هەلومەرجی ئێستا و شەڕی چەکداریی؟
د .کامران ئەمینئاوە

یەکێک لە پرسە گریىگەکاوی هەر ڕێکخراوەیەکی سیاسی هەڵبژاردوی ضێىەی خەبات و بەکار هێىاوی
ئامرازی جۆراوجۆر بۆ گەیطته بە ئاماوجەکاویەتی .لەم ڕەوتەدا واکرێ هیچ چەضىە ضێىازێکی خەبات بە
چەضىێکی ڕەها دیاریی بکرێ .بە پێی گۆڕاوکاریی لە بارودۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتی چەضىە ڕێبازێکی
سیاسی دەتىاوێ جێ خۆی بە چەضىێکی دیکە بذات و حیسبێکی ضۆڕضگێر پێىیستە بساوێ چ کاتێک بە
ضێىەیەکی ڕادیکال و چ کاتێک بە چەضىێکی مەدەوی یاخىد رفۆرمیستی چاالکی بکات .واتە ضێىەی
خەبات و تاکتیکەکاوی دەتىاوێ تىضی جێگۆڕکێ ببێ  ،بەاڵم ستراتژی و ئاماوجی سەرەکی لە جێی خۆیذا
دەمێىێ و بە پێی وەزعییەتی بابەتی و زەیىی ،حیسبێکی ضۆڕضگێر تاکتیکەکاوی خۆی دەستىیطان دەکات.
یەکێک لە ضێىەکاوی خەبات ،ضەڕی چەکذاریی یە ،بەضێک لە حیسب و کەسایەتییەکاو ی کىردستان
بایەخێکی زۆر بەم چەضىە چاالکییە دەدەن و جاروبار هەر چەضىە ڕەخىەگرتىیص لە بەکارهێىاوی واوەختی
ئەم ضێىازە دەکەوێتە بەڕ ڕەخىە و گازوذەیەکی بێ پساوەوە و بىختان و تاواوی ترسەوۆکی ،ڕفۆرمیست،
خۆبەدەستەوەدەر ،جاش ،خۆفرۆش ،الدەر و  ...وەپاڵ ئەوان دەدرێ.
لە یەک دوو ساڵی ڕابردوودا مەسەلەی دەستپێکردوەوەی ضەڕی چەکذاری لە ڕۆژهەاڵتی کىردستان[ئەگەر
واردوەوەی پێطمەرگە بۆ بىووی لە وێى واڵت وەکى دەستپێکی خەباتی چەکذاری پێىاسە بکرێ] ،دروست یان
وادروست بىووی ئەم جمىجى ڵە یەکێک لە بابەتەکاوی باش و لێکذاوەوەی حیسب و کەسایەتییەکاوی
کىردستاوی و ئێراوی لە تاراوگە ،هەروەها وێىخۆی واڵت بىوە .پاش چەوذیه ساڵ ڕاگرتىی ضەڕی
چەکذاری ،واردوەوەی پێطمەرگە بۆ وێى خۆی واڵت و لە کەمیه کەوتىی بەردەوام ،گیران ،و
گیاوبەختکردوی پێطمەرگەکان لە بۆسەکان و بەوذیخاوەکاوی حکىومەتی ئیساڵمی ،سەروجی زۆر کەسی
بەرەو ئەم مەسەلەیە ڕاکێطاوە .بە تایبەت ئەم پرسیارە دێتە پێص ئەم جمىجىاڵوە و لە دەستذاوی دەیان
پێطمەرگەی فیذاکار ،ئەویص کاتێک بسووتىەوەیەکی بە هێسی مەدەوی لە وێى خۆی واڵت لە حاڵی
گەضەسەوذایە ،بڵێی لە جێ خۆیذابێ و زەبر لە بسووتىەوەی کىردی ڕۆژهەاڵت وەدات و وەبێتە هۆی
میلیتاریسە کردن و سەرکىتی هێسە مەدەوی و پێطکەوتىخىازەکاوی وێى واڵت؟ یان واردوەوەی پێطمەرگە و
بىووی ئەوان لە وێى خۆی واڵت ،سەرەڕای قىرباویذان و تەواوی کێطە و سەختیەکاوی ئەم کار و چاالکییە،
دەبێتە هۆی بەرزبىووەوەی ورەی خەڵک ،و پاڵپطتێکی بە هێس بۆ جىاڵوەوەی مەدەوی و ئاضتیخىازاوەی وێى
واڵت؟ ئایا دەتىاوێ وەکى ماتۆڕێکی چکۆڵە ببێتە هۆی جىواڵوذوی خەڵک بۆ ضۆڕش و وەڕێخستىی ماتۆری
گەورەی بسووتىەوەی جەماوەری؟
لەم بابەتەدا تێذەکۆضیه تیطک بخەیىە سەر ئەم باسە و تا ڕادەیەک الیەوە ئەرێىی و وەرێىییەکاوی ضی
کەیىەوە.

