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1- ئایدیا: گۆڤارێكە گرنگی 
بە لێكۆڵینەوە و وەرگێرانی بابەتی 
فیكری و فەلسەفی دەدات و لەگەڵ 
تایبەت  فایلێكی  ژمارەیەكدا  هەر 
بیرمەندێكی  و  فەیلەسوف  لەسەر 

رۆژئاوایی باڵودەكاتەوە.«
دی����ب����ل����ۆم����ات����ی����ك  ئ�����ای�����دی�����ا   -2
گرنگی  و  سیاسیە  گۆڤارێكی 
ش��رۆڤ��ەك��ردن��ی  و  لێكۆڵینەوە  ب��ە 

سیاسەتی نێودەوڵەتی دەدات.
دی��ب��ل��ۆم��ات��ی��ك  ك����وردس����ت����ان   -3
بە  گۆڤارێكی سیاسیە گرنگی 
ئەو  شرۆڤەكردنی  و  لێكۆڵینەوە 
روداوانە دەدات كە تایبەتن بەكورد 
پارچەی كوردستان،  چ��وار  هەر  لە 
بابەتانەی  ئەو  وەرگێڕانی  لەگەڵ 
دەربارەی دۆزی كورد دەنوسرێت بە 

زمانە جیاوازەكان.
دەزگای  لەوباڵوكراوانە   جگە 
ئایدیا لە بەرنامەیدایە پرۆژەیەكی 
و  ف���ك���ری  ن��ام��ی��ل��ك��ەی��ی   )100(
ف���ەل���س���ەف���ی ل����ەس����ەر ب���ی���رم���ەن���د و 
ف��ەی��ل��ەس��وف��ەك��ان و ئ���ەو ش��ەپ��ۆل و 
م��ی��ت��ۆدە ن��وێ��ی��ان��ەی ئ��ەم��ڕۆ جیهانی 

گرتوەتەوە باڵوبكاتەوە.

خاوەنی ئیمتیاز: 
دەزگای ئايديا بۆ فكر و لێكۆڵینەوە

لێپرسراوی دەزگا: 
ئەنوەر حسێن »بازگر«

سەرنوسەر: سەروەت تۆفیق
جێگرانی سەرنوسەر:
ئەرسەالن حەسەن

باوان عومەر



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 2

خاوەنی ئیمتیاز 
دەزگای ئايديا
 بۆ فكرو لێكۆڵینەوە
لێپرسراوی دەزگا
ئەنوەر حسێن
a.bazgr@gmail.com
سەرنوسەر 
سەروەت تۆفیق
07701394770
جێگرانی سەرنوسەر 
ئەرسەالن حەسەن
07701582837
باوان عومەر
07701955044
بەڕێوەبەری نوسین
زریان محەمەد
راوێژکاران
بێستون سابوراوایی
یادگار عومەر
کاروان یاروەیس
عەبدول نەجم
بەبەڕێوەبەری سایت
ئاراس حەسەن
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* هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە، بەپێی یاسای كاری 
رۆژنامەنووسی، ژمارە )35(ی ساڵی 2007 گۆڤارەكەو خاوەنەكانیان لێی بەرپرسیارن.

*هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە مافی گۆڤارەكەیان 
بەسەرەوەیە كە لەداهاتوودا سودیان لێوەربگرێـتەوە بەپێی بەرژەوەندییەكانی 

دەزگا یان چاپكردنەوەیان لە پرۆژەی تردا.
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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رۆژنامەوانان لە جێگری سەرۆك وەزیر یاڵچین ئاكدۆگان دەپرسن: 

داخۆ شاندی هەدەپە دیدار لە ئیمرالی ئەنجام نادات؟ 

وەاڵمەكە لە چوار خاڵدایە: 

1. هەدەپە چاوی بە ئۆجاالن ناكەوێ 

2. شاندی هەدەپە خیانەتی لە پرۆسەی چارەسەری كرد

3. بە بەردەوامی درۆیان بە دەم ئۆجاالنەوە كرد

4. ئیستغاللی )كەڵكئاوەژوو( ئۆجاالنیان كرد

داخۆ ئەو قسانە راستن ؟ 

پێشتر جێگری سەرۆك وەزیر وتبوی »ئەگەر دەرفەت بۆ ئۆجاالن بڕەخسێ، بە كوتەك لە هەدەپییەكان و قەندیل 

دەدات«

بەراستیش وایە ؟ 

داخۆ ئۆجاالن ئەوەندە توڕەیە ؟

بیر  وا  ئۆجاالن   « دەڵێن  پێشتر  بڕوانە، هەروەك  میدیای سێبەر  نوسینەكانی  لە هەموو گۆشە  نییە،  نوێ  ئەوە 

دەكاتەوە، ئۆجاالن وایوت«!«

بەگشتی ئامانجی ئەو نوسینانە بۆ درزخستنە نێوان ئیمراڵی، قەندیل و هەدەپە

مایەی تێگەیشتنە ئەو هیوایەی، كە بە شكانی خەیاڵی سوڵتانی كۆشك لە حەوتی حوزەیراندا، دروست بووە دەیەوێ 

بە هەستی ئۆجاالن بكاتە بڵقی سەر ئاو ...!

ناچێتە عەقڵەوە:

داخۆ قسەكانی ئاردۆگان راستن ؟ 

سەروتار

ئەگەر وایە با ئۆجاالن قسە بكات !

حەسەن جەمال 
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یان داخۆ رێبازی كالسیكی دەوڵەتە، كە گەمە بەباڵو كردنەوەی زانیاری چەواشە دەكەن؟

هەندێ وایە، هەندێكیش داخۆ وایە ؟ 

بەاڵم ئەوەندەش زیرەكی ناوێ بۆ دەرخستنی راستی. 

ئەگەر چەند رۆژنامەوان- بێگومان تەنیا رۆژنامەوانی سێبەر نا- بچنە الی ئۆجاالن، دەتوانن ریپۆرتاژی لەگەڵ بكەن، 

یان ئۆجاالن لە ئیمراڵی با بێتە بەردەم كامێرا، لە پەخشی راستەخۆی تەلەڤزیۆندا، تا دەتوانێ قسە بكات،

وەهاش هەموو عالەم بە مەسەلەكە دەزانێ كە 

ئۆجاالن بۆچوونی لەسەر قەندیل چییە،

داخۆ دەرهەق بە هەدەپە هەڵسەنگاندنی چییە ؟ 

لەسەر سەاڵحەدین دەمیرتاش چی دەڵێ ؟ 

كورتكراوەی دیدی لەسەر حەوتی حوزەیران چییە ؟ 

سوڵتانی كۆشك كاتێ دەڵێ » پرسی كورد نییە » داخۆ ئەویش بە » دەمت خۆش بێ » خۆشحاڵی خۆی دەردەبڕێ ؟ 

سوڵتان كاتێ دەڵێ » الیەن نییە و مێز نییە » و نكوڵی لە جاڕنامەی دۆڵمەباخچە دەكات، داخۆ ئەویش بە » 

ئافەرین، چەند جوانت فەرموو!« ساڵوێكی نوشتانەوەی لێ دەكات؟ 

یان سوڵتانێكی كە پێش هەڵبژاردن بە قسەی » دەستەی چاودێریتان لە چی ؟ » ئەویش بە » دەمت خۆش بێ، 

چەند لەسەر هەقی« چەپڵەی بۆ لێدەدا ؟ 

یان » منیش بانگەوازیم دەكرد، كە پەكەكە بە تەواوی چەك فرێدا » ئەو سڕی سورەیا ئوندەرە هەیە؟ مەگەرئەو 

سڕی سورەیا قسە خۆش و شیرینە، منی هەڵخەڵەتاند ؟ 

یان هەوای ئەوەی » هەدەپە خیانەتی لێكردم !« ؟ 

گەر وەك ئەوەی جێگری سەرۆك وەزیران ئاكدۆگان دەڵێ » ئۆجاالن لەو بیرو بۆچوونەدایە، ئەو كاتە بهێڵن قسە 

بكات، بۆ نایەڵن قسە بكات ؟ 

ئەگەر وا نییە، میكرۆفۆنێك بخەنە بەردەم ئیمراڵی، با بێتە بەردەم رۆژنامەوانان قسە بكات. 

مەگەر راستیەكەی ئەوە نییە ؟ 

ئەگەر هەست و بیرو بۆچوونی ئۆجاالن وەهایە، ئەگەر پێیانوایە كە قەندیل و هەدەپە خیانەتیان كردووە. ئەو كاتە 

بهێڵن ئازادانە قسە بكات. 

با قیامەت هەڵسێ!

مەگەر ئەوەنییە، كە چەندین ساڵە داوای دەكەن ؟ 

واتە بەكارهێنانی ئۆجاالن و پارچەكردنی پەكەكە....

چەند خۆشە. دە بهێڵن قسە بكات.

رێك كاتیەتی.

ئەگەر نەهێڵن ئاپۆ قسە بكات. ئەوە ناتوانن ببنە جێی باوەڕی

چەند بڵێن كە هەدەپە، قەندیل خیانەتیان لە ئاپۆ كردووە، پەلەپیتكەچییەكانیشتان وەها بنوسن، ئەوەی عەقڵی 

لەسەریدا بێ باوەڕ بەوە ناكات.

ئەوە وەك ئەوەیە كە خۆتان دەهۆڵ بكوتن و خۆشتان پێی هەڵپەڕن!

بەچەواشە دەوڵەتتان لە پێستی خۆی دەرهێناوە، تا ئەمڕۆ واتان هێناوە، لەمڕۆشەوە بۆتان ناچێتە سەر
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چی بلێن پارە ناكات!

ئەم قسە عەوامە ئیتر الی كەس ناخوا، 

ئەمڕۆ چەند جار شاندی  تا  ئەوە كێ دەزانێ  دەڵێن،  ئێوە  كە  ئەوەیە  ئۆجاالن وەك  راستی رەوشی  بە  ئەگەر 

هەدەپەتان، لەگەڵ ئیمراڵی دانیشاندووە

كێ دەزانێ كە چەند جار رێتان بە دیداری هەدەپەو ئۆجاالن داوە؟

یان دیارە كە ئۆجاالن، لەبەرئەوەی كە نەهاتۆتە سەر قسەی ئێوە، ئێوەش درێژە بە گۆشەگیری توندی دژە مرۆیی 

سەری دەدەن.

جارێكی تر دەمەوێ بڵێم 

- لە ١٣% ی دەنگ 

- شەش ملیۆن دەنگدەر

- هەشتا پەرلەمانتار...

- ١٠٦ شارەوانی

هەدەپەیەكی كە نەك تەنیا كوردەكان، بەڵكو توركەكان دەنگیان پێداوە، تا دێت دەبێتە پارتێكی توركیای.

سوڵتانی كۆشكیش لە ژێرناوی دیموكراسیدا گلۆپی سوری بۆ هەڵبژاردنی حەوتی حوزەیران داگیرساند

توركیا بە ئاسانی نەهاتە ئەم قۆناغە.

كوردەكان بە ئاسانی نەگەیشتە ئەم قۆناغە!

تا رۆژی ئەمڕۆ ئێش و ئازارێكی زۆر كێشرا.

خوێن و فرمێسك رژا،

بۆ گەیشتن بە دۆخەكە، ئەڵبەتە ئۆجاالن هەیە، پەكەكە هەیە، تێكۆشانێكی گەورەش.

باش بزانن

گەر بە بۆمب بەرد لەسەر بەرد نەهێڵن، رۆكێت ببارێنن ناتوانن پرۆسەكە ئاوەژوو بكەنەوە

ناتوانن ئیمراڵی، قەندیل و هەدەپەیەكی كە لە حەوتی حوزەیراندا بە » دیكتاتۆریەتی تەیب ئەردۆغان »ی وت 

بوەستە، بەیەكدا بدەن 

بۆچوونی جیاوازیش هەبێ!، دەكرێ هەشبێ و هەیە. 

بەاڵم لەوە واوەتر، ئەگەر لە پشت دەرگا داخراوەكانەوە شتێك هەیە، كە ئێمە نایزانین. ئەوە ئۆجاالن بێننە بەردەم 

شاشە با قسە بكات، با ئێمەش بزانین، 

یان كە قسە دەكەن، نابنە جێی باوەڕی 

خۆش دانوسان!

وەرگێڕانی لە توركیەوە : نەجیبە قەرەداغی
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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دیدێكی نوێ

كوردستان، هەدەپە، توركیا رووەو كام بەستێنی سیاسی؟

رۆژانی جەژنم كردە خەڵوەتی نوسینی ئەم باسە.. 

پێشكەشی خوێنەری ئازیزی دەكەم. ئومێدەوارم 

سودێك بگەیەنێ .

)مێرگەپان- سلێامنی(

  2015/7/20

نوسینی: مەال بەختیار

تایبەت بە گۆڤاری کوردستان دیپلۆماتیک
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توركیای نەژادی تورك

س��ەدەی  یەكەمی  چارەكی  توركیای 

كردنەوەی  توركیای  هەمان  جیهانگیری، 

دەروازەی هەزارەی سێهەم نییەو بەرە بەرە 

سەراپاش دەبێ  بگۆڕدرێ .

بیستەم،  سەدەی  سەدەیەكی  لە  كەمتر 

توركیا، كوت ومت واڵتی ناسیۆنالیزمی تورك 

عوسمانیشەوە،  زەمانی  لە  پێشتر،  ب��ووە. 

ت��ورك  ن���ەژادی  بنجی  ل��ەس��ەر  واڵت��ەك��ە، 

بووە،  ئاسایی  بەرەنجامێكی  بۆیە،  رواوە. 

زەمان و  لە  كەمالیست،  ناسیۆنالیستی  كە 

نەژادی  درێژەپێدەری  جیاوازدا،  زەمینەی 

تورك زمانی زەمانی عوسمانی بوبێ .

لەكۆتایی سەدەكانی ناوەڕاستی رۆژئاواوە 

)1400-1500ز( كە ئیدی رێنیسانس چەكەرەی 

دەكردو خونچەكانی هونەرو ئەدەب و سیاسەتی 

تورك  عوسمانییە  دەپشكوتن،  راچەنین، 

زەمینەیەدا،  زەمان و  لەو  هەر  نەژادەكان، 

پێچەوانەی رەوتی مێژووی )رۆمانیا- ئیتاڵیا(

كان، كە زایگای رێنیسانس بوون، لە ئاسیای 

هێرشیان  سێزدەهەم  سەدەی  ناوەڕاستەوە 

هێناو كەڵكەڵەی خەالفەتی ئیسالمییان كەوتە 

عەرەبی( )ئیسالمی-  خەالفەتی  مێشك و 

پایتەختی  قوستەنتینیەی  كردو  زەوت  یان 

بەرە   .)1453( داگیركرد  بیزەنتییەكانیان 

سەرخست و  عوسمانییان  قەڵمڕەوی  ب��ەرە 

بەرباڵویان،  دەسەاڵتدارێتی  نێتوێركێكی 

عەرەبی و  واڵتانی  ئەفریقیا،  بۆ  لەرۆژئاواوە 

بەكوردستانیشەوە،  ن��اوەڕاس��ت،  ئاسیای 

سەرەتا  هەرچەندە  سەپاند.  چەسپاندو 

لە  عوسمانی(  )ئیسالمی-  مۆركی  ویستیان، 

قەڵمڕەوەكەیان بدەن، بەاڵم لە دوا تەتەڵەی 

توركیان،  ن��ەژادی  ئایدیۆلۆژیدا،  سیاسی و 

كە  ئەوسایان،  دواكەوتووییەی  هەموو  بەو 

تەواوی شانازی مێژووی رابوردویان، هێرشە 

)1038-1194( و  سەلجوقی  خوێناویەكانی 

ئاق قەرە قۆینلۆ )1389-1507(.. تاد، بوو. 

بەشەرمەزاریەوە  تائێستاش  مرۆڤایەتی  كە 

عوسمانیەكان،  دەك��ات.  تاوانەكانیان  باسی 

خەالفەتی  شكستی  داتەپین و  هەلومەرجی 

لە  ق��ۆزت��ەوەو  ی��ان  ع��ەرەب��ی(  )ئیسالمی- 

بیزەنتینیەكانیشدا،  پاشەكشەی  دۆخ��ی 

ببنە  شەڕەنگێزەوە،  هۆزێكی  لە  توانییان، 

خاوەن لەشكرێكی تێكشكێنەری سەركەوتوو. 

كاتێكیش، رۆژئاوا، هەتا دەهات وەردەچەرخا 

)1517( و  ئاینسازی  رێنیسانس و  ب���ەرەو 

كاسولیك و  جەنگی  رۆش��ن��گ��ەری،  پ��اش��ان 

چ  توركەكان و،  چ  هەاڵیسا،  پرۆتستانت 

ئیسالمێندراو،  گەالنی  باقی  عەرەبەكان و، چ 

س��ەدەك��ان��ی  ئ��ەن��دێ��ش��ەی  ل��ە  هێشتا  ك��ە 

سەرهەڵدانی  دەهات،  پرخەیان  ناوەڕاستدا 

بەسەر  س��ەرك��ەوت��ن��ی��ان  ع��وس��م��ان��ی��ەك��ان و 

بەگەورەترین  مەسیحیەكانیاندا،  بیزەنتینییە 

سەركەوتن بۆ "ئیسالم!"  دەزانن؛ بێخەبەر 

چ  عوسمانیەكان،  سەركەوتنەی  ئەم  لەوەی 

رەوتی  لە  بوو  ترسناك  هەڵگەڕانەوەیەكی 

مێژوو،  گۆڕانكاریەكانی  چ��اوەڕوان��ك��راوی 

خەالفەتی  سەپاندنی  ئەگەر  رەنگبوو،  كە 

دیكە، بەناوی عوسمانیەوە نەبا، بەرە بەرە 

خەالفەتی )ئیسالمی- عەرەبی( ئاوای مێژوو 

باو جۆرێك لە گۆڕانكاری ئاسایی لەتەواوی 

مێژووی  رەوت���ی  روی��داب��ا.  ن��اوچ��ەك��ەدا، 

رۆژه��ەاڵت و رۆژئ��اوای گ��ەورەی عەرەبی و 

هەر  عەرەبیش،  ئەفریقیای  واڵتی  هەندێك 

گۆڕانكاریەكانی  تەوژمی  ژێر  كەوتبانە  زوو 

رۆژئاوا. یان كارلێكیان بكردایە. لەوەش زیاتر، 

ئیسالمیەكان،  عەرەب و  مێژوونوسە  هێشتا 

زۆرینە  لەشكری  سەركەوتنی  سەرمەستی 

كوردی سەالحەدینی ئەیوبیان، بەبێ  ئەوەی 

كە  وەخوێننەوە،  روداوەك��ان  دیكەی  دیوی 

ئایە لە جەنگی سەپێنراوی خاچپەرستەكانەوە 

لێی  مەسیحی  ئایینی-  دەس��ەاڵت��ی  )ك��ە 

ب��ەرپ��رس��ی��ارە( ئ��ەو داب��ڕان��ە ل��ە رۆژئ���اوا، 

ب��ەدەر  جیهان،  یەكەمی  جەنگی  هەتا 

بەسەر  ئیسالمی  سەركەوتنی  هەستی  لە 

نەبووە؟  زیانیشی  ئایە،  خاچپەرستەكان، 

فاتمیەكان  قەاڵچۆكردنی  زیانەی  لەو  جگە 

لەسەر دەستی سەالحەدین و سوپاكەی. واتا: 

دوو  لە  جەنگەكە،  ئاراستەی  گۆڕینی  ئایە 

دوو  ئاین و  دوو  رقەبەرایەتی  بۆ  قەڵمڕەوە 

زیانە  ئەمە  ئایە  ئایینی،  بەپاساوی  كولتور، 

زیانبەخشەكانی  لێكەوتە  مێژووییەكەی و 

شكاوەتەوە؟  چۆن  چەندو  ساڵەی،  سەدان 

چەندیش كاریگەری خراپی لەسەر سەپاندنی 

روحی  سیاسی و  تۆتالیتاریزمی  سیستەمی 

هەبووە؟

مەال بەختیار و سەالحەدین دەمیرتاش
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هەزار ساڵ، عەرەب بەناوی ئیسالمەوە، 

خەالفەتی بە لەشكركێشی سەپاند. تەنانەت 

باشەكانی  لەالیەنە  سودلێوەرگرتنەشی  ئەو 

رۆمانی  یۆنانی و  فەلسەفەی  رۆژئ����اواو 

رژێندرایە  خوێن  دەری��ای��ەك  نەهێشت. 

روباری لێكدابڕانی شارستانیەتەكانی عەرەب، 

دیكەش.  گەالنی  ك��وردو  ت��ورك،  ف��ارس، 

پەیامەكانیەوە،  پێغەمبەرو  زەمانی  لە  هەر 

خێڵە  ن��ەژادو  سەرانی  رۆم و  پاشاكانی  بۆ 

داگیركاری  شۆڕو  شەڕو  لە  ناعەرەبەكان، 

سەردەمی خەلیفەكانی راشدینەوە؛ هەتا باقی 

دەسەاڵتی سوڵتانەكان، تا دەگاتە داگیركردنی 

ئەندەلوس و غەرناتە، پاشان لەسەر سەرزەمینە 

سڕینەوەی  هەوڵی  فەلەستین و  دێرینەكانی 

لێكدابڕانە  ئ��ەم  دیكە،  ئاینزاكانی  ئاین و 

سیاسی و كولتوری و روحییە، لە سەرهەڵدانی 

كێشاوە.  درێژەشی  هەبووەو  ئیسالمەوە 

كاتێكیش عوسمانیەكان هاتن، هەمان رێبازیان 

دەسەاڵتی  سەقامگیركردنی  دوای  گرتەبەرو 

رۆژهەاڵتی  پەالماری  زەوتكراو،  خەالفەتی 

فەرەنساو  تخوبی  گەیشتنە  دا،  ئوروپایان 

نەمساش، ئەم روداوانە لەپێناوی داگیركردنی 

خەڵك،  مەزهەبی  ئاین،  داشۆرینی  خاك و 

تااڵن و بڕۆی ئەنفالەكان بووە. هەروەكو لە 

ئێران، فەلەستین، كوردستان و تەنانەت لەناو 

ئەنفالكردن  خۆشیاندا،  عەرەبەكان  هۆزە 

نەبێ ،  داگیركاری  ئەگەر  ئاخر  كرا.  حەاڵڵ 

فەرەنسا،  نەمسا،  لە  عوسمانی  لەشكری 

هەنگاریاو بولگاریا چی دەكات؟ لە باشوری 

ئیتالیاو یۆنان و رێرەوە دەریاییەكانی رۆژئاواو 

بڵێی  تۆ  دەك��ەن؟  چی  ئۆروپا  رۆژهەاڵتی 

خۆ  كچی  كوێرەوەری و  سەردەمی  عەرەبی 

هۆزایەتی  توركی  س��ەردەم��ەو  ئەو  ك��وژی 

تااڵنكەرو شەڕەنگێز، لە یونانیەكان و رۆمانیە 

پەرلەمان و  فەلسەفە،  شارستانیەت،  خاوەن 

پێشكەوتوتر  التینی،  پێشكەوتوی  زمانی 

بوبن، هەتا بە پەالمارو لەشكركێشی هەوڵی 

هۆشن كردنی ئەقڵ و ئاوەدانكردنیان دابن؟

سەوقاتی  دی���اری و  ل��ەش��ك��ران��ە،  ئ��ەم 

نەبردووە.  رۆژئ��اوا  پاشاكانی  بۆ  سوڵتانیان 

بەكەنیزەك  تااڵن و  كوشتارو  لەشكری  بەڵكو 

گەالنەیان  ئەو  جوانی  غواڵمی  ژن و  بردنی 

داونەتێ ؛  دەسەاڵتیان  ت��ەواوی  ن���اردووەو 

بكوژن، بگرن، بدزن و بكەن!

عەرەب و تورك و موسڵمانان، ئێستاش كە 

دەنوسنەوە،  مێژووش  دەخوێننەوەو  مێژوو 

خەلیفەكان  ئەسحابە و  رۆژگ��اری  فرمێسكی 

دەڕێژن.  سەرزەمینانە  ئەو  لەدەستدانی  بۆ 

ئیسالم و  پێش  گەالنە،  ئەو  لەكاتێكدا،  ئەمە 

ئاسمانی و  كتابی  پێغەمبەر،  ق��ورئ��ان و 

بون.  خواپەرستیش  هەبووەو  پێغەمبەریان 

داكەوتوی  تازە  ئیسالمی  كاتێك  بێگومان، 

ئاسمانی و  كتابی  سەپێنراو،  شمشێر  بە 

نەكات،  قبوڵ  مەسیحیەكان  خواپەرستی 

سەرەڕای ئەوەی قورئان بەشێوەیەكی گشتی 

دانیشی پیاناوون )لەهەندێ  ئایەتیشدا بەهای 

ئیسالم و  ئەوانیش  دیارە  كەمكردونەتەوە!!( 

باسكراویان  خ��وای  پێغەمبەرو  ق��ورئ��ان و 

هەر  كە  لەوەدایە،  سەیرەكە  ناكەن.  قبوڵ 

واڵتێكیشیان داگیركردبێ ، هەر بە ئەقڵیەتی 

كردون.  لەگەڵدا  هەڵسوكەوتیان  ئەنفالچی 

سەرگوزشتە شەرمەزاریەكانی ئەو واڵتانە كە 

موچركی  مایەی  ئێستاش  دەخوێندرێنەوە، 

ئیسالمیەكان،  عەرەب و  كەچی  مرۆڤایەتین. 

هێشتا ئەو میللەتانە بە قەرزاربار دەزانن.

ئیسالم و دەسەاڵت و دەستكەوت

قەڵمڕەوەكەیان،  بناغەی  عوسمانیەكان، 

لەو روانگە فەلسەفەی حوكمڕانی شەریعەتی 

ئیسالمیەوە، داناوە، كە سورەتەكانی ئەنفال 

بۆی حەالڵ كردون.

دەس�����ەاڵت و دەس��ت��ك��ەوت، دوان���ەی 

سیستەمی  پاراستنی  سەپاندن و  سەركەوتن و 

هەر  بۆیە،  بووە.  ئیسالمی  دونیایی  دینی و 

مەزهەب و نەژادێك لەو مێژووەدا پەیدابوبێ ، 

هەزار ساڵ، عەرەب 
بەناوی ئیسالمەوە، 
خەالفەتی بە لەشكركێشی 
سەپاند. تەنانەت ئەو 
سودلێوەرگرتنەشی 
لەالیەنە باشەكانی رۆژئاواو 
فەلسەفەی یۆنانی و 
رۆمانی نەهێشت. 
دەریایەك خوێن رژێندرایە 
روباری لێكدابڕانی 
شارستانیەتەكانی عەرەب، 
فارس، تورك، كوردو 
گەالنی دیكەش
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دەستكەوت،  دەس���ەاڵت و  بنەمای  لەسەر 

زێدێك،  مەڵبەندێك،  لە  رۆنابێ ،  سیاسەتی 

واڵتێك، یان ناوچەیەكی فراوان، قەڵمڕەوی 

سەپاندووەو خەڵكێكی بێشوماریش لەدەوری 

كۆبۆتەوە.

كۆیلەی  ئ��ەرزو  بێ   جوتیاری  مەحاڵە، 

ن��ەخ��وێ��ن��ەواری و  رادە  ب���ەو  رام���ك���راو، 

بەئارەزوو،  ستەملێكراوەیە،  كوێرەوەری و 

روحیەكانی  مەسەلە  دوای  تەنهاوتەنها  یان 

ئاینەكان كەوتبن،  یان بكەون. ئەگەر وابا، 

مەسیح و مەسیحیەت، بەبێ ئەوەی باوەڕی بە 

شمشێرو لەشكركێشیش هەبێ ، پێش ئیسالم 

توتالیتاریزمی  رەهاو  دەسەاڵتی  دەیتوانی، 

هەموو  لەو  رێگەش  بچەسپێنێ  و  روح��ی، 

شەڕو شۆڕەی كۆیلە و جوتیار و دەسەاڵتداران 

نەكرا،  مەسیحیەت  بە  ئەمە  نەك  بگرێ . 

بەڵكو مەسیح كاتێك زانی، لەسەر دەسەاڵتی 

سەرەڕای  لەچوارمێخەكێشراوە.  دونیایی، 

ئەوەی وتبوشی )ئەوەی بۆ خوایە و ئەوەی 

پێغەمبەریش  لێیگەڕێن(.  قەیسەریشە  بۆ 

دوای  ع��ەرەب  هەموو  ن��ەك  م��رد،  هەتا 

ئایەتەكانی  ساڵی   )10( روحیەكانی  پەیامە 

خەڵكی  كەمترین  بەڵكو  نەكەوتن،  مەدینە 

هۆزەكەی خۆیشی نەچونە سەر رێبازەكەی و 

پایەی  پاراستنی  بۆ  پێكرابێ ،  چەندیشیان 

درێغیان  بازرگانی،  دەسەاڵتی  كۆمەاڵیەتی و 

لە  پێغەمبەر  ئەوەی  دوای  نەكرد.  لەگەڵدا 

مەدینە، شەڕو شەبەیخونی )بەنی قورەیزە(

شی كردو سەركەوت و بوو بە خاوەن هێزی 

سوارەو پیادە، ئیتر ئەو هۆزانە ترسی زیاتریان 

لێنیشت و شەڕی مان و نەمانی پێغەمبەریشیان 

پەیمانی  كرد؛  برینداریان  نا؛  راویان  كرد؛ 

مۆر  پێ  حودەیبیە  ش��ەڕی  لە  سازشیان 

ئەوەی  لێنا.  ناووناتۆرەشیان  جۆرەها  كرد؛ 

باوەڕیش ناكات، با ئایەتی تایبەت بە )تەوبە(

بخوێنێتەوە،  زانستییانەی  لێكدانەوەی  و 

قورەیش،  عەرەب،  هۆزەكانی  بزانێ ،  هەتا 

پێغەمبەرو  بە  چییان  ئەعراب،  موشركین و 

)تەوبە(  ئاگاداریش،  بۆ  كردووە.  ئەسحابە 

مانیفیستی  قورئانەو  ئایەتەكانی  دوا  لە 

موشركین و  ئ��ەع��راب و  دژی  ش��ۆڕە  ش��ەڕو 

پەیمانشكێنەكان لەگەڵ پێغەمبەر.

ئیسالمییە  فەلسەفە  لەو  باش  ت��ورك.. 

تێگەیشتبوو، كە دەسكەوت و دەسەاڵت، چەند 

بۆ قەڵمڕەوی نەژادەكەیان گرنگن. بەتایبەتی 

نەژاد، هیچ  وەكو  تورك،  لەو سەردەمەدا، 

كەمەندكێشێكی  ئیسالم و  بۆ  شانازییەكیان 

هەڵكەوتوی  پیاوی  نەبوو.  گەالنیان  روحی 

ئایینی و مەزهەبیشیان نەبوو. تەنانەت هەتا 

)ئەستەنبول(  سەركەوتن،  عوسمانیەكان 

)قوستەنتینیە(ی  رۆژه��ەاڵت��ی  پایتەختی 

عوسمانی و  هۆزی  بوو.  مەسیحیەكان  رۆمە 

زەبروزەنگ،  هێزو  بەبێ   ت��ورك،  ن��ەژادی 

بسەپێنن و  فراوان  دەیتوانی دەسەاڵتی  چۆن 

نەتەوەی  لە  دونیاییش  دینی و  دەسەاڵتی 

عەرەبیش، كە نەتەوەی قورئان و پێغەمبەر و، 

نەتەوەی كولتور، كەلەپوری ئیسالم، خولەفای 

بكەن.  زەوت  بوو،  ئەسحابەكان  راشیدین و 

دووالیەنەی  پەیامە  لەم  باش  عوسمانیەكان 

تێگەیشتبون،  دەس���ەاڵت  دەس��ت��ك��ەوت و 

لەسەر  قەڵمڕەوەكەیان،  فەلسەفەی  بۆیە 

سەركوتكردن و  لەشكركێشی و  بنچینەی 

تااڵنكردن، داناو سەریشیان خست. تەواوی 

كوشتارو  شمشێرو  ب��ەزەب��ری  میللەتانیان 

بەدەستكەوتەكانی  كرد.  كۆنترۆڵ  ئەنفال، 

ب��ەرێ��وەدەچ��ون و  عوسمانیەكان،  ئەنفال، 

خەلیفەكانیشیان، بەردەوام حەرەمسەراكانیان 

سەبایاو  كەنیزەك و  لە  دەه��ات  جمەیان 

مەسیحی،  ه��ەرزەك��اری  كچە  ب��ەه��ەزاران 

عەرەب،  ئاشوری،  ئەرمەنی،  چەركەسی، 

كوردو نەژادەكانی دیكەو غواڵمی كۆیلە، هەر 

هەوەسبازی و  بادان،  نۆشین،  بادە  خەریكی 

رەفتارانە  ئەو  وێ��ڕای  ب��ون.  نۆكەرایەتیان 

بەناوی ئیسالمەوە، بەاڵم لەمالشەوە، دوای 

عوسمانیەكان،  قەڵمڕەوی  لە  سەدە  چوار 

ن��ەژادی  هەستی  لە  نەیانتوانی  هەرگیز 

هەر  لە  بۆیە،  بێ .  رزگاریان  توركخوازی 

شوێنێك سەركەوتنی بەدەستبهێنایە، پلەدارە 

عوسمانیەكان باش 
لەم پەیامە دووالیەنەی 
دەستكەوت و دەسەاڵت 

تێگەیشتبون، 
بۆیە فەلسەفەی 

قەڵمڕەوەكەیان، لەسەر 
بنچینەی لەشكركێشی و 

سەركوتكردن و تااڵنكردن، 
داناو سەریشیان خست. 

تەواوی میللەتانیان 
بەزەبری شمشێرو 

كوشتارو ئەنفال، كۆنترۆڵ 
كرد. بەدەستكەوتەكانی 
ئەنفال، عوسمانیەكان، 

بەرێوەدەچون و 
خەلیفەكانیشیان، بەردەوام 
حەرەمسەراكانیان جمەیان 

دەهات لە كەنیزەك و سەبایاو 
بەهەزاران كچە هەرزەكاری 

مەسیحی، چەركەسی، 
ئەرمەنی، ئاشوری، عەرەب، 

كوردو نەژادەكانی دیكەو 
غواڵمی كۆیلە
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فەرمانبەر.  فەرماندەو  دەكردە  توركەكانی 

زمانی  لە  زیاتر  توركیشی  كولتوری  زمان و 

قورئان، باڵودەكردەوە. تەنانەت جوگرافیای 

ناوی  هۆزەكان،  شوێنی  دێهات،  ناوچەكان، 

بۆی  تا  نوێكانیشی،  دام��ەزراوە  خەڵكەكەو 

كرابا، دەتوركاند.

ناسیۆنالیزمی ئایینی- سەرمایەداری

ناسیۆنالیزمی دواكەوتوو، لە رۆژهەاڵت و، 

واڵتانی ئیسالمێندراودا، كاتێك پێش ئەوەی 

پێ  بنێتە ناو قۆناغی )بازرگانی- بۆرژوازی(

یەوە، وەكو پێكهاتەی چینایەتی و كۆمەاڵیەتی 

مەزهەبی  ئایینی-  دەس��ەاڵت��ی  ن��وێ��ب��او، 

ناسیۆنالیزمە،  جۆرە  ئەم  دەست؛  دەكەوێتە 

ئەگەر  لێدەردەچێ .  شۆڤێنی  كەم  الیەنی 

لەدەستچونیش  دەسەاڵت  مەترسی  دوچاری 

یەكەمی  جەنگی  لە  دەبێ .  دڕندە  بێتەوە، 

دواكەوتووی  ناسیۆنالیزمی  جیهانیشەوە، 

ئاسیایی، كە نوقمی دەسەاڵتی ئایینی بوبێ ، 

ئاین و  بەهۆی  ناسیۆنالیزمانە،  ئ��ەو  ی��ان 

ناوەڕاستەوە  لەسەدەكانی  م��ەزه��ەب��ەوە، 

بوبێ  و  ئەستور  ناسیۆنالیستییان  باسكی 

زۆرب������ەی دەس���ت���ك���ەوت و دەس�����ەاڵت و 

مەزهەبدا  ئاین و  بۆتەی  لە  شانازیەكانیان، 

كاتێك  ناسیۆنالیستانە،  ئەم  بەستبێ ،  چەقی 

پەیوەندی سەرمایەداری، بەهۆی جەنگەكانی 

س��ەری��ان و  دەسەپێتە  كۆلۆنیالیزمەوە، 

لەسەر  سیاسەتەكانی  كۆلۆنیالیزمیش، 

داڕشتبێ  و  ئابوری  بەرژەوەندی  دابینكردنی 

روحیەكانی  بنمیچە  كۆمەاڵیەتی و  بنچینە 

ناسیۆنالیزمی دەستكاری نەكردبێ ، بێگومان، 

سەرمایەداری،  هەناردەیەی  چەشنە  ئەم 

كولتورو  لەناو  پێشكەوتو،  ناسیۆنالیزمی 

ئەندێشەی ئایینی و مەزهەبیدا، دروستناكات. 

دیموكراسی  دوژمنی  ناسیۆنالیزمێكی  بەڵكو 

بنەچەدا،  لە  لەبەرئەوەی  بەرهەمدێنێ . 

سروشتی  گەشەكردنی  ناسیۆنالیزمە،  ئەم 

ملمالنێ  پێویستی  پیشەسازی و  ب���ازاڕو 

دەرەبەگایەتی و  لەبەرامبەر  چینایەتیەكان، 

نەیڕسكاندوون.  ئورستوكراتیەت،  سیستەمی 

بۆیە، كاتێك سیستەمی نیمچە سەرمایەداری 

كۆمپرادۆر)*(ی بۆ ئەم چەشنە ناسیۆنالیستییە 

سروشتیەكانی  رێگە  ئیتر  دادەمەزرێندرێ ، 

دەش��ێ��وێ ..  س��ەرم��ای��ەداری  سەرهەڵدانی 

ئەم  لەسەر  مەترسی  لەناوخۆدا،  هەركاتێك 

جۆرە دەسەاڵتە ناسیۆنالیستییە سەرهەڵبدات، 

مەترسی سەرهەڵدانی بیركردنەوەی فاشیەتی 

دواكەوتوشی لێدەكرێ .

ئیسالمی،  عوسمانی-  س��ەدەی  چ��وار 

ئیسالمی-  تۆكمەی  هێندە  پێشینەیەكی 

كاتێك  ب��ۆی��ە  ی���ان ه��ەب��وو،  م��ەزه��ەب��ی 

لە  ك��ردو  شۆڕشیان   )1908( ئیتحادیەكان 

مەال بەختیار
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راگەیاند و  خۆیان  بیروڕای  )1909/7/29(دا 

ئیخووەت( عەدالەت،  )حوریەت،  دروشمی 

دروشمی  هەمان  كە  ب��ەرزك��ردەوە،  ی��ان 

گوایە،  ب��وو.  فەرەنسا  گ��ەورەی  شۆڕشی 

بۆ  توركە عوسمانیەكان،  ئەلتەرناتیفی  وەكو 

هەر  ئەمان،  دێنەئاراوە،  شیاوتر  حوكمێكی 

توركیان  شۆڤێنی  ناسیۆنالیزمی  زەنگی  زوو 

داو  رۆشنگەرەكانیان  كوردە  پەالماری  لێدا. 

چاالكی  نوسین و  ئازادییەكی  جۆرە  هەمو 

ئەمانیش  كە  قەدەغەكردن.  لێ  سیاسییان 

نەیانتوانی، تینوێتی ناسیۆنالیزمی دواكەوتوی 

مەزهەب،  ئاین و  بە  زاخ����اودراو  توركی 

لەسەردەمی كۆلۆنیالیزمی كالسیكدا بشكێنن؛ 

كاراتری  وزەی  ب��وژان��ەوەی  بۆ  دەرگ��ای��ان 

ناسیۆنالیستی شۆڤێنی كردەوە، بۆیە، كاتێك 

تورك(  باوكی  )ئەتاتورك=  ئەتاتورك  كەمال 

ساڵی )-1923 1938( ئااڵی رزگاری تورك و 

توركە  زۆرب���ەی  دەگرێتەدەست،  توركیا 

سوپاو  لەناو  دواكەوتوەكان  ناسیۆنالیستە 

دەك��ەون و  رەدوی  عوسمانی،  دەزگاكانی 

كە  ت��ورك،  ناسیۆنالیستی  ب��ەرەش،  ب��ەرە 

كاژی  ئیتر  دەس��ت،  دەكەوێتە  دەسەاڵتی 

توڕدەدات و  سەردەمەكەی  نیشتمانپەروەری 

دەچێتەوە سەر رەسەنایەتیە شۆڤێنیە- رەفتار 

ئەتاتوركی  كەمال  نییە،  سەیر  فاشیەكەی. 

باوكی ناسیۆنالیزمی سەردەمی سەرمایەداری 

 ،)1919( ئەرزرومدا  كۆنگرەی  لە  ت��ورك، 

نوێنەری  س���ەردارو  دەی��ان  بەئامادەبونی 

باكوری كوردستان، كاتێك پێویستی بە كورد 

بوو بۆ سەركەوتن، دەیگوت: من كوردستان 

باشتر رزگار دەكەم و لە سیڤەریش زیاتریان 

بۆ دێنمەدی. كە هاتە سەر حوكم، بوو بە 

دڕندەی گیانی ئازادیخوازی كورد و قەتڵوعامی 

كردن.

ت��ورك��ی،  ئ��ەت��ات��ورك��ی  ناسیۆنالیستی 

سەركەوتنی  هەتا  بیستەكانەوە  لەسەرەتای 

حیزبی رەفاهی نەجمەدین ئەربەكان )1995( 

بوو.  درەوش��اوە  دەسەاڵتی  تەختی  بەختی 

خەڵكدا،  لەناو  هەشتاكانەوە،  لەكۆتایی 

دەوڵ��ەت و  ب��ەاڵم  كەمدەبوەوە.  رەونەقی 

پاوانی  توركیاشەوە،  سوپای  بە  دەزگاكانی، 

پارتی  كاتێك،  كردبوو.  ت��ورك  نەتەوەی 

دادو گەشەپێدان )2002( هاتە سەر حوكم، 

هەتاڕادەیەك  كەمالیزم،  شوناسی  توانی 

خامۆش بكات و شوناسی ئیسالمی- ئیخوانی 

نەیتوانی  ب��ەاڵم  بگەشێنێتەوە.  توركیایی 

توركیا،  دام ودەزگاكانی  سیستەم و  دەستورو 

پاك  ت��ەواو  توركخوازی،  ناسیۆنالیزمی  لە 

لەژیانی  ریفۆرمی  هەندێك  بەڵێ   بكاتەوە. 

حوكمڕانیدا  دەزگ���ای  بڕێك  لە  ئ��اب��وری و 

لەدەوری  فراوانی  جەماوەری  ئەمەش  كرد، 

ئ��اك��ەپ��ەدا، ب��ۆ س��ێ  خ��ول��ی ه��ەڵ��ب��ژاردن، 

كۆكردەوە. بەاڵم ئەم ریفۆرمانە، نە بنچینەی 

نە  گ��ۆڕی و  توركیای  حوكمڕانی  سیستەمی 

ئەندێشەی  چوارچێوەی  لە  گۆڕانكاریشی 

توركیاش،  كە  هێنایەكایە؛  گشتیدا  رای 

ئیسالمدا  كولتوری  لە  وەكو هەموو واڵتانی 

چەقیوی رۆژهەاڵتی، سەرەڕای بونی ئازادی 

باشتر، بەبەراورد لەگەڵ واڵتانی ئیسالمگەرا، 

زۆرینەی  ه��زری  زهنیەت و  هێشتا  ب��ەاڵم 

خەڵكەكە، زهنیەت و هزرێكە، زۆرتر لەسەر 

ئاڕاستە  ئیسالمی  هەستگەرایی  ئەندێشەی 

دەكرێ . هەر دەوڵەت و كۆمەڵ و گەلێكیش، 

كاریگەری  لە  گشتی،  رای  نەیتوانیبێ ، 

بێگومان  بكات،  رزگار  ئایینی  هەستگەرایی 

كۆمەاڵنە،  دەوڵ��ەت و  چەشنە  ئەم  ناوبەناو 

ئامادەن بۆ هەڵگەڕانەوە لە دیموكراسی و بۆ 

ترسناكەكانیش.  ئایدیۆلۆژیەتە  سەرهەڵدانی 

واتا:

بەهۆی  گەالنە،  دەوڵەت و  كۆمەڵ و  ئەو 

یان  راب��وردوو،  لەقۆناغی  وەرنەچەرخانیان 

ئەندێشەكانی  كاریگەری  لە  رزگارنەبونیان 

لەناو  ب���ەردەوام  ن��اوەڕاس��ت،  سەدەكانی 

ئەگەرە سیاسیەكاندا لەبەردەم دووڕیانێكدان:

رێیەكیان: زاڵبونی ئەندێشەی ئایدیالیستی 

س��ەدەك��ان��ی ن��اوەڕاس��ت��ەو ل��ەه��ەن��اوی ئەم 

دەسەاڵتی  سەلەفی،  هێزی  ئەندێشانەشدا، 

كارەساتی  سەلەفی و  ب��ی��روڕای  سەلەفی، 

مەاڵسداوە،  هەل  بۆ  خۆیان  سەلەفیانە، 

پێش  گۆڕانكاریەكان و  سەر  هەڵبكوتنە  هەتا 

كاتی  ئ��ان و  لە  بگرن.  پێشكەوتنەكان  لە 

مەترسیەكانیش، لەسەر دەسەاڵت و هەژمونی 

ئەندێشەی سەدەكانی ناوەڕاست، لەهەرچی 

دەستكەوتە هەڵدەگەڕێنەوەو هەرچیەكیشیان 

پێ  بكرێ ، هەڵیاندەگێڕنەوە.

ئەندێشەی  ل��ەپ��اڵ  دووەم��ی��ش��ی��ان: 

ئایدیالیستی پارێزراوی سەدەكانی ناوەڕاست و، 

لەسەر بنەمای ئابوری سەرمایەداری الوازدا، 

دواكەوتوو  ناسیۆنالیستی  بزوتنەوەیەكی 

هەیە، ئامادەیە بۆ هەڵكوتانە سەر دەسەاڵت 

ناسیۆنالیستی-  تۆتالیتاری  سیستەمێكی  هەتا 

مەزهەبی، بسەپێنێ .

توركیا و شانازیەكانی رابوردوو

كەمالیستەكانەوە،  لەسەركەوتنی  توركیا، 

هێندەی لەسەر شانازیەكانی رابوردویان )كە 

ئیسالمی و مەزهەبی و ناسیۆنالیستی(یە، لەناو 

كۆمەڵدا حوكمڕانی دەكەن، زۆر لەوە كەمتر، 

كار لەسەر گەوهەری دیموكراسی و فەلسەفەی 

هاوچەرخی دەسەاڵتدارێتی دەكەن. باشترین 

لە  ساڵ   )60( دوای  كە  ئەوەیە  بەڵگەش 

هەژمونگەری كەمالیستی، بینیمان، هەژمونە 

كولتوری  لێنەگیراوەكەی  رەخنە  ئیسالمییە 

لەبار  زەمینەیەكی  چ  توركیا،  كۆمەاڵیەتی 

بوو، بۆ بردنەوەی حیزبی رەفاهی ئیسالمی و 

پاشان سەركەوتنی پارتی دادو گەشەپێدان لە 

توركیا.. هەتائێستاش.

ب���ەپ���ێ���چ���ەوان���ەی پ���روپ���اگ���ەن���دەی 

ئیسالمگەراكانەوە، ئێمە پێمانوایە توركیا هەتا 

كۆمەاڵیەتی و  كۆنەپارێزی  هێزی  ئێستاش، 

حوكمڕانی توركخوازیان بەهێزترە، لە هێزی 

كۆمەاڵیەتی پێشكەوتوی رۆشنگەر. لێرەوە، 

بە  كەمالی،  توركیای  رەتدەكەینەوە  ئەوە 

نمونەی سیستەمی سێكوالریستی باس بكرێ . 

رەهەند  تاك  سێكوالر،  سیستەمی  چونكە 

رەهەند  فرە  رەهەندە.  فرە  بەڵكو  نییە. 
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دیموكراسی و،  بەبێ   سێكوالریزم  بەمانای، 

دی��م��وك��راس��ی��ش ب��ەب��ێ  رۆش��ن��گ��ەری و، 

رۆشنگەریش بەبێ  رەخنەی ئەقڵی كراوە لە 

مەزهەب و  ئاین و  چەمكی  بە  چەمكەكان، 

پیرۆزییەكانیشەوە، مەحاڵە. كوا لە توركیادا 

بتوانرێ   ئەو ئەركانە راپەڕێندراون؟  هەتا 

باس  سێكوالر  سیستەمی  نمونەی  وەك��و 

سێكوالر،  سستەمی  ل��ەرۆژئ��اوادا،  بكرێ . 

لەدوای رێنیسانس، ئاینسازی، رۆشنگەری و 

نەك  ه��ات��ووە.  دیموكراسیەوە  شۆڕشی 

هەندێك  تەنانەت  كەوتبێ .  ئ��ەوان  پێش 

پەنجاكانی  هەتا  هەن،  دیموكراسی  واڵتی 

سەدەی رابوردوش، سێكوالر نەبون. بەاڵم 

بە  تایبەت  دیموكراسی،  ئەركەكانی  باقی 

پێویست  بەپێی  مۆدێرنێتەیان  رۆشنگەری و 

ه��ەت��اڕادەی  ئازادیشیان  راپ��ەڕان��دب��وو. 

دەستەبەركردبوو.  سێكسیشیان  ئ��ازادی 

بكەینەوە،  جەخت  دەم��ان��ەوێ   ل��ێ��رەوە، 

چەمكێكی  وەكو  ناكرێ   سێكوالریزم،  كە 

پەتی )ئەبستراكت( لە چەمكەكانی دیكەی 

ئەمە  وەربگیرێ .  رۆشنگەری  رێنیسانس و 

زۆرتریش،  كوشندەیە.  بنەمایی  هەڵەیەكی 

چەمكی  ئیسالمگەرا،  روناكبیرانی  نوسەرو 

رەخنەی  وەردەگ���رن و  سێكوالریزم  پەتی 

بەشێكی  توانیویانە،  لەمەشیاندا،  لێدەگرن، 

دژی  ئیسالمی  هەستی  س��ۆزو  بەرچاوی 

ببزوێنن.  س��ێ��ك��والری��زم  دی��م��وك��راس��ی و 

هەتا  سێكوالریستەكان،  لەبەرامبەریشدا، 

بازنەی خوێندەواری  لەناو  هەنوكە، زۆرتر 

دەرگاكانی  دەسوڕێنەوە.  دەستەبژێردا، 

سیاسەت و  بە  گشتییان،  رای  چونەناو 

ن��ەك��ردۆت��ەوە.  ئەقاڵنی  رەخ��ن��ەی  بیری 

وا  سیكوالریستی  جار،  هەندێ   تەنانەت 

گشتی  رای  بەشێكی  رەخنەكانی،  هەیە، 

دەك��ەن.  زوی��ر  نەریتگەراییش،  ئیسالمی 

هێزە  سیاسی.  ئیسالمگەرای  بۆ  جای  چ 

هەڵەو  ج��ۆرە  ئ��ەم  ئیسالمگەراكانیش، 

پەڵەیەی سیكوالریستی توندڕەو، بۆ دژایەتی 

پیشاندەدەن  وای  دەقۆزنەوەو  سیكوالریزم 

كە سیكوالریزم دژی ئایینە. ئەمە لەكاتێكدا 

ئاینزاكان،  ئایین و مەزهەب و تەریقەتەكان و 

هەرگیز بەئەندازەی سیستەمی سیكوالریزم، 

لەمێژووی دەسەاڵتەكانی ئایینەكاندا، ئازادو 

ئاسودە نەبوون.

هۆی چییە، لەدوای روخاندنی قەڵمڕەوی 

ع��وس��م��ان��ی و س��ەره��ەڵ��دان��ی ب��زوت��ن��ەوەی 

مەشروتەی ئێران )1905( و پێكهێنانی دەوڵەتی 

 ،)1923-1908( نەتەوەییەوە  نیشتمانی- 

ئیسالمی  ئیسالمگەراو  هێزە  هەتائێستاش، 

نەریتگەرایی، لەناو رای گشتیدا كاریگەرترن؟ 

ئێران،  نمونەكانی  دەوروبەرماندا،  لە  هەر 

توركیا، عێراق و سوریا، زەق و رەق دەچەقنە 

فەلسەفەی  رووەو  نیمچەكراوەمان  چاوی 

رۆشنگەری:

بەسەر  لە سەدەیەك  زیاتر  لەئێراندا؛   -

چەپ و  خەباتی  مەشروتەو  ب��زوت��ن��ەوەی 

لەدوای  كەچی  تێدەپەڕێ ،  دیموكراتەكان 

ئێران، شیعە،  راپەڕینی گەالنی  سەركەوتنی 

بەڵكو  ئێراندا،  شیعەكانی  لەناو  هەر  نەك 

لەناو گەالنی ناشیعەشدا، بااڵدەستی سیاسی و 

هەروەها  دەب��ێ .  مەزهەبیش  هەژمونی 

بزوتنەوەی  باسە،  شایانی  لەدەوروبەریشدا. 

مەشروتەی ئێران، كاریگەری لەسەر توركیاو 

تەواوی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، هەبوو. هەتا 

كەمالیزم هاتە سەر كار.

مەشروتەی  پێش سەركەوتنی  توركیا؛   -

گوایە  س���ەردەك���ەون،  كەمالیزم  ئ��ێ��ران، 

ئەمانیش  كەچی  پەیڕەودەكەن،  سێكوالریزم 

سەرەتا  حوكمڕانی،  لە  ساڵ   )75( دوای 

ئاكەپەی  پ��اش��ان،  ئ��ەرب��ەك��ان و  رەف��اه��ی 

زۆرینەی  هەڵبژاردن،  چوار  بە  ئەردۆگان، 

خەڵك دەخەنە ژێر هەژمونگەری خۆیانەوە. 

كەم  توركیاشدا،  ل���ەدەرەوەی  كاریگەریان 

نییە. كە كەمالیزم هاتە سەر كارو بزوتنەوەی 

مەشروتەی ئێران، لەسەر دەستی سیستەمی 

سەڵتەنەتی رەزا شاوە، راگیرا، رەزا شا كەوتە 

دەستكەوتە  لە  هەندێك  كاریگەری،  ژێر 

سیڤلەكانی ئەتاتوركەوە.

كاتێك، پارتی 
دادو گەشەپێدان 
)2002( هاتە سەر 
حوكم، توانی 
شوناسی كەمالیزم، 
هەتاڕادەیەك 
خامۆش بكات و 
شوناسی ئیسالمی- 
ئیخوانی توركیایی 
بگەشێنێتەوە. 
بەاڵم نەیتوانی 
دەستورو سیستەم و 
دام ودەزگاكانی توركیا، 
لە ناسیۆنالیزمی 
توركخوازی، تەواو 
پاك بكاتەوە
بەاڵم ئەم ریفۆرمانە، 
نە بنچینەی 
سیستەمی حوكمڕانی 
توركیای گۆڕی و 
نە گۆڕانكاریشی 
لە چوارچێوەی 
ئەندێشەی رای 
گشتیدا هێنایەكایە
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پاشایەتیەوە  لەسەردەمی  عێراق،   -

بۆ  ئاین  گوتویانە:  پیاوانی  گەورە   )1921(

خوداو نیشتمان بۆ هەموان.. كەچی سەدام 

دەكەوێتە  دەس��ەاڵت��ەك��ەی  چارەنوسی  كە 

لە  رواڵ��ەت��ی  سێكوالریزمی  مەترسیەوە، 

ئیمانی  هەڵمەتی  دادەماڵێ  و  سیستەمەكەی 

رادەگەیەنێ  و )اللە اكبر( دەخاتە سەر ئااڵی 

تیرۆریستی  رێكخراوی  جۆرەها  عێراق و 

پێكەوەدەنێ .. سەرەنجام، تراژیدیای ناكۆكیە 

پەنگخواردوەكانی شیعەو سوننە دەتەقێتەوەو 

مەسیحی،  ك��ورد،  ئاگرەكەشی  پریشكی 

دەچزێنێ .  دیكەش،  ئاینزاكانی  یەزیدی و 

دەخاتە  ناوچەكەش  پێكهاتەكانی  ئاسایش و 

مەترسیەوە.

ناسیۆنالیزمی  بزوتنەوەی  سوریا؛   -

شانازی  میسر،  ناسریەتی  دوای  عەرەبی 

دەكات.  سوریاوە  عەرەبەكانی  خەباتی  بە 

باشتری  ب��ەدی��وی  گ��وای��ە  ل���ەوێ ،  ب��ەع��س 

بەعسی  ئایدیۆلۆژیەتی  عێراقیش،  بەعسی 

جێبەجێدەكەن. بەاڵم مێژوو چەواشە نەكراو 

لەناو  سەرزەمینەو  لەم  روداوەك��ان  كاتێك، 

گەالن و ئاینزاكاندا دەتەقنەوە، بینیمان، ئاین و 

بوركانێكن و  چ  ژێر  "الڤا")**(ی  مەزهەب 

بوون؟  تەقینەوە  هەلی  چاوەڕێی  چۆنیش 

ئێستا بونەتە چەقی ئاڵۆزبونی ناوچەكەش.

لەم واڵتانەدا، رۆشنگەرو سێكوالریست و 

هەڵهاتون،  یان  ئایین،  ریفۆرمخوازەكانی 

ملمالنێكانەوە؛  پەراوێزی  كەوتونەتە  یاخود 

دەس��ەاڵت��ی  س��ێ��ب��ەری  ل��ە  هەندێكیشان، 

ئیسالمیستەكاندا، چوارمشقی بەدیار بەرماڵی 

دەسەاڵتە مەزهەبیەكانەوە دانیشتون، جاروبار 

بەڵكو  دەڵێنەوە،  اكبر(یش  )الله  و  )لبیك( 

خوا دەرویەكی دیموكراسییان لێبكاتەوە!!

گەورەترین تاوان و بەرەی دیموكراسی

دەسەاڵتدارێتی  م��ێ��ژووی  ب��ەدرێ��ژای��ی 

لە  ناوچەكە،  بااڵدەستی  ناسیۆنالیستی 

نەیتگەراییان  ئیسالمی  پاراستنی  گەوهەردا، 

چەپ و  هێزی  لە  ب��ووە،  باشتر  پێ   زۆر 

قۆناغە  لە  بۆیە،  رۆشنگەر،  دیموكرات و 

ئەم  هەمیشە  ملمالنێكاندا،  جیاوازەكانی 

حكومەتانە بەتوندی بەگژ هێزە دیموكرات و 

لەگەڵ  نەرم  بەاڵم  چونەتەوە؛  چەپەكاندا 

مەگەر  هەڵسوڕاون.  ئیسالمگەراكاندا،  هێزە 

نەرمی  نیعمەتی  لە  خۆیان  ئیسالمگەراكان 

كردبێ ..  بێبەش  جاروبار  حكومەتەكان، 

ئەمە هەتا هەشتاكانی سەدەی رابوردوو، لە 

رۆژهەاڵتدا، ئاشكرایە. بەاڵم..

نەرمییەی  ئ��ەو  دەری��خ��س��ت،  م��ێ��ژوو 

فەلسەفەو  لەرووی  حكومەتەكان،  حیزب و 

نەریتی  لە  خۆپارێزییەوە،  رۆشنگەری و 

س��ەدەك��ان��ی ن���اوەراس���ت و ل��ەب��ەرام��ب��ەر 

مایەی  نەبۆتە  هەرگیز  ئیسالمگەراكاندا، 

ئەوەی ئەم هێزە سەلەفییانە، دەستبەرداری 

هەر  قۆزتنەوەی  خ��ەالف��ەت و  خەیاڵدانی 

هەلێكی رەخساو ببن، بۆ هاتنە سەر حوكم و 

تەنانەت  لێدانی  دیموكراسی و  پەالماردانی 

بێڕادەیان  نەرمییەكی  كە  حكومەتانەش  ئەو 

لەگەڵدا نواندون. بینرا كە لەكۆتایی حەفتاكان و 

بزوتنەوەی  كاتێك  هەشتاكانەوە،  سەرەتای 

سونیگەرای  ئێران و  شیعەی  فوندەمینتالیزمی 

ئەفغانستان، بەرە بەرە سەركەوتن، چۆنچۆنی 

هاتنە  خوێنی  ئیسالمگەراكان  ش��ادەم��اری 

ئیسالمیدا  واڵتانی  لەتەواوی  حوكمیان  سەر 

رێكخراوی  ج��ۆرەه��ا  ئ��ی��دی،  دەج��ۆش��او 

تیرۆریستیان  جیهادی و  ئیسالمی و  رادیكاڵی 

سەرسەختی  دوژم��ن��ای��ەت��ی  دروس��ت��ك��رد.. 

ئازادی و مافی ژنان و فەلسەفەی چەپ بون. 

هەتا گەیاندیانە تیرۆركردنی ساداتی سەرۆكی 

میسر )1981( كە زیاتر لە سەرۆكی هەرێمی 

دەوروبەریشمان،  سەرۆكەكانی  كوردستان و 

هیمەتی  موسڵمانانیش،  ئیسالمگەراو  بۆ 

سەرۆكایەتی كردبوو!!

لەو پالتفۆرمەوە، ئەو بەرەنجامە گەاڵڵە 

سەرمایەداری  لەسەردەمی  ك��ە:  دەك��رێ  

هەروەها  یەكەم(  جەنگی  )دوای  كالسیكیدا 

جەنگی  )دوای  سارددا  جەنگی  لەسەردەمی 

دەوڵەتی توركیا دوو 
دەهە زیاترە، بەنهێنی و 
ئاشكرا، دانوستانیان 
لەتەكدا دەكات. بەاڵم 

هەتا هەنوكە توركیا 
لەبری ئەوەی پرۆژەی 
دیموكراسی و یاسایی 

بۆ چارەسەركردنی 
كێشەكە هەبێ ، دەستی 
بەدەستییان پێدەكات. 

هەڵبەتە كوردیش، 
هەڵە مێژوییەكانی 

باشوری كوردستانی 
لەباكوری كوردستاندا، 

دووبارە نەكردەوە، كە 
یان شاخ و شۆڕش، یان 
دانوستاندنی نەزۆك. 

دەمێكە لە باكورو 
توركیادا، ستراتیژی 

كوردایەتی دابەشكراوەتە 
سەر شاخ و شار، لەنێو 

سەنگەری تفەنگ و 
سندوقی دەنگ، لەنێوان 

خەباتی بەرگری 
چەكداری و تێكۆشانی 
مەدەنی، لەناو ئەو دوو 

ئاڕاستەیەدا لەنگەر 
گیراوە
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خزمەتی  ب��ەن��اوی  حكومەتەكان  دووەم( 

حیزبەكان  هاوكات  نەتەوەوە؛  نیشتمان و 

نەریتگەرایی،  ئیسالمی  لە  خۆالدان  بەناوی 

نەوەكا هەستی خۆرسكی ئیسالمی بوروژێ ، 

خۆیان لە ئەركە بنچینەییەكانی دیموكراسی و 

ئەمەش  دەب��وارد.  ب��ەردەوام  رۆشنگەری، 

ئەنجامەكەشمان  ب��وو.  ت��اوان  گەورەترین 

شكستی  حكومەتەكان و  داتەپینی  كە  بینی 

حیزبەكان بوو، لەبەرامبەریشدا، سەركەوتن و 

بە  ئیسالمگەراكان  هێزە  بەهێزتربونی 

سەلەفی=  )توندڕەوی  جیاوازیانەوە  رێبازی 

نەرمڕەوی سەلەفی( بوو.

دوای تێپەڕین لەو دوو سەردەمە، بەهەموو 

فەلسەفەی  كۆمەاڵیەتی،  سیاسی،  كێشمەكێشە 

حوكمڕانی و روانگە ئایدیۆلۆژیەكانەوە، رۆژئاوا 

لەسەر  بەردەوام،  مۆدێرنێتەی  لەدرێژەپێدانی 

تێكڕا ئاراستەكان و، تەواوی چەمكەكان و، هەموو 

رەهەندەكانی گۆڕانكاری، بەردەوام بوو؛ واڵتانی 

رێبازی  هەمان  لەسەر  دواكەوتوش،  ئیسالمی 

خۆپارێزی لە رەخنەی ئەقاڵنی بۆ كۆتاییهێنانی 

ناوەڕاست،  سەدەكانی  ئەندێشەی  بنەماكانی 

بەتایبەتی  مێژوو،  رێ��ڕەوی  دیارە  بون.  سور 

كەلەبەری  لە  فەلسەفیەوە،  ئابوری و  لەڕووی 

هەڵەی هیچ نەتەوەو سیستەمێك گیرناخوات. 

فەلسەفەی  مۆدێرنێتە،  دیموكراسی و  چونكە، 

لەناو  گەردونیەكانیش،  فەلسەفە  گەردونین و 

زاخاوی  خۆیان  ه��ەردەم  گەورەكاندا،  كێشە 

لە  زاخاودانەش،  ئەم  دەدەن.  نوێ   داهێنانی 

لەكاردا  دەشكێنێ .  رچە  بتوانێ   بوارێكدا  چ 

تەواوی  ئەوەی  پێش  دەبینین،  بۆیە،  دەبێ . 

دیموكراسی  سیستەمی  بۆ  بێ   ئامادە  جیهان 

لەرووی  جیهانگیریی،  جیهانگیری،  سەردەمی 

هاوچەرخی  تونێلی  میدیاییەوە،  ئ��اب��وری و 

دردۆنگییە  لەسەر  تونێلە،  ئەم  لێدانی  لێدا؛ 

ئابوریەكە،  تونێلە  رانەوەستا.  فەلسەفیەكان 

میدیا،  ماس  راگەیاندنی  هەڵمەتی  ه��اوزای 

شاخی سەختی واڵتانی ئیسالمی و عەقیدەییان، 

كێشمەكێشێكی  چ  ئەمەش،  تێخست.  شەبەق 

لەناو  دیكەیەو  باسێكی  ئەمەیان  لێكەوتەوە، 

جیهانبینی  كێشمەكێشەشدا،  ئەم  بەرەنجامی 

ب��ەردەم  دەك��ەوێ��ت��ە  هەمدیس  ه��اوچ��ەرخ، 

بێگومان ژانی  نوێتر.  پرسیاری نوێ و، وەاڵمی 

رۆشنگەری و  ئاینسازی،  مۆدێرنێتە،  پرسیاری 

پ��رۆس��ەی  ژان���ی  ل��ە  نین  كەمتر  ج��ێ��ن��دەر، 

دیموكراسی. بەڵكو لەناو ژانی دیموكراسیەوە، 

منداڵدانی  ناو  دیكەی  چەمكەكانی  ژانەكانی 

دەبن.  لەدایك  سەردەمەدا  لەم  دیموكراسی، 

یان  دوابكەوێ .  كەمێك  لەدایكبونیان،  رەنگە 

پێش و پاش بكەوێ . بەاڵم دیموكراسی سیاسی، 

بەبێ  باقی ئەركەكانی سیستەمی دیموكراسی و 

ئەركەكانی  سەرجەم  كۆمەاڵیەتی،  گۆڕانكاری 

نایەتەدی.

تەنگوچەڵەمەكانی،  وێڕای  جیهانگیری، 

قۆناغێكی  پ��رۆس��ەی  ن��او  خستە  ئێمەی 

راب��وردوو،  حیزبەكانی  حكومەت  و  نوێ . 

تەنها  دیكە،  سەردەمەكانی  هەموو  وەكو 

لەبەرچاو  جیهانگیرییان  رەخنەلێگرتنی 

گرت، دەرەتانەكانی گۆڕانكاری جیهانگیری و 

نەكرد.  رەوچ��او  پۆزەتیفەكانیان  لێكەوتە 

بۆیە، بەشی زۆری ئەو حیزب و حكومەتانە، 

دیموكرسی  شەپۆلەكانی  دژی  هەر  نەك 

ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  بەرەو  بون  رۆژئاوا 

بەڵكو زۆر زیاتر لە جارانیش كەوتنە دڵداری 

لەپەنای  ئەمەش  فوندەمینتالیزم..  لەتەك 

پاساوی دژایەتی ئیمپریالیزم. هەر لەبەر ئەم 

جیهانبینییە هەڵەیەش بوو، چەپە توندڕەوەكان 

دەدزی��ەوە.  دیموكراسی  ئەركی  لە  خۆیان 

بەڵكو هەندێ  جار دژایەتیشیان دەكرد. ئەمە 

رۆژئاواو  چەپەكانی  گەورەی  هەڵەی  نەك 

بوو،  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  كۆمۆنیستەكانی 

ئیسالمگەراو  خزمەتی  راستەوخۆ  بەڵكو 

ئەنجامەكەشمان  بوو.  نەریتگەراش  ئیسالمی 

چروك و  چەپەكان،  ل��ەرۆژئ��اوادا  بینیەوە، 

بچوك بونەوە. لە رۆژهەاڵتیشدا، كۆمۆنیستە 

داچۆڕان.  واڵتدا  هەندێك  لە  كالسیكەكان، 

وەكو: ئێران، سوریا، توركیا، میسر، لوبنان و 

ئوردون.. تاد. لەعێراق و باشوری كوردستاندا، 

كۆمۆنیستەكان كە هەتاڕادەیەك باشتر لەگەڵ 

گۆڕانكاریەكان گونجان و سەنگیان ماوە. بەاڵم 

ئەنتی ئیمپریالیزم.. بە دۆگمە كالسیكیەكەی 

ج���اران، ج��ارێ  ب��ەری��ن��ەداوون. دی��ارە نە 

پەكەكە و، نە یەپەگە و، نە هەدەپە، پێداگیریان 

بۆیە  نەكرد،  ئایدیۆلۆژیا  دۆگمی  لەسەر 

دەبینین بەرەو لوتكەی سەركەوتن بەڕێوەن. 

پێش ئەوان، یەكێتیش ئەم رێبازەی گرتەبەر. 

یان  شۆڕش،  حیزبی  وەكو  یەكێتی،  ئەگینا 

رزگاری چلەكانی بەسەردەهات!!

مەال بەختیار و ساڵح موسلیم
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لەبەر رۆشنایی ئەو راستی و گۆڕانكاریانە، 

راپەرێنین،  دیموكراسی  ئەركەكانی  بۆئەوەی 

لەم  چەپەكان،  دیموكرات و  هێزە  پێمانوایە 

ناو  بابەتی  بەرەیەكی  لە  هەلومەرجەدا، 

پرۆسەی دیموكراسین. پرۆسەی دیموكراسیش، 

دەبێ ،  پرۆسەیەدا،  ئەم  لەناو  دەخایەنێ . 

سەرجەم  جیاوازی  ئایدیۆلۆژی  لەروانگەی 

ه��ێ��زە دی��م��وك��رات و چ��ەپ��ەك��ان، ئ��ەرك��ە 

هاوبەشەكانیان دیاری بكەن و روانگە فەلسەفیە 

ناكۆكەكانیشیان، بپارێزن، بەاڵم زاڵیان نەكەن. 

تەواوی  كە  بكەینەوە  جەخت  مەبەستمانە 

دەسەاڵتی  تەنها  دیموكراسیەكان،  ئەركە 

دەستاودەستكردنی  دەستەبەركردنی  سیاسی و 

دەسەاڵت ناگرێتەوە. بەڵكو تەنها ئازادیەكانیش 

ناگرێتەوە. ئەوی كەمتر گرنگ نیە لە ئەركە 

مەدەنیەكان،  مافە  ئ��ازادی و  دیموكراسی و 

سیستەمی راستەقینەی سێكوالرو سێكوالریش، 

ئەم  مۆدێرنێتەیە.  رۆشنگەری و  پەیوەستی 

لێكدانەبڕاوون.  ئەركی  چەپكێك  چەمكانە، 

هەر جۆرە لێكدابڕانێكی ئەو چەپكە ئەركە، 

ئایندەی  ل��ەس��ەر  گ��ەورەی��ە  مەترسیەكی 

ئایینی و  پاساوێكی  هەر  گەر  دیموكراسی، 

هەر  یان  بتاشرێ .  بۆ  ریالیستی  مەزهەبی و 

ئایدیۆلۆژیەتێك  چەپ و  دروشمێكی  چەشنە 

قوتبكریتەوە.

كوردو گۆڕانكاری جیهانگیری

ل���ە رۆژه����ەاڵت����ی ن����اوەڕاس����ت و لە 

نەتەوەی  جیهانیشدا،  دیكەی  مەڵبەندەكانی 

دەژی��ن.  ستەملێكراو  نەتەوەی  ستەمكارو 

ك����ورد، ن��ەت��ەوەی��ەك��ی س��ت��ەم��ل��ێ��ك��راوە. 

مەزهەبیە  هێزە  ناوەڕاستەوە،  لەسەدەكانی 

شیعەو  المطلق(  )الحكم  سیوكراتەكانی 

سوننە، میرنشینەكانی كوردستانیان، لەهەموو 

بەشەكانی كوردستاندا، رماندووە.

هەستی  ه��ەژدەه��ەم��ەوە،  ل��ەس��ەدەی 

چەكەرەی  كوردایەتی،  كوردو  ناسیۆنالیستی 

خەسڵەتێكی  س��ەن��دوە.  پ��ەرەی  ك���ردووەو 

لە  جیایدەكاتەوە  كە  كورد،  ناسیۆنالیزمی 

)ئەرمەن،  ناوچەكە  ناسیۆنالیستی  پێكهاتەی 

هەمیشە  كورد،  ئەوەیە،  بلوج(  چەركەس، 

خۆی  زێدی  قەتیش  ب��ووەو  لەبەرەنگاریدا 

جێنەهێشتووە. لەهەموو سەردەمێكدا، چییان 

كارەسات  چەندیان  هێنابێ ،  كورد  بەسەر 

دوورە  ب��ۆ  خوڵقاندبێ  و  ل��ەك��وردس��ت��ان��دا 

هەتا  حەڤدەهەمەوە  لەسەدەی  نیشتمان، 

گواستبێتەوە،  كوردیان  بیستەمیش،  سەدەی 

رزگ���اری و  خەباتی  دەس��ت��ب��ەرداری  ك��ورد 

قوربانیدان نەبووە. ئەم خەسڵەتە، ئەركێكی 

چارەنوسسازی خستۆتە سەر شانی نەوەكانی 

قۆناغێكی  لە هەر  دیقەت  بۆیە،  رابوردوو. 

خەباتی رزگاری كوردایەتی بدرێ ، دەبینین، 

بەشێكی  بەسەر  هێندە  رزگ��اری،  ئامانجی 

سەردارو سەركردەی كورددا زاڵبووە، ناچاری 

كردوون، هەمیشە بیر لەوە بكەنەوە، لەسەر 

سیاسەتی  ئاسمان(  بەهیوای  )ن��ەك  ئ��ەرز 

رزگاری پەیڕەو بكەن. ئەم سیاسەتە لەسەر 

ویستبێ ،  چۆنی  خواستبێ  و  چی  ئ��ەرز، 

كردووە.  وایان  كورد،  سەردارانی  زۆربەی 

فریوی  سەفەویەكان  عوسمانی و  بە  كەمجار 

رزگارییان خواردووە )ناڵێین فریوی ئایینی(.

بریتانیا،  ل��ەگ��ەڵ  ك���ورد،  س��ەرداران��ی 

روسیای قەیسەری و روسیای لینین، ئەمریكا، 

عێراق و  پاشای  فەرەنسا،  ئێران،  ئیسرائیل، 

رژێمە كۆماریەكانی، كۆماری ئیسالمی ئێران و 

ئەمە  هەروەها..  سوریاش  توركیا،  كۆماری 

عەرەبیەكان و  دۆستایەتی حكومەتە  لە  جگە 

بێ  ج��ی��ه��ان،  حكومەتەكانی  س��ەرج��ەم 

لەكۆندا سەرداران و  جیاوازی جەمسەرەكان، 

سیاسیەكانی و  ه��ێ��زە  لەهاوچەرخیشدا 

ك��ورد  رزگ���اری  ب��ۆ  ك���ورد،  سەرۆكەكانی 

دەتوانین  كوتاوە.  پەلیان  ب��ەچ��واردەوردا 

بیستەمەوە  س��ەدەی  لەسەرەتای  بڵێین: 

ه��ەزارەی  یەكەمی  چارەكی  ئێستای  هەتا 

بوون  رێگر  مەزهەب  ئایین و  نە  سێهەم، 

مەال بەختیار و وەزیری رۆشنبیریی کانتۆنی جەزیرە
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دەوڵەتانی  ك��وردو  سیاسی  پەیوەندی  لە 

ناوچەكەو جیهان، نە بەهۆی ناكۆكیە ئایینی و 

مەزهەبیشەكانیشەوە، كورد، خانەی سیاسی 

ناو  هاویشتۆتە  خۆی  دیاریكردووەو  خۆی 

خانەبەندییە مەزهەبیەكانەوە.

ئەوسەری  ئەمسەرو  بەناچاری  بەڵێ .. 

جەمسەرەكان كراوە، بەاڵم چارەنوسیان پێوە 

نەبەستراوە.

لەمێژینەی  الپەڕەكانی  هەڵدانەوەی  لەو 

جەخت  مەبەستمانە  كوردایەتی،  سیاسەتی 

بكەینەوە كە:

باش،  هەتاڕادەیەكی  رزگ��اری،  ئەركی 

ل��ەن��او س��ەرك��ردای��ەت��ی ك��وردای��ەت��ی��دا گرێ  

)ناڵێین  ف��ەرام��ۆش��ك��ردووە  مەزەبیەكانی 

باشی  دیوێكی  ئەمە  كردووە!!(  چارەسەری 

ئەو خەباتەیە. ئەگەر گرتنەبەری ئەم سیاسەتە 

سەدەكانی  لە  كوردایەتی  خەسڵەتی  وەكو 

بەرژەوەندییە  نەدابین و  دادی  راب��وردودا، 

نەیانهێشتبێ   ئیقلیمیەكان،  نێودەوڵەتی و 

نەتەوەكەمان بگاتە مافی چارەی خۆنوسینی؛ 

بێگومان ئەو پاشخانە پۆزەتیفە لە سیاسەتی 

زۆری  كوردایەتیدا، سودێكی  پەیوەندیەكانی 

بۆ ئەم هەلومەرجە هەیە: كە لەسەردەمی 

جیهانگیریدا، لەرووی بابەتییەوە، دەرگاكانی 

دیپلۆماسی،  ئابوری و  سیاسی و  پەیوەندی 

لەمێژ  هەروەكو  كوردیش،  كراونەتەوە، 

باش  دیبێ ،  واوە  رۆژگاری  بە  خەونی  بێ ، 

زیاتری  لەمێژینەكەشی  خەسڵەتە  ئامادەیە، 

لە  خۆمان  ئەمجارە  ئەگەر  بەبەرەوەیە.. 

خۆمانی تێكنەدەین!

بەشەكانی كوردستان و دۆخی رەخساو

لەناوچەیەكی  رەخساو،  سیاسی  دۆخی 

ئ��اڵ��ۆزی وەك��و رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت و 

لەڕووی  كوردستان،  داگیركەری  دەوڵەتانی 

الی��ەك  هیچ  ب���ەئ���ارەزووی  ب��اب��ەت��ی��ەوە، 

نەڕەخساوەو ناشڕەخسێ . دۆخی رەخساوی 

قوڵی  گۆڕانكاری  بە  پێویستی  بابەتیی، 

سیاسەت و بەرژەوەندییە ئابوری و سیاسیەكانی 

جیهان و ناوچەكەیە. پەیوەندی بە هوشیاری 

ئەمانەش  گەالنە.  خەباتی  قوڵبونی  سیاسی و 

سیاسەتی  بەرژەوەندی و  ئەگەر  نایەنەدی، 

بنبەست و  نەگەیشتبێتە  راب��وردوو،  قۆناغی 

نوێی،  سیاسەتی  بەرژەوەندی و  دەروازەی 

نێودەوڵەتی و ناوچەیی، نەكرابێتەوە.

جیهانەوە،  یەكەمی  جەنگی  ل��ەدوای 

ناوەڕاستدا،  لەرۆژهەاڵتی  جارە،  یەكەمین 

ئابوری و  چارەنوسسازی  پێویستیەكی  وەكو 

جیهانگیری،  سەردەمی  حوكمڕانی  سیاسی و 

ناوەڕاست و  رۆژهەاڵتی  لە  رەخساو  دۆخی 

لەناوچەكەدا، دێتەدی.

پێچاوپێچەی  لەم  كوردستان؛  باشوری   -

فەرامۆشكردنی  لە  سەدەیەك  دوای  مێژوو، 

داگیركەرانی  پشتیوانیكردنی  كوردو  كێشەی 

چەكی  پێدانی  ه��ەت��اڕادەی  ك��وردس��ت��ان، 

چ��ارەك��ە  داگ��ی��رك��ەران،  ب��ە  كیمیاویش 

رەخساوەو  بۆ  شیاوی  دۆخێكی  سەدەیەكە، 

جەنگی  لەدوای  نێودەوڵەتی  پەیوەندی  لە 

واڵتانی  ت��ەواوی  سەركەوتوەو  س���اردەوە، 

بارێكەوە،  لەهەموو  زۆرب��ەی��ان  جیهان، 

مێزی  سەر  خستۆتە  باشوریان  ئەزمونەكەی 

سیاسەت و بەرژەوەندییە دوورو نزیكەكانیان.

سەدەیەك  كە  كوردستان؛  رۆژئاوای   -

وەدەر  ناوچەكە  سیاسیەكانی  هاوكێشە  لە 

بەساڵ،  ساڵ  دەچێ ،  ساڵ  سێ   بۆ  نرابوو، 

باشتر لە پار، سەنگی سیاسییان پەیداكردووەو 

دژایەتی و  س��ەرەڕای  خۆیان،  قوربانیی  بە 

پەرچەكردارەكانیش، ئەمانیش لەناو هاوكێشە 

جیهان و  ناوچەكە،  سوریا،  ناو  سیاسیەكانی 

بۆ  بەرچاویان  بڕیاری  ئەمنیەكاندا،  ئەركە 

دراوە. سەركەوتن لە كۆبانی و، سەرێكانی و، 

راماڵینی داعشەكان لە دەڤەرەكە؛ راگەیاندنی 

مافی  مانیفێستی  چەسپاندنی  كانتۆنەكان؛ 

راپ��ەڕان��دن��ی  ب��ۆ  ئ��ام��ادەی��ی ژنیش  ژن���ان و 

ئەركەكانی رزگاری و دیموكراسی؛ سڕینەوەی 

كۆشكی  دەروازەی  كرد،  وای��ان  تەعریب، 

ئۆروپاو  پەرلەمانی  پەرلەمانەكان،  ئەلیزی، 

بێگومان ژانی 
پرسیاری مۆدێرنێتە، 
ئاینسازی، 
رۆشنگەری و جێندەر، 
كەمتر نین لە ژانی 
پرۆسەی دیموكراسی. 
بەڵكو لەناو ژانی 
دیموكراسیەوە، 
ژانەكانی چەمكەكانی 
دیكەی ناو منداڵدانی 
دیموكراسی، لەم 
سەردەمەدا لەدایك 
دەبن. رەنگە 
لەدایكبونیان، كەمێك 
دوابكەوێ . یان پێش و 
پاش بكەوێ . بەاڵم 
دیموكراسی سیاسی، 
بەبێ  باقی ئەركەكانی 
سیستەمی 
دیموكراسی و 
گۆڕانكاری 
كۆمەاڵیەتی، سەرجەم 
ئەركەكانی نایەتەدی
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گازی  سەر  بخرێتە  بۆ  نهێنیەكانیان  دەرگ��ا 

پشت. هەرچەندە هێزە سیاسیەكانی رۆژئاوا 

كالسیكەكان  سیاسیە  هێزە  زۆرەو  گرفتیان 

ناتوانن لەسیاسەتی رادیكاڵی پەیەدە تێبگەن و 

ئەوانیش  داڵ��دەی  نەیتوانیووە  پەیەدەش 

بدات.

- باكوری كوردستان؛ لە بزوتنەوەیەكی 

جیهان و  سیاسەتی  پەراوێزخراوی  چەكداری 

ئەو  ئەم و  لەالیەن  زانراویان  تیرۆریست  بە 

توركیای  خاتری  لەبەر  ئەویش  دەوڵەتەوە، 

تومەتی  بەشێنەیی  ئێستا،  ناتۆ،  ئەندامی 

دەكرێنە  هەڵدەگیرێ  و  لەسەر  تیرۆریستییان 

توركیاش.  لەناو  گۆڕانكاری  ئومێدی  جێگەی 

تەنانەت دەوڵەتی توركیا دوو دەهە زیاترە، 

لەتەكدا  دانوستانیان  ئاشكرا،  بەنهێنی و 

لەبری  توركیا  هەنوكە  هەتا  بەاڵم  دەكات. 

بۆ  یاسایی  دیموكراسی و  پ��رۆژەی  ئ��ەوەی 

دەستی  هەبێ ،  كێشەكە  چارەسەركردنی 

كوردیش،  هەڵبەتە  پێدەكات.  بەدەستییان 

كوردستانی  باشوری  مێژوییەكانی  هەڵە 

نەكردەوە،  دووبارە  كوردستاندا،  لەباكوری 

دانوستاندنی  یان  ش��ۆڕش،  ش��اخ و  یان  كە 

توركیادا،  ب��اك��ورو  ل��ە  دەمێكە  ن���ەزۆك. 

سەر  دابەشكراوەتە  كوردایەتی  ستراتیژی 

تفەنگ و  س��ەن��گ��ەری  لەنێو  ش��ار،  ش��اخ و 

بەرگری  خەباتی  لەنێوان  دەنگ،  سندوقی 

ئەو  لەناو  مەدەنی،  تێكۆشانی  چەكداری و 

بەمەش  گیراوە.  لەنگەر  ئاڕاستەیەدا  دوو 

دیموكراسی  خەباتی  بە  برەویان  نەوەستان، 

بۆ سەرانسەری توركیا دا. هەتا مەیدانەكانی 

ناسیۆنالیستی  پروپاگەندەی  بۆ  تەنها  توركیا 

جێنەهێڵن.  توركەكان  هێزە  گۆشەگیری 

هەربۆیە )هەدەپە( ئاڕاستەی سیاسی بەرەو 

گ��ۆڕی؛  سەرانسەری  دیموكراسی  قواڵیی 

پتری  )%13(ی  بەرچاوەكەشیان  سەركەوتنە 

هێنا.  هەڵبژاردندا  دوا  لە  دەنگەكانیشیان 

ناو  هاوكێشەكانی  گۆڕانكاری  س��ەرەت��ای 

توركیایان هێنایەئاراوە.

سیاسەتە  بەم  هەدەپە،  توركیادا،  لەناو 

بەو  لەرۆژئاوادا،  یەپەگەش  دیموكراسییەو، 

سەركەوتنە عەسكەری و، بەرنامە دیموكراسییە 

لەگەڵ  سازشێك  هیچ  ك��ە  ه��اوچ��ەرخ��ە، 

ناكەن،  ناوەراستدا  سەدەكانی  ئەندێشەكانی 

پراكتیكیش  ئەقاڵنی و  ملمالنێیەكی  بەڵكو 

لەگەڵ ئەو ئەندێشەو نوێنەرەوەی سەلەفییە 

دەكەن،  نەرمڕەوەكانیشیان  یان  توندڕەو، 

بە  سەبارەت  سیاسییە،  ئاڕاستە  دوو  ئەم 

كورد، سەرەتای قۆناغێكی سەراپا نوێیان بۆ 

فەلسەفی و  لەڕووی  كوردستان،  بەشی  دوو 

رۆشنگەریەوە، باشتر لە باشوری كوردستان، 

نەمانەوێ ،  بمانەوێ  و  كە  هێناوەتەئاراوە. 

كاریگەری ئەم سیاسەتە دوای ئەوەی دەگاتە 

بۆ  كوردستاندا،  لەناو  سیاسی،  سەركەوتنی 

دەهەكانی ئایندەش، دەمێنێ . دەبێ  خۆمان 

كوردستان  باشوری  چیكە  كە  رابێنین  بەوە 

نییە.  كوردایەتی  بڕیاری  ناوەندی  بەتەنها 

كاریگەرە.  ناوەندێكی  باكوریش  بەڵكو 

دۆزینەوەی پەیوەندی  ئۆرگانیكی ئەم دوو 

بۆ  لەم هەلومەرجەی جیهانگیریدا،  ناوەندە 

ئایندەی نەتەوەی كورد، زۆر گرنگە.

- لە رۆژهەاڵتی كوردستانیشدا؛ وا ئێران 

پشوودرێژو  سەخت و  گفتوگۆیەكی  دوای 

پێهێنا.  كۆتایی  رێكەوتن  بە  مانۆڕ،  لە  پڕ 

كەمتر  ئێران  لەسەر  دەرەكی  فشاری  ئیدی 

رۆژئاواو  بۆ  تەنها  رێكەوتنە،  ئەم  دەبێ .. 

رۆژهەاڵتی  بۆ  بەڵكو  نییە،  گرنگ  ئێران 

ناو  بۆ  تەنانەت  كاریگەرە.  ناوەڕاستیش 

خودی ئێران، چارەسەری كێشەی گوزەرانی 

كۆمەاڵیەتی،  گ��ۆڕان��ك��اری  ب��اری  خەڵك و 

ناوخۆییەكانی  سیاسیە  تێزە  ك��اری��گ��ەری 

تێگەیشتنەكان،  ئاڕاستەكان و  هاوكێشەكان و 

بەرە بەرە هاوكێشەكان دەگۆڕێ . بۆ كێشە 

كێشانە،  ئەم  بێگومان  كە  ناوخۆییەكانی، 

چارەسەریان  سەردەمەكە،  لۆژیكی  بەپێی 

كورد،  میللی  جەبهەی  ئەوەتانێ   پێویستە. 

كە رێكخراوێكی نیمچە ئازادی كوردستانییە و 

لەناو ئێراندا هەڵدەسوڕێن، داوای گفتوگۆی 

ئۆپۆزسیۆنی  هێزەكانی  حكومەت و  نێوان 

دەزانین كە هەدەپە، 
هەتا سەرۆكی )پەكەكە( 

لەزینداندا بە ناڕەوا 
توندكرابێ  و هەتا 

گەریالش لەشاخدا 
مابن، چونە ناو 

حكومەت سەختە 
بۆیان؛ بەاڵم حیزبێك، 
مافی یاسایی بەپێی 

دەستور، لەناو دەوڵەتێك 
وەرگرتبێ ؛ بە پشتیوانی 

ملیۆنەها دەنگ 
بچێتە ناو دەسەاڵتی 

یاساڕێژی؛ دیارە بەپێی 
هەندێك مەرجی 

گونجاو، یان پرۆژەیەكی 
سیاسی ئەقاڵنی، 

چونی بۆ ناو حكومەت، 
باشترە لە نەچونی. 

لەناو حكومەتدا، 
سەنگ و دەنگی دەبێ ؛ 

هەڵوێستی دەبێ ؛ 
دەستكەوتی دەبێ ؛ 
رێگریش دەبێ  لە 
هەندێ  سیاسەتی 

نەخوازراو
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هەڵبەتە،  دەك��ات.  كوردستان  رۆژهەاڵتی 

دۆخەكە گۆڕانكاری دیكەشی لەدرێژ ماوەدا، 

ئیران و  بێگومان،  كە  هەیە.  ب��ەدەم��ەوە 

تەواوی گەالنی ئێرانیش چاوەڕوانی زۆرتریان 

لە گۆڕانكاریەكان دەبێ .

كێشە  رەه���ەن���دی  چ��ۆن��ێ   ه��ەرچ��ی 

تاوتوێ   ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  سیاسیەكانی 

نەخشە  بەم  رۆژهەاڵتە،  ئەم  دەكرێتەوە، 

كۆلۆنیالیزمی  دەستی  سەپێنراوەی  سیاسییە 

ق��ەوارەك��ان��ی،  ی��ەك��ەم،  ج��ەن��گ��ی  دوای 

زیاتر  س��ەدەی��ەك  پەنگخواردنی  ب��ەرگ��ەی 

چونكە،  ن��اگ��رن.  ت��ەن��گ��وچ��ەڵ��ەم��ەك��ان��ی 

كێشە  پەنگخواردنی  ئ��اوس��اوی  خەریكە، 

قەبارەی  ق���ەوارەو  لە  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی، 

پارێزراوەكانی  بەزۆرەملێ  سیاسیە  نەخشە 

دوای جەنگی یەكەم، دەقڵیشێ  و سەرەنجام، 

لە قۆناغی دووەمی روداوەكانی رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاستدا، دەشتەقێتەوەو دەرسیش لە هەڵە 

عەرەبی  بەهاری  بە  ناونراو  كوشندەكانی 

وەردەگرێ .

سیاسی و  لێكدانەوەیەكی  بەهەموو 

ژیۆپۆلەتیكی، كورد، یەكێكە لەو نەتەوانەی 

نگینی باشی لە چینینەوەی دەستكەوتەكاندا 

هەیە.

كوردستان،  باشوری  سەربەخۆیی  باسی 

هێزە  ب��ەاڵم  گەرمترە.  كاتێك  لەهەموو 

ئەم  بەدیهێنانی  لەسەر  جارێ   سیاسیەكان 

ستراتیژە كە لەمێژە بۆی تێدەكۆشین، وەكو 

بەتام و  بە  بەڵكو  نین.  ئامادە  پێویست، 

مایەی  دەبێتە  خەریكە  باسكردنیشی،  بێتام 

نەبێ   لەناوخۆماندا.. هیچ  سەرئێشەو كێشە 

لەناو سەرهەڵگرتوەكانی ناو فەیسبوكەكاندا.

بە خوێندنەوەی ئێمە، گەرچی دەوڵەتی 

سەربەخۆی یەكگرتوی بەشەكانی كوردستان، 

بەڵكو  نییە،  الیەكدا  هیچ  ئ��ارای  لە  نەك 

پارچەیی،  چ��وار  باسی  هەشتاكاندا  ل��ە 

سیاسی،  پاكتاوی  پەرچەكردارو  بەئەقڵیەتی 

باكور  باشورو  لە  پارتیزانی  شۆڕشی  لەناو 

باشوری  لە  ئێستا،  كەچی  ب��وو.  گەرمتر 

ف��ی��دراڵ��داو، لە رۆژئ���اوای ئ����ازادداو، لە 

پەرلەماندا،  كورسی   )80( خاوەن  باكوری 

كپە.  كوردستانی،  پارچەیی  چ��وار  تێزی 

پشتیوانی كێشەی دیموكراسی كوردستانیش، 

بەهێزە.  كوردستاندا  بەشەكانی  لەهەموو 

الوازو  عێراق  حكومەتی  لەكاتێكدا  ئەمە 

گیانەڵاڵدایە.  ل��ە  س��وری��اش  حكومەتی 

دیموكراسی  پارتی  ب��اك��وردا،  لە  بەڵكو 

لەسەردەمی  توركیا،  سەرانسەری  گەالنی 

جیهانگیریدا، سەركەوت. كە ئومێدەوارین، 

ئ��ەم س��ەرك��ەوت��ن��ە، رێ��گ��ای��ەك ب��ێ ، بۆ 

دابینكردنی مافی چارەی خۆنوسینی باكوری 

نە  توركیا..  ئاشكرایە  چونكە  كوردستان.. 

نە  كیبیكیەكان و،  بە  سەبارەت  كەنەدایە 

نە  ئیرلەندیەكان و  بە  سەبارەت  بریتانیشە 

باشوری  بە  سەبارەت  سودانیشە  دۆخ��ی 

سودان.

كە نگینی سەربەخۆیی چوار پارچەكەمان 

لەمبارەوە  هەشتاكان  تێزەكانی  نەبێ  و 

ئەوە  ئەمە  دەرچوبن،  مایەپوچ  هەتائێستا 

ناگەیەنێ  كە لە خەمی بەدیهێنانی باقی ئەركە 

كەمتەرخەم  دیموكراسیەكانمان  نەتەوەیی و 

بەشەكانی  ئاستی خەباتی رزگاری  یان  بین. 

كوردستان و پەیوەندی ئۆرگانیكی كوردایەتی 

نوێی  بەرنامەی  نەبینین و  بەشەكاندا،  لە 

رەخساوی  دۆخی  رۆشنایی  لەبەر  سیاسی 

سەردەمەكە، بۆ دانەڕێژین.

پەیوەندی ئۆرگانیكی بەشەكانی 
كوردستان

ئەو  ئۆرگانیكی،  بابەتی و  پەیوەندی 

دەخەمڵێ .  خ��ۆرس��ك  ك��ە  پەیوەندیەیە 

پەیوەندی بە بڕیاری سیاسی پۆزەتیڤ، یان 

نەگەتیڤی حیزب و سەركردایەتیەكانەوە نییە.

ئ����ەوەی ش����اراوە ن��ی��ی��ە، پ��ەی��وەن��دی 

بەشەكانی  كوردایەتی  خەباتی  ئۆرگانیكی 

داگیرو  كوردستان  ئەوەتەی  كوردستانە. 

پەیوەندییە  ئەم  بەرە  بەرە  دابەشكراوە، 

هەر  لە  دی��ارە  خەمڵیووە.  ئۆرگانیكیەش 

روداوەكانی  زادەی  پەیوەندیەكە  قۆناغێكدا، 

كوردستان و دەوروبەری بووە. قۆناغی واش 

بابەتییەوە،  لەرووی  پەیوەندیەكە  هەبووە، 

هەبووە، بەاڵم لەڕووی خۆییەوە، سەردارو 

خوێندنەوەیان  كوردایەتی،  سەركردایەتی 

ئۆرگانیكیەكە  پ��ەی��وەن��دی��ە  گرنگی  ب��ۆ 

ئەنجامدراوە.  پێچەوانەشی  بەڵكو  نەبووە.  ئاسیا عەبدوڵاڵو فرانسوا هۆالند
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پەیوەندیەكە  رەچاوكردنی  بەپێچەوانەشەوە، 

سەردەمی  دراوە.  بۆ  هەوڵیشی  هەبووەو 

نەهری،  عوبەیدوڵاڵی  شێخ  بۆتان،  میری 

ئەم  مەحمود،  شێخ  الی  بۆ  سمكۆ  هاتنی 

راستییە دەبینرێ .

لەدوای  بیستەمدا،  سەدەی  لە  ئەگەر، 

پەیوەندییە  مەهابادەوە،  كۆماری  روخاندنی 

ئۆرگانیەكە بێخاوەنی سیاسی و سەركردایەتی 

كرابێتە  ئەیلولیشدا،  شۆڕشی  لە  مابێتەوەو 

قوربانی چۆنیەتی پاراستنی شۆڕشەكە، ئەوا 

گەشایەوە.  پەیوەندیەكە  نوێدا،  شۆڕشی  لە 

یەكێتیی  لەالیەن  زۆرتر  پەیوەندیەش،  ئەم 

كرێكارانی  پارتی  كوردستان و  نیشتمانیی 

پ��رۆژەی  دوو  بە  كوردستانەوە،  باكوری 

ج��وداوە،  كوردایەتی  فەلسەفەی  جیاوازو 

هەوڵی بەرجەستەكردنی سیاسیانەی دراوە.

خ��ۆب��ەخ��ۆ، ل��ە ب��اك��ورو رۆژئ�����اوادا، 

پێشكەوتووە.  دیموكراسی(  )كوردایەتی- 

پەیوەندی سیاسی و نەتەوەیی باكورو رۆژئاواو 

لەروانگەی  دیسان  باشوریش،  رۆژه��ەاڵت و 

تەنانەت توركیاش رێگەی  جیاوازەوە هەیە. 

پێشمەرگەی دا بەهانای كۆبانێوە بچن. بەاڵم 

مەخابن، ئەم پەیوەندییە، نە لەنێوان هێزە 

سیاسیەكانی بەشەكانی كوردستان رێكخراوەو 

هێزەكانی  ل��ەن��ێ��وان  ن��ە  ئ��اراس��ت��ەك��راوە. 

سیاسی  متمانەی  كوردستانیشدا،  بەشەكانی 

لەئاستی پەیوەندی بابەتی و ئۆرگانیكی خەباتە 

كەماسیەكی  ئەمەش  نەتەوەییەكەماندایە. 

لە  ب��ارودۆخ��ەدا.  ل��ەم  گ��ەورەی��ە،  سیاسی 

راب��ەر،  سومبلی  راب���وردودا،  قۆناغەكانی 

بە  ئێستا  پێدەگەیشت،  خەباتدا  كورەی  لە 

سومبل  راب��ەرو  دەویسترێ   سیاسی  بڕیاری 

)س��ەری  دەرك���ەوت  بێگومان  بسەپێنرێ . 

ناكوڵێ (  مەنجەڵێكدا  لە  بەرانێكیش  چەند 

بدۆزرێتەوە.  دیكە،  چارەسەری  دەبێ   بۆیە 

سەردەمدا  گیانی  لەگەڵ  چارەسەرەش،  ئەو 

بسازێ .

گشتیەكەش،  سیاسییە  ب���ارودۆخ���ە 

چەندین  ئ��اڵ��ۆزاوەو  راستە  مەال بەختیارلەناوچەكەدا، 
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روداوەكانیش  بەاڵم  ل��ەئ��ارادان.  ئەگەریش 

رزگاریماندایە.  خەباتی  ل��ەب��ەرژەوەن��دی 

گیرۆدەی  كوردستان  رۆژئ��اوای  داگیركەری 

نەك  ب��ووە،  ئەوتۆ  ناوخۆیی  جەنگێكی 

لێ  جیهانی  ت��ەواوی  بەڵكو  سوریا،  گەالنی 

تەكیونەتەوە. هەرگیز، سوریا ناگەڕێتەوە بۆ 

عەرەبی  شۆڤێنی  ناسیۆنالیزمی  چوارگۆشەی 

سوری. ئەمەش دۆخی عێراقە، رەنگە هەتا 

لەكۆڵی  ماعش  داعش و  دیكەش،  ساڵی   )5(

نەبنەوە. لەو ماوەیەش پتر، كێشەی شیعەو 

دەمێنێتەوە.  چارەسەرنەكراوی  بە  سوننە 

ئەگەر خراپتریش نەبێ !! ئەمە جگە لە كێشە 

سەرخان و  ژێرخان،  كۆمەاڵیەتی،  ئابوری، 

جاران  عێراق  تاد.  ئیقلیمیەكانی..  ناكۆكییە 

ئێستا  نەوتی زۆری هەبوو.  بەهێزو  سوپای 

الوازی  سوپایەكی  باشورو  نەوتی  زۆرت��ر 

عێراق،  دەزگاكانی  پەیكەرەی  باقی  هەیە و 

ئایندەی نەوتی عێراقیش، وێ ناچێ   وێرانن. 

لەدەست ناوەندی سیاسی و ئابوری حكومەتی 

عێراقدا، بمێنێتەوە!!

توركیای ئێستاو باكوری لەمەودوا

بێینەوە سەر توركیاو باكوری كوردستان، 

بۆ  لوتكەوە  لە  توركیا،  دەوڵەتی  راستە 

نەچون.  عێراق  و سوریا،  بەدەردی  دامێن، 

كەوت و  توركیا  فریای  ئاكەپە،  لەراستیا، 

ریفۆرمی  ناوچەكە،  گەالنی  راپەڕینی  پێش 

كارو  سەر  هاتنە  یەكەمی  لەقۆناغی  باشی 

توركیاش،  ب��ەاڵم  بەدیهێنا.  روداوەك��ان��دا، 

قۆزتنەوەی  كەمالیزم و  سەردەمی  توركیای 

نییە؛  سارد  جەنگی  سەردەمی  ناكۆكیەكانی 

سیاسیدا  مەنگەنەیەكی  لەناو  واڵت��ە،  ئەم 

تەقیوەكانی  كێشە  یەكەمی  لەقۆناغی 

ئێستا  ناوچەكەدا،  ناوەڕاست و  رۆژهەاڵتی 

جاران  وەكو  دەتوانێ   نە  خواردووە.  گیری 

بێ .  سەنتراڵی  ناسیۆنالیستی  دەوڵەتێكی 

هاوچەرخ،  لۆژیكی  بەپێی  دەشتوانێ   نە 

فراوانەكەیەوە  رەهەندە  بە  دیموكراسی 

رووب��ەڕووی  ئێستا  وات��ا:  بكات.  جێبەجێ  

روداوەك��ان  كێشمەكێش و  دووەم��ی  قۆناغی 

بۆتەوە.

ئ�����ەم دەوڵ�����ەت�����ە، ل����ە زەم���ان���ی 

پەیوەندیەكی  نەیتوانیووە  عوسمانیەكانەوە، 

دراوس��ێ و  لەگەڵ  هاوسەنگی  سروشتی و 

لە  ه��ەب��ێ .  دووردا  ن��زی��ك و  رۆژه��ەاڵت��ی 

ع��ەرەب و  ك��ە  عوسمانیەكاندا،  زەم��ان��ی 

سەرەنجامی  عەرەبی  ئیسالمی-  خەالفەتی 

ستەمكاری  قەڵمڕەوی و  پ��رۆژەی  شكستی 

شكستی مێژووییان خواردو لەناو خۆشیاندا، 

واڵتانی  عوسمانیەكان  دەخ���وارد،  یەكیان 

پوازی  دەك��ردو  داگیر  ئیسالمەوە  بەناوی 

سیاسی و ئابوری و سایكۆلۆژی چەشناوچەشنی 

توركیادا،  تورك و  ناوچەكەو  لەنێوان گەالنی 

سیاسەتی  ب��ەه��ەم��ان  دی����ارە  دەك���وت���ا. 

لە  ع��ەرەب��ەوە.  ئیسالمگەرایی  توتالیتاری 

خاوەن  توركیا،  كەمالیستەكانیشدا،  زەمانی 

تۆتالیتاری  حوكمڕانی  فەلسەفەی  خیتاب و 

ناسیۆنالیستی بووە. نە ئایینی وەكو پێویست 

دەپاراست و نە سێكوالریزمیشی وەكو پێویست 

دیموكراسیەوە.  ئەركەكانی  بە  دەبەستەوە 

بەڵكو دوژمنایەتی دیموكراسیشی دەكرد. لە 

لەرواڵەتدا،  داگیركەرو  دیكتاتۆرو  گەوهەردا 

واڵتانی  لەگەڵ  سێكوالربوون.  دیموكرات و 

ئەمنی،  رێكەوتنی  بەپێی  عێراقیش،  ئێران و 

لە  لەناو خۆشیا،  لەتەك دەكردن.  مامەڵەی 

ملهوڕی  كودەتاو  واڵتی  كرایە  پەنجاكانەوە، 

سیاسی.

لەبەرامبەر  س��ارددا،  جەنگی  لە  ناتۆ، 

لە  چ��اوی  وارش���ۆدا،  پەیمانی  ش���ورەوی و 

سیستەمەكەشی،  چۆنایەتی  لە  تاوانەكانی و 

قوبرسیش  دابەشكردنی  داگیرو  هەتاڕادەی 

ناتۆ،  پترە،  دەهە  دوو  بۆ  بەاڵم  دەپۆشی. 

هاتووە،  هەتا  ئ��ۆروپ��ا،  یەكێتی  هاوكات 

نییە.  قبوڵ  توركیایان  ستراتیژی  سیاسەت و 

مەرجی  س��ەری و  خستۆتە  زۆری��ان  فشاری 

مرۆڤیشیان  مافی  دیموكراسی و  قورسی 

لەسەر داناوە.

لەم هەلومەرجە گیرخواردوەی توركیادا، 

رووداوەك��ان و  دووەم��ی  قۆناغی  بەرەو  كە 

هاوكێشە ناوخۆیی و ئیقلیمیەكاندا، روداوەكان 

بەڕێوەن، مەحاڵە توركیا بتوانێ  هەڵگەڕێتەوە 

یان  كەمالیستی،  ناسیۆنالیستی  دەوڵەتی  بۆ 

هەڵگەڕانەوەیەكی  ئەردۆگانیستی.  كوتومت 

دەخاتە  ك��ورد  ه��ەر  ن��ەك  چەشنە،  ل��ەم 

بەردەم سەربەخۆیی باكور، بەڵكو هێزەكانی 

تێكبەردەدا.  پێكهاتەكانیشی،  باقی  توركیاو 

هەڵوێستی  بەجارێ   دیموكراسیش  جیهانی 

لێوەردەگرن و كارتی چونە یەكێتی ئۆروپاشی 

دەسوتێ .

هەدەپە  هەلومەرجەدا،  لەم  كوتومت 

سەرانسەری  دیموكراسی  سیاسەتی  ت��ۆڕی 

توركیای هەڵدا و )%13( یشی دەستخست. 

تریبونی  دەبێتە  كورسیشەوە،   )80( بە 

توركیا  گەالنی  بۆ  دیموكراسیش  پاراستنی 

لەناو پەرلەماندا.

گ��ۆڕدرا،  لەمەودوا،  سیاسیەكە،  گەمە 

دژی  داتاشین  تیرۆریست  دژایەتی  پاساوی 

توركیا،  حكومەتی  دەوڵ���ەت و  بۆ  ك��ورد، 

حكومەتی  بەتەنها  ئاكەپە،  ب��ووە.  الواز 

چونە  هەڵپەی  هەدەپەش،  پێكنایەت.  پێ 

مەهەپەش،  جەهەپەو  نییە.  حكومەتی  ناو 

لەگەڵ  بنەماییان  ئایدیۆلۆژی و  ناكۆكی 

ئاكەپەدا، لەسەر رۆڵی ئیسالم و سێكوالریزم و 

ناسیۆنالیستی تورك و توركیا هەیە )هەڵبەتە، 

بۆ  مەترسیدارە  دیدێكی  ئەمانیش،  دیدی 

سەر دیموكراسی و مافی دیموكراسی كوردو 

لەسیاسەتی  رۆژئ���اواش  ئەمریكاو  گ��ەالن( 

ئاكەپە رازی نین. ئەگەری كودەتاش الوازە 

ئێران،  لەگەڵ  ئاكەپە،  نییە!!(  هەر  )ناڵێین 

لەگەڵ  یەكدی جۆشدەخۆن.  لەژێرەوە دژی 

حیزبێكی  وەك��و  هەم  سعودیەدا،  میسرو 

ئیخوان پەیڕەو، هەم لەسەر سوریا، دژوارە 

لێكترازاوون.  ئیسرائیل  لەگەڵ  تێكبكەنەوە. 

ب��ووە.  الواز  متمانەیان  ع��ێ��راق  ل��ەگ��ەڵ 

لەهەڵبژاردنیشدا، زۆرینەیان نەهێناوە. باری 

لیرەش،  كڕینی  هێزی  خەڵك و  گوزەرانی 
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لەداچوندان. راستە هەدەپە )80( كورسییان 

ئێستای  وەكو  هەلومەرجی  لە  بەاڵم  هەیە، 

توركیادا، كاریگەرییان زۆر دەبێ . بەتایبەتی، 

لەسەر  رۆژئ��اوای��ان  بایكۆتی  ب��ەرە  ب��ەرە 

هەڵدەگیرێ . كەوابێ :

دڵنیا  رازی و  ئۆروپا  دەبێ   توركیا  یان 

دەوڵەتێكی  دەبێتە  بەرە  بەرە  كە  بكات، 

ستونی  حكومەتێكی  لە  تەواو.  دیموكراسی 

حكومەتێكی  بۆ  بگۆڕدرێ   توركخوازیەوە، 

بەسەلماندنی  پێكهاتەكان،  تەواوی  ئاسۆیی 

گەالنی  ك��وردو  خۆنوسینی  چ��ارەی  مافی 

قەیرانەكانی و  بونی  قوڵتر  یان  دیكەشەوە. 

رووبەڕوبونەوەی  كێشەكانی و  تەقینەوەی 

نییە  دوور  كە  ناوخۆیی،  نالەباری  دۆخێكی 

دۆخەكە نزیك نەبێت لە دۆخی وەكو میسر. 

ناوچەكە،  روداوەكانی  كاتێك  دڵنیاین،  كە 

توركیا  راپەڕین،  دووەمی  قۆناغی  پێدەنێنە 

كاندیدی یەكەم دەبێ ، باجی وەرنەچەرخان 

بەرەو دیموكراسی راستەقینە دەدات.

ناوچەیەدا،  لەم  بێگومان كوردو گەالن، 

لە بەرژەوەندی ستراتیژیماندایە توركیا، ببێتە 

نیمچە  واڵتێكی  لە  رۆژه��ەاڵت و  ئیسپانیای 

ئیسالمگەراوە،  ناسیۆنالیستی-  دیموكراسی 

ببێتە واڵتێكی دیموكراسی هاوچەرخ، دیارە 

بۆیان  ئۆروپا  یەكێتی  مەرجانەی  ئەو  بەپێی 

داناوە.

راستەقینە  دیموكراسی  واڵتێكی  بونی 

بەڵكو  كورد،  بۆ  هەر  نەك  لەناوچەكەدا، 

گرنگ و  ناوەراست  رۆژهەاڵتی  سەراپای  بۆ 

ئیسرائیلیش  لەسەر  تەنانەت  كاریگەرە. 

بە  دیموكراسیەتەكەی  كە  دەبێ ،  كاریگەر 

سەلماندنی دەوڵەتی سەربەخۆیی فەلەستین، 

پێویستە بباتە سەر.

توركیادا،  ئێستای  دۆخی  لە  هەدەپە، 

چۆتە  مێژووەوە،  گەورەی  لەدەروازەیەكی 

سەردەمەكە.  سیاسی  شارستانیەتی  ن��او 

دەستكەوتەكانی ئەم سەركەوتنەش، گەلێ لەو 

چركەساتە رەهەندی بەرینترە كە راگەیەندرا 

هێناوە.  كورسیەكانی  )%13(ی  هەدەپە 

ئەم  لەناو  ئاوها،  جەماوەری  سەركەوتنی 

كە  جیهان،  ناوچەكەو  توركیاو  هاوكێشانەی 

لە رۆخی دۆخی قۆناغی دووەمی راپەڕینی 

ناوچەكەداین و توركیاش ئاوسە بە گۆڕانكاری، 

چاوەڕواننەكراویش،  وەرچەرخانی  بە  بەڵكو 

رێسای  گۆڕینی  بۆ  مێژووییە  سەركەوتنی 

حوكمڕانی  رزیوەكانی  پێوەرە  سیاسەت و 

ناسیۆنالیستی- ئایینی لەناوچەكەدا.

ئ��ەگ��ەر ب��ش��م��ان��ەوێ ، ل����ەدوای ئ��ەم 

بخەینە  خاڵ  بنوسین و  وردتر  سەركەوتنە، 

سەر وشە هەستیارەكان، دەبێ  ئەمەش بڵێین 

كە:

هەدەپە و حكومەتی ئاكەپە

سەرۆكی  هەتا  هەدەپە،  كە  دەزانین 

توندكرابێ  و  ناڕەوا  بە  لەزینداندا  )پەكەكە( 

ناو  چونە  مابن،  لەشاخدا  گەریالش  هەتا 

حیزبێك،  بەاڵم  بۆیان؛  سەختە  حكومەت 

لەناو  دەس��ت��ور،  بەپێی  یاسایی  م��اف��ی 

پشتیوانی  ب��ە  وەرگ��رت��ب��ێ ؛  دەوڵ��ەت��ێ��ك 

دەسەاڵتی  ن��او  بچێتە  دەن��گ  ملیۆنەها 

مەرجی  هەندێك  بەپێی  دیارە  یاساڕێژی؛ 

ئەقاڵنی،  سیاسی  پرۆژەیەكی  یان  گونجاو، 

لە  باشترە  ح��ك��وم��ەت،  ن��او  ب��ۆ  چ��ون��ی 

نەچونی. لەناو حكومەتدا، سەنگ و دەنگی 

دەستكەوتی  دەب��ێ ؛  هەڵوێستی  دەب��ێ ؛ 

دەبێ ؛ رێگریش دەبێ  لە هەندێ  سیاسەتی 

نەخوازراو. خۆ هەر كاتێك دەریشكەوت، 

حوكم  خ��راپ��ت��ر  ل��ەئ��ێ��س��ت��ا  ح��ك��وم��ەت 

وەربگرن،  هەڵوێست  هەنگینێ   دەك��ات، 

هەڵبەتە  حكومەتەكەش هەڵدەوەشێنێتەوە. 

ئەگەر حكومەتەكە تەنها لەهەدەپەو ئاكەپە 

گرنگە  حاڵەتێكدا،  لەهەموو  بۆیە،  پێكبێ . 

ناو  بچێتە  بێ   الی��ەن  یەكەمین  هەدەپە، 

حكومەت، نەك ئاخرین الیەن.

ئەویش  دیارە،  دیموكراسیەكە  بەستێنی 

بەهەموو  دی��م��وك��راس��ی،  سیستەمێكی 

چەمك و چەك و ملمالنێیەكی هاوچەرخ، بۆ 

نەك  راستەقینە.  دیموكراسی  سیستەمێكی 

سیستەمێك، كەمالیزم نیو سەدەو ئاكپارتیش، 

)داخ��راوی  بازنەی  لەناو  دەه��ە،  چەندین 

كاپتیالیستی(  ئایدیالیستی-  ناسیۆنالیستی- 

دیكەو  بكەن و گەالنی  تورك  قۆرغی  توركیا 

هێزە دیموكراسیەكانی دیكە، بچەوسێننەوە.

روداوەك��ان��ی  ل���ەدوای  بەدڵنیاییەوە، 

ناعەرەبی  ع���ەرەب و  گ��ەالن��ی  راپ��ەڕی��ن��ی 

گەورەی  رۆژئاوای  ناوەراست  و  رۆژهەاڵتی 

عەرەبی و ئەفریقی، كە هێزە ئیسالمگەراكان 

چاوەڕێی  ناتوانێ   ئیدی  توركیا  تێكشكان، 

یان  بكات.  ئیخوانی  ستراتیژی  سەركەوتنی 

هەر الیەنێكی ئیسالمگەرایی دیكە. ناشتوانێ  

بگەڕێتەوە.  كەمالیزم  خوێناوی  ئەزمونی  بۆ 

پێچەوانەی  ئاكەپەو  مەرگی  ئەمە  چونكە 

لەناو  كەوابێ ،  دیموكراسییە.  سەرەتاكانی 

زەمینی  لەسەر  جیهانگیریداو،  دەری���ای 

توركیای تێكەڵ بە رۆژئاواو لەژێر كاریگەری 

رۆژئ��اوا،  ئابوریەكانی  سیاسی  و  سیستەمە 

تەنانەت كولتوری مەدەنی رۆژئاواش، لەناو 

توركیا،  دیموكراسی  پاپۆڕی  دەریایەدا،  ئەم 

بە تەكنەلۆژیای رۆژئاواو دورنمای فەلسەفەی 

یان  رێ ..  كەوتۆتە  هاوچەرخ،  رۆشنگەری 

بە  دیموكراسی،  بەستێنی  بیگەیەننە  دەبێ  

وەكو  یاخود  هاوچەرخەكانیەوە،  چەمكە 

بەستەڵەكی  بە  دەكێشێ   خۆی  تایتانیك، 

گۆشەگیری  ناسیۆنالیستی  ساڵەی  س��ەدان 

تورك و ئیسالم و ئیسالمگەرادا. كوردو گەالنی 

ل��ەوەدای��ە،  بەرژەوەندیمان  ناوچەكەش، 

توركیا، پاپۆڕەكە، لەو بەستەڵەكە.. البدات و 

بەسەالمەتی بگاتە بەستێنی دیموكراسی.

پەراوێزەکان:

ك��ۆم��پ��رادۆر: س��ەرم��ای��ەدارو   *
موڵكداری پاشكۆی كۆلۆنیالیزم.

** الڤا: ئەو لیتاوە ئاگراوییەیە كە 
لە بوركاندا هەڵدەپژێ  و بە دەوروبەردا 

دادەچۆڕێ .
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فاتح شێخ ئیسالمى )چاوە(: ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی 

كۆمۆنیستی كرێكاری ئێران )حیكمەتیست(

قادر عەزیز: سكرتێری حزبی ئایندەی كوردستان

سەاڵحەدین موهتەدی: سیاسەمتەدارو روناكبیری كورد

سەاڵحەدین دەمیرتاش: هاوسەرۆكی پارتی دیموكراتی گەالن )هەدەپە(
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دیدار: کوردستان دیپلۆماتیک

ئێمە ماویزم، لینینزم، حیكمەتیستامن نەكردووە 

بە دەزگایەكی فكری تایبەتی بۆ خۆمان

فاتح شێخ ئیسالمی )چاوە(

ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی كۆمۆنیستی 

كرێكاری ئێران )حیكمەتیست(:
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فاتح شێخ ئیسالمی )چاوە( ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری ئێران )حیكمەتیست( 
)كوردستان  گۆڤاری  لەگەڵ  تایبەتدا  لەدیمانەیەكی  كوردستان  خۆرهەاڵتی  ناسراوی  شاعیری  و 
دیپلۆماتیك( دا، وەاڵمی ورد و درشتی پرسیارەكانمان دەداتەوە، هەر لەسەرەتای دروستبوونی كۆمەڵە، 
هۆكارەكانی دروستبوونی و چۆنیەتی گەشەكردنی ، تا ئەو ئینشیعابەنەی كە لەو حزبەدا تا ئێستاش 
بۆ  خۆشی  دەخاتەڕوو، سەرسامی  حیكمەتیست  حزبی  ئارمانی  و  ئامانج  جیالەوەی  ئەوە  روودەدات، 
كوردستاندا،  كۆمەڵگای  لەناو  دەكات  حزبە  ئەو  پێگەی  باسی  دواتر  دەردەبڕێت،  كەسایەتییە  ئەو 
لە درێژەی دیدارەكەدا قسە لەسەر سەربەخۆیی كوردستان دەكات، ریفراندۆم بە تاكە چارەسەر 

دەزانێت بۆ چارەسەركردنی پرسی كورد.

بەشی یەكەم 

كوردستان دیپلۆماتیك: با لەوەوە دەست 

ستراتیژی  ئارمان،  و  ئامانج  بكەین،  پێ 

ئێوە، وەكو حیكمتیست چییە؟

ئامانجى  ئێمە  ئیسالمى:  شێخ  فاتح 

كومەڵگایەكی  دامەزراندنی  ستراتیژیمان 

سۆسیالیستییە،  مانا كردارییەكەی ئەوەیە 

هەوڵ  ه��ەروەه��ا  پێكبێت،  كەئاڵوگۆڕ 

بدرێت دوای ئەوە نیزامێكی سۆسیالیستی 

لە  سۆسیالیستی  سیستمی  ئ��اراوە،  بێتە 

شوراییە.  سیستمێكی  ئێمەوە،  روانگەی 

بەڵكو  نییە،  حزبی  تاكە  سیستمێكی  واتە 

ئ���ازادی  س��ی��اس��ی،  ئ���ازادی  سیستمێكە 

حزبەكان دەبێت دابین بكرێت، هەروەها 

وەكو  بەومانایەی  شوراییە  سیستمێكی 

نیابەتی  دیموكراسی  پەرلەمانی  سیستمی 

ساڵ  چوار  بە  ساڵ  چوار  بۆنمونە  نییە، 

تاكە هاواڵتییەكان دەنگ بدەن و ئیدی تا 

دەسەاڵتدا  لە  دەستیان  دیكە  ساڵی  چوار 

نەبێت، بەڵكو سیستمی شورایی بە مانای 

جوگرافیایی،  شوێنێكی  هەر  لە  ئەوەیە 

لە  شارێك،  هەر  لە  گەرەكێك،  هەر  لە 

هەر شارستانێك، لە هەر پارێزگایەك، لە 

خوارەوە  لە  شوراكان  واڵت  سەرتاسەری 

هاواڵتیان  كە  بەومانایە  ببێت،  دروست 

ك��اروب��اری  ل��ە  بكەن  ت��ەداخ��ول  رۆژان���ە 

بۆنمونە  خۆیان،  شوێنەكەی  بەرێوەبردنی 

هەیئەتێكی ئیجرائی، یان شتێكی لەوجۆرە 

هەر  كاروبارەكان،  بۆ  هەڵدەبژێرن  كە 

الببەنەوە  كەسانە  ئەو  ویستیان  كاتێك 

دەڵێن  پێی  كە  ببێت  ئەوەیان  ئیختیاری 

حەقی عەزل كە لە سەدو بیست بۆ سەدو 

لە  شێوە  ئەو  ئێستا  لە  بەر  ساڵ  پەنجا 

هەرچەندە  ب��ووە،  وج��ودی  بەڕێوەبردن 

ئێمە شاهیدی ئەوەنەبووین كە لە شوێنێك 

باقی  بۆ  مۆدێلێك  بە  ببێت  و  دامەزرێت 

جیهان.

كۆمۆنیزمی  لەگەڵ  لەسەرەتاوە  ئێمە هەر 

چین  جۆری  كۆمۆنیزمی  سۆڤیەت،  جۆری 

كۆریای  لە  كە  ئ��ەوەی  ی��ان  نەبووین، 

ئەوە  خۆم  بەبڕوای  دەگوزەرێت.  باكور 

بۆ  كۆمۆنیزم  پێ خراپترە.  كۆیلەداریم  لە 

لە شوێنێك  گەر  ئازادییە،  مانای  بە  ئێمە 

مانایی  كۆمۆنیزم  ئ��ەوا  نەبێت،  ئ��ازادی 

تەماشایی  تۆ  ئەوەیە  مەبەستم  نابێت. 

زەمانی ستالین بكەیت، ئەوا لە روانگەی 

ئەوە  بڵێین  دەتوانین  ئاسانی  بە  ئێمەوە 

ئێمە  بێجگەلە  ب��ەاڵم  نییە،  كۆمۆنیزم 

دانیان  سیاسییەكان  بیرمەندە  لە  زۆرێك 

بووە،  سۆڤیەت  لە  ئەوەی  ناوە،  بەوەدا 

نەبووە،  سۆسیالیزم  نەبووە،  كۆمۆنیزم 

النیكەم ئەو جۆرە كە ماركس لەبەرچاوی 

ئێمە  لە  ب��ەاڵم  نەبووە،  ئ��ەوە  گرتووە، 

سۆڤیەت.  روخاندنی  دوای  كە  ئاشكرایە 

ئەكادیمیەكان،  هەموو  رۆژئ��اواو  بلۆكی 

كە  ئەوەیاندا  هەوڵی  میدیاكان  هەموو 

كۆمۆنیزم  ب��وو،  ئ��ەوە  كۆمۆنیزم  بڵێن 

رووخا، بەومانایە كە كۆمۆنیزم تەواو بوو، 

ئیدی كۆتایی مێژووە. دنیا هەر ئەمەیە كە 

ئێستا هەیە، كۆمۆنیزم بوو بە رابردوو.

ئێمە عەقیدەمان وایە، هەروەكو وتم هەتا 

رۆژئ��اواش،  بیرمەندانی  زۆری  زۆرب��ەی 

كۆمۆنیزم  هەبوو  ئەوەی  وایە  عەقیدەیان 

سۆسیالیزمی  دەوت  پێیان  ئەوە  نەبوو، 

سۆسیالیزمەكە  واتە  مەوجود،  واقیعەن 

نەبووە،  ماركسی  ب��ڕوای  بیرو  لەسەر 

لەو  دەزانین  بەرەها  خۆمان  ئەوە  لەبەر 

میراسە، هەر لەبەرئەوە ئێمە وەكو رەوتی 

كۆمۆنیزم  پێمانوایە  كارگەری  كۆمۆنیزی 

واتە  كرێكاردا،  چینی  لەناو  بزوتنەوەیەكە 

وانییە كە چینی كرێكار هەموو كۆمۆنیزم 

بەشێكی  كرێكار  چینی  چونكە  بێت، 

تێدایە،  دیموكراتی  سۆسیال  گەرایشی 

هەموو  تێدایە،  سەندیكالیستی  گەرایشی 

ئەوانەی تێدایە، گەرایشێك، یان رەوتێكی 

چینی  واڵتێك  هەموو  لە  كۆمۆنیستیش 

كرێكار تێیدا سەقامگیر بووبێت، رەوتێكی 

بێهێزە،  یان  بەهێزە  هەیە،  كۆمۆنیستیش 

یان  نییە،  یاخود حزبی  یان حزبی هەیە، 
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یاخود  نییەتی،  ی��ان  هەیە،  رێكخراوی 

شەخسیەتی هەیە نوێنەرو بیرمەندی بێت، 

كۆمۆنیزم  بزوتنەوەی  بەاڵم  نییەتی،  یان 

سەرمایەداریدا  لەگەڵ  كە  بزوتنەوەیەكە 

وتەی  بە  ب��ووە،  كرێكاردا  چینی  لەناو 

ماركس ئەو بەشەیە كە لەگەڵ باقی چینی 

بەاڵم  یەكێكە،  ب��ەرژەوەن��دی  كرێكاردا 

جیهانبیین  پێشڕەوەو  كە  ئەوەیە  جیاوازی 

ترە، واتە ئەگەر بەشەكانی تر چینی كرێكار 

ئەم  قازانجی خۆیان،  بۆ  محەلی دەڕوانن 

بەشەكانی  گەر  دەڕوان��ێ��ت،  جیهانی  بە 

بە  بەتەنها  ئابووری  الیەنی  بۆنمونە  تر 

لە  ئەم الیەنی سیاسی  نەزەر وەردەگرن، 

نەزەر وەردەگرێت، كۆمۆنیزم ئەو بەشەیە 

گشت  دەی��ەوێ��ت  كە  كرێكار  چینی  لە 

ببات  لەبەین  سەرمایەداری  موناسەباتی 

سۆسیالیستی  و  شورای  موناسەباتێكی  و 

ماركس  قەولی  بە  كە  دابنێت،  لەجێگەی 

تاكەكەس  گەشەكردنی  و  شكۆفای  تێیدا 

مەرجی گەشەكردنی كۆمەڵگایە. واتە گەر 

ئەم وتەی ماركس كە لە مانیفێستدا هەیە 

بەراوردی بكەیت لەگەڵ سۆڤیەت بەهیچ 

ناگونجێت،  لەگەڵیدا  سۆڤیەت  جۆرێك 

تاكە كەس وجودی  ئازادی  لەوێدا  چونكە 

وجودی  كەس  تاكە  شكۆفایەتی  نەبووە، 

تابعی  ك��ەس  تاكە  دەی��ان��وت  ن��ەب��ووە. 

)ستارخانۆفیزم(  بۆنمونە  كۆمەڵگایە، 

ستارخانۆف  بەناوی  كەسێك  ئ��ەوەب��وو 

قارەمانی كاری سۆسیالیستی رۆژی هەژدە 

ئەوە  شیعارەكە  دەك��رد،  ك��اری  سەعات 

ئەوەندە  دەبێت  كەس  هەموو  كە  بوو، 

سەعات كار بۆ كۆمەڵگا بكات، ئەمە زۆر 

بەناوبانگی  وتەی  لەگەڵ  نییە،  جیاوازی 

)جانێف كەندی( كە دەڵێم جیاوازی نییە، 

پرسیار  دەڵێت،  كە  لەوە  خراپترە  واتە 

پرسیار  دەكات،  چی  تاك  كە  نییە،  ئەوە 

ئەوەیە كە تاك بۆ كۆمەڵگا چی دەكات. 

كۆمۆنیزم،  سۆسیالیزم،  م��ارك��س��ی��زم، 

كە  منێكەوە  لەروانگەی  عەدالەتخوازی 

لە  هەیە  ماركس  بەوقسەیەی  عەقیدەم 

من  پێچەوانەوەیە،  بە  رێك  مانیفێستدا 

پرسیار  كەندی  جانێف  جەنابی  دەڵێم 

ئەوەیە كە كۆمەڵگا بۆ تاك چی دەكات، 

كۆمەڵگا  و  تاك  كە  روونە  ئەوە  بێگومان 

ئەو  ب��ەاڵم  نین،  بەیەكتری  ب��ەرام��ب��ەر 

لە  كە  سیستمەی  ئەو  یان  تۆ،  قسەیەی 

لە  ئێستا  كە  ئەوەی  یان  بوو،  سۆڤیەت 

كەس  تاكە  ئەوەیە  مانای  هەیە،  چین 

پێشبینی خۆی، ئیحساساتی خۆی، هەموو 

شتێك بنێتە الوە، كە لە خزمەت شتێكدا 

بێت ناوی كۆمەڵگایە، ئەو شتەی كە ناوی 

كۆمەڵگایە، كە هەموو كۆمەڵگاش نییە، كە 

زاڵكردووە  خۆی  كە  كۆمەڵگا  لە  بەشێكە 

بەسەر تەواوی كۆمەڵگا. 

كوردستان دیپلۆماتیك: واتە حیكمەتیست 

ئەمە ئامانج و ئارمانییەتی؟

ئامانج  حیكمەتیست  ئیسالمى:  شێخ  فاتح 

كۆمۆنیست  مانیفێستی  لە  ئارمانی  و 

ئەڵمانییەوە  ئایدۆلۆجی  لە  وەردەگرێت، 

كارگەری،  كۆمۆنیزمی  بۆ  وەردەگرێت، 

حیكمەتیستە  ناومان  ئێمە  كە  جائەوەی 

ئێمە  كە  ئەوەیە،  واقیعیەكەی  دەلیلە 

حزبە  لەو  ناچاربووین   2004 ساڵی  لە 

داستانێكە،  خۆی  بۆ  ئەوە  كە  جیاببینەوە 

بوو  ئەوە  ئێمە  پڕنسیپی  جیابوینەوە  كە 

كە دەبێت ناوەكەمان بگۆڕین، یان شتێكی 

نییە  ئەوە  مەنای  ئەگینا  بكەین.  زیاد  لێ 

كە حیكمەتیست مانای ئەوە بێت كە ئێمە 

هەیە  فیكریمان  دەزگایەكی  یان  شتێك، 

دەڵێن  چۆن  وەك  حیكمەتیزم،  بەناوی 

لینییزم، یاخود ماوییزم ئێمە ئەوەمان نییە، 

ئێمە عەقیدەمان وایە حزبەكەمان حزبێكی 

شۆڕشگێرە بۆ سۆسیالیزم هەوڵدەدات، كە 

بەومانایەی  ماركسە.  دیدگای  دیدگایەكەی 

كە دیدگاكەی ماركسیستییە، لە بەڵگەكانی 

لە ئسوڵی رێكخراوەیی  ئێمەدا، مەسەلەن 

ئێمەدا نەنوسراوە ئێمە حزبێكین دیدگامان 

حیكمەتیزمە، بەڵكو ئێمە حزبێكین ناومان 

من  رۆش��ن��ە  زۆر  ئەمە  حیكمەتیستە، 

حیكمەتیست  بڵێم  نییە  ئەوە  مەبەستم 

بەڵكو  چییە،  جێگایەكی  ئێمە  نەزەر  لە 

چونكە  گرنگە،  زۆر  ئێمە  بۆ  جێگەكەی 

ئێمە  ب��ەب��ڕوای  حیكمەت(  )م��ەن��س��وری 

مونەزیرە بووە، لەبەر ئەوە ئامانجی ئێمە 

بەرنامەی  پڕۆگرامدا،  پەیڕەو  لە  نوسراوە 

كە  باشترە،  دنیایەكی  بەرنامەی  ئێمە 

ئسوڵی  نوسیویەتی،  حیكمەت  مەنسوری 

مەنسوری  ه��ەر  ئێمەش  رێ��ك��خ��راوەی 

نوسیویەتی. حیكمەت 

مەنسوری  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

كەواتە  نوسی،  وای  وت،  وای  حیكمەت 

لەال  مەنسورتان  شرۆڤەی  ئ��ەوەن��دەی 

گرنگە ئەی شرۆڤەكانی تر جێگەیان چییە 

لەالی ئێوە؟

بەهۆی  ماركسیزم  ئیسالمى:  شێخ  فاتح 

هەشتا  بۆ  حەفتا  درێ��ژی  بە  كە  ئ��ەوەی 

ساڵە دەستكاری بوو لەالیەن بزوتنەوەكانی 

كەسایەتییەك  حیكمەت  مەنسوری  ترەوە، 

ئەو  ئەسیڵە،  ماركیسزمە  ئەو  كە  ب��وو، 

لە  م��ارك��س  ك��ە  كۆمۆنیزمەی  تیۆرییە 

لە  و  ئەڵمانی  ئایدۆلۆجی  و  مانیفێست 

هەموو  ئەوانەی  كاپیتاڵ،  لە  كۆتایشدا 

ئەوانەی  ژیاندییەوە،  دوبارە  هێنایەوەو 

ئێران،  كۆمەڵگای  ل��ەس��ەر  بەكارهێنا 

دنیایەكی باشتر حاسڵی ئەو كارەیە، چونكە 

تۆ ناتوانیت بۆنمونە لە ساڵی 1994 بڵێیت 

دەناسین،  خۆمان  ئێمە  مانیفێستەوە  بە 

دەبێت مانیفێست بێنیت، بەكاری بێنیت، 

جیهان،   1994 ساڵی  هەلومەرجی  لەسەر 

سەرمایەداری گڵۆباڵ، دنیای ئەمڕۆ، ئێران 

و ناوچەكەو هەموو ئەوانە.

بەكارگرتنی  ئێمە،  باشتری  دنیایەكی 

كۆمۆنیستییە  ماركیسیستی،  میتۆدی 

حیكمەت  مەنسوری  ن��وس��ەرەك��ەی  ك��ە 

پەسەندكردنی  لێكۆڵینەوەو  ئەگینا  بووە، 

هەموو ئەوانەی كە لە كەناڵی حزبییەوە، 

دەرەوە  چۆتە  ف��راوان��ەوە  كەناڵی  ل��ە 
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بارەیەوە  لەو  نەزەرمان  ئیزافە  هەموومان 

كردووە، كە لە كۆتاییدا ئەوە بەرنامەكەمانەو 

ئەوەدا  لەگەڵ  بەاڵم  رێكخراوەیمانە،  ئسوڵی 

بەهۆی ئەوەی ئێمە ساڵی 2004 جیابووینەوە 

بكەین،  دروس��ت  پاشگرێك  ناچاربووین 

و  باشترین  لەبەرئەوە  خۆمان،  ن��اوی  بۆ 

بڵێین  كە  دانا  بۆ  پاشگرمان  ترین  موناسیب 

نەبووە  ئەوە  مانایی  ئەگەرنا،  حیكمەتیست. 

كە ئێمە دەزگایەكین كە هەر بەپێی ماركسیزم 

عەقیدەمان بەوە نییە، كە ماركسیزم سیستمە، 

هەمیشە  كە  بیروباوەڕێكە  ماركسیزم  بەڵكو 

ئاڵوگۆڕدایە. لەحاڵەتی 

كوردستان دیپلۆماتیك: كۆمۆنیزمی كارگەری 

جێگەو مەوقیعەتی لە كۆمەڵگای كوردستان، 

كاری  كامەیە  میتۆدانە،  ئەو  چییە؟  ئێراندا 

لەسەر دەكەن؟

كارگەری  كۆمۆنیزمی  ئیسالمى:  شێخ  فاتح 

ئەم  ئینقالبی  ماركسیزمی  بەناوی  لەپێشدا 

جۆرە، یان ئەم ڤێرژنە، یان خوێندنەوە، لە 

ماوەی  لە  ئێراندا  لە  ماركسیزم  و  كۆمۆنیزم 

لەپێشدا  ئاراوە،  هاتە   1979 ساڵی  شۆڕشی 

بەناوی ماركسیسزمی شۆڕشگێڕ، دوای شەش، 

درا  تەشخیسە  ئەو  جارە  ئەم  ساڵ  حەوت 

وشەی  ماركس  وەختی خۆی  وەك چۆن  كە 

سۆسیالیزم،  لەبارەی  هەڵبژارد  كۆمۆنیزمی 

چونكە ئەو بزوتنەوەیە كە دژی سەرمایەداری 

بەهۆی  ئنگلسدا  و  ماركس  زەمانی  لە  بوو، 

تر  ئەوانی  حاڵێكدا  لە  كۆمۆنیست  كە  ئەوە 

ئەو  ئ��ەوان  سۆسیالیست،  دەوت  بەخۆیان 

كە  ئەوە  بەهۆی  بەاڵم  هەڵبژارد،  ناوەیان 

لەماوەی 150 ساڵە ئەو ناوەش خۆی گۆڕابوو 

لە بەكارهێناندا، لەالیەن سۆڤیەتەوە، لەالیەن 

حیكمەت  مەنسوری  بەپێشنیاری  چیینەوە، 

ئەم  بەاڵم  زیادكرا،  لێ  كارگەری  سیفەتی 

سیفەتی كارگەرییە هیچ لە ماناكەی ناگۆڕێت، 

فۆرمییە،  ج��ی��اك��ردن��ەوەی  ب��ووە  ج��ۆرێ��ك 

بەمانای  هەر  كارگەری  كۆمۆنیزمی  ئەگەرنا، 

ماركس  خۆی  وەختی  كە  كۆمۆنیزمە  ئەو 

لەباری  دی��دگ��اوە،  لەباری  ك��ردووە،  باسی 

لەباری  ستراتیژییەوە،  باری  لە  بزوتنەوەوە، 

هەموو شتێكەوە.

ك��ۆم��ۆن��ی��زم��ی ك���ارگ���ەری ب��ەوم��ان��ای��ە، لە 

بەهۆی  دەستیپێكرد  كە  ئێرانەوە  شۆڕشی 

بزوتنەوەی  بۆ  لەبار  زۆر  هەلومەرجێكی 

چەپ كە لە كوردستاندا بوو، ئەم بیرۆكەیە، 

لە  ماركسیزمە  ژیاندنەوەی  ئەم  بڵێین  یان 

ئەو  چەپی  بزوتنەوەی  لەالیەن  كوردستاندا 

وەكو  زاڵبوو  بەسەریدا  كۆمەڵە  كە  زەمانە 

ئەمە  لێكرا،  پێشوازی  وەرگ��ی��راو  رێكخرا 

كوردیدا  كۆمەڵگایی  كەلە  ئ��ەوەی  بەهۆی 

جێگەو پێگەیەكی مەحكەمتری هەبێت.

بلۆكی  واڵتانی  لە  بۆنمونە  جۆرە  ئەو  واتە 

هێرش،  بەر  كەوتۆتە  كۆمۆنیزم  رۆژهەاڵتدا 

واتە تەداعی دەكرێتەوە بە ستالین و سیستمە 

وەكو ئەڵمانیای دیموكراتیك و ئەوانە. بەبۆنەی 

ئەو ئیستبدادی سیاسییەوە تەداعی دەبێتەوە، 

ئەوە بیردەخاتەوە كۆمۆنیزم ئەو حورمەتەی 

بزوتنەوەیەكی  وەك��و  ل��ەدەس��ت��داوە  خ��ۆی 

رزگ��اری��خ��وازان��ەی، ع��ەدال��ەت��خ��وازان��ەی، 

لە  بەاڵم  یەكسانیخوازانە،  ئازادیخوازانەی، 

ئێران وانییە. 

ئەو  نەكەوتۆتەبەر  كۆمۆنیزم  ئ��ێ��ران  ل��ە 

ئێران  هەیە.  خۆی  تایبەتی  دەلیلی  هێرشە. 

چۆن بوو لەو هێرشەی دوای كەوتنی بلۆكی 

ئەوە  دەلیلی  بە  لێنەهات.  وای  رۆژهەاڵت 

دەسەاڵتێك  ئێراندا  لە  بوو،  ئەوە  بەشێكی 

ئەو  ئیسالمی،  دەسەاڵتێكی  ب��وو،  حاكم 

هێرشی  ه��ەرچ��ی  ئیسالمییە  دەس��ەاڵت��ە 

بۆخۆی  ئیعتیباری  كۆمۆنیزم  سەر  بكردایە 

سەر  بكاتە  هێرشێك  هەر  نەدەكرد.  زیاد 

دواتر  ئ��ەوا  ئازادیخواز،  جەریانێكی  هەر 

ئازادیخوازەیە  جەریانە  ئ��ەو  قازانجی  بە 

لە  بۆنمونە  لەحاڵەتێكدا  پێدێت.   كۆتایی 

چیكۆسلۆڤاكیا دوای ئەوەی بلۆكی رۆژهەاڵتی 

رووخا هاتن كەمێك ئازادی سیاسی، جۆرێك 

ئ��ازادی  ب��ەی��ان،  ئ���ازادی  دیموكراسی،  لە 

بوونی  پێشتر  كە  بەرقەراركرد،  ئەحزابیان 

فەرموو  بڵێن  دەیانتوانی  ئەوان  واتە  نەبوو. 

ئێمە وەكو رەوتی 
كۆمۆنیزی كارگەری 
پێمانوایە كۆمۆنیزم 
بزوتنەوەیەكە كە لەناو 
چینی كرێكاردا، واتە 
وانییە كە چینی كرێكار 
هەموو كۆمۆنیزم بێت، 
چونكە چینی كرێكار 
بەشێكی گەرایشی 
سۆسیال دیموكراتی 
تێدایە، گەرایشی 
سەندیكالیستی تێدایە
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ئەوە  بۆ  لەپێشوو،  باشترە  ئێستا  ئەوەی 

كە  ئێران  لە  نەرەخسا  وا  هەلومەرجێكی 

كە  هێرشە،  ئەو  بەر  بكەوێتە  كۆمۆنیزم 

پێچەوانەوە  بە  بدات؟  لەدەست  سومعە 

لە  كە  بەتایبەت  كوردستانەوە  بەبۆنەی 

و  سی  ئەم  شۆڕشگێر  كوردستانی  ئێراندا 

تایبەتی هەبووە،  شەش ساڵە حورمەتێكی 

كۆمۆنیزم  كوردستانیشدا  ل��ە  چونكە 

هێزێكی بەرچاو بوو، لەبەرئەوە كۆمۆنیزم 

ئ��ەو ح��ورم��ەت��ەی ك��ە ل��ە ك��وردس��ت��ان و 

بۆسەراسەری  كوردستانەوە  كۆمۆنیزمی 

لە  لەبیرمە  م��ن  گ��وێ��زاوەت��ەوە،  ئ��ێ��ران 

لە  ب��وو،  رێپێوانێك  م��ەری��وان��دا  كۆچی 

زۆریش  خەڵكێكی  كە  هاتبوون،  سنەوە 

لەو  هاتبوون  كوردستانیشدا  دەرەوەی  لە 

شیعارێكیان  دەكرد،  بەشدارییان  رێپێواندا 

هەبوو )دەمانەوێ ئێران هەموو بكەین بە 

كوردستان( تەسەوربكە، ئەوان مەبەستیان 

قسەیەیان  ئ��ەم  ك��وێ  ل��ە  ب���ووە؟  چ��ی 

كردووە، خۆ مەبەست ئەوە نییە كە ئێران 

ئەو  ئەوەبوو  مەبەست  كورد،  بە  ببێت 

فەزا سیاسییە شۆڕشگێرانە، رادیكاڵە چەپە 

دەمانەوێت  هەیە،  كوردستاندا  لە  كە 

چونكە  بێت،  ئ��ەوە  ئێران  س��ەراس��ەری 

لە  دەوت،  ئ��ەوەی��ان  چەپدا  ف��ەزای  لە 

مەریواندا ئەو قسەیەیان دەكرد، كۆمەڵەو 

بوو،  هەژمونیان  كاتە  ئەو  كۆمۆنیستەكان 

مەبەستم ئەوەیە ئەو روداوە مێژووییە كە 

شۆڕشی  لەدوای  كوردستاندا  لە  كۆمۆنیزم 

ساحێب  و  بەرچاو  بەهێزێكی  بوو  ئێران 

جێگایەكی  ساحێبی  ئیحترام،  و  نفوز 

ب��وو  ئ��ەم��ە  ب��ەه��ێ��ز  زۆر  ج���ەم���اوەری 

كۆمۆنیزم  بۆ  حورمەتێك  ئەوەی  بەهۆی 

ئێستاش  تەنانەت  كە  ئێراندا  لەسەراسەری 

بەردەوامە. 

ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك: ت��ۆ لە 

ساڵی  لە  كۆمەڵەی  بونیادگوزەرانی 

فكریی  و  خ��ەت  ج��ی��اوازی  ئ��ەو   1969

هەتانە،  ئێستا  كە  ئایدۆلۆجیایانەی  و 

لەگەڵ  كامانەن،  جیاوازییەكانتان  یان 

كۆمەڵەدا؟

ئێمە  كە  كاتێك  ئیسالمى:  شێخ  فاتح 

ساڵ  پێنج  چوار  دامەزراند،  كۆمەڵەمان 

تاران،  لە  كورد  خوێندكارانی  لەناو  بوو 

خوێندكارانی  تاران  زانكۆكانی  تەواوی  لە 

كە  ئ��ەوە  رۆڵ��ی  س��ەر  كەوتبونە  ك��ورد 

رێكخراوێكی  یان  تەشكیالتی،  پێكهێنانی 

ئەوەش  پێویستە.  ماركسیستی  یان  چەپ، 

پەیوەندی هەبوو بەوەی كە بزوتنەوەیەكی 

چەكدارانەی لە ساڵی 1967-1968  ئەوەی 

موعەینی،  عەبدوڵاڵی  ئ��اوارە،  مەال  كە 

سولێمانی موعەینی كە بەوانەوە ناسراوە، 

تەبعەن  كە  چەكدارییە  بزوتنەوە  ئ��ەو 

لە  ئیتر  بەاڵم  بوو،  ئامادەكاری  بەشێكی 

زوو  زۆر  بەداخەوە   1968 ساڵی  بەهاری 

لەالیەن هێزی سەركوتگەر و سەركوتكران، 

لەناو  ك��ە  ئ���ەوەی  ب��ەه��ۆی  ه��ەروەه��ا 

خوێندكارانی  لەناو  فكری  بزوتنەوەیەكی 

حزبی  كە  بوو،  تاران  لە  بەتایبەتی  كورد 

رێوشوێنی  هەروەها  هەبوو،  تودەشمان 

ئەمەریكای  لە  كە  گەریالی  وەكو  چریكی 

رێگاچارە  ئ��ەوە  پێمانوابوو  ب��وو،  التین 

ئ��ەوەی  ج��ەم��اوەر،  رێكخستنی  بۆ  نییە 

وج��ود  ب��ە  پێش  دەك���ەم  باسی  م��ن  ك��ە 

بوو،  فیدایكەن  چریكە  رێكخراوی  هاتنی 

دەستیان   1970 ساڵی  پێموابێت  ئ��ەوان  

پێكرد، بەاڵم بیرۆكەكەی وجودی هەبوو، 

شۆڕشدا  لە  شۆڕش  كتێبەكانی  بۆنموونە 

زۆر  چەپدا  لە  بەشێك  لەناو  وەختە  ئەو 

خۆماندا  لەناو  ئێمە  بەاڵم  بوو،  ب��رەوی 

لە  تیۆریك  فكری  ئاڵوگۆڕێكی  بڵێین 

نێوانماندا بوو، كە ئەوانمان البووە الوە. 

پێمانوابوو ئەوە سودی نییە. 

ئەزمونی 67-68 دوبارە ئەوەی ئیسپاتكرد، 

تەواو  ئەندازەی  بە  چەكدار  هێزێكی  كە 

دانەكوتابێت،  ریشەی  جەماوەردا  لەناو 

لەالیەن  زوو  لەوانەیە  مەیدان  گەربێتە 

دەزگای سەركوتگەرەوە سەركوت بكرێت، 

مەنسوری حیكمەت 
كەسایەتییەك بوو، 
كە ئەو ماركیسزمە 

ئەسیڵە، ئەو تیۆرییە 
كۆمۆنیزمەی كە 

ماركس لە مانیفێست 
و ئایدۆلۆجی ئەڵمانی 

و لە كۆتایشدا لە 
كاپیتاڵ، ئەوانەی 

هەموو هێنایەوەو دوبارە 
ژیاندییەوە
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نەك  بگات،  خۆی  ئامانجی  بە  نەتوانێت 

پێویست  چەكدارانە  خەباتی  كە  ئەوەی 

پرنسیپ  چەكدارانە  خەباتی  یان  نییە، 

پێمانوابوو  الوە،  البووە  ئەوانەمان  نییە 

پێویستە،  زۆر  چەكدارانە  خەباتی  كە 

پشت  دەبێت  چەكدارانە  خەباتی  بەاڵم 

ببەستێت بە خەباتێكی سیاسی رێكخراوەی 

ئێمە  ئەساسە  ئەو  لەسەر  ج��ەم��اوەری، 

من  ن��اوی  بۆیە  دام��ەزران��د،  كۆمەڵەمان 

هەیە،  دام��ەزرێ��ن��ەران  لە  یەكێك  وەك��و 

لە  فاكتی  واقیعی  ریوایەتێكی  بە  چونكە 

نوسراوەیەكم  من   1969 هاوینی  كۆتایی 

نوسی وەكو بەیان، كە لێكدانەوە بوو لە 

بارودۆخی  هەروەها  ئێران،  بارودۆخی 

كە  ئەوەی  بەهۆی  كوردستان  كوردستان. 

مەسەلەی میللی تێدا بوو جیاوازییەكی بوو، 

چونكە لەوێ بزوتنەوەیەك شكڵی گرتبوو، 

هەلومەرجی كوردستان ئەو كاتەش سیاسی 

لێكدانەوەیەك  لەدوای  بۆنەوە  بەو  بوو، 

ئەو  گەیشتبوو  ئەنجامە  بەو  لەوبارەوە 

بەیانە كە پێویستە رێكخراوێكی ماركسیستی 

لەناو  پێكبهێنین،  كوردستان  لە  ناوچەی 

پێكهێنانی  لەپڕۆسەی  زەحمەتكێشاندا 

من  كە  ئەمەی  ئێران،  كۆمۆنیستی  حزبی 

باسی دەكەم لە پڕۆسەی پێكهێنانی حزبی 

لەناو  مانایە  بەم  هەر  ئێراندا  كۆمۆنیستی 

ئەو  بەداخەوە  نوسراوبوو،  بەیانەدا  ئەو 

بەڵگەیە نەماوە. 

موسلیحی شێخ  بەرێگەی  نوسراوەشم  ئەو 

بۆ  ن��اردم  برامە  كە  )رێبوار(ی  ئیسالمی 

تاران، بۆ سێ هاورێی تر كە بەدرێژای ئەم 

چەند ساڵە پێكەوە ئاشنا ببووین، ئەو سێ 

هاورێیەش  )عەبدوڵاڵی موهتەدی، فوادی 

مستەفا سوڵتانی، حەمە حسێنی كەریمی(

كە موسڵیح ئەو نوسراوە دەبات ئەوانیش 

رێكەوتنەش  ئ��ەو  ل��ەس��ەری،  رێ��دەك��ەون 

نابوو  ناومان  شتێك  كە  ئەوەی  بەمانای 

ناوێكی  چونكە  رێكخراو،  تەشكیالت، 

تایبەتیمان لەسەری دانەنابوو. 

كوردستان دیپلۆماتیك: واتە پێش نامەكەی 

دەستتپێكردو  تۆ  بەاڵم  هەبووە،  قسە  تۆ 

رێكخراوێكی  دام��ەزران��دن��ی  پێشنیاری 

واتكرد؟

فاتح شێخ ئیسالمى: یەك دوو ساڵێك بوو 

ئەو  بەاڵم من  لەنێوانماندا قسە هەبووە، 

ئەساسی  لەسەر  ئەویش  كرد  پێشنیارەم 

ئینقالبی  سازمانی  ب��اڵوك��راوەی  ئ��ەوەی 

بەكرەجۆی  لە  كاتە  ئەو  كە  تودە،  حزبی 

بوون، چاالكییەیان هەبوو  شاری سلێمانی 

مەریوان،  ش��اری  دەگەیشتە  شتەكانیان 

منیش ئەوكاتە لە مەریواندا بووم نزیك بوو 

بەحسێك  لەوێ  دەستم،  دەگەیشتە  زوو 

تودە  حزبی  ئایا  كە  ئەواندا،  لەناو  بوو، 

تازەو  حزبێكی  كە  ئەوەی  یان  بژێنەوە، 

نوێ ئیجاد بكەن، ئەو بەحسە لە مێژووی 

)یەحیایە  بە  ناسراوە  ئێراندا  فكری چەپی 

ئیجاد( هەرچەندە من لەگەڵ حزبی تودە 

هاوڕێكانیشم  و  منیش  بوو  دەمێك  زۆر 

وابێت  كە  وتمان  ك��ردوو،  ماڵئاوایمان 

فاتح شێخ ئیسالمی )چاوە(
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تودە  ژیانەوەی حزبی  نییە،  مانایی  یەحیا 

نییە،  ئێمە  ئەجێندای  ئێمەو  مێزی  لەسەر 

خۆیان  كە  ئەوانە  ئەجێندای  ئەوە  بەڵكو 

تودە،  حزبی  ئینقالبی  سازمانی  ناوناوە 

ئەجێندای ئێمە نییە، كە لە حزبی تودەوە 

ئێمە  بۆ  بەڵكو  نەگرتووە،  سەرچاوەمان 

مەسەلە ئیجادی حزبی كۆمۆنیستییە، نەك 

لە  بەڵكو  تودە،  حزبی  پاشخانی  لەسەر 

بنەڕەتەوە لە سفرەوە لەسەر پاشخانی ئەو 

خەباتەی كە لە كوردستانی ئێراندا روویدا 

چەكدارانەیە  خەباتە  ئەو  زەمنی  لە  بوو 

پێشووتر شكستی خواردبوو،  لە ساڵی  كە 

ب��ۆ شكستی  ئ���ەوەی  ل��ێ��ك��دان��ەوەی  ب��ە 

سیاسی  زەمینەی  كە  ئ��ەوەی  بۆ  خ��وارد 

كارەكەی  ئەندازەی  بە  رێكخراوەییەكەی 

چەكدارییە  خەباتی  تۆ  كە  نەبوو،  تەواو 

خەباتە  یان  دامەزرێنیت،  لەسەری  كە 

پشتیوانی  لە  بەرینەبێت  بێ  چەكدارییەكە 

ئەزمونانە  ئەو  ئەساسی  لەسەر  سیاسی. 

ئێمە دەبێت رێخكراوێكى  سياسي دروست 

كوردستانەوە  لە  كە  رێكخراوێك  بكەین، 

ئامانجەكەی ئەوە  دەست پێ كات، بەاڵم 

بێت كە حزبی كۆمۆنیستی ئێران پێكبێت، 

بەو  گەیشت  ك��ە  ئ���ەوەی  دوای  ئەمە 

هاوڕێیانەو پەسەندیان كرد، ئەمە بوو بە 

بەردی بناغەی. 

باسی چەندین  لە گێڕانەوەی ئەم مێژووە 

دامەزرێنەر،  ناوی دیكەش دەكرێت وەكو 

قسەی  كە  نییە  ئ��ەوە  مانای  ئەمە  وات��ە 

من موخالیفی قسەی ئەوان بێت، چونكە 

ئ��ەم چ��وار ك��ەس��ە ل��ە ت���اران ب��وون بە 

بوون  كەس  چوار  ئەوان  ئەوەی  حوكمی 

وەكو  ئەوان  بوون.  پێكەوە  تاراندا   لە 

تازەیە،  دامەزراوە  ئەم  مەركەزی  ناوەكی 

كە  تر  هاوڕێیانی  تر  ژمارەیەكی  لەگەڵ 

رێكخراوەیەیان  ئەو  بوون.  دەوریاندا  بە 

دامەزراندا  لە  من  بەشداری  دامەزراند. 

نوسی،  نامەیەم  ئەو  كە  بوو  ئەوە  هەر 

ئەوانیش  و  بووم  مەریوان  لە  من  چونكە 

بەیەكتری  دەستمان  ب��وون،  ت��اران  ل��ە 

نەدەگەیشت، هۆكارەكانی پەیوەندی گرتن 

وەكو ئێستا نەبوو، كە تەكنەلۆجیا هەموو 

رۆڵی  لەبەرئەوە  كردبێت،  ئاسان  شتێكی 

ئەوەبوو،  كۆمەڵە  دامەزراندنی  لە  من 

هاتەوە،  برام  موسڵیحی  كە  ئەوەی  دوای 

پەسەندیان  ئ��ەوان  كە  راگ��ەی��ان��دم  پێی 

كردووە، تەنانەت وتوشیانە نامەكەی وەكو 

مانیفێستی خۆمان چاوی لێدەكەین، دواتر 

ئەوە شتی تری بەسەردا هات. ئەو بەڵگەیە 

ما، نە ناوەكەی ما، تەنانەت لە بیرەوەی 

ئەو  تەنیا  ناكرێت،  باس  هاوڕێكانیشدا 

ماوە،  مندا  بیرەوەری  لە  كە  بیرەوەرییە 

ئەمانە گرنگی نییە، گرنگی ئەوەیە، تەنیا 

وەكو رووداو ئەوە رووداوەكە بوو، لەگەڵ 

ئەوەشدا كە موسلیح ئەوەی گێڕایەوە من 

پێكهێنا،  شانەم  دوو  مەریوان  شاری  لە 

یەكێكیان لەناو جوتیاراندا، شانەكەی تریان 

كە  ئەوانەی  خۆم  خوێندكارەكانی  لەناو 

ئەم  بوون،  سیاسی  و  بوون  وریا  تۆزێك 

بەتایبەتی  دروستمكرد،  كە  شانەیە  دوو 

خوێندكارەكانی  لەگەڵ  كە  شانەیەی  ئەو 

خۆم بوو، لە ماوەی دە ساڵی دوای ئەوە 

رێكخراوێكی  بە  بوو  ئێران  شۆڕشی  تا 

لە  دوات��ر  كە  جەماوەری  نفوزی  خ��اوەن 

بوینەوە  تر  شوێنەكانی  لە  كۆمەڵەدا  باقی 

كەوتە  خالفاتێكیش  بێگومان  ب��ەی��ەك، 

هیچ  ئەوە  من  بەبڕوای  كە  نێوانمانەوە، 

كات ئەساسی نەبوو لە رەوت و كاروباری 

رێكخراوە  ئەم  ئەوەیە  مەبەستم  ئێمەدا، 

بە  كوردستانی  بارودۆخی  سەرەتاوە  لە 

بۆ  ب��وو  لەباریش  و  دەزان��ی  گونجاوتر 

دەستپێكردنی، بەاڵم خۆی بە كوردستانەوە 

نەبەستەوە. هەرچەندە كوردستانی زۆر پێ 

گرنگ و لەباربوو، بەاڵم بەرژەوەندییەكەی 

دواتر  كە  لەبەرئەوە  هەر  گشتیگربوو. 

ئێران  كۆمۆنیستی  حزبی   1983 ساڵی  لە 

پێكهات، بەمانایەك درێژەی ئەو بۆچوونە 

بوو ئەو دیدگایە.

پێتوایە  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئەساسیەكەی  خەتە  لە  كۆمەڵە  ئێستا 

بااڵی  چەند  ئەو  دوای  الیانداوە  خۆیان 

هەڵگری ناوی كۆمەڵەن و كار لەژێر ئەو 

ناوەدا دەكەن؟

ناوی حزبی  باڵێكیان  ئیسالمى:  فاتح شێخ 

ناوی  كۆمەڵەكەش  ئێران،  كۆمۆنیستی 

كۆمۆنیستی  حزبی  كوردستانی  رێكخراوی 

دیكەش  باڵی  چەند  كۆمەڵەیە،  ئێران_ 

هەیە، بەبڕوای من كۆمەڵەیەك كە ئێستا 

مەودودە لە زۆر الیەنەوە جیاوازی هەیە 

نییە  بڕوام  بەاڵم  پێشوو،  ئەوەی  لەگەڵ 

پێشوو  ئ��ەوەی  كە  بێت  ئەوە  بەمانا  كە 

ئەمانیش  ب��وو،  ت��ەواو  شتێكی  هەموو 

لەوانەیە  بەپێچەوانەوە  لەوە،  الیانداوە 

كە  لەوەی  بێت  رێكوپێكتر  ئێستا زۆرشت 

كە  ئەوانەی  بەاڵم  دام��ەزرا،  لەسەرەتاوە 

ئینكاری پێویستی بوونی حزبی كۆمؤنیستی 

ئەوانە  پێموابێت  ئ��ەوە  دەك��ەن،  ئێران 

خوێندنەوەیەكی واقیعی مێژووییان نییە بۆ 

كۆمەڵە، چونكە كۆمەڵە بۆ ئەوە دروستكرا 

ئێران  كۆمۆنیستی  حزبی  دوای  كە  بوو، 

پێكبهێنێت، ئەگەر حزبی كۆمۆنیستی ئێران 

رەوتە،  ئەو  ئەساسی  لەسەر  پێكبهێنێت 

ئێران  كۆمۆنیستی  حزبی  خ��ودی  دوات��ر 

دەگەڕێتەوە  ئەوەش  بەسەرهات،  لێ  چی 

چاالكی  حزبە  ئەو  كە  هەلومەرجێك  بۆ 

دەك����رد، ب��ەت��ای��ب��ەت دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ 

دەورەیەك كە تێیدا بلۆكی رۆژهەاڵت لە 

بەرامبەر  كەوتە  چەپیش  رووخا،  جیهاندا 

كە  چارەنوسساز،  زۆر  هەڵبژاردنێكی 

حزبی  ناو  گەرایشی  هەڵبژاردنەدا  لەو 

كۆمۆنیستی ئێران بۆچونی جیاجیایان بوو، 

گەرایشی كۆمۆنیزمی كارگەری، گەرایشێك 

بوو كە پێیوابوو ئەو قاڵبە قاڵبی حزبێكی 

ئیتیالفی كە چەند گەرایشت تێیدا كاربكان 

پێكەوە  ئیتر  بتوانن  گ��ەرای��ش��ەك��ان  و 

هەبێت.  هاوبەشیان  ژیانی  و  چاالكی 

گەرایشی  ئەو  دەزانێت  پێویستی  بە  ئیتر 
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دەرەوەو  بێتە  كارگەرییە  كۆمۆنیستی 

ئەوە  پێكبهێنێت.  خۆی  جیاوازی  حزبی 

حزبی  لە  كە  ب��وو  جیابوونەوە  یەكەم 

 1990 ساڵی  لە  روویدا  ئێران  كۆمۆنیستی 

دوای  جیابووەوە،  كارگەری  كۆمۆنیزمی 

ئینشیعابێكی  رووداوە  ئەو  دوای  ساڵ  دە 

كۆمەڵە  ساغكردنەوەی  بەناوی  روویدا  تر 

عومەری  و  موهتەدی  ع��ەب��دوڵ��اڵی  ك��ە 

بوون،  دیارەكانی  لەناوە  ئێلیخانیزادە 

كە  دیكەشدا  كەسانێكی  لەگەڵ  بێگومان 

كۆمۆنیستی  حزبی  واب��وو  رای��ان  ئ��ەوان 

ئێران ئیتر كارێكی ئەوتۆی نەماوە، بەڵكو 

كوردستانی  رێكخراوێكی  وەكو  كۆمەڵە 

ساغبكەنەوەو جیابوونەوە، دواتر ئەوانیش 

النیكەم  تێكەوت،  ئینشیعابیان  دوب��ارە 

كە  پ��رۆژەی��ەی  ئ��ەو  منەوە  دی��دگ��ای  لە 

لەالی  بوو،  كۆمەڵە  ساغكردنەوەی  ناوی 

بەڵكو  نەگەیشت،  بەسەركەوتن  ئەوانەوە 

بەپێچەوانەوە بووە هۆی مایەی لەت لەت 

بوونی ئەو حزبە.

كوردستان دیپلۆماتیك: بەاڵم ئەوان دەڵێن 

ئێمە كوردین و چەپین، چەپین و كوردین 

ئەمە چ عەیبێكی تێدایە؟ 

چەپ  ك���وردی  ئیسالمى:  شێخ  فاتح   

چەپ  كوردی  حزبی  چەندین  دەتوانێت، 

ساغكردنەوەی  پ���ڕۆژەی  ب��ەاڵم  ببێت، 

ئ��ەوان  چونكە  شكستیهێنا،  ك��ۆم��ەڵ��ە 

جارێ  ساغبكەنەوە،  كۆمەڵە  نەیانتوانی 

لە  كۆمەڵە  بەشێكی  شت  هەموو  پێش 

رێكخراوەی  درێ��ژەی  لە  و  خۆیدا  قاڵبی 

سكرتێرەكەی  كە  م��ای��ەوە،  ه��ەر  خۆیدا 

هەر  كە  عەلیزادەیە  ئیبراهیمی  ه��اورێ 

كۆمەڵەوە.  چ��واری  كۆنگرەی  ل���ەدوای 

حزبی  دوای  ك��ۆن��گ��رەی  ی��ەك��ەم  وات���ە 

هەتا  كۆمەڵە  سكرتێری  ئێران  كۆمۆنیستی 

ئێستاش، ئەمە نیشانی دەدات كە بەشێك 

لەباری  هەیە  ئیدامەیەكی  كۆمەڵە  لە 

ئەوانەی  رێكخراوەییەوە،  و  تەشكیالتی 

كۆمەڵەیان  ساغكردنەوەی  تەرحی  كە 

خۆیان  لەگەڵ  بەشە  ئەم  نەیانتوانی  بوو، 

نەیانتوانی كاریگەری لەسەر  هاوڕا بكەن، 

بە  درێژیدا  بەشە  ئەم  بكەن.  بەشە  ئەم 

و  خۆی  رێكخراوەیی  و  سیاسی  چاالكی 

بەناوی  خۆشی  كە  هەیە  ئێستاش  تا  كە 

ئێران_  كۆمۆنیستی  حزبی  سازمانی 

گەر  ئ��ەوان  ب��ەاڵم  دەناسێنێت،  كۆمەڵە 

خۆمان  لەگەڵ  نەمانتوانی  ئێمە  بشڵێن 

كۆمەڵەمان  بەاڵم  بكەین،  ه��اوڕا  ئ��ەوان 

و  من  بە  ناتوانن  دوبارە  ساغكردۆتەوە، 

تۆ و بە هیچ كەسی تری روون بكەنەوە، 

ئەی بۆ دوبارە بوون بە سێ چوار بەشی 

ترەوە، لەبەرئەوە من وادەزانم شتێك كە 

بوو  كۆمەڵە  ساغكردنەوەی  پڕۆژەی  ناوی 

سەركەوتنی بەدەست نەهێنا، بێجگەلەوەی 

بۆتە  نەهێنا،  بەدەست  سەركەوتنی  كە 

مایەی پەرژوباڵوییەك كە ئێستا دەڵێن كام 

كۆمەڵە ... ؟

كۆمەڵە  چەند  تۆ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بە رەسمی دەناسیت؟

ف��ات��ح ش��ێ��خ ئ��ی��س��الم��ى: م��ن ل��ەب��اری 

رێ��ك��خ��راوەی��ی��ەوە ن��اچ��ارم ئ���ەوەی كە 

بەوجۆرەش  هەر  هاتووەو  لەسەرەتاوە 

بەرەسمی  كۆمەڵە   وەكو  ئەوە  هاتووە، 

منیش  هاوڕێیانی  و  من  چونكە  بناسێنم، 

كە لەو كۆمەڵەدا هاتوینەتە دەرەوە، ئێمە 

ئەوە  بەمانای  دەرەوە،  هاتوینەتە  لێی 

ئیعتیبارەكەیمان  كۆمەڵەمانە  ئەو  كە  نییە 

خەت بەسەردا كێشاوە، من خۆم لە نامەی 

كۆمۆنیستی  حزبی  كۆمەڵەو  لە  وازهێنانم 

ئێراندا بە روونی ئەوەم نوسیوە، وەختی 

ب��ۆی��ان كۆپیم  ن��اردووەم��ە  ك��ە  خ��ۆش��ی 

لێگرتووە، ئێستاش سكانم لێكردووە، هەر 

بنێرم،  بۆی  دەتوانم  حەزبكات  كەسێك 

ئەو  س��ااڵن��ەی،  ئ��ەو  )ت���ەواوی  نوسيومە 

رۆژانەی كە لە كۆمەڵەو حزبی كۆمۆنیستی 

ئێراندا كاری سیاسی و حزبیم كردووە تا 

هەتا  دەكەم،  پێوە  شانازی  كۆتایی  رۆژی 

ئێستاش  دەك��ەم(  پێوە  شانازی  من  هەتا 

پڕۆژەی ساغكردنەوەی 
كۆمەڵە شكستیهێنا، 
چونكە ئەوان نەیانتوانی 
كۆمەڵە ساغبكەنەوە، 
جارێ پێش هەموو 
شت بەشێكی كۆمەڵە 
لە قاڵبی خۆیدا و لە 
درێژەی رێكخراوەی 
خۆیدا هەر مایەوە، كە 
سكرتێرەكەی هاورێ 
ئیبراهیمی عەلیزادەیە 
كە هەر لەدوای كۆنگرەی 
چواری كۆمەڵەوە. واتە 
یەكەم كۆنگرەی دوای 
حزبی كۆمۆنیستی 
ئێران سكرتێری كۆمەڵە 
هەتا ئێستاش
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تەسەورناكەم  ساڵ  پێنج  و  بیست  دوای 

هەڵگرتبێت،  لەكەیەكی  شانازییە  ئ��ەو 

هەلومەرجی  ئێستاو  بۆ  وتومە  بۆ  بەاڵم 

بەهۆی  رێكخراوە  ئەم  پێموانییە  ئێستا 

تێدایە،  جۆربەجۆری  گەرایشتگای  كە 

تێدایە ئەوا رێگرە  جیاوازییە سیاسییەكانی 

من  بۆنەیەوە  ب��ەو  ه��اوب��ەش.  ل��ەك��اری 

حزبی  ناو  دەچمە  دەرەوە،  دێمە  لێی 

لە  جۆرێك  ئەمە  كارگەری،  كۆمۆنیستی 

ئەو  من  دەڵێیت  تۆ  كە  جیابوونەوەیە 

نەك  تر،  حزبێكی  بۆ  بەجێدێڵم  حزبە 

ئیعتبارە.  بێ  ئەو حزبە  پێموابێت  ئەوەی 

ئاسایی  زۆر  دەبێت  من  بەبڕوای  ئەمەش 

بێت ئەم جۆرە جیابوونەوەیە لە ئەحزابی 

دە  دوای  كە  ئەوانەی  ب��ەاڵم  ك��وردی��دا، 

كۆمۆنیزمی  جیابوونەوەی  دوای  س��اڵ 

پ��رۆژەی  ئێمە  وت��ی��ان  هاتن  ك��ارگ��ەری 

لە  هەیە،  كۆمەڵەمان  ساغكردنەوەی 

كرد  پێداگیرییان  كۆمەڵە  نۆی  كۆنگرەی 

لە  خۆیان،  داخوازییەكی  چەند  لەسەر 

كرد  ئەوەیان  داوای  ئەوانە  داخوازییانە 

البچێت،  ئێران  كۆمۆنیستی  حزبی  تابلۆی 

تا كە نەیانتوانی سەركەوتن بە دەستبهێنن 

و كۆمەڵەیان دابەش دابەشكرد، كە ئێستا 

سێ چوار رێكخراو بەناوی كۆمەڵە هەیە. 

حیكمەتیست،  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

نەزەری  و  تیۆری  الیەنی  لەسەر  زۆرتر 

هێزی  باسی  ك��اردەك��ات،  ماركیسیزم 

چەكداری غائیبە لە خەباتی ئێوەدا ؟

فاتح شێخ ئیسالمى: غائیب نییە، بەتایبەت 

پ��ڕۆژەی��ەك،  حیكمەتیستدا  حزبی  ل��ە 

ئازادی،  گاردی  بەناوی  هەیە  كانسپتێك 

لەساڵی  ئەوەی  پێش  ئازادییە  گاردی  ئەم 

جیابێتەوە،  حیكمەتیست  رەوت��ی   2004

بنێ،  لەخۆی  حیكمەتیست  حزبی  ناوی 

بوو،  دروست  ئازادی  گاردی  ئەوە  پێش 

یەكپارچەی  حزبێكی  لە  ئێمە  لەكاتێكدا 

هەتا  ب��ووی��ن،  ك��ارگ��ەری��دا  كۆمۆنیستی 

مابوو،  حیكمەت  مەنسوی  كە  زەمانێك 

دەستی  پ��رۆژەك��ەی  ی��ان  كاسێپتەكەی، 

ئازادی  گاردی  ناوی  دواتر  بەاڵم  پێكرد، 

لێنرا، دواتر ئەو بەشەی كە ئێمە بەجێمان 

هێشتن ئەو بەشە ئەو كانسێپتەیان بەڕێوە 

كە  ئەوانن  من  بەبڕوای  چونكە  نەبرد، 

كە  والێكردووە  چەكدارییان  مەسەلەی 

ئەوان  كە  بڵێت  پێی  ناتوانێت  ئینسان 

پ��رۆژەی  ئێمە  ب��ەاڵم  پێوەی،  مولتەزمن 

گاردی ئازادیمان درێژە پێداوە بۆ ماوەیەك 

كە  كاتێك  خ��وارد،  زەربەیەكمان  ئێمە 

ك��ردەس��ەر  ه��ێ��رش��ی  س��ی��اس��ی  پۆلیسی 

رێ��ك��خ��راوێ��ك ب��ەن��اوی )خ��وێ��ن��دك��اران��ی 

ئازادیخوازو یەكسانیخواز( ئەمە بە فارسی 

)داب(  دەڵ��ێ��ن  پێی  ی��ەك��ەی  پوختی  و 

كۆمەڵێك  كۆمیتەبوون،  كۆمەڵێ  ئەمانە 

و  ئێران  زانكۆكانی  لەناو  رێكخراوبوون 

بە  سەر  كە  تاراندا  زانكۆی  لە  بەتایبەت 

هێرشێك  كە  بوون،  حیكمەتیست  حزبی 

 70 هەفتەدا  یەك  لە  كە  سەریان  كرایە 

زۆر  زەربەكە  بێگومان  لێگیرا،  كادریان 

ئەوانە  چونكە  درا،  لێی  كە  بوو  گەورە 

بە  كردبوویەوە  پەیوەندییان  جۆرێك  بە 

و  كوردستان  لە  ح��زب  رێكخراوەكانی 

گاردی ئازادی، لەبەرئەوە كارێكی وایكرد 

كە ئەنتەرپوڵ و دەوڵەتی مەركەزی عێراق 

زۆریان  فشارێكی  سەدام  روخاندنی  دوای 

دوانزدە  ئەنتەرپۆل  كە  ئێمە،  خستەسەر 

ناوی لە رێبەرانی حزبی ئێمەی راگەیاند، 

كە دەوڵەتی عێراق تەعمیمی دەركرد، كە 

هەقیان  ئێمە  حزبی  ناوەو  دوان��زدە  ئەم 

نییە بێنە عێراقەوە.

گاردی  پ��رۆژەی  ئ��ەوە  لەبەر  بۆیە  هەر 

ئ��ازادی��م��ان راوەس��ت��ان��د، ن��ەك ئ��ەوەی 

و  ه���ەوڵ  ه��ەت��ا  ب��خ��ەی��ن.  پشتگوێی 

سوید،  واڵتانی  لە  زۆرماندا  تەقەالیەكی 

و  گرت  پارێزەرمان  ئەڵمانیا  بەریتانیا، 

بكەینەوە  رۆشنی  كە  وامانكرد  كارێكی 

ك��اری  ئێمە  ئ��ەگ��ەرن��ا  ئ��ەن��ت��ەرپ��ۆل،  ب��ۆ 

بەرنامەكەی  بەڵكو  ناكەین،  تیرۆیستی 

لە  لەبەرئەوە  ترە. هەربۆیە  ئێمە شتێكی 

ناوانەیان  ئەو  كردو  قەناعەتیان  كۆتایدا 

ئێمە  لەسەر  فشارەش  ئەو  دواتر  البرد، 

لەالیەن ئەنتەرپۆلەوە الچوو، دوايی ئەوە 

دەست  ئازادییمان  گاردی  پ��رۆژەی  ئێمە 

ماناكەی  كانسێپتەكەی  كە  پێكردەوە، 

خەڵك  ژیانی  كارو  لەشوێنی  تۆ  ئەوەیە 

ئەو هێزە دروست بكەیت، كە بتوانێت چ 

غەیرە  بەشێوەی  چ  چەكداری،  بەشێوەی 

بەو  بەرامبەر  بكات،  تەداخول  چەكداری 

هێزانەی كە كۆمەڵگا دەكەنە مەترسییەوە 

هەمیشە. 

سەربازی،  رێكخراوێكی  ئەوەیە  مەبەستم 

ی���ان پ��ێ��ش��م��ەرگ��ان��ەم��ان ن��ی��ی��ە، ب��ەاڵم 

رێكخراوێكمان هەیە بەناوی گاردی ئازادی 

وایە،  بەرگری  هێزی  وەكو  مەحلییە،  كە 

لە  كە  بەرگری،  هێزی  لە  جیاوازە  بەاڵم 

لەبەرئەوەی  نەك  هەیە،  بوونی  ئێستادا 

باری پێویستی هەرێمی كوردستان لەبەرچاو 

چونكە  لەبەرچاویشمانە،  كە  بگرین، 

ئەوەش راستییە كە نامانەوێت بەهۆی ئەو 

لەنێوانیاندا  هەیە  كە  هاوبەشەی  سنورە 

ئێمە ئەوە لەبەرچاو نەگرین، یان هێزێك 

جگەلەوە  بەاڵم  نەگرێت،  لەبەرچاو  ئەوە 

دەبێت  كە  وایە  ئازادی  گاردی  پرنسیپی 

لە ناوخۆدا دروست بكرێت، هەروەها لە 

ناوخۆدا چی زۆرە چەك، ئیمكانی چەكدار 

دەوێت  تری  ئیمكانیاتی  بێگومان  بوون، 

ئ��ەوان��ەوە  و  بەفێركردن  پێویستی  كە 

بۆ  ناوخۆدا  لە  ئەوانەیان  ئێمە  كە  هەیە، 

تەئمین دەكەین، ئەمەش نەك ئێمە گروپە 

وادەكەن.  هەر  سەلەفیەكانیش  چەكدارە 

پێش  لەمەو  مانگێك  چەند  ئێمە  بۆنمونە 

چۆڵكراون  كە  دێهاتەی  لەو  ئاگاداربووین 

روویان  خەڵكەكە  كە  ئەوەی  حسابی  بە 

گروپە  ئەم  مەسەلەن  ك��ردووە،  شار  لە 

فێربوونی  بۆ  ئ��ەوێ  دەچنە  سەلەفیانە 

ئیمكانی  واتە  دەك��ەن.  راهێنان  نیزامی 

فێركردنی  ئێران  ناوخۆی  لە  كە  ئەوەی 
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ئازادی  گاردی  بۆ  ئاوا  شتێكی  سەرەتای 

زۆر  ئەوە  بكەیت  دابین  بۆ  راهێنانیان 

كە  واڵتێكداین  لە  ئێمە  دوات��ر  ئاساییە، 

چەكدارانەی  خەباتێكی  ساڵ  دە  النیكەم 

كە  لەحاڵێكدا  ب��ووە،  تێدا  ج��ەم��اوەری 

زەحمەت  بە  زۆر  ئێران  شۆڕشی  پێش 

ئەو  بەاڵم  بوو،  لە دەست خەڵكدا  چەك 

شۆڕشی  لە  كە  چەكدارییەی  بزوتنەوە 

بووە  پاشان  پێكردوو،  دەستی  ئێرانەوە 

جەماوەری  شۆڕشگێڕانەی  بزوتنەوەیەكی 

لەگەڵ  خەڵك  كە  وایكردووە  بەرگرییانە. 

بەكارهێنانی  لەگەڵ  چەكداریدا،  خەباتی 

بۆ  خەڵك  تەنانەت  ئاشناببن،  چ��ەك 

ئەمنیەتی خۆیان لەماڵەوە چەكیان هەیە.

گاردی ئازادی لەسەر مەبنای ئەو واقیعیە 

چەكدارییەی  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی،  س��ی��اس��ی، 

كۆمەڵگای كوردستان دادەمەزرێت لێكچووە 

تەشكیالتەكەی  بەاڵم  بەرگری،  بەهێزی 

بەهێزترە لە هێزی بەرگری.

كرێكار  پێگەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كاریگەری  چەندە  دا.  حیكمەتیست  لەناو 

و  چینایەتی  خەباتی  ل��ەس��ەر  ه��ەی��ە، 

نەتەوەیی؟

پێگەی  هەم  ئێمە  ئیسالمى:  شێخ  فاتح 

پێگەی  ه���ەم  ه��ەی��ە،  ك��رێ��ك��اری��م��ان 

چەند  بۆنمونە  ه��ەی��ە،  ج��ەم��اوەری��م��ان 

ب��زوت��ن��ەوەی��ەك��ی  ئ��ێ��ران  ل��ە  مانگێكە 

كە  دەستیپێكردووە،  ئێران  لە  مامۆستایان 

لە كوردستانیشدا زۆر پێگەیەكی جەماوەری 

بزوتنەوەیەكی  هەروەها  هەیە،  بەهێزی 

بەرچاو و روون و رێكخراوە، زۆر رادیكاڵ 

و پێشڕەوە، لەهەمانكاتدا كە هیچ شتێكی 

غەیرە یاسایی نییە، لەناو ئەم بزوتنەوەدا 

گەر تەماشایی وتارەكانیان، نوسراوەكانیان 

پێوەیانەوە دیارە كە هێزی چەپ  بكەیت 

ئاشكرا  بە  ئەوەش  نفوزەو  ساحێب  تێیدا 

وەكو  كەسی  نییە،  حەق  ب��ەاڵم  دی��ارە، 

لەوێدا  ئێمە  بڵێت  ئەمنییەوە  لەباری  من 

وا  شتێكی  من  هەرگیز  هەیە،  نفوزمان 

هەموو  بۆ  ب��ارودۆخ��ەك��ە  ب��ەاڵم  ناڵێم، 

مۆركێكی  كۆمەاڵیەتی  بزوتنەوەیەكی 

بۆ  پێگەیەكی  حسابە  بەو  پێوەیە،  چەپی 

دروس��ت  لەبار  كارگەریش  كۆمۆنیزمی 

دەكات.

لەسەر  كاریگەرییەكی  چ  ئ��ەوەی  بەاڵم   

كورد  ك��وردی،  پرسی  بۆ  ئێمە  دیدگایی 

هەیە، ئێمە پێمانوایە كرێكارو كۆمۆنیست 

لە كۆمەڵگەی كوردستاندا زیاتر لە هەموو 

هێزانەی  لەو  زیاتر  تەنانەت  كەسێك، 

كورد  میللی  ناسنامەی  بە  خۆیان  كە 

كێشەی  كە  ل��ەوە  بەرپرسن  دەناسێنن، 

هەرچی  ع��ادالن��ەو  بەشێوەیەكی  ك��ورد 

كە  مانایە  بەو  بكرێت.  چارەسەر  زوتر 

و  وەدەرنان  كوشتارو  زۆرو  و  زوڵم  ئەو 

لەئێران،  ساڵە   دەیان  كە  ئاوارەكردنەی 

بەسەر  سوریا  لە  توركیا،  لە  عێراق،  لە 

داسەپێندراوە،  زماندا  كورد  كۆمەڵگەی 

كوردستانی  لە  پێبهێنرێت،  كۆتایی  دەبێت 

راستەوخۆ  ساڵە  پێنج  و  بیست  عێراقدا 

هەڕەشەكانی  هەرچەندە  نەماوە،  ئەوە 

لە  بۆنموونە  بەاڵم  لەسەری،  هەرماون 

ماوەتەوە،  خۆی  وەك  ئێران  كوردستانی 

چارەسەر  توركیا  كوردستانی  لە  هەروەها 

نەزەر  لە  چارەسەركردنەكەش  بكرێت، 

ئێمە دوو رێگای هەیە، رێگایەكی پێكەوە 

لە  بریتییە  تری  رێگایەكی  ئازادانە،  ژیانی 

جیابوونەوە.

حزبی  ل��ە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

شێوازی خەبات  تاچەند  دا،  حیكمەتیست 

فۆرمی چینایەتی و نەتەوایەتییە؟

خەباتی  ئێمە  ئیسالمى:  شێخ  فاتح 

نەتەوایەتیمان نییە، ئێمە خەباتی چینایەتی 

بۆ  نەتەوایەتی  مەسەلە  بەاڵم  دەكەین، 

كە  گرنگە،  سیاسی  مەسەلەیەكی  ئێمە 

بەردەمی،  بنێینە  چ��ارە  رێگا  پێویستە 

بڕیارنامەی  ئێمە  چارەیەش  رێگا  ئەم  بۆ 

بەڕێوەبردنی  پێشنیاری  هەیە،  رۆشنمان 

ئێران،  لە  بۆنمونە  كردووە،  ریفراندۆمان 

ئەوە یەكەم جیابوونەوە 
بوو كە لە حزبی 
كۆمۆنیستی ئێران 
روویدا، لە ساڵی 
1990 كۆمۆنیزمی 
كارگەری جیابووەوە، دە 
ساڵ دوای ئەو رووداوە 
ئینشیعابێكی تر روویدا 
بەناوی ساغكردنەوەی 
كۆمەڵە كە عەبدوڵاڵی 
موهتەدی و عومەری 
ئێلیخانیزادە لەناوە 
دیارەكانی بوون
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قسەیەم  ئ��ەو  عێراق  بۆ  دوات��ری��ش  كە 

كردووە.

پێشنیارەكەمان  ئێمە  ئێران  كوردستانی  لە 

فیدراڵی  موختاری،  خود  دەڵێن  ئاوابوو، 

سەرەتای  لە  ئێمە  چارەنین،  رێگا  ئەمانە 

تێرمی خودموختاریمان  ئێرانەوە،  شۆڕشی 

فەلسەفەی  واقیعیەكە  مانا  بەكارهێناوە، 

پێش  هەتا  ئێمە  ب���ووە،  ب��ەرێ��وەب��ردن 

كوردستان  ناوچەی  بروخێت،  شا  ئەوەی 

هەموو  دەب��رد.  بەڕێوەمان  هەرخۆمان 

دەورانەدا  لەو  بوون  پێویست  كە  ئەوەی 

ئەو  بۆ  ئێمە  دوات��ر  ب��ەاڵم  كردوومانە، 

نە  خودموختاری،  نە  گەیشتین  قەناعەتە 

چارەسەر  بەباشی  مەسەلەیە  ئەم  فیدڕاڵی 

ئەوەیە  كۆتاییەكەی  چارەسەرە  ناكات، 

ریفراندۆمەش  ئەم  بۆ  بكرێت،  ریفراندۆم 

كات دیاری بكرێت. 

خ��ەڵ��ك��ی ك���وردس���ت���ان ح��ەق��ی��ان��ە لە 

ری��ف��ران��دۆم��ێ��ك��دا دەن����گ ب����دەن بە 

بە  دەنگیشیاندا  گ��ەر  ج��ی��اب��وون��ەوە، 

تر،  هێزێكی  هەموو  ئێمەو  جیابوونەوە، 

هەروەها هەموو كۆمەڵگەی نێو نەتەوەیی 

دەبێت پشتیوانی لەو دەنگە بكات، ئەوە 

بۆ كوردستانی ئێران ئەم تەرحەمان هەیە، 

هەتا ئێستا پێمانوایە كە كوردستانی ئێران 

پێویستییەكی زۆر بەهێز وجودی نییە، بۆ 

بدرێت،  بەجیابوونەوە  دەنگ  كە  ئەوەی 

چونكە حزبە سیاسییەكان هیچیان ئارەزوو 

لەناو خەڵیشدا ئەوە  بە جیابوونەوە نین، 

نییە،  بەهێز  زۆر  مەیلە  ئەو  یان  ترێندە، 

بەاڵم بۆ نموونە لە كوردستانی عێراق بیست 

ساڵە نەزەرمان وایە كە گەر ریفراندۆمێك 

بۆجیابوونەوەیەو  رام��ان  ئێمە  بكرێت 

ئەوەش  دەدەی��ن.  جیابوونەوە  بۆ  دەنگ 

و  عێراق  لە  هەلومەرجەكە  بەحوكمی 

هاوچەرخی  مێژووی  واڵتە،  ئەم  مێژووی 

رێگا  ئێمە  ئەوەیە  مەبەستم  واڵتە.  ئەم 

هەیە،  نەتەوەیی  مەسەلەی  بۆ  چارەمان 

لەناو  و  چینایەتی  خەباتی  خۆمان  بەاڵم 

كۆمۆنیستی  خەباتی  چینایەتیشدا  خەباتی 

لەناو  چینایەتی  خەباتی  چونكە  دەكەین، 

خەباتی  فەرەنساش  سەندیكالیستەكانی 

ترێندی  ئێرانیشدا  لە  دەكەن،  چینایەتی 

پشتیوانیان  ئێمە  هەیەو  سەندیكالیستی 

خەباتی  كە  پێمانوانییە  بەاڵم  لێدەكەین، 

سەندیكالیستی ناو چینی كرێكار دەتوانێت 

مەسەلەكانی  كرێكار،  چینی  مەسەلەكانی 

بكات،  چ��ارەس��ەر  بەتایبەت  كۆمەڵگا، 

زۆر  ئێمە  بۆ  ژن��ان  مەسەلەی  بۆنمونە 

گرنگە، بەاڵم لە هیچ مانیفێستێكی زەمانی 

ئەوكاتە  چونكە  ن��ەن��وس��راوە،  ماركسدا 

بۆ  نەبوو،  ئەمڕۆ  وەكو  ژنان  مەسەلەی 

بەرۆشنی  زۆر  نەتەوایەتی  مەسەلەی 

كە  مەسەلەیەكە  كورد  مەسەلەی  وتومانە 

حاسڵی دەیان ساڵ زوڵم و زۆرو كوشتارو 

ئەوەیە لەم چوار واڵتەدا.

دەوڵەتی  ئێستاش  هەتا  دەوڵەتانە  ئ��ەم 

داگیركەر، سەركوتگەر، كوشتارگەر بوون كە 

هەرچی زووە دەبێت كۆتایان پێ بێت.

ئێوە  حزبەكەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لەكاتێكدا  بۆتەوە،  ناسیۆنالیزم  وا  بۆچی 

ئەو قسانەی ئێوە دەكەین، هەر لەو قسانە 

دەچێت كە رابەرایەتی باڵی، یان ئاڕاستەی 

بیری ناسیۆنالیزم دەیكەن، لەوانەیە قسەكان 

زۆر جیاواز نەبێت و ئەوانیش ئەو قسانەی 

نفوزیان  هۆیەشەوە  بەو  كە  بكەن،  ئێوە 

ناكەن  هەست  ئێوە  یان  بووبێتەوە؟  بەرز 

جیاوازییەكان زۆر كەم و كاڵ بۆتەوە؟                             

فاتح شێخ ئیسالمى: هیوادارم وابێت، كەوایە 

بۆ بەوان ناڵێیت كە لەوانەیە ئەوان خەتی 

بەردەوام  ئێمە  گرتبێتەبەر،  كۆمۆنیستییان 

هەموو  بۆنمونە  بووین،  خەتە  ئەم  لەسەر 

ئێراندا  لە ژیانی دوای كۆمۆنیزمی شۆڕشی 

لەگەڵیاندا  كارم  من  كە  كۆمۆنیستانەی  ئەو 

بە  ئیمانیان  كە  نابینیت  رۆژێك  ك��ردووە، 

چارەسەركردنی بەپەلەی تەواوەتی گشتگری 

مەسەلەی نەتەوایەتی نەبووبێت، بەاڵم ئەمە 

راب��ردوودا  ساڵەی  و شەش  ماوەی سی  لە 

ئەوانەی كە ئینكاری 
پێویستی بوونی حزبی 

كۆمۆنیستی ئێران 
دەكەن، ئەوە پێموابێت 
ئەوانە خوێندنەوەیەكی 
واقیعی مێژووییان نییە 

بۆ كۆمەڵە، چونكە 
كۆمەڵە بۆ ئەوە دروست 
كرابوو، كە دوایی حزبی 

كۆمۆنیستی ئێران 
پێكبهێنێت
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بەمانای رۆشنتر بۆتەوە، ئێستا پێموایە ئەو 

رێگا چارەسەرەی كە ئێمە هەمانە تاڕادەیەك 

هەر  ئێرانیش  كۆمۆنیستی  حزبی  كۆمەڵە، 

رێگای  كە  بووە،  چارەسەرەیان  رێگا  ئەو 

چارەسەری ریفراندۆم و مافی جیابوونەوە. 

كوردستانی  حزبەكانی  لەناو  پێموایە  من 

وەكو  نەتەوەیی  حزبێكی  هیچ  ئێراندا 

هەردوو حزبی دیموكرات بەم رۆشنیەی كە 

تەنانەت  دەكەین،  جیابوونەوە  باسی  ئێمە 

ئەوانیش باسی ناكەن. 

داوای  حزب  زۆر  كە  بەومانایەی  ئەمەش 

دیاری  هەر  فیدڕالیزمیش  موختاری،  خود 

لە  لەكاتێكدا  چارەنوسە،  مافی  كردنی 

واقیعدا وانییە. ئێستا دوانزدە ساڵە عێراق لە 

نیزامێكی فیدراڵیدا دەژی ئەمەش بە مانایی 

جیابوونەوە نییە.

یان  لەمافی جیابوونەوە،  بەرگری  پێموانییە 

بێت  ئەوە  مانای  كوردستان،  سەربەخۆيی 

لە ناسیۆنالیزم نزیكتر بوبێتمەوە، بە مانای 

ئەوەی  لەسەر  دەكەم  پێداگیر  من  ئەوەیە 

كە حزبە ناسیۆنالیزمەكانیش پێیانوایە دەبێت 

وابێت، بەاڵم پێداگری لەسەر ناكەن. تەنانەت 

پێداگیری  كە  ئەوەیە  ل��ەوان  رەخنەم  من 

لەسەر ناكەن. پێموابێت ئەو پێداگرییەو ئەو 

بۆ  بكرێت،  پێویستە  كە  جەماوەرییە  كارە 

ئەم كارە نەكراوە. 

لە  بەشێك  ك��ە  ری��ف��ران��دۆم  ب��زوت��ن��ەوەی 

بەناو  كەسایەتییە  و  ك��ۆم��ۆن��ی��زم��ەك��ان 

لەگەڵیان  بێكەسیش  بانگەكانی وەكو شێركۆ 

لەگەڵی  زۆر  بۆخۆشم  من  خەریكبوون، 

هەموو  نوسیوە،  لەسەریشم  بووم  موافق 

لەپاڵ   2005 ساڵی  كە  بیریەتی  لە  كەس 

سندوقێكیش  هەڵبژاردنەكاندا  سندوقی 

دانرابوو بۆ ریفراندۆم، كە لە %98 ئەوانەی 

سەربەخۆی  ب��ە  دەنگیان  دەنگیاندابوو 

ئەوەیە  مانای  ئەمەش  داب��وو،  كوردستان 

كوردستانی  كۆمەڵگای  لە  سیاسی  ترێندێكی 

سەربەخۆی  الیەنگری  كە  هەیە.  عێراقدا 

كوردستان دەكات.

من وەك كۆمۆنیستێك ئەو ترێندە تەقوێیە 

دەكەم، بەاڵم رێگرەكان و هەموو ئەو شتانەش 

لە  ناكرێت  چونكە  ببینم،  دەبێت  بێگومان 

1050 كیلۆمەتر شەڕ هەبێت لەگەڵ داعش، 

بكەیت،  سەربەخۆیی  باسی  بێیت  لەكاتەدا 

چونكە ئەمانە بەشێكن لە رێگریيەكان .

دەوت��رێ��ت  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

دینیان  ئ��ەوەی  بەحوكمی  ئیسالمییەكان 

ترەوە  لەالیەكی  نەتەوە،  لە  گرنگترە  پێ 

ماركسییەكان و چەپەكانیش دەوترێت ئەمانە 

هەوڵی مەسەلە ئینسانییەكان دەدەن، وەك 

لە نەتەوە ؟

فاتح شێخ ئیسالمى: لە ئەسڵدا ئەو پێش مەرج 

وانییە، چونكە كۆمۆنیستەكان  و مەفروزانە 

بە درێژای 150 _ 160 ساڵ بەر لە ئێستا. 

ماركس دەستی كرد بە چاالكی كرد. 

نەبوو،  كۆمۆنیست  سۆڤیەت  ب��ەداخ��ەوە 

شۆڕشی  كە  دەڵێم  ئەوە  بەداخەوە  چونكە 

ئۆكتۆبەر شۆڕشێكی كرێكاری و كۆمۆنیستی 

بەرێگای  چوو  ساڵ  دە  دوای  بەاڵم  بوو، 

سەرمایەداری  دەوڵەتیدا،  سەرمایەداری 

سەرمایەدارییە  جۆری  خراپترین  دەوڵەتی 

بەشە  مافی  و  ت��اك  مافی  روان��گ��ەی  ل��ە 

جیاوازەكانی كۆمەڵ، تەنانەت مافی ژنیش.

سەرمایەداری دەوڵەتی لە سۆڤیەت، دواتر 

لە چین، ئێستاش كۆریای باكور، زۆر زۆر 

خراپترو سەركوتگەرانەتر لە سەرمایەداری، 

لە  سەرمایەداری  هەموو  پێموایە  من  كە 

دژی گەشاندنەوەی ئینسانە، بەاڵم مەبەستم 

ئەوەیە لەبەرئەوەی ئێمە وشەی كۆمۆنیزم 

كۆمۆنیزمی  لەگەڵ  ئێمە  بەكاردەبەین، 

ئەوە  دابندرێت،  شت  بەیەك  سۆڤیەت 

ئەساسی  لەسەر  ئێمە  كە  نییە،  واقعیەتی 

شۆڕشی  لەدوای  سۆڤیەت  لە  رەخنەگرتن 

ئێرانمان  كۆمۆنیستی  حزبی  ئێرانەوە 

ئەدەبیاتێكی  هەروەها  دروستكردووە، 

هەیە،  بابەتەوە  لەو  دەوڵەمەندمان  زۆر 

بە  واقیعییە  كە  جگەلەوەی  لەبەرئەوە 

من  غ���ەدرە،  تەنانەت  دەرەجەیەكیش 

كە  ك���ردووە.  ئ��ەوەم  باسی  لەشوێنكدا 

قسەكانی  خۆیەوە  دیدگای  لە  كەسێك 

منی لێكچواندبوو بە ستالین، پێموت برای 

ئەزیز تۆ كە خەڵكی كوردستانیت دەبێت 

باش  خۆت  واڵتەكەی  كۆمۆنیستەكانی   .

و  شیوعی  حزبی  كوردستاندا  لە  بناسیت، 

تودە هەبوو كە سەر بە سۆڤیەت بوون، 

كۆمۆنیستێكین  منیش  ج��ۆری  لە  و  من 

كەوانین، تۆ دەبێت ئەمانە بناسیت وەك 

دەزانم حزبە  ئەركی خۆمی  بە  چۆن من 

میللی  ب��زوت��ن��ەوەی  بەجۆرەكانی  ج��ۆر 

بناسم،  بناسم، جیاوازییەكانیان  كوردایەتی 

ئەحزاب هەیە،  بۆ هەمەرەنگی  نا  ئەگەر 

سیستمێكی  كوردایەتی  مەسەلەن  گ��ەر 

یەك  رێكخراوەی  بزوتنەوەیەكی  و  فكری 

ئەو هەموو حزبە هەیە،  بۆ  بوایە  پارچە 

لەمەوپێش  مانگ  چەند  مەسەلەن  بۆ 

بەیانێك نوسراو دوای كۆنگرەی نەتەوەیی 

حزبی   61 واژۆی  كە  سەرلەنوێ،  بكرێ 

ببێت،  وجودی  حزب   10 یان  بوو،  پێوە 

هەبێت  وج��ودی  ح��زب   10 دەشكرێت 

رای��ان،  بیرو  كە  كۆمۆنیزمەوە  بەناوی 

پراكتیكیان لەیەكتری جیاواز بێت، بەبڕوای 

لە  كۆمۆنیستانەی  ئەم  ئەگەر  غەدرە  من 

حزبی  هاتوون،  ئێرانەوە  شۆڕشی  دوای 

حزبی  دواتر  دروستكردووە،  كۆمۆنیستیان 

دروستكردووە،  كارگەریان  كۆمۆنیستی 

زەمانی  لەگەڵ  بكرێن  ب��ەراورد  ئەمانە 

ستالین هیچ لێكچوونێك نییە، بگرە رەخنە 

لەو سیستمە سەرمایەداریی دەوڵەتییە كە 

كۆمۆنیستی هەڵگەڕانەوە و بەكاریهێنا.

مەنسوری حیكمەت یەكێك لە تێكۆشەرانی 

بەرگی  هەشت  ئێستا  كە  بووە  شتە  ئەم 

خۆی  دوای  ل��ە  نوسیوەو  شتی  گ���ەورە 

ئاساری لێ بەجێماوە. كە هەموو كەسێك 

دەت��وان��ێ��ت ب��ە ك���وردی، ب��ە ف���ارس، بە 

ئیتاڵی،  ئینگلیزی،  بە  بەشێكیشی  عەرەبی، 

مەبەستم  لێوەربگرێت.  سودی  فەرەنسی 

كەسێكی  حیكمەت  مەنسوری  ئ��ەوەی��ە 
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قسە  چ��وار  وا  هەر  كە  نەبووە  الوەك��ی 

بكات، دواتر بە نەخۆشییەك سەر بنێتەوەو 

تەواو بێت. 

ئێوە  تێڕوانینی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بۆ شۆڕش ماوییە، یان ماركسییە، كاتێك 

مەنسوری حیكمەت مرد، دەتوانن ملیۆنان 

بۆ  شەقام  سەر  بهێنینە  تاران  لە  كرێكار 

ئەو شۆڕشە ؟ 

فاتح شێخ ئیسالمى: من خۆم محازەریەكی 

ماركس  ل��ەس��ەر  هەیە  كاتژمێریم  س��ێ 

ئینتەرنێتدا  لە  كە  كۆمۆنیزم  تیۆری  و 

محازەرەیەكی  هەروەها  هەیە،  بەفارسی 

تریشم ناوی )لینین و تیۆری ئینقالب( من 

لەمانەدا رۆشنم كردۆتەوە كە دەبێت ئێمە 

شۆڕشی  ش��ۆڕش،  ماركسییەوە  ل��ەرووی 

كۆمەڵگەوە  لە  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی 

لەكاتێكدا  دەبێت،  ئامادە  زەمینەكانی 

حزبە  ئەو  روودەدات  تەقینەوەیەك  كە 

بەئاكامی  تەقینەوە  ئەو  گەر  كۆمۆنیستیە 

پێش،  بەرێتە  سۆسیالیستیدا  شۆڕشی 

لێبەرهەم  سۆسیالیستی  شۆڕشی  دەتوانن 

بێت، بەاڵم بە درێژای 200 ساڵی رابردوو، 

هەر  كە  ك��راوە  شۆڕشی   200 لە  زیاتر 

ئەوە  جنسی  لە  پاریس  كۆمۆنی  ئ��ەوەی 

هەروەها  كرێكاری،  بڵێیت  پێی  كە  بووە 

بۆنمونە  تر  ئ��ەوەی  ئۆكتۆبەر،  شۆڕشی 

جەماوەری  گەورەی  شۆڕشێكی  لەئێراندا 

كرا، بەاڵم دواتر ئیسالمییەكان چونە سەر 

دیدگای  لە  شۆڕش  واتە  سەركەوتنە،  ئەو 

شۆڕش  لەگەڵ  هەیە  جیاوازی  ماركسەوە 

لە دیدگای ماوەوە.

