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  ڕزگار ساحڕزگار ساح. . . . . . داتدات  کتییه کان دهکتییه کان ده  مام جه الل ئازاری یهمام جه الل ئازاری یه

  
له کاتک دا گفتوگۆ یاخود باس و خواسک له سه ر  

ڕاسته وخۆ و  یه کتی نیشتمانی کوردستان ده کرێ
ب مۆه ت ناوی مام جه الل وه ک ناوی دووه م و 

 .ده خات و دته ئاراوه ئاوه ناوک خۆی به ده ر
جه الل به هه میشه یی وه ک تاکه مانه وه ی مام 

 یه ،دا کاندیدات له لوتکه ی هه ره می ده سه ت
 که ئه م حیزبه ی ،ککه له خه سه ته دیاره کان

پک هاته ی   ئه گه ر چی.پ پناسه ده کرت 
ڕکخراوه یی ئه م حیزبه هیچ شوازی خه کی 

به م  پوه دیار نییه و نه بۆته ناسنامه ی
 ه وه و نه هنانی ناوی مام جه الل که لن و بۆشاییه کی گه وره له جه سته ی داجوداکردن

به درژایی ته مه نی ئه م حیزبه چ له قۆناغه کانی خه باتی شاخ و هه  .دروست ده کات 
 مام جه الل له ده رکردن و په سه ،بۆ فه رمانه وایی شار م له گوزانه وه ی ده سه ت

په یوه ندییه نیشتمانی و _ نه خشه و پالنی حیزبی   نووس سازه کانندکردنی بیاره چاره
دانان و البردن و به رزو نزم _ ئاشتی  شه ڕو_ ووت و وژو گفتوگۆ _ نه ته وه ییه کان 

که سی یه که  پش مه رگه هزی_ ده زگاکانی ڕاگه یاندن _ کردنه وه ی که سانی حیزبی 
بنبه ست   کشه کۆمه  یه تیانه ی که گه یشتونه ته ته نانه ت ئه و،م و بیارده ر بووه

تایبه تمه ندیانه مام جه اللی  ئه م .هه ر له الی ئه و گرێ کوره کانی کراونه ته وه 
جۆره که م و کوڕی یه ک   ڕوودانی هه ر،ک.ن.کردۆته داینه مۆ و بزونه ری سه ره کی ی

ده بت له سه  ه وه و گاریگه ری خراپییان حا ه تکی نا ئاسایی له م که سه دا ڕه نگدان
له  .ر گشت ئۆرگان و ناوه نده هه ستیاره کانی ئه م حیزبه و دوور نییه ئیفلیجیشی بکات 

 وه ک ڕکخراوکی نیمچه به ره یی و خاوه ن ئایدۆلۆژیه کی ، ن ک.سه ر ده می شاخ دا ی
ه ندتی دیموکراسی ژیان ناو، جۆرک له دیسپلینی توندی پیاده ده کرد که،لینینی مارکسی

 له ته نیشت ئه م پنسیبه دا مام ،ڕکخراوه ی سه رپه رشتی ده کرد و چاالکیه کانی ئه م
تایبه ت به خۆی بوو له ئاراسته کردنی کاری  جه الل خاوه نی شواز و یاسایه کی
 له شاره زایانه و به ووردی مامه ه ی ک و زۆر.ن.ڕکخراوه یی و هه سوڕاندنی ژیانی ی

 زۆر له سه ،ده بوونه وه گه ڵ ئه و کشه و قه یرانانه ده کرد که ڕۆژانه ڕووبه ڕوی
مام جه الل ته  کادرو پش مه رگه به فه رمانی_ فه رمانده یی سه ربازی _ رکردایه تی 

 جمید و له سه ر کار ال براون به ب ئه وه ی پرس و ڕا و به ب ئه وه نا ڕه زاییه ک
گه لک فه  .ۆشی برینه کانی بۆ ساڕژ کردوون و پا داشتی داونه ت هه ر خ،ببینرت

به  له ،رمانده له سنوری دیاری کراوی خۆی دا تاکه ده سه ت و حوکمانی ڕه ها بوون
 به م له لپچانه ،ئازاو جه سوور بووه رامبه ر بوونه وه ی هرش و په الماری به عس دا

وو ئه و سیفه تانه ی له ده ست داوه و توانای به رگری له به رده مام جه الل دا هه م وه
م ماوه ته وه  کردن و ب ت ڕۆڵ و نه خشی مام جه الل له بزووتنه وه ی ڕزگاری  .وهناکر

باس نه کرت فه رامۆش کردنی ئه و ڕاستی یه تنه  نیشتمانی له به ر نه چاو نه گیرت و
کردنی ئه و قۆناغه مژوویی یانه یه که به  رگه یشتنه له ئه لف و ب ی سیاسه ت و له بی

که هه ندێ ڕاستی هه یه باس   به م ئه مه ناکاته ئه وه ی،سه ر گه لی کوردا تپه ڕیوه
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هه ست و نه ستی   ئازاردان و به هه ند وه رنه گرتنی،نه کرت و پاساوی بۆ بھنرته وه
 ،کردوه ه مواری له ناخیاندا دروستئه ندامان له ال یه ن ئه و به ڕزه وه کاریگه ری نا ه

کشانه  دروست بوونی بباوه ڕی و خۆبه که م زانین و وازهنان و ده ست که بۆته هۆکاری
له   به م له ناخ و ده روونه وه هه میشه، ک له بواری پراکتیک دا. ن .وه له ڕیزه کانی ی

 کردبت بۆ سه ر حزبه که گه یدا ده ژین و هه ر کاتک هه ستیان به بچووکترین مه ترسی
ڕه نگه زۆر جار لره و له وێ  .وه ک سه ربزکی گوێ ڕایه ڵ له ئاماده باشی دا بوون یان

 ،به ر گوێ که وتبت له سه ر هه وستک یاخود بیارک نا ڕه زایی وپرته و بۆه یه ک
سه رکرده که  به م هه رگیز نه چۆته ڕیزی ڕه خنه یه کی بابه تی ئاراسته کراو له ڕووی

ئه گه ری   به م هه ر زوو خه فه کراوه و نه هراوه له سنوره سوره کان ڕه ت ببت،یان
ئه م  ئه وه ش له ئارادا هه بوه له سه ر سه ری که سی ناڕه زا زۆر به خراپ بشکته وه

سه رکرده یه پانتاییه کی فراوانی له جه سته ی که سایه تی ئه ندامانی ئه م حیزبه ی 
به شوازک پیرۆز و گه وره یه که ناو هنانی یاخود باس کردنی له الیه ،کردوه داگیر

 ئه گه ر ، ده که ویه به ر هرش و تا نه وه،له الیه ن هه ر که سکه وه نکی ڕه خنه وه
ده کرێ ئه  .ها وڕێ و ناسیاو بن یاخود سه ر به یه ک خزانیش بن  که سی ڕه خنه گریش

یه که  ک دابه ش بکرن به سه ر چه ند گروپکی جیاوازه وه هه ر.ن.ی یندام و الیه نگر
ده  شیان به پ ی نۆڕین و شوازو به رژه وه ندی جیا جیاوه کار ده که ن و یا خود به کاری

قوربانیان به الوتی و ته مه نی خۆیان داوه  پشمه رگه و کادره درینه کان که _ ١ :هنن
 _ ٢ . وگرفتی کۆمه  یتی بوون و ناتوانن ل ی جودا ببنه وه چه نده ها کشه  تووشی،و

که سانی ڕۆشنبیر و  _ ٣ .ده سته و ده سته گه ری سه ر به لپرسراوه کانی سه ره وه 
به م به چه ندایه  ووت پارز که دسۆزانه و به په رۆشه وه کار بۆ چاکسازی ده که ن

 ک یان کردۆته . ن .نه ی که ی  ئه وا _ ٤ .وازه تی که من و هه نگاوه کانیشیان سست و ال
چاوچنۆک و هه لپه رسته کان که بونه ته که بونه ته  _ ٥ .پیشه و سه رچاوه ی ژیان 

هاوڕێ و دۆسته درینه کا نی مام جه الل که پ یان ده وترت جه ال  _ ٦ .سپی ال وورگ 
الو و گه  _ ٧ .له سه ر ئه و نازناوه ناکه ن و پ ی له سه ر داده گرن  لیه کان و سازش

تایبه تی به  نجه خون گه رمه کان که تازه ده م له سیاسه ت ده کوتن و بۆ کاری نھنی و
 زۆر له که س ، ک دا جگه یان گرتوه. ن.ئه م ڕه وتانه له مۆدا له ناو ی  .کار ده هنرن 
_  ک حزبکی سۆسیال . ن . ندروستی ده زانن به بیانووی ئه وه ی ی به ته و ناوه ند ه کان

یه کاکردنه وه ی ملمالن ی چین و توژه کان دا باوه ڕی به چاره سه   له،دیموکراته
دووره له زه بروزه نگی و توندی وتیژی و مینبه ره کان ئازادن بۆ  رکردنی ئاشتیانه هه یه
مام جه الل له هه ر پۆست و پله و  . له م ڕه وتانه هه ر یه ک ده ربینی بیروبۆچوونی

 ک ی سه . ن .سکرتری گشتی ی  پایه ک دا بت ئه ندامه کانی ته نھا و ته نھا به چاوی
به هۆکاری الواز بوون و دابه زینی  یر ده که ن و بوونی مام جه اللیان به سه رۆک کۆمار و

پیرۆزی و گه وره ی پده به خشرا  ناویئاستی حزبی ده زانی چونکه گه لک کات جار ناز
مام جه الل له چاوپکه وتنه کانی له گه ڵ میدیاکانی  ....هتد _ وه ک خودا و پغه مبه ر 

 خاوه نی ئه رشیفکی ،له گه شت و سه ردانه کانیدا ناوخۆیی و ناوچه یی و جیھانی دا له
 به ب ئه وه ی گوێ بداته ، دانهوه م و به ن فراوانی ئاخافتن و داواکاری و بانگه وازو