***
لە دو و سەدەی ڕابردوودا وەک لە کىردستان بەڵکىو لە بەضەکاوی دیکەی ئێراویص جمىجىڵ و ڕاپەریىی
چەکذاری دیتراوە .بۆ وێىە :بەضذاری هێسە چەکذارەکاوی ئازەربایجان بە سەرۆکایەتی سەتارخان و باقرخان
لە بسووتىەوەی مەضروتە(٭ٮ٫-٧٨ٮ ،) ٧٨پێکهاتىی هێسی ویسامی لە بسووتىەوەی جەوگەڵ و تەواوەت بەضذاریی
چەکذارە کىردەکان بە ڕێبەریی خاڵى قىربان لەم بسووتىەیەدا( ٩-٧٩١١ٯ ،)٧٨پێکهاتىی هێسی فیذایی لە
بسووتىەوەی ئازەربایجان بە ڕێبەریی فرقەی دێمىکرات ( ،) ٧٩٨٪-٨٫ڕاپەریىی ئەفسەراوی خىراسان بە
ڕێبەریی سەرگىرد عەلی ئەکبەری ئەسکەوذاوی و سەرهەوگ عەبذولرەزا ئازەر (گەالوێژی ،)٧٩٨٪
بسووتىەوەی چریکیی(مىجاهیذ و فیذایی) لە دەیەکاوی  ٪١و ٫١ی هەتاویی سەدەی ڕابردوو ،ڕاپەریىی
ئەفسەرە ضۆڕضگێرەکاوی هێسی ئاسماوی لە ضۆڕضی ڕێبەوذاوی ٭ ٧٩٫و پەیىەست بىووی خەڵک بەوان،
بسووتىەوەی خەلکی عەرەب لە ئەهىاز(جۆزەرداوی ٮ ،)٫بسووتىەوەی خەڵکی مىسڵمان لە تەورێس(ڕەضەمەی
ٮ ،)٫ڕاپەریىی یەکیەتیی کىمۆویستەکاوی ئێران لە ئامۆڵ(ڕێبەوذاوی  ،)٧٩٬١تێرۆرەکاوی گرووپی
فىرقان(ٮ )٧٩٫و بە تایبەتی مىجاهیذیىی خەڵک پاش ٩١ی جۆزەرداوی  ،٧٩٬١هەروەها عەمەلیاتی "فروغ
جاودان"ی مىجاهیذیه لە گەالوێژی ٭ ٧٩٬ومىووەگەلێک لەم جمىجىڵ و خەباتی چەکذاری لە وێى
هێسەکاوی دیکەی ئێراوە.