بە  بڕوامان  ئێمە  دەڵێم  ئەوە  روونی  بە 

شۆڕشی ماو نییە، كۆمەڵە لەسەرەتاوە كە 

ساڵی 1969 پێكهات بەمانایەك ئالودەبوو، 

تێكەاڵو بوو بە فكری ماوی، بەاڵم دوای 

ماوەیەك ووردە ووردە بە تەواوەتی لێی 

كردەوە  بە  ئێمە  چونكە  دووركەوتەوە، 

نییە،  ئەوە  ماویزم  كە  دەركەوت  بۆمان 

چونكە ئێمە لە سۆڤیەت دابڕابوین، لە بلۆك 

بەندی جیهانی ئەو زەمانەدا چین بەرامبەر 

كۆمۆنیزمی  لە  تر  جۆرێكی  سۆڤیەت  بە 

نوێنەرایەتی دەكرد، كە ئێمە بۆ ماوەیەك 

ماویزم  ب��ۆ  ب��اوەڕی��م��ان  وەه��م��ی خ��ۆش 

جیابووینەوە،  لێی  دوای  بەاڵم  بڕواكرد، 

لە  شارەكان  محازەرەی  تێزی  ئەو  چونكە 

بە  ئێراندا  شۆڕشی  لە  دێهاتەوە  رێگەی 

پێچەوانەوە دەرچوو، ئەوەش لەبەرئەوەی 

شۆڕشی ئێران شۆڕشی شارەكان بوو. واتە 

شارەكان شۆڕشیان كرد، دواتر الدێكان بە 

شێنەیی بە پێشوازییان هاتن. ئەمەش واتە 

تیۆری ماوی بۆ شۆڕش النیكەم لە شۆڕشی 

ئێراندا ئیسپات بوو، كە بە پێچەوانەوەیە. 

حزبی  ن��اوی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

حیكمەتیست جۆرێك نییە، لە ئایدۆلۆجیای 

لە  شێوەیەكە  كە  دروستكراو،  مجەردی 

لە  بەشێك  وەكو  دروستكردن،  كارێزما 

ناسیۆنالیستەكان؟ حزبە 

 فاتح شێخ ئیسالمى: رەوتێك كە ئێمە بە 

ماركسیزم تێی گەیشتووین، ئایدۆلۆجیا تێیدا 

دیار نییە، هەروەك ماركس چۆن ئایدۆلۆجیا 

دادەنێت،  كازب  وەعی  ك��ازب،  هۆشیاری 

دەكەین،  ئایدۆلۆجیا  لە  چاو  ئەوا  ئێمەش 

ئایدۆلۆجیایە،  ماركسیزم  پێمانوانییە  ئێمە 

ئایدۆلۆجیایە  حیكمەتیزم  پێمانوانییە 

باسمكرد  پێشتریش  ك��ە  حیكمەتیزم 

لە  خۆمان  جیاكردنەوەی  بۆ  بوو،  وشەیەك 

لەباری  ئێران  كارگەری  كۆمۆنیستی  حزبی 

رێكخراوەییەوە. ئەگەرنا ئێمە ماویزم، لینینزم، 

حیكمەتیستمان نەكردەوە بەدەزگایەكی فكری 

حیكمەت  مەنسوری  خۆمان.  بۆ  تایبەتی 

كەسێك بوو كە یارمەتیداین كە ماركسیزمی 

ماركس،  ئەسیڵی  ماركسیزمی  م��ارك��س، 

بەشێوەیەكی  لینین  كە  ماركسیزمەی  ئەو 

دوای  تر  جارێكی  شۆڕشگێڕانە  پراكتیكی 

ئەنتەرناسیۆنالی دوو زیندوی كردەوە، ئەوانە 

مەنسوری  ئێمە  بەدیگای  ئێمە،  بۆ  بكات 

لەگەڵ  كردین،  كۆمەكەی  ئەو  حیكمەت 

سەرەكیترین  ئەو  بەاڵم  دیكەدا،  خەڵكانی 

كەسێك بوو، لەبەرئەوە ناوی حیكمەتیست 

لەناو جیاوازییەكی ئەو  ئێمە ئەوەیە كە  بۆ 

حزبەدا. ئەوا ئێمە پێمانوابوو ئەوە ئێمەین 

كە خەتی حیكمەت بەڕێوە دەبەین.

لەبارەی كارێزماوە من قسەی خۆم دەكەم، 

وشانە  ئەم  لەبەر  ناكات،  پێویست  حزب 

زۆرب��ەی  لە  پێموایە  هەبێت،  ن��ەزەری��ەی 

زاڵبێت  نێگەتیڤی  الیەنی  كاریزما  كاتەكاندا 

رابەر  ئەوەیە  واقیعیەت  بەاڵم  بەسەریدا، 

لۆگۆی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری - حیکمەتیست
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هەمیشە جۆرێك، خەرمانەیەك لە حورمەت 

خەرمانەی  ئ��ەو  كە  هەیە،  دەوری���دا  بە 

داپۆشێت،  واقیعەكەی  لەوانەیە  حورمەتە 

ئەو  شتێكی  هەموو  وایلێبكات  بۆنمونە 

شتێكی  هیچ  هەروەها  بێت،  قبوڵ  قابیلی 

روانگەی  لە  نەبێت. هەربۆیە  رەخنە  جێی 

كارێزمایە  ئەو  حیكمەت  مەنسوری  منەوە 

خاوەنی  حیكمەت  مەنسوری  بەاڵم  نەبوو، 

من،  بەتایبەت  ب��وو،  فكری  ئۆتۆریتەی 

بە  حیكمەت  مەنسوی  لە  ساڵە  دە  چونكە 

تەمەن تربووم، پێشینەی خەباتی سیاسی و 

كۆمۆنیسی لەو زۆر زیاتر بوو، ئەمەش بۆمن 

مەسەلە ئەوە نەبوو كە كارێزمای مەنسوری 

مەنسوری  یان  بكەم،  قبوڵ  حیكمەت  و 

حیكمەت بكەم بە رابەری عەقیدەتی خۆم، 

من  حزبی  راب��ەری  حیكمەت  مەنسوری 

توانایەكی  بووە، رابەری حزبیەك بووە كە 

پراكتیكی  و  سیاسی  و  فكری  بەهێزی  زۆر 

روانگەی  لە  حیكمەت  مەنسوڕی  ب��وو، 

قسەیەك  هەموو  كە  كەسێكە  تەنیا  منەوە 

بە  كردوویەتی  كۆتاییدا  لە  كردوویەتی  كە 

پڕۆژەو تاكۆتایی ئەڵقەی پراكتیكی بردویەتییە 

پێشەوە، بەداخەوە زۆربەی زۆری رابەرانی 

كۆمۆنیست زۆرتر تیۆریسیان بوون، چونكە 

ئەو زۆرتر پراكتیكیسیان تا تیۆریسیان. بەم 

مانایە زۆرشێوەی بە لینین بوو، من دیدگای 

نێوان  فاسڵەی  لە  ماركسێك  وای��ە  خ��ۆم 

فكری  ژیانی  لە  ساڵ  فاڵنە  بۆ  ساڵ  فاڵنە 

بە شەریەت هاتووە، دوای ئەوە پێموانییە 

ماركسدا  مستەوای  لە  تر  كەسێكی  هیچ 

جگەلەوان  دوای��دا  سااڵنەی  لەم  هاتبێت. 

هەیە،  ماركس  بە  عەقیدەمان  لەوانەی  و 

ماركس بە هاوڕێی خۆمان دەزانین زۆرێك 

لە سەرمایەداران و بیرمەندانی بۆرجوازیش 

گەورە  زۆر  ئینسانێكی  ماركس  پێیانوابوو 

كە  ملیۆنێكدا  لەناو   2000 لە ساڵی  بووە، 

بەرجەستە  كە  بۆئەوەی  كرا،  راپرسییەك 

ترین ئینسانی و بنیادەمی هەزارەی پێشوو 

ئێستاش  من  دەرچ��وو،  ماركس  بووە  كێ 

بڕواموایە دوای ماركس كەسێك نەهاتووە 

ماركس  ف��ك��ری  ب���ااڵی  ل��ە  شتێك  بڵێی 

ماركس  وەك  لینینیش  بەرزترە،  كەمێك 

نەبووە، وەكو رۆچونەی قوڵییان، كە ئەم 

ماركسم  من  خۆشبەختانە  دەك��ەم  قسانە 

ئیعتیقادەوە  سیفی  ل��ەرووی  خوێندۆتەوە 

دەیڵێم،  خوێندنەوەوە  ل��ەرووی  نایڵێم، 

مەنسوری  نە  لینین،  نە  وابێت  پێشم 

بەاڵم  ن��ەب��ووە،  ماركس  وەك��و  حیكمەت 

كرد،  گەورەیان  كاری  دوو  هەردووكیان 

لە  مەزنیان  كارێكی  و  هەریەكەیان  واتە 

بوو  ئەوە  ئەویش  كرد،  خۆیاندا  زەمەنی 

الدانەكان لە ماركسیزمیان رۆشن كردەوە، 

لینین  شۆڕشگێڕ،  ماركسیزمی  نا  ناویشیان 

كارەی  ئەو  دوو  ئەنتەرناسیۆنالی  لەدوای 

كرد، مەنسوری حیكمەت بەشوێن ئینقالبی 

و  چین  و  سۆڤیەت  لە  كە  ئەوی  ئێراندا 

ئێرایشدا  لە  لەوانە روویدا بوو، هەروەها 

بوو،  داپ��ۆش��ی  كۆمۆنیستی  بزوتنەوەی 

گرتووە  لەوە  رەخنەی  ئیفلیجی  ب��ەڕادەی 

بەو  زیندووكردەوە.  ماركسیزمی  ئەسیڵی 

لە  و  نەزەڕ من  لە  بۆنەوەیەوە حیكمەت 

نەزەڕ كەسانێكەوە كە پەیڕەوی لێ دەكەن 

رێزێكی تایبەتی و جێگایەكی تایبەتی هەیە، 

بەاڵم لەوانەیە لەناو كۆمۆنیزمی كارگەریشدا 

وتویانە  یان  بڵێن،  كە  هەبن  كەسانێك 

زەمانەیە،  ماركسی  حیكمەت،  مەنسوری 

هیچ  لێكچواندنە  جۆرە  ئەم  من  بەبڕوای 

كۆمەكێك ناكات، گەر مانای ئەوە بێت ئەم 

من  ئەوە  ترەوە،  بااڵ  ماركسە  لە  ماركسە 

عەقیدەم پێی نییە، بەاڵم پێموایە ئەم كەسە 

تر  ماركسزیزمی جارێكی  بووە كە  كەسێك 

لەسەر  كردەوە.  پیادەی  هێنایەوەو  بەكاری 

بارودۆخی جیهانی ئەمڕۆ، لەسەر بارودۆخی 

كوردستان،  مەسەلەی  كوردستان،  و  ئێران 

زۆر  مەسەلەی  ئ��ەوەن��دە  ژن،  مەسەلەی 

وەاڵم��ی  حیكمەتەوە  مەنسوری  لەالیەن 

پەنجە  بە  كە  پ��ێ��دراوەت��ەوە،  پراكتیكی 

ناژمێردرێت باسی بكەیت.

پرۆفایل:
  فاتح شێخ ئیسالمى

_ لە نەورۆزی ساڵی 1942 لە دێیەك بەناوی 
سێف لەناوچەی مەریوان لە دایكبووە.

_ خوێندنی سەرەتایی لە شاری مەریوان تەواو 
كردووە، ناوەندی لە شاری سنە تەواوكردووە، 
ت��اران  زان��ك��ۆی  لە  تیۆلۆجی  بەشی  دوات��ر 
زانستە  لە  ماستەری  دوات��ر  ك��ردووە،  ت��ەواو 
تاران خوێندووە،  زانكۆی  لە  كۆمەاڵیەتییەكان 
بەاڵم تەواوی نەكردووە. تا ماستەری لە بەشی 
تەواوكردووە.  تاران  لە  هەر  فارسی  ئەدەبی 
دواتر دەگەڕێتەوە بۆ شاری مەریوان و دەبێتە 

مامۆستا.
_ لە ژیانی سیاسیدا سێ جار گیراوە.   

سوارەی  )چ��اوە(،  ئیسالمى  شێخ  فاتح   (  _
ناسراون  حەسەنیانی(  عەلی  ئیلیخانیزادە، 
لە  ك��وردی  نوێی  شعری  كوچكەی  سێ  بە 

خۆرهەاڵتی كوردستان.
شۆڕشگێری  كۆمەڵەی  دامەزرێنەرانی  لە   _
ساڵی  لە  ب��ووە،  كوردستان  زەحمەتكێشانی 

1969
_ لە ژیانی سیاسی حزبی خۆیدا لە كۆمەڵەدا 
لە  كارگەریدا  كۆمۆنستی  حزبی  لە  ب��ووە، 

رابەری كردنیدا بووە.
_ بۆ ماوەی هەشت ساڵ لە حزبی كۆمۆنیستی 
سەرۆكی  )حیكمەتیست(  ئێران  كرێكاری 

مەكتەبی سیاسی بووە.
ئەندامی  راب��ردووش��دا  ساڵی  چ��وار  ل��ە   _
دەفتەری سیاسی و ئەندامی هەیئەتی كارگێڕی 
ئێران  كرێكاری  كۆمۆنیستی  حزبی  لە  بوو، 

)حیكمەتیست(ە.
حزبی  سیاسی  دەفتەری  ئەندامی  ئێستا   _

كۆمۆنیستی كرێكاری ئێران )حیكمەتیست(ە.
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دیدار: کوردستان دیپلۆماتیک

ئەو تێڕوانینە تەقلیدی بوو، كە پێی وابوو داعش شەڕی 

شیعە دەكات لەوانەیە شەڕی كورد نەكات 

قادر عەزیز

سكرتێری حزبی ئایندەی كوردستان:



43 ژمارە )10-11(ی ئاب  2015

قادر عەزیز سكرتێری حزبی ئایندەی كوردستان لەدیدارێكی گۆڤاری )كوردستان دیپلۆماتیك(
دا باس لەداعش و مەترسییەكانی سەرهەڵدانی ئەو رێكخراوە تیرۆریستییە دەكات، لەسەر 
مرۆڤایەتی بەگشتی و كورد بەتایبەتی، ئاماژە بەوەش دەكات كە ئەو گروپە شكست دەهێنێت 
كوردستان  قارەمانەكانی  پێشمەرگە  بەوپێیەی  كوردە،  گەلی  بۆ  شانازیش  گەورەترین  و 

لەجیاتی هەموو جیهان رووبەڕووی ئەو تیرۆریستانە بوونەتەوە.

پڕۆسەی  ل��ەدوای  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

وە   2003 ساڵی  لە  وات��ە  عێراق،  ئ��ازادی 

تەواوی چاودێرانیشەوە  میدیاكان و  لەالیەن 

نوێی  مۆدێلێكی  عێراق  كە  باسدەكرا  وا 

پێكەوە ژیان بەرهەم دەهێنێت، بەاڵم داعش 

تەواوی ئەو بۆچوونانەی تێكدا؟ هۆكاری چی 

بوو؟

قادر عەزیز: ئومێد زۆر بوو كە عێراق مۆدێلێكی 

نوێی پێكەوە ژیان بەرهەم دەهێنێت، هەروەكو 

عێراقیشدا  هەمیشەییەكەی  دەس��ت��ورە  لە 

لەرووی  دەستورە  ئەو  هەرچەندە  هاتووە، 

پێشكەوتووە،  دیموكراسییەوە  و  دەس��ەاڵت 

بەاڵم دوو كێشەی تێدابوو، كە نەتوانرا ئەو 

مۆدێلە تازەیە نیشانبدرێت، ئەوانیش:

یەكەم: پێكهاتەی ئەم حزبانەی بااڵدەستن و 

پێكهاتەكانیان  دەكەن،  حوكمڕانی  عێراق  لە 

پێكهاتەیەكی دیموكراسی نییە.

رژێمی  رووخانی  سەرەتای  لە  هەر  دووەم: 

ن��وێ،  دەس��ەاڵت��ی  هاتنی  دوای  و  بەعس 

پالنی  كۆمەڵێك  رووب��ەڕووی  دەسەاڵتە  ئەم 

لە  هەروەك  ب��ووەوە،  دەرەكی  و  ناوخۆیی 

قبوڵی  كە  كردووە،  رەفزی  سوننە  سەرەتادا 

ئەم دەسەاڵتە بكات، بەهۆكاری ئەوەی  ئەو 

حوكمڕانیان  بەشداری  شیعەیەو  دەسەاڵتە 

هەڵوێستی  هەربۆیە  ن��ەك��رد.  لەعێراقدا 

رازی  كورتییەكەی  بە  نواند،  دژایەتییان 

نەبوون كە رژێمی پێشوو )سەدام( رووخاوە. 

دواتر بوار رەخسا، بەاڵم ناڕەزایەتی و دژایەتی 

سوننە زیادیكرد، بۆ ئەم دەسەاڵتە تازەیەی كە 

ئەوان بە دەسەاڵتی شیعەی ناوزەند دەكەن، 

)دەرەكی(  ناوچەیی  پاڵپشتییەكی  ئەوەش  بۆ 

هەبوو، هەروەك دەزانین هەموو دەوروبەر 

سوننەیە، هەر لە توركیاو ئوردون، سعودیە، 

ئیماراتەوە بیگرە تاچەند شوێنێكی تریش، ئەم 

شەڕە لەنێوان سوننەو دەسەاڵت بوارێكی وای 

بێنە  تریش  تیرۆریستی  هێزی  كە  رەخساند 

ناوەوە، بەبیانووی ئەوەی عێراق داگیركراوە، 

لێرەدا ئەمەریكاش هەڵەیەكی كوشندەی كرد 

كە خۆی بەداگیركەر ناساند، ئەمەش وایكرد 

س��ەروەری  سیادەو  دەیانەوێت  ئەوانە  كە 

بگێڕنەوەو دەسەاڵتی داگیركەر  خاكی عێراق 

ئێرانیش  بابەتەشدا  لەو  تەنانەت  وەدەربنێن، 

هەڵوێستی  هەمان  كردو  پشتیوانی  هەمان 

هەبوو.

ئەو  ك��ەوات��ە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

سەرهەڵدانی  لەپێش  دیموكراسییە،  مۆدێلی 

داعشیشەوە هەبووە؟

قادرعەزیز: بەڵێ لە سەرەتادا هەبوو، بەاڵم 

سەند،  پ��ەرەی  دوات��ر  بەاڵم  نەبوو،  جێگیر 

كە  راب����ردوودا  ساڵی  دوو  ل��ە  بەتایبەتی 

بە  سوننەكان  و  مالیكی  لەنێوان  كێشەكان 

بنبەست گەیشت، بەڵكو گەیشتە راگەیاندنی 

جۆرێك لە شەڕ لەگەڵ یەكتر، ئەوان دەستیان 

راپەڕین  لە  جۆرێك  و  خۆپیشاندان  بە  كرد 

و مانگرتن، بەتایبەت لە شارە سوننییەكاندا، 

لەنێوان  ناكۆكییە  ئ��ەم  ب��ەردەوام��ب��وون��ی 

مالیكی  كە  بەغدا  حكومەتی  و  سوننەكان 

سەرۆك وەزیرانی بوو وایكرد داعش سودی 

رەخساند  باشی  زەمینەیەكی  و  لێوەربگرێت 

هاوكاری  و  فریاكەوتن  بەناوی  داع��ش  كە 

لە  پێشتر  كە  موسڵ،  بێتە  سوننەكان  كردنی 

ئەنبارو چەند شوێنێكی تر بوونیان هەبوو.

تێگەیشتنێكی  سەرەتا  سوننەكان  لەراستیدا 

داعش  وابوو  پێیان  چونكە  هەبوو،  هەڵەیان 

رزگاریان  و  دەكات  هاوكاریان  دێت  هێزێكە 

دەكات لە دەسەاڵتی شیعەو مالیكی و چەند 

لۆگۆی حزبی ئایندە
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بۆ  بەغدایان  و  مالیكی  تەنانەت  تر،  شتێكی 

رەخساندن،  بۆ  زەمینەیان  بۆیە  دەڕوخێنن. 

بەاڵم لەبەرئەوەی داعش تێكەڵەیەكن لەنێوان 

بەعسییەكان،  كۆنە  و  توندڕەوەكان  ئیسالمی 

كاتێك  بۆیە  تر.  توندڕەوی  هەندێك  لەگەڵ 

چەند  و  تكریت  و  موسڵ  و  ه��ات  داع��ش 

بۆیان  ئەمان  داگیركرد،  تریان  شوێنێكی 

دەركەوت كە تیرۆریست دۆستایەتی نازانێت، 

تەنانەت داعش جگەلە خۆی دان بەهیچ ئایین 

و نەتەوەیەكی تردا نانێت و هیچ شەریكێك 

ئەوانی  شارەكانی  تەنانەت  ناكات،  قبوڵ 

لەگەڵ  سەرەتا  داعش  نموونە  بۆ  وێرانكرد، 

بەرەی نوسرە باشترین هاوپەیمانێتی هەبوو، 

بەاڵم دواتر بوو بە شەڕیان، هەروەها داعش 

لەگەڵ خۆی  كە  ئیسالمییەكانی  لەگەڵ هێزە 

بوو نەگونجا، كە ئەمان تارادەیەك نزیكبوون 

نموونە  داعش  بۆ  ئەوان،  بۆچوونی  لەبیرو 

لەگەڵ قاعیدە ناگونجێت.

سوننەكان ئەمجارە بە هەندێك گۆڕانكاری لە 

عێراق بەتایبەتی الدانی مالیكی و چەند شتێكی 

تر، هەڵوێستی خۆیان گۆڕی، لەوە تێگەیشتن 

نەك  پێگەیاندن  زیانی  داع��ش  هێنانی  كە 

قازانج، شارەكانی خۆیان وێرانكران، ئێستاش 

بەغدا  نوێیەكەی  حكومەتە  لەگەڵ  هاتوون 

بەیەكەوە  بۆئەوەی  رێككەوتن،  )عەبادی( 

دووریان  و  دەربكەن  ناوچەكەیان  لە  داعش 

بخەنەوە، لە ئێستاشدا هەروەك دەبینین لە 

شوێنێكی  چەند  و  تكریت  جەلەوال،  ئەنبار، 

تر شەڕی قورس هەیە. هەربۆیە ئامادەكاری 

ئەمەریكاو  هاوكاری  بە  بۆئەوەی  دەكرێت 

بكرێت  ئەگەر  تەنانەت  هاوپەیمان،  واڵتانی 

كوردیش، داعش لە موسڵیش دەربكەن.

دەكرێت  لەوە  باس  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كە داعش ناكرێت، وەكو گروپێكی ئیسالمی 

ئەجێندای  بەڵكو  بكرێت،  سەیر  رادیكاڵ 

ئەزمونی  و  عێراق  گەالنی  دژی  ناوچەییە 

هەرێمی كوردستان؟ 

توندڕەوی  داع��ش  لەڕاستیدا  قادرعەزیز: 

لەهەموو  ئەمە  ه���ەروەك  ئیسالمە،  ن��او 

لە  هەیە،هەروەك  تریش  ئایدۆلۆجییەكانی 

كاسۆلیكی  و  مەسیحی  نەتەوەیی،  چ��ەپ، 

هەیە، بەاڵم تێكەڵ بووە بە توندڕەوی شۆڤێنی 

عەرەبی و بە نەتەوەچێتی عەرەبی، كە ئەمەی 

پێیان دەوترێت داعش،  لێدەرچووەو  ئێستای 

ئیسالمییەكان،  هێزە  لە  زۆرێك  هەرچەندە 

بێبەری  داعش  لە  ئیسالم  بەوە  دەیانەوێت 

داعش  لە  ئیسالم  لەڕاستیدا  ب��ەاڵم  بكەن، 

بەڵكو  داع��ش،  لە  هەر  نەك  نییە،  بێبەری 

توندڕەوەكان،  ئیسالمییە  گروپە  هەموو  لە 

لوتكەی  توندڕەوەكانە،  لوتكەی  داعش  بەاڵم 

توندوتیژییە.

كوردستان دیپلۆماتیك: بیرو ئەفكارو ئامانجی 

وەكو  توندڕەوەكانی  ئیسالمییە  رێكخراوە 

بۆكۆحەرام، قاعیدە، داعش، ئەنسارولسوننە، 

ئامانجیان  یەك  هەموویان  ئەمانە  هتد... 

هەیە؟

یەك  و  شتن  یەك  هەموویان  قادرعەزیز: 

ت��ون��دڕەوی  هەموویان  هەیە،  ئامانجیان 

نموونە  بۆ  دەرەج��ات،  بە  بەاڵم  ئیسالمین، 

چونكە  بیت،  مەمنون  قاعیدە  بە  وایلێدێت 

خراپترە،  رەفتار  بیرو  لەوانە  زۆر  داع��ش 

ناوچەیەكی  و  ه��ات  داع��ش  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

داگیركردو خەالفەتی راگەیاند، بەاڵم قاعیدە 

راستە  ه��ەروەك  نییە،  رزگاركراوی  شوێنی 

قاعیدە توندڕەو و خراپن، بەاڵم داعش زۆر 

لەوان زیاتری  توندڕەوەی تێپەڕاندووە.

راگەیاندنی  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

خەالفەتی داعش مەترسییەكانی زیاترن؟

مەترسیترین  بەدڵنیاییەوە،  عەزیز:  ق��ادر 

داگیر  شوێن  ناوچەو  كە  ئەوەیە  خاڵیشیان 

چونكە  دەك��ات،  تێدا  حوكمڕانی  و  دەك��ات 

خەالفەت شێوەیەكە لە ئیدارەكردنی ئیسالمی، 

داعش گەورەترین 
مەترسییە لە ئێستادا 

بۆ سەر ئاسایشی 
نەتەوەیی كورد، واتە 
بەتەنیا بۆ هەرێمی 

كوردستان مەترسی 
نییە، بەڵكو بۆ هەموو 
پارچەكانی كوردستان 

مەترسییە
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بەپێی بەرنامەكەیان ئەوان دەیانەوێت بەرێگای 

وەكو  بەڕێوەببەن،  ناوچانە  ئەو  خەالفەت 

بزانین  دەبێت  بۆیە  ئیسالمی.  دەوڵەتێكی 

هۆكاری سەرهەڵدانی داعش زۆرە، گروپێكی 

ئێستادا  لە  بەاڵم  ئیسالمە،  ناو  توندڕەوی 

شۆڤینیەتی  ت��ون��دڕەوی  لەگەڵ  تێكەڵبووە 

عەرەبی و نەتەوەپەرستی عەرەبی، هەروەك 

سەدام-یش لە سااڵنی كۆتایی حوكمیدا ئاینی 

ئیسالمی بەكاردەهێنا. 

داعش  تاچەند  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەرێمی  ئەزمونی  س��ەر  ب��ۆ  مەترسییە 

كوردستان؟

لە  مەترسییە  گەورەترین  داعش  قادرعەزیز: 

كورد،  نەتەوەیی  ئاسایشی  سەر  بۆ  ئێستادا 

واتە بەتەنیا بۆ هەرێمی كوردستان مەترسی 

نییە، بەڵكو بۆ هەموو پارچەكانی كوردستان 

مەترسییە، هەروەك لە ئێستادا بەشێوەیەكی 

دوو  لەسەر  مەترسییەكانی  زیاتر  پراكتیك 

باشورو  ئەوانیش  زۆرە،  كوردستان  پارچەی 

رۆژئاوان، لەگەڵ ئەمانەشدا داعش مەترسییە 

جیهانیش،  ن��اوچ��ەك��ەو  و  ع��ێ��راق  ل��ەس��ەر 

تیرۆریستی  رێكخراوێكی  داعش  لەبەرئەوەی 

نێودەوڵەتییەو لۆكاڵی نییە.

هەیە،  ئەندامیان  واڵتان  زۆربەی  لە  داعش 

بەاڵم  ئەنجامدا،  كردەوەیان  فەڕەنساش  لە 

كوردە،  لەسەر  تەركیزیان  زیاتر  ئێستادا  هێزە ئیسالمییەكان لە 
تائێستا بە تەواوی 
بە ئەركی خۆیان 
هەڵنەستاون، 
بەوپێیەی دەبێت 
ئەوان پێش هەموو 
خەڵكی تر ئەم 
تیرۆرەی بەناوی 
ئیسالم دەكرێت 
رسوای بكەن و خەڵك 
هۆشیار بكەنەوە

قادر عەزیز
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ئەو تەركیزەش لێكدانەوەی زۆر جیاوازی بۆ 

تێڕوانینی  تەنانەت  لەسەرەتاشدا  دەكرێت، 

جیاواز بەرامبەر داعش هەبوو الی یەكێتی و 

پارتی، تێڕوانینێكیان ئەو تێڕوانینە تەقلیدییە 

بوو، كە پێی وابوو داعش لەبەرئەوەی ئێستا 

كورد  شەڕی  لەوانەیە  دەكات  شیعە  شەڕی 

یەكێتی  بەاڵم  بوو،  پارتی  تێڕوانینی  نەكات 

ل��ەڕووی  دروس��ت��ی  و  راس��ت  بۆچوونێكی 

لەبەرئەوەی  دەیوت  كە  زانستییەوە هەبوو، 

داعش رێكخراوێكی تیرۆرستی نێودەوڵەتییە. 

بۆیە شەڕی هەموو كەسێك دەكات، هەروەها 

نموونە  بۆ  دەكات،  ئیسالمییەكانیش  شەڕی 

تەقاندەوە.  یونس-یان  نەبی  م��ەرق��ەدی 

ئەم  بۆ  هەیە،  بیانوویان  داع��ش  هەربۆیە 

ئەوەیە  بیانووەكانیش  لە  یەكێك  ش��ەڕە، 

ئەوروپاو  لە  نزیكە  كورد  عەلمانییە،  كورد 

حەاڵڵ  ك��ورد  خوێنی  بەمە  ئەمەریكاوە، 

كوردەكان  لە  هەندێك  هەروەها  دەك��ەن، 

ئیسالم  شەنگال  ناوچەی  ئەوانەی  بەتایبەتی 

كافرن،  ئ��ەوان��ە  داع��ش  حسابی  بە  نین، 

گومان  كە  هەیە  ئەجێندایەكیش  هەروەها 

دەكرێت ئەجێندایەكی توركی بێت، حكومەتی 

توركیا دەیان جوڵێنێت، دەبێت بزانیت 100% 

توركیایە، هەڵوێستەكانیان دیاربوو، هەروەك 

رووخاندنی  بۆ  دیاریكردبوو  كاتی  ئەردۆغان 

بۆ  بەهەمانشێوە،  باشوریش  بۆ  كۆبانێ، 

نموونە لە كەركوك، یەكێك لە لێكدانەوەكان 

ئاماژە بەوە دەكات ئەم هێرشكردنە بۆ سەر 

كەركوك ئەجێندای توركیایە.

دەبینین  لەكاتێكدا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دەكەن.  داعش  دژایەتی  خۆرئاوا  ئەمەریكاو 

بەوشێوەیە  دەكات  پێویست  توركیا  بۆیە 

هەڵسوكەوت بكات؟

توركیا  هەن،  هۆكارێك  چەند  قادرعەزیز: 

نەوتدا  بەسەر  دەس��ت  داع��ش  دەی��ەوێ��ت 

بگرێت، دەیەوێت پەیوەندی نێوان هەرێمی 

ئابووری  و  تێكبدات  بەغدا  و  كوردستان 

مەسەلە  جگەلە  ئەمە  بڕوخێنێت،  هەردوال 

رەگەزپەرستییەكەش  و  شۆڤێنی  نەتەوەیی، 

بەدڵنیاییەوە  ئەمانە  لەبەرئەوەی  هەیە،  كە 

هەموویان بوونیان هەیە. بۆیە دەبێت ئێمە 

وەكو كورد بەرچاو روون بین، دەبێت بزانین 

دەبێت  گەورەیە،  هەڕەشەیەكی  ئەمە  كە 

لەئاستی  خۆمان  ئێمە  كەس  هەموو  لەپێش 

پێش  بین،  هەڕەشەیە  ئەو  بەرپەچدانەوەی 

ئەوەی كە هاوپەیمانان هاوكاریمان بكەن و 

دەبێت خۆمان  بێت،  هاوكارمان  تر  خەڵكی 

هاوكاری خۆمان بكەین.

هەرێمی  لەناو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

و  دەن��گ  ی��ەك  حزبەكان  كوردستاندا، 

یەكگوتارن بۆ رووبەڕووبوونەوەی داعش؟

كوردییەكاندا  حزبە  ل��ەن��او  ق��ادرع��ەزی��ز: 

روب��ەڕووب��ون��ەوەی  بۆ  ب��اش  كۆدەنگییەكی 

داعش هەیە، چونكە هیچ كەسێك نییە دژی 

بشتەوێت  ئەگەر  تەنانەت  نەبێت،  داعش 

هەروەك  بپارێزیت  داعش  شەڕی  لە  خۆت 

لە  بۆنمونە  ك��ردوی��ەت��ی،  ك���ورد  پێشتر 

كوردستان  هەرێمی  سەرۆكایەتی  سەرەتاشدا 

بەرەسمی بەیانی دەركردووە كە ئێمە تەنها 

لە سەنگەری بەرگریدا دەبین، ئەمەش مانای 

ئەگەر  ناكەین،  داعش  شەڕی  ئێمە  ئەوەیە 

ئەوەبوو  بەاڵم  ن��ەدات،  پەالمارمان  داعش 

داعش  هەربۆیە  دای��ن.  پ��ەالم��اری  داع��ش 

بۆ  ناوچەكە  لە  باشی  نەتەوەیی  یەكێتییەكی 

كورد  لە  مەبەستیشمان  دروستكرد،  كورد 

بەاڵم  باشور،  كوردی  تەنها  نەك  بەگشتییە، 

لە  حوكمڕانییە  شێوازی  ئەم  بزانین  دەبێت 

رێكخستنەوەی  ئەم  واتا  كوردستان،  باشوری 

نێو ماڵی كورد كە دەبێت لەسەر بنەمایەكی 

كردنی  بەدامەزراوەیی  بێت،  دیموكراسی 

لەسەرو  كوردستان،  هەرێمی  لە  حوكمڕانی 

كردنی  دام����ەزراوەی  بە  هەمووشیانەوە 

ئەو  لەئاستی  كوردستان،  پێشمەرگەی  هێزی 

مەترسییانەی داعش نییە.

دەبێت شەڕی داعش نەكەینە بیانوو بۆ پشتگوێ 

خستنی چاكسازییەكان، بەپێچەوانەوە دەبێت 

شەڕی داعش بكەین بە هۆكارێك بۆ ئەوەی 

بكەین،  ئامادە  خۆمان  كۆبكەینەوەو  خۆمان 

بەخەبەرهێنایەوەو  ئێمەی  داعش  هەروەك 

بەئاگایی هێناینەوە، لە مەترسییەكان.

هێزە  ئ��ەم  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

ئیسالمییانەی ئێستا دەیانەوێت هەر بەناوی 

ئیسالمەوە حوكڕانی بكەن؟

قادرعەزیز: نا، ئەو ئیسالمییەی ئێستا جیاوازە، 

دیموكراسی  پ��ڕۆس��ەی  بە  ب��ڕوای  چونكە 

هەیە،  دەس��ەاڵت  دەستكردنی  دەستاو  و 

پەرلەماندایە،  لەنێو  حكومەت،  لە  بەشدارە 

هەروەها بەشدارن لە داكۆكیكردن لە خاكی 

باشە، بەاڵم وەكو  كوردستان و هەڵوێستیان 

بە  ت��ەواوی  بە  تائێستا  ئیسالمییەكان  هێزە 

ئەركی خۆیان هەڵنەستاون، بەوپێیەی دەبێت 

ئەوان پێش هەموو خەڵكی تر ئەم تیرۆرەی 

و  بكەن  رس��وای  دەكرێت  ئیسالم  بەناوی 

خەڵك هۆشیار بكەنەوە، چونكە هەڵوێستی 

هاوبیرو  سەر  بۆ  زیاترە  كاریگەری  ئ��ەوان 

وەكو  عەلمانییەكی  لە  وەك  هەوادارانیان، 

من.

لە  گەر  ترسناكن  زۆر  كە  هەیە  سەلەفیمان 

سەلەفی  چونكە  بكەن،  گەشە  كوردستان 

كۆتاییش  قۆناغی  كۆتاییە،  پێش  قۆناغی 

داعشە.

هۆكاری  داعش  وەكو  هێزێكی  دروستبوونی 

بەشێكیشی  كاردانەوەیە،  بەشێكی  زۆرە، 

دیموكراسی،  نەبوونی  بە  هەیە  پەیوەندی 

پەیوەندی  جگەلەوەی  ئەوە  نایەكسانی،  بە 

ناوچەكە  رژێمانەی  ئەو  فەشەلی  بە  هەیە 

كە نەیانتوانیوە ماوەی 50 ساڵە یاسا سەروەر 

بكەن و دادپەروەری بكەن.
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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دیدار: كوردستان دیپلۆماتیك

كێشە سەرەكی كۆنگرەی نەتەوەیی.  پارتی، پەكەكە بوون

سەاڵحەدین موهتەدی

سیاسەمتەدارو روناكبیری كورد:
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گۆڤاری  لەگەڵ  لەدیدارێكیدا  كورد،  روناكبیری  سیاسەتمەدارو  موهتەدی  سەاڵحەدین 
)كوردستان دیپلۆماتیك( تیشك دەخاتەسەر دواین ئاڵوگۆڕەكانی ناوچەكەو ئەو بارودۆخەی 
پرسی  بۆ  رادەكێشێت  سەرنجمان  ترەوە  لەالیەكی  هاتۆتەئاراوە،  داعشەوە  دوای  لە  كە 
و  گرنگ  خاڵێكی  بە  كورد  بۆ  ئەمەش  كە  پەرلەمانییەكەی،  هەڵبژاردنە  توركیاو  لە  كورد 
پەیوەندی هێزە كوردستانیەكانی هەرچوار  لە  باس  تەماشا دەكات، هەروەها  چارەنوسساز 

پارچەی كوردستان دەكات. 

بارودۆخی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەرێمی كوردستان چۆنە لەئێستادا؟

سەاڵحەدین موهتەدی: ئەگەر بارودۆخی 

هەرێمی كوردستان باش و خۆش نەبوایە 

من ماڵ و خێزانم لە سویدە. نەدەهاتمەوە 

دڵم  ئەوەیە  مانای  ئەوە  دابنیشم،  لێرە 

بەاڵم  ئومێدەوارم،  پێی  خۆشەو  پێی 

ئومێدەواربوونە  و  پێخۆشبوون  دڵ  ئەو 

دوریش نییە لە مەترسی، مەترسی ئەوەی 

دژ  دەوڵەتانی  یاخود  تێكبچێت،  نەوەك 

نەكا  تێوەردەن،  دەستی  نەكا  بەكورد 

ناسازگاری ناوخۆ سەرهەڵنەداتەوە، بەاڵم 

لەهەمانكاتدا ئومێدەوارییەكان زۆرترن و 

گەورەترن لە مەترسیەكان.

پێتوایە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

بە  پێویستی  ك��ورد  زیاتر  لەهەركات 

یەكڕیزی و دیالۆگ هەیە؟

نەك  بێگومان  موهتەدی:  سەاڵحەدین 

تەنانەت  هەیە،  پێی  پێویستی  ه��ەر 

ئێمە  ئەگەر  راگ��رت��ووە،  خۆی  ب��ەوەوە 

و  بدەین  ئەنجام  دیالۆگە  ئەو  نەتوانین 

ناسازگاریی  لەوانەیە  بەڕێوەبەرین  باشی 

و ناتەبایی هەموو شتێكمان لێ تێكبدات، 

چییە  هۆكاری  زۆری  بەشێكی  چونكە 

كەوا لەسەر دیالۆگ ئەو هەموو پێداگریە 

بەشێكی  الموایە  لەبەرئەوە  دەك��ەم، 

لێكتێنەگەیشتن  لە  جیاكارییەكان  زۆری 

دەگرێت.  سەرچاوە  نەبوون  لێكحاڵی  و 

جیاوازییەكان  بەاڵم  نییە،  جیاوازی  ناڵێم 

ئێمە  كە  گەورەنین،  زۆرو  ئ��ەوەن��دە 

زۆری  بەشی  بەیەكبگەین  نەتوانین 

لەیەكتر نەگەیشتنە پاشماوەی دوژمنایەتی 

كۆنە  بە  شەڕ  وتویانە  كۆنیش  كۆنە. 

قینەمان  كۆنە  ئەو  ئێمە  دەكرێت.  قین 

هێشتا لەال ماوە، ئەوە بەچی چارەسەر 

دەكرێت. بەدانیشتن، دیالۆگ و گفتوگۆ. 

یەكەمی  شەرتی  دیالۆگ  پێموایە  من 

خۆڕاگرتنمانە.

ك��ەوات��ە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

سەركەوتوو  نەتەوەیی  كۆنگرەیەكی 

ئەڵتەرناتیف؟ دەبێتە 

سەاڵحەدین موهتەدی: بەڵێ ، لەمێژە ئەو 

ئاوات و داخوازیە هەیە، ئەگەر بەڕاستی 

دەڵێی هەر ئەوكاتەی كە شەڕ بەردەوام 

و  كوردستان  لە  پارتیزانی  شەڕی  بوو. 

عێراق و ئێران، ئێمە هەموومان لەو رشتە 

هەموومان  بووین،  سنور  سەر  شاخانەی 

سەعاتە رێیەكمان بەین بوو. لە ناوەندی 

ئەو سەركردایەتی  بۆ  ئەم سەركردایەتی 

و  دەبینی  یەكترمان  زیاتر  كاتە،  ئەو 

گفتوگۆمان زیاتر دەكرد، لەگەڵ ئەوەشدا 

كاتەش  ئ��ەو  ب��وو،  خۆشتر  دڵیشمان 

كۆنگرەیەك  بۆ  بوو،  لەگۆڕێ   قسەیەك 

نەبەستین هیچمان تابعی هیچ دەوڵەتێك 

ن��ەب��ووی��ن، ه��ەم��ووم��ان پ��ارت��ی زان و 

شۆڕشگێڕ بووین، هەموومان دەمانتوانی 

خۆمان  قسەی  راشكاوی  و  ئ��ازادی  بە 

بكەین. دەشمان بینی كە هەموومان یەك 

ئامانجمان هەیە بۆ ئەمبەری كوردستان، 

یان بۆ ئەوبەشی كوردستان جا لەوكاتەدا 

دیالۆگ زۆر گرنگ بوو، من خۆم یەكێك 

بووم لەوكاتەدا بە ئەندازەی توانای خۆم 

دیالۆگێك،  دروستكردنی  بۆ  هەوڵمدا 

پێش  س��ەرك��ەوت��وب��ووم،  تاڕادەیەكیش 

كوردستانی  هێشتا  كە  شام،  لە  ئەوەش 

ل��ە شامیش  ن��ەك��راب��وو،  ئ���ازاد  ع��ێ��راق 

كۆبونەوەیەك كرا لەنێوان شەش حەوت 

روخانی  پێش  بزانم  وا  ك��وردی  حزبی 

سەدام بوو پێش شەڕی عێراقیش بوو.

گوتارێكی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كوردیەكاندا  هێزە  لەنێوان  ستراتیژی 

هەیە؟

ئەو  نەخێر،  موهتەدی:  سەاڵحەدین 

نییە،  یەكگرتووە  ستراتیژیە  گ��وت��ارە 

بەاڵم  هەیە،  ستراتیژی  گوتاری  بەڵێ  

یەكگرتوو یەك دەنگ نییە، ئێمە هێشتا 

باوەڕ  كە  ژمارەیەی  ئەو  نەگەیشتوینەتە 

بە یەكگرتووی چارەنوسی كورد بكەین. 

بەجیا  پارچەیەك  پێمانوایە هەر  ئێستاش 

بكات،  دیاری  خۆی  چارەنوسی  دەبێت 
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بەڵێ  راستە بەجیا خەباتی خۆی دەكات، 

دیاری  خۆی  چارەنوسی  بەتێكڕای  بەاڵم 

عێراق،  ل��ە  ع��ێ��راق  ك���وردی  دەك���ات. 

ئێران  كوردی  توركیا،  لە  توركیا  كوردی 

سوریا  لە  سوریاش  ك��وردی  ئێران،  لە 

سوریا  ل��ە  جاریشە  ی��ەك��ەم  دەی��ك��ات. 

یارمەتی پارچەیەكی تریان بە ئاشكرا بۆ 

دەچێت بە ئاگاداری هەموو جیهان، كە 

بەڵێ   بوو.  كفر  قەدەغەو  ئەوە  جاران 

ئەو  یارمەتی  بۆ  بچێت  پارچەیە  ئەم 

پارچەیەی تر مەگەر بەنهێنی، ئێستا ئەوە 

فرۆكە،  بەسواری  تەنانەت  دەبینرێت 

ئۆتۆمۆبێلیش  پ��ی��ادەو  رێگەی  ل��ۆری، 

لەهەر شارێكیش كە دەچێت بە هەزاران 

دەچن،  پیری  بەرەو  شارە  ئەو  خەڵكی 

خەبات  ئێران  كوردستانی  لە  لەبیرمە 

كوردستانی  حزبەكانی  ب��وو،  سەخت 

جەالل  مام  جەنابی  لە  داوای��ان  ئێران 

توندە  زۆر  دەوڵەت  زەختی  وتیان  كرد 

یارمەتیمان  دەمانەوێت  و  لەسەرمان 

كرد  كۆبوونەوەی  جەالل  مام  بدەیت، 

بە پێشمەرگەكانی خۆی و بە كادرەكانی 

ئ��ەوە  بنێرن،  هێز  ك��ە  ب��ڕی��اری��ان��دا  و 

یەكەمجاربوو ئاوا بە ئاشكرا بڕیار دەدراو 

ناویان لێنا هێزی پشتیوان، هێزی پشتیوان 

چوو بۆ كوردستانی ئێران و شەڕی زۆر 

زۆریشی  دەستكەوتی  و  كرد  گ��ەورەی 

پێشمەرگەیەكی  لەهەمانكاتدا  هەبوو، 

پشتیوان.  هێزی  دوای  شەهیدكرا.  زۆر 

ئەمە جاری دووەمە كە خەڵك دەچێت 

ئەمجا  كوردستان.  تری  پارچەیەكی  بۆ 

لەجیاتی  رۆژئ��اوا  ب��ەرەو  عێراقەوە  لە 

بچێت.  ب��ەرەو رۆژه��ەاڵت  كە  ئ��ەوەی 

هەموو ئەمانە ئەوە دەگەیەنێت كە هەر 

چوینەتە پێشەوەو نەگەڕاوینەتەوە بەرەو 

زۆر  پێشەمان  چوونە  ئەو  بەاڵم  دواوە، 

بەزەحمەت بۆ ساز بوو.

سااڵنی  لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كۆنگرەی  بەستنی  ب��ۆ  راب�����ردوودا 

نەتەوەیی كورد، بۆئەوەی لە هەر چوار 

خاوەنی  ببێتە  كورد  كوردستان  پارچەی 

یەك  خاوەنی  ببێتە  كورد  گوتار،  یەك 

ئێستا  چۆن  وەك  دیاریكراو  ئامانجی 

ئەم  رووبەڕووبوونەوەی  لە  دەبینین 

رێكخراوە تیرۆریستیەدا هەموو كورد لە 

یەك  و  دەنگە  یەك  پارچە  چوار  هەر 

ئەو  سەرنەكەوتنی  هۆكاری  دەستە، 

كۆنگرەیە چی بوو؟

نزیكەی  تەمەنم  موهتەدی:  سەاڵحەدین 

ساڵیمەوە   16 تەمەنی  لە  ساڵە   ،76

ئەوە  ئەویش  دەژی��م،  خولیایەوە  بەو 

باوكم  ب��ووم  بنەماڵەیەك  لە  من  ب��وو 

بوو،  پ��ەروەر  ك��ورد  پیاوێكی  بۆخۆی 

ژێكاف  كۆمەڵەی  ب��ەرزی  ئەندامێكی 

قازی  پێشەوا  كابینەكەی  لە  دواتر  بوو، 

بۆچونانە  ئ��ەو  ب��وو،  وەزی��ر  محەمەد 

چومە  منداڵی  بە  زۆر  گەیشت  بەمنیش 

پێموابوو  ك��وردای��ەت��ی،  سیاسەتی  ن��او 

یەك  كوردستان  نەتەوەیە،  یەك  كورد 

ئەوەمان  كە  دواتر  تەنانەت  نیشتیمانە، 

پەیڕەو  بە  كردمان  كاغەزو  سەر  خستە 

ئەو  نەك  تازە  كۆمەڵەیەكی  بۆ  پرۆگرام 

كەنوێنەری  هەیە  كەئێستا  كۆمەڵەیەی، 

دێڕەمان  ئەم  ب��وو،  رزگ��اری  كۆمەڵەی 

پڕۆگرامدا  پەیڕەو  یەكەمی  خەتی  لە 

نوسی، كورد یەك نەتەوەیە، كوردستان 

و  نوسیمان  بەنوسراو  نیشتیمانە،  یەك 

كردمان بە پەیڕەو پڕۆگرامی حزبەكەمان 

و بەهەموو كوردستاندا باڵوكردەوە، لەو 

منە،  خولیای  ئەوە  ئێستا  تا  زەمانەوە 

ئەم  بگەینە  ماوە  جارێ   زۆریشی  بەاڵم 

واقیعە.

ملمالنێی  دەڵێن  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پەكەكە  و  كوردستان  دیموكراتی  پارتی 

ئەو  كە  هۆكارانەی  لەو  بووە  یەكێك 

كۆنگرەیە سەركەوتوو نەبووە؟

راستە.  بەڵێ ،  موهتەدی:  سەاڵحەدین 

بەشداریم  كۆنگرەكەدا  لەو  بۆخۆم  من 

ن��ەك��ردووە، ب��ەاڵم ه��ەم��وو ئ��ەوان��ەی 

هیچ  بەڵێ ،  وتیان  كرد  بەشداریان  كە 

كۆنگرەدا،  لە  نەدەهێنا  ن��اوی  ك��ەس 

هەیە،  كێشەیە  ئ��ەو  ن��ەی��ەوت  ك��ەس 

ب��ەاڵم ه��ەم��وو ك��ەس دەی��زان��ی كێشە 

هەم  نەتەوەیی.  كۆنگرەی  س��ەرەك��ی 

پارتی دەیویست هەژمونی و هەیمەنەی 

خۆی بسەپێنێت، هەم پەكەكەش ئەوەی 

خۆیان  بەرێگای  هەركام  جا  دەیویست. 

كە  ناوچەكە  دەسەاڵتی  لەرێگای  پارتی 

ئەوەشدا  لەگەڵ  باشورە،  كوردستانی 

ئیمكاناتی عەسكەری و ماڵی، پەكەكەش 

سێبەر  رێكخراوی  دروستكردنی  لەرێگای 

سەربەئەوبن،  هەموو  كە  ج��ۆراوج��ۆر 

هەبێت  ن��اوێ��ك��ی  ه��ەری��ەك��ە  ب���ەاڵم 

لەئەنجامدا هەردووكیان بوونە هۆكارێك 

راستە  كۆنگرەكە،  سەرنەكەوتنی  بۆ 

سودی  بەاڵم  هەوڵیاندا،  تر  حزبەكانی 

نەبوو، ئێستاش من ئومێدەوارم هەوڵێكی 

تازە بدرێت. یەكێتی نیشتیمانی دەورێكی 

رابردوودا  لە  هەروەك  ببینێت  كاریگەر 

ك��ردن��ەوەی  ن��زی��ك  لێك  ب��ۆ  ب��وی��ەت��ی 

گەاڵڵەكردنی  بۆ  هەروەها  بۆچونەكان، 

پێیەتی،  پێویستمان  كە  پرۆگرامەی  ئەو 

زەرورییە  كە  یەكگرتووەی  گوتارە  ئەو 

پارچەكانی  حزبەكانی  دەتوانێت  یەكێتی 

حزبەكانی  دەتوانێت  كوردستان،  تری 

یان  ك��ۆب��ك��ات��ەوە،  ئ��ێ��ران  كوردستانی 

پشتیوانی  كە  رێبازە  ئەو  سەر  بیانهێنێتە 

لەو خەتە بكەن، لەگەڵ ئەوەشدا ئەوان 

خۆشی  نیشتیمانی  یەكێتی  و  ئامادەن 

ئامادەیە.

سەرەڕای  بەاڵم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

س��ەرن��ەك��ەوت��ن��ی ئ���ەو ك��ۆن��گ��رەی��ە، 

دەبینین  داعشیش  ش��ەڕی  س���ەرەڕای 

ه��ەر چ��وار پ��ارچ��ەی ك��وردس��ت��ان لە 

رووبەڕووبوونەوەدا یەك وتارن؟

ئەوە  بەڵێ ،  موهتەدی:  سەاڵحەدین 

گرنگە  ئ��ەوەن��دە  گرنگە.  زۆر  شتێكی 
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رابردوو  30 ساڵی  لە  یەكەمجارە  بۆ  كە 

هێزەكانی ئۆپۆزسیۆنی كورد بەیەكەوە لە 

لەیەك  راستە  داعش،  جەبهەیەكبن دژی 

هاتوون  هەردووكیان  بەاڵم  نین،  شوێن 

بۆ یارمەتی یەكێتی نیشتیمانی و كوردی 

ئەمە  نییە،  كەم  كارێكی  ئەوە  عێراق، 

خەباتی  لە  گەورەیە  پێشكەوتنێكی  زۆر 

دیكە  جارێكی  ئێستا  دا،  ك��ورد  گەلی 

كە  هاتووە،  ئەوە  كاتی  منەوە  بەالی 

بەتایبەتی  عێراق،  كوردستانی  هێزەكانی 

دەست  كوردستان  نیشتیمانی  یەكێتی 

فكری  زیندووكردنەوەی  بۆ  پێشخەربن 

بەستنی كۆنگرە.

بۆ  بەتایبەت  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كوردستان  نیشتیمانی  یەكێتی  لە  داوا 

دەكەیت؟

یەكێتی  چونكە  موهتەدی:  سەاڵحەدین 

نییە،  الیەك  هیچ  لەگەڵ  دوژمنایەتی 

هەروەها  هاوپەیمانە،  پارتی  لەگەڵ 

لەو  ك��ارك��ردن  ب��ۆ  ئ��ام��ادەی��ە  پارتیش 

بەینی  پەكەكە  ل��ەگ��ەڵ  زەم��ی��ن��ەی��ەدا، 

خۆشەو موویان بەبەیندا ناچێت، لەگەڵ 

هەموویان  لەگەڵ  ئێران  كوردەكانی 

لەگەڵ  دەكەن،  یەكتر  سەردانی  رێكەو 

پارتی  و  یەكێتی  بە  سوریا  كوردەكانی 

یارمەتی و لەشكریان بۆ ناردوون هەموو 

بۆئەوەی  خۆشكەرە،  زەمینە  ئەمانە 

یەكێتی بتوانێت ئەم دەورە ببینێت.

ئەو  بەهێزی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پەیوەندیەی یەكێتی نیشتیمانی كوردستان 

پارچەكانی  سیاسیانەی  پارتە  ئەو  لەگەڵ 

تر كە باستكرد لەپێناوی گەیشتنی دۆزی 

كورد نییە، بە مافە رەواكانی خۆی؟

یەكێتی  لەمێژە  موهتەدی:  سەاڵحەدین 

ماڵی  یەكخستنەوەی  بۆ  ه��ەوڵ��دەدات 

كوردی، بۆلێك نزیككردنەوە، یان جەنابی 

بۆخۆی  هەتا  بەخێر  یادی  جەالل  مام 

جارێك  نەبوو  مانگ  ب��وو.  ساغ  لەش 

ئامۆژگاریان نەكات  دەعوەتیان نەكات و 

یەكگرتنەوەی  بۆ  یان  یەكگرتنەوە،  بۆ 

توركیا،  ئێران،  كوردستانی  هێزەكانی 

سوریا.

دواییە  بەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پەكەكەو  نێوان  گرفتەكانی  و  ملمالنێ 

كانتۆنی  بە  سەبارەت  سەریهەڵدا  پارتی 

بابەتێكی  چەند  رۆژئ��اواو  و  شەنگال 

چۆن  یان  چیبوون،  هۆكارەكانی  تر،  

دەتوانرێت رێگری لەوە بكرێت؟

س��ەاڵح��ەدی��ن م��وه��ت��ەدی: ئ��ەگ��ەر 

پێی  یەكێتی  ئەگەر  بڵێم،  هۆكارەكانی 

ناخۆش نەبێت كە من باسی دۆستەكەی 

پەكەكە  تەماعی  هۆكارەكانی  دەك��ەم، 

ناوچەیەكی  دروس��ت��ك��ردن��ی  ب��ۆ  ب��وو، 

عێراقدا،  كوردستانی  لەناو  سەربەخۆی 

كە ناوی بنێ  كانتۆنی شەنگال، كە گوایە 

دوو، سێ   كوردستانی سوریا  لە  بۆخۆی 

جێگای دروستكردووە، با لە كوردستانی 

كە  دروستبكات،  وا  یەكێكی  عێراقیش 

وابەستە بەخۆی بێت.

پاراستنی  هێزی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

شەنگال بۆ دروستكرا ؟

پاراستنی  هێزی  موهتەدی:  سەاڵحەدین 

باش  كارێكی  م��ن��ەوە  ب��ەالی  شەنگال 

شەنگال،  پاراستنی  بۆ  دروستكرا،  بوو 

لە  كە  شەنگالیش  لەخەڵكی  ه��ەر  كە 

خۆیانە  مافی  پێكهاتووە،  ئێزیدیەكان 

ئێزیدیەكان هێزی خۆیان هەبێت، پیاوی 

هەبوو،  شێخیان  بابە  وەك��و  گ��ەورەی 

یەكێتیەوە  دروستبوونی  لەسەرەتای  كە 

یەكێتی  ل��ەس��ەرك��ردەك��ان��ی  ی��ەك��ێ��ك 

حەساسەدا  لەوكاتە  ب��وو،  نیشتیمانی 

بێنن  خەڵك  كۆبكەنەوەو  هێزەكەیان 

باشە،  زۆر  شتێكی  بپارێزن  وشەنگال 

نەبێت.  شەعبی  حەشدی  ئەمە  ب��ەاڵم 

شەنگال  كانتۆنی  دروستكردنی  بۆ  ئەمە 

خەباتی  لە  بێت  بەشێك  ئەمە  نەبێت. 

عێراق،  كوردستانی  رزگاریخوازانەی 

كە  نیشتیمانین  یەكێتی  بە  سەر  ئەگەر 

یەكێتی دوژمنایەتی 
لەگەڵ هیچ الیەك 
نییە، لەگەڵ پارتی 
هاوپەیمانە، هەروەها 
پارتیش ئامادەیە 
بۆ كاركردن لەو 
زەمینەیەدا، لەگەڵ 
پەكەكە بەینی خۆشەو 
موویان بەبەیندا 
ناچێت، لەگەڵ 
كوردەكانی ئێران 
لەگەڵ هەموویان رێكەو 
سەردانی یەكتر دەكەن، 
لەگەڵ كوردەكانی 
سوریاش   هەروایە
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دەبێت  یەكێتیە،  ئەندامی  سەرۆكەكەیان 

لەسەركردایەتی  و  یەكێتی  لە  فەرمان 

نابێت  جۆر  بەهیچ  وەربگرن،  یەكێتی 

لەگەڵ  ك��ورد  رزگ��اری��خ��وازی  خەباتی 

ئەحزابی غەیرە كورد تێكەڵ بكەن. بڵێن 

لە حەشدی شەعبی  یارمەتی  ئێمە  ئەوە 

وەردەگرین

زۆر  لە  بەاڵم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

باس  هەرێمدا  سەرۆكی  لێدوانەكانی  لە 

دەكرێت،  شەعبی  حەشدی  رۆڵ��ی  لە 

شەعبی  حەشدی  دەبینین  لەكاتێكدا 

لە  بووە،  نانیزامی  هێزێكی  چی  ئەگەر 

شیعەوە  سەركردەیەكی  عامری  هادی 

هاوكاریان  عەبادی  دەكرێت.  هاوكاری 

هەرێمی  دێتە  عەبادیش  و  دەك��ات 

كوردستان و  سەرۆكی هەرێم پێشوازی 

نێگەتیڤەی  لێدەكات، دەبێت ئەم خاڵە 

لەسەر حەشدی شەعبی چی بێت؟

سەرۆكی  ئاخر،  موهتەدی:  سەاڵحەدین 

حەشدی  وتبێتی  ناكەم  ب��اوەڕ  هەرێم 

تێكەڵ  ئێمە  پێشمەرگەی  لەگەڵ  شەعبی 

ببێت و یارمەتیمان بدات، بەاڵم هێزێكن 

ئەوە  ئینكاری  ئێمەش  خۆ  عێراقدا  لە 

لەعێراق شیعەو سوننەش هەیە،  ناكەین 

زۆرینەشن،  شیعە  ئ��ەوەش��دا  ل��ەگ��ەڵ 

دروس��ت  خۆشیان  چ��ەك��داری  لەشكری 

ناوچەی  لە  بەاڵم  بیكەن،  جابا  دەكەن. 

خۆیان ئێمەش لە ناوچەی خۆمان.

ئامانجیان  بەاڵم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

خاكی  لە  تیرۆریستانە  راوەدون��ان��ی 

عێراقدا؟ 

ئامانجیان  بەڵێ ،  موهتەدی:  سەاڵحەدین 

ئەوەیە تیرۆریستان راوەدو بنێن و داعش 

تێكبشكێنن، داعش بۆ هەر لە كوردستان 

هەیە،  عێراق  هەموو  لە  داعش  هەیە. 

روم��ادی،  دیالە،  لە  بەغدایە،  لەپەنا 

سەاڵحەدین و لەهەموو جێگایەك داعش 

داعش  ئەگەر  خۆ  پێشیشن  لە  هەیەو 

وتمان دەمانەوێت 
یارمەتیمان 

بدەیت، مام جەالل 
كۆبوونەوەی كرد بە 

پێشمەرگەكانی خۆی 
و بە كادرەكانی و 
بڕیاریاندا كە هێز 

بنێرن

سەاڵحەدین موهتەدی
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بە  چۆڵكراوە  پێ   واڵت��ی  تێكشكاوەو 

بەقەد  تێكشكاوە،  كوردستان  لە  زۆری 

ناوچەكانی عەرەبی چۆتە پێشێ ، ئەگەرنا 

لێ  ئەوەیان  بچێت  داع��ش  نەدەبوایە 

بسەنێتەوە.

نێوان  پەیوەندی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پارچەكانی كوردستان لە ئێستادا لە ئاستی 

داوای رەوای خەڵكی كوردستاندایە، یان 

وەكو پێویست نییە؟ 

پێویست  وەك��و  موهتەدی:  سەاڵحەدین 

كە  هەیە  گومانی  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  نییە، 

لە  ببێت  دەتوانێت  پێویست  وەكو  ئایا 

مان  شەڕێكی  توشی  عێراق  كوردستانی 

بەینێك  تا  داعش  لەگەڵ  بووین  نەمان  و 

لەوەو پێش توركیاو ئەردەنیش پشتیوانیان 

لێ دەكردن، چاكە لەژێر زەختی ئەمەریكاو 

داعش  سەلیقەی  بێ  و  ئەقڵی  بێ  لەژێر 

خۆی ئەمەی لەكیس چوو، بەاڵم ئێستاش 

بەقوەت و بەهێزە ئێمە چۆن لەو كاتەدا 

لەهەمانكاتدا  دێین،  بەشەڕ  لەگەڵ داعش 

بەشەڕ،  بیكەین  سوننەش  واڵتانی  لەگەڵ 

ببین،  شەڕێك  توشی  ئەمەریكاش  لەگەڵ 

لەگەڵ خلیج توشی شەڕ ببین، هەروەها لە 

پەنای خۆشمان لەگەڵ ئێران كە دەوڵەتێكی 

گەورەو بەهێزە لەگەڵ ئەویش توشی شەڕ 

ناكات.  قبوڵ  ئەوە  عەقڵێك  هیچ  ببین، 

بە  پێویستیمان  ئێستادا  لەكاتی  ئێمە  بۆیە 

سیاسەتێكی زۆر حەكیمانە هەیە. بۆیە من 

نەخۆشی  بۆ  ئەسەفە  و  داخ  هەموو  ئەو 

ئەو  چونكە  دەخۆم،  جەالل  مام  جەنابی 

ببینە  ئێمە  كە  لەدەستداین،  فرسەتەی 

خاڵی كۆكەرەوە، تەنانەت هەموو ئەوانە 

بەگژ داعشیاندا بكەین. ئەوە زۆر پێویست 

بوو، بەاڵم ئەوە خۆ لە دەسەاڵتی ئێمەدا 

نییە، نەخۆشی هەر دێت بۆ هەموو كەس 

ئینشائەڵاڵ بەهیوام بگەڕێتەوەو ئەو دەورە 

مێژووی و مێژووسازەی كە بۆخۆی بووی 

حاڵەتەدایە  سلەو  جا  دەستپێبكاتەوە. 

هاوكاری  پێویستدا  ئاستی  لە  ناتوانین 

كە  لەزەمانێكدا  ئاشكرا  بە  بكەین،  یەكتر 

جەنابی مام جەالل لەسەر كاربوو چاالك 

چاالكیان  كوردستانیش  هێزەكانی  بوو، 

زۆری  بەشی  دەك��رد  شەڕیان  دەنواندو 

و  چەك  دەك��را،  بەنهێنی  هاوكاریە  ئەم 

یەكێتی  هەرچەند  بەیەكتر  دەدرا  چۆڵ 

نەبێت،  خۆش  پێشی  رەنگە  نیشتیمانی 

لە  ب��ەاڵم  دەڵێم،  راستییە  ئ��ەو  من  كە 

دەچوو  كە  جەالل  مام  جەنابی  راستیدا 

دەرەوە دەهات سەركردەكانی دیموكرات 

و كۆمەڵەی كۆدەكردەوەو پێی دەوتن چی 

بڵێم باشەو چی وەربگرم، لەو شتەی كە 

وەری دەگرت دەیهێنایەوەو بەشی ئەوانی 

بەغداد  بۆ  دەچوون  كە  ئەوانیش  دەدا، 

جەالل  م��ام  جەنابی  خزمەت  دەهاتنە 

هەرهەمان پرسیاریان دەكرد زۆر عاقاڵنە 

ئەگەر  تەنانەت  دەك���ردن،  ئامۆژگاری 

یەكێتی  بەشی  چەكیان  بهێنایە،  چەكیشان 

هاوكاریكردنی  ئەوەیە  دەدا،  نیشتیمانیش 

دوژم��ن  ئ��ەوەی  بەبێ   ب��ەاڵم  موئەسیر، 

لەخۆت هار بكەیت.

كوردستان دیپلۆماتیك: چەند مانگێكە لە 

توركیا باس لە پڕۆسەی ئاشتی دەكرێت، 

ئایا  بەڕێوەیە،  هەڵبژاردنیش  دەزانین 

ئەم دوو كەیسە بەرەو كوێ  دەڕۆن؟

چاكە  پێ  زۆرم  موهتەدی:  سەاڵحەدین 

سوڵح  راستە  توركیا.  لە  وەستاوە  شەڕ 

وەستاوە.  تەقە  ش��ەڕو  ب��ەاڵم  نەبووە، 

زۆر  تاڕادەیەكی  شارەكان  ب��ارودۆخ��ی 

ئاشتی(  )پ��رۆس��ەی  ب��ۆت��ەوە.  ئاسایی 

هیوادارم هەردوال بتوانن سودی لێببینن، 

زۆر  جاران  پەكەكە  هیوادارم  هەروەها 

بوون،  نەسوڵحاو  تەعامالو  توندوتیژو 

لەئێستا وانەبێت بە عەقڵ و حیكمەتێكی 

باشەو باشتر سود لەو پڕۆسەیە وەربگرن، 

كردویەتی  كە  ئەوەی  ئێستا  تا  چونكە 

جەاللیش  مام  جەنابی  تا  هاتووە،  باش 

ب��ۆخ��ۆی ل��ەس��ەر س��اح��ە ب���وو. زۆری 

نەسیحەت و ئامۆژگاری دەكردن بەشێكی 

كەناڵەكانی  ل��ە  ران��ەدەگ��ەی��ەن��را  ه��ەر 

راگەیاندن، بەاڵم مەسئولەكانیان دەهاتن 

و جەنابی مام جەاللیش خەڵكی دەناردو 

ئەو  ئەنجامی  لە  دەنوسین  بۆ  نامەی 

و  نەسیحەتكردن  و  ناوبژیكردن  هەموو 

ئەنجام  سەر  كە  بوو،  كردنە  ئامۆژگاری 

قەناعەتیان هێنا بێت ئەو سوڵحە بكەن، 

بوو،  قازانج  بە  ئەوسوڵحە  زۆریش  كە 

زانایانەی كرد كە  كارێكی زۆر  ئۆجەالن 

كە  ئومێدەوارم  ئیمزاكرد،  سوڵحەی  ئەو 

لەسەری بڕوات.

قەندیلە  لە  كە  سەركردایەتیەش  ئەو 

النەدات  بكات،  قبوڵ  ئامۆژگارییەكانی 

ئومێدە  جێگای  ئ��ەوا  ئ��ەو.  قسەی  لە 

دەستی  توركیا  لە  كە  پرۆسەیەی  ئەو 

سوڵحەكە،  بەست  بەئاگر  چ  پێكردووە، 

چ بە هەڵبژاردنی گشتی و سەرتاسەرییە، 

ئومێدەواریشم گەلی كورد سەربكەوێت.

ئەم  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

چارەنوسساز  هەڵبژاردنێكی  هەڵبژاردنە 

بووە؟

زۆر  ب��ەڵ��ێ،  موهتەدی:  سەالحەدین 

چارەنوسساز بووە. ئەمەش یەكەمجاریش 

هەڵبژاردنەوە  لەرێگەی  كورد  دەبێت 

بەمافەكانی خۆی بگات.

هێزەكانی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

رۆژهەاڵت گلەیی لە حكومەتی هەرێمی 

راگرتنی  لەبەرامبەر  دەكەن،  كوردستان 

بودجەو هاوكاریەكانیان؟ ئەم گلەییانە تا 

چ ئاستێكە؟

ئەوانیش  گلەیی  موهتەدی:  سەاڵحەدین 

ه��ەردووك��ی��ان  یەكێتی  هەڵوێستی  و 

زیادەڕۆی تێدایە، یەكێتی ناتوانێت ئێستا 

بەاڵم  ب��دات،  یارمەتیان  ج��اران  وەك��و 

دەش��ی��دا ئ��ەی چ��ۆن دەچ��ن��ەوە واڵت. 

دەگەیەننە  خۆیان  دەستی  چۆن  ئەی 

كوردستانی ئێران، ئەگەر یەكێتی پێشیان 

پێبگرێت و سنورەكە دابخات ئەوا كەس 

بچێتەوە. ناتوانێت 
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ئاكەپە لەرووی زهنییەوە وەكو داعشە، ئێمەش بەهۆی 

ئەوەی ملكەچی ئەم شێوازەی ئاكەپە نابین، ئێمە بە دژی 

ئیسالم دەزانێت

سەاڵحەدین دەمیرتاش

هاوسەرۆكی پارتی دیموكراتی گەالن )هەدەپە(:
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سەاڵحەدین دەمیرتاش هاوسەرۆكی )هەدەپە( لە دیدارێكی تایبەتی گۆڤاری )كوردستان دیپلۆماتیك(
دا، باسی دواین هەڵمەتی هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەی توركیا دەكات، لەم دیدارە تایبەتەدا تیشك 
رۆژئاوای  لەبارەی  كوردستان،  هەرچوارپارچەی  كوردستانیەكان  هێزەكانی  پەیوەندیی  دەخاتەسەر 
كوردستانیشەوە دەلێت » ئەگەر بیانەوێت درێژە بە مۆدێلی كانتۆن بدەن، بێگومان ئێمە رێزیان 
دەگرین«، هەروەها لەبارەی دەوڵەتی كوردییەوە دەلێت » كورد مافی دەوڵەتی هەیە، كوردەكانی 

لە  پارتەكەتان  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سەرانسەری توركیادا چاالكی هەیە، واتە 

هەرێمەكەی  ح��ەوت  هەر  لە  هاوكات 

توركیا چاالكیتان هەیە؟

 81 لە  بێگومان  دەمیرتاش:  سەاڵحەدین 

 81 لە  هەیە،  چاالكیمان  توركیا  پارێزگای 

شارۆچكەكانمان  شارو  رێكخستنی  پارێزگا 

یەكەمجارە  توركیادا  مێژووی  لە  هەیە، 

بەمشێوەیە گشتگیرو سەرتاپایە كاردەكەین. 

ه��ەدەپ��ە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

كورتكراوەی پارتی دیموكراتی گەالنە، ئایا 

بەدەستهێناوە؟  توركیای  گەالنی  پشتیوانی 

كاتێك سەیری لۆگۆی پارتەكەتان دەكرێت 

هەموو رەنگەكانی تێدایە. گەاڵی سەوزی 

بە  ئاماژەیەك  وەكو  تێدایە،  درەختی 

بوژانەوە؟

لۆگۆكەماندا  لە  دەمیرتاش:  سەاڵحەدین 

ئاماژەیەك  وەكو  هەیە  رەنگەكان  هەموو 

وەكو  توركیا،  جیاوازەكانی  بەپێكهاتە 

جوگرافیاو  ه��ەم��وو  ب��ە  ك��ورد  دەزان���ی 

ش��وێ��ن��ەك��ان��ی ت��ورك��ی��ا ب��اڵوب��ون��ەت��ەوە، 

كورد  عێراق  لە  نییە،  عێراق  هاوشێوەی 

باڵونەتەوە،  كوردستان  سنوری  لە  زیاتر 

لە  كورد  زۆرترین  بۆنم,ونە  لێرە  بەاڵم 

دەریای  هەرێمی  ئیزمیر،  لە  ئیستەنبوڵە، 

دەریای  هەرێمی  ئەگە،  هەرێمی  رەش، 

هەموو  لە  توركیش  باڵوبونەتەوە.  سپی 

بەهەمانشێوە  عەرەبیش  دەژین،  شوێنێك 

ئێمە  ب��اڵوب��وون��ەت��ەوە،  ت��ورك��ی��ادا  ب��ە 

جیاوازەكانی  پێكهاتە  هەموو  نوێنەرایەتی 

ئەم  بنەمای  ل��ەس��ەر  دەك��ەی��ن.  توركیا 

تێڕوانینە نوێنەری هەموو نەتەوەكان لەناو 

هەیەو  كاندیدمان  هەیە،  پارتەكەماندا 

جیاواز  نەتەوەی  لە  پارتەكەش  بەرپرسانی 

مافە  بنەمای  لەسەر  ئێمە  پێكهاتوون، 

مافی  وەكو  كۆبوینەتەوە،  بنچینەییەكان 

و  شوناس  لە  رێز  دیموكراسی،  و  مرۆڤ 

دەگرین،  كەسێك  هەموو  ئایینی  و  زمان 

ئەوانەی  و  كاركردن  و  ئاشتی  هەروەها 

بنچینەییەكانیان  مافە  لە  رێز  كاردەكەن 

دەگرین. ئیتر لەمەوال هاوشێوەی كوردان 

پێكهاتەكانی دیكەش پشتیوانی لە هەدەپە 

دەكەن. 

كوردستان دیپلۆماتیك:  نزیكەی سێ ساڵ 

لەمەوبەر زۆربەی رۆشنبیران و چاودێران 

باسیان لە سیاسیەتی جەمسەرگیری دەكرد، 

پەیڕەوكردنی ئەم سیاسەتە تاچەند زیانی 

بە ئێوە گەیاندووە؟

سەاڵحەدین دەمیرتاش: بێگومان سیاسەتی 

بۆ  ئاكەپە  هاتنی  لەگەڵ  جەمسەرگرتن 

چونكە  سەریهەڵدا،  سیاسەت  دنیای  نێو 

ئێمە هیچ كاتێك لە رابردوودا سیاسیەتی 

ئێمە  نەكردووە،  پەیڕەو  جەمسەرگریمان 

كورد  بنەڕەتیەكانی  لەمافە  داكۆكیمان 

داكۆكی  تائێستاش  تەنانەت  ك���ردووە، 

داكۆكیمان  كاتێك  ئێمە  بەاڵم  لێدەكەین، 

لە مافی كورد كردووە، ئەوا نكۆڵیمان لە 

مافی گەالنی دیكە نەكردووە، هیچ كاتێك 

ئەگەر  نەكردووە،  توركدا  بەگژ  كوردمان 

نەتەوەیی  مافی  پێشێلكردنی  لە  داكۆكی 

نییە،  پەرستی  نەژاد  مانای  ئەوە  بكەین، 

هەنگاومان  رووەوە  لەو  تائێستا  ئێمە 

لە  داكۆكی  نەهاویشتووە،  دواوە  بەرەو 

هەموو مافە بنەڕەتیەكانی كورد دەكەین، 

بەاڵم بە هەمانشێوە داكۆكیشمان لە مافی 

لەگەڵ  ئێستا  كردووە،  دیكە  نەتەوەكانی 

بەیەكەوە  دیكە  پێكهاتەكانی  ن��ەت��ەوەو 

پێش  لەمەو  دەكەین،  مافانە  لەو  داكۆكی 

جیاواز  دەستەی  و  گروپ  لە  عەلەویەكان 

و  كرێكاران  گروپەكانی  پێكهاتبوون، 

بزوتنەوەی ئافرەتان و ژینگە، یان گروپی 

گروپی  و  سریانی  ی��ەزی��دی،  ع���ەرەب، 

هەموو  دیموكراتەكان،  ئیسالمییە  توركە 

ئێستا  پەرتوباڵوبوون،  بەشێوەی  ئەمانە 

گرتووە،  یەكیان  هەدەپە  لەناو  هەموویان 

كوردستانی  گ��روپ��ی  ب��زوت��ن��ەوەو  زۆر 

لەبەرئەوە  كرد،  هەدەپە  لە  پشتیوانیان 

داكۆكی  یەكسان  بەشێوەیەكی  هەدەپە 

دیكە  نەتەوەكانی  و  ك��وردان  مافی  لە 

دەكات. ئەمەش كاریگەری ئەرێنی دەبێت 

لەسەر نەهێشتنی سیاسەتی جەمسەرگرتن، 

چ��اودێ��ران  و  رۆشنبیران  ه��ۆی��ەوە  ب��ەو 

پشتیوانیەكی زۆری هەدەپە دەكەن.

دیپلۆماتیك: بۆچی دەیانەوێت  كوردستان 
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بدەن،  لەئێوە  دینییەوە  لەرەهەندی 

دیندار  خەڵكی  دەتوانن  چۆن  هاوكات 

رازیبكەن؟

سەاڵحەدین دەمیرتاش: لەراستیدا ئێمە بە 

و  دین  باسی  رەوان  و  راس��ت  زمانێكی 

ئاسانی  بە  خەڵك  كە  دەكەین،  دیانەت 

دینداریش  خەڵكانی  تێدەگات،  لێمان 

توركیا  ل��ە  ه��ەی��ە،  پێمان  متمانەیان 

دام��ەزراوەی��ەك  ئایینی،  دام����ەزراوەی 

ئەم  ب��ك��ات،  ئیسالم  ب��ە  خ��زم��ەت  نییە 

لە  پارێزگاری  ئەوەیە  بۆ  دام��ەزراوەی��ە 

و  تێدەگات  لەمە  خەڵك  بكات.  دەوڵەت 

بیروباوەڕەكان  ئایینی  ئەوە  لەبری  ئێمە 

دەهێنینە ئاراوە، دەمانەوێت ئیسالم ئازاد 

بگرین،  دیكە  ئایینەكانی  لە  رێز  و  بێت 

دیانەت  ئیسالمین.  سوكایەتیپێكردنی  دژی 

مەزهەبی  بە  خزمەت  تەنها  توركیا  لە 

ئایین  هیچ  بە  دان  دەك��ات،  حەنەفیەت 

مەزهەبی  نانێت.  دیكەدا  مەزهەبێكی  و 

بە  گەیاندن  خزمەت  بەشێوەی  حەنەفی 

دەوڵەت شیكردنەوەكانی دەخاتەڕوو.

دەتانەوێت  واتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بڵێن كاروباری ئایینی توركیا وەك ئیخوان 

دەبێت؟

ئەوەی  بەهۆی  دەمیرتاش:  سەاڵحەدین 

دژای��ەت��ی ئ��ەو ج���ۆرە پ��ەی��ڕەوك��ردن��ەی 

دژیەتی  ئەوان  كرد،  ئایینیمان  كاروباری 

ئێمەیان كرد، ئەگەر سەرنج بدەن داعش 

ئەوانەی لە دژی دین دەوەستنەوە سزای 

ئەوە  دەسەپێنن،  ب��ەس��ەردا  كوشتنیان 

داعشە،  وەكو  زهنیەوە  لەرووی  ئاكەپەیە 

ئەم  ملكەچی  ئ��ەوەی  بەهۆی  ئێمەش 

بە  ئێمە  ئاكەپە  نابین،  ئاكەپە  شێوازەی 

گەلەكەمان  بەاڵم  دەزانێت،  ئیسالم  دژی 

خەڵك  ناكەن،  ئاكەپە  قسانەی  بەم  بڕوا 

هەر  هەیە،  داعش  بە  متمانەی  چەندە 

ئەوەندەش متمانەی بە ئاكەپە هەیە. 

مانگێك  چەند  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەدەپە  كە  دەكرا،  لەوە  باس  لەمەوبەر 

هاوپەیمانێتی  چەپ  گروپێكی  چەند  و 

پێكدەهێنن، ئایا هەنگاوێكی لەمشێوەیەتان 

ناوە؟

گروپە  لە  بەڵێ ،  دەمیرتاش:  سەاڵحەدین 

چەپەكان چەند هاوپەیمانێتیەكمان هەبوو، 

هەمان  كوردستانیەكانیشدا  گروپە  لەگەڵ 

سەاڵحەدین دەمیرتاش و هاوژین
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هەدەپە  بەرباڵو  بەشێوەیەكی  واتە  بوو، 

لە  بەتایبەت  ك��ردووە،  بەرفراوان  خۆی 

گروپێكی  چەند  لەگەڵ  واڵت  خۆرئاوای 

ئەوانیش  پێكهێناوە،  هاوپەیمانێتی  چەپ 

پشكیان هەبووە لە فراوانكردنی هەدەپە، 

بەشێوەیەكی  هەندێكیان  لەگەڵ  لەراستیدا 

فەرمی رامانگەیاندووە، لەگەڵ پارتی رەنج 

راگەیاندووە،  هاوپەیمانێتیمان  فەرمی  بە 

گەالن  دیموكراتی  فدراسیۆنی  لەگەڵ 

ب��وون  چ��ەپ  گ����ەورەی  گروپێكی  ك��ە 

بەشێوەیەكی فەرمی هاوپەیمانێتیمان كرد، 

گشتیمان  رای  بۆ  پڕۆتۆكۆڵیش  بەشێوەی 

زۆردا  گروپێكی  لەگەڵ  باڵوكردۆتەوە، 

لەوانەیە  بەاڵم  بەستووە،  هاوپەیمانێتیمان 

نەبووبنە بابەتی باس.

سەیری  ئەگەر  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ساڵی  شارەوانی  هەڵبژاردنی  دەنگەكانی 

جگە  موش  شاری  تەنها  بكەین،  رابردوو 

زۆرینەیە  كورد  ئێستا  ش��ارەی   11 لەو 

لەالیەن  بەدەستهێنانی  ئەگەری  تێیدا، 

هەدەپەوە هەیە؟

ئێمە  راس��ت��ە،  دەمیرتاش:  سەاڵحەدین 

دەنگمان لەو پارێزگایە زۆر زیادیكردووە، 

شارۆچكەكانی  شارەوانیەكانی  زۆرب��ەی 

بەاڵم  بەدەستهێناوە،  موشمان  پارێزگای 

شارەوانی ناو شارەكەمان بەدەست نەهێنا، 

بین  یەكەم  پارتی  لەئێستادا  دەبینرێت  وا 

لەناو شارو كۆی پارێزگاكە، لە هەڵبژاردنی 

شاری  ناو  شارەوانی  ئایندە،  شارەوانی 

بتلیسمان  بەدەستدێنین.  م��وش-ی��ش 

بەدەستهێنا ئەوە زۆر گرنگ بوو.

سەیری  ئەگەر  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەڵبژاردنی سەركۆماری ساڵی رابردوو لە 

رێژەیەكی  سەیردەكەی  بكەین،  ئەوروپا 

كەمی دەنگدەر بەشداری كردووە، رێژەی 

بەشداری 8.37  % بووە، هۆكاری ئەمە 

چی بووە ؟

س���ەاڵح���ەدی���ن دەم���ی���رت���اش: ك��ات��ی 

مانگی  بوو،  نەشیاو  زۆر  هەڵبژاردنەكە 

زۆربەی  پشووە،  مانگی  ئەوروپا  لە  ئاب 

لە  یان  توركیا  هاتبوونەوە  دەن��گ��دەران 

توركیاییەكانی  هەروەها  سەفەربوون، 

زۆر  سەركۆماریان  هەڵبژاردنی  ئەوروپا 

وات��ە ه��ەر سێ  ن��ەب��وو.  ب��ەالوە گرنگ 

و  ئەردۆگان  سەرۆكایەتی  كاندیدەكەی 

هێنا،  كەممان  دەنگی  ئێكمەلەدین  و  من 

هەڵبژاردنی  لە  دەنگدەرانمان  زۆرب��ەی 

سەركۆماردا ناویان تۆمار نەكردبوو، وەكو 

یان  توركیا،  گەڕابوونەوە  یان  كرد  باسم 

بایەخی  زۆر  بوون،  گەشت  سەفەرو  لە 

نەكرد،  لەسەر  كارمان  ئێمەش  پێنەدراو 

دەرچوونمان  ئەگەری  دەمانزانی  چونكە 

دەنگدانیش  رێكارەكانی  هەروەها  نەبوو، 

زۆر دژوار بوو، سەرەتا دەبوایە لەرێگەی 

ئەگەر  وەربگری،  مەوعید  تەلەفۆنەوە 

لەوكاتەدا نەچوبای بۆ دەنگدان نەتدەتوانی 

لە  هەروەها  بدەی،  دەنگ  دیكە  كاتێكی 

سندوق  ئەوروپا  كەمی  شوێنێكی  چەند 

كاریگەریان  هەموویان  ئەمانە  دانرابوو، 

هەبوو.

نێوان  پەیوەندی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەدەپەو حزبەكانی باشوری كوردستان لە 

چ ئاستێكدایە؟ 

سەاڵحەدین دەمیرتاش: ئێمە لە رابردوودا 

لەگەڵ هەموو پارتەكان بەشێوەیەكی باش 

دۆستایەتی  و  برایەتی  بنەمای  لەسەر 

هەرچەندە  دامەزراندووە،  پەیوەندیمان 

ئێمە  بەخواستی  پەیوەندیەكانمان  ئاستی 

نییە، بەاڵم خراپیش نییە، هەموو پارت و 

ئێمە  بۆ  باشوری كوردستان  بزوتنەوەكانی 

پارتی دۆست و بران، ئێمە بەوشێوەیە لە 

كوردستان  دەڕوانین، خەڵكی  یان  هەموو 

پارتانە  لەو  پشتیوانی  گروپ  بەشێوەی 

دەكەن، ئەمەش پێویستیەكی دیموكراسیە، 

ب��وون��ی ژم��ارەی��ەك��ی زۆر ل��ە پ���ارت و 

دیموكراسی  لەچوارچێوەی  پێشبڕكێیان 

جیاوازی  ئێمە  خۆشحاڵیمانە.  مایەی 

لەروانگەی  ناكەین،  پارتەكاندا  لەنێوان 

هەموو كەس دەزانێت 
ئێمە وەكو هەدەپە 
چەند پشتیوانی رۆژئاوا 
دەكەین، چونكە خەڵكی 
ئەوێ كەسانێكی 
ستەملێكراون و 
هەڕەشەی كوشتنیان 
لەسەرەو ئەوانیش 
بەرگری لە خۆیان 
دەكەن. بەرگریكرن 
لەخۆیان تەنها 
بەرگریكردن نییە 
لە خۆیان، بەڵكو 
بەرگریكردنە لە كۆی 
مرۆڤایەتی
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ئێمەوە هیچ پارتێك نەكراوەتە دەرەوەی 

كوردستان  باشوری  خەڵكی  ئایدیاكانمان، 

بەگوێرەی  پارتن  دیاریكردنی  خاوەنی 

خواستی خۆیان، بەاڵم ئێمە وەكو هەدەپە 

بەوشێوەیە لێی ناڕوانین، پەیوەندیەكانمان 

هەموو  لەگەڵ  دام��ەزراوەی��ی  بەشێوەی 

یەكتری  دەب��ێ��ت،  ب���ەردەوام  پارتەكان 

دەبینین و پەیوەندیمان هەیە، كاتێك دێن 

كاتێك  یان  دەبینین،  یەكتری  توركیا  بۆ 

ئەوان  كوردستان  باشوری  دەچینە  ئێمە 

دەبینین. لەنزیكەوە ئاگاداری یەكترین. 

لەوماوەیەدا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هیچ  ه��ەڵ��ب��ژاردن��دا  ل��ەس��ەروب��ەن��دی 

پشتگیریەكی ئێوەیان كردووە؟

هیچ  لەراستیدا  دەمیرتاش:  سەاڵحەدین 

ن���ەداوەو  روون��ك��ردن��ەوەی��ەك��ی  پارتێك 

پشتیوانی  راس��ت��ەوخ��ۆ  ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی 

ئەوەیە  ئێمە  پشتیوانی  بەاڵم  نەكردوین، 

یەكگرتوویی  و  یەكێتی  ل��ە  ج��ەخ��ت 

بوونی  كاریگەرترە،  زۆر  ئەمە  بكەنەوە، 

یەكڕیزی لەنێوان پارتەكاندا مانای پشتگیری 

پشتیوانی  چاوەڕێی  دەگەیەنێت،  هەدەپە 

ئەمە  نەبووین.  پارتێك  هیچ  راستەوخۆی 

پەسەندی پارتی ئێمەو خۆشیانە، رێز لەوە 

لەناخی  ئەوان  بێگومان دەزانین  دەگرین، 

دڵیانەوە پشتیوانی هەدەپە دەكەن. 

پەیوەندیتان  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لەگەڵ پەكەكە چۆنە؟ 

سەاڵحەدین دەمیرتاش: لەماوەی پڕۆسەی 

راستەوخۆ  بەشێوەیەكی  چ��ارەس��ەردا 

شاندی  هەبوو،  پەكەكە  لەگەڵ  دیدارمان 

ب���ەردەوام  بەشێوەیەكی  ئیمڕاڵیمان 

كەجەكەو  ل��ەگ��ەڵ  قەندیل،  دەچ��وون��ە 

راستەوخۆ  بەشێوەیەكی  پەكەكە  ئیدارەی 

ماوەیەدا  لەم  پێموایە  هەبوو،  دیداریان 

قەندیل  و  ئیمڕاڵی  سێكوچكەی  لەنێوان 

ئەنجامداوە،  باشمان  دیداری  هەدەپە،  و 

پەكەكە  لەگەڵ  چارەسەر  قۆناغی  دوای 

هیچ كێشەیەكمان لەنێواندا نەبووە. 

م��اوەی  ل��ە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

لیستی  دی��اری��ك��ردن��ی  و  ه��ەڵ��ب��ژاردن 

كاندیدەكان، پەكەكە هیچ دەستوەردانێكی 

كردووە؟

لەماوەی  ئەوان  دەمیرتاش:  سەاڵحەدین 

دەس��ت��وەردان��ێ��ك��ی��ان  هیچ  ه��ەڵ��ب��ژارن��دا 

نەكردووە، چاالكی و بانگەشەی هەڵبژاردن 

چاالكوانانی  هەدەپەو  لەالیەن  هەمووی 

لەرێگەی  كاتێك  هیچ  ئ��ەن��ج��ام��دراوە، 

پەیدانەكردووە،  دەنگمان  ئێمە  چەكەوە 

شێوەیەی  لەو  پڕوپاگەندەیەكی  حكومەت 

جۆرە  لەو  شتێكی  هیچ  بەاڵم  ك��ردووە، 

سەركەوتنی  پەكەكە  دڵنیام  رووینەداوە، 

هەدەپە  چونكە  دەخ��وازێ��ت،  ه��ەدەپ��ە 

ئاشتی  و  دیموكراسی  بە  برەو  سەرەنجام 

رۆڵ��ی  ه��ەدەپ��ە  سەركەوتنی  دەدات، 

دەبێت لە دەستبەركردنی ئاشتی، ئەمەش 

كۆتایی  دەشكێتەوە،  پەكەكە  سودی  بە 

چونكە  دەبێت،  قازانجیدا  لە  شەڕ  هاتنی 

لە  دوور  كێشەكان  دەی��ەوێ��ت  پەكەكە 

لە  ئێمە،  سەركەوتنی  چارەسەربن.  چەك 

هەمانكاتدا سەركەوتنی ئاشتییە لە توركیا.

رۆژئ���اواى  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

دەك��ات،  ئێوە  پشتیوانی  ك��وردس��ت��ان 

پەیوەندیەكانتان لە چ ئاستێكدایە؟

بایەخ  زۆر  ئێمە  دەمیرتاش:  سەاڵحەدین 

دەدەی��ن، هەموو  كوردستان  رۆژئ��اواى  بە 

ه��ەدەپ��ە  وەك���و  ئێمە  دەزان��ێ��ت  ك��ەس 

چونكە  دەكەین،  رۆژئاوا  پشتیوانی  چەند 

و  ستەملێكراون  كەسانێكی  ئەوێ  خەڵكی 

ئەوانیش  لەسەرەو  كوشتنیان  هەڕەشەی 

بەرگریكرن  دەك��ەن.  خۆیان  لە  بەرگری 

لە  نییە  ب��ەرگ��ری��ك��ردن  تەنها  ل��ەخ��ۆی��ان 

كۆی  ل��ە  بەرگریكردنە  بەڵكو  خ��ۆی��ان، 

وەحشیگەری  یەكەمجار  بۆ  مرۆڤایەتی، 

هەولێر،  شەنگال،  كۆبانێ،  لە  داع��ش 

تەنها  پێگیرا.  بەری  مەخمور  و  كەركوك 

بەرامبەر  جیهان  ئاستی  لەسەر  كوردەكان 

سەركەوتووبوون،  و  گرت  خۆیان  داعش 

سەركەوتنی هەدەپە 
رۆڵی دەبێت لە 
دەستبەركردنی 

ئاشتی، ئەمەش 
بە سودی پەكەكە 

دەشكێتەوە، كۆتایی 
هاتنی شەڕ لە 

قازانجیدا دەبێت، 
چونكە پەكەكە 

دەیەوێت كێشەكان 
دوور لە چەك 

چارەسەربن.
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بەدەستهێنا.  گرنكی  دەستكەوتی  رۆژئاواش 

لەالیەن  ئەوێ  ئەو دەستكەوتانەی  پێویستە 

و  لێبكرێت  خاوەندارێتی  الیەكەوە  هەموو 

لە  ئەگەر  هەدەپە  وەكو  ئێمە  بپارێزرێت. 

بدۆزرێتەوە،  هاوبەش  چارەسەرێكی  سوریا 

بۆ  ك���ردووە  ل��ەوە  داكۆكیمان  هەمیشە 

كوردیشەوە  ب��ە  گ��ەالن  ه��ەم��وو  ئ���ەوەی 

چەتری  لەژێر  و  هاوبەش  ئیرادەیەكی  بە 

ئیدارەیەك  مەدەنی  هاوبەشی  دەستورێكی 

دورست بكرێت، بۆ ئەوەی چارەسەری بۆ 

ویستبێت  چیان  ئ��ەوان  هەبێت.  هەموان 

ئێمەش ئەوەمان بۆیان ویستووە، لەدەرەوە 

دروست  زۆر  ئەوانەوە  بەناوی  قسەكردن 

ئێمەش  بوێت  چیان  ئ��ەوێ  خەڵكە  نییە، 

هاوشانی ئەوان رەزامەندی دەنوێنین. 

ئاییندەی  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

كانتۆنەكان چۆن دەبینن؟

خەڵكى  پێموایە  دەمیرتاش:  سەاڵحەدین 

ئەوێ چیان بوێت پێویستە رێزی لێبگرین، 

مۆدێلیان  نییە  شیاو  نییەو  ئێمە  ئەركی 

مۆدێلیان  پێشنیازی  ی��ان  دابنێین،  بۆ 

بە  درێ��ژە  بیانەوێت  ئەگەر  بكەین،  بۆ 

مۆدێلی كانتۆن بدەن، بێگومان ئێمە رێزی 

مۆدێلێكی  لەسەر  ئەگەر  بەاڵم  لێدەگرین، 

دیكە مشتومڕ بكەن و رێكەون، ئێمە رێز 

ئاوا  ناڵێین دەبێت  ئێمە  لەوەش دەگرین، 

جلیان  ئێمە  ناكرێت  نەبێت،  وا  یان  بێت 

چونكە  نییە،  دروست  ئەمە  بدورین،  بۆ 

و  پارت  لەناو  تێدەكۆشن  لەوێ  ئەوانەی 

ئەمەش  دەدەن،  بڕیار  خۆیان  گروپەكاندا 

دروسترە. 

كوردستان دیپلۆماتیك: بە بۆچوونی ئێوە 

دادەمەزرێت،  كوردستان  دەوڵەتی  كەی 

ئایا ئەگەری دامەزراندنی دەوڵەت هەیە؟

نازانم  ئەوە  من  دەمیرتاش:  سەاڵحەدین 

و ئەمە دەبێتە پێشبینی، ناكرێت پێشبینی 

كوردان  باسمكرد،  وەكو  بەاڵم  بكەین، 

دەی��ان��ەوێ��ت چ��ۆن ب��ژی��ن، ه��ەم��ووی��ان 

بەیەكەوە بڕیاری لەسەر دەدەن، كوردیش 

عێراق  كوردەكانی  هەیە،  ئ��ەوەی  مافی 

عێراق  لە  بڕیارن،  خاوەنی  بارەیەوە  لەو 

و سوریا رەوشەكە بە چ ئاراستەیەكدا بێت 

ئەمانە  زانینی  دادێت،  وادەكەی  كەی  و 

دیاریكردنی چارەنوسی  بەاڵم  نییە،  ئاسان 

هەموو  پێویستە  كوردانە.  مافی  خۆیان 

الیەك ئەمە پەسەند بكات.    

چارەسەر  قۆناغی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لە چ رەوشێكدایە؟

لەئێستادا  دەم��ی��رت��اش:  س��ەاڵح��ەدی��ن 

ق��ۆن��اغ��ەك��ە وەس���ت���اوە، ك��اروب��ارەك��ان��ی 

سەاڵحەدین دەمیرتاش
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ئەوكاتەی  ناچێت،  ب��ەڕێ��وە  قۆناغەكە 

چ��ارەس��ەر،  قۆناغی  ل��ە  نزیكبووینەوە 

لەئارادا  كورد  پرسی  رایگەیاند  ئەردۆگان 

هەنگاوێك  هیچ  لەوكاتەوە  ئیتر  نییە، 

قەندیل  و  ئیمڕاڵی  سەردانی  ن��ەن��راوە، 

وەستاوە، نازانرێت دوای هەڵبژاردن بە چ 

دەبێت  بەردەوام  دەڕوات،  ئاڕاستەیەكدا 

یان دەوەستێت، حكومەت دەڵێت درێژەی 

پێدەدەین، بەاڵم بە چ شێوەیەك دەبێت، 

دوای هەڵبژاردن دەردەكەوێت. 

ئێوە  بۆچوونی  بە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بەكارهێنانی دەستەواژەی »پرسی كورد لە 

ئارادا نییە« لەالیەن ئەردۆگانەوە، گۆڕینی 

هەڵوێستی لەچییەوە سەرچاوە دەگرێت؟

لەراستیدا  دەم��ی��رت��اش:  س��ەاڵح��ەدی��ن 

هەر  ئ��ەردۆگ��ان  نەگۆڕیوە،  هەڵوێستی 

بەمشێوەیە بووە، سااڵنێكە وا دەڵێت، یان 

دەڵێت تەنها بەشێك لە هاواڵتیان كێشەیان 

ئەو  كرد.  چارەسەرمان  ئێمە  و  هەبوو 

كوردەكان  نییە،  قبوڵ  گەل  وەكو  كوردی 

وەكو گروپێك دەبینێت، كە لەژێر سایەی 

خۆیدا بن و لەژێر دەستی خۆیدابن. هیچ 

كاتێك بڕوای بەوە نەبووە كورد خاوەنی 

ئەردۆگان  بێت.  خۆی  ئیرادەی  و  ماف 

وتنی  موحافیزكارە،  و  ئیسالمی  كەسێكی 

ئێمەی  هیچ  شێوەیەی  ل��ەم  قسەیەكی 

بیری  بەمشێوەیە  هەر  و  نەكرد  سەرسام 

مافی  بە  بڕوای  كاتێك  هیچ  كردۆتەوە، 

كورد نەبووە، بەاڵم كەوتبووە ژێر فشاری 

بانگەشەی  ب��ەه��ۆی  كاتەكە.  و  ق��ۆن��اغ 

هەڵبژاردنەوە بۆ سەرنج راكێشانی دەنگی 

نەژاد پەرستەكان ئەم قسەیەی كردووە. 

قۆناغی  بۆچی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

چارەسەر ئەوەندە دواخراوە، ئایا جارێكی 

دیكە ئەگەری بەكارهێنانی چەك لەئارادایە؟

ئ��ەوەی  ئێمە  دەمیرتاش:  سەاڵحەدین 

ئ��ەوەی  بۆ  دەیكەین،  بێت  لەدەستمان 

شتێكی  بۆئەوەی  هەڵنەگیرسێتەوە،  شەڕ 

ل��ەوش��ێ��وەی��ە روون����ەدات����ەوە ه��ەدەپ��ە 

دەكات،  سیاسەت  كاریگەرتر  بەشێوەیەكی 

بەهۆی  قۆناغەكە  دەگێڕین،  رۆڵەمان  ئەم 
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بەاڵم  بەدەستەوەیە،  دەسەاڵتیان  ساڵە 

تائێستا هیچ هەنگاوێكیان نەناوە، لەڕووی 

ن��ەك��ردووە،  شتێكیان  هیچ  دەس��ت��ورەوە 

جێ  دەستوردا  لەناو  كوردیان  مافەكانی 

دایك،  زمانی  بە  خوێندن  نەكردۆتەوە، 

داننان بە شوناسی كوردی، پێدانی دەسەاڵت 

شتێكیان  هیچ  خۆجێییەكان،  بەئیدارە 

ئەمەش  ن��ەداوە،  ئەنجام  ب��ارەی��ەوە  لەو 

سەرچاوەی  ئاكەپەوە  ئایدۆلۆجیای  لە 

ئیسالمی  كەسێكی  ئۆغڵۆش  داود  گرتووە، 

كەسێكی  ئەردۆغانیش  عوسمانییە،  و 

رازی  ئایدۆلۆجییەوە  لەرووی  ئیسالمییەو 

گەالنی  و  دابەشبكەن  دەس���ەاڵت  نابن 

سەرەكییەكە  كێشە  هاوبەش،  بكەنە  دیكە 

ئەوەیە.

كوردستان دیپلۆماتیك: دەكرێت بەقۆناغی 

چارەسەری  »قۆناغی  بڵێین  چارەسەر 

زارەكی«؟

قۆناغی  بەڵێ  دەمیرتاش:  سەاڵحەدین 

چارەسەر وەستاوە، راستە مێزێكی گفتوگۆ 

هەیە، ماوەی دوو ساڵ و نیو پێشوە چوونی 

دوبارە  هەڵبژاردن  دوای  هەبوو،  بەرچاو 

دەخشێنینەوە،  ئەوانەدا  بەهەموو  چاو 

چارەسەر  قۆناغی  دەكەین  ئەوە  تاوتوێی 

هیچ  كە  ئەوەی  وتنی  نا،  یان  دەمێنێت 

چ��ارەس��ەرەوە  قۆناغی  ل��ەب��ارەی  شتێك 

لەپێناوی  ئ��ەوان  هەڵەیە.  نییە  لەئارادا 

پەرستەكان  رەگەز  دەنگی  بەدەستهێنانی 

ئامادەن قۆناغی چارەسەر بەبابدەن، ئەوان 

خەمی ئاشتیان نییە، وەكو باسمكرد وێڕای 

ئەوەی فشارمان لەسەرە، بەاڵم بەردەوام 

پیالنەكەی  ن��او  ناكەوینە  ئێمە  دەبین، 

بكات،  پەلكێشمان  دەیەوێت  ئەو  ئاكەپە، 

قۆناغی  دەستبەرداری  ئێمە هەرگیز  بەاڵم 

چارەسەر نابین. 

پڕۆفایل

هاوسەرۆكی  دەمیرتاش  سەاڵحەدین    _

هەدەپە .

_ لە 10 ی نیسانی 1973 لە شارۆچكەی 

لە  ئەلعەزیز  پارێزگای  سەربە  پاڵوی 

دایكبووە. 

_ باوكی ناوی تاهیرە. خێزاندارەو خاوەنی 

2 منداڵە. هاوسەرەكەی بەشاك دەمیرتاش 

مامۆستای خوێندنگای سەرەتاییە.

یاسای  كۆلێژی  ئەنقەرە  زانكۆی  لە    _

تەواو كردووە.

ك��ردووە،  پارێزەری  كاری  ماوەیەك   _

ئەندامی دەستەی بەڕێوەبردنی رێكخراوی 

مافی مرۆڤ لقی ئامەد بووە، دواتر بۆتە 

سەرۆكی لقەكە. 

_ لە خولی 23 یەمینی پەرلەمان لەسەر 

شاری ئامەد بۆتە ئەندامی پەرلەمان.

دایكیەتی،  زمانی  كە  زازاكی  جگەلە   _

ناوەند  م��ام  بەشێوەیەكی  و  ت��ورك��ی 

ئینگلیزیش دەزانێت. 

_ لە 1_2_2010 بە هاوسەرۆكی بەدەپە 

هەڵبژێردرا. 

_ دواتر دەمیرتاش لە 22 ی حوزەیرانی 

2014 بە هاوسەرۆكی هەدەپە هەڵبژێردرا.

_ دەمیرتاش یەكێك بوو لە كاندیدەكانی 

هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی توركیا لە ساڵی 

دەنگەكانی   %  9.6 رێ��ژەی  كە   ،2014

بەدەستهێنا.
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فایلی تایبەت

بەهەڵبژاردنەکانی 

تورکیاو هەدەپە

 )HDP( و پێگەو قورسایی كورد لە پەرلەمانی توركیا
شكستی سوڵتان لەبەردەم ئیرادەی كوردان دا

هەڵبژاردەكانی توركیاو خەونە قەدەغەكراوەكانی ئەردۆگان ؟
تەخت و تەراجی ئەردۆغانی لەرزاند

كورد و ئەرمەن لە پەرلەمانی توركیا
هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی توركیا چ مانایەك دەگەیەنێت؟

كوبانێ  و كوردانی توركیاو هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەی توركیای 2015
سەردەمێكی نوێ لە سیاسەت و خەباتی باكوری كوردستان

پێگەی كورد و هەدەپە لە هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی توركیادا
دیداری نوێنەری )پەیەدە - PYD( لە هەرێمی كوردستان

دیداری ئەندامی سەركردایەتی پارتی دیموكراتی پێشكەوتنخوازی كوردی سوریا
دیداری ئەندام پەرلەمانی توركیا لە فراكسیۆنی هەدەپە
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هەڵبژاردنە  لەسەر  تایبەتی  شیكاری  مەلەفێكی  دیپلۆماتیك(  )كوردستان  گۆڤاری 
پەرلەمانییەكەی توركیا ئامادە كردووە. راستە چەند مانگێك بەسەر ئەم رووداوە تێپەڕیوە، 
بەاڵم ئەم  رووداوە زۆر گرنگ و چارەنوسساز بوو، بۆ دۆزی گەلەكەمان لە باكور، ئێمە لە 
روانگەی سیاسەتی گۆڤارەكەمانەوە، كە گرنگی بە دۆزی رەوای میللەتەكان لە هەرچوار 

پارچەی كوردستان دەدات، ئەم مەلەفە تایبەتەمانمان كردۆتەوە.   
بەرێكرد، بەاڵم  پەرلەمانی  پێنجەمین هەڵبژاردنی  لە 7 حوزەیرانی 2015 بیست و  توركیا 
بەڕێوەچوو،  الیەنەكان  هێزو  سەرجەم  بۆ  چارەنوسساز  جیاواز،  گرنگ،  هەڵبژاردنێكی 

بەبەراورد بە هەڵبژاردنەكانی رابردووی ئەو واڵتە. 
چونكە لەالیەكەوە بۆ كوردەكانی باكور گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەبوو، الیەكی ترەوە 
بۆ دەسەاڵتدارانی حكومەتی توركیا، كە )ئاكپارتی( سەرۆكایەتی دەكات، ئەوەجیالەوەی كە 
كێبڕكێی سەرجەم الیەنەكان لەوپەریدا بوو، بۆ بەدەستهێنانی زۆرترین كورسی پەلەمان .
بوو،  یەكەمینجار  بۆ  چونكە  هەبوو،  خۆی  گرنگی  باكور،  كوردانی  بۆ  هەڵبژاردنە  ئەم   
رابردوودا  لەماوەی  كاندیدیان هەبێت، چونكە  لەفۆڕمی حزبێكی رەسمی  كە كوردەكان 
كاندیدە كوردەكان لەرێگەی كەسایەتیە دیارەكانەوە بەشێوەی سەربەخۆ بەشدارییان 

دەكرد، 25 كورسییەكی پەرلەمانیان بۆخۆیان مسۆگەر كرد.
بۆ  كەدانراوە   %10 بەربەستی  بەهۆی  كوردستان  باكوری  كوردەكانی  ترەوە  لەالیەكی 
حزبەكان، ترسی ئەوەیان هەبوو، كە ئەو رێژەیە نەتوانن تێ بپەڕێنن، هەرچەندە ئەم رێژەیە 
بەدەستهێنانی  بە  )هەدەپە(وە،  لەالیەن  تێكشكێندرا  حوزەیراندا   7 لە  بەخۆشحاڵییەوە 
پەرلەمانی  بەهێزی  كوتلەیەكی  وەك  سەركەوتوو،  حزبی  وەك  پەرلەمان،  كورسی   80
سەركەوتنی مسۆگەر كرد، لێرەشدا ئەوەی شایەنی باسكردنە رێژەی ئەو كورسییانەی 
كە هەدەپە لەم هەڵبژاردنەدا بەدەستی هێناوە یەكسانە بەو كورسییانەی كە حزبێكی 
چەندین  كە  حزبێك  كە  ئەوەیە  مەبەستەكە  واتە  هێناوە،  بەدەستی  )مەهەپە(  وەكو 
ساڵە لە مەیدانی سیاسی توركیا بوونی هەیە، هەمان ژمارەی حزبێكی نوێی وەك )هەدەپە( 
دەهێنێت، ئەمەش یەكێكی ترە لە سەركەوتنەكانی ئەم هێزە سیاسییە، لەالیەكی ترەوە 
تەنانەت  چەپەكان، سۆسیالیستییەكان،  هێزە  لە  زۆرێك  بەڵكو  كوردەكان،  تەنها  نەك 
هاوواڵتییەكی زۆری توركیش دەنگی بەم قەوارە سیاسییە نوێدا بوو، تا ئاڵوگۆڕی نوێ، 

بگرە دیموكراسیی بوونی توركیاش زیاتر جێگرببێت. 
  ئەمهەڵبژاردنە، بۆ هێزە دەسەاڵتدارەكانی حكومەتی توركیا گرنگییەكەی لەوەدا بوو، 
تا  پێویستبهێنێت  زۆرتر،  دەنگی  دەیویست  دەوڵەتدار  )ئاكپارتی(  دادوگەشەپێدان  پارتی 
هەموار  تادەستور  وەربگرێت،  لەوپێگەیە  سود  بگرە  بكات،  بەهێز  زیاتر  خۆی  پێگەی 

بكاتەوە، سیستمی حكومڕانی لە پەرلەمانییەوە بگڕێت، بە سەرۆكایەتی.
بەاڵم ئەو خەونەی لەم هەڵبژاردنەدا لەناوچوو. ئەوەجا لەوەی كە حزبەكانی جەهەپەو 
كە  بوو،  )ئاكپارتی(  یەكەم  زەرەرمەندی  بەاڵم  سەركەوتووبوون،  تارادەیەك  مەهەپە، 

كورسییەكانی پەرلەمانی كەمی كرد، بە بەراورد بە هەڵبژاردنەكانی پێشووتر.     
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 ) هەدەپە-HDP(  و پێگەو قورسایی كورد 

لە پەرلەمانی توركیا

ئامادەكردنی: سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
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 )HDP( گ��ەالن  دیموكراتی  پارتی 

باكوری  لە  كودییە  پارتی  بەهێزترین  كە 

زۆرت��ری��ن  نوێنەرایەتی  و  ك��وردس��ت��ان 

لە  بەشێك  ك��وردو  دانیشتوانی  رێ��ژەی 

دەكات،  تریش  نەتەوایەتییەكانی  كەمە 

 2012 ئۆكتۆبەری ساڵی   15 رێكەوتی  لە 

دامەزراوە، وەك باڵێكی هاوبەشی پارتی 

ئاشتی و دیموكراتی كورد)BDP(  كە لە 

پەرلەمانی  لەناو  نوێنەرایەتیان  رابردوودا 

ئەم  ناسنامەی  ل��ە  ه��ەب��وو،  ت��ورك��ی��ادا 

پارتەدا هاتووە، كە)HDP( وەك پارتێك 

جیاوازەكانی  پێكهاتە  لەكۆی  گوزارشت 

گەلی توركیا دەكات، نەك بە تەنها نەتەوەو 

مەزهەب و رەگەزێكی دیاریكراو )كورد(. 

ئەم  پێكهێنەرانی  بنەڕەتدا  لە  هەرچەندە 

پارتە پێكهاتوون لە كەسانی دیاری ناوچە 

جیاوازەكانی باكوری كوردستان، ئەوانەی 

كە پێشتر لەناو پارتی ئاشتی و دیموكراتی 

كورد )BDP( كارییان دەكرد، بەاڵم هەر 

دەردەكەوێت،  پارتەكەیاندا  لەناونانی 

جیاواز  پارتەكەیان  ئەوەیە  خواستیان  كە 

زیاتر  ب��ۆ  راب���ردوو  ئەزمونەكانی  ل��ە 

ناوخۆی  بارودۆخی  لەگەڵ  خۆگونجاندن 

سیاسی توركیا جەخت لەسەر دیموكرات 

ماف  بەرجەستەكردنی  كۆمەڵگاو  بوونی 

توركیا  گەالنی  ك��ۆی  ب��ەرژەوەن��دی  و 

بەگشتی، كورد بە تایبەتی بكات.

لەالیەكی دیكەوە)HDP(  بە پارتێكی 

خەڵك  زۆرێك  لەالی  ناسراوەو  كوردی 

و  ئاشتی  پارتی  دووەم��ی  كۆپی  وەك 

دیموكراتی كوردستان تەماشایی دەكرێت، 

رووەو  چاالكییەكانیان  رێ��ڕەوی  ب��ەاڵم 

توركیا  خۆرئاوایی  جیاوازەكانی  ناوچە 

ئاڕاستە كردووە. لەالی هەندێكی دیكەش 

بە پارتێكی دیموكرات، هەندێكیش وەك 

پارتێكی چەپ، بەشێكیش لە باڵی سیاسی 

ئاماژەو  كوردستان  كرێكارانی  پارتی 

پێناسی دەكەن. یەكەمین كۆنگرەی  ئەم 

ساڵی  ئۆكتۆبەری   27 رێكەوتی  لە  پارتە 

»ئەمە  ناونیشانی  لەژێر  بەسترا  2013دا 

تەنها سەرەتایەكە«.

بااڵی  دەستەی  داتاكانی  بەگوێرەی 

گشتی  ك��ۆی  توركیا،  هەڵبژاردنەكانی 

بریتیيە  توركیا  دەن��گ��دەران��ی  ژم���ارەی 

ژم��ارەی  دەن��گ��دەر،   56.632.889 ل��ە 

باكوری  پارێزگاكەی   )25( دەنگدەرانی 

كوردستان لە هەڵبژاردنی 2015/6/7 بریتیيە 

لە 9.431.121 دەنگدەر، بەاڵم سەرجەمی 

لەو  ئەم دەنگدەرانە بە رەگەز كوردنین، 

لە  كورد  دەنگدەرانی  ژم��ارەی  نێوانەدا 

باكوری كوردستان بە 5.336.234 دەنگدەر 

نزیكەی  دیكەشەوە  لەالیەكی  دیاریكراوە. 

بوونیان  ك��ورد  دەن��گ��دەری   4.078.262

لە  ئەو دەنگدەرانەن كە  ئەوانەش  هەیە، 

بورسا،  ئەنكەرە،  )ئەستەنبوڵ،  شارەكانی 

كەواتە  دەژین.  قۆنیا(  مێرسین،  ئیزمیر، 

كورد  دەنگدەرانی  ژمارەی  گشتی  رێژەی 

 9.414.496 دەكاتە  توركیادا  ناوخۆی  لە 

نزیكەی  توركیاش  دەرەوەی  لە  دەنگدەر، 

واڵت  دەرەوەی  لە  دەنگدەر   2.867.65

ژمارەیەش  ل��ەم  ك��راوە،  تۆمار  ناوییان 

ئەنجامدا  لە  ك��وردن،  سێیەكی  نزیكەی 

 10 لە  زیاتر  نزیكەی  كە  دەردەك��ەوێ��ت 

هەڵبژاردنی  لە  كورد  دەنگدەری  ملیۆن 

بەشداریكردنیان  مافی  توركیا   پەرلەمانی 

هەبووە.

توركیا،  دەنگدەرانی  گشتی  كۆی  لە 

ب��ەه��ای دەن��گ��ی ك��ورد رێ��ژەی %20ی 

بە  بەرامبەرە  ئەمەش  ب��ەردەك��ەوێ��ت، 

)101( كورسی لە پەرلەماندا، لە الیەكی 

دەنگدەرانی  دەنگی  بەهای  دیكەشەوە 

تورك  )ك��ورد،  بە  كوردستان  باكوری 

بە  بەرامبەرە  دیكەوە(  پێكهاتەكانی  و 

سەرجەم  ئەگەر  بەواتا  كورسی.   123

توركیادا  سەرتاپای  لە  كورد  دەنگدەرانی 

)هەدەپە(  وەك  پارتی  یەك  بە  دەنگ 

پارتە  ئەو  ئەوا بەالیەنی كەمەوە  بدەن، 

پەرلەمان مسۆگەر دەكەن.  101 كورسی 

بە واتایەكی دیكە ئەگەر بێت و سەرجەم 

بۆ  دەنگ  كوردستان  باكوری  دانیشتوانی 

یەك پارت بدەن، بەالیەنی كەمەوە ئەو 

بەدەست  پەرلەمانی  كورسی   120 پارتە 

دەهێنێت.

ئامانجەكانی پارتی دیموكراتی گەالن 

)HDP(

ئەم  مەدەنییەكانی  و  ئامانجە سیاسی 

پارتە لەناو پەیڕەو و پرۆگرامی ناوخۆی 

پارتە  ئ��ەم  رون��ك��راوەت��ەوە.  پارتەكەدا 

بەگژداچوونەوەی  لەپێناو  تێدەكۆشێت 

و  نەتەوەیی  تایبەتمەندێتیەكی  گشت 

دابینكردنی  بۆ  كار  هەروەها  رەگەزی، 

لەسەر  خۆشگوزەران  شایستەو  ژیانێكی 

بنەمای یەكسانی بۆ سەرجەمی هاواڵتیانی 

بەدیهێنان  بە  ئ��ەوەش  دەك��ات،  توركیا 

دیموكراتی  بنەماكانی  ئارایی  هێنانە  و 

لەرێگەی سیستمێكی دیموكراتەوە.

  )HDP( وەك لە پەیڕەوەكەیدا هاتووە

بە پلەی یەكەم نوێنەرایەتی گشت ئەو چین و 

توێژانە دەكات، كە لەناو توركیادا مافخوراو 

دوو  پلە  هاواڵتی  وەك  پەراوێزخراون،  و 

جگەلەوەش  دەكرێت،  لەگەڵدا  مامەڵەیان 

كار بۆ بەرژەوەندی گشتی سەرجەم پێكهاتە 

جیاوازەكانی توركیا دەكات، ئەمەش بەشێكە 

لەپێناو  پارتەكە  لە ستراتیژی مەودا دووری 

گەشەكردن نەشونوماكردنی لەناو كۆمەڵگەی 

كوردستان باكورو توركیا. بە گشتی لەناو ئەم 

پارتەدا ئافرەتان رۆڵێكی بەرچاویان هەیە و 

رێژەی 50 %ی پێكدەهێنن، گەنجانیش 10 

%و رەگەزەكانی دیكەش 10 %ئەم پارتەیان 

بەسیستمی  كار  دا   )HDP(لەناو پێكهێناوە. 

سەرۆكی  بەجۆرێك  دەكرێت،  هاوسەرۆك 

یەكەمی پارتەكە بۆ خانمێك دەبێت، كە لە 

ئێستادا )فیگان یوكسیك داغ( لەو ئەركەدایە 

هاوسەرۆكی پارتەكەش بۆ رەگەزی بەرامبەر 

)س��ەاڵح��ەدی��ن  ئێستادا  ل��ە  ك��ە  دەب��ێ��ت، 

دەمیرتاش( رێبەرایەتی دەكات.

پارتە  ئەم  فەرمی  بەشداری  یەكەم 
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بۆ  دەگەڕێتەوە  حكومڕانیدا،  لەبواری 

هەڵبژاردنی شارەوانییەكانی 2014، كاتێك 

و  ئاشتی  پارتی  لەگەڵ  بەهاوبەشی  كە 

كرد،  ب��ەش��داری��ان   )BDP( دیموكرات 

دابەشكرد.  خۆیاندا  لەنێوان  رۆڵەكانیان 

دیموكراتی  و  ئاشتی  پارتی  بەجۆرێك 

كە  دەكرد،  بانگەشەی  لەوناوچانە  كورد 

كورد  پێكهاتەكەی  و  دانیشتوان  زۆرینەی 

گەالنیش  دیموكراتی  پارتی  بوون.  زمان 

چاالكی  توركیا  دیكەی  لەناوچەكانی 

سەرەنجام  دەدات.  ئەنجام  هەڵبژاردنی 

بەدەست  6.2 %دەنگەكان  تەنها  توانیان 

بهێنن.

سەرۆكایەتیەكەی  ل��ەه��ەڵ��ب��ژاردن��ە 

توانی  دەمیرتاش  سەاڵحەدین  2014دا 

سەرنجی  راكێشانی  لە  بێت  سەركەوتوو 

دەن��گ��دەران��ی غ��ەی��رە  ك���ورد، چونكە 

كە  پەیڕەوكرد،  سیاسی  كارنامەیەكی 

خۆگرتبوو  لە  چەپی  ئەجێندایی  تیایدا 

ئ��ازادی،  یەكسانی،  ئامێزگرتنی  لە  بە 

مافی  بەخشینی  كۆمەاڵیەتی،  داوەری 

پرسی  ت��ەن��ان��ەت  ن��ەت��ەوەك��ان،  ك��ەم��ە 

لەبارەوە  باسی  تایبەت  بە  ئافرەتانیش 

)هەدەپە(  هەڵبژاردنەشدا  لەم  ك��راوە. 

سیاسیەكەی  كارنامە  بەرنامەتر  بە  زۆر 

دەك��ات،  جێبەجێی  دارش��ت��ووەو  خ��ۆی 

لەسەر كۆی پرسەكان تێبینی و سەرنجی 

بڕیاڕیشە  خستوەتەڕوو،  خۆی  ك��راوەی 

پەرلەمانی  لەناو  ئاشتیانە  بەشێوەیەكی 

گەلی  رەواكانی  مافە  لە  داكۆكی  توركیا 

یەكجارەكی  چارەسەركردنی  و  ك��ورد 

گەلی كورد لە باكور بكات. 

سەرچاوەكان: 

ماڵپەڕی  نیوز،  فورات  هەواڵی  ئاژانسی 

سبەی،  سایتی  ویكپێدیا،  پرێس،  تورك 

شەرق پرێس، كورد پرێس، سایتی )أخبار 

تركیا(.

h t t p : / / www. s h a r p r e s s . n e t / D i r e j e .( . 

aspx?Jimare=36844

http://www.kurdpress.com/NSite/FullStory/
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h t tp : / /wwww.a l fo ra tnews.comht tp s : / /

ar.wikipedia.org/

wiki/%D8%A7%D984%%D8%A7%D986%%

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%

84%D8%B9%D8%B1%...

http://turkpress.co/node/8603

http://akhbarturkiya.com/?p=55204

پارتە براوەكان – هەڵبژاردنی پەرلەمانی توركیا 2015
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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شكستی سوڵتان

ئیرادەی  لەبەردەم 

كوردان دا  

بومەلەرزە سیاسیەكەی هەدەپە

فەریق حەبیب
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دەس��ەاڵت��داری  دادوگەشەپێدانی  پارتی 

لە  بوو،  گەورە  شكستێكی  دوچ��اری  توركیا 

حوزەیراندا،  7ی  پەرلەمانییەكەی  هەڵبژاردنە 

كە بۆ ئەردۆگان، بۆ كوردیش پرۆسەیەكی زۆر 

چارەنوسساز بوو، ئەوەش دوای لەدەستدانی 

ئەو زۆرینە پەرلەمانییەی كە ماوەی 13 ساڵە 

خەونی  هیوا و  بەوەش  لێدەكات،  پارێزگاری 

رەجەب تەیب ئەردۆگانی سەركۆمار نایەتەدی 

لە  توركیا  سیاسی  سیستمی  گۆڕینی  ب��ۆ 

پەرلەمانییەوە بۆ سەرۆكایەتی  و پتەوتركردنی 

دەسەاڵتی تاكڕەوانەی خۆی.

ئاك پارتی  و دۆڕانێكی گەورە

دەرەنجامەكانی هەڵبژاردنەكە دەریدەخات 

پارتی دادو گەشەپێدان )ئەكەپە( نزیكەی 41 

 258 واتە  بەدەستهێناوە.  دەنگەكانی  %ی 

كورسی پەرلەمانی بەدەستهێناوە.

ئەوەش یەكەمین پاشەكشەكردنی پارتەكەی 

هەڵبژاردنانەی  ئەو  ت��ەواوی  لە  ئەردۆگانە 

لەساڵی 2002 ەوە بەشداری تێدا دەكات، ئەو 

ئەردۆگان  بۆ  گەورەیە  دۆڕانێكی  دەرەنجامە 

كە هەوڵێكی لێبڕاوانەی بۆ بەدەستهێنانی 330 

كورسی پەرلەمان دەدا، كە ناچاربوو قورئانی 

باكور  ك��وردان��ی  گشتی  رای  راكێشانی  بۆ 

بەكاربهێنێت.

ئەنجامە  راگ��ەی��ان��دن��ی  ب����ەدوای  دوا 

ئۆغڵو سەرەك  داود  ئەحمەد  سەرەتاییەكان، 

بڕیاڕی  بۆ  خۆی  رێ��زی  توركیا،  وەزی��ران��ی 

كۆمێنێتیدا  یەكەم  لە  دەربڕی،  توركیا  گەلی 

رایگەیاند« نیگەران مەبن، چونكە بڕیاری گەل 

لەبەردەم  شێویەك  بەهیچ  بڕیارە و  راستترین 

هیچ هێزێكدا ناچەمینەوە«.

بەاڵم ئەردۆگان، كە خەونی خۆی لەسەر 

هەڵبژاردنەكە هەڵچنی بوو، تا چوار رۆژ دوای 

ئەوەش  لێوەنەهاتن.  نقەی  هەڵبژاردنەكان 

بووەمایەی هەڵوەستەكردنی گەل  و میدیاكانی 

چوارەمدا،  رۆژی  لە  بەاڵم  جیهان،  توركیا و 

ئاهەنگێكی  لەمیانەی  دەركەوتنیدا  یەكەم  لە 

نا و  پارتەكەیدا  بەشكستی  دانی  دەرچووندا، 

لەئەنجامی  »رێ��ز  كرد  هەمووان  لە  داوای 

ئەوە  ئەنجامەكان  بگرن  و  هەڵبژاردنەكان 

حكومەت  بۆشایی  توركیادا  لە  كە  ناگەیەنن 

دروست بێت«.

بەگوێرەی ئەنجامە سەرەتاییەكان،  پارتی 

گەلی كۆماری )جەهەپە( 25 %ی دەنگەكانی 

كورسی   132 بەدەستهێنانی  بە  بەدەستهێنا، 

نەتەوەیی  ب��زوت��ن��ەوەی  پارتی  پ��ەرل��ەم��ان، 

دەنگەكانی  %ی   16.5 )مەهەپە(  توركیاش 

بەدەستهێنا، واتە 80 كورسی پەرلەمان.

پارێزە كارێزما كوردەكە

كە  )هەدەپە(  دیموكراتی  گەالنی  پارتی 

كرێكارانی  پارتی  سیاسی  بەباڵی  هەندێك 

 13 لە  زیاتر  دەدەن،  قەڵەم  لە  كوردستانی 

 80 ب��ەوەش  بەدەستهێناو  دەنگەكانی  %ی 

بەوەش  مسۆگەركرد،  پەرلەمانی  كورسی 

یەكەم  یاخود  فراكسیۆن،  یەكەم  دەبێتە 

پەرلەمانی  پارتی سیاسی كوردی كە دەچێتە 

كورد،  نوێنەرانی  پێشتر  چونكە  توركیاوە، 

لەترسی ئەوەی نەوەك نەتوانن بەربەستی 10 

% بەدەستبهێنن، بەشێوەی كاندیدی سەربەخۆ 

ئاهەنگ گێڕانی الیەنگرانی هەدەپە
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بەربەرستی  توركیاوە_  پەرلەمانی  دەچوونە 

10 % مانای ئەوەیە، هەر پارت، رێكخراو، 

ی   %  10 نەتوانێت  سیاسی  هاوپەیمانییەكی 

دەنگەكان بەدەستبهێنێت، ئەوا بۆی نییە بچێتە 

لەبنەڕەتدا  دەشوترێت  توركیاوە-  پەرلەمانی 

ئەو بەربەستە بۆ ئەوە دانراوە، هیچ پارتێكی 

كوردی نەتوانێت بچێتە پەرلەمانی توركیاوە.

نزیكەی 4 % دەنگەكانیش چوو، بۆ پارتە 

سیاسییە ركابەرەكانی تر.

پارێزەرە  ئ��ەو  دەمیرتاش  سەاڵحەدین 

كەسایەتییەكی  بە  هەندێك  كە  كورد  الوەی 

كورد  ئۆبامای  بە  تریش  هەندێكی  كاریزما، 

كۆمێنتیدا سەبارەت  یەكەم  لە  دەبەن،  ناوی 

پارتەكەی  گ��ەورەی��ەی  دەرەن��ج��ام��ە  ب��ەو 

 10 بەربەستی  بڕینی  ستایشی  بەدەستهێنا، 

بە«سەركەوتنێكی  ئەنجامەكەی  كرد و  ی   %

مەزن« ناوبرد.

كۆنگرەیەكی  لەمیانەی  دەم��ی��رت��اش 

ئەنجامە  راگەیاندنی  لەدوای  رۆژنامەوانیدا 

»ئێمە  وت��ی  ه��ەڵ��ب��ژاردن  سەرەتاییەكانی 

و  دادوەریی   پشتیوانانی  هەژار و  چەوساوە و 

مەزنمان  سەركەوتنێكی  ئ��ازادی،  ئاشتی  و 

پیرۆزبایی  بۆنەیەشەوە  بەو  بەدەستهێنا، 

تەواوی  پارتەكەمان  و  ئەندامانی  لەسەرجەم 

توركیا دەكەم«.

لێدانی زلەیەكی سیاسی لە ئەردۆگان

ه��ەڵ��ب��ژاردن��ە پ��ەرل��ەم��ان��ی��ی��ەك��ەی 7ی 

سوڵتانیانەی  خەونی  جگەلەوەی  حوزەیران، 

ن��وێ   و  رووی��ەك��ی  تێكشاند،  ئ��ەردۆگ��ان��ی 

هێنایەپێشەوە،  درەوشاوەشی  كەسایەتییەكی 

كە  ناوبرد،  بە«كافر«ی  ئەردۆگان  كە خودی 

هاوسەرۆكی  دەمیرتاش  سەاڵحەدین  ئەویش 

پارتی گەالنی دیموكراتی )هەدەپە(یە.

سوڵتانە  ك��ە  ل���ەوەی  س��اڵ   13 دوای 

تەمەن 61 ساڵەكەی توركیا بێ  ركابەر بوو، 

رەجەب  حوزەیران  7ی  یەكشەممە  رۆژی 

موحافیزكار  ئیسالمی  ئ��ەردۆگ��ان��ی  تەیب 

زلەیەكی  پەرلەمانییەكەدا  هەڵبژاردنە  لە 

خەونە  سروەێندراو،  تێ   گ��ەورەی  سیاسی 

تەواوی  دەستبەسەراگرتنی  بۆ  نەزۆكەكەی 

كایەو جومگە سیاسی، ئابووری، ئیدارییەكانی 

لەدوای  گەرچی  هێنا،  هەرەسی  واڵتەكەی 

زۆری  بەجیاوازییەكی  هەڵبژاردنەكانیش 

جەماوەریترین  وەكو  ئەردۆگان،  دەنگەكان 

كەمال  مستەفا  ل��ەدوای  سیاسی  سەركردەی 

توركیا  ك��ۆم��اری  دام��ەزرێ��ن��ەری  ئاتاتۆركی 

لەناوبردنی  بۆ  پالنەكانی  بەاڵم  دەمێنێتەوە، 

دروس��ت��ك��ردن��ی  پ��ەرل��ەم��ان��ی  و  سیستمی 

سەرۆكایەتییەكی بەهێزی لە وێنەی ئاتاتورك، 

تا ماوەیەكی دوورو درێژی داهاتوو دوچاری 

شكست هات.

لەدوای هەڵبژاردنییەوە، وەكو سەركۆمار 

ئ��ەردۆگ��ان  راب�����ردووەوە،  ساڵی  ئابی  ل��ە 

لە  دەسەاڵتەكانی  گێڕانەوەی  بۆ  كاردەكات، 

ئەردۆگان  لەدوای  كە  ئۆغڵۆ  داود  ئەحمەد 

مەبەستەش  ئەو  بۆ  وەزیران،  سەرەك  بووە 

دەستوری  هەمواركردنی  داوای  هەمیشە 

دەسەاڵتەكانی  كە  چەشنێك  بە  دەك���رد، 

ل��ەوب��ارەی��ەوە  ب��ك��ات.  بەهێز  س��ەرك��ۆم��ار 

سیاسی  و  شرۆڤەكاری  غورسیل  سەیفەدین 

مامۆستای زانكۆ بەتۆڕی سی ئێن ئێن تورك 

بەشێوەیەكی  ت��ورك  دەنگدەرانی  دەڵێت« 

نین  ك��ەرازی  رایانگەیاند،  ئاشكرا  روون  و 

بەگواستنەوە بەرەو سیستمی سەرۆكایەتی«.

 )هەدەپە( 
كە هەندێك بەباڵی 
سیاسی پارتی 
كرێكارانی كوردستانی 
لە قەڵەم دەدەن، زیاتر 
لە 13  % ی دەنگەكانی 
بەدەستهێناو بەوەش 
80 كورسی پەرلەمانی 
مسۆگەركرد

ئەحمەد تورک
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2003دا  س��اڵ��ی  ل��ە  ك��ە  ئ���ەردۆگ���ان 

لەسەروبەرندی قەیرانێكی دارایی مەترسیدار، 

الیەنگرانی  بەتێڕوانینی  دەسەاڵت،  هاتەسەر 

توركیا و  ئابووری  موعجیزەی  بەدروستكەری 

ئایندار و  زۆرینەی  چاكسازییانە  ئەو  پیاوی 

موحافیزكارانی توركیای لە هەژمون  و بااڵدەستی 

دەستێوەرانەكانی  و  عەلمانی  دەستەبژێری 

سوپا لەژیانی سیاسی رزگاركرد، بەاڵم لە دوو 

ساڵی رابردوودا رووبەڕووی رەخنەیەكی زۆر 

رەخنەی  هەموویانەوە  لەسەرووی  بوویەوە، 

بۆ  زۆری  خواستێكی  كە  لێدەگیرێت  ئەوەی 

بە  بۆ  كار  هەیە،  دەسەاڵتەكانی  توندكردنی 

دەدات،  دەسەاڵت  سیستمی  ئیسالمیكردنی 

رابردوودا  پایزی  لە  زەبەالحەی  كۆشكە  ئەو 

تێچوەكەی  گواستەوەو  بۆ  كۆماری  كۆشكی 

بووەتە  تێچوو،  دۆالری  ملیۆن   500 نزیكەی 

هێمایەك بۆ »شێتی خۆ بە مەزن زانین« كە 

بووەتە  هەروەك  دەڵێن،  پێی  رەخنەگرانی 

لەسەری  ئەو »گەندەڵی«یەیی  بۆ  نیشانەیەك 

كەوتووە.

دەركەوتنی روویەكی نوێ 

توركیا،  ح��وزەی��ران��ی  هەڵبژاردنەكەی 

دیمەنی  هێنایە سەر  نوێی  كوردی  روویەكی 

سەاڵحەدین  ئەویش  توركیا،  پەرلەمانی 

گەالنی  پارتی  ه��اوس��ەرۆك��ی  دەمیرتاشە، 

دیموكراتی، كە بەپارتێكی كوردی دەناسرێت، 

تێدایە.  كوردیشی  غەیرە  كەسانی  ئەگەرچی 

كە  دەریخست  هەڵبژاردنەكە  ئەنجامی 

كە  توركیادا  سیاسەتی  لە  هێزێكە  دەمیرتاش 

ئەوەی  دوای  بەتایبەتی  پێناكرێت،  گاڵتەی 

سەركردایەتی پارتەكەی كرد، بۆ بەشداریكردن 

لە هەڵبژاردن و تێپەڕاندنی بەربەستی 10 %.

دەنگدەرانی غەیرە كوردیش بەالی خۆیدا 

رادەكێشێت

دوای هەڵمەتێكی توندو ئاڵۆز، دەمیرتاش 

بەڵكو  كورد،  دەنگدەرانی  هەر  نەك  توانی 

خۆیدا  بەالی  كوردیش  غەیرە  دەنگدەرانی 

لە   زیاتر  دەمیرتاش  پارتەكەی  رابكێشێت. 

 80 واتە  بەدەستهێنا.  دەنگەكانی  %ی   13

كورسی پەرلەمانی، بەهۆی ئەو ئەنجامەشەوە 

)هەدەپە( گەیشتووەتە پێگەیەك كە بتوانێت 

ئەردۆگان  پڕۆژەكانی  بۆ  ئاستەنگ  كێشەو 

هەموویانەوە  ل��ەس��ەرو  ب��ك��ات،  دروس���ت 

سەركۆمار.  دەسەاڵتەكانی  فراوانكردنی 

بوو  سیاسەتمەدار  تەنها  ك��ە  دەم��ی��رت��اش 

ركابەری  حەماسییەكاندا  لەوتارە  دەیتوانی 

هێنایەوە  دەنگی  سێهەمین  بكات،  ئەردۆگان 

ساڵی  سەرۆكایەتییەكەی  هەڵبژاردنە  لە 

رابردوودا و ئەنجامێكی بەدەستهێنا كە نزیكبوو 

لەشكاندنی بەرەبەستی 10 % ئەوەش هاندەری 

بوو، بۆ ئەوەی كە یەكەمینجار لەهەڵبژاردنی 

پەرلەمانیدا بەشداری بكات.

رۆڵێكی  س��اڵ   42 تەمەن  دەمیرتاشی 

دیموكراتی  پارتی  ل��ەوەی  هەبوو  سەرەكی 

بكاتە  كوردییەوە  تەواو  پارتێكی  لە  گەالن 

گرنگی  كە  توركیا  س��ەرت��اس��ەری  پارتێكی 

دەرگا  ب��دات،  كۆمەاڵیەتییەكان  بەكاروبارە 

تری  كەمینەكانی  ت��ەواوی  ژن��ان و  ب��ەڕووی 

توركیادا بكاتەوە.

ل��ە وت��ارێ��ك��ی��دا ل����ەدوای راگ��ەی��ان��دن��ی 

دەمیرتاش  هەڵبژاردنەكان،  بەرایی  ئەنجامی 

رایگەیاند، پارتەكەی هاوپەیمانی لەگەڵ پارتی 

دادوگەشەپێدان پێكناهێنێت، جەختیشیكردەوە 

كەمشتومڕكردن لەبارەی سیستمی سەرۆكایەتی 

لە  وتەیەكیدا  لە  دەمیرتاش  پێهات.  كۆتایی 

ئەو  ئێمە،  وت��ی«  ه��ەروەه��ا  ئەستەمبوڵ، 

دەناڵێنین  سەركوتكارییەوە  بەدەست  گەلەی 

ئازادیمان  ئاشتی ،  دادپەروەریی ،  توركیا و  لە 

گەورەمان  سەركەوتنێكی  ئەمڕۆ  دەوێ��ت، 

بەدەستهێنا«.

تۆمەتباركردنی بەكافر

لەمیانەی هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردندا، 

لەدژی  توندوتیژی  هەڵمەتێكی  ئەردۆگان 

»هەرزەكارێكی  بە  بەرپاكردبوو،   دەمیرتاش 

پارتی  بۆ  رووی��ەك  تەنها  سەرنجڕاكێش« و 

كرێكارانی كوردستان وەسفی كرد، هەروەك 

وەسفكرد،  »كافر«  بە  دەمیرتاشی  ئەردۆگان 

كاتێك داوای نەهێشتنی وانە ئاینییەكانی كرد 

حكومەتی توركیا 
لەم دوایانەدا 

پڕۆسەیەكی ئاشتی 
بەناوی پڕۆسەی 

چارەسەرییەوە،
 لەگەڵ پارتی 

كرێكارانی كوردستان 
دەستپێكرد، وەكو 

یەكێك لەمەرجەكانی 
ئاشتەوایی 

كۆمەاڵیەتی لە توركیا
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لە قوتابخانەكاندا، هەروەها بە «ئەستێرەیەكی 

توانای  چونكە  كرد،  ناوزەندی  میدیایی«ی 

ژەنینی میوزیكی هەیە.

ئۆبامای  بە  الیەنگرانی  كە  دەمیرتاشیش 

توركیا، یان ئۆبامای كورد ناوی دەبەن بەوە 

پارتی  ئێمەی  دای��ەوە«  ئەردۆگانی  وەاڵم��ی 

شێرەی  ئەو  وادەكەین  دیموكرات  گەالنی 

پشیلەیەكی  بیكەینە  لەناختدایە  كەئێستا 

بچوك«.

هەڵبژاردنەكەی ئەمدواییە، وەكو لێدانێك 

كەدەیویست  ئەردۆغان  ئەردۆگان.  بۆ  وایە 

سیاسی  لەسیستمی  ریشەیی  گۆڕانكاریی 

بۆ  هۆكارەكەشی  ب��دات،   ئەنجام  توركیادا 

دەگەڕێتەوە،  ئەردۆگان  هەڵەكانی  سیاسەتە 

سیاسی  چاودێری  غۆنغۆر  بەها  هەروەكو 

دەیبینێت.

ئەو دەڵێت: دەنگدەرانی توركیا بەروون 

 و ئاشكرا گوزارشتیان لە ئیرادەی دیموكراسی 

و  دۆڕاو  دوو  نێوەندەدا  لەو  كرد،  خۆیان 

تەیب  رەجەب  دۆڕاوەكان  هەیە،  براوەیەك 

ئەردۆگان  و پارتە ئاینییە موحافیزكارەكەیەتی، 

ب���راوەك���ەش س��ەاڵح��ەدی��ن دەم��ی��رت��اش  و 

هەدەپەیە، كە بۆ یەكەمجار لە مێژووی خۆیدا 

توانی بەربەستی 10 % تێپەڕێنێت.

بۆ  وایە  كارەساتێك  وەكو  دەرەنجامەكە 

ئەردۆگان، كە هەموو هەوڵێكیدا بۆ گەیشتن 

بە ئامانجەكەی، هەرچەندە ئەو سەركۆمارە، 

بكات،  الیەنێك  هیچ  لە  الیەنگری  نابێت 

بانگەشەی  هەفتەی  چەند  لەماوەی  ب��ەاڵم 

هەڵبژاردندا لەسەرتاسەری توركیادا بانگەشەی 

هاوكات  دەكرد،  كاندیدەكانی  پارتەكەی و  بۆ 

داود  ئەحمەد  پارتەكەی  سەرۆكی  خ��ۆی و 

پارتە  سەر  دەك��ردە  توندیان  هێرشی  ئۆغڵو 

و  ناو  شێواندنی  بەئامانجی  ركابەرەكانی، 

ناوبانگیان.

س��زادان��ی  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ە،  ئەنجامی 

بەهۆی  ئ��ەوەش  ب��وو،  ئۆغڵو  ئ��ەردۆغ��ان و 

بەئامانجە  گەیشتن  بۆ  ئاین،  بەكارهێنانی 

سیاسییەكان.

پارتی  ب��ۆ  تاكتیكی  هەڵبژاردنێكی 

دیموكراتی گەالن )هەدەپە(

هیچ  »ب��ە  دەڵێت:  ه��ەروەه��ا  غۆنغۆر 

گەالن  دیموكراتی  پارتی  نابێت  شێوەیەك 

هەڵبژاردنەكەیە،  راستەقینەی  ب��راوەی  كە 

لێبداتەوە و  پاڵی  دڵنیابێت و  سەركەوتنە  لەم 

خ���ۆی ل��ێ��ب��گ��ۆڕێ��ت، دەن���ا دەك��ەوێ��ت��ەب��ەر 

ئۆپۆزسیۆن  رۆڵی  بۆ  گەڕانەوە  هەڕەشەی 

بوون لە دەرەوەی پەرلەمانی توركیا، لەڕێی 

هەڵبژاردنی  ئەنجامدانی  ئەگەری  هاتنەكایەی 

پێشوەختەوە لەپایزی داهاتوودا.

فیگن  دەمیرتاش  و  سەاڵحەدین  دەبێت 

دەنگانەی  كەئەو  بزانن  ئ��ەوە  یۆكیكداغ 

ئەو  لەبەدیهێنانی  ب��ووە  یارمەتیدەریان 

دەنگە  جگەلەو  نین  هیچ  سەركەوتنەدا، 

بانگەشەی هەڵبژاردنی الیەنگرانی هەدەپە



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 72

الیەنگرانی  لە  بەشێك  لە  كە  تاكتیكانەی 

پارتەكانی ترەوە بەدەستیان هێناوە«.

دیموكراتی  »پارتی  دەڵێت:  ه��ەروەك 

بیسەلمێنێت  لەواقیعدا  دەب��ێ��ت  گ���ەالن، 

پارتێكی  ببێتە  ناوەكەیەتی  و  هەڵگری  كە 

دیموكراسی بۆ تەواوی تاكەكانی گەلی توركیا. 

باڵی  كە  بسەلمێنێت  ئەوە  دەبێت  هەدەپە 

نییە،  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  سیاسی 

چونكە نەتەوەپەرستەكانی تورك لە چەپ  و 

هەلێك  قۆستنەوەی  بۆ  بۆسەدان  لە  راست، 

لەپێناو دوورخستنەوەی هەدەپە لە پەرلەمان، 

لە دەستدانی چل هەزار  گیان  چونكە دوای 

دەوڵەتی  پەكەكەو  نێوان  جەنگی  لە  كەس، 

بەدەستهێنانی  1984ەوە،  لەساڵی  توركیادا 

هەمان ئەو دەنگانەی كەپارتی نەتەوە پەرەستی 

توركیا )مەهەپە( لەالیەن هەدەپەوە، كارێكە 

قبوڵی  توندڕەوەكان  راستڕەوە  ئەستەمە  كە 

بكەن، هەروەها دەرەنجامێكی خراپی تریش 

و  ئەگەربێت  دەك��ات،  هەدەپە  چاوەڕوانی 

هەوڵی ئازادكردنی عەبدواڵ ئۆجەالن سەرۆكی 

 16 ماوەی  كە  بدات،  پەكەكە  زیندانیكراوی 

ساڵ لەزینداندایە«.

مێژووی سەكەوتنەكانی ئاك پارتی

داد و  پارتی  دامەزراندنییەوە،  لەكاتی 

گەشەپێدانی توركیا )ئاكپارتی(، بەم جارەوە، 

ل��ەدوای  ی��ەك  هەڵبژاردنە  لە  ج��ار  چ��وار 

دەهێنێت،  بەدەست  سەركەوتن  یەكەكاندا 

پلەی یەكەم بەدەست دەهێنێت، جگە لەوەی 

سااڵنی  هەڵبژاردنەكەی  هەرسێ   لە  ئەمجارە 

یەكەمی  پلەی  دا   2011 و   2007 و   2002

بەدەستهێناوە.

هەروەك )ئاكپارتی( لەو 12 ساڵ  و نیوەی 

هاتنیدا بۆسەر دەسەاڵت، لە سێ  هەڵبژاردنی 

لە  بەدەستهێناوە،  سەركەوتنی  خۆجێیشدا 

ساڵەكانی 2004 و 2009 و 2014، سەرباری 

سەركەوتنی لە هەڵبژاردنە سەرۆكایەتییەكەی 

ئەمدوایەدا.

)ئاك  2002دا  ساڵی  لەهەڵبژاردنەكەی 

دەنگەكانی  %ی   34.5 رێ���ژەی  پ��ارت��ی( 

بەدەستهێناو لەوكاتەدا عەبدوڵاڵ گویل بوو بە 

تەیب  رەجەب  چونكە  حكومەت،  سەرۆكی 

سیاسی  پارتەكە چاالكی  ئەردۆگانی سەرۆكی 

2003دا  ئ��ازاری  لە  كە  قەدەغەكرابوو،  لێ 

بە  بوو  دەستور  كردنێكی  دەستكاری  دوای 

سەرۆكی حكومەت. 

رێ��ژەی  ئاكپارتی  2007ی��ش��دا  ساڵی  لە 

 %  46.66 ت��وان��ی  هەڵكشا و  دەنگەكانی 

لەو  بەیەكێك  بوو  بەوەش  بەدەستبهێنێت، 

توانیویانە  دەسەاڵتدابوون  و  لە  كە  پارتانەی 

لەو  ب��ەرزب��ك��ەن��ەوە،  دەنگەكانیان  رێ��ژەی 

كردنی  سەرۆكایەتی  ئ��ەردۆگ��ان  ساڵەشدا 

حكومەتی گرتە ئەستۆ.

پارتی  ئاك  2011شدا  هەڵبژاردنەكەی  لە 

49.83 %ی دەنگەكانی دەنگدەرانی توركیای 

بەدەستهێنا و ئەردۆگان درێژەیدا بەپۆستەكەی 

كۆتایهاتنی  پاش  حكومەتدا،  سەرۆكایەتی  لە 

سەرۆكی  گویل  عەبدواڵ  سەرۆكایەتی  ماوەی 

توركیا، ئاكپارتی ئەردۆگانی سەرۆكی پارتەكەی 

كاندیدكرد بۆ پۆستی سەركۆمار، كە بەڕێژەی 

51 % ی دەنگەكان هەڵبژاردنەكەی بردەوە، 

بەوەش بووە یەكەمین سەركۆماری توركیا كە 

راستەوخۆ لەالیەن گەلەوە هەڵبژێردرێت.

ئاكپارتی لەمیانەی ژیانی سیاسی خۆیدا دوو 

هەمواركردنەوەی  بۆ  بردووەتەوە،  راپرسی 

چەند ماددەیەكی دەستور، یەكەمیان لە ساڵی 

سەركۆمار  بڕیاردرا  كەتێیدا  ب��وو،  2007دا 

هەڵبژێردرێت،  گەلەوە  لەالیەن  راستەوخۆ 

كەپێشتر لەالیەن پەرلەمانەوە هەڵدەبژێردرا، 

هەروەها بڕیاردرا ماوەی هەڵبژاردنی گشتی 

بۆ چوار ساڵ جارێك كەمبكرێتەوە، كە پێشتر 

بەو  رازیبوون  رێژەی  بوو،  جارێك  ساڵ   5

هەمواركردنانە گەیشتە 65.95 %.

هەرچی راپرسی دووەمیشە، ئەوا لە ساڵی 

لەسەر  دەنگیدا  توركیا  گەلی  كرا و  2011دا 

رێگەدان  لەنێویاندا  هەمواركاریی،  پاكێجێك 

لەدادگای  تاكەكەسییەكان  بەپێداچوونەوە 

مادەیەك كەڕێگربوو  نەهێشتنی  دەستوری  و 

لەبەردەم دادگایی كردنی ئەوانەی لە كودەتا 

عوسامن بایدەمیر

لەیال زانا

رەدڤان تۆران
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سەربازییەكەی ساڵی 2008 دا تێوەگالون.

كاروانی  لە  كە  رووداوی���ش  دیارترین 

بوو  سكااڵیەك  روویداوە،  ئاكپارتیدا  سیاسی 

بەبیانووی  پارتەكە،  داخستنی  یەكجاری  بە 

بە  دژ  چاالكییەكانی  سەرچاوەی   « ئ��ەوەی 

2008دا  ساڵی  ئازاری  لە  كە  سكیۆالریزم«ە، 

یاڵچین  عەبدولڕەحمان  گشتی  داواك���اری 

كرد،  پێشكەشی  دەستوری  لەدادگای  كایا 

دانەخرێت،  پارتەكە  بڕیاریدا  سەرەنجام  كە 

لێ   داراییەی  پشتیوانییە  ئەو  نیوەی  بەاڵم 

كەمبكرێتەوە كە لەالیەن دەوڵەتەوە پێشكەشی 

دەكرێت.

پارتی  ن��اوخ��ۆی  پ��ەی��ڕەوی  ب��ەگ��وێ��رەی 

دیموكراسی  پارتێكی  بە  كە  دادوگەشەپێدان، 

موحافیزكار هەژمار دەكرێت، ئەندامانی نابێت 

لە سێ جار زیاتر خۆیان بۆ هەڵبژاردن كاندید 

بكەنەوە، )ئاكپارتی( لە كاروانی سیاسی خۆیدا 

لە ساڵی 2001 ەوە كەسایەتی گەلێكی سەر 

بەرەوتە سیاسییە جیاوازەكانی لە خۆگرتووە.

پاشەكشەی )ئاك پارتی( لە هەڵبژاردنەكان، 

هۆكار و دەرەنجامەكان

هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەی 7ی حوزەیران، 

هەڵبژاردنێكی ئاسایی نەبوو، بەڵكو هەڵبژاردن 

بوو بۆ هەڵبژاردنی یەكێك لەم دوو توركیایە، 

توركیای كۆن پەرلەمانی عەلمانی، كە مەستەفا 

داناوە و  بناغەكەی  بەردی  »ئاتاتورك«  كەمال 

رەگوڕیشەیەكی  كە  ئیسالمی  نوێ   توركیای 

ئەردۆگانی  تەیب  رەجەب  هەیە.  عوسمانی 

سەركۆمار هەوڵی بۆ دەدا، بەاڵم وادەركەوت 

ستراتیژییەكەی ئەردۆگان خۆی  و پارتەكەشی 

دەیویست  ئەردۆگان  كرد،  شكست  دوچاری 

ئەوتۆ  سەركەوتنێكی  هەڵبژاردنەدا  ل��ەم 

دەستور  پێبدات  كەڕێگەی  بەدەستبهێنێت 

هەژمونی،  بە  سەرۆكایەتییەكی  و  بگۆڕێت  

ئەمەریكا  سەرۆكایەتییەكەی  سیستمە  وەكو 

پێویستی  مەبەستەش  ئەو  بۆ  دابمەزرێنێت، 

كورسییەكانی  سێی  لەسەر  دوو  بوو  ب��ەوە 

كورسی   550 ل��ە  پێكهاتوو  پ��ەرل��ەم��ان��ی 

ئەكەپە  ئەوە  لەجیاتی  بەاڵم  بەدەستبهێنێت، 

بۆیەكەمجار لەوكاتەی كە 12 ساڵ لەمەوبەر 

چووەتە سەر دەسەاڵت، لە دەرەنجامی ئەم 

تەنانەت  نەتوانێت  وایلێهات  هەڵبژاردنەدا 

)كاتی  تائێستا  پێكبهێنێت،  حكومەت  بەتەنها 

قۆناغێكی  چووەتە  بابەتە(  ئەم  ئامادەكردنی 

رۆژدا   45 ل��ەم��اوەی  ئەگەر  هەستیارەوە، 

مەترسی  ئەوا  پێكنەهێنێت،  نوێ   حكومەتی 

هەڵبژاردنی  ئەنجامدانی  ب��ۆ  گ��ەڕان��ەوە 

پێشوەخت دێتەئاراوە.

هەڵبژاردنی  هەڵبژاردنەكە،  ئەگەرچی 

بە  پ���ەی���وەن���دی���دارە  و  ب����وو  خ��ۆج��ێ��ی 

ش��ارە  ل��ە  بەتایبەتی  ش��ارەوان��ی��ی��ەك��ان��ەوە، 

رەوشی  چاودێری  ئەوەی  بەاڵم  گەورەكاندا، 

توركیا بكات، دەبینێت رەهەندی ئایدیۆلۆژی 

بەهێز  زۆر  بەشێوەیەكی  حزبی  ملمالنێی   و 

ئامادەییان  هەڵبژاردندا  هەڵمەتەكانی  لە 

ئەوەبێت،  ئەوەش  هۆكاری  رەنگە  هەبوو، 

بوو  چارەنوسساز  یەكەم  هەڵبژاردنەكە  كە 

توندیی  دووەمیش  ركابەرەكان،  پارتە  بۆ 

لەسەر  ب��وو  پارتانە  ئ��ەو  نێوان  ملمالنێی 

سیاسەتی  دەستنیشانكردنی  چۆنیەتی 

دەرەوە،  بە  بەرامبەر  و  لەناوخۆ  حكومەت 

ئیسالمی  نێوان  ملمالنێی  چونكە  سێهەمیش 

توركیادا،  ل��ە  ب��ەردەوام��ە  عەلمانیەت   و 

ئەگەرچی باس لەسازانی نێوان هەردوال دەكرا 

لەوانەش  )ئاكپارتی(دا.  دەسەاڵتی  لەكاتی 

لەسایەی  هەڵبژاردنە  ئەم  ئەوەیە  گرنگتر 

نێوخۆیی  دراماتیكی  گۆڕانكاری  كۆمەڵێك 

هاوپەیمانییە  هۆكاری  كە  بوو،  دەرەكیدا   و 

لە  گرنگ  هۆكارێكی  كردبووە  حزبییەكانی 

ئەو  گرنگترین  ئەمانەش  شەڕی هەڵبژاردندا، 

پەرەسەندنە دراماتیكییانەن:

ئەردۆگان  تەیب  رەج��ەب  س��ەرۆك   .1

بیرۆكەی  كە  نییە،  توركیا  سەرۆكی  یەكەم 

بۆ  پەرلەمانییەوە  سیستمی  لە  گواستنەوە 

بەر  خستبێتەڕوو،  سەرۆكایەتی  سیستمی 

ئۆزال،  تۆرگۆت  سەرۆك  دوو  هەر  لەویش 

باس  بیرۆكەیان  هەمان  دیمیریلش  سلێمان 

پراكتیكی  هەنگاوی  ئەردۆگان  بەاڵم  كردبوو، 

پارتی گەالنی 
دیموكراتی )هەدەپە( 
كە هەندێك بەباڵی 
سیاسی پارتی 
كرێكارانی كوردستانی 
لە قەڵەم دەدەن، 
زیاتر لە 13 % ی 
دەنگەكانی بەدەستهێناو 
بەوەش 80 كورسی 
پەرلەمانی مسۆگەركرد، 
بەوەش دەبێتە یەكەم 
فراكسیۆن، یاخود 
یەكەم پارتی سیاسی 
كوردی كە دەچێتە 
پەرلەمانی توركیاوە
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بۆ نابوو، لیژنەیەكی پێكهێنابوو بۆ ئامادەكردنی 

تێیدا سیستمی سیاسی توركیا  دەستورێك كە 

سەرۆكایەتی بێت، ئەگەرچی كارەكانی لیژنەكە 

هەڵوەشایەوە،  لیژنەكە  نەبوون و  سەركەوتوو 

بە  ب��وو  ئ��ەردۆگ��ان  ئ���ەوەی  دوای  ب���ەاڵم 

گۆڕینی  باسكردنی  تر  جارێكی  سەركۆمار 

هاتەوە  بەتوندی  توركیا  سیاسی  سیستمی 

گۆڕەپانەكە، ئەوەش وای لە پارتە سیاسییەكان 

 و بەشێك لەگەلی توركیا كرد ترسی ئەوەیان 

لەال دروست بێت، گۆڕینی سیستمی سیاسی 

بۆ  بێت،  دەروازەی����ەك  سەرۆكایەتی  ب��ۆ 

چونكە  تاكڕەوانە،  هەمەالیەنەی  دەسەاڵتێكی 

ئۆپۆزسیۆن بڕوایوایە ئەردۆگان دەسەاڵتەكانی 

دەقۆزێتەوە تاكو ببێتە دەسەاڵتدارێكی رەها، 

سەر  بۆ  گ��ەورەی��ە  هەڕەشەیەكی  ئ��ەوەش 

نقومبوون  توركیا و  فرەییەكەی  دیموكراسی و 

نەزعەیەكی  ئایدۆلۆژی، چونكە  لەرشەهەندی 

دەب��ات  ئ��ەردۆگ��ان  كەسایەتی  عوسمانیانە 

بەڕێوە، بە ئەندازەیەك كە ناوبانگی »سوڵتانی 

نوێ » بووەتە هاوناوی سەرۆكی توركیا.

دەبێت  دەس��ت��ووری��ی��ەوە،  ل���ەڕووی   .2

لە)ئاكپارتی(  بەسەركۆمار  بوو  كە  ئەردۆغان 

تائێستا  ئەوەی  بەاڵم  بكێشێتەوە،  دەستلەكار 

تێبینی دەكرێت ئەردۆگان دەیەوێت دەسەاڵتی 

بەسەر پارتەكەیدا بهێڵێتەوە، ئیتر بەشێوەیەكی 

كەسێكی  ل��ەڕێ��ی  ی��ان  ب��ێ��ت،  راس��ت��ەوخ��ۆ 

سەرۆكایەتی  لە  بێت،  لەخۆیەوە  نزیك 

خۆی  تاكو  لەیەككاتدا،  حكومەت  حزب  و 

بمێنێتەوە،  فیعلی  دەسەاڵتداری  هەروەكو 

پارتەكەی  سەرۆكایەتی  لە  دەرچوونی  بەاڵم 

كەمكردووەتەوە،  ئەوی  هەڵكشانی  هەلی 

ئاماژە  توركیا  م��ێ��ژووی  ئەزمونی  چونكە 

دەكات،  گەروەكان  پارتە  هەرەسهێنانی  بۆ 

لەدەست  مێژووییەكانیان  سەركردە  كاتێك 

پۆستی  دەگەنە  سەركردەكانیان  یان  دەدەن، 

سلێمان  ه��ەروەك��و  توركیا،  سەرۆكایەتی 

كۆچكردوی  پێشوتری  سەرۆكی  دیمیریڵ 

توركیا و بەر لەویش تۆرگۆت ئۆزال سەرۆكی 

ه��ات،  ت��ورك��ی��ادا  ك��ۆچ��ك��ردوی  پێشووتری 

سەرۆكایەتی  پۆستی  گەیشتنە  ئ��ەوەی  دوا 

پارتەكانیان هەرەسیان هێنا.

خ���واس���ت���ە  ل���������ەوەی  ت������رس   .3

دەسەاڵتخوازییەكانی ببێتە پردێكی سیاسی بۆ 

لەناوبردنی فرەیی، هەمەڕەنگی، ئازادییەكان، 

راگەیاندن، دادوەریی، بەڵگەش لەسەر ئەوە، 

دەیكاتە  ئەردۆگان  كە  توندەیە  هێرشە  ئەو 

گویلەن  و  فەتحواڵ  وەكو  ركابەرەكانی  سەر 

پارتە بەرهەڵستكارەكانی.

4. حكومەتی توركیا لەم دوایانەدا پڕۆسەیەكی 

لەگەڵ  چارەسەرییەوە  پڕۆسەی  بەناوی  ئاشتی 

پارتی كرێكارانی كوردستان دەستپێكرد، وەكو 

كۆمەاڵیەتی  ئاشتەوایی  لەمەرجەكانی  یەكێك 

كە توركیا لە قۆناغی هەڵسانەوەی داهاتوویدا 

جەنگ  لە  ساڵ  چل  دوای  پێیەتی،  پێویستی 

لەگەڵ پارتی كرێكاران  و كوژرانی زیاتر لە 30 

هەزار كەس، بەهەدەردانی سەدان ملیار دۆالر 

لە  وتوێژی  داوای  )ئاكپارتی(  جەنگەدا،  لەو 

پەكەكە كرد، بەو پێیەی پڕۆسەی ئاشتبوونەوە 

كلیلی یەكێتی خاك و گەلی توركیایە، بەاڵم ئەو 

دۆسێیە گوڵڕێژ نەبوو، بەڵكو زۆرێك لە رەوتە 

پێیەی  بەو  رەتیدەكەنەوە  توركیا  سیاسییەكانی 

پڕۆسەكە سازشكردنە لەبەردەم تیرۆردا )وەكو 

خۆیان دەڵێن(، هاوكات پەرەسەندنەكانی دوو 

رەوشی  داعش،  دەركەوتنی  و  رابردوو  ساڵی 

كرێكاران  پارتی  دروس��ت��ك��ردووە  ئەوتۆیان 

)بەتێڕوانینی  تیرۆریستییەوە  لەرێكخستنێكی 

توركیا و چەند واڵتێك( كردووەتە هاوپەیمانێكی 

ئەوەش  داعشدا،  بە  دژ  جەنگی  لە  خۆرئاوا 

رەوشەكەی ئەوەندەی تر گۆڕیوە.

ساڵەی  دوو  لەم  چەقبەستنەی  ئەو   .5

دوایدا توشی ئابووری توركیا بووەو ئەردۆگان 

توانای ئەوەی نەماوە دەنگدەران لەوە دڵنیا 

بكاتەوە كە جارێكی تر ئابووری توركیا بەرەو 

گەشەكردنی  چونكە  بباتەوە،  گەشەكردن 

ئابووری توركیا لە 9 %ەوە، لە هەردوو ساڵی 

2010 و 2011دا كەمبووەتەوە بۆ %2.9 لەساڵی 

بە  چاو  توركیا  هاواڵتیانی  هاوكات  2014دا. 

هەڵوێستی خۆیاندا دەگێڕنەوە و بەڕوای نازانن 

بە  بێت،  بااڵدەست  زیاتر  لەوە  )ئاكپارتی( 

دیسەمبەری  ئابروچوونەكەی  لەدوای  تایبەتی 

لەنێو  گەندەڵییەی  ئ��ەو  دەرب���ارەی   2013

)ئاكپارتی(دا هەیە، كە رەنگە یەكێك بووبێت 

فاكتەرەكانی پشت شكستەكەی  گرنگترین  لە 

پەیوەندییە  خراپبوونی  هەروەها  )ئاكپارتی(، 

خراپی  كاریگەری  توركیاش  عەرەبیەكانی 

جگەلەوەی  توركیا،  ئابووری  بۆسەر  هەبووە 

توركیا  لە  خ��ۆرئ��اوای��ش  سەرمایەگوزاریی 

دەكشێتەوە بەهۆی پشێوییە سیاسییەكانی دوو 

ساڵی رابردووی نێوخۆی توركیا.

6. سەرباری زۆربوونی كەلێنە ئەمنیەكان 

كە بەڵگەن لەسەر الوازی سیاسەتی دەرەوەی 

حكومەت، ئەو گەندەڵییەی سەرۆك و پیاوانی 

لێكەوتەكانی  گرتووەتەوەو  دەورووب���ەری 

جیزی  تەكسیم  و  گۆڕەپانی  رووداوەك��ان��ی 

پاركی ئەستەمبوڵ.

ج��گ��ەل��ە چ��ەن��دی��ن ه��ۆك��اری ت���ر، كە 

نوێیان  سیاسی  دیمەنێكی  پێكەوە  هەموویان 

بە  هەندێك  كە  هێناوەتەكایەوە،  لەتوركیا 

بومەلەرزەی  بە  تر  هەندێكی  وەرچەرخان و 

مەسەلەی  بەتایبەتی  ن��اودەب��ەن،  سیاسی 

پەرلەمانی  بۆ  ك��ورد  نوێنەرانی  رۆیشتنی 

توركیا كە بەدرێژایی مێژووی توركیا بەهۆی 

بەربەستی 10 %ەوە لە فراكسیۆنە كوردییەكان 

قەدەغەكرابوو.

http://arabic.rt.com/news/785188-

http://www.dw.de/%D8%A7%D986%%D

8%AA%D8%AE%D

http://www.all4syria.info/Archive/221475

http://www.w.de/%D988%%D8%AC%D

987%%D8%A9-

http://elaph.com/Web/

News/20151014653/6/.html

http://annabaa.org/news2521

هەڵبژاردنەكانی  ئەنجامی  ئینفۆگرافی 

توركیا

سەرچاوە: سایتی روسیا الیوم
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هەڵبژاردەكانی توركیاو خەونە 

قەدەغەكراوەكانی ئەردۆگان ؟
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رۆژی یەكشەممە 7 حوزەیرانی 2015 یەكێك 

لە هەستیارترین هەڵبژارنەكانی مێژووی توركیا 

بااڵی  دەستەی  راپۆرتی  بەپێی  بەڕێوەچوو. 

هەڵبژاردنەكانی توركیا، 31 حزب و زیاتر لە 

بەدەستهێنانی  بۆ  سەربەخۆ،  كاندیدی   150

550 كورسی پەڕلەمانی لەم واڵتەدا كێبڕكێیان 

لە  پێویستی  رادەی  بەهۆی  بەاڵم  ك��ردووە، 

10%، كە لەسەر بنەمای یاساكانی ساڵی 1980ی 

عەسكەری  كودەتای  لەدوای  كە  هەڵبژاردن 

كرابوو،  پەسەند  سوپاوە  لەالیەن  توركیاو  لە 

رۆشتنە  بنەمایی  یاسایە  ئەم  ئێستاش  هەتا 

هەڵبژاردنی  لە  واڵت��ەدا،  لەو  پەڕلەمانە  ناو 

بە  توانیان  ح��زب  چ��وار  تەنیا  ئەمجارەدا 

سەركەوتن  بەربەستە  ئ��ەو  تێپەڕكردنی 

مسۆگەر بكەن. حزبە سەركەوتووەكان بریتین 

لە )پارتی دادو گەشەپێدان )AKP( بە رێبەری 

»ئەحمەد داود ئۆغڵو« 86. 40 % دەنگەكان 

 )CHP( كورسی، پارتی گەلی كۆماری )و)258

بەرێبەری »كەمال قلیچدار ئۆغڵو لە » 96. 24 

% دەنگەكان و )132( كورسی، پارتی نەتەوە 

بەرێبەری »دەوڵەت   )MHP( تورك  پەرستی 

 80 و  دەنگەكان  لە   % 16.  5 لە  باخچەلی 

كورسی، پارتی دیموكراتیكی گەالن )HDP( بە 

رێبەری »سەاڵحەدین دەمیرتاش لە » 12. 13 

% دەنگەكان و )80( كورسی، پارتەكانیتریش 

بەدەستهێناوە،  دەنگەكانیان  سەتی  لە   4/78

بەاڵم نەیانتوانیوە رۆشتنیان بۆ ناو پەڕلەمان 

ئاماژە  زانیارییەكان  گشت  بكەن.  مسۆگەر 

ئەردۆگان  حاكمی  حزبی  كە  دەك��ەن،  بەوە 

دیموكراتیكی  »پارتی  پێكراوەو  پاشەكشێی 

گەالن« سەركەوتووی مەزنی بەدەستهێناوە.

 

پێگەی ناوچەیی توركیاو گرنگی هەڵبژاردنەكان 

و  ناوچەیی  ئاستی  لە  توركیا  هەڵبژاردەكانی 

جیهانیدا لەگەڵ هەستیاربوونی نیگای زۆریشی 

لەسەر بوو. پێگەی سیاسی و سەربازی توركیا 

لەدوای شەڕی یەكەمی جیهانی و داڕشتنەوەی 

وێرانییەكانی  لەسەر  »م��ۆدێ��رن«  توركیای 

ئەو  هەستیاری  و  عوسمانی  ئیمپڕاتۆڕی 

گۆڕانكارییەكانی  ل��ە  توركیا  ك��ە  رۆڵ���ەی 

سەرچاوە  هەیەتی،  هەیبووەو  ناوچەییدا 

مشتومڕی  لە  توركیا  ئامادەبوونی  دەگرێت. 

رۆژئ��اوا  و  رۆژه��ەاڵت  جەمسەرگیریەكانی 

جیهانی،  دووەم��ی  ش��ەڕی  كۆتایی  ل��ەدوای 

ئەو  رۆڵ��ی  دا،  س��ارد  ش��ەڕی  لەسەردەمی 

واڵتەی وەكو یەكێ لە 3 كۆڵەكەی پارێزگاری 

لە سیاسەتەكانی ئەمەریكا خستووەتە بەرچاو. 

سەردەمی  لە  ئێران  لەگەڵ  ه��اوڕێ  توركیا 

وەك��و  ئیسڕائیل،  و  سەڵتەنەتی  رژێ��م��ی 

دزەكردنی  هەمبەر  لە  بەرگری  قەڵغانەكانی 

بوون،  ناوچەدا  لە  سۆسیالیستی«  »بلۆكی 

لە  رۆژئ��اواش  بلۆكی  لەگەڵ  یەكگرتووییان 

لەدوای  توركیا  نییە.  ش��اراوە  كەسێك  هیچ 

كەوتنی  و  بەرلین  دیواری  هەڵوەشاندنەوەی 

نوێی  »نەزمی  داڕشتنی  بلۆكی رۆژهەاڵت و 

هەروەها  ئەمەریكاوە،  لەالیەن  جیهانی« 

لە  یەكێك  ناوچەشدا،  لە  كەنداو  شەڕی  لە 

سیاسەتەكانی  لە  بەرگریكار  كۆڵەكەكانی 

سەربازیشەوە  ل��ەب��واری  ب��ووە،  ئەمەریكا 

شەشەمین سوپای گەورەی جیهانی هەیە، لە 

سوپای  دووەمین  ئەمەریكا  دوای  لە  »ناتۆ« 

گەورەی ئەم رێكخراوەشی لە ژێر دەسەاڵتی 

خۆدا هەیە، بەاڵم هەڵبژاردنەكانی 2002 وە 

 )AKP( »سەركەوتنی پارتی »دادو گەشەپێدان

پێكهاتنی  ل��ەدوای  ئیسالمی  پارتێكی  وەك��و 

توركیایی  ی��ان  توركیا،  الییكی  دەوڵ��ەت��ی 

سەرکەوتنی دەنگدەرانی الیەنەکان لەتورکیا
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لە  ئێستا  هەتا   1932 ساڵی  لە  »مۆدێرن« 

بە  واڵت��ە  ئ��ەم  گرنگەكانی  تایبەتمەندییە 

درێژایی 90 ساڵی رابردوودا بووە.

گۆڕپانی  لە  توركیا  حاكمی  حزبی  سیاسەتی 

ناوخۆیی

پارتی دادو گەشەپێدان لە مانگی ئابی 2001 

راستڕەو  كۆنەپارێزو  پارتێكی  وەكو  زاینی  ی 

سوننە  ئیسالمی  نەریتخوازی  تێڕوانینی  بە 

ل��ەدوای  مانگ   15 پارتە  ئەم  دام���ەزراوە. 

 2002 دووەم��ی  تشرینی  هەڵبژاردنەكانی 

پەڕلەمانی  هەڵبژاردەكانی  سەركەوتووی 

بەدەستهێنانی  بەهۆی  كە  ب��ووە،  توركیا 

حكومەتی  تەنیایی  ب��ە  زۆرەوە  دەن��گ��ی 

حزبی  بوونی  حاكم  لەگەڵ  پێكهێنابوو، 

سیاسی  شەترەنجی  پانتایی  دادوگەشەپێدان 

هاتووە.  بەسەردا  زۆری  گۆڕانكاری  توركیا 

 ،2007 پەڕلەمانی  هەڵبژاردنەكانی  لە   AKP

هەروەها لە هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی 2011 

كورسییەكانی  زۆرینەی  و  سەركەوت  شدا، 

ب��ردەوە،  خۆی  بۆ  واڵت��ەی  ئەم  پەرلەمانی 

تەختی  تەنیایی  بە  كە  ساڵە   13 ئێستا  هەتا 

خۆیدا  ركیفی  لەژێر  توركیا  لە  دەسەاڵتی 

هێشتۆتەوە. ئەردۆگان وەكو رێبەری سەرەكی 

ئەم پارتە 12 ساڵ پۆستی سەرۆك وەزیرانی 

 2014 ساڵی  لە  ب��ووە،  لەدەستدا  توركیای 

زایینی لە هەڵبژاردنەكانی سەرۆك كۆماری كە 

بۆ یەكەمینجار بە دەنگی راستەوخۆی خەڵك 

ئەم  سەركەوتووی  ئەردۆگان  چوو،  بەڕێوە 

هەڵبژاردنە بوو، كە  بە جێگای عەبدواڵ گوڵ 

دیاری  كەسایەتی  رێبەرانیترو  لە  یەكێك  كە 

وەزیرانی  سەرۆك  ببێتە  توانی  پارتەیە،  ئەم 

توركیا. ئەردۆگان لە »تای« گۆڕینی دەسەاڵت 

لە پەرلەمانەوە بۆ سەرۆك كۆماری بوو، كە 

رۆژی  هەڵبژاردنەكانی  لە  پارتەكەی  شكستی 

یەكشەممە 7 حوزەیران و بەدەست نەهێنانی 

زۆرینەی دەنگەكانی پەڕلەمان، ئەم خەونەی 

بە با چوو.

بەدەستهێنانی  لە  گەشەپێدان«  »دادو  پارتی 

دەسەاڵت لە ساڵی 2002 وە، وەكو بزاڤێكی 

ئیسالمی لیبڕاڵ، الیەنگری ئەمەریكاو بازاڕی 

بوون  پەیوەست  خوازیاری  كردووەو  ئازادی 

دڵخوازی  بە  ب��ووەو  ئ��ەوروپ��ا  یەكێتی  بە 

رۆژئاواییەكانی،  هاوپەیمانە  ئەمەریكاو 

ئیسالمی  )ئەڵتەڕناتیڤ(  جێگرەوەیەكی  وەكو 

توندئاژۆو بناژۆ گرنگی پێدەدراو، بە ئاشكرا 

لێكرد،  پشتگیرییان  ئیسالم  الیەنگری  واڵتانی 

بەاڵم ئەم پارتە، كە دەسەاڵتی بە دەستەوە 

گرت رۆژ بە رۆژ زیاتر پێستی ئیسالمی لیبڕاڵی 

راستەقینەی  جەوهەری  و  داماڵی  لەخۆی 

هیچ  كە  ئیسالمی  حەرەكەتێكی  وەكو  خۆی 

ئاپۆڕای  داخوارییەكانی  و  ویست  گرێدراوی 

گەالنی توركیە نییە.

پارتی دادو گەشەپێدان لە گۆڕەپانی ناوخۆیی 

رادەیە  هەتا  ئازادییەكان،  سنورداركردنی  بە 

دیموكراتیك كە بە سااڵنێ تەڤگەری كرێكاری 

بەهێزی ئەم واڵتەو گەالنی زوڵملێكراو بزاڤی 

بۆ  توركیا،  چەپی  ب��ەرەی  و  ئازادیخوازی 

بە  كردووە.  گیانفیداییان  و  فیداكاری  ئەوە 

بەربەرەكانێ و دژایەتیكردنیان هەستاو كەوتە 

سەركوتكردنیان. 

و   AKP سیاسەتی  ئ��اب��ووری،  پانتایی  لە 

بەرباڵوی  پەرەپێدانی  لە  دەوڵ��ەت��ەك��ەی، 

دەی��ەی  ل��ە  ك��ە  ن��وێ(  )لیبڕاڵی  سیاسەتی 

سەربازی  كۆدەتای  دوای  لە  و  زایینی   80

پێكردبوو،  دەستی  واڵتەدا  لەم  جەنڕاڵەكان 

بەتایبەتی كردنی خزمەتگوزاری كۆمەاڵیەتی، 

و  گشتی  خ��زم��ەت��گ��وزاری  تیجاریكردنی 

ستانداردەكانی  دابەزینی  دەرم��ان،  دەواو 

بردنی  لەنێو  و  خەڵك  رۆژان���ەی  ژی��ان��ی 

سەرمایەو  فرۆشتنی  كار،  و  ئیش  ئاسایشی 

تایبەتی كە  بە كەرتی  ناوەندەكانی دەوڵەتی 

لە تایبەتمەندییەكانی بەرچاوی ئابوری لیبڕاڵی 

نوێ بازاڕی ئازادە، دەستدرێژی بۆ سەر ژیان 

و بژێوی ژیانی چینی كرێكارو الیەكانی تری 

ئاشكرابوونی  كرد.  بەردەوام  دەرامەت  كەم 

رۆژ لە دوای رۆژ گەندەڵی بەرباڵوی ماڵی، لە 

دەوڵەت و رێكخراوە حزبییەكانی AKP ، كە 

بانگەشەی دەكرد بێغەل و غەشترین دەوڵەتی 

گەورەترین هۆكاری 
سەركەوتنی ئەم 
پارتە شكاندنی 
چوارچێوەی ناوچەیی 
و دەركەوتنی وەكو 
پارتێكی سەرتاسەری 
بە پڕۆژەی خواست 
و داواكاریی 
ژنان، كرێكاران، 
گەنجان، چەپەكان، 
عەلەویەكان، كەسانی 
الییك، بێ مەزهەب و 
كۆمەڵێكی بەرفراوان 
لە دژبەرانی پارتە 
نەتەوە پەرستەكان، 
رەگەز پەرستە 
توركەكان كە دژبەری 
ئەردۆگان بوون



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 78

و  پاكی  بەڵگەی  توركیایەو  مێژووی  تەواوی 

شەفاف بوونی خۆی بە ئایدۆلۆژیای ئیسالمی 

پێناسە دەكرد، پوچ بوون و بەتاڵ بوونی ئەم 

و  حكومەت  دەركەوت  نیشانداو  بانگەشەی 

دەوڵەتی ئیسالمی توركیا لە ریزی یەكێك لە 

گەندەڵترین دەوڵەتەكانی جیهانەدایە.

لیبڕاڵی  سیاسەتی  دراوی  ت��ری  رووەك���ەی 

لە  بووە  شت  هەر  كردنی  تایبەتی  بە  نوێ 

دەسەاڵتخوازی  كردنی  ناوەندی  بە  توركیا، 

سیاسەت لە دەستی دەوڵەت و حزبی حاكم، 

كۆمەاڵیەتی،  تاك،  ئ��ازادی  سنورداركردنی 

و  دژب��ەران  سەركوتی  قەڵەم،  وتن،  ئازادی 

لە  پڕ  و  خوێناوی  سەركوتی  كە  ناڕازییەكان 

لە  كزی«  »پاركی  لە  نارازییەكان  توندوتیژی 

هەرە  نموونەی   2013 ساڵی  لە  ئەستەنبوڵ 

بەرچاو ئەوە بووە، هەروەها دەستێوەردانی 

پێوانەكانی  لە  مەزهەب  زۆرت��ری  هەرچی 

ژیانی تایبەتی و كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگا كە هەتا 

بە  پشتبەستن  بە  كراوە،  ب��ەردەوام  ئێستاش 

بەرگری  نێونەتەوەیی  راپۆڕتی رێكخراوەكانی 

ئەندێشە،  چاپ  و  رۆژنامەگەری  ئازادی  لە 

پلەی  ئەوروپایی   واڵتانی  لەنێوان  توركیا 

رۆژنامەنوسان  گرتنی  سانسۆڕو  لە  یەكەمی 

هەیە،  جیهاندا  ئاستی  لە  چوارەمی  پلەی  و 

لە بەردەوام كردنی لە 13 ساڵی رابردوودا، 

پەیوەست  بۆ  ئەردۆگان  دەوڵەتی  هەوڵدانی 

گەندەڵی  بەهۆی  ئەوروپا  یەكێتی  بە  بوون 

فەرمی  بە  كوردو  گەلی  ئابووری، سەركوتی 

ئەوان،  داخوازییەكانی  و  ویست  نەناسینی 

و  رۆژن��ام��ەن��وس��ی  ئ���ازادی  دژایەتیكردنی 

رۆژنامە  كردنی  زیندان  و  دەستبەسەركردن 

بەرباڵوی   پێشلكردنی  و  سەربەخۆ  نوسانی 

مافی مرۆڤ، بەرەوڕووی بەرهەڵستی یەكێتی 

ئەوروپا بۆتەوەو بەو هۆیەشەوە هەتا ئێستا 

دەست  یەكێتییە  ئەو  دەرگاكانی  پشت  لە 

لەسەر دەست ماوەتەوە.

سیاسەتی حزبی حاكمی توركیا لە گۆڕەپانی 

دەرەوە     

 سیاسەتی دەرەوەی هەر واڵت و حزبێك، 

دەوڵەت  ناوخۆیی.  سیاسەتی  لە  وەرگیراوە 

سیاسەتی  گ��ەش��ەپ��ێ��دان«  »دادو  حزبی  و 

ناوخۆیی  سیاسەتی  بنەمای  لەسەر  دەرەوەی 

ن��ەت��ەوەی��ی  و  ئیسالم  بەبنەماگرتنی  و 

لە  ناوچەو  ئاستی  لە  كە  داڕشتووە،  تورك 

ناوچەیی  ركەبەرەكانی  لەگەڵ  بەربەرەكانی 

بەڕێوەی بردووە. ئەم سیاسەتە رۆژانە رەنگ 

روخساری  بەهاترو  كەم  نەتەوەیی  بۆی  و 

سیاسەتی  بووە.  رەنگتر  پڕ  مەزهەبییەكەی 

دەرەوەی توركیا لە پانتایی رێبەری »جیهانی 

ئیسالم«ی سوننەو خەون و خەیاڵی ژیانەوەی 

ئامانجی  بە  ن��وێ«  »عوسمانی  ئیمپڕاتۆڕی 

بۆ  بناغەی  سیاسی  و  ئابووری  فرەخوازی 

داڕێژرا بوو.

حكومەتی  س��ەرەت��ای  ساڵەكانی  سیاسەتی 

كە  جاربووە  هێندێ  دەوڵەتەكەی،  و   AKP

ئیسڕائیل  ئەمەریكاو  سیاسەتەكانی  دژی  لە 

نێونەتەوەیی،  گۆڕەپانی  لە  هاوپەیمانانی  و 

بە تایبەت لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا 

لە  بەشێك  دژایەتیكردنی  وەس��ت��اوەت��ەوە. 

سیاسەتەكانی ئەمەریكا لە ناوچە وەكو تێكەڵ 

ئەمەریكاو  دووەم��ی  هێرشی  بە  نەبوونی 

لەسەردەمی  عێراق  سەر  بۆ  هاوپەیمانانی 

»بۆشی كوڕ«وەو  دژایەتی ئاشكرای ئیسڕائیل 

و یاریكردن بە كارتی فەلەستین و كێشەكانی 

گەلی زوڵم لێكراوی ئەوێ لە دژ بەریكردنی 

برینە  ل��ە  یەكێك  ك��ە  ئیسرائیل،  رژێ��م��ی 

هەروەها  ناوەڕاستە،  رۆژهەاڵتی  قوڵەكانی 

ب��ەرگ��ری ك��ردن��ی دەوڵ��ەت��ی ئ��ەردۆگ��ان لە 

رێكخراوی »حەماس« كە وەكو تەنیا نوێنەری 

گەلی فەلەستین دەیناساند. بەگشتی بە بینینی 

خەو و خەیاڵی رێبەری »جیهانی ئیسالم« ی 

سوننە دەستی پێكرد بوو.

ناوەراست  رۆژهەاڵتی  گەالنی  سەرهەڵدانی 

بە  س��ەرەت��ادا،  لە  كە  ئەفەریقا  باكوری  و 

پێدرابوو،  عەرەبی«  »بەهاری  لەقەبی  هەڵە 

جواڵنەوە ئیسالمییەكان توانیان بە وردبوونەوە 

لە بەرهەمی دەیان ساڵ چاالكی و رەخساندنی 

لە  بەتایبەت  تەیاركردنیان،  خۆ  بۆ  ه��ەل 

پارتی دادو 
گەشەپێدان لە 

گۆڕەپانی ناوخۆیی 
بە سنوردار كردنی 
ئازادییەكان، هەتا 

رادەیە دیموكراتیك كە 
بە سااڵنێ تەڤگەری 

كرێكاری بەهێزی 
ئەم واڵتەو گەالنی 
زوڵملێكراو بزاڤی 

ئازادیخوازی و بەرەی 
چەپی توركیا
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و  چ��ەپ  بزاڤی  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە 

حزبی  بخەن.  پێش  خۆیان  سۆسیالیستەكان 

دادو گەشەپێدان بە دامەزراندنی حكومەتێكی 

و  دڵخۆش  زۆر  گرتنی  بەنموونە  هاوشێوەو 

پڕ لە هیوا ببوو، لە دوای سەرهەڵدانەكانی 

خەڵكی تونس، میسر، رووخانی دیكتاتۆریەتی 

 AKP واڵت���ەدان،  دوو  ئ��ەم  بەسەر  حاكم 

لە تونس و  لە حزبی »ئەلنەهزە«  پشتیوانی 

گروپی »ئیخوان ئەلموسلمین« لە میسر كرد. 

رێچكەیەكیتری  لەتونس  گەل  خەباتی  بەاڵم، 

ئیسالمییەكانیش  جواڵنەوە  تەنانەت  ب��ڕی، 

مەودای نێوان خۆیان لەگەڵ AKP هەروەكو 

خۆی هێشتەوە. سەرهەڵدانەكانی گەلی میسر 

ئەلموسلمین«  «ئیخوان  بەهێزبوونی  لەگەڵ 

دژیان،  لە  گەل  خەباتی  بەردەوامكردنی  و 

ه��ەروەه��ا ب��ەرەو رووب��وون��ەوەی��ان لەگەڵ 

لێنەدراوی  دەس��ت  پ��ەروەردەك��راو  سوپای 

پێدرابوو  ئەو واڵتە كە روخسارێكی »گەلی« 

رێبەرانی  س��ەرب��ازی،  كۆدەتای  بە  توانیان 

ئیخوان ئەلموسلمین رەوانەی زیندان بكەن و 

زۆربەیان بە ئیعدام حوكمدران.

 ئەوە بوو كە ئیتر نموونەی بوونی حكومەتی 

ئیسالمی توركیا لەو واڵتەشدا جێبەجێ نەبوو. 

سەرنەكەوتنی AKP لەگەڵ سێ نموونەیە كە 

ئاماژەی پێدرا، شكستی گرنگی لە گۆڕەپانی 

سیاسەتی دەرەوە بۆ حزب و دەوڵەتی ئیسالمی 

توركیا بە دواوە بووە، لەگەڵ دەستپێكردنی 

ئیسالمی  دەوڵەتی  سوریا  گەلی  ناڕەزایەتی 

گەل  ئاپۆڕای  دەستپێكردنی  ترسی  لە  توركیا 

تێكۆشانەو  ئەو  قوڵبوونەوەی  لە  مەترسی 

واڵتەكەی  خاكی  بۆ  بڵێسەكانی  پەرەسەندنی 

و  پشتگیری  ب��ۆ  ئ���ەوەش  ل��ەم��ەڕ  ه��ەب��وو، 

خۆبەخش  كەسانی  ناردنی  و  چەكداركردن 

بۆ ئەم واڵتە بۆ بە الڕێدا بردنی تێكۆشینی 

سەركوتی   زۆری��داوە.  هەوڵی  سوریا  گەلی 

»بەشار  دەوڵەتی  وەحشییانەی  بێبەزەییانەو 

پاڵپشتییەكانی  ل��ەگ��ەڵ  ه��اوك��ات  ئ��ەس��ەد« 

دەوڵەتی توركیا سەرەتا لە »ئەرتەشی ئازادی 

نەگەیشتنی  ئاكام  بە  بەهۆی  دواتر  سوریا«و 

ئەسەد،  رژێمی  روخاندنی  لە  ئەرتەشە  ئەم 

لە  پشتگیری  بۆ  سیاسی خۆی  جەمسەرگیری 

ئاژۆ  توند  ئیسالمی  كۆنەپارێزو  گروپەكانی 

دەوڵەتی  و  ئەلنوسرە«  »جەبهە  تایبەت  بە 

و  گ��ۆڕی  )داع��ش(  شام  و  عێراق  ئیسالمی 

تاقمە  ئەم واڵتەی كردە رمبازگەی گروپ و 

ئیسالمی و تیرۆریستەكان. 

و  رێكخستن  و  »داع��ش«  سەركەوتنەكانی 

دەوڵەتی  روخاندنی  بۆ  ك��رداری  هەوڵدانی 

ئ��ەوەی كە  ب��ووە ه��ۆی  ئ��ەس��ەد«،  »بەشار 

پاڵپشتی  بە  و حزبەكەی  ئەردۆگان  دەوڵەتی 

كردنی مادی و لۆجێستیك و پێكهێنانی دااڵنگە 

)كۆریدۆر(ی تیرۆریستی بۆ ئەو تاوانكارانەشی 

كە لە هەر شوێنێكی ئەم جیهانەدا خواستی 

دژی  رێكخراوە  ب��ەم  بوونیان  پەیوەست 

بكات،  بۆ  ئاسانكارییان  هەبوو،  مرۆڤەوە 

رووخاندنی  ك��رداری  بە  توركیا  دەوڵ��ەت��ی 

دەوڵەتی ئەسەدی دەستپێكرد، گەرچی زیاتر 

لە چوار ساڵ لە شەڕە خوێناوییەكانی واڵتی 

سوریا تێپەڕ بووەو 200 هەزار كوژراو، سەدان 

هەزار بریندارو 12 ملوێن ئاوارەو وێرانكردنی 

بینای  ژێر  و  خەڵك  خانووی  زۆری  بەشی 

ئابووری ئەو واڵتە لە دەرئەنجامی ئەو شەڕە 

نەگریس و دژی مرۆڤایەتییەی لێكەوتۆتەوە، 

ئەسەد«  »بەشار  دەوڵەتی  رووخانی  بەاڵم 

ئێستاش  هەتا  هاوپەیمانانی  توركیاو  لەالیەن 

سەركەوتوو نەبووەو لەم بوارەشدا شكستێكی 

پارتی  دەرەوەی  سیاسەتی  شكستی  بە  تر 

دادوگەشەپێدان و دەوڵەتەكەی زیاد بووە.

حزبی دادو گەشەپێدان و كێشەكانی سەر رێگا         

گەشەپێدان  دادو  پارتی  دام��ەزرێ��ن��ەران��ی 

ئەربەكان«  «نەجمەدین  قوتابیانی  لەالیەن 

پارتەكانی »رەفاو فەزیلەت  رێبەری ئیسالمی 

سەرۆك  ئەربەكان  بووە.  سەعادەت«ەوە  و 

وەزیری پێشووی توركیا لە ساڵی 1996دا بوو، 

كە لە ساڵی 2011 مردووە. رێبەری ئێستای 

ئاكپارتی » ئەحمەد داود ئۆغڵو«ە، بەاڵم لە 

لەژێر   AKP حزبی  سیاسەتدا،  لە  ك��ردەوەو 

رێبەری و رێنوێنی ئەردۆگاندا ماوەتەوە. ئەم 

و  ناوخۆیی  گرنگەكانی  مژارە  لەسەر  پارتە 

سیاسەتی دەرەوە گیرۆدەی كۆمەڵێك كێشەو 

تەنگەژەی بێچارەسەر بووە، بە وتەی زۆرێك 

كە  دەك��رێ  ئ��ەوە  شیمانەی  چ��اودێ��ران،  لە 

روو  پارتەدا  لەو  لێكترازان  و  بوون  كەرت 

هەڵبژاردنەكانی  لە  شكست  بێگومان  بدات. 

ئەم دواییەدا دەتوانێت ئەم شیمانەیە زۆرتر 

دژبەری  بەرچاوەكانی  كەسایەتییە  لە  بكات، 

ئاماژە  دەتوانین  ئۆغڵو  داود  و  ئەردۆگان 

وەزیری  كۆمارو  سەرۆك  گوڵ  »عەبدۆڵاڵ  بە 

لە  كە  بكەین،  توركیا  پێشتری  دەرەوەی 

ئێستاداو لە كرداریشدا لە مژاری سیاسی حزب 

و دەوڵەتدا هەتا رادەیەكی زۆر وەال نراوە، 

یان خۆی پاشگەزبووە، خۆتێهەڵنەقورتانی ئەو 

هەڵبژاردنەكانی  بانگەشەی  لە  هاوبیرانی  و 

هۆكارەكانی  لە  یەكێك  بە  دوای��ی��ەدا،  ئەم 

شكستی AKP دادەنرێت.

ل��ە ه��ۆك��ارەك��ان��ی ت��ری داب��ەزی��ن��ی دەنگی 

و  كێبركێ  بۆ  ئاماژە  دادوگەشەپێدان  حزبی 

لەگەڵ  پارتە  ئەم  رێبەرانی  دژایەتیكردنی 

و  هاوڕێ  كە  گۆلەن«  »فەتحوڵاڵ  الیەنگرانی 

بووە،   AKP و  ئەردۆگان  پێشووی  هاوبیری 

خۆی  خواستی  لەسەر  كە  ناوبراو  دەكرێت. 

دانیشتووی  پەسەندكردووەو  خراوەیی  دوور 

و  لەناوە  زۆری  الیەنگرانی  بووە،  ئەمەریكا 

كاریگەری  توركیادا هەیە.«گوڵەن«  دەرەوەی 

زۆری لەسەر ئابووری و بازار، لە پەروەردە، 

و  س��ەرب��ازی  رێكخراوە  لە  بانقەكان،  لە 

كاربەدەستانی  مەحكەمەو  لە  ئاسایشییەكان، 

داد هەیە. ئەردۆگان لە چەند ساڵی رابردوودا 

گولەن«  »فەتحوڵاڵ  لەگەڵ  كێشەكانی  كە 

لەناو  ب��ەردەوام  خۆیەوە.  ئەوپەڕی  گەیشتە 

رێكخراوە دەوڵەتی و حزبییەكاندا الیەنگرانی 

ناوبراو دژبەرانیتری پاكتاو كردووە. لەم دواین 

هەڵبژاردنەكانی  بەپێچەوانەی  هەڵبژاردنەشدا 

پارتەكەی  بە  »گوڵن«  الیەنگرانی  پێشووتر 

نەداوە.  دەنگیان  كاندیدەكانی  و  ئەردۆگان 

جگەلە  »گ��وڵ��ن«،  الیەنگرانی  كە  دەوت��رێ 

كاریگەری بەرچاو لە توركیا لە نزیكی سەت 
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واڵتی جیهان كە حەشیمەتی موسڵمانی هەیە 

لە یارمەتی و كاری خێرخوازی و دامەزراندنی 

دەرمانی  ناوەندەكانی  و  مزگەوت  مەكتەب، 

و  سیاسی  چاالكی  ه��ەڵ��س��وڕان،  سەرقاڵی 

مەزهەبین.

دابەزینی دەنگی  لە هۆكارەكانی  تر  یەكێكی 

هەڵبژاردنەكانی  لەگەڵ  ب��ەراورد  بە   AKP

ئەردۆگان  نیهێنی  ئاشكراو  ئامانجی  رابردوو، 

پەڕلەمانی  سیستەمی  لەسەر  ب��ڕی��اردان  لە 

بۆ  دەس���ەاڵت  سەرپشككردنی  بۆ  توركیا 

لەدوای  ئەردۆگان  ب��ووە.  كۆماری  س��ەرۆك 

ئومێدی   2014 س��اڵ��ی  ل��ە  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی 

بۆ سەرۆك  تەواوی دەسەاڵتی  رادەستكردنی 

لەم  سەركەوتن  ل��ەدوای  كە  هەبوو،  كۆمار 

هەڵبژاردنەدا بڕیار بوو خودی خۆی رادەستی 

بكات. ئەردۆگان بەڵێنی دابوو كە لە ئەگەری 

پەرلەمان  دەنگی  زۆرینەی  بەدەستهێنانی 

بەگەڕانەوە بۆ دەنگی راستەوخۆی خەڵك و 

لە بەدەستهێنانی دوو لەسەر سێی دەنگەكان 

پشت ئەستور بە دەنگی پەرلەمان، دەسەاڵتی 

سەرەكی لە پەرلەمانییەوە بۆ سەرۆك كۆماری 

ئەم  هاتنی  بەدی  ئەگەری  لە  بگوازێتەوە، 

دەسەاڵتی  لە  نیگەرانی  ئەردۆگان  ئامانجەی 

لیبڕاڵ  دیموكراسی  جێگای  بە  تاك،  تەواوی 

پێوە  شانازی  توركیا  لە  حاكم  سیستەمی  كە 

بەسەردا  ئاڵوگۆڕی  ت���ەواوی  بە  دەك���ات، 

دەهات. 

كۆماریدا  س��ەرۆك  حكومەتی  سیستەمی  لە 

AKP كە لە چاوەڕوانیدا رۆژەكانی دەژماردن، 

بڕیار بوو رەجەی تەیب ئەردۆگان دەسەاڵتی 

جنەڕاڵەكانی سوپای و سەرۆك وەزیران لە بن 

دەستی خۆیدا كۆ بكاتەوە، كە ئەوەش بێشك 

رانتەكانی  لەگەڵ  ئیداری  و  ماڵی  گەندەڵی 

)داهاتێكە كە لە دەرەوەی یاسا، بە پاڵپشتی 

كەسانی دەست رۆشتوو، یان بە رەخساندنی 

لە  وەرگ��رت��ن  كەڵك  و  دەرف���ەت  و  ه��ەل 

كۆدەكرێتەوە(  دەوڵەت  تواناكانی  كەرەسەو 

حكومەتی  بەگشتی  دەهێناو  خۆیدا  بەدوای 

بە  بۆ حزب و كەسانی دەورووب��ەری خۆی 

تەواوی قۆرخ دەكرد. ئەم كردەوەی ئەردۆگان 

 AKP لەالیەن رەوتی بۆرژوازی و دژبەرەكانی

نەتەوەپەرستەكان،  كۆماریخوازان،  بەتایبەت 

كە  بێمەزهەبەكان  لیبڕاڵە  توركیستەكان،  پان 

بە دژی توركیای »مۆدێرن«، توركیا ئاتاتورك« 

لێكیان دەدایەوە. بووە هۆی ئەوە كە دەنگ 

دەرانێكی زۆر لە دەنگدان بە AKP پەشیمان 

ببنەوە.

 ،AKP شكستی   هۆكارەكانی  لە  یەكێكیتر 

ناوچە  لە  دەن��گ��دەران  لەنێوان  بەتایبەت 

یاریكردنی  رەفتارو  شێوەی  و  كوردییەكان 

بووە.  كورد  كارتی  بە   AKP و  ئەردۆگان 

حزب و دەوڵەتی ئەردۆگان چەندین ساڵە بە 

كرێكارانی  پارتی  لەگەڵ  نیهێنی،  بە  ئاشكراو 

م��وزاك��رەو  حاڵی  ل��ە   )PKK( ك��وردس��ت��ان 

گفتوگۆدا بووە. لەم چەند ساڵەدا نەك تەنیا 

چارەسەری  ئامانجی  بە  هەنگاوی  بچوكترین 

بەڵكو  هەڵنەگرتووە،  واڵتەدا  لەم  نەتەوەیی 

بە نكۆڵیكردن لە سيستمی نەتەوەیی لەسەر 

نەتەوەیی كوردو بە كۆسپ نانەوەو پیالنگێری، 

ش   »PKK« خواستەكانی  لەسەر  ب��ەردەوام 

پەسەندكردنی  بەاڵم  ماوەتەوە،  وەاڵم  بێ 

لەالیەن  زۆر  نواندنی  نەرمی  و  ئاشتەوایی 

PKK لە بەرنامەی گفتوگۆدا بەڕێوەی چووە، 

وەكو ئاگربڕی تاك الیەنە، ئازادی زیندانیانی 

بۆ  ئاشتی  كاروانی  ناردنی  شەڕ،  گۆڕەپانی 

بەسەرو  دەس��ت  زوو  هەر  كە  توركیا  ناو 

زیندانیكران، پاشەكشێی هێزی چەكداری لەناو 

بانگەشەی لەیەنگرانی جەهەپە



81 ژمارە )10-11(ی ئاب  2015

ناوچە كوێستانییەكان و هەوڵدانی  قواڵیی و 

تر، بەاڵم دەوڵەت و AKP نە تەنیا وەاڵمی 

بەڵكو  نەدایەوە،  هەوڵدانانە  بەم  ئەرێنییان 

شوێنی  و  فایل  لە  كرانەوەیەكیش  تەنانەت 

ئیزۆلە )گۆشەگیر(كردنی رێبەری دەستبەسەرو 

زیندانی كراوی ئەم حزبە »عەبدوڵاڵ ئۆجاالن« 

دەوڵەتی  نەكراوە.  ئیمڕاڵی  دوورگ��ەی  لە 

 PKK توركیا گشت هەوڵدانە تاك الیەنەكانی

ی تەنیا لە خواستی »چەك داماڵین و تەسلیم 

بوونی بەبێ هیچ گەرانتییەك« چڕكردۆتەوەو 

ئەم  ئەرێنی  وەاڵمێكی  هیچ  ئێستاش  هەتا 

حزب و هێزە چەكدارەكەی نەداوەتەوە.  