ک و ئامانجه کانی و هه روه . ن .ڕه وتی ی  ده ره نجامه کانی یاخود کاریگه ریان له سه ر
ئه ندام و دۆسته کانی به شوه یه ک ئازاری  ها له سه ر هه ست و نه ست و که سایه تی

 بوون و به رگری یان بۆ وه ستان ووڕو داماو داون و له به رده م الیه نه دژه کان دا ده سته
دوژمنانی ئه م حیزبه به ئاره زووی خۆیان  .نه کراوه و تووشی شکستی نه فسی بوون 

ژه هراوی و ده رخواردی ئه ندامه  لکدانه وه یان بۆ کردوه و کردویانه ته پوپاگه نده ی
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ی به ر  ک مام جه الل ل . ن .زۆربه ی کاره دبلۆماسیه کان له ی  .کانیان داوه ته وه 
تاچ  سه ر که وتنی ئه م الیه نه وا به سته یه به و ه وه پرسیاره و ئه نجام ده ریشتی

به نده کانی قبووڵ ده که ن یا خوود ڕز ی بۆ  ڕاده یه ک له الیه نه که ی تر ده ره نجام و
دۆست و دراوسیه کی باش و به وه   چه نده ها جار مام جه الل تورکیای وه ک.داده نن 

کشه که یان به مه ترسی   که چی ئه وان کورد و،و گه له که شی به برا ڕا گه یاندووهفا 
 سوریا ،ده ده ن زانیوه و خه ریکی خۆ ئامه ده کردنن بۆ سه رمان و هه وی له ناو بردنمان

نه ته  به دۆستی ڕۆژانی ته نگانه زانراوه و ئه وانیش ئمه به مه ترسی بۆ سه رئاسایشی
 هه روه ها ئرانیش له والوه خوازیاره له ڕگه ی شیعه کانه ، ده زاننوه ی عه ره ب

 که چی مام جه الل به براو هاوپه .فه قیه ی له مه ڕ خۆیانمان بۆ دروست بکه ن ووتکی
 .هه موو حیزبه شۆفینیسته کانی تریش   هه روه ها سونه کان و،ده بات یمانی کوردی ناو

 گۆڕی بارزانی نه ک هه ر کاری له سه ر بۆچوونه کانی ال سه ردانی ئه م جاره ش بۆ سه ر
ن ک زانی له وه .به کو ئه مه یان به ته نازولکی گه وره تری ی ،تر نه کرد یه نه که ی

 ئه گه ر نا هۆی ،ڕه ووشی ناوخۆی ئه م حیزبه یان له قه ه م دا  به الوازی،کانی پشووتر
ئایا تا  . یاکان ئه م سه ردانه به رز ڕانه گیرامید چی بوو له سه ر ڕووپه ڕی ڕۆژنامه و

  ن ک کردووه.ئستا چه ند جار بارزانی سه ردانی مه زاری شه هید ه سه ربه رزه کانی ی 
که ی هاتۆته نا و چه کانی گه رمیان و ژیانی که سوکاری ئه نفالکراوه کانی به سه 

 ئه گه ر ئه م سه ر دانه ،خزمه ت گوزاری بۆ به ئه نجام داون رکردۆته وه و پۆژه ی
 ده ب بۆ مه سعود بارزانیش له م ،پ به مانا بت دووپات کردنه وه ی برایه تی و نامه ی

ئه نفال ئه وه نده پۆشت و په رده بن تا   تۆ بی خه کی داماو،جۆره هه نگاوانه ناهاوت
ستنی ئه م ئه م ئه ن ک له ژر ناوی پارا.ی  .پویستیان به که ره مکی مه سعود نه بت 

یه کانی خۆی له سه ر سینیه کی زر   هیالکی و قوربانی و سه روه ر،زمونه ی کوردستان دا
مانه وه ی ده سه تی یه ک  پش که ش به و حیزبه کردوه که ئامانجی سه ره کی خۆی
ک  ن .ده ره نجام ئه گه ر ی  .الیه نه ی خۆیه تی و ئه رکه نیشتمانیه کانی ال گرنگ نیه

پویسته  ،ده کات بانگه شه ی مۆدرنیه ت و داخوازی بنیات نانی کۆمه گایه کی مۆدرن
خواره  باوه ڕی به کاری کۆمه ڵ و به هه ند وه رگرتنی پشنیارو ڕه خنه ی ناوه نده کانی

  دوور که وته وه له ده ست خۆشی و پیاهه دان و تاک په رستی و له هه ویی،وه ش بت
کادرو ئه ندامه کانیش  .ام و ده زگا مه ده نی و دیموکراسیه کان دا بت بنیات نانی د

نه   چاو له که م و کوڕیه کان،بورانه بچنه وه به گژ دیارده نا دروست و ناقۆ کان دا
 که هه ندک له مه سئوله کان بۆ ، دوور که ونه وه له و به ن و پاداشتانه ی،پۆشن

 چونکه له هه موو حاه ته ،ی خۆیان به نتان پ دده نگه نده ییه کان شاردنه وه ی
  .ن ک ده بن .ڕۆژی ی  کان دا ئوه بیرده ر ی پاشه

  huner13@hotmail. com هۆ ه نده ڕزگار ساح 
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