ضەڕی چەکذاریی لە کىردستان بە تایبەتی بە هۆی تایبەتمەوذیی جىغرافیایی ئەم واڵتە وەکى کىێستاوی
بىون ،هەبىووی کێى ،جەوگەڵ ،دۆڵ ،و گەلییە باریک و پڕ پێچاوپێچەکاوی ،هەروەها کەش و هەوای وضک،
بەرگریی بەردەوامی خەڵک لە بەرامبەر هێڕضی وەیاراوی و هتذ وەکى داب و وەرێتێکی کۆن و گەلێک
پیرۆزی لێ هاتىوە .مێژووی کىرد بە تایبەتی لە سەدەی  ٬و ٭ ی زاییىییەوە هەتا ئێستا پڕ لە فیذاکاری،
خۆڕاگری ،لەخۆبردوویی و پاڵەواوییەتیی ڕۆڵەکاوی کىرد لەبەرامبەر دوژمىاوی ئەم گەلەیە .لە چەوذ سەدەی
ڕابردوودا چەوذیه ڕاپەریىی چەکذاری بەڕێىە چىون کە وەک ومىووە دەکرێ ئاماژە بەواوە بکەیه :راپەریىی
بەدرخان لە بۆتان(٩٪ٮ ٧ز) ،ڕاپەریىی یەزداوطێڕ(ساڵەکاوی ٫٫ٮ٪٪-٧ٮ٧ز) ،ڕاپەریىی ضێخ عىبێذولالی
وەهری(١ٮٮ٧ی ز) ،ڕاپەریىی سمایل ئاغای سمکۆ(ٯ-٧٩١ٯٯ ،)٧٨دامەزراوذوی کۆماری کىردستان()٧٩٨٪
بسووتىەوەی ساڵەکاوی  ٪٬و ٭ ٧٩٪بە ڕێبەری ی کىمیتەی ضۆڕضگێری حیسبی دێمىکراتی کىردستان ،خەباتی
چەکذاریی بە ڕێبەریی حیسبی دێمىکرات و کۆمەڵە پاش هێرضی هێسەکاوی سەرکىتکەری ئێران بۆ
کىردستان لە ٮ٨ی گەاڵوێژی ٮ ٧٩٫و هتذ.

***
بێگىمان لە کۆمەڵگایەک کە ڕێژیمی سەرکىتکەر ،ڕێ بە خەباتی مەدەوی وەدات و فەزای سیاسیی قڕو
قەپ بکرێ ،بەکارهێىاوی ضێىەکاوی تىوذ و تیژی خەبات دەبێتە خاوەوی جێگە وپێگەیەکی تایبەت .
سەرکەوتىی هەر چەضىە ضێىەیەکی خەبات ،ڕاپەریه و ضۆڕضێک پێىەوذیی بە زۆر فاکتەری وێىخۆیی،
واوچەیی و جیهاوی ،هەروەها بارودۆخی سیاسی ویىکۆمەڵگا ،ئاستی ئاگایی وەتەوەیی و سیاسی ،هاوسەوگی
هێسەکاوی دژبەر ،ئاستی بسووتىەوەی ئازادیخىازاوەی خەڵک و خۆڕاگریی هێسەکاوی ڕێژیمی سەرکىتکەر لە
بەرامبەر بسووتىەوەی خەڵک و هتذ هەیە .لە مێژووی ئێراوذا بەضێکی بەرچاو لە ڕاپەریىەکان بە هۆی وەبىووی
بارودۆخی پێىیستی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ،السەوگی هێسەکاوی ضۆڕضگێر و سەرکىتکەر و وەبىووی

پطتیىاویی جەماوەر ضکستیان هێىاوە و وەیاوتىاویىە گۆڕاوکارییەکی سیاسی و ئەرێىی لە کۆمەڵگادا پێک بهێىه.