بەردەوام  توركیادا  لەناو  ئاكپارتی  دەوڵەتی 

لەگەڵ الیەنگران و كەسانی نزیك لەم حزبە 

ئێستاش  هەتا  بووەو  تێهەڵچووندا  شەڕو  لە 

پەكەكە  لە  نزیك  لە رەوتی  رێگری كردووە 

لە  یاسایی  حزبی  ی��ەك  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە 

گۆڕەپانی سیاسی توركیا. ئاكپارتی بە مەشەوە 

نەوەستاوەو بە مەبەستی بەتاڵكردنی ژێر قاچی 

ئەم پارتە لە گۆڕەپانی سیاسی كوردستان، بە 

هاوكاری لەگەڵ پارتی دیموكراتی كوردستانی 

لە  رەوت��ەی  ئەم  هاوناوی  پارتێكی  عێراق، 

كوردستانی توركیا رێكخستووە. 

و  كۆسپ  و  ب��وون  ناقایل  پێچەوانەی  بە 

دەوڵەتەكەی،  و  ئاكپارتی  نانەوەی  تەگەرە 

 2014 ساڵی  لە  پەكەكە  لە  نزیك  رەوت��ی 

توانییان بەشێوەی سەربەخۆ و بەناوی »پارتی 

پارتێكی  كە   HDP گ��ەالن«  دیموكراتیكی 

سەرتاسەری لە توركیایە دابمەزرێنن و چاالكانە 

لە هەڵبژاردنەكانی سەرۆك كۆماری ئەم واڵتە 

بەشداری بكات. ئاكپارتی لە رەوتی بانگەشەی 

هەڵبژاردنی خۆیدا بەشێوازی زۆر كۆنەپارێزو 

نەریتەكانی  بە  ب��ردە  پەنایی  دواكەوتوانە 

 . »هەدەپە«  دژی  لە  ناوەڕاست  سەدەكانی 

بەالیەنی  پێشتر  هەڵبژاردنەكانی  لە  ئاكپارتی 

كەمەوە نیوەی دەنگەكانی ناوچە كوردییەكانی 

بەهۆی  ئەمجارە  بەاڵم  راكێشابوو،  خۆی  بۆ 

هەڵبژاردن  بەڵێنەكانی  نەكردنی  جێبەجێ 

باشترنەبوونی  و  كوردییەكان  ناوچە  لە 

گەلی  فەرهەنگی  و  ئابووری  هەلومەرجی 

كورد بە بەراورد بە ناوچەكانی تری توركیا، 

هەروەها پەنابردنی ئاكپارتی بە دوو روویی، 

مەزهەب،  بەكارهێنانی  و  خەڵەتاندن  درۆو 

دژی  لە  هەڵبژاردن  بانگەشەی  چەكی  وەكو 

هەمووی  لە  و  گەالن  دیموكراتیكی  پارتی 

مرۆڤی  م��ادی،  ت���ەواوی  پاڵپشتی  گرنگتر 

گروپی  تەقەمەنی  و  چەك  تەیاركردنی  و 

بەم  دان  دەرف��ەت  و  »داع��ش«  تیرۆریستی 

گروپە تاوانبارە دژە  مرۆڤانەیە، لە راكێشانی 

تایبەت  بە  سوریا،  كوردستانی  بەرەو  شەڕ 

كە  »كۆبانێ«  داگیركردنی  بۆ  هەوڵدانی 

ببووە سیمبۆلی بەرخۆدانی جیهان و شكستی 

ئەوەی  هۆی  ب��ووە  ناوچەكەدا.  لە  داع��ش 

كوردییەكان  ناوچە  لە  زۆر  دەنگدەرانی  كە 

داود  و  ئەردۆگان  راستەقینەی  روخساری 

ئۆغڵۆو پارتەكەیانی بۆ دەركەوت، لە دەنگدان 

بە ئاكپارتی خۆیان بواردو دەنگی خۆیان لە 

سندوقەكانی  خستە  )هەدەپە(  بەرژەوەندی 

دەنگدانەوە. 

كۆی گشتی ئەو هۆكارانەی كە باسی لێوەكرا، 

سیاسەتی  سەرەكی  كۆڵەكەی  دوو  لەگەڵ 

دەوڵەتی  و  پ��ارت  دەرەوەی  و  ناوخۆیی 

بە  پارتەی  ئەم  شكستی  پانتایی  ئاكپارتی، 

راب��ردوو  هەڵبژاردنەكانی  لەگەڵ  ب��ەراورد 

خەوە  بەدەستهێنانی  ب��واری  و  دەرخست 

خەڵكی  بۆ  ئ��ەردۆگ��ان��ی  مەترسیدارەكانی 

هەلومەرجەدا  لەم  ناوچە  ت��ەواوی  توركیاو 

بزاڤی  ب��ەرژەوەن��دی  لە  سەندرایەوە،  لێی 

لە  ناوخۆ،  لە  مرۆڤایەتی  و  ئازادیخوازان 

دەرەوەی توركیا شكایەوە.

پارتی دیموكراتیكی گەالن و سەركەوتنی لە 

هەڵبژاردنەكاندا 

بەكورتی  كە  هۆكارانەی  ئەو  كۆی  ئەگەر 

حزبی  شكستی  هۆكارەكانی  لێكرا،  باسی 

»دادو گەشەپێدان« لە هەڵبژاردنەكانی رۆژی 

لە  هەندێ  ب��ووە،  توركیا  لە  حوزەیران   7

مایەی  دەرەوەش  و  ناوخۆیی  هۆكارەكانی 

لەم  گەالن  دیموكراتیكی  پارتی  سەركەوتنی 

یەكێكیتر لە 
هۆكارەكانی شكستی  
AKP، بەتایبەت 
لەنێوان دەنگدەران 
لە ناوچە كوردییەكان 
و شێوەی رەفتارو 
یاریكردنی ئەردۆگان 
و AKP بە كارتی 
كورد بووە
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 15 لە  كە  پارتە  ئەم  بوون.  هەڵبژاردنانەدا 

تشرینی یەكەم لە 2012 دامەزراندنی خۆی 

راگەیاند بوو، هەتا بەر لە هەڵبژاردنەكانی 7 

حوزەیران 36 نەفەر نوێنەری لە پەرلەمانی 

سەربەخۆ  كەسانی  وەكو  كە  بووە،  توركیا 

ناو  بۆ  بەشدار  راب���ردوو  هەڵبژاردنی  لە 

ئێستادا  لە  ب��ەاڵم  رۆشتبوون،  پەرلەمان 

خۆی  نوێنەرانی  زیادكردنی  بەپێچەوانەی 

بۆ دوو ئەوەندەی رابردووی پەرلەمان واتە 

)80( نوێنەر كە ئەمجارە نەك بەشێوەی تاك، 

سەرتاسەری  پارتی  یەك  بەشێوەی  بەڵكو 

دەستی بە چاالكی كردبوو، زۆرترین ناوچەی 

بووە.  كوردییەكان  ناوچە  دەسەاڵتیشی  ژێر 

سەركەوتنی  هۆكاری  گەورەترین  لەوانەیە 

ناوچەیی  چوارچێوەی  شكاندنی  پارتە  ئەم 

و دەركەوتنی وەكو پارتێكی سەرتاسەری بە 

پڕۆژەی خواست و داواكاریی ژنان، كرێكاران، 

كەسانی  عەلەویەكان،  چەپەكان،  گەنجان، 

الییك، بێ مەزهەب و كۆمەڵێكی بەرفراوان 

لە دژبەرانی پارتە نەتەوە پەرستەكان، رەگەز 

ئەردۆگان  دژب��ەری  كە  توركەكان  پەرستە 

پێداگریكردن  بە  توانی  كە  بووبێت  بوون، 

لەسەر ویست و داخوازییەكانیان لە بەرەی 

چەپی كۆمەڵگا جێگیر بێت. 

پارتی دیموكڕاتیكی گەالن، كە بەباڵی سیاسی 

پێداگریكردن  بە  توانی  ن��اس��راوە،  پەكەكە 

كورد  دۆزی  ئاشتییانەی  چارەسەری  لەسەر 

سەركوتكەرو  دەوڵەتە  لەالیەن  هەمیشە  كە 

نەتەوەپەرست  لە  توركیا  داگیركەرەكانی 

هەتا سەربازی و بە ئیسالمیشەوە سەركەوتن 

بەدەستبهێنێت. ئەم پارتە لە پەڕلەمانی توركیا 

پێش  خۆی  سیاسەتەكانی  و  ئامانج  دەتوانێ 

و  ئاشتیخوازی  بە  كۆمەڵگاشدا  لە  بخات، 

رێكخستن  بە  توندوتیژی  لەهەمبەر  دژایەتی 

خۆیدا  لەگەڵ  الیەن  زۆر  دەوڵەتی  ك��راوی 

هاوڕێ بكات. 

هەڵسەنگاندنی  ت��ەرازوی  كە  گرنگیتر  خاڵی 

پارتی  ركەبەری  و  دادوگەشەپێدان  پارتی 

دووەمیدا  قازانجی  لە  گەالنی  دیموكراتیكی 

شكاندەوە، پرسی كورد لە كوردستانی سوریا، 

پارت  ئەردۆگان،  كردنی  دژایەتی  بەتایبەت 

داواكارییە  لەگەڵ خواست و  و دەوڵەتەكەی 

ئەم  گەلی  مرۆڤیانەی  و  دیموكراتیكەكان 

بەشەی كوردستان و پاڵپشتی كردنی ئاشكراو 

تیرۆریستی  لە رێكخراوی  ئەمالو ئەوالی  بێ 

داعش بوو. رەوتی رووداوەكانی كوردستانی 

ب��ەرخ��ۆدان��ی  ل���ەدوای  بەتایبەت  س��وری��ا، 

بەڕوومەتی كۆبانی و پشتگیری جیهانی لێیان 

پارتی  شۆڕشگێڕو«  پیاوانی  و  ژنان  رۆڵی  و 

نزیكی  كە   )PYD( دیموكراتیك«  یەكێتی 

HDP ئەژمار دەكرێت، لە پاشەكشێی داعش 

كوردستانی  لە  تر  ناوچەكانی  و  كۆبانی  لە 

ئەردۆگان  شكستی  بە  راستیدا  لە  كە  سوریا 

لێكدەدرایەوە. 

لە  بەرچاوی  كاریگەری  بەرخۆدانانە  ئەو 

پاڵپشتی كردنی رای گشتی لە كاندیدەكانی 

پارتی دیموكراتیكی گەالن كە نیوەی ژنان 

بوون و ئەوەش لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

و لە ئەفەریقاش بێوێنە بووە، لە كۆتاییدا 

دەبێ پێداگری لەوە بكەم كە لەدوای هەر 

هەڵبژاردنێك دەنگدەران، سەر شەقامەكان 

و دەورووبەری سندوقەكانی دەنگدان چۆڵ 

دەكەن، بە ژیانی ئاسایی خۆیانەوە سەرقاڵ 

تر  ساڵی  پێنج  یان  چوار،  هەتا  دەبنەوەو 

دەمێنەوە،  هەڵبژاردنەوە  چاوەڕوانی  لە 

بە  بۆرجوازی،  پەرلەمانی  سیستەمی  لە 

یەك جار دەنگدان، ئاپۆڕای گەل لە هەر 

جۆرێك دەست تێوەردان و چاودێریكردنی 

كۆمەڵگا  و  خۆیان  سیاسی  چارەنوسی  لە 

بەڕێوەبردنی  و  سیاسەت  دەكرێن،  بێبەش 

»نوخبەكان«  دەسەاڵتی  لەژێر  كۆمەڵگا 

هۆیەوە  بەم  هەر  و  دادەنرێت  )ئەلیت( 

تەواو  گۆڕانكاری  چاوەڕوانی  نابێت  ئاسان 

لە  پەڕلەمانی  سیستەمی  لە  ریشەیی  و 

وەاڵمدانەوە، بە خواست و داواكارییەكانی 

خەڵكی زوڵم لێكراو چینی كرێكارو خەڵكی 

بێبەش بكرێت. 

ل��ەم ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەدا، ئ��ەردۆگ��ان و حزبە 

سەركەوتووی  نەیتوانی  ئیسالمییەكەی 

مسۆگەر بكات، بە ئامانجەكانی خۆی بگات، 

دژبەرەكانی  بۆ  سەركەوتن  ئ��ەوەش  كە 

بوو.  گەالن  دیموكراتیكی  پارتی  بەتایبەت 

كە  بگرین  لەبەرچاو  راستییە  ئەم  دەب��ێ 

لەدوای  داڕێژەرانی  سیاسەت  و  ئاكپارتی 

دواییە،  ئەم  هەڵبژاردنەكانی  لە  شكست 

كە  مەترسیدارن  ژەه���راوی  م��اری  وەك��و 

ب��ە ژەه���ر رش��ت��ن بەهەر  ه���ەوڵ���دەدەن 

شێوەیەك و لە هەر دۆخێكدا وەكو نەبوونی 

ئاسایش و هەڵگیرساندنی شەڕو خوێنڕشتن، 

هەروەها كە لەكاتی هەڵبژاردنەكان پیالنیان 

بۆ داڕشتبوو، بەهێزكردنی گروپە ئیسالمییە 

هەڵسوكەوتی  بۆ  هاندانیان  و  توندئاژۆكان 

و  ناكۆكی  دروستكردنی  شەڕئەنگێزانە، 

نانەوەی دوو بەرەكی لە ریزەكانی گەل و 

هێزە پێشكەوتوخوازو چەپەكان و بەنانەوەی 

پشێوی لە كۆمەڵگادا، دەخوازێ سەركەوتنی 

خۆشیكردنی  لەچێژو  ب��ەرام��ب��ەر  الی��ەن��ی 

ئیسالمی  پارتی  شكستی  تاڵبكات.  گشتی 

دادوگەشەپێدان و قەدەغەكردنی خەونەكانی 

پێشڕەوییەكانی  ب��ۆ  دەك���رێ  ئ��ەردۆگ��ان 

داهاتوو لە توركیاداو تەواوی ناوچە بكرێتە 

پارتی  سیاسی  داهاتووی  هاوكات  هەلێك. 

ئەوەیە  بە  گرێدراو  گەالنیش  دیموكراتیكی 

لە  دەتوانێ  رادەیە  چ  هەتا  حزبە  ئەم  كە 

تریبوونێ كە  لە  پێگەی پەرلەمانی خۆی و 

بەدەستی هێناوە، لە خزمەتی بە هێزكردنی 

لە  و  كوردستان  لە  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 

لە  سەرتاسەری  تێكۆشانی  بە  پەیوەندی 

توركیاو لە دەرەوە بێت. 

    

Hassan Rahmanpanah   :سەرچاوە 

الیەنە  كورسی  رێ��ژەی  كە  باسە  شایانی   

براوەكان هێندێ گۆڕانكاری بەسەردا هاتووە.
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تەخت و تاراجی ئەردۆگانی لەرزاند

كورد سەركەوتنێكی مێژوویی لە توركیا تۆماركرد

راپۆرتی شیكاری/ محەمەد رەئوف 
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پەرلەمانی  مینی   25 خولی  هەڵبژاردنی 

توركیا، گۆڕانكاریەكی گەورەی لە نەخشەی 

دروستكرد،  توركیادا  هێزەكانی  سیاسی 

دا   2002 هەڵبژاردنی  لە  ئەگەر  بەجۆرێك 

)ئەكەپە( وەك هێزێكی نوێ و دەركەوتەی 

قۆناغێكی  بكرێت،  ئەژمار  هەڵبژاردنە  ئەو 

سیاسی  نەخشەی  گۆڕینی  لە  بووبێت  نوێ 

هەڵبژاردنی  لە  ئەوا  هێزەكان،  ئەوكاتی 

بووە  )هەدەپە(  دا   2015 حوزەریانی  7ی 

سیاسی  نەخشەی  لە  گۆڕانكاری  سەرمەشقی 

هێزەكان.

هەڵبژاردن  ئەنجامی 

هەڵبژاردنەكەی  بەرایی  ئەنجامی  بەپێی 

 850 و  ملیۆن   18( )ئ��ەك��ەپ��ە(  ت��ورك��ی��ا 

هەڵبژاردنەكەی  دەنگەكانی  748(ی  هەزارو 

هەروەها   ،)%  41( بەرێژەی  بەدەستهێناوە 

 )830 512 هەوارو  )جەهەپە )11 ملیۆن و 

و   )%  25( بەرێژەی  بەدەستهێناوە  دەنگی 

 )105 هەزارو   516 و  ملیۆن   7( )مەهەپە( 

و   )%  16 بەرێژەی  بەدەستهێناوە  دەنگی 

 )  157 هەزارو   51 و  ملیۆن   6  ( هەدەپە 

دەنگی بەدەستهێناوە بەرێژەی )13 %( .

ل��ەم ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەدا ل����ەرووی دەن���گ و 

زیادیان  )مەهەپە(  )هەدەپە(و  كورسیەوە 

)جەهەپە( )ئەكەپە(و  هەرچی  ك��ردووە. 

دەنگەكانیشیان  و  كورسیەكانی  رێژەی  شە 

هەڵبژاردنەدا  لەم  بەجۆرێك  كەمیكردووە، 

ئەكەپە 258 كورسی، جەهەپە 132 كورسی، 

كورسی   80 هەدەپە  كورسی،   80 مەهەپە 

بردۆتەوە. پەرلەمانیان 

 ئەمە سەرەڕای ئەوەی لە كۆی 81 پارێزگای 

سەركەوتنی  پارێزگا   56 ئەكەپە  توركیا 

ی   )%  69( ب��ەرێ��ژەی  ب��ەدەس��ت��ه��ێ��ن��اوە 

پارێزگاكان، هەدەپە بە پلەی دووەم دێت، 

كە لە 14 پارێزگا سەركەوتنی بەدەستهێناوە 

توركیا،  پارێزگاكانی  %(ی   17( بەرێژەی 

سەركەوتنی هەدەپە 
لە هەڵبژاردنەكانی 

توركیادا پرسی 
كوردی چەندین 

قۆناغ بردۆتە پێشەوە 
بە جۆرێك ئیتر 

پرسی كورد لە باكور 
چیدی وەك پرسێكی 

بچوك و لۆكاڵی 
سەیر ناكرێت، لەم 
قۆناغەوە ئیتر كورد 
لە باكور بەجۆرێك 

لە جۆرەكان هەنگاو 
بەرەو خۆبەڕێوەبەری 

دەنێت
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سەركەوتنی  پ��ارێ��زگ��ا   10 ل��ە  ج��ەه��ەپ��ە 

بەدەستهێناوە بەرێژەی )12 %(، مەهەپەش 

بەدەستهێناوە  سەركەوتنی  پارێزگا   11 لە 

بەرێژەی )11 %( . 

لە هەڵبژاردنی  بەرواردی دەنگ و كورسی 

2011 و 2015 

سەركەوتنی  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەدا  ل��ەم  ئ��ەوەی 

دۆراوی  بوو،  هەدەپە  تۆماركرد  گەورەی 

سەرەكیش لەم هەڵبژاردنەدا ئەكەپە بوو، بەو 

رێژەی  ئەكەپە   2011 لە هەڵبژاردنی  پێیەی 

)49.8 %( ی دەنگەكان و 327 كورسی لە 

هەڵبژاردنەدا  لەم  بەاڵم  هەبوو،  پەرلەمان 

و   )%  41( رێ��ژەی  بۆ  دەنگەكانی  ئاستی 

كەمی  كورسی   258 بۆ  كورسیەكانیشی 

دەنگەكان  %(ی   9( نزیكەی  بە  واتا  كرد، 

پێیەش  ب��ەو  ك��رد،  كەمی  كورسی   69 و 

بێكبهێنێت،  حكومەت  بەتەنها  ناتوانێت 

بە  پێویستی  حكومەت  پێكهێنانی  چونكە 

كورسی   276 واتا  دەنگەكانە،  1(ی   +  50(

 ، توركیا  پەرلەمانی  كورسی   550 كۆی  لە 

 )%  26( دا   2011 لە  جەهەپەیە  هەرچی 

 135 لەگەڵ  بەدەستهێنابوو،  دەنگەكانی  ی 

هەڵبژاردنەدا  لەم  بەاڵم  پەرلەمان،  كورسی 

كورسی   132 و  دەن��گ��ەك��ان  %(ی   25(

بەدەستهێناوە، واتا )1 %(ی دەنگەكان و 3 

كورسی كەمی كردووە، هەرچی مەهەپە یە 

لە هەڵبژاردنی 2011 دا )13 %ی دەنگەكان 

و 53 كورسی پەرلەمانی هەبووە، بەاڵم لەم 

 80 و  دەنگەكان  %(ی   16( هەڵبژاردنەدا 

 3( واتا  بەدەستهێناوە،  پەرلەمانی  كورسی 

%(ی دەنگەكان و 28 كورسی زیادیكردووە، 

ئاستی  زۆر  بەشێوەیەكی  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم 

زی��ادی��ك��ردووە  كورسیەكانیشی  و  دەن��گ 

هەدەپە یە كە لە 2011دا ئەو كارەكتەرانە 

س��ەرب��ەخ��ۆوە چونە  ك��ان��دی��دی  ل��ەرێ��ك��ەی 

دەنگەكان  %(ی   6،6  ( ب��ەاڵم  پەرلەمان، 

لەم  بەاڵم  بەدەستهێنابوو،  كورسیان   36 و 

 13( بۆ  دەنگەكانیان  رێژەی  هەڵبژاردنەدا 

كورسی   80 بۆ  كورسیەكانیشیان  و   )%

و  دەن��گ��ەك��ان  )7 %(ی  وات��ا  زی��ادی��ك��رد، 

ئاستی  واتا  كرد،  زیادیان  پەرلەمانی   44

رێژەی  و   )%  110( بەرێژەی  دەنگەكانیان 

 )%  111( ب��ەرێ��ژەی  كورسیەكانیشیان 

زۆر  دەنگەكانیان  ئاستی  وە  زیادیكردووە. 

لە  دەمیرتاش  دەنگی سەاڵحەدین  ئاستی  لە 

هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی توركیا زیاتر هێنا، 

)3ملیۆن  دەمیرتاش  سەاڵحەدین  پێیەی  بەو 

و 965 هەزار( دەنگی بەدەستهێنابوو، بەاڵم 

 51 ملیۆن و   6( لەم هەڵبژاردنەدا هەدەپە 

واتا  بەدەستهێناوە،  دەنگی   )157 هەزارو 

 )% 100( لە  نزیكەی  بە  دەنگەكانی  ئاستی 

زیادیكردووە. 

ئەو دەنگانەی هەدەپە بەدەستیهێناوە كە )6 

ملیۆن و 51 هەزارو 157( ئەوەندەو نیوێكی 

كۆی دانیشتوانی هەرێمی كوردستانە كە )4 

دەنگەی  ئەو  كەسە،  430 هەزار(  و  ملیۆن 

ئەوەندەی  هەشت  هێناویەتی  هەدەپە  كە 

لە  كە  كوردستانە  دیموكراتی  پارتی  دەنگی 

2013 لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستاندا 

)743 هەزار و 984( دەنگی بەدەستیهێنابوو.

هەڵبژاردن ئەنجامی  كاریگەری 

 2015 حوزەیرانی  7ی  هەڵبژاردنی  ئەنجامی 

پڕۆسەی  لەسەر  راس��ت��ەوخ��ۆی  كاریگەری 

سیاسی لە توركیا دەبێت، بەو پێیەی لەدوای 

هەڵبژاردنەكان،  كۆتایی  ئەنجامی  راگەیاندنی 

پڕۆسەی پێكهێنانی حكومەت دەست پێدەكات، 

كە پێشتر ئەكەپە بە ئاسانی و بە كورسیەكانی 

خۆی كە 327 كورسی بوو توانی تاك الیەنە 

كە  ئێستادا  لە  بەاڵم  پێكبهێنێت،  حكومەت 

 576 كە   )1+50( ناگاتە  258 كورسی هەیەو 

هاوپەیمانی  بە  پێویستی  بۆیە  كورسیە. 

دەبێت بۆ پێكهێنانی حكومەتی نوێی توركیا، 

ئەزمونێكی  جەهەپە  مەهەپەو  لەگەڵ  پێشتر 

بۆیە  حكومەت.  پێكهێنانی  لە  نەبووە  باشی 

هەوڵی  یەكەم  بژاری  دەكرێت.  چ��اوەڕوان 

هاوپەیمانی بێت لەگەڵ هەدەپە، ئەو دەنگی 

پەرلەمان  كورسی   338 دەكاتە  هەردووكیان 

كە بە ئاسانی دەتوانن حكومەت پێكبهێنن و 

راپرسییەوە  بخەنە  پەرلەمان  لە  دەستوریش 

كە پێویستی بە 330 كورسی هەیە..

لەم نێوەندەدا ئەوەی دەتوانێت مەرجەكانی 

خۆی بسەپێنێت هەدەپەیە، كە هەلی زۆری 

ئەكەپە  لەگەڵ  دەتوانێت  لەبەردەستدایەو 

ئەنجام،  بگەنە  پرسەكان  لە  زۆرێك  لەسەر 

لیستی  هەفتەدا  یەك  لەماوەی  ئەگەر  خۆ 

ئەوا  پێكبهێنێت.  نەیتوانی حكومەت  زۆرینە 

سەرۆك كۆمار 8 هەفتە دیاری دەكات، بۆ 

مایەشەدا  لەو  ئەگەر  حكومەت  پێكهێنانی 

كۆمار  سەرۆك  ئەوا  پێكنەهات.  حكومەت 

بڕیاری  هەڵدەوەشێنێتەوەو  پ��ەرل��ەم��ان 

هەڵبژاردنێكی نوێ دەدات. 

هەڵبژاردنەكانی  لە  هەدەپە  سەركەوتنی 

قۆناغ  چەندین  ك��وردی  پرسی  توركیادا 

بردۆتە پێشەوە بە جۆرێك ئیتر پرسی كورد 

بچوك  پرسێكی  وەك  كە  چیدی  باكور  لە 

قۆناغەوە  لەم  ناكرێت،  سەیر  لۆكاڵی  و 

ئیتر كورد لە باكور بەجۆرێك لە جۆرەكان 

هەنگاو بەرەو خۆبەڕێوەبەری دەنێت. بۆیە 

بەرەو  رۆژئ��اواش  باشورو  لە  كورد  پرسی 

رۆیشتووە،  خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەری  چ��ارەس��ەرو 

بكاتە  كە  ماوە  كوردستان  رۆژهەاڵتی  تەنها 

دۆخە  رۆژهەاڵتیش  ئەگەر  ئامانجەكانی، 

ئەوا  باكور  ئاستی  بگەیەنێتە  سیاسیەكەی 

و  دەنێت  گ��ەورە  هەنگاوی  ك��ورد  دۆزی 

لە  ك��ورد  دەی��ەی  دەبێتە  داهاتوو  دەی��ەی 

ناوچەكەدا.

 2015/6/9 482( بەرواری  لە رۆژنامەی ئاوێنە ژمارە ) 

دا باڵوبۆتەوە. 
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كورد و ئەرمەن لە پەرلەمانی توركیا
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)هەدەپە(  گەالن  دیموكراتی  پارتی  چوونی 

لەگەڵ ئەو سێ نوێنەرە بە رەچەڵەك ئەرمەنیە 

بۆ پەرلەمانی توركیا، یەكەمینجار لەدوای دەیەی 

پەنجا، دەبێت بە رووداوێكی جێ سەرنج و 

پڕبایەخ لە سەراپای ناوچەكە بزانرێت.

رۆژی 7 حوزەیران، نزیكەی 86 %كە دەكاتە 

نزیكەی 53 ملیۆن هاوواڵتی مافی دەنگدانیان 

دەنگدان،  سندوقەكانی  سەر  چوونە  هەبوو، 

بێ  )ئ��ازادو  تاڕادەیەك  كە  هەڵبژاردنێكدا  لە 

ساختەكاری( وەسفكراوە، 550 نوێنەریان ناردە 

پەرلەمانی توركیا.

بێگومان، سیاسیەتی ناكۆكی نانەوەو زاڵبوونی 

ئاینی_  پێگە  بەهێزكردنی  بۆ  ئ��ەردۆگ��ان 

و  جەمسەربەندی  هۆی  بووە  نەتەوەییەكەی 

هەڵبژاردن  بانگەشەی  كۆمەڵگەو  دابەشبوونی 

لە هەندێ شوێندا توندوتیژی تێكەوت.

لە  گ��اردی��ان،  رۆژن��ام��ەی  نوسینێكی  بەپێی 

رۆژانی بانگەشەی هەڵبژاردن و بەر لە رۆژی 

دەنگدان، پارتی دیموكراتی گەالن زیاد لە 70 

هێرشی بۆ نوسینگەو چاالكوانانی هەڵبژاردنی 

تەقینەوەی  هەینی  رۆژی  راگەیاند.  خۆی 

جەماوەری  كۆبوونەوەیەكی  لە  بۆمب  دوو 

سێ  مردنی  هۆی  بووە  )ئامەد(  دیاربەكر  لە 

كەس و برینداربوونی سەدان كەسی تر، )رۆژی 

14_6_2015 یەكێكی تر لە بریندارەكان گیانی 

لەدەستدا، بەمەش ژمارەی شەهیدەكان گەیشتە 

چوار كەس _ وەرگێڕ(

بەرامبەر ئاماری باڵوكراوەی شواریعالی رادیۆو 

تەلەڤزیۆنەكانی توركیا، كاتی دیاریكراو لەالیەن 

تەلەڤزیۆنی حكومی توركیا )تەرەتە( بۆ رووماڵی 

هەڵبژاردنەكانی حزبی دەسەاڵتدار بەشێوەیەكی 

بۆ  كاتژمێر  سەد  نزیكەی  زیادكرا.  نەگونجاو 

ئەردۆگان و وتارەكانی لە بانگەشەو پشتیوانی 

لەگەڵ  )ئەكەپە(،  دادوگەشەپێدان  پارتی  بۆ 

بوونی بەڵێن و پابەندبوون بەبێ الیەنی لەكاتی 

هەروەها  كۆمار،  سەرۆك  وەكو  هەڵبژاردن 

ئەحمەد داود ئۆغلۆی سەرۆك وەزیران تایبەت 

كرد، لە كاتێكدا كە بۆ پارتی كۆماری خوازی 

گەل، ئۆپۆزسیۆنی سەرەكی، تەنیا 14 خولەكی 

بۆ روماڵكردنی هەڵبژاردنەكان تایبەت كرد.

ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش���دا ئ��ەن��ج��ام��ەك��ان��ی ئ��ەم 

بۆ هێزە  بە سەركەوتنێكی مەزن  هەڵبژاردنە 

قەڵەم  لە  توركیا  لە  پێشكەوتووخوازەكان 

واڵتانی  لەسەر  كاریگەری  بێگومان  دەدرێت، 

دراوسێ و لەوانە ئێرانیش بەجێهێشت.

رابەری  گولەن،  فەتحوڵاڵ  راپۆڕتەكانی  بەپێی 

دوورخ���راوەی  نفوسی  پڕ  ئاینی  سیاسی_ 

توركیش بە هەوادارانی خۆی راگەیاند بوو، كە 

پارتی دیموكراتی گەالن )الیەنگری  دەنگ بە 

كوردان( بدەن.

بنەمای  لەسەر  كە  سەرسوڕمانە  جێگەی 

هەڵبژاردنەكان:  دەربارەی  وتارێك  ناونیشانی 

))دۆست و دوژمن خوازیاری سەركەوتنی پارتی 

دیموكراتی گەالن بوون(( .

حكومەتی  تەلەڤزیۆنی  راپۆرتێكی  بەپێی 

پارتی  دەنگەكان  ژماردنی  ل��ەدوای  توركیا، 

كە  دەنگەكان   %  41 تەنیا  دادوگەشەپێدان 

كە  لەكاتێكدا  بەدەستهێناوە،  كورسی   )258(

پارتی دیموكراتی گەالن بەربەستی لەسەدا 10 

% ی بۆ چوونە ناو پەرلەمانی تێكشكاند و لە 

13 % دەنگەكان )80( كورسی بەدەستهێنا.

 )132(  %  25 گەل  خ��وازی  كۆماری  پارتی 

بزوتنەوەی  پارتی  بەدەستهێناوە،  كورسی 

نەتەوەیی 16 % )80( كورسییان بەدەستهێناوە. 

خۆری  ئاوابوونی  لە  قسە  دەتوانرێت  ئێستا 

دەسەاڵتی ئەردۆگان و هەڵوەرینی خەونەكانی 

بكرێت. لەنێو كاندیدە هەڵبژێردراوەكانی پارتی 

ئەرمەنی،  كوردو  جگەلە  گەالن،  دیموكراتی 

ئامادەگیان  یەكانیش  كولی  ئاسوری،  ئێزیدی، 

هەیە. كولی یەكان بۆ یەكەمینجار لەمێژووی 

توركیادا توانیان نوێنەرێك بۆ پەرلەمان بنێرن. 

وێڕای ئەوە لە پێرستی كاندیدەكانی ئەم پارتە 

زۆرترین  كە  هەبوون،  ژنیش  كاندیدی   268

ژمارەی كاندیدی ژن لەم پارتەدا بوو.

بۆ  دادوگ��ەش��ەپ��ێ��دان،  ف��ەرم��ان��ڕەوای  پارتی 

)یاسای  پەسەندكردنی  ئامانجی  جێبەجێكردنی 

بنەڕەتی نوێ( بۆ گۆڕینی سیستەمی پەرلەمانی 

توركیا بۆ سەرۆكایەتی بەدەسەاڵتێكی فراوان بۆ 

بەرامبەر ئاماری 
باڵوكراوەی 
شواریعالی رادیۆو 
تەلەڤزیۆنەكانی 
توركیا، كاتی 
دیاریكراو لەالیەن 
تەلەڤزیۆنی حكومی 
توركیا)تەرەتە( 
بۆ رووماڵی 
هەڵبژاردنەكانی 
حزبی دەسەاڵتدار 
بەشێوەیەكی 
نەگونجاو زیادكرا
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سەرۆك كۆمار پێویستی بە دوو لەسەر سێی 

كورسیەكانی پەرلەمان بوو، واتە 367 كورسی، 

زۆرینەی  بەڵكو  نەیهێنا،  تەنیا  نەك  ب��ەاڵم 

پێویستیشی بۆ پێویست نەبوونی بەهاوپەیمانێتی 

نەهێنا.  بەدەست  تریش  هێزەكانی  لەگەڵ 

پشتگیری توركەكان بۆ پارتی ناوبراو لە 50 % 

لە هەڵبژاردنەكانی ساڵی 2011 دا. بۆ لە 40 

% لە هەڵبژاردنەكانی ئەم ساڵ واتە 2015 كەم 

هەڵبژاردنەكانی  سەركەوتنی  لەدوای  بۆتەوە. 

پارتی دیموكراتی گەالن، سەاڵحەدین دەمیرتاش 

و  پارت  هاوسەرۆكی  داغ،  یوكسك  فیگن  و 

هەڵبژاردنەكان،  سەركەوتووی  پاڵێوراوی  دوو 

ئەستەنبوڵ  لە  رۆژنامەوانیان  كۆنفراسێكی 

چاپەمەنییەكان،  لەالیەن  هەم  كە  رێكخست، 

هەم لەالیەن خەڵكیشەوە جێگەی بایەخ بوو. 

سەاڵحەدین دەمیرتاش لە هەندێ هەڵوێست و 

دیدگاكانی خوارەوەدا رایگەیاند: 

)سەركەوتووی ئەم هەڵبژاردنە ئەوانەبوون كە 

بەرگرییان لە ئازادی و ئاشتی دەكرد، ئەوانەی كە 

خۆیان بە تاقە خاوەنی توركیا دەزانن شكستیان 

كۆمەڵگەی   سەركەوتنی  سەركەوتنە  ئەم  هێنا. 

كوردی، ئەرمەنی، ئێزیدی، بەسنییەكان و گشت 

نەتەوەكانی تر، كرێكاران، بێكاران، گوندنیشنان، 

كارو  كە  كەسانەیە  ئەو  هەموو  دوك��ان��داران، 

زەحمەتیان دەخەنە نێو وەبەرهێنانەوە.

ئەو  هەموو  سەركەوتنی  سەركەوتنە  ئ��ەم 

بنەڕەتی  یاسایەكی  خوازیاری  كە  كەسانەیە 

بنەڕەتی  یاسای  دژی  و  دیموكرات  مەدەنی 

كودەتای 12 سێپتەمبەرو البردنی بەربەستی لە 

10 % هەڵبژاردنەكانن، سەركەوتنی هەموو ئەو 

لە كوردستان  ئاشتین  كەسانەیە كە خوازیاری 

لەپێش  كوردن،  مەسەلەی  چارەسەركردنی  و 

لە  ژن  توێژی  سەركەوتنی  هەموویانەوە 

واڵتەكەمان. ئێمە لەبەر پێی هەموو ئەوەی كە 

لەو مەیدان و كۆڕو كۆبونەوانەی رامانگەیاند، 

راوەستاوین. باس و مشتومڕ دەربارەی یاسای 

سەرۆكایەتی و دیكتاتۆری لە توركیا لەم ساتەوە 

یاسای  مشتومڕی  و  بەباس  كۆتایی  دەبێت 

سەرۆكایەتی، دیكتاتۆری لە توركیا بهێندرێت( .

هەدەپە،  هاوسەرۆكی  داغ  یوسك  فیگن 

ك��ان��دی��دی س��ەرك��ەوت��ووی پ��ارت��ەك��ەش لە 

رێژەیەكی  ب��ەش��داری  بە  كۆبوونەوەیەكدا 

بەرچاو لە ژنان سوپاسی هەموو ئەو گەنج و 

كرێكارانەی كرد، كە لەم هەڵبژاردنە پشتیوانیان 

لە پارتەكەی و كاندیدەكانی كردووە، لە درێژەی  

پەیوەندی  ساتی  ساتە،  )ئەم  وتی:  وتەكانیدا 

هاوواڵتیانی  دڵخۆشكەرە.  هاوخەباتیەكی  و 

توركیا، كە لە یەكتری دابڕابوون، ئێستا دەتوانن 

بە شادمانییەوە یەكتری لە ئامێز بگرن.

خۆیان  دەن��گ��ی  ب��ە  ئێمە  واڵت���ی  خەڵكی 

رایانگەیاند، كە لەگەڵ حكومەتی تاك الیەنە، 

تاك حزبدا  نییە، یان لەگەڵ حكومی سەربازیدا 

هەڵناكەن.

بدەن  بڕیار  پێكەوە  دەیانەوێت  ئێمە  خەڵكی 

و پێكەوە كارو بەرهەم بكەن، ئەنجامێك كە 

پارتەكەمان ئێمە ئەمەی كە بە دەستی هێناوە، 

ئاماژەیە بۆ ئەم وشیارییەی كۆمەڵگە.

هەڵبژێردراو  نوێنەرانی   %  40 ل��ە  ژن��ان 

پێكدەهێنن. من ئەمە بە هەستێكی خۆشحاڵی 

زۆرەوە رادەگەیەنم. ئامانجی ئێمە لە 50 % 

بوو، بەاڵم لە هەمانكاتدا بە بازدانێكی گەورە 

لە مێژووی سیاسی توركیا لە قەڵەم دەدرێت. 

ئێمەش هەروا لەپاڵ یەكتریدا دەوەستین(.

لەنێو بەربژێرە هەڵبژێردراوەكانی كە بۆیەكەمین 

نوێنەری  سێ  پەنجا،  دەی��ەی  ل��ەدوای  ج��ار 

پەرلەمانیان  رێگەی  ئەرمەنی  رەچەڵەك  بە 

گرتەبەر، كە بریتیین لە: گاراپت پایلن، مامۆستا 

ئیسایان،  ماركار  گەالن،  دیموكراتی  پارتی  لە 

پەیامنێری رۆژنامەی یەنی شەفەق، لە پارتی 

دەسەاڵتداری دادو گەشەپێدان، سلینا دۆغان، 

پارێزەر، لە پارتی گەلی كۆماری.

رەچەڵەك  بە  نوێنەری  بەسێ  پەیوەست  لە 

بوترێت  پێویستە  هەڵبژێردراو،  ئەرمەنی 

ئەگەرێكی  بە  ئەمانە  بەرنامەی  و  ئامانج  كە 

جینۆساید  مەسەلەی  ت��ەوەری  لەسەر  بەهێز 

لە  ئ��ەوان  چاالكی  بەڵكو  دورن��اك��ەوێ��ت��ەوە، 

سیاسی  بەرنامەی  چوارچێوەی  لە  بنەڕەتەوە 

پارتی پەیوەستیان لە روانگەی تاكە كەسی و 

ئەم سەركەوتنە 
سەركەوتنی هەموو ئەو 
كەسانەیە كە خوازیاری 

یاسایەكی بنەڕەتی 
مەدەنی دیموكرات 

و دژی یاسای 
بنەڕەتی كودەتای 12 
سێپتەمبەرو البردنی 

بەربەستی لە 10 
% هەڵبژاردنەكانن، 

سەركەوتنی هەموو ئەو 
كەسانەیە كە خوازیاری 
ئاشتین لە كوردستان 

و چارەسەركردنی 
مەسەلەی كوردن و 

لە پێش هەموویانەوە 
سەركەوتنی توێژی 
ژنان لە واڵتەكەمان
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النیكەم بەرگری لەمافی كەمینەی ئەرمەنیەكان 

لە توركیا دەبێت.

هەردوو  كە  بەیادبهێنینەوە  ئەوەش  پێویستە 

هەڵبژاردنەكاندا،  لە  سەركەوتوو  سەركردەی 

سەاڵحەدین دەمیرتاش و فیگن یوكسك داغ، 

جینۆسایدی  رووداوی  ناساندنی  خ��وازی��اری 

توركیاوەو  دەوڵەتی  لەالیەن  ئەرمەنیەكانن 

لە  پەرلەمان  لە  مەسەلەیە  ئەم  خستنەڕووی 

بەرنامەكانی هەڵبژاردنیان بووە.

* كاریگەرییەكانی ناوخۆو دەرەوەی ئەنجامی 

هەڵبژاردنەكانی توركیا

كاریگەرییەكانی ناوخۆ _ هەندێك لە چاودێران 

سیاسین  قەیرانێكی  سەرهەڵدانی  چاوەڕوانی 

لەئەنجامی هەڵبژاردنەكان لە توركیا، لەكاتێكدا 

رەهای  دەسەاڵتی  دادوگەشەپێدان  پارتی  كە 

حكومەتی  پێكهێنانی  مەسەلەی  لەدەستداوە، 

هاوپەیمانیش ئێستا لە دەستوری كاردا هەیە، 

دیموكراسییە  لە  تەنانەت  كە  مەسەلەیەك 

پرۆسەیەكی  دەت��وان��ێ  سەقامگیرەكانیشدا 

و  قەیران  ب��ەاڵم  بێت،  ئاڵۆزی  و  پڕگرژی 

شكستی  لەحاڵەتی  كە  گ���ەورەی  مەترسی 

هێزە دیموكراتییەكان لە توركیا هەڕەشە لەم 

واڵتەو هەموو ناوچەكە دەكات، واتە ئەگەری 

ئ��ەردۆگ��ان،  پرۆژەكانی  كردنی  بەپراكتیك 

دنیا  كە  بوترێت  دەتوانرێت  نەماوەو  ئێستا 

هەناسەیەكی ئاسودەی هەڵكێشاوە.

بە  كە  بوترێت  دەت��وان��رێ��ت  بەبوێرییەوە 

ئەنجامەكانی ئەم هەڵبژاردنەو بەبوونی هەموو 

پڕۆسەی  دەخرێتەڕوو،  كە  سیناریۆیانەی  ئەو 

كات  هیچ  هەرگیزو  كە  دیموكراتیزەكردن، 

پرۆسەیەكی ئاسان نەبووە، لە توركیا دەستی 

هێزە  ك��ودر،  پرۆسەیەدا،  ل��ەم  پێكردووە. 

پێشڕەوەكانی تورك، ئەرمەنیەكان و كەمینەكانی 

هاوبەشدا  بەرژەوەندی  هەندێ  لەرێگەی  تر 

گروپەكە  هەرسێ  گەرچی  دەك��ەن،  خەبات 

سەالحەدین دەمیرتاش
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بەجیاش  چاالكتربووەو  رۆژان��ە  بەشێوەیەكی 

بەقورساییەك یەك لە سیاسەتی ناوخۆی واڵت 

ئەم  بۆ  ژنانیش  پێویستە  دەدرێت،  قەڵەم  لە 

سێ گروپە زیاد بكرێت. بەشداری چڕی ژنان 

یان  خێراكردن،  لە  گرنگە  بۆخۆی هۆكارێكی 

كردن  دیموكراتیزە  پرۆسەی  بەهێزكردنی 

پارتی  كە  پێویستە  هەروەها  دەژمێردرێت، 

دیموكراتی گەالن، لەگەڵ رێزگرتن لە عەبدوڵاڵ 

پارتی  زیندانیكراوی  س��ەرۆك��ی  ئ��ۆج��ەالن، 

كرێكارانی كوردستان )پەكەكە(، گوێڕایەڵی رۆڵی 

مەسەلەی  چارەسەری  رێخۆشكردنی  لە  ئەو 

كورد، مەودایەكیان لەگەڵ حزبەكەیدا هەبێت و 

بەرنامەكانیان سەربەخۆ لە )پەكەكە( ببەنەپێش، 

جێگەی سەرنجە كە پارتی بزوتنەوەی نەتەوەیی 

هەڵبژاردنەدا  لەم  زیاتری  دەنگی  توركیش 

بەدەستهێناو چاودێرانی سیاسی هۆكاری ئەوە 

لێكچوونی  لە  ئاساییەكان  توركە  ترسی  بە 

شوناس و بەرنامەی سیاسی ئەو دوو رێكخراوە 

لەسەرەوە  كە  دەزان���ن،  كوردییە  سیاسییە 

ئاماژەمان پێكرد.

جینۆساید  مەسەلەی  و  دیموكراتیزەكردن 

لەپرۆسەی  ت��رە  گرنگی  مەسەلەیەكی   _

ئەم  تێكەڵكردنی  توركیا،  دیموكراتیزەكردنی 

پرۆسەیە بە ئاستی ئامادەیی كۆمەڵگەی تورك 

لە رووبەرووبوونەوە بە مێژووەكەی دەبێت. 

زۆربەی چاالكوان و سەركردە ئۆپۆزسیۆنەكانی 

تورك دان بە پەیوەندی و هاوخەباتی ئەم دوو 

مەسەلەی  و  دیموكراتیزەكردن  واتە  بابەتە، 

ناساندنی جینۆسایدی ئەرمەنیەكان دادەنێن. 

بەهەمانشێوە كە دەوترێت، دوو سەركردەی 

هەڵبژاردنەكان  س��ەرك��ەوت��ووی  ك���وردی 

پرۆژەی مەسەلەی ناساندنی جینۆسایدیان لە 

لەبەرچاو  خۆیان  هەڵبژاردنی  بەرنامەكانی 

بيخەنەڕوو.  پەرلەمان  لە  بڕیارە  گرتووەو 

ئەمە بۆ خۆی لەكاتی خۆیدا دەتوانێ یارمەتی 

پێگەیشتنی  و  سیاسی  وش��ی��اری  گ��ەش��ەی 

كۆمەڵگای تورك بكات، تا ئەو شوێنەی كە 

الپەڕە  قبوڵكردنی  بانگهێشتەكانی  توركەكان 

رەشەكانی مێژوویان، بە سوكایەتی پێكردن بە 

خۆیان و شوناسیان لێك نەدەنەوە.

كاریگەرییەكانی دەرەوە:

داشكانی  تری  لە هۆكارەكانی  یەكێك  سوریا: 

دەسەاڵتی ئەردۆگان، جگە لەمەسەلەی كوبانێ ، 

پێداگری لە روخاندنی بەشار ئەسەدو بەدەسەاڵت 

لەسوریا  لەگوێ   ئەڵقە  دەوڵەتێكی  گەیشتنی 

سعودیە  عەرەبستانی  لە  نزیك  بەهاوكاری 

بووە، ئێستاش دەوڵەتی توركیا چاالكانە بەدوای 

ئەم بەرنامەیەوە دەچێت، هەرجۆرە ئیئتالفێك 

كە لەدوای ئەنجامەكانی ئەم هەڵبژاردنە ئەنجام 

بدرێت، بەدوور دەزانرێت كە دەوڵەتی نوێ  

دروستكەرەدا  قەیران  سیاسەتە  ئەم  ب��ەدوای 

هەڵوێستەكاندا  لە  گۆڕانە  جۆرە  ئەو  بچێت، 

بەڕادەیەكی جێگە سەرنج دەبێتە یارمەتیدەر، 

نێوان  ئاڵۆزییەكانی  و  گرژی  لەكەمكردنەوەی 

ئارامی  ب��ەرق��ەرارب��وون��ی  و  واڵت  ه���ەردوو 

لەناوچەكەدا.

سوریا  لەگەڵ  پەیوەندییەكان  لە  گۆڕان  عێراق: 

هەڵبەتە سنوردار نابێت بەسوریا، گۆڕانی سیاسەتی 

قەڵەمڕەوێك  وەكو  دەتوانێت  توركیا  دەرەوەی 

كەمكردنەوەی  كاربكات،  ناوچەكەدا  لەگشت 

گرژییەكانی نێوان پەیوەندییەكانی توركیاو سوریاو 

گۆڕانی سیاسەتی توركەكان لە یارمەتیدانی هێزە 

الوازی  بۆ  دەگۆڕێ   ئەسەد،  بەشار  نەیارەكانی 

تیرۆرستانی داعش،  لەوانە  پێگەی ئەم هێزانە، 

وەكو  دەتوانێت  كارە  ئەم  عێراق،  سوریاو  لە 

هاوپەیمانی  الوازی  لەشەڕی  جێگیر  هۆكارێكی 

و  بكرێت  پێ  كاری  داعش  بەسەر  نێودەوڵەتی 

بە لەڕەگ و ریشە هەڵكێشانی ئەو لە ناوچەكە.

ئەرمەنستان: بەهێزبوونی هێزە دیموكراتەكان 

ئەو  الوازی  هۆی  دەبێتە  بێگومان  لەتوركیا، 

رەتكردنەوە  سیاسەتی  الیەنگری  هێزانەی 

ئەگەری  لەتوركیا،  دەك��ەن  ك��ردن  نكوڵی  و 

ناساندنی فەرمی جینۆسایدیش زیاد دەكات و 

سەرەنجام دەبێتە یارمەتیدەر بۆ نەمانی گرژی 

و ئاڵۆزی نێوان توركیا و ئەرمەنستان.

گۆڕانی رەفتاری توركیا، بەشێوەیەكی ئاشتیانە 

كۆماری  رەفتاری  لەسەر  نابێت  كاریگەر  بێ 

ئازەربایجان و هێزە تۆڵەستێنەكانی ئەم واڵتە 

سەبارەت بەئەرمەنستانیش.

هەڵبەتە گەشبینی لەرادەبەدەر لەم مەسەلەیەدا 

گرنگ  توێژی  چەندین  چونكە  نییە،  ب��اش 

لەكۆمەڵگای تورك هێشتا بەتوندی كۆنەپارێز و 

ناسیۆنالیست، دژی ئەرمەنی و دژی جولەكەن،  

توركیاش  گرنگی  سیاسی  پارتی  چەندین 

ئەم  بەبیروبۆچوونی  وابەستەن  بەدیاریكراوی 

توێژانە، بەاڵم زیادبوونی وشیاری رۆژبەرۆژی 

مەدەنی  كۆمەڵگای  بەهێزبوونی  و  خەڵك 

نێودەوڵەتی و  لەگەڵ فشارە  تورك، هاوكات 

بەدەگمەن ناوەندگیری الیەنی سێیەم دەتوانێت 

تر  بەگرژییەكی  كۆتایی  بكاتەوەو  گرێیە  ئەم 

بەربژێرەكانی  لەوانە  بهێنێت،  لەناوچەكە 

میانگیری، دەكرێت كۆماری ئیسالمی، دراوسێی 

هەردوو واڵتی توركیا و ئەرمەنستان بێت، كە 

حەزی بەبوونی پەیوەندی باشی هەردوو واڵتە.

ئێران: ئەنجامی هەڵبژاردنەكانی توركیاو رۆڵی 

عوسمانیەكانی  ت��ازە  پ��ڕۆژە  سەرئاوكەوتنی 

بێت  هۆشدارییەكیش  دەكرێت  رابەرەكانی، 

فەرمانڕەوایانی  دەستەی  الیەنانەی  ئەو  بۆ 

ئێران، كە هێشتا لەخەونی ناردنی شۆڕش بۆ 

بەرچاوی  بەسەردەبەن.سەركەوتنی  دەرەوە 

لەهەمانكاتدا  توركیا،  لە  دیموكراتەكان  هێزە 

ناكرێت نەبێتە هۆی هاندان، جواڵنی كۆمەڵگای 

رێگەی  تێكۆشەرانی  چاالكوانان،   مەدەنی، 

دیموكراسی لەئێراندا، پێشبینیەكە لەمە بەدەر 

ریفۆرمخوازو  هێزە  بەهێزبوونی  كە  نییە، 

و  ل��ەالی��ەك  لەئێران  دیموكراتیخوازەكان 

بەردەوامی فشارە نێودەوڵەتیەكان لەمەسەلەی 

البردنی  هۆی  دەبێتە  تر،  لەالیەكی  ناوەكی 

الیەنەكانی  پاشەكشەی  و  بەشكردنەكان  بێ 

دەسەاڵت. كۆتا قسە، لەدۆخی  سود وەرگرتنی 

لەالیەن  هەڵبژاردن   لەئەنجامەكانی  شایستە 

سەركردە تازەكانی توركیا، دەتوانرێت بوترێت 

كە هەڵبژاردنەكانی ئەم واڵتە كاریگەری دووری 

لەناوچەكەدا،  روداوەك��ان  داهاتووی  لەسەر 

لەرووی الیەنی بەدەر لەناكۆكی و كێشمەكێش 

و وێرانی بەجێدەهێڵێت.

iran-emrooz.net :سەرچاوە
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هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی 

توركیا چ مانایەك دەگەیەنێت؟

 نوسەر: سونەر كاگاپتای

وەرگێڕانی: كوردستان دیپلۆماتیك
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داهاتوی  حكومەتی  دەكرێت  شیمانە     

توركیا هاوپەیمانی، یان كەمینەیی دەبێت

لە  پشتیوانی  م��ەس��ەل��ەك��ە،  ل��ەوس��ەری 

جەهەپە  واتە  نەیار،  حزبی  سەرەكیترین 

 %  25 بۆ  ی   %  26 لە  ئاستی   )CHP(

 )MHP( مەهەپە  پارتی  بەاڵم  دابەزاند، 

ئاستی دەنگەكانی خۆی لە 13 % بۆ 16 % 

گچكەی  پارتی  لە  پشتگیری  بەرزكردەوە. 

زیاد  )HDP(ش  هەدەپە  واتە  كوردەكان، 

پارتە  ئەو  كردبوو.  زیادی  هێندە  دوو  لە 

سەكۆی  دەنگەكانی  ی   %  13 لە  زیاتری 

كەمینە  و  ژن��ان  كە  هێناوە،  لیبراڵەكانی 

لەخۆگرتووە.  نەتەوەییەكانیشى  و  سیاسی 

هەڵبژاردنە  سەرەتاییەكانی  ئەنجامە 

كە  دەدات،  پیشانی  توركیا  پەرلەمانیەكەی 

لەكۆی  كورسی   258 دادوگەشەپێدان  پارتی 

550 كورسی پەرلەمان، پارتی گەلی كۆماری 

نەتەوەیی  بزوتنەوەی  پارتی  كورسی،   132

 80 گەالن  دیموكراتی  پارتی  كورسی،   80

كورسی هێناوە. دەوڵەتی داهاتووی توركیا 

دەبێت،  كەمینەیی  یان  هاوپەیمانی،  یان 

كورسیەكانی  زۆرینەی  پارتێك  هیچ  چونكە 

تەنیا  دادوگەشەپێدان  پارتی  نەهێناوە. 

لەگەڵ پارتێكی دیكە دەتوانێت هاوپەیمانی 

پێكبهێنێت، بەاڵم پارتەكانی دیكە بۆگەیشتن 

بە زۆرینەی كورسیەكان النیكەم پێویستییان 

بە هاوپەیمانیەتییە لەگەڵ دوو حزب. 

حزبە  نێوان  هاوپەیمانیەتی  شیمانەی 

لە  توركیا  چەپگەراكانی  راس��ت��گ��ەراو 

حكومەت پێكهێنانی 

پێكهێنانی  ب���ۆ  زۆر  پ��ێ��ك��ه��ات��ەی��ەك��ی 

هەیە،  ك��اغ��ەز  ل��ەس��ەر  هاوپەیمانیەتی 

سنوردارن،  پراكتیكدا  لە  بژاردەكان  بەاڵم 

)هەدەپە(  )مەهەپە(و  حزبی  دوو  چونكە 

لەگەڵ  كردنییان  هاوپەیمانیەتی  ئێستا 

بزوتنەوەی  پارتی  الوەو  خستۆتە  ئاكپارتی 

نەتەوەییش نیازی بوونە هاوپەیمانی پارتی 

پێكهێنانی  شیمانەی  نییە.  دادوگەشەپێدانی 

هاوپەیمانی چەپ و راست لە توركیا زۆر 

بژاردەی  پێكهاتوو  حكومەتی  بۆیە  كەمە. 

دەكرێت  گەرچی  دەبێت،  م��ەودا  دوور 

دوور  لێك  نیوەی  دوو  وەها  یەكگرتنێكی 

كەوتووەی واڵت لەیەك نزیك بكاتەوە، لەم 

رێگایەوە نیازی بەرنامە بۆ داڕێژراوی واڵت 

كۆمەاڵیەتی  هەماهەنگی  و  بەردەوامی  بە 

چەپ   - چەپ  هاوپەیمانی  بخەمڵێنێت. 

نابێت، چونكە كۆی كورسیەكانیان  مومكین 

ئارایشی  ناكات.  دەستەبەر  متمانە  دەنگی 

حكومەتێكی  بەئاڕاستەی  واڵت  سیاسی 

كەمینەیە مەگەر دوو پارتی راستگەرا. واتە 

بزوتنەوەی  پارتی  و  دادوگەشەپێدان  پارتی 

تائێستا هیچ 
حكومەتێكی 
هاوپەیمانی،

 یان كەمینەیی لە 
توركیا  تا كۆتایی 

خولی خۆی لە 
دەسەاڵتدا نەماوەتەوە، 
كاتێك ئەو حكومەتانە 

لەئەنجامی ناكۆكی 
حزبی شكست 

دیلەک ئۆجەالندەهێنن

ئاڵتان تان
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نەتەوەیی، بتوانن حكومەتێك پێكبهێنن كە 

ئەردۆگان(  تەیب  )رەجەب  كۆمار  سەرۆك 

قبوڵی بكات هەنگاوێك بكشێتە دواوە، كە 

ئەوەش سیناریۆیەكی ناشیمانەییە. شیمانەی 

هەڵبژاردنی  توركیا  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  دیكە 

دەستوری  بەپێی  بكاتەوە.  تاقی  پێشوەخت 

توركیا، دەبێت حكومەت تا 45 رۆژ دوای 

تاكاتی  ئەگەر  پێكبهێنرێت،  هەڵبژاردنەكان 

ئەو مۆڵەتە هیچ حكومەتێك دەنگی متمانەی 

نەهێنا، دەبێت هەڵبژاردن بكرێتەوە.

بۆ  پەرلەمانی  هەڵبژاردنی  ئاكامەكانی 

رەجەب تەیب ئەردۆگان

- ئاكامەكانی دیكەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی 

توركیا

دەنگدەرانی  ئەردۆگان:  تەیب  رەجەب  بۆ 

توركیا بە دەنگەكانیان، ئامانجی ئەردۆگانیان 

كۆماری  س��ەرۆك  یەكەم  بە  گۆڕینی  بۆ 

خاوەن دەسەاڵتی جێبەجێكردن، ڤیتۆ كرد. 

هەدەپە،  جەهەپە،  مەهەپە،  پارتەكانی 

تێیدا  كە  ئێستان  بارودۆخی  دژی  هەرسێ 

و  حكومەت  پەردەوە  پشت  لە  )ئەردۆگان 

گۆڕینی  بەڕێوە(،  دەب��ات  واڵت  ئیدارەی 

هاوپەیمانی  حكومەتێكی  مەرجی  بەپێش 

دەزان��ن،  دادوگەشەپێدان  پارتی  لەگەڵ 

ه��ەروەه��ا رەن��گ��ە پ��ارت��ەك��ەی ئ��ەردۆگ��ان 

هەڵبژاردنی  لە  یان  پێكبێنێت،  حكومەت 

زۆرینە،  پارتی  ببێتە  شیمانەیی  پێشوەختی 

سیاسەتەكانی  ئایدیالی  ئێستادا  لە  بەاڵم 

هەموو  س��ەرەڕای  لەبارچووە.  ئەردۆگان 

ئاكپارتی  جڵەوكردنی  لە  بەردەوامە  ئەمانە 

راپەڕاندنەوە  كۆماری  سەرۆك  بەدوای  و 

بە  دەگۆڕێت،  تاكتیكەكانی  دیارە  دەبێت، 

بە  پێشوەخت  هەڵبژاردنی  ئەگەر  تایبەت 

قازانجی پارتەكەی تەواو بێت. 

شیمانەی سەرهەڵدانی ناجێگیری سیاسی و 

ئابووری لە توركیا

بۆ سیاسەتە كورت ماوەكانی توركیا: تائێستا 

هیچ حكومەتێكی هاوپەیمانی، یان كەمینەیی 

لە توركیا  تا كۆتایی خولی خۆی لە دەسەاڵتدا 

لە  حكومەتانە  ئ��ەو  كاتێك  ن��ەم��اوەت��ەوە، 

دەهێنن،  شكست  حزبی  ناكۆكی  ئەنجامی 

ئابووری  و  سیاسی  قەیرانی  واڵت  زۆرج��ار 

قۆناغی  لە  توركیا  ئەگەر  دەكاتەوە،  تاقی 

 45 پڕۆسەی  لە  یان  هاوپەیمانی،  حكومەتی 

و  دۆڵ  چووە  حكومەت  پێكهێنانی  رۆژەدا 

ئابوورییەوە،  یان  سیاسی  ناجێگیری  شیوی 

هەڵبژاردنی  ل��ە  ك��ە  هەیە  ئ��ەگ��ەرە  ئ��ەو 

پشتگیری  خەڵك  دیكە  جارێكی  پێشوەخت، 

گەشەپێدان  دادو  حزبی  تاك  حكومەتی  لە 

پارتی  رەنگە  دی��ك��ەوە،  لەالیەكی  بكەن، 

نەیار، پارتی دادوگەشەپێدان بەكەمتەرخەم و 

بانگەشەی الیەنگرانی هەدەپە
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بەمشێوەیە  بدات،  پیشان  سەرەكی  كێشەی 

هەڵبژاردنەدا  لەو  لەخۆی  پشتگیری  ئاستی 

زیاد دەكات.

پەرلەمانی  فرەجۆرترین  نوێ  پەرلەمانی   

مێژووی توركیا دەبێت

توركیا:  درێ��ژم��اوەك��ان��ی  سیاسەتە  ب��ۆ 

توركیا  پیشانیدا  هەڵبژاردن  ئەنجامەكانی 

دادوگەشەپێدان   پارتی  كە  گەورەترە  لەوە 

بەسەرۆكایەتی ئەردۆگان، یان هەر پارتێكی 

تر بتوانێت بە تەنیا كۆنتڕۆڵ و ئیدارەی بدات. 

ساڵی   10 ماوەی  لە  كە  ئابووری  پەرجوی 

فاكتەری  بووە  ناساندی،  ئەردۆگان  رابردوو 

كرد  توركیای  هاوركاری  ئەردۆگان  شكانی. 

بۆ كۆمەڵگایەكی چینی مام ناوەند بگۆڕێت، 

لە  نوێنەریان  خەڵك  هەمان  ئێستا  ب��ەاڵم 

كوردەكان،  یەكگرتنی  لەرێگای  پەرلەمان 

لیبراڵەكان  هەیە.  جەهەپە  لیبڕاڵەكان، 

بەردەمی  ماوەدرێژی  كێشەی  گەورەترین 

رەجەب تەیب ئەردۆگانن. پەرلەمانی نوێی 

پێشینەی  بێ  ژم��ارەی  هەبوونی  بە  توركیا 

%ی   20 نزیكەی  ئێستا  )كە  ژنان  ئامادەیی 

ئەندامانی  پێكدەهێنن(،  پەرلەمان  تێكڕای 

گەنج، كەمینە نەتەوەییەكان، ئاینی و سیاسی 

ئەرمەنییەكان( فرە چەشنترین  نمونە  )وەك 

پەرلەمانی مێژووی توركیا دەبێت. 

پیالنەكەی داود ئۆغلو رووبەڕووی شكست 

بووەوە

س��ەرۆك  ئۆغلو(،  داود  )ئەحمەد  ب��ۆ 

بۆ  هەڵبژاردنە،  ئەو  توركیا:  وەزیرانی 

سەیر  هەڵبژاردنێكی  ئۆغلو  داود  ئەحمەد 

گەڕ  خستبووە  دەستەیەكی  چونكە  بوو، 

كە دەست لە سەرۆك وەزیران هەڵبگرێت 

»دەنگم  كردبوو،  دەنگدەران  لە  داوای  و 

و  بێت  نەجاتت  من  شەڕی  لە  تا   بدەیە 

دوای ئەردۆگان بم كەیتە سەرۆكی فەرمی 

بەاڵم  هێنا،  شكستی  فێڵە  ئەو  دەوڵەت.« 

نەبوو،  دیكەی  چارەیەكی  هیچ  داودئۆغلۆ 

بە  دادوگەشەپێدان  پارتی  سەرۆكی  چونكە 

دەست ئەردۆگانەوە بوو. 

دیموكراسی رێگای كۆتایی هێنانە بەكێشەی 

كوردەكان لە توركیا

هەڵبژاردنانە  ئەو  ئەنجامی  كوردەكان:  بۆ 

كۆماری  الیەنگری  باڵی  بۆ  دەرفەتێكی 

ج��واڵن��ەوەی ن��ەت��ەوەخ��وازی ك��وردەك��ان 

بتوانن بەسەر  رەخساندووە، كە سەرەنجام 

باڵی نەیاری ناو ئەو حزبەدا زاڵبن. هەدەپە 

لیبڕاڵەكان  توركە  پشتگیری  میانڕەوی و  بە 

چۆتە پەرلەمانەوەو ئەوە پیشانی دەدات، كە 

چارەسەری كێشەی كوردەكان دیموكراسییە، 

لەوە گرنگتر داهاتووی ئەو جواڵنەوەیە بە 

دیموكراتیكەكانی  و  لیبراڵەكان  داهاتووی 

توركیاوە گردێراوە.

 حكومەتی توركیا سیاسەتی خۆی سەبارەت 

بە سوریا دەگۆڕێت

بۆ سیاسەتی توركیاو پەیوەندی نێوان توركیاو 

خوازیاری  بەتوندی  ئاكپارتی   ئەمەریكا: 

بوو،  ئەسەد  بەشار  حكومەتی  روخاندنی 

هەموو  لە  سودی  ئامانجە  بەو  گەیشتن  بۆ 

پەڕینەوەی  بە  رێ��دان  لەوانە  ب��ژاردەی��ەك، 

توركیا  سنورەكانی  لە  داعش  توندەڕەوانی 

زۆرینەی  پارتە  ئ��ەو  كە  ئێستا  وەرگ���رت. 

لەدەستداوە،  پەرلەمان  لە  كورسییەكانی 

ئەو  خەڵك  تێكڕايی  و  میدیاكان  پەرلەمان، 

سیاسەتە وردتر شەنوكەو دەكەن، لە ئەنجامدا 

حكومەت، هاوشێوەی سیاسەتی واشنتۆن، روو 

لە سیاسەتێك دەكات، كە هەنگاوی گچكەتر 

بۆ رووخانی بەشار ئەسەد لەناویدا دەهاوێت. 

)ش���ارەزای  كاگاپتای  س��ون��ەر  ن��وس��ەر:  

سەنتەری  بەڕێوەبەری  توركیاو  مەسەلەی 

لە  توركیا  هزری  شرۆڤەی  لێكۆڵینەوەو 

ئەمەریكا(

http://www.eshraf.ir/5291/%D8%A7%  

86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%%D9

D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE

85%%84%D9%%D8%A7%D8%B1%D9

86%DB%8C%D8%AA%%D8%A7%D9

D8%%D8%

پەروین بوڵدان

فیگان یوگسیک داغ

فەلەکناس ئوجا
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كوبانێ  و كوردانی 

توركیاو هەڵبژاردنە 

پەرلەمانییەكەی 

توركیای 2015

نوسینی: ئیسرا سەرداگ

لە ئینگلیزییەوە: ماجید خەلیل



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 96

نێوەندی پەرەپێدانی ئەمەریكا

و  چەپەك  سنورییە  شارۆچكە  ئەو  كۆبانێ ، 

بوو،  توركیا  سوریاو  نێوان  پەراوێزخراوەی 

دەوڵەتی  گەمارۆی  لە  قوتاركردنی  پاش  كە 

یاخود داعش بۆ  ئیسالمی لە عێراق و شام، 

سەریی، ئیدی نێوی دەركرد. بۆیە دەنگۆیەكی 

رەم��زی  ب��ووە  بەتایبەتی  بەرین،  میدیایی 

ملمالنێیەكی سیاسی توند لەنێوخۆی توركیادا

رێوشوێنی  توركیا  حكومەتی  لەسەرەتاوە 

توندی گرتەبەر بۆ كۆنتڕۆڵكردنی سنورەكانی 

 و لەبەردەم هێرش  و هێزی داعشدا بۆ سەر 

كوبانێ ، بواری نەدەدا كۆمەك  و یارمەتی لە 

چەكدارە  هێزە  دەست  بگاتە  سنورەكانەوە 

كوردییەكانی سوریا كە لەبەرگریكردندا بوون، 

 2014 سێپتێمبەری  لە  شارەكە  نەكەوتنی  بۆ 

سیاسەتەی  ئەو  ك��اردان��ەوەی  لە  ب��ەاڵم  وە، 

ل��ەس��ەران��س��ەری واڵت���دا دەنگی  ت��ورك��ی��ادا، 

جەماوەری  توندی  خۆپیشاندانی  ناڕەزایی  و 

لە 6ی ئۆكتۆبەری 2014 دا توركیای گرتەوەو 

بۆ  ب��وار  توركیا  هەبوو  ئ��ەوەی��ان  خواستی 

ك��ورد  پرسی  ب��ك��ات��ەوە،  ك���وردان  كۆمەكی 

لەتوركیاشدا بوويە بەشێك لە داواكانی خەڵكی 

راپەریوو. 

دیارە لەو خۆپیشاندانانەوە ئەوە نومایان بوو، 

تاچەندە  توركیا  نێوخۆی  سیاسی  رەوشی  كە 

گرفتارە بە ئاڵۆزییە سیاسییە هەرێمییەكانەوە. 

توركیادا  لە  ك��ورد  هەمیشە  بەدڵنیاییەوە 

كۆمەڵگەی  دان��ەب��ڕاوی  گرنگ  و  بەشێكی 

سی  ئەمڕۆ  بەجۆرێك  پێكهێناوە.  توركیای 

ملیۆن كورد لە توركیادا نیشتەجێن  و تێكڕای 

لە  توركیا  دانیشتوانی  كۆی  هەژدەی  لەسەدا 

كورد پێكهاتوون. 

لە  كوردانە  ئەو  زۆرترینی  مێژوو  بەدرێژایی 

بەشی باشوری رۆژهەاڵتی توركیادا نیشتەجێن، 

سوریاو  سنورەكانی  لەگەڵ  هاوسنورن  كە 

گشتی  رای  راپڕسییەكی  بەگوێرەی  عێراقدا. 

لەنێو كۆمەڵگەی توركیادا لە سااڵنی 2013  و 

2010 دا كە كۆمپانیای كۆندا ئەنجامی دابوو 

6ی  لەسەدا  كە  ئەوەكراوە،  بۆ  ئاماژە  تێیدا 

تەواوی ئەو زارۆیانەی لەو هەرێمانەی باشورو  

باشوری رۆژهەاڵتی ئەنادۆڵ كە لەدایك دەبن 

سەر بە رەچەڵەك  و خانەوادە كوردەكانن. 

بەردەوام   كۆچی  بەهۆكاری  ئەوەشدا  لەگەڵ 

بەشاریكردن  ش��ارو  رووك��ردن��ە  دی��اردەی  و 

كردۆتە  رووی��ان  كورد  ملیۆنان  توركیادا  لە 

وەك  ش��ارەك��ان��ی  ل��ە  واڵت،  خ���ۆرئ���اوای 

بۆرسادا  ئەزمیرو  ئەنكەرە،  ئەستەمبوڵ، 

ت��ەواوی  بە  ئەمە  هەربۆیە  نیشتەجێبوون. 

ئەو  سیاسی  دینامیكییەتی  سەر  كاریكردۆتە 

هەرێمانەیش  و گۆڕانكاریی بەسەردا هێناون.

وەك  لەشارێكی  دا،   2013 ساڵی  لە  هەر 

باشورو  مەزنی  شاری  دووەم  كە  دیاربەكردا 

كە  سەمەر  رێكخراوی  توركیایە،  رۆژئ��اوای 

رێكخراوێكی كۆڵینەوەی سیاسی  و  كۆمەاڵیەتییە 

لە توێژینەوەیەكیدا ئەوەی خستبووە روو، ئایا 

چەند كورد لەماوەی ژیانیاندا لە رۆژهەاڵتەوە 

چوونەتە شارەكانی خۆرئاواو نیشتەجێبوون.

لە راپرسییەكەدا ئەوە خرابووە روو كە زیاتر 

رۆژهەاڵتەوە  لە  كورد  هاواڵتی  ملیۆن   4 لە 

كۆچیان بەرەو رۆژئاوای توركیا كردبوو.

هەر لەسەر بنەمای ئەو راپرسییە دەركەوتبوو 

كە لە كۆی  6 ملیۆنی هاواڵتیانی توركیادا  13 

ملیۆن كورد بوونی لەو واڵتەدا هەیە. 

دەبێتەوە،  روون  سەرژمێرییە  ئەو  بەگوێرەی 

كورد  دانیشتوانی  ك��ۆی  لەسەدی    30 كە 

بۆ  كۆچیان  خۆیان  لەشوێنی  لەتوركیادا 

بەشەكانی خۆرئاوا كردووە. لەراستیدا كۆچی 

نوێ  دیاردەیەكی  توركیا  خۆرئاوای  بۆ  كورد 

كۆچی  ئەم  گۆرانكارییەو  ئەم  هاوكات  نییە، 

دیمۆگرافیای  لە  ریشەیی  گۆرانێكی  بەلێشاوە 

دانیشتوان و بایەخی پێكهاتەی كورد لەتوركیادا 

سەلماندووەو نیشانداوە.

دیمەنی سیاسیی كورد

پەیوەندییە رەگەزی  و ئیتنیكییەكان لەتوركیادا 

تەنگژەو  لە  لێون  لێوان  مێژوو  بەدرێژایی 

پاش  بەتایبەتی   ت��ون��د،  ب���ەردەی  ب��گ��رەو 

دەركەوتنی دەوڵەتی ناسیۆنالیستیی نەتەوەیی 

سەدەی  سییەكانی  بیست  و  لە  توركیاو  لە 

رابردوودا، بە تەواوی نیازو نوارینی دژایەتی 

هاتەگۆڕێ .  دی  ئەوانی  دەستكردنی  بن   و 

دەرهاویشتەی  دەوڵەتسازیدا  لە  رەوشە  ئەم 

ئایدیۆلۆژیای پەرگیریی نەتەوەیی بوو، كە لە 

توركیادا بە ئایدیۆلۆژیای كەمالیزم ناسراو بوو. 

نەتەوەیی  دەوڵەتێكی  بوو  گەڕەكی  كەمالیزم 

فرەیی  پانتاییەكانی  بنێت،  بونیاد  سیكۆالر   و 

بچوك  توركیادا  لە  مەزهەبی  نەتەوەیی  و 

بكاتەوە. 

مەزهەبی  گروپە  ت��ەواوی  لەتوركیادا  ئیدی 

نوخبەی  لەهەمبەر  تر  نەتەوەییەكانی   و 

كەمالیستەوە بە ناپاك  و نەیارو قەمتی بەردەم 

هەژماردەكران،  تورك  نەتەوەیی  دەوڵەتی 

لەم نێوەندەدا سیاسەتی توانەوەو شاردنەوەو 

لەبەین بردنی هەموو ئەوانی تر بەشێوەیەكی 

هەربۆیە  لەسەردەكرا.  كاری  سیستەماتیكی 

زم��ان��ی ك���وردی ق��ەدەغ��ەك��راو زۆرت��ری��ن��ی 

ج��وداخ��وازی  بەتۆمەتی  ك��ورد  چاالكوانانی 

قۆڵبەست و بەندی زیندانێ  كران، بە درێژایی 

ك��وردان  نەتەوەییە  دەوڵەتە  ئەو  مێژووی 

دورخستنەوە  كوشتن ،  ئەشكەنجە،  زیندان ، 

بەشیان بوو، بەتایبەتی لە كۆدەتای سەربازی  

جموجوڵ  و  هەموو  ت���ەواوی  بە  1980دا 

یاساغكراو  كوردی  كاروبارێكی  رێكخستن  و 

سەركوتكردنەی  بندەست  و  ئەم  چەپێنرا. 

كورد پەلی كێشا بۆ كاردانەوەیەكی نەتەوەیی 

كوردستان  كرێكارانی  پارتی  دواج��ار  توندو 

ساڵە  بەدەیان  كە  بەرهەم،  لێهاتە  پەكەكەی 

لە  ك��وردا  سەربەخۆیی  خولیای  لەخەم  و 

جەنگی چەكداریدایە دژ بە رژێمی توركیاو لە 

ساڵی  1993 لەخواستی خودموختاری كورداندا 

خ��ۆی��داوە.   چ��ەك��داری  خەباتی  بە  ب��رەوی 

پەكەكەداو  كاردانەوەی  لە  میریی  هەربۆیە 

هێزەدا  ئەو  رووبەرووبوونەوەی  بەپاساوی 

رۆژهەاڵتی  باشوری  ئاواییەكانی  لە  زۆرێك 

هەڵكەندو  لەوێدا  كوردانی  چۆڵكرد،  واڵتی 

دوور خستەوە، هەموو ئەمانەیش بەدرێژایی 

هەشتاكان و نەوەدەكان بەردەوامبوو.  هەربۆیە 

ناچار روویان  ئاواییەكان  لە كوردانی  زۆرێك 
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وەك  دیاربەكر  چونكە  نا،  دیاربەكر  لەشاری 

لێدەكرا،  چاوی  نشین  كورد  زۆرینە  شارێكی 

یاخود ملیان نا بەرەو شارە دوورە دەستەكانی 

هاوكات  خ��ۆرئ��اوادا.  لە  توركیا  كیشوەری 

زۆرێك لە دێهاتییەكان رووبەرووی ئەشكەنجەو 

كوشتن بوونەوە، بەتایبەت ئەو خاوەنكارانەی 

پشتیوانی و  كە  لێدەكرا  ئەوەیان  گومانی  كە 

كۆمەك بەگروپی پەكەكە دەكەن، تەرمەكانیان 

بە  شوێنكردن  بێسەرو  لە  م��اوەی��ەك  پ��اش 

كەسێك  بەجۆرێك  دەدۆزران��ەوە،  فرەدراوی 

نین.  كێ  كێن و  بكوژەكانیان  ن��ەی��دەزان��ی 

خۆیەوە  لەالیەن  ماوەیەدا  لەو  پەكەكەیش 

دەستپارێزی نەدەكردو بەهەزاران لە ئەرتەشی 

ئەوانەی  هاواڵتی،  هەزاران  كوشت،  توركی 

هەماهەنگیان لەگەڵ سوپادا هەبوو رووبەرووی 

كوشتن و هەڕەشەو گورەشە كردەوە. هاوكات 

توركیاو  لەالیەن  كە  بوو  ئەمەش  لەبەر  هەر 

وەك  پەكەكە  ئەمڕۆوە  واڵتانی  لە  هەندێك 

هێزێك، یان رێكخراوێكی تیرۆریستی ناسێنراو 

لە  هەندێك  بەاڵم  تیرۆرەوە،  لیستی  خرایە 

كوردان ئەو ناولێنانەی پەكەكەیان دایەدواوەو 

پەكەكە  كە  دەكرد،  ئەوە  لەسەر  پێداگرییان 

بەمشێوەیە  شەرعییە.  رەواو  رێكخراوێكی 

مێژووی دوورو درێژی خوێناوی توركیا لەگەڵ 

پەكەكە ئەو راستییەی لە روانگەی سیاسی گەلی 

لە  بەڵێ   كە  دوپاتكردەوە،  كوردەوە  توركیاو 

توركیادا دۆزێكی جدی بەنێوی دۆزی كوردەوە 

بوونی هەیە. هاوكات پەكەكە بە درێژایی ئەو 

مێژووە، تاوەكو ئێستا گۆڕان لە خواستەكانیدا 

ملی  ش���اراوەی  ب��ەرەو  ئ���اراوەو  هاتووەتە 

لەسەربەخۆییەوە  خواستەكانی  چونكە  ناوە، 

ش��ۆڕك��ردۆت��ەوە ب��ۆ خ��ودم��وخ��ت��اری و مافی 

كەلتوریی، ئەمەش رەوایەتییەكی الی بەشێك 

هێشتۆتەوە،  بۆ  تورك  نەتەوەپەروەرانی  لە 

بەتایبەتی پاش ئەوەی چەندین جار ئاگربەستی 

تاك الیەنەی راگەیاندووە، بەتایبەت لەم دوو 

نەتەوەییەكانی  هێشتا  بەاڵم  دووایدا،  ساڵەی 

تیرۆریستی  و  بەرێكخراوێكی  پەكەكە  تورك، 

بە هەوڵدەر بۆ لەتمەدان لە ئاسایشی واڵت 

دەهێننە بەرباس  و لێكۆڵینەوە. هەربۆیە ئەم 

نێو  كوردییەكانی  سیاسییە  پارتە  بۆ  روانگانە 

بە  نەیاندەتوانی  لەتمەو  مایەی  ببووە  توركیا 

بۆنمونە  بكەن،  سیاسەت  لەتوركیا  سانایی 

لەروانگەی  بەدەپە،  پاتی سەالمی دیموكراتی 

درێژكراوەی  وەك  توركەكانەوە  نەتەوەییە 

سەرنجی  نەیدەتوانی  دەكراو  تەماشا  پەكەكە 

توركان بۆخۆی كەمەند كێش بكات. هەربۆیە 

لە هەڵبژاردنەكانی پێشوودا ئەو پارتە نەیتوانی 

لە 6 % كۆی دەنگەكانی توركیا مسۆگەربكات، 

لەگەڵ ئەوەی كە خواستەكانیشی لە یەكسانی 

مافی كلتوریدا كورتكرابوونەوە. 

مافەكانی  لەپێناو  خۆ  كەوتنەوە  سەرلەنوێ  

كورد دا

)بەدەپە( لەو راستییە تێگەیشت كە ناتوانێت 

بەشداری  و رێژەی دەنگەكانی لە توركیادا زیاد 

بكات، ئەگەربێت  و دەنگەكانی تەنها هەوڵێك 

كوردان.  دەنگی  كێشكردنی  كەمەند  بۆ  بن 

تریان  پارتێكی  پارتە  ئەو  سەرانی  هەربۆیە 

)هەدەپە(  دیموكراتی  گەلی  پارتی  بەنێوی 

لەسەر  تەركیز  تەنیا  پارتەدا  لەم  دامەزراند، 

كوردان نەبوو، بەڵكو كورد لە خواستی مافە 

كولتورییەكانی  و مافی هاواڵتیبوونیدا كرابووە 

نەتەوەیی  یەكسان  ئ��ازادی  و  بۆ  بنەمایەك 

پارتەدا  لەم  توركیا،  گەالنی  تەواوی  توركیاو 

لیبراڵییەكان  شارییە  دەنگی  لەسەر  پێداگریی 

كرابوویەوەو پەیامێكی گشتگیرو بەرفراوانی لە 

ئەجێنداكانی خۆیدا شوێنكردبوویەوە. هاوكات 

وەك  دەمیرتاشی  سەاڵحەدین  )ه��ەدەپ��ە( 

هەڵبژارد،  الو  كارێزمایی  و  سەركردەیەكی 

هەڵبژاردنە  بۆ  بێت  كاندیدیان  ب��ۆئ��ەوەی 

ئامانج   ،2014 ئۆگەستی  سەرۆكایەتییەكەی 

دەتوانێت  كە  لەوەی  بوو  دڵنیابوون  لێرەدا 

ئەو  تێبپەرێنێت   %  10 لەسەدا  بەربەستی 

كوردییەكانی  پارتە  ب��ەدەپ��ەو  بەربەستەی 

دروشمەكانی  بوو.  لەبەردەمیاندا  تر  پێشوو 

بوو،  توركیا  واقعی  رەنگدانەوەی  دەمیرتاش 

بریتیبوون لە هەوەڵدان بۆ ژیانێكی نوێ   كە 

تاكەكەسی  ژیانی  لە  دەستێوەردان  نەمانی   و 

دەمیرتاش بۆخۆی 
داكۆكی فرەیی كرد، 
كە بۆ ئەم دواین 
هەڵبژاردنە وەك 
پارتێكی سەربەخۆ 
بەشداربن ، وەك 
كاندیدی سەربەخۆ 
نەچنە پەرلەمان و 
دڵنیابوو كە دەتوانێت 
ئەو سنورە ببەزێنێت



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 98

 و ژیانی تایبەت، هاوكات دڵنیاییدان بەئازادی 

رادەربڕین  و زەمینەسازی بۆ تێكڕایی نەتەوەو 

بۆ  یەكسان  مافی  توركیاو  مەزهەبەكانی 

هەموان. 

ئیحسان  ئەكمەلەدین  بەپشتیوانی  دەمیرتاش 

ئۆغلۆی سەركردەی دیاری پارتی گەلی كۆماری 

لەو  بوو  ئۆپۆزسیۆن  سەرەكی  پارتێكی  كە 

هاوكێشە سیاسییەدا كەڵكی وەرگرت، چونكە 

لە خۆرئاوای توركیا ئەم كەسایەتییە نەناسراو 

بوو. هەربۆیە الی توركە دیموكراتخوازەكان و 

هەلی  دەڤەرانەدا  لەو  تورك  نەتەوەییەكانی 

زێرین بۆ دەمیرتاش رەخسا، چونكە بەدیلێكی 

جگەلە  تریان،  كۆمەاڵیەتی  دیموكراتیكی 

ئەم  لەسەر  هەربۆیە  نەدەبینییەوە.  ئ��ەو 

بنەمایەو بەبانگەشە بۆ بواردان بە جیاوازییە 

كۆی  ی   9% توانی  دەمیرتاش  نەتەوەییەكان 

دەنگەكانی سەرۆكایەتی مسۆگەر بكات.  ئیدی 

شێری  پشكی  لەوەی  بەدەر  توانی  هەدەپە 

مسۆگەر  رۆژه��ەاڵت  باشوری  لە  دەنگەكانی 

خۆرئاوادا  لە  توانی  جۆرەیش  بەو  بكات. 

سەنگی كورد نیشان بدات. 

هەدەپە  كە  ب��وو،  رێخۆشكەر  ئەمە  ئیدی 

دەستورییەی  سنورە  ئەو  راببینێت  لەخۆی 

كێشرابوو  پارتێك  پەرلەمانی  چوونە  بۆ 

%ی   10 لە   نزیكبوو  چونكە  تێپەڕێنێت، 

یەكەم  بۆ  بەمەش  توركیا،   دەنگەكانی  كۆی 

جار زەمینەی چوونە پەرلەمان رەخسێنراو لە 

نەزم  و شێوازی كاندیدی سەربەخۆیش دوور 

سەربەخۆی  كوتلەیەكی  وەك  دەكەوتنەوە، 

كورد رێژ دەهاتنە مەیدانی توركیاوە. 

گەر هەدەپە لە هەڵبژاردنەكانی بەهاردا وەك 

كاندیدی سەربەخۆ بەشداری نەكردایە، وەك 

دەنگەكانی  و  ئەوا  بكردایە  بەشداری  حزب 

كاندیدی  بەشێوەی  ئەوانەی  كاندیدەكانی 

سەربەخۆ بەشدارییان كردبوو كە دوو دانەن، 

زیاتر  دەوترێت  كە  ئ��ەوەی  وەك  بێگومان 

داكۆكی  بۆخۆی  دەمیرتاش  دیارە  دەب��وون. 

هەڵبژاردنە  دوای��ن  ئەم  بۆ  كە  كرد،  فرەی 

وەك  بەشداربن  و  سەربەخۆ  پارتێكی  وەك 

و  پ��ەرل��ەم��ان   نەچنە  سەربەخۆ  كاندیدی 

دڵنیابوو كە دەتوانێت ئەو سنورە ببەزێنێت، 

بە  توركیا  سیاسیەكانی  بوو  لەكاتێكدا  ئەوە 

هەدەپە  كە  بوون،  ئەوەوە  خولیای  خەون و 

بەاڵم  بەدەستبهێنێت،  متمانەیە  ئەو  ناتوانێت 

دوپاتی  چەندینجار  بۆ  دەمیرتاش  پێشوتر 

توركیا  بەڵێ   كە  كردووەتەوە،  راستییەی  ئەو 

پێویستی بە شوناس  و روئیای پارتێكی نوێیە.  

مەرجەكانی  و  مەترسی   رێگەو  هەربۆیە 

دەبوو  لەالیەكەوە  فرەبوون،  هەدەپە  سەر 

دەبوو  لەالیەكیشەوە  دەببەزێنێت   لەسەدا 

سەركەوێت تاوەك بەرەیەكی پرۆسەی ئاشتی 

ئەگەری  لە  ببینێت،  رۆڵ  ك��ورد  و  ت��ورك 

دەتوانێت  )هەدەپە(  سنوردا  ئەم  بەزاندنی 

تاك  ئیدی  بەتوركیاو  بدات  نوێ   مانایەكی 

رەوی لە حكومەتەكەی پارتی دادوگەشەپێدان 

كە  سیستەمەی  ئەو  مەترسییەوە.  دەكەوێتە 

گۆڕانەكانی  و  پەلدەهاوێت   سەرۆكایەتی  بۆ 

هەدەپەوە،  لەمپەری  بەر  دەكەونە  دەستور 

هەڵبژاردنە  ئ��ەم  داینەمیكییەتی  هەوەها 

دی  لەوانی  دەبێت  جیاوازتر  پەرلەمانییەیش 

جیاوازترە  حزبێك  وەك  هەدەپە  بوونی   و 

كەسایەتییەك.  وەك  دەمیرتاش  لەبوونی 

بەجۆرێك  )ه��ەدەپ��ە(  شكستی  لەراستیدا 

زاڵكردنی پارتی دادوگەشەپێدانی لێدەكەوتەوە 

راب��ردووی،  بەرنامەكانی  جێبەجێكردنی  بۆ 

چونكە ئەو رەوتەی پێشوتر دەستی دابووە لە 

كەمكردنەوەی رۆڵی پەرلەمان  و كردنی واڵت 

بە سیستەمێكی سەرەتایەتی  و ئەو رێوشوێنەی 

بەئاڕاستەی  هەمووی  كێشاویەتی  دەستور  بۆ 

ئەردۆگان  هەدەپە  بەشكستی  دەیبات،  خۆی 

رەجەب  خواستەی  ئەو  یاخود  دەبوو،  زاڵتر 

پتەوكردنی  لە  داینابوو  ئ��ەردۆگ��ان  تەیب 

تردەبوو،  مەیسەر  سەرۆك  هێزی  مەكانەتی 

تەنها  بە  دەب��وو  ئ��ەو  گرنگتر  لەهەمووی 

و  تورك   كوردو  ئاشتی  پڕۆسەی  جەمسەری 

خواستێك، یان بەرەیەك لەگۆرێدا نەدەمایەوە 

بۆ  یان  وەرگرتن،  بەهەند  بۆ  داكۆكی و  بۆ 

خاوەنداریەتی تەرەفی كوردیی. 

كۆبانێ  بااڵنسی كارو چاالكییەكانی هەدەپەی 

تۆختركردەوە

خەونی دەمیرتاش لە هێنانە پێشەوەی )هەدەپە( 

وەك وازیكەرێكی ماجەراسیاسییەكانی توركیاو 

بەاڵم  ك��ارا،  جەمسەرێكی  وەك  رۆڵبینینی 

بەتایبەتی  هەرێمی،  گشتی  رای  كوبانێ  

ئاتاجی  دەن��گ  و  هێنایە  توركیای  ناوخۆی 

زیندوو  فرە  توركی  كۆمەڵگەی  بۆ  هەدەپەی 

راگرت،  چونكە لە سەرەتاوە توركیا رێگربوو 

لەبەرامبەر بەدەمەوە چوونی یارمەتییەكان بۆ 

كوردانی سوریاو ئەوانەی كە بەرگریان دەكرد، 

ئەو  پڕۆتستۆكەرانی  لە  كەس   40 بەجۆرێك 

كۆبانێ   بەهاناوەچوونی  لە  توركیا  رێگرییەی 

لە  كوژران،  نێوخۆییەكان  خۆپیشاندانە  لەنێو 

چونكە  بوو،  شلتر  توركیا  دووەمدا  هەنگاوی 

ناچاركرا رێگە بدات  150  لە هێزە كوردیە 

ئێراقییەكان كە بەپێشمەرگە ناسراون بەهانای 

كوبانێ . دواجار  لە  بچن  شەرڤانانی كوردەوە 

كێشەی  كە  نیشاندا  ئەوەیان  خۆپیشاندانەكان 

نییە،  توركیا  ناوخۆیی  پرسێكی  تەنها  كوردی 

بەڵكو پێچراوە لە هاوكێشە هەرێمییەكانەوەو 

بەستراوە بە پرسی سیاسەتی ناوخۆو دەرەوەی 

فەرامۆشكردنی  ل���ەوەش  زی��اد  ت��ورك��ی��اوە، 

و  تورك  نەتەوەگەرایی  نەزمی  كردو  دۆزی 

ئیسالمگەرایی هەروا سانا نییە، لە كۆمەڵگەی 

ئەمانە  هەموو  فەرامۆشبكرێن.  توركیدا 

ئەڵتەرناتیڤێكی  ببێتە  هەدەپە  كە  وایانكرد 

كۆی  كە  فرەنەتەوەیی،  سیاسی  دیموكراتی و 

نەكردبوو.  ف��ەرام��ۆش  پرسەكانی  ه��ەم��وو 

لە  هەدەپە  هەوەڵی  كاردانەوەی  هەرچەند 

تێوەگالو  كاردانەوەیەكی  خۆپیشاندانەكاندا 

ك��وردی  مەیلی  ك��وردی  و  توراسی  لە  ب��وو 

هەدەپە  هەڵبژاردنەكاندا  لە  بەاڵم  جواڵندی، 

فرەنەتەوەو  رەوگەیەكی  روانگەو  بەتەواوی 

فرە جیاوازی لە هەر هێسێكی سیاسی كوردی 

پیشاندا كە نەزمێكی كالسیكی دەیانجوڵێنێك، 

رەوگ��ەی  ه��ەوەڵ��ج��ار  ب��ۆ  ه��ەدەپ��ە  چونكە 

دیموكراسی گرت  و مۆركی نەتەوەیی لەتوركیا 

سرییەوەو بانگەشەیەكی تاسەر ئێسقان فرەیی 
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حكومەت  لەسەرەتاوە  بوو  ئەوە  دەستدایە. 

بەوە هەدەپەی تۆمەتباركرد، كەهانی خەڵكی 

كۆبانێ   و  پرسی  لەسەر  تاگردبنەوە  داوە 

ئاشتی  لەپرۆسەی  دەر  لەتمە  وەك  بەمەیش 

توركیا نێو زەدی كرد.  هاوكات میدیایش بەو 

جۆرە وێنای هەدەپەی كرد كە بەتەواوی ئەو 

نیازانەی سەرەتای دروستبوونی خۆی خستۆتە 

ژێر پرسیارەوەو پێچەوانە كاردەكات. بۆنموونە 

قادر گورسێل لە میللیەتدا نوسیبووی. هاواری 

شوێنێك  هەموو  لە  لەئێستاداو  ه��ەدەپ��ە 

سیاسی  هەڵەیەكی  ئەمەیش  كۆبانێیە.  بۆ 

حورییەت  رۆژنامەی  هەروەها  بوو،  مەزن 

نوسەرێكی بەناوی ئەحمەد هاكان بە تەواوی 

كوشتن  خوێن و  هاندانی  لە  هەدەپەی  بوونی 

هەدەپە  گەر  نوسیبووی  ئەو  بەرپرسیاركرد. 

نەهاتایە سەرشەقام خەڵك نەدەهات و خەڵكی 

ك��اردان��ەوەی  هاوكات  ن��ەدەك��وژران.   ئیدی 

پارتی كرێكارانی كوردستانیش لەسەر هەدەپە 

ئ��ەوەی  ب��ە میدیای خ��ۆی  ئ��ەو  ج��ی��اوازب��وو 

لەبەرەی  رەس��ەن  ك��وردی  كە  خستەروو، 

دەچووە  ئەجێنداكانی  هەموو  نییە،  ئەكەپەدا 

دیسان  ئەمەیش  بۆ  ه��ەدەپ��ەوە.  سەبەتەی 

هەورازی هەدەپە سەختر دەبوو، چونكە ئەو 

متمانە فرەییە دیموكراتییەی كە كاری بۆ دەكرد 

توركەكانی لێ  مەشكوك دەكرد، بەاڵم دواجار 

چاندو  نوێی  توركیایەكی  هەدەپە  سیاسەتی 

موفاجەئەی  دوواوە و  خستە  پێشبینییەكانی 

ئیدی  كۆڵەران  ت��ەواوی  بەجۆرێك  خوڵقاند. 

بای سەنجیان بەرەو ئەو ئاڕاستەیە كە حزبێكی 

فرە  حزبێكی  دیموكرات،  لیبراڵ و  مۆدیچل 

بەهێزێكی  رێگە  خەریكە  ن��وێ   سەرنج  و 

ئیسالمگەرایی  ساڵ  سەدان  كەتوراسی  دینی 

لەپاش  چ��اودێ��ران  دەك��ات.  لێژ  هەڵگرتووە 

بەالی  سەرنجەكانیان  ئیدی  هەڵبژاردنەكانەوە 

داینەمۆی  وەك  كوردان  دەشكێنن و  كورداندا 

لەمێژینەی  خەونی  وەك  و  ن��وێ    توركیای 

نیشان  توركیا  راستەقینەی  دیموكراسییەتی 

لە  سیاسەت  و  حیكمەت   لوتكەی  دەدەن و 

هەدەپەدا دەبیننەوە.
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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نوسینی: ئەكرەم میهرداد

تایبەت بە کوردستان دیپلۆماتیک

سەردەمێكی نوێ لە سیاسەت 

و خەباتی باكوری كوردستان
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پارلەمانی  هەڵبژاردنی  ئەنجامی  بێگومان 

دەبێتە   2015 حوزەیرانی  7ی  لە  توركیا 

سیاسەتی  ل��ە  گ��رن��گ  وەرچ��ەرخ��ان��ێ��ك��ی 

كە  ئاكامەی  ئ��ەو  ك��وردی��دا.  و  توركیا 

پ��ارت��ی دی��م��وك��رات��ی گ���ەالن )ه��ەدەپ��ە( 

بووە  دەرب��ازب��وون  كە  بەدەستیهێناوە، 

دەبێتە  دەنگەكان  ى    %  10 سنوری  لە 

سەرەتای قۆناغێك لە سیاسەت و خەباتی 

كوردانی توركیاو ئەمەش وێنایەكی جیاواز 

دەدات بەكۆی سیاسەت و نەخشە رێگای 

سیاسەتی توركیا لە ئایندەدا.

دەست  بەوە  نوێیە  قۆناغە  ئەو  سەرەتای 

پێدەكات كە هەمووان دەبێت ئەوە پەسەند 

بكەن، كە چیدی دەوڵەتی توركیا ناتوانێت 

و  خەبات  ئاڕاستەی  خۆی  سیاسەتی  بە 

یان  بگۆڕێت،  باكور  كوردستانی  سیاسەتی 

لەوە زیاتر سنورداری بكات.

سێ  توركیا  حكومەتەكانی  راب��ردوودا  لە 

لەگەڵ  مامەڵە  بۆ  بەكارهێناوە  رێگایان 

پرس یان كێشەی كوردی توركیا. 

چارەسەری  و  سەربازی  رێگای  یەكەمیان، 

ئەمنی بووە بۆ سەركوت و نكۆڵی كردنی 

بوونی پرسی كورد بووە.

دانانی  و  فەرامۆشكردن  رێگای  دووەم، 

وەكو  دا،  كورد  لەبەردەم  بووە  ئاستەنگ 

كورد  كە  دەنگەكانی  10 % ی  ئاستەنگی 

نەگەنە ئاستی نوێنەرایەتی كردنی خەڵكی 

خۆیان لە پارلەمان.

سێهەم، ئەوەیان پەسەندكردووە كە كێشەی 

دەیانوت  خۆیان  وەكو  یان  هەیە،  كورد 

خۆرهەاڵتی  باشوری  ناوچەكانی  كێشەی 

ن��ەك��ردووە،  كارێكیان  ب��ەاڵم  ت��ورك��ی��ا، 

نیوە  یان  بەچارەسەر  كێشەیە  ئەم  كە 

رابردووی  سیاسەتی  بگات.  چارەسەریش 

دانوستانیشی  كە  گەشەپێدان  دادو  پارتی 

زۆربەی  بەاڵم  دەكرد،  )پەكەكە(  لەگەڵ 

نكۆڵی  یان  دەبویەوە،  پەشیمان  جارەكان 

سەرئەنجام  دەك���رد.  دان��وس��ت��ان��ە  ل��ەو 

دەنگەكان  %ى   13 رێژەی  بەدەستهێنانی 

لەالیەن )هەدەپە( دەبێتە ئەو سەرەتایەی 

ئەو  دەهێنێت.  بەو سەردەمە  كۆتایی  كە 

كە  پێدەكات  دەس��ت  ب��ەوە  سەرەتایەش 

دەوڵەتی توركیا ئەگەر هەموو تواناو هێزی 

خۆی بەكاربهێنێ، چیدی ناتوانێ ئاڕاستەی 

بە  باكور  كوردستانی  بزاڤی  و  خەبات 

قسەیە  ئەو  ئەمەش  بگۆڕێ،  مەیلی خۆی 

بوو كە لە رابردودا جەنەڕاڵەكانی سوپای 

توركیا چەندجار جەختیان لێكردۆتەوە.

نوێیە،  سەردەمە  ئەم  دووەم��ی  دیمەنی 

كرێكارانی  پ��ارت��ی  چیدی  ك��ە  ئ��ەوەی��ە 

ناتوانێت سوربێت  كوردستان وەكو جاران 

لەسەر خەباتی چەكداری و ئەم خەباتە بە 

باشوری  لە  ئەوەی  وەكو  بگەیەنێ،  ئاكام 

دەوڵەتی  الوازی  كە  رووی��دا،  كوردستان 

عێراق و هێرشی هاوپەیمانان لە بەهاری 

راپەرینی  سەركەوتنی  هۆی  بووە   1991

كە  وادەخ����وازێ  دیمەنە  ئ��ەم   .1991

بۆ رێگا چارەی  دەوڵەتی توركیاو پەكەكە 

الیەنی  ه��ەردوو  دەبێت  بگەڕێن،  ت��ازە 

ئیتر  كە  بڕوایەی  ئەو  بگەنە  كێشەیە  ئەم 

سیاسەت و رێگاچارەی نێگەتیف بەرامبەر 

و  دانوستان  رێگای  و  بەكارنەهێنن  یەك 

بكەنە  پۆزەتیف  بەرامبەرو  خوێندنەوەی 

تەوەری نەخشەی رێگای چارەسەری پرسی 

كورد لە توركیا.

تازەیە  سەردەمە  ئەم  دیكەی  دیمەنێكی 

ئەوەیە، كە هەرچەندە لەوانەیە حكومەتی 

بەرەو  ج��اران  لە  زیاتر  توركیا  ئایندەی 

پرسی  چ��ارەس��ەری  ب��ۆ  بچێت  پێشەوە 

پارتی  ك��ورد.  لەگەڵ  دانوستان  ك��وردو 

دیموكراتی  پارتی  و  كوردستان  كرێكاران 

بەاڵم  بگرن،  رێبازە  ئەو  هەمان  گەالنیش 

دەبێت هەردووال بزانن كە راستە لەوانەیە 

بكرێتە  پەرلەمان  بن،  بێدەنگ  تفەنگەكان 

شوێنی چارەسەرو حكومتیش زیاتر لە جاران 

پرسەكە  كۆی  سەرئەنجام  بنوێنێ،  نەرمی 

دەبێتە ئەوەی كە خەباتی چەكداری بەرەو 

و  دەچێت  سیاسی  ملمالنێی  یان  جەنگ، 

هۆكاری پەیگیر 
لەم هەڵبژاردنەدا، 

گەشانەوەی ئەستێرەی 
پارتی دیموكراتی 

گەالن بوو، كە 
پلەی چوارەمی 

بەدەستهێناوە بە 
بردنەوەی رێژەی 13 % 

لە توركیا بۆ ئەوەی 
هەر پارتێك بچێتە 

ناو پارلەمان 
دەبێت رێژەی 

%10ی دەنگەكان 
بەدەستبهێنێ
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چارەسەری  چاوەڕوانی  بەمزوانە  نابێت 

لە  توركیا  لە  كورد  پرسی  بۆ  دڵخوازبین 

روانگەی هەردووالی كێشەكەوە.

و  ملمالنێ  ئەم  كە  بزانین  دەبێت  بەڵكو 

ئاڕاستەیە  ئەو  بەهەمان  سیاسیە  جەنگە 

حكومەتی  ب��اش��ورو  ك��وردی  كە  دەبێت 

هەتا   2003 لەساڵی  هێنا  بەكاریان  عێراق 

دانوستان،  دوای  دانوستان  ئەویش  ئێستا. 

دوای  چ��ارەس��ەر  كێشەو  دوای  كێشە 

نیوەچارەسەرەكان، مێژووی كورد و عێراق 

و  عەقڵ  كە  دەڵێت  پێمان   2003 لەدوای 

دەسەاڵتداری  پیاوانی  سیاسی  فەرهەنگی 

هێشتا  ناوەڕاست،  خۆرهەاڵتی  ناوچەی 

كارنەكردنە بەڕێگا چارە سیاسی و یاسایی 

و  س��ازان  لەجیاتیش  دەستوریەكان،  و 

دروستكردنی ئاستەنگ و لەمپەڕو كەمینی 

چاوەڕوانییە  ئ��ەم  یەكتر.  ب��ۆ  سیاسیە 

ئێستای  دەس��ەاڵت��داران��ی  لە  بەتایبەتی 

تورك، لە دوو الیەنە ئۆپۆزیسیۆنە تورك 

پەرستەكەش چاوەڕوان دەكرێت، لەوانەشە 

باكوریش  كوردی  سیاسەتمەدارانی  لەناو 

كەسانی دەسەاڵتداری لەوجۆرەش هەبن.

ئەم  تایبەتمەندییەكانی  لە  دیكە  یەكێكی 

باكوری  سیاسەتی  و  خەبات  سەردەمەی 

كوردستان و بەتایبەتی ئەوەی كە پەیوەندی 

بە پارتی دیموكراتی گەالن و خەباتی ئەو 

پارتەوە هەیە لە بەشە توركیەكەی توركیا، 

كە  ئەوەیە  كوردستان،  لە  تەنها  ن��ەك 

خەباتی  دیكەی  ئاستی  سێ  لە  )هەدەپە( 

تازەی توركیا لەبەرامبەر سیاسەتی نەریتی 

سیاسەتی  لەبەرامبەر  و  پەرستی  تورك 

راستڕەوی ئیسالمیدا بۆتە نوێنەری سیاسی 

و رەسمی ئەو سێ ئاستەی خەبات. 

و  دیموكراتی  خەباتی  ئاستی  ی��ەك��ەم، 

ئازادیخوازانەی تێكۆشەرانی كورد و توركە 

و  پەرستی  تورك  سیاسەتی  بەرامبەر  لە 

ئیسالمیزم.

دووەم، گەشەكردن، یان سەرهەڵدانەوەی 

لەناو  توركە  و  كورد  چەپی  سەرلەنوێی 

)هەدەپە( و ئەمەش لەدوای دەیان ساڵەی 

دەبێتە  توركیا،  چەپی  ناڕۆشنی  و  الوازی 

سەرەتایەكی نوێ.

سێهەم، خەباتی عەلەوییەكان و ئەرمەنەكان 

لەناو  توركیایە  دیكەی  نەتەوەكانی  و 

تورك  سیاسەتی  لەبەرامبەر  )هەدەپە(و 

خۆفراوانكردنی  ئیسالمیەت.  و  پەرستی 

)هەدەپە( لە سیاسەت و خەباتی كوردییەوە 

بەرەو سیاسەت و خەباتی ئازادیخوازی و 

چینایەتی و داكۆكیكردن لە گەالنی دیكەی 

لە  یەكێك  دەیكاتە  كورد،  جگەلە  توركیا 

بكەرە سیاسیە بەهێزەكانی ئایندەو سنوری 

لەم  بۆیە  دەكات.  فراوانتر  خۆی  خەباتی 

كە  بین  ئەوە  چاوەڕوانی  دەبێت  كاتەدا 

ئەركی گرانتر و وەرچەرخانی مێژوویی  تر 

بكەوێتە سەرشانی. لەم زەمینەیەدا دەبێت 

سیاسەتی  سنوری  لە  خەباتی  و  سیاسەت 

كردنەوەی  بۆ  ه��ەوڵ��دان  و  هەڵبژاردن 

و  بڕوانێت  فراوانتر  پێویستی  دەنگی 

مینبەری  بوونەتە  ئەوان  ئێستا  كە  بزانێت 

نوێنەری  و  ئازادیخوازی و چەپی  خەباتی 

گەالنی دیكە، لەگەڵ نوێنەری كوردا.

حكومەتی  توركیاو  دەوڵەتی  سەرئەنجام 

پارچەی كوردستان  ئایندەو كوردی هەرسێ 

ئەوە  دەبێت  رۆژئ��اوا،  باكور،  باشور،  لە 

لەم  بەهێز  سیاسی  بكەری  دوو  كە  بزانن 

هێزەكان  و  واڵتان  هەموو  لە  ناوچەیەدا، 

زیاتر نزیكن لە دیموكراسی و لە فەرهەنگی 

سیاسی و بەرژەوەندی درێژماوەی خۆرئاوا، 

ئەوانیش كورد و توركیان، ئەگەر ئەردۆگان 

عەلی ئاتااڵن                                                         سڕری سورەییا                                                     سەالحەدین دەمیرتاش
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دیموكراسی  و  ئ��ازادی  سیاسەتی  لە  واز 

ئیسالمی  سیاسەتی  بكەنە  پشت  و  بهێنن 

و ه���اوب���ەرژەوەن���دی ل��ەگ��ەڵ داع���ش و 

ناو  دەچ��ن��ەوە  بێگومان  دروس��ت��ك��ەران��ی، 

سیاسەتی جیهانی، بە رابەرایەتی ئەمەریكا. 

چوار  هەر  تەنانەت  و  كوردستان  زۆربەی 

بەوە  بڕوایان  ئێستا  كوردستان،  پارچەكەی 

ناتوانێت  توركیا  بەبێ  ك��ورد  كە  هێناوە 

ناوچەیی و جیهانی هەبێت، بەاڵم  نەخشی 

پەرست،  تورك  و  ئیسالمی  توركیای  هێشتا 

ك��ورد  ك��ە  ب��ڕوای��ەی  ئ��ەو  نەگەیشتونەتە 

بەهێز  لەمپەرێكی  و  ئاستەنگ  دەتوانێ 

بەجێگەیاندنی  بۆ  توركیا  لەبەرامبەر  بێت 

نەخشی جیهانی و ناوچەیی خۆی. سیاسەتی 

هەڵەیی )ئاكپارتی( و ئەردۆگان بۆ پشتیوانی 

ئاشكراو  هاوكاری  و  داعش  ناڕاستەوخۆی 

كە  وای��ك��رد  ئیسالمیەكان،  راس��ت��ەوخ��ۆی 

دووربكەوێتەوە،  خۆرئاوا  لەبەرەی  توركیا 

پارچەی  سێ  بەرخۆدانی  و  خەبات  بەاڵم 

ئیسالمیەكان  و  داع��ش  ل��ەدژی  كوردستان 

وایكرد، كە كورد زياتر لە جاران لە خۆرئاوا 

نزیك ببنەوە.

لەم دیمەنەدا ئەگەر ئەردۆگان و )ئاكپارتی( 

بڕۆنەوە ناو سیاسەتی خۆرئاوایی و ببنەوە 

بێگومان  بەرژەوەندییانە،  ل��ەو  بەشێك 

یان  بێت،  نزیكتر  كوردا  لەگەڵ  دەتوانێ 

ئایندەی  حكومەتی  ئ��ەگ��ەر  لەڕاستیدا 

توركیا بخوازێت ئەو كارە بكات، بێگومان 

هاوكاری  ناتوانێت  ك��ورد  هێندەی  كەس 

ناوچەیی  سیاسەتی  لە  سەرئەنجام  بێت. 

كەس  جیهانی  سیاسەتی  لە  بەشێكە  كە 

بەیەك  پێویستیان  كورد  و  توركیا  هێندەی 

نییە، بكەری سەرەكی ئەم پێداویستیە لەم 

قۆناغەدا دەبێتە )هەدەپە(، كە لە قۆناغی 

قۆناغی  بوو،لە  هەرێم  حكومەتی  یەكەمدا 

دەبێت  رۆژئ��اوا.  كوردستانی  دووەمیشدا 

حكومەتی توركیا واز لە فێڵ بهێنێ بەرامبەر 

ناو  بكەوێتە  و  كوردستان  بەشی  هەرسێ 

سیاسەتی هاوبەرژەوەندی لەگەڵ كورد.

لە  نوێ  قۆناغێكی  كورد،  سەرهەڵدانی 

گەشەكردنی دیموكراسیی توركیا

كاریگەرییان  گورزێكی  كورد  دەنگدەرانی 

لە سەرۆكی توركیا ئەردۆغان و پارتی داد 

پاش  وەشاند،  دەسەاڵتدار  گەشەپێدانی  و 

نیشانیدا  هەڵبژاردن  ئەنجامی  كە  ئەوەی 

كە ئەو پارتە زۆرینەكەی جارانی دۆڕاند.

ت��ورك��ی��ادا،  م��ێ��ژووی  ل��ە  یەكەمجار  ب��ۆ 

دەكات  سەرۆكایەتی  ك��ورد  كە  پارتێك 

هەڵبژاردن  بەهێزی  هەنگاوێكی  و  گەشە 

مەزنی  كۆمەڵەی  ناو  بچێتە  كە  دەبینێت، 

بەمەش  توركیا.  لە  )پارلەمان(  نیشتمانی 

دیموكراسیی  گەشەی  لە  نوێ  قۆناغێكی 

وێڕای  ئەمەش  پێدەكات،  دەست  توركیا 

بۆ  ئەردۆغان  بەرامبەر  راستەوخۆ  نەیاری 

بەهێزكردنی دەسەاڵتەكان.

ناوەندی  لێكۆڵیاری  رەزا  عەلی  بوڵەنت 

لە  ستراتیژی  و  نێودەوڵەتی  توێژینەوەی 

واشنتۆن دەڵێت: ئەمە گورزێكی كاریگەرە 

بۆ سیاسەتی توركیا.

رەه��ا  زۆری��ن��ەی  دەیویست  ئ��ەردۆگ��ان 

بەدەستبهێنێ، بۆئەوەی بەردەوام بێت لە 

گۆڕینی دەستوردا، بەاڵم ئاژانسی ئەنادۆڵی 

سەر  گەشەپێدانی  دادو  پارتی  حكومەت، 

بەڕاستی میانڕەو كەمتر لە رێژەی 41 % 

هەرچەندە  بەدەستهێناوە.  دەنگەكانی  ی 

خراپترین  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەدا  ل��ەم  ئاكەپە 

بەوەی  سەبارەت  بەدەستهێناوە  ئەنجامی 

باشترین  لە  ئەمساڵ  هەتا   2002 لە  كە 

گەورەترین  هێشتا  ب��ەاڵم  ب��وو،  رەوش��دا 

پارتی ناو توركیایە. 

لەالیەن  رەه��ا  زۆری��ن��ەی  دەستدانی  لە 

ئاكەپە كارێكی چاوەڕوانكراو بوو، ئەمەش 

حزبێك  بۆ  كاریگەرە،  سەیرو  ئاڵۆگۆڕێكی 

سیاسەتی  هەموو  ساڵە   13 نزیكەی  كە 

توركیای بەدەستەوەیە. ئەمەش وایكرد كە 

نەتوانن 330 كورسی لەكۆی 550 كورسی 

بتوانن  بۆئەوەی  بەدەستبهێنن،  پارلەمان 

پێناوی  لە  س��ازب��دەن  نیشمانی  راپرسی 

گۆڕینی سیستەمی پارلەمانی بۆ سیستەمی 

لوتكەی   لە  ئەردۆگان  كە  سەرۆكایەتی، 

دەسەاڵتەكەیدا بێت. 

بەشی  لەسێ  توركیا  دەس��ت��وری  بەپێی 

ئەو  دەت��وان��ن  بەشیان  دوو  پەرلەمان، 

سیستەمە بخەنە راپرسی بۆ گۆڕینی.

داود  ئەحمەد  توركیا  وەزیرانی  سەرۆك 

رایگەیاند:  سەیردا  وتارێكی  لە  ئۆغلۆ 

"بڕیاری نەتەوەیی توركیا باشترین بڕیارە. 

داود  ناكات،  گومان  بە  پێویست  بۆیە 

ئاكەپەی  هەڵبژاردنەكانی  هەڵمەتی  ئۆغلۆ 

بەرێوەدەبرد.

ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەدا،  ل��ەم  پەیگیر  ه��ۆك��اری 

دیموكراتی  پارتی  ئەستێرەی  گەشانەوەی 

گ����ەالن ب����وو، ك���ە پ��ل��ەی چ���وارەم���ی 

بەدەستهێناوە بە بردنەوەی رێژەی 13.% 

لە توركیا بۆ ئەوەی هەر پارتێك بچێتە ناو 

پارلەمان دەبێت رێژەی 10 % ی دەنگەكان 

گەالن  دیموكراتی  پارتی  بەدەستبهێنێ، 

لەوەش زیاتر بەدەستهێناو بەبردنەوەی 80 

كورسی دەتوانێ بچێتە پارلەمان.

گەورەی  سەركەوتنێكی  ئەمەش  بێگومان 

دەبێت  س��اڵ  سێ  تەنها  كە  پارتێك  بۆ 

دامەزراوەو پەیوەندی راستەوخۆشی لەگەڵ 

كوردا  شۆڕشگێری  و  نەیاری  بزوتنەوەی 

هەیە، كە نزیكەی 30 ساڵ دەبێت خەباتی 

نێوان  جەنگی  دەبات.  بەڕێوە  چەكداری 

حكومەتی  و  كوردستان  كرێكارانی  پارتی 

كەسی  هەزار   40 نزیكەی  تائێستا  توركیا 

كردۆتە قوربانی.

س��ەرۆك��ی پ��ارت��ی دی��م��وك��رات��ی گ��ەالن 

لەكۆنگرەی  دەم��ی��رت��اش(  )س��ەاڵح��ەدی��ن 

رایگەیاند:  ئەستەمبوڵ  لە  رۆژنامەوانی 

گەالن  دیموكراتی  پارتی  ب��ەدواوە،  لێرە 

دەبێتە  توركیاش  توركیا،  پارتێكی  دەبێتە 

پارتی گەالن و پارتی گەالنیش توركیایە.

خۆی  چ��ەپ  بزاڤێكی  وەك��و  پارتە  ئ��ەم 

دەرخستووە كە نوێنەرایەتی هەموو توركیا 
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دەكات، نەك تەنها كورد و شانازیش بەوە 

هەموو  نوێنەری  كاندیدەكانی  كە  دەكات 

چونكە  رەگەزەكانن،  و  گەالن  كۆمەڵەو 

ژمارەیەكی زۆری كاندیدی ژنیان داناوە.

پارتە  ئ��ەم  پێشكەوتنخوازی  ئەجێندای 

خۆی  بۆ  توڕانەی  دەنگدەرە  ئەو  هەموو 

ئاكەپە  بەدەست  ناخۆشیان  كە  راكێشاوە 

دەربڕینی  لە  هەبووە  ئاستەنگیان  بینیوەو 

پارتەكانی  لەگەڵ  هیواكانیان  ب��ی��روڕاو 

دیكەی ئۆپۆزیسیۆن.

سكرتێری  ب��ات��اال  الورا  پ��رس��ەدا،  ل��ەم 

لە  بەشێكە  كە  توركیا،  هاوڕێیانی  گشتی 

پارتی  رایگەیاند:  ئ��ەوروپ��ا،  پەرلەمانی 

چەند  نوێنەرایەتی  گ��ەالن،  دیموكراتی 

توركیا  ناو  جیاوازی  نەتەوەی  و  كۆمەڵ 

دەكات، ئەمەش وێنایەكی راستەقینەیە بۆ 

فرەیی و دیموكراسی.

سەركەوتنی هەدەپە سەبارەت بەو رابردوو 

پێگەیشتنی  بە  هەیەتی،  كە  ئەجێندایەی 

دەكرێت،  ئەژمار  توركیا  دیموكراسیی 

لەناو  كە  بزانین  ئەوە  ئەگەر  بەتایبەتی 

كەسوكاری  توركیا  پارلەمانی  ئەندامانی 

كوژرانی  یان  ك��راو،  زیندانی  راب��ەران��ی 

سیاسی  رێكخراوە  ئەو  تێدایە،  پەكەكەیان 

واشنتۆن  لەالیەن  و چەكدارەی كە هێشتا 

ناسراون.  تیرۆریست  بە  ئەنكەرەوە  و 

هێمای  دەمیرتاشی  كە  هەیە  بڕوایەك 

كاریزمایی،  كەسایەتی  خاوەنی  هەدەپەو 

برایەكی هەیە لەناو چەكدارانی پەكەكەدا.

ك��ورد  راب����ردوو،  دەی���ەی  چەندین  ل��ە 

و ن��اس��ن��ام��ەك��ەی��ان ل��ەالی��ەن دەوڵ��ەت��ی 

پرسەدا،  لەم  كراون.  سەركوت  توركیاوە 

پەیوەندییە  مامۆستای  یونفیز  ئەكین 

لە  هاس"  "كادر  زانكۆی  نێودەوڵەتیەكانی 

حكومەتی  لەمەودوا  دەڵێت:  ئەستانبول 

توركیاو كەسی دیكە ناتوانن چینی سیاسی 

كورد فەرامۆش و پەراوێز بكەن. سەرەڕای 

سەدەی  نەوەدی  هەشتاو  سااڵنی  جەنگی 

رابردوو، كورد گەشەی كردووە، میراتێكی 

توركیا  نیشتمانی  مەیدانی  بۆ  باشیان 

دروست كردووە.

هەدەپە  هێشتا  ئەنجامانەوە،  ئەم  لەدوای 

سێ  چونكە  نییە،  رۆش��ن  ئاڕاستەكەی 

كە  رای��گ��ەی��ان��دووە  ئۆپۆزیسیۆن  پارتی 

بەشدار نابن لە هاوپەیمانی لەگەڵ ئاكەپە 

لەوانەیە  كە  حكومەت،  دروستكردنی  بۆ 

ئەوانیش بڕیاری حكومەتی كەمینە بدەن، 

بۆ  پێشوەخت  هەڵبژاردنی  سیناریۆی  یان 

پارلەمان پێشنیار بكەن.

ئ���ارەزووی  كە  بڕوایانوایە  لێكۆڵیاران 

دەسەاڵتی  بەدەستهێنانی  بۆ  ئەردۆگان 

بەندی  و  كۆت  لە  دەرب��ازب��وون  زیاترو 

پارلەمانی  سیستەمی  گۆڕینی  بۆ  دەستور، 

پێچەوانەی  ئەنجامی  سەرۆكایەتی،  بۆ 

بەدەستهێنا.

دەڵێت:  رەزا  عەلی  بوڵەنت  دی��س��ان 

لە  كردووە  هەڵەی  گەورەترین  ئەردۆگان 

سەرۆكی  بووە  كە  خۆیدا  سیاسی  ژیانی 

وەزی��ران  س��ەرۆك  وەكو  دەبوایە  واڵت، 

بمایەتەوە، ئەو پۆستەی كە لەدوای 2003 

هەتا ساڵی رابردوو لەدەستدا بوو، ئەگەر 

وەرنەگرتایە،  كۆماری  سەرۆكی  پۆستی 

كە  دەك����رد،  ئ���ەوەم���ان  ب��اس��ی  ئێستا 

هەڵبژارنەكاندا  لە  چوارەمی  سەركەوتنی 

بەدەستهێناوە.

ئەڵتەرناتیڤی نوێ لە توركیا

ل��ە دوای  ت��ورك��ی��ا  ن��وێ��ی  ئ��اڵ��وگ��ۆڕی 

تەنها  كاریگەری  دواییانە  ئەم  هەڵبژاردنی 

نابێت،  حزبی  و  سیاسی  نەخشەی  لەسەر 

بەڵكو فراوانتر دەڕوات و دەبێتە بەشێك 

كۆمەڵی  بونیادی  بەسەر  كە  گۆڕانەی  لەو 

بۆ  ئاسۆیەك  دەبێتە  یان  دێت،  توركیادا 

گۆڕانكاریی ئایندە لە سیاسەت و كۆمەڵی 

ئەم  رابەرایەتی  كە  هێزەی  ئەو  توركیا. 

چ��اوەڕوان��ك��راوە  ی��ان  نوێیە،  ئاڵوگۆڕە 

و  نەریتی  ئۆپۆزسیۆنی  بێگومان  دەكات، 

كۆنی نوێنەرایەتی كراو لەالیەن پارتی گەلی 

وەاڵمی توندوتیژی 
ئەردۆگان و حكومەت 
و پۆلیسەكەی 
بەرامبەر نەیارییەكانی 
گەزی پارك و دژایەتی 
ئاشكرای ئەو حزب، 
سەرۆك و حكومەتە 
بەرامبەر كەسانی 
ئازادیخوازو چەپ 
و پێشكەوتوخواز، 
وایكرد ئەوان بیر لە 
پەناگەیەك، یان لە 
چەترێك بكەنەوە
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كۆماری سەر بە نەریتی سیاسی ئاتاتورك، 

نەژادپەرست  نەتەوەیی  بزوتنەوەی  پارتی 

الوازكراو  توێژە  چین  و  ئەو  بەڵكو  نین، 

لە  بەشێك  بوونەتە  كە  ،پەراوێزكراوانەن 

سیاسەت و ئەڵتەرناتیڤی پارتی دیموكراسی 

گەالن، بەمەش ئەم هێزە لە باڵی سیاسی 

دەبێتە  كوردستانەوە  كرێكارانی  پارتی 

رەوتێكی چەپ و پێشكەوتوخوازی توركیا 

ئۆپۆزسیۆنی  و  ناڕەزایی  نوێنەرایەتی  كە 

سێ  ب��ەرام��ب��ەر  دەك���ات  توركیا  ت���ازەی 

ئیسالمی  نەریت و سیاسەتی دواكەوتووی 

نەژادپەرستی   ،CHP ئەتاتوركی   ،AKP

MHP. یان ئومێد دەكرێت، كە سەرەتای 

دەستپێكی سەردەمێكی نوێ بێت لەو تابلۆ 

سیاسییە چاوەڕوانكراوە.

ئ���ەم رەوش�����ە. وات����ە ه��ەل��وم��ەرج��ی 

چەپ  ئ��ازادی��خ��وازو  خەڵكانی  ن��اڕەزای��ی 

سیاسەتی  لە  دوور  پێشكەوتوخوازی   و 

نەژادپەرستی،  و  ئاتاتوركی  و  ئیسالمی 

یان  رەوش  نەبۆتە  ساڵێك  چەند  پێش 

بەرامبەر  نەیاری  هەلومەرجی  لە  بەشێك 

لە  بوو  جۆڕێك  زیاتر  ج��اران،  سیاسەتی 

كورد  و  چەپ  نوخبەی  هەندێك  نەیاری 

ئەردۆغانی  و   AKP سیاسەتی  بەرامبەر 

هەژمونخوازیی  مەیلی  پەسەندكردنی  بۆ 

ئ��ەو ح��زب و س��ەرۆك��ە، ب��ەاڵم ل��ەدوای 

خۆپیشاندان و مانگرتنەكانی )گەزی پارك(

ی ئەستەنبوڵ لە دوای ساڵی 2013، ئیدی 

بەرەو سەرەمێكی نوێ دەچێت !

وەاڵمی توندوتیژی ئەردۆگان و حكومەت 

و پۆلیسەكەی بەرامبەر نەیارییەكانی گەزی 

حزب،  ئەو  ئاشكرای  دژایەتی  و  پ��ارك 

كەسانی  بەرامبەر  حكومەتە  و  س��ەرۆك 

پێشكەوتوخواز،  و  چ��ەپ  ئ��ازادی��خ��وازو 

لە  یان  پەناگەیەك،  لە  بیر  ئەوان  وایكرد 

چەترێك بكەنەوە بۆ سیاسەت و رێكخستن 

و خۆئامادەكردن بۆ دەنگدان و هەڵبژاردن، 

بێزاری  و  ئومێدی  بێ  ئەوانیشدا  لەگەڵ 

ئایینەكانی  ئ��ەرم��ەن،  الز،  نەتەوەكانی 

عەلەوی،  مەسیحی، بێ مافی، بێ ئازادی 

یان  بەشێك  كە  وایكرد،  الوان  و  ژن��ان 

سەرەتایەك لە پێشڕەوانی دەست پێشكار 

و  نەیاری  روانگە  و  سیاسەت  ئەو  بەرەو 

ناڕەزاییە بچن، كە سەرئەنجام لەناو پارتی 

دیموكراتی گەالندا خۆیان دۆزییەوە. 

هەندێك لە كۆمۆنیست و چەپەكانی جارانی 

توركیاو الیەنگرانی سیاسەتی سەوزو ژینگە 

نزیك  ژنانی  بزاڤی  پێشڕەوانی  و  پارێزی 

دیكەو  كەسانی  لە  زیاتر  كە  چ��ەپ،  لە 

ئاتاتورك و  سیاسەتە كۆنەكانی ئیسالمی و 

نەتەوەپەرستی لەدژی دەسەاڵتی ئەردۆگان 

لە  ئ��ەوان  بەردەوامیی  ب��وون،   AKP و 

و  پارك  گەزی  نەیارییەكانی  و  ناڕەزایی 

كە  وایكرد  رەوش��ەدا،  لەم  پەیگیربوونیان 

ئۆپۆزسیۆنی چەپی نوێنەرایەتی كراو لەالیەن 

جارێكی   ،HDP گەالن  دیموكراتی  پارتی 

دیكە هێزو یەكێتی خۆیان بەدەستهێنایەوە، 

لەوەو  ساڵێك  دە  چەند  لە  ئ��ەوەی  پاش 

هەرچەند  پەرتوباڵوبوون.  هێزو  بێ  پێش 

چەند  دوای  پ��ارك  گ��ەزی  ناڕەزاییەكانی 

پێهات،  كۆتایی  سەركوت  بە  هەفتەیەك 

ئۆپۆزسیۆنی  بە  هێزەیدا  تواناو  ئەو  بەاڵم 

ك��ە زەم��ی��ن��ەو س��ەرچ��اوە سیاسی  چ��ەپ 

بەدەست  ج��اران��ی  كۆمەاڵیەتییەكەی  و 

هێمابوونی  لێرەشەوە  هەر  بهێنێتەوە. 

دەبێتە  ئەستەنبوڵ  لە  تەقسیم  مەیدانی 

بەشێك لە ویژدانی ئایندەی خەڵكی توركیا. 

ئەم هێمایە تەنها بەشێك نییە، لە ناڕەزایی 

پێشكەوتوخوازەكان  و  چەپ  خەباتی  و 

بووە  بەڵكو  ئەردۆگان،  دەسەاڵتی  لەدژی 

نەیار  كارێكی  هەر  سەرهەڵدانی  سەرەتای 

بۆیەش  ه��ەر   .AKP حكومەتی  ل��ەدژی 

سەرئەنجام مەیدانی تەقسیم و گەزی پارك 

یادەكانیشدا،  بۆنەو  لە  تەنانەت  داخران، 

بەتایبەتی ئەو رۆژانەی كە یادەكانیان نزیكە 

پێشكەوتوخوازەكان،  و  چەپ  روانگەی  لە 

وەكو رۆژی 1ی ئایار.

لوتكەی ئەم نەیاری و خرۆشانە بەرامبەر 

ئاڵوگۆڕی نوێی توركیا 
لە دوای هەڵبژاردنی 

ئەم دواییانە كاریگەری 
تەنها لەسەر نەخشەی 

سیاسی و حزبی 
نابێت، بەڵكو 

فراوانتر دەڕوات و 
دەبێتە بەشێك لەو 
گۆڕانەی كە بەسەر 

بونیادی كۆمەڵی 
توركیادا دێت، یان 
دەبێتە ئاسۆیەك بۆ 

گۆڕانكاریی ئایندە لە 
سیاسەت و كۆمەڵی 

توركیا
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دەسەاڵتی كۆنەپارێزی ئیسالمیی AKP لە 

ئامەد بوو، لە رۆژانی نەیاری و خرۆشانی 

ڕێگا  دەیویست  دەس��ەاڵت  پاركدا  گەزی 

ئەم  بوونی  كۆمەاڵیەتی  و  بەهێزبوون  لە 

لە  و  كوردستان  لە  بۆیە  بگرێت.  ڕەوتە 

بەكار  هێزی  و  توندوتیژی  زیاتر  ئامەد 

و  چەكدارەكانی  هێزە  تەنانەت  و  هێنا 

كوردیش  ن��او  ئیسالمی  بەكرێگیراوانی 

دەستیان نەپاراست لە نەیاری و ناڕەزایی 

پاڵپشتی ئیسالمی  خەڵك لەدژی سیاسەتی 

دژایەتی  و  داعش  بۆ   AKP و  ئەردۆغان 

لەم  یان  لەم جەنگەدا،  كۆبانی.  رۆژئاواو 

كەس  دەیان  نەیارییانەدا  و  خۆپیشاندان 

و  ئیسالمییەكان  فیشەكی  قوربانی  كرانە 

دەسەاڵت هەرچیان پێكرا درێغیان نەكرد.

ئەردۆغان  سیاسەتی  مەسخەرەی  تابلۆی 

بەڵێنی  كە  وابوو  بڕوای  لەوەدا   AKP و 

درۆی��ی��ن��ی چ���ارەس���ەری پ��رس��ی ك��وردو 

پارتی  لەگەڵ  ناڕاستەوخۆ  دانوستانی 

لەم  رێگا  دەتوانێ  كوردستان  كرێكارانی 

ئەڵتەرناتیڤی  و  ئۆپۆزسیۆن  ش��ێ��وازەی 

ئەنجامی  ب��ەاڵم  بگرێت،  ن��وێ  سیاسی 

سیاسەتی  كە  رایگەیاند  هەڵبژاردنەكان 

HDP بۆ بوژاندنەوەی بەرەی ئازادیخوازان 

سەرەتایەكی  دەتوانێ  پێشكەوتوخوازان  و 

دیكە پەیدا بكات، یان سەرەتایەك بێت بۆ 

هاوبەشی  خەباتی  بەهێزبوونی  و  یەكێتی 

نەتەوەكان، ئایین، ژنان، الوان، كرێكاران 

و زەحمەتكێشان.

پارتی دیموكراتی گەالن، یان ئەم سیاسەت 

لەو  نزیكە  زۆر  تازەیە كە  ئەڵتەرناتیڤە  و 

نوێ  چەپی  بە  ئەوروپا  لە  كە  رەوت��ەی 

ن��ەوەی  ل��ە  نزیكە  زیاتریش  ن��اس��راوەو 

تازەی ئەم چەپە نوێیە كە لە یۆنان ناوی 

)سیریزا(، لە ئیسپانیا )پۆدیموس(، لە ئیتاڵیا 

)پێنج ئەستێرە(، لە بەریتانیا )هاوپەیمانی 

چەپ و سۆسیالیستە كرێكارییەكان(یان لە 

سیاسەتی  و  گشتی  رەوتی  ناوە.  خۆیان 

هێزە  ئ��ەم  هەڵبژاردنی  و  دیموكراسی 

لەخۆگرتنی  كرانەوەو  لە  بریتییە  سیاسییە 

كۆمەاڵیەتییانەی  ه��ێ��زە  ئ��ەو  ه��ەم��وو 

حكومەتی  و  دەسەاڵت  لە  زیانمەندبوون 

سیاسەتی  نەیاری  دژو  روانگەی   .AKP

و  ئاتاتوركی  و  ئیسالمی  كۆنی  و  نەریتی 

بەرامبەر  توركیا  حزبەكانی  نەتەوەپەرستی 

بەاڵم  بێت،  هەرچی  سیاسییە  رەوتە  ئەم 

نوێنەرایەتی ئاسۆیی چین و توێژەكان، یان 

ئەوەی لە فەرهەنگی چەپی نوێی وەرگیراو 

كە  ماركسدایە،  ئامۆژگارییەكانی  تێزو  لە 

مرۆڤ  دەبێت  سۆسیالیستەكان   و  چەپ 

باوەڕ و مرۆڤ پەروەربن و ببنە نوێنەرو 

بەش  بێ  مرۆڤایەتی  هەموو  ئەڵتەرناتیڤی 

و بێ ئازادی و مەحروم لە دادپەروەری و 

سەردەمە.  ئەم  مرۆڤی  بە  شایستە  ژیانی 

لەم هەلومەرجەدا رۆشنكردنەوەی پرسێك 

زۆر گرنگ و كاریگەر دەبێت، كە ئەمەیە: 

ئایا سیاسەتی HDP یان سیریزای یۆنان و 

پۆدیمۆسی ئیسپانیا لە سنوری نوێنەرایەتی 

و لەخۆگرتنی ئەو كۆمەڵ و خەڵكانە تەنها 

بەشێكە لە رەوشی دەنگدان و هەڵبژاردن، 

واتە سیاسەتێكی كاتی دەبێت؟ یان دەبێتە 

و  هیومانیزم  ژیاندنەوەی  بۆ  سەرەتایەك 

ماركسیزم؟  و  سۆسیالیزم  باوەڕیی  مرۆڤ 

وەاڵمی ئەم پرسیارەو پەیگیری ئەو رەوتە 

نوێیانەی چەپ و سۆسیالیزمی ناوبراو، بۆ 

ئەم پرسە دەمانبات بۆ ڕەخنە لە پۆپۆلیزم 

و سیاسەتی كۆكردنەوەی هەموو خەڵك و 

خوڵقاندنی ئاكسیۆن و ئاپۆرە بۆ مەبەستی 

دەستهێنانی  بە  كە  دیاریكراو  سیاسی 

دەسەاڵت.  لە  بەشدارییە  یان  دەسەاڵتە، 

واتە هەمان ئەو سیاسەتەی كە بزوتنەوەی 

گۆڕان و ئیسالمییەكانی باشوری كوردستان 

لەساڵی 2009 هەتا ئێستا پەیڕەوی دەكەن. 

پۆدیمۆس  سیریزاو  و   HDP ئەوەتا  یان 

نوێی  سیاسەتی  هێزو  لە  بەشێك  دەبنە 

پێشكەوتوخوازی  و  ئازادیخوازی  و  چەپ 

كە  باوەڕییەی  مرۆڤ  ئەو  ئاڕاستەی  بە 

ماركس  پ��ەی��ڕەوی  كەسانی  و  م��ارك��س 

كردیانە روانگەی سەرەكی بۆ هێنانەدی و 

سازدانی ئەڵتەرناتیڤی نوێ بۆ مرۆڤایەتی.

بەردەمی  ئایندەی  ئاستەنگی  یان  كێشە، 

لە  دەبێت  بەردەوام  ئایا  ئەوەیە:   HDP

ئەو  بەرژەوەندیی  روانگەو  نوێنەرایەتی 

رەگ��ەزو  ئایین،  نەتەوە،  توێژ،  و  چین 

وا  ئەگەر  دەك��ات؟  چی  ی��ان  تەمەنانە، 

وەكو  حزبێك  دەبێتە  بێگومان  نەكات، 

و  نەریتی  سیاسەتی  دیكەی  حزبەكانی 

ناكۆك  دروست  ئەمەش  توركیا.  لە  كۆن 

سەرهەڵدان  بیرۆكەی  بە  دەبێت  نەیار  و 

لە  تەواوی  بە  كە  خۆی،  بەهێزبوونی  و 

گەندەڵی  نوخبەی  دژی  لە  بەرامبەرو 

یان  دەرخست  خۆیان  توركیا  سیاسیی 

سیاسییە  نوخبە  ئەو  جا  بەدیل،  بوونە 

ئیسالمی  بن،  راست  یان  چەپ  گەندەڵە 

یان عەلمانی بن، نەتەوەپەرست بن، یان 

بن،  توركیا  نیشتمانی  بەناو  بەباڵی  سەر 

دەستی  لەسەر  كەمالیزم  كۆتایی  لەدوای 

و  ئیسالمی  گەشەپێدانی  داد و  پ��ارت��ی 

لەدوای بێ هێزبوونی پارتی گەلی كۆماری 

رەوت��ی  سەرهەڵدانی  ل��ەدوای  و   CHP

پارتی دیموكراتی گەالن،  تازەی سیاسەتی 

ئەردۆگان  كۆتایی  سەرەتای  دەچێت  لەوە 

ل��ەم��ەودوا  ببینین،  ئەردۆگانیزمیش  و 

دەبێت  بۆشاییەك  توشی  توركیا  سیاسەتی 

ئەگەر  گ���ەالن،  دیموكراتی  پ��ارت��ی  ك��ە 

رێبازی  ب��ۆ  پەیگیربێت،  و  ب����ەردەوام 

پێشكەوتوخوازی  و  ئازادیخوازی  و  چەپ 

مرۆڤ  و  ب��اوەڕی  م��رۆڤ  ئاڕاستەی  بە 

بۆشاییە  ئەو  دەتوانێ  بێگومان  پەروەری، 

كۆنەكانی  سیاسەتە  بكاتەوەو  پڕ  سیاسییە 

نەژادپەرستی  و  ئاتاتوركی  و  ئیسالمی 

تەنها  ئەمەش  رابردوو.  لە  بەشێك  بكاتە 

بەوە دەبێت كە ببێتە، یان بكرێتە هیوای 

زۆرینەی خەڵك. ئەو بەدیلەی كە توركیای 

واڵتانی  هەموو  لەپێش  ئەوروپا  لە  نزیك 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست پێی شاد بێت.
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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پێگەی كورد و هەدەپە لە 
هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی توركیادا

ئامادەكردنی: گەیالن عەباس 
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 پێشەكی

پێنجەمین  و  بیست   2015/6/7 ب��ەرواری  لە 

توركیا  پ��ەرل��ەم��ان��ی   گشتی  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی  

پارتی   20 هەڵبژاردنەدا  ل��ەم  ئەنجامدرا. 

كێبركێیان  سەربەخۆ  كاندیدی  سیاسی)165( 

پەرلەمانی  كورسی  بەدەستهێنانی 550  لەسەر 

كرد، بەاڵم بۆ هەر پارتێك پێويست بوو رێژەی 

دەنگەكانی 10 % تێبپەرێنێت، بۆ ئەوەی لەم 

رێگەیەوە نوێنەرایەتی هاونیشتیمانیانی توركیا 

لەپەرلەمانی ئەو واڵتەدا بكەن.

كوردەكانی  راب���ردوودا،  هەڵبژاردنەكانی  لە 

توركیا لەرێگەی كاندیدی سەربەخۆوە دەچوونە 

پەرلەمان، بەاڵم لەم هەڵبژاردنەدا بۆ یەكەمینجار 

هەبوو،  خواستی  )ك��وردی(  سیاسی  پارتێكی 

و  پەرلەمان  بچێتە  یەكگرتوو  پارتێكی  وەك 

پارتی  ئەویش  تێبپەرێنێت.   %  10 بەربەستی 

پارتە  ئەم  بوو.  )هەدەپە(  گەالن  دیموكراتی 

ئامانجی بوو وەك پارتێكی زمانحاڵی كوردان 

و وێنەرایەتی كەمە نەتەوەكانی دیكەی توركیا 

پەرلەماندا  لە  دەیەوێت  چۆن  وەك  نبكات. 

رۆڵی بەرچاو و كاریگەر بگێرێ ، وەك پارتێكی 

بۆ  دەسەاڵت  لە  بەشدار  یاخود  ئۆپۆزسیۆن، 

توركیا.  سیاسەتی  ئاڕاستەكردنی  و  دارشتن 

بەتایبەت لەهەمبەر پرسی كوردو كەمینەكاندا، 

بەجۆرێك كە گشت هەنگاونانێكیان لە كۆتایيدا 

یەكانگیربێت، لەگەڵ بەرژەوەندی گشتی كۆی 

هاونیشتیمانیانی توركیادا. 

بوو  پەیوەندیدار  ئەوەی  گشتی  بەشێوەیەكی 

لەم   ،)HDP( بۆ  تر  بەتایبەتی  كوردەوە،  بە 

هەڵبژاردنە چاوەڕوانی دوو لێكەوتەی پۆزەتیڤ 

بوو  بریتی  یەكەمینیان  دەك��را،  نێگەتیڤ  و 

لەسەركەوتنی هەدەپە بەتێپەڕاندنی رێژەی 10 

% دەنگەكان، دووەمیشیان خۆی لە شكستهێنان 

هەڵبژاردنەدا  بەربەستە  ئەو  تێنەپەڕاندنی  و 

دەبینیەوە. 

 10 بەربەستی  توانی  )هەدەپە(  سەرئەنجام 

 %  13 رێ��ژەی  و  تێبپەرێنێت  دەنگەكان   %

دەنگەكانی بەدەستبهێنێت، بەم جۆرەش پێگەی 

پەرلەمانیەكەی لە 35 كورسییەوە بۆ 80 كورسی 

لە  هەبوو  رۆڵ��ی  كە  ئ��ەوەی  بەرزبوویەوە. 

یەكالكردنەوەی ئەنجامەكاندا، دەنگی نزیكەی 

10 ملیۆن دەنگدەری كورد لە توركیادا بوو، 

لەو رێژەیە )هەدەپە( پێویستی بە تەنها نزیكەی 

5 ملیۆن دەنگ بوو، بۆ تێپەڕاندنی بەربەستە 

هەڵبژاردنیەكەو گەیشتن بە پەرلەمانی توركیا، 

وەك پارتێكی یەكگرتوو.

لەبارەی هەڵبژاردنە  زانیاریەكی گشتی  چەند 

پەرلەمانییەكەی توركیا

پێنجەمین  و  بیست  بە  هەڵبژاردنە  ئەم   -

هەڵبژاردنی پەرلەمانی توركیا هەژماركرا.

بەشداریان  مافی  دەنگدەر   56.632.889  -

دەن��گ��دەران��ەش  ل��ەو   2.867.568 ه��ەب��وو. 

لە  توركیا،  سنورەكانی  دەرەوەی  دەكەوتنە 

54 دەوڵەتی جیاواز، لە رێگەی 112 ناوەندی 

دەنگدانەوە بەشداری پڕۆسەكەیان كرد. 

سیستەمی   توركیا  هەڵبژاردنی   سیستەمی    -

لیستی   لە  پەیڕەوی  رێژەییەو  نوێنەرایەتی  

داخراو دەكات. واتە دەنگدەر تەنها دەنگی بە 

لیست، یاخود كاندیدی سەربەخۆ دەدات.

- پەرلەمانی توركیا لە 550 كورسی پێكدێت، 

كاندیدی سەربەخۆ  پارتی سیاسی و 165   20

كورسییە  بەدەستهێنانی  بۆ  دەكرد،  كێبڕكێیان 

پەرلەمانییەكان.  

- توركیا بەسەر چەند بازنەیەكی هەڵبژاردنیدا 

زی��اد  بازنەیەكیش  ه��ەر  داب��ەش��ك��راب��وو، 

گوێرەی  بە  كرابوو،  تەرخان  بۆ  لەكورسیەكی  

هەڵبژاردنییە.  بازنە  ئەو  دانیشتوانی   ژمارەی  

بازنەی   85 بەسەر  كورسیەكان  بەجۆرێك 

هەڵبژاردن، 81 ناوچەی جیاوازدا دابەشكرابوو، 

بەم جۆرە:

1. ئەستەنبوڵ 88 كورسی

2. ئەنقەرە 32 كورسی

3. ئیزمیر 26 كورسی

4. بورسا  18 كورسی

5. قۆنیا، ئەدەنە، ئەنتاڵیا 14 كورسی   1122ثيَى ريَذةى دةنطى اليةنةكان لة هةلَبذاردنى ثةرلةمانى ثيَكهاتةى ثةرلةمانى توركيا و بة

 
 ناوى ثارت ِرَيذةى سةدى دةنطةكان ذمارةى كورسى دةنطةكان

 (AKP)ثارتى داد و طةشةثَيدان  94.4% 723
( كؤماريةكان)ثارتى طةىل كؤماريي  2154% 571

(CHP) 
ى يبزوتنةوةى نةتةوةثارتى  52.4% 17

 (MHP)( ناسيؤناليستى)
 كانديدة سةربةخؤكانى كورد 7513% 71

 

 ثارتة سياسية بةشدارةكانى هةلَبذاردنة ثةرلةمانييةكةى توركيا

 سةرؤكى ثارتةكان ناسنامةو ئاماجنى ثارتةكان ثارتةكان ز

5 
ثارتى دادو 
طةشةثَيدان 

(AKP) 

  ئةم ثارتة خواستى هةبوو زؤرينةى
ثةرلةمانى بؤ جارى ضوارةم لةسةر 

 .يةك بباتةوة
كورسى  773ئةكةثة دةخيواست زياتر لة 

بؤ ئةوةى بتوانَى ثةرلةمانى بةدةستبهَينَيت، 
ئةطةر  َي و بيخاتة راثرسيةوة،دةستور بطؤِر

كورسى مسؤطةر بكرداية ئةوا بةبَى  773
راثرسى دةيتوانى راستةوخؤ دةستور لةرَيطاى 

 .ؤرينةى رةها تَيبثةرَيننز ثةرلةمانةوة بة
 ينى سيستمى سياسى ئاماجنيان طؤِر

لةثةرلةمانيةوة بؤ  ،توركيا بوو
 .سةرؤكايةتى

 ئةمحةد داود ئؤغلؤ

2 
ثارتى طةىل 

 (JHP)كؤمارى 

 بة ثارتَيكى كةماليستى و دميوكرات ناسراوة *
بهَينَيت دةنطةكان بةدةست% 73ئاماجنى بوو * 

ثَيكهَينانى بة ئاماجنى بةشداريكردن لة 
 .حكومةتدا

 َلتشدار ئؤغلؤكةمال ك

7 
ثارتى بزوتنةوةى 

نةتةوةيى 
(MHP) 

 .ثارتَيكى نةتةوةيي توندرةوة *
ئةم ثارتة ئاماجنى ئةوةية بتوانَى لة  *

بكات، بةشَيوازي  دةسةاَلتدا بةشداري
ى لةطةَل ضةند اليةنَيكى (ئيتالف)هاوثةميان 

 .ديكةدا

 ةوَلةت باخضةلي د

9 
طةىل ثارتى 

دميوكراتى 
(HDP) 

ثارتَيكى دميوكراتى كورديية، طرنطى بةمافى 
 .و كةمايةتيةكانى ديكة دةداتكةمة نةتةوة

  هةدةثة ئاماجنى ئةوةبوو بةربةستى
. دةنطةكان تَيبثةرَينَيت% 53

 سةاَلحةدين دةمريتاش

  1122ثيَى ريَذةى دةنطى اليةنةكان لة هةلَبذاردنى ثةرلةمانى ثيَكهاتةى ثةرلةمانى توركيا و بة

 
 ناوى ثارت ِرَيذةى سةدى دةنطةكان ذمارةى كورسى دةنطةكان

 (AKP)ثارتى داد و طةشةثَيدان  94.4% 723
( كؤماريةكان)ثارتى طةىل كؤماريي  2154% 571

(CHP) 
ى يبزوتنةوةى نةتةوةثارتى  52.4% 17

 (MHP)( ناسيؤناليستى)
 كانديدة سةربةخؤكانى كورد 7513% 71

 

 ثارتة سياسية بةشدارةكانى هةلَبذاردنة ثةرلةمانييةكةى توركيا

 سةرؤكى ثارتةكان ناسنامةو ئاماجنى ثارتةكان ثارتةكان ز

5 
ثارتى دادو 
طةشةثَيدان 

(AKP) 

  ئةم ثارتة خواستى هةبوو زؤرينةى
ثةرلةمانى بؤ جارى ضوارةم لةسةر 

 .يةك بباتةوة
كورسى  773ئةكةثة دةخيواست زياتر لة 

بؤ ئةوةى بتوانَى ثةرلةمانى بةدةستبهَينَيت، 
ئةطةر  َي و بيخاتة راثرسيةوة،دةستور بطؤِر

كورسى مسؤطةر بكرداية ئةوا بةبَى  773
راثرسى دةيتوانى راستةوخؤ دةستور لةرَيطاى 

 .ؤرينةى رةها تَيبثةرَيننز ثةرلةمانةوة بة
 ينى سيستمى سياسى ئاماجنيان طؤِر

لةثةرلةمانيةوة بؤ  ،توركيا بوو
 .سةرؤكايةتى

 ئةمحةد داود ئؤغلؤ

2 
ثارتى طةىل 

 (JHP)كؤمارى 

 بة ثارتَيكى كةماليستى و دميوكرات ناسراوة *
بهَينَيت دةنطةكان بةدةست% 73ئاماجنى بوو * 

ثَيكهَينانى بة ئاماجنى بةشداريكردن لة 
 .حكومةتدا

 َلتشدار ئؤغلؤكةمال ك

7 
ثارتى بزوتنةوةى 

نةتةوةيى 
(MHP) 

 .ثارتَيكى نةتةوةيي توندرةوة *
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پێكهاتەی پەرلەمانی توركیا و بەپێی رێژەی دەنگی الیەنەكان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی 2011 
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6. غازی عەنتاب، شانلی ئورفە 12 كورسی

7. دیار بەكر، كوجا عەلی، میرسین 11 كورسی

8. هاتای 10 كورسی ... بازنەی  ئەرزنجان و 

چەند بازنەیەكی  تر كەمترین ژمارەی  كورسیان  

بۆ تەرخانكرابوو بە 2 كورسی.

- هەر پارتێكی سیاسی لە هەڵبژاردندا بتوانێت 

دەتوانێت  ئەوا  بەدەستبهێنێت،  كورسی   276

حكومەت دروست بكات.

 330 بتوانێت  سیاسی  پارتێكی  ه��ەر   -

دەتوانێت  ئ��ەوا  بەدەستبهێنێت،  كورسی 

لەرێگای  بكات،  دەستور  هەمواری  پێشنیازی 

ریفراندۆمەوە.

- هەر پارتێكی سیاسی بتوانێت 367 كورسی 

دەستور  دەتوانێ  بەدەستبهێنێت،  پەرلەمانی 

بگۆڕێت بەبێ  گرتنەبەری رێگای ریفراندۆم.

- هەڵبژاردنی پەرلەمانی چوار ساڵ جارێك 

ئەنجام دەدرێت. ئەم خولەی هەڵبژاردنیش 

دوب��ارە  پێدێت،  كۆتای  2019دا  ساڵی  لە 

و  پەرلەمانی  سەرۆكایەتی،  هەڵبژاردنی 

شارەوانیەكان ئەنجام دەدرێتەوە.

پێكهاتەی پەرلەمانی توركیا و بەپێی رێژەی 

دەنگی الیەنەكان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی 

 2011

هەڵبژاردنە  بەشدارەكانی  سیاسیە  پارتە 

پەرلەمانییەكەی توركیا

شێوازی  و  توركیا  هەڵبژاردنی  سیستەمی 

)هۆندت( و بەربەستەكانی 10 %
ئەوەی  هەڵبژاردنەكان  ئەنجامدانی  لە  بەر 
هێنا،  خۆیدا  ب��ەدوای  قسەوباسی  زۆرترین 
دیموكراتی  )پارتی  بەشداری  بە  پەیوەند 
سیستمە  لەو  بوو،  بریتی   ،)HDP گەالن- 

هەڵبژاردنییەی كە لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی 
بڕیاری  ئەویش  لێدەكرا،  پەیڕەوی  توركیادا 
و  دەن��گ  رێ��ژەی  زۆرترین  بەدەستهێنانی 
هەڵبژاردنی   سیستمی  و   %  10 بەربەستی 
نوێنەرایەتی رێژەیی )هۆندت( بوو، ئەم جۆرە 
سیستمە لەبنەمادا سود بە بەرژەوەندی ئەو 
پارت و الیەنانە دەگەیەنێت، كە دەبنە خاوەن 
چونكە  هەڵبژاردنەكاندا،  لە  زۆرینە  دەنگی 
دابەشدەكرێن.  كورسییەكان  قۆناغ  بەیەك 
ئەم  توركیا،  هەڵبژاردنەكەی  بە  پەیوەست 
كە  تێدایە  پارتانەی  ئەو  قازانجی  سیستمە 
هەڵبژاردن  بازنەكانی  كۆی  ئاستی  لەسەر 
دەنگی یەكەمیان بەدەستهێناوە. لەبەرامبەردا 
دەنگی  كە  دەگەیەنێت  الیەنانە  بەو  زیان 
كەمیان لە بازنە جیاوازەكاندا بەدەستهێناوە، 
نمونە:  بۆ  پەرلەمانی.  كورسی  بۆبردنەوەی 
پارت   )3( بازنەیەكی هەڵبژاردندا  لە  ئەگەر 
كورسی   )7( بەدەستهێنانی  لەسەر  كێبڕكێ 
بكەن، بەجۆرێك پارتی یەكەم:  60 هەزار 
دەنگ. پارتی دووەم: 32 هەزار دەنگ. پارتی 
بەدەستهێنابێت،  دەنگیان  هەزار   8 سێیەم: 
دەنگەكانیان  )ه��ۆن��دت(دا  سیستمی  ل��ە 
زۆرترین  دەكرێت،   )...  1،2،3،4( دابەشی 
دەنگ كورسی یەكەم دەبات، دواتر كورسی 
چۆنیەتی  بڕوانە  سێهەم...هتد،  دووەم، 
دابەشكردنەكە وەك لەخشتەكەدا هاتووە:  

بەمجۆرە ئەو )7( كورسییەی بۆ ئەو بازنەیە 

دیاری كراوە دابەش دەكرێت، پارتی یەكەم 

)7+6+4+3+1( كورسی  واتە  كورسی،   )5(

كورسی   )2( دووەم  پارتی  دەب��ات��ەوە.  م 

پارتی  بەرامبەردا  لە  دەب��ات��ەوە،  )2+5(م 

دەنگی  هەزار   )8( ئەوەی  سەرەڕای  سێیەم 

لەو  كورسییەك  هیچ  بەاڵم  بەدەستهێناوە، 

بازنەیە بەدەستناهێنێت.

مێژووی كاركردن بەم سیستمە دەگەرێتەوە 

كاتێك  بەتایبەت  هەشتاكان،  سەرەتای  بۆ 

كودەتای  بەرێگای  دا   1980 ساڵی   لە  كە 

سەربازی، سوپاو ئەرگەنەكۆنەكان گەیشتن بە 

دەسەاڵت، لە ساڵی 1982 دەستورێكی نوێیان 

داناو جەنەراڵ )كەنعنان ئێڤرین( یش بوو بە 

سەرۆك كۆماری توركیا.

دەستوری  ناو  گۆڕانكاریەكانی  لەدیارترین 

لەیاسای  گۆرانكاری  لە  ب��وو،  بریتی  نوێ 

جێگیكردنی  پاساوی  بە  هەڵبژاردنەكاندا، 

واڵتەدا.  لەو  سیاسی  سەقامگیری  و  سیستم 

بڕیارەكە لە ساڵی 1983دا بە دەقی بڕیاری 

ژمارە 2839 دەرچوو، لەو بەروارەوە كاری 

بوو،  بریتی  بریارەكە  ناوەڕۆكی  پێدەكرێ . 

لە  دەنگ  ئاستی  بەرزترین  تۆماركردنی  لە 

بۆ  واتە  توركیادا،  پەرلەمانی  هەڵبژاردنی 

بچێتە  بیەوێت  گەر  سیاسی  پارتێكی  هەر 

پەرلەمانی توركیاوە، ئەوا پێویستە رێژەی 10 

% دەنگەكان بەدەستبهێنێت.

ب��ەوات��ای��ەك��ی دی��ك��ە ئ���ەو پ��ارت��ان��ەی لە 

%دەنگەكان   10 لە  كەمتر  هەڵبژاردنەكاندا 

نوێنەریان  ن��ات��وان��ن  ب��ەدەس��ت��دەه��ێ��ن��ن، 

ئەگەر  واتە  هەبێت.  توركیادا  لەپەرلەمانی 

دەنگی  دیاریكراو  پارتێكی  كاندیدی  هاتوو 

بەاڵم  هەڵبژاردنەكەدا،  لە  هێنا  پێویستیشی 

پارتەكەی نەیتوانی 10 % تێبپەرێنێت، ئەوا 

دەڕوات  بەهەدەر  كاندیدەش  ئەو  دەنگی 

توانیویانە  كە  پارتانەی  ئەو  بۆ  دەچێت  و 

10 %تێپەڕ بكەن، پشت بەست بەو رێژەی 

 

 % 01و بةربةستةكانى ( هؤندت)سيستةمى هةلَبذاردنى توركيا و شيَوازى 
 

 6÷ 5÷ 4÷ 3÷ 2÷ 1÷ دةنط. ذ ثارتةكان
 10000 12000 15000 20000 30000 60000 60000 ثارتى يةكةم

 5333.33 6400 8000 10666.7 16000 32000 32000 ثارتى دووةم

 1333.33 1600 2000 2666.67 4000 8000 8000 ثارتى سَييةم

 
 

 وةك ثارتيَكى سةربةخؤ ثةرلةمان بة طةيشتنيان بؤ ،ريَطربووة طةورةترين
بةشدارى كورد لة 
 هةلبذاردنةكاندا

 2355 - 5441ريَذةى دةنطةكانيان لةسالَى  ثارتة كورديةكان

 HADEPثارتى دميوكراتيةتى طةل  5441هةَلبذاردنى 
دةنط،  5.535.727ذمارةى دةنطةكانى 
 تَيبثةرَينن% 53نةيانتوانى 

 5444هةَلبذاردنى 
 HADEPثارتى دميوكراتيةتى طةل 
 DEHAP و ثارتى طةىل دميوكراتى

دةنط،  5.982.547ذمارةى دةنطةكانيان 
 تَيبثةرَينن% 53نةيانتوانى 

 DEHAP ثارتى طةىل دميوكراتى 2332هةَلبذاردنى 
دةنط بوو، 5.473.773ذمارةى دةنطةكاني 

بوو، بةم جؤرة نةيتوانى % 752بةرامبةر بة 
 .تَيبثةرَينَيت% 53

 DTPثارتى كؤمةَلطاى دميوكرات  2333هةَلبذاردنى 
 72بةكانديدى سةربةخؤ بةشداريكرد لةكؤى 

ثةرلةمانى ونة وكانديديان ض 23كانديد، 
 توركيا

 ثارتى ئاشتى و دميوكراتى كورد 2355هةَلبذاردنى 
BDP 

 لة بةشداري سةربةخؤ بة كانديدي
 ،%1573 رَيذةي تواني  ،كرد هةَلبذاردنةكاندا

 .مسؤطةربكات خؤي بؤ ثةرلةمان كورسي 71

 HDPثارتى دميوكراتى طةالن  2351هةَلبذاردنى 
دارى بة ثارتَيكى يةكطرتوى سةربةخؤ بةش

 هةَلبذاردنةكةى كرد

                  

 ˇ
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  1122ثيَى ريَذةى دةنطى اليةنةكان لة هةلَبذاردنى ثةرلةمانى ثيَكهاتةى ثةرلةمانى توركيا و بة

 
 ناوى ثارت ِرَيذةى سةدى دةنطةكان ذمارةى كورسى دةنطةكان

 (AKP)ثارتى داد و طةشةثَيدان  94.4% 723
( كؤماريةكان)ثارتى طةىل كؤماريي  2154% 571

(CHP) 
ى يبزوتنةوةى نةتةوةثارتى  52.4% 17

 (MHP)( ناسيؤناليستى)
 كانديدة سةربةخؤكانى كورد 7513% 71

 

 ثارتة سياسية بةشدارةكانى هةلَبذاردنة ثةرلةمانييةكةى توركيا

 سةرؤكى ثارتةكان ناسنامةو ئاماجنى ثارتةكان ثارتةكان ز

5 
ثارتى دادو 
طةشةثَيدان 

(AKP) 

  ئةم ثارتة خواستى هةبوو زؤرينةى
ثةرلةمانى بؤ جارى ضوارةم لةسةر 

 .يةك بباتةوة
كورسى  773ئةكةثة دةخيواست زياتر لة 

بؤ ئةوةى بتوانَى ثةرلةمانى بةدةستبهَينَيت، 
ئةطةر  َي و بيخاتة راثرسيةوة،دةستور بطؤِر

كورسى مسؤطةر بكرداية ئةوا بةبَى  773
راثرسى دةيتوانى راستةوخؤ دةستور لةرَيطاى 

 .ؤرينةى رةها تَيبثةرَيننز ثةرلةمانةوة بة
 ينى سيستمى سياسى ئاماجنيان طؤِر

لةثةرلةمانيةوة بؤ  ،توركيا بوو
 .سةرؤكايةتى

 ئةمحةد داود ئؤغلؤ

2 
ثارتى طةىل 

 (JHP)كؤمارى 

 بة ثارتَيكى كةماليستى و دميوكرات ناسراوة *
بهَينَيت دةنطةكان بةدةست% 73ئاماجنى بوو * 

ثَيكهَينانى بة ئاماجنى بةشداريكردن لة 
 .حكومةتدا

 َلتشدار ئؤغلؤكةمال ك

7 
ثارتى بزوتنةوةى 

نةتةوةيى 
(MHP) 

 .ثارتَيكى نةتةوةيي توندرةوة *
ئةم ثارتة ئاماجنى ئةوةية بتوانَى لة  *

بكات، بةشَيوازي  دةسةاَلتدا بةشداري
ى لةطةَل ضةند اليةنَيكى (ئيتالف)هاوثةميان 

 .ديكةدا

 ةوَلةت باخضةلي د

9 
طةىل ثارتى 

دميوكراتى 
(HDP) 

ثارتَيكى دميوكراتى كورديية، طرنطى بةمافى 
 .و كةمايةتيةكانى ديكة دةداتكةمة نةتةوة

  هةدةثة ئاماجنى ئةوةبوو بةربةستى
. دةنطةكان تَيبثةرَينَيت% 53

 سةاَلحةدين دةمريتاش

پێكهاتەی سیاسیە بەشدارەکانی هەڵبژاردنە پەرلەمانییەکەی تورکیا
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بةمةبةستى ئةوةى وةك ثارتَيكى 
سياسى و بةيةك كوتلة بضَيتة 

 .ثةرلةمانى توركياوة

1 
ثارتى رَيطاى 

 (DYP)راست 
 وزطزاتشيكئؤتشيتني  اَلةثارتَيكى موحافزكارى ليرِب

7 
 ثارتى شيوعى

 (كؤمؤنيستى)
 ئؤزالم شني ئاباى ثارتَيكى ماركسى لينينى

3 
 ثارتى ئةنازؤَل

 (ئةنادؤَل)
 ئامينة ئؤَلكار تارهان   ةوى عةملانييةثارتَيكى ضةثِر

8 
ثارتى ميللةت و 

 دادثةروةرى
 اَلى نةتةوةييةثارتَيكى ليرِب

ئيدريس نةعيم 
 شاهني

 ئةكيوت ئةديباىل ثارتَيكى موحافزكارى نةتةوةيية ثارتى ميللةت 4

 اَلةثارتَيكى ليرِب ثارتى ناوةندى 53
عةبدول كةريم 

 كارسَلى

55 
ثارتى رزطارى 

 HKPطةل
 نورللة ئانكؤت ثارتَيكى ئيشرتاكية

52 
ثارتى هاوسةنطى 

و كؤمةاَليةتى 
 ضاكسازى و طةشة

 ثارتَيكى ناوةنديية
ئةمحةدئةيوب 

 ئؤزطؤتش

57 
ثارتى ليرباَلى 

 LDPدميوكرات
 جيم توكري ثارتَيكى ليرباَلى عةملانيية

  ثارتى سةعادةت 59
SP 

ثارتَيكى ئيسالمية و هةَلطرى ئايدياى 
 نيشتيمانية

 ناسراوة( بةثارتةكةى جنم الدين ئةربةكان)
 مستةفا كةماالك

51 
ثارتى يةكَيتى 

 طةورة

بة ثارتَيكى نةتةوةيى راست رةوى موحافزكار *
 .ناسراوة كة مةيلى ئيسالميشيان هةية

بريارياندا لةم هةَلبذاردنةدا بضنة ذَير *)
ضةترى ثارتى سةعادةت و بةيةك ليست 

 (بةشدارى هةَلبذاردن بكةن

 ئيسماعيل هةنية

57 
ثارتى ضةثى 

 DSPدميوكرات
 مةعصوم توركري كةماىل ئيشرتاكييةثارتَيكى نةتةوةى 

 سةعدةدين تانتان ثارتَيكى نةتةوةى موخافزكارة ثارتى شار 53

ثارتى دميوكراتى  58
DP 

 طؤَلتةيكني ئةويساَل ثارتَيكى كةماىل ليرباَلى نةتةوةيية

 دؤطؤ برينتشيك ثارتَيكى كةماىل ئيشرتاكى ضةثرةوى نةتةوةيية ثارتى نيشتيمان 54

23 
ثارتى توركياى 

 BTPسةربةخؤ 
ئةم ثارتة طرنطى بةمافى شيعةو عةلةوييةكان 

 دةدات
 حةيدةر باش
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پارتە  دەنگی  بەدەستیانهێناوە  دەن��گ��ەی 

دەكرێت.  داب��ەش  بەسەردا  بچوكەكانیان 

بۆ  پارتەكان  بەردەم  بەربەستی  بەمشێوەیە 

گەیشتن بە پەرلەمان كرا بە 10 %، ئەمجۆرە 

رێكارەش بەیاسا چەسپێنراو و لەژێر سیستمی 

هەڵبژاردنی نوێنەرایەتی رێژەيی و )هۆندت(

دا كاری پێكرا.

لەالیەن  یاسایە  ئ��ەم  دەرك��ردن��ی  واقیعی 

مەبەست  توركیا،  دەسەاڵتدارەكانی  جەنراڵە 

لێی بۆ كەنارگیركردنی پارتە بچوكەكان، ئەو 

پارتانەش بوو كە لەالیەن كەمالییەكانەوە بە 

توركیا  سیاسی  سیستمی  سەر  بۆ  مەترسی 

مەبەست  دیاریكراویش  بە  دەكران.  تەماشا 

و  ئیسالمیەكان  )پارتە  پەراوێزخستنی  لێی 

و  سیاسی  لەكایەی  بوو  كوردیەكان(  پارتە 

پەرلەمانی ئەو واڵتەدا. 

ئ��ەردۆگ��ان  پارتەكەی  خ��ودی  هەرچەندە 

)ئەكەپە( لەساڵی 2002ەوە فەرمانڕەوایەو لە 

رابردووشدا خودی ئەم پارتە گیرۆدەی یاسا 

)تۆماركردنی بەرزترین ئاستی دەنگدان( بوو، 

بەاڵم لەماوەی حكومرانیاندا ئەو بەڵینانەیان 

نەبردە سەر، كە لەم بارەیەوە بە دەنگدەرانی 

توركیایان دابوو بەالبردن و كارنەكردن بەم 

یاسایە خزمەت  ئەم  دواجار  یاسایە، چونكە 

دەگەنە  كە  دەك��ات،  پارتانە  ئەو  بەگشت 

هەڵبژاردنەكاندا  لەپڕۆسەی  و  دەس��ەاڵت 

كە  خۆیان  بۆ  دەبەن،  الیەنانە  ئەو  دەنگی 

كەمتر 10 % تۆمار دەكەن. 

لێكەوتەكانی ئەم یاسایە

كاركردن بەم یاسایە لە سااڵنی هەشتاكانەوە 

بەسیمای  دیاردەیەكی  چەند  ئێستا،  تاوەكو 

واڵت��ەوە  ئ��ەو  پەرلەمانی  و  حكومڕانی 

بەخشیووە، كە بریتین لە:

1. كەمترین پارتی سیاسی دەتوانن نوێنەریان 

بەهۆی  ئ���ەوەش  هەبێت،  لەپەرلەماندا 

پەرلەمان  لێرەوە   ،%  10 تێنەپەڕاندنی 

كەمترین پارت وەك نوێنەری هاونیشتیمانیانی 

توركیا لەخۆ دەگرێت. 

زۆرینەی  دیاریكراو  سیاسی  پارتێكی   .2

بەدەستدەهێنێت،  پەرلەمان  دەنگەكانی 

الیەنەی  تاك  حكومەتی  پێكهێنانی  ئەمەش 

لێدەكەوێتەوە.

پارتێكی  لە  زی��اد  پەرلەمان  دەكرێت   .3

لەخۆ  سەربەخۆ  نوێنەرێكی  چەند  سیاسی، 

نەتوانێت  الیەنێكیش  هیچ  و  بگرێت 

ئەمەش  بەدەستبهێنێت،  دەنگەكان  زۆرینەی 

هاوپەیمانێتی  حكومەتی  پێكهێنانی  وات��ای 

دەگەیەنێت، دواینجاریش لەساڵی 1999 ئەم 

جۆرە حكومەتە لە توركیادا پێكهێنراوە.

پێگەی كورد لەپەرلەمانی توركیادا

دیاریكردنی رێژەیەك لە دەنگ بۆ گەیشتنی 

لەزۆر واڵتدا  پەرلەمان  بە  پارتە سیاسیەكان 

پەیڕەوی لێدەكرێت، بەاڵم رێژەی 10 % بە 

دیاریكراوە، وەك  لەجیهاندا  رێژە  بەرزترین 

نمونەی ئەوەی لەتوركیادا كاری پێدەكرێت.  

ئەم رێكارە یاساییە بەردەوام یەكێك بووە، 

لە  ڕێگریكردن  سەرەكییەكانی  هۆكارە  لە 

لەپەرلەمانی  ك��وردەك��ان  بەشداریكردنی 

یەكگرتوو،  سیاسی  پارتێكی  بە  توركیادا، 

كوردەكانی  كاندیدە  هۆكارەش  ئەم  لەبەر 

ساڵی)2002(ەوە،  هەڵبژاردنەكانی  لە  باكور 

كێبركێی  دەچوونە  سەربەخۆی  كاندیدی  بە 

كورسی  ئ��ەوەی  بۆ  هەڵبژاردنەكانەوە، 

چونكە  بەدەستبهێنن،  واڵتە  ئەو  پەرلەمانی 

كاری  سەربەخۆ  پاڵێوراوی  بۆ  یاسایە  ئەم 

پاڵێوراوێكیش توانی دەنگی  پێناكرێت. هەر 

ئەندام  دەبێتە  دەستبهێنێت،  بە  پێویست 

پەرلەمانی توركیا. بەمشێوەیە ئەم یاسایە لە 

رابردوودا گەورەترین رێگری بووە، لەبەردەم 

پرسی  پێشنەكەوتنی  كوردو  سەنگی  الوازی 

كورد لەو واڵتەدا.

سااڵنی  لە  كە  كوردییانەی  پارتە  ئ��ەو 

هەڵبژاردندا  لە  بەشداریان  نەوەدەكانەوە 

كردووەو رێژەی 10 % دەنگەكان  گەورەترین 

رێگربووە، بۆ گەیشتنیان بە پەرلەمان وەك 

پارتێكی سەربەخۆ

لەهەڵبژاردنە  بەشدارەكان  كوردییە  پارتە 

 

 % 01و بةربةستةكانى ( هؤندت)سيستةمى هةلَبذاردنى توركيا و شيَوازى 
 

 6÷ 5÷ 4÷ 3÷ 2÷ 1÷ دةنط. ذ ثارتةكان
 10000 12000 15000 20000 30000 60000 60000 ثارتى يةكةم

 5333.33 6400 8000 10666.7 16000 32000 32000 ثارتى دووةم

 1333.33 1600 2000 2666.67 4000 8000 8000 ثارتى سَييةم

 
 

 وةك ثارتيَكى سةربةخؤ ثةرلةمان بة طةيشتنيان بؤ ،ريَطربووة طةورةترين
بةشدارى كورد لة 
 هةلبذاردنةكاندا

 2355 - 5441ريَذةى دةنطةكانيان لةسالَى  ثارتة كورديةكان

 HADEPثارتى دميوكراتيةتى طةل  5441هةَلبذاردنى 
دةنط،  5.535.727ذمارةى دةنطةكانى 
 تَيبثةرَينن% 53نةيانتوانى 

 5444هةَلبذاردنى 
 HADEPثارتى دميوكراتيةتى طةل 
 DEHAP و ثارتى طةىل دميوكراتى

دةنط،  5.982.547ذمارةى دةنطةكانيان 
 تَيبثةرَينن% 53نةيانتوانى 

 DEHAP ثارتى طةىل دميوكراتى 2332هةَلبذاردنى 
دةنط بوو، 5.473.773ذمارةى دةنطةكاني 

بوو، بةم جؤرة نةيتوانى % 752بةرامبةر بة 
 .تَيبثةرَينَيت% 53

 DTPثارتى كؤمةَلطاى دميوكرات  2333هةَلبذاردنى 
 72بةكانديدى سةربةخؤ بةشداريكرد لةكؤى 

ثةرلةمانى ونة وكانديديان ض 23كانديد، 
 توركيا

 ثارتى ئاشتى و دميوكراتى كورد 2355هةَلبذاردنى 
BDP 

 لة بةشداري سةربةخؤ بة كانديدي
 ،%1573 رَيذةي تواني  ،كرد هةَلبذاردنةكاندا

 .مسؤطةربكات خؤي بؤ ثةرلةمان كورسي 71

 HDPثارتى دميوكراتى طةالن  2351هةَلبذاردنى 
دارى بة ثارتَيكى يةكطرتوى سةربةخؤ بةش

 هةَلبذاردنةكةى كرد

                  

 ˇ
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پەرلەمانیەكانی توركیا 1995 - 2015 پێگەی 

كورد لە توركیادا

توركیا،  ل��ە  ك��ورد  دانیشتوانی  ژم���ارەی 

كەس  ملیۆن   15 نزیكەی  دەگاتە  بەگشتی 

. لەو ژمارەیەش نزیكەی 9 ملیۆنی لە 25 

پارێزگاكەی باكوری كوردستان نیشتەجێن. 6 

توركییەكاندا  پارێزگا  لە  دیكەش  ملیۆنەكەی 

ژی��ان ب��ەس��ەردەب��ەن. ئ��ەم ژم��ارەی��ەش بە 

توركیا  دانیشتوانی  سەدی  بەرێژەی  بەراورد 

گشتی  كۆی  18-%20ی  نزیكەی   دەكاتە 

ژمارەی دانیشتووانی ئەو واڵتە.

رێژەی دەنگدەرانی كورد لە توركیادا

بەپێی داتاكانی دەستەی بااڵی هەڵبژاردنەكانی 

دەنگدەرانی  ژم��ارەی  گشتی  كۆی  توركیا، 

 ،56.632.889 ل��ە   ب��وو  بریتی  توركیا 

ژمارەی دەنگدەرانی 25 پارێزگاكەی باكوری 

كوردستان 9.431.121 دەنگدەر بوو، بەاڵم 

سەرجەمی ئەم دەنگدەرانە بە رەگەز كورد 

دەنگدەرانی  ژمارەی  نێوانەدا  لەو  نەبوون، 

كورد لە باكوری كوردستان بە  5.336.234 

دەنگدەر دانرا. لەالیەكی دیكەشەوە نزیكەی 

بوونیان  ك��ورد  دەن��گ��دەری   4.078.262

هەبوو، ئەوانەش ئەو دەنگدەرانە بوون كە 

بورسا،  ئەنقەرە،  )ئیستەنبوڵ،  شارەكانی  لە 

ئیزمیر، مێرسین، قۆنیا ....( دەژیان. كەواتە 

كورد،  دەنگدەرانی  ژمارەی  گشتی  رێژەی 

 9.414.496 گەیشتە  توركیادا  ناوخۆی  لە 

نزیكەی  توركیاش  دەرەوەی  لە  دەنگدەر، 

 2.867.65

لە دەرەوەی واڵت ناویان تۆماركرابوو. لەم 

كوردبوون،  سێیەكی  نزیكەی  ژم��ارەی��ەش 

زیاتر  نزیكەی  كە  دەردەكەوێت  لەئەنجامدا 

لە 10 ملیۆن دەنگدەری كورد لە هەڵبژاردنی 

توركیادا مافی بەشداریكردنیان هەبوو.

لە  ك��ورد  دەن��گ��دەران��ی  دەنگی  بەهای 

هەڵبژاردنەكانی توركیادا 

توركیا،  دەنگدەرانی  دەنگی  گشتی  لەكۆی 

ب��ەه��ای دەن��گ��ی ك���ورد رێ����ژەی 20 % 

 101 بە  بەرامبەرە  ئەمەش  ب��ەردەك��ەوت 

دیكەشەوە  لەالیەكی  لەپەرلەماندا،  كورسی 

بەهای دەنگی دەنگدەرانی باكوری كوردستان 

دیكەوە(  پێكهاتەكانی  و  تورك  )كورد،  بە 

پەرلەمانی،  كورسی   123 بە  بوو  بەرامبەر 

كورد  دەنگدەرانی  سەرجەم  ئەگەر  بۆنمونە 

لە سەرتاپای توركیادا دەنگیان بە یەك پارتی 

بەالیەنی  ئەوا  بدایە،  سیاسی وەك هەدەپە 

پەرلەمانى  كورسی   101 پارتە  ئەو  كەمەوە 

ئەگەر  دیكە  واتایەكی  بە  دەكرد.  مسۆگەر 

باكوری  دانیشتووانی  سەرجەم  بهاتبایەو 

بدابایە،  پارت  یەك  بە  دەنگیان  كوردستان 

كورسی   120 پارتە  ئەو  كەمەوە  بەالیەنی 

پەرلەمانی بەدەستدەهێنا.

سەنتەری  شیكاری  راپ��ۆرت��ی  س��ەرچ��اوە: 

هەڵبژاردنی  بۆ    KONDA لێكۆڵینەوەی  

شارەوانییەكانی2014/3/30 لە توركیا

 )HDP( پارتی دیموكراتی گەالن

ئەم پارتە لە رێكەوتی 15 ئۆكتۆبەری ساڵی 

هاوبەشی  باڵێكی  وەك  دروستبوو،   2012

 )BDP(ك��ورد دیموكراتی  و  ئاشتی  پارتی 

توركیادا  پەرلەمانی  لەناو  نوێنەرایەتیان  كە 

هەبوو، لە ناسنامەی ئەم پارتەدا هاتووە كە 

پارتێك كە گوزارشت لەكۆی  هەدەپە وەك 

دەكات،  توركیا  گەلی  جیاوازەكانی  پێكهاتە 

نەك بەتەنها نەتەوەو مەزهەبی و رەگەزێكی 

دیاریكراو. هەرچەندە لەبنەرەتدا پێكهێنەرانی 

ئەم پارتە پێكهاتوون لە كەسانی دیاری ناوچە 

ئەوانەی  و  كوردستان  باكوری  جیاوازەكانی 

كەپێشتر لەناو پارتی ئاشتی و دیموكراتی كورد 

)BDP( كاریان دەكرد، بەاڵم هەر لەناونانی 

خواستیان  كە  دەردەك��ەوێ��ت  پارتەكەیاندا 

ئەزمونەكانی  لە  جیاواز  پارتەكەیان  هەیە 

رابردوو، لەگەڵ بارودۆخی ناوخۆی سیاسی 

توركیادا بگونجێنن، بە جەختكردنەوە لەسەر 

دیموكرات بوونی كۆمەڵگاو بەرجەستەكردنی 

توركیا  گەالنی  كۆی  ب��ەرژەوەن��دی  و  ماف 

بەگشتی و كورد بەدیاریكراوی.

لەالیەكی دیكەوە ئەم پارتە بە پارتێكی كوردی 

دەناسرێت، الی زۆرێك وەك كۆپی دووەمی 

پارتی ئاشتی و دیموكراتی كوردستان )بەدەپە( 

ناودەبرێت، بەاڵم رێرەوی چاالكیەكانیان تەنها 

لەكوردستاندا قەتیس نەبووە، رووی لە ناوچە 

كردووە.  توركیاش  خۆرئاوای  جیاوازەكانی 

الی هەندێكی دیكە بە پارتێكی دیموكرات و 

بەشێكیش  پارتێكی چەپ،  هەندێكیش وەك 

كوردستان  كرێكارانی  پارتی  سیاسی  باڵی  لە 

ئاماژەو پێناسی دەكەن.

هەموو  نوێنەری  بە  خۆی  هەدەپە  دواجار 

چ��ەوس��اوە،  پ��ەراوێ��زخ��راو،  تاكە  و  گ��ەل 

چونكە  دەزان��ێ،  توركیا  زوڵملێكراوەكانی 

دەیان رێكخراوی سیاسی و مەدەنیی كورد، 

چەپ و ئازادیخواز، فێمێنیست، ژینگەپارێز، 

كۆكردۆتەوە.  لەخۆیدا  كرێكاری  سەندیكای 

رێكەوتی  لە  پارتە  ئەم  كۆنگرەی  یەكەمین 

لەژێر  بەسترا  2013دا  ساڵی  ئۆكتۆبەری   27

ناونیشانی »ئەمە تەنها سەرەتایەكە.

 : گ��ەالن  دیموكراتی  پارتی  ئامانجەكانی 

هەدەپە

پارتە  ئەم  مەدەنیەكانی  و  سیاسی  ئامانجە 

پارتەكەدا  ناوخۆی  پڕۆگرامی  پەیڕەو  لەناو 

رونكراوەتەوە، ئەم پارتە تێدەكۆشێت لەپێناو 

تایبەتمەندێتیەكی  گشت  بەگژداچوونەوەی 

ن��ەت��ەوەی��ی و رەگ����ەزی، ك��اردەك��ات بۆ 

دابینكردنی ژیانێكی شایستە و خۆشگوزەران 

سەرجەمی  بۆ  یەكسانی  بنەمای  لەسەر 

و  بەدێهێنان  بە  ئەوەش  توركیا،  هاواڵتیانی 

هێنانە ئارایی بنەماكانی دیموكراتی لەرێگەی 

سیستمێكی لیبڕاڵ و دیموكراتەوە.

ئەم پارتە وەك لەپەیڕەوەكەیدا هاتووە، بە 

پلەی یەكەم نوێنەرایەتی گشت ئەو چین و 

خوراو  ماف  لەتوركیادا  كە  دەكات،  توێژانە 

دوو  پلە  هاواڵتی  وەك  پەراوێزخراون،  و 

كار  دوات��ر  دەكرێت،  لەگەڵدا  مامەڵەیان 

پێكهاتە  سەرجەم  گشتی  ب��ەرژەوەن��دی  بۆ 

جیاوازەكانی توركیا دەكات. 
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سەرۆك  هاو  بەسیستمی  كار  پارتەدا  لەم 

یەكەمی  س��ەرۆك��ی  بەجۆرێك  دەك��رێ��ت، 

پارتەكە بۆ ژنێك دەبێت، كە لەئێستادا )فیگان 

یوكسیك داغ( لەو ئەركەدایە، هاوسەرۆكی 

دەبێت،  بەرامبەر  رەگ��ەزی  بۆ  پارتەكەش 

دەمیرتاش(  )سەاڵحەدین  ئێستادا  لە  كە 

رێبەرایەتی دەكات.

لەبواری  پارتە  ئەم  فەرمی  بەشداری  یەكەم 

هەڵبژاردنی  بۆ  دەگەڕێتەوە  حكومرانیدا، 

بە  ك��ە  كاتێك   ،2014 ش��ارەوان��ی��ەك��ان��ی 

هاوبەشی لەگەڵ پارتی ئاشتی و دیموكرات 

)BDP( بەشداریان كرد، رۆڵەكانیان لەنێوان 

ئاشتی  پارتی  بەجۆرێك  دابەشكرد.  خۆیاندا 

بانگەشەی  لەوناوچانە  كورد  دیموكراتی  و 

دەكرد، كە زۆرینەی دانیشتوان و پێكهاتەكەی 

كورد زمان بوون. پارتی دیموكراتی گەالنیش 

چاالكی  توركیا  دی��ك��ەی  ناوچەكانی  ل��ە 

توانیان  سەرەنجام  ئەنجامدەدا.  هەڵبژاردنی 

6.2 % دەنگەكان بەدەستبهێنن.

پارت  ه���ەردوو  هەڵبژاردنەكانیش  دوای 

لەژێر  رێكخستەوە  خۆیانیان  ریزەكانی 

یەكیانگرت،  ه��اوب��ەش��دا  پ��ەی��ك��ەرێ��ك��ی 

بەجۆرێك هەنگاوەكە سەرەتا لەپەرلەمانەوە 

كە  ه��ەردووال  ئ��ەوەی  پاش  دەستیپێكرد، 

پەرلەماندا  لەناو  هاوبەشیان  فراكسیۆنێكی 

و  ئاشتی  پارتی  پەرلەمانتارەكانی  پێكهێناو 

پەرلەمانتارەكانی  پاڵ  چوونە  دیموكراتیش 

بەمجۆرەش  گ���ەالن.  دیموكراتی  پ��ارت��ی 

فراكسیۆنێكی 35 ئەندامیان پێكهێنا. عەبدواڵ 

یەكگرتنەوە  ئ��ەو  بەبۆنەی  ئۆجەالنیش 

كۆنگرەی  ئ��اڕاس��ت��ەی  خ��ۆی  پ��ی��رۆزب��ای��ی 

لە  كرد،  گەالن  دیموكراتی  پارتی  دووەمی 

ئەم   « رایگەیاند  دا،   2014 حوزەیرانی   22

دەبێت  گرنگی  وێستگەیەكی  نوێیە  پارتە 

بەدیهێنانی  لەپێناو  نەتەوەیيدا  لەتێكۆشانی 

دیموكراتی لەتوركیادا« هیواخوازیش بوو، كە 

پارتی  ئەزمونی  لە  بتوانێت سود  پارتە  ئەم 

سنوری  وەربگرێت،  دیموكرات  و  ئاشتی 

خۆی  بكات،  بەرفراوانتر  خۆی  چاالكیەكانی 

بگەیەنێتە گشت چین و توێژە جیاوازەكانی 

كۆمەڵگای توركی.

هەدەپەو بەربەستی 10 %

پارتی دیموكراتی گەالن )HDP( تاكە پارت 

توركیادا  پەرلەمانی  دەرەوەی  لە  كە  بوو 

ئەم  بۆ  بەاڵم  دەكرد،  كوردی  نوێنەرایەتی 

سیاسی،  پارتێكی  وەك  بریاریدا  هەڵبژاردنە 

توركیاو  پەرلەمانی  بنێرێتە  ئەندامەكانی 

لە  كورد  یەكگرتوی  دەنگی  ببێتە  بەفەرمی 

پەرلەماندا. هەدەپە هەرچەندە لە بنەڕەتدا 

پارتێكە كە لە پێناو مافەكانی كورددا خەبات 

بەشێكی  سەرنجی  توانی  ب��ەاڵم  دەك��ات، 

بلوج  ئاشوری،  ئەرمەن،  عەلەویی،  زۆری 

هەڵبژاردنیەكەی  پڕۆگرامە  بۆ  كەمینەكان  و 

لەنێوان  زۆر  رەنگییەكی  فرە  و  رابكێشێت 

كاندیدەكانیدا دروستبكات.

ل��ەه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��ی راب������ردودا پ��ارت��ە 

ترسی  لە  كوردستان،  باكوری  كوردییەكانی 

بە   %  10 ل��ە  بەربەستی  تێنەپەڕاندنی 

هەڵبژاردنە  بەشداری  سەربەخۆ  كاندیدی 

بەاڵم  دەك��رد،  توركیایان  پەرلەمانییەكانی 

ئەمە هۆكاربوو، بۆئەوەی  ژمارەیەكی  زۆری 

ژمارەیەكی  و  بچێت  بەفیڕۆ  كورد  دەنگی  

پەرلەمانەوە،  بچێتە  كاندیدییان  لە  كەم 

ساڵی  پەرلەمانی  هەڵبژاردنی  لە  نمونە  بۆ 

كاندیدی   20 بە  تەنها  كوردەكان  دا   2007

ساڵی  توركیا،  پەرلەمانی  چوونە  سەربەخۆ 

كورد  سەربەخۆكانی  نوێنەرە  ژمارەی   2011

بوو  بەرامبەر  ئەمەش  ئەندام،   35 بە  بوو 

كورسیەكانی   )%  6( رێ��ژەی  نزیكەی  بە 

ئ��ەوەی  دوای  ب��ەاڵم  توركیا،  پەرلەمانی 

هەدەپە  كاندیدی  دەمیرتاش(  )سەاڵحەدین 

ساڵی  سەرۆكایەتییەكەی  هەڵبژاردنە  بۆ 

دەنگەكان  %(ی   9.3( توانی  توركیا   2014

بەدەستبهێنێت. لێرەوە متمانەی هەدەپە بۆ 

زیادی  یاساییە  بەربەستە  ئەم  تێپەڕكردنی 

بۆ  بڕیاریدا  )دەمیرتاش(  پارتەكەی  كردو  و 

یەكەمجار لەم هەڵبژاردنەدا وەك گەورەترین 

پارتی كوردی توركیا، بە پارتێكی یەكگرتوو 

پەرلەمانییەكەی  هەڵبژاردنە  لە  بەشداری 

2015/6/7 دا بكات. لەالیەكی دیكەشەوە باس 

لەوە دەكرێت، كە بریاری بەشداری هەدەپە 

)عەبدواڵ  ل��ەالی��ەن  سەربەخۆ  بەپارتێكی 

لەم  بەئامانج كرابێت، چونكە  ئۆجەالن(ەوە 

بڕوایەی  ئەو  گەیشتوەتە  ئۆجاالن  قۆناغەدا 

سیاسی  بەخەباتی  پێویستی  كورد  كێشەی 

كورد  ئیتر  دەبێت  هەیە،  دیموكراتی  و 

بچێتە ناوەندی بریارەوە خۆی بڕیار لەماف 

بەردەوام  نەك  بدات.  خۆی  چارەنوسی  و 

ئەم  لەتوركیادا.  چەكداری  خەباتی  لە  بێت 

راستیەش بە بریاردانی ئۆجەالن بۆ ئاگربەست 

كرێكارانەوە  پارتی  لەالیەن  چەك  دانانی  و 

دەركەوت.

سەرۆكایەتیەكەی  هەڵبژاردنە  لە  دەمیرتاش 

2014 دا توانی سەركەوتوبێت لە راكێشانی 

چونكە  كورد،  غەیرە  دەنگدەرانی  سەرنجی 

تیایدا  كە  پەیڕەوكرد  سیاسی  كارنامەیەكی 

بە  خۆگرتبوو  لە  گشتگیری  ئەجێندایەكی 

داوەری  ئ��ازادی،  یەكسانی،  لەئامێزگرتنی 

كەمە  م��اف��ی  بەخشینی  و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 

ئافرەتانیش  پرسی  تەنانەت  نەتەوەكان، 

بەتایبەت باسی لەبارەوە كرابوو. 

بە  زۆر  ه��ەدەپ��ە  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەش��دا  ل��ەم 

بەرنامەتر كارنامە سیاسیەكەی خۆی دارشت، 

بۆ  كراوەی  سەرنجی  پرسەكان  كۆی  لەسەر 

ئەمەش  روو.  توركیا خستوەتە  دەنگدەرانی 

پێكهاتەكانی  كۆی  دەنگی  راكێشانی  لەپێناو 

توركیا. 

سەركێشیەكی  ه��ەدەپ��ە  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ 

گەورەی ئەنجامدا، لەم هەڵبژاردنەدا، چونكە 

لە دۆخی تێنەپەراندنی 10 %دا

هەدەپە بێبەش دەكرا لە نوێنەرایەتی كردنی 

بێگومان  توركیادا.  پەرلەمانی  لە  ك��ورد 

دواوە  روەو  هەنگاوێك  ك��ورد  دۆسیەی 

ناوخۆی  سیاسەتی  و  هەڵدەگرت  هەنگاوی 

دەبوو،  زیاتر  داخرانی  دوچ��اری  توركیاش 

چونكە هەدەپە تاكە ناوبژیوانی فەرمی نێوان 

قەندیلە(.  ئەنكەرە،  )ئیمڕاڵی،  سێكوچكەی 
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نێوەندگیریەش بەرای زۆرێك  بەنەمانی ئەم 

لە چاودێران،  ئەگەر هەبوو بارگرژی روو لە 

دۆخی سیاسی توركیا بكات.

ب��ۆ ئ���ەم ه��ەڵ��ب��ژاردن��ە ه��ەدەپ��ە ج��ی��اواز 

سنوری  هەمو  لە  رابردوو  لەهەڵبژاردنەكانی 

توركیادا كاریكرد بۆ گەیاندنی پەیامەكانی بەو 

ستەملێكراو  وەك  ب��ەردەوام  كە  كەمینانەی 

واڵتە  ئەو  حكومەتی  ئاڕاستەی  گوتارەكانیان 

ژنان،  لە)  بریتین  لەدیارترینیشیان  كردووە. 

مەزهەبی،  ئاینی،  كەمایەتی  ك��رێ��ك��اران، 

نەتەوەیەكان وەك عەلەویی، ئەرمەن، عەرەب، 

بلوجەكان، رەگەزی سێهەم ... ئەم راستیەش 

بەرفراوانی  و  گشتگیری  و  رەنگی  فرە  بە 

پاڵێوراوەكانی هەدەپەوە رەنگیدایەوە. 

ئاژانسی هەواڵی فورات لەم بارەیەوە نوسیبوی 

ئەرمەنی،  ئیسالمی،  هەدەپە  لیستەكەی   «

ژینگەپارێزان،  ژنان،  كرێكاران،  عەلەوی، 

چاالكەوانانی بواری هاوڕەگەزبازی و نوێنەری 

هەمو ئەو گروپانەشی تێدایە كە لە توركیادا 

زوڵمیان لەهەمبەر ئەنجامدراوە«.

هەدەپە و تێپەڕاندنی بەربەستی 10 %

چەند هۆكارێك رۆڵیان هەبوو لە هاوكاری 

بەربەستی  تێپەراندنی  بۆ  هەدەپە  كردنی 

كە  %دەنگەكان،   13 كۆكردنەوەی  %و   10

بوارێكدا  فاكتەرەكان بەسەر چەند  دەتوانین 

دابەشیان بكەین:

پارتی  حكومەتی  سیاسەتەكانی  یەكەم: 

دادوگەشەپێدان

حكومەتی  ئابوری  سیاسەتی  الوازبونی   .1

توركیا

توركیا  ئۆپۆزسیۆنەكانی  پارتە  لە  زۆرێك   

رەخنەیان  هەڵبژاردنەكاندا  هەڵمەتی  لە 

حكومەتەكەی  ئابووری  سیاسەتی  ئاڕاستەی 

ئەردۆگان كرد، بەوپێیەی دوای ساڵی 2009 

داكشان  لە  رووی  توركیا  ئابووری  دۆخی 

بێكاری  رادەی  ه��ۆك��ارەش  ب��ەو  ك���ردووە. 

ساڵی  لە  بەجۆرێك  ك��ردووە،  زی��ادی  زۆر 

پێنج  ماوەی  لە  رێژەی  بەرزترین  دا   2015

هاوكات  ت��ۆم��ارك��ردووە.  راب���ردوودا  ساڵی 

دابەزین  لە  رووی  ئابووری  گەشەسەندنی 

كردبوو، لە ساڵی 2014 دا تەنها بە رێژەی 

كەمترین  ئەمەش  كردبوو،  زیادی    %  2.8

توركیایە  گەشەی  ئاستی  ب��ەرزب��ون��ەوەی 

لەالیەكی  راب����ردوودا،  ساڵی   5 ل��ەم��اوەی 

بەرامبەر  لە  توركی  لیرەی  بەهای  دیكەوە 

دۆالری ئەمریكی دابەزینی دیاری بەخۆیەوە 

حكومەت  ئەمانەشەوە  لەسەرو  بینیوە. 

دارای��ی،  گەندەڵی  كەیسی  بە  تۆمەتباركرا 

وەزیرێكی  چەند   2013 ساڵی  هۆیەش  بەو 

ئەكەپە، بەتۆمەتی دەوڵەمەندبونی ناشەرعی 

دەستیان لەكاركێشایەوە.

بەر لە هەڵبژاردنەكانیش )محەمەد شیمشێك( 

لەبارەی  توركیا  پێشوی  دارای��ی  وەزی��ری 

توركیا  رایگەیاند«  توركیاوە  ئابووری  دۆخی 

دارایی  قەیرانێكی  رووب��ەڕووی  ئایندەدا  لە 

هاوشێوەی ئەوەی یۆنان دەبێتەوە«.

لەپارتە  زۆرێ��ك  پاكێجی  هۆكارانە  ب��ەم 

لەسەر  جەختیان  ئەكەپە،  ركابەرەكانی 

توركیاو  ئ��اب��ووری  كەرتی  ب��وژان��دن��ەوەی 

ئەكەپە  سیاسەتەكانی  ل��ە  رەخ��ن��ەگ��رت��ن 

دەكردەوە، لەو نێوەندەشدا هەدەپە پاكێجی 

تایبەتی بۆ كەرتی ئابووری دارشتبوو. 

2. خواستی گۆڕینی سیستەمی حكومڕانی لە 

پەرلەمانیەوە بۆ سەرۆكایەتی

رەجەب تەیب ئەردۆگان بەر لە هەڵبژاردنەكان 

بەفەرمی رایاگەیاند كە مەبەستیانە دوو لەسەر 

سێی دەنگەكان بەدەستبهێنن، تاوەكو بتوانن 

لە رێگەی دەنگدانی پەرلەمانییەوە دەستورو 

بۆ  پەرلەمانییەوە،  لە  حكومرانی  سیستەمی 

سەرۆكایەتی  بەهێزی  ناوەندی  سیستمێكی 

بگۆڕن. ئەمەش بریتییە لە پڕۆژەی خەونی 

سوڵتانیەتی ئەردۆگان و ئەكەپە لە توركیادا.

ئەم  لەسەر  كار  ئەكەپە  نییە،  یەكەمجار  بۆ 

سەركەوتنی  دوای  دوابە  دەكات،  پرۆژەیە 

دا،   2011 پەرلەمانییەكەی  هەڵبژاردنە  لە 

بۆ  نوێ  دەستورێكی  هەوڵیدا  ئ��ەردۆگ��ان 

نەبوونی  بەهۆی  بەاڵم  دابرێژێت،  توركیا 

كۆدەنگی پێویست شكستیهێنا.

ئەكەپە خواستی یەكەمی ئەوەبوو كە بتوانێت 

دەستور بەبێ ریفراندوم و گەڕانەوە بۆ رای 

هاواڵتیان لە پەرلەماندا تێبپەڕێنێت، ئەمەش 

پەرلەمانی  بەڵێی  دەنگی   367 بە  پێویستی 

دەبوو. رەجەب تەیب ئەردۆگان لە پارێزگای 

لەم  ئاشكرا   بە  كوردستان  باكوری  وان��ی 

پەرلەمانم  ئەندام   400 »من  وتی:  ب��ارەوە 

دەو ێت«. ئەوە جگەلەوەی ئەكەپە بە 330 

كورسی دەیتوانی پێشنیاری گۆرینی دەستور 

پێویستی  پرۆسەكە  كات  ئەو  بەاڵم  بكات، 

هاواڵتیان  رای  بۆ  گەڕانەوە  و  بەریفراندۆم 

دەبوو.

ئەم خواستەی ئەكەپە لەسەر ئاستی زۆرینەی 

رەخنەیەكی  رووب��ەرووی  توركیا  پارتەكانی 
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ئ��ەوەش  دەنگۆی  تەنانەت  ب��وی��ەوە،  زۆر 

هەبوو كە لەناو ئەكەپەدا خواست هەیە، بۆ 

پەرلەمانی.  بە  واڵت  سیستمی  هێشتنەوەی 

لەم پێناوەشدا زۆرێك لەپارتە ئۆپۆزسیۆنەكانی 

كردە  بیرۆكەیەیان  ئ��ەم  دژای��ەت��ی  توركیا 

بۆ  هەڵبژاردنەكانیان،  لەبانگەشەی  بەشێك 

نمونە )سەاڵحەدین دەمیرتاش( هاوسەرۆكی 

رایگەیاند  بانگەشەكاندا  كاتی  لە  هەدەپە 

خواستی  لەبەردەم  رێگربن  دەتانەوێ   »گەر 

سیستم  گۆڕینی  بۆ  گەشەپێدان  دادو  پارتی 

%مسۆگەر   10 تا  بدەن  پێ  دەنگمان  ئەوا 

بكەین، ببینە مۆتەكە لە بەردەم ئەم خەونەی 

ئەردۆگاندا«. 

لێكۆڵینەوەی  دام���ەزراوەی  ب��ارەی��ەوە  لەم 

ئەنجامداو  راپرسیەكی  توركی  )ڤ��ێ��رای( 

پرسیاری لە هاونیشیمانیانی توركیا كرد لەسەر 

خواستیان بۆ گۆڕینی سیستەمی سیاسی توركیا 

لە پەرلەمانیەوە بۆ سەرۆكایەتی، لە وەاڵمدا 

48 % هاواڵتیان بە نەخێر وەاڵمیاندایەوە، لە 

بە  توركیا  بەرامبەردا 40.3  %دانیشتووانی 

  11.7 دەنگیانداو،  سیستم  گۆڕینی  بۆ  بەڵی 

% هاواڵتیانیش هیچ بریارێكیان لەو بارەیەوە 

نەدابوو.

و  ئاشتی  پرۆسەی  و  ك��ورد  كێشەی   .3

دیموكراتی

دەستی  ل��ەس��ەر  توركیا  ئاشتی  پ��رۆس��ەی 

)ئەردۆگان( دەستیپێكرد، بەاڵم چەقدابەستنی 

كێشەكان  هێشتنەوەی  پ��ڕۆس��ەی��ەو  ئ��ەم 

بەچارەسەر نەكراوی لەسەر دەستی ئەكەپە، 

هۆكارێك بوو بۆ تانەدان لە ستراتیژی ئەم 

پارتە لەم هەڵبژاردنەدا. بۆنمونە لە پڕۆگرامی 

ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی ئ��ەم��ج��ارەی ئ��ەك��ەپ��ەدا، بە 

وشەیەك باسی لەم پرسە نەكرابوو. كاتێكیش 

)ئەحمەد داود ئۆغلۆ( لە ئەنقەرە كارنامەی 

پەرلەمانییەكەی  هەڵبژاردنە  بۆ  پارتەكەی 

هیچ  كە  دەرك���ەوت  خ��وێ��ن��دەوە،  توركیا 

باسێكی كوردو كێشەی كورد لەستراتیجی 4 

ساڵی ئایندەی ئەم پارتەدا گرنگی پێنەدراوە. 

رایگەیاند  )ئ��ەردۆغ��ان(  دیكەوە  لەالیەكی 

»كە كێشەی كورد لە توركیادا بوونی نییە، 

دروستدەكرێت،  دەرەوە  لە  كورد  كێشەی 

گوتارو  ئەمجۆرە  توركیادا«.  ناوخۆی  نەك 

ه��ەڵ��س��وك��ەوت��ان��ە ه��ۆك��ارێ��ك ب���وون، بۆ 

كەمكردنەوەی دەنگەكانی ئەكەپە، بەتایبەت 

لە باكوری كوردستان.

ئەنجامی  راگ��ەی��ان��دن��ی  پ���اش  ئ���ەوەب���وو 

وەزیرانی  سەرۆك  جێگری  هەڵبژاردنەكان 

راگرتنی  رایگەیاند،  ئاتااڵی(  )بەشیر  توركیا 

پرۆسەی چارەسەریی لە پێش هەڵبژاردنەكان 

لەالیەن حكومەتی توركیاوە، كارێكی هەڵەبوو 

لە  ئەكەپە  دەنگەكانی  هۆكارەش  بەو  هەر 

بەرچاو  بەشێوەیەكی  كوردنشینەكان،  ناوچە 

كەمی كرد.

لەماوەی  روداوێك  چەند  دیكەوە  لەالیەكی 

دەنگدەری  لەسەر  كاریگەریان  راب���ردودا 

كوردی توركیا دروستكرد، لەچەشنی روداوی 

رۆبۆسكی و كوژرانی 34 هاواڵتی مەدەنی، 

ساڵی  هەڵبژاردنەكانی  دوای  مانگ  شەش 

حكومەتەكەی  ئێستاش  تا  بەجۆرێك   ،2011

ئەردۆگان تاوانبارانی ئەو دۆسیەیەی راپێچی 

دادگا نەكردووە، یاخود روداوەكانی )كۆبانی( 

لە  توركیا  حكومەتی  نێگەتیڤی  رۆڵ��ی  و 

بەرامبەر ئەو پرسەدا، بەتایبەت پاش ئەوەی 

دەكەوێت«،  كۆبانی  رایگەیاند«  ئەردۆگان 

ئەم هەڵوێستە ناڕوونانەی ئەكەپە كاریگەری 

نەتەوەییانە  كوردە  دەنگدەرە  ئەو  لەسەر 

دروستكرد، كە پێشتر دەنگیان بە ئەردۆگان و 

پارتەكەی بەخشیبوو. بەتایبەت پاش داخستنی 

سنورەكانی توركیا بەرووی ئاوارەكانی كۆبانی 

هاوسۆزی  خۆپیشاندای  سەركوتكردنی  و 

كوردانی باكور، بۆ بەهاناوەنەچونی كۆبانی و 

بەشدارینەكردن، لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی 

لە بەگژداچوونەوەی داعشدا.

بانگەشەی  و  ناوخۆییەكان  گۆڕانكاریە   .4

هەڵبژاردنەكانی ئەكەپە

پ��اش ئ��ەوەی ئ��ەردۆگ��ان ب��وو بە س��ەرۆك 

گەشەپێدان  دادو  پارتی  توركیا،  كۆماری 

ناوخۆییەكانی  رێكخستنە  ئاستی  لەسەر 

گۆڕانكاری ریشەی بەخۆیەوە بینی، )ئەحمەد 

حەفتا  پارتەكە،  رابەری  كرایە  ئۆغڵۆ(  داود 

بەهۆی  نەیانتوانی  ئەكەپە  دیاری  كەسایەتی 

رێگریەكانی پەیڕەوی ناوخۆی پارتەكەیان بۆ 

كاندید  پەرلەمان  بۆ  خۆیان  دیكە  جارێكی 

پەراوێزخستنی  جگەلە  ئ��ەوە  بكەنەوە. 

كە  ئەكەپە،  نێو  دی��ارەك��ان��ی  كەسایەتیە 

خاوەن نفوزو پێگەی جەماوەری بەهێزبوون 

)ع��ەب��دواڵ  نمونەی  وەك  ل���ەراب���ردوودا، 

توركیا،  پێشوی  كۆماری  س��ەرۆك  گویل( 

نێوان  هاوسەنگی  توانیبوی  لەرابردودا  كە 
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ئیسالمی و لیبراڵ و پارێزگارەكانی نێو ئەكەپە 

رابگرێت. وەك چۆن بەهۆی زۆر دەركەوتنی 

پەراوێزخستنی  بە  هەست  ئ��ەردۆگ��ان��ەوە 

و  میتینگ  لە  دەكرا،  ئۆغڵۆ  داود  ئەحمەد 

كۆبونەوە جەماوەریەكانی ئەكەپەدا. هەموو 

ئاستی  لەسەر  نیگەرانی  لە  جۆرێك  ئەمانە 

هێنابووە  ئەكەپە  ناوخۆییەكانی  رێكخستنە 

لەسەر  نێگەتیڤی  كاریگەری  ئارا، سەرەنجام 

دەنگەكانی ناوخۆی ئەكەپەش دروستكرد.

5. هۆكارەكانی دیكە

چ��ەن��د ف��اك��ت��ەرێ��ك��ی دی��ك��ەی پ��ەی��وەس��ت 

بەسیاسەتی ناوخۆی ئەكەپە لەم هەڵبژاردنەدا 

رۆڵیان هەبوو لە ئاڕاستەكردنی دەنگدەرانی 

ب��ەردەوام��ی  دیارترینیشیان  لە  توركیادا، 

فەتحواڵ  و  )ئ��ەردۆگ��ان  نێوان  ملمالنێكانی 

ب��ەردەوام��ی   2013 ساڵی  لە  كە  گویلەن( 

پشێوی  ملمالنێ،  ل��ە  ج��ۆرێ��ك  ه��ەی��ە، 

لەتوركیادا  ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی  سیاسی، 

ئازادی  بەرتەسكردنەوەی  دروستكردووە، 

سەندیكا  سیاسی  چاالكی  میدیاو  ب��واری 

چەپ و كرێكاریەكان، بۆنمونە توركیا بەپێی 

سنور(   بێ  پەیامنێرانی  )رێكخراوی  راپۆرتی 

دەوڵەتدا،   180 لەریزبەندی   2014 ساڵی  لە 

پ��ل��ەی 154 دەوڵ��ەت��ی گ��رت��ووە،  ت��ورك��ی��ا 

نارەزایەتیەكان  سەركوتكردنی خۆپیشاندان و 

بەتوندترین شێوە )نمونەی خۆپیشاندانەكانی 

ناڕاستەوخۆی  پشتیوانی   ،2013 گیزی  پاركی 

سەربازی  هاوكاریكردنی  لەچەشنی  داعش 

هاوپەیمانێتی  نێو  نەچوونە  رێكخراوە،  ئەو 

نێودەوڵەتی بۆ جەنگ دژ داعش ، هتد ....(

دووەم: مانیفێست و سیاسەتی هەڵبژاردنی 

هەدەپە

سیاسەتی  بەو  پەیوەندیدارە  ئەم هۆكارەیان 

هەڵبژاردنیەی كە هەدەپە كاری لەسەركرد، 

بەرنامەی  پ��ڕۆژەو  )مانیفێست(  لەرێگەی 

هەڵبژاردنیەكەیەوە بانگەشەكانی پێ بەئەنجام 

گەیاند. بەرنامەی سیاسی هەڵبژاردنی هەدەپە 

دروشمی )ژیانێكی نوێ(ی بەرزكردبوویەوە، 

بەسەر 12 بەش دابەشكرابوو، لە گرنگترین 

ئەو بوارانەش كە هەدەپە لە پاكێجی تایبەتی 

بۆ داڕشتبوون لە پڕۆگرامەكەیدا بریتی بوون 

لە:

1. مافی ژنان 

ژنانی  ئاڕاستەی  تایبەتی  پاكێجی  هەدەپە 

زیاتر  لەپێناو  ئ���ەوەش  ك��ردب��وو،  توركیا 

فەراهەمكردنی ماف و ئەركەكانیان. هەدەپە 

بانگەشە بۆ یەكسانی نێوان ژن و پیاو دەكرد، 

ئامادەیشیان  تەنانەت  مافدا.  و  ئەرك  لە 

رەگ��ەزی  ببەخشنە  ئ��ازادی  مافی  نیشاندا 

سێهەم، رێگریەكانی بەردەم هەڵبژاردنەكانی 

ئەو توێژەش البدەن.

 52% بۆنمونە  چ��االك��ن،  توێژێكی  ژن��ان 

دەنگدەرانی ئەكەپە لە ژنان پێكهاتبوو، لەم 

سەرنجی  بوو  ئامانجی  هەدەپە  پێناوەشدا 

ژنانی ئەكەپەو توركیا بۆ پڕۆژە چاكسازیەكانی 

لەم روەوە رابكێشێت. لەالیەكی دیكەشەوە 

خۆی  خ��واس��ت��ەی  ل��ەم  بەشێك  ه��ەدەپ��ە 

لەناو  ژنان  زۆرترین  كاندیدكردنی  لەرێگای 

هەدەپە  بەجۆرێك  نیشاندا.  كاندیدەكانیدا 

 20 لەنێوان  گرتبوو  یەكەمی  ریزبەندی 

 268 كاندید،   550 بۆ  توركیادا،  پارتەكەی 

ئەویش  دوای  دەبینرا.  لیستەكەیدا  لە  ژن 

لیستەكەیدا  لە  كە  دەهات،  كۆماری  پارتی 

پارتی  لەخۆگرتبوو.  ئافرەت  كاندیدی   103

ناسیۆنالیستیش 61 كاندید و پارتی زۆرینەو 

ژنانی  ڕێ���ژەی  )ئ��ەك��ەپ��ە(ش  ف��ەرم��ان��ڕەوا 

و   %  20 رێ��ژەی  لە  كەمتربوو،  پاڵێوراوی 

نزیكەی 99 ژنی لەخۆی گرتبوو.

ژنان  بۆ  )هەدەپە(  پەیامەكانی  لەدیارترین 

)دانانی  لە  بوون  بریتی  هەڵبژاردنەدا  لەم 

وەزارەتێك بۆ ژنان، رێزگرتن لەزمانی دایك 

لە سەرجەم دامودەزگا فەرمیەكاندا، 8 مارس 

بكرێت بەرۆژی پشووی خانمان لەتوركیادا، 

دانانی  و  پیاوان  زاڵدەستی  بەگژداچونەوەی 

سزای یاسای توند دژ بەتوندوتیژی رەگەزی 

بۆ  كۆمەاڵیەتی  بیمەی  بڕینەوەی  بەرامبەر، 

خانمانی ناوماڵ ..هتد(.

2. گەنجان و كێشەكانیان

گەنج یەكێكی دیكەبوو لەسێكتەرە دیارەكانی 

هەدەپە  هەدەپە،  هەڵبژاردنیەكەی  بەرنامە 

پارتەكەی  سیاسەتی  پاكێجێكەوە  لەرێگای 

ئاراستەی گەنجانی توركیا كردو تیایدا چەند 

چارەسەركردنی  بۆ  خرابوونەروو  خاڵێك 

بوون  بریتی  لەدیارترینیشیان  كێشەكانیان، 

لە )دابینكردنی هەلی كارو ئاسانكاری كردن 

هەڵوەشاندنەوەی  خوێندن،  پڕۆسەی  بۆ 

ئەنجومەنی بااڵی پەروەردەیی، دامەزراندنی 

رۆڵ��ی  ئەكتیڤكردنی  زان��ك��ۆ،  دەرچ��وان��ی 

بۆ  الوان،  وەزارەت��ی  دامەزراندنی  زانكۆ، 

ئەكتیڤكردنی چاالكی گەنجان، كەمكردنەوەی 

ساڵ،   16 بۆ  ساڵ   18 لە  دەنگدان  مافی 

كەمكردنەوەی مافی خۆكاندیدكردن، بۆ نمونە 

دانانی  18ساڵ،  بۆ  ساڵ   30 لە  لەپەرلەمان 

كەخۆی  گەنجان(  ژیانی  )پسوڵەی  پڕۆژەی 

چوونە  لە  كردن  لەئاسانكاری  دەبینێتەوە 

و  گەشتیاری  شوێنگە  بۆ  گەنجان  ن��اوەوەی 

كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیریەكان بەبێ  بەرامبەر، 

دواجار دانانی یاسایەكە كە مانگانە بری 200 

لە  گەنجان،  ببەخشێتە چینی  توركی  لیرەی 

هەردوو رەگەز وەك بەشێك لەمافەكانیان بۆ 

دابینكردنی پێداویستیەكانیان(.

3. مافە كۆمەاڵیەتیەكان

مافە  بە  كردبوو  تایبەت  پاكێجێكی  هەدەپە 

چاكسازی  بەڵێنی  و  كۆمەاڵیەتیەكان  گشتیە 

و  ئابووری  پەروەردەو  سیستمی  لە  دابوو، 

تەندروستی توركیادا، هاوكات باسی لەمافی 

مندااڵن، بەتەمەنەكان، كەم ئەندامان، چینی 

هەژاران و كرێكارانیش كردبوو.

بەڵێنی  ه��ەدەپ��ە  چ��وارچ��ێ��وەی��ەش��دا  ل��ەو 

مندااڵن  زیندانی  )داخستنی  ب��ۆ  داب���وو 

رەگەزپەرستی  بەگژداچونەوەی  لەتوركیادا، 

بەرزكردنەوەی  پەنابەران،  و  كۆچبەران  دژ 

سێكتەرەكانی  لەسەرجەم  هاواڵتیان  موچەی 

كاركردندا، بەجۆرێك كەمترین موچە بریتی 

لەمانگێكدا،  توركی  لیرەی   1800 لە  بێت 

بۆ  كۆمەاڵیەتی  هاوكاری  بەرزكردنەوەی 

لیرەی   650 بۆ  كەمدەرامەتەكان  خێزانە 
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بۆ  لیرە   245 برینەوەی  لەمانگێكدا،  توركی 

ئەوانەی هیچ موڵكێكیان نییە، وەك هاوكاری 

هاواڵتیان  گشتی،  موڵكێكی  بەكرێگرتەی  بۆ 

ئاو   10ms زیادەی    بری  مانگانە  دەتوانن 

وەربگرن  بەرامبەر  بەبێ   كارەبا   180kw و 

. )...

لە  رێگری  و  سیاسی  بەشداری  مافی   .4

توركیاو  پەرلەمانی  سیستمی  گۆڕینی 

پڕۆسەی ئاشتی

رێگاكانی  فەراهەمكردنی  لەپێناو  هەدەپە 

بەردەم پڕۆسەی بەشداری سیاسی لەتوركیادا، 

بڕیاریدا پاش گەیشتنی بە پەرلەمان كاربكات، 

بۆ هەڵوەشاندنەوەی یاسای بەدەستهێنانی 10 

%ی دەنگەكان، كە لەئێستادا بووەتە یەكێك 

و  كەمینەكان  لەبەردەم  دیارەكان  رێگرە  لە 

ناتوانن  هۆكارە  بەم  كە  بچوكەكان،  پارتە 

پارتێكی  لەرێگای  راستەقینەیان  نوێنەری 

لەپێناو  توركیا،  پەرلەمانی  بنێرنە  سیاسیەوە 

هەدەپە  پ��ەرل��ەم��ان،  رەنگتركردنی  ف��رە 

پێشینەكانیان  لەكارە  یەكێك  كە  رایگەیاند 

ئەو  هەڵوەشاندنەوەی  لە  دەبێت،  بریتی 

بڕیارە.

دژایەتی  بریاریدا  دیكەوە هەدەپە  لەالیەكی 

ئامانجی  كە  بكات،  ئەكەپە  پ��ڕۆژەك��ەی 

بوو  توركیا  حكومرانی  سیستمی  گۆڕینی 

لەرێگای  سەرۆكایەتی،  بۆ  لەپەرلەمانیەوە 

دیاری  رەگەزێكی  خاڵە  ئەم  دەس��ت��ورەوە. 

هەڵبژاردنی  بانگەشەی  و  سیاسی  لەگوتاری 

هەدەپەی گرتبوو.

و  ئاشتی  پرۆسەی  بە  بوو  تایبەتە  ئ��ەوەی 

كە  رایگەیاند  هەدەپە  توركیا،  دیموكراتی 

بەهۆی  پەرلەمانییەوەو  فشاری  لەرێگای 

لەسەر  كار  بەهێز،  فراكسیۆنێكی  ئامادەی 

تا  دەك��ەن،  كەیسە  ئەو  پێشبردنی  ب��ەرەو 

پ��ڕۆژەی  ناچاربكرێت  توركیا  حكومەتی 

بخاتە دۆخی  فیعلی  بە  ئاشتی  و  چاكسازی 

كورد  كێشەی  چارەسەری  جێبەجێكردنەوەو 

ببێتە ئەولەویاتی حكومەتی ئایندەی توركیا. 

5. مافی كەمينە نەتەوەكانی توركیا 

وەك  سیاسیەكەیدا  لەبەرنامە  ه��ەدەپ��ە 

پارتێكی سیاسی بۆ گشت نەتەوەكانی توركیا 

خۆی نمایشكرد، نەك وەك پارتێك كە خۆی 

یەكال  كورد  پرسی  بەدەستهێنانی  بۆ  تەنها 

كردبێتەوە. راستە هەدەپە پارتێكە هەڵگری 

ببێتە  بڕیاریدا  ب��ەاڵم  كوردییە،  ناسنامەی 

پارتێك جگەلە مافی كورد كە داكۆكی بكات، 

دیكەی  نەتەوەكانی  كەمينە  گشت  مافی  لە 

توركیا. لەوانەش )شیعە، عەلەوی، ئەرمەن، 

یۆنانی  و  جۆرجی   چ��ەرك��ەس،  ع���ەرەب، 

...هتد (. كە لە %12  دانیشتوانی ئەو واڵتە 

توانی  هەدەپە  پێناوەشدا  لەم  پێكدەهێنن. 

لەتەواوی ناوچە جیاكانی توركیاو لەرەگەزو 

كاندید  جیاواز  مەزهەبی  و  ئاین  نەتەوەو 

بداتە  دی��ار  پشكێكی  بكات،   دەستنیشان 

لە  تاوەكو  ئەرمەنەكان،  كاندیدە عەلەوی و 

و  مەزهەب  مافی  لە  داكۆكی  رێگایانەوە 

نەتەوەكانیان لە پەرلەمانی توركیادا بكەن. 

بۆ نموونە لە مانیفێستەكەدا رایگەیاندبوو كە 

پێویستە شیعەكان بتوانن بە ئازادی و بەبێ 

پیرۆزیەكانیان  مومارەسەی  سانسۆرێك  هیچ 

بەفەرمی  ئاینیەكانیان  ن��اوەن��دە  ب��ك��ەن، 

ه��ەدەپ��ە  ئەرمەنەكانیش  ب��ۆ  بناسرێن، 

پرۆسەی  كەپێویستە  رایگەیاندووە  بەئاشكرا 

جینۆسایدی ئەرمەنەكان لەالیەن حكومەتەوە 

ئەم  بنرێت.  پێدا  دانی  و  بناسرێت  بەیاسا 

هەڵوێستانەی هەدەپە هۆكاربوو، بۆ ئەوەی 

بە  ئ��ەوروپ��ا  ئەرمەنییەكانی  فیدراسیۆنی 

پەیامێكی فەرمی، جگەلە ئەرمەنەكانی توركیا 

لە  تا  بكات،  تاراوگە  توركەكاكانی  لە  داوا 

هەڵبژاردنی پەرلەمانی توركیا، دەنگ بە پارتی 

چونكە  بدەن،  گەالن)هەدەپە(  دیموكراتی 

وەك لە باڵوكراوەكەدا هاتبوو رایانگەیاندبوو 

بوونی  پێشكەوتوخوازەو  هێزێكی  »هەدەپە 

بوونی  واتە  توركیا،  پەرلەمانی  لە  هەدەپە 

یەكسانی  ئازادی،  لە  پشتگیری  كە  گروپێك 

هیوای  چۆن  وەك  دەك��ات«.  دادوەری  و 

سەركەوتنیشیان بۆ هەدەپە خواست. 

6. ئازادكردنی میدیا

میدیا  گرنگی  رۆڵی  لەسەر  جەختكردنەوە 

گرنگەكانی  لەبەشە  دی��ارب��وو  رەگەزێكی 

هەدەپە  هەدەپە،  هەڵبژاردنی  مانیفێستی 

میدیاو  ئازادكردنی  لەپێناو  كە  رایگەیاند 

دەستكراوەیی  ك��ە  یاسایەك  دەرك��ردن��ی 

ماف  كاردەكات،  رۆژنامەنوسان  ببەخشێتە 

پێشێلكاریەكانی  بپارێزێت،  ئازادیەكانیان  و 

رۆژنامەنوسان بە یاسا سنوردار بكرێن، كۆتایی 

بواری  لەسەر  سانسۆر  پڕۆسەی  بە  هێنان 

بەزانیاریەكان،  لەدەستگەیشتن  راگەیاندن 

فشارو  سانسۆرو  ئەو  هەڵگرتنی  هاوكات 

لۆبیەی كە خراوەتە سەر تۆرە كۆمەاڵیەتی و 

هێڵە ئینتەرنێتیەكان لە توركیادا.

سێهەم : هۆكارەكانی دیكە

بوونە  كە  هۆكارانەی  لەو  دیكە  یەكێكی   

رێژەی  بەربەستی  تێپەڕاندنی  بۆ  پاڵپشتی 

بەرژەوەندی هەدەپە،  لە  %10ی دەنگەكان 

بریتی بوون لە:

- سەاڵحەدین دەمیرتاش، هاوسەرۆكی پارتی 

فاكتەرە  لە  بوو  یەكێك  گەالن،  دیموكراتی 

لە  هەدەپە  سەركەوتنی  لە  كاریگەرەكان 

سەرەكی  رۆڵی  دەمیرتاش  هەڵبژاردنەكاندا. 

پارتەكەیدا،  هەڵبژاردنی  بانگەشەی  لە  گێرا 

بەهێزو  كەسایەتیەكی  خ���اوەن  ن��اوب��راو 

سیاسەتمەدارێكی  بە  هاوكات  كاریگەربوو، 

وردبین ناسرا، زۆرێكیش پێیانوابوو دەمیرتاش، 

و  سەرۆكایەتی  هەڵبژاردنی  ه��ەردوو  لە 

پەیامەكانی  توانیویەتی  توركیادا  پەرلەمانی 

و  دیموكراتخواز  س��ەرك��ردەی��ەك��ی  وەك 

لیبراڵ بگەیەنێت، كاریگەریی لەسەر ڕێژەی 

دەنگەكانی هەدەپە دروست بكات، بەتایبەت 

لە دەرەوەی سنورەكانی باكوری كوردستان.

- پەیامەكەی عەبدواڵ ئۆجەالن لە نەورۆزی 

بە  س��ەب��ارەت  ئ��ام��ەد،  ل��ە   2015 س��اڵ��ی 

بانگەشەی  دەستپێكی  وەك  )دانانی چەك(، 

هەڵبژاردن بۆ هەدەپە وابوو. هاوكات ئەو 

دیدگایەی خستە بەردەم دەنگدەرانی توركیا، 

كە چیتر ئۆجاالن بڕوای بە چەك نەماوە بۆ 

چیتر  بەڵكو  كورد،  كێشەی  یەكالكردنەوەی 
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ئۆجاالن بۆ ئەم قۆناغە بەدواوە بروای بەكاری 

سیاسی و پەنابردنە بەر مومارەسەكردنی مافە 

سیاسی و یاساییەكان هەیە، لەرێی بەشداری 

مەدەنیانە لە پەرلەمان و حكومەتی توركیادا.

تۆمەتە  ب��ۆ  ه��ەدەپ��ە  وەاڵم���دان���ەوەی   -

ئاینیەكانی ئەردۆگان و ئەحمەد داود ئۆغڵۆ، 

كە دەیانخستە پاڵ دەمیرتاش و كاندیدەكانی 

هەدەپە، هەدەپەیان بە پارتێكی زەردەشتی 

دەبردن،  ناو  بڕوا  بەبێ  كاندیدەكانیشیان  و 

دیاری  كەسایەتیەكی  چەند  هەدەپە  بەاڵم 

ئیسالمی وەك )ئاڵتانتان، هودا قایا، دەنگیر 

بەها،  ئاكچنار  سەحەر  فورات،  محمد  میر 

پرۆفیسۆر قادر یەڵدرم ...( لەنێو لیستەكەیدا 

كاندید كرد. لەالیەكی دیكەشەوە دەمیرتاش 

دای���ەوەو  ئۆغڵۆی  و  ئ��ەردۆگ��ان  وەاڵم���ی 

مافی  كەس  و  مسوڵمانم  )من  رایگەیاند 

وەك  بدات،  قەڵەمم  لە  باوەر  بەبێ  نییە، 

پیرۆزیەكانمان  ناتوانن بە بەكارهێنانی  چۆن 

تۆمەتمان ئاڕاستە بكەن(. 

ه��ەدەپ��ەو  هەڵوێستی  ونیانی  ن���ەرم   -

ئەو  لەبەرامبەر  پ��ارت��ە  ئ��ەو  الیەنگرانی 

ئاپۆرا  بارەگاو  سەر  دەكرایە  كە  هێرشانەی 

و  ئاگری  لە  بەتایبەت  جەماوەریەكانیان، 

بەر  رۆژێ���ك  دواهەمینیشیان  مەرسین، 

رووی��دا،  هەڵبژاردنەكان  ئەنجامدانی  لە 

لەئامەد  هەدەپە  جەماوەری  ئاپۆرای  كاتێك 

لەرێگەی دوو بۆمبەوە خەڵتانی خوێنكراو 4 

دیكەش  سەدانی  و  قوربانی  بوونە  هاواڵتی 

برینداربوون.

توركیا  ئااڵی  بەكارهێنانی  بە  رێگەدان   -

تەنها  ن��ەك  ه��ەدەپ��ەدا،  میتینگەكانی  لە 

ئیزمیر،  توركیا،   رۆژئ���اوای  لەشارەكانی 

تەنانەت  بەڵكو  سامسۆن،  ئایدین،  موغاڵ، 

وەك  كوردستانی  ب��اك��وری  شارەكانی  لە 

ئااڵی  وان(  و  شڕناخ  ئامەد،  )چەولیك، 

لێی  رێگری  ك��ەس  ب��ەرزك��رای��ەوەو  توركیا 

نەكرد. ئەمەش كاریگەریی لەسەر رەزامەندی 

دەنگدەرانی تورك بەرانبەر بە هەدەپە زیاتر 

كرد.

كوردی  و  تورك  دەنگدەرانی  بەشداری   -

لەهەڵبژاردنەكانی  ئ��ەوروپ��ا،  نیشتەجێی 

هەدەپە  پالێوراوەكانی  كە  كاتێك  پێشوتردا 

هەدەپە  دەب���وون،  بەشدار  سەربەخۆ  بە 

بێت  سودمەند  پ��ارت  وەك  نەیدەتوانی 

دەرەوە،  واڵتانی  دەنگدەرانی  لەدەنگی 

بەشدار  سەربەخۆ  كاندیدی  ب��ە  چونكە 

وەك  ه��ەدەپ��ە  ئەمجار  ب��ەاڵم  دەب���وون، 

پارتێك بەشداری كرد، لەبەر ئەم هۆكارەش 

الیەنگرانی لە دەرەوەی توركیا بەڕاستەوخۆ 

دەنگیان بەخشییە هەدەپە.

هەدەپە و دەرئەنجامی هەڵبژاردنەكان

پەرلەمانی  هەڵبژاردنی  پڕۆسەی   2015/6/7

 56.632.889 لەكۆی  چوو،  بەڕێوە  توركیا 

لە  دەن��گ��دەر   54.792.673 دەن��گ��دەر، 

ژمارەیەش   لەو  ب��وون،  توركیادا  ناوخۆی 

سەر  چوونە  بەشداریانكرد،   47.507.389

تۆماركرد،  ناویان  و  دەنگدان  سندوقەكانی 

دەنگەكانیان  هاونیشتیمانیش   46.135.964

بۆ هەژماری كۆتای بە پەسەندكراوی دانرا. 

بەم جۆرەش بەشداری هاواڵتیانی توركیا لە 

هەڵبژاردنەكاندا رێژەی 83 % تۆماركرد.

ئەنجامی هەڵبژاردنەكان و رێژەی دەنگ و 

كورسی الیەنە براوەكان

جیاوازی نێوان ژمارەی كورسی چوار الیەنە 

لەماوەی   توركیا  پەرلەمانی  سەرەكیەكەی 

دوخولی 2011 – 2015

و  لەدەنگ  جیاواز  مەهەپە  و  هەدەپە 

یەكسان لەكورسیدا 

توركیا،  هەڵبژاردنی  بازنەی   85 لەكۆی 

یەكەم  پلەی  بازنەدا   14 لە  توانی  هەدەپە 

بەدەستبهێنێت. وەك چۆن توانی لە زۆرێك 

كوردستان  باكوری  شارۆچكەكانی  شارو  لە 

هەدەپە  هاوكات  بێت،  یەكەمدا  پلەی  لە 

ئاستی پێوانەی لە رێژەی دەنگەكانیدا تۆمار 

كرد. بەجۆرێك كە لە چەندین شوێن شارو 

دەنگەكانی  رێ��ژەی  توركیادا،  شارۆچكەی 

تۆماری لە سەدا نەوەدی تێپەڕاند، وەك لەم 

 و كورسى اليةنة براوةكان هةلَبذاردنةكان و ريَذةى دةنطامى ئةجن

 

 

 1102 - 1100ثةرلةمانى توركيا لةماوةى  دوخوىل جياوازى نيَوان ذمارةى كورسى ضوار اليةنة سةرةكيةكةى 

 يةكسان لةكورسيدا هةدةثة و مةهةثة جياواز لةدةنط و 

 ئاك لةثاش هةدةثة كة هؤكارةبوو ئةو ثةرلةماني، كورسي 83 بردني لة هةدةثة سةركةوتين لة يةكةم هؤكاري
 ثارتة ئةم هةلَبذاردن، بازنةي 81 كؤي لة بةجؤريَك هةلَبذاردندا، بازنةيزؤرترين  لةبردنةوةي بووة ثارت دووةم ثارتي
 دةنطةكاني ةل سودي زؤرترين هةدةثة جؤرة بةم. بهيَنيَت بةدةست يةكةم ثلةي هةلَبذاردنيدا بازنةي 59 لة تواني

 كاركردن و ريَذةيي نويَنةرايةتي سيستمي بةثيَي ثةرلةمانيدا كورسي بةسةر دابةشكردنيان لةكاتي ،وةرطرتووة
 (.هؤندت) بةثيَوةرةكاني

 دةنطةوةو ويولةر بووة ثارت سيَهةم توركيا ئاسيت لةسةر هةرضةندة مةهةثة وةك ثارتيَكي بةثيَضةوانةوة
 بةهؤي مالَبة دةنط، 7.517.844  بة بةرامبةرةكة  بةدةستبهيَنيَت، توركيا دةنطةكاني% 57 ريَذةي توانيويةتي

 ضونكة ،كورسيدا بةسةر دةنطةكاني دابةشكردني لة بةتايبةت بةركةوتووة، زياني طةورةترين هؤندتةوة سيستمي
  بازنةدا 72 لة عومسانياية، بازنةي ئةويش بوو يةكةم بازنةدا 5 لة تةنها هةلَبذاردني بازنةي 81 لةكؤي مةهةثة

ˇثارتة سياسيةكانى توركيا ذمارةى دةنطةكان ريَذةى سةددى ذمارةى كورسى

كورسي 218 ˇ 93583% دةنط 585879.879    AKP ثارتى دادو طةشةثَيدان 
كورسي 572  29541% دةنط 555158.333   CHP ثارتى طةىل كؤمارى   
كورسي 83  57524% دةنط 35154.578   MHP ثارتى بزوتنةوةى ناسيؤناليست   
كورسي 83  57552% دةنط 75313.137    HDP ثارتى دميوكراتى طةالن     

بةدةست نةهَينا ثةرلةمانيان كورسيةكي هيض ˇ 9.33% ˇ دةنط 255895295 ˇ كانديدى سةربةخؤ 577ثارت و  57  

ةكانى نيَوان هةدو خولكورسيي جياوازى  
ذمارةى كورسيةكانيان 

لةخوىل ئيَستاى 
 ثةرلةمانى توركيا

ذمارةى كورسيةكانيان 
لةخوىل ثيَشوى ثةرلةمانى 

 توركيا
ˇثارتة سياسيةكانى توركيا

كردووةكورسى ثةرلةمانى كةمى  86 ˇ 258 327 AKP ثارتى دادو طةشةثَيدان 
ى كردووةكورسى ثةرلةمانى كةم 3  132 135 CHP ثارتى طةىل كؤمارى   
كورسى ثةرلةمانى زيادى كردووة 72  80 53 MHP ثارتى بزوتنةوةى ناسيؤناليست   
كورسى ثةرلةمانى زيادى كردووة 54  80 35 HDP ثارتى دميوكراتى طةالن   
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ناوی هەشتا کاندیدە دەرچووەکەی )هەدەپە( لەپارێزگاو بازنە جیاوازەکانی تورکای
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 96 قەرەیازی   ،%  97 )ئەلیاك  ناوەندانەدا: 

%، لیجە 96 %، كاراز 95 %، گەڤەر 92 %، 

گلمیك 93 %، مەخینا 94 %، مەالزگەر 92 

%، بازید 92 %، جزیرە 91 %( .

بەتایبەت  ئەمانەشدا،  هەموو  لەگەڵ  بەاڵم 

ئەنجامەكان  راگەیاندنی  و  ئاشكراكردن  پاش 

پرسیارێك هاتە پێشەوە، ئەویش پەیوەندیدار 

بەو جیاوازیەی كە لەنێوان دەنگی هەدەپەو 

مەهەپەدا هەیە، بەاڵم لە رووی بەدەستهێنانی 

پارت  ه��ەردوو  هەڵبژاردنییەوە  كورسی 

پەرلەمانی  كورسی   80 بەدەستهێنانی  بە 

یەكسانن، هۆكارەكان چین؟

هەدەپە  سەركەوتنی  لە  یەكەم:  هۆكاری 

ئەو  پەرلەمانی،  كورسی   80 بردنی  لە 

پارتی  ئاك  لەپاش  هەدەپە  كە  هۆكارەبوو 

زۆرترین  لەبردنەوەی  بووە  پارت  دووەم 

كۆی  لە  بەجۆرێك  هەڵبژاردندا،  بازنەی 

توانی  پارتە  ئەم  هەڵبژاردن،  بازنەی   85

یەكەم  پلەی  هەڵبژاردنیدا  بازنەی   14 لە 

زۆرترین  هەدەپە  بەمجۆرە  بەدەستبهێنێت. 

لەكاتی  وەرگ��رت��ووە،  لە دەنگەكانی  سودی 

پەرلەمانیدا  كورسی  بەسەر  دابەشكردنیان 

و  رێژەیی  نوێنەرایەتی  سیستمی  بەپێی 

كاركردن بەپێوەرەكانی )هۆندت(.

مەهەپە  وەك  پارتێكی  بەپێچەوانەوە 

هەرچەندە لەسەر ئاستی توركیا سێهەم پارت 

رێژەی  توانیویەتی  دەنگەوەو  لەرووی  بووە 

بەدەستبهێنێت،  توركیا  دەنگەكانی   %  16

كە بەرامبەرە بە  7.517.844 دەنگ، بەاڵم 

گەورەترین  هۆندتەوە  سیستمی  بەهۆی 

زیانی بەركەوتووە، بەتایبەت لە دابەشكردنی 

دەنگەكانی بەسەر كورسیدا، چونكە مەهەپە 

لە  تەنها  هەڵبژاردنی  بازنەی   85 لەكۆی 

بازنەی  ئ��ەوی��ش  ب��وو  ی��ەك��ەم  ب��ازن��ەدا   1

 42 لە  دووەم،  بازنەدا   27 لە  عوسمانیایە، 

بازنە سێهەم، لە 8 بازنەش پلەی چوارەمی 

گرتووە، دوو جاریش لە پلەكانی پێنجەم و 

پلەی  جار  زۆرترین  واتە  بووە.  شەشەمدا 

بەڕێكەوت  گ��رت��ووە،  دووەم��ی  و  سێهەم 

كورسییان  كەمترین  بازنانەش،  لەو  زۆرێك 

بۆ تەرخانكراوە لە ئاكامیشدا كورسییەكان بۆ 

پارتی یەكەم یەكال بووەتەوە. كەواتە مانەوەی 

دەنگەكانی مەهەپە كە نەگەیشتونەتە ئاستی 

زۆرێك  لە  كورسی  نرخی  بەدەستهێنانی 

ئەم  ئەوەی  بۆ  هۆكاربوون  بازنەكاندا،  لە 

كورسی  دەنگەكانی  هاوتای  نەتوانێت  پارتە 

هۆكارەش  بەم  بەدەستبهێنێت،  پەرلەمانی 

لەسەر ئاستی كۆی بازنەكانی توركیا زۆرترین 

دەنگی بەفیرۆ چووە. لێرەوە دەردەكەوێت 

كە بۆچی مەهەپە سەرەڕای هێنانی دەنگێكی 

دەنگەكانی  لەكۆی  سود  نەیتوانیوە  زۆر، 

بەسەر  دابەشكردنیان  لەكاتی  وەربگرێت، 

كورسیەكاندا. 

بۆ زیاتر رونكردنەوەی ئەم هۆكارە، ئەگەر 

بازنەی عوسمانیان بەنمونە وەربگرین، كە 4 

كورسی بۆ تەرخانكرابوو،  مەهەپە سەرەڕای 

زۆرینەی  دەنگی  بازنەیەدا  ل��ەو  ئ��ەوەی 

بەدەستهیناوەو پلەی یەكەمی گرتووە، بەاڵم 

بردووەتەوە،  كورسی   2 )ئاكپارتی(  وەك 

بەفیرۆچووە.  دەنگی  ه��ەزار   38 هاوكات 

كە  بازنەیەشدا  لەو  تەنانەت  مەهەپە  واتە 

لەدەستداوە.  دەنگی  بەدەستهێناوە  یەكەمی 

لەبەرامبەردا هەدەپە تەنها 11 هەزار دەنگی 

لەو پارێزگایەدا سوتاوە. 

جۆرە  لەم  نمونەكانی  بەدوبارەبوونەوەی 

پلەی  تیایدا  كە  بازنانەی  ل��ەو  بەتایبەت 

زیانی زۆرتر  سێهەم و چوارهەمی گرتووە، 

گەیشتووە،  پارتە  ئ��ەم  كورسیەكانی  بە 

دواجار دابەشكردنی توركیاش بۆ 85 بازنەی 

 و كورسى اليةنة براوةكان هةلَبذاردنةكان و ريَذةى دةنطامى ئةجن

 

 

 1102 - 1100ثةرلةمانى توركيا لةماوةى  دوخوىل جياوازى نيَوان ذمارةى كورسى ضوار اليةنة سةرةكيةكةى 

 يةكسان لةكورسيدا هةدةثة و مةهةثة جياواز لةدةنط و 

 ئاك لةثاش هةدةثة كة هؤكارةبوو ئةو ثةرلةماني، كورسي 83 بردني لة هةدةثة سةركةوتين لة يةكةم هؤكاري
 ثارتة ئةم هةلَبذاردن، بازنةي 81 كؤي لة بةجؤريَك هةلَبذاردندا، بازنةيزؤرترين  لةبردنةوةي بووة ثارت دووةم ثارتي
 دةنطةكاني ةل سودي زؤرترين هةدةثة جؤرة بةم. بهيَنيَت بةدةست يةكةم ثلةي هةلَبذاردنيدا بازنةي 59 لة تواني

 كاركردن و ريَذةيي نويَنةرايةتي سيستمي بةثيَي ثةرلةمانيدا كورسي بةسةر دابةشكردنيان لةكاتي ،وةرطرتووة
 (.هؤندت) بةثيَوةرةكاني

 دةنطةوةو ويولةر بووة ثارت سيَهةم توركيا ئاسيت لةسةر هةرضةندة مةهةثة وةك ثارتيَكي بةثيَضةوانةوة
 بةهؤي مالَبة دةنط، 7.517.844  بة بةرامبةرةكة  بةدةستبهيَنيَت، توركيا دةنطةكاني% 57 ريَذةي توانيويةتي

 ضونكة ،كورسيدا بةسةر دةنطةكاني دابةشكردني لة بةتايبةت بةركةوتووة، زياني طةورةترين هؤندتةوة سيستمي
  بازنةدا 72 لة عومسانياية، بازنةي ئةويش بوو يةكةم بازنةدا 5 لة تةنها هةلَبذاردني بازنةي 81 لةكؤي مةهةثة

ˇثارتة سياسيةكانى توركيا ذمارةى دةنطةكان ريَذةى سةددى ذمارةى كورسى

كورسي 218 ˇ 93583% دةنط 585879.879    AKP ثارتى دادو طةشةثَيدان 
كورسي 572  29541% دةنط 555158.333   CHP ثارتى طةىل كؤمارى   
كورسي 83  57524% دةنط 35154.578   MHP ثارتى بزوتنةوةى ناسيؤناليست   
كورسي 83  57552% دةنط 75313.137    HDP ثارتى دميوكراتى طةالن     

بةدةست نةهَينا ثةرلةمانيان كورسيةكي هيض ˇ 9.33% ˇ دةنط 255895295 ˇ كانديدى سةربةخؤ 577ثارت و  57  

ةكانى نيَوان هةدو خولكورسيي جياوازى  
ذمارةى كورسيةكانيان 

لةخوىل ئيَستاى 
 ثةرلةمانى توركيا

ذمارةى كورسيةكانيان 
لةخوىل ثيَشوى ثةرلةمانى 

 توركيا
ˇثارتة سياسيةكانى توركيا

كردووةكورسى ثةرلةمانى كةمى  86 ˇ 258 327 AKP ثارتى دادو طةشةثَيدان 
ى كردووةكورسى ثةرلةمانى كةم 3  132 135 CHP ثارتى طةىل كؤمارى   
كورسى ثةرلةمانى زيادى كردووة 72  80 53 MHP ثارتى بزوتنةوةى ناسيؤناليست   
كورسى ثةرلةمانى زيادى كردووة 54  80 35 HDP ثارتى دميوكراتى طةالن   

 و كورسى اليةنة براوةكان هةلَبذاردنةكان و ريَذةى دةنطامى ئةجن
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  بازنةدا 72 لة عومسانياية، بازنةي ئةويش بوو يةكةم بازنةدا 5 لة تةنها هةلَبذاردني بازنةي 81 لةكؤي مةهةثة

ˇثارتة سياسيةكانى توركيا ذمارةى دةنطةكان ريَذةى سةددى ذمارةى كورسى

كورسي 218 ˇ 93583% دةنط 585879.879    AKP ثارتى دادو طةشةثَيدان 
كورسي 572  29541% دةنط 555158.333   CHP ثارتى طةىل كؤمارى   
كورسي 83  57524% دةنط 35154.578   MHP ثارتى بزوتنةوةى ناسيؤناليست   
كورسي 83  57552% دةنط 75313.137    HDP ثارتى دميوكراتى طةالن     

بةدةست نةهَينا ثةرلةمانيان كورسيةكي هيض ˇ 9.33% ˇ دةنط 255895295 ˇ كانديدى سةربةخؤ 577ثارت و  57  

ةكانى نيَوان هةدو خولكورسيي جياوازى  
ذمارةى كورسيةكانيان 

لةخوىل ئيَستاى 
 ثةرلةمانى توركيا

ذمارةى كورسيةكانيان 
لةخوىل ثيَشوى ثةرلةمانى 

 توركيا
ˇثارتة سياسيةكانى توركيا

كردووةكورسى ثةرلةمانى كةمى  86 ˇ 258 327 AKP ثارتى دادو طةشةثَيدان 
ى كردووةكورسى ثةرلةمانى كةم 3  132 135 CHP ثارتى طةىل كؤمارى   
كورسى ثةرلةمانى زيادى كردووة 72  80 53 MHP ثارتى بزوتنةوةى ناسيؤناليست   
كورسى ثةرلةمانى زيادى كردووة 54  80 35 HDP ثارتى دميوكراتى طةالن   
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پارتێكی  بە  زیانی  زۆرترین  هەڵبژاردنی، 

وەك مەهەپە گەیاندووە، بۆ بەدەستنەهێنانی 

كورسی بەهاوتای دەنگە بەدەستهاتووەكانی. 

 4 بەسەر  الیەنەكان  دەنگی  دابەشكردنی 

كورسی بازنەی عوسمانیا 

خاڵێكی دیكەی جیاوازی دروستكردن لەنێوان 

پەیوەندیدارە  هەدەپە(،  )مەهەپەو  كورسی 

هەڵبژاردنییە  بازنە  لە  كورسی  بەنرخی 

بازنەكاندا  كۆی  لە  بەجۆرێك  جیاوازەكاندا. 

نرخی  بەشداری  ئاستی  دەنگدەرو  ژمارەی 

بۆنمونە  ك��ردووە.  دی��اری  كورسییەكانیان 

بۆ  كورسی   18 ئەنقەرە  یەكەمی  بازنەی 

نزیكەی  دەنگدەر  ژم��ارەی  تەرخانكرابوو، 

كەس  هەزار(  سەد  و هەشت  ملیۆن  )یەك 

بە  كورسیەك  هەر  نرخی  بەمجۆرە  بووە، 

101 هەزار زیاتر دەنگی پێویست بووە. لەم 

بەدەستهێناوە،  بازنەیەدا مەهەپە 3 كورسی 

بە نرخی 101 هەزار دەنگ.

دیاربەكر  بازنەی  ئەگەر  لەبەرامبەردا  بەاڵم 

 836 نزیكەی  دەبینین  وەربگرین،  بەنمونە 

ژمارەی  بەشداریانكردووە،  دەنگدەر  هەزار 

كورسی   11 بازنەیەش  ئ��ەو  كورسیەكانی 

دەنگ  هەزار   76 بە  كورسی  نرخی  بووە، 

هەدەپە  كورسییە،  رێژەی  لەو  خەمڵێنراوە، 

مسۆگەر  كورسی   10 توانیویەتی  بەتەنها 

بكات، بەواتایەكی دیكە مەهەپە لە ئەنقەرە 3 

كورسی بە 303 هەزار دەنگ بەدەستهێناوە، 

لەبەرامبەردا هەدەپە لە دیاربەكر 10 كورسی 

بە 760000 هەزار دەنگ بەدەستهێناوە.

لەم  جیاوازییانە  چەشنە  ئەم  سەرئەنجام   

ناوچانەو ناوچەكانی دیكەشدا، هۆكاربوون بۆ 

ئەوەی هاوكێشە ژمێرەییەكانی هەڵبژاردنەكە 

بەزیانی  هەدەپەو  بەرژەوەندی  و  بەسود 

بەسەر  دەن��گ  لەدابەشكردنی  مەهەپە 

كورسییەكاندا بشكێتەوە. 

بۆزانیاری زیاتر بڕوانە خشەكە

هۆكاری  كە  دەردەك��ەوێ��ت  بەمشێوەیە   

هەدەپەو  كورسییەكانی  ژمارەی  هاوتابونی 

دەگەڕێتەوە  هۆكارانە  ئەو  بۆ  مەهەپە، 

هەڵبژاردنی  سیستمی  بە  پەیوەستن  كە 

دەنگ  دابەشكردنی  چۆنییەتی  توركیاو 

بەسەر كورسییەكاندا، واتە سەرەڕای ئەوەی 

1.461.033دەن��گ  جیاوازی  بە  مەهەپە  كە 

لەپێش  دەن��گ��ەك��ان،   %  3 ب��ەرێ��ژەی  و 

سیستمەكە  ئاكامدا  لە  بەاڵم  هەدەپەوەیە، 

ه��ەردووالی  كە  دروستكردووە،  دۆخێكی 

لەرووی ژمارەی كورسییەوە یەكسان كردون 

بە )80( كورسی پەرلەمانی.

ناوی هەشتا كاندیدە دەرچووەكەی هەدەپە 

لەپارێزگاو بازنە جیاوازەكانی توركیا

فراكسیۆنە  و  لەلیست  خانمان  پێگەی 

پەرلەمانییەكەی هەدەپەدا

ریزبەندی  لە  هەدەپە  لەهەڵبژاردنەكان  بەر 

بەو  دەستنیشانكرا،  توركیادا  پارتی  یەكەم 

 550 لەكۆی  توانیبوی  پارتە  ئ��ەم  پێیەی 

لەلیستەكەیدا  ژن  كاندیدی   268 كاندید، 

جێبكاتەوە، ئەمەش بەرامبەر بوو بە رێژەی 

48 % پێكهاتەی لیستەكەی هەدەپە.

پارتێكی  ه��ەر  بۆ  ژن��ان  ب��ەش��داری  كۆتای 

 17 رێ��ژەی  توركیادا  لەپەرلەمانی  سیاسی 

دەستنیشانكردنی  بەاڵم  دیاریكراوە،  بۆ   %

ئەو رێژە زۆرە لە ژنان لەالیەن هەدەپەوە 

ئەم  ئەوەی  بۆ  بوو،  یارمەتیدەر  هۆكارێكی 

پارتە بتوانێت رێژەیەكی بەرچاو كاندیدی ژن 

بنێرێتە پەرلەمان، بەجۆرێك پاش راگەیاندنی 

 4 ئةنتاَليا ئؤروض ساروهان

 53 ئاديامان يَلدرم بةهجةت

 15 ضةوليك ئؤزسؤي هشيار

 52 بةدليس طايدالي جةالدةت مةمحود  - ئريطات مزطني

 57 بؤرسا كؤلضاك ئاسية

 59 عةنتاب توغروَل مةمحود  - دؤغان جةالل

 51 ئةرزِرؤم بايار ئاكضنار سةحةر

 57 قارس ئؤزانلي شةفةق  - بيلطةن ئايهان

 53 مةرسني ئؤز ضيلةم  - فرات حممةد مري دةنطري

 58 (ماردين)مَيردين طونيةلي ئةنيسة  - ئةساَلن عةلي مةمحةد - دؤرا ئةرؤَل  - يَلدرم طولسةر  - ساجنار ميدحات

 54 جؤلةمَيرط زةيدان عةبدواَل - ئرماك سةملا

 23 سريت ثتةكني سةظي خةدجية - يَلدرم قةدري

 25 دَيرسيم شاهني ئةديبة - ئؤنلو عةليجان

 22 بامتان باشاران ئاجار ئائيشة -بةجةريكلي  سةعادةت  -ئاتااَلن  عةلي

 27 موش يَلدرم ئةمحةد - ضةليك بورجوو

 29 (ئةغدير)ئيطدير توركالي كزناس -ئاديامان  ئةمني مةمحةد

 21 شةِرناخ ئريمةز ئاجيان  -ئَينجو  فةرهاد  -بريليك  لةيال  -سارييَلدز  فةيسةَل

 27 كؤجائَيلي كؤجنا حةيدةر عةلي

 23 ئةردةهان ئاكتاش تاشكن

 

 زؤرة ريَذة ئةو بتوانيَت سياسي ثارتيَكي توركيادا، ثةرلةماني نيَو ثارتةكاني ميَذوي لة يةكةمينجارة بؤ ئةمةش
 . دةنوسريَتةوة هةدةثةوة بةناوي ميَذوو بؤ ريَذةيةش ريكؤردة ئةم بيَطوامان تؤماربكات، خامنان لةيةشداري

 :وانةخشتةكةبؤ زانيارى زياتر برِ

 ريَذة و ذمارةى ئافرةتانى دةرضوو لةهةلَبذاردنةكاندا لةهةلَبذاردنةكانريَذة و ذمارةى ئافرةتان بةر  ثارتةكان

AKP ثارتى دادو طةشةثَيدان 
ئافرةت لة  99كانديد  555لةكؤى 

ليستةكةياندا هةبوو، ئةمةش بةرامبةر بوو 
 %.05بةريَذةى 

كانديدى دةرضوى ئةكةثةدا، فراكسيؤنة  052لةكؤى 
دةطريَت، ئةمةش ةخؤ ئافرةت ل 14ثةرلةمانيةكةيان 

 %41ريَذةى بةرامبةرة بة

CHP ثارتى طةىل كؤمارى   
ئافرةت لة  451كانديد  555لةكؤى 

ليستةكةياندا هةبوو، ئةمةش بةرامبةر بوو 
 %.04بةريَذةى 

كانديدى دةرضوى جةهةثةدا،  410لةكؤى 
ئافرةت  05رلةمانيةكةيان فراكسيؤنة ثة

 %45ريَذةى لةخؤدةطريَت، ئةمةش بةرامبةرة بة

 MHPثارتى بزوتنةوةى ناسيؤناليست 
ئافرةت لة  14كانديد  555لةكؤى 

ليستةكةياندا هةبوو، ئةمةش بةرامبةر بوو 
 %.45بةريَذةى 

كانديدى دةرضوى مةهةثةدا، فراكسيؤنة  25لةكؤى 
ؤدةطريَت، ئةمةش ئافرةت لةخ 1ثةرلةمانيةكةيان 

 %5ريَذةى بةرامبةرة بة

HDP ثارتى دميوكراتى طةالن   
ئافرةت لة  012كانديد  555لةكؤى 

ليستةكةياندا هةبوو، ئةمةش بةرامبةر بوو 
 %.12بةريَذةى 

كانديدى دةرضوى هةدةثةدا، فراكسيؤنة  25لةكؤى 
ةخؤ دةطريَت، ئةمةش ئافرةت ل 14ثةرلةمانيةكةيان 

 %12ريَذةى بةرامبةرة بة

  

 

 خامنةكةى نيَو  فراكسيؤنى هةدةثة 10ناوى 
 هةدةثة خامنة ثةرلةمانتارةكاني ناوي ذ ثةرلةمانتارةكاني هةدةثةخامنة  ناوي ذ
 ئريماك سةالم 53 زانا لةيال 5

 ئؤز ضيلةم 58 بوَلدان ثةروين 2

 (بايار)ةها ب ئاكضنار سةحةر 58 يوكسيك داغ فيطةن 7

 ييَلدريم طولةسةرةم 23 ئؤجاالن  ديلةك 9

 طونةيلي ئةنيسة 25 (اايق) اكاي هودا 1

 ضةليك بورجوو 22 كؤلضاك ئاسية 7

 سةظي ثتةكني هةدجية 27 ئايدؤغان رسةلنو 3

 ئؤزؤكمةنلةر يوردووسَيظ 29 ييطيد ئاَلث سيبةل 8

 هةزةر تووبا 21 تاشدةمري ديرايةت 4

 شاهني ئةديبة 27 ئؤجا فةلةكناز 53

 باشاران ئاجار ئايشة 23 دةمريةل ضاغاَلر 55

 ئؤغَلوو كةرةستيجي فيليز 28 بةشتاش دانيش مةراَل 52

 باشاران ئاجيان 24 ئوستوون بةيزا 57

 توركةلي كزناز 73 طوظةن لةيال 59

 ئريمةز ئاجيان 75 بةجةرليك سةعادةت 51
   بريليك لةيال 57

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ناوى هةشتا كانديدة دةرضووةكةى هةدةثة لةثاريَزطاو بازنة جياوازةكانى توركيا
 ز ثاريَزطا ناوى كانديدة دةرضووةكانى هةدةثة

 كةنعان عةلي - توزةل لةظةنت - ثايالن طارؤ - بوَلدان ثةروين - كايا هودا - دةمريتاش سةالحةددين
 ئاتاش ئةرداَل  - تةمةلي سةزايي - ئؤغَلو كةرةستةجي فيليز -ئؤكةر تورطوت - ئوستون بةيزا - ئؤغَلو

 5 ئةستةنبوَل

 2 ئيزمري دؤغان موسليم -كوركضو ئةرتوغروَل

 7 ئةنقةرة ئؤندةر سورةييا سِرري

 9 (رؤحا)رةحا  ضاَلشكان زيا - طوظةن لةيال - ئايهان ئيرباهيم  - ئؤجاالن ديلةك - بايدةمري عومسان

  - ئوجا فةلةكناس  - مووش نيعمةتواَل ئةردؤغ  - ئايدؤغان نوورسةل - بالوكةن ئيدريس  - تان ئاَلتان
 بةرك ئةديب  - ئاَلث يغيت سيبةل - ئةر ياشضي ئيمام  - ثري زيا - دةمريةل ضاغَلار

 1 ئامةد

 7 ئاطرى ئيلهان ئةمني  -تاشدةمري ديرايةت - ئؤزتورك بةدران - زانا لةيال

 - هازةر توبا  -ئؤزجانةر ئادةم - ئؤزسؤ كمةنلةر يوردوسةظ  - بؤتان لةزطني - يوكسيك داغ فيطان
 ئؤزطؤكضة رةمزية  -ئؤزياشار  سةالمي

 3 وان

 8 ئةدةنة بَيشتاش دانش مةراَل  - توران ردظان

 ثارت كؤى دةنط ÷ 1 ÷ 2 ÷ 3

38795.7 58193.5 116387 116387 MHP 
37223 55834.5 111669 111669 AKP 
12624 18936 37872 37872 CHP 

3699.67 5549.5 11099 11099 HDP 

دابەشكردنی دەنگی الیەنەكان بەسەر 4 كورسی بازنەی عوسمانیا 
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ئەنجامی هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی توركیا، 

كاندیدی   80 لەكۆی  هەدەپە  دەرك���ەوت 

كورسی   31 توانیویانە  خانمان  دەرچویدا، 

فراكسیۆنەكەیدا مسۆگەر  لەریزی  پەرلەمانی 

بكەن. ئەم رێژەیەش بەرامبەربوو بە 40 % 

پێكهاتەی فراكسیۆنە پەرلەمانیەكەی هەدەپە. 

بەم جۆرە هەدەپە نەك هەر كۆتای 17 % 

ژنانى تێپەراند، بەڵكو بەدوو هێندە زیاتریش 

ئەو رێژەیەی تۆماركرد.

ئەمەش بۆ یەكەمینجارە لە مێژوی پارتەكانی 

سیاسی  پارتێكی  توركیادا،  پەرلەمانی  نێو 

ژنان  لەبەشداری  زۆرە  رێژە  ئەو  بتوانێت 

تۆماربكات، بێگوامان ئەم ریكۆردە رێژەیەش 

بۆ مێژوو بەناوی هەدەپەوە دەنوسرێتەوە. 

بۆ زانیاری زیاتر بڕوانەخشتەكە:

یەكێكی دیكە لەوخااڵنەی كە شیاوی ئاماژە 

و  ئاینی  رەنگییە  فرە  لەو  بریتییە  پێدانە 

نەتەوەییەی كە بەفراكسیۆنەكەی هەدەپەوە 

دەبینرێت، بۆنمونە لە ئێستادا هەدەپە ژنانە 

سەحەر  و  )هوداقایا  وەك  پەرلەمانتاری 

ئاكچنار بەها- ئیسالمی( هاوشانی )فەلەكناز 

ئوجای ئێزدیی( و توركێكی چەپڕەوی سۆسیال 

داغ(  یوكسیك  )فیگان  وەك  دیموكراتی 

نمونەی  چەندیدن  ئەمانەو  دەگرێت.  لەخۆ 

فراكسیۆنی هەدەپەدا  ریزی  لەنێو  كە  دیكە 

نمونەیەكی جوانی پێكەوە ژیانیانی نەتەوەی 

وئاینی ومەزهەب جیاییان دروستكردووە.

ناوی 31 ژنەكەی نێو  فراكسیۆنی هەدەپە

پشكی دارایی پارتە سیاسیەكانی توركیا پاش 

گەیشتنیان بە پەرلەمان

هەر  توركیا،  هەڵبژاردنەكانی  یاسای  بەپێی 

پەرلەمانی  بگاتە  بتوانێت  سیاسی  پارتێكی 

بودجەی  لە  ئەو واڵتە مافی دەبێت سااڵنە 

گشتی حكومەت سودمەند بێت، بەم پێیەش 

بۆ یەكەمجار هەدەپە ئەو هاوكارییە داراییە 

دەیگرێتەوە.

لە  كە  پارتانەی  ئ��ەو  یاسایە  ئ��ەو  بەپێی 

هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی 2015 دا دەنگیان 

توركیا  پەرلەمانی  گەیشتونەتە  هێناوەو 

دەتوانن سود لەو پشكە داراییە كە بە یاسا 

دیاریكردنی  چۆنێتی  وەربگرن.  دیاریكراوە 

بری هاوكارییە داراییەكان پشتی بەستووە بە 

رێژەی سەدی دەنگ و ئەو رێژە دیاریكراوەی 

كە بەپێی یاسای پارتەكان لەبودجەی گشتیدا 

چوار  هاوكاری  بری  بۆنمونە  دیاریكراوە، 

پشت  گشتیدا  بودجەی  لە  براوەكە  پارتە 

چەشنە  بەم  دەنگەكانیان  بەرێژەی  بەست 

دیاریكراوە: 

)ئەكەپە(:  گەشەپێدان  دادو  پارتی   .1

 40% رێژەی  پەرلەمانیەكەدا  لەهەڵبژاردنە 

كاتێك  بەدەستهێناوە.  توركیای  دەنگەكانی 

ئەم رێژەیە بە رێژەی هاوكارییە دارایەكانی 

دەكرێت،  ب��ەراورد  پارتەكان  بۆ  حكومەت 

گشتی  بودجەی  لە  گەشەپێدان  دادو  پارتی 

كە  لیرە،  ملیۆن  ب��ری)83(  سااڵنە  توركیادا 

ملیۆن دۆالری  نزیكەی)5.35(  بە  بەرامبەرە 

ئەمەریكی، وەردەگرێت.

لە  )جەهەپە(:  كۆماری  گەلی  پارتی   .2

دەنگەكانی    24% رێژەی  هەڵبژاردنەكەدا 

بودجەی  لە  شێوەیەش  بەم  بەدەستهێنا، 

بە  بەرامبەر  لیرە،  ملیۆن   )51( بری  گشتی 

بەنزیكەی )4.20( ملیۆن دۆالر وەردەگرێت.

توركیا:  ناسۆنالیستی  بزوتنەوەی  پارتی   .3

لەم هەڵبژاردنەدا رێژەی 16 % دەنگەكانی 

بودجەی  لە  پێیەش  ب��ەو  بەدەستهێناوە، 

توركی  لیرەی  ملیۆن   )3.33( بڕی  گشتی 

كە بەرامبەرە بە نزیكەی )15( ملیۆن دۆالر 

سااڵنە هاوكاری دارایی وەردەگرێت.

)هەدەپە(:  گ��ەالن  دیموكراتی  پارتی   .4

لەم هەڵبژاردنەدا رێژەی 13 % دەنگەكانی 

بودجەی گشتی  لە  پێیەش  بەو  بەدەستهێنا، 

كە  لیرە،  ملیۆن  ب��ڕی)9.26(  سااڵنە  توركیا 

بۆ  دۆالری  ملیۆن   )5.13( بە  بەرامبەرە 

تەرخاندەكرێت.

پارتە  )هەدەپە(و  گەالن  دیموكراتی  پارتی 

نەیانتوانیوە  ئێستا  تا  دیكەش،  كوردیەكانی 

حكومەتی  دارایەكانی  هاوكارییە  لە  سود 

توركیا بۆ پارتە سیاسیەكان وەربگرن و ئەمە 

پارتێكی سیاسی كوردی  یەكەمین جارە،  بۆ 

هاوكارییە  لە  دەبێت  سودمەند  توركیا، 

لەرابردودا  چونكە  حكومەت،  داراییەكانی 

هیچ یەكێك لەپارتە كوردییەكان، وەك پارتی 

تەنها  و  پەرلەمان  نەگەیشتبوونە  سیاسی 

نوێنەری سەربەخۆیان لەپەرلەماندا هەبووە.

دیكەی  كوردییەكانی  پارتە  دەنگی  ئەنجامی 

توركیا

جگەلە پارتی دیموكراتی گەالن، دوو پارتی 

لەهەڵبژاردنە  بەشداریان  ك��وردی  دیكەی 
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CHP ثارتى طةىل كؤمارى   
ئافرةت لة  451كانديد  555لةكؤى 

ليستةكةياندا هةبوو، ئةمةش بةرامبةر بوو 
 %.04بةريَذةى 

كانديدى دةرضوى جةهةثةدا،  410لةكؤى 
ئافرةت  05رلةمانيةكةيان فراكسيؤنة ثة

 %45ريَذةى لةخؤدةطريَت، ئةمةش بةرامبةرة بة

 MHPثارتى بزوتنةوةى ناسيؤناليست 
ئافرةت لة  14كانديد  555لةكؤى 

ليستةكةياندا هةبوو، ئةمةش بةرامبةر بوو 
 %.45بةريَذةى 

كانديدى دةرضوى مةهةثةدا، فراكسيؤنة  25لةكؤى 
ؤدةطريَت، ئةمةش ئافرةت لةخ 1ثةرلةمانيةكةيان 

 %5ريَذةى بةرامبةرة بة

HDP ثارتى دميوكراتى طةالن   
ئافرةت لة  012كانديد  555لةكؤى 

ليستةكةياندا هةبوو، ئةمةش بةرامبةر بوو 
 %.12بةريَذةى 

كانديدى دةرضوى هةدةثةدا، فراكسيؤنة  25لةكؤى 
ةخؤ دةطريَت، ئةمةش ئافرةت ل 14ثةرلةمانيةكةيان 

 %12ريَذةى بةرامبةرة بة

  

 

 خامنةكةى نيَو  فراكسيؤنى هةدةثة 10ناوى 
 هةدةثة خامنة ثةرلةمانتارةكاني ناوي ذ ثةرلةمانتارةكاني هةدةثةخامنة  ناوي ذ
 ئريماك سةالم 53 زانا لةيال 5

 ئؤز ضيلةم 58 بوَلدان ثةروين 2

 (بايار)ةها ب ئاكضنار سةحةر 58 يوكسيك داغ فيطةن 7

 ييَلدريم طولةسةرةم 23 ئؤجاالن  ديلةك 9

 طونةيلي ئةنيسة 25 (اايق) اكاي هودا 1

 ضةليك بورجوو 22 كؤلضاك ئاسية 7

 سةظي ثتةكني هةدجية 27 ئايدؤغان رسةلنو 3

 ئؤزؤكمةنلةر يوردووسَيظ 29 ييطيد ئاَلث سيبةل 8

 هةزةر تووبا 21 تاشدةمري ديرايةت 4

 شاهني ئةديبة 27 ئؤجا فةلةكناز 53

 باشاران ئاجار ئايشة 23 دةمريةل ضاغاَلر 55

 ئؤغَلوو كةرةستيجي فيليز 28 بةشتاش دانيش مةراَل 52

 باشاران ئاجيان 24 ئوستوون بةيزا 57

 توركةلي كزناز 73 طوظةن لةيال 59

 ئريمةز ئاجيان 75 بةجةرليك سةعادةت 51
   بريليك لةيال 57

 

ناوی 31 ژنی نێو فراکسیۆنی )هەدەپە(
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ئەوانیش  ك��رد.  توركیادا  پەرلەمانیەكەی 

هەردوو پارتی )هوداپار HUDA PAR  و 

هاك پار HAK PAR ( بوون.

ب��اك��وری  ك���وردی  پارتێكی  پ���ار(  )ه���ودا 

سیاسی  باڵی  بە  پارتە  ئ��ەم  كوردستانە، 

ح��زب��واڵ ل��ە ب��اك��ور دادەن��رێ��ت، ه��ودا پار 

سەربەخۆ  بەكاندیدی  هەڵبژاردنەكاندا  لە 

بەشداری كرد. بۆ ئەم مەبەستەش 8 كاندیدی 

بۆ بەشداریكردن  سەربەخۆی دەستنیشانكرد، 

ئاشكرابوونی  پاش  بەاڵم  لە هەڵبژاردنەكاندا، 

دەن��گ��ەك��ان، دەرك���ەوت ك��ە هیچ ك��ام لە 

دەنگی  نەیانتوانیوە  پارتە  ئەو  كاندیدەكانی 

پێویست 5 % بەدەستبهێنن، بەم هۆیەشەوە 

دەنگەكانیان  لەدەستداو  نوێنەرایەتیان  مافی 

كۆی  دابەشكران.  دیكەدا  الیەنەكانی  بەسەر 

دەنگی هەر هەشت كاندیدەكەی هودا پارتیش 

شارەكانی  بەسەر  كە  بوو،  دەنگ   )70135(

رەحا،  وان،  شەرناخ،  بەدلیس،  ئادەنە،   (

چەولیك و ئامەد و باتمان( دا دابەش ببوون.

لەالیەكی دیكەشەوە )هاك پار- پارتی ماف 

لەپارتە  دیكەبوو  یەكێكی  ئازادییەكان(  و 

سیاسیە كوردییەكانی باكورو لەالیەن )فەهمی 

دەمیر( سەرۆكایەتی دەكرێت. ئەم پارتە بە 

بڕیاریدا  توركیا(،  بۆ  )فیدراڵیزم  دروشمی 

هەڵبژاردنە  بەشداری  سەربەخۆ  پارتێكی  بە 

پاش  ب���ەاڵم  ب��ك��ات،  توركیا  گشتیەكەی 

راگەیاندنی ئەنجامەكان، دەركەوت ئەم پارتە 

تەنها )58756( هەزار دەنگی بەدەستهێناوە، 

ناوچەكانی  ل��ە  دەنگەكانیشی  زۆرت��ری��ن 

دەرەوەی پارێزگا كوردییەكانی وەك )ئەنتاڵیا، 

بەدەستهاتووە،  مانیسا...(  و  ئەستەنبوڵ 

لەناوچە  دەنگی   )3418( تەنها  لەبەرامبەردا 

جۆڵەمێرگ،  )ئامەد،  وەك  كوردییەكانی 

ماردین، وان ... ( بەدەستهێنابوو.

بەشداریكردن  بۆ  پارتە  ئەم  باسە  شایەنی 

هەدەپەی  هاوپەیمانی  هەڵبژاردنەدا  لەم 

بەشداری  سەربەخۆ  لیستی  بە  رەتكردەوەو 

نەیتوانی  شكستیهێناو  لەكۆتایشدا  ك��رد، 

بە  گەیشتن  بۆ  دەنگەكان   10% بەربەستی 

هۆیەش  بەم  تێبپەرێنێت.  توركیا  پەرلەمانی 

بە  نەگەیشتنان  بەهۆی  پ��ارت،  ه��ەردوو 

ئەوەی  بۆ  هۆكاربوون،  توركیا  پەرلەمانی 

چارەنوسی )128891( دەنگی هاونیشتیمانیانی 

كوردی باكور بەفیڕۆ بڕوات.  

ئەنجام

پارتێكی سیاسی نەیتوانی زۆرینەی  1. هیچ 

شێوەیەش  بەم  بەدەستبهێنێت،  پەرلەمانی 

لەبەردەم  واڵت��ە  ئەو  ئایندەی  حكومەتی 

بژاردەی پێكهاتنی حكومەتی هاوپەیمانیدایە، 

لەنێوان دوو الیەنی براوەی هەڵبژاردنەكان، 

یاخود زیاتردا.

سیاسی  نەخشەی  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ە  ئ��ەم   .2

یەكەمجار  بۆ  بەجۆرێك  گ��ۆڕی،  توركیای 

بە  )ه��ەدەپ��ە(  ك���وردی  سیاسی  پارتێكی 

و  پەرلەمان  گەیشتە  یەگرتوو  فراكسیۆنێكی 

ئەمەش  بەدەستهێنا.  پەرلەمانی  كورسی   80

ئەو  سیاسی  هاوكێشەی  لە  گۆڕانكاری  واتا 

واڵتەو بەهێزبوونی سەنگی كورد لەئایندەی 

توركیادا. 

3. لەم هەڵبژاردنانەدا )پارتی دادوگەشەپێدان( 

دۆراوی یەكەم بوو 69 كورسی لەدەستدا، لە 

بەرامبەردا )پارتی دیموكراتی گەالن( براوەی 

لە  كورسی   45 فراكسیۆنەكەی  بوو،  یەكەم 

پەرلەماندا زیادكرد. 

4. هەدەپە بەشداری راستەوخۆی لە پەرلەمان 

دەبێت،  واڵت��ەدا  ئەو  سیاسی  سیستەمی  و 
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دەسەاڵتدا،  لە  بەشداریكردن  بە  ئ��ەوەش 

و  دەس��ەاڵت  دەرەوەی  لە  مانەوە  یاخود 

هەڵبژاردنی بژاردەی ئۆپۆزسیۆن بوون.

گەشەپێدان  دادو  پارتی  دەنگەكانی   .5

بەجۆرێك  كەمیكرد،  بەرچاو  بەشێوەیەكی 

كە 68 كورسی پەرلەمانی لەدەستدا. ئەمەش 

دوو واتایی بۆ ئەم پارتە لەخۆگرت. یەكەمیان 

لەدەستدانی پێگەی سەرەكی لە حكومەتدا، 

واتە لەم قۆناغەدا ئەكەپە بە تەنها ناتوانێت 

پێویستی  چونكە  پێكبهێنێت،  حكومەت 

 )276( دەك��ات��ە  كە  هەیە   )%  50+1( بە 

كورسی پەرلەمان. دووەمینیشیان بۆ ئەكەپە 

دەستورو  گۆڕینی  خەونی  بارچوونی  لە 

ئەم  چونكە  بوو،  توركیا  سیاسی  سیستەمی 

الیەنەش پێویستی بە )330 – 367( كورسی 

پەرلەمانی هەیە.

6. پاش ئەوەی سەرۆك كۆمار پارتی یەكەم 

حكومەت،  پێكهێنانی  ب��ۆ  رادەسپێرێت 

حكومەتی  رۆژدا   )45( ماوەی  لە  پێویستە 

ماوەیەشدا  لەو  ئەگەر  پێكبهێنرێت،  نوێ 

حكومەت پێكنەهات و الیەنەكان حكومەتی 

هاوپەیمانیان رەتكردەوە بە هەر هۆكارێك 

بێت، لەم كاتەدا سەرۆك كۆمار دوو بژاردەی 

راسپاردنی  )یەكەمیان:  دەبێت  بەردەمدا  لە 

حكومەت.   پێكهێنانی  بۆ  دووەم  ب��راوەی 

ئەنجام  پێشوەخت  هەڵبژاردنی  دووەمیان: 

بدرێت. لەم ماوەیەشدا بۆ دروست نەبوونی 

حكومەتی  كارگێڕی،  و  یاسایی  بۆشایی 

كاربەڕێكەر هەڵدەسێت بە راپەراندنی گشت 

حكومەتەوە  ئەم  لەرێگەی  و  كاروبارەكان 

بەاڵم  دەكرێت،  هەڵبژاردن  بۆ  ئامادەكاری 

یەكەم  بەبژاردەی  كار  ئەردۆگان  ئەستەمە 

هەڵبژاردنی  ئەنجامدانەوەی  دواجار  بكات، 

رێكنەكەوتنی  لەساتەوەختی  پێشوەخت، 

قابیلی  كاریگەرترەو  كارتێكی  الیەنەكاندا 

روودانە.

 پەراوێزەکان:

خۆیان  ن��اوی  سیاسی  پارتی   31 س��ەرەت��ا   .1

تۆماركرد،  توركیادا  هەڵبژاردنی  لەكۆمسیۆنی 

بەاڵم دواتر 11 پارت بەهۆی هۆكاری جیاوازەوە 

پاڵێوراوەكانیان  ناوی  رەتیانكردەوە  و  كشانەوە 

پێشكەش بكەن. بەم شێوەیەش 20 پارتی سیاسی 

كێبركێ   بۆ  مانەوە  سەربەخۆ  كاندیدی   165 و 

لەسەر كورسیەكانی پەرلەمانی توركیا.

دابەشكردنی  بۆ  شێوازێكە  )ه��ۆن��دت(   .  2

لیستی  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی  سیستمی  ل��ە  ك��ورس��ی 

ئەم  پێدەكرێت.  كاری  رێژەییدا  نوێنەرایەتی 

مامۆستای  و  بیركاری  زان��ای  بەناوی  شێوازە 

ناونراوە.  هۆندت(  )ڤیكتۆر  مەدەنی  یاسای 

دارشت.  تیۆریایەكی  دا   1878 لەساڵی  هۆندت 

دواتر ئەم تیۆریایە پشتی پێ بەسترا لەسیستمی 

بەسەر  دەن��گ  دابەشكردنی  بۆ  هەڵبژاردندا 

جاریش  یەكەمین  بۆ  نوێنەرایەتیدا.  كورسی 

لەهەڵبژاردنی 1898 بەلجیكادا كاری پێكرا. ئەم 

بەرژەوەندی  بە  خزمەت  كە  بەجۆرێكە  سیتمە 

ئەو الیەنە دەكات كە دەتوانێت زۆرینەی دەنگ 

الیەنانە  لەو  زیان  چۆن  وەك  بەدەستبهێنێت، 

دەدات كە كەمترین رێژەی دەنگ بەدەستدێنن، 

چونكە رێگای دابەشكردنی دەنگەكانی بەجۆرێكە 

سودمەند  دەنگ  زۆرترین  خ��اوەن  الیەنی  كە 

بەیەك  دابەشكاریەكە  چونكە  لێی،  دەبێت 

پێویستی  و  كۆتایی  ئەنجامی  دەگاتە  قۆناغ 

بەدابەشكاری هەڵبژاردن و قۆناغی دووەم نییە، 

لە  ئەوەی  وەك  كورسییەكان.  دابەشكردنی  بۆ 

نمونەكەی سەرەوەدا روونكراوەتەوە.  

زۆرێك لەواڵتانی ئەوروپاو جیهان كار بە رێژەی 

سەدی دەنگ دەكەن بۆ گەیشتن بە پەرلەمان، 

و  دانەناوە  رێكارێكیان  هیچ  لەواڵتان  هەندێك 

بە  هەیە  گەیشتنیان  دەرفەتی  پارتەكان  كۆی 

پەرلەمان، لەبەرامبەردا واڵتانی دیكە لە 1  % 

ئەو  نمونەی  لەدیارترین  دیاریكردوە،   % 5 بۆ 

واڵتانەش كە كار بەپێوەری رێژەی سەدی دەنگ 

دەكەن بۆ گەیشتنە پەرلەمان، بریتین لە:

3- لە دانیمارك و ئیسرائیل رێژەی 2 % دانراوە 

بۆ گەیشتنی پارتەكان بە پەرلەمان.

4- لە ئیسپانیا و تەیموری رۆژهەاڵت وكۆماری 

شاخی رەش )جبل االسود( رێژەی 3 %دانراوە 

بۆ گەیشتنی پارتەكان بە پەرلەمان.

گەیشتنی  بۆ  %دان��اوە   4 رێژەی  سلۆڤینیا   -5

پارتەكان بە پەرلەمان.

و  كرواتیا و هەنگاریا  و  كۆماری چیك  لە   -6

رۆمانیا و سربیا رێژەی 5 %دانراوە بۆ گەیشتنی 

پارتەكان بە پەرلەمان.

7 . دەزگای هەواڵگری ئەمریكا 

https://www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/tu.html

پارتی  پرۆگرامی  بروانە  زیاتر  زانیاری  بۆ   .  8

دیموكراتی گەالن:

 Parti Programı, HALKLARIN

 DEMOKRATİK PARTİSİ
PROGRAMI:http://www.hdp.org.tr/parti/

parti-programi/8

9  . بۆ زانیاری زیاتر بروانە راپۆرتی رێكخراوی 

پەیامنێرانی بێ سنور لەساڵی 2014:

https://rsf.org/index2014/ar-index2014.  

#php

10 . بۆ زانیاری زیاتر بروانە:

 European Armenian Federation for Justice

 & Democracy Supports the Peoples 

 Democratic Party )HDP( in the 2015

Parliamentary Elections of Turkey

http://www.eafjd.eu/eafjd-supports-the-

peoples-democratic-party-hdp-in-the-
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غەریب حەسۆ
نوێنەری )پەیەدە - PYD( لە هەرێمی كوردستان:

دیدار: کوردستان دبلۆماتیک

لەمەودوا كورد لە باكوری كوردستان دەبێتە هاوبەشێكی 
سیاسی لە حكومەتی توركیادا
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كوردستان دیپلۆماتیك: هەڵوێستان سەبارەت 

بە سەركەوتنی هەدەپە چییە ؟

پارتێكی  ج��ارە  یەكەمین  حەسۆ:  غەیب 

لە  دەك��ات،  هەڵبژاردن  بەشداری  ك��وردی 

پەرلەمان،  دەنێرێتە  خۆی  نوێنەری  توركیاو 

دیرۆكییە))مێژووییە((،  سەركەوتنی  ئەمەش 

بۆ گەلی كورد و جێگەی خۆیەتی پیرۆزبایی 

لە خەڵكی كوردستان. 

كوردستان دیپلۆماتیك: سەركەوتنی هەدەپە 

دەتوانێ هاوكێشەكە لە توركیا بگۆڕێت؟

سەركەوتنی  دڵنییاییەوە،  بە  حەسۆ:  غەیب 

هەدەپە هاوسەنگی هێزە، هەروەها رۆڵێكی 

دیموكراتی  پڕۆسەی  بۆ  دەگێرێت،  گرنگ 

خەڵك  ئیرادەی  بە  ئەمەش  دیارە  توركیاو 

ئەم هەلومەرجە هاتۆتەدی و كاریگەییەكەی 

نەك هەر لە توركیا، بەڵكو كاریگەری لەسەر 

لەباكورەوە  دەبێت، هەر  تریش  پارچەكانی 

تا باشور هەر لە رۆژئاواوە تا رۆژهەاڵت.

كوردستان دیپلۆماتیك: سەركەوتنی هەدەپە 

پارچەكانی  لەسەر  دەبێت  چی  كاریگەری 

كوردستان؟

غ��ەری��ب ح��ەس��ۆ: س��ەرك��ەوت��ن��ی ه��ەدەپ��ە 

كاریگەری لەسەر پارچەكانی تری كوردستان 

لەالیەن  پێشوتر  سیاسەتەی  ئ��ەو  هەیە، 

باكوری  خەڵكی  بە  دەره��ەق  ئەكەپەوە 

كوردستانى پەیڕەو دەكرد، لەمەودا ناتوانێت 

باكوردا  بەسەر  خۆی  سیاسەتی  بەوشێوەیە 

لە  پێشتر  چ��ۆن  ه��ەروەك��و  بسەپێنێت، 

عێراقدا سیاسەتی رژێمی سەدام سیاسەتێكی 

لە دوای روخاندنی  بەاڵم  بوو،  دیكتاتۆرانە 

عێراقی  رژێمی  سیاسەتی  س��ەدام  رژێمی 

و  بەشداری  سیاسەتی  بووە  س��ەدام  دوای 

هاوبەشی سیاسی لە عێراقدا، بەهەمانشێوە 

ئەكەپە  یاخود  توركیا،  رژێمی  لەمەودواش 

بەهیچ  بگۆڕێت،  خۆی  سیاسەتی  دەبێت 

شێوەیەك ناتوانێ دژی ئیرادەی گەلی كورد 

باكوری  لە  ك��ورد  ل��ەم��ەودا  بوەستێتەوە. 

لە  سیاسی  هاوبەشێكی  دەبێتە  كوردستان 

حكومەتی توركیادا.

دەبێت  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پێش  سیتەمی  یاخود  پێشووتر،  سیاسەتی 

هەڵبژاردن بگۆڕێت؟

دەركەوتنی  بەدڵنییاییەوە،  حەسۆ:  غەریب 

لە  دەگ��ێ��رێ��ت،  گرنگ  رۆڵێكی  ه��ەدەپ��ە 

توركیا  حكومەتی  سیاسەتی  دارشتنەوەی 

بە  بەرامبەر  تەنانەت  باكور،  بە  سەبارەت 

رۆژئاوا، باشور، رۆژهەاڵتی كوردستانیش .

گرفتەكانی  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دەبێت؟  چی  هەدەپە  بەردەم  لەمەودوای 

ئایدۆلۆژیای  نوێنەرایەتی  دەزانین  وەك 

پەكەكە دەكات؟

پەكەكە  لێرەدا  مەسەلەكە  حەسۆ:  غەریب 

ئیرادەی  هەڵبژاردنەدا  لەم  بەڵكو  نییە، 

پارتێكی  پەكەكە  راستە  دەرك��ەوت،  گەالن 

نەتەوەییەو فەلسەفەیەكە، پارتێكی پاراستنی 

كوردستانە، بەاڵم هەدەپە بۆ چارەسەركردنی 

باكور،  لە  كورد  كێشەی  چارەسەری  پرسی 

ئاشتی  فەاسەفەی  بنەمای  لەسەر  توركیا  لە 

دیموكراتی  فەلسەفەی  و  گەالن  برایەتی  و 

دامەزراوە. بەڵنیاییەوە چوار ساڵی داهاتوو، 

دەبێت،  پڕكێشە  ساڵی  چوار  هەدەپە  بۆ 

ب��ەردەوام  و  بێت  ئەگەر  ئاشتی،  پیاژۆی 

نەبێت، بەرەو چارەسەری نەڕوات. ئەوكاتە 

پرسی  لەبەرئەوە  دەگۆڕێت،  هاوكێشەكان 

چارەنوسسازەو  پرسێكی  توركیا  لە  كورد 

كاریگەری بۆ سەر پارچەكانی تریش هەیە. 

 كوردستان دیپلۆماتیك: كەواتە چارەنوسی 

پڕۆسەی ئاشتی بەرەو كوێ دەچێت؟

هەدەپە،  سەركەوتنی  بە  حەسۆ:  غەریب 

باری ئەكەپەو مەهەپەش گران بوو. مەهەپە 

كە  دەكەم،  هاوپەیمانی  بەومەرجە  دەڵێت 

سەبارەت  هەڵبوەشێتەوە.  ئاشتی  پڕۆسەی 

بە ئەكەپەش لەماوەی چوار ساڵی رابردوودا 

چارەسەری  پرۆسەی  بانگەشەی  هەمیشە 

بەهاتنە  ئێستادا  لە  بەاڵم  دەك��رد،  ئاشتی 

پڕۆسەكە  ئاكەپە  دەبێت  هەدەپە  پێشەوەی 

ئەكتیڤ تر بكات، ئەگەر ئەوە نەكات، ئەوا 

دۆخی توركیا بەرەو ئاڵۆزی دەچێت، چونكە 

تاوەكو ئێستا پەكەكە پابەندە بە ئاگربەست 

وەستاوە،  ئەكەپە  بەڵێنەكانی  لەسەر  و 

خۆی  بەڵێنەكانی  ئەكەپەش  و  ئەگەربێت 

نەباتە سەر، ئەوا پیاژۆی ئاشتی تێكدەچێت 

ئاڵۆزی و شەڕ دەچێت،  و دۆخەكە بەرەو 

پێكهێنانی  بۆ  ئەكەپە  ئێستا  لە  لەبەرئەوە 

هاوپەیمانیەتییە.  بە  پێویستی  حكومەت 

لەگەڵدا  هاوپەیمانی  بۆئەوەی  هەدەپەش 

چارەسەركردنی  لە  دەوێ  گرەنتی  بكات، 

ئازادكردنی  چارەسەری  و  ئاشتی  پڕۆسەی 

ئۆجەالن.

كوردستان دیپلۆماتیك: بەاڵم گرەنتی شتێكی 

ئەستەم نییە ؟

غەریب حەسۆ: ئەستەمە نییە، ئەگەر بێت و 

ئەو هاوپەیمانییە دروست نەبێت، حكومەت 

هەڵبژاردنە  ئەم  ئ��ەوا  نەهێندرێت،  پێك 

هەڵدەوەشێتەوەو بەرەو هەڵبژاردنێكی نوێ 

دەچین.

غەریب حەسۆ نوێنەری پەیەدە لە هەرێمی كوردستان، لە دیدارێكی تایبەتدا لەگەڵ گۆڤاری )كوردستان 
هەڵبژاردنە   %  10 لە  بەربەستی  تێكشكاندنی  و  هەدەپە  سەركەوتنی  دەخاتەسەر  تیشك  دیلۆماتیك( 
پەرلەمانییەكەی توركیا. لەالیەكی ترەوە سەرنجمان بۆ پڕۆسەی ئاشتی دوای ئەم سەكەوتنەی هەدەپە لەو 

واڵتەدا رادەكێشێت.
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عەلی شەمدین
ئەندامی سەركردایەتی پارتی 
دیموكراتی پێشكەوتنخوازی 

كوردی سوریا:

دیدار: كوردستان دیپلۆماتیك

پارتی دیموكراتی گەالن لە توركیا 
گشتییە، تەنها هی كورد نییە
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ئێوە  هەڵوێستی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

چۆن  چییە،  هەدەپە  سەركەوتنەكەی  لە 

7ی  كە  گشتیەی  هەڵبژاردنە  ئەو  دەڕواننە 

حوزەیران گوزەرا؟

خەڵكی  لە  پیرۆزبایی  شەمدینی:  عەلی 

باكور  كوردستانی  بەتایبەتی  كوردستان، 

بگەیەنینە  خۆمان  دەنگی  توانیمان  دەكەم، 

و  بشكێنن  بەربەستە  ئەو  توركی،  دەوڵەتی 

خۆشبەختانە میللەتی كورد توانی ئاسانكاری 

بۆ دەنگدان بكات و سنور بشكێنێت. 

هاتنەسەر  خ��ەڵ��ك  ملیۆن  دوو  پەنجاو 

دەنگێكی  بە  بێكێشە  دەنگدان  سندوقەكانی 

شارستانی ئەو پرسە دیموكراتیيە بەڕێوەچوو، 

سەركەوتنە  جێی  و  شانازی  جێگەی  ئەوە 

داعش و هێزی توندڕەو، رژێمی دیكتاتۆری 

رێگە نەدەنە دەنگدەران بچن بۆ دەنگدان وە 

دەنگی خۆیان بدەن. 

بانگەشەی  لەكاتی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سەر  كرایە  زۆر  هێرشێكی  هەڵبژاردندا 

بارەگاكانی هەدەپە؟

هێرشكردنە  ئ��ەو  راستە  شەمدین:  عەلی 

ئەو  دەیانویست  شەرمەزاریيەو  جێگەی 

لەگەڵ ئەوەشدا میللەتی  پڕۆسەیە بشكێنن، 

كورد دەنگی خۆیدا بە ئاشتی و دیموكراتی، 

دەنگی خۆیدا بە پێشكەوتنی توركیا گشتی و 

بەتایبەتی میللەتی كورد لە توركیا.

دژی  كە  ئەوانەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سەركەوتنی هەدەپە بوون ئەوانەی كە لەگەڵ 

جەردەكان  نەبوون  هەدەپە  سەركەوتنی 

بەرزكردەوە،  قورئانیان  كە  ئەوانەی  بوون، 

سەرنەكەوتنی  و  هەڵبژاردن  بانگەشەی  بۆ 

رستەیەكی  ئەمە  گرتنی  قورئان  هەدەپە 

هاوسەرۆكی گشتی پارتی دیموكراتی گەالن 

هەیە  چیت  دەمیرتاشە.  سەاڵحەدین  بەڕێز 

سەبارەت بەو رستەیە؟

میللەتی  ئەوەیە  گرنگ  شەمدین:  عەلی 

بەتایبەت  كورد  میللەتی  و  بەگشتی  توركیا 

هەڵبژاردنەیان  پڕوپاگەندەی  ئ��ەو  چ��ۆن 

پڕوپاگەندەیەی  ئەو  پێموایە  چارەسەركرد، 

پڕوپاگەندەیەكی  دەرك���ەوت  ئ��ەردۆگ��ان 

شكستی  لەبەرئەوە  نەبوو،  سەركەوتوو 

خوارد، بەرزبوونەوەی دەنگی كورد لەباكوری 

توركیا،  پەرلەمانی  ناو  چوونە  كوردستان 

نیشانەیە بۆ پڕوپاگەندەی كوردی هەڵوێستی 

كوردی و دەنگی خەڵكی وەرگرت. 

هەڵبژاردنی  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

راستەقینەی كورد، هەدەپە لە باكور؟

عەلی شەمدین: ئەوان وا ناڵێن، دەڵێن پارتی 

گەالن دیموكراتی گەالن لە توركیا بەگشتییەو 

وا  رای گشتی  بەاڵم  نییە،  كورد  تەنها هی 

حیساب دەكەن، پارتێكی كوردیە، پێموانییە 

ئەو پارتە بەس بێت بۆ دەنگدەری كورد لە 

كوردستانی باكور.

نوێنەری  هەدەپە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئەو  دەتوانێت  یان  ك��وردە؟  راستەقینەی 

نوێنەرایەتیە بكات؟

ئەوی  توركیا  حكومەتی  شەمدین:  عەلی 

قبوڵكرد، وەكو نوێنەری كورد لەوێ .

كە  خەونانەی  ئەو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەبوو،  خەونی  سێ   هەیبوو  ئەردۆگان 

 366 كە  لەوانە  یەكێك  هەڵبژاردنەدا  لەم 

خەونەی  ئ��ەو  بەدەستبهنێت،  كورسی 

ئەگەر  دانابوو  تری  ئامانجێكی  لەگۆڕنرا، 

366 كە نەهێنێت بەالیەنی كەم 300 كورسی 

 277 دانابوو  وای  نەهێنا  ئەوەی  بهێنێت، 

كورسی بهێنێت، ئەوەشی هەر نەهێنا ئەم 

خەونانەی لە گۆڕنران هەدەپە لە گۆڕی نان، 

دەتوانین بڵێین هەدەپە زیاتر لە 50 كورسی 

خەباتەكەی  دەبێت  وەرگرت.  ئاكپارتی  لە 

چۆن  هەڵبژاردن  لەمەودوای  بۆ  هەدەپە 

بێت؟ یان شۆڕشەكەی كە دەست پێدەكات، 

لەسەر چ میكانیزمێك بێت؟ یان چۆن زاڵبێت 

بەرامبەر بەو گرفتانەی كە دێنە ڕێگای؟

ئاكپارتی  و  ئ��ەردۆغ��ان  شەمدین:  عەلی 

شكستیان خوارد ئێمە گومان دەكەین دەنگی 

لەبەر  بوو،  ئاكپارتی  هی  بەشێكی  هەدەپە 

هەدەپە كاری بوو لەو هەڵبژاردنەدا دەنگی 

كورد  میللەتی  بە  ب��اوەڕی  وەرگ��رێ .  كورد 

سەركەوتن  لێرەدا  پێبدات،  خۆی  دەنگی 

تەنها وەرگرتنی دەنگ نییە. دوای وەرگرتنی 

باوەڕ دەبێت ئومێدی میللەتی كورد جێبەجێ  

لەناو  ئێستا  شەڕی  من  بەبڕوای  بكرێت. 

پەرلەمان قورسترە لە شەڕی سەر شاخ، شەڕ 

لەسەر  ئەوەدا  لەبەرامبەر  شاخ  لە  دەكەی 

مێزی گفتوگۆ ئەگەر هاتە سەر مێزی گفتوگۆ 

دەبێت مافی خۆشی وەرگرێت جۆناتان راندل 

هەیە دەڵێت: سەرانسەری كورد لە خەباتی 

بوو،  سەركەوتوو  هەر  شەڕ  و  چەكداری 

بەاڵم كاتێك هاتەسەر مێزی گفتوگۆ هەموو 

رۆیشتووە  بەفیڕۆداوەو  خۆی  سەركەوتنی 

عەلی شەمدین ئەندامی سەركردایەتی پارتی دیموكراتی پێشكەوتنخوازی كوردی سوریا، نوێنەری هەمان 
پارت لە هەرێم، لە دیدارێكی تایبەتدا لەگەڵ گۆڤاری )كوردستان دیپلۆماتیك( تیشك دەخاتە سەر ئەو 

سەركەوتنە گەورەییەی كە )هەدەپە( لە هەڵبژاردنەكانی توركیادا بەدەستیهێناوە.
چاودێرانی سیاسی دەڵێن: زۆر زەحمەتە ئەردۆگان لەگەڵ جەهەپەو مەهەپە رێك بكەوێت، لەبەرئەوە 
ئەوانە وەكو ئۆپۆزسیۆنێك هەبن الیەك راستەقینەن نەتەوە پەرستن، الیەكیش ئیسالمی پەرستن. لەو 

ناوەدا كورد دەتوانێت وەكو تەرازو هاوسەنگ بن .
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بەرامبەر بەو هەموو ماف وەرگرت و دزیت 

و رۆیشتیت هیوادارم هەدەپە زۆر سەرخۆش 

دەنگی  وەرگرتنی  و  بەسەركەوتن  نەبێت 

خەڵك ئەو وەرگرتنەی دەنگی خەڵك دەبێت 

لەناو  پەرلەمان  بۆ  هێزێك  و  پشتێك  ببێتە 

لەالیەن  بسەپێنێت  كورد  مافی  پەرلەمان 

خەڵكی توركیاوە قبوڵ بكرێت. 

خەباتە  ئەو  بەاڵم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

چی  دەبێت  بنەمایانە  ئەو  دەوێت  بنەمای 

بێت؟

دەبێت  بنەمایانە  ئ��ەو  شەمدین:  عەلی 

بێت  ش��ارەزا  و  زیرەك  گەلێك  دیالۆگێكی 

ئاكپارتی هیوادارە دەنگی رەها بێنێت ئێستا 

تەنها  بە  ناتوانێت  یەكەمە، بەاڵم  ئەردۆگان 

حكومەت بەڕێوە ببات، یان دەبێت حكومەتی 

كەمینە لەگەڵی كۆببنەوەو تەشكیل بكرێت، 

یان دەبێت ئیئتالفێك دروست ببێت لەنێوان 

قەوارە، چاودێرانی  دوو  و  یان سیان  چوار 

ئەردۆگان  زەحمەتە  زۆر  دەڵێن:  سیاسی 

بكەوێت،  رێك  مەهەپە  جەهەپەو  لەگەڵ 

لەبەرئەوە ئەوانە وەكو ئۆپۆزسیۆنێك هەبن 

الیەك راستەقینەن نەتەوە پەرستن، الیەكیش 

ئیسالمی پەرستن. لەو ناوەدا كورد دەتوانێت 

وەكو هێلكە تەرازو هاوسەنگ بن، ئەگەر بە 

پڕۆسەی  ناو  بكەن، دەربازی  كار  شارەزایی 

پێكهێنانی حكومەت بكەن،  پەرلەمان بن و 

ئەردۆگان  شەڕی  زۆر  هەڵبژاردن  كاتی  لە 

لە  زۆرینەی  ئێستا  ئەردۆغان  بەاڵم  بوو، 

رێبكەوێت،  لەگەڵی  هەدەپە  ئەگەر  دەستە 

لەسەر  و  خۆیان  مەرگی  لەسەر  بكەن  كار 

قازانجێكی  ئەمە  قبوڵكردن  بێتە  ئاكپارتی 

مەزنە سەركەوتنێكی باشتر دەبێت، بۆ كورد 

هەدەپە  بەدەنگی  پێویستی  ئەردۆگانیش 

هەیە لەو نێوانەدا دەبێت زۆر بەشارەزایی و 

زیرەكی نوێنەری هەدەپە لە پەرلەمان ئیش 

بكەن كەسی شارەزا هەن وەكو سەالحەدین 

بە  دەبێت  بەاڵم  تر،  كەسی  و  دەمیرتاش 

كەسەی  ئەو  تائێستا  بێت  تر  قەناعەتێكی 

عەسكەری،  بەبڕیاری  سنوردارن  شارەزایە 

تەقدیر  رێ��زو  تر  شوێنی  و  قەندیل  وەك��و 

حیزبێكن،  هەموو  راستە  شوێنانە  ئەو  بۆ 

بەاڵم دەبێت تۆزێك ئازادی یەكەم هۆكاری 

خۆیان  بۆ  پەرلەمانە  بڕیاری  سەركەوتنی 

ئازادن وەكو نوێنەری هەدەپە لەناو پەرلەمان 

وەكو  خۆیاندا  لەناو  شارەزابن  زۆر  دەبێت 

هەدەپە دەبێت نوێنەرایەتی پەكەكە بكات، 

بكات،  توركیا  لە  نوێنەرایەتی هەموو كورد 

دەبێت تۆزێك ئازادتربن لە گفتوگۆ.

هەموو  لەبەردەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لەگەڵ  هەدەپە  ئەگەر  ئەگەرانەدا  ئەو 

بكەن  هاوپەیمانیەك  مەهەپە  جەهەپەو 

رێژەی كورسیەكانیان نزیك دەبێتەوە لە 300 

كورسی دەتوانن پێكەوە ئەو هاوپەیمانێتیە 

ئاكپارتی  تریش  جارێكی  و  بكەن  بەهێزتر 

وەال بنێن؟

ئەگەری  بەاڵم  ئەگەرێكە،  شەمدین:  عەلی 

نزیكترو ئاسانترە لەنێوان ئاكپارتی و هەدەپە 

لە  سیاسی  پرۆسەی  رودانی  بزانین  دەبێت 

هەر  بوو،  ئەردۆگان  كورد  لەگەڵ  توركیا 

پارتێكی تری نەتەوە پەرستی لەدژ بوو ئەمە 

یەك.

كەم  ئەردۆگانی  دەنگی  تۆزێك  دووەم،   

بوو، دەنگی تورك كەم بوو، لەبەرئەم بابەتە 

بوو، لەبەر مەوزوعی پڕۆسەی سیاسی لەگەڵ 

كورد بوو دەبێت ئێمە بەچاوێكی پۆزەتیڤەوە 

هەیە  مەترسیەك  سێیەم،  بكەین.  تەماشای 

باوەڕ ناكەم هەدەپە لەگەڵ نەتەوە پەرست 

لەگەڵ  پەرست  نەتەوە  رێكبكەون  بتوانن 

ئەردۆگانیش رێناكەون، لەبەرئەوەی دوژمنی 

ئەو  دەبێت  ی��ان  ئاكپارتی،  سەرسەختی 

ئەگەری  زیاتر  بێت  ئەو  دەبێت  یان  بێت، 

دوب��ارەك��ردن��ەوەی ه��ەڵ��ب��ژاردن ئ��ەوە بۆ 

دەترسین  ئێمە  گەورەیە  مەترسیەكی  كورد 

رێبكەون  شت  ی��ەك  لەسەر  هەرسێكیان 

ئیئتالفێكی  رێ��ن��اك��ەون،  ئیئتالف  ل��ەس��ەر 

دروست بكەن. حكومەتێك هەرسێكیان دژی 

هەن  جیاواز  خاڵی  زۆر  ناكەم  باوەڕ  كورد 

پێموایە موستەحیلە لەگەڵ كوردیش رێبكەون 

توانیمان دەنگی 
خۆمان بگەیەنینە 
دەوڵەتی توركی، ئەو 
بەربەستە بشكێنن 
و خۆشبەختانە 
میللەتی كورد 
توانی ئاسانكاری 
بۆ دەنگدان بكات و 
سنور بشكێنێت
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ئەگەرێكی باشە، بەاڵم دەترسم كورد ئامادە 

دوبارەكردنەوەی  مەترسی  سێیەم  نەبێت. 

هەڵبژاردن خاڵێكی هاوبەشە لەنێوان ئاكپارتی 

سەركەوتنی  تر  پەرستی  نەتەوە  هەردوو  و 

لەم هەڵبژاردنەدا شتێكی مەترسیدارە  كورد 

هەڵبژاردن  لەوانەیە  لەبەرئەوە  ئەوان  بۆ 

دوبارە بكرێتەوە، بۆ دوو مەبەستە یەكێكیان 

ئاكپارتی هەوڵێكی تربدات، بۆئەوەی دەنگی 

كردبێت  هەڵەیان  بەڵكو  بێنێت،  زۆرت��ر 

ئەگەرێكی  ئەمە  بەاڵم  هەڵبژاردنەدا،  لەم 

ئەو  تر  جارێكی  هەدەپە  لەوانەیە  الوازە، 

دەنگە نەهێنێت هەوڵبدەن هەدەپە قازانجی 

نەبێتەوە،  دوبارە  هەڵبژاردن  كە  لەوەدایە 

جەهەپەو  و  ئ��ەردۆغ��ان  لەوانەیە  ب��ەاڵم 

مەهەپە زۆرینە بێنن. ئەو كاتە تەنها كورد 

زەرەرمەند دەبێت، لەبەرئەوە دەبێت كورد 

بە  زیرەكی هەوڵبدەن  بە شارەزایی و  زۆر 

ببێت،  دروست  حكومەتێك  كات  نزیكترین 

ئەگەر دروست نەبێت كورد قازانج ناكات.

چاو  س��ەردەم��ی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سوركردنەوەو دەنگ كپكردنی كورد لە باكور 

گوزەشت بەم سەركەوتنەی هەدەپە دەتوانین 

دەنگەی  ئەو  هەدەپە  سەركەوتنی  بڵێین 

كپكرد، كە دەیەوێت كورد كپ بكات. ئەو 

چاوانەی كە سوردەكرانەوە بۆ بەدەستهێنانی 

مافەكانیان ئێستا ئەوە رۆیشت و نەما؟

لەبەر  نەڕۆیشت  بەتەواوی  شەمدین:  عەلی 

پڕۆسەی سیاسی و خەباتی پەرلەمانی و كاری 

كراوەبوو.  دەرگا  ئاشتیانە  ژیانی  ئاشتیانەو 

هەدەپە لەناو پەرلەمان تا ئەو ئاستەی توانی 

شارەزایی  ئەوكاتە  لێوەرگرێت.  قازانجی 

بكەن  تەسەروف  ئازادی  بە  دەبێت  دەوێت 

و بڕیاری لەسەر بدەن. نوێنەری كورد تەنها 

ئێستا  دوێنێ   هەتا  بوو  پەكەكە  نوێنەری 

پێشتر  دەبێت  ك��وردە  ملیۆن   6 نوێنەری 

داخوازیەكانی میللەتی كورد جێبەجێ  بكەن، 

دەرگ��ای  س��ەرك��ەوت��ووب��وون  ل���ەوەدا  ئەگەر 

چەك  دەنگی  دەبێت،  ب��ەردەوام  ئاشتیانە 

رادەوەستێت هەندێك پێكهاتەی تورك هەیە 

بەئاشتیانە  كورد  نین  رازی  پەرستن  نەتەوە 

مەهەپە،  وەكو  چارەسەربكەن  خۆیان  پرسی 

كورد  هەوڵبدەن  دەبێت  ئەوانە  بەتایبەت 

لەناو پڕۆسەی سیاسی دەربكەن. بریا هەرسێ  

حكومەتێكی  رێبكەون  ت��ورك��ی  ق���ەوارەی 

ئیئتالفی بكەن، یان رێك نەكەون ناچارببن بە 

هەردوكیاندا  لە  هەڵبژاردن  دوبارەكردنەوەی 

كورد زەرەرمەندە ئەو پڕۆسەی ئاشتیانە تێك 

دەچێت یەك رێگا هەیە، دەبێت هەدەپە نەك 

تەنها لەگەڵ الیەك لەو الیانە رێك بكەوێت 

دەبێت بەڕێگایەكی ترو شێوەیەكی تر خەبات 

بكەن، نەك بەشێوەی قۆناغی رابردوو .

رۆڵە  ئەو  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

رۆژه��ەاڵت  رۆژئ���اواو  دەبێت  كە  چیيە 

بیبینێت؟

یەكین  تەواوكەری  هەموو  شەمدین:  عەلی 

و پشتگیری یەكین، بەاڵم بەدیلی یەك نین.

سەركەوتنەی  ئەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەدەپە دەروازەیەك نەبوو بۆ خێراتركردنی 

كۆنگرەی  بەستنی  ب��ەرەو  هەنگاوەكان 

نەتەوەیی؟

عەلی شەمدین: باوەڕ ناكەم ئەگەر كاریگەری 

ناكات.  چ��اوەڕێ   ئیجابی  نەكەیت،  سلبی 

لە  سیاسی  پڕۆسەی  ئەگەر  هەیە  حاڵەتێك 

توركیا لەنێوان كوردو توركیا بەڕێوە بچێت. 

دەربچێت  زیندان  لە  ئۆجەالن  عەبدوڵاڵ 

لەناو  و  پەرلەمان  لەناو  ئاشتی  دەنگی  و 

بەرز  باشور  كوردستانی  توركیاو  خەڵكی 

دەبێت،  زۆرت��ر  كۆنگرە  ئەگەری  ببێت، 

ئەو  سەرنەكەوێت  خوانەكات  ئەگەر  بەاڵم 

نەتەوە پەرستانە دێنە مەیدان هەدەپە ناچار 

دەبێت بگاتە شاخ، شەڕ وەكو جاران دەست 

دەست  لە  ئومێدەكانی  هەموو  پێبكات. 

دەچێت سەركەوتنی نوێنەری كورد نوێنەری 

هەدەپەو پەكەكە لەناو پەرلەمان سەركەوتنی 

كاریگەری  ئەم سەركەوتنە  ئاشتییە  پڕۆسەی 

لە بەشەكانی تر دەكات، هەروەها كۆنگرەی 

نەتەوەیی، بەاڵم تا ئێستا دیار نییە هیوادارم 

سەركەوێ .

گرنگ ئەوەیە میللەتی 
توركیا بەگشتی و 

میللەتی كورد بەتایبەت 
چۆن ئەو پڕوپاگەندەی 

هەڵبژاردنەیان 
چارەسەركرد، پێموایە 

ئەو پڕوپاگەندەیەی 
ئەردۆگان دەركەوت 

پڕوپاگەندەیەكی 
سەركەوتوو نەبوو،

 لەبەرئەوە شكستی 
خوارد، 
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ئاڵتان تان ئەندام پەرلەمانی توركیا
 لە فراكسیۆنی هەدەپە:

لە ئێستادا پڕۆژەی HDP جێگركردنی ماف و ئازادییەكانی 

تەواوی نەتەوە، ئیتنیك، ئایینەكانە

دیپلۆماتیك كوردستان  دیدار: 
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 HDP لە  كە  رەخنەیەك  ب���ەردەوام   *

كات  هیچ  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  دەگ��ی��ردرێ��ت 

ئیسالمخوازو  الیەنی  لەگەڵ  نەیتوانیوە 

ئایینیی كۆمەڵگای توركیا، تەنانەت لەگەڵ 

كۆی توركیا پەیوەندییەكی باشی بێت، ئێوە 

وەك كەسێكی ئیسالمخواز، چۆن دەڕواننە 

هەڵوێستە الئیتسەو عەلەمانییەكانیHDP؟ 

ئایا ئەمە بابەتێكی كێشەساز نییە؟

ئاڵتان تان: چاو لێكەن HDP تا ئێستا بە هیچ 

چەشنێك نەیویتووە كە پارتێكی ئیسالمییە. 

تایبەت  ئایدیالۆژیایەكی  ن��ای��ەوێ  وات��ە 

بەسەریدا داسەپێت، ئەوان دەڵێن كە ئێمە 

پارتێكی عەلەمانی و الئیتسەین، بەاڵم ماف 

و حەقی هەموان بە فەرمی دەناسین و 

هەر كەسێك لە موسڵمانی سوننە و 

شیعەوە بگرە هەتا عەلەوییەكان، 

مەسیحی،  شارۆمەندانی  ی��ان 

دەتوانن  هەموو   ،... ئێزدی، 

لەو  و  هەبێت  خۆیان  ئایینی 

نابێ هیچ  و  ئ��ازادن  ب��وارەدا 

بوونی  زۆرملییەك  چەشنە 

ببێت. واتە لە ئێستادا پڕۆژەی 

و  م���اف  ج��ێ��گ��رك��ردن��ی   HDP

ئازادییەكانی تەواو نەتەوەو ئیتنیك 

دیموكراتیكی  پارتی  ئایینەكانە.  و 

ماركسیستی،  پارتێكی  وەك  خۆی  گەالن 

بەم  هەر  نەكردووە.  پێناسە  ئیسالمی  یان 

هۆیەش جەماوەر رازی بوون زۆربەی كوردە 

دیندارەكانیش بەو پێیە، دەنگی خۆیاندا بە 

پارتی دیموكراتیكی گەالن.

* ب��ە س��ەرن��ج��دان ب��ە دی��ن��دارب��وون��ی 

توركیا،  كۆمەڵگای  لە  زۆر  پێكهاتەیەكی 

ئایا بە بڕوای ئێوە یەكێك لەو هۆكارانەی 

زۆرینەی  پێشوازیی  هۆی  بووەتە  كە 

HDPدووریی پارتی،  ئاك  لە  جەماوەری 

ئایا  ئیسالمی؟  رەوتەكانی  و  ئایین  لە  یە 

لە HDP بە نزیك  ب����وون����ەوە 

ئیسالمی  ئایینی،  رەوتی  كورد،  زانایانی 

ناتوانێت سەركەوتووتر  كوردستانی توركیا 

پارتی  ئاك  بۆ  جێگرەویەك  ببیتە  بێت، 

دەنگی  توركیاو  كوردنشینەكانی  ناوچە  لە 

ئیسالمخوازەكان بۆ الی خۆی راكێشێت؟

 ئاڵتان تان: راستە، بەاڵم چاو لێكەن تا ئێستا 

چەپەكانی كوردو چەپەكانی توركیا لە ئایین 

بە دوور بوون و ئەمە سیاسەتێكی هەڵەیە، 

بە  ئەمان  بڵێین  ناكرێت  چەند  هەر  بەاڵم 

بەاڵم  گۆڕیوە،  خۆیان  سیاسەتی  تێكرایی 

زۆربەی چەپەكان لە ئێستادا بەم راستییەیان 

لە  گەر  موسڵمانن،  كوردەكان  كە  زانیوە 

شوێنێكدا ببینن كە سیاسەتێك لە دژی ئایین 

و  لێ  دەبوێرن  خۆیانی  دەك��ات،  ئیش 

پێیە  بەم  هەر  نابن.  بەشدار  تێیدا 

زۆر  ژمارەیەكی  هەڵبژاردنە  لەم 

وەك  دیندارەكانیش  ك��وردە  لە 

ب��ەش��داری   HDP ب���ەرب���ژاری 

هەڵبژاردنەكان بوون.

چییە  هۆی  ئێوە  بەبڕوای   *

هەمووە  ئەم  كە  ئاكپارتی  كە 

توركیا  كوردەكانی  نیسبەتی  بە 

هەیە،  كێشەی  لە  پڕ  هەڵوێستی 

ناوچە  دەنگی  لە  زۆری  رێژەیەكی 

م��س��ۆگ��ەرك��ردووە،  كوردنشینەكان 

ب��ەردەوام  راب��ردوو،  لەهەڵبژاردنەكانی 

ئاڵتان تان، لەم دیمانەی كە لە خوارەوەیە دەیخوێننەوە، ئاوڕ لە بارودۆخی هەڵبژاردنەكانی ساڵی ٢٠١٥ی 
پەرلەمانی توركیا و دانوستانەكانی ئاشتی دەداتەوەو بیروبۆچوونی خۆی سەبارەت بەم دوو بابەتە ئاڕاستە 

دەكات.
نوێنەری پەرلەمانی توركیا لە شاری ئامەد و ئەندامی ئیسالمخوازی پارتی دیموكراتیكی گەالنە. ئێستاش  
لە  یەكێك  گەالن  دیموكراتیكی  پارتی  واتە  پارتەكەی.  هەرچەند  هەڵبژاردراوە.  پەرلەمان  ئەندام  وەك 
دامەزراوە سیاسییەكانی سەر بە پەكەكەو الیەنگری روانگەو ئەندێشەی چەپخوازانەیە، بەاڵم ئاڵتان تان 
بەردەوام جەختی لە هەڵوێستی ئیسالمخوازانەی خۆی كردووەتەوە، دەكرێت بڵێین كە ئەو نوێنەرێكە كە 

لەگەڵ پارتەكەی خۆی مەودامەندە. 
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پڕۆفایل:

_ ئاڵتان تان

و  خوێندووە  ئ��اوەدان��ی  ئەندازیاری   _

هاوكات لە لقی زانستی شافیعی بڕوانامەی 

وەرگرتووە.

_ باوكی لە سەردەمی كودەتای سەربازی 

ئامەد،  زیندانی  لە  زایینی،  ١٩٨٠ی  ساڵی 

لە ژێر شكەنجەدا كۆچی دوایی كردووە.

_ لە هەڵبژاردنەكانی ساڵی ٢٠١١ی زایینی 

بوو بە ئەندامی پارتی ئاشتی و دیموكراسی 

بەرچاوی  رێژەیەكی  مسۆگەركردنی  بە  و 

دەنگەكان لە بەستێنی هەڵبژارگەی ئامەد، 

چووە پەرلەمانی توركیا.

نەجمەدین  راوێ��ژك��اری  س��اڵ  چەند   _

ئەربەكان، سەرۆك وەزیرانی كۆچكردووی 

توركیا لە ناوچە كوردنشینەكان بووە

لەگەڵ دوو  ب��ەردەوام   ٢٠١٣ لە ساڵی   _

نوێنەری دیكەدا، لە زیندانی ئیمڕالی لەگەڵ 

عەبدوڵاڵ ئۆجەالن، رێبەری زیندانی كراوی 

میدیاكانی  دوات��ر  بوو،  دی��داری  پەكەكە 

تایبەت  زانیارییەكانی  دەوڵەت،  بە  نزیك 

بەو دیدارەیان ئاشكرا كرد و دەركەوت كە 

لەو دیدارە ئاڵتان تان و ئۆجەالن پێكەوە 

مشتومڕیان بووە.

تەنانەت  كوردییەكان  پارتە  كە  دەماندی 

ناوچە  دەنگی  نیوەی  نەیاندەتوانی 

كوردنشینەكان بە دەستبێنن؟

ئاڵتان تان: لێرەدا دوو بابەت بەرچاوە؛ 

ك��وردەك��ان ك��ە زۆرب��ەی��ان دی��ن��دارو 

بڕوایە  ئەو  لەسەر  تائێستا  ئایین مەندن، 

كێشەی  موسڵمانە،  ئەردۆگان  كە  بوون 

دەك��ات.  چارەسەر  كوردستان  ك��وردو 

بوو،  ب��ڕەوی  زۆر  پێشتر  بڕوایە  ئەم 

بەاڵم ئێستا ئەوان بڕوایان بە ئەردۆگان 

دەكات،  درۆ  ئەو  كە  دەڵێن  نەماوەو 

خەریكە  و  دەكات  كوردەكان  بە  گەمە 

فریویان دەدات. دەیانزانی و بەو هۆیە 

جێگرەوەیەكیان  و  ئەڵتەرناتیڤ  كە 

ناوچە  لە  دادوگەشەپێدان  پارتی  لەبری 

كوردییەكان پێ شك نەدەهات، دەنگی 

خۆیان بە پارتی دادوگەشەپێدان دەدات.

پەكەكە  رەخنەگرانی  لە  هەندێك   *

پارتەكانی  و  ڕەوت��ە  ئەم  كە  الیانوایە 

ل��ەوەی  HDPزی��ات��ر  وەك  ب��ەو  نزیك 

پارتێكی  ب��ن،  ك��وردی  ن��ەت��ەوەخ��وازو 

كە  ئێوە  بۆ  ماركسیستین.  چەپ گەراو 

چەشنە  لەم  شتێكی  HDPچاالكن،  لە 

ئایا  ن��ا؟  ی��ان  پ��ێ دەك��رێ��ت  ه��ەس��ت 

پارتی  بەسەر  زاڵ  ماركسیستی  الیەنی 

دیموكراتیكی گەالن ئازارت نادات؟

بزانن  هەموو  پێویستە  ئەمڕۆ  تان:  ئاڵتان 

كە جەماوەری ئێمەو زۆربەی نەتەوەكانی 

رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت چ ع��ەرەب، چ 

كورد، یان تورك، ... تەواو موسڵمان، یان 

هۆی  ببێتە  كە  سیاسەتێك  هەر  دیندارن. 

دین،  دژی  لە  یان  دین،  لە  دووركەوتنە 

ناگاتە ئەنجام و پێشكەوتنەكەی نامومكینە، 

بەبڕوای من زۆربەی ئەو هاوڕێیانەی كە 

پێویستیش  زانیوە.  راستییەیان  بەم  چەپن 

موسڵمان  یان  دیندار،  هەموان  كە  ناكات 

ئایین  لەگەڵ  دژایەتیكردن،  ب��ەاڵم  بن، 

ئەوانە  ناكرێت،  پەسەند  چەشنە  هیچ  بە 

دەبێ  بجوڵێنەوەو  هاوفكرییەوە  بە  دەبێ 

ئەندێشەكان  تەواو  نێوان  پەیوەندییەكانی 

پەرە پێ بدرێت.

دانوستانی  چارەنوسی  ئێوەوە  بەالی   *

ئاشتی لە ئەنجامدا بە كوێ دەگات؟ ئایا 

دەتوانێ  پەرلەمان  بە   HDPگەیشتنی

دانوستانەكانی  بەهێزی  خاڵی  مانایی  بە 

ئاشتی بێت ؟

پێگەی  م��ن  ب���ڕوای  ب��ە  ت��ان:  ئاڵتان   

پرسی  بە  سەبارەت  گونجاو  سیاسەتێكی 

ن��او  ب��ۆ   HDP چ��وون��ی  ك���وردەك���ان، 

رێگاوە  لەم  بەڵكو  توركیایە،  پەرلەمانی 

بەشێوەیەكی  توركیا  لە  ك��ورد  كێشەی 

دیموكراتیك چارەسەر بكرێت.

پێگەی سیاسەتێكی 
گونجاو سەبارەت 

بە پرسی كوردەكان، 
چوونی HDP بۆ ناو 
پەرلەمانی توركیایە، 

بەڵكو لەم رێگاوە 
كێشەی كورد لە 

توركیا بەشێوەیەكی 
دیموكراتیك چارەسەر 

بكرێت
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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دیدار: سیپان

فوئاد مەجید میرسی:

روناكبیرو شارەزا لە ئیسالمی سیاسی:

خۆشەویستكردنی ئینسان بۆ مردن خۆی دروستكردنی 

ئینسانی تیرۆریستە

لێكۆڵەر  نوسەرو  میسری  مەجید  فوئاد 
دیدارێكی  لە  سیاسی  ئیسالمی  لەبواری 
باس  دیپلۆماتیك(دا  )كوردستان  گۆڤاری 
لەسەرهەڵدانی بیری توندوتیژی دەكات، كە 
ئێستا هەرێمی كوردستانی تێدایە، ئەم بیری 
چۆن  چییەو  ریشەی  و  رەگ  توندوتیژییە 

سەریهەڵداوە ؟
بیری  ئەم  رووبەروبونەوەی  بۆ  لەئێستادا   
توندوتیژییە دەبێت چی بكرێت؟ لەكاتێكدا 
هەنگاو  جیهانگیری  بەرەو  هەموو  جیهان 
رێكخراوێكی  لەناكاو  بۆچی  دەنێت، 
وەكو  توندوتیژی  فكرێكی  و  توندوتیژی 
پرسیارەو  ئەم  سەرهەڵدەدات،  داعش 
مەلەفی  تەوەری  دیكە  پرسیاری  چەندین 

تایبەتی ئیسالمی سیاسییە
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جیهان  لەكاتێكدا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دەنێت،  هەنگاو  جیهانگیری  ب��ەرەو 

لەناوچەكەدا  توندوتیژ  فكرێكی  بۆچی 

سەریهەڵدا،  فراوانە  شێوە  بەو  لەناكاو 

مافی  دەك��رد  چاوەرێمان  لەكاتێكدا 

ئاراوە؟ بێتە  یەكسانی و جیهانگیری 

توندوتیژی،  لەراستیدا  مەجید:  فوئاد 

ه��ەی��ە،  م��ێ��ژووی  ری��ش��ەی��ی  و  رەگ 

مرۆڤایەتیدا،  لەمێژووی  بەشێوەیەك 

توندوتیژی  مێژوویدا  جومگەی  زۆر  لە 

هێزە  لەالیەن  پەیڕەوكراوە،  هەربووەو 

لەالیەن  یان  بووبێت،  كۆمەاڵیەتیەكانەوە 

هێزە  لەالیەن  یان  بووبێت،  دەوڵەتەوە 

ئەم  بەاڵم  بووبێت،  هەرێمایەتییەكانەوە 

هەیە،  لەئارادا  ئێستا  كە  توندوتیژییەی 

دیندا  پەردەی  لەژێر  كە  توندوتیژیەكە 

ئاینیە. توندوتیژی  واتا  دەكرێت، 

توندوتیژییە  ئ��ەم  كە  كەسانەی  ئ��ەو   

میتۆدێكی  خاوەنی  دەك��ەن  پ��ەی��ڕەوی 

ئیسالمی  بەئسولیەتی  ك��ە  ف��ك��ری��ن، 

دەبێت  ئەوان  بۆچونی  بەپێی  ناسراوە، 

سەردەمی  بۆ  بگەڕێنەوە  كۆمەڵگاكان 

بۆ  گ��ەڕان��ەوەش  ئیسالم،  س��ەرەت��ای��ی 

سەردەمی ئیسالم بەپێی بۆچونی ئەوان، 

توندوتیژییەوە  لەرێی  دەبێت  تەنها 

جێگیر  ئیسالم  ئاینی  ب��ۆئ��ەوەی  بێت، 

چونكە  ئ��ەوان،  بۆچونی  بەپێی  ببێت 

هەیە  بوونی  هەیەو  ئێستا  كە  ئ��ەوەی 

ئەگەرچی  كۆمەڵگایانە  ئەم  لەئێستادا، 

ئیسالم،  بەئاینی  موسڵمانن  بۆخۆیان 

زۆریان  زۆرب��ەی  خەڵكەكەی  لەكاتێكدا 

بۆچوونی  بەپێی  ب��ەاڵم  موسڵمانن، 

نییە،  موسڵمان  كۆمەڵگای  ئەمە  ئەوان 

كۆمەڵگای موسڵمان ئەو كۆمەڵگایەیە كە 

هەموو شتەكان دەچێتە خانەی حەاڵڵ و 

بەپێی شەریعەت  حەرامەوە، كە دەبێت 

دەبێت  ب��ك��رێ��ت،  كۆمەڵگا  حكومی 

سیستمێكی  تێیدا  سیاسیدا  سیستمی 

لەبەرئەوە   ،%  100 بەرێژەی  ئیسالمی 

بۆ گەڕانەوەو بۆ گەیشتن بەو مەبەستە، 

توندوتیژییەوە   لەرێی  دەبێت  پێیانوایە 

میتۆدی  فەرزی  ئیرادەی خۆیان،  فەرزی 

و  خواست  و  ویست  ف��ەرزی  خۆیان، 

بكەن،  كۆمەڵگەدا  بەسەر  ئامانجیان 

توندوتیژییە  ئ��ەم  كۆمەڵگا  لەكاتێكدا 

رەتدەكاتەوە، چونكە ئەم میتۆدە فكرییە 

لەگەڵ  مرۆڤ�،  مافی  سەرەتاكانی  لەگەڵ 

شارستانی  و  سەردەم  ژیانی  بنەماكانی 

ئ��ەم س��ەردەم��ە، ل��ەگ��ەڵ ه��ەم��وو ئەو 

پەیڕەو  دنیادا  لە  ئەمڕۆ  كە  پرنسیپانەی 

ناگونجێت. دەكرێت 

)ئیسالمیستەكان(  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كەرەستەیەك،  وەكو  ئیسالم  دەیانەوێت 

بەكاربهێنن،  ئایدۆلۆژیایەك  وەكو  یان 

سەر  بخەنە  ئیسالم  دەیانەوێت  یان 

شانۆیەكی سیاسی و دەوڵەتێكی ئیسالمی 

پێ دروست بكەن؟

ئەوان  ئەوەی  بەدڵنیایی  مەجید:  فوئاد 

ئەو  كە  میتۆدێكە،  دەكەن  لەسەر  كاری 

رێگەیەك  تەنها  كە  وایە  باوەڕی  میتۆدە 

دیارە  سیاسیەكە،  بەئامانجە  گەیشتن  بۆ 

كردنی  دروس��ت  سیاسیشیان  ئامانجی 

دەوڵەتی دینی، یان دەوڵەتی ئیسالمییە، 

لە  شتانەی  ئەو  هەموو  كە  دەوڵەتێك 

شەریعەتی ئیسالمدا هاتووە بەو جۆرەی 

تەفسیری  ئەوان  دەیانەوێت،  ئەوان  كە 

دەكەن و لێكیدەدەنەوە پەیڕەو بكرێت، 

توندوتیژییەوە  لەرێگەی  دەبێت  ئەگەرنا 

كۆمەڵگادا،  و  بەسەر خەڵك  بسەپێنرێت 

كۆمەڵگا  ژیانی  جومگەیەكی  هەموو 

كە  فكرەوە،  ئەو  هەژمونی  ژێر  بخرێتە 

پێیەتی. باوەڕیان  ئەوان 

لێرەدا  ئەگەر  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئاین بكەین، ئیسالم، بەتایبەتی  باس لە 

تاك  كە  ب��ۆئ��ەوەی  ه��ات��ووە،  بۆتاك 

میحوەر  و  لێبكات، سەنتەر  ئیستیفادەی 

كە  هاتووە  بۆئەوە  یان  تاكە،  لەوێدا 

وەكو سیاسەت بێت و مەبەستی ئەوەیە 

لەسەرتاسەری 
دنیاشدا یەك 
دەوڵەتی عەلمانی 
نییە رێگە بدات 
حزبی دینی هەبێت، 
یەك نمونەم پێبڵێ 
لەسەرتاسەری دنیا 
حزبێكی دینی 
لەناو سیستمێكی 
دیموكراسی و 
عەلمانیدا هەبێت، 
شتێكی بەوشێوەیە 
لەهیچ شوێنێك نییە
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دوو  ل��ەم  ببێت،  دروس��ت  دەوڵ���ەت 

شێوازەدا چۆن لێكدانەوە دەكەین؟

فوئاد مەجید: نەك ئاینی ئیسالم، هەموو 

ئاینی ئیسالم كە هاتوون بۆ تاك هاتووە، 

لەباوەڕی  جۆرێك  كە  هاتووە  بۆئەوە 

ئاینی، جۆرێك لەخودا پەرستی، جۆرێك 

بكات،  فەراهەم  ئینسان  بۆ  لەخوداناسی 

زەردەشتی،  ئاینی  بۆ  بگەڕێینەوە  ئەگەر 

ئاینێك  كەهاتووە  زەردەش��ت��ی  ئاینی 

بووە كە بۆتاك هاتووە، ماوەیەكی زۆر 

بەئاینێكی  تابووە  تێپەڕیوە  بەسەریدا 

رەسمی و لەالیەن  دەوڵەتی ساسانییەوە 

مەسیحی،  ئاینی  ی��ان  ك��راوە،  پەیڕەو 

پەیڕەوی  ئەو خەڵكانەی  كە  بوو  ئاینێك 

ئاینەكەیان  دەكرد،  مەسیحیەتیان  ئاینی 

پێیان  ب��وو،  باش  پێیان  دەك��رد،  قبوڵ 

فكرو  ل��ەگ��ەڵ  ئەگونجا  ب���وو،  خ��ۆش 

ئەوانە  ئ��ەوان��دا،  خواستی  و  ئ��ارەزوو 

لەالیەن  ب��وون  چ��ەوس��اوە  خەڵكێكی 

دەچەوسێنرانەوە،  رۆم��ەوە  دەوڵەتی  

بەاڵم كەی ئەم ئاینینانە وایان لێهات كە 

ببن بەبەشێك لەسیاسەت، ببن بەبەشێك 

كە  ئەوكاتەی  دەوڵەت؟  جومگەكانی  لە 

دەوڵەتی ساسانی قبوڵی ئاینی زەردەشتی  

بوو  زەردەشتی  ئاینی  ئاین،  وەكو  كرد 

ئەوكاتە  دەوڵەت،  لەسیاسەتی  بەبەشێك 

چەوسێنەر،  ئاینێكی  بووە  زەردەشتیەت 

بەهەموو  زەردەشتی  ئاینی  موغەكانی 

دەچەوساندەوە. خەڵكیان  توانایانەوە 

نزیكەی  مەسیحیش  ئاینی  ه��ەروەه��ا 

بوون،  چەوساوە  خەڵكێكی  ساڵ   330

ئاینەی  ئەو  رۆم  ئیمپڕاتۆری  كە  بەاڵم 

لەدەوڵەت،  بەبەشێك  بوو  كرد،  قبوڵ 

مۆسسات،  لێوەرگرت،  كەڵكی  دەوڵەت 

هتد   ..... كەنیسە  ئاینی،  دامەزراوەی 

بوو،  دەوڵ��ەت  دام��ەزراوەی  بە  تێكەڵ 

)تفتیش(  پشكنینی  دادگ���ای  ئەوكاتە 

بەرهەم. لێهاتە 

هەر  ئیسالمیشەوە  ئاینی  بەنسبەت    

قۆناغی  سەیری  ئەگەر  بەوشێوەیەیە، 

هاتنی   یەكەمی  قۆناغی  بكەین،  یەكەمی 

كە  هەیە  ئایەت  چەندین  ئیسالم،  ئاینی 

ب��اس ل��ەوە دەك��ات، ه��ەر ك��ەس ئاینی 

ی��ان)ال  دینی(  ول��ی  دینكم  خۆی)لكم 

تریش  ئایەتی  زۆر  دی��ن(،  فی  اكراها 

دەكات)اكراهی(  ل��ەوە  باس  كە  هەیە 

خۆت  دینی  تۆ  نییە،   تێدا  زۆری  واتا 

و  زۆر  چییە،  خ��ۆم  دینی  من  چییە، 

تردا  لەقۆناغێكی  ب��ەاڵم  نییە،  ستەم 

ئەو  بەهەمان  ئیسالم  ئاینی  دەبینین 

تردا روویداوە  لەئاینەكانی  كە  شێوەیەی 

ب��ووە  ل��ەدەس��ەاڵت،  بەبەشێك  ب��ووە 

ئەوكاتە  سیاسی،  سیستمی  لە  بەبەشێك 

تێكەوتووە،  چەوساندنەوەی  مەسەلەی 

ئەوكاتە  تێكەوتوە،  غەزەواتی  ئەوكاتە 

)مفتوحات(واڵتان  كردنەوەوە  بەناوی 

داگیركراون، میللەتان چەوسێنراونەتەوە، 

دروست  میللەتاندا  لەنێوان  جیاوازی 

)موالی(  ناونرا  هاتەئاراوە  شتێك  بووە، 

بیویستایە  بوایەو  عەرەب  ئەگەر  یەكێك 

تەنها  نەدەكرا،  قبوڵ  موسڵمان،  ببێتە 

ژێردەستە. ببێتە)موالی( و  دەتوانرا 

كوردستان دیپلۆماتیك:   ئاین كە بۆتاك 

دەسەاڵت  دەتوانێت  چۆن  ئاراوە،  دێتە 

یان دەوڵەت بەرێوەبەرێت؟

دەوڵ���ەت  ئ��ەوك��ات��ەی  مەجید:  ف��وئ��اد 

سەپاندنی  بۆ  بەئایدۆلۆژیایەكە  پێویستی 

ئیرادەی خۆی و كە زانی لەناو خەڵكیدا 

پەیڕەوی  خەڵكی  قبوڵكراوەو  ئاینە  ئەو 

دەك����ات، خ���ۆی دەك����ات ب��ەخ��اوەن��ی 

ئەو  ئاینەوە،  ئەو  بەناوی  ئاینە،  ئەو 

ئاینی( دەڵێن)پیاوانی  پێیان  كە  پیاوانەی 

ل��ەروی  هەیە  ئاینیان  دەس��ەاڵت��ی  ك��ە 

بەسەر  هەیە  هەژمونیان  روح��ی��ەوە 

و  لەدەوڵەت  بەبەشێك  دەبن  خەڵكیدا 

بەبەشێك  بوون  كە  سیاسی،  سیستمی 

یاسا  ئەو  هەموو  سیاسی  سیستمی  لە 

بەناوی  دەریدەكەن  كە  تەرشیعانەی  و 

شۆفێنزمی عەرەب 
چۆتە ناو جەستەی 

داعشەوە، بەتایبەتی 
لەرێگەی ئەو سوپا، 
سەرباز، سەركردە، 

ئەفسەرە كۆنەكانی 
سەردەمی رژێمی 

سەدامەوە، كە ئەویش 
بەهاوكاری هەندێك 

لە دەوڵەتانی ئیقلیمی 
چۆتەناو داعشەوەو بەو 

ئاڕاستەیەدا دەیبەن، 
ئەگەر چی لەبنەڕەتدا 
فیكری ئیسالمی هیچ 

جیاوازیەكی لەگەڵ 
فیكری عروبیدا نییە
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خزمەتی  لە  بەاڵم  دەبێت،   ئاینییەوە 

دەبێت. سیاسیدا  سیستمی 

كەواتە  دیپلۆماتیك:    ك��وردس��ت��ان 

بەو  كۆمەڵگەیەكی  بڵێین  دەتوانین 

دادپ���ەروەر  كۆمەڵگایەكی  شێوەیە 

دەبێت، لەكاتێكدا كە بەرەو جیهانگیری 

دەڕۆین؟

مێژوو  بەدرێژایی  ئەگەر  مەجید:  فوئاد 

لەكۆیدا  دادپ���ەروەری  بكەین  تەماشا 

دروستبوونی  رۆژی  یەكەم  لە  هەبووە؟ 

دەوڵەتی ئیسالمیەوە هەتا ئێستاش، هەتا 

و  ئیسالمن  بەناو  كە  دەوڵەتانەش  ئەو 

هاتوون دەوڵەتی ئیسالمین و شەریعەت 

لەئەمانەدا  لە  دەكرێت،  پەیڕەو  تێیدا 

نییە. دادپەروەری 

ئ��ەگ��ەر ت��ەم��اش��ای واڵت��ان��ی )س���ودان، 

ئەو  هەموو  هتد(بكەین،   .... سعودیە، 

چەوسانەوە،  دەوترێت  پێی  كە  شتانەی 

لەناو  نابەرانبەری،  دەوترێت  پێی  كە 

تەماشای  تۆ  هەیە،  دەوڵەتانەدا  ئەو 

واڵتێكی وەكو سعودیە بكە، لە سعودیە 

دەكرێت،  لەگەڵ  كۆیلەی  مامەڵەی  ژن 

هەر لەو واڵتەدا ژن بۆی نییە ئۆتۆمبێل 

لەگەڵ  نە  ئەوە  لەكاتێكدا  لێبخورێت، 

نە  دەگونجێت،  مرۆڤدا  مافی  یاساكانی 

نە  دەگونجێت،  دادپ��ەروەری��دا  لەگەڵ 

ژن  كە  دەگونجێت  یاسایەدا  ئەو  لەگەڵ 

بەرێوەبردنی  ئەركی  كۆمەڵە،  نیوەی 

پیاوە  ئەستۆی  ل��ە  چ��ەن��دە  كۆمەڵگا 

ئەوەندەش لە ئەستۆی ژنە.

كەواتە  دیپلۆماتیك:    ك��وردس��ت��ان 

كەموكوڕییە  هەموو  ئەو  لەبەرئەوە 

كەبەرامبەر ژن دەكرێت، چۆن دەكرێت 

ئەم رووبەرووبوونەوەیە ئەنجام بدرێت؟ 

خزمەتی  دەخرێتە  ئاین  كە  ئەوەی  یان 

دەسەاڵت و هەندێك كەس بۆ مەبەستی 

بۆنمونە  بەكاریدەهێنێت،  خۆی  تایبەتی 

خالفەتەوە،  بەناوی  داعش  لەئێستادا 

كچان و ژنانی ئیزیدی و كورد دەبات، 

هێرش  كوردستان،  سەر  دەكاتە  هێرش 

دەكاتە سەر شارێكی تر خاپور و وێرانی 

دەكات، بۆئەوەی كە ئەمانە روونەدات، 

دەبێت چ كۆمەڵگایەك هەبێت، دەبێت 

دەسەاڵت لێرەدا چۆن مامەڵە بكات؟

دەبێت  من  ب��ەب��ڕوای  مەجید:   فوئاد 

بێتەكایەوە،  دیموكراسی  كۆمەڵگای 

 %  100 دەب���ێ���ت  دی��م��وك��راس��ی��ش 

واتا  بكرێت،  پەیڕەو  تێدا  سیكۆالریزمی 

سیكۆالر  سیستمێكی  سیستمەكە  دەبێت 

بێت، چونكە الی ئێمە زۆر بەهەڵە لەناو 

دیموكراسیەت  كە  بۆتەوە،  باڵو  خەڵكدا 

بریتیە لەصندوقی هەڵبژاردن و دەنگدان، 

ناتەواوە. تێگەیشتنێكی  ئەمە  لەراستیدا 

لەدیموكراسیەت  ت��ەواو  تێگەیشتنی   

لەگەڵ  دیموكراسیەت  ك��ە  ئ��ەوەی��ە، 

سكەیەكن،  رووی  دوو  سیكۆالریزمە 

بەبێ  سیكۆالریزم،  پەیڕەوكردنی  بەبێ 

سیكۆالریزم،  بنەماكانی  دامەزراندنی 

شێوەیەك  بەهیچ  دیموكراسیەت  تحقیقی 

سیكۆالریزم  تەنها  چونكە  ن��اب��ێ��ت، 

جا  ب��وون،   هاواڵتی  مافی  دەتوانێت 

یان  بێت،  ژن  هاواڵتییە  ئ��ەو  ئەگەر 

جولەكەیە،  یان  بەئاین،  موسڵمانە  پیاو، 

تری  دینێكی  هەر  یان  مەسیحیە،  یان 

رەنگی  نییە،  دینی  ه��ەر  ی��ان  هەیە، 

تەنها  ه��ەی��ە،  زم��ان��ێ��ك��ی  چ  چ��ۆن��ە، 

ئەم  دەتوانرێت  سیكۆالریزمدا  لەسایەی 

مافی  هاواڵتی بوونە دەستبەر بكرێت، 

كۆمەڵگادا،  لەناو  ئینسانێك  بۆهەموو 

كە ئەمەش مانای سەرەتای دادپەروەری  

یەكسانە.

مێژووی  لە  دیپلۆماتیك:    كوردستان   

كۆمەڵگایەك  »ئەگەر  دەڵێن  ئاینەكاندا 

گ��ورگ  بنرێت،  بنیاد  ئاین  ل��ەس��ەر 

و م��ەڕ ب��ەی��ەك��ەوە ئ��او دەخ��ۆن��ەوە 

كێشەیەكی  هیچ  گشتیەكەی،  بەشێوازە 

چۆن  ئەمە  نابێت«  دروس���ت  تێدا 

شیكردنەوەیەكت  چ  لێكدەدەیتەوەو 

مەسەلەیە هەیە؟ بۆئەم 

ف��وئ��اد م��ەج��ی��د: م��ن پ��ێ��م��وای��ە ئ��ەم 

نابێت، هەر  تەواو  بەقسە  شیكردنەوەیە 

گروپێك،  هەر  حزبێك،  هەر  الیەنێك، 

ج��ۆرە  ل��ەو  بانگەشەی  كەسێك  ه��ەر 

لەسەرتاسەری  بابفەرموێت  دەك��ات، 

بۆ  شێوەیەم  بەو  كۆمەڵگایەكی  مێژوودا 

بهێنێتەوە، كە ئەو گورگ و مەڕە ئاوی 

كۆمەڵگایەكدا  چ  لە  خواردبێتەوە،  تێدا 

ئ����ەوە رووی��������داوە، ل���ەس���ەردەم���ی 

ئەوكاتەی  هەتا  بیگرە  خولەفاكانەوە 

رووخ���اوە،  عوسمانی  دەوڵ��ەت��ی  ك��ە 

دەوڵەتی  ئەو  مێژووی  جومگەی  لەكام 

خەالفەتەدا گورگ و مەڕ پێكەوە ئاویان 

خواردۆتەوە؟ 

عوسمانی  خەالفەتی  س��ەی��ری  ئ��ەگ��ەر 

خۆیەوە  ع��ەرەب  بەنەتەوەیی  بكەین، 

ی��ەك ن��ەت��ەوە ه��ەب��ووە ك��ە خ��اوەن��ی 

عوسمانلیدا  دەسەاڵتی  لەژێر  دینەكەیە، 

هەبووە  یاسایەك   چەوسێنراوەتەوە، 

كە  عوسمانلیدا  دەس��ەاڵت��ی  لەسایەی 

لەو  ع��وس��م��ان��ل��ی(،  پ��ێ��وت��راوە)ی��اس��ای 

بۆتە زمانی  توركی  یاسایەدا هەم زمانی 

لەنێوان  رەسمی، هەم جیاوازی هەبووە 

تورك و غەیری هاواڵتیەكی  هاواڵتیەكی 

توركدا.

لەو  یەكێكین  ك��ورد  میللەتی  ئێمەی 

م��ی��ل��ل��ەت��ان��ەی ه���ەزاروی���ەك ئ����ازار و 

دەسەاڵتی  بەدەستی   ئەشكەنجەمان 

دەسەاڵتی  كە  چەشتووە،  عوسمانلیەوە 

خەالفەت بووە، چ جای میللەتەكانی تر  

خۆشیانەوە. بەعەرەب 

پاشان ئەگەر بگەرێینەوە بۆ خەالفەتەكانی 

)سەلجوقیەكان،  سەردەمی  بۆنمونە  تر، 

دەكەین  عەباسیەكان(تەماشا  بوهیەكان، 

چ��ی ك���راوە، خ��ەڵ��ك ل��ەس��ەر ب��ی��رورا 

راپەرین،  هەموو  ئ��ەو  لێكراوە،  چی 

جەماوەریانەی  بزوتنەوە  ح��ەرەك��ەت، 

عەباسیەكاندا  دەوڵەتی  لەسەردەمی  كە 
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یەكێك  چییە؟  هۆكارەكانی  رووی��داوە 

نایەكسانی  سەرەكییەكانی  هۆكارە  لە 

بوونە.

بۆچی  دروستبوو؟  قەرمەتیان  بۆچی    

زەن��د دروس��ت��ب��وو؟ فكری  ح��ەرەك��ەت��ی 

فكری  دروس��ت��ب��وو؟  ب��ۆچ��ی  س��ۆف��ی��زم 

سۆفیزم كە هاتەكایەوە بۆچی دەیویست 

عەباسی  دەوڵەتی  مۆسسەی  بەرەنگاری 

بەرئەنجامی  هەموو  ئەمانە  بێتەوە؟ 

و  یەكسانی  نەبونی  ئەویش  شتە،  یەك 

نەبوونی عەدالەت بووە،

پ���اش���ان ب��چ��ی��ن��ەوە ب���ۆ دەوڵ���ەت���ی 

ئومەوییەكان، دەیان خەڵكی موسڵمان و 

درهەم،  كوڕی  )جەعد  بۆنمونە  بەدین، 

ك��وڕی  ج��ەه��ەم  دیمەشقی،  غەیالنی 

تر  خەڵكی  دەی��ان  هتد(   .... سەفوان 

صەالحەدینی  سەردەمی  لە  هەبوون، 

پێوە  شانازی  كورد  ئێمەی  كە  ئەیوبیدا 

عالمێكی  گ��ەورە،  پیاوێكی  دەك��ەی��ن، 

بەئاین  كە  گ��ەورە  زانایەكی  گ��ەورە، 

وەردی( ناوی)سوهرە  و  بووە  موسڵمان 

یە  لەشوێنێكی گشتیدا كەوڵكرا، كەوڵیان 

صەاڵحەدینی  سوڵتان  بەفەرمانی  كرد 

ئەیوبی.

ئەو  لێرەدا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پرسیارە دێتە ئاراوە، ئایا ئیسالم، چۆن 

لەناو  بكرێت  لەگەڵدا  هەڵسوكەوتی 

كۆمەڵگادا؟  

ئاین  لەبنەڕەتدا  ه��ەر  مەجید:  فوئاد 

ئینسان  هاتووە،  بۆتاك  مەسەلەیەكە 

چی  خ��ۆی��دای��ە،  ل��ەدەس��ت  ئیختیار 

كە  دەیپەرستێت،  چۆن  و  دەپەرستێت  

ئینسانە. مافی  ئاسایترین  ئەمەش 

لەپێشتریش  هاتووەو  كە  لەبنەڕەتدا  ئاین 

باسمكرد، لەفكری دینی ئیسالمیشدا تێیدایە 

لەسەرەتای ئیسالمدا كە هاتووە دەڵێت«ال 

دینكم  دەڵێت«لكم  دی��ن«،  فی  اك��راه��ا 

بۆخۆتان  خۆتان  دینی  وات��ا  دینی«  ولی 

و  روون  زۆر  ئەمە  خۆم،  بۆ  خۆم  دینی 

كە  دووەمدایە  لەقۆناغی  ئەوە  ئاشكرایە، 

دەبێت لەرێگەی شمشێرەوە، یان لەرێگەی  

ئاین  ستەمەوە  لەرێگەی  یان  زۆرەوە، 

خەڵكدا. بەسەر  بەسەپێت 

ئینسان  تاكەكەسە،  مەسەلەیەكی  ئاین 

خ���ۆی چ���ی دەپ���ەرس���ت���ێ���ت، چ��ۆن��ی 

دەپەرستێت، قەناعەتی ئاینی خۆی چۆنە، 

بەشێوەیەك  قەناعەتی  ئینسان  دەشێت 

ئەمە  نەپەرستێت،  شتێك  هیچ  كە  بێت 

مافی  سەرەتاكانی  لەگەڵ  دەگونجێت 

مرۆڤ�� لەم سەردەمەدا، كە رەنگە ئەگەر 

الئیحەی حقوقی ئینسان لەم سەردەمەدا 

مەرجەكانی  لە  یەكێك  بخوێنیتەوە، 

ئەوەیە  سەردەمەدا  لەم  مرۆڤ���  مافی 

ئاینیەوە،  لەرێگەی  مرۆڤ���  نابێت  كە 

لەهەر  ی��ان  ب��ی��رك��ردن��ەوە،  ل��ەرێ��گ��ەی 

بچەوسێنرێتەوە. بێت  ترەوە  رێگەیەكی 

كوردستان دیپلۆماتیك:   كەواتە ئەوەی 

یان  ئاینە،  دەخوڵقێنێت،  كێشە  كە 

خەڵكەكە؟

ئینسان  ئاینی  چەمكی  مەجید:  فوئاد 

دروس��ت��ی دەك���ات، ج��ی��اوازی��ەك هەیە 

كە  ئاین  ئاینیدا،  فكری  و  ئاین  لەنێوان 

مەسەلەیە  ئەو  ك��رد،  باسم  پێشتریش 

خودای  و  ئینسان  لەنێوان  كە  روحییە 

بەو  هەرچۆنێكە  قەناعەتی  خۆیدایە، 

دەك��ات،  خۆی  پەرستی  خ��ودا  شێوەیە 

ب���ەاڵم ك��ە م��ۆس��س��ەی��ەك دروس��ت��ب��وو 

شەرعی  ك��رد،  ئاینی  فكری  بەرهەمی 

كەم  لێی  رد،  زیاد  لێی  بڕیاریدا،  كرد، 

کۆڕی ناوەندی سکۆالر
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دانا  شەرتی  خۆی  بەئارەزوی  كردەوە، 

ئەو  حەرام،  بۆ  دانا  شەرتی  بۆ حەاڵڵ، 

دینیە كە خەڵك دەچەوسێنێتەوە. فكرە 

بكەین  جیاوازی  ئێمە  دەبێت  كەواتە 

لەنێوان فكری دینی و دین خۆیدا. 

كوردستان دیپلۆماتیك:   وەكو باستكرد 

كە  دینیە  فكری  تەنها  تاكە،  بۆ  ئاینە 

رەنگە  دەكات،  دروست  چەوساندنەوە 

لەالیەن هەندێك كەسیشەوە بەكاربێت؟

بەكاردەهێنرێت،  بێگومان  مەجید:  فوئاد 

فكرە  ئەو  كە  مۆسسەیەی  ئەو  چونكە 

بەكاری  ب��ەوج��ۆرە  دەهێنێت  بەرهەم 

دەهێنێت كە لەگەڵ  ئایدۆلۆژیای خۆیدا 

ئایدۆلۆژیاكەی  بگونجێت، چونكە  خۆی 

بەرهەم هێناوە، خاوەنی ئایدۆلۆژیاكەیە.

سیستمێكی  كە  مانایەیە  بەو  ئایدۆلۆژیا 

كەسێك  ه��ەر  ب��ۆدان��اوە،  قاڵبێكی  فكری 

لەدین  ئەوەیە  مانای  الب��دات،  قاڵبە  لەو 

لەسەر  ایلحادی  كفر،  حكومی  دەرچ��ووە، 

دەدرێت.

لە  جیاوازە  زۆر  شتێكە  ئاین  لەبەرئەوە 

دینی. فكری 

تەماشا بكە كێ فكری دینی بەرهەمهێناوە، 

لەسەردەمی  كە  مۆسسەیەكە  دینی  فكری 

چۆن  ب��وون،  دەس��ەاڵت��دار  خەلیفەكاندا. 

ه��ات��ون م��ل��ی دەق��ەك��ان��ی��ان گ��رت��ووە، 

ك��ردووە،  شەرحیان  خۆیان  ب��ەئ��ارەزوی 

لێكیانداوەتەوە،  خ��ۆی��ان  ب��ەئ��ارەزوی 

كردوە  زیاد  بۆ  شتیان  خۆیان  بەئارەزوی 

نەبووە  هەر دینی ئیسالمیش بەو شێوەیە 

شێوەیە  بەو  هەر  مەسیحیش  بەتەنها، 

خۆی  كاتی  كاردیناڵەكان  پاپاكان،  بووە، 

دادگای  مەحكەمەكانی  لە  هاتوون،  كە 

ملیان  هێناوە،  دەقیان  بەئارەزوو  تفتیشدا 

باداوە بەو جۆرەی كە لەگەڵ بەرژەوەندی 

دەسەاڵتی سیاسی و بەرژەوەندی خۆیاندا 

چونكە  ه��ێ��ن��اوە،  ب��ەك��اری��ان  بگونجێت 

بۆخۆشیان  ئاینیانە  مۆسساتە  ئەو  هەمیشە 

بۆنمونە  ه���ەب���ووە،  ب���ەرژەوەن���دی���ان 

ب��ەرژەوەن��دی ئ��اب��ووری، ب��ەرژەوەن��دی 

س��ی��اس��ی، ب���ەرژەوەن���دی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، 

مەجاالنەدا  ئەو  لە هەموو  بەرژەوەندییان 

بەرژەوەندییەكانیان  بەپێی  ه��ەب��ووە، 

داوەتەوە. لێكیان 

ئەو  سەر  بگەرێینەوە  ئەگەر  بۆنمونە 

ئیجتیهادیان  ه��ات��وون  ك��ە  فەقیهانەی 

لەدەقەكانی ئاینی ئیسالمدا كردوە،   هەتا 

هەندێك جار شتی وادەبینی كە بۆخۆیان 

تاكەكەسێك  هەر  ناكۆكیەوە،  كەوتونەتە 

كەوتۆتە  بیروباوەڕیدا  لەگەڵ  بۆخۆی 

دەنێت)قەولی  ناوی  یەكێك  ناكۆكیەوە، 

دەنێت)قەولی  ن��اوی  یەكێك  ق��دی��م(، 

هەیە  مەسەلە  زۆر  هتد،   .... حدیپ( 

بگەرێینەوە  ئەگەر  بۆنمونە  شێوەیە،  بەو 

سەرەكیەكەی  مەزهەبە  ه���ەردوو  ب��ۆ 

بۆ  بگەڕێیتەوە  لەگەڵیشیدا  ئیسالم،  دینی 

الیەنی سوننە كە چەند مەزهەبێكی لێجیا 

ترە،  مەزهەبەكەی  چوار  هەر  بۆتەوە، 

تەماشای جیاوازیەكان بكە كە لەنێوانیاندا 

ئەمە  كردوە؟  دروستی  كێ  ئەمە  هەیە، 

ئینسان دروستی كردوە.

هەیە  ج��ی��اوازی  حەنبەل  ئبن  بۆچی   

جیاوازی  شافعی  بۆچی  شافعیدا؟  لەگەڵ 

مالیكی  بۆچی  مالیكیدا؟  لەگەڵ  هەیە 

جیاوازی هەیە لەگەڵ حەنەفیدا؟ هەموو 

ئینسان دروستی كردووە. ئەمانە 

گروپێكی  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

سەریهەڵداوە،  داعش  بەناوی  توندوتیژ 

! بەكاردەهێنێت  كە ئیسالم 

بێگومان  داع��ش،  پێش  مەجید:  فوئاد 

گ��روپ��ی ت���ری ت��ون��دوت��ی��ژ ه��ەب��وون، 

بەاڵم  هەبوو،  تاڵیبان(  بۆنمونە)قاعیدە، 

توندوتیژترە،  گروپانە  لەو  زۆر  داعش 

ئەو كارانەی كە داعش ئەنجامی دەدات 

بۆچی،  دیارە،  پێوە  زیاتری  توندوتیژی 

تێییایدا  ئ��ەو  كە  ژینگەیەی  ئ��ەو  وات��ا 

لە  هەیە  جیاوازیەكی  چ  سەرهەڵداوە 

تر؟  گروپەكاتی 

ئەم سەردەمە 
سەردەمی كرانەوەیە، 
سەردەمی كرانەوەی 
ئەقڵە، سەردەمی 
پەیڕەوكردنی 
زانستە، سەردەمی 
پەیڕەوكردنی مافی 
مرۆڤ و ژنانە
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بڵێم  دەمەوێت  سەرەتا  مەجید:  فوئاد 

نە  داع��ش  نییە،  ت��ازە  شتێكی  داع��ش 

ناوەڕۆكەكەشی  نە  تازەیە،  فۆرمەكەی 

تازەیە، داعش چۆن دروستبووە؟ 

قاعیدە  پروسكی  ئێسك و  لەسەر  داعش 

دروستبووە لەعێراق و لەسوریا، هەندێك 

ف��اك��ت��ەری ت��ر ه��ان��دەری ب���وون، یان 

ئێستا  فۆڕمەی  بەو  ئەوەی  بونەتە هۆی 

حزبی  پاشماوەكانی  ئەویش  دەربكەون، 

بەعسە، یان ئەو ئەفسەرو لێهاتوانەی كە 

ئەویش  هەبوون،  بەعسدا  لەسەردەمی 

سودیان  بەباشی  ناوچەییەكان  دەوڵەتە 

داعشەوە،  ناو  خزاندنیانە  و  لێوەرگرتن 

و  تیرۆریستیەكان  ل��ەك��ارە  ب��ۆئ��ەوەی 

بهێنن،  بەكاریان  عەسكەریەكاندا  پڕۆسە 

پالن و نەخشەیان پێدابرێژن.

ئەوەی كە داعش كردویەتی و دەیكات، 

هەیە  جیاوازی  بڵێین  ئەگەر  بۆنمونە 

ل��ەگ��ەڵ ق��اع��ی��دە م��ن پ��ێ��م��وای��ە هیچ 

هەیە  نەجیاوازی  نییە،   جیاوازیەكی 

لەگەڵ  هەیە  نەجیاوازی  قاعیدە،  لەگەڵ 

بۆكۆ  لەگەڵ  هەیە  نەجیاوازی  تاڵیبان، 

 ... نوسرە،  لەگەڵ جەبهەی  نە  حەرام، 

میسر  لە  هیجرە  تەفكیری  بزانە  هتد، 

لەئەفغانستان  قاعیدە  بزانە  كردوە،  چی 

بۆسەرجەم  ب��گ��ەرێ��رەوە  ك���ردوە،  چی 

شوێنێكدا. لەهەر  ئەوان  ممارەسەكانی 

ئەوەی كە ئێستا ئێمە دەیبینین دووشتە:

نزیكن  لەئێمەوە  زۆر  داعش  یەكەم:    

لەروی جوگرافیەوە، بەكردەوە زۆر باش 

دەبینین. شتەكان 

ئێستا  كە  هەلومەرجەی  ئەو  دووەم: 

شەنگال،  ناوچەی  خوڵقاوە،  داعش  بۆ 

ئیزیدیە،  ب��ەئ��ای��ن  ش��ەن��گ��ال  خەڵكی 

بۆئەوەی  بەهانەیەك  كردۆتە  ئەمەیان 

وەكو  ژنەكانیان  بكەن،  عامیان  و  قەتڵ 

سەبایە و كۆیلە بگرێت و بیانبات، ئەمە 

لەمیسردا  بەاڵم  نەبوو،  ئەفغانستاندا  لە 

كەوتنە  مورسیدا  هاتنی  لەسەردەمی 

مەسیحیەكان،  ك��ردن��ی  ع��ام  و  قەتل 

سەربڕین  كەنیسەكان،  تەقاندنەوەی 

بۆكۆ  كردویەتی،  تاڵیبانیش  و  قاعیدە 

حەرامیش دەیكات، بۆكۆ حەرام بەدەیان 

برد  سەبایەكانیان  كچی  و  ژن  سەدان  و 

كە  ئەمەی  كردن،   شوێنیان  بێسەرو  و 

دەیبینین فكری سەید قوتب و ئەوانەیە، 

ناوی  كە  نییە  بەشتێك  بڕوایان  ئەمانە 

خۆی  بۆ  قوتب   سەید  بێت،  نیشتمان 

دەڵێت«واڵتێك كە تێیایدا ئاینی ئیسالمی، 

درشتیەوە  و  بەورد  ئیسالمی  شەریعەتی 

بەشێوەیەكی  ی��ان  نەكرێت،  پ��ەی��ڕەو 

مشتێك  ئەوە  نەكرێت،  پەیڕەو  تەفاسیل 

هیچ  نە  نیشتمانە  نە  گ��اڵوە،  خاكێكی 

بەزەبری  دەبێت  لەبەرئەوە  شتێكە، 

شمشێر بێت«، ئەو نەڤریەیە كە ئەو پێی 

جاهیلی(كۆمەڵگاكە  )نەڤریەی  دەڵێت 

تۆ  و  م��ن  دەك���ات،  تكفیر  ه��ەم��ووی 

رۆژو  دەكەین،  نوێژ  كە  كەسێكین  كە 

دەگرین، ئيتاعاتی خودا دەكەین، هەموو 

لە  دەكەین،  جێبەجێ  ئاینیەكان  ئەركە 

دیدی ئەودا من یان تۆ ئیسالمێكی تەواو 

ئەو  قبوڵە،  دەسەاڵتێكت  چونكە  نین،  

دەسەاڵتێكی  ئەو  دی��دی  بە  دەسەاڵتە 

بوو  دەسەاڵتەكە  كاتێك  نییە،  ئیسالمی 

بە دەسەاڵتێكی ئیسالمی بەوجۆرەی ئەو 

دەیەوێت و كۆمەڵگا خرایە ژێر حكومی 

نیشتمانە  ئەم  ئەوكاتە  شەریعەتەوە، 

ئەوكاتە  ئايين،  بەنیشتمانی  دەبێت 

لێكردنی  بەرگری  و  لێكردنی  بەرگری 

ناداتێ   ئ��ەوەت  حەقی  ئەگینا  پیرۆزە، 

ئەوە  ئێستا  لەكاتێكدا  لێبكەیت،  بەرگری 

دەبیستین كە بانگخوازەكانی  الی خۆمان 

دەڵێن«پەرۆیەك چییە ئێمە شانازی پێوە 

لەسەری  ئێمە  چییە  خاك  یان  بكەین، 

شەهید  كەسێك  هیچ  ببین،  شەهید 

نییە«.

لەگەڵ  دیپلۆماتیك:   ك��وردس��ت��ان 

گروپە  دەڵێت«  كە  بۆچونەدای  ئەو 

ئیسالمی سیاسی 
دەیەوێت كۆمەڵگا بكاتە 

كۆمەڵگایەكی ئاینی، 
هەموو جوملەیەكی 
ژیانی خەڵك بكاتە 

بەر حوكمی حەاڵڵ و 
حەرام، بە ئارەزوی خۆی 
ئەم شت حەاڵڵبكات و 
ئەو شت حەرام بكات، 
دەخالەتیش لە هەموو 

شتێكدا بكات، دەخالەت 
لە فلیم كارتۆندا دەكات، 

بانگخوازە دەخالەت 
لە ژیانی ژن و مێردا 
دەكات، دەخالەت لە 

دراما دەكات
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شكاوە،  لەئێستادا شكۆیان  ئیسالمییەكان 

خەون بەئەوەوە دەیببنن كە بگەڕێنەوە 

كە  خ��ۆی��ان،  زێرینی   س��ەردەم��ی  بۆ 

سەردەمی  یان  خەالفەتە،  سەردەمی 

داعشیش  ئایا  بێت،  دەس��ەاڵت��داری« 

دەتوانێت لەو چوارچێوەیەدا بێت؟

ساڵی  پێموانییە،  من  مەجید:  فوئاد 

1928دا كە بۆیەكەمجار ئیخوان موسلمین 

تاقیكردنەوەی  ئێستا،  هەتا  دروستبووە 

گروپی  و  حزب  پێشەوە،  هاتۆتە  زۆر 

ئیسالمی سیاسی زۆر هەوڵی ئەوەیانداوە، 

چونكە  ناشتوانن،  و  سەركەتوونەبوون 

دەكەن،  پەیڕەوی  ئەوان  لۆژیكەی  ئەو 

لۆژیكێكە لەگەڵ   سەردەمدا ناگونجێت، 

ناگونجێت،  مێژوودا  حەرەكەتی  لەگەڵ 

ناگونجێت،  كۆمەڵگادا  ژیانی  لەگەڵ 

خەڵكدا  ئەقڵی  و  بیركردنەوەی  لەگەڵ 

ناگونجێت.

كرانەوەیە،  سەردەمی  سەردەمە  ئەم 

سەردەمی  ئەقڵە،  كرانەوەی  سەردەمی 

پ��ەی��ڕەوك��ردن��ی زان��س��ت��ە، س��ەردەم��ی 

ژنانە،  و  م��رۆڤ  مافی  پەیڕەوكردنی 

قەتڵ  سەرهەڵدەدات  لەوێ  لێرەو  بەاڵم 

و عام دەكات، خەڵك دەكوژێت، ئەوەش 

لەگەڵ ئەم سەردەمەدا ناگونجێت، بەاڵم  

بۆنمونە  دەگ��ات،  بەچی  ئەنجامەكەی 

بینیمان. ئەفغانستان كە بەچاوی خۆمان 

لێرەدا  كەواتە  دیپلۆماتیك:   كوردستان 

ئەم توندوتیژییەی  هێزە ئیسالمییەكان، 

شیكردنەوەت  مۆدێرندا،  لەگەڵ  دژە 

باسە چییە؟ بۆئەو 

فوئاد مەجید: لەبنەڕەتدا فكری مۆدێرنە 

پێكهاتووە،   گرنگ  خاڵی  سێ  ل��ەدوو 

كە  جوانانەی  لەوشتە  یەكێك  مۆدێرنە 

لەشوێنی  ئینسان  كە  ئەوەیە،  هێناویەتی 

روودەك��ات��ە  دادەن��ێ��ت،  خۆیدا  شیاوی 

دەست  هەیە  بۆی  تاك  دەڵێت  ت��اك، 

بۆی  ت��اك  شتێك،  بۆهەموو  ب��ەرێ��ت 

بۆی  ت��اك  ب��ك��ات،  لێكۆڵینەوە  هەیە 

میحوەری  تاك  بكات،  داهێنان  هەیە 

بۆی هەیە  كەونەدا،  لەم  شتێكە  هەموو 

یاساكانی  و  بكات  سروشت  دەستكاری 

خاڵەوە  ل��ەم  ه��ەر  بگۆرێت،  سروشت 

بونەوەرە  ئەو  ئینسان  كە  سەیربكە، 

شتێك  هەموو  دەستكاری  بتوانێت  بێت 

حەقی  دابێتێ،  ح��ەق��ەی  ئ��ەو  ب��ك��ات، 

بیركردنەوەی  حەقی  هەبێت،  داهێنان 

هەبێت  ئەوەی  حەقی  هەبێت،  ئەقاڵنی 

شتی نوێ بەرهەم بهێنێت، ئەمە بۆخۆی 

دەبێتەوە،  تر  جەمسەرێكی  رووب��ەروی 

ئەویش  دەدات،  لەقاڵب  ئینسان  كە 

دینیە. فكری 

ف��ك��ری دی���ن���ی، ئ��ی��ن��س��ان دەخ��ات��ە 

داهێنان،  ب��واری  تێیدا  كە  قاڵبێكەوە، 

ئەقاڵنیەتی  بواری  بیركردنەوە،  بواری 

دیندا  لەمیتۆدی  چونكە  لێدەبەستێت، 

نییە،  نوێ  شتێكی  هیچ  كە  واهاتوە، 

بەرهەم  شتێك  هیچ  ناتوانێت  ئینسان 

نوێ  شتی  ناتوانێت  ئینسان  بهێنێت، 

هەیە  ك��ە  ئ���ەوەی  بەرهەمبهێنێت، 

لەدەقی  كە  ئەوەیە،  ئینسان  مەعریفەی 

ئاینیدا هاتوە، لەخاریجی ئەو دەقە هەر 

بهێنیت حەرامە. بەرهەم  شتێك 

كوردستان دیپلۆماتیك:  لەم سەردەمەدا 

كە سەردەمی جیهانگیریە، دوو بۆچوون 

بەمۆدێرن  ئاین  دەكرێت  ئایا  هەیە. 

بەجیهان  كاریگەری  ئەگەرنا  بكرێتەوە، 

بوونی مۆدێرنە  لەسەر ئاین چی بووە؟

ل��ەزۆر  خۆیان  ئ��ەوان��ە  مەجید:  فوئاد 

مناسبەدا  لەزۆر  بواردا،  لەزۆر  شوێندا، 

بەسیستمی  دژ  كە  دەك��ەن،  لەوە  باس 

لەبەرئەوە  بۆخۆیان  بەاڵم  جیهانگیرین، 

شۆڕشێكی  جیهانگیری  كە  نین  دژی 

خۆی  ل��ەگ��ەڵ  تەكنەلۆجیای  گ���ەورەی 

زان��ی��اری  ش��ۆڕش��ی  ك��ای��ەوە،  هێناوەتە 

ئەوانە  پێشەوە،  هێناوەتە  خۆی  لەگەڵ 

دژی ئەوەن كە بەرهەمەكانی جیهانگیری 

ئینسان  ف��ك��ری  ك�����ردووە،  ك��ارێ��ك��ی 

دنیا  سەری  ئەو  تا  لەمسەر  دەگۆڕێت، 

كلیكێكەوە  لەرێگەی  دەتوانێت  ئینسان 

ئەوپەڕی مەعریفە وەربگرێت، لەبەرئەوە 

لەگەڵ  جیهانگیری  ئەگینا  ئەوەن،  دژی 

میللەتانی  كە  ئیمپرالیزمدا،  سیستمی 

خەڵكی  رەنجی  كە  چ��ەوس��ان��دۆت��ەوە، 

ئێستاش  هەتا  ك��ە  ب���ردووە،  ب��ەت��ااڵن 

بەتااڵنی دەبات، جیهانگیری بەشێوەیەكی 

دی��ك��ە ل��ەف��ۆرم��ێ��ك��ی ت���ردا ل��ەرێ��گ��ەی 

سیستمی  هەمان  دارای���ی،  مۆسساتی 

بەكاردەهێنێت،  ئیمپرالیزم  سەردەمی 

ب��ەن��اوی  ك��ای��ەوە  ه��ێ��ن��اوەت��ە  شتێكی 

ئەو)لیبڕالیزمی  ن��وێ(ەوە،  )لیبرالیزمی 

خزمەتی  باشترین  ب��ۆخ��ۆی  ن��وێ(ی��ە 

دەوریشی  ك��ردوە،  سیاسی  بەئیسالمی 

پشتگیری  و  ل��ەگ��ەش��ەپ��ێ��دان  ه��ەی��ە 

ئەوان  بەحەقیقەت  لەبەرئەوە  كردنیدا، 

سیستمێكی  وەك  نین  جیهانگیری  دژی 

ئیسالمی  تیرۆریستێكی  هیچ  ئابوری، 

نەهاتووە دژ بەسەرمایەداری قسەبكات.

ل��ێ��رەدا  دیپلۆماتیك:   ك��وردس��ت��ان 

ئایینە  ه��ەم��وو   ئ���ەو  وت��م��ان  ك��ە 

پێیان  كە  ب��اودەك��ەن��ەوە  توندوتیژی 

تیرۆیستە  ئەو  دەڵێین)تیرۆریست(، 

ئەم  چارەسەركردنی   ناونیشانی  كێیە؟ 

چۆن  دەبێت  لەكوێیە،  تیرۆریستە  

بكرێت؟ چارەسەر 

م��ێ��ژووی  ل��ە  ت��ی��رۆر  مەجید:  ف��وئ��اد 

م��رۆڤ��ای��ەت��ی��دا ه��ەره��ەب��ووە، ب��ەاڵم 

تیرۆری  ت��ی��رۆر،  ج��ۆری  ترسناكترین 

ئاینیە، چونكە ئەو كەسەی كە تیرۆرەكە 

جەریمە  ك��ە  ك��ەس��ەی  ئ��ەو  دەك����ات، 

مێشكی  بەشێوەیەك  ئەوكەسە  دەكات،  

فێركراوە،  بەشێوەیەك  ش��ۆراوەت��ەوە، 

كارێك  دەچێت  كە  لەقاڵبدارەوە،  یان 

بەجێدەهێنێت،  خ��ودا  ئەمری  دەك��ات 

بەئیشەكەی،  دەدات  خودای  شەرعیەتی 

دەتەقێنێتەوە،  خۆی  لەبەرئەوەشە  هەر 

دەتەقێنێتەوە،  خەڵك  كۆمەڵێك  ی��ان 
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چەند  یان  دەقیقە  چەند  لەپاش  پێیوایە 

دەبێت،   لەبەهەشتدا  تر  سانیەیەكی 

خوداش  بینیوە،  رەوا  پێی  خودا  پێیوایە 

ئ��ەم��ری پ��ێ��ك��ردووە، ل��ەرێ��گ��ەی ئ��ەو 

تیرۆر  ئەمە  دەكات  فێری  كە  كەسەوە 

پەرستییە،  خودا  یان  جیهادە،  و  نییە 

ئاینی  بەستكردنی  بنج  لەپێناوی  یان 

كارانە  ئ��ەو  دەڕوات  كە  ئیسالمدایە 

شۆراوەتەوە  مێشكی  بەجۆرێك  دەكات، 

دەچێتە  بۆنمونە  كە  ناكاتەوە  بیرلەوە 

خوێندكارێكی  چەند  قوتابخانەیەك  ناو 

جیهادێك  چ  دەك��وژێ��ت،  دام��او  مناڵی 

تێدایە،  یان چ خۆشیەكی  لەمەدا هەیە، 

مانگی  لەچەند  تێدایە،  باشیەكی  چ 

لە  ناوخوێندگایەكەوە،  چوونە  پێشوودا 

بەبێ  دام��اوی��ان  منداڵی   125 پاكستان 

هیچ بیانویەك كوشت .

كە  ستراتیژێك  دیپلۆماتیك:   كوردستان 

دەبێت  دەبنرێت  ئەمە  چارەسەری  بۆ 

چی بێت؟

تیرۆر چییە؟  فوئاد مەجید: مەنبەعی 

یەكەم: مەنبەعی تیرۆر دەبێت سیستمی 

س��ی��اس��ی ل��ەئ��اس��ت ئ���ەو م��ەس��ەالن��ەدا 

روون،  راش��ك��اوان��ە،   هەڵوێستێكی 

شەفافی هەبێت، دەبێت موغازەلەی ئەو 

تیرۆریستن. نەكات كە  هێزانە 

پ��ەروەردە  سیستمی  دەبێت  دووەم: 

ئێمە  الی  پ�������ەروەردە  ب��گ��ۆرێ��ت، 

چەند  لەم  وێرانە،  زۆر  پەروەردەیەكی 

پەروەردەی  كۆنفرانسی  پێشودا  رۆژەی 

باس  كۆنفرانسەدا  لەم  كە  ئەوەی  كرا، 

پەروەردەییە. سیستمی  گۆڕینی  نەكراوە 

سیستمی پەروەردە پێویستی بەگۆرینێكی 

بنەڕەتی هەیە، دەبێت مناڵ فێربكرێت، 

كە ئەقاڵنی بیربكاتەوە، دەبێت مناڵ دور 

توندوتیژ،  شتێكی  لەهەموو  بخرێتەوە 

هەبێت  راشكاوانە  هەڵویستێكی  دەبێت 

كەسانەی   ئ��ەو  ب��ەه��ەم��وو  ب��ەرام��ب��ەر 

قوتابخانەكاندا  خوێندگاو  لەناو  كە 

بۆ  دینی،  میتۆدی  خۆیان  بەئارەزوی 

8 ساڵ رون دەكەنەوە،   ،7  ،6 مناڵێكی 

هەبێت  راشكاو  هەڵوێستێكی  دەبێت 

بەرامبەر ئەو مامۆستا بەرێزەی كە مناڵ 

بۆسەرقەبران،  دەیبات  و  دەك��ات  ریز 

هیچ  مەسەلەیە  ئ��ەو  ئ���ەوەی  ب��ەب��ێ 

بەبەرنامەی  هەبێت  پەیوەندیەكی 

ریز  مناڵ  لەمەكتەبەوە  خوێندنەوە، 

لەوێ  سەرقەبران،  بۆ  دەیبات  دەكات 

قیامەت  بەقەبر،  دەتۆقێنێت  منداڵەكە 

ئینسانێكی  لەمناڵیەوە  هەر  ....هتد، 

داخراوی لێدروست دەكات، یان دەبێت 

نەكات،  هیچ  قبوڵی  كە  ئینسانێك  بە 

بەكافر  بەرامبەرەكەی  كە  ئینسانێك 

لەزەتێكی  و  خۆشی  هەموو  بزانێت، 

بكاتە  منداڵە  ئەم  چ��اوی  لەپێش  دنیا 

الخۆشەویست  م��ردن��ی  خ���راپ،  شتی 

كە قسەو  كەسانەی  ئەو  تەواوی  بكات، 

بۆچونیان هەیە لەسەر ئیسالمی سیاسی، 

بۆ  ك��ردوە  تنڤیریان  كە  ئەوانەی  یان 

ئیسالمی سیاسی  هەر لە)حەسەن بەننا(

میحوەری  قوتب(،  تا)سەید  بیگرە  وە 

ئەوەیە،  فكریان  و  قسەكانیان  سەرەكی 

مردن  بێت،  پڕوپوچ  لەالتان  ژیان  كە 

خۆشەویستكردنی  شتە،  گرنگترین 

دروستكردنی  خۆی  م��ردن  بۆ  ئینسان 

ی��ەك��ەم،  ئ��ەم��ە  ت��ی��رۆرس��ت��ە  ئینسانی 

میتۆدێك  ل��ەس��ەر  هەمیشە  دووەم 

لەسەر  خ��ۆی  ئ��ەو  ك��ە  رایدەهێنیت 

ناحەقە،  لەسەر  بەرامبەرەكەی  حەقەو 

بداتە  دەلیلشی  بەڵگەو  هەزاران  ئەگەر 

قسەكردندا  و  كردن  لەگفتوگۆ  دەست 

پێشەكی  ئ��ەم  چونكە  نییە،  قبوڵی 

و  ناحەقە  بەرامبەرەكەی  بریاریداوە 

ئەم لەسەر حەقە، ئەم پەیڕەوی رێگای 

كافرە،  بەرامبەرەكەی  دەك��ات،  خودا 

مولحیدە، بێ دینە.

 كەواتە سیستمی خوێندن سەرەتایەكە بۆ 

لەپاكستان  بۆنمونە  ئینسان،   چاككردنی 

كرایەوە،  حوجرەیەك  و  مەكتەب  چەند 

خوێندكار  ژم��ارەی  ساڵدا   10 لەماوەی 

ل��ەو ح��وج��ران��ەدا چ���ووە 400ه����ەزار 

خوێندكارە  هەزار   400 ئەو  خوێندكار، 

و  تاڵیبان  ناونران  كە  ئەو خوێندكارانەن 

و  كابول  دەبابەوە  پشتی  بەسەر  دوای 

داگیركرد. ئەفغانستانیان 

هەوڵ  هەندێك  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ناوەندی  دامەزراندنی  بۆنمونە  هەیە، 

دابڕان،  ناوەندی  دامەزراندنی  سكۆالر، 

ئەو  كە  بۆئەوەی  كاربكەن،  بۆئەوەی 

توندوتیژییە نەمێنێت، لەبارەی فكریەوە 

ئەگەرنا  ببنەوە،  ئەمانە  رووبەروی  كە 

چ هەنگاوێك بنرێت، بۆئەوەی كە لەم 

ئەزمونەی  لەو  داببڕێین،  توندوتیژییە 

هەبوو  ئەفغانستان  لەپاكستان،  كە 

كە  كوردستان،  هەرێمی  ناو  نەیەتەوە 

سنورەكانمان؟ سەر  گەیشتۆتە  ئێستا 

ئەفغانستانیش  پێش  مەجید:  فوئاد 

ئەفغانستان  پێش  هەیە،  تر  تەجرەبەی 

لەمیسر،   سادات(هەیە  سەردەمی)ئەنوەر 

پارەو  پەنا،   و  بەپشت  كاتە  ئەو  كە 

سعودی  عەرەبستانی  دەوڵ��ەت��ی  پولی 

میسر  ب��ۆ  گ��ێ��رای��ەوە  ئیخوانەكانیان 

لە  كە  والێكرد  س��ادات(ی��ان  و)ئ��ەن��وەر 

هێزە  دیموكراتخوازەكان،  هێزە  هەموو 

عەلمانییەكان،  ئەو هێزانەی تر بدات كە 

بردە  ئیسالمیەكانیان  ئیسالمین،  غەیری 

چونە  كە  ئیسالمیەكان  دواتر  پێشەوە، 

پێشەوە زۆریان پشتگیریكردن لە هەموو 

لەرووی  داراییەوە،  لەرووی  رویەكەوە، 

هتد،  ئابوریەوە......  لەروی  مالیەوە، 

بوونە خاوەنی ئابوورییەكی وەها بەهێز 

ژیانی  مەفسەڵی  زۆر  كۆنتڕۆڵی  ك��ە 

ئەوەبوو  پێشینەیە  ئەو  كرد،  خەڵكیان 

بۆخۆی  سادات(  )ئەنوەر  دواییەكەی  كە 

باجەكەیدا.

ئەحزابی  بوونی  وتومانە  پێشتریش  ئێمە 

جارێ  لەكوردستان،  سیاسی  ئیسالمی 
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سیستمێكی  بۆخۆی  سیستمە  ئەم  ئەگەر 

سیستمی  ل��ەن��او  ب��ێ��ت،  دی��م��وك��راس��ی 

بدرێت  رێگە  نابێت  ئەسڵەن  سیاسیدا 

لەسەرتاسەری  هەبێت،  دینی  ئەحزابی 

نییە  عەلمانی  دەوڵەتی  یەك  دنیاشدا 

یەك  هەبێت،  دینی  حزبی  بدات  رێگە 

نمونەم پێبڵێ لەسەرتاسەری دنیا حزبێكی 

و  دیموكراسی  سیستمێكی  لەناو  دینی 

بەوشێوەیە  شتێكی  هەبێت،  عەلمانیدا 

لەئەڵمانیا  تەنها  نییە،  شوێنێك  لەهیچ 

)دیموكرات  حزبی  ناوی  هەیە  حزبێك 

مەسیحیە،  بەناو  ئ��ەوەش  مەسیحی(ە، 

مەسیحی  پرۆگرام   و  بەبەرنامە  ئەگینا 

نییە.

حزبی  ل��ەو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پرسیارێكم  كرد  باست  كە  مەسیحیەدا 

لە  ریفۆرم  دەتوانین  ئایا  الدروستبوو، 

بكەین؟ ئیسالمدا 

بەعەلمانی  مەسەلەی  مەجید:  فوئاد 

كردن  ریفۆرم  بڵێین  دروستتر  یان  كردن، 

نابێت،  كردن  بەعەلمانی  ئیسالمدا،  لە 

ئاینی  میتۆدی  و  عەلمانیەت  چونكە 

دەبێ  ب��ەاڵم  ناكۆكن،  جەمسەری  دوو 

بەحاڵی  بەش  من  بكرێت،  ریفۆرم  بڵێی 

بۆ  رەشبینم،  روەوە  لەو  كەمێك  خۆم 

لە  هەیە،  بەهانەم  دیارە  رەشبینیەكەشم 

هەوڵی  كەسێك  هەر  ئیسالمدا  مێژووی 

دابێت ریفۆرم بكات نەیتوانیوەو بەئەنجام 

نمونە)محەمەد  باشترین  نەگەیشتوە، 

كە  ئەفغانی(یە  و)جەمالەدینی  عەبدە( 

چونكە  ب��ك��ەن،  ری��ف��ۆرم  نەیانتوانیوە 

لەئیسالمدا  یاسا هەیە، یاساكانیش هەمووی 

بەپێی  یاسای خودایش  بەناوی خوداوەیە، 

بیگۆڕێت،  ناتوانێت  ئینسان  ئاینی  میتۆدی 

لەئنجیلدا  كە  مەسیحیەتەوە  بەپێچەوانەی 

هەیە،  ئامۆژگاری  تەنها  نییە،  تێدا  یاسای 

راستە  گرنگ  پێموایە هەنگاوی هەرە  من 

بەاڵم  داخرا،  ئەو حوجرانە  دوایانەدا  لەم 

كوردستان،  بۆ  نییە  كافی  بەتەنها  ئەوە 

حوجرەكان  ك��ە  ئ���ەوەی  وەك��و  دەب��ێ��ت 

داخ�����ران و خ��ران��ە س���ەر وەزارەت�����ی 

خوێندنیش  بەرنامەی  دەبێت  پەروەردە، 

خوێندنی  ب��ەب��ەرن��ام��ەی  ب��گ��ۆڕدرێ��ت، 

كۆلێژی شەریعە  دەبێت  حوجرەكانیشەوە، 

و پەیمانگای شەریعە بەرنامەی خوێندنیان 

مەنبەعەكانی  ئەوەی  لەجیاتی  بگۆڕدرێت، 

دینەكان  مێژووی  بخوێنن،  داعش  فكری 

بخوێنن، ئەگینا وەكو وەزارەتی ئەوقاف و 

ئەوقاف  وەزارەتی  رەسمیەكەی  قسەكەرە 

باسیكرد، ئەو هەموو خەڵكەی كە چونەتە 

ناو داعشەوە لە كۆلێژەكانی كوردستانەوە 

ئەوقافەوە  ل��ەوەزارەت��ی  یان  رۆیشتون، 

رۆی��ش��ت��وون، م��ان��ای��وای��ە ل��ەدام��ودەزگ��ا 

ئاینیەكانی كوردستانەوە رۆیشتون، كەواتە 

هۆكارێكی  پ���ەروەردەی���ە،  هۆكارێكی 

دامودەزگا رەسمیەكانی حكومەتی هەرێمی 

كوردستانە، كە بەدەیان و سەدان بانگخواز 

دەڵێن  بەخەڵك  س��وك  قسەی  رۆژان���ە 

سوكایەتی بە ژن ئەكەن دەخالەت ئەكەن 

خەڵكدا  ژیانی  مەسەلەیەكی  هەموو  لە 

كۆمەاڵیەتیەكانیشەوە  تۆڕە  ناو  دەیخەنە 

بەپێش چاوی خەڵكەوە وەزارەتی ناوخۆی 

هەموو  بێدەنگە  لێی  هەرێم  حكومەتی 

ئەو قسانەی ئەوان دەیكەن. ئەو وتارانەی 

لەگەڵ  خەڵكیدا  بەگوێی  ئەیدەن  ئەوان 

یاساكانی  لەگەڵ  ناگونجێت  مرۆڤ  مافی 

مافی  لەگەڵ  ناگونجێت  هەرێم  حكومەتی 

ناگونجێت  كۆمەاڵیەتیدا  ئاشتی  و  ژن 

بەخەڵك  مینبەر  لەسەر  هەیە  بانگخواز 

ئیسالم  بەپێی شەریعەتی  ئێستا  تۆ  دەڵێت 

بۆت هەیە ئەگەر دراوسێكەت لەگەڵتدا لە 

صەفی نوێژدا لە گەڵتدا نەبوو بڕۆ بیكوژە 

دەسەاڵتێك  كوردستانەدا  لەم  ئەگەر  ئەی 

هەیە. چۆن شتی وا دەبێت بوترێت.

یاساو  كوردستان دیپلۆماتیك: سەروەری 

رۆڵی یاساكان دەبێت؟

ئەمانە  لەبەرئەوە  نەماوە  شتێك  هیچ 

كەبونەتە  فاكتەرانەن  ئ��ەو  ه��ەم��ووی 

مۆدێرنە یەكێك 
لەوشتە جوانانەی كە 
هێناویەتی ئەوەیە، كە 
ئینسان لەشوێنی 
شیاوی خۆیدا 
دادەنێت، روودەكاتە 
تاك، دەڵێت تاك بۆی 
هەیە دەست بەرێت 
بۆهەموو شتێك، تاك 
بۆی هەیە لێكۆڵینەوە 
بكات، تاك بۆی هەیە 
داهێنان بكات، تاك 
میحوەری هەموو 
شتێكە لەم كەونەدا
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سیاسی  ئیسالمی  زی��ادب��وون��ی  ه��ۆی 

و  سیاسی  ئیسالمی  پێدانی  ب��رەو  و 

دینەوە  بەناوی  خەڵك  هەڵخەڵەتاندنی 

كۆمەڵگای  بۆخۆی  كۆمەڵگا  لەكاتێكدا 

لەكەس  رێ��گ��ەی  ك��ەس  موسوڵمانانە 

بكات  ح��ەج  رۆژو  ن��وێ��ژو  ن��ەگ��رت��ووە 

ئیتاعاتی خوا بكات هیچ كێشەیەكی نییە 

ئیسالمی  موسوڵمانە،  خەڵك،  لەگەڵ 

سیاسی مەسەلەیەكی ترە ئیسالمی سیاسی 

كۆمەڵگایەكی  بكاتە  كۆمەڵگا  دەیەوێت 

ئاینی، هەموو جوملەیەكی ژیانی خەڵك 

بە  و حەرام،  بەر حوكمی حەاڵڵ  بكاتە 

و  حەاڵڵبكات  شت  ئەم  خۆی  ئ��ارەزوی 

لە  دەخالەتیش  بكات،  حەرام  شت  ئەو 

هەموو شتێكدا بكات، دەخالەت لە فلیم 

دەخالەت  بانگخوازە  دەكات،  كارتۆندا 

لە ژیانی ژن و مێردا دەكات، دەخالەت 

كە  نەماوە  شتێك  دەك��ات،  درام��ا  لە 

و  نەكەون  توخنی  كە  و  نەكەن  باسی 

گەشەكردنی  ل��ەب��ەردەم  كۆسپ  نەبنە 

دواوە  بۆ  كۆمەڵگا  گێڕانەوەی  كۆمەڵگا 

ئەمە لەگەڵ مێژوو ناگونجێت دەسەاڵتی 

مەسولیەتی  ئاست  لە  دەبێت  ك��وردی 

ب���ڕوای من  ب��ە  بێت  م��ێ��ژووی خ��ۆی��دا 

ئێستاش فریا بكەون هەر زۆر باشە. 

ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك: ت��ادێ��ت 

رادیكاڵیەكان  ئیسالمییە  گروپە  مەترسی 

ل��ەخ��ۆره��ەاڵت��ی ن���اوەڕاس���ت زۆرت��ر 

جینایەتی  و  دەگ��رێ��ت  پ����ەروەردە 

دەخوڵقێنێت،  دیینەوە  بەناوی  ئینسان 

ئەم  جینایەتی  بەم  بەر  بتوانین  چۆن 

بگیرێت؟ پەروەردەیە 

فوئاد مەجید: بەبڕوای من ئەم مەسەلەیە 

راستەوخۆ پەیوەندی هەیە بەسازكردنی 

فەزایەكی دیموكراسی وەهاوە كە هیچ 

شتێك بڤە نەبێت، هەموو شتێك قابیلی 

قسە لەسەر كردن بێت، هەموو شتێك 

قابیلی گفتوگۆكردن بێت، گوێ لەیەكتر 

فیكری  سیاسی  ئیسالمی  بێت،  گرتن 

بە  پێدراوە  ئازادی  باڵودەكاتەوە  خۆی 

قسە  مینبەر  لەسەر  خۆی  ئ��ارەزووی 

لە  لە مزگەوتدا قسە دەكات،  دەكات، 

قسە  كۆمەاڵیەتیەكان  تۆرە  و  فەیسبوك 

دەكات، بەاڵم بۆ كەسێكی تر نییە قسە 

بكات بە پێچەوانەوەی بیروڕای ئەوەوە، 

بەڕێزێك  مینبەر  ل��ەس��ەر  بۆنمونە 

دەڵێت«دەبێت  دەك��ات،  ئ��ەوە  باسی 

لە  جیابكرێتەوە  لەیەكتر  كچ  ك��وڕو 

ئەمە  دەڵێت  زانكۆكاندا،  و  قوتابخانە 

بەدڕەوشتی  نەتانەوێت  و  بتانەوێت 

لەگەڵ  ئ��ەم��ە  ئ��ای��ا  ب���اڵودەك���ات���ەوە« 

سەردەكەوێت؟  سەردەمە  ئەم  مەنتقی 

لەو  ت��ر  یەكێكی  نەخێر،  بێگومان 

فەیسبوكدا  وتەیەكی  لە  بانگخوازنە 

دەڵێت«هەرچی  دەك��ات،  ل��ەوە  ب��اس 

ئەمە  ح��ەالڵ��ە«  خوێنی  نەكات  نوێژ 

ئەی  ن��ادات؟  تێك  كۆمەاڵیەتی  ئاشتی 

ئەم  ئەوەی  ئایا  چییە؟  بەڵگەی  ئەمە 

هەیە  جیاوازیەكی  هیچ  دەكات  قسەیە 

كەسەی  ئەو  لەگەڵ  فیكریەوە  لەرووی 

ئەو  لەگەڵ  سەردەبڕێت؟  خەڵك  كە 

كەسانەدا كە ژنان دەكات بە كەنیزەك 

دەكات؟ چ  پێوە  فرۆشتنیان  و  كڕین  و 

ئەو كەسەدا؟  لەگەڵ  جیاوازیەكی هەیە 

چ جیاوازیەكی هەیە لەگەڵ ئەو كەسەی 

مناڵ   125 خوێندنگایەكەوە  دەچێتە  كە 

لە  كە  دەكوژێت،  وەختێكدا  ساتە  لە 

پاكستان لەم رۆژانەی كۆتایدا روویدا. 

باسی  گەر  دیپلۆماتیك:  كوردستان    

ریشەی  و  رەگ  داعش  بكەین،  داعش 

مەزهەبیشدا  دی���ن،  دەق،  ل��ەن��او 

لە  سیاسیەكان  ئیسالمییە  بەاڵم  هەیە، 

كوردستاندا بۆچی ئەمە رەت دەكەنەوە؟

فوئاد مەجید: نازانم چۆن رەتیدەكەنەوە، 

داعش  پێبكەم  هەستی  من  ئەوەندەی 

بەنیسبەت  نییە،  ت��ازە  شتێكی  ئێستا 

كەسێكی وەكو منەوە لە هەڵسوكەوتیاندا، 

كە  بەدواداچوونانەی  ئەو  هەموو  لە 

لەسەر  كە  كاروبارەكانیان  دەی��ك��ەن، 

تازەی  شتێكی  دەیكەن،  واقیع  ئەزری 

شتانەی  ئەو  هەموو  داعش  نییە،  تێدا 

لەو  جۆرێكە  دەیكەن  كردویانەو  كە 

ئەفغانستان  ل��ە  قاعیدە  ك��ە  شتانەی 

تر  شوێنەكانی  هەر  لە  یان  كردویەتی، 

كە  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم  كردویەتی،  قاعیدە 

لەئەوان یەك  ئێستا داعش جیادەكاتەوە 

و  شكڵ  لە  ئەویش  بۆزیادكراوە  شتی 

كە  ئەوی  نییە،  لەپێكهاتەدا  شێوەدایە 

عەرەب  شۆفێنزمی  زیاتر  بووە  داخڵ 

چۆتە ناو جەستەی داعشەوە، بەتایبەتی 
فوئاد مەجید میرسی



153 ژمارە )10-11(ی ئاب  2015

لەرێگەی ئەو سوپا، سەرباز، سەركردە، 

رژێمی  سەردەمی  كۆنەكانی  ئەفسەرە 

بەهاوكاری  ئ��ەوی��ش  ك��ە  س��ەدام��ەوە، 

هەندێك لە دەوڵەتانی ئیقلیمی چۆتەناو 

دەیبەن،  ئاڕاستەیەدا  بەو  داعشەوەو 

ئیسالمی  فیكری  لەبنەڕەتدا  چی  ئەگەر 

هیچ جیاوازیەكی لەگەڵ فیكری عروبیدا 

بە ئیسالم  نییە، فیكری عروبی خزمەت 

فیكری  هەمانكاتیشدا  ل��ە  دەك���ات، 

و  عروبی  بەفیكری  خزمەت  ئیسالمی 

ئەگەر  دەك���ات،  ع��ەرەب��ی  شۆفێنزمی 

كە  شتانەی  ئەو  هەموو  تەماشابكەین 

جل  لە  هەر  دەك��ات،  جێبەجێ  داعش 

كلتور،  و  زمان  هەتا  بیگرە  وبەرگەوە 

جزیرەی  و  دینی  كلتوری  ه��ەم��ووی 

خەڵكی  بەسەر  هێناویەتی  عەرەبییە 

ئەمەش  دەكات،  جێبەجێ  نیشیندا  شار 

كلتورێكی  زیندوكردنەوەی  لەبنەڕەتدا 

هێناویەتی  ع��ەرەب��ە  دواك���ەوت���ووی 

كردۆتەوە. زیندووی 

بزوتنەوە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

هەموویان  كوردستان  لە  ئیسالمیەكان 

تۆ  كە  هەیە،  میتۆدەیان  ئەو  هەمان 

دەكەیت؟ باسی 

هەموویان  پێموایە  من  مەجید:  فوئاد 

دەكەن،  داعش  لە  پشتگری  بەوشێوەیە 

فاكتەرە  هۆو  كۆمەڵێك  لەبەر  ب��ەاڵم 

بۆنمونە  بەڕاستی،  بیكات  ناتوانێت 

بە  ناتوانم  دەڵێت«من  مامۆستایە  ئەو 

نوێژ  كە  شەهید  بڵێم  پێشمەرگەیەك 

ناكات  نوێژ  پێشمەرگەیە  ئەو  نەكات« 

بایەخی  لەژێر  بەاڵم  دەبێت،  و شەهید 

كوردو  سەنگەری  لە  كوردستاندایە، 

بەرامبەرەكەی  ب��ەاڵم  كوردستاندایە، 

نوێژیش  ئیسالمداییە  بایەخی  لەژێر 

شەهیدە،  ئەو  دەكوژرێت  كە  دەكات، 

مانایوایە  بێت  شەهید  ئ��ەوی��ش  ك��ە 

كە  نییە،  حەق  شەرێكی  شەڕەكەشی 

مانایوایە  ن��ەب��وو،  ح��ەق  شەڕەكەشی 

شەڕەكەی ئێمە ناحەقە، ئەمە وەاڵمێكی 

زۆر ئاشكراو روونە، بەاڵم ئەم خەڵكەی 

بیر  شێوەیە  بەو  بەداخەوە  ئێمە  الی 

دەكەنەوە، من پێم سەیربوو مامۆستاكە 

»من  وتی  دەك��رد،  قسەی  بەوشێوەیە 

شەهیدی  ب��ە  ن��ەك��ات،  نوێژ  یەكێك 

دان��ان��ێ��م«، ب���ەاڵم ه��ەم��وو ئ��ەوان��ەی 

نوێژ دەك���ەن و  داع��ش��ن ه��ەم��وو  ك��ە 

كەواتە  ئیسالمە.  بایەخی  بایەخەكەشیان 

كە  شەهیدە،  كوژرا  داعشەكە  ئەو  كە 

شەڕەكەش  كەواتە  بێت،  شەهید  ئەو 

ئێمەش  ش��ەڕەك��ەی  حەقەو  شەرێكی 

شەڕێكی ناحەقە .

فكرانە  ئەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان   

دەبێت چۆن رێگری لێبكرێت، بەتایبەتی 

سیاسی؟ ئیسالمی  ئەكادیمیەكانی  فكرە 

رێگە  م��ن  ب��ەب��ڕوای  مەجید:  فوئاد 

یەكەم  لێبگیرێت،  رێ��ی  ك��ە  زۆرە 

ئەمە  ئاستی جەماوەری دەبێت  لەسەر 

خەڵك  و  خەڵك  بۆ  بكرێتەوە  روون 

تێبگەیەنرێت، ئەمەش ئەركی رێكخراوە 

من  راگەیاندنەكانە،  و  مەدەنییەكان 

رێزم هەیە بۆ هەموو راگەیاندنەكان بە 

رووەوە،  لەو  كەمتەرخەمن  حەقیقەت 

جاریش هەیە بەرنامە پێشكەش دەكەن  

رەنگە  خۆیان  راگەیاندنەكان  هەموو 

لەدەروونیاندا مەبەستەكەیان باش بێت، 

خەڵك  بەخزمەتی  ئەنجامەكەی  بەاڵم 

تەواو نابێت ئەمە دوو. سێ وەزارەتی 

ناوخۆو دامودەزگاكانی ئاسایش رۆڵیان 

لەوەدا هەیە، هەموومان لەپێش چاوی 

كێشەی  كابرایەك   دەبینین  خۆمان 

قسە  كابرایەك  دەك��ات،  دروس��ت  بۆ 

دەوترێت  ژن  بە  وا  قسەی  دەك��ات، 

لە هیچ سەردەمێك و زەمانێكدا ئەمە 

دنیا  زمانێكی  هەر  بۆ  بكەین  ترجمە 

بە  بەڵكو  ن��اك��ات،  پشتگیریت  ن��ەك 

خەڵكی سەردەمی بەردت دادەنێن، لە 

دەڵێت«مەهێڵن  بینینم،  بەرنامەیەكدا 

تەلەڤزیۆنی  چیرۆكی  سەیری  خەڵك 

دراما  سەیری  خەڵك  مەهێڵن  بكەن، 

هەیە  فەیسبوكدا  لە  ئەمە  بكات« 

ئێمە  بینیبێتت،  ب��ەڕی��زت  ئ��ەگ��ەر 

پێویستمان  هەیە  خۆمان  چیرۆكی 

بەوە نییە خەڵك چیرۆكی تر بهێنێت، 

ژیانی  جومگەكانی  داخلی  بەجۆرێك 

داخڵ  هەر  ئەدەبدا  لە  دەبن،  خەڵك 

دەبن،  داخڵ  هونەردا هەر  لە  دەبن، 

داخڵ  هەر  كۆمەاڵیەتیدا  مەسەلەی  لە 

ئەم  بكەین  سەیر  ئێستا  ئەگەر  دەبن، 

شتەكەی  و  هێنان  ژن  مەراسیمی 

ب��ووە،  شێوەیە  ب��ەو  ج���اران  ج��اری 

خۆی  مەراسیمی  ك��وردەواری  جاران 

جلوبەرگی  بكە  تەماشا  ه��ەب��ووە، 

جلێكی  لێهاتووە  چی  كوردستانە  ئەم 

بەسەر  هێناوە  عەرەبیان  جزیرەی 

ئەمەش  ك��ردووە،  فەرزیان  خەڵكدا 

ئەسڵەن  ن��ەت��ەوەی��ی��ە؟  هێمایەكی 

دەشێوێنێت،  ن��ەت��ەوەی��ی  كولتوری 

ئەگەر  كوردی،  ناوی  كوردی،  زمانی 

 1993 لەساڵی  بكەین  ئامارێك  ئێستا 

چەند  ئێستا  ه��ەت��ا  1994ەوە  و 

ناوی  لە  گۆڕاوە،  ناوی  كەس  هەزار 

عەرەبی،  بەناوی  كراوە  كوردییەوە 

بەهاندان  بەپارەو  هەمووی  ئەمەش 

واقیعی  گۆڕینی  ئەمەش  دەكرێت، 

تۆ  پێناكەین،  هەستی  ئێمە  قەومییەو 

تەماشا بكەن لە كوردستاندا كێ رێگر 

دروست  مزگەوت  كە  ل��ەوەی  ب��ووە 

ب��ك��رێ��ت، م��زگ��ەوت دروس��ت��ك��راوە 

ئەو  بەناوی  لێنراوە،  ناوی  هەمووی 

یان  ك��ردووە،  دروستی  كە  كەسەوە 

پیاوانی  گەورە  لە  هەندێك  بەناوی 

ن��اوی  ئێستا  ب���ەاڵم  واڵت����ەوە،  ئ��ەم 

كە  گ���ۆڕاوە،  زۆری���ان  مزگەوتەكان 

بە  خ��زم��ەت  ناوەكانیان  بەشێكیان 

دەكات. توندوتیژی  جیهادو 
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دیدار: بڕوا محەمەد

د.ئەحمەدی مەال مامۆستای زانکۆ لە ئیسپانیا:

ئەوەی ئیسالمی سیاسی توشی سەغڵەت و پەشێویی 

دەكات، ئازادی رادەربڕینە

دیدارە  لەم  مەال  د.ئەحمەدی 
)كوردستان  گۆڤاری  تایبەتەی 
دەخاتە  تیشك  دیپلۆماتیك(دا، 
بەهۆی  كێشانەی  ئەو  سەر 
كە  تیرۆریستییەكەی  هێرشە 
)شالی  گۆڤاری  سەر  كرایە 
لە  گۆڕانكارییەك  چ  هیبدۆ( 
ئەوروپی  واڵتێكی  تێڕوانینی 

هاتۆتە بوون ببەرامبەر بە 
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پاریس  لە  ئەوەی  دیپلۆماتی:  كوردستان 

روویدا چی بوو؟

یەكەمی  رۆژی  م��ەال:  د.ئ��ەح��م��ەدی 

لە  خ��ۆم  پەیجی  لەسەر  رووداوەك����ە، 

بریندار  ڤۆڵتێریان   »: نوسیم  فەیسبوك 

رووداوێكی  نامرێ.«  ڤۆڵتێر  بەاڵم  كرد، 

باسی  تەنانەت  ب��وو،  گرنگ  ئیجگار 

»یەكێتی نیشتیمانی« كرا، بەو واتایەی كە 

لەكاتی ئاوادا، دەبێ هەموو جیاوازییەكی 

ئایدیۆلۆژی و حزبایەتی وەالوە بخرێ و 

وەرگیرێت.  هەند  بە  فەرەنسا  یەكێتی 

تایبەتە،  مێژوویەكی  خ��اوەن  فەرەنسا 

رۆژه��ەاڵت��ی  بە  واڵت��ە  ئ��ەم  پەیوەندی 

تایبەت  ئەفەریقا  باكوری  و  ئیسالمی 

بوونی رەوەندێك  ترە: شەڕی جەزائیرو 

هاتوون،  عەرەبییەوە  مەغریبی  لە  كە 

تایبەتی  كولتوریی  سۆسیۆلۆژی  بایەخێكی 

رووداوی  یەكەم  ئەمە  پ��ەی��داك��ردووە. 

كە  بەو جۆرەی  بەاڵم  نییە،  تیرۆریستانە 

چاودێرانەوە  هەندێ  لەالیەن  ئەنجامدا، 

بە ١١ سێپتەمبەری فەرەنسا ناوزەند كرا. 

ئەمە تیرۆرێك بوو لە دڵی فەرەنسا درا، 

لە  پێكاو  ساتەریان  قەڵەمی  جوانترین 

شتێكیاندا كە فەرەنسییەكان شۆڕشیان بۆ 

ئەویش  رشتووە،  بۆ  خوێنیان  كردووەو 

كە  ئازادییەی  ئەو  بیروباوەڕە.  ئازادی 

ڤۆڵتێر بەرگریی لێ دەكرد.

بەم  ئەوروپا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

رووداوە هەژا، ترسێكی زۆر دەبینرێت. 

رادەیە  بەو  ئەوان  بۆ  چییە؟  ترسە  ئەو 

ئیسالمی  رۆژهەاڵتی  دنیای  و  ه��ەژان 

لەكاتیكدا چاوی  لەسەر ریتمی خۆیەتی، 

ئیسالمییە؟ دنیای  لەسەر  تۆمەت 

رۆژئ��اوا  پەیوەندی  مەال:  د.ئەحمەدی 

كۆنە.  زۆر  ئیسالمی  رۆژه��ەاڵت��ی  و 

شەڕەكانی  بۆ  دەگەڕێتەوە  سەرەتاكانی 

خاچ پەرستان، ئەویش دوا بەدوای ئەوە 

پیرۆزەكانی  شوێنە  ت��ورك��ان  كە  ه��ات 

لە  ئیدی  دەك��ەن،  داگیر  مەسیحییەكان 

دەكرد،  ئامادە  شەڕكەریان  ئەوروپاوە 

و  بپارێزن  ئاینییانە  شوێنە  ئەو  بۆئەوەی 

بێت  ئاسودە  قودس  بۆ  حەج  رێگاكانی 

زنجیرە  ئەم  مەسیحییەكان.  حاجییە  بۆ 

مەسیحییەكاندا  زاكیرەی  كۆ  لە  شەڕانە 

ك��ردووە،  پەیدا  خۆی  تایبەتی  پێگەی 

داعش  ئایدیۆلۆژییەتی  كاتێك  هەروەها 

نەخشە  ت��ەم��اش��ای��ی  دەخ��وێ��ن��ی��ن��ەوەو 

ناو  كە  ئیسپانیا  دەكەین،  وەهمییەكانیان 

ئەو  سەر  دەكەوێتە  ئەرووپایە  جەرگەی 

جێی  ئەوروپییەكان  بۆیە  نەخشەیەوە. 

لەسەربنیشێ. ترسیان  خۆیەتی 

ریتمی  ل��ەس��ەر  ئیسالمی  رۆژه��ەاڵت��ی 

پاشەگەردانییەكی  نێو  لە  واتە  خۆیەتی، 

ب��ێ س��ن��وردای��ە. ئ��ەم ن��اوچ��ەی��ە نەك 

خەریكە  بەڵكو  پاشەكشەدایە،  لە  تەنها 

چەندین واڵت لەیەك دەترازێت و جێگا 

و  داعش  كە  دەكاتەوە،  بەتاڵییەك  بۆ 

داگیر  بەتاڵییە  ئەو  ئیسالمی  توندڕەی 

لیبیا  لە  عێراق،  لە  لە سوریا،   : دەكەن 

و بارودۆخی یەمەن و هتد

ئایدیۆلۆژییەتی  ل��ە  وەك��و  ئ��ەوروپ��ا، 

ئیسالمی  ی���ان  س��ی��اس��ی،  ئ��ی��س��الم��ی 

خاوەن  دەك��رێ  لێوە  باسی  ت��ون��دڕەودا 

شوناس  ب��ەاڵم  مەسیحییە،  شوناسێكی 

ئاینەوە  رێگای  لە  تەنها  ئەوروپادا  لە 

هەیە،  ئاستی  چەندین  بەڵكو  ناپێورێت، 

بكرێ.  بۆیاغ  رەنگێك  بە  هەموو  ناكرێ 

تۆ  ناكرێ  دەكرێ،  كاریكاتێرێك  كاتێك 

دەسەاڵتی سیاسی تۆمەتبار بكەی، چونكە 

كە  گوزارشت  هیبدۆ  شارلی  نموونە  بۆ 

ناكات.  فەرەنسا  دەرەوەی  سیاسەتی 

كاتێك فەرەنسا بە هێزێكی سیاسی، یان 

ئۆپراسیۆنێكی  لە  بەشداریی  عەسكەریی 

دی��اری��ی ك���راو دەك����ات، دەزگ��ای��ەك��ی 

راگەیاندن، یان هاوواڵتی ئەو واڵتە لێی 

نین.  بەرپرسیار 

نییە،  م��ەت��رس��ی  ت��ون��دڕەو  ئیسالمی 

پلەی  بە  بەڵكو  ئەوروپا،  لەسەر  تەنها 

ئیسالمی توندڕەو 
مەترسی نییە، تەنها 
لەسەر ئەوروپا، بەڵكو 
بە پلەی یەكەم بەسەر 
ئەو كۆمەڵگانەی كە 
زۆرینەیان موسڵمانن، 
ئەزمونی تاڵیبان 
لە ئەفغانستان، 
ئەنسارولئیسالم لەالی 
خۆمان، ئێستاش 
داعش لە سوریاو عێراق 
كە قوربانی پلەی یەكەم 
موسڵمانەكان خۆیانن
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كە  كۆمەڵگانەی  ئ��ەو  ب��ەس��ەر  ی��ەك��ەم 

تاڵیبان  ئەزمونی  موسڵمانن،  زۆرینەیان 

لەالی  ئەنسارولئیسالم  ئەفغانستان،  لە 

خۆمان، ئێستاش داعش لە سوریاو عێراق 

موسڵمانەكان  یەكەم  پلەی  قوربانی  كە 

خۆیانن.

ئەوروپا دەتوانێ پارێزگاری لە خۆی بكات، 

مەبەستەش  ئەم  بۆ  زۆرەو  ئیمكانییەتی 

ئیستیخباراتییەكان  و  ئەمنی  دەزگ���ا 

دەخاتە گەڕ. ئیسالمی توندڕەو هەرەشە 

رەنگە  دەك���ات،  جیهان  ئاسایشی  ل��ە 

لە  چونكە  بترسن،  زیاتر  ئەوروپییەكان 

سەپێندراو  شمولی  سیستەمی  ئاكامەكانی 

تێدەگەن. ئێمەش دەبێ بترسین، ئەوەی 

دیكە  ناوچەكانی  و  موسڵ  لە  داع��ش 

مەغۆلەكان  هێرشی  لە  تەنها  دەیكات، 

پێكەوە  وشكیان  ت��ەڕو  ك��ە  دەك���ات، 

ئاسەوارە  پەیكەرو  روخاندنی  دەسوتاند. 

ساڵ  ه��ەزار  چەندین    هونەرییەكانی 

سەربڕینی  زەق��ە،  ه��ەرە  نموونەیەكی 

ئینسان و كوشتنی دەستبەسەر و هتد...

لە  هەندێ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

”ئەمە  نوسیان:  ئەوروپی  نوسەرانی 

راستڕەو  هێزە  بۆ  هەواڵێكە  خۆشترین 

ئەوروپا،  ناو  توندڕەوكانی“  راسیستە 

بۆ  ه��ەواڵ��ە«خ��ۆش��ە«  ئ��ەم  چەند  ت��ا 

بۆ  هاتنیان  ئ��ەگ��ەری  راس��ت��ڕەوەك��ان 

ئایا  دەك���ات���ەوە.  ن��زی��ك  دەس����ەاڵت 

ئ��ەگ��ەری  ئ��ەوروپ��ی  شارستانییەتی 

فاشییەتی  و  نازییەت  بەرهەمهێنانەوەی 

لێدەكرێ ؟

د.ئ��ەح��م��ەدی م���ەال: راس���ت���ە ه��ێ��زە 

راستڕەوەكان ئەم رووداوانە دەقۆزنەوە، 

نەفام  و  گەوج  هێندە  خەڵكیش  بەاڵم 

رووداوەك���ان  ن��اوەڕۆك��ی  ل��ە  ت��ا  نییە، 

توندڕەوانە  رێبازە  ئەو  بێگومان  نەگات. 

دەكەن.  گەشە  قەیرانەكاندا  لە  هەمیشە 

و  هەیە  كێشە  گەلێ  فەرەنسا  لە  ئەمڕۆ 

زۆرەوە  موسڵمانێكی  بەبوونی  ئاسانە 

گرێ بدرێ، ئاسانە گرفتەكان بدرێنە پاڵ 

دیاردەیەكەوە  تاقە 

سیاسەتی  شكستی  باسی  فەرەنسییەكان 

فەرەنسا  لە  موسڵمانان  »گونجاندنی« 

دۆخی  پ��ەروەردە،  سیستەمی  دەك��ەن. 

ئابووری و بێكاریی، نەبوونی سیستەمێكی 

گونجاو، بۆئەوەی بەشێوەیەكی دیكە ئەو 

فەرەنسی  سیستەمی  لەگەڵ  موسڵمانانە 

 ١٩٠٥ یاسای  باسی  هەروەها  بگونجێنن، 

یاسایە  ئەم  سایەی  ژێر  لە  كە  دەكرێت، 

داڕێژراوە،  فەرەنسا  عەلمانی  سیستەمی 

بەو  موسڵمان  دەم  ئ��ەو  لەكاتێكدا 

شێوەیەی كە ئێستا هەیە، نەبووە. كەواتە 

هاتۆتەوە  یاسایە  ئەو  بۆ  پێداچوونەوە 

ڤالس،  بە گوێرەی  باسكردن.  سەرخوانی 

 ١٠ نزیكەی  فەرەنسا،  وەزیرانی  سەرۆك 

گروپی  پاڵ  چوونەتە  ئەوروپی  ه��ەزار 

داعشەوە. دەبێ چی بن ئەو هۆكارانەی 

كەوا دەكەن گەنجێك ئەوروپا بەگروپێكی 

بگۆڕێتەوە؟  لەوجۆرە  توندڕەوی 

پرسیارەوە  بەم  دەیانەێ  فەرەنسییەكان 

بێنەوە مەیدان و لەو رووەوە كاربكەن. 

بەشێوەیەكی گشتی كێشەكە زۆر ئاڵۆزەو 

دەیان لق و پۆپی لێ دەبێتەوە. فەرەنسا 

پەیوەندییەكی زۆر باشی لەگەڵ شانشینی 

سعودی هەیە، كەچی یەكێك لە فاكتەرە 

هۆی  بووەتە  كە  بەرچاوەكان  لە  هەرە 

ئیسالمی  ت��ون��دڕەوی��ی  س��ەر ه��ەڵ��دان��ی 

ئیسالمی،  ئایدۆلۆژییەتی  واڵتەیە.  ئەو 

مافی  نەبوونی  پ���ەروەردە،  سیستەمی 

ئەمانەش  هتد.   ... ژن،  مافی  مرۆڤ، 

سەرهەڵدانی  بۆ  بارن  لە  زەمینەیەكی 

هەموو فكرێكی توندڕەو. كەچی بە ژێر 

لێوەوە باس لەم فاكتەرە دەكرێ، چونكە 

رێگرن. سیاسییەكان  پەیوەندییە 

بە  تەنها  توندڕەی  فیكری  بنەبڕكردنی 

ناكرێ،  سەربازیی  ئۆپراسیۆنی  ش��ەڕو 

رێگایەك  نەخشە  بە  پێویستی  بەڵكو 

لێوە  باسی  ك��ەس  ئ��ەم��ڕۆ  ك��ە  ه��ەی��ە، 

گەشەسەندنی ئەوروپا، 
یان یابان لە رێگای 

ئاینەوە نەبووە، بەڵكو 
لە رێگای وردبینینی 
ئینسانەكان بووە، لە 
رێگای چاكسازییەوە 

بوو، لە رێگای ئازادیی 
و فەراهەم كردنی 

ژیان بووە بۆ كەس 
و ئینسانەكان. ئێمە 
دڵمان بە خۆمان زۆر 

خۆشە، كەچی لە 
واڵتانێك دەژین كە 
دواكەوتووترینیانن 
لەسەر گۆی زەمین
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ناكات، مەبەستم لە كەس، واڵتانە. تاكو 

چاكسازیی  ئیسالمی  جیهانی  واڵتانی  لە 

دام��ودەزگ��ا  ل��ە  ریشەیی  و  ب��ن��ەڕەت��ی 

پ��ەروەردەی��ی��ەك��ان ن��ەك��ەن، ش��ك��ۆ و 

هاواڵتی،  بۆ  نەگەڕێندرێتەوە  كەرامەت 

یاسا  كە  نەبێ  ب��ەرق��ەرار  یەكسانییەك 

بكات،...  الوازەكان  هەرە  لە  بەرگریی 

كۆمەڵگای  چاكسازییانە،  ئەم  بەبێ  هتد. 

هەڵسێتەوە،  ناتوانێ  ئیسالمی  عەرەبی 

لە توانایدا نابێ بەرەو رووی ئەم كێشە 

ببێتەوە. قواڵنە 

ئەم  دەوترێت  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئەوروپایەو  سێمتەمبەری  ١١ی  روداوە 

بەردەوام  كاردانەوەكانی  و  كاریگەری 

دەبێت ؟

هەموو  بێگومان.  م��ەال:  د.ئەحمەدی 

فەرەنسا  سەفەری  ئەمڕۆ  گەشتیارێك 

ب���ك���ات، ه���ەس���ت ب�����ەوە دەك�����ات. 

بەڵێ،  دەبن.  بەردەوام  كاریگەرییەكانی 

ئەوە روویدا. كاتێك تیرۆریستان لە دوو 

و  دڵ  لە  دەدەن،  نیویۆرك  بورجەكەی 

لە  چۆن  وەك  ئەمەریكییەكان،  رەمزی 

لە  هەرە  رەمزە  لە  یەكێك  لە  فەرەنسا 

درا،  فەرەنسا  مێژووی  بەرچاوەكانی 

ئەویش ئازادی رادەڕبڕین بوو.

 ئەوەی ئیسالمی سیاسی توشی سەغلەت 

رادەڕبڕینە،  ئازادی  دەكات،  پەشێویی  و 

چونكە ئەو ئارگومێنت و ئەنجەتی زۆری 

رێگەی  لە  تابتوانێ  نییە،  دەستدا  لەبەر 

فیكرییەوە بەرگریی لە خۆی بكات. بۆیە 

بە ئاسانی پەنا بۆ »ئیرهاب« دەبات، كە 

دەستیدایە.  ژێر  لە  پیرۆز  دەقی  وەكو 

دوب��ارە  خوێندنەوە،  دوب���ارە  ك��ەوات��ە 

جیهانی  لە  پیرۆز  دەقی  تەفسیركردنی 

بەڵكو  ئ��ەرك��ە،  تەنها  ن��ەك  ئیسالمی 

پلەی  بە  مێژووییەو  لێپرسراوییەكی 

یەكەم دێت.

رای��ەك��ی  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

ئەم  دەڵ��ێ��ن:  ه��ەی��ە،  ئیسالمییەكان 

بە  پەیوەندی  خوێناوییە  جیهادیزمە 

خۆرئاوا  تیرۆرە  ئەم  نییە،  ئیسالمەوە 

خۆی دروستی كردووە ؟

رۆژهەاڵتی  عەقڵی  مەال:  د.ئەحمەدی 

لەبەرئەوەی  غەیبییە،  عەقڵێكی  ئیسالمی 

سەر  بخاتە  پەنجە  نییە  ئ��ەوەی  هێزی 

برینەكان، هەمیشە بە هێزێكی غەیبییەوە 

شكستی  هەموو  نمونە  بۆ  دەدا،  گرێی 

جیهانی عەرەبی دەدرایە پاڵ ئیسرائیل و 

ئێرانیش  لە  باس  ئێستا  ئەمەریكا، كەچی 

ل��ە ت��وان��ای��دا نییە  دەك��رێ��ت. خ��ۆرئ��اوا 

دەیانوت  ج��اران  بكات.  شتێك  هەموو 

بەربێتەوە،  ئاسمان  لە  بەردێك  ئەگەر 

ئەو  ئەمە  تێدایە،  ئینگلیزی  دەستی 

لێكدانەوەو  توانای  لە  غەیبییە  عەقڵە 

نییە.  عەقاڵنیی  و  مەنتیقی  راڤەكردنێكی 

كەوتنی  ل��ەدوای  ئیسالمی  رۆژه��ەاڵت��ی 

تاكو  مەنگۆلەكانەوە،  دەستی  بە  بەغدا 

بە  شكست  هەڵنەستاوەتەوە.  ئێستا 

شكست كۆتایی دێت و بە شكست دەست 

لە  ئیسالمی  جیهانی  چونكە  پێدەكاتەوە، 

نوێ  جیهانێكی  ب��ەرەو  نەبوو  توانایدا 

بۆچی  عوسمانییەكانی  وەرچ��ەرخ��ێ. 

پارچەی  دوا  ئەوانیش  هێنا،  هەرەسیان 

ب��ەاڵم  ب���وون،  گ��ەورەی��ە  شكستە  ئ��ەو 

كە  ئاتاتورك  وەك��و  یەكێكی  دەبینین 

ناوەڕۆكی  لە  بوو،  روونبین  سیاسییەكی 

توركانی  پیلی  و  دەگەیشت  كێشەكان 

كردن.  نوێی  جیهانی  ئاودیوی  و  گرت 

دیكە  باسێكی  بۆ  ك��وردی  كێشەی  با   (

ئاین  جیاكردنەوە  سیستەمی  هەڵگرین(. 

و دەسەاڵتی سیاسی نەبوایە، ئێستا توركیا 

باشتر نەدەبوو، هەروەها  لە سوریا زۆر 

چییە،  عەرەبی  »هاوچەرخی«  مێژووی 

ئینگلیزی  داگیركاری  دەركردنی  جگەلە 

و فەرەنسی و دەستبەكاری دیكتاتۆرێكی 

پەنجا  ئەم  سەرمایەی  كە  عەسكەرتاریی 

ساڵەی واڵتانی وەكو سوریا، عێراق، میسر، 

رێژەی  سەیری  جەزائیرە.  لیبیا،  تونس، 

سیستەمی  بێكاریی،  نەخوێندەواریی، 
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پەروەردەی ئەو واڵتانە بكەین، دەزانین 

ئافرێنەری  و  دروستكەر  خۆمان  ئێمە 

وێ��ڕای  ت��ون��دڕەوان��ەی��ن،  فیكرە  ئ��ەو 

سامانی پیترۆ دۆالری واڵتانی كەنداو كە 

ئەو  گەشەپێدانی  لە  دیكەن  فاكتەرێكی 

فیكرە. رەنگە ئەگەر سامانی پیترۆ دۆالر 

وەهابیزم  سانایی  بە  هێندە  نەبوایە، 

ئیسالمی  كۆماری  نەكردایەو  گەشەی 

ئێران هێندە نەیتوانییایە بەردەوام بێت.

ئەو  نەكراوە،  ئیسالم  جیهانی  لە  ئەوەی 

بۆ  دەبێ  كە  هاوچەرخەیە  خوێندنەوە 

بۆ  دەزانین  وا  ئێستاش  بكرێ.  ئاین  

 ١٤٠٠ لە  ئ��اوڕ  دەب��ێ  ب��ەڕێ��وەب��ردن  خۆ 

دوو  ل��ە  هەمووشی  ب��دەی��ن��ەوەو  س��اڵ 

نەمانتوانیوە  دەبنیرێ،  كتێبدا  یەك  توێی 

و  ئاینی  بەكتێبێكی  بكەین  کتێبە  ئەو 

دونیای مادی خۆمان، كە خۆمان  رێكی 

كاتێك  دی،  وات��ەی��ەك��ی  ب��ە  ب��خ��ەی��ن. 

ئینسانەكان  ل��ە  ئ��ی��رادەی��ەك  ه��ەم��وو 

ئایندەی  دروستكردنی  لە  دەسێندرێتەوە 

دەمێنێتەوە؟  بۆ  چیمان  كەواتە  خۆی. 

ناكرێ  بنەڕەتییەكەیە.  پرسیاری  ئەمە 

نەكرێ،  رۆژئاوا  بەرپرسیارێتی  تەماشای 

نەك  خۆمانین  كێشەكە  جەوهەری  بەاڵم 

ئەوانی دی.

ئیسالم  بۆ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بیست  لەسەدەی  بیست،  س��ەدەی  لە 

و ی��ەك��ەم��دا ئ���ەم ج���ۆرە گ��روپ��ان��ە 

هەڵدەهێنێت؟ چی وا لە دینێك دەكات، 

و  خوێناویی  رادەی��ە  بەو  بتوانێت  كە 

بێڕەحم و كوشندە بێت؟

پێش  كتێبێكە  قورئان  مەال:  د.ئەحمەدی 

١٤٠٠ ساڵ لەمەوە بەر داڕێژراوە، كەواتە 

تێ  رێساگەلێكی  یاساو  و  عەقڵییەت 

ترنجاوە كە هی ئەو زەمانەن. تەلمودی 

بەاڵم  نییە،  نەرمونیان  زۆر  جولەكەش 

جەوهەری  لە  ئەوەیە  موسڵمانان  كاری 

كێشە  بە  خۆیان  و  بگەن  كتێبە  ئ��ەو 

ئێستاش  ن��ەدەن.  گرێ  الوەكییەكانەوە 

كتێبە  ئەو  كە  دەوترێت  خەڵكی  بە  وا 

قسەیە  ئەم  تێدایە.  وشكی  تەڕو  باسی 

لە  وەك  نەخوێندەوارە  قسەی  زیاتر 

ئێمە  زۆری  بەشێكی  خوێندەوار.  قسەی 

دەخوێنینەوە.  دەق  نەخوێندەوارانە 

دەگەیەنرێت،  خەڵكی  لە  وا  ئێستاش 

هەموو  و  زانستییە  كتێبێكی  قورئان  كە 

رۆژئاوا  زانایەكی  لەالیەن  كە  زانستێك 

ری��ش��ەك��ەی  و  رەگ  دەدۆزرێ����ت����ەوە، 

كرۆكی  ئەمە  قورئان.  بۆ  دەگەڕێننەوە 

ئ��ەو ج��ەه��ل��ەی��ە ك��ە پ��ێ��ی پ����ەروەردە 

دەكرێین.

دەبێ شتەكان لە یەكتر جودا بكرێتەوە، 

ب��ارەوە  لە  قسەیان  ب��ەوردی  بۆئەوەی 

یان  ئ��ەوروپ��ا،  گەشەسەندنی  بكەین. 

بەڵكو  نەبووە،  ئاینەوە  رێگای  لە  یابان 

بووە،  ئینسانەكان  وردبینینی  رێگای  لە 

رێگای  لە  بوو،  چاكسازییەوە  رێگای  لە 

بووە  ژیان  كردنی  فەراهەم  و  ئازادیی 

بە  دڵمان  ئێمە  ئینسانەكان.  و  كەس  بۆ 

واڵتانێك  لە  كەچی  خۆشە،  زۆر  خۆمان 

لەسەر  دواكەوتووترینیانن  كە  دەژی��ن 

گۆی زەمین. 

ئەم وردبینییە، دەبێ بخرێتە نێو مەنهەج 

خوێندنەوە،  سیستەمی  پرۆگرامەكانی  و 

سیستەمێكی  ب��ەب��وون��ی  ت��ەن��ه��ا  وات���ە 

رزگارمان  دەتوانین  دروست  پەروەردەی 

ئەوەی  بۆ  دروست  خوێندنەوەی  بێت. 

جیهانی پێ بخوێنینەوە. مێژوو بێ رەحم 

بووە، مێژووی هەموو گەالن، بەاڵم ئەوە 

دروستی  ئاراستەی  دەتوانین  كە  ئێمەین 

رەحم  بێ  مێژوو  بكەین.  دیاریی  مێژوو 

بووە، مێژووی هاوچەرخمان بێ رەحمە 

رەنگە  رەحمەو  بێ  زۆر  ئێمە  ئێستای  و 

بێت. رەحمترینیان  بێ 

ئەم  دوای  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

چۆن  دەك��ات،  چی  ئەوروپا  رووداوە 

و  ناوخۆی  موسڵمانانی  لەگەڵ  مامەڵە 

دنیایی ئیسالمی دەكات ؟

زۆر  فەرەنسییەكان  مەال:  د.ئەحمەدی 

ئەم  باسی  ح��ەزەرەوە  و  ئاگاداریی  بە 

هەموو  نایانەوێ  و  دەك��ەن  كێشەیە 

موسڵمانەكان،  پاڵ  بدەنە  خراپ  شتێكی 

فەرەنسی  موسڵمانی  دەیانەوێ  بەاڵم 

تەواویی  بە  كە  موسڵمانێك  پەیدابێ، 

ئازادی بەرپاكردنی كەش و عیباداتەكانی 

جولەكە،  مەسیحی،  وەكو  هەیە،  خۆی 

لە  سەرەكین  ئاینی  ئەمانە  كە  ب��ودی 

ج��ەوه��ەری��ی  شتی  ب���ەاڵم  ف��ەرەن��س��ا، 

یاساكانی  ل��ە  رێ��ز  دەب��ێ  ك��ە  ئ��ەوەی��ە 

چ  ت��ۆ  بگیرێت.  ف��ەرەن��س��ا  ك��ۆم��اری��ی 

پەیوەندیی  ئەمە  هەڵدەبژێرێ،  دینێك 

ئ��ازادی  ئەمە  نییە،  دەوڵ��ەت��ەوە  ب��ە 

نایەوێ  توندڕەو  ئیسالمی  كەسەكانە. 

بۆ  بگات،  ئاسانە  سادەو  هاوكێشە  لەم 

هیبدۆ  شالی  رووداوەكانی  لە  نموونە 

موسڵمان  ك��وژران  ل��ەوان��ەی  هەندێك 

زمانسازیی  ل��ەب��واری  یەكێك  ب��وون. 

بوو،  موسڵمان  دەكرد  شارلی  بۆ  كاری 

یەكێك لە پۆلیسە كوژراوەكان موسڵمان 

لە  كە  رەشێك  پێست  هەروەها  بوو، 

توانی  دەكرد،  ئیشی  ماركێتێكدا  سوپەر 

ئەویش  بكات،  ئازاد  زۆر  بارمتەیەكی 

هەر موسڵمان بوو، لە فەرەنسا یاسایەك 

و  ئاین  هەموو  دەداتە  ماف  كە  هەیە، 

پەروەری  ئاین  ئەوەی  بۆ  مەزهەبێك، 

بابەتێكە  كرۆكی  ئەمە  بكات.  خ��ۆی 

و  بوروژێنرێت  ئێمەش  ل��ەالی  دەب��ێ 

باسی لێوە بكرێ.

رۆژه������ەاڵت������ی ئ���ی���س���الم���ی ب��ەب��ێ 

كایەی  هێنانە  لە  تەواو  ئاوڕدانەوەیەكی 

جارێكی  ناتوانێ  عەلمانی،  سیستەمێكی 

تێی  ئاتاتورك  ئەمە  هەڵسێتەوە.  دیكە 

ئەو  بەسەر  س��ەدەی��ەك  ئ��ەو  گەیشت، 

ئێمەش  دەب��ێ  تێدەپەڕێ،  سیستەمەیە 

لە  ئەوەی  چونكە  بكەینەوە،  لێ  بیری 

رووداوێكی  بە  دەبێ  روویدا،  فەرەنسا 

بكەین. گشتی سەیر 
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دیدار: عبدول نەجم

دامەزرێنەری  بۆردی  ئەندامی  ئاسۆ كەمال 
لە  كوردستان،  لە  سكۆالر  رێكخراوی 
گۆڤاری  لەگەڵ  تایبەت  دیمانەیەكی 
دەخاتە  تیشك  دیپلۆماتیك(دا  )كوردستان 
ئەو  و  سكۆالریزم  واتایی  ماناو  سەر  
و  سكۆالریزم  لەنێوان  كە  پەیوەندییەی 
دەوڵەتەتدا هەیە، ئەوە جیالەوەی پەیوەندی 
مافی  پەروەردە،  تاك،  لەگەڵ  سكۆالر 
مرۆڤدا بە ووردی باس دەكات، لە سیستمی 
دەبێتە  مرۆڤ  وەك  تاك  سكۆالریدا 
میحوەرو چەقی بوون و بیركردنەوە، لەوەی 
كە چۆن بیردەكاتەوەو چ شتێكی پێخۆشە، 
لە سیستمی  پێناخۆشە، هەروەها  چی  یان 
كەسێك  هەموو  سكۆالریدا  حكومڕانی 
پەیڕەوكردنی  و  دین  هەڵبژاردنی  لە  ئازادە 
هەر ئاینێك كە خۆی مەبەستێتی،هەروەها 
مەسەلەی  پێشكەوت  كۆمەڵگا  كاتێك 
ئینسان  دەبێت  كە  هاتەپێشەوە،  ئینسان 
ببێت بە میحوەر، نەك دینێك. بۆیە لەگەڵ 
و  كۆت  یاسا،  لەو  توانی  ئینسان  ئەمەدا 
ناوەڕاست  چاخەكانی  دەورانی  بەندانەی 
بوارێكدا كۆت  لەهەموو  بێت، كە  رزگاری 
بتوانێت  ئینسان  بۆئەوەی  دادەنا،  بەندی  و 

شتێك لە دەرەوەی ئاین بكات. 

ئاسۆ كەمال ئەندامی بۆردی دامەزرێنەری 
رێكخراوی سیكۆالر لەكوردستان:

كاری ئێمە ئەوەیە كە بڵێین ئەم دەست تێوەردانەی ئاین نابێت لە دەوڵەتدا 

هەبێت، سیكۆالریزم كاری ئەوەیە كە ئایین بخاتەوە شوێنی خۆی
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بۆ  تۆ  تێڕوانینی  دیپلۆماتیك:   كوردستان 

چەمکی سكۆالر چییە ؟

یان  بنەمایەكە،  سكۆالر  كەمال:  ئاسۆ 

بەرێوەبردنی  چۆنیەتی  بۆ  پرنسیپێكە 

دەوڵەت، پێش ئەوەی كە دەورانی سیستمە 

سكۆالرەكان بێتە ئاراوە، دەورانی سیستمە 

لەگەڵ  دەسەاڵت  كە  هەبوو،  دینیەكانمان 

دیندا تێكەاڵو بوو، كەنیسە، مزگەوت، یان 

دەبرد  بەڕێوە  شتیان  زۆر  دینیەكان  شوێنە 

دەبرد،  بەڕێوە  كۆمەڵگەدا، دەسەاڵتیان  لە 

تری  دامەزراوەكانی  پەروەردە،  خوێندن، 

لەگەڵ  بەاڵم  بەرێوەدەبرد،  كۆمەڵگایان 

س��ەره��ەڵ��دان��ی دەوران����ی رۆش��ن��گ��ەری، 

هاتنە  ئابووری،  گەشەی  دواتر  رێنسانس، 

ئەمانە  س��ەرم��ای��ەداری،  سیستمی  ئارایی 

دەوڵەتی  پێكهێنانی  پێویستیەكی  هەمووی 

ئەو  بنەمای  لەسەر  ئ��اراوە،  هێنایە  نوێ 

مەسەلەیەی كە ئینسان چۆن خۆی بتوانێت 

ژیانی  بۆ  نەخشەدانان  لە  بكات  بەشداری 

بەرێوەبردنی  ك��اروب��اری  ب��ۆ  رۆژان���ەی، 

خوێندن......هتد،  كاروباری  بۆ  كۆمەڵگا، 

ئینسان  كە  ئ��اراوە،  هاتە  ئینسان  دەوری 

نەك  دابنێت،  یاساكان  دەتوانێت  خۆی 

كتێبانەی  ئەو  نەك  دینیەكان،  دام��ەزراوە 

بە شەریعەت  كراون  و  دانراون  پێشتر  كە 

و قەوانین، لێرەوە بیربۆچوونی سەروەری 

ئینسان، رێزگرتن لە مافەكانی ئینسان هاتە 

كایەوە.

 كوردستان دیپلۆماتیك: سكۆالریزم تایبەتە 

یان  دیاریكراو،  زەمەنی  فەترەیەكی  بە 

لەگەڵ  یەتەوەو  ئەویش  مێژوو  لەگەڵ 

پەرەدەسێنێت؟ فیكردا 

دەوران��ێ��ك��ی  ب��ە  تایبەتە  ك��ەم��ال:  ئاسۆ 

دیاریكراو، بەتایبەت لە رۆژئاوا لە سەدەی 

شانزە بەدواوە مەسەلەی مافی ئینسان كە 

دەبێت  چۆن  شتەكانە،  هەموو  میحوەری 

خوێندن،  ل��ەب��واری  زانستدا،  ب��واری  لە 

كۆمەاڵیەتیدا،  ل��ەب��واری  پ�����ەرورەردە، 

خۆی  دەبێت  ئینسان  یاساكاندا،  لەبواری 

ئەم شتانە دابنێت، نەك بەپێی ئەوەی كە 

لە  جۆرێك  یان  دایانناوە،  دینەكان  پێشتر 

دایانناوە،  ئاینییەكان  پەیڕەو  و  شەریعەت 

دەس��ت��ك��اری  و  بێت  دەق��ان��ە  ئ��ەو  ه��ەر 

نەكرێت، لەگەڵ گەشەی پیشەو پێشكەوتنە 

ئابووری و كۆمەاڵیەتیانە، مەسەلەی دەورو 

دەخالەتی ئینسان لە داڕشتنی یاساكان، لە 

جۆری  هێنانی  لە  كۆمەڵگا،  بەرێوەبردنی 

دەوڵەتی  كۆمەڵگا،  كردنی  ئیدارە  بۆ  تازە 

تازە، دەوڵەت مۆدێرنە.

جیاكردنەوەی  وەكو  سكۆالریش  مەسەلەی 

دەوڵەت لە هەموو ئەو دامەزراوە دینیانە 

لەسەر  دەوڵەت  دەبێت  كە  ئ��اراوە،  هاتە 

دابمەزرێت،  م��رۆڤ  مافەكانی  بنەمای 

دەوڵ����ەت ل��ە رێ��گ��ای دام����ەزراوەك����ان 

جیابكرێتەوە.

سكۆالر  پەیوەندی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

یان  سكۆالر،  بۆچی  چییە؟  دەوڵەتەوە  بە 

سكۆالریزم گرێدراوی دەوڵەتە؟ 

لەبەرئەوەی  وت��م،  وەك  كەمال:  ئاسۆ 

ئەگەر  پێشوو،  دەوڵ��ەت��ەك��ان��ی  ش��ێ��وەی 

واتا  بكەیت،  ئیمپڕاتۆریەتەكان  سەیری 

مێژوو،  جۆراوجۆرەكانی  ئیمپڕاتۆریەتە 

رۆژهەاڵتدا  لە  كە  ئەوانەی  تایبەت  بە 

ئومەویی،  ئیمپڕاتۆریەتی  وەكو  هەبووە، 

بێزەنتینیەكان  دواتر  عوسمانی،  عەباسی،  

فەرەنساو  پادشایەتی  دەوڵەتەكانی  بگرە، 

ش��وێ��ن��ەك��ان��ی ت��ری��ش ب��گ��رە، ه��ەم��ووی 

چ  كەنیسە،  چ  دینیەكان  دام�����ەزراوە 

مزگەوت...هتد، دەسەاڵتیان هەبوو بەسەر 

هەموو بوارەكانی ژیاندا، یەك ئاین هەموو 

یاساكانی  دەب��رد،  بەڕێوە  دامەزراوەكانی 

ئەم ئاینە دەسەپا بەسەر هەموو شوێنێكدا، 

بیركردنەوەیەكت  ج��ۆرە  ه��ەر  تۆ  ئیتر 

هەبێت، دەبێت مەجبوری ئەو ئاینە بیت، 

بیت،  دینییە  دام���ەزراوە  ئ��ەو  ملكەچی 

دەوڵەت لە دەورانی پێشوودا بەم شێوەیە 

مەسەلەی  پێشكەوت  كۆمەڵگا  كاتێك  بوو، 

ئینسان  دەبێت  كە  هاتەپێشەوە،  ئینسان 

ببێت بە میحوەر، نەك دینێك. بۆیە لەگەڵ 

و  كۆت  یاسا،  لەو  توانی  ئینسان  ئەمەدا 

ناوەڕاست  چاخەكانی  دەوران��ی  بەندانەی 

رزگاری بێت، كە لە هەموو بوارێكدا كۆت 

و بەندی دادەنا، بۆئەوەی ئینسان بتوانێت 

شتێك لە دەرەوەی ئاین بكات. 

كۆمەڵگای  لە  ئایا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بنەمایە  ئ��ەم  ل��ەس��ەر  ك��ە  س��ك��ۆالری��زم 

دەكرێت،  دینداری  لە  رێگری  دابمەزرێت 

كە كەسێك هەر بیرو باوەڕێكی هەبێت كە 

بیەوێت پەیڕەی بكات؟

ئاسۆ كەمال: نەخێر هەموو كاتێك ئازادە، 

هەبێت،  دینێكت  هەر  سكۆالریزمدا  لە 

پەیوەستە  هەبێت،  بیروبۆچوونێكت  هەر 

بەاڵم  دەكەیتەوە،  بیر  كە چۆن  بەخۆتەوە 

تێدایە،  هەمووی  مافی  شوێنێكە  دەوڵەت 

گشتی  بەڕێوەبردنی  تێدایە،  گشتی  مافی 

هەموومان  دەكات  پێویست  بۆیە  تێدایە. 

بۆچونێك  بیرو  بەهەر  بكەین  بەشداری 

یەكسان  ه��اواڵت��ی  وەك��و  ه��ەم��وو  بێت، 

لەبەرامبەر یاسادا بین. واتە مەسیحی بیت، 

جولەكە بیت، ئیسالم بیت، یەزیدی بیت، 

پەیوەندیەكی  هیچ  هەبێت،  دینێكت  هەر 

چاو  بەیەك  دەوڵەت  دەوڵەتەوە،  بە  نییە 

سەیری هەموان دەكات، بەیەك چاو مافی 

هەموان دەدات، دەوڵەت هیچ دەخالەت و 

دەست تێوەردانێك لە هیچ دینێكدا ناكات، 

هیچ دینێكیش دەخالەت و دەست تێوەردان 

چونكە  ناكات،  دەوڵ��ەت��دا  ك��اروب��اری  لە 

دەوڵەت پەیوەندی بە هەموو هاواڵتیانەوە 

هاواڵتیانەوە،  لە  بەشێك  بە  نەك  هەیە، 

یان بە بەشێك لە دینەكانەوە.

دا  كورد  لەناو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سیكۆالریزم، یان كەیسی سیكۆالر تا چەندە 

دەتوانێت  تاچەندە  كۆمەڵگا  جێگرتووە، 

تەقەبولی ئەمە بكات؟ 

ئاسۆ كەمال: لەسەرەتای سەدەی بیستەمدا، 

ناوچەیە،  ئەم  دێتە  سەرمایەداری  كاتێك 

لەبەریەك  عوسمانی  دەوڵەتی  دەسەاڵتی 
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دینی  دەسەاڵتێكی  وەكو  هەڵدەوەشێت، 

مەسەلەی  دی��ن��ی،  ئیمپڕاتۆریەتێكی  و 

سیكۆالریزم وەكو بیروباوەڕێك دێت وەكو 

لە  واز  زانست،  بەرەو  بڕۆین  كە  ئەوەی 

بابەتانە  لەو  واز  بهێنین،  دینیەكان  دەقە 

بەستۆتەوە،  ژنانی  كۆمەڵگاو  كە  بهێنین 

دەك��رد  ئاینیان  پ��ەی��ڕەوی  ك��ە  ئ��ەوان��ەی 

بەرەو  بڕۆن  بۆئەوەی  بانگەوازیان دەكرد، 

كچان  فێرببن  بۆنمونە  زانیاری،  و  زانست 

یان  خوێندنگاكان،  بخەنە  مندااڵنیان  و 

خوێندنگای گشتی دروست دەبێت لەجیاتی 

گەشە  ئەم  هتد،  م��زگ��ەوت...  حوجرەو 

ناوچەی  كوردستان،  عێراق،  كە  ئابوورییە 

رۆژهەاڵتی گرتەوە زۆر شت لەو بنەمایانەی 

دەوڵەتی مۆدێرن هاتە ئەم ناوچەیەوە، كە 

بناغە  لەو  بەشێك  سیكۆالریزم  مەسەلەی 

مۆدێرنانە، بەاڵم وەكو دەسەاڵتێكی مۆدێرن 

دین  ت��ەواو  كە  بێت  هێزێك  ی��ان  بێت، 

یاساكان  هەموو  جیابكاتەوە،  دەوڵەت  لە 

دابنێت،  مەدەنیەكان  یاسا  بنەمای  لەسەر 

ئەمە لە عێراق و كوردستاندا رووینەداوە. 

بۆیە هێشتا دەبینین لە یاساكانی ئێمەدا لە 

سزاداندا،  یاسای  لە  كەسییدا،  باری  یاسای 

لە دەستوری پێشنیاركراودا، هەموو ئەمانە 

هێشتا ئەو دەقەیە هەیە كە دەڵێت«یەكێك 

شەریعەتی  یاسادانان  سەرچاوەكانی  لە 

ئیسالمە«.

لە شوێنێكی وەكو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بەتایبەتیتر  و  ن��اوەڕاس��ت  رۆژه��ەاڵت��ی 

شوێنی  كە  عێراقدا،  وەكو  شوێنێكی  لە 

بووە،  ئاینەكان  و  مەزهەبەكان  ملمالنێی 

یان پێتوایە فیكری سكۆالر، یان سیكۆالریزم 

بتوانێت لێرەدا پەرەبسێنێت و سەركەوتن 

بەدەستبهێنێت؟

رێگەیەكە  تاكە  ئەمە  بەڵێ ،  كەمال:  ئاسۆ 

هەر  ل��ەوەی  بێت  رزگ��ارت  كە  بۆئەوەی 

گروپێكی مەزهەبی  بێت دەسەاڵتی خۆی 

بەناوی ئەو دینەوە بسەپێنێت، ئەو سیستمە 

دەیەوێت  كە  ئ��اب��ووری��ان��ەی   و  سیاسی 

بەناوی  دینێكەوە،  بەناوی  بیسەپێنێت 

سەیری  ئێستا  ئەگەر  دینێكەوە،  پەیڕەوی 

لەحاڵەتێكی  بكەین،  عێراق  كۆمەڵگای 

شیعەو  سوننەو  ب��ەردەوام��ی  شەڕێكی 

دەوڵەتێكی  جۆراوجۆرەكاندایە،  مەزهەبە 

بكات،  رزگارمان  لەمە  دەتوانێت  سكۆالر 

كە  شێوەیە  بەو  هەر  كوردستانیشدا  لە 

ئیسالمی،  دەوڵەتی  مەترسی  لەبەرامبەر 

لەبەرامبەر  داع��ش،  مەترسی  لەبەرامبەر 

هەموو  كە  سیاسیداین،  ئیسالمی  مەترسی 

سیاسیەی  مۆدێلە  شێوە  ئەم  دەیانەوێت 

دەیبینین،  ن��اوچ��ەك��ەدا  واڵت��ان��ی  ل��ە  ك��ە 

تر  شوێنەكانی  لە  سعودییە  عەرەبی  لە 

بكەن.  پەیڕەوی  كوردستاندا  لە  دەیبنین، 

نەهێڵین  كە  ئ��ەوەی  رێ��گ��ەچ��ارەی  بۆیە 

سیاسیانەی  كایە  لەو  یەكێك  ببێتە  ئایین 

كە حزبە ئیسالمیەكان دەیگرن بەدەستەوە، 

بۆئەوەی دەسەاڵت بسەپێنن، یان ئەو هێزە 

دەیانەوێت  لەكۆمەڵگادا  كە  كۆنەپارێزانەی 

كۆنەپارێزی  دەسەاڵتی  ئایینەوە  لەرێگەی 

مافی  بكەن،  پیرۆز  خەڵكدا  بەسەر  خۆیان 

رێگە  بكەن،  پێشێل  ئازادییەكان  و  خەڵك 

چارەكە ئەوەیە كە ئەم وەسیلەیە  لە دەستی 

بەو  بیسپێرێتەوە  بسەنێتەوەو  الیەنانە  ئەو 

شوێنەی كە پێویستە ئاینی تێدا بێت، ئاین 

تاكە  شوێنی  بڕواتە  دەبێت  كە  شوێنێكە 

كەسەكانەوە، بیروباوەڕەكانیانەوە، ئەوانەی 

كە پەیڕەوی لێ دەكەن.

كوردستان دیپلۆماتیك: ئێوە رێكخراوێكتان 

سكۆالر،  رێكخراوی  بەناوی  دامەزراندووە 

ئەم رێكخراوەی ئێوە لەكوێ كار دەكات؟ 

بۆچی  كاردەكات،  بنەمایەك  چ  لەسەر 

سكۆالرتان هەڵبژارد؟

ئاسۆ كەمال: ئێمە دەمانەوێت لە سەرانسەری 

لە  كۆنفراسەكە  كە  كاربكەین،  كوردستاندا 

شاری سلێمانی راگەیاندنی بۆكرا، بەاڵم لە 

هتد  رانیە....  كەركوك،  كەالر،  هەولێر، 

خەڵك هاتبوو، هەروەها ئێمە لە دەرەوەی 

واڵتیش كاردەكەین، لە واڵتانی بەریتانیا، لە 

كاتێك كۆمەڵگا 
پێشكەوت مەسەلەی 
ئینسان هاتەپێشەوە، كە 
دەبێت ئینسان ببێت 
بە میحوەر، نەك دینێك. 
بۆیە لەگەڵ ئەمەدا 
ئینسان توانی لەو 
یاسا، كۆت و بەندانەی 
دەورانی چاخەكانی 
ناوەڕاست رزگاری بێت
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...هتد  ئوسترالیا  ئەسكەندەنافی،  واڵتانی 

سیستەمە،  یەك  سیكۆالریزم  كاردەكەین، 

مرۆڤ��  مافەكانی  دەڵێن  چۆن  وەك��و  كە 

مافێكی جیهانییە، هەموو كەسێك دەزانێت 

چییە،  مرۆڤ��ە  مافی  كە  بەندانەی  ئەو 

ئێمە  كە  جیهانییە،  شتێكی  سیكۆالریزمیش 

بنەمایانەی  ئەو  نامەیەكدا  لەگەاڵڵە  لێرە 

سیكۆالریزم كە كوردستانیشدا دەبێت ببێت 

كۆمەاڵیەتی،  سیاسی،  سیستمی  بنەمای  بە 

دادوەری دەمانەوێت كاری بۆ بكەین، هەم 

هەم  بیزانێت،  خەڵك  فیكرەكەی  ئایدیاو 

بۆ  لە كوردستاندا هەوڵ  ئێستا  كە  ئەوەی 

ئەم مەسەالنە هەیە، ئێمە لە ساڵی )1991(

یاسای  تائێستا هەوڵ هەیە، بۆئەوەی  ەوە 

و  ژن  یەكسانی  بگۆڕێت،  كەسێتی  باری 

شەریعەتی  ئەو  لەجیاتی  دابنرێت،  پیاو 

دەكات،  لەوە  باس  هاتووە  كە  ئیسالمیەی 

لەمیراتدا  دەبێت  پیاوەو  نیوەی  ژن  كە 

هێناوەتە  فرەژنی  یان  بەربكەوێت،  نیوەی 

ناو یاسای باری كەسییەوە، هەموو ئەمانە 

بۆنمونە  بگۆڕدرێت،  تا  ب��ۆدراوە  هەوڵی 

ببێتە هاوشێوەی یاسای كانتۆنی جزیرە كە 

لەم  هەوڵی  یەكسانن،  پیاو  و  ژن  دەڵێت 

بابەتە لە پەروەردەشدا هەیە.  

دەمانەوێت  ئێمە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پەیوەندی سكۆالر، یان سیكۆالریزم لەگەڵ 

هەندێك چەمكدا پێناسە بكەین؟

لەگەڵ  سیكۆالریزم  یان  سكۆالر،  یەكەم/ 

تاك چ پەیوەندیەكیان هەیە؟

یەكسانی  و  ئازادی  سكۆالر  كەمال:  ئاسۆ 

تاكەكان لە بەرامبەر یاسادا دابین دەكات، 

كە هەموو كەسێك ئازادە لە بیركردنەوە، 

خۆی،  بیروبۆچوونی  لە  رەخنەگرتن،  لە 

هەموو ئەمانە پەیوەندی بەخۆیەوە هەیە و 

ئازادە، دەتوانێت مومارەسەی هەموو ئەو 

ئازادیانەی خۆی بكات، بەاڵم هیچ عەقیدەو 

بسەپێنرێت  نابێت  كەسێك  هیچ  دینی 

كەسێكی  هەموو  مافی  كە  یاسادا،  بەسەر 

تێدا پارێزراو بێت.

كوردستان دیپلۆماتیك:  دووەم/  پەیوەندی 

سیكۆالریزم و پەروەردە؟

ئاسۆ كەمال: سیكۆالریزم سیستەمێكی تازە 

بۆ پەروەردە دەهێنێت، كە دەبێت بنەمایی 

پەروەردە زانست بێت، چ شتێك دەتوانێت 

شتێك  چ  پێشەوە،  بەرێتە  ئینسان  توانایی 

دەتوانێت ئینسان بەباشترین شێوە پەروەردە 

چۆن  كۆمەڵگادا  لەگەڵ  پەیوەندی  بكات، 

بێت؟ پەیوەندی لەگەڵ داهێنان و تواناكانی 

و  ژن  نێوان  پەیوەندی  بێت؟  چۆن  خۆیدا 

دایك و  نێوان  پەیوەندی  بێت؟  پیاو چۆن 

لە  ئەمانە  بێت؟  منداڵ چۆن  لەگەڵ  باوك 

تەندروست  سیستمێكی  سكۆالردا  سیستمی 

هەموو  بتوانێت  كە  ئینسان،  بە  دەدات 

فێرببێت،  زانستەوە  رێگەی  لە  شتانە  ئەم 

بارانەوە دروستە  لەم  رێگەیەك  بزانێت چ 

بكات،  پ���ەروەردە  منداڵ  شێوەیە  ب��ەو 

بكات،  دیاری  گەورەكان  نێوان  پەیوەندی 

واڵتەدا  لەم  خوێندن  پەروەردەو  سیستمی 

كۆمەڵگای  لە  ئێستا  كە  ئاستەی  ئەو  بباتە 

پێشكەوتووی دنیادا بوونی هەیە، بۆنمونە 

بتوانێت  كە  سیستمێكە  چ  كە  ئەوروپا  لە 

گەشە بە تواناكانی ئینسان بدات،  ئینسان 

والێبكات بتوانێت بگاتە سەر مەریخ، بگاتە 

لێكۆڵینەوەكانی  ئەمڕۆ،  دنیای  هەموو 

هەموو ئەو سنورانە تێبپەڕێنێت.

پەیوەندی  سێیەم/  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ماف  یان  مرۆڤ�؟  مافی  لەگەڵ  سكۆالر 

پێناسە  چ��ۆن  س��ك��ۆالردا  لەكۆمەڵگای 

دەكرێت؟

كە  لەوەدایە  پەیوەندیەكەی  كەمال:  ئاسۆ 

ئینسان دەبیت بە میحوەر، وەكو  تۆ وەكو 

تۆ  كە  پیرۆز،  بەشتێكی  دەبین  ئینسان 

بیری  كە  هەیە  شتانەت  ئەو  هەموو  مافی 

لێبگریت،  رەخنەی  دەتوانیت  لێدەكەیتەوە، 

دەتوانین  لێبكەیت،  گومانی  دەتوانیت 

بكەیت،  دژایەتی  دەتوانیت  نەبێت،  قبوڵت 

بكەیت،  لەسەر  لێكۆڵینەوەی  دەتوانین 

دەتوانیت  بكەیت،  تێدا  ئاڵۆگۆڕی  دەتوانین 

هەموو كەسێك 
ئازادە لە بیركردنەوە، 

لە رەخنەگرتن، لە 
بیروبۆچوونی خۆی، 

هەموو ئەمانە پەیوەندی 
بەخۆیەوە هەیە و ئازادە، 
دەتوانێت مومارەسەی 
هەموو ئەو ئازادیانەی 

خۆی بكات، بەاڵم 
هیچ عەقیدەو دینی 
هیچ كەسێك نابێت 
بسەپێنرێت بەسەر 

یاسادا، كە مافی هەموو 
كەسێكی تێدا پارێزراو 

بێت
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دەنگ هەڵبڕیت، هیچ شتێك بە ناوی هێڵی 

نابێت،  بوونی  تۆدا  مافانەی  لەم  سورەوە 

بەوە  باوەڕیان  باوباپیران  لەبەرئەوەی  بڵێن 

هەبووە ئێستا خەتی سورەو نابێت تۆ قسەی 

دین  فاڵنە  ئەمە  لەبەرئەوەی  بكەیت،  تێدا 

هێناویەتی خەتی سورەو ناتوانیت قسەی تێدا 

بكەیت، ئەم شتانە لە سیستمێكی سكۆالردا 

نییە، ئینسان ئازاد دەبێت، رەهای دەبێت، 

بیربكاتەوە،  خۆی  كە  دەبێت  مافی  ئینسان 

خۆی ژیانی خۆی بگۆڕێت، خۆی بیر لەوە 

ئاڵۆگۆڕ  سیاسی  سیستمی  چۆن  كە  بكاتەوە 

بەپێی  یاساكان  دەبێت  چ��ۆن  پێبكرێت، 

بەرژەوەندی ئەمڕۆی تۆ بێت، نەك ئەوەی 

و  ب��ەرژەوەن��دی  لەمەوپێش  1000س��اڵ  كە 

ژیانی ئابووری تۆ جۆرێك بووەو یاسایەكت 

ئەگەر  نابێت،  یاسا  هەمان  ئێستا  بۆداناوە، 

لە  یان  نەبێت،  بەدینێك  باوەڕی  كەسێك 

سزاكەی  بڵێت  تۆ  هەڵگەڕێتەوە  دینێك 

كوشتنە،  سیكۆالریزم ئەم مافانە بۆ ئینسان 

لەسەر  نییە  بۆی  كەس  كە  دەگەڕێنێتەوە، 

بیروباوەڕ، لەسەر داهێنانی ئینسان، لەسەر 

بە  بدرێت،  سزایانەی  ئەم  خۆی  مافەكانی 

هیچ چەشنێك ئەم سزایانە قبوڵ نابێت .

كوردستان دیپلۆماتیك: چوارەم/ سیكۆالریزم 

گرێ  ب��ەی��ەك��ەوە  چ��ۆن  دیموكراسی  و 

دیموكراسیدا  لە  سیكۆالریزم  یان  دراون؟ 

یان  پێچەوانەوە،  بە  یان  بەرهەمدێت، 

ئەم دوانە لە دژی یەكترن؟ ئەم دوانە چ 

گرێدراوێكیان بەیەكەوە هەیە؟ 

لەگەڵ  هەر  دیموكراسیش  كەمال:  ئاسۆ 

س��ی��ك��ۆالری��زم��دا س��ەری��ه��ەڵ��داوە، وەك��و 

دەوڵەت  بۆ  سیاسی  مۆدێرنی  سیستمێكی 

كە  كارانەی  لەم  بەشێك  ئ��اراوە،  هاتۆتە 

هەڵبژێرێت،  شت  خۆی  دەیەوێت  ئینسان 

خ��ۆی دەی��ەوێ��ت ش��ت الب��ەرێ��ت، ئەمە 

بەاڵم  ه��ات��ووە،  كە  شتەیە  ل��ەو  بەشێك 

لێبۆتەوە،  زۆر  پەلوپۆی  دیموكراسی  دیارە 

بگریت،  لیبڕاڵیەكەی  ئەگەر  دیموكراسی 

كە  هەیە  سیكۆالریزمدا  لەگەڵ  پەیوەندی 

و  دەور  تاك،  مافی  لە  باس  هەردوكیان 

كە  ئەوەی  لەسەر  دەكەن،  تاك  دەخالەتی 

بتوانێت دەخالەت بكات، بەاڵم سیكۆالریزم 

سیستمێكی  هەر  كە  بۆئەوەی  بنەمایەكە 

دابمەزرێت،  ئینسان  مافی  لەسەر  سیاسی 

بڕیاردان لەسەر ئەوەی كە  هیچ دەسەاڵتێكی 

بەسەر  نەبێت  دەسەاڵتی  ئینسانی،  سەرو 

بەم  سیكۆالریزم  بنەمای  سیستمەكەدا 

شتێكی  دیموكراسی  بنەمای  بەاڵم  شێوەیە، 

سیستمی  هەڵبژاردنی  مەسەلەی  ت��رە، 

كۆمەڵگا  بەڕێوەبردنی  چۆنیەتی  سیاسی، 

بەدەنگدان و هەڵبژاردنە. 

كوردستان دیپلۆماتیك: پێنجەم/ سیكۆالریزم 

راگەیاندن  ئازادی  و  رادەربڕین  ئازادی  و 

یان  هەیە؟  بەیەكەوە  پەیوەندیەكیان  چ 

ئەم بوارە لە كۆمەڵگایەكی سكۆالردا چۆن 

پێناسە كراوەو تاكوێ رێگەی پێدراوە؟

سیستمی  كە  ئ��ەوەی  پێش  كەمال:  ئاسۆ 

ئ��ازادی��ەك��ان  ه��ەم��وو  هەبێت،  س��ك��ۆالر 

و  گالیلۆ  بۆنمونە  ب���وون،  دی��اری��ك��راو 

ك��ۆپ��ەرن��ی��ك��ۆس دەب��ی��ن��ی��ن ل��ە گ���ەردون 

باس  دەهێنێت،  تازە  شتی  دەكۆڵێتەوەو 

لەوە دەكات كە ئەو شتەی ئینجیل دەیڵێت 

لەسەر ئەو مەسەلەی كە زەوی سەنتەرەو 

رۆژ بە دەوریدا دەسوڕێتەوە دەیسەلمێنێت 

رووب��ەرووی  بۆیە  نییە.  شێوەیە  بەو  كە 

لێرە  دەبێتەوە،  كوشتن  بڕیاری  و  كڵێسا 

ئازادیەكەی دیاریكراو دەبێتەوە، بەاڵم لەو 

گەشەی كە لە ئەوروپادا لەسەر مەسەلەی 

ئەوەی  لەسەر  ئ��اراوە،  هاتە  سیكۆالریزم 

كە دەخالەتی دین نابێت لە كاری زانستدا 

ئازادی  لە  بكات  دەخالەت  نابێت  بێت، 

توانی گەشەیەكی  رادەربڕیندا، سیكۆالریزم 

گەورە بدات بە ئازادی رادەربڕین، هەموو 

ئەو رۆشنگەریەی كە بۆنمونە لە سەدەكانی 

لە  دەیبنین،  ئ��ەوروپ��ا  ل��ە  رێنسانسدا 

ڤۆڵتێرەوە بگرە تا رۆسۆ تا فەیلەسوفەكانی 

ئازادی  مەسەلەی  لەسەر  هاتوون،  كە  تر 

رادەربڕین  ئ��ازادی  چەمكی  و  رادەربڕین 

هەبووە  زۆری  پەیوەندی  كردووە،  كاریان 

بۆ  بنەمایەك  بە  ب��ووە  سیكۆالریزم  كە 

بەرێوەبردنی  بۆ  دەوڵ��ەت،  دامەزراندنی 

كۆمەڵگا، بۆ خوێندن، بۆ پەروەردە. 

ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك: ش��ەش��ەم/ 

یان  یەكترن؟  دژی  ئاین  و  سیكۆالریزم 

كۆمەڵگایەكی  لەناو  دەتوانێت  ئاینیش 

و  بۆخۆی  هەبێت  جێگەی  سیكۆالریزمدا 

رێچكەی خۆی بگرێت؟

لۆگۆی ناوەندی سکۆالر
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لەوەی  بریتییە  سیكۆالریزم  كەمال:  ئاسۆ 

بە  ببێت  ئاینێك  هیچ  رێ��گ��ەن��ەدات  كە 

هیچ  وات��ە  دەوڵ��ەت��ێ��ك.  رەس��م��ی  ئاینی 

دەوڵەتدا،  بەسەر  نەسەپێت  بیروباوەڕێك 

ئاینەكان،  لە  جیابێت  دەوڵ���ەت  بەڵكو 

كە  عەقیدەكانی  و  بیروباوەڕ  لە   جیابێت 

دەسەاڵت  و  شمولی  بە  ببن  دەیانەوێت 

بگرن بەسەر دەوڵەتدا. بۆیە دەتوانین بڵێن 

دژایەتی  نییە  ئەوە  كارەكەی  سیكۆالریوم 

كە  ل��ەوەی  رێگرتنە  بەڵكو  بكات،  ئاین 

دەوڵ��ەت��دا،  لە  تێوەربدات  دەس��ت  ئاین 

ئاین  لەبەرئەوەی لە پرۆسەیەكی مێژوویدا 

دەستی وەرداوە لە دەوڵەتدا، لە یاساكاندا، 

كاری  سیكۆالریزم  پ���ەروەردەدا،  لەباری 

رووبەرووبونەوەو  هەتا  جیاكردنەوەیە  ئەم 

ملمالنێ هەیە لەم دوو الیەنەدا.

كوردستان دیپلۆماتیك: تۆ وتت سیكۆالریزم 

كاری دژایەتیكردنی ئاین نییە، كەواتە ئێوە 

لە كوردستان چۆن دەتانەوێت ئەمە روون 

بكەنەوە، كە سیكۆالریزم تەنیا بیرۆكەیەكی 

بەرێوەبردنە دەوڵەتە لەسەر بنەمای تاك و 

مافی یەكسانی تاك، دژایەتی هیچ ئاینێك 

نییە، ئەمە لە هەرێمی كوردستان تاچەند 

لەسەر  ئیشی  كە  رەخساوە  بۆ  دەرفەتی 

شێوەیەك  چ  بە  دەتانەوێت  یان  بكەن، 

ئیشی لەسەر بكەن؟

ئ��ەوە  دەم��ان��ەوێ��ت،  ئێمە  ك��ەم��ال:  ئاسۆ 

دەیەوێت  سیكۆالریزم  كە  بێتەوە  رۆش��ن 

كۆمەڵگایەكی سالم، كۆمەڵگایەك كە هەموو 

كەسێك  هەموو  كە  بێت،  تێدا  عەدالەتێكی 

وەكو یەك سەیر بكات، نەك بەپێی ئەوەی 

ناسنامەیە  ئەم  بەپێی  موسڵمانی،  تۆ  كە 

كە  تر  كەسێكی  بێت،  تۆ  دڵی  بە  یاساكان 

هیچ  ب��اوەڕە  بێ  ئەگەر  ئێزدییە،  ئەگەر 

كە  نەمێنێتەوە،  دەوڵەتەدا  لەم  مەجالێكی 

ئەویش هاواڵتییەكی وەكو تۆیە تێیدا. بۆیە 

دەست  ئەم  بڵێین  كە  ئەوەیە  ئێمە  كاری 

تێوەردانەی ئاین نابێت لە دەوڵەتدا هەبێت، 

سیكۆالریزم كاری ئەوەیە كە ئایین بخاتەوە 

شوێنی خۆی، بیخاتەوە ئەو شوێنەی كە هەر 

لێبكات  بەرگری  هەیە  ئاینێكی  هەر  تاكێك 

كەسێك  هەبێت،  ب��اوەڕدای  و  ئ��ازادی  كە 

كە  ئ��ازادە  كەسێك  هەیە،  ئیمانی  ئ��ازادە 

پەیڕەو  ئ��ازادە كە  نوێژ دەك��ات،  كەسێك 

لە دینێكی تایبەت دەكات، هەموو كەسەكان 

دەست  هیچ  سیكۆالریزم  لەمەدا،  ئ��ازادن 

تێوەردانێكی لەم ئاینەدا نییە، بەڵكو رێزگرتنە 

لەوەی كە هەر كەسێك هەر بیروباوەڕێكی 

هەیە دەبێت لەشوێنی خۆیدا رێزی لێبگرێت 

دەكات،  تەماشا  یەكسان  بەچاوی  و هەموو 

تۆ  لەبەرئەوەی  ناكات،  جیاوازیەك  هیچ 

جیاواز  دەبێت  دەكەیتەوە  بیر  جۆرێك 

بیت لە كەسێكی تر مافی زیاترت هەبێت، 

پارەی  بكەین،  بەتۆ  زیاتر  خزمەتگوزاری 

دام��ەزراوەی  تۆ،  دینەكەی  بە  بدەین  زیاتر 

زیاتر بۆ دینی ئیسالم دروست بكەین لەچاو 

شوێنەكانی تردا، دەوڵەت دەبێت لەم شتانە 

سەیری  یەكسان  بەچاوی  بكەوێتەوە،  دوور 

هەموو كەسێك و هەموو دینەكان بكات .    

 كوردستان دیپلۆماتیك: بەاڵم لە دیوێكی 

كۆمەڵگاكانی  لە  كە  رەخنەیەك،  ترەوە 

دەگیرێت.  سیكۆالرەكان  لە  یان  سیكۆالر، 

بە  بازرگانی  ئ��ەوان  كە  ئەوەیە  دەڵێن 

مرۆڤەوە دەكەن، مرۆڤ وەك و كااڵیەك 

چاو لێدەكەن؟

باسمكرد سیستمی  كە  ئەوەی  كەمال:  ئاسۆ 

سیكۆالر بنەماكانی ئەوەیە، كە دەسەاڵتێكی 

كە  بكات،  دروس��ت  تەندروست  و  سالم 

هەمووی وەك یەك لەبەرامبەر یاسادا بێت، 

ئەوەی خودی دەسەاڵتی تر لەپشتی. بڵێین 

هەر دەوڵەتێك چینێك بەڕێوەی دەبات، ئەو 

لەچینەكانی  دەكات  ستەم  حاكمە  كە  چینە 

لە  ئابوورییەوە،  ب��اری  لە  ستەمەكە  تر 

سیستمە  لە  نەك  ئابوورییەكەدایە  سیستمە 

بنەمایی  ئ��ەم��ە  چونكە  س��ك��ۆالرەك��ەدا، 

نمونە  بۆ  خ��ۆی،  خ��ودی  نەك  سیستمێكە 

هەموومان  ئیتر  سكۆالریزم  وتت  ئەگەر 

یەك  تەنیا  نابێت  ترمان  كێشەیەكی  هیچ 

لە سكۆالریزمدا هەر 
دینێكت هەبێت، هەر 

بیروبۆچوونێكت هەبێت، 
پەیوەستە بەخۆتەوە كە 

چۆن بیر دەكەیتەوە، 
بەاڵم دەوڵەت شوێنێكە 
مافی هەمووی تێدایە، 
مافی گشتی تێدایە، 
بەڕێوەبردنی گشتی 

تێدایە، 
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كێشەت دەبێت ئەویش ئەوەیە كە بەبۆنەی 

ئاینێك  كە  ئەوەی  بەبۆنەی  بڕواتەوە،  بیرو 

ستەمەت  ئەم  لێناكرێت.  ستەمت  تۆ  هەیە 

لەسەر الدەبات بۆ رۆژهەاڵت، تەنانەت بۆ 

كوردستان ئەمە مەسەلەیەكی گەورەیە، بەاڵم 

نییە،  چارەسەرەكان  هەموو  دایكی  ئەمە 

هەژارە،  هەیە  خەڵك  ئەوەی  چارەسەری 

ئازادییەكانی  لێدەكرێت،  زوڵمی  كرێكارە، 

تر  لەشوێنی  دەبێت  ئەمە  دەكرێت.  پێشێل 

بە بزوتنەوەی تر وەاڵمی بدرێتەوە.

ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك: ك��ەوات��ە 

سیكۆالریزم  سیستمی  یان  سیكۆالرەكان، 

چۆن  تاكەوە  ژیانی  و  ئابووری  بواری  لە 

بیردەكاتەوە؟

لەبواری  سیكۆالر  سیستمی  كەمال:  ئاسۆ 

پەیڕەوێكی  ئ��ەم��ە  بڵێی  ئ��اب��ووری��ی��ەوە، 

ئابووری بۆ بەڕێوەبردنی كۆمەڵگا دادەنێت، 

و  دەوڵ���ەت  كەسایەتی  لە  بەشێك  ئەمە 

تۆ  بوارەدا  لەم  كە  پێدەناسێنێت،  كۆمەڵگا 

بیروڕاو  بەبۆنەی  لێناكرێت،  دینیت  زوڵمی 

ئەم  بەاڵم  لێناكرێت،  زوڵمت  جیاكارییەوە 

بكات.  بۆ  ئەوەت  باسی  ناتوانێت  سیستمە 

یەكسان  ئابوورییەوە  لەبواری  خەڵك  چۆن 

تابعی  بە  نییە  پەیوەندی  ئەمە  دەبێت، 

سیاسی دەوڵەتەوە، پەیوەندی هەیە بە تابعە 

دەوڵەت  ئابووری  فۆڕمی  ئابوورییەكەیەوە، 

چ  ئەمە  ئایا  كە  ب��ەوەی،  هەیە  پەیوەندی 

سەرمایەدارییە،  ئایا  سیستەم،  لە  جۆرێكە 

دابین  خەڵك  ئازادییەكانی  سۆشیالیستییە، 

جۆری  بە  هەیە  پەیوەندی  ئەمە  دەك��ات، 

تابعێكی  لە  باس  ئابورییەكانەوە  سیستمە 

كۆمەڵگاكان  دەك���ات،  سیاسی  سیستمی 

پێویستە هەیان بێت. 

لە  سیكۆالر  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ماوەیەكی زەمەنیدا دروست بوو لەماوەی 

ی   18  ،17  ،16 سەدەی  یان  رێنسانس، 

میالدی، كەلەو كاتەدا داوای جیاكردنەوەی 

لەو  ئەگەر  دەس���ەاڵت،  لە  ك��رد  دینی 

سەردەمەدا لەوێ  دروست بووە، بۆچی لە 

ئێستادا ئەم فكرە دەتوانێت لە كوردستاندا 

جێبەجێ  بكرێت؟

گەشەیەی  ئەو  لەبەرئەوەی  كەمال:  ئاسۆ 

لەبواری ئابووریدا، سەیری ئێستای كۆمەڵگای 

شێوەی  سیاسیدا  لەبواری  بكەین،  رۆژئ��اوا 

لەبواری  خەڵك  بەشداری  و  دیموكراسی 

كە  بكەین،  س��ەی��ری  م��رۆڤ��دا  مافەكانی 

جاڕنامەی مافی مرۆڤیان هەیە، پەیماننامەی 

كۆمەڵێك  هەیە،  ئ��ەوروپ��ا  مرۆڤی  مافی 

بە  س��ەب��ارەت  هەیە  گرنگ  بڕیارنامەی 

پاراستنی مافەكان سەبارەت بە زانست، ئەو 

گەشەیەی كە كردویەتی لەوێ  هەموو ئەمانە 

نیشانمان دەدات، كە كۆمەڵگای ئێمە هێشتا 

بێت،  سكۆالر  كە  نەبڕیوە  قۆناغەی  ئەم 

ئابووری،  سیاسی،  بەردەمی  رێگرییەكانی 

ئەم  نەبوونی  كۆمەڵگایانە  لەم  كۆمەاڵیەتی 

كە  ئێستا  بۆ  تایبەت  بە  سكۆالریزمەیە، 

هەیە،  لەناوچەكەدا  سیاسی  ئیسالمی  ترسی 

فەرز  بەدیلێك  و  وەك  خ��ۆی  دەی��ەوێ��ت 

زیاتر  هەرچی  ناوچەكەدا  بەسەر  بكات. 

ئەوەی بەدەستت هێناوە خەریكە پاشەكشەی 

لێدەكەن، ئەو مەدەنیەتەی لەم كۆمەڵگایەدا 

لێدەكرێت.  پاشەكشەی  خەریكە  هەیە 

بەرامبەر  بۆیە  ئیسالمیەوە.  بەدیلی  بەهۆی 

بە ئیسالمی سیاسی ئەڵتەرناتیڤی سكۆالریزم 

چ بۆ كوردستان، چ بۆ عێراق، چ بۆ ناوچەكە 

پێویستیەكی ئێستای هەیە. 

دەم��ەوێ��ت  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

نمونەیەكم بۆ باس بكەیت لەسەر جیاوازی 

كە  ئەوروپا  لە  سیكۆالر  كۆمەڵگەی  نێوان 

كۆمەڵگەی  كردووە،  تیایدا  ئیشتان  ئێوە 

بەرچاو  جیاوازییەكی  چ  سیكۆالر  غەیری 

كامیان  بكەیت،  دوان��ەدا  لەم  دەتوانیت 

دەتوانین بڵێین نمونەیەكە بۆ ژیان؟ 

یاساكانیانی  تەماشایی  ئەگەر  كەمال:  ئاسۆ 

بۆ  بكەین،  ئەوروپا  سیكۆالرەكانی  دەوڵەتە 

شتێكی  هیچ  بگرە  فەرەنسا  یاسای  نمونە 

مەسیحیەت  دینی  بڵێت  نمونە  بۆ  نییە،  تیا 

سەرچاوەی دەسەاڵتە ئەمە بڕاوەتەوەو كۆتا 

یاساكاندا،  لە  دین  دەسەاڵتەی  بەم  هاتووە 

ب��اری  ی��اس��ای  ل��ە  بۆنمونە  ناچارنیت  ت��ۆ 

كەسێتیدا كاتێك دەتەوێت خێزان پێكبهێنیت، 

خێزانی  كێشەی  و  پەیوەندی  مەسەلەكانی 

چارەسەر بكەیت، بگەڕێیتەوە بۆ مەسیحیەت 

نا  بكەیت.  چارەسەری  رێگەیە  بەو  لەوێ  

مەدەنیدا  یاسایەكی  لە  تۆ  بەپێچەوانەوە 

رێك  چۆن  ئینسانەكان  نێوان  پەیوەندی  كە 

بۆیە  دەبێت.  ئازادانە  شێوە  بەو  دەخات. 

دەبینین كە مەسەلەی توندوتیژی و كوشتنی 

ژنان، لێدانی مندااڵن، مەسەلەی پەروەردە، 

كۆمەڵگایەكی ئیسراحەت تری دروستكردووە 

لە ئەوروپا بۆ مافەكانی ئینسان كۆمەڵگایەكی 

توانیویەتی  كە  كۆمەڵگایەك  پێشكەوتووتر، 

مەسەلەی  لە  بكۆڵیتەوە  شت  لەهەموو 

ئەوەی كە پەیوەندی هەیە، بە دروستبوون 

هەیە،  گ��ەردون��ەوە  و  ئینسان  گەشەی  و 

لەسەر  كتێبی  ئەمانە  هەموو  دەتوانیت 

دەربكەیت. ببێت بە بیرو باوەڕێكی گشتی و 

كاری لەسەر بكەیت لێرە كتێبێك دەردەكەیت 

دەكەن،  قەدەغەت  یەكسەر  ئەوانە  لەسەر 

خۆپیشاندانت  دادەخەن  شوێنەكەت  یاخود 

ئاڵوگۆڕێكی  ئەمانە  هەموو  دەكەن،  دژ  لە 

ئێمە  دەستكەوتەی  ئەو  كە  گەورەیە،  زۆر 

بەردەم  ئایپادەی  لەو  هەر  دەیبینین  ئێستا 

ئەو  تا  فڕۆكانە،  ئەو  تاوەكو  تۆوە،  و  من 

ژیانە مسۆگەرو خۆشگوزەرانی ترە، هەمووی 

و  سیكۆالریزم  كە  كارانەیە  ئەو  بەرهەمی 

خەڵك لەو كۆمەڵگایانە لە كۆمەڵێك قەیدو 

شەرت و موشكیالت كە دین دەیهێنێتە بەردەم 

مرۆڤەكان ئەیكات بە چوارچێوەیەك لەوانە 

رزگاری دەبێت، لەئێستادا ئەگەر بەراوردێك 

لە  بكەیت  رۆژئ��اوادا  واڵتانەی  ئەو  لەنێوان 

هەموو بوارەكاندا ئەم جیاوازییە چییە؟ ئەگەر 

ئێستا  نەبوایە  رۆژئاوادا  لە  ئاڵوگۆڕیانە  ئەم 

ئێمە لە چاخەكانی ناوەڕاستدا بوین بۆنمونە 

لە سعودییە وەكو وایە لە چاخی ناوەڕاستدا 

بژیت، یان لەژێر دەستی داعشدان ئەمە ئەو 

جیاوازییەیەكە ئێمە دەتوانین بیبینین.
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دیدار: عبدول نەجم، نیاز كەمال  

گۆنا سەعید:

ئەندامی بۆردی دامەزرێنەری ناوەندی سیكۆالر لەكوردستان:

دروستبوونی رێكخراوی دابڕان خۆشحاڵی كردم، 

جێگەی پشتیوانی منە

دامەزرێنەری  بۆردی  ئەندامی  سەعید  گۆنا 
ناوەندی سیكۆالر لە كوردستان، لە دیدارێكی 
تایبەتی گۆڤاری )كوردستان دیپلۆماتیك(دا 
ناوەندی  دامەزراندنی  دەخاتەسەر  تیشك 
سكۆالر كە لەمانگی نیسانی رابردوو خۆیان 
ئاماژە  ترەوە  لەالیەكی  هەروەها  راگەیاند، 
دەكات بەو كەسانەی كە كاری تێیدا دەكەن، 
لەالیەكی ترەوە هەرچەندە ئەو بڕوای بەوە 
كەناڵ  بەو  رادەكێشێت  سەرنجمان  هەیە 
كار  دژی سكۆالریزم  لە  مینبەرانەی كە  و 
بیركردنەوەو  ئێستاش  تا  یان  دەكەن، 
قسە هەیە لەسەر شەهیدبوون و شەهید 
نەبوونی پێشمەرگەیەك كە لەپێناو خەڵك 
و ئاو و ئارامی هاواڵتیانیدا گیانی بەختكردووە.
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بۆ  نێوەندە  ئەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ناوەندەكەو  بوو؟  دروست  كاتەدا  لەم 

ئەجێندای ناوەندەكە چییە؟

گ��ۆن��ا س��ەع��ی��د: ه���ەروەك���و ئ��ێ��م��ە لە 

راگەیاندنی ناوەندی سكۆالر لە كوردستان 

دامەزراوەیە،  ناوەندە  ئەم  رامانگەیاند، 

ئاڕاستەكردنی رەوتی  بۆ رێكخستن و  كە 

سكۆالریزم بەرەو چەسپاندنی پەیماننامەی 

سكۆالر لە كوردستان، لە سیستمی سیاسی 

كوردستان، واتە ئێمە تێدەكۆشین، بۆئەوەی 

دەسەاڵتی  گشتی،  ڕای  لەسەر  كاریگەری 

كۆمەاڵیەتی  ژیانی  و  پەرلەمان  سیاسی، 

سەقامگیركردنی  قازانجی  بە  دابنێین، 

م��ەدەن��ی��ەت و س��ك��ۆالری��زم، ه��ەروەه��ا 

رای  رێكخستنی  كۆكردنەوەو  بەئاڕاستەی 

ژیانی  لە  پشتیوانی  هەتا  كۆمەڵگا  گشتی 

مەدەنی و پێشكەوتنخوازی بكات.

كوردستان دیپلۆماتیك: ئایا ئەو كەسانەی 

كە ئێوە دەتانەوێت پەیامەكەی پێبگەیەنن 

كێن، پێكهاتەكەی كێیە؟

ئەرێنی  پەیامێكی  بە  ئێمە،  سەعید:  گۆنا 

ئەو  كاردەكەین،  كۆمەڵگا  بە  روو  یەوە 

و  مەدەنیەت  تینوی  كە  كۆمەڵگایەیی 

كە  كۆمەڵگایەی  ئەو  خوازییە،  پێشكەوتن 

دیاردە مەدەنیەتەكان و دیاردە پێشكەوتن 

لەنێویاندا  بەرفراوانی  بە  زۆر  خوازییەكان 

جۆرێك  رووی  ب���ەرەو  ب���ەاڵم  ه��ەی��ە، 

دەسەاڵتی  هەژمونی  و  قۆرخكردن  لە 

ئێمە  دەمانەوێت  كۆمەڵگادا  لەنێو  دیندا 

پێشنیار  سكۆالریزم  ئەمە  بەرامبەر  لە 

هەرێمی  لە  سیاسی  سیستمی  بۆ  بكەین، 

كەسانەی  ئەو  رووەوە  لەم  كوردستان، 

ئێمە  ب��ەدڵ��ن��ی��ای��ی  ب��اس��ی دەك��ەی��ن  ك��ە 

دەستپێكردووە،  كارێكمان  سەرەتایی 

بەاڵم  دام��ەزران��دووە،  ناوەندێكمان  ئێمە 

ئومێدمان وایە كە ئەم ناوەندە پشتیوانیەكی 

ئێمە بەردەوام  لێبكات،  بەرفراوانمان  زۆر 

لە  الوە  زۆر  ل��ە  پشتیوانیمان  پەیامی 

دەرەوەی واڵت و لە كوردستانیش بۆدێت.

كوردستان دیپلۆماتیك: ئایا ئەو پشتیوانییە 

بەرفراوانبوونی  ل��ەس��ەر  ك��اری��گ��ەری 

و  پەیام  ئایا  دەب��ێ��ت؟  نێوەندە  ئ��ەم 

پشتیوانیەكان كە بە دەستی ئێوە دەگات 

ئاساییەوەیە،  س��ادەو  كەسانی  لەالیەن 

پارتە سیاسیەكانیش  بااڵو  ناوەندی  یاخود 

تیایدا بەشدارن؟

گۆنا سەعید: ئێمە دەمانەوێت لە هەموو 

بەشەكانی كۆمەڵگا پشتیوانی پەیدا بكەین، 

لەو پشتیوانیانە كەبۆمان دێت دەمانەوێت 

پێشەوەو  بێنە  ك��ارا  ك��ەس��ی  چەندین 

دەستەی  بكەین،  دروست  كار  دەستەی 

كاری یاسایی و راگەیاندن، دەستەی كاری 

زانیاری و رۆشنبیری، كە پڕۆژەی زۆرمان 

كە  كەسانەی  ئەو  بەبوونی  بەاڵم  داناوە، 

بەشداری تیادا دەكەن و كاردەكەن. ئێمە 

حزب  هەر  لەپشتیوانی  دەكەین  پێشوازی 

و هێزێكی  سیاسی، پێشوازی لە پشتیوانی 

و  م��ەدەن��ی  كۆمەڵەی  رێكخراوەكانی 

خۆمان  دەك��ەی��ن.  ژن��ان  رێكخراوەكانی 

رێكخراوانە  ئ��ەو  هەموو  بەهاوپشتی 

مافەكانی  بۆ  دەك��ەن  كار  كە  دەزانین، 

پێشبردنی  ب��ەرەو  بۆ  گەنجان،  و  ژن��ان 

زانست و زانیاری لەم كۆمەڵگایە، ئەمانە 

هەموو ئەو بەشانەن كە پشتیوانی لە ئێمە 

هاوپشتیان  بە  خۆمان  ئێمەش  دەك��ەن، 

كوردستاندا  هەرێمی  لە  ئێمە  دەزانین، 

هەیە،  سكۆالریستمان  زۆری  خەڵكێكی 

دەك��ات،  قسە  و  دەنوسێت  تاك  بە  كە 

دەنگی  دەگێڕێت  سیمیناریش  تەنانەت 

ك��اردەك��ات،  میدیادا  لەناو  ی��ان  هەیە، 

ل��ەن��او ب��وارەك��ان��ی ژی��ان ك��ار دەك��ات، 

شاراوەنین، بەاڵم زۆر بە تاك كار دەكەن 

ئومێد  ئێمە  دیاردەكان.  لە  یەكێكە  ئەمە 

دەكەین بە دروستبوونی ناوەندی سكۆالر 

تاكە  هەوڵە  ئەم  بتوانین  كوردستان  لە 

كەسیانە كۆبكەینەوە لەناو پرۆژەكانی ئەم 

نێوەندە پێكەوە كاربكەین، هەتا هێزێكی 

زیاتر بدەین بە كار.

خەڵكێكی زۆری 
سكۆالریستمان هەیە، 
كە بە تاك دەنوسێت و 
قسە دەكات، تەنانەت 
سیمیناریش دەگێڕێت 
دەنگی هەیە، یان لەناو 
میدیادا كاردەكات، 
لەناو بوارەكانی ژیان 
كار دەكات، شاراوەنین، 
بەاڵم زۆر بە تاك كار 
دەكەن ئەمە یەكێكە لە 
دیاردەكان
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كوردستان دیپلۆماتیك: كۆمەڵگایی كوردی 

كوردستان،  هەرێمی  تر  بەتایبەتی  یان 

كەمی هەیە لەبواری زانست و زانیاری، 

نێوەندێكی  تا  رۆشنگەری  و  تاك  ئازادی 

ئاوای بۆ دروست بێت؟

هەرێمی  لە  بەدڵنیایی  سەعید:  گۆنا 

جگەلەوەی  ه��ەی��ە،  كەمی  ك��وردس��ت��ان 

كۆمەڵگایەكی  كۆمەڵگاكەی،  زۆری  بەشی 

دەبینین  هەمانكاتدا  لە  بەاڵم  مەدەنییە، 

كەسێك لەسەر ئەوەی  لە دیواری خۆی 

بوو،  نوسی  دین  لەسەر  فەیسبوك  لە 

لێپرسینەوەی   372 بەمادەی  دادگا  برایە 

شتێكی  ئەوەی  لەسەر  ئەمەش  لێبكرێت، 

نوسیوە. واتە ئێمە راستە بڕێك لە ئازادی 

بووە،  فەراهەم  لەكوردستاندا  رادەربڕین 

بەاڵم ئەم ئازادی رادەربڕینەش بۆ هەموو 

رۆژ  بە  رۆژ  دەكەین  سەیر  نییە،  كەس 

ئەوە  س��ورە،  هێڵی  ئەمە  دەڵێن  پێمان 

ئەم  بەرامبەر  لە  هەروەها  سورە،  هێڵی 

هێڵە سورانەدا ئازادی رادەربڕین بەمانای 

ئازادی بیركردنەوە،  واتە ئازادبیت كە ئەم 

رابگەیەنیت،  بۆكۆمەڵگە  بیركردنەوەیەت 

بڵێی من چۆن بیردەكەمەوە ئەمە داهێنان 

گەنجاندا  لەناو  ئەمە  دەك��ات،  دروس��ت 

داهێنانیان  كەوا  دەبەخشێت  توانا  هێزو 

پەروەردەدا  سیستمی  لەناو  ئێمە  هەبێت 

زیاتر لە چوارچێوەدانی مێشكی منداڵمان 

مێژووی  كە  لەوەی  بەدین هەیە،  وەك 

بكەین  فێری  یان  فێربكەین،  دینەكانی 

تەماشای  ك���راوەوە  مێشكێكی  ب��ە  ك��ە 

زان��س��ت و زان��ی��اری ب��ك��ات، ب��ۆئ��ەوەی 

بەشداری  كە  تاكێك  گەشەسەند،  تاكێكی 

لەگەشەكردنی دنیاو جیهاندا دەكات، بەاڵم 

بەداخەوە گلەییەكی زۆر هەیە لەسیستمی 

پەروەردە، كە سیستمێكە خەریكە مندااڵن 

بە ئایدۆلۆجیای دین قام دەدات، لەجیاتی 

ئەوەی كە زانست و زانیاری فێربكات 

كە  تاكەی  ئەو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

مندااڵنەی  ئەو  یان  دەك��ەی،  تۆباسی 

پەروەردە  پەروەردەیەدا،  سیستمە  لەو 

بۆكۆمەڵگا  كۆتایدا  لە  مەترسیان  دەبن 

لێدەكرێت ؟

ئێستا  هەر  من  بەبڕوای  سەعید:  گۆنا 

نمونەی مەترسیەكانی دەبینینەوە وەزارەتی 

پەروەردە رایگەیاند »نزیكی 50000 منداڵ 

لە قوتابخانەكان چونەتە دەرەوە« لە چەند 

لەبەرامبەر  هەروەها  راب��ردوودا،  ساڵی 

لەحوجرە  منداڵ   40000 نزیكەی  ئەوەدا 

خۆی  ئەمە  من  بەبڕوای  كە  دەخوێنن، 

هاتنی  ل��ەدوای  جگەلەوەش  مەترسیە، 

هەرێمی  سەر  بۆ  ئەو  هەڕەشەی  داعش 

لەشەڕی  مەترسی  خەڵك  ك��وردس��ت��ان، 

كوردستان  هەرێمی  بۆسەر  داعشیزم 

وەزارەت���ی  بۆنمونە  پ��ەی��داك��ردووە،  

لە  ژمارەیەك  كە  رایگەیاندووە  ئەوقاف 

گەنجانی كوردستان چونەتە نێو ریزەكانی 

داخێكی  جێگەی  ئەمە  كە  داع��ش��ەوە، 

زۆرە، كە ئەم گەنجانە لەكوێ  پەروەردە 

یان  لەكوێوەهێناوە،  فكرەیان  ئەم  كراون 

چۆن پێیان گەیەنراوە.

پ���ەروەردە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

لەمیدیا  كە  بانگخوازەكان  یان  بەرپرسە، 

بانگخوازی  ئیسالمگەراكانەوە  هێزە 

دەكەن، ئەم فكرە باودەكەنەوە؟

ه��ەردوال.  من  ب��ەب��ڕوای  سەعید:  گۆنا 

سیستمی  ئێمە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ب��ۆچ��ی؟ 

دینی  لێرە  دەسەاڵتمان  بەڕێوەبردنی 

بوارەكانی ژیانەوە.  نێو هەموو  خستوەتە 

لە  دین  جیاكردنەوەی  داوای  هەربۆیە 

خەڵكی  بۆنمونە  دەك��ەی��ن،  دەس���ەاڵت 

بەدەست  وا  پ��ەروەردە  سیستمی  دەڵێن 

چییە؟  مانای  ئەمە  ئەوقافەوە،  وەزارەتی 

زۆر  زۆر  ئاینی  پەروەردەی  لەبەرئەوەی 

فۆكسی كراوەتە سەر، رێگە بەكردنەوەی 

ح��وج��رەو  ئ��ای��ن��ی،  مەكتەبی  ج��ۆرەه��ا 

رێگە  بۆنمونە  دەدرێت،  شتانە  ئەمجۆرە 

سوكایەتیانەی  و  هێرش  ل��ەم  ناگیرێت 

بە  دەیكەن  ئیسالمیەكان  بانگخوازە  كە 

سكۆالریزم سیستمێكە 
بۆ پێكەوە ژیانی دیندارو 

بێ  دین. هەموو ئەو 
كەسانە بەرەنگ و دەنگی 

جیاوازەوە، یەكسان كردنی 
مرۆڤە لەبەردەم دەستورو 

یاسادا، بەو مانایەی 
بە هەر بیرو ڕایەك و 

دینێكەوە مرۆڤ ئازادە 
چۆن مومارەسەی دین 

و بیروڕای خۆی دەكات، 
یان هەرجۆرە بیروڕایەكی 
تر كەخۆی هەیەتی، بەاڵم 
ئازاد نییە لەوەی كە ئەمە 

بسەپێنێت بەسەر خەڵكی 
تردا
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ژنان، بە نوسەران، هونەرمەندان ڕێگەی 

ناكرێت،  ل��ەس��ەری  قسە  و  لێناگیرێت 

ناوەستنەوە،  بەرامبەری  لە  هەروەها 

لەكاتێكدا رۆژنامەنوسێك شتێك دەنوسێت 

یەك تۆز بۆنی دینی لێبێت خێرا دەدرێتە 

دادگا.

ناوەندە  ئەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دەت��وان��ێ��ت رێ��گ��ری ب��ك��ات، ل��ەو 

سنورداركردنەی كە بۆ قەڵەمە ئازادەكان 

رۆشنبیرەكان  كەسە  بۆ  دادەن��رێ��ت، 

دەتوانێت لەو بوارەدا كاربكات؟

گۆنا سەعید: ئەم ناوەندەی ئێمە لەڕێگەی 

لەرێی باڵوبوونەوەی زانست  رۆشنگەری، 

و زانیاری، لەڕێی باڵوبوونەوەی هۆشیاری 

لەسەر سكۆالریزم هێزی دەبێت. ئەمە چ 

كۆمەڵگایە،  بەڕێوەبردنی  نیزامێكی  جۆرە 

پەیوەستكردنەوەی  ڕێگەی  لە  هەروەها 

بنەماكانی سكۆالریزم بە ژیانی خەڵكەوە، 

بیركردنەوە  الوان��ەوە،  و  ژنان  ژیانی  بە 

سیستمێكی  لەسایەی  الوان  كە  ل��ەوەی 

و  گەشەبكەن  دەتوانن  چۆن  سكۆالردا 

داهێنەربن، چۆن دەتوانن ژیانێكی خۆش 

ئەم  هێزی  من  ب��ەب��ڕوای  ب��ەرن  بەسەر 

رۆشنگەرییە  ئەم  دەبێت  لەوەدا  ناوەندە 

كوردستانەوە،  كۆمەڵگەی  ن��او  بێنێتە 

كە  بوەستێت  بەوە  بەرامبەر  هەروەها 

ئیرادە  بێ   داخ��راوو  كورد  تاكی  مێشكی 

كۆمەڵێك  كە  ئ��ەوەی  بەناوی  بكرێت، 

چەسپاندن هەیە، دەبێ  لەمە دەرنەچێت 

و بیر نەكاتەوە، لە دەرەوەی چوارچێوەی 

كە  لەوەدایە  هێزی  ناوەندە  ئەم  ئەمانە 

لە  ئێمە  تەنانەت  بكات،  ك��اران��ە  ئ��ەم 

ناوەندا  چاالكی  كارو  بوارەكانی  ستراتیژو 

چەندین  پێبدەم  ئاماژەی  پێمخۆشە  كە 

لەڕێوە  كارەی  ئەم  كە  داناوە،  پڕۆژەمان 

ئێمە  خۆمان  كارنامەی  وەك��و  بكەین 

دەمانەوێت لە بواری یاساو دەستوردا كار 

كارا  هەیئەتێكی  لە  دەمانەوێت  بكەین، 

كە  بكەین،  دروس��ت  پارێزەرێك  چەند 

پڕۆژە یاسایی بدیل لە پڕۆژە یاسای باری 

كەسێتی، سزادان ئەمانە ببنینە پەرلەمان، 

دروس��ت  پەرلەمانی  لۆبی  دەمانەوێت 

پڕۆژە  لەمجۆرە  بەرگریكردن  بۆ  بكەین، 

هەرێم  دەستوری  دەمانەوێت  یاسایانە، 

لۆبی  ئەمەدا  بەدەوری  بكرێت،  سكۆالر 

دروست بكەین، جواڵنەوە دروست بكەین 

لەسەر  ئەمەش  كە  بۆبێنین  پشتیوانی  و 

ئاستی دەسەاڵتە.

خااڵنەی  ئەو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لەكارنامەكەتاندا،  دەكەن  لەسەر  كەئیشی 

پێتانوایە كە باج و قوربانی ناوێت؟

گۆنا سەعید: بەدڵنیایی هیچ كارێك نییە، 

لەم دنیایە بەبێ  باج و قوربانی، بەتایبەتی 

لەبەرچاوبێت  ئ��ەوەم��ان  ئێمە  دەبێت 

عەلمانیەت  س��ك��ۆالری��زم،  ئێستا  هەتا 

بەشێوەیەكی تر ناسێنراوە بەم كۆمەڵگایە، 

ناسێنراوە،  ئاینیەكانەوە  پیاوە  زمانی  لە 

كۆمەڵگا  خێزان،  خەڵك،  دوژمنی  وەك 

جارێكی  هاتووین  ئێمە  بەاڵم  ناسێنراوە، 

سكۆالریزم  راستەقینەكەی  پێناسە  تر 

لەكوردستاندا بەخەڵك بناسێنین.

ژیانی  پێكەوە  بۆ  سیستمێكە  سكۆالریزم 

كەسانە  ئەو  هەموو  دین.  بێ   دیندارو 

یەكسان  جیاوازەوە،  دەنگی  و  بەڕەنگ 

ك��ردن��ی م��رۆڤ��ە ل���ەب���ەردەم دەس��ت��ورو 

ی��اس��ادا، ب��ەو م��ان��ای��ەی ب��ە ه��ەر بیرو 

چۆن  ئ��ازادە  مرۆڤ  دینێكەوە  و  ڕایەك 

مومارەسەی دین و بیروڕای خۆی دەكات، 

كەخۆی  تر  بیروڕایەكی  هەرجۆرە  یان 

هەیەتی، بەاڵم ئازاد نییە لەوەی كە ئەمە 

بسەپێنێت بەسەر خەڵكی تردا .

رای  بیرو  بۆ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كەسانی ئاینی زیاترو زاڵتربووە، وەك لە 

بەدەستان  قەڵەم  و  رۆشنبیران  كەسانی 

لە گەیاندنی پەیامی سیكۆالر بەخەڵكی ؟

هەرێمی  لە  لەبەرئەوەی  سەعید:  گۆنا 

هەیە  گ���ەورە  ماشێنێكی  ك��وردس��ت��ان 

دەسەاڵت  لەڕێگەی  میدیاوە،  لەڕێگەی 

لەسەر  سیاسیەكانەوە،  ئیسالمییە  هێزە  و 

ئەوە كاردەكەن كە فكری كۆمەڵگا بكەنە 

تۆ  لەكاتێكدا  ئیسالمی،  گشتی  فكرێكی 

كۆمەڵگەیەكت هەیە دیاردە مەدەنییەكانی 

پێشكەوتنخوازە،  كۆمەڵگەیەكی  كە  تێدایە 

دینی  بە  خۆی  دینی  خەڵكەكەی  راستە 

ژیانێكی  ب��ەاڵم  راگ��ەی��ان��دووە،  ئیسالم 

قوتابخانەكاندا  لەنێو  یان  دەژی،  مەدەنی 

ڕاستە مامۆستای ئیسالمی هەیە كە فەرزی 

خوێندكارەكاندا  بەسەر  خۆی  بیروڕای 

دەكات، بەاڵم چەندین مامۆستای سكۆالرو 

خەریكی  كە  هەیە،  پێشكەوتنخوازیش 

سیمینارو ۆركشۆپ رێكخستنە، كار دەكات 

مێشك  كراوەبن  مناڵەكان  ئەوەی  لەسەر 

زانست  بێت،  كراوە  كردنەوەیان  بیر  و 

وەرگرن لەجیاتی ئەوەی لە چوارچێوەدانی 

مێشكیان بەسەردا بسەپێنرێت .

كلتورو  ئ��ەو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەیەتی  كورد  میللەتی  كە  فەرهەنگەی 

لە بەردەم ئەوكەسانەدا رێگرنابێت ؟

كولتور  و  دین  من،  بەڕای  سەعید:  گۆنا 

ئێمە  ب��ەاڵم  یەكترن،  تێكەڵی  زۆر  زۆر 

بۆنمونە  هەیە،  ترمان  شتی  كولتوردا  لە 

هونەر،  گ��ۆران��ی،  مۆسیقا،  مەسەلەی 

و  ك��وردی  رەنگی  رەنگاو  وبەرگی  جل 

یادكردنەوەی  كردن،  گەشت  و  سەیران 

ن����ەورۆز، ج��ەژن��ەك��ان زی��ات��ر دی���اردەی 

شتێكی  لەوەی  وەك  دەبینیت،  مەدەنی 

داخراوی بەشێوەی رەها. ئیسالمی سیاسی 

لە  بەشێك  یان  بڵێت،  پێمان  دەیەوێت 

بانگخوازەكان دەڵێن:

رەنگاو  وبەرگی  جل  شیعر،  مۆسیقاو   

دەست  خەریكن  حەرامە.  ماكیاژ  ڕەنگ، 

ئازادییەكی  جۆرە  هەموو  بینی  دەنێنە 

تاكە كەسی، ئێمە لە بەرامبەر ئەم شتانە 

ئازادییەكان  بۆسەر  هێرش  دەمانەوێت 

و م��اف��ە ت��اك��ی��ی��ەك��ان، ب��ۆس��ەر دی���اردە 

ئەم  ڕێگەی  لە  بوەستینەوە  مەدەنییەكان 

ناوەندەوە .
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سكۆالر  ناوەندی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لە كوردستاندا دژ بەدیینە ؟

گۆنا سەعید: نەخێر دژ بەدیین نییە، ئەم 

ناوەندی سكۆالرە دەیەوێت دژ بە هێرش 

و  دەس��ەاڵت  لەنێو  دیینە   هەژمونی  و 

سیستمی خوێندنی پەروەردە، واتە یەكەم 

لە  دیینە  جیاكردنەوەی  ئێمە  ئامانجی 

بنەمایەكی سەرەكی  ئەمە  دەوڵەت، هەر 

كە  عەلمانییە  سكۆالرو  سیستمێكی  هەر 

دین لە دەوڵەت جیادەكاتەوە، هەتا دین 

كەدەیەوێت  تاكێك  تاك،  بۆ  بگەڕێتەوە 

بكات  مومارەسە  ئ��ازادی  بە  خۆی  دینی 

ئەمە  ناتوانێت  بەاڵم  بیكات،  دەتوانێت 

چونكە  تردا،  خەڵكی  بەسەر  بسەپێنێت 

دەزانێت  بەموسوڵمان  خۆی  خەڵكە  ئەم 

بۆخۆی  تریشەوە  لەالیەكی  لەالیەكەوە، 

هەرچییەكی   100% لە  هەڵنەبژاردووە 

ریعایەتكردنی  لەچوارچێوەی  پێوتراوە 

ئەم دینەدا بچێت بیكات، بەاڵم ئیسالمی 

بە  بدات  پەیامە  ئەم  دەیەوێت  سیاسی 

بەشێوەیەكی  خەڵك  كەدەبێت  كۆمەڵگا، 

رەها مومارەسەی ئەم دینە بكات، خەڵك 

تاكە  مافە  دەوێ��ت،  كەسی  تاكە  ئ��ازادی 

رادەربڕینی  ئازادی  دەوێت،  كەسیەكانی 

دەوێت،  پیاوی  و  ژن  یەكسانی  دەوێت، 

ل��ەم ك��ۆم��ەڵ��گ��ای��ەدا چ��ەن��دی��ن ش��ت كە 

داواكاری چین و توێژەكانی كۆمەڵگایە كە 

بۆی  دەتوانرێت  سكۆالردا  سیستمێكی  لە 

بهێنرێتەدی.

و27   26 لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

رێكخراوێك  رابردوو  ئازاری  مانگی  ی 

لەژێر  داب���ڕان  رێ��ك��خ��راوی  ب��ەن��اوی 

دروشمی ئاین بۆ تاك و دیموكراسی بۆ 

رۆژەدا  دوو  كۆنفرانسێكی  لە  هەموان، 

رێكخراوە  ئەم  راگەیاند؟دروشمی  خۆی 

ئایا  لێكەوتەوە،  زۆری  كاردانەوەیەكی 

راگەیاندنی  یاخود  ك��ردن،  دروس��ت 

ناوەندێكی سكۆالر لە كوردستان لەوەوە 

سەرچاوەی نەگرتووە؟ بۆچوون و دیدی 

تۆ لەسەر بوونی ئەو رێكخراوی دابڕانە 

بزانین؟

سەرەتا  م��ن  ب��ەب��ڕوای  سەعید:  گۆنا 

دروس���ت ب��وون��ی رێ��ك��خ��راوی داب���ڕان 

ئێمە  كە  لەكاتێكدا  ك��ردم،  خۆشحاڵی 

وەكو گروپێكی تر خەریك بووین بیرمان 

لە  ناوەندی سكۆالر  كە  لەوەدەكردەوە، 

پێكبهێنین، هەروەها هۆكاری  كوردستان 

ئەوەی كە زۆر خۆشحاڵی كردم ئێمە 24 

بۆ 25 ساڵە بارانی كۆنە پارێزی دەبارێت 

كوردستانەدا،  هەرێمی  ئ��ەم  ب��ەس��ەر 

لەرێگەی  ج���ۆرەوە،  ج��ۆراو  لەرێگەی 

ئەوەی كە دامودەزگایەكی بەرفراوان كە 

بەسەر  دەسەپێنێت  فكری  دینی  هزرو 

دەسەاڵتی  لەالیەن  هەم  واتە  خەڵكدا، 

بەشێكی  ك��وردس��ت��ان��ەوە  ه��ەرێ��م��ی 

رێكخراوەو دەعم  و هاوكاری دەكرێت 

لەالیەن  ه��ەم  پ��ێ��دەدرێ��ت،  پ���ارەی  و 

چەندین  سیاسییەوە  ئیسالمی  هێزەكانی 

كەناڵی تەلەڤزیۆن و چەندین رێكخراوی 

بیركردنەوەیەكی  كە  خێزان  و  گەنجان 

ئەم  بەسەر  دەسەپێنێت  ك��راو  دی��اری 

كە  دەك��ات��ەوە،  ب��اڵوی  كۆمەڵگایەداو 

كاریگەری  چەند  كە  دەبینین  هەموومان 

زۆری  كاریگەرییەكی  هەروەها  داناوە، 

وەك  رێكخراوێكی  دروستبوونی  ل��ە 

ناوەندی  دروستبونی  یاخود  داب���ڕان، 

و  گ��روپ  ه��ەر  دروستبوونی  سكۆالر 

سكۆالریزم  لە  باس  كە  تر  دەستەیەكی 

بەرگری  و  داب��ڕان  پێشكەوتنخوازی،  و 

لەم  ب��ك��ات،  خەڵك  لەئازادییەكانی 

لەگەڵ  منە  پشتیوانی  كۆمەڵگایە جێگەی 

دەمانەوێت دەستوری 
هەرێم سكۆالر بكرێت، 
بەدەوری ئەمەدا لۆبی 

دروست بكەین، 
جواڵنەوە دروست بكەین 
و پشتیوانی بۆبێنین كە 
ئەمەش لەسەر ئاستی 

دەسەاڵتە

لۆگۆی ناوەندی سکۆالر
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ئەگەر  ناوەندە،  وئەم  دابڕان  ڕێكخراوی 

چەندین شوێن دروست بێت كە بەرگری 

كە  ئەوەیە  جێگەی  بكات  ئامانجە  لەم 

بكەین،  یەكتر  هاوپشتیوانی  و  هاوكاری 

بەدڵنیایی جیاوازی خۆمان دەبێت. وەك 

رێكخراوی  لە  ئ��ەوەی  ئامانجەكەمان 

ئامانجانەی  ب��ەو  خوێندمەوە  داب���ڕان 

ئەو  هاوشێوەی  زۆر  رایگەیاندووە  كە 

كە  رامانگەیاندووە،  ئێمە  كە  ئامانجەیە 

كاردا  لەمەیدانی  پێبدەین  كاتی  دەبێت 

لەشێوەی كاركردندا چۆن دەچێتە سەر ئەو 

كارانەی كە دەیكات، ئێمەش ناوەندێكین 

سبەینێ   راگەیاندووە  خۆمان  ت��ازە  كە 

ئامانجانەی  ئەو  چەندە  دەردەك��ەوێ��ت 

دامان ناوە دەتوانین جێبەجێی بكەین.

ئەم  چ  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

رێكخراوەی  ئەو  چ  ئێوە،  ناوەندەی 

وانییە  پێتان  داب���ڕان،  كۆنفرانسەی 

شڵەقاندنی گۆمی مەنگی قسەكردن بێت 

لەسەر ئیسالمی سیاسی ؟

دور  خۆمان  ناتوانین  ئێمە  سەعید:  گۆنا 

ئیسالمی  لەسەر  كە  ل��ەوەی  بخەینەوە 

هێرش  ئێمە  بەاڵم  بكەین،  قسە  سیاسی 

تەنانەت  شوێنێك،  هیچ  سەر  ناكەینە 

دیاردە  سەر  كراوەتە  هێرش  دابڕانیش، 

مەدەنییەكانی ئەم كۆمەڵگایە.

كوردستان دیپلۆماتیك: ئەو خااڵنەی كە 

تۆ باست كردووە، دابڕان باسی دەكات، 

كاریگەری ئیسالمی سیاسی لەسەرە ؟ 

سیستمێك  دەمانەوێت  سەعید:  گۆنا 

سیستمە  ئەم  نامانەوێت  دابمەزرێت، 

ب����ەوە داب���م���ەزرێ���ت ك��ەش��ت��ێ��ك��ی تر 

دەستی  دین  كوردستاندا  لە  لەناوبچێت، 

ژیانی  بوارەكانی  هەموو  وەرداوەت���ە 

یاساكان،  هەتا  دەستورەوە  لە  خەڵكەوە 

 5000 بوونی  وەزارەت��ەك��ەی،  بوونی 

هێزی  چەندین  بوونی  مزگەوتەكەی، 

ئیسالمی سیاسی هەتا بوونی سەلەفیەت، 

ك��ە چ ك��اری��گ��ەری��ی��ەك��ی دان����اوە ل��ەم 

كۆمەڵگایەدا كوڕەكانمان دەنێرێت بۆ نێو 

داعش لە رێگەی ئەو فیكرەوە دەیانكات 

بە جیهادی، ئەمانە هێرشە بۆسەر دیاردە 

كۆمەڵگا،  و  عەلمانیەت  و  سكۆالرەكان 

ن��ەك��ردووە،  هێرشمان  ئێمە  ك��ەوات��ە 

هێرشە  بەم  بەرامبەر  دەمانەوێت  ئێمە 

بۆدواوە،  پێوەبنێین  پاڵێكی  بوەستینەوە 

بە  چەندێك  ئێوە  كۆمەڵگایە  ئەم  بڵێین 

موسوڵمانی دەزانن دەستان خۆش بێت، 

دەزانین  بەمەدەنی  ئەوەندە  ئێمە  بەاڵم 

مەدەنی  بەشێوەیەكی  دەیەوێت  خەڵك 

بژی خەڵك پێشكەوتن خوازە دەیەوێت 

زانست،  فێری  قوتابخانە  لە  منداڵەكەی 

مرۆڤ  ومافی  پێشكەوتنخوازی  زانیاری، 

لەچوارچێوە  مێشكی  نایەوێت  ببێت، 

بدرێت. واتە ئێمە دژایەتی هیچ دینێك 

ناكەین، بەتایبەت دینی ئیسالم راستەوخۆ 

قسەمان لەگەڵ هیچ شوێنێك نییە.

لە  هەندێك  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سیاسی  ئیسالمی  هێزەكانی  و  مەالكان 

سوكایەتی  ئەمە  كە  لەوەكرد  باسیان 

كردنە؟

ئەوەیە  سوكایەتیكردن  سەعید:  گۆن 

لێیە  گوێمان  مینبەرەكانەوە  لە  ئێمە  كە 

كە  دەدەن  ژنانە  ب��ەو  نەشیاو  قسەی 

شاعیرانە  بەو  ناشرین  قسەی  سفورن، 

بە  ئەوان  دەدەن، كە شیعر دەنوسن و 

دڵیان نییە سوكایەتی ئەوەیە كە تۆ جنێو 

دەتەوێت  دەڵێیت،  ناشرین  قسەی  و 

نەك  بكەیت،  سوك  خەڵك  كەسایەتی 

بۆچی  بكەیت  زانستیانە  گفتوگۆیەكی 

سیستمی  بڵێم  ئ��ەگ��ەر  سوكایەتییە، 

سكۆالریزم سیستمێكی باشە بۆ هەرێمی 

دیندار  تۆی  لەبەرئەوەی  كوردستان، 

كەسێك كە سەر بەهەر دینێكی ترە كە 

بەشێوەیەكی  خۆشە  پێی  و  موسوڵمانن 

ئازادییەكانی  بەرێتەسەر  ژیانی  مەدەنی 

بتوانین،  ئەمانە  هەموو  بپارێزرێت 

یەكسانی  بە  سكۆالردا  سیستمێكی  لە 

و  ئەرك  بین  یەكسان  یاسادا  لە  بژین 

مافەكانمان دیاریكراو بێت ئەمە چ هێرش 

و سوكایەتییەكە، ئێمە بەم شێوەیە قسە 

دەكەین، بەاڵم لەبەرامبەردا لە هەندێك 

دەكرێت،  سوكایەتی  و  جنێو  شوێنەوە 

كام  كرا  دابڕان  بە  ئەوەی كە  هەروەك 

لەمانە هێرش و سوكایەتییە .

واڵتێكدا  هەر  لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بنوسرێتەوە  كە  دەس��ت��ور  رەشنوسی 

دەكرێت،  لەسەر  راپرسی  و  ریفراندۆم 

دەبێت زۆرترین قسەو رای گروپ وئایدیا 

وانییە  پێت  وەربگیرێت،  جیاوازەكانیش 

دەستوردا،  لە  بچەسپێت  ئەوە  ئەگەر 

ئایا  بكرێت،  زی��اد  تر  مادەیەكی  یان 

هێزە ئیسالمییە سیاسیەكان دەبنە كۆسپ 

بۆئەوەی ئەو خااڵنە جێبەجێ  نەكرێت؟

ئ��ەوان  بەدڵنییاییەوە  سەعید:  گۆنا 

هەوڵدەدەن  هەروەها  بەكۆسپ،  دەبن 

سیاسیەكان  ئیسالمییە  هێزە  تەنها  نەك 

دینیەكان،  دامودەزگا  لە  تر  بەشەكانی 

پێدراوەو  مینبەری  كۆمەڵگایەدا  لەم  كە 

قسە دەكات، كەناڵی تەلەفزیۆنی هەیە، 

بۆ  مزگەوتەكانی  هەیە،  رۆژنامە  رادیۆو 

ئەوەدا  لەبەرامبەر  بەاڵم  تەرخانكراوە، 

هەرێمی  لە  سكۆالریزم  دەنگی  ئەگەر 

كوردستاندا نەك بەقەدەر ئەو مینبەرانە 

كە  هەبێت،  مینبەرانەی  ئەو  بەنیوەی 

قسە بۆ كۆمەڵگەی كوردستان بكات، من 

دەتوانین  دەستورێكی سكۆالر  كە  دڵنیام 

دەنگی لەهەرێمی كوردستاندا بۆ بێنین، 

ئەو   ، مینبەرانەت  ئەو  تۆ  كاتێك  بەاڵم 

سەپاندنی  بۆ  تەرخانكراوە  پ��ارەی��ەی 

هەژمونی دینی بەسەر هەموو بوارەكانی 

ژیان بە 1 لەسەر 1000ی  ئەوە تەرخان 

ناكرێت، بۆئەوەی فكری پێشكەوتنخوازی 

كۆمەڵگایەدا  ل��ەم  زان��ی��اری  و  زانست 

دەستورێكی  لەوانەیە  باڵوبكرێتەوە 

دروست  بۆ  زۆری  رێگرییەكی  سكۆالر 

بكرێت.
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دیدار: حەمە سەروەت 

ئەبوبەكر عەلی
ئەندامی سەركردایەتی یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان:

ئەوەی بۆ گول و ئەردۆگان رەخسا، بۆ منیش 

بڕەخسێت لە یەكگرتوو جیادەمبەوە

سەركردایەتی  ئەندامی  عەلی  ئەبوبەكر 
لە  كوردستان،  ئیسالمی  یەكگرتووی 
)كوردستان  گۆڤاری  تایبەتی  دیمانەیەكی 
دیپلۆماتیك(دا تیشك دەخاتە سەر چۆنیەتی خۆ 
گونجاندنی هێزە ئیسالمییەكان، لەم بارودۆخە 
لە  ئێستا كوردستانی گرتۆتەوە،  تایبەتەی كە 
میانڕەوی  بە  دڵخۆشی  دیمانەكەدا  بەشێكی 
هێزە ئیسالمییەكانی  لەچاو جاراندا دەردەبڕێت، 
رادەكێشێت  سەرنجمان  كە  جیالەوەی  ئەوە 
گونجاندنی  و  دیموكراسی  مەسەلەی  بۆ 
تەواوی  و  ئیسالمییەكان  واقیعی هێزە  لەگەڵ 
هۆكارێكی  بە  چونكە  عەلمانیەكانیش،  هێزە 
هێزە  گەشەكردنی  مانەوەو  بۆ  دەزانێت 
كە  هێزانەی  ئەو  وایە  بڕواشی  سیاسییەكان، 
بڕوایان بە دیموكراسیش نییە، ناتوانن گەشە 
دەڵێت:  راشكاوانە  بە  زۆر  هەروەها  بكەن، 
“پێویستە سەرجەم هێزە ئیسالمییەكان خۆیان 
گونجاوتردا  فۆرمێكی  لە  تا  هەڵبوەشێننەوە”، 

خۆیان رێكبخەن .
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سەرهەڵدانی  لەگەڵ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سیاسییە  هێزە  كوردی   كۆمەڵگای  داعشدا، 

داع��ش،  پ��اڵ  دەخ��ات��ە  ئیسالمییەكانیش 

لەبەرئەوەی دەوترا ئەم هێزە ئیسالمیانە كە 

داعش هات بەجۆرێك لە جۆرەكان، خۆیان 

بەگومانەوە  هەر  بگرن،  ب��ەدوور  لەگومان 

بەو  دەك��رد،  رووداوان��ەی��ان  ئەو  تەماشای 

تیرۆریست؟  نەدەوت  داعشیان  بە  دەلیلەی 

تا هەموو شتەكان روون و  چاوەڕێیان كرد 

یەكال بوویەوە ئەو كاتە بە دەنگێكی زۆر نزم 

و شەرمنانە بە ئەم هێزەیان وت  تیرۆریستە؟

بڵێین  نییە،  ورد  پێموایە  عەلی:  ئەبوبەكر 

كۆمەڵگای كوردی، دەكرێت بوترێت هەندێك 

لە  ك��ەس  ن��اوەن��دو  هەندێك  ی��ان  خەڵك، 

ئاوایان  تێگەشتنێكی  ك��وردی��دا  كۆمەڵگای 

هەبووە، چونكە دەبێت ئێمەی كورد ئاگامان 

هەموو  پرسانە  ئەم  وروژاندنی  بێت  لەوە 

جارێك لە ئاسۆیەكی نیشتمانی بەرفراوانەوە 

دەست پێناكەن، بەڵكو هەندێك جار تێكەڵ 

ئایدۆلۆجی و سیاسییە  بە ملمالنێ حزبی و 

حزبییەكان دەبن، رەنگە بەش بەحاڵی خۆم 

چاوەڕێی راشكاوییەكی زیاترم لە ئیسالمییەكان 

دەكرد بەرامبەر داعش، بەاڵم گرنگ ئەوەیە 

لەبەرئەنجامی  و  سەرەنجام  ئیسالمییەكان 

كۆتایدا توانییان لە سروشتی داعش تێبگەن، 

تەنانەت بە هێزێكی ترسناكی بزانن، هەروەها 

كوردانەو  ئیسالمی  نیشتمانی  دیدێكی  لە 

مەسەلەیە،  ئ��ەو  بڕواننە  ب��ەرف��راوان��ەوە، 

هاوهەڵوێست و هاوچارەنوس و هەماهەنگی 

پێشمەرگەی  هێزی  و  كوردستان  خەڵكی 

ئەو  رووبەرووبوونەوەی  بۆ  بن  كوردستان 

دوژمنە.

بۆ  فاكت  وەك  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لە مەال،  قسەكەی سەرەتام ، كە هەندێك 

لەو  هەندێك  یاخود  دینی،  مامۆستایانی 

وتاربێژو بانگخوازانەی سەر  تەلەڤزیۆن دەڵێن 

»پێشمەرگە شەهید نییە«، جگەلەوە هەندێك 

لەوانەش داعش بەتیرۆریست نازانن؟

ئەبوبەكر عەلی: بەو ئەندازەیەی ئەو خەڵكانە 

لە  كەمن  زۆر  خۆشبەختانە  ك��ە  ه��ەب��ن، 

كۆمەڵگای ئێمەدا، لەمێژوو، كەلەپوردا دەژین 

بەرفراوانەوە  ئیسالمی  بەدیدێكی  ناتوانن  و 

بخوێنەوەو  و  بكەن  بینا  دوبارە  چەمكەكان 

ب��ەب��ڕوای  ب���دەن،  پ��ێ  نوێیان  ن��اوەڕۆك��ی 

راستەقینەترین  لە  یەكێك  پێشمەرگە  من 

جیهانی  مێژوویەی  قۆناغە  ئەم  شەهیدەكانی 

ئیسالمە بەمانا ئیسالمییەكەی، بەدەر لە مانا 

نیشتمانییەكەشی، لەبەرئەوە ئەو دیدەی بەو 

بەرامبەرەكانی  پێشمەرگەو  تەماشای  جۆرە 

دەكات، كە لێرەدا هێزی تیرۆریستی داعشەو 

)ال  دروشمی  بەرامبەرە  ئەو  م��ادام  پێیوایە 

بەهێزی  خۆی  و  هەڵگرتووە  اللە(  ال  اللە، 

خەالفەت  داوای  دەك��ات،  پێناسە  ئیسالمی 

رەوایەتی  دەك��ات،  ئیسالمیی  دەوڵەتی  و 

لەو  هەیە،  پێشمەرگە  لە  زۆرتری  ئیسالمی 

سۆنگەوە هێزی پێشمەرگە لە دیدی ئەوەوە 

هێزێكی عەلمانییەو هەندێك حزبی عەلمانی 

مێژوویشەوە  لەرووی  سەرپەرشتی دەكەن و 

هێزێكی ئیسالمیی و باگراوندی ئیسالمی نییە، 

دیدێكی  دیدە  ئەم  ئایدۆلۆجیاكەی،  بەمانا 

تەواو )فقهییە(، ئەم دیدە لەچوارچێوەی فقه�� 

نەهاتۆتە دەرەوە، لە چوارچێوەی دابەشكردنی 

نەهاتۆتە  )داراالس��الم(  و  )دارالكفر(  بۆ  دنیا 

دەرەوە، لە كاتێكدا ئەم تێگەیشتنە فقهی و 

بەرەكان  و  مرۆڤەكان  دنیاو  دابەشكردنانەی 

رەوایەتیەكی  هیچ  بەندییەكان،  سەنگەر  و 

رەنگدانەوەی  نییە،  مێژوویان  یان  ئیسالمی، 

دەرئەنجامی  و  جیاوازەكان  مێژووییە  قۆناغە 

تێگەیشتنی زاناكانە لەو قۆناغەدا بۆ دەق و 

قۆناغی  كێشەكانی  پرسیارو  بە  وەاڵمدانەوە 

خۆیانە، نەك سەردەمی ئێمە.

وابیردەكەنەوە،  كەسانەی  ئەو  هەموو  بۆیە 

و  بەهایی  دیدێكی  ناتوانن  من  ب��ەب��ڕوای 

مەبادیئیان بۆ ئیسالم هەبێت، ناتوانن ئیسالم 

بخوێنەوە  ئێستادا  واقیعی  لەچوارچێوەی 

و شوناسی راستەقینە بە كەس و هێزو كار 

ئەكتەرەكان بدەن، مەنهەجی گەڕانەوەیان بۆ 

ئیسالمییەكان،  بەها  و  پرەنسیپ  و  ئیسالم 

سەلەفیەتە 
جیهادییەكان 
لەسەر ئاستێكی 
زۆر خوێناویدا دین 
بەكاردەهێنن، خۆیان 
دەكەن بە تاكە خاوەنی 
دین و تەفسیری 
راستی دینی، تەنانەت 
دەرەوەی خۆیان تەكفیر 
دەكەن و خوێنیشیان 
حەاڵڵ دەكەن، هەروەك 
لە گروپی داعش و 
قاعیدەو ئەوانەدا دەیان 
بینینینەوە
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لەگەڵ كێشەی قوڵدا دەستەو یەخەیە.

كوردستان دیپلۆماتیك: لە كۆنفرانسی هەوڵەكان 

بۆ یەكخستنەوەی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، 

عەرەب  وتت  تۆ  لەپانێڵەكاندا  یەكێك  لە 

ئێمە  هەیە،  ئیسالم  بۆ  خۆی  خوێندنەوەی 

عەرەبیەكەی  خوێندنەوە  ب��ەدوای  تائێستا 

كورد  وەكو  نەهاتوین  واتە  ئیسالمەوەین، 

بكەین؟   ئیسالم  بۆ  كوردی  خوێندنەوەیەكی 

واتە ئەگەر روونتر بڵێین ئێمەی كورد چۆن 

ئیسالم  ئایا  بكەین،  ئیسالم  بۆ  خوێندنەوە 

نەتەوەیەك  هەر  كە  هەیە،  بەوە  پێویستی 

بەپێی كولتورو داب ونەریتی خۆی خوێندنەوە 

بۆ ئیسالم بكات ؟

هەیەو  ئیسالمان  ئێمە  عەلی:  ئەبوبەكر 

مۆدێلی ئیسالمیمان هەیە، وەك چۆن ئاینمان 

ئاینیشمان هەیە، هەموو  پیادەكردنی  هەیە، 

پیادەكردنێكی ئاینیش بە كەناڵێكدا تێدەپەڕێت، 

دەستە  عەقڵی  ع��ەق��ڵ،  دەوت��رێ��ت  پێی 

جەمعیشمان لەكۆمەڵگادا هەیە. دوای ئەوەش 

ئاینداری  تێكەڵ بەشتێك دەبێت پێی دەڵێن 

رەنگدانەوەی  كە  ئایندارییەش  ئەم  كولتور، 

ئاینە و تێكەاڵو بە كولتور دەبێت، بەدڵنیاییەوە 

لەگەڵیدا  كە  دەگرێت  كولتورە  ئەو  رەنگی 

كارلێك دەكات و ناسڕێتەوە، بەڵكو تێكەڵی 

كولتورەكە  لە هەندێك شوێنیشدا  دەبێت و 

شێوەش  بەهەمان  ئاینەكە،  سەر  دەكاتە  كار 

ئێمە  كولتورەكە،  سەر  كاردەكاتە  ئایینەكە 

ئیسالمی  مۆدێلی  مێژووییەوە  ل���ەرووی 

بەدڵنیاییەوە  هەیە،  و  هەبووە  كوردیمان 

كارلێكمان لەگەڵ ئیسالمدا كردووە، هەروەها 

ئێمەدا  كولتوری  لەگەڵ  كارلێكی  ئیسالمیش 

ئێمە  كولتوری  موسڵمانبوونمان،  بە  كردووە 

داب  نە  جلوبەرگمان،  نە  ن��ەس��ڕاوەت��ەوە 

كورد  وەك  فەرهەنگمان  نە  نەریتمان،  و 

موسڵمانبووین، لەبەرئەوە لەرووی مێژووییەوە 

كێشەی مۆدێلی ئیسالمی كوردیمان نییە، بەاڵم 

ئایدۆلۆجیای  و  نوێوە  دنیای  نێو  دێینە  كە 

ه��ەروەه��ا  دەب��ێ��ت،  پ��ەی��دا  ن��وێ  ئیسالمی 

بزاڤی  بەناوی  س��ەره��ەڵ��دەدات  شتێك  كە 

بەراستی  دەبێت  ئەوكاتە  نوێوە،  ئیسالمی 

ئەم  نابێت  بكوردێنین.  ئیسالمییە  فكرە  ئەم 

فكرە ئیسالمییە لەدەرەوە، واتە لە واڵتێكی 

وەرگرین  یەكسەر  بەرهەمهاتووە  كە  ترەوە 

و  مێژووییە  یان  ئیسالم  پێمانوابێت چۆن  و 

نەتەوەكان،  هەموو  بۆ  كراوەیە  ئایینێكە 

بزاڤی  یان  ئیسالمی،  فكری  ئەندازەش  بەو 

نوێ  ئیسالمی  ئایدۆلۆجیای  یان  ئیسالمی، 

بەوشێوەیە، بۆ هەموو نەتەوەكان وەك یەكەو 

ئێمە  دەبێت  بۆیە  هەیە.  ئیسالمی  حكومی 

جیاوازی لەنێوان مەعریفەی دین، ئایدۆلۆجیای 

دینی و بزاڤەی دینی، لەگەڵ خودی ئیسالم 

خۆیدا بكەین، لێرەوەیە ئێمە دەبێت ئەم فكرە 

ئیسالمییە بكوردێنین، پێشموایە لەماوەی پانزە 

لەسەر  زۆر  ئیشێكی  رابردوودا  ساڵی  بیست 

ئەمە كراوەو بەرهەمی زۆری ماوە و ئەوەی 

ماوە پاشماوەكەیەتی. 

كولتورو  ئەندازەی  بەو  چوارچێوەشدا  لەم 

هەناسەی عەرەبی، فارسی، توركی، كە لەالی 

عەرەبییەكە  هەناسە  یەكەم  پلەی  بە  ئێمەدا 

زاڵە، لەناو ئەم تێگەیشتنە ئیسالمی و ناوەندە 

لە  دەبێت  واتە  بێت،  ئاماژە  ئیسالمییەكەدا 

كوردستاندا فكری ئیسالمی رەخنە و تەتەڵەی 

بكەین، تێگەیشتنی كوردانەی خۆمان بۆ زۆر 

لە مەسەلەكانی فكری ئیسالمی نوێ بخەینە 

روو، یاخود النیكەم لەگەڵ واقیعی نەتەوەیی، 

بیگونجێنین،  خۆماندا  سیاسی  كلتوری، 

ئیسالم  ل��ەگ��ەڵ  كارلێكیش  لەهەمانكاتدا 

مێژووییەوە  ل��ەرووی  كە  بدەین  پێ  درێ��ژە 

رووەش��ەوە  لەم  و  ك��ردووە  كارلێكی  ك��ورد 

كولتورێكیشی پێكهێناوە .

كە  كارلێكەی  ئەو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كورد لە ماوەی رابردوودا كردویەتی چییە؟ 

داعش   كە  ئەوەیە  دەرئەنجامی  ئەمە  یان 

مێژووی  دەكرێت؟  تازانە  قسە  ئەم  هاتووە 

كە  روونە  ئەوە  تازەن،  ئیسالمییەكان  هێزە 

یەكگرتوو ئیلهام لە ئیخوانەكانەوە وەردەگرن، 

وەك چۆن سەلەفییەكان لە شوێنێكی ترەوە؟ 

تائێستا  كوردی  خوێندنەوەی  رێبازو  واتە 

نەبووەو نییە، چۆن پانزە ساڵە كار بۆ ئەوە 

دەكرێت، كە خوێندنەوەی كوردی بۆ ئیسالم 

دەبینین  رۆژ  دوای  لە  رۆژ  بەاڵم  بكرێت، 

خوێندنەوە عەرەبییەكە قوڵتر دەبێتەوە ؟

ئاست  دوو  با  ئێمە  جا  عەلی:  ئەبوبەكر 

كورد  ئاست  یەكەم  بكەینەوە.  جیا  لەیەكتر 

وەك نەتەوە. دووەم ئاست تەوژمی ئیسالمی 

لە كوردستاندا، كە هەڵگری ئایدۆلۆجیایەكی 

ئیسالمی نوێیە.

كورد  ساڵە  سەدان  نەتەوەییەكەدا  ئاستە  لە 

یەكێكیش  ك��ردووە،  كارلێكی  ئیسالم  لەگەڵ 

كەوتۆتەوە  كارلێكە  لەم  دەركەوتانەی  لەو 

قوتابخانە ئاینیەكان و تەریقەتەكانی تەسەوف 

زۆری��ان  كاریگەریەكی  كە  سۆفیگەرین،  و 

كوردی،  كالسیكی  ئەدەبیاتی  سەر  كردۆتە 

هەمووی لەو قوتابخانە ئاینیانەو بە كاریگەری 

ئەو تەریقەتە تەسەوفانەو ئەدەبیاتی عیرفانی 

سەرەتا  هەروەها  بووە،  دروست  ناوچەكە 

ناسیۆنالیزمی كوردیش دوبارە لە باوەشی ئەو 

كارلێكی  لە  مۆدێلە  ئەو  میللییە،  ئیسالمییە 

ئیسالم لەگەڵ كلتوری كوردیدا هاتۆتە كایەوە، 

هەر لە شێخ عوبەیدوڵاڵی نەهریەوە بگرە كە  

بە باوكی نەتەوایەتی كوردی دەزانم، تاكو شێخ 

پیران هەتا دەگاتە  مەحمودو شێخ سەعیدی 

راپەرینەكانیان  و  شۆڕش  و  محەمەد  قازی 

بەرجەستەی ئەو واقیعە دەكەن، ئەمە ئاستێكە 

لێ  ئەو  دەڵێی  جارێك  هەموو  بۆنمونە  كە 

هەیە  كوردستاندا  لە  كە  ئاینییەی  بوردەییە 

برا  لەگەڵ  نییە، هەڵكردنمان  لەناو عەرەبدا 

شوێنكەوتە  و  یەزیدیەكان  و  مەسیحیەكان 

مۆدێلێكە  كوردستاندا،  لە  تر  ئاینیەكانی 

بكات. كورد  تر چاوی لێ  دەكرێت خەڵكی 

لە رووی ئاینییەوە لێبوردەیە. ئەمەش مانای 

بەخۆمان  تایبەت  تێگەیشتنێكی  ئێمە  ئەوەیە 

لە  ئێمە  نەریتی  و  داب  ئیسالم  هەیە،  بۆ 

كوردستان وەك موسڵمان  و وەك كۆمەڵگا، 

وەك هی ئەفغانییەكان، عەرەبەكان، فارسەكان 

نییە و  تایبەتمەندی خۆمان هەیە، گەرچی 

هاوبەشین،   بووندا  موسڵمان  لە  هەموومان 



175 ژمارە )10-11(ی ئاب  2015

و  تایبەتمەندیی  ئێمە  كە  سۆنگەشەوە  لەو 

هەیە،  خۆمان  بوونی  موسڵمان  ناسنامەی 

كەواتە ئێمە كارلێكێكی كوردانە و مێژووییانەی 

خۆمان لەگەڵ ئیسالمدا هەیە،  كاتێك دێینە 

بەدڵنیاییەوە  ئیسالمییەكەش  ئایدۆلۆجیا  سەر 

بەشێوەیەكی  ئایدۆلۆجیایە  ئەم  لەسەرەتادا 

ئالی و هەمە الیەنە گواستراوەتەوە، رەچاوی 

واقیعە كوردییەكەی لەرووی نەتەوەییەوە تێدا 

بەتایبەتیش  و  هەشتاكان  لە  بەاڵم  نەكراوە، 

لەدوای راپەڕین و  ئەو واقیعەی لە كوردستاندا 

ئەو  ئ��ەوەی  دوای  هەروەها  ئ��اراوە،  هاتە 

حزبیش  ح��زب،  بە  بوو  ئیسالمییە  تەوژمە 

دەوروب��ەر  لەگەڵ  خۆی  بەوەیە  پێویستی 

هەبێت،  دروشمی  و  بگونجێنێت  بەرەكەیدا 

چونكە پێویستی بە دەنگی خەڵكە، خەڵكیش 

حزبی  كێبڕكێی  و  لێدەكات  چ��اوەڕوان��ی 

پرسیار  كێشە،  تەحەدا،  هەروەها  دەك��ات، 

بە  پرۆسەی  بێت،  هەیە و دەبێت وەاڵمگۆ 

پێكرد،  ئایدۆلۆجیایە دەستی  ئەم  كورداندنی 

لەبەر ئەوە ئەگەر ئێستا تەماشای پرۆگرام و 

دروشمی حزبە ئیسالمییەكان بكەین سەرجەم 

خواستە نەتەوەییەكانی تێدا گونجاوە، بۆنمونە 

یەكگرتوو داوای سەربەخۆیی دەكات، كۆمەڵی 

داوای  بەهەمانشێوە  ئێستادا  لە  ئیسالمیش 

سەربەخۆیی دەكات، بەشداری ژیانی سیاسی 

پەرلەمانی  لە  نەتەوەییەكان دەكەن،  بۆنە  و 

نەتەوەییەكان  مەسەلە  لە  بەرگری  عێراق 

دەكەن.

كوردستان دیپلۆماتیك: ئیسالمی سیاسی دین 

ئایینەكەی پێ گرنگترە، یاخود نەتەوەیی  و 

بوون، بۆ نمونە هەمیشە دەوترێت كە ئیسالم 

بوونی  نەك  نەتەوە  واتە  دەكاتەوە،  كۆمان 

نییە، بەڵكو بەپێی ئەو قسەیە بێت دەبێت 

پەراوێز بخرێت، چونكە ئایين پێش نەتەوەیە، 

نەك نەتەوە پێش ئاین بكەوێت، ئیتر ئەمە 

بۆچی جۆرێك نەبێت لە دروشمبازی، چونكە 

لە واقیعدا پێچەوانەی ئەمە كاری پێدەكرێت؟

ئەبوبەكر عەلی: ئێمە كاتێك دەگەینە قۆناغی 

و  ئیشكالیات  ج��ۆرە  ئ��ەم  ئیسالمی  حزبی 

جەماعەتی  قۆناغی  ئەمە  نامێنن،  پرسیارانە 

رێكخستنە  ئەو  قۆناغی  ئەمە  ئیسالمییە، 

نهێنیانەیە، یان ئەو گروپە دینیانەن كە خۆیان 

و ئیسالم تێكەاڵو دەكەن، كە پێیوایە ئیسالم 

جەوهەری  یان  شتێكە،  هەموو  سەنتەری 

بوونیانیان لە بە ئیسالم كردنی كۆی جیهاندا 

دەبیننەوە، لە كاتێكدا لە رووی مێژووییەوە 

كوردین،  بین  موسڵمان  ئ��ەوەی  پێش  ئێمە 

ئەوەی  دوای  مێژووییە،  حەقیقەتێكی  ئەمە 

و  موسڵمان  بە  بووین  قۆناغێكدا  لە  ئێمە 

خۆشمان  كلتوریی  مۆركی  لە  پارێزگاریمان 

س��ەدەی  نیوەی  تا  بڵێم  دەت��وان��م  ك��ردووە 

تاكی موسڵمانی   نەبێت  زۆر كەم  رابردووش 

كورد هەستی بە كێشەیەكی راستەقینە لەنێوان 

خۆیدا  نەتەوەكەی  و  موسڵمانێتی  رەهەندە 

نەكردووە، بەاڵم  بەداخەوە لە قۆناغێكی تردا 

لەبازنە عەلمانی ئیسالمییەكەشدا دژایەتییەكی 

سروشتیی  رەهەندی  دوو  لەنێوان  دەستكرد 

كە  دروستكرا،  دا  كورد  ئینسانی  ناسنامەی 

كورد  و  موسڵمانبوون  رەه��ەن��دی  ئەویش 

بوونیەتی، لەكاتێكدا من كە موسڵمانم ئەمە 

منەو  نیشتمانی  كەسایەتی  حەقیقەتێكی 

ئەم  نابێت  واتە  بەهەمانشێوە،  كوردبونیشم 

دوو رەهەندە لەبەرامبەر یەكتردا رابگیرێن، 

واتە یان دەبێت كوردبم یان دەبێت موسڵمان 

ترسناكە،چونكە  یەكجار  هەڵەیەكی  ئەمە  بم 

و  بم  ك��وردی��ش  دەك��رێ��ت  لەیەككاتدا  من 

موسڵمانیش بم ... !

خ��اوەن  من  ن��ەت��ەوەی  ئ��ەوەی  بەسیفەتی 

جوگرافیایەكدا  لەچوارچێوەی  و  كێشەیە 

خەبات و سیاسەت دەكەم، پێویستە هەڵگری 

ئامانجەكانی ئەو میللەتە بم كە تێیدا چاوەڕێی 

ئەوەم پشتیوانیم لێبكات، كە لەهەمانكاتدا بە 

رەواشی  دادپەروەرانەو  و  یەكسان  پرسێكی 

دڵنیاییەوە مەسەلەی  بە  لەوكاتەشدا  دەزانم، 

سەرەكی من لەرووە سیاسییەكەیەوە بەئاقاری 

پانێڵی یەکخستنی هەوڵەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر
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دەرەوەدا دەبێت بەمەسەلە نەتەوەییەكە، بە 

ئاقاری ناوخۆشدا دەبێت بە مەسەلەی ئیساڵح 

ئ��ازادی،  ماف،  دادپ���ەروەری،  چاكسازی،  و 

خۆشبەختانەش  هاواڵتیان.  خۆشگوزەرانی 

لەسەری  خەریكە  ئیسالمییەكە  مەسەلە 

جەوهەری  مەسەلەی  وات��ە  رێكدەكەوین، 

نامێنێت لەنێوان ئیسالمییەكان و عەلمانییەكاندا، 

هەرێم  دەس��ت��وری  رەشنوسی  ئ��ەم  ئەگەر 

پەسەند بكرێت. ئیسالمییەكان و عەلمانییەكان 

لەسەر پێگەی شەریعە، هەروەها شوێنی دین 

لە دەستورو، لە ژیانی سیاسی، كۆمەاڵیەتی، 

ئابووری كوردستاندا رێكەوتوون.

سەرچاوەیەكی  ئیسالم  رەشنوسەكەدا  لە 

س��ەرەك��ی ی��اس��ادان��ان دەب��ێ��ت، ه��ەروەه��ا 

خەڵكی  ئیسالمی  ناسنامەی  لە  پارێزگاری 

ناسنامەی  كێشەی  بەمە  دەكات،  كوردستان 

سیاسی  سیستمی  لەچوارچێوەی  ئیسالمی 

بەدوا  ل��ەوە  دەكرێت،  چارەسەر  هەرێمدا 

دەبێت حزبەكان لەسەر خزمەتكردنی خەڵك 

لەسەر  و  نیشتمانییەكاندا  چوارچێوە   لە 

مەسەلە  كۆمەاڵیەتیەكان، مافەكانی هاواڵتی، 

كێبركێ لەگەڵ یەكتردا  بكەن، نەك مەسەلەی 

لەسەر  دەبێت  واتە  نائیسالمی،  و  ئیسالمی 

ئێستادا  لە  پێشموایە  رێكبكەوین،  سیستم 

رێكبكەوین،  سیستم  لەسەر  كە  نییە  قورس 

بەو  پەیوەندی  لە  لەئێستادا  خۆشبەختانەش 

مشتومڕانەی لەسەر رەشنوسی دەستوری هەرێم 

نائیسالمی  و  ئیسالمی  مەسەلەی  دەكرێن، 

كێشەیەكی دیار نییە لەنێوان هێزەكاندا، بەڵكو 

مەسەلەی جۆری سیستمی  پەرلەمانی بێت، 

و  دین  خودی  واتە  نەبێت،  پەرلەمانی  یان 

شوێنی لە ژیانی سیاسیدا كێشە نییە. جۆرێك 

لە تێگەیشتن لەنێوان  ئیسالمییەكان و هێزە 

نیشتمانیەكانی تردا هەیە، كە ئەمەش ئاماژەیە 

بۆ ئەوەی كە ئێمە قۆناغێكی گەشەكردوومان 

لەو رووەوە لەپێشە، كە ئیسالم و كوردایەتی  

یەكێك  نابێت،  جیاكردنەوەمان  ت��ەوەری 

لەوشتە ئەرێنیانەی  لەم قۆناغە نەتەوەییەی 

ئێمەشدا هەیە، ئەوەیە هیچ هێزێك لەسەر 

مەسەلە نەتەوەییەكە  ناكۆك نییە، ئیسالمی 

دەكەن،  لێ  بەرگری  یەك  وەك  عەلمانی  و 

بۆنمونە  پەرگیری  هێزی  هەندێك  مەگەر 

ئەنسارولیسالمی جاران لەبازنە ئیسالمییەكەدا، 

یان حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری كوردستان لە 

كۆدەنگییە  لەم  هەبن  عەلمانییەكەیدا  بازنە 

بەدەربن، كە كاریگەرییەكی گەورەیان بەسەر 

بیركردنەوەی  ئاڕاستەكردنی  ژیانی سیاسی و 

هێزەكانی  تێكرای  نییە،  دا  كورد  ئینسانی 

مەسەلە  نین  ناكۆك  لەسەری  كە  شتێك  تر 

بەسەربەخۆیشەوە،  نەتەوایەتییەكەیە 

دیدێكی  لە  نابێت  واقعێكە  ئەمە  لەبەرئەوە 

كێبڕكێی  و   بەرژەوەندی  بۆ  و  ئایدۆلۆجی 

یان  ناكۆكی،  خاڵی  بكەینە  زۆر  بە  حزبی  

هێزێك لەم روەوە  بخەینە ژێر پرسیارەوە، 

بكرێتە  بوون  ئیسالمی  نابێت  لەهەمانكاتدا 

هێزەكانی  دژایەتیكردنی  بۆ  ئامڕازێك  دژە 

تر، مادام رێكەوتن لەسەر شوێنی ئیسالم لە 

سیستمی سیاسی كوردستاندا هەبێت.

لەسەر  بەڵگە  وەك  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پرسیارەكەی پێشووترم، هەندێ لە هێز و حزبە 

تەنانەت بۆ سرودی  ئیسالمییە سیاسییەكان، 

بگرن،  لێ  رێزی  و  هەڵناستن  رەقیب  ئەی 

لەو سەرەو بەندەشدا تۆ وتارێكت نوسییوە 

دەڵێیت: هەندێك وشە هەیە، بۆ لێكچوواندن 

بەكاردەهێنرێت، ئەگەر وەك هەندێك الیەن 

تەماشای ئەو هۆنراوانە بكەین، دەبێت ئێمە 

گەورانەی  و  مەزن  شاعیرە  ئەو  زۆرب��ەی 

میللەتەكەمان، چیییان كردووە زەربی سفری 

بكەین. یان بۆ سرودێكی نەتەوەیی یەكگرتوو 

واتە  هەڵنەستێت،  كۆمەڵ  بەاڵم  هەستێت، 

نەتەوەییەكاندا  لەمەسەلە  خۆتان  بۆ  ئێوە 

روانینتان جیاوازەو وەك یەك نین ؟

ئیسالمییەكان  بێگومان  عەلی:  ئەبوبەكر 

نیین،  گەشەكردندا  ئاستی  لەیەك  هەموویان 

بەاڵم  جیاوازە،  گەشەكردنیان  ئاستی  وات��ە 

خۆشبەختانە رۆژ بەرۆژ  هێزە ئیسالمییەكان 

واقیعە  بە  تێكەڵ  ئیسالمیشەوە  كۆمەڵی  بە 

دیموكراسییەكەی  و  نەتەوەیی  و  نیشتمانی 

لەبیرمان نەچێت  هەرێمی كوردستان دەبن. 

كۆمەڵی ئیسالمی پاشخانێكی جیهادی هەیە، 

زۆر گرنگە كۆمەڵ لەو پاشخانەوە گەیشتۆتە 

ئەو كۆمەڵەی ئێستا كە تێكەاڵو بە ژیانی سیاسی 

و  فراكسیۆنی هەبێت  پەرلەمان  لە  و  ببێت 

كێشەی لەسەر مەسەلە نەتەوەییەكەدا نەبێت، 

تەنانەت بەرووی دەرەوەدا داوای سەربەخۆیی 

دەك��ات، ب��ەاڵم ب��ەرووی ن���اوەوەدا هەموو 

كۆمەڵ،  لە  هەندێك  بەڵكو  نا،  كۆمەڵیش 

چونكە كۆمەڵەكانیش هەندێكیان هەڵدەستن، 

بەهەڵە  و  حەساسیەت  هەندێك  بەداخەوە 

تێگەیشتنیان ، بەرامبەر بە نەورۆز و سرودی 

ئەمانە  پێموایە   كە  هەیە،  رەقیب  ئ��ەی 

ووردەكارین و  لەهەمانكاتدا بڕوام وانییە زۆر 

درێژە بكێشێت و تێدەپەڕێندرێن.

كوردستان دیپلۆماتیك: لە قسەكانتدا وادیارە 

كە دڵخۆشیت بە مرونەتی كۆمەڵی ئیسالمی؟

لەو  پێشوازی  من  بەڵێ  عەلی:  ئەبوبەكر 

گۆڕانانە  ئەو  تەقدیری  دەك��ەم،  خۆگۆڕینە 

جۆرێكی  بە  ئەوان  سەردەمانێك  كە  دەكەم 

تر بیریان دەكردەوە و دنیابینی تریان هەبوو، 

تریان هەیە،  ئێستادا دنیابینینێكی  لە  كەچی 

بەجۆرێكی تر بیردەكەنەوەو رۆژبە رۆژ زیاتر 

دەكرێنەوە، كارلێك لەگەڵ واقیعە نیشتمانییە 

كوردستانییەكەدا دەكەن. بۆیە من بەشبەحاڵی 

دەشبێت  دەك���ەم،  ل��ێ  پێشوازییان  خ��ۆم 

ترەوە  لەالیەكی  بكرێت،  لێ  پێشوازیشیان 

ئەوەی كە جیاوازیمان لەگەڵیان هەیە. یەكێك 

لەو جیاوازیانەی بۆنمونە من هەمە مەسەلەی 

سرودی ئەی رەقیب و جەژنی نەورۆز، ئەو 

بە  و  دیالۆگ  رەخنەو  بە  پێموایە  شتانەیە، 

وردە  ك��ردن،  مامەڵە  ك��ردن،  لەگەڵ  قسە 

تێدەپەڕێنن،  پاشماوانە   ئەو  ئەوانیش  وردە 

نەتەوایەتییەكەن،  مەسەلە  وردەك���اری  كە 

نەك جەوهەری، چونكە جەوهەری مەسەلە 

نەتەوەیەكی  وەك  ئێمە  بۆ  نەتەواییەتییەكە 

لەوەدایە  ن��اوەڕاس��ت  گ��ەورەی رۆژه��ەاڵت��ی 

قەوارەی سەربەخۆیی خۆمان هەبێت، ئەوەی 

ناوە  چۆنیەتی  بەرێكخستنی  پەیوەندی  تر 
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نەك  هەیە.  ق��ەوارەوە  ئەم  چوارچێوەی  و 

بەخودی قەوارە نەتەوەییەكەوە .

د.عەبدوللەتیف  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دەڵێت: حزبە ئیسالمییەكان، دین بەكاردەهێنن 

بۆ گرتنە دەستی دەسەاڵت، بەو مانایەی كە 

ئیسالم حزبی نییە. كەواتە ئەو هەموو حزبە 

یەك  ئێوە  ئەگەر  یان  ؟  زیادەن  ئیسالمیانە 

سەرچاوەتان هەیە، بۆ كاركردن كە قورئانە، 

ئەم  ئیتر  حەرامە،  چی  و  حەاڵڵە  چی  كە 

هەموو حزبە ئیسالمییە بۆچی؟ لەبەرامبەردا 

پێناسێكیان  هەریەكەیان  عەلمانییەكان  هێزە 

دیموكرات،  سۆسیال  چەپ،  وەك  هەیە، 

لیبراڵ،... هتد؟

لە  و  سروشت  لە  ئەسڵ  عەلی:  ئەبوبەكر 

ژیانی مرۆڤدا  فرەییە، نەك تاك رەهەندی، 

واتە سروشت و ژیانی مرۆڤ��� وایە، چونكە 

لەبەرئەوەی سەرئەنجام دەقی وەحی بەعەقڵی 

مرۆڤەكانیش  عەقڵی  تێدەپەڕێت،  مرۆڤدا 

راڤەی  لێكدانەوەو  و  تێگەیشتن  جیاوازن، 

دوای  دێتەكایەوە،  دەقانە  ئەم  بۆ  جیاواز 

ن��اوەوە،  هاتە  سیاسیش  ك��اری  كە  ئەمەش 

ناوەوە،  دێتە  دەقانە  ئەم  بۆ  جیاواز  راڤەی 

كەواتە لێرەوە مەنهەجیەتی جیاوازی گەڕانەوە 

تێگەیشتنی  هەروەها  دەبێت،  دەقمان  بۆ 

جیاوازیشمان لە دەقدا بۆ دێتە پێشەوە .

هەروەها تێگەیشتنی جیاوازمان لە واقیعێكی 

دیاری كراودا دەبێت، كە هەوڵدەدرێت ئەو 

بكات.  واقیعەدا  ئەو  لەگەڵ  مامەڵە  دەقە 

كاتێك تێگەیشتنی جیاوازیشمان لەگەڵ واقیعدا 

دەبێت، هەروەها خواستمان هەیە ئەو واقیعە 

ئەو  بیگۆڕین،  یان  بكەین،  ئیساڵح  بۆنمونە 

دروست  جیاواز  سێیەمی  تێگەیشتنی  كاتە 

دەبێت، كە ئەویش  میكانیزمی مامەڵەكردنە 

لەگەڵ واقیعدا. واتە بە چ میكانیزمێك ئەو 

مامەڵە   چ��ۆن  ه��ەروەه��ا  بگۆڕین،  واقیعە 

ئەم  ناو  پێكهێنەرەكانی  و  هێزەكان  لەگەڵ 

واقیعەدا بكەین، لەبەر ئەوە دۆخی سروشتی 

ئەوەیە كە ئێمە نەك هەر فرەیی ئیسالمیمان 

مانا  بە  هەبێت  فرەییمان  بەڵكو  هەبێت، 

فكری،  سیاسی،  فرەیی  وات��ە  گ��ەورەك��ەی، 

بەحاڵی  بەش  هەرچەندە  هەبێت،  دینیمان 

خۆم لە ئێستادا پێموایە  فرەیی ئیسالمی لە 

لەبەرئەوەی  كەمبۆتەوە،  پاساوی  كوردستاندا 

بەرۆژ  رۆژ  تێگەیشتنەوە  لەرووی  هێزەكان 

لێك نزیك دەبنەوە، بۆنمونە رۆژێك هێزێكی 

تری  هێزێكی  هەبوو،  ئیسالمیمان  چەكداری 

مەنهەجی  دوو  هەبوو،  ئیسالمییمان  سڤیلی 

وردە  ئیسالمییەكەكان  ب��ەاڵم  جیاوازبوون، 

ئیشكردن دەڕۆن  یەك شێوازی  بەرەو  وردە 

مەكتەبی  ناكات  ئەوە  بانگەشەی  كەسیان  و 

جیهادو  باسی  ی��ان  هەبێت،  عەسكەری 

بەكارهێنانی هێز بكات، بۆئاڵوگۆڕو گەیشتن 

بە ئامانجە سیاسییەكانی، لەم كاتەدا ئاساییە 

چوارچێوەیەكی  لە  بیر  ئیسالمییەكان  هێزە 

بۆئەوەی  بكەنەوە،  ك��ارك��ردن  هاوبەشی 

زیاتریان  قورساییەكی  گەورەترو  تەوژمێكی 

واڵتەكەیان  بە  باشتر  خزمەتێكی  و  هەبێت 

بكەن و خۆشیان لەپێگەیەكی  ئابروومەندانە 

و شكۆڤدارترەوە  كاری سیاسی بكەن.

ئ���ەگ���ەر ب��ێ��ی��ن��ەوە س���ەر پ��رس��ی��ارەك��ەی 

)د.عەبدوللەتیف(یش، بەبڕوای منیش ئیسالم 

پێویستی بە حزب نییە، موسڵمانان پێویستیان 

كۆمەڵگاكان  واڵتەكان،  گەلەكان،  حزبە،  بە 

پێویستی  ئیسالم  بە حزب هەیە.  پێویستیان 

بە بانگەوازخواز هەیە، من  بڕوام بە حزبێك 

نییە خۆی تێكەاڵو بە ئیسالم بكات، بەالی من 

حزبی ئیسالمی حزبێكە نزیك لە حزبە مەسیحی 

دیموكراتەكان، كە ئیلهام وەردەگرێت لە بنەماو 

بەها ئیسالمییەكان، بۆ خەماڵندنی پرۆژەیەكی 

لەچوارچێوەو  دیاریكراو،  نیشتمانی  سیاسی 

بۆ  دەكات  پێشنیازی  دیاریكراوداو  واقیعێكی 

گشتی.  رای  كۆمەڵگایەو  ئەو  دەنگدەرانی 

پشتیوانی  دەنگدەرانیشی  ئەندازەیەی  بەو 

لێ بكەن، دەیەوێت لەرێگەی میكانیزمەكانی 

لەچوارچێوەی  دەس��ت،  گرتنە  دەس���ەاڵت 

رێكەوتن  هەروەها  دیموكراسیدا،  دۆخێكی 

سروشتی  لەسەر  ت��ردا  هێزەكانی  لەگەڵ 

سیستەم، تێزەكانی لە كۆمەڵگادا پیادە بكات، 

هێزەكان لەرووی 
تێگەیشتنەوە رۆژ بەرۆژ 
لێك نزیك دەبنەوە، 
بۆنمونە رۆژێك هێزێكی 
چەكداری ئیسالمیمان 
هەبوو، هێزێكی تری 
سڤیلی ئیسالمییمان 
هەبوو، دوو مەنهەجی 
جیاوازبوون، بەاڵم 
ئیسالمییەكەكان 
وردە وردە بەرەو یەك 
شێوازی ئیشكردن 
دەڕۆن و كەسیان 
بانگەشەی ئەوە ناكات 
مەكتەبی عەسكەری 
هەبێت، یان باسی 
جیهاد و بەكارهێنانی 
هێز بكات
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ئەمەش  پێی دەڵێن قۆناغی پاش ئیسالمیزم، 

و  ئیسالمی  ح��ەرەك��ەی  پ��اش  قۆناغی  وات��ە 

ئسوڵیەتی ئیسالمی، بەم جۆرەو لەم ئاستەداو 

و  ئیسالم  نێوان  پەیوەندی  سروشتەی   بەم 

كێشەیەكی  سیاسیشەوە هیچ  و  كاری حزبی 

ئەمەمان نابێت كە ئیسالم پێویستی بە حزبە، 

یان ئیسالم پێویستی بە حزبی نییە.

جەماعەتی  بە  داعیییەو  بە  پێویستی  ئیسالم 

بانگخوازە، بەاڵم پێویستی بە حزب نییە، بەاڵم  

نەك بەلۆژیكە سەلەفیەكە كە لۆژیكی دژایەتی 

كردنی دیموكراسی و ژیانی حزبی و بە كوفر 

دانیان و دژایەتی كردنی كوێرانەی ئیسالمییەكان 

سوڵتانانەی  مۆدێلێكی  بۆ  بانگەشەكردنە  و 

گوێڕایەڵی  دەستەبەركردنی  و  دەس��ەاڵت 

چوارچێوەی  لە  فەرمانڕەواكان  بۆ  سیاسی 

كلتوری )اولوا ااڵمر (دا، چونكە ئەگەر حزبێك 

یان  وەربگرێت،  ئیسالمییەكان  لەبەها  سود 

ئەگەر لەو روانگەوە كاری سیاسی بكات نەك 

هەر كارێكی خراپی نەكردووە، بەڵكو لەسەر 

رێگایەكی تەندروست هەنگاو دەنێت، چونكە 

دیموكراسیە  و  نیشتمانی  مەسەلە  دەتوانێت 

بەهاكانی  و  ئیسالمی  ناسنامەی  لەگەڵ  كە 

كۆمەڵگای مەدەنیدا لەچوارچێوەی پڕۆژەیەكی 

كۆمەڵی  بەوەش  كۆبكاتەوەو  نوێدا  سیاسی 

تێپەڕێنێت و  ئایدۆلۆجی  و  شەڕی دەستكرد 

سازگارتربێت لەگەڵ ناسنامەی مێژووی و ئاینی 

كۆمەڵگاكەیدا، هەروەها بتوانێت بە زمانێكی 

كۆمەڵگاكەیدا  لەگەڵ  گونجاوتر  تارادەیەك 

بدوێت و  چەمكە هاوچەرخەكانی وەك مافی 

مرۆڤ، دیموكراسی، فرەییش لەبیركردنەوەی 

بەسیفەتی  جێبكاتەوە  هاواڵتیاندا  رۆژان��ەی 

ئەوەی كە هاواڵتیان النیكەم بەشێكی باشیان 

لەچوارچێوەی فەرهەنگی دینیدا بیردەكەنەوە، 

حزب  ب��ە  پێویستی  ئیسالم  ل��ەوە  ب���ەدەر 

ئامڕاز  وەك  دین  هەركەسێك  بەڵكو  نییە، 

واتە  دەس��ەاڵت،  گەیشتنە  بۆ  بەكاریبهێنێت 

بڕوای بە پڕەنسیپ و بەها دینییەكان نەبێت، 

ئیسالم  بە  بەرامبەر  خیانەتی  بەدڵنیاییەوە 

كردووە.

زۆر  كە  هێزانەی  ل��ەو  یەكێك  پێشموایە 

بەكاردەهێنێت  سیاسیدا  ل��ەب��واری  دی��ن 

جیهادیەكان  سەلەفیەتە  بە  سەلەفییەكانن، 

سەلەفیەتە  ناجیهادییەكانەوە،  سەلەفیە  و 

خوێناویدا  زۆر  ئاستێكی  لەسەر  جیهادییەكان 

تاكە  بە  دەكەن  خۆیان  بەكاردەهێنن،  دین 

دینی،  راستی  تەفسیری  و  دی��ن  خاوەنی 

و  دەكەن  تەكفیر  خۆیان  دەرەوەی  تەنانەت 

خوێنیشیان حەاڵڵ دەكەن، هەروەك لە گروپی 

داعش و قاعیدەو ئەوانەدا دەیان بینینینەوە.

سەلەفیەكانی تریش بەتایبەتی مەدخەلیەكان،  

كە  دەسەاڵتەی  ئەو  خزمەت  دەخەنە  دین 

و  واجب  دەڵێن،  خەڵك  بە  بەدین  هەیە، 

بوو،  ستەمكار  دەس��ەاڵت  دینیتانە،  ئەركی 

یان دیكتاتۆر بوو، باش بوو، یان خراپ بوو، 

لەبەرژەوەندی هاواڵتیان كاری دەكرد، یاخود 

دەبێت  نەبوو،  هاواڵتیان  ب��ەرژەوەن��دی  لە 

گوێڕیەڵی ئەو دەسەاڵتە بكەن!!. 

شێوازی  خراپترین  ئەمە  من  بەبڕوای  كە 

تۆ  كە  سیاسیدا،  لەكایەی  دینە  بەكارهێنانی 

دین بكەیتە ئامڕازێك بۆ چەسپاندنی ستمكاری 

سیاسی و دەسەاڵتێكی گەندەڵ لە كۆمەڵگادا، 

بەبیانوی ئەوەی كە فیتنە نەقەومێ، لەكاتێكدا 

كە  چەمكانەیە  لەو  یەكێك  فیتنە  چەمكی 

سیاسی  فەرهەنگی  لە  لەئێستادا  دەبێت 

ئەوا  دەرەوە،  نەیكەینە  ئەگەر  ئیسالمیش 

بۆ  نوێی  زۆر  زۆر  خوێندنەوەیەكی  دەبێت 

بكەین. بەكورتی ئەو شێوازە لە بەكارهێنانی 

بەتایبەتیش  و  سەلەفیەكان  لەالیەن  دی��ن 

جیهادیەكان  سەلەفیە  لەپاڵ  مەدخەلیەكان 

خەتەرترینین و كۆنەپەرسترینیانە.

سەرهەڵدانی  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

هاری  بە  رووداوەكانی  ملمالنێكانی  داعش، 

عەرەبی لەم ناوچەیەدا وای لە گروپێك لە 

بە  ئیسالمی كوردستاندا كە  یەكگرتووی  ناو 

داواتان  كە  دەناسرێتەوە،  ئێوە  گروپەكەی 

كردبوو، كە پاشگری ئیسالمی لە یەكگرتوو 

ئیلهام  زیاتر  ئەمە  نەخێر  یاخود  ببرێت،  ال 

وەرگرتنە لە ئەكەپە و ئۆردۆگانیزم؟

لە زۆربەی جیهانی 
ئیسالمیشدا، 

پاشگری ئیسالمی 
بە حزبی ئیسالمیەوە 

نەماوە، مەگەر لێرەو 
ئەفغانستان و پاكستان 

مابێت، لە زۆربەی 
شوێنی جیهاندا حزبە 
ئیسالمییەكان ناوێكی 

سیاسی گشتییان 
هەیە و پاشگری 

ئیسالمیان پێوە نەماوە، 
دەبوو ئیسالمییەكانی 
كوردستانیش دە ساڵ 
لەمەو پێش ئەو كارە 
بكەن. بۆیە بەبڕوای 

من النیكەم دەساڵ لەو 
ئەركەیان دواكەوتوون
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ئەنجامی  لەبەر  داوایە  ئەو  عەلی:  ئەبوبەكر 

ئەو  ب��ۆ  ب��وو  خوێندنەوە  خ��وێ��ن��دن��ەوەی، 

ئاڵوگۆڕانەی بەسەر دنیاو گۆڕانەكانی وەزیفەی 

حزبی ئیسالمی و مەرجەكانی كێبڕكێی سیاسی 

دیموكراسیدا  نیمچە  دۆخێكی  لەچوارچێوەی 

كایەوە،  هاتبووە  كوردستاندا  هەرێمی  لە 

توركیاش،  پێدانی  دادوگەشە  پارتی  بێگومان 

كاریگەری بەسەر تێكڕای تەوژمە ئیسالمییەكە، 

هێزەكانی  بەسەر  بازنەیەكدا  لە  تەنانەت 

ئاڵوگۆڕانەو  ئەو  هەموو  دانابوو،  تریشەوە 

هاوچەرخ   سیاسی  كارێكی  پێداویستییەكانی 

نەوەدەكانەوە  كۆتایی  لە  لێكردین هەر  وای 

و  بكات  بەو جۆرە قسە  یەكێكی وەك من 

داوای ئەوەم كردووە كە كاتی ئەوە هاتووە 

تێگەیشتنێكی تر بۆ ئیسالمی بوونی خۆمان لە 

پاشگری  وابوو  پێشم  بخەینەڕوو،  كۆمەڵگادا 

ئیسالمی بەربەستە  لەنێوان ئێمەو كۆمەڵگادا، 

لەبەرژەوەندی تەوژمی ئیسالمی و كۆمەڵگاو 

باشوری كوردستانیشە وەك زۆرێ  لە هێزو پارتە 

ئیسالمییەكانی تری جیهان پاشگری ئیسالمی 

بچێتە  ناولێنانەكان  بكرێتەوەو  پارتەكە  لە 

سەر ئاستی بەهاكان و قۆناغی بیركردنەوەی 

خۆناساندنی  خۆجیاكردنەوەو  ناسنامەگەراو 

سەرەتایی تێپەڕێنێت، پێویستە لە بازنەیەكی 

و  پێشكەش  ئیسالمییەكە  مەسەلە  فراوانتردا 

پێشنیاز بكەین و لەسەر بناغەی هاواڵتیبوون، 

بنرێتەوە، وەك خۆی  بونیاد  بوون  ئیسالمی 

نەك لەسەر بناغەی موسڵمان بوون، پانزە ساڵە 

وەك  بیرمانكردۆتەوە  بەوجۆرە  ئێمەومانان 

بە بەرئەنجامی خوێندنەوەو  تێگەیشتن لەو 

چاوەڕێمان  یاخود  روویاندا،  كە  ئاڵوگۆڕانەی 

كردووە رووبدەن.

پاشگری  ئیسالمیشدا،  جیهانی  ل��ەزۆرب��ەی 

ئیسالمی بە حزبی ئیسالمیەوە نەماوە، مەگەر 

لە  مابێت،  پاكستان  و  ئەفغانستان  لێرەو 

ئیسالمییەكان  حزبە  جیهاندا  شوێنی  زۆربەی 

پاشگری  و  هەیە  گشتییان  سیاسی  ناوێكی 

ئیسالمیان پێوە نەماوە، دەبوو ئیسالمییەكانی 

ئەو كارە  لەمەو پێش  كوردستانیش دە ساڵ 

بكەن. بۆیە بەبڕوای من النیكەم دەساڵ لەو 

ئەركەیان دواكەوتوون.

كەی  ئێوە  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئیسالمی  یەكگرتووی  لە  ئینشیقاق  بەنیازن 

كوردستاندا رووبدات، كە هەندێك چاودێری 

سیاسیش بڕوایانوایە كە تۆ بێیتە دەرەوە؟ بۆ 

ئەم قسەیەش هەندێك لە كادرەكانی خۆشتان 

بچێتە  نابێت  ئەوكاریگەرییەی  كە  دەڵێن 

دەرەوە، چونكە نفوزی كەمەو وەك پێویست 

نییە ؟

ئەبوبەكر عەلی: پێش هەموو شت بۆ نفوزو 

ناخۆشەویستی  و  خۆشەویستی  نانفوز، 

و  بووبێت  پێوەر  تائێستا  كە  ئ��ەوەن��دەی 

بتواندرێت ئەزمون بكرێت كۆنگرە حزبیەكان 

خۆمان  كۆنگرەی  دواهەمین  لە  من  ب��ووە، 

لە نزیكەی 730 دەنگ 560 دەنگم هێناوە، 

لەبەرئەوە پێموانیە ئەوە وابێت.

یاخود  ب���وون،  ك��ەرت  دەڵێن  پێ  ئ���ەوەی 

ئیسالمی  یەكگرتووی  ل��ەن��او  داب��ەش��ب��وون 

كوردستاندا پێموایە ئەگەرێكی وا لە ئێستادا 

لە گۆڕێدا نییە، لەبەرئەوەی كەرتبوون ئەگەر 

كارێكی سیاسی گەورەتر و فراوانتری بەدوادا 

نەیەت بێ سودە، بەشبەحاڵی خۆم ئەوەی كە 

بۆ عەبدواڵ گوڵ و رەجەب تەیب ئەردۆگان لە 

حزبی رەفاه هاتە پێشەوە كە لە سەدا 80% 

حزبەكەیان لەگەڵیان هاتن بۆئەوەی فۆڕمێكی 

گەشەكردوتری  ت��رو  پێشكەوتوو  نوێترو 

حزبەكەیان دروست بكەن، ئەگەر لە رابردوودا 

سڵم  هیچ  بخولقایە  من  وەك  یەكێكی  بۆ 

نەدەكردەوە لەوەی كارێكی لەو جۆرە بكەم، 

بەاڵم پێموابووە كە دۆخەكە الی ئێمە بەهۆی 

مۆدێلە  جیاوازیی  لەوانەش  هۆكارو  كۆمەڵێ 

ئیسالمی و حزبی یەكەو واقیعە سیاسیەكە  بەو 

جۆرە نییە، منیش شتێك ئامادە نەبووم بكەم 

لە یەكگرتوو بچوكتربێت، یان كاریگەرییەكی 

سیاسییە  واقیعە  و  ب��ارودۆخ  بەسەر  گەورە 

كوردستانیەكەدا جێنەهێڵێت، خۆش بەختانە لە 

ئێستادا لە دوایەمین كۆنفرانسی یەكگرتوودا 

راب��ردوودا   سااڵنی  لە  مانان  ئێمەو  ئ��ەوەی 

ئەركی حزب خۆی  بووەتە  ئێستا  دەمانوت، 

دوایی  كۆنفرانسی  راس��پ��اردەی  بە  ب��ووە  و 

یەكگرتوو كە لە مانگی نۆی ساڵی رابردوودا 

لیژنەیەكی  یەكگرتووش  سەركردایەتی  گیرا، 

یانزە كەسی پێكهێناوە، بۆ ئەوەی بەگوێرەی 

فۆرمێكی  بۆ  كۆنفرانس  راسپاردانەی  ئەو 

كە  بكاتەوە  یەكگرتووی  ئیشكردنی  نوێی 

پێشهاتەكان  و  واقیع  لەگەڵ  بێت  گونجاوتر 

چاوەڕوانییەكاندا وە تا پرۆژەیەك گەاڵڵە بكات 

و بخاتە بەردەم كۆنگرەی داهاتوو حزب، كە 

ساڵێك و چەند مانگێكی ماوە.

بیروبۆچوونە  ئەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لەوە سەرچاوەی نەگرتووە كە لە 30-4 كە 

یەكگرتووەكەی  یان  كرد،  كەمی  دەنگەكانی 

ملمالنێی  ئێستا  تەنانەت  نەماوە،  ج��اران 

جیالەوەی  ئەوە  پێناكرێت،  سەلەفیەكانیشی 

ریزەكانی  چاالكتان  ك��ادری  چەندین  كە 

پەیوەندییان  بەجێهێشتووەو  یەكگرتوویان 

ئەمەش  كە  ك��ردووە،  ت��رەوە  حزبێكی  بە 

كە  ئەوەیە  یەكەمیان  هەیە.  بۆچوون  دوو 

نیشتمانییەكاندا  پرسە  لە  نەتانتوانیوە  ئێوە 

رۆڵتان وەك پێویست بێت. دووەم هەندێك 

ئیسفنجی  حزبێكی  وەك  یەكگرتوو  كات 

پێناسەكراوە؟

ئەبوبەكر عەلی: بێگومان هەموو پاشەكشەیەك 

كە  بكات،  هێزێك  لە  وا  دەبێت  دەنگدا  لە 

لۆگۆی یەکگرتووی ئیسالمی
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ئ��اوام  ب��ۆ  بڵێت  ب��ك��ات،  ب��ۆ  خوێندنەوەی 

وزەو  رۆشتنێكی  لەبەر  هەموو  لێهاتووە؟ 

دەبێت  حزبێكدا،  لەناو  بەتوانا  كادری  تواناو 

ئەو  بۆچی  بڵێت  بپرسێت  لەخۆی  وایلێبكات 

كادرانە دەڕۆن و لەگەڵ ئێمە نابن و جێگایان 

نابێتەوە؟ ئەمە دەمێكە ئەو قسەو باسانە هەیە، 

یەكگرتووی  لەخۆگرتنی  توانای  پێویستە  كە 

رەنگتر  هەمە  فراوانترو  كوردستان  ئیسالمی 

لە  جۆر  جۆراو  خەڵكێكی  بۆئەوەی  بكرێت، 

ئاستی پابەندی ئیسالمی جۆراوجۆردا بتوانێت 

رەنگە  ببینێتەوە،  خۆی  حزبەدا  ئەو  لەناو 

ئەمە گفتوگۆو مشتومڕێك بێت دە ساڵ زیاتر 

بێت  لەناو یەكگرتووی ئیسالمی كوردستاندا 

لەم بارانەوە هەبێت، كە نەتوانرا لە هەندێك 

پێشبینی  كە  ئەوانەی  پێویست  وەكو  قۆناغدا 

پێویست  وەك  دەكرد،  زیاتر  بارودۆخەكەیان 

حاڵەتێكدا  هەموو  لە  بگیرێت،  لێ  گوێیان 

هەستدەكەن  گشتی  بە  ئیسالمییەكان  ئێستا 

نوێ  خۆیان  و  بێت  ئەگەر  قۆناغێكدان  لە 

كاركردن،  ئامرازەكانی  هەروەها  نەكەنەوە، 

تێگەیشتن، فۆرمی ئیشكردنیان بەجۆرێكی تر 

گەشەكردنێكی  نەتوانن  رەنگە  دانەڕێژنەوە، 

وابەخۆیانەوە ببینن، كە لەگەڵ چاوەڕوانییەكان 

و پێداویستیەكانی پیادەكردنی ئامانجەكانیان لە 

هەرێمی كوردستاندا گونجاو بێت، لەبەر ئەوە 

هەموو هێزێك ئەگەر پێویستی بەنوێكردنەوە 

بێت و نوێكردنەوە یاساو سوننەتێكی ژیان بێت، 

ئەوا ئەو هێزانەی كە پاشخانێكی ئایدۆلۆجیایان 

هەیە زۆرتر پێویستیان پێی دەبێت، لەبەرئەوەی 

ئایدۆلۆجیاش  هەبووە،  ئایدۆلۆجیایان  مادام 

نوێ  قاڵبە  ئەم  ووردە  ووردە  گەر  قاڵبدەرە 

بە  نەیكەیت  ئایدۆلۆجیاوە  لە  نەكەیتەوەو  

ئایدیا، دەبێتە بەربەست لەبەردەم گەشەكردندا، 

چونكە ئەو چوارچێوەو دامودەزگاو رێكخستن 

وەك  رۆژان  لە  رۆژێك  حزبیەی،  مۆدێلە  و 

تواناكان  كۆكردنەوەوی  و  رێكخستن  ئامڕازی 

و  رێكخستووە  تێدا  خەڵكت  بەكارتهێناوەو 

ووزەو تواناكانت تێدا ئاراستە كردووە، كاتێك 

نەكەیتەوە،  تازەیان   تێنەدەپەڕێنێت   مێژوو 

دەبێتە سەرچاوەی پەرتەوازە كردنی تواناكان و 

لەبەر رۆیشتنین. بەش بە حاڵی خۆشم پێموایە 

حزبە كوردییەكان بەدەست یەكێشەوە دەناڵێنن 

و یەك فۆرمی حزبییان هەیە بە ئیسالمی و 

عەلمانییەوە كە دەبێت تێی بپەڕێنن، یەكێك 

لەبەربەستەكانی چاكسازی سیاسیش لە هەرێمی 

یەكێتی  لە  ئەو فۆرمە حزبییەیە،  كوردستاندا 

كۆمەڵ،  و  یەكگرتوو  تا  بگرە  پارتییەوە  و 

بزوتنەوەی گۆڕانیش لە ژێر ئەزموندایە بزانین 

بەرهەمبهێنێت،  نوێ  شتێكی  دەتوانن  داخۆ  

بەگشتی حزبی  بەاڵم  نەهێنێت،  بەرهەم  یان 

فۆرمە  كاریگەری  لەژێر  بەداخەوە  ك��وردی 

دیدو  ئاستی  لەسەر  حزبایەتییدایە،  كۆنەكەی 

شێوازی ئیشكردن، لەسەر ئاستی فۆرمی خۆ 

رێكخستنیشدا، پێویستی بەتێپەڕاندنی النیكەم 

بەشێكی گرنگ لەو راب��ردووەی خۆی هەیە، 

ئومێد  ت��رو  ك��راوە  فەزایەكی  لە  ب��ۆئ��ەوەی 

بەخشتردا بتوانێت تواناكانی خۆی جارێكی تر 

بینا بكاتەوەو بەجۆرێكی نوێ و هەناسەیەكی 

و  خەڵك  و  واقیع  لەگەڵ  مامەڵە  تریشەوە 

هاواڵتیانیشدا بكات.

كوردستان دیپلۆماتیك: مامۆستا سەاڵحەدین 

بەهادین لە دوای 30_4_2015، بە تایبەتی تر 

لە چەند مانگی رابردوودا دەست پێشخەریيەك 

دەكات بۆ سەرجەم هێزە ئیسالمییەكان، واتە 

)یەكگرتوو، كۆمەڵ، بزوتنەوە(یە، بۆ ئەوەی 

لە  یاخود  بكەن،  هاوبەش  كارێكی  پێكەوە 

فۆرمێك لە فۆرمەكاندا پێكەوە كارێك بكەن، 

لە  ئەمە  كە  لێكدەدرێتەوە  وا  ئەوە  بەاڵم 

الوازی ئەو هێزانەدایە ئەمجۆرە رێككەوتنانە، 

گەر نا ئەم هێزانە تەنها خوایان یەكە؟

یەكە،  پێغەمبەریشیان  عەلی:  ئەبوبەكر   

ئیسالمی  بەسیفەتی  هێزانە  ئەم  بێگومان 

كۆمەڵێك خاڵی هاوبەشیان هەیە، وەكو وتم 

هێزێكیان  كە  گەورەكەش  جیاوازییە  نەمانی 

ناچەكدار  دیكەیان  هێزێكی  و  بێت  چەكدار 

مەدەنی  هێزی  وەك  هەموویان  واتە  بێت، 

كوردستاندا  سیاسی  پرۆسەی  لەچوارچێوەی 

كاردەكەن، خاڵە هاوبەشەكانیانی چەند قات 

كردۆتەوە لەچاو رابردوودا، ئەگەر بەسیفەتی 

هەیە،  هاوبەشیان  خاڵی  كۆمەڵێك  ئیسالمی 

ئەوا بەسیفەتی هێزی كوردستانیش كۆمەڵێك 

خاڵی دیكەیان هەیە.

ئیسالمییەكان ئەگەر لەگەڵ هەر هێزێكی تری 

كوردستانیدا خاڵی هاوبەشیان هەیە، ئەو خاڵە 

هاوبەشانەی بۆ ئەوان خاڵی هاوبەشە لەگەڵ 

لەهەمانكاتدا  ت��ردا،  نیشتمانییەكانی  هێزە 

جگەلە  خۆشیاندا،  لەگەڵ  هاوبەشە  خاڵی 

رەهەندە ئیسالمییەكەیان كە كۆمەڵێك خاڵی 

هاوبەشیان بۆ دروست دەكات، بەاڵم لەگەڵ 

بڵێین  ناتوانین  ئێستا  تاكو  ئەوانەدا  هەموو 

هێزێكن پڕاوپڕ وەك یەك بیر دەكەنەوە، یان 

نییە،  جیاوازیان  دیدی  شتەكاندا  هەموو  لە 

مێژوویی  گەشەكردنی  سروشتی  لەبەرئەوەی 

جیاوازیان هەبووە، رەنگە تائێستاش هەندێك 

هەروەها  هەبێت،  جیاوازیان  تێگەیشتنی 

ئاستی نوێبوونەوەی فكری و رۆشنیری لەنێو 

حزبەكاندا وەك یەك نییە، بەاڵم پێموایە رۆژ 

ئێستا  دەبنەوە.  نزیكتر  یەكتری  لە  رۆژ  بە 

وەك دەبینین یەكگرتوو و كۆمەڵ ئەزمونێكی 

پێكەوە كاركردنیان لەسەر ئاستی پارێزگاكاندا 

هەیە، بەیەكەوە لیستەكانیان كردووە بەیەك، 

بە دووری نازانم گەر مەسەلەكە بەو جۆرە 

ئایندەدا  هەڵبژاردنی  لە  پێشەوە،  بڕواتە 

هەڵبژاردنەكاندا  لە  هاوبەش   لیستێكی  بە 

بەشداری بكەن، بەاڵم بۆئەوەی ئەم هێزانە 

لە  هەموویان  و  حزبێك  بە  ببن  لەئێستادا 

چوارچێوەیەكی سیاسی دیاریكراودا كۆبێتەوە، 

ئەو  هێشتا  لەبەرئەوە  دەزان��م،  دووری  بە 

خۆشم  بەشبەحاڵی  پێش،  نەهاتۆتە  زەمینە 

هەیە  بەوە  بڕوام  بەڵكو  نییە،  بەوە  بڕوام 

هەموویان  ی��ان  هەڵبوەشێن،  حزبانە  ئ��ەو 

دواتر  رابگەیەنن،  خۆیان  هەڵوەشاندنەوەی 

لەو كەرەستەیەی كە لەم حزبانەدا دەستمان 

دەكەوێت، حزبێكی مۆدێرنی پاشخان ئیسالمی 

واتا  ماناو  ت��ەواوی  بە  كە  بكەین،  دروس��ت 

مۆدێرن بێت، هەروەها حزب بێت و كاری 

كاری  چوارچێوەیەكی  لەگەڵ  بكات،  سیاسی 
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رۆحی و بانگەوازو پەروەردەی ئەخالقی، واتە 

مەسەلە ئامۆژگاری و ئیرشادە دینیەكە لە كارە 

لە  یەكێكە  ئەمەش  بكرێتەوە،  جیا  حزبیەكە 

راسپاردەكانی دوایەمین كۆنفرانسی یەكگرتوو 

بۆ سەركردایەتیەكەی.

مامۆستا  دەوترێت  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

وەك  تا  كردووە،  ئەمەی  بۆیە  سەاڵحەدین 

رابەرێكی كارێزمایی ئیسالمی خۆی دەربخات 

لە هەرێمی كوردستاندا ؟

ئەبوبەكر عەلی: گەر واش بێت مافی خۆیەتی، 

نەكردووە،  حەرامی  شتێكی  هیچ  چونكە 

بخوێنمەوە،  ئەو  نیەتی  ناتوانم   من  بەاڵم 

من وەرەقەكەی ئەو دەخوێنمەوە، كە وەك 

كەسایەتییەكی ئیسالمی كە 18 ساڵ ئەمینداری 

گشتی یەكگرتوو بووە بیرو بۆچوونێكی لەو 

رووەوە خستۆتەڕوو.

كوردستان دیپلۆماتیك: سەلەفییەكان بۆچی تۆ 

تەكفیر دەكەن ؟

هەروەكو  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  عەلی:  ئەبوبەكر 

دەڵێت،  سەلەفی  )عەبدوللەتیف(ی  مامۆستا 

زۆرباسی  و  دیموكراسی  ریشسپی  بە  بووم 

دیموكراسی دەكەم و باوەڕم پێیەتی، ئەوانیش 

كەسێكیش  هەر  كوفرەو  لەال  دیموكراسییان 

ئەوان  لەالی  هەبێت  دیموكراسی  بە  بڕوای 

دیارە بڕوای بە دینی خوا نەماوە. هەربۆیە 

مامۆستا عەبدوللەتیف ئامۆژگاری من دەكات، 

دوور  دیینەكەی  خواو  لە  زۆر  )تۆ  دەڵێت 

كەوتوویتەتەوە. بۆیە ئامۆژگاریت دەكەم تۆبە 

بكەیت و بگەڕێیتەوە بۆالی خوای گەورە(.

كەسێك  هیچ  تۆ،  نەك  نوسی  بۆم  منیش 

لەسەر ئەم زەمیینەدا بەشایەنی ئەوەی نازانم 

مەودای نێوان من و خواو دینی خوا دیاری 

بكات. بەكورتی  گەر دیموكراسی كوفربێت، 

تاوانە  ئ��ەوەش  كوفرەو  كوفر  بە  بڕوابوون 

گەورەكەی منە. 

كوردستان دیپلۆماتیك: لە ئێستای كوردستاندا 

فەرەنسی  شۆڕشی  سەرەتاكانی  لە  جۆرێك 

پێوە دیارە، بۆنمونە لە ماوەی چەند هەفتەی 

سكۆالر  بەناوی  رێكخراوێك  راب���ردوودا 

دامەزرا، ئەوە جگەلەوەی پێشتر رێخراوێك 

دەنگیان  و  دەبێت  دروست  دابڕان  بەناوی 

تریشەوە  لەالیەكی  بیستی،  كەس  زۆرترین 

هەندێك لە مامۆستایانی ئاینی بەیاننامەكانیان 

ب��ەو ئ��اراس��ت��ەی��ەدای��ە ك��ە دەڵ��ێ��ن نابێت 

پەیمانگامان بگواسترێتەوە لەم وەزارەتەوە بۆ 

سەر ئەو وەزارەت، واتە ئەمە جۆرێك نییە 

لە كرانەوەی عەقڵی تاكی كۆمەڵگایی كوردیی 

شۆڕشی  لەسەرەتاكانی  ئەمانەش  كە  نییە، 

فەرەنسیدا روویدەدا؟

پێمخۆشە  من  هەرچەندە  عەلی:  ئەبوبەكر 

گفتوگۆ و مشتومڕی فكری گەرم لەناو كۆمەڵگادا 

هەبێت، بەاڵم پێش هەموو شتێك چارمان نییە 

و دەبێت دیموكراسی بژاردەی هەموومان بێت 

لەمەڕ كوردستانیش، پێموایە چوارشت دەبێت 

بۆ  ب��وون،  كورد  بێت،  نیشتمانی  چەسپاوی 

هەموو ئەوانەی كە كوردین، موسڵمان بوون، بۆ 

هەموو ئەوانەی كە موسڵمانن لە كوردستاندان، 

جیاوازی  بە  هەموومان  بۆ  بوون  كوردستانی 

دیین، نەتەوەو ئاین و مەزهەبەوە، بەسیفەتی 

پێكەوە  لە كوردستاندا دەژین دەبێت  ئەوەی 

ژیانی ئاشتی خوازانەمان هەبێت، دیموكراسی 

بەڕێوەبردنی  شێوازێكی  و  میكانیزم  وەك 

جیاوازییەكان، بۆئەوەی هەموو ئەمانە بتوانن 

بەیەكدا نەكێشن و رێز لە بژاردەی یەكتر بگرن 

یەكتریدا  لەگەڵ  خوازانە  ئاشتی  ژیانێكی  و 

زۆرتربێت  تا  دیموكراسی  بۆیە  بەرن.  بەسەر 

بەبڕوای من فكری  لێدەكەین،  قازانجی  ئێمە 

یان  الدەرە،  پێشمانوایە  ئ��ەوەی  و  سەقەت 

ناكرێت،  چارەسەر  كوتكردنی  بەسەر  ناكامڵە 

ئ��ازادی  زۆرت��رو  دیموكراسییەكی  بە  بەڵكو 

پێدانێكی زۆرتر چارەسەر دەكرێت، لەبەرئەوەی 

ئازادیدا  لەبەر خۆری  نارەسەن  هیچ فكرێكی 

خۆی ناگرێت و دەتوێتەوە. بۆیە ئەگەر فكرێك 

پێتوایە نارەسەنە و  بەرگەی بزوتنەوەی ژیان 

بۆئەوەی  بەرێ  ئازادی  نییە،  قوڵ  و  ناگرێت 

هیوادارم  من  حاڵەتێكدا  هەموو  لە  بمرێت، 

ئەمەی كە دەستی پێكردووە، بەر ئەنجامەكەی 

كرانەوەیەكی زۆرتر بێت، قوڵكردنەوەی رۆحی 

بڕوام بە حزبێك نییە 
خۆی تێكەاڵو بە 
ئیسالم بكات، بەالی 
من حزبی ئیسالمی 
حزبێكە نزیك لە 
حزبە مەسیحی 
دیموكراتەكان، كە 
ئیلهام وەردەگرێت 
لە بنەماو بەها 
ئیسالمییەكان
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دیالۆگ و یەكتر قبوڵ كردنێكی زیاتربێت لە 

هەرێمی كوردستاندا، بەاڵم نایشارمەوە دەترسم 

ل��ەوەوە  و  عەلمانیەت  وروژان��دن��ی  ل��ەوەی 

ناسنامەیەكی  تر  جارێكی  پێكردنەوە  دەست 

تری هاوشێوەی خۆی لە ئیسالمە لە كۆمەڵگادا 

لەشەڕی  س��ەری  ئەمەش  و  بكاتەوە  ت��ۆخ 

بەرهەم  و  دەربچێت  ی��ەوە  فكری  نەزۆكی 

پێموایە  ئەسڵدا  لە  لەبەرئەوەی  بێنێتەوە، 

عەلمانیەت پرسیارێكی ساختەیە لەم واقیعەدا، 

پرسیارەو  راستەقینەترین  دیموكراسی  بەاڵم 

ئەم  حەقیقی  بەئیشكالیەتێكی  وەاڵمدەرەوەیە 

كۆمەڵگایەمان، كە ئەویش چارەسەری كێشەی 

دەسەاڵتە. بۆیە پێموایە ئەوەی ئێمە لەئاستە 

سیاسیەكەدا  دەبێت جەختی لەسەر بكەینەوە 

ئیسالمی بوون نییە، بە مانا ئایدۆلۆجیەكەی، 

دیموكراسی  بەڵكو  نییە،  بوونیش  عەلمانی 

هەرێمی  دامودەزگاكانی  ئیساڵحی  بوونە، 

كوردستانە، جگە لەمەسەلە نەتەوایەتییەكە كە 

خەبات كردنە بۆ زەمینەسازی بۆ قەوارەیەكی 

سەربەخۆی كوردستان. بۆیە ئەركێكی نەتەوەیی 

كە خەباتە بۆ كوردستانێكی سەربەخۆ، لەپاڵ 

ئەركێكی ئیساڵحی لە دامودەزگاكانی هەرێمی 

دیموكراسێتێكی  بە  بڕوابوون  و  كوردستاندا 

سیستمێكی  ئێمە  ب��ۆئ��ەوەی  راستەقینە 

واڵتەكەماندا  ل��ە  ه��اوچ��ەرخ  دیموكراسی 

بەدیبهێنن لە جەوهەری ئەركە فكری و سیاسی 

پێكدەهێنن،  قۆناغەمان  ئەم  ئەخالقیەكانی  و 

ئەگەر ئێمە ئەمەمان كرد ئەوكاتە كۆمەڵگا خۆی 

سروشتی  گەشەكردنی  رەوتی  سەر  دەكەوێتە 

خۆی و ئیتر لە قۆناغەكانی داهاتوودا بڕیاری 

رەنگێكیان  چ  دامودەزگاكانی  دەدات،  ئەوە 

هەبێت و چی دەخاتە شوێنی چی و قەبارەی 

چی زیاد دەكات، هی چیش كەمدەكاتەوە.

كوردستان دیپلۆماتیك:ئەو هێزانەی كە بڕوایان 

بە دیموكراسی نییە چی؟ لەكاتێكدا لە سیستمی 

سكۆالردا ئەوەی نوێژ دەكات رێگری لێناكرێت، 

بەاڵم ئەوەی كە بڕوای بە دیموكراسی نییە، 

ئەوەی وەك ئەو بیر نەكاتەوە تەكفیر دەكرێت؟

ئەبوبەكر عەلی: پێموایە ئێمە لە قۆناغێكداین، 

نابێت نە عەلمانییەكان هەموو قەناعەتەكانیان 

هەموو  نەئیسالمییەكانیش  بچێتەسەر، 

قسەكانیان بچێتە سەر، بەڵكو دەبێت سازش 

چونكە  سیستەم،  لەسەر  رێبكەوین  بكەین، 

واڵتە  ئەم  رێكنەكەوین  سیستەم  لەسەر  تا 

نابینێت  بەخۆیەوە  راستەقینە  سەقامگیری 

گەشە  تیایدا  راستەقینەش  دیموكراسیەتی  و 

ناكات.

رێكەوتین،  سیستەم  ل��ەس��ەر  ك��ە  وات���ە 

سیستەمەكەش بەمانا تەقلیدیەكە  نە ئیسالمیی 

لەپێشەوە  هەروەكو  عەلمانی،  نە  و  بێت 

ئاماژەم پێكرد شەریعەتی ئیسالمی یاسا نابێت، 

بەڵكو سەرچاوەی یاسا بێت، لەالیەكی تریشەوە 

دیموكراسی مۆركی دەسەاڵت و بەڕێوەبردنی 

دەوڵەت دەبێت، ماف و ئازادییە گشتییەكان 

دەستەبەر بكرێت، ئەو كاتە دەسەاڵت ئیسالمی 

تەقلیدی نابێت بە زۆرشت بە خەڵك بكات و 

ئەخالقی ئیسالمیان بەهێزی پۆلیسی بەسەردا 

بسەپێنێت، هەروەك چۆن عەلمانییەتێكی واش 

نابێت كە بە زۆر سەرپۆش قەدەغە بكات و 

دژایەتی ناسنامەی ئاینی كۆمەڵگا بكات، واتە 

ئێمە پێویستمان بە كۆمەڵگاو واڵت و دەسەاڵت 

و دەوڵەتێكە كە هەموومان بە جیاوازی بیرو 

شەخسی  ژیانی  بۆ  تێگەیشتنمان  و  بۆچوون 

دەوڵەت  بگرێت،  لەخۆمان  كۆمەاڵیەتیمان  و 

توندرەو  عەلمانی  ئایدلۆجیەكی  ئامڕازی  نە 

ئیسالمی  ئایدلۆجیایەكی  ئامڕازی  نە  بێت، 

ئەخالقیاتی  بیەوێت  كە  بێت،  توندڕەویش 

ئیسالمی لە رێگەی پۆلیسەوە بەسەر كۆمەڵگادا 

كە  بێت  دەوڵەتێك  بەڵكو   بچەسپێنێت، 

و  هەموومان  مۆركی  بێت،  هەموومان  بۆ 

دیاربێت،  پێوە  هەموومانی  پەنجەی  شوێن 

دەوڵ��ەت  بێت،  هەمووشماندا  خزمەت  لە 

نە  دنیا،  ئەو  بۆ  نەك  دنیایە،  ئەم  بۆ  بێت 

بۆ ئەو ئامانجانەش كە عەلمانییەتێكی توندڕە 

دەبێت  پێیوابێت   بۆنمونە  دەیخوازێت،   و 

لەرێگەی دەوڵەتەوە ئایدۆلۆجیاكەی بە زۆرو 

بەشەق و لەرێگەی سوپاوە بەسەر كۆمەڵگادا 

جێبەجێ بكات.

پڕۆفایل:

ئەبوبەكر عەلی 

مالومە،  گ��ون��دی  ل��ە   1965 لەساڵی   _

لەشارباژێر لەدایكبووە.

_ كۆلێژی یاسای تەواوو كردووە، ماستەری 

دبلۆمی  و  ئیسالمییەكان   توێژینەوەی  لە 

بااڵی لە فكری سیاسیدا هەیە.

_ تائێستا خاوەنی شانزە كتێبی چاپكراوە.

_ ئەندامی بزوتنەوەی ریفراندۆم بووە لە 

كوردستاندا.

هەرێمی  حكومەتی  پێنجی  كابینەی  لە   _

كوردستاندا وەزیری هەرێم بووە.

سەركردایەتی  ئەندامی  ئێستاشدا  لە   _

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستانە. 



183 ژمارە )10-11(ی ئاب  2015

چوار پارچەی
كوردستان
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حاكم قادر
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دیدار: كوردستان دیپلۆماتیك

دەستور بۆ بەرژەوەندی و 

دژایەتی هیچ كەسێك دانانرێت

حاكم قادر
كارگێری مەكتەبی سیاسی ی.ن. ك:
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دەستورەوە  لە  با  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دەست پێبكەین، رێگا چارەی یەكێـتی چییە؟ 

ئێوەو  بۆچی  قەیرانە؟  لەم  دەرچــوون  بۆ 

گۆڕان كاندیدتان نییە، ئەگەر رازی نین بە 

بارزانی خۆی كاندید بكاتەوە؟

و  گرنگ  پرسێكی  دەستور  ــادر:  ق حاكم 

بە  پەیوەندی  تەنها  دەس��ت��ور  پێویستە، 

بەڵكو  نییە،  حزبێكەوە  ی��ان  كەسێك، 

واتە  هەیە،  كۆمەڵگەوە  بەكۆی  پەیوەندی 

كۆمەڵگەوە  تاكێكی  هەموو  بە  پەیوەندی 

كلتوری،  رووی��ەك��ەوە،  هەموو  لە  هەیە، 

ج��ۆری  و  ئ��ی��داری  سیستم،  ئ��اب��ووری، 

دەسەاڵتەكان  دەستور  فەرمانڕەوایی....، 

لەیەكتر جیادەكاتەوە، دەسەاڵتی یاسادانان، 

)دادوەری،  دادوەری  جێبەجێكردن، 

سەربەخۆیەو هیچ دەسەاڵتێكی لەسەر نییە، 

جگەلە یاسا(، سنوری هەموو دەسەاڵتەكان 

بەرژەوەندی  بۆ  دەستور  دەكات،  دیاریی 

هیچ  دژایەتی  بۆ  دانانرێت،  كەسێك  هیچ 

پێویستە  لەبەرئەوە  دانانرێت،  كەسێكیش 

و  دیموكراسی  شارستانی،  دەستورێكی 

دەوروب��ەرو  كە  بێت،  ئەوتۆ  هاوچەرخی 

ناوچەكەش سودی لێ ببینن.

ئەمڕۆ قەیرانێك هاتۆتە پێشەوە، كاریگەری 

كردووە،  خەڵك  گوزەرانی  و  ژیان  لەسەر 

حزبایەتی،  پەیوەندیی  لەسەر  كاریگەری 

كردووە،  مەدەنی  كۆمەڵگەی  رێكخراوەكان، 

یاسایی  چ��ارەس��ەری  پێویستە  ل��ەب��ەرئ��ەوە 

بكرێت، ئەمەش بە هەڕەشەو كاری نادروستی 

گفتوگۆو  بە  بەڵكو  ناكرێت،  چارەسەر  تر 

دانیشتن و لێك تێگەیشتن، بۆ بەرژەوەندی 

خەڵك و گەل دەكرێت.

یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان، پڕۆژەی هەیە، 

كردووە،  پەرلەمان  پێشكەشی  پڕۆژەیەكی 

ن��ەدراوە،  كاندید  لەسەر  بڕیار  دوا  تائێستا 

چونكە گفتوگۆ لە ئارادایە، لەبەرئەوەی تائێستا 

نەگەیشتوینەتە  قەیرانە  ئەم  چارەسەری  بۆ 

هەر  بۆ  لەسەری،  بڕیاردان  بۆ  ئەنجام  دوا 

قسەمان  خۆیدا  لەكاتی  پرسێكیش  و  بابەت 

دەبێت، لە كاتێكدا یاسایەك هەیە سەبارەت 

بریتيیە لە هەمواركردنەوەی  بە دەستور كە 

پەرلەماندا،  لە  نیشتمانی  بەسازانی  دەستور 

راب��ردوودا  ساڵی  دوو  لەماوەی  دەبوایە  كە 

ئەنجام بدرایەو دواخستن و پەكخستنی ئەم 

یاساش  بەپێی  ئاراوە، هەر  قەیرانەی هێنایە 

بوو، كە ماوەی سەرۆكایەتی هەرێم دوو ساڵ 

درێژكرایەوەو لە پەرلەماندا پەسەند كرا.   

كوردستان دیپلۆماتیك: راسپاردنی كۆمسیۆن 

بۆ هەڵبژاردنی سەرۆكی هەرێم لە 8/20 و 

پەرلەمانی  بەسیستمی  پارتی  نەبوونی  رازی 

سەرۆكی  دەسەاڵتەكانی  كەمكردنەوەی  و 

سیستمی  ــەردەم  ب لە  نییە  ترس  هەرێم، 

دیموكراسیدا؟

بۆ  كۆمسیۆن  راس��پ��اردن��ی  قـــادر:  حاكم 

هەڵبژاردنی گشتی لە 8/20، بڕیارێكی دروست 

سەرۆكایەتی  یاسای  لە  وەك  یاساییە،  و 

بەپێی  هەرێم  سەرۆكی  هاتووە،  هەرێمدا 

یاسا دەسەاڵتی پێدراوە كە پێش تەواوبوونی 

ویالیەتەكەی بە دوو مانگ، كۆمیسیۆن ئاگادار 

بكاتەوە، لەكاتێكدا لە 8/19/ 2015، والیەتی 

هەموو  دەبێت،  تەواو  هەرێم  سەرۆكایەتی 

چۆنیەتی  و  خۆی  بەرژەوەندی  بۆ  حزبێك 

دەكات،  كار  خۆی  دەسەاڵتی  بەكارهێنانی 

هەڵبژاردنی  باشە  پێی  پارتی  نموونە  بۆ 

گشتی راستەوخۆ بۆ پۆستی سەرۆكی هەرێم 

بەپێچەوانەوە،  الیەنەكانیش  بدرێت.  ئەنجام 

لەگەڵ سیستمی پەرلەمانیدان. واتە سەرۆكی 

ئەم  هەڵبژێردرێت.  پەرلەمان  لە  هەرێم 

پرسە ئەمڕۆ گفتوگۆی لەسەرە، لە پەرلەمان، 

الیەنە سیاسییەكان، رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی 

مەدەنی، خەڵكی شارەزاو پسپۆران. 

ئەزمونی خۆمان  پاش  یەكێتی و  ئێمە وەكو 

جۆرێك  كە  وای��ە  تێڕوانینمان  خەڵك،  و 

سیستم لە بەرژەوەندی خەڵك بێتە كایەوە، 

پەرلەمانییە  دیموكراتی  سیستمیش  باشترین 

پارتی پێی باشە 
هەڵبژاردنی گشتی 
راستەوخۆ بۆ پۆستی 
سەرۆكی هەرێم ئەنجام 
بدرێت. الیەنەكانیش 
بەپێچەوانەوە، 
لەگەڵ سیستمی 
پەرلەمانیدان. واتە 
سەرۆكی هەرێم لە 
پەرلەمان هەڵبژێردرێت

حاكم قادر كارگێری مەكتەبی سیاسی یەكێتی نیشتمانی كوردستان لەدیدارێكی تایبەتی گۆڤاری 
نوسینەوەی  كوردستان،  هەرێمی  سیاسی  بارودۆخی  لەدواین  باس  دیپلۆماتیك(دا  )كوردستان 
دەستورو چۆنیەتی گەیشتنە رێكەوتن و سازان، سەركەوتنەكانی هەدەپە لە پەرلەمانییەكەی 

توركیا، دەبنە تەوەری سەرەكی دیدارەكەمان.
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كە بە دروست و گونجاوی دەزانین بۆ هەرێم 

دیاریكردنی  هەروەها  كوردستان،  خەڵكی  و 

پێویست  و  بەدروست  دەسەاڵتەكان  سنوری 

دەسەاڵتەكان  بەجیاكردنەوەی  ئەویش  دەزانین، 

لە یەكترو دیاریكردنی سنوری دەسەاڵتەكان، تا 

دەسەاڵتەكان لە پۆستێكدا چڕ نەبنەوە، بۆ ئێستاو 

ئایندەی گەلەكەشمان ئەم هەڵوێست و بۆچوونە 

لە  كارگێڕییەوە  دەستوری،  یاسایی،  ل��ەرووی 

بەرژەوەندی گەلەكەماندایە، كە باس لە ئازادی، 

خەڵك،  دەنگی  ه��ەڵ��ب��ژاردن،  دیموكراسی، 

ئیرادەی گەل دەكەین، دەبێت پابەندیش بین بە 

دەسەاڵت  دەستاودەستكردنی  و  خەڵك  دەنگی 

و  هەرێم  ق��ەوارەی  تا  ئاشتیانە،  بەشێویەكی 

بەرژەوەندی گەلەكەمان، نەكەونە مەترسییەوە. 

دژایەتی  بۆ  نابێت  دەستور  دەكەینەوە  جەخت 

هیچ كەس و الیەنێك بێت، هەروەها نابێت بۆ 

بەرژەوەندی كەس و الیەنێكیش بێت، دەستور 

بۆ خەڵك، بۆ ئێستاو ئایندەی گەلە. 

یەكێتی  پشتیوانیكردنی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لە هەڵبژاردنەكانی هەدەپە لە توركیا ستراتیژی 

هۆكارەكانی  بوو؟  سیاسیی  تاكتیكی  یان  بوو، 

كاریگەریی  تاچەند  بوو؟  چی  پشتیوانییە  ئەو 

و  یەكێتی  پەیوەندی  لەسەر  دەبێت  نێگەتیڤی 

توركیا؟

لە  هەدەپە  بۆ   یەكێتی  پشتیوانی  قادر:  حاكم 

هەڵبژادنەكانی توركیا، ستراتیژی یەكێتییە. واتە 

پشتیوانی یەكێتی بۆ ئازادی و دیموكراسییە، بۆ 

بۆچوونی راست و دروستە بۆ نوێنەرانی گەلە لە 

هەڵبژاردنی ئەمجارەی توركیا، كە گەلی كورد بۆ 

یەكەمجار بە ئازادانە نوێنەری گەلیان كاندید كرد 

لەالیەن هەدەپەوە، ئێمە رێز لە ئازادی و ئازادی 

هەڵبژاردن و سیستمی دیموكراتی دەگرین.

رزگاری  رێگای  تێكۆشەرانی  پشتوپەنای  یەكێتی 

كوردستاندا،  لەسەرتاسەری  بووە،  كوردستان 

هاوكارو  كە  شاهیدە،  ئێستاش  و  رابردوومان 

دەست  لە  دوور  پشتیوانییەك  بووین،  پشتیوان 

تێوەردان.

و  سیاسەت  ب��ۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  ه��ۆك��ارەك��ان��ی 

یەكێتی،  جێگرەكانی  پرەنسیپە  بنەماو  رێبازو 

حاکم قادر
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و  رزگ��اری  بۆ  هاوكاربووە،  و  پشتیوان  كە 

چەوساوەو  ژێردەستەو  گەالنی  سەربەخۆیی 

سیستمی  دامەزراندنی  دیكتاتۆری،  نەمانی 

دیموكراتی و حوكمڕانی گەل لەالیەن گەلەوە، 

لەهەمانكاتدا ئەركێكی نیشتمانی، نەتەوەیی، 

وەك  یەكێتییە،  سەرشانی  دیموكراسی 

حزبێكی كوردستانی بۆ پشتیوانی گەلی كوردو 

پێشكەوتنخوازییەكەی.  هەڵوێستە  و  شۆڕش 

دیموكراسی  ئەركی  كوردان  پشتیوانی  بۆیە 

لەبەرئەوە  نەتەوەییمانە،  و  نیشتمانی  و 

هەڵوێستی  لە  ئێمە  هەبێت،  كاریگەریشی 

النادەین،  دیموكراسی  و  دروست  و  راست 

باجی زۆرمانداوە،  رابردوودا  لە  وەك چۆن 

نەتەوەو  خزمەتی  بۆ  ئامادەین  ئێستاش 

دیموكراسی  چەسپاندنی  نیشتمانەكەمان، 

چونكە  بدەین،  نرخێك  هەموو  ئاشتی،  و 

)چەسپاندنی دیموكراسی و ئاشتی بە بەردی 

بناغەی پێكەوە ژیانی گەالن دەزانین(. بۆیە 

ت��ەواوی  هێنانەدی  تا  ئەكەین  بۆ  خەباتی 

ئامانج و داوا رەواكانی نەتەوەكەمان.

نزیكبوونەوەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

یەكێتی و پەكەكە لەسەر زۆر فایل و بابەتی 

باس  چییە؟  هۆكاری  كوردستانی  سیاسیی 

پێكهاتووە  جەمسەرگیرییەكە  دەكرێت  لەوە 

لە نێوان یەكێتی، گۆڕان، پەكەكە و هەندێك 

نیگەران  پارتی  ناراستەوخۆ  تــر،  هێزی 

كردووە ؟

حاكم قادر: نزیكبوونەوەی یەكێتی لە پەكەكە، 

بنەمای  لەسەر  الیەنێك  و  حزب  هەر  یان 

نەتەوەیی،  مافە  لە  داكۆكییە  و  دڵسۆزی 

نیشتمانییەكان، پاراستنی خاك، دیموكراسی و 

ئازادی، بنەماكانی مافی مرۆڤ و عەدالەتی 

بەگژداچوونەوەی  و  دژایەتی  كۆمەاڵیەتییە، 

و  دیكتاتۆریەت  و  نەتەوەیی  زۆری  و  زۆڵم 

تیرۆر بووەو دەبێت.

دەك��رێ��ت،  ب��اس  جەمسەرگیرییەی  ئ��ەو 

رێككەوتنەوە،  و  پراكتیك  ب��واری  نەچۆتە 

ئەنجامی  تێڕاونینەكانە،  و  هەڵوێست  بەڵكو 

هەڵوێست و تێڕوانینە، كە بۆتە هۆی ئەوەی 

باسی ئەو جەمسەرگیرییە دەكەن.

ئەم قۆناغە هەستیارە، بەرپرسیارێتی گەورەیە 

پێویستە  نەتەوەییەوە،  و  مێژوویی  لەرووی 

بێت،  یەكهێز  یەكڕیزو  یەكگرتوو،  ك��ورد  

بەهەموو بیروڕا جیاوازەكانەوە، هەوڵبدرێت 

ئێستا  بین،  یەكگرتوو  یەكگوتاریی  خاوەنی 

باس لە كۆنگرەی نەتەوەیی بە بەشداربوونی 

كاری  دەبێت  پێكەوە  دەكرێت،  حزبەكان 

رابگەیەنین،  ك��وردان  پەیامی  و  بكەین  بۆ 

هێنانەدی  و  گەالن  بۆ  ئاشتییە  پەیاممان  كە 

سەربەخۆیی و مافی چارەنوسە بۆ كوردان، 

نەك دژایەتی یەكترو سەنگەر لە یەكترگرتن، 

لەبەرئەوە پێویستە هەموو ئەگەرەكان لەڕووی 

ستراتیژیەوە دیراسە بكرێن و بخرێنە خزمەتی 

بەرژەوەندی نەتەوەیی و نیشتمانییەوە.

ناو  كێشەكانی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بۆ  چارەسەریان  ئەوەی  گەیشتۆتە  یەكێتی، 

بدۆزرێتەوە، یان رێگاچارەسەریان كامەیە؟

حاكم قادر: یەكێتی وەك هەر حزبێكی تر، 

كێشەی هەیە، یەكێتی توشی گرفت و كێشەو 

كێشەیەك،  هەموو  ب��ەاڵم  ب��ووە،  قەیران 

گرفتێك، قەیرانێك قابیلی چارەسەرە.

هەموومان  گفتوگۆ،  دوای  چارەسەریش  بۆ 

كە  لیژنەیەك  چەند  دانانی  بۆ  رێككەوتین 

راگەیاندن،  )ئاڵوگۆڕ،  لیژنەكانی  لە  بریتین 

پیێشمەرگە(  دارای���ی،  پەیوەندییەكان، 

كۆمسیۆنی  سیاسیی  مەكتەبی  پیێشتریش 

ئەنجامدا  لە  دانابوو،  كۆنگرەی  ئامادەكاری 

لیژنەكان،  لەسەر  كۆكبووین  هەموومان 

سیاسیی  مەكتەبی  هاتنە  و  پڕۆژەكانیان 

لەسەردرا،  بڕیاری  كۆبوونەوەكاندا  لە  و 

با  هەیە،  سەرنجی  و  تێبینی  هەركەسێك 

لەماوەی 7 رۆژدا تێبینی و سەرنجی بدات بە 

لیژنەكان  نەبوو،  ئەگەر  لیژنەكان،  سەرۆكی 

پڕۆژەكانیان دەهێننەوە بۆ مەكتەبی سیاسی 

رێگەچارەیەكی  كە  لەسەری،  بڕیاردان  بۆ 

یەكێتی،  بەرژەوەندی  بۆ  گشتییە  و  گونجاو 

و  پاراستنی  مەبەستە:  ال  یەكێتیمان  كە 

مانەوەیەتی بۆ ئێستاو ئایندەش. واتە هەموو 

سەربەخۆیی 
كوردستان، رۆڵی 

باش و دیاری 
دەبێت لە ناوچەكە 

بۆ بەرژەوەندی 
دەوڵەتانی دراوسێش، 

ئەوكاتە چ لەڕووی 
سیاسی، ئابووری، 

بازرگانی و نەوتیشەوە 
پەیوەندییەكان 

دروست تر 
رێكدەخرێن
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تواناكان بخرێنە خزمەتی رێبازو سیاسەتی 

و  ل��ەم��ەرام  دوور  یەكێتییەوە،  گشتی 

ئەو  و  الیەن  ئەم  تاكەكەسی  مەبەستی 

الیەن.

هێشتا  داعش  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

مەترسی ماوە لەسەر كوردستان، یان ئەو 

مەترسییە كۆتایی هاتووە؟

حاكم قادر: مەسەلەی تیرۆر، مەسەلەیەكی 

جیهانییە، تیرۆر لەژێر هەر ناو و فۆرمێكدا 

تیرۆریستان  گ��ەورەی��ە،  مەترسی  بێت، 

و  سیاسی  دەسەاڵتی  بۆ  كاردەكەن  نەك 

بۆ  كاردەكەن  بەڵكو  خەالفەت،  دەوڵەتی 

یاساو  بەهاو  و  كۆمەڵ  كلتوری  گۆڕینی 

خۆیان  ئ��ەوەی  وەك  كۆمەڵ  مەعریفەی 

دەیانەوێت بەو شەریعەیەی كاری لەسەر 

دەكەن و خۆیان باوەڕیان پێیەتی و بەهیچ 

جۆرێك رای جیاوازو یەكتر قبوڵكردنیان ال 

نییە، بەكوشتن و تیرۆرو تۆقاندن وەاڵمی 

دەدەنەوە.

لەئێستاشدا  م��ەت��رس��ی��دارەو  داع���ش 

بەاڵم  دەرك��ەوت��ۆت��ەوە،  مەترسییەكەی 

لەرووی  تیرۆر  نابێت  نەهاتووە،  كۆتایی 

هەرچەندە  بگرین،  بەكەم  ستراتیژییەوە 

قارەمانێتی  و  ئازایەتی  و  گەل  پشتیوانی 

و بوێری پیشمەرگەو فەرماندە مەیدانی و 

تێكۆشەرەكانمان رۆڵی بەرچاویان هەبووە، 

كە  تیرۆر  مەترسی  دوورخستنەوەی  لە 

فەرماندەو  چەندین  گەشی  بەخوێنی 

پێشمەرگەی قارەمانی كوردستان هاتۆتەدی 

گەلەكەمان  شكۆمەندی  ت��وان��راوە  ك��ە 

هێزو  هیچ  بیسەلمێنین  و  بپارێزین 

گەلەكەمان  ئیرادەی  ناتوانێت  دوژمنێك 

بشكێنێت.

ئــەگــەری  دیپلۆماتیك:  ــان  ــت ــوردس ك

ملمالنێی  بەهۆی  عیراق  دابەشبوونی 

دابەشبوونی  ئەگەری  سوننە،  شیعەو 

هەیە؟ كورد هەڵوێستی چی دەبێت؟

بەگشتی  عیراق  بارودۆخی  قادر:  حاكم 

شیعەو  ملمالنێی  ئەنجامی  لە  چ  خراپە، 

ملمالنێكانی  ئەنجامی  ل��ە  چ  سوننە، 

دەس��ت��وەردان��ی  زلهێزەكان،  ناوچەكەو 

بەناوی  خۆیان  بەرژەوەندی  بۆ  دەرەكی 

جیاجیاوە.

عێراق بەرەو دابەشبوون دەچێت، پێموایە 

)سوننە،  مافی  و  خەڵك  مافی  دەبێت 

نەچەسپێ  تا  بچەسپێ،  ك��ورد(  شیعە، 

و  چارەسەرنابن  عێراقدا  لە  كێشەكان 

ملمالنێ بەردەوام دەبن.

هەرێم،  س��ێ  ب��ۆ  ع��ێ��راق  دابەشبوونی 

باشترین  كورد  سوننە،  شیعە،  هەرێمی 

دروستبوونی  لەسەرەتای  كە  چارەسەرە، 

باسی  بۆچوونە  و  پرس  ئەم  عێراقیشدا 

لێكراوە، بەاڵم چارەسەر نەبووە، تائێستا.

دوور  كوردستان،  گەلی  و  كوردستان 

بەبێ  و  خۆیان  ئ��ارەزووی  و  ویست  لە 

بە  ب��ەزۆر  بكرێت  پێ  پرسیان  ئ��ەوەی 

كوردستان  گەلی  و  لكێنراون  عێراقەوە 

مافی رەوای خۆیەتی قەوارەی سەربەخۆی 

تری  نەتەوەیەكی  ه��ەر  وەك  هەبێت، 

خۆی  سەربەخۆی  دەوڵەتی  دونیایە  ئەم 

كوردستان،  سەربەخۆیی  پێموایە  هەبێت، 

ناوچەكە  لە  دەبێت  دیاری  و  باش  رۆڵی 

دراوسێش،  دەوڵەتانی  ب��ەرژەوەن��دی  بۆ 

ئابووری،  سیاسی،  ل��ەڕووی  چ  ئەوكاتە 

پەیوەندییەكان  نەوتیشەوە  و  بازرگانی 

كورد  گەلی  رێكدەخرێن.  تر  دروس��ت 

ئەم  لەسەر  ئاشتیخوازە،  نەتەوەیەكی 

بنەمایە دۆستایەتی و پەیوەندییەكانی رێك 

دەوڵەتەكان  نەتەوەكان،  چۆن  دەخ��ات. 

بە  دەوڵ���ەت(  و  )سەربەخۆیی  بوونی 

بە  م��اف��ەش  ئ��ەو  هەقە  دەبینن،  رەوا 

چونكە  ببینن،  ب��ەڕەوا  كوردستان  گەلی 

رێككەوتنە  م��رۆڤ،  مافەكانی  لەگەڵ 

نێودەوڵەتییەكان، بۆ مافی گەالن و مافی 

هەروەها  دەگرێتەوە،  یەك  چارەنوس 

لەگەڵ سەرجەم ئەو شەریعانەی دەوڵەتان 

كردوویانە بە فەلسەفەی حوكمڕانی خۆیان 

یەك دەگرێتەوە.

پرۆفایل:
شاری  سابونكەرانی  گەڕەكی  ی   1957 ساڵی  دایكبووی  لە   _

سلێمانی.
تەواو  سلێمانی  لە  ئامادەیی  ناوەندی،  سەرەتای،  خوێندنی   _

كردووە.
_ لە ساڵی 1981 بڕوانامەی بەكالۆریۆسی لە یاسا بەدەستهێناوە، 

لە زانكۆی بەغدا .
كاتێك  دەگەڕێتەوە،   1976 ساڵی  بۆ  سیاسیی  ژیانی  _ سەرەتای 

پەیوەندیی بە یەكێتی خوێندكارانی كوردستانەوە كردووە.
رەنجدەرانی  كۆمەڵەی  رۆشنبیرییەكانی  ئەڵقە  لە    1976  _

كوردستان رێكخرا..
_ لە ساڵی 1978 وەك ئەندام لە رێزی كۆمەڵە وەرگیرا.

_ ساڵی 1981 لە ناوچەی شارباژێر پەیوەندیی بەهێزی پێشمەرگەوە 
كردو لەوێوە چوو بۆ ناوچەی سەركردایەتی لەناوزەنگ.

_ ساڵی 1982 لەگەڵ دروستبوونی مەڵبەندەكاندا، كرا بە دادوەر 
لە دادگای شۆڕش لە گوندی حاجی مامەند لە سنوری مەڵبەندی 

یەك لە شارباژێڕ.
ئەركی سەرەكیی  كە  ئ��ەوەی  دادگ��ای ش��ۆڕش س��ەرەڕای  لە   _
زۆری  بەشێكی  لە  بەاڵم  بوو،  یاسایییەكان  كێشە  یەكالكردنەوەی 
چاالكییەكانی هێزی پێشمەرگەشدا بەشداریی كردووە، بەتایبەتی لە 

سنوری قەرەداغ و گەرمیان.
بە  سەر  پارێزەری  و  یاساناس  كۆمەڵێك  لەگەڵ   1990 ساڵی   _
دامەزراندنی  لە  كرد  بەشداریی  سیاسییەكان،  الیەنە  هەموو 
بە  پ��ەرەدان  مەبەستی  بە  كوردستاندا(  مافپەروەرانی  )یەكێتی 
جواڵنەوەی سەندیكایی و چەسپاندنی بنەماكانی یاساو داد لە ژیانی 

پێشمەرگەیەتیدا.
بەرێوەبەرایەیتی  دامەزراندنی  لە  بوو  بەشدار   1993 ساڵی   _
گشتیی  بەڕێوەبەری  جێگری  دواتر  ساڵی  تا  هەرێم،  ئاسایشی 

ئاسایشی هەرێمی كوردستان بوو.
_ پاش هەڵگیرسانی شەڕی ناوخۆ لە ساڵی 1994، تا ساڵی 1996 
ئەركی بەڕێوەبردنی بەرێوەبەرایەتیی ئاسایشی گشتیی گرتە ئەستۆ، 
ئاسایشی  گشتیی  بەرێوەبەری  كرایە  1994-1997دا  ماوەی  لە 

هەرێمی كوردستان لە ئیدارەی سلێمانی حكومەتی هەرێم.
_ لە ماوەی -1998 2001 پارێزگاری سلێمانی بوو.

__ لە هەڵبژاردنی 2 ی شوباتی ساڵی 2000ی شارەوانییەكاندا، 
سەرۆكی  بە  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتیی  كاندیدی  وەك 
ساڵی  سەرەتای  تا  هەڵبژێردرا،  سلێمانی  شارەوانیی  ئەنجومەنی 

2007 لەو پۆستە مایەوە.
_ لە كۆنگرەی 2ی یەكێتیی لە ساڵی 2001 بە ئەندامی كۆمیتەی 

سەركردایەتی هەڵبژێردرا.
ئاسایشی  دەزگ��ای  بەڕێوەبردنی  بۆ  گەڕایەوە   2009 ساڵی   _

هەرێمی كوردستان، تا ساڵی 2011 لەو پۆستە مایەوە.
ئەندامی  بە  2010دا  ساڵی  لە  یەكێتی  سێیەمی  كۆنگرەی  لە   _
ئەنجومەنی سەركردایەتی هەڵبژێردرایەوە، پاشتر لە كۆبوونەوەی 
سیاسی  مەكتەبی  ئەندامی  بە  سەركردایەتیدا  ئەنجومەنی 
مەكتەبی  كارگێڕی  دەستەی  ئەندامی  كرایە  پاشان  هەڵبژێردرا، 

سیاسی، كە لە سێ ئەندام پێكدێ.
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رەزا كەعبی

پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە



191 ژمارە )10-11(ی ئاب  2015

دیدار: كوردستان دیپلۆماتیك

كۆنگرەی نەتەوەیی بەڕاستی شەڕێك 

بوو، بۆ شەڕی دەسەاڵت 

رەزا كەعبی
جێگری سكرتێری كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان:
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دۆخی  لەئێستادا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سیاسی عێراق، لە چ ئاستێكدایە؟

رەزا كەعبی: دۆخی سیاسی عێراق لەدوای ساڵی 

2003وە تا ئێستا ئەوەی كە چاوەڕوان نەدەكرا 

چونكە  بگات،  ئێستای  ئاڵۆزیەی  بەمجۆرە 

ناتوانین  ئێمە  ئاڵۆزە.  لەئێستادا زۆر  دۆخەكە 

هەرچەندە  ناوببەین،  واڵتێك  وەك  عێراق 

وەزی��ران،  سەرۆك  حكومەت،  عێراق  راستە 

وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتییەكان هەیە، بەاڵم 

وەك پێكهاتەی سیاسی و واڵت، ئێمە ناتوانین 

وەك یەك واڵت باسی عێراق بكەین، چونكە 

كوردستان جیاوازی خۆی لەگەڵ عێراق هەیە، 

شیعە حوكمڕانی ئەسڵی عێراقەو سوننەش هیچ 

راستە  هەرچەندە  نییە،  ئەوتۆی  دەسەاڵتێكی 

بەشدارەو  پەرلەماندا  و  حكومەت  لە  سوننە 

بوونیان هەیە. 

كوردستان دیپلۆماتیك: كەواتە لە ملمالنێكان 

قازانجی  و  بەرژەوەندی  عێراقدا  ناوخۆی  لە 

ئەمەریكا لەچیدایە؟

بەشێوەیەكی  گەر  من  بەبڕوای  كەعبی:  رەزا 

گشتی تەماشای ئەمەریكا لە هەموو رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاستدا بكەین. كۆمەڵێك هەڵەی كردووە.

تایبەت  ئێمە  راستە،  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بە عێراق باس دەكەین، ئەو ملمالنێ سەختەی 

كە ئێستا لە عێراقدا هەیە بەتایبەت لەنێوان 

شیعەو سوننە، بەتایبەتی تر كە شەڕی داعش 

رووبەڕووی عێراق بۆتەوە، بەرژەوەندییەكانی 

ئەمەریكا لە چیدایە؟

كێشەی هەبووە  یەك  ئەمەریكا  كەعبی:  رەزا 

ئەویش هێزێكی ئەوتۆی نەبوو، كە لە عێراقدا 

پشتی پێ ببەستێت، بەاڵم تا ئەو جێیەی كاری 

بە كورد بووە، لەوانە هێزە ئەساسیەكانی باشور 

یەكێتی و پارتی ئەوەندەیان نفوز، دەسەاڵت، 

پێشمەرگە هەبووە، كە بتوانن ئەو ناوچەیەی 

بیپارێزن،  و  بێت  خۆیانەوە  دەس��ت  بە  كە 

ئەو  بەاڵم  كوردستانە،  مەبەستم  كە  بێگومان 

هێزانەی كە ئەمەریكا لە دەرەوەی كوردستان 

لە سوننەو شیعە پشتی پێ دەبەستن، مایە پوچ 

نفوزە  ئەو  هیچیان  ئەمەریكا،  بۆ  دەرچوون 

بتوانێت  كە  لەناوخۆدا  نەبوو  كۆمەاڵیەتیەیان 

من  بۆیە  بپارێزێت.  خۆی  بەرژەوەندیەكانی 

عێراق  لە  ئەمەریكا  ب��ەرژەوەن��دی  پێموایە 

ئەتۆمیەكانی  بەرنامە  لە  بتوانێت  كە  ئەوەیە 

ئێران پاشەكشەی پێبكات و پاشگەزی بكاتەوە.

كارە  ئەو  دەتوانێت  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بكات؟

رەزا كەعبی: تا ئێستا نەیتوانییوە.

كوردستان دیپلۆماتیك: بابێینە سەر  هەرێمی 

لە حكومەتی  ئەو دەستوەردانەی  كوردستان، 

ناوخۆی  لە  ئەو كێشەو ملمالنێیەی  عێراق و 

كوردو  بۆ  پریشكی  تاچەند  هەیە،  عێراقدا 

بۆ  مەترسییەكانی  یاخود  هاتووە،  زیانەكان 

كورد چیبوون؟

بمانەوێ  ئەگەر  پێموایە  من  كەعبی:  رەزا 

لێكبدەینەوەو  كوردستان  هەرێمی  مەسەلەی 

خوێندنەوەیەكی بۆ بكەین، ئەوا دەبێ بچینەوە 

كە  ئەوەیە  یەكەم  س��ەدام،  روخانی  پێش  بۆ 

كوردستان  هەرێمی  ناوخۆیی  وەزعی  دەبێت 

لە  ناتەباییەك  بەداخەوە  كە  بدەینەوە،  لێك 

هەرێمی كوردستان لەنێوان زلهێزەكاندا هەیە، 

كوردستان  هەرێمی  بۆ  ج��دی  كێشەی  كە 

دوو  بەشێوەی  تائێستاش  ك��ردووە،  دروس��ت 

ئ��ی��داری م��اوەت��ەوە ه��ەرك��ام ن��اوچ��ەی ژێر 

حكومەتێكی  ئێمە  هەیە،  خۆیانیان  دەسەاڵتی 

كوردستان  لەهەرێمی  دەس��ەاڵت��دار  بەهێزی 

نەمانبووە، هەرچەندە هێزەكان راستە  هێشتا 

حكومەتی  یان  هەیە،  تەوافقیان  لەسەرئەوە 

پێش  كە  مەسەلە  دووەم  داناوە،  هاوبەشیان 

كۆنگرەكەی  لە  هەر  سەدام  رژێمی  رووخانی 

لەوێ  دەب��وو  كورد  من  بەبڕوای  لەندەنەوە 

خۆی بچەسپێنێ، مەبەست هەم بودجە، هێزی 

پێشمەرگە، كە بودجەكەی لە بەغدادەوە دێت 

زۆر شت، زۆر قەیدو بەندیان زۆر زنجیریان 

كوردستانەوە،  هەرێمی  پێی  و  دەست  كردە 

كە ئێستا بۆی بووەتە كێشە، ئەگەر دوو مانگ 

حكومەتی بەغداد موچەكە نەنێرێت توشی ئەو 

ئاڵۆزییە دەبێت، كە دەیبنین پەنابەرین دەبێت 

لە ناوخۆیی هەرێمی كوردستانەوە بۆی بچین.

هێزە  لەو  بــەاڵم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دەڵێن  دەكەیت،  باسی  تۆ  كە  سیاسیانەی 

نابێ بگەڕێینەوە بۆ پێش 2003، دەڵێن دەبێ 

رەزا كەعبی جێگری سكرتێری كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان، لە دیدارێكی تایبەتی گۆڤاری 
)كوردستان دیپلۆماتیك(دا، لەسەر چەند تەوەرێك پرسیارمان ئاراستە كرد. عێراق لەئێستادا لە 
چ دۆخێكی سیاسیدایە، كێشەو ملمالنێكانی مەزهەبگەرایی شیعەو سوننە عێراق و حوكمرانی 
عێراقیان بەرەو كوێی تر بردووە؟ كاریگەری واڵتانی دراوسێ لەسەر بارودۆخی عێراق چۆنە، لەچ 
ئاستێكدایە؟ ئایا كۆنگرەی نەتەوەیی باس لە بەستن و دوبارە دانیشتنەكان دەكەن، یاخود ئێستا 
كاتی ئەوە نییە، كە سەرجەم هێزەكانی چوارپارچە لە هێزێكی یەكگرتوودا رووبەڕووی داعش 

ببنەوە؟ 
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پڕۆسەی  دوای   2003 دوای  بۆ  بگەڕێینەوە 

دوای   2003 لــەدوای  بەاڵم  عێراق،  ئــازادی 

پرۆسەی ئازادی عێراقیشەوە ئەم یەك دەنگییە 

لەناو هەرێمی كوردستان و هێزە سیاسیەكانی 

هەرێمی كوردستان نەبینراوە؟

رەزا كەعبی: بەڵێ، منیش بە دڵنیایەوە ئەوە 

دەڵێم دوای 2003 بێت، پێش 2003 بێت یەك 

ستراتیجیان نەبووە، ئێمە لەگەڵ ستراتیجییەكی 

پێكەوە  كوردستانیەكان  حزبە  كە  نەتەوەیی 

رەچاوی بكەن ئێمە ئەوەمان نەدیووە، دەزانی 

سیاسەتی  دوو  بەغدا  لە  ناوەندی  حكومەتی 

كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  بە  بەرامبەر 

دوو  ب��ووە،  قسەكردن  جۆر  دوو  هەبووە، 

پەیوەندی  جۆر  دوو  ب��ووە،  معامەلە  جۆر 

خۆیداوە  زەرەری  بۆخۆی  ئەمە  بۆیە  بووە. 

كامە دروستە، كامە هەڵەیە؟ شاهید بەحسی 

ئەم ديدارە ئێمە نەبێت، بەاڵم بەراستی ئەمە 

كێشەی دروستكردووەو یەك دەستی هەرێمی 

پێموایە  من  بۆیە  نەپاراستووە.  كوردستانی 

رەوتی رووداوەكان بەرەو ئەوە رۆشتووە كە 

كورد بتوانێ  لەسەر پێی خۆی زۆرتر راوەستێ، 

بودجە  مانگە   16 بۆ   15 ئ��ەوە  كە  ئەزانی 

نانێرێت كێشەی دروستكردووە، لەهەمانكاتدا 

داعش هاتووە شەڕێكی قورسی ماڵ وێرانكەر 

لەسەر هەرێمی كوردستان بووە، بەاڵم كورد 

تائێستا خۆی پاراستووە، چونكە دەزانینین ئەو 

شەڕە نیشتمانییەی كە ئێستا هێزی پێشمەرگە 

بەڕاستی  كوردستان  هەرێمی  لە  دەیكات 

خودی  نەتەوەیی  هەستی  زۆری  بەشێكی 

خەڵك و هێزی پێشمەرگەیە كە بەرگری لەوە 

یەك  شاهیدی  ئێمە  شەڕەش  بۆئەو  كردووە، 

من  هەیە،  جیاوازی  دەبینین  نین  ستراتیجی 

بۆخۆم پێموایە هەر لەشەڕی داعشەوە دەبوو 

هەرێمی كوردستان حاڵەتی جەنگی بەخۆیەوە 

شەڕێكی  لە  ئێمە  كە  بگەیەنێت  رای  بگرێ، 

سەخت و دژوارو خوێناویداین.

ئەو  بەردەوام  ئێمە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كوردستان  هەرێمی  كە  دەبیستین،  وتارانە 

بۆتەوە  مەترسیدار  جەنگێكی  ــەرووی  رووب

وتاری  یەك  و  دەنگی  بەیەك  پێویستمان 

هەیە، پێویستمان بە یەك هێزی و یەك ریزی 

دەبیستین،  بەردەوام  بە  وتارانە  ئەم  هەیە، 

یەكخستنەوەی  لەسەر  نابێ  كاریگەری  ئایا  

لەسەر  نابێ  كــاریــگــەری  یــاخــود  كـــورد، 

رەواندنەوەی ئەو كێشەو ملمالنێیانەی لەنێوان 

هێزە سیاسیەكانی هەرێمی كوردستان هەیە؟

جەماوەردا  لەناو  پێموایە  من  كەعبی:  رەزا 

پارچەكانی  لەهەموو  هەتا  بووە،  كاریگەری 

كوردستان. بۆنموونە لە رۆژهەاڵتی كوردستان 

لە  ملیۆنی  بەهێزی  گ���ەورەی  مەوجێكی 

رۆژهەاڵتی كوردستانەوە كەوتەڕێ بۆ پارێزگاری 

بۆیارمەتی  شەنگال،  و  كۆبانێ   لە  ك��ردن 

كۆكردنەوەو بۆهاتن و هەموو ئەوانە ئەوەش 

ئەگەر  پێبكە  باوەڕم  نیشتمانییە،  هەستێكی 

رێكی  دەتوانین  بێت  بەوە  پێویست  ئێستاش 

لە  كە هەزاران كەس  بەیت  سازمانی  بخەین 

بەو  ملحق  و  بێن  كوردستانەوە  رۆژهەاڵتی 

بەشداری  نیشتمانییە  شەڕە  لەو  و  شەڕەبن 

بكەن. بۆیە لە هەموو پارچەكانی كوردستان. 

سنورەكانی  مەبەستی  پێكهاتووە.  هەستە  ئەو 

لە  بەراستی  كوردستانەكان  نێوان  دەستكردی 

بیرو مێشكی خەڵكدا زۆرتر لەبیرچۆتەوە.

كوردستان دیپلۆماتیك: گرنگترە جەماوەر ئەو 

هەبێ،  دەنگییەی  یەك  و  نیشتمانی  هەستە 

یان سەركردەكان؟

جێیەی  ئەو  تا  ب��ەاڵم  بەڵێ،  كەعبی:  رەزا 

كەحزبەكان بەداخەوە ئەوە نابینن، من پێموایە 

كە  نەتەوەیی  كۆنگرەیەكی  بوونی  پێویست 

بتوانێ بڕیاردەر بێت، بتوانێ ئەم بزوتنەوەی 

لەهەر  ئێستا  رزگاریخوازی خەڵكی كوردستان 

بكات،  رابەڕایەتی  كوردستان  پارچەی  چوار 

هەیە،  پێویستی  و  زەرورەت  لەهەركاتێكدا 

نیازێكی واقیعی ئەم بزوتنەوەیەیە.

كوردستان دیپلۆماتیك: بەپێی قسەكانی تۆبێت 

ملمالنێكانی ناو عێراق، ملمالنێكانی هەرێمی 

كوردستان و هێزە سیاسیەكان وایكرد فەزایەك 

بگونجێ فەزایەك بێتە ئاراوە، كە رێكخراوێكی 

تیرۆرستی وەكو داعش زەفەر بهێنێ بە عێراق 

بەرژەوەندییەكانی 
ئەمەریكا بەرتەسكە لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست.
 ئەم بەرژەوەندیانە 
دەگۆڕێت، لەوانەیە 
جارێك كورد لەگەڵ ئەم 
بەرژەوەندیانە بێتەوە، 
جارێك نەیەتەوە
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كە  كوردستان،  هەرێمی  ناوچانەی  ئەو  و 

ناوچەكان و زەرەر و  ناو  تەداخولی كردۆتە 

زیانێكی زۆری لە كورد داوە؟

رەزا كەعبی: تەنها ئەوە نییە، راستە مەسەلەن 

ئەو لە ناكۆكی، یان لە نا ئامادەبوونی هێزە 

وەرگرتبێ،  سودی  لەوانەیە  كوردستانییەكان 

بەاڵم پالنی داعش تەنها پالنێكی زۆر گەورەترو 

پێموایە  من  بەهێزترە،  )سازمان(  رێكخراوتر 

و  بگرین  بەرچاو  زۆر  لێرەدا  توركیا  رۆڵی 

رۆڵی واڵتانی عەرەبی كە ئێستا خۆیان گيریان 

خواردووە بەدەست داعشەوە، رۆڵی ئەمەریكا 

كە زۆر پێی حەساس نەبووە بە داعش ئێستاشی 

واقیعیان  شەڕێكی  هێشتا  ئەوان  بێت  لەگەڵ 

بۆنموونە  نەخستووە،  رێك  داع��ش  ل��ەدژی 

لەكاتێكدا  دەخایەنێت،  ساڵ   3 وتی  ئۆباما 

رژێمی سەدامیان لەماوەی 17 بۆ 20  رۆژدا 

رووخاند.

پێوەبكەن.  پێخۆرەی  داعش ئەوەنییە كە ئەم 

تائێستاشی  بەاڵم  نابینی،  ئیرادەیە  ئەو  بۆیە 

هەرێمی  و  كوردستان  خەڵكی  بێت  لەگەڵ 

كوردستان باش راوەستاوە.

دەبێت  ئێمە  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بۆسەر  مەترسییەكانی  لە  بــاس  هەمیشە 

حكومەتی  لەالیەن  ئەگەر  بكەین،  كوردستان 

داعشەوە  لەالیەن  گەر  يان  بێت،  عێراقەوە 

لە خاڵێكی جەوهەری  باست  تۆ  بێت، وەك 

نەتەوەیی،  كۆنگرەی  بەستنی  كرد  گرنگ  و 

بەدی  مافە  دەتوانێ  نەتەوەییە  كۆنگرە  ئەم 

ئەم  بەدەستبهێنێ،  كــورد  نەهاتووەكانی 

لە  پارێزگاری  دەتوانێ  نەتەوەییە  كۆنگرە 

چوار  لەهەر  بكات،  كورد  سەروەرییەكانی 

پارچەی كوردستان؟

رەزا كەعبی: بەدڵنیاییەوە دەبێت ئەوە بكات. 

دەبێت بۆ ئەو مەبەستە بێت، بەاڵم یەك شتی 

ئەساسی، یەك شت كە هیچ كات نابێ لەبیری 

رزگاریخوازی  بزوتنەوەی  جەوهەری  بكەین. 

خەڵكی كوردستان لە دەیان ساڵی رابردوو بووە، 

كوردستان،  خەڵكی  ملیۆنی  حزوری  ئەویش 

كوردستان  هەرێمی  ئێستا  بكە  تەماشا  تۆ 

خاوەنی دەیان ملیار دۆالرە، دەیان كۆمپانیا، 

پەیوەندییەكی  هەرێم، دامودەزگاو وەزارەت، 

سنورێكی  جیهانی،  بەهێزی  دیپلۆماسی 

ئازادكراوی بەهێزی هەیە، بەاڵم پێشتر لە شەڕی 

ئەیلول، لە شۆڕشی رۆژهەاڵتی كوردستان لە 

نەبوو،  ئەمانەش  ئەوكاتە  كوردستان.  باكوری 

بەچەكێك، كاڵشینكۆفێك، بە پێشمەرگەیەك، 

توانیان  لەپێدانەبووە  ئەوتۆشیان  پێاڵوێكی  كە 

ئەم  رێكبخەن.  گەورە  بەرگری  ساڵ  بۆدەیان 

رێكبخرێتەوە.  دەبێت  نەتەوایەتییە  هەستە 

حزبەكان دەبێت رووبكەنە جەماوەری خۆیان 

لە  بەرتەسكە  ئەمەریكا  بەرژەوەندییەكانی  و 

بەرژەوەندیانە  ئەم  و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی 

لەگەڵ  ك��ورد  جارێك  لەوانەیە  دەگ��ۆڕێ��ت، 

نەیەتەوە.  جارێك  بێتەوە  بەرژەوەندیانە  ئەم 

بۆیە ئەم حزبانەو كۆنگرەی نەتەوەیی دەبێت 

لەبنەڕەتدا پشت ئەستوربن بە خەڵكی خۆیان 

و بە كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان. من پێموایە 

رۆژئاواو  دنیایی  زلهێزەكانی  ئەمەتكرد  ئەگەر 

عەرەبی  واڵتانی  توركیا،  ئەوروپا،  ئەمەریكا، 

ئەگەر  بەاڵم  بۆدەكەنەوە،  زۆرترت  حسابێكی 

بەرژەوەندییەكانی  لەگەڵ   %  100 لە  خۆمان 

ئەوان  بەرژەوەندیانەی  ئەو  رێكخست  ئەوان 

دەگۆڕدرێت .

زەمەن  رۆژگار،  ئایا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بۆئەوەی  دەبێت،  گونجاوتر  باشترو  لەمە 

لەكاتێكدا  ببەسترێت،  نەتەوەیی  كۆنگرەی 

رێكخراوێكی  رووبەرووبوونەوەی  لە  دەبینین 

پارچەكانی  هەموو  داعش  وەكو  تیرۆرستی 

بۆ  هێزن  یەك  و  دەنــگ  یەك  كوردستان 

رووبەرووبوونەوەی ئەو رێكخراوە؟

حزبە  ناتەبایی  ب��ەداخ��ەوە  كەعبی:  رەزا 

هەرێمی  تایبەتمەندی  تەنها  كوردستانییەكان 

كوردستانیش  رۆژهەاڵتی  لە  نییە،  كوردستان 

هەر بەوشێوەیە ناكۆكی تەنها لە باشور نییە، 

كوردستانیش  رۆژهەاڵتی  لە  ئێستا  بەداخەوە 

دیموكراتەكان  كۆمەڵەو  كوردستانییەكان  حزبە 

ستراتیژبن،  یەك  بن  هەڵوێست  یەك  بتوانن 

لەهەموو
پارچەكانی كوردستان،

سنورەكانی
دەستكردی 

نێوان كوردستانەكان
بەراستی لەبیرو 
مێشكی خەڵكدا 

زۆرتر لەبیرچۆتەوە
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بەرگری  هێز،  یەك  نیشتمانی،  شەڕی  یەك 

نیشتمانی ببەنە پێشەوە. من دڵنیام هەم وەكو 

بزوتنەوە زۆرتر سەردەكەون، هەم وەكو تاكە 

حزبیش قازانجی زۆرتری لێدەكەن.

سیاسیەكانی  هێزە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

رۆژهەاڵت نە لە دەسەاڵتدان نە هێشتا ئەو 

بۆچی  بەرپاكردووە،  شۆڕشەیان  و  راپەرین 

ناكۆكن خێرە ناكۆكن؟

خۆی  تایبەتمەندی  ئەویش  كەعبی:  رەزا 

دەبێت  نییە  بەرنامە  ئەو  باسی  دیارە  هەیە، 

بكەین،  بۆ  تایبەتی  خوێندنەوەی  لێكدانەوەو 

نەتەوەیی  بەكۆنگرەی  جێیەی  تائەو  ب��ەاڵم 

منیش  هەڵدەگەڕێتەوە،  كوردستان  هەرێمی 

پێموایە هەمیشە گرنگی و پێویستی هەبووە. 

ك��ۆم��اری  ل��ە  ه��ەر  بۆنموونە  زۆرج��اری��ش 

ئەو  بكە  تەماشا  مهابادەوە  لە  كوردستان 

كوردستانییەكان  حزبە  لەنێوان  پەیوەندییە 

هەبووە، پێش كۆماری كوردستانیش لە مهاباد 

حزبی هیوا لەم ناوچەیە، حزبی خۆیی بوون 

ژیانەوەی  كۆمەڵی  كوردستان،  باكوری  لە 

زۆر  پێكەوە  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  كورد 

یەكەوە  ب��ەدەم  ك��ردووە،  یەكیان  هاوكاری 

بەوشێوەیە  هەر  ئەیلول  لەشۆڕشی  ب��وون، 

شكستی  دوای  و   1975 ساڵی  دوای  ب��ووە، 

ئەوانە  هەموو  باشور  كوردستانی  لە  شۆڕش 

هەر پەیوەندی هەبووە.

كوردستان دیپلۆماتیك: دەگەرێمەوە سەر ئەو 

نەتەوەیی  كۆنگرەی  لە  باسمان  كە  خاڵەی 

كرد، تۆش باست لە ناكۆكی و ملمالنێی هێزە 

سیاسیەكان كرد، نە لە باشور، لە رۆژهەاڵتیش 

باستكرد هەتا ئەو ناكۆكیانە نەمێنێ، یان هەتا 

نەبنەوە  كاڵ  نەبنەوەو  كەم  ناكۆكیانە  ئەو 

دەبێت  سەركەتوو  ببەسترێ  كۆنگڕەش 

ئەنجامێكی دروستی دەبێت؟

رەزا كەعبی: من پێموایە بەوشێوەیە ناتوانرێت 

كۆنگرە  كە  بكەی،  كۆنگرە  لە  چ��اوەڕوان��ی 

نەبەستین تا هەموو شتێكمان رێك نەخستبێت، 

خودی  لە  ناكۆكییەكان  لە  بەشێك  دەتوانین 

كۆنگرەدا چارەسەر بكرێت، كۆنگرە ئەو زەرفە 

بێت، ئەوشوێنە بێت، ئەو پێكهاتەیە بێت كە 

كۆبكاتەوە،  لە خۆی  ناكۆكیەكان  بتوانێ هەم 

هەم  یەكگرتووی خەڵكی كوردستان ئیرادەی 

یەكگرتووی خەڵكی كوردستان بنوێنێ .

دیپلۆماتیك: دەبێت كورد هەست  كوردستان 

بەچی بكات، لەكاتێكدا فرسەتێكی بەوشێوەیە 

لەپێشەو ناتوانێ كۆنگرە ببەستێ، دەبێت ئەو 

ترسەی كەالی كوردو الی هەر چوار پارچەی 

زیاتر  بێت،  لەچی  دەبێت  هەیە،  كوردستان 

لەچی بترسێت؟

رەزا كەعبی: من پێموایە لە ناتەبایی ناوخۆیی 

خاڵی الوازی ئێستای بزوتنەوەی كورد لە هەموو 

پارچەكانی كوردستان ناتەبایی و ناكۆكی هێزە 

كوردستانییەكانە لە رۆژهەاڵتی كوردستان ئەمە 

خاڵێكی زۆر دیارە. بۆیە دەبێت ئێمە ناوماڵی 

كوردستان  خەڵكی  دەبێ  رێكبخەین،  خۆمان 

ئێستا  كە  بارودۆخەی  بەم  نەبن  سارد  خەم 

راستە  كوردستان  هەرێمی  لە  ئێستا  هەیە، 

رەزا کەعبی
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بەاڵم  لەئارادایە،  پراوپڕ  نیشتمانی  شەڕێكی 

باشوری  لە  بەرفراوان  جەماوەرێكی  بەڕاستی 

كوردستان ئەو جۆرەی كەدەبێت بایەدو شایەد 

ت��ێ��وەن��ەدراون ل��ەو ش��ەڕە زۆر ك��ەس بەهی 

خۆی  لەوانەیە  كەسیش  زۆر  و  نازانێ  خۆی 

راستە  هەستە  ئەم  بۆیە  دورخستبێتەوە.  لێی 

هەیە، بەاڵم بە كردەوەش دەبێت ئەم هەستە 

رێكبخەین، كە بتوانی بە هێزێكی گەورەترەوە 

بەشدارببێ.

كوردستان دیپلۆماتیك: ئەو ملمالنێ سەختەی 

باشور،  لە  بەتایبەتی  دەكەیت،  باسی  تۆ  كە 

لەگەڵ  هەرێم  كێشەی  باشورو  لە  باس  كە 

تۆ  كەوا  ملمالنێیەی  ئەم  دەكەین،  عێراق 

كە  بۆئەوەی  نییە،  فاكتەرێ   دەكەیت،  باسی 

حكومەتی عێراق لەگەڵ كوردا نەگاتە ئەنجام ؟

پێموابێت  من  دڵنیاییەوە  بە  كەعبی:  رەزا 

بە  ئەگەر  خاڵ  بەهێزترین  و  سەرەكیترین 

حكومەتی بەغدادی بڵێن، بەاڵم ئەوشتەی كە 

نێوان هێزەكانە. كە  ناكۆكی  لەبەغداد هەیە، 

بەهەمانشێوەیە.  كوردستانیش  رۆژهەاڵتی  لە 

پتەوییە  ئەم  دەنگییە  یەك  ئەم  ئەگەر  بۆیە 

ببینی بە بڕوای من ناتوانێ ئەوە بكات.

هەولێرو  كێشەی  ئایا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

خەڵكی  قوتی  كە  ئەوەی  گەیشتۆتە  بەغداد 

داماو، بەش مەینەت دەبرێت، ئەم كێشەیەی 

كە لەگەڵ بەغداد كە هەیە نانی ئەو پێشمەرگانە 

دەبڕێت، كە پارێزگاری لە كوردستان دەكات، 

ئەو  نانی  دەكــات،  عێراقیش  لە  پارێزگاری 

وەكو  كە  دەبڕدرێت،  قارەمانانە  پێشمەرگە 

بەرامبەر  جیهان  شەڕی  دەكەن  باسی  جیهان 

بە تیرۆر دەكەن، ئەمە تاكەی قبوڵ بكرێت؟ 

تاكەی هەستی پێنەكرێت؟ ئەمە تاكەی هێزە 

سیاسییەكان پێداچوونەوە بەكییان و بەهزری 

خۆیاندا نەكەن؟

لەروانگەی  ئەوە  پێموایە  من  كەعبی:  رەزا 

عێراقیش  بۆ  شەڕ  ئ��ەوان  كە  بەڕێزتانەوەیە 

عێراق  نایبنێ،  بەوشێوەیە  عێراق  دەك��ەن، 

بێت،  الوازتر  و  سەرنەكەوێ  كورد  پێیخۆشە 

بەاڵم  كردبێ،  تێدا  زەرەری  خۆیشی  ئەگەر 

ئەویش  كرد،  شت  بەیەك  ئاماژەت  بەڕێزت 

لە  پێشمەرگە،  هێزی  لە  موچەیە،  بڕینی 

قسەكانمدا  لە  من  مەینەت.  بەش  خەڵكی 

لەو  تر  یەكێكی  بكەم،  بەوە  ئاماژە  ویستم 

دەبێت  كوردستان  هەرێمی  لە  مەسەالنەی 

زۆر زۆر وریایی بین و كاری بۆبكەن. ئەویش 

بە  كوردستان  باشوری  خەڵكی  كە  ئەوەیە، 

ئەم  كە  بكەن،  هەست  وج���ودەوە  هەموو 

هەست  پێموایە  من  خۆیانە.  هی  حكومەتە 

ناتەبایی،  دەكەن هی خۆیانە، بەاڵم ناكۆكی، 

گەندەڵی، ئەو شتانە هەیە، ئەمە لەكاتێكدایە 

كوردستان  باشوری  لە  گ��ەورە  شەڕێكی  كە 

هەیە، رۆژانە دەیان شەهید دێتەوە. ئەمەش 

من  بۆیە  خەڵك.  لەسەر  هەیە  كاریگەری 

پێموایە یەكسانی كۆمەاڵیەتی دەبێت هەبێت.

دەبێت  كاریگەری  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لەسەر خەڵك بۆئەوەی متمانەی بەحكومەت 

كەمكردنەوەی  بۆ  كاریگەری  بەاڵم  نەبێت، 

هەستی نیشتمانی و ئینتیما دەكات؟

رەزا كەعبی: ئێمە نابێت ئەو هەستە نیشتمانییە 

پێمانوابێت هەمیشە هەمانە، هەستی نیشتمانی 

خەبات  بیروباوەڕی  نیشتمانی،  بیروباوەڕی 

كارانە، گیان فیدایی كاتێ  هەیە كە تۆ دڵنیابیت 

بە  دروستەو  گردووتە  رێبازەی  ئەو  ل��ەوەی 

ئەنجام دەگات »دەڵێت دروستە من تیادەچم 

و داعش سەری من دەبڕێت، من دەسوتێنێ، 

خەڵكەكەم  بەاڵم  قەفەزەوە،  ناو  دەخاتە  من 

لە  نابێت  ئیمانە  ئەم  دەكەون«  سەر  رۆژێك 

دەسەاڵتدارانی  دەبێت  پێموایە  بچێت.  بەین 

هەرێمی كوردستان كار بۆئەوە بكەن، ئەمە لە 

خوارەوە تەنها بۆ بڕینی موچە نییە لە ژیانی 

خەڵكەوە، لە ئاوەدانكردنەوە، لە ئابووریەكی 

غاز.  و  ن��ەوت  مەسەلەی  لە  تەندروست، 

هەریەك لەم مەسەالنە نابێت وجودی هەبێت.

تۆ  ئەوانەی  بێگومان  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

باسی دەكەیت هەنگاونان بەرەو چاكسازی كە 

لە ئارادایە، ئەگەر ئەم شەڕە نەخوازراوە، یان 

لەبەرۆكی  نەكراوە  چاوەڕوان  رێكخراوە  ئەم 

كورد ببێتەوەو لەم میحنەتە رزگارمان ببێت، 

ناتەبایی ناوخۆیی 
خاڵی الوازی ئێستای 

بزوتنەوەی كورد لە 
هەموو پارچەكانی 

كوردستان ناتەبایی 
و ناكۆكی هێزە 

كوردستانییەكانە لە 
رۆژهەاڵتی كوردستان 

ئەمە خاڵێكی زۆر 
دیارە. بۆیە دەبێت 

ئێمە ناوماڵی خۆمان 
رێكبخەین
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كەواتە دوا خاڵ بۆ چارەسەری كێشەی كورد، 

بە  چی  كاتەدا  لەم  عێراق  حكومەتی  لەگەڵ 

چارەسەر دەزانیت؟

رەزا كەعبی: من وەكو وتم، ئەگەر كورد ئێستا 

لە هەرێمی كوردستان، حزبە كوردستانییەكانی 

هەرێمی كوردستان بگەنە یەك خاڵی هاوبەش، 

دوو  دەكەین،  ئەمە  بەغداد  لەگەڵ  ئێمە  كە 

هەوڵدەدەین  یان  هەیە،  لەبەردەم  رێگامان 

لەگەڵ بەغداد رێك بكەوین و عێراق بكەینەوە 

یەك واڵت، كە من پێموایە هیچ داهاتوویەكی 

بێت،  ئەمساڵ  عێراق.  واڵتێكی  وەك  نییە، 

ئەم  بێت  تر  ساڵی   15 بێت،  تر  ساڵی   5

ئەم  لكانەوەی  تازە  دەترازێت،  لێك  عێراقە 

سودو  هیچ  تائێستا  یشەوە   1920 لە  عێراقە 

دانەمەزراوە  هەر  عێراق  نەبووە،  قازانجێكی 

كورد  بۆیە  دەڕوات.  پارچەپارچەكردن  بەرەو 

كە  كاربكات،  ستراتیجیە  ئەم  لەسەر  دەبێت 

لە  كوردستان،  هەرێمی  لە  بۆخۆیی  ك��ورد 

پێدەكرێت،  هەرچی  تاڕادەیەك  عێراق  واڵتی 

سەربەخۆیی زیاتر، هەڵبژاردەی زۆرتر، ناوچەی 

ژێر دەسەاڵتی خۆی بەرفراوان تر بكات، نیازو 

پێویستی بەحكومەتی مەركەزی بەغداد تادێت 

دەباتە  چۆن  ستراتیجییە  ئەم  ببێتەوە،  كەمتر 

پێشەوە ئەمساڵ چەندی پێ بەراورد دەكرێ، 

دەبێت  ب��ەاڵم  دەبێت،  چەند  ئایندە  ساڵی 

فارسی  قەولی  بە  دەتوانێت  كەی  دڵنیابێت، 

لەگەڵ  خۆی  نافی  بەندی  )دەبێت  دەڵێت 

حكومەتی عێراق بە تەواوی ببڕێت(.

وتی  پێم  هەرچەند  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پرسیارێك دەكەمەوە  دوا  بەاڵم  پرسیار،  دوا 

هەر  پێشمەرگەی  هێزی  رۆڵی  بە  سەبارەت 

چوار پارچەی كوردستان لە رووبەڕووبوونەوەی 

چۆن  چۆنەو  تیرۆریستیە  رێكخراوە  ئەم 

چ  سیاستمەدارێك  وەك  تۆ  یان  دەیبینی؟ 

خوێندنەوەیەكت هەیە؟

رەزا كەعبی: من پێموایە هەرێمی كوردستان 

لەوكاتەی كە داعش هاتووە كەمترین هەوڵیداوە 

چوارپارچەی  ه��ەر  پێشمەرگەی  هێزی  كە 

دەبێت  بڕواشموایە  كە  رێكبخات،  كوردستان 

بزوتنەوەی  لەهێزی  دەكرێت  بكات،  ئ��ەوە 

كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  ئازادیخواز  خەڵكی 

كوردستانییەكان  حزبە  لە  وەربگرین،  كەڵك 

حزبەكانی  هەموو  وەربگرین،  كەڵك  لێرە 

دەربڕیوە  خۆیان  ئامادەیی  ئێرە  رۆژهەاڵتی 

كە هێزی پێشمەرگەی خۆیان بەرەو بەرەكانی 

شەڕ بنێرن. بۆیە ئێمە هیچ رێگایەكمان نییە. 

دەبێت هێزی رزگاریخوازی هەر چوار پارچەی 

حزبی  بە  پێشمەرگەوە،  بەهێزی  كوردستان 

سیاسیەوە، بە جەماوەری خەڵكەوە رێكبخەین. 

كوردستان دیپلۆماتیك: ئەو كۆنگرە نەتەوەییە 

دەتوانێت ئەو یەك ریزیە بهێنێتە ئارا؟

رەزا كەعبی: ئەو كۆنگرە نەتەوەییە دەتوانێت 

بچێتە  باش  ئەگەر  من،  بەبڕوای  بكات  ئەوە 

سالم  ئەگەر  تەندروست،  ئەگەر  پێشەوە، 

دەس��ەاڵت،  ش��ەڕی  نەبێتە  ئەگەر  كاربكات، 

من ساڵی پێشوو ئەندامی لیژنەی ئامادەكاری 

كرد  ئەوەمان  لێرە  بووم  نەتەوەیی  كۆنگرەی 

دەسەاڵت.  شەڕی  بۆ  بوو  شەڕێك  بەراستی 

لەكاتێكدا پێویست بەوەناكات. بۆیە وەستانمان.

هەیە  ئومێد  دیپلۆماتیك:  كــوردســتــان 

ببەسترێتەوە؟

هیچ  نەخێر،  ئێستادا  ل��ە  كەعبی:   رەزا 

ئومێدێك، هیچ هەوڵێك لەئارادا نییە.

ئێوەش  ئومێدین  بە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

قسیەكی  تۆ  ئەگەر  چڕبكەنەوە  هەوڵەكانتان 

ترت ماوە فەرموو؟

خەڵكی  هیوادارم  سوپاس  زۆر  كەعبی:  رەزا 

بتوانێت  كوردستان  باشوری  لە  كوردستان، 

داعش  كە  دڕندانەی  هێرشە  ئەم  لەبەرامبەر 

تائێستاش  كە  بێت،  سەركەوتوو  كردوویەتی 

گ��ەورەی  شانازییەكی  ب��ووە،  س��ەرك��ەوت��وو 

پێشمەرگە  هێزی  بۆ  جیهان  لەسەرتاسەری 

دكتۆرێكی  كە  ئەوەی  وەك  ك��ردووە،  تۆمار 

فەرەنسی وتی« ئەو شەڕەی كە كورد دەیكات، 

دەبێت  دنیا  هەموو  بۆیە  ئینسانیەتە«.  بۆ 

گەورەیە  شانازییەكی  ئەمە  بێت،  پشتیوانی 

بۆ ئێمە، هیوادارم بەسەرفرازی ئەم شانازییە 

جەژنی گەورەی نیشتمانی بۆ بكرێت.

پڕۆفایل:

_ رەزا کەعبی

 _ ساڵی ١٩٥٩ له شاری سەقز له دایکبووە.

و  سیاسی  کۆمەڵی  کۆرو  به  تێکەڵ   ١٩٧٥ ساڵی   _

مارکسیست و چەپ له شارەکانی سەقز و سنە بووە.

_ ساڵی ١٩٧٩ هاوکات لەگەڵ راپەرینی گەالنی ئێران 

دژی رژێمی شا به کۆمەڵه پەیوەست بووە.

هێزی  ریزی  چووە  نهێنی  بەشی  له   ١٩٨٠ ساڵی   _

پێشمەرگەی کۆمەڵەوە.

_ له ريزی پێشمەرگەی کۆمەڵه بەرپرسیاری هەبووە.

»کۆمۆنیستی  رۆشتنی  پاش   ١٩٩٢ ساڵی  بەهار  له   _

کرێکاری« له حزبی کۆمۆنیستی ئێران، له کۆنفرانسی 

ساغکردنەوەی حزبی کۆمۆنیستی ئێران، وەک ئەندامی 

کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردراوە.

_له کۆنگرەی هەشتی کۆمەڵه له هاوینی ١٩٩٥ بوو 

به ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵه.

ئۆرگانی  »کۆمۆنیست«،  گۆڤاری  سەرنوسەری   _

حزبی  دەنگی  بەڕێوەبەری  و  ناوەندی  کۆمیتەی 

کۆمۆنیستی ئێران.

_ له هاوینی ساڵی ٢٠٠٠ دوای ناکۆکی و جیاوازی لەناو 

ژمارەیەکی  لەگەڵ  هاوڕێ  ئێران  کۆمۆنیستی  حزبی 

ساغکردنەوەیان  رەوتی  کۆمەڵە  کادرەکانی  له  دیکە 

راگەیاند.

»کۆمەڵەی  ناو  ناکۆکییەکانی  و   ٢٠٠٧ ساڵی  له   -

شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران«، رەوتی 

ریفۆرمیان راگەیاند، پاشان »کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی 

سیاسی،  دەفتەری  ئەندامی  راگەیاند.  کوردستان«یان 

بەرپرسی راگەیاندن.

کۆمەڵەی  کارگێڕی  دەس��ت��ەی  بەرپرسی  ئێستا   -

زەحمەتکێشانە.
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فەتحوڵاڵ حوسێنی

پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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دیدار : سەرهەنگ عەبدولرەحمان

بەسیاسەتی ژیرانە توانیامن كێشەی كوردانی 

رۆژئاوا لە كێشەیەكی لۆكاڵییەوە بكەینە 

كێشەیەكی نێودەوڵەتی 

فەتحوڵاڵ حوسێنی

ئەندامی سەركردایەتی پارتی چەپی كورد لە سوریا:
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بكرێت  ئەگەر  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

خەباتی  مێژوو  بە  سەبارەت  كورتەیەك 

بخەیتەروو؟ خوێنەران  بۆ  پارتەكەتان 

كورد  چەپی  پارتی  حوسێنی:  فەتحوڵاڵ 

دامەزراوە   1965 لە)5(ئابی  سوریا،  لە 

سەبریو(  )ئۆسمان  بەڕێز  لەسەردەستی 

لەوكاتەوە وەكو پارتێكی چەپی عەلمانی 

كاردەكات. سوریا  لەنێو 

بەدەیان  دام��ەزران��دن��ی��دا  ل��ەس��ەرەت��ای 

لەنێو  پارتە  ئەم  پێشكەوتووی  كادری 

بوون،  زیندانی  سوریادا  زیندانەكانی 

بەاڵم هەر لەسەر خەبات و كاری سیاسی 

ئەوكاتەی  هەتا  بووە،  بەردەوام  خۆی 

دا هاتەسەر   1970 لەساڵی  ئەسەد  حافز 

حوكم و بڕیارێكی سەبارەت بە تەعریب 

رۆژئاوای  لە  كردن، گۆڕینی دیمۆگرافی 

كوردستان دەركرد بەتایبەت لە هەرێمی 

هەبوون  ح��زب  سێ   ئەوكاتە  جزیرە. 

ئەو  دژی  كە  ح��زب  تاكە  س��وری��ا،  لە 

بڕیارەی حافز ئەسەد وەستایەوە، پارتی 

لەكاتێكدا  سوریا،  لە  بوو  كورد  چەپی 

لەو  پێشوازییان  تر  حزبەكانی  ك��ادری 

بەمەبەستی  دەهاتن  كە  كرد  عەرەبانە 

تەعریب  بە  سیاسەتی  جێبەجێكردنی 

ك��ردن��ی ك��وردس��ت��ان، ل��ە رۆژئ����اوای 

دەبوون. نیشتەجێ   كوردستان 

جار  چەندین  حزبە  ئ��ەم  هەرچەندە 

پارچە  پ��ارچ��ە  و  ل��ێ��ك��ت��رازان  ت��وش��ی  

لەسەر  ه��ەر  ب���ەاڵم  ب��ۆت��ەوە،  ب���وون 

لە  ب��ەردەوام��ە  وەس��ت��اوەو  خ��ۆی  پێی 

كارا  بەشێوەیەكی  پارتێكە  و  خەبات 

دیموكراتی  خۆبەڕێوەبەری  لە  بەشدارە 

رۆژئاوای كوردستان، هەروەها لەشەڕی 

بەرگریكردن لەخاكی رۆژئاوای كوردستان 

بەدەیان  داع��ش،  تیرۆرستانی  دژی  لە 

لە  بەردەوامیشین  بەخشیوەو  شەهیدی 

واڵتانی  لەزۆربەی  نوێنەرمان  و  خەبات 

توركیاش  لە  تەنانەت  هەیە،  جیهان 

بە  ئێستاشدا  لە  هەیەو  نوێنەرایەتیمان 

لەشاری  نوێنەرایەتی  ئۆفیسێكی  نیازین 

بكەینەوە. سلێمانی 

بەر  ماوەیەك  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

میسر،  پایتەختی  قاهیرەی  لە  ئێستا  لە 

لەسەر  لێكۆڵینەوە  بۆ  كۆنفرانسێك 

دۆخی سوریا بەسترا، دەكرێ  پێمان بڵێی 

بەشداری  ئاستێك  چ  لەسەر  پارتەكەتان 

ئێوە  بەباوەڕی  كردو  كۆنفرانسەی  ئەم 

لەسەر  كاریگەرییەكی  چ  دانیشتنە  ئەم 

دەبێ ؟ سوریا  بارودۆخی 

فەتحوڵاڵ حوسێنی: ئەم كۆنگرەیەی كەلە 

قاهیرەی  لە  رابردوو  حوزەیرانی  )8(ی 

هێڵی  هەندێك  بەسترا.  میسر  پایتەختی 

)هەیئەتی  وەكو  س��وری،  ئۆپۆزسیۆنی 

ئۆپۆزسیۆنێك  وەك���و  ت��ەن��س��ی��ق(ك��ە 

دەڕوانرێت. لێی  سوریا  لەناوخۆی 

ئ��ەن��دام  پ��ارت��ەك��ان��ی  خ��ۆش��م��ان  الی 

ل��ە خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەری دی��م��وك��رات��ی و 

كانتۆنەكە  هەرسێ   بەرێوەبەرایەتی 

كەسایەتی  ه��ەن��دێ��ك  ب��ەش��دارب��وون، 

ئێمە  بەاڵم  بەشداربوون،  سەربەخۆش 

نەكرابووین،  بانگهێشت  پ��ارت  وەك��و 

نوێنەرانی  و  حكومەت  وەك��و  بەڵكو 

بانگهێشت  دیموكراتی  خۆبەڕێوەبەری 

كەسایەتی  وەكو  هەندێكیش  كرابووین، 

لەوانە  كرابوون،  بانگهێشت  ئەندام  و 

كەسایەتی  وەكو  پارتەكەمان  سكرتێری 

ساڵح  بەڕێز  ه��ەروەه��ا  ئ��ام��ادەب��وون، 

م��وس��ل��ی��م وەك����و ك��ەس��ای��ەت��ی ن��ەك 

ئامادەبوو. )پەیەدە(  هاوسەرۆكی 

دی�����ارە ب���ەرن���ام���ەی ك��ۆن��گ��رەك��ەش 

بوو  رێ��گ��ەی��ەك  نەخشە  دۆزی��ن��ەوەی 

الی  ه��ەروەك��و  سوریا،  داه��ات��ووی  بۆ 

سوریا  قەیرانی  ئاشكرایە  هەموومان 

زوو  هەروا  خایەنەو  درێژ  قەیرانێكی 

جەنگێكی  بۆتە  و  نایەت  پێ   كۆتایی 

فەتحوڵاڵ حوسێنی ئەندامی سەركردایەتی پارتی چەپی كورد لەسوریا لە دیدارێكی تایبەتی لەگەڵ 
جەنگە  لەو  بەشێك  نەبۆتە  كات  هیچ  كورد  دەڵێت:  دیپلۆماتیك((دا  ))كوردستان  گۆڤاری 
مەزهەبیەی كە لەسوریا بەڕێوە دەچێت، چونكە كێشەی ئێمە وەكو كورد كێشەیەكی نەتەوەییە 

نەك ئاینی.
لەبارەی ناكۆكیەكانی نێوان پارتە سیاسیەكانی خۆرئاواشەوە دەڵێت: 

)هێزە سیاسیەكانی خۆرئاوای كوردستان بونەتە دوو بەش، بەشێكیان لەسەر سەر ئەرزی واقیعدا 
هەن و توانیویانە خاكەكەیان رزگار بكەن و ئیدارەی خۆبەرێوەبەری تیا دابمەزرێنن و بەرگری 
لێ  بكەن. بەشەكەی تریشیان لەدەرەوەی خاكی خۆرئاوای كوردستان ئۆفیسیان بۆكراوەتەوەو 

پاڵیان لێداوەتەوەو بەس قسەیان هەیە.
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توركی،  جەنگێكی  سوریاو  لە  تائیفی 

لەسەر  ئەمەریكایی  روس��ی،  ئێرانی، 

سوریا. خاكی 

خەڵكی  دەرچ��ووە  لەوە  كێشەكە  واتە 

بەاڵم  بكەن،  چارەسەری  بتوانن  سوریا 

دەگەڕێین  دەرفەتێك  لە  هەمیشە  ئێمە 

بهێنن،  قەیرانە  بەم  كۆتایی  بتوانین  كە 

بۆ  وێرانی  و  كاولكاری  مایەی  بۆتە  كە 

ئەم  بەستنی  ئومێدەی  بەو  واڵتە.  ئەم 

. لێبكەوێتەوە  باشی  ئەنجامی  كۆنگرانە 

ئایندەی  دیپلۆماتیك:  كــوردســتــان 

بەكوێ   كوردستان  رۆژئــاوای  لە  كورد 

لەگەڵ  ئــێــوە  ئــەوەنــدەی  ـــات؟  دەگ

داهاتووی  لەسەر  هاوپەیمان  واڵتانی 

هەبووە،  دانیشتنتان  وتووێژو  سوریا 

كورد  پرسی  لەسەر  ئەوان  هەڵوێستی 

چۆنە؟ سوریا  لە 

لە  كورد  وەكو  ئێمە  حوسێنی:  فەتحوڵاڵ 

پێی  شۆرشەكەمان  كوردستان  خۆرئاوای 

پێنجەم. ساڵی  ناوەتە 

نەبۆتە  كات  هیچ  ك��ورد  خۆشبەختانە 

ب��ەش��ێ��ك ل���ەو ج��ەن��گ��ە ت��ائ��ی��ف��ی و 

بەڕێوە  كە  شیعە  سوننەو  مەزهەبیەی 

ناوچەكانی  لە  گەرمى  بە  كە  دەچێت، 

بەردەوامە.  حما(  و  )حمص  وەكو  تری 

جەنگە،  ل��ەو  بەشێك  نەبوینە  ئێمە 

بەدیموكراسی  پەیوەندی  جەنگە  ئەو 

نەبوو،  سوریاوە  خەڵكی  كەرامەتی  و 

ب��ەڵ��ك��و پ��ەی��وەن��دی ب��ە ئ��ەج��ێ��ن��دای 

وەكو  ئێمە  كێشەی  هەبوو.  دەرەكیەوە 

نەك  نەتەوەییە  مەسەلەیەكی  ك��ورد 

مەزهەبی. و  ئاینی 

پشتمان  خۆرئاوا  كوردانی  وەكو  ئێمە 

خۆمان  شەڕڤانانی  و  گ��ەل  بەهێزی 

ئۆپۆزسیۆنە  هێزە  وەك��و  ب��ەس��ت��ووە، 

واڵتانی  بە  پشتمان  تر  عەرەبیەكانی 

وەكو توركیا، ئیمارات، ... نەبەستووەو 

بەستین. نا

ب��ەڵ��ك��و ب���ە س��ی��اس��ەت��ی ژی���ران���ەی  

كێشەی  توانیمان  خۆمان  سەركردایەتی 

لۆكاڵی  لەكێشەیەكی  سوریا  لە  ك��ورد 

كێشەیەكی  بكەینە  پ��ەراوێ��زخ��راوە  و 

لەسەرمان  دنیا  واڵتانی  و  نێودەوڵەتی 

بكەن،  پشتگیریمان  و  دەن��گ  بێنە 

لە  بەرگریكردن  ل��ەش��ەڕی  ه��ەروەك��و 

بینیمان. كوبانێ  

)گرێ   باسی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

رزگاركردنی  گرنگی  ــرد،  ك سپی(ت 

خۆرئاوای  كانتۆنەكانی  بۆ  سپی  گرێ  

چیدایە؟ لە  كوردستان 

سپی  گ���رێ   ــنــی:  حــوســێ ــحــوڵــاڵ  فــەت

نێوان  ستراتیژی  زۆر  دەروازەی��ەك��ی 

گروپی  بەهەزاران  كە  توركیایە  سوریاو 

دەهاتنە  دەرگ��ای��ەوە  لەو  تیرۆریستی 

دەهاتنە  یان  عەفرین،  و  كوبانێ   نێو 

سەر  دەكەوێتە  كە  جزیرە  هەرێمی  نێو 

یارمەتی  بەسەدان  سەرێكانی.  سنوری 

سنورو  ئەو  لەڕێی  سەربازی  و  لۆجستی 

دەهات. تیرۆریستان  بۆ  دەروازەی��ەوە 

دەستمان  كەوتە  دەروازەیە  ئەو  كاتێك 

كە  گ��رت  داع��ش  لە  رێگەمان  بەواتە 

بەوەش  ناوەوە.  بێتە  توركیاوە  لەڕێی 

و  بێت  توركیا  لەنێو  ن��اچ��ارە  داع��ش 

لەناو توركیا دەربچێت. دیارە  نەتوانێت 

و  خۆمان  لەنێوان  هەبوو  دەروازە  دوو 

سەرێكانێ   دەروازە  یەكەمیان  توركیا. 

بۆكردو  هێرشمان  ه���ەرزوو  ك��ە  ب��وو 

ك��وردە.دەروازەی  دەستی  لەبەر  ئێستا 

))گ��رێ   دەروازەی���ە  ئ��ەم  دووەمیشیان 

بەوەش  رزگاركرا  كەئەویش  سپی((بوو 

بۆ  توركیا،  بەهاوكارییەكانی  كۆتایمان 

هێنا. سنورانەوە  ئەو  لەڕێی  داعش 

قبوڵ  شێوەیەك  بەهیچ  ئێمە  لەبەرئەوە 

ئێمە  خاكی  لەسەر  تیرۆریستان  ناكەین 

هەربۆیە  داعش.  دراوسێی  ببنە  و  بن 

پێویستە لەسەر سنوری جوگرافی ئێمەدا 

نەمێنێت. داعش 

سەر  بابێنە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئێمە وەكو 
كوردانی خۆرئاوا 
پشتمان بەهێزی گەل 
و شەڕڤانانی خۆمان 
بەستووە، 
وەكو هێزە 
ئۆپۆزسیۆنە 
عەرەبیەكانی تر 
پشتمان بە واڵتانی 
وەكو توركیا، ئیمارات، 
نەبەستووەو 
نابەستین.
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توركیا،  لەگەڵ  ئێوە  پەیوەندییەكانی 

پەیوەندییەكانتان  لەئێستادا  بزانین 

ئاستێك؟ چ  گەیشتۆتە  توركیا  لەگەڵ 

فــەتــحــوڵــاڵ حــوســێــنــی: ئ��ێ��م��ە وەك��و 

دیموكراتی،  خۆبەڕێوەبەری  كانتۆنەكانی 

زیاتر لە سێ  جار چوینە توركیاو لەگەڵ 

لەوانە  واڵت��ە  ئ��ەو  بااڵكانی  بەرپرسە 

كۆبوینەوەو  ئۆغلۆ(  داود  )ئەحمەد 

لەسەر  ئێمە  كاتێك كە  راگەیاند  پێشمان 

لەسنوری  و  كوردستان  رۆژئاوای  خاكی 

كانتۆنێك  و  كیانێك  دەمانەوێ  توركیا 

دەبینە  نیيە  ئەوە  مانای  دابمەزرێنین، 

توركیا.  سەر  بۆ  هەڕەشە  و  مەترسی 

كاتێك  رابردووشدا  لە  چۆن  هەروەك 

حكومەتی  كوردستانیش  ل��ەب��اش��وری 

توركیا  راگەیەنرا،   كوردستان  هەرێمی 

دەیڕوانيیە  مەترسی  هەڕەشەو  وەك��و 

و  ئاستەنگ  چەندین  هەرێمەو  ئ��ەم 

توانی  هەتا  دروستكردو  بۆ  كێشەی 

دژایەتی كرد، بەاڵم دەبینین لە ئێستادا 

كوردستان  هەرێمی  بۆتەوەو  پێچەوانە 

رێككەوتنامەی  چ��ەن��دی��ن  ت��ورك��ی��ا  و 

ئابووری و بازرگانی لە نێوانیاندا هەیە، 

باشیدایە. لەوپەڕی  پەیوەندیشیان 

هاوشێوەی  دەتوانێت  توركیا  كەواتە 

هەرێمی كوردستان پەیوەندییەكانی باش 

لەو  باشیش  سودێكی  و  لەگەڵمان  بكات 

سنوری  چونكە  وەربگرێت،  پەیوەندییە 

ئێمە لەگەڵ توركیا سنورێكی فراوانە كە 

زیاتر لە)735( كیلۆمەتر سنورمان لەگەڵ 

داوام��ان  لەبەرئەوە  هەیە،  توركیادا 

لەگەڵمان.  بن  باش  دراوسێیەكی  كرد 

نمونەی  داهاتوودا  لە  دەتوانین  ئێمەش 

ل���ەرووی  ب��ی��ن و  ب���اش  ه��ەرێ��م��ێ��ك��ی 

دەوڵەمەندین  هەرێمێكی  ئابووریشەوە 

بەوەش  كشتوكاڵەوە،  و  نەوت  لەرووی 

لەگەڵ  بازرگانی  رێككەوتنی  دەتوانین 

هەندێ   دی��ارە  ب��ەاڵم  بكەین،  توركیا 

ئەمەیان  تورك  پەرستی  رەگەز  الیەنی 

دژایەتی  هەر  مەبەستیانە  نیيە،  پێخۆش 

كە  هیوادارم  لەبەرئەوە  بكەن.  كورد 

رۆژئاوای  واقعیەی  ئەم  قبوڵی  توركیا 

بۆتە  ت���ازە  ك��ە  ب��ك��ات،  ك��وردس��ت��ان 

ریفاكتۆیەك و هیچ پالنێكی دوژمنكارانە 

بفەرمون بچنەوە
 رۆژئاوای كوردستان، 

بچنەوە مەیدانی 
خۆرئاوا، چونكە ئەوێ 
شوێنی راستەقینەی 
خەبات و تێكۆشانە، 
نەك ئەستەنبوڵ و 

ئەوروپا

فەتحوڵاڵ حوسێنی
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هێزێكی  و  بشكێنێت  تێكی  نەیتوانی 

وەكو داعشیش، كە نە حكومەتی سوریا، 

تێكی  نەیانتوانی  عێراق  نەحكومەتی 

ئەم  شەڕڤانانی  دەستی  لەسەر  بشكێنن، 

تێكشكا. هەرێمەدا 

لە  تێگەیشتنێك  پێمانخۆشە  ئێمە  بۆیە 

پێمانوایە  چونكە  هەبێت،  نێوانماندا 

دەتوانێت مەترسی لەسەر ئێمە دروست 

توركیاش  لەهەمانكاتدا  ب��ەاڵم  بكات، 

لەگەڵ  مامەڵە  كاتدا  لەزووترین  ناچارە 

رۆژئ���اوای  لەنێو  ك���وردی  حكومەتی 

بكات. كوردستاندا 

ــەم  ــك: ل ــی ــات ــۆم ــل ــپ كـــوردســـتـــان دی

ــورد لــە رۆژئـــاوای  هــەلــومــەرجــەدا ك

زێڕینی  ــكــی  ــێ ــەت دەرف ــان  ــت ــوردس ك

بەدەستهێنانی  بــۆ  لەبەردەستدایە 

كاتە  ــەم  ل بۆچی  ــەاڵم  ب مافەكانی، 

نانێن؟ وەال  ناكۆكیەكانیان  گرنگەدا 

ئەم  بــەردەوامــبــوونــی  كە  پێتانوایە 

لەدەست  مێژووییە  هەلە  ئەو  ناكۆكیانە 

كوردی رۆژئاوا دەدات؟

وەكو  ئێمە  دەزانیت  حوسێنی:  فەتحوڵاڵ 

بووینەتە  خۆرئاوا  سیاسیەكانی  هێزە 

دوو بەرە، بەرەی یەكەم لەسەر ئەرزی 

توانیویەتی  ه��ەی��ەو  ب��وون��ی  واقیعدا 

خ��اك��ەك��ەی رزگ���ار ب��ك��ات و ئ��ی��دارەی 

دابمەزرێنێت،  تێدا  خۆبەڕێوەبەرێتی 

شەڕ  و  بەرگری  ساڵە  چوار  ماوەی  بۆ 

رێكدەخاتەوە.  خ��ۆی  ماڵی  دەك���ات، 

خاكی  دەرەوەی  لە  دووەمیش  بەرەی 

بۆ  ئۆفیسی  ك��وردس��ت��ان  خ���ۆرئ���اوای 

كراوەتەوەو پاڵی لێداوەتەوەو هەر قسە 

وەكو  ئێمە  بڵێم  رونتر  یاخود  دەكات، 

داوە،  شەهیدمان   )800( )ت��ەڤ��دەم(، 

لەكاتێكدا )ENKS( یەك شەهیدی نییە، 

كوالیسۆنی  بۆ  بانگەشە  ئەوەشدا  لەگەڵ 

لە  هەڕەشە  دەكات،  عەرەبی  و  سوری 

ئێمەش دەكات، یەك ئەندامیشیان لەنێو 

رایانكردووە،  نەماون و هەموو  رۆژئاوا 

ئ��ەوروپ��او  ك��وردس��ت��ان،  هەرێمی  ب��ۆ 

كە  دەكەن،  ئەوە  پروپاگەندەی  لەوێش 

هەاڵتوون. پەیەدە  لەترسی  گوایە 

بكەین  ق��س��ە  ب��ەراش��ك��اوی  ب��ا  ب���ەاڵم 

نییە، هەڵقواڵوی  ئەنجومەنێك   )ENKS(

خزمەتی  بیەوێ   و  بێت  رۆژئاوا  خەڵكی 

تەنیا  ئەوان  بەڵكو  بكات،  پارچەیە  ئەو 

باشور  پارتێكی  ئەجێندای  مەبەستیانە 

دەڵێت  پ��ارت��ەش  ئ��ەو  جێبەجێبكەن، 

یان  ب��ەش��دارب��م،  منیش  دەب��ێ��ت  ی��ان 

خۆرئاوای  لە  ئارامی  و  ئاسایش  ناهێڵم 

بێت. بەرقەرار  كوردستان 

قازانج  هاوبەشی  بيەوێ   تەنها  وادیارە 

زیان  هاوبەشی  و  بێت  دەستكەوت  و 

ئێمە  الی  ئەوەش  نەبێت.  خەسارەت  و 

جێگەی قبوڵ نییە. برادەرانی ئەنەكەسە 

دەكەن،  ئەوە  پروپاگەندەی   )ENKS(

پێشمەرگەی  هەزار  پێنج  لە  زیاتر  كە 

راهێنراومان هەیە لە هەرێمی كوردستان 

بەاڵم  رۆژئ���اوا،  پێشمەرگەی  ب��ەن��اوی 

دیموكراتی  خۆبەڕێوەبەرێتی  یەپەگەو 

شەڕ  رۆژئ���اواو  بچنەوە  ن��ادەن  رێگە 

هێزە  ئەو  دەپرسین.  ئێمە  بەاڵم  بكەن، 

پ��ەروەردەك��راوە،  رێبازێك  چ  لەسەر 

بەهیچ  ئێمە  پێكراوە؟  راهێنانیان  چۆن 

هێزێك  ك��ە  نابین  رازی  ش��ێ��وەی��ەك 

ب��ێ��ت ل��ەس��ەر خ��اك��ی رۆژئ�����اوا ش��ەڕ 

زۆر  بە  الیەنێكیش  ئەجێندای  بكات. 

لمێنێت.  بسە

هەیە،  خ��ۆی  تایبەتمەندێتی  رۆژئ��اوا 

بێتە  توانی  زۆرك��ەم��دا  ماوەیەكی  لە 

نێودەوڵەتی. مەسەلەیەكی 

دەكەن  باسی  ئەوانیش  هێزانەی  ئەو 

)ENKS(دان  دەس���ەاڵت���ی  ن��ەل��ەژێ��ر 

ئەو  ب��ەب��ڕی��ارەك��ان��ی  نەپابەندیشن  و 

بڕیار  ئ���ەوان  بەڵكو  ئەنجومەنەوە، 

وەردەگ���رن.  دیموكراتەوە  پارتی  لە 

ل���ەب���ەرئ���ەوە ه���ی���وادارم خ��اڵ��ەك��ان��ی 

بكەن،  جێبەجێ   دهۆك  رێككەوتنامەی 

خۆبەڕێوەبەری  ئیدارەی  لەنێو  خۆیان 

ببیننەوە. دیموكراتیدا 

ئەوانیش  بەاڵم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

چەندینجار  )ENKS(یـــە،  مەبەستم 

ـــات كـــردۆتـــەوە، كە  ــان دوپ ــەوەی ئ

هەژمونی پەیەدە زاڵە بەسەر خۆرئاوای 

بچینەوە  ئێمە  نادات  رێگە  كوردستان، 

خۆرئاواو درێژە بە خەبات و تێكۆشانی 

بدەین؟ خۆمان 

ح��ەزن��اك��ەم  م��ن  حوسێنی:  فەتحوڵاڵ 

جار  دەی��ان  ئێمە  ناكەن،  راس��ت  بڵێم 

بگەڕێینەوە  كە  كردون  بۆ  بانگەوازمان 

خۆرئاوا.

ه��ەر ل��ە س��ەرەت��ای ش��ەڕی داع��ش��ەوە 

بێن  ك��ە  ل��ێ��ك��ردوون  داوام����ان  ئێمە 

شەڕو  شەڕڤانەكانمان  ئێمەو  هاوشانی 

بەهیچ  ئ��ەوان  ب��ەاڵم  بكەن،  بەرگری 

بگەڕێینەوە،  نەبوون  ئامادە  شێوەیەك 

خۆیاندا  لەدەستی  بڕیار  لەبەرئەوەی 

هەتا  جوڵێنەوە.  ئازادانە  بە  تا  نیيە، 

خۆرئاوای  ناوچەكانی  لە  شەڕ  ئێستا 

لە  كۆبانێ   ب���ەردەوام���ە،  ك��وردس��ت��ان 

بوو،  وێرانكاریدا  و  كەوتن  ل��ێ��واری 

عەفرین، قامیشلۆ، حەسەكە، تەل تەمر،  

سەرێكانی بەدرێژایی چوار ساڵ لەشەڕو 

مەترسی  ئێستاش  و  ب��ەرگ��ری��داب��وون 

پێم  بەاڵم  لەسەرە،  داگیركردنەوەیان 

بۆ   )ENKS( پرۆژەكانی  كامانەن  بڵێ  

بۆ  پێشكەشكردووە  چیان  رۆژئ���اواو 

پاراستنی  و  خەڵك  لە  بەرگریكردن 

ئەوەیە  ئەوان  بیانوی  رۆژئ��اوا.  خاكی 

كاتێك  باشە  ن��ادەن،  رێگەمان  دەڵێن 

ئ��ێ��م��ە رێ��ك��ك��ەوت��ن��ام��ەی ده��ۆك��م��ان 

ئەوەبوو  لە خاڵەكان،  یەكێك  ئیمزاكرد، 

هاوبەشمان  ل��ەش��ك��ری  كۆمیتەیەكی 

هەڵسێت  ك��ۆم��ی��ت��ە  ئ���ەم  ه��ەب��ێ��ت. 

وەك  ه��ێ��زەك��ان��ی  بەیەكخستنەوەی 

رۆژئاوا،  پێشمەرگەی  یەپەژە،  یەپەگە، 

ئەمانە  هەموو  ئەلكراد،  و  جەبهەت 
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بۆ  پەیوەندیدابن  لە  پێكەوە  دەیانتوانی 

بەاڵم  رۆژئ��اوا،  خاكی  لە  بەرگریكردن 

ئەم  لەسەر  راوێ��ژ  ئامادەنین  ئ��ەوان 

-ENKS( لەبەرئەوە  بكەن،  مەسەلەیە 

بەرامبەر  خۆی  ئەركەكانی  ئەنەكەسە( 

جێبەجێنەكردووە.  كوردستان  خۆرئاوای 

ئەنجومەنەكەیان  بەرۆژ  رۆژ  هەربۆیە 

ل��ە ب��چ��وك��ب��ون��ەوەدای��ەو ل��ە)16(پ��ارت��ی 

لەنێو  )6(پ��ارت  تەنیا  ئەنجومەن  نێو 

چونكە  م��اون��ەت��ەوە،  ئەنجومەنەكەدا 

)ENKS(پابەند نەبوو بەو بەرپرسیارێتیە 

كە  سیاسیيەی  و  دپلۆماسی  مۆڕاڵی، 

كێشەو  ل��ەگ��ەڵ  ن��زی��ك��ەوە،  ل��ە  دەب��وو 

بژیایە. رۆژئاوادا  خەڵكی  ئاریشەكانی 

بەدەیان  دا   1994 ساڵی  لە   )ENKS(

لەبەرئەوەی  زیندان،  كەوتنە  كادریان 

ئێستا  دەكرد،  سورییان  ناسنامەی  داوای 

راگەیاندووە  بۆیان  كانتۆنمان  سێ   ئێمە 

هاوبەش.  نابنە  پێشەوەو  نایەنە  كەچی 

ئەمە چی پێدەڵێن؟! ئەمە ئەجێندایەكە، 

ب��ڕی��اری   )ENKS( ئ��ەوەی��ە  م��ان��اك��ەی 

نییە. سیاسی الی خۆی 

ئەگەر  دەڵێینەوە،  پێیان  لێرەوە  ئێمە 

راستەقینە  هاوبەشێكی  ببنە  دەیانەوێت 

ئەستەمبوڵ  و  كوردستان  لەهەرێمی  با 

وەك��و  بەڵكو  دانەنیشن،  ئ��ەوروپ��ا  و 

بفەرمون  ئێمە  پارتەكانی  سەركردایەتی 

بچنەوە  كوردستان،  رۆژئ��اوای  بچنەوە 

شوێنی  ئەوێ  چونكە  خۆرئاوا،  مەیدانی 

نەك  تێكۆشانە،  و  خەبات  راستەقینەی 

ئەوروپا. و  ئەستەمبوڵ 

رێككەوتنامەی  ئێمە  ئ���ەوە،  دوای 

ئیمزایان  خۆیان  كە  هەیە،  )دهۆك(مان 

ئەو  راس��پ��اردەك��ان��ی  بابێن  ك���ردووە، 

بكەن. جێبەجێ  رێككەوتنامەیە 

ئێوە  بەشداری  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئیدارەی  لە  كورد  چەپی  پارتی  وەكو 

هەر  دیموكراتیدا  خــۆبــەرێــوەبــەری 

رەمزییە،  و  ئاسایی  بەشدارییەكی 

هاوبەشی  كاراو  بەشدارییەكی  یاخود 

كە  ناكەن  هەست  ئایا  راستەقینەیە؟ 

ئەم  بەسەر  زاڵترە  پەیەدە  هەژمونی 

فرە  كەمتر  شوناسەكەی  كانتۆنانەدا 

دیارە؟ پێوە  رەنگی 

پارتی  ه��ەش��ت  حوسێنی:  فەتحوڵاڵ 

خۆبەرێوەبەری  ئیدارەی  لەنێو  كوردی 

بەشدارێكی  و  بەشدارن  دیموكراتیدا 

پرۆژەیەش  ئەم  راستەقینەشن،  ك��اراو 

بەڵكو  نییە،  )پ��ەی��ەدە(  ه��ی  بەتەنیا 

پرۆژەی )تەڤدەم( بوو، پەیەدەش وەكو 

تەڤدەمە. ئەندامی  تر  پارتەكانی 

دی���ارە پ��ارت��ەك��ان��ی ب��ەش��دار ل��ەئ��ی��دارەی 

خۆبەرێوەبەری بریتین لە: پارتی دیموكراتی 

دیموكراتی  چەپی  پارتی  سوریا،  لە  كورد 

كورد،  دیموكراتی  و  ئاشتی  پارتی  كورد، 

كورد،  چەپی  پارتی  كورد،  لیبراڵی  پارتی 

یەكێتی  پارتی  كوردستان،  شیوعی  حزبی 

هەندێك  جگەلە  )پ��ەی��ەدە(،  دیموكراتی 

كریستیان،  ئ��اش��وری،  وەك  پێكهاتەی 

لەهەرسێ  كە  عەرەب،  توركمان،  سریانی، 

كانتۆنەكەدا بەشدارن، نەك تەنیا لە كانتۆنی 

بێت  خۆش  پێی  پێكهاتەیەك  چ  جزیرە، 

بەرێوەبەرێت،  لەكانتۆنەكاندا  خۆی  كاری 

هێزی  تەنانەت  بێت،  بەشدار  دەتوانێت 

تێدایە  عەرەبی  شەڕڤانی  بەسەدان  یەپەگە 

و ئێستا كە دوو هێزی لەشكری ئاشورییش 

یەكینەكانی  ئااڵی  لەژێر  بەاڵم  دامەزراون، 

دەك��ەن،  شەڕ  گەل)یەپەگە(دا  پاراستنی 

لەنێو  لێكگەیشتنێك  توانیومانە  بەمەش 

بكەین،  دروس��ت  پێكهاتەكاندا  سەرجەم 

لەنێو  ه��ەی��ە  راستەقینە  شەراكەتێكی 

سیاسیەكاندا،  پێكهاتە  و  پارت  سەرجەم 

هەروەكو  كانتۆنەكانیش  مەسەلەی  دیارە 

پرۆژەیەكی  ئەمە  رامانگەیاند،  لەسەرەتاوە 

قەیرانە  ش��ەڕو  ئ��ەم  هەركاتێك  كاتییەو 

پ��رۆژەی  دەتوانین  ئێمە  بێت،  كۆتایی 

داهاتوودا  لە  خۆرئاوا،  بۆ  هەبێت  ترمان 

رابگەیەنین. فیدڕاڵی  سیستەمی 

پڕۆفایل

فەتحوڵاڵ حوسێنی 

- ساڵی 1970 لەشارەدێی دەرباسیەی 

سەر بەقەزای قامیشلۆ لەدایكبووە.

- ت��ا ق��ۆن��اغ��ی چ���وارەم���ی ی��اس��ای 

خ��وێ��ن��دووە، ب��ەه��ۆی ب��ارودۆخ��ی 

تەواو  خوێندن  نەیتوانیوە  سیاسیەوە 

بكات.

- لە ساڵی )1986(ەوە تێكەڵ بەكاری 

سیاسی و حزبی بووە.

سەركردایەتی  ئەندامی  ئێستاش   -

پارتی چەپی كورد لە سوریایە.

- لە هەمانكاتدا ئەندامی نوێنەرایەتی 

باشوری  لە  رۆژئ��اوای��ە،  كانتۆنەكانی 

كوردستان.

بەسێ هۆزات
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 ژن ماكینەی هێزی پەكەكەیە، لەناو پەكەكە 

جیاوازی لەنێوان نێرو مێدا نییە

بەسێ هۆزات

هاوسەرۆكی كۆما جڤاكێن كوردستان )كەجەكە(:

دیدار: كوردستان دیپلۆماتیك
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بەسێ هۆزات، هاوسەرۆكی كۆما جڤاكێن كوردستان )كەجەكە(. لەم دیدارەی گۆڤاری )كوردستان 
دیپلۆماتیك(دا، باس لە كە كییلەتی كورد لە باكور هەمیشە لە هەوڵ و خەباتدان تارێگری لە 
پەیڕەوكردنی  دەكات،    ئاشتی  پڕۆسەی  لە  باس  هەروەها  بگرن،  چەوساندنەوەیان  ستەمەو 

دیموكراسی لە توركی بە پێویست دەزانێت. 

دیپلۆماتیك: خەباتی كورد  كوردستان 

لە كوردستانی باكور بەچی دەگات؟

توركیا  »نەتەوەكانی  هۆزات:  بەسێ 

بە درێژایی مێژوو زوڵمیان لێكراوەو زۆر 

كات رووبەڕووی كۆمەڵكوژی بوونەتەوە 

خەبات  ك��وردی��ش  ت��ورك��ەوە.  ل��ەالی��ەن 

دەكات بۆئەوەی ئەو ستەمە بوەستێنێت، 

رووبەڕووبوونەوەی  بە  پێویستە  كورد 

بكات،  دروس��ت  لۆبی  نەهامەتیەكانی 

ب���دات ه��ەت��ا مافە  ب��ەخ��ەب��ات  درێ���ژە 

دەچەسپێن. بنچینەییەكانی 

بوون  عەلەوی  و  دەرسیم  »كولتور   

لەناو  دەت��وێ��ت��ەوە،  پ��ەك��ەك��ەدا  ل��ەن��او 

مامەڵەیان  زڕ  منداڵی  وەكو  پەكەكەدا 

ئەو  سەلماندنی  بۆ  دەكرێت،  لەگەڵ 

ناو  هاتمە  كە  سەرەتا  من  وتانەشم، 

بەاڵم  دەزان��ی،  زازاكیم  زمانی  پەكەكە 

لەناویاندام  ساڵە   20 نزیكەی  ئێستا 

ئ���ەو زم���ان���ەم ل��ەب��ی��رچ��ۆت��ەوە« ئ��ەو 

ناتوانن  پەكەكەدان  لەناو  دەرسیمیانەی 

بەكاربهێنن،  )زازاكی(  دەرسیمی  زمانی 

لەالیی  دەكەن  قسە  زازاكی  بە  ئەوانەی 

زمانەكەیان  بەمەش  دانانێن،  یەكیان 

كە  ه��ۆزات  بەسێ  دەچێتەوە،  لەبیر 

داكۆكی  زۆر  كەسێكە  ن��اس��راوە  ب��ەوە 

دەك��ات،  دەرسیمیەكانی  زمانە  لەهاو 

باس لەوە دەكات »تەنها جەژنی نەورۆز 

دەگێڕدرێت،  بۆ  ئاهەنگی  پەكەكە  لەناو 

)حەوتۆماڵ(ی  هەفتەماڵ  جەژنی  بەاڵم 

ناگێڕدرێت،  بۆ  ئاهەنگی  دەرسیمیەكان 

نەتەوەیی  ئێمە خەباتی  هەروەها ئەگەر 

دەكەین بۆ دەبێت دەرسیمیەكان زمان و 

پەكەكەو  لەبیرچێتەوە،  خۆیان  كولتوری 

جەهەپە بە یەكسانی سەیری عەلەویەكان 

پێمان  دەگرین  رەخنە  كاتێك  ناكەن، 

دەكەن« دەڵێن«درسیمچێتی 

پڕۆسەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئاشتی لە توركیا بەكوێ گەیشتووە؟ 

بەسێ هۆزات:  »پڕۆسەی ئاشتی باش 

لەالیەن  پڕۆسەیە  ئەم  بەڕێوەناچێت، 

دەچێت،  بەڕێوە  الیەنە  تاك  پەكەكەوە 

ناوەو مەترسی زۆرمان  ئێمە هەنگاومان 

پڕۆسەكە  ئەگەر  گ��رت��ووە،  لەبەرچاو 

پێچەوانە بكرێتەوە. واتە شەڕو كاولكاری 

روونەدات  ئەمە  بۆئەوەی  روودەدات، 

بۆ  بچەسپێت،  دیموكراسی  پێویستە 

تەنها  نابێت  دیموكراسی  بەدیهێنانی 

هەموو  بەڵكو  ب��ك��ات،  خ��ەب��ات  ك��ورد 

بە خەباتە«. پێویستی  توركیا 

كێشەی  س��وری��ا  ل��ە  »ئ���ۆج���ەالن   

ب��اری  ئێستاش  ه��ەب��وو  ت��ەن��دروس��ت��ی 

نییە،  پێویست  وەك���و  ت��ەن��دروس��ت��ی 

ئ��ەن��دازی��اری پ��ڕۆس��ەك��ە ئ��ۆج��ەالن��ە، 

چۆن  نەبێت  تەواو  تەندروستی  ئەگەر 

بێت،  ب���ەردەوام  پڕۆسەكە  دەك��رێ��ت 

بێت  ئ��ازاد  ئۆجالن  رێبەرمان  )ئەگەر 

كێشەی  مانگێگ  ماوەی  لە  بەدڵنیاییەوە  لۆگۆی پەکەکە
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لە  هەروەها  دەكات(»،  چارەسەر  كورد 

سەرەتای دامەزراندنی پەكەكە بڕوای بە 

پەكەكە  هەبوو،  كوردستان  ئازادكردنی 

لەسەر ئەو ستراتیژە تایبەتە دامەزرابوو، 

دەوڵەتی نەتەوەیی ئەو چوار پارچەیەی 

میدیای  بەردەوام  لێكبدات،  كوردستان 

زنجیرەكان  و  فلیم  هەواڵەكان،  توركیا 

دەك��ەن  توركیا  دابەشكردنی  لە  ب��اس 

وایكردووە  ئەمەش  پەكەكەوە،  لەالیەن 

توركەكان بترسن لە دابەشبوونی توركیا، 

خەڵكیان  سیاسەتەیان  جۆرە  بەم  ئەوان 

دەڵێن  ژەهراوی كردووە، هەر خۆشیان 

ئاشتی  ئ��ام��ادەی  میللەت  ئێستادا  لە 

نییە، بەاڵم رێبەرمان لە 1993 تا 1999 

ستراتیژەدا،  و  سیاسەت  بەو  گەشەی 

خۆمان  دەم��ان��ەوێ��ت  سااڵنێكە  ئێمە 

یەكە  لەچوارچێوەی  ئێمە  بەرێوەبەرین، 

سنوریەكانی دەوڵەت دەمانەوێت خۆمان 

بەڕێوەبەرین، هەروەكو ئەوەی لە باشور 

بە  باشور  پێویستە  بەاڵم  دەدات،  روو 

بێت« دیموكراسی 

ه��ەروەه��ا »ئ��ەم��ەری��ك��او ئ��ەوروپ��ا 

چونكە  دەك��ەن،  توركیا  لە  پشتگیری 

سیاسەتی خۆیان لە ناوچەكەدا بە توركیا 

دەكەن« جێبەجێ 

شــاری  دیپلۆماتیك:  كــوردســتــان 

دەرسیم بۆ هۆزات چییە؟

دەرسیم  ن��اوی   « هـــۆزات:  بەسێ 

پڕۆسەكە  ئەگەر  تونجەلی،  بە  ك��راوە 

بە  دەكرێتەوە  ناوەكەی  جێبەجێبكرێت 

بووم  لەدایك  دەرسیم  لە  من  دەرسیم، 

كرمانجین  دەڵێین  ئێمە  گەورەبووم،  و 

نەگوتوە  بەخۆمان  ئێمە  عەلەوین،  و 

زازای����ی، ب���ەاڵم دوات���ر ئ��ەم ن��اوەی��ان 

كارەساتی  دەرسیم  خۆی  كاتی  لێناوین، 

ئێستا  بەاڵم  هێنراوە،  بەسەردا  زۆری 

بەشێكی بەرچاو لە دەرسیمیەكان دەنگ 

لەكاتێكدا  دەدەن،  ئۆغڵو  كڵچدار  بە 

بەسەر  كارەساتەی  ئەو  بوو  جەهەپە 

هێنابوو« دەرسیمیەكان 

بە  سەبارەت  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پەكەكە،  لەناو  ژن  پێگەی  و  ژن  رۆڵی 

چییە؟ قسەت 

پشتی  بڕبڕەی  »ژن  هۆزات:  بەسێ 

تایبەت  بە  كوردیە،  هەر جواڵنەوەیەكی 

لە پڕۆسەی چارەسەردا، پەكەكە یەكێكە 

لەو بزوتنەوانەی بایەخی زۆری بە ژنان 

پەكەكەیە،  هێزی  ماكینەی  ژن  داوە، 

نێرو  لەنێوان  جیاوازی  پەكەكە  لەناو 

بڕوامان  پەكەكە  وەكو  ئێمە  نییە،  مێدا 

بەو وتەیە كە دەڵێت: »ئەو كۆمەڵگایەی 

كۆمەڵگایەكی  نەبێت،  ئ��ازاد  تێدا  ژنی 

نییە«. ئازاد 

پڕۆفایل:

 1994 ساڵی  هۆزات  بەسێ   -

بە  پەیوەندی  خوشكەكەی  لەگەڵ 

نهێنی  ناوی  ك��ردوە،   پەكەكەوە 

»هولیا ئۆران« بووە. خوشكەكەی 

لەنزیك  شەڕێكدا  لە   1997 ساڵی 

گوندی چیچێكلی شەهید بووە.

باوكی  ئ��ۆران��ی  ح��ەس��ە   -  

دوای سێ مانگ لە شەهیدبوونی 

لە  دواییكرد،  كۆچی  كچەكەی 

بەسێ  م��ن��داڵ��ب��وون،   9 م��اڵ��ەوە 

منداڵی  ح��ەوت��ەم��ی��ن  ه����ۆزات 

ئەوەی  بەهۆی  بوو،  خێزانەكەی 

زیرەك بووە، لە قۆناغی ناوەندی 

ناردویانە بۆ  ئامادەیی  بۆ قۆناغی 

الیی برا گەورەكەی لە كایسێری.

دەرسێمی  كوشتارەكەی  لە   -

زۆری  بەشێكی   1938 س��اڵ��ی 

لە  ل��ەن��اوچ��وون،  خێزانەكەیان 

سااڵنی نێوان 1993-1994 بەهۆی 

چۆڵكرا،  پێ  گوندەكەیان  ئەوەی 

ریزەكانی  ن��او  بچێتە  ب��ڕی��اری��دا 

پەكەكە.

- لە دواین كۆنگرەی )pkk( بە 

هاوسەرۆكی پەكەكە هەڵبژێردرا.

پڕۆسەی ئاشتی 
باش بەڕێوەناچێت، 

ئەم پڕۆسەیە لەالیەن 
پەكەكەوە تاك الیەنە 
بەڕێوە دەچێت، ئێمە 

هەنگاومان ناوەو 
مەترسی زۆرمان 
لەبەرچاو گرتووە، 
ئەگەر پڕۆسەكە 

پێچەوانە بكرێتەوە. 
واتە شەڕو كاولكاری 

روودەدات
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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فایلی تایبەت بە

کێلەشین

ئیبراهیم عەلیزادە: سكرتێری رێكخراوی كوردستانی حزبی كۆمۆنیستی ئێران _ كۆمەڵە
محەمەد نەزیف قادری:  ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران

ئەنوەری موحەمەد: ئەندامی دەفتەری سیاسی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران
قادر وریا: ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دیموكراتی كوردستان

سادق زەندی: ئەندامی دەفتەری سیاسی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان
سمكۆ یەزدانپەنا: سكرتێری یەكێتی شۆڕشگێڕانی كوردستان

جەعفەر ئەمین زادە: ئەندامی سەركردایەتی رەوتی سۆسیالیستی _ كۆمەڵە
عەلی كەریمی: سیاسەتمەداری رۆژهەاڵتی كوردستان
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پەیوەست  سیاسییەكانی  رووداوە  لەناو  رووداوێك  رابردوودا  لەماوەی 
ناسراوە،  شین(  )كێلە  رووداوی  بە  كە  روویدا،  ناوچەكە  و  كوردستان  بە 
كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  نێوان  پێكدادانانەی  شەڕو  ئەو  ئەنجامی  دەر 
ئێران  )KDPI( و پارتی كرێكارانی كوردستان)PKK( قوربانی لێكەوتەوە، كە 
لەنێوان  بەتایبەتی  بوو،  نەكراو  چاوەڕوان  رووداوێكی  زۆربەمان  بەبۆچونی 
دووهێزی پارچەی كوردستان، كە هەندێك پێیانوابوو ئەوە زادەی پیالنێكی 
چندراوی پێشوەختەیە، كە هەردووال تێیكەوتوون، لەالیەكی ترەوە هەندێكی 
تر پێیانوایە، ئەوە پیالنێكە بە بەرنامە كراوە، بەاڵم ئاقیبەت ناڕەزایەتی زۆری 
هێزە سیاسییەكانی لێكەوتەوە، بەاڵم سەرئەنجام بەشێكی زۆر لە هێزە 
سیاسییە كوردستانییەكانی هەرچوار پارچەی كوردستانی دابەشكرد بەسەر 
دوو بەرەدا، كە دیارە ئەوە درێژەی رووداوگەلی زۆرو زەوەندی پێشووترن، 
بە تایبەتی رووداوەكانی كۆنگرەی نەتەوەیی، بەرخۆدانی كۆبانی، كانتۆنەكانی 
خۆرئاوا، شەڕی داعش، هەروەها مەسەلەی پشتیوانی و الیەنگری و دژایەتی 
هەدەپە، لەگەڵ ئەمانەشدا رووداوی كێلە شینیش بۆ سەر ئەو مەسەالنە 
دەكەین  كەباسی  جەمسەرگیرییە  دوو  ئەو  دێت  هەتا  واتە  بوون،  زیاد 
رەنگ رێژ ترو روونتر و خەتەكانیاندەردەكەوێت، لەو بارەیەوە قسەكانمان 
بە  دەتوانێت  تاچەند  ئەوانە  شین(ە،  )كێلە  رووداوی  لەسەر  تر  بەتایبەتی 
بێت،  سیاسییەكان  هێزە  بەگشتی  و  رۆژهەاڵت  سیاسی  هێزێكی  قازانجی 
یەكێتی  بەتایبەتی  كوردستان،  سەرەكییەكانی  هێزە  تێڕوانینی  هەروەها 
كرێكارانی  پارتی  و  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  و  كوردستان  نیشتمانی 
دروست  كە  جەمسەرگیرییەی  ئەو  چییە؟  مەسەلەیەدا  لەم  كوردستان 
بەرژەوەندییەكانی  بەقازانجی  و  واقیعین  جەمسەرگیرییان  كام  ئایا  بووە، 
خەڵكی كوردستان و باشتر هاوكێشە سیاسییەكانی خوێندۆتەوەو شیكاری 
واڵتانی  قازانجی  لە  كامەشیان  داهاتوو،  رووداوەكانی  بۆ  دەدات  دروست 
ناوچەكەن ئەو پالنە پالنێكی چندراوەو تێی كەوتوون، یان پالنێك بووە بە 
بەرنامە كاری بۆ كراوە، یان روداوێكی ئاساییە لەنێوان دوو حزبی شۆڕشگێری 

بەئەزمونی كوردستان.
كوردستان،  سیاسی  روداوێكی  وەكو  چ  دیپلۆماتیك(،  )كوردستان  گۆڤاری 
و  پشتی  ئەگەرەكانی  شیكردنەوەی  و  مێژوویی  رەهەندێكی  وەكو  چ 
بەداخەوە  بەپێویستوانی،بەاڵم  رووداوە  بەو  تایبەتی  فایلێكی  رێگرییەكانی 
ئەوروپا،  قەندیل،  لە  )پەكەكە(  سەركردایەتی  كردن  پەیوەندی  پاش 
كوردستانەوە ئامادەنەبوون لەوبارەیەوە قسە بكەن، بەبیانوی جۆراوجۆر. 
خۆشبەختانە  بەاڵم  خۆرهەاڵتە،  هێزەكانی  تێڕوانینی  زۆرتر  فایلەكە  بۆیە 
گرفتەكە چارەسەرێكی بۆ دۆزراوەتەوە بە مانەوەی هێزەكانی دیموكرات 
بۆچوونەكانی  روانگەو  گواستنەوەی  دەمێنێتەوە  ئەوەی  ناوچەكەدا،  لە 

هێزەكانی رۆژهەاڵتە لەم فایلەدا .

ئامادەکردنی: ئەحمەد لهۆنی،

            هونەر شەماڵ

رێكخراوی كوردستانی حزبی كۆمۆنیستی ئێران _ كۆمەڵە
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ئیرباهیم عەلیزادە

سكرتێری رێكخراوی كوردستانی حزبی كۆمۆنیستی ئێران _ كۆمەڵە

هەڵەی حزبی دیموكراتی كوردستان ئێران لەو 

رووداوە ئەوەبوو، كە پێش ئەوەی هێز بنێرێت، 

دەبوایە گفتوگۆی لەگەڵ پەكەكە بكردایە
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لەنێوان  چەكدارانە  تێكهەڵچونێكی 
دیموكراتی  حزبی  پێشمەرگەكانی 
گەریالكانی  و  ئ��ێ��ران  ك��وردس��ت��ان��ی 
پەكەكە  كوردستان  كرێكارانی  پارتی 
ل��ەچ��ی��اك��ان��ی ق��ەن��دی��ل رووی����دا، كە 
دیموكرات  پێشمەرگەیەكی  لەئاكامدا 
پێشمەرگەی  سێ  و  لەدەستدا  گیانی 
ت��ری��ش ب��ری��ن��دارب��وون، ه��ەرچ��ەن��دە 
حزبەدا  دوو  ئ��ەم  لەنێوان  ئ��اڵ��ۆزی 
تاڕادەیەك هێوربۆتەوە، بەاڵم تائێستا 
كێشەیە  بۆئەم  كۆتایی  چارەسەرێكی 
عەلیزادە  ئیبراهیمی  نەدۆزراوەتەوە، 
ئێران  كۆمۆنیستی  حزبی  سكرتێری 
_ كۆمەڵە، لەم ديمانەيى )كوردستان 
دی���پ���ل���ۆم���ات���ك(دا دەڵ���ێ���ت «ب��ەب��ێ 
وان���ە وەرگ��رت��ن ل��ەو ه��ەاڵن��ەی لەم 
پەكەكەو حزبی  نێوان  پێكهەڵبژانەی 
ناتوانین گرەنتی  دیموكراتدا روویدا، 

ئەوە بكەین دوپات نەبنەوە«.
حزب  تائێستا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پارچەكانى  هەر  سیاسیەكانی  الیەنە  و 

بۆئەوەی  ل��ەه��ەوڵ��دان،  كوردستانی 

پەكەكەو  نێوان  ناكۆكیەكانی  و  گرژی 

ئایا  پێبێت،  كۆتایی  دیموكرات  حزبی 

لەالیەن  هاوبەش  هەڵوێستی  دەرفەتی 

و الیەنە سیاسیەكانی رۆژهەاڵتی  حزب 

وەاڵمەكەتان  ئەگەر  هەیە،  كوردستان 

كراوە؟ تائێستا چی  بەڵێیە، 

لەسەرەتاوە  ئێمە  عەلیزادە:  ئیبراهیمی 

هەبێت،  ئیمكانە  ئەو  ئومێدەواربووین 

ت��اڕادەی��ەك��ی��ش  خ��ۆم��ان  بەشبەحاڵی 

هەوڵمان بۆدا، بەاڵم بەداخەوە زۆر زوو 

سیاسیەكانی  حزبە  كە  پێكرد  هەستمان 

لە  زەرفیەتەیان  ئەو  ئێران.  كوردستانی 

خۆیان نیشان نەدا كە دەوری ناوبژیوان 

بەرامبەر  وەرگرتنیان  هەڵوێست  بگێڕن، 

بەروداوەكە جۆرێك لەالیەنگیری تێدابوو 

ئەم  لەباربرد،  ناوبژیوانی  توانای  كە 

خانەی  بچێتە  نەدەبوو  بۆئەوە  رووداوە 

بەالیەنێكی  دژ  الیەنێك  گەلەكۆمەكی 

دیكە، هەرچەشنە ریزبەندیەك بەتایبەت 

سەرراستر  رێگاچارەی  كە  قۆناغەدا  لەم 

ناكۆكیەكە  ئاگری  هەیە،  كێشەكە  بۆ 

باوەشێن دەكات، كە رەوا نییە، ئەگەرچی 

نەیاتوانی  ئێران  كوردستانی  حزبەكانی 

ئێستا  بەاڵم  ببینن،  نێوبژیوانی  دەوری 

كوردستان  هەرێمی  پەرلەمانی  هەیئەتی 

ئەوان  هیوادارین  ئێمە  و  لەنێوانیاندایە 

بتوانن ئەو دەورە ببینن و چارەسەرێكی 

بدۆزنەوە، خەڵك  ئاڵۆزیەكە  بۆ  گونجاو 

و  ك��وردس��ت��ان  پارچەكانی  ل��ەه��ەم��وو 

بەو  ئ��ێ��ران  لەكوردستانی  بەتایبەت 

كێشەیە ماندون و چاوەڕێی چارەسەری 

وەكو  خۆشمان،  ئێمە  دەك��ەن،  بەپەلە 

الی��ەن��ێ��ك ك��ە ج��ەرگ��م��ان ب��ەوج��ۆرە 

بیرەوەری  دەك��ات،  ژان  تێكهەڵچونانە 

خۆمان،  ناوخۆو  لەشەڕی  هەیە  تاڵمان 

شەڕی  قوربانی  لەجۆرەكان  بەجۆرێك 

ناوخۆبوین، حەساسیەتمان بەرامبەر بەو 

بێت  لەتواناماندا  چی  هەیە،  مەسەلەیە 

ئیرباهیم عەلیزادە سكرتێری رێكخراوی  كوردستانی حزبی كۆمۆنیستی ئێران _ كۆمەڵە
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كردنەوەو  ئاسایی  هێوركردنەوەو  بۆ 

بۆ  درێژماوە  چارەسەرێكی  دۆزینەوەی 

ئەم رووداوە درێخی ناكەین.

كوردستان دیپلۆماتیك:  ئەم تێكهەڵچونە 

لەمیدیاكانەوە  كە  ئ��ەوەی  چەكداریە 

ج��ۆراوج��ۆرەك��ان  الیەنە  ب��اوب��وي��ەوە 

گوایە  لەبنەڕەتدا  دەكەن  لەسەر  باسی 

لەسەرئەوە بوو، كە كەڵك لەسنورەكان 

بەخەباتی  درێ��ژەدان  بۆ  وەربگرێت، 

دیموكراتی  حزبی  مەبەستی  چەكدارانە، 

پۆلە  ئەو  ناردنی  لە  ئێران  كوردستانی 

هەرچی  سنور  بۆسەر  پێشمەرگەیە 

لەسەر  ئێوە  هەڵوێستی  بووبێت، 

هەرێمی  لەسنورەكانی  وەرگرتن  كەڵك 

خەباتی  درێ���ژەی  ب��ۆ  ك��وردس��ت��ان، 

چییە؟ چەكداری 

هیچ  ئێمەوە  بەالی  عەلیزادە:  ئیبراهیم 

لەهیچ  نە  و  لەكوردستان  نە  سنورێك 

مێژوو  نییە،  پیرۆزی  جیهاندا  شوێنێكی 

چۆن  سنورانە  ئەو  كە  دەڵێت  پێمان 

دی��اری��ك��راون، ه��ەر دەوڵ��ەت��ێ��ك، هەر 

بڕیبێتی  تیخی  چەندە  دەسەاڵتدارێك 

بێت، چەندە  بڕی كرد  لەشكری  چەندە 

خۆی  سنورەكانی  بێت،  هەبوو  توانای 

پەرەپێداوە.

دەوڵەتانەی  ئ��ەو  ژم��ارەی  نین  ك��ەم   

سنوری  ناوە  سنورانەیان  ئەم  ناوی  كە 

ه��ەرچ��ەن��دە  خ��ۆم��ان،  میللەتەكەی 

واڵت��ەدا  ئ��ەو  لەناو  كە  پێكهاتەیەكی 

هەبووبێت، هەوڵیانداوە بەناوی میللەتی 

بیانتوێننەوە.  و  بكەن  پێناسەیان  خۆیان 

خۆی  ئێمەوە  ب��ەالی  سنور  هەربۆیە 

پێویست  كە  نییە  پیرۆزییەكی  لەخۆیدا 

و  بكرێت  ئەگەر  ئێمە  بیپارێزیت،  بێت 

سنورێك  هەموو  دەمانەوێت  بگونجێت، 

بێت،  كراوە  ئینسانەكان  رووی  بەرەو 

لەرێگای  زاڵم  دەسەاڵتدارێكی  كاتێكیش 

سنور  ئێمە  ع��ادالن��ەی  رەواو  خەباتی 

سنورانە  ئەم  هەیە  بۆمان  دادەنێت، 

ئوسوڵی  بۆچوونی  ئ��ەوە  ببەزێنین، 

و  ئوسوڵ  لەنێوان  دیارە  بەاڵم  ئێمەیە، 

حەزو ئارەزوی ئێمەو واقیعەیەت فاسلە 

هەیە، ئەوەی كە بەچ مەبەستێك سنور 

ئایا  كە  ئ��ەوەی  هەروەها  دەبەزێنێن، 

لەئیمكاندا  بەكرداری  سنور  بەزاندنی 

واقیعین،  پرسیاری  هەردوكیان  هەیە، 

لەپەیوەند لەگەڵ ئەم كێشە دیاریكراوەدا، 

ئەوەیە،  یەكەم  پرسیاری  وەاڵمی  ئەگەر 

خەباتی  ئێران  لەكوردستانی  دەمانەوێت 

چەكداری ببوژێنینەوەو بۆ ئەو مەبەستە 

پێویستە  هەیە،  بەسنور  پێویستیمان 

كوردستانمان  خەڵكی  جەماوەری  پێشتر 

ل���ەم س��ت��رات��ێ��ژەی خ��ۆم��ان ئ��اگ��ادار 

بەنهێنی  چەكداری  خەباتی  كردبێتەوە، 

تەبیعەتی  بە  خەباتە  ئەو  نابوژێتەوە، 

سەڕەرای  ئاشكرایە،  حەرەكەتێكی  خۆی 

لێی  خەڵك  جەماوەری  پێویستە  ئەوە 

پشتیوانی  دەبێت  چونكە  ئاگاداربن، 

بكەن،  دابین  پێداویستیەكانی  لێبكەن، 

هەموو  بیپارێزن،  بگەیەنن،  پێ  زانیاری 

ئەوانە وا هەڵدەگرێت كە خەڵك بەسەر 

نەكەون،  نەكراودا  روداوێكی چاوەڕوان 

حزبی  كە  نەمانبیستووە  نەبن،  غافڵگیر 

دیموكرات بەشەفافی بۆ ئەو قۆناغە ئەو 

كردبێت. دیاری  ستراتیژەی 

كە سەرەڕای  ئەوەبوو،  پرسیار  دووەم   

دیاریكرابێت  ستراتیژە  ئەو  كە  ئەوەی 

كردارییەوە  لەرووی  ئایا  نەكرابێت،  یان 

ئیمكانی  سنورانە  لەو  وەرگرتن  كەڵك 

ئێمە  لەئوسوڵی  ئیمكانیش  ه��ەی��ە؟ 

دەدرێت،  لەواقیعیەتدا  ئیمكان  دەرنایە 

لەو  چەكداری  هەرێم  حكومەتی  ئەگەر 

بەالی ئێمەوە 
هیچ سنورێك نە 
لەكوردستان و نە 
لەهیچ شوێنێكی 
جیهاندا پیرۆزی نییە، 
مێژوو پێمان دەڵێت 
كە ئەو سنورانە چۆن 
دیاریكراون
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ئەگەر حكومەتی هەرێم  داناوە،  سنورە 

بەرژەوەندی گەلێكی هەیە، كە ناتوانێت 

فاڵنە  ئەگەر  بدات،  بەتۆ  ئیمكانە  ئەو 

ئیمكانی  دانیشتووە  لەفاڵنە  شوێن  هێز 

ئەوەت پێنادات تێپەڕ بێت، دەزانین كە 

هەرێمی كوردستان چەند سەد كیلۆمەتر 

كوردستانی  لەگەڵ  هاوبەشی  سنوری 

ئێران هەیە، بەشێكی بچوك لەو سنورە 

بەشی  دایەو  پەكەكە  كۆنتڕۆڵی  لەژێر  

هێزەكانی  ل��ەالی��ەن  زۆری��ش��ی  ه��ەرە 

هەرێمی  حكومەتی  سنوری  پاراستنی 

ك��وردس��ت��ان��ەوە ك��ۆن��ت��ڕۆڵ دەك��رێ��ت، 

زۆر  بەهێزێكی  بەستن  بەپشت  پەكەكە 

بەبێ  كردون،  جێگیری  سنورە  لەو  كە 

رەسمی  رێككەوتنێكی  چەشنە  هیچ 

كوردستان،  هەرێمی  حكومەتی  لەگەڵ 

كۆنتڕۆڵی ئەو بەشەی سنوری بەدەستەوە 

كە  دی��ك��ەش  هێزێكی  ه��ەر  گ��رت��ووە، 

بۆستراتیژیەكەی  بزانێت،  بەگونجاوی 

هاتوو  ئەگەر  بزانێت،  بەپێویستی  خۆی 

كۆنتڕۆڵی  ژێر  گرتە  لەسنوری  بەشێك 

خۆی، ئەوە قابیلی دەركە، بەاڵم مەسەلە 

حكومەتی  الیەنێك  ئ��ەگ��ەر  ئ��ەوەی��ە 

بردە  پەكەكەی  و  كوردستان  هەرێمی 

ئەگەر  پێویستە،  ئیتر  دۆستەوە،  خانەی 

لە  ن��ەك  هەبێت،  مەبەستێكی  وەه��ا 

ب��ەزۆر،  هێزو  ك��ۆك��ردن��ەوەی  رێ��گ��ای 

ئیمكانە  ئەو  گفتوگۆوە  رێگای  لە  بەڵكو 

هاتوو  ئەگەر  بكات،  مسۆگەر  بۆخۆی 

نەكرد،  مەسەلەكەی  چ��ارەی  گفتوگۆ 

لێ  خەڵكی  جەماوەرو  دەكرێت  ئەوجا 

سیاسی  خەباتێكی  رێگای  و  تێبگەینێت 

خۆت  مافەی  ئ��ەو  مسۆگەركردنی  بۆ 

بگرێتەبەر.

ئەم  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دەكەن،  باسی  كە  ئوسوڵییەی  سیاسەتە 

چۆن بۆ كۆمەڵە رای دەپەڕێنن؟

سیاسەتە  ئ��ەو  عەلیزادە:  ئیبراهیمی 

بۆنمونە  ئیمكانە،  مەسەلەی  ئێمە  بۆ 

رانەگرتووە،  شەڕمان  وتومانە  ئێمە 

كاتێك كە ئێران بەزەبری چەك، گرتن، 

ب��ەرەو  كوشتن  ئەشكەنجە،  زی��ن��دان، 

خەڵكی  ئێمەو  رەواك��ان��ی  داوا  رووی 

خۆمانی  بەمافی  دەبێتەوە،  كوردستان 

دەزانین كە لە زەمان و مەكانی گونجاو 

دێنێن  بەدەستی  كە  گەلێكی  بەئامراز 

ئێران  لەكوردستانی  چەكداری  خەباتی 

چەك  ب��ۆ  دەس��ت��ب��ردن   ببوژێنینەوە، 

هەمیشە  كە  رێگایانەیە  ل��ەو  یەكێك 

الی  كوردستانی  لە  ك��ورد،  خەڵكی  

ئێمەو لە هەموو بەشەكانی كوردستانیش 

نەبنە  بۆئەوەی  بووە،  دەستیان  لەبەر 

قۆچی  قوربانی لەبەردەم دوژمنانیاندا، 

ئێمە  بۆ  ئێستادا  لەبارودۆخی  ب��ەاڵم 

هەرێمی  سنورەكانی  كە  ناگونجێت 

ئەوانەی  لەبڕیاری  كوردستان، سەربەخۆ 

سنورەكان دەپارێزن و رێگای هاتوچونی 

سنورانە  ئەو  نادەن،  پێ  چەكدارانەمان 

لە  كاتێك  بەكاربێنێن،  مەبەستە  ئەو  بۆ 

لە  ئێمە  چەكداری  خەباتی   1980 ساڵی 

تەنیاو  دەستپێكرد،  ئێران  كوردستانی 

تەنیا لەرووی زەرورەت بوو بە پشتیوانی 

لە  بەهرەمەندبوون  بەبێ  ج��ەم��اوەر، 

بەڕێوەمان  سنورێك  هیچ  ئاسانكاری 

هەشت  ش���ەڕی  دەورەی  ل��ە  ب���رد، 

لەدەورێكدا  عێراق،  و  ئێران  ساڵەی 

بەشەی  دوو  ئ��ەو  س��ن��ورەك��ان��ی   ك��ە 

دەوڵەتی  دەسەاڵتی  لەژێر  كوردستان، 

كەڵك  دەورەیەك  بۆ  نەبوون،  عێراقدا 

هەبوو،  ئیمكانی  سنورانە  لەو  وەرگرتن 

ئێمە،  بەهەڵسەنگاندنی  ج��گ��ەل��ەوە 

چەكداری  خەباتی  كە  ئەوەشدا  لەگەڵ 

هەموو حزبەكانی 
كوردستان پاوەنخوازی 

خۆی هەیە،
 دیارە قسە لەسەرئەوە 

نییە، قسە لەسەر 
ئەوەیە كە وەختێك 

سنورەكە نە بۆ پەكەكە،
 نە بۆ حزبی 

دیموكرات
 پیرۆزە نە بۆ ئێمە، 

بەڵكو سنور 
گەلێكی دەستكردە
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هەروا  دەتوانێت  ئێران  لەكوردستانی 

لەدەستوری كاردا بمێنێتەوە، بارودۆخی 

تاڕادەیەكی  تێیدا  ناوخۆی كوردستان كە 

دڵخۆشكەر خەباتی مەدەنی و بزوتنەوە 

بزوتنەوەی  وەك��و  كۆمەاڵیەتییەكانی 

ژینگەپارێزان،  الوان،  ژنان،  كرێكاران، 

لە  ه���ون���ەرم���ەن���دان، رۆش��ن��ب��ی��ران، 

چەكداری  خەباتی  ب��وژان��دن��ەوەدای��ە، 

ئێمەوە. ئەولەویەتی  نەهاتوەتە 

ئێمە سەرنجمان  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دایە ئەم رووداوە بەبڕوای ئێوە هەڵەو 

كەم و كوڕیەكانی هەردوو الیەنی حزبی 

پەكەكە  و  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 

تەجروبەی  دەتوانین  كە  رووداوە  لەم 

لێوەرگرین، بۆ دوركەوتنەوە لە دوبارە 

كە  كامانەن  روداوێك  ئاوا  بوونەوەی 

پێبكەین؟ ئاماژەی  دەتوانین 

ئیبراهیمی عەلیزادە: پێش ئەوەی كە من 

ئاماژە  دەمەوێت  بكەم  هەڵەكان  باسی 

كە  ئەویش  بكەم،  گرنگ  بەخاڵێكی 

دوژمنانی خەڵكی كورد، واتە دەوڵەتانی 

ئێران  دەوڵەتی  كوردستان  داگیركەری 

دەگرن  پەیوەندی  وەختێك  توركیا  و 

لەگەڵ ئەم حزب ئەو حزب عاشقی چاو 

برۆی ئەم هێزانە نین، بەرژەوەندیەكیان 

چاودێری  بەرژەوەندیەیان  ئەو  هەیە. 

دەكەن و لەپێناوی ئەو بەرژەوەندیانەدا 

ئیمكانێك  دەك��ەن  ئاسانكارییەك  كە 

ئەوكاتە  دەكەن،  چاوپۆشیەك  و  دەدەن 

چەندێك  ئێمە  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  مەسەلە 

ئیرباهیم عەلیزادە سكرتێری رێكخراوی  كوردستانی حزبی كۆمۆنیستی ئێران _ كۆمەڵە

حزبە سیاسیەكانی 
كوردستانی ئێران. ئەو 
زەرفیەتەیان لەخۆیان 
نیشان نەدا كە دەوری 

ناوبژیوان بگێڕن، 
هەڵوێست وەرگرتنیان 

بەرامبەر بەروداوەكە 
جۆرێك لەالیەنگیری 
تێدابوو، كە توانای 
ناوبژیوانی لەباربرد
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باوەڕو عەقیدەمان  دەتوانین سنورەكانی 

سنوری  رێبازمان،  بەرنامەو  سنوری 

چەندە  و  نەبەزێنێن  ئ��ەخ��اق��م��ان، 

وەختێ   بڵێم  بۆنمونە  پابەندین،  بەوانە 

نەتەوەیی  كۆنگرەی  بۆ  ئ��ام��ادەك��اری 

سەرەكیانەی  خاڵە  لەو  یەكێك  دەكرا، 

هەموو  لەگەڵ  بوین  ناكۆك  ئێمە  كە 

الیەنەكانی  كە  ب��وو،  ئ��ەوە  الیەنەكان 

دیكە دەیانوت با دەوڵەتانی داگیركەری 

كۆنگرەیەدا  ل��ەو  بێن  كوردستانیش 

نەقسی  ئەوە  دەمانوت  ئێمە  ئامادەبن، 

بۆ  كۆنگرەیە  ئ��ەو  م��ەگ��ەر  غ���ەرەزە، 

نییە؟  ئەوان  پانەكانی  پوچەڵكردنەوەی 

سیاسیەكانی  حزبە  سنوری  بەداخەوە 

بەرانبەر  كوردستان  پارچەكانی  هەموو 

دوژمنی  دەوڵەتانی  تێوەردانی  بەدەست 

بگوزەرین،  لەوە  الوازە،  كورد  گەلی 

هەڵەی  ك��رد،  هەڵەكانتان  پرسیاری 

لەو  ئێران  كوردستان  دیموكراتی  حزبی 

هێز  ئەوەی  پێش  كە  ئەوەبوو  رووداوە 

قەندیل  نەویستویەتی  چونكە  بنێرێت، 

خۆی  بەهێزی  داگیربكات  كێلەشین  و 

دەیزانی  و  نەبووە  ئەوە  هێزەكەشی  و 

لەوانەیە بەربەستی بۆ پێكبێت، دەبوایە 

خاڵە  بۆئەو  بنێرێت  هێز  ئەوەی  پێش 

بۆهەر مەبەستێك چ بۆ تێپەربونی سنور 

بێت، یان بۆ دانانی بارەگا بێت، دەبوایە 

پەكەكەو  ل��ەگ��ەڵ  بكردایە  گفتوگۆی 

خۆ  بگەیشتنایە،  لەرێككەوتن  بەجۆرێك 

حزبی  ئەوا  رێكنەوكەتنایە،  ئەگەریش 

مەسەلەكە  راستی  دەیتوانی  دیموكرات 

و  رابگەیەنێت  كوردستان  بەخەڵكی 

بۆ  سیاسیەوە  پرۆسەیەكی  ناو  بچێتە 

مەبەستەكەی.

حزبەكانی  هەموو  لەوەدانییە،  گومان 

كوردستان و پەكەكەش پاوەنخوازی خۆی 

هەیە، دیارە قسە لەسەرئەوە نییە، قسە 

نە سنورەكە  ئەوەیە كە وەختێك  لەسەر 

دیموكرات  حزبی  بۆ  نە  پەكەكە،  بۆ 

پیرۆزە نە بۆ ئێمە، بەڵكو سنور گەلێكی 

دەست كردە، بەبڕوای من هەڵەی حزبی 

دیموكراتە، هەروەها جوڵەی هێزەكەشیان 

ئێستا  بۆنمونە  هێزێك،  هەر  جوڵەی  بۆ 

رەزامەندی  لەهەرێمی كوردستان دەبێت 

دەزگای حكومەت وەربگریت، دەبێت بۆ 

وەربگیرایە،  ئەوان  رەزامەندی  ئەوانیش 

چونكە لەوانەیە رەزامەند نەبن و ناتوانم 

بەهێزی خۆم ئەو ناوچەیە كۆنتڕۆڵ بكەم، 

كوردستانم  بەخەڵكی  دەگەڕامەوە  ئەوا 

دەوت، دەمانەوێت لەو مەرزە تێپەربین 

نییە،  رێگەیەكمان  هیچ  ل��ەخ��وارەوە 

تێپەرین  ناهێڵێت  هەرێم  حكومەتی 

لێگرتوین  رێگەی  پەكەكە  لەسەرەوەش 

رێگە  بەاڵم  كردون،  لەگەڵ  گفتوگۆشمان 

هەڵەی  بكەن،  ق��ەزاوەت  ئێوە  ن��ادەن 

پەكەكە ئەوەبوو كە نەیتوانی ئەم روداوە 

پانێكی  ناڵێم   من  بكات،  مودیریەت 

بوو  گۆڕێدا  لە  دووالیەنە  گرتووی  شكڵ 

ه��ەردوال  كە  ببینم  دەتوانم  بەرۆشنی 

پانێكەوە،  داوی  ناو  كەوتبنە  دەتوانن 

پانێك كە بەرژەوەندی دەوڵەتی توركی 

تریش  لەالیەكی  لەالیەك.  تێدایە،ئەمە 

تێدایە،  ئیسامی  جمهوری  بەرژوەندی 

روداوە  ئەم  دروستی  كردنی  مودیریەت 

نەهێڵێت  دەیتوانی  لەسەرەتاوە  هەر 

بكاتەوە  پوچەڵی  بگرێت  پانە شكڵ  ئەو 

كردن  پێشخەری  دەس��ت  و  تەقەكردن 

هێزێكی  تۆ  لەكاتێكدا  ئەویش  لەشەڕ، 

لەناوچەكەدا، بەهیچ  بااڵدەستی  گەورەی 

نەبوو،  رەوا  و  پێویست  ش��ێ��وەی��ەك 

ناتوانین  هەاڵنە  لەو  وانەوەرگرتن  بەبێ 

گەرەنتی ئەوە بكەین دوبارە نەبنەوە.

پرۆفایل:

ئیبراهیم عەلیزادە

_ لە یەكێك لە ئاواییەكانی نێوان بۆكان، 

ساڵی  لە  ئاباد(  )غەوس  بەناوی  مهاباد 

)1329 هەتاوی( 1950 لەدایكبووە.

ناوەندی  - قۆناغی خوێندنی سەرەتایی و 

لە مهاباد تەواوكردووە.

- فەوقی لیسانسی لە ئەندازیاری كارەبادا 

وەرگرتووە.

- لە سەردەمی خوێندندا یەكێك بووە لە 

هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی خوێندكاری.

خوێندنگایەكی  لە  ساڵێك  ماوەی  بۆ   -

وان��ەی  مهاباد  ش��اری  ل��ە  تەكنیكیدا 

وتووەتەوە.

شوێنە  لە  هەڵبژاردووە،  نهێنى  ژیانی   -

جۆراوجۆرەكانی ئێران كرێكاری كردووە.

زانكۆی  لە  سیاسی  چاالكی  یەكەم   -

ت���ەورێ���زەوە دەس��ت��پ��ێ��ك��ردووە، كە 

دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1968 .

لە  كۆمەڵە  دامەزرێنەرانی  لە  یەكێكە   -

ساڵی 1969.  

پێش  كۆمەڵەدا  كۆنگرەی  یەكەم  لە   -

لە  پێكبێت،  پێشمەرگە  هێزی  ئ��ەوەی 

ساڵی 1978 لە سنە بە ئەندامی كۆمیتەی 

ناوەندی هەڵبژێردراوە.

رێكخراوی  سكرتێری  ئێستادا  ل��ە   -

ئێران  كۆمۆنیستی  حزبی  كوردستانی- 

)كۆمەڵەیە(ە.
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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محەمەد نەزیف قادری 

ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دیموكراتی 

كوردستانی ئێران:

ئەوە زۆر دوورە لە خەبات و ئەخالقی سیاسی 

حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران، بكەوینە ناو 

پیالنی پارتی و توركیاوە
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محەمەد نەزیف قادری ئەندامی دەفتەری 
كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  سیاسی 
گۆڤاری  تایبەتی  دیمانەیەكی  لە  ئێران 
)كوردستان دیلۆماتیك(دا، باس لەو گرژی 
راب���ردوودا  ل��ەم��اوەی  كە  ئاڵۆزیانەی  و 
ئەو  دەكات،  )پەكەكە(  )حدكا(و  لەنێوان 
بووە  كە  ب��وون  چی  فاكتەرانە  هۆكارو 
ئایا  بارگرژییە؟  ئەو  دروستبوونی  هۆی 
یان  نەبووە،  هۆكارێك  دەرەك��ی  دەستی 
نەخێر هۆكار پاوانخوازی هێزەكانە؟ یان 
ئەو هۆكارە چی بووە كە لە ئێستادا ئەو 
ئەو  بۆ  بچێت  دەیەوێت  )حدكا(  هێزەی 
شوێنانە؟ ئایا بیر لەوە نەكراوەتەوە كە 
یەكریزی  بە  پێویستی  كورد  ئێستادا  لە 
كەلێن  نەك  هەیە،  یەكتری  پشتیوانی 

كەوتنە نێوان هێزەكان؟

سەرەكی  فاكتەری  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سەرهەڵدانی ئەو تێكهەڵچونانەی نێوان ئێوە 

وەك )حدكا( و )پەكەكە( چی بوو، یان ئەم 

گرژیانە لە چییەوە سەرچاوەی گرتووە؟ 

ئێمە  لەراستیدا  ق��ادری:  نەزیف  محەمەد 

لەگەڵ )پەكەكە( پێش ئەو رووداوەی كە لە 

و  گرژی  روویدا� هیچ   2015_5_24 رۆژی 

هیچ مەسەلەیەكمان نەبووە، دەاللەت لەوە 

بووبێت،  سارد  پەیوەندییەكانمان  كە  بكات 

هەبووبێت.  رووداوەی  ئەو  زەمینەی  یان 

دۆستانەو  پەیوەندیمان  پەكەكە  لەگەڵ  ئێمە 

كوردا نەبووە. لەو ماوەیەشدا لەگەڵ پەكەكە 

پرسە  لەسەر  بووە  دیالۆگمان  و  دانیشتن 

سیاسییەكان و پرسی كورد بەگشتی، پڕۆسەی 

لەو  پشتیوانی  هەروەها  توركیا،  لە  ئاشتی 

هەڵوێستیان بەرامبەر بە رۆژئاوای كوردستان 

و  دانیشتن  گشتی  بەشێوەیەكی  واتە  بووە. 

ئەوە  هەبووە،  بیركردنەوەمان  ئاڵوگۆڕی 

)مستەفا  گشتی  سكرتێری  كە  جيالەوەی 

ك���ردووە،  قەندیلی  س��ەردان��ی  هیجری( 

بۆیە  كردووە.  ئێمەیان  سەردانی  ئەوانیش 

هیچ مەسەلەیەك نەبووە كە لەنێوان ئێمەو 

ئەو  پەكەكە  ئەوەی كە  ببێتە هۆی  پەكەكە 

هێزەكانی  لە  یەكەیەك  سەر  بكەنە  هێرشە 

حزبی دیموكراتی كوردستان لە سنوری شاری 

شنۆ لە ناوچەی كێلەشین.

پەكەكە  دەوترێت  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ماوەی بیست ساڵ زیاترە لەو ناوچەیەدایە، 

بنكە  بۆ  هێزە  ئەم  ئێستادا  لە  خێرە  ئێوە 

سەرەكی  مەبەستی  دەڕوات؟  دروستكردن 

ئەم هێز ناردنەتان چی بووە؟

محەمەد نەزیف قادری: باسی ئەوە دەكرێت 

پەكەكە بیست ساڵە لەوێیە، لە راستیدا ئێمە 

هەر لە سەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە، 

چەكداریمان  خەباتی  ئێمە  كە  لەوكاتەوە 

ئەو  پێكردووە،  دەست  واڵتە  ئەو  ل��ەدژی 

كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی  سنوری  ناوچەیە 

لەگەڵ  پەیوەندی  خاڵی  تەنانەت  ب��ووە، 

باشوری كوردستان بووە، ئێمە پێشتر بنكەو 

بارەگامان لەوێ بووە. هێزەكانی رۆژهەاڵتی 

هەبووە،  لەوێ  بارەگایان  بنكەو  كوردستان 

هەر لە سااڵنی رابردووەوە، تەنانەت ساڵی 

كردووە  هاتوچۆی  پێشمەرگەمان  راب��ردوو 

لەو سنورانەو لەنێوخۆی كوردستان جوڵەیان 

ئەو  پەیوەندییەدا  ل��ەو  ئەگەر  ه��ەب��ووە، 

پرسیارە هەیە كە ئەوان بیست ساڵە لەوێن و 

هێزەكانی رۆژهەاڵت كوردستا غائیب بوون، 

چونكە ئەوە زانیارییەكی تەواوی لە پشتەوە 

نییە، بۆنموونە هەر لە ساڵی رابردوو ئێمە 

هاتوچۆیان  ناردووەو  ترمان  تیمی  چەندین 

شنۆ،  پیرانشار،  شارەكانی  لە  ك���ردووە، 

ئێمە  واتە  ورمێ جوڵەو حزوریان هەبووە. 

پێشەوە  بێتە  مەسەلەیەك  كە  نەمانویستووە 

كە گوشارو فشار بخرێتە سەر پەكەكە كە لەو 

سنورانە، بەهۆی مەوقیعیەتێكەوە كە هەیانە، 

كێشەو  كە  پەكەكە  نییە  رەواش  هەروەها 

سیاسییەكان  الیەنە  و  حزب  بۆ  ئاستەنگ 

كە  بكات،  دروست  كوردستان  رۆژهەاڵتی 

درێژە بە خەباتی خۆیان دەدەن دەیانەوێت 

لەگەڵ خەڵكی خۆیاندا پەیوەنديیان هەبێت، 

لە  خ��ۆی��ان  رێكخستنەكانی  ل��ەگ��ەڵ  ی��ان 

هیچ پەیوەندییەك 
لەگەڵ پارتی، لەگەڵ 
الیەنێكی دیكە لەو 
بارەیەوە نەبووەو نییە، 
ئێمە پەیوەندییمان 
لەگەڵ یەكێتی 
نیشتمانی كوردستان 
و الیەنەكانی دیكەشدا 
هەر رۆژی رووداوەكە 
گرتووە، واتە بە 
روونی ئێمە هەرجۆر 
دەستوەردانێك لە 
كاروباری پارتەكانی 
رۆژهەاڵتدا مەحكوم 
دەكەین، بەاڵم بەداخەوە 
پەكەكە لەو بارەوە بێ 
لوتفی كردووە
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پەیوەندییدا بن، كە رۆژانە دەیان ناڕەزایەتی 

كوردستان  رۆژهەاڵتی  لەشارەكانی  مەدەنی 

سیاسییەكانی  پارتە  ئەركی  ئ��ەوە  هەیە. 

خەڵكی  لەگەڵ  كە  كوردستانە  رۆژهەاڵتی 

خۆیان لە پەیوەندیدا بن. بۆیە هیچ مەنتقی 

دروست  بۆ  كێشەیان  پەكەكە  كە  نییە  تێدا 

بكات.

ئەو رووداوەی كە روویداوە بۆ ئێمە لەواقیعدا 

شتێكی چاوەڕوان نەكراو بوو، ئەو ناوچەی 

كوردستانە،  رۆژهەاڵتی  شارەكانی  سنوری  

بنكەو بارەگای ئێمەی لێبووە، ئەو ناوچەیە 

تەواو ئاشنایە بەخەبات و تێكۆشانی ئێمە.

ئەو  ئێوە  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بارگژیانە بۆچی دەگەڕێننەوە، واتە بۆ چی 

یان  دەك��ات،  مامەڵە  جۆرە  بەو  پەكەكە 

پەكەكە لە دەرئەنجامی چییەوەیە بەو جۆرە 

دەڵێن  ئێوە  ئەوەی  دەك��ات،وەك  رەفتار 

ئاستەنگ دروست دەكات، یان خوێندنەوەی 

ئێوە چییە بۆ ئەم رووداوە ؟

ئەو  لەراستدا  ق��ادری:  نەزیف  محەمەد 

كە  بكرێت،  پەكەكە  لە  باشترە  پرسیارە 

بۆچی ئەو هێرشەتان كردۆتە سەر ئەو پۆلە 

پێشمەرگەیەی حزبی دیموكراتی كوردستانی 

ئێران، ئەو پێشمەرگانە خەڵكی ناوچەی شنۆ، 

ورمێ، پیران شارن بە منداڵی لەو سنورانەدا 

گەورە بوون، خەڵكێكن ساڵەهای ساڵە لەو 

سنورانەدا چاالكییان هەیە، ئەمە یەكەم.

لەو  تەفسیر  ئ��ەوا  گشتی  رای  دووەم، 

لەگەڵ  پەكەكە  ئێستا  كە  دەك��ات  بابەتە 

كە  هەیە،  پەیوەندییەكی  ئیسامی  كۆماری 

بەرامبەر  سەوز  چرای  بەجۆرێك  لەواقیعدا 

بە جمهوری ئیسامی ئێران هەڵ بكات هیچ 

هێزە سیاسییە 
كوردستانیەكان 

ئەوانەی كە لە ئاستی 
رۆژهەاڵتدا دەورو 
نەخشیان هەیەو 
كاریگەرن، رۆڵ و 

بەرخۆدانیان هەیە، ئەو 
كردەوەیەی پەكەكەیان 

مەحكوم كرد، 
تەنانەت هەڵوێست و 
سیاسەتێكی شیاویان 

لەپێش گرت

لۆگۆی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران
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خوێندنەوەیەكی دیكەی لەپشتەوە نییە.

تۆ  بەبڕوای  واتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پەكەكە  بۆ  گڵۆپی  ئێران  ئیسالمی  جمهوری 

هەڵكردووە، تاپێكدادان دروست ببێت؟

لەو  یەكێكە  ئەوە  قادری:  نەزیف  محەمەد 

پەكەكە  ئاڕاستەی  دەكرێت،  كە  پرسیارانەی 

بكرێت، باشە ئێستا هێزی سوپای پاسداران 

تۆپخانەكەی  هەیە،  ئامادەییان  سنورانە  لەو 

لەو  واتە  دەك��ات،  بۆردومان  ناوچانە  ئەو 

جۆرە حاڵەتانەدا پەكەكە پێش بە هێزەكەی 

ئەو  سەر  دەكاتە  هێرش  و  دەگرێت  ئێمە 

هێزەی ئێمە چ خوێندنەوەیەكی بۆ دەكرێت، 

جگەلەوەی كە ئەو تەفسیرەی كە رای گشتی 

لەسەر ئەو مەسەلەیە دەی كات، كە خودی 

ئەو  كە  سیاسیەكانیش  الیەنە  و  رۆژهەاڵت 

ئەو رووداوەیان مەحكوم كرد.

ئێران  دەڵێیت  تۆ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەڵكردووە،  پەكەكە  بۆ  س��ەوزی  گڵۆپی 

زۆرێك  كە  هەیە  تریش  قسەیەكی  بەاڵم 

لە چاودێرانی سیاسی، دەڵێن، نەخێر ئەوە 

توركیاو پارتیین كە ئەم پالنەیان داناوە، یان 

بەكاردەهێنێرێت،  حدكاش  هەیە،  دەستیان 

یان كەوتۆتە ناو ئەم پالنەوە، ئەم بۆچوونانە 

تا چەند راستن؟ یان ئەم قسانە لە چییەوە 

سەرچاوە دەگرێت؟

بۆ  پاساوێكە  ئەوە  قادری:  نەزیف  محەمەد 

ئەو داپۆشینی ئەو تاوان و كردەوە ناڕەواو 

كوردستانی  دیموكراتی  نادۆستانەیە.حزبی 

سیاسی  خەباتی  مێژووی  درێژایی  بە  ئێران 

هەرگیز  ب��ووە  هێزانە  ل��ەو  یەكێك  خ��ۆی 

نەیویستووە لە پەیوەندییەكان، دیپلۆماسییەتی 

خۆیدا لەسەر بەرژەوەندی هیچ پارچەیەكی 

دیكەی كوردستان سیاسەت بكات.

حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران زیاتر لە 

سی ساڵ لەگەڵ حكومەتی ئەو كاتی عێراق 

پەیوەندی بووە، بە شاهیدی سیاسەتمەداران 

و پارتە سیاسیەكانی باشوری كوردستان سالم 

ترین و دۆستانەترین پەیوەندی لەگەڵ هێزە 

سیاسییەكانی كوردستاندا بووە. تەنانەت ئەو 

ئامانجی  خزمەتی  لە  زۆرج��ار  پەیوەندییە 

ب��اش��وری ك��وردس��ت��ان و هێزە  ن��ەت��ەوەی��ی 

سیاسییەكانی داناوە. كەواتە ئەوە لە حزبی 

هیچ  لەگەڵ  كە  ناوەشێتەوە،  دیموكرات 

حسابی  لەسەر  دەوڵەتێك  هیچ  الیەنێك، 

پەیوەندی سیاسییشی  تری كوردی  الیەنێكی 

لەگەڵ هەیە ئەو جۆرە مامەاڵنە بكات. بۆیە 

ئەخاقی  و  خەبات  لە  دوورە  زۆر  ئ��ەوە 

ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  سیاسی 

بكەوینە ناو پیانی پارتی و توركیاوە. بۆیە 

بە تەواوی ئەو شتە رەتدەكەینەوە بنەمایی 

سیاسییەكانماندا  پەیوەندییە  لە  ئێمە  فكری 

 کۆمەڵێک پێشمەرگەی حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران
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ئێمە لەو باوەڕین ئەو پەیوەندییە سیاسیانەی 

دراوسێ  واڵتانی  لەگەڵ  ك��وردی  ئەحزابی 

و  تێنەپەڕێندرێت  س��ور  هێڵی  دەب��ێ��ت 

لەبەرچاو  دەبێت  نەتەوەیی  ب��ەژەوەن��دی 

هەر  لەگەڵ  پەیوەندیەكیش  هەر  بگیرێت، 

لەسەر  نابێت  ببێت  الیەنێك  و  حكومەت 

كوردستان  تری  پارچەكەی  خەباتی  حسابی 

بێت.

كوردستان  سیاسییەكانی  هێزە  دووەم، 

ئەو  چوارچێوەی  لە  بكەن،  یەكتر  هاوكاری 

لەبارەی  ك��ردن  مەسئولیەت  بە  هەست 

یەكتر  رەچ��اوی  نەتەوەییەوە  بەرژەوەندی 

ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  بكەن، 

خەباتی  و  سیاسی  مێژووی  درێ��ژاي��ی  بە 

پرشنگداری خۆی، هەمیشە بنكەو بارەگاكانی 

سیاسییەكانی  ه��ێ��زە  خ��زم��ەت  ل��ە  خ��ۆی 

بە  ب��ووە،  كوردستاندا  پارچەكانی  هەموو 

پەكەكە  بەرپرسانی  لە  ئەگەر  پەكەكەشەوە، 

رۆژان��ەدا  لەم  مەبەستە،  ئەو  بۆ  بپرسیت 

عوسمان ئۆجەالن سەردانی ئێمەی كرد، كە 

هاتبوو ئەو كردەوەی پەكەكەی مەحكوم كرد، 

وتی لە هەشتاكاندا بنكەو بارەگاكانی حزبی 

دیموكراتی كوردستانی ئێران بوون مەركەزی 

حەسانەوەو حەوانەوەی ئێمە، كە لە هەموو 

ئەو  دەك��رد،  ئێمەیان  هاوكاری  بارێكەوە 

كردەوەی پەكەكە بەراستی خراپە بەنیسبەت 

حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێرانەوە.

یارمەتیدەری  دەبێت  ئسوڵەن  ئێمە  سێیەم، 

یەكتر بین، نەك ئاستەنگ و كۆسپ دروست 

ئێمە  یەكتریدا،  خەباتی  رێگەی  لە  بكەین 

باوەڕمان ئەوەیە هەموو هێزە سیاسییەكانی 

كوردستان نابێت سیاسیەتی دەست تێوەردان 

لەكاروباری یەكتردا رەچاو بكەن، بەداخەوە 

پەكەكە  هەڵەكانی  سیاسەتە  لە  یەكێك 

دیكەی  پارچەكانی  لەكاروباری  دەستوەردانە 

راپەڕینەوە  دوای  لە  بۆنموونە  كوردستاندا، 

كە  بوو  الیەنانە  لەو  یەكێك  پەكەكە   1991

كاروباری  لە  دەستی  شێوەیەك  بەهەموو 

لەگەڵ  كە  وەرداوە،  كوردستان  هەرێمی 

كێشەی  دەس���ەاڵت���داردا  حزبی  ه���ەردوو 

گەیشتۆتە  كێشەكەشیان  تەنانەت  هەبووە، 

شەڕ.

بۆ  نموونانە  ئەو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئەوە نییە، كە دەتانەوێت كۆ پشتگیرییەك 

و  پشگیری  تا  بكەن،  پەیدا  بۆخۆتان 

دەخەیتەوە  بیریان  بۆیە  بكەن،  هاوكاریتان 

كە چ شتێك لەنێوان ئەو هێزانەدا روویداوە؟               

وەاڵمی  مەسەلە  ق��ادری:  نەزیف  محەمەد 

پرسیارەكەی بەڕێزتە، ئەفەرمون كە ئەو بەحسە 

دژی  هەماهەنگیتان  ئەوان  لەگەڵ  كە  هەیە 

پەكەكە كردووە، نەخێر ئەوە هیچ هەماهەنگی 

شێوەیەك  هەموو  بە  لێرەوە  من  كە  نییە، 

ئەوە رەتدەكەمەوە، هیچ پەیوەندییەك لەگەڵ 

بارەیەوە  لەو  دیكە  الیەنێكی  لەگەڵ  پارتی، 

لەگەڵ  پەیوەندییمان  ئێمە  نییە،  نەبووەو 

الیەنەكانی  و  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی 

گرتووە،  رووداوەك��ە  رۆژی  هەر  دیكەشدا 

واتە بە روونی ئێمە هەرجۆر دەستوەردانێك 

مەحكوم  رۆژهەاڵتدا  پارتەكانی  كاروباری  لە 

دەكەین، بەاڵم بەداخەوە پەكەكە لەو بارەوە 

بێ لوتفی كردووە. واتە هەڵسوكەوتیان هیچ 

لەو جۆرە پەیوەندییە دۆستانەیەكاندا نەبوو. 

شتێك  ئەوە  دەكەن  باس  كە  ئەوانەی  بۆیە 

كردوویەتی  پەكەكە  كە  ئ��ەوەی  واتە  نییە، 

رێك تەواوكراوەی ئەو سیاسەتانەیە كە ئێستا 

دەست پێدەكات، كە پۆلێك لە پێشمەرگەكانی 

ك��رد،  شەهید  شۆڕشگێڕانیان  ك��ۆم��ەڵ��ەی 

تەرمەكانیشیان  كە  پیرانشار،  ناوچەی  لە 

نەناردنەوە بۆیان.

هێنانەوە  بۆفاكت  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بۆ پرسیارەكەی من، لە ئەگەرى قسەیەك، 

بووبێت،  هەیان  پارتی  توركیاو  كە  پالنێك 

پالنەوە،  ناو  كەوتبێتنە  ئێوەش وەكو حدكا 

هەڵبژاردنە  ك��ات��ەدا  ل��ەم  ك��ە  ئ��ەوەی��ە 

توركیا  كە  هەیە،  توركیا  پەرلەمانییەكەی 

دەیەوێت پەكەكە توشی كێشەوگرفت بكات، 

بكات،  موحریجیان  لە  جۆرێك  توشی  یان 

لەنێو كۆمەڵگای توركیادا ؟

ئەم هێرشەی پەكەكە 
هەستی خەباتگێڕی 
هەموو تێكۆشەرانی 
رۆژهەاڵتی هەژاند، 
هەروەها هەموو رای 

گشتی كوردی هەژاند، 
چونكە كردەوەیەك بوو، 

كە نەدەبوو لەم قۆناغەدا 
كە كورد باسی دەوڵەتی 

نەتەوەیی، كۆنگرەی 
نەتەوەیی دەكات، لەم 
قۆناغەدا كە هاوكاری 

و هاوخەباتی پارتە 
سیاسییەكان لە هەموو 

كات زیاتر پێویستی 
پێیەتی
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ئەو  پێموابێت  ق��ادری:  نەزیف  محەمەد 

مەسەلەیەدا،  لەم  جیایە  شتێكی  پرسیارە 

كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  وەك  ئێمە 

ئێران، بە نیسبەتی پرسی كورد لە باكوری 

ئاشتی،  پرۆسەی  بەنیسبەت  كوردستان، 

پەیوەندییەكانمان  بەنیسبەت  هەڵبژاردن، 

ل��ەگ��ەڵ پ��ەك��ەك��ە ب�����ەردەوام ل��ە ك��ۆڕو 

دانیشتوین  لەگەڵیاندا  كۆبوونەوەكاندا 

پشتگیری ئەو سیاسەتەمان كردووە، كە لە 

داخوازییەكانی  و  دیالۆگەوە ویست  رێگەی 

بەنیسبەتی  ئێمە  بكەن،  دەستەبەر  كورد 

هێزی  تاكە  بڵێین  دەتوانین  مەسەلەیە  ئەو 

تێبینییەك  هیچ  بێ  بووین  كوردی  سیاسی 

پشتیوانیمان لەو پرۆسەیە كردووە، ئێستاش 

بە  دەبێت  كە  پرۆسەیەكە  ئەوە  پێمانوایە 

ئەو  بەاڵم  بگات،  خۆی  ئاكامی  و  ئامانج 

بە  پەیوەندی  بووە  شتێك  ئێمە  بابەتەی 

ئەو حەرەكەتە مەدەنیانەوە هەبووە، كە لە 

كوردستانی ئێراندا سەریهەڵداوە.

ئەو تیمەی ئێمە بۆ كای ئامانجدار چۆتە ئەوێ، 

پەیوەندی  بۆ  ئێمە  تیمەی  ئەو  ئامانجی  كە 

سیاسی، رێكخستن، رێكخراوەيی بووە، هیچ 

مەبەستێكی دیكەی نەبووە كە پەیوەندی بە 

خوێندنەوانە  ئەو  بۆیە  بوبێت.  پەكەكەوە 

رووداوان�����ان،  ل��ەو  دوور  م��ن  ب��ەب��ڕوای 

هیچ  شیكردنەوەیەكن  خوێندنەوەو  بگرە 

پەیوەندییەكی بەو رووداوەوە نییە. 

لە  یەكێك  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

دەڵێ »هێزەكانی  دیموكرات  سەركردەكانی 

پەكەكە  دژی  نییە،  م��ەرج  رۆژه���ەاڵت 

توانیوە  نەمان  تائێستا  خێرە  بۆ  یەكبگرن، 

بەرامبەر دوژمنە راستەقینەكەمان یەكبگرین، 

بەاڵم بەرامبەر هێزێكی كوردی یەكبگرین؟« 

ئێوە خوێندنەوەتان بۆ ئەم قسەیە چییە؟

محەمەد نەزیف قادری: ئەوە نەزەری تاكە، 

تاك ئازادە چۆن رای خۆی دەردەبڕێت، من 

رێزم بۆ هەموو نەزەرەكان و بیروبۆچونەكان 

دەگرێت،  لێ  رەخنەمان  ئەوەی  چ  هەیە، 

بكات،  ئێمە  واقیعی  پشتگیری  ئ��ەوەی  چ 

كە  هاوڕێیەیە  لەو  قسەم  رووی  من  بەاڵم 

كە  شەڕەی  ئەو  كردووە،  فەرمایشتەی  ئەو 

سەر  بۆ  تەنها  فرۆشتووە  بەئێمەی  پەكەكە 

نییە،  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حزبی 

بەڵكو بۆسەر ئیرادەی كوردە لە رۆژهەاڵتی 

كوردستان، چونكە ئەوە رێگرییە لە خەبات 

مستەفا هیجری سکرتێری حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران
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سیاسییەكانی  پارتە  ك��ورد،  تێكۆشانی  و 

هەرتاكێك،  گەر  كوردستان،  رۆژه��ەاڵت��ی 

ئەو  لەچوارچێوەی  خۆی  الیەنێك  هەر  یان 

خەباتەدا دەبینێت بە بڕوای من نابێت ئەو 

جۆرە  ئەو  چونكە  بدات،  لێدوانانە  جۆرە 

گەشەكردنی  بە  ناكات  كۆمەك  لێدوانانە 

بزوتنەوەی كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان.

كوردستان دیپلۆماتیك: واتە پێتانوایە هەموو 

هێزەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان، پشتیوانی 

ئەو بیرو بۆچوونانەی ئێوە دەكەن، یان بۆ 

جۆرێك  بە  رووی��داوە  كە  رووداوەی  ئەو 

رۆژه��ەاڵت  الیەكانی  هێزو  جۆرەكان  لە 

پشتیوانیتان دەكەن؟

محەمەد نەزیف قادری: لە راستیدا هیچ شتێك 

بە موتڵەقی نییە، ناشكرێت بە موتڵەقی چاوی 

لێ بكەین، بەاڵم خۆ ئێوە دەتوانن چاودێری 

رووداوەك����ان ب��ك��ەن، ب��ە ب���ڕوای م��ن ئەم 

پەكەكە هەستی خەباتگێڕی هەموو  هێرشەی 

هەروەها  هەژاند،  رۆژهەاڵتی  تێكۆشەرانی 

چونكە  هەژاند،  كوردی  گشتی  رای  هەموو 

قۆناغەدا  لەم  نەدەبوو  كە  بوو،  كردەوەیەك 

كە كورد باسی دەوڵەتی نەتەوەیی، كۆنگرەی 

نەتەوەیی دەكات، لەم قۆناغەدا كە هاوكاری 

هەموو  لە  سیاسییەكان  پارتە  هاوخەباتی  و 

بەرامبەردا  لە  پێیەتی،  پێویستی  زیاتر  كات 

شێوەیەك  ه��ەم��وو  ب��ە  ئێمە  دوژم��ن��ان��ی 

كە  دەستكەوتانەی  ئەو  كە  دەدەن  ه��ەوڵ 

بۆیە  بەرن،  لەباری  گەیشتوین  پێی  هەمانەو 

هێرش  پەكەكە  كە  پێیانخۆشە  دوژمنانمان 

هێزێكی  ئەزمون،  بە  هێزێكی  سەر  بەرێتە 

تێكۆشانی  70 ساڵی  درێژایی    بە  خەباتگێڕ 

لەخزمەت  سیاسیەكانی  ئامانجە  كە  سیاسی 

من  بەبڕوای  بۆیە  ب��ووە.  بەگشتیدا  ك��ورد 

ئەوانەی  كوردستانیەكان  سیاسییە  هێزە 

نەخشیان  دەورو  رۆژهەاڵتدا  ئاستی  لە  كە 

هەیەو كاریگەرن، رۆڵ، بەرخۆدانیان هەیە، 

كرد،  مەحكوم  پەكەكەیان  كردەوەیەی  ئەو 

شیاویان  سیاسەتێكی  و  هەڵوێست  تەنانەت 

لەپێش گرت.

كە  ئەوەی  وەك  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئێوە سەرۆكی وەفدی دانوستانكاری )حدكا(

ن، ئەو دانیشتنانە گەیشتۆتە چی؟ چۆن ئەو 

دانیشتن و گفتوگۆیانە بەڕێوە دەچێت ؟

ئەوەی  بەنیسبەتی  قادری:  نەزیف  محەمەد 

بردەرانی  لەگەڵ  دەكەین  دیالۆگ  ئێمە  كە 

پەكەكە دیالۆگ دەكەین، نامەی دۆستانەمان 

پەرلەمانتارانی  یەكێتی  هەیئەتی  بۆناردون، 

ناردۆتە الیان، كەسایەتی سیاسی  كوردستان 

زۆر  ك���ردووە،  دەخالەتی  مەسەلەدا  لە 

دۆستی هاوبەشمان پەیوەندیان پێوە كردون، 

هەروەها ئێستا هەیئەتێكی حكومەتی هەرێم 

دیاری  سنجاری  و  مینا  حەمەی  عەدنانی  و 

كراوە، ئێمە هەیئەتێكین لە وتووێژداین كە 

پێمانوون :

لەرێی  بن  كۆسپ  ئ��ەوان  نابێت  یەكەم: 

خەباتی تێكۆشەرانی كوردی رۆژهەاڵتدا.

دووەم: پەویوەندییەكانمان لەچوارچێوەیەكدا 

رێكبخرێتەوە كە هاوبەشی بێت، بارودۆخی 

لەیەكتر  ئاگامان  دەركبكەین،  یەكتر  سیاسی 

ساغ  میكانیزمێك  چوارچێوەو  لە  كە  بێت، 

بزوتنەوەیەكی  هیچ  لە  زیان  كە  بینەوە، 

سیاسی چوار پارچە نەدات.

كوردستان دیپلۆماتیك: باشە وەاڵمی ئەوان 

چی بووە بۆ ئێوە؟ 

هەندێك  ئەوان  ق��ادری:  نەزیف  محەمەد 

لەوانە  ن����اردووە،  ئێمە  ب��ۆ  سیگناڵیان 

بكەن،  دانیشتن  بێت،  پەیوەندیمان  با 

كە  ئەوەی  نامەكانیاندا،  لە  ئەوەی  بەاڵم 

دەوترێت،  زۆرج��ار  كە  گفتۆگۆیاندا  لە 

بەداخەوە لە كردەوەیاندا روون نییە. بۆیە 

یەك،  بە  ببێت  كرداریان  قسەو  هیوادارین 

هەنگاو  بەكردەوە  دانیشتنەكانیاندا  لە  كە 

بۆ چارەسەر كردنی ئەو كێشەیە هەڵبگرن، 

حزبی  و  پەكەكە  پەیوەندییەكانی  هەروەها 

جارانی  وەكو  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 

لێ بێتەوە، كە دانیشتن و گفتوگۆمان بێت، 

بۆ زیاتر بەرەو پێشبردنی پەیوەندییەكانیان 

و هاوكاری مەیدانیان.

پرۆفایل:

محەمەد نەزیف قادری

_ لە ساڵی 1956 لە كرماشان دایكبووە

حزبی  سیاسی  دەفتەری  ئەندامی   _

دیموكراتی كوردستانی ئێرانە.

كۆمیتەی  سكرتاریەتی  بەرپرسی   _

كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  ناوەندی 

ئێرانە.
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ئەنوەر موحەمەدی

ئەندامی دەفتەری سیاسی كۆمەڵەی 

شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران:

لەروانگەی ئێمەوە روداوی كێلەشین هۆكاری 

سەرەكی دەستوەردان و پاوانخوازی »پەكەكە«یە، 

لەداهاتوودا زیانی زیاتری لێدەكەوێتەوە
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دەفتەری  ئەندامی  موحەمەدی  ئەنوەری 
سیاسی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی 
تایبەتی  لەدیمانەیەكی  ئێران،  كوردستانی 
لە  باس  دیپلۆماتیك(دا  )كوردستان  گۆڤاری 
هێزەكانی  نێوان  رووداوان���ەی  ئ��ەو  دوای��ن 
لەماوەی  كە  دەك��ات،  )حدكا(  و  )پەكەكە( 
روویاندا.  كێلەشین  لەناوچەی  راب��ردوودا 
سەرنجمان رادەكێشێت بۆ ئەو هۆو هۆكارانەی 
پشت ئەم رووداوە، هەروەها لەالیەكی ترەوە 
سەرەنجمان رادەكێشێت بۆ ئەو رێگرییانەی 
كە پەكەكە لەبەردەم هێزەكانی حدكا لەو 
ناوچانەدا دروستیكردووە، ئەمانەو چەندین 

پرسی تر لەم دیدارەدا دەوروژێنێت.
كوردستان دیپلۆماتیك: كۆمەڵە ئەو رووداوەی 

بۆچی  هۆكارەكەی  رووی��دا  كێلەشین  لە  كە 

دەگەڕێنێتەوە ؟

بوو  ئ��ارەزووم��ان  ئێمە  محەممەدی:  ئەنوەر 

روداوی وا ناخۆش لەنێوان دوو حزب كە هەر 

كامەیان سەر بە پارچەیەكی كوردستانە  رووی 

نەدایە، هەروەها دەشكرا ئەو روداوە پێشی پێ 

بگیرایە بە مەرجێك "پەكەكە" هەر لە سەرەتاوە 

دیالۆگی لەگەڵ بەرامبەرەكەی بكردایە.

بۆ  دەگەڕێتەوە  سەرەكی  هۆكاری  لەراستیدا   

ئەو دەستوەردانانە كە "پەكەكە" لە بەشەكانی  

كوردستان دەیكات. ئەو سنورە خاكی باكوری 

كوردستان نییە، بە پێچەوانە سنوری رۆژهەاڵت 

كەس  هەموو  پێویستە  كوردستانە،  باشوری  و 

الیەنێك، تەنانەت پەكەكەش لە خۆی بپرسێ، 

گەر بۆ تۆ رەوایە وەك هێزێكی باكور لەسەر 

خاكی باشورو رۆژهەاڵت ببێت؟ چۆنە حزبەكانی 

رۆژهەاڵت بۆیان نییە لەسەر خاكی خۆیان بن؟ 

بە كورتی لەروانگەی ئێمەوە روداوی كێلەشین 

پاوانخوازی  و  دەستوەردان  سەرەكی  هۆكاری 

لە  سیاسەتە  ئ��ەم  درێ��ژەدان��ی  "پەكەكە"یەو 

ئێمە  لێدەكەوێتەوە.  زیاتری  زیانی  داهاتوودا 

وەك كۆمەڵە هەمیشە وتوومانە رێز لە خەبات 

حزبێكی  وەك  دەگرین،  پەكەكە  تێكۆشانی  و 

چ  باكور  لە  خۆیەتی  مافی  باكور  كوردستانی 

شێوازێكی خەبات هەڵدەبژێرێ، تەنانەت ئێمە 

خۆمان بە پشتیوانی خەبات و بزوتنەوەی كورد 

لە باكوری كوردستان دەزانین. ئەمە سیاسەتێكە 

لە بەرژەوەندی هەموو الیەكدایە. بۆیە گرنگە 

حزب  تێكۆشانی  و  خەبات  لە  رێز  پەكەكەش 

و پارچەكانی دیكەی كوردستان بگرێت. لەبری 

رێگرێت و دەستێوەردان پاڵپشتیان بێ.

ئەوە  پێتانوایە  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

رووداوێكی ئاسایی بووە، یان نەخێر رووداوێكی 

حزبی  كە  ب��ووە،  مەبەست  بە  چ��ن��دراوی 

كەوتووە،  تێی  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 

جۆرەدا  لەو  پالنێكی  لە  ئەویش  نەخێر  یان 

بەشداربووە ؟ 

نەفسی  من  ب��ەب��ڕوای  محەممەدی:  ئەنوەر 

روداوەكە ئاسایی نییە، لەبەرئەوەی شەڕ لەنێوان 

دوو هێزدا روویداوەو كەسێك شەهید بووەو 

و  دیموكرات  حزبی  بوون.  بریندار  كەسانێك 

"پەكەكە" پێشتر گرژی و ئاڵۆزێك لە نێوانیاندا 

یان  هەبووە،  زەمینەیەك  بڵێی  تا  نەبووە، 

ئەمە لێرەدا بیانوو گرتنێك بووە بە "پەكەكە"، 

جیالەوەش ئەو هێزەی )حدكا( ئەوەندە نەبووە 

ئاشكراشە  بفرۆشێ،  "پەكەكە"  بە  بتوانێ شەڕ 

كام الیەن هێرشی كردوەتە سەر كێ و كام الیەن 

وتوویەتی نابێ لێرە بن و دەبێ بە ئیجازەی من 

هاتووچۆ بكەن، سەڕای ئەمانە ئاسان نییە بێ 

بەڵگە بتوانی الیەنێ تۆمەتبار بكرێ كە لە پیاندا 

بووە، یان جێبەجێكاری پێانێكی دارێژراو بووە. 

هەیە،  هێزیان  كە  رۆژه��ەاڵت  حزبانەی  ئەو 

كەم و زۆر لە سااڵنی رابردووشدا هاتووچۆی 

ناوخۆی كوردستانمان كردووە، ئەمە یەكەم ساڵ 

و یەكەم هەنگاو نییە. 

بۆ  پەكەكە  لەكاتێكدا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ماوەی بیست ساڵە ئەو ناوچانەی بەدەستەوەیە، 

هۆكار چییە وا لەوكاتەدا كە گەرمەی بانگەشەی 

دەنێرێتە  هێز  باكورە  كوردانی  هەڵبژاردنی 

هێزیان  رابردوو  سااڵنی  بۆ  ئایا  ناوچانە،  ئەو 

نەناردووەتە ئەو ناوچانە؟

بۆ  كە  ناوچانە  ئ��ەو  محەممەدی:  ئەنوەر 

ماوەی هەر چەند ساڵە كە "پەكەكە"ی  لێیە، 

لەالیەك  بۆئەوەی  دەگەڕێتەوە  هۆكارەكەی 

حكومەتی هەرێم وەك ئەركێكی نەتەوەیی، یان 

هەر هۆكارێكی تر بووبێ گوشارێكی ئەوتۆی بۆ 

نەهێناون، لەالیەكی دیكەشەوە كۆماری ئیسامی 

ئێرانیش ئەگەر یارمەتیدەریان نەبووبێ النیكەم 

رێگری لێنەكردوون. ئەوە یەكەم ساڵیش نییە، 

كە حزبەكان بەشێوەی جۆراوجۆر گەڕاونەتەوە 

ناو خەڵك و خاكی خۆیان. سااڵنی دیكەش بێ 

نەرمی  هەندێ  رەنگە  بەاڵم  نەبووین،  كێشە 

بووبێ،  هۆكار  رۆژهەاڵت  هێزەكانی  نواندنی 

ئاڵۆزییەكان  ن��ەداوەو  رووى  شەڕ  ئ��ەوەی  بۆ 

نەگەیشتوەتە ئەم ئاستە.

من  بووە،  تر  سااڵنی  ه��ەروەك  من  بەبڕوای 

ناتوانم لە جێی خەڵكی دیكە وەاڵم بدەمەوە، 

بەاڵم هەر حزبە هەڵسەنگاندن دەكات، بۆ كات 

و وەرزو شوێن لە كاری پێشمەرگانەدا ئەو كات 

بڕیاری خۆی دەدات. پێشمەرگەكانی )حدكا( لە 

باكورو  خاكی  نەڕۆیشتونە  بوون خۆ  كێلەشین 

توركیاش  تا دەوڵەتی  بكەن،  لەوێ كێشە ساز 

باكور  كوردستانی  شارەكانی  لە  هەڵبژاردن 

توشی كێشە بكات، یان بە هەر جۆرێكی دیكە 

كاریگەری هەبێ لەسەر هەڵبژاردن.

رۆژهەاڵتی  هێزەكانی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

یان  كۆدەبنەوە،  لەبەرەیەكدا  كوردستان 

ئەو  ل��ەدوای  پێكدەهێنن  هاوپەیمانێتیەك 

نەخێر  یان  نەخوازراو،  بۆ حاڵەتێكی  رووداوە 

ئێوە خۆتان بە بەشێك لەو ملمالنێیانە نابینەوە؟ 

بۆ  كۆمەڵە  وەك  ئێمە  محەممەدی:  ئەنوەر 

خۆمان سااڵنێكە لە هەوڵی لێك نزیكردنەوەی 

هەموو حزبەكانی رۆژهەاڵتداین، لەم بوارەشدا 

رێخۆشكەر  هەمیشەش  نەكردوەو  كار  كەممان 

بووین بۆ گەیشتن بەو ئامانجە، ئەوەی راستی 

بێ تاڕادەیەك دەتوانم بڵێیم ئێستا هاوكاری و 

لێكنزیكبوونەوە زیاترە. ئەم روداوەش بەبڕوای 

ئێمە تەنیا رووی لە هێزێك نەبوو، ئەم كردارە 

رووی لە هەموو حزبەكان و بزوتنەوەی كوردە 

حزبێكی  یەخەی  ئەمڕۆ  ئێران،  كوردستانی  لە 

حزبێكی  بە  پێش  سبەینی  رەنگە  گ��رت��ووە 

دیكە بگرن. بۆیە پێموایە كاریگەری هەیە بۆ 

هاوهەڵویستی  و  حزبەكان  لێكنزیكبوونەوەی 
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لە  شەڕكردن  بۆ  نەك  هاوهەڵویستی  زیاتر. 

گرتنەبەری  بۆ  بەڵكو  كوردی،  الیەنێكی  دژی 

سیاسەتێكی دروست و دژایەتی شەڕی ناوخۆی 

پێداگری لەسەر مافی هەڵسوڕان و چاالكی  و 

سیاسی، تەشكیاتی و پێشمەرگانە بۆ حزبەكانی 

كوردستانی ئێران لە ناوخۆی واڵت، هەروەها 

كۆمەڵێك خاڵی دیكەی هاوبەش بۆ كاركردن لە 

ئاستی ناوخۆی واڵت و دەرەوەشدا.

كوردستان دیپلۆماتیك: باست لە هەژمونخوازی 

رۆژهەاڵتی  سنوری  ناوچانەی  لەو  پەكەكە 

كە  بۆئەوەی  هۆكارە  ئەوە  كرد،  كوردستان 

ئەوان  پێشوەخت  دەبوو  یان  بنێردرێت،  هێز 

ئاگاداربكەنەوە بۆ مەسەلەیەكی لەو بابەتە؟

ئەنوەر محەممەدی:  لە راستیدا ئێستا ئەگەر 

لێدوانی بەرپرسانی "پەكەكە  بەرنامەو  لە  چاو 

" بكەی،  هیچیان  بۆ كوردستانی توركیا ناوێ 

و بەرنامەیەكی نەتەوەیی كە لەسەر داخوازییە 

نەتەوەییەكان بونیادنرابێ نییە، بەاڵم سەیرەكە 

لەوەدایە حزب بۆ پارچەكانی دیكەی كوردستان 

دروست دەكەن، خۆیان وەك نوێنەری بەشەكانی 

دیكەی كوردستان نیشان دەدەن.

م���ن ل���ە وەاڵم���ەك���ان���ی پ��ێ��ش��وش��دا وت��م 

هۆكاری  خراپەو  پەكەكە  دەستێوەردانەكانی 

شەڕی ناوخۆیە لە ئێستا و داهاتوودا، كە ئێمە 

هیوادارین گۆڕانێك لە سیاسەتەكانی بە تایبەتی 

بەرابەر بە كوردی رۆژهەاڵت پێكبێنێ. "پەكەكە" 

دەبێ ئەو راستیە بزانێ كە رۆژهەاڵت، رۆژئاوا 

نییە. بە بڕوای من هیچ حیزبێكی خاوەن هێزو 

جەماوەر لە كوردستانی رۆژهەاڵت مۆڵەت لە 

"پەكەكە" وەرناگرێ بڕواتەوە ناو خەڵكی خۆی.

كوردستان دیپلۆماتیك: بۆچی پەكەكە رێگا لە 

كە  دەگرێت،  كوردستان  رۆژهەاڵتی  حزبێكی 

رۆژهەاڵتی  خاكی  بە  ناوچانە  ئەو  لەكاتێكدا 

كوردستان ناودەبرێن، ئایا ئەمە پاوەنخوازییە، 

یان ئەوە لە رووی هێزەوە كارێكی ئاساییە؟

پرسیارە  ئ��ەو  دەب��ێ  محەممەدی:  ئ��ەن��وەر 

بۆ  بكرێتەوە  پەكەكە  دۆستانی  رووب���ەڕووی 

پاوانخوازییە،  نائاساییە،  بێگومان  وادەك��ەن؟ 

سیاسەتێكە، هەڵەیە، تۆوی شەڕی ناوخۆ دەچێنێ 

لەنێوان باكورو رۆژهەاڵت، یان هەر پارچەیەكی 

تر. ئەوان ئەگەر هێزیان هەیە، با پاڵپشت بن 

نەك رێگرو سنوری پارێزی بۆ دەسەاڵتی واڵتێك 

و  دەكرێ  ئیعدام  رۆڵەكانی  رۆژانە  كە  بكەن 

لە سەرەتایترین ماف بێبەشن. بوونی حزبەكانی 

رۆژهەاڵت لە سنورەكان و ناوخۆی واڵت كام 

تا  مەترسیەوە  دەخاتە  "پەكەكە"  بەرژەوەندی 

ئەوان بەمشێوەیە هەڵسوكەوت بكەن؟ بە كام 

كوردا  بەرژەوەندی  خزمەت  لە  ئەوە  لۆژیك 

خودی  بە  خزمەت  ئەوە  بێ  باوەڕتان  دای��ە؟ 

پەكەكەش ناكات.

لە  كێلەشین  رووداوی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لەكاتێكدا  نییە،  نەتەوەیی  كۆنگرەی  باربردنی 

كورد لە ئێستادا لە هەموو كات زیاتر پێویستی 

بەیەك گوتاری و یەكهەڵوێستی هەیە؟

ئەنوەر محەممەدی: با لە خۆمان بپرسین كورد 

لە هەرێمی كوردستان وەك بەشێك لە چوار 

پارچەكە یەك گوتارو یەك هەڵویستە؟ بێگومان 

و بەداخەوە نەخێر، راستە یەك گوتاری و یەك 

هەڵوێستی بۆ كورد پێویستەو گرنگیشە، بەاڵم 

كۆنگرەی  بۆ  پێشوو  هەوڵەكانی  نییە.  ئێستا 

نەتەوەیی ئەو كاتیش كە باسەكەی هاتە گۆڕێ 

بەبڕوای من هەموو كەس دەیزانی سەر ناگرێ، 

لە  ئێستاش  ساڵ   23 پاش  كوردستان  هەرێمی 

بارودۆخێكی حزبی و دەسەاڵتی ئەم حزب و 

نییە،  ئەو حزبدا بە سەر دەبات و یەكگرتوو 

چۆن حزبەكانی هەر چوار پارچەو بەم جۆرە 

بیركردنەوەش كە الیەنەكان هەیانە  كۆنگرەی 

پێش  دەگ��رێ.  سەر  ئاسانییە  بەم  نەتەوەیی 

روداوی كێلەشینیش هەوڵدرا و لە باریش برا.

پێشووش  هەوڵەكانی  هەڵەكانی  لە  یەكێك 

كۆبوونەوەو  خۆیان  بۆ  حزب  سێ  ئەوەبوو 

سكرتاریەتیان داناو دواتر حزبەكانیان بانگ كرد، 

ئەوەندەی بە لێكدانەوەی من دەگەڕێتەوە ئەگەر 

بێتە كایەوە  حزبەكانی كورد  هەوڵێكی دیكە 

رۆژهەاڵت، ئەمجارە بە ئاسانی نابینم ئامادەبن 

لە  بكەن،  بەشداری  پێشوو  جاری  بەشێوازی 

سكرتاریەتێك  نەتەوەیيدا.  كۆنگرەی  بەستنی 

بە  راوێ��ژێ��ك  هیچ  و  پێكبێ  الی��ەن  سێ  لە 

 ئەگەر چاو لە 
بەرنامەو لێدوانی 
بەرپرسانی 
»پەكەكە » 
بكەی،  هیچیان  
بۆ كوردستانی 
توركیا ناوێ و 
بەرنامەیەكی 
نەتەوەیی كە 
لەسەر داخوازییە 
نەتەوەییەكان 
بونیادنرابێ 
نییە، بەاڵم سەیر 
لەوەدایە حزب بۆ 
پارچەكانی دیكەی 
كوردستان دروست 
دەكەن.
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حزبەكانی دیكە نەكرێ. پاش كوردستانی باكور 

و  حەشیمەت  بە  گەورەترە  ئێران  كوردستانی 

جوگرافیاش، رابردووی خەباتیشی كەم نەبووە، 

دەسپێكردنی  كاروباری  بڕیاردانی  لە  نابێ  بۆ 

كۆنگرەی نەتەوەیی دا تاكۆتایی بەشدار بن و 

رۆژهەاڵت  كوردی  بێگومان  هەبێ.  نەقشیان 

بەشداری نەكەن، ئەوا ئەو كۆنگرەیە نا تەواوەو 

نا سەركەوتووە، نە نوێنەرایەتی هەموو كورد 

دەكات. كێشە و ملمانێی حزبەكانیش لەسەر 

و  بەندی  سەهم  و  ئ��ی��دارەك��ردن  چۆنیەتی 

سەرۆكایەتی بەداخەوە وەك خۆی ماوەو رەنگە 

كۆسپەكان  زیاتریش بووە.

دەكرێ  لەوە  باس  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كوردستان  چ��وارپ��ارچ��ەی  ه��ەر  هێزەكانی 

دابەشبوون بەسەر دوو بەرەدا، كە بەرەیەكیان 

لەگەڵ دروستبوونی كانتۆنەكانی رۆژئاوا، بەستنی 

كۆنگرەی نەتەوەیی، تەنانەت پیشتوانی كردنی 

هەدەپە بوو لە بانگەشەی هەڵبژاردنەكاندا.

دروستكردن  كانتۆن  لەگەڵ  دیكە  بەرەیەكی   

بانگەشەی  لە  نەبوو  هەدەپە  پشتیوانی  و 

لە  رێژییە  رەنگ  ئەو  ئایا  هەڵبژاردنەكاندا، 

چییەوە سەرچاوەی گرتووە، ئایا ئەو رووداوەی 

روونتر  خەتانەی  و  الیەنان  ئەم  كێلەشین 

نەكردۆتەوە؟

بۆ  كۆمەڵە  وەك  ئێمە  محەممەدی:  ئەنوەر 

خۆمان سیاسەتی سەربەخۆو دیاریكراومان هەیە، 

دابەشبوونی  نین،  بەرەیەدا  لەو  كام  هیچ  لە 

كوردیش و حزبەكانیش لە بەرەی دژ بەیەكدا 

بە قازانج نازانین، بە تایبەتی ئەگەر لە راستایی 

ئێمە  بێ.  دیاریكراودا  دەوڵەتانێكی  سیاسەتی 

دژی پەیوەندی الیەنەكان لەگەڵ دەوڵەتان نین 

بەداخەوە  بەاڵم  دەزانین،  پێویستیشی  بە  و 

هەندێ حزب والیەنی پارچەكانیتری كوردستان 

پەیوەندییان لەگەڵ دەوڵەتان تا بەزاندنی هێڵە 

لە  رۆژهەاڵتی  ئێمەی  رۆیشتووە.   سورەكان 

رابردوودا وامان نەكردوەو دڵنیام لە داهاتووشدا 

وا ناكەین.

»پەكەكە« دەبێ 
ئەو راستیە بزانێ 
كە هیچ حزبێكی 

خاوەن هێزو جەماوەر 
لە كوردستانی 

رۆژهەاڵت مۆڵەت لە 
»پەكەكە« وەرناگرێ 
بڕواتەوە ناو خەڵكی 

خۆی

پرۆفایل:

ئەنوەر محەمەدی

_ لە ساڵی 1968دایكبووە. 

ئەندامی دەفتەری سیاسی كۆمەڵەی   _

كوردستانی  زەحمەتكێشانی  شۆڕشگێڕی 

ئێرانە.

_  لێپرسراوی پەیوەندییەكانی كۆمەڵەیە.

لۆگۆی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران
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قادر وریا

ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دیموكراتی 

كوردستان:

دەكرێت پرسی كورد لە رۆژهەاڵت ببێتە پاشكۆی 

بەشەكانی دیكە، بە بیانوی هەڵبژاردن هەیە، 

شەڕی داعش هەیە، باشە كوردی رۆژهەاڵت 

پرسی رەوای نییە ؟ 
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سیاسی  دەف��ت��ەری  ئەندامی  وری��ا  ق��ادر 
حزبی دیموكراتی كوردستان، لەم دیمانە 
)كوردستان  گۆڤاری  لەگەڵ  تایبەتەیدا 
دەخاتەسەر  تیشك  بەروونی  دیپلۆماتیك( 
رووداوی  دەرئ��ەن��ج��ام��ەك��ان��ی  ه���ۆك���ارو 
پێشمەرگەیەك  بەهۆیەوە  كە  كێلەشین، 
ش��ەه��ی��د دەب���ێ���ت، ئ���ەو دەڵ����ێ: حەقی 
بە  پەیوەندی  كە  رۆژهەاڵتە  هێزەكانی 
خەڵكی خۆیانەوە لە رۆژهەاڵتی كوردستان 
گلەیی  گفتۆگۆكەدا  درێ���ژەی  لە  بكەن، 
لەهێزە سەرەكییەكانی بەشداری كۆنگرەی 
ن��ەت��ەوەی��ی دەك���ات، ك��ە وەك���و پێویست 
ن��ەداوە،  رۆژه��ەاڵت  هێزەكانی  بە  رۆڵیان 
ئەوە سەرباری ئەوەی كە دەڵێت: بۆ ئەم 
لە  خۆمان  گلەیی  كێلەشین  رووداوەی 
پەكەكە كردووە، چونكە نەدەبوو بهێڵێت 
رووداوێكی لەو جۆرە روو بدات، هەروەها 
دەڵێت "ناكرێت گومان بكەین بڵێین ئەو 

رووداوە دەستی دەرەكی بووە".

كوردستان دیپلۆماتیك: ئەو هۆكارانە چین لە 

پشت رووداوی كێلەشینەوە، یان پێشتر هیچ 

گرژی و ئاڵۆزییەك لەنێوان ئەو دوو هێزەدا 

هەبووە ؟

قادر وریا: پێموایە لەنێوان حزبی دیموكراتنی 

دیموكراتی  ح��زب��ی  ئ��ێ��ران،  ك��وردس��ت��ان��ی 

كوردستانیش تا ئێستا تێكهەڵچوونی چەكدارانە 

بریندار  شەهیدو  كە  بووە  نە  لەنێوانماندا 

پێكهەڵچوون  راب���ردووی  وات��ە  بكەوێتەوە. 

لەنێوان هەردوو حزبی دیموكرات و پەكەكەدا 

بۆچی  ئەی  بپرسێت  خەڵكیش  گەر  نەبووە، 

ئەم  من  ب��ەب��ڕوای  رووی���دا،  رووداوە  ئ��ەم 

پێشمەرگەكانی  كە  لەبەرئەوەی  رووداوە 

بچنەوە  چ  هەبووە،  بەرنامەیان  دیموكرات 

بەاڵم  بمێنەوە،  سنور  لە  چ  واڵت،  ناوخۆی 

كە  ل��ەوەی  ب��وون  پێداگیر  كە  لەبەرئەوەی 

نەیهێشتووە  پەكەكەش  بمێنەوە  سنور  لەسەر 

ویستووە  نەیان  ئەوانیش  بمێنەوە،  سنور  لە 

داوای��ەی��ەی  ئ��ەم  دەس��ت  بدەنە  خۆیان  كە 

دروست  گرژییە  ئەو  لەبەرئەوە  پەكەكە، 

بووەو گەیشتۆتە تێكهەڵچوونی چەكدارانە.

ب��ەس��ەر  ك���اری  پ��ەك��ەك��ە  گ���ەر  پێشموایە 

پێشمەرگەی دیموكراتەوە نەبوایە ئەوە رووی 

نەدەدا، مەبەستم ئەوەیە گەر رێگر نەبوونایە 

كێشەیەك  هیچ  ئەوە  بمانایەتەوە  لەوێ  كە 

رووی نەدەدا، بەاڵم رێگر بووە لەوە. كەواتە 

هۆكار پێشگرتنی پەكەكە بووە لە پێشمەرگەی 

دیموكرات لەو سنورانە.

ئەو  لەكاتێكدا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ناوچانە زیاتر لەبیست ساڵە بەدەست پارتی 

هێزێك  ئایا  كوردستانەوەیە،  كرێكارانی 

بڕواتە ئەوێ كە ناوچەی پەكەكەیە، ئایا چۆن 

دیموكرات رێگا بەخۆی دەدات بڕوات بڵێت 

منیش دەمێنمەوەو بنكەی خۆمم دەبێت، كە 

ئەوە روونە حزبی دیموكراتی ئێران سااڵنێكی 

داب��ڕاوە،  چەكداری  خەباتی  لە  زۆریشە 

دەڵێن  سیاسی  شیكەرەوانی  كە  هەرئەمەشە 

بۆ لەم كاتەدا ئەو هێزە دەنێردرێت؟

دوو  پرسیارەكەت  لەبەرئەوەی  وریا:  قادر 

بەشە، منیش بە دوو بەش وەاڵم دەدەمەوە، 

ساڵە  بیست  م��اوەی  كە  پەكەكە  یەكەمیان 

كە  ن��ادات  داوای��ە  ب��ەو  رەوای��ی  لەوێدایە، 

ئەو  بێتە  دیكە  هێزێكی  هیچ  نابێت  ئیدی 

نێوان  سنوری  سنورە،  ئەو  چونكە  ناوچەیە، 

رۆژهەاڵتی كوردستان و باشوری كوردستانە، 

واتە هێزێكی رۆژهەاڵتی زۆرتر مافی ئەوەی 

هەیە لەو سنورانەدا بێت، تا هێزێكی باكوری 

كوردستان، ئەگەر بڕیار زۆرمانەوە بێت ئەوا 

بەدەست  ب��وو  زۆردەم��ێ��ك  كەركویش  خۆ 

بكات،  داوای  نەدەبوا  ئەوا  بوو  عێراقەوە 

چونكە  بكات،  داوای  نییە،  ئ��ەوەی  مافی 

زۆرتر بەدەست عێراقەوە بووە!! زۆرمانەوەو 

زۆرلەوێ بوونی پەكەكە هی ئەوە بووە كە 

هەتا ئێستا حكومەتی هەرێمی كوردستان كە 

پەكەكە،  لەگەڵ  كێشە  لە  پاراستووە  خۆی 

نەیان  پاراستووە،  خۆیان  دیموكراتەكان  یان 

ویستووە كێشەی لەگەڵدا بكەن و كار بگاتە 

ب��ەداوای  ن��ادات  شەرعییەت  ئەمە  گ��رژی، 

كەركویش زۆردەمێك 
بوو بەدەست عێراقەوە 
بوو ئەوا نەدەبوا داوای 

بكات، مافی ئەوەی 
نییە، داوای بكات، 

چونكە زۆرتر بەدەست 
عێراقەوە بووە!! 

زۆرمانەوەو زۆرلەوێ 
بوونی پەكەكە هی ئەوە 

بووە كە هەتا ئێستا 
حكومەتی هەرێمی 
كوردستان كە خۆی 
پاراستووە لە كێشە 
لەگەڵ پەكەكە، یان 

دیموكراتەكان خۆیان 
پاراستووە

لۆگۆی حزبی دیموکراتی کوردستان
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حەق  كە  نییە،  مانایە  بەو  ئەوە  پەكەكە، 

لەالی پەكەكەیە. هەربۆیە هاتوچۆكردن بەم 

سنورانەدا حەقی بێ ئەماو ئەوالی حزبەكانی 

رۆژهەاڵتە. لێرەدا ئەوەی ناڕەوا بێ ئەوەیە كە 

پەكەكە بڵێت هێزێكی رۆژهەاڵتی بۆی نییە، 

بێتە ناو ئەو سنورانەوە، چونكە من لە مێژە 

لەپێشتر  زۆر  دیموكرات  خۆ  دەباشە  لێرەم! 

كەواتە  بووە،  لەوێ  بەسااڵن  ناوچانەدا  لەو 

لەوێ  پێشتر  چونكە  هەیە،  حەقی  ئەویش 

رۆژهەاڵتی،  حزبێكی  ئەوەیە  قسەكە  بووە. 

یان تێكۆشانی رۆژهەاڵتی حەقی ئەوەی هەیە 

حەقی  نا،  یان  خۆی  واڵتەكی  بۆ  بچێتەوە 

بێت  هاوبەشەكاندا  سنورە  لە  هەیە  ئەوەی 

یان نا، باشە گەر ئەو حەقە بۆی نییە، ئەی 

بۆ هێزێكی تر هەیە؟ 

لەوبارەوە نا ئێمە پێمانوایە خەتایەك نییە، لە 

تێكۆشەرێكی رۆژهەاڵتی گەر بیەوێت بچێتەوە 

بۆ واڵتەكەی، یاخود بیەوێت بمێنێتەوە، چۆن 

بۆ پەكەكە حەقە گومرگ بسێنێت، ئەوا بۆچی 

بۆ حزبی دیموكراتەكان، یان بۆچی بۆ هەر 

هێزێكی رۆژهەاڵتی ئەو حەقە نەبێت؟ كەواتە 

داواكەیان  بە  رەوایەتی  ناتوانێت  زۆرمانەوە 

بدات.

كاتەدا؟  لەم  بۆ  ب��ەوەی  سەبارەت  دووەم، 

ئەوەی كە دەگەڕێتەوە  بۆ حزبی دیموكراتی 

كوردستان، ئێمە هەموو ساڵێك هەوڵمانداوە 

سااڵنی  واتە  بكەین،  سنورەكان  هاتوچۆی 

رابردووش لە شوێنی جۆراوجۆرەوە چوینەتە 

سنورەكان، لەوێشەوە چوینەتەوە بۆ ناو خەڵكی 

خۆمان، بەاڵم هەوڵمانداوە بەرژەوەندی زۆر 

الیەن رەچاو بكەین، كە لەگەڵ پەكەكە توشی 

كێشە نەبین، یاخود حكومەتی هەرێم كێشەی 

بۆ دروست نەبێت، ئێمە ئەوشتانەمان رەچاو 

ئەوە  زستان  بە  ئەمە  تەبیعییە  ك��ردووە، 

بكرێت، چ  بەهار  بە  ئەوە  ناكرێت، دەبێت 

حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران، چ حزبی 

هاویندا  بەهارو  لە  كوردستان  دیموكراتی 

لەكاتی  ناكرێت  خۆ  بكات،  ئ��ەوە  دەبێت 

بەفردا ئەوە بكرێت.

ئێستا  ناوچانە  ئەو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ناسێندراوە،  پەكەكە  دەسەاڵتنی  ناوچەی  بە 

مەبەستی من وتم ئێستا بۆ، چونكە دەوترێت 

حزبی  دارێ��ژراوە،  دەرەوە  لە  پالنێك  كە 

كەوتبێتە  ئێرانی  كوردستانی  دیموكراتی 

ناويەوە؟

 قادر وریا: جارێ وەختێك دەتوانم جێگایەك 

هەبێت  بەڵگەیەك  كە  ب��دەم،  گومانە  بەو 

بەڵگەیەك  هیچ  كاتێكیش  كە  بسەلمێنێت، 

لەباكور  كە  ئەوەیە  گومانەكە  تەنها  نییە، 

هەڵبژاردن هەبووە، ئەوا الیەنێكی رۆژهەاڵت 

تاوانبار بكرێت بەوەی كە دەستێكی دەرەكی 

قسەكە  هەبوبێت،  رووداوە  ئەو  لەپشت 

ئەوەیە گەر پەكەكە زۆر نیگەرانی هەڵبژاردنی 

باكور بووە، ئەوا كاری بە دیموكراتەوە چییە 

لەو سنورە دەمێنێتەوە، یان دەڕوات باكاری 

ئەو  ناچێتە  دیموكرات  پاشان خۆ  نەبێ،  پێ 

سنورانە بڵێت ئەم سنورانە هەمووی بۆ من 

من  بڵێت  یان  هەبێت،  هیچتان  ئێوە  نابێت 

پێشتر من لێرە بووم ئیدی ئێستا تۆ دەبێت 

لێرە بڕۆیت، ئەو تەنها دەیەوێت لەشوێنێك 

یان  داب��ن��ێ��ت،  بنكەیەك  ك��ە  بمێنێتەوە 

لەشوێنێكەوە بچمەوە خاك و واڵتەكەی خۆم. 

بەسەرەوە  الیەنێكی  هەر  هەژمونی  بۆیە 

دیموكرات  بوونی  من  بەبڕوای  ئەوا  بێت. 

لەسەر سنورەكان داوایەكی رەوایە، تەنانەت 

گەر الیەنێك بڵێت ئەم داوایە رەوا نییە، ئەوا 

بۆچونێكی دروست نییە.

ئێوە  ب��ەب��ڕوای  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هێزەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان لەبەرەیەكدا 

ئەگەر  یاخود  پەكەكە،  دژی  كۆدەبنەوە 

كۆنابنەوە هۆكاری چییە؟

كوردستان  رۆژهەاڵتی  هێزەكانی  وریا:  قادر 

لەسەر یەك شت كۆكن، ئەویش ئەوەیە كە 

ئ��ەوەی هەیە لە  ك��وردی رۆژه��ەاڵت مافی 

واڵتی  و  ناوخاك  بچێتە  و  بێت  سنورەكان 

خۆی. ئێمە وەكو حزبی دیموكراتی كوردستان 

خۆمانن بە دۆستی پەكەكە دەزانین، هەروەها 

كوردانی  و  هەدەپە  دۆستی  بە  خۆشمان 

باكور دەزانین، تەنانەت خۆشمان بەپشتیوانی 

دیكەی  بەشەكانی  ل��ە  ك��ورد  ب��زوت��ن��ەوەی 

وانییە  بڕوام  هەروەها  دەزانین،  كوردستان 

هاوپەیمانییەك لەسەر ئەم رووداوە پێكبێت، 

تەنانەت پێشمان خۆش نییە لە دژی پەكەكە 

بڕوامانوایە  ئێمە  چونكە  وابكرێت،  كارێكی 

دەكرێت بەدیالۆگ و دانیشتن ئەو كێشانەی 

كە هەیە چارەسەر بكرێت، پەكەكەش دەبێت 

بۆ  بەئێمە  ب��دات  حەق  كە  تێبگات،  ل��ەوە 

خەبات.

رۆژه��ەاڵت��ی  هێزەكانی  هاوپەیمانی  ب��ۆ   

لەسەر  هاوپەیمانی  لەوانەیە  كوردستان، 

پێكبێت،  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  خەبات 

یاخود لەسەر زۆرشتی هاوبەش كە لەنێوانماندا 

هەیە دروست ببێت.

كوردستان دیپلۆماتیك:  باشە خۆ تەنها رێگاو 

كوردستان  رۆژهەاڵتی  بە  گەیشتن  بۆ  سنور 

ئەو دەوازەو ناوچانە نییە؟ باشە بۆ دەروازەی 

دیكە نادۆزنەوە، ئەو كێشەو تێكهەڵچوونانە 

دروست نەبێت ؟

لە  كەمە؟  سنورانە  ئ��ەم  بۆ  وری��ا:  ق��ادر   

لە  پەكەكە  ئیام  دەگاتە  تا  خواكوركەوە 

یان  لەكوێ،  باشە  هەیە،  جێگایەك  هەموو 

سنورێك هەیە پەكەكەی لێ نەبێت.

كوردستان دیپلۆماتیك: كە ئەوان لە هەموو 

نەتانتوانیوە  ئێوە  وات��ە  ه��ەن،  سنورێك 

یان  بگاتە ئەو سنورانە،  پێشوەخت دەستان 

ئەوەش  بزانن،  خۆتان  بەهی  سنورانە  ئەو 

لەوانەیە هۆكار ئەوە بێت كە زۆرێك رەخنە 

لە هێزە رۆژهەاڵتییەكان دەگرن كە ئۆردوگا 

نیشینن نەتانتوانیوە خەباتی چەكداری وەكو 

جۆرە  لەو  كە  نەیارەكەی  دژی  لە  پەكەكە 

هەژمونخوازی  بۆیە  بكەن.  لەخەباتدایە 

خەباتی  بۆ  واتە  هێزیەوەیەتی؟  لە  پەكەكە 

چەكداریتان واز لێهێناوە ؟

ئۆردوگاو  لە  ئێوە  دەوت��رێ��ت  وری��ا:  ق��ادر 

كەمپەكانن، بەاڵم رێیان پێ دەگیرێت. تائێستا 

حكومەتی هەرێم، یان پەكەكە، ئەگەر الیەنێك 

پێیوایە نابێت كەمپ نشین بین، دەبێت رێگا 
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خۆشكەریش بێت، یان رێگریش نەبێت لەوەی 

كە لەناو خەڵكەكەی خۆت بیت.

ناوچەی  زۆر  لە  راب��ردووی��ش  سااڵنی  ئێمە 

پێشمەرگەمان  هەبووە،  هێزمان  كوردستان 

هەبووە، كە هێرشیان كراوەتە سەر لەالیەن 

كردووە،  خۆیان  لە  داكۆكیان  داگیركەرەوە 

لەرێگای  خۆ  سنورانەشەوە چوین،  لەو  هەر 

ب��ەاڵم  ن��ەچ��ووی��ن،  كۆپتەر  ب��ە  ئاسمانەوە 

لە  نەبن.  دروست  كێشانە  ئەو  هەوڵمانداوە 

راستیدا هێزەكانی رۆژهەاڵت كە هەوڵیانداوە 

بەشێكی  ئەوا  نەمێنەوە،  سنورانە  لەو  زۆر 

بووە،  بارودۆخە  ئەو  رەچاوگرتنی  لەبەر 

بەشێكی  هەبووە،  كوردستان  لەهەرێمی  كە 

لەگەڵ  لەشەڕ  ب��ووە  خۆپاراستن  تریشی 

پەكەكە.

زۆركەسیش دەپرسێت بۆ لەم هەلومەرجەدا، 

باشە یەك ساڵم پێ بڵێ كە هەلومەرج باش 

بووبێت. خۆ ناكرێت بیست ساڵ هەر بڵێن 

هەلومەرج باش نییە، ئایا دەكرێت پرسی كورد 

پاشكۆی بەشەكانی  ببێتە  لە رۆژهەاڵت هەر 

دیكە، بە بیانوی لەوێ هەڵبژاردن هەیە، لەوێ 

تر  مەسەلەیەكی  لەوێ  هەیە،  داعش  شەڕی 

هەیە، باشە كوردی رۆژهەاڵت پرسی رەوای 

نییە؟ یان ژمارەی لە دوای باكوری كوردستان 

راب��ردوو  خ��اوەن  هێزەكانی  نییە؟  زۆرترین 

پارچەكانی  ت��ری  هێزێكی  هیچ  ی��ان  نین؟ 

دیمەی كوردستان وتویەتی ئێستا هەلومەرج 

سنورەكان  بچنەوە  فەرموون  نییە.  لەبار 

هەتا  ناكرێت  خۆتان؟  واڵتی  ناو  بچنەوە  و 

هەتایە ئێمە هەر بەدوای ئەو پاساو بیانووەدا 

ئەو سنورانە  نامانەوێت  ئێمە  ئەوجا  بڕۆین، 

كە  دەوێت  ئەوەندەمان  تەنها  بكەین،  داگیر 

كە  كردن،  هاتوچۆ  بۆ  دەبێت  پێی  كارمان 

پەیوەندیمان بە خەڵكی خۆمانەوە هەبێت.

ئەوەی ناڕەوا بێ 
ئەوەیە كە پەكەكە 
بڵێت هێزێكی 
رۆژهەاڵتی بۆی 
نییە، بێتە ناو ئەو 
سنورانەوە، چونكە 
من لە مێژە لێرەم

 کۆمەڵێک پێشمەرگەی حزبی دیموكراتی كوردستان
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كوردستان دیپلۆماتیك: لە قسەكانی تۆدا وا 

ئەوەتانداوە  بڕیاری  ئێوە  كە  دەردەكەوێت 

دوب���ارە ش��ۆڕش��ی چ��ەك��داری دەس��ت پێ 

باس  حەماسەوە  بە  ئەوەندە  وا  بكەنەوە؟ 

لەوە كەیت كە ناكرێت، یان تاكەی هەرجارەو 

بەبیانویەك رێگریتان لێ بكرێت ؟

ئەوەمانداوە  بڕیاڕی  ئێمە  بەڵێ،  وریا:  قادر 

خاكی  لەناو  خۆمان،  نەتەوەكەی  لەناو  كە 

خۆماندا چاالكتر ببینەوە، ئەوەش مەرج نییە 

چەكداری  شۆڕشی  پێكردنەوەی  دەست  كە 

تێكۆشەرانمان  بوونی  دەزانین  بەاڵم  بێت، 

لەوێ دەبێت بەچەكەوە پارێزگاری لە خۆیان 

بتوانن  سەر  كرایە  هێرشیا  كە  واتە  بكەن، 

كەمینیان  گەر  یان  بكەن،  لەخۆیان  داكۆكی 

بتوانن كەمین بشكێنن، بەاڵم مەرج  بۆدانان 

نییە بچنەوە بۆ شەڕو پێگەگرتن.

قسە  ئێستادا  لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كەهێزەكانی  دەك��رێ��ت  ئ���ەوە  ل��ەس��ەر 

بە  ب��وون  كوردستان  پارچەی  هەرچوار 

ئەوەیە  بەرەیەكیان  جەمسەرەوە،  دوو 

نەتەوەییە،  كۆنگرەی  بەستنی  لەگەڵ  كە 

پشتیوانی لە كانتۆنەكانی رۆژئاوا، پشتیوانی 

لە  هەدەپە  هەڵبژاردنەكانی  بانگەشەی  لە 

توركیا، هەڵبژاردنەكانی كانتۆنەكانی جەزیرە 

دابەشكردنە  ئەم  پێتانوایە  ئایا  دەك��ات، 

لێكدابڕان  بێت،  حەقیقی  دابەشكردنێكی 

چوارپارچەی  ه��ەر  هێزەكانی  لەنێوان 

كوردستاندا رویدا بێت؟

رۆژهەاڵت  هێزەكانی  پێموابێت  وریا:  قادر 

لە  حەتمەن  دەب��ێ��ت  ك��ە  نیین  ب��ەوج��ۆرە 

بەرەیەكدا بن، هەروەها لەسەر كانتۆن وەكو 

خۆمانمان  رای  كوردستان  دیموكراتی  حزبی 

دروستكردن  كانتۆن  پێمانوایە  چونكە  هەیە، 

یان  ك��وردس��ت��ان،  ب��اك��وری  هێزێكی  وەك��و 

كار  دیكەدا  بەشێكی  لە  كوردستان  باشوری 

هەڵەیەو  سیاسەتێكی  ئەوا  بكات،  ئەوە  بۆ 

ئێمە لەگەڵیدا نین، بەاڵم لە هەڵبژاردنەكانی 

دیكە  هێزەكانی  وەك  نییە،  مەرج  توركیادا 

بیربكەینەوە، چونكە پێمانوایە خەڵكی باكوری 

كوردستان هێزی سیاسی خۆیان هەیە، پێمان 

و  هەڵبژاردنەكان  لە  زیاتریان  رۆڵی  خۆشە 

پەرلەماندا ببێت.بۆیە بەبڕوای من هێزەكانی 

رۆژهەاڵتی كوردستان سیاسەت كردنیان ئەوە 

نییە، كە رەش یان سپی، رەنگە لە هەندێك 

شتدا سیاسەتیان لەگەڵ الیەكیاندا نزیك بێت، 

الیەنێكی  لەگەڵ  سیاسەتیان  تردا  شتێكی  لە 

دیكەدا نزیك تربێت.

ئەو  ئایندەدە  لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دەكرێت  كە  گفتۆگۆیانەی  و  دانوستان 

لەنێوان الیەنەكاندا، یان ئەو وەفدانەی كە 

تێدا  ئێوەی  دەبن  الیەنانەدا  ئەو  لەنێوان 

و  رۆڵ  دەبن  تێدا  ئێوەی  ئەگەر  دەب��ن، 

نەخشی ئێوە چی دەبێت، یان لەدوای ئەو 

بۆ  ناردووە  خۆتان  وەفدی  ئێوە  رووداوە 

ئەوان  یان  ناكۆك،  الیەنی  دوو  هەر  الی 

دەورو  بەگشتی  یان  الت��ان،  بۆ  هاتوون 

دانوستانی  ئاشتیو  لەپرۆسەی  ئێوە  نەخشی 

نێوان هەردوو الیەن چی بووە، یاخود لە 

ئایندەدا چی دەبێت ؟ 

ئەو  كە  ئ��ەوەی  لەگەڵ  ئێمە  وری��ا:  ق��ادر 

زۆریشی  كردووە،  مەحكوم  تێكهەڵچوونەمان 

دەیتوانی  پەكەكە  كە  بووین،  ب��ەداخ  پێ 

داوامان  ئێمە  روونەدات،  ئەوە  بێت  هاوكار 

ئەو  هێمنانە  بەشێوەیەكی  كە  بووە،  ئەوە 

بارگرژییانە چارەسەر بكەن، هەروەها وێرای 

دیموكراتی  حزبی  لەگەڵ  ه��اودەردی��م��ان 

لەگەڵ  رووداوەدا،  لەم  ئێران  كوردستانی 

وتومانە  هەبووە  پەیوەندیمان  پەكەكەش 

ئێوە  دەزانین،  بەنادروست  كارەكەتان  كە 

بۆ  لێبێت،  جۆرەی  بە  نەهێڵێن  دەتانتوانی 

مافێكی  ئەوە  سنورانە  لەو  چوون  و  هاتن 

حزبەكانی رۆژهەاڵتە.

ئ��ەوە  بەدانوستاندنەكانیش،  س��ەب��ارەت 

پەیوەندی بە دووالیەنەوە هەیە، بەاڵم ئەوەی 

روونە ئەوەیە كە پەكەكە لەو سنورانە، ئێمە 

هێزی رۆژهەاڵتی كوردستانین. بۆیە پێویستە 

بەرژەوەندی  كە  رێبكەوین  ئەساسێك  لەسەر 

هەموو الیەكی تێدا رەچاو بكەین.

پرۆفایل:

قادر وریا 

_ لە ساڵی 1963 لە شنۆ لەدایك بووە.

_كۆلێژی زمانی تەواو كردووە.

- مامۆستایە لە زانكۆی راپەڕین.

حزبی  سیاسی  دەفتەری  ئەندامی   _

دیموكراتی كوردستانە.

رێكخستنەكانی  بەرپرسی  ئێستا  لە   _

حزبی دیموكراتی كوردستانە.
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سادق زەندی

ئەندامی دەفتەری سیاسی كۆمەڵەی 

زەحمەتكێشانی كوردستان:

پێویست بوو لەسەر حزبی دیموكرات لەپێشدا 

لەگەڵ پەكەكە هەماهەنگی و دیالۆگیان بكردایە
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سادق زەندی ئەندامی دەفتەری سیاسی 
كوردستان،  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی 
گ��ۆڤ��اری  تایبەتی  دی��م��ان��ەی��ەك��ی  ل��ە 
تیشك  دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك(دا  )ك��وردس��ت��ان 
دەخاتە سەر هۆكارەكانی رووداوەكەی 
لە  كە  فاكتەرانەی  ئەو  و  كێلەشێن 
دوات��ر  ب���ووە،  رووداوەوە  ئ��ەو  پشت 
هێزەكان  پێویستە  دەكات"  لەوە  باس 
بكەن"" جگەلەوانە  یەكتر  تەحەمولی 
دەڵێت: وەكو كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی 
ناو  ناچینە  هەرگیز  ئێمە  كوردستان، 
هێزێكی  دژی  لە  هاوپەیمانێتییەك 
پارچەیەكی  هەر  لە  بێت، جا  كوردی 
كوردستاندا بێت، هەروەها لە درێژەی 
قسەكانیدا دەڵێت"دەورەی ئەوە بەسەر 

چووە هێزێك پاوەنخوازی بكات"

وەكو  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كوردستان  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی 

لەماوەی  كە  بارگرژیانەی  رووداو  ئەو 

)پەكەكە(  و  )حدكا(  لەنێوان  رابردوودا 

روویدا، چی بە فاكتەرو هۆكار دەزانن 

بۆ ئەوجۆرە بارگرژیانەی كە روویدا؟

شتێك،  هەموو  پێش  زەن��دی:  س��ادق 

زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی  وەكو  ئێمە 

بەو  بووین  دڵتەنگ  زۆر  كوردستان، 

رووداوە، ئێمە وەكو خۆمان ئەزمونێكی 

هەم  هەیە،  ناوخۆیدا  شەڕی  لە  تاڵمان 

ئەزمونە  ئەو  دیكەش  پارچەكانی  بۆ 

تاڵە رویداوە، ئێستاش بەدڵ خۆشییەوە 

كورد  خەڵكی  هەموو  كە  وایلێهاتووە 

بەاڵم  دەك��ەن،  مەحكوم  شەڕانە  ئەو 

لە كوردستاندا  هەموو هێزێكی چەكدار 

داگیركەرو  دوژم��ن��ەك��ەی،  ك��ە  م���ادام 

بۆتەوە  رووی  ب��ەرەو  پێیەو  چەكی 

بەكارهێنانی  حەقی  ئ��ەوا  چ��ەك  ب��ە 

دوژمنەكەشی  بە  بەرامبەر  چەكیكشی 

هەیە، بەاڵم لەناوخۆ، واتە وەك هێزە 

قسەكردن  چەك  زمانی  بە  كوردییەكان 

دەرئەنجامی  چونكە  دەكەین،  مەحكوم 

دەورەك��ەش��ی  تەنانەت  نابێت،  ب��اش 

بەبڕوای ئێمە بەسەر چووە، بۆ ئەمەش 

باشترین كار ئەوەیە دەبێت ئەزمون لە 

مێژوو وەربگرین، كە چ زەرەو زیانێكی 

هەر  دواج��اری��ش  كە  هەبووە،  بۆمان 

دەبێت لەسەر مێزی گفتوگۆ چارەسەری 

ئێمە وەكو كۆمەڵەی 
زەحمەتكێشانی 
كوردستان هەرگیز 
هاوپەیمانێتی 
ناكەین دژی 
هیچ هێزێكی 
كوردی لەپانتایی 
كوردستاندا

 لۆگۆی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی كوردستان
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و  دی��ال��ۆگ  وات��ە  بكەن،  كێشەكانیان 

لەیەكتر گەیشتن باشترین چارەسەرە بۆ 

كێشەكان. 

ئەوە  بپرسین  خۆمان  لە  دەكرێت  خۆ 

چ شتێكە كە بە زمانی چەك چارەسەر 

دەب��ێ��ت، ب���ەاڵم ب��ە زم��ان��ی دی��ال��ۆگ 

بە  ئەوەی  پێش  نابێت.بۆیە  چارەسەر 

زمانی چەك قسە بكەین، دەكرێت هەر 

بخەینە  دیلۆگ  زمانی  بە  پرسە  ئەو 

بەردەم یەكتری، بۆنمونە لە دوای ئەو 

دیموكرات  حزبی  كێلەشین  رووداوەی 

و پەكەكە دانیشتن و دیالۆگیان هەیە.

من  قسەكەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دەزانن  بە هۆكار  ئێوە چی  بوو  ئەوە 

كە  ب��ارگ��رژی��ان��ەی  رووداو  ئ��ەم  ب��ۆ 

كوردستانیەدا  هێزە  دوو  ئەو  لەنێوان 

كە  ئەوەیە  هۆكاری  ئایا  رووی��داوە، 

ناوچانەی  ئەو  پاوەنخوازی  پەكەكە 

بە  حدكا  ئەمە  نەخێر  یان  ك��ردووە، 

بڵێت  دەیەوێت  جۆرەكان  لە  جۆرێك 

منیش لەم ناوچانەدا هەم و نزیك بە 

منە؟  نفوزی 

هێشتا  ئێمە  بەبڕوای  زەندی:   سادق 

ل��ەوێ  ئ���ەوەی  ك��ە  ئ���ەوەی  ب��ۆ  زووە 

چونكە  چییە،  ب��زان��رێ��ت  رووی����داوە 

روون  تەواوی  بە  لێكۆڵینەوەكان  هێشتا 

نێوەندگیریەكانیش  تەنانەت  نەبۆتەوە، 

بۆ  هاوبەش  كاری  لە  بەردەوامن  هەر 

گرفتانە،  كێشەو  ئەو  كردنی  چارەسەر 

بەاڵم هەر الیەنێك بیەوێت پاوانخوازی 

بكات ئەوا دەورەی بەسەر چووە. هەر 

سیاسی  ئاستی  لەسەر  پاواخواز  حزبێكى 

جێی  كوردستان  پارچەیەكی  هیچ  لە 

قابیلی  خەڵك  لەالی  چونكە  نابێتەوە، 

نییە.  قبوڵ 

هێزێكی  ه��ەر  و  دی��م��وك��رات  ح��زب��ی 

لەگەڵ  كە  ئەوەی هەیە،  مافی  دیكەش 

سنورێكەوە  لەهەر  خۆیدا  خەڵكەكەی 

بێت هاتوچۆ بكات بۆ واڵتەكەی خۆی، 

كە  ئەوەیە  واقیعیەتە  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم 

لەوێدا  ساڵە  چەندین  هێزێكەو  پەكەكە 

پێویست بوو لەسەر حزبی  بۆیە  هەیە. 

پەكەكە  لەگەڵ  لەپێشدا  دیموكرات 

بكردایە  دیالۆگیان  و  هەماهەنگی 

بەنیسبەت  ناوچانەدا.  لەو  بۆچوونیان 

تەواوەتی  بە  رووی���داوە  كە  شەڕیش 

شێوەیەك  ب��ەچ  و  چ��ۆن  نییە،  روون 

بووە.

دەچنە  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هاوپەیمانییەی  و  پشتیوانی  ئەو  پاڵ 

كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  لە  كە 

یان  رووداوەدا،  لەم  دەكرێت،  ئێران 

بكەم،  پرسیارە  ئەو  تر  بەجۆرێكی 

هەموویان  رۆژه��ەاڵت  حزبەكانی  ئایا 

 کۆمەڵێک پێشمەرگەی  کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی كوردستان و سەرکردایەتییان
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یان  كۆدەبنەوە،  هاوپەیمانیەتێكدا  لە 

نەخێر ئەم مەسەلە هاوپەیمانی ناوێت، 

ئێوەش نابنە الیەنگیری هیچ الیەنێك ؟

هێزەكانی  وەكو  ئێمە  زەندی:  سادق 

یان  ب��ەرەوە،  یەك  بچینە  رۆژه��ەاڵت 

خەبات  بۆ  چەترەوە  یەك  ژێر  بچینە 

ئێمە  ئ��ەوا  خاكمان  داگیركەری  دژی 

زۆرە  سااڵنێكی  بەڵكو  ئێستا،  ن��ەك 

داوام���ان  وت��وم��ان��ەو  ئ��ەوەم��ان  ئێمە 

كۆمەڵەی  وەكو  ئێمە  بەاڵم  ك��ردووە، 

هەرگیز  كوردستان  زەحمەتكێشانی 

هاوپەیمانێتی ناكەین دژی هیچ هێزێكی 

كوردستاندا،واتە  لەپانتایی  ك��وردی 

بەرەیەك،  دژی  بەرەیەكەوە  ناچینە 

ئێمە  ه��ەروەه��ا  ت��ر،  هێزێكی  ی��ان 

و  نێوەندگیری  و  ناوبژیوانی  دەوری 

بۆ  بارودۆخەكەمان  هێوركردنەوەی 

هەیە.  ئێستا 

بەگشتی  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

لەو  ب��وون  نیگەران  ك��ورد  هاوواڵتی 

چاودێرانی  لە  زۆرێك  بەاڵم  رووداوە، 

بە  كێلەشین  رووداوەی  ئەو  سیاسی 

دەستی دەرەكی دەزانن ؟

كە  نابینین  وای  ئێمە  زەن��دی:  سادق 

دەستی دەرەكی هەبێت لەو رووداوەدا، 

هەر  هێزەكانی  كە  بڕوامانوایە  چونكە 

پارچەكانی  كە  ئارەزوویانە  چوارپارچە 

هیچ  پێشموانییە  س��ەرك��ەوێ��ت،  ت��ر 

پارچەیەكی  بۆ  لەمپەر  ببێتە  هێزێك 

ئێستا  كە  بەتایبەت  تاسەرنەكەوێت،  تر 

مەسەلەیەكی  بۆتە  ك��ورد  مەسەلەی 

پرسی  دەبینین  وەك  بۆنمونە  جیهانی، 

باش  شوێنێكی  ب��ەرەو  باكور  لە  كورد 

دڵخۆشكەرە.  بەڕاستی  كە  و  دەڕوات 

جۆرە  لەو  شتێكی  بڕواموانییە  بۆیە 

هەبێت.

بەبڕوای  واتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  تۆ 

ناوچەیە  ئەو  بۆ  هێزەی  ناردنی  ئەم 

دەرگایەكی  كە  بووە،  ئەوە  بۆ  تەنها 

بە  كردن  پەیوەندی  بۆ  بدۆزنەوە  تر 

بووە  ئەوە  یان  بووە،  رۆژهەاڵتەوە 

پەكەكە  پاوانخوازییەی  لە  رێگری  كە 

بكەن؟ 

بیركردنەوەمان  ئێمە  زەن��دی:  س��ادق 

بۆ  ب��ووە،  رێگایەك  ئ��ەوە  كە  ئەوەیە 

رۆژهەاڵتدا  خەڵكی  لەگەڵ  كە  ئەوەی 

وەك  هەر  بەاڵم  بكەنەوە،  دەرگایەك 

كە  ئ��ەوەی  پێش  دەب��وو  پێدا  ئاماژەم 

ئاگادار  پەكەكە  ئەوێ  بڕواتە  ئەو هێزە 

بكرایەتەوە، دیالۆگیان، قسەیان بكردایە 

كە  بڕواموایە  هەرچەندە  ئەوە،  لەسەر 

هەر  نەدایە،  رووی  هەر  ئەوە  دەكرا 

دەكرا  دەكەن  دیالۆگ  ئێستا  كە  ئەوەی 

لەسەرەتاوە بەو جۆرە بوایە.

رووداوە  دیپلۆماتیك:ئەم  كوردستان 

ئەو  یان  لەگۆڕنا،  نەتەوەیی  كۆنگرەی 

پێی  ئومێدی  خەڵك  كە  تروسكاییەی 

كەم  الیەنی  ئایندەدا  لە  كە  هەبوو، 

گوتاری كوردی یەكبخات، بەم رووداوە 

سەرتاپای كۆنگرەی نەتەوەیی نە كردە 

ژێر پرسیارەوە ؟

س��ادق زەن��دی:ب��ێ��گ��وم��ان راس��ت��ە ئەو 

ق��س��ەی��ە، ك��ە ك��ۆن��گ��رەی ن��ەت��ەوەی��ی 

دەبێت  بەاڵم  پرسیارەوە،  ژێر  دەچێتە 

بهێڵین  نابێت  كە  بكرێت  ئەوە  بۆ  كار 

الیەنەكانەوە  بەهەموو  بارگرژیە  ئەو 

كوردستانەوە  پ��ارچ��ەی  چ��وار  لەهەر 

ئەوەی  سەر  بكاتە  كار  بهێڵین  نابێت 

تا  یان  ببێت،  دروست  دوبەرەكی  كە 

ئەوەی كە ئێستا بەدەستهاتووە هەمووی 

بەخوری. ببێتەوە 

پرۆفایل:

سادق زەندی 

سنە  ش��اری  لە   1964 ساڵی  لە   _

لەدایكبووە.

_ ئەندامی دەفتەری سیاسی كۆمەڵەی 

زەحمەتكێشانی كوردستانە.  
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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سمكۆ یەزدانپەنا 

سكرتێری یەكێتی شۆڕشگێڕانی كوردستان:

دیموكرات لە باكوری كوردستان چوار كەس 

نایناسێت، لەبەر ئەوە معادەلەیەك نییە، لە باكور 

و رۆژئاوای كوردستان
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یكێتی  سكرتێری  ی��ەزدان��پ��ەن��ا  سمكۆ 
دیدارێكی  لە  كوردستان  شۆڕشگێرانی 
باس  دیپلۆماتیك(دا  )كوردستان  گۆڤاری 
لە هۆكارەكان رووداوی كێلەشین دەكات، 
لە بەشێكی دیدارەكەدا دەڵێ " هەردوو 
الی��ەن��ی پ��ەك��ەك��ەو ح��دك��ا،ك��ەوت��ون��ەت��ە 
بەروونی  ئەو  هەروەها  ناوپیالنێكەوە"، 
بۆ  ب���ەرەی���ەك  پێكهێنانی  ل���ەب���ارەی 
دەڵێت  كوردستان  رۆژهەاڵتی  هێزەكانی 
" ئێمە خۆمان ناكێشینە ناو شەڕێكەوە، 
كە ئارەزوو خەونی ئێمە نییە، ناشبێت 

ئەوە دروست ببێت".

كوردستان دیپلۆماتیك: ئەو هۆ، هۆكارانەی 

یان  بووە،  چی  كێلەشین  رووداوی  پشت 

خوێندنەوەی ئێوە بۆ ئەو رووداوە چییە ؟

لەئارادا  پیانێك  گەر  یەزدانپەنا:  سمكۆ 

بەاڵم  بووە،  ئارادا  لە  دیارە  كە  بێت،  بوو 

لە  پیانانە  ئەم  فاكت  بە كۆمەڵێك  زۆرترو 

چونكە  دایڕشتووە،  ئێران  پەردەوە   پشتی 

تەنها دەوڵەتێك كە زۆر  لەروانگەی منەوە 

بڕوانێتە  بینییەوە  ب��ەورد  بێت،  حەساس 

لەنێوان  توركیا  لە  چ��ارەس��ەری  پڕۆسەی 

بۆئەوەی  ببێت،  چارەسەر  پەكەكە  توركیاو 

ئاكام نەگات، ئەوا تەنهاو  ئەو پڕۆسەیە بە 

رووداوە  لەم  كە  ئێرانە،  دەوڵەتی  تەنها 

ئێران  ت��رەوە  لەالیەكی  دەك��ات،  ق��ازان��ج 

ك��ردووە،  مەسەلە  كۆمەڵێك  بە  هەستی 

پڕۆسەی  بتوانێت  و  بێت  ئێران  ئەگەر 

ئەوا  رابگرێت،  كوردستان  لەباكوری  ئاشتی 

هەژمونی  زۆرتر  لەشێوازەكان  بەشێوازێك 

پەكەكە  بەسەر  خۆی  كۆنتڕۆڵی  یان  خۆی، 

دەبێت  مەبەستەش  ئەم  بۆ  دەكات،  درێژ 

بكات،  رەچ���اوی  هەیە  ش��ت  كۆمەڵێك 

گەربێت و مەترسییەكانی ئێران لە پەیوەندی 

ئەو  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  ئیسرائیل،  لەگەڵ 

سعودییەدا  لەگەڵ  كە  هاوپەیمانێتییەی 

بەستویەتی، هەروەها لە پەیوەند بەهەست 

و  ئەگەربێت  كە  مەترسییەی  بەو  ك��ردن 

ئەتۆمییەكەی  دۆسییە  چارەسەری  پڕۆسەی 

لێی  دەوڵەتانیش  و  نەگات  ئامانج  بە  خۆی 

هێرشێكی  دەكرێت  ئ��ەوا  نەكەن،  قبوڵ 

دەرەكی بۆ سەر ئێران هەبێت.

تۆ  دەلیلێك  چ  بە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كە  ئەوەی  تێدایە؟  دەرەكی  دەستی  دەڵێی 

رووداوەدا  لەو  دەستی  ئێران  دەیڵێیت  تۆ 

هەبوو بێت شتێكی تازەیە، چونكە هەندێك 

لە چاودێرانی سیاسی دەڵێن ئەوە توركیایە 

كە لەوانەیە پالنێكی لەم جۆرەی داڕشتبێت، 

گەر  بەاڵم  تێكەوتبێت،  دیموكراتی  بەاڵم 

پالنەكە  ئایا  دان��اوە،  پالنەی  ئەو  ئێران 

لەرێگەی كام الیەنەوە جێ بەجێكراوە؟

سمكۆ یەزدانپەنا: پێموایە دەوڵەتی توكیا لەم 

دەجوڵێتەوە،  حەساسەوە  بە  زۆر  ماوەیەدا 

هەرچەندە ئاكپارتی ئەوە نەبێت كە بیەوێت 

لە  بەشێوازێك  بەاڵم  ئامانج،  بگاتە  كورد 

شێوازەكان هێمنی خۆی دەپارێزێت. كەواتە 

و  ئەگەربێت  ئێرانە،  دەمێنێتەوە  ئەوەی 

بیەوێت وەكو جاران كۆنتڕۆڵی بەسەر هێزە 

ئەمەش  هەبێت،  پەكەكەدا  چەكدارەكانی 

هۆكاری زۆرە، چونكە ئێران لە سنورەكەدا 

وەكو  پەكەكە  هەروەها  زۆرە،  دەسەاڵتی 

هێزێكی چەكدار هاوكات لەگەڵ ئەوەی كە 

هێزێكی زۆر رەسەن و نەتەوەخوازە، بەاڵم 

ئەوەش روونە بە درێژایی ئەو سنورە هێزی 

پشتیوانیشی  تەنیا  كە  هەیە،  چەكداری 

لەم  دەكرێت،  ئێرانەوە  دەوڵەتی  لەالیەن 

پەكەكە  كە  نییە،  ئەوە  مەبەستم  قسانەمدا 

 لۆگۆی یەکێتی شۆڕشگێڕانی كوردستان
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چونكە  ب��ەاڵم  بێت،  گوێڕایەڵ  هێزێكی 

كۆمەڵێك  لەسەر  تا  نییە،  دەوڵەت  كورد 

بەرژەوەندی دوو الیەن بسازێت، بۆیە ناچار 

پەكەكە كۆمەڵێك باج دەدات، وەكو چۆن 

باجی  كۆمەڵێك  سوریا  لە  رابردووشدا  لە 

بۆئەوەی كە هێزە  بۆ دەوڵەتی  سوریادا، 

پێ  جوڵە  بتوانێت  زەبەالحەكەی  چەكدارە 

دابین  بۆ  لۆجستی  بیهێڵێتەوە،  یان  بكات، 

هەلومەرجەی  ئەو  ئێستاش  بۆیە  بكات. 

پڕۆسەی  كە  نییە،  دیار  هەر هەیە، جارێ 

تا  ئاستێك،  چ  دەگاتە  توركیا  لە  ئاشتی 

نەمێنێت.  ئێران  بە  پێویستی  پەكەكە 

كە  مەنتقییە  جۆرێك  ئەوەش  هەرچەندە 

ئێران بە  ئێران ماوە.  بە  پێویستی  پەكەكە 

هێزێكی  هیچ  هاوكاری  مێژووی  درێ��ژای 

داواكارییەكانی  و  بێت  ئەگەر  نەكردووە، 

نەكردبێت. جێبەجێ 

كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  هێزەی  ئەو 

ئێران، ئێمە شاهیدی ئەوەین كە لەو سنورە 

بەو  پیانەكە  كەوابوو  كردووە،  هاتوچۆی 

دەكرێت،  ئاسان  زۆر  دادەڕێژرێت،  جۆرە 

دەوڵەتی  هێشتا  كورد  وتم  وەك  چونكە 

نییە، تا ووردە كاریەكان هەڵبسەنگێندرێت.

هەژمونخوازی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

توڕە  و  پەست  دیموكرات  كە  پەكەكەیە، 

ناوچانەدا  لەو  دەیەوێت  كەوا  دەك��ات، 

جێگەی هەبێت؟ یان نەخێر ئەمە دەاللەت 

رۆژهەاڵتی  حزبەكانی  كە  دەك��ات  لەوە 

جۆرێك  بە  دەیانەوێت  دوبارە  كوردستان 

شۆڕشی  مەیدانی  بچنەوە  جۆرەكان  لە 

چەكداری؟ 

لەسەر  هەموومان  مادام  یەزدانپەنا:  سمكۆ 

هێزێكی  وەك��و  پەكەكە  كە  كۆكین  ئ��ەوە 

پێداون،  رێگایان  سنورانە  ل��ەو  گ��ەورە 

مافی  پەكەكە  پێموایە  ه��ەرچ��ەن��دە  ك��ە 

حزبێكی  هیچ  لە  رێگری  كە  نییە  ئەوەی 

چونكە  ب��ك��ات،  ك��وردس��ت��ان  رۆژه��ەاڵت��ی 

بە  چاالكی  شوێنی  كوردستان  رۆژهەاڵتی 

رۆژهەاڵتی  هێزەكانی  سەرجەم  كردەوەی 

كوردستانە، بەاڵم كاتێك پەكەكە رێگایداوە 

دەبێت،  دروست  كێشە  لێرەوە  پێموابێت 

كە  ك��ردووە  ب��ەوە  هەستی  ئێران  چونكە 

نیشانداوە، وەكو جاران  تەوازوعی  پەكەكە 

وەكو  خۆی  دۆستایەتی  بیەوێت  نەماوە، 

ئەم دوو ساڵەی رابردوو كە لەگەڵ هەموان 

دەدات  پێ  رێگەی  بووە،  باش  دۆستایەتی 

كە حزبی دیموكرات و یەكێتی شۆڕشگێڕان 

هەموو ئەوانەی دی كە لەو سنورەوە خاڵی 

شەو  دە  بچن،  و  بێن  هەیە  گومرگیان 

ئەم  هاتوچۆیانە  ئەم  دوای  شەو  پانزە  بۆ 

كێشانە دروست دەبێت.

پالنەكە  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

نەخێر  یان  تێكەوتووە،  هەردووكیانی 

بەشداربووە؟ یەكێكیان 

لە  پانەكە  من  بەبڕوای  یەزدانپەنا:  سمكۆ 

كە  لەبەرئەوەی  گێردراوە،  هەردوال  دژی 

پەكەكەو دیموكرات، یان پەكەكەو هێزێكی 

سنورەكان  نێوانیان  بكەوێتە  گرژی  دیكە 

زی��ات��ر ل��ەالی��ەن پ��ەك��ەك��ەوە پ��ارێ��زگ��اری 

خوازیاری  خۆی  پەكەكە  بۆیە  لێدەكرێت. 

ئەوە نییە، چونكە ئەو بە ئاشكرا بانگەواز 

دەكات، تاهێزەكان لەگەڵ پارتی ژیانی ئازاد 

دۆستایەتی و هاوپەیمانێتی دروست بكەن. 

كوردستان دیپلۆماتیك: بەاڵم ئەو رووداوە 

بانگەشەكانی  گ��ەرم��ەی  لەسەروبەندی 

ئێران هەڵبژاردن  لە  توركیادا روویدا، خۆ 

چاودێرانی  لە  هەندێك  بۆیە  نەبووە، 

پالنەكەی  توركیا  كە  پێیانوایە  سیاسی 

داناوەو حزبی دیموكراتی تێكەوتووە؟

پانگێری  ه��ون��ەری  یەزدانپەنا:  سمكۆ 

بەندێكدا  س��ەرو  چ  ل��ە  ك��ە  ل��ەوەدای��ە، 

دەكەوێتە  كێ  و  بگەیەنیت  بەئەنجامی 

خۆ ئەوە ئیسپات 
كرا كە ئەم 
كێشەیە نەیتوانیوە 
بچوكترین 
كارتێكەر لە فەزای 
هەڵبژاردنەكانی 
توركیا بكات،ئەوەش 
روونە كە هەدەپەش 
لە باكور سەركەوتنی 
گەورەی بەدەستهێنا
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لەسەرو  ئاكپارتی  من  بەبڕوای  داوەكەوە، 

هەمویانەوە پارێزگاری لەئەستۆ بووە، هەر 

ئامەد  رووداوەك��ان��ی  لە  چاو  گەر  ئێستا 

هۆدا  لە  نزیك  چاالكی  كابرایەكی  بكەین، 

پارك دەكوژرێت. بۆیە بەبڕوای من هەموو 

لەبەرئەوەی  پیانەكەن،  تەواوكەری  ئەمانە 

كە ئاكپارتی لە ئەمڕۆدا دەبێت لە هەموو 

بجوڵێتەوە،  موحافیزكارانە  زیاتر  الیەنەكان 

بەدەست  دەنگەكانی   40.8% لەبەرئەوەی 

كە  بجوڵێتەوە،  ئەوا  دەبێت  بۆیە  هێناوە. 

فەزا  نایەوێت  بۆتەوە،  كەم  دەنگەكانی 

لەالیەكی  دەربچێت،  لەدەست  ئەمنییەكەی 

ترەوە بڕوا بكە حزبی دیموكرات لە باكوری 

كوردستان چوار كەس نایناسێت، واتە حزبی 

باڵەكەی  بە  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 

دیكەشەوە وێڕای ئەوەی كە زیاتر لە حەفتا 

ساڵە خزمەتی هەیە، لە باكوری كوردستان 

و لە فەزایی  رۆشنبیری، سیاسی، نەتەوەیی 

لە باكوری كوردستاندا رەنگە قازی موحەمەد 

بناسن، بەاڵم حزبی دیموكراتی كوردستانی 

نییە،  معادەلەیەك  دیكە  باڵەكەی  و  ئێران 

لە باكور و رۆژئاوای كوردستان، هەروەها 

ئایا كێشەی كێلەشین كە دروست دەبێت چ 

پەیوەندییەكی بە هەڵبژاردنەكانەوە هەیە؟ 

زیرەكانە  زۆر  كە  كێشەیە  ل��ەو  پەكەكە 

نوێنەرێكی  ك��ە  ب���وو،  ئ���ەوە  ج��واڵی��ەوە 

بكات،  سەرقاڵی  كە  نەنارد  بەرجەستەی 

برادەرێكی  پێنجوێنی،  ئەمین  موحەمەد 

بابەتەكانەوە،  نێو  تا بچنە  دانابوو  دیكەیان 

بیڵێم  م��ەب��ەس��ت��م��ە  ئ�����ەوەی  ك���ەوات���ە 

بەو  پەكەكە  بەرجەستەی  سەركردەیەكی 

تۆ  وەك  چونكە  نەبوو،  سەرقاڵ  بابەتەوە 

سەرقاڵبوون،  واڵتەوە  ناوخۆی  بە  دەڵێیت 

بەاڵم ئەوەشمان لەیاد نەچێت كە سیستمی 

هێزی  بتوانێت  سەقامگیرە  هێندە  پەكەكە 

چارەسەری دوو تێكهەڵچونی سادەو ئاسانی 

قەندیل،  ئەوروپایان،  سەركردایەتی  ئاوا 

سەرقاڵ  پێوە  كوردستان  باكوری  ناوخۆی 

كە  كرا  ئیسپات  ئەوە  خۆ  پاشان  نەكەن، 

ئەم كێشەیە نەیتوانیوە بچوكترین كارتێكەر 

بكات،  توركیا  هەڵبژاردنەكانی  فەزای  لە 

باكور  لە  ه��ەدەپ��ەش  كە  روون��ە  ئ��ەوەش 

سەركەوتنی گەورەی بەدەستهێنا.

پالنە  ئەو  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئامانجەكە  نەتوانرا  و  نەگرت  س��ەری 

بپێكێت؟ 

سمكۆ یەزدانپەنا: بەڵێ رێك بەو جۆرەیە، 

لە  بەڕێوەیە،  پیانەكە  هەرچەندە  هاوكات 

كەمكردنەوەی  بۆ  پانەكە  منەوە  روانگەی 

دەنگی هەدەپە نەبووە، بەڵكو بۆ ئەوەیە كە 

لە سنورەكان نائارامی دروست بێت، چونكە 

هێنانی چەكی قورس بۆسەر سنورەكان واتا 

سنورانە  لەو  چونكە  ترسە،  بە  هەستكردن 

شەڕێكی قورس رووی نەداوە تا ئەو هەموو 

هێزە بهێنێتە سەر سنور، لەالیەكی دیكەوە 

ئەوە شادومان نییە بەسەر كەوتنی كورد لە 

توركیا، چونكە سنورێكی زۆر گەورە لەگەڵ 

باكور، باشور، رۆژهەاڵتی كوردستان هەیە.

ئاشتەوای  لە هێرشی دەرەكی،  واتە ترسی 

و  كوردستان  دیكەی  هێزەكانی  پەكەكەو 

هەروەها  رۆژهەاڵت،  هێزەكانی  بەتایبەتی 

كوردانی  سەركەوتنی  و  ئاشتی  پرۆسەی 

باكور لە توركیا. هەموو ئەمانە بە مەترسی 

بۆسەر خۆی دەزانێت. بۆیە درێخی ناكات 

لە هەر پانگێڕییەك.

ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك: ه��ەڵ��ەو 

كەموكورتییەكانی پەكەكە و دیموكرات لەم 

رووداوەدا چی بوون ؟

رووداوێ����ك  ه��ەر  ی��ەزدان��پ��ەن��ا:  سمكۆ 

الیەندابن  چەند  لەنێو  ب��دات،  روو  كە 

هەڵەیان  ب��ەش��دارب��ووەك��ان  الی��ەن��ە  ئ��ەوا 

ب��وون  خەمسارد  ك���ردووە،ه���ەردووالش 

پێموابێت هەر 
هێزێكی رۆژهەاڵت، 

باشور، باكور گەر 
لەگەڵ سیستمی 

كانتۆنەكانی 
رۆژئاوای كوردستان 

نەبێت ئەوا بە 
جۆرێك لە جۆرەكان 

هەڵوێستەكەیان 
دەچێتە قاڵبی 

خزمەتكردن 
بەخیانەت
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ئێستاشدا  لە  واتە  بابەتەكە.  بە  بەرامبەر 

دیموكرات  و  پەكەكە  الیەنی  ه���ەردوو 

هەڵەیانكردووە، چونكە بەبڕوای من پەكەكە 

وێرای ئەوەی كە هێزو گەورەی ئەو هێزە 

بە  دەرەوە  دنیای  بە  گەیشتنی  دەست  بە 

ئەوروپا، ئەمەریكا، هەروەها لە باشور، لە 

باكور، لە رۆژئاوا، زیاتر دەتوانێت دەستی 

تا  بگات.  دیپلۆماتی  سەرچاوەی  بەهەموو 

باشتر هەڵبسەنگێندرێت. بارودۆخەكان 

سیاسی  تەمەنی  حوكمی  بە  دیموكراتیش 

بجواڵنایەتەوە،  تر  بەرپرسیارانە  دەبوایە 

واتە  ناسكە،  زۆر  كورد  بارودۆخی  چونكە 

كێشەی  الیەكمان  هەموو  و  بێت  ئەگەر 

بەیەكریزو  بەردەوامی  ئێستادا  لە  كورد 

دەوڵ��ەت  زۆر  وەك��و  ئ��ەوا  بدەین  تەبای 

هەرێمی  دێنە  ناوەند  بۆ  گەڕانەوە  بەبێ 

كە  هەیە  دەوڵ��ەت  زۆر  واتە  كوردستان، 

چ��اوەڕێ��ی چ��رای س���ەوزی خ��ودی ك��ورد 

دەكات، چونكە ئەوان تەماشا دەكەن ئەگەر 

دیموكراسی  چۆن  دەستیان،  بدەنە  واڵت 

كامیان  هیچ  نابێت  دەگ��وزەرێ��ت.ب��ۆی��ە 

بەرژەوەندییەكی  لەسەر  خەمساردبن، 

ژێر  بچنە  یان  بكرێت،  كاتی شەڕ دروست 

كە  ئەوەیە  لەبەر  دوژمنانەوە،  پانگێری 

دەبێت بەرپرسیارانە بجوڵێنەوە.

یەكێك  و  بێت  ئەگەر  ت��رەوە  لەالیەكی 

ئاپۆچی  باڵێكی  كە  ئەوەی،  بداتە  سەرنج 

)كۆدار(  ئازادی  ژیانی  پارتی  بەناوی  خۆی 

ئەگەر  هەیە،  كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی  لە 

بێت و بیەوێت ئەو هێزە هەژمونی خۆی 

كە  ئ��ەوەی  هاوكات  رابگرێت  ب���ەردەوام 

رەقابەتی سیاسی لەنێوان هەموومان هەیە، 

چەند  وەك  پەیوەندییەكەی  دەبێت  ئەوا 

بەو جۆرەی  واتە  بێت،  ئێستا  پێش  مانێك 

هەڤاڵ  س��ەردان��ی  الیەكمان  هەموو  كە 

دەك��رد،  قەیرەیاڵنمان  م��وراد  و  جومعە 

دەبێت  بۆیە  لێدەدا.  دۆستایەتییان  تەپڵی 

بپارێزێت. و  بێت  بەردەوام  پرۆسەیە  ئەم 

كەواتە ئەمڕۆ پتەوكردنی یەكێتی نەتەوەیی 

بەگشتی،  هەموومانە  سەرشانی  ئەركی 

بەتایبەتی تریش هێزە گەورەكان.

لەم  ئێوە   ئایا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هێزەكانی  ناوهاوپەیمانێتی  دەچنە  كاتەدا 

لە  الیەنێك  دژی  كوردستان  رۆژهەاڵتی 

الیەنەكان؟

ناكێشینە  خۆمان  ئێمە  یەزدانپەنا:  سمكۆ 

ئ���ارەزوو خەونی  ك��ە  ن��او ش��ەڕێ��ك��ەوە 

دروس��ت  ئ���ەوە  ناشبێت  نییە،  ئێمە 

سمكۆ یەزدانپەنا لەگەڵ پۆلێک پێشمەرگەی یەکێتی شۆڕشگێڕانی کوردستان



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 244

كات  هیچ  كورد  ئێمەی  چونكە  ببێت، 

ئەگەر  ناكەین،  قازانج  خۆماندا  لەشەڕی 

كوردستان  كرێكارانی  پارتی  و  بێت 

بەرپرسیارانە  بكات،  قۆرخ  سنورەكان 

لەچاو گەورەيی هێزەكەیان،  نەجوڵێتەوە 

بیەوێت  تربێت  هەرهۆیەكی  بە  ی��ان 

رۆژهەاڵتی  هێزێكی  سەر  بكاتە  هێرش 

پشتی  ئێمە  بێگومان  ئەوا  كوردستان. 

ئەو هێزە مەزڵومە دەگرین، جا كۆمەڵە، 

رۆژهەاڵتی  چونكە  بێت،  دیموكرات  یان 

كردەوەی  بە  چاالكی  شوێنی  كوردستان 

بە  پێشگرتن  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئێمەیە، 

یەكێتی  بە  پیشگرتنە  ئەمڕۆ  دیموكرات 

هاوار  ئێمە  بۆیە  سبەینێ.  شۆڕشگێڕان 

دەكەین با كێشەكان بە دیالۆگ چارەسەر 

نییە،  شەڕ  بە  پێویستمان  ئێمە  ببێت، 

ئێمە پێویستمان بە ئاشتی و یەكتر قبوڵ 

هێزەكانی  لە  چاو  با  بۆنمونە  كردنە، 

بۆنمونە  بكەین،  كوردستان  ب��اش��وری 

گۆڕان  و  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی 

ملمانێیان  ك��ە  م��اوەی��ەی  ئ��ەو  دوای 

پێكەوە حوكمداری  هەبوو، بەاڵم ئەوەتا 

حكومەتە خۆجێیەكان دەكەن، كە ئەمەش 

دیموكراسی.  بەهێزبوونی  لە  دەاللەتە 

وا  بەقسەكاندا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دیارە ئێوە هاوپەیمانی دیموكراتن؟

بەكردەوە  بگرە  نەخێر،  یەزدانپەنا:  سمكۆ 

لەمانگی  پەكەكەین،  هاوپەیمانی  ئێمە 

هەروەها  راب����ردووەوە،  ساڵی  ی��ان��زدەی 

شۆڕشگێڕان  یەكێتی  شەڕكەری  هێزێكی 

خ��ۆم  ب��ۆ  م��ن  ك��ە  دووەوە  ل��ەم��ان��گ��ی 

لە  لەشەڕەكانی جەزعە،  بووم،  فەرماندەی 

سەرێكانی چەند شوێنێكی تر ئێمە شەڕمان 

كردووە، دوو شەهیدمانداوە، كە لەوێشەوە 

لە  بۆخۆی جۆرێك  ئەمە  شەنگال  چوینەتە 

جۆرەكان هاوپەیمانییە لەگەڵ باڵێكی پارتی 

)پەیەدە(  بەناوی  كوردستان  كرێكارانی 

)پەیەگە(  بەناوی  سەربازییەكەی  باڵە  و 

دۆستین.

وا  ئێستادا  لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

چوارپارچەی  هێزەكانی  كە  دەردەكەوێت 

بەسەر  بووبێتن  داب���ەش  ك��وردس��ت��ان، 

بەستنی  لەگەڵ  بەرەكیان  دووب���ەرەدا، 

ك��ۆن��گ��رەی ن��ەت��ەوەی��ی، ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی 

هەڵبژاردنەكان  كەمپینی  كانتۆنەكان، 

بەرەكەی  ترەوە  الیەكی  بووە،  هەدەپە 

كانتۆنەكانی  هەڵبژاردنەكانی  لەگەڵ  تر 

كەمپینی هەڵبژاردنەكانی هەدەپە  رۆژئاوا، 

دابەشكردنە دەچێتە خزمەت  ئەم  نەبووە، 

و قازانجی كێوەو بۆچی ؟

شت  ه��ەم��وو  پێش  یەزدانپەنا:  سمكۆ 

پێموابێت هەر هێزێكی رۆژهەاڵت، باشور، 

كانتۆنەكانی  سیستمی  لەگەڵ  گەر  باكور 

رۆژئاوای كوردستان نەبێت ئەوا بە جۆرێك 

لە جۆرەكان هەڵوێستەكەیان دەچێتە قاڵبی 

ئ��ەوە  چونكە  بەخیانەت،  خزمەتكردن 

شوێنی كوردانی رۆژئاوایەو ئەوان بۆ خۆیان 

خۆیان  بۆ  سیستمێك  چ  كە  ب��ڕی��اردەدەن 

هەڵدەبژێرن. بۆیە دەبێت بە هەموومانەوە 

كوردستان  رۆژئ��اوای  هێزەكانی  پشتیوانی 

بكەین، جاهەر سیستمێكیان دەوێت، وەك 

و  ویست  فیدڕاڵیان  هێزەكان  باشور  لە 

سەركەوتووبوون، بەاڵم گەر پەكەكە لەسەر 

كردنەوەی كانتۆنی شەنگال بێت ئەوا كێشە 

هەموومان  دڵنیام  كە  دەك��ات،  دروس��ت 

دوبەرەكی  كە  شوێنێكەوە  ناو  دەكێشرێینە 

كێشانە  ئەم  رێگری  بۆ  بەاڵم  ببێت،  زیاتر 

بەبڕوای من هەر پارچەیەی بڕیاردەری خۆی 

تر  پارچەكەی  سێ  ئەوەشدا  لەگەڵ  بێت، 

پشتیوانی بكەن، جا لە باكوری كوردستان، 

یان رۆژهەاڵتی كوردستان، یاخود رۆژئاوای 

كوردستان بێت.

 

پرۆفایل:

سمكۆ یەزدانپەنا
گۆندێكی  لە  زایینی    1970 ساڵی   -
دوو  بەینی  بێگی  فەیزۆال  ناوچەی 
روباری جەخەتوو و تەتەهوو بە دونیا 

هاتووە.
- ساڵی 1986بووە بە پێشمەرگە

پێشنیاری  لەسەر    1991 ساڵی  لە   -
دەستەی  ئەندامی  ب��ووەت��ە  ب��راك��ەى 
شۆڕشگێڕانی  یەكێتی  دامەزرێنەری 
حزبيان  كۆمیتەكانی  یەكەم  كوردستان، 

لە هۆڵەندا و ئەڵمانیا بونیاد نا.
بەرپرسیاريەتی  حزبەكەيدا  لەنێو   -

جۆراوجۆرى لە ئەستۆگرتووە.
نوێنەرایەتی  بە    1997 ساڵی  لە   -
لە  كوردستان،  شۆڕشگێڕانی  یەكێتی 
لەشاری  كە  نەتەوەییدا  كۆنگرەی 
)برۆكسل( دا بەسترا بووە بە ئەندامی 

هەیئەتی ئیجرایی كۆنگرە.
سكرتێری  بە  بوو    2007 ساڵی  لە   -

یەكێتی شۆڕشگێڕانی كوردستان،



245 ژمارە )10-11(ی ئاب  2015

جەعفەر ئەمین زادە

ئەندامی سەركردایەتی رەوتی سۆسیالیستی _ كۆمەڵە:

پێموایە لە كۆنەوە دڕدۆنگی لەنێوان 

)حدكا(و )پەكەكە( هەر بووە
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ئ��ەن��دام��ی  زادە  ئ��ەم��ی��ن  ج��ەع��ف��ەر 
 _ سۆسیالیستی  رەوتی  سەركردایەتی 
لەگەڵ  تایبەتدا،  دیدارێكی  لە  كۆمەڵە 
دیپلۆماتیك( )ك��وردس��ت��ان  گ��ۆڤ��اری 
رووداوەك��ان��ی  سەر  دەخاتە  تیشك  دا 
كێلەشین  ل��ە  ك��ە  راب�����ردوو  م����اوەی 
چارەسەركردنی  بۆ  پێیوایە  رووی��دا، 
ن��ەت��ەوەی��ی  ك��ۆن��گ��رەی  گرفتانە  ئ��ەو 

ببەسترێت.  چارسەرە 

هۆو  ئ��ەو  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

ه��ۆك��اراك��ان��ەی ك��ە ئ��ەو رووداوان����ەی 

لێكەوتەوە چی بوون؟

لە  پ��ێ��م��وای��ە  زادە:  ئەمین  جەعفەر 

)حدكا( حزبی  لەنێوان  دڕدۆنگی  كۆنەوە 

بۆ  دەلیلیش  ب��ووە،  ه��ەر  )پەكەكە(  و 

ئاشكراش  زۆر  كە  ئ��ەوەی  زۆرن،  ئەوە 

بێت ئەوەیە، كە )پەكەكە( خۆی بە تاكە 

كوردستان  لە  خەبات  مەیدانی  س��واری 

گ���ەورەو  هێزێكی  وەك  دەزان���ێ���ت، 

هەندێكجار  دەیەوێت  تەنانەت  بەهێز، 

بكرێت،  پێ  پرسی  شتێك  هەموو  بۆ 

لە  رۆژه��ەاڵت  حزبەكانی  كە  لەكاتێكدا 

و  ب��وون  نیشتەجێ  كوردستان  باشوری 

نەماوە.  چەكدارانەیان  شەڕی  مەودایی 

پەیوەندییەك  كە  مانایەی  بەو  ئ��ەوەش 

ل��ەگ��ەڵ ح��ك��وم��ەت��ی ه��ەرێ��م ه��ەی��ان��ە، 

لەالیەكی دیكەشەوە بەشێك لە هێزەكانی 

جۆرێك  هەر  بە  دەیانەوێت  رۆژهەاڵت 

بێت سەر لە واڵت بدەن. ئەمەش یەكێك 

لەو هۆیانەیە بۆ هەردوال.

پەكەكە  من  بەبڕوای  دیكەش  هۆیەكی 

بەشێوەیەكی گشتی كەمێك لە ناوچەكەدا 

ترەوە  الیەكی  دەكات،  غرور  بە  هەست 

رووداوەدا  لەو  نەدەبوو  دیموكراتیش 

حزبی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  بكات،  هاوبەشی 

دەیزانی  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 

ج��ۆرەك��ان  ل��ە  ج��ۆرێ��ك  ب��ە  پەكەكە  ك��ە 

پەیوەندی بە ئێرانەوە هەیە، لە بەشێكی 

ئەوا  جێگیرە،  سنورییەكان  ناوچە  زۆری 

بۆیە  بكرێن.  رێگری  كە  زۆرە  ئەگەری 

ك��ارەی  ئ��ەو  دیموكرات  حزبی  پێموایە 

بارودۆخەكە  تا  دەبوو،  باشتر  نەكردایە 

روونە  ئ��ەوەش  چونكە  نەبێت،  ئاڵۆزتر 

ئیقلیمییەكان  هێزە  كورد،  دوژمنانی  كە 

كورد  نایانەوێت  راستەوخۆ  بۆخۆیان 

یەكگرتوو و یەكڕیز بێت.

تۆ  ب��ەب��ڕوای  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئیقلمی  واڵتانی  دەستی  رووداوە  ئەم 

كارئەكتەری  كێ  یان  بووە؟  لەپشتەوە 

بەكارهاتووە،  كێ  یان  بووە،  سەرەكی 

كێ زیانی بەركەوتووە؟

كەسیان  ناڵێم  من  زادە:  ئەمین  جەعفەر 

ناوچەكە  دەوڵەتانی  بەاڵم  بەكارهێناوە، 

نییە،  خۆش  پەیوەندییان  توركیا  و  ئێران 

باش  زۆر  پەیوەندییان  عێراقیش  توركیاو 

كە  خۆشە  پێیان  هەموویان  بەاڵم  نییە، 

كوردەكان بە كەمترین ماف و شت رازی 

نایانەوێت  هەر  زۆرجاریش  تەنانەت  بن. 

كە  گرنگە  ب��ۆی��ە  ب���دەن.  ك���ورد  م��اف��ی 

كوردستان  پارچەی  چوار  هەر  هێزەكانی 

ئەو  نەچینە  ب��ن،  ئ��ەوە  ئ��اگ��اداری  زۆر 

دەكرێت.  ناوچەیەدا  لەم  كە  گەمانەوە 

ناڕاستەوخۆ  دەیانەوێت  پێموایە  بۆیە 

هێزەكان بخەنە ناو ئەو گەمانەوە، چونكە 

ئەو واڵتانە دەیانەوێت كە میللەتی كورد، 

هێزو حزبەكانی چوارپارچە بكەونە گیانی 

یەكتری. 

لە  زۆرێ��ك  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دیموكرات  كە  پێیانوایە  شیكارانی سیاسی 

لەو جۆرەدا،  كارێكی  لە  بەكارهێنرابێت، 

بانگەشەی  بەو   بوو  وابەستە  ئ��ەوەش 

كورد لە رۆژهەاڵت 
گەر رێگایان 

پێ بدرایە. ئەوا 
خۆپیشاندانی 

گەورەیان دەكرد، 
چونكە هیچ كوردێك 

لەگەڵ شەڕی برا 
كوژی نییە، ئەزمونی 
تاڵیشیان لەگەڵیدا 

هەیە
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دەیان  توركیا  كوردی  كە  هەڵبژاردنەی 

كرد، بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی توركیا؟  

لەسەر  پێموانییە  زادە:  ئەمین  جەعفەر 

ئەمانە  هەبووبێت،  كاریگەری  هەڵبژاردن 

منیش  ب��ارودۆخ��ە،  ئەو  بۆ  لێكدانەوەن 

دیموكراتی  حزبی  دەب��وو  نە  پێموابوو 

كوردستانی ئێران لەم ماوەیەدا ئەوكارەی 

بۆ  لێكدانەوەیەیان  جۆرە  ئەو  تا  بكردایە 

نەكردایە.

كامە  كە  روون��ە  كە  تاڕادەیەك  ئ��ەوەش 

نزیكە،  واڵتانەوە  الیەنەوەو  كامە  لە  هێز 

ئەمانە  كە  ئ��ەوەی  هۆی  نابێتە  ئەمەش 

ئایا  فێركردووە،  كارێك  بۆ  هێزێكیان 

هێزەكانی  لەسەر  كە  فشارە  هەموو  ئەم 

رۆژه���ەاڵت���ی ك��وردس��ت��ان ه��ەی��ە، ئەی 

چی  كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی  هێزەكانی 

فشاری  چونكە  بێت،  چی  چاریان  بكەن، 

خەڵكی  و  واڵت  لە  ل��ەس��ەرە  ئ��ەوەی��ان 

سنوردارێتی  دێت  تا  دوورن،  خۆیانەوە 

لەسەریان زیاتر دەبێت، زۆر هۆو فشاری 

دیكەش هەیە.

ئەو  باشە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

رووداوێكی  ئەوەی  بۆ  هۆكارن  فشارانە 

لەوجۆرە روو بدات، لەكاتێكدا پەكەكەش 

باستكرد  تۆ  ئەوەی  وەك  بەهەمانشێوە 

فشاری لەسەر هەیە؟

فشارانە  ئ��ەو  زادە:  ئەمین  جەعفەر 

پەكەكە  چونكە  نییە،  پەكەكە  لەسەر 

جیالەوەی  ئ��ەوە  نییە،  دارای��ی  كێشەی 

جیاوازن،  ئێران  توركیاو  دەوڵەتی  كە 

جیاوازییەكە روونە ئەوەتا حزبێكی گەورە 

قورسیاییە  رێژەی  بەو  )هەدەپە(  وەكو 

بەاڵم  پەرلەمان،  دەچێتە  گ��ەورەی��ەوە 

دروست  حزبیش  ناتواندرێت  ئێران  لە 

سیاسی  م��ەودای��ی  ف��ەزاو  وات��ە  بكرێت. 

تاڕادەیەك لە توركیا باشترە تا ئێران .

رووداوەوە  لەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پێداچوونەوەیەك  رۆژهەاڵت  هێزەكانی 

بە خۆیاندا دەكەن هێزەكانی رۆژهەاڵتی 

كۆببنەوە،  بەریەكدا  لە  كە  كوردستان 

ئاڵۆزیدا  و  گرژی  حاڵەتی  لە  ئەوەی  بۆ 

بكەن؟ یەكتر  پشتیوانی 

گەر  من  بەبڕوای  زادە:  ئەمین  جەعفەر 

كۆببنەوەو  ئەوە  بۆ  هێزەكانی رۆژهەاڵت 

بەرەیەك دژ بەالیەنێكی كوردی پێكبهێنن، 

روو  ئەوە  نابێت  چونكە  هەڵەیە،  ئەوە 

ئەوەی  لەبەر  پارچەیەك،  هیچ  لە  بدات 

گەر  ب��ەاڵم  ناكات،  تێدا  قازانجی  ك��ورد 

بخات  یەكگوتارمان  یەكریزو  بەرەیەك 

كارێكی  ئەوە  بكاتەوە،  نزیك  لێكمان  و 

الیەنێكی  هیچ  دژایەتی  بۆ  بەاڵم  باشە، 

دڵی  نابێت  ئێمە  چونكە  نەبێت،  كوردی 

بكەین. ناحەزانمان خۆش 

گەر  رۆژه��ەاڵت  لە  كورد  بێت  بڕواتان 

خۆپیشاندانی  ئەوا  بدرایە.  پێ  رێگایان 

هەردووكیان،  دژی  لە  دەكرد،  گەورەیان 

كێلەشین،  رووداوەی  ئ��ەو  لەبەرامبەر 

برا  شەڕی  لەگەڵ  كوردێك  هیچ  چونكە 

لەگەڵیدا  تاڵیشیان  ئەزمونی  نییە،  كوژی 

ئێستا سەردەمی گفتوگۆ، دیالۆگ،  هەیە. 

یەكترتێگەیشتنە. لە 

ئەو  ئەوەی  بۆ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بكرێت،  نەبێتەوە چی  دوبارە  رووداوانە 

باشە؟ 

كۆنگرەی  ئ��ەو  زادە:  ئەمین  جەعفەر 

و  بگیرێت  بڕیاربوو  كە  نەتەوەییەی 

پێویستی  ك��ورد  هەموو  ئ��ەوە  نەگیرا. 

بڕیار  كە  هەیە  جۆر  لەو  دەزگایەكی  بە 

كە  بدرێت  بڕیار  لەوێش  هەر  دەربێت، 

هیچ الیەنێكی كوردی بۆی نەبێت لەسەر 

بۆ  ببرێت  دەس��ت  جیاواز  شتێكی  هەر 

چەك دژی الیەنەكەی تر.

پرۆفایل:

جەعفەر ئەمین زادە

لە  بۆكان  شاری  لە   1954 ساڵی  لە   _

دایكبووە.

بۆتە  دواتر  كردووە،  تەواو  دبلۆمی   _

مامۆستای ناوەندی.

_ ئەندامی سەركردایەتی كۆمەڵە بووە.

رەوتی  سەركردایەتی  لە  ئێستاش   _

سۆسیالیستی _ كۆمەڵەیە .
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عەلی كەریمی

سیاسەمتەداری رۆژهەاڵتی كوردستان:

حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران كێلەشینی بۆ 

توركیا نەكرد، بەڵكو بۆ الیەنێكی دیكەی كرد
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ناسراوی  سیاسەتمەداری  كەریمی  عەلی 
رۆژهەاڵتی كوردستان لە دیمانەیەكی تایبەتی 
دیپلۆماتیك(دا،  )كوردستان  گۆڤاری  لەگەڵ 
بە ووردی باس لە رووداوەك��ەی كێلەشین 
دەستی  بە  رووداوە  ئەو،  بەبڕوای  دەك��ات، 
دەرەكی بووە، بەاڵم دەڵێت" دیموكرات ئاگای 
وەاڵمی  لە  هەروەها  نەبووە"،  پیالنە  لەو 
پرسیاری گۆڤارەكەمان كە هێزەكانی چوار 
پارچە دابەشبوون بەسەر دوو جەمسەردا، 
دەڵێت:" هەموو هێزە گەورەكان بەرژەوەندی 
كوردیان  میللەتی  بەرژەوەندی  نەتەوەیی، 
ب���ەالوە گ��رن��گ��ە"، ه��ەروەه��ا ل��ە درێ���ژەی 
قسەم  شەو  "یەكەم  دەڵێت:  دیمانەكەیدا 
لەگەڵ پەكەكە كرد، پێیان وتم، كە رێگامان 
بڕۆن  ئێرەدا  بە  وتومانە  نیشانداون،  پێ 
ئێمە یارمەتیان دەكەین، بەاڵم لەم خاڵەدا 
مەبن، چونكە ئەم خاڵە خاڵێكی حەساسی 

ئێمەیە".

كوردستان دیپلۆماتیك: رووداوی كێلەشین چی 

بوو، هەر رووداوێكی ئاسایی نێوان دووهێزی 

سیاسییەو پێشمەرگەیەكی تێدا شەهید بووە، 

یان رەهەند و باگراوندەكانی زۆر زیاتر لەوەی 

كە لە میدیاكان باس دەكرێت، خەڵكی ئاسایی 

دەیزانێت؟

رووداوێ��ك��ی  كێلەشین  ن��ا،  كەریمی:  عەلی 

چاوەڕوان نەكراو بوو، بەاڵم ئێمە پێویستیمان 

بەوە هەیە، كە بچینەوە بۆ مێژوو، لە كەس 

شاراوە نییە، لە دوای چاڵدێران هەموو خاكی 

كوردستان كە بوو بە دوو بەش لەساڵی 1920 

دوای جەنگی جیهانی یەكەم، جەریانی سایكس 

لە  جیهان  دابەشكردنەوەی  دوب��ارە  بیكۆ،   _

بە  بووین  یەكەمەوە  جیهانی  جەنگی  دوای 

ساڵ  سەد  نزیكەی  كە  ئێستا  چوارپارچەوە، 

ئێمەش  بوونە،  بەش  چوار  لە  دەپەڕێت  تێ 

دەبێت قبوڵی بكەین، كە قبوڵیشمان كردووە، 

بەدرێژایی خەباتی سااڵنی چلەكانەوە تا ئێستاشی 

لەگەڵدا بێت ئێمە لە كردارمان، لە ستراتیژمان، 

لە گوتارمان، لە شێوەی خەباتمان. ئێمە بەڵێ 

چوار پارچەی جیاواز بووین. واتە لەگەڵ سۆزو 

خۆشەویستی كە چوار پارچەی كوردستان براین 

ئەوە هیچ گومانێكی تێدا نییە، بەاڵم لەشێوەی 

خەباتدا جیاوازین. كاتێك كە هەموو هێزەكانی 

دیموكراسی  دەیانوت  رۆژه��ەاڵت  كوردستانی 

بوون بۆ ئێران و خودموختاری بۆ كوردستان. 

خەباتگێڕی  شۆڕشگێڕ،  سیاسەتمەدار،  تۆی 

شەستەكان،  و  پەنجاكان  درێژایی  بە  باشور 

حەفتاكانیش نەهاتوون بڵێن هێزی كوردستانی 

رۆژهەاڵت بۆ خۆت پێ ئێرانییە و دیموكراسی 

بۆ ئێران داوا دەكەیت، یان بەهەمانشێوە بە 

پەرلەمانی  لە ساڵی 1992  كاتێك  پێچەوانەوە 

كوردستان لەباشور بڕیاری فیدڕاڵییەتانداوە. واتە 

لە عێراقێكی فیدڕاڵدا بژین.

لەگەڵدا  تائێستاشی  هەموومان  ئێمە  كەواتە   

رێكخراوێكی  پارچەوە  چ��وار  هەر  بە  بێت 

و  بێت  زەوی  لە  قاچی  كە  ناسیۆنالیستی 

گوتارێكی یەكگرتووی یەكگرتنەوەی نەتەوەیی 

كوردی پێ بێت. تائێستا ئێمە لە ساحەی سیاسیدا 

لە شتێكی وامان نەبینیوە، كە دەڵێم مۆدێرنێتە 

لەوەدا حسابی بۆ بكە، كە بۆ یەكەمجار حزبی 

ناو  هاتۆتە  پارتی  ح��زب،  بەمانایی  سیاسی 

ئەمەش  كە  كوردەوارییەوە،  سیاسەتی  بزافی 

دەگەڕێتەوە بۆ سااڵنی 1945_ 1946 كە یەكەم 

حزبی سیاسی بە قەوارەی حزب دروستبووە، 

نایەت،  لەوكاتەوە هیچ حزبێكم پێشك  ئێمە 

یان هیچ رێكخراوەیەكی سیاسیم پێشكنایەت كە 

قاچی لە زەوی بووبێت، كە ئەژمونی بووبێت و 

داوای ئەوەی كردبێت، كە گەلی كوردستان لە 

هەرچوار پارچە كوردستان دەبێت یەكبگرێتەوە، 

ئەوە لەگەڵ ناشتنی كۆمەڵەی )ژێكاڤ( نەماوەو 

ئەم فایلە داخراوە، كە كۆمەڵەی )ژێكاڤ( باسی 

چوارپارچەی كوردستانی دەكرد، لە گۆڤارەكەیدا 

بژی كوردو كوردستانی گەورە، دەیوت هەموو 

كورد لە هەر جێگایەكی دنیادا پێكەوە خوشك و 

بران، ئەم دروشمانە لەدوای ئەودا لە ئەدەبیاتی 

سیاسی هیچ حزبێكدا نایبینیت.

كوردستان دیپلۆماتیك: من پرسیارەكەم ئەوە 

بوو، كێلەشین هۆكارو فاكتەرەكانی پشت ئەو 

بەبڕوای من دەكرێت 
ئەم حزبە كە نان، 
قوت و سیاسەت 
و هەموو شتێكی 
لەژێر هەیمەنەدايە، 
تەنانەت لەبەر 
دەستی حزبێكی 
زەبەالحی وەكو 
پارتی دابێت، 
بەكاربێت
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رووداوە چین، ئایا ئەوە پالنێكی چندراو بوو، 

كە تێیكەوتوون، یان پالنێك بوو كە بە بەرنامە 

كاری بۆكرابوو، یان رووداوێكی سروشتی بوو؟

بۆ  بۆیە  پێشەكییەم  ئەو  من  كەریمی:  عەلی 

ئەو  رەهەندەكانی  لە  یەكێك  كە  باسكردی، 

دەرئەنجامەی كە بینیمان ئیدعایەكی گەورەبوو، 

رۆژهەاڵتی  بە  كارێكت  چ  پەكەكە  تۆی  كە 

كوردستانە، گەر ئێمە بێین لەباری كردارییەوە 

چاوی لێ بكەین، ئێمە ئەوەی لێ دەربچێت 

كە لەساڵی -1982 1983 ئەوەش بەفكرێك و 

ئەجێندایەكی تایبەت بوو، كە یەكێتی نیشتمانی 

هێزی  بەناوی  گ��ەورەی  هێزێكی  كوردستان 

پشتیوانی بۆ كوردستانی رۆژهەاڵت نارد، ئەمە 

رووینەداوە،  سیاسەتە  شێوە  ئەم  رووینەداوە، 

واتە ئێمە لە كرداردا چوارپارچە، چوار سیاسەت، 

چوار ئەجێندا، چوار ستراتیژ بووین.

كێلەشین رووی��دا حەقیقەت  لە  ئ��ەوەی كە   

ئەوەیە كە بگەڕێیتەوە بۆ بیست و چوار ساڵ 

لەمەوپێش كێشەكە لەسەر چی بووە،  كێشەكە 

حزبەكانی  لەسەرەكیترین  یەكێك  لەگەڵ 

رۆژهەاڵتی كوردستان بووە، كە پێیان دەوترێت 

حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران كە خۆیان 

بە خۆیان دەڵێن حزبی پێشەوا قازی موحەمەد، 

زۆر  باگراوندێكی  كە  بووە  حزبە  ئەم  لەگەڵ 

كۆنی هەیە لە كوردستانی ئێراندا. 

ئەم حزبە هەموومان دەزانین كە لە ساڵی 1992 

باشوری  ئەزمونی  كە  ئەوەی  بیانووی  لەبەر 

كوردستان دەپارێزین، كە ئەوان لە ئۆردوگاكانی 

لەژێر  زۆرت��ر  كوردستان  هەرێمی  باشوری 

كوردستان،  نیشتمانی  یەكێتی  كۆنتڕۆڵكردنی 

لەژێر خاك و ئەو بەشەی كە یەكێتی دەسەاڵتی 

ناوچەی  پێی دەوترێت  بەسەردا هەبووە، كە 

سەوز لە ئۆردوگاكاندا حەواونەتەوە. واتە ئەوان 

لەبەرئەوەی نەبنە كێشە بۆ یەكێتی نیشتمانی 

كوردستان بەرامبەر ئێران دەستیان لە خەباتی 

بۆخۆیان  ئەمەش  كە  هەڵگرتووە.  چەكداری 

دەیان جار وتویانە. 

بەاڵم  دەقەومێت،  كێلەشن  لە  كێشە  ئێستا 

بارودۆخێكدا  چ  لە  ف��ەزاو  چ  لە  كێلەشین 

بۆ ریشەكەی  ئەمەیە كە دەبێت  دەقەومێت، 

بچین، لە خۆرا كێلەشین ناقەومێت. بۆنموونە 

ئێمە هەموومان وەك كورد لە شەڕێكی زۆر 

قورسی خوێناوی داعشداین، لە خۆرئاواو باشوری 

كوردستان، بەو واتایەی رۆژ نییە، شوێنێك داگیر 

نەكرێت، ئەوە جیالەوەی كە چەندین فەرماندەو 

هەموومان  واتە  دەكرێت،  شەهید  پێشمەرگە 

لە كاتێكی زۆر حەساس و گرنگداین، كە پێی 

دەوترێت شەڕی داعش.

لەالیەكی دیكەوە بۆیەكەمین جار لە مێژووی 

یەكەم  كە   1924 ساڵی  دوای  لە  توركیادا، 

هەڵبژارن لەسەر دەستی مستەفا ئاتاتورك كراوە، 

لەژێر  توركی  هەڵبژاردنی  جارە  یەكەمین  بۆ 

بازنەو هەیمەنەو هەژمونی كولتوری توركیزم 

هێزێك  كە  واتایەی  بەو  ئەمە  دەرەوە،  دێتە 

هاتووەو دروست بووە بەناوی )هەدەپە(، ئەم 

تەواو  ب��ووە،  دروس��ت  كە  )هەدەپە(  هێزەی 

كە  هەیە،  كوردی  باگراوندێكی  بناغەو  تەواو 

سەر  بۆ  دەگەڕێتەوە  هێزە  ئەم  فەلسەفەی 

پەكەكە، بەاڵم ئەوان تاكتیكێكیان بەكارهێناوە، 

كە رەنگە تاكتیكیش نەبێت، ستراتیژیش بێت، 

بەرێوەبەری دیموكراتیك، كە  كە دەڵێت خۆ 

دەڵێ )پارتی دیموكراتیكی گەالن(، واتە كێشەی 

هێناوەتە  تورك  و  كورد  كێشەی  لە  توركیای 

دەرەوە. واتە دەیەوێت لەچوارچێوەی سنوری 

دەرەوە.  بێتە  توركیا  لە  كوردستان  بچوكی 

ئەم  دوای  دەزانێت  كە  لەبەرئەوەی  ئەمەش 

جیلەی كە فاشی و توركیزمە، نەوەیەك دروست 

لە  حەزی  ئ��ارەزوو  یان  دەیەوێت،  كە  بووە 

دروست  نەوەیەك  توركیادا،  لە  ژیانە  پێكەوە 

بووە كە رەنگە لەناو ئەواندا دەنگ هەبێت، 

كە ئەوانیش دەیانەوێت ئەو دەنگانە بۆخۆیان 

رابكێشن. گەورەترین شت كە دەتوانێت دەنگ 

بێت بۆ ئەم حزبە كە بناغەو ریشەی كوردییە، 

پێشموایە  كە  ژنانە،  ئ��ازادی  و  ژنانە  دەنگی 

سیاسەتێكی ژیرانەیە لەبەرامبەر ئەو سەرەڕۆیی، 

بڵند پەروازی، مەزنخوازییەی كەسێك بەناوی 

ئەردۆگان. 

كێلەشین  پەیوەندی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

حكومەتەكانی یەك 
لەدوای یەكی توركیادا 

نەهاتونەتە سەر ئەو 
رادەیە، وەكو سەدام 

حسێن دەستی 
كوردی ئێران بگرێت، 
نەخێر ئێمە تەنانەت 

بۆمان نەبووە كە 
یەك دانە مەكتەبی 

بچوكیش لە ئەنكەرە 
بكەینەوە
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یان  چییە؟  )هەدەپە(وە  هەڵبژاردنەكانی  بە 

لەناو  دیموكرات  و  پارتی  بڵێیت  دەتەوێت 

ئەجێندایەكدا ئامادەن بۆ كەمكردنەوەو شكاندنی 

هەیمەنەی )هەدەپە(؟

عەلی كەریمی: با ئەوە لەیەكتر جیابكەینەوە، 

پارتی پارتییە، پارتی پارە، دەسەاڵت، چەكداری 

واتە  دروستكردووە،  موئەسەساتی  كە  زۆرە، 

ئەمە كەمێك دەبێتە زوڵم لەوەی كە پارتی و 

حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران كە حزبێكە 

هێزە  دوو  ئەو  ئۆردوگانشینی،  تاراوگە،  لە 

وەكو هاوتەریب و بەرامبەر بەیەكەوە كارێك 

دیموكرات  پارتییە،  پارتی  لێرەدا  نا  دەك��ەن، 

حزبێكی بچوكە بەرامبەر بە پارتی لەوەی كە 

باسمكرد، بەبڕوای من دەكرێت ئەم حزبە كە 

نان، قوت و سیاسەت و هەموو شتێكی لەژێر 

هەیمەنە، تەنانەت بەدەستی حزبێكی زەبەالحی 

وەكو پارتی دابێت، بەكاربێت. لێرەدا كێشەكە 

كارێكیان  پێكەوە  كە  لەوەی  دەبێت  دروست 

كردبێت، یان ئەوەی لەرووی نەزانی، لەرووی 

مەجبوری، لەرووی ئەوەی كەمن پێویستیم بە 

پێدەكەیت.  كارێكم  تۆم  موحتاجی  تۆیە، من 

ئالێرەدا دەبێت ئێمە بەدوای زانیاری بكەوین، 

كە ئایا ئەم كارە پێكەوە نەخشەیان بۆ كێشاوە، 

تازە  پێشوو  دەلیلێكی  هیچ  خۆم  وەك  من 

نابینم كە حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران 

دژایەتییەكی ئاواو ئەوتۆ لە ئەنجێندایدا بێت كە 

هی ئەردۆگان، یان هەدەپە بكات، یان الیەنگری 

كێشەیەدا  لەو  تەنانەت  بكات،  ئەردۆگان  لە 

كورستانی  دیموكراتی  حزبی  كێشەی  نییە، 

ئێران كێشەی گەالنی ئێرانە ئێستا زۆرتر لەگەڵ 

ئۆپۆزسیۆنی ئێران نزیك بێتەوە.

كە  ئاساییە  بۆ  باشە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پەیوەندییەكانی  كوردستان  كرێكارانی  پارتی 

ماوەی  لە  بێت،  زۆرباش  ئێران  لەگەڵ  خۆی 

شەش مانگی رابردوودا پەژاك و كۆدار هەموو 

ئێران  ئیسالمی  كۆماری  دژی  چاالكییەكانیان 

راگرتبێت، پەیوەندییەكی باشیان هەبێت، بۆ 

ئاسایی نییە، یان بۆ لە قازانجی حزبی دیموكراتی 

كوردستانی ئێران نییە، كە پەیوەندییەكی لەگەڵ 

توركیا  حكومەتی  و  ئەكپارتی  و  ئەردۆگان 

هەبێت؟

بتوانێت،  عەلی كەریمی: خۆ زۆرباشە ئەگەر 

بەاڵم تائێستا بە درێژایی 38 ساڵ كە ئێمە لە 

خەباتداین لە رۆژهەاڵتی كوردستان، رۆژێك لە 

رۆژان هەرچەند توركیا بە درێژایی ئەو مێژووە 

هەمیشەو بەردەوام ناكۆك بووە لەگەڵ ئێران، 

كە تەنانەت وەكو دوژمنیش تەماشایی یەكترییان 

كردووە، كە وەكو دوو دراوسێی ناتەبا بوون، 

بەاڵم كۆمپلێتیان زۆر كەم بووە، بۆ مێژوو دەیڵێم 

زەمانی  لە  كە  ئەوەی  لەگەڵ  ئێران  توركیاو 

بوون،  خوێناویدا  زۆر  شەڕی  لە  عوسمانیدا 

بەاڵم لەدوای رەزا شاو ئاتاتوركدا ئەگەر تەماشا 

بكەیت، رەنگە ناكۆكی توركیاو بەرژەوەندییە 

ئێران هەمیشەو بەردەوام  ماڵییەكانیان لەگەڵ 

لەباری هاوردەو ناردەنی كۆمەڵێك پەیوەندییان 

هەبووبێت، بەاڵم هەرگیز نەگەیشتۆتە ئەوەی 

بكات  شەڕ  عێراق  لەگەڵ  ئ��ەوەی  وەك��و  كە 

لەگەڵ ئێراندا. بۆیە هەرگیز لە مێژووی ئەم چل 

ساڵەی راب��ردوودا حكومەتەكانی یەك لەدوای 

رادەیە،  ئەو  سەر  نەهاتونەتە  توركیادا  یەكی 

ئێران  ك��وردی  دەستی  س��ەدام حسێن  وەك��و 

نەبووە  بۆمان  تەنانەت  ئێمە  نەخێر  بگرێت، 

كە یەك دانە مەكتەبی بچوكیش لە ئەنكەرە 

مانگانەی  كە  ئەوەی  بگاتە  چ  جا  بكەینەوە، 

پێشمەرگەمان بداتێ، یان چەكمان بداتێ، یاخود 

بریندارمان بۆ بگوازێتەوە، نەخێر ئێمە تائێستا 

ئۆپۆزسیۆنی  تەواوی  بە  پەیوەندیمانەمان  ئەو 

كوردی ئێرانی نەیبووە، توركیاش رازی نەبووە . 

نەك ئەوەی كە ئێمە پێمان خۆش نەبێت. بۆیە 

بارودۆخێك دروست بووە كە ئێمەش چاوەڕوانی 

ئەوە ناكەین كە توركیا بێت هاوكارمان بێت، 

مەگەر ئاڵوگۆڕێك رووبدات ئەوەیان نازانم.

لە  ب��اس  بۆ  ئ��ەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دیموكراتی  حزبی  نێوان  نهێنی  دانیشتنێكی 

كوردستانی ئێران، حكومەتی توركیا لە ئەنكەرە 

دەكرێت ؟

زۆر  زۆر  ئاستێكی  لە  ئەمە  كەریمی:  عەلی 

نمرە دوو، سێ،  بچوكی وەزارەتی دەرەوەی 

چواردا بووە. هەر ئەوان نەبوون حزبی دیكەش 

بووە كە چوون بۆ وەزارەتی دەرەوەی توركیایان 

بینیوە، بەاڵم پێشموابێت بچیتە هەر واڵتێك 

داوا بكەین لەوانەیە كارمەندێك لە وەزارەتی 

دەكات،  لەگەڵ  قسەت  واڵتە  ئەو  دەرەوەی 

بەاڵم ئەوەی كە پەیوەندی بێت لەگەڵ ئەوەی 

كە سەردانی رەسمی بۆ ئەو واڵتانە بكرێت، 

كە  حاڵەی  لەو  توركیا  پێتوایە  تۆ  لەوە  جگە 

تێیدایە شەڕ لەگەڵ ئێراندا رابگەیەنێت، من لەو 

بڕوایەدا نیم، چونكە دانیشتن لەگەڵ كۆمەڵەو 

دیموكرات لە توركیا واتا راگەیاندنی شەڕ لەدژی 

ئەو  گەیشتبێتە  توركیاش  پێشموانییە  ئێران، 

نییە،  تێدا  ئەوەشی  ئامادەی  تەنانەت  ئاستەو 

واتە لەم كاتەدا توركیا نایەت چ بەنهێنی، چ بە 

ئاشكرا بڵێت من لەگەڵ دیموكرات و كۆمەڵە 

پەیوەندی سیاسی و دیپلۆماسی دروست دەكەم، 

لەالیەكی دیكەوە ئاڵوگۆڕییەكی زۆر زۆر گەورە 

بۆ یەكەمجار لە مێژووی توركیادا وەك باسم 

كرد خەریكە روودەدات.

كوردستان دیپلۆماتیك: تۆ پێت نەوتم، تاڵی 

پەیوەندییەكانی نێوان كێلەشین و هەڵبژاردنەكانی 

پارتی  پەیوەندییەكانی  واتە  چییە؟  هەدەپە 

و دی��م��وك��رات ل��ەالی��ەك، پ��ەی��وەن��دی بە 

هەڵبژاردنەكانی توركیاوە چییە؟

پارتی  كە  دەزان��ی��ن  ئێمە  كەریمی:  عەلی 

م��اددی،  بەرینی  و  پان  زۆر  پەیوەندییەكی 

ن��ەوت��ی ل��ەگ��ەڵ ت��ورك��ی��ادا ه��ەی��ە، تەنانەت 

كە حكومەتی  گرنگانەی  فاكتەرە  لەو  یەكێك 

دادوگەشەپێدانی لە قەیرانی ئابووری رزگار كرد، 

بێگومان عێراقە، لەناو عێراقیشدا بەشی شێر بەر 

هەرێمی كوردستان دەكەوێت، تەماشا ئەوە بكە 

یەكێك لەوانەی ئەردۆگانی گەیاندە ئەو جێگەیە 

كە بەتاقی تەنیا حكومەت پێكبهێنێت، چی بوو 

گەشەكردنی بواری ئابوری توركیا بوو، كە لە 

نەوەدەكان و سەرەتا دوو هەزارەكاندا ئابووری 

توركیا وێران بوو، ئەم گەشەكردنە ئابوورییە، 

حزبی  یەكەی  ب��ەدوای  یەك  سەركەوتنە  ئەم 

بە  بوو  ئەردۆگان  كەسێتی  پێدان،  دادوگەشە 

سیمبولی ئەو كارە، ئەوا توانی الیەنگری زۆری 
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پەیدا بكات.

رووداوەی  ئ��ەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كێلەشین سیناریۆیەكی چندراوە، یان تێكەوتنی 

سیناریۆیەكی چندراوە ؟

عەلی كەریمی: من دەڵێم ئەم رووداوە ئیرادەی 

حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێرانی تێدا نەبووە، 

چونكە ئەو بە درێژای بیست و چوار ساڵ دایناوە 

نەكات،  ئێران  لەگەڵ  چەكداری  خەباتی  كە 

ئەگەریش دەنگۆیەكیش لە كۆنگرەی كۆتاییانەوە 

كە  دەكەن،  بۆ  ئامادەسازی  خەریكن  هاتبێت 

چۆن خەباتی چەكداری لە رۆژهەاڵتی كوردستان 

بە هاوكاری و هەماهەنگی هەموو هێزەكان 

دروست بێتەوە، كە ئەمە هەر لە قسەیدایە، 

من لێرەدا قسەكەم ئەوەیە خێرە لەناكاو لەو 

بارودۆخەی كوردستاندا كە ئاوایە، ئەی خێرە 

حزبی دیموكرات لە كۆیەوە هێزێك دەجوڵێنیت 

بۆ  دەجوڵێت  شەقاڵوە  لە  شەقاڵوە،  دەچێتە 

سۆران، لە سۆرانەوە بۆ بناری هەڵگورد، لەوێوە 

بەرەو دیوی ئێران و كوێستانەكانی شنۆ، یان 

كێلەشین. ئەمە چ قسەیەكە لەم كاتەدا.

كوردستان دیپلۆماتیك: ئەوە بە حەق دەزانیت 

پارتی كرێكارانی كوردستان، پێشمەرگەی حزبی 

بكات،  شەهید  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 

هەژمونگەریەتی خۆی بكات؟

عەلی كەریمی: نەخێر، بەاڵم كێ دەڵێت وابووە، 

بەاڵم برادەرانی كەجەكە دەڵێن ئێمەیان چەك 

كرد ئێمە هەر قسەمان نەكرد، تەنانەن یەكێك 

لە فەرماندەكانی حزبی دیموكراتی كوردستانی 

ئێران یەكەم دیداری لە یەكێك لە تەلەڤزیۆنە 

دیارەكاندا وتی ئێمە لەپشتەوە دەورماندان. بۆیە 

ئێمە نازانین، دواتر پەكەكە ئەوە نییە كە یەكێك 

لە گرنگترین بنكەكانیان كە پێی دەڵێن ناوچەی 

میدیا كە زۆر شتی لێیە ئەو ناوچەیە، بۆنمونە 

ساڵە  بیست  كە  لێیە  شتی  و  گومرگ  میدیا، 

بیانویستایە  دەی پارێزێت. بۆیە ئەگەر ئەوان 

شەڕ لەگەڵ دیموكراتێك كە بیست و چوار ساڵ 

تەقەیان نەكردووە، پەكەكە لەو شوێنە گرنگەدا 

بەو جۆرە الوازییە ئەوا شەڕ بكات، نا بەبڕوای 

من ئەوەشی كە لەنزیكیشەوە لەگەڵیاندا قسەم 

كردووە، تەنانەت پەكەكە لە شەڕ هەڵهاتووە.

كوردستان دیپلۆماتیك: دەوترێت پەكەكە ئەو 

شەڕە بە جدی ماوەیەكی تر دەیكات ؟

بەاڵم  كات،  نەی  هیوادارم  كەریمی:  عەلی 

ئەو كاتەی كە لە كێلەشین قەوماوە، پەكەكە 

هەڵهاتووە.

كوردستان دیپلۆماتیك: باشە چۆن پەكەكە ئاوا 

شەڕمان  بڵێت  كە  هاتووە،  بەسەردا  گۆڕانی 

ناوێت و وازبهێنن؟

پێویستی  پەكەكە  راستیدا  لە  كەریمی:  عەلی 

بەوەیە كە ئاوا بكات.

پەكەكە  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

عەلی کەریمی
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زانیویەتی كە ئەمە سیناریۆیەكە، بۆئەوەی كە 

پەكەكە توشی شەڕێك بكرێت، دەنگی هەدەپە 

دابەزێت؟

عەلی كەریمی: ئەوە تەنها لە كێلەشیندا نەبوو، 

لە نیساندا سوپای توركیا شەڕێكی پێ فرۆشتن 

برینداری  سەربازی  حەوت  لەوێ  شاخێك  لە 

بەجێهێشتنە  ئ��ەو  ب��ەاڵم  بەجێهێشت،  خ��ۆی 

تاكتیك بوو، كە دەیتوانی بیان باتەوە، بەاڵم 

بیان  بێن  پەكەكە  لەبەرئەوەی كە گەریاكانی 

بە  زوو  زۆر  پەكەكە  هاوكات  بەاڵم  ك��وژن، 

فێڵەكەی زانی، هەدەپە ئەوكات لە دیاربەكرەوە 

چوو ئەو حەوت بریندارەی هێنایەوە، واتە ئەو 

موئامەرەیە لە نیسانەوە لە گۆڕێدایە، كە پەكەكە 

بخەنە شەڕێكی سەختەوە.  

كوردستان دیپلۆماتیك: بەاڵم لەم جەرەیانەدا 

بۆتە  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حزبی 

قوربانی، كەچی تۆ باسی ئازایەتی و قارەمانیەتی 

پەكەكە دەكەیت؟

عەلی كەریمی: من باسی ئازایەتی و قارەمانی 

پەكەكە ناكەم، ئەوان وەك هێزێكی شۆڕشگێر 

شەڕ دەكەن، دەكشێنەوە، تاكتیك بەكاردەهێنن، 

یان نایكەن، ئەمڕۆ ئەم پێگەیەی كە كێلەشینی 

تێدا قەوما، هەر عەقڵێكی سەلیم دەتوانێت، 

شاهیدی ئەوە بدات، ئەسڵەن لە بەرژەوەندی 

پەكەكەدا نییە، نەك تەنها شەڕ لەگەڵ حزبی 

بەڵكو  نەكات،  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 

نەكات،  بچوكیش  مەفرەزەیەكی  لەگەڵ  شەڕ 

چونكە هەژمونی پەكەكە رۆژهەاڵتی كوردستان 

گرتۆتەوە، یان لە شارێكی وەكو سلێمانی نەمان 

دەتوانی بڕۆین لەبەر لۆگۆی هەدەپە.

كوردستان دیپلۆماتیك: واتە كێلەشین چی كرد؟

لەو  تاڕادەیەك  بڵێم  دەتوانم  كەریمی:  عەلی 

هەژمونەی هێنایە خوارەوەو لەو حەماسیەتەی 

هێنایە خوارەوە. تۆ بهێنەرە بەرچاوت ئەو تاقە 

شەهیدەی كە هەبووە، لە خۆڕاگری پەكەكەوە 

كە  ئ��ەوەی  شەهیدەش  رووداوی  ئەو  ب��ووە، 

بیستومە لە فشارێكی زۆرەوە بووە، بەاڵم ئەگەر 

بیست شەهید هەبوایە، كە من پێموایە پانێك 

لە ئارادا هەبووە بۆ ئەوەی كە شەهیدی زیاتر 

ببوایە، بەاڵم حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران 

ئاگایی لێنەبووە.

كوردستان دیپلۆماتیك: كەواتە ئەو سیناریۆیەی 

كە  گەیشت،  خۆی  ئامانجی  بە  كەچندرابوو 

بەرامبەر بە هەدەپە كەم  حەماسەتی خەڵك 

لەسەر  كاریگەری  دەتوانێت  كە  بكاتەوە، 

دەنگەكان دابنێت ؟

نەی  بەاڵم  دانا،  كاریگەری  كەریمی:  عەلی   

پێكا، بڕواموایە ئەوەش لە رۆژی هەڵبژاردنەكەدا 

دەردەكەوێت، بەاڵم یەك شتت قەول پێ دەدەم 

ئەگەر ئەوە نەبوایە رۆژی هەڵبژاردنەكەی توركیا، 

وەك چۆن جەنابی مام جەالل بووە بە سەرۆك 

كۆمار شارەكانی سەقز، كرماشان، سنە، مهاباد 

هاتنە سەرچۆپی و شادی هەڵپەركێ، ئەواش 

لە رۆژی هەڵبژاردنەكانی توركیادا دەهاتنە سەر 

شەقام و ئاوایی لێدەهات.

كوردستان دیپلۆماتیك: ئەی بۆ دەوترێت، ئەمە 

سیاسەتێكی توركی و پارتی، دیموكراتە؟

عەلی كەریمی: ئاخر پێم خۆشبوو، كە دیموكرات 

لەو مستەوایەی ئەو دوانەدا بوایە. 

كوردستان دیپلۆماتیك: باشە تۆ بۆ ئاوا حزبی 

دیموكراتی كوردستانی ئێران بچوك دەبینیت؟

عەلی كەریمی: ئاخر راستی دەڵێم دیموكرات 

نییە،  پ��ارەی  نییە،  هێزی  چونكە  بچوكە، 

جەماوەری نەماوە وەك جاران، لەناو میللەتەكەی 

میللەتەكەی  لەناو  پەكەكە  بەاڵم  نییە،  خۆیدا 

كە  دەیبینین  خۆمان  بەچاوی  خۆ  خۆیدایە، 

دەهێنێتە  ئینسان  ملیۆن  دوو  ن���ەورۆز  بۆ 

لە  هێزە  كام  بیربكەرەوە  ئاخر  شەقام،  سەر 

بەدەستەوە  حكومەتی  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی 

نەبێت بتوانێت ئەوەندە خەڵكی لەگەڵدا بێت، 

بۆیەت،  ئەوەندەی  جولەكە  ئەرێ  پرسیارێك 

كام دەسەاڵت، سەركردە، كاریزما دەتوانێت بۆ 

نەورۆزێكی سادەو جەژنێكی كوردی كەلتوری 

دوو ملیۆن كورد بهێنێتە سەر شەقام، ئەوەی كە 

دەڵێت دوو ملیۆن نەبووە، باشە یەك ملیۆن بۆ 

ئەمە ژمارەیەكی زۆر نییە.

كوردستان دیپلۆماتیك: سەروبەندی رووداوەكان 

بەهەماهەنگی  ئەوە  رایگەیاند كە  دیموكرات 

 

حدكا كێلەشینی بۆ 
توركیای نەكرد، بەڵكو  
بۆ الیەنێكی دیكەی 
كرد، بالێرەدا لێك 
حاڵی بین، 
نە توركیا مەمنونی 
دیموكراتە، 
نە دیموكراتیش 
پێیوایە كە لەگەڵ 
توركیا دانیشتوەوە
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پارتی كرێكارانی كوردستان و سوپای پاسداران 

بەرێوە چووە، تەنانەت سوپای پاسداران هاتوون 

بۆ پشتیوانی لە پارتی كرێكارانی كوردستان، 

هێزەكانیان لەوناوچانە كۆكردۆتەوە، بۆ دژایەتی 

حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران؟

چ   پ��اس��داران  س��وپ��ای  كەریمی:  عەلی 

بەرژەوەندییەكی لەوەیدا هەیە، كە لەگەڵ 

پەكەكە هێرش بكاتە سەر حزبی دیموكراتی 

كوردستانی ئێران، با لۆژیكانە بیربكەینەوە، 

بۆ  تەلەفۆنیان  ئەنتاڵیاوە  لە  من  بۆنمونە 

كردوم، دەڵێ خەڵك توڕەیە، دەڵێن چۆن لە 

دراوە،  قازی موحەمەد  پێشمەرگەی حزبی 

واتە لەناو كوردستانی توركیاشدا پێ ناخۆش 

چۆن  پانەكەی  ئ��ەوان  هەبووە.  بوونێك 

بووە، چۆن نەبووە؟ بەبڕوای من پانەكەیان 

كاریگەری  بەاڵم  نەچووە،  بەڕێوە  ت��ەواو 

هەڵبژاردنەكە  ئەنجامی  چونكە  هەبووە، 

ئەوەندە گرنگە نازانم چۆن پێتان بڵێم كە 

گرنگە،  چەند  گەشەپێدان  دادو  حزبی  بۆ 

هەیە  ئەگەر  هەڵبژاردنە  ئەم  لەبەرئەوەی 

ئەنجامی  بروخێنێت،  دادوگ��ەش��ەپ��ێ��دان 

دەزانن  خۆتان  بۆ  هەڵبژاردنە  ئەو  خراپی 

كە  چۆنە،  توركیا  سیاسی  چوارچێوەی  كە 

وەك  دەروخا،  حكومەت  چەند  لەساڵێكدا 

چیلەر  تانسۆ  ئەربەكان،  یەڵماز،  مەسعود 

بوو، ئەمە زۆر سەختە ئەوا زوو دەسەاڵت 

لە دەست بدەیت.

جەرەیانەدا  لەم  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

رۆڵ و دەور و نەخشتان هەبوو، دەخالەتتان بە 

جۆرێك لە جۆرەكان كردووە، لەگەڵ هێزەكانی 

ئەم  بەتایبەتی،  كوردستاندا  خۆرهەاڵتی 

دەخالەتانەی ئێوە چی بوو، بە چ ئاڕاستەیەكدا 

بوو؟

 عەلی كەریمی: من هەر شەوی یەكەم هەستم 

بەو پیانە كردووە، بۆیە هەموو هەوڵێكم لەگەڵ 

برادەرانی دیموكراتدا، چونكە من لێرەوە زۆر 

بە راستگۆیانە ئەوە دەڵێم كە حزب دیموكراتی 

كوردستانی ئێران ئاگای لەو پانە نییە، بەاڵم 

لەوانەیە پێیان كردبێت، بەومانایەی كە مەرج 

نییە كە هەموو حزبە ئاگایی لێ بێت، بەاڵم 

لەوانەیە دوو بەرپرس ئاگایی لێی بێت، بۆ كەم 

شتی وامان بینیوە، كەممان شتی وامان بەسەردا 

هاتووە. 

كوردستان دیپلۆماتیك: مەبەستت ئەوەیە كە لە 

حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێراندا دەفتەری 

سیاسی، یان سكرتێر ئاگایی لێ نەبووە ؟

عەلی كەریمی: عەناسور ئاگایی لێیە، هەرچەندە 

من بەڵگەی مەلموسم لەسەر ئەوە نییە، چونكە 

هەموو ئەوانە لێكدانەوەی ئینسانێكی سیاسی 

وەكو منە كە بەدرێژایی ژیانی زیاتر لە سی و 

حەوت ساڵ، ئەو برادەرانەم ناسیووە، تەنانەت 

ژێرخانی  دەك��ەن��ەوە،  بیر  چۆن  كە  دەزان��م 

من  لەوانەدا  دەزان��م،  هەموو  ئەوانە  فیكری 

بەهیچ  چونكە  دەكەم،  خۆم  دەرئەنجامگیری 

مانگ  لەدوای حەوتی  ئەگەر هات  شێوەیەك 

خەباتی  لەسەر  بوو  سور  دیموكرات  حزبی 

چەكداری لە رۆژهەاڵتی كوردستان، هەروەها 

بە  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  ئەگەر 

پارتیشەوە ئیجازەی دا یەك پێشمەرگە بچێتەوە، 

قسەیەكی تر هەیە، ئەوەش بەو دەلیلەی چل 

شەو حەوت چاالكوانەكانی كوردی رۆژهەاڵتی 

كوردستانی ئێران لە هەولێر گیران<

ئەو  نەوتم  پێت  تۆ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دەخالەت و هەواڵنەی تۆ، زۆرتر باس لەوە 

پەكەكە  سیاسەتەكانی  تەئیدی  كە  دەكرێت 

دەكەیت ؟ 

لێرەوەش  نیم،  پەكەكە  من  كەریمی:  عەلی 

نیم،  حزبێكیش  هیچ  كە  دەیڵێم  بەراشكاوی 

بەاڵم ئەنتی پارتیم، جگەلەوەش پەیوەندییەكانی 

ئاكپارتی و پارتی لەسەر بەرژەوەندی نەتەوایەتی 

نییە، ئەوەندەی پەیوەندی ماڵی و داراییە.

چوارپارچەی  هەر  لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كوردستان دوو جەمسەرگیری دروست بووە، 

كۆبانێ،   لە  پشتیوانی  جەمسەرگیرییەكیان 

داعش،  و  سیاسی  ئیسالمی  شەڕی  سەرەتای 

دەكات،  نەتەوەیی  كۆنگرەی  لە  پشتیوانی 

بەبێ هەژمون  پێشەوە  بچێتە  باش  بۆئەوەی 

كێلەشین  سوڵحی  لە  پشتیوانی  الیەك،  هیچ 

من هەر شەوی 
یەكەم هەستم بەو 

پیالنە كردووە، بۆیە 
هەموو هەوڵێكم 
لەگەڵ برادەرانی 

دیموكراتدا، چونكە 
من لێرەوە زۆر 
بە راستگۆیانە 
ئەوە دەڵێم كە 

حزب دیموكراتی 
كوردستانی ئێران 

ئاگای لەو پالنە 
نییە، بەاڵم لەوانەیە 

پێیان كردبێت
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لە  پشتیوانی  كە  جیالەوەی  ئەوە  دەك��ات، 

هەدەپە و پەیەدەش دەكات...

جەمسەرێكی تر كە دروست بووە، گەر سەد لە 

سەدیش نەبێت النیكەم دەتوانین بەرۆشنییەوە 

ببینین كە چی كانتۆنانەن، دژی هەڵبژاردنەكانی 

هەڵبژاردنەكانی  دژی  جەزیرەیە،  كانتۆنی 

كۆنگرەی  مەسەلەی  لەسەر  هەدەپەیە، 

نەتەوەیی. مەبەستم ئەوەیە ئەو جەمسەرگیرییە 

لە هەرچوارپارچەی كوردستان تێیكەوتوون ؟

لەگەڵ  نیشتمان  پارچەیەكی  كەریمی:  عەلی 

لە  هەبێت،  پەیوەندی  داگیركەردا  واڵتێكی 

كۆنیشەوە وابووە. ئێمەی دیموكرات و كۆمەڵە 

چەكی  دەدای���ن،  یارمەتی  بەعس  دەوڵ��ەت��ی 

دەداینێ، برینداری بۆ دەبردین ئەوروپا، نان و 

خۆراكی، موچەشی دەداینێ، بەاڵم پەیوەندی 

دیموكرات و كۆمەڵەش لەسەر ئەساسی ئەوە 

نەبوو كە لە كوردی باشور بدەم، یان پێ لێنان 

بدەین،  باشور  كوردی  بەرژەوەندییەكانی  لە 

یەكێتی نیشتمانی بە درێژایی ئەو هەموو ساڵە 

بەرژەوەندی هەبووە لەگەڵ ئێراندا كە پێویست 

بووە بەهۆی ئەو سنورە زۆرەی كە لەگەڵیدا 

كۆمەڵەی  و  دیموكرات  لە  بەاڵم  بووە،  هەی 

نەداوە، هەرچەندە ئەویش پێی هەڵخلیسكاوە، 

ئەو  لەگەڵ  ب��ەرژەوەن��دی  كۆمەڵێك  ب��ەاڵم 

واڵتەشدا هەبووە، بەاڵم بە بڕوای من پارتی 

پەیوەندییەكان و  بەرژەوەندییەكانی ئاوانییە. 

ئەو  دەتوانیت  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

تۆ  شیمكردەوە،  من  كە  جەمسەرگیرییەی 

الیەنەكانیم پێ بڵێیت كام هێزانە لە جەمسەری 

یەكەمە، كام هێزانەی تر لە جەمسەری دووەمە؟

كە  گەورەكان  هێزە  هەموو  كەریمی:  عەلی 

میللەتی  بەرژەوەندی  نەتەوەیی،  بەرژەوەندی 

لە  كە  هێزێك  تاكە  گرنگە،  بەالوە  كوردیان 

ناڵێم،  مولحەقات  من  كە  دیكەیە،  بەرەكەی 

كۆتایە،  ئەوە حزبی  بچوكە،  ئەمە حزبی  كە 

ئەوەنازانم حزبی چی پێدەڵێن، بەاڵم هێز هەیە 

كە لەبەری توركیادایە.

كوردستان دیپلۆماتیك: بەاڵم راگەیاندنی چەند 

رۆژی رابردووی كە هەندێك هێزی كوردستانی 

دەكەن،  دیموكرات  لە  پشتیوانی  رۆژهەاڵت 

تەنانەت پێیانوایە كە پیالنێك هەیە و بەشێكیشە 

لەو پیالنە؟

عەلی كەریمی: حزبی دیموكراتی كوردستانی 

ئێران كێلەشینی بۆ توركیای نەكرد، بەڵكو بۆ 

الیەنێكی دیكەی كرد، بالێرەدا لێك حاڵی بین، 

نە توركیا مەمنونی دیموكراتە، نە دیموكراتیش 

پێیوایە كە لەگەڵ توركیا دانیشتوەوە لە وەزارەتی 

دەرەوە، یان لە میتی توركیا.

كوردستان دیپلۆماتیك: باشە بۆ پەكەكە خۆی 

دەكات بە كوێخای رۆژئاوا، باكور، رۆژهەاڵت، 

یان باشور. بەو مانایەيی كە كێلەشین خاكی 

رێگری  دەبێت  بۆچی  كوردستانە  رۆژهەاڵتی 

بكات لە حزبی دیموكرات، بۆچی لە ناوچەی 

هەورامان پێش بەهێزێكی كۆمەڵە دەگرێت؟

عەلی كەریمی: لەكاتی ئینشیعاب و ئینشیقاقی 

كۆمەڵە هەندێك هێز دەیانوت نابێت نزیك بین، 

چونكە ئێمە حزبین و كاری سیاسی دەكەین، 

نابێت لەبەر لوتی یەكتردا بین، با لەیەكتر دور 

لە  سەربازی  هێزی  دوو  نابێت  چونكە  بین، 

نزیك یەكتر بێت.

بەهەمانشێوە،  دیموكراتەكانیش  لەنێوان 

حزب  یەك  كە  بۆخۆیان  ئەوانیش  لەبەرئەوە 

بوون كێشەیان هەبووە، جا بگات بە دوو هێزی 

جیاواز.

برابوون،  ح��زب  ی��ەك  كە  خێرە  دەڵێم  من 

پێكەوەبوون حزبی قازی موحەمەد بوون، كە 

لەیەكتر جیابوونەوە یەكتریان قبوڵ نەكردووە 

بۆ  شوێنەكەیان  كە  بچوك  ناوچەیەكی  لە 

دیاری كردون. كەواتە پەكەكەش مافی كە من 

كردوون،  لەگەڵ  قسەم  یەكەم  شەوی  بۆخۆم 

دەڵێت رێگامان پێ پیشان داون، وتومانە بە 

بەاڵم  دەكەین،  یارمەتیتان  ئێمە  بڕۆن  ئێرەدا 

لەم خاڵەیدا مەبن، چونكە ئەم خاڵە خاڵێكی 

حەساسی ئێمەیە. دواتر رێگە نیشاندەریان بوون 

كەچی گەڕاونەتەوە. بۆیە بڕواموایە بۆ چارەسەر 

ئەم قەیرانە لیژنەیەكی بێایەنی دەوێت كە بچن 

وورد وورد لێی بكۆڵێتەوە. كە ئەمە چۆن بووە.

كوردستان دیپلۆماتیك: هۆكار چییە كە پەكەكە 

ئیعاز دەدات بە پژاك و كۆدار كە چاالكییەكانیان 

رابگرن، كەچی لەالیەكی ترەوە رێگا لە حزبی 

دیموكرات دەگرێت،؟ واتا پەكەكە سیاسەتەكانی 

لە  دەب��ات  بەرێوە  ئێران  ئیسالمی  كۆماری 

ناوچەكەدا؟

عەلی كەریمی: ئاخر كام سیاسەت؟ بەڵێ پەكەكە 

جۆرێك لە گونجاندنی هەیە، لەگەڵ سیاسەتی 

ئێران هەبووە لە كۆنەوە، تەنانەت بارەگاشیان 

لەشارە گەورەكاندا هەبووە.

دیموكراتی  حزبی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كوردستان، كۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتكێشان 

لەم بارەیەوە هاوسۆزییەكی گەورەیان هەبوو، 

بۆ رووداوەكانی كێلەشین، كەچی بە پێچەوانەوە 

رێكخراوی حزبی كۆمۆنیستی ئێران _ كۆمەڵە، 

كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان، تەنانەت 

ئەم جۆرە  مخالیفی  زادە  عەبدواڵی حەسەن 

سیاسەتە بوون؟

عەلی كەریمی: ئەم سێ حزبەی كە تۆ بژاردت 

سۆزیان لەگەڵ كێلەشیندا هەبوو، هەرسێكیان 

لەبەر خۆشەویستی عەلی نەبوو، بەڵكو لەبەر 

عومەر بووە، چونكە من هەرسێكیان دەناسم 

بەتایبەت كۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتكێشان 

زۆر سەیر و عەجایب، كە زیاد لە سنوری خۆی 

بە پژاك توڕەیە، هەرچەندە بە پەكەكە توڕە 

بێت  ئەوە  پێموایە هۆكارەكەی  ئەوەش  نییە. 

پژاك هەژمونی  لەوە هەبێت كە  ترسیان  كە 

ئەوان كەم بكاتەوە، بەبڕوای من نەدەبوو ئەو 

ترس و فۆبیایە دروست بێت لەنێوان هێزەكاندا، 

وایە  كوردستانیش  دیموكراتی  حزبی  تەنانەت 

كە زۆر لە پژاك تورەیە، هەرچەندە ئەوانیش 

لەگەڵ پەكەكە كێشەیان نییە، بەاڵم لەگەڵ پژاك 

كاڵ  سیاسەتی  لە  جۆرێكە  دانانیشێت.ئەمانە 

فامانە لە سیاسەتدا بەبڕوای من، چونكە رۆژێك 

لە رۆژان رۆژهەاڵتی كوردستان نابێتە خۆرئاوا، 

من لە یەكەمینی قسەكاندا باسی ئەوەم بۆ كردی 

تایبەتمەندی  كوردستان  چوارپارچەی  هەر  كە 

نییە  ئیمكانی  پژاك  لەبەرئەوە  هەیە،  خۆی 

كوردستان  رۆژهەاڵتی  چونكە  پەیەدە،  ببێتە 

باگراوندو مێژوویەكی دورو درێژی هەیە، وەكو 
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هەیە،  موعەینی  سولێمانی  موحەمەد،  قازی 

ئەوە جیالەوەی كە كە حزبی وەكو كۆمەڵەو 

دیموكراتی هەیە، كۆمەڵە شاری وەكو سنەی 

شاری  دیموكرات  خۆی،  چۆكی  ژێژ  هێنابویە 

وەك مهابادی هێنابویە ژێر چۆكی خۆی، ئەم 

دوو برادەرانەی ئێمە زۆر زیاد لە سنوری خۆی 

تر  هۆكارێكی  لەوانەش  دەترسن،  پ��ژاك  لە 

ئۆردوگا نشینی بێت. 

لە  ئ��ەوە  وتت  تۆ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

خۆشەویستی عەلی نییە، بەڵكو ئەوە لە بوغزی 

كە  راستە  بۆچوونەش  ئەو  كەواتە  عومەرە، 

ئیبراهیمی عەلیزادە، عەوبدوڵای حەسەن زادە، 

عومەری ئیلیخانیزادەش هەر لە خۆشەویستی 

نییە بۆ عەلی، بەڵكو بوغزیی عومەرە، واتە 

ئەوە لە پەرۆشیان نییە، بۆ بارودۆخەكە، بەڵكو 

بكەوێت،  دیموكرات  حزبی  كە  دەیانەوێت 

بۆنمونە  یان  سەرسەختیانە،  رەقیبی  چونكە 

كە  تێڕوانینەی  ئەو  زادە  حەسەن  عەبدوڵای 

داویەتی لە ئاوێنە سەبارەت بەوەی كە ئەوە 

كە  یەك،  ببینە  پەكەكە  لەبەرامبەر  خێرە  چ 

بیست ساڵە بەرامبەر بە كۆماری ئیسالمی ئێران 

نەمانتوانیوە ببینە یەك ؟

بەوە  پەیوەندی  لەوانەیە  كەریمی:  عەلی 

هەبووەبێت، وەكو من سەریح نەبووبێتن، كە 

بێن بڵێن ئێمە كارمان چ بەو بابەتەی داوە، 

ئەو بابەتێكە، پەیوەندی بەالیەنەكانەوە هەیە، 

كە ئەویش پەكەكە لەالیەك كە موئامەرەكەی 

بەاڵم  تر،  لەالیەكی  پارتی  و  توركیا  لێكراوە، 

دیموكرات  كە  دەڵێت  پێم  لەناخەوە  سۆزێك 

ئاگایی لەوە نەبووە.

كوردستان دیپلۆماتیك: نەبوونی مستەفا هیجری 

لەو كاتەدا هۆكار، یان خوێندنەوەی ئێوە بۆ 

ئەوە چییە؟

جێگەی  من  بۆ  راستیدا  لە  كەریمی:  عەلی 

گومانە، كە بڕیا ئەوەندە نزیكیم هەبوایە لە 

بە  موستەفا  كاك  بڵێم  پێی  مستەفاوە،  كاك 

بابەتەكە نەدەوێرایت رۆیشتی؟ یان بابەتەكەت 

هەر  یان  بویت،  موخالیفی  یان  بەجێهێشت؟ 

لێكی  وا  بەاڵم من  نەبوویت،  لێرە  لەواقیعدا 

بە مستەفا هیجری  كارە  ئەم  دەدەم��ەوە كە 

نەدەكرا، ئەگەر گریمانەی یەكەمم راست بێت كە 

پێشموابێت راستە بەپیانی تێدەگەم، ئەندازیاری 

ئەم كارە نە دەكرا كاك مستەفا بێت.

كوردستان دیپلۆماتیك: فاكتێكی تر لە پشت 

سیناریۆیەكی  ئەمە  هەیە،  كە  بابەتەكەوە 

چنراوە، بەو دەلیلەی كە هەندێك لە میدیا 

ئەوەی  پێش  حزبێك،  نزیك  سێبەرەكانی 

رووداوەكە رووبدات زەمینەسازییان بۆ دەكرد، 

تەنانەت لەكاتی رووداوەكەشدا ئامادە بوون؟

عەلی كەریمی: بەڵێ من بەروونی دەیڵێم ئەوە 

تەلەڤزیۆنی رووداو بوو، چونكە تەماشاكە لەم 

ماوەیەدا دوبارە بەرنامەكانی لەسەر ئەوە بووە، 

ئەوجا چۆتە باكوری كوردستان.

كوردستان دیپلۆماتیك: باشە بۆ دەبێت یەكێتی 

نیشتمانی كوردستان پشتیوانی جددی لە پارتی 

كرێكارانی كوردستان بكات، بەاڵم بۆ ئاسایی 

نییە كە پارتی پشتیوانی لە حزبی دیموكراتی 

كوردستان بكات؟

عەلی كەریمی: بەدوو هۆ، دانەیەكیان خەڵكانی 

كوردستاندا  نیشتمانی  یەكێتی  لەنێو  عەقاڵنی 

نییە،  دەست  یەك  یەكێتی  هەروەها  زۆرن، 

بەاڵم لەوال وتیان ماست رەشە، كەس هەیە 

بوێرێت بڵێت رەش نییە، بەاڵم لە ناو یەكێتیدا 

باڵی تێدا، لەسەرەتاوە ئەوە ئەوە بزوتنەوە، 

ئەوە كۆمەڵەی ماركستی لینینی بوو كە عەیارە 

پان،  خەتی  ئەوجا  ب��وون،   چوار  و  بیست 

تەماشا  ئێستاش  بوو بە خەتی گشتی،  دواتر 

بكەین یەكێتی حزبێكە، كە بەشاهیدی هەموو 

كردووە،  داعش  لەگەڵ  شەڕی  زۆرترین  دنیا 

بكە  تەماشا  شەهیدەكان  زۆرترین  تەنانەت 

بزانە هی چ الیەنێكە، هەروەها ناشیشارنەوە 

دوو  هەیە،  پەیوەندی  ئێران  لەگەڵ  یەكێتی 

لەناو یەكێتی فكر هەیە، جاپێم خۆش بێت، 

یان پێم ناخۆش بێت فكر لەناو یەكێتیدا بوونی 

هەیە.

پڕۆفایل:

عەلی كەریمی 

_ لە ساڵی 1958 لە مهاباد لەدایكبووە.

_ ماتماتیكی لە تەورێز تەواو كردووە.

_ لە ساڵی 1978 پەیوەندی بە كۆمەڵەی 

ماركسی_ لینینەوە كردووە.

بە  پ��ەی��وەن��دی    1979 ساڵی  ل��ە   _

زەحمەتكێشانەوە  شۆڕشگیری  كۆمەڵەی 

كردووە.

_  بە دۆستی هێزە سیاسیە نیشتمانیە 

شۆڕگێڕەكان ناسراوە.
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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هاوكاری ئاوارەكان و پێشمەرگە

 پڕچەك بكەن

كۆلێژی  بااڵی  ئەندامی  تۆپرچ،  ساشا 

توێژینەوەی نێودەوڵەتی »جۆن هاپكینز«

لە عەرەبییەوە: سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
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ئێستا كوردستان 
خانەخوێی دوو ملیۆن 
ئاوارەی واڵتی عێراق 
و سوریایە. ئێزیدی و 
مەسیحیە عێراقیەكان، 
كوردستان 
بەنوایەكی ئاسایش 
دەزانن و پەنایان بۆ 
بردووە

ئەنجومەنی  5747ی  ژم��ارە  بڕیارنامەی 

نوێنەرانی ئەمەریكا، كە هەردوو حزبی كۆماریخواز 

و دیموكرات پشتگیرییان كردووە. رێگە بە باراك 

ئۆباما دەدات راستەوخۆ هاوكاری پێشمەرگەكانی 

كوردستان بكرێت، لە بەگژداچوونەوەی داعش و 

پڕچەككردنی. سەردانی ئەم دواییەی سیناتۆری 

بە دەسەاڵتی ئەمەریكی، بۆب كراكەر بۆ هەولێر 

كە سەرۆكی كۆمیتەی پەیوەندی دەرەوەی سەنای 

ئەمەریكاشە و پاڵپشتی سیناتۆر جۆن مەكین و 

جاك رییدی سەرۆك و سیناتۆری بااڵی ئەندامی 

كۆمیتەی هێزە چەكدارەكانی ئەمەریكا، بێگومان 

زیاتر هاوكاری پەسندكردنی ئەو الیحەیە دەكات، 

لە كۆنگرەی ئەمەریكا. 

و  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  سااڵنێكە 

بەگشتی كوردەكان، تەنانەت پێش سەرهەڵدانی 

داعش، پەیوەندی تۆكمەو ستراتیژیانەیان لەگەڵ 

ئەمەریكاو هاوپەیمانانیان هەبووە. پێشمەرگەكانی 

كوردستان لە هێڵی پێشەوەی شەڕی دژی داعشن 

كوردستان،  سنورەكانی  میل   1000 نزیكەی  و 

دەپارێزن. زۆر  تیرۆریستییە  گروپە  ئەو  لەگەڵ 

پێویستییان بەچەكی پێشكەوتوو تۆپخانەی قورس 

هەیە. بەگژداچوونەوەی دوژمنی سەرسەخت و 

زاڵمێك بە چەكی كۆنی وەك كاڵشینكۆف قبوڵ 

نەكراوە، كە چەندینجار خەڵكی جیهانی لە بڕینی 

دیلەكانی  بێویژدانانەی  كوشتنی  كەللەو  سەرو 

رۆبردۆتە گومانەوە. 
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نەك تەنیا ژمارەیەكی كەمی كۆمەكەكانی 

بەڵكو  عێراق،  كوردستانی  دەگاتە  ئەمەریكا 

ئەمەریكاو  لەنێوان  پێویستیش  هەماهەنگی 

بە  سیاسی  حزبی  هێشتا  نییە.  كوردستاندا 

عێراقدا  فیدڕاڵی  دەوڵ��ەت��ی  لە  دەس��ەاڵت 

سەركەوتنی  كۆسپی  هەوڵدەدەن  كە  هەن، 

ئەو رێكەوتنەبن كە مانگی كانونی یەكەمی 

ساڵی 2014 لەنێوان بەغداو هەولێر واژۆكراو 

لە  ن��ەوت  هەناردەكردنی  لەسەر  تێیدا، 

كوردستان و چۆنیەتی دابەشكردنی بودجەی 

سەركەوتووانە  گفتوگۆی  عێراق،  2015ی 

ئەنجام درابوو. 

یەكگرتووەكان،  ویالیەتە  ماوەیەك  پێش 

نارد،  بۆ عێراق  تانكی زرێپۆشی شەڕی   220

كە لەم ژمارەیە تەنیا 13یان گەیشتە دەست 

بابەتە،  ئ��ەو  ك��وردس��ت��ان.  پێشمەرگەكانی 

بە  پەیوەند  لە  بەغدایە  كۆسپی  نمونەیەكی 

ئەنجام  دواییە  بەم  كە  كوردستان،  هەرێمی 

دراوە. بەپێی ئەو بەڵگانە، الیحەی نوێگەرانەی 

راستەوخۆی  ناردنی  بۆ  ئەمەریكا  كۆنگرەی 

ژیارییە.  كوردستان  پێشمەرگەكانی  بۆ  چەك 

هاوكاری  هەم  الیحەیە،  ئەو  پەسەندكردنی 

پڕۆسەی سیاسی عێراق دەكات، هەم پەیامێكی 

گروپە  هەموو  بۆ  راشكاوانەیە  و  روون 

پێكەوە  خوازیاری  كە  عێراق،  سیاسیەكانی 

ژیانی ئاشتییانەن و دەیانەوێت گڕی ئەو ئاگرە 

بكوژێننەوە كە عێراقی گرتۆتەوە.

حكومەتی هەرێمی كوردستان رووبەڕووی 

كارمەندانی  بۆتەوە.  متمانەیی  كەم  كێشەی 

مانگێكە موچەیان  حكومەتی كوردستان چەند 

وەرنەگرتووە. موچەی هێزەكانی پێشمەرگەش 

بە درەنگەوە دەدرێت. كۆمپانیا نێودەوڵەتیەكان 

هەیە،  كوردستان  لە  كارایان  ئامادەیی  كە 

پڕۆژەكان  جێبەجێكردنی  پ��ارەی  نەدەتوانن 

كرێكارانە  ئەو  پارەی  نە  وەربگرن،  بەرێكی 

بدەن، كە كاریان بۆ دەكەن. 

هەندێك لە دارودەستەی حزبە سیاسییە بە 

دەسەاڵت و گەندەڵەكان كۆسپی گەیشتنی پارەن 

بە كوردستان، كە لە حكومەتی بەغدا دان و بە 

ئاشكرا بەر بە پێشكەوتنی كوردستان دەگرن. 

بەغدا بە نەهێشتنی چوونی پارەی بلۆك كراو 

بۆ كوردستان، سەرمایەگوزارانی نێودەوڵەتی و 

دەكەن،  هەڵوەدا  خزمەتگوزاریەكان  كۆمپانیا 

كە بەشێوەیەكی فراوان لە كوردستان چاالكی 

وەزیرانی  سەرۆك  عەبادی  حەیدەر  دەك��ەن. 

عێراق و ئەندامانی كابینەكەی هۆكاری سەرەكی 

ئەو كۆسپەن و بەشێوەیەكی كاریگەر دەستییان 

لە چاالكی تێكدەرانەدا هەیە.

شەپۆلی نوێی ئاوارەكان بەرەو كوردستان

بە ئامادەیی هێزە عێراقیەكان بۆ ئازادكردنی 

موسڵ، دووەم شاری گەورەی عێراق، قەیرانی 

كوردستان  ئێستا  نزیكە.  ئ��اوارەك��ان  ت��ازەی 

عێراق  واڵتی  ئاوارەی  ملیۆن  دوو  خانەخوێی 

عێراقیەكان،  مەسیحیە  و  ئێزیدی  سوریایە.  و 

كوردستان بەنوایەكی ئاسایش دەزانن و پەنایان 

بۆ بردووە. ئاشكرایە كە شەڕ بۆ وەرگرتنەوەی 

موسڵ، شەپۆلێكی نوێی ئاوارەكانی بە دوادایەو 

ئاوارەكان  هەموو  كە  نییە،  گومانێك  هیچ 

و   )NGO( لە  ژمارەیەك  كوردستان.  دێنە 

رێكخراوی ناحكومی نێودەوڵەتی پێویستییان بە 

هاوكاری ئێمەیە، كە لە كوردستانن و ئەوپەڕی 

هەوڵدەدەن هاوكاری ئاوارەكان بكەن. 

بەرنامەڕێژی بۆ ئاوەدانكردنەوەی كۆبانێ

سوریا،  لە  كۆبانێ  كوردنشینی  ش��اری 

سیمبولی  بۆتە  توركیایە،  هاوسنوری  كە 

بەگژداچوونەوەی داعش. دوای چەند مانگێك 

داعش،  لەگەڵ  ك��ورد  هێزەكانی  پێكدادانی 

شاری كۆبانێ لە 26ی حوزەیرانی، ئازاد بوو. 

وێنەی ژنانی پێشمەرگەی كورد میدیای جیهانی 

بەرگری  یەكینەكانی  لەگەڵ  كە  داگیركرد، 

چەكی  بە  ك��ورد،  پیاوانی  بەشانی  شان  ژن، 

ئۆتۆماتیكی، نارنجۆك و سارۆخی دژە تانك لە 

بەرامبەر داعش بەرگریان كرد. 

منبع: هافینگتون پست

http://nnsroj.com/fa/

article.aspx?id=8510&ID_

map=29&outhorID=490

پێش ماوەیەك 
ویالیەتەیەكگرتووەكان، 
220 تانكی زرێپۆشی 

شەڕی بۆ عێراق 
نارد، كە لەم ژمارەیە 

تەنیا 13یان گەیشتە 
دەست پێشمەرگەكانی 
كوردستان. ئەو بابەتە، 

نمونەیەكی كۆسپی 
بەغدایە لە پەیوەند بە 

هەرێمی كوردستان



261 ژمارە )10-11(ی ئاب  2015

دیدار: کوردستان دبلۆماتیک

مەحمودی حاجی ساڵح وەزیری كاروباری شەهیدان و ئەنفلكراوان لەم دیمانە 
تایبەتدا، سەرەنجمان رادەكێشێت بۆ سەرجەم گیروگرفتەكانی وەزارەتەكەی، 
هەروەها باسی كارو چاالكییەكانی ئەم دوایەی وەزارەتەكەیان، بۆ نەو یادەكان 

دەكات.

گەورەترین خەمم لە وەزارەتدا ئەوەیە، كە 

تائێستا نەمتوانیوە بچمە ماڵێكی شەهید، 

چونكە دیاریم پێ نییە.

مەحمودی حاجی ساڵح 

وەزیری كاروباری شەهیدان 

و ئەنفالكراوەكان:



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 262

چەند  پێش  دیپلۆماتیك:   كوردستان 

مانگێك دیمانەیەكمان كرد باست لەو پرۆژانە 

ئەنجامی  بە  داهاتوودا  لە  بەنیازن  كە  كرد 

لەو  راب��ردوو  ئەوانەی  یەكەم  بگەیەنن، 

لەكاتێكدا هەرێمی كوردستان  مانگەدا  چەند 

وەزارەت��ەك��ەت��ان  تێپەڕبووە،  بەقەیراندا 

دیسان  كە  پرۆژەیەك  وەك  ك��ردووە،  چی 

لەخزمەت شەهیدان و خێزانی ئەنفالكراوەكان 

بێت، یاخود چی لەبەرنامەی تۆدا هەیە؟

وەزارەتەكەی  ساڵح:  حاجی  مەحمودی 

وەزارەتەكانی  لەگەڵ  زۆرە  جیاوازی  ئێمە 

كێشەوگرفت  زۆری  زۆرینەی  چونكە  دیكە، 

و مەینەتی لە وەزارەتەكەی ئێمە كۆبۆتەوە، 

ناڕاستەوخۆ  ی��ان  راس��ت��ەوخ��ۆ،  ئێمە  ك��ە 

ئەستۆیە.  لە  گرفتانەمان  ئەو  بەرپرسیارێتی 

ئێمە لەگەڵ سێ چوار جۆر چین و توێژەكانی 

كۆمەڵگە كاردەكەین، كە بریتین لە كەسوكاری 

جینۆساید،  كەسوكاری  سەنگەر،  شەهیدانی 

لەگەڵ  هاوواڵتییە،  شەهیدانی  كەسوكاری 

چوار  ئەم  سیاسییە.  زیندانیانی  ئەمانەشدا 

هەن  كوردستاندا  لە  كە  كۆمەڵ  توێژەی 

لەدوای  یەك  شەڕە  ئەنجامی  لە  هەموویان 

یەكەكان  لەدوای  یەك  رژێمە  كە  یەكەكان، 

كە لە ماوەی حەفتا هەشتا ساڵی رابردووەوە 

ب��ەردەوام��ە  تائێستاش  بڵێم  دەت��وان��م  ك��ە 

حكومڕانییەی  لەو  دەستكەوتانەی  ئەو  كۆی 

ئەمڕۆ هەمانە لە ئەنجامی خوێن و قوربانی 

بۆیە  دی.  هاتۆتە  كە  فیداكاریەوەیە  و 

چارەسەركردنی  هاوكاری،  زۆرترین  پێویستە 

گرفتەكانیان، كێشەكانیان لە هەموو بوارەكاندا 

بكرێت.

گرفتانە  ل��ەو  یەكێك  ئێمە  بۆنموونە 

ئەنفال، جگەلەوەی  وەربگرین. وەك گرفتی 

لە  كەسوكاریان  گ��وزەران��ی  پێویستە  ك��ە 

هەموو بوارەكاندا باشتر بكەین لە خوێندن، 

شوێنی  ه��اوس��ەرگ��ی��ری،  ت��ەن��دروس��ت��ی، 

روفاتی  هێنانەوەی  ئەقارات،  نیشتەجێبوون، 

بۆئەوەی  دوورەكانەوە،  شوێنە  لە  پیرۆزیان 

نیشتمان.  باوەشی  بگەڕێنەوە  بناسرێنەوەو 

هەموو ئەمانە گەر بەنموونە وەربگرین ئەوا 

جێبەجێ  بۆ  وكارانەیان  ئیش  ئەو  دەبێت 

بكەین كە هەندێكیان لەڕووی كۆمەاڵیەتییەوە 

بۆ  ئ��ەوە  خۆم  بۆ  من  دەكرێت.  جێبەجێ 

رۆژێكیش  تەنها  وەزی��رم  ساڵێكە  نزیكەی 

نەبووە كە خەڵك نەبینم و گوێ بۆ خەڵك 

رۆژانێكی  هەموو  من  جگەلەوەش  نەگرم، 

شەممان من لە شاری سلێمانی دەوامی خۆم 

ئەوە جیالەوەی سەردانی دۆست و  دەكەم، 

دەكەم. هەموو  پرسەكان  یادەكان،  نەخۆش، 

ئەمانە وەك وتم وەزارەتەكەی ئێمە هەمیشە 

لە جوڵەو سەردان و ئیشوكارو جێبەجێكردنی 

ئەركەكانی خۆیدایە.

بەاڵم بەداخەوە بەهۆی هەندێك ئیش و 

كار وەك پێویست ناڕوات بەرێوە، كە كێشەی 

بودجە یەخەی هەموومانی گرتووە، بەتایبەتی 

داهاتمان  دینارێك  كە  ئێمە  وەزارەتەی  ئەو 

نییە، بۆنموونە زۆر دەپرسرێت بۆ گۆڕە بە 

كۆمەڵەكان  بە  گۆڕە  نایەنەوە؟  كۆمەڵەكان 

دیارە نزیكەی لە سەد هەزار زیاتر گۆڕی بە 

كۆمەڵ لە باشور و ناوەڕاستی عێرقدا هەمانە، 

كە ئەوەش روونە كە بۆ ماوەی ساڵێك زیاترە 

گرتووە،  واڵتەی  ئەو  یەخەی  تیرۆر  شەڕی 

كە ئەمەش وا دەكات ئەو گۆڕە بە كۆمەاڵنە 

كە  جگەلەوەی  ئەوە  نەیەنەوە،  ئاسانی  بە 

دەبێت گۆڕەكان بدۆزرێنەوەو هەڵبدرێنەوەو 

گرفتێكی  لێرەدا  بهێنرێنەوە،  بگوازرێنەوەو 

ناسینەوەی  ئەویش  بووە  دروست  بۆ  ترمان 

روفاتەكانە،  ئەمەش لەبەرئەوەی كە تاقیگەی 

)دی ئێن ئەی( لەم واڵتەدا نییە.

كوردستان دیپلۆماتیك:  بۆ تاقیگەی دی 

ئێن ئەی لێرە نییە، یان بۆچی حكومەت ئەو 

تاقیگە گرنگە دابین ناكات؟

بەحساب  س��اڵ��ح:  حاجی  مەحمودی 

هەیەتی،  حكومەت  ناوخۆ  وەزارەت���ی  لە 

چەندین  حكومەت  ئەوەشدا  لەگەڵ  ب��ەاڵم 

هەوڵمانداوە، كە خەرجییەكی زۆری دەوێت. 

بۆنموونە ئێستا 62 روفاتمان نزیكەی مانگ و 

نیوێكە لە پزیشكی دادوەرییە لە دهۆك، كە 

تایبەتە بە كوردانی ئێزدی .

لەو  ك��ەس  چەند  بێیت  دەب��ێ��ت  بۆیە 

هەموویان  كەسوكاری  لە  خوێن  شەنگالە 

چوار  بۆ  سەد  سێ  نزیكەی  كە  وەربگرین، 

سەد هەزار كەسە. ئەمەش ئاسان نییە.

ئەوە جیالەوەی كە سەد و هەشتا هەزار 

لەالی  كە  ك��راو  دی��اری  شتێكی  بۆتە  كەس 

كەسوكارانە  ئ��ەم  ئێمە  چ��ۆن  هەیە.  ئێمە 

بدۆزینەوەو خوێنیان وەربگرین. بۆیە ئەمانە 

كە  ئەوەی  لەگەڵ  نییە.  ئاسان  عەمەلییەكی 

بەراستی  نییە،  ئاسان  عەمەلییەكەی  كردارو 

ئێمە داوامان  تێچونێكی زۆر زۆری دەوێت. 

كە  رێكخراوانەی  ئەو  هەموو  حكومەت،  لە 

سەردانمان كردوون لە دەرەوە كردووە، كە 

هاوكاریمان بكەن لەبواری ناسینەوەی روفاتی 

پیرۆزی ئەنفالەكان.

شەنگالت  باسی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئارام  كە  ناوچەیە  ئەو  ئەوەی  دوای  كرد، 

پێش،  لەمەو  مانگێك  چەند  لەچاو  بۆتەوە، 

ئێوە چیتان بۆ كەسوكاری قوربانیانی شەنگال 

كردووە، یان ئەو ئافرەتانەی كە فرۆشراون و 

براون، ئایا چارەنوسیان چییە؟ یان ئامارێكی 

وردتان لەال هەیە؟

مەحمودی حاجی ساڵح: بەڵێ، ئێمە چەند 

شتێكمان كردووە. یەكەم، ئێمە سەنتەرێكمان 

نزیكەی  تائێستا  كە  هەیە  دهۆك  شاری  لە 

لەمانە  كە  كردۆتەوە،  دۆسیەی   330-320

لە  ئیفادات،  لە  بووە،  تەواو  یان   190-180

كچ  بووانی  رزگار  لەسەر  زانیاری  وەرگرتنی 

و ژن و ئەوانەی مومارەسەی نا مرۆڤانەیان 
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لەكاتی  كە  ئەوانەی  لەگەڵ  كراوە،  لەگەڵدا 

قەتڵ و عامەكەدا رزگاریان بووە، بە بریندار، 

یان دەرچوون و هاتونەتەوە، یاخود ئەوانەی 

دەكەن،  ئازادیان  دێنەوەو  زیندانیەكان  لە 

یان ئەوانەی كە لە رێگەی شنگال گیانیان لە 

دەستداوەو هاتونەتەوە، هەموو ئەمانە ئامارو 

هاوكاریكردن  چۆنیەتی  بەاڵم  هەیە،  داتایان 

و چارەسەركردنی ئەمانە تائێستا بەردەوامە، 

تۆمار  ئێمە  ل��ەالی  ئەمانە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

نەكراون، چونكە خۆت دەزانیت ئێمە الیەنی 

شەهیدانە،  ئەو  ئایا  ب��ووە،  توش  یاسایمان 

نزیكی  لە  گۆڕمان  سێ  تائێستا  ئێمە  كە 

لە  زیاتر  كە  هەڵداوەتەوە،  شەنگال  ناوچەی 

وتم  وەك  بەاڵم  هێناوەتەوە،  روفاتمان   62

لەبەر  هەر  ناسینەوە،  بیان  ناتوانین  تائێستا 

كێشەی )دی ئێن ئەی( ئەو كردارو عەمەلیە 

گەورەیەی كە بۆم باس كردیت.

ل��ەگ��ەڵ ت���ەواو ئ��ەم��ان��ە ئ��ەوان��ەی كە 

دەبێت  دەك��ەی��ت،  ت��ۆم��اری��ان  شەهید  ب��ە 

لەگەڵ  ئێمە  هەبێت،  وەفاتیان  بەڵگەنامەی 

لیژنەی مافی مرۆڤ، لیژنەی یاسای، لیژنەی 

پێشمەرگەو شەهیدان و جینۆساید پەرلەمانی 

كوردستان كۆبوونەوەمان كردووە، لیژنەیەكی 

لیژنە  تایبەتی  بە  دروستكردووە  تایبەتیشمان 

كوردانی  جینۆسایدی  كە  جینۆساید.  بااڵكەی 

ئێزیدی پێكهاتەكانی تر بە جینۆساید بناسێنێت، 

سێ خاڵمان دیاری كردووە، كە چۆن بتوانین 

كاری لەسەر بكەین، 

رۆژی  بۆ  بكەین  دیاری  رۆژێك  یەكەم 

بیرەوەری 3_8، دووەم  یان رۆژی  شەهید، 

ئەمانە چۆن بە شەهید بناسێندرێت، چونكە 

شەهیداندا  ئیمتیازاتی  و  ماف  یاسایی  لە 

بەڵگەنامەی  دەب��ێ��ت  چونكە  ن��ەه��ات��ووە، 

جینۆساید،  بە  ناسێندرابێت  یان  وەف��ات، 

هەڵهاتوون  و  زیندانین  كە  ئەوانەی  سێیەم 

چۆن چارەسەری ئەوانەش بكەین. ئەمانە لە 

توێژینەوەن كە بەهیواین لەماوەی داهاتوودا 

بڕیارێكی  و  بكرێت  لەسەر  كاری  بتواندرێت 

لەسەر وەربگیرێت.

یاسای  بەدەستهێنانی  بۆ  بگەڕێینەوە  گەر 

شەهیدان  كەسوكاری  ئیمتیازاتی  و  م��اف 

الیەنە  چونكە  بكەین،  تۆمار  كەس  ناتوانین 

نییە،  ب��ەدەس��ت��ەوە  هیچمان  یاساییەكان 

نازانرێت، یان دەبێت بسەلمێندرێت كە ئەوە 

شەهیدە، واتە بەڵگەی دەوێت.

ئامارێكی  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەزار  چەند  كە  هەیە،  وردتان  و  دروست 

شەهید لە هەرێمی كوردستان هەیە؟

سێ  شەهید  ساڵح:  حاجی  مەحمودی 

جۆرە وەكو باسم كرد، بەاڵم ئەوەی كە هەیە 

شەهیدان  كەسوكاری  هەزار  حەفتاوحەوت 

لەگەڵ  مامەڵە  ئێمە  تۆماركراوە،  ئێمە  لەالی 

وارسی شەهیدان دەكەین، وارسی وا هەیە 5 

6- شەهیدی هەیە. كە وەك وتم سێ جۆرن 

بریتین لە شەهیدانی هاوواڵتی و جینۆساید، 

ئەنفال و كیمیاباران و شەهیدی سەنگەر.

كە  وەزيرێكی  تۆ  كوردستاندیپلۆماتیك: 

بەهۆی شەڕو كێشەی ئەم دواییانەی بەهۆی 

داعشەوە هاتۆتەئاراوە، رەنگە وەزارەتەكەی 

بێتەوە،  رووب��ەڕوو  كێشەی  زۆرترین  ئێوە 

شەهیدانی  ئامارەكانی  نازانم  كە  بەتایبەتی 

رووبەڕووبوونەوەی  سەنگەری  پێشمەرگەی 

ئەوەدا  لەبەرامبەر  ئێوە  چەند،  بۆتە  داعش 

لە  كە  دەتبینن  زۆریش  دەك��ەن؟  بۆ  چیان 

هەفتەیەكدا دوو رۆژ لە سنوری گەرمیان و 

سلێمانی كارو چاالكییەكان و مەراسیمەكانیان 

كە  ناكەیت  هەست  بەاڵم  دەبەن،  بەرێوە 

وەكو پێویست ناچیتە دهۆك، یان كەركوك؟

ئێمە  س��اڵ��ح:  ح��اج��ی  م��ەح��م��ودی 

ك��اردەك��ەی��ن، ل��ە س��ەدا ش��ەس��ت و سێی 

بەگشتی  كە  كیمیاباران  و  ئەنفال  شەهیدی 

لەسنوری پارێزگای سلێمانیدایە، ئەو یادانەی 

شەهید: 
ئەو كەسەیە 
كە لەسەنگەری 
بەرگری بەرامبەر 
بە دوژمنان و 
رژێمە یەك لەدوای 
یەكەكان شەهید 
بووە، یان شەهید 
دەبێت
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تا كیمیایی  ئەنفالەوە  لە  كە كردوومانەتەوە 

شاری  كیمیابارانكردنی  قۆناغەكانی  ب��اران 

تر  شارۆچكەكانی  شارو  هەموو  هەڵەبجەو 

كە لە ساڵی 1987 دەست پێدەكات، كە لە 

بالیسانەوە هەتاوەكو كۆتا یاد كە لەوماوەیە 

قۆناغەكانی  یان  هاتووە،  كۆتا  دێییەك  لە 

دۆڵی  لە  پێكردووە  دەستی  لێرەوە  ئەنفال 

 1988 ساڵی  دووی  لەمانگی  جافایەتییەوە 

بالیسان  وتم  وەك  كە  پێكردووە،  دەستی 

ساڵێك پێش ئەوە دەستی پێكردووە. دواتر 

تر  شوێنەكانی  هەموو  و  گەرمیان  دێتەسەر 

تا مانگی شەشیش لەم سنورە بووە، لەدوای 

مانگی شەش دەپەڕێتەوە بۆ سنوری دهۆك و 

ئەو ناوە. دیارە لەوێش یادی بەرزانیەكانمان 

هەندێك  هەشتدایەو  لەمانگی  كە  هەیە، 

بەهەمانشێوە.  ئەنفالكراوە  لەوێ  الدێش 

پارێزگای  كەوتۆتە  یادەكان  زۆرینەی  بۆیە 

چەمچەماڵ،  هەڵەبجە،  سلێمانییەوە، 

گەرمیانەوە . 

ئیداری  ك��اری  كۆبونەوەو  وەك  ب��ەاڵم 

هەروەها  بەڕێوەبەرایەتیەكان،  سەردانی 

پێشتر  ك��ردووە،  سەنتەرەشم  ئەو  سەردانی 

چومەتە  ج��ارێ��ك  چەند  وات��ە  باسمكرد، 

پارێزگای دهۆك.

لە شەڕی داعشیشدا تائێستا نزیكەی 1170 

هەیە.  دیلمان   58_57 هەیە،  شەهیدمان 

هەیە،  چارەسەر  بە  پێویستی  ئەمەش  كە 

كۆبوونەوەی  لەدوا  ئێمە  خۆشبەختانە  بەاڵم 

شوێنی  كە  ب��ڕی��اردرا  وەزی��ران  ئەنجومەنی 

پێویستیەتی،  كە  ئ��ەوەی  بۆ  نیشتەجێبوون 

ئەوەی كە پێویستی بەشوێنی نیشتەجێبوونیش 

نییە، ئەوا زەوی شایستەیان بدرێتێ. ئێستاش 

پێشمەرگە،  وەزیرانی  لە  پێكهاتووە  لیژنە 

دارایی،  ناوخۆ،  شارەوانی،  ئاوەدانكردنەوە، 

كە  ئەنفالكراوەكان.  و  شەهیدان  كاروباری 

ئەو  چ��ۆن  بزانین  بكەین  ئەوانە  تاوتوێی 

ئاوەدانكردنەوە  وەزارەت���ی  كە  خانوانەی 

سەریاندا  بە  نیشتەجێبوونە  یەكەی  هەیەتی، 

دابەشی بكەین.  

ك��ادری  تۆ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لەو  بەشێك  لەگەڵ  وات��ە  بوویت،  حزب 

كە  كاتێك  بەاڵم  ژیاویت،  گرفتانەدا  كێشەو 

كاروباری  و  شەهیدان  وەزیری  بە  دەبیت 

ئەنفالكراوەكان. ئەو گرفتانە كە پێشتر هەرگیز 

لەگەڵ  كە  تۆ  ئێستا  نەكردۆتەوە،  لێ  بیرت 

پەیوەندیت  رۆژانە  دەژیت  گرفتانەدا  ئەو 

هەیە، لەگەڵ خێزان و كەسوكاری قوربانیانی 

شەهیدانی ئەنفال، كیمیاباران، سەنگەر. واتە 

زۆرجار حكومەت دەڵێت زەویم داوە پێیان، 

حكومەت  كە  دەگەیەنێت  ئەوە  كەئەمەش 

خزمەتی كردوون، بە بۆچوونی تۆ كە ئێستا 

نزیكترین كەسی لێیانەوە ئەوە چۆنە؟

هەموو  ئێمە  ساڵح:  حاجی  مەحمودی 

ك��ردووە،  حكومڕانیان  كە  كابینانەی  ئ��ەو 

بڵێین  بێین  ئەگەر  ئەمڕۆ،  تا   1992 لەساڵی 

كەسوكاری  هەموو  خزمەتی  هەشتا  لەسەدا 

شەهیدان و ئەنفالكراوان و زیندانیانی سیاسی 

ئەو خزمەتە وەكو  بەدڵنیاییەوە  ئەوا  كراوە، 

زۆرب��وون  هۆكاری  ئ��ەوەش  نەكراوە.  خۆی 

كە  هەبووە،  سلبی  كاریگەری  ئەوانەش  كە 

ناعەدالەتی هەبووە لە چۆنیەتی تۆماركردنی 

شەهیدەكان، ناعەدالەتی هەبووە لە چۆنیەتی 

لە  یەكێك  كە  شەهیدەكان،  پلەی  پێدانی 

ئێمە  رووب����ەڕووی  رۆژان���ە  كە  گرفتەكان 

دەبێتەوە ئەوەیە، كە شەهید هەیە كە دێین 

تەماشای دۆسیەكەی دەكەین دەبینین لەساڵی 

پێشمەرگە  بۆتە  سااڵنەدا  لەو   1977_1976

دواتر  پێشمەرگایەتی  لە  ساڵێك  چەند  دوای 

پلەكەی هەر  بەداخەوە  بەاڵم  بووە،  شەهید 

پێشمەرگەیە، واتە لە كابینەكانی پێشوو زۆر 

ن��ەدراوەت��ەوە.  شەهید  پلەی  لە  ئ��اوڕ  باش 

پلەی  ئ��اوڕدان��ەوە لە  ئ��اوڕدان��ەوەش وات��ە 

بۆ ماوەی ساڵێك 
زیاترە شەڕی تیرۆر 
یەخەی ئەو واڵتەی 
گرتووە، كە ئەمەش 

وا دەكات ئەو 
گۆڕە بە كۆمەاڵنە 
بەئاسانی نەیەنەوە
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شەهیدەكە، ئەوەش هۆكارێكە بۆ ئەوەی كە 

موچەكەی زیاد بكات، لەم رێگەیەشەوەیە كە 

گوزەرانی باش دەبێت.

ئەمە یەكێك لەو گرفتە هەمیشەییانەی كە 

من رۆژانە رووبەڕووی دەبمەوە، یان ئەگەر 

لەهەمانشوێندا  دراوەتێ  پلەیەكی  مەسەلەن 

ناعەدالەتییەك هەبووە چ لێرە چ لە شوێنەكانی 

تریش. بۆیە ئەمەش پێویستی بەكاتی زیاترە 

تابتوانرێت ئەو كێشانە چارەسەر بكرێت، من 

بۆخۆشم درێخیم نەكردووە، بەردەوامیش لە 

هەوڵی تەواوەتیدام.

خەڵك  وت��م  ئ��ەوان��ە  و  خەڵك  بینینی 

ئەو  گەیشتۆتە  كەمتر  رەن��گ��ە  ه��ەب��ووە، 

شوێنانەی كە پێویست بووە، ئێمە بۆ ئەوەش 

ئاسانكاری زۆرباشمان كردووە، كە راستەوخۆ 

ئ��ەوەش  دەك��ەی��ن.  خەڵكدا  لەگەڵ  مامەڵە 

بەومانایە نییە كە بڵێم لە پێشووتردا نەكراوە، 

بەاڵم هەر یەكەو بە بەرنامەی خۆی.

ئێمە  زەوی،  و  نیشتەجێبوون  دەربارەی 

خانوومان   300 بەنزیكەی  پێشوو  لەماوەی 

دابەشمانكردووە  دروستكراوە  پێشتر  كە 

لە  ئەوانە  جینۆسایدو  كەسوكاری  بەسەر 

ناوچەی شەقاڵوە، حەریر، بالیسان، هەروەها 

لە  زەویمان   500 نزیكەی  سیاسی  زیندانیانی 

دابەشكراوە  هەولێر  پارێزگای  دەورووب��ەری 

هەرچەندە زۆریشی ماوە.

زۆری  فەرمانێكی  ئێمە  جگەلەوانە 

زەویمان هەیە لە سلێمانی، هەولێر، دهۆك، 

نەكراوە،  جێبەجێ  بەداخەوە  ئێستا  تا  بەاڵم 

ئەنجومەنی  لەگەڵ  ئێمە قسەمان  هەرچەندە 

كاروباری  و  شارەوانی  كاروباری  و  وەزیران 

بەداخەوە  تائێستا  ب��ەاڵم  ئاوەدانكردنەوە، 

لەهەوڵی  هەمیشە  ئێمەش  م��اوە.  ئ��ەوە 

بەردەوامداین بۆ ئەوەی كە جێبەجێ بكرێت.

موچەی  ل��ە  ه��ەب��ووە  ت��رم��ان  گرفتی 

هەبوو  موچە  پاڵپشتییەكی  كە  زیادكردندا 

150000 هەزار دینار بۆ سەنگەرو جینۆساید، 

50000 هەزار دینار بۆ هاوواڵتی كە ئەمە هەر 

بەهۆی  بەاڵم  بوو،  باش  كارێكی  بێت  چۆن 

ئەمەش  راگیراوە،  ئێستا  ئەوەش  بودجەوە 

لەالیەكی  هەمانە،  كە  گرفتانەی  لە  یەكێك 

نیشتەجێبوون  خانووی  دەرب���ارەی  ت��رەوە 

جینۆساید  كە  بۆ  ل��ەوان��ە  زۆرێ��ك  راستە 

جێبەجێ بوون، بەاڵم گرفتێكی ترمان هەیە 

شەهیدەكانمان  كەسوكاری  كە  خۆی  كاتی 

گوزەرانی  بێ  لەبەر  وەرگرتووە،  زەوییان 

ئێستا  كە  فرۆشتوویانە،  دەرامەتی  بێ  و 

نییە،  حەوانەوەیان  و  نیشتەجێبوون  شوێنی 

كە ئەمەش گرفتێكی ترە، چونكە لە یاسادا 

بێت.  سودمەند  جار  دوو  كەسێك  نابێت 

گەر  دەوێ��ت.  تایبەتی  بڕیاری  ئەمە  وات��ە 

لەداهاتوودا بكرێت. كە بارودۆخی ئابووری 

پێویستە  بێت  ب��اش  كوردستان  دارای��ی  و 

بەوانەدا بچێتەوە، بۆ ئەوانەی كە بێ رێگاو 

بێ حاڵن.

كوردستان دیپلۆماتیك: ئەوەی كە زۆرتر 

لەگەڵ  داعشەوە،  بەشەڕی  هەیە  پەیوەندی 

وەزارەتەكەی ئێوە چ كێشەیەكی هەیە لەگەڵ 

حكومەتی هەرێم، قوربانیان و شەڕی داعش؟

ئەوەی  تائێستا  ساڵح:  حاجی  مەحمودی 

تۆماریان  كە  نەمانتوانیوە  ئێمەیە  گرفتی  كە 

بكەین، لەبەرئەوەی كە وەزارەتی پێشمەرگە 

ب��خ��ات،  رێ���ك  دۆس��ی��ەك��ان��ی��ان  پێویستە 

بڕیاری  كە  پلەیەی  دوو  ئەو  بەزیادكردنی 

بەداخەوە  ئێمە  لەالی  كە  دراوە.  لەبارەوە 

موچەی  لەگەڵ  شەهید  موچەی  جیاوازی 

ئێمە  هەیە.  زۆری  جیاوازییەكی  خانەنشینی 

پێشكەش  دووەوە  مانگی  لە  پرۆژەیەكمان 

وەزارەتی  لەگەڵ  بەهەماهەنگی  ك��ردووە، 

كاروباری پێشمەرگە كە ئەوانیش تەسدیقیان 

وەكو  شەهیدیش  پلەی  بێین  كە  ك��ردووە، 

ئەو  ئێمە  ئەگەر  بكەین،  لێ  خانەنشین 

حەقی  ناتوانین  نەكەین  جێبەجێ  عەمەلییە 

ك��ەس��وك��اری شەهید و  ب��ە  ب��دەی��ن  ت��ەواو 

ئەگەر  لەبەرئەوە  شەهیدەكانمانن،  پلەی 

پێشمەرگەیەك شەهید دەبێت كە ئامر لیوایە 

كە موچەی لەسەرو دوو ملیۆن دینارەوەیە، 

كە  لیوایە  ئامر  موچەی  ئێمە  ل��ەالی  كە 

مەحمودی حاجی ساڵح
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دینارە،  ه��ەزار  دوو  ن��ەوەدو  و  ملیۆنێك 

دەك��ات،  ك��ەم  موچەكەی  نیوەی  ك��ەوات��ە 

ئەو  گەر  هەیە.  زۆری  كاریگەری  ئەمەش 

دوو پلەیەشی بدرێتێ هەر ناگاتە ئەوە. بۆیە 

ئەنجومەنی وەزیران شەش مانگی دایەوە بە 

شەهیدانی شەڕی داعش بۆ ئەوە بووە، كە 

بتوانێت  پێشمەرگە  وەزارەتی  ماوەیەدا  لەو 

شەش  ئەوە  بەاڵم  رێكبخاتەوە،  پالنە  ئەو 

مانگەكە تێپەڕیوە لە 10-6 بۆ 10-12 ئەوە 

شەش مانگ دەكات، ئەوا چوار مانگی ئەم 

ئێمە  لەالی  نەهاتووە  تائێستا  كەچی  ساڵی 

وەزارەتی  لەگەڵ  ئێمە  بۆیە  بكرێت.  تۆمار 

تریان  مانگی  شەش  تا  دانیشتین  پێشمەرگە 

نەخورێت.  حەقیان  تا  بكرێتەوە،  تازە  بۆ 

لەگەڵ  پێشمەرگە  وەزارەت��ی  بڕیارە  ئەوجا 

ئەنجومەنی وەزیران رێكبكەون كە تا شەش 

مانگە  شەش  ئەم  بكەنەوە  نوێی  تر  مانگی 

زیندوو  وەك  موچەكانیان  كە  بۆئەوەیە 

دۆسیەكان  رابردوودا  ماوەی  لە  تا  بدرێتێ، 

بكەین،  تۆماریان  ئێمەش  تا  بخەن  رێك 

بكەین  تۆماری  و  بینێرن  ئێستا  گەر  چونكە 

ئەوا موچەكانیان دادەبەزێت.

بەپێی  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

یاساكە  پێویستە  بێت  ئێوە  بۆچوونەكان 

دوبارە دابڕێژرێتەوەو چاكسازی تێدا بكرێت؟

مەحمودی حاجی ساڵح: ئەوە پەیوەندی 

بەیاساوە نییە، چونكە لەیاسادا نەهاتووە كە 

موچە چەندەو چۆن نییە، بەڵكو ئەوە بەپێی 

خۆی  كاتی  وەزارەتەكان  میزانیەی  بەرنامەو 

ئەو موچانە دیاری كراوە لە یاسا عامدا، بەاڵم 

كەی ئەو موچانە براوەتەوە، بۆنموونە موچەی 

500000 هەزار دینار، لەیاسادا نەهاتووە كە 

یاسا  چونكە  بەرێت،  دیناری   500000 بڵێت 

وردەكارییەكان  دەك��ات،  دی��اری  دەق��ەك��ان 

رێنمایی و رێكخستن و  بۆ سەر  دەمێنێتەوە 

سیستمی جێبەجێكردنی وەزارەتەكان.

بەنیازن  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئەوە بكەن؟

ئەو  ئێمە  ساڵح:  حاجی  مەحمودی 

پڕۆژەیەكی  كردووە،  پێشكەشمان  پرۆژەیەی 

زۆر تەواوە، ئێمە داوامان كردووە كە پلەی 

گەر  بكرێت.  لێ  خانەنشینی  وەك  شەهید 

بكرێت،  پەسەند  وەزی��ران  ئەنجومەنی  لە 

رەزامەندی بەدەست بهێنێت زۆر لە كێشەكانی 

شەهیدی سەنگەر چارەسەر دەبێت، كە بۆ ئەو 

مەبەستەش زۆر داوامان كردووەو لە هەوڵی 

بەردەوامداین، بەاڵم ئەوەی كە گرفتە مەسەلە 

مادییەكەیە، بەاڵم ئێمە هەر لەهەوڵدا دەبین، 

كەسوكاری  موچەی  كێشەی  نەشكرێت  گەر 

شەهیدان چارەسەر ناكرێت.

كوردستان دیپلۆماتیك: باشە دوای بیست 

هێشتا  ئازادی  و  راپەڕین  لە  ساڵ  چوار  و 

بۆچی گرفتی كەسوكاری شەهیدان چارەسەر 

نەكراوە؟

ئاستی  ك��ە  ساڵح:  حاجی  مەحمودی 

كەسوكاری شەهیدانیش  بەرزدەبێتەوە  بژێوی 

بخوێنن،  منداڵەكانیان  كە  بەوەیە  پێویستیان 

هەر لە باخچەی ساوایانەوە تاوەكو ماستەرو 

سەدا  لە  كە  هاتووە  یاساكەدا  لە  دكتۆرا، 

زۆر  الیەنێكی  ئەوە  دەكرێن.  هاوكاری  سەد 

باشە، بەاڵم بۆ ئاگاداریتان ئەوە 2014_2015 

تا ئێستا نەمانتوانیوە كرێی خوێندنی هەموو 

خوێندكاران بدەین، ئەوەش لەبەر بارودۆخی 

ئابووری هەرێم بووە كە كرێی سااڵنەی نزیكی 

ئەوە سەرەڕای  زیاترە،  دینار  ملیار  یانزە  لە 

زیاد  رێژەیە  ئەو  ساڵێك  هەموو  كە  ئەوەی 

لە  داوام��ان  مەبەستەش  ئەو  بۆ  دەك��ات،  

وەزارەتی دارایی كردووە كە بیكەن بەچەند 

قۆناغێك تابتوانین ئەو پارەیە بدەین.

هاوسەرگیری  كێشەی  ت��ر  ل��ەالی��ەك��ی 

تائێستا  كە  هەیە،  شەهیدانمان  كەسوكاری 

كارە  ئەو  بۆ  پێویست  سلفەی  نەمانتوانیوە 

ئامادە بكەین. چوار هەزار دۆسیەمان هەیە 

یاساكەدا  لە  شەهیدەو  كەسوكاری  هی  كە 

كاتی  بۆ  شەهید  كەسوكاری  دەڵێت  هاتووە 

بەپێی  بكرێن  ه��اوك��اری  چ��ارەس��ەرك��ردن 

دەیكەن،   كە  چارەسەرەی  ئەو  بۆ  پێویستی 

یان زۆر خانوو هەیە كە كەسوكاری شەهیدان 

ناوچەی  لە  بۆنمونە  بكەن،  تاپۆی  ناتوانن 

پشدەر داوای 5000000 دەكەن تا بۆیان تاپۆ 

دەكەن، ئایا ئەمە چۆن چارەسەر دەكرێت.

كوردستان دیپلۆماتیك: لە وەزارەتەكەی 

ئێوە دەوترێت كە خەڵكی تێدایە بە ناحەق 

شۆڕشگێر  نەك  كە  ناونوسكراوە،  بەشەهید 

نەبووە، بگرە دژی شۆڕشیش بووە؟

دوو  ئ��ەوە  ساڵح:  حاجی  مەحمودی 

س��ێ ح��اڵ��ەت ه��ەی��ە، ج��ارێ ئ��ەوان��ەی كە 

كە  هەیە،  تایبەتی  لیژنەی  تۆماردەكرێن 

فلتەریان  یەكەم  تێدەپەڕێت،  فلتەردا  بەسێ 

ئ��ەوەی��ە ك��ە م��ام��ەڵ��ەك��ەی دەك��رێ��ت، كە 

لەهەموو بەڕێوەبەرایەتییەكی گشتی لیژنەیەی 

جگەلەوەی  هەیە،  مەیدانی  لیكۆڵینەوەی 

دەكەن،  بۆ  پشتگیری  الیەنەكان  و  حزبەكان 

شوێنانەی  ئەو  دەچێتە  مەیدانیە  لیژنە  ئەو 

رێكخستنی  ك��اری  یان  پێشمەرگایەتی،  كە 

تێداكردووە، یان ئەنفالە، شەهیدی هاواڵتییە 

لیژنە  بووە،  شەهید  تیرۆریستی  بەكاری  كە 

بەڕێوەبەرایەتییە  بۆ  دەینێرنەوە  مەیدانیەكان 

گشتییەكان، ئەوانیش پێشنیازی بۆ دەكەن، بۆ 

وەزارەت. لەوەزارەتیش لیژنەی تۆماری نوێ 

 6_5 لە  بریتییە  لیژنەیەش  ئەو  كە  هەیە، 

شارەزان،  تێدایەو  یاسایی  خەڵكی  كە  كەس 

وەزیر  ئەوكات  ئەوانەدا  ئەنجامی  لە  دواتر 

واژۆی تۆمارەكە دەكات، بەاڵم ئەو كەسانەش 

كەسانە  ئەو  چۆن  كە  ئەوەی  دەكەوێتەسەر 

دەكرێن. پشتگیری  حزبەكانەوە  لەالیەن 

حزبەكان  وات��ە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بەرپرسن لە پشتگیری كردنی ئەو كەسانە؟
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مەحمودی حاجی ساڵح: لەوانەیە بەهۆی 

كرابێت،  كەسێك  پشتگیری  عاتیفەوە  سۆزو 

ناكات،  شمول  ئەو  یاساییەوە  لەرووی  بەاڵم 

چونكە شەهید وا پێناسەكراوە. ئەو كەسەیە 

كە لەسەنگەری بەرگری بەرامبەر بە دوژمنان 

و رژێمە یەك لەدوای یەكەكان شەهید بووە، 

یان شەهید دەبێت.

یان  سەنگەرە،  شەهیدی  پێناسەی  ئەمە 

ئەوانەی كە كادری سیاسین و لە زیندانیەكان 

لە سێدارە دراون، یان شەهیدكراون.

هاواڵتیانەن  ئ��ەو  هاواڵتیش  شەهیدی 

شەڕەوە  هۆكارەكانی  لە  یەكێك  بەهۆی  كە 

یان  ف��رۆك��ەوە،  لەالیەن  جا  شەهیدبوون، 

یاخود  تیرۆریستیەوە،  تۆپبارانەوە،    كاری 

تەقەمەنییەوە بووبێت.

ئ��ەوان��ەن  جینۆسایدیش  ش��ەه��ی��دان��ی 

ئەنفالەوە  یان  كیمیابارانەوە،  بەهۆی  كە 

دەسەلمێندرێت.

بەاڵم ئەگەر بڵێین خەڵكی تێ نەكەوتووە، 

پاكردنەوەی  بۆ  تێكەوتووە،  خەڵكی  بەڵێ 

ئەمەش بەڕاستی ئەوەندەی كردارێكی سیاسییە 

لەبەرئەوە  نییە،  ئیداری  كردارێكی  ئەوەندە 

من ئێستاش داوادەكەم كە بۆ هەلومەرجێك 

كە دێتە پێشەوە من لەگەڵ ئەوە نیم موچەی 

بەاڵم كەسێك شەهید  ببڕدرێت،  یەك كەس 

شەهیدانەی  سیفاتی  كە  حەقە  ئەوا  نەبێت، 

لێوەربگیردرێتەوە.

كوردستان دیپلۆماتیك: ئێوە نوسراوێكتان 

لەو  جەنابت  یان  حزبەكان،  بۆ  ن��اردووە 

بارەیەوە قسەتان لەگەڵ حزبەكان كردووە؟

گفتوگۆ  قسەو  ساڵح:  حاجی  مەحمودی 

هەندێك  ب��ەاڵم  ك��راوە،  لەوبارەیەوە  زۆر 

لەوانەیە  كە  پێشەوە  دێتە  هەلومەرجیش 

كار.  هەندێك  بەجێگەیاندنی  بۆ  رێگربێت، 

بۆنموونە ئێمە ئێستا لە شەڕێكی نابەرامبەری 

لە  ئیسالمیی  بەناو  تیرۆریستی  دەوڵەتێكی 

بەڕاستی  دەوڵەتە  ئەم  كە  ش��ام،  و  عێراق 

دەوڵەت  چەندین  نییە،  ئەوە  بۆخۆی  خۆی 

لێ  پشتگیرییان  الیەن  و  شوێن  چەندین  و 

بۆیە  ئێمە.  بە  بەرامبەر  شەڕ  بۆ  دەك��ەن، 

بدرێتەوە  وەاڵممان  وا  كاتەنەدا  لەم  رەنگە 

ئێمە وتوومانە  نەبێت، بەاڵم  ئەوە  كاتی  كە 

دانیشتن  حزبەكان  لەگەڵ  پەرلەمان  پێویستە 

كە  دەربكرێت  یاسایەك  بۆئەوەی  بكات، 

لیستی  لەناو  پێویسە  نیین  شایستە  ئەوانەی 

شەهیداندا دەبهێندرێت.

و  ماف  یاسایی  ئەوە  وتم  وەك  ئێمەش 

ئیمتیازاتی شەهیدانە بەڕاستی كێشەی زۆری 

كێشانە  ئەو  بۆئەوەی  كردوین،  دروست  بۆ 

لیژنەیەكی  نەیهێڵین  یان  بكەینەوە،  كەم 

چەند  كە  یاساییەكە،  لە  دان���اوە  باشمان 

مانگی  چەند  لە  رەنگە  كاردەكەن،  مانگێكە 

داهاتوودا ئەوەی كە كاكڵە دەكرێت لە دوای 

راوێژ لەگەڵ شارەزایانی بواری یاساو پسپۆڕان 

ئەوە بدەینە ئەنجومەنی وەزیران و پەرلەمان 

تا یاسایەكی نوێ دەربكەن، كە بەڕاستی ئەو 

بۆ  یاسای  كێشەی  ئەوەندە  پێشوو  یاسایەی 

دروست كردووین، كە ناتوانین وەك پێویست 

ئەو شتانە لەیەكتری جیا بكەینەوە. 

پارێزگابوونی  بە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەڵەبجە، كە ئەو شارە خاوەنی 5000 هەزار 

شەهیدە، ئەركی ئێوەی قورستر كردووە، یان 

نیازن وەكو وەزارەتی شەهیدان و  بە  ئێوە 

ئەنفالكراوەكان چی بۆ خەڵكی ئەو ناوچەیە 

لە داهاتوودا بكەن؟ 

م��ەح��م��ودی ح��اج��ی س��اڵ��ح: ل���ەرووی 

ئیدارییەوە رەنگە ئاسان كارییەكمان بۆ بكات، 

پارێزگایە  ئەو  بەداخەوە  تائێستا  خۆ  بەاڵم 

بودجەی بۆ دیاری نەكراوە.

گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  كۆمەڵێك  بەاڵم 

بكرێتەوەو خزمەتگوزاری زیاتری بكرێت، ئەوا 

دەكات  ئاسانتر  ئێمە  كاروباری  بەدڵنیاییەوە 

ئێمە داوامان 
كردووە كە پلەی 
شەهید وەك 
خانەنشینی لێ 
بكرێت. گەر 
لە ئەنجومەنی 
وەزیران پەسەند 
بكرێت، رەزامەندی 
بەدەست بهێنێت 
زۆر لە كێشەكانی 
شەهیدی سەنگەر 
چارەسەر دەبێت
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خەڵك  گرفتەكانی  چارەسەركردنی  لەرووی 

شەهیدان  كەسوكاری  بەتایبەتی  و  بەگشتی 

كە  كیمیابارانەكان.  ئەنفالكراوەكان،  و 

رێكخرا،  كارەكانی  بەكاربوو  دەست  پارێزگار 

كە  داوامانكردووە  و  هەیە  نیازمان  ئەوكاتە 

بكەینە  شەهید  هەڵەبجەی  بەڕێوەبەرایەتی 

بەرێوەبەرایەتییەكی گشتی.

ئەوكاتە  گشتییە  بەرێوەبەرایەتییە  ئەو 

دەتوانێت كارەكان باشترو زیاتر بەڕێوە ببات، 

جگەلەوەی  هەڵەبجە  پارێزگابوونی  هەروەها 

و  ش���ارەزووری  و  هەڵەبجەيی  حەقی  كە 

هەموو ئەو شوێنانەیە كە لە چوارچێوەی ئەو 

رووەكانەوە  لەهەموو  ئێستا  پارێزگایەدان. 

كاریگەری باشی دەبێت.

یەك  لەماوەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كوردستان  هەرێمی  لە  داعش  شەڕی  ساڵی 

كە  لەوانەی  بەشێكە  ئەوانە،  و  عێراق  و 

شەهیدبوون پێشمەرگەكانی كوردستانی ئێران 

بكرێنە  بڕیارتانداوە  ئەوانە  بوون،  باكور  و 

شەهید، یا نا؟

مەحمودی حاجی ساڵح: ئەوە لەبەرئەوەی 

یاسای ئێمە داندراوە بۆ هەرێمی كوردستان، 

دەبێت.  دروست  كە  كێشانەی  لەو  یەكێك 

موچە  چونكە  رەگ��ەزن��ام��ەی��ە،  مەسەلەی 

نەك  دەدرێ���ت،  شەهیدان  كەسوكاری  بە 

بەشەهیدان. بۆیە كەسوكاری شەهیدان پێویستە 

بەڵگەنامەی وەفات و قەسام شەرعی هەبێت، 

بۆئەوەی بەشی لەو وەرەسەیەدا هەبێت كە 

نوسراوی  بە  خۆمان  ئێمە  دەگرێت.  وەری 

وەزی��ران  ئەنجومەنی  لە  داوام��ان  رەسمی 

كردووە، كە هەموو ئەو كەسانەی لە شەڕی 

كوردستان  لەخاكی  داكۆكی  هاتوون  داعشدا 

بە  هەموویان  ئ��ەوا  شەهیدبوون  دەك��ەن، 

شەهید لەالی ئێمە تۆمار بكرێن. بەبڕیارێك 

وەزارەت���ی  رێنماییەكانی  لەیاساو  ب��ەدەر 

ئێمە  ئەنفاكراوەكان.  و  شەهیدان  كاروباری 

داوای  و  دەك��ەی��ن  ئ��ەوە  پشتگیری  ت��ەواو 

ئەوەشمان كردووە، بەاڵم تائێستا بە رەسمی 

كاروباری  وەزارەتی  پێشنیارەی  ئەو  وەاڵمی 

شەهیدان و ئەنفالكراوەكان نەگەشیتۆتەوە بە 

داوامان لە 
ئەنجومەنی 

وەزیران كردووە، 
هەموو ئەو 

كەسانەی لە شەڕی 
داعشدا هاتوون 
داكۆكی لەخاكی 

كوردستان دەكەن، 
شەهید بوون 

ئەوا هەموویان 
بەشەهید لەالی 

ئێمە تۆمار بكرێن

مەحمودی حاجی ساڵح
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ئێمە. كوردستان دیپلۆماتیك: ئێوە لە ئێستادا 

ئیمكانیات.  بودجەو  مەسەلەی   لە  جگە 

وەزارەتەكەی ئێوە گیروگرفتێكی تری هەیە؟

گۆرە  یاسای  ساڵح:  حاجی  مەحمودی 

كە  ب��ەغ��داد  ه��ەی��ە،ل��ە  بەكۆمەڵەكانمان 

ئەوە  لەبەر  دانیشتوین،  ئەوانیش  لەگەڵ 

بەهیچ   2006 ساڵی  پێنجی  ژمارە  یاسای  لە 

كوردستان  هەرێمی  بە  ئاماژەیان  شێوەیەك 

ئیتحادی  حكومەتی  ل��ەس��ەر  ك��ە  ن���ەداوە، 

هەموو  عێراق  لە  بەكۆمەڵ  گۆڕی  پێویستە 

لە  بن  هاوكارمان  بگرێتەوەو  شوێنەكان 

و  ئەوانە  تێچوونی  ناسینەوە،  هەڵدانەوەو 

قەرەبووكردنەوەشیان، بەاڵم تائێستا حكومەتی 

و  پێناكات  كاری   140 مادەی  چۆن  ئیتحادی 

كاری  ئەوا  مادەیەش  ئەو  بەستووە،  چەقی 

پێ دەكەن، كە لە مادەكەدا هاتووە دەڵێت 

)پێویستە قەرەبووی هەموو زیان لێكەوتوانی 

خەڵكی كوردستان بكرێتەوە، لە شەهید، لە 

كیمیاباران،  لە  ئەنفال،  لە  سیاسی،  زیندانی 

لە سوتماتكردنی  دێهاتەكان،  خاپوركردنی  لە 

لەم  كە  زیانانەی  ئەو  هەموو  لە  خاكەكەی، 

لەسەردەمی  كەوتووە  كوردستانە  هەرێمی 

كە  رۆژەی  ئەو  تا  چ��ووەوە  لەناو  رژێمی 

ئەمان حكومڕانیان كردووە، كە میراتگری ئەو 

حكومەتەن پێویستە قەراەبوو بكرێنەوە، بەاڵم 

تائێستا نەیان كردۆتەوە.

ك��ەوات��ە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

گرنگترین  لە  یەكێك  بوترێت  دەتواندرێت 

وەزارەتەكان ئەم وەزارەتەی ئێوە؟   

م��ەح��م��ودی ح��اج��ی س��اڵ��ح: ه��ەم��وو 

وەزارەتەكان گرنگن بۆیە دانراون، بەاڵم ئێمە 

كۆی الیەنەكان، وەكو سەرەتا باسمكرد، هەموو 

گرفتەكانی كەسوكاری شەهید بەهەموویانەوە، 

لەم  ئەو مەرگەساتانەی كە  زیندانی سیاسی، 

كەسوكارەكەی  ئێستا  دروستبووە،  واڵت��ەدا 

ماوەو داوای ئەوە دەكەن كە ئەم حكومەتە، 

بۆ  گرفتەكانیان  لە  بەشێك  وەزارەت��ە  ئەم 

هیچ  ئێمە  هەرچەندە  بكات.  چ��ارەس��ەر 

پارەیەكمان نییە، سندوقێكمان هەیە، بەناوی 

سندوقی هاوكاری بۆ شەهیدان.

گەر  باشە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بوو،  باش  هەرێم  بارودۆخی  و  ئیمكانیات 

ئەو  هەموو  كە  دەدەی���ت  ئ��ەوە  بەڵێنی 

وەزارەتەكەی  لە  هەبووە  كە  گیروگرفتانەی 

بكەیت،  پێشتر هەبووە چارەسەریان  تۆ كە 

بە قازانجی كەسوكاری شەهیدان ؟

مەحمودی حاجی ساڵح: من پارێزەرێكی 

سەر راست دەبم، لەگەڵ كەسوكاری شەهیدان 

ئەو  هەركاتێكیش  خ��ۆم،  وەزارەت���ەك���ەی 

جاران  وەك  ببێت  چاك  كەهەیە  بارودۆخی 

كە  شەهیدان  كەسوكاری  داواكاریانەی  ئەو 

لەرێگەی ئێمەوە چی بكرێت درێخی ناكەین.

كاتەوەی  لەو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ك��ە ب��ەرێ��زت��ان وەزی���ری ئ��ەم وەزارەت���ە 

هاتۆتە  كە  فایالنەی  و  كەیس  لە  گرنگەن، 

چیرۆك  كاریگەرترین  بەردەستت،دەتوانیت 

لەوانەمان بۆ باس بكەیت؟

مەحمودی حاجی ساڵح: یەكێك لەوانەی 

ئەو  كە  ئ��ەوەی��ە،  نارەحەتم  پێی  من  كە 

هەموو شەهیدە هەیە، كە وەكو وەزارەتەكان 

شەهیدێك  كەسوكاری  ماڵی  بچینە  ناتوانین 

لەبەرئەوەی هیچمان پێ نییە بیدەینێ، ئەوە 

یەكێكە لەو گرفت و كێشەیەی كە بەردەوام 

هەمانە، بۆنموونە لەو دۆسێیانەی كە دەیبنینم 

ناحەقی زۆری بەرامبەر كراوەو كەس نەبووە 

هەبووە  خەڵك  یان  بداتەوە،  حەقەكەی  كە 

دەبوو زۆر دەمێك بوایە ماڵ وحاڵ و زەوی و 

شوێنی نیشتەجێبوونی هەبێت، بەاڵم تائێستا 

بەدوای  نەبوبێت  كەسێكی  لەوانەیە  نییەتی. 

كە  دەبینم  یان  ب��ڕوات،  كارەكانیدا  و  ئیش 

كەسوكاری  لە  زۆرێك  گوزەرانی  و  بارودۆخ 

یان  بێت،  ئابووری  جا  نییە،  باش  شەهیدان 

تەندروستی، یاخود خوێندنەوە بێت. ئەوا بە 

دڵنیاییەوە كاریگەری راستەوخۆی لەسەر ئێمە 

دەبێت.

ماوەیە  ئەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

گیروگرفتێك لە گەرمیان دروستبوو، سەبارەت 

بەوەی كە نەك جاش و مستەشارەكان دادگای 

ناكرێن، كە هۆكارن لە كوشتن و قوربانیانیانی 

لە  هەندێك  بەڵكو  ئەنفالكراوەكان،  خەڵكی 

حزبەكان داڵدەیان دەدەن و دەیان شارنەوە، 

دادگا  هاوكاری  پێویست  وەك  تەنانەت 

ناكرێت، ئێوە لەوبارەیەوە چیتان كردووە؟

لەهەموو  ئێمە  ساڵح:  حاجی  مەحمودی 

بۆنەكاندا كەلەگەڵ كەسوكاری ئەنفالكراوەكان 

بەتایبەتی، هەروەها رێكخراوەكان كە تایبەتن 

بەجینۆساید دانیشتمان كردووە، پرسیاریشیان 

لێكرین و وەاڵمی خۆمان هەبووە.

داكۆكی  پارێزەرێك  وەكو  هەمیشە  ئێمە 

كە  دەكەین  كەسانە  ئەو  هەموو  مافی  لە 

كراون.  یان شەهید  ئەنفالكراون،  ناحەق  بە 

نزیكەی  عێراق  تاوانەكانی  دادگای  لە  ئەمانە 

400 كەس زیاترە ئەمریان بۆ دەرچووە، 258 

كەس لەوانە لە هەرێمی كوردستان ئەمریان 

ئەم  دەرچووە،  بۆ  دادوەری  ئەنجومەنی  لە 

قەزاو  پارێزگاو  هەموو  گەیشتۆتە  ئەمرانەش 

نوێ  كە  ب��وو  ماوەیەشدا  ل��ەو  شوێنەكان. 

كاروباری  وەزارەت��ی  وەكو  كراوەتەوە.ئێمە 

چونكە  بگرێت،  كەس  ناتوانێت  شەهیدان 

الیەنی  ئ��ەوەك��اری  نییە،  ئێمە  ك��اری  ئ��ەوە 

پەیوەندیدارە.

كوردستان دیپلۆماتیك: واتە تۆ پشتگیری 

لە داوای كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالكراوانە 

دەكەیت، بە داوایەكی رەواشی دەزانیت؟

مەحمودی حاجی ساڵح: من هەر كەسێك 

تۆماری داوای كردبێت لەسەر هەر كەسێك، 

كە  لەوانەی  بووە  یەكێك  ئەمە  زانیبێتی  كە 

خیانەتكار بووە، كەسوكارەكەی ئەنفالكردووە، 
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یان بەشداری كردووە لەگەڵ رژێمی دیكتاتۆری 

بەعس بۆ لەناوبردنی خەڵكی كوردستان ئەوا 

سەدا سەد من لەگەڵیدام.

بۆ  چیتان  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

كیمیاییتان  چەكی  بەركەوتەی  بریندارەكانی 

لە هەڵەبجە كردووە؟

پێش15_3  ساڵح:  حاجی  مەحمودی 

بەچەند رۆژێك سەردانی پارێزگای هەڵەبجەم 

كە  ه��ات  ب��ۆ  زانیارییەكم  چونكە  ك��رد، 

چەكی  بریندارانی  و  لەبەركەوتوان  زۆرێك 

ل��ەرووی  خراپە  زۆر  بارودۆخیان  كیمیایی 

تەندروستییەوە، كە سەردانی چەند ماڵێكم كرد 

تەندروستیان  بارودۆخی  كە  دەركەوت،  بۆم 

زۆر خراپە، تەنانەت موچەشیان نییە.

دوای یادەكان و ئەوانەی كە رۆژانە دەیان 

بەرێوەبەرایەتییە  هەموو  دەوامكردنی  بینی، 

چەند  كە  كرد،  ئەوەم  داوای  كە  گشتییەكان 

بەركەوتەی چەكی كیمیایی هەیەو موچەی بۆ 

رۆژ  بیست  بۆ  پانزە  لەماوەی  نەبڕاوەتەوە، 

كەس   400 نزیكەی  كە  هات،  بۆ  ئامارێكم 

موچەی  تائێستا  كیمیاییەو  بەركەوتەی چەكی 

بۆ نەبڕاوەتەوە. ئەوانەمان كرد بە نوسراو بۆ 

ئەنجومەنی وەزیران، بە سوپاسەوە ئەنجومەنی 

وەزیران و دواتر وەزارەتی دارایی 392 كەسیان 

بڕینەوە،  بۆ  دیناری  ه��ەزار   400000 یەكی 

جگەلەوە 42 كەس لەو بەركەوتانەمان نارد بۆ 

واڵتی ئێران بەمەبەستی چارەسەركردنیان، كە 

ماوەی هەفتەیەك مانەوە.

وەزارەت��ی  لەگەڵ  هەیە،  بەرنامەشمان 

ت��ەن��دروس��ت��ی ك��ە ه����ەوڵ ب��درێ��ت ئ��ەو 

كراوەتەوە،  هەڵەبجە  لە  كە  نەخۆشخانەیەی 

تایبەتە بە چارەسەaری بەركەوتەی بریندارانی 

ل��ەرووی  بكرێت،  تەجهیز  كیمیایی  چەكی 

كەلوپەلی موختەبەراتی و دەرمان و پزیشكی 

وەزارەتی  مەبەستەش  ئەم  بۆ  كارا.  شارەزاو 

تەندروستی بەڵێنی ئەوەیان پێداوین كە ئەوە 

بكەن.  

دیپلۆماتیك: گەر گرفتێكی    كوردستان 

دیكە ماوە لەبیرمان كردبێت، ئەوەیە كە ئەو 

ئەمە  نین،  تاوانەكاندا  دادگای  لە  كەیسانە 

هۆكاری چییە؟

مەحمودی حاجی ساڵح: ئەوەی كە ئێستا 

بەرنامەمان هەیە، وەكو وتم ئەو یاسایە زۆر 

قەرەبووكردنەوەی  لەالمان، هەروەها  گرنگە 

زیان لێكەوتوان لە بەغدا كە هەمیشە داوامان 

لە  كە  لەوانەی  دەكەین  داواش��ی  ك��ردووەو 

بەغداد دانوساندن دەكەن، چ حكومەت بێت، 

لەدوای  چونكە  بێت،  سیاسییەكان  الیەنە  چ 

مادەی 140 مادەیەكی زۆر گرنگە، هەروەها 

كوردانی  جینۆسایدی  ناساندنی  مەسەلەی 

لە  تریش  كەیسانەی  ئەو  هەموو  و  ئێزیدی 

پارێزەری  ئێمە  م��اوە  كوردستان  هەرێمی 

كارمان  خەریكن  خۆبەخش  بە  راوێشكارمان 

بۆ دەكەن، نزیكەی شانزە كەیسی جینۆساید 

حەوتێكیان  بۆ  ش��ەش  نزیكەی  كە  هەیە، 

ناسێندراون كە قەرەبوش نەكراونەتەوە، وەكو 

فەیلییە،  كوردانی  بەرزانیەكان،  ئەنفالەكان، 

پشدەرە،  سەیدسادق،  شاری  خاپوركردنی 

كیمیارانیشەوە  بە  تر  شوێنانەی  ئەو  هەموو 

بڕیاری دادگای بۆ دەرچووەو تەسدیق كراوە، 

بەاڵم تائێستاش قەرەبوونەكراونەتەوە.

ئەوەی كوردانی ئێزیدیش ئێمە بەردەوام 

هەیە،  باشمان  زانیارو  كە  خەتین  لەسەر 

دنیای دەرەوە  ئەو شوێنانەی  لەگەڵ هەموو 

خەریكین بۆ ئەوەی كەوە بناسێندرێت، بەاڵم 

گرفتی یاسایمان هەیە، كە یەكێكیش لەگرفتە 

تاوانەكانی  دادگایی  كە  ئەوەیە  گەورەكەمان 

 1948 لەساڵی  كە  ئ��ەوان��ەی  دەوڵ��ەت��ی  نێو 

ئەندام  نەبوونەتە  نەكردووەو  بەشدارییان 

بەاڵم  ناكات،  تێدا  تەحقیقی  دادگایە  ئەو 

هەوڵدەدەین عێراق ببێتە ئەندام، كە عێراق 

حكومەتی هەرێم سەرپشك بكات.

پرۆفایل

- مەحمودی حاجی ساڵح 

-  1961 لەشاری هەڵەبجە لەدايكبووە.

سیاسیەكانی  زانستە  دەرچ���ووی   -

زانكۆی سلێمانییە.

- بەرپرسی پێشوی مەكتەبی  پەیوەندییە 

نیشتیمانیەكانى )ی.ن.ك(.



271 ژمارە )10-11(ی ئاب  2015

بنەماكانی گەشتوگوزار

لە هەرێمی كوردستان

نوسینی: د. النە - مامۆستای زانکۆ

 وەرگێڕانی: سەاڵح نەقشبەندی
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گەڕان بەدوای چاالكی گەشتوگوزار لە هەر 

ئەو  بنەمای  لە  لێكۆڵینەوە  بەبێ   ناوچەیەك 

توخمانەی هاندەری ئەم پیشەیەن ئەستەمە. 

وەك  گوزاریەكان  گەشت و  بنەما  دەكرێت 

ئەزمونە  ئەم  بەشداری  راكێشانی  فاكتەری 

گەشت وگوزاریە هەژماربكرێت. ئەوە تێكەڵەی 

كۆمەڵێك توخم یان فاكتەرە، هێزی كاریگەری 

گەشتیار  بژاردەی  لە  بڕیاردان  لەسەر  هەیە 

مەبەستیەتی،  گەشتیارییەی  شوێنە  ئەو  بۆ 

ئەمەش ئەو مادە خاوە پێكدێنێت، لە ئامانجی 

ئەو  قەبارە و  لە  بەدەر  هەیە  گەشتوگوزاردا 

ئەركەی كە پێی ناسراوە. بۆیە ئەم بنەمایانە بە 

)وروژێنەرە گەشتیاریەكان(، یان )توخمەكانی 

)فاكتەرەكانی  یان  گەشتیاری(،  راكێشانی 

دەكرێت  ناودەبرێت.  گەشتیاری(  راكێشانی 

بنەما گەشتیاریەكان راڤە بكرێت بە ))كۆمەڵە 

توخمێكی بەشدار لەكۆی راكێشانی گەشتیاری 

دەدات  هانیان  رادەكێشێت،  گەشتیاران  كە 

گەشتیاریە،  بەرهەمە  ئەو  رووكردنە  لەسەر 

یان  م��ێ��ژووی��ی،  ی��ان  ب��ێ��ت،  سروشتی  چ 

كۆمەاڵیەتی، یان پیشەسازی، پاشان ئەم بنەما، 

یان توخمانە یەكێك لە فاكتەرە سەرەكیەكانی 

كە  دەكرێت،  هەژمار  گەشتیاری  سیستمی 

واڵتان،  گەشتیاران،  لەگەڵ  كارلێككردنی  بە 

ئەم  كارایی  ج��ۆر و  میواندارەكان  كۆمەڵگا 

سیستمە دیاری دەكات. 

پیشەی گەشتوگوزار پشت بەو بنەمایانە 

رووی  لە  هەیانە  واڵت��ان  كە  دەبەستێت 

هانی  كە  ج��ۆراوج��ۆرەوە  گەشتوگوزاری 

گەشتیاران دەدات، بۆ سەردانی ئەم بنەمایانە 

بەتەنها بەس نییە، هەتا تەواو دەبێت لەگەاڵ 

خزمەتگوزاری  بوونی  ژێرخان  و  بوونی 

ه��ەوای  ك��ەش و  ئامادەكردنی  بنەڕەتی  و 

جیاجیاكاندا،  لەبوارە  گونجاو  وەبەرهێنانی 

هۆشیاری  ب��اڵوب��وون��ەوەی  دەگ��ات��ە  هەتا 

كۆمەڵگادا و  لە  ژینگەیی  و  گەشتوگوزاری 

وەرگرتنی گەشتیارە هاتووەكان.

بەشێوەیەكی گشتی بنەما گەشتیاریەكان 

دابەشدەكرێت بۆ :- 

1. بنەما گەشتیاریە سروشتیەكان :-

سامانە  ت��وخ��م��ەك��ان  و  ل��ە  بریتییە 

سروشتیە  ژینگە  ئ��ەو  كە  سروشتیەكان، 

داهاتە  لە،  بریتیە  هەیەتی  گەشتیاریەی 

نەتەوەیی و نێودەوڵەتیەكان، ئەم بنەمایانەش 

شێوەكانی  و  جوگرافی   شوێنی  لە  بریتییە 

كەش  نزمیەكانی،  ب��ەرزی،  زەوی،  رووی 

ل��ەرووی گەرمی، س��اردی، شێ ،  و ه��ەوا. 

هەواو، باران، مانگ  و خۆرگیران ... هتد. 

داهاتی  ئاژەڵی، گیایی، ئاوی دەریاچە، چەم 

 و كانی، بیرەكان، سەرەڕایی چیا و ئەشكەوت 

ماددە  ئەمانە  هتد.  بیابانیەكان..  ناوچە   و 

ك���رداری  سەرەكییەكانی  و  س��ەرەت��ای��ی  

پێكدێنێت،  گەشتیاری  پیشەی  بەرهەمهێنانی 

لەو  پێكدێنێت  گەشتیاریەكان  بەرهەمە  كە 

كاری  گەشتیاریەكان  بەرهەمە  كە  رووەوە 

سروشتە و مرۆڤ دەستكاری نەكردووە، وەك 

راهێنانی، یان دابەشكردنی جوگرافی، یان لە 

قەبارە دا . 

2. بنەما گەشتیاریە مرۆییەكان :-

بنەمامرۆییەكان دابەش دەبێت بۆ :-

بریتییە  ك��ە  مێژووییەكان:  بنەما  أ_ 

مرۆییەكان  و  كارلێكردنە  بەرهەمی  ل��ە 

 . گ��ەالن  ن��ەت��ەوە و  شارستانیەت،  گ��ۆران��ی 

بنەما  لەنێوان  روونە  تێكەڵبوونەكە  زۆرجار 

سروشتیەكان. ئەم جۆرە بنەمایانە لە راكێشانی 

بنەمایانەش  ئ��ەم  گەشتیاریەكان.  كۆمەڵە 

بەردیەكان،  وێنە  نوسین،  نەخش،  لە  بریتیە 

پەرستگا،  پەیكەر،  شارەكۆنەكان،  پاشماوەی 

كڵێسە  دێر و  مزگەوت،  گۆڕ،  گومەز،  شانۆ، 

كۆنەكان، مۆزەخانە و هتد…

ب- بنەما رۆشنبیرییەكان:

زانستی،  دی��اردە  هەموو  لە  بریتییە 

فۆلكلۆری،  كەلەپوری،  هونەری،  ئەدەبی، 

ئاینی، وەرزشی، كۆمەڵە داب  و نەریتەكان 

فستیڤاڵ،  میانەیانەوە  لە  پیادەدەكرێت،  كە 

ج��ەژن،  دی��دار و  ك��ۆڕ،  نمایش،  ئاهەنگ، 

بۆنە گشتی  و تایبەتەكان، نیشتمانی، ئاینی، 

هەروەها  سەردانەكان،  و  گەشت   سەیران، 

زانكۆ و پەیمانگا و دامەزراوە و كۆشك و تەالرە 

زانستیەكان و هتد...

ج- بنەما ژێرخان  و خزمەتگوزاریەكان: 

هانی  ب��ۆ  گ��رن��گ  ه��ان��دان��ی  ل��ە  بریتییە 

نەبوونی  پیشەی گەشتوگوزاری،  ئەنجامدانی 

ببێتە  لەوانەیە  خراپییان  یان  بنەمایانە،  ئەم 

هۆی لەمپەر لەبەردەم چاالكی گەشتوگوزاری. 

ئەم بنەمایانە دابەش دەبێت بۆ: 

ن��اوچ��ە  پ��ێ��گ��ەی��ش��ت��ن:  ئ��اس��ان��ی   •

بێت  جۆرێك  هەر  گەشتیار  راكێشەرەكانی 

لەوانەیە نرخی كەم بێت، ئەگەر شوێنەكەی 

ئاسانی  لەبەرئەوەی  نەگەیت،  پێی  بەئاسان 

رێگا وبان  ئاسانی  تۆڕی  لەمیانەی  هاتووچۆ 

خزمەتگوزاری  بوونی  خاوێن  و  شەقامی   و 

كورسی  و  پ��ارك   لە  رێگاكان  ل��ەم��الوالی 

لەسەر  زان��ی��اری  رێنمایی و  تابلۆی  پشوو 

دیكە  خزمەتگوزاری  سەرەكیەكان و  رواڵەتە 

ناوچە  بە  گەیشتن  ئاسان  لە  بەشدارە  كە 

وەرگرتنە  چێژ  هاندەری  گەشتیاریەكان، 

لەسەردانی ئەو ناوچانە . 

لە  بریتیە  س��ەرەك��ی:  پێكهاتەی   •

ئاسانكاری  و  خزمەتگوزاری،  لە  كۆمەڵێك 

خزمەتگوزاریانەش  ئەم  سودەگشتیەكان، 

بەدەنگەوەهاتنی  بۆ  تەواوبێت،  پێویستە 

وەك  گەشتیاران  و  هاواڵتیان   پێویستیەكانی 

یەك لە ئێستا و ئایندەدا، واتا توانای لەخۆگرتنی 

ئاستی  لەسەر  گەشتیاری  چاالكی  زیادكردنی 

گشتیەكان،  پێداویستیە  دیزاینی  درێژخایەن. 

ئاوەڕۆ،  تۆڕەكانی  كارەبا و  ئاوو  تۆڕەكانی 

ئاسمانی ، دەریایی( و  گواستنەوە )وشكانی ، 

سیم  بێ   پەیوەندی  تۆڕەكانی  ئامڕازەكانی، 

خزمەتگوزاریانە  هەموو  ئەم  سیمدار،   و 

بەرجەستەكردنی  بۆ  بنەڕەتین  پێداویستی 

راكێشانی گەشتیاران. 

ئاسانكاری  گەشتیاری:  ئاسانكاری   •

گەشتیاری  كاری  بناغەی  بەردی  گەشتیاری 

ئاسانكاریانە  ئ��ەم  دەك��رێ��ت،  ه��ەژم��ار 

بناغەی  ك��ە  ئ��اب��وری��ی��ەك��ان  پ���رۆژە  وات���ا 

ئەركەكانی  پێكدێنێت،  نەتەوەیی  ئابوری 
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بۆ  بنەڕەتیەكان  پێداویستیە  ئامادەكردنی 

هەبێت،  پێویستە  كە  گەشتیاریەكان  پڕۆژە 

لەوانەیە  گەشتیاری،  پیادەكردنی چاالكی  بۆ 

ل��ەرووی  بێت  جۆراوجۆر  ئاسانكاریە  ئەم 

ئوتێل و  لە  بریتییە  كە  مانەوە  ئاسانكاری 

گوندی  كابینە و  تایبەت،  خانووی  خێوەتگەو 

گەشتوگوزاری،  سەیرانگای  گەشتیاری ، 

كە  خ��واردن��ەوە  خ���واردن،  خزمەتگوزاری 

چایخانە و  كافیتریا،  چێشتخانە،  لە  بریتییە 

خزمەتگوزاری  ئامادەكراوەكان،  خواردنە 

بنەكەی  نەخۆشخانە و  ل��ە  ت��ەن��دروس��ت��ی 

پیشەسازی  خزمەتگوزاری  تەندروستی، 

دەستی  و فۆلكلۆری، خزمەتگوزاری میوانداری 

گەشتیار.  بژاردەی  كاریگەرە و  فاكتەری  كە 

میوانداری  دەچ��ێ��ت،  ب��ۆی  شوێنەی  ئ��ەو 

پێشوازی  و  بەخێرهێنان  ئاستی  ب��اش  و 

شێوازی  شیرین  و  زمانی  خۆشەویستی،   و 

خزمەتگوزاری  و  پ��ارەدان  پ��ارەوەرگ��رت��ن، 

گەشتیار  واڵتانەی  ئەو  هاوواڵتی  لەالیەن 

لەناو  كە  هەستكردنی  ك��ردووە،  سەردانی 

هۆكاری  ئەمەش  كە  خۆیدایە  كەسوكاری 

چێژ وەرگرتنە لە مۆڵەتەكەی، سەرەڕای ئەو 

كۆمەڵە هەڵسوكەوتە پێویستە بۆ ئاسانكردنی 

هاتنە  بە  پەیوەست  فەرميیەكانی  هەنگاوە 

تۆماركردنی  گەشتیارو  دەرچوونی  ناوەوە و 

داتاكانی الی پۆلیس، لەناو واڵتدا و پشكنین  

و گومرك كاتی هاتن  و دەرچوون. 

خ��اوەن  عیراق  كوردستانی  هەرێمی 

گونجاوە  ژینگەیی  جوگرافی  و  تایبەتمەندی 

ناوچەی گەشتیاری  ببێتە جوانترین  دەكرێت 

دۆڵە  و  ب��ەرزای��ی  سروشتی  لەناوچەكە، 

زۆر و  ئاوی  و  دڵڕفێن   دیمەنی  و  قوڵەكانی 

پاك و زەوی سەوز و دار و میوەی جۆراوجۆر، 

دەكرێت  لەبار  ك��ەش��وه��ەوای و  ه��ەروەه��ا 

گەشتییاریەكان  لەواڵتە  زۆرێك  بەربەرەكانی 

زۆرەی  جۆراوجۆر و  سەرمایە  ئەم  بكات. 

سروشتی  داهاتی  یەدەكانەی  ئەو  هەرێم  و 

كەش   ژینگە و  جۆراوجۆری  و  رۆشنبیری   و 

راكێشانی  سەرەكی  سەرچاوەیەكی  هەوا  و 

گ��ەش��ت��ی��ار ل��ەس��ەر ئ��اس��ت��ی ن��اوخ��ۆی��ی  و 

ژێرخانی  گەشەكردنی  س��ەرەڕای  دەرەك��ی، 

خزمەتگوزاری بە بەراورد لەگەڵ پارێزگاكانی 

دیكەی عێراق، ئەوەش وایكرد پایتەختەكەی 

پایتەختی  وەك  بكرێت  دەستنیشان  هەولێر 

لەالیەن   2014 ساڵی  عەرەب  گەشتوگوزاری 

رێ��ك��خ��راوی گ��ەش��ت وگ��وزرای ع��ەرەب��ی، 

هەروەها سلێمانی كرایە پایتەختی رۆشنبیری 

هەرێم لەالیەن پەرلەمانی كوردستانەوە . 

ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ خەسڵەتەكانی هەرێم 

لەبنەماكانی گەشتیاری سروشتی و مرۆیی ئەوا 

دەتوانین بڵێین لەرووی جوگرافیەوە هەرێم 

گرتووە  عێراق  لە  دیار وبەرچاوی  شوێنێكی 

باكوری  باكور و  بەشی  لە  بریتیە  ب��ەوەی 

لە  هەریەك  دراوسێی  عێراق،  رۆژهەاڵتی 

ئێران و توركیا و بەشێك لە سوریایە، بەمەش 

واڵتانە.  ئ��ەو  لەگەڵ  ك��راوەی��ە  دەروازەی 

چاالككردنی  لە  بەشداربێت  دەكرێت  بۆیە 

واڵتانەی  ئەو  هەرێم و  لەنێوان  گەشتوگوزار 

ئاسایی،  و  سروشتی   كەشوهەوای  لەسایەی 

بەپارێزگاكانی  هەرێم  ئ��ەوەی  س���ەرەڕای 

تۆڕێكی  بە  بەستراوەتەوە  عێراقەوە  دیكەی 

بەرباڵوی رێگای وشكانی، هەروەها هەرێم 

بە بەرزو نشێوی ناسراوە، چیاو بەرزاییەكان 

باڵوبۆتەوە لە دۆاڵ و نشێو و تاڤگە و كانی، كە 

دەبێتە مەڵبەندی راكێشانی گەشتیار. 

س����ەرەڕای ئ���ەوەی ك��ەش��وه��ەوای��ەك��ی 

چاالكیيە  جیاوازەكانی  ج��ۆرە  نموونەیی 

گەشتوگوزاری تایبەتی نییە، بواری پیادەكردنی 

ئەم جۆرە چاالكیە گەشتیاریە دەدات، بەاڵم 

گەرما و  بە  نە  كە  ناوەند  مام  كەشوهەوای 

گەشتوگوزاردا،  لەماوەی  ناسراوە  سەرما  نە 

لەشەودا  سەرما  گەرما و  زۆری  بەگۆڕانی 

نەناسراوە ئەوە باشترین جۆری كەشوهەوای 

گەشتیاری،  چاالكی  ئەنجامدانی  بۆ  گونجاوە 

بەاڵم كەشوهەوای هەرێم لە ئەنجامی كەوتنە 

نێوان نشێوی دیجلە و شوێنە چیایی و دۆڵەكان و 

وەختە هەموو شێوەكانی كەشوهەوا و هەموو 

گەرمی  س��ارد و  پلەكانی  گۆڕانكاریەكانی 

بۆ پتەوكردنی پێگەی 
هەرێم،
لە رووی گەشتیارییەوە 
پێویستی بەبوونی 
تۆڕێكی گواستنەوەی 
پێكەوە گرێدراو 
رێك وپێك لە پاس ، 
قیتار ، میترۆ هەیە، 
كە تاڕادەیەكی زۆر لە 
ئاسانكاری جوڵە لەناو 
هەرێم بەشدار دەبێت

سلێامنی
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بخاتەروو، هەرێمی كوردستانی عێراق دەكەوێتە 

ناوچەی مام ناوەندی باكوری سەرگۆی زەوی، 

لە  وشك  گەرم و  بە  ناسراوە  كەشوهەواكەی 

جیاوازی  زستان و  لە  باراناوی  سارد و  هاوین. 

ناوچە  لەنێوان  گەرما  پلەكانی  لە  هەیە، 

بە  ساڵ  وەرزەكانی  چوار  هەرێم،  جیاجیاكانی 

روونی لە هەرێم هەست پێدەكرێت، سەرەڕای 

لە  دیارترینن  زستان  و  هاوین  وەرزی  ئەوەی 

ناوچەكانی باشور و ناوەڕاستی عێراق، بەاڵم چوار 

بەراورد  بە  دیارە  هەرێمدا  لە  زیاتر  وەرزەكە 

لەگەاڵ ناوچەكانی دیكەی عێراق وایكردوە ببێتە 

لە  گەشتیاری  راكێشانی  بنەماكانی  لە  یەكێك 

هەرێم . بۆیە كەش و هەوای هەرێم بە توخمی 

بەشێوەیەكی  دیارە  كاریگەر  سروشتی  ژینگەی 

مرۆیی،  گەشتیاری،  چاالكی  لە  راستەوخۆ 

ئابوری  و توخمێكی بنەڕەتی راكێشانی گەشتیار 

گەشتیاری  جۆرەكانی  بۆ  دەكرێت،  هەژمار 

چارەسەر و  شوێنەوار و  مێژوویی و  سروشتی، 

دیاریكەرێكی سەرەكی چاالكییە گەشتیاریەكانی 

زۆر و  بارانی  بەفر و  بارینی  سەرەڕای  هەرێم، 

كۆمەڵێك  باڵوبوونەوەی  كانزایی و  ئاوی  بوونی 

ئەشكەوتی سروشتی دەوڵەمەند بە سەرچاوەی 

هەروەها  چیاكان،  لە  شارستانی  سروشتی و 

كانی  دەریاچە و  رووبار،  جۆگا،  چەم،  بوونی 

كاریگەری  ج��وان و  سەوزایی  دەوروب��ەری  كە 

شنەبای  دەورووب����ەر و  كەشوهەوای  لەسەر 

شێداری خۆش هەڵدەكات، لە گەرمای هاویندا و 

زۆرێك  بۆ  پێكدێنن  خۆش  شوێنێكی  هەموو 

ئەگەر  ئوتێلەكان،  حەسانەوە و  دامەزراوەی  لە 

زانیان چۆن بەكاریدێنن، لەبەر ئەو هۆكارانەی 

گەشتیاری  شوێنی  خ��اوەن  هەرێم  باسمانكرد 

سروشتی زۆرە ئەوەی دەستی مرۆڤی تێدانییە، 

وەچە  هەیە  بونیدا  لەبەردەوام  دەستی  بەاڵم 

پاش وەچە، بەاڵم سەبارەت بەبنەما گەشتیاریە 

مرۆییەكان لە هەرێم، ئەوا دیارە شوێنەوارییە 

مێژووییەكان لە هەرێمی كوردستان سومبولێكی 

شارستانیەو دەكرێت ببێتە مەڵبەندی راكێشانی 

كۆنترین  زەویەكی  لەسەر  دی��ار،  گەشتیاری 

نشینگە كشتوكاڵیيەكان  و تۆوی یەكەم شارستانی 

مرۆیی تێدا جێگیربوو، هەروەها باڵوبوونەوەی 

كە  فۆلكلۆرییەكان  دەستیە  پیشە  پێشەسازی 

دانیشتوانی  فۆلكلۆری  كەلەپوری و  بۆماوەی 

هەرێم بەرجەستە دەكات.

ه��اوك��اری  ه��ەرێ��م  ج��وگ��راف��ی  پێگەی 

لە  ج��ۆراوج��ۆرە  ئاینی  بیروباوەڕی  بوونی 

لەبوونی  بەشدارە  ئەمەش  دانیشتوانەكەیدا، 

مەسیحی،  ئیسالمی،  ئاینی،  پێگەی  چەندین 

ی��ەزی��دی، ئ��ای��ن و ب��ی��روب��اوەڕی دی��ك��ە، كە 

دەرئەنجام رەنگدانەوەی شارستانی  و مێژوویی 

ئاین  ئەم  هەڵگرانی  لەبەرئەوەی  هەرێمە، 

بەئاشتی  جیاوازیان  سەرەڕای  بیروباوەڕانە   و 

ژێرخانی  بە  سەبارەت  بەاڵم  دەژین،  پێكەوە 

خزمەتگوزاری سەرەڕای ئەوەی هەرێم هێشتا 

كە  زۆرە  خزمەتگوزاری  پڕۆژەی  بە  پێویستی 

بەشداربێت، لە بەرزكردنەوەی ئاستی پێویستی 

بەشدارە  كە  زۆرە  خزمەتگوزاری  پڕۆژەی  بە 

لە بەرزكردنەوەی ئاستی راكێشانی گەشتیاران 

بە  گرنگیدان  لەبەرامبەردا  بەاڵم  هەرێم،  بۆ 

چاالكی گەشتیاری و بەرزكردنەوەی ئاستی لە 

هەرێم و كاركردن بۆ برەوپێدانی لە دەرەوە 

رۆڵێكی گرنگ دەبێت لە ئامادەكردنی سەرمایە 

ژێرخانی  پشتیوانی  بۆ  بەكاربێت  دەكرێت  كە 

لە گرنگی  ئەمە  بەاڵم  خزمەتگوزاری هەرێم، 

ناكات،  كەم  مرۆیی  گەشتوگوزاری  بنەماكانی 

لەواڵتانی  لەوانەیە  و  هەیەتی  هەرێم  كە 

چاالكەكانی  واڵت��ە  ری��زی  كە  نەبێت  دیكە 

لە  مەبەست  باسمانكرد  هەروەك  گەشتیاریە، 

بوونی  ئاستی  گەشتیاری  ژێرخانی  بنەماكانی 

ئامڕازەكانی  رێگاوبان  و  لە  خزمەتگوزاریە، 

گواستنەوە و خزمەتگوزاری ئاو و كارەبا، بوونی 

ئوتێل  و گوندی گەشتیاری كە ژمارەیەكی زۆر 

چێشتخانە و  لەگەڵ  خۆدەگرێت،  لە  گەشتیار 

ماركێتی گەورە و باخچە و یاریگا... هتد . هەر 

پێشكەوتن و  هەرێم  پێشوو  رژێمی  لەروخانی 

گۆڕانكاری بەخۆوە بینیوە لەرووی ئەندازیاری، 

تەالرسازی، گرنگیدان بە زیادكردنی ناوچەكان  

گرنگیدان  ناشتن و  نەمام  رازاندنەوەیان و  و 

بە  گرنگیدان  ه��ەروەه��ا  رێ��گ��ا وب��ان،  ب��ەو 

هەرێم دەستی بە 
بەكارهێنانی چەند 

جۆر
 لە ئامڕازەكانی 

گواستنەوەی ئاسمانی 
كردووە،

 وەك هەلیكۆپتەر بە 
مەبەستی گەشتیاری
 ئەمەش هەنگاوێكی 

دیارە

ناوەندی هەولێر
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سوپەرماركێت  دانانی  سەیرانگا و  باخچە و  لە  پڕ  سەوزایی  ناوچەی 

مەبەستی  بە  گەیشتن  ئاسانی  پرەنسیپی  لە  مانەوە،  حەوانە وەو   و 

گەشتیاری لەبنەماكانی ژێرخانی خزمەتگوزاری بۆ چاالكی گەشتیاری 

تۆڕێكی  بە  پشت  سەرەكی  بەشێوەیەكی  هەرێم  دەكرێت،  هەژمار 

هێڵی وشكانی دەبەستێت. )قیرتاو، ناقیرتاو( ناوخۆیی  و نێودەوڵەتی 

كە شارو پارێزگاكانی پێكەوە دەبەستێت لەالیەك و لەالیەكی دیكەوە 

هەرێم  لەكاتێكدا  دەوروبەر،  واڵتانی  و  عێراق  پارێزگاكانی  لەگەڵ 

ئامڕازەكانی گواستنەوەی دەریایی  یان  ئاسن،  تۆڕی رێگای  لەرووی 

الوازە. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ سروشتی ناوچە شاخاویە سەختەكان 

عێراق،  دوایەكەكانی  لە  یەك  حكومەتە  لەالیەن  پشتگوێخستنی   و 

ئەمەش بەڕوونی دیارە ئەگەر تێبینی زۆرێك لەو رێگاوبانانە بكەین، 

كە دەگاتە ناوچە گەشتیاریەكان و بەتایبەت سروشتیەكان، هەتا ئەمڕۆ 

قیرتاوكردن  و تەختكردنی بە  پشتگوێ  خراوە لەرووی بەرباڵوی  و 

تابلۆی  پێداویستیە گرنگەكان لەمالوالی رێگا، وەك خاڵی پشودان و 

گەشتیاری  چاالكی  لەسەر  هەیە  كاریگەری  ئەمەش  دیارە  رێنمایی، 

بەهۆی نەگەیشتن بە زۆرێك لە ناوچە گەشتیارییە نایابەكان بەهۆی 

گواستنەوەی  ئامڕازەكانی  بوونی  ئاستی  رێگا وبانەوە.  سەختی 

شوێنە  بە  گەیشتنە  ئاسانكاری  فاكتەرێكی  ئەویش  ج��ۆراوج��ۆر 

مەبەستەكان. تاڕادەیەكی باش حكومەتی هەرێم گرنگی بەم الیەنە 

داوە لەمیانەی سووربوونی لەسەر كردنەوەی فڕۆكەخانە لە هەرێم 

هەولێری  فڕۆكەخانەی  و  نێودەوڵەتی   سلێمانی  فڕۆكەخانەی  وەك 

تاڕادەیەكی باش بەشداری لە گەیشتنی گەشتیاران  نێودەوڵەتی، كە 

زۆر  تاڕادەیەكی  لەناو هەرێم  بەاڵم جوڵەی هاتووچوو  بۆ هەرێم، 

پشت بە ئۆتۆمبیلە تایبەتەكان دەبەستێت، كە جاروبار دەبێتە هۆی 

ژینگەی  پیسبوونی  هاتوچۆ،  روداوی  زۆر و  قەرەباڵغی  دروستبونی 

ناوچە گەشتیارییەكان. بۆیە بۆ پتەوكردنی پێگەی هەرێم لە رووی 

گەشتیارییەوە پێویستی بەبوونی تۆڕێكی گواستنەوەی پێكەوە گرێدراو 

رێك وپێك لە پاس و قیتار و میترۆ كە تاڕادەیەكی زۆر بەشدار دەبێت 

لە ئاسانكاری جوڵە لەناو هەرێم بۆیە بۆ پتەوكردنی پێگەی هەرێم لە 

رووی گەشتیارییەوە پێویستی بەبوونی تۆڕێكی گواستنەوەی پێكەوە 

گرێدراو رێك وپێك لە پاس و قیتار و میترۆ كە تاڕادەیەكی زۆر بەشدار 

لەناو هەرێم، سەرەڕای ئەوەی هەرێم  ئاسانكاری جوڵە  دەبێت لە 

گواستنەوەی  ئامڕازەكانی  لە  جۆر  چەند  بەكارهێنانی  بە  دەستی 

ئاسمانی كردووە وەك هەلیكۆپتەر بە مەبەستی گەشتیاری ئەمەش 

هەنگاوێكی دیارە، بەاڵم هەر ئەوە نابێت ئەگەر بمانەوێت لەگەاڵ 

گەشەكردنی گەشتیاری هەڵسوكەوت بكەین وەك زۆرێك لە واڵتانی 

خزمەتگوزارییە  رووی  لە  بەاڵم  توركیا،  وەك  دەورووب��ەر  دیكەی 

بنەڕەتیەكانی دیكەوە لە ئاو و كارەبا، گرنگی بەم خزمەتگوزاریانە 

نێوان  دووری  فاكتەری  ئەگەر  هەروەها  جیاجیا،  بەپلەی  دراوە و 

سەرەڕای  رەچاوبكەن،  گەشتیارییەكان  شوێنە  شارەكان و  سەنتەری 

خاوەن سەرچاوەی  گەشتیارییە سروشتیەكان  شوێنە  زۆربەی  ئەوەی 

ئاوی باشن. 

ئەوەی تێبینی دەكرێت هەرێم لەم سااڵنەی دواییدا بەرزبوونەوەی 

بەهەموو  حەوانەوە  شوێنی  هۆتێل و  كەرتی  بە  گرنگیدان  رێژەی 

گوند و  ئوتێل،  ئامادەكردنی  لە رووی  ئەمەش روونە  جۆرەكانیەوە، 

رابواردن  ناوەندەكانی حەوانەوە و  گەشتیاریەكان، چێشتخانە و  شوقە 

بۆ  دەگەڕێتەوە  بەزۆری  چی  ئەگەر  سینەما،  هۆڵی  مەلها و  وەك 

رۆڵی تاكەكان و وەبەرهێنەری ناوخۆیی یان بیانی، زۆربەی لەناوەندی 

نییە. ئەم خشتەی  شارەكاندایە، لەكاتێكدا لە شارۆچكەكاندا بوونی 

خوارەوە هەندێك ئاماژە تایبەتەكانی الیەنی ئۆتۆمبێلەكان لە هەرێم 

رووندەكاتەوە :- 

لە 2007- ئاماژەی گشتی چاالكی گەشتیاری هەرێم  هەندێك 

2012

گەشتوگوزار/  دەستەی  شارەوانی  وەزارەت��ی  سەرچاوەكان   •

حكومەتی هەرێمی كوردستان .

ئەمانەوە و لەگەڵ خزمەتگوزاری تەواوكەری دیكە كە خراپ نییە، 

گرنگترین  لەبەرئەوەی  ناكاتەوە،  كەم  هەرێم  گەشتیاری  گرنگی  لە 

بنەماكانی گەشتیاری هەیە ئەویش سروشتە، كە دەیكاتە زەمینەیەكی 

ملمالنێی  داهاتوودا  لە  گەشتیاری  و  پیشەی  ئەنجامدانی  بۆ  لەبار 

زانستی  بەشێوەیەكی  پێدراو  گرنگی  ئەگەر  دەكات،  نەوت  داهاتی 

ورد نەخشەی بۆ داڕێژرا، بەتایبەت فاكتەرێكی دیكە هەرێم جیاواز 

فاكتەرە  ئەم  پاشان  ئاسایشە،  ئارامی  و  ئەویش  عێراق  لە  دەكات، 

گەشتیاری  راكێشانی  لە  باش  بەشێوەیەكی  بەكاربێت  دەتوانرێت 

ناوخۆیی و دەرەكی. بەتایبەت كە پەیوەندی پێچەوانەی هەیە لەنێوان 

گەشەی پێشەی گەشتیاری  و قەبارەی مەترسیە سیاسیەكان . 

لەكۆتاییدا و لەسەر ئاستی پیشەی دەستی و فۆلكلۆری كە بەبنەما 

گەشتیاریەكان هەژمار دەكرێت، هەرێم پیشەسازی فەرش  و گڵینە، 

تەنانەت جلوبەرگی فۆلكلۆری ژنان و پیاوان  و پێاڵوی چنراوی هەیە. 

بەتایبەت  هەرێم،  لە  گەشتیاری  بنەماكانی  بوونی  س��ەرەڕای 
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پیشەی  دامەزراندنی  بناغەی  كە  مێژوویی  رۆشنبیری،  سروشتی، 

بنەماكانی  بە  سەبارەت  بەاڵم  دەكرێت،  هەژمار  چاالك  گەشتیاری 

ژێرخان و خزمەتگوزاری سەیردەكەین جیاوزای هەیە، لە گرنگیدان بە 

شوێنە گەشتیاریەكانی هەرێم، ئەویش هۆی :_ 

شارەكان،  سەنتەری  گەشتیاریەكان  و  شوێنە  نێوان  ماوەی   •

سەیردەكەین هەرچەند شوێنی گەشتیاری نزیك لەناوەندی شارەكان 

چەند  لەكاتێكدا  هەیە،  باشی  خزمەتگوزاری  باش  و  ژێرخانێكی 

دووربێت خزمەتگوزاری كەمە، لە هەردوو باردا ئەم خزمەتگوزاریانە 

ئاستی بەرز و پوختەیی نییە. 

• لە ئەنجامی بەربەرەكانی  و ملمالنێ  سیاسیەكانی نێوان هێزە 

سیاسیەكانی هەرێم ئەم كارە بەروونی دیارە لە پلەی گرنگیدان لە 

گەشتیاری لە پلەی یەكەمدا، ناوچە گەشتیاریەكان لە پلەی دووەم. 

بەاڵم هەرێم بەشێوەیەكی باش شایانی ئەوەیە پاش دابینكردنی 

بنەڕەتی و  ژێرخانی  لە  هەر  گەشتیاری  تەواوكەرەكانی  پێداویستیە 

خزمەتگوزاری تایبەت و كادری پسپۆڕ و سیستمی بانكی و باج و گونجاو، 

لەگەاڵ پێوەرە نێودەوڵەتیەكان بۆ دابینكردنی گەشتیاری جۆراوجۆر و 

دابەشە بەسەر ناوچەجۆراو جۆرەكانی هەرێم، ئەمەش دروستكەری 

راكێشانی  گەشتیاری  و  گەشەی  پتەوكردنی  بۆ  پێویستە،  بناغەی 

لەوالیەنەوە  بوونی كەمتەرخەمی  سەرمایە گەشتیاریەكان. سەرەڕای 

پێشتر، بەاڵم زیادبوونی بەرچاوی گەشتیاران لە 2007، هەروەك لەم 

خشتەدا روونكراوەتەوە . 

ژمارەی گەشتیارانی هاتوونەتە هەرێم لە ساڵی 2012-2007 

وەزارەتی شارەوانیەكان-  دەستەی گەشت وگوزار/  سەرچاوە- 

حكومەتی هەرێمی كوردستان .

كۆی جۆرەكانی گەشتیاری لە هەرێم ئەم خااڵنەی خوارەوەیە :- 

بە  رابواردن  سەیران  و  خۆشی:-  رابواردن و  گەشتتوگوزاری   •

زۆرترین جۆرەكانی گەشتیاری لە جیهاندا هەژمار دەكرێت. هەرێم 

زۆرێك پێگەی گەشتیاری، سەیران و رابواردنی هەیە، كە چەندین 

نمونە  بۆ  دروستكراوەكان  سروشتیەكان و  ناوچە  لەنێوان  ج��ۆرە 

چیای ئەزمەڕو گۆیژە، سەیرانگای دوكان، ئەحمەد ئاوا، مێرگەپان، 

بێخاڵ،  بەمۆ، شەقاڵوە،  كونەماسی، سەرگەڵو، سەرتەكی  سەرسیر، 

گەلی  زاویتە،  ئاشاوە،  ئەنیشكێ ،  سۆالڤ،  سەرسەنگ،  جوندیان، 

عەلی بەگ، بەنداوی دەربەندیخان و دەریاچەكەی، سەرەڕای ئەمانە 

باخچەوسەیرانگاكان  و سەنتەرەكانی كڕین و رابواردن كە لە هەرێم، 

هەیە بۆ نمونە چاڤی الند و بانك، فامیلی فان، ماجدی مۆڵ، فامیلی 

پاركی  پاركەكان،  بە  سەبارەت  رەند و  گەلەری  مۆڵ،  زارا  مۆڵ، 

ئازادی، پاركی سامی عەبدولرەحمان، پاركی شانەدەر و پاركی مەنارە، 

ئەمە و سەرەڕای ماركێتە گشتیەكانی هەرێم  و شوێنی دیكە كە شوێنی 

رابواردن كات بەسەربردن فەراهەم دەكات بۆ گەشتیار . 

هەرێم،  دڵڕفێنی  ژینگەیی  سروشتی  ژینگە:  گەشتوگوزاری   •

گەشتیاری  گرنگی  سەرچاوەیەكی  چیاكان  ئاو  و  چەم و  دارستان و 

ژینگەییە لە هەرێم، وەك سەیرانگای دلوبە، توسكە، شیرە، قۆپی 

سوڵتان،  هەیبەت  رێزان،  چنارۆك،  هەنارە،  ئاوێسەر،  ق��ەرەداغ، 

ناوچەی  ئاالنە و  دۆڵی  مەلەكان،  دۆڵی  هەڵگورد،  چیای  لووتكەی 

برادۆست، مێرگەسور ...  هتد . 

ئاینی  گەشتوگوزاری  ئەوەی  سەرەڕای  ئاینی:  گەشتوگوزاری   •

گەشەیەكی زۆری بەخۆوە بینیوە لە پارێزگاكانی باشور و ناوەڕاستی 

عێراق، بەاڵم هەرێم تایبەتمەندیەكی زۆری هەیە لە رووی مێژووی 

كۆنی و فرەئاینی، بەڵگەش بۆ ئەمە راستیە پاشماوەی گۆڕ و مەزاری 

ئاینی نوێ   و كۆن كە بناغەیەكی باشی گەشتیاری ئاینیە وگرنگی پێدانی 

ژمارەیەكی زۆر گەشتیار رادەكێشێت لە پەیڕەوانی رێبازی نەقشبەندی 

مەڵبەندی  پێیەی  بەو  دەك��ەن  هەورامان  ناوچەی  سەردانی  كە 

وەك  دەكەن  اللش  پەرستگای  سەردانی  ئەوانەی  یان  رێبازەكەیە، 

قیبلەی یەزیدیەكان لە جیهان، سەرەڕای مزگەوتی گەورە و منارەی 

ماریوسف،كڵیسەی  كڵێسەی  تولیتان و  مزگەوتی  عمادیە و  مزگەوتی 

بویا و  ئاالها، كڵیسەی )شێخ وسو رەحمان  و مەزاری رەبەن  ئایس 

مەزاری ماربینا قدیشا و مزگەوتی جەلیل خەیات، مزگەوتی سەواف 

دیكە و  نەتەوایەتیەكانی  كەمە  ئاینی  م��ەزاری  چەندین  س��ەرەڕای 

بەهایی و كاكەییەكان.

چەندین  كوردستان  هەرێمی  لە  چارەسەر:  گەشتوگوزاری   •

لە  ه��اوك��ارە  ك��ە  ه��ەی��ە،  كانزایی  سروشتی  ئ��اوە  س��ەرچ��اوەی 

دۆڵە  زەڵم،  سەرچاوەی  لەوانە  نەخۆش  هەندێك  چاكبوونەوەی 

سور، سەراو، سەرچاوەی دیكە كە هێشتا گرنگی پێنەدراوە لەرووی 

چەندین  هەرێم  لە  سەرچاوانە  ئەم  لەگەڵ  گەشت وگوزاریەوە، 

كە  پایتەخت  لە  بەتایبەت  دام��ەزراوە،  نێودەوڵەتی  نەخۆشخانەی 
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هاوكارە لە راكێشانی نەخۆش لە پارێزگاكانی 

مەبەستی  بە  عیراق  باشوری  ناوەڕاست و 

چارەسەر .

مێژویی:  شوێنەوار و  گەشتتوگوزاری   •

هەرێم  پارێزگاكانی  لە  پارێزگایەك  هەر 

تایبەتمەندی خۆی هەیە، پارێزگای سلێمانی 

سروشتی  لە  شوێنەوارەكانی  تایبەتمەندی 

شارستانیەتی ساسانیەكانەوەیە،بەاڵم پارێزگای 

دهۆك زیاتر سروشتی شارستانیەتی عەباسی و 

پارێزگای  بەسەریدا،  زاڵ��ە  عوسمانیەكان 

ئاشوری،  سروشتی،  شوێنەوارەكانی  هەولێر 

چەرمۆ  گوندە  زاڵ��ە،  سۆمەریەكان  بابلی و 

كە  هەولێر  ق��ەاڵی  چەمچەماڵ،  بە  س��ەر 

ئاوەدانی  لەجیهاندا  ناسراوە  شار  بەكۆنترین 

خانزاد،  ق��ەاڵی  دیوین،  ق��ەاڵی  تێدابووە. 

سەنحاریب،  نەخشی  شانەدەر،  ئەشكەوتی 

داتاشراو  ئەشكەوتی  ئەشكەوتی هەزارمێرد، 

داتاشراوی  میرقولی و  داتاشراوی  قزقاپان، 

سین  و  ن��ەرام  دات��اش��راوی  بەردەقارەمان و 

ئەشكەوتی جاسەنە و داتاشراوی تل معلسایا و 

داتاشراوی جارستین  و ئەشكەوتی كندك... 

تد. سەرەڕای زۆرێك لە پێگە و نیشانەكانی 

لە  باڵو  شوێنەواری  و  مێژوویی  دووربردی 

هەموو ناوچەكانی هەرێم. 

• گەشتوگوزاری رۆشنبیری: مۆزەخانەی 

ش��ارس��ت��ان��ی، م��ۆزەخ��ان��ەی ف��ۆل��ك��ل��ۆری، 

مۆزەخانەی  ك��وردی و  چنینی  مۆزەخانەی 

پیشانگای  و  سریانی   كەلەپوری  كلتور و 

مۆزەخانەی  هەولێر،  لە  )ئەنتیكە(  ق��ەاڵ 

شارستانی،  مۆزەخانەی  كەلەپوری و  دهۆكی 

مۆزەخانەی كالوری  و مۆزەخانەی نیشتمانی 

زام��وا و  كوردییەكان و  شۆڕشە  قوربانیانی 

قوربانیانی  مۆزەخانەی  سلێمانی،  لە  گالیری 

چەكی كیمیاوی لە هەڵەبجە، ئەمە سەرەڕای 

شانۆ  ه��ون��ەری و  پێشانگای  هونەر  هۆڵی 

و  هونەری  رۆشنبیری و  پێشانگای  سەرەڕای 

پێشانگای كتێبی نێودەوڵەتی. 

• گەشتوگوزاری ئاهەنگ و فیستیڤاڵ:- 

ئەنجامدانی  بە  دەستی  هەرێم  حكومەتی 

ئاهەنگ  و فستیڤاڵی فۆلكلۆری و نەتەوەیی 

ن���ەورۆز،  ئاهەنگەكانی  وەك  ك���ردووە، 

پارێزگای  هەولێر،  پارێزگای  فستیڤاڵی 

دهۆك، سەرەڕای ئەنجامدانی ئاهەنگی تیمی 

عەرەب و  هونەرمەندی  جیهانیەكان و  مۆسیقا 

جیهانی، لەراستیدا ئەم ئاهەنگ و فستیڤااڵنە 

گەشتیاری هەژمار  ئەوەی شێوازێكی  لەگەڵ 

دەكرێت، بەاڵم لەهەمانكاتدا شێوازێكی گرنگە 

لەگەاڵپێشانگا نێودەوڵەتیەكان، لەشێوازەكانی 

بەرجەستەكردنی  ب��ۆ  گشتی  پ��ەی��وەن��دی 

راكێشانی گەشتیار.

ئەگەر  بڵێین  دەتوانین  كۆتاییدا  لە 

بەباشی  هەرێم  سروشتی  بنەماكانی  توانرا 

نوێی  ج��ۆری  دەك��رێ��ت  ئ��ەوا  بەكاربێت. 

گەشتیاری بدۆزینەوە وەك گەشتی وەرزشی، 

لەبەرئەوەی سروشتی بەرزاییەكانی هەرێم و 

چیاكانی شیاوی ئەوەیە چەندین جۆر چاالكی 

وەرزە  بەپێی  بدرێت.  ئەنجام  وەرزش��ی 

نوێی  ب��واری  دۆزینەوەی  جۆراوجۆرەكان، 

پەرەپێدانی جۆرەكانی دیكەی گەشتیاری. 

كورتەیەك لە دەستەی گەشت وگوزاری 

هەرێمی كوردستان

 

لە  گەشتیاری  یاساكانی  بڵێین  دەتوانین 

هەرێمی كوردستان بە دوو قۆناغدا تێپەڕی 

یەكەم بریتی بوو لە: - 

یاساكانی پێش 2003 بۆ رێكخستنی كەرتی 

گەشتیاری لە هەرێم، لە ساڵی 1992 یاسای 

بەشەكانی  كەرتەكەو  كە  دەرچوو  ژمارە)3( 

وەوزارەتی  كردنی  سەرپەرشتی  ژێر  خرایە 

 )15( ژمارە  یاسای   1993 ساڵی  شارەوانی، 

دەرچ����وو، ب��ە دام��ەزران��دن��ی وەزارەت���ی 

شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێمی كوردستان 

لە  بوو،  بریتی  یاساكە  لە  )و(  بڕگەی  كە 

لە  گەشتوگوزار(  گشتی  )دەستەی  پێكهێنانی 

رێكخستنەوە  ئیداری  و  ل��ەرووی  هەرێم، 

بەستراوە بە وەزارەتی ناوبراو.

قۆناغی دووەم بریتی بوو لە، یاساكانی 

پێگەی جوگرافی 
هەرێم هاوكاری 
بوونی بیروباوەڕی 
ئاینی جۆراوجۆرە 
لە دانیشتوانەكەیدا، 
ئەمەش بەشدارە لە 
بوونی چەندین پێگەی 
ئاینی، ئیسالمی، 
مەسیحی، یەزیدی، 
ئاین و بیروباوەڕی 
دیكە، كە دەرئەنجام 
رەنگدانەوەی 
شارستانی و مێژوویی 
هەرێمە

پارکی ئازادی - سلێامنی

پارکی گەشتیاری
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پاش 2003 كە یاسای ژمارە )39( دەرچوو كە بناغەی دامەزراندنی 

)دامەزراوەی گشتی گەشتوگوزار( دانا، خاوەن كەسایەتی مەعنەوی 

چوارچێوەی  خرایە  ئیدارەكەی  ئیداری،  و  دارایی   سەربەخۆیی   و 

 2006 ساڵی  كوردستان،  هەرێمی  وەزیرانی  ئەنجومەنی  ئەركەكانی 

یاسای ژمارە )20( دەرچوو كە بەپێی ئەوە )وەزارەتی گەشتوگوزار( 

پێكهێنرا، بەاڵم ساڵی 2010 وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار دامەزرا 

بە یاسای ژمارە )12(ی ساڵی 2010 ئامانجەكانی وەزارەت بریتیە لە:-

-بەرزكردنەوەی ئاستی خزمەتگوزاریە جۆراوجۆرەكانی شارەوانی، 

پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری شارەوانی ، گەشتوگوزاری ، دابینكردنی 

پێداویستییەكانی هاواڵتی و گەشتیاران لە شوێنە گەشتیاری و پاركەكان. 

لە  وەزارەت  ئامانجەكانی  بە  گەشتیاری  گەشەی  بەستنەوەی   -

دروستكردنی گەشەی ئابووری ناوخۆیی  و بەرجەستەكردنی سیاسەتی 

كارا لە بەكارهێنانی زەوی  و نەخشەی ئاوەدانكردنەوە . 

- دابینكردنی ژینگەی پاك  و ژێرخان و پێداویستیەكانی گەشەی 

چاالكی گەشتیاری دابین بكات . 

بەپێی مادەی چوار لە یاسای سەرپەرشتی كەرتی گەشتوگوزار و 

بەڕێوەبردنی نەخشەی ستراتیژی گەشتیاری لە ئەستۆی )دەستەی بااڵی 

وەزارەتی  بە  بەستراوە  نەخشە و سەرپەرشتی و  گەشتوگوزار(ە وەك 

سەربەخۆیی  كوردستان و  هەرێمی  لە  گەشتوگوزار  و  شارەوانی  

جێبەجێكردن  لە  گەشتوگوزار(  گشتی  )بەڕێوەبەرایەتی  بە  دارایی، 

لە پارێزگاكان.  بودجەیەكی بۆ دابینكرا بەبڕی 16 ملیار دینار ساڵی 

2010 بۆ كەرتی گەشتوگوزار و ساڵی 2011 زیادیكرد بۆ  39 ملیار 

پاشەكشەی كرد بۆ 34 ملیار  دینار، بەاڵم ساڵی 2012 ئەم بودجە 

دینار. 

    

  دەستەكە بریتيیە لە :-

• نوسینگەی سەرۆكی دەستە .

• بەڕێوەبەرایەتیە گشتیەكانی گەشتوگوزار لە پارێزگاكان .

• ئەنجومەنی كارگێڕی : 

بریتیە لە :-

• سەرۆكی دەستە: سەرۆك 

• بەڕێوەبەرە گشتیەكان لە پارێزگاكان .

• دوو راوێژكاری وەزارەت، وەزیر دیاریان دەكات . 

دەستەی گشتی گەشت وگوزارە هەرێم بریتیە لە دە ئیدارە، كە 

لە وێنەی ژمارە )1( دا دیاریكراوە:- 

بەڕێوەبەرایەتی نەخشە و بەدواداچوون.  1-

بەڕێوەبەرایەتی وردبینی .  2-

بەڕێوەبەرایەتی تەكنەلۆژیای زانیاری .  3-

بەڕێوەبەرایەتی كاروباری دارایی   4-

بەڕێوەبەرایەتی راگەیاندن و هەناردن   5-

بەڕێوەبەرایەتی كاروباری ئەندازەیی   6-

بەڕێوەبەرایەتی یاسایی  7-

بەڕێوەبەرایەتی كارەباری كارگێڕی  8-

-9  بەڕێوەبەرایەتی كارەباری گەشتوگوزاری 

بەڕێوەبەرایەتی بەڕێوەبردنی پوختەیی. 

ئەنجام  ئەركانە  ئەم  بەڕێوەبەرایەتیانەوە  ئەم  لەمیانەی  دەستە 

دەدات : -

أ - ئامادەكردنی ستراتیژیەتی گەشتوگوزار 

ب- ئاڕاستەی گەشەی گەشتیاری بە جۆرێك گونجاوبێت، لەگەاڵ 

ئەو بنەمایانەی لە پارێزگاكاندا هەیە .

ب - گەشەكردنی بەرهەمە گەشتیاریەكان.

نەخشە كێشانی پڕۆژەگەشتیاریەكان و جێبەجێكردنی.  ت - 

پشتیوانی وەبەرهێنانی گەشتیاری لە هەرێم . پ - 

ج -  گەشەكردنی پرۆژە گەشتیاریەكانی كەرتی تایبەت . 

ح - هەڵسەكەوت لەگەاڵ هەموو پرسە پەیوەندارەكان بە داهاتە 

دامەزراندنی  كارو  ناساندنی  دیاریكدرنی  رووی  لە  مرۆییەكان، 

لەدەستە و  گەشتیاری و  بەڕێوەبردنی  لە  ئامادەكردنیان،  كارمەندان و 

بەڕێوەبەرایەتیەكان. 

گرێ   ئامادەكردنی  لەرووی  یاسایی  كاروباری  چارەسەری  خ - 

بەستەكان و پێداچوونەوەی و چارەسەری ئەو كێشانەی لە ئەنجامی 

زەوی و خاوەنداریتیەكان . 

د - پشتیوانی هەنادرنی گەشتیاری هەرێم . 

  شێوەی ژمارە )1( 

 پەیكەری رێكخستنی گشتی گەشتوگوزار هەرێمی كوردستان 

دەستەی گشتی گەشتوگوزار

هەرێمی كوردستان
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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كاریگەری داعش لەسەر

سیاسەتی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست

ماریانا چارونتاكی

لە فارسییەوە: ئەرسەالن حەسەن

قەیرانی سوریا وتاری ناوخۆیی و الیەنگری 

واڵت��ان��ی  زۆرب���ەی  دەرەوەی  سیاسەتی 

لە  نادەوڵەتی  هەڵسوڕاوانی  و  ناوچەكە 

بە  دی��ارە   - ناوینی  خۆرهەاڵتی  ناوچەی 

زلهێزی  دەوڵەتانی  دەوری  لەبیربردنەوەی 

ئەندامی كۆمەڵگای نێودەوڵەتی - گۆڕیووە. 

روو  رەشەكوژی  بەخێراكردنی  ك��ارە  ئەو 

هەواڵەكانی  و  هاوواڵتیان  زیادبوونی  لە 

میدیا  ج��وغ��زەوەی  خستنە  ت��ون��دی  ب��ە 

زەوی  سەر  واقعیەتی  لە  نێودەوڵەتیەكان 

ك��ە ب��ە راش��ك��اوی رووب�����ەڕووی كۆسپی 

لە  ئەمەریكا  دەوڵەتی  و  ئەوروپی  واڵتانی 

سوریا  قەیرانی  لە  راستەوخۆ  دەستوەردانی 

بۆتەوە. 

توانای بێ وێنەی بەشار ئەسەد لە پاراستنی 

دەسەاڵت و مانەوەی لە مەیدانی خۆرهەاڵتی 

ناوین لە گۆڕان و كێشەدا، لە هاوپەیەمانی 

شیعی  دیكەی  هێزەكانی  و  ت��اران  لەگەڵ 

ناوەند  هەڵسوڕاوی  وەكو  ئێرانی  پێگەی 

بەرزكردۆتەوە. 

دامەزراوەیی  واقعیەتێكی  وەكو  چ  داعش، 

درێ��ژم��اوە  ه��ەڕەش��ەی��ەك��ی  وەك  چ  ی��ان 

لەبەرچاو بگرین، ئەو رێكخراوە  )دەوڵەتی 

و  عێراق  دەوڵەتی  بە  پێشتر  كە  ئیسالمی، 

بەكرێ گیراوی  بە سوپایەكی  شام دەناسرا( 

بە  بەگشتی  چوونەكانی  بەرەوپێش  بەهێز 

لە  ئێران  ئامانجی سیاسی دەرەوەی  ئاقاری 

ناوچەكە زیاد كردووە، كە دواتر گواستنەوەی 

دەسەاڵتی بۆ عێراقیەكان لە 28ی حوزەیرانی 

2002ی سەربازگیری كردووە. }بەاڵم لەالكەی 

دیكە{ داعش دەسەاڵتی سیاسی و سەربازی 

سوریاشی ئاشكرا كردووە، دەرفەت و توانای 

پەراوێزخستنی  ئاقاری  بە  تا  ئێران،  داوەتە 

بنێت،  هەنگاو  توركیا  دەرەوەی  سیاسەتی 

كۆسپی  ببێتە  كاتی  بەشێوەیەكی  عێراق  لە 

پڕۆژەی  گەشەی  خێرای  چوونی  بەرەوپێش 

كوردی كە لەم سااڵنەی دوایی دەركەوتووە. 

كە  ئ��ەوەی  لەبەرچاووگرتنی  بە  }دی��ارە{ 

رەش  سوریای  لە  شۆڕشی  ئامانجی  داعش 

بە  گەیشتن  جیاتی  لە  ك��ردووە،  تاریك  و 

شەڕێكی  بردۆتە  سوریای  ئامانجەكانی، 

ناوخۆیی و دڕندانەوە. 
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خێرایی  كوردەكانەوە  لەروانگەی  داع��ش 

دیفاكتۆی  دەوڵەتێكی  ب��ەرەو  جواڵنییان 

سەرەنجام  ك����ردووە.  سست  س��ەرب��ەخ��ۆ 

ناوچەی فراوانی خۆرهەاڵتی ناوین و باكوری 

ئەفەریقیای بردۆتە ناو ئاژاوەو مەسەلەگەلێكی 

و  ئێران  ناوەكی  بەرنامەی  دۆسیەی  وەك 

كاتی  بەشێوەیەكی  دیكەی  مەسەلەكانی 

خستۆتە رەفەی فەرامۆشییەوە. 

خوالنەوەی  و  داعش  خێراكانی  پێشكەوتنە 

 - سوریا  بەگژداچوونەوەی  لە  گروپە  ئەو 

ناوچە  بەرەو  لەوێووە  یەكەم  پلەی  بە  كە 

}رەو{  بە   - جواڵ  سوریا  كوردنشینەكانی 

هاوسێی  ناوچەكانی  تایبەت  بە  عێراق، 

كوردنشینەكان  ناوچە  و  ئێران  توركیا، 

بووبێت،  رێكەوت  بە  كارێكی  كە  پێناچێت 

چونكە پێش هەرجۆرە پەالمارێكی سەرەكی 

شیمانەی روودانی داعش بۆ رژێمی سوریا، 

تاقمە بەو ئەنجامە گەیشتن  هێزەكانی ئەو 

ناوچەكانی عێراق و  كە }دەبێت{ پەالماری 

ناوچە كوردنشینەكان بدەن. 

بە سەرنجدان لە لێدوانەكانی ئەم دواییەی 

دیموكراتیك  یەكێتی  پارتی  }دەسەاڵتداران{ 

)2ی حوزەیران( دوا پەالماری دژی پارێزگای 

لەگەڵ  هاوبەشی  بە  حەسەكە  نەوتی  كانی 

هێزەكانی ئێرانی و هێزەكانی رژێمی سوریا 

كە  داعش،  ستراتیژیەتی  لەگەڵ  شانبەشان 

ئامانجی  كردنە  بنەمای  لەسەر  بەگشتی 

بە  پەیوەند  لە  كوردنشینەكانە،  ناوچە 

لەم  داعش  خودی  راستەقینەی  ناسنامەی 

دەزێنێتە  گەلێك  شكوگومان  پەیوەندیە 

لەسەر  بەڵگەیەك  هیچ  چونكە  مێشكەوە، 

بنەمای پەالماردانی شارەكانی وەك الزقییە، 

حەمس  ی��ان  نشینەكان،  عەلەوی  ناوچە 

كە  نییە،  لوبنان  باشوری  سنورەكانی  لە 

بارەگاكانی چاالكی حزب ا... لوبنانی لێیە. 

دیكەو  ناوچەكانی  بە  پێوانە  لە  سەرەڕای، 

ئاسایشی  و  سەقامگیری  لەبەرچاوگرتنی  بە 

گەشەكردنی  تائێستا،  كوردنشینەكان  ناوچە 

عێراقیش  كوردنشینی  ناوچەكانی  بۆ  داعش 

هەڕەشە ئامێزە. 

بە  پێویستی  ئێران  دەرەوەی  سیاسەتی 

گۆشەگیركردنی توركیاو كاریگەربوون بەسەر 

لە  هەم  كوردنشینەكان  ناوچە  و  عێراق 

خستنە  تاڕادەیەك  عێراقە  لە  هەم  سوریاو 

بڕیاری  ئەمەریكاو  دەوڵەتی  ژێرگوشارەوەی 

واڵتە  ئ��ەو  دەرەوەی  سیاسەتی  س��ازان��ی 

دی��ارە  و  تاكتیكێك  وەك  ئێران  لەالیەن 

ئامانجی درێژماوە دێتە بەرچاو. 

دەكرێت  كە  هەیە،  ئاماژەگەلێك  مەخابن 

كەلێنی  تەنیا  چەشنە  ل��ەم  روداووی 

دەكرێت  بكاتەوە.  قوڵ  شیعە   - سوننە 

پێچەوانەی  بە  كە  بكرێت  ئەنجامگیری 

سروشتی  دژی  بەڵگەهێنانەوەكان  ت��ەواوی 

تاقمگەرایی كە سیاسەتی دەرەوەی ناوچەكە 

بەرپرسانی  بە  پاڵپشتی دەكات، هاوهەنگاو 

هاوچەشنی  بۆ  هاوواڵتیانییان  و  ناوچەكە 

جیاوازی،  هەرجۆرە  یەكالكردنەوەی  لەگەڵ 

بە ئاقاری »چاكەیەكی هاوبەش« تاقمگەرایی 

وەك توخمی بابەتی سیاسەتەكانی دەرەوەی 

ناوچەكە هەڕەشەی داهاتوو پیشان دەدات. 

ئەنجومەنی  وەك  سوریا  و  عێراق  دەوری 

گۆڕانكاری لە خۆرهەاڵتی ناوین، گرنگیەتی 

شایستەیی هەیە. ئەمڕۆ تەواوی هەڵسوڕاوانی 

سیاسی ناوچەكە لە پاراستنی خۆرهەاڵتێكی 

كێشە  توشی  ئاسایش  سەقامگیرو  ناوینی 

لە  كوردەكان  پێدەچێت  ناوەدا  لەم  بوون. 

زۆر  داواك��اری  لە  شێوەیەك  بەرەو  جواڵن 

ئارەزوومەندانەیان بەرە و دیموكراتیزەبوون 

كەلتوری  هەلومەرجی  بنەمای  ل��ەس��ەر 

)بەسەرنجدان  خ��ۆی  تایبەتی  نەریتی  و 

ناوچەكە  نەتەوەیەكی  ه��ەر  كە  ب��ەوەی 

بەشێوەیەكی  دیموكراتیزەبوون  پڕۆسەی 

دەكات(  تەرجومە  خۆی  بنەماكانی  بە  جیا 

پێش  نزیك  پێشبینی  ئەنجام.  گەیشتوونە 

لەسەر   )2003( ئ��ۆج��ەالن  دەی��ەی��ەك.... 

خۆرهەاڵتی  دیموكراتیزاسیۆنی  بنەمای 

بۆتە  ئەمڕۆ  كوردەكانەوە،  رێگای  لە  ناوین 

زایەڵەیەكی پێغەمبەرئاسایانە. 

لە كۆتاییدا ئەنجومەنی هاوكاری كەنداو، كە 

بۆتە ئامانجی پەالمارەكانی داعش و پارێزگاری 

لە سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەكە دەكات، 

بەدوای  دەتوانێت  دەس��ت��وەردان  لەجیاتی 

پاڵپشتی  لە  بونیاتنەرتر  زۆر  سیاسەتێكی 

لەناو هاوسێكانی  زیاتر  یەكێتی  هاوكاری و 

بكەوێت.  

lse.co.uk http://nnsroj.com/ منبع: 

f a / a r t i c l e . a s p x? id=8635&ID_

map=29&outhorID=357

داعش لە روانگەی 
كوردەكانەوە خێرایی 
جواڵنییان بەرە و 
دەوڵەتێكی دیفاكتۆی 
سەربەخۆ سست 
كردووە. سەرەنجام 
ناوچەی فراوانی 
خۆرهەاڵتی ناوین و 
باكوری ئەفەریقیای 
بردۆتە ناو ئاژاوە و 
مەسەلەگەلێكی وەك 
دۆسیەی بەرنامەی 
ناوەكی ئێران و 
مەسەلەكانی دیكەی 
بەشێوەیەكی كاتی 
خستۆتە رەفەی 
فەرامۆشییەوە
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دیدار: ڤینا کورد

باكوری  رەوشی  لەسەر  بۆقسەكردن 
كوردستان و دەرەئەنجامی هەڵبژاردنەكانی 
دوای  لە  كورد  پێگەی  توركیاو 
تری  پرسی  كۆمەڵێك  و  هەڵبژاردنەكان 
شەڕی  و  كوردستان  خۆرئاوای  لە  تایبەت 
داعش، كوردستان دیپلۆماتیك بە پێویستی 
ئیكە،  عابید  لەگەڵ  چاوپێكەوتنێك  زانی 
 )HDP( گەالن  دیموكراتی  پارتی  نوێنەری 

لەهەرێمی كوردستان ئەنجامبدات.

هەدەپە، لەئێستادا بۆتە هیوای

هەموو نەتەوەی كورد

عابید ئیكە نوێنەری پارتی دیموكراتی گەالن )HDP( لەهەرێمی كوردستان:

كوردستان دیپلۆماتیك: كورتەیەك سەبارەت بە 

مێژووی پارتەكەتان باس بكە؟

دەگەڕێتەوە  ئێمە  پارتی  مێژووی  ئیكە:  عابید 

و  تاك  ئاستی  لەسەر  كە  نەوەدەکان  ساڵی  بۆ 

پارت  وەكو  بەاڵم  ك��ردووە،  كارمان  كەسایەتی 

پارتێكی  وەك��و  فەرمی  بە  ساڵە  دوو  نزیكەی 

خۆمان  كۆنگرەی  و  كاردەكەین  كوردی  سیاسی 

بەستووە، هەروەها ئەمە بۆ جاری یەكەمە وەكو 

هەڵبژاردنەكانی  لە  بەشداری  سەربەخۆ  پارتێكی 

توركیا دەكەین.

لەگەڵ  پەیوەندیتان  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پارتەكانی تری باكورو توركیا چۆنە؟

عابید ئیكە: ئێمە لەگەڵ پارتەكانی تری باكوردا 

هیچ گرفتێكمان نیيە، پەیوەندیمان باشە، تەنانەت 

پەیوەندیمان  توركیاش  تری  پارتەكانی  لەگەڵ 

باشەو بەو پێیەی ناوەندی سەرەكی پارتەكەمان لە 

ئەنكەرەیە و نوێنەری سەرجەم پارتەكان سەردانی 

داود  ئەحمەد  ئێستاشدا  لە  ئێمە دەكەن،  پارتی 

ئەغلۆش بۆ پێكهێنانی حكومەت سەردانی پارتی 

ئێمەی كردووە. واتە پەیوەندیمان لەگەڵ سەرجەم 

پارتەكانی توركیادا هەیە. بێگومان پارتەكەی ئێمە 

بایەخی  بەاڵم  نەتەوەییە،  رەنگی  فرە  پارتێكی 

سەرەكی ئێمە بۆ چارەسەركردنی كێشەی كوردە 

جارێكیش  چەند  ئاگادارن  هەروەك  توركیاو  لە 

لەگەڵ  پرسە  ئەم  چارەسەركردنی  بەمەبەستی 

توركیا، نوێنەرانی پارتی ئێمە سەردانی ئۆجەالن 

ئاشتی  پرۆسەی  و  ئیمڕالی  لە  ك��ردووە  ی��ان 

كێشەی  چارەسەری  بەمەبەستی  خ��راوەت��ەڕوو 

لەگەڵ  پەیوەندیمان  گشتی  بەشێوەیەكی  كورد. 

هەر  باشدایەو  ئاستێكی  لە  الیەنەكان  سەرجەم 

بەوجۆرەش خەباتی ئێمە بەردەوامە.

بۆچوونی  دەكەم  حەز  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بزانم و  توركیا  دەربارەی هەڵبژاردنەكانی  ئێوە 

ئێوەوە  بەالی  هەڵبژاردنە  ئەو  دەرەنجامەكانی 

بەرەو  باكور  لە  كورد  ئایندەی  پێتانوایە  چۆنە، 

كوێ دەچێت؟

لە  ئێستا  هەتاكو  دەزانن  ئیكە: هەروەكو  عابید 

بەناوی  كێشەیەك  كوردستان  باكوری  توركیاو 

هەتا  چارەسەرنەكراوە.  هەیەو  كورد  كێشەی 

ئێستا توركیا خۆی وەكو یەك نەتەوە ناساندوەو 

هەدەپە  ب��ەاڵم  ك��ورد،  كێشەی  بە  نانێت  دان 

هەموو ئەوانەی تێپەراندو دەربازی كرد. هەدەپە 

دەنگ  توركیاو هەموو  گەالنی  بەناوی سەرجەم 

سیاسیەوەو  پرۆسەی  هاتەناو  رەنگەكانەوە  و 
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رەنگەو  فرە  پارتێكی  هەدەپە  بڵێین  دەتوانین 

پارتی سەرجەم گەالنی توركیایە. هەدەپە باندۆزی 

كوردستاندا،  باكوری  توركیاو  لە  زیاتركرد  خۆی 

هەبوو  دژایەتیكردن  و  بوون  ناڕازی  ئەگەرچی 

لەالیەن )AKP( ەوە بۆ پارتێكی لەم جۆرە، بەاڵم 

تێكشكاندو  بەربەستانەی  ئەو  هەموو  هەدەپە 

جاری یەكەمە وەك پارتێكی سەربەخۆی كوردی 

پێشوترو  راستە  توركیاوە.  پەرلەمانی  نێو  بچێتە 

لە دوو خولی پەرلەماندا، وەكو دەستەو ئەندامی 

و  سیاسی  پرۆسەی  لە  بەشداریمان  سەربەخۆ 

بە  هەدەپە  ئەمڕۆ  بەاڵم  كردووە،  هەڵبژاردندا 

كورد،  وەكو  تری  نەتەوەكانی  سەرجەم  ناوی 

تورك، ئەرمەن، كوردی ئێزیدی بەشداری كردو 

هەریەكەو بە ناسنامەی خۆی بەشداری كردووە. 

گەورەو  دەسەاڵتێكی  لەبەرامبەر  ئەوەش  دیارە 

و  باش  ئیمكانییەتێكی  خاوەن  و  شكری  لە  پڕ 

مەزن  سەركەوتنێكی  ساڵەدا  نەوەد  سیستەمێكی 

بوو.  توركیا  )AKP( و دەسەاڵتی  تێكشاندنی  و 

كوردستان  باكوری  لە  یەكەمە  جاری  ئەمە  واتە 

رەنگیيەوە  فرە  بەو  كوردی  پارتێكی  توركیا  و 

هەدەپە  ئێستاشدا  لە  توركیاو  پەرلەمانی  بچێتە 

بەتایبەت  توركیاو  كوردو  نەتەوەی  هیوای  بۆتە 

دنیادا  و  ناڤین  رۆژهەاڵتی  لە  هەدەپە  پرۆژەی 

بۆتە جێگەی باس و خواس و حسابی بۆ دەكرێت.

بەو  بڕواتان  تاچەند  دیپلۆماتێك:  كوردستان 

پرۆسەیە هەیە كە پێی دەڵێن پرۆسیەی ئاشتی و 

هەنگاوەكانی چۆن بەڕێوە دەچێت؟

عابید ئیكە: بەراستی پرۆژەی چارەسەری ئاشتی 

لەم  هەر  چونكە  نیيە،  باش  زێدە  پرۆسەیەكی 

ماوەیە پێشوو لەالیەن دام و دەزگا ئەمنیەكانی 

توركیاوە هاوواڵتیانی كورد قەتڵ و عام دەكرێت، 

دەوڵەتەوە  لەالیەن  ئێمە  ئەندامەكانی  هەروەها 

دەستگیردەكرێن و ئەشكەنجە دەدرێن، هەروەها 

لە  ئۆجەالندا  بەرێز  لەگەڵ  ئیمراڵیش  دی��داری 

پرۆسەكە  گشتی  بەشێوەیەكی  راگیراوە.  ئێستادا 

 )AKP( لەالیەن  باش  نیەتی  پرۆسەیەكی خاوەو 

رەخساندنی  بۆ  توركیاوە  دەس��ەاڵت��داران��ی  و 

ئاشتی  پرۆسەی  بۆ  لەبار  و  باش  زەمینەیەكی 

جێبەجێ ناكرێت.

ئێوە  هەڵوێستی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سەبارەت بە رێكخراوی تیرۆریستی داعش چۆنە 

و  یارمەتی  دەنگۆی  و  كوردستان  خۆرئاوای  لە 

چ  لە  رێكخراوە  ئەم  بۆ  توركیا  هاوكارییەكانی 

ئاستێكدایەو رێكارو پرۆژەی ئێوە بۆ ئەم پرسە، 

چۆنە؟

ئێمە وەكو كوردی  ئیكە: دیارە بەوپێیەی  عابید 

وەكو  ئازادی  بزوتنەوەی  و  كوردستان  باكوری 

هاوسنورین  هەدەپەش  سیاسی  كاری  زەمینەی 

لەسەرەتای  هەر  كوردستان  خۆرئاوای  لەگەڵ 

ئێمە  كوردستان،  خۆرئاوای  لە  داع��ش  ش��ەڕی 

برایانمان  لەگەڵ  هاوكاریمان  و  پەیوەندی 

هەبووەو دەستەیەكی پەیوەندی و هاوكاریمان بۆ 

ئەم مەبەستە دروستكردووە.

س��ەرەت��اوە  ل��ە  ه��ەر  ئاشكرایە  ه��ەروەك��و    

رێكخراوە  ئەم  لەگەڵ  باشی  پەیوەندی  توركیا 

تیرۆریستیەدا هەیەو ئەوە شتێكی بەڵگە نەویستە 

سەربازی  و  لۆجستی  هاوكاری  ب��ەردەوام  كە 

لەرێگەی  دەك��ات،  تیرۆریستیە  رێكخراوە  ئەم 

سنورەكانی باكورو خۆرئاوای كوردستانەوە.

یەكێك  كە  بۆتەوە  روون  دنیا  هەموو  بۆ  ئەمە 

لەو دەوڵەتانەی یارمەتی داعش دەدات، دەوڵەتی 

سەر  هێرشكرایە  توركیاشەوە  لە  هەر  توركیایە. 

شاری كۆبانێ و ئەو كارەساتەیان خوڵقاند.

پرۆفایل

عابید ئیكە

-س���اڵ���ی1978 ل��ە ش���اری ش��ێ��رن��اخ لە 

دایكبووە.

-خاوەنی بڕوانامەی لیسانسی سیاسیە.

-ساڵی )2000( وە تێكەڵ بە كاری سیاسی 

بووە.

-ئێستاش نوێنەری هەدەپەیە لە هەرێمی 

كوردستان.

بۆ هەموو دنیا روون 
بۆتەوە كە یەكێك 

لەو دەوڵەتانەی 
یارمەتی داعش 
دەدات، دەوڵەتی 

توركیایە. هەر 
لە توركیاشەوە 

هێرشكرایە سەر 
شاری كۆبانێ و 
ئەو كارەساتەیان 

خوڵقاند
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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فایلی پرسی دەستوورو 

سەرۆکایەتی هەرێم
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باشوری  سیاسییەكانی  هێزە  ماوەیەكە 
دەستورو  رەشنوسی  نوسی  سەرقاڵی  كوردستان، 
هەرێمی  سەرۆكایەتی  هەمواركردنەوەی  پرسی 
پەرلەمانی  بەندەدا  سەرو  لەم  كوردستانن، 
فركسیۆنەكانی  چوار  هەر  لەرێگەی  كوردستان 
پڕۆژەیان  كۆمەڵ(  یەكگرتوو،  گۆڕان،  )یەكێتی، 
پرسە  ئەو  تا  كردبوو،  پەرلەمان  بە  پێشكەش 
چارەسەر بكەن، بەتایبەت بۆ ئەوەی لە دوایی 8-19-
یاسایی  بۆشاییەكی  توشی  كوردستان  هەرێمی   2015

نەبێت.
خوێندنەوەی  ئەوەی  دوایی  كوردستان  پەرلەمانی 
سەرۆكایەتی  یاسایی  هەمواركردنەوەی  بۆ  یەكەمی 
هەرێمی كوردستان كرد، الیەنەكان و فدراسیۆنەكانی 
بەرەیەكیان  بەرەوە،  دوو  بە  بوون  پەرلەمان 
سەرۆكایەتی  یاسایی  كردنەوەو  هەموار  لەگەڵ 
سیستمی  گۆڕینی  تەنانەت  كوردستان،  هەرێمی 

سەرۆكایەتییە، بۆ پەرلەمانی.
چەند الیەنێكیش دژی هەمواركردنەوەی یاساكەن، 
خەڵكەوە  لەالیەن  هەرێم  سەرۆكی  باشە  پێیان 

راستەوخۆ هەڵبژێردرێت، نەك لە پەرلەمانەوە.
باشوری  سەرەكییەكانی  هێزە  بارەیەوە  لەم 
كوردستان، لە دەرەوەی پەرلەمان خەریكی سازانن 
بۆ ئەوەی بگەنە میكانیزمێكی گونجاو كە الیەنەكان 

رێبكەون و پێی رازیبن.      
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بێگەرد تاڵەبانی

 ئەو پڕۆژانەی كە پێشكەشیش كراوە، بۆ دژایەتی هیچ 

الیەنێكی سیاسی نییە، بۆ دژایەتی كاك مەسعود نییە

دیدار: عەبدول نەجم 

فراكسیۆنی  سەرۆكی  تاڵەبانی،  بێگەرد 
سەوز لە پەرلەمانی كوردستان، لەم دیمانە 
تایبەتەی گۆڤاری )كوردستان دیپلۆماتیك(
دا، باس لە دواین باس و گفتوگۆكانی نێو 
ئەو  دەكات،  كوردستان  پەرلەمانی  هۆڵی 
الیەنەكان  لەنێوان  كە  گرفتانەی  كێشەو 
یاسایی  پڕۆژە  دەربارەی  بووە،  دروست 
سەرۆكایەتی پەرلەمان، كە لە خوێندنەوەی 
سەرۆكایەتی  یاسایی  پڕۆژە  بۆ  یەكەمی 
هەرێمی كوردستانەوە سەرچاوەی گرتووە، 
كە  دەرئەنجام الیەنە سیاسییەكان سازان 
دوایی  تا  دەزان��ن،  گرنگ  و  بەپێویست 
بۆشایی  كوردستان  هەرێمی  لە    8_19

یاسایی دروست نەبێت.
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ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك: »ب��ە 

سەرۆكی  ئێران  كونسوڵی  ئامادەبوونی 

تاكڕەویانەی  دانیشتنێكی  پەرلەمان 

رۆژن��ام��ەی  مانشێتی  ب��ەڕێ��وەب��رد« 

هەولێرە؟

ب��ێ��گ��ەرد ت��اڵ��ەب��ان��ی: ل��ەڕاس��ت��ی��دا 

كوردستاندا  هەرێمی  ل��ە  ب��ەداخ��ەوە 

ساڵەیە،  چ��ەن��دی��ن  نەریتێكی  ئ��ەم��ە 

جوانانەی  دەستكەوتە  ئ��ەو  هەمیشە 

كارێكی  نەتەوەیەك،  دەستكەوتی  كە 

دانانن،  یاسا  دەسەاڵتی  جوانی  یاسای 

یاخود  تر،  دەزگایەكی  هەر  لە  یاخود 

هەرێمی  لە  فەرمی  نێوەندێكی  هەر  لە 

جوان  هەڵوێستێكی  كە  كوردستاندا، 

پیادە  سیاسی  الیەنێكی  دەستی  لەسەر 

بەرپرسێك،  دەستی  لەسەر  دەكرێت. 

كوردستانە  هەرێمی  لەم  تاكێك  یاخود 

دیاریكراوە  ناوچەیەكی  خ��اوەن��ی  كە 

سیاسی  حزبی  كوردستان  هەرێمی  لە 

ئەو  ه��ەم��وو  ن��ەت��ەوەی��ی  مەوقیفێكی 

الیەنێكی  خواستی  و  بەدڵ  كە  بابەتانە 

دەبێت  بەداخەوە  ئەوا  نەبوو،  سیاسی 

بەردەم،  بێتە  تۆمەت و گرفتی  جۆرەها 

هەرێمی  ل��ە  س��ەی��رە  ب��ەالم��ەوە  م��ن 

پایتەختی  لەناوجەرگەی  كوردستاندا 

ئێران  كونسوڵگەری  كوردستان  هەرێمی 

هەیە. خێرە ئەوان رێگە دەدەن بەوەی 

كە پەیوەندی زۆر پتەویان لەگەڵ واڵتی 

ئێران هەبێت پەیوەندیەكەیان هی ئێستا 

ئێستا  لە  بەر  ساڵ  دەی��ان  هی  نەبێت 

تاوەكو  شەستەكانەوە  سااڵنی  لە  بێت، 

ئێران  لە  گلەیی  كەچی  ئێرە.  دەگاتە 

بكات.

شتی  ج���ۆرەه���ا  م���ێ���ژووە  ئ����ەو 

ل��ەخ��ۆگ��رت��ووە، ك��ە ن��ەت��ەوەی��ی ك��ورد 

رابردووی  لە  دەتوانێت  بەئاسانی  زۆر 

ن��ەت��ەوەك��ەم��ان��دا س��ەی��ری الپ��ەڕەك��ان��ی 

ئەم  بزانێت  هەروەها  بكات،  مێژوو 

بنەمایەك  چ  لەسەر  پەیوەندییە  جۆرە 

ب��ن��ی��ات��ن��راوە، ك��اردان��ەوەك��ان��ی ئ��ەو 

خەباتی  رەوت���ی  ل��ەس��ەر  پەیوەندییە 

بوون،  چۆن  نەتەوەكەمان  رزگایخوازی 

سەرەكی  بارەگایی  ئێستا  لەوەش  جگە 

پایتەختی  لەناو  ئێران  كونسوڵگەری 

پارتی  ئەگەر  كوردستاندا،  هەرێمی 

دیموكراتی كوردستان ئەوەندە ناڕەحەتە 

ئێران  كونسوڵی  نوێنەری  هەبوونی  بە 

رێگە  چۆن  كوردستاندا  پەرلەمانی  لەناو 

پایتەختی  لەناو  بارەگاكەیان  دەدات 

ئەمەش  بێت،  كوردستاندا  هەرێمی 

سوكایەتیكردن.  موزایەدەو  لە  جۆرێكە 

كوردستان  خەڵكی  ئیرادەی  دوێنێ   ئەمە 

كوردستاندا  هەرێمی  لە  یاسا  سەپاندنی 

سیاسیەی  ت��ەش��ەن��وج��ە  ج���ۆرە  ئ���ەم 

دروستكرد، كە ئێستا رەدفعلێكی وەهای 

دروستكردووە، ئەگەرنا بەتەنها نوێنەری 

پەرلەمانی  دەعوەتی  ئێران  كونسوڵگەری 

نەبووە. كوردستان 

بەتەنها  بۆ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

و  دەبینرێت  ئ��ێ��ران  كونسوڵخانەی 

كونسوڵخانانەی  ئەو  باس.  بەر  كەوتۆتە 

تر كە لەوێ بوون كامانەی تر بوون؟

نوێنەرایەتی  تاڵەبانی:  بێگەرد 

هەروەها  یۆنامی،  ئەمریكا،  كونسوڵی 

ئیتاڵیا،  میسر،  كونسوڵی  نوێنەرایەتی 

ئەگەر  ئێمە  تر،  دەسەاڵتی  زۆر  توركیا، 

گەورە  مەترسیەكی  نەكردایە  هەستمان 

پەرلەمانتاران هەیە،  و  پەرلەمان  لەسەر 

پەرلەمانی  دانیشتنی  شەرعیەتی  لەسەر 

بۆچی  پ��ەرل��ەم��ان  ه��ەی��ە.  ك��وردس��ت��ان 

كە  ئەوانە  بەاڵم  دەكات؟  ئەوانە  بانگی 

ئاگاداری  دەبێت  هەیە  نوێنەرایەتیان 

هەرێمی  لە  بن  دیموكراسیش  پرۆسەی 

خەتەرێك  كە  ئاگاداربن  كوردستاندا، 

لەپێناوی  یاسادانان  دەسەاڵتی  لەسەر 

هەیە،  تەسك  حزبی  بەرژەوەندییەكی 

نییە،  تێدا  مەنتقی  هیچ  لەڕاستیدا 

كوردستان  پەرلەمانی  رۆژە  سێ   ئێمە 

برادەرانی پارتی 
دیموكراتی كوردستان 

هەندێ  باس دێتە 
پێشەوە، كە باس لە 

مەسەلەی سەرۆكایەتی 
دەكرێت، ئەوا رێك 

ناوی شەخس دێننە 
ناو تەوەری گفتوگۆكان، 

هەرچەندە ئاساییە 
بەرگریكردن لە 

سەرۆكی حزبەكەی 
خۆیانە، بەاڵم ئەو 

شەخسە ئێستا 
مومارەسەی پۆستی 

سەرۆكی هەرێم دەكات
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كوردستان  پەرلەمانی  ئەندامانی  و 

ل��ەژێ��ر ه��ەڕەش��ەو گ��وڕەش��ەداب��وون، 

پەرلەمانی كوردستان  بۆئەوەی چاودێری 

بكرێت،  واڵتان  زۆربەی  بەنوێنەرایەتی 

پێمانوابوو  پەرلەمان  یاسایی  نیصابی 

ت���ەواو دەب��ێ��ت ه��ەڕەش��ەو گ��ورەش��ە 

گ��ەورە  تەشەنوجێكی  ك��راب��وو  زۆر 

هەموو  لە  بەرگریكردن  بۆ  رودەدات، 

تەشەنوجانەی  گوڕەشەو  هەڕەشەو  ئەو 

ك��ە رووب������دات، ل��ەن��او دەس��ەاڵت��ی 

ئ��ەوان  پێویستمانزانی  بە  یاساداناندا 

هەبێت،  ئامادەیان  چاودێرێك  وەك��و 

نەبووە،  واڵت  یەكەم  ئێران  لەبەرئەوە 

دراوسێی  واڵتێكی  وەكو  ئێران  هەوەها 

ئێمە، وەكو پەرلەمانی كوردستان، وەكو 

پێویستە  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 

لەگەڵی  هەبێت  باشمان  پەیوەندییەكی 

هیچ  نابێت  بەاڵم  سیاسیەوە،  ل��ەڕووی 

كاربكاتە  سیاسی  پەیوەندییەكی  جۆرە 

خەڵكی  گشتیەكانی  بەرژەوەندییە  سەر 

سیاسیانە  پەیوەندییە  ئەم  كوردستان، 

لەبواری  واتە  ئیجابی  ئاقاری  بە  دەبێت 

خواستی  پێشچوونی  ب��ەرەو  پۆزەتیڤدا 

بەكاربهێنرێت. نەتەوەكەمان 

ئەمە زاڵبوونی هەژمونی واڵتێك نییە 

هەژمونی  كوردستاندا،  هەرێمی  بەسەر 

واڵتێك كاتێك زاڵ دەبێت كە راستەوخۆ 

واڵتەكەت،  كاروباری  ناو  بخاتە  دەست 

داگیركاری  واڵتەكەت،  ناو  بێنێتە  سوپا 

بكات،  ئابووری واڵتەكەت  و قۆرخكاری 

كە ئەمە بەروونی دیارە، ئەی بۆ رێگری 

توركیا  بۆ  ناكرێت  دراوس��ێ   لەواڵتانی 

تەحەكوم  نییە؟  سوپای  نییە؟  رۆڵ��ی 

هەرێمی  لەناو  بەهەڵبژاردنەكانەوە 

ناكات؟ كوردستاندا 

حاڵەتێكی  بابەتانە  ئ��ەو  هەموو   

حزبێكی  ك��ە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ئاسایین، 

سیاسی لە هەرێمی كوردستان قبوڵیەتی، 

نوێنەرایەتی  كە  نییە،  قبوڵ  ئەوە  بەاڵم 

كە  كوردستان  پەرلەمانی  ن��او  بچێتە 

لە  فەرمی  مۆڵەتی  بە  نوێنەرایەتیە  ئەم 

بارەگای كردۆتەوە. هەرێمی كوردستان 

 ئێمە شەڕی داعشمانكرد، ئێران هات 

كردین،  هاوكاری  و  پاڵپشتی  و  بەرگری 

هەرێمی  سەرۆكی  جەنابی  بەدانپێدانانی 

واڵت  یەكەم  »ئێران  وت��ی  كوردستان 

هەرێمی  پایتەختی  لە  پارێزگاری  بووە 

لەبەرامبەریشدا  ك��ردووە«،  كوردستان 

لە  دەكات  داعش  هاوكاری  هەیە  واڵت 

بێت  رەوایە  ئەو  بۆ  نەتەوەكەت،  دژی 

دەست بخاتە كاروباری واڵتەكەت، بەاڵم 

بۆ واڵتێكی وەكو ئێران رەوانییە نوێنەری 

كوردستان پەرلەمانی  ناو  بنێرێتە 

ئەمە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

لە  ئێمە  ئ���ەوەی  ب��ۆ  ن��اگ��ەڕێ��ت��ەوە 

هەرێمێكداین كە دیموكراسی كەموكوڕی 

زۆری تێدایە؟

دی��م��وك��راس��ی  ت��اڵ��ەب��ان��ی:  بێگەرد 

بەرجەستە  قۆناغەكانی  ل��ەس��ەرەت��ای 

هێشتا  نەتەوەیەكین  ئێمە  بووندایە. 

میكانیزمی  دی��م��وك��راس��ی  عەقڵیەتی 

واڵتەكەماندا،  لەناو  دیموكراسی  كاری 

حزبەكانی  خودی  لەناو  دیموكراتیەت 

لە  بڵێم  دەتوانم  كوردستاندا،  هەرێمی 

لە  سەرەتاییدایە  زۆر  زۆر  قۆناغێكی 

نییە.  هەربوونی  حزبیشدا  هەندێك 

سەردانی وەفدی دانوسانی ی.ن.ک، بۆ الی کۆمەڵی ئیسالمی
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كوردستانی  هەرێمی  بڵێین  دەتوانین 

داب��ەش��ك��ردووە،  زۆن���دا  دوو  ب��ەس��ەر 

یەكتر  سیاسیەكان  حزبە  ك��ە  زۆن��ێ��ك 

حكومرانی  سیستمی  لە  دەك��ەن،  قبوڵ 

ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان��ی��دا ب��ەی��ەك��ەوە 

بۆ  قۆرخكراوە  زۆنێكیش  ك��اردەك��ەن. 

باس  زۆرج��ار  سیاسی.  حزبێكی  تەنها 

حكومەتی  حكومەتە  ئەم  دەكرێت  لەوە 

ئ��ەم  پ��ێ��م��وای��ە  م��ن  ف���راوان���ە،  بنكە 

نییە.  فراوان  بنكە  حكومەتی  حكومەتە 

تۆ  كە  ئەوەیە  ف��راوان  بنكە  حكومەتی 

هەرێمی  ئیدارییەكانی  یەكە  لەسەرجەم 

دەگاتە  تا  دهۆكەوە  لە  هەر  كوردستان 

فرەرەنگی،  لە  رەنگدانەوە  گەرمیان، 

سیستمی  لە  هەبێت  بۆچونی  وەف��رە 

هەولێرو  مانایەی  ب��ەو  حكومڕانیدا. 

دهۆك موڵكی حزبێكی سیاسی نەبێت و 

سلێمانی موڵكی حزبێكی سیاسی نەبێت. 

دیموكراتی  پارتی  لەگەڵ  ساڵ   23 ئێمە 

حكومڕانی  سیستمی  پێكەوە  كوردستان 

ئ��ەم واڵت��ەم��ان ب��ەڕێ��وە ب����ردووە، لە 

رابردوودا دوو حزبی سەرەكی بووین كە 

سەرجەم جومگە هەستیارەكانی سیستمی 

بووە،  بەدەستەوە  واڵتمان  حكومڕانی 

فرەرەنگ  حكومەتێكی  ئەوكاتەش  بەاڵم 

نەبووە، زۆنی سەوز لەگەڵ زۆنی زەرد 

كەواتە  ب��ووە،  ج��ی��اواز  لەیەكتر  ه��ەر 

دانیپێدا  دەبێت  ئێمە  گەورەی  هەڵەی 

بنێین لە ئێمەوە دەستی پێكردووە، بەاڵم 

یەكێتی  جیاوازە  قۆناغەكە  ئێستادا  لە 

هەڵبژاردنەكانی  لە  كوردستان  نیشتمانی 

سیاسیەكانی  الیەنە  لەگەڵ  راب���ردوودا 

خۆی  دەنگی  هێنانی  رێ��ژەو  بەپێی  تر 

دەبێت  ك��ە  ه��ەی��ە،  ب��ەوە  قەناعەتی 

ئۆپۆزسیۆن  بەشداربین،  هەموومان 

بووە  دروس��ت  كە  راب��ردوو  خولی  لە 

دەڵێت من نایەمە ناو حكومەتەوە ئەمە 

ئۆپۆزسیۆنی  رۆڵی  ئاساییەو  حاڵەتیكی 

خۆی دەگێڕێت، بەاڵم كە ئێستا ئامادەیە 

حزبەكانی  دەبێت  دەس��ەاڵت،  ناو  بێتە 

تێدابێت  ئەوەیان  رۆحیەتی  دەسەاڵتیش 

لەسەرجەم  قبوڵكردنەوە  روحیەتێكی  بە 

ئیدارییەكانی هەرێمی كوردستاندا،  یەكە 

كەفائەت  بنەمای  لەسەر  جیاوازی  بەبێ  

خۆیان،  حزبەكانی  لە  بپاڵێون،  خەڵك 

ئەمڕۆ  كە  ئیدارییانەی  یەكە  ئ��ەو  بۆ 

هەرێمی  حكومڕانی  سیستمی  ئیدارەی 

كە  ئ���ەوەی  وەك  دەك���ەن  ك��وردس��ت��ان 

بەاڵم  داوەت���ەوە،  رەنگی  سلێمانی  لە 

دیموكراتی  پارتی  ئێستا  دەبینن  خۆتان 

كوردستان بیانوو دێنێتەوە لە سلێمانی و 

بۆئەوەی  خۆجێی،  حكومەتی  ناو  نایەتە 

یەكەیەكی  هیچ  ده��ۆك  هەولێرو  لە 

ئیداری تەسلیم بە هیچ الیەنێكی سیاسی 

لە  دیموكراتیەت  نازانم  من  نەكات. 

مەنتقی  ئەوە  واتە  كوردستاندا  هەرێمی 

؟ دیموكراتیە... 

وەفدی دانوسانی یەکێتی نیشتامنی کوردستان
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كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هاواڵتیانی  الی  ب��ۆوە  روون  دوێنێ  

هەرێمی كوردستان كێ  دیموكراتخوازەو 

كێ  دیموكراتخواز نییە؟ سەرۆكی هەرێم 

دوو  تەواوكردووە  یاساییەكانی  كەكاتە 

ساڵیشی بۆ درێژ كراوەتەوە؟

گرفتە  خ��ۆی  تاڵەبانی:  بێگەرد 

برادەرانی  شتدایە،  یەك  لە  ئەساسیەكە 

هەندێ   كوردستان  دیموكراتی  پارتی 

باس دێتە پێشەوە، كە باس لە مەسەلەی 

ناوی  رێك  ئەوا  دەكرێت،  سەرۆكایەتی 

گفتوگۆكان،  تەوەری  ناو  دێننە  شەخس 

لە  بەرگریكردن  ئاساییە  هەرچەندە 

ئەو  بەاڵم  خۆیانە،  حزبەكەی  سەرۆكی 

پۆستی  م��وم��ارەس��ەی  ئێستا  شەخسە 

لەماوەی  ئایا  دەكات،  هەرێم  سەرۆكی 

سەرۆكی  جەنابی  راب��ردوودا  ساڵی   10

هەرێمی چ خۆی، چ حزبەكەی هێشتیان 

گەلی  ه��ەم��وو  س��ەرۆك��ی  ب��ە  ببێت 

كوردستان؟  هەرێمی  هەموو  كوردستان؟ 

گوێی  ئەوەندەی  راب���ردوودا  لەماوەی 

خۆی  حزبەكەی  سیاسەتی  بۆخواستی 

ب��ۆ حزبە  گ��وێ��ی  ئ��ەوەن��دە  گ��رت��ووە، 

ئەمەش  ن��ەگ��رت��ووە.  ت��ر  سیاسیەكانی 

ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك  ئێستا  وای��ك��ردووە 

دروستبووە، كە خەڵك هەست دەكات. 

حزبێكی  تەنها  سەرۆكی  سەرۆكە،  ئەم 

ئەم  كوردستاندا.  هەرێمی  لە  سیاسیە 

رەزامەندی  هۆكاری  نەبۆتە  سەرۆكە 

و  عەتف  و  كوردستان  خەڵكی  خواستی 

بەالی  كوردستان  خەڵكی  خۆشەویستی 

ئێمە  ئ��ەوەی  ب��ۆ  رابكێشێت،  خ��ۆی��دا 

 10 ساڵە،   10 ئەو  جیاتی  لە  بتوانین 

تۆ  پێبدەینەوە  متمانەی  تریش  ساڵی 

گەلەكەی  لەالی  قەناعەت  نەتوانی  كە 

لەراستیدا  ب��ك��ەی��ت،  دروس���ت  خ��ۆت 

خەڵكی  و  سیاسیەكان  هێزە  و  گ��ەل 

دروس��ت  ال  دڕدونگیەكی  ك��وردس��ت��ان 

سەرۆكێكم  ناكرێت  كە  بەوەی  دەبێت 

بەتەنها  سیاسی  حزبێكی  بەتەنها  هەبێت 

ناوچەیەكی كوردستان، ئێمە لەو شەڕەی 

شەهیدمان  داعش  رووبەڕووبوونەوەی 

ه��ەب��وو ل��ەش��ەه��ی��دەك��ان��دا ج��ی��اوازی 

سەرۆكی  لەالیەن  ك��راوە  لەنێوانیاندا 

هێزی  سەربازی  پلەی  لە  هەرێمەوە، 

سنگی  ئێستا  كە  كوردستان  پێشمەرگەی 

خاك  پاراستنی  قەڵغانی  كردۆتە  خۆیان 

و نەتەوەكەمان جیاوازی كراوە، ئێ  من 

چۆن دەتوانم ئەو عەتف و خۆشەویستیە 

لەكاتێكدا  بكەم،  پەیدا  سەرۆكەكەم  بۆ 

هەست بكەم ئەو دانەماڵراوە لە بۆچوونی 

لە  ئەساسیەكەیە  گرفتە  ئەمە  حزبی، 

ئەو  م��ان��ەوەی  ك��وردس��ت��ان،  هەرێمی 

لەسەر كورسی ئەوە ئێمە نین كە رێگری 

باش  زۆر  كوردستان  خەڵكی  لێدەكەین 

ئاستی  لەسەر  یاسا  بەپێی  كە  دەزانێت 

كەسێك  ه��ەر  دن��ی��ا  واڵت��ان��ی  ه��ەم��وو 

كە  دەپاڵێوێت،  پۆستێك  بۆ  خۆی  كە 

دوو  هەیە  بۆی  بێت،  سیادی  پۆستی 

بكات،  پۆستە  ئەو  مومارەسەی  خول 

كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی  وەكو  ئێمە 

دوو  بەخۆماندا  قوربانیمان  گەورەترین 

كاك  جەنابی  بە  دیكەشماندایەوە  ساڵی 

زۆر  نیگەرانیەكی  كە  دایەوە،  مەسعود 

بوو  دروس��ت  یەكێتی  عائیلەی  لەناو 

بوو.  نیگەران  لێمان  كوردستان  خەڵكی 

هەڵبژاردنی  دیموكراسیەتی  نازانم  من 

كوردستان  خەڵكی  لەناو  راستەوخۆ 

دەسەاڵتە  ئەم  تۆ  لەكاتێكدا  لەكوێدایە، 

تا  وەردەگریت  خەڵكەوە  لە  موتڵەقە 

ی   %70 دەكەن  بەوەوە  شانازی  ئێستا 

هێناوە،  كوردستانیان  هەرێمی  دەنگی 

دەرگ��ا  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی 

بارزانی  مەسعود  جەنابی  بۆ  بەدەرگای 

هاتوون  كە  دەنگانەی  ئەو  كردۆتەوە. 

هێزە  هەموو  كە  تێبینیەكان،  هەموو  بە 

چۆن  دەزان��ی��ن  ه��ەی��ان��ە،  سیاسیەكان 

ناكرێ  هیچ هێزێكی  لەبەرئەوە  هاتووە، 

ئێمە لە ئیرادەی گەل 
ناترسین، سەرۆكی 
فراكسیۆنی پارتی 
دەبێت ئەوە بزانێت 
ئەوان خاوەنی 38 
كورسین لەپەرلەمانی 
كوردستان لە كۆی 
111 كورسی واتە 
34% دەنگی هەرێمی 
كوردستان لەگەڵ 
پارتی دیموكراتی 
كوردستان بووە
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رەهاو  دەسەاڵتی  وابێت  پێی  سیاسی 

هەیە،  كوردستان  هەرێمی  لە  موتڵەقی 

تابعی ئەون. هێزەكانی دیكە 

كوردستان دیپلۆماتیك: ئێوە كێشەتان 

یان  لەگەڵ خودی كاك مەسعود هەیە، 

لەگەڵ پۆست و دەسەاڵتەكان هەیە؟

یاسا  ئێمە  نەخێر،  تاڵەبانی:  بێگەرد 

داناڕێژین.  مەسعود  كاك  جەنابی  بۆ 

جەنابی  حورمەتی  كەسایەتی  وەكو  ئێمە 

جەنابی  دەگرین،  بارزانی  مەسعود  كاك 

لە رابردوودا لەگەڵ جەنابی مام جەالل 

ئەم  ئ��ی��دارەی  ب��وون  س��ەرك��ردە  دوو 

تێكۆشانیان  و  كردووە. خەبات  واڵتەیان 

بۆ  یاسا  بەاڵم  بگیرێت،  نادیدە  نابێت 

پرسێكی نیشتمانی گەورەیە، كە ئایندەی 

واتە  بەندە،  لەسەر  نەتەوەیەیەی  ئەو 

كورسیەك هەیە لە هەرێمی كوردستاندا 

پێی دەوترێت پۆستی سەرۆكی هەرێمی 

بەرەنجی  كە  كرێكارێك  كوردستان، 

مافی  دەك��ات،  پەیدا  نان  خۆی  شانی 

مومارسەی  رۆژان  لە  رۆژێك  خۆیەتی 

ئ��ەو پ��ۆس��ت��ە ب��ك��ات، دەب��ێ��ت دەرگ��ا 

بەرووی هەموو خەڵكی كوردستاندا وااڵ 

دیموكراتی  بەشێوازێكی  ئێمە  بكرێت. 

مافی  كە  بكەین،  پۆستێك  مومارەسەی 

خەڵكی كوردستانە، مافی حزبێك و تاكە 

شەخسێك نییە، لەبەرئەوە ئەو پڕۆژانەی 

كە پێشكەشیش كراوە، بۆ دژایەتی هیچ 

دژایەتی  بۆ  نییە،  سیاسی  الیەنێكی 

دەمانەوێت  ئێمە  نییە،  مەسعود  كاك 

سیستمی  كە  جێگیربكەین،  سیستمێك 

دەبێت  دەس��ەاڵت��ەك��ە  پ��ەرل��ەم��ان��ی��ی��ەو 

نێوانیاندا  لە  هاوسەنگی  و  هەماهەنگی 

كە  شەخسێك  نابێت  ببێت،  دروس��ت 

حساب  بێت  رەها  دەسەاڵتی  خاوەنی 

ئ��ارەزووی  بە  نەكات  كەسێك  هیچ  بۆ 

نێوەندێكیش  هیچ  بكات،  مامەڵە  خۆی 

دەڵێین  كە  ئێمە  بپێچێتەوە،  لێی  نەبێت 

وەزیران  ئەنجومەنی  بۆ  دەسەاڵتەكان  با 

بكەین،  بەرپرسی  كە  بۆئەوەی  بێت، 

ك��وردس��ت��ان،  پەرلەمانی  ل��ەب��ەردەم��ی 

لەسەری،  هەبێت  لێپێچینەوەمان  مافی 

پەرلەمانی كوردستان لە حاڵەتی روودانی 

گشتی  ب��ەرژەوەن��دی  كە  كارێك  ه��ەر 

مەترسیەوە  بخاتە  كوردستان  خەڵكی 

هەبێت.  لێسەندنەوەی  متمانە  مافی 

راستەقینەیە،  دیموكراسیەتی  ئ��ەوە 

ئەگەر ئێمە بێین هەرێمی كوردستان كە 

ئەمەریكاوەین  لەدوای  ساڵ  سەدان  بە 

بەراوردی بكەین، بە دەسەاڵتی ئەمەریكا 

ئەمەریكا  دیموكراتیەتی  دەزانین  ئێمەش 

لەناو  دەزان����ن  خ��ۆت��ان  ب��ەرادەی��ەك��ە 

لەرابردوودا  پێستەكان  رەش  ئەمەریكا 

مافی ژیانیان نەبوو مافی ئەوەیان نەبوو 

پێستێك  سپی  لەگەڵ  رێستۆرانتێكدا  لە 

بەاڵم  لێدەكرا،  بێزیان  چونكە  دابنیشن، 

رەش  وایكرد  ئەمەریكا  دیموكراتیەتی 

لەو  پۆست  گەورەترین  بگاتە  پێست 

هەموو  سیاسەتی  مومارەسەی  واڵت��ەدا 

كوردستان  لەهەرێمی  ئایا  بكات،  دنیا 

دەستكردنی  دەستاو  رۆحیەتی  ئ��ەوە 

دەسەاڵتە هەیە.

دەوترێت  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پارتی،  فراكسیۆنی  سەرۆكی  لەالیەن 

ئ��ێ��وە ل��ە ئ��ی��رادەی گ��ەل دەت��رس��ن، 

خەڵكەوە  لەالیەن  سەرۆك  با  ئەگەرنا 

هەڵبژێردریت؟

ئیرادەی  لە  ئێمە  تاڵەبانی:  بێگەرد 

فراكسیۆنی  سەرۆكی  ناترسین،  گ��ەل 

ئ��ەوان  بزانێت  ئ��ەوە  دەب��ێ��ت  پ��ارت��ی 

لەپەرلەمانی  كورسین   38 خ��اوەن��ی 

واتە  كورسی   111 كۆی  لە  كوردستان 

لەگەڵ  كوردستان  هەرێمی  دەنگی   %34

ئیتر  بووە،  كوردستان  دیموكراتی  پارتی 

بە هەموو ئەو موالحەزانەی كەباسمكرد، 

هەڵبژاردنەكانیشدا  دەرئەنجامی  لە 

سیاسی  هێزێكی  هیچ  لەبەرئەوە  هەیە، 

ن��ات��وان��ێ��ت ل��ە ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان 

ناكرێ  هیچ هێزێكی 
سیاسی پێی وابێت 

دەسەاڵتی رەهاو 
موتڵەقی لە هەرێمی 

كوردستان هەیە، 
هێزەكانی دیكە تابعی 

ئەون
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ی   1+50 بكات  پێشنیار  كاندیدێك 

هێزە  ئ��ەو  ك��ۆب��ك��ات��ەوە.  ب��ۆ  بەتەنها 

كوردستاندا  هەرێمی  لە  كە  سیاسیانەی 

كەسایەتیەك  هەبێت  ئەوەیان  تموحی 

هەرێمی  سەرۆكی  پۆستی  ناو  بخەنە 

شێوازێكە  بەهەر  دەبێت  كوردستانەوە. 

تر  سیاسیەكانی  هێزە  لەگەڵ  تەوافوق 

 1+50 شەرعیەتی  ب��ۆئ��ەوەی  ب��ك��ەن، 

قائد  حزبی  مانایەی  بەو  بكەن  ت��ەواو 

نییە،  وج��ودی  كوردستان  هەرێمی  لە 

ئەو  تێبگەن  ل��ەوە  دەب��ێ��ت  ئەوانیش 

لەناو  بوو  پەیامە  ئەو  دوێنێ   پەیامەی 

لەدەسەاڵتی  و  كوردستان  پەرلەمانی 

هەرێمی  لە  پێمانوتن  ئێمە  یاساداناندا 

الیە،  رەه��ات��ان  دەس��ەاڵت��ی  كوردستان 

هەرێمی  دەنگی  رەهای  زۆرینەی  بەاڵم 

لەیەكتری  بۆئەوەی  النییە،  كوردستانتان 

دەسەاڵتی  ئێستا  چونكە  جیابكەینەوە، 

رەها بەدەست ئەوانە، سەرۆكی هەرێم 

وەزی���ران،  ئەنجومەنی  س��ەرۆك��ی  و 

مەلەفی  ئاسایش،  ئەنجومەنی  سەرۆكی 

وەزی��ری  عیالقاتی،  مەلەفی  و  ن��ەوت 

هەستیارەكانە  جومگە  هەرچی  ناوخۆ، 

لەبەرئەوە دەسەاڵتی  ئەواندان  لەدەستی 

رەه��ای  دەنگی  ب��ەاڵم  الی��ە،  رەه��ای��ان 

دوێنێ   النییە،  كوردستانیان  خەڵكی 

نیصابی   ئێمە  سەلمێنرا،  بەڕونی  ئەوە 

كوردستان  پەرلەمانی  لەناو  مان   1+50

دەبێت  ئێمە  ب��ۆئ��ەوەی  ت���ەواوك���رد، 

هەرێمی  حكومڕانی  سیستمی  بەیەكەوە 

ك��وردس��ت��ان ب��ەڕێ��وەب��ەری��ن، ه��ەروەه��ا 

حزبی قائید وجودی نەماوە هەركەسێك 

پۆستێك  ه��ەر  م��وم��ارەس��ەی  بیەوێت 

دەبێت  كوردستاندا  هەرێمی  لە  بكات، 

ملكەچی ئیرادەی گەلەكەی خۆی بێت.

ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك: ئ��ەو 

بۆئەوەی  ئارادابوو  لە  زۆرەی  فشارە 

دەنگێكی  یاخود  نەكرێت،  كۆبونەوەكە 

وا باڵوبۆتەوە دەنگی پەرلەمانتارێك بە 

بەكوێمان  هەواڵنە  ئەم  كڕدراوە،  پارە 

دەگەیەنێت؟

زۆر  فشارێكی  تاڵەبانی:  بێگەرد 

دەستەی  لەسەر  و  پەرلەمانتاران  لەسەر 

من  بەڵێ ،  بوو،  پەرلەمان  سەرۆكایەتی 

لەناو  بااڵ  بەرپرسی  شاهیدم،  بۆخۆم 

بۆ  تلیفۆنی  كوردستان  دیموكراتی  پارتی 

سكرتێری پەرلەمان، سەرۆكی پەرلەمان، 

پەرلەمان،  ئەندامانی  بەیەكەی  یەكە 

كراوە  جیاوازەكان  فراكسیۆنە  هەموو 

نیصابی  ل��ێ��ك��راوە  داوام����ان  ه��ەم��وو 

لێكراوە  داوامان  نەكەین،  تەواو  قانونی 

فشارو  جۆرەها  رابگرین،  پرۆژەكانمان 

دانیشتنەی  ئ��ەو  ك��ە  ه��ەب��ووە  گ��وش��ار 

لەراستیدا  نەدرێت،  ئەنجام  پەرلەمان 

هۆڵەكانی  لەناو  كە  پەرلەمانتارانەی  ئەو 

خاوەنی  هەبووە  وجودمان  پەرلەمان 

ئیرادەی خۆمان بووین ئێمە سەلماندمان 

بەهیچ  نابێت  پەرلەمان  شكۆی  ئیرادەو 

بیستی  گوێ   بەڵێ   بشكێندرێت.  جۆرێك 

ئێمە  لەبەردەمی  بووم  ئەوانە  هەموو 

ئەوە  وتویانە  بۆخەڵك  تەلەفۆنكراوە 

وەرەقەی سپی لەبەردەمی خۆت واژۆی 

ئامادەین،  ئێمە  دەفەرمویت  چی  بكە 

هەر ئەوەندەوجودت نەبێت لەناو هۆڵی 

پەرلەمانی كوردستاندا، بەاڵم من پێموایە 

پەرلەمانی  و  پەرلەمانتاران  ئیرادەی 

گەورەتربوو  لەوە  زۆر  زۆر  كوردستان 

تێكیبشكێنن. ویسترا  دوێنێ   كە 

دەڵێن  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

سكرتێرەكەی  و  پەرلەمان  سەرۆكی 

لە  رێزیان  نەپاراستوەو  خۆیان  بێالیەنی 

بەرامبەر  چی  نەگرت  سیاسی  تەوافوقی 

بەو قسەیە دەوترێت ؟

بێگەرد تاڵەبانی: تەنها ئەوەندە دەڵێم، 

شكۆی  شكاندنی  بۆ  سیاسی  تەوافوقی 

تەوافوقی  نییە.  كوردستان  پەرلەمانی 

لە  نییە،  یاسا  لەباربردنی  بۆ  سیاسی 

سیاسی  تەوافوقی  كوردستاندا،  هەرێمی 

بۆ لێك تێگەیشتنە. بۆئەوەی ئێمە بتوانین 

لە هەرێمی كوردستان نێوەندە فەرمیەكان 

كوردستان  هەرێمی  سەرۆكایەتیەكانی  و 

هەماهەنگی  رابگرین،  بەشكۆمەندیەوە 

ئەو  بپارێزین  دەسەاڵتەكاندا  لەنێوان 

لۆگۆی یەکێتی نیشتامنی کوردستان
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و  هەرێم  سەرۆكایەتی  چ  دەسەاڵتە  سێ  

لەیەك  كوردسان  پەرلەمانی  و  حكومەت 

جیاوازنین،  یەكتر  لە  هیچیان  ئاستدان 

خۆی  بڕیاری  ناتوانێت  هەرێم  سەرۆكی 

پەرلەماندا،  فەرز بكات، بەسەر سەرۆكی 

ئەویش بەهەمانشێوە، ناتوانێت تەوافوقی 

مەنتقی  بە  ئێمە  كە  بۆئەوەیە  سیاسی 

كە  بكەین  پرسێك  لەگەڵ  مامەڵە  یاسای 

لە8/20  بۆتەوە  ئەوە  رووب��ەڕووی  ئێستا 

كوردستان  هەرێمی  لە  یاسای  بۆشای  دا 

راب����ردووی  ل��ەخ��ول��ی  ئ����اراوە  بێنێتە 

بە  درا  دەنگ  كە  كوردستان  پەرلەمانی 

بۆ  والیەتی  ب��ارزان��ی  مەسعود  جەنابی 

بوو  لەوە  خەڵك  گلەیی  كرایەوە  تەمدید 

قانونی  بەرگی  حزبی  رێككەوتنی  كە 

لە  پەرلەمانی كوردستان  لەناو  بەبەرداكرا 

یەك رۆژدا.

لە  بۆچی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

نیشتمانییە  سازانە  ئەو  داوای  ئێستادا 

پارتی  قازانجی  بە  ئەگەر  دەك���ەن، 

شكایەوەو  ك��وردس��ت��ان  دیموكراتی 

لە  سازشی  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی 

پڕۆژەكەی كردچی ؟  

لەسەر  سازشمان  تاڵەبانی:  بێگەرد 

لەسەر  نەكردوە، سازشیشی  پڕۆژەكەمان 

پڕۆژەیە  ئەم  جۆرێك  بەهیچ  ناكەین، 

ئێمە  جۆرێك  بەهیچ  وە  ناوەستێنرێت 

خۆماندا  پ��ڕۆژەك��ەی  ل��ەب��ەردەم  گرفت 

ئەو  سەرجەم  لەگەڵ  ناكەین،  دروست 

پڕۆژانەی كە هەن فەرموو بابێن سازش، 

پڕۆژانە  ئەو  لەسەر  رێككەوتن  یاخود 

ئەو  لەسەر  رێككەوتن  ئێمە  دەكەین. 

یاسایین،  لیژنەی  كەلە  دەكەین  پڕۆژانە 

حزبە  دەرەوە  لە  ناكەین،  رێككەوتنێك 

سیاسیەكان پەسەندی بكەن. ئێمە بەرگی 

ئێمە  لەبەرئەوە  بكەین،  بەبەردا  یاسایی 

نیشتمانی  یەكێتی  فراكسیۆنی  وەك��و 

بەسازان  تەواومان  ب��اوەڕی  كوردستان 

بە  بەاڵم  هەیە،  تێگەیشتن  لەیەكتر  و 

بمانەوێت  كە  بەوەنا  یاسایی،  مەنتقی 

حوزەیران   30 تری  سیناریۆیەكی  دوبارە 

كوردستان  پەرلەمانی  ن��او  بێنینەوە 

بەرگەی  یەكێتی  پێبدەین  دەنگی  و 

لێی  جەماوەرەكەی  نە  ناگرێت،  ئەوە 

قبوڵدەكات، نە ئەو فراكسیۆنەش دەنگی 

پێدەدات.

كاتێكتان  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كوردستان  دیموكراتی  پارتی  بۆ  داناوە 

كە ئەوانیش وەكو هێزەكانی تر پرۆژەی 

ئاسۆیەك  چ  بكەن.  پێشكەش  خۆیان 

هەیە، بۆئەوەی ئێوە بتوانن ئەم كێشانە 

چارەسەر بكەن ؟

یاساكانمان  پڕۆژە  تاڵەبانی:  بێگەرد 

لە  داوام����ان  ی��اس��ای��ی،  لیژنەی  چ��ۆت��ە 

ك��ردووە،  زەرد  فراكسیۆنی  برادەرانی 

ئەوانیش  قانونی  لیژنەی  لە  بێن  كە 

بكەن،  پێشكەش  خۆیان  پڕۆژەیەكی  با 

بزانین چیان دەوێت، بیدەنە سەرۆكایەتی 

قانونی  لیژنەی  تەحویلی  و  پەرلەمان 

كۆی  لەسەر  لەوێدا  ئەوكاتە  بكرێت. 

تەوافوق  قانونی  بەشێوازێكی  پڕۆژەكان 

ل��ەس��ەر  ك��ە  ئ���ەوەی  وەك  دەك��ەی��ن، 

فراكسیۆنی  وەك��و  ك��ردم��ان،  دەس��ت��ور 

دروست  لیژنەیەك  داواماندەكرد  یەكێتی 

بكرێت، بۆ پێداچونەوەی دەستور لەسەر 

خواستی برادەرانی پارتی 7 مانگی رێك 

ئێمە لە موناقەشەدا بووین، لە دەستەی 

سەرۆكایەتی پەرلەمان، تاوەكو دەستوریان 

دەیانەوێت  ئ���ەوان  ئ��ەم��ڕۆ.  گەیاندە 

پێشنیار  بارزانی  مەسعود  كاك  جەنابی 

هەرێم  سەرۆكایەتی  پۆستی  بۆ  بكەنەوە 

پەرلەمانی  لەدەرەوەی  الیەنە سیاسیەكان 

پێبدەنەوە.  دیكەی  ساڵی   4 كوردستان 

پەرلەمانی  ن��او  بێتە  ت��ەواف��وق��ە  ئ��ەم 

گوایە  پێبدەینەوە،  دەنگی  و  كوردستان 

دەكەن،  قبوڵ  سیستمەكە  لەبەرامبەردا 

بەو  پەرلەمانی،  سیستمێكی  ببێتە  كە 

سازشی  و  دەیانەوێت  كەخۆیان  تامەی 

دەكەم  تەسەور  ئەمە  دەك��ەن.  لەسەر 

شتێكە  بەراستی  بێت  گفتوگۆ  مایەی 

فراكسیۆنی  بەتەنها  ن��ەك  نایاساییە، 

فراكسیۆنەكان  زۆری  زۆرب��ەی  یەكێتی 

هەیە  یاسا  دوو  نییە،  قبوڵ  ئەمەیان 

مەسعود  جەنابی  ئیمزای  یەكێكیان 

سەرۆكایەتی  یاسا  كە  لەسەرە،  بارزانی 

دی��اری��ك��راوە  ی��اس��ای��ەدا  ل��ەم  هەرێمە، 

لەناو  س��ەرۆك  دەڵێت  دا   17 لەمادەی 

هەڵدەبژێردرێت،  كوردستان  پەرلەمانی 

مادەی  لە  حسابە،  بۆی  یەكەم  بەخولی 

یاسادا دەڵێت »سەرۆك  دووەمی هەمان 

بە دەنگدانێكی راستەوخۆو نهێنی لەالیەن 

خەڵكەوە هەڵدەبژێرێت«، ئێ  ئەو خولی 

دووەمی بە دەنگدانی راستەوخۆو نهێنی 

بە  سێیەمیشی  خولی  نیوەی  تەواوكرد، 

دەیانەوێت  ئێستا  كردوە،  تەواو  تەمدید 

جەنابی  بدەنەوە  ت��ەواوك��اری  خولێكی 

كاك مەسعود بارزانی.

بە  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ناتوانرێت؟ نایاساییە  شێوەیەك  هەموو 

نایاساییە،  بەڵێ   تاڵەبانی:  بێگەرد 

ئێمە  ك��ە  نیە  ئ���ەوە  ب��ەم��ان��ای  ب���ەاڵم 

دابخەین  بەیەكجاری  قانونی  دەرچ��ەی 

نەخێر  پرسەكان،  هەموو  ل��ەب��ەردەم 

ئ���ەوە پ���ڕۆژە ی��اس��اك��ان ه���ەن، وەرن 

رێكبكەوین.  بابەیەكەوە  قانونی  لیژنەی 

پۆستێك  داوای  ئەوەی  لەبەرامبەر  تۆ 

دەبێت  ئ��ەی  وەری��ب��گ��ری��ت،  دەك��ەی��ت 

كوردستان  هەرێمی  سیاسی  سیستمی 

چی لێبێت؟ ئەی چۆن الیەنە سیاسیەكان 

بكەن؟  خۆیان  خواستێكی  لەسەر  سازش 

برد، دوای ئەوەی  تۆ پشكی خۆتت  كە 

دوای  ك��ردی��ان  راب����ردوودا  خولی  ل��ە 

بێتەوە  دەستور  كە  بەڵێنیاندا  ئ��ەوەش 

هەموو  ئەو  كوردستان.  پەرلەمانی  ناو 

خولەی  لەم  كرد،  بەكات  موماڵەتەیان 

خولەشدا  لەم  بۆئەوەی  پەرلەمانیشدا، 

نەهێڵن دەستور وەكو خۆی بڕوات.
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تەالر لەتیف

پەرلەمانتاری فراكسیۆنی سەوز لە پەرلەمانی كوردستان:

ئەگەر سیستم پەرلەمانی بێت، ئەوكات دەبێت سەرۆكی هەرێم 

لەرێگەی پەرلەمانەوە هەڵبژێردرێت

دیپلۆماتیك كوردستان  دیدار: 

فراكسیۆنی  پەرلەمانتاری  لەتیف  تەالر 

لە  كوردستان،  پەرلەمانی  لە  س��ەوز 

گۆڤاری  لەگەڵ  تایبەتدا  دیدارێكی 

لە  باس  دیپلۆماتیك(دا،  )كوردستان 

و  پەرلەمان  دانیشتنەكانی  دوای��ن 

خوێندنەوەی پڕۆژە یاساكان، مەسەلەیی 

سازانی الیەنەكان لەسەر پرسی والیەتی 

هەمواركردنەوەی  هەرێم،  سەرۆكی 

كە  یاساییانەی  پ��رۆژە  ئەو  دەستور، 

پێشكەش كراون. 
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سەرەتا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەرێمی  سەرۆكایەتی  فەرمانی  لە 

ئەو  پێدەكەین،  دەس��ت  كوردستان 

یاساییە،  فەرمانێكی  ك��ە  ف��ەرم��ان��ە 

لەنێوان  گەورەیەی  مقۆمقۆ  ئەو  بۆچی 

الیەنەكان و میدیاكاندا دروست كردووە؟

پرسە  ئ��ەم  راس��ت��ە  لەتیف:  ت��ەالر 

س��ەرۆك��ی  ب���ەاڵم  ی��اس��ای��ی��ە،  پرسێكی 

ئاسایی  كەسێكی  ه��ەم��وو  و  ه��ەرێ��م 

بااڵی  كۆمسیۆنی  لەئێستادا  دەزانێت 

هەڵبژاردنەكان چەند كێشەیەكیان هەیە، 

لەرووی ئیداری و داراییەوە، لەبەرئەوە 

ئەو  دەیتوانی  هەرێم  سەرۆكی  پێشتر 

دوای  یان  بكات،  ئاراستە  نوسراوەیان 

خ��وارد  یاساییان  سوێندی  كە  ئ��ەوەی 

چونكە  بكردنایە،  ئاڕاستەی  راستەوخۆ 

كارە  ئەو   8/20 لە  دەبێت  كە  دەیزانی 

تەواو  ویالیەتی  دا   8/19 لە  بكرێ�ت، 

ناتوانێت  یاسایشەوە  ل��ەرووی  دەبێت، 

جارێكی تر خۆی كاندید بكاتەوە، ئەگەر 

لەكاتی  هەڵبژاردن  بووبێت  مەبەستیان 

دەب��وو  ئ��ەوا  ب��درێ��ت،  ئەنجام  خۆیدا 

زەمینە سازیان بۆ بكردایە.

بەاڵم لەئێستادا ئێمە وەكو پەرلەمانی 

بااڵی  كۆمسیۆنی  بانگهێشتی  كوردستان 

بۆئەوەی  ك��ردووە،  هەڵبژاردنەكانمان 

لەچۆنیەتی  ئاگاداربین  نزیكەوە  ل��ە 

بە  جا  هەڵبژاردنە،  ئەو  بەڕێوەچوونی 

كۆتایی  هەڵبژاردنە  ئەو  ئەنجامدانی 

ئەو  بەهۆی  بەپێچەوانەوە،  یان  بێت، 

ئاستەنگانەوە كە رووبەڕوویان دەبێتەوە.

پێشبینی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سەربەخۆ  لەكۆمسیۆنی  وەاڵمێك  چ 

دەكەن؟

ت���ەالر ل��ەت��ی��ف: ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی 

ئاماژە  لەراگەیاندنەكانەوە  ناڕاستەوخۆ 

ئەو  لەئێستادا  كە  دەكرێت،  ئەوە  بە 

و  دارای��ی  ل��ەرووی  هەیە،  ئاستەنگانە 

ئەنجام  هەڵبژاردن  ناتوانن  كارگێرییەوە 

دەمێكە  زۆر  كۆمسیۆن  چونكە  بدەن، 

كۆمەڵێك  كە  دەك���ەن،  ئ��ەوە  داوای���ی 

كاری  و  دابمەزرێت  بۆ  فەرمانبەریان 

پێویستیان  لەهەمانكاتدا  بكرێت،  جددی 

ئامادە  بۆیان  كە  ب��وو  بەبودجەیەك 

هەڵبژاردنەش   ئەم  پێش  چونكە  بكرێت، 

راپ��رس��ی  ئ��ەوە ك��را ك��ە  ل��ەس��ەر  قسە 

دەرەوەی  كوردستانییەكانی  لەناوچە 

قسە  پێشتر  ك��ەوات��ە  بكرێت،  هەرێم 

لەبەرئەوە  ك��راوە،  هەڵبژاردن  لەسەر 

جددی  ك��اری  دەیانتوانی  وەخ��ت  پێش 

ل��ەس��ەرب��ك��ەن، ب���ەاڵم ئ��ەو ئ��ی��رادەی��ە 

سەرۆكی  بە  هەموومان  چونكە  نەبووە، 

ناتوانن  ئەوە دەزانین، كە  هەرێمیشەوە 

بە دوو مانگ ئامادەكاری بكرێت، ئەمە 

بەشێكی.

گرنگەو  زۆر  ك��ە  ت��ری،  بەشێكی 

هەڵبژاردندا،  لە  جەوهەرییە  خاڵێكی 

سەرۆكایەتی  هەڵبژاردنی  لە  بەتایبەتی 

هەرێمی  لە  ئێمە  كە  ئەوەیە،  هەرێمدا 

وردم��ان  و  پاك  ئامارێكی  كوردستاندا 

سازدانی  بۆ  بێت  پاڵپشت  تاكو  نییە، 

ئەركێكی  ئەمە  بۆیە  هەڵبژاردنە.  ئەم 

دیكەی پەرلەمانە كە كاری جددی لەسەر 

بكات. ئەوخااڵنە 

ل��ەب��ەرئ��ەوە دەب��ێ��ت ب��ژاردەی��ەك��ی 

بژاردانە  ل��ەو  یەكێك  هەبێت،  دیكە 

دواكەوتنی  بەهۆی  بەاڵم  بوو،  دەستور 

ئاستەنگی  پێكهات  كە  لیژنەیەی  ئەو 

دروستكرد، بەهۆی دواكەوتنی ناتوانرێت 

چونكە  بنوسرێتەوە،  دەستور  لەوكاتەدا 

راپرسییە،  و  بەكات  پێویستی  ئ��ەوەش 

دی��س��ان ئ��ەم ك���ارەش دەچ��ێ��ت��ەوە الی 

هەڵبژاردنەكان. بااڵی  كۆمسیۆنی 

لیژنەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ویالیەتی  و  دەس��ت��ور  ن��وس��ی��ن��ەوەی 

پەیوەندییەكیان  چ  هەرێم  سەرۆكی 

هەیە؟ بەیەكەوە 

درێ��ژك��ردن��ەوەی  بۆ  لەتیف:  ت��ەالر 

دەستور زۆر لەوە 
گەورەترە، كە ئێمە 
بچوكی بكەینەوە 
لە درێژكردنەوەی 

ویالیەتی سەرۆكی 
هەرێمدا، ئەمە خاڵێكە، 

بەاڵم لە دیاریكردنی 
سیستمی حوكمڕانی 
هەرێمی كوردستاندا، 
ناكرێت هەڵبژاردنێك 
بكەیت، كە پێچەوانە 
بێت لەو سیستمی 
حوكمڕانییەی كە لە 
دەستوردا ئاماژەت 

پێكردووە
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ه��ەرێ��م، هیچ  س��ەرۆك��ی  وی��الی��ەت��ی 

دەستور  چونكە  نییە،  پەیوەندییەكیان 

بچوكی  ئێمە  كە  گەورەترە،  لەوە  زۆر 

ویالیەتی  درێژكردنەوەی  لە  بكەینەوە 

سەرۆكی هەرێمدا، ئەمە خاڵێكە، بەاڵم لە 

دیاریكردنی سیستمی حوكمڕانی هەرێمی 

هەڵبژاردنێك  ناكرێت  ك��وردس��ت��ان��دا، 

بكەیت، كە پێچەوانە بێت لەو سیستمی 

ئاماژەت  دەستوردا  لە  كە  حوكمڕانییەی 

پێكردووە، لەهەمانكاتدا نابێت وادەكەی 

پەرلەمان،  لەنێوان  هەبێت  جیاوازی 

سەرۆكایەتیدا. وادەی 

وتەبێژی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لێدوانێكی  هەڵبژاردنەكان  كۆمسیۆنی 

یان  هەڵبژاردنە  "ئ��ەم  دەڵێت:  داوە 

هەرێمی  ب��ۆ  چ��ارەن��وس��ە  پرسە  ئ��ەم 

ئەنجامی  ئامادەین  ئێمە  كوردستان، 

پێداویستیەكانمان  بەمەرجێك  بدەین، 

بۆ دابین بكرێت"، ئەگەر هەمان وەاڵم 

وەاڵمی  ئەوكات  هەبوو،  پەرلەمان  لە 

ئێوە چی دەبێت؟

بۆ  ئامادەین  ئێمە  لەتیف:  تەالر   

ئەو  ب��ۆئ��ەوەی  هاوكارییەك،  هەموو 

و  دیموكراسی  بەشێوەیەكی  پڕۆسانە 

بێگەرد بڕوات بەڕێوە، بەاڵم لە ئێستادا 

داراییەدا  قەیرانە  لەم  ئەوەیە،  كێشەكە 

كار  دەتوانێت  دارایی  وەزارەتی  تاچەند 

جددی  بەشێوەیەكی  خاڵە  لەسەرئەو 

ش��ێ��وازی  ئ��ەم  لەهەمانكاتدا  ب��ك��ات، 

ئێستادا  لە  بۆ  دەمێكە هەیە،  داواكردنە 

س��ەرۆك��ی ه��ەرێ��م ك��ار ل��ەس��ەر ئ��ەوە 

زەمینەیەكی  پێشوەخت  بۆ  یان  دەكات، 

ئەو  بتوانێت  كە  نەكرد،  ساز  وەه��ای 

ئەوەی  بەبێ  بدات،  ئەنجام  هەڵبژاردنە 

رووی  لە  ببێت،  دروس��ت  كێشەیەك 

دارایی و كارگێرییەوە.

سبەینێ  ئێمە  وتم  لەپێشتردا  وەكو 

كۆمسیۆنی  داواكارییەكانی  گوێبیستی 

چونكە  دەبین،  هەڵبژاردنەكان  ب��ااڵی 

داوە،  ج��ی��اوازی��ان  لێدوانی  ئەوانیش 

هەبووە،  قسەكانیاندا  لەنێوان  جیاوازی 

لە چەند لێدوانێكی سەرەتا وتویانە پێمان 

بڕیارێكی  دیكە  جارێكی  ئێستا  ناكرێت، 

ه��ەم��ووی  ئ��ەم��ان��ە  دەدەن،  ج��ی��اواز 

لێكدانەوەی جیاوازی بۆ دەكرێت.

ئەگەر  حاڵەتێكدا  لەهەموو  بەاڵم   

نەكرێت،  ی��ان  بكرێت  ه��ەڵ��ب��ژاردن 

ل���ەرووی  ئێستا  ه��ەرێ��م��ی  س��ەرۆك��ی 

خۆی  تر  جارێكی  ناتوانێت  یاساییەوە 

زۆر  كە  ترەوە  لەالیەكی  هەڵبژێرێتەوە، 

هەڵبژاردنە  ئەو  كاتی  ناكرێت  گرنگە، 

چونكە  بێت،  جیاواز  دەستوردا  لەگەڵ 

سیستمێكی  سیستم  دەس���ت���وردا  ل��ە 

گەورە  فراكسیۆنی  چوار  پەرلەمانییە، 

حزبی  چوار  كوردستانە،  پەرلەمانی  لە 

گ��ەورە داوای���ی ئ��ەوەی ك���ردووە، كە 

بێت،  پەرلەمانی  سیستمێكی  سیستمەكە 

جێگەی  دەس��ت��وردا  لە  ئەمانە  هەموو 

دەبێتەوە.

لە  ئەگەر  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لە  مانگەدا،  دوو  ئ��ەو  پێش  م��اوەی 

بدرێت،  لەسەرئەوە  بڕیار  پەرلەماندا 

سیستمێكی  بە  ببێت  سیستمەكە  كە 

کۆبوونەوەی ئەندامانی مەکتەبی سیاسی ی.ن.ک
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گەورەیە  كێشە  ئەو  توشی  پەرلەمانی، 

هەرێم  رووب��ەرووی  ئێستا  كە  دەبین، 

بۆتەوە؟

سیستم  ئ��ەگ��ەر  ل��ەت��ی��ف:  ت���ەالر 

دەبێت  ئ��ەوك��ات  ب��ێ��ت،  پ��ەرل��ەم��ان��ی 

پەرلەمانەوە  لەرێگەی  هەرێم  سەرۆكی 

قسەش  ه��ەروەه��ا  ه��ەڵ��ب��ژێ��ردرێ��ت، 

چونكە  دەس��ەاڵت��ەك��ان��ی��ەت��ی،  ل��ەس��ەر 

تەنها  دەسەاڵتەكان  هەموو  ناكرێت 

هەرێمدا  سەرۆكی  لەدەسەاڵتەكانی 

هۆی  دەبێتە  ئەمەش  كۆبكرێتەوە، 

س��ن��ور ب��ەزان��دن��ی دەس��ەاڵت��ێ��ك بۆ 

لەهەمانكاتدا  دیكە،  دەسەاڵتەكانی 

دەسەاڵتەكان  قۆرخكردنی  هۆی  دەبێتە 

ل��ەی��ەك دەس��ەاڵت��دا، ئ��ەم��ەش ب��ەرەو 

دیكتاتۆریمان  ك��ارك��ردن��ی  ش��ێ��وازی 

لەسەر  قسە  ئێمە  لەبەرئەوەی  دەبات، 

بە دەوڵەت بوون دەكەین، قسە لەسەر 

دەكەین،  كوردستان  هەرێمی  ئایندەی 

قسە لەسەر پاراستنی بەرژەوەندییەكانی 

دەكەین،  كوردستان  لەهەرێمی  تاك 

قسە  دەك��ەی��ن،  پۆست  ل��ەس��ەر  قسە 

كەس  ی��ەك  ی��ان  الی��ەن،  ی��ەك  لەسەر 

ناكەین.

م��ەرج  داه��ات��وش��دا  و  لەئێستا   

قۆرخ  حزب  یەك  بۆ  پۆستە  ئەو  نییە، 

تاكە  بۆ  یان  الیەنێك،  بۆ  یان  بكرێت، 

كەسێك، لەبەرئەوە دەبێت زۆر بەوردی 

كە  سیستمە  ئەو  لەوەبدرێت،  دیقەت 

و  حزبەكان  زۆری  زۆرب��ەی  داواك���اری 

سیستم  دەیانەوێت  كە  فراكسیۆنەكانە، 

پەرلەمانی بێت، سەرۆك لە پەرلەمانەوە 

بێت  دەسەاڵتێك  دەسەاڵتەكانیش  بێت، 

كە شەفاف بێت، وەك هاوشێوەی عێراق 

بێت، چونكە نابێت ئەوەمان لەبیر بچێت، 

كە ئێمە لە چوارچێوەی عێراقداین.

وەك��و  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

ئەو   8/20 لە  ئەگەر  یاسایی،  كەسێكی 

هەموار  یاساكەش  نەكرا،  ئامادەكارییە 

بە  ن��ەب��وو  سیستمیش  ن��ەك��رای��ەوە، 

دروست  یاسایی  بۆشاییەكی  پەرلەمانی 

دەبێت، چارەسەر چییە؟ تا ئەو  بۆشاییە 

نەبێت؟ دروست  یاساییە 

 تەالر لەتیف:  لەئێستادا فراكسیۆنی 

ك��ردووە،  پێشكەش  پرۆژەیەكی  گ��ۆڕان 

یەكێتی  فراكسیۆنی  وەك���و  ئێمەش 

هەر  پرۆژەكەشمان  ئامادەیە،  پرۆژەمان 

كە  سەرۆكایەتییە،  سیستمی  لەسەر 

دەبێت  بێت،  پەرلەمانی  سیستم  دەبێت 

دەسەاڵتەكان كەمبكرێتەوە، كە سەرۆكی 

مافەكانی  پارێزەری  لەداهاتودا  هەرێم 

دەسەاڵتەكان  لەهەمانكاتدا  بێت،  خەڵك 

نەبێت. قۆرخكاری  بێت  بەشێوازێك 

ئێمە هەمیشە قسە لەسەر دەسەاڵتی 

زۆری  زۆرب���ەی  دەك��ەی��ن،  دادوەری 

سەرۆكی  الی  دادوەریش  دەسەاڵتەكانی 

بێت،  شێوەیە  بەو  ناكرێت  هەرێمە، 

ل��ەس��ەر  ق��س��ە  چ��ۆن  ئێمە  ك��ەواب��ێ��ت 

دادوەری  دەسەاڵتی  و  یاسا  س��ەروەری 

زۆری  زۆرب����ەی  لەكاتێكدا  ب��ك��ەی��ن، 

بۆیە  نییە.  خۆیان  الی  دەسەاڵتەكان 

بوون  دەوڵەت  لەسەر  قسە  ئێمە  ئەگەر 

و بەرەو دامەزراوە بوون بكەین، دەبێت 

قسە  دەس��ەاڵت��ەك��ان��ەوە  دەستكاری  لە 

سنوری  دەسەاڵتەكان  هەموو  بكەین، 

دەسەاڵتی خۆی بزانێت، لەهەمانكاتیشدا 

مافی  پارێزەری  كە  بێت،  بەشێوازێك 

ئەو  زۆری  زۆربەی  بێت، چونكە  گشتی 

هەرێم  سەرۆكی  ئێستا  كە  دەسەاڵتانەی 

لە  شێوازەكان  لە  بەشێوازێك  هەیەتی، 

بەكارنەهاتووە،  خەڵك  ب��ەرژەوەن��دی 

ئەگەر  بكات، كە  بەوە  كە خەڵك درك 

بمێنێتەوە  س��ەرۆك  الی  دەسەاڵتە  ئەو 

هەستە  ئەو  دەبێ�ت،  خەڵك  بۆ  سودی 

چونكە  نەبووە،  دروست  تاكەكان  الی 

دەسەاڵتەكان بەشێوازێك لەسودی ئەوان 

ئەم  رۆژ  بە  رۆژ  بەكارنەهاتووە،  بێت 

زیاتر دەبێت. قەیرانە 

سەردانی وەفدی دانوسانی ی.ن.ک، بۆ الی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان
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ئەندام پەرلەمانانی فراكسیۆنەكانی 

بزوتنەوەی گۆڕان و پارتی دیموكراتی كوردستان:

* د.فرسەت سۆفی: ناكرێت بە مەنتقی زۆرینەو كەمینە مامەڵە 

لەگەڵ پرسێكی ئاوا گرنگدا بكرێت

* د.بەهار مەحمود: دڵنیام لیژنەی دەستوری ناتوانێت لەم كاتەدا 

كارەكانی خۆی تەواو بكات

 دیدار : سیپان
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كوردستان دیپلۆماتیك: ئەوەی ئێستا 

لە پەرلەمانی كوردستان دەگوزەرێت چ 

باسە، یان ئەوەی كە ئێوە لە پەرلەمان 

ئەو  ئایا  چییە؟  دەك��ەن  لەسەر  كاری 

دەستور  نوسینەوەی  بۆ  كە  لیژنەیەیە 

سەرۆكایەتی  پرسی  یان  ئامادەكراوە، 

؟ هەرێمی كوردستانە 

ئەم  لەراستیدا  مەحمود:  بەهار 

كە  جیاوازن.  پرسی  دوو  پرسە،  دوو 

پەرلەمانی كوردستان وەكو ئەركی خۆی 

ك��ردووە.  ه��ەردووك��ی��ان  لەسەر  ك��اری 

والیەتی  هەڵبژاردنەوەی  دەزانین  ئێمە 

دەستورییەو  پرسێكی  هەرێم  سەرۆكی 

پێویستە لە دەستوردا یەكالیی بكرێتەوە، 

ب���ەاڵم ن��اگ��ەڕێ��ی��ن��ەوە ب��ۆ ئ���ەوەی كە 

دەستوری  لیژنەی  كە  بوو،  چی  هۆكار 

ئەم  چونكە  دواك��ەوت،  پێكهێنانەكەی 

ترین  سەرەكی  لە  پەرلەمان  خولەی 

یەكێك  بە  كردبوو  دەستوری  كارەكانی 

بەاڵم  خۆی،  پێشینەكانی  كارە  لەهەرە 

تەوافقی  بە   2014 ساڵی  لە  بوو  ئەوە 

یاسایەكمان  پ��ڕۆژە  الیەنەكان  هەموو 

یاسایی  ل��ی��ژن��ەی  ل��ە  ك���رد،  گ��ەاڵڵ��ە 

لیژنەكە  و  راپۆرت  بكرێتە  كە  بۆئەوەی 

هەندێك  لەوكاتەدا  گەر  پێكبهێندرێت، 

تەوافقەكەی  لە  الی��ەن  و  فراكسیۆن 

پەشیمان  ی��اس��ای��ی��ەك��ە  پ����ڕۆژە  ن���او 

 2014-12 مانگی  لە  نەبوونایەتەوە، 

لیژنەی دەستور  بكرایەو  پەسەند  یاساكە 

كێشەمان  ئێستا  ئ��ەوا  پێكبهێندرایە، 

ت��ەواو  دەستورەكە  چونكە  ن��ەدەب��وو، 

كە  ئێستادا  لە  بەاڵم   ،8-19 لە  دەبوو 

ئەوە نەكراوە، كە چ الیەنێك رێگربوو، 

یان هۆكارەكەی چی بوو. بۆیە لە 20-

5-2015 لیژنەكە پێكهاتوو دەنگی لەسەر 

یاسای  بەپێی  لیژنەكە  ئێستاشدا  لە  درا، 

رۆژی   90 م��اوەی   2015 ساڵی  چ��واری 

تەواوی  نەیتوانی  گەر  بەردەمدایە،  لە 

بكات، ئەوا بۆی درێژ دەكرێتەوە. 

ل��ی��ژن��ەی  ئ��ەن��دام��ێ��ك��ی  وەك  م��ن 

لەم  ناتوانێت  لیژنەكە  دڵنیام  دەستوری 

بكات.  ت��ەواو  خۆی  كارەكانی  كاتەدا 

 2015-8-19 لە  یاسایی  فەراغێكی  بۆیە 

دەكات.  كوردستان  هەرێمی  چاوەڕێی 

سیفەتەی  ب��ەو  كوردستان  پەرلەمانی 

چارەنوسسازەكان  پرسە  ئەوە  كاری  كە 

یەكالبكاتەوە.

ب��ەاڵم  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

باسی  نییە،  پێویست  كە  دەڵێیت  تۆ 

الیەنەكان بكەیت؟ ئەی بۆچی الیەنەكانت 

ئەندامانی  ب��اش��ە  ئ����اراوە،  هێنایە 

لەكاتی  نەدەبوو،  كوردستان  پەرلەمانی 

دوای  ل��ە  بەكاربوونیانەوە  دەس��ت 

و  ئەولەویەت  هەڵبژاردنەكانەوە، 

پێداچوونەوەی  كارەكانیان  گرنگترینی 

كودستان  هەرێمی  دەستوری  رەشنوسی 

و هەمواركردنەوەی بوایە ؟           

ئ��ەوەی  ل���ەدوای  مەحمود:  بەهار 

لەناو  هەڵبژاردن  بانگەشەی  بارودۆخی 

هەرچەندە  بوویەوە،  هێمن  پەرلەماندا 

هەڵبژێردرا،  بۆ  سەرۆكایەتی   4-29 لە 

زۆر  تاماوەیەكی  الیەنەكان  دواتریش 

ه��ەڵ��ب��ژاردن��دا  بانگەشەی  ك��ەش��ی  ل��ە 

ئەنجومەنی  هەڵبژاردنی  چونكە  بوون، 

مانگی  لە  كرابوو،  عێراق  نوێنەرانی 

كەشەكە  و  ب���ارودۆخ  ئ��ەو  كە  یانزدە 

سەرۆكایەتی  ئەوكاتە  بوویەوە،  هێمن 

بەاڵم  نا،  ئەوە  بۆ  هەنگاوی  پەرلەمان 

یاسایی  لیژنەی  لە  پڕۆژەكە  وتم  وەك 

ئەوكات  چوار  مانگی  تاكو  دواك��ەوت، 

كرا. پەسەند 

ئێمە وەك وتم فەراغێكی   8-19 لە 

كوردستان  هەرێمی  چاوەڕێی  یاسایی 

دەكات. بۆیە پێویستە پەرلەمان بەكاری 

كارەدا  لەم  هەربۆیە  هەڵبستێت.  خۆی 

كە  ك��ردووە،  فراكسیۆنەكان  لە  داوای 

سەبارەت  بكەنەوە  روون  خۆیان  دیدی 

یاساییەی  فەراغە  ئ��ەو  كێشەیە،  ب��ەو 

ك��ە چ��اوەڕێ��ی ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان 

لە  زۆر  بەشێكی  بۆئەمەش  دەك��ات، 

خۆیان  سەرنجی  راو  فراكسیۆنەكان 

بە  پێشكەش  یاسادا  پ��ڕۆژە  لەشێوەی 

تەنانەت  كردووە،  كوردستان  پەرلەمانی 

پڕۆژە  ئەو  بۆ  یەكەمیش  خوێندنەوەی 

كردووە. یاسایانە 

ئ���ەم پ��ێ��ش��ك��ەش��ك��ردن��ی پ����رۆژەو 

مانایە  ب��ەو  یەكەمەش.  خوێندنەوەی 

لەم دیدارە تایبەتەی گۆڤاری )كوردستان دیپلۆماتیك(دا، هەردوو پەرلەمانتار )بەهار مەحمود، فرسەت 
سۆفی(

باس لەو پڕۆژانە دەكەن، كە لە ماوەی رابردوودا پێشكەشیان كردووە، ئەو بابەتەی كە پێویستە سازانی 
لەسەر بكرێت كامەیە؟ تا الیەنەكان بگەنە رێكەوتن.

سازان بۆچی و لەبەرچی پێویستە، پەرلەمان لەم نێوەندەدا كاری چییە، بۆچی الیەنەكان ناگەنە رێكەوتن؟ 
لیژنەی نوسینەوەی دەستور كارەكانی كامانەن؟

ئەم پرسیارانەو چەندین، وەاڵم لەم دیدارەدا دراونەتەوە
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ناوێت،  سازانیان  الیەنەكان  كە  نییە، 

پێشكەش  سازان  بۆ  پرۆژانە  ئەم  بەڵكو 

هەموو  بوو  پێویست  بۆیە  دەكرێت. 

الیەنەكان پڕۆژە یاسایان هەبێت، ئەگەر 

ئەوە  نەبێت،  یاسای  پڕۆژە  الیەنێكیش 

س��ازان  دەتوانرێت  ئاساییەو  كارێكی 

بكرێت،  یاسایانە  پ��رۆژە  ئ��ەو  لەسەر 

خوێندنەوەی  و  ك��راون  پێشكەش  كە 

یەكەمیان بۆ كراوە.

خاتوو  وەك  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەرێمی  لە   8-19 لە  دەڵێت«  بەهار 

دروست  یاسایی  فەراغێكی  كوردستان 

پەرلەمان  دەبێت  لێرەشەوە  دەبێت، 

بە ئەركی خۆی بوەستێت«، من لێرەدا 

چی  دەبێت  پەرلەمان  ئەركی  دەپرسم 

هەرێم  كە  بۆئەوەی  لەوكاتەدا،  بێت 

نەبێت؟    بۆشاییە سیاسییە  ئەو  توشی 

فرسەت سۆفی: بێگومان ئەمە خەمی 

سیاسییەكان،  هێزە  بە  الیەكمانە  هەموو 

پەرلەمان هەوڵبدەین رێگا چارەسەرێكی 

ئەوی   بۆ  بدۆزینەوە،  گونجاو  یاسیایی 

لەدوای 19-8 هیچ بۆشاییەكی یاسایی لە 

كوردستان  هەرێمی  سەرۆكایەتی  پۆستی 

دروست نەبێت، بەاڵم تێڕوانینی جیاواز 

لەسەر دوو بابەتە.

یەكێكیان ئەوەیە، كە ئێمە پێمانوایە 

هەموو  رێكخستنەوەی  بۆ  بردن  دەست 

پەرلەمان،  و  حكومەت  دەسەاڵتەكانی 

میكانیزمی  دی��اری��ك��ردن��ی  ه��ەروەه��ا 

لیژنەیەكی  كە  مەسەلەیەكە  هەڵبژاردن 

پەیوەندن  ئەوانە  پێكهاتووە،  دەستوری 

لەوێوە  دەبێت  حكومڕانی  سیستمی  بە 

بچینە  كارییەوە  وردە  و  تەفاسیل  بە 

چارەسەركردنی  پرسی  بەاڵم  ناویەوە، 

دروست نەبوونی بۆشایی یاسایی، بەڵێ 

ئەوا كاری پەرلەمان، الیەنە سیاسیەكانە 

هەوڵی  كارو  الیەكەوە  هەموو  بە  كە 

بۆشاییەكی  هیچ  تا  بدەین،  بۆ  جیدی 

یاسایی لە دوای ئەو بەروارەوە دروست 

نەبێت.

ئێمە  تێڕوانینی  ب��ە  دووەم��ی��ان، 

ئەوەیە كە پەرلەمانی كوردستان بە 111 

زەمینەی  ئ��ەوەی  بەبێ  ئەندامییەوە، 

بۆ  پ��ەرل��ەم��ان،  دەرەوەی  لە  سیاسی 

لەراستیدا ئەم دوو 
پرسە، دوو پرسی 
جیاوازن. كە پەرلەمانی 
كوردستان وەكو 
ئەركی خۆی كاری 
لەسەر هەردووكیان 
كردووە. ئێمە دەزانین 
هەڵبژاردنەوەی والیەتی 
سەرۆكی هەرێم 
پرسێكی دەستورییەو 
پێویستە لە دەستوردا 
یەكالیی بكرێتەوە

سەردانی وەفدی دانوسانی ی.ن.ک، بۆ الی بزوتنەوەی گۆڕان
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گرنگی  یاسایەكی  سیاسی،  بابەتێكی 

وەك����و س��ەرۆك��ای��ەت��ی ه���ەرێ���م، كە 

هەیە،  دەستوری  سروشتێكی  یاسایەكە، 

نییە،  ئاسایی  و  ئاسان  ئەوەنە  یاسایەكە 

پێمانوایە  ئێمە  بۆیە  تر،  یاساكانی  وەك 

جۆرە  لەو  بابەتێكی  لەسەر  قسەكردن 

سیاسی  زەم��ی��ن��ەس��ازی  ئ���ەوەی  ب��ەب��ێ 

لەنێوان هێزو الیەنەكان بۆ رەخسابێت، 

هەرچەندە  پەرلەمان،  ناوهۆڵی  بیهێنینە 

زۆر ئاسایی خوێندنەوەی یەكەمی بۆكرا، 

خوێندنەوەی  دەتوانی  چۆن  تۆ  بەاڵم 

لەسەر  راپۆڕتی  و  بكەیت  بۆ  دووەمی 

رێكەوتنێكی  جۆرە  گەر  بكەیت،  ئامادە 

ل��ەالی��ەن هێزو  ب��ێ��ت،  ن��ەك��را  ل��ەس��ەر 

الیەنەكانەوە.لێرەوە جیاوازی دووەممان 

لەم  پێمانوایەو  ئێمە  پێدەكات،  دەست 

الیەنەكان  داه��ات��وودا  رۆژەی  چەند 

لەنێوان  سیاسی  چڕوپڕی  گفتۆگۆیەكی 

كە  بكات،  پێ  دەست  الیەنەكان  هێزو 

یاسایی  ئەو  ئایا  چارەسەرێك،  بگەنە 

ئایا  یان  هەمواربكرێتەوە،  سەرۆكایەتی 

دەربكەین. نوێ  یاسایەكی 

كردن،  باسم  كە  ئەوانەی  هەموو 

سیناریۆی یاساین، ئەمانە دەبێت لەمێزی 

ئێمە  بۆیە  بكرێت.  لێوە  باسیان  گفتوگۆ 

تێڕوانینمان  خاڵەوە  دوو  ل��ەم  تەنها 

پەرلەمانی  ن��ا  گ��ەر  ب���ووە،  ج��ی��اواز 

كۆبوونەوەی  خۆیەتی  مافی  كوردستان 

خۆی بكات، باسی بابەتێكی لەم جۆرەش 

بەرهەمهێنربێت،  دەبێت  بەاڵم  بكات، 

پێناو  لە  نەبێت،  باسكردن  تەنها  هەر 

هەر  كە  ئەستۆپاكی،  بۆ  یان  باسكردن، 

بكات،  پێشكەش  خۆی  پڕۆژەی  الیەنەو 

دەبێت  نا  سەرشانمە،  ئەركی  من  بڵێ 

هەبێت. ئەنجامی 

كە  شێوازەی  ئەو  پێمانوایە  ئێمە 

ئەنجامی  كوردستان  پەرلەمانی  لە  كرا 

نابێت، بۆیە ناكرێت بە مەنتقی زۆرینەو 

ئاوا  پرسێكی  لەگەڵ  مامەڵە  كەمینە 

لیژنەی  ئێمە  لەكاتێكدا  بكرێت،  گرنگدا 

دەستوریمان بەڕێكەوتن پێكهێناوە، ئەوە 

سەرۆكایەتی  حكومەت،  كە  جیالەوەی 

پەرلەمانیشمان هەر تەوافوق پێكهێناوە.

كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

چی  پەرلەمان  دەب��وو  تۆ  ب��ەب��ڕوای 

بكردایە ؟ 

 ف��رس��ەت س��ۆف��ی: س��ەرۆك��ای��ەت��ی 

پەرلەمان، هەموو فراكسیۆنەكان فشاری 

سیاسییەكانی  هێزە  سەر  بۆ  گەورەیان 

كاتێكی  دەبوو  تەنانەت  ببەن،  خۆیان 

ئەوكاتە  تا  دابنێت،  بۆ  دی��ارك��راوی��ان 

ناچاردەبین  ئەوكات  هەبێت.  مەوقفتان 

لە پەرلەمان كارەكان بكەین، بەاڵم بەبێ 

سیاسیەكان  هێزە  لەالیەن  ئامادەسازی 

پەرلەمان،  دەرەوەی  لە  بابەتە  ئ��ەم 

بۆچونەكانە  بیرو  لێكدورخستنەوەی 

د.بەهار  هاوڕێم  بۆنمونە  یەكتر،  لە 

نزیكبووین،  یەكتر  لە  تێڕوانیندا  لە 

كاری  تەنانەت  گ���ۆڕان،  یەكێتی،  لە 

فایلی  لەسەر  ك���ردووە،  هاوبەشمان 

بە  پێشكەش  زۆرش��ت��م��ان  گ��ەن��دەڵ��ی 

جۆرە  ئەم  ب��ەاڵم  ك��ردووە،  مەحكەمە 

ئەنجامی  كە  جگەلەوەی  هەنگاوانە، 

ئەو  لێكترازانی  ببێتە  لەوانەیە  نابێت، 

دوو  م���اوەی  ل��ە  ك��ە  پەیوەندییانەی 

پێناوی  لە  هەمانبووە،  رابردوودا  ساڵی 

چاودێری كردنی حكومەت . بۆیە نابێت 

ئێمە شەڕێك بهێنینە ناو ماڵی خۆمانەوە 

پەرتەوازەی  و  نەبێت  دەرئەنجامی  كە 

بكات،  دروس���ت  ه��ێ��زەك��ان  ل��ەن��ێ��وان 

پێموایە  بۆیە  پێچەوانەوە.  بە  بەڵكو 

ئێستاش نەچووە بچێ و كۆتایی دونیاش 

نەهاتووە، دەكرێت ئەو دوو هەفتەی كە 

دواتریش  بخرێتەكار،  بۆ  ماوە هەوڵێكی 

بكات،  بۆ  نایاسایی  كۆبوونەوەیەكی 

الیەنەكان  شێوازێكیش  هەر  گەیشتنە 

بێت،  پاڵپشت  دەبێت  پەرلەمان  ئەوا 

سەرۆكایەتی پەرلەمان، 
هەموو فراكسیۆنەكان 

فشاری گەورەیان 
بۆ سەر هێزە 

سیاسییەكانی خۆیان 
ببەن، تەنانەت دەبوو 
كاتێكی دیاركراویان 

بۆ دابنێت، تا ئەوكاتە 
مەوقفتان هەبێت. 

ئەوكات ناچاردەبین 
لە پەرلەمان كارەكان 

بكەین
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الیەنەكان  كە  زەمینەسازیەی  ئەو  بۆ 

كردویانە.

پێش  بۆچی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئەو  ئێوە  كۆببێتەوە  پەرلەمان  ئەوەی 

یان  فراكسیۆنەكان،  كە  هەنگاوانەی 

ئەنجام  سازانێكتان  سیاسیەكان  الیەنە 

ل��ەدوای  كە  كێشەی  ئەو  تا  ن��ەداوە، 

بوو،  دروست  پەرلەمان  كۆبوونەوەی 

دروست نەبوایە ؟

والیەتی  بابەتی  مەحمود:  بەهار 

نیشتمانییە،  بابەتێكی  هەرێم  سەرۆكی 

فراكسیۆنەكانی  هەموو  پێموایە  منیش 

ن��اوه��ۆڵ��ی پ��ەرل��ەم��ان و ئ��ەن��دام��ان��ی 

سازان  دەبێت  پێیانوایە  پەرلەمانیش 

سەرۆكایەتی  كە  ئێستا  بەاڵم  بكرێت، 

هەرێم داوای لە سەرۆكی فراكسیۆنەكان 

شێوەی  لە  خۆیان  دیدی  كە  ك��ردووە، 

بە  ب��ك��ەن،  پێشكەش  پ��رۆژەی��ەك��دا 

نوێنەرایەتی  فراكسیۆنەكان  دڵنیاییەوە 

دیدەی  ئەم  دەكەن،  سیاسی  الیەنێكی 

كراوە،  پێشكەش  پرۆژەدا  لەشێوەی  كە 

سیاسییەكەیە  الیەنە  دیدی  بەدڵنیاییەوە 

الیەنە  دی��دی  ل��ەوێ��وە  ویستویانە  و 

پێشكەكەش  هەمووی  كە  سیاسییەكان 

بكرا، لەوێوە خاڵە جیاواز و هاوبەشەكان 

سازان،  بگەنە  دبكرێن،  نیشان  دەست 

ئەوەیە.  هەر  ئامانجەكە  ئێستاش  كە 

خوێندنەوەی  كە  یاسایەش   پڕۆژە  ئەو 

یەكەمی بۆكراوە، هەر الیەنێكی دیكەش 

پڕۆژە یاسایی هەیە دەتوانێت پێشكەشی 

بكات.

بۆ  باشە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دیموكراتی  پارتی  پ��رۆژەی  چاوەڕێی 

كوردستانتان نەكرد، كە پارتێكی خاوەنی 

یان  پەرلەمانە،  كورسییەكانی  زۆرترین 

تێ  پرسە  ئەم  پارتی  بەبێ  ویستان 

بپەڕێنن؟

نەویستراوە  نەخێر،  مەحمود:  بەهار 

پرۆژەیە  ئەو  دیموكرات  پارتی  بەبێ 

ئاسایی  دانیشتنی  تێبپەڕێندرێت، 

یاسایانە  پڕۆژە  ئەو  ك��راوە،  پەرلەمان 

خ���راوەت���ە ب��ەرن��ام��ەی ك�����اراوە كە 

فراكسۆنی  هەركاتێكیش  پێشكەشكراون، 

پرۆژەیان  كوردستان  دیموكراتی  پارتی 

بەرنامەی  دەخ��رێ��ت��ە  ك��رد  پێشكەش 

خۆیان  ئەوان  دەخوێندرێتەوە،  كاراوەو 

لەوكاتەدا پڕۆژەیان پێشكەش نەكردووە. 

پڕۆژەیان  لەوكاتەدا  ئەوان  ئەگەر  واتە 

بەدڵنیاییەوە  ئەوا  بكردایە.  پێشكەش 

بەرنامەی  دەخرایە  ئەوانیش  پرۆژەكەی 

بكەن  پێشكەش  پڕۆژە  ئێستاش  كارەوە، 

بۆیە  كاراوە.  بەرنامەی  دەخرێتە  هەر 

دانیشتنێكی  پەرلەمان  دانیشتنەی  ئەو 

زۆر ئاسایی و یاسایی بووە، دانیشتنێك 

نەبووە بۆ خاڵێك لە بەرنامەی كار، كە 

بۆ  یەكەم  خوێندنەوەی  لە  بێت  بریتیی 

پڕۆژە یاسایی سەرۆكایەتی هەرێم. هیچ 

یان  پەراوێزخستن،  بەمەبەستی  كاتێك 

دژایەتیكردنی هیچ الیەن و فراكسیۆنێك 

نەدراوە. ئەنجام  ئەو دانیشتنە 

دانوسانی بزوتنەوەی گۆڕان و پارتی دیموکراتی کوردستان
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كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دیموكراتی  پارتی  بۆ  دانراوە  كات  بۆ 

پڕۆژە   7-15 تا  دەبێت  كە  كوردستان، 

ماددەكە  نا  ئەگەر  بكات،  پێكەش  یاسا 

تێدەپەڕێت؟ دەكرێتەوەو  هەموار 

ئەوە  ئاگاداری  من  مەحمود:  بەهار 

وەكو  بەاڵم  بێت،  دانرا  كات  كە  نیم، 

لەوەی  ئازادن  ئەوان  سیاسی  الیەنێكی 

دێن  یان  دەك��ەن،  پێشكەش  پڕۆژە  كە 

پێشكەشكراوە  كە  پرۆژانەی  ئەو  لەسەر 

كە  ئەوەیە  گرنگ  بەاڵم  دەكەن،  سازان 

بكرێت،  لەسەر  سازانی  دەبێت  پرسەكە 

بە سازانیش یەكالیی بكرێتەوە. ئەوكاتە 

سازانەكە لە دەرەوەی پەرلەمان لەنێوان 

ن��اوەوەی  لە  یان  سیاسییەكان،  الیەنە 

فراكسیۆنەكانی  ل��ەن��ێ��وان  پ��ەرل��ەم��ان 

پەرلەمان بێت و بكرێت، بەاڵم دواجار 

یاسا. پەرلەماندا دەكرێتە  لەناو 

بۆ  باشە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

یان  نەببووە،  پ��ڕۆژەت��ان  ئێوە  چی 

لە  یان  نەبووە،  پرۆژەتان  پێشتر  بۆچی 

خۆتان  پڕۆژەی  بەنیازن  ئێوە  ئایندەدا 

بكەن؟ پێشكەش 

ئەوەیە  ئێمە  دیدی  سۆفی:  فرسەت 

هەمانە،  كە  پ��ڕۆژەی��ەی  بیرۆكەو  ئەو 

هەرچەندە لە سیاسەتیشدا ئەوە نییە كە 

تەنازولی  منەو  پڕۆژەیە هی  ئەو  بڵێیت 

لێناكەم، ئێمە دەكرێت زیاتر لە تەرحێك 

ببەینە سەر مێزی گفتوگۆوە، تا كامەیان 

گونجاوترە  ئێستا  بارودۆخەی  ئەم  بۆ 

ئەم  ئ��ەوەی  لەبەر  هەڵبژێرین،  ئ��ەوە 

چ��ارەس��ەر  دەس��ت��ور  رێ��گ��ەی  ل��ە  پرسە 

بەداخەوە  بەاڵم  باشترە،  زۆر  بكرێت 

لە  نەمانتوانی  نەبوو،  یاوەرمان  كات 

سەرۆكایەتی  پرسی  دەستورەوە  رێگای 

چارەسەر بكەین، خاڵی دووەم ئەوەبوو 

یاسایی  جێبەجێكردنی  كە  پێمانوابوو 

بەركار، كە سەرۆكی هەرێمی كوردستان  

هەرێمی  سەركایەتی  یاسایی  بەپێی 

كە  كرد  كۆمیسۆن  لە  داوای  كوردستان 

بەداخەوە  ب��ەاڵم  بكرێت،  هەڵبژاردن 

بكرێت.  جێبەجێ  نەتوانرا  رێگایەش  ئەم 

بەاڵم  بوو،  یاسایی  تەواو  رێگایەكی  كە 

بارەیەوە  لەو  خۆیان  وەاڵمی  كۆمسیۆن 

دایەوە.

ئ��ێ��س��ت��ا ل������ەب������ەردەم چ��ەن��د 

ئ��ەگ��ەرێ��ك��دای��ن، ك��ە ئ��ای��ا ی��اس��ای��ی 

هەمواربكەنەوە،  هەرێم  سەرۆكایەتی 

كامانەن  هەمواركردنەوانە  ئەو  بەاڵم 

یاساكە  ه��ەم��وو  ی��ان  ب��ك��رێ��ت؟  ك��ە 

پرسی  نەنیا  یان  بگۆڕین؟  سەرلەبەری 

سەرۆكایەتی هەرێم چارەسەر دەكەین؟ 

ئاخر ئێمە ئەمە دوو مەسەلەی لەیەكتر 

كە  ئەوەی  لەپاڵ  ئێمە  ئایا  جیاوازن، 

چارەسەر  هەرێم  سەرۆكایەتی  پرسی 

ئەوەش  پاڵ  لە  دەمانەوێت  دەكەین، 

دەست  بگۆڕین؟  سیستمەكەش  هەموو 

دیكەش.  شتەكانی  هەموو  بۆ  بەرین 

لیژنەی  كاری  ئەوە  پێمانوایە  ئێمە  كە 

دەستورییە، یان ئەوەیە یاسایەكی نوێ 

لۆگۆی بزوتنەوەی گۆڕان

لۆگۆی پارتی دیموکراتی کوردستان
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ئەو  یاسایەدا  لەم  كە  بكەین،  تشریع 

نەچینەسەر  و  بكەین  چارەسەر  پرسە 

وردەكاری تر، یان ئەوەیە كە ماوەیەكی 

كۆمسیۆن  ت��ا  ه��ەی��ە،  ك���راو  دی���اری 

دەك��ات،  هەڵبژاردن  بۆ  ئامادەكاری 

ناوەندی  دادگایی  بەر  بەرینە  پەنا  یان 

یان  بدۆزێتەوە،  بۆ  شوازێكمان  تاكو 

ل��ەس��ەر مێزی  ت��ر  ه��ەر ش��ێ��وازێ��ك��ی 

جیازازییەكەمان  دەیگەینێ.  گفتۆگۆ 

ئەو  پێشكەشكردنی  ك��ە  ل��ەوەدای��ە 

ئەم  بۆ  یەكەم  خوێندنەوەی  پرۆژانەو 

تەنیا  زەمینەسازی،  بەبێ  یاسایانە 

چەند  ل��ەو  دەبێت،  ك��ردن  پێشكەش 

دانوسان  بەگەرمی  داهاتووشدا  رۆژەی 

ل��ە دەس��ت��ور  دەك��رێ��ت، وەك چ��ۆن 

كرد،  پێشكەش  هاوبەشمان  پڕۆژەیەكی 

پێشموابێت بۆ ئەم پرسە بەهەمانشێوە 

هاوبەش  پرۆژەیەكی  بە  پێویستمان 

ئاسایی  نا  دانیشتنی  لەیەك  كە  هەیە، 

تێپەڕێندرێت. بابەتەكە 

ئەو  بەاڵم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كە  دەك��ەن،  باسی  كە  سیناریۆیانەی 

نوسینەوەی  لیژنەی  لە  ئەندامتان  ئێوە 

دەستوردا كشاندۆتەوە، یان هەوڵێك لە 

ئارادا هەیە كە پەرلەمان و سەرۆكایەتی 

هەڵبژاردنەوەی  دوبارە  هەڵبوەشێتەوەو 

پێش  لە  كە  كۆتایی  خاڵی  بكرێت،  بۆ 

چییە؟ بكەن  پەرلەمان 

ئێمە  ی��ەك��ەم،  س��ۆف��ی:  ف��رس��ەت 

لە  ئێمە  نەك  داوە،  روونكردنەوەمان 

لیژنەی نوسینەوەی دەستور ناكشێینەوە، 

ئەم  واتە  نەكردووە.  باسیشمان  بەڵكو 

لەكوێوە هاتووە. نازانم  مەسەلەیە 

زیاتر  هەمووكات  لە  ئێمە  دووەم، 

ئ��ام��ادەت��ری��ن، ب����ەردەوام، ب���ەردەوام 

كۆبوونەوەو ئامادەكاری خۆمان دەكەین، 

بگرە ئێمە زۆر بەحەماسین تا دەستوری 

بنوسینەوە. كوردستان  هەرێمی 

س��ەب��ارەت ب��ەه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی 

پەرلەمان و حكومەت و ئەوانە، ئەمانە 

بە سیناریۆی زۆر دوور دەزانین، چونكە 

ئەو  لەگەڵ  هێشتا  كە  بڕوامانوایە  ئێمە 

دیكە  الیەنەكانی  وب��رای��ان��ەی  ه��اوڕێ 

رێكیش  گ��ەر  رێكەوتنێك،  دەگەینە 

كەمینە،  زۆرینەو  بە  كاركرا  نەكەوتین، 

هەبوو  كە  تەوافوقەی  و  رێكەوتن  ئەو 

كە لە لیژنەی دەستوری پەرلەمان، بەاڵم 

رەچاوناكرێت،  تەوافوق  پرسەدا  لەم 

بەرجەستە  دیكەشدا  لەشوێنەكانی  ئەوا 

ئەمە  حاڵێكدا  هەموو  لە  بەاڵم  نابێت، 

لەگەڵ  كە  ئ��ەوەی��ە  نزیك  سیناریۆی 

بۆ  شوازێك  دەگەینە  سیاسییەكان  الیەنە 

چارەسەر كردنی ئەم پرسە

تاكە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

پرسەكان  هەموو  ئەوەی  بۆ  چارەسەر 

ئێوە  الیی  یان  چییە؟  بكات،  چارەسەر 

وەك بزوتنەوەی گۆڕان چی بە دروست 

تر دەزانن؟

بەهار مەحمود: تەنیا پرسی واڵیەتی 

هەیە،  كێشەمان  كە  هەرێمە  سەرۆكی 

لیژنەی  دەستوردا  مەسەلەی  لە  گەرنا 

والیەتی  دەكات،  خۆی  كاری  دەستوری 

سازانی  دەبێت  هەرێمیش  س��ەرۆك��ی 

سازانەكەش  لەدواجاردا  بكرێت،  لەسەر 

یاسا.  بكرێتە  كوردستاندا  پەرلەمانی  لە 

چارەسەری  یاسایی  بەشێوەیەكی  تاكو 

بكرێت. یاساییە  بۆشاییە  ئەو 

وەكو  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

باوەڕتان  كوردستان،  دیموكراتی  پارتی 

هەیە؟  دیموكراسی  پڕنسیپەكانی  بە 

خەڵك  شەقام  لە  بەشێك  دەنگی  بەاڵم 

دەڵێ: بۆ سەرۆكایەتی هەرێم، جەنابی 

دەسەاڵت  دەستی  دەستاو  بۆ  بارزانی 

ناكات ؟

ف��رس��ەت س��ۆف��ی: ب��ەپ��ێ��ی ئ��ەو 

ماڵپەڕە  لە  ك��راوە،  كە  راپرسییانەی 

رێژەیەكی  پێكراوەكان  ب��اوەڕ  ه��ەر 

زۆری خەڵك پێیانوایە كە لەم قۆناغەدا 

ب��ەاڵم  پێویستە،  ب��ارزان��ی  س���ەرۆك 

هەندێك  حزبی  تێڕوانینی  دەكرێت 

جەنابی  ئێمەو  ج��ی��اوازب��ێ��ت.  الی��ەن 

سەرۆكیش هیچ بژاردەیەك لە دەرەوەی 

دیموكراسی و دەستاو دەست  پڕنسیپی 

پرنسیپی  دەسەاڵت،  ئاشتییانەی  كردنی 

دێین  كە  بەاڵم  نییە،  قبوڵمان  یاسایی 

دیاری  جیاوازو  بارودۆخێكی  تاوتوێی 

زۆر  حاڵەتێكی  ئ��ەوە  دەكەین،  ك��راو 

شوێنی  زۆر  لە  تەنانەت  ئاساییە،  زۆر 

رووی���داوەو  حاڵەتانە  ئ��ەو  جیهانیش 

لە  ئەگەر  ب��ەاڵم  گیراوە،  بەرچاو  لە 

ئەوا  نەگەیشتین،  س��ازان  و  تەوافقی 

تر  ب��ژاردەی��ەك��ی  ه��ەر  ب��ە  پێویست 

رێز  پەڕی  ئەو  ئامادەین،  ئێمە  بكات 

یاسا  س����ەروەری  و  دی��م��وك��راس��ی  ل��ە 

خۆمان  بیروڕای  نە  تەنانەت  دەگرین. 

بیروڕای  قبوڵیشمانە  نە  دەكەین،  فەرز 

ئێمە  بسەپێندرێت،  بەسەردا  كەسمان 

دابنیشین  كە  هەیە،  ب��ەوە  ب��ڕوام��ان 

ئەوەی  بۆ  بكەین،  س��ازان  و  دیالۆگ 

پڕۆسەی سیاسی لە هەرێمی كوردستان 

توشی هیچ قەیرانێك نەبێت . 

ئێوە  دیپلۆماتیك:پێشبینی  كوردستان 

چییە، بۆ ئەم پرسە، یان پێش بینی چی 

دەكرێت ؟

بەهار مەحمود: پێشبینییەكە ئەوەیە، 

كە دەستور لەكاتی خۆیدا فریا ناكەوێت، 

كەواتە  ناكات،  هەڵبژاردن  كۆمسیۆنیش 

لەبەردەمماندایە  كە  هەڵبژاردنەی  ئەو 

بۆ  بەرین  دەس��ت  كە  ئ��ەوەی��ە  تەنها 

یاسایی سەرۆكایەتی هەرێم تا هەمواری 

بكەینەوە،  هەمواری  چۆنیش  بكەینەوە، 

دەكرێت،  الیەنەكان  سازانی  بە  ئ��ەوا 

یاسایی  هەڵبژاردنێكی  هیچ  چونكە 

ئێستادا.  لە  مەسەلەیە  ئەو  بۆ  نییە، 

ئەو  دەكرێت،  س��ازان  كە  گەشبینیشم 

چارەسەر  و  پێدێت  كۆتایی  مەسەلەیە 

دەكرێت.
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سەركەوت زەكی

جێگری لێپررساوی مەكتەبی هەڵبژاردنی یەكێتی نیشتامنی كوردستان: 

الی ئێمە گرفتەكە كاندید نییە، گرفتەكە سیستەمە هێشتا لەسەر 

سیستەم رێك نەكەوتوین، تا لەسەر كاندید رێكبكەوین

دیدار: کوردستان دیپلۆماتیک

لێپرسراوی  جێگری  زەك��ی  سەركەوت 

نیشتمانی  یەكێتی  هەڵبژاردنی  مەكتەبی 

كوردستان، لە دیدارێكی تایبەتدا لەگەڵ 

باس  دیپلۆماتیك(دا  )كوردستان  گۆڤاری 

پرسە  بۆ  دەكات،  الیەنەكان  سازانی  لە 

هەرێمی  ئەمڕۆی  هەنوكەییەكەكانی 

رێگای  تاكە  بە  چونكە  ك��وردس��ت��ان، 

رێگایەوە  لەو  الیەنەكان  تا  دەزانێت، 

بگەنە رێكەوتن.
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هەرێمی  دیپلۆماتیك:  كوردستان   

كوردستان بۆ گەیشت بەم دۆخەی ئێستا كە 

دەبینرێت، لەنێوان قەیرانەكان، لەگەڵیشیدا 

پرسی سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستانە؟

كوردستان  هەرێمی  زەكی:  سەركەوت 

شەڕی  لەالیەكەوە  ئێستادا  قۆناغەی  لەم 

لەسەر  پەرستان  تاریك  هێرشی  داع��ش، 

هەرێمی كوردستان هەیە، لەالیەكی ترەوە 

مەسەلەی  عێراقیەوە  حكومەتی  لەالیەن 

كە  بودجە.  نەناردنی  یان  بودجە،  بڕینی 

هەیە.  درێ���ژەی  زۆرە  ماوەیەكی  ئ��ەوە 

هاوكات لەگەڵ كێشە ناوخۆییەكانی خۆمان 

گرتۆتەوە،  یەكیان  تێیدا  قەیران  كۆمەڵێك 

كە رەنگە بۆ ئەم قۆناغە یەكێك لە بابەتە 

مەسەلەی  گەرمەكان  مەسەلە  و  گ��ەرم 

بەداخەوە  كە  بێت،  هەرێم  سەرۆكایەتی 

گۆڕەپانی  ج��ۆرەك��ان  لە  جۆرێك  دەڵێم 

هەرێمی  سیاسیەكانی  الیەنە  و  سیاسی 

بەجۆرێك  بەرەدا  دوو  بەسەر  كوردستانی 

خاڵدا  لەیەك  دابەشكردووە،  جۆرەكان  لە 

لەگەڵدا هاوڕانیم، كە دابەشكردنەكە لەسەر 

مەسەلەی  هەروەها  دەستور،  مەسەلەی 

ئەو  پێش  هەرێمە  سەرۆكایەتی  یاسایی 

تر  یان كێی  بارزانی،  مەسەلەیە مەسەلەی 

دەبێتە سەرۆكی هەرێم. 

كەواتە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

لەسەر  بەرەدا  دوو  بەسەر  دابەشكردنەكە 

پرسی سەرۆكایەتی هەرێمە؟ 

سەركەوت زەكی: بەڵێ ، لەسەر پرسی 

سەرۆكایەتی هەرێمە. 

لەبری  ئەگەر  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كاك مەسعود، هەڤاڵ مام جەالل سەرۆكی 

هەرێمی كوردستان بوایە، هەمان داخوازی 

ئێستاتان دەبوو؟

سەركەوت زەكی: بەدڵنیایيەوە بۆ ئێمە 

هەرێمی  بەئایندەی  پەیوەندی  پرسەكە 

بەپرسی  پەیوەندی  هەیە  كوردستانەوە 

كوردستان،  هەرێمی  لە  هەیە  دیموكراسی 

سیاسیەوە  سیستمی  بەمەسەلەی  پەیوەندی 

تێڕوانینی  كوردستان  هەرێمی  لە  هەیە 

ئەو  ب��ۆ  ك��وردس��ت��ان  نیشتمانی  یەكێتی 

پەیوەندی  ئاشكرایە  و  روون  مەسەلەیە 

هەرێم  سەرۆكایەتی  لە  كێ   نییە،  بەوەوە 

س��ەرۆك  ج��ەالل  م��ام  جەنابی  دەب��ێ��ت؟ 

نیشتمانی  یەكێتی  بووەو  عێراق  كۆماری 

پەرلەمانی  سیستەمی  الیەنگری  كوردستان 

كێ   نییە،  ئ��ەوە  لەگەڵ  كێشەمان  ب��ووە 

پەیوەندی  جۆرێك  بەهیچ  سەرۆك  دەبێتە 

ئێستای  س��ەرۆك��ی  ب��ارزان��ی  بەشەخسی 

هەرێمی كوردستانەوە نییە.

دەمانەوێت  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

باس لەپرسی تایبەتی سەرۆكایەتی هەرێمی 

زۆر  هەرایەكی  دەزانم  بكەین  كوردستان 

گەورەی ناوەتەوە، هێرش كرایەسەر یەكتری 

و شكاندنی یەكتری و كۆمەڵێك شتی لەم 

بابەتە، بەئێستاشەوە هەڕەشەیەكی گەورە 

لەسەر  كوردستاندا  هەرێمی  لە  هەیە، 

هەمان پرس، لەالیەكەوە هەموو الیەنەكان 

داوای��ی  یان  نیشتمانی،  سازانی  داوای 

سازانە  ئەو  دەبێت  دەكەین.  سازانێك 

چی بێت لەگەڵ الیەنەكان، ئیرادەی گەل 

رزگارمان  قەیرانانەش  لەم  یەكبگرێتەوە 

ببێت ؟

سەركەوت زەكی: كاتێك باس لە ئیرادەی 

گەل دەكرێت، ئێستا ئیرادەی گەل لەالیەن 

حزبەكانەوە نوێنەرایەتی دەكرێت، النیكەم 

تری  دامەزراوەكانی  لە  یان  پەرلەمان،  لە 

ئێستا  ئیرادەیە  ئەم  كۆمەڵگا  لەناو  سیاسی 

جیاواز  پڕۆژەی  بەشێوەی  پەرلەمان  لەناو 

پڕۆژەكان  پێشنیازكردووە،  خۆی  جیاواز 

پرسی  هەندێك  دەبینێتەوە  لەوەدا  خۆی 

بەرجەستە  لەوە  هەرێمیان  سەرۆكایەتی 

كردووە، كە پەیوەستە بە سەرۆكی ئێستایی 

كوردستان  دیموكراتی  پارتی  كە  هەرێم، 

بەرەكەی  هەروەها  هاوپەیمانەكانیەتی،  و 

نیشتمانی  یەكێتی  ل��ە  بریتیيە  ت��ری��ش 

یەكگرتوی  گۆڕان،  بزوتنەوەی  كوردستان، 

لەگەڵیان  كە  تر  هێزانەی  ئەو  ئیسالمی، 

سازان ماڵی كوردی 
رێكدەخاتەوە، لەم 
قۆناغەدا لە قۆناغی ئەم 
بەرەنگاربوونە توندانەی 
لەگەڵ نەیارانی 
ئەزمونەكەمان هەیە، 
لە تاریك پەرستان 
لەوانەی كە ناحەزن 
بە ئەزمونی هەرێمی 
كوردستان لە عێراق و 
لە دەرەوە ماڵی كوردی 
رێكدەخاتەوە



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 308

پەیوەندی  مەسەلەكە  پێیانوایە  هاوپەیمانن 

بە داهاتوی هەرێمی كوردستان، دەستورو 

پێشچوونی  ب��ەرەو  نیشتمانی،  س��ازدان��ی 

كوردستان  هەرێمی  لە  سیاسی  سیستمی 

ئەو  پڕكردنەوەی  باشترو  ب��ەرەو  هەیە، 

بە  پێویستیان  كە  پرسە  ئەو  بۆشاییانەی 

چارەسەرە، ئەگەرچی لەرابردوەوە بۆ ئێستا 

پەرلەمانی  یەكەمی  هەڵبژاردنی  ل��ەدوای 

جۆرەكان  لە  بەجۆرێك  كە  كوردستانەوە، 

یەكێتی  لەنێوان  س��ازان  س��ەردەم��ە  ئ��ەو 

دیموكراتی  پارتی  و  كوردستان  نیشتمانی 

كوردستان هەبوو، گەیشتینە قۆناغی شەڕی 

ناوخۆ،  شەڕی  بە  هاتن  كۆتایی  ناوخۆ، 

روخاندنی حكومەتی عێراقی، كۆبوونەوەی 

الیەنە ناكۆك و جیاوازەكانی عێراق لەسەر 

مەسەلەكانی عێراق بەجۆرێك لە جۆرەكان 

سازان بووە. بە ئەمری واقیع، یان شتێكی 

جیاواز لە سازان هەڵبژێرین، كە چارەنوسێكە 

سازان  ئەوەیە  یان  ناكات،  ئارەزوی  كەس 

هەڵبژێرین سازان لەسەر چ بنەمایەك، چۆن 

پێویستە  كە  ئەوەیە  بنەڕەتەوە  لە  سازان 

بكرێت،  سازش  پێویستە  بكرێت،  دانوسان 

بەرزو نزمی تیایە كاتێك دوو الیەن، دوو 

بكەن  سازان  دەیانەوێت  بەرە  دوو  هێز، 

ناگاتە  كامیان  هیچ  خواستەكانی  بەدڵنیایی 

جۆرەكان  لە  جۆریك  بە  پێویست  ئەنجام 

خاڵە  ئەم  گەر  هاوبەش،  خاڵێكی  بگەنە 

هاوبەشە نەبێت چەندی الیەنەكان پێكەوە 

كۆبكاتەوە، بە دڵنیاییەوە سازانەكە سازانێكی 

لەرزۆك دەبێت.

ت��ەواوی  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

ئەو  بەاڵم  سازاندان،  لەگەڵ  الیەنەكان 

یان  كۆتایی،  خاڵی  دەمانگەیەنێتە  سازانە 

سازان مانای چییە؟

سەركەوت زەكی: كێشەكە ئەوەیە، ئێمە 

هەموو دەڵێین سازان، بەاڵم لە بنەڕەتەوە. 

ئایا بە ئاڕاستەی سازان رێدەكەین، یان بە 

حەقی  سازان  كاتێك  جیاواز،  ئاڕاستەیەكی 

ڤیتۆی هەبێت، كاتێك باسی ڤیتۆ دەكەیت، 

دەك��ات��ەوە.  ب��ەت��اڵ  س���ازان  مانایی  ئ��ەوا 

سازان  وە  سازانین  لەگەڵ  ئێمە  بەدڵنیایی 

بە پێویستی ئەم قۆناغە دەزانین، هەروەها 

پێمانوایە بە سازانی نیشتمانی، بەكۆ دەنگی 

نیشتمانی دەتوانین سەرجەمی ئەو قەیرانانە 

نییە،  یەكەم  ئەزمونی  ئەمە  تێپەڕێنین. 

وەرگرین.  بەنمونە  ناوچەیەش  ئەم  ئەگەر 

تاكە واڵت و هەرێم و شوێنێك نین لەسەری 

پارچەیەكی  چەند  لە  كردبێت،  سازانمان 

محاسەسەو  ئەساسی  لەسەر  نوساو  پێكەوە 

پێكهێنراوە،  دەوڵ��ەت  عێراق  لە  ئەوانە 

سازان  و  پێكهاتن  كوردستان  هەرێمی  لە 

دنیاش  شوێنی  زۆر  لە  دەبێت،  دروس��ت 

ئێمەوە   لە  نمونە  نزیكترین  هەیە،  ئەمە 

محاسەسە  بنەمايی  لەسەر  لوبنان  لوبنانە، 

سەرۆكایەتی  فەراغی  ئێستا  تا  پێكهاتووە، 

هەیەو پڕنەكراوەتەوە، بەاڵم دواجار سازان 

بگەین و  پێی  پێویستە  كە  ئەنجامەیە  ئەو 

قەیرانەكانی ئێمە تێپەڕێنین، چونكە النیكەم 

ئەگەر ئێمە بەراورد بكەین بە لوبنان، لوبنان 

دەوڵەتە سەروەری و سیادەی خۆی هەیە، 

عێراقدا،  چوارچێوەی  لە  هەرێمێكین  ئێمە 

لێدەخوازێت.  زیاترمان  لەوە  پێویستیەكان 

بەتایبەت لەم قۆناغە كە دۆزی نەتەوایەتی 

کۆبوونەوەی ئەندامانی مەکتەبی سیاسی ی.ن.ک
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كورد هەڵچونێكی گەورەو باشی بەخۆیەوە 

بینیووە، لە رۆژئاوا كوبانێ ، كانتۆنەكانی تری 

جزیرەو عەفرین هەنگاوی زۆر باش نراوە، 

پێشكەوتنی بەرچاو لەسەر ئاستی نەتەوەیی 

هەیە، لە باكور لە نزیكەی مانگێك لەمەو 

دۆزی  بۆ  گەورە  سەركەوتنێكی  پێشترەوە 

كورد، ئەگەر هەڵبژاردن دوبارە نەكرێتەوە 

هاتۆتە پێشەوە. هەدەپە رێژەیەكی باش 80 

كورسی پەرلەمانی بەدەستهێناوە ژمارەیەكی 

زۆری دەنگەكانی هێناوە.

ئەم  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سازانێكی  بە  پێویستی  سەركەوتنانەش 

نەك  پارچەش هەیە  نیشتمانی هەر چوار 

تەنها لەناو باشوردا؟

س��ەرك��ەوت زەك��ی: ك��وردس��ت��ان ئەم 

سەركەوتنانە لە پارچەكانی تر خزمەت بە 

دۆزی ئێمە دەكات، بەجۆرێك لە جۆرەكان 

هەم سازانی ئێمە كاریگەری و كاردانەوەی 

لەسەر بەرەو پێشەوەچوونی ئەوان دەبێت، 

و  كاریگەری  ئەوان  سەركەوتنەكانی  هەم 

نەخشی لەسەر بەرەو پێشەوە چوونی ئێمە 

دەبێت.

دورخستنەوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لە یەكتری و یەك دەنگ خاوەن خیتابێكی 

كاریكەری  كوردستان  هەرێمی  سیاسی 

كوردستان  هەرێمی  پارچەكانی  لەسەر 

هەیە؟

سەركوت زەكی: بە دڵنیاییەوە كاریگەری 

نێگەتیڤی لەسەر پارچەكانی تر دەبێت .

كوردستان دیپلۆماتیك: پاساوی سازانمان 

چییە، چ پاساوێك هەیە؟ بۆئەوەی سازانی 

نیشتمانی بكەین؟

ماڵی كوردی  سەركەوت زەكی: سازان 

رێكدەخاتەوە، لەم قۆناغەدا لە قۆناغی ئەم 

نەیارانی  لەگەڵ  توندانەی  بەرەنگاربوونە 

پەرستان  تاریك  لە  هەیە،  ئەزمونەكەمان 

لەوانەی كە ناحەزن بە ئەزمونی هەرێمی 

ماڵی  دەرەوە  لە  و  عێراق  لە  كوردستان 

و  یەكدەنگ  بە  رێكدەخاتەوە،  ك��وردی 

بەیەك رەنگ وەك چەپكە گوڵێك.

كوردستان دیپلۆماتیك: كەواتە هەنگاوی 

پاشەكشەی دیموكراسی نییە؟

ئێمە  پێموایە  م��ن  زەك��ی:  س��ەرك��ەوت 

رەنگە  دیموكراسیداین.  راگ��وزەری  لەقۆناغی 

گونجاو  دەستەواژەیەكی  تیۆریەوە  ل��ەرووی 

نەبێت، بەاڵم دواجار ئەم قۆناغەی ئێمە، ئەم 

پێكهاتە كۆمەاڵیەتیەی ئێمە ئەو بنكە ئابووریەی 

كە كۆمەڵگای كوردەواری سیاسەت و فەرهەنگ، 

هەموو دەڵێین سازان، 
بەاڵم لە بنەڕەتەوە. ئایا 
بە ئاڕاستەی سازان 
رێدەكەین، یان بە 
ئاڕاستەیەكی جیاواز، 
كاتێك سازان حەقی 
ڤیتۆی هەبێت، كاتێك 
باسی ڤیتۆ دەكەیت، 
ئەوا مانایی سازان 
بەتاڵ دەكاتەوە

لۆگۆی یەکێتی نیشتامنی کوردستان
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دەكات.  بینا  لەسەر  كۆمەڵگاكەی  سەرخانی 

دەمانخاتە بەردەمی لێپرسراوێتیەك، دەمانخاتە 

دەكرێت  كە  مێژووی،  قۆناغێكی  بەردەمی 

ببەین،  ناوی  دیموكراسی  راگوزەری  بەقۆناغی 

بەكلتوری  پەیوەندی  رۆژئ��اوا  لە  دیموكراسی 

تاك، بەپێشكەوتنی تاكەوە هەیە. تاك گەیشتۆتە 

ئاستێك گەشەكردن و پێشكەوتنی لە فەرهەنگی 

دیموكراسیدا، كە رەنگە بنەمایی تێڕوانینەكانی 

بەرژەوەندییەكانی خۆی  بنەمایی  لەسەر  خۆی 

چینەكان،  جیابوونەوەی  دابڕێژێت.  ئ��ەوە 

كەلە  بەوشێوەیەی  دنیابینی  جیابوونەوەی 

لە  بەوشێوەیە  هەیە،  كوردستان  هەرێمی 

لەرووی  ساڵ  بەدەیان  ئەوان  نەماوە  رۆژئاوا 

ئ��اب��ووری،  گەشەی  فەرهەنگی،  كەلتوری، 

ئەوانەوە لەپێش ئێمەوەن جیاوازییەكی گەورە 

هەیە. سەرەڕای ئەو جیاوازیانەش لە دەورەی 

بەریتانیا  پەرلەمانی  هەڵبژاردنەكانی  پێشووی 

دیموكراتەكان  لیبڕاڵ  و  پارێزگارەكان  دواجار 

پێكەوە لەسەر پێكهێنانی حكومەت رێككەوتن، 

بۆ  تێڕوانینیان،  و  دنیابینی  ج��گ��ەل��ەوەی 

بوو،  جیاواز  كۆمەڵگا  كێشەكانی  سەرجەم 

كۆیكردنەوە.  هاوبەش  بەرژەوەندییەكی  دواتر 

كەواتە ئەمە بەجۆرێك لە جۆرەكان رەوایەتی 

وەردەگرێت.

لێك  ئ��ەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بە  كوردستان  هەرێمی  بۆ  تێگەیشتنە 

دروست دەزانیت؟

لێك  جگەلە  ئێمە  زەك��ی:  سەركەوت 

تێگەیشتن، جگەلە سازان. ئەوەش روونە گەر 

سازان نەبێت مەترسی گەورەترمان لەسەرە. 

دوو  مەسەلەی  پێشودا  رۆژەی  چەند  لەم 

زمانی  سەر  و  باس  بەر  كەوتبووە  ئیدارەی 

سەر  كەوتبوە  گوڕەشە  هەڕەشەو  خەڵك، 

ئەگەر  نمونە  بۆ  ئەوروپا،  لە  زمانی خەڵك 

كێشەی لەم جۆرەش بێتە ئاراوە مەترسی ئەوە 

بەریتانیا،  لە  نمونە  بۆ  كە  نابێت،  دروست 

سكۆتلەندا، وێڵش لەیەك جیاببنەوە كێشەكە 

یان  بە شەڕە دەست،  ببێت  ئەوەیە رەنگە 

بەاڵم  پەرلەمان،  لەناو  سوراحیەك  بەشەڕە 

بەرژەوەندییەكی  دەرەوە  هاتنە  دواجار  كە 

تر یان دەبێت، بەاڵم لە هەرێمی كوردستان 

تائێستا  گ��ەورەت��رە  ل��ەوە  زۆر  مەترسیەكە 

سیاسیەكان  الیەنە  بەسەر  هێز  دابەشبوونی 

ئیجابیاتی  لەالیەكەوە  گەورەیە،  مەترسی 

هێز  شوێنێك  لە  ئەگەر  كە  هەیە،  خۆی 

لە  نمونە  بۆ  نەكرایە،  ئاڕاستە  بەوشێوەیە 

بەوشێوەیە  هێز  داعشدا  بەرەنگاربونەوەی 

بەرژەوەندیە  بتوانێت  كە  نەكرایە  ئاڕاستە 

نەتەوەیی كۆمەڵگای ئێمە بپارێزێت.

ئەم  دەب��وو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەرێم  سەرۆكایەتی  پرسی  لەسەر  سازانە 

دەستورێك  بوونی  لەسەر  یان  بكرایە، 

ئەم  نەدەگەیاندە  ئێمەی  كوردستاندا  لە 

دۆخەی ئێستا، ئەگەر خاوەنی دەستورێك 

سەرۆكایەتی  لەسەر  ئەمە  پێتوایە  بوينایە 

لەسەر  یان  بكرایە،  سازدانە  ئەم  هەرێم 

دەستورەكەمان بكرایە؟

هەر  دەبێت  دواجار  زەكی:  سەركەوت 

مەسەلەی  چونكە  بكرێت،  دەستور  لەسەر 

سەرۆكایەتی هەرێم بەشێكە لە دەستور لەو 

چوارچێوەیە جیادەكرێتەوە، بەاڵم تێكەڵیيەك 

روویدا تێكەڵیەكە پێموابێت پەیوەندی بەوەوە 

پێشوەوە  لە دوو ساڵی  ئەمە  هەیە، دەبوو 

درێژكرایەوە،  كوردستان  هەرێمی  سەرۆكی 

لەسەر  كار  بەدواوە  كاتە  لەو  بوو  پێویست 

ئەم سازانە بكرایە، چونكە ئەوە بەشێك بوو 

یان بەشێك بوو  لە رێككەوتنی پەرلەمانی، 

لە رێككەوتنی یەكێتی و پارتی كە ئەو كاتە 

دوو هێزی سەرەكی پەرلەمان بوون، پێكەوە 

ئەو  ئیدارەی  بۆئەوەی  پێكهێنا،  پەرلەمانیان 

قۆناغە بدەن مەسەلەی سەرۆكایەتی هەرێم و 

رەشنوسی دەستور بەو شێوازەی كە پێویستە 

بخرێتە  بكەن،  چ��ارەس��ەری  و  تێپەرێنن 

ریفراندۆمەوەو سازانی لەسەر بكرێت.

كاندیدتان  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

داوا  بكرێت،  لەكاتێكدا هەڵبژاردن  هەیە، 

بكرێت الیەنەكان كاندیدی خۆیان پێشكەش 

بكەن؟

گرفتەكە  ئێمە  الی  زەكی:  سەركەوت 

هێشتا  سیستەمە  گرفتەكە  نییە،  كاندید 

لەسەر سیستەم رێك نەكەوتوین، تا لەسەر 

ئەو  گەیشتینە  ئەگەر  رێكبكەوین،  كاندید 

هەرێم  سەرۆكایەتی  مەسەلەی  قۆناغەو 

هەموومان  بەدڵنیایی  تێپەڕی  بەسەالمەتی 

قسە لەسەر سازان دەكەین. ئەو كاتە سازان 

دیاری دەكات، ئەگەر مونافەسەكە پێویست 

بوو. ئەو كات یەكێتی نیشتمانی كوردستان 

دڵنیاییەوە  بە  ئ��ەوا  هەبێت،  كاندیدی 

كاندیدی دەبێت.

كوردستان دیپلۆماتیك: قسەكانی پارتی 

دیموكراتی كوردستان لەبەرچاون دەڵێت:" 

بەبێ   بێت،   پەرلەمانی  باسیستەممان  

هەمواری سەرۆكایەتی هەرێم " ؟

س���ەرك���ەوت زەك����ی: پ��ێ��م��وان��ی��ی��ە 

چەند  كە  ب��ەرەی��ەی  ئ��ەو  پێداگرییەكانی 

لەو  داكۆكیان  پەرلەمان  لە  پێشوو،  رۆژی 

مەسەلەیە كرد پاشەكشێی بەدواوە بێت.

تۆ  پێشبینی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بۆ ئەم سازانە چییە؟ دەمانگەیەنێتە خاڵی 

گەلی  رزگاربوونی  چارەسەرو  و  كۆتایی 

كورد لەم هەموو كێشەو قەیرانانە؟

دەكەم  ئومێد  من  زەك��ی:  سەركەوت 

قەیرانەی  ئەم  بێت.  دروس��ت  سازانە  ئەم 

زیانی  نەبێت  گەورەتر  سەرەتایەتی  لە  كە 

و  نەتەوایەتی  دۆزی  مەسەلەو  لە  گەورەتر 

نەتەوایەتی. ئومێد  مەسەلەكانی پێشكەوتنی 

دەكەم پێكەوە بتوانین ئەم قەیران و قۆناغە 

كۆتایی  سازان  سەرئەنجام  بەاڵم  تێپەڕێنین، 

كە  لەبەرئەوەی  نییە،  قەیرانەكان  هەموو 

هێشتا جیاوازییەكانمان گەورەن ئەو بۆشاییەی 

كە لەنێوان ئەم دوو بەرەیە دروست بووە. 

هێشتا لە قۆناغی سەرەتایی گفتوگۆ كردایە 

لە قۆناغی سەردانی الیەنە سیاسیەكانە بۆالی 

یەكتر، لە قۆناغی لەیەكتر نزیككردنەوەدایە. 

بۆیە سازانەكە دروست ببێت، بگەینە خاڵی 

هاوبەش پێكەوە قسەم لەسەر ئەم قەیرانەیە 

ئەو قەیرانە تێبپەڕێنین.
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ئومێد حمە علی

ئەندام پەرلەمانی فراكسیۆنی بزوتنەوەی گۆڕان:

هەڵبژاردنی سەرۆكی هەرێم لەپەرلەمانەوە، 

باشرتین بژاردەیە

دیدار: کوردستان دیپلۆماتیک

ئەندام پەرلەمانی فراكسیۆنی بزوتنەوەی 

گۆڕان ئومێد حمە علی لە دیمانەیەكی 

دیلۆماتیك(دا،  )كوردستان  گۆڤاری 

دەیانەوێت  كە  دەك��ات،  بەوە  ئاماژە 

بەسەردابێت  گۆڕانكاریی  سیستمە  ئەم 

هەرێم  سەرۆكی  هەڵبژاردنی  شێوازی 

ئەم  ك��وردس��ت��ان.  پەرلەمانی  بێتە 

پرسەش تەنگژەو قەیران نییە، كراوەتە 

تەنگژەیەكی سیاسی.
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كوردستان دیپلۆماتیك: ئەو فەرمانەی كە 

لەالیەن سەرۆكی هەرێمەوە دەركراوە، كە 

لە 8/20دا هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی هەرێم  

بكرێت، ئەم فەرمانە چ پەیامێكی پێیە ؟

ئ��وم��ێ��د ح��م��ەع��ل��ی: ب���ەب���ڕوای م��ن، 

بااڵی  كۆمسیۆنی  دۆخ��ی  سیاسی،  دۆخ��ی 

رونترە،  لەوە  زۆر  راپرسی  هەڵبژاردنەكان، 

لەوشێوەیە  بڕیارێكی  بكرایە.  پێویستی  كە 

بۆ  دەربچوایە  هەرێمەوە  سەرۆكی  لەالیەن 

و  روون  چونكە  هەڵبژاردن،  ئەنجامدانی 

ئاشكرایە كە ناتوانرێت لەوكاتەدا هەڵبژاردن 

ئەنجام بدرێت، بەپێ ئەوەش كە كۆمسیۆنی 

بااڵی هەڵبژاردنەكان رایانگەیاند، كە بەالیەنی 

كەمەوە پێویستیان بە 180 رۆژە بۆئەنجامدانی 

هەڵبژاردن، جگەلەوە پێویستیان بە پارەیەكی 

زۆر هەیە، ئەو پارەیەش الیەنیكەم 30 ملیۆن 

هەم  كاتەوە،  ل��ەرووی  هەم  بۆیە  دۆالرە. 

لەروی داراییەوە، لەكاتێكدا ئێمە لەقەیرانی 

لەسەر  گەورە  قورسییەكی  بار  داراییداین، 

هەرێمی كوردستان دروست دەكات.

كوردستان دیپلۆماتیك: بە بۆچوونی تۆ 

فەرمانەكە یاساییە؟

بڵێین،  دەك��رێ��ت  حمەعلی:  ئومێد 

فەرمانەكە لەچوارچێوەی یاسایی سەرۆكایەتی 

واقیعی  مەنتقی  بەاڵم  گونجاوە،  هەرێمدا 

كۆمسیۆن  هەیە،  بڕیارەكە  لەكاتێكدا  نییە، 

ناكرێت،  هەڵبژاردن  دەدات���ەوەو  وەاڵم��ی 

پرسیارەكە ئەوەیە ئەی دەبێت چی بكەین؟ 

یاساییمان  و  سیاسی  كێشەیەكی  ئێمە  كە 

هەیە.

كوردستان دیپلۆماتیك: كۆمسیۆن وەاڵمی 

داوەتەوە دەڵێت، ئێمە دەتوانین هەڵبژاردن 

بكەین، بەاڵم پێداویستیەكانمان بۆ جێبەجێ 

بكەن، ئەگەر ئەو پێداویستیانەیان بۆ دابین 

و  كارمەند  داراییەوە،  ل��ەرووی  بكرێت، 

فەرمانبەرەوە، هەڵبژاردن سازدەكرێت ؟

ل��ەو  ل��ەی��ەك��ێ��ك  حمەعلی:  ئومێد 

دیموكراتی  پارتی  لەالیەن  كە  باڵوكراوانەی 

چەند  دەك��رێ��ت،  ه��اوك��اری  كوردستانەوە 

لەكۆی  ب��اڵوك��ردۆت��ەوە،  ب��ی��روڕای��ەك��ی��ان 

مەسعود  دەیانەوێت،  خۆیاندا  بیروڕاكانی 

بمێنێتەوە،  هەرێم  سەرۆكی  وەكو  بارزانی 

بێت،  كوردستان  خواستی  ئەمە  ئەگەر 

لە  ئێستا  كە  یاسایانەی  ئەو  خودی  لەگەڵ 

ئەو  بەپێی  بەركارن،  كوردستان  هەرێمی 

دەسەاڵتەكانی  هەرێم  سەرۆكی  یاسایانە 

خۆی  ناتوانێت  دەك���ات،  جێبەجێ  خ��ۆی 

هەڵبژێرێتەوە، چونكە بەپێی یاسای ژمارە 1 

ی ساڵی 2005 سەرۆكایەتی هەرێم لەمادەی 

بەوەهێناوە  كۆتایی  تەواوی  بە   17  ،3  ،2

جارێك  ئێستا،  هەرێمی  س��ەرۆك��ی  ك��ە 

خەڵكدا،  لەناو  راستەوخۆ  بەهەڵبژاردنی 

كە  كوردستانەوە،  پەرلەمانی  لەناو  جارێك 

یەكەم  ویالیەتی  دەڵێت:"بۆ  17دا  لەمادەی 

ئەم  دووەم���ی  م���ادەی  لەحكومی  ب���ەدەر 

هەڵدەبژێردرێت،  هەرێم  سەرۆكی  یاساییە 

راستەوخۆ  بەهەڵبژاردنی  ویالیەتێكیش 

هەڵبژاردووە"، ئەمەش دەكاتە دوو ویالیەت، 

هەڵدەبژێردرێت  سەرۆك  سێیەمدا  لەمادەی 

بۆ ماوەی 4 ساڵ، دەتوانرێت  بۆ یەك جاری 

یاسا  بەپێی  كەواتە  هەڵبژێردرێتەوە،  تریش 

ماوەكەی  كە  ل��ە2013/8/19  هاتووە،  كۆتایی 

بۆ درێژكرایەوە، لەوەشدا بەشێوەیەكی بنبڕ 

خۆی  بتوانێت  كە  هاتووە،  ب��ەوە  كۆتایی 

هەڵبژێرێتەوە. بۆیە لەهەموو كاتێكدا ئەگەر 

هەڵبژاردنیش بكرێت، ئەنجامدانی هەڵبژاردن 

سیاسیەیی  ویستە  و  خواست  ئەم  لەگەڵ 

وەكو  بارزانی  كە  دەبێت،  ناتەبا  پارتیدا  

سەرۆكی هەرێم ماوەكەی بۆ درێژبكرێتەوە، 

یاسایی  فۆرمێكی  و  لەشێوەكان  بەشێوەیەك 

پێبدات.

بۆیە بەبڕوای من مەسەلەی ئەنجامدانی 

کۆبوونەوەی یەکێتی نیشتامنی کوردستان و بزووتنەوەی گۆڕان
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نییەو  مەنتقی  ك��ات��ەدا  ل��ەم  ه��ەڵ��ب��ژاردن 

داراییشەوە  ل��ەرووی  بكرێت،  ناتوانرێت 

لەسەر  گ��ەورە  بارگرانییەكی  و  قورسایی 

ئێمە  دەك���ات.  دروس��ت  گشتی  ب��ودج��ەی 

دەمانەوێت ئەم سیستمە گۆڕانكاری بەسەردا 

بێت، شێوازی هەڵبژاردنی سەرۆكی هەرێم 

رۆژدا،  لەیەك  كوردستان،  پەرلەمانی  بێتە 

ئەنجام  پڕۆسەیە  ئەو  سەعاتێكدا  لەچەند 

دارایی،  لەرووی  بارگرانییەك  هیچ  بدرێت، 

كات،  سیاسیەوە لەسەر هەرێمی كوردستان 

دروست ناكات،  لەكاتێكدا ئەم پرسە تەنگژە 

تەنگژەیەكی  كراوەتە  بەاڵم  نییە،  قەیران  و 

دیموكراسیەكاندا  لەواڵتە  چونكە  سیاسی، 

روون و ئاشكرایە، كە ئاڵوگۆڕی ئەو پۆستە 

سیاسیانەی كە لەرێگەی هەڵبژاردنەوە ئەنجام 

ئاسان  ساكارو  زۆر  بەشێوەیەكی  دەدرێت، 

بەڕێوە دەچێت، كەسێك سەرۆكی هەرێمە 

خۆی  تر  كەسێكی  دێت،  كۆتایی  ماوەكەی 

ئەمانە  س��ەرۆك،  دەبێتە  دەك��ات،  كاندید 

لە  بەداخەوە  بەاڵم  تەنگژەنین،  لەبنەڕەتدا 

كوردستان  باشوری  لە  كوردستان،  هەرێمی 

ئەم بابەتانە هەمیشە وەكو تەنگژیەكی سیاسی 

بارقورسییەك  دەكرێنە  دەكرێن،  نمایش 

كوردی،  كۆمەڵگایی   سایكلۆلۆژیایی  لەسەر 

لەسەر سیستمی سیاسی و هێزە سیاسیەكان 

لە كۆمەڵگای كوردیدا.

وەكو  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پەرلەمان بەرپرسیار نین، یان ئیش و رۆڵی 

ئێوە چییە، یان ئەو كۆمسیۆنەی كە ساڵێكە 

دامەزراوە، لێپرسینەوە، یان لێپێچینەوەیەك 

لەئێستاشدا  كۆمسیۆنە،  ئەو  بۆكاری  كراوە 

گریمان ئەم هەڵبژاردنە  ئەنجام نەدرا، ئەی 

ئەمانە  هەموو  بەرپرسیارێتی  بكرێت،  چی 

لەئەستۆی پەرلەمان نییە؟

ئومێد حمەعلی: تەنها پەرلەمان بەرپرسیار 

نییە، بەاڵم پەرلەمان بەرپرسیارێتی گەورەی 

پەرلەمانی  كاتەدا  لەم  بڵێم  دەتوانم  هەیە، 

مومارەسەكردنی  لەمیانەی  ك��وردس��ت��ان 

ئەو  هەتا  خۆیدایە،  بەرپرسیاریەتیەكانی 

بۆ  دەك��رێ��ن،  پێشكەش  ك��ە  پ���ڕۆژان���ەی 

هەمواركردنەوەی یاسای سەرۆكایەتی هەرێم، 

بەشێكن لەممارەسەكردنی ئەو بەرپرسیارێتیە، 

پرۆژەی  گۆڕان  لەبزوتنەوەی  ئێمە  ئەوەتا 

خۆمان پێشكەش كردووە، یەكێتی نیشتمانی، 

دەك��ەن،  پێشكەشی  یەكگرتوو  ك��ۆم��ەڵ، 

و  بۆچوون  دیموكراتیش  پارتی  پێویستە 

لەهەر  یان  پڕۆژە،  لەرێگەی  خۆی  روئیای 

ئەمانە  بكات،  پێشكەش  بێت  تر  رێگەیەكی 

بۆ  بەرپرسیارێتییە  ئەو  مومارەسەكردنی 

تەنگژە  لەو  قوتاربوون  و   چارەسەركردن 

ویستی  دروس���ت���ك���راوەو  ك��ە  س��ی��اس��ی��ەی 

هەیە،  كوردستان  لەهەرێمی  دروستكردنی 

هەرێم  سەرۆكایەتی  یاسای  گەر  ئەگەرنا، 

سەرقاڵی  هەموو  لەو  بكرێتەوەو  هەموار 

ببین،  سیاسی، دارایی، كۆمەاڵیەتییە دەرباز 

سەرۆكی  بتوانین  خێرا  زۆر  بەشێوەیەكی 

هەرێم لە پەرلەمانەوە هەڵبژێرین، بەبڕوای 

لەم  ئێمە  كە  بژاردەیە،  باشترین  ئەمە  من 

كوردستاندا  باشوری  مێژووییەی  قۆناغە 

وێستگەیەك  بیكەینە  و  هەڵیبژێرین  بتوانین 

لەروی  تازە  قۆناغێكی  بەرەو  رۆیشتن  بۆ 

سیاسی، كۆمەاڵیەتی، كلتوری دیموكراسیەوە 

كە ئەمانە الیەنی گرنگ و جەوهەری هەیە 

چاكسازی  سیاسیەكان،  ئ��الَوگ��ۆرە  بۆ 

سیاسی، بۆ گۆڕینی سیاسی  لەناو سیستمی 

زیاتر  بتوانێت  كە  كوردستاندا،  هەرێمی 

دەسەاڵتی  دامودەزگاكانی  لەسەر  كۆنترۆڵ 

جێبەجێكردن دروست بكات، چونكە  ئێمە 

یاسای  هەمواركردنەوەی  بۆ  پرۆژەمان  كە 

پێشكەش  سەرۆكایەتی   2005 1ی  ژم��ارە 

كردووە، مەبەست لەم پرۆژەیە روو كردنە 

سیاسی  كەسایەتیەكی  یان  سیاسی  هێزێكی 

نییە، ئەوەندەی كە ئەم پرۆژەیە هەڵقواڵویی 

كە  ئێمەیە،  سیاسی  فەلسەفەی  ب��ی��روراو 

حوكمڕانی  بۆ  ئێمە  سیاسی  فەلسەفەی 

تەبەنی سیستمی پەرلەمانی  دەكات، چونكە 

پێمانوایە سیستمی پەرلەمانی باشترو فراوانتر 

دەتوانێت بەرجەستەی ئەو بەهاو پرەنسیپە 

پێمانوایە سیستمی 
پەرلەمانی باشترو 
فراوانتر دەتوانێت 
بەرجەستەی ئەو بەهاو 
پرەنسیپە دیموكراتییانە 
بكات، كە تیایدا یاسا 
سەروەر بێت



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 314

دیموكراتییانە بكات، كە تیایدا یاسا سەروەر 

وەك  ك��ردن  چ��اودێ��ری  دەزگاكانی  بێت، 

پەرلەمان و دەزگاكانی تر بتوانن بەشێوەیەك 

بەسەر  چاودێری  و  كۆنترۆل  و  لەشێوەكان 

كۆی جومگە سیاسی و ئابورییەكانی هەرێمی 

كوردستان و دەسەاڵتی جێبەجێكردندا فراوان 

بكەن، كە ئەمەش بەبڕوای من هەنگاوێكی 

گرنگی دیموكراتی دەبێت.

وانییە  پێتان  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئەو  وروژان��دن��ی  یان  گ��ۆڕان،  پرۆژەكەی 

پرسە بۆئێوە لەم كاتەدا هەڵەیەكی سیاسی 

گەورەیە؟

پرسیارە  ئەو  خودی  حمەعلی:  ئومێد   

نزیك  ئێمە  چونكە  گەورەیە،  هەڵەیەكی 

سەرۆكایەتی  م��اوەی  لەكۆتایی  بوینەتەوە 

هەرێم، ئەگەر دوای بخەین لە 8/19دا چی 

پڕۆژەی  ئەم  بڵێین،  كوردستان  بەخەڵكی 

ئێمە یەكێكە لەپڕۆژەكان، هێزە سیاسیەكانی 

تریش پرۆژە پێشكەش دەكەن، هەماهەنگی، 

پێش  تەنانەت  هەبووە،  كاركردن  پێكەوە 

بكەین،  پێشكەش  پرۆژەكە  ئێمە  ئ��ەوەی 

ئەو  لەگەڵ  دانیشتنمان  و  جددی  گفتوگۆی 

هێزە سیاسیانە هەبووە، كە جۆرێك لەلێك 

نزیكی  لەدیدی سیاسیماندا هەیە، بۆیە نەك 

گرفتێك  هیچ  روەوە  لەو  بەڵكو  هەڵەنییە، 

لەئارادا نییە و یەكێك لەرێگا هەرە راست 

مێژووییەی  قۆناغە  لەم  كە  دروستەكانە،  و 

ئەمە  بڵێم  دەت��وان��م  هەیە،  گەلەكەماندا 

قسەیەكی  مێژوو،  بۆ  بێت  نەبوو  قسەیەك 

خودی  قسەی  بەڵكو  ن��ەب��وو،  مێژوویش 

مێژووی ئەم قۆناغەی میللەتەكەی ئێمەبوو.

لەو قۆناغە تازەیە لەرێگەی یاساییەكەوە 

لیژنەیەكمان دروستكردووە، بۆ  نوسینەوەی 

هەمواركردنەوەی  بڵێم  دەتوانم  دەستور، 

بەرێككەوتن  هەرێم  سەرۆكایەتی  یاسای 

لەو  گۆرانكاری  و  ل��ەس��ازان  جۆرێك  و 

یاساییە، پرۆسەی نوسینەوەی دەستور زۆر 

خێراتر دەكات، چونكە كێشەو ئیشكالیاتی 

جیاوازی  سیاسی و یاسایی هەرە گەورە 

هیچ  لەسەر  سیاسیەكاندا  هێزە  لەنێوان 

لەبابەتی  جگە  چڕنەبۆتەوە،  بابەتێك 

بۆیە  لەكوردستاندا،  حوكمڕانی  سیستمی 

چ��ارەس��ەرك��ردن��ی ئ��ەم پ��رس��ە،  دەس��ت 

هەرێم،  سەرۆكایەتی  لەیاسای  بۆبردنی 

یارمەتیدەری  دەتوانێت  بەخێرایی  زۆر 

ئێمە  ب��ێ��ت،  دەس���ت���ور  ن��وس��ی��ن��ەوەی 

ل��ەم روەش����ەوە ب��ەق��ازان��ج��ی داه��ات��وی 

لەمەسەلەی  كە  دەزانین،  میللەتەكەمانی 

پرۆسەكە  خۆیدا  دەستوری  بەخاوەنبونی 

خێراتر دەكات.

هەندێك  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

لەكاتێكدا  دەك��ەن،  ئەوە  پرسیاری  كەس 

كە  ك��ردووە  فەرمانی  هەرێم  سەرۆكی 

هەڵبژاردن بكرێت و پێداویستی بۆ جێبەجێ 

كەمتەرخەمی  لەهەمانكاتدا  بەاڵم  بكرێت، 

لەكاتێكدا  بۆنمونە  تێدایە،  الیەنەكانیشی 

و  كردووە  پێشكەش  خۆتان  پرۆژەی  ئێوە 

پرسەكەی بەم شێوەیەی ئێستا لێكرد، بەاڵم 

سەرۆكی  بۆ  نییە،  كاندیدتان  لەهەمانكاتدا 

هەرێم، وەاڵمی ئێمە چییە لەمبارەیەوە؟

ئومێد حمەعلی: ئەوەی پێیوایە مەسەلەی 

لەم قۆناغەدا  یاسا  پرۆژەو  پێشكەش كردنی 

دەكاتەوە،  بیر  چۆن  كە  ئ��ازادە  هەڵەیە، 

رێگایە، چونكە  راستترین  ئێمە  لەالی  بەاڵم 

قسەیەی  ئ��ەم  ق��ۆن��اغ��ەم��ان  ئ��ەم  م��ێ��ژوی 

بەڵكو  نەمانویست،  خۆمان  تەنها  پێكردین، 

ئەم  مێژووی  گ��ۆڕان،  بزوتنەوەی  بەبڕوای 

ئەم  وایلێكردین  میللەتەكەمان  قۆناغەی 

پڕۆژەیە پێشكەش بكەین، چونكە ئەمەی كە 

پێداویستیە  وەاڵمدانەوەی  كردومانە،  ئێمە 

مێژوییەكانی قۆناغەكەیە.

سەرۆكی  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

فراكسیۆنی پارتی دەڵێت: بۆچی لەئیرادەی 

یەكێتی  واتا  هەڵبژاردن؟  بۆ  دەترسن  گەل 

دیموكراتی  پارتی  كوردستان،  نیشتمانی 

لەگەڵ  كە  ئەوانەی  هەموو  و  كوردستان 

سیستمی پەرلەمانیدان بۆچی لەئیرادەی گەل 

دەترسن؟ 

ئومێد حمەعلی:  كورسیەكانی پەرلەمان 

گۆڕان  38 كورسی هەیە،  پارتی  كە  دیارە، 

24 كورسی، یەكێتی 18 كورسی، یەكگرتوو 

هەیە،  ك��ورس��ی   6 ك��ۆم��ەڵ  ك��ورس��ی،   10

بكەین،  بەراورد  كورسیەكان  ژمارەی  ئەگەر 

ئیرادەی  بەهۆی  كورسیانە  ئ��ەم  هەموو 

جگەلە  كەواتە  پەرلەمان،  چونەتە  گەلەوە 

رێ��ژەی  ه��ەر  ب��ەاڵم  ترمان،  سەرنجەكانی 

ئیرادەی  دیارە  بكەن،  حساب  كورسییەكان 

گەل زیاتر بەالیی كێیدا السەنگە.
وەفدی دانوسانی  پارتی دیموکراتی کوردستان
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فایلی تایبەت

سەر  بۆ  تورکیا  ئۆپەراسیۆنەکانی  بە 

)pkk - پەکەکە(
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چاپخانە،  بەو  بەرێوەبوو  ببوو  تەواو  نەخشەسازی  لەكاری  گۆڤارەكەمان  كاتێك 
و  جیهان  میداكانی  گرنگی  رووداوێكی  كەبووە  هاتەپێشەوە  گرنگ  رووداوێكی 
بارەگاكانی  بنكەو  میدیاو  پاراستنی  هەرێمەكانی  توببارانكردنی  ئەویش  ناوچەكە، 

پەكەكە لەالیەن فرۆكە جەنگییەكانی توركیاوە.
لەنێوان  ئاگربەست  زۆرە  لەكاتێكدا روویدا كە ماوەیەكی  ئەم رووداوە  ئەگەرچی 
ئەم دوو هێزەدا هەیە و پڕۆژەیەك بەناوی پرۆسەی ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە 
بووە  و  گۆڕی  هاوكێشەكانی  هەموو  رووداوە  ئەم  دواجار  بەاڵم  بوو،  ئارادا  لە 
مایەی ئاڵۆزی و نائارامی لەناوخۆی توركیاو باكوری كوردستاندا بەڕادەیەك پارتێكی 
بەتوندی دژی  ئۆپۆزسیۆنی وەك جەهەپەش لەسەر ئەم رووداوانە هاتە دەنگ و 
ئەردۆگان وەستایەوەو رایگەیاند »ناكرێ كەسێك بەمیزاجی كەسی خۆی بڕیار لە 

پرۆسەی شەڕو ئاشتی بدات«
لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش ئەمەریكا وەكو تاكە زلهێزی جیهان هەڵوێستی خۆی 
هیچ  ئەنكەرە  و  واشنتۆن  رێككەوتنانەمەی  كە  راگەیاند،  پرسەوە  ئەم  لەبارەی 
پەیوەندییەكی بەم تۆببارانكردنانەوە نییە، پێویستە توركیاجیاوازی بكات، لەنێوان 

هێزێكی وەك داعش و پەكەكەدا.
كوردستانی  باشوری  سیاسییەكانی  الیەنە  كوردستانیش  هەرێمی  ئاستی  لەسەر 
كرد پەرلەمانی كوردستان و زۆربەی الیەنە سیاسیەكانی بەتوندی دژی وەستانەوەو 
حكومەتی  بااڵی  بەرپرسانی  سەردانێكی  زنجیرە  كرد،  تۆببارانەكانیان  ئیدانەی 

توركیاش سەردانی الیەنەكانیان كرد. 
قازانجی  یاخود  بەزیان،  تاچەند  رووداوە،  ئەم  ئایا  ئەوەیە،  لێرەدا  پرسیار 
رووداوە  ئەم  ئاكامەكانی  و  دەرئەنجام  دەبێت؟  تەواو  توركیا  بەرژەوەندییەكانی 

چیان لێدەكەوێتەوە ؟
رژێمە  ئەم  تری  تۆببارانەكانی  هەروەكو  زووتێپەڕە،  رووداوێكی  رووداوە،  ئەم  ئایا 
لەرابردوودا كاتییەو كۆتایی پێدێت؟ یاخود هاوشێوەی واڵتانی عەرەبی و ناوچەكە 
واڵتەدا  لەم  سیاسی  قەیرانێكی  زیاترو  ئاڵۆزی  دروستبوونی  مایەی  دەبێتە 
دەخوڵقێنێت؟ رۆڵی هەرێمی كوردستان و پارتەