کوردە ياساخهکان!
کو ندهريی ئهی تکهی سو ر!
ئهتۆ و ئ ره چی؟ دهنکه فرم سکی ب خ ر؟
لهسهرخۆ به ئهی ڕاينی شۆخ و شيرين
شت ک بوين ئهمهش گهرچی ئ ستا ئهسيرين
ههرچهند ديله و ب چارهشه نيشتمانم
ببهخشه له ج ی تۆی به خۆشتر دهزانم
لهم و ته گهورەترين حزبی م ژووی کورد به تروريست ناسراوە و به پ ی قانوون ،له سا نی  ١٩٩٢ههتا  ،٩٤سهدان
ﻻيهنگريان گيران و ڕەوانهی زيندان کران و به مليۆن مارک جهريم کران و ڕ گا له ههر چهشنه چاﻻکييهکی
ئاشکرايان گيرا.
ڕۆژی ٣ی سپتامبری  ٢٠١٦هيچ بهرپرس کی سياسی ،حکوومهت ،پارلهمان و قانون ،باسی قانونيان نهکرد ،دەيانتوانی
ڕ گربن ،به م ڕاست لهو شو نهی که ئيزن به ناردنی پهيامی ويديويی ئهردۆغان نهدرا ،ئيزن درا ههزاران کهس
و نهی عهبدو ئوجه ن بهرز کهنهوە و سا ح موسليم له ڕۆژئاوا و سهﻻحهددين دەميرتاش له باکوور ڕاستهوخۆ دژی
ئهردۆغان و حکوومهت و سياسهتهکهی بئاخڤن! لهم ميتينگهدا نو نهری ئۆپۆزسيۆنی پاڕلهمانی ئا مان ،نو نهری
ئۆپۆزسيۆنی پاڕلهمانی تورکيا ،بهرپرسی ئۆپۆزسيۆنی کوردی و تی سوريا ،به ڕەسمی بهشداری کۆبوونهوەکهيان
کرد! شهست ساڵ دوای هه وەراندنی فرم سکی ههژار ک)ههژاری شاعير( له سهر چۆمی ڕاين ،سی ههزار کوڕ و
کچی دەجله و فورات ،ز ڕينه ،تهتههۆ و چلچهمه و قشﻼق بوونه ميوانی ڕاين.
ﻻيهنگرانی حزبی ياساخ ،نهورۆزی سا ی  ١٩٨٧به خۆيان و دەهۆڵ و زوڕناکهيانهوە له ئۆتوبوس کدا ج گايان ببووە!
سا ی  ١٩٨٩له هۆ کی  ٧٠کهسی له دانشگای کۆ ن کۆببوونهوە .سا ی  ١٩٧٨له ناوخۆی و ت ڕەنگه ههر چهند
کهسی دەوری م ز ک بووب تن! سا ی  ٨١/١٩٨٠له شاخ چهند مهفرەزەيهک بوون .ئهوان له سهرەتا تهنانهت ڕ گريان
دەکرد و موسافيری ر گای ئوروپا و ئ رانيان دەڕوتاندەوە .ههر ئهوان له يهکهم کۆنگرە تهقهيان له يهکتر کرد و بوونه
دوو کهرت .له ئوروپا کهوتنه ڕاوکردنی نهيارەکانيان ،ههر لهو کاتهوە له ئا مان مۆری تيرۆريستيان ل دراوە!
کارنامهی پ کاکا وەک ههر ه ز کی تری کورد و نه کورد ،گر دراوی کاری بهج و نابهج و کاری ناد موکراتی و
نامرۆڤانهيه .بۆ ئهو ئاکارانهش له حزبهکانی تری وەک پارتی د موکراتی کوردستان ،حزبی د موکراتی کوردستانی
ئ ران ،يهکيهتی نيشتمانی کوردستان ،کۆمه هی زەحمهتک شانی کوردستان و سهرجهم حزبهکانی تر جيا ناکر نهوە.
نه م ژووی پ کاکا خاو نه نه م ژووی حزبهکانی تر! نه ئهوان د موکرات و د موکراتيخوازن ،نه ئهوانی تر .خوليای
وەرگرتنی دەسته ت له سهرووی ههموو ويست و خواستهکانيانه و لهم ڕ گايهشدا ش وەی سياسی و ناسياسی ،ئهخﻼقی
و دوور له ئهخﻼق بهکار ه ندراوە و له داهاتووش بهکاری دەه ندرێ .حزبهکانی کورد به گشتی حزبی دەسته تخوازن
و لهم بهست نهدا له گهڵ يهک ناکۆک بوون و به شهڕ و ئاشتی ناکۆکييهکانيان وەﻻنندراوە.
