
!مزی گفتوگۆ 

کامیل ژیر

وە، ئوەی کورد ب خون دەستیکوت: ئکات ھشت، بگنویستو سلماندنی ناوێ،وەکچۆن دو جار چوار
،نیدۆڕزی گفتوگۆ ئر مسلماندلویست و سنگب ش بۆتمکان . نی ناوێئپوشی چوختچی خک

نی تککرد: (و ئیسالمی سیاسییکان)نتوەکان لیک بۆتداتوانوەی ھمو : (ب پاشخانی ئامانجی دوریان
مزی گفتوگۆیان لگڵ داگیرکرانی ورتورتی ھر ) خالفتداھمو دەوت ئیسالمییکان لناو یک

جگ لو دو ئاڕاستی، ھگاوەکانی دوای راپڕینیش لترسی لدەسندانی سامان مۆکانیان، !. کوردستان
لم زەلکاوەشدا ژمارەیک !. بلور لئدەنوەو سربخۆیی کوردستان الی ئمانیش خونی ھۆنیارانھمان

زی گفتوگۆیاندی مدەغر غری، توتی ئاسا، ھکچاولرۆشنبیر، ب ریکتیی !.فش دژایکستبم
رسخۆیی کوردستانب.

کورەوەرییک لوەدای، دەنکدەنکیکیش لوانی جاروبار ئستا .. ئوان بھرجا، رۆژگار توڕیانئدا
پارچکانی کوردستان لژر ،لدەرگای سربخۆیی ئدەن، یا وا خۆیان ئنونن، بتمان لسر مزی گفتوگۆ

کئم لکاتکدای،.!یکسا ئیوێ دوسا بختن: ئمی! چنگی عرەب و تورک و فارس دەربنن
دان بۆ یکتی عبادی .لئداتوە)زمانیکیک خاک،یک ئا،یک نتوە،(: ھمان خڕەکیانئردۆگ

ئسد خۆی ھگرتوە !ئران ھڕەشی خاپورکردنی کوردستان ئکا!. بپوازکردنیانبمبستیاو گۆڕان رۆ ئک
وەک :ئمو ئویندارانی مزی گفتوگۆبۆی روی دەمم ئکم ..دای سوریدوای سرکوتنی لو شڕەبۆ

ئو چکش ناب بدەنگب تا . سربخۆییمان تنیاوتنیا ل لولی چکدای،چنجار وتومیشلموپش
ک 1975-1956ڤتنامشۆڕشی:بۆنمونئامانجک ئپک، ب ب دنیاییوە ھر ئیپک و پکاوتی،

و ئنجام ھزار برینداری ئمریکی150ھزار کوژراوو 57برامبربخشیملیۆن برینداری3ملیۆن کوژراوو 2
برامبر 1962-1954جزائیریک ملیۆن شھیدیشۆڕشی.. کچکردملی دا 1975/یۆنیۆی/17لئمریکا

چک ک دەسدرای کوات.دەیان نمونیتروجزائیری داگیرکردبویوە1830ک لزەبالحکی وەک فرەنسا
:دانانوەی نب، بوەشئببۆ سربخۆیی،

و سدانلکۆئبتوەو ھر شھیدک دەیانفیداکارانیپرەئسن وب زیاترشۆڕش چکدارییک تا-1
.توەجنگاوەری لئکو



الوازئب و دیاردەی بزاری الی خککی ،ئابورییوەدەرونی وداگیرکر تاب لڕوی سربازی و-2
بوەی ،دروستئتیی دوای ئتایبوەبتچی کوژراوەکانیان بۆئالش.

3- کزانشۆڕشک بوەراپشتگیریی دەرەکیی زیاترئکانماف ی نیمچوانچپب ،خۆییربئامانج س ک
کوەییتن کپرسی ناوخۆو ئشک کی ،یدەرەکیپشتگیرییا بستبکی کاتی و میا بۆ ماوەی ،یا ناب

.شۆڕشی ئیلولئوەیوەکلناکاو دەسبردان لیو پشتگیرییکی الواز،تایبتی

جیابونوەی چیک و سلۆڤاکیا وەک عیراق بۆبرژەوەندیی ئنگلیز، راست بڕگیتریش دەوت دروستبوە، 
.ھالن بۆکورد رنکوتونم ئوھتد ب.. بڕکوتن 