حەرەکەتە خۆویست و سکتاریستیەکاوی ڕۆضىبیرە ئازادیخىازەکاوی ئێران سەرەڕای ئاوێتە بىوویان لە گەڵ
لەخۆبردوویی و فیذارکارییەکی زۆر ،وەیتىاویىە بسووتىەوەی ئەوان بە ئاکام بگەیەوێ ،بەاڵم هەر کات
خەباتی چەکذاریی لەسەر بەستێىی بسووتىەوەی جەماوەر ضکڵیگرتبێ ،ئەگەر بە ئاماوجی خۆضی وەگەیطتبێ،
کاریگەریەکی بە هێسی لەسەر ڕەواوی کۆمەلگا داواوە .سەرکەوتىی ضۆڕضی ڕیبەوذاوی ٭٫ی هەتاوی بە
ضىێه ڕاپەریىی هىمافەرەکان و پەیىەست بىووی ئەوان بەخەڵک  ،گەیطتىی هێسە چەکذارەکاوی سەتارخان و
باقرخان بۆ تاران لە کاتی مەضروتە و کاریگەریی ئەوان لە سەرکەوتىی مەضروتەخىازەکان ،پێىەوذیی
خۆڕاگریی و بەرگریی چەکذاریی لە کىردستان لەگەڵ جەماوەری خەڵکی کىرد سەرەرای پاضەکطە و
ضکستی ویسامیی هێسە کىردەکان ،ومىووەی بەرچاوی هاوئاهەوگیی بسووتىەوەی جەماوەری و خەباتی
چەکذارییە .بەاڵم ڕاپەریىی ئەفسەراوی خىراسان ،بسووتىەوەی چریکی ،ڕاپەریىی یەکیەتی کىمۆویستەکان لە
ئامۆل ،عەمەلیاتی "فروغ جاویذان" و هتذ ومىووەی بەرچاوی جمىجىڵێکی خۆویستاوە ،سەروەکەوتىو و
واهاوئاهەوگ لەگەڵ باردوخی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگانو ئاکامەکەیان ضەهیذبىون و گیراوی دەیان
ضۆڕضگێری ئازادیخىاز بىوە کە خىازیاری گۆڕاوگاریی جیذدی لە کۆمەڵگادا بىون.
بۆ گەیطته بە ئاکامی سەرکەوتىاوە و وەدیهێىاوی بەروامە و ئاماوجەکاوی هەر ڕێکخراوەیەک ،پیىیستە ئەم
خااڵوە لەبەر چاو بگیرێه :مەبەست لە ئەوجامی ئەو کار و چااڵکییەی کە دەیکەن چیە و چ وەخطە
ڕێگایەکی ضیاویان بۆ گەیطته بە ئاماوجەکان هەیە؟ ئایا کادری پێىیست و پەروەردەکراو ،ڕێبەرییەکی کارا
و ضیاو ،ئامرازی پێىیست و تىاوایی ئەم کارەیان هەیە و هێسی ضۆڕضگێر تىاویىیەتی سازماوذەیی پێىیستی بۆ
بکات؟ بە بىووی زەبر و زووگ و دەسەاڵتی ڕێژیمی دیکتاتۆر تا چ ڕادەیەک خەڵکی بەرەو پێری ئەم
چەضىە خەباتە دێه و پطتیىاویی لێ دەکەن؟ ئایا وەخطە ڕێگاکە ،قازاوج و زیاوەکاوی ئەو حەرەکەتەی کە
قەرارە لە ئاکامی ئەو خەباتە چەکذارییەدا وەڕی کەوێ ،هەروەها ئیمکاواتی خەبات بە باضی هەڵسەوگێىذراوە
و دەرفەتەکاوی پێىیست بۆ پاضەکطەیەکی ڕێکو پێک و کەم خەسار یان بێ خەسار لێکذراوەتەوە؟ لەبیرمان
وەچێ "لێپرسیىەوە لە خەڵکی سەرکەوتىو واکرێ" بەاڵم خۆ ئەواوی تىوضی ضکست دێه ،دەکەووە بەر
ڕەخىە وگازوذەی یاران و وەیاران و بە قەوڵێک "سەرکەوته هەزاران باوکی هەیە و ضکست هەتیى و بێ
دایک و باوکە".
بێ ئەوەی بماوەوێ باسی دروست یان وادروست بىووی ضەڕی چەکذاری بکەیه پێىیستە بە پێی ئاکامەکاوی
ئەم یەک دوو ساڵەی کە جمىجىڵی چەکذاری لە رۆژهەاڵتی کىردستان دەستی پێکردۆتەوە ،دەستکەوتەکان
و زیاوەکاوی هەڵسەوگێىیه و بساویه چ کاریگەریەکی لەسەر گەضەسەوذوی بسووتىەوەی وەتەوەیی لە
ڕۆژهەاڵتی کىردستان بىوە و هەتا چ رادەیەک لە مەب ەستەکاوی وسیک بۆتەوە! بەم پێی پێىیستە ،ئێمە واڵمی
ئەم پرسیاراوە بذەیىەوە:
 .٧ئایا ئەم جمىجىاڵوە بىووەتە هۆی پاضەکطەکردوی دوژمه و وسیککردوەوەی ئێمە لە مەبەستەکاوی خۆمان؟
 .٨لەم جمىجىاڵوەدا ،خەساری گیاوی و کىژراوی هێسەکاوی سەرکىتکەر زۆرتر بىوە یان ئی الیەوی
پێطمەرگەکان؟ ئەو ئاماراوەی کە لەبەر دەسته پیطاویان داوە کە بە دەیان پێطمەرگەی کىرد بە هۆی لە
کەمیه کەوته و گەمارۆدران ،گیاوی خۆیان بەخت کردوە و ئەگەر تەواوەت زەبرێکی زۆریص لە دوژمه
درابێ بە پێی ئەوەی کە حکىمەت هەزاران هێسی سەرکىتکەری هەیە ،دەتىاوێ بە هاساوی جێگەی

کىژراواوی خۆی پڕکاتەوە ،بەاڵم بڵێی حیسبە کىردستاوی یەکان بەم سادەییە بتىاوه جێی ئەم گیاوبەختکردواوە
پڕ کەوەوە؟
 .٩ئایا چاالکی ی پێطمەرگە و دەستکەوتەکاوی ئەووذە بەرچاو ب ىوە کە ببێتە هۆی بەرزکردوەوەی ورەی
خەڵک و پەیىەست بىوویان بە هێسی پێطمەرگە یان بە پێچەواوە لە کەمیه کەوتىی بەردەوام ،ضەهیذبىون و
گیراوی پێطمەرگەکان کاریگەریەکی وەرێىی لە سەر ڕەواوی کۆمەڵگایەک بىوە کە ضایەدی ضکست و
زەبرخىاردوی بەردەوامی هێسێکە کە لە ڕابردوودا وەکى پاڵەواوی ڕزگارکەر پێىاسە دەکرا؟
 .٪ئایا تىاوایی هێسی پێطمەرگە لەو ئاستەدا هەیە کە بتىاوی واوچەگەلێک ڕزگار بکات و دەستەاڵتی ئەو
بەضە بە دەستەوە بگرێ و ڕاێگرێ؟
 .٫ئایا ئەم جمىجىاڵوە بىووەت ە هۆی بەرزکردوەوەی ئاگایی سیاسیی خەڵک و متماوەی زۆرتر بە حیسبە
کىردستاویەکان؟
 .٬ئایا کاتێک حیسبە کىردستاوییەکان وەک واوچەیەکی ئازادکراو بەڵکى پطت جەبهەیەکی جێ متماوە و
ئیمکاواتی ماڵی و ڵۆجەستیکیطیان وی یە ،تا چ رادەیەک ئەم کار و چااڵکییاوە دەتىاوێ بە قازاوجی وەک
بسووتىەوە ،بەڵکىو خۆضیان تەواو بێ؟
٭ .بڵێی کاتێک ئەم هەمىو دەرفەتە میذیاییە بۆ پێىەوذیی گرته لەگەڵ خەڵک لە ڕیگای ئیىتروێت ،تەلەویسیىن
وهتذ هەیە ،پێىیست بێ تەویا لەبەر پیطاوذاوی حسوری حیسبێک ،گیاوی پێطمەرگەکان بکەوێتە مەترسییەوە؟