دژايهتی ههموو ئهو حزبانهش له گهڵ پ کاکا و لق و پۆپهکانی ،نه بنهمای سياسی ههيه ،نه ئيدئۆلۆژيک ،دژايهتی
ههموو حزبهکانی کورد له گهڵ يهکتر،له سرووشتی پاوانخوازيی و بوونی فهرههنگ و پهروەردەی پاوانخوازيی ههر
تاک کهوە له ناو بنهما ه ،کۆمه گا و له ناو سيستمی حکوومهتهکانی ڕۆژهه تی ناوەڕاست و م ژوويی ت گهيشتنی
خه کهەوە ،سهرچاوە دەگرێ ،که حزبهکان و تاکهکانی ڕەنگدانهوەی کۆمه گا و م ژووی ئهو و تانهن!
پ کاکا بۆ وەرگرتنی دەسته ت ه زی خۆی به ش وەی باش و نهباش ،ئينسانی و نائينسانی ڕ کخستووە ،له پاڵ بوونی
ه ز و ڕ کخستن ،ئيمکاناتی مادی و پارە و دام و دەزگای تيجاری و بازرگانی و ههر وەها دام و دەزگای سياسی،
کۆمه يهتی و فهرههنگی و م ديايی ههيه .پ کاکا تهنيا يهک شتی کهمه ،ئهويش دەسته تی سياسييه که درەنگ يان زوو
دەستی دەکهوێ.
سيستمی پ کاکا تايبهت نييه به باکوور و ڕۆژئاوا ،به کوو باشوور و ڕۆژهه ت و ڕۆژهه تی ناوەڕاست دەگر تهوە و
قورسايی بهرچاوی له ئوروپا ههيه و دەتوان ه ز کی سياسی  -نيزامی کاريگهر ب له ڕۆژهه تی ناوەڕاست و
قورسايی سياسی له ئوروپا و ڕۆژئاواش ههب  ،که نييهتی!
پ کاکا و خه کهکهی ،بهرههمی ڕۆژهه تی ناوەڕاست و م زوپۆتاميان ،به ههموو تايبهتمهندييهکانی فهرههنگی،
ئايينی ،کۆمه يهتی و ئيتنيکی .سياسهت و هه سوکهوتی ئهوان چ وەک تاک و چ وەک گرووپ و حزب له جهوههردا

جياوازی بنهڕەتی له گهڵ باقی کهسان و حزبهکان که بهناوی تر دەناسر ن ،نييه .هيچ گارانتييهک نييه که دەسته تی
سياسی پ کاکا جياواز له دەستهﻻتهکانی سياسی کورد و نهکوردی دەوەرەکه ب ت ،جگه له ئيسرائيل.
پ کاکا وەک زۆر ک له کۆمۆنيست و چهپهکانی ئهم دەوەرە ،نه پايبهند به کۆمۆنيسم و مارکسيسم ماونهتهوە ،نه
بوونهته ناسيۆناليسم و نه سيستم کی فکريی -فهلسهفی -ئيدئۆلۆژی جياوازيان پ که ناوە .ئهوان له سهرەتادا
گرووپگهل کی چريکی وەک گرووپهکانی تر له ئ ران و و تانی عهڕەبی و ئوروپا بوون و ت که ويشيان به يهکهوە
ههبوو .جياوازی پ کاکا و ههموو ه زەکانی هاوچهشن له ناوچهکه ،ئهوە بوو که پ کاکا له ههموو شت ک ﻻی داوە
جگه له مهبهستی سهرەکی خۆی واته"وەرگرتنی دەسته ت به ههرچهشن و بهههر نڕخ ک".
ئهم فۆرمۆله ساکارە ،ههموو سياسهت و ت گهيشتن و ئاکار و فهرههنگيان دەنو ن  .ههر ئهو فۆرمۆله ت کهڵ به ويست و
خواست وههست و ئيد نتيت تی تاکی کورد کراوە و وەزە به تاکهکان دەبهخش و ڕەنگه له زۆر کهسدا دەوری ئايين و
ئيدئۆلۆژی بگ ڕێ.