رۆژنامی بڕزی کوردستانی نوم ی13/12/2009برپرچی وتارکیکاتی خۆیھر سبارەت چک،
:ھندکی دوبارە بکموەجی خۆیتی لرەدا . ەوەیکردبوش بسوپاسوە، ئوی.دایوە

:دام رستانهلهر شهو تهر تانهبهداتهکداریی کورد دهباتی چهخهکهوتاره
ت تایبهبهنجامهرئهدهن، ناتوانن بهکهئاۆزتردهکهی دۆخهوهلهکداری، جگهمیتۆدی چهرگرتن لهک وهکهکان بهداگیرکراوهوهتهنه-1

.نکانیان بگهدیموکراتییه
.تهشروعیهکی مهرهکوژی سهکداری بباتی چهخه-2
.و نابتهبورنهسهچارهکچهکانی کوردستان بهپارچههھیچ کام لی کورد لهکشه-3
.یهورهکی گهیههداری ھهکتی چهقیهمای ئهر بنهسهلهکهکهزراندنی پهدامه-4
.ناوشاروهاری بنت و بتهکدباتی چهخهواوی واز لهتهبهکهکهپه-5
مدترھهبهترورهگهنگکیجهوهمبدرتهوهنگ جهر بهگهنگک ئهموو جهھه-6

م بۆ کیان تدابت، بهتیهراستگۆیهنگهت رهمانو، دهوایهک سویسرا بکی وهر بۆ وتگه، ئهندو ئامۆژگارییانهپهئم: لوەمدا
ست، بهست یا ب مهبهمه، بهبدۆزی کورددنی زیانیانگهله، جگههست کردوکی کوردستانیان بندهیهی پارچهو وتانهرکام لهھه

کو ک، بهرچهبهبردۆتهنای نهک پهخۆشی چهھیچ رۆژ و بارکدا لهنن، کورد لهیهگهدان دهوهستهدهواتای خۆبهوانهچیتر نین، ئه
مترین داوای می کهوهرانهو داگیرکهیدا، ئهوهون و مانهبپناویگرت لهرگری ھهکی بهچهوهکان ناچاریانکردستهردهسهوهتهنه
همیرنشینیی! ونکیشگژداچب ھیچ بهک و بهواکارییهب ھیچ داندێ جار به، ھهوهتهک داوهترین چهکوشندهیان بهوای کوردره

، کۆماری دابووییان نهمهتی ئههوالماری دهپهوهکهچهبهشتیانردهکانی زهرزگهر تورک و فارس، پهسههکوتابویاننهکان ھهکوردییه
شتا دو ھهرباری شا، سهدهچوهوهیامی ئاشتییهپهد بهمهقازی محه، کردبوتاری زیاتری بۆخۆی دیارینهخودموخھاباد لهمهکوردستان له

ویان مھهوانهئه. ستبوبهئاسمانیان دانه- مینساروخی زهبجههی ھهکن، خهکک داماراوبوچهمو جۆرهھهرمیان لهکی گهزار خهھه
!یشتن؟نووسک گهچ چارهبه

، یهتی تورکیادا ھهکانی حکومهیی و سیاسییهوهتهما نهڵ بنهگهتی لهکانی، دژایهسیاسییهی ئامانجهوهبهپهتهنشتکردنی دهرزهسه
ک ناب؟ یا وهر پارتکی تر زیادهیان ھهپهتهونی دهکبن، ئیتر بک یهوهئامانجانهور ئهگهی ئهئه! یهرهمهیروسهکی سهیهقسه

ش وهئهزان کهدهکهکهبای سیاسی پهخۆی بهکهنییهوهرئهبهلهپهتهعس نابت؟ داخستنی دهمی بهردهکانی سهکارتۆنییهپارته
و بوبووهرکی کوردی زۆری لکۆبوهماوهجهپهتهدهکهیهوهرئهبهکو لهتی، بهکانیهکرگیراوهتی تورک و بهسهی دهر قسهھه
ر سهون لهندوچمن تا چهک نه)بموخاته(ررامبهھیچ بهکهیهوهھا بۆئهروهوانی، ھهشاره98مان و رلهکورسی په21نی خاوهبه