بڵێی لە ڕۆژهەاڵتی کىردستان کە پاوتاییەکەی دەگاتە  ٧٬١هەزار کیڵۆمیتری چىارگۆضە ،بىووی جارو باری
پێطمەرگە لە چەوذ گىوذێکی کىردستان و زەبرخىاردوی بەردەوام و گەیطتىی خەبەری ضکست و
سەرکىوتکراویان بە جەماوەر ،ببێتە هۆی ڕاکێطاوی خە ڵک بۆ گۆڕەپاوی خەبات و ورووژاوذوی هەستی
وەتەوەیی ئەوان؟
ٮ .کاتێک باردۆخی پێىیست بۆ جىواڵوەوی چەکذاری ئامادە وییە ،ڕێژەی پێطمەرگە ،و ئامرازی خەباتی
ویسامی و تىاواییەکان بۆ ضەڕێکی سەرکەوتىو بە هیچ جۆر بەرابەریی لەگەڵ ئیمکاواتی دوژمه واکات ،و
باردۆخەکە گەلێک وابەرامبەرە ،بڵێی دەش بۆ چەک بردن وەبێتە هۆی بردوی هێسی ضۆڕضگێر بۆ وێى مەیذاوێک
کە ڕێژیمی دیکتاتۆر دەستی بااڵی تێذا هەیە و بە هەبىووی تەواوی دەرفەتە سىپایی(ویسامی)یەکان ،تىاوای
سەرکىتکردوی یەکجار بەرزترە؟ ئایا لەم حاڵەتەدا ،ئەم جۆرە حەرەکەتە چەکذارییە وابێتە هۆی ئەوە وەک
پێطمەرگەکان بەڵکىو خەڵکی ئاساییص تىوضی چەرمەسەریی و ئازار و زیاوێکی زۆر به؟ و هتذ.

ئاکامگیری:

حیسبێکی بەرپرش و بە ئەزموووی سیاسی ،بە پێی هەڵسەوگاوذوی بارودۆخ و وەزعیەتی سیاسیی کۆمەڵگا،
هاوسەوگی ی هێسەکاوی دژبەر و چۆویەتی بسووتىەوەی ئازادیخوازاوەی جەماوەر دەبێ تواوایی کەڵک وەرگرتىی
ضیاو و دروستی لە تەواوی ضێوەکاوی خەباتی ئاضتیخوازاوە و ڕادیکال ،واتە ضەڕی چەکذاریی و ڕاپەریه
و هتذ ه ەبێ و لە کاتی پێویستذا بتواوێ ضێوازی دروستی خەبات وا هەڵبژێرێ کە بە کەمتریه خەسار
زۆرتریه زەبر لە دوژمه بذات و لە مەبەست و ئاکامەکاوی خۆێ وسیک بێتەوە .بێگومان خەباتی چەکذاریی
پێویستی بە بیرێکی گەلێک وردتر و هەبوووی دەرفەتەکاوی پێص و پاضی بەرەی ضەڕ و بارودۆخێکی ضیاو
هەیەو تەویا کاتێک لە جێی خۆیذایە کە بتواوێ لەسەر بەستێىی ضۆڕضێکی جەماوەریی و لە کاتی پێویستذا بۆ

چارەسەرکردوی یەکجاری بێتە ئاراوە .هێىاوە مەیذاوی هێسی پێطمەرگە لە کاتێ کذا بارودۆخی پێویست تەیار
وییە و هاوسەوگیی هێسەکاوی ضەڕ لە قازاوجی هێسی سەرکوتکەر دایە ،چ لە باری ویسامی و چ لە باری
ڕووحی و ڕەواویەوە بە زیاوی هێ سی ضۆڕضگێر و خەڵک تەواو دەبێ .زەبرخواردوی بەردەوامی پێطمەرگە،
گیران و ضەهیذبووویان چ لە باری ئیىساویی و چ لە باری کاریگەریی ڕەواوییەوە کۆمەڵگاو حیسب تووضی
خەسار و کارەسات دەکات.