سهنبوول و ه مای ئهم فۆرمۆ ه له عهبدو ئوجهﻻندا ڕەنگی داوەتهوە و به ههموو ش وەيهک ئهم نيشانه و ئيکۆنه له
م شکی تاکی کورددا به تايبهت له باکوور و ڕۆژئاوا و له ناو کۆمه ک له خه کی ڕۆژهه ت و باشوور ج گير بووە،
ئهوەش کار کی نوێ نييه و حزبهکانی کورد پ شتر ههمان کاريان کردووە .مستهفا بارزانی ،قازی محهممهد،
عهبودولڕەحمان قاسملو ،جهﻻل تا هبانی ،مهسعود بارزانی و حزبه گچکهکانی تر ههر بهو پ يه حهولی چهسپاندنی
نيشانهی خۆيان داوە ،که هيچيان ئهمڕۆ کاراييان نهماوە و ل رەش ناتوانن بهربهرەکانی عهبدو ئوجه ن بکهن.
به ههمان ش وە کار کت ر کی هاوش وە له سهﻻحهددين دەميرتاش و سا ح موسليم درووست کراوە که ههرکيان له
کۆبوونهوەی کۆ ن خۆيان به ڕ ڕەوی ئۆجه ن ناساند و به وتهی ژۆرناليست کی ئا مان ،دەميرتاش وەک سوپرستار له
ميتينگی کۆ ن پ شوازی ل کرا ،ئهمهش ڕ ک له گهڵ ويستی ﻻوانی سهردەم د تهوە ،که خوليای بوون به کهسانی وايان
له م شکدايه!
پ کاکا و دام و دەزگاکانی وەک کۆنس رن کی گهورەی تيجاری -م ديايی هاوچهرخ دەجول نهوە و سياسهت به باشترين
ش وە کا ئاسا دەفرۆشن ،ئهوەش تايبهت به پ کاکا نييه و له ئاستی جيهان سياسهت له جيهانی سوپرستاريی له ڕ گای
م دياوە نزيک کراوەتهوە .کهم نيين ئهو سياسهتمهدار و سهرۆک دەو هتانهی که وەک ئاکتۆر و سوپرستار خۆ دەنو نن،
تهنانهت ئهم و نهيه له لهشکرەکانی نيزامی ڕۆژئاوا ،حزبهکانی کوردستان و و تانی ئيسﻼمی دەبيندرێ ،که کچ و کوڕ
ت دا بهشدارن و فيگورەکانی فيلمهکانی هاليود و گهمهکانی کامپيۆت ری وەبير دەه ننهوە .له جيهان کی وادا بيری سياسی
دەور ناگيڕێ! کليساش بۆ ڕاک شانی ﻻوانی ئهمڕۆی جيهان که ک له عونسورەکانی هاوش وە وەردەگرێ بۆ
نزيکبوونهوەی ﻻوان له کليسا.
ئهمڕۆ سياسهت زياد له ههر سهردەم ک ڕوا هتی جياواز له سهدەکانی ڕابووردوی ههيه و ناوەرۆکی بهرنامه و
سياسهت و بگرە ئامانجی سياسی بۆ ههموو کهس دەوری سهرەکی ناگ ڕێ! له دەوری پ کاکا و حزبهکانی کورد،
کهسان کۆبوونهتهوە که بهرنامهی سياسی ئهوانی بۆ ﻻی حزبهکان نهک شاوە و بهدەگمهن لهناو ئهو حزبانهدا پايبهندی به
بهرنامه،دەور دەگ ڕێ .گهر حزب خۆی کهرەسه ب بۆ وەرگرتنی دەسته ت ،حزبهکان بۆ ه ند ک بوونهته نهرديوان و
پهيژەيه بۆ مهبهستی تاکه کهسی ،نه بۆ مهبهستی سياسی و نهتهوەيی ،به وتهی عهبدو پهش و ،کورسييهکانی کورد،
"پاشه پهرەست و نهگريسن
هيچ و پووچ و حهرامزادەن
قوون ک بگرن بهری نادەن".
***
بهناو خ مهکاندا دەگهڕ م ،له پاڵ دەيان چهشنه کهل و پهلی ههمهڕەنگ و ههمه جۆر ،کت ب دەبينم ،چاو دەخش نم ههرچی
بهرچاو دەکهو ت به زمانی ترکييه .م ژوو ،فهلسهفه ،سياسهت ،ڕۆمان ،شيعر ،چيرۆک ،تهنانهت کت بهکانی ئهمير
حهسهنپوور به ترکی دەبينم .به دەگمهن کت بی کوردی بهرچاوم دەکهوێ ،ههتا دەگهمه خ وەتی يهکيهتی مامۆستايانی
کورد .کت بهکان بۆ ف ربوونی زمانی کورديين ،ئهوانهی له خ وەتهکهدان خۆيان به ترکی له گهڵ يهکتر قسهدەکهن .له
تهنيشت من باوک ک له گهڵ مندا هکهی سهيری کت بهکان دەکهن ،چهند کت ب جيادەکاتهوە و له مندا هکهی دەپرس "
دەخوازی کرمانجی هين ببی؟" مندا هکه به يهک وشه و می دەداتهوە"نا" .کابرا کت بهکان له شو نی خۆی دادەن تهوە.
بهش کی زۆر لهو کت بانهی بهر چاو دەکهوتن له وەشانخانهی م زۆپۆتاميا چاپکرابوون ،که کاتی خۆی له کۆ ن دامهزرا.
له ناو کت بهکاندا چهند کت بی نوێ به زمانی ئا مانی ههبوون له سهر ژيان له ڕۆژئاوا و کۆبانی ،باس له ژنانی گريﻼ و
چيرۆک و ڕۆمان .ﻻپهڕەکانی کت ب کی فهلسهفهم به زمانی ترکی هه دەداوە و دەمويست خۆم تاقی کهمهوە ،بزانم چهندی
ل ت دەگهم ،لهم کاتهدا گو م له دەنگ کی ئاشنا بوو که سهيری سهرسهکۆم کرد ،سا ح موسليم به ترکييهکی ڕ ک و پ ک
قسهی دەکرد ،ههرچهند ئهو زمانه خۆی ڕ ک وپ ک نييه .وە بير مهد تی ويی کهوتمهوە ،ئهو کوردانهی باشوور که
لهوێ کاريان دەکرد ،ف ريی ترکی ببوون.

شو نهکه قهرەبا غ بوو ،له ﻻيهک بازاڕ ،له ﻻيهک ههموو چهشنه خواردن و له سهر سهکۆش وتاری سياسی دەبيسترا که
تهنيا کۆمه کی کهم گو يان دەدايه و جاربهجار چهپيان دەتهقاند.
سا ی سا ن له شو نی وا چاوم به زۆر ک له نووسهر و شاعير و هونهرمهند و ڕۆژنامهنووسی ههر چوارپارچه به
تايبهت باکوور دەکهوت ،زۆربهی ڕ کخهرانی ئهم بهرنامانهم دەناسی ،ئهمساڵ پاش چهند سهعات سووڕانهوە بهناو
خه کدا کهسی ناسياوم نهبينی ،تهنانهت ئهو کهسهی که بانگی کردبووم ،خۆی نههاتبوو!
***
ئهوەی پهيامهکانی فستيواڵ و ميتينگ چهندە گهيشتۆنهته ئانکارا و بهرلين و واشنگتۆن و مسکۆ نازاندرێ ،به م ئهوەی
له م ديای ئا مان ب وکراوە ،تهنيا ههوا ی بهڕ وەچوونی ميتينگهکه بوو ،ههر وەک ميتينگهکهی پارتی و حکوومهتی
کوردستان چهند مانگ لهوە پ ش ههر لهم شارە ،که تهنانهت ههوا هکهشی ب و نهکرايهوە.
پ کاکا به در ژايی  ٣٠سا ی ڕابووردو بۆ ڕ کخستنی خۆپيشاندان ،ميتينگ ،فستيواڵ و بهرنامهی هاوچهشن چاﻻک
بووە و توانايی باشی بهڕ وەبردنی ئهم چهشنه بهرنامانهی ههيه ،به م به در ژايی ههموو ئهو سا نه نه کهسی ههبووە
له م ديای ئا مان دەرکهوێ ،نه کهسيان ههبووە به زمانی ئا مانی سياسهت بکهن ،ههموو ئهو کهسانهش که له حزبی
سهوزەکان و دواتر حزبی چهپی ئا مان بوون به ئهندام ،بهر لهوەی دەوری سياسی بگ ڕن ،دەوری ئيداريی بۆ ئهو
حزبانه دەگ ڕن.
پ کاکا سهرەڕای قورسايی ه زەکهی له ئا مان ،سهر کی بچووکی سياسی و قهوارە کی گهورەی کاريی ههيه و لهحاند
دام و دەزگاکانی ترک و لۆبی ئهو و ته له ئا مان ،ب دەسته ته .ئهوەش له کات کدايه که ههموو جوله و چاﻻکييهکانيان
به سا نه له ﻻيهن دايرەيهکی تايبهت له وەزارەتی ناخۆی ئا مان ،له ژ ر چاوەد ريدايه .پ کاکا بهر له ههرشت پ ويستی
به کاری ديپلۆماسی به ش وەی سهردەم ههيه ،بۆ ئهوەی خۆی وەک ه ز کی سياسی لهم و ته بچهسپ ن  .بۆ گهيشتن بهو
نيازە سی ساڵ له کاتيان له دەست داوە!
برايم فهڕشی