ر خات، پشتر ھهتی تورک دایدهسهدهکهکیش نییهم پارتی کوردیی ب چهکهیهمهتدا بکات، ئهسهده) کانیوهرانهک(ناوبه
!))ئستا تورکیا ھمان گچڵ ب ھدەپ ئکا(( .وهتۆزێ گۆشتی گرتبت تورکیا دایخستکورد ر بهپارتکی سه

خۆیی ربهسه، رزگاریش به، ئامانج رزگارییههدا ھاتوو نوسینهک لهوهنییهدیموکراتییشتن بهکان، گهداگیرکراوهوهتهئامانجی نه
و وا ئهئهبور بونیشی ھهگهر بونی ناب، یان ئهکانی کوردستاندا، یان ھهتهسردهسهوهتهناو نهب، دیموکراتی لهردهبهستهده

ی وهتهست و رزگاریی نهردهی سهوهتهنوان دیموکراتی نهک لهیهھیچ ھاوکشه. ی تورکیاوهک ئهوهب،نیا بۆخۆیان دهتهدیموکراتییه
ی بۆچی ھی ئران و عیراق و سوریا، ئهلهتورکیادا زیاترهی دیموکراتی لهبارهمک و قهچهکهدانییهوه، گومان لهستدا نییهبنده
کانی کهتای چهخهوهر ئهگهتر؟ خۆئهیتهوهو س دههلتورکیادا زیاترهشی، لهکهکردنی زمانهغهدهی قههی کورد، تارادوهوساندنهچه
یچ ھو نهکهکهپهم، نهرخی بیستهشتاکانی چهتا ھهوهکانهبیستهوا لهی کوردستانی نوێ، ئهکهمکی وتارهپی چه، بهبکهکهپه

ڕو عیراقی له؟ ئستا لهبورنهبهستهی تورکیا دهکهیهدیموکراتیمترین مافی کورد بهی بۆچی که، ئهبوکوردی نهکداریپارتکی چه
140ی مادهت بهنانهر؟ تهسهناکۆکی لهی وترێ ناوچهی باشووری کوردستان دهنیوهی بۆچی به، ئهیهالوازدا جۆرک دیموکراتی ھه

قنی و ئهتهسهر دهگه، مهناکاوهنیشتمانی خۆیهقومار بهلکی ھۆشیار و گهوهو ناوچانهبهقومارهیههو مادئهرازینابن که
نی یهالکهکرێهئج ج ناکرێ، یا رۆژک جبهر جبهیان ھه،دوچلههی سدهو مای ئهکهراستییه!! ی ئمهکهدیموکراتیخوازه

ستی خۆمان چیماندهبه: بینر ر ھهگهوسا ئیتر مهئه! ربکامسۆگهکهی قومارهوهر بن و بردنهجۆکهلکدا دوھهلهر رامبهبه
.کردخۆمانبه

م تی، بهۆڤایهمرخش بهبهدهورهو زیانی گهی مرۆڤهکی دڕندانهیهک دیاردهچه، راستهت نییهشروعیهکداری بکوژی مهباتی چهخه
و کانی شارستانی ئهرگهموو ھهوهکانیشهییهوهتهنهمافهکرت، بهوت ده، کاتک مافک زهکداری نییهباتی چهنیا بۆ خهتهوهئه

تی وایهنیا رهتهبه،ونهنمبۆ،، بیاری دادگاکانوهیگتهپارزێ و دهدهتییهوایهو رهک ئهی، چهکهنهبۆ خاوهوهناگتهمافه
وو داگیرکراوهتهپارزێ، نهتی دهوایهک ره، واتا چهکاجدهجبهو بیارانهلیس ئهکداری پۆ، ھزی چهو بریارانه، دوای ئهادابینناک

بۆ دابینکردنی وهمنتههئک نیا چهتهوسا ی کورد، ئهوهتهک نهبن، وهکان نائومددهشارستانییهرگهموھهلهکانیش کهمافخوراوه
باتی خهی کوردستانی نوێ کهو نوسینهئهوهب، ئا لرههئت شروعیهری مهکداری پارزهچهباتی نیا خهوسا تهکانیان، واتا ئهمافه
کهکهزراندنی پهدامهوهنیگایهم گۆشهر لهدیسان ھه!!گوماکردنبتهوانابین، دهمان رهکهملکراوهداگیرکراوو ستهوهتهنهکداری بهچه
ئگر پکک ئامانجکی ب ((.نگاوکی دروستبوهیی و ھهوهتهکی نهکداری، پویستییهتی چهقیهمای ئهر بنهسهله

