتاییهاتنی شەڕی یەكەمی جیهانی و واژۆكردنی 
لە ساڵی 1918، بە گەیشتنە دەسەاڵتی حیزبی )حوریەت و ئیتالف( سانسۆر 
و بەربەستی سیاسیی سەردەمی شەڕ نەما و هەلێكی لەبار بۆ بزاڤی سیاسی 
و حیزبایەتیی گەلی كورد رەخسا بەتایبەتی بەپێی پرەنسیپەكانی ویلسۆن كە 
دامەزرێنەرانی  هەمان  هەر  كرابوون.  پەسەند  عوسمانییەوە  دەوڵەتی  لەالیەن 
)كورد تەعاون و تەرەقی جەمعیەتی( و باشترین و بەرچاوترین و ڕووناكبیر و 
دامەزراند.  تەعالی جمعیتی(یان  لە ئەستەنبوڵ  )كوردستان  سەركردەی كورد 
سەردەمەدا  لەو  كە  بوو  دیكە  ڕێكخراوێكی  جمعیتی(  ئیستقالل  )كوردستان 
بە  بەرانبەر  دامەزرا كە  لە ساڵی 1919  دێموكراتا كورد( هەر  دامەزرا. )حزبا 
ئەمریكاییدا  لێژنەیەكی  ڕاپۆرتەكانی  لە  یەكێك  لە  و  ڕادوەستێ  كەمالی  بزاڤی 
كە سەردانی ئەم پارتەیان كردووە، هاتووە كە: »لەو كەسانەی كە دواجار لە 
داوای  كە  بوون  كورد  دێموكراتی  حیزبی  نوێنەرانی  بوون،  ئامادە  بەردەمماندا 
هەرە  زۆرینەی  كە  ناوچانە  لەو  دەكرد،  كوردییان  حكوومەتێكی  دامەزراندنی 
زۆریان كوردن، ئەم نوێنەرانە داوای ویالیەتی خارپووت، دیاربەكر، وان، بەدلیس، 
بایەزید و هەموو مووسڵیان كرد« دامەزرێنەرانی ئەم پارتە هەر ئەو كەسانە بوون 
كە لە )كوردستان تعالی جمعیتی(دا بەشدار بوون. دوای ئەوەی كە ئەنجومەنی 
وەزیرانی عوسمانی لە گەڵ شاندێكی )كوردستان تعالی جمعیتی( كە پێكهاتبوون 
لە شێخ عەبدولقادر ئەفەندی، ئەمین عالی بەدرخان و موراد ڕەمزی بەدرخان، 
تعالی  )كوردستان  ناو  لە  كە  كردبوو  پێ  هەستی  حكوومەت  كرد،  وتووێژی 
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جمعیتی(دا دەنگێكی بەهێزی سەربەخۆییخواز و دژی ئۆتۆنۆمی خوازی هەیە. لە 
15ی ئادار 1920دا شێخ عەبدولقادر ڕایگەیاند كە لەگەڵ جیابوونەوەی كوردستان 
لە عوسمانی نیە و بە تەنیا داوای ئۆتۆنۆمیی ناوخۆیی دەكا و وتی: »كە تەنیا 
یەكگرتنی موسڵمانەكان دەتوانێ پێشكەوتن و سەركەوتنی ئەوان دابین بكات و 
ڕێزی تایبەت و زۆری بۆ خەالفەتی عوسمانی هەیە. لە ئاكامی ئەم هەڵوێستەدا 
تەعالی جەمعیەتی(  ناو )كوردستان  كەوتە  1920 جیابوونەوە  گواڵنی  20ی  لە 
كۆمەڵەیەكی نوێ بە ناوی )كورد تشكیالت اجتماعی جمعیتی( بە سەرۆكایەتیی 
ئەمین عالی بەدرخان دامەزرا. ئەم كۆمەڵە بە مەبەستی دامەزراندنی كیانێكی 
سیاسی بۆ كورد پێكهات«. )وەزارەت پەروەردە:  بزاڤا سیاسی ل كوردستانێ، ل149-

 .)185

تووشی  جیهانیدا  یەكەمی  شەڕی  لە  كە  ئەوەی  دوای  عوسمانی  ئیمپراتۆریی 
شكستهات، لە بەر یەك هەڵوەشایەوە و توركیای ئەمڕۆ جیگای گرتەوە. نەتەوەی 
هەلی  بوو،  ئیمپراتۆرییە  ئەم  دەسەاڵتی  ژێر  نەتەوەكانی  لە  یەكێك  كە  كورد 
سەربەخۆیی بۆ ڕەخسا. دوابەدوای شەڕی یەكەمی جیهانی واڵتانی بەشدار لە 
شەڕەكەدا لە شاری سێڤەری فەرانسە كۆ بوونەوە. پەیمانی سێڤەر كە پەیمانێكی 
ئاشتی بوو لە نێوان فەڕەنسا، بریتانیا، ئیتاڵیا و ژاپۆن و هاوپەیمانان لە كۆتاییی 
شەڕی یەكەمی جیهانیدا لە 10ی ئاگۆستی 1920 بەسترا. نوێنەری كورد شەریف 
پاشا بوو و بە گوێرەی ئەو پەیمانە دەبوایە دەوڵەتێكی كوردیی سەربەخۆ بۆ 
كورد دامەزرابا. ئەم پەیمانە لە پەیمانێكی دیكەدا بە ناوی لۆزان پووچەڵكرایەوە. 
لە  لۆزان  ناوچەی  لە  كۆنگرەیەكدا  لە   1923 جووالی  24ی  لە  لۆزان  پەیمانی 
نێوان توركیە  سووییس بەسترا. مەبەست لەم كۆنگرەیە باسكردنی كێشەكانی 
و یۆنان و بەستنی ڕێككەوتنێكی نوێی ئاشتی بوو لەگەڵ توركیەی كەمالی بۆ 
كە  لۆزان  كۆنگرەی  بگرێتەوە.  سێڤەر  پەیمانی  شوێنی  لۆزان  پەیمانی  ئەوەی 
كێشە  و  كورد  مەسەلەی  لە  كاریگەری  زەبرێكی  لێكەوتەوە،  لۆزانی  پەیمانی 
ڕەواكەیدا و نەیهێشت ئاوات و داخوازییەكانی كورد بەپێی پەیمانی سێڤەر بێتە 

دی )وەزارەت پەروەردە:  بزاڤا سیاسی ل كوردستانێ(.
لە ماوەی شەڕی سەربەخۆیی توركیەدا، ئاتاتورك، بەڵێنییەكی زۆری بە كورد 
دابوو، بۆیە توانیبووی پاڵپشتیی كوردەكان دەستەبەر بكات، بەاڵم دواتر بەپێی 
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پەیماننامەی لۆزان دەوڵەتی توركیا بە فەرمی ناسرا و ئەو بەڵێنیانەش كە لە 
پەیماننامەی سێڤەر بە كورد درابوون و دەوڵەتی عوسمانی واژۆی كردبوو، هەمووی 
پووچەڵ كرانەوە و ئاتاتوركیش دوای پەیمانی لۆزان پشتی لە بەڵێنییەكانی خۆی 
كرد و زمان و كولتوور و بە گشتی شوناسی كوردی قەدەخە كرا. هەر بۆیە لە 
كۆمەڵێك  كوردستان  باكووری  جیاجیاكانی  شوێنە  لە   1939-1924 ساڵەكانی 
ڕاپەڕینی بێ وێنە ڕوویاندا. سەرهەڵدانی شێخ سەعیدی پیران لە ساڵی 1925، 
ئیحسان نووری پاشا ڕێبەری كۆماری ئارارات 1927، ڕاپەڕینی دیاربەكر 1934 و 
ڕاپەڕینی دێرسیم لە 1937دا گەورەترینی ئەو ڕاپەڕینانە بوون )وەزارەت پەروەردە:  

بزاڤا سیاسی ل كوردستانێ(.

توركیە،  لە  كەمالیزم  دەسەاڵتی  دوای  یەكەمینجار  بۆ   1950 هەڵبژاردنی  لە 
حیزبە جۆراوجۆرەكان توانیان لە هەڵبژاردندا بەشدار بن. لەو ماوەیەدا دەوڵەت 
دەیەیەدا  ئەم  كۆتایی  لە  و  دەجوواڵیەوە  پێشوو  لە  باشتر  كوردەكان  لەگەڵ 
سەرۆك وەزیران بە بۆنەی بەشداریی كورد لە ئەرتەشدا، ستایشی ڕۆڵی ئەوانی 
كرد. )بئوار ئێلیما: 1378، 58( لەم هەڵبژاردنەدا كوردەكان بە بۆنەی سەركوتی 
دەنگیان  گەل،  كۆماریخوازی  پارتی  واتە  دەسەاڵتدارەوە  حیزبی  لەالیەن  كورد 
بە حیزبی دێموكراتدا و عەدنان مۆندەریس لەم هەڵبژاردنەدا سەركەوت. دواتر 
حیزبی دێموكرات سەرۆك عەشیرە و شێخەكانی كوردی كە لە كوردستان دوور 
نێو  لە  دەتوانن  ئەوان  دەیزانی  چونكە  كوردستان،  بۆ  هێنایەوە  خرابوونەوە، 
عەشیرە و شوێنكەوتوانیاندا دەنگێكی زۆر بۆ حیزبی دێموكرات كۆ بكەنەوە. بۆیە 
دۆخی ڕێبەرانی نەریتیی كورد هەم لە بەرانبەر حكوومەتی ناوەندی و هەم لە 
بەرانبەر هاوواڵتیانی كوردستاندا بەهێزتر بوو. لە ساڵی 1960دا جەماڵ گۆرسل 
كوودەتای كرد و ڕێبەرانی توركیەی دادگایی كرد و لە ساڵی 1961 موندەرێسی 

لە تەمەنی 62 ساڵیدا لە سێدارە دا. )مارتین ب.: 1984، 12-6(
شەڕی سارد لە نێوان دوو بەرەی سۆسیالیزم و كاپیتالیزمدا لە دەیەی 1960 
بوو.  شەڕە  ئەم  مەیدانەكانی  گرینگترین  لە  یەكێك  توركیە  لووتكە،  گەیشتە 
پێوەندییەكی  و  بوو  ناتۆ  ئەندامی  توركیا  كە  ئەوە  بۆ  دەگەڕایەوە  ئەوەش 
توندوتۆڵی لەگەڵ بەرەی ڕۆژئاوا هەبوو. لە سەرەتای دەیەی 1960 بەرەو ئەمال 
سەرهەڵدانی حیزب و ڕێكخراوە چەپەكان دەستپێدەكات. بە بۆنەی ئەوەوە كە 
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دروشمی كۆمۆنیزم برایەتی، یەكسانی و البردنی هەر چەشنە هەاڵواردنێك بوو، 
بیری چەپ بە خێرایی لە نێو كورداندا گەشەی كرد.

هەر بۆیە لە دەیەی 1960دا ڕەوتە ماركسیستییەكان لە توركیا گەشەیان كرد و 
زۆرێك لە الوان بەرەو بیری ماركسیستی ڕۆیشتن. لەم كاتەدا )حیزبی كرێكارانی 
توركیە( لە سەر بنەمای بیری ماركسیستی دامەزرا و كوردەكان بە شێوەیەكی 
بەرباڵو بە ڕیزەكانی ئەم حیزبەوە پەیوەستبوون كە دیارترینیان )محەممەد عەلی 
ئەساڵن( بوو. ناوبراو لە كۆنگرەی چوارەمی ئەم حیزبە لە ساڵی 1969دا بوو 
بە ڕێبەری ئەو حیزبە و بۆ یەكەمین جار لە مێژووی كۆماری توركیەدا نەتەوەی 
كوردی وەك كەمایەتیی زۆرلێكراو لە الیەن حكوومەتی ناوەندییەوە ناوبرد، بەاڵم 
دوای ماوەیەك لە نێوان چەپی كوردی و چەپی توركیدا ئاڵۆزی لە سەر ناسینی 
نەتەوەی كورد پێكهات كە هێندێك كەسی سیاسی ئەم دژكردەوەیە بە ئاكامی 
تەشەنەی هێزە سیخوڕییەكان بۆ نێو ئەم حیزبە دەزانن، دواتر هەر ئەم ئاڵۆزییە 
بوو بە هۆی ڕوودانی جیابوونەوە لە نێو ڕیزەكانی حیزبدا. پشتیوانیی بەرباڵوی 
1965دا  هەڵبژاردنی  لە  حیزبە  ئەم  كە  ئەوەی  هۆی  بە  بوو  حیزبە  لەم  كورد 

كورسییەكی زۆر لە پارلەمان بە دەستبهێنێت. )مارتین ب.: 1984، 12-6(
لە كۆتایی دەیەی 1960 و سەرەتای دەیەی 1970دا بزووتنەوەگەلێكی زۆر لە 
توركیا سەریانهەڵدا كە لە هەموان گرینگتر سێ بزووتنەوەی چەپی پارتی بەرەی 
ڕزگاریی گەلی توركیا بە ڕێبەرایەتیی )ماهیر چایان( و ئەرتەشی ڕزگاریی گەلی 
و  ڕزگاریخوازی كرێكاران  ئەرتەشی  و  ڕێبەرایەتی )دەنیز گەزمیش(  بە  توركیا 

جووتیارانی توركیا بە ڕێبەرایەتیی )ئیبراهیم كایپاك كایا( بوون.
دەنیز گەزمیش كوڕی دایك و بابێكی ئەرزەڕوومی و لەدایكبووی 1947 لە ئەنقەرە 
بوو. ناوبراو یەكێك لە پێشڕەوانی بیرۆكەی چەپی ماركسیست-لێنینیستی بووە 
كە لە دەیان چاالكیی بزووتنەوەی خوێندكاری و چەپی پێشڕەوی دەیەی 1960ی 
پاش  دەكرێ.  دەستبەسەر  چەندینجار  ماوەیەدا  لەم  بووە.  بەشدار  توركیەدا 
پاش  و  دەكەن  فەلەستین  سەردانی  هاوڕێیانی  و  گەزمیش   1971 كوودەتای 
دیتنی خولی سەربازی، ئەرتەشی ڕزگاریی گەلی توركیا دادەمەزرێنێ. ئەو بە 
مەبەستی پێوەندیگرتن بە بزووتنەوەی كوردەوە بەرەو كوردستان دێت. لە 11ی 
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ژانویەی 1971 لە الیەن ئەرتەشی ڕزگاریی گەلی توركیاوە بانكێك تااڵن دەكەن 
و لە 8ی مارسی هەمان ساڵدا 4 دیپلۆماتی ئەمریكایی بە بارمتە دەگرن. بۆ 
بەندییە  هەموو  ئازادیی  و  پارە  دۆالر  هەزار   400 خوازیاری  بارمتەكان  ئازادیی 
لە  توركیە  گەلی  ڕزگاریی  ئەرتەشی  مانیفستی  خوێندنەوەی  و  شۆڕشگێڕەكان 
بارمتەكان  و  قبووڵناكات  پێشمەرجانە  لەم  هیچكام  توركیە  بەاڵم  دەبێ،  ڕادیۆ 
ڕزگار دەكات. دوای ماوەیەك گەزمیش لە شاری سیواسی باكووری كوردستان 
دەستبەسەر دەكرێ. لە ڕۆژی 6ی مای 1972 لەگەڵ هاوڕێیانی یوسف ئەساڵن 
و حوسەین ئینان لە سێدارە دەدرێن. ئەوەی كە جێگەی سەرنجە، ئەو دروشمەی 
دەنیز گەزمیش لە چركەكانی كۆتایی ژیانیدا و لە كاتی چوونی بۆ سەر كورسیی 
سێدارە بوو كە هاواری دەكرد: »بژی برایەتیی گەالنی تورك و كورد« )ئاتیال 

یایاڵ: 249 و 250(.

ماهیر  بزووتنەوەی  هەیە،  خۆی  تایبەتی  گرینگیی  كە  دیكە  بزووتنەوەیەكی 
بواری  لە  ماهیر  بووە.  دایك  لە   1946 مارسی  15ی  لە  چایان  ماهیر  چایانە. 
زانستە سیاسییەكاندا لە زانستگەی ئەنقەرە دەیخوێند. ئەو لە پێشدا ئەندامی 
پارتی كرێكارانی توركیە بوو و كەسێك لە ڕێبەرانی بزووتنەوەی الوان بوو. ماهیر 
بانگەشەی شۆڕشێكی میللی دێموكراتیكی دەكرد و حەزی لە گرووپە گەریالییە 
چێگواراییەكانی ئەمریكای التین بوو و ستراتێژییەكی دانا كە بە شۆڕشی گەل و 
شۆڕشی دێموكراسی ناوبانگی دەركردبوو. ئەو ڕێبەری بەرەی حیزبی ڕزگاریدەری 
گەلی توركیە THKP-C بوو كە لە سەر بنەمای ماركسیزم-لێنینیزم دامەزرابوو. 
بە  گوندێك  لە  و  گرت  بارمتە  بە  ناتۆیان  ئەندامێكی  چەند  هەڤااڵنی  و  ماهیر 
ناوی قزڵدەڕە خۆیان شاردەوە. ئەوان خوازیاری ئەوە بوون كە دەنیز گەزمیش 
و هەڤااڵنی لە سێدارە نەدرێن، بەاڵم جەندرمە مەرجەكەیان قبووڵنەكرد. بۆیە 
لە ڕێكەوتی 30ی مارسی 1972 لەگەڵ 9 كەس لە هەڤااڵنی لە گوندی قزڵدەڕە 
لە  كە  ئۆجەالن   )252 و   251 250و  یایال:  )ئاتیال  كوژران.  جەندرمە  دەستی  بە 
كۆبوونەوەیەك كە ماهیر چایان قسەی تێدا كردووە، بەشدار بووە، لە سەر ماهیر 
چایان دەڵێ كە لە سەر كەمالیزم و مەسەلەی كورد زۆر نەترسانە و قارەمانانە 
قسەی كرد و كاریگەرییەكی قووڵی لە سەرم دانا. ئەمە یەكەمجار بوو كە دەمدیت 
ئاوەها نەترسانە و بوێرانە لە سەر مەسەلەی كورد قسە بكرێ. )ئۆجەالن: 2008-
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پۆلی  زانستگەی  لە  كۆبوونەوەیەك  لە  چایان  ماهیر  دەڵێ  هەروەها   .)43 س، 
كورد  مەسەلەی  »ناكرێ  گوتی:  و  كۆرسی  سەر  چووە  ئیستانبوول  تێكنیكی 
پەردەپۆش بكرێ، دەبێ ئەو مەسەلەیە قبوڵ بكرێ«. )ماڵپەڕی پەکەکە: هویتی کە 

تعریف صحیحی میطلبد(

ناوبراو  توركیەیە.  چەپی  ڕێبەرانی  لە  دیكە  یەكێكی  كایا  كایپاك  ئیبراهیم 
TKP/( لێنینیست  ـ  ماركسیست  توركیە/  كۆمۆنیستی  حیزبی  دامەزرێنەری 
ML( بوو، بۆیە ئەو یەكێك لە گەورەترین ڕێبەرانی بزووتنەوەی كۆمۆنیستییە لە 
توركیە. حكوومەتی توركیە دوای كوودەتای 1971 هێرشێكی دژی بزووتنەوەی 
توركیە/ كۆمۆنیستی  ئاكامدا حیزبی  لە  و  واڵتە دەستپێكرد  ئەو  كۆمۆنیستیی 
ماركسیزم-لێنینیزم تێك شكا. لەو هێرشەدا ئیبراهیم و دەستەیەك لە هاوڕێیانی 
ئەشكەنجەی  ژێر  لە  دیاربەكر  گرتووخانەی  لە  ئیبراهیم  كران.  دەستگیر 
ناوبراو لە 1949دا لە دایك بووە و خەڵكی  تاقەتپڕووكێندا گیانی لە دەستدا. 
دێرسیمە كە لە كۆمەڵكۆژییەكەی دێرسیمدا بەرەو »چرووم« هەڵهاتبوون. ئەو 
لەوێ  هەر  و  بوو  خوێندكار  ماتماتیك  بەشی  لە  ئیستانبووڵدا  زانستگەی  لە 
كلووپی ئایدیای چەپی ناسی و لە مارسی 1968دا بوو بە بەرپرسی ئەو كلووپە. 
ئیبراهیم بە بۆنەی نووسینی نامیلكەیەك دژی هاتنی هێزی دەریایی ئەمریكا لە 
نۆڤامبری 1968دا لە زانستگەی ئیستانبوول دەركرا. كایپاك كایا كە ڕوانگەی 
شۆڕشی میللی دێموكراتیكی پەسند كردبوو لە ڕۆژنامەی )كرێكاران و جووتیاران(
شدا   TURKSOLU و    AYDINLIK گۆڤارەكانی  لە  ئەو  دەینووسی.  دا 
دەینووسی. كاپاك كایا دواتر لە گرووپی دۆغۆ پرینچك بەشدار بوو دواتر وتی 
پرینچك رێویزیۆنیست و ئۆپۆرتۆنیستە. كایپاك كایا كە لە خەباتی جووتیاراندا 
بەشدار بوو، ڕێكخراوی TIKKOی دانا كە باڵی چەكداریی حیزبی كۆمۆنیستی 
توركیە بوو و لە توونجەلی، ماالتیە و عەنتاب تێكۆشانی هەبوو. لە ڕێكەوتی 24ی 
ژانویەی ساڵی 1973 لە دەوروبەری دێرسیم دەستگیرا كرا. لە 18ی مای هەمان 
ساڵدا لە ژێر ئەشكەنجە و بە گوللەی یەكێك لە لێكۆڵەرەكان كوژرا. )ئاتیال یایال: 

254، 255 و 256(

ڕووناكبیرە  و  خوێندكار  چوارچێوەی  لە  تێكۆشانەكان  1960دا  دەیەی  لە 
كوردەكان بەرتەسك ببوونەوە، بەاڵم لە كۆتاییەكانی دەیەی 1960دا هێندێك لە 
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ڕووناكبیرانی كورد هەوڵیاندا ئەم تێكۆشانە بگوازنەوە نێو شارەكانی ڕۆژهەاڵتی 
توركیە )ئەوكات ناوی كوردستان لە سەر ئەم بەشە قەدەخە بوو، بەاڵم هەموو 
كەس دەیزانی مەبەست لە ڕۆژهەاڵتی توركیە، كوردستانە(. هەر چەند ناوی كورد 
قەدەخە بوو و لە كۆبوونەوەكاندا ناویان نەدەهێنا، بەاڵم ناڕەزایەتییەكی زۆر لە 
نێو خەڵكدا هەبوو. خەڵكێكی زۆر لە هەموو چین و توێژەكان لەو كۆبوونەوانەدا 
كە لە شارە كوردنشینەكان دەگیرا، هەر لە كرێكارەوە بگرە تا فەرمانبەر بەشدار 

دەبوون. )مارتین ب.: 1984(
یاسایی  ڕێكخراوی  یەكەمین  ئەنقەرە  لە  كورد  ڕووناكبیرانی  1969دا  ساڵی  لە 
 DDKO ڕۆژهەاڵت  شۆڕشگێڕی  فەرهەنگیی  كۆمەڵەی  ناوی  ژێر  لە  كوردییان 
لە  )مەبەست  دامەزران  شارەكانیتردا  لە  هاوشێوە  كۆمەڵەگەلێكی  دامەزراند. 
گۆڤارەكەیدا  لە  ڕێكخراوە  ئەم  كوردستانە(.  گوترا  پێشتر  وەك  هەر  ڕۆژهەاڵت 
لە پێوەندی لەگەڵ زەختێكدا كە لە سەر كوردستان هەیە و هەروەها لە سەر 
توندوتیژیی دڕندانەی ئەرتەشی تورك لە كوردستان وتاریان دەنووسی و باڵویان 

دەكردەوە. )مارتین ب.: 1984(
توركیە،  كرێكاری  پارتی  ناو  كوردەكانی  چاالكە  و   DDKO ڕێكخراوی 
نوێنەرایەتیی باڵی چەپی بزووتنەوەی نوێی كوردیان دەكرد. لە ساڵی 1965دا 
بوو،  بارزانی  مستەفا  مەال  الیەنگری  توندی  بە  كە  نەتەوەیی  تایبەتی  باڵێكی 
دامەزرا. ئەم باڵە نهێنی بوو و وەك دەستە خوشكی پارتی دێموكراتی كوردستان 
هەڵسوكەوتی دەكرد. لە ساڵی 1961دا بارزانی دژی عەبدولكەریم قاسم ڕاپەڕی 
كۆنترۆڵی  ژێر  عێراقی خستبووە  باكووری  زۆری  بەشێكی  1960دا  ساڵی  لە  و 
توركیە.  لە  بووژانەوەی كورد  بوونە هەوێنی  بارزانی  خۆیەوە. سەركەوتنەكانی 
پارتی دێموكرات لە نێو ڕێبەرانی نەریتیی كورددا بە شێوەیەكی بەرباڵو جێگەی 
یان  ئۆتۆنۆمی  داوای  بارزانی(  )الیەنگرانی  ناسیۆنالیست  باڵی  كردەوە.  خۆی 
سەربەخۆییان بۆ كوردانی توركیە دەكرد، بەاڵم باڵی چەپی بزووتنەوەی كورد 
تەنیا باسی مافە كولتوورییەكان و یەكسانیی كۆمەاڵیەتی و ئابوورییان دەكرد. لە 
كۆتاییەكانی دەیە 1960دا پارتی دێموكراتی كوردستان بە ڕێبەرایەتیی دۆكتور 
شوان تووشی ئینشعاب هات و PDK یەكی ڕادیكاڵتری بە بەرنامەی چەپەوە 
دامەزراند. دواتر بە مەبەستی دەستپێكردنی شۆڕشێكی چەكداری لە كوردستانی 
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توركیە لەگەڵ هەڤااڵنی بەرەو عێراق ڕۆیشت، بەاڵم دوای كوودەتاكەی 1971 بە 
شێوەیەكی ناڕوون لەگەڵ سەعید ئیلچی ڕێبەری باڵەكەی دیكەی PDK شەهید 

بوون. )مارتین ب.: 1984( 
كوودەتای  كرد.  كوودەتای  دیسان  توركیە  ئەرتەشی  1971دا  مارسی  12ی  لە 
ئەمجارە دژی دەوڵەتی سلێمان دەمیرێل بوو. ئەم كوودەتایە لە كاتی ئاڵۆزیی 
بیانووەكانی  بوو.  قۆبرۆس  دوورگەی  لە سەر  یونان  و  توركیە  نێوان  سیاسیی 
ئەرتەش بۆ ئەم كوودەتایە لەژێرپێنانی بنەماكانی كەمالیزم لەالیەن دەوڵەتەوە، 
بۆرۆكراسیی  الوازیی  خوێندكاران،  ناڕەزایەتیی  زیادبوونی  دەوڵەت،  الوازیی 
ئەم  بوون.  گەنم  و  وەك شەكر  كەرەستەی خۆراكیی  هاوردەكردنی  و  دەوڵەت 
كوودەتایە بە پێچەوانەی كوودەتای 1960 زیانی گیانیی بە دواوە نەبوو و تەنیا 
چەند كەس لە ڕێبەرانی بزووتنەوەی خوێندكاری بە تاوانی لەژێرپێنانی یاسای 

بنەڕەتی دەستبەسەر كران.
لە دوای كوودەتاكەی 1971 بزووتنەوەی كوردیش تووشی نسكۆیەكی گەورە هات. 
پارتی كرێكارانی توركیە و DDKO قەدەخە كران و زۆرێك لە چاالكان دەستبەسەر 
كران. ئەرتەش دیسان زەختی خستەوە سەر شار و گوندی كوردستان، بەاڵم 
دوو ساڵ و نێو دواتر كاتێك پارلەمانێكی دێموكراتیك دامەزرایەوە، بزووتنەوەی 
كورد دیسان خۆی ڕێكخستەوە، ئەمە بزووتنەوەیەكی دیكە بوو كە لە داخوازییە 
نەتەوەییەكانیدا ڕادیكاڵتر بوو و پێگەیەكی بەرباڵوی كۆمەاڵیەتی هەبوو. )مارتین 

ب.: 1984(

خوێندنگاكان  قوتابیی  یان  زانستگە  خوێندكاری  كە  ئەوەی  واتە  نوێ  نەوەی 
بوو، بە چڕی باسی ئیمپێریالیزم، پەرەسەندن، خەباتی چینایەتی و مەسەلەی 
بۆ  ڕووناكبیرانەوە  بازنەگەلی  لە  بە خێرایی  كە  باسگەلێك  دەكرد.  نەتەوەییان 
دەرەوە تەشەنەی دەكرد. ئەم نەوەی نوێیە بوون بە هێزی بزوێنەری بزووتنەوەی 
كورد لە دەیەی 1970دا. ڕێكخراوە كوردییەكان سەرەتا لە ئەنقەرە و ئیستانبۆل 
دادەمەزران و دواتر تەشەنەیان دەكردە ناو كوردستان. خوێندەوارە شارییەكان، 
بیرۆكە  و  خۆیان  باژێڕەكانی  بۆ  دەگەڕانەوە  قوتابییەكان  و  مامۆستاكان 
سیاسییەكانیان بۆ خەڵك باس دەكرد و ئەوانیان دەخستە جووڵە. ئەو كەشە 
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سیاسییە كە لە دەیەی 1970دا پێكهاتبوو، ببووە هۆی ئەوەی كە زەختێكی زۆر 
لە سەر چاالكانی كورد نەبێ. )مارتین ب.: 1984( 

ساڵی 1973 واتە دوو ساڵ دوای كوودەتاكەی 1971، جەهەپە بە سەرۆكایەتیی 
هەڵبژاردنەكاندا  لە  و  بێت  ئەگەر  دا  كورد  بە  بەڵێنیی  ئەجەویت  بوولەنت 
گرینگی  كولتورییەوە  و  ئابووری  ڕووی  لە  ئەوا  دەستبهێنێت،  بە  سەركەوتن 
بە  دەنگیاندا  كورد  زۆرینەی  هەڵبژاردنەدا  لەو  دەدات،  كوردییەكان  ناوچە  بە 
بە خۆیەوە  زۆرتری  كرانەوەی  توركیە  ماوەیەدا كەشی سیاسیی  لەو  جەهەپە. 

بینی. )مارتین ب.: 1984( 
باڵی چەپی بزووتنەوەی كورد لە بزووتنەوەی چەپی تورك بێ هیوا بوون، كە 
كوردییەوە  شوناسی  بەرانبەر  لە  توركەكان  كە  ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەویش 
ڕادەوەستان و دەیانەویست مەسەلەی كورد لە ناو كێشەی پرۆلێتاریای توركدا 
ون بكەن. ئەمە بوو بە هۆی كشانەوەی ئەو كوردانەی كە ئەندامی حیزب و الیەنە 
چەپەكانی توركیە بوون و بوون بە ئەندام و الیەنگری ڕێكخراوە سەربەخۆكانی 
چەپ  بیرۆكەی  لە  كورد  بزووتنەوەی  ڕوویدا.  1975وە  دوای  لە  ئەمە  كورد، 
هەڵنەگەڕایەوە، بەڵكوو هەموو ڕێكخراوە كوردییەكان ئیددیعای ئەوەیان دەكرد 
نەتەوەیەكی  كورد  كە  دەیانگوت  هەموویان  لێنینیستن.  ـ  ماركسیسست  كە 
جیاوازە و مافی سەبەخۆیی هەیە، ئەگەرچی ئەمە بە مانای پێكهێنانی دەوڵەتی 
سەربەخۆ نەبوو. هەموویان یەك لە دوای یەك ئەو تێزەیان دەدایە دەرەوە كە 
كوردستان كۆلۆنیی چینی بااڵدەستی توركیەیە. هێندێك لە ڕێكخراوە چەپەكانی 
كورد باوەڕیان وا بوو كە دەبێ خەباتی چینایەتیش لە كوردستاندا بكەن، هەر 
بۆیە كەوتنە گیانی خاوەن مڵك، سەرۆك عەشیرە و ڕێبەرانی ئایینیی كوردستان 
و دەیانگوت كە تێكشكاندنی ئەوان دەستپێكی خەباتی ئانتی فێئۆداڵ و ئانتی 

كۆلۆنییە. ئەمە ڕاست شەڕێكی ناوخۆیی بوو.  )مارتین ب.: 1984( 
ناوەندی  ناوی  ژێر  لە  دیسانەوە   DDKO ڕێكخراوی  1974-1975دا  ساڵی  لە 
فەرهەنگی دیموكراتیكی شۆڕشگێڕی ڕۆژهەاڵت DDKD سەرەتا لە ئەنقەرە و 
دواتر لە شارەكانی دیكەدا زیندوو كرایەوە. ئەم هەوڵە بۆ كۆكردنەوەی هەموو 
كوردە پێشكەوتنخوازەكان لە ناو DDKD دا شكستی هێنا. هێڵی سیاسیی جیا 



157

و پێشبڕكێی تاكەكەسی بوو بە هۆی ئینشعاب لەو ڕێكخراوەیەدا. هەركام لەو 
لقانە كە لەو ڕێكخراوەیە جیا دەبوونەوە، یان تێكەڵ بە پارتێكی سیاسی دەبوون 
یان ڕێكخراوێكی تایبەتیان پێكدەهێنا. یەكەمین ڕەوت بە گۆڤارەكەیدا كە ناوی 
ئۆزگۆرلووك یۆلوو بوو دەناسرا كە ئەندامەكانی پێشتر ئەندامی پارتی كرێكارانی 
توركیە بوون. ئەوان هەر بە سۆسیالیزم مەرج و داخوازییە نەرمئاژۆ كولتووری و 

نەتەوەییەكانی كوردیان درێژە دا. )مارتین ب.: 1984( 
گرووپێكی دیكە كە لە دەوری ناوەندی چاپ و باڵوكردنەوەی كۆمەڵ پێكهات، 
ڕزگاری بوو. ئەم گرووپە باوەڕی كەمتری بە بەرەی چەپی توركیە هەبوو. بە 
پێچەوانەی گرووپی ئۆزگۆرلووك یۆلوو، ئەم گرووپە لە هەڵبژاردنی 1977دا دژی 
لە  چاوەڕوانییەكیان  كە  دەیانگوت  كوردەكان  بوو.  گەل  كۆماریخوازی  حیزبی 
كەمالیستە داگیركەرەكان نییە، ئەوان دەیانگوت كە ئێمە دەبێ زیاتر بە ئازادیی 
خۆمانەوە خەریك بین تاكوو ئەوەی خەریكی كێشە سیاسییەكانی واڵتی داگیركەر 
بین. ئەم ئازادییەش دەبێ لە ئاكامی شۆڕشێكی سۆسیالیستیدا بە ڕێبەرایەتیی 
پڕۆلێتاریای كورد پێكبێت. كێشەی شوناسی پڕۆلێتاریای كوردستان، كێشە لە 
ڕوانین بۆ پێوەندی لەگەڵ یەكیەتیی سۆڤیەت و ئیدئۆلۆژییەكانی دیكە و كێشەی 
كە  ڕزگاری  ئااڵی  لە ساڵی 1979دا.  بە هۆی جیابوونەوەیەك  بوو  تاكەكەسی 
لە ڕێكخراوی ڕزگاری جیا ببووەوە، ڕوانینێكی ڕەخنەیی بۆ یەكیەتیی سۆڤیەت 
هەبوو و هەروەها لە سەر بیرۆكە سیاسییەكان لە ڕێكخراوی ڕزگاری نەرمئاژۆتر 
ڕێكخراوی  بێت،  سۆڤیەت  یەكیەتیی  دژی  كە  كوردی  ڕێكخراوێكی  تەنیا  بوو. 
مائۆئیستیی »كاوە« بوو كە هەر لە بازنەی خوێندكاریدا مایەوە و نەیتوانی لەو 
بازنەیە بێتە دەرەوە. ئەم گرووپە بە فەرمی لە ساڵی 1976دا دامەزرا و دوو 
ساڵ دواتر بە هۆی ساز بوونی كێشە لە سەر تێئۆریی »سێ جیهانی« چین بوو 

بە دوو بەشەوە. )مارتین ب.: 1984( 
ئینشعابێكی گەورە لە ناو باڵی ناسیۆنالیستیی بزووتنەوەی كورددا، بوو بە هۆی 
ڕاكێشرانی بەرەو ئیدئۆلۆژیی چەپ لە ساڵەكانی 1970دا. KDPی دوكتور شوان 
بە دوای مەرگی ئەودا لە نێو چووبوو، بەاڵم هێندێك لە الیەنگرانی كۆنترۆڵی 
ناوی  ئەوان  دەستەوە.  گرتبووە  یان   DDKD لقەكانی  گەورەترین  لە  هێندێك 
)شۆڕشگێڕە دێموكرات(ـەكانیان لە سەر خۆیان دانابوو و لە ناوی DDKD بۆ 
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دەفتەرەكەیان كە كردبوویانەوە كەڵكیان وەردەگرت. ئەم شۆڕشگێڕە دیموكراتانە 
بە زوویی بوون بە گەورەترین ڕێكخراوی كوردی بە جۆرێك كە لە ساڵی 1978دا 
دەیانگوت ئێمە نزیك بە 40 لقمان هەیە  كە خاوەنی  50هەزار ئەندامین. ئەوان 
خۆیانیان بە ماركسیست دەزانی و لەگەڵ حیزبی كۆمۆنیستی توركیە هاوكارییان 
هەبوو. لە نێو هەموو چین و توێژەكانی كۆمەڵگەدا ئەندامیان هەبوو، بەاڵم لە 

هێندێك خاڵی گرینگدا بۆچوونێكی ڕوونیان نەبوو. )مارتین ب.: 1984( 
بە تێكۆشان  دا  بارزانی درێژەیان  ڕێبازی  لە سەر  لقەكەی دیكەی KDP هەر 
و لەگەڵ نسكۆی ساڵی 1975دا ئەوانیش چاالكییەكی ئەوتۆیان نەما. ماوەیەك 
دواتر گرووپێك لە الوان كە زیاتر ئەندامی میلیتانی بوون و ناوبانگی لیبراسیۆنی 
نەتەوەیی كوردستان  KUK یان هەبوو، بوون بە زۆرینەی كومیتەی ناوەندی. 
كاتی(  )ڕێبەریی  چاالكانەی  پشتیوانیی  ناردە  ماوەیەك  بۆ  حیزبەكەیان  ئەوان 
پارتی دیموكراتی كوردستان لە عێراق )بە ڕێبەرایەتیی كوڕی بارزانی( كە لە 
ئێران و عێراقدا شەڕێكی چەكداریی دژی عێراق هەبوو. هەر دوو )ڕێبەریی كاتی(
و KUK دواتر ئیدیعایان دەكرد كە ماركسیست ـ لێنینیستن، KUK دواتر هەموو 

KDP ـییە كۆنە فێئۆدالەكانی وەدەر نا. )مارتین ب.: 1984( 

ساڵی  دەڕۆیشت.  بوون  سیاسی  بەرەو  1960دا  سااڵنی  لە  كورد  بزووتنەوەی 
1962 میتینگەكانی ڕۆژهەاڵت دەستیانپێكرد. بە دەیان هەزار كەس تەڤلی بوون. 
من ڕێكخەری ئەوەی تۆنجەلی )دێرسیم( بووم. ساڵی 1965 پارتی دێموكراتی 
جەماوەرییەوە  ڕووی  لە  كورد  بزووتنەوەی  حەفتاكاندا  لە  دامەزرا.  كوردستان 
گەشەیسەند. پارتی سۆسیالیستی كوردستان لەساڵی 1974 دامەزرا و زۆر بەهێز 
ئێمە ساڵی  بووم.  پارتی سۆسیالیستی كوردستان  بوو. من سكرتێری گشتیی 
1978 لە دیاربەكر و ساڵی 1979 لە ئاگری لە هەڵبژاردنی شارەوانییەكاندا بە 
لە دیاربەكر  كاندیدی سەربەخۆ بەشداریمان كرد و سەركەوتنمان بەدەستهێنا. 
وەرگێڕانی  بووركای:  )كەماڵ  پەكەكە  نەبوو.  كاتانە  ئەو  هەڵبژێردرا.  زانا  مێهدی 

سەالحەدین بایەزیدی(.

ڕادیكاڵترین بزووتنەوەی كوردی پەكەكە بوو كە بە گرووپی ئاپۆچی بەناوبانگ 
 DEV-GENC لە لە ساڵی 1974  و  ئەنقەرە  لە  گرووپە چووكە  ئەم  بوون. 
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هاتنە دەرەوە و بە مەبەستی شۆڕش، ئەنقەرەیان بەرەو كوردستان بەجێهێشت. 
لە ساڵی 1979دا بە فەرمی ناوی )پەكەكە( یان لە سەر خۆیان دانا و خەباتێكی 
پارتەكە  بەرنامەی  ڕاگەیاند.  كۆلۆنیالیزم  و  فێئۆدالیزم  دژی  چەكدارییان 
بەرنامەیەكی ماركسیستـ  لێنینیستی بە ڕەنگ و بۆنێكی ناسیۆنالیستیی توندەوە 
بوو كە ئامانجی دواڕۆژی دامەزراندنی كوردستانێكی یەكپارچە و سەربەخۆ بوو.

)مارتین ب.: 1984( 

لە بەشی دووهەمی ئەم كتێبەدا واتە لە بەشی ئاپۆییزمدا ئاماژە بەو ئاخاوتن و 
بانگەشانەی ئۆجەالن کرا كە دەڵێ: »كورد پێش لە پەكەكە مردبوو و پەكەكە 
نەتەوەیی  نیشتمانپەروەری، گەشەی  كوردستاندا،  مێژووی  لە  كردوە،  زیندووی 
دەستیپێكردووە.  پەكەكە  سەرهەڵدانی  لەگەڵ  كۆمەاڵیەتی  گەشەی  تەنانەت  و 
)ئۆجەالن: 2007-س، 12(، )كورد( گەلێكی بێ سەر بوو، واتە ڕێبەری نەبوو. 
الشەیەكی بێ سەر بوو. توانای ڕۆڵگێڕانی سەر و مێشك بۆیان ئەستەم بوو، 
الشەی كورد هەر وەك الشەی ئەو مردوانە بوو كە لە تاقیگە بۆ شرۆڤە كەڵكی 
مێشكی  و  ئاخاوتن  هاتۆتە  ئەمڕۆ  بەاڵم  بوو،  بۆگەن  الشەیەكی  لێوەردەگرن، 
هەیە، هەمووی ئەمانە دەرخەری ڕاستیی پەكەكەن... لە شێوەی گەلێكی نێژراو 
باوەڕی  لە حاڵەتێكدا كە  نێو قەبردا گۆڕاوە بە گەلێكی بەهێز و شەڕڤان.  لە 
بە خۆی نەمابوو و لە خۆی بێگانە ببوو، بە جێگایەك گەیشتووە كە باوەڕی 
بە خۆی هەیە )ئۆجەالن: 2007-ئا، 46 و 57 و 56(، مرۆڤێك كە تا ئاستی ئاژەڵ 
نزم ببووە، ئێمە لە ناو پەكەكەدا تا ئاستی مرۆڤبوون پێشمان خست و ئەمڕۆ 
توانای دۆزینەوەی ڕێگەچارەی هەیە«. )ئۆجەالن: 2002-ب، 142 و 143(، بەاڵم بە 
تاكوو  عوسمانییەوە  لە سەردەمی  هەر  باكوور  لە  كورد  مێژووی  بە  سەرنجدان 
و  بووە  زیندوو  هەمیشە  باكوور  لە  كورد  كە  دەردەكەوێ  پەكەكە،  پێكهاتنی 
هەردەم تەنانەت لە دژوارترین هەلومەرجدا بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی تێیدا بەهێز 
بووە، بەاڵم بە هاتنی پەكەكە بزووتنەوەكە بە ئاقارێكی دیكەدا دەڕوات كە لە 

درێژەی ئەم بەشەدا بە وردی ئاماژەی پێدەكرێ.
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)PKK( دامەزرانی پارتی كرێكارانی كوردستان

ڕوون بووەوە كە فێربوونی مێژوو چەندە گرینگە، ئەوانەی كە مێژووی پەكەكە 
شێوەیەكی  بە  دەتوانن  نە  ئەمانە  بن،  شۆڕشگێڕ  ناتوانن  نازانن،  چاكی  بە 
بن.  كەسایەتیی جەنگ  نوێنەری  نە  بن،  پەكەكە  كەسایەتیی  نوێنەری  باش 
بۆ ئێمە فیربوونی مێژوو بۆ تێگەیشتن لە دۆخی هەنووكە زۆر پێویستە و بۆ 
بوونی  شێوەی  حیزب  مێژووی  بنەڕەتییە.  مەرجی  داهاتوو  دەستەبەركردنی 
كەسایەتیی  ناتوانن  حیزب  مێژووی  لە سەر  زانیاری  هەبوونی  بەبێ  ئێمەیە. 
دەكەمە  ئۆجەالن  وتانەی  ئەم   .)52 2007-س،  )ئۆجەالن:  هەبێ.  پەكەكەییتان 
لەسەر  زانیاری  بەبێ  چوونكە  پەكەكە،  مێژووی  ناوەوەی  چوونە  دەستپێكی 
مێژوو و كردەوە و هەڵوێستەكانی پەكەكە، ناتوانین ناسینێكی تەواومان لە 

سەر پەكەكە هەبێ.
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بەستێنی دامەزرانی پەكەكە

ئۆجەالن پێش لەوەی كە پەكەكە دابمەزرێنی، لە چەند ڕێكخراوێكدا ئەندام بووە 
ئەو بە شێوەیەكی  نێو دنیای سیاسەتەوە.  ئەواندا دێتە  ژێر كاریگەریی  لە  و 
تایبەت دەكەوێتە ژێر كاریگەریی ماهیر چایان. لەم بارەیەوە دەڵێ: لە كاتێكدا 
كە لە سەرەتای 1970دا كۆمەڵێك گۆڕانكاریی بەرباڵو لە جیهاندا هاتنە ئاراوە، 
بزووتنەوەی كورد كە خەریكی چارەسەری  توركیە و  لە  بزووتنەوەكانی چەپ 
كێشەی نەتەوەیی بوون، نەیانتوانی خۆیان لە ڕوانگەی چەپ و نەتەوەخوازیی 
كالسیك ڕزگار بكەن. من ئەودەم لەگەڵ هەر دووی ئەم ڕەوتانە پێوەندیم هەبوو، 
لەگەڵ ئەوەی كە الیەنگری THKP-C  )حیزبی كۆمۆنیستی گەلی توركیە-بەرە( 
بووم كە لە  DEV- GENC)الوانی شۆڕشگێڕ( سەرچاوەی دەگرت، بەاڵم بە 
كرێكاری  شۆڕشگێڕی  كۆمۆنیستی  )حیزبی   TTIKP الی  بە  دڵیشم  تایبەت 
توركیە(وە بوو. پێداگریی دەنیز گەزمیش ڕێبەری THKO )ئەرتەشی ڕزگاریدەری 
گەلی توركیە( بۆ برایەتیی گەلی كورد و تورك لە بەردەم سێدارەدا، پەیامێك 
بوو كە دەبوایە پێی وەفادار بمێنی. )ئۆجەالن: 2004، 304(. تەنانەت دوای 
دامەزرانی پەکەکەش دەڵێ: ئێمە لە بیرەوەری شۆڕشگێڕە شەهیدە تورکەکانی 

وەک ماهیر و دەنیز و ئیبراهیم خەباتمان سەرخست. )ئۆجەالن: 1996، 272(
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ئۆجەالن دەڵێ:  »لە كۆتاییەكانی 1970دا لە ئیستانبوول ئەندامی ناوەندەكانی 
فێئۆداڵی  ڕێبەرایەتییەكی  بووم.   DDKO ڕۆژهەاڵتی  كولتووری  شۆڕشگێڕی 
نواند.  ڕێبەرایەتییەدا  ئەم  بەرانبەر  لە  شۆڕشگێڕانەم  دژكردەوەیەكی  و  هەبوو 
كاتێك كە بە خێرایی وەك ئەندامێكی دیاری ئەم ناوەندەم لێدەهات، كوودەتای 
لە  ناوەندە منی  ئەو  بدایە،  دێرتر ڕووی  ئەم كوودەتایە  ئەگەر  ڕوویدا،   1971
و  بوو   DDKO ڕۆحی  وەك  ئەنتەر  مووسا  تێپەڕی.  بەخێر  واتە  دەبرد،  نێو 
ئەزموونەكانی خۆی فێری كەسانی دیكە دەكرد و دەیگوت كە وریا بن فریوتان 

نەدەن! )ئۆجەالن: 2001، 412(. 

ئەو باس لەوە دەكات كە لە ساڵی خوێندنی 1972-1971دا لە زانكۆی زانستە 
سیاسییەكاندا بە شێوەی بوورسیە وەرگیرام. بۆ ئەوەی كە ببمە خەباتكارێكی 
دیاری چەپ هیچ كۆسپێك لە بەر دەممدا نەبوو. بە دەستبەسەركران و لەنێوبردنی 
بەردەممان  لە  كەس   ،1971 كوودەتای  دوای  بەرچاو  و  دیار  خەباتكارانی 
نەمابوو، بەردەممان بە تەواوی بەتاڵ بوو. سێ ساڵ ژیان لە ئەنقەرە كاریگەریی 
بەشداریكردن  دوای   )412  ،2001 )ئۆجەالن:  هەبوو.  من  ناودەركردنی  لە  زۆری 
بۆنەی  بە  زانستە سیاسییەكان(  بااڵی  لە خۆپیشاندانێك كە SBF )زانكۆی 
شەهید بوونی ماهیر چایان و هەڤااڵنی لە مانگی مارسی 1972دا ڕێكیخستبوو، 
دەستبەسەر كرام و ماوەی حەوت مانگ لە گرتووخانەدا بووم. بە هۆی نەبوونی 
نوێ  ڕێكخراوێكی  كە  بڕیارمدا  ئەوە  دوای  كردم.  ئازادیان  من،  لەسەر  بەڵگە 
دابمەزرێنم. )ئۆجەالن: 2004، 304(. ئەو دەڵێ لە بەندیخانەدا بووم کە دەنیز و 

هاوڕێکانی لە سێدارە دران. )ئۆجەالن: 1996، 52(

پاش ئازادبوون لە گرتووخانەی ماماك لە كۆتاییەكانی 1972دا، خۆم بۆ پێكهێنانی 
گرووپێكی سەربەخۆ ئامادە كرد. یەكەمین كۆبوونەوە بە مەبەستی دۆزینەوەی 
ڕێگەچارەیەك بۆ كێشەی كورد بە ئامادەبوونی 6 كەس لە ئاپریلی 1973 لە 
ئەنقەرە و لە تەنیشت بەنداوی چۆبۆك پێكهات. لە ساڵی یەكەمدا 12 خوێندكار 
هاتنە نێو گرووپەكەوە. هەڤااڵنی بە ڕەچەڵەك تورك وەك حەقی قەرار، كەمال 
پیر و دۆران كاڵكان پێمانەوە پەیوەست بوون. گرتنە ئەستۆی بەرپرسایەتیی 
»دەفتەری پەروەردەی بااڵ و دێموكراتیكی ئەنقەرە« ADYOD  لەالیەن منەوە 
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بوو بە هۆی زیاتربوونی شانسی پێشكەوتنی گرووپەكە. )ئۆجەالن: 2001، 412(. 
ساڵەكانی 1974، 1975 و 1976 دەمی گەشە و پەرەگرتنی گرووپەكە لە ژێر 
بوو.  ئەنقەرە(  دێموكراتیكی  و  بااڵ  پەروەردەی  )دەفتەری   ADYOD چەتری 
گەڕانەوەی من لە ساڵی 1977 لە ئەنقەرەوە بۆ كوردستان و گرتنی كۆبوونەوە 
لە شارەكانی كوردستان بە مانای گواستنەوەی گرووپەكە بۆ كوردستان بوو. 
لە  پێگەیشت،  قەرارم  حەقی  بوونی  شەهید  هەواڵی  ئەنقەرە  هاتمەوە  كاتێك 
27ی  ڕۆژی  كرد.  ئامادە  حیزبم  بەرنامەی  ڕەشنووسی  ساڵدا  هەمان  كۆتایی 
 22 كۆبوونەوەیەكی  دیاربەكر  نزیك  لە  »فیس«  گوندی  لە   1978 نۆڤامبری 
كەسیمان پێكهێنا و حیزبمان بنیاتنا. )ئۆجەالن: 2004، 302( لەوانە دوو كەسیان 
ژن بوون. كەسێكیان )كەسیرە( ژنی ئۆجەالن بوو كە بەپێی وتەكانی ئۆجەالن 

سیخوڕی دەوڵەت بوو و ئەوی دیكەیان )سەكینە جانسز( بووە.



164

كێشەی سیخوڕی لە ناو ڕیزەكانی پەكەكەدا

باس و خواستی ئەمنیەتی و سیخوڕی لەسەر ساڵەكانی 1974 تا 1984 واتە 
و  تورك  نووسەری  هێندێك  لەالیەن  زۆرە.  پەكەكە  دامەزراندنی  سەرەتاكانی 
كوردەوە هێندێك باسی قووڵ لە سەر ئەوە كراوە كە ڕێكخراوی MIT ئەندامانی 
خۆی دەنێرێتە نێو دامەزرێنەرانی پەكەكە و دواتر لە ژێر كۆنترۆڵیMIT دا پەكەكە 
دادەمەزرێ و گەشە دەكات، بەاڵم لەم كتێبەدا ئەم باسانە لە زاری ئۆجەالنەوە 
هێندێك  وتەی  لە  باسەكە  دەوڵەمەندكردنی  مەبەستی  بە  و  دەگێڕدرێنەوە 

كەسایەتیی سیاسی و لەوانە كادری ڕێبەریی پەكەكەش كەڵك وەردەگیردرێ.

دوو كەسی دیار كە ئۆجەالن دەڵێ سەر بە میت و ئەندامی گرووپەكەیان بوونە 
بە  ناسراو  كایا  )نەجاتی  و  فاتیمە(  بە  ناسراو  یێلدرێم  )كەسیرە  لە  بریتین 
پیلۆت(. ئەو دەڵێ كە یەكەی سیخوڕیی دەوڵەت لە ناو ئێمەدا دوو كەس بوون. 
ژنێك )كەسیرە یێلدرم( و پیاوێك )نەجاتی كایا( ژنەكە لە ڕێكخراوی ڕێگەی 
شۆڕشگێڕانەوە هاتبوو، نەجاتێ )پیلۆت(یش هێندێك جار ڕۆڵی یەكالكەرەوەی 
هەبوو، بەاڵم ئەركی سەرەكیی هاوكاریكردنی فاتیمە بوو )ئۆجەالن: 2008-س، 61(. 
دەوڵەت ویستی لە ڕێگەی كەسیرە و نەجاتییەوە كۆنترۆڵمان بكات. ئەویش بە 

كەڵك وەرگرتن لە ڕێگەی نەریتیی ژن و پارە )ئۆجەالن: 2001، 367(.

ئۆجەالن لە هاوینی 1978دا لەگەڵ یەكەم كەس كە فاتیمەیە، ژیانی هاوسەری 
لە  فاتیمە  و  ئۆجەالن  چاوپێكەوتنی  یەكەمین   .)302  ،2004 )ئۆجەالن:  پێكدێنێ 
)ئۆجەالن:  بووە  گرووپەكەیدا  پێكهێنانی  قۆناغی  لە   1975-1976 ساڵەكانی 
2007-س 176(. ئەو هەروەها ئاماژە بەوە دەكات كە هەر لە سەرەتای دامەزرانەوە 
فاتیمە بە گرووپەكەوە پەیوەستبووە... ئەگەر لە پێوەندییەكانی ئەم ژنە كە بە 
گرووپەكەوە پەیوەست ببوو ورد ببینەوە، شتێكی گرینگە. لەوانەیە دەوڵەت بە 
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دوای ئەوەوە بووبێت كە لە ساڵەكانی 1974 تا 1975دا بە شێوەیەكی ڕێكخراو 
ئێمە گەمارۆ بدات. ئەم ژنە لە ڕێكخراوەكانی دیكەوە هاتبوو )ئۆجەالن: 2008-س، 
52و 59(. كەسیرە بە ڕواڵەت ئۆگرێ شۆڕش بوو، لەگەڵ ئەوەیكە لە بنەماڵەیەكی 
بەكرێگیراوەوە هاتبوو، بەاڵم الیەنگریی كێشەی كوردی دەكرد و بوو بە ئەندامی 
گرووپەكەمان )ئۆجەالن: 2007-د، 25(. سەرەتا لە سەر ئەوەی كە قبووڵی بكەین 
لەسەر  كە  ئاماژەیە  بە  پێویست  2008-س،62(.  )ئۆجەالن:  بووین  دوودڵ  نا  یان 
فاتیمە قسەی زۆر كراوە، هێندێك دەڵێن ئەندامی میت نەبووە، بەاڵم ئۆجەالن 
پێ لەسەر سیخوڕبوونی دادەگرێ و فاتیمە بۆ خۆیشی لەم بارەیەوە بێدەنگیی 
هەڵبژاردووە و هیچكام لەو تاوانانە كە دەدرێنە پاڵی، ڕەتینەكردوونەتەوە، بۆیە 
لەم كتێبەدا وتەكانی ئۆجەالن كە هاوسەر و نزیكترین كەس لە ناوبراو بووە، بە 

بنەما دەگیردرێ.

یەكێك لەو كەسانە كە لە سەر فاتیمە قسە دەكات هەڤاڵ ئەبووبەكرە و )میت 
بوون(ی فاتمە ڕەتدەكاتەوە و دەڵێ: »ئۆجاالن دەیگوت میت كاریگەریی لەسەر 
بەاڵم  هەبووە،  كەسیرە  لەسەر  كاریگەریی  باوكیشی  و  هەبووە  كەسیرە  باوكی 
ئەو  كەسیرە  بچووككردنەوەی  بۆ  ئۆجەالن  و  بوون  ناڕاست  قسانە  ئەو  هەموو 
قسانەی دەكرد« )هەڤاڵ ئەبوبەكر، 2012(، بەاڵم جەمیل بایك میت بوونی فاتیمە 
پشتڕاست دەكاتەوە و لەگەڵ كەمال پیر پیالنی كوشتنی دادەڕێژن، بەاڵم دەڵێ 
بە بۆنەی دۆخی پەكەكەوە كوشتنەكەمان وە دواخستووە )جمیل بایك: 2006، 138 
و 139(. ئۆجەالنیش ئەم پالنەی كوشتنی فاتیمە لەالیەن دۆستانییەوە پشتڕاست 
دەكاتەوە و دەڵێ كەمال پیر ئەو بڕیارەیداوە و لە ساڵی 1978دا بە هەڤااڵنی 

وتبوو كە ئەم ژنە دەبێ بكوژرێ. )ئۆجەالن: 3-2002، 52(. 

بە وتەی  بووە.  بە پیلۆتە كە فڕۆكەوان  ناسراو  دووهەمین كەس نەجاتی كایا 
ئۆجەالن ئەندامی میت بووە و هاتۆتە نێو گرووپەكە. دواتر بە هۆی سەرنەكەوتن 
لە ئەركەكانیدا بە شێوەیەكی دەستكرد لە ڕووداوی كەوتنەخوارەوەی فڕۆكەی 
دەرمانپرژێندا دەكوژرێ )ئۆجەالن: 2008-س، 57(. ئۆجەالن پێشتر پیلۆتی ناسیوە 
و لەم بارەیەوە دەڵێ ئەو كاتەی كە لە گرتووخانە ئازاد كرام، لە تەنیشتی گۆڕی 
ئاتاتوركدا ماڵم گرت، زۆرجار ئەو گۆڕستانەم زیارەت دەكرد... بنكەی من ماڵی 
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یەكێك لە هاوڕێ بێكارە و بێعارەكانم بوو... لەو ماڵە پیلوت زۆر هاتوچووی 
دەكرد. دەوڵەت تا ئەو كاتە نەیتوانیبوو ڕاپۆرتێك لەسەر كار و تێكۆشانی من بە 
دەستبێنێ، بەاڵم وردەوردە هێرشمان بۆ سەر دەوڵەت دەستپێكرد و دەوڵەتیش 

هەنگاو بە هەنگاو ئێمەی كۆنترۆڵ دەكرد )ئۆجەالن: 2008-س، 47 و 57(.

ئۆجەالن دەڵێ ئامانجی دەوڵەت لە ناردنی ئەم كەسانە )فاتیمە و پیلۆت( بۆ ناو 
ڕیزەكانی ئێمە ئەوە بوو كە لە یەكەم هەنگاودا جێیان لە نێو ڕیزەكانی ئێمەدا 
هەنگاوی  لە  و  وەرگرێ  زانیاری  ئێمە  تێكۆشانەكانی  و  كار  لەسەر  و  بكاتەوە 
دووهەمدا ئێمە كۆنترۆڵبكات و لە سەر ئێمە كاریگەری دابنێ. دەوڵەتی توركیە 
ئەو كچە گەنجەوە جێبەجێكرد. )ئۆجەالن: 2008-ب، 46(  ڕێگەی  لە  كارەی  ئەم 
و  بوونە  میت  بە  كە سەر  بوونە  دیكەش  كەسانێكی  كە  ئاماژەیە  بە  پێویست 

هاتوونەتە ناو ڕیزەكانی پەكەكە و ئۆجەالن ئاماژەیان پێدەكا.

ئۆجەالن باسی ژنێك بە نێوی )قیمەت( دەكا كە لە شاری دێرسیم بووە. ئەو 
دەڵێ ئەو ژنە ئەندامان و چاالكانی تەشكیالتی پەكەكەی كردبووە ئۆگری خۆی. 
26 كەس لە هاوڕێیانی ئامادە كردبوو. بە ڕێكوپێكی كاری دەكرد. قەمەریش )كە 
دواتر بە وردی باسی دەكرێ( لە شاخ كاری دەكرد، سەمیریش هاتبووە ناو كار. 
فاتیمەش كە پێشتر لە ئەنقەرە پەیوەست ببوو بە ئێمەوە. واتە چوار دەورمان 

گیرابوو )ئۆجەالن: 2008-س، 79(.

ئۆغۆر مۆمجۆ یەكێك لەو نووسەرە توركانەیە كە لەسەر ئۆجەالن باسی زۆری 
كردووە. هاوكات لەگەڵ ئەوەی كە بانگەشەی ئەوەی دەكرد كە پارتی كرێكارانی 
ە، كوژرا. )توودەی  كوردستان پڕۆژەی دەزگای هەواڵگریی توركیە واتە  MITـ 
زەمان: 2008( ئۆجەالن وەاڵمێكی بۆ ئەو قسەیەی ئۆغۆر مۆمجۆ نیە كە وتوویە 
ڕستەیەی  ئەم  چوونكە  ناكاتەوە.  ڕەدیشی  و  دەكات  تەیار  ئۆجەالن   MIT
مۆمجۆی لەگەڵ ئەوە هێناوە كە پیلۆت پارەی بۆ هێناوە، كە لەگەڵ قسەكەی 
پازدە  ئاپۆ  مۆمجۆ یەك دەگرێتەوە. )ئۆجەالن: 2008-س، 74(.  مومجو دەڵێ 
باوکی  دەڵێ  وەاڵمدا  لە  ئۆجەالن  بەریاندا؟  بۆچی  دەمایەوە  لەزیندان  ساڵ 
دۆغان )هاوبەندی ئۆجەالن( ئەفسەر بوو، ئەوەیش کە لە دادگا بوو بە شایەت 
ئەندامی  ئەوکاتە  دۆغان  باوکی  پێموایە  بوو،  فاشی  کەسێکی  سەرمانەوە  بە 
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دادگای سەربازی بوو و نازانم ئاخۆ توانیبێتی کار بکاتە سەردادگا یان نا، ئەو 
حوکمەی کە »باقی توغ« بۆی داوا کردین حەوت ساڵ بوو، بەاڵم ناکرێت بە 
یەک شایەت حوکم دەر بکرێت، ئەگەر دادگا ئەوەی کرد ئەو هەاڵواردنە جا بۆ 
ئەوەی »بای توغ« بتوانێ ئەم حوکمە دەربکات پێویستی بە شایەتێکی دیکە 
هەبوو و لە یەک شایەت بەدەریش لە بەردەستدا نەبوو. وای ئارەزوو دەکرد، 
بەاڵم نەیتوانی. قوتابی و الو بوین و هێشتا خاڵی کوردی بە توێڵمانەوە نەبوو 

و بەریانداین.)ئۆجەالن: 1996، 54(.

دەوڵەت  دەڵێ:  كوردستان  سۆسیالیستی  پارتی  دامەزرێنەری  بۆركای  كەمال 
ڕێگەی لە بەردەم پەكەكەدا هەموار كرد. ڕێژیم پیاوەكانی خۆی ناردە  ناو پەكەكەو 

ئەمانە  پێكدادانەكانیان قووڵتر كردەوە. )كەمال بۆركای: سەالحەدین بایەزیدی(.
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ئەرگەنەكۆن و پەكەكە 

سیستمی  ناو  لە  دێموكراسی  دژە  بەهێزی  نهێنیی  گرووپێكی  ئەرگەنەكۆن 
دەسەاڵتدارێتیی توركیەدایە. ئەم كۆمەڵە كاربەدەستانەی نێو دایرەكانی دەوڵەتی 
توركیە لە دەزگای هەواڵگری، فەرماندەكانی سوپا، دادگا و ئاسایشەوە بگرە 
تا مافیاكانی تورك پێكدێت. ئەم گرووپە وەك دەزگایەكی هاوشانی دەزگای 
)فریلی  دەبەن.  لێ  ناوی  دەوڵەتدا  نێو  لە  دەوڵەتێك  وەكوو  كە  حكوومەتە 
ماورین: 2007( ئەوەی كە لێرەدا گرینگە ئاماژەی پێ بكرێ، ئەوەیە كە پەكەكە 
بە خەستی كەوتۆتە ژێر كۆنترۆڵی ئەرگەنەكۆن. بۆ سەلماندنی ئەم ڕاستییەش 
لە نووسین و ئاخاوتنەكانی عەبدوڵاڵ ئۆجەالن و هێندێك سەركردەی پەكەكە 

كەڵك وەردەگیردرێ.

ئەم ناوە )ئەرگەنەكۆن( لە ئەفسانە و كولتووری گەلی مەنگۆلییەوە هاتووە. 
لەبەرئەوەی كە دەوڵەتی مەنگۆل لە ئاستی نێونەوتەوەییدا ئەوەندە بەهێز نییە، 
دەوڵەتی تورك و هێزە ڕاستڕەوە ڕادیكالە توركەكان، هەوڵدەدەن كولتوور و 

مێژووی دەوڵەمەندی مەنگۆلەكان، بكەنە هیی خۆیان.

ئەرگەنەكۆن بە هەمان ناو لە ئەفسانەی مەنگۆلەكاندا هاتووە. بەپێی ئەفسانەی 
ئەرگەنەكۆن، ناوی واڵتی مەنگۆلەكان ئەرگەنەكۆنە. ئەو واڵتە لە ناو كۆمەڵە 
گەمارۆی  مەنگۆلەكان  دوژمنانی  بووە،  دژواردا  و  سەخت  كانزایی  چیایەكی 
و  هێز  خاوەن  ببێتە  مەنگۆلیا  گەلی  سەرلەنوێ  ئەوەی  بۆ  داوە.  واڵتەكەیان 
دەسەاڵت، پێویست بوو خۆی لەم داگیركارییە سەربازی و جوغرافیاییە ڕزگار 
بكات. ئەوان، ئەم چیا ئاسنین و كانزاییانە دەكۆڵن و بە تواندنەوەی ئاسن، 
لە گەمارۆی دوژمنانیان دەكەنەوە. بەپێی ئەفسانەی  ڕێگایەك بۆ دەربازبوون 
ئەرگەنەكۆن بەمشێوەیە گەلی مەنگۆلیا خۆی دەژێنێتەوە و دەبێتە دەسەاڵتی 
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هەرە مەزنی سەردەمی خۆی. لە بیری شۆڤینیستی توركەكاندا ئەم ڕێكخستنەی 
ئێستای ئەرگەنەكۆن بۆ ئەم ئەفسانەیە دەگەڕێتەوە كە دوژمنانی تورك، واڵتی 
ئەرگەنەكۆنی نوێیان گەمارۆ داوە، بۆیە دەبێت ئەوانیش ئەم گەمارۆیە بشكێنن 
دەگرێتەوە،  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  زۆربەی  كە  تورك  ئاسای  بەهەشت  واڵتی  و 
لە چنگ دوژمنانی تورك ڕزگار بكەن، هەروەها سەرلەنوێ ئاوەدانی بكەنەوە. 
ئەمەیە فەلسەفەی ئەرگەنەكۆنی سەردەمی نوێی توركیا. )حەسەن شوكری: 2008(.

ناو  بكاتە  دزە  كە  ئەوەیە  توركیا  تایبەتی  شەڕی  تاكتیكەكانی  لە  یەكێك 
یان  كارە  بەم  تایبەت  كەسانی  ڕێگەی  لە  ئەمە  بەرانبەر.  هێزی  ڕیزەكانی 
لە ڕێگەی كەسانی ڕۆشنبیر، ئەكادیمیسیەن و ڕۆژنامەنووسەوە بەڕێوەچووە. 
یەكەم پەیوەندیی پەكەكە و ئەرگەنەكۆن لە ڕێگەی )دۆغۆ پەرینچەك(ـەوە 
بووە كە لە ساڵی 1990ەوە دەستپێدەكات. ئەم پەیوەندییە ڕاستەوخۆ لەگەڵ 
عەبدوڵاڵ ئۆجاالن بووە، ئەمە وایكردووە كە هەمیشە پەكەكە چاوێكی هەر لە 
دەرگای ئەنقەرە بێت، پێشتر لەمەش، ئەو پەیوەندییە بەشێوەی ناڕاستەوخۆ 
لەالیەن كادیرانی زیندانیكراوی پەكەكەوە بووە كە بەردەوام پەكەكە بەزۆری 
دزەیان  دەوڵەتەوە  لەالیەن  كە  زانیوە  زیندان  نێو  تۆبەكارانی  بە  ئەوانەی 
چەتەگەری  دەركەوتنی  و  پەكەكە  خەباتگێڕانی  پاكتاوی  هەروەها  كردووە، 
بە  زۆر  پارتەكەدا  ئەدەبیاتی  لە خودی  كە  پارتەدا  ئەم  ئامەدی  لە خەباتی 
ڕاشكاوی باسی لێدەكرێت، تاوانی ئەم كارە لەالیەن پەكەكەوە دەدرێتە پاڵ 
پەیوەندییەكانی شەمدین ساكیك لەگەڵ مەحموود یێڵدرم كە بە ناوی نهێنیی 
)یەشیل( ناسراوە. مەحموود یێڵدرم دەستی لە چەندین تاواندا هەیە، یەكێكە 
هەبوونی  توركیا،  تایبەتی  شەڕی  دەزگای  لەپێشەكانی  هەرە  ئێلێمانە  لە 
پەیوەندیی نێوان یەشیل و شەمدین ساكیك چەندینجار لە ئەدەبیاتی پەكەكەدا 

باسی لێكراوە. )حەسەن شوكری: 2008(.

باندی چوارقۆڵیی شاهین بالیج، شەمدین ساكیك، جەماڵ كوور و هۆگر )كە 
هەر چواریان ئەندامی ڕێبەری و فەرماندەی بااڵی پەكەكە بوونە( بە فەرمی 
ئەو  ژمارەی  هێشتا  پەكەكە.  كادرەكانی  بەرباڵوی  كوشتنی  بە  دەستیانكرد 
هەڤاڵ و كادرە بەنرخانە ڕوون نیە كە لەو پاكتاوەدا كوژران و دواتر گوترا كە 
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»لە تێكهەڵچووندا كوژراوە«. هێشتا هۆی تێداچوونی هێندێك لە هەڤااڵنمان 
ناڕوونە، ژمارەیەكی زۆر لە مندااڵن، ژنان و مرۆڤە بێتاوان و سڤیلەكان كوژران 
كە نەدەبوو بكوژرێن،... دۆخێك هاتبووە ئاراوە كە ئەگەر پڕبایەخترین هەڤاڵ، 
شێوە  بێبەزەییانەترین  بە  كردبایە،  زویر  دەرزییەك  سەرە  قەد  بە  ئەوانی 
ڕێبەری!  و  فەرماندەیی  بۆ  شێوازێك  كردبووە  كارەیان  ئەم  و  دەیانكوشت 
تەنانەت زۆر جار وەك خۆیان دەیانگوت، بۆ لە كۆڵكردنەوەی شەڕی هێندێك 
هەڤاڵ، ئەوانیان بۆ هێندێك عەمەلیاتی مەرگهێنەر و بێ گەڕانەوە دەنارد، بوون 

بە هێز و فەرماندەیی ببووە دڵڕفێنترین ئامانج. )ئۆجەالن: 2004، 309 و 328(.

چەتەگەری و سیخوڕی لە ناو ڕیزەكانی پەكەكەدا ئەوەندە بەرباڵو بووە كە 
ئۆجەالن كتێبی لە سەر نووسیوە. كتێبی )خەبات دژ بە چەتەگەری( ناوی 
دۆخە  ئەم  دەڵێ  ئەو  نووسیویەتی.  بارەیەوە  لەم  ئۆجەالن  كە  كتێبەیە  ئەو 
پەرەی  زۆر  پەكەكەدا  ناو  لە   1990 ساڵەكانی  تا  سیخوڕی(  و  )چەتەگەری 
گرت. لەوانەیە هەمووی ئەمانە لەگەڵ دەوڵەت پێوەندییان نەبووبێ، بەاڵم بە 
و  دەوڵەت  لەالیەن  هەم  پاكتاوكردن،  مەبەستی  بە  هەوڵەكان  لە  سەرنجدان 
هەم لەالیەن فەرماندەیی گشتیی هێزەكانەوە، بە مەبەستی پێكهێنانی ئاڵوگۆڕ 
لە  چەتە  هاوشێوەی  خراپكارەكانی  گرووپە  گەشەی  یان  پەكەكەدا  ناو  لە 
نێو گەریالدا، پێوەندیی هەیە، بۆیە چەتەگەری لە ناو پەكەكەدا بە تایبەت 
گرووپگەلێكی  شارەكانیشدا  نێو  لە  بوو.  بەهێز  زۆر   1990 سەرەتاكانی  تا 
زۆر  لێدان  بە  خەڵكیان  ڕۆیشتن.  خراپكاری  بەرەو  كە  پێكهێنا  هاوشێوەیان 
ئازار دا و زۆرێك لە بایەخەكانیان پێشێل كرد. )ئۆجەالن: 2014، 25( جینایەتی 
كوشتنی 17 هەڤاڵمان دەزانن؟ كەسێك كە بەرپرسی ئەم كارەیە، ئیستا لە 
لێكۆڵینەوەیە، بۆمان ڕوون دەبێتەوە كە كۆنترایە یان وەحشی! كە توانیویە 
پڕ بایەخترین هەڤااڵنمان لە ناو ببات. تا ئاستێك وەحشی بوونە كە هەڤاڵێكی 
كچیان ڕووت كردۆتەوە و جلیان لە بەری نەهێشتووە! پێموایە شێوەگەلێتری 
ئەشكەنجەیان هەبووە لەوانە دەتوانم ئاماژە بە بڕینی گوشت یان پانكردنەوەیان 

بكەم! )ئۆجەالن: 2014، 68(.

لە سەردەمی حكوومەتی ڕەفاه ـ یۆل كە نەجمەدین ئەربەكان و تانسۆ چیللەر 
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بە  نووسەرە  پێكهێنابوو،  توركیایان  وەزیرانی  ئەنجومەنی  كابینەی  پێكەوە 
لەگەڵ  پەیوەندییان  ئەربەكانەوە  ناوی  بە  ئیسالمییەكان،  كوردە  ڕەچەڵەك 
پەكەكە  ڕێكخراوی  بۆ  پەیوەندییانە  ئەم  ناوەرۆكی  بەست،  ئۆجاالن  عەبدوڵاڵ 
تیرۆركارییە  دەزگا  كە  دەنێ  بەمەدا  دان  ئۆجاالن  خودی  نییە،  ئاشكرا  زێدە 
توركییەكان داوایانلێكردووە دەوڵەتی قووڵی توركیا تانسۆ چیللەر بكوژێت، بە 
مەرجێك كە پەكەكە بیگرێتە ئەستۆی خۆی، بەاڵم عەبدوڵاڵ ئۆجاالن ئەمەی 
زۆر  پەیوەندییەكان  بارەیەوە  لەم  كە  ئەوەیە  بەڵگەی  ئەمە  ڕەتكردۆتەوە. 
پەیوەندییەكان  شێوازی  گۆڕینی  و  قووڵبوون  قۆناغی  ڕۆیشتوون.  بەرەوپێش 
1995دا  ساڵی  لە  كووچووك(  )یاڵچین  سەردانەكانی  كاتی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
لەگەڵ  بەرفراوانی  كە خۆی پرۆفیسۆری عەبدوڵاڵ ئۆجاالنە و چاوپێكەوتنێكی 
ئۆجەالن ساز دا، دوای ئەمە بە ناوی )چیرۆكی ژیانەوە( كردی بە كتێب. یاڵچین 
لە  ئەرگەنەكۆن،  ڕێكخراوی  ئاشكرابوونی  دوای  2008دا،  ساڵی  لە  كووچووك 
بەرنامەیەكی تەلەفیزیۆنیدا گوتی: »من بۆ بەرژەوەندیی واڵتی خۆم لەگەڵ ئاپۆ 

دانیشتووم، ئەگەر پێویست بێت، ئێستاش دەچمە ئیمراڵی«.

بەاڵم تێگەیشتن لە پەیوەندیی یاڵچین كووچووك لەگەڵ ئۆجاالن، لە ناو پەكەكەدا 
كاریگەریی خۆی  ئۆجاالن  ئیدی  لێكدەدرایەوە كە  وەها  بوو،  ئەوە  پێچەوانەی 
لەسەر توێژی ڕووناكبیری توركیا داناوە. عەبدوڵاڵ ئۆجاالن لەم باوەڕەدا بوو كە 
كەسانی سیاسەتمەداری توركیا لە بەرامبەر سوپادا بێ ئیرادە و دەسەاڵتن، بۆیە 
بكرێت. )حەسەن  كەسانی سوپاوە  بە  پەیوەندی  ڕاستەوخۆ  هەوڵبدرێت  دەبێ 

شوكری: 2008(.

لە الیەكیترەوە لە بەڵگەی داوانامەی داواكاری گشتیی توركیادا، بەپێی لێدوانی 
یەكێك لە تۆمەتبارەكانی ڕێكخراوی ئەرگەنەكۆن، ئەمە تۆمار كراوە كە دوای 
لە  دەركەوتنی عەبدوڵاڵ ئۆجاالن لە سووریا و ڕۆیشتنی بۆ ئەورووپا، خۆی 
داوانامەكەدا  لە  كردووە.  خۆبەدەستەوەدانی  داوای  پارێزەرێكیەوە،  ڕێگەی 
لە سەر دانپێدانانی یەكێك لە دەستگیركراوەكان هاتووە: »لە دوای ئەوەی 
هاتە  ئەو )ئۆجه الن(  پارێزەری  دەركەوت،  لە سووریا  ئۆجاالن  عەبدوڵاڵ  كە 
الی دۆغۆ پەرینچەك، پێیگوتووە ئەو دەیەوێت لەگەڵ سەربازەكان هاوكاری 
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بكات، پێیگوت كە ئاپۆ خۆی بەدەستەوە دەدات، دۆغۆ پەرینچەكیش ئەمەی 
پێیڕاگەیاندووە، ئەویش ئەمەی بە وەلی كووچووك ڕاگەیاندووە، بە ڕێنوێنیی 
ژووری  لە  پەرینچەك،  دۆغۆ  كرێكاران  پارتی  سەرۆكی  لەگەڵ  پاشا  وەلی 
چاوپێكەوتنەدا  لەم  كردووە،  پارێزەرەكەی  لەگەڵ  چاوپێكەوتنی  پەرینچەك 
پەرینچەك  دۆغۆ  لەگەڵ  ماوەیەكی كەم  بۆ  بووە،  ئامادە  ئاكفراتیش  عەدنان 
ناو  لە  ئۆجاالن  عەبدوڵاڵ  كە  كرا  لەوە  قسە  چاوپێكەوتنەدا  لەم  مامەوە، 
هەلومەرجێكدا خۆ بە دەستەوە دەدات، لەمبارەوە سێ جار لەگەڵ پارێزەرەكەی 
كێ  خۆبەدەستەوەدانیدا  كاتی  لە  بێت  دیار  تاكوو  كردووە،  چاوپێكەوتنی 
دۆغۆ  لەگەڵیدا،  لێكۆڵینەوەكردن  بە  سەبارەت  دەكات،  لەگەڵ  لێكۆڵینەوەی 
پەرینچەك و چەند كەسیتریش بە تەمكین )لەسەرەخۆ( لێی نزیك بوونەتەوە 
ناوی   بە  ئەو پەرتووكەی خۆی كە  باسیانكردووە، عەبدوڵاڵ ئۆجاالن  و بۆی 
دەگەڕێم(  گوێڕایەڵێكدا  )بەدوای   ”BIR MUHATAP ARIUORUM”
ئەو  كووچووك،  وەلی  دەست  درایە  ناردووە،  كووچووكی  وەلی  ژەنەڕاڵ  بۆ 
نووسینەی كە لە الپەڕەی بەرگی دوایی پەرتووكەكەدا بە چاپكراوی نووسراوە، 

گوتوویەتی ئەمە نامەیەكە بۆ وەلی پاشا« )حەسەن شوكری: 2008(.

لە قۆناغی ئیمرالیدا كە ئۆجەالن لە ژێر چنگی ئەرگەنەكۆندایە، بەرنامەكان 
باشتر بەڕێوە دەبرێن. واتە لە ڕێگەی ئۆجەالنەوە پەكەكە بەڕێوە دەبردرێ و 
لە ڕێگەی پەكەكەوە كورد بە كەیفی ئەرگەنەكۆن هەڵدەسووڕێ. هەڤاڵ ئەكرەم 
شۆڕشگێڕی  بزووتنەوەیەكی  »ئێمە  دەڵێ:  پەكەكە  سەركردایەتیی  ئەندامی 
و  دەكرد  كەمالیزمی  مەدحی  زیندانیشدا  لە  گیرابوو،  ئێمە  سەرۆكی  بووین، 
دەیگوت ئامادەم خزمەتی دەوڵەت بكەم، ئەمەش تەسلیم بوون بوو بە دەوڵەت، 
لە شاخ دەگیران،  برینداری  بە  یان  ئێمە دەستگیر دەكران  كادیرانی  كاتێك 
ئێمە بۆ ئەوانە یاسایەكی حزبیمان هەبوو، ئەمە شتێكی نۆرماڵە، ڕووبەڕووی 
هەموو بزووتنەوەیەكی شۆڕشگێری دەبێتەوە، ئێستاش نزیكەی 12-10 هەزار 
كادیری پەكەكە لە زینداندایە، بەپێی ئەو یاسایەی كە دانرابوو، ئەو كەسانەی 
كە دەستگیر دەكرێن، پلەی ئەندامی و بەرپرسیارێتییان لێ وەردەگیرێتەوە، 
ئەمە  هەڵدەپەسێرێت،  بەرپرسایەتی  لە  ئەوا  بێت،  ڕێبەرایەتیش  لە  ئەگەر 
یاسای حزب بوو، لەالیەن خودی ئۆجەالنەوە دانرابوو، بۆ نموونە ئەگەر من 
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ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی بم لە حیزبدا، كاتێك كە دەستگیر دەكرێم، ئەو 
كاتێك  بەاڵم  بكەم،  ناتوانم كاری خۆم  زیندان  لە  نامێنێت، چوونكە  پلەیەم 
لە  ئێمە  سەركردایەتیی  نابێت  گوتمان  ئێمە  كرا،  دەستگیر  خۆی  ئۆجەالن 
زیندانەوە بەڕێوە بچێت، كەچی ئێمە موحتاجی پارێزەرەكانی ئۆجەالن بووین، 
هەر هەفتەیەك نامەیەكیان دەهێنا و دەیگوت نابێ وەها بكەن و نابێت ئەوە 
بكەن، یان دەیانگوت وەها دەڵێ و داوا دەكات وەها بكەن. )هەڤاڵ ئەكرەم: 
2012( ئۆجەالن تەنانەت لە ڕێگای ڕاسپێردراوانی دەوڵەتی توركەوە ڕێبەرایەتیی 
بە  ئۆجاالن  نامەی   10 دەڵێ:  قه ره یالن  موراد  لەمبارەیەوە  دەكات.  پەكەكە 
دەستمانەوە هەیە كە پارێزەرانی هیچ ئاگادارییەكیان لێی نیە و دەوڵەت خۆی 
نامە دەستنووسانەی الی ئێمەن هیچیان بە  گەیاندوویەتیە دەستمان... ئەو 
دەستی پارێزەران نەگەیشتوون و دەستنووسی  ئۆجەالنن و لەالیەن دەوڵەتی  

توركیاوە بۆ ئێمە هێنراون. )قەرەیالن: ئاژانسی فیرات نیوز، 2011(.

میت  و  ئەرگەنەكۆن  بەرنامەكانی  جێبەجێبوونی  بۆ  ئۆجەالن  زیندوومانەوەی 
ئەو  هۆی  بە  كوشتبا،  منیان  ئەگەر  دەڵێ  ئۆجەالن  بووە.  بنەڕەتی  خاڵێكی 
میكانیزمانەوە كە پێكمهێنابوون، نەیاندەتوانی حیزب كۆنترۆڵبكەن. ئیددیعایان 
بەشەكانی  بەسەر  دەبێ  كە  دەیانگوت  كۆنترۆڵكردووە،  حیزبیان  كە  دەكرد 
ئورووپا، شاخ و ڕۆژهەاڵتی ناڤینی پەكەكەدا زاڵبین، بەاڵم دەستپێڕاگەیشتنی ئەم 
مەیدانانە شتێكی كردەیی نیە. ئەگەر منیان كوشتبا نەیاندەتوانی ئەم مەیدانانە 
بەرنامەكانیان  ڕانەگەیشتبا  دەستیان  مەیدانانیشە  بەم  ئەگەر  كۆنترۆڵبكەن. 
سەركەوتوانە نەدەبوو. دەوڵەتی توركیە دەیەویست هەر بەو شێوەیە كە لەگەڵ 
حیزبی كۆمۆنیست هەڵسوكەوتی كرد، لەگەڵ ئێمەش بەو شێوەیە بجووڵێتەوە. 
تێدەكوشا ئێمە قووت بدات و دەستی بخاتە ناو حیزبەوە )ئۆجەالن: 2008-ب، 
124(. ئەم وتەیە هۆی نەكوشتنی ئۆجەالن لە گرتووخانەدا ڕووندەكاتەوە. ئەم 
وتەیە هی ئەو كاتەیە كە فاتیمە و پیلۆت و سیخوڕەكانی دیكە لە دەوروبەری 
ئۆجەالندا بوونە. عەونی ئۆزگۆر ڕۆژنامەڤانی تورك دەڵێ لە ئێستادا خراپكردن 
بزووتنەوەی  پێچەوانە  بە  نیە.  دەوڵەت  قازانجی  بە  ئۆجەالن  سووككردنی  و 
كوردی ژێر كۆنترۆڵی ئۆجەالن هیچ زیانێكی بۆ توركیە نیە. منیش لە سەر ئەم 
ڕایەم. ئەگەر لە ڕوانگەی دەوڵەتییەوە بۆ ئەم مەسەلەیە بڕوانین، دەبینین كە 
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كەسێكی وەك ئۆجەالن خەریكی هاوكارییە لەگەڵ توركیە، بۆیە زۆر باشترە لە 
ڕێبەرێك كە لە سەر مێزی وتووێژ نیە. هەر وەك لە ڕابردووش هەر وا بووە. جیا 
لەوە ئۆجەالن بە كەڵكی ڕانتخۆرەكانی باشووری ڕۆژهەاڵتی توركیەش دێت، لە 
ساڵی 1993 پرسیم ئایا كێشەی باشووری ڕۆژهەاڵت و مەسەلەی كورد نەبۆتە 
ڕانتێك و مەسەلەی پارە؟ وەاڵمی دامەوە و وتی: بەڵێ وایە، ئەمە بە سانایی 
كۆتایی نایەت، تەنانەت ئەگەر بڵێم دەمەوێ كۆتایی بەم كارە بێنم، دەمكوژن. 
ئەگەریش بەرزترین بەرپرسی توركیەش ئەوە بڵێ ئەویش دەیكوژن... ئۆجەالن 
خاوەنی ئیدئۆلۆژییەكی الوازە، ئەوكات كەسێك بە ناوی ئیبراهیم كایپاك كایا 
هەبوو، ئیدئۆلۆژییەكی ناسیۆنالیستیی بەهێزی هەبوو، ئەگەر بزووتنەوەی كورد 
پێكدەهێنا،  جیددیی  كێشەگەلێكی  مرۆڤێك،  ئاوەها  كۆنترۆڵی  ژێر  بكەوتبایە 
بۆیە گرتنە دەستی جڵەوی بزووتنەوەی كورد لەالیەن ئۆجەالنەوە بە كەڵكی 

دەوڵەتی توكیە بوو )ڕۆژنامەی سەباح: 2011(.

 كەماڵ بۆركای لەمبارەیەوە دەڵێ: دەوڵەت هەموو شتێكی كرد و دەكا بۆ 
دیكە  دەنگیان  ڕێكخراوەكانی  و  بێ  كوردی  تاكە  ڕێكخراوی  پەكەكە  ئەوەی 
پەكەكە  سەرۆكی  وەك  ئۆجەالن  هەروەها  نەمێنن.  گۆڕێدا  لە  و  بكرێ  كپ 
لە  و  پەكەكە  ئۆجەالنەوە،  لە  ڕێگەی  دەیەوێ  چوونكە  دەوڵەت  بمێنێتەوە. 
ڕێگەی پەكەكەوە  بزووتنەوەی كورد ئاراستە  بكات. ئەوانەی جیاواز لە ئۆجەالن 
و  كرد  ڕایان  یان  كران  پاكتاو  دەكردەوە  هەمویان  بیریان  سیاسەتەكانی  و 
كوژران. نەك هەر ئۆجەالن، بەڵكوو دەوڵەتی شاراوەش ڕێگە بە دروستبوونی 
جیاوازی و ئاڵترناتیڤ نادەن لە ناو پەكەكەدا. چوونكە ئەو كات كۆنترۆڵناكرێن. 
بۆ نموونە  حیكمەت فیدان ویستی دژایەتی بكا و ڕێكخراوێكی نوێ دابمەزرێنێ، 
بەاڵم كوژرا. نیزامەدین تاش و هەڤااڵنی لە گرینگترین فەرماندەكانی پەكەكە 
بوون. دژایەتییان لە بەرامبەر سیاسەتەكانی قۆناغی ئیمراڵی دەربڕی. گوتیان 
)ئەمانە لە  بەرژەوەندیی گەلی كورددا نین( و جیا بوونەوە، بەاڵم گۆشەگیر 
بینیتان  كرد.  ڕای  بوو،  بەناوبانگ  هەرە  فەرماندەی  كران. شەمدین ساكیك 

چۆن بێ كاریگەر كرا. )كەماڵ بوركای: سەالحەدین بایەزیدی(.

كە  نا  بەوەدا  دانی  لێدوانەكەیدا  لە  پارێزەرەكانییەوە  ڕێگەی  لە  ئۆجه الن 
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نوێنەرانی ئەرگەنەكۆنی دیوە، بەاڵم ئەوەشی ئاشكرا كرد كە كار نەگەیشتۆتە 
ئەو جێگایە كە ڕاستەوخۆ داوای هاوكاریی لێ بكەن. ئۆجاالن گوتی: ئەمن 
لێرە وە بە ئاشكرا ئەوە ڕادەگەیەنم. بەڵێ، پێشتر چ ئەو كاتەی لە دەرەوە 
بووم و چ لە میانەی لێپێچینەوەكانی ئەو دۆزە شدا لێرە منیان دیوە، بەاڵم 
نەیانگەیاندە ئەو خاڵەی كە داوای هاوكاریمان لێ بكەن. ئەگەر كاریگەرییان 
لەسەر كەسانێكی ناو ئێمەش هەبووبێ، نەیانتوانی ئێمە پەلكێشی ئەو ئاستە 
گرووپانە  ئەو  ئێمەدا گرووپی خراپكاریان دروست كرد.  ناو  لە  بەاڵم  بكەن، 
بەو شێوەیە لە ناو ئێمەدا سەریانهەڵدا، بەاڵم نەیانتوانی ئێمە لە ناو بەرن، 

ئێستاش ناتوانن. )رنێسانس، كەریم مەڕەسەنە: 21ی نۆڤامبری 2009(.

لە ڕێكەوتی 4.2.2014دا ویدیۆیەك باڵو بووەوە كە تێیدا دەزگای هەواڵگریی 
توركیە لێكۆڵینەوە لەگەڵ ئۆجەالندا دەكات، شیمانە دەكرێ كە ئەم ویدیۆیە 
لەالیەن ئەرگەنەكۆنەوە باڵو بووبێتەوە. لەو ویدیۆیەدا ئۆجەالن تەسلیمبوونی 
وەكوو  ئەو  بەوە دەكات كە  ئاماژە  و  پیشاندەدات  تورك  دەوڵەتی  بە  خۆی 
سەربازێكی گوێڕایەڵ و ملكەچی دەوڵەت دەبێ و فەرمانەكانی جێبەجێ دەكات 
و وا دەكات كە ملیۆنان كورد خوێنی تازە بدەن بە توركیە. ئەو دەڵێ كە 
كۆنسەی سەرۆكایەتیی پەكەكە تەنها یەك كەسە، هەمووی ڕێكخستن ئەزم، من 
یەك كەسیش لە دەستی ئەوان ناهێڵم، واتە هەموو چەكدارەكانیش دەكەونە 
خزمەتی دەوڵەتی توركیە. لەوانەیە ئەوە بە الی ئێوەوە خەیاڵی بێت، بەاڵم 
ئەگەر هەموو ئەوانەم نەكرد، پاشان چیم لێدەكەن بیكەن... بەبێ ئەوەی ئێمە 
دەوڵەت بناسین لە دژی دەوڵەت هەڵگەڕاینەوە، دەزانی گەورەیی لەوەدایە كە 
مرۆڤ لە سەر هەڵەكانی بەردەوام نەبێ، ئەگەر سەیری بۆچوونەكانی ساڵی 
1993ی من بكەن دەبینن چۆن هاوار دەكەم كە من لە ڕەوشێكی خراپدامە و 
دەستی خۆتان بۆ من درێژ بكەن. ئەگەر فەرمانبەرانی ئێرە هەڵەیەك بكەن 
دەكەن.  قبووڵ  ڕاستییە  ئەو  هەمووشیان  و  دەڵێم  خۆمان  هەڤااڵنی  بە  من 
دەسەلمێنم،  ئەوەش  من  و  سەربخەین  توركیە  دەتوانین  پێكەوە  هەموومان 
دەوڵەت  خزمەتكردنی  بۆ  گونجاو  مەزنی  خەباتێكی  دەتوانم  من  ڕاستی  بە 
پێشكەش بكەم و هێز و توانایەكی باش بدەمە كۆمەڵگە و كار بۆ دێموكراتیزە 
كردنی دەوڵەت بكەم. من لەو باوەڕەدام ئەوان لە هەوڵدان بۆ ئەوەی شكست 
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بە پالنی من بهێنن، ئەگەر دەوڵەت دەرفەتی خزمەتكردن بە دەوڵەت بۆ من 
سەربازێكی  وەك  من  نەبێ.  باوەڕ  جێی  كە  دەكەن  وا  سازشی  بڕەخسێنێ، 
گوێڕایەڵی دەوڵەت فەرمانەكان جێبەجێ دەكەم. دژایەتیی گەورەی من كراوە، 
لەگەڵ  بۆچی  و  نەكەوین  ئێمە ڕێك  بۆچی  لە دژی دەوڵەت،  و  لە دژی من 
دەوڵەت نەبین بە یەك؟ بۆچی من نەبمە سەربازی دەوڵەت، بوون بە پیاوی 
دەوڵەت شانازییەكی گەورەیە، ئەویش بە ناسین و زانینی ئامانجەكانی دەوڵەت 
دێتە دی. من بە قەد سەرەدەرزییەكیش داوای هیچ شتێك لە دەوڵەت ناكەم 
و پلە و پایە ناخوازم، تەنها داوا دەكەم دەرفەتی خزمەت كردنم پێ ببەخشن.

شیاوی ئاماژە پێكردنە كە یەكێك لە سەركردەكانی پێشووی پەكەكە،  عوسمان 
ئاماژە  كردوویەتی،  توركیا(  )ڕۆژنامەی  لەگەڵ  كە  وتووێژێكدا  لە  ئۆجاالن، 
بەوە دەكات كە ئەرگەنەكۆن لە ساڵی 1998ەوە دەستیكردووە بە دزەكردنە 
ناو ڕیزەكانی پەكەكە و ژمارەیەك ناوی كادری پایەبەرزی پەكەكەش ئاشكرا 
شەمدین  كاتێك  دیوە.  دەسەاڵت(یان  ناو  )پایەبەرزی  كەسانی  كە  دەكات 
دیاربەكر  هەرێمی  بەرپرسی  چەلیك  قادر  و  چووروكایا  سەعدی  ساكیك، 
)ئامەد( بوون، لەگەڵ پایەبەرزانی ناو دەسەاڵت یەكتریان دیبوو، ئەمن لەوە 
ئاگادارم، لە وردەكاریی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەكان ئاگادار دەكرانەوە. ئەوەش 
دەزانم كە ئەرگەنەكۆن لەگەڵ هێندێك گرووپی ناو پەكەكە پەیوەندیی هەبوو 
و هاوكاریی یەكتریان دەكرد. بەڵگەی پتەوم لەسەر ئەو شتانە لە دەستدایە. 

)رنێسانس، كەریم مەڕەسەنە: 21ی نۆڤامبری 2009(.