خەڵک حەقی خۆیاوە ئەم پرسیاراوە ئاراستەی ئەم چەضىە ڕێکخراواوە بکەن :هۆی چیە تەویا پێطمەرگەیە کە
بەردەوام دەکەوێتە کەمیىی دوژمه و هیچ دەستکەوتێکی ویسامی و سیاسی وەسیبی هێسی پێطمەرگە وابێ؟
ئایا باضتر وییە حیسبەکاوی کوردستاوی زۆرتر بایەخ بە پەروەردەکردوی سیاسی و ویسامیی پێطمەرگە و
ئامادەکردویان بۆ ڕۆژێک بذەن کە بارودۆخی پێویست لە کۆمەڵگا پێک دێ و ئەوان بتواوه وەکو کادرێکی
سیاسی بەضذاری لە خەباتی جەماوەریدا بکەن .بڵێی باضتر وەبێ لەم بارودۆخەدا کە خەباتی مەدەوی لە حاڵی
گەضەسەوذا یە هێسی خۆمان بۆ کۆکردوەوە و پەرەپێذان بە خەباتی ئاضتیخوازاوەی کۆمەالیەتی ،ئابووری،
فەرهەوگی و سیاسی بخەیىە گەڕ؟ ماوگرتىی ٣٢ی خەرماوان وموووەیەکی باش بوو لە خەباتی مەدەوی و
جەماوەریی کوردستان و ویطاوەی ئەو پەڕی وضیاریی و ئاگایی سیاسی کوردی ڕۆژهەاڵتە کە دەتواوێ
وموووەیەک باش وەک بۆ تەواوی ئێران بەڵکوو بۆ تەواوی بەضەکاوی دیکەی کوردستاویص بێ .حیسبێکی بە
ئەزموون وابێ بە حەرەکەتێکی کاڵ و واسەرکەوتووی ویسامیی خۆی ،زەبر لە بسووتىەوەی لە حاڵی
گەضەسەوذوی خەڵک بذات و ڕێخۆضکەری سەرکوتی هێسە پێطکەوتىخوازەکاوی وێو کۆمەڵگا و میلیتاریسە
کردوی واڵت بێ .لە الیەکی دیکەضەوە تێچووی ئەم چەضىە خەباتە رادیکالە ،لەدەستذاوی دەیان
پێطمەرگەی ئازایە کە سەرمایەی ئەم کۆمەڵگایەن و دەتواوه لە داهاتوی کوردستاوذا ئەگەر بە باضی
پەروەردە بکرێه ،وەخص و ڕۆڵێکی باش و چارەسازیان هەبێ! بێگومان خەباتی سیاسی لە کۆمەڵگایەکی
وادێموکراتیکذا هەمێطە لەگەڵ گرته و ئەضکەوجە و ضەهیذبوووی ئازادیخوازان ڕوبەروویە ،بەاڵم حیسبێکی
سیاسی پێ ویستە زۆر ورد و بەرپرساوە لە گەڵ گیاوی ئەوذامەکاوی خۆی و خەڵکی ئاسایی بجووڵێتەوە و
ضێوەیەک هەڵبژێرێ کە بە کەمتریه خەسار بە زۆرتریه ئاکام بگات!
ڕەزبەری ٣١٢٢
سەرچاوە :دواڕۆژ ژمارەی ٧٧