خۆیی ئاشکراکردایربکیسزۆری ئدەرەکیی، پشتگیرییبو.((

ی کو ھۆکه، بهبوهکداری نهباتی چهتی خهوایههی ناڕ، ھۆکههبورنهسهک چارهچهردستاندا بهکی کویهھیچ پارچهلهی کورد کهکشه
فھومی مه(وانهیشتنی پچهھا تگهروهرانی کوردستان، ھهکی داگیرکهر چهرامبهبهوهبھاوتا نهکی کورد ھاوسان وچهکههبووهئه

کدا باتی بچهی خهو سانهمو ھهی لهبون، ئهردهسهک چارهب چهکورد بهکانیکشهکهنیهناگهوهئهیهو قسهئهی)موخالیف
م ، بهوهکردرنهسهکانی چارهمو کشهمرۆ ھهرچی تا ئهگهکورد، ئهکداری باتی چهون؟ ئینجا خهبرنهسهکانی کورد چارهبۆچی کشه

، ونایهبتی کوردستان نهکانی رۆژھههکدارچهوهوتنهر بزگه، ئهیاندوهل سوودیشی گه، گهھشتن رزگارکردوهو نهوهتواندنهکوردی له
ئازارو ییانی یازده، بهونایهبیلول و نوێ نهرزان و ئهبهوحمودکانی شخ مهکرا، شۆرشهدهغهدهوانیش قهرگ و زمانی کوردی لهبه

ان، بینردهویش نهخهرمی کوردستان بهی ئستای ھهکهوارهفرین و قهرمی نهو ھه)وهکانییهوشهخهموھهبه(عس ی بهکهزاتیهحوکمه
اند کهیوروپای گهکتی ئهیهورداو لهری کوردی باکبهبهوهنی کردهی پارتی کرکارانی کوردستان، گیاکهکدارهچهوهوتنهبز
رگرتنی تورکیا رج بۆ وهمهو مافی مرۆڤی کرد بهیهوهتهو نهویش مافی ئهخورت و ئههئو مافی یهکی تریش ھهیهوهتهتورکیادا نهله
کانی کدارهچههونهوتر بزگهگشتیش ئها بنن، بهوردونی کبکانی ناچارکرد دان بهردۆگانهکان و ئهوروپاداو دوایی ئوزاهکتی ئهیهله

!ودا ببینرایهکانی مژرهالپهنیا لهر تهگهکان مهدییهکهک ناوی ئه، ناوی کورد وهنایهبوکورد نه



ر گیاندارهرامبه، چ بهوهتبسهک ئامرازی ھزو دهرچههرپ، ھسهوتۆتهوی کهر گۆی زهسهمرۆڤ لهوهو رۆژهراستیدا، لهله
نییهوهرئهبه، لهگای دنیایههمریکا کهئهمرۆ کهب، ئهدا چی دهی ئایندهگبهھهسیش نازان لهکدیش، کهر یهمبهارچ بهکان، درنده

ۆیهکانی کورد، بستهردهسهوهته، نهیهکیان ھهرترین چهکاریگهیهوهرئهبهکو له، بهردهکان چاویان شین و قژیان زهمریکاییهئه
م ری ئهنوسهکهیهوهنیگایهم گۆشه، ئا لهرترهھی کورد کاریگهکانیان لهکهچه، چونکهوهتهتی ماونهیهستهر دهسهر بهتائستا ھه

م داخوازییههشقدا، ئوی پرمهکگرتکی یهسوپایهلهرمی کردوهتی ھهککردنی حکومهچهدا داوای خۆپرندین نوسین و بۆنهچه، لهوتاره
کانی شانی میزانییهشان لهملیار دۆالری که کی دهیهدوای میزانیه)ی2009مبست (ب، ئستابوتوانادا نهر پشتر لهگهئه
دان گۆرانی ھه، یانمریکاوهکانی ئهنهبهو بینین به، خهوهلهب، جگهی تیادهوهدات، ئهن و لوبنان دهردهو ئهسوریهرکام لهھه
! کادهچ کاتکدا ھهنازانین لهی ولهلردهو گهوقدا، نامانپارزێ لهوافیمانی و تهورو ھاوپهستبای دیموکراتی و دهبه

رویج؟ یا هکانی سویدو ن؟ شارهکام شارهست لهبهمه) شاروهک بن و بتهچهواز لهکهکهپه(ی کوردستانی نوێ و نوسینهپی ئهبه
!سابقۆکانی قهوانتر، بۆ ژر چهکانی تورکیا؟ رهشاره

رکی تی، ئهستی و کۆیالیهژردهی رزگاری لهویش کشه، ئهیهک کشهکانی کوردستاندا، یهپارچهموھهکانی کورد لهراستیدا کشهله
و سکردنیان، یا وهک سارکردنهنھنی، نهئاشکرا یا به، بهتر بکاکانیکوردییهنهو پشتگیری الیهھاوکاریی نکی کوردییهر الیهھه
ی دهسهروسیا لهکانی نوان تورکیاو ئران ورهکتبـی شهلهP.Awandanowوسی ری رفسهرن، ئهرگر وهیرکهوستی سهنیا ھهته

وانیش، ھیچ ر ئهسهیشتهگهدهتا نۆره! ونماشاچیبکانی دی تهتیرهکی کوردا، یهر تیرهو ھهوان ئمهڕی نشهله: (هئمدا یهنۆزده
ئستا دوای دو!). داشیان دهمهتی ئکدی یارمهرقی یهندجار لهتا ھهھه! بچنوهزکانیانهگهھانای ھاوڕهبهوهکردهدهنهوهبیریان له

ی گهارتی کۆمهپش لهوهی ئهخنهکو ره، بهوهنهھاناچوبهلهێگردوردهر خۆی بهک ھهی کوردستانی نوێ، نهکهره، نوسهدهسه
ت ک و سیاسهی چه)پارادوکس(دژیک ش بهم ھاوسۆزییهئه! ڵ پارتی کرکارانی کوردستانگهلهھاوسۆزهکهێگردیموکراتی ده

.کک دژییههکن نری یهواوکهت تهک و سیاسهچهکاتکدا کهکات لهژماردهئه

؟ )مدنترھهتر بهورهنگکی گهجهوهمبدرتهنگ وهجهر بهگهنگک ئهجهموھه: (دهکهکی تدایهیهفهلسهچ فهیهو قسهئه
والشی وت، ئهمالی کهر ئههر بگهئهکهوی عیسانییهی رکهکراوهئاڕاستهپازلهشهنگخۆجه! ؟وهچی بدرتهنگ بهمی جهب وهئاخۆ ده

، راستهژر بایدابهوچی ملی خۆی بکاکی رار چهرامبهبهشاھۆ نییهک شینهئاگردا بکرێ، مرۆڤیش وهئاو بهوهکات و بهبۆ ئاماده
می ر وهگهی ئهم ئه، بهامیانداوهنجئهکهوهونهدردهنگانهو جهکانی ئهتییهرنهنجامهرئهتر تائستا دهکانینهمریکاو الیهئه
فغانیان نگی عیراق و ئهر جهگهناند؟ ئهیاندهژر پۆستای نازتیدا نه، تائستاش لهوهتهدایهنگ نهجهمانیان بهنگی ئهجه
؟وهبونهدهنهری دی دوبارهمبهی سپتهندین یازدهچهکردایهنه

-------------------------------------------------------------

:*وانب ،مم وەژەی ئۆ: بۆ بینینی درمزی ئڕسایتی ب ڕی کامیل ژیر لپما.

http://www.emrro.com/malperikamil.htm

بوانن.بۆگرنگیی چکرسلمنوەک بگیکی کردەییوەبیرھنانوەی ئم وەممان بپویست زانی**:
ەش لسر چ پڕوبای ئو برای نوسر؟!، ئستا چارەنوسمان بدەس داعشوە چیئبوچکمان نبوایئگر

؟!ئبومزکی گفتوگۆ



ئگر . لم رۆژاندا حدکا دەستیداوەت بزوتنوەیکی چکداری ل رۆژھتدا، با ئامانجکی ئاشکرابکا***
فتوگۆ و خونی شھیدەکانی لسر مزی گیرۆزەو ئب تا بئامانجگیشتن بردەوامببۆ سربخۆیی،پ

ندۆڕکی خۆی. !نستببۆ م نیجوئ کی دەرەکییوە دەستر نا، ئگڕە !! ئو شئ باشتروای ، ب
. نکاو رۆی کوردی بۆبکوشت ندا،وەکالت