177

دامەزراندنی پەكەكە لە ژێر سێبەری دەزگای »میت«دا

یەكەمین كۆبوونەوەی فەرمیی پەكەكە، بێجگە لەوەی كە لە الی »بەنداوی 
ناوچەیەكی  كە  »دیكمان«  لە  بەسترا،  نافەرمی  شێوەی  بە  چوبوك« 
ئەنقەرەیە، بەڕیوەچوو. لەم كۆبوونەوەیەدا كۆمیتەیەكی ناوەندی هەڵبژێردرا. 
جەمیل باییك كە ئێستا هاوسەرۆكی پەكەكەیە دەڵێ: »ئەم كۆبوونەوەیە بە 
ئاكامگەلێك كە دەیەویست، گەیشت. یەكێك لە ئاكامەكان ئەوە بوو كە ڕێبەر 
ناوەندی  كومیتەیەكی  گرووپەكە  بەڕێوەبردنی  مەبەستی  بە  كرد  پێشنیاری 
پێشنیارە  ئەم  نەمێنێ.  تاكەكەسدا  فۆرمی  لە  گرووپەكە  تاكوو  هەڵبژێردرێ 
كۆمیتەیە  ئەم  هەڵبژێردرا.  ناوەندی  كۆمیتەیەكی  ڕاستایەدا  لەم  و  قبووڵكرا 
لە سێ كەس پێكهاتبوو، ڕێبەر و دوو جێگری ئەو. بەم پێیە هەڤاڵ حەقی 
ڕێبەر. جێگری دووهەم كەسێك  بە جێگری  بوو  ئەم كۆمیتەیە و  ناو  چووە 
بوو بە نێوی قەمەر ئۆزكان. ئەو پێشتر ئەندامی گرووپێكی چەپ بە ڕێبەریی 
ئیبراهیم كایپاك كایا بوو. ئەوان گرووپێكی شۆڕشگێڕ بوون، بەاڵم هەر زوو 
كەوتنە بەر هێرشی دەوڵەت. ئیبراهیم دەستبەسەر كرا و زۆربەی كادرەكانی 
لەودا هاتبوو:  نامەیەكی نووسی كە  لە گرتووخانەدا  ئیبراهیم  دیكە كوژران. 
دەبێ هۆی ئەو زەبرەی كە لە ئێمە درا لە دوایین پاسەوانەكە بپرسی. ئێمە 
نەماندەزانی ئەو پاسەوانە قەمەر ئۆزكانە. )جمیل باییك: 2006، 101( ئۆجەالن 
دەڵێ: لە ئاپریلی 1977 كاتێك كە چووم بۆ كوردستان، كۆبوونەوەیەكمان 
گرت، كۆبوونەوەكانی دێرسیم لە ژێرخانی ماڵێكی سێ نهۆمیدا بوو... ڕۆیشتین 
بۆ ماڵی ئەو )قەمەر ئۆزكان(، دەمانەویست باس لە سەر ئەوە بكەین كە چۆن 
جێبەجێ  پێویستەكانمان  كارە  وردە  وردە  بكەین،  گەریالیی  چاالكی  دەكرێ 
دەكرد، بەاڵم ئەو مرۆڤێكی مەترسیدار بوو، چونكە ئەو ئیبراهیم كایپاك كایا 
و هەڤااڵنی ڕادەستی دەوڵەت كردبوو. ئێمە ئەركمان پێ دەسپارد، كارەكانی 

تێكدەدا، سیخوڕ بوو« )ئۆجەالن:2008-س، 78 و 87(.
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ئەنقەرە،  دیكمانی  ناوچەی  و  چوبوك  بەنداوی  تەنیشت  كۆبوونەوەی  دوای 
بۆ  بوو  پێویست  بۆیە  دەستیپێكرد،  ئۆجەالن  گرووپەكەی  كاری  فەرمی  بە 
بە  ماوە  داهاتوو،  ئیستراتژیی  دیاریكردنی  و  گرووپەكە  دۆخی  لە  ئاگاداربوون 
ماوە كۆبوونەوە بگرن. لەم ماوەیەشدا ئەندامی تازەش وەردەگرن. ماڵی پیلۆت 
كە سیخوڕی دەزگای میتە یەكێك لە بنكەكانی گرووپەكە بووە. ئۆجەالن لەم 
بارەیەوە دەڵێ: »یەكێك لە بەرباڵوترین كۆبوونەوەكانمان لە سەرەتای ژانویەی 
1977 لە ماڵی پیلۆت بەست، باسەكە لە سەر بەستێن و پێگەی چێكراو لە 
كوردستان و كێشەكانی دیكە بوو. ئەم باسانە لە ئاستێكی زۆر چاكدا كران... 
ئێمەش  كردبوو،  ئامادە  شتێكی  هەموو  پیلۆت  و  بوو  گرینگ  كۆبوونەوەیەكی 
ڕۆیشتین و كۆبوونەوەمان گرت )ئۆجەالن: 2008-س، 74 و 91( ئەم كۆبوونەوەیە لە 
ژێر چاوەدێریی دەوڵەتدا بەڕێوەچوو، چونكە پیلۆت سیخوڕی دەوڵەت بوو و لەم 
بارەیەوە ڕاپۆرتی دەدا. دەوڵەت دەیزانی كە لەم ماڵەدا كۆبوونەوەیەك بەڕێوە 
دەچێ. ڕێبەر بە ئەنقەست لەم ماڵە كۆبوونەوەی گرت تا دەوڵەت گومانی ال ساز 
نەبێ و دڵنیا بێت كە ئێمە لە ژێر كۆنترۆڵ و چاوەدێریی ئەوداین. لەگەڵ ئەوەشدا 
ڕێبەر ئەگەری هێرشی دەوڵەتی دادەنا، بۆیە كۆبوونەوە لە ڕۆژی یەكەمی ساڵ 
بەڕێوەچوو تا ئەگەر هێرشێك بكرێ بتوانین بڵێین خەریكی گرتنی جێژنی سەری 
ساڵ بووین. دەوڵەت لە ڕێگەی پیلۆتەوە لە بەڕێوەچوونی كۆبوونەوەكە ئاگادار 
بوو، پیلۆت سیخوڕی ڕێژیم بوو و لە سەر ئێمە بە شێوەیەكی ڕێكوپێك ڕاپۆرتی 

دەدا )جمیل بایك: 2006، 103(.

بە دوای كۆبوونەوەی ماڵی پیلۆت، ئۆجەالن كۆبوونەوەیەك لە هۆڵی ئەندازیاران 
بووە،  هەمووان  بۆ  كۆبوونەوەیە  ئەم  دەگرێ،  1977دا  ساڵی  لە  ئەنقەرە  لە 
ئەمە یەكەمین كۆبوونەوەی ئاشكرای ئۆجەالن لەو ماوەیەدا بووە كە بە وتەی 
كوردستان  تێئۆریی شۆڕشی  و  بزووتنەوە  ئیدئۆلۆژیی  سەر  لە  باییك  جەمیل 
شاردا  چەندین  لە  و  دێ  كوردستان  بەرەو  پیلۆت  لەگەڵ  دوایی  باسیكردووە. 
كۆبوونەوە دەگرێ و دوای ئەوە دەڕواتەوە بۆ ئەنقەرە )جمیل بایك: 2006، 105 - 
107(. ئۆجەالن لەم بارەیەوە دەڵێ ئەم شێوە هەڵسوكەوتە بوو بە هۆی ئەوە 
كە لە ساڵەكانی 77-1976دا دەوڵەت بە بزووتنەوەكەی ئێمەی زانی و ناسیی 
و هێندێك ڕێوشوێنی لە سەر ئێمە گرتە بەر. لە سەرەتای 1977دا گەڕامەوە 
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كوردستان و لە ماوەی نزیك بە دوو مانگدا هەموو كوردستان گەڕام و نزیك بە 
پازدە كۆبوونەوەم لە شارەكاندا بۆ الوان و خوێندكاران گرت )ئۆجەالن: 2008-
لە هەموو شارەكان  بارەیەوە دەڵێ: »)سەرۆك(  لەم  باییك  ب، 47(. جەمیل 
ئیدی  ئەنقەرە،  گەڕایەوە  دیسان  جڤینەكان  تەواوبوونی  دوای  و  كرد  جڤینی 
ئەم  واتا  نین.  ڕاست  پێیگەیشتووە  زانیارییانەی  ئەو  بینی  دەوڵەت  كاتە  ئەو 
تەڤگەرە وەكوو تەڤگەرەكانی دیكە نیە، لەو كاتەوە بڕیاریاندا هێرش بكەنە سەر 
تەڤگەرەكەمان، سەرەتا بە شەهیدكردنی هەڤاڵ حەقی قەرار، دوای ئەوەش لە 
ئەنقەرە هەوڵی تیرۆركردنی سەرۆكیان دا، ویستیان تەڤگەرەكە لە ناو ببەن، 
بینییان تا ئەو كاتە بە هەڵەدا چوونە، دەوڵەت بینی ئەو پارە و پێداویستییەی 
فاڵنەوە  و  فاتیمە  واتە  خێزانی سەرۆك  و  كایا(  )نەجاتی  پیلۆت  ڕێی  لە  كە 
خەرجیكردووە هەمووی بێ ئەنجام بووە، ئەمەیان بینی، بۆیە بڕیاری هێرشیان 
لەگەڵیان  هەر  كە  ئەوەیە  بەاڵم سەیرتر   )134 و  باییك:2011، 133  )جەمیل  دا« 

دەمێنێتەوە و دیسان لەگەڵیان دێتەوە بۆ كوردستان كە دواتر باس دەكرێ. 

ئۆجەالن لە سەر دەرچوون لە ئەنقەرە دەڵێ: لە ناوەڕاستی 1977 ئەگەر لە 
ئەنقەرە مابامەوە لە نێو دەچووم، )فاتیمە و پیلۆت( لە سەر ئەوە كە وەكو 
چەپییەكانی دیكە درێژە بە تێكۆشانمان بدەین، گۆڤارێك دەركەین و لە ئەنقەرە 
بمێنینەوە، ژن، پارە، ئاپارتمان و هەموو شتێكیان پێشكەشكردبوو و چاوەڕوان 
هەڵسوكەوتم  وەك شازادە  لەوێ  منیش  بكەن،  كۆنترۆڵمان  و  ببم  ڕازی  بوون 
كرد. پارەی زیاترم دەویست و دەمگوت دەبێ زیاتر بێنن. )ئۆجەالن: 2007-ئا، 
106( ئەم بەرەیە دوو بەشی سیاسی كۆمەاڵیەتیی هەبوو، بەرەی پیلۆت ئەركی 
نیزامیی ئەم عەمەلیاتەی وە ئەستۆ گرتبوو. ئایا دەلوێ كە خاڵی الوازی منیان 
لە سەر ژن و پارە دۆزیبێتەوە؟ دەیانەویست ئەگەر خاڵی الوازیشم هەبێ لە 
ڕێگەی ژن و پارەوە بمخەنە ناو داوی خۆیانەوە. پیلۆت دەیگوت تۆ تەنیا ئەمر 
بكە، فاتیمەش لە سەر ئەوە بێتە ناو كارەوە پێی دادەگرت... پیلۆت دەیگوت 
كە دەتهەوێ لە كوێ ماڵ بە كرێ بگرێ؟ بەبێ ئەوەی من بزانم ماڵی دەگرت و 
هەموو كەرەستەكانی دەبردە ناوی، دوایی دەیگوت كە لە شوێنێك ماڵم گرتووە 
و هەموو شتەكانیشم بردووە! پیلۆت زۆر مەترسیدار بوو و پارەیەكی زۆریشی 
هەبوو، دەیگوت براكەم هەموو پارەی گرووپی ئێوە دابین دەكەم. لە دیاربەكر 



180

كە ماڵمان گرت، ماڵەكە لە ژێر چاوەدێری دەوڵەتدا بوو )ئۆجەالن: 2008-س، 73 
و 74 و 112(. لەم ماوەیەدا بە گوتەی جەمیل باییك گرووپەكە كێشەی ماددیی 
هەبووە، ئەو دەڵێ: »دەوڵەت دەیزانی كێشەی جیددیی ماددیمان هەیە، ئیدی 
لە  زەبر  پیلۆتەوە  ڕێی  لە  دەیانەویست  ڕۆڵگێڕان،  خستە  پیلۆتیان  ئەوكات 
تەڤگەریشدا  نێو  لە  خۆیانەوە،  كۆنترۆڵی  ژێر  بخەنە  تەڤگەر  و  بدەن  تەڤگەر 
زۆرێك لە كادرەكان پاكتاو بكەن، پیلۆت دەیبینی ئێمە چەندین ڕۆژ برسین و 
هێچمان نیە بیخۆین، دەیگوت: وەرن با خواردنتان بۆ بكڕم، وەرن با بتانبەمە 

چێشتخانە!« )جەمیل بایك: 2011، 120(

هەرچەند ئۆجەالن دەڵێ لە 3ی ژووئەنی 1977دا فەرمانی كوشتنی من درابوو، 
لە  مووچەم  هێشتا  ئەوكات )1977(  تا  دەڵێ  بەاڵم  2007-س،160(،  )ئۆجەالن: 
دەوڵەت وەردەگرت، بەو پارەیە گرووپەكەمان بەڕێوە دەبرد، لەالیەكی دیكەوە 
لە كاتێكدایە كە دەڵێ دەوڵەت لە دوو ساڵ  بە دوای ئێمەدا دەگەڕان. ئەمە 
دامەزراندووە،  كوردیمان  ئەرتەشێكی  زانیبووی  1975ەوە  ساڵی  واتە  پێشتر 
بەرپرسی ئەوكاتی DDKO  ئەمەی پێمان گوت. ئەو دەڵێ لەو كاتەوە ئێمە بە 
نووسینی مانیفێستەوە خەریك بووین، لە كۆتایی ساڵی 1975 و سەرەتای ساڵی 
1976 واتە لە زستاندا من و خەیری مانیفێستمان نووسی، ئەوەی كە ئەرتەشی 
كوردیمان دامەزراندووە، نیشانەی ئەوە بوو كە دەوڵەت بە زانیاڕیگەلێكی كەم 
 ،)112 و   72 60و  2008-س،  )ئۆجەالن:  ڕاگەیشتبوو  دەستی  ئێمە  سەر  لە  بایەخ 
گرتن  ئەگەرچی  دەیكوژن.  نە  و  دەگرن  ئۆجەالن  نە  ئەوەش  سەرەڕای  بەاڵم 
چوونكە  بووە،  ئاسان  ئاو  قومێك  خواردنەوەی  وەك  ئۆجەالن  كوشتنی  یان 
لە  دەوروبەرییەوە  سیخوڕەكانی  ڕێگە  لە  و  میت  لەالیەن  توند  شێوەیەكی  بە 
دەوڵەتی  بەرنامەی  لە  من  گرتنی  دەڵێ  خۆی  بەاڵم  بووە،  چاوەدێریدا  ژێر 
توركدا نەبووە. ئەم ڕاستییە دوایی لە ساڵی 1979دا لە كاتی دەستبەسركردنی 
شاهین دونمز دەردەكەوێ. ئۆجەالن لەم بارەیەوە دەڵێ: كاتێك شاهین دونمز 
بەرپرسەكانی  بە  تەنانەت  نابوو،  زانیاریدا  هێندێك  بە  دانی  كرا،  دەستبەسەر 
وتبوو كە ئەگەر فەرمان بدەن هەر ئێستا ئۆجەالن بە دەستی خۆم دەگرم و 
نەبوو،  دەوڵەتدا  بەرنامەی  لە  ئاوەها  شتێكی  بەاڵم  دەكەم!  ئێوەی  ڕادەستی 
ئەگینا منیش مەترسیی گەورەم لە سەر بوو! دەوڵەت پێیدەگوتم كە ساڵەهای 
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ساڵە بە دوای بەكرێگیراوێكی لەم شێوەیەدا دەگەڕین. واتە كەسی دڵخوازیان 
لەالیەن  دەژیاین  تێیدا  شاهین  و  من  كە  ماڵەی  ئەو  گرووپەكەیە!  ڕێبەری 
پۆلیسەوە گەمارۆ درابوو، ئەم گەمارۆیە بوو بە هۆی ئەوەی كە ئێمە زوو لە 
خەو ڕاچڵەكێین، چوونكە زانیمان كە شاهین خۆی داوە بە دەستەوە )ئۆجەالن: 
2008-س، 79 و 120 و 125(. شاهین دونمز ئەندامی كومیتەی ناوەندیی پەكەكە لە 
كۆنگرەی یەكەمی پەكەكەدا بوو )ئۆجەالن: 2007-س، 123(. بەاڵم ئۆجەالن هەر 
ئەم داستانە بە شێوەیەکی دیکە باس دەکات، ئەو دەڵێ: ئەوسا گەلەکۆمەی 
کردبوو  ئیعترافی  و  گیرابوو  دوونمز  شاهین  دەستیپێکردبوو.  العزیز  لە  گرتن 
یان ماردین. دەتوانین  لە ئۆرفەیە  ئاپۆ  ئاسایشی گوتبوو:  بەڕێوەبەرایەتی  بە 
بچین دەستگیری بکەین، بەاڵم بەڕێوەبەری ئاسایش لەبەرئەوەی مەسەلەکە لە 
العزیز. جا بۆ ئەوەش بگاتە  دەسەاڵتی ئەو بەدەر بوو روویکردە دەوروپشتی 
ئۆرفە یان ماردین، دەبوو ئەنقەرە لە بارودۆخەکە ئاگادار بکاتەوە. ئەنقەرە لە 
دوادواییەکانی 1979دا دەیتوانی بڕیاری چاالکی لە دژمان بدات، ئەویش پاش 
بۆ  نەبوو  ئاڕادا  لە  بڕیارێک  ئەوە هیچ  بەاڵم پێش  گۆڕانکارییەکانی سیوەرک، 

دەستگیر کردنم. )ئۆجەالن: 1996، 71 و 72(.

بەاڵم جەمیل بایک بە شێوەیەکی دیکە ئەم داستانەی گێڕاوەتەوە و دەڵێ: رێک 
ئەنقەرە  دەچوومە  من  کە  کاتێک  کرابوو،  دەستگیر  دونمەز  ئەوکاتەی شاهین 
سەرەتا چوومە ئەلعەزیز لەوێ هەڤااڵنم بینی، پاشان چوومە ئەنقەرە، لە ئەنقەرە 
نزیک مانگێک مامەوە، کە گەڕامەوە لە رێی خۆمدا چوومەوە ئەلعەزیز، سەردانی 
هەڤااڵنیشم کرد، لە بنەمادا من پێویست بوو بچوومایا ئامەد، چونکە سەرۆک لەوێ 
بوو. بێگومان من نەمدەزانی لە ئەلعەزیز هەڤااڵن گیراون، لەوێ وتیان هەڤااڵن 
گیراون و پۆلیس وا هەموو شوێنێک دەگرێ و دەپشکنێت. هێشتا نەماندەزانی 
شاهین تەسلیم بووە، بەاڵم لە شێوەی گرتن و هێرشەکانی دوژمن تێگەییشتم کە 
تەسلیمییەتێک و خیانەتێک هەیە، هەڵبەت ئەمەش مەگەر هەرشاهین بیکردبایا. 
دیاریش  بوو،  ساختە  من  ناسنامەی  لەبەرئەوەی  بەاڵم  گیرام،  لەوێ  منیش 
لە  سەعات  سێ  دوو  من  بۆیە  بوو،  ئەنقەرە  ناسنامەی  ساختەیە،  کە  نەبوو 
دەمناسنەوە،  پاشان  زانیم  من  بەردا،  منیان  پاشان  مامەوە،  ئەواندا  دەست 
بۆیە منیش یەکسەر لەوێ دەرکەوتم و نەمامەوە، دوای کاتژمێرێک کە منیان 
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بەردا هەستیان بە من کرد، بە دوامدا هاتبوون و لە هەموو شوێنێک دەگەڕێن، 
ئەوکاتە  بێگومان  دەکەن.  مەزن  ئۆپەراسیونی  و  دەگرن  ماڵەکان  دەرگاکانی 
من لە ئەلعەزیزی دەرچووبووم، کە دەرچووم گۆمانم هەبوو، گوتم؛ لەوانەیە بە 
ئەنقەست منیان بەردابێت، بۆ ئەوەی تاقیبم بکەن و سەرۆک و هەڤااڵنی دیکەش 
بگرن. بۆیە یەکسەر نەچوومە ئامەد، چوومە چەند شوێنێکی دیکە. کە چوومە 
ئامەد بە سەرۆکم گوت؛ رەوش بەم جۆرەیە، پێویستە تەدبیر وەربگرین، وادیارە 
ئاڕادایە. ئێمە تەدبیرمان وەرگرت،  لە  شاهین تەسلیم بووە و خیانەتی مەزن 
هەڵبەت پاشان دەرکەوت کە شاهین خیانەتێکی مەزنی کردووە، ئەو ماڵەی کە 
سەرۆک لەئامەد لێی دەمایەوە، ئەدرەسی ئەو ماڵەشی داوە بە دوژمن، بەاڵم 
کردبوو،  پێی  باوەڕیان  پاشان  نەکردووە،  پێی  باوەڕیان  سەرەتا  گوتم  وەکو 
پۆلیس  شاهین  وەرگیرابوو،  تەدبیر  ئەوکاتەش  تا  کەوتبوون،  درەنگ  بەمەش 
نیە.  تێدا  کە کەسی  دەبینێت  دەمایەوە،  لێی  کە سەرۆک  ماڵەی  ئەو  دێنێتە 

)جەمیل بایک: 2011، 266 و 267(

ئەو دەڵێ: دوایی لە ئەنقەرە هاتینە دەرەوە، ئەم كارەم لە ڕێگەی پێوەندییەكی 
تایبەتەوە كرد، بۆ دیاربەكریش هەر ئەو كارەم كرد، بە فڕۆكە هاتین بۆ دیاربەكر، 
واتە لە نێو پەرژینی كەمالیزمدا بە فڕۆكە هاتین بۆ دیاربەكر، لە 27ی نۆڤامبری 
ئەم ساڵە )1978( پەكەكەمان دامەزراند... لە دیاربەكر فاتمە و پیلۆت ماڵیان 
بە كرێ گرت، هەموو ڕۆژێك لە ژێر چاوەدێریی دەوڵەتدا بووم... دەوڵەت بە هەر 
دوویانی وتبوو كە ڕاپۆرتی هەموو شتێك بدەن... ئەم ژنە ئەوەندە دڵڕفێن بوو 
كە بە سانایی دەیتوانی لە سەر هەموو پیاوێك كاریگەریی هەبێ، ئەوەش دەزانم 
كە پیاوی كورد چەندە لە بەرانبەر ژندا الوازە، تەنانەت منیش خۆم یەكێك لەو 
پیاوە الوازانەم... ئاگایانە چەكی ژنانەی خۆی بەكاردێنێ، خاڵی الوازی پیاوی 
كورد دەزانێ و دەیتوانی پیاو لە یەكەمین دەرفەتدا كۆنترۆڵ بكات. تا ساڵی 
كوڕەكانی  هەموو  تەنانەت  دەكرد،  كۆنترۆڵ  دەوروبەری  كچانی  هەموو   1986
خستبووە ژێر زەختێكی بێ وێنە )ئۆجەالن: 2008-س، 119و 120و 93و 112 و 114(. 

سیۆرك  و  حیلۆن  لە  1978دا  ساڵی  لە  پەكەكە  دامەزراندنی  لەگەڵ  هاوكات 
شەڕی چەكداریمان هەبوو. لە 20ی ئاپریلی 1979 كە شاهین دەستبەسەر كرا 
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 .)125 و   123 79و  2008-س،  )ئۆجەالن:  دا  توركیا  لە  چوونەدەرەوەمان  بڕیاری 
و  دەركەوت  خایین  بە  یەكێك  لەوانە  بوون،  كەس   20-23 كۆنگرە  ئەندامانی 
دوای كۆنگرە ڕای كرد و بۆمان دەركەوت كە بەكرێگیراوی ڕێژیم بووە، هەروەها 
شاهینیش دوایی تەسلیم بوو )جەمیل بایك: 2006، 258(. لە ئاکامی هەڵبژاردندا 
حەوت هەڤاڵ بۆ کۆمیتەی ناوەندی دەستنیشانکران، لەوانە یەکێکیان سەرۆک 
بوو، محەممەد قەرەسوونگور، جەمیل بایک، مەزڵوم دۆغان، محەممە دخەیری 
دوورموش، باقی قەرار و شاهین دونمەز. لە ناو ئەواندا سەرۆک و جەمیل بایک 

و شاهین وەک دەستەی کارگێڕی دیاری دەکرێن. )جەمیل بایک: 2011، 249(

 پێش لە دامەزراندنی پەکەکە پێشنیاری ناوی )یەکیەتی الوانی شۆڕشگێڕی 
نیشتمانی کوردستان( هەبوو. هەروەها بیریشمان لە نموونەیەکی لنینی کردەوە 
وتمان با ناوی )یەکیەتی تێکۆشان لە پێناو رزگار کردنی کار(دا بێت. )ئۆجەالن: 
وابزانم پێشنیاری هەڤااڵن مەزڵوم دۆغان و فەرهاد  ناوی پەکەکە   )67 ،1996
کورتای بوو. ئەوان ناوی پەکەکەیان پێشنیار کرد و بەمشێوەیە پەسند کرا. 

)جەمیل بایک: 2011، 254(

پرسیاری گرینگ لێرەدا ئەوەیە كە لەگەڵ ئەوەی كە سیخوڕی دەوڵەت لە نێو 
گرووپی ئۆجەالنە، كۆبوونەوە لە ماڵی ئەودا دەگرن، لە نێو كۆنگرەدا سیخوڕی 
دەوڵەت هەیە، سیخوڕ لە دەستەی کارگێڕی پەکەکەدا بۆتە ئەندام، ئۆجەالن بە 
فڕۆكە لە ئەنقەرەوە دێتە دیاربەكر، لەوێ لە ژێر چاوەدێریی فاتیمە و پیلۆتدا 
ماڵ دەگرێ، لە هەموو شارەكانی كوردستان كۆبوونەوە دەگرێ و لەگەڵ فاتیمە 
ژیانی هاوسەری پێكدێنێ و بە وتەی خۆی دەكەوێتە ژێر كاریگەریی فاتیمەش، 
بەاڵم نە دەیگرن نە دەیكوژن! ئایا ئۆجەالن سەر بە میت بووە؟ ئایا پەكەكە 
پڕۆژەی میتە؟ یان سیاسەت و ئیدئۆلۆژیی پەكەكە لە بەرژەوەندیی دەوڵەتی 
توركیەدایە؟ ئەم پرسیارانە کاتێک جیددی دەبنەوە کە ئۆجەالن خۆی دەڵێ: 
من لە ساڵی 1966وە پاڵم بە دەوڵەتەوە دا و لە سااڵنی 1978 ـ 1977یشەوە 
بە  ساڵ  دوزدە  تەواوی  بە  دەستپێکرد.  لەدەوڵەت  دوورکەوتنەوەم  پرۆسەی 
ئیمکاناتی مادی و دەرەتانێک کە دەوڵەت بۆی جێبەجێ کردم چوومە پێشەوە. 

)حامێد گەوهەری: 2016، 45(
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 شەڕی ناوخۆیی پەكەكە لە باكوور  

دەستپێكی شەڕی پەكەكە دژی دەوڵەتی توركیە نەبووە، بەڵكوو دژی ناوەند و 
ڕێكخراو و كەسایەتییەكانی كورد بووە، ئەوەش هەڵدەگەڕێتەوە بۆ ئەو ڕاستییە 
كە ئەوانەی بە كۆسپی سەر ڕێگەی گەشەكردنی خۆی زانیوە. لەالیەكی دیكەوە 
مەدەنی  و  شێوەیەكی سیاسی  بە  كورد  كە جوواڵنەوەی  1970دا  دەیەی  لە 
ئەم سیاسەتەی  توركیە  دەوڵەتی  بینیبوو،  بە خۆوە  وێنەی  بێ  گەشەیەكی 
پەكەكەی بە قازانجی خۆی دەزانی و پێشی پەكەكەی نەدەگرت. لەم بارەیەوە 
ئۆجەالن دەڵێ: یەكەمین عەمەلیاتمان دژی ناوەندی كۆماری نەبوو، بەڵكوو 
دژی ناوەندە كۆنەپەرستە فێئۆدالییەكان بوو... هێرش بۆ سەر ناوەندە بێزراو 
و نەمروودییە چووكەكان تەنیا بە ناوی نەتەوەیی و دێموكراتەوە نیە، بەڵكوو 
مرۆڤایەتی. )ئۆجەالن: 2007-ب، 70  بەرەوپێشبردنی كۆمەڵگەی  بۆ  هەنگاوێكە 
و 71( هەر بۆیە تا ساڵی 1985 كاری  KUK، تێكۆشین، پێنج بەشییەكان، 
پێشەنگ و  DDKD مان یەكال كردەوە و تەواو بوون )ئۆجەالن: 2008-س، 156(. 
بایک دەڵێ: دەمانهەویست پارتی بە چاالکییەکی مەزن رابگەیەنین،  جەمیل 
چونکە هەر ئەمە لە پەکەکە دەوەشاوە و ئەمەش راست بوو. بێ چاالکی و 
جوواڵنەوەیەکی وەها، راگەیاندنی پارتی باش نەبوو. پێویست بوو چاالکییەکمان 
لە دژی دواکەوتوویی و کۆنەپەرەستی کورد بەڕێوەبردبا، یان لە دژی دەوڵەت 
بەاڵم  دابایا،  جاڕ  پارتیمان  دامەزرانی  شێوەیە  بەم  و  کردبا  چاالکییەکمان 
دەوڵەت هێشتا زوو بوو. ئەگەر لە دژی دەوڵەت کارێکی وامان کردبا لە ژێری 
دەرنەدەکەوتین، بۆیە فێئۆدالیزمی کورد بۆ ئێمە باشتر بوو، لە حیلوان هێندێ 
بەبێ  ئۆجەالن  بایک: 1998، 252(  )جەمیل  کەوتبوو.  وەدەست  ئەزموونیشمان 
ئەوەی بۆ ئەم شەڕانە پاساوێكی لۆژیكی بێنێتەوە، تەنیا بە زمانی مرۆڤێكی 
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ئیدئۆلۆژیك لەم بارەیەوە دەدوێ و دەڵێ: پەكەكە ئاكامی دژكردەوەیەكە كە 
لە بەرانبەر هەموو هێزە سیاسی و ئیدئۆلۆژیكە دەوڵەتخوازەكانی هەنووكە لە 
 .)345  ،2004 )ئۆجەالن:  دەركەوتووە  كوردستاندا  بەشەكانی  هەموو  و  توركیە 
ئەمە وەاڵمێكە بۆ هەموو شەڕە ناوخۆیی و  براكوژییەكانی پەكەكە لە هەر 
چوار پارچەی كوردستان كە لەگەڵ هەموو هێزە كوردییەكان كردوونی. هەر 
بۆیە جەمیل بایک دەڵێ: ئەرکێکی سەرەکیمان ئەوە بوو کە لەگەڵ تەواوی 
فکر و ئایدیۆلۆژییەکانیتر شەڕ و ملمالنێمان کردبایا و لەم شەڕەشدا ئەنجامێکی 
بکەوێتە  پەکەکە  بووئایدیۆلۆژی  پێویست  واتە  دەستهێنابا.  بە  مسۆگەرمان 
واری کرداری و لە پاتیکدا خۆی بسەلمێنێ و سەقامگیر بێت. چوونکە گەلێک 

ئیدئۆلۆژیو بیری جیاواز لە کوردستاندا هەبوو. )جەمیل بایک: 1998، 133(

پەكەكە خەباتی چەكدارییان بە تاقە ڕێگەی گەیشتن بەم ئامانجە دەزانی. بە 
كردەوە )خائێن(ـە )فێئۆدالەكان( كوردەكان زیاتر لە كۆلۆنیالیستەكان كەوتنە 
بەر هێرش. لە ئەساسدا ڕێكخراوە كوردییەكان كەوتنە بەر پەالماری پەكەكە. لەو 
ناوچانەدا كە پەكەكە ئیددیعای ڕزگاركردنیانی دەكرد، هێزی عەشیرە و فێئۆدالەكان 
دەسەاڵتی خۆیانیان لە دەستدا و هێندێك لە دێهاتەكان وەك ڕزگاریدەری خۆیان 
چاویان لە پەكەكە دەكرد، بەاڵم پەكەكە بە بۆنەی توندوتیژی و كاری ناشایست 
بە شێوەیەكی بەرباڵو خۆشەویستیی خۆی لە دەستدا. زۆربەی هەرە زۆری ئەندام 
و الیەنگرانی زۆر جەوان و نەخوێندەوار بە ڕابردوویەكی ناڕوونەوە بوون. بێگومان 
ئەوەی  هۆی  بە  بوو.  پڕۆلێتاریایتر  كوردییەكان  ڕێكخراوە  هەموو  لە  پەكەكە 
واڵتانی  بۆ  ئیستراتژیكی  بایەخێكی  كوردستان  بوو،  ناتو  ئەندامی  توركیە  كە 
ڕۆژئاوا هەبوو، هیچكام لەو واڵتانە یارمەتیی ڕێكخراوە كوردییەكانیان نەدا، تەنیا 
دەمایەوە سەر یەكیەتیی سۆڤیەت، پەكەكە لە ڕێگەی پێوەندی لەگەڵ ڕێكخراوە 
وەردەگرت.)مارتین  سۆڤیەت  یەكیەتیی  لە  ماڵی  یارمەتیی  فەلەستینییەكانەوە 
ب.: 1984( بۆ پشتڕاستكردنەوەی ئەوەی كە ئەندامان و الیەنگرانی پەكەكە الو 
و نەخوێندەوار بوونە جەمیل باییك دەڵێ: »ئە هەڤااڵنەی بەشداریی كۆنگرەیان 
كۆنگرە  و  پارتی  نەیاندەزانی  گشتی  بە  زۆربەیان  یەكەم(  )كۆنگرەی  كردبوو، 

چیە؟ ئەو هەنگاوەی ئێمە دەینێین چیە؟« )جەمیل باییك: 2006، 255(. 



186

و  هاتە  مەیدان  پەكەكە   1978 دەڵێ: »ساڵی  بارەیەوە  لەم  بۆركای  كەماڵ 
هەموو ڕێكخراوە كوردییەكانی دیكەی بە )دوژمن( لە قەڵەم دا. ساڵی 1984 
بزووتنەوەی  تیرۆریزەكردنی  بۆ  پەكەكە  تەنیا  ئەوكات  برد.  چەك  بۆ  پەنای 
 1979 ساڵی  بوو.  بچووك  زۆر  گرووپێكی  بەكارنەدەهات.  كورد  سیاسیی 
هێرشیان كردە سەر هاوڕێیانمان، بەاڵم ئێمە  بەرپەرچمان نەدانەوە، چوونكە 
 دەمانزانی لە پشت ئەمانەوە، كوودەتاچیەكان و دەوڵەتی شاراوە  هەیە. ئەوان 
بناسێنن  تیرۆریستی  ڕەوتێكی  وەك  كورد  سیاسیی  بزووتنەوەی  دەیانویست 
لە  بەناوی )دەیانەوێ  نووسی  نامیلكەیەكم  یەكتریدا بچن.  بەگژ  و كوردەكان 
تیرۆرمان بگلێنن، وەاڵمی چەكەكان نادەینەوە( و لە تیراژی 20 هەزار دانەدا باڵو 
كرایەوە.  ساڵی 1980 _ 1979ش، هاوشێوەی پێكدادان لەگەڵ ئێمە، لەگەڵ 
پارتی دێموكراتی كوردستان كە درێژەدەری )كوك( بون، دەستەویەخە  بوون. 
بەمجۆرە  ویستی ڕێژیم هاتەدی و ناوچەكە، بەر لە كوودەتا بوو بە دۆزەخ«. 

)كەماڵ بوركای: 2012(.
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چوونی پەكەكە بۆ سووریە

سووریە  بەرەو  ئۆرفاوە  لە   1979 مای  1ی  ڕێككەوتی  لە  دەڵێ:  ئۆجەالن 
سنوورەكانی  لە   1979 ژووئیەی  2ی  و   )302  ،2004 )ئۆجەالن:  وەڕێكەوتم، 
توركیە تێپەڕیم و لە توركیە وەردەر كەوتم. )ئۆجەالن: 2008-ب، 56( دەركەوتنی 
حەزرەتی محەممەد لە مەككە و ڕۆیشتنی عیسا بۆ قودس هەر هەمان واتای 
ئەو  وایە.  هەر  سامسۆنیش  لە  ئاتاتورك  كەماڵ  مستەفا  دەركەوتنی  هەیە. 
بەرنامە و ئیستراتژیی نیە، بەاڵم تەنیا هەنگاوێكی باش كە هەڵیگرت، ڕۆیشتن 

بۆ كوردستانە )ئۆجەالن: 2001، 413(.

ئەو  لەوانەیە  گوتی  ئاپۆ  بوو،  سروج  خەڵکی  هەبوو،  ئەکچان  ئەدهەم  هەڤاڵ 
هەڤاڵە خزم و کەسوکاریان لە سوریە هەبێت، ئاپۆ قسەی لەگەڵ ئەو هەڤاڵە 
کرد، ئەویش گوتی: راستە هێندێک خزم و کەسوکارم لەوێ لە کۆبانێ هەیە. 
تەنیا من )جەمیل بایک( و هەڤاڵ عەباس)دۆڕان کاڵکان( دەمانزانی کە ئاپۆ 
لەگەڵ هەڤاڵ ئەدهەم دەچنە سوریا. لە باژێڕی ئۆرفە کۆبوونەوەیەکمان ساز کرد، 
هەرسێکمان ئاپۆ و هەڤاڵ عەباس و من بوین، ئێمە بڕیارمان وەرگرت، ئیتر ئاپۆ 
و هەڤاڵ ئەدهەم چون و دەبوایا بە قاچاخ سنووریان دەرباز بکردبایە. )جەمیل 
بایک: 2011، 269 و 270( كاتێك كە لە سنوور پەڕێنەوە، بە تەنیشت بازگەیەكدا 
من  نەیدەزانی  ئەو  بوو.  جانی  ناوی  پێموابێ  بوو،  لەگەڵ  كەسێكم  ڕۆیشتین. 
كێم. لە سەر سنوور جانی گوتی »سەربازەكە هات، كێشەكە چارەسەر بوو« 
سەربازەكە هات و بە دەستی خۆی تەلدڕووەكەی بۆمان بەرز كردەوە و گوتی: 
زوو بڕۆن ئێستا  فەرماندەكەم دێ! )ئۆجەالن: 2008-س، 129(، بەرتیلێكی كەم 
250 لیرەی توركیمان دا بە سەربازەكە )رهبریت و خلق/ ص 56(، كاتێك كە بۆ 
یەكەمجار هاتمە سووریە دۆستێكمان لەگەڵم بوو، ماڵێكی یەك ژوورەی بۆمان 
دۆزییەوە كە تەختێكی دارین و دۆشەكێكی ئیسفەنجی بۆ نووستن تێدا بوو. 
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لە بیرمە كە ڕۆژی یەكەم تەنیا دوو دانە زەیتوون و تەماتەیەكمان بۆ خواردن 
ڕێكخراوەكانی  و  واڵت  دەرەوەی  لەگەڵ  پێوەندییەكمان  چەشنە  هیچ  هەبوو. 

ڕۆژهەاڵتی ناڤین نەبوو )ئۆجەالن: 2007-د، 41(.

لە مانگی دیسامبری 1979دا لە ڕۆژهەاڵتی ناڤین بوین. لە ڕۆژەكانی سەرەتای 
ژانویەی 1980 بە دژواری توانیمان لە یەكێك لە ڕێكخراوە فەلەستینییەكاندا 
گرووپێك كۆ بكەینەوە. پێم وابێ لە بنكەی بەرەی دیموكراتیك لە یەكێك لە 
لە  توانیم  تا كۆتاییەكانی ساڵی 1979 من  بوو...  گەڕەكە فەلەستینییەكاندا 
دەرەوە هێندێك پێداویستی كۆ بكەمەوە. بە هەڤاڵێك كە لە ناوخۆ بوو، وتم 
من شوێنم بۆ 250 كەس ئامادە كردووە )ئۆجەالن: 2008-س، 130(. كەس ئێمەی 
نەدەناسی. هیچ كەس نەیدەزانی ئێمە چ ڕێكخراوێكین و چیمان دەوێ. ئەو كاتە 
ناوی خوازراوی من »عەلی« بوو. تەنانەت كاناڵێكی پێوەندیشمان نەبوو. لە 
بچووكترین دەرفەت كەڵكمان وەردەگرت، ڕێگەی بەیرووت بە بەفر داپۆشرابوو و 
بۆ ئەوەی چەند كەس بۆ بەیرووت بەڕێ بكەین چەند ڕۆژ كاتی پێویست بوو. بە 
كورتی بە هەر نرخێك بوو توانیمان بڕۆینە ئەوێ. یەكەمین خولی پەروەردەمان 
لە لوبنان خستە رێ. شۆڕشگێڕەكانی فەلەستینیش لەوێ بوون و لەگەڵ ئێمە 

هەڵسوكەوتێكی جوانیان هەبوو )ئۆجەالن: 2008-س، 131(.

یەكێكە  ناسرابوو،  ئەبوبەكر  هەڤاڵ  بە  پەكەكەدا  نێو  لە  كە  ئەتاج،  خەلیل 
لە سەركردەكانی پەكەكە بوو. ئەو كە لە سەرەتای دروستبوونی پەكەكەوە 
لەگەڵ ئەو حیزبە كاریكردووە، لە كۆنگرەی دووەم بۆتە ئەندامی سەركردایەتی 
و كەسێكی نزیكی ئۆجەالن بووە، لە سەر چۆنیەتیی دەستپێكردنی خەباتی 
پەكەكە لە سووریە و پێوەندییەكانی دەڵێ: »لە سەرەتادا پەیوەندیمان لەگەڵ 
بەرەی دێموكراتیك بوو، دواتریش توانیمان پەیوەندی لەگەڵ هەموو الیەنەكانی 
بەرەی  لەگەڵ  پەیوەندی  بوو،  دروست  فەتح  لەگەڵ  بكەین،  دروست  دیكە 
هەنگاو  یەكەم  وتم  وەك  بەاڵم  بوو،  دروست  فەلەستینیش  ڕزگاریی  بۆ  گەل 
لەگەڵ هەر الیەنێك گروپێكمان  لەگەڵ بەرەی دێموكراتیك بوو، بەاڵم دواتر 
دانابوو، ئەو هەڤااڵنەی كە لە دوای یەك دەهاتن بەشێكمان دەناردە الی فەتح، 
لەو  بوو... ئەوان  بەشێكی دیكەمان دەناردە الی بەرەی گەل، بەم شێوەیە 
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كاتەدا كاری پەروەردەیان لەگەڵ ئێمە دەكرد، هەموویان دەناسم، ئەبووهول 
كە یەكێك بوو لە فەتح بەرپرسی موخابەرات بوو، ئەوم دەناسی، بێجگە لەو 
ئەبوو نەزالم دەناسی، مامۆستا جەالل بوو، یەكێكی دیكە هەبوو كە توونسی 
بوو، فەڵەستینییەكان ئەو كاتە خزمەتێكی باشیان بە پەكەكە و كورد كرد، 
ڕەنگە هەموو پێداویستییەكیان بۆ دابین نەكردبین، بەاڵم ئەوێ بۆ ئێمە ببووە 
بنكەیەك بۆ باوەڕ و سیاسەت و هەموو شتێكی دیكە... یەكەمجار لە ڕێگای 
مام جەاللەوە پەیوەندیی پەكەكە لەگەڵ سووریە دروست بوو، ئێمە هەر لە 
یەكەم ساتدا كە چووینە سووریە لە ماڵێك ماینەوە كە بە ناوی مام جەالل 
بوو، مام جەالل ڕێگەی پێداین لەو ماڵە بمێنینەوە، دواتر ئێمە دانوستانمان 
رەفعەت  دانیشتین  لەگەڵی  كە  كەسیش  یەكەم  دەستپێكرد،  سووریە  لەگەڵ 
دروستمكرد.  من  پەیوەندییەكەش  زۆربەی  بوو،  ئەسەد  حافز  برای  ئەسەدی 
زیاتر لە سەدا پەنجای پەیوەندییەكە من تەواوم كرد، جارجاریش ئاپۆ دەهات 
پێكەوە دەچووین، ئێمە گەلێك چەكمان لە سنوور لە ڕێگای ڕێكخراوی سەرایای 

دیفاعی رەفعەت ئەسەدەوە دەرباز كرد« )هەڤال ئەبوبەکر: 2012(.
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هۆی پشتگیریی سووریە لە پەكەكە چی بوو؟

سێ كێشەی سەرەكی لە نێوان توركیە و سووریەدا هەن كە بریتین لە كێشەی 
ئاو، كێشەی سنوور و كێشەی سیاسی. ئەم كێشەگەلە مێژوویین و ئێستاشی 
لەگەڵدا بێ چارەسەر نەكراون. بۆیە دەبینین سووریە بە باوەشێكی ئاوەاڵوە 
پێشوازی لە پەكەكە دەكات بە هیوای ئەوەی كە بتوانێت كێشەیەكی ئەوتۆ 
بۆ توركیە بخۆلقێنی كە بتوانێ باجێك لە توركیە وەربگرێ. هۆی سەرەكیی 
ئەم كێشانە  بۆ  ئۆپۆزیسیۆنی سووریە دەگەڕێتەوە  لە  توركیەش  پشتیوانیی 
ئیددیعایەكی  هیچ چەشنە  توانای  كە  ببێ  الواز  ئەوەندە سووریە  دەیەوێ  و 
باشتر  كێشانە  ئەم  سەر  لە  وردتر  باسكردنێكی  نەبێ.  توركیە  بە  بەرانبەر 
دەتوانێ دیوی شاراوەی كێشەكان بخاتە ڕوو، بۆیە لێرەدا لە سەر هەر سێی 

ئەم بابەتانە وردتر دەبینەوە.
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كێشەی ئاو 

ئاناتۆلیی  پڕئاوەكانی  و  سەرسەوز  دۆڵە  لە  فورات  و  دیجلە  ڕووباری  دوو 
ڕۆژهەاڵت  باشووری  بەرەو  دیجلە  دەگرن.  سەرچاوە  توركیەوە  لە  ڕۆژهەاڵت 
دەڕوات، لە نێوان دەرە و گۆلی توركیەدا تێدەپەڕی و لە سنووری سووریە 
ناوچەی  و  بەغدا  لە  پێش.  دەگرێتە  عێراق  بەرەو  خۆی  ڕێگەی  عیراقدا  و 
و  دەگرن  یەك  شەتولعەرەب  لە  فورات  ڕووباری  لەگەڵ  دەڕوات  دەوروبەری 

دەڕژێنە ناو كەنداو.

فیرات ڕێگەیەكی دوور و درێژتر دەبڕێ. سەرچاوەی فورات لە نزیكی دەریای 
نێوان  لە  تێدەپەڕێنێت،  باشوور  و  ڕۆژئاوا  بەرەو  گەورە  كەوانێكی  و  ڕەشە 
دەستەیەك لە گۆل و بەنداوەكانی توركیەوە تێدەپەڕی تاكوو دێتە سووریە و 
بەنداوی فورات. لەوێوە ڕێگەی خۆی بەرەو باشووری ڕۆژهەاڵت دەگرێتە بەر 
تاكوو دێتە ناو عێراق. بە نێو بیابانی بێ ئاوی باشووری بەغدادا تێدەپەڕێ 
و لە ئاكامدا لە سەرووی شاری بەسرەوە لەگەڵ دیجلە یەك دەگرن. فورات و 
ڕووبارە الوەكییەكانی سەرچاوەی سەرەكیی ئاوی سووریەن. هەموو هیواكانی 
ئەو واڵتە بۆ زیادكردنی بەرهەمە خواردەمەنییەكان بە مەبەستی دابینكردنی 
نراوە.  بنیات  ڕووبارە  ئەم  سەر  لە  گەشەی،  لە  ڕوو  حەشیمەتی  خۆراكی 
عێراق دوای توركیە و سووریە دوایین واڵتی سەر ڕێگەی ئەم ڕووبارانەیە و 
بە هەر دووكیانەوە بەستراوەیی هەیە، ئەم دوو ڕووبارە نزیكەی 85 لە سەدی 
ڕووبارەكانە،  سەرچاوەی  كە  توركیە  دەكەن.  دابین  عێراق  پێویستی  ئاوی 
مافی بڕیاردان لە سەر ئاوی ئەو ڕووبارانە بە هەموو شێوەیەك بۆ خۆی بە 
خاوەنی  »ئێمە  كە  دووپاتكردۆتەوە  ئەوەی  كات  هەموو  و  دەزانێ  پارێزراو 
ئەو ئاوەین، هەر وەك خەڵكی عێراق خاوەنی نەوتی خۆیە«. ئەم ئاخاوتنە 
سیاسەتی توركیە لە سەر ئاو دەخاتە ڕوو. لە بەرانبەردا عێراق كە لە سەر 
و  ڕووبارەكان  سروشتیی  ڕێگەی  كە  دەكات  ئیددیعا  ڕووبارەكاندایە،  ڕێگەی 
مافی مێژوویی لە سەر ئاوەكە بە مەبەستی دابینكردنی ئاوی خەڵكی باشووری 
میزوپۆتامیا لە دەمی دەستپێكی شارستانییەت واتە 6000 ساڵ پێشەوە هەیە. 
بە  كۆنەوە  مێژووی  سەردەمی  لە  وەرگرتن  كەڵك  مافی  دیكە  واتایەكی  بە 
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بنەمایە.  نێونەتەوەییدا  تێكچوونێكی  هەر  لە  كە  مەرجێك  دادەنێ.  بنەڕەت 
سووریە وەك واڵتێك كە لە نێوان ڕێگەی ڕووبارەكاندایە، بەپێی بەرژەوەندیی 
لە  وەرگرتن  كەڵك  مافی  ئارگۆمێنتی  واتە  هۆكارەكە  دوو  هەر  لە  سیاسی 
سەر  بە  ڕەها  خاوەندارێتیی  مافی  و  عێراق(  )ئارگۆمێنتی  كۆنەوە  مێژووی 
كوردەكانی  تێكهەڵچوونی  وەردەگرێ.  كەڵك  توركیە(  )ئارگۆمێنتی  ئاوەكە 
لە  و  هەیە  كۆنی  كولتوورێكی  نەتەوەیە  ئەم  دەبێ.  ئاڵۆزتر  دیسان  توركیە 
سەرچاوەی هەر دوو ڕووبارەكەدا نیشتەجێیە. كوردەكان نزیك بە دوو دەیەیە 
شەڕێكی قووڵیان بە مەبەستی بەدەستهێنانی ئۆتۆنۆمی لەگەڵ توركیە هەیە 
وەك  توركیە  ئاوییەكانی  دامەزراوە  دژی  گەریالییان  عەمەلیاتی  ئێستا  تا  و 

چەكێكی سیاسی بەكارهێناوە )مارک ویلی: 2000، 215-204(.

پالنداڕشتنی توركیە بۆ جێبەجێكردنی پڕۆژەی گاپ كە بریتییە لە 22 بەنداو، 
زەقی  خاڵی  كرد.  ئاڵۆزتر  عێراقی  و  توركیە، سووریە  واڵتانی  نێوان  دۆخی 
ئاتاتوركە كە نۆهەمین بەنداوی جیهانە. لە ساڵی 1990دا  پڕۆژەكە بەنداوی 
تەواو بوو و ساڵی دواتر دەستیانكرد بە پڕكردنی. هەموو پڕۆژەكە دەبوایە تا 
1990 تەواو بوایە، بەاڵم بۆ ساڵی 2010 دوا كەوت. لە ئاكامی ئەم پڕۆژەیەدا 
سووریە 40 لە سەدی ئاوی فورات لە دەستدەدات. میخاییل كە پارێزەرێكە لە 
زانستگەی حەلەب، دەڵێ لە دوو دەیەی داهاتوودا سووریە تووشی كەم ئاوی 
دەبێت كە هەر ئەمە كار دەكاتە سەر باری ئابووری و كۆمەاڵیەتیی سووریە. لە 
ئاكامی ئەم ئاڵۆزییانەدا لە ساڵی 1987 توركیە ڕازی بوو بەوەی كە 500 میتری 
سێ جا ئاو بۆ عێراق و سووریە بەر بداتەوە. گرێبەستێك كە بە بوونی پڕۆژەی 
گاپ هەرگیز جێبەجێ نابێ. عێراق و سووریە ئەم گرێبەستەیان واژۆ كرد، بەاڵم 
لە سەر ئەوە پێداگرن كە ئەم ڕادەیە زۆر كەمترە لە ڕادەی چاوەڕوانكراو كە 
700 میتری سێ جایە، بەاڵم ئەم گرێبەستەش هەر نەبووە هۆی چارەسەربوونی 
كێشەكە، عێراق و سووریە داوای زۆرتریان دەكرد، توركیاش وەاڵمی نەدایەوە 
و دەستیكرد بە سازدانی هێندێك كۆنفرانس بۆ چارەسەری ئەم كێشەیە، بەاڵم 

سووریە بەشدار نەدەبوو )مارک ویلی: 2000، 215-204(.
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كێشەی سنوور

مێدیترانەی  لە  كە  ناوەوە  بەم  هەر  كەنداوێكە  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئیسكەندەروون 
ڕۆژهەاڵت و لە پارێزگای هاتای لە باشووری ڕۆژهەاڵتی توركیەدا هەڵكەوتووە. 
هێندێك  و  مرۆڤە  ژیانی  شوێنەكانی  كۆنترین  لە  یەكێك  ئێسكەندەروون 
سەرچاوە مێژووەكەی دەگەڕێننەوە بۆ سەردەمی بەردینی كۆن. ئێسكەندەروون 
شەڕی  دوای  بوو.  حەلەب  ویالیەتی  بە  سەر  عوسمانیدا  سەردەمی  لە 
یەكەمی جیهانی واڵتانی عەرەب بە سەر بریتانیا و فەرانسەدا دابەش بوون. 
واژۆكرانی  دوای  كرا.  داگیر  بریتانییەكانەوە  لەالیەن  ئیسكەندەروون  شاری 
داوای  فەرانسە  1918دا  ئۆكتۆبری  30ی  لە  ئێسكەندەروون  ڕێككەوتننامەی 
ئەم  دوابەدوای  وەربگرێ.  كەڵك  ئیسكەندەروون  لە  كە  كرد  عوسمانی  لە 
ڕێگەی  و  كرد  جێگیر  ئێسكەندەروون  لە  خۆی  هێزی  فەرانسە  ڕێككەوتنە، 
ناڕەزایەتیی  دوای  خۆی.  كۆنترۆڵی  ژێر  خستە  حەلەبی  ـ  ئیسكەندەروون 
توركەكان، لە 20ی ئۆكتۆبری 1921 گرێبەستێك لە نێوان فەرانسە و توركیە 
واژۆ كرا. بەپێی ئەم گرێبەستە دەسەاڵتی خۆبەڕێوەبەری لە ژێر چاوەدێریی 
1922دا  ساڵی  لە  ئیسكەندەروون(.  )سنجاق  نرا  ناوی  و  پێكهات  فەرانسە 
بە  بوو.  پەیوەست  سووریەوە  دەوڵەتەكانی  فیدراسیۆنی  بە  ئیسكەندەروون 
هۆی گوشاری بەڕێوەبەرە فەرانسییەكانی فیدراسیون، ڕێكخراوێك لە تورك، 
لە  بەلەدە(ی  )سەالمەت  ناوی  و  پێكهات  ئەرمەنییەكان  و  یۆنانی  عەرەب، 
ئەنتاكیە  )ڕێكخراوی  ناوی  ژێر  لە  ڕێكخراوێك  دواتر  ماوەیەك  دانرا.  سەر 
بە  ئیسكەندەروون  پەیوەستبوونی  ئارمانجی  كە  پێكهات  ئیسكەندەروون(  ـ 
ئۆتۆنۆمیی  1925دا  ساڵی  لە  فەرانسە  ئاڵۆزییانە  ئەم  دوای  بوو.  توركیەوە 
ئیسكەندەروونی بە فەرمی ناسی و لە ساڵی 1926دا كۆمیسێری بااڵی فەرانسە 
لە سووریە، حكوومەتێكی لە سنجاق ئیسكەندەروون ڕاگەیاند كە ناوەندەكەی 
شاری ئیسكەندەروون بوو. ئەم حكوومەتە خاوەنی یاسای بنەڕەتی، پارلەمان 
زمانەكانی  و  هەڵدەبژێردرا  خەڵكەوە  لەالیەن  كە  بوو  حكوومەت  سەرۆكی  و 
عەرەبی و فەرانسی هەر وەك توركی لەوێ بە فەرمی ناسران. ئەم حكوومەتە 
بەرپرسی  كە  ئەوەی  دوای  هەبوو.  نوێنەری   9 سووریەدا  پارلەمانی  لە 
سوورییەكان  ئیسكەندەروون،  حكوومەتی  سەرۆكی  بە  بوو  فەرانسە  وەفدی 
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بە  ئیسكەندەروونیان  پەیوەستبوونی  پارلەماندا  لە  و  دەربڕی  ناڕەزایەتییان 
ببووە  ئیسكەندەروونیش  كە  لە ساڵی 1936دا سووریە  ڕاگەیاند.  سووریەوە 
بەشێكی، سەربەخۆیی خۆی لە فەرانسە ڕاگەیاند. لە الیەكی دیكەوە توركەكان 
خوازیاری سەربەخۆیی ئیسكەندەروون بوون و بە جیاتی )ریكخراوی ئەنتاكیە-
ئیسكەندەروون(، )ڕێكخراوی سەربەخۆیی هاتای( یان پێكهێنا كە ئارمانجی 
لەم  بە هاتای )خەتای(.  ناوەكەشیان گۆڕی  و  بوو  ئیسكەندەروون  ڕزگاریی 
كاتەدا توركیە ئەم بابەتەی بردە كۆمەڵەی نەتەوەكان و بەپێی ڕێككەوتننامەی 
و  كرا  دیاری  سنوورەكانی  و  ڕاگەیەندرا  ئیسكەندەروون  سەربەخۆیی   1937
حكوومەتی  و  كرا  هەڵبژاردن  كە  كاتێك  بەاڵم  دیاریكرا،  توركەكانیش  مافی 
ئیسكەندەروون پێكهات، دەوڵەتی فەرانسە لە ژێر گوشاری سووریەدا ڕادەی 
بردە  توركیە دیسان سكااڵی  بۆیە دەوڵەتی  توركی كەم كردەوە،  نوێنەرانی 
كۆمەڵەی نەتەوەكان. دوای ئەوە بەپێ ڕێككەوتننامەی 1938 ویالیەتی خەتای 
لە نێوان توركیە و فەرانسە دابەشبوو. دوای هەڵبژاردن توركەكان 22 نوێنەر 
و عەرەبەكانیش 18 نوێنەریان هەبوو، توركەكان بوون بە زۆرایەتی و دەوڵەتی 
خەتای ڕاگەیەندرا. دەوڵەت نوێ خوازیاری پەیوەستبوون بە توركیەوە بوو، 
دەوڵەتی فەرانسە 23ی ژووئەنی 1939 بە پەیوەستبوونی ئیسكەندەروون و 
ناوچەی خەتای بە توركیەوە ڕازی بوو. ئەم ڕێككەوتنە لە 24ی ژوئیەی 1939 
لە پارلەمانی توركیە پەسند كرا و ئیسكەندەروون بوو بە بەشێك لە خاكی 
توركیە و ناوی نرا پارێزگای خەتای یان هاتای )مركز دائرە المعارف بزرگ اسالمی: 

3432(. سووریە ئێستاش ئەو ناوچەیە بە بەشێك لە خاكی خۆی دەزانێ.

كێشەی سیاسی

دژ  بەڵكوو  جیاواز،  هەر  نەك  سووریە  و  توركیە  حكوومەتی  سیستمی  دوو 
كە  هەیە  سۆسیالیستیی  سیستمێكی  سووریە  بەعسی  حكوومەتی  یەكن.  بە 
ڕووسیەیە. جیا  هاوپەیمانی  ئێستاش  و  بوو  یەكیەتیی سۆڤیەت  هاوپەیمانی 
لەوەش دەسەاڵتدارانی عەلەوی مەزهەبن و لە ئێرانەوە نزیكن، بەاڵم توركیە 
ئەندامی ناتۆ و دژ بە بەرەی سۆسیالیزمە و حكوومەتێكی الییكیشی هەیە، 
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بنەڕەتیی  یاسای  بەاڵم  كارە،  سەر  لە  ئیسالمی  پارتێكی  ئێستا  چەند  هەر 
توركیە یاسایەكی ئایینی نیە و جیایی دین و دەوڵەتی بە فەرمی ناسیوە. ئەم 
دابەشبوونی سیاسییەش یەكێكی دیكە لە هۆیەكانی دژایەتیی سووریە لەگەڵ 
توركیە بوو كە كاتێك لەگەڵ كێشەی ئاو و كێشەی سنوور یەك دەگرن، دەبنە 
كێشەیەكی قووڵ. زاڵبوونی ئەم دوو شێوە بیركردنەوە دژ بە یەكە، بوو بە 
هۆی دوور كەوتنەوەی هەرچی زیاتری هەر دوو واڵت لە یەكتر كە بە فەرمی 
لەالیەن  كردووە،  داگیر  سووریەی  خاكی  لە  بەشێك  كە  ئیسرائیل  ناسینی 

توركیەوە ئەم دۆخەی ئاڵۆزتر كرد.
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دەستپێكی خەباتی چەكداریی پەكەكە

كوودەتای 1980ی توركیە

نزیك ساڵێك دوای چوونی ئۆجەالن بۆ سووریە، كوودەتایەكی نیزامی لە توركیە 
هاتە ئاراوە، ئەو كوودەتایە لە 12ی سێپتامبری 1980دا بە فەرمانی ئەرتەش 
ڕوویدا كە بە دوای كوودەتای 27ی مای 1960 و كوودەتای 12ی مارسی 1971 
لە توركیە سێهەمین كوودەتا بوو. دوای ئەم كوودەتایە دەوڵەتێك كە سلێمان 
هەڵوەشێندرایەوە  توركیە  پارلەمانی  وەالنرا،  بوو،  وەزیرانی  دەمیرل سەرۆك 
و یاسای بنەڕەتیی 1961 كە دوای ڕووداوەكانی 1970 گۆڕدرابوو، وەالنرا و 
دەسەاڵتێكی سەربازی دەستیبەكار كرد. ئەم بڕگەیە 9 ساڵ درێژەی هەبوو. 
لەگەڵ هەڵوەشاندنەوەی حیزبەكان ڕێبەرانیان دەستبەرسەر و دادگایی كران. 
لەم ماوەیەدا تێكۆشانی حیزبەكان لەگەڵ كێشەیەكی مێژوویی بەرەوڕوو كرایەوە 
و كۆسپگەلێكی گەورە خرانە سەر ڕێی دێموكراتیزەبوونی سیاسەت و نەریتە 

سیاسییەكانی ژێر و ڕوو كرد. )آ یدین روشن: 1389(.

كوودەتای سەربازیی 12ی ئەیلوول بەجارێك كوردەكان و چەپەكان، سەرجەم 
هێزە دێموكراتخوازەكان و پێكهاتەی ڕێكخراوەكانی لەبەر یەك هەڵوەشاندەوە 
و پەرشوباڵوی كردن. پێش بە ڕەوتی ئاسایی ئاو گیرا. دوابەدوای كوودەتای 
هەزار  دەیان  بە  سیاچاڵەكانەوە،  خرانە  مرۆڤ  هەزاران  بە  ئەیلوول،  12ی 
و  توركیە  لە  گشتی  بە  بەر.  گرتە  هەندەرانیان  ئێمە  رێی  وەك  كەسیش 
كوردستان بۆشاییەك هاتە ئاراوە. ئەگەر 12ی ئەیلوول ئەو قۆناغەی بەربەست 
نەكردبا، دەكرا لە ڕێگای یاساوە  ڕێكخراوە كوردییەكان پێشبكەون و هەموو 
سەرۆك  و  خۆیانەوە  كۆنترۆڵی  ئاشتیانە  بخەنە  ژێر  ناوچەكە  بەشێوەیەكی 
شارەوانییەكان و نوێنەرانی پەرلەمان بكەنە هیی خۆیان )كەماڵ بوركای: 2012(.
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خۆی  و  دەكات  گەشە  زیاتر  پەكەكە   ،1980 كوودەتاكەی  دوای  بە  ساڵێك 
ڕێكدەخاتەوە. ئۆجەالن دەڵێ لە كاتێكدا كە هەڤااڵنمان لە گرتووخانەدا ئەشكەنجە 
دەكران و شەهید دەبوون، ئێمەش بۆ پاراستنی حیزب خەباتمان دەكرد. لە ساڵی 
بە  كە  بوو  ئەوە  كۆنفرانسە  لەم  مەبەست  بەڕێوەبرد.  كۆنفرانسێكمان  1981دا 
شێوەیەكی ڕێكخراوتر و باشتر پەرە بە كارەكانمان بدەین. لە كۆتاییەكانی ساڵی 
1981دا خۆمان بۆ گەڕانەوە بۆ كوردستان ئامادە دەكرد. )ئۆجەالن: 2008-س، 137( 

لە ئەدەبیاتی پەکەکە لە سەر ئەو شەهیدانەی گرتووخانە داستانێک  لێرەدا 
هەیە کە دەڵێ لە زیندان دوو هێڵی بەرخۆدان کە مەزڵوم دۆغان، کەماڵ پیر، 
محەممەد خێری دوورموش، فەرهاد کورتای... بوونە و هێڵی تەسلیمییەت کە 
شاهین دونمەز و یڵدرم مەرکیت بوونە. کە ئەدەبیاتی پەکەکە دەڵێ مەزڵووم 
ئاگر  تەسلیمییەت  هێڵی  بەرانبەر  لە  ژیانە(  )بەرخۆدان  دروشمی  بە  دۆغان 
لە جەستەی خۆی بەردەدات. )جەمیل بایک: 2011، 298-289( ئەم گێڕانەوەیە 
بۆتە حەقیقەتێکی رەگداکوتراو لە بیروهۆشی هەموان لە نێو کۆمەڵی کوردیی 
بە  دووبارەکردنەوەی  بەهۆی  ئەمەش  نەیارەکانیشیدا،  و   پەکەکە  الیەنگری 
درێژایی چەندین ساڵەوەیە )کە ناکرێ گومانی بخرێتە سەر، ئەوەشی بیکات 
خیانەت دەکات(، ئەگەر هەر کەسێک ناوی مەزڵوم دۆغان لە گەڕانی ئینتەرنێتدا 
خاوەنی  پەکەکەی  بەاڵم  دەستدەکەوێت،  گێڕانەوەیەی  ئەم  بنووسێت، 
گێڕانەوەکە بۆ خۆی لە رۆژنامەی )سەرخۆبوون(ی فەرمیدا، لە ژمارە )5(ی 
ئایاری 1982دا و لە بەشی سەرەوەی الپەڕەی یەکەمدا دەڵێت دۆغان گیانی 
لە زینداندا کەوتەوە.  لەدەستدا، بە سووتان یا خنکان، بەهۆی ئەو ئاگرەی 
لە  کە  قەسابخانەیەی  بەو  دەکات  تۆمەتبار  تورکیا  دەسەاڵتدارانی  پەکەکە 
ئاگرەکە درووستکراوە، هەروەها  لەوە دەکاتەوە کە  زیندانەکە رویدا. جەخت 
پەکەکە باسی رووداوەکەی تا دوای دوو مانگ نەکردووە، لەم ژمارەیەشدا و 
لە ژمارەکانی دواتریشدا تا کۆتایی ساڵی 1985 هیچ ئاماژەیەکیان تێدانیە کە 
ناوبراو بۆ خۆی ئاگری بەردابێتە جەستەی خۆی و هاواری کردبێت: بەرخۆدان 
باسی  تەنیا  کردووە،  رووداوەکەیان  باسی  کە  بابەتانەی  ئەو  هەموو  ژیانە. 
ئەوە دەکەن کە ئەو رووداوە قەسابخانە بووە، کە دۆغان یا بە سووتان یا بە 
خنکان گیانی لەدەستداوە، هەروەها لە دوای ساڵێک لە رووداوەکە )کە ساڵێک 



198

ژمارەی  لە  ببنەوە(  دڵنیا  رووداوەکە  روودانی  لە چۆنیەتی  ئەوەی  بۆ  بەسە 
پەکەکەی  بەیاننامەیەکی  لە الپەڕەی 14ی سەرخۆبووندا  و  نیسانی 1983دا 
باڵوکردۆتەوە کە دەڵێت: »دەستگیرکراوانی حیزب لەماوەی 3 ساڵی رابردوودا، 
لە رێگەی قوربانیدانی گەورە و جەختکردنەوەیان، خەبات و بەرخۆدان پەرە 
پێدەدەن، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتەکەمان مەزڵوم دۆغان و ئەوانەی 
دوای ئەویش لە کادیرانی سەرکردەی پەکەکە وەکو فەرهاد کۆرتای، ئەشرەف 
ئانزاک، مەحموود زەنگین، کە کوژران بە سوتان یا خنکان...«. کە ئەمە دەری 
دەخات دوو گێڕانەوەی ناڕاست لەبەردەستدان، کە بە بەردەوامیی پەکەکە تا 

ئەم ساتەوەختەش رەواجیان پێدەدات کە بریتین لە : 

1ـ زۆر راستە مەزڵوم دۆغان، شوڕشگێڕ و قارەمانێکی گەورەیە، بەاڵم هیچ 
کاتێ ئاگری بەرنەداوەتە جەستەی خۆی، بۆ ناڕەزایی دەربڕین لە ئەشکەنجە 

و دژایەتیی خیانەتی رووخاوانی رێکخستن لە زیندانەکاندا .

2ـ فەرهاد کورتای و ئەشرەف ئانزاک لەگەڵ نەجمی ئۆنەر و مەحموود زەنگین 
لە شەوی 17 / 5 / 1982دا بۆ هاودەنگیی لەگەڵ مەزڵوم دۆغانداو بۆ داکۆکیی 
لە بڕیارەکەی ئاگریان بەرنەداوەتە جەستەی خۆیان، هەروەکو پەکەکە ئێستا 

رووداوەکە بەو شێوەیە دەگێڕیتەوە.

بەیاننامەکەی  و  حیزب  فەرمییەکەی  رۆژنامە  دەقی  بەپێی  و  بەمشێوەیە 
کە  بەکاربهێنێت  شێوەیە  بەو  رووداوەکە  نەیویستووە  خۆیدا،  کاتی  لە 
بداتە  ئەفسانەیی  دیمەنێکی  ئەوەی  بۆ  بەکاریهێناوە  هەشتاکانەوە  لەنیوەی 
سەرکردەکانی و بیانبەستێتەوە بە جەژنی نەورۆز و بەرخۆدانی دژە خیانەتەوە 
رۆژنامەدا  هەمان  ی   1984 یەکەمی  کانوونی  لە  کە  .لەبەیاننامەیەکیتردا، 
)ئەالزغ(دا  زیندانی  لە  کە  دەکات  دونمیز  شاهین  بە  ئاماژە  باڵوکراوەتەوە، 
ناڕەزایی  بۆ  دۆغان  مەزڵوم  هەروەها  دیاربەکردا.  زیندانی  لە  نەک  زیندانیە 
دەربڕین لە خیانەتی یەڵدریم مەرکیت و شاهین دونمیز کە بەهیچ شێوەیەک 
بەرنەداوەتە جەستەی. بەپێی ئەوەی  ئاگری  نەبوون،  لە زیندانی دیاربەکردا 
کە لە رۆژنامەی )سەرخۆبوون(دا باڵوکراوەتەوە .لەالیەکیتریشەوە )حوسەین 
یەڵدریم(  پارێزەری زیندانیانی پەکەکە کە ئێستا لە سویدە و لەساڵی 1988وە 
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لەگەڵیدا  رۆژنامەی سەرخۆبوون  کە  دیمانەیەکدا  لە  جیابۆتەوە   پەکەکە  لە 
سازی کردووە، دەڵێت کە دۆغان و هەڤااڵنی دوای ئەو ئاگرەی کە زیندانەکەی 
هەموو  لەدەستداوە،  گیانیان  دووکەڵ  بە  خنکان  یا  سووتان  بە  گرتۆتەوە 
ژمارەکانی رۆژنامەی سەرخۆبوون، کە زمانحاڵی پەکەکەیە، باسی ئەو رووداوە 
دەکات کە لە زیندانی دیاربەکردا روویداوە لە 21ی ئازار و 17 ی ئایاری 1982 
دا بە قەسابخانە - قتلعام - KATILAM  ناو دەبات و بە هیچ شێوەیەک باسی 
ئەوە ناکات کە مەزڵوم دۆغان بۆ ناڕەزایی دەربڕین لە ئەشــکەنجەو خیانەت 

ئاگری بەردابێتە جەستەی خۆی. )هووشەنگ ئەوسی: 2017(



200

بەشداریی PKK لە شەڕی ئیسرائیل ـ لوبناندا

هێرشی  ئەویش  ڕوویدا.  گرینگ  ڕووداوێكی  1982دا  ساڵی  ژووئەنی  5ی  لە 
ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان بوو. لەم شەڕەدا پەكەكە شانبەشانی گرووپە لوبنانی 
باسكرا،  پێشتر  وەك  هەر  دەكات.  شەڕ  ئیسرائیل  دژی  فەلەستینییەكان  و 
پەكەكە هەر لە سەرەتاوە لەگەڵ دەزگای هەواڵگری سووریە و فەلەستینییەكان 
بووە.  لوبنان و سووریە جێگیر  لە  ئەوانەوە  ڕێگەی  لە  و  پێوەندیی هەبووە 
ئۆجەالن دەڵێ: لەو شەڕەدا گەریالكانی پارتی كرێكارانی كوردستان گەورەترین 
كرد،  شەقیق  قەاڵی  سەر  بۆ  ئیسرائیل  هێرشی  بەرانبەر  لە  بەرخۆدانیان 
زوو  هەر  عەرەفات  هێزەكانی  كرد،  هەناسە شەڕمان  دوایین  تا  قەاڵیەدا  لەم 
ئێمە  هەڤااڵنی  ماینەوە.  گۆڕەپاندا  لە  هەر  ئێمە  بەاڵم  كرد،  پاشەكشەیان 
بەرخۆدانێكی قارەمانانەیان كرد و 11 كەسیان شەهید بوون. دوای ئەوەی كە 
قەاڵكە كەوتە دەستی ئیسرائیل، مۆناخم بێگین هاتە ناو قەاڵ تاكوو بزانێ چ 
كەسانێك و بە چ شێوەیەك بەرخۆدانیان كردووە )رهبریت و خلق/ ص 101(. 

ناوی ئەو 11 كەسەی كە لەو شەڕەدا كوژران بریتین لە: 
1- وەلی چكماك ناسراو بە فەرهاد لەدایكبووی 1960 خەڵكی دێرسیم.

2- عیسمەت ئۆزكان ناسراو بە خالید لەدایكبووی 1962 خەڵكی پێرسووس.
3- كەماڵ چەلیك ناسراو بە رۆستەم لەدایكبووی 1956 خەڵكی ئەلعەزیز.
4- محەممەد ئاتماجا ناسراو بە خەلیل لەدایكبووی 1957 خەڵكی ئۆرفا.

5- ئەمین یاشار ناسراو بە حەسەن لەدایكبووی 1960 خەڵكی حەزو.
6- مستەفا مارانگوز ناسراو بە )فەرید، حەسەن و ماهیر كەڵكی لە هەر سێ 

ناوەكەی وەردەگرت( لەدایكبووی 1961 خەڵكی ئامەد.
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7- عیرفان ئایبا ناسراو بە عەبدولهاتیف مووسا لەدایكبووی 1963 خەڵكی ئامەد.

8- شەریف ئاراس ناسراو بە ئەحمەد و ئۆرهان لەدایكبووی 1957 خەڵكی دریك.
9- سەباحەدین كورد ناسراو بە خالید لەدایكبووی 1962 خەڵكی نوسەیبین.

10- عەبدوڵاڵ كۆمرال ناسراو بە یوسف لەدایكبووی 1955 خەڵكی ئۆرفا.
11- عەبدولقادیر چووبووكچۆ لەدایكبووی 1958 خەڵكی حەزو. )ئاژانسی فورات 

نیووز: 2015(.

ئۆجەالن دەڵێ دوای شەڕی 1982 و شەڕ لەگەڵ ئیسرائیل لە لوبناندا توانیمان 
بە  دیسانەوە  ئەگەر  دابڕێژین.  ناڤین  ڕۆژهەاڵتی  لە  دۆستایەتیمان  بنەماكانی 
شەڕەدا  لەو  توركیەش  كە  دەبینین  بكەین،  پێداچوونەوە  شەڕەدا  ئەم  سەر 
بەشدار بوو. پێش ئەوەی كە ئیسرائیل هێرش بكاتە سەر لوبنان، ژەنەراڵە 
توركەكان و ئیسرائیل چاوپێكەوتنی زۆریان كردبوو، بەتایبەتی كە 300 كەس 
لە هەڤااڵنی ئێمە لە مەیدانەكەدا بوون. ئیسراییل هێندێك لە هاوڕێیانی ئێمەی 
كە بە دیل گرتبوو، ڕادەستی توركیەی كردنەوە. لەم كاتەدا بوو كە سووریە 
هێز و توانای ئێمەی دی، بەتایبەتی كاتێك كە بەرخۆدانمان كرد، لەم ڕێكەوتە 
باشتر  ڕۆژ  داوی  لە  ڕۆژ  سووریە  بەرخۆدانی  و  ئێمە  بەرخۆدانی  دواوە  بە 

دەردەكەوت. )ئۆجەالن: 2008-س، 119 و 120(.

دەستی  كەوتبوونە  كە  دیالنە  هەڤاڵە  لەو  هیچكام  دەڵێ:  باییك  جەمیل  بەاڵم 
دیلە  لەگەڵ  دیالنە  هەڤاڵە  ئەو  نەكرانەوە،  توركیە  ڕادەستی  ئیسرائیل، 
فەلەستینییەكانی دیكە ڕەوانەی جەزائیر كران، پاشان فەلەستیینییەكان هەموو 
دیلەكانیان گرووپ گرووپ هێنایەوە سووریە، ئێمە گوتمان: »هەڤااڵنی ئێمەش 
سووریە  لەگەڵ  سووریە،  بیانهێننەوە  ئەوەی  بۆ  بێگومان  سووریە«.  بێننەوە 
ڕێككەوتنیان دەكرد. هەڤااڵنیان هێنابوو، بەاڵم بە سووریەیان نەگوتبوو، سووریەش 
هەر لە فڕۆكەخانە ئەو هەڤااڵنەی پەسەند نەكرد. بۆیە ناچار بوون جارێكی دیكە 
بۆ  یۆنانیشەوە  لە  و  یۆنان  بۆ  لەوێوە  فڕۆكە  كاتەش  ئەو  جەزائیر،  بگەڕێنەوە 
جەزائیر دەچوو، ئیتر جەزائیریش كە جارێك لێی دەرچووبوو، پەسندی نەدەكرد 
بگەڕێنەوە، بەم شێوەیە هەڤااڵن بێ جێگە و ڕێگە دەمانەوە و ئیدی ڕادەستی 
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توركیەیان دەكردنەوە، پیالنێكی بەم جۆرە لە ئارادا بوو. ئێمە بەو هەڤااڵنەمان 
بكەن«،  پەنابەری  داوای  لەوێ  و  ڕابكەن  فڕۆكەخانە  لە  یۆنان  لە  گوت »ئێوە 
ئەوانیش لە یۆنان داوای پەنابەری دەكەن و بەم شێوەیە ڕزگاریان دەبێت، ئەگەر 
وەها نەبوایە، ئەوان ڕادەستی توركیەیان دەكردنەوە. )جەمیل بایك:2011، 327(.

بەمشێوەیە پەكەكە خۆی دەخاتە نێو كایەیەكەوە كە هیچ پێوەندییەكی بە 
كوردەوە نیە، ئەم شەڕە پەكەكە بە تەواوی دەخاتە بەرەی سووریە، كۆماری 
ناوی  بە  تێكەڵ  كورد  بزووتنەوەی  ناوی  سۆڤیەت.  یەكیەتیی  و  ئیسالمی 
كردەوە  بە  و  دەكات  دیكە  لوبنانییەكانی  و  فەلەستینی  گرووپە  و  حیزبوڵاڵ 
ڕفاندنی  لە  ئیسرائیلیش  ئەگەر  بۆیە  دادەنێ.  ئیسرائیل  بەرانبەر  لە  پەكەكە 
ئۆجەالن هاوكاریی توركیەی كرد، پێشینەكەی دەگەڕێتەوە بۆ شەڕی پەكەكە 

دژی ئیسرائیل! 
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قۆناغی دوای شەڕی ئیسرائیل

لە ساڵی 1982 توانیمان چەند گرووپێك بۆ ناوخۆی كوردستان بنێرینەوە و چەند 
گرووپێكیش بكێشینە لوبنان. كۆنگرەی دووهەممان هەر لەو ساڵەدا گرت )20ی 

ئاگوستی 1982( )ئۆجەالن: 2008-س، 137(.

یەكەم  »جیلی  دەڵێ:  پەكەكە  دووهەمی  كۆنگرەی  سەر  لە  ئەبووبەكر  هەڤاڵ 
لە قیادەی پەكەكە لە زیندان بوو، كەسێكی وەها نەمابوو، یان شەهید ببوو، 
یان لە زینداندا بوو، نموونەی ئەوانەش خەیری و كەمال و مەزڵووم بوون، بۆیە 
بەپێویست دەزانرا كە قیادەیەكی دیكە لە ناو پەكەكەدا دروست بكرێت، بۆیە 
قیادەیەك بە شێوەی كاتی بۆ پەكەكە دروست بوو كە كاری ئەوە بوو ڕێكخستن 
لە نێو شارەكاندا فراوان بكات. ئەمە لە دوای كۆنگرەی دووەم بوو، لە ناو ئەو 
قیادەیەشدا یەكێكیان من بووم، كۆنگرەی دووەم بەبێ هەڵبژاردن بە ڕێوەچوو، 
لەبەر ئەوەش دروست نەكرا كە ئاپۆ گوتی بڕۆنە شەڕ، لە ناو شەڕدا كێ بتوانێت 
خۆی ئیسپات بكات، ئەو دەبێتە قیادە، )هەڤاڵ ئەبووبەکر: 2012( واتە ئەوەندە 
هەموویانی  ئۆجەالن  بۆیە  هەڵنەبژێردراوە،  بۆ  ڕێبەرایەتییان  كە  هەبووە  كێشە 

ناردووە بۆ شەڕ، كی توانی شەڕ بكات و لە شەڕ دەرباز ببێ دەبێتە قیادە!

ناو  لە  دەسەاڵتی  ئۆجەالن  تەواوی  بە  كە  دەردەچێ  بڕیارێك  كۆنگرەیەدا  لەم 
پەكەكەدا جێگیر دەبێ و نەیارانی خۆی بە دەست ئاوەاڵییەوە ڕاو دەنێ. جەمیل 
باییك دەڵێ: »كۆنگرە بڕیاریدا هەر كەسێك كە ببێتە ئەندامی كومێتەی ناوەندی، 
ئەندامەتیی لە كومیتەی ناوەندیدا كاتییە، تا ساڵێك ئەنجام دانی كار و پراكتیك، 
دوای ساڵێك ئاپۆ بڕیار دەدات كە كێ بە فەرمی ببێتە ئەندامی كومیتەی ناوەندی 

و كێ نابێتە ئەندام )جەمیل باییك: 2011، 327(.
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ئیسالمیی  گەیشتووی  دەسەاڵت  بە  تازە  كۆماری  لە  بیر  ئۆجەالن  كاتەدا  لەو 
ئێرانیش دەكاتەوە و دەڵێ دوای سەركەوتنی شۆڕشیی ئیسالمی ئێران دۆخەكە 
لەو  ببوو.  لەبارتر  باشوور  و  ڕۆژهەاڵت  بەشەكانی  لە  تێكۆشان  و  چاالكی  بۆ 
بەشدار  سیۆرك  تێكهەڵچوونەكانی  لە  كە  كاراسۆنگر  محەممەد  هەڤاڵ  ناوچانە 
ببوو و دەیتوانی كارە پێویستەكان بكات، بەاڵم شەهیدبوونی ئەو لە 1983دا بەد 
شانسییەكی جیددی بوو )ئۆجەالن: 2004، 301(. دواتر ئاماژە بەوە دەکرێ کە هەر 
لەو ساڵەدا ئۆجەالن لەگەڵ رژیمی ئێران پێوەندی گرتووە. پێویست بە ئاماژەیە 
ئەوكات كوردستانی ڕۆژهەاڵت لە ژێر دەسەاڵتی هێزە كوردییەكاندا بوو و كۆماری 

ئیسالمی پێشوازیی لە هەر هێزێك دەكرد كە دژی حیزبەكانی ڕۆژهەاڵت بێت. 

»لە  دەڵێ:  ئۆجەالن  دەبێ.  ناوخۆیی  كێشەی  تووشی  پەكەكە  سااڵنەدا  لەم 
ساڵی 1983 هێزمان ناردەوە بۆ كوردستان، بەاڵم نەیانتوانی بەو جۆرەی كە 
فیتنە  ڕەوتی  كە  دەركەوت  1983دا  سەرەتاكانی  لە  بكەن.  كار  دەمانویست 
چاالكییەكانی خۆی لە ناو پەكەكەدا پەرەپێداوە. بە پاڵپشتیی ئورووپا لەگەڵ 
لە  سەر  و  گرتبوو  یەكیان  شۆڕشگێڕان«  »ڕێگەی  دۆڕاوی  گرووپی  هێندێك 
نوێ ڕوویكردبووە الی ئیمپریالیزمەوە. فیتنەیەك كە سەمیر ڕێبەریی دەكرد و 
دەیەویست پەكەكە بە شێوەیەك لە ناو ببات كە جارێكی دیكە هەڵنەسێتەوە! 
دەركەوتنی  بووین،  الواز   1984 و   1983 ساڵەكانی  كە  ئەوەی  هۆی سەرەكی 
سەری،  كردە  هێرشمان  ئاكامدا  لە  بوو.  دەستەكەی  و  دار  و  سەمیر  فیتنەی 
بۆمان.  هێنا  هێرشی  ئورووپا(  لە  پەكەكە  )تەشكیالتی  ئورووپا  هەموو  بۆیە 
 3 سەر  لە  كاریگەرییان  خۆیانەوە،  كۆنترۆڵی  ژێر  بخەنە  پەكەكە  دەیانەویست 
ڕێگەی  لە  بەاڵم چۆن؟  بكەن!  كۆنترۆڵم  دەیانەویست  دانابوو.  پەكەكە  لە 4ی 
كەسێك بە ناوی فواد و زیاد. بە زیاد دەیگوت »وەرە با لە سەر دابەشكردنی 
پەكەكە پێكبێین!« )ئۆجەالن: 2008-س،141 و 142(. ئۆجەالن ئاماژە بە ناوی چەند 
كەسێكی دیكە وەك سەحەر، داوود، شۆڕش، فاتیمە و... دەكات  و تاوانی فیتنە 
بەرز  ئاستێك  تا  ئاڵۆزییانە  ئەم  پاڵیان )ئۆجەالن: 2008-س، 146-139(.  دەخاتە 
بوونەوە كە ئۆجەالن دەڵی: ساڵی 1982 كەس نەچووە سەر شاخ! )ئۆجەالن: 
2008-س، 143(، بەاڵم لە قسەكانی ئۆجەالندا دیارە كە ناڕازییەكان زۆرینەیەكی 
بووە،  لەگەڵ  پەكەكەیان  تەشكیالتی  4ی  لە   3 پەكەكەدا.  ناو  لە  بوونە  ڕەها 
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ڕێبەریی ئۆجەالن بە تەواوی دەكەوێتە مەترسییەوە. فاتیمە خۆی وەكوو ڕێبەر 
ناساندووە و وتوویە من ڕێبەرم و هەموو كاناڵی پێوەندییەكان دەبێ بە فەرمانی 
من و لە ژێر چاوەدێریی مندا پێكبێن )ئۆجەالن: 2008-س، 144(. ئۆجەالن دەڵێ 
ویستی سەمیر ویستێكی ڕێفۆرمیستی بوو كە لە بەرانبەر ڕەوتی شۆڕشگێڕیدا 
ڕاوەستابوو )ئۆجەالن: 2007-ئا، 204(، هەر بۆیە بەرانبەر بە پالنی ناردنەوەی گەریال 
بۆ ناوخۆ ڕادەوەستێ. ئۆجەالن ئەوە ڕوون دەكاتەوە كە سەمیر ویستوویە كار 
و چاالكیی پەكەكە لە سووریەوە بگوازێتەوە بۆ ئورووپا. چونكە سەمیر پێیوا 
بووە ئەو تاكتیكەی ئۆجەالن سەرناكەوێ. بە كورتی سەمیر باوەڕی بە خەباتی 
سیاسی و دیپلۆماسی بۆ باكووری كوردستان هەبووە، بەاڵم باڵی ئۆجەالن بە 

توندوتیژی باوەڕیان هەیە و تەنانەت تێئۆریزەی دەكەن.

پاساوی  مەبەستی  بە  كوردستان«  لە  توندوتیژی  كتێبی »ڕۆڵی  كارە  ئەم  بۆ 
كەڵك وەرگرتن لە توندوتیژیی شۆڕشگێڕانە لە هەر فۆرمێكیدا دەنووسرێت. دوای 
ئەوە هەركەس كە وتوویە ناڕۆمەوە بۆ شەڕ و الیەنگری سەمیر بووە كوشتوویانە، 
ئۆجەالن ئاماژە بەوە دەكات كە كەسێك بە ناوێ شۆڕش كە كادرێكی دڵسۆزیش 
من  دەڵێ:  سنوور  سەر  لە  كردووە،  دەوڵەت  دژی  عەمەلیاتی  پێشتر  و  بووە 
نایەمەوە بۆ شەڕ، هەر لەوێ هەڤال عەگید لە بڕیارێكی بەجێدا گولەبارانی دەكات 

)ئۆجەالن: 2008-س، 140و 141 و 143(.

ئۆجەالن دەڵێ: »لە سەرەتای ساڵی 1983دا كۆبوونەوەیەكی بەرینمان گرت و 
لە سەر ئەوەی كە بۆچی ساڵی 1984 دەبێ بكرێ بە ساڵی دەستپێكی خەباتی 
چەكداری، باسكرا )ئۆجەالن: 2008-س، 159(، هاوكات فیتنەیەك )ڕێفۆرمیستەكان( 
لە ناو ڕیزەكانی ئێمەدا سەریهەڵدابوو، بۆیە لە بەرانبەر ئەم فیتنەیەدا بەرنامەی 
لە  چاالكی  هێندێك  توانیمان  پەرەپێدا،  شاخ  سەر  بۆ  هەڤااڵنمان  ناردنەوەی 
ئاستێك  بە  كە  ئەوەی  تا  بكەین.  جێبەجێ  كاتدا  ئەو  تاكتیكی  چوارچێوەی 
 1984 ئاگوستی  )15ی  دەستپێكرد  ئاگۆستمان  15ی  هێرشی  كە  گەیشتین 
بە  ناسراو  كۆركماز  مەعسوم  فه رماندەیی  بە  چەكداری  خەباتی  دەستپێكی 
)عەگیدە(، ئەم ڕۆژە ڕێكەوتی ڕاگەیاندنی خەباتی چەكدارییە. عەگید لە 28ی 
مارسی ساڵی 1986 شەهید كرا. ئەم هێرشەمان بە گرووپێكی 300 كەسییەوە 
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بیرم  و  بە خەباتی چەكداریدا  زیاترم  گرینگیی  كات  تێپەڕینی  بە  دەستپێكرد. 
لەوە كردەوە« )ئۆجەالن: 2008-ب، 117 و 118(. واتە پەكەكە لە ماوەی نزیك بە 
پێنج تا شەش ساڵدا لە سووریە تەنیا 300 گەریالی بۆ كۆ بووەتەوە. ئۆجەالن 
دەڵێ: »لە ساڵی 1985 ئەگەر گەریالیەتییەكی چاك كرابا نزیكەی 300 كەسمان 
هەبوو« )ئۆجەالن: 2008-س، 160(. عاكیف حەسەن كە كوردێكی خەڵكی ڕۆژئاوای 
كوردستانە و بەرپرسی پێوەندیی دیپلۆماسیی پەكەكە لە ئورووپا بووە دەڵێ: 
لە ساڵی 1986 لە كەمپی لوبنان بوونە، سەردەمی كۆنگرەی سێهەم بوو، ئاپۆ 
لە كەمپەكەش 250 كەس  لە كوردستانی توركیەوە 25 كەس هاتوون،  گوتی: 
بوون، كە 45 كەسیان كوردی سووریە بوون، دوای ئەوە ماوەیەكی دوور و درێژ 
تا ساڵەكانی 1990 و 1991 باوەڕ ناكەم لە شارەكانی دیاربەكر، باتمان، ئاگری، 
گرووپێكی  1987دا  لە  پەكەكە.  ناو  هاتبێتە  كەس  مووش...  بتلیس،  قارس، 
ناو پەكەكە كە خالید سۆفی بەرپرسیان بوو و  دیكەی كوردی سووریە هاتنە 
دواتر بە دەستی پەكەكە كوژرا، یەكێك لە باشترین ڕووناكبیرەكانی ئێمە بوو. ئەو 
گرووپە 75 كەس بوون. )عاکیف حەسەن، 2013( نەهاتنی خەڵك بۆ ناو ڕیزەكانی 
پەكەكە لەوەوە سەرچاوەی دەگرت كە لە نێوان چین و توێژەكانی گەلی كورددا، 
كاردانەوەیەكی گەورە دژی پەكەكە وەكوو ڕێكخراوێك لە ئارادا بوو كە بێ بنەما 
و لەوپەڕی سەرسوڕماندا توندوتیژی بەكار دێنێ، سەیری پەكەكەیان دەكرد و 
بە هەندیان وەرنەدەگرت، بەاڵم دواتر هاوسەنگییەكان وردەوردە  گۆڕانكارییان بە 
سەردا هات و پەكەكە، بە ڕێكخراوێك زانرا كە  لە بەرامبەر كوودەتا و ڕێژیمدا شەڕ 
دەكا بۆ ئەوەی مافی كوردەكان دەستەبەر بكا و كوردستان ڕزگار بكات )كەماڵ 
ڕووداوی  كرد،  دەستەبەر  باشمان  سەركەوتنی   1989 ساڵی  لە  بووركای:2012( 
جەزیرە ڕوویدا، گەریال لە جوودی بوو. لە بۆتان دۆخەكە باش بوو، بەرەبەرە 
گەل گەریالی قبووڵدەكرد )ئۆجەالن: 2008-س، 165(. واتە تا ساڵی 1989 هێشتا 
كورد لە باكوور پەكەكەی قبووڵ نەبووە. ئەم کێشەیە لە باکوور ئێستاش هەیە 
و بە رادەی نوێنەرانی پارلەمانی کوردی سەر بە پارتە تورکییەکان دەردەکەوێ.

بڕیار  ئاگوستدا  15ی  ڕۆژی  لە  چەكداری  خەباتی  دەستپێكی  لەگەڵ  هاوكات   
بووە بەرەی ئازادیی نەتەوەیی كوردستان ERNK ـیش دابمەزرێ. كەسیرە ژنی 
ئۆجەالن دەكەنە بەرپرسی، بەاڵم بە وتەی ئۆجەالن دەستدەكات بە ئاژاوەگێڕی و 
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بەرنامەكە بەرەوپێش ناڕوات، دواتر بە شێوەیەكی الواز رادەگەیەندرێ )ئۆجەالن: 
2008-س، 144(. لەگەڵ ئەم عەمەلیاتەدا بە شێوەیەكی فەرمی هێزەكانی ڕزگاریی 
ئەرتەشی  بە  گۆڕان  دواتر )کۆنگرەی سێهەم(  كە  دامەزران   HRK كوردستان 

ڕزگاریخوازی گەلی كوردستان ARGK.   )ئۆجەالن: 2007-ئا، 114(.

لە ساڵی 1986دا كۆنگرەی سێهەمی پەكەكە لە دۆڵی بەقاع لە لوبنان دەگیردرێ. 
هەر وەك ئاماژەی پێكرا، لە پێش كۆنگرەوە ناكۆكییەكی قووڵ لە ناو ڕیزەكانی 
پەكەكەدا هەبوو. ئۆجەالن ئاماژە بەوە دەكات كە لە ساڵی 1986دا كە دژی 
فیتنەی ناوخۆیی خەباتی كردوە، هێندێكی سزا داوە و هێندێكیش لە پەكەكە 
هەڵهاتوون )ئۆجەالن: 2008-س، 158(. هەڤاڵ ئەبووبەكر ئەمە پشتڕاست دەكاتەوە 
و دەڵێ: لە كۆنگرەی سێیەمدا، زۆر كەس لەگەڵ كەسیرە بە بڕیاری ئۆجەالن 
دەستگیركران و دواتریش پەكەكە سەمیری كوشت )هەڤال ئەبووبەکر، 2012(. لە 
و  كاڵكان  دۆران  لە  هەر  پەكەكە  ڕێبەریی  ئەندامانی  هەموو  سێهەم  كۆنگرەی 
جەمیل باییكەوە تا فاتیمەی هاوسەری ئۆجەالن و عوسمان ئۆجەالنی برای، بە 
بڕیاری ئۆجەالن دەسبەسەر كران. )عاکیف حەسەن: 2013( بۆیە لە ئاكامدا ئۆجەالن 
سەردەكەوێت و بەپەلە دەیەوێ ئاكامەكانی كۆنگرە بگەیەنێتە ناو باكوور. لەم 
بارەیەوە دەڵێ پێش لە تەواوبوونی ساڵێ 1986 گرووپگەلێكمان بە مەبەستی 
ناردنەوە بۆ نیو واڵت ئامادە كرد، لە ڕۆژهەاڵتەوە لە ڕێگەی ئێرانەوە هێندێكمان 

ناردەوە تا ئاكامەكانی كۆنگرە بگەیەنینە ناوخۆ )ئۆجەالن: 2008-س، 161(.

لە ناو کۆنگرەدا چوار الیەنی سەرەکی هەبوونە کە ناوی چەمکیان لەسەر داناون 
و سێ الیەنیان دژی باڵی ئۆجەالن بوونە. چەمکی سوسیالیزم، چەمکی بۆرژوازی 
بچووک، چەمکی فێئۆدال ـ ئاریستۆکرات چەمکی هێڵی ناوەڕاست. لە ئەنجامدا 
دیکە  و چەمکەکانی  بوو  پارتیدا حاکم  لە  چەمکی سەرۆکایەتی )سوسیالیزم( 
مەحکووم کران. کۆنگرە بە مەحكوم کردنی چەمکی بۆرژوازی بچووک )کەمالیست 
و بورژوازی بچووک( لە کەسایەتی هەڤاڵ عەبباسدا، لە دژی ئەم چینە شەڕێکی 
گەورەی بەڕێوەبرد، چەمکی فێئۆداڵ ـ ئاریستۆکرات کە لە کەساتەتی فاتیمە و 
سەلیمدا خۆی دەنواند، ئاشکرا بوون و مەحکوم کران. چەمکی هێڵی ناوەڕاست 
گەرچی بە هەژمار زێدە بوون، بەاڵم زۆر ترسناک نەبوو و نوێنەرایەتی ئەو چینە 
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نەکەوتە بەر چاوان. لە ئەنجامدا هەڤاڵ عەبباس لە نێو پارتیدا مایەوە و سەلیم 
و فاتیمە دەرکران و لە نێو ERNK جێگەیان پێ درا. )جەمیل بایک: 1998، 495( 

بەم شێوەیە ئۆجەالن نەیارانی خۆی لە ژێر ناوی جۆراوجۆردا راو دەنێت. 

لە کۆنگرەی سێهەمدا HRK گۆڕدرا بە ARGK و بریاری سەربازی زۆرە ملێش 
بوو، چوونکە  ئەمە پێشنیاری گەل  بایک دەڵێ  لە کوردستان دەرکرا. جەمیل 
خەڵک دەیگوت ئەرتەشی دەوڵەتی تورک یاسای دەرخستووە سەربازی کردۆتە 
جۆر  لەم  عەسکەری  یاسایەکی  ئێوەش  دەبات،  گەنجانمان  و  دێت  و  ناچاری 
لە  )تورکیە(   )393  ،2011 بایک:  )جەمیل  ببەن.  گەنجەکانمان  وەرن  و  دەربکەن 
هەرێمی بۆتان شااڵوێکی سەربازی گەورەی کردە سەرمان، بەاڵم نەتوانی زەبرمان 
لێبوەشێنێ، چونکە تەدبیرمان وەرگرتبوو. لەبەر کەم بوونی هێزەکەمان شەڕێکی 
ئەوتۆمان نەکرد و خۆمان پاراست. دوای ئەو شااڵوە توانیمان بڕیاری سەرباز 
گرتنی زۆرە ملێ جێبەجێ بکەین و لە ناوچەکانی شەرناخ و ئلودەرە ئەنجامێکی 
بایک  کە جمیل  یاسایە  ئەم   )542 بایک: 1998،  )جەمیل  وەدەستخست.  باشمان 
دەڵێ لە سەر داخوازی خەڵک بووە لە ئەساسدا بۆ ئەوە بووە کە وەک پێشتر 

گوترا؛ خەڵکی باکوور نەهاتۆتە ریزی گەریالوە.

هەڤال بۆتان دەڵێ: ئەوکات خەڵکی باکور بە دڵ نەدەهاتن و هاوکاری پەکەکەیان 
نەدەکرد. سەرکردایەتی پەکەکە یاسایەکی دەرخست کە گەنجەکان سەربازیی بۆ 
تورکیا نەکەن و بێن بۆ ریزەکانی پەکەکە. لە سەرەتای دەرکردنی ئەو یاسایەدا، 
کورجەماڵ و هۆگر دەیانگوت عەشیرەتەکان دژمنایەتی پەکەکە دەکەن و ئێمە 
دەچین کۆڕەکانیان دێنین کە باوکەکانیان لە هاوکاریکردنی دەوڵەت بکشێنینەوە. 
شەمدینان،  ئەرتوش،  ژێرکی،  عەشیرەتی  گەنجەکانی)6ـ5(  و  چوون  ئەوان 
هەکاری، سلۆپی، شرناخ، گابار... کە دژی پەکەکە شەڕیان دەکرد، هێنا، بەاڵم 
ئەواننەمانەوە رایان کرد. پەکەکە بۆ رێگە گرتن لە راکردنیان بە سەدان کەسیان 
لە بەرچاوی ئەو گەنجانە کوشت، کەچی سیاسەت سەر نەگرت و شکا. ئەوە بوو 
باکوری کوردستان.  بنێرێتەوە  گەریال  نەیتوانی  لە ساڵی 1986وە  پەکەکە  کە 
)حامید گەوهەری: 2016( بایک دەڵێ: کۆڕجەماڵ هێندێ هەڤاڵی ناردە شەمزینان 
و پێی گوتن؛ بچن یاسای سەربازی زۆرە ملێ پیادە بکەن و لە ناو گوندان هەر 
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گوندییەکان  چاوترساندنی  بۆ  بیهێنن.  و  بیگرن  دەستتانکەوت  وەبەر  کوڕێکی 
یەکێکیش لەوانە بکوژن. ئەوانیش وایان کردبوو و هەر کەسیان وەبەر دەستی 
کە  گورگ  وەکوو  چووبوون  ئەوانە  کاتێک  هێنابوویان.  و  گرتبوویان  هاتبوو، 
دەکەوێتە ناو مەڕان، هەر کەسیان وەبەردەست هاتبوو، گرتبوویان و هێنابوویان. 
میللەتیش ترسابوو و هەندێک منداڵیان گرتبوو و بێ ئەوەی بزانن کە تاوانبارن 
یان نا کوشتبوویانن. ئەوانەی کە گیرابووشن وەیانزانیبوو کە ئەوانیش دەکوژن، 
لێی  و  دەیگرن  رادەکا،  کە  یەکێکیش  و  کردبوو  رایان  رێگە  لە  هەندێک  بۆیە 
دەدەن وپاشان ئەویش خۆی کوشت. )جەمیل بایک: 1998، 511( سەربازگیرییەکەی 
پەکەکە دەستکەوتەکانی پەکەکەی خستە مەترسییەکی بەرچاوەوە، ئەویش بە 
دروستی لە هێرشەکانی سەر ئاواییەکاندا هەستی پێدەکرا. سەالحەدین چیلیکی 
تا  دا  خەڵکی  هانی  رفاندنەکان  هاوکات  دەیوت:  پەکەکە  پێشووی  فەرماندەی 
لەو  و  دەستبهێنن  بە  چەک  بتوانن  تا  سنوورەوە  پاسەوانانی  بە  پێوەستبن 
پێناوەدا زاڕۆ و سامانیان دژ بە پەکەکە بپارێزن. هەر بۆیە پەکەکە بە خێرایی 

چاوی خشاندەوە بە نەزمی یاسای زۆرەملێدا. )ئەلیزا مارکوس: 222(.

سەركوتی لە ڕادەبەدەری دەوڵەتی كوودەتا لە باكووری كوردستان، دەستپێكردنی 
دۆغان،  مەزڵووم  لەدەستدانی  گیان  عەگید،  هەڤاڵ  كوژرانی  خەباتی چەكداری، 
كەماڵ پیر و محەممەد خێری لە بنیاتنەرانی پەكەكە لە گرتووخانەدا و هەروەها 
پشتیوانیی دەرەوە و لەوانەش سووریە لە پەكەكە، باڵی ئۆجەالن لە كۆنگرەی 
سێهەمدا سەر دەخات، چوونكە هەمووی ئەمانە دەبنە كارتی دەستی ئۆجەالن، 
دەنا بە وتەی ئۆجەالن سێ لە سەر چواری پەكەكە الیەنگری باڵی ڕێفۆرمیستی 
پەكەكە بوون و ئەگەر دەستێك لە كاردا نەبێ ئۆجەالن ناتوانێ بە پشتیوانیی 
یەك لە سەر چواری پەكەكە سێ لە سەر چوارەكەی دیكە لە مەیدان وەدەر بنێت. 

بە خێرای  لەگەڵ سووریە  پەكەكە  پێوەندییەكانی  كۆنگرەی سێهەمدا  دوای  بە 
نێوان ڕەفعەت و حافز ئەسەد دروست  لە  بەرەوپێشدەچێت. كاتێك كە كێشە 
دوور  بووە،  پەكەكە  لەگەڵ  پێوەندی  بەرپرسی  سەرەتا  كە  ڕەفعەت  بووە، 
دەخرێتەوە، بۆیە دوای ئەو پەیوەندییەكانی پەكەكە لە ڕێگای جەمیل ئەسەدەوە 
بووە كە برا بچووكەكەی حافز ئەسەد بووە، ئاپۆش زیاتر پەیوەندیی لەگەڵ ئەو 
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بووە )هەڤاڵ ئەبوبەكر: 2012(. لەو كاتە بە دواوە سووریە ئیزن بە پەكەكە دەدات 
تا لە سەر كوردەكانی سووریەش كار بكات و ئەوان بۆ الی خۆی ڕابكێشێت. بۆیە 
چەندین بنكەی تایبەت بە وەرگرتنی گەریال و چەندین فێرگەی سیاسی-سەربازی 

لە ناوخۆی خاكی سووریە دادەمەزرێنێ. )میشێل گۆنتێر: 1997، 26(

سووریە بە هۆی هەبوونی ئەو كێشانەی كە لەگەڵ توركیە هەیەتی و پێشتر بە 
وردی باسیان لە سەر كرا، لە جوواڵنەوە سیاسییەكانی دژبەری توركیە پشتیوانی 
دەكا، سێ گرووپ لە دژبەرانی توركیە كە سووریە پشتیوانیی لێدەكردن بریتی 
بوون لە پەكەكە، )ئاساال( یان ئەرتەشی نهێنی بۆ ڕزگاریی ئەرمەنستان و الیەنە 

ڕادیكاڵەكانی تورك. هەمووی ئەم گرووپانەش لە دۆڵی بەقاع بوون. 

دۆخی ئاڵۆزی نێوان توركیە و سووریە بوو بە هۆی ئەوە كە دوو واڵت پێكەوە 
سەرۆك  ئۆزال  تۆرگۆت   ،1987 ساڵ  لە  بكەن.  واژۆ  ئەمنییەتی  گرێبەستێكی 
تەنیا  وەزیرانی ئەوكاتی توركیە گەیشتە دیمەشق و وتووێژەكانی دەستپێكرد. 
واڵت  دوو  نێوان  ئاڵۆزییەكانی  كاتیی  كەمبوونەوەی  گرێبەستی 1987،  ئاكامی 
بوو. دەوڵەتی سووریە لەم كاتەدا ڕازی نەبوون بەوەی كە ئۆجەالن لەم واڵتە دەر 
بكەن و تەنیا بە شێوەیەكی كاتی شوێنەكەیان بۆ دۆڵی بەقاع دوور خستەوە. 
سووریە  وتی:  گرێبەستەكە  واژۆی  دوای  سووریە  بااڵی  بەرپرسانی  لە  یەكێك 
ڕێگە بە ئۆجەالن دەدات كە لە دیمەشق لەگەڵ بەرپرسانی یەكێتیی سۆڤیەت 
چاوپێكەوتن بكات. لەم كاتەدا دەوڵەتی سووریە تا شەڕی كەنداو لە ساڵی 1991 
درێژەی بە یارمەتیدانی پەكەكە دا و لە بەرانبەریشدا توركیە ڕادەی هاتنی ئاوی 

فوراتی بۆ ناو سووریە كەم كردەوە. )میشێل گۆنتێر: 1997، 93(

لە ساڵی 1989 دەوڵەتی توركیە ڕایگەیاند: بەمەبەستی پڕكردنی بەنداوی ئاتاتورك 
بە نیازە لە ساڵی 1990دا بۆ ماوەی مانگێك پێش بە هاتنی ئاوی فورات بۆ نێو 
خاكی سووریە بگرێ. لە ساڵی 1990دا فڕۆكەیەكی فێركاریی سووریە كە دزەی 
كردبووە ناو خاكی توركیە، لەالیەن هێزەكانی ئەو واڵتەوە كەوتە خوارەوە كە لەو 
ڕووداوەدا 5 كەسی سووری كوژران. دواتر ڕاگەیەندرا كە دزەكردنی ئەو فڕۆكەیە،  
هەر بەمەبەستی سەردەرهێنان لەو هەڕەشەیەی توركیە بۆ بەستنی ئاوی ڕووباری 
فورات بووە. دوابەدوای ئەم كردەوەیەی توركیە، لە ساڵی 1990دا حافز ئەسەد 
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سەركۆماری ئەو كاتی سووریە، بەشداریی لە ڕێوڕەسمی كۆتایی خولی فێركاریی 
كە  پەكەكە سوێندی خوارد  )طباطبایی: ١٣٧١، ٤٦(  كرد.  پەكەكەدا  كادرەكانی 
بەنداوی ئاتاتورك و دامودەزگاكانی دیكەی پرۆژەی گاپ بتەقێنێتەوە. توركیە 
زیاتر لە جارێك هەوڵیداوە كە لە ڕۆڵی خۆی وەك نێونجی، لە كێشەی ئاو وەك 
شەڕ دژی پەكەكە كەڵك وەرگرێ. لە ساڵی 1989 توركوت ئۆزال وتبووی ئەگەر 
سووریە كوردەكان لە واڵتی خۆی نەكاتە دەرەوە، ڕووباری فیرات دەبەسترێ. 

)مارک ویلێر: 2000، 215-204(.

هەر لەم ساڵەدا كە ئاڵۆزیی نێوان توركیە و سووریە قووڵتر دەبێتەوە، پەكەكەش 
لە  دەڵێ  ئۆجەالن  دەدات،  پێ  پەرە  توكیە  ئەرتەشی  لەگەڵ  تێكهەچوونەكانی 
سەرەتای 1989دا پێداویستیی زۆرمان دابین كرد، 500 كەسمان پەروەردە كرد، 
هەروەها لە ناوخۆی واڵتدا گرووپگەلێكمان هەبوون كە پەرەیان دەگرت، هەموو 
نیشانەكان دەیانگوت كە زۆر چاك پێشوازیمان لە ساڵی 1989 كردووە. لەگەڵ 
دابینكردنی پێداویستییەكان، پەروەردەشمان بەرباڵوتر كرد. ڕێگەیەكی ساناترمان 
دەبوون،  بەهێزتر  خێرایی  بە  كراوەكان  ڕێگە  دۆزییەوە،  بەرەو شاخ  بۆ چوون 
هەمووی ئەم ڕێگایانەمان بۆ عەمەلیاتی 1989 كردەوە. ئەو ساڵە سەركەوتنی 

چاكمان دەستەبەر كرد )ئۆجەالن: 2008-س، 165(.

لەم كاتەدا پەكەكە بەرەو بەستنی كۆنگرەی چوارەمی خۆی دەچێ. لە كۆنگرەی 
كە  سەرهەڵدەداتەوە  ڕێفۆرمیستی  بیرۆكەی  دیسانەوە  پەكەكەدا  چوارەمی 
بە  بیرۆكەیە  ئەم  دیسانەوە  ئۆجەالن  بخولقێنن.  نوێ  پەكەكەیەكی  دەیانەوێ 
میتەوە گرێ دەدات و دەڵێ: »)میت( دوای ئەوەی هێندێك الیەنگری خۆیان لە 
سەر شاخەكان ئامادە كردبوو، ڕایانگەیاند كە ئاپۆ تەواو بوو و پەكەكەیەكی نوێ 
لە دایك دەبێ... لە ڕێگەی كۆمینتێرنەوە دەیانەویست بەرنامەكانیان جێبەجێ 
بكەن. دەیانەویست پەكەكەی ڕاستەقینە لە نێو بەرن و پەكەكەیەكی ساختە لە 
جێگەی دابنێن. محەممەد شێنێر كە خۆی وەك كەسی دووهەمی پەكەكە دەناساند 
و الیەنگرانێكی بە دەور خۆیدا كۆ كردبووە و بە ڕاستیش كەسێكی زیرەك بوو، لە 
ڕاستیدا توركیە بۆ ئەم كارەی ئامادە كردبوو... لە ساڵی 1990دا ئارمانجی هێزە 
ئیمپێریالیستەكان سڕینەوەی پەكەكە نەبوو، بەڵكوو دوورخستنەوەی پەكەكە لە 
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من و چێكردنی پەكەكەیەكی ڕێفۆرمیست بوو« )ئۆجەالن: 2008-ب، 124 و 123(.

دۆستی سەردەمی  بیندال  دەبێ، حەسەن  ئازاد  گرتووخانە  لە  شنێر  محەممەد 
منداڵیی ئۆجەالن لە ناو بنكەی پەكەكە دەكوژرێ. لە ئاكامی كوژرانی حەسەن 
بینداڵدا ئۆجەالن دەڵێ هاتمە سەر ئەو باوەڕە كە بە بێ پاككردنەوەی حیزب 
لەگەڵ  ناتوانین  یاساشكێنێك  فێئۆدال و هەروەها  فیتنەچی و  لە هەر چەشنە 
دۆژمن بەربەرەكانێ بكەین. لەم نێوانەدا بەستێن بۆ گرتنی كۆنگرەی چوار ئامادە 
دەكرێ، بە وتەی ئۆجەالن شێنێر دەیەویست خۆی بە سەر كۆنگرەدا بسەپێنێ. 
هەروەها خواستی ڕێفۆرمخوازیی شێنێر بە قۆناغی چاكسازیی ئۆزال لە توركیەوە 
پەیوەند دەدات و دەڵێ شێنێر لە گرتووخانەدا بۆ ئەو كارە ڕازی بووبوو و هەمان 
هێڵێكی  نێو  بكێشێتە  پەكەكە  دەیەویست  دووپات دەكردەوە،  كایەی سەمیری 
ڕێفۆرمیستی. ئۆجەالن هەر چەند سەرۆكی پەكەكەیە و دەبێ لە ناو كۆنگرەدا 
بەشدار بێت، بەاڵم لەم كۆنگرەیەدا بەشداری ناكات و لە ئاكامیشدا بەبێ ئەوەی 
ئەندامی كۆنگرە بێت، وەك سەرۆك هەڵدەبژێردرێتەوە! ئەو هەرچەند لە كۆنگرە 
لە  پێش  ڕێكخستووە.  شتەكانی  هەموو  خۆی  وتەی  بە  بەاڵم  نابێت،  بەشدار 
كۆنگرە كۆنفرانسێك لە ژێر ناوی كۆنفرانسی نەتەوەیی دەگرن و هەموو شتەكان 
لەوێ ڕێكدەخات. بۆیە بۆ جارێكی دیكە ڕەوتی ڕێفۆرمی ناو پەكەكە هەرەس 
دێنێتەوە )ئۆجەالن: 2008-س، 204، 205، 208 و 209(، ئۆجەالن دەڵێ موحەممەد 
شێنێر دواتر كوژرا! )ئۆجەالن: 2008-ب، 124(. لە الیەکی دیکەوە ئۆجەالن دەڵێ 
یاسایی و بۆ  بکاتە حیزبێکی  کە دواتر تێگەییشتین کە هەوڵ دەدات پەکەکە 
گەییشتن بەم جۆرە حیزبەش بە چڕوپڕی و بەوپەڕی نهێنییەوە ئیشی دەکرد! 
بەرەوە  سێ  هەر  لە  و  نەهێڵین  پیالنگێڕییە  ئەم  هەوڵماندا  ئێمەش  بێگومان 
)ئۆرووپا، بەندیخانەکان و سەر چیا( پەالمارماندا و کۆتایی بەم پیالنگێڕییەی 
محەمەد شنێر ناوە هات. )ئۆجەالن: 1996، 185 و 186( ئۆجەالن لەمکارە وەک 
خیانەت ناو دەبات، کارێک کە خۆی لە دوای دەست بەسەر کرانییەوە تا ئێستا 

خەریکیە، بەاڵم بە هیچ ئاکامێک نەگەییشتووە!

كەنداو  یەكەمی  پەكەكە شەڕی  كۆنگرەی چوارەمی  تەواوبوونی  لەگەڵ  هاوكات 
دژی داگیركاریی عێراق ڕوو دەدات. ئەم شەڕە دەبێتە هۆی ئەوەی كە توركیە 
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و سووریە بە شێوەی كاتی پەیوەست بە هێزە هاوپەیمانەكانی دژی عێراقەوە 
ببن. گەرچی ئەم یەكگرتنە نەیتوانی كێشەكانی ئەوان لە سەر كوردەكان و ئاو 
چارەسەر بكات، بەاڵم ئەم دۆخە دەرفەتێكی لەباری بۆ واژۆكرانی گرێبەستێكی 
وەفدێكی  1992دا،  ئاپریلی  لە  خولقاند.  واڵتدا  دوو  هەر  نێوان  لە  ئەمنییەتی 
پایەبەرزی توركیە بە سەرۆكایەتیی حیكمەت چەتین، وەزیری دەرەوە، عیسمەت 
و  سووریە  پێشووی  سەركۆماری  ئەسەد  حافز  لەگەڵ  ناوخۆ،  وەزیری  سزگین 
فاروق ئەلشەرع وەزیری دەرەوەی سووریە وتووێژیان كرد. بەرهەمی ئەم وتووێژە 
واژۆكردنی گرێبەستێك لە نێوان هەر دوو واڵتدا بوو، بە شێوەیەك كە ئەحمەد 
سزگین وتی: »من لە سەر ئەو باوەڕەم كە دەوڵەتی سووریە لەمە بەدواوە لە 
تیرۆریستەكانی پەكەكە پشتیوانی ناكات«. ناوبراو ئەم گرێبەستەی بە باشترین 
گرێبەست ناو برد كە تا ئەو كات واژۆ كرابوو. وەفدی توركیە لەم سەفەرەدا بۆ 

ماوەی چوار كاتژمێر لەگەڵ سەرۆك كۆماری سووریە وتووێژیان كرد.

خاڵە سەرەكییەكانی گرێبەستی ئەمنییەتی ئاپریل بریتی بوون لە هاوكاری بە 
مەبەستی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ تیرۆریزم و پێشگرتن بە دزەكردنی تیرۆریستان، 
ڕێگەنەدان بە دژبەرانی هەردوو واڵت بۆ ڕێكخستن و گرتنی هێز و بانگەشە و 
پێشگرتن لە لەشكركێشیی ناپێویست لە تەنیشت سنوورەكانی یەكتر. )رۆبێرت 

ئۆ.: 1997، 171(

داگیركردنی كوەیت و شەڕی كەنداو لە ساڵی 1991دا كە ڕاپەڕینی كوردستانی 
باشووری لێكەوتەوە، كاریگەرییەكی قووڵی لە سەر كێشەی كورد دانا و كوردی 
لە هەر چوار پارچەی كوردستان ڕاچڵەكاند. بێگومان ئەم ڕاپەڕینە و دامەزراندنی 
حكوومەتی هەرێمی كوردستان، لە باكووریش كاریگەریی پۆزێتیڤی هەبوو، ئەوەی 
كە دەبینین پەكەكە لە دەیەی 1990دا گەشەی كرد و خەباتی چەكداریی پەكەكە 
نەیتوانیبوو  و  نەبوو  گەرم وگوڕ  هێندە  باكوور  لە   1990 دەیەی  لە  پێش  كە 
دۆخەكە  ڕاپەڕین  دوای  بەاڵم  بكات،  دەستەبەر  باكووردا  ناو  لە  خۆی  پێگەی 
گۆڕدرا و پەكەكە گەشەی كرد، بەشێكی هەرە گەورەی دەگەڕێتەوە بۆ ڕاپەڕینی 
كوردستانی باشوور. لەو ڕاپەڕینەدا كە بۆشایی هێز پێكهاتبوو و پارتەكانی باشوور 
هێشتا نەیانتوانیبوو سەقامگیرییەك پێكبێنن، پەكەكە بە شوێن تێئۆریزەكردنی 
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شەڕی ناوخۆوە بووە. ئۆجەالن دەڵێ شەڕی كەنداو دەستیپێكرد، ئەمە بە واتای 
سیاسییەكانمان  ئاكامە  بۆیە  كوردستاندا،  باشووری  لە  ئێمە  بۆ  بوو  دەرفەت 
خستە بەر لێكدانەوە و گەریالكانمان بە درێژایی خەباتی گەریالییمان پەرەپێدا... 
لە نێوان ساڵەكانی 1990 و 1991 لە یەكەمی ژانویەدا كۆتاییمان بە كۆنگرە هێنا، 
ئەگەر زاخۆ و دهۆكمان بگرتبایا، دەمانتوانی بە دەسەاڵت بگەین، بەاڵم ڕێبەریی 
تاكتیكی )مەبەست ئەو فه رماندەگەلەیە كە ئۆجەالن كیشەی لەگەڵیان هەبووە( 
ئیمپریالیزم  پاڵپشتیی  بە  دواكەوتووەكان  نەتەوەخوازە  نەكردەوە،  لەمە  بیری 
هەنگاو بە هەنگاو دەسەاڵتیان پەرەپێدەدەن، بۆیە مانگەكانی 91 تا ڕادەیەك 
گەیشتە  دەستێوەردان   ،)209 و   207 2008-س،  )ئۆجەالن:  ئێمە!  بۆ  بوو  شكست 
  PAK كوردستان(  ئازادیی  )پارتی  ناوی  بە  پارتێكی  پەكەكە  كە  ڕادەیەك 
یەكێتیی  ئەندامانی  كۆنە  لە  هێندێك  لە  پێكهاتبوو  كە  دامەزراند  باشوور  لە 
نیشتمانیی كوردستان و پارتی دێموكراتی كوردستان، بەاڵم ئەم پڕۆژەیەش بە 
تەواوی تووشی شكستهات و هەوڵەكانی پەكەكە جارێكی دیكە بێ ئاكام مایەوە. 

ساڵی 1992 كە تەنیا ساڵێك بە سەر ڕاپەڕینی باشووری كوردستاندا تێپەڕیبوو، 
بیانووی سەركوتی پەكەكە هێرشی هێنایە سەر باشوور.  ئەرتەشی توركیە بە 
باشوور،  لە  هێز  بۆشایی  لە  وەرگرتن  كەڵك  بە  ڕاپەڕیندا  ماوەی  لە  پەكەكە 
پێشتر  وەك  هەر  گواستەوە،  باشوور  بەرەو  سووریەوە  لە  خۆی  چەكدارەكانی 
ئاماژەی پێكرا، سەرەتا ویستی زاخۆ و دهۆك بگرێ، بەاڵم شكستیهێنا، ئەمجار 
هێزی خۆی لە حەفتەنین، خواكورك و چوقورچە كۆ كردەوە و لەوێوە هێرشی 
دەكردە سەر توركیە )ئۆجەالن: 2008-س 209 و 211(، بۆیە توركیە بۆ پێشگرتن بە 

هێرشەكانی پەكەكە لە خاكی باشوورەوە، هێرشی هێنایە سەر باشوور.

لە سەرەتای دەیەی 1990دا تۆرگۆت ئۆزال سەرۆك كۆماری توركیە بۆ چارەسەری 
كێشەی كورد بە ڕێگەی ئاشتییانەوە هەنگاوی هەڵگرت. )ئینتێرناسیونالیزم: 2013( 
دەردەكەین،  گشتی  لێبووردنی  بڕیاری  بكات  پێویستیش  ئەگەر  وتی:  ئۆزال 
ئۆجەالنیش دەتوانێ بێتەوە! دەمەوێ لەم ساڵەی كۆتایی ژیانمدا ئەم كێشەیە 
چارەسەر بكەم! ئەو كاتەی كە پڕۆژەی ئۆزال هاتە ئاراوە پەكەكەش بە تاكتیكی 
ئاگربەس قووڵتری دەكاتەوە! )ئۆجەالن: 2008-س، 208، 213 و 214(. پەكەكە لە 
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ڕێگەی  لە  كێشەكە  توركیە  لەگەڵ  بتوانن  كە  ئەوەی  بۆ   1993 مارسی  17ی 
بارەیەوە  لەم  ڕاگەیاند.   یەكالیەنەی  ئاگربەسی  بكەن،  چارەسەر  دیالۆگەوە 
جەمیل باییك دەڵێ: تۆرگۆت ئۆزال ئەو ڕاستییەی دیتبوو كە لە مێژوودا نكۆڵی 
لە كورد كراوە و لە ناو بردراوە، كورد ڕابووە و سەرهەڵدانی بەرپا كردووە و 
گورزی بەركەوتووە و شكاوە و دیسان سەریهەڵداوەتەوە و بەمشێوەیە هاتووە، 
تەواوی  بە  توركیەش  دەوڵەتی  نە  دەستهێناوە،  بە  كورد سەركەوتنی  نە  واتە 
پاكتاوی كردوون و سەقامگیر بووە... ئۆزال لەوە تێگەیشتبوو كە بەمشێوەیە 
وێرانكاریی  توركیە  بۆ  ئەو كێشەیە  نابێت و هەتا دێت  ئەو كێشەیە چارەسەر 
مەزنتر بە دوای خۆیدا دێنێت. بۆیە دەیەویست مامەڵەیەكی نوێ بگرێتە پێش. 
با  تەنانەت  بكرێت،  سەر  لە  گفتوگۆی  كورد  كێشەی  با  دەیگوت:  نموونە  بۆ 
لە ڕووی  توركیەدا  لە  ئەمە  بكرێت.  لە سەر فیدراسیون )فیدراڵی(ش گفتوگۆ 
و  كەس  هیچ  ئۆزال  دەگاتە  تا  لێدەكرا.  باسی  كە  بوو  یەكەمجار  فەرمییەوە 
دەزگایەكی نێو دەوڵەت نەیدەگوت: كێشەی كورد هەیە، كەس نەیدەگوت: با ئەو 
كێشەیە چارەسەر بێت و با گفتوگۆی لە سەر بكرێت. یەكەمجار ئۆزال وتی ئەو 
كێشەیە هەیە و با گفتوگۆیشی لە سەر بكرێت، تەنانەت با لە سەر فیدراڵیزمیش 
گفتوگۆ بكەین. ئەمەش مامەڵەیەكی نوێ بوو )جەمیل باییك:2011، 482 و 483(. 
بەاڵم جەمیل بایک لە شوێنێکی دیکەدا دەڵێ: لە ساڵی 1992دا سەرۆکایەتی 
 93 ساڵی  بۆ  تورکیا  و  ئیمپێریالیزم  کە  پیالنانەی  ئە  و  راگەیاند  ئاگربەسی 
خۆ  دەرفەتی  هەم  ئاگربەسە  بەو  بووە.  سەراوژێر  هەمووی  کردبوو  ئامادەیان 
کۆکردنەوە کەوتە دەستمان، هەم کۆکۆژی لە نەورۆزدا نەکرا و هەم گەلی کورد 
و هەموو جیهان ئەوەیان بینی کە پەکەکە سیاسەت بەڕێوە دەبات. سەرۆکایەتی 
ئامانجێکی دیکەی لەم ئاگربەسە هەبوو، دەیهەویست پێوەندیی نێوان تورکیا و 

هێزەکانی باشوور تێک بدات. )جەمیل بایک: 1998، 633 و 634(

كەماڵ بۆركای لەم بارەیەوە دەڵێ: ئەو كاتەی كە تۆرگۆت ئۆزاڵ سەركۆماری 
ئەوكاتی توركیە ڕایگەیاند كە دەیەوێ كێشەی كورد چارەسەر بكا، ئۆجەالنیش 
ئاگربەسە  ئەو  كە  ڕاگەیاند  یەكالیەنە  شێوەی  بە  مانگەی  یەك  ئاگربەستێكی 
بە مەبەستی چارەسەری كێشەی كورد، درێژ  تاڵەبانی،  بە هەوڵی مام جەالل 
ئۆجەالن  داخەوە،  بە  دەڵێ: »   بەاڵم  پێوەندییەدا  لەم  بوركای  كەماڵ  كرایەوە. 
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باندۆری  ژێر  لە  ئەوكات  بوو.  دیكەدا  ئەوانی  باندۆڕی  ژێر  لە  كە  بوو  كەسێك 
سووریەدا بوو. بۆیە سەرم سوڕما لەوەی كە چەكەكان بێدەنگ بكرێن و بە چرپە 
لە تاڵەبانیم پرسی: »مام جەالل چۆنە سووریە بەم ئاگربەستە ڕازییە؟ ئەمە چۆن 
ڕوویدا؟... لە وەاڵمدا پێیگوتم: »تۆ بڵێی شتێكی وا روویدابێ؟«، هەڵبەت نەك 
تەنیا سووریە، بەڵكوو توێژی میلیتاریستی ناو توركیاش لەو پرۆتۆكۆلەی ئێمە 
و ئاگربەستەكە ڕازی نەبوون... دوابەدوای كوشتنی ئەو 33 سەربازە ئاگربەست 
میلیتاریستی  ڕێژیمی  هەڵوەشایەوە.  ئاشتی  قۆناغی  بەمشێوەیە  و  كۆتاییهات 
هەناسەیەكی هاتەوە بەر...)من( لێم پرسی )لە ئۆجەالن( »كارێكی زۆر خراپ 
بێ  سەربازە  بۆچی  ئەنجامدا؟  كارێكتان  وەها  بۆ  ئاگربەستدا  قۆناغی  لە  بوو. 
چەكەكانتان گولەباران كرد؟«، گوتی: »وەڵاڵهی منیش ئاگادار نەبووم، بەاڵم 
دەمزانی  پێگوتم...  قسەیەی  ئەم  ڕێك  خۆمان«.  ئەستۆی  بیگرینە  ناچارمام 

قسەكانی ئۆجەالن هەمووی ڕاست نین«. )كەماڵ بوركای:2012(.

و  دەئاخڤێ  ئۆزال  تۆرگۆت  پێشنیارەی  ئەم  لە سەر  ڕوونی  بە  دواتر  ئۆجەالن 
بڕیاری  دەركردنی  و  گۆڕانكاری  بە  دەستیكرد  دەوڵەت  یەكەمینجار  بۆ  دەڵێ: 
گرینگ. هەڵسەوكەوت و پێشوازیی تۆرگۆت ئۆزال لە ئاگربەسەكە و باسەكانی 
لە سەر كێشەی كورد و هەروەها پەیامی سلێمان دەمیرل لە سەر ئەوەی كە 
»ئێمە شوناسی كوردەكان بە فەرمی دەناسین« لەگەڵ ئەوەی كە هیوابەخش 
تۆرگۆت  1993دا،  بەهاری  لە  ئەگەر  نەبوو.  گەرەنتییەكیان  هیچ  بەاڵم  بوون، 
ئۆزال نەدەمرد یان بە واتایەكی دیكە نەیاندەكوشت، لە نێو شۆڕشیشدا شەمدین 
ساكیك لە دژكردەوەیەكی نابەجێدا بۆ تۆڵەكردنەوەی لەدەستچوونی گەریال، 33 
سەربازی نەكوشتبا، ڕەنگە ئەم ئاگربەستە ببوایە بە دەروازەیەك بۆ ئاشتییەكی 
هەمیشەیی، بەاڵم هەم دۆخی ناوخۆیی دەوڵەت و هەم ڕانتخۆرەكانی ناو پەكەكە 
كۆنترۆڵ  لە  و  بوون  ئاڵۆزتر  كارەكان  دەرفەتە.  ئەم  لەكیسچوونی  هۆی  بوونە 
چوونە دەرەوە )ئۆجەالن: 2004، 309(. هۆی دەستپێكردنی هێرشی 1994 لەالیەن 
ئێمەوە فیتنەچییەكانی وەك ساری باران، مەتین شێنێر و مەتین بالیچ بوون، ئەو 
كاتە )ژانویەی 1993( هەر سێ كەسەكە لە پلەی بەڕێوەبەریدا بوون و تەنانەت 
بە سەر هەموو شتێكدا زاڵبوون یان ئەوەی كە ئێمە بووینە هۆی زاڵبوونی ئەوان! 

)ئۆجەالن: 2008-س، 214(.
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كۆنەكانی  فەرماندە  لە  یەكێك  كە  ساكیك  شەمدین  كە  ئاماژەیە  بە  پێویست 
پەكەكە و هاوكات ئەندامی ڕێبەریی پارتەكەش بوو و ناو و ناوبانگێكی زۆری 
سەرۆكی  لەگەڵ  كە  گرفت  كۆمەڵێك  هۆی  بە  دا  97و98  ساڵی  لە  هەبوو. 
پارتەكە هەیبوو، بانگی شام دەكرێ و لە نێوان ئەو و سەرۆكی پارتەكەدا كێشە 
پەیدا دەبێ كە لە ئاكامدا دەیانەوێ بیگرن و زیندانیی بكەن. گوایە سەرەتای 
كێشەكەشیان ئەوە دەبێ كە بە فەرماندەریی شەمدین لە بۆسەیەكدا 33 سەربازی 
بێ چەكی توركیە كە لە پشوو دەگەڕێنەوە، دەگیرێن و هەر لەوێ ئیعدام دەكرێن. 
ساڵی 98 شەمدین لە شام هەڵدێت و خۆی ڕادەستی پارتی دیموكراتی كوردستان 
دەكات و هەر هەمان ساڵ بە هۆی پیالنێكەوە، كاتێك كە لەگەڵ عارفی برای 
بە ئۆتۆمبیلێك بەرەو هەولێر دەڕۆن، چەند هێلیكۆپتێری ئەرتەشی توركیە لە 
ئەوكات  كە  دەكەن  دەستبەسەری  لەوێ  هەر  و  پێدەگرن  پێشی  ئاكرێ  نزیك 

دەنگدانەوەیەكی بەرینی هەبوو. )حدکا دانمارک: 2016(

لە ساڵی 1984 تا 1993 واتە پێش ئاگربەسەكە، بە هۆی شەڕ لە نێوان ئەرتەشی 
تورك و پەكەكە گوندێكی زۆر خاپوور و چۆڵكران، خەڵكی بێتاوانی زۆر بە دەستی 
ئەرتەشی تورك و پەكەكە كوژران. بە شێوەیەك كە سیمای پەكەكە بە توندی 
لە نێو خەڵكدا خەوشدار بووبوو. ئۆجەالن بۆ پێشگرتن بەم كارە، تاوانەكانی 
خستە ئەستۆی هێندێك لە كادرەكانی پەكەكە و دەڵێ: باندی چوارینەی شاهین 
بالیج، شەمدین ساكیك، جەماڵ كوور و هۆگر بە فەرمی دەستیانكرد بە كوشتنی 
بەرباڵوی كادرەكانی پەكەكە. هێشتا ژمارەی ئەو هەڤاڵ و كادرە بەنرخانەی كە 
لە ژێر ناوی »لە تێكهەڵچووندا كوژرا« گیانیان لە دەستدا، دیار نیە. هێشتا 
مندااڵن،  لە  زۆر  ژمارەیەكی  ناڕوونە،  هەڤااڵنمان  لە  هێندێك  تێداچوونی  هۆی 
ژنان و مرۆڤگەلی بێ تاوان و سڤیل كە نەدەبوو بكوژرێن، كوژران. زانیاریگەلێك 
ئۆجەالن  بەم شێوەیە   .)309 ،2004 )ئۆجەالن:  بوون  ناڕوون  دەدران،  بە من  كە 
بەرپرسیارەتیی خۆی لەو تاوانانەدا دەخاتە ئەستۆی كەسانی دیكە و خۆی لە 
دەرەوەی ڕووداوەكان دادەنێ، ئەوە لە كاتێكدایە كە ئەو كەسی یەكەمی پەكەكە 

بووە و هەیە و دەسەاڵتی ڕەهای بووە و هەیە.

پەكەكە  1980دا  دەیەی  سەرەتای  لە  كە  ئاماژەیە  بە  پێویست  لێرەدا 
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ساڵی  تا  كاتەوە  لەم  وەڕێخست،  ئاڵمان  لە  كوردیی  جیاوازی  بزووتنەوەیەكی 
و  توركیە  لە  تێكهەڵچوون  و  قەیران  لە  نموونەگەلێك  خستنەڕووی  بە   1993
دانا.  كاریگەریی  ئاڵمان  دیالۆگەكانی  سەر  لە  ئاڵمان،  گشتیی  ڕای  ڕاكێشانی 
و  بەرباڵو  خۆپیشاندانی  خواردن،  لە  مانگرتن  وەڕێخستنی  ڕێگەی  لە  پەكەكە 
ناڕەزایەتی  بۆ دەربڕینی  تەنانەت بەستنی ڕێگا سەرەكییەكانەوە خۆپیشاندانی 
بۆ  پشتیوانیدا  و  هاوسۆزی  دەستەبەركردنی  لە  پەكەكە سەرەتا  وەڕێدەخست. 
مەسەلەی خۆیان سەركەوتوو بوو. لەگەڵ ئەوەش پەكەكە لە ساڵی 1993دا لە 

ئاكامی هیندێك هەڵسوكەوتی توندوتیژدا لە ئاڵمان قەدەخە كرا.

لە  كە  پەكەكە  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە  مەبەستی  بە  سەرەتا  ئاڵمان  دەوڵەتی 
كردەوەی توندوتیژدا بەشدار بوو، كەڵكی لە سیستمی یاسایی خۆی وەرگرت، 
داگیر  موونیخ  لە  توركیەیان  كۆنسووڵخانەی  كوردەكان   1993 ساڵی  لە  بەاڵم 
كرد و هێندێك كەسیان بە بارمتە گرت. لە ماوەی كەمتر لە 6 مانگدا، پەكەكە 
هێرشیكردە سەر ناوەندە بازرگانییەكانی توركیە و لە ئاكامدا دەوڵەتی ئاڵمان 
ڕێكخراوی پەكەكەی بە تەواوی نایاسایی ڕاگەیاند و قەدەخەی كرد )ماریا ت.: 
2013(. بەاڵم جەمیل بایک بەبێ ئاماژە بەو رووداوانە دەڵێ: هۆی ئەمکارە ئەوە 
رێگەی  لە  ئاڵمانیا  و  بوو  تورکیا خۆش  و  ئاڵمانیا  نێوانی  مێژوودا  لە  کە  بوو 
وەکوو  و  بپارێزێ  ناڤین  رۆژهەاڵتی  لە  خۆی  بەرژەوەندی  دەخوازێ  تورکیاوە 
پێشتریش گوتمان، ئەرکی ئاڵمان لە ناتۆ ئەوەیە کە تورکیا بپارێزێ. ئەوکات 
ئاڵمانیا بە ئاشکرایی بە هەڤااڵنی ئێمەی لە زیندان گوتبوو کە ئەگەر ئێوە واز 
لە سەربەخۆیی کوردستان بێنن، ئێمەش وەکوو پارتییەکانیتر یارمەتی ئێوەش 
دەدەین ئەگەر لە دژی ئاپۆ دەرکەون، ئێوە بەردەدەین. )جەمیل بایک: 1998، 650( 
قەیتان  كاڵكان، عەلی حەیدەر  ئاڵمان دۆران  لە 5ی 2ی 1988یشدا دەوڵەتی 
و چەند كادرێكی دیكەی پەكەكەیان دەستبەسەر كردبوو كە دوای دادگاییكردن 
لە دادگای دۆسڵدۆرف، ئازاد كران )رهبریت و خلق/ ص 101(. پەكەكە لە ساڵی 
1983ەوە دەستیكردووە بە ناردنە دەرەوەی كادر لە سووریەوە بۆ ئورووپا )هەڤاڵ 
تەلەفزیۆنی  ڕێگای  لە  2015دا  ئاپریلی  9ی  لە  باییك  جەمیل   .)2012 ئەبوبەكر: 
WDR  و NDR ی ئاڵمانەوە، لەسەر ئەو كارانەی كە لە 90ەكاندا لە ئاڵمان 
ئەنجامیانداوە، وەك بڕینی ڕێگا خێراكانی ئەو واڵتە و خۆسووتاندنی هەندێك لە 
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لەو چاوپێكەوتنەدا دەڵێ:  بایك  لێبووردنی كرد.  داوای  پارتەكەیان،  الیەنگران 
دەمەوێ بەناوی پارتی كرێكارانی كوردستانەوە داوای لێبوردن لە گەلی ئاڵمان 

بكەم و دڵنیایان دەكەمەوە كە جارێكی دیكە ڕووداوی لەو بابەتە ڕوو نادات.

هەروەها  توركیە،  و  كوردستان  لە  سێڤیل  خەڵكی  كوشتنی  دوابەدوای 
توندوتیژییەكانی ئورووپا بە تایبەتی ئاڵمان، پەكەكە وەك ڕێكخراوێكی تێرۆریستی 
ئاپریلی 1993  لە  ئەمریكا  دەرەوەی  وەزارەتی  ڕاپۆرتی سااڵنەی  لە  ناسێندرا. 
لە ژێر سەر دێڕی )تاقمە تیرۆریستییەكانی جیهان(دا پەكەكە وەك ڕێكخراوێكی 
دەوڵەتێكی  تێدەكۆشی  كە  ناسێندرا  لێنینیست  ـ  ماركسیست  تیرۆریستیی 
ماركسیست لە باشووری ڕۆژهەاڵتی توركیە پێكبێنێ. دوابەدوای ئەوە پەكەكە لە 
هەموو واڵتانی ڕۆژئاوا، پارلەمانی ئورووپا و كونسوولی ئورووپا وەك ڕێكخراوێكی 
تیرۆریستی ناسێندرا و پۆلێنبەندی كرا. فەرانسە و ئاڵمان هەموو چاالكییەكانی 
ئەم پارتەیان قەدەخە كرد كە دوایی واڵتانی دیكەی ڕۆژئاوای ئورووپا هەمان 

هەڵوێستیان گرت. )راپۆرت لە سەر پەکەکە و تیرۆریزم: 1993(

لە  پەكەكە  پێنجەمی  كۆنگرەی  1995دا  سەرەتای  و   1994 ساڵی  كۆتایی  لە 
كوردستان دەبەسترێ، لەم كۆنگرەیەدا بڕیاری سڕینەوەی دیاردەی چەتەچێتی و 
فیتنەچێتی دەدرێ، دیسان وەك كۆنگرەی پێشوو ئۆجەالن لە كۆنگرەدا بەشداری 
ناكات و دواییش وەك سەرۆك هەڵدەبژێردرێتەوە. لەم كۆنگرەیەدا داس و چەكوشی 
ناو ئااڵی پەكەكە دەسڕدرێتەوە و بڵێسەی ئاگرێك جێگای دەگرێتەوە. سزای لە 
بە  بۆتان(دا  )هەڤاڵ  تاش  نیزامەدین  و  ئۆجەالن  عوسمان  سەر  بە  سێدارەدان 

تاوانی فیتنەچێتی دەسەپێنرێ، بەاڵم دواتر ئەو سزایە هەڵدەوەشێتەوە.

بڕیاری توركیە بۆ چێكردنی بەنداوی بیرجیك، دۆخی سیاسیی نێوان توركیە 
عەرەبی  واڵتی   8 دەرەوەی  وەزیرانی  كرد.  ئاڵۆز  دیكە  هێندەی  سووریەی  و 
دووتوێی  لە  1995دا،  ساڵی  لە  دیمەشق  لە  خۆیان  كۆبوونەوەی  كۆتایی  لە 
ڕووباری  سەر  لە  بیرجیك  بەنداوی  چێكردنی  سەر  لە  دیمەشق،  بەیاننامەی 
فیرات، بەبێ هاوئاهەنگیی عێراق و سووریە، دژكردەوەیان نیشاندا و خوازیاری 
واژۆكردنی گرێبەستێك لە نێوان هەر سێ واڵتدا بە مەبەستی دابەشكردنی ئاو 
بوون. ئەمە یەكەمجار بوو كە 7 دەوڵەتی عەرەبی كە پێوەندیی باشیان لەگەڵ 
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توركیە هەبوو بەو شێوەیە و پێكەوە ڕەخنە لە توركیە بگرن. دەوڵەتی توركیە 
كە لەگەڵ ڕەخنەی توندی واڵتانی عەرەبی بەرەوڕوو بوو، بەرپرسانی پلە بەرزی 
وەزارەتی دەرەوەی خۆی ناردە سووریە، عێراق، میسر و واڵتانی كەنداو و لە 
سەر ئەوە پێی داگرت كە توركیە لە ئاو وەك چەك دژی دراوسێكانی خۆی كەڵك 
وەرناگرێ. تۆرگۆت ئۆزالیش لە ڕێوڕەسمی دەستبەكاركردنی بەنداوی ئاتاتوركدا 
ڕایگەیاند كە توركیە لە ئاوی ڕووبارەكان وەك هەڕەشە دژی دراوسێكانی كەڵك 

وەرناگرێ. )حجت اللە افغانی: 1377، 130(

پەكەكەش  شەڕی  سووریە،  و  توركیە  نێوان  ئاڵۆزیی  قووڵبوونەوەی  بە 
پەرەدەستێنێ. لەمبارەیەوە ئۆجەالن دەڵێ: »لە كۆتایی 1994دا خەباتی گەریالیی 
پەرەیسەند و كارامەتر كرا« )ئۆجەالن: 2008-س، 214( فەرماندەیەكی سەربازیی 
توركیە ڕایگەیاند كە لە ساڵی 1994ەوە گەریالكانی پەكەكە لە ناوچەی هاتای 
جێگیر بوونە، بەاڵم توركیە لە ساڵی 1995 لە پێوەندی لەگەڵ بوونی گەریالكان 
لەم ناوچەیەدا زانیاریی پێگەیشتووە. ڕۆژنامەی حوڕییەتی توركیە لە دووتوێی 
ڕاپۆرتێكدا ڕایگەیاند كە ئۆجەالن وتوویە )هاتای دەكەین بە بۆتان(، ئۆجەالن 
لە  پەكەكە  چاالكییەكانی  گۆمی خوێن(.  دەكاتە  )هاتای  كە  وتبووی  هەروەها 
هاتای بوو بە هۆی ساردوسڕیی پێوەندییەكانی توركیە و سووریە و گومانەكانی 
توركیە لە سەر تەیاركردنی پەكەكە لەالیەن سووریەوە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زۆرتر 
تێكۆشاوە  1990دا  دەیەی  لە  پەكەكە  كە  دەكرد  ئیددیعای  توركیە  دەبوون. 
سوننەمەزهەب  زۆرینەی  بە  دژ  هاتای  پارێزگای  مەزهەبی  عەلەوی  كەمایەتیی 
بورووژێنێ كە لە ئەگەری سەركەوتندا دەبوو بە هۆی كێشەی نێوان دوو واڵت. 
حوڕیەت ڕاپۆرتیدا كە پەكەكە هیوادارە لەم ناوچەیەدا بتوانێ ئاڵۆزیی نەتەوەیی 
و مەزهەبی چێ بكات. ئەم ڕێكخراوە بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانی خۆی سەرەتا 
هێرشی كردە سەر گوندێكی توركمانیی سۆننە مەزهەب، كاتێك دەوڵەتی توركیە 
ئەو گوندەی چەكدار كرد، پەكەكە ئیددیعای كرد كە توركیە سوننە مەزهەبەكانی 
كوردەكان  دژی  توركەكانی  و  عەلەوییەكان  بەرانبەردا  لە  و  عەلەوییەكان  دژی 

چەكدار كردووە. )رۆبێرت ئۆ.: 1998، 18(

ئەوكاتی  وزیرانی  سەرۆك  بوو،  نیگەران  پەكەكە  چاالكییەكانی  لە  كە  توركیە 
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توركیە، مەسعوود یەڵمازی بەمەبەستی بەشداری لە پەنجاوهەشتەمین ساڵڕۆژی 
پەیوەستبوونی هاتای بە توركیەوە، ناردە ناوچەكە. یەڵماز لەو بۆنەیەدا سووریەی 
بە پشتیوانی لە پەكەكە تاوانبار كرد و وتی: »ئێمە توركەكان مرۆڤگەلێكی لە 
سەرەخۆین، بەاڵم لە كاتی خۆیدا وەاڵممان جەرگبڕ دەبێ« ئەو هەروەها وتی: 
نێوان كەسانێكە )كورد و  لە  ئاژاوە  نانەوەی  كە »دەوڵەتی سووریە خەریكی 

تورك( كە ماوەی هەزاران ساڵ لەگەڵ یەكتر ژیاون« )رۆبێرت ئۆ.: 1998، 108(.

دژایەتیی  و  توركیە  سەربازیی  هێزی  بوونی  بەهێزتر  كە  ئاماژەیە  بە  پێویست 
سەر  لە  گەورەیان  كۆسپێكی  باشوور،  كوردستانی  حیزبەكانی  لەگەڵ  پەكەكە 
ڕێگای چاالكیی پەكەكە دروستكرد، بۆیە لە ساڵی 1994وە پەكەكە دەستیكرد 
بە عەمەلیاتی خۆتەقاندنەوە و تەقینەوە. لەم ماوەیەدا پازدە هێرشی لەم چەشنە 
كران كە لە یازدەیاندا ئەنجامدەران عەمەلیاتەكان، كچ بوون. )سوری سانجای: 
2005( ژمارەی كوژراوەكان تا دەهات هەر زیاتر دەبوو، بەبێ ئەوەی دەسكەوتێكی 
هەبێ. لە ساڵی 1984 تا ساڵی 1995 نزیكە 19000 كەس لەو شەڕەدا كوژران 
كە تەنیا نزیك بە 3000 كەسیان هێزی دەوڵەت بوون )راپۆرت لە سەر پەکەکە و 

تیرۆریزم: 1993(.

ساڵ گه ریال سێڤیل سه رباز پۆلیس پاسه وانی گوند
1984 11 20 24 0 0
1985 100 82 67 0 0
1986 64 74 40 3 0
1987 107 237 49 3 10
1988 103 81 36 6 7
1989 165 136 111 8 24
1990 350 178 92 11 56
1991 356 170 213 20 41
1992 1055 761 444 144 167
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1993 1699 1218 487 28 156
1994 4114 1082 794 43 265

1995 )6مانگی یه كه م( 2292 1085 450 47 87
كۆی گشتی 10416 5124 2087 313 813

دەستێوەردانەكانی پەكەكە لە باشوور هەر بەردەوام بوون. پەكەكە بەبێ گوێدان 
بەوەی كە لە باشوور دەسەاڵت و حیزبی سیاسیی تایبەت هەیە، هەر لە سەرەتای 
دامەزرانی حكوومەتی هەرێمەوە، دەستیكرد بە سازكردنی حیزبی ئاڵتێرناتیڤ بۆ 
پارتی و یەكیەتی كە هیچكامیشیان سەركەوتوو نەبوون، بەاڵم هەر لەو ڕێگایەوە 
هەوڵی ئاژاوەنانەوەی دەدا. لە نەورۆزی 1995 لە میانەی كۆنفرانسێكدا »یەكێتیی 
لە  پەكەكەوە   ئەندامانی  الیەن  لە   YNDK كوردستان  دێموكراتی  نەتەوەیی 
باشوور دامەزرا، لەو كۆنفرانسەدا كاوە عەلی ناسراو بە د. سیروان بە سكرتێری 
گشتی هەڵبژێردرا. لە ڕۆژی 4ی ئۆكتۆبری ساڵی 1996 دوكتور سیروان، لەنزیك 
گوندی »قەاڵچووغەی سەی كەریم«ی سەر بەناوچەی »ئاغجەلەر« لەگەڵ چەند 
دیالن  و  بابان  گەرمیانی،  عەگید  قامشلۆیی،  حاجی  ناوەكانی  بە  هاوڕێیەكی 
ماردینی دەدرێنە بەر گولە و لە ئاكامدا گیانیان لە دەستدا. )کوردیپێدیا: 2010( 

دامەزراندنی ئەم ڕێكخراوانە و هێندێك دامەزراوەی دیكە وەك ڕۆژنامەی واڵت، 
ناوەندی ڕووناكبیرانی میزۆپۆتامیا و دەفتەری MEDTV كە هەموویان لە ژێر 
دەسەاڵتی پارتیدا بوون و دژ بە پارتیش دەوەستانەوە، ئەویش لە كاتی شەڕی 
ناوخۆیی لە نێوان پارتی و یەكیەتیدا، الیەنگرییەكی تەواو لە یەكیەتی دژ بە پارتی 
بوو كە هەر ئەمە دواتر بوو بە هۆی شەڕی نێوان پەكەكە و پارتی دیموكراتی 
لە شەڕی  بە الیەنێك  بوو  بە فەرمی  واتە پەكەكە  لە ساڵ 1995،  كوردستان 
ناوخۆیی لە باشووری كوردستان دژی پارتی دیموكراتی كوردستان و الیەنگری 
لە یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان. ئەم بەرەیە لە شەڕ واتە یەكیەتی و پەكەكە 
دیموكراتی  پارتی  سڕینەوەی  تەمای  بە  كە  بوو  پشت  لە  ئێرانیشیان  دەستی 
كوردستان بوون. بۆیە پارتی ڕێگایەكی دیكەی بێجگە لە وەرگرتنی پشتیوانیی 
ئەرتەشی توركیە بۆ نەمایەوە. لێرەدا دەردەكەوێ كە هاندەری سەرەكی بۆ هاتنی 
ئەرتەشی توركیە بۆ ناو خاكی هەرێمی كوردستان، كردەوەكانی پەكەكە دژ بە 
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پارتی لە كاتی شەڕی ناوخۆییدا بوون. لەم سااڵنەدا پەكەكە هەموو وزەی خۆی 
لە باشوور دژی پارتی خستە گەڕ، ئەرتەشی توركیەش ئەمەی بە قازانجی خۆی 
قۆستەوە و شەڕ دژی پەكەكەی گواستەوە بۆ ناو هەرێمی كوردستان. كەوابوو 
ئەو شەڕەی كە دژی پارتی ڕاگەیەندرا و ئەرتەشی توركیەش دەستێوەردانی كرد، 
دواییش  و  كراوە  تێئۆریزە  لەالیەن پەكەكەوە  ئەو شەڕە  باكگراوەندێكی هەیە، 
هەر لەالیەن پەكەكەوە بە كردەیی كراوە. ویستی ئۆجەالن بۆ داگیركردنی زاخۆ 
و دهۆك، ناوزەدكردنی پارتی وەك خائین، دامەزراندنی حیزبی سیاسی لە ژێر 
الیەنە  ناوخۆییدا  شەڕی  كاتی  لە  پارتی  دژی  پرۆپاگاندا  و  پارتی  دەسەاڵتی 
دەڵێن  و  دەدرێ  باز  سەریاندا  بە  ئەنقەست  بە  كە  شەڕەن  ئەو  شاراوەكانی 

ئەرتەشی تورك بە یارمەتیی پارتی هات بۆ سەركوتی پەكەكە!

دامەزرانی MEDTV لە ساڵی 1995دا كە وەك یەكەمین تەلەڤیزیۆنی سەتەالیتی 
كوردییە، گەورەترین دەسكەوتی پەكەكە لەو سااڵنەیە. ئەم تەلەڤیزیۆنە بوو بە 
هۆی ئەوە كە پەكەكە بتوانێ بە ئاسانی پەل بۆ ناو هەموو كوردانی دنیا بهاوێ 
ڕووناكبیر  تەلەڤیزیۆنە  ئەم  كوردانەوە.  هەموو  ناو  بەرێتە  خۆی  ئیدئۆلۆژیی  و 
كردەوە،  كۆ  دەوری خۆیدا  بە  پارچە  لە هەر چوار  و چاالكانی  و سیاسەتڤان 
بەاڵم دواتر بە هۆی ئەوەی كە پەكەكە لە ڕێگەی ئەم تەلەڤیزیۆنەوە دژایەتیی 
الیەنەكانی كوردستانی دەستپێكرد و تەنیا دژی توركیە و هەرێمی كوردستان 
بەرنامەكانی باڵو دەكردەوە و سووریە و ئێران لە ناو ئەو دژایەتییەدا دیار نەبوون 
و ناوێكیان لێ نەدەبرا، بەرە بەرە خەڵك لە میدیاكانی پەكەكە كشایەوە. هەر 
لە ساڵی 1995دا یەكێك لە هەوڵەكانی دیكەی پەكەكە بە مەبەستی پەلهاویشتن 
بۆ پارچەكانی دیكە، دامەزراندنی پارلەمانی كوردستان لە دەرەوەی واڵت بوو 
كە بە هۆی بەرچاوتەنگی و زاڵبوونی ئیدئۆلۆژیی پەكەكە، ئەو پارلەمانە كە لە 
بنەڕەتدا بۆ پرۆپاگاندای پەكەكە دامەزرابوو، نەیتوانی لە ناو پارچەكانی دیكەدا 

ڕەنگدانەوەی هەبێ و لە ساڵی 1999دا هەڵوەشایەوە.

چاالكییەكانی پەكەكە لە پارێزگای هاتای پێوەندییەكانی هەر دوو واڵتی توكیە 
ئەوەی  هۆی  بە  بوو  مەسەلەیە  ئەم  ئاست.  نزمترین  هێنایە سەر  و سووریەی 
كە توركیە بە ڕوونی سووریەی بە داڵدەدانی پەكەكە بە مەبەستی الوازكردنی 
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لە  لێكۆڵینەوە  دوای  سووریە  دژی  توركیە  ئیددیعاكانی  كرد،  تاوانبار  توركیە 
شەمدین ساكیك پەرەی سەند. ساكیك لەم لێكۆڵینەوەیەدا وتی كە »ئۆجەالن 
كە  دەمانزانی  پەكەكە  دیكەی  ڕێبەرانی  و  من  و  بوو  سووریە  دەستی  كارتی 
دانپێدانانە بوو بە هۆی  ئاراوە. ئەم  بێتە  لە توركیەدا ئاشتی  نایەوێ  سووریە 
پڕۆپاگاندایەكی زۆر لەالیەن میدیا شەڕخوازەكانی توركیەوە. بۆلێنت ئەجەویت 
تیرۆریزم  لە  پشتیوانی  بە  سووریەی  دیكە  جارێكی  توركیە  وەزیرانی  سەرۆك 
تاوانبار كرد. ئەم ڕووداوانە لەگەڵ بڕیاری ئەنجومەنی بااڵی ئاسایشی نەتەوەیی 
توركیە بوون كە بەپێی ڕاپۆرتەكان و بەپێی هێندێك گێڕانەوە لە ئەنجومەنی 
نەتەوەیی، توركیە خۆی بۆ جێبەجێكردنی زنجیرە كارێكی دیپلۆماتیك، سیاسی، 

ئابووری و تەنانەت نیزامی ئامادە كرد.  )رۆبێرت ئۆ.: 1997، 177(

دەزگاكانی  سووریە،  دژی  توركیە  ڕێبەرانی  توندی  ئاخاوتنی  لەگەڵ  هاوكات 
ڕاگەیاندن هەواڵی كۆكردنەوەی هەزاران كەس لە هێزەكانی توركیەیان لە سەر 
سنووری هاوبەش لەگەڵ سووریە باڵو كردەوە. دەمیرل لە میانەی وتەیەكدا لە 
ڕادەگەیەنم  دنیا  هەموو  بە  دیكە  جارێكی  كە: »من  گوتی  توركیە،  پارلەمانی 
كە ئێمە مافی خۆمانە دژی سووریە دەستبدەینە عەمەلیاتی تۆڵە ئەستێنانە«. 
ئەرتەشی  هاوبەشی  ژووری  بەرپرسی  ئۆغلو،  كیوریك  حسێن  ڕۆژەدا  لەو  هەر 
توركیە قەیرانی هەنووكەی لەگەڵ سووریە وەك دۆخی شەڕی رانەگەیەندراو زانی.  

)رۆبێرت ئۆ.: 1997، 113( 

گوترا  پێشتر  وەك  هەر  بەردەوامە،  باشوور  لە  براكوژی  شەڕی  ماوەیەدا  لەم 
پەكەكە هەر لە سەرەتاوە خۆی كرد بە الیەنێك لە شەڕ، پەكەكە دژی پارتی و 
بە قازانجی یەكیەتی شەڕی دەكرد. لە ساڵی 1997 كە شەڕ لە نێوان یەكیەتیی 
نیشتمانی و پارتی دیموكراتی كوردستان بەردەوام بوو، پەكەكە لە ساڵی 1997دا 
هێرشیكردە سەر خەڵكی سیڤیل و بێتاوان كە لە ئاكامدا خەڵكی زۆر كوژران، 
بە تایبەتی كەمایەتیی ئاشووری كە الیەنگری پارتی بوون كەوتنە بەر هێرشی 
پەكەكە و بە توندی سەركوتكران. لە مانگی مای و سپتامبری 1997 ئەرتەشی 
توركیە سنووری كوردستانی باشووری بەزاند و بە ئامانجی لێدانی پەكەكە هاتە 

ناوەوەی كوردستانی باشوور.
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لە ساڵی 1998 پێوەندیی نێوان سووریە و توركیە گەیشتە نزمترین ئاستی خۆی. 
پشووی  و  دەدوان  دیمەشق  بۆ  ئاسمانی  هێرشی  لە سەر  توركیە  ڕۆژنامەكانی 
سەربازەكانی سەر سنوور هەڵوەشێنرایەوە. سەركۆماری توركیە سلێمان دەمیرل 
بەیاننامەیەكی كورتی دایە ئاژانسی هەواڵی توركیە كە وتبووی: من نەك هەر 
سووریە، بەڵكوو هەموو جیهان ئاگادار دەكەمەوە، دۆخەكە بەم شێوەیە ناتوانێ 
درێژەی هەبێ. فەرماندەكانی توركیە ڕوونتر دەئاخاوتن و دەیانگوت كە توركیە 
دژوارتر  دیسان  دۆخەكە  سووریەدایە.  لەگەڵ  رانەگەیەندراو  شەڕێكی  دۆخی  لە 
بوون.  سەركەوتوو  ڕۆژئاوادا  ئورووپای  لە  پەكەكە  چاالكییەكانی  چونكە  بوو، 
ئیتالیا ئیزنی ڕێپێوانی لە ڕۆم بە پەكەكە دا، لەالیەكی دیكەوە توركیە بە هۆی 
وەرنەگیرانی لە كۆمەڵگای ئورووپاییدا تێكچووبوو. سووریە هەر وەك چۆن كەڵكی 
لە میلیشیاكانی لوبنانی دژی ئیسرائیل وەردەگرت، لە پەكەكەش بە هەمان شێوە 
لە  كە  دابوو  ئیزنی  پەكەكە  ڕێبەری  ئۆجەالن  عەبدوڵاڵ  بە  وەردەگرت.  كەڵكی 
دیمەشق بنكە بۆ خۆی دابنێ، سووریە بە فەرمی ئەمەی ڕەتدەكردەوە، بەاڵم 
 ،2000 ویلێر:  دەدۆزییەوە.)مارک  بنكەكەیان  كێشەیەك  هیچ  بەبێ  ڕۆژنامەوانەكان 
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سووریە لەگەڵ ڕەتكردنەوی ئیددیعاكانی توركیە ڕایگەیاند كە ئامادەیە ئەو قەیرانە 
لە ڕێگەی دیپلۆماتیكەوە چارەسەر بكات، بەاڵم ئەگەر پێویست بێ لە بەرانبەر 
هێرشی توركیەدا ڕادەوەستێ. سووریە هێزەكانی لە مەودای 30 تا 40 كیلومتری 
لە سنوورەوە مۆڵدا و 36 مووشەكی جۆری »ئێسكاد-ئێس«ی لە 55 كیلومتریی 
سنوور دامەزراند. سووریە كە لە لێدانی بنكەكانی پەكەكە لە ناو خاكی سووریەدا 
ترسی لێنیشتبوو، داوای یارمەتیی لە واڵتانی عەرەبی كرد، واڵتانی عەرەبیش 
بێجگە لە ئۆردۆن، ئەم داوایەی سووریەیان ڕەتكردەوە. عەرەبەكان و لە سەرووی 
سەرۆك  موبارەك،  حوسنی  نێوبژیوانیی  لە  پێشوازییان  سووریە  هەموویانەوە 
كۆماری ئەو كاتی میسر كرد. ئەو دوابەدوای وتووێژ لەگەڵ ڕێبەرانی سعوودی 
ڕۆیشت بۆ سووریە و دوای وتووێژ لەگەڵ بەرپرسانی سووریە ڕۆیشت بۆ ئەنقەرە. 
نێوبژیوانیی  بە  بۆ سووریە دەكرد،  لە سەر گوشارهێنان  پێداگریی  توركیە كە 
حوسنی موبارەك بڕیاری درا كە هەر دوو واڵت لە شاری جەیحانی توركیە كۆ 
داخوازییەكانی  هەموو  بۆ  ملیان  كۆبوونەوەیەدا  لەم  سووریە  ڕێبەرانی  ببنەوە. 
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توركیە ڕاكێشا.)مەحموود ئایکان: 1998، 177(

وتووێژەكانی توركیە و سووریە واژۆكرانی گرێبەستی جەیحانی لێكەوتەوە. خاڵە 
سەرەكییەكانی ئەم گرێبەستە بریتی بوون لە دەركردنی ئۆجەالن لە سووریە، ئیزن 
نەدانی سووریە بە گەریالكانی پەكەكە بۆ هاتنەناو خاكی توركیە، قەدەخەبوونی 
چاالكیی بنكەكانی پەكەكە لە سووریە، دەستگیری و سزادانی هێندێك لە ئەندامانی 
پەكەكە، پێشگرتنی سووریە بە ناردنی یارمەتیی ماڵی، سەربازی، لۆجستیكی و 
تەبلیغاتی بۆ پەكەكە، ناساندنی پەكەكە وەك ڕێكخراوێكی تیرۆریستی لە الیەن 

سووریەوە و هێندێك خاڵی دیكە.)رۆبێرت ئۆ. 1997، 114(

بایک دەڵێ: لەم پیالنگێڕییەدا میسر رۆڵێکی مەزنی بینی، میسر چوو بە سوریای 
لە نێوان ئێوە و سوریا شەڕ  دەربکەوێت، ئێمە لەگەڵ  ئاپۆ  گوت؛ ئەگەر بۆ 
ئێوەدا نابین، ئاپۆ دەربکەن با بچێت، بۆچی لە بەر شەخسێک عەرەب بکەوێتە 
شەڕەوە؟ وایان بە سووریە گوتبوو: ئێوە بەتەنیان، ئێمە پشتیوانی ئێوە ناکەین. 
وەکووتریش گوتبوویان: نەک هەر تورکیا، بەڵکو ئەمریکا، ئیسرائیل و ئینگلیز 
هەموویان لە دژی ئێوەن. ئیتر ناتوانن رووبەڕووی هەموویان ببنەوە. سوریاش 
بینی کە بەتەنیا دەمێنێتەوە، ئیدی ئەم فشار هێنانەی میسر کردی، بۆ ئەوەی 
سوریا ئاپۆ دەربکات. لە ناو سوریاشدا هەندێک ئەو فشارەیان کرد. بۆ نموونە 
ئەو  ئێمە  گووتی:  و  کرد  ئاشکرا  شتی  هێندێک  پاشان  خەددام  عەبدۆلحەلیم 
بڕیارەمان لە نێو پارتی بەعس وەرگرت و بردمان بۆ الی حافز ئەسەد و بە حافز 
ئەسەدمان بە پەسند کردندا. واتە ئەو بڕیارە حافز ئەسەد وەری نەگرتووە، ئەوان 
ئەو بڕیارەیان داوە و بەویشیان بە پەسند کردنداوە، چۆن بە پەسند کردنیانداوە؟ 
بڕوانە عەرەب لەگەڵ ئێمە شوێن ناگرن، ئیدی ئەمریکا، ئیسرائیل و تورکیا و 
بخەینە مەترسییەوە؟  ئاپۆ خۆمان  بۆ  ئێمە  ئێمە، بۆچی  دێنە سەر  هەموویان 
نێو  لە  دەبینێ  ئەسەدیش  کاتێک  بکەیت،  پەسند  بڕیارەمان  ئەم  تۆ  پێویستە 
سوریادا هەندێک ئەمە دەخوازن کە ئاپۆ دەربکەوێت... پەسندی دەکات. )جەمیل 
بایک: 2011، 574( لێرەدا بایک بە شێوەیەک قسە دەکات کە داوێنی حافز ئەسەد 
ئەودا  دەسەاڵتی  لە  دەڵێ  و  الدەبات  ئەو  سەر  لە  تاوانەکە  و  دەکاتەوە  پاک 

نەبووە!
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ئۆجەالن دەڵێ بۆ تێكشكاندنی پەكەكە و ڕێبەرەكەی، سووریە وەك دوایین بازنە 
كورتدا  ماوەیەكی  لە  سووریە  گۆڕەپانەكە  نێو  بۆ  میسر  هێنانی  بە  مابووەوە، 
و  گوشارەكان  بەرانبەر  لە  ملڕاكێشان  سووریە  كرا.  دەروونی  شەڕی  تەسلیمی 
باشتر دیتبوو.  بە  قازانجی خۆی  بۆ  لە سەر مەسەلەی پەكەكەی،  بوون  رازی 
پێش دەركەوتنم لە سووریە هەڵسوكەوتەكانی كاناڵێك بە نێوی ئەرتەشەوە بۆ 
بوو.  تێڕامان  جێی  هاویندا  ماوەی  لە  ناڕاستەوخۆ  شێوەی  بە  ئاگاداركردنەوە 
ئۆجەالن  بوو.  هیوابەخش  و  مانا  پڕ  ئاگربەس  لە  نوێ  قۆناغێكی  دەستپێكی 
خەباتی  كردنی  گەرموگۆڕتر  و  شاخ  بۆ  چوون  ڕێگەی  دوو  نێوان  لە  دەڵ:ێ 
چەكداری و ڕۆیشتن بۆ ئورووپا و گەڕان بە شوێن سازاندا مابوومەوە. لە ئاكامدا 
لە ڕۆژی  یونان  نەدەكردەوە واڵتی  بیرم  بەاڵم قەد  ئورووپام هەڵبژارد،  ڕێگەی 
ئاوەها  هەڵسوكەوتێكی  1998دا  ئۆكتۆبری  9ی  لە  واتە  واڵتە  ئەو  بۆ  چوونم 
ناجوامێرانە بنوێنێ. دۆستی زۆرم لە یونان هەبوون، بانگهێشتنامەی زۆر لەالیەن 
حیزبە بەشدارەكانی ناو دەوڵەتەوە هاتبووە ئاراوە، پارلەمان بە زۆرینەیەك كە 
بتوانێ یاسای بنەڕەتی بگۆڕێ، منی بانگهێشت كرد. پێش لە چوونم بۆ ئەوێ 
لە وتووێژێكی تەلەفوونیدا لەگەڵ دۆستێك بە ناوی كوستاو بادواس كە پێشتر 
وەزیری ناوخۆ بوو و ئێستا نوێنەری پارلەمان و لەگەڵ وەرگێڕ ئایف كایا لە 
ڕاگەیاند، بەاڵم كاتێك  یونان  بۆ  تەلەفوونەكەدا بە خۆشحاڵییەوە چوونی منی 
گەیشتمە یونان بادواسم نەبینی، بەاڵم ستاوراكس بەرپرسی دەزگای هەواڵگری 
و كاالندریسم دیت. بادواس النیكەم بە دڵنیاییەوە دەیتوانی بڵێ كە نەیەم بۆ 
یونان، پێموایە ئاگایانە منی ڕاكێشا بۆ ئورووپا )ئۆجەالن: 2001، 380، 381 و 383(. 
بۆیە ناتوانێ بڕواتە ناو خاكی یۆنانەوە و دەوڵەتی یۆنان ئاگاداری دەكاتەوە كە 

ئیزنی هاتنە ناوەوی خاكی یونانی نیە. 

ئەو دەڵێ مانەوەی من لە سووریە جەنگێكی ناوچەیی هەڵدەگیرساند، چارەنووسی 
ڕێژیمی ئەو واڵتەی تووشی مەترسی دەكرد. توركیە بڕیاری دابوو ئۆپەراسیۆنێكی 
سامناك بەڕێوە ببات، ئەوان دەیانەویست لە ڕێگەی منەوە دەستیپێبكەن. پاشان 
سەر  بە  ئەوەی  بۆ  بدەن  پێ  درێژەی  عێراقەوە  دواتریش  و  سووریە  لەگەڵ 
هەموو ناوچەكەدا زاڵبن. من خۆم بڕیاری ڕۆیشتنم دا، كەمێكیش لە سەر داوای 
هاوڕێیانی یونانیم، بەاڵم ئەو بانگهێشتەی یونانییەكان بڕی نەكرد. من نەمتوانی 
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داوای  نەمتوانی  دەرەوە،  بچمە  ئاتێن  فرۆكەخانەی  لە  نەمتوانی  یونان،  بچمە 
مافی پەنابەرێتی بكەم، بۆیە لە سەر بانگهێشتی كۆمیسیۆنی كاروباری دەرەوەی 
دووما ڕۆیشتمە ڕووسیە. من مانگێك لە ڕووسیە مامەوە، بەاڵم سەرۆك وەزیران 
داوایكرد ئەو واڵتە بەجێبهێڵم. سەرەڕای زۆرینەی دەنگی دووما زۆر سەرنجڕاكێش 
و ئاڵۆزە )كریس كۆچێرا، ئۆجەالن: 2013(. دووما بە زۆرینەی 298ی دەنگی ڕازی لە 
بەرانبەر یەك دەنگی ناڕازیدا پەنابەرێتیی منی پەسند كرد، بەاڵم ئەمە مانایەكی 

ئەوتۆی بۆ دەوڵەتی سەرەڕۆ نەبوو )ئۆجەالن: 2001، 384(.

ئیتالیا.  پێتەختی  رۆم  دەڕواتە   1998 نۆڤامبری  12ی  ڕێكەوتی  لە  ئۆجەالن 
نێوی  بە  گرووپێك  نوێنەری  مۆنتاویانی  رامون  كارئاسانیی  بە  ئەو  ڕۆیشتنی 
»نۆژەنكردنەوە لە حیزبی كۆمۆنیستدا« لە پارلەمان بووە. ئەم سەفەرە دوای 
چەند مانگ لە هاتنە سەركاری ماسیمۆ دالێما بوو )از ئۆجەالن: 2001، 385(، ئەو 
دەڵێ: »ئیتالیا سەرەتا هەڵسوكەوتی باشی هەبوو، پاشان لە بەر هەڕەشەكانی 
ئەوەداین  هەوڵی  لە  ئێمە  هەڵبەت  بووینەوە،  گرفت  رووبەڕووی  ئێمە  توركیە، 
واڵتێكی دیكە بدۆزینەوە، بەاڵم كێشەی هەڵبژاردنمان هەیە، پێویستە ئەو واڵتەی 
كە هەڵیدەبژێرین، واڵتێكی بەهێز بێت، بتوانێ ئاسایشی من گەرەنتی بكا و بە 
شێوەیەكی یاسایی بتوانم بچم. پەلەپەلێكی زۆر هەیە بۆ ئەوەی كە ڕویشتنی من 

وە پێشبخەن، گرینگ خۆڕاگری و بەرخۆدانە« )كریس كۆچێرا، ئۆجەالن: 2013(. 

سواری  زۆر  بە  لەوێ  مۆسكۆ،  بۆ  دەڕواتەوە  ئیتالیا  لە  دیسانیش  ئۆجەالن 
ناو  دەیبەنە  دەستبەسەری  حەوتوویەك  دوای  دەكەن،  بارهەڵگری  فڕۆكەیەكی 
خانوویەك لە گوندێكدا كە ناوی بیشكێك لە نزیكی پێتەختی تاجیكستان بووە، 
لەوێوە لەگەڵ ژەنەراڵێكی خانەنشینكراو بە ناوی الكزاكیس و نوێنەری پەكەكە 
لە ئاتێن بە ناوی ئایفێر لە ڕێگەی پێترۆگرادەوە دەڕۆنەوە بۆ ئاتێن. لە ئاتێن 
ماوەی ڕۆژێك لە ماڵی خەسووی ناكزاكیس دەمێنێتەوە، لەو ژنە دەپرسێ كە 
ئایا ئەگەری خەیانەتی پانگالۆس هەیە؟ ئەویش بە دڵنیاییەوە دەڵێ نا! ئۆجەالن 
دەڵێ پانگالۆس بە ڕواڵەت بە مەبەستی وتووێژی فەرمی بۆ ماڵێك بانگهێشتی 
كردم، بەاڵم گرووپێك لە مەئموورانی دەزگای هەواڵگریی تێدا بوون و بە شێوەی 
نا  ئەگەر  بەیانی دەرفەتت پێ دەدەین،  كاتژمێر 4ی  هەڕەشە كردن وتی »تا 
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ئەوەی كە دەیزانین بە زۆر جێبەجێی دەكەین«. ئۆجەالن دەڵێ: وا دەر دەكەوت 
كە پێشتر بەرنامەیان داڕشتووە، لە گەڵ CIA پێشتر كینیایان ئامادە كردبوو، 
لە شوێنێكی  كە  دەوڵەت سوێندیخواردووە  بە شەرەفی  كاالندیس  زانیم،  دواتر 
ئەفریقای  پاسپۆرتی  بە  ڕۆژدا  پازدە  ماوەی  لە  كینیا  واتە  مەترسی  لە  دوور 
لەم  رێكبخات.  ئۆجەالن  كارەكانی  ڕێكیخستووە،  دەرەوە  وەزیری  كە  باشوور 
كە  ئەوەی  دوای  بووە.  تەنیا  ئۆجەالن  و  كردووە  دەستبەسەر  ئایفێریان  كاتە 
دەیبەنە كینیا كۆستۆالس باڵوێزی یونان لە فڕۆكەخانە وەریدەگرێ و دەڕۆنەوە 
لە  دەبوایە  هاتووە،  ئاتێنەوە  لە  كە  فەرمانێك  بەپێی  دواتر  باڵوێزخانە.  بۆ 
ڕادەگرن،  دەست  ئەوانیش  ئۆجەالن،  ملنەدانی  دوای  بكەن،  دەری  باڵوێزخانە 
بەاڵم دوای ئەوە دەوڵەتی یونان بە باڵوێزەكەی لە كینیا ڕادەگەیەنێ كە ئەگەر بە 
چوونە دەرەوە لە باڵوێزخانە ملی نەدا، بە زۆرەملێ بیبەنە نێو شەقام بەریدەن. 
هەواڵگریی  دەزگای  بەرپرسی  لەگەڵ  كە  ڕادەگەیەنێ  ئۆجەالن  بە  كۆستۆالس 
كینیا كە كۆڕی وەزیری دەرەوەی كینیایە، كۆبوونەوەی هەبووە، »ئەوان هەموو 
دەتوانێ  فێوریە  تا 15ی  تۆ  كە  بەڵێنیمداوە  من  و  دەزانن  تۆ  لە سەر  شتێك 
لێرە بمێنیتەوە )ئۆجەالن:2001، 386(. ئۆجەالن دەڵێ: پۆلیسی كینیایان هێنایە 
باڵوێزخانە كە ئەگەر نەڕۆم دەستبەسەرم بكەن، هەروەها دەڵێ: پێموایە  نێو 
مادەی  و  دەرمان  بیركردنەوەم،  توانای  لێئەستاندنی  و  گێژكردن  مەبەستی  بە 
هۆشبەریان كردبووە ناو خواردنەكەم، چونكە زۆر خەوم دەهات. كاتێك بردوویانە 
لە  دیوە،  چەكەوە  بە  كەسێكی  چەند  فڕۆكەكە  دەوروبەری  لە  فڕۆكەخانە  بۆ 
توند  و  سەری  هەڵدەكوتنە  بوونە  چاوەڕوانی  كە  تورك  تیمێكی  فڕۆكەكە  ناو 
دەیبەستنەوە. ئەو دەڵێ: دوای ئەوەی كە لە نێو فڕۆكەكەدا چاوم كردەوە ئەم 
لەگەڵ ئێوە  نیە، ئەوانەی كە دەڵێن  ئێوە  پەیامەم دا: »ئەم سەركەوتنە هی 
دۆستایەتییان كردووە، باش هەڵسوكەوتیان نەكردووە، ئەوان دەیانەوێ لەگەڵ 
هەر دوو الیەن یاری بكەن. من هیچكات لەگەڵ تورك دوژمن نەبوومە، تەنانەت 
لە ڕێگەی دایكمەوە پێوەندیی خوێنیم لەگەڵ توركەكان هەیە. ئاشتی و برایەتی 
تاقە ڕێگەیە. ئەوەی كە لەمە بەدواوە خەباتی خۆم لە سەر ئەم بنەمایە دەكەم، 

ڕاستییەكی بێ ئەمالو ئەوالیە« )ئۆجەالن: 2001، 387(.

حه سه ن ئیشگوزار راوێژكاری ئەوکاتی وه زاره تی گواستنه وه  و گه یاندنی تورکیە، 
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گه یشتبووه   زانیاری  هه ندێك  دەڵێ؛  ئانادۆڵ  هەواڵی  ئاژانسی  بە  بارەیەوە  لەم 
بۆ  كرێگرتووه   به   فڕۆكه یه كی  یۆنان  كه   توركيا،  هه واڵگری  ده زگای  ده ست 
گواستنه وه ی عەبدۆاڵ ئۆجه الن   و دەیەوێ به  نهێنی بچێته  هۆڵه ند. له و كاته دا 
ئێمە ده بووایه  فرۆكه یه كی له  هه مان جۆر و مۆدێل و ره نگ و تایبه تمه ندی فڕۆكه  
به كاربهێنرێت،  ئۆجه الن  رفاندنی  له   ئه وه ی  بۆ  بكه ین،  ئاماده   كرێگیراوه كه   به  
به اڵم له و جۆره  فڕۆكه یه  و به و تایبه تمه ندییه مان نه بوو، ته نیا گه وره  بازرگانێكی 
فڕۆكه كەمان  و  كرد  له گه ڵی  قسه مان  ئەوە  دواە  هەبوو.  جۆرەی  لەو  توركیە 
بەکرێگرت، بەاڵم هیچ زانیارییه کمان له  باره ی هۆكاری به كارهێنانی ئه و فڕۆكه یه  
هاوتا هۆڵه ندییه كه ی  له   ئه وه ی  بۆ  فڕۆكه كه ،  گۆڕینی شێوه ی  دوای  نەدركاند. 
بچێت، فڕۆكه كه  خاكی توركیا به جێهێشت. تاقمێكی فڕۆكه وانی و 4 تا 5 كه س 
له  ئه فسه رانی هه واڵگری توركیە لە گەڵی بوون. به  فڕۆكه وانه كان  راگه یه ندرابوو، 
كه  فڕۆكه كه  سه ره تا به ره و میسر و دواتر بۆ ئۆگا ندا ده چێت، زانیاری ته واویش 
به  كارگێڕی گشتیی فڕۆكه وانی مه ده نیش درابوو، به اڵم هەموو ئه و زانیارییانه  
درۆ بوون  و وایان ده نواند كه  ئه وانه  بازرگانی مۆزن. دوای ئه وه ی زانیاری له  
باره ی هاتنی فڕۆكه  هۆڵه ندییه كه مان پێگه یشت، له  فڕۆكه خانه ی ئۆگا ندا هەڵفڕین 

و نزیكه ی 2 كاتژمێر زووتر له  فڕۆكه  هۆڵه ندییه كه  گه یشتینیه  كینیا.

چوار  كاروانێكی  به   له وێوه   بوو،  یۆنان  باڵیۆزخانه ی  لە  كینیا  له   ئۆجه الن 
ئۆتۆمبێلی به ره و فڕۆكه خانه  بەڕیکەوت، ئۆتۆمبێلی یه كه م پۆلیسی كینیا بوو، 
دووه میش تیمی پاسه وانانی باڵیۆزخانه ی یۆنان و ئۆجه النیش له ناو ئۆتۆمبێلی 
سێهه م بوو، ئۆتۆمبێلی چواره میش، چه ند كه سێكی دیكه ی سه ر به  پارتەکەی 
ئۆتۆمبێله كه ی  وه رگرتبوو،  ئاسایی  زۆر  شێوازێكی  كاره كه   تێدابوو.  ئۆجه النی 
ئۆجه الن به ر له  ئۆتۆمبێله كانی دیكه  هاته  ژووره وه ، ئۆجه الن زۆر له سه رخۆبوو و 
له  گه شته كه ی دڵنیابوو، جلوبەرگێکی فه رمی لەبەردابوو. ده رگای فڕۆكه كه   له  
ماوه ی 60 چركه دا كرایه وه  و له گه ڵ هاتنه  ناو فڕۆكه كه ، ئۆجه الن ده ستگیركرا. 
به ر له وه ی ئۆتۆمبێله كانی دیكه  بگه نه  شوێنه كه ، به  خێرایی ده رگای فڕۆكه كه  
داخرا. كاتێك فڕۆكه كه  چووه   سنووری ئاسمانی واڵتی قوبرس، بەپێی ئەوە كه  
بكه ن  نێوده وڵه تییه كان  یاسا  ره چاوی  فڕۆكه یەک  هەموو  ده بێت  حاڵه ته دا  له و 
واڵته ی  ئه و  بده نه   فڕۆكه كه   و  گه شت  ژماره ی  باره ی  له   درووست  زانيارى  و 
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كۆدی  لێكردین  داوایان  قوبرس  فڕۆكه وانی  به رپرسانی  تێپه ڕده بن.  به سه ریدا 
دواوه ی فڕۆكه كه یان پێبده ین، به اڵم فڕۆكه وانان له و پرۆسه یه دا خاوه  خاوه یان 
كرد، كۆدی هه ڵه یان ده نارد و چه ند جارێك به  بیانووی نه زانینی زمانی ئینگلیزی 
به  باشی، پرۆسه كه یان دواخست، ئه و ماوه یه ش 18 خووله كی خایاند، به و 18 
خووله كه ش توانیمان بگه ینه وه  سنووری ئاسمانی توركیا. )حەسەن ئیشگوزار:2018(

گرتنی ئۆجەالن كاردانەوەیەكی زۆری لە ناو كوردانی هەر چوار پارچەی كوردستان 
هەبوو و رێپێوانگەلێكی زۆریان دژ بەم كارە خستە ڕێ و دەیان كەس ئاگریان 
لە  تایبەتی  بە  بوون  بریندار  و  شەهید  كەس  دەیان  بەردا.  خۆیان  لەشی  لە 
ڕۆژهەاڵت و لە شاری سنە كاتێك دروشمی خۆپێشاندەران گۆڕدرا بە دژی ڕێژیم، 
هێزەكانی ڕێژیم تەقەیان لە خەڵك كرد و دەیان شەهید و برینداری لێكەوتەوە 
كرد  ئیدانە  خۆپیشاندەرانیان  پەكەكە  سەرۆكایەتیی  كۆنسەی  كۆتاییشدا  لە  و 
و بە داردەستی زایۆنیزمیان لە قەڵەم دان. هاوكات لەگەڵ ڕفێنرانی ئۆجەالندا 

كۆنگرەی شەشەمی پەكەكە دەبەسترێ. 

باكوور دەدرێ  لە  بڕیاری كشانەوەی هێزەكانی پەكەكە  هەر لە ساڵی 1999دا 
كە ئەمە دەبێتە هۆی ناڕەزایەتیی بەشێك لە ڕێبەرایەتیی پەكەكە. بۆ نموونە 
هەڤاڵ ئەكرەم یەكێك لە ڕێبەرانی پەكەكە كە دوای دەستبەسەركرانی ئۆجەالن 
لە پەكەكە جیا دەبێتەوە دەڵێ: »دووەم كێشە ئەوە بوو كە داواكرا هێزەكان 
زۆر  بڕیارێكی  ئەمەش  كوردستان،  باشووری  بۆ  بكەن  پاشەكشە  باكوورەوە  لە 
هەڵە و بێ بنەما بوو، چونكە ڕاگرتنی شۆڕش لە ناكاو هیچ ئەنجامێكی دیاری 
نەدەبوو، ئەوە بوو لە ئەنجامی كشانەوەی هێزەكانماندا زیاتر لە 400 كەسمان 
شەهید بوون )هەڤاڵ ئەكرەم: 2012(. پەكەكە بەوەشەوە ناوەستێ و بۆ بە وتەی 
خۆیان نیشاندانی نیازپاكی و داخوازی دیالۆگ دوو گرووپ لە گەریالكان ڕادەستی 

توركیە دەكاتەوە.

زستانی ساڵی 2000 واتە ساڵێك دوای كۆنگرەی شەشەم، پەكەكە بە هۆی كێشە 
ناوخۆییەكانییەوە ناچار بوو كە كۆنگرەیەكی نائاسایی بگرێ. پاشەكشەی سیاسی-
الیەكەوە  لە  كردبوو.  ئاڵۆزی  تووشی  پارتەی  ئەو  پەكەكە  ناكاوی  لە  نیزامیی 
لە  دەوڵەتێكی سەربەخۆ  دامەزراندنی  دروشمی  بە  پارچەی  چوار  هەر  خەڵكی 
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دەوری خۆی كۆ كردبووە، هەزاران گەریال لە پێناوی دامەزراندنی ئەو دەوڵەتەدا 
گیانیان بەخت كردبوو و حیزبەكانی دیكەی هەر چوار پارچەی كوردستانی بە 
خائینی  وشەی  و  دەكرد  ئیدانە  ناكەن  سەربەخۆیی  داوای  كە  ئەوەوە  بۆنەی 
دەخستە پاڵ ناوەكانیان، لە الیەكی دیكەوە ئۆجەالن كە گیرابوو دەیگوت پەكەكە 
لە سەر بنەمای پارادایمی 1970 تا 2000 درێژەی بە خەبات داوە، بۆیە ئەگەرچی 
هەڵنەوەشاوەتەوە، بەاڵم فۆنكسیۆنی خۆی تا ڕادەیەكی زۆر لە دەستداوە... و 
بە هۆی كێشەی ناوخۆییەوە لە سەرەتای ساڵی 2000دا بە بنبەست گەیشتووە و 
بەم پێكهاتەوە نەك هەر ناتوانێ كێشەكان چارەسەر بكات، بەڵكوو دەبێتە هۆی 
قووڵبوونەوەیان، بۆیە دەبێ لە ژێر ناوێكی دیكە و پێكهاتەیەكی دیكەدا درێژە 
بە خەبات بدات... چوونكە ئەگەر پەكەكە دەوڵەتیشی پێكهێنابا، لە نێو دەچوو، 
 PDK واتە لە ڕووی جەوهەری شۆڕشگێڕییەوە لە نێو دەچوو. پێكهاتەیەكی وەك
و YNKی لە  خۆ دەگرت. ئەوە دژوار بوو كە لە نێوان ساڵەكانی 1995 تا 2000 
چارەسەری بكەین. بەڕێوەبەری پەكەكە پێش لە 1995، یۆتۆپیایی بوو )ئۆجەالن: 
ئیستراتیژی  حەوتەمدا  نائاسایی  كۆنگرەی  لە  بۆیە   ،)331 و   328  ،317  ،2004
پەكەكە بە تەواوی گۆڕدرا و دروشمی دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆی كوردستان 
وەالنرا بە خاڵی الوازی پەكەكە زانرا. تەنانەت بە وتەی خۆیان بە تایبەتمەندیی 
هێزە دواكەوتووەكانی كورد وەك پارتی دێموكراتی كوردستان زانرا! بۆیە لەم 
كۆنگرەیەدا چارەسەری كێشەی كورد لە ناو سنوورەكانی توركیە، ئێران، عێراق 
و سووریە وەك باشترین چارەسەری كێشەی كورد، تاوتوێ و وەك ئیستراتێژی 
نوێی پەكەكە پەسند كرا. لەم كۆنگرەیە بە دواوە ئیتر باسی ئەرتەشی ڕزگاریی 
بەرەی  و   HPG گەل  پاراستنی  هێزەكانی  بە  بوو  و  نەما   ARGK كوردستان 

ڕزگاریی نەتەوەیی كوردستان ERNK بە تەواوی ون بوو.

بۆنەی  بە  كە  دەركەوت  بۆی  ئۆجەالن  دەستبەسەركرانی  دوای  هەر  پەكەكە 
ئەوەی كە ناوی لە لیستی تیرۆردایە و چاالكیی چەكداریشی بە فەرمانی ئۆجەالن 
بە  دەستیكرد  بۆیە  دەبنەوە،.  بەرتەسك  تەواوی  بە  چاالكییەكانی  ڕاوەستاوە، 
ناوگۆڕین و لە ماوەی چوار ساڵدا چوار كۆنگرەی گرت و لە هەر كامیاندا ناوێكی 
هەبوو، بەاڵم بە هۆی ئەوەی كە پێكهاتە و كەسەكان هەر ئەوانەی پەكەكە بوون، 
گۆڕینی ناو نەبوو بە هۆی ئەوە كە ناوی لە لیستەی تیرۆر بێتە دەرەوە و لە 
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ئاكامدا ناوی پەكەكەی هێنایەوە. لە ساڵی 2002دا هەشتەمین كۆنگرەی پەكەكە 
بەسترا. شتێكی هەرە گرینگ كە لەم كۆنگرەیەدا روویدا ئەوەیە كە ناوی پەكەكە 
گۆڕدرا بە كۆنگرەی ئازادی و دێموكراسیی كوردستان KADEK. دوای ساڵێك 
ناوی  و  ڕێوەدەچێت  بە   KADEK كۆنگرەی  دووهەمین   ،2003 كۆتایی  واتە 
KADEK دەگۆڕدرێ بە كۆنگرەی گەلKONGRA-GEL. بەو جۆرەی كە لە 

پێڕەوی نێوخۆییدا هاتووە ئامانجی كۆنگرەی گەل بریتییە لە:

»دامەزراندنی دەوڵەت و شارستانییەتی كۆمەڵگەی چینایەتی وەك ئاڵترناتیڤ 
لە ئامانجەكانی كۆنگرەی گەل نین و بە پشتیوانیی ڕێكخراوە دێموكراتیكەكان و 
هێزی كۆمەڵگەی مەدەنی، خوازیاری دێموكراتیزەكردنی دەوڵەت و كۆمەڵگایە، 
ئێكۆلۆژیكە  و  دێموكراتیك  كۆمەڵگایەكی  دامەزراندنی  كۆنگرەیە  ئەم  ئامانجی 
لە  ڕەگەز  كێشەی  دەسپێردرێ،  كوردیناسیۆنێك  بە  دەوڵەت  ئەركی  لەوێدا  كە 
سەر بنەمای یەكسانی و ئازادی چارەسەر دەكرێ، بە زاڵبوونی مرۆڤ بە سەر 
هەموو  دۆستی  لەوێدا  مرۆڤ  و  دێ  كۆتایی  سروشت  كاولكردنی  و  سروشتدا 
خلق  كنگرە  مصوبات  و  )اسناد  سروشتە«  هەموو  و  گیاكان  و  بوونەوەرەكان 

كردستان، اساسنامە، 44(.

ئۆجەالن لە بارەی گۆڕینی ناوی KADEK بۆ KNK دەڵێ پێشنیارم كرد لە 
كوردستان  نەتەوەیی  كۆنگرەی  واتە  سەر  دوو  بزووتنەوەكە  كە  ئەوەی  جیاتی 
KNK و كۆنگرەی ئازادی و دێموكراسیی كوردستان KADEK ی هەبێ، یەك 
سەر واتە GEL ـ KONGRA باشترە. ئەم پێشنیارە قبووڵ كرا و لە كۆتایی 
2003 لە كۆنگرەیەكی فەرمیدا پەسند كرا، بەاڵم لە جیاتی ئەوەی كە هیرشێكی 
نوێ دەستپێبكات، جیابوونەوە كەوتە ناو بەدەنەی حیزب و بوو بە دوو بەش 

)ئۆجەالن: 2004، 332(. دەقی پێشنیارەكەی ئۆجەالن ئەمەیە:

بوونی كۆنگرەیەكی گشتیی گەل كە هەموو بەشەكانی كوردستانی تێدا هەبێ، 
پێویستە. كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان)KNK( لە ئێستادا ئەم تایبەتمەندییەی 
نەگۆڕدراوە،  پێویست  بەپێی  و  ماوەتەوە  ناتەواو  و  سنووردار   KNK نیە. 
دەدات.  دەوڵەتخوازی  و  نەتەوەچێتی  هانی  نەتەوەییەكەی  بواری  هەروەها 
ڕێكخراوگەلێكیتر  باشترە.  »گەل«  لە  وەرگرتن  كەڵك  »نەتەوە«  جیاتی  بە 
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لەگەڵ  كۆنگرەیە  ئەم  وێكچوونی  گرینگ،  خاڵی  هەن.  ڕێكخراوەیە  ئەم  وەكوو 
گەلییان  بەستێنێكی  دووكیان  هەر  كۆنگرەن.  دووكیان  هەر  ـه .   KADEK
پێكهێنانی  بیدەم،  دەتوانم  كە  پێشنیارێك  باشترە.  تێكەڵكردنیان  بۆیە  هەیە، 
كۆنگرە لە تێكەڵەیەك لەو دوانەیە. ئەم كۆنگرەیە كە ناوی »كۆنگرەی گەلی 
كوردستان« دەبێ، دامەزراندنی دەوڵەت لە بەرنامەكانیدا نیە و كێشەكانی خۆی 
سیاسەتی  ڕێگەی  لە  و  ئاشتییانەدا  كەشوهەوایەكی  لە  زاڵ  دەوڵەتانی  لەگەڵ 
دێموكراتیكەوە چارەسەر دەكات. ئەندامانی KNK بەپێی حەشیمەتی بەشەكانی 
یاسای  گرتنی  بەرچاو  لە  بە  ئەندامەكان  دەبن.  كەس   300 تا   250 كوردستان 
دەوڵەتە زاڵەكان بە سەر كوردستاندا هەڵدەبژێردرێن. هەموو ساڵێك كۆبوونەوە 
دەگرێ و شوورای ڕێبەرییەكەی 25 تا 35 كەس دەبێ. لە سەر هەموو كێشەكانی 
لێیان  كە  واڵتانەدا  لەو  كوردەكان  دەدات.  بڕیار  و  هەیە  گەل سیاسەتی خۆی 
دەژین، دەبێ بە پێكهێنانی ڕێكخراوی یاسایی درێژە بە چاالكی بدەن نەك حیزبی 
نایاسایی، ئەم حیزبانە دەبێ بەپێی یاسا و ڕێساكانی دەوڵەتانی زاڵ بە سەر 

كوردستاندا بجووڵێنەوە )ئۆجەالن، اسناد و مصوبات كنگرە خلق كردستان، ٢٥(.

نیزامەدین تاش دەڵێ کۆنگرەی هەشتەممان پێکهێنا و ناوی پەکەکەمان گۆڕی و 
کردمان بە »کۆنگرەی ئازادی و دیمۆکراتی کوردستان« KADEK. ئەو ناوە بە 
تێکڕای دەنگ لە کۆنگرەدا پەسند کرا. بۆ ئەوەی بڕیارەکانمان رەسمییەت پەیدا 
بکات، ناردمان بۆ ئیمرالی کە ئاپۆ واژۆی بکات، ئاپۆ دژی نەوەستا و بە دەم 
قبووڵی کرد، بەاڵم هەر هەفتەی گۆڕانێکی لەدەقەکەی ئێمەدا کرد و پرۆگرامەکەی 
بیانگۆڕین.  ئەو  گوێرەی  بە  ناچاربوین  ئێمەش  و  خست  ناوەرۆک  لە  ئێمەی 
کۆنفیدرالیزمی  بۆ  کوردستان  جواتی  »ئەنجۆمەنی  بە  ناوەکەی  نموونە  بۆ 
دیمۆکراتی« بۆ رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. دواتر حکومەتی ئاکپارت هەندێک هەنگاوی 
بۆ دیمۆکراتی کردنی واڵت هەڵگرت. ئەو مەسەلەیە بە دڵی ژەنڕاڵەکانی سوپای 
راوەستانی شەڕ  نەبوو، چونکە  الیەنی شاراوەی سوپا(  )ئەرگەنەکۆن،  تورکیا 
ویستبوو سەرلەنوێ  ئۆجەالنیان  لە  لەبەرئەوە  کردبوو.  الواز  ئەوانی  دەسەاڵتی 
دژی سوپا شەڕ بکەین تا تورکیا ئاڵۆز بێت. ئۆجەالن سێ پارێزەری خۆی بە 
ناوەکانی مەحمود شاکار »پیاوی ئەرگەنەکۆن«، عیرفان دوندار »کە دەرکەوت 
نامەیەکەوە  بە  وانی  ئێستای شارەوانی  قەیا سەرۆکی  بەکر  و  میتە«  بە  سەر 
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ناردبوو بۆ قەندیل و نووسیبووی ئەوانە وەکیلی منن. ئەو سێ کەسە بۆ ماوەی 
سێ مانگی لە قەندیل مانەوە و چەندان کۆبوونەوەیان لەگەڵ گەریالکان پێکهێنا 
و گوتیان بە بڕیاری سەرۆک ئاپۆ دەبێ کۆنگرەیەکی ئاوارتە پێکبینن و لەودا 
سەرلەنوێ بڕیاری شەڕ کردن بدەن. ئەو سێ کەسە هەفتانە دەگەڕانەوە تورکیا 
و لەگەڵ ژەنڕاڵەکانی سوپا کۆدەبوونەوە و دەگەڕانەوە بۆ قەندیل. لە ئاکامی ئەو 
پێوەندییە و هاتوچۆیانەدا سەرلەنوێ ناوی پەکەکەیان لە سەر رێکخراوەکە داناوە 
کە ئێمە ئەو 17 ئەندامانەی سەرکردایەتی پەکەکە دژی ئەو داخوازە راوەستاین و 
ساڵی 2004 لە پەکەکە جیابووینەوە: سەرهات خدر، نیزامەدین تاش »بۆتان«، 
خەلیل تاج »ئەبوبەکر«، خدر یاڵچین »سەرهات خدر«، ساری قەیا »ئەکرەم«، 
دورسن عەلی کوچک، عوسمان ئۆجەالن »فەرهاد«، فەیسەڵ دومالیجی »کانی 
یەڵماز«، رەحیەم یەڵدرن، شاپور بادوشیوە »سیپان رۆژهەاڵت« کوردی ناوچەی 
سەلماس لە رۆژهەاڵتی کوردستان، ساڵح »کەماڵ سوور«، کوردی رۆژهەاڵت، 
حەسەن ئاتمەجات »فەرحان«، سلێمان قایدن »جەالل شرناخی«،... پێویستە 
بڵێم لەو ژمارەیە هەشت کەسیان لەالیەن پەکەکەوە کوژران. هەروەها زیاتر لە 
2000 گەریال لە گەڵ ئێمە لە پەکەکە جیابوونەوە. )حامێد گەوهەری: 2016، 19 و 20(  

لەم ساڵەدا  دەبینین  بۆیە  پەکەکە،  بۆ  بوو  مەترسی  پڕ  2003 ساڵێکی  ساڵی 
گۆڕانکاری گەورە لە پەکەکە هاتە ئاڕاوە. لەم ساڵەدا کە ئەمریکا و هاوپەیمانان 
نیزامی بە  لە عێراقیان دا، تورکیا بۆ بەشداری لەم شەڕەدا دەیەویست هێزی 
بیانووی یارمەتی ئامریکا بنێرێتە ناو هەرێمی کوردستان، بەاڵم بارزانی بە پالنی 
تورکیەی زانی. تورکیە دەیەویست بە هاوکاری ئامریکا و لە دوای شەڕی عێراق 
لە پەکەکە بدەن و وەک ئەنسارۆلئیسالم پەکەکە هەڵپێچن! بۆیە ئەو پێشنیارە 
رەد کرایەوە و گەلی کورد لە باشوور هێنرایە سەر شەقام و دژی ئەو گەاڵڵەیە 
هێرشی  بەر  نەکەوێتە  کە  ئەوەوە  بۆنەی  بە  پەکەکە  لەوالشەوە  راوەستایەوە. 
ئەمریکا چەندینجار ناو و رێبازی خۆی گۆڕی، تا بەڵکو لە لیستی تیرۆری ئامریکا 

و هاوپەیمانان رزگاری بێ و لێی نەدەن! 

لە ساڵی 2004دا کە هەر وەک گوترا بەشێكی زۆر لە كادری ڕێبەری و كادری 
بەڕێوەبەریی  و  سیاسی  دۆخی  لە  ناڕەزایەتی  هۆی  بە  پەكەكە،  دامەزرێنەری 
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پەكەكە، ڕیزی خۆیان لەو حیزبە جیا دەكەنەوە. عوسمان ئۆجەالن برای عەبدوڵاڵ 
ئۆجەالن یەكێك لەوانە بوو و لەم بارەیەوە دەڵێ: »بەهێزترین و كاریگەرترین 
ئەندامی    18 كە  بوو  ئێمە  جیابوونەوەی   پەكەكەدا  مێژووی   لە  جیابوونەوە 
ڕێبەرایەتی   كادری    50 نزیكەی   بووین،  دامەزرێنەر  كادیری    20 و  سەركردایەتی  
دەبووین كە چوارمان ئەندامی  كۆنسەی  سەركردایەتیی  پەكەكە بووین )عوسمان 
ئەبووبەكر  بە هەڤاڵ  ناسراو  تاج  لڤین(. خەلیل  ئۆجەالن، ژمارە 80ی گۆڤاری 
دەڵێ:  بارەیەوە  لەم  ئەو  وازیهێنا،  بوو  پەكەكە  دامەزرێنەرانی  لە  یەكێك  كە 
موخالیف  بۆچوونی  و  بیر  ئەوەیە  ئەویش  هەیە،  خۆی  عادەتێكی  »پەكەكە 
قبوڵ ناكات.  ئێمە قەناعەتمان ئەوە بوو كە شەڕ ئەگەر بۆ هەموو كاتێكیش 
پێوست بێت، بۆ ئێستا پێویست نیە، بۆچی پەكەكە شەڕ ڕاناگرێت؟، پێمانوایە 
شەڕ كاتی خۆی پێویست بوو، چوونكە میللەت وەك مردوو وابوو، پەكەكە هات 
ڕۆحی دایەوە بە ئەو میللەتە، چاو و بیركردنەوەی دایە میللەت، بەاڵم ئێستا 
بارودۆخەكە گۆڕاوە، پێویستی بەوە هەیە پەكەكە ئەگەر شەڕیش بكات، شەڕ لە 
پلەی دووەمی خەباتدا بێت و لە پلەی یەكەمدا خەباتی سیاسی بێت، كێشەیەكی 
دیكەی پەكەكە شەڕكردن لەگەڵ الیەنە كوردییەكان بوو، ئەمە هیچ سوودێكی بۆ 
پەكەكە نەبوو، كەچی چەندین ساڵ شەڕی پارتی و یەكێتی كرا، هۆیەكی دیكە 
ئەوە بوو ئەمریكا كە جاران ئیمپریالیستێكی دوور بوو، ئێستا بۆتە جیرانی كورد، 
بۆیە ئێمە دەمانگوت با پەیوەندییان لەگەڵ دروست بكەین، كەچی ئەوانی دیكە 
تۆ  نەماندەزانی،  ئێمە  ڕەتیان دەكردەوە، چەندین هەڤاڵمان خافڵكوژ دەكران، 
كە هەڤاڵێكت بكوژرێت نەزانی لە سەر چییە، ئەمە چۆن قبوڵ دەكرێت )هەڤاڵ 

ئەبوبەكر:2012(.

یەك  بەر  لە  لێواری  لە  كە  پەكەكە  مێژووی  بڕگەیەی  ئەم  سەر  لە  ئۆجەالن 
هەڵوەشانەوەدا بووە دەڵێ: »لە كۆتایی 2003دا دوای كۆنگرە لە جیاتی ئەوەی 
پێگەیشت...  حیزبدا  ڕیزەكانی  لە  دابڕانم  هەواڵی  بدەن  نوێ  هەڵمەتێكی  كە 
دۆستانە نەبوونی هەڵسوكەوتەكانیان لە سەر ڕەخنە لە خۆ، لە سەرەتای 2000دا 
لە شێوەگەلی جۆراوجۆری هەڵسوكەوتی ئەواندا دیار بوو. بە گژ یەكترداچوونێكی 
پیستر لە پااڵوتنی حیزبی )تەسفیەچێتی( و خائینانە كە زمانم بۆ وتنی كورت 
دەهێنێ و بە هیچ شێوە لەگەڵ مێژوو، كۆمەڵگە، دۆستایەتی، شەهیدان، ئەخالق 
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و گۆڕانكارییە قووڵە سیاسییەكان یەكی نەدەگرتەوە و زۆر نابەرپرسیارانە بوو، 
وەك هێرشێكی نوێ بۆ سەر گەل و شەڕڤانەكان سەپاندیان. ئەم هەڵسوكەوتە 
قیزەونانە كە لە كۆتایی ساڵی 2003 و سەرەتای 2004 لە دەزگاكانی ڕاگەیاندندا 
دەنگدانەوەی هەبوو بەبێ ئاگاداریی من ڕیشەی داكوتابوو و پەرەی سەندبوو. 
دەبێ بڵێم ماوەیەكی زۆر پێوەندیی من لەگەڵ دەرەوە پچڕابوو. ئەوان وای بۆ 
چووبوون كە كۆنترۆڵم بە سەر ڕووداوەكاندا نەماوە و بە خەیاڵی ئەوەی كە من 
زیندوو نامێنم، منیان وەال نابوو و باندەكانی ناو پەكەكە لە ژێر ناوی تێفكرین، 
ئەوەی كە بە سەر گەریالدا هێنابوویان، ئەم جار دەیانەویست لە باری سیاسی، 
دوایی  بكەن...  تەواوی  خۆیانەوە  گرووپیی  پشتیوانیی  و  ئیدئۆلۆژیك  نیزامی، 
لە 6 ساڵی  یاساكانیان  بەرگرییە  بە  منیان  پێویستییەكانی  تەنانەت  كە  زانیم 
دواییدا وەال ناوە و تەنانەت هێندێك كەسی بێ شەرەف لەوەی كە من لە سەر 
چاالكییەكانی دێموكراتیزاسیونی گەل كاریگەریم هەیە، نیگەرانن )ئۆجەالن: 2004، 

332و 333 و 334(.

ئۆجەالن ئەو قسەیەی عوسمان ئۆجەالن كە دەڵێ ئەم دابڕانەی ئێمە كاریگەرترین 
دابڕانە لە مێژووی پەكەكەدا و پەكەكەی هەژاند، پشتڕاست دەكاتەوە و دەڵێ 
ئەم كردەوەیە تەنیا لە سنوورەكانی حیزبدا نەمایەوە و هاتە نێو خەڵكیش. ئێمە 
كە هەمیشە هێزی 10%ی خەڵكمان لە هەموو شوێنێك هەبوو و لە توركیەش 
هەمیشە زیاترمان هەبوو، بەم هەڵوێستەی گرووپە دابڕاوەكە، هێزی ئێمە هاتە 
لە  كە  هەڵسوكەوتێك  چۆنایەتییە!  بەڵكوو  نیە،  چەندایەتی  كێشە   .%5 سەر 
ناتوانێ  ئاژاوەگێڕیش  و  خراپكار  شارەزاترین  كرا  شارەوانییەكاندا  هەڵبژاردنی 

بیكات« )ئۆجەالن: 2004، 333 و 334(.

دەتوانین   )2013 مەعرووفزادە،  )رێبور  خوارەوە،  خشتەی  بدەنە  سەرنج  ئەگەر 
ناو  لە  ئۆجەالن  هەڵوێستەكانی  و  پەكەكە  شەڕەكانی  دابڕانەكان،  كاریگەریی 
دوای جار كەم  لە  ڕادەیە جار  ئەم  لە ساڵی 1990دا كە %9  ببینین.  خەڵكدا 
هەڵوێستەكانی  و  هەڵسوكەوت  لەگەڵ  ئەگەر  دابەزینانە  لەم  هەركام  دەكات. 
پەكەكە لەو بڕگەیەدا هەڵسەنگێندرێ، بە جوانی دەردەكەوێ كە سیاسەتەكانی 
بۆنەی  بە   2004 ساڵی  نموونە  بۆ  گەیاندووە .  كورد  بە  زیانێكیان  چ  پەكەكە 
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تیرۆرەكانی پەكەكە و شەڕی دژی پارتی، ساڵی 2002 بە بۆنەی دادگاییەكەی 
ئۆجەالن و هەڵوێستەكانی و ساڵی 2007 بە بۆنەی دابڕانی عوسمان ئۆجەالن كە 

بە تەواوی كاریگەریی خۆی نیشان دەدات. 

ساڵی 
هه ڵبژاردن

رێژه ی ده نگی 
به ده ستهاتوو

راده ی كورسییه كان 
له  په رله مان

الیه نی كوردی به شدار بوو

١٩٩٠ %٩ ٠ DEP حیزبی
١٩٩٤ %٨ ٠ DEP حیزبی
٢٠٠٢ %٦ ٠ DEP حیزبی
٢٠٠٧ %٥ ٢٣ سه ربه خۆكان
٢٠١١ %٦،٦ ٣٦ سه ربه خۆكان)به ره ی ره نج و دیموكراسی(

فەرماندە  گرینگترین  و  دامەزرێنەران  لە  یەكێك  بۆتان(  تاش)هەڤاڵ  نیزامەدین 
نیزامییەكانی پەكەكە دەڵێ لە ساڵی 2004دا پارێزەرانی ئۆجەالن بە یارمەتیی 
كۆپتەرێكی سەربازیی تورك سەردانی قەندیلیان كرد... ئەوان هەڵگری پەیامی 
پارێزەران  بوون.  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  خۆبەدەستەوەدانی  بۆ  ئۆجەالن 
نوسخەیەك لە كۆنووسی هەركام لە كۆبوونەوەكانیان لە كەمپی قەندیل دەدایەوە 
بە دەوڵەتی تورك... ئۆجەالن هەستی بەوە كردبوو كە لە ناو پارتی كرێكارانی 
كوردستاندا بیروڕای جیاواز هاتۆتە ئاراوە و ئەوەش دەوڵەتی نیگەران كردبوو، 
ئەوان لە ڕێگەی پارێزەرانی ئۆجەالنەوە پێشیان بە ڕووداوە نەخوازراوەكان گرت 

)نیزامەدین تاش: 2011 میدیا نیوز(. 

ساڵێ 2004 كۆنگرەی دووهەمی كۆنگرەی گەل بەڕێوە دەچێت. لە نەورۆزی 2005دا 
كوردستان( كۆمەڵێن  )كۆما  سیستمی  پارێزەرەكانییەوە،  ڕێگەی  لە  ئۆجەالن 
)KKK(ی ڕاگەیاند كە دواتر گۆڕدرا بە )كۆما جڤاكێن كوردستان()KCK( ئەم 
سیستمە لە سەر بنەمای كۆنفیدرالێزمی دیموكراتیكە. لە ساڵی 2005دا سێهەمین 
كۆنگرەی كۆنگرەی گەل دەگیردرێ. دوابەدوای ئەوە كۆمیتەیەك بۆ بووژاندنەوەی 
وەك  پەكەكە  دەكەنەوە.  زیندوو  دیسان  پەكەكە  ناوی  و  دەكرێ  ساز  پەكەكە 
هێزی ئیدئۆلۆژیكی كەجەكەیە. )لە ساڵی 2005ـەوە كە سیستمی كۆنفیدرالیزم 
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بوونی خۆی  بە  درێژە  تێیدا  گەل  مەجلیسی  وەك  گەل  كۆنگرەی  دادەمەزرێ، 
دەدات( )پێشەکی رهبریت و خلق: 4(.

جێبەجێكردنی  سەر  لە  جەخت  گەلدا  كۆنگرەی  2006ی  ساڵی  كۆنگرەی  لە 
سیستمی كۆنفیدرالیزمی دێموكراتیك دەكرێ. KCK لە پێنج بەش پێكهاتووە 
كە بریتین لە كۆمیتەی ئیدئۆلۆژیك، كۆمیتەی كۆمەاڵیەتی، كۆمیتەی سیاسی، 
كۆمیتەی نیزامی و بەشی ژنان. بێجگە لە پەكەكە، هەریەك لە PJAK )پارتی 
  PCDK دێموكراتیك(،  یەكیەتیی  )پارتی   PYD كوردستان(،  ئازادی  ژیانی 
)پارتی چارەسەری دێموكراتیكی كوردستان( و HPG )هێزی پاراستنی گەل( 
لە  KCK دا ئەندامن. سیستمی كۆنفیدرالیزم تا نووسینی ئەم كتێبەش هەر 
لە  یەكێك  كە  باییك  جەمیل  دا   KCK كۆنگرەی   نۆهەمین  لە  و  بەردەوامە 
لەم   .KCK هاوسەرۆكی  بە  كران  هۆزات  بەسێ  و  پەكەكەیە  دامەزرێنەرانی 
كۆنگرەیەدا سیستمی هاوسەرۆكایەتی پەسند كرا. ئەو دوو كەسە جێگای موراد 
قەرەیاڵنیان گرتەوە كە پێشتر بەرپرس بوو. دواتر هەموو لق و پۆپەكانی پەكەكە 
سیستمی هاوسەرۆكایەتییان پەسند كرد و سیستمی ڕێبەریی خۆیان گۆڕی بە 

سیستمی هاوسەرۆكایەتی.
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پەكەكە و پڕۆسەی ئاشتی

لە دوای رفاندنی ئۆجەالن و دادگاییكردنی، لە هەڵوێستەكانیدا دیار بوو كە ئیدی 
قۆناغێكی نوێ لە مێژووی پەكەكە دەستیپێكردووە. لەم قۆناغەدا قۆناغەكانی 
پێشوو ڕۆیشتنە ژێر پرسیار و تەنانەت بە هەڵەش وەسف كران. پەكەكە كە 
پێشتر خوازیاری دامەزرانی دەوڵەتی سەربەخۆ بۆ كوردان بوو، لەم قۆناغەدا 
بۆ سازكردنی كۆماری دێموكراتیكی توركیە و بەرەوپێشبردنی پرۆسەی ئاشتی 
بردە  پەنای  تەنانەت  و  بەزاند  نەتەوەییەكانی  هێڵە  هەموو  واڵتە،  ئەو  لەگەڵ 
پیران  وێنە شێخ سەعیدی  بۆ  نەتەوەییەكانی كورد  هێما  وردوخاشكردنی  بەر 
و تاوانباری كرد كە بە ناحەق دژی ئاتاتورك ڕاپەڕیوە! ئۆجەالن تەنانەت بە 
مەبەستی ڕازیكردنی دەوڵەتی توركیە بۆ دەستپێكردنی ئەم قۆناغە دەڵێ: ئێمە 
زیاتر لە MHP پێبەندی یەكپارچەیی توركیەین و دۆستی ئیستراتێژیكی گەلی 

توركین.

با پارلەمان یاسای لێبوردن )عەفو( دەربكات تا هێزە چەكدارەكانمان لە سەر 
چیا ببنە خزمەتكاری كۆماری دێموكراتیك. بە هەموو توانامانەوە ئامادەین بە 
توركیەیەكی دێموكراتیك خزمەت بكەین. ئەگەر ئەركە پێ ئەسپێردراوەكانمان 
جێبەجێ نەكرد، ئەوكات تاوانبارمان بكەن، چلۆن دۆستی ئیستراتێژیك بوونی 
خۆمان بە گەلی توركیە بسەلمێنین؟ پارلەمان یاسای لێبوردن )عەفو( دەربكات، 

ئەوكات ئەمە دەسەلمێنین! )ئۆجەالن: 2002-ئا، 15(.

هەڵوێستانە،  ئەو  جێبەجێكردنی  بۆ  و  ئۆجەالن  هەڵوێستانەی  ئەم  دوای 
لە  چەكداری  شەڕی  و  دەستیپێكرد  باكوور  كوردستانی  لە  گەریال  كشانەوەی 
 2007 ساڵی  لە  تایبەتی  بە  دوایی  بەاڵم  ڕاوەستا،  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  باكوور 
و 2008دا هێندێك تێكهەڵچوونی چەكداری لە نێوان پەكەكە و سپای توركیە 



241

ڕوویدا. لە ساڵێ 2009دا دیسانەوە ئاگربەس ڕاگەیەندرا. لەم كاتەوە وتووێژ لە 
نێوان پەكەكە و دەوڵەتی تورك لە ئۆسلۆ پێتەختی نۆروێژ دەستپێدەكات. موراد 

قەرەییالن لەم بارەیەوە دەڵێ: 

دیداری  ئەیلولی 2008دا  لە  كە  دەكات  بەوە  ئاماژە  ئەوەی  دوای  »قەرەییالن 
لەالیەن  پێشتریش  ساڵ  دوو  و  دەستیپێكردووە  ئۆسلۆ  لە  هەیئەتەكان  نیوان 
چەند الیەنێكەوە ئەو پرۆسەیە ئامادەكاریی بۆ كراوە و دواتریش تا ئەو كاتەی 
كە بە هۆی ڕووداوەكەی سیلڤان لە 14ی ژووالی 2011دا پرۆسەكە كۆتاییپێهات، 
ئەنقەرە بەردەوام پێداگریی لەسەر مەسەلەی كشانەوە بۆ دەرەوەی سنوورەكان 
سنوورمان  دەرەوەی  بۆ  كشانەوە  مەسەلەی  ئێمەش  ماوەیەدا  لەو  كردووە... 
پێویستە  كشانەوە  مەسەلەی  جێبەجێكردنی  بۆ  گوتمان  بەاڵم  قبوڵكرد، 
هەڵێنیتەوە.  هەنگاوێك  چەند  بنەڕەتیدا  یاسای  ئاستی  لەسەر  حكوومەتیش 

گوتمان كە دەكرێ ئەو هەنگاوانە بخرێنە دوا قۆناغی پاشەكشەكردنیش.

بە  خوێندن  مافی  كورددا،  ناسنامەی  بە  داننان  بوون؟  چی  هەنگاوانە  ئەو 
زمانی دایك و هەنگاوەكانی دیكە لەو بوارانەدا لە الیەن حكوومەتەوە... كاتێك 
پرۆسەكەدا  بەردەم  لە  بەربەستێكی  بارودۆخە جۆرە  ئەم  كە  هەستیكرد  ئاپۆ 
هەنگاوانە  ئەو  هەڵێنانەوەی  چاوەڕوانیی  بەبێ  دەكرێ  نا،  گووتی  پێكهێناوە 
سەرەكییەكانیش  مەرجە  دابینكردنی  بەبێ  تەنانەت  و  حكوومەتەوە  لەالیەن 
لەالیەن حكوومەتەوە، هەر تەنیا بە دروستبوونی  بڕوا و متمانەیەكی ڕاستەقینە  
و لەبەرچاو گرتنی الیەنە یاساییەكانی پاشەكشە كردن، هێزە چەكدارەكانمان 

یەكسەر بۆ دەرەوەی سنوور پاشەكشە پێبكەین« )قەرەییالن:2013(.

كەمتر كەسێك  كە  ناوەوە  دێتە  لێرە  ئێران  و  فاكتەری سووریە  دیسان  بەاڵم 
باسی دەكات. ئەو كاتەی كە ناڕەزایەتییەكانی سووریە خەریك بوو سەرانسەری 
لە  خۆی  پشتیوانیی  ڕۆژەوە  یەكەم  لە  هەر  توركیە  دەگرتەوە،  سووریەی 
بەرژەوەندیی  دژی  تەواوی  بە  ئەمە  كە  ڕاگەیاند  ئەسەد  بەشار  ئۆپۆزیسیونی 

ئێران بوو و دەبوو لەو نێوانەدا كێشەیەك بۆ توركیە بخولقێنرێت.

هەربۆیە دیسان لە كارتی پەكەكە كەڵك وەرگیردرایەوە، پەكەكە كە لە ئۆسلۆ 
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خەریكی وتووێژ بوو لە ناكاو لە توركیە هەڵدەكوتێتە سەر هێزەكانی توركیە 
و نزیك بە 13 سەربازی توركیە دەكوژێ كە هەر ئەمە بوو بە هۆی تێكچوونی 

وتووێژەكان. 

هاتە  توركیەدا  ئەرتەشی  و  پەكەكە  نێوان  لە  توند  ئەوەی كە شەڕێكی  دوای 
گوشارێكی  گرت،  خواردن  لە  مانیان  زینداندا  لە  پەكەكەش  ئەندامانی  ئاڕاوە، 
توند كەوتە سەر دەوڵەتی توركیە، توركیە لە كارتی ئۆجەالن بۆ شكاندنی ئەو 
گوشارەی كە كەوتبووە سەری كەڵكی وەرگرت. ئۆجەالن لە پەیامێكدا كۆتایی 
بە شەڕی گەریال و بە مانگرتنی بەندكراوەكان هێنا. ئەم پەیامەی ئۆجەالن لە 

ڕێگەی محەممەد ئۆجەالن برای ئۆجەالن لە ئیمرالییەوە هاتە دەرەوە.

داوای  كە  دەرەوە  هاتە  ئۆجەالنەوە  الیەن  لە  پەیامێك  2013دا  نەورۆزی  لە 
بێدەنگكردنی چەكەكانی كرد و تێیدا هاتبوو: 

فیكرەكان و سیاسەت  قۆناغێك كە  بێدەنگبن، گەیشتینە  با چەكەكان  »ئیتر 
نكۆڵیكردن  چاوپۆشی،  بنەمای  لە سەر  كە  مۆدێڕنیتە  پارادایمی  بكەن.  قسە 
لە  جیاوازی،  بێ  ڕژا،  كە  خوێنانەی  ئەو  تێكوپێكدرا.  بوو،  پەراوێزخستن  و 
مرۆڤەكانی  هەموو  جەستەی  لە  چەركەز،  و  الز  و  كورد  و  تورك  جەستەی 

دانیشتووی ئەو جوگرافیایە دەڕژا.

من بە شایەتیی چەندین میلیۆن كەس كە گوێبیستی بانگەوازەكەمن دەڵێم كە: 
ئیتر سەردەمێكی نوێ دەستپێدەكا، سەردەمێك كە تێیدا نەك چەك، بەڵكوو 
سیاسەت قسەی خۆی دەكات. ئیتر كاتی ئەوە هاتووە كە هێزە چەكدارەكان، 
بكشێنەوە ئەودیوی سنوور... سەردەم، سەردەمی كێشە و پێكدادان و شەڕ و 
پێكهەڵپڕژان نییە، بەڵكوو ڕۆژ ڕۆژی یەكگرتوویی، ئاشتبوونەوە و لێبووردن لە 
یەكترە. كورد و تورك شانبەشانی یەكتر لە چاناكالە شەهید بوونە و بە هاوكاریی 
یەكتر شەڕی ڕزگارییانكردووە و پێكەوە مەجلیسی 1920یان دامەزراندووە. ئەو 
ڕاستییەی كە مێژووی هاوبەشمان لە پێشمانی داناوە پێمان دەڵێ كە داهاتووش 
دەتوانێ  توركیا،  مەجلیسی  یەكەم  بنیاتنانی  ڕۆحی  بنیاتبنێین  پێكەوە  دەبێ 

ڕێگەی ئەمڕۆمان ڕووناك بكاتەوە.«
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پڕۆژەكەی ئۆجەالن لە سێ قۆناغ پێكدەهات: كشانەوەی گەریال بۆ دەرەوەی 
قۆناغی  دەستپێكردنی  و  دێموكراتیك  دەستورێكی  ئامادەكاریی  سنوور، 
ئاساییبوونەوە. بۆیە كۆما جڤاكێن كوردستان )KCK( لە 23ی مارسی 2013دا 
كشانەوەی  پرۆسەی  ئەوەش  دوای  مانگێك  بە  نزیك  و  ڕاگەیاند  ئاگربەستی 

گەریالی بۆ دەرەوەی سنوور دەستیپێكرد. 

جۆراوجۆر  هەڵوێستی  ئۆجەالنەوە  لەالیەن  ئاشتی  پەیامی  ڕاگەیاندنی  دوای 
لە  یەكێك  باكوور   PDK ـ  ڕاگەیەندراوی  كە  گیران  باكوور  لە  بارەیەوە  لەم 
بەهێزترینەكانیان بوو و لێرەدا پێویستە ئاماژەی پێ بكرێ، چونكە بەیاننامەی 

حیزبێكی باكوورە و بە باشی لە كێشەكان ئاگادارە. 
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ڕاگەیەندراوی ـ PDK باكوور لە سەر پەیامی نەورۆزی ئۆجەالن

پارتی دێموكراتی كوردستان- باكوور ئەو پەیام و پێواژۆیە كە لە ژێر ناوی 
»ئیمرالی« ناوبانگی دەر كردووە، لە دوو خاڵی تایبەتدا هەڵدەسەنگێنێ:

گرتنەبەری  هەروەها  چەكەكان،  بێدەنگكردنی  و  شەڕ  بە  هێنان  كۆتایی   -1
باكووری  لە  كورد  پرسی  چارەسەركردنی  بۆ  ئاشتییانە،  ڕێگەی  و  دیالۆگ 
كوردستان كە لەم پێواژۆیەدا هاتووە، خاڵێكی زۆر ڕاستە. ئەم شەڕە كە بۆ 
ماوەی 30 ساڵە لە ژێر ناوی دەستەبەركردنی مافەكانی گەلی كورد درێژەی 
هەیە، زیاتر لە قازانج، زیانی لەگەڵ خۆی هێناوە. لە دەستپێكی ئەم شەڕەوە 
نزیك بە پێنج هەزار گوندی كورد خاپوور كران و سوتێندراون. زیاتر لە چوار 
میلیون كورد لە شوێنی خۆیان باریان كردووە، كۆچێندراون و لە كوردستان 
ئاوارە بوونە. مخابن بە دەیان هەزار خەڵكی گوندنشینش بوونەتە چەكداری 

دەوڵەت. ناوەندگەلێك وەك ئەرگەنەكۆن و ژیتەم سەریانهەڵدا.

كوردستان(ـەوە  بۆ  لە)سەربەخۆیی  دەوروبەرییەكانی  پەكەكەو  داخوازییەكانی 
دابەزینە سەر )ئازادی بۆ ئۆجەالن(. لەم شەڕەدا لە ناو كوردانیشدا ناوەندگەلێك 
كە لەم شەڕە سوود دەبینن ساز بوونە. زۆر كەس لە سەر خوێنی الو و كچی 
كورد ژیانێكی نوێیان بۆ خۆیان ساز كردووە. ئەو كەسانە و دەوروبەرییەكانیان 
خێری ئەم شەڕەیان خواردووە و دەخۆن. لە سەر خوێنی منداڵی كورد سیاسەت 
ژیانی  خۆشكردنی  بۆ  سەرچاوەیەك  بە  كردووە  شەڕەیان  ئەم  ئەوان  دەكەن. 
خۆیان و بنەماڵەكەیان. بۆیە PDK ـ باكوور ڕاوەستاندنی شەڕ بە هەنگاوێكی 
پیرۆز دەبینێ. هەركاتێك كە شەڕ راوەستێ، كۆمەڵگە بەرەو كەشێكی سیڤیل 
داخوازییەكیان هەیە.  باشتر دەزانن كە چ  و  دێنەوە  ئاگا  دەڕوات، خەڵك وە 
سیاسەتێك كە لە ژێر تەقەی چەكدا دادەڕێژرێ، ڕادەوەستێ و سیاسەتێكی پڕ 
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لە عەقاڵنییەت دەردەكەوێ. هێزێ پەكەكە وەك بۆمبێك لە دەستی دەوڵەتەكانی 
هەرێمەكەدا نامێنێ و ئیدی ناتوانن لە پەكەكە وەك هەڕەشە بۆ سەر كوردان 

كەڵك وەرگرن.

بە كورتی ڕەش و سپی دەردەكەوێ و هەموو كەس باشتر ئیرادەی ئازادی 
خۆی بەكاردەهێنێت. النیكەم تەرجیحی دەوڵەت و پەكەكە لە مەیدان دەچێتە 
دەر. بۆ ئەم مژارە و زۆر بابەتی دیكە، PDK ـ باكوور پشتگیریی ڕاوەستاندنی 
شەڕ دەكا. دەستەبەركردنی مافە ڕەواكانی نەتەوەی كورد لە ڕێگەی دیالۆگ و 

شێوەگەلی ئاشتیخوازانەوە، ڕێبازی تێكۆشانی پارتی ئێمەیە.

2- خاڵی دووهەم، ناوەرۆكی پەیامی عەبدوڵاڵ ئۆجەالنە. ئۆجەالن لە پەیامەكەی 
خۆیدا، لە بری ڕاوەستاندنی شەڕ، لە باری سیاسییەوە هیچ چەشنە شتێكی 
بۆ كورد نەوتووە و داوای نەكردووە. لەوە خراپتر لە بەرانبەر بەدەوڵەتبوونی 
كورددا شەڕ دەكا و ئامادەكاری بۆ دەستەبەركردنی مافە نەتەوەییەكانی كورد 

دەخاتە ئەستۆی دەوڵەت.

پۆلیسەكانی  و  سەرباز  بنەماڵەی  لە  لێبووردنی  داوای  پێشتریش،  ئۆجەالن 
توركیە كردبوو كە لەم شەڕەدا گیانیان لە دەستداوە. گەلۆ لە بەرانبەر هەزاران 
شەهیدی كورد و كوردستاندا ئۆجەالن و پەكەكە چی دەڵێن؟ گەلۆ ئەنجام 
تەڤگەری  خۆبەدەستەودانەیە؟  پەیامی  ئەم  ئەو شەهیدانە،  خوێنی  نرخی  و 
ئازادیخوازیی كوردستان نە بە پەكەكە و نە بە ئۆجەالن دەستیپێكردووە و نە 
بە پەكەكە و نە بە ئۆجەالنیش كۆتایی نایەت. لە باكووری كوردستان، كورد 
بۆ دەستەبەركردنی مافە نەتەوەیی و دێموكراتیكەكانی خۆیان درێژە بە خەبات 
دەدەن. پارتی دێموكراتی كوردستان- باكوور، لە سەر ئەو باوەڕەیە كە تاكوو 
كورد بۆ خۆیان و بۆ چارەنووسی خۆیان لە ڕەوشێكی ئازاد و دێموكراتیكدا 

بڕیار نەدەن، كورد لە باكوور ئازاد نابێ. 
كومیتەی بەڕێوەبەری

پارتی دێموكراتی كوردستان  ـ باكوور
31ی مارسی 2013
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 ،2013 ژانویەی  9ی  چوارشەممە  ڕۆژی  لە  و  سەروبەندەدا  لەم  باسە  شایانی 
»سەكینە جانسز« سیاسەتمەداری كورد و لە دامەزرێنەرانی پارتی كرێكارانی 
»لەیال  و  كورد  نەتەوەیی  كۆنگرەی  نوێنەری  دۆغان«  »فیدان  كوردستان، 
تیرۆر  پاریس  لە  كورد  ئەنفۆرماسیۆنی  بیرۆی  لە  كورد  چاالكی  شایلەمەز«، 
یەكێك  جانسز  سەكینە  كە  پێدانە  ئاماژە  شیاوی    )2013  :NNSROJ( كران. 
تاوانی  بە  ئۆجەالنەوە  لەالیەن  بۆیە  هەر  بووە،  ئۆجەالن  ڕەخنەگرانی  لە 
هاودەستی لەگەڵ موحەممەد شنێر هەوڵی دوورخستنەوەی دراوە. ئۆجەالن لە 
دژایەتی،  بە مەبەستی  ـ 1987دا  سەر سەكینە دەڵێ: »لە ساڵەكانی 1988 
پێوەندیی )محەممەد( شنێر ـ سەكینە دێتە ئاراوە، بە ڕای من پێوەندییەكەی 
زۆر ڕوونە. گەمە یان جەنگێك كە لە بەرانبەر  TC دا كردمان، ئەوانیش لە سەر 
بنەمای شێوەكەی من هێرشێكیان دەستپێكرد، هەمان بەرپرسایەتییە تاكتیكی 
كەسایەتیی  یە.   TC  لە نەشاز  الساییكردنێكی  ئەمشێوە،  سۆزدارییەكانە.  و 
كردووە.  پێبەندیان  خۆی  و  ڕێكخستووە  پەكەكەی  الوازەكانی  بوارە  سەكینە، 
لەوێوە زەبرە یەك لە دوای یەكەكانیان لە پەكەكە وەشاند. هەروەك ئێمە خاڵە 
لە  ئەوانیش هەوڵیاندەدا  لێدەدا،  الوازەكانی  TC مان دۆزیبووەوە و زەبرمان 
خاڵە الوازەكانی پەكەكە بە مەبەستی زەربەلێدان كەڵك وەرگرن« )محەممەد 
شنێر یەكێك لەو كەسانە بووە كە ئۆجەالن پێیدەڵێ فیتنەچی و چەتە( )ئۆجەالن: 

2008-س، 220(.

تا ئێستا تەنیا وەاڵمی توركیە بۆ ئەم دەستپێشخەرییانەی پەكەكە ئەوە بووە كە 
ئەردۆغان بەپێویستیزانی جیاوازی لەنێوان »رێكخراوە تیرۆریستییەكان« نەكرێت 
ئەلقاعیدە،  داعش،  بەرەنگاربوونەوەی  لە  دەبن  بەردەوام  كە  جەختیكردەوە  و 
پەکەکە و بۆکۆ حەرام. داواشیكرد لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی  هەنگاوی جددی 
داوای  لە 28ی فێوریەی 2015دا ئۆجەالن  بنرێت. )رووداو: 2015(  ئەم كارە  بۆ 
چەكدانانی لە پەكەكە كرد و گوتی: »بۆ ئەوەی بڕیاری ستراتیژی و مێژوویی 
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نائاسایی  كۆنگرەی  بەهاردا  مانگەكانی  لە  دەكەم   PKK بانگهێشتی  بدرێ، 
خۆیان ببەستن، ئەم بانگهێشتەشم ڕاگەیاندنی كۆتاییهێنان بە بەرەنگاربوونەوەی 

چەكداری و لە جیاتی ئەوە، گرتنەبەری ڕێگای سیاسەتی دێموكراتیكە.« 

پڕۆسەی  چوارچێوەی  لە  قۆناغەی  »ئەو  هاتووە:  ئۆجەالندا  بانگەوازەكەی  لە 
ئاشتییەكی  بگەیەنینە  ساڵە  ئەوەی شەڕی سی  بۆ  گەیشتووین،  پێی  ئاشتیدا 
ئەوەی  بۆ  بنەڕەتیمانە،  ئامانجی  دێموكراتیكی  هەرماو، چارەسەری  و  چەسپاو 
مانگەكانی  لە  دەكەم   PKK بانگهێشتی  بدرێ،  مێژوویی  و  ستراتژیك  بڕیاری 
ڕاگەیاندنی  بانگهێشتەشم  ئەم  ببەستن،  خۆیان  نائاسایی  كۆنگرەی  بەهاردا 
كۆتاییهێنان بە بەرەنگاربوونەوەی چەكداری و لە جیاتی ئەوە گرتنەبەری ڕێگای 
بنەما و هەنگاوی  ئۆجەالن 10 خاڵی وەك  دێموكراتیكە«. هەروەها  سیاسەتی 

گشتی دیاری كردوون كە ئەمانەن: )ئۆجەالن:2015، ڕووداو(
1ـ ناساندنی سیاسەتی دێموكراسی و ناوەڕۆكەكەی.

2ـ پێناسەكردنی ئاستەكانی هەرێمی و نەتەوەیی لە چوارچێوەی دێموكراتیدا.
3ـ دەستەبەری یاسایی و دێموكراتیك بۆ هاونیشتیمانیی ئازاد.

4ـ پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی و دەوڵەتی بە سیاسەتی دێموكراسی و سەرەباسەكانی 
پێكهێنانی. 

5ـ رەهەندەكانی سۆسیۆ- ئیكۆنۆمیی پڕۆسەكە.
6ـ چارەسەری دێموكراتیك بۆ پەیوەندی ئەمنیی و دێموكراسی بە شێوەیەكی 

ئازادانە و رەهەندە جەماوەرییەكانی بخرێنە بەرباس.
7ـ  چارەسەر و دڵنیایی بۆ كێشەكانی ژن، كولتوور و ئیكۆلۆژی.

لە  تێگەیشتن  بەرامبەر پێناسەكردنی  لە  8ـ پێشخستنی وشیاریی دێموكراتیك 
ناسنامە.

و  گەل  دێموكراسییی  پێودانگەكانی  هاوبەش،  واڵتی  دێموكراتیك،  كۆماری  9ـ 
لەنێو دەستووردا پارێزراو بن.

بە  پێویست  پێكەوەگرێدانیان  و  دیموكراتیكەكان  هەوڵە  پێكهێنانی  بۆ  10ـ 
دەستوورێكی نوێ هەیە.
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مانگێك دوای ئەم بانگەوازە، ئۆجەالن لە پەیامە نەورۆزییەكەیدا گوتی: 

بۆ هەموو گەالنمان، ساڵو لە نەورۆزی گەالنمان و دۆستانیان و ئەوانەی لەگەڵ 
ئاشتی، یەكسانی، ئازادی و دیموكراسین.

ئەو قەیرانەی سیاسەتی نیولیبڕالی سەرمایەداریی ئیمپریالیست و نۆكەرایەتیی 
دكتاتۆریەتی ناوچەكە ڕێی لە سەر كردووەتەوە، بە شێوەیەكی زۆر تێكدەرانە 
كاریگەری لەسەر هەرێمەكەمان و واڵتەكەمان كردووە. جیاوازییە ئەتنیكی و 
ئایینییەكانی گەلەكەمان و كولتوورەكەمان، لەم كەشی قەیرانەدا، ڕووبەڕووی 
شەڕێكی بێ واتا و دڵڕەقانە بووەتەوە. نە بەها مێژوویی و سەردەمییەكەمان 
و نە ویژدانی و سیاسییەكەمان لە ئاست ئەو تابلۆیەدا هەرگیز بێ دەنگ و 
دوورە پەرێز نابێت. بە پێچەوانەوە دەستوەردانی بەپەلە، وەك پێداویستییەكی 
ئەو  دەبینێت.  ئایینیمان  باوەڕیی  و  ئەخالقی  و  سیاسیی  بەرپرسیارێتی 
تێكۆشانەی گەالنی واڵتەكەمان بۆ دیموكراسی، ئازادی، برایەتی و ئاشتییەكی 
ئابڕومەندانە بەڕێوەی برد، ئەمڕۆ لە قۆناغێكی مێژووییی دایە. تێكۆشانی پڕ 
لە ئێشی بزووتنەوەكەمان لە ماوەی 40 ساڵدا بە هەدەرنەچوو، پێی ناوەتە 
گەالنمان  و  مێژوو  ببرێت.  بەڕێوە  هەمانشێوە  بە  ناكرێ  كە  وەها  قۆناغێكی 
داوای چارەسەرییەكی دیموكراتی و ئاشتییانە بە پێی ڕۆحی سەردەم دەكەن.

لەسەر ئەو بنەمایەی لە قۆناغی مێژووییی دۆڵمەباخچەدا بەو ڕاگەیاندنەی لە 10 
خاڵ پێكهاتووە و لەالیەن هەموومانەوە بە فەرمی ڕاگەیەندرا، ئێمە ڕووبەڕووی 
ئەو پرەنسیپانەی  لە سەر  بە ڕێككەوتن  نوێین.  دەست پێكردنی پرۆسەیەكی 
مێژووییی  و  پێویست  بە  كۆنگرەیەك  بەستنی  بانگی  دایە،  بەیاننامەكە  لە 
دەبینم، بۆ ئەوەی )پەكەكە( ئەو تێكۆشانەی نزیكەی 30 ساڵە لە دژی توركیا 
بەڕێوەی دەبات و لە چەك پێكدێت، دوایی بێنێت، بۆ دیاریكردنی ستراتیژی 
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هیوادارم  سەردەم.  ڕۆحی  بەپێی  كۆمەاڵیەتییەكانی  و  سیاسیی  تاكتیكە  و 
كە لە ئایندەیەكی نزیكدا، لەسەر بنەمای ئەو پرەنسیپانە و بە ڕایی كردنی 
پەرلەمانی  ئەندام  لە  كە  ڕووبەڕووبونەوە  و  حەقیقەت  كۆمسیۆنێكی  لەالیەن 
كۆنگرەیە  ئەو  سەركەتووانە  بە  پێكبێت،  چاودێری  دەستەی  و  هەنووكەیی 
ببەسترێت. بەوەی لە ڕێی ئەو كۆنگرەیەوە، سەردەمێكی نوێ دەستپێدەكات، 
بەو سەردەمە نوێیەش لە نێو كۆماری توركیادا لە سەر بنەمای دەستووری 
بنەڕەتی، وەك كۆمەڵگەیەكی دیموكراتی و خاوەن ناسنامەیەكی دیموكراتی، 

پێ دەنێینە نێو قۆناغی پێكەوە ژیانی ئاشتییانە.

بەو پێیە پاشخانی ئەو كۆماری توركیایەی كە 90 ساڵە پڕیەتی لە شەڕ، دەرباز 
بین و بەرەو ئایندەیەكی ئاشتی ڕاستەقینە، کە بە پێوەری دیموكراتی گەردوونی 
لە مێژووی نەورۆزی ڕاستەقینەشدا  بنێین. شتێكی كە  بووە، هەنگاو  ئاوێتە 
دێت، ساڵو كردنە لە ژیانی كردنی وەها نەورۆزێك، بەاڵم دیاردەیەكی كە بۆ گەل 
و واڵتەكەمان ڕاستە، دەبێ لە هەمانكاتدا بۆ هەرێمەكەشمان بە هەمانشێوەیە 
بێت. ڕاستینەی سەرمایەداری ئیمپریالیست بە گشتیی 2 سەد ساڵی دوایی، 
بە تایبەتی لەم 100 ساڵەی دواییەدا، لە سەر بنەمای نەتەوەپەرستی )نەتەوە 
– دەوڵەت(، ناسنامەی نەژادی و ئایینی بە شێوەیەكە كە لە دژی جەوهەری 

خۆی، بە ڕووی خۆیدا داخستووە و یەكیان كردووەتە دوژمن.

واتە بەپێی سیاسەتی پارچە بكە و بەڕێوە ببە، بوونی خۆی بێ بەزەیییانە تا 
لە  دەستیان  كە  ئیمپریالیست  هێزەكانی  بزانین  دەبێ  هێناوە.  ئەمڕۆمان  ڕۆژی 
هیواكانیان لە ڕوژهەاڵتی ناوین بەرنەداوە، دوایین زۆردارییان بە شێوەی داعش 
هاتە ئاراوە، ئەو ڕێكخراوەی كە دڕاندایەتیشی بێ واتا كردووە، بێ ئەوەی بڵێ 
ئەمە ژن و منداڵە، )كورد، توركمان، عەرەب، ئێزدی، ئاشووری – سریانی(یە، 
لە دژی هەموو گەل و كەمینەكانی هەرێمەكە، كۆمەڵكوژی دڕندانە ئەنجام دەدات.

ڕۆژ ئەو ڕۆژەیە كە ئەو مێژووە بێ بەزەیی و وێرانكەرە، كۆتایی بێ و پێ بنێتە 
ئاشتی، برایەتی و دیموكراسییەك كە بەپێی پاشخانی ڕاستەقینەمان بێت. بە 
ڕاستی دەبینم و بەوە باوەڕم هەیە، نەتەوە دەوڵەتانێكی كە نەتەوەپەرستی 
وێرانكار، لەناوبەر و پڕ ئاڵۆزی بەرهەمهێناوە، بە كرانەوە بەڕووی سیاسەتی 
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دیموكراتی و ناسنامەی دیموكراتییانە، ناچارن وەرچەرخێن بۆ واڵتی هاوبەش.

بۆ ئەوەش بانگ لە نەتەوە – دەوڵەتەكان دەكەم، لە ناو خۆیاندا بە سیاسەتی 
دیموكراتییانە، جۆرێكی نوێی دیموكراتی هاوبەش پێكبێنن، نەتەوە دەوڵەتەكان 
لە نێو خۆیاندا ماڵی هاوبەشی دیموكراتییانەی ڕۆژهەاڵتی ناوین بونیادبنێن. 
شەقەی  لە  ئازادی  بەرەو  كە  دەكەم  گەنجان  و  ژنان  لە  داوا  بۆنەیەوە  بەم 
و  ئازادی  تێكۆشانی  لە  كۆمەڵگەكەمانن،  چەوساوەی  زۆرینەی  و  باڵدەدەن 
قۆناغی  ئاسایشی  و  سیاسیی  كۆمەاڵیەتی،  )ئابووری،  بواری  لە  یەكسانیدا 
لە  ئەوەش ساڵو  وێڕای  بخەن.  و سەری  بن  بەشدار  هەنوكەییمان( چاالكانە 
بەرخۆدان و سەركەوتنی كۆبانێ دەكەم كە هەم بۆ هەرێمەكەمان و هەم بۆ 
كۆمەڵگەی نێونەتەوەیی، واتایەكی مەزنی هەیە. لە سەر ئەو بنەمایە ساڵو لە 
ئەو  نێوان گەالنمانە.  نوێی  “رۆحی ئاشمێ” دەكەم كە سیمبوڵێكی مێژووی 
ئاماژانەی لە سەرەوە هەوڵمدا دەست نیشانی بكەم، ئەگەر بە دەستەواژەیەك 
داڕشتنەوەی  و  بونیادنەوە  پاكسازی،  نوێ  لە  بۆ كۆمەڵگە سەر  ئەوە  بڵێم: 

مێژوویی و ڕۆژانەیی، بانگەوازییەكی هێژایە.

جارێكی تر ساڵو لە خودی ئەم نەورۆزە مێژوویییە، بەو هیوای ئەوەی كە بۆ 
هەموو مرۆڤایەتی ببێتە مایەی خێر. بژی نەورۆز بژی برایەتی گەالن.

عەبدوڵاڵ ئۆجەال/دوورگەی ئیمرالی
)ئۆجەالن: ڕووداو، 2015(.
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 %10 مەرجی  بەزاندنی  و  توركیە  هەڵبژاردنەكانی  لە   HDP سەركەوتنی  بە 
وتووێژەكانی قۆناغێكی نوێ لە پرۆسەی ئاشتی دەستیپێكردووە. سەالحەدین 
لەگەڵ  وتووێژ  لە  مای  27ی  ڕێكەوتی  لە   HDP هاوسەرۆكی  دەمیرتاش 
CNNturk دا گوتی كە چەك دەبێ لە سیاسەتی ڕۆژی توركیە وەالبنرێ، 
ئەگەر KCK و كۆنسەی سەرۆكایەتیی پەكەكە خوازیاری چارەسەری كێشەی 
كورد لە توركیەن، دەبێ لە سیاسەتی دێموكراتیك لە توركیەدا پشتیوانی بكەن 
و یارمەتیی بدەن. ئەوەی كە HDP مەرجی 10%ی بۆ چوونە نێو پارلەمان 
ش ناتوانێ خۆی بە تەنیا دەوڵەت پێكبێنێ، هەڕەشەیەكە  تێپەڕاندووە وAKPـ 
بۆ سەر پڕۆسەی ئاشتی. كاتێك كە دوای ڕاگەیاندنی ئاكامەكانی هەڵبژاردن، 
هێرشی ئاسمانی كرایە سەر بنكەكانی پەكەكە، دوو پەیامی پێ بوو. پەیامی 
یەكەم بۆ HDP و كوردەكان بوو كە حیزبی دەسەاڵتدار ویستی پێیان بڵێ 
ئەگەر مل بۆ هاوپەیمانی ڕانەكێشن پرۆسەی ئاشتی كۆتایی پێ دێت و شەڕ 
گوتن  پێی  كە  بوو   CHP و  MHP بۆ  دووهەم  پەیامی  دەستپێدەكاتەوە. 
هەڵدەوەشێنینەوە،  ئاسانییە  بەم  ئاشتی  پرۆسەی  هاوپەیمان،  ببینە  ئەگەر 
هیچ  بەاڵم  پێكبێنێ،  حكوومەت  تەنیا  بە  خۆی  ناتوانێ  ڕاستە   AKP واتە 
حیزبێكیش بەبێ ئەو ناتوانی حكوومەت پێكبێنێ، بۆیە ئەم هێرشە هەڵگری 

دوو پەیام هەم بۆ كوردەكان و هەم بۆ پارتە توركەكان بوو.

بەاڵم شتێك كە لەم پرۆسەی ئاشتییە گرینگە ئاماژەیپێبكرێ ئەوەیە كە نە 
لە پەیامەكانی ئۆجەالن و نە لە مانیفستی هەڵبژاردنی HDP دا تەنانەت بۆ 
دڵخۆشیش بێت ناوی كورد نەهاتووە. كاتێك كە ناوی ئاشتی دێت، النیكەم 
دەبێ دوو الیەن كە پێكەوە ناكۆكن دیار بن، لە توركیە هەر یەك الیەن دیارە 
و ئەویش دەوڵەتی توركە! ئیدی كەس ناوێری ناوی كورد نە لە بەیاننامەدا 
لە  ئەمە خۆی  تەبلیغاتی هەڵبژاردنیشدا.  مانیفستی  لە  تەنانەت  لە  نە  بێنێ 



252

بە چڕی  وتەی خۆی  بە  1980وە  لە ساڵی  پەكەكە  واتە  مانایە.  بێ  خۆیدا 
خەریكی خەباتە، بەاڵم هێشتا نەگەیشتۆتە ئاستی دەیەكانی 1950 تا 1980. 
لەو سااڵنەدا ناوی كورد دەهات و وەك هێز سەیری دەكرا! عەدنان موندەرێس 
هەر وەك پێشتریش گوترا زۆر لە ئەردۆغان زیاتر چووەپێش، حیزبی كرێكارانی 
فەرمی  بە  كوردی  شوناسی  پارلەمان،  لە  بوو  كورسی  خاوەنی  كە  توركیە 
كورد  دەستی  كەوتنە  شارەوانییەكان  1970دا  دەیەی  لە  تەنانەت  ناسی! 
)پێشتر ئاماژەی پێ كرا(! بەاڵم بە دوای ئەو هەموو شەڕەی پەكەكە لەگەڵ 
توركیە، هێشتا سەرۆكی پەكەكە یان ناوی كورد ناهێنێ یان كاتێكیش ناوی 
دەهێنێ دەیخاتە پەراوێزی گەالنی ڕۆژهەاڵتی ناڤین! یان HDP لە مانیفستی 
هەڵبژاردنەكەیدا پشتیوانی لە بە دەوڵەت بوونی فەلەستین دەكا، بەاڵم تەنانەت 
ناوهێنانی كوردیش لە مانیفستەكەدا بە ڕەوا نابینێ! )HDP، 2015( جیا لەوە 
دەبێتە  یەكسەر  توركیە،  پارلەمانی  دەچێتە  دەمیرتاش  سەالحەدین  كاتێك 
توركێكی تەواو و ئەو هەموو پڕۆپاگاندەیە دەبێتە هیچ. لێرەدا پێویستە ئاماژە 

بە شێوەی سوێندخواردنەكەی دەمیرتاش بكرێ:

سوێند  نامووسم  و  شەرەف  لەسەر  توركدا،  مەزنی  نەتەوەی  بەردەم  »لە 
لەگەڵ  گەل،  و  نیشتیمان  یەكێتیی  و  دەوڵەت  سەربەخۆیی  كە  دەخۆم، 
سەروەریی بێمەرجی گەل بپارێزم. پابەند بم بە سەروەریی دەستوور و یاسا، 
و  كۆماری  سیستەمی  و  ئەتاتورك  شۆڕشەكانی  و  بنەما  و  دێموكراسی  بە 
سێكۆالریزم. دوور نەكەومەوە لە بەڵێنیی بەدیهێنانی ئارامی و خۆشبژێوی بۆ 
گەل و سوودمەند بوونیان لە ماف و ئازادییەكانی مرۆڤ لە چوارچێوەی یاسا 

و پێكەوەژیاندا.«

ئەم پرۆسەیە ئێستا وەكوو ئەوە دێتە بەرچاو كە بە بنبەست گەیشتبێت و هیچ 
بەرەوپێشچوونێكی پێوە دیار نیە. تەنیا تەقەی چەكەكان ڕاگیراوە، پەكەكە 
تا ئاستی بردنە ژێر پرسیاری بزووتنەوەی كورد دابەزیوە، توركیەش دڕتر لە 

جاران بووە.

شایانی باسە ڕۆژی 20،07،2015  لە شارۆچكەی پرسووسی سەر بە پارێزگای 
ڕۆحا لە باكووری كوردستان لە ئەنجامی تەقینەوەیەكدا لە كاتی كۆبوونەوەی 
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ژمارەیەك گەنجی سەر بە فیدراسیۆنی ڕێكخراوەكانی گەنجانی سۆسیالیست 
لە شوێنی  تورك  پۆلیسی  دوو  ڕۆژی 22،07،2015  بوون.  32 كەس شەهید 
و  چاپەمەنی  ناوەندی  دۆزرانەوە.  كوژراوی  بە  ڕۆحا  لە  خۆیان  مانەوەی 
ڕاگەیاندنی هەپەگە سەبارەت بەو ڕووداوە لێدوانێكی نووسراوی باڵوكردەوە كە 
لە ماڵپەڕەكانی نزیك لە پەكەكەدا باڵو كراوەتەوە و تێیدا هاتووە: »ڕۆژی 22ی 
ژووئیە گروپێكی فیدایی ئاپۆچی بۆ وەاڵمدانەوەی كۆمەڵكوژییەكەی پرسووس، 
كاتژمێر شەش لە بەرامبەر دوو پۆلیسدا كە پەیوەندییان بە داعشەوە هەبووە 
هەر  چاالكییەكەدا  ئەنجامی  لە  و  ئەنجامداوە  تۆڵەسەندنەوەیان  چاالكییەكی 
دوو پۆلیس بە ناوەكانی فەیاز ئووزساحرا و ئۆكان ئاجار كوژران«. كاتژمێر 
11ی شەوی هەینی 24.07،2015 فڕۆكە جەنگییەكانی توركیە دەستیان كرد بە 
بۆردمانی بارەگاكانی پەكەكە لە چیای كۆڕەژاری سەر بە ناحیەی دێرەلۆك و 
چیای گەلی سەرگەلی لە سنووری قەزای ئامێدی و هەروەها شاخی خواكوڕك 
لە ناحیەی سیدەكان. )کەجەکە: 2015( ئەوەی كە لەم نێوەدا سەیرە ئەوەیە 
كە توركیە بە دوای تێپەڕینی زیاتر لە دوو ساڵ بە سەر پرۆسەی ئاشتیدا، 
هاوكات هێرشی كردە سەر بنكەكانی پەكەكە لە قەندیل و داعش لە سووریە.

پرسوسەوە  تەقینەوەكەی  لە  كە  ڕایگەیاند  ئۆغلوو  داوود  ئاماژەیە  جێی 
و  داعش  تیرۆریستییەكانی  گرووپە  لە  ئەندامەتی  تاوانی  بە  كەسی   590
پاراستنی  )هێزی  هەپەگە   )2015  ,BBC( كردووە.  دەستبەسەر  پەكەكەدا 
ڕایگەیاند  بەیاننامەیەكدا  لە  توركیە  ئاسمانییەكەی  هێرشە  دوابەدوای  گەل( 
كە ئاگربەسەكە لەالیەن دەوڵەتی توركیە و سوپاكەیەوە بەشێوەی یەكالیەنە 
كۆتایی پێهاتووە )هـ.پ.گ: 2015(. لە درێژەی شەڕەکەدا پەکەکە شەڕی کێشایە 
ئاوارەی  خەڵکەکەیان  و  بوون  کاول  شار  چەندین  و  باکوور  شارەکانی  ناو 
شارە تورک نشینەکان بوو. ئەم شەڕە ناوی شەڕی خەندەقی لە سەر دانرا. 
دوای سەرکوتی بێبەزەییانەی دەوڵەتی تورک و کاول کردنی شارەکان، موراد 
فەرمیی  میدیای  لە  گەل  پاراستنی  هێزەکانی  گشتیی  فەرماندەی  قەرەیاڵن 
پەکەکەدا رەخنەی لە بردنی شەڕ بۆ ناو شارەکان گرت و شەڕی ناسراو بە 

خەندەقی بە هەڵەی ستراتێژیک پێناسە کرد.
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بەر  دەڵێ:  شەڕە  ئەم  سەر  لە   HDP هاوسەرۆكی  دەمیرتاش  سەالحەدین 
لە هەموو شتێك ئەمە هێرشە بۆ سەر HDP. دەوڵەت هێرش دەكاتە سەر 
نیە،  پەكەكە  دەوڵەت  ڕاستەقینەی  ئامانجی  دەپێكێت.  ئێمە  بەاڵم  پەكەكە، 
هەڵبژاردنەكان  لە  بەرچاومان  سەركەوتنی  كە  لەبەرئەوەی  ئێمەین.  بەڵكوو 
بە دەستهێنا و بردمانەوە، دەبێ الواز بكرێین و بۆ ئەم مەبەستەش پەكەكە 
لە  چارەنووسساز  هەڤدیتنێكی  لەسەر  ساڵ  سەری  بۆ  كەرەستە...  دەكەنە 
ئیمرالی ڕێككەوتین. بۆ ئەم دیدارە، دارتاشەكان مێزێكی تایبەت و گەورەیان بۆ 
 ،HDP 30 كەس دروستكرد. بڕیار وابوو كە چاوەدێرانی سەربەخۆ، نوێنەرانی
ئۆجەالن و دەوڵەت لە سەر ئەم مێزە كۆ ببنەوە. لەو دیدارەدا ئۆجەالن بە 
مەبەستی چەكدانان داوای بەستنی كونگرەی لە پەكەكە دەكرد. هەر دوو ال 
لەسەر ئەم بڕیارە ڕێككەوتبووین، بەاڵم لە حەوتوویەك دوای ئەم ڕێككەوتنەوە، 
دەوڵەت ڕێگەی بە ئێمە نەداوە سەردانی ئیمرالی بكەین. تا ئێستاش ڕێگەمان 
پێ نەدراوە سەردانی ئۆجەالن بكەین. ئەگەر ئەم كۆبوونەوەیە گیرابایا، ئۆجەالن 
داواكەی دەكرد. ئەوەندەمان نەمابوو كە بگەینە چارەسەری. )دەمیرتاش: 2015(

خەڵكی  زۆرینەی  دەنگی  پەكەكە،  دژی  شەڕ  لە  وەرگرتن  كەڵك  بە   AKP
توركیەی دیسانەوە بۆ الی خۆی ڕاكێشا و پێویستی بە هیچ الیەنێكی كوردی 
یان توركی بۆ پێكهێنانی دەوڵەت نەما و خۆی بە تەنیا دەوڵەتی پێكهێنا. 
دەنگەكانی HDP كەم بوونەوە و كەوتنە سەر دەنگەكانی AKP. لەم نێوانەدا 
بە  توركیەی  دەسەاڵتی  دیسانەوە  ئەردۆغان  و  قوربانی  بە  بوو  كورد  تەنیا 
و  ڕۆیشتەوە سەر خاڵی سیفر  ئاشتیش دیسانەوە  دەستەوە گرت. پرۆسەی 
ئێستا دیسان دەبێ كورد بە تەما بێ كە ئەردۆغان كەی دێتەوە سەر مێزی 
وتووێژ! ئەگەر پەكەكە سیاسەتی هەڵەی لە پێش نەگرتبا و نەكەوتبایە داوی 
ئەردۆغانەوە، كورد دەیتوانی لە پاش دەوری یەكەمی هەڵبژاردن لە پێكهێنانی 
حكوومەتدا بەشداری بكات و دەستكەوتی زۆرتر بە دەستبێنێ! بەاڵم سیاسەتی 

هەڵەی پەكەكە بوو بە هۆی ئەوە كە كورد بێ دەستكەوت بمێنێتەوە. 
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شێوەی دیپلۆماسیی پەكەكە

پەكەكە زۆر باش ئەو خااڵنەی ناسیوە كە واڵتانی دژبەری توركیە لە سەریان 
لەگەڵ ئەو واڵتە كێشەیان هەیە. توركیە كە میراتی ئیمپراتووریی عوسمانییە، 
كێشەی سیاسی و جۆغرافیایی زۆری لەگەڵ واڵتانی دەوروبەر هەبووە و هەیە. 
ئیدئۆلۆژیك  كێشەی  و سووریە،  عێراق  لەگەڵ  ئاو  و  كێشەی سیاسی، سنوور 
و سیاسی لەگەڵ ئێران كە یەكێك لە كێشە هاوبەشەكان لەگەڵ ئێران، عێراق 
و سووریە بە فەرمی ناسینی ئیسرائیلە. هەوڵدان بۆ ناردنەدەرەوەی شۆڕش و 
دەستپێڕاگەیشتن بە چەكی ناوكی و كێشەی مەزهەبی سێ كێشەی دیكەی نێوان 
قۆبرۆس  لەگەڵ  هەیە،  كێشەی سنوورییان  توركیە  و  یونان  ئێرانن.  و  توركیە 
كە كێشەی دەستێوەردانی ڕاستەوخۆیان لە بەشی توركنشینی قۆبرۆسدا هەیە. 
یەكیەتیی سۆڤیەت بەبۆنەی هەر دوو پەیمانی ناتۆ و سینتۆوە كە وەك پشتوێنی 
ناكۆكیی جیددیی  كێشرابوون،  یەكیەتی سۆڤیەتدا  دەور  بە  ڕۆژئاوا  ئەمنییەتی 
لەگەڵ توركیە هەبوو، بەاڵم بە دوای لە بەریەكهەڵوەشانی یەكیەتیی سۆڤیەت 

ئەم ناكۆكییانە تا ڕادەیەكی زۆر كەمبوونەتەوە. 

پەكەكە لەگەڵ ئەو دەوڵەتانە پێوەندیی هەبووە و ئێستاش هەیەتی. پێوەندی 
گرتن بە واڵتانەوە نە تەنیا شتێكی خراپ نیە، بەڵكوو شتێكی بنەڕەتییە، بەاڵم 
كێشەی پێوەندی گرتنەكەی پەكەكە لەگەڵ ئەو واڵتانە لێرەدایە كە ئەو واڵتانە 
تەنیا یارمەتیی ماڵی پەكەكەیان داوە بۆ ئەوەی پەكەكە ببێتە ئەو هێزەی كە 
كێشە بۆ توركیە ساز بكات. هیچ كام لەو واڵتانە چ ئەوكات و چ ئێستا، لە هیچ 
لە كێشەی  لە هیچ كۆبوونەوە و ڕێكخراوێكدا پشتیوانیی سیاسییان  بۆنەیەك، 
كورد لە توركیەدا نەكردووە. تەنانەت هێندێك لەو واڵتانە لەكاتێكدا كە پەكەكە 
و توركیە ویستوویانە لە سەر كێشەی كورد وتووێژ بكەن، بەمەبەستی تێكدانی 
دۆخەكە ئەوەی كە لە دەستیانهاتووە كردوویانە، چونكە ئەو واڵتانە ئەوە دەزانن 
كە ئەگەر كێشەكە چارەسەر ببێت ئیدی كارتێكی بەهێز بە ناوی كورد و كێشەی 
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ئەوان  بۆیە  دەگرێ،  هێز  دیكە  هێندەی  توركیە  و  دەردێ  دەستیان  لە  كورد 
یارمەتییە بۆ چارەسەر نەبوون و قووڵبوونەوەی كێشەكە دەكەن نەك بۆ  ئەو 
بوایان  ئەوان خوازیاری چارەسەری كێشەی كورد  ئەگەر  چارەسەری كێشەكە. 
بۆ  سیاسییان  گۆشارێكی  یان  دەیاندركاند  ئاخاوتن  بە  شوێنێك  لە  جارێكیش 
توركیە دەهێنا. هێندێك لەو واڵتانە )سووریە، عێراق و ئێران( كە خۆیان كێشەی 
كوردیان تێدایە، بە هیچ شێوەیەك حەزیان لە چارەسەری ئەو كێشەیە نەبووە و 
نیە، بەڵكوو تەنیا مەبەستیان الواز كردنی توركیە و وەرگرتنی باج )كە لە عێراق 

و سووریە باجەكە زیاتر ئاو بوو( لەو واڵتە بووە. 

نموونەی پێوەندییەكانی پەكەكە پێوەندی لەگەڵ سووریەیە. ئۆجەالن بۆ ئەوەی 
دەبێ  دەڵی  فەرمی  بە  هەبێت،  پێوەندیی  گەڵیدا  لە  كە  بكات  ڕازی  سووریە 
سووریە كورد بكاتە قەڵغانی خۆی و كوردستان و جوواڵنەوەكەی كۆنترۆڵبكات. 
واتە خۆی هاوار دەكا كە سووریە بیكات بە كارتی دەستی خۆی دژی توركیە بۆ 
پاراستنی ئەمنیەت و ئاسایشی سووریە! ئەو دەڵێ: ئەو هەڕەشانە كە لەالیەن 
ئاناتۆلییەوە لە سەر سووریە هەن، مەترسیگەلێكن كە ریشەی مێژووییان هەیە. 
سەر  لە  كە  كەسانێك  بگرن؟  مەترسییانە  بەم  پێش  دەتوانن  كوردەكان  ئایا 
جۆغرافیای كوردستان شارەزان، دەزانن كە كوردستان لە سنوورەكانی باكووری 

سووریەوە وەك قەڵغانێكی بەرگرییە بۆ سووریە.

كوردستان لەم سنوورانە پارێزگاری دەكات، كاتێك كە ئەم قەڵغانە كەوتە دەستی 
سۆڵتان سەلیم توانی سووریە بگرێت و سەركوتی بكات. بە ئاوڕدانەوەیەك لە 
قەڵغانەیان گرتۆتە  ئەم  ئەو كەسانە كەم  بۆمان دەردەكەوێ كە هەموو  مێژوو 
دەستەوە سووریەیان تووشی شكستكردووە. ئەگەر دەتهەوێ سووریە لە دەستتدا 
بمێنێتەوە، دەبێ ئەم قەڵغانە لە ژێر چاوەدێری و كۆنترۆڵی تۆدا بێت... ئەوانەی 
كە توانیویانە ئیرادەی كوردەكان بە دەستبێنن، هەمیشە لە بەرانبەر سووریەدا 
سەركەوتوون... بزووتنەوەی كورد بۆ ئەمنییەت و ئاسایشی سووریە پێویستە... 
ئەگەر سووریە بیهەوێ لە چنگ ئەم  هەڕەشانەوە )هەڕەشەی ئەمنییەتی لەالیەن 
توركیەوە( ڕزگاری ببێ تەنیا بە ئەرتەشی سووریە جێبەجێ نابێ... بۆیە ڕۆڵی 
كوردەكان لەم بوارەدا زۆر شازە، ئەگەر سووریە دەیهەوێ ئەمنییەت و ئاسایشی 
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بكاتەوە  كۆ  خۆی  دەور  لە  كوردییەكان  هێزە  دەبێ  بپارێزێ،  خۆی  ناوخۆیی 
)ئۆجەالن: 2008-ب، 95و 97 و 99(.

ئەم شێوە دیپلۆماسییە كە بوونە كارت دەستی ڕێژیمەكانە ئەمڕۆ لە ئێران و 
سووریە دیسان لە ئارادایە، واتە پەكەكە هەر لە سەر ئەو شێوە دیپلۆماسییە 
دامەزراوە و بەو شێوەیەش درێژە بە ژیانی دەدات. هێزەكانی لە سەر سنووری 
ئێران كۆكردۆتەوە و بۆتە پارێزەری سنووری كۆماری ئیسالمی و هەركەس ڕوو لە 
ئێران بكات بۆ خەبات، دەبێ سەرەتا لەگەڵ گەریالی پەكەكەدا بە شەڕ بێت، ئەو 
جا سپای پاسدارانی ئێران. لە سووریەش دیسان بەمشێوەیەیە، بەشار ئەسەد 
بتەقێ هەموو كوردستانی ڕۆژئاوای داوەتە دەس  تاقە فیشەكێك  بەبێ ئەوەی 
پەكەكە و پەكەكەش ئیزنی تێكۆشان بە هیچكام لە حیزبەكانی ڕۆژئاوا كە دژی 

بەشار ئەسەدن نادات )لەم بارەیەوە دواتر بە وردی باس دەكرێ(.

ئۆجەالن لە زیندانیشدا بە بۆنەی ئەوەوە كە دەوڵەتی توركیە لەگەڵی دابنیشێ 
و پێوەندیی پێوە بگرێ دژی هەموو بزووتنەوەی كورد ڕادەوەستێ و هەر وەك 
پێشتر گوترا خۆی تا ئاستی »خزمەتكاری دەوڵەتی تورك« دەشكێنێتەوە! ئەو 
دەڵێ من ئیددیعا دەكەم كە مەسەلەی كورد كە لە عێراقدا خستوویانەتە ئەستۆی 
نەتەوەخوازیی كوردەوە، وەكو بۆمبێكی هەمیشە ئامادە بۆ تەقینەوە لە الوازترین 
خاڵی توركیەدا چێنراوە. ئەم قۆناغە وەكو سەركێشیی 1925 )مەبەست ڕاپەڕینی 
چارەڕەشی  و  زیان  تووشی  توركیە  دیكە  ساڵی  هەشتا  پیرانە(،  شێخ سەعید 
دەكات. دەنیز گەزمیش و الیەنگرانی تا كۆتایی ژیانیان ئەوینداری توركیەی ئازاد 
و سەربەخۆ بوون، كوردەكانیش خوازیاری بەشداری لەودا بوون، ئەم دروشمە، 
دروشمی كەماڵ ئاتاتوركیش بوو و كەس ناتوانێ حاشای لێ بكات. دەبێ لە نێو 

ئەم دروشمەدا بۆ سیاسەتی دروست بگەڕێین )ئۆجەالن: 2003، 78(.

ئەمشێوە پێوەندی گرتنە و شێوە دیپلۆماسییە بۆتە هۆی ئەوە كە پەكەكە لە 
هێزێكی شۆڕشگێر و خەباتكارەوە دابەزێتە سەر كارتی گۆشاری نێودەوڵەتی! 
كارتێك كە قازانجەكەی بە هەموو دەوڵەتە داگیركەرەكان لە توركیەوە بگرە تا 
ئێران، عێراق و سووریە دەگات و ماڵوێرانیی شەڕ و ئاڵۆزییەكانی بۆ كوردستانە!
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پەكەكە لە كوردستانی باكوور

مێژووی  خۆی  ئامانجەكانی  بە  گەیشتن  بۆ  باكوور  كوردستانی  لە  ئۆجەالن 
كورد  ڕێبەرانی  گۆڕیوە،  توركەكان  قازانجی  بە  تەواوی  بە  پارچەیەی  ئەم 
ئاتاتورك كە  و  دێو  بە  كراون  قارەمانان و سیمبۆل و هێماكانی كوردن  كە 
سەركوتكەر و بكوژی سەدان هەزار كورد و بەرپرسی سەركوتی شۆڕشەكان و 
بكوژی ڕێبەرانی كوردە كراوە بە فریشتە. شۆڕشەكانی كورد بەالی ئۆجەالنەوە 
شۆڕش نین و وەك سەركێشی ناویان دەبات، دیارە سەركێشیش لە بەرانبەر 
دەكات  سەركێشییەكە  كە  ئەوەی  و  دەكرێ  پیرۆزەوە  بوونەوەری  و  مرۆڤ 
الشەوە  ئەم  بەرەو   1950 ساڵی  لە  حەاڵڵە.  خوێنی  ڕشتنی  و  گۆناحبارە 
»فێئۆدال  سەریهەڵدابێ  باكوور  لە  كەسایەتییەك  و  ڕێكخراو  و  حیزب  هەر 
كۆمپرادۆر«ـە. هەر بۆیە پەكەكە بە ئەركی خۆی زانیوە كە هەموو ئەوانەی لە 

دەیەی 1970 و 1980دا قەاڵچۆ كردووە.

وێرانییەكانی  لە سەر  توركیەی  كۆماری  كە  كەمال  مستەفا  دەڵێ:  ئۆجەالن 
دامەزراند،  نەتەوەییدا  ڕزگاریدەری  ماوەی شەڕی  لە  عوسمانی  ئیمپراتووریی 
هەڵسوكەوت و ڕوانینێكی جیای لە سەر نەتەوەخوازی هەبوو. ئەم نەتەوەخوازییە 
شارستانییەتەكانی  بنەمای  سەر  لە  بنەما،  كردۆتە  ئاناتۆلیی  كولتووری  كە 
ئاناتۆڵی هەر لە سۆمەرییەكانەوە تا هیتییەكان دامەزراوە و دەتوانین ناوی 
دابنێین.  سەر  لە  ئاناتولیی  نیشتمانپەروەریی  یان  كولتووری  نەتەوەخوازیی 
مستەفا كەمال لە سەر ئەم ڕوانینە جۆراوجۆرە نەتەوەخوازییە شارەزا بوو. 
لە سەر  پێیان  كە  ڕەتكردەوە  ڕوونی  بە  ئەوانەی  پێشنیاری  ئاتاتورك  بۆیە 
و  تورك،  كۆماری  بكرێتە  بنیاتنراو  تازە  كۆماری  ناوی  كە  دادەگرت  ئەوە 
ناوی توركیەی هەڵبژارد. واتە لە سەر بنەمای واڵت ناوەكانی هەڵبژارد، نەك 
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ڕەگەز! بەپێی ڕوانینی ئەو هەر ڕەگەز و تیرەیەك دەتوانێ ئەم نەتەوەخوازییە 
و  نەتەوەخوازی  ئەم  ناتوانین  قبووڵبكات.  دڵخوازانە  نیشتمانپەروەرییە  یان 

نیشتمانپەروەرییە وەك ڕەگەزپەرەستی چاو لێبكەین! )ئۆجەالن: 2004، 346(.

ڕێبەریی مستەفا كەمال ئاتاتورك لەالیەكەوە بە پشتیوانیی یەكەمین شۆڕشی 
و   1917 ساڵی  لە  بۆلشویكی  شۆڕشی  واتە  مێژوودا  لە  كاپیتالیستی  دژە 
بنەمای  سەر  لە  تورك  و  كورد  گەلی  پێكەوەگرێدانی  بە  دیكەوە  الیەكی  لە 
ئیستراتێژیی یەكیەتیی نەتەوەیی كە واڵتانی هاوپەیمان بە ڕێبەریی ئینگلیس 
خوازیاری لە بەر یەك هەڵوەشانەوەی بوون، جەنگی ڕزگاریدەری چ لە ئاستی 
ئەم  بنەمای  سەر  لە  و  ڕێخست  وە  ناوچەییدا  ئاستی  لە  چ  و  نەتەوەیی 
هاوكێشانە سەركەوتنگەلێكی زۆری لە باری سیاسی و سەربازییەوە دەستەبەر 
كرد. مستەفا كەمال بە كۆتاییهێنان بە پاشایەتی و خیالفەت، مۆدێلی كۆماری 
تێكشكاندنی  كرد.  گەورەی  سیاسیی  شۆڕشێكی  و  باشقە  كردە  فەرانسەی 
دەوڵەتە ئایینی و بنەماڵەییەكان كە هەزاران ساڵ مێژوویان هەبوو و ڕاگەیاندنی 
كۆمار، كردەوەیەكی گەورەی شۆڕشگێڕانەیە، ئەم كارە لە كاتێكدا كە واڵت 

داگیركراو و دواكەوتوو بوو، ڕووداوێكی بێ وێنەیە )ئۆجەالن: 2008-ب، 347(.

ڕۆڵی كوردەكان لە بنیاتنان و ڕاگەیاندنی ئەو كۆمارەدا النیكەم بە قەد پێگەی 
كوردەكان لە سەركەوتنە ئیستراتێژیكەكانی 1514ی چاڵدران، 1516ی مەرج 
و  ئیستراتژیك  هەڵسوكەوتە  هەبووە.  گرینگیی  مەالزگێرد  1701ی  و  دابۆق 
تاكتیكییەكانی مستەفا كەمال لەم نێوەدا ڕۆڵێكی یەكالكەرەوەیان هەبووە. ئەو 
بە وتنی ئەوەی كە »جیایی كورد ـ تورك و بە تایبەتی دژایەتیی نێوانیان، 
هەر دوو گەلەكە لە نێو دەبات« پێویستیی یەكگرتنی گەلی كورد و توركی 
دەخستە ڕوو. بێجگە لە چەند الیەنێك كە خەریكی ورووژاندنی مەسەلەكان 
بوون، كوردەكان، چ چینە جیاوازەكانی خەڵك و چ توێژی بااڵی ئاریستۆكرات، 
جۆراوجۆر  هۆكارگەلی  دەدەنەوە.  ئاتاتورك  بانگەوازەی  بەم  ئەرێنی  وەاڵمی 
كاریگەرییان لە سەر تێكچوونی ئەم دۆخە لە ساڵی 1925دا )مەبەست شۆڕشی 

شێخ سەعید( هەبووە. 

یەكەمین هۆكار، زانینی ئەوەیە كە كۆمار لە سەر بنەمای نەتەوەخوازیی تورك 
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لە  هەتایە  هەتا  بۆ  پاشایەتی  و  ئوممەت، خیالفەت  ڕوانگەی  و  دەكا  گەشە 
كۆمەڵگە دەسڕدرێتەوە.

پێشووەكانی  ئیمتیازە  كورد  بەكرێگیراوی  چینی  كە  ئەوەیە  هۆكار  دووەمین 
دەوڵەت-نەتەوەدا  مۆدێلی  لە  كە  تێدەگات  وردە  وردە  و  دەستداوە  لە  خۆی 

جێگایەكی نیە.

كاریگەریی  ژێر  لە  كە  كەركووكە  و  مووسڵ  كێشەی  هەم  هۆكار،  سێهەمین 
الیەن  لە  كە  خیالفەت  و  پاشایەتی  ئیددیعای  هەم  و  بوو  ئینگلیسەكاندا 

بنەماڵەكانی عوسمانییەوە دەورووژا.

لە  هێندێك  الیەن  لە  كە  كورد«  پێشكەوتنخوازی  ڕۆڵی »كۆمەڵەی  ناتوانی 
نەگرین.  لەبەرچاو  سەركێشییەكاندا  لە  بنیاتنرابوو  كوردەوە  ڕووناكبیرانی 
شەپۆلێك لە ڕەوتی نەتەوەخوازیی دواكەوتووی كورد كە لە كۆتایی سەدەی 
19دا پێك هات و بە پێكهێنانی چەندین ڕێكخراو و ڕۆژنامە دوای مەشرووتەی 

دووهەم خوازیاری ڕێفۆرمە كوردییەكان بوون )ئۆجەالن: 2004، 348(.

دەتوانین بڵێین كە ئەو سەركێشییانە درێژەی سەركێشییە ناوخۆییەكان لە نێوان 
پاشماوەی فێئۆداڵ، ڕوانگەی ئوممەتی عوسمانی و جمهورییەتی نەتەوەخوازی 
تورك )سەركێشییەكانی عازناور و یوزگات( و هەروەها ڕەنگدانەوەی كێشەی 
ئەم  بوو.  كوردەكاندا  نێو  لە  كۆماریخوازەكانی  و  عوسمانییەكان  نێوان 
دەتوانین  هەبووە.  درێژەیان   1940 ساڵی  تا  سەركێشییانە  و  تێكهەڵچوون 

سەركێشییەكانی ئەم سەردەمە بە سێ بەش دابەشبكەین.

شێخ  ڕێبەرایەتیی  بە  و  گەنج  ـ  خانی  دەوروبەری  لە  یەكەم  سەركێشیی 
پەرشوباڵو  تێكهەڵچونی  شێوەی  بە   1928 ساڵی  تا  ڕوویدا.  پیران  سەعید 
درێژەی هەبووە. لەژێر كاریگەریی ئوممەتی عوسمانیدا بووە. ڕەوتی سوننەی 
سەردەمی  ئیمتیازەكانی  لەدەستچوونی  زاڵبووە.  سەریدا  بە  نەقشبەندی 
كوردستان  سەربەخۆیی  ئامانجی  هەبوو.  ڕۆڵی  سەركێشییەدا  لەم  عوسمانی 
گەڕاندنەوەی  ئامانجی  بەڵكوو  نەبوو،  كوردەكان  مافی  كردنی  دەستەبەر  و 
خیالفەت و پاشایەتی بوو. مەیلیان بۆ دامەزراندنی دەوڵەتی ئایینی هەبووە. 



261

كە  1924دا  ساڵی  لە  ئازادی  كۆمەڵەی  ڕێبەرانی  دەستبەسەركردنی  لەگەڵ 
ئەندامانی  دامەزرابوو،  بۆبرانلی  خالید  ڕێبەریی  بە  و  ڕووناكبیرانەوە  لەالیەن 
ئینگلیسەكان  كاریگەریی  بەجێبێنن.  ڕێبەری  نەیانتوانی ڕۆڵی  ئەم كۆمەڵەیە 
كەركووك  و  مووسڵ  لە  لە شێوەی »ئەگەر  ئینگلیسەكان  بوو.  ناڕاستەوخۆ 
دەست هەڵنەگرن، ئێمەش لە سەركێشیی كوردەكان پشتیوانی دەكەین« بۆ 
هۆكاری سەرەكیی  ئەمەش  وەردەگرت.  كەڵكیان  كەمالیستەكان  لە  باجگرتن 
ئاڵۆزی و تێكهەڵچوون لە نێوان كوردەكان و توركەكاندا بوو. ئەمە لە كاتێكدایە 
كە مستەفا كەمال لە ساڵی 1924دا لە كۆنفرانسی چاپەمەنیی شاری ئێزمیر 
وتی كە مەسەلەی كوردی بە فەرمی ناسیوە و بە دوای ڕێگە چارەیەك بۆ ئەو 
دەرفەتەكانی چارەسەری  و  بەستێن  هەموو  ئەم سەركێشییە  مەسەلەیەدایە. 
كێشەكەی لە نێو برد. سیاسەتی سڕینەوە و ئاسیمیالسیون زاڵ دەبێ. مستەفا 
كەمال هێرشە هاوبەشەكانی هێزەكانی خەڵیفە، ئینگلیس و الیەنگرانی ئوممەت 
هەڵسوكەوتی  دەبینێ،  كۆمار  لەنێوچوونی  سەر  لە  جیددی  مەترسیی  وەك 

توندی ئەو لەوەوە سەرچاوە دەگرێ )ئۆجەالن: 2004، 348 و 349(.

سەركێشی دووهەم بە ڕێبەریی ئێحسان نووری پاشایە كە سەركێشیی ئاگرییە 
كە لە ڕێكەوتی 1928 تا 1932 درێژەی هەبوو. ئەم سەركێشییە هەرچەند پاڵی 
ئەم  بوو.  نەتەوەخوازتر  بەاڵم  دابوو،  یەكەمەوە  سەركێشیی  هۆكارەكانی  بە 
سەركێشییە لە ژێر كاریگەریی ئیدئۆلۆژیی ڕێكخراوی »كۆمەڵەی خوێبوون«دا 
بوو كە لە ساڵی 1928دا بە شێوەیەكی هاوبەش لەالیەن ڕووناكبیرانی ئەرمەنی 
و كوردەوە دامەزرابوو و نەیتوانی لە ئاستێكی ناوچەیی ئەوالتر بڕوات )ئۆجەالن: 

.)349 ،2004

سەركێشیی سێهەم، سەركێشیی دێرسیمە. دێرسیم تا ئەوكات لە ڕاستیدا ئازاد 
بووە و ئۆتۆریتەی دەوڵەتی ناوەندیی وەك لەنێوچوونی خۆی دەبینێ. سەركێشیی 
لووتكە.  لە ساڵەكانی 1937 و 1938 دەگاتە  دوایین سەركێشی  دێرسیم وەك 
سەعید  شێخ  سەركێشیی  لەگەڵ  هەیە.  كوردییان  عەلەویی  نەریتی  ناوچەكە 
وەك  دەستێوەردانێك  نەگرت.  یەكیان  بوو،  نەقشبەندی  و  سۆننەمەزهەب  كە 
دەستێوەردانی ئینگلیسەكان لە سەركێشیی 1925، لەالیەن فەرانسەوە لە مەسەلەی 
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لە  دەستێوەردانە  ئەم  دەدات.  ڕوو  1936دا  ساڵی  لە  )ئیسكەندەروون(  هاتای 
سەركوتی خوێناویی دێرسیمدا كاریگەر بوو )ئۆجەالن: 2004، 350(.

پێشتر لە سەر ڕوانگەی ئۆجەالن لەسەر كورد لە باکوور لە دەیەی 1950وە تا 
پێكهاتنی پەكەكە باسكرا كە تێیدا ئۆجەالن هەموو ڕێكخراوە و چاالكەكان بە 
فێئۆدال، نەتەوەخوازی دواكەوتوو و چێكراوی دەستی میت دەزانێ و پەكەكە 
بەاڵم  نیە،  بوونەوەی  دووپات  بە  پێویست  لێرەدا  کە  دەچێتەوە  گژیاندا  بە 
لەمبارەیەوە سەیرتر لەوە ئەوەیە كە ئۆجەالن لە گرتووخانەی ئیمرالی پەكەكەی 
پێش ساڵی 1999 بە توندی دەباتە ژێر پرسیار و دەڵێ هەڵەی كردووە و دەڵێ 
»بەبێ ئەوەی ئێمە دەوڵەت بناسین لە دژی دەوڵەت هەڵگەڕاینەوە« )پێشتر 
ئاماژەم پێكرد و سەرچاوەكەشی نووسراوە( واتە كورد هەر لە یەكەم ڕۆژەوە 
تا ئێستا هەر هەڵەی كردووە و دەوڵەتی فاشیستی تورك ویستوویە كێشەی 
كورد چارەسەر بكات، بەاڵم كێشە لە خۆدی كوردەوە بووە كە سەركێشیی 
كردووە. هەر بۆیە دەبینین بە راشکاوانە شێخ سەعید پیران، ئێحسان نووری 
کەماڵ  دژی  کە  دەزانێ  فەرانسە  و  ئینگلیس  پیاوی  بە  رەزا  سەید  و  پاشا 
ئاتاتوک ئاژاوەگێڕییان کردووە و نەیانهێشتووە کەمال ئاتاتورک کێشەی کورد 

چارەسەر بکات!

جیا لە سەرکوتی حیزب و رێکخراو و رەخنەگرکان، پەکەکە دەستی لە ژن 
وێنە  بۆ  دەکردن.  کۆمەڵکوژی  و  نەدەپاراست  باکووریش  کوردی  منداڵی  و 
میریی  پاسەوانانی گوندی سەربە  ئەندامانی  لە  پینارچیک هەشت  ئاوایی  لە 
تایبەتی خۆیاندا مژوولی پاسەوانی  لە شوێنی  ئێوارە  نانی  لە پاش  دروست 
بوون، کە چەکدارانی پەکەکە هاتبوونە ناو ئاواییەوە. گەریالکان چوار بەرابەری 
کێشا  درێژەی  کاتژمێر  دوو  تا  جەنگ  روویدا،  جەنگ  و  بوون  پاسەوانەکان 
بوونە  سێڤیل  پیاوی  هەشت  و  ژن  شەش  و  منداڵ  شازدە  کۆتاییدا  لە  و 
قوربانی. ئەم کشتوبڕەی خەڵکی ئاسایی کاردانەوەیکی نەرێنی هەبوو، بەاڵم 
بەهێزکردنی  بۆ  هەوڵێکە  ئەوە  رایگەیاند:  پەکەکە  رۆژنامەی سەربەخۆبوونی 
پەکەکە لە بەرامبەر بەکرێگیراواندا و هاوکات هۆشداری ئەوەشیدا کە پێویستە 
گەریالکان  1987دا  هەوەڵی  مانگی  دوو  لە  نێوببرێن...  لە  ئەوانە  هەموو 
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حەوت  کەمەوە  الیەنی  بە  لەوانە  کوشت،  دێهاتەکانیان  کوردی  هاواڵتی   35
بەرپرسانی  نەبوو  رەوشە  لەو  الریی  ئاشکرا  بە  ئۆجەالن  دەبیندران.  منداڵ 
پەکەکەش هەوڵیاندەدا جۆرێک لۆژیک بدەنە کوشتار و کاولکارییەکان... ساڵی 
19888 پەکەکە لە پارێزگای ماردین 5 مامۆستای کوشت. هاوکات لە شوێنە 
تەندروستییان گڕتێبەردا.  بنکەی  ناوچەکەدا چەند قوتابخانە و  جیاوازەکانی 
کوشتنی  لە  چووکە  نموونەیەکی  تەنیا  ئەمانە   )214-219 مارکوس:  )ئەلیزا 
خەڵکی باکوورن لە الیەن پەکەکەوە. لۆژیک و روانینی ئۆجەالن بۆ کوژرانی 
مرۆڤی کورد زۆر سەیرو سەمەرە بووە. بە گوێرەی سەرنجەکانی ئاپۆ، گەر 
لە جەنگەکاندا 100 هاواڵتیش کوژرابن، ئەوا زاڕۆکانیان دەبنە گەریال بۆ تۆڵە 

سەندنەوەی خوێنی باب و بنەچەیان. )ئەلیزا مارکووس، 85(
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پەكەكە لە كوردستانی ڕۆژئاوا

هەر وەك گوترا یەكەمین واڵت كە بوو بە داڵدەدەری پەكەكە، سووریە بوو. 
دەكاتە  كە  سووریەوە  خاكی  ناو  كەوتۆتە  كوردستان  خاكی  لە  پارچەیەك 
باشووری ڕۆژئاوا کوردستان، بەاڵم لە ناو ئەدەبیاتی سیاسیی كورددا بە ڕۆژئاوا 
گرووپێكی  بەعسدا  ڕێژیمی  سەردەمی  لە  و  كوردستان  ڕۆژئاوای  لە  ناسراوە. 
گەورە لە خەڵك بێ ناسنامە بوون و بە خەڵكی ئەو پارچەیە نەدەهاتنە ئەژمار 
و ڕێژیمی بەعس دەیگوت خەڵكی سووریە نین، بۆیە هیچ بەڵگەیەكی فەرمی و 
كارتی پێناسەیان پێی نەدەدرا. لە سەر خاكی خۆیان ئاوارە بوون. بۆیە كوردانی 
ڕۆژئاوا ناڕەزایەتییەكی قووڵیان لە ڕێژیمی سووریە هەبوو. بۆیە دەوڵەتی سووریە 
لە ڕێگەی پەكەكەوە دەستیكرد بە كۆنترۆڵی كوردی ئەو پارچەیە لە كوردستان.

بە بۆچوونی ئۆجەالن شتێك بە ناوی كوردستانی ڕۆژئاوا بوونی نیە و كوردەكانی 
دروشمی  لە  بۆیە  خۆیان،  شوێنی  بگەڕێنەوە  دەبێ  و  كۆچەرن  پارچەیە  ئەو 
یەك  و  واڵت  یەك  ڕۆژهەاڵت،  باشوور،  »باكوور،  دەیانگوت  كە  پارتەكەیدا 
خەبات« شوێنی ڕۆژئاوا دیار نەبوو! ئەو لەم بارەیەوە دەڵێ: »لە سەر سووریە 
دەبێ بڵێم كە زۆربەی حەشیمەتی كورد لە سووریە لە باكووری كوردستانەوە بۆ 
ئەم ناوچەیە هاتوون. هێندێك لە الیەنەكان ناوی كوردستانی سووریە دەهێنن، 
نیە،  دروستی  و  ڕاست  مانایەكی  ئەمە  نیە،  ڕاست  ئەمە  من  ڕای  بە  بەاڵم 
هۆی  بە  كوردەكانی سووریە  كوردەكانی سووریە.  بڵێین  كە  ئەوەیە  دروستتر 
زۆڵم و زۆری عوسمانییەكان و دواییش كۆماری توركیە، بە بۆنەی بەشداری و 
یارمەتیدانی بزووتنەوەكانی كوردستان سەركوتكراون و دواتر كۆچیان كردووە 
دەبینین  بدەینەوە،  ڕابردوو  ساڵی   150 مێژووی  لە  ئاوڕێك  ئەگەر  ئێرە.  بۆ 
سەرهەڵدانیان  توركیە  كۆماری  و  عوسمانی  ئیمپراتۆریی  دژی  كە  كەسانێك 
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هێندێكیش  هاتوون.  ناوچانە  ئەم  بۆ  سەركوت،  و  شكست  دوای  كردووە، 
بەبۆنەی دۆخی كۆمەاڵیەتی و تۆڵەكردنەوەی عەشیرەكان هەڵهاتوون بۆ ئێرە. 
االكراد«ی  »جبل  كە  بردووە  عەفرین  كوێستانەكانی  بۆ  پەنایان  هێندێكیش 
پێ دەڵێن. لە لێكۆڵینەوەیەكی كورتدا بۆم دەركەوتووە كە زۆربەی ئەوانە لە 
ناوچەكانی باكووری كوردستانەوە هاتوون بۆ ئێرە. هێندێكیان 100 ساڵ پێش و 
هێندێكیشیان 200 ساڵ پێش. لەم بارەیەوە نامەوێ سیمای ڕاستەقینەی هێندێك 
بە  ئێرە  لە سەر كوردەكانی  بەاڵم  بزووتنەوەكان بخەمە دەرەوە،  لە حیزب و 
ڕوونی دەتوانم بڵێم كە لە باكووری كوردستانەوە هاتوون. سەرەتا كە هاتم بۆ 
ئێرە وتم دەبێ ئەم هاتنە بەرەو باشوور كۆتایی بێت و خۆیان بۆ چوونەوە بۆ 

باكوور ئامادە بكەن.

واتە كۆچكردن بەرەو باشووری كوردستان دەبێ كۆتایی پێ بێت و گەڕانەوە بۆ 
باكووری كوردستان دەستپێبكات. چاالكی و هەوڵی دژوار و درێژماوەمان لەم 
ڕاستایەدا دەستپێكرد، ئەو كوردانەمان كە لێرە ژیان دەكەن بەرەو كێوەكانی 
باكووری كوردستان واتە ئەو شوێنەی كە لێیەوە هاتوون، ڕێنوێنی كرد. پێموایە 
كە دەوڵەت و كوردەكان لەم كارە ڕازین، بەاڵم لە ناو دەزگای دەوڵەتی سووریەدا 
هێندێك كەس هەن كە دەڵێن كوردەكان واڵتەكەمان دابەشدەكەن! بەاڵم ئەگەری 
ئەوە كە لە سووریەدا دەوڵەتی كوردی پێكبێت، بوونی نیە و ناتوانرێ بۆ نموونە 

لە عەفرین دەوڵەت پێكبێت.

بەڵكوو  ئەمیرنشین،  نە  و  دەوڵەتە  نە  پێكبێت،  عەفرین  لە  دەوڵەتێك  ئەگەر 
چەند ناوچەیەكی داخراوی جۆغرافیاییە. دەبێ هێندێك مافیان لە چوارچێوەی 
شارەوانیدا پێ بدرێ كە ئەمە لە سووریە بوونی هەیە )ئۆجەالن: 2008-ب، 93 و 

.)94

لەگەڵ  وتووێژ  لە  ڕۆژئاوای كوردستان،  ناسراوی  بەدرەدین كەسایەتیی  سەالح 
ماڵپەڕی ڕێنێسانس، لە بارەی هەڵسوكەوتی پەكەكە ئاوا دەدوێ: »ئەو قۆناغەی 
كە پەكەكە دەستی بە خەبات كرد لە سووریا لە ڕێگای دەسەاڵتی سووریاوە 
لە  پەكەكە  ڕیزەكانی  نێو  دەچوونە  ئەوانەی  سووریا...  كوردستانی  نێو  هاتە 
زۆربەیان  هەرچەندە  دەكرا،  بۆ  ئاسانكارییان  سووریاوە  دەسەاڵتدارانی  ڕێگای 
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مرۆڤێكی پاك و نەتەوەیی بوون، بەاڵم زۆربەیان لە ڕێگای دەزگاكانی ئاسایش 
و ئیستخباراتی سووریاوە ئاسانكارییان بۆ دەكرا.

ئەوكات سیاسەتی سووریا بەو شێوەیە بوو كە گەنجانی كورد هەموویان بچنە نێو 
ڕێزەكانی پەكەكەوە، با بچنە سەر شاخەكان، بەاڵم باسی سووریا نەكەن و لە 
ناو سووریادا هیچ كارێك نەكەن، لە دەرەوەی سووریا دەتوانن بە هەر شێوەیەك 
كە پێیان خۆشە كار بكەن. ئەوەش بەشێك لە تاكتیكی ئەمنیەتیی دەوڵەتی 
حیسابێكی  سووریا  ئەمە  بەر  لە  هەر  بەدرەدین:2008(.  )سەالح  بوو«  سووریا 
مەزنی بۆ پەكەكە دەكرد، لە سووریا دوو مەكتەبی پەروەردەی پەكەكە هەبوو، 
)هەڤاڵ  بكات  الواز  توركیا  پەكەكە  كە  بوو  ئەوە  تەنیا  سوریا  بەرژەوەندیی 

ئەبوبەكر: 2012(.

بۆیە چەندین بنكەی تایبەت بۆ وەرگرتنی گەریال و چەندین فیرگەی سیاسی-
نیزامی لە ناوخۆی خاكی سووریە دادەمەزرێنێ. )میشل گۆنتێر: 1997، 26( هەڤاڵ 
بۆتان دەڵێ کە رژیمی سوریا بەخشینی سەربازی بۆ ئەو گەنجانە دەکرد کە 
دەچوون چەکیان بۆ پەکەکە هەڵدەگرت. )حامید گەوهەری: 2016، 91( واتە رژیمی 
ئەسەد پەکەکەی وەک بەشێک لە سپای سوریە چاو لێکردووە. هەر لە بەر ئەوەیکە 
پەکەکە لە بنەڕەتدا باوەڕی بە هەبونی پارچەیەکی کوردستان بە ناوی رۆژئاوای 
کوردستان نەبوو، کاتێکیش دەوڵەتی سووریە ئەو پارچەیەی لە کوردستانی بە 
ئەمانەت دایە دەستی پەکەکە سەرەتا ناوی کوردستانی لە سەر هەڵگرت و ناوی 
نا رۆژئاوا، پاشان لە رێکەوتی 17ی مای 2016دا لە کۆنگرەیەکداکە لە شاری 
رۆمیالنی سەر بە حەسەکە گیرا سیستمی فیدراڵیزمی دیموکراتیکی »باکووری 
سوریە«ی راگەیاند! واتە هیچ رۆژئاوا و کوردستان نەما، بەڵکو راست بەپێی 
ئەدەبیاتی داگیرکەران ناوی گۆڕدرایە باکووری سووریە! ئەمە چەسپاندنی هەمان 

بۆچوونی ئۆجەالن لە سەر ئەو پارچەیەی کوردستانە!

پێوەندییەكانی  بەرپرسی  و  ڕۆژئاوایە  كوردی  كە  حەسەن  عاكیف  وتەی  بە 
پەكەكە لە ئورووپا بووە، ئۆجەالن پێش دەركرانی لە سووریە دەیەوێ پارتێك 
بۆ كوردەكانی ڕۆژئاوا دابمەزرێنێ. ئەو لەمبارەیەوە دەڵێ: پەیەدە لە 1998دا 
چی بوو نەك لە 2003دا، كاتێك لە 1998 ویستیان ئۆجەالن لە شام دەر بكەن، 
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جووڵەیەك پێكهات، ئۆجەالن گوتی: با هەموو ڕووناكبیرانی كوردی سووریە كۆ 
ببنەوە، 40 تا 50 كەس هاتن، ئۆجەالن بە منیشی گوت تۆش كوردی سووریەیت 
لە كۆبوونەوەكەدا گوتی: ئێوە دەمێكە خەبات دەكەن،  تۆش وەرە، ئۆجەالن 
وەرن با پارتییەك پێكبێنن، دوای دوو سەعات ئاخاوتن گوتی بڕۆن لە ناو شامدا 
هۆڵێك بگرن و كۆنگرەی یەكەمی خۆتان بگرن و با سەرۆكیشتان مەروان زەركی 
دەیانەویست  كە  كاتەدا  لەو  بوو!  مۆخابەراتی سووریە  زەركیش  مەروان  بێت! 

ئۆجەالن دەر بكەن ویستی پەیەدە دابمەزرێنێت و تەسلیمی سووریەی بكات.

ئەو سەرمایەیە كە لە كوردستانی سووریە چێ ببوو دەیەویست لە سەری مامەڵە 
بكات بۆ مانەوەی خۆی. دوایی هەر لەو كۆبوونەوەیەدا بە مەروان زەركی گوتی 
دەبنە  عێراقیش  كوردی  نەمێنین  ئێمە  ئەگەر  ببیننەوە،  ئێمە  بۆ  چارەیەكیش 

دەوڵەت و دەبنە موشكیلە بۆ ئێوە! )عاكف حسن: 2013(.

كوردستان  لە  سیاسی  پڕۆژەی  هێندێك  سووریە  ڕێژیمی  1997دا  ساڵی  لە 
دەستیپێكرد، ڕواڵەتی پڕۆژەكە بەرژەوەندیی حیزب و پتەوكردنی ڕۆڵی ڕێكخستن 
كوردەكان  كۆنترۆڵی  پڕۆژەكەش  ناوەوەی  دیوی  و  بوو  كوردەكاندا  نێوان  لە 
ئەم  گەیاندنی  ئەنجام  بە  بۆ  كەرەستەش  بوو.  هەواڵگرییەوە  دەزگای  لەالیەن 
كارە، دامەزراندنی حیزبێكی نیوە فەرمیی كوردی و الیەنگری دەوڵەت بە ناوی 
حیزبی كۆمەڵەی دێموكراتی كوردی سووریە )التجمع الدیموقراطی الكردی السوری( 
و بە ڕێبەریی ئەندامێكی دەزگای هەواڵگریی سووریە بە نێوی مەروان زەركی 
بوو )كە بە ڕەچەڵەك كورد بوو( و ئەندامانی دیكەی ڕێبەریی حیزب، هێندێك 
كوردی سووری و نزیكی ئۆجەالن وەك عومەر ئۆسەی )نوێنەری هەنووكەیی 
پارلەمانی سووریە( بوون. ئەوكات ساڵح موسلیم ڕێبەری ئێستای YPG ئەندامی 
لە  بوو كە  دەفتەری سیاسیی حیزبی كۆمەڵەی دێموكراتیكی كوردی سووریە 
10.12.1998 دوو مانگ دوای دەرچوونی ئۆجەالن لە سووریە دامەزراندنی خۆی 

ڕاگەیاند )هوشنگ اوسی الحیات:2015(.

ئەم پێوەندییە توندوتۆڵە لەگەڵ سووریە تا دەركردنی ئۆجەالن لە ساڵی 1998دا 
درێژەی هەبوو، بەاڵم دوای ئەوە كە پەكەكە لە سووریە نەما، ئەم پێوەندییە 
وەك پێشتر نەما. دوای ڕاپەڕینی گەالنی سووریە دژی ڕێژیمی بەشار ئەسەد و 
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كەوتنە ژێر زەخت لەالیەن ئۆپۆزیسیۆنەوە، جارێكی دیكە پەكەكە ڕۆیشتەوە ناو 
سنوورەكانی سووریە. لە سەرەتای دەستپێكردنی ڕاپەڕینی گەالنی سووریەوە 
دژی دەسەاڵتی بەشار ئەسەد، ئۆجەالن سەرۆكی پارتی كرێكارانی كوردستان، 
گڵۆپی  ڕێكەوتی 2011/4/9  لە  پارێزەرانی  لەگەڵ  میانەی چاوپێكەوتنێكدا  لە 
سەوزی بۆ بەشار ئەسەد هەڵكرد و وتی: »ئەگەر بەڕێوەبەرانی شام لە پێناو 

ڕیفۆرمدا هەنگاو بنێن، ئەو كات كوردانیش پشتیوانیی لێدەكەن.

دەكرێ لە چوارچێوەی ئەو ڕێفۆرمەدا، مافەكانی وەك خۆبەڕێوەبەریی دێموكراتیك 
و مافی كولتووری دانیانپێدا بنرێت. بۆ نموونە، دەتوانن شارەدارییەكان ڕادەستی 
گەل بكەن و ڕێگا لە بەردەم خۆبەڕێوەبەریی دێموكراتیك بكرێتەوە. دەبێ مافی 
بگیردرێت.  بەرچاو  لە  دەبێ  و  هەیە  خۆی  گرینگیی  سوریا  بدرێت.  ناسنامە 
بنەماڵەی ئەسەد باش دەزانن كە من چۆن هەڵسوكەوت لەگەڵ كێشەكان دەكەم. 
ئەگەر مافی خۆبەڕێوەبەریی دێموكراتیك و مافی كولتووری دانیانپیدا بنرێت، 
ئێمەش پشتیوانی لەو هەواڵنە دەكەین. ڕێكخراوەكانی كوردانیش لەوێ پشتیوانی 

لێدەكەن.«  )ئۆجەالن، ئیمرالی، 2011(

2011دا  مای  3ی  ڕۆژی  لە  ئۆجەالن،  پەیامەی  ئەو  دوای  مانگێك  نزیكەی 
بەپێی  كە  ڕایگەیاند  ڕۆژئاوا  خەڵكی  سیاسیی  چاالكی  حەقی،  جوان  دوكتور 
هەواڵێكی باوەڕپێكراو و پشتڕاستكراو كە گەیشتۆ تە دەستی ئێمە، لەو ڕۆژانەی 
كوردستان  دێنێتە  قەندیلەوە  لە  ئاپۆچییەكان  ئەسەد  بەشار  ڕێژیمی  دواییدا 
»لەم  ئاپۆچییانە  ئەو  دەكا...  جێگیریان  خۆی  بندەستی  كوردستانی  لە  و 

خۆپیشاندانانەی ئازادیخوازان و دێموكراسیخوازاندا« دێنە سەر شەقام.

ئارمانجی ئەم جڤینە ئەوەیە كە وردە وردە پشتیوانیی نەتەوەی كورد دەستەبەر 
خوازیاری  جێددی  شێوازێكی  بە  كە  كورد  هێزانەی  ئەو  بتوانن  تاكوو  بكەن 
ڕووخانی ڕێژیمی بەشار ئەسەدن، الواز بكەن. ئەوان دەیانەوێ دژایەتی لەگەڵ 
لە  ئاپۆچییانە  ئەو  سەردەمێك  پووچەڵبكەنەوە...  ئەسەد  بەشار  ڕێژیمی 
قەندیل كوردەكانی ڕۆژئاوایان دەخستە ژێر كۆنترۆڵی خۆیان، ئێستا دەیانەوێ 
سیاسەتەكانی خۆیان بەپێی داخوازی خۆیان لە ڕۆژئاوای كوردستان بمەشێنن. 
هەر وەك چۆن لە باكووری كوردستان وا دەكەن. لەم كاتەدا هەموو كوردەكانی 
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ڕۆژئاوا وەك ئەوەیە وەكوو ئەوانەی باكووری كوردستان، ببنە دیلی ئاپۆچییەكان. 
لە  دەیەوێ  سووریە  بندەستی  كوردستانی  لە  بەعس  ڕێژیمی  شێوەیە  بەم 
تاكوو  بهێڵێتەوە.  خۆیدا  كۆنترۆڵی  ژێر  لە  كوردەكان  ئاپۆچییەكانەوە  ڕێگەی 
ئەسەد  بەشار  ڕێژیمی  كورتی  بە  نەمێنێ.  ئەوانەوە  لەالیەن  دژایەتییەك  ئیتر 
دەیەوێ لە كوردستانی بندەستی سووریە شتێكی وەك حیزبوڵاڵی لوبنان، لە 
ئاپۆچییەكان ساز بكا. لەم ناوەدا پرسیارێك دەردەكەوێ: گەلۆ ئاپۆچییەكان 
باری  لە  بەڕێوەبردنی هەرێم  قازانجێك دەكەن؟ ڕێژیمی بەعس  لەم پالنەدا چ 
هەرێمی و ناوچەییەوە دەخاتە ئەستۆی ئاپۆچییەكان، بەاڵم لە تەنیشت هەر 
ئاپۆچییەك كەسێكی خۆی، واتە بەعسییەك وەك ناتۆرڤان دادەنێ )دۆكتور جوان 

حەقی: 2011(.

لە ڕۆژی 23ی نۆڤامبری 2011دا ڕۆژنامەی ئاكشامی توركیە، دەقی نامەیەكی 
ئۆجەالنی باڵو كردەوە كە شەش مانگ پێش ئەو ڕێكەوتە واتە مانگی مای 2011 
ئەو  وتوویە:  و  كردووە  ئەسەدی  سپاسی  تێیدا  و  ناردوویە  ئەسەد  بەشار  بۆ 
هەڵوێستانەی كە تۆ نواندووتن، زۆر لەوانەی باوكت دەچن، بە ڕێز و حورمەتەوە 
یادی خێری حافیز ئەسەد دەكەمەوە... بنەماڵەی ئەسەد نایانەوێت دوژمنایەتیی 
پێوەندییەكانی  بەرپرسی  دەنیز،  ئەحمەد  ئەوە  دوای  ڕۆژ  دوو  بكەن.  كورد 
بەرێز  لەالیەن  نامەیەك  كە:  ڕاگەیاندووە  قەندیلی  هەواڵی  ئاژانسی  بە   KCK
ئۆجەالنەوە ئاراستەی بەشار ئەسەد، سەرۆك كۆماری سووریە كراوە« ئەحمەد 
دەنیز لەبارەی ناوەرۆكی نامەكەوە دەڵێ ناوەرۆكی ئەو نامەیە وا نەبووە، بەاڵم 
هیچ ڕوونكردنەوەیەك سەبارەت بە ناوەرۆكی ئەو نامەیە نادات و تەنیا دەڵێ 

ناوەرۆكەكەی ئەوە نەبووە!

بەبێ  بەرە  بەرە  كوردستان  ڕۆژئاوای  گوندی  و  شار  دواوە  بە  ڕێكەوتە  لەو 
 PYD تەقاندنی تاقە فیشەكێكیش كەوتنە دەستی لقی ڕۆژئاوای پەكەكە واتە
بنكە  و  نەكشاونەتەوە  شارانە  لەو  تەواوی  بە  ئەسەد  بەشار  هێزەكانی  بەاڵم 
بەڕێوە  شارەكان  پێكەوە  و  یەكە  تەنیشت  لە  پەكەكە  لەگەڵ  بارەگاكانیان 
دەبەن. بۆ نموونە ئێستاش هێزەكانی بەشار لە حەسەكە و قامیشلی ماون و 
لە مانگی مای 2015 یەكینەكانی پاراستنی گەل و هێزەكانی بەشار ئەسەد كە 
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لە حەسەكەن، شانبەشانی یەكتر هێرشی داعشیان بەرپەرچ دایەوە. مانەوەی 
 YPG هێزەكانی بەشار ئەسەد لە شارەكانی ڕۆژئاوا بە مانای پێوەندیی نێوان
و ئەو ڕێژیمەیە، چونكە ناكرێ ئۆپۆزیسیون و ڕێژیم پێكەوە لە یەك شار و لە 

یەك سەنگەردا بن.

لە  وتووێژێكدا  لە  سووریە  سەركۆماری  ئەسەد  بەشار  پێوەندییەدا  لەم  هەر 
 YPG گەڵ ساندەی تایمز لە ڕێكەوتی 2015/12/6 دا دەڵێ كوردەكان واتە
شانبەشانی ئەرتەشی سووریە دژی تیرۆریزم لە یەك ناوچەدا شەڕ دەكەن... 
بە هۆی ئەوەی كە هاوواڵتی سووریەن چەك و تەقەمەنییان بۆ دەنێرین و دژی 
داعش شەڕ دەكەن، چوونكە ناتوانین ئەرتەش بنێرینە هەموو شوێنێك. )بەشار 

ئەسەد: 2015/12/6(

لە  ئەسەد  بەشار   2015 سێپتامبری  15ی  ڕێكەوتی  لە  پێوەندییەدا  لەم  هەر 
وتووێژێكدا لەگەڵ تەلەڤیزیۆنی TR دەڵێ ئێمە و كورد ئێستا لە یەك بەرەدا 
دەتوانین  هەركات سەركەوتین  لە شەڕداین،  ئەلنوسرە  گرووپی  و  داعش  دژی 
ڕای  هەیە،  بنەڕەتیمان  یاسای  ئێمە  بكەین.  وتووێژ  كورد  كێشەی  سەر  لە 
خەڵكیشمان هەیە و دەبێ خەڵك ڕای خۆی لە سەر داخوازییەكان، پێش لە 
بڕیاری دەوڵەت دەرببڕێ. كورد پارتی سیاسیی زۆری هەیە، پارتی چەپی هەیە 
و  جۆراوجۆردا  پارتگەلێكی  سەر  دابەشبوونەتە  كوردەكان  هەیە،  ڕاستیشی  و 
دەنگی جیاوازی زۆریان تێدایە، یەكەیەكی یەكگرتوو نین. )بەشار ئەسەد: 2015: 
گلۆبال رێسێرچ( بە تەواوی لە وتەكانی بەشار ئەسەددا دیارە كە تا چ ڕادەیەك 
چارەسەری  دوای  دەیخاتە  لەالیەكەوە  كوردە،  كێشەی  چارەسەری  بە  باوەڕی 
كێشەی ناوخۆیی سووریە، دوایی چوارچێوەی یاسای بنەڕەتی و دەنگی خەڵك 
دێنێتە پێش. جیا لەوانەش باسی ئەوە دەكا كە كورد بە سەر پارتەكاندا دابەش 

بووە و یەكەیەكی یەكگرتوو نیە.

مەبەستی  بە  کوردستان،  هەرێمی  سەرۆکی  بارزانی  مەسعود  پاڵپشتیی  بە 
یەكڕیزی هێزەکانی رۆژئاوای کوردستان، پاش گفتوگۆی چڕوپڕ، لە 2012/7/11 
دەستەی بااڵی کورد لە نێوان پەیەدە و ئەنجومەنی نیشتمانی کورد دروستکرا 
و بە ئامادەبوونی سەرۆکی هەرێم رێککەوتنی هەولێر ئیمزا کرا. بۆ چارەسەری 
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کێشەکانی بەردەم رێككەوتنی هەولێر، جارێكی دیکە بە هەوڵەکانی بارزانی و 
ئامادەبوونی لەیال زانا و عۆسمان بایدەمیر، لەمانگی مای 2013 رێكکەوتنی هەولێر 
2 ئیمزا کرا. دواتر هەوڵەكانی لەیال زانا و عوسمان بایدەمیر بۆ پابەندبوونی 
هەردووال بوو به رێككەوتنی هەولێر 2 کە ئەمەش به ئاگاداری سەرۆكی هەرێم 
هیچکامیان  رێککەوتنە  دوو  ئەم  بەاڵم  روویدا،   2013 11ی  مانگی  له  کە  بوو 
نەچووە بواری جێبەجێکردنەوە، هۆیەکەشی پەکەکە و هاوپەیمانانی واتە ئێران 

و سووریە بوون.

پەكەكە وەك حیزبی دایك لەگەڵ ئێران و سووریە پێوەندیی قووڵ و مێژوویی 
هەیە. لە مانگی ئاگۆستی 2013دا ساڵح موسلیم هاوسەرۆكی PYD لە سەر 
بەرپرسانی  لەگەڵ  و  كرد  تارانی  سەردانی  ئێران  دەرەوەی  وەزارەتی  داوای 
ئێران كۆبووەوە. موسلیم لە وتووێژ لەگەڵ ئاژانسی هەواڵدەریی فیرات كە سەر 
هەیە،  ناوچەدا  ڕووداوەكانی  لە  بااڵی  دەستێكی  »ئێران  دەڵێ:  پەكەكەیە  بە 
پێوەندییەكانی ئەو واڵتە لەگەڵ سووریە وا دەكات ئێمە زیاتر لێك نزیكبینەوە... 
بەرپرسانی ئێران وتیان كە لە ئێمە پشتیوانی دەكەن. موسلیم هەروەها وتوویە 
كە ئێران داخوازییەكانی كورد بە شتێكی سروشتی دەزانێ و ئەوان و ئێمەش 

دژی جیابوونەوە لە سووریەین!« )ساڵح موسلێم: 2013( 

پێشەوەی  هەرە  »هێڵی  دەڵێ  سووریە  بە  ئێران  كە  ئەوەیە  پرسیار  لێرەدا 
بەرخۆدان لەگەڵ ئیسرائیل« و زۆرجار لە گەورە بەرپرسانی ئێران )بۆ نموونە 
كە  بیستراوە  پاسداران(  عەمماری سپای  قەرارگاری  بەرپرسی  تائیب،  مەهدی 
خووزستان كە شادەماری ئابووریی ئێرانە دەیدەین، بەاڵم سووریە نادەین! چۆن 
ئامادە دەبێ لە كوردەكان كە ئۆپۆزیسیونی سووریەن پشتیوانی بكات؟ بوونی 
پێوەندییەكی  بوونی  نیشانەی  ڕۆژئاوادا  شارەكانی  نێو  لە  سووریە  هێزەكانی 
پتەوە لە نێوان پەكەكە، سووریە و ئێران. هەر بۆیە شەریف شەحادە ئەندامی 
پارلەمانی ڕێژیمی بەشار ئەسەد لە ڕێكەوتی 18ی دیسامبری 2015دا لە وتووێژ 
دەڵێ:  ڕێكخرابوو،  مستەفاوە  گۆڤەند  لەالیەن  كە  ڕووداو  تەلەڤیزیۆنی  لەگەڵ 
»ئێمە وەكو دوژمن سەیری كورد ناكەین، ئەوان هاوڕێی ئێمەن، ئەوان لە پاڵ 
ئێمەدا وەستاون، ڕاستە ئێمە هەندێك ناكۆكیمان هەیە، بەاڵم ئەوان چەكیان 
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هەڵگرتووە،  داعش  دژی  لە  چەكیان  بەڵكوو  هەڵنەگرتووە،  ڕێژیم  دژی  لە 
ئێمە  لەگەڵ ڕێژیم هەیە بۆ دژایەتیكردنی داعش...  هاوكاری و هەماهەنگییان 
دەمانەوێت لەگەڵ هێزێك مامەڵە بكەین كە لەو ناوچانەدا بااڵدەستە، نامانەوێت 
میلیشیای چەكداری دروست ببێت، سەبارەت بە یەپەگەش ئەوان میلیشیا نین، 
بەڵكوو ئەوان پارێزگاری لە دەوڵەت دەكەن و لە هەندێك قۆناغیشدا هاوكاریی 
سەربازیمان كردوون و چەك و تەقەمەنی و پێداویستیی سەربازیمان پێداون لە 
دژی داعش، هاوكات دەشتوانن بە ئارەزووی خۆیان هاتووچۆی دیمەشق بكەن، 
سووریا خاكی خۆیانە، ئەوان بەشێكن لە سیستەمی بەرگری و ئێمەش بەرگرییان 

لێ دەكەین.« )شەریف شەدادە: 2015(

دەمۆکراتیک  جڤاکا  تەڤگەرا  ناوی  لەژێر  سیستمێک  کوردستان  رۆژئاوای  لە 
TEV ـ DEM، زاڵکراوە ئەندامەکانی بریتن لە پارتی یەکیەتی دیمۆکراتیک، 
PYD، پارتی یەکیەتی سریانی، SUP، پارتی ئاشتی دیمۆکراتیکی کوردەکانی 
)ئی   .PYLK کوردستان  لیبراڵی  یەکیەتی  پارتی   ،PADKS سووریە، 
حیزبەكانی  چاالكیی  و  كار  پەكەكە  كە  باسە  شایانی   )2017 دەیلی:  کورد 
دیكەی ئەم پارچەیەی کە لە ژێر ناوی ئەنجۆمەنی نیشتمانی کورد لە سوریە 
ENKS یەکیان گرتووە، قەدەخە كردووە و بەڕێوەبەرییەكی بە شێوەی كانتۆن 
دەوڵەتی  دژی  پەكەكە  واتە  دایك  حیزبی  وەك  هەر  پەیەدەش  ڕاگەیاندووە. 
نەتەوەییە و بە شوێن جێگیركردنی كۆنفیدرالیزمی دێموكراتیك و برایەتیی گەالن 
و لە ئاكامدا دامەزراندنی كۆنفیدرالیزمی ڕۆژهەاڵتی ناڤینەوەیە، بەاڵم هەرچەند 
وشەی دێموكراتیكی بە هەموو ناوەند و یاساكانییەوە لكاندووە، بەڕێوەبەرییەكی 
باڵوكراوەی  دامەزراندووە.  ناوەندی  دەوڵەتی  یارمەتیی  بە  پاوانخوازانەی  تەواو 
ئەنستیتۆی سیاسەتی دەرەوەی سوید لە ڕاپۆرتێكدا دەڵێ: »لە هێندێك شوێنی 
ناو سووریەدا بارودۆخی ئاسایی بوونی هەیە، ئەم دۆخە بۆ ئەوانەی كە لەگەڵ 
دەسەاڵتە ناوچەییەكان بە شەڕ نایەن، بەدی دەكرێ. ئەم دۆخە بە تایبەت لە 
ناوچەی كوردەكان لە باكووری سووریە كە لەالیەن یەپەگەوە بەڕێوە دەبردرێ، 
بەدی دەكرێ. ئەوان لەگەڵ ڕێژیم )بەشار ئەسەد( چەندین گرێبەستیان هەیە. 
ناوچەی  بەڕێوەبەریی  و  سەریان  ناكرێتە  ئاسمانی  هێرشی  بۆنەیەوە  بەم  هەر 
خۆیان دراوە پێیان... تاقمە چەكدارە سوننەكان و كوردەكان دژبەرانی سیاسیی 
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خۆیان دەستبەسەر دەكەن و دەیانكوژن، گرووپە چەكدارەكان زیندانی تایبەتی 
خۆیان هەیە و خەڵكی تێدا ئەشكەنجە دەدەن... ئەم گرووپانە لەوانە داعش و 
یەپەگە لە ناو سووریەدا بە زۆرە ملێ و بە ناچاركردن، خەڵك چەكدار دەكەن«.  

)باڵوکراوەی ئەنستیتۆی سیاسەتی دەرەوەی سوئێد: 2015(

رۆژی 22ی ئۆكتۆبەری 2014 هەردوو ئەنجوومەنی رۆژئاوای كوردستان، تەڤدەم 
و ئەنەکەسە، بە سەرپەرشتیی سەرۆكی هەرێمی كوردستان، مەسعود بارزانی، 
ماوەی چەند رۆژێك كۆ بوونەوە و تێیدا لەسەر سێ خاڵ رێككەوتن، ئەوانەیش 
و دروستكردنی هێزێكی  بەڕێوەبەردن  دانانی مەرجەعێكی سیاسی، چۆنیەتیی 
تەواوی  بە  مانگدا  دوو  ماوەی  لە  رێككەوتنە  ئەو  بڕیاریشە  و  بوون  هاوبەش 
جێبەجێ بكرێت. رۆژئاوای كوردستان زیاتر لە دە حزبی كوردی تیادا هەیە كە 
پێشتر رێككەوتننامەی هەولێر 1 و 2یان واژۆ كردووە و جێبەجێیان نەكردووە، 
هەنگاوێکی  دەکرد.  دهۆك  رێككەوتننامەی  چاودێری  وردی  بە  چاودێران  بۆیە 
گرنگ لە رێككەوتنەكە بریتی بوو لە پێكهێنانی مەرجەعی سیاسیی كوردی لە 
رۆژئاوا كە رۆڵی پەرلەمانی دەگێڕا و لە 30 ئەندام پێكدەهات، بڕیار وابوو کە 
هەر الیەنێك لە تەڤدەم و ئەنجوومەنی نیشتمانیی كورد لە سووریا، ناوی 12 
بەربژار بۆ ئەندامەتی لەو مەرجعیەتە پێشكەش بكەن، لە یەكەم كۆبوونەوەی 
نێوانیشیاندا بۆ پەسندكردنی ناوەكان، ناوی 6 كەسیتری بێالیەن لە دەرەوەی 
و  یەكگرتوویی  و  یەكگرتن  رێککەوتنە  بەم  دەكرا.  پێشكەش  الیەنە  دوو  ئەو 
یەكگوتاری كورد لە رۆژئاوا بە روونی دەردەكەوت، بێگومان دۆخی كورد لە دوای 
جێبەجێكردنی رێككەوتنی دهۆك لە رۆژئاوا بەرەوپێشچوونی بەرچاو لە سەرجەم 
بوارەكان بەخۆیەوە دەدیت. بڕیار وابوو دوای دامەزراندنی مەرجەعی سیاسی، 
بە  لیژنە بۆ جێبەجێكردنی دوو خاڵەكەی دیكە دروست دەكرێن، بەاڵم دواتر 
هۆی دەستێوەردانی رێبەرانی پەکەکە لە قەندیل و رژیمی بەشار ئەسەد، ئەم 
رێککەوتنامەیەش جێبەجێ نەکرا و نە حیزبەکانی رۆژئاوا و نە هێزی رۆژ کە 
هێزێکی راهێنراوی کوردی رۆژئاوا بوو، ئیزنی چوونەوەیان بۆ رۆژئاوا پێنەدرا و 
تەنانەت کادر و ئەندامانی حیزبەکان کەوتنە بەر شااڵوی گرتن و تیرۆری دەزگای 

سەرکوتکەری پەکەکە لە رۆژئاوا.
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 سەرەڕای ئەم کارشکێنییانەی پەکەکە، دوای هێرشی داعش بۆ سەر رۆژئاوا 
سەرۆکی هەرێم، مەسعود بارزانی داوای لە وەڤدێکی کۆنگرەی نەتەوەی کورد 

بۆ تاووتوێ کردنی دۆخەکە کرد و وتی:

» ساڵوێكی گەرم...

ماوەیەكە لە میدیاكان و هەندێ ناوەندی سیاسی و ڕاگەیاندەكاندا 
الیەنە  لە  گوایە  كە  باڵوبووەتەوە  دەنگۆ  و  هەواڵ  كۆمەڵێك 
لەدژی  نەفیرعام  كوردستان  ڕۆژئاوای  لە  تیرۆریستانەوە 
هاوواڵتیانی كورد ڕاگەیێندراوە و تیرۆریستانی سەر بە ئەلقاعیدە 
و  ژن  سەری  و  دەدەن  بێتاوان  و  مەدەنی  خەڵكی  پەالماری 

منداڵی كورد دەبڕن.

بۆ دەركەوتنی ڕاستی و دروستیی ئەم هەوااڵنە داواتان لێدەكەم 
ڕۆژئاوای  سەردانی  ئەوەی  بۆ  پێكبهێنن  تایبەت  لیژنەیەكی 

كوردستان بكەن و لێكۆلینەوە لەسەر ئەو هەوااڵنە بكەن.

ئەگەر بێتوو ئەم زانیاریانە ڕاست بن و هاوواڵتی و ژن و منداڵی 
بن  تیرۆردا  و  بڕین  و  كوشتن  هەڕەشەی  لەژێر  كورد  بێتاوانی 
ئەوا هەرێمی كوردستان هەموو تواناكانی دەخاتە گەڕ بۆ ئەوەی 
بەرگری لە ژن و منداڵ و هاوواڵتی بێتاوانی كورد لە ڕۆژئاوای 

كوردستان بكات«.
مسعود بارزانی

سەرۆكی هەرێمی كوردستان
2013/8/8

پێویستە بگوترێ کە  دوای گەڕانەوەی وەڤدەکە، سەرەڕای ئەوە کە وەڤدەکە 
رەدیانکردەوە کە کۆمەڵکوژی کرابێ، چەک و چۆڵێکی زۆر بە بڕیاری سەرۆکی 
هەرێم بۆ پاراستنی خەڵکی سڤیل لە سنوورەوە ئاودیوی رۆژئاوا کرا و درا بە 

یەپەگە.
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رۆسته م جه هانگیری ئه ندامی ده فته ری سیاسیی حزبی دیموكراتی كوردستانی 
له الیه ن  كه   رۆژئاوا،  راستییه كانی  به دواداچوونی  لێژنه ی  ئه ندامی  و  ئێران 
بارزانی  مه سعود  راسپارده ی  و  نه ته وه یی  كۆنگره ی  ئاماده كاریی  كۆمیته ی 
سه رۆكی هه رێمی كوردستان نێردرابووه  رۆژئاوا، له  دیمانه لە گەڵ  ماڵپەڕی 
»باس« په رده  له  رووی راستییه كانی رۆژئاوا الده دات و دەڵێ: »به شێوه یه كی 
گشتی هێزه كانی حكوومه تی سووریا له  گوند و شاره كانی رۆژئاوای كوردستان 
ته نیا  بوون،  جێگیر   PYD هێزه كانی  شوێنیان  له   و  كردووه   پاشه كشه یان 
له  شاری قامشلۆ نه بێت كه  هێزه كانی حكوومه تی سووریاو PYD به یه كه وه  
ئیداره ی شاره كه  ده كه ن. له  قامشلۆ داموده زگه ی حكوومه تی سووری رژێمی 
به كورتی  خۆیانن،  شوێنی  له   پۆلیس  نیزامیه كانی  هێزه   و  ئه سه د  به شار 
له   و  به عسه وه یه   حكوومه تی  ده ستی  به   سیاسییه وه   له ڕووی  شار  ئیداره ی 
هاوواڵتیه كی  من،  نه ك  ئه مه   ده یپارێزن،   YPG هێزه كانی  ئه منیه ته وه   باری 
سه ر شه قامیش دركی پێده كات كه  رێككه وتنێك له  نێوان حكوومه تی به عس و 

ده سه اڵتی كورد له وێ، به شێوه یه كی رانه گه یه ندراو هه یه .«

بارزانی سەرۆکی هەرێمی  یارمەتی مەسعوود  بە  بە دوای شەڕی کۆبانێ کە 
کوردستان، سپای ئامریکا بە فڕۆکە یارمەتییەکانی هەرێمی گەیاندە کۆبانێ 
و دواتر هێزی پێشمەرگەی باشووری لە ناو خاکی باکوورەوە ناردە کۆبانێ، 
داعش لەو شەڕەدا شکستیخوارد و لە کۆبانێ پاشەکشەی کرد. لە ساڵی 2015 
هاوپەیمانییەک لە نێو چەند گرووپی چەکداردا دژی داعش پێکهات کە یەکێک 
لەو گرووپانە YPG بوو و ناوی HSD یان هێزەکانی سوریەی دیمۆکراتیکی لە 
سەردانرا، ئەم هێزە بە یارمەتی ئامریکا و واڵتانی رۆژئاوا توانی داعش لە رەقە 
و هێندێک ناوچەی دیکە دەربکەن. کێشەیەک کە لێرەدا پێکهات، نیگەرانیی 
تورکیە لە بەهێز بوونی YPG بوو. یەپەگە کە باڵی نیزامی پارتی یەکیەتی 
دیمۆکراتیک PYD یە و ئەندامی KCK یە کە جەمیل بایک سەرۆکیە و لە 
ژێر رێبەرایەتی پەکەکە، لە سەر سنووری تورکیە بە پاڵپشتی ئێران و رووسیە 
فیدرالیزمی دیمۆکراتیکی باکووری سووریەی دامەزراندووە. تورکیە دەڵێ ئەوەی 
لە کوردستانی رۆژئاوا حوکم دەکات، لقێکە لە پەکەکە. تورکیە کە گەورەترین 
بەشی کوردستانی داگیر کردووە، ئەمە بە هەڕەشە لە سەر ئەمنییەتی خۆی 
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دەزانێ. پەکەکە کە لە تورکیە بە تیرۆریست ناسراوە و لە واڵتانی رۆژئاواش لە 
ژێر زەختی تورکیە کەوتۆتە ناو لیستەی تیرۆریستی، لە سەر سنووری تورکیە 
سیستمی بەڕێوەبەری دادەمەزرێنێ، ئۆجەالن وەک سەرۆکی پەکەکە دەڵێ لە 
عەفرین هەواڵی چێکردنی کارگەی رستن و چنین باڵو دەبێتەوە، ئەمە بە واتای 
کاری کاپیتالیستییە! رۆژ، رۆژی چێکردنی کارگەی رستن و چنین نیە، بەڵکو 
رۆژی ساز کردنی کارگەی بەرهەمهێنانی چەک و تەقەمەنییە، رۆژی ئافڕاندنی 
کۆمۆنیزمی شەڕە، دەبێ شەڕ لە سەرتاسەری کۆمەڵگەکە خۆماڵی بکرێتەوە! 
)فیرات نیوز: ئۆجەالن: 2018( بێجگەم لەوە کە بەردەوام پەکەکە لە عەفرین 
و شارەکانی دیکەی رۆژئاوای کوردستان خەڵک بە ئااڵ و هێماکانی پەکەکە 
و وێنەی ئۆجەالنەوە دێنێتە سەر شەقام و دژی تورکیە خۆپیشاندان دەکەن 
لێدوانگەلێک  پەکەکەش  رێبەرایەتی  دەکەن!  تورک  دەوڵەتی  لە  هەڕەشە  و 
دەدەن کە دەوڵەتی تورک هێندەیتر لە سەر شەڕ و کاولکاری لە عەفرین هان 
دەدات. بەسێ هۆزات هاوسەرۆکی KCK دەڵێ هێرش بۆ سەر عەفرین درێژەی 
پیالنەکەی رفاندنی ئۆجەالنە. پرۆژەی سەرۆک ئاپۆ لە عەفرین جێبەجێ بووە 
و ئەم هێرشە بۆ سەر پرۆژە و رێنوێنییەکانی ئۆجەالنە. )بەسێ هۆزات: 2018( 

رۆژی18ی ژانویەی 2018 تورکیە ژنێراڵ هولوسی ئاکار و هاکان فیدانی بە 
رووسیە.  ناردە  عەفرین  سەر  هێرشکردنە  بۆ  رووسیە  رازیکردنی  مەبەستی 
لە  خۆی  چەکدارەکانی  تورکیە  هێرشی  دەسپێکردنی  پێش  کەمێک  رووسیە 
ژانویە هێرشی تورکیە دەستیپێکرد. )ئافتن  عەفرین کشاندەوە. رۆژی 20ی 
هێزەکانی  لە  داوای  عەفرین  کانتۆنی  تورکیە  هێرشی  دوای   )2018 پۆستن: 
بەشار ئەسەد کرد کە بەمەبەستی پاراستنی عەفرین، بێنە ناو عەفرینەوە و 
راگەیەندراوەکەی  دەقی  )گاردیەن: 2018(  بپارێزن  تورکیە  هێرشی  لە  عەفرین 

کانتۆنی عەفرین بەم شێوەیەیە:

بەشێکی  عەفرین  کە  جەختدەکەینەوە  دیکە  جارێکی  »ئێمە 
یەکینەکانی  هێزەکانمان،  و  سووریا  لە  جیانەکراوەیە 
خۆیان  نیشتمانیی  ئەرکی  ساڵە  ماوەی شەش  گەل  پاراستنی 
و  تیرۆرست  داعشی  هێرشەکانی  لە  ناوچەکە  و  بەجێدەهێنن 
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کە  دەپارێزن،  قاعیدە  وەکو  دیکەی  تیرۆریستییەکانی  گرووپە 
پاراستنی  لە  یارمەتیدەرن  هەروەها  سووریان،  خاکی  لەسەر 
ئێستا  نیشتمانییەکانی.  دامەزراوە  و  سووریا  خاکی  یەکێتیی 
واڵتی  ستەمکارانەی  هێرشی  رووبەڕووی  سووریا  بەشەی  ئەو 
تورکیا دەبێتەوە، ئەمەش هەڕەشە لە یەکێتیی خاکی سووریا 
لە  کە  دەکات،  مەدەنی  هاونیشتمانیانی  ژیانی  و  ئارامی  و 
دابڕاندنی  ئامانجی ئەو هێرشەش  نیشتەجێن.  ناوچەی عەفرین 
زیاتری خاکی سووریایە لەڕێگەی داگیرکردنی ناوچەی عەفرین. 
هێرشە دەرەکییە شێتانەکان و بەرپەرچی داگیرکاریی عەفرین 
دەدەینەوە و داوا لە واڵتی سووریا دەکەین ئەرکە سیادییەکانی 
بەرامبەر عەفرین بەجێبهێنێت و سنووری خۆی لەگەڵ تورکیا 
لە هێرشە داگیرکارییەکانی تورکیا بپارێزێت، چونکە هەرچەندە 
ئێستا  تاوەکو  بەاڵم  رایگەیاندووە،  فەرمی  بەشێوەیەکی 
ئەرکەکانی خۆی بەجێنەهێناوە و هێزە چەکدارەکانی خۆی باڵوە 

پێ نەکردووە بۆ پاراستنی سنووری ناوچەی عەفرین«.

کانتۆنی عەفرین
پێنج شەمە2018/1/25

یەكینەكانی  فەرماندەی گشتی  بەیاننامەیە سیپان حەمۆ  ئەم  دوای  هەروەها 
پاراستنی گەل YPG، لە وتووێژ لە گەڵ ئاژانسی فرانس پرێس رایگەیاند، 
ئەوان هیچ كێشەیەكیان نییە لە چوونی سوپای رژێمی سوریا بۆ ناوچەی عەفرین 
بۆ بەشداربوون لە رووبەروو بوونەوەی هێرشی توركیا بۆ سەر ئەو ناوچەیە. 
سیپان حەمۆ وێڕای ئەوە کە جەختی کردووەتەوە کە یەپەگە ناوچەكانی لە 
ژێر دەسەاڵتی خۆی، بە بەشێك لە خاكی سوریا دەزانێت. گوتی تا ئەم ساتە 
هیچ هەنگاوێكی کردارییمان لەالیەن دەوڵەتی سوریا بەرامبەر بەلەشكركێشی 
توركیا بۆ سەر عەفرین نەبینیوە. ئەوەی هەیە تەنها هەماهەنگیەكی سنوردارە 
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لە نێوان یەپەگە و هێزەكانی رژێم، بۆ ئاسانکاری کردن لە چوونی هاوكاری 
مرۆیی بۆ کانتۆنی عەفرین. )سیپان حەمۆ: فێوریەی 2018(

بەاڵم  نەداوە،  داواکارییە  بەم  فەرمی  وەاڵمێکی  سەرەتا  سووریە  دەوڵەتی 
 YPG ئیزنی بە خەڵکی خۆبەخش، هێزی سوریەی دیمۆکراتیک و شەڕڤانانی
دژی  و  عەفرینەوە  ناو  بڕۆنە  دەسەاڵتییەوە  ژێر  لە  کە  یارمەتیدا  ناردنی  و 
کە  ئاماژەیە  بە  پێویست  بکەن.  شەڕ  عەفرین  سەر  بۆ  تورکیە  دەستدرێژی 
عەفرین لەگەڵ ناوچەکانی دیکەی کوردستانی رۆژئاوا هیچ سنوورێکی هاوبەشی 
نیە. لە سێ الوە تورکیە و تاقمە هاوپەیمانەکانی گەمارۆیان داوە و تەنیا لە 
خوارووی عەفرین رێگەی بۆ دەرەوە هەیە کە ئەویش لە ژێر دەستی رژیمی 
ئەسەد، ئێران و رووسیەدایە! )باسام ل. و پێری ت.: رۆوەیتێرز: 2018( کوردەکانی 
بەشار ئەسەد  رژیمی  لە  داوایان  و  رێپێوانیان کرد  لە شاری حەلەب  سوریە 
کرد کە عەفرین بپارێزێ. بەڕێوبردنی حەلەب ئێستا لەالیەن ئەرتەشی سوریە 
و YPG وەیە. رێگاکانی عەفرین لە ژێر دەسەاڵتی بەشار ئەسەددان و رژیمی 
دەدات.  عەفرین  ناو  بۆ  رێبەرانیان  و  کوردەکان  بە  هاتووچوو  ئیزنی  سوریە 
)ڤی ئۆ ئەی فارسی: 2018( سەرئەنجام رۆژی 18ی فێوریەدا یەپەگە رایگەیاند 
عەفرینەوە  ناو  بێتە  تورکیە  سپای  کە  رێککەوتن  سوریە  رژیمی  لەگەڵ  کە 
کورد  ژیا  بەدران  لەمبارەیەوە  دەڤەرە.  ئەو  و خەڵکی  عەفرین  پاراستنی  بۆ 
سپای  کە  راگەیاند  رۆیتێرزی  بە  دیمۆکرات  سووریەی  هیزەکانی  راوێژکاری 
سووریە بەپێی رێککەوتنێک لەگەڵ یەپەگە دێتە ناو عەفرین و سەر سنووری 
باکووری سووریە بۆ پاراستنی عەفرین. )رۆیتێرز: 18ی فێوریەی 2018( دوای دوو 
رۆژ نووری مه حموود، وته بێژی یه كینه كانی پاراستنی گه ل  )نووری مەحموود: 

2018( رایگەیاند:

دژی  له   هێزه كانمان  ئه فسانه یی  به رخۆدانی  له   مانگێك  دوای 
تێرۆریستییه كانی وه ك  داگیركه ر و ڕێكخراوه   سوپای توركیای 
له   قورس  گورزی  كه   ...هتد  و  داعش  ئه لنووسره ،  جه بهه ت 
داگیركه ران درا، یه كینه كانی ئێمه  داوایان له  حكوومه تی سووریا 
عه فرین  پاراستنی  له   خۆی  ئه ركی  به   كه   كرد  سوپاكه ی  و 
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ئه و  له سه ر  داگیركه ران هه ڵسێت.  له  دژی  و سنووری سووریا 
بنه مایه ، حكوومه تی سووریا ئه ركی خۆی جێبه جێ كرد و ئه مڕۆ 
ئه م  به رێكردن.  سه ربازییه كانی  یه كینه    2018 شوباتی  20ی 
یه كینانه   له سه ر سنوور جێگیر ده كرێن و به شداری ده كه ن له  

پاراستنی سنوور و یه كێتی و خاكی سووریا.
نووری مه حموود

YPG وته بێژی یه كینه كانی پاراستنی گه ل
2018/2/20

داواکردن لە داگیرکەری کوردستانی رۆژئاوا بۆ پاراستنی عەفرین لە هێرشی 
شرۆڤە  یەک  تەنیا  پەکەکەیە،  دژمنی  کە  باکوور  کوردستانی  داگیرکەری 
هێزی  وەک  تورکیە  بەرانبەر  لە  سوریە  پەکەکە  ئەوەیە  ئەویش  هەڵدەگرێ، 
رزگاریدەر بە خەڵک نیشاندەدات و پێیان دەڵێ لەو ماوەیە کە لە سووریە شەڕ 
لە  ئێستاش  بەڵکو  نەجوواڵیەوە،  کورد  نەتەنیا دژی  دەوڵەتی سووریە  بوە، 
چنگی رژیمی تورکیە رزگاری دەکات! دەنا هیچ جیاوازییەک لە نێوان تورکیە 
و سووریە بۆ عەفرین نیە و هەردووکیان داگیرکەرن و داگیرکەر باش و خراپی 
نیە! ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوە کە لە ئەساسدا پەکەکە نەک لەگەڵ سوریە 
کێشەیەکی نیە، بەڵکو هەر لە سەرەتاوە لەگەڵی هاوپەیمان بووە و یەکێک 
لە پاڵپشتە سەرەکییەکانی بووە، بۆیە سروشتییە کە پەکەکە سووریەی لە 
زیان  رۆژئاوایە  کوردستانی  کوردی  تەنیا  ناوەدا  لەم  باشترە!  پێی  تورکیە 
دەبینێ، پەکەکە ئەو هێزانەی ناو رۆژئاوا دەگوازێتەوە بۆ قەندیل و لە جاران 
بەهێزتر دەبێ. کوردستانی رۆژئاواش هەم وێران دەبێ و هەم هێزی شۆڕشی 
وتەیە  ئەم  راستی  کە  لێرەدایە  بێتەوە!  سوریە  بەرەنگاری  تا  نامێنێ  تێدا 
»ئیدئۆلۆژی بەپێی جۆری دوژمن و شێوەی خەبات چێ دەبێ« کە لە بەشی 
دووهەمی ئەم کتێبەدا ئاماژەیپێکرا دەردەکەوێ. ئیدئۆلۆژی پەکەکە لە بەرانبەر 
رژیمی تورکیەدا چێ بووە و سروشتییە کە لە کوردستانی رۆژئاوا رژیمی سوریە 
وەک دژمن سەیر ناکرێ و ئەوە تورکیەیە کە دژمنە، هەر وەک لە پارچەکانی 

دیکەش ئەو لقوپۆپەکانی پەکەکە ئەو روانگەیەیان هەیە! 
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سەرئەنجام رۆژی شەممە 17ی مارسی 2018 رەجەب تەیەب ئەردۆغان لە شاری 
دیاربەکردا بە دڵنیاییەوە رایگەیاند کە ئااڵی تورکیە لە عەفریندا هەڵدەدرێ! 
ڕۆژی یەکشەممە 18ی مارسی 2018، ئەرتەشی تورکیە و ئۆپۆزسیونی سوریە 
دوای 58 رۆژ شەڕ بەبێ بەرگری لە ناو شاری عەفریندا، ئەو شارەیان داگیر 
عەفریندا  شاری  ناو  لە  یەپەگە  هێزەکانی  کە  روویدا  ئەوە  دوای  ئەمە  کرد. 
بەبێ هیچ بەرگرییەک کشانەوە. ساڵح موسلیم لە ئەژماری تایبەتی خۆی لە 
و  دۆڕانی شەڕ  مانای  یەک شەڕ  لە  کە »کشانەوەمان  باڵویکردەوە  توویتەر 
دەستبەرداربوونی بەرخودان نییە. بەرخودانمان بەردەوام دەبێت و کوردیش 
بۆ  پالن  ئەو جینۆسایدە  دژی  لە  لە خۆیان  بەرگریکردن  لە  دەبن  بەردەوام 
هەر  سووریایە.«  باکووری  خەڵکی  بۆ  سەرکەوتن  ئەوان،  بە  دژ  دارێژراوەی 
کانتۆنی  جێبەجێکاری  ئەنجوومەنی  هاوسەرۆکی  عیسا،  عوسمان  رۆژ  هەمان 
عەفرین لە لێدوانێکدا وتی کە »ئەمڕۆ ئەردۆغان پرۆسەی پاکتاوی رەگەزی 
ئەنجامدەدات و نەتەوەیەک بەتەواوی لەنێودەبات. لەماوەی 58 رۆژی رابردوودا 
هێزی ئێمە و خەڵکی ئێمە بەخۆڕاگریی خۆیان رووبەڕووی دووەم هێزی ناتۆ 
وەستانەوە. تەواوی جیهان دەبێت ئەمە بزانێت، سەرباری ئەو جیاوازییە زۆرە 
لە هێز، توانیمان رووبەڕووی هێرشە ئاگراوییەکە ببینەوە، بەاڵم لەبەرئەوەی 
رۆژی  دوو  لەماوەی  و  ئامانج  دەکردە  مەدەنییەکانی  شەڕانگێز  تورکیای 
وێرانکرد،  عەفرینی  ژێرخانی  و  کوشتن  منداڵی  و  ئافرەت   65 رابردووشدا 
بڕیارماندا مەدەنییەکان لە شارەکە بگوازینەوە بۆئەوەی رێگریی لە کارەساتی 
مرۆیی بگرین. بۆیە جەنگی ئێمە لەگەڵ تورکیای داگیرکەر و هێزی کافرەکان 
قۆناخی  لە  کە  نوێوە،  قۆناخێکی  پێدەنێتە  ناسراوە،  ئازاد  سوپای  بە  کە 
پارتیزانی،  تاکتیکیی  شەڕی  بۆ  دەگوازرێتەوە  راستەوخۆ  رووبەڕووبوونەوەی 
ئەمەش بۆ ئەوەی رێگریی لە کوژرانی مەدەنییەکان بکەین و هەروەها زیانی 
لە هەموو شوێنێکی عەفرین  زیاتریش بە دووژمن بگەیێنین. هێزەکانی ئێمە 
بوونیان هەیە و هێرشدەکەنە سەر تورکە شەڕانگێز و جاشەکانیان لە هەموو 

شوێنێک لە هەرکاتێکدا بێت.«

لە ئاکامدا پەکەکە لە رۆژئاوای کوردستان کەوتە رەوشێکەوە کە حکومەتی 
بەشار ئەسەد دەستێکی بااڵی هەبێ و لە دانیشتنێکدا کە لە گەڵ بەرپرسانی 



281

پەکەکە کردیان ئەم دوازدە خاڵەیان خستە بەردەم پەکەکە:

1ـ پێویستە لە کاتی تەسلیمکردنی ڕەقە و دێرزور بە حکومەتی ناوەندی کێشە 
و گرفت دروست نەکرێ.

بدات،  کارەبا  بەرهەمهێنانی  بە  درێژە  بتوانێ  فرات  بەنداوی  ئەوەی  بۆ  2ـ 
حکومەت سەرجەم خەرجییەکانی ئەو بەنداوە دەگرێتە ئەستۆ.

3ـ بەڕێوەبەرایەتی سەرچاوە سروشتیەکانی واڵت ڕاستەوخۆ دەبەسترێنەوە بە 
حکومەتی ناوەندی.

4ـ لە بیناکانی حکومەت و لەسەر سنوورەکان تەنیا ئااڵی حکومەتی سوریا 
هەڵدەدرێ و ڕێگە بە هێما و سیمبولی تر نادرێ.

5ـ لە ئەگەری کرانەوەی جەبهەیەک لە باکوور، هێزە چەکدارە کوردییەکان لە 
ژێر فەرمانی سوپای ناوەندیدا لەو جەبهەیەدا بەشدار دەبن.

الیەنە  لەگەڵ  هێزانە  ئەو  نێوان  پەیوەندیی  بە  کۆتایی  بەهەنگاو  هەنگاو  6ـ 
دەرەکییەکان دەهێنرێ. لە کاتی پێویستدا دەوڵەت پەیوەندی لەگەڵ الیەنە 

دەرەکییەکاندا دروستدەکات.

7ـ بەربەستەکانی بەردەم ئاڵوێری دانەوێڵە و بەرووبووم لەو ناوچانەی رۆژئاوا و 
رۆژهەاڵتی چەمی فرات کە لەژێر دەسەاڵتی حکومەتی ناوەندیدان هەڵذەگیرێ.

8ـ حکومەت کڕینەوەی بەرووبوومی گەنم و لۆکەی ناوچەکە بە نرخێکی بەرزتر 
ناوچەی  بەرووبوومەکانی  هەموو  دەگرێ.  ئەستۆ  لە  ڕەش  بازاری  نرخی  لە 
کوردستان لە ژێر چاودێری وەفدێکی هاوبەش کە لە سەر نرخەکان پێکدێن 

ئەنجام دەدرێ و پارەی بەرووبوومەکانیش پێشەکی دەدرێ.

بەردەوام  و  تەواو  هەماهەنگی  و  هاوکاری  داعش  ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ  9ـ 
درێژەی دەبێت.

10ـ پێویستە بێ ئەوەی سەربازانی سوری بەدیل بگیرێن، رێگەی گەڕانەوەیان 
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بۆ بنکە و بارەگاکانیان پێ بدرێ. هیچ چەکدارێکی کوردیش کە لەالیەن یەکەی 
دادوەری سوریەوە داواکراو نەبێ، بە دیل ناگیرێ. ئەو ناوانەش کە دەوڵەت 
کە  کوردانەی  ئەو  کوردیەکان.  چەکدارە  هێزە  دەست  دەدرێنە  داوایاندەکا، 
لەمەوپێش و لە کاتی شەڕی ناوخۆ ئەمری گیرانیان هەبوو، هیچ کامێکیان بە 
دیل ناگیرێن و ئەمری گیرانەکان بەتاڵ دەکرێنەوە. لیستی ئەوانەشی کە بە 

تاوانی ترەوە داواکراون دەدرێ بە ئاسایشی رۆژاڤا.

بۆ  پایەیەک  وەک  دەدرێن،  دانیشتنانەدا  لەم  ئەنجامانەی  و  بڕیار  ئەو  11ـ 
نووسینەوەی یاسایەکی نوێی بنەڕەتی بۆ واڵت و چارەسەری کێشەی کورد 

تیایدا بە بنەما وەردەگیرێن.

و  دانیشتن  رۆژئاوا  لە  کورد  چەکداری  هێزی  دوارۆژی  بە  سەبارەت  12ـ 
دانوستانەکان بەردەوام دەبن. )ئای ئێم پی نیوز: 2018(
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پەكەكە لە كوردستانی باشوور

پێوەندییەكانی پەكەكە و عێراق دەگەڕێتەوە بۆ دەیەی 1980 بە شێوەیەک کە 
لە هەندێک شوێنی گشتیدا بارەگاکانی پەکەکە لە هەمان ئەو شوێنانەدا بوون کە 
بارەگا سەربازییەکانی عێراقی لێ بوون. )ئەلیزا مارکوس: 227( هەر وەك گوترا 
عێراقیش وەك سووریە كێشەی سنووری، سیاسی و كێشەی ئاوی لەگەڵ توركیە 
هەیە. بۆیە پشتیوانیی عێراق لە پەكەكە شتێكی سرووشتییە. نزار ئەلخەزرەجی، 
سەرۆك ئەركانی پێشووی سوپای عێراق لە وەاڵمی پرسیاری »غسان شربل« 
دەڵێ: »سەددام  پەكەكە  یارمەتیدانی  لەمەڕ  لوبنانیدا  بەناوبانگی  ڕۆژنامەڤانی 
لە الی  كە  میلیۆن دۆالرەی   250 ئەو  پەكەكە.  بە  دەدا  پارە و چەكی  حسێن 
ئۆجەالن بوو و توركەكان گرتیان، سەرچاوەكەی لە عێراق بوو، سەددام وەك 
كارتی گوشار دژی توركیە كەڵكی لە پەكەكە وەردەگرت. )غسان الشربل:2010، 325( 
سەرۆکایەتی ئەمنی گشتیی عێراق لە نامەیەکدا ئاماژە بە پێوەندی نێوان عێراق 
و پەکەکە دەکات و دەڵێ: بۆ پوچەڵکردنەوەی پیالنی تێکدەران دژی عێراق کە 
لەالیەن ئێران، ئەمریکا و تورکیاوە هاندەدرێن، پێویستە بە شێوەیەکی زۆر نهێنی 
تورکیا  کوردستانی  کرێکارانی  پارتی  لەگەڵ  پێوەندی  نەوروژێنێت،  تورکیا  کە 
بگیرێ. )حامێد گەوهەری: 2016، 85( كەوابوو یەكێك لە پشتیوانە سەرەكییەكانی 
پەكەكە سەددام حسێن بووە، ئەویش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە عێراق وەك گوترا 
پەكەكە  كە  نیە  ئەوە  مەبەست  لێرەدا  هەبووە.  توركیە  لەگەڵ  قووڵی  كێشەی 
بەوە تاوانبار بكرێ كە بۆچی پارە و چەكی لە سەددام و داگیركەرانی دیكەی 
كوردستان وەرگرتووە، چونكە هەموو ئەو حیزبانەی كە پێشمەرگەیان هەبووە و 
لەگەڵ داگیركەرێك بەشەڕ هاتوون یارمەتییان لە داگیركەرێكی دیكە وەرگرتووە. 
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لێرەدا مەبەست ئەوەیە كە ئەو یارمەتییە لە سەر چ حیسابێك وەردەگیردرێ؟ 
ئایا لە سەر حیسابی ئاژاوەنانەوە لە ناو كورددا وەردەگیردرێ یان بۆ شەڕ دژی 

ئەو داگیركەرە كە ویستوویە لەگەڵی شەڕ بكات؟

ئەو پێوەندییە لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندیی عێراق دوای ڕووخانی سەددامیش هەر 
نەپچڕاوە و قووڵتر بۆتەوە. عوسمان ئۆجەالن لەم بارەیەوە دەڵێ: پەیوەندیی 
پەكەكە و حكوومەتی عێراق زیاتر بۆ سەردەمی نیشتەجێكردنی پەنابەرانی باكوور 
لە كەمپی مەخموور دەگەڕێتەوە، كە چەند جارێك بەرپرسانی ئەمنی لە موسڵ و 
بەغدا دەهاتن لە كەمپەكە دانوستانیان دەكرد، كۆبوونەوەیەكی دیكەی گرینگیش 
لە كاتی گەڕانەوەی جەمیل بایك لە سووریا لە ساڵی 2002 بۆ عێراق بوو كە 
زیاتر  پەیوەندییەكان  لێرەوە  ئیتر  قەندیل،  چووە  دواتر  و  ئێران  چووە  پاشان 
بەهێز بوونە. هەروەها عەبدولباری زێباری، پەرلەمانتاری عێراق لە فراكسیۆنی 
)ی ن ك( دەڵێ: ئێستا پەكەكە لە بەغدا حزووریان هەیە، تێڕوانینی حكوومەتی 
عێراقیش گۆڕاوە، ئەو كاتەی عەبادی لە پەرلەمان گوتارێكی پێشكەش كرد بە 
ئاشكرا ستایشی ڕۆڵی پەكەكەی لە شەڕی داعش كرد، ئەمە ئاماژەیەكی ڕوونە 
كە هەڵوێستی بەغدا بەرامبەر بە پەكەكە گۆڕاوە. بەغدا هیچ پێگەیەكی سیاسی 
پەكەكە  پڕچەككردنی  ڕێگای  لە  دەیەوێت  بەاڵم  نییە،  بادینان  لە  و سەربازیی 
بەغدا  دروستبكات،  خۆی  نفوزی  شنگال  لە  شەعبی  حەشدی  دروستكردنی  و 
دەیەوێت توركیا بە یارمەتیدانی پەكەكە ئیستیفزاز بكات و لە ئایندەشدا كێشە 

بۆ هەرێمی كوردستان دروستبكات )مەحموود یاسین كوردی: 28،12،2015(. 

پێویست بە ئاماژەیە كە ئۆجەالن مەال مستەفای بارزانیی لە ڕێگەی خوێندنەوەی 
پلەبەرزەكانی  فەرماندە  لە  یەكێك  تۆرگۆت  خلووسی  نووسینەكانی  و  وتووێژ 
كە  سەردەمە  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  ناسینە  ئەم  ناسیوە،  توركیەوە  ئەرتەشی 
بە  )ئۆجەالن: 2008-س، 38(.  بووە  ئەنقەرە  لە  قوتابخانەیەك  قوتابیی  ئۆجەالن 
لە  زۆری  الیەنگرێكی  كوردستان،  دێموكراتی  پارتی  ئەیلولەوە  شۆڕشی  بۆنەی 
باكووری كوردستان بە دەور خۆیدا كۆ كردەوە. ئەم شۆڕشە رەنگدانەوەیەكی 
قووڵی لە هەر چوار پارچە بە تایبەتی لە باكوور هەبوو. بۆیە بەشێوەی نەریتی 
پارتی دێموكرات خۆشەویستییەكی لە نێو كوردانی باكووردا هەیە. پەكەكە كە لە 
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باكوور هەڵقۆاڵوە لەم خۆشەویستییە دەترسێ و بە هەڕەشەیەك بۆ سەر خۆی 
دەیزانێ، بۆیە هەر لە سەرەتای دامەزرانییەوە، دژی پارتی دێموكرات بووە.

ئۆجەالن لە نێو كتێبەكانیدا بە توندترین شێوە دژی پارتی دەوەستێیەوە و شەڕ 
نەتەوەیی  تێئۆریزە دەكات. ئەو دەڵێ PDK كە ڕەوتی  دژی پارتی بە وردی 
كاولكەرترین  و  دوایین  دەرهێناوە،  حیزبی  شێوەی  بە  )دواكەوتوو(  سەرەتایی 
ئیدەئالترین   PDK هاوشێوەی  ڕێكخراوگەلیكی  هەڵسوكەوتانەیە.  ئەم  نموونەی 
ناوچەییەكانی هێزە دەرەكییەكان. بە هۆی  كەرەستەی پێویستن بۆ سیاسەتە 
پەرەنەگرتوویی بۆرژوازی و پێكهاتەی فێئۆداڵیی عەشیرەیی بەرچاوتەنگ هەمیشە 
دەستیان  كارتی  تەنیا  گێڕاوە.  گەلییەكان  هێزە  دژی  ڕۆڵیان  مەترسیدارترین 
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  دژایەتیی  زۆرتر،  سامانی  و  سەروەت  كردنەوەی  كۆ  بۆ 
هاوچەرخی كوردە. لە هیچ پێوەندییەكی مەترسیدار لەگەڵ هەر دەوڵەتێك كە 
هیچ  پێبەندی  بارەیەوە  لەم  سڵناكەنەوە،  دابینبكات  بنەماڵەییان  بەرژەوەندیی 
چەشنە بایەخێكی ئەخالقی و بنەمای ئیدئۆلۆژیك نین، ئەگەریش پێبەند بن لە 
فڕۆشتنی هیچ سڵناكەنەوە. زیانێك كە كوردەكانی هەموو واڵتان لە حیزبگەلێك 
وەك PDK دیویانە لەگەڵ هیچ بڕگەیەكی مێژوویی هەڵناسەنگێنرێ )ئۆجەالن: 
شەڕ  بۆ  پاساوهێنانەوەیە  و  كردن  تێئۆریزە  دەربڕینە  شێوە  ئەم   .)328  ،2001
ئایا  دەپرسم،  تورک  ئەفسەری  سەربازو  لەو  من  دەڵێ  کاتێک  پارتی.  لەگەڵ 
دۆالری  دووسەد  کارتاندا  و  لەئیش  خۆبەختکردنتان  سەرباری  تورک  دەوڵەتی 
مانگانەتان دەداتێ؟ ئەی بۆچی دەوڵەتەکەتان هەوڵدەدات مانگی دووسەد دۆالر 
بەو پێشمەرگانەی PDK بدات کە بایی پێنج قرووش نین؟ )ئۆجەالن: 1996، 189(

ئۆجەالن دەڵێ لە ڕاستیدا ڕۆڵێك كە بۆ PDK دیاریكرابوو، هەڵدەگەڕێتەوە بۆ 
ساڵی 1920. ئەم كۆنفرانسە لە ژێر كاریگەریی لۆبیی جوولەكە و ئینگلیسییەكاندا 
  PDK دامەزراندنی  بە  و  دا  لە ساڵی 1946  كۆنفرانسە  ئەم  بڕیارەكانی  گیرا. 
هاتنە دی. بە پێكهێنانی PDK نە تەنیا كوردەكانی باشوور، بەڵكوو كوردەكانی 
باكووریشیان دەپێكا. ئەم ستاتۆیە تا سەرەتاكانی 1990 درێژەیپێدرا، دواتر لە 
سەرەتای دەیەی 90، بە دەستێوەردانی ئەمریكا دژی عێراق گۆڕدرا. ئینگلیس، 
ئۆتۆنۆمی،  خاوەنی  ببنە  باشوور  كوردانی  كە  ئەوەی  بۆ  ئیسرائیل  و  ئەمریكا 
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بڕیاری خۆیاندا. هەر بەم هۆیە دەتوانن دژی ئێران، توركیە و واڵتانی عەرەبی 
دەستێوەردان بكەن )ئۆجەالن، اسناد کۆنگرە دهم: 2009-ئا، 24(.

ئۆجەالن كاتێك باسی سەرەتای خەباتی چەكداریی پەكەكە دەكات، لە بڕگەیەكدا 
باسی شەڕی پارتی دێموكراتی كوردستان دەكات كە گوایە تەقەیان لە هێزەكانی 
پەكەكە كردووە و پێیانڕاگەیاندوون كە نابێ لە باشوور هاتووچوو بكەن و لە 
پارتی  دەستی  بە  گەریال  كوژرانی  باسی  تەنانەت  بكەن.  عەمەلیات  هەكاری 
دەكات )ئۆجەالن: 2008-س، 158(. هەڤاڵ ئەبوبەكر لە سەر ئەم بابەتە دەڵێ هەر 
سەرەتا كە چووینە سووریە پەیوەندیمان لەگەڵ پارتی دروست بوو، ئەو كاتە 
ئازاد بەرواری بەرپرسی پەیوەندییەكانی پارتی بوو لە سوریا، كاتێك بڕیارماندا 
هێزەكانمان بنێرینەوە كوردستان ڕێككەوتنێكمان لەگەڵ پارتی كرد. ئێمە كاتێك 
چەكدارانی خۆمان ڕەوانە دەكرد، پێشمەرگەكانی پارتی ئاگادار بوون، تەنانەت 
تێپەڕ  هێزل  بە چەمی  ئێمە  گەریالكانی  دەكرد،  تێپەڕبوونیان  هاوكاریی  ئەوان 
بوون،  هەڤاڵمان شەهید  برد، هەشت  ئێمەی  هەڤااڵنی  ئاو  دەبوون، جارێكیش 
ڕێككەوتنمان هەبوو لەگەڵ پارتی بۆیە كێشەمان نەبوو، بەاڵم كاتێك دەستمان 
بەشەڕ كرد، توركیا گوشاری دەخستە سەر پارتی، بارەگایەكی پارتی ئەو كاتە 
لە خابوور بوو لە الی توركان، بەاڵم كاتێك توركیا ئۆپەراسیۆنی خۆی لە دژی 
ئێمە دەستپێكرد، پارتی بارەگاكەی خۆی گواستەوە بۆ زاب. كاتێك كە توركیا 
كە  كرد  ئێمە  لە  داوای  پارتیش  كرد،  زیاد  پارتی  بۆ سەر  گوشارەكانی خۆی 
لە سنوورەكاندا شەڕ نەكەین، لە چوقورجا و چالی و شەمزینان شەڕ نەكەین، 
ئێمەش دەمانگوت هەموو ئەو شوێنانە باكووری كوردستانە، لە كوێ شەڕ بكەین؟ 
پارتی دەیگوت بڕۆن لە دیاربەكر شەڕ بكەن، زۆر ناخۆشی لەگەڵ پارتی لەسەر 
ئەوە دروستبوو )هەڤاڵ:2012(. ئۆجەالن لە کۆتایی 1981 یاخۆ بە درێژایی 1982 
لە  بارزانیدا پێشخست و روخسەتی  لەگەڵ مەسعوود  پێوەندیی باش و پتەوی 
راستیدا  لە  بنێت.  پێکەوە  عێراقدا  باکووری  لە  بارەگاکانی  تا  وەرگرت  پارتی 
بەبێ ئەو رێککەوتنە پەکەکە رووبەڕووی دژواری و دابڕانێکی گەورە دەبووەوە لە 
دەستپێکردنی پالنەکانیدا بۆ جەنگی گەریالیی لە ناوخۆی تورکیادا. مەسعوود 
بارزانی لە سەر ئەم رێککەوتنە دەڵێ: هەمیشە ئەوە جێگەی شانازیمانە کە بە 
قوربانیدان و رشتنی خوێنمان نێوچەیەکی ئازاد و رزگارکراومان لە ژێردەستدایە، 
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پێشمەرگەیەکی  هەر  بەردەم  لە  وااڵکردووە  قەاڵیەک  وەک  نێوچەیەشمان  ئەم 
کورددا. ئێمە لە پێناو ئەم لۆژیکە و بۆ ئەم هۆکارانە واژۆی رێککەوتنمان لە تەک 
پەکەکەدا کرد. وەلێ پەکەکە پاش جێگیربوونی شوێن پێی  و شارەزابوونیان 
لە نێوچەکەدا ئیتر کاتی خۆیان بۆ واژۆکرانی پەیمانێکی نوێ لە تەک پارتیدا 
بەهەدەر نەدا، ئەوان بنکە و بارەگا سەرەکییەکانیان بردە سێگۆشەی سنووری 
ناسراو کە درێژ دەبێتەوە لە نێوەند هێڵە سنوورییەکانی ئێران، عێراق و تورکیە، 
لە راستیشدا ئەم شوێنە هەمیشە بنکەیەکی گرنگ بووە بۆ جەنگاوەرانی پارتی لە 
جیادا. هەندێک لە گەریالکان لە دیمەشقەوە بە فڕۆکە چوونە ئێران و لەوێشەوە 
هاتنە نێو خاکی عێراقەوە. )ئەلیزا مارکوس: 135 و 134، 133( دواتر کە پەکەکە 
و رژێمی بەعس لێک نزیک بوونەوە، هێزە عێراقییەکان لە بەرانبەر دانی زانیاری 
لە سەر پارتەکەی بارزانی چاوپۆشییان لە بوونی گەریالکان لە سەر سنوورەکان 

دەکرد. )ئەلیزا مارکوس: 194( 

جەمیل بایک لەم بارەیە ناوەرۆکی رێککەوتنەکە ئاشکرا دەکات و دان بەوە دا 
دەنێ  کە ئەم رێککەوتنە تاکتیکی بووە و لە ترسی زەربە نەخواردن بە دەست 
پارتی بووە. ئەو دەڵێ: »پارتی زۆربەی گەل بە چاوێكی خراپی سەیریان دەكرد 
و كەوتبووە دابڕانێك. لەسەر ئەو بنەمایەش لە سااڵنی 1981 ـ 1982 پارتی لە 
تەنگانەدا دەژیا و پێویستی بە رێگایەك هەبوو بۆ ئەوەی خۆی لەو بارودۆخە 
رزگار بكات، تەنیا رێگای رزگاریشی لە رێككەوتن لەگەڵ بزووانەوەیەكی چەپ و 
سوسیالیستدا دەبینی، ئێمە ئەوەنان دەزانی كە رەوشی پارتی بۆ رێككەوتنێك 
لە بارەو ئەویش پێویستی بە ئێمە هەیە، سەرۆكایەتی سوودی لەم هەلە وەرگرت 
لەم  ئێمە  سەرەكی  بەندی  و  مەرج  مۆركرد،  پارتی  لەگەڵ  رێككەوتنێكی  و 
و  دەگرین  تێدا  خۆمان  جێگەی  هەتاكو  بوو،  بۆتان  دەربازكردنی  رێككەوتنەدا 
رەگی لێ دادەكوتین، چونكە وەكو لە پێشەوە باسمان كرد بەبێ رێككەوتن شەڕ 
دەردەكەوێت ئەو كاتە ناتوانین بكەوینە بۆتان و زەبرێكی گەورەشمان لێدەكەوێ. 
دیمۆکراتی  پارتی  سه ركردایه تی  ئەندامی  حەریری  فرانسۆ   )373 بایک:  )جەمیل 
کوردستان لە وه اڵمی جەمیل بایکدا دەڵێ: » ئەو رێككەوتنەی نێوان ئێمە و 
پەكەكە زۆر بە گران لەسەر پارتی وەستاو زۆربەی زۆری حزب و رێكخراوەكانی 
رێككەوتنەكە،  مۆركردنی  لەسەر  گرت  پارتی  لە  رەخنەیان  توركیا  كوردستانی 
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بۆیە پارتی ناچار بوو رێككەوتنەكە هەڵبوەشێنێ. »جگە لەمەیش جومعە راست 
ناكات كە دەڵێت پارتی لە ساڵی 1981-1982 كەتبووە دابڕانێك و لە تەنگانەدا 
حزبی  و  عێراق  شیوعی  حیزبی  لەگە  28،11،1980دا  لە  پارتی  چونكە  دەژیا، 
سوشیالیستی كوردستان بەرەی دیموكراتی عێراقی)الجبهة الوطنیة العراقیة ـ جود(

ی پێكهێنابوو كە بەرەیەكی مەیدانی بوو، زۆریشی پێ نەچوو پاسۆك و حزبی 
ئیشتراكی عەرەبی و تەجەموعی دیموكراتی عێراقی و )گەل( هاتنە ناو بەرەكە و 
حزبە هاوپەیمانەكانی ناو)جود( بوون بە حەوت حزب. جگە لەوانەیش لە مانگی 
حوزەیرانی ساڵی 1981، لیوا روكن حەسەن مستەفا نەقیب و باقر یاسین لەگەڵ 
چەند گرووپێكی نەتەوەیی و دیموكرای و ئیسالمیی عەرەبی هاتنە الی پارتی 
بۆ ناوچە ئازادكراوەكان بۆ راگەیاندنی شۆڕشی عێراقی و ئەویش بە پشتگیری 
كردنیان لەالیەن پارتیەوە لەسەرووی هەموو ئەوانەشەوە لە هەشتاوە تا دەكاتە 
هەشتا و دوو كە جومعە باس لەو سەردەمانە دەكات، هەر كاتێ وەفدی پارتیمان 
بەسەرۆكایەتی ئیدریسی هەمیشە زیندوو یان بەسەرۆكایەتی سەرۆكی پارتیمان 
ئەو  یەكەكانی  بەرپرسە دەرجە  لەالیەن  ئەوا  كردبێ  لیبیان  و  سەردانی سوریا 
واڵتانە دەبینراو رێزی دەگیرا و بە گەرمی پێشوازیی لێدەكرا، جگە لەوەی هەر 
ئەمڕۆ  بە  تا  شا  راونانی  و  ئێران  گەالنی  رۆژی سەركەوتنی شۆڕشی  لەیەكەم 
پەیوەندییەكی بەتین لەنێوان پارتی و كۆماری ئیسالمی ئێران هەبووە و هەیە.« 

)فرانسۆ هەریری: چما په كه كه  واده كا؟، 2000(

ئۆجەالن بۆ وەڕێخستنی شەڕێكی بەرباڵو دژی پارتی دێموكرات، تەنانەت پەنا 
دەباتە بەر ئایین. ئەو دەزانێ كە جوولەكە و ئیسالم لە شەڕێكی قووڵدان، بۆیە 
بارزانی  بنەماڵەی  دژی  مۆسڵمانەكان  دەیەوێ  بە خەیاڵی خۆی  ڕێگەیەوە  لەم 
بنەماڵەیەكی  سەر  دەچنەوە  ڕەچەڵەك  بە  بارزانییەكان  دەڵێ  ئەو  بورووژێنێ! 
جووڵەكە. پێوەندییەكانیان لەگەڵ ئیسرائیل ڕوونە. لە ڕێگەی باكووری عێراقەوە 
دەیانەوێ ئیسرائیلی دووهەم چێ بكەن و ئەمریكا و ئیسرائیلیش پشتی دەگرن... 
جوولەكەكان دەستیان خستۆتە ناو نەتەوەخوازیی كوردەوە. لە باشوور لە ڕێگەی 
خستۆتە  بارزانییان  بنەماڵەی  دەكەن.  چێ  نەتەوەگەری  بارزانییەوە  بنەماڵەی 
پێش، نەتەوەخوازیی كوردیش لە دەوری بنەماڵەی بارزانییەوە كۆ دەكەنەوە و 
بەوانەوە  نیە. هەموو كوردەكان  ئێمە  لە  ناوێك  هەوڵی كۆنترۆڵكردنی دەدەن. 
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گرێدەدەن لەوێوە كۆنتڕۆڵیان دەكەن. لە ڕابردووەوە دەیانەوێ هەموو كوردەكان 
بەستراوەی كوردەكانی عێراق بكەن. لە ڕێگەی ئەم نەخشەیەوەیە كە كوردەكان 
بنەماڵەی  ڕێگەی  لە  تەنیا  نە  جولەكەكان  كوردی  نەخشەی  كۆنترۆڵدەكەن. 
كوردەكان  هەوڵدەدەن  دیكەوە  بنەماڵەكانی  ڕێگەی  لە  بەڵكوو  بارزانییەوە، 

كۆنترۆڵبكەن )ئۆجەالن، اسناد كنگرە 10: 2009-ئا، 17 و 26(.

كاپیتالیزمدا،  و  سۆسیالیزم  ڕێئال  نێوان  هاوسەنگیی  تێكچوونی  لە  بۆیە 
دامەزراوەیەك لە باشوور )كوردستان( پێكهات كە بە نێوی دەوڵەتی فیدراڵی 
زاڵ  چەوسێنەری  قبووڵكردنی سیستمی  و  ئیمپریالیزم  داڵدەدانی  بە  كورستان 
لە بەرچاوگرتنی ئەمانە پێشكەوتنێكی  بە سەر كوردستاندا پێكهات. كە بەبێ 
گرینگ بوو. ئەم دامەزراوە بەرهەمی تێكچوونی هاوسەنگی لە ناوچەكەدا بوو و 
هەر بەو ڕادەیەش تایبەتمەندیگەلێكی هەیە كە دەبێتە هۆی پەرەگرتنی زیاتری 
هاوسەنگی. ئەمە لە سەرهەڵدانی بزووتنەوەی ئێمەدا كاریگەریی قووڵی هەیە، 
هەروەك لە باشووردا وەها ڕووبەڕووبوونەوەیەك ڕوویدا. ئەم خەباتە لە ڕاستیدا 
ڕووبەڕووبوونەوەی پەكەكە وەك هێزی پێشڕەو لەگەڵ ئیمپریالیزم و نۆكەرەكانی 
بوو كە دەیانەویست كوردستان لە شۆڕش دوور بكەنەوە )ئۆجەالن: 2007-س، 113(.

دەدات  باشوور  لەگەڵ  دژایەتی  هۆكاری  لە سەر  زیاتر  ڕوونكردنەوەی  ئۆجەالن 
و  خۆی  چینایەتیی  بەرژەوەندیی  بەپێی  بۆرژوا  ـ  فێئۆدال  »ڕێبەری  دەڵێ:  و 
سەرپۆشدانان بە سەر بەرژەوەندیی گەلدا، سەرەڕۆیانە هەڵسوكەوت دەكەن و 
بەبێ شرۆڤەی شوناسی  ئەوان دەیانەوێ  نیە.  ڕۆحی پێكهاتنی دێموكراتیكیان 
خوازیی  ئۆئۆنۆمی  دێموكراتیك،  قۆناغی  جێبەجێكردنی  بەبێ  هەروەها  ڕێژیم، 
نەریتیی كورد لەگەڵ كۆمارێكی دەسەاڵتخوازی عێراق پێكەوە ئاشت بكەنەوە. 
ئەوان بە دووی چارەسەری بێ دێموكراسیدان. نەسازانی ئەوان لەگەڵ پەكەكە 
لەم خاڵەدایە و جۆرێك بیر دەكەنەوە كە كراوەیی دێموكراتیك بە واتای كۆتایی 
خاوەنی  كە  كوردستان  هەرێمی  واتە حكوومەتی   .)352 ،2001 )ئۆجەالن:  ئەوانە 
پارلەمان و هەڵبژاردنە و هەروەها فرەحیزبی بە فەرمی ناسراوە و بە كردەوە 
هەموو جۆرە ئیدئۆلۆژییەك لە باشووری كوردستان دەبینرێن كە دەتوانن ئازادانە 
بەاڵم  دیكتاتورییە!  ئۆجەالن  ڕای  بە  بكەن،  خۆیان  بیری  و  ئیدە  بۆ  بانگەشە 
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پەكەكە كە لە دێموكراسی تەنیا ئیددیعایەكی پێ بڕاوە، دێموكراتە. ئەمە كێشەی 
پەكەكە لە باشوور نیە، بەڵكوو ئەمە سەرپۆشێكی ڕووناكبیرانە و گشت پەسەندە 
كە لە سەر ویستی سەرەكیی پەكەكە كە پاوانكردنی دەسەاڵتە، دانراوە. ئەگینا 
كۆمەڵگەی ئامانجی پەكەكە باكووری كوردستانە نەك باشوور، كاتێك تەنانەت 
دێهاتێكیشی لە باكوور ڕزگار نەكردووە تا بە قەولی خۆی حكوومەتی دیمۆكراتیكی 
تێدا دابمەزرێنی، چۆن دەتوانێ بۆ شوێنێك كە هیچ پێوەندییەكی بەوەوە نیە 
گۆشار بێنی و بڵێ دەبێ سیستمی حكوومەتیتان وا بێ! ئەمە یانی دەستێوەردان 
كە لە دنیای سیاسەتیشدا وەاڵمی دەستێوەردان دژایەتی و دوژمنایەتییە! كاتێك 
ئەم دەربڕینانە ئەمڕۆ لەگەڵ دەسەاڵتی پەكەكە لە ڕۆژئاوا هەڵدەسەنگێندرێن، بێ 

 بنەمابوونی ئەم ئیددیعایەی ئۆجەالن زۆرتر دەدەكەوێ.

لە دوای ساڵی 1990 بە پشتیوانیی ئەمریكا و هاوكاریی نزیكی توركیە، لە باشووری 
دەستپێكردنی  بە  سەردەمەدا  لەو  دادەمەزرێ.  فیدراڵ  حكوومەتی  كوردستان 
دژایەتی لەگەڵ پەكەكە بەرژەوەندیی سیاسی، سەربازی، دیپلۆماتیك و ماددی 
دەستەبەر دەكەن. ئەم بەرژەوەندییانە بە بۆنەی ناوزڕاندن و گۆشەگیر كردنی 
پەكەكە بە دەستدەهێنن )ئۆجەالن: 2001، 351(. لێرەدا ئۆجەالن ئاماژە بە هۆكاری 
دژایەتیی حیزبەكانی باشوور ناكات، تەنیا دەڵێ دژایەتییان كرد، هەر وەك پێشتر 
گوترا یەكەمجار پەكەكە بە نیازی داگیركردنی دهۆك و زاخۆ ڕوو دەكاتە باشوور 
لە ساڵی 1991دا پارتی ئازادیی كوردستان PAK دادەمەزرێنی، دوای شكستی 
ئەم پڕۆژەیەش ئەمجار لە نەورۆزی ساڵی 1995دا YNDK دادەمەزرێنێ كە دواتر 
ئەویش شكست دێنێ! واتە هەر لە سەرەتاوە پەكەكە بە نیازی دەستێوەردان و 
ئاژاوەنانەوە ڕووی لە باشوور كردووە كە تا ئەمڕۆ بەردەوامە. جەمیل بایک دەڵێ 
ئێمە ویستمان لە رێگەی گرووپێکی باشووری مەزن کە لە ساڵی 1988 تەڤلی 
ئێمە ببوون، موداخلەیەکی باشوور بکەین، چونکە دەمانزانی ئەو پارت و رێبەرانە 
باشوور ناتوانن گیروگرفتی گەل چارەسەر بکەن، بۆیە پێویست بوو پارتییەکی 
ئاڵتەرناتیڤ ساز بکرێت. ئەو هەڤااڵنە بۆخۆشیان خوازیاری ئەمە بوون، ئێمەش 
بە باشمان زانی پارتی ئازادی کوردستان PAK دامەزرێت. ئەو گرووپە بە گرانی 
یارمەتیکردن،  و  راوەستا  سەریان  لە  گەلێک  بوو، سەرۆکایەتیش  ئاکادیمیا  لە 
سەرۆکایەتیش  و  نووسی  خۆیان  پرۆگرامی  و  مانیفێست  بنەمایە  ئەو  سەر  لە 
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بە هۆی وەرگێڕەوە گەلێک هاوکاری کردن. )جەمیل بایک: 1998، 587( ئەوکاتە 
گەلێک مشتومڕ دروست دەبوو، کە ئایا ساڵی 1992 لە باشوور شەڕ بکەین یان 
لە باکوور. واتە هەستمان بەو مەترسییە دەکرد کە رژیمی تورکیا شەڕ بهێنیتە 
ناو گۆڕەپانی باشوور، چونکە هێشتا هێزی سەرەکیمان لە باشوور بوو، هەروەها 
لە باشوور خەبات بکەین.  دەیانزانی کە PAK مان دامەزراندووە و دەخوازین 
تەنانەت لێپرسراوی بنکەی خواکورک بۆخۆشی دەیگوت: شەڕ دەکەوێتە باشوور 
دەستنیشانکردنی  لە  واتە  بکەین.  ئامادەکاری  ئەمەش  گوێرەی  بە  پێویستە  و 
رەوشی شەڕدا الوازییەکی ئەوتۆ نەبوو، تەنیا مەسەلەی خستنی ئەو بڕیارە لە 
ناو پراتیکدا بوو. )جەمیل بایک: 1998، 611( ئەوکاتە کە پەکەکە لە بیری شەڕ لە 
باشوور بووە خەڵکی باکووری کوردستان بە دیتنی راپەڕینی باشوور دێنە سەر 
شەقام و بەرەنگاری هێزی تورکیە دەبنەوە، بەاڵم پەکەکە متەقی پێوە نایە و 
دژی دەوڵەتی تورکیە بێدەنگی هەڵدەبژێرێ. جەمیل بایک دەڵێ: میللەت چاوەڕێ 
هیچ  بەاڵم  گەریالبوو،  هێزی  کەوتنە جووڵەی  هیوای  بە  و  بوو  گەورە  چاالکی 
شتێک رووی نەدا. بۆیە دژمن درێژەی بە کۆکوژی خۆیدا و کەوتە ناو میللەتی 
جزیرێ و نووسەیبین، گەوەڕ، هەکاری، مەزگرد و شەرناخ. سەرتاسەری واڵت 
سەریانهەڵدا و لە بەرامبەر دژمن بەرخۆدانیان کرد، لەو ناوەدا گەریال بێدەنگ 
کۆمەڵگەی  وەک  کوردستان  باکووری  واتە   )612  ،1998 بایک:  )جەمیل  مابوو. 

ئامانجی پەکەکە لە پێناو نانەوەی ئاژاوە لە باشوور پشتگوێخرا. 

ساڵی 1992 پەکەکە بە وتەی خۆی شەڕی دژی خەیانەت )هێزەکانی باشووری 
نێوان  کەوتە  ناکۆکیش  و  تێکشکا  شەڕيدا  لەم  بەاڵم  راگەیاند،  کوردستان( 
بنکەی  بەرپرسی  کە  ئۆجەالن  عوسمان  کە  جۆرێک  بە  پەکەکە  رێبەرایەتی 
بۆ  باسی چوونی  کرد )دواتر  ئێران  لە  رووی  وەساندوو  بوو شەڕی  خواکورک 
ئێران دەکرێ(. جەمیل بایک دەڵێ لە ناو السەنگیدا شەڕمان دەکرد و چی وای 
ئێمە  رەوشی  تا 1985  پارتیدا سااڵنی 1979  مێژووی  لە  بچین.  تێدا  نەمابوو 
چۆن بوو، لە ساڵی 1992شدا لە هەمان بارودۆخدا دەژیاین. لە کۆتایی 1992 لە 
شەڕی باشوور، ئەگەر سەرۆکایەتی پارتی تەدبیری وەرنەگرتبا، بە تەواوی لە ناو 
دەچوین، چونکە خواکورک دەستی لە شەڕ بەردا و ئێمەش کەوتبوینە گەمارۆ. 

)جەمیل بایک: 1998، 630(
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 پێویست بە ئاماژەیە کە لە ساڵی 1995دا جارێکی دیکە پەکەکە هێرشیکردەوە 
سەر بنکەکانی پارتی، ئەم جارەش تێکشکا و ئۆجەالن ئاگربەسی تاکالیەنەی 
راگەیاند. جەمیل بایک لەم بارەیەوە دەڵێ: »سه رۆكایه تی گوتی بچۆ مه سه له ی 
ئێمه  و پارتی هه یه ، به  دووایین قسه  و كۆبوونه وه  كۆتایی پێبێنه ، كاتێ گه یشتمه  
دوایین  و  كرد  سه رۆكایه تی  بۆ  ته له فۆنم  پارتی  الی  بچمه   به رله وه ی  هه ولێر 
و  سه رۆكایه تی  هه م  وه ڕێكه وتم.  سه الحه دین  به ره و  پاشان  وه رگرت  رێنوێنیم 
بوون،  سه الحه دین  بۆ  من  چوونی  ئاگاداری  ناوه ندی  بڕیارگه ی  هه ڤااڵنی  هه م 
له نێوان ئێمه  و  نا ئێستا  له وانه  بووو هه ر ئێستا  ره وشێكی گه لێك خراپ بوو 
شه ڕێكی  هه ڵگیرسانی  چونكه   ده ترسا،  زۆر  پارتی  ده ستپێبكات،  شه ڕ  پارتی 
ئه وها له به رژه وه ندی ئه ودا نه بوو. دانیشتنه كه  له  سه الحه دین له  كه شوهه وایه كی 
به یه كه وه   پارچه   ئاشكرا گوتمان چاره نووسی هه ردوو  به   باشدا ده رباز ده بوو، 
گرێدراوه ، به و پیالنه ی ئێوه  ده یگێڕن باشووریش له ناو ده به ن، دوو رێگاتان له  
پێشه  یان ببنه  دۆستی ئێمه  و بناغه یه كی پته وی دۆستایه تی دابڕێژن یان ببنه  
قه بوڵ ده كه ن ده مێنێته وه  سه ر  كامه ی  ئیتر  دیاره   ئه نجامه كه شی  و  دوژمنمان 
ئێوه ، بۆ ئێمه   هه ردووكیان باشه ، ئێمه  ده مانزانی له و كاته دا ناتوانن شه ڕێكی 
وه ها له گه ڵ ئێمه  بكه ن، بۆیه  ده مانخواست ده ستپێشخه ری بكه ین و ناچار بۆ 
هه ڵهێنانی هه ندێك هه نگاویان بكه ین، ئێمه ش نه مانده ویست شه ڕ بكه ین پارتی 
نیازی ئێمه ی تێگه یشتبوو له  راستیدا هیچ رێگایه كیتر بۆ ئه وان نه مابوو، چونكه  
ئه گه ر ئێمه ش شه ڕمان راگه یاندبا ده كه وتنه  ره وشێكی ناله بار.« )جەمیل بایک، 
664( فرانسۆ حەریری لە سەر ئەم وتەیەی جەمیل بایک دەڵێ »ئه و دانیشتنه ی 
جومعه  باسی لێوه  ده كات له سه ر داوا و خواست و پاڕانه وه ی ئاپۆ و له  رێگای 
له   و  له  سه الحه ددین   1995/8/25 رۆژی  له   و  عوسمان  مه حمود  دكتۆر  كاك 
باره گای مه كته بی رێكخستی تایبه تی پارتی ئه نجامدرا، هه ر چه نده  جومعه  وه كو 
پیشه ی خۆی ته نها ناوی خۆی ده بات، به اڵم كازم ناوێك كه  خۆی به  به رپرسی 
ئێمه شه وه   له الیه ن  ئاماده بوو،  كۆبوونه وه كه   له   جومعه   له گه ڵ  ده زانی  باشوور 
چه ند ئه ندامێكی م.س و كۆمیته ی ناوه ندی به شدارییان كرد. كاك دكتۆر مه حمود 
عوسما دوای ئه وه ی عه بدوڵاڵ ئۆجه النی له  دیمه شق دیبوو خه به ری بۆ سه رۆك 
له گه ڵ  ده كات)په كه كه   ئێوه   له گه ڵ  دانیشتن  داوای  ئاپۆ  كه   ناردبوو،  بارزانی 
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پارتی( كاك دكتۆر مه حمود گوتبووی ئاپۆ گله یی له  فره نسۆ و ئه و براده ره ی تر 
ده كات كه  له  ئاكرێ له گه ڵ په كه كه  دانیشتبوون كه  گوایه  قسه ی زۆر توندیان 
له گه ڵ وه فدی په كه كه  كردووه . بۆ رۆژی دواتر كاك دكتۆر مه حمود په یوه ندی 
به سه رۆك بارزانییه وه  كرد و گوتی: كه  ئاپۆ هه ڵوێستێكی چاكی هه یه  و ده یه وێ 
گرفت له گه ڵ پارتی و حكوومه ت دروست نه كات و جومعه ش ده نێرێته  التان حه ز 
ده كات بیبینن. بۆ رۆژی دووه م جومعه  هات و ئه و دانیشتنه ی كه  له سه ره وه  باسم 

كرد ده ستیپێكرد.« )فرانسۆ هەریری: چما په كه كه  واده كا؟، 2000(

لە رۆژی ئەو دانیشتنەدا پەکەکە دیسان هێرشکردە سەر بنکەکانی پارتی. جەمیل 
بایک لەم بارەیەوە دەڵێ: »سه عات ده ی به یانی بێته لمان كرده وه  و زانیمان كه  
رۆیشتن  له   بۆیه   پارتی  كردۆته  سه ر  هێرشیان  الیه كه وه   هه موو  له   هه ڤااڵنمان 
بۆ سه الحه دین پاشگه زبووینه وه ، ره وشێكی زۆر سه رسوڕهێنه ر بوو، راست له و 
هێرشیان  بكه ین  ده ستنیشان  كۆبوونه وه كه   ئاكامی  بچین  ده بوایه   كه   رۆژه دا 
به كرم  ئه بو  هه ڤاڵ  به   بێته ل  به   كاته ش  ئه و  ته نانه ت  پارتی،  سه ر  كردبووه  
گوت: ئێوه  چیتا كرد؟ ئێمه  له  گفتوگۆدا بووین و هه تا ئه مڕۆش دانیشتنه كه  
درێژه یان هه بوو، له وه اڵمدا گوتی: هیچ نییه  ده توانن گفتوگۆی خۆتان به رده وام 
بكه ن، بینیم هه ڤاڵ بۆ خۆشیان نازانن چ ده كه ن و به و چاالكییانه ی كردبوویان 
و زه بریان له  پارتی دابوو سه رخۆش ببون به مه ش را ده ركه وت كه  چۆن بێ خۆ 
رێكخستن و ئاماده كاری كه وتوونه ته  شه ڕ و نزیك بوونیان له شه ڕ چۆنه ، گوتم: 
ئێمه یان  له و شه ڕه دا وه كو ساڵی 1992 زه برمان لێ بكه وێت، چونكه   ده ترسم 
به بێ خه به ر ره وانه ی گفتوگۆ كرد و بۆخۆشیان شه ڕیان ده ستپێكرد.« )جەمیل 

بایک: 1998: 665-666(

فرانسۆ حەریری لە سەر ئەم وتەیەی بایک دەڵێ: »كۆبوونه وه ه كه  1995/8/25 
له  نێوان پارتی و په كه كه  له  سه الحه دین تا سه عات سێی ئێواره  درێژه ی كێشا، 
پاشان رێككه وتین كه  به یانیی له  نێوان سه عات 10,5 ـ 11 جارێكی دیكه  له  
له  سه الحه دین  ئێمه   بێنین،  دانیشتنه كه   به   كۆتایی  و  كۆبینه وه   هه مان شوێن 
هه مان شه وی 25 -1995/8/26 زانیمان په كه كه  هێرشی كردووه ته  سه ر چه ند 
بنكه  و سه نگه رێكی دووره  ده ستی پێشمه رگه كان. دیاره  جومعه  به یانی رۆژی 
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1995/8/26 به رله وه ی به رێبكه وێت بۆ كۆبوونه وه ی سه الحه دین په یوه ندیی به  
بۆ  هاتنی  له   بۆیه   وه رگرتبوو،  هێرشه كه ی  و خه به ری  كردبوو  براده رانی خۆی 

سه الحه دین پاشگه ز بووه وه . )فرانسۆ هەریری: چما په كه كه  واده كا؟، 2000(

جەمیل بایک لە سەر چۆنیەتی تێکشکانی پەکەکە لەوم شەڕەدا دەڵێ: »پارتی 
ناچار  شوێن  له گه ڵێك  ئێمه   كرد،  ئۆپراسیۆن  به   ده ستی  زۆر  ژماره یه كی  به  
پاشه كشه مان كرد و زه بریشمان لێكه وت و گه لێك ئه رزاقیشمان كه وته  ده ستیان. 
خۆمان  ته دبیری  له به ربێ  ئه مه ش  و  ناوه ندی  بڕیارگه ی  بكه ونه   نه مابوو  زۆر 
بوو، ئه گینا هه رگیز نه یاده توانی بگه نه  ئه و ناوچه یه ، ئیتر زۆر نیگه ران بووم، 
هه ڤااڵنیش ده یانگوت له  خۆڕا هێنده  ناڕه حه تی، به اڵم من ره وشه كه م به  ڕوونی 
ده دیت كه  به  زه ره ری ئێمه  ده چووه  پێش. گه لێك شه هیدی كوڕ و كچمان دا و 
زۆربه ی ناوچه كان شه ڕیان نه كرد، بۆ نموونه  خواكوڕك و حه فتانین و چیای سپی 
بێ شه ڕ پاشه كشه یان كرد ته نیا بڕیارگه  مابۆوه  و ده یانهه ویست ئه وێش بگرن كه  
نه گرتنی ئه وێ زۆر به  رێكه وت بوو، هه ڤااڵن خه به ری ناڕاستیان بۆ ئێمه  ده نارد 
ئۆتۆمبێلی  په نجا  رۆژه دا  له و  هه ر  كه چی  گرتووه ،  رێگه مان  فاڵنه   ده یانگوت  و 
پێدا ده رباز ده بوو، به اڵم سه ره ڕای خه موو ئه وانه  له  رۆژانی سه ره تایی شه ڕدا 
زۆربه ی شوێن و رێگه  ستراتیجییه كان كه وتبوونه  ده ست ئێمه  و ئه گه ر ده  رۆژیتر 
به م جۆره  به رده وام ببایه ، پارتی له  زۆر شوێن ده رده كه وت، سه رۆكایه تیش به  
قه بووڵی  ده ستبه جێ  پارتیش  و  دا  ئاگربه سی  بڕیاری  زانیارییانه   ئه و  گوێره ی 
كرد، چونكه  پارتی له ڕه وشێكی زۆر ناله باردا بوو، كه چی هه ڤااڵنی ئێمه  به وه یان 
نه زانیبوو ئه مه ش دیاری ده كرد بنكه  رێك نه خرابوو... ئێمه  له  ساڵی 1995دا 
ئه نجامێكی ئه وتۆمان وه رنه گرت و ده ره نجامه كانی كۆنگره ی پێنجه م نه هاته  واری 
كردارییه وه . هۆیه كه شی ئه وه  بوو كه  توركیا له  ساڵی 1994دا په یوه ندی نێوان 
گه ل و گه ریالی پچڕاند بوو و رێگه ی لوجستیك و ئازووقه ی له  ئێمه  بڕیبوو، 
له  ساڵی  به اڵم  نه نواند،  زۆر خوێ  له  ساڵی 1994دا  ئه و مه سه له یه   ئه گه رچی 
1995 ئێمه ی تووشی قه یران و ته نگانه  كرد، كاتێ هه ڤاڵ ده كه ونه  ته نگانه  و 
ناوخۆوه   مه سه له ی  به   پارتی  و  ده كه ون  الوازن،  ئه وانه ی  ئه وكات  برسییه تی، 
 95 ساڵی  به وشێوه یه   بجوڵێته وه ،  پیالنه كانی  به پێی  ناتوانێ  و  ده بێ  خه ریك 
زۆر به  گرانی ده رباز بوو، ئه گه ر له و ساڵه دا هه ندێكیش ده ستكه وتمان هه بوو به  
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بۆنه ی شه ڕی باشوور بوو نه ك باكوور« )جەمیل بایک:1998، 662 و 669(

 ئەگەر سەیری ئاخاوتنی ئۆجەالن لە سەڕ شەڕ لەگەڵ هێزەكانی باشوور و لە 
سەرووی هەموویانەوە پارتی دەكەین، بۆمان دەدەكەوێ كە كێشەی ئۆجەالن نە 
نیشتمانە و نە ئازادی، بەڵكوو ئیدئۆلۆژییەكە كە دەبێ جێگەی هەموو ئیدئۆلۆژی و 
بیر و باوەڕەكان بگرێتەوە، كە ئەمەش دژكردەوەی هێزی بەرانبەری لێدەكەوێتەوە، 
كرد،  دیكە شەڕی  هێزێكی  لێدانی  مەبەستی  بە  هێزێك  كە  كاتێك  سروشتییە 
تێكهەڵچوونەكانی  و  شەڕ  لە  دەڵێ  ئەو  دەبێت.  دژكردەوەی  دیكە  هێزەكەی 
و  وتووە  شتم  هێندێك  كوردستان  باشووری  هێزەكانی  لەگەڵ  دواییانەدا  ئەم 
نووسیوە. ڕەنگە ئەم جەنگە وەك جەنگی ناوخۆیی هێزەكانی كوردستان بێتە 
ئەژمار و ڕەنگە دواتر تێكهەڵچوونیش ببێت. ئەگەر لە گۆشەنیگایەكی دیكەوە 
بۆ ئەم شەڕە بڕوانین، دەبینین ناتوانین ئەم جەنگە بە جنگی ناوخۆیی كوردان 
بزانین. بە ڕواڵەت جلی كوردییان بە بەر هێندێك لە كوردەكاندا كردووە، بەاڵم 
ڕاستییەكەی ئەوەیە جەنگی ئێمە دژی ئەو كوردانە نیە، جەنگی ئێمە دژی پارتی 
PDK نیە، بەڵكوو دژی فاشیزمی تورك، ئیمپریالیزم و زایۆنیزمە كە وردەوردە 
لە مەیدانی جەنگەكەدا خۆی دەنوێنێ. ئێمە سیمای ڕاستەقینەی كەسانێك كە 
جلی كوردییان لە بەرە و بە پاڵپشتیی هێزە جیهانییەكان وەك ئیمپریالیزم و 
فاشیزمی تورك لەگەڵمان شەڕ دەكەن، خستە دەرەوە. لەم قۆناغەدا دەتوانین 
بە چاوەدێری و كۆنترۆڵی هێندیك لە هێزەكان پەردە لە سەر كورد نوێنەكان ال 
ببەین )ئۆجەالن: 2008-ب، 87(. واتە پارتی، چوونكە لەگەڵ بە وتەی ئەو توركیە، 
ئەمریكا و ئیسرائیل پێوەندیی هەیە، كوردی ڕاستەقینە نین و تەنیا جلەكانیان 
كوردین، كەوابوو شەڕ لەگەڵ پارتی شەڕ دژی فاشیزمی تورك، ئیمپریالیزم و 
زایۆنیزمە، بۆیە تەنانەت شەڕەكەش نە براكوژییە و نە ناوخۆیی! بەڵكوو شەڕ 

لەگەڵ پارێزەرانی ئەو سێ الیەنەیە! كە لە فورمی PDK دا دەر كەوتوون.

لە سەر شەڕی پەكەكە دژی پارتی دێموكراتی كوردستان هەڤاڵ ئەبوبەكر ئاماژە 
بەوە دەكات كە ئەو شەڕە لەالیەن ئۆجەالنەوە تێئۆریزە كراوە و دەڵێ: »شەڕی 
كوردان بە هەموو شێوەیەك ناخۆشە، كەسێك لە قیادەی پەكەكە ئەو كاتە بیری 
كاتەی  ئەو  تا  نەكرێت،  یان  بكرێت  پارتی  لەگەڵ  شەڕ  كە  نەدەكردەوە،  لەوە 
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تەعلیماتی ئۆجەالن هات و گوتی: ئێوە لە باشوور دەسەاڵت بگرنە دەست، بۆیە 
ئەو شەڕە ئەو كات دروستبوو، كاتێكیش كە تەعلیماتی ئۆجەالن دەهات، قیادە 
بۆ ئەوە دادەنیشت كە چۆن ئەو تەعلیماتە جێبەجێ بكرێت، نە وەك مشتومڕ لە 
سەر ئەوە بكرێت كە ئەو تەعلیماتە قبوڵ بكرێت یان ڕەت بكرێتەوە، من لەگەڵ 
كاك فازڵ میرانی ئەوكات دانیشتم، گوتم كاك فازل ئێوە هەندێك تەنازول بكەن 
و ئێمەش هەندێك تەنازول دەكەین، بۆ ئەوەی دانوستاندن لە نێوانمان ئەنجام 
بدرێت و ڕێگای نێوانمان هەبێت، بۆیە پێویستە ئێوە نەرم بن، كاك فازڵ گوتی: 
كاك بەكر ئەگەر دز و ساحێب ماڵ یەك بن، گای لە كون ئاوا دەكەن، منیش 
گوتم ئەگەر ئێمە دز بین و ئێوەش خاوەن ماڵ، بەاڵم با لە یەك نزیك بینەوە 
هەر دووكمان خاوەن ماڵین، بەاڵم كاك فازل گوتی: ئێوە زۆر لە سەر ئێمەتان 
توند كردووە، ئێمەش دەمانەوێت كێشە لە نێوانمان چارەسەر ببێت، بەاڵم ئاكامی 
نەبوو، فازڵ میرانی داوای دەكرد كە لە سنوورەكان نزیك نەكەوینەوە و لە گوندان 
نزیك نەكەوینەوە، بەاڵم من قەناعەتم ئەوە بوو كە كوردستان هەر كوردستانە بۆ 

هەموومان )هەڤاڵ ئەبوبەکر، 2012(.

ئۆجەالن دوو ساڵ پێش ئەوەی كە شەڕ دژی توركیە كە ماف و ئازادییەكانی 
كوردی پێشێلكردبوو ڕابگەیەنێت، دژی ئیسرائیل شەڕی كرد و شانبەشانی گرووپە 
تیرۆریستییەكانی لوبنان و فەلەستین لەگەڵ ئیسرائیل شەڕی كرد، شەڕێك كە بە 
قەد سەرە دەرزییەك پێوەندیی بە كوردستانەوە نیە و سەرتاپای زیان و زەربە 
لە پەیكەری بزووتنەوەی كوردە. بۆیە ڕقێكی تایبەتیی لە جوولەكە و ئیسرائیل 
لە بەر ئەمە بۆ ڕەواییدان بە شەڕەكەی دژی پارتی و حكوومەتی  هەیە. هەر 
هەرێم، ناوی جوولەكە و ئیسرائیلی دووهەمیان لە سەر دادەنێت. ئەو لەمبارەیەوە 
هەبێت،  ئیستراتیژیكی  ئەمنیەتی  و  بمێنێتەوە  ئیسرائیل  ئەوەیكە  بۆ  دەڵێ: 
خستبووە  ئەركەیان  ئەم  ڕابردوودا  لە  پێكبێت.  دووهەم  ئیسرائیلی  پێویستە 
ئەمانە  دووی  هەر  لە  بەاڵم  توركیە،  بە  دایان  دواتر  و  ئێران  شای  ئەستۆی 
دروستبوونییەوە  سەرەتای  لە  هەر  ئیسرائیل  نەبوو.  چێ  دووهەم  ئیسرائیلی 
كەوتە بیری ئەم بژاردەیە، بەستێنی بۆ ڕێبەریی بارزانی ئامادە كرد، بەهێزی 
كرد و پشتیوانیی سیاسی و ئابووریی لێكرد. لە كۆتاییشدا لەگەڵ هێزە گەورە 
لە  توركیە  كە  ڕۆڵێك  بۆیە  پێشێلكرد...  عێراقی  یەكپارچەیی  ئەمریكاییەكان 
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دەیەی 1950دا وەك پشتوێنی ئەمنییەتی دژی یەكیەتی سۆڤیەت و ڕۆژهەاڵتی 
ناڤین هەیبوو، ئەمڕۆ كەوتۆتە ئەستۆی كوردەكانەوە كە مەبەستی سەرەكی لەم 
لەم  دەست  قەد  ئیسرائیل  و  ئەمریكا  دووهەمە.  ئیسرائیلی  دروستكردنی  كارە 
كارە هەڵناگرن، لە ئێستادا لەدەستدانی كوردەكان بۆ ئەمریكا وەك لەدەستدانی 
ئیسرائیل و ڕۆژهەاڵتی ناڤینە. تەنانەت وێدەچێ كە بۆ گوشار خستنە سەر ئێران 
و توركیە لە كوردەكانی ئەو دوو واڵتە وەك كارتی گوشار كەڵك وەرگرن. هەموو 
كوردەكان لەوانە باڵی نەتەوەخوازی دواكەوتوو ئامادەن هەموو شتی خۆیان فیدا 

بكەن )ئۆجەالن: 2003، 135و 136 و 137(.

هێزی  دوو  كە  هەبوو  یەكیەتیدا  و  پارتی  نێوان  لە  شەڕ  1997دا  ساڵی  لە 
سەرەكیی كوردەكانی ئەو بەشەی كوردستانن. جیا لەمە، ڕێكخراوی تیرۆریستیی 
كوردەكانی توركیە، پارتی كرێكارانی كوردستان پەالماری خەڵكی سێڤیلیدا، لە 
ئاكامدا خەڵكێكی زۆر بە تایبەتی لە كەمایەتیی ئاشووری و ئەو خەڵكانەی كە 
الیەنگری پارتی دێموكراتی كوردستان بوون، كوژران. )گلۆبال سێکیوریتی: 2014( 
پێویست بە ئاماژەیە كە لەم سااڵنەدا هەر وەك گوترا، لە نێوان پارتی دێموكراتی 
كوردستان و پەكەكەدا شەڕ هاتە ئاراوە. پەكەكە پارتی بە بێسەروشوێن كردنی 
80 گەریال كە لە هەولێر بوونە تۆمەتبار دەكات. لە بەرانبەر ئەم تۆمەتەدا پارتی 
لە بەیاننامەیەكدا وێڕای رەتكردنەوە و بێ بنەما زانینی ئەم تۆمەتە، ئاماژە بە 
دوو تاوانی دیكەی پەكەكە دەكات! ئەنجوومەنی سەركردایەتیی پارێزگای هەولێری 
پارتی دێموكراتی كوردستان لە ڕۆژی 18ی مای 2015 لە بەیاننامەیەكدا، پەكەكە 
لە  ڕێژیمی بەعسی عێراق تۆمەتبار دەكات و دەڵێ: »كەس  بە هاوكاریكردنی 
بیری ناچێت كە لە دوای شااڵوی ئەنفال لە دژی گەلی كورد لە باشوور لە بری 
ئەوەی بەرگری لە باشوور بكەن، كۆیالیەتیی ڕێژیمتان هەڵبژارد و بۆ سەلماندنی  
بەعسییەكان،  دایە دەست  باشوورتان  پێشمەرگەی  بەعس چەند  بۆ  نۆكەریتان 
وەك محەممەد حەمدی و ئیدریس  )ئەحمەد كادیر( و نزار محەممەد خرابی و 
سەعدوڵاڵ ئاڤدەل و خالید وەرملی و نەزمی وەرملی )ئەم كادیرانەی پارتی لە 
ڕێكەوتی 1989/11/30 لەالیەن پەكەكەوە ڕادەستی ڕێژیمی بەعس كرانەوە(... 
ژن و منداڵی گوندی دێزۆ چ گوناهێكیان كردبوو كە شەهیدتان كردن و دواتر 
لە نێو خانووەكانیاندا، سوتاندنتان؟ ئەی وەاڵمی ئەو خەڵكە بێ گوناهە چۆن 
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دەدەنەوە كە بە هۆی مینەكانی ئێوەوە لەسەر ڕێگاكان شەهید و بریندار بوون؟ 
كە  دەدەنەوە  پارچە  چوار  هەر  لە  ئەندامەكانتان  و  كادر  وەاڵمی  چۆن  ئەی 
تەسفیە و تیرۆرتان كردوون؟«   فرانسوا حەریری لەم بارەیەوە دەڵێ: »بەاڵم 
یارمەتیدانی لەالیەن پارتیمانەوە خۆی گرت، پەكەكە  دوای ئەوەی پەكەكە بە 
لەگەڵیدا، دەستیكرد  پارتی  و جوامێریی  لە جیاتی چاكە  دەرچوو.  حەرامزادە 
بە  لە كۆنەوە  توركیا  لە  ئەو كەسانەی  تۆقاندنی  تیرۆر كردن و كوشتن و  بە 
دۆستی پارتی و بارزانی ناسرا بوون، ئەویش دوای ئەوەی لەالیەن پارتیمانەوە 
پەكەكە  یارمەتی  و  هاوكاری  كە  لێكرا  داوایان  و  پەكەكە  بۆ  دەستنیشانكران 
بدەن. بەمەیش پەكەكە نەوەستا بەڵكو لە ساڵی 1988 كە پرۆسەی ئەنفال و 
كیمیاباران لە ناوچەی سەرتاسەری لقی یەکی پارتیمان دەستی پێ كرد، پەكەكە 
ئاشكرا  بە  بووە،  الواز  ناوچەیە  لەو  پارتی  دیتی  كە  و،  قۆستەوە  هەلەی  ئەم 
دەستی كرد بە دوژمنایەتی كردنی پارتی و خەڵكی ئەو دەڤەرە، زۆرمان لەگەڵی 
هەوڵدا دەست لەو خراپەكاری و دوژمنایەتی كردنی پارتی و خەڵكەكە هەڵگرێ، 
لە  ئەویش  پارتی چۆڵكرابوو  لەالیەن  ناوچەكە  كاتە  ئەو  بوو،  بێ سوود  بەاڵم 
ئەكامی كیمیاباران كردن و ئەنفال بوو، ئا لەو كاتەدا سەرۆكایەتیی پارتی بڕیاری 
دا كە دەستەیەك لە كادیرە چاكەكانی خۆی بۆ ئەو ناوچەیە بنێرێت بۆ پەیوەندی 
زۆرە  كۆمەڵگا  و  شارەكان  ناو  جەماوەری  و  پارتی  رێكخستنەكانی  بە  كردن 
ملێیەكان بۆ دڵنیاكردنیان لەوەی كە پارتی بەردەوام و سوورە لەسەر خەبات و 
شۆڕشی گواڵنیش هەر بەردەوامە، ئا لەم كاتە ناخۆش و ئاستەمەداو لە جیاتی 
ئەوەی هەستی نەتەوەیی پەكەكە بجوڵێتەوە و یارمەتی كادیرانی پارتی بدات، 
شەش كادیری چاالك و لێوەشاوە و دڵسۆزی پارتی كە بۆ مەبەستی سەرەوە 
ئاڤدەل،  بوون، قەرەمانان)محەمەد حەمدی، سەعدوڵاڵ  ڕەوانەی دەڤەرەكە كرا 
ئیدریس جەرجیس ناسراو بە ئەحمەد كادر، نزار محەمەد سلێمان، خالید ئادەم، 
نەزمی ئەحمەد( پەكەكە گرتیانی و كردنی بە عەرەبوون و دیاری بۆ حكوومەتی 
عێراق و، بەمەیش نەوەستا بەڵكو بەڵێنیشی بە عێراق دا كە هەرگیز رێگا نادات 
لەو دەڤەرە سەردەربێنێت و چاالكی دژی عێراق بكات«  جارێكی دیكە پارتی 

)فرانسۆ هەریری: چما په كه كه  واده كا؟، 2000(

سەر  بە  دەستگرتن  مەبەستی  بە  پڕۆژەی  چەندین  كە  ئەوەی  پاش  پەكەكە 
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پڕۆژە  بۆ  پەنای  دیسانەوە  هیچكامیان سەرنەكەوتن،  و  تاقیكردەوە  باشووردا، 
چارەسەری  پارتی  2002دا  ساڵی  لە  ئەمجار  و  بردەوە  شكستخواردووەكان 
دێموكراتیكی كوردستان واتە  PCDK ی بۆ باشوور دامەزراند. ئەم پارتەش 
هەر وەك پارتەكانی دیكە لە سەرەتاوە دیار بوو كە تووشی شكست دەبێ. ئەمە 
بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە ئیدئۆلۆژیی ئاپۆئیزم ناتوانێ بۆ باشوور چارەسەر بێ 
و جێگای خۆی ناكاتەوە، بۆیە دوای 13 ساڵ ئەو پارتە هیچ ڕەنگدانەوەیەكی 
»هێزە  دەڵێ:  پارتە  ئەم  سەر  لە  ئۆجەالن  نەبووە.  كوردستاندا  باشووری  لە 
چەكدارەكانی باشوور بۆ پارێزگاری لە گەلەكەمان لە باشوورن.PCDK دەبێ 
هێزی  خاوەنی  لەوێ   PCDK بدات.  دێموكراتیكەكانی  چاالكییە  بە  درێژە 
 PDK و YNK چەكدارە. با ئەم هێزانەیان هەر هەبێ. تەسلیمی پارە و چەكی
كۆمەڵگەی  پڕۆژەی  دابنێن.  عێراق  بۆ  دێموكراتیك  فیدرالیزمی  حیزبی  نەبن. 
دێموكراتیك كە من بنیاتی دەنێم، بۆ  PCDK ش دەبێت )ئۆجەالن، اسناد كنگرە 

.)43 ،2009 :10

دوایین شەڕی پەكەكە دژی پارتەكانی باشوور، شەڕ دژی YNK لە ساڵی 2000دا 
بە  یەكەمین هەنگاو  تەنانەت  بووە و  بوو كە هەمیشە پشت و پەنای پەكەكە 
مەبەستی چوون بۆ سووریە و مانەوە لەوێ لە ڕێگەی مام جەاللەوە دەبێ )هەڤال 
نیشتمانی  یەكیەتیی  و  پەكەكە  ئێستا  ئاماژەیە  بە  پێویست   .)2012 ئەبووبەكر: 
پێوەندییەكی توندوتۆڵیان پێكەوە هەیە.  کاتی خۆیشی ئۆجەالن دەڵێ تاڵەبانی 
وتوویە کە من بە سایەی ئاپۆوە دەچمە عێراق و تورکیا و سیاسەتی ئەم سااڵنەی 

دوایی سەرتاسەر لە سایەی پەکەکەوە بەڕێوەدەچێ. )ئۆجەالن: 1996، 249(

جێگیر  لێ  پەكەكەی  ئێستا  كە  ناوچەیە  ئەو  مێدیا«  پاراستنی  »هەرێمەكانی 
وا بووە كە  بڕیار  بڕیاری ئۆجەالن داگیر كراوە و  بە  لێداناون،  بنكەی  بووە و 
هەموو ناوچەی برادۆست لە باشوور بگرێتەوە كە ناوچەیەكی بەرباڵوە. ئۆجەالن 
دەڵێ:  و  پەكەكە  ڕێبەرایەتیی  بۆ  دەنێری  پەیام  پارێزەرەكانییەوە  ڕێگەی  لە 
بەرگریی  ناوچەی  وەك  و  بیانگرن  كردبوون  دیاریم  پێشتر  كە  ناوچانە  »ئەو 
یان  برادۆست«  دێموكراتیكی  »بەڕێوەبەریی  ناوی  دەتوانن  ڕایبگەیەنن.  ڕەوا 
»ناوچەی خودموختاری میدیا«ی لە سەر دابنێن. ئەگەر سنوورەكانی ئەم ناوچە 
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خودموختارە بزانن ئیدی سەربازی بۆ نانێرن و هێرشی ناكەنە سەر. ئەم بابەتەم 
نەك هەر بۆ پێشگرتن بە كوژرانی گەریال، بەڵكوو بۆ سەربازەكانیش )ئەرتەشی 
خودموختارە،  ناوچە  ئەم  ڕاگەیاندنی  دوای  دەچم  بۆ  وای  گوتووە.  توركیە( 
ئەرتەش ئیدی هێرشی ناكاتە سەر... ناوچەی خودموختاری دێموكراتیك گرینگیی 
دەكات...  بوون  دێموكراتیزە  بە  ناچار  ناڤین  ڕۆژهەاڵتی  هەیە،  ئیستراتژیكی 
عەشیرەی برادۆست، عەشیرەیەكی گەورە و بەهێزە. عەشیرەكانی دیكە ئەوەندە 
عەشیرەییەوە  باری  لە  ئەوتۆیان  كاریگەریی  بارزانی  و  تاڵەبانی  نیە.  هێزیان 
نیە، كاتێك كە لە سووریە بووم، عەشیرەكانی ئەوێ پێوەندییان لەگەڵ ئێمە 
هەبوو. لەگەڵیان چاوپێكەوتنم هەبوو. لە عەشیرەی برادۆست و سوورچی بوون. 
برادۆست  دێموكراتیكی  و  سەربەخۆ  »حكوومەتی  لەوێ  دەتوانن  هەڤااڵنمان 
)ئۆجەالن:  بكەنەوە  باڵو  گشتیدا  ڕای  ناو  لە  دەتوانن  بابەتە  ئەم  دابمەزرێنن. 
2002-ئا، 8 و 9 و 129( لێرەدا ئۆجەالن دانیبەوەدا ناوە كە هەرێمەكانی میدیا كە 
شوێنی بنكەكانی پەكەكەیە، بە ڕەزامەندیی ئەرتەشی توركیە داگیر كراوە. دیارە 
بۆیە  هەیە،  وەهادا  ناوچەیەكی  هەبوونی  لە  بەرژەوەندیی  توركیەش  دەوڵەتی 

ئۆجەالن سەرەتا بە دەوڵەتی وتووە، دواتر بە ڕێبەرانی پەكەكەی ڕاگەیاندووە.

بەرژەوەندییەكانی  تەواوی دژی  بە  كە  دراوسێیەك  بە  بوو  پەكەكە  بەدوا  لەوە 
كوردستانی باشوورە. یارمەتیی دەوڵەتەكانی وەك ئێران كە هەموو كات لە بیری 

الوازكردنی حكوومەتی هەرێمدان، پەكەكەی بەهێزتر كرد.

بە  كوردستان  »باشووری  گوتی:  كە  پێش  ڕۆیشتە  جیگایە  ئەو  تا  ئۆجەالن 
ناچار دەبێ هیی ئێمە بێت. ئەگەر لەوێدا سیستمێكی كوردی بنیاتبنرێ، هیی 
ئۆجەالن  2002-ئا، 51(  )ئۆجەالن:  هەبێت  بوونی  لەوێ  دەبێ  پەكەكە  پەكەكەیە. 
تێگەیشتووە كە لە كاتی ئاسایی و ئارامیدا ناتوانێ ببێتە خاوەنی باشوور، بۆیە 
تێدەكۆشێ بە هەر شێوەیەك توركیە بخاتە دۆخێكەوە كە یان گۆشار بخاتە سەر 
حكوومەتی هەرێم یان هێرشی بكاتە سەر، بۆیە دەڵێ: »حكوومەتی هەرێم وەك 
بۆمبێكی بەهێزی چێندراو لە الوازترین خاڵی توركیەدایە. ئەم بۆمبە هەر وەكو 
دیكە  ساڵی  هەشتا  كە  ئاتاتوركە  دژی  پیران  سەعیدی  شێخ  سەركێشییەكەی 
توركیە تووشی زیان دەكات )ئۆجەالن: 2003، 78(، هەر بۆیە دەڵێ پێكهاتن لەگەڵ 
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بارزانی و تاڵەبانی خەیانەت بە مستەفا كەمال ئاتاتوركە. )ئۆجەالن: 2002-ئا، 52 
و 53(.

ناكۆكییەكانی نێوان پەكەكە و هێزەكانی باشوور لە دوای شەڕی پەكەكە لەگەڵ 
بەشێوەی  بۆ سەر هەرێمی كوردستان،  تا هێرشی داعش  نیشتمانی  یەكیەتیی 
میدیاكانی  كرد،  داگیر  شەنگالی  داعش  كە  ئەوەی  دوای  بەاڵم  بوو،  میدیایی 
پارتی  دژی  وێنەیان  بێ  هێرشێكی  نیشتمانی  یەكیەتیی  پاڵپشتیی  بە  پەكەكە 
دێموكراتی كوردستان دەستپێكرد. ئەو ناكۆكییانە گەیشتنە جێگایەك كە پەكەكە 
چەكداری  هێزی  پەروەردەی  و  شەنگال  بۆ  كانتۆن  دامەزراندنی  بە  دەستیكرد 
تایبەت بە شەنگال. ئەمە بوو بە هۆی ناكۆكی و ئاڵۆزییەكی زۆر لە نێوان پەكەكە 
و پارتی دێموكراتی كوردستاندا. فراكسیونی پارتی لە پارلەمان بە توندی دژی 

ئەم هەڵوێستە ڕاوەستایەوە و بەیاننامەیەكی دەر كرد كە ئەم دەقەكەیە:

خەڵكی ئازیزی كوردستان!
لە كاتێكدا كە واڵت لە شەڕی داسەپاوی گرووپی تیرۆریستیی جیهانیی 
خەڵكی  خۆڕاگریی  و  پێشمەرگە  قارەمانیەتیی  لە  جگە  و  داعشدایە 
كوردستان، ئەوا پاڵپشتیی كۆمەڵگای نێودەوڵەتی و یەكڕیزی و تەبایی 
هۆكارێكی  بۆتە  كوردستان  بەشەكانی  گشت  الیەنەكانی  و  هێز  نێوان 
و  مرۆڤایەتی  دوژمنانی  كە  پیالنەی  ئەو  بەسەر  سەركەوتن  گرینگی 

ئازادی بۆ خەڵك و خاك و ئەزموونی كوردستانیان داناوە.
بەاڵم بە داخەوە لەو كاتەدا بەبێ حیسابكردن بۆ دامەزراوە یاساییەكانی 
باشووری كوردستان و ڕێزگرتن لە ئیڕادەی خەڵكی زامدار و زوڵملێكراوی 
و  باس  دەدا  خۆی  بە  ڕێگە  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  شنگال، 
بێڕێزی  لەوەی  جگە  كارە  ئەو  ڕۆژەڤەوە.  بخاتە  ناڕەوا  خواستێكی 
لە  دەستوەردانیشە  كوردستانە،  یاساییەكانی  دامەزراوە  بە  بەرامبەر 
بەسەر  فەرزكردنە  خۆ  سیاسەتی  و  كوردستان  باشووری  سەروەریی 
ئیڕادەی خەڵكی شنگالدا و هەوڵێكیشە بە ئاراستەی پارچەپارچەكردنی 



302

خاكی واڵت. 
بۆیە ئێمە لە فراكسیۆنی پارتی دێموكراتی كوردستاندا وێڕای وەستانەوە 
الیەنە  تەواوی  و  حكوومەت  و  پەرلەمان  لە  داوا  كارە،  بەو  بەرامبەر 
سیاسییەكان و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵی مەدەنی و ڕای گشتی دەكەین كە 
بەرامبەر بەو كارە هەڵوێست دەربڕن و دژی بوەستنەوە و سنوورێك بۆ 
ئەو سیاسەتە چەوتە دابنێن كە جگە لە نایاسایی بوونی و دەستوەردان 
لە سەروەریی باشووری كوردستان، هەر هێزێك ئەو كارە بكات و هەر 
هێزێكیش پاڵپشتی بێ و لێی بێدەنگ بێت، كارێكی چەوت و هەوڵێكی 

نەزۆك بۆ بەشبەشكردنی خاكە.
بژی ئیرادەی گەلی ئازادیخواز 

پتەوتر بێت یەكێتیی ڕیزەكانی گەل 
فراكسیۆنی پارتی دیموكراتی كوردستان

لە پەرلەمانی كوردستان 
 2015/10/17

لە ڕێكەوتی 15ی ئاپریلی 2015دا دۆران كالكان، ئەندامی كۆنسەی بەڕێوەبەریی 
باشووری  مەركەزیی  سیستەمی  لە  ڕەخنەی   KCK كوردستانێ   جڤاكێن  كۆما 
كوردستان بە گشتی و پارتی دێموكراتی كوردستان بە تایبەتی گرت و ڕایگەیاند، 
نابێ هەولێر حوكمی كوردستان بكات »سیستەمی مەركەزی لە كوردستان نابێت. 
ئەو سیستەمە لە باشووری كوردستاندا هەر نابێت. پارتی دێموكراتی كوردستان 
ئەو سیستەمەیان  و  ڕێككەوتن  كاتی خۆی  كوردستان،  نیشتمانیی  یەكێتیی  و 
بۆ خۆیان دروستكرد، تا ئێستاش پێداگریی لەسەر دەكەن، بە تایبەتی پارتی 
پارتی  لە  چاو  پارتی  دەكات.  سەر  لە  پێداگریی  زۆر  كوردستان  دێموكراتی 
توركیا  وەك  كوردستان  دەیەوێ  و  دەكات   AKP توركیا  گەشەپێدانی  و  داد 
نێو  لە  ناتوانێت  كوردستان  باشووری  نیە.  مومكین  ئەوەش  بێت،  مەركەزی 
لە  شێوەزار  زۆر  بەرئەوەی  لە  ناشبێت.  بژیت،  مەركەزیدا  بەڕێوەبەرایەتییەكی 
كورد  ئایینزای جیاواز هەن.  میللەتی جیاواز هەن،  باشووری كوردستان هەن، 
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بادینیش  كوردییە،  سۆرانی  هەن.  بادینی  هەن،  سۆرانی  نین،  یەك  هەموویان 
كوردییە، ئێوە چۆن ئەوانە لە نێو یەك زمانی نەتەوەییدا دەكەنە یەك؟« ئەم 
لێدوانەی كاڵكان كاردانەوەی توندی پارتی دێموكراتی كوردستانی لێكەوتەوە و 
ئەمە  دایەوە.  توندی وەاڵمی دۆران كاڵكان و پەكەكەی  بە  ڕاگەیەندراوێكدا  لە 

دەقی ڕاگەیەندراوەكەی پارتییە: 

جەماوەری سەربەرزی كوردستان 
ئەكادیمییەكانی  و  رۆشنبیری  ناوەندە  و  سیاسییەكان  الیەنە  و  حزب 

كوردستان
خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان و پێشمەرگە قارەمانەكان

دڕەندەترین  ڕووبەڕووی  باشوور  لە  كوردستان  گەلی  كە  كاتێكدا  لە 
بوونەوەری مێژوو هاتەوە و تیرۆریستانی شكست دا، لەو كاتەی دۆزی 
ئاراستەی  بە  بایەخی  پڕ  زۆر  هەنگاوی  باشوور  لە  گەلەكەمان  ڕەوای 
بووژانەوە و پێشكەوتن و پتەوتربوونی دێموكراسیدا ناوە و ڕۆژ لەدوای 
هەڵكشاندایە،  لە  كوردستان  هەرێمی  ناوچەیی  و  جیهانی  پێگەی  ڕۆژ 
بە  پێویستی  گەلەكەمان  ساتەوەختێك  هەر  لە  زیاتر  كە  كاتێكدا  لە 
یەكڕیزی هەیە، بۆ ئەوەی ئەم قۆناغە پڕ لە هەڕەشە و تەحەدیاتەی كە 
لە بەردەمماندایە بە سەركەوتوویی تێیپەڕێنین، بەداخەوە دۆران كالكان 
ئەندامی كۆنسەی بەڕێوەبەریی كۆما جڤاكێن كوردستان لە دیمانەیەكدا 
لەگەڵ كەناڵی )مەد نوچە( لە ڕوانگەیەكی دوژمنكارانەوە چەندین قسەی 
كردۆتە  زێدەڕۆیی  و  كردووە  كوردستانەوە  هەرێمی  لەبارەی  نابەجێی 
سەر خەڵكی كوردستان. قسەكانی ئەم پیاوە ئەوەندە دوورن لە گیانی 
دەمی  لە  دەكرێت  تەنیا  نەتەوەیی،  بەرژەوەندیی  و  نیشتمانپەروەری 
كوردستانی.  حزبێكی  سەركردەی  نەك  دەر،  بێتە  داگیركار  و  دوژمن 
لەبارەی كورد و كوردستانەوە زۆر مەترسیدارن و  بۆچونی لەم جۆرە 
پێویستە هەموو الیەكی لێ بێتە دەنگ و ڕێگا لە زێدەڕۆیی لەم چەشنە 

بگیرێت. 
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یەكەم: كەسێك كە یەك وشەی كوردی نەزانێ  و دیاریش نەبێت سەر بە 
چ نەتەوەیەكە و بڕوایشی بە مافەكانی گەلی كوردستان نەبێ ، بە هیچ 
شێوەیەك بۆی نییە باسی مافەكانی گەلی كوردستان بكات، یان ڕێگا 
بەخۆی بدات دواڕۆژ و شێوازی بەڕێوەبردن بەسەر خەڵكی كوردستاندا 
لەبارەی  دەبێ   بۆ  و  كێیە  كالكان  بدوێت.  بارەیەوە  لەو  و  بسەپێنێت 

چارەنووسی گەلی كوردی باشوورەوە قسە بكات؟

دووەم: لەكاتێكدا كە دوژمنان و داگیركاران، كوردستانیان بەسەر چوار 
پارچەدا دابەش كردووە و گەلی ستەمدیدەی كوردستان بووەتە قوربانیی 
ناسنامەی  لە  بەرگریكردن  بۆ  ناوچەیی،  و  نێودەوڵەتی  پیالنی  دەیان 
خۆی سەدان هەزار شەهیدی داوە و جینۆساید و ئەنفال و كیمیاباران 
كراوە، كەچی هێشتا دۆران كالكان ئاسودە نییە و حەز بە دابەشبوونی 
زیاتری كوردستان دەكات و چاوی لە پارچەپارچەبوونی زیاتری گەلی 
تەپڵی  بێباكانە  وەها  دەدات  بە خۆی  ڕێگا  كالكان چۆن  كوردستانە. 
دووبەرەكی لێ بدا و باسی سۆرانی و بادینی و ئێزیدی بكا؟ ئایا هیچ 
دوژمن و داگیركارێك تا ئێستا ڕێگای بە خۆی داوە وەها ئاشكرا و بێ  

شەرمانە باسی لەتلەتكردنی گەلی كورد بكات؟

دیكتاتۆربوون  تۆمەتی  و  دەكات  دیكتاتۆریەت  باسی  كالكان  سێیەم: 
دەكەین  لێ  پرسیاریان  هەڵدەبەستێ.  پارتی  و  هەولێر  و  باشوور  بۆ 
كرداردا  و  هزر  لە  پەكەكە  حزبەكەی  قەدەر  بە  كێ   كوردستاندا  لە 
ئازادی؟  بااڵدەستە كوا  لەو شوێنەی پەكەكە  شموولی و خۆسەپێنە؟ 
كوا چاالكیی حزبەكان؟ كوا ئازادیی ڕادەربڕین و بوونی بەرامبەر؟ لەو 
شوێنانەی دەستیان بە سەردا گرتووە كەی بواری ئەوەیان بە خەڵك 
و ڕای بەرامبەر داوە بوونیان هەبێت؟ كوا لەژێر دەسەاڵتی پەكەكەدا 
لە  بێت  لێوانلێو  كەسێك  هەیە؟  ژیانی  بواری  جیاواز  دەنگی  و  ڕەنگ 
هزری توندڕۆیی و دیكتاتۆری و خۆسەپاندن و تۆقاندن، چۆنچۆنی باسی 

ئازادی دەكات؟

چوارەم: بوونی كەسێكی وەك ئەو، كێشە بووە بۆ خودی پەكەكەش. 
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و  كرا  زیندانی  و  دەستگیر  تیرۆر  تۆمەتی  بە  ئەڵمانیا  واڵتی  لە  ئەو 
دواتریش هات لە سووریا گیرسایەوە. هەر ئەو و هاوشێوەكانی ئەون 
وایان كردووە پەكەكە هەردەم تۆمەتی تیرۆریستبوونی بخرێتە پاڵ. ئەم 

تەرزە كەسانە بۆ خودی پەكەكەش مایەی سەرئێشە و كێشە بوونە.

پێنجەم: ڕشتنی فرمێسكی تیمساحانە بۆ خوشك و برایانی ئیزیدی و 
خەڵكی شنگال هیچ چارەسەرێكی بۆ خەڵكی مەزڵوومی ئەو دەڤەرە پێ 
دەیانەوێ  ئەوانە  بەاڵم  كرد،  تیرۆریستان شنگالیان جینۆساید  نابێت. 
یاری بە برینی كوردانی ئێزیدی بكەن. هێزی پێشمەرگەی كوردستان 
بە گیانفیدایی و خوێنی خۆی بست بە بستی دەڤەری شنگالی ڕزگار 
نەبەخشی  خوێنی  دەڤەرە  ئەم  بۆ  پارتی  قەدەر  بە  كەسیش  و  كرد 
دەڤەری  دواڕۆژی  بۆ  دەزانێت.  خۆی  سەرشانی  ئەركی  بە  ئەوەش  و 
شنگالیش پارتی دێموكراتی كوردستان ڕای خۆی ناسەپێنێت، بەڵكوو 
بڕوای بە دەنگ و هەڵبژاردەی خەڵكی ئەم دەڤەرە هەیە. پارتی بە ترس 
و تۆقاندن و چەواشەكاری خۆی ناسەپێنێت و پێی وایە دەبێ  خەڵك 
ئازاد بن و چارەنووسیان لە دەستی خۆیاندا بێت، نەك ئەوەی خەڵكێك 
بێن و بە زۆر هزر و سەلیقە و ئیدارەی نامۆ بە سەر خەڵكی برینداری 
شنگالدا بسەپێنن. خەڵكی شنگال ئازادیخوازە و ڕێگا نادەن چوارچێوە 

و زیندانێكیان بە سەردا بسەپێنرێت.

پتر  كالكان  دۆران  و قسەكانی  بۆچوون  كە  دەڵێین  ئەوە  كۆتاییدا  لە 
و  ئازادی  و  دێموكراسی  بە  چاوی  و  ڕقیەتی  و  نەزانی  و  ئێرەیی  لە 
باشووری  دەستكەوتەكانی  و  پێشكەوتن  و  پێكەوەژیان  و  فرەالیەنی 
یەك  تەنانەت  هاوشێوەكانی  و  هاوبیر  و  ئەو  هەڵنایەت.  كوردستان 
دەستكەوتیشیان بۆ باكوور بەدەست نەهێناوە و تەنیا كاریان تێكدانی 
یەكڕیزی و شێواندن بووە. با كاڵكان باش بزانێ باشووری كوردستان 
پارووی ئەو و هاوشێوەكانی نییە و باشوور زۆر لەوە مەزنترە كە بیریشی 
زێدەڕۆیی  بزانێت و چیتر  ئەو سنووری خۆی  باشتریشە  بكەنەوە.  لێ 
نەكات و هیواداریشین كە ئەو بۆچوونە بیروڕای شەخسیی خۆی بێت 
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و ئێمەیش لەو بڕوایەدا نین لە ناو پەكەكەدا خەڵكی دیكەی وەك ئەو 
و  تاریك  كوردستانەوە  گەلی  چارەنووسی  بارەی  لە  وەها  كە  هەبێت 

ڕقاوی بیر بكاتەوە.

شەرعی  دامودەزگای  و  سیاسی  الیەنی  و  حزب  باشوور  كوردستانی 
الیەنێكی  نەك  نییە  ڕازی  پەكەكە چۆن  هەیە،  هەڵبژێردراوی خۆی  و 
ڕۆڵی  باكوور  لە كوردستانی  بەڵكوو خەڵكیتریش  هەرێمی كوردستان، 
هەبێت، نابێ  ڕێگا بە خۆی بدات بە وتە و كردەوە كێشە بۆ جەماوەری 

كوردستانی باشوور دروست بكات.

گوتەبێژی مەكتەبی سیاسی
پارتی دیموكراتی كوردستان 

2015/4/14

ئەوەندە پێكەوە  لەگەڵ پەكەكە  نیشتمانی  یەكیەتیی  ئاماژەیە كە  بە  پێویست 
نزیكبوونەتەوە كە هەڵوێستێكی ئەوتۆی لە بەرانبەر ئەم كردەوانەی پەكەكەدا نیە 
و تەنانەت وەفدی دەفتەری سیاسیی خۆی بۆ پڕۆپاگاندای هەڵبژاردنی پارلەمانی 

توركیا بە مەبەستی پشتیوانیی HDP ناردە باكوور. 

پارتی كرێكارانی كوردستان لە درێژەی دەستێوەردانیان لە باشووردا لە دەڤەری 
سندییان لە زاخۆ هەرێمی حەفتەنینی ڕاگەیاند. 60 گوندی ناوچەكەی خستە ژێر 
دەسەاڵتی هەرێمەكەوە كە ڕووبەرەكەی دەكاتە 45 لەسەدی ڕووبەری قەزای زاخۆ. 
بەپێی بەدواداچوونەكان داهاتی هەر ڕۆژێكی گومركی پەكەكە لەو ناوچەیە سەد 
هەزار دۆالرە، كە لە مانگێكدا دەكاتە سێ میلیۆن دۆالر. )رووداو: 2015( ئەمە لە 
كاتێكدایە كە حكوومەتی هەرێم لەگەڵ داعش لە شەڕێكی دژواردایە. ئاژاوەنانەوە 
لە هەستیارترین بڕگەی مێژووی حكوومەتی هەرێمدا، نیشانەی دژایەتیی قووڵی 

پەكەكە لەگەڵ ئەم حكوومەتەیە و بە هەر نرخێك دەیەوێ الوازی بكات.
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دوای ئازادیی شەنگال، پەكەكە سیاسەتی سەردەمی شەڕی ناوخۆی گرتۆتەوە 
بەر و بە هاوپشتیی یەكیەتیی نیشتمانی بە توندی دژی پارتی وەستاوەتەوە كە 
ئەمە دەستێوەردانی ئاشكرای پەكەكە لە هەرێمی كوردستاندایە. دوای ئەوەی 
كوردستانی  هەرێمی  هاتوونەتە  تورك  ئەرتەشی  لە  دەستەیەك  ڕاگەیەندرا  كە 
باشوور بۆ مەشق پێكردنی میلیشیاكانی عەرەبی سوننە دژی داعش، پەكەكە 
لە  ڕاگەیەندراوێكدا  لە  كەجەكە  و  كردۆتەوە  چڕتر  پارتی  سەر  بۆ  هێرشەكانی 
بە  عێراق  بۆ  توركیا  سوپای  »هاتنی  كە  ڕایگەیاند  دا،   2015/12/1 ڕێكەوتی 
ڕاستییەكان  دەیانەوێت  بیانوانە  بەم  بەڵكوو  نیە،  راهێنان  و  مەشق  ئامانجی 
بشارنەوە، پارتی دێموكراتی كوردستانیش بە هەڵوێست و لێدوانەكانیان یارمەتیی 
شاردنەوەی ئامانجی چەپەڵی سەرەكیی دەوڵەتی تورك دەدەن. توركیا دەیەوێت 
بە ناردنی هێزی سەربازی بۆ باشووری كوردستان پارتی بخاتە نێو كێشەی شیعە 
و سوننە، بیانكاتە پارچەیەك لە سیاسەتی خۆی، لەگەڵ پەكەكە بە شەڕی بدات 
و پاشانیش ئۆپەراسیۆنی هاوبەش ئەنجامبدەن، لێدوان و سیاسەتەكانی پارتی 
لەو بارەیەوە داخوازی و بوێریی زیاتر دەداتە دەوڵەتی توركیا«. لە بەرانبەردا 

پارتی دێموكراتی كوردستان 2015/12/15دا وەاڵمی دایەوە و ڕایگەیاند: 

»وەك بڵێی هیچ ئەرك و كارێكیان نەبێ جگە لە دژایەتیی پارتی و باڵوكردنەوەی 
لێكدانەوەی بێ بنەما و تەنیا خۆیان بۆ دروستكردنی كێشە تەرخان كردووە. 
سیاسەتە  و  ئێوە  بەر  لە  شوێنەكانیتر  و  هەرێم  سنووری  هاتووەتە  تورك  كە 
پارتی  بدات،  ئێوە  هەڵەی  سیاسەتی  باجی  بۆ  پارتی  بووە.  ئێوە  هەڵەكانی 
چیترتان بۆ بكات؟ لە بەر زۆر بابەت پارتی دێموكراتی كوردستان تەنانەت ئەو 
زوڵم و ستەمەی ئێوەیشی لەبەر چاوی گەل شاردووەتەوە كە دەرهەق بە گەلی 
كوردستان و خاكی كوردستان ئەنجامتان داوە. بۆ ئەوەی گەلی كوردستان بزانێ 
چیتان بە سەر هەرێمی كوردستان هێناوە و ئاگاداری بەشێكی بچووكی زوڵم و 
ستەمتان بن، ناوی زیاتر لە 500 لەو گوند و ناوچانە باڵو دەكەینەوە كە بوونەتە 
هۆی ئەوەی وێران ببن و ژیانی تێدا نەمێنێ و خەڵك چۆڵی بكات و ئاوەدان 
خزمەتگوزاری  كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی  نەداوە  ڕێگەیشیان  و  نەكرێنەوە 
بگەیەنێتە ئەو گوندانە. تێكدانی ژیانی كوردان بووەتە پیشەتان. ئەوەتا ئێستاش 
بەهۆی ئێوە ژمارەیەكی زۆر لە گوندەكانی باكووریش خەریكە ژیانیان تێدا نامێنێ 
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و بەهۆی سیاسەتە نادروستەكانتان خەڵكی ئەم دەڤەرە ژیان و ئارامییان تێك 
چووە و ئاوارە دەبن.  ئیتر كاتی ئەوە هاتووە خەڵكی كوردستان لە ئێوە و 
ماهیەت و كردەوەكانتان تێبگات. با بێن بەراورد بكەن كە ئێوە ژیانی خەڵكی 

كوردستانتان تێك داوە یان پارتی دێموكراتی كوردستان.« 

پەکەکە کە ماوەی چەند ساڵ بوو لە شەنگال دژی پارتی دیمۆکراتی کوردستان 
راوەستابووە و بە نیاز بوو کانتۆنێک بۆ شەنگال دابمەزرێنێ و هێزێکی گەریالی 
سەر بە پەکەکەی لە ناو ئیزئیدییەکان پێکهێنابوو، لە شەنگال وەک بنکەیەک دژ 
بە پارتی کەڵکی وەردەگرت، دوای سەركەوتنی رێفراندۆمی باشوور و خیانەتی 
16ی ئۆكتۆبەر و گرتنەوەی ناوچە کێشە لە سەرەکانی باشوور لەالیەن حکومەتی 
بەغداوە، پەکەکە لە رۆژی 23ی مارسی 2018 رایگەیاند کە لە شەنگال کارێکی 
بۆ جێبەجێ کردن نەماوە و بۆیە دەیداتەوە بە بەغدا! کەجەکە لە لێدوانەکەیدا 
له  قڕكردن ڕزگار كرد، شه نگال  ئێزدییه كانیان  وتی: »دوای ئه وه ی گه ریالكان 
وه رچه رخا بۆ كێشه یه كی هه موو مرۆڤایه تی. نه ك ته نها بزووتنه وه ی ئازادیمان، 
باوه ڕییه كی  كه   كرد  ئێزدییه كان  له گه ڵ  مامه ڵه یان  هه ستیاری  به   مرۆڤایه تی 

هه ره دێرینی مێژووه .

ئێزدییه كان په ندیان له  مێژووی خۆیان و فه رمانی 74ی 3ی ئابی 2014 وه رگرت 
بۆ ئه وه ی جارێكی دیكه  قڕنه كرێن، خۆیان كرده  كۆمه ڵگه یه كی دیموكراتیی  و 
ڕێكخراو. ئه و 4 ساڵه ی دوایی، ئێزدییه كان سه رله نوێ خۆیان له نێو ئه و هه لومه رجه  
ئازاده دا ئافراند. دوای ئه وه ی داعش له  ده وروبه ری شه نگال به ته واوی ده رخرا، 
له گه ڵ حكوومه تی عێراق په یوه ندییان دروستكرد و هه وڵیاندا كێشه كانی خۆیان له  
ڕێی دیدار چاره سه ر بكه ن. حكوومه تی عێراقیش به  په یوه ندی دروستكردن له گه ڵ 
ئێزدییه كان له  شه نگال، بۆ ئه وه ی وه اڵمی داواكارییه كانی ئێزدییه كان بداته وه ، 
ده ستی به  هه وڵه كانی كرد. ئێزدییه كان ده ستنیشانیان كرد كه  له  دیداره كانیان 
له گه ڵ عێراق، هه لومه رج و ده رفه ت بۆ چاره سه ری داواكارییه كانیان ڕه خساوه . 
دوای ئه وه ی داعش له  هه رێمه كه  له نێوبرا، مه ترسی له سه ر ئێزدییه كانیش نه ما. 
مامه ڵه ی ده وڵه تی عێراق و بارودۆخی ڕێكخستنی كۆمه ڵگه ی كورد گومانه كانی 
له سه ر ئارامی و ئاسایش نه هێشتووه . له به رئه وه ، هه لومه رجی كاتی ده ستێوه ردانی 
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گه ریال له  شه نگال، له  ئارادا نه ماوه ، هه روه ها ده وڵه تی تورك و چه ند هێزی دیكه  
هه وڵده ده ن كوردان و عێراق به گژ یه كدا بكه ن. هه ڵوێستی ده وڵه تی عێراق كه  
گوێ به  سیاسه تگه لێكی وه های ده وڵه تی تورك نادات و به  هه ستیاری مامه ڵه  
له گه ڵ خۆبه ڕێوه به ریی كۆمه ڵگه ی ئێمه ی ئێزدی ده كات، وه های كرد كه  ئێمه  
هه بوونی هێزه كانی گه ریال له  شه نگال سه رله نوێ هه ڵسه نگێنینه وه . له به رئه وه ی 
له به رئه وه ی گه یشتوونه ته  ئه و  بۆ كۆمه ڵگه یه كی ڕێكخراو،  ئێزدی وه رچه رخاون 
ئاسته ی كه  بتوانن له  شه نگال خۆیان به ڕێوه به رن، له به رئه وه ی عێراق به  وریایی 
مامه ڵه  له گه ڵ داواكارییه  دیموكراتییه كانی ئێزدییه كان ده كات و له  بابه تی ئاسایش 
و ئارامی ئێزدییه كان به  ئه رێنی هه ڵسوكه وت ده كات، بڕیارمان دا كه  هێزه كانی 
گه ریال له  شه نگال بكشێنینه وه . گه ریال، بۆ ئه وه ی ئێزدییه كان له  قڕكردن ڕزگار 
بكات ده ستێوه ردانی له  شه نگال كرد. گه ریال به  دڵێكی خۆش و ئارام كه  ئه م 
 )2018 :ANFNEWS( ». ئامانجه ی خۆی سه رخستووه ، له  شه نگال ده كشێته وه
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پەكەكە لە كوردستانی ڕۆژهەاڵت

ئۆجەالن دەڵێ من بۆ ماوەی 15 ساڵ لەگەڵ ئێران پێوەندیم هەبووە و ئێران 
باش دەناسم )ئۆجەالن،اسناد كنگرە 10: 2009-ئا، 29(. ئەو دەڵێ: )رێبەرانی تورکیە( 
هەموو  و  وەرنەگرێ  لێ  سوودیان  پەکەکە  تا  سووریە  و  ئێران  کردە  روویان 
قورسایی و هێزی خۆیانیان خستە سەر ئەم دوو دەوڵەتە. بەهاری ساڵی 1992 
بەکارهێنانی  ئێران چوون و هەوڵیاندا رێی  بۆ  لە سوریە دا و پاشان  سەریان 
ئەو دوو گۆڕەپانەمان لێ بگرن. )ئۆجەالن: 1996، 38( ئۆجەالن هەر لە سەرەتای 
برابچووکی  بگرێ.  پێوەندیی  ئێراندا  رژیمی  لەگەڵ  کە  هەوڵیدا  ئێرانە  شۆڕشی 
ئۆجەالن، بە نێوی عوسمان، ئەوەی کە ئەندامانی دیکەی پەکەکە دەیانگوت، ئەو 
پوڵ و یارمەتی لە نێو کرێکارانی کورد لە لیبیا کۆ دەکردەوە و دەیناردەوە بۆ 

ئێران تا پەکەکە پێوەندی لەوێندەر بونیاد بنێت.

لە ساڵی 1987دا پەکەکە رێگەی پێدرابوو کە قەڵەمڕەوی ئێران بۆ راپەڕاندنی 
کارەکانی بەکار بهێنێت، هەروەها ماڵگەلێکیان لە ماکۆ و ئۆرمیە بۆ رێکخرابوو، 
هاوکات چەند جێگایەکیان لە خۆرئاوای ئێران بنە کردبوو کە زۆر دوور نەبوون لە 
سنووری تورکیاوە. ئەم رێکخستنە نوێیە لە ئێراندا زۆر بەسوود بوو بۆ پەکەکە، 
بنکەی  ئاسانی  بە  و  بکاتەوە  نزیک  دوورەکان  رێگە  توانی  بەمجۆرە  پەکەکە 

راهێنان و چارەسەری بریندارەکان لەوێندەر بکات.

رێگە  و  عێراق  باکووری  با  بگاتە  ئاسانتر  ئێرانەوە  رێگەی  بە  دەیتوانی  ئیدی 
سەختەکانی پێشووی لە بەردەمدا نەمان. ئەوان لە رێگەی بەرپرسانی ئاسایشی 
ئێرانەوە کانالێکیان چێ کردبوو و کارت و پێناسی تایبەتیان بۆ کرابوو تا بتوانن 
بە ئاسانی هاموشۆی ئەو کیشوەرە بکەن. هاوکات توانیینان سەرکردایەتی خۆیان 
لەوێندەر بسەلمێنن و بە سانایی لە ئێرانەوە بچنە نێو خاکی تورکیا. هەروەها 
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زۆرجار هێزە ئاسایشییەکانی ئێران لە رێگەی ماشینی جیب و کامیونەکانیانەوە 
بارەگاکانیان. )ئەلیزا مارکوس:  ئەندامانی پەکەکەیان دەگوازتەوە بۆ شوێن و 
لە  لە دەیەی 1980دا دوكتور قاسملوو  باسە كە پێشتر  224 و 225( شایانی 
وەاڵمی پرسیاری ڕۆژنامەی لیبراسیۆن لە سەر ئەوە كە كێ یارمەتیی پەكەكە 
هێندێك  بەپێی  ئەو  دوای  خومەینی،  ڕێژیمی  یەكەمدا  پلەی  »لە  دەڵێ:  دەدا 
زانیاری دەبێ پەكەكە لە دیمەشقیش كە هێندێك لە ڕێبەرە ئەسڵییەكانی لەوێن 
لە  هەر  پەكەكە  واتە   .)17 حەقیقەت،  تاڤگەی  قاسملو،  )د.  وەرگرێ  یارمەتێیەك 

سەرەتای دامەزرانییەوە لەگەڵ ڕێژیمی ئێران پێوەندی هەبووە.

زایۆنیزم  و  ئیمپێریالیزم  دژایەتیی  و  1982دا  ساڵی  لە  ئیسرائیل  لەگەڵ  شەڕ 
پەكەكەی بە شێوەیەكی ئۆتوماتیك خستۆتە ناو بەرەی ئێرانەوە، چوونكە لە 
باری ئارمان و ئیدئۆلۆژییەوە خاڵی هاوبەشی بنەڕەتییان پێكەوە هەیە. كەوابوو 
دوژمنی هاوبەشیشیان هەیە. هەر ئەم خاڵە هاوبەشانە بوونەتە هۆی ئەوە كە 
سەلماندنی  بۆ  تەنیا  و  نەتەوەیی  بەرژەوەندیی  گرتنی  لەبەرچاو  بەبێ  پەكەكە 
دۆستایەتیی خۆیان بە كۆماری ئیسالمیی ئێران هەر وەك هێزە سەركوتكەرەكانی 

ئێران بەگژ حیزبەكانی كوردستانی ڕۆژهەاڵتدا بچنەوە.

بۆ بەجێگەیاندنی ئەم ئەركە بە توندترین شێوە هەم لە میدیا و هەم بە بەكارهێنانی 
 1998 ژووئەنی  یەكی  ڕۆژی  ڕۆژهەاڵت.  حیزبەكانی  سەر  دەكاتە  هێرش  چەك 
گەریالكانی پەكەكە هەڵیان كوتایە سەر پێشمەرگەكانی یەكیەتیی شۆڕشگێڕانی 
كوردستان کە ئێستا گۆڕدراوە بە پارتی ئازادی کوردستان و بەبێ هۆ و بەبێ 
بوونی گرژی و ئاڵۆزیی پێشتر، 9 كەس لە پێشمەرگەكانیان شەهید كرد و پاش 
شەڕەكە تەرمەكانیان بردەوە شاری پیرانشار و دایانیانەوە بە سپای پاسدارانی 
ئێران )یەكیەتیی شۆڕشگێڕانی کوردستان: 1998(، ناوی شەهیدەكان بریتییە 

لە:
1- محەممەد نادری، ئەندامی كومیتەی ناوەندی

2- ئەیوب ئەساڵنی، خەڵكی سنە
3- عیزەت شوكرۆاڵهی، خەڵكی سنە



312

4- ئەسعەد كەریمی، خەڵكی شنۆ
5- لوقمان رەسووڵی، خەڵكی مەهاباد

6- بایزید ئێراندووست، خەڵكی نەغەدە
7- ئەحمەد بیژەن نیا، خەڵكی بوكان
8- ئەحمەد سەعیدی، خەڵكی بوكان

9- ئیسماعیل ئەمینی، خەڵكی كامیاران

دووهەمین هەڵوێستی دژ بە ڕۆژهەاڵت لەالیەن پەكەكەوە لە كاتی ڕفاندنی ئۆجەالندا 
بوو كە لە 22ی فێبریواری 1999دا خەڵكی سنە بە مەبەستی مەحكوومكردنی 
ئەو  ئێران  ڕێژیمی  دژی  دروشمی  وتنەوەی  پاش  ڕژانە سەر شەقام.  كارە  ئەو 
خۆپیشاندانە بە توندی سەركوت كرا، بەاڵم كۆنسەی سەرۆكایەتیی پەكەكە لە 
ڕۆژی 25ی فێبریواری 1999دا بەیاننامەیەكی دژی خەڵكی سنە دایە دەرەوە و 
ئاژاوەگێڕی  بە توندی هێرشی كردە سەر خەڵكی سنە و ئەوانی بە كۆمەڵێك 
دەركردنی  هۆی  دیارە  قەڵەم.  دایە  كەمالیزم  و  ئیمپریالیزم  زایۆنیزم،  بە  سەر 
بەیاننامەكەش دروشمی دژی كۆماری ئیسالمی لە ناو خۆپیشاندانەكەدا بوو كە 

ئەمە خۆی ڕادەی بەستراوەبوونی پەكەكەی بە كۆماری ئیسالمی نیشاندەدا. 

بۆ سەر  هێرش  ڕۆژهەاڵت،  لەگەڵ حیزبەكانی  پەكەكە  براكوژیی  دوایین شەڕی 
بوو  داخەوە  بە  كە  بوو  ئێران  کوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پێشمەرگەكانی 
بە هۆی شەهید بوونی پێشمەرگەیەك. حیزبی دێموكرات لە بەیاننامەیەكدا كە 
ڕادەگەیەنین  الیەك  هەموو  ئاگاداریی  دەڵێ: »بۆ  كردووە  دەری  بۆنەیەوە  بەم 
پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران كە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا 
چەكدارانی  لەالیەن  دەچوون،  شنۆ  ناوچەی  بەرەو  حیزبی  مەئمووریەتێكی  لە 
›‹پ.ك.ك‹‹ەوە هەڕەشەیان لێكرا  كە نابێ  بەرەو كوردستانی ڕۆژهەاڵت بچن و 
نابێ  لەو ناوچەیە بمێننەوە، بە پاساوی ئەوەی كە گوایە ئەو ناوچەیە لە ژێر 
دەسەاڵتی ئەواندایە و كەس بۆی نیە لەوێ  بێ . پاش ئەم هەڕەشەیە پێشمەرگەكانی 
حیزب بەرپرسانی سەرەوەی خۆیان لەم وەزعیەتە ئاگادار كردەوە، دەستبەجێ  
جۆراوجۆرەوە  ڕێگای  لە  نەدا  ڕوو  ڕووداوێك  ئەوەی  بۆ  حیزبیش  بەرپرسانی 
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لەالیەن  پێوەندییان بە بەرپرسانی  PKK وە گرت كە كێشەیەكی لەم جۆرە 
چەكدارانی ئەوانەوە هاتووەتە پێش و داوای چارەسەرییان لە ڕێگای وتووێژەوە 
لێدەكرێ، بەاڵم بەداخەوە بەرپرسانی PKK وەاڵمی ئەرێنیان بەم داوایە نەدایەوە 
حیزبی  بەرپرسانەیەی  داواكارییە  ئەم  وەاڵمی  هەڕەشە  زمانی  بە  ئەوانیش  و 

دێموكراتی كوردستانی ئێرانیان دایەوە.

1394/3/3ی  ڕێكەوتی  یەكشەممە  ڕۆژی  هەڵەیەدا  سیاسەتە  ئەم  ئاكامی  لە 
كردە  هێرشیان   PKK چەكدارانی  زایینی  2015/5/24ی  بە  بەرانبەر  هەتاوی 
سەر پێشمەرگەكانی حیزب لە بناری چیای شاكێو لە ناوچەی برادۆست و لە 
ئاكامی ئەم هێرشە دوژمنكارانەیەدا كە بەپێی زانیارییەكانی ئێمە لە ژێر فەرمانی 
فەرماندەكانی سپای پاسدارانی كۆماری ئیسالمیدا بەڕێوەچوو، كادرێكی بەوەجی 
حیزب بە ناوی هاوڕێ »قادر كەریمی« شەهید و 3 پێشمەرگەش بریندار دەبن. 
)حدکا: 2015(. ئەم هەڵوێستەی پەکەکە بەرانبەر بە حدکا راست بەپێچەوانەی 
هەڵوێستی حدکا بوو لە کاتی سەرەتاکانی شەڕی پەکەکە لەگەڵ تورکیە. ئەلیزا 
نێو  لە  خۆی  هێزەکانی  بوو  ئەوە  مژووڵی  تەنیا  ئۆجەالن  کە  دەڵێ  ماکوس 

سنووری کوردستانی عێراقدا جێگیر بکات.

ئەندامانی پەکەکە پێش دەسپێکردنی جەنگ لە نێوان عێراق و ئێران رۆیشتبوونە 
نێو خاکی ئێرانەوە، لەوێ و لە نێوچە سنوورییەکانی تورکیادا و لە نێو کەمپە 
سەربازییەکانی حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئێراندا شوێنی خۆیان کردبوویەوە. 
)ئەلیزا مارکوس: 131(  دوای شەڕی براکوژی کێلەشین لە کاتی شەڕی عەفریندا 
بۆ  بڕۆن  دەیانەویست  رواڵەت  بە  کە  باشوور  لە  پەکەکە  الیەنگری  کۆمەڵێک 
پشکنین  مەبەستی  بە  حدکا  بنکەی  نزیک  دێگەڵە  بازگەی  لە  عەفرین  شەڕی 
لەالیەن پۆلیسی هەرێمەوە پێشیانپێگیرا و ئەوانیش کە لەئەساسدا بۆ ئاژاوەگێڕی 
هاتبوون، دەستیان کرد بە تێکهەڵچون لەگەڵ پۆلیسی هەرێم، بەاڵم ئەوەی کە 
سەیر بوو راگەیاندنی پەکەکە بوو کە رایگەیاند کە لەو بازگەیەدا پێشمەرگەکانی 
حدکا تەقەیان لێکردوون و چەند کەسیان لێ بریندار کردوون. شتێک کە  بێدەنگی 
و رەد نەکردنەوەی رێبەرایەتی پەکەکە بە دواوە بوو. دیار بوو کە بەرنامەیەکی 

دیکە بە دەستی پەکەکەوەیە.
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حدکا چەند رۆژ دوایی ئەو هەواڵەی رەتکردەوە و بەیاننامەیەکی بەم شێوەیەی 
دایە دەرەوە )حدکا: کوردستان میدیا، فێوریەی 2018(: 

ئاگادارییەک بۆ ڕای گشتی
چەند رۆژ لەوە پێش لە بازگەی دێگەڵە، هەڵکەوتوو لە سەر جاددەی نێوان کۆیە 
ـ هەولێر لە نێوان ژمارەیەک خەڵکی ئاسایی و ئاسایشی پارێزەری ئەو بازگەیە 
گرژییەک روویدا؛ هەندێ کەس و راگەیاندن هەوڵدەدەن بە مەبەستی سیاسی 
دیاریکراو، حیزبی دێموکراتیش لەو گرژیانەدا بەشدار و الیەنگر بکەن، بۆ ئەوەی 
کێشە و دژایەتی نێوان کوردەکانی بەشە جیاکان زیاتر بکەن و پیالنی دوژمنانی 

کورد، بە شێوەیەکی ئاگایانە یان لە رووی نائاگاییەوە، جێبەجێ بکەن.
ئەوە لە حاڵێکدایە کە لە سەر پرسە نەتەوەییەکانی کوردستان، گەر حیزبی 
لەهەموو  کورد  رزگاریخوازانەی  ویستی  و  رەوا  مافی  لە  داکۆکی  بۆ  دێموکرات 
بەشەکاندا یەکەم حیزب نەبووبێ، لەوانی دیکە وەدوا نەکەوتووە؛ لێرەشدا پێویست 
بە هیچ نموونە هێنانەوەیەک ناکات، چوونکە مێژووی خەبات و تێکۆشانی حیزبی 
دێموکرات زۆر لەوە خاوێنتر و روونترە کە دوژمنانی کورد، بیانهەوێ ئەو راستییە 

بە چەواشەکراوی بە خەڵکی مافخوازی کوردی نیشان بدەن.
بۆیە ئێمە وەکوو حیزبی دێموکرات هەر جۆرە پێوەندییەکمان بەو گرژیانەوە، 
رەت دەکەینەوە و رایدەگەیەنین حیزبی دێموکرات هیچ بەشدارییەکی بە قازانجی 
هیچ الیەک لەو رووداوە نەخوازراو و ناخۆشانەدا نەبووە و ئەو هەواڵنە بۆ گومان 
خستنە سەر تێکۆشانی خەباتی کورد لە رۆژهەاڵت بە قازانجی دوژمنی سەرەکیی 

کورد واتە کۆماری ئیسالمیی ئێران دەبینین.
هەموو  لە  کورد  خەباتی  لە  پشتیوانی  دێموکرات  حیزبی  سیاسەتی  ئێستا  تا 
بەشەکانی کوردستاندا بووە و هەرواش دەمێنێتەوە و لە کێشەی نێوان حیزب و 
الیەنەکانی کوردستانیشدا ئەوندەی بۆی کرابێ قسەی ئاشتی و برایەتی کردووە، 

دەنا خۆی نەکردووەتە الیەنێکی ناکۆکییەکان. 

حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران
سکرتاریه ت
15ی رێبەندانی 1396/ 4ی فێورییەی 2018
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بەمشێوەیە ئەم پالنەش پووچەڵکرایەوە، بەاڵم تا ئێستاش رێبەرایەتی پەکەکە 
خۆیان لەو رووداوە بێدەنگی کردووە و هیچ هەڵوێستێکیان بەرانبەر بەو بەرنامەیەی 

تەلەفزیونەکەیان نەبووە.

پەكەكە هەر تەنیا بە شێوەی فیزیكی دژی كوردی ڕۆژهەاڵت نەوەستاوەتەوە، 
بەڵكوو بە شێوەی سیاسی و تەبلیغیش چۆتە سەنگەری كۆماری ئیسالمییەوە 
پێشتر  كە  ئۆجەالن  ڕۆژهەاڵت.  لە  كورد  بزووتنەوەی  سەر  كردۆتە  هیرشی  و 
گوتبووی: »ڕەوتی ڕووداوەكان لە كۆماری مەهاباد لە كۆمێدییەوە بۆ تراژێدی 
بوو« )ئۆجەالن: 2008-ب، 59(، واتە كۆماری كوردستان شتێكی كۆمێدی بووە، 
ئۆجەالن دواتر لە پەیامی خۆی لە 2ی رێبەندانی 1996دا بە بۆنەی 50هەمین 
لە ڕێگەی تەلەفونەوە بەشداریی كرد، دەڵێ: »بە  ساڵی دامەزرانی كۆمار كە 
تەجرەبەی ئێمە كۆماری ئیسالمیی ئێران وەك ڕێژیمی شای ئێران نیە و مرۆڤ 
دژی  درێژ  ماوەیەكی  دێموكرات  حیزبی  دەكات،  جیاوازییەكان  بە  هەست  باش 
شای ئێران شەڕی كرد، شەهیدی دا، گەلێك لە ئەندامانی زیندانی كران، ئەوانە 
كورد  میللەتی  ئێرانن...  واڵتپارێزی  شەهیدی  تەنانەت  دێموكراسی،  شەهیدی 
میللەتێكی ئێرانییە، لە زمان و كولتووردا برای یەكدی بوون. ئێمە نامانەوێ كورد 
بە دژی كۆماری ئیسالمی ڕاوەستێ. هەر لەو كاتەشدا لە كۆماری ئیسالمیمان 
سیاسەت  كوردان  هەموو  بۆ  بەڵكوو  ڕۆژهەاڵت،  كوردی  بۆ  تەنیا  نەك  دەوێ 
وێستگەی   70 مستەفایی،  )تەیموور  یەكترین«  موحتاجی  هەردوو  ئێمە  دابڕێژێ، 

مێژوویی: 2016، 198(. 

بەوەوە  و  ئێران دەكات  باسی جۆغرافیای  ئێران،  بۆ شرۆڤەی دۆخی  ئۆجەالن 
ئەوە  هۆی  بۆتە  ئێران  نەتەوەیی  چەند  »پێكهاتەی  دەڵێ:  كە  دەستپێدەكات 
بێت.  زاڵ  ویالیەتەكان  بە شێوەی  بەڕێوەبەرییەك  مێژووەوە،  لە سەرەتای  كە 
واڵت لە چوار ویالیەتی ئیتنیكی-قەومیی ئەساسی و خاوەن ڕیشەی مێژوویی و 

ناوچەگەلێكی جۆراوجۆر پێكهاتووە كە كەمایەتییەكانی تێدا دەژین.

ویالیەتی فارس ناوەند و باشووری ئێران دەگرێتەوە كە گەورەترین قەومی ئێرانی 
شارستانییەتی  ناوەندی  و  دەژین  لەوێ  مێژووییەوە  باری  لە  فارسەكان  واتە 
تایبەت بە خۆیان پێكهێناوە. لە باكووری ڕۆژهەاڵتی ئێران ویالیەتی خۆراسان 
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هەڵكەوتووە كە لە باری مێژووییەوە بە واڵتی پارتەكان ناودێر كراوە و ئەمڕۆ 
شوناسە جیاوازە كولتوورییەكان لەوێ جێگیر بوونە.

دایكی  واڵتی  كە  هەڵكەوتووە  بەلووچستان  ئێران  ڕۆژهەاڵتی  باشووری  لە 
لە  بەشێك  بە  هەیە.  ئاریاییان  ڕیشەی  كە  جیاوازن  گەلێكی  و  بەلووچەكانە 
بە  كە  خەڵكانێكە  نیشتمانی  كە  دەڵێن  ئازەربایجان  ئێران  خۆرئاوای  باكووری 
و  هەیە  جیاوازتریان  ئیتنیكیی  تایبەتمەندیی  پێكهاتوون،  مێژوویی  شێوەی 
زمانەكەیان نزیك لە زمانی توركییە. گرینگتری بەشی باكووری خۆرهەاڵتی ئێران 

ناوچەیەكە كە لە مێژوودا كۆنفیدراسیۆنی ماد پێكدێنێ.

نزیكترین  وەك  كوردەكانی  كە  مەزداپەرەستییە  و  زەردەشتی  ئایینی  النكەی 
قەوم بە فارسەكانەوە لە خۆ گرتووە. لە ڕابردوودا واڵتی ماد و ئێستا بە فەرمی 
كوردستانی پێدەڵێن. ئەم ناوچەیە لە سەردەمی سەلجووقییەكانەوە ناوی نراوە 
كوردستان و وەك یەكەیەكی سیاسی-بەڕێوەبەری هەڵدەسەنگێندرێ. لە تەنیشت 
ئەمانەدا خووزستان كە ناوچەی كەمایەتیی عەرەبە. بوونی ناوچە جۆغرافیاییە 
كولتوورییەكان كە لەودا لە دین و كولتوورە جیاوازەكان ڕێز دەگیرێ، هەروەك 
رێئالیتەیەك هەڵكەوتووە. لە مێژووی نەریتیی ئێراندا بە ڕێزێكی تایبەتەوە لەگەڵ 

كولتوورەكان و ویالیەتەكانی ئێران هەڵسوكەوتكراوە.

ئەم  ئێراندا.  لە  نیە  ئەوتۆی  بایەخێكی  زۆرەملێ  تواندنەوەی  و  حاشالێكردن 
هەڵسوكەوتە پڕ لە ڕێز و واقیعبینانەیە بەرانبەر بە ڕاستییە مێژوویی، كولتوورییەكان 
و گرووپە ئیتنیكی و قەومییەكان، ڕێگای بۆ نەریتێكی بەڕێوەبەریی دەوڵەمەند 
بە درێژایی مێژوو كردۆتەوە. لە هەر قەوم و كولتوورێك، بەڕێوەبەر و بنەماڵەی 
بەڕێوەبەری دەرفەتی خۆدەرخستنینان هەبووە. بۆ قەومچییەتی و نەتەوەچییەتی 
بایەخێك دانەنراوە. گێڕانی ڕۆڵ لە سەر بنەمای دەوڵەمەندی كولتووری زۆرتر 
بووە. ئەم بوارە جیاكەرەوە هەر لە ئیمپراتووریی پارس تا كۆماری ئیسالمیی 

ئێران كەم تا زۆر پارێزراوە )ئۆجەالن: 2001، 349(.

ئۆجەالن بۆ باشتر چوونە ناو باسی ئێرانەوە، لە ئیسالمی ئێرانییەوە دەستپێدەكات. 
ئەو دەڵێ: »ئەزموونی ئیسالمی دێموكراتیكی پێكهاتەی دەوڵەت و كۆمەڵگەی 



317

ئێران دەبێ بە وردبینییەوە لە پێوەندی لەگەڵ ڕۆژهەاڵتی ناڤین و هەموو واڵتە 
ئیسالمییەكاندا هەڵسەنگێندرێ. لە ئێراندا بزووتنەوە دێموكراتیكە نەریتییەكان 
یەك لە دوای یەك دەبیندرێن، لە ڕاستیدا لە سەردەمی كوێلەداریی سوومرەوە، 
خەڵكی ئێران ناوبەناو، دژی سیستمە سەكوتكەرەكان دەركەوتوون. زەردەشت، 
 12 نەریتی  خۆراسانی،  ئەبووموسلیمی  خۆڕەمدین،  بابەكی  مەزدەك،  مانی، 
ئێران(  ئیسالمیی  )كۆماری  اسالمیە  شۆڕشی  كە  بزووتنەوە  دوایین  و  ئیمامی 
بازنە سەرەكییەكانی ئەم زنجیرە بزووتنەوانە پێكدێنن كە لە سەرانسەری دنیادا 
دەركەوتوون. بۆیە هێرشی ئیسالمی دێموكراتیك دەتوانێ مانادار بێت )ئۆجەالن: 

.)349 ،2001

شرۆڤە و شیكردنەوەی چەمكی دین و »اللە« لە ڕوانگەی مێژوویی، كۆمەاڵیەتی، 
دین  نەتوانین  ئەگەر  پێویستە.  زەینیی  شۆڕشێكی  سیاسییەوە  و  فەلسەفی 
كردنی  دێموكراتیزە  بكەین،  شرۆڤە  زانستی-فەلسەفییەوە  باری  لە  »اللە«  و 
ئێرانی  ڕووناكبیرانی  نێو  لە  نیە.  زیاتر  فریودەرانە  لە دروشمێكی خۆ  ئیسالم، 
لەم  بێت  سنوورداریش  چەندە  هەر  باسێكی  دێموكراتیكەكاندا،  ئیسالمییە  و 
خاوەنی  سومرەوە  سەردەمی  لە  كە  بیرۆكەیەك  بەاڵم  ئاڕادایە،  لە  ڕاستایەدا 
شرۆڤەی نادێموكراتیك لە فۆرمی سیستمی یەك خوداییە لە سەر هێز دانراوە، 
زاڵە.  ناڤین هێشتا هەر  باقی واڵتانی دنیا و ڕۆژهەاڵتی  ئێرانیشدا هەروەك  لە 
لە شرۆڤە هەڵنەگریی  ئێران،  ئیالهیاتی  لەگەڵ  جیاوازیی الئیكی پۆزیتیویستی 
ئێران  پۆزیویستییە...  دینی  واتای  بە  ئەمەش  دەبێتەوە.  بەرتەسك  خودادا 
گەل،  ئاگایانەی  و  ئازاد  هەڵبژاردنی  ئەگەر  پێش.  دەباتە  باسە  ئەم  خەریكە 
لە بەرانبەر دین و نەریتی ئەخالقیی خۆی، ڕێگەی پێبدرێ، ئەم ڕەوتە كە بە 
لە  گرینگ  ڕۆڵێكی  و  گرینگە  بزووتنەوەیەكی  دێموكراتیكەوەیە،  ئیسالمی  ناوی 

رێنێسانسی ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا دەگێڕێ.

ئەوەی كە شرۆڤەی ئێرانی لە ئیسالم پێشكەوتووترە لە شرۆڤەی عەرەبەكان، 
شتێكی سەلمێنراوە، بەاڵم ڕادەی وەاڵمدەر بوون  یان توانایی ڕێككەوتن لەگەڵ 
چارەسەری  بە  چوارچێوەیەدا  لەم  باسە.  جێگەی  هاوچەرخیش  دێموكراسیی 
كێشەی ئێتنیكی و نەتەوەیی كە ڕیشەی مێژووییان هەیە، دەتوانێ ڕێگەیەكی 
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نەرمتر و ساناتر بدۆزنەوە. ئێران لەم بارەیەوە دوگم و حاشالێكەر نیە )ئۆجەالن: 
2001، 349 و 350(. 

بە  كە  باسگەلێكن  دێموكراتیك  دینی  و  دین  كردنی  دێموكراتیزە  لە  باسكردن 
هیچ كوێ ناگەن، چوونكە لە بنەڕەتدا ئامانجی دین دێموكراتیزەكردنی كۆمەڵگە 
نیە، بەڵكوو پێكهێنانی كۆمەڵگەیەكی باوەڕمەند بە بوونەوەرێكە كە لە سەرووی 
مرۆڤەكانەوەیە. كەوابوو دین لە سەر بنەڕەتی باوەڕ دانراوە، بەاڵم دێموكراسی 
مرۆڤە  پێوەندیی  واتە  ئەستوونییە،  پێوەندییەكی  دینی،  پێوەندیی  گرێبەستە. 
لەگەڵ بونەوەرێك لە سەرەوەی خۆی« بەاڵم پێوەندیی دێموكراتیك، پێوەندییەكی 
ئاسۆییە، واتە پێوەندیی مرۆڤ لەگەڵ مرۆڤە. جیاوازییەكی قووڵی دیكە ئەوەیە 
كە دین مرۆڤەكان بە دوو دەستەی باوەڕمەند و ناباوەڕمەند دابەش دەكات، بەاڵم 
لە دێموكراسیدا ئەم سنوورانە بوونی نیە، هەموو مرۆڤەكان بە قەد یەك بەها و 

بایەخیان هەیە.

بۆیە دین باس لە سەر باوەڕمەند دەكات و باوەڕمەندەكان ئوممەتی دینەكەن، 
واتە دین شارۆمەند ناناسێ، ئۆمەتی دینەكە مافێكیان هەیە كە ئەوانەی وا لە 
دەرەوەی دینەكەن لێی بێبەرین، بەاڵم لە دێموكراسیدا هەموان مافی وەك یەكیان 
نیە،  بوونی  لە دێموكراسیدا  واتە هەاڵواردن  یان بێ دین.  هەیە، چ دیندار بێ 
بەاڵم لە دیندا یەكێك لە بنەماكانە و دیندار لە سەرەوەی بێ دینە. بە كورتی 
ئازاد  شێوەیەكی  بە  دێموكراسیدا  لە  بەاڵم  ناخوڵقێ،  دێموكراسی  دینداریدا  لە 

دەتوانی دیندار بیت یان بێ دین. 

دڵخوازی خۆی  ئاكامی  بە  تا  كردووە  ئێران  لە سەر  ئەم شرۆڤەیەی  ئۆجەالن 
سەرووی  لە  كورد  بزووتنەوەی  و  بگات  ئێران  سەر  لە  نازانستییە  شرۆڤە  لەو 
هەموویانەوە حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران تاوانبار بكات و داوێنی پڕ لە 
جینایەتی كۆماری ئیسالمی پاك بكاتەوە و لە ئاكامدا پەكەكە وەك ئاڵتێرناتیڤ 
حیزبی  ئەزموونی  تا  ئێران  لە  كورد  »بزووتنەوەی  دەڵێ:  ئەو  بكات.  دیاری 

دێموكراتی كوردستانی ئێران كاراكتێرێكی عەشیرەیی فێئۆدالی هەیە.

ژیان  پێدەدات.  درێژە  مادەكانەوە  سەردەمی  لە  خۆی  تایبەتمەندییەی  ئەم 
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لە  چۆن  وەك  هەر  داوە،  كوردەكان  بە  ئازادیی  شانسی  زاگرۆسدا  داوێنی  لە 
لەگەڵ  ئیمپریالیزم  چەوسێنەرانەی  هەڵسوكەوتی  دەبینرێ.  دیكەدا  بەشەكانی 
كوردەكانی ئێران ئاكامگەلێكی دڵتەزێنی بە دواوە هەبووە. بزووتنەوەكانی كورد 
بە ڕێبەریی شێخ عوبەیدوڵاڵ لە كۆتایی سەدەی 19دا و شۆڕشی ئیسماعیل سمكۆ 
كۆماری  ئەزموونی  كردووە.  ئەزموون  ئەمەیان  بیستەمدا  سەدەی  سەرەتای  لە 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كایەگەلە.  ئەم  قوربانی  بووە  كوردستان 
كاراكتێری نەتەوەخوازی دواكەوتووی تێنەپەڕاندووە، بە بۆنەی خۆڕێكنەخستن 
لەگەڵ نەریتی ئێران و واتا نەبەخشین بە دوایین گەمەكانی ڕۆژئاوا، عەبدۆلڕەحمان 
نارد بۆ شەهیدبوون. هێندێك  لە دوایین ڕێبەرەكانی  قاسملووی وەكوو یەكێك 
بۆ  خۆیان  توانایی  بێ  دواكەوتووەكانیش  نەتەوەخوازە  و  چەپ  ڕێكخراوە  لە 
چارەسەری كێشەی كورد لە سەردەمی شۆڕشی ئیسالمیی ئێراندا خستە ڕوو. 
لە ڕاستیدا دۆخەكە بۆ دەستەبەركردنی دەستكەوتە پێشكەوتووەكان لەبار بوو. 
ڕاستییە  و  بێتەوە  ئێران  دۆخی  لەگەڵ  كە  ڕێگەچارەیەك  شانسی سەركەوتنی 

دێموكراتیكەكانی هاوچەرخ بە بنەما بگرێ، بوونی نەبوو.

لە  چارەسەری  شانسی  دەتوانێ  كورد  كێشەی  بەاڵم  بێت،  دێریش  هەرچەند 
بە  كە  ئەوەیە  دروستتر  بێنێ.  دەست  بە  دێموكراتیكدا  ئیسالمی  ڕەوتی 
نوێكردنەوەی خۆی لە سەر بنەمای ئیسالمی دێموكراتیك دەتوانێ بە چارەسەری 
دێموكراتیك ڕۆڵی سەرەكیی هەم لە كێشەی كورد و هەم لە كێشە نەتەوەییەكانی 
سەرانسەری ئێراندا بگێڕێت. ئێرانی ئیسالمی و فیدراڵیی دێموكراتیك دەتوانێ 
وەكوو رێنوێنییەك و دروشمێك واتا دەستەبەر بكات. لە ئێراندا ئازادیی بەیانی 
كولتووری، ئازادیی چاپەمەنی بە زمانی دایكی هەرچەند بەرتەسك، بوونی هەیە، 
هەروەها بەڕێوەبەریی پارێزگەی كوردستان ڕاستییەكە، پەرە پێدانی ئەم بنیاتانە 
دەتوانێ ڕێگە بۆ پێشكەوتن خۆش بكات، ڕێفۆرم و ڕێكوپێككردنی سەرلە نوێ 
كە بتوانێ قۆناغێكی نوێ لە یاسای بنەڕەتیی ئێراندا پێك بێنێ، دەتوانێ لە 

بەرنامەی كاریدا بگونجێنرێ )ئۆجەالن: 2001، 350(.

لە بزووتنەوەی  هەموو كێشەكە بە خوێندنەوەی دروستی باری جیاوازی ئێران 
ئازادیی كورد لە ئێراندا، قبووڵ و گونجاندنی باش لەگەڵ دێموكراسیی هاوچەرخ 
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زۆرتریان  گەشەپێدانی  و  هەنووكەییەكان  ئەرێنییە  بوارە  گرتنی  بنەما  بە  و 
چۆنیەتیی  كە  ڕوونە  بەستراوەتەوە.  خۆبەزلزانی  لە  دوور  بە  هەنگاوگەلی  بە 
بەربەرەكانێ لەگەڵ ئۆتۆنۆمیخوازیی بەرتەسكی نەتەوەخوازیی دواكەوتوو و گەمە 
دەرەكییەكان، دەبێتە هۆی فامكردنی باشتری كێشەی كورد لە الیەن ئێرانەوە. 
كولتوورییە  پێوەندە  سەر  لە  ئاخاوتن  هەنووكەیی،  دیالۆگی  بەرەوپێشبردنی 
خستنە  دروستی  بە  و  كوردەكانەوە  لەالیەن  فارس  و  كورد  نێوان  نزیكەكانی 
بەرچاوی چەمكی برایەتیی نەریتی، یارمەتیی زیاتری چارەسەری كێشەی كورد 

دەدات.

بە جیاتیی قۆناغی ئۆتۆنۆمیخوازیی نەتەوەخوازیی دواكەوتوو، ئەو قۆناغە نوێیە 
كە پاڵی بە دێموكراتیزە كردنی ئیسالم وەكوو سەنتێزی دێموكراسی هاوچەرخەوە 
داوە، شانسی سەركەوتنی لە چارەسەریدا هەیە. ئەگەر بزووتنەوەی كورد بتوانێ 
كاریگەر خۆی  و  بەجێ  هێزێكی  وەك  بكاتەوە،  نوێ  چوارچێوەیەدا  لەم  خۆی 
ڕێك بخاتەوە و بڕیار بدات، دەتوانێ دەستپێكەری قۆناغێكی نوێ بێت. بە وانە 
وەرگرتن لە ئەزموونی بزووتنەوەكانی كورد لە پارچەكانی دیكە، بە تایبەت بە 
كەڵكوەرگرتن لە ئەزموونی پەكەكە و سیستمی بەرگریی ڕەوای ئێستا، دەتوانێ 
ببێتە نوێنەرێك بە ئیددیعای قۆناغی نوێوە كە بەو وەاڵمانەی كە لە سەر ڕەوتی 
ڕێخۆشكەری  دەتوانێ  ڕوو،  دەیانخاتە  ئێراندا  هەموو  لە  دێموكراتیك  ئیسالمی 

پێشكەوتنی زۆرتر بێت )ئۆجەالن: 2001، 350(.

عەبدوڵاڵ ئۆجەالن لێرەدا بە ئەنقەست دەیەوێ بزووتنەوەی كورد لە ڕۆژهەاڵت 
مێژوویەكی  ئێران  شۆڕشی  سەرەتای  بەرێ.  الڕێدا  بە  باكوور  هی  وەك  هەر 
زۆر دوور نیە كە نە كەس لە بیری مابێ و نە بەڵگەیەكی لە سەر نەبێت. بە 
خۆشییەوە زۆربەی ئەو كەسانەی كە ئاگاداری مەسەلەكانی كورد لە ڕۆژهەاڵتدان، 
زیندوون و جیا لەوەش بەڵگە و دیكۆمێنتی زۆر لە بەردەستدایە. لەگەڵ ئەوەی 
كە تەنیا چوار حەوتوو دوای هاتنە سەركاری كۆماری ئیسالمی هێرش كرایە سەر 
سنە و بەهاری خوێناویی سنەیان خۆڵقاند، بەاڵم وەفدی كورد بۆ وتووێژ لە سەر 

كێشەی كورد پێكهات.

ئەم وەفدە ماوەیەكی دوور و درێژ لە سەر كێشەی كورد لەگەڵ ڕێژیمی ئێران 
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خەڵكی  دژی  خۆمەینی  فەتوای  بە  وەفدە  ئەم  وەاڵمی  بەاڵم  كرد،  وتووێژیان 
كە  قاسملو  دوكتور  كردنی  شەهید  لەوە  جیا  درایەوە.  كوردستان،  ڕاپەڕیوی 
مێزی  سەر  لە  بكەن،  شەهیدی  كە  ناردی  دێموكرات  حیزبی  دەڵێ  ئۆجەالن 
نەك  بوو،  بە شێوەی سیاسی  كورد  كێشەی  مەبەستی چارەسەری  بە  وتووێژ 
شتێكی دیكە! ڕاستییەكەی ئەوەیە كە كۆماری ئیسالمیی ئێران لە سەر بنەمای 
نەتەوەیی  مافی  بە  باوەڕیشی  بچووكترین  و  دامەزراوە  ئیسالمی  ئیدئۆلۆژیی 
نەتەوەكان نیە، چوونكە بوونی نەتەوە و خەباتی نەتەوەیی بە هەڕەشە بۆ سەر 
ئوممەتی ئیسالمی دەزانێت. بۆیە ئۆجەالن بە تەواوی بە هەڵەدا ڕۆیشتووە و لە 

سێبەری ئیسالمدا مافی نەتەوەیی بە دی نایەت.

بزووتنەوەی  چۆن  وەك  هەر  دەیەوێ  ئۆجەالن  مێژووەكە،  شێواندنی  لە  جیا 
باكووری لە مانای نەتەوەیی بەتاڵ كردەوە و هەمووی كردە قوربانیی ئازادیی خۆی 
لە گرتووخانەدا، بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵتیش لەو مانایە بەتاڵ بكاتەوە. لە دیدی 
ئۆجەالنەوە هەموو شۆڕشەكانی كورد لە باكوور لە سەردەمی دوای عوسمانیدا 
ئاتاتوركیان  كەماڵ  بەرنامەی  و  هەبووە  تێدا  فەرانسەیان  و  ئینگلیس  دەستی 
ڕۆژهەاڵتیش  لە  داوە.  تێك  بناسێ،  فەرمی  بە  كوردان  مافی  دەیەویست  كە 
هەمان شت دووپات دەكاتەوە و دەڵێ لە نەریتی ئێران تێنەگەیشتوون و فریوی 
جیاتی  بە  دەبێ  ڕۆژهەاڵت  حیزبەكانی  دەڵی  ئەو  خواردووە،  ئیمپریالیزمیان 
»ئۆتۆنۆمیخوازیی نەتەوەچێتی دواكەوتوو« هەوڵ بۆ دێموكراتیزە كردنی ئیسالم 
بدەن! بەاڵم دین هەروەك گوترا دێموكراتیزە نابێ، ئەگەریش هێندێك ڕێفۆرمی 
بە سەردا بێت، ئەوە ناتوانێ كاری خەڵك و حیزبەكان بێت، ڕێفۆرمی دینی لە 
كە  دینن  زانایانی  و  مەالكان  ئەوە  دی، چوونكە  دێتە  و حۆجرەكاندا  مزگەوت 
دەتوانن  دین  شارەزایانی  تەنیا  بتوانن،  ئەگەر  بۆیە  دەزانن،  دین  یاساكانی  لە 
یەكجار دژوارە،  كارێكی  ئەوە  ئیسالمدا  لە  بەتایبەتی  پێكبێنن.  ڕێفۆرمی دینی 
ئیسالم و مەسیحیەت یەكجار لێك جیاوازن و ناتوانن یەك ڕەوتی مێژوویی بپێون.

ویستی ئۆجەالن لێرەدا شكاندنی جوواڵنەوەی كوردی ڕۆژهەاڵتە لە جوواڵنەوەیەكی 
شۆناسخواز و مافخوازەوە بۆ جوواڵنەوەیەك كە ویستی ڕێفۆرمی یاسای بنەرەتیی 
كە  ئەوەی  دەكەن.  جێگۆڕكێ  بایەخ  دژە  و  بایەخ  لێرەدا  ئیسالمییە.  كۆماری 
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شۆڕشگێڕە دەبێتە دژە بایەخ، ئەوەش كە خوازیاری مانەوەی ڕێژیمە و تێدەكۆشێ 
لە یاساكانیدا ڕێفۆرم پێكبێنێ، دەبێتە بایەخ. جاران الوی كورد بۆ سەلماندنی 
شۆناسی كورد و ڕزگاریی كوردستان شەهید دەبوو، ئێستا بۆ ڕێفۆرمی یاسای 
بنەڕەتی، كە تا كۆماری ئیسالمی مابێ یا نایەتە دی یان ئەگەریش بێتە دی 
پەیامێكی ئەوتۆی بۆ كورد پێ نیە، چوونكە بە كردەوە ڕێبەرانی جوواڵنەوەی 
ڕێفۆرمخوازیی ئێران دژی مافی نەتەوەیی كوردن. ئەم بەرنامەیەی ئۆجەالن بە 
كە  جوواڵنەوەكە،  ئارمانجی  چوونكە  ئیسالمییە،  كۆماری  قازانجی  بە  تەواوی 
سەوزی  جوواڵنەوەی  لە  كەس  و  دەگۆڕدرێ  تەواوی  بە  كوردستانە،  ڕزگاریی 
كۆماری  لە  ڕێفۆرم  ئارمانجیان  هەردووكیان  چوونكە  لێكناكاتەوە،  فارسەكانی، 

ئیسالمیدایە.

ڕێفۆرمخوازەكانی فارس بەپێی ئەوەی كە لە جنسی ڕێژیمن لەوانەیە سەركەون، 
بەاڵم كورد كە لە جنسی ڕێژیم نیە و تەنانەتیش لە باری مەزهەبییەوە لەگەڵ 
جیا  بكات.  جێبەجێ  بەرنامەیەك  ئاوەها  ناتوانێ  بۆیە  جیاوازە،  كورد  نیوەی 
لەوەش، یاسای بنەڕەتیی ئێران بە جۆرێك داڕێژراوە كە ئەو ئیزنە بە كەس نادات 
و كوردیش ناتوانێ لەو بارەیەوە بە قەد ڕێفۆرمخوازەكانی ئێرانی بە هێز بێت، 
بەاڵم  بوون،  ئیسالمی  كۆماری  بەدەنەی  لە  بەشێك  ڕێفۆرمخوازانە  ئەو  چونكە 

دیسانەوە نەیانتوانی و هەموویان تەفروتوونا كران.

داخوازی  جیاتی  بە  ئیسالم  دێموكراتیزەكردنی  پالنی  دانانی  دوای  ئۆجەالن 
»ئۆتۆنۆمیخوازی نەتەوەچێتیی دواكەوتوو« بۆ ڕۆژهەاڵتی كوردستان، دێتە سەر 
واتە  پەكەكە  ئەزموونی  لە  كە  دەكات  ڕۆژهەاڵت  كوردەكانی  لە  داوا  كە  ئەوە 
هەوڵدان بۆ پێكهێنانی ئیسالمی دێموكراتیك كەڵك وەرگرن. پێویست بە ئاماژەیە 
كە ئەوكات ڕێفۆرمخوازە حكوومەتییەكانی ئێران لە سەر كار بوون. لە توركیەش 
AKP كە پارتێكی ئیسالمیی نەرمئاژۆیە، هاتبووە سەر كار. لەم کاتەدا پەکەکە 

هەوڵی بۆ دامەزراندنی پارتێکی دەستەمۆی خۆی بۆ رۆژهەاڵت خستە گەڕ!

پاشەكشەی  و  ئۆجەالن  گیرانی  هۆی  بە  پەكەكە  گوترا  پێشتریش  وەك  هەر 
سیاسی نیزامی تووشی ئاڵۆزی هاتبوو. بۆیە لە كۆنگرەی حەوتەمی ئەو پارتەدا 
بڕیار درا كە كوردی هەر پارچەیەك لە چوارچێوەی دەوڵەتی زاڵ بە سەر ئەو 



323

پارچەیەدا، كێشەكانی چارەسەر بكات. ئەم ئاڵۆزییەی ناو ڕیزەكانی پەكەكە بوو 
بە هۆی ئەوەی كە پەكەكە بۆ پێشگرتن بە دابڕانی كادر و گەریالی سەر بە 
پارچەكانی دیكە بۆ هەر كام لە پارچەكان لقێك دابمەزرێنێ. كە لقی ڕۆژهەاڵت 

ناوی پارتی ژیانی ئازادی كوردستان پژاك  »PJAK«ی لە سەر دانرا.

شاری  ڕەشەمەی  سێی  خۆپیشاندانی  بۆ  دەگەڕێنێتەوە  خۆی  دامەزرانی  پژاك 
سنە. لەم بارەیەوە دەڵێ: هەموو توێژە كۆمەاڵیەتییەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان 
  1)1999 فێوریەی  )16ی   1377 ڕەشەمەی  3ی  ڕاپەڕینی  لە  بەشداری  بە 

پابەندبوونی خۆیان بە ئاپۆ ڕاگەیاند!

بزووتنەوەكە بە كەڵك وەرگرتن لە ئەزموونەكانی باكووری كوردستان و رێنوێنییە 
ئیدئۆلۆژیك، سیاسی و ڕێكخراوەییەكانی سەرۆك ئاپۆ، قۆناغی سەرەتایی خۆی 
لە ژێر ناوی بزووتنەوەی یەكیەتیی دێموكراتیك تێپەڕاند... بزووتنەوەكە دوای 

1ـ سێی رەشەمە ئەو جۆرەی کە پژاک باسی لێوە دەکات، بە تەواوی پێچەوانەی راستییە! ئەوکات 
کە ئۆجەالن رفێندرا خۆپیشاندان دژی ئەم کارە دزێوە کرا. رۆژی 9ی رەشەمە بڕیار بوو هەڵبژاردنی 
بە  دانرابوون.  شوراکان  تەبلیغی  ناوەندی  بۆنەیەوە  بەو  بچێ،  بەڕێوە  ئێران  لە  دێ  شارو  شوراکانی 
سنە  لە  کوردستان  زانستگەی  لە  رەشەمە  یەکی  خۆیان  تەبلیغی  بۆ  و  شوراکان  بەربژێری  هاوکاری 
تێدا بەشدار بوون و الیەنگرانیشیان  کۆبوونەوەیک بۆ پشتیبانی ئۆجەالن پێکهێنا و هەموو شوراکان 
بەوانەشەوە کە خوێندکار نەبوون هاتبوونە نا هۆڵی ئامفی تەئاتری زانستگە. بە ئااڵی پەکەکە و وێنەی 
گەورەی ئۆجەالن هۆڵەکەیان رازاندبووە. ئەوکات من خوێندکار بووم و هەموومان سەرمان سووڕ مابوو 
کە چۆن رژیم ئەو ئیزنەی داوە بەو کارە لە کاتێکدا هەموو هێماکانی شۆڕشی رۆژهەاڵت و  وێنەی رێبەر 
و ئااڵی کوردستان قەدەغەیە، ئەوکات ئێمە نەماندەزانی کە پەکەکە و ئێران پێوەندییان هەیە و ئەوەش 
سیاسەتە و بڕیارە پەکەکە بێننە رۆژهەاڵت. لە ناو هۆڵەکەدا قسە کرا و چەند بەربژێری شورایش قسەیان 
کرد، بەاڵم هێندێک لەخەڵکەکە ناڕازی بوون بۆیە شوراکان ئیتر قسەیان نەکرد. کاتێک کۆببونەوەکە 
تەواو بوو هاتینە دەرەوە، تەشکیالتی نهێنی حیزبی دیمۆکرات و کۆمەڵە تراکت و بیاننامەیەکی زۆریان 
لە ناو حەوشەی زانستگادا باڵو کردبووە. لە دەرەوە زانستگە هێزێکی زۆی پۆلیس راوەستا و ئۆتووبسی 
هێنابوو بە زۆر خەڵکیان سوار دەکرد و دەیانبرد. هەر لەوێ خەڵک بانگیان کرد رۆژی سێی رەشيمە دینە 
دەرەوە. ئۆستانداری پارێزگەی سنە، رەمەزان زادە، کاتژمێر نزیک 12ی شەو واتە نزیک 8 کاتژمێر پێش 
خۆپیشاندان و لە کاتێکدا کە خەڵک نووستووە، هاتە سەر شاشەی تەلەفزیون و رایگەیاند کە رێپێوانی 
رۆژی سێی رەشەمە مووڵەت پێ درانیە و داوای لە خەڵک کرد کە نەیەنە سەر شەقام. رۆژی دوایی خەڵک 
هاتنە سەر شەقام و دروشمی نەتەوەییاندا و  بە جیاتی پەکەکە پشتیبانیان لە حیزبەکانی رۆژهەاڵت 
بەیاننامەیەکدا  لە  پەکەکەش  سەرۆکایەتی  کۆنسەی  کرد.  بەزەییانەی  بێ  سەرکوتێکی  رژیمیش  کرد. 

خەڵکی سنەی مەحکوم کرد و بە الیەنگری زایونیزم و کەمالیزم و ئیمپێریالیزمی دانە قەڵەم.
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پەروەردەی كادر و جێگیر بوونی لە جۆغرافیای ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە ڕێكەوتی 
ئازادی  ژیانی  پارتی  ناوی  ژێر  لە  یەكەم  2014/4/4دا دوای بەستنی كۆنگرەی 
كوردستان )PJAK(  بوونی خۆی ڕاگەیاند )برنامە و اساسنامە پژاك، كنگرە سوم، 
122 و 123 و 125(، واتە پژاك لە سەر ئەساسی خۆپیشاندانی بە وتەی كۆنسەی 
سەرۆكایەتیی پەكەكە »كۆمەڵێك ئاژاوەگێڕی سەر بە زایۆنیزم، ئیمپریالیزم و 
كەمالیزم« لە ڕۆژی سێهەمی ڕەشەمە، دامەزراوە. سەیرتر ئەوەیە کە عوسمان 

ئۆجەالن نوێنەری پەکەکە لە ئێران پژاکی دامەزراندووە.

وەك كادرە دابڕاوەكانی پژاك دەڵێن، هاوسەری یەكەمی عوسمان ئۆجەالن خەڵكی 
ڕۆژهەاڵت و ناوی »ژیان« بوو و خوازیاری »ئازادیی« خۆشەویستی و پێكهێنانی 
دەبێتە  عوسمان  كە  ئەوكات  بووە.  گەریالدا  كۆڕانی  و  كچان  نێوان  لە  ژیان 
بەرپرسی دامەزراندنی پژاك، عاشقی »ژیان« دەبێ، بۆیە دوایی ناوی پارتەكە 
دەنێتە »ژیانی ئازاد« كە هەم ناوی خۆشەویستەكەیەتی و هەم ئارەزووەكەی 
كە ئازادیی خۆشەویستی بووە. ژیان لە تەمەنی 17 ساڵیدا لەگەڵ عوسمانی 47 

ساڵە ژیانی هاوسەری پێكدێنن!

عوسمان ئۆجەالن لە سەر دامەزرانی پژاك دەڵێ: كاتێ  ئاپۆ لە زیندان بوو ئێمە 
گفتوگۆی  زۆرمان كرد كە دەبێت ڕێكخراوی  سەربەخۆ بۆ پارچەكانی  دیكە دروست 
كوردستان«  دێموكراتیكی   چارەسەریی   »پارتی   بنەمایە  ئەو  سەر  لە  بكەین 
یەكێتیی   و »پارتی   ئێران  بۆ  كوردستان«  ئازادی   ژیانی   و »پارتی   عێراق  بۆ 
دێموكراتیك«مان بۆ سووریا دامەزراند، من جیاواز لە ئەندامانی  دیكەی  پەكەكە 
بیرم دەكردەوە و دەمگوت دەبێ  ئەمانە سەربەخۆ بن، بە اڵم ئەوانی  دیكە ئەمەیان 
قبووڵ نەبوو. وتمان ئەگەر سەربكەون باشە، ئەگەر نا هەڵیاندەوەشێنینەوە، بە اڵم 
دواتر ئەمانە تێكەڵ بە سیاسەتی  پەكەكە كران و هەموو بڕیار و ڕاسپاردەیەكیان 
لە الیەن پەكەكەوە بۆ دەردەچێت، بە تایبەتی پژاك كە ڕێبەرانی  پەكەكە وەكوو 
هێزێك بەرامبەر بە ئێران مامەڵەیان پێدەكەن. لە سەرەتاوە باش بوون، بە اڵم 
ئەوەیان  كاتی   پارتانە  ئەم  پێموایە  من  بكەن.  گەشە  نەیهێشت  پەكەكە  دواتر 
هاتووە كە هەڵبوەشێنەوە  و وەكوو كومیتەی  پەكەكەی  سەر بە پارچەكانی  دیكە 
كار بكەن نەك وەك ڕێكخراو، چوونكە خاوەنی بڕیار نین و تەنیا بڕیار جێبەجێ 
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دەكەن. بۆ نموونە كاتێك كە لە سەرەتاوە حاجی  ئەحمەدی  بوو بە سەرۆكی  
پژاك، ئاگای  لە هیچ نەبوو. لە ئەورووپا لەگەڵ عەبدوڵاڵ حیجاب كە كەسێكی  
خوێندەوار و تێگەیشتووی  خەڵكی  ناوچەی  ورمێ  بوو و چەند كەسی  دیكەش، 
زوبەیر ئایدار هێنای  بۆ قەندیل. ئەو كات سەركردایەتیی  پەكەكە  و زوبەیر ئایدار 
وتیان  كەسی  لەمە باشترمان دەست ناكەوێ  كە هەموو شتمان بە قەول بكات و لە 
هەمانكاتیشدا خەڵكی  مەهابادی  ناوەندی  موكریان بوو كە ئەمەشمان ال مەبەست 
بۆیەش  نازانێ .  لە سیاسەت  هیچ  و  بێئاگایە  الدێیی   كەسێكی   زیاتر  ئەو  بوو، 
عەبدوڵاڵ حیجاب قبووڵنەكرا، چوونكە پەكەكە پێی وابوو بە قەولی  ناكات، بۆیە 
ئەوانە بە ئەمری  پەكەكە هەموو هەڵسوكەوتێك  دەكەن. جا ئەمانە هەر پەكەكەن 

و ئاساییە شەڕ دژی  توركیا بكەن )ژمارەی 80ی ساڵی شەشەمی گۆڤاری لڤین(.

كۆماری  لەگەڵ  توندوتۆڵی  پێوەندییەكی  پەكەكە  پژاكدا  دامەزرانی  كاتی  لە 
ئیسالمی هەبوو. پێشتر ئاماژەمپێدا كە ئۆجەالن 15 ساڵ لەگەڵ كۆماری ئیسالمی 
لە  دەڵێ  بووە،  پەژاك  دامەزرێنەری  كە  ئۆجەالن  عوسمان  هەبووە.  پێوەندیی 
ساڵی  لە  بووم  پەكەكەدا  ناو  لە  كە  كاتێك  لێكردم،  تەكلیفیان   1995 ساڵی 
1997ەوە بۆ 2002 من پەیوەندییەكانی ئێران  و پەكەكەم بەڕێوە دەبرد )چاوی 
خەڵك، 2009(. کاتی شەڕی 1992ی پەکەکە دژی هەرێمی کوردستان، عوسمان 
ئۆجەالن کە بەرپرسی بنکەی خواکورکی پەکەکە دەبێ دەس لە شەڕ هەڵدەگرێ 
و دەڕوات بۆ ئێران. جەمیل بایک بە داخوازی عەبدۆاڵ ئۆجەالن لە سوریەوە بە 
فڕۆکە دەڕواتە تاران و لەوێ عەوسمان رازی دەکات کە بگەڕیتەوە بۆ ناو پەکەکە، 
کە دوای نێونجی کردنی رژێمی ئێران عوسمان ئۆجەالن لە تارانەوە دیسان لەگەڵ 
جەمیل بایک دەڕۆنەوە بۆ سوریە. )جەمیل بایک: 1998، 642 و 643( پێوەندیی 
پەکەکە و رژیمی ئێران لەوانە کۆنتر بووە، لە ئاداری ساڵی 1983 )من خەلیل 
فڕۆکە  بە  تورکی،  بەدەڵی  پاسپۆرتێکی  بە  قەیتان  عەلی حەیدەر  لەگەڵ  تاج( 
دیمۆکراتی  پارتی  مەقەڕێکی  کە  راژان  و  کەرەج  بۆ  لەوێوە  و  ئێران  بۆ  هاتین 
و  کردبوو  واژۆ  پارتی  لەگەڵ  پڕۆتۆکۆلێکمان  1982دا  ساڵی  لە  ئێمە  لێبوو. 
ئەوانیش لەوێ جێیان بە ئێمە دابوو. لەگەڵ ئێران پێوەندیمان هەبوو، کەسێکیان 
بە ناوی سەید رەزا کە زمانی تورکی دەزانی بۆ پێوەندی لە گەڵ ئێمە دانابوو. 
)حامید گەوهەری: 2016، 78( دوای کۆنگرەی سێهەمی پەکەکە عوسمان ئۆجەالن 
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بایک دەڵێ: )دوای کۆنگرەی  ئێران. جەمیل  لە  بەرپرسی پێوەندییەکان  بۆتە 
پێوەندییەکانی  و  رۆژهەاڵت  بچێتە  فەرهاد  خواستبووی  سەرۆکایەتی  سێهەم( 
ئێران بەڕێوەببات. فەرهادیش وەڕێکەوت و چووە ئێران... فەرهاد لەوێ بوو و 
ئەوەی پەیوەندی لە سەرۆکایەتی و لەگەڵ ئێرانیش بەڕێوەدەبرد، فەرهاد بوو. 
)جەمیل بایک: 1998، 513و 514( پێش لە فەرهاد جەمیل بایک لە ئۆرمیە بووە. 
)جەمیل بایک: 1998، 498( ئەوە لە کاتێکدا بووە کە پەکەکە دروشمی پێکهێنانی 

کوردستانی گەورەی هەڵگرتبوو. 

بە كورتی دەتوانین هۆیەكانی دامەزراندنی پژاك لەالیەن پەكەكەوە 
بەم شێوەیە پۆلێنبەندی بكەین:

1ـ دەربازبوونی پەكەكە لە قەیرانە ناوخۆییەكان

ئەو  ڕێگەی  لە  دەرەوە  دنیای  لەگەڵ  وتووێژ  و  دیپلۆماسی  وەگەڕخستنی  2ـ 
بەناو پارتانەوە، چوونكە پەكەكە، ناوی لە لیستەی تێرۆری واڵتانی ڕۆژئاوادایە 
درۆستكردنی  ڕێگەی  لە  تایبەتی  بە  هەبێت.  لەگەڵیاندا  پێوەندیی  ناتوانێ  و 
پژاكەوە، لە كاتی هاتنی ئەمریكادا بۆ ناوچە، چون وایلێكدابووەوە كە ئەمریكا و 
ئێران دژ بە یەكن و ئەگەر ڕێكخراوێكی ڕواڵەتی بە ناوی پژاك ساز بكا، دەتوانێ 
لەگەڵ ئەمریكا پێوەندی بگرێت، بەاڵم دواییش دیتمان ئەمریكا دەستی پەكەكەی 

خوێندەوە و پژاكیش وەك لقێك لە پەكەكە كەوتە ناو لیستی ڕەشی ئەمریكا.

3ـ كۆكردنەوەی چەكداری زیاتر لە پارچەكانی دیكە ی كوردستان  لە ڕێگەی ئەو 
لق و پۆپانەی خۆیەوە.

4ـ ئیمتیاز وەرگرتن لە دەوڵەتە داگیركەرەكانی كوردستان لە ڕێگەی كونتڕۆڵكردنی 
شۆڕشی كورد لەو پارچانەوە واتە بە خزمەت گرتنی شۆڕشی ئەو پارچانە بۆ 

مانەوەی خۆی.

بەاڵم ئەوەی كە كۆماری ئیسالمی ئیزنی بە پەكەكە دا كە پژاك چێ ببێت، بۆ 
چەندین هۆكار دەگەڕێتەوە:



327

1ـ بەتاڵكردنی ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە هێزی شۆڕشگێڕ و بە كۆشتدانیان لە 
باكووری كوردستان.

واڵتانی  تیرۆری  لیستەی  لە  ناوی  پەكەكە  كە  دەیزانی  ئیسالمی  كۆماری  2ـ 
ڕۆژئاوادایە، هەر بۆیە بەو هیوایە كە بتوانێ شۆڕشی ڕۆژهەاڵتی كوردستانیش لە 
دەرەوە وەك سەرهەڵدانێكی تێرۆریستی بناسێنێ و بەبێ ئەوەی دەنگی دنیای 
دەرەوە دەر بێت، سەركوتی بكا، مەیدانی بۆ پەكەكە چۆڵكرد، چوونكە ڕێژیم 
باش دەیز انی ئیتر بە هۆی پێشكەوتنی ڕاگەیەنە گشتییەكانی وەك ئینترنێتەوە 
دەبێ  و  بدات  ڕۆژهەاڵت  لە  كورد  سەركوتی  بە  درێژە  پێشوو،  وەكوو  ناتوانێ 
بیانوویەكی جیهانپەسەندی هەبێت. بۆیە تەنانەت هەر كتێبێك كە هیی پەكەكە 
بوو لە ئێران بە فەرمی لە چاپدەدرا و مەیدانی تەبلیغات بۆ پەكەكە ئاوەاڵ كرا. 
تەنانەت لە نێو زانستگەكاندا ئازادانە كۆبوونەوەیان دەگرت و وێنەی ئۆجەالن  و 

ئااڵی پەكەكەیان دادەنا. 

شەڕی  كە  كات  ئەو  كوردستان،  باشووری  سەر  بۆ  گوشار  چڕكردنەوەی  3ـ 
ناوخۆیی تەواو ببوو، هاوكاتیش ئەمریكا لە ناوچەدا بوو و كوردیش لە ئەمریكا 

پشتیوانیی دەكرد، ڕێژیم دەیویست درگایەكی دیكە بۆ گوشارهێنان بكاتەوە.

و  خەڵكدا  زەینی  لە  كوردستان  ڕۆژهەاڵتی  ڕەسەنەكانی  پارتە  سڕینەوەی  4ـ 
پێكهێنانی پارتێكی دەستەمۆ و كونتڕۆڵكراو.

5ـ ئەوكات بە هۆی نەمانی شەڕی چەكداریی هێزە كوردییەكان، ڕێژیم بیانوویەكی 
بۆ میلیتاریزە كردنی كوردستان نەمابوو، جیا لەوەش كۆمەڵێكی زۆر ئەنجومەن 
و ڕێكخراوی سینفی، ئەدەبی و فەرهەنگی لە شار و شارۆچكەكانی كوردستان 
دامەزرابوون كە ڕێژیم ترسی تەقینەوەیەكی فەرهەنگی لە كوردستان و داخوازیی 
نەتەوەیی لێنیشتبوو، بۆیە بە دوای بیانوویەكدا دەگەڕا بۆ سەركوتكردنی ئەو 
دۆخە نوێیەی كوردستان كە پەكەكە-پژاك باشترین كەیس بوو. چوونكە پەكەكە 
دۆستی خۆی بوو و دەیتوانی بە باشی پژاك كە لقێك بوو لە پەكەكە، كۆنترۆڵ 

بكا، كە ئێستاشی لەگەڵ بێ هەر ئاوایە.

لەگەڵ  تەواوی  بە  كە  پژاكە  پێڕەوی  و  بەرنامە  سەرنجە  جێگای  كە  ئەوەی 
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بە وتەی ئۆجەالن  لە سەر كۆماری ئیسالمی دێتەوە و  بۆچوونەكانی ئۆجەالن 
مافەكانی  نە  و  كوردە  نە  لێرە  بنەما  تێدەكۆشێ.  دێموكراتیك  ئیسالمی  بۆ 
ئیسالمی و جوانكردنی ڕۆخساری كۆماری  بەڵكوو هێشتنەوەی كۆماری  كورد، 

ئیسالمییە. لێرەدا ئاماژە بە چەند خاڵ لە بەرنامەی پژاك دەكرێ:

بەشی شەشەم، بەندی دووەم: »خەبات بۆ پێكهێنانی گۆڕانی بنەڕەتی و ڕیشەیی 
بە مەبەستی دێموكراتیزەكردنی نیزامی كۆماری ئیسالمیی ئێران لە سەر چوار 
لە  كە  شارۆمەند  و  كۆمەڵگە  نەتەوە،  دەوڵەت،  چاكسازیی  سەرەكیی  بنەمای 

بەرنامەكەدا بە شێوەیەكی شیكارییانە گۆنجێنراوە«.

دەربڕین،  ئازادیی  مافی  »گەرەنتیكردنی  نۆزدەهەم:  بەندی  شەشەم،  بەشی 
ئەندێشە، دەزگای ڕاگەیاندن و پێوەندی لە یاسای بنەڕەتیدا و پێكهێنانی دەرفەت 

بۆ دەستڕاگەیشتن بە زانیاریی زانستی بۆ هەموان«.

بەشی شەشەم، بەندی بیستەم: »گەرەنتیكردنی مافی دانانی حیزبە سیاسییەكان، 
سەندیكاكان ناوەندگەلی جۆراوجۆر بە مەبەستی پێشخستنی بەشداریی گشتیی و 

دێموكراتیك لە نیزامی سیاسیی واڵتدا و پێكهێنانی ئازادیی ڕێكخستن«.

پێویست بە ئاماژەیە كە لە چەند الوە بۆ وێنە لە پێشەكی و لە نێو بەرنامەكەشدا 
لە سەر ئەم خااڵنە پێداگری كراوە، كەوابوو دەتوانین بڵێین خاڵە سەرەكییەكانی 
پێڕەو و پڕۆگرامی پژاكن. خواستی دێموكراتیزە كردنی نیزامێك بە بێ ئەوەی 
بیڕۆخێنی، خواستێكی ڕێفۆرمخوازانەیە. دێموكراتیزە كردن و ڕێفۆرم لە كۆماری 
نێو  خااڵنەی  ئەم  بەپێی  چوونكە  نیە،  چەكهەڵگرتن  بە  پێویستی  ئیسالمیدا، 
بەرنامەكەی، خواستی پژاك ڕووخاندنی كۆماری ئیسالمی و سیستمی ویالیەتی 
ئێراندا درێژە  نێو  لە  فەقیه نیە و دەتوانێ وەك هێزە ڕێفورمخوازەكانی ڕێژیم 
كۆماری  و سەربازی  پاسدار  كوشتنی  كەوابوو  بدات.  و چاالكیی خۆی  كار  بە 
بەپێی  مانایە، چوونكە  بێ  ڕۆڵەكانی كورد، شتێكی  بە كۆشتدانی  و  ئیسالمی 
یاسای بنەڕەتیی ئێران كە هەموو ڕێفۆرمخوازان دەبێ پابەندی بن، كەسێك كە 
واتە خوێنی حەاڵڵە و  نیزام چەك هەڵدەگرێ، »معاند« و »محارب«ە.  دژی 
ناتوانێ لە سیستمی كۆماری ئیسالمیدا جێگەی بێتەوە، چ بگا بەوەی كە بەرنامە 
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بۆ چاكسازیی ڕێژیم پیشكەش بكات. ڕێفۆرمیش بە هێزێكی چەكدار كە شەڕی 
چەكداری دژی ڕێژیم دەكات، نە بە ئامانج دەگات و نە مانادارە. هێزی ڕێفۆرمخواز 
دەبێ لە ناو خاكی واڵتدا بێت تا بتوانێ ڕێفۆرم بكات. جوواڵنەوەی ڕێفورمخوازی 
و جوواڵنەوەی چەكداری جیاوازن لە یەكتر. واتە كاتێك كە دەستتدایە چەك ئیتر 
ناتوانی لە بەرنامەكەتدا ئیددیعای ڕێفۆرم لە سیستمی كۆماری ئیسالمیدا بكەی، 
چوونكە بە گشتی داخوازیی ڕێفورمخوازەكان لە سەرانسەری دنیادا، گۆڕانكاری 
لە بەشەكانی ئابووری، كۆمەاڵیەتی و سیاسیی كۆمەڵگەدایە، بەبێ ئەوەی شۆڕش 
و توندوتیژی بێتە ئاراوە، كە لە ئاكامدا سیستمێكی دادپەروەر و دێموكرات دێننە 
مافخوازی  سەرەكی،  بنەمایەكی  ڕێفورمخوازیدا،  خەباتی  شێوەی  لە  كار.  سەر 
یاسا  گۆڕینی  كە  وایە  باوەڕیان  ڕێفورمخوازەكان  تەنانەت  یاساشكێنییە،  بەبێ 

دەبێ بە شێوەی دوور لە توندوتیژی بێتە ئاراوە. 

ئەو خاڵە ڕێفۆرمیستییانەی كە ئۆجەالن ناوی دێموكراتیزە كردنی دینی لە سەر 
داناون و دەڵێ لە جیاتی ئۆتۆنۆمیخوازی و نەتەوەچێتی، ئیسالمی دێموكراتیك 
پێك بێنن، لە نێو بەرنامەی پەژاكیشدا بە شێوەیەكی بەرین ڕەنگی داوەتەوە، بۆ 

وێنە ئاماژە بەم خااڵنە ئەو ڕاستییە دەردەخات:

كەڵك  و  دین  بەسیاسیكردنی  دژی  »خەبات  حەوتەم:  خاڵی  شەشەم،  بەشی 
سیستمی  لە  تایبەت  توێژێكی  قازانجی  بە  ئامرازێك  وەكوو  دین  لە  وەرگرتن 
زاڵدا كە دەبێتە هۆی پێكهاتنی ڕەهاخوازی، هەڵخەڵەتاندنی كۆمەاڵنی خەڵك، 
كەلێنە  و  ڕەگەزی  فرە چەشنی، هەاڵواردنی  و  نەكردنی كەمایەتییەكان  قبووڵ 

كۆمەاڵیەتییە گەورەكان.«

بەشی شەشەم، خاڵی یازدەهەم: »خەبات بۆ چاكسازی لە پێكهاتەی شەرعی-
ئیالهیدا كە لە ژێر ناوی پیرۆزایەتی ڕێگەی لە هەر چەشنە هاتنە ئارایەكی فیكری 

جیاواز، ئازادیی ڕادەربڕین، ڕەخنە و دژایەتی سیاسی داخستووە.«

هەر وەك پێشتر گوترا الیەنێك كە لە سەر بنەمای ماركسیزم-لێنینیزم دامەزرابێ، 
ئیسالمدا  لە  ڕێفۆرم  چونكە  بێنێ،  پێك  ئیسالمدا  شەرعی  لە  ڕێفۆرم  ناتوانێ 
لەالیەن زانایانی ئیسالمەوە دەكرێ و هەر الیەنێكیش جیا لە ئیسالمییەكان قۆڵ 
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بۆ ئەو كارە هەڵماڵێ تووشی شكست دەبێ. ئەوە وەكوو ئەوە وایە كە مەالیەك 
بیەوێ لە كۆمۆنیزمدا ڕێفۆرم پێكبێنێ، كە دیارە تا چ ڕادەیەك سەردەكەوێ! 

پێویستە بگوترێ كە پژاكیش وەك لقێ ڕۆژهەاڵتی پەكەكە سیستمی كۆنفیدرالیزمی 
ڕێگەی چارەسەری  بە كۆسپی سەر  نەتەوە  ـ  قبووڵە و دەوڵەت  دێموكراتیكی 
كێشەی كورد دەزانێ. بۆیە جیاوازی تەواوی لە گەڵ حیزبەکانی رۆژهەاڵت هەیە. 
لەگەڵ  »پژاك  دەڵێ:  پژاک  سەرکردایەتی  ئەندامی  بێریتان  باران  لەمبارەیەوە 
نێوانیاندا،  لە  حزبەكانی دیكەی ڕۆژهەاڵتی كوردستان جیاوازیی ڕیشەیی هەیە 
دونیابینیمان جیاوازە، ئێمە لەگەڵ جەوهەری دەوڵەت كێشەمان هەیەو دەوڵەتی 
نەتەوەیی بەباش نازانین، ئەوان بڕوایان بە دەوڵەتی نەتەوە هەیەو ئێمە خۆسەری 

دیموكراتی.

خاڵێكی دیكەی جیاوازییان تێڕوانینیانە بۆ دۆخی ئێستای ئێران و گۆڕانكاریی لەو 
واڵتە، پژاك داوای چاكسازیی لە دەوڵەتی ئێران دەكات بۆ بەدەستهێنانی مافی 
گەالن، بەاڵم حزبەكانی دیكە داوای ڕووخاندنی دەكەن و پێیانوایە ئەو سیستمە 
چاكسازیی هەڵناگرێت، بۆئەوەش هەرالیەكیان پاساوی خۆیان هەیە. باران وتیشی 
لەگەڵ هێرشكردنەسەر ئێران نین و پێمانوایە شەڕ كێشەكان چارەسەر ناكات. بە 
ڕووخاندن هەموو كێشەیەك چارەسەر نابێت، گرنگ ئەوەیە دوای ڕووخاندن چی 

دەكەیت.

پژاك سیستمێكی نزیك لەوەی پەیەدە لە ڕۆژئاڤای كوردستان پیادەی دەكات بە 
باش دەزانێت بۆ ڕۆژهەاڵت، بەاڵم بە ڕەچاوكردنی تایبەتمەندییەكانی ڕۆژهەاڵت.« 
)باران بێریتان:2018( ئەم وتەیە نیشاندەری ئەوەیە کە پژاک کارتێکە و پەکەکە بۆ 

یاریکردن بە چارەنووسی بزووتنەوەی کورد لە رۆژهەاڵت پێکیهێناوە.

لە 27ی دیسامبری 2007دا ئۆجەالن لە ڕێگەی پارێزەرانییەوە وتی كە: »پەكەكە 
دەتوانن  ئەوان  بێ،  ئەڵتەرناتیڤ  بێ  ئەمریكادا  هەوڵەكانی  بەرانبەر  لە  نابێ 
پەیمانی كورد-شیعە لەگەڵ ئێراندا ببەستن، خۆی لە خۆیدا لە ئێران ویالیەتێك 
هەیە بەناوی كوردستان، ئەگەر كەمیش بێ جۆرە ئۆتۆنومییەك هەیە بۆ كوردانی 
فراوانتر  تۆزێك  كوردستان-سنە(  )ویالیەتی  ویالیەتە  ئەو  ئێران  ئەگەر  ئێران. 
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بكات و دان بە »پژاك«دا بنێ، ئێمەش ئەڵێین فەرموو ئەوەش سوپایەكی 100 
هەزار كەسی، ئەوكاتە پەكەكە و پژاك، دەتوانن هێزێكی وا بە سووریا و ئێران 
هەیە«  وا  هێزێكی  بە  پێویستیان  چینیش  و  ڕووسیا  ڕاستیدا  لە  كە  ببەخشن 

)ئاژانسی هەواڵدەریی فیرات: 2007(.

ئۆجەالن دوای ئەوەی كە لە سەر گرینگیی پێكهێنانی بەرەی كورد-شیعە باس 
ناوكیی  كێشەی  »ئەگەر  دەڵێ:  و  ئێران  لەگەڵ  پێوەندی  سەر  دیتە  دەكات، 
ئێران چارەسەر ببێ، ئێران دەبێتە گرینگترین هێزی ناوچەكە. ئەگەر پێكهاتنی 
كوردەكان لەگەڵ وەها ئێرانێكدا بێتە ئاراوە، پەكەكەش لەو دۆخەدا بە ئێرانەوە 
پەیوەست دەبێت. تێكهەڵچوونەكانی نێوان هێزەكانی ئێران و پژاك زۆر گرینگ 

نیە، دەتوانین تێپەڕیان بكەین )ئۆجەالن، كنگرە دهم پ.ك.ك: 2009-ئا، 29(.

ڕۆژهەاڵت  كوردی  لە سەر  مامەڵەكردن  بۆ  پەكەكە  ئیرادەی  تەواوی  بە  لێرەدا 
گرینگە  خاڵە  ئەو  و  دەردەكەوێ  پەكەكە  گەیشتنی  ئامانج  بە  مەبەستی  بە 
دەردەكەوێ كە پەكەكە كوردی ڕۆژهەاڵتی تەنیا بۆ مامەڵە سیاسییەكانی دەوێ. 
پێویست بە ئاماژەیە كە لە دامەزرانی پژاك واتە لە ساڵی 2004ەوە ماوە بە ماوە 
گوێبیستی تێكهەڵچوونی هێزەكانی پژاك لەگەڵ پۆلیسی ڕێگەوبان و بازگەكانی 
هێزی ئینتیزامی لەگەڵ كۆماری ئیسالمی بووینە، بەاڵم هێرشی ساڵی 2011ی 
سپای پاسداران بۆ سەر قەندیل گەورەترین تێكهەڵچوونی پژاك و سپای پاسداران 
بوو. لە ئاكامی ئەم شەڕەدا هێزەكانی كۆماری ئیسالمی لە چیای جاسووسان 
جێگیر بوون. ئەحمەد دەنیز بەرپرسی پەیوەندییەكانی پەکەکە لە ڕۆژی 26ی 
بە  جاسووسان،  چیای  بۆ  ئێران  هاتنی  ڕاگەیاند  ڕووداوی  بە   2011 سپتامبری 

ڕێككەوتنی نێوان پژاك و ئێران بووە. 

کە سەرکەوتنی  دەڵێ  و  دەکاتەوە  پشتراست  هەواڵە  ئەم  ویکیلیکس  ماڵپەڕی 
تایبەت  بە  بووە،  پێکهاتنی سیاسی  بەڵکو  و  نەبوە  نیزامی  سپا، سەرکەوتنی 
ئاڵۆزییەکانی سوریە، پەکەکە و ئێرانی گەیاندە ئەو قەناعەتە کە هاوپەیمانییەکی 
سووریە  بۆ  باشوورەوە  کوردستانی  لە  رێگایەک  کردنەوەی  مەبەستی  بە  نوێ 
پێویستە! پەکەکە پێیوابوو کە ئەمە باشترین دەرفەتە کە ئێران هاوپەیمانی کورد 
و شێعە پێکبێنێ و بەرژەوەندی کورد و شیعە لە دەوری ئاوەها رێککەوتنێکە! 
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پەکەکە وا بیری کردۆتەوە کە بارزانی بەبۆنەی پاراستنی بەرژەوەندی ئامریکا و 
ئیسرائیل، دژی ئاوەها هاوپەیمانییەکە، بۆیە کۆڵەکەی ئەساسی ئەم هاوپەیمانییە 
ئێران و پەکەکە دەبن، بەڵگەی ئەم بۆچوونەش ئەوە بووە کە پەکەکە لە هەر 
چوار پارچە ئەکتیڤە و ئەگەر ئەم هاوپەیمانییە سەر بگرێ، بە واتای ئەوەیە 
بەم  هاوپەیمانییە،  لەم  بن  بەشێک  دەتوانن  کوردستان  بەشەکانی  هەموو  کە 
هاوپەیمانییە پەکەکە هیوادارە کە دیسان مەشرووعییەتی ناوچەیی بۆ بگەڕێتەوە. 

)ویکیلیکس: 2013( 

کاتێک کە رووناکبیران و حیزبەکانی رۆژهەاڵت ئەو پرسیارەیان بەرەورووی لقی 
رۆژهەاڵتی پەکەکە کردەوە کە بۆچی شوێنێکی ئیستراتێژیک وەکو جاسووسانتان 
دایە دەستی رژێم، بە جیاتی وەاڵمێکی لۆژیک دەستیانکرد بە هێرشی تەبلیغی 
لە  یەکێک  ئابدانان  رێوار  کردن.  ڕێزی  بێ  و  جنێو  و  گۆڕەشە  و  هەڕەشە  و 
سەرکردەکانی پژاک بەمشێوەیە لە سەر ئەو حیزبانە دەدوێ و دەڵێ: هێندێک لە 
حیزبەکانی رۆژهەاڵت بە تایبەتی کۆمەڵەی مۆهتەدی حیزبی دیمۆکراتی هێجری 

لە سەر هەڵوێستی بەکرێگیراوانەی خۆیان پێداگرن.

ئەوان کە لە راستیدا بەشێکن لە پرۆژەی دژە پژاک بەقسەی پووچو بێ بنەما 
گەندەاڵنەی  و  نەریتی  حیزبە  ئەم  رێبەرانی  بکەن.  تیرۆریزە  پژاک  دەیانەوێ 
دژی  شەڕەدا  ئەم  ماوەی  لە  شەرەفی،  و  مۆهتەدی  کوردستان،  رۆژهەاڵتی 
کوردستان  دژمەنانی  بۆ  خۆیان  نۆکەرایەتی  کردەوە  بە  و  راوەستانەوە  پژاک 
دووپاتکردەوە و خۆیانیان کردە حەڵقە بەگوێ دژمنان. ئەوانە کە خۆیان پەراوێز 
خراون لە گەرمەی حەماسەی قەندیل بوونەتە ئێستراتێژیستی وڕاجی شێوەکانی 
کردنەوەی  کۆ  کابرایانە  ئەم  دیدی  لە  خەبات  شێوەی  نوێترین  بەاڵم  خەبات، 
کلکسیونی پیپ، خواردنەوەی ئەلکۆلی، چەک، گەندەڵی ئەخالقی و ژن بازییە. 

)رێوار ئابدانان: ئاگۆستی 2011(

لە   HRK پژاک  چەکداری  باڵی  ئابداناندا  رێوار  بێڕێزییەی  ئەم  دوای  بە 
راگەیەندراوێکدا هەموو رەخنەگرانی پژاکی ئاگادار کردەوە و هەڕەشەی لێیانکرد و 
گوتی: لە ناوخۆی رۆژهەاڵتی کوردستاندا رژیمی کۆماری ئیسالمی بە دامه زراندن 
و پەرە پێدانی کونترا گەریال)دژە گەریال( لە هەرێمەکانی موکریان و ورمێ لە 
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راگەیاندنەکانی  لە  تاکوو پارتەکەمان رەش بکات و هاوکات ئەوە  هەوڵداندایە، 
دیکەوە  لەالیه کی  پەرەیپێبدات.  دەیەوێت  گەلدا  ناو  لە  و  پێدەدا  رەوای  خۆیدا 
لە  دەستێکن  چاوەڕوانی  هێشتا  کە  سیاسی  ناو  بە  تەسک  بیرۆکەی  هێندێک 
دەرەوە وەک ناجی یا رزگارکەرێک بێت و ئەوان رزگار بکات، لە ناو ئەم گەمە 
قڕێژەدا جێگایان گرتووە. هەر چەن بە جاران دەرکەوتووە کە وەک ئامرازێک بە 
کاریان دێنن و ئەوەش لە رۆژئاوای کوردستاندا لە کەسایەتێکی وەکوو سەیدا دا 

خۆی نیشاندا.

ئێستا لە رۆژهەاڵتی کوردستان بە بۆنەی ئەوەی بۆ خۆیان لە نێو گەلدا نین، 
دەیانەوێت بە شێوازی شەڕی تایبەت کە هەمان تاکتیکی رژیمی ئێرانە، پارتیمان 
لە هەمان چوارچێوەدا کە داگیرکەر دەیەوێت رەش کەن. ئەندامان و هێندێک 
بە ناو الیەنگرانی پارتەکانی رۆژهەاڵت وەک کۆمەڵەی )عەبدوڵاڵ موهتەدی( و 
دیموکراتەکان دەستیانکردووە بە پەیڕەو کردنی ئەم سیاسەتە. هەروەها چه په ڵتر 
لە هەموو بەشی ئەو شەڕە تایبەتە، ئەوەیە کە لە سەر تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانی 
کەسانێک کە توانا و هێزی تێکۆشانیان بۆ گەلەکەیان نیە و نەماوە و نیشتەجێی 
ناوخۆی  لە  هەڤااڵنمان  جێگای  کوردستانن،  باشووری  یا  رۆژئاوایەکان  واڵتە 
ئاشکرا دەکەن، کە  ناوخۆ  لە  هاوکاری هێندێ کەس  بە  رۆژهەاڵتی کوردستان 
بێگومان کەسانی وەها، نە تەنیا خۆیان هێزی تێکۆشانیان نیە، بەڵکوو دەبێژن 
کە کەسی دیکەش نابێت لە پێناو گەلدا خەبات بکات و پێویستە وەک ئێمە بێت.

ئەمشیوازە جێگا دیار کردنە کە لە سەر تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانی وەکوو فەیسبووک 
سیخۆڕی  ناڕاستەوخۆی  یا  راستەوخۆ  شێوازێکی  وەکوو  ئێمە  دەچێت،  بەرێوە 
بۆ دوژمنانمان دەزانین. لێرەشدا پێویستە هەر کەس باش بزانێت ئەو کەسانە 
فێری  نوێ  لە  بووە سەر  ئەو سیاسەتە  قوربانی  بەسااڵنە  کە  گەل  دەیانەوێت 
سیخۆڕیان بکەنەوە. پارتیمان بەو ئەزموونەی کە بە تێکۆشانی چەندین ساڵە 
و  خۆی  هەم  چۆن  کە  دەزانێت  باش  دەستیخستووە،  گەلدا  نێو  خەباتی  لە 
هەم گەلەکی بپارێزێت و دەیپارێزێت. گرنگ ئەوەیە ئێمە بزانین کە هەڵویستی 
ئەو پارتە کوردیانە کە الیەنگران یا ئەندامانیان وەها دەکەن چیە و پێویستە 

وەاڵمدەرەوەبن. )بڕیارگه ی ناوه ندی هێزه کانی رۆژهه اڵتی کوردستان: 2012(
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هێرش بۆ سەر رووناکبیر و چاالکانی سیاسی رۆژهەاڵت لە کاتێکدایە کە پەکەکە 
لە رۆهەاڵت لەالیەن رژیمەوە مەیدانی تێکۆشانی بۆ ئوەاڵ کراوە. ئەندامانی پەکەکە 
لقی کوردستانیی پارتی یەکیەتی نەتەوەیی ئێران لە کوردستان دادەمەزرێنن. لە 
مەرامنامەی پارتی یەکیەتی نەتەوەیی ئێراندا ئامانج لە دامەزرانی ئەم پارتە لە 
چەند خاڵدا بە روونی شیکراوەتەوە، پێبەند بوون بە یاسای بنەڕەتی کۆماری 
ئیسالمی، پێکهێنانی بەستێنێک بۆ دەستەبەر کردنی ئامانجەکانی خۆمەینی و 
ئامانجە  لەو خااڵنەن کە  بە الوەکان  ئێرانی ئیسالمی  ناساندنی شارستانییەتی 

سەرەکییەکانی ئەو پارتە پێکدێنن.

ئەندامانی پەکەکە لە ناو ئەم پارتەدا رێکخراون و تێئۆری و بۆچوونەکانی پەکەکە 
و ئۆجەالن لە نێو الوانی رۆژهەاڵتدا لە رێگەی ئەم پارتەوە ئازادانە پەرەپێدەدەن. 
لە شارەکانی رۆژهەاڵتدا ئازادانە لە چوارچێوەی ئەم پارتەدا کۆبوونەوە دەگرن 
لە  باس  ئەمە  کە  ئاڕاوە  دێننە  پەکەکە  و  ئۆجەالن  باسەکانی  راستەوخۆ  و 

هاوئاهەنگی و هاوکاریی نێوان رژیم و پەکەکە دەکات!

لەم ناوەدا پەكەكە لە 2014/5/5 لە ڕێگەی پژاكەوە سیستمێكی نوێی بەناوی 
 KODAR  ئازادی ڕۆژهەاڵتی كوردستان سیستمی كۆمەڵگەی دێموكراتیك و 
ی بۆ ڕۆژهەاڵتی كوردستان دامەزراند و لە ڕاگەیاندنێكدا بە 30 خاڵ باسی لە 
بەرنامە و كاری ئەم سیستمە كرد. لەم نێوەدا بە توندی هێرشكراوەتەوە سەر 
دەوڵەت-نەتەوە و وەكوو كۆسپ ناودێر كراوەتەوە. كۆدار هەمان كۆنفیدرالیزمی 

دێموكراتیكە، بەاڵم بە ناوێكی دیكەوە.

كە  هاتووە  دەگرێ،  لە خۆی  خاڵ  كە سی  كۆداردا  ڕاگەیاندنی  بەیاننامەی  لە 
گەلی كورد و بزووتنەوە شوناسخواز و ئازادیخوازەكەی سااڵنێكە بۆ پاراستنی 
مەزنی  ئەزموونی  گرتنی  بەرچاو  لە  بە  دەكات.  تێكۆشان  ئازادی  و  هەبوون 
بە  پشتبەستن  بە  و  تێپەڕاندووە  نەتەوەگەرایی  ـ  دەوڵەت  خۆی،  مێژوویی 
ڕێكاری نەتەوەی دێموكراتیك، ئاڵتەرناتیڤێكی نوێی بۆ چارەسەركردنی كێشەی 
سیستەمی  چارەسازبوونی  پێشكەشكردووە.  خۆی  سیاسیی  و  كۆمەاڵیەتی 
كۆنفێدڕاڵیزمی دێموكراتیك بەتایبەتی بە هۆی یەكانگیربوونی لەگەڵ جەوهەری 
بە  سەردەمیانە  دێموكراسییەكی  مزگێنیی  كۆمەڵگا،  ڕەنگاوڕەنگیی  لە  پڕ 
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پێشەنگایەتیی گەلی كورد دەدات. لەسەر ئەم بنەمایە گەلی كورد لە ڕۆژهەاڵتی 
كوردستان و ئێران ئەم سیستەمە وەك ڕێكارێكی دێموكراتیك و نادەوڵەتیانە، لە 
چوارچێوەی چارەسەركردنی كێشەكانی خۆی و هەموو ئەو شوناسە جیاوازانەدا 
كە لە كوردستان دەژین، بە بنەما وەردەگرێت )پەیماننامەی كۆمەڵگای دێموكراتیك 

و ئازادی ڕۆژهەاڵت: 2014(.

دژایەتی  دیسانەوە  كۆداردا  سەرەكییەكانی  بنەما  یەكەمی  بەندی  لە  هەروەها 
لەگەڵ دەوڵەت-نەتەوە زەقتر دەبێتە و دەڵێ: دەوڵەت ـ نەتەوە و نەتەوەگەرایی، 
ئاستەنگییەكی جیدییە لە بەرامبەر بە دەزگابوون و باڵوبوونەوەی دێموكراسی و 
ئازادی لە ناو كۆمەڵگادا. كۆمەڵگایان وا تێگەیاندووە كە تاكە ڕێگای گەیشتن 
دەوڵەت،.  پێكهێنانی  كۆمەاڵیەتی،  و  سیاسی  بوونی  ئیرادە  بە  و  ئازادی  بە 
قەیرانەی كە كۆمەڵگای  ئەو  و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  بەاڵم ڕەوشی هەنووكەیی 
دەوڵەت-  مۆدێلی  ناكارامەیی  نیشانەی  ڕووبەڕوویە،  لەگەڵیا  ئەمڕۆ  جیهانی 
نەتەوەیە. هێزەكانی هەژمۆنیكی سیستەمی سەرمایەداری بۆ گەیشتن بە بەهرەی 
لەڕادەبەدەر، بەردەوام لە سیاسەتی دووبەرەكی و ئاژاوەنانەوە و هەڵگیرساندنی 
بە  نەتەوە  دەوڵەت-  مۆدێلی  وەرگرتووە.  كەڵكی  كۆمەڵگاكاندا  نێو  لە  شەڕ 
دروستكردنی كۆمەڵگایەكی یەكدەست و یەكڕەنگ، دووژمنی هەموو ئەو ڕەنگ و 

جیاوازییانەیە كە لە نێو كۆمەڵگادا هەن.

مۆدێلێكی  ڕەوشەدا،  ئەم  بەرانبەر  لە  دێموكراتیك  كۆنفێدرالیزمی  سیستەمی 
نادەوڵەتی و دێموكراتیكە كە ئازادی و ئیرادەی گشت جیاوازییە كۆمەاڵیەتیەكان 
سیستەمی  بەرژەوەندیخوازیی  زەینییەتی  تێپەڕكردنی  بە  و  دەگرێت  خۆ  لە 
)پەیماننامەی  دێنێت  بەدی  ئاشتی  و  دەكات  تێپەڕ  قەیرانەكان  سەرمایەداری، 
ئاماژەیە نە پژاك و  ئازادی ڕۆژهەاڵت: 2014(. پێویست بە  كۆمەڵگای دێموكراتیك و 
فەرمی  بە  ڕۆژهەاڵتەوە  كوردستانی  ڕێكخراوەكانی  و  الیەن حێزب  لە  كۆدار  نە 

نەناسراون و بە دەستێوەردانی پەكەكە لە ڕۆژهەاڵتیان دەزانن.

کوردەوە  گەلی  هەموو  لەسەروو  ئۆجەالن  پەکەکە  رۆژهەاڵتی  لقی  وەک  پژاک 
دەبینێ و چارەنووسی نەتەوەی کورد بە چارەنووسی ئۆجەالنەوە گرێدەدات. کە 
ئەمە لەگەڵ رۆحی بزووتنەوەی کورد لە رۆژهەاڵت لە ناتەباییدایە. لە یەکەمین 
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خاڵی ئەنجامی کۆتایی کۆنگرەی پێنجەمی پژاکدا هاتووە کە ئازادی رێبەر ئاپۆ 
کە سەمبولی راستەقینەی ئازادیخوازی نەتەوە زوڵملێکراوەکانی رۆژهەاڵتی ناوین 
و بەتایبەتی نەتەوی کوردە، وەک ناوەندو و پەیامبەری خەباتی ئازادیخوازی، بۆ 
بەرقەراری ئاشتی و دیموکراسی لە ناوچەکەدا، سەرەکیترین بوارەکانی خەباتی 
پژاکن کە لەم چوارچێوەیەدا پەرەپێدان، باڵوکردنەوە و دەروونی کردنی ڕامان و 
ئەندیشەکانی عەبدوڵاڵ ئۆجاالن لە رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران لە گرینگترین 

خەباتەکانی سیاسی و ئایدیالۆژیکی پەژاکن.)پژاک: 2016(

هەر بۆیە کۆدار لە بەیاننامەیەکدا دەڵێ: چارەنووس و ئازادی گەلی کوردستان 
گرێدراوی تەندروستی رێبەر ئۆجەالنە و هەر چەشنە هێرش و مەترسییەک سەر 
ئۆجەالن، هێرشە سەر دەسکەوت و هەبوونی گەلی کوردستان و مایەی پەسند 

کردن نیە. )کۆدار: 2017( 

کردنی  دیمۆکراتیزە  بۆ  پڕۆژەیەکیان  2018دا  ژووالی  12ی  لە  پژاک  و  کۆدار 
ڕۆژهەاڵتی  واڵتانەی  لەو  یەک  »ئێران  هاتبوو:  لەودا  کە  دەرەوە  دایە  ئێران 
ناوەڕاستە كه مێژووی کۆمەڵگای ئازاد لەوێ دەستیپێکردووەو باڵو بۆتەوە. ئێران 
النکەی کۆمەڵگا و تێکۆشانی ئازادی بووە و ئێستاش هەر ئەو ڕۆڵە دەگێڕێت. 
بووە و  ژیانێکی کۆنفیدراڵیان  ڕابردوودا  لە  بنەمایە  ئەم  لە سەر  ئێران  گەالنی 
مێژووی ئەم واڵتە پڕە لە تێکۆشەرانی ماندویی نەناس و خەباتی ئازادیخوازی، 
بەتایبەت گەالنی ئێران و گەلی کوردیش پێکەوە لە کاتی کۆمەڵگای سروشتی 
تا ڕۆژی ئەمڕۆ مێژوویەکی هاوبەشیان نووسیوە و لە دژی ستەم و نادادپەروەری 
تێکۆشانی هاوبەشیانکردووە. بێگومان لە مێژوو، چاند و بیرۆکەی هاوبەشیاندا 

کاریگەریان لەسەر تێکۆشانی یەکدی داناوە.

کۆنفیدرالیسمی هۆزەکانی ئێرانی و کوردستانی لە دژی زوڵم و ستەمی ئاشوریەکان 
لە مێژووی کۆن و شۆڕشی گەالنی ساڵی 1357 لە مێژووی هاوچەرخدا، نموونەی 
بەرچاوی ئەو تێکۆشانە هاوبەشەن. ئەم ژیانە کۆنفیدراڵە نیشاندەری یەکیەتی 
حاشاهەڵنەگری مێژوویی گەالنی ناو ئێرانە کە لەسەر بنەمای چاندی دەوڵەمەند 
و هاوبەشی ئەو گەالنەیە و هێندەی یەکگرتوویی زاگرۆس و ئەلبۆرز پتەوە... 
کۆماری ئیسالمی هەر لە دەسپێکی گەیشتن بە دەسەاڵت کەوتە ناو شەڕێکی 
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قورس لەگەڵ عێراق، ئارام ئارام لە ڕاستی کۆمەڵگا و گەالنی ئێران دوور کەوتەوە 
و لەگەڵ هێزی دەوڵەت-نەتەوە یەکانگیر بوو... زلهێزانی ئەمریكی و ئەوروپی 
بخەنە  ئێران  هێزی  و  وزە  ناوه ندی  و  بکەن  لێ  سوریا  وه ك   ئێران  دەیانەوێت 

دەستی خۆیان ...

بە گشتی بە لۆژیکێکی ڕادیکاڵ پێویسته  بڵێین ئەم قه یرانە )قەیرانەکانی ئێران( 
تەنها به رهه می ده وڵه ت و رژێم نییه ، بەڵکو بە لە به رچاوگرتنی ڕه هه ندی ده رەکی، 
سیستمی سه رمایه داری و زیهنیه تی لیبراڵی جیهانییش تاوانبارە و لەپاڵ كۆماری 
ئیسالمیدا دژی گه الن کار دەکات و هۆکاری ئەو کێشانەیە ... بۆ گەالنی ئێران، 
نەتەوەی دیموکراتیک و خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیک سەرەکی ترین پێداویستیە، 
دیموکراسی بە بنەماگرتنی کۆمەڵگا و دیموکراسی گەالن تەنها لە چوارچێوەی 
و  جیهانی  زلهێزانی  کردنە...  قبووڵ  جێگای  )مەحەلی(  خۆجێیی  دیموکراسی 
هه رێمی لە كارتی كورد بۆ لەناوبردنی گه النی كوردستان، ئێران، سوریا، توركیا، 

ئێراق و گه النی واڵتانی دیکەی هه رێمی سود وەردەگرن.«

ئێران بە گشتی شتێکی نوێ نەبوو، بەاڵم  ئەو پرۆژەی کۆدار بۆ رۆژهەاڵت و 
درێژ  سەرنجراکێش،  خاڵی  یەکەم  تێدایە.  سەرنجی  جێگای  خاڵی  هێندێک 
سروشتی  کۆمەڵگەی  سروشتی«یە.  »کۆمەڵگەی  بۆ  ئێران  مێژووی  کردنەوەی 
لە تێئۆرییەکانی مورای بووکچین وەرگیراوە و مەبەست گرووپە چووکە مرۆییە 
سەرەتاییەکانە کە لە دەوری یەکتر کۆ دەبوونەوە و پیاوەکان دەڕۆشتن بە راو و 

ژنەکانیش لە ماڵ ئیشی پاراستنی منداڵەکانیان لە ئەستۆ بوو.

مەبەست لەم کۆمەڵگەیە بە گشتی ئەو سەردەمەیە کە مرۆڤ هێشتا تەنانەت 
بە  راکێشئاماژە  سەرن  خاڵی  دووهەمین  نەبووە.  کۆمەاڵیەتیش  ژیانی  فێری 
کردنی  سووریەیی  تاوانی  پەکەکە  هەمان  یان  کۆدار  ئێرانە!  کردنی  سووریەیی 
ئێران دەخاتە ئەستۆی واڵتانی زلهێز. ئەمە ناراستەوخۆ واتایەکی دیکەی هەیە، 
واتە سوریەش واڵتانی زلهێز وایانلێکرد! ئیتر لەم ناوە دەسەاڵتی زاڵ بە سەر 
هێڵی  رۆڵی  سوریە  و  ئیستراتێژیکن  هاوپەیمانی  کە  ئەسەد  بەشار  و  ئێران 
بەرخودان دژی ئیسرائیلی بۆ ئێران هەیە و تاوانباری سەرەکین و ئامادەن بە 
نرخی کاول بوونی واڵت و کوژرانی سەدان هەزار کەس هەر وا درێژە بە دەسەاڵتی 
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نادیارە! خاڵێکی  کرانی سووریەدا  کاول  لە  رۆڵیان  بدەن  دیکتاتورانەی خۆیان 
دیکە ئەوەیە کە کاتێک باسی قەیرانەکانی ناو ئێران دەکات، تاوانی پێکهاتنی 
بۆ وێنە بێکاری، ئیعتیاد، وشکساڵی... دەخاتە ئەستۆی واڵتانی زلهێزی دنیاوە. 
شتێک کە خامنەیی و رێبەرانی دیکەی رژیم ماوە 40 ساڵە دووپاتی دەکەنەوە. 
بۆ  پەکەکە  نوێی  شێوەی  بکرێ   سەر  لە  باسی  پێویستە  کە  سێهەم  خاڵی 

داماڵینی مەشرووعییەت لە بزووتنەوەی نەتەوەیی کوردستانە.

پەکەکە لەم بەیاننامەیەدا راست بە شێوەی رێبەرانی رژێمی ئێران دەڵێ زلهێزەکان 
لە کارتی کورد بۆ کاولکردنی ئێران، عێراق، تورکیە و سوریە کەڵک وەردەگرن، 
بەاڵم سەرنجراکێش ئەوەیە کە تەنیا گرووپێک لە کوردستان کە ئامادەیە شەڕی 
کۆتایی  خاڵی  پەکەکەیە!  خودی  کردوویەتی  ئێستا  تا  و  بکات  وەکالەت  بە 
دیمۆکراسی خۆجێییە. دیمۆکراسی خۆجێیی )مەحەلی( کە لەم پرۆژەیەدا هاتووە 
لە  تەنها  گەالن  دیموکراسی  و  کۆمەڵگا  بنەماگرتنی  بە  »دیموکراسی  دەڵێ  و 
چوارچێوەی دیموکراسی خۆجێیی )مەحەلی( جێگای قبووڵ کردنە« زۆر جێگای 
تێفکرینە! ئەم پرۆژەیە چەند ساڵ پێش ئێستا لەالیەن دەزگای ئەمنییەتی رژێمی 
ئێرانەوە لە دووتۆی کتێبێکدا و لە ژێر ناوی »دمکراسی محلی« درایە دەرەوە. 

ئەم کتێبە بریتییە لە وتووێژی لەگەڵ 53 کەس لە سیما ناسراوەکانی رژێم وەک 
کوردی  خەباتی  دەیەوێ  پەکەکە  ئێستا  ئێبتێکار.  مەعسوومە  و  قاڵیباف  باقر 
رۆژهەاڵت تەرخان بکات بۆ جێگیر کردنی هەمان پرۆژەی دەستگای ئەمنییەتی 

رژیمی ئێران!

دوادا  بە  رۆژهەاڵتی  چاالکانی  لۆمەی  و  رەخنە  پڕۆژەیە  ئەم  کە  ئەوەی  دوای 
هات و پژاک کەوتە دۆخێکی وەهاوە کە هیچ وه اڵمێکی نەبوو، ئەمجار پژاک بۆ 
خااڵنە  لەم  کە  دەرەوە  دایە  دیکەی  پڕۆژەیەکی  سیمای خۆی،  جوانکردنەوەی 

پێکدەهات:

1ـ پێکهێنانی کۆمیسیۆنی هاوبەش بۆ نەهێشتنی ناکۆکی نێوان هێزە سیاسیەکان 
و حیزبە کوردیەکان که تێیدا ڕۆڵی سەرەکی به ڕووناکبیران و ئاکادمیسیەنەکان 

درابێت.
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2ـ پێکهێنانی مەجلیسی نەتەویی و دموکراتیک و فەراحزبی بە بەشداری نوێنەرانی 
حیزبەکان و کەسانی ناحیزبی، رێکخراوە مەدەنیەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان کە 
یەکێک لە ئەرکەکانی چاودێری هەڵسوکەوتی حیزبەکان دەبێت که هەموو حیزب 

و الیەنە سیاسیەکانی کورد لە بەرامبەریدا وەاڵمدەر بن.
3ـ پێکهێنانی هێزێکی سەربازی و ئارتەشی نەتەویی و هاوبەش لە چوارچێوەی 

پاراستنی ڕەوا.
و  نەتەوەیی  مەجلیسی  به  وەاڵمدەر  سەربازی  ئەنجومەنێکی  پێکهێنانی  4ـ 

دمۆکڕاتیک.
5ـ پێکهێنانی ئەنجومەنی دیپلۆماتیکی هاوبەش، بۆ نوێنەرایەتی کردنی کوردان 
لە کۆڕبەندی جیهانی و هەرێمی، لەژێر چاودێری مەجلسی نەتەویی و دمۆکڕاتیک.
سیاسەتەکانی  باڵوکردنەوەی  بۆ  هاوبەش  تەلەفزوێنی  و  میدیا  پێکهێنانی  ۶ـ 

مەجلیسی نەتەویی لە ئاستی کوردستان و ئێران.
بە  ئوروپا  لە  کوردستان  ستراتیژیکی  لێکۆڵێنەوەی  ناوەندێکی  پێکهێنانی  7ـ 
بەشداری کوردانی تاراوگە و لێکۆڵەرانی ناوخۆیی بۆ ڕاوێژکردن لەگەڵ مەجلیسی 

نەتەویی، حیزبەکان و ڕێکخستنە سیاسیەکان.
8ـ پێکهێنانی ناوەندێک بۆ ڕێخستنی چاالکیە هاوبەشەکان )وەک کۆنفرانسەکان، 
کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی، مانگرتنی کرێکاری و نافەرمانی مەدەنی( بۆ هاوئاهەنگی 

کۆمەڵگا ی رۆژهەاڵتی کوردستان.
9ـ پێکهێنانی دامەزراوە و ڕێکخستنی فەراحزبی تایبەت به ژنان لەسەر بنەمای 
خەسارناسی و چارەسەری کێشەکانی بواری ژنان بە جەختکردنەوە لە بڕیاردانی 
ژنانی  کۆمەڵگا ی  قەیرانی  چارەسەری  لەپێناو  تەریب  پراکتیکی  و  هاوبەش 

رۆژهەاڵتی کوردستان.
10ـ پێکهێنانی کۆمیتەیەکی هاوبەش بۆ ئەوەی چاالکانە و ڕۆژانە چاودێری دۆخی 
زیندانیانی سیاسی کورد لە زیندانەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران و تێکۆشان بۆ 

ئازادی هەمو زیندانیانی سیاسی بکات.« )پژاک:2018(
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ئەم هەموو هەڵبەزودابەزەی پەکەکە بۆ ئەوەیە کە رای گشتیی رۆژهەاڵت ئامادەی 
مامەڵەیەک بکات کە لە سووریە لەگەڵ بەشار ئەسەد کردی، دوای ئەم پڕۆژەیە 
سێهەم  »بژاردەی  دەڵێ:  واڵت  دەرەوەی  لە  پژاک  نوێنەری  بەشیری  شەماڵ 
تەنها بژاردەیەکە کە سیستەم دەتوانێت لە خراپترین حاڵەتی خۆیدا مەجبوور 
بە بەکارهێنانی بێت. بژاردەی سێهەم هەڵگری مۆدێلی سوریایە. مۆدێلێک کە 
ئێران لە قۆناخی هەرە قەیراناوی لە سوریەدا، ئامادەبوو قەبووڵی بکات. بژاردەی 

سێهەم، گۆڕانکاری لە پێکهاتەی رێوەبەریدایە.

واتە هەتا ئاستێک دێسێنتراڵیزەکردنی مۆدێلی رێوەبەری وەک مۆدێلی سوریە و 
رۆژئاوای کوردستان. لەم حاڵەتەدا ئێران ئامادەیە بەشێک لە جوگرافیای واڵت 
لە مەترسی بەکارهێنان لە الیەن هێزی دەرەکی قوتار بکات و بەم شێوەیە بە 
پێدانی مافی خۆرێوەبەری لە چوارچێوەی مۆدێلی ئەیالەتیدا هەنگاو بۆ گۆرانکار 
هەڵبهێنێتەوە. پەکەکە خۆی لەم مۆدیلەدا دەبینێتەوە و هیوای بۆ دەخوازێت. 
هەر بۆیە ئامادەشە کە زیانی زۆر بۆ دڵنیایی پێدان بە سیستەم قەبووڵبکات.« 

)ش. بەشیری: 2018(

دەڵێ:  کردووە  قسەی  پرۆژەیە  ئەم  لە سەر  کە  بێریتان  باران  بارەیەوە  لەم   
»پژاك سیستمێكی نزیك لەوەی پەیەدە لە ڕۆژئاڤای كوردستان پیادەی دەكات 
بە باش دەزانێت بۆ ڕۆژهەاڵت« )باران بێریتان، پەرەگراف، 2018( کە دیارە ئەوەی 
لە رۆژئاوا هەیە، مامەڵەی پەکەکە لەگەڵ سووریەیە و راونانی هەموو هێزەکانی 
ئەو بەشەیە لە کوردستان و داسەپاندنی سیستمی سەرکوتکەرانەی پەکەکە و 
ئەم خااڵنەی پژاکیش کە خستوونیەتە روو تەنیا بۆ بەالڕێدابردنی رای گشتی لە 

ناوەرۆکی سیستمی پەکەکەیە.

هەر لە درێژەی ئەم پرۆژەیەدا، سیامەند موعینی هاوسەرۆکی پژاک لە وتووێژ 
ئێستا چارەسەرییەکی  ناتوانێ  نیزامی  ئەمریکادا دەڵێ:«بۆعدی  لەگەڵ دەنگی 
دروست بێت، دەتوانێ تەخریباتێکی زۆر لە سەر رەوتی خەباتی پێشکەوتنخوازانەی 
رۆژهەاڵت بکات، بۆیە ئێمە بواری نیزامیمان بەو شکڵەی کە پێویستە ئاکتیڤ 
دەیان  بە  تەخریباتە  ئەو  کە  دەکات  تەخریباتێک  نیزامی  بۆعدی  نەکراوە... 
ئەم  دوای  رۆژ  چەند   )2018 جوالی  موعینی:  )س.  ناکرێتەوە«  جۆبران  ساڵ 
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سپای  بنکەیەکی  سەر  هێرشیانکردە  پژاک  گەریالکانی  لە  دەستەیەک  وتووێژە 
دەڵێ:  موعینی  سیامەند  بارەیەوە  لەم  کوژران.  پاسدار  کەس   11 و  پاسداران 
»هێزەکانی ئێمە لەناوخۆ هەن، سوپای پاسداران بۆسەیان بۆ هێزەکانی ئێمە 
پێگەیەکی  سەر  هێرشیانکردە  کە  ئێمەوە  لەالیەن  بوو  کاردانەوەیەک  دانابوو، 
ئێران. هەرچەندە پێمان خۆش نییە، بەاڵم ژمارەیەک لەوێ کوژرابوون، لەشەڕدا 
ناپرسرێت ئەو کەسانە باش بوون یان کێ بوون، بەاڵم خواستی ئێمە نییە خەڵک 
بکوژرێت. ئێمە دەخوازین بە دیالۆگ پرسی کورد چارەسەر بکرێت. نەشکرێت 
ئێمە هێزی پاراستنمان هەیە، لە خۆمان رادەبینین هێزی پاراستن پارێزگاری لە 
بکات«. )س.  رۆژهەاڵتی کوردستان  لە  دیموکراسی  و  ئازادی  دەستکەوتەکانی 

موعینی، روداو، 2018( 

بەاڵم هەواڵەکان بە جۆرێکی دیکە باس لە راستیی تێکهەڵچوونە سەربازییەکەی 
پژاک و سپای پاسداران دەکەن. ماڵپەڕی ئاڤاتوودەی دەڵێ: » پەیوەندییەکانى 
پەکەکە و سوپاى پاسداران هێندە کاریگەرى لەسەر چاالکییەکانى پژاک دژ بە 
کۆمارى ئیسالمى داناوە کە پژاک بووەتە گرووپێک لە ڕیفۆرمخوازەکانى ئێران 
ئەم  ئەنجامى  لە  نەبوون!  ئیسالمى  کۆمارى  ڕوووخانى  خوازیارى  تەنانەت  و 
سیاسەتە، دەیان کادیرى سەرەکى و گەورە و مێشکى پژاک لە نێو ئەم حزبەدا 

نەماون و ڕیزەکانیان بەجێ هێشتووە.

مەریوان،  لە  پاسداران  بە سوپاى  دژ  پژاک  ئەمڕۆ شەممەى  هێرشى سەربازى 
ئەنجامى ڕەخنەیەکە لەسەر پەیوەندییەکانى پەکەکە و سوپاى پاسداران و لە 
ڕوانگەى الیەنگرانى ئەم گرووپە هەنگاوێکى ئەرێنییە تا پژاک لە ژێر کاریگەرى 
تەواوى پەکەکە بێتە دەرەوە و لەمەودوا خۆى لە نێو چوارچێوەى ڕیفۆرخوازى 

نێو ئێران پێناس نەکات.« )ئاڤاتوودەی:جووالی 2018( 

ئەو  کە  گەریالیە  پۆلە  ئەو  بوونی  شەهید  هەواڵی   2018 سێپتمابری  15ی  لە 
چاالکییەیان کردبوو، باڵو بوویەوە، لەم بارەیەوە عەلی جەوانمەردی رۆژنامەوانی 
پەکەکە  ئاگاداری  بەبێ  تورهەڵدان  کە »هەڤاڵ  رایگەیاند  رۆژ  هەمان  لە  کورد 
دەستیکرد بە ئەنجامدانی ئەو عەمەلیاتە، سپا لەگەڵ پەکەکە پێوەندی گرتووە 
کە ئێمە یارمەتیداندەدەین و لە ئۆرمیە نوێنەرایەتیتان هەیە، واتای ئەم عەمەلیاتە 
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چیە؟ پەکەکە ئەو 6 کەسە کە عامیلی ئەو عەمەلیاتە بوون، هەر شەشی بە 
شەهید کردندا، هەمووی بە هاوکاری و چرای سەوزی پەکەکە بوو کە لە بۆسەی 
سپا کەوتن و شەهید کران« )ع. جەوانمەردی: 15ی سپتامبری 2018( پێویست بە 
ئاماژەیە کە پێشتر موراد قەرەیاڵن رایگەیاندبوو کە هەر الیەنێک دژی کۆماری 
ئیسالمی شەڕی چەکداری بکات، دەکەوێتە خانەی تورکیە و خزمەتە بە رژێمی 
تورکیە. ئەم هەڵوێستانەی پەکەکە کە لەگەڵ بەشار ئەسەد، حەشدی شەعبی 
سپای  گەڵ  لە  هاوپەیمانی  و  ئێران  رژێمی  بە  توندئاژۆوەکانی سەر  گرووپە  و 
ئاشکرا کردنی شوێنی  بۆ گرتن و  ئەمریکا  ئاشکرا  بە  وایکردووە کە  پاسداران 
مانەوەی موراد قەرەیاڵن، جەمیل بایک و دۆڕان کاڵکان لە دیارترین رێبەرانی 
پەکەکە، خەاڵتی ملیونی دیاری بکات. کاتی دیاری کردنی ئەم خەاڵتە کە تەنیا 

یەک رۆژ دوای خۆلی دووهەمی گەمارۆکان بۆ سەر ئێرانە، واتادارە!

بە تایبەتی ماڵپەڕی ئاڤاتوودەی ئاشکرای دەکات کە »جەمیل بایک یەکێک لە 
ڕابەرانى پەکەکە هاوکارى حزبەکەى لەگەڵ سوپاى پاسداران بردە نێو قۆناغێکى 
سوپاى  و  کردەوە  نوێنەرایەتى  ورمێ  لە  پەکەکە  کە  شێوەیەک  بە  دیکەوە. 

پاسداران دەستى بە هاوکاریی لۆجیستیک و ئازووقەى زیاتر کرد.

پەکەکە ڕێگەى دا سوپاى پاسداران لە ناوچە کوێستانییەکانى قەندیل دەست 
بە جادەسازى بکات و 12 پایەگاى سەربازى لە نێو خاکى هەرێمى کوردستان 

دروست بکات.« )ئاڤاتوودەی:2018(
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پەکەکە و کۆنگرەی نەتەوەیی کورد

ئامادەکاری کۆنگرەی نەتەوەیی لە  بە پێی یەکەمین راگەیەندراو، کۆبوونەوەی 
رۆژی 2013/7/22 بەڕێوە چووە ئەم بەیاننامەیانە دەرکرد:

بەستنی  ئامادەكاریی  لیژنەی  پێكهێنانی  كۆبوونەوەی  یەكەمین  ڕاگەیێندراوی 
كۆنگرەی نەتەوەیی كورد

هەرێمی  سەرۆكایەتیی  نووسینگەی  لە  دا   2013/7/22 دووشەممە  ڕۆژی  لە 
كوردستان و بە ئامادەبوونی 39 الیەنی سیاسیی هەر چوار پارچەی كوردستان 
سەرۆكی  بارزانی  مەسعود  سەرۆك  جەنابی  سەرپەرشتیی  بە  و  داوا  لەسەر 
هەرێمی كوردستان، كۆبوونەوەیەك بۆ باسكردنی هەنگاوەكانی بەستنی كۆنگرەی 

نەتەوەیی كورد و دانانی لیژنەی ئامادەكاری ئەنجامدرا.

لە سەرەتای كۆبوونەوەكەدا جەنابی سەرۆك بارزانی بە ناوی خۆی و بەڕێزان 
مام جەالل و عەبدوڵاڵ ئۆجەالن بەخێرهاتنی هەموو الیەنەكانی كرد و ئاماژەی 
كارەكانی  سەرخستنی  و  بەستن  بۆ  سەرەكی  ستراتیژیی  خاڵی  كۆمەڵێك  بە 
كۆنگرەكەی كرد. تێكڕای الیەنە بەشداربووەكانی كۆبوونەوەكە ڕاو سەرنجی خۆیان 
خستەڕوو سەبارەت بەوەی كە پێویستە گەلی كوردستان ببێتە خاوەنی وتار و 
ستراتیژییەكی یەكگرتوو لەسەر بنەمای گەیاندنی پەیامی ئاشتی و پێكەوەژیان 
و كاركردن بۆ گەییشتن بە چارەسەرێكی سیاسی و ئاشتی و عادیالنەی كێشەی 

كورد و هێنانەدیی مافە ڕەواكانی.

و  ئاشتی  و  دیالۆگ  زمانی  گرتنەبەری  لەسەر  كردەوە  جەختی  كۆبوونەوەكە 
كوردستان  گەلی  ئیرادەی  ڕێزگرتنی  و  دیموكراتیانە  ڕێوشوێنی  پەیڕەوكردنی 
لەسەرجەم پارچەكاندا بە لەبەرچاوگرتنی تایبەتمەندییەكانیان. هەروەها جەخت 
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لەسەر ئەوە كرایەوە كار بۆ سەرخستنی كۆنگرەكە بكرێ دوور لەهەموو جۆرە 
هەڵوێست و ئایدیۆلۆژییەكی حیزبیی بەرتەسك.

هەروەها ئاماژە بۆ ئەوە كرا كە كار بكرێت بۆ ئەوەی بڕیار و راسپاردەی كۆنگرە 
بە شێوەیەكی عەمەلی بێت و لە خزمەتی سەرخستنی كۆنگرە و بەرەوپێشبردنی 
مرۆڤ  مافەكانی  بەرەوپێشبردنی  بۆ  بنرێت  هەنگاو  و  بێت  كورد  گەلی  دۆزی 
بەرقەراركردنی  پێناو  لە  بەتایبەتی  ژنان  مافەكانی  و  ئازادییەكان  و  گشتی  بە 

كۆمەڵگایەكی دیموكراسی.

دانانی  كۆنگرەو  بۆ سەرخستنی  كاركردن  لەسەر  بوون  هاوڕا  الیەنەكان  هەموو 
رێوشوێن و كاری لۆجیستی پێویست بۆ گەیاندنی پەیام و ئامانجەكانی كۆنگرە 
و  بڕیار  بەدواداچوونی  و  جێبەجێكردن  بۆ  گونجاو  میكانیزمێكی  دانانی  و 
راسپاردەكانی كۆنگرە. ئامادەبووان جەختیان لەسەر بەشداری كاریگەرانەی ژنان 
و الوان و نوێنەرانی رێكخراوەكانی كۆمەڵی مەدەنی كردەوەو بە گرنگی بایەخ بە 
پێكەوەژیانی تێكڕای نەتەوەكانی كوردستان درا. كۆبوونەكە ئاماژەی بە گرنگیی 
بەهێزكردنی پەیوەندی حزبە سیاسییە كوردستانییەكان لەسەرجەم پارچەكانی 
كوردستان كرد و جەخت لەسەر كاری هاوبەشی الیەنە سیاسییەكانی رۆژئاوای 
كوردستان كردەوە بۆ گەیشتن بە مافە رەواكانی كورد. لە كۆتاییدا كۆبوونەوەكە 
بڕیاریدا لێژنەیەكی ئامادەكاری لە 21 ئەندام كە نوێنەری سەرجەم الیەنەكانی 

كوردستان بێت، پێك بێت بۆ ئەوەی لە زووترین كاتدا، كۆنگرە ببەسترێت. 

ناوی الیەنە بەشداربووەكانی كۆبوونەكە:
1- پارتی دیموکراتی کوردستان

2- یەکێتیی نیشتیمانیی کوردستان
3- پارتی کرێکارانی کوردستان

DTK 4- کۆنگرەیا جڤاتا دیموکرات
5- حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران
BDP 6- پارتی ئاشتی و دیموکراتی
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7- ئەنجوومەنی نیشتیمانیی کورد لە سوریا
8- ئەنجوومەنی گەلی ڕۆژئاوای کوردستان

9- حزبی دیموکراتی کوردستان
KNK -10

11- پارتی ژیانەوەی ئازادیی کوردستان
12- یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان
13-   کۆمەڵی ئیسالمیی کوردستان

14ـ بزووتنەوەی گۆڕان
15ـ حزبی شیوعی کوردستان

16ـ حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان
17ـ بزووتنەوەی ئیسالمیی کوردستان
18ـ حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان

19ـ کۆمەڵی مافی مرۆڤ لە باکوور
20ـ پارتی ئازادیی کوردستان

PSK 21ـ پارتیا سۆسیالیستا کوردستانێ
Hak ـ Par  22ـ پارتیا ماف و ئازادییا

KESK  23ـ
24ـ پارتی سەربەخۆیی کوردستان

25ـ تەڤگەرا دیموکراتا ژنێن کوردستانێ
26ـ کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران

27ـ کۆمەڵەی کۆمۆنیستی ئێران
28ـ گرووپی دیالۆگی دیجلە و فورات

29ـ پارتیا ئازادی و سۆسیالیزم
30ـ کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
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31ـ سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
 MEYA ـ DER 32ـ

33ـ تەڤگەرا ئیسالمیا گەل
KADEP 34ـ پارتی دیموکراتی بەشدار

DDKD 35ـ
36ـ پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان

37ـ حزبی ئایندەی کوردستان
38ـ یەکێتیی نەتەوەیی دیموکراتی کوردستان

39ـ پارتی دیموکراتی کوردستان ـ باکوور

ڕۆژی پێنج شەممە 2013/7/25 مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان 
لەگەڵ کۆمیتەی ئامادەکاریی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد کۆبۆوە. لەو کۆبوونەوەیەدا 
قۆناخە  لە  کوردستان  هەرێمی  سەرۆکی  کردنەوەی  ئاگادار  بەمەبەستی  کە 
سەرەتاییەکانی کاری کۆمیتەی ئامادەکاری ئەنجامدرا، بارزانی داوای لە هەموو 
الیەنەکان کرد کە وەک نوێنەری نەتەوەی کورد کار بکەن نەک وەک نوێنەری 
بنەمای  بکەنە  کورد  بەرژەوەندیی  دەبێ  وتی  و  سیاسییەکان  الیەنە  و  حزب 
کارکردنیان و هەموویان پێکەوە وەک یەک تیم کار بکەن و کەس هەوڵنەدات 
هەژموون و ئەجێندای حزبەکەی بەسەر کاری کۆمیتەکەدا بسەپێنێ. ئەندامانی 
کۆمیتەی ئامادەکاری ئەوەیان دووپاتکردەوە کە کۆمیتەکە تەنیا کاری تەکنیکی 
و ئیداری دەکات بۆ چۆنییەتیی بەستنی کۆنگرەکە، نەک بڕیاری سیاسیی لەسەر 
ئەرک و تەوەر و بڕیارەکانی کۆنگرە بدات، بۆیە هەمووالیەک داوایان کرد سەرجەم 
الیەنە سیاسییە کوردستانییەکان وەک تیمێک کار بکەن و لە ئێستاوە کۆسپ بۆ 

سەرخستنی کۆنگرەکە دروست نەکەن. )ک.د.پ ئینفۆ: 2013(

لە ڕۆژى 2013/11/10 لیژنەی ئامادەکاریی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد لە شاری 
هەولێر کۆبوونەوەی خۆی ئەنجامدا، پاش گفتوگۆیەکی ڕاشکاوانە سەبارەت بە 
هەمان  25ی  لە  بوو  بڕیار  کە  کۆنگرە  بەستنی  پێویستییەکانی  تەواونەبوونی 
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مانگدا ببەسترێت، بەاڵم لیژنەکە بەهۆی هەندێ گرفتی سیاسی و تەواونەبوونی 
ئامادەکارییەکان نەیانتوانی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا 
ببەستن. لیژنەی ئامادەکاریی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد سەبارەت بە دواکەوتنی 
بەڕێوەچوونی ئەو کۆنگرەیە لە وادەی دیاریکراودا، راگەیەنراوێکی باڵو کردەوە کە 

دەقی ئەو راگەیەنراوە، بەم چەشنەیە:

ئەمڕۆ 2013/11/10ی زایینی لیژنەی ئامادەکاریی کۆنگرەی نەتەوەیی 
کورد لە شاری هەولێر کۆبوونەوەی خۆی ئەنجام دا. پاش گفتوگۆیەکی 
بەستنی  پێویستییەکانی  تەواونەبوونی  بە  سەبارەت  راشکاوانە 
کۆنگرە کە بڕیار بوو لە 25ی ئەم مانگەدا ببەسترێت، کە بەهۆی 
ناتوانین  ئامادەکارییەکان  تەواونەبوونی  و  سیاسی  گرفتی  هەندێ 
کۆنگرەی نەتەوەیی کورد لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا ببەستین، بۆیە 
ئەندامانی  گشت  بەناوی  رابگەیەنین  لەیەکی  هەموو  بە  دەمانهەوێ 
الیەنە  و  حیزب  نوێنەرایەتیی  کە  کۆنگرەوە  ئامادەکاریی  لیژنەی 
سیاسییەکانی گشت پارچەکانی کوردستان دەکەن، داوای لێبوردن لە 

گەلی کوردستان دەکەین.
وەکوو  کە  دەکەینەوە  ئەوە  لەسەر  جەخت  دیکەوە  لەیەکی  لە 
تەواوکردنی  بۆ  کارەکانمان  کە  دەبین  بەردەوام  ئامادەکار  لیژنەی 
ئومیدیش  گونجاودا،  کاتێکی  لە  کۆنگرە  بەستنی  پێوەندتییەکانی 
دەکەین کە گیروگرفتە سیاسییەکان بە دیالۆگ و بە هەند وەرگرتنی 
بەرژەوەندیی بااڵی نەتەوەیی چارەسەر بکرێن کە ئەوەش بەستێن بۆ 

بەستنی کۆنگرە خۆشتر دەکات.
هەروەها دووپاتی دەکەینەوە کە بەردەوام دەبین لە کۆبوونەوەکانمان 
بۆ تەواوکردنی کاری تەکنیکی و بەدواداچوون بۆ چارەسەریی هەر 

گرفتێک کە بیتە پێش بەستینی کۆنگرەی نەتەویی کورد.

لیژنەی ئامادەکاریی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد
2013/11/10ی زایینی هەولێر ــ کوردستان
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بڕیارە  کە  رایگەیاندبوو  كورد،  نەتەوەیی  كۆنگرەی  ئامادەكاری  لیژنەی  پێشتر 
بەشدرای  بە  سپتامبەر  17ی  و   16  ،15 رۆژانی  لە  كورد  نەتەویی  كۆنگرەی 
600 ئەندام و 300 میوان ناوخۆیی و بیانی  لە شاری هەولێر سازبكرێت.  لە 
كورسیەكانی كۆنگرەی نەتەوەیی لە 10% بۆ رێكخراوەكان، 10% بۆ كەسایەتییەكان، 
سیاسییەكان  پارتە  بۆ   %45 و   مەدەنی   كۆمەڵگەی   رێكخراوەكانی   بۆ   %35
دەبێت و پێویستیشە لەو رێژەیەدا 40%ی كورسییەكان  بۆ ژنان  دابنرێت. لیژنەکە 
رایگەیاند کە تا ئێستا باسی سەرۆكایەتی  كۆنگرە نەكراوە، بەڵكو كۆنگرە لەالیەن 
کێشە  کە  پێکنەهات،  قەد  کۆنگرەیە  ئەم  بەاڵم  بەڕێوەدەبرێت،  دەستەیەكەوە 

گەورەکەی فراوانخوازیی پەکەکە بوو. 

بسەپێنێت،  کوردا  نەتەوەیی  کۆنگرەی  بەسەر  خۆی  هەژمونی  ویستی  پەکەکە 
دەکرد،  خۆیەوە  لەالیەن  کۆنگرەی  ئەندامانی  نیوەی  دیاریکردنی  داوای  بۆیە 
الیەنە  و  پەیەدە  و  لەپژاک  جگە  کوردستانیش  ڕۆژئاوای  و  رۆژهەاڵت  لە 
سیاسەییەکانی نزیک لەخۆی ڕێگری لە پارتەکانی دیکە دەکرد، هەروەها پەکەکە 
داوای دانانی سەرۆکایەتی کۆنگرە بە شێوەی هاوسەرۆکایەتی دەکرد و ئەو جۆرە 
سەرۆکایەتیەش جگە لە ناو پەکەکە لە هیچ شوێنێکی دیکەدا نیە. بۆیە گرژی 

کەوتە نێو پارتە سیاسییەکان و کۆنگرە پەکی کەوت.



349

سەرچاوکان:
• اوجاالن، عبداللە: فلسفە آپویستی. ج سوم. انتشارات مرکز آثار و اندیشەهای عبداللە 

اوجاالن، چاپخانە آزادی، ژوئیە 2007-ئا.
• اوجاالن، عبداللە: تاریخ در حوزە دجلە و فرات اورفا، سمبل قداست و لعنت، نشر اول. 

انتشارات مرکز آثار و اندیشەهای عبداللە اوجاالن، چاپخانە آزادی سپتامبر 2007-ب.
• اوجاالن، عبداللە: آفتاب آزادی)یادداشتهای مالقات با رهبر آپو(، چاپ اول. ترجمە مرکز 

ترجمە ارد.ناشر: اتحادیە روشنگری دمکراتیک)ارد(، چاپخانە آزادی،  2002-ئا.
• اسناد کنگرە دهم پ.ک.ک، ترجمە گروە فارسی آکادمی علوم اجتماعی عبداللە اوجاالن، 

چاپخانە آزادی 2009-ئا.
• اوجاالن، عبداللە: مبارزە با اشرارگری، نشر اول. انتشارات مرکز آثار و اندیشەهای عبداللە 

اوجاالن، چاپخانە آزادی، 2014.
• اوجاالن، عبداللە: مانیفست آزادی زن، نشر اول. انتشارات مرکز آثار و اندیشەهای عبداللە 

اوجاالن، چاپخانە آزادی، 2008-ئا.
• اوجاالن، عبداللە: مانیفست تمدن دمکراتیک.کتاب اول و دوم، نشر اول. انتشارات مرکز 

آثار و اندیشەهای عبداللە اوجاالن، چاپخانە آزادی، 2009-ب.
• اوجاالن، عبداللە: مانیفست تمدن دمکراتیک.کتاب سوم، نشر اول. انتشارات مرکز آثار و 

اندیشەهای عبداللە اوجاالن، چاپخانە آزادی، 2010-ب.
• اوجاالن، عبداللە: مانیفست تمدن دمکراتیک.کتاب چهارم، نشر اول. انتشارات مرکز آثار 

و اندیشەهای عبداللە اوجاالن، چاپخانە آزادی، 2010-س.
• اوجاالن، عبداللە: مانیفست تمدن دمکراتیک.کتاب پنجم، نشر اول. انتشارات مرکز آثار و 

اندیشەهای عبداللە اوجاالن، چاپخانە آزادی، 2012.
• ئۆجەالن،عەبدۆاڵ، داستانی ژیانەوە )وتووێژ لە گەڵ یاڵچین کوچووک(، چاپی کوردی 

ساڵی 1996، لە چاپ کراوەکانی پاارتی کرێکارانی کوردستان.
• اوجاالن، عبداللە: دفاع از یک خلق. انتشارات پژاک، ئاوریل 2004.
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• بایک، جەمیل: تاریخ حزب کارگران کردستان پ.ک.ک، مرکز مطبوعاتی  پژاک، چاپخانە 
آزادی، 2006-ئا.

• اوجاالن،عبداللە: از دولت کاهنی سومر بە سوی تمدن دمکراتیک، جلد اول و دوم. چاپ 
آزادی  اتحادیە روشنگری دمکراتیک)ارد(، چاپخانە  ناشر:  ارد.  اول. ترجمە مرکز ترجمە 

نوامبر 2001.
عبداللە  اندیشەهای  و  آثار  مرکز  انتشارات  اول.  نشر  تاریخ.  دادگاە  عبداللە:  اوجاالن،   •

اوجاالن، چاپخانە آزادی، ژووئیە 2009-س.
• اوجاالن، عبداللە: کرد آزاد هویت نوین خاورمیانە، چاپ اول. ترجمە مرکز ترجمە ارد.

ناشر: اتحادیە روشنگری دمکراتیک)ارد(، چاپخانە آزادی، ژوئن 2003.
ارد.ناشر:  ترجمە  مرکز  ترجمە  اول.  چاپ  سوسیالیزم،  بر  اصرار  عبداللە:  اوجاالن،   •

اتحادیە روشنگری دمکراتیک)ارد(، چاپخانە آزادی، 2002-ب.
چاپخانە  پژاک.  مطبوعات  مرکز  ترجمە؛  اول.  چاپ  آزاد.  شهروند  عبداللە:  اوجاالن،   •

آزادی. 2006-ب.
• اوجاالن، عبداللە: چگونە باید زیست، نشر دوم. انتشارات مرکز آثار و اندیشەهای عبداللە 

اوجاالن، چاپخانە آزادی نومبر 2007.
و  آثار  مرکز  انتشارات  اول.  نشر  کردستان،  انقالب  راە  مانیفست  عبداللە:  اوجاالن،   •

اندیشەهای عبداللە اوجاالن، چاپخانە آزادی، 2010.
• اوجاالن، عبداللە: هفت روز با رهبر، رهبریت و خلق )گفتگوی نبیل الملحم با ع. اوجاالن(،  

نشر اول. انتشارات مرکز آثار و اندیشەهای عبداللە اوجاالن، چاپخانە آزادی 2008-ب.
• اوجاالن، عبداللە: زبان و عمل انقالب،  نشر اول. انتشارات مرکز آثار و اندیشەهای عبداللە 

اوجاالن، چاپخانە آزادی، 2008-س.
• اوجاالن، عبداللە: خودسازی حزبی، نشر اول. انتشارات مرکز آثار و اندیشەهای عبداللە 

اوجاالن، چاپخانە آزادی. 2007-س.
 ،2014 یەکەم،  چاپی  خەلیل(،  ماجد  )وەرگێڕ:  پەکەکە،  مێژووی  مارکوس،  ئەلیزا   •

چاپخانەی گەنج.
قوتابخانەی  کراوەی  باڵو  کوردستان،  کرێکارانی  پارتی  مێژووی  بایک جەمیل، 1998،   •

ناوەندی پەکەکە.
• برنامە واساسنامەحزب حیات آزاد کردستان )پژاک(. کنگرە 4، 2014.

• برنامە و اساسنامە حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک(، 4.4.2005.
• بزاڤا سیاسی ل كوردستانێ 1908-1927، وەزارەتا پەروەردێ، هەولێر .
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http://www.pkkonline.net            هویتی کە تعریف صحیحی میط لبد •
• وتووێژی ڕۆژنامەی »تەرەف« لەگەڵ كەماڵ بووركای، سازدانی نەشەدوزەل، وەرگێڕانی 

سەالحەدین بایەزیدی، 2012.
• هەڤاڵ ئەبوبەكر، سڤیل، ئامادەكردنی فەیسەڵ خەلیل 2012.

10ی  توركیا،  لە  تیرۆریستی  رێكخراوی  ترسناكترین  ئەرگەنەكۆن  شوکری،  حەسەن   •
ئاگوستی.

• هەڤاڵ ئەكرەم، گۆڤاری سڤیل، فەیسەڵ خەلیل 2012.
• لێدوانی قەرەیالن بۆ ئاژانسی فیرات نیوز، 30.11،2011.

• ڕۆژنامەی سەباح، ئاگوستی 2011.
• حەسەن جوودی، مێژوویەك لە ئاگر »دیمانە لەگەڵ جەمیل باییك«، چاپی دووهەم، 

2011، ئەنستیتۆی كورد لە ستۆكهۆڵم.
• مركز دائرە المعارف بزرگ اسالمی، دانشنامە بزرگ اسالمی، جلد 8.

• بازخوانی آ خرین كودتای ژنرال های ترك، میراندا میناس – آ یدین روشن، 1389.
• ئاژانسی فیرات نیوز: 2015، 30 سال قبل در چنین روزی 11 مبارز عضو پ ک ک در 
 http://m.anfpersian.com                   .لبنان جان خود را از دست دادند
https://www.youtube.com                      ،2013 :عاکیف حەسەن •
الف.  میانە« ترجمە  آیندە در خاو  جویس ستار، »بحران آب: زمینە ساز درگیریهای   •

طباطبایی، اطالعات سیاسی-اقتصادی، شمارە ٥٥٠٥٦، پاییز ١٣٧١، ص ٤٦.
 http://pdki.dk                                     ،2016 :شەمدین ساکیک •

آیندە صلح  و  در خاورمیانە عربی  آب  بحران  ابعاد سیاسی-امنیتی  افغانی،  حجت للا   •
اعراب و اسرائیل، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ١٣٧٧

http://www.kurdipedia.org        »کوردیپێدیا: 2010، »دۆکتور سیروان •
• كریس كۆچێرا، دوایین وتووێژی ئۆجەالن، لە فەرانسییەوە بۆ كوردی: سەالحەدین بایز
http://www.nnsroj.com                                             .یدی

• اسناد و مصوبات كنگرە خلق كردستان، اساسنامە 
كردنی سۆران  ئامادە  لڤین،  گۆڤاری  80ی ساڵی شەشەمی  ژمارە  ئۆجەالن،  عوسمان   •

پااڵنی 
• نیزامەدین تاش 2011 دیمانە لە گەڵ میدیا نیوز

• رێبوار مەعرووفزادە: 2013، »کورد، ئاکەپە، بەدەپە و پەکەکە«
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• پێنج كاتژمێر و نیو لەگەڵ قەرەییالن، ئامادە كردنی حەسەن جەماڵ، وەرگێڕانی ئیبراهیم 
شێخ شەرەفی، 2013

• ڕاگەیەندراوی - PDK باكوور لە سەر پەیامی نەورۆزی ئۆجەالن: 2013،
pdkbakur.org 

• ,NNSROJ گومانلێکراوی تیرۆری سێ ژنە سیاسەتمەدارە کوردەکە کێیە؟، 2013
• روودار: 2015، نابێت بابەتی تیرۆر و کۆچبەری تێکەڵ بکرێن،

http://www.rudaw.net
• ئۆجەالن بانگەوازی چەک دانان بۆ پەکەکە دەکات ـ رووداو 28،2،2015،

http://rudaw.net 
• ئۆجەالن: دەبێ پەکەکە کۆتایی بە شەڕی 40 ساڵە بێنێت ـ رووداو ـ 21.03.2015،

http://rudaw.net 
• مانیفست انتخاباتی حزب دمکراتیک خلقها، فریدون تیموری، 2015،

https://www.radiozamaneh.com
• که جه که: تەنیا یەک رێگامان لەبەردەم ماوە، 2015، رودداو،

http://rudaw.net 
• BBC: 2015، ترکیه حق دفاع از خود را دارد،

http://www.bbc.com/persian/world 
• HPG: 2015، در مورد حمالت هوایی ارتش ترکیە،

http://anfpersian.com/news 
و  هەواڵ  ناوەندی  ئامادەكردنی  ڕێنێسانس،  بە  تایبەت  وتووێژی  بەدرەدین،  سەالح   •

http://www.renesans.info ،2008 ،سیاسەتی ڕێنێسانس
• عاكف حسن المستشار السابق الوجالن ومسؤول العالقات الخارجیە لحزب ب ك ك یكشف 

حقائق هامە، 2013، 
• ئۆجەالن: ئەگەر چارەسەریەكی دیموكراتیك پێش نەكەوێ، پێڤاژۆی شەڕیكی هەمەالیەنە 

http://qadirzada.com ،2011 ،دەستپێدەكات و قیامەتێك هەڵدەستێ
• دۆکتور جوان حه قی: بۆچی به شار ئه سه د ئاپۆچییه کان له  قه ندیله وه  دێنێته  رۆژئاوای 
http://www.mediakurd.com/articles          ،2011 کوردستان؟، مای
http://anfpersian.com                               ،2013 :صالح مسلم •
http://rudaw.net                                   ،2015 :شەریف شەدادە •
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• غسان الشربل، العراق من حرب الی حرب صدام  مر من هنا، 2010، ص 325
• عوسمان ئۆجەالن، مەحموود یاسین كوردی، ماڵپەڕی ڕووداو، پەكەكە لە بەغدا لەگەڵ 

بەرپرسانی حكومی و حەشدی شەعبی كۆ دەبێتەوە، 28،12،2015.
http://rudaw.net 

http://rudaw.net         ،رووداو: 2015، پەکەکە هەرێمی حەفتەنینی راگەیاند •
• دۆکتور عەبدۆلڕەحمان قاسملو، »تاڤگەی حەقیقەت« كاوە بەهرامی

• فرانسۆ حەریری، پەکەکە چما وا دەکا؟ ژمارەی سپاردن 34، چاپی یه كه م، 2000
• بەیاننامەی یەكیەتیی شۆڕشگێڕان، 2ی ژۆئەنی 1998

• حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، كۆمیسیۆنی سیاسی نیزامی، 24.05،2015
• تەیموور مستەفایی، 70 وێستگەی مێژوویی، 2016

• چاوی خەڵک، 2009، عوسمان ئۆجەالن، به رزان عه لی حه مه  و گۆران دوكانی ــ كۆیه  
• عەبدۆاڵ ئۆجەالن، ئاژانسی هەواڵدەریی فیرات، دیسامبری 2007

http://pjak.eu  ،2014 ،پەیماننامەی کۆمەڵگای دیمۆکراتیک و ئازادی رۆژهەاڵت •
• هوشنگ اوسی، »الكردستاني« األسد: حكاية خصام ووئام على وقع أحالم المؤسس، 

الحیات، 7ی ئاپریلی 2015(  
• وی او ئەی فارسی: 22 بهمن 1396، »کردهای سوریه خواستار حمایت دولت بشار اسد 

https://ir.voanews.com ».در مقابل حمالت ترکیه شدند
• بەسە هۆزات، 11ی فێبرواری 2018، هەواڵنێریی فۆرات، »در عفرین پرۆژە اوجاالن هدف 

https://anfpersian.com/khrdstn ».هجوم قرار گرفتە است
»ال  ان  تقول  الكردية  الوحدات  پرێس،  فرانس   ،2018 فێوریەی  12ی  حەمۆ،  سیپان   •

مشكلة« لديها بدخول الجيش السوري الى عفرين،  )لە 18ی فێوریە  وەرگیراوە(
https://www.afp.com/ar/news 

رۆژنامەی  پەکەکە،  مینڕێژکراوەکانی   گێڕانەوە   ،23.02.2017 ئەوسی:   هووشەنگ   •
ئەلحەیات چاپی کردووە، ماڵپەڕی کوردیپێدیا دایناوە،

http://bzavpress.com/Topic 
• گەوهەری حامێد: 2016، پارتی کرێکارانی کوردستان لە عەبدۆاڵ ئۆجەالنەوە تا جەمیل 

بایک، چاپی یەکەم، هەولێر
• کوردستان میدیا: 4ی فێوریەی 2018، سکرتاریای حیزبی دێمۆکرات ئاگادارییەکی باڵو 

http://www.kurdistanmedia.com ،کردەوە
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،2012 .07.12 : )HRK(بڕیارگه ی ناوه ندی هێزه کانی رۆژهه اڵتی کوردستان •
http://brwska.net 

• ئاڵتێرناتیڤ )ژمارە 12(، هفتەنامە سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مرکز مطبوعات پژاک، 
13ی ئاگوستی 2011، ص 14. 

• کۆدار: 15ی جووتمەی 2017، چارەنووسی گەلی کوردستان گرێدراوی تەندروستی رێبەر 
 https://www.kodar.inf ،ئۆجەالن

• ئەنجامنامەی کۆتایی پێنجەمین کۆنگرەی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان PJAK، 4ی 
http://pjak.eu/ku ،2016 ئۆکتۆبری

سوپای  چوونی  ده رباره ی  یه په گه   وته بێژی   ،2018 فێوریەی  20ی  مەحموود:  نووری   •
https://anfsorani.com ، سووریا بۆ عه فرین ڕاگه یه ندراوێكی باڵوكرده وه

مارسی  23ی  دەکشێنینەوە،  گەریالکانمان  شەنگال،  بۆ  گەڕاوەتەوە  ئارامی  کەجەکە:   •
https://anfsorani.com ،2018

ژێر  لە  ڕۆژهەاڵت  حزبەكانی  پێشمەرگەی  گرنگە  مەترسیدارەو  هێزیی  فرە  پژاك:   •
http://peregraf.com/po ،چەترێكدابن. سورکێو محەمەد؛ ماڵپەڕی پەرەگراف
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هەر چوار  لە  كوردستان  دیكەی  پارتە سیاسییەكانی  هەموو  لە  زیاتر  پەكەكە 
پارچەدا توانیویە ژن بێنێتە ناو ڕیزەكانی خۆیەوە كە هەر ئەمەش ئەو پرسیارە 
دەخۆلقێنێ كە چ هۆكارێك بۆتە هۆی ئەوەی كە پەكەكە بتوانێ تا ئەو ڕادەیە ژن 
لە دەوری خۆی كۆ بكاتەوە؟ ئایا ئەمە لە پێشكەوتوویی ئاپۆئیزمەوە سەرچاوە 
دەگرێ یان لە هێندێك فاكتەری دیكەی كۆمەاڵیەتی وەک پێکهاتەی عەشیرەی 
باکووری کوردستان و نائاگایی ژنانی پارچەکانی دیکە بە نیسبەت پەکەکەوە و 
هەروەها دەزگای پرۆپاگاندای پەکەکە کە راستییەکانی ناو پەکەکە دەشارێتەوە و 
بە پێچەوانە پیشانیان دەدات؟ ئەگەرنا ئیدئۆلۆژی ئیسالم زۆرترین رێژەی ژنانی 

لە دەوری خۆی کۆ کردۆتەوە، بەاڵم ئایا لە ئیسالمدا مافی ژنان پارێزراوە؟ 

ئۆجەالن لە سەر گرینگیدان بە ژن لە پەکەکەدا دەڵێ کە شۆڕشی کوردستان 
ئەگەر  بێت.  نێونەتەوەییدا  ئاستێ  لە  ژنان  شۆڕشێکی  یەکەمجار  بۆ  دەتوانێ 
شرۆڤەکان وەبەر چاو بگیردرێن، شۆڕشی کوردستان بە تەواوی شۆڕشی ئازادی 
هەیە.  خۆی  بە  تایبەت  پراکتیکی  و  تێئۆری  ژنە.  کۆمەاڵیەتی  شۆڕشی  و  ژن 
ئەگەر شێوەی هەڵسوکەتێک کە شرۆڤەم کردووە لەنێو حیزبدا جێبەجێ بکرێ، 

رێگەیەکی زۆر باش بۆگەلەکەمان پێکدێنێ.

لەودا  دەمانەوێ  کیمیاوییە.  دیاردەیەکی  وەک  کوردەکاندا  نێو  لە  شۆڕش 
گەلەکەمان کە وەک حەڵەبییەکی ژەنگ لێدراوی لێهاتووە بکەین بە ماددەیەکی 
درەوشاوە وەک تەاڵ. شۆڕشەکە ئاوەهایە، بەمشێوەیە دەتوانین تاکێک کە ژەنگ 
لێدراو و گەنیوە بیکەین بە تاکێکی درەوشاوە.)ئۆجەالن: 2007-د، 100( ئەو وەك 
و  دواوە  ژن  سەر  لە  جار  زۆر  كتێبەكانیدا  دووتۆێی  لە  پەكەكە  دامەزرێنەری 
تەنانەت كتێبی )مانیفستی ئازادیی ژن(ی نووسیوە و لە نێو پەكەكەشدا ژنان 
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ڕێكخراوی تایبەتی خۆیان بە نێوی )پارتی ئازادیی ژنانی كوردستان(یان هەیە. 
قووڵی  پێوەندیی  نیشاندەری  ژنە(  ئازادیی  ئاپۆ،  سەرۆك  )ئازادیی  دروشمی 
ڕێكخراوی ژنانی ناو پەكەكە بە بیرۆكەكانی ئۆجەالنەوە هەیە و لە نێو پەکەکەدا 
ئۆجەالن  پێوەندییەدا  لەم  هەر  دەكرێ!  ئازادیی ژن سەیری  بۆ  هێمایەك  وەك 
دەڵێ: »ژنان بە بیرۆکەکانی من پێویستییان هەیە و بە بۆنەی ئەوەوە کە رێگەی 

ئازادییان نیشاندەدەم، بەرەو الی من دێن« )ئۆجەالن: 2007-د، 124(.

ئۆجەالن لەم كتێبەدا دەڵێ: »بزووتنەوەی فێمینیستی بە هۆی ئەوەی كە تەنیا 
لە ڕێگەی ڕزگاریی  نەیتوانیوە  بۆ كێشەكان دەڕوانێت،  بنەمای ڕەگەز  لە سەر 
پێكهاتەی  دەبێ  ڕەگەز،  شرۆڤەی  بنەڕەتیبوونی  لەگەڵ  پێشەوە.  بڕواتە  ژندا 

ئیدئۆلۆژیكی و ڕێكخراوێك دژی پیاوساالری پێكبێت...

ناوی سەربەخۆییدا،  ژێر  لە  ئەوەیە كە  لە هەڵەكانی فێمینیزم  یەكێكی دیكە   
دەبینرێ  كە  ئەوەی  مێژووییەوە  ڕوانگەی  لە  دەدزنەوە.  كێشەكان  لە  خۆیان 
ئەمەیە كە ئەوان یان كێشەكە تەنیا لە ڕوانگەی ئابوورییەوە شرۆڤە دەكەن یان 

لە دەوروبەری ڕەگەزی ژندا« )ئۆجەالن: 2008-ئا، 17، 18 و 19(.

بۆیە ئۆجەالن بۆ یەكەمین جار لە ساڵی 2008دا ژنۆلۆژی لە جیاتی فێمینیزم 
دا بەشی   PAJK لە كۆنگرەی هەشتەمی و  لە ساڵی 2011  و  پێشنیار دەكات 

ژنۆلۆژی دانرا. )ئارمانج سارینا: 1392(.

ژنان،  مانیفستی  داڕشتنی  بۆ  ئۆجەالن  دیمۆكراتیك،  كۆنفیدرالیزمی  وەك  هەر 
لە  پێش  هەزار ساڵ  بۆ 15  دەگەڕێتەوە  كە  كۆن  مێژوویەكی  بەر  دەباتە  پەنا 
پێ  ژنی سەدەی 21ی  دەیەوێ  كە  ئیدئۆلۆژییەك  بنەمای  بە  دەیكات  و  زایین 
ڕزگار بكات. ئەو دەڵێ: »لە سەردەمی بەردینی نوێدا لەم ناوچەیە )بەشەكانی 
یەك شوین، كشتوكاڵ،  لە  نیشتەجێبوون  ژیانی  ژن  فیرات(  و  دیجلە  باكووری 
كاری هۆنەری، زانست و پزیشكیی بۆ یەكەم جار دەستپێكرد و بۆ هەموو دنیا 

باڵوەی پێكرد... ئاژەڵەكانیان دەستەمۆ كرد...

بۆ یەكەمینجار ئاگریان دۆزییەوە... خانوویان چێكرد... فەرهەنگی پاك و خاوێنی 
و ئاودێركردنیان پەرە پێدا... پیشەی ڕستن و چنینیان بنیات نا... بە دوای 
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دۆزینەوەی ئاسن، شێوەی بەدەستهێنانی بەرهەمی زۆرتر فێر بوون« )ئۆجەالن: 
2008-ئا، 17، 18 و 19(، بۆیە دەڵێ: »مێژووی ژن بە واتای مێژووی كشتوكاڵ، 
پەروەردەی ئاژەڵی چووكە، داری میوە، خانوو، چنین و ڕستن، پاچ و پێمەڕەیە. 
ئەم شۆڕشە بۆ یەكەمجار لە سەردەمی بەردینی نوێدا و لە میزۆپۆتامیا و بە 
هەوڵەكانی ژنی ئازاد سەركەوت« )ئۆجەالن: 2008-ئا، 23(. هەر وەک لە بەشەکانی 

دیکەدا باسکرا، ئۆجەالن بەم کۆمەڵگەیە، دەڵێ کۆمەڵگەی سروشتی.

ئەم كۆمەڵگەی سروشتییە كە ئۆجەالن باسی لێدەكات و لەودا ژنساالری بووە، 
لە قۆناغی یەكەمی كۆمۆنیزم وەریگرتووە كە ماركس شرۆڤەی دەكات. ماركس 

سێ قۆناغی بۆ كۆمۆنیزم داناوە:

لە قۆناغی یەكەمدا كە بە كۆمۆنی سەرەتایی ناودێری دەكات، مرۆڤ لە ڕێگەی 
بەردینی كۆندا  لە سەردەمی  ئەم قۆناغە  ژیاوە.  ڕاو و كۆكردنەوەی پێخۆرەوە 
بەرهەمی  زیادبوونی  لەوەی  پێش  كۆمۆنیزم  سەرەتاییەی  قۆناغە  ئەم  بووە. 
كشتوكاڵ ببێتە هۆی چێبوونی بەرهەمی زیاتر لە پێویستی كۆمەڵگە كە بنەمایەك 
بووە بۆ پێكهاتنی چینی جیا لە چینی بەرهەمهێنەر )سەربازی، رووناكبیر..(، 
شارستانییەت و چینی كۆمەاڵیەتی سیستمی كۆمەڵگە بووە. لەم كۆمەڵگەیانەدا 
خەڵك لە گرووپگەلێكی چووكەدا ژیاون. ئەوان ڕاویان كردووە یان پێخۆریان كۆ 
كردۆتەوە بۆ هەموو گرووپەكە. لەم كۆمەڵگەیەدا نە خاوەندارێتیی تایبەت هەبووە 

و نە چینی كۆمەاڵیەتی.

لە قۆناغی دووهەمی كۆمۆنیزمدا دەوڵەت بە تەواوی تێدا نەچووە و خاوەندارێتیش 
هەر ماوە.

خاوەندارێتیی  نە  و  دەمێنێ  كۆمەاڵیەتی  چینی  نە  سێهەمدا  قۆناغی  لە  بەاڵم 
تایبەت، بەاڵم ئۆجەالن بۆ ئەوەی كە دژی ماركس بوەستێتەوە، ژن وەكوو چینی 
كۆمەاڵیەتی دادەنێت كە ئەمە هەڵەیەكی گەورەیە، چوونكە ئەگەر ژن چینێك 
بێت، پیاویش چینێكە كە دەبێتە خاوەنی ژن، واتە دوو چینی كۆمەاڵیەتیی ژن 
و پیاومان هەیە! كە ئەمە بیرۆكەیەكی بە تەواوی هەڵە و نالۆژیكییە. چوونكە 
ئەوە خاوەندارێتیی كەرەستەی بەرهەمهێنان، زەوی، كۆیلە و شتەكانی دیكەیە 
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كە چینی كۆمەاڵیەتی پێك دێنێ و كە ژن هیچكام لەمانەی نەبووە. ئەوە ڕاستە 
كە ژن چەوساوەتەوە و مافی لێ زەوتكراوە، بەاڵم هیچ كات ناتوانی وەك چینی 

كۆمەاڵیەتی سەیری بكەی.

ئۆجەالن هۆی ژێردەستەبوونی ژن دەگەڕێنێتەوە بۆ ئەوەی كە ژن لە سەردەمی 
دەسەاڵتدارێتیی خۆیدا كە بە هۆی دۆزینەوە و چێكردنی ئامرازی زۆر، گۆڕانكاریی 
زۆری لە پێشكەوتنی مێژووی مرۆڤایەتیدا پێك هێنا، بە دوای ئەوەدا نەیتوانی 
خۆی لەگەڵ دۆخی نوێ ڕێكبخات و بە شێوەگەلی كۆن كە وەاڵمدەری پێداویستی 
و خواستە كۆمەاڵیەتییە نوێیەكان نەبوون، قەناعەتی كرد و ئەو سیستمەی كە 
خۆی ئافراندبووی نەیگۆڕی، پیاویش لەم دەرفەتە كەڵكی وەرگرت و بەرهەمەكانی 
ژنی بە شێوەی شتومەكی بازرگانی بۆ ناوچەكانیتر گواستەوە، بازرگانیی دەست 
پێ كرد... پیاو لەم ڕێگەیەوە سامانێكی زۆری دەستەبەر كرد، ئەمە لە ڕاستیدا 

یەكەمین شێوەی كاپیتالیستی یان شێوە سەرەتاییەكەیە.

بناغەی  لە سەر  و  بوو  پیاوتەوەر  كە  كاپیتالیستییە  پێوەندیی  یەكەمین  ئەمە 
بایەخە ئافرێنراوەكانی دەستی ژن، فۆرمی گرت)ئۆجەالن: 2008-ئا، 28( ئۆجەالن 
بۆ  دایكساالری  سیستمی  گۆڕانی  بۆ  مێژووی  بەڵگەی  كە  ئەوەی  جیاتی  لە 
باوكساالری بێنێتەوە، پەنای بردۆتە بەر ئەوە كە بە جۆرێك نیشان بدات پیاو 
فێڵی لە ژن كردووە و سیستمی گۆڕیوە، بەاڵم لەمبارەیەوە بەڵگەیەکی زانستی 

بە دەستەوە نادات. یان رەنگە بە دوای چێکردنی سیستمێکی دڵخوازی خۆیە!

كاتێك ئۆجەالن دەڵێ: »ژن پیاوی لە ئاژەڵەكان جیا كردەوە و یەكەمین كەس 
كە كۆمەڵگەی مرۆیی پێكهێنا، ژن بوو. بۆ یەكەمینجار ژن كۆمەڵگەی پەرەپێدا، 
پیاو سەرەتا وەك وەحشی ژیانی دەكرد، بەاڵم ژن كۆمەڵگەی پێكهێنا، ڕەگەزێك 
كە لە ژیان و كۆمەاڵیەتی بووندا ڕۆڵێكی ناتەواوی لە سەر شان بووە، ڕەگەزی 
لە  دابتاشێ.  ژنانە  ئیدئۆلۆژییەكی  دەیەوێ   ،)13 2008-ئا،  بووە«)ئۆجەالن:  نێر 
سیستمی  »پیاو  دەڵێ:  ئۆجەالن  بۆیە  پێویستە،  دوژمن  هەبوونی  ئیدئۆلۆژیدا 
جێگرەوەی بۆ سیستمی ژنتەوەر سەرەتا لە بوارگەلی هەست، ڕۆح و ئەندێشەدا 
ئافراند و دواتر جێگیری كرد. ئەمەش شەڕی سیستم پێكدەهێنێ، بێگانەبوون بە 
شێوەی دووركەوتنەوە لە گەوهەری مرۆڤ ڕوویدا، ئەمەش دووركەوتنەوەی پیاو 
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لە گەوهەری مرۆیی بوو. بۆیە دەتوانین بڵێین كە یەكەمین سیستمی كۆمەڵگەی 
چینایەتیی پیاوساالر، لە باری ئیدئۆلۆژیكییەوە لە سەر بنەمای دژایەتی لەگەڵ 

گەوهەری مرۆڤ دەركەوت و هاتە ئاراوە... 

ئیدئۆلۆژیكییەوە سەركەوێ،  باری  لە  ئاسانی  بە  نەیتوانی  پیاوساالر  سیستمی 
بە  پەیوەست  و  بوو  ڕابردوو  خاوەن  ئیدئۆلۆژییەكی  ژنانە  ئیدئۆلۆژیی  چوونكە 
سەر  لە  ئۆجەالن   .)167 2008-ئا،  )ئۆجەالن:  بوو«  خاكەوە  و  مرۆڤ  گەوهەری 
گۆڕانی سیستمی ژن-ساالری بۆ پیاو ـ ساالری بەڵگەیەكی زانستی بە دەستەوە 
و  نامرۆیی  پیاو  هیی  و  مرۆییە  ژن  گەوهەری  دەڵێ  گوترە  بە  هەر  و  نادات 
فاكتەری  نێوەدا  لەم  ئیتر  سەركەوتووە،  پیاوساالری  سیستمی  بۆیە  شەڕانی! 
فیزیۆلۆژیکی، زۆربوونی حەشیمەت، پێویستیی زۆر بە خۆراك، شەڕ و گۆڕانی 

سیستمی ڕاوكردن بە كشتوكاڵ...

ناگرێت.  بەرچاو  لە  ڕەگەزدا،  دوو  نێوان  لە  كار  دابەشكردنی  هۆی  بۆتە  كە 
ئەو دەڵێ: »سروشتی ژن بوو كە عەداڵەتی راستەقینەی پێك دەهێنا، ئەوە 
سروشتی ژن بوو كە ئاشتیخواز بوو و دژی شەڕ و ڕەوتی بە چینایەتی بوونی 
كۆمەڵگە بوو... پیاو كە لە ڕابردوودا ڕاوچی و شەڕكەر بوو، باشتر بە ئامرازە 
و  لە سروشتی شەڕخوازی  وەرگرتن  كەڵك  بە  بۆیە  دەكرد،  كاری  ئاسنەكان 
هێزی جەستەیی، ژنی لە نێو بازنەی بەرهەمهێناندا ڕاو نا و گۆشەگیری كرد. 
ـ  بەم شێوەیە ژن ـ خودا )ئیالهەی پیرۆز(ی وە الوەنا و خۆی وەك خودا 
ئەم  پێكهات.  ژن  واتە  چەوساوە  چینی  یەكەمین  شێوەیە  بەم  ناساند.  شا 
گۆڕانكارییانە بوو بە هۆی پێكهاتنی دەوڵەت و لەگەڵ یەكگرتنی دەسەاڵتی پیاو 
و دەسەاڵتی چینایەتی، كۆمەڵگەی چینایەتی بە شێوەی دەسەاڵتی كۆمەاڵیەتیی 
لێهات. پیاوبوون بە واتای ڕەگەزی دەسەاڵتدار، چینی دەسەاڵتدار و دەوڵەتی 

زاڵبوو« )ئۆجەالن: 2008-ئا، 11، 27، 28، 29 و 33(.

نەهامەتییەكانی  هەموو  دیمۆكراتیكدا  كۆنفیدراڵیزمی  لە  وەك  هەر  ئۆجەالن 
پێکهاتنی دەوڵەت، لێرەشدا دەیەوێ ژێردەستەبوونی ژنان و سەركوتی ژنان گرێ 
بداتەوە بە دەوڵەتەوە. هەر بۆیە لە شوێنێكی دیكەدا دەڵێ دەوڵەت ـ نەتەوە 
 ،2001 )ئۆجەالن:  كۆڵۆنی.  كردۆتە  ژنان، كۆمەڵگەكەی  بە هۆی چەوساندنەوەی 
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16( ئۆجەالن باسی ئەوە ناكات كە كێشەی ڕەگەزی، كێشەی نەتەوەیی و هەموو 
كێشە كۆمەاڵیەتییەكان نەك لە بوونی دەوڵەت، بەڵكوو لە نەبوونی دەوڵەتێك بە 
یاسای مرۆڤتەوەرەوە سەرچاوە دەگرێ كە هەموو مرۆڤەكان بەبێ لە بەرچاوگرتنی 

ڕەگەز، ڕەنگی پێست، نەتەوە و دین لە بەرانبەر یاسادا یەكسان بن. 

دوای پێكهاتنی دەوڵەت، لە پڕێكدا ئەو ژنە كە ئۆجەالن بە ئیالهە یان ژن ـ 
خودا ناوی دەبرد، دەبێتە قەحبە و لەشفرۆش. ئەو دەڵێ: »بە گشتی دەستپێكی 
بەكۆیلەكردنی مرۆڤ و ڕەگەزی ژن لە پەرستنگەكانی سوومر و كۆشكی پاشاكاندا، 
بە كەمكردنەوەی  تەنیا  دواتر  كراوە.  تۆمار  مێژوویی  ڕووداوی  گرینگترین  وەك 
پلەی ژن ڕازی نەبوون، بەڵكووو كردیان بە یەكێك لە ئامرازەكانی چێژ وەرگرتن. 
بە  و  دەكردن  پەروەردەیان  و  هەڵدەبژارد  پەرستنگەكان  بۆ  كچیان  كۆمەڵێك 
شێوەی كارامەترین ئامراز بۆ ڕاوی پیاوەكان ڕۆڵیان دەگێڕا. بەم شێوەیە هەم ژن 
و هەم كۆمەڵگەی ژێردەسەاڵتی پەرستنگە گەندەڵ كران. ئەم سیستمە دواتر بە 
شێوەی قەحبەخانەی گشتیی لێهات. هاوكات لەگەڵ بەرزبوونەوەی پلەی ڕەگەزی 
پیاو بۆ كاهین-پاشا و دواتر خودا ـ پاشا، هەموو پێشكەوتنەكانی شارستانییەت 
كە جێگەپەنجەی ژنانی پێوە دیار بوو، كرا بە ناوی پیاوەوە و ئەو سەردەمە 
برا  الڕێدا  بە  لێكراوە. شارستانییەتی سوومر  بێدەنگیی  ئێستا  تا  ژن  زێڕینەی 
و لە بنەماكانی جیا بووەوە و شارستانییەتی ئەمڕۆیی بە سەر شارستانییەتی 
بەردێنی نوێدا زاڵ كرا. ژن بوو بە یەكەمین چینی ژێردەستەی مێژوو« )ئۆجەالن: 

2008-ئا، 30 و 29(.

ئۆجەالن ئەم مێژووە خیااڵوییە بەبێ بەدەستەوەدانی بەڵگەیەك، بە كوردەوە 
گرێ دەدا، چوونكە ئەو پێیوایە شارستانییەتی سوومر كورد بوونە. بۆیە دەڵێ: 
»كوردەكان لە سیستمی كۆیلەداریی سوومردا، بە كەڵك وەرگرتن لە ڕەگەزی ژن 
كەوتنە داوی گەندەڵی و بوون بە هاودەستی سیستم. كچە پەروەردەكراوەكانی 
پەرستنگە، بە تەواوی لەم كارەدا بەشدار بوون. ئەنكیدۆ، واتە كوردی ئازادی 
پەرستنگەكانەوە  ناو  كچانەی  ئەم  ڕێگەی  لە  سەرەتایی  كۆمۆنی  كۆمەڵگەی 
لە ماوەیەكی كورتدا لە سەر كوێستانەكان پەلكێشی خوارێ كران و بە ژیانی 
شاری ڕاهاتن... ئەو واڵتانەی كە دزەكردن بۆ ناویان بەبێ بوونی بەكرێگیراوێك 
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ئەستەمە، بە یارمەتی و ڕێنوێنیی هێندێك خەیانەتكار كە زیاتر لە كۆمەڵگەی 
داگیر  بوونە،  گەندەڵی  تووشی  ژن،  ڕەگەزی  لە  وەرگرتن  كەڵك  بە  شاریدا 

دەكرێن« )ئۆجەالن: 2008-ئا، 102و 103(.

لێرەدا ژن لە زەینی ئۆجەالندا لە بەرزترین پلەوە واتە خودا دێتە سەر نزمترین 
پلە واتە ئامرازی گەندەڵی و بەالڕێدابردنی كۆمەڵگە. ئیتر لێرەوە ژن لە ڕوانگەی 
چێ  نوێ  لە  سەر  دەبێ  و  داڕماوە  كەسایەتیی  كە  پلەیەكدایە  لە  ئۆجەالنەوە 
ببێتەوە، بەاڵم ئەم كارە بە بۆنەی ژنەوە ناكات، ئەم كارە بە بۆنەی ڕزگاركردنی 
پیاو و كۆمەڵگەوە دەكات، چوونكە ئەو پێیوایە كە كۆمەڵگە و پیاو لە ڕێگەی 
ژنەوە گەندەڵ بوونە و )قارەمانترین پیاوی كورد كاتێك پێی ژنێك دێتە مەیدان 
كە  كالسیك  »ژنی  دەڵێ:  بۆیە  هەر   ،)122 سەرچاوە:  دەچێ()هەمان  نێو  لە 
لەبارترین دۆخی بۆ چێبوونی پیاوی ناڕەسەن پێكهێنابوو، بە هۆی پڕۆژەی ژنی 
گەشەكردووی كورد، پیاوی گەشەكردووی كورد، كوژرا« )هەمان سەرچاوە: 123(. 
ڕوانگە ئیسالمییەكە بە سەر بۆچوونی ئۆجەالندا زاڵ دەبێ و  لێرەشدا دیسان 
تاوانی بەالڕێداچوونی پیاو دەخاتە ئەستۆی ژنەوە و پێیوایە كە كەسایەتیی ژن 
دەبێ سەرەتا چێ بكرێتەوە و لەم ڕێگەیەشەوە پیاو دێتەوە سەر ڕێگەی راست.

واتە ژن ناوەندی گەندەڵییە! هە بۆیە دەڵێ: » كاتێك كە جەوان بووم و بنەماڵەم 
دەیانویست كچێكم بۆ ببیننەوە، بیرم دەكردەوە كە تووشی چ ئازارێك ببمەوە، 
دواتریش كە خۆم گەڕام بە دوای كچێكدا، دیتم كە لەگەڵ چ بوونەوەرگەلێكی 
مەترسیدار بەرەوڕووم« )ئۆجەالن: 2007-س، 175(، هەر بۆیە فاتیمەی هاوسەری 
خۆی بە مار دەشوبهێنێ )ئۆجەالن: 2008-س، 171 و 174(، بەاڵم لەگەڵ ئەوەش 
نەیتوانیوە خۆی لە ژن دوور بخاتەوە و دەڵێ: »من هەر لە منداڵییەوە تا ئەمڕۆ 
ژنم هەم بە دڵڕفێن دیتووە، هەم بە مەترسیدار. لە كاتێكدا كە بە مەترسیم زانیوە 
تێكۆشاوم كە تایبەتمەندییە ئەرێنی و جوانییەكانیان بە دەستبهێنم. هەموو كات 
لە نێو ئەوانەدا كە ناشیرین و ناڕیكوپێكن و ئەوانەی كە جوان و ئازادن، جیاوازیم 
و  بناسێنم  دووهەمی  و  نەدەم  یەكەمی  بە  گەشە  دەرفەتی  تێكۆشاوم  داناوە. 

یارمەتیی بدەم، ئەمە ڕێبازی منە )ئۆجەالن: 2007-د، 45(.

نووسراوە پیرۆزەكانی جوولەكە و مەسیحی ژن وەك بوونەوەرێكی پیس پێناسە 
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دەكەن كە پیاو گەندەڵ دەكات، بۆیە ڕای یەهۆوە لەو نووسراوانەدا ئەوەیە كە لە 
هەر كردەوەیەكی سێكسیی نامەشرووعدا كە لە نێوان ژن و مێرددا ڕوو دەدات، 
ئەوە ژنە كە بە هۆی هێزی سێكسیی خۆی پیاو هەڵدەخەڵەتێنێ و گەندەڵی 
دەكات، بۆیە تاوانەكە هەموو كات لە ئەستۆی ژنە نەك پیاو. )مسعود انصاری: 
بە  ژنان  پیاواندا،  گەندەڵبوونی  لە  كە  ئۆجەالنیش  بیرۆكەیەی  ئەم   )٢٠٠٨، ٤٥

مەزهەبیی  ڕابردوویەكی  ئۆجەالن  كە  ئەوە  بۆ  هەڵدەگەڕێتەوە  دەزانێ،  تاوانبار 
هەیە و ڕوانگە ئاینییەكەی هێشتا لە سەر ژن ماوە كە دواتر بە چڕی باسی لە 

سەر دەكرێ.

ئۆجەالن ئاماژە بەوە دەكات كە: »سێكس بۆ مانەوەی جۆری مرۆڤ پێویستە 
و بەرهەمێكی بێ وێنەی سروشتە كە دەبێ پیرۆزیی هەبێت... خاوەنی منداڵ 
بوون لە ژن شتێكی پیرۆزە« )ئۆجەالن: 2009-ب، 71(، بەاڵم ئۆجەالن دەڵێ دەبێ 
ئەم پێوەندییە سێكسییە بە دوور لە چاوەدێری نەبێت، چوونكە ژن و پیاوەكە 
ڕادەكێشرێنە سەر ڕێگەی خەیانەت. ئەو دەڵێ: »ئەگەر پێكهێنانی پێوەندی بۆ 
هەموو كەس لە هەر پلەیەكدا ئازاد بكەم، لە قەرەچەكان خراپتریان بە سەر دێ 

و لە یەكەمین دەرفەتدا خەیانەت دەكەن.

لە ڕیزی ئێمەدا هێندێك كەس توانای وەالنانی پێوەندی لەگەل ڕەگەزی بەرانبەریان 
نیە و دەبنە هۆی پێكهاتنی كێشەی تراژیك و ڕووبەڕووی سزا دەبنەوە. كۆیلە 
مافی پێكهێنانی ژیانی هاوبەشی نیە، ئێوە )گەریالكان( كە لە دۆخی خراپتر 
لە كۆیلەكاندان و ناتوانن خۆتان ڕزگار بكەن، مافی پێكهێنانی ژیانی هاوبەش و 

شتەكانی دیكەتان نیە.

بۆ  تەنیا  كۆیلەكان  نیە،  كۆمەاڵیەتییان  پێوەندیی  پێكهێنانی  مافی  كۆیلەكان 
كەسانی دیكە كۆیالیەتی دەكەن، كۆیلە ناتوانی ژن یان شووی هەبێ، كۆیلە ئەگەر 
ژن بێت دەیفرۆشن، ئەگەر پیاویش بێت بۆ هەموو كارێك كەڵكی لێوەردەگرن« 
ناو  لە  هاوبەش  ژیانی  پێكهێنانی  بۆیە  هەر   ،)135 93و   ،63 2007-د،  )ئۆجەالن: 
ڕیزەكانی پەكەكەدا ڕێگەپێدراو نیە و هەر كەسیش بیكات بە توندترین شێوە 
سزا دەدرێت! ئەوەی کە لێرە جێگای سەرنجە، ئۆجەالن بە گەریالی ژن دەڵێ 
کوێلەی ژن و دەتوانرێ بفرۆشرێ! واتە لێرەدا ژن تا ئاستی کااڵی جینسێ دێنێتە 
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خوارەوە! ئۆجەالن بۆ جێگیركردنی بیرۆكەكەی دژی پێكهێنانی ژیانی هاوبەش 
بە تایبەتی لە فۆرمی بنەماڵەی تاك هاوسەریدا دەوەستێتەوە. ئەمەش لەوەوە 
كۆمۆنە  سەردەمی  بۆ  كۆمەڵگە  گەڕاندنەوەی  خوازیاری  كە  دەگرێ  سەرچاوە 
سەرەتاییەكانە كە خۆی پێی دەڵێ كۆمەڵگەی سروشتی كە لەودا شتێك بە نێوی 
پێكهێنانی ژیانی هاوبەش نەبووە! ئەو دەڵێ: »یەك حەوتوو لە ژیانی هاوبەشتان 
تێناپەڕێت كە دەزانن چ بەاڵیەكتان بە سەردا هاتووە، ژن پاشەكشە ناكات و هەر 
وەك تەگەرێك پیاو دەخاتە ژێر زەختی خۆیەوە و وەك ئاشەبەردینە دەیهاڕێ، 
ئەگەر پیاو تاقەتی ئەم دۆخەی هەبێ، دەبێ خەاڵت بكرێ!« )ئۆجەالن: 2007-د، 

73(. هەر بۆیە بە توندترین شێوە هێرش دەکاتە سەر بنەماڵە!

الوازكردنە،  و  بەالڕێدابردن  ناوەندی  گەورەترین  »بنەماڵە  دەڵێ:  ئۆجەالن 
پێوەندیی ژن و مێرد تاقەتپڕووكێنە و ژیانێك كە لەو پێوەندییە بەرهەم دێت 
وەكوو ژەهر تاڵە. پێوەندیی ژن و مێردایەتی پێوەندییەكی قیزەونە و وشەگەلێك 
وەك كچەكەم، ژنەكەم و كۆڕەكەم گوێچكە ئازار دەدەن« )ئۆجەالن: 2007-د، 51 

و 62(. 

ئۆجەالن بە شێوەیەكی بێ وێنە هێرش دەكاتە سەر بنەماڵە و بە ئامرازی بەالڕێدا 
بردن و بێ ئەخالقیی دەزانێ! ئەو دەڵێ: »لە ناو بنەماڵەدا، هەر ئەو پێوەندیی 
قەحبەگەرییە لە ئاڕادایە كە لە قەحبەخانەكاندا باوە، سێكس سەرەكیترین ڕێگە 
بۆ  بەرهەمی خەوهێنەر  دوایین  لۆژیكی سێكسی  مێردە.  و  لەنێوچوونی ژن  بۆ 
گەالنە. چاالكترین ئامراز كە كاپیتالیزمی نێئۆلیبراڵ بۆ زاڵبوون بە سەر دنیادا 
كەڵكی لێوەرگرتووە، ژنە. ژن لە ناوەندی سڕكردن و لیبراڵیزەكردنی گەالندایە. 
بەشی قەحبەكان كە بەمەبەستی جێگیركردنی بنەماڵەی ناوەندی لە كۆمەڵگەی 
ئەمڕۆدا، گەشەی پێدراوە، خۆی لە خۆیدا بازاڕێكی سێكسییە. سیستمی بنەماڵەی 
یەك هاوسەری كە لە هەموو مێژووی كۆمەڵگەی چینایەتی ـ نەتەوەییدا بەردەوام 
هەبووە، مانای یەك هاوسەریی تەنیا بۆ ژن تێدایە. مێژووی قەحبەگەری هاوكاتە 
كۆیلەداری،  سیستمی  لە  دواتر  هاوسەری.  یەك  بنەماڵەی  دەركەوتنی  لەگەڵ 
فێئۆدالیزم و كاپیتالیزمدا وەك پڕ داهاتترین بازرگانیی لێهات. دۆخی ژن لە ناو 
كۆیلە  لە  مانایەكی جیا  قەیران، ژن  لە  نموونەیەكە  هاوسەریدا  یەك  بنەماڵەی 
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ژنان  نێونەتەوەیی  بازاری  خاوەنەكانی  نیە.  بنەماڵەدا  لە  سێكسیی  ئامرازی  و 
كە كاری قەحبەگەرییان هەڵبژاردووە، بە بۆنەی دەستەبەركردنی داهاتی زیاتر 
هۆمۆسێكسوالیتەشیان چێ كردووە. ژن كە لە قۆناغی نوێدا خۆی لە چوارچێوەی 
نێئۆلیبرالیزمەوە  لەالیەن  كە  ...دا  و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  كار،  پەروەردە،  مافی 
ڕزگاری  ڕێگای  ئەمەش  كە  زانیویە  بەوە  كردبووەوە،  بەرتەسك  دابینكرابوون، 
نیە. ژن لە ئاكامی ئەم زانینەدا تووشی الوازییەكی دەروونی و بێچارەیی بۆتەوە. 
ئەمەش نەخۆشیگەلی ڕۆحیی بە دواوە هەبووە. زەخت، قیران و بەالڕێداچوونی 
سێكسی بۆتە هۆی باڵوەپێكردنی نەخۆشیگەلێكی وەك ئەیدز« )ئۆجەالن: 2008-

ئا، 59 و 60(.

سەر  لە  ئیسالم  وەك  دیكەی  ئیدئۆلۆژییەكانی  هاوشێوەی  لێرەدا  ئۆجەالن 
بۆ  دەزانێ  كاپیتالیستیی  سیستمی  بەرهەمی  بە  و  دەئاخڤێ  هۆمۆسێكسواڵ 
لە سەر هۆمۆسێكسواڵیتە  نازانستیترین بۆچوون  بەدەستهێنانی داهاتی زۆرتر! 
ڕێگەكانی  لە  یەكێك  بە  و  بزانی  دەستكردی  بە  ئۆجەالن  وەك  كە  ئەوەیە 

بەدەستهێنانی داهاتی زۆرتری دابنێی!

ئەمە لە كاتێكدایە كە هۆمۆسێكسواڵ بە درێژایی مێژوو هەبووە و ڕەگەزێكە لە 
ڕەگەزەكانی مرۆڤ، هەر وەك ڕەگەزی نێرینە یان مێیینە كە جێگەی باسكردنی 
پۆپەکانی  و  لق  و  پەکەکە  دەبینین  لەوە  سەیرتر  بەاڵم  نیە،  نووسینەدا  لەم 
مافی  الیەنگری  بە  دەوری خۆیان، خۆیان  لە  زۆرتر  کردنەوەی خەڵکی  کۆ  بۆ 

هۆمۆسێکسواڵەکان دەزانن!

بەاڵم لێرەدا پرسیار ئەوەیە كە بۆچی ئۆجەالن لە نێو هەموو جۆرەكانی بنەماڵەدا، 
تەنیا هێرش بۆ سەر بنەماڵەی یەك هاوسەری دەكا؟ بۆچی ناوێك لە بنەماڵەی 
چەند هاوسەری ناهێنێ؟ بۆچی بنەماڵەی یەك هاوسەری تا ئاستی پێوەندیی 
قەحبەگەری دادەبەزێنێ؟ ئەمە پرسیارگەلێكی بنەڕەتین كە هەموو تێئۆرییەكەی 

ئۆجەالن دەبەنە ژێر پرسیار. 

بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارانە دەبێ بە تایبەتی چاو لە شرۆڤەكانی ئۆجەالن لە سەر 
دینی ئیسالم و هەڵسوكەوتی محەممەد، پێغەمبەری ئیسالم لەگەڵ ژن بكەین! 
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پاشان هێندێك تێئۆریی دیكە هەیە كە باس دەكرێن. ئەو دەڵێ: »دینی ئیسالم 
یەكێك لە دینە گەورەكانی سەردەمی فێئۆدالیزم و لە ئیدئۆلۆژییە كاریگەرەكانە 
كە لە سەدەی حەوتەمی زایینیدا بە ڕێبەریی حەزرەتی محەممەد لە عەرەبستاندا 
سەر هەڵدا. ئەوە لە كاتێكدا بوو كە ژن بێ بایەخ بوو و زیندەچاڵ دەكرا. پیاو 

لەم كۆمەڵگەیەدا بە دڵخوازی خۆی ژنی دەهێنا و مافی تەاڵقیشی هەبوو. 

لەم دۆخە نالەبارە كۆمەاڵیەتییەدا، پێكهێنانی ژیانی هاوبەشی محەممەد لەگەڵ 
بۆ  ژنان  سەر  لە  ئەرێنی  بیرۆكەی  بەدەستهێنانی  لە  زۆری  ڕۆڵێكی  خەدیجە، 
لە ڕاستیدا  محمەممەد بە دواوە بوو. پێوەندییەكانی محەممەد لەگەڵ خەدیجە 
نێشانەی شۆڕشی ژن بووە. خودی حەزرەتی محەممەد كەسێكە كە لە هەڵسوكەوت 
ئەو پێشكەوتووترین  لەو سەردەمەدا  نیشانداوە،  بە خودای  ژندا عیشق  لەگەڵ 
كەس بووە. ئەم شێوە عیشقە كە دواتر لە بیر كرا، لە ڕاستیدا بە لە بەرچاوگرتنی 

دۆخی ئەو سەردەمە گەشەپێدانی ژن و بنەماڵە بووە.

مەودای نێوان عێشقی خودایی و عێشق بە ژن زۆر نیە، بەاڵم دوایی بە بەالڕێدابردنی 
لێدێت.  ئامرازی  پیسترین  وەك  و  دەبردرێ  الڕێدا  بە  پێوەندییە  ئەم  ئیسالم 
حەزرەتی محەممەد بایەخی بە ژنێكدا كە لە پێكهاتەی كۆمەاڵیەتیدا وەك مایەی 
شەرمەزاری چاوی لێ دەكرا، ئەو ئەمەی لە پێكهێنانی ژیانی هاوبەش لەگەڵ ژنانی 
عەشیرە و توێژە جۆراوجۆرەكاندا دەرخست. بەم شێوەیە بە گەرەنتیكردنی مافی 
ژیان بۆ ژن، جێگەیەكی ڕوونی بۆ ئەو دانا. بەم كارەی گۆڕانكارییەكی قووڵی 
ئەرێنیی لە پێگەی ژندا پێكهێنا. ڕوانگەی ئەرێنیی ئیسالم لەسەر هەڵسوكەوت 
لەگەڵ ژن لەو سەردەمەدا، دوایی لە سەردەمی دەسەاڵتدارەكانیتردا گۆڕدرا و بوو 

بە هۆی سەركوتی ژن.« )ئۆجەالن: 2008-ئا، ۴۴ و ۴۵ ، ۴۶ و 47(.

لە شوێنێكی دیكەدا دەڵێ: »ژیانی محەممەد لە ڕوانگە و هێڵیە فیكرییەكانی 
ئێستا جیایە، لە شەریعەتدا باس لە چوار ژن دەكرێ، ئەمە لە كاتێكدایە كە 
محەممەد سێزدە ژنی مارە كردووە، بەاڵم ئەوەی كە دیارە بە خواست و ئازادیی 
خۆیان ئەو ژیانە هاوبەشەیان لەگەڵی پێكهێناوە، نەك بە زۆر و زەخت خستنە 
سەریان. من مارە كردنی ئەم ڕادە ژنە بە كارێكی بەجێ و گرینگ هەڵدەسەنگێنم. 
كەسانێك هەن كە دەڵێن: بۆچی محەممەد ئەو هەموو ژنەی مارە كردووە؟ من 
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دەڵێم كە كارێكی باشی كردووە. تەنانەت ئەگەر چەندین ژنی دیكەی لە خۆی 
مارە كردبایە، كارێكی هەڵە نەبوو، چوونكە دەتوانی ناوی ئەو وەك گەورەترین 
بووە، كەسایەتییەكی  لەگەڵ ژنان وەك مندااڵن دۆست و هاوڕێ  بێنی!  عاشق 

دێموكرات بووە، من ئەمانەم قبووڵە« )ئۆجەالن: 2008-ب، 144 و 147(.

كە  بەاڵم  هاوسەری،  یەك  بنەماڵەی  سەر  دەكاتە  هێرش  پێشدا  لە  ئۆجەالن 
دەگاتە سەر پێغەمبەر دەڵێ كاری چاكی كردووە كە 13 ژنی هەبووە. بەپێی 
هاوسەری  چەند  بە  باوەڕی  ئیسالم  وەك  ئۆجەالن  كە  بڵێین  دەتوانین  لۆژیك 
هەیە. دەنا بۆ پێداگری لە سەر باشبوونی چەند هاوسەری بۆ محەممەد دەكات 
ناسناوی  دانانی  ڕادەوەستێ؟  هاوسەری  یەك  بنەماڵەی  دژی  الشەوە  لەو  و 
كە  ئەوەیە  نیشانەی  محەممەد  بۆ  دیمۆكرات  و  عاشقترین  پێشكەوتووترین، 

محەممەد و هەڵسوكەوتەكانی بۆ ئۆجەالن باشترین باشقەن.

دەنا مرۆڤ ناتوانێ هاوكات خەبات بكات بۆ ڕزگاریی ژن و ژن بە پیرۆز بزانێت، 
بەاڵم لەم الوە كردەوەكانی محەممەد بەرانبەر بە ژن بە باش بزانێت. یان ئەوەی 
ناڕەوای  كاری  و  پڕۆپاگاندا  بۆ  ژن  بەكارهێنانی  لەگەڵ  دژایەتی  ئۆجەالن  كە 
هەر  دەڵێ  قورئاندا  لە  موحەممەد  كە  ئەوەی  لەگەڵ  بەاڵم  دەكا،  كاپیتالیزم 
كەس لە ڕێگەی خودادا بكوژێ یان بكوژرێ لە بەهەشتدا )حووری( واتە ژنی 
بەهەشتیی پێیدەدەن، هەر دووی ئەمانە پرۆپاگاندای سێكسین! مرۆڤ ناتوانێ 
یەكێكیان قبووڵ بكات و ئەوی دیكەیان ڕەتبكاتەوە.  ئەم وتانەی ئۆجەالن لە 
سەر دینی ئیسالم و پێش لە ئیسالم بێ  بەڵگە و ناڕاستن. لە ئایینەكانی پێش 
ئیسالمدا لە عەرەبستان ژن ڕۆڵی یەكجار پیرۆزی هەبووە، تا ڕادەیەك كە خەڵك 
سێ ژن ـ خودای گرینگ بە ناوەكانی الت، مەنات و عوزا دەپەرەستن. )قورئان: 

نەجم: ئایەتی 18 و 19( 

هەبووە  بنەماڵەیی  ژیانی  عەرەبستاندا چەندین شێوە  كاتی  ئەو  كۆمەڵگەی  لە 
كە یەكێكیان چەندهاوسەری بۆ ژن بووە و ژنێك ئیزنی هەبووە چەندین شووی 
خاوەنی  ژن  ئیسالم  لە  پێش  هەروەها   )45  ،2008 انصاری:  )مسعود  هەبێ. 
بۆیە كەسێك وەك خەدیجە كچی خوەیلێد  بووە،  تایبەت  پێگەی كۆمەاڵیەتیی 
كە دەوڵەمەندترین ژنی تایفەی قورەیش بووە )ابن هشام: 204( و هەروەها هێند 
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تەنیشتی  لە  ئۆحۆد  شەڕی  لە  و  بووە  بەهێز  دەسەاڵتدارێكی  كە  عەتبە  كچی 
پیاوان دژی سۆپای ئیسالم شەڕی كرد، )ابن هشام: 103( هەڵكەوتوون. پێویستە 
بگوتری كە ژن لە عەرەبستانی پێش ئیسالمدا هەم لە باری ماددی و هەم لە باری 
مەعنەوییەوە خاوەن بایەخی تایبەت بووە، بۆیە وتنی ئەوە كە ژن زیندەچاڵ 
كراوە درۆیەكی شاخدارە، چوونكە ناتوانی لە الیەكەوە بیپەرەستی و لە الیەكی 

دیكەوە زیندەچاڵی بكەی.

لە ڕادەی پیاوان زۆر كەمتر بوو! چەند  ببوایە، ڕادەی ژنان  ئەگەر بەو شێوە 
هاوسەر بوونی پیاوان لەو كاتەدا نیشانەی ئەوەیە كە ژمارەی ژنان لە پیاوان 
زۆرتر بووە. جیا لەوە )كچ بەشوودان( سەرچاوەیەكی ماڵی بووە، چوونكە كاتی 
بەشوودانی پارەیەكی زۆریان لە زاوا وەرگرتووە، ئەمەش نیشانەی ئەوەیە كە ژن 

كااڵیەكی بەهامەند بووە و زیندەچاڵكردنی لە عەقڵ بە دوور بووە!

ئۆجەالن بۆ داڕشتنی ئەم تێئۆرییەی لە هێندێك بیرۆكەی دیكە كەڵكی وەرگرتووە، 
)مائۆ  بكرێ.  چین  لە  مائۆ  كولتووریی  شۆڕشی  بە  ئاماژە  دەتوانرێ  لەوانە 
نەیدەتوانی كردەوەی سێكسی بە تەواوی قەدەخە بكات، بەاڵم مائۆ كە دەیویست 
لە كچان هێزێ سەربازی بۆ خۆی چێ بكات، هەبوونی تایبەتمەندیی ژنانەی بۆ 
ماوەیەكی زۆر قەدەخە كرد. لەو سەردەمەدا زۆرێك لە كچان هەوڵیان دەدا كە 
وەك پیاوان ئاخاوتن بكەن، وەك پیاوان بڕۆن بە ڕێوە و وەك ئەوان هێرش بكەن 
و توندوتیژی بنوێنن و هەر كەس ئاوەها نەبوایە گاڵتەیان پێ دەكرد. دۆخەكە 
جۆرێك بوو كە كەس نەیدەتوانی ژنبوونی خۆی پیشانبدات(. )جۆنگ چانگ: 1991( 
ئۆجەالنیش وەكوو مائۆ، ژنبوونی لە ژن ئەستاندۆتەوە و ڕاست وەك پیاوی لێكرد 

و چەكداری سەربەخۆی لێیان چێكرد.

لەم بارەیەوە برۆلێت دەڵێ: »كاتێك هاول بڕیاریدا كە هەموان دەبێ پەروەردەی 
فیزیكی و سەربازی بكرێن، كچان و ژنانیش ناچار بوون پەروەردە بكرێن. جیدن، 
كاتی  بۆ  تایبەتیان  سروودگەلێكی  و  ورووژا  هەستیان  جوول  شێری  و  نێدال 
ئەم  بوون.  دەیویدییەكان  لقی  فەرمانەكانی  كە  سروودگەلێك  چڕی،  پەروەردە 
سروودانە ئاماژەیان بە كوشتنی بابێلییەكان و دوژمنانی وەرنوون هاول دەكرد. 
شری و جیدن ژنانیان ناچار بە ئەنجامدانی كاری سەربازی دەكرد، وەك سەرباز 
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كە سروودەكان  دەكردن  ناچاریان  هاوكات  و  دەكردن  فێر  نمایشی سەربازییان 
بخوێننەوە، شێری و جوودی دێڕێكیان دەخوێندەوە و ئەوانیتر بە دەنگی بەرز 
دێڕەكەی دیكەیان دەخوێندەوە. ئەم پەروەردە كردنە هەموو ڕۆژێك لە كاتژمێر 
پێنج و نیوی بەیانییەوە دەستی پێ دەكرد. هاول فەرمانی دابوو كە دیوارەكانی 
بنكەكە دەبێ بیست و چوار كاتژمێری شەو ڕۆژ پاسەوانیان هەبێ«.)تیم مادیگان: 

)1993

بیرۆكەیەكی دیكە كە لەم تێئۆرییەی ئۆجەالندا بەدی دەكرێ، وەالنانی پێوەندیی 
لە  هاوسەرییە.  چەند  بۆ  گەڕانەوە  و  هاوسەری  تاك  دژایەتیكردنی  و  سێكسی 
كتێبی )بۆچی واكو( كە جەیمز تابور و یووجین گێلگێر نووسیویانە، بە وردی لە 

سەر ئەم بیرۆكەیە لێكۆڵینەوەیان كردووە.

لەم كتێبەدا تێكۆشاون لۆژیكێك بۆ هەڵسوكەوتی دەیوید كوورش ڕێبەری گرووپی 
دەیویدییەكان،  لقی  سێكسیی  پێوەندیی  بدۆزنەوە.  ئامریكا  لە  دەیویدییەكان 
تێكەاڵوێكی سەیر لە وەالنانی پێوەندیی سێكسی لە الیەكەوە و چەند هاوسەری 
پێوەندیی  1989دا  ساڵی  لە  كوورش  دەیوید  ئەگەرچی  بوو.  دیكەوە  لەالیەكی 
پێوەندیی  كە  گرووپەكەی  ئەندامانی  هاوسەرانی  لەگەڵ  خۆی  سێكسیی 
هاوسەریەتییەكەیانی هەڵوەشاندبووەوە بە گوناح نەدەزانی، بەاڵم وەاڵمی ئەو لە 

بەرانبەر كامێراكاندا بە تەواوی ناڕاست بوو.

لەوانەیە  ئەوەیكە  و  دەترسا  دەرەوە  دنیای  دەسەاڵتی  لە  ئەوەندە  كوورش 
منداڵەكانی  تەنانەت  و  بكەن  گرووپەكەدا  ناو  پێوەندییەكانی  لە  دەستێوەردان 
ئەندامانی  نێو  لە  ساختەی  هاوسەریی  پێوەندیی  تەنانەت  وەرگرنەوە،  لێ 
گرووپەكەدا پێكدەهێنا. كوورش بەم شێوەیە پاساوی كردەوە پارادۆكسیكاڵەكانی 
و  بكات  فام  ئێمە  كردەوانەی  ئەو  ناتوانێ  دەرەوە  »دنیای  دەدایەوە:  خۆی 
دادەگرت كە هەموو  ئەوە پێی  لە سەر  بنوێنێت. كوورش  لەگەڵمان هاوسۆزی 
دەبێ  زانستیییەوە  باری  لە  چ  و  دینی  باری  لە  چ  نێرەكانی  شوێنكەوتووە 
پێوەندییە سێكسییەكانیان وەال بنێن و كۆتاییان پێ بێنن. لە هاوینی 1989دا 
دەیوید كوورش ڕایگەیاند كە بە پێی وەحیە نوێیەكان، دەبێ هەموو هاوسەرەكان 
لە هاوژینی خۆیان جیا ببنەوە و هێچ چەشنە پێوەندییەكی سێكسییان پێكەوە 
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نەمێنێ. هەر بەپێی ئەو وەحیە، هەموو مندااڵنی ئێستا و داهاتووی ئەو پلەیەكی 
تایبەتیان لە دەسەاڵتی خودادا دەبێ كە بەم زوانە لە ئیسراییل سەرهەڵدەدات«. 

)جەیمز ت.: 1995( 

بنەماڵەی  بە  گرووپەكە  كە  ئەوەی  هۆی  بە  خودادا  مندااڵنی  گرووپی  نێو  لە 
ڕاستەقینە ئەژمار دەكرا، هاوسەرگیری كارێكی هەڵە بوو. )بێنجامین ز.: 2001( لەم 
گرووپەدا هان دەدران كە بۆ شادبوونی مەسیح، ڕۆڵی قەحبە بگێڕن. )دێبۆرا: 

)1984

ئیدئۆلۆژیی ژن  تەوەری ئۆجەالن كە بە ڕواڵەت وا پێشاندەدرێ كە پێشكەوتووە، 
ئیدئۆلۆژییەكی كۆنەپەرەستانەیە، ئەم ئیدئۆلۆژییە پشتی بە مێژوویەكی خەیاڵی 
و بێ دێكۆمێنت بەستووە و لەگەڵ كێشەكانی ژنانی ئەمڕۆ بە تەواوی بێگانەیە 
و لە نێو مێژوودا دەژی و دەیەوێ ژنی ئەم سەردەمە بگەڕێنێتەوە بۆ سەردەمی 
كۆمۆنە سەرەتاییەكان، كە ئەمە نە لە ڕووی زەمەنی و نە لە ڕووی فەرهەنگی 
پەكەكە  ژن  تەوەری  ئیدئۆلۆژیی  نیە.  گونجاو  كۆمەاڵیەتییەوە  و  ئابووری  و 
نەیتوانیوە ژن بەو جۆرەی كە پەكەكە دەیهەوێ بخولقێنێت، هەر بۆیە بۆ نموونە 
بۆ  ناو ڕیزەكانی پەكەكە(،  لە  لە كچەكان )هەڵهاتوو  دەبیستین كە »بەشیك 
ناو كەمپ ڕزگار بكەن، خۆیان هاوێشتۆتە  ناهەمواری  ژیانی  لە  ئەوەی خۆیان 
لەالیەن خاوەن هوتێلەكانی  ناهەموارترەوە«... »ئەو كچانە ی كە  ژیانێكی  ناو 
شوێنی  دابینكردنی  بۆ  كەمپ،  لە  چوونەدەر  بۆ  دراوە  یارمەتییان  دهۆكەوە 
حەوانە وە و قەرەبووكردنەوەی ئەو منەتبارییەی كە كەوتۆتە ئەستۆیان، تووشی 
لەشفرۆشی كراون. ئەو بانگەشەیەی ئەندامەكەی پێشووی پەكەكە لەالیەن چەند 
پشتڕاست  كردوون،  پێوە  پەیوەندیی  ڕێنێسانس  كە  دهۆكەوە  هاوواڵتییەكی 

كراوەتەوە« )ڕێنێسانس نیوز 12ی ئەیلولی 2008(. 

ئەمە نیشانەی ئەوەیە كە ئەم ئیدئۆلۆژییە ناتوانێ كێشەی ژن چارەسەر بكات، 
چوونكە ئەگەر كێشەی ژن چارەسەر بكات، هیچ ژنێك لە دەستی هەڵنایەت تاكوو 
خۆی تووشی لەشفرۆشی بكات. ژن لە نێو پەكەكەدا لە خزمەت ئیدئۆلۆژییەكی 
لە  ژنانیش هەر وەك پیاوان  لێدەستێندرێتەوە و  پیاوانەدایە و رۆحی ژنبوونی 
بۆیان  كە  دەرفەتێكدا  هەر  لە  بۆیە  پەكەكەدان،  سەربازیی  دەزگای  خزمەتی 
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لە  بوونەوە  پاشگەز  پەکەکەدا  ناو  )لە  چونکە  هەڵدێن  پۆلێكیان  دەستبدات 
بدات  ال  یاساکان  لە  کچێکیش  ئەگەر   )60  ،2014 نیە()ئۆجەالن:  بوونی  پەکەکە 
 )67  ،2014 دەیتلێقێننەوە()ئۆجەالن:  و  دەبڕن  لێ  گوشتی  دەکەنەوە،  )رووتی 
لە نێو  ڕەنگە ئەوانەش كە هەڵدێن ئۆجەالن گوتەنی: »كەسانی هیچ و پووچ 
ڕیزەكانی شۆڕشی ئێمەدا لە هەر دەرفەتێك كەڵك وەردەگرن كە هەڵێن. چلۆن 
چەند  دوای  تەنیا  بهێڵین،  ئازاد  ئەوان  كاتێك  دەبێ؟  چێ  الیان  بیرۆكە  ئەم 
یاسایەكدا  هیچ  لەگەڵ  كە  دەدەن  نیشان  خۆیان  لە  الواز  هەڵسوكەوتێكی  ڕۆژ 
یەكتر  دەدۆزنەوە،  یەكتر  كاتێك  نەماوە،  تاقەتیان  كە  ئەوەیە  هۆی  نایەتەوە. 
گەندەڵ دەكەن. وەها كەسانێك دیتراون و سزاش دراون، چوونكە خەیانەتیان 
بە ئەركەكانیان كردووە. ئەمە چ جۆر هەڵسوكەوتێكی سێكسییە كە یەكیەتیی 
دەدۆزنەوە  خۆیان  میردی  ڕەدووكەوتووەكان،  كچە  وەك  دەبات؟  نێو  لە  ئێوە 
ناو  لە  كەس  هەر  كە  واتایەیە  بەو  ئەمە   .)46 2007-د،  )ئۆجەالن:  هەڵدێن«  و 
پەكەكەدا نەمێنێ بە دوای هەستی سێكسیدا دەكەوێ و ئەگەر كچ بێ ڕەدوو 

دەكەوێ و ئەگەریش كۆڕ بێت بە هۆی كچێكەوە گەندەڵ دەبێ!

ژنۆلۆژی و ئیدئۆلۆژیی ژنانەی ئۆجەالن كاتێك چاكتر ڕوون دەبێتەوە كە ئۆجەالن 
باسی )خانووەكانی عەفاف( دەكات كە لە ئێراندا هەیە. ئەو دەڵێ: »ئەم بابەتە 
زۆر سەرنجڕاكێشە و هەستێك الی من ساز دەكات كە پێم وایە لە من پێڕەوی 
دەكەن. من ماوەیەك لەمەوپێش باسم لە سەر )خانووگەلی ئازادی( كرد. هەڤااڵن 
دەتوانن ئەم كارە بكەن و دەتوانن لە هەر واڵتێكدا وەها خانووگەلێك پێكبێنن« 
دەیەوێ  ئۆجەالن  كە  عەفاف  خانووی  بەاڵم   ،)118 و   117 2002-ئا،  )ئۆجەالن: 
هاوشێوەكەی دابمەزرێنێ چیە و ئەركی چیە؟ )خانووەكانی عەفاف گەاڵڵەیەك 
بوو كە لە ساڵی 2002 لەالیەن كۆمەڵگەی ئیسالمیی قومەوە بە مەبەستی بە 
یاساییكردنی كەڵك وەرگرتنی سێكسی لە ژنان خرایە ڕوو. بەپێی پێڕەوی ئەم 
گەاڵڵەیە كەسانێك وەك بێوەژنەكان، ئەو ژنانەی كە شووی هەمیشەییان ناوێت، 
خوێندكارگەلێك كە توانای پێكهێنانی ژیانی هاوبەشیان نیە، پیاوگەلێك كە بە 
كە  پیاوگەلێك  پێكناهێنێ،  هاوبەش  ژیانی  لەگەڵیان  كەس  هۆكارەوە  هێندێك 
ژنەكانیان نەخۆشیی درێژماوەیان هەیە و ئەو پیاوانەی كە لە سەفەرن و دوور لە 

ژنەكانیان دەژین، دەگرێتەوە.( )ویکیپێدیا: خانە عفاف: 2017(
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ڕاستەقینەی  ڕووی  عەفاف(  )خانووەكانی  چێكردنی  پێشنیاری  بە  ئۆجەالن 
ئیدئۆلۆژییە ژن تەوەرەكەی دەردەخات كە لە بنەڕەتدا مەبەستی ئازادیی ژن نیە، 
بەڵكوو بە كۆیلەكردنی ژنە. دەنا )خانووەكانی عەفاف( گەورەترین سووكایەتی 
بە كەسایەتیی ژنە و ئەوە دەگەیەنێت كە ژن تەنیا ئامرازێك بۆ وەرگرتنی چێژی 
و  دەردەبڕێ  ئازادی  لە خانووگەلی  مەبەستی خۆی  ئۆجەالن  پیاوە.  سێكسیی 
دەڵێ لە سەر بنەمای پەرەستنگەكانی ئیشتار پێكبێن )ئۆجەالن: 2002-ئا، 152(، 
و  ئایینە كۆن  لە  داوە؟ »یەكیك  ڕووی  ئیشتار چی  پەرەستنگاكانی  لە  بەاڵم 
بەرباڵوەكانی ئەم ناوچەیە كە لە میسرەوە تاكوو بابل، حیجاز، ئێران، هیرۆپۆلیس 
)حەلەب(، فریگییە )ئاناتۆلی( و... بەڕێوە دەچوو، ئایینی بەهاریی شینگێڕان 
بۆ خودایەكی كوژراو بوو كە لە پەرەستنگای ژنخوداكاندا بەڕێوە دەچوو )لێرەدا 
ناوی پەرستنگای ئیشتار بە بۆنەی بەهێزتر بوون و ناسراوتر بوونیەوە بۆ هەموو 
ئەو پەرستنگایانە بەكار دێنم(. لەم ڕێوڕەسمەدا كە بە مەبەستی پیت بەخشین 
بە ژیانی مرۆڤ و سروشت بەڕێوە دەچوو، ژنان بە السایكردنەوەی ژن ـ خودا 
)كە بۆ بەخشینی پیت و بەرەكەت بە زاوزێ، گرینگیی زۆر بە كردەوەی سێكسی 
دەدا( دەبێ ڕوو لە لەشفرۆشیی پیرۆز بكەن، واتە دەبێ خۆیان بخەنە بەردەستی 
پیاوە ڕێبوارەكان و پارەیەك كە لەو كارە وەریدەگرن، بیدەن بە پەرەستنگا، 
دەهاتە  كچان  شووكردنی  پێشمەرجی  وەك  پیرۆزە  لەشفرۆشییە  ئەو  زۆرجار 
ئەژمار، ئەوان دەبا كچێنیی خۆیان پێشكەش بە ژنخودا بكەن تا ئەویش منداڵی 
زۆریان پێ  ببەخشێ. لە ئەرمەنستاندا بنەماڵە هەڵكەوتووەكان كچەكانی خۆیان 
دەناردە خزمەت ژن ـ خودا ئەناهید. لە پەرستنگای ئەودا كچەكان پێش لەوەی 

شوو بكەن ماوەیەك لەشفرۆشییان دەكرد.

 ئەو شێوە لەشفرۆشییە ئەگەرچی ڕەنگێكی ئایینیی هەبووە و بۆ ژنان زیاتر 
ئەركی دینی بووە تا چێژی ئاڵۆش، بەاڵم ژنانی زۆریش بوون كە ئەو كارەیان 
و  سڕایەوە  كۆمەڵگە  لە  وردە  وردە  نەریتە  ئەم  بۆیە  هەر  نەبوو،  پێ خۆش 
پێشكەشیی پەرەستنگا لە لەشەوە گۆڕا بە قژ، بۆیە ژنان سااڵنە لە رێوڕەسمەكەدا 
لە ڕۆژێكی تایبەتدا قژی خۆیان دەبڕی، یان سەریان بە تەواوی دەتاشی. ئەوە 
وەك پێشكەشێك  بۆ خودا دەهاتە ئەژمار.« )گواڵڵە كەمانگەر، قورئان لە نێوان 

ئوستوورە و جادوودا، ل 86 و 87(.
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لێرەدا ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ پرسیاری سەرەتای باسەكە، دوای ئەم دۆكۆمێنتانە 
بۆمان دەردەكەوێ كە ئیدئۆلۆژیی ژن  تەوەری ئاپۆ بەو شێوەیە کە پەکەکە دەڵێ 
و  نیە  نیشانەی پێشكەوتوویی  تێدەكەن  ژنان ڕووی  ئەوەیكە  نیە،  پێشكەوتوو 
دەبێ بەدوای هۆكارە كۆمەاڵیەتی، كولتووری و ئابوورییەكانیدا بگەڕێین. عەشیرە 
و هۆز لە باکوور ئێستاش زیندووە و کارکردی خۆی هەیە، بەم پێیەش فەرهەنگی 

عەشیرەییش لەوێدا خاڵێکی گرینگی شیاوی ئاماژە پێدانە.

جیا لەوە کۆمەڵگەی باکوور کۆمەڵگەیەکی مەزهەبییە، بە شێوەیەک کە پارتێک 
لەو بەشەی کوردستان  ئاکەپە بە تەنێ زیاتر لە 70 نوێنەری پارلەمانی  وەک 
هەیە ئەمە لە کاتێکدایە کە هەموو حیزبەکانی دیکە بە کورد و تورکەوە کەمتر 
لە 30 نوێنەریان هەیە! بەپێ ئامارەکان بەشێکی هەرە بەرچاو لە کوشتنی ژنان 

لە تورکیە لە بەشە کوردییەکەیە.

دێت.  خوارەوە  لە  باکوور  کوردستانی  و  تورکیە  لە  ژنان  کوشتنی  خەریتەی 
)پۆستا: ئاماری کوشتنی ژنان: 1016( ئۆجەالن خۆی دەڵێ کچی کورد نەیدەتوانی 
لە دەرەوەی دەرگای ماڵەکەی دوو هەنگاو بنێ!. )ئۆجەالن: 1996، 41( لە وەها 
کۆمەڵگەیەکدا پارتێکی ئیدئۆلۆژیک وەک پەکەکە دروشمی ئازادی و کەرامەتی ژن 

هەڵدەگرێ، سروشتییەکە سەرنجی ژنان بۆ الی خۆی رادەکێشێ. 

گەڵی  لە  عەشیرە  یاساکانی  بەپێی  و  دەکوژرێ  ژن  کە  کۆمەڵگەیەکدا  لە 
لە  ژن!  بۆ  شتە  دڵڕفێنترین  ئازاد  ژنی  دروشمی  بیستنی  دەکرێ  هەڵسوکەوت 
هەیە  و سەربەستی  بۆ شرۆڤەی شانازی  رێگە  یەک  ئیدئۆلۆژیکدا  گرووپی  نێو 
کە بریتییە لە وەسف یان پەرستنی X  لە بەرانبەر بێزاری یان دژایەتی Y. بۆ 
پڕکردنەوەی ئەم فۆرمووڵە هەر ئەوەندە بەسە کە بیرۆکەگەلی خەڵک پەسند لە 
جێگەی X و Y دا لەالیەن رێبەرەوە دابنرێ. ئەگەر رێکخراوەکە ئیسالمی بوو 
بۆ وێنە دەتوانێ خودا لە جێگەی X دا دابنێ و بە جیاتی Y شەیتان دابنێ! 
بەاڵم لەم تێئۆرییە ژن تەوەرەی ئۆجەالن ئازادی, ژنی ئازاد و ژنی سەربەست 
بە جیاتی X دانراوە و لەوالوە پیاو و بنەماڵە بە جیاتی Y دانراون! ئازادی ژن 
لەم تێئۆرییەدا هەر وەک ئاماژەیپێکرا لە سەر ئەو لۆژیکە دامەزراوە کە ژن پەیتا 
پەیتا کەسایەتی خۆی سەرکوت بکات، هیچ مەیلێکی تاکەکەسی نەبێت، بنەماڵە 
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بەتەواوی لە بیر بکات و تەنیایی هەڵبژێرێ. بەپێی ئەم تێئۆرییە ژنانی پێڕەوی 
لەبەرچاو  راستییە  ئەم  بەاڵم  دنیان،  مرۆڤەکانی  ئازادترین  پێیانوایە  ئۆجەالن 
ناگرن کە کە ئیتر ئاوەها ژنێک هیچ مەیل، ئارەزو و خواستێکی تاکەکەسی نیە 

کە بە بۆنەی ئەنجام دان یان نەدانی ئازاد بێت.

ژن لە هەموو سامانە ماددی و مەعنەوییەکانی کە پێش لەوە کە ببێتە پەکەکەیی 
ئۆجەالن  پەکەکەدا.  ئیدئۆلۆژیی  خزمەت  لە  شەڕڤانێک  دەکرێتە  و  دادەبڕدرێ 
دەڵێ: ئێوە )ژنان( لە دەورەیەکی تایبەتی فیکریدا تێپەڕێون و کۆنفرانسێکتان 
هێشتا  هەیە.  بوونی  ئازاد  ژیانی  لە  بێگانەگییەک  هێشتا  بەاڵم  پێکهێناو، 
دەبێ  داببرێن.  لێیان  یان  وەالبنێن  کۆنەکان  کەسییە  پێوەندییە  نەتانتوانیوە 
فیکریگەلەوە  بنەما  بەم  کەسێکێش  و  نیە  چارە  رێگە  ئەمە  کە  بزانن  هەموان 
نیە،  ئازاد بوونی  لە کوردستان ژیانی ژنی  لە پەکەکەدا بەشدار بێت.  ناتوانێ 
بەڵکو نکووڵی نەتەوەیی، ئاڵۆزی کۆمەاڵیەتی و خەمۆکی هەیە. بێ ئابڕووی لە 

کوردستان گەییشتۆتە سەر ئێسقان و ژیان بە تەواوی تێدا چووە.

ژیانی حیزبی و ئاستی ئازادی کە بتوانێ وەاڵمدەری ئەم دۆخە بێت، ئازادی ژنە. 
پەکەکە پلەی ژن بەرز دەکاتەوە، دەیگۆڕێ، ئازادی دەکا و لە دۆخی کەرەستە 
و مڵک بوون رزگاریدەکات. سەرۆکایەتی پەکەکە رێبەرایەتی بزووتنەوەی ئازادی 
ژنە. )ئۆجەالن: 2007-س، 21، 23 و 24( ئۆجەالن هەموو ئەمانە دەڵێ تا بەو ئاکامە 
خۆتان  کەسایەتی  بکەن،  حیزبی  خودسازی  زیاتر  هەرچی  )ئێوە(  کە  بگات 

دەدۆزنەوە زیاتر بە ئارەزوو و هیواکانتان نزیک دەبنەوە.

ناتوانن بە رێگەیەکی رزگاری جیا لەمە بیر بکەنەوە، رێگەی رزگای رێگەی حیزبە. 
بە دەستهێنانی کەسایەتی پەکەکەیی واڵمدەری هەموو پێداویستییەکانی شۆڕشی 
ببنە  بە هەموو هێزی خۆتانەوە  کە  ئەوەیە  ئێوە  ئەرکی  ئەساسیترین  ئێمەیە، 
کەسایەتییەکی پەکەکەیی. )ئۆجەالن: 2007-س، 19 و 26( الدان لە پەکەکەیی بوون 
تاوانە. ئەگەر ئەوە قبووڵکەین کە پەکەکە بزووتنەوەی مرۆڤایەتییە، پەکەکەیی 

بوونن وەک رزگاری لە تاوانە.

ئەمە راستیی ژیانی پەکەکەیە، دەبێ لەگەڵ یاساکانی پەکەکە خۆتان رێک بخەن 



378

و ژیانی خۆتان وەک ژیانی پەکەکە رێک بخەن )ئۆجەالن: 2007-س، 36( کەوابوو 
نەتەنیا پیاو، بەڵکوو ژنیش دەبێ لە نێو یاساکانی پەکەکە بتوێنەوە، دەنا سزا 
دەدرێن. ژن بە کەسایەتیی خۆیەوە ناتوانێ لەنێو پەکەکەدا بێت، بەڵکو دەبێ 
کەسایەتی پێش لە پەکەکە وەالبنێ و سەرەتا ببێتە پەکەکەیەکی تەواو، دەنا 

نابێتە ژنی ئازاد!

ئۆجەالن بۆ راکێشانی ژنان بۆ ناو پەکەکە راست لەو فۆرمووڵە کە باسی کرا 
تەنیا  و  بکات  دنیای دەرەوە رەش  تێدەکۆشێ هەموو  بۆیە  کەڵک وەردەگرێ! 
راستیی  دەڵێ:  بارەیەوە  لەم  بدات.  نیشان  پەکەکە  ئەندامبوونی  سپی  خاڵی 
ئاڵۆزییە  لە  بنەماڵە شوێنێکی پڕ  لە کوردستان بە تەواوی خەمناکە،  بنەماڵە 
و وەک سێ گۆشەیەکی شەیتانییە کە لەودا بیرۆکەکان کفن دەکرێن، گاڵتە بە 
ئیرادە دەکرێ و مرۆڤەالن بە تەواوی لە نێو دەچن. لەم نێوەدا، پیاوی کورد 
و  روویە  بەرەو  کلۆنیالیستەکان  سووکایەتییەکی  هەموو  لەگەڵ  دەرەوە  لە  کە 
هاوکاتیش هەموو بوارە نەرێنییەکانی پاوانخوازی لە کەسایەتیدایە، داخی دڵی 

خۆی بە سەر بنەماڵەدا دەڕژێنێ.

ئەمە الی پیاو هەستێکی درۆیینی بەهێزی چێ دەکات و لە رێگەی سەپاندنی 
و دەسەاڵتدار چارەسەر  پاشا  بە  بوون  گرێی  بنەماڵەدا  بە سەر  زەختی خۆی 
بەرانبەر دەوڵەت، پێوەندیی کۆمەاڵیەتی و  لە  دەکات. بە راستی پیاوی کورد 
بە دەستهێنانی بەیەخە نەتەوەیی و دەروونییەکان توانایەکی نیە، بەاڵم لە ناو 
پیاوی  لەگەڵ ژن هەیە و هەموو هەموخەمی  زاڵمانەی  بنەماڵەدا پێوەندییەکی 
دۆخێکی  دەکەونە  بنەماڵەدا  لە  پەروەردە  دوای  ژنان  ژنە.  کردنی  کوێلە  کورد 
نالەباری کۆمەاڵیەتیەوە، ئەوان نە تەنیا ئازادی بەیانیان نیەبەڵکو مافی دەم باز 
پێڕەوێکی  ناشتوانن  بەڵکو  نیە  دانیشیان  بڕیار  مافی  نەتەنیا  نیە.  کردنیشیان 
باشیش بن! )ئۆجەالن: 20080ئا، 96( بەاڵم ئۆجەالن جیاوازی سیستمی دەرەوەی 
پەکەکە و ناو پەکەکە ناڵێ، ئەگەر لە دەرەوەی پەکەکە ژن ئازادی بەیانی نیە، 
ئایا  بجووڵێتەوە،  ناو کۆمەڵگە  یاساکانی  بە پێی  نیە و دەبێ  بڕیاردانی  مافی 
بەو شێوەیە کە دەگوترێ ببێتە پەکەکەیی و ناسناوی ژنی ئازاد بگرێ، ئازادی 
بەیان و مافی بڕیار دانی هەیە؟ وەاڵمی ئەم پرسیارانە لەم وتەیەی ئۆجەالندا 
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هەیە کە دەڵێ پەکەکەیی بوون ئیشێکە کە تاک بۆ بوون بە مرۆڤ و بەخشران 
وتەیە  ئەم  بەپێی  واتە  )ئۆجەالن: 2007-س، 36(  دەیکا  تاوانەکان  قورسترین  لە 
کە  کەسانێک  سزای  بۆ  کارێکە  پەکەکە  لە  دادگایی  ئەرکە!  بوون  پەکەکەیی 
چییەتی و شێوەی پەکەکەیان قبووڵنەکردووە و دەیبەنە ژێر پرسیار! )ئۆجەالن: 
2007-س، 35( کەوابوو تەنیا لە چوارچێوی یاسا و ئیدئۆلۆژی پەکەکەدا مرۆڤ 

واتای هەیە.

ژنی ئازاد کاتێک ئازادە کە لە بازنەی پەکەکەدا بێت. ئۆجەالن لە سەر ژنی ئازاد 
دەڵێ کارێکی گەورە و سەرتاسەریم لە پێناو ژنی ئازاددا کرد. وەک چۆن ئێوە 
بااڵدەست  کچانی  و  خانمان  و  پڕۆتۆکۆل  ئافرەتی  هەیە  تایبەتتان  قوتابخانەی 
ئێمە  هیە،  هۆنەریشتان  قوتابخانەی  و  سینەما  خانەی  هەروەها  دەردەچوێنێ، 
قوتابخانەیەکمان هەیە ناوی »ئەکادیمیای مەعسووم قورقماز«ە، لەوێ دەرسم 
دەگوتەوە. کچانی دەرچووی ئەو قوتابخانەیە بێ ئەمالو ئەوال لە هەموو کچێک 
بەجەرگترن و ئەوەیان بە کردەوە سەلماندووە، وەک گوتم هەزارانیان لە گۆڕەپانی 
کاردان و گەورەترین پاڵەوانیەتی و بەرخۆدانیان پیشاندا و سەدانیان لە ماوەی 

ئەم ساڵەدا گەییشتنە قۆناخی شەهیدبوون!« )ئۆجەالن: 1996، 205 و 206( 

هەروەک  دەڵێ:  قۆرقمازدا  مەعسوم  ئاکادیمیای  لە  خۆیدا  وتاری  لە  ئۆجەالن 
لە وتەکانتاندا دیارە هێشتا نەتانتوانیووە لە دیدی ئەرێنی خۆتان بە نیسبەت 
ئاستی  بەرزترین  گەییشتۆتە  پارتیمان  کە  ئەوەیکە  لەگەڵ  و  بن  رزگار  ژیان 
بە سەر  کەسییەکانتان  تاکە  تایبەتمەندییە  دەتانەوە  شێوەگەلی شۆڕشگێڕانە، 

حیزبدا بسەپێنن.

من باوەڕم بە بوونی سیستمێکی بێ وێنە و خۆڵقانی کەسایەتییەکی تایبەت بە 
خۆمانم هەیە. شرۆڤەی گشتیی راستیی گەلەکەمان بەمشێوەیەیە کە ژیانێکی سوک 
و قیزەونی هەیە. ئەگەر ئێوەش لە ناو حیزبدا تێبکۆشن ئەو تایبەتمەندییانەتان 
هەبێ، ئاکامەکەی دەبیننەوە. چاو لە خۆتان بکەن، تەنانەت ئەگەر لە تەمەنی 
چل یان حەفتا ساڵیشدا بن زیاتر لە خۆفریودان وەک منداڵ ناتوانن واتا بە ژیانتان 
ببەخشن. هەر وەک وتوومە ژیانتان یان شێتانە و کوێالنەیە یان نەخۆشانەیە. 
ئێوە ناتوانن خۆتان لە دۆخی کاسایەتییەک کە ریشەی نەخۆشی هەیە رزگار 
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بکەن. هەموو بەها مەعنەوییەکان و شێوەی هەڵسوکەوت و ئاخاوتنی کۆمەڵگەی 
ئێمە نەخۆشە.

هەرکەس ئەم دۆخە بە شێوەی خۆی دەژینێتەوە و بە بۆنەی ئەوەوە کە لەگەڵ 
پێدا دەتلێقێتەوە.  ژێر  لە  و  نایەتەوە، تووشی شکست دەبێ  رێبەر  بنەماکانی 
دۆخەکە بەمشێوەیەیە کە هەلسوکەوتی تاکئاسایانە الدەرییە و تا کاتێک بنەبڕ 
نەبێ هەمووکات دەبێتە هۆێ شکست. )ئۆجەالن: 2014-ب، 12-5( لێرەدا بە پێی 
بۆ  وانە  وەک  قورقماز  مەعسووم  ئاکادیمیای  لە  کە  ئۆجەالن  ئاخاوتنەی  ئەم 
گەریالکانی وتووەتەوە دەردەکەوێ کە ژنی ئازاد هەمان ژنی مێشک شۆراوەیە، 

کە لەو ئاکادیمیایەدا پرۆسەی شۆرەدنەوەی مێشکی روو دەدات.

ئاپۆئیزمدا  بەشی  لە  کە  قۆناخدا  چەندین  لە  ژن  شوناسی  ئاکادیمیایەدا  لەو 
ئاماژەیپێکرا، لە نێو دەبەن، دوایی کۆمەڵێک بیروباوەڕ و هەڵسوکەوتی نوێ کە 
بۆناو پەکەکە  هاتنی  لە  ئەوەی پێش  ئیدئۆلۆژی پەکەکەیە جێنشینی  بە پێی 
لە  بۆیە  ئازاد.  ژنی  دەبێتە  و  بە خۆوە دەگرێ  پەکەکەیی  دەکرێ و شوناسی 
حیزبدا  لە  ئاگایانە  شێوەیەکی  بە  دەڵێ  ئاکادیمیایەدا  لەو  وانەکەیدا  درێژەی 
ئەگەرپێویست  دەکەین،  کارا  پێویستە خۆمان  کە  بەرادەیەک  بکەن،  بەشادری 
بێت سەرلەنوێ قوڕی سەناعی چێ دەکەم )مەبەست لە گریالکانە( و دیسانەوە 
بە مشتوماڵ دان فۆرمی پێی دەدەمەوە، لەوە مەترسن. ئەوە شتێکە کە بۆ ئێمە 

پێویستە، ئەو شێوەیە کە ئێوە هەتانە دژمن چێی کردووە.

شتێکی ئەوتۆی تێدا نیە کە پارێزگاری لێ بکرێ. بەو بۆنەیەوەیە کە کادرەکانمان 
دەخەینە ژێر زەخت. چونکە بە بڕوای من ئاوەها کەسایەتییەک دەبێ بروخێندرێ، 
ئەگەر سەر لە نوێ چێ نەکرایەوە، النیکەم ئەوەی لەمەو بە دوای باش بێ. تۆ بە 
شێوەیکی خراپ فۆرمت گرتووە هەڤاڵ، ئەوەیکە لە تۆدایە خراپە، هیچ چارەیەک 
بێجگەم لەوە نیە کە ئەم کەسایەتییە بەتەواوی بروخێندرێ و سەرلەنوێ چێ 
بکرێتەوە. ئەم تێگەییشتنەی من راستە، ئێوە مرۆڤگەلێکی داماون، وەک رۆبۆت 
لە مەیدانێکدا بەرەاڵ کراون و لە هەمو بوارێکەوە نەخۆشن. بۆیە تاقیکرنەوەیکی 
زیندوو  رادەیەک  چ  تا  بزانم  تا  دەکەمەوە  تاقیتان  و  دەکەم  سەرتان  لە  ورد 
دەبنەوە، تا چ رادە ژیان دەکەن و ساقن. دەبێ خۆتان بسپێرن بە دەستگەلێک 
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لە سەر تەختی نەشتەرگەریدا  ئەوەیکە  لە گەڵ  داوای دەرمانیان لێ بکەن.  و 
دەخەوێندرێن لەوێشدا وەک شێتەکان قۆلەفرتێ دەکەن، بەاڵم ئێمە رەد کردنەوەی 
دەرمان قبووڵناکەین، چونکە ئەمە شتێکی پێویستە و دەستەبەر کردنی کردنی 
سەالمەتیتان لە رێگایەکی دیکەوە ئیمکانی نیە! )ئۆجەالن: 2014-ب، 16-15( واتە 
ژنی ئازاد ژنێکە کە لە ژێر تێخی نەشتەرگەری ئیدئۆلۆژیکدا بە تەواوی مێشکی 
شۆردراوەتەوە و ژیانی دەرەوەی پەکەکە بە خەیانەت دەزانێ و ژنۆلۆژی ئۆجەالن 
بە سەرچاوەی ژیانەوەی ژن دەبینێ. ئەمە بەو واتایەیە کە کەسایەتی ژن لە 
هێزی  ئەساسنامەی  و  بەرنامە  لە  بۆیە  هەر  دەتوێتەوە  ئاپۆدا  کەسایەتی  نێو 
گەریالیی ژندا ئاپۆ لە سەرووی هەموو ماف و ئازادییەکەوەیە. هەر بۆیە لە نێو 
بەرنامە و ئەساسنامەی HPJ دا هاتووە کە: هێزەکانی گەریالی ژنانی رۆژهەاڵتی 

کوردستان، ئازادی رێبەر ئاپۆ بە بنگەی تێکۆشانی خۆی دادەنێ.

پاراستنی گیانی رێبەر ئاپۆ بە ئەرکی سەرەکی خۆی دەزانێت. رێبەر ئاپۆ بە 
دەکات.  پەسەند  کورد  گەلی  رێبەری  و  دێمۆکراتیک  کۆنفێدرالیسمی  رێبەری 
کۆمەڵگەی  پارادایمی  بنگەی  سەر  لە  کە  کەسەیە  ئەو   HPJ تێکۆشەری 
دیمۆکراتیک، ئێکۆلۆژیک و ئازادیخوازی ژن، بە پێوان و رەهەندەکانی دامەزراندنی 
کۆمەڵگای ئەخالقی-سیاسی پابەندە و بە پێیەوە رێبازی پاراستنی زاتی فیداییانی 
ئاپۆیی پەسند کردووە و کەسایەتی خۆی لە سەر دەئافڕێنێ. هەروەها رێبەر 
ئاپۆ بە رێبەری خۆی دەزانێت، لە هەر بارودۆخێکدا و هەرکات و شوێنێک روحی 
ئازادی  ئەو،  بنگە دەگرێت.  بە  ئاپۆ  رێبەر  لەگەڵ  هەڤاڵەتی و هاوڕێیی راست 
رێبەر ئاپۆ بە ئامانجی سەرەکی خۆی دادەنێت. من بۆ ئازادی رێبەر ئاپۆ هەتا 
دوایین دڵۆپی خوێنم شەڕ دەکەم. )HPJ: 2016، 40،42، 51 و 54( واتە لە راستیدا 
گەریالی ژن بۆ دابین کردنی مافی ژنان تێناکۆشێ بەڵکو بۆ ئازادی ئۆجەالن 

تێدەکۆشێ و خەبات دەکات. 
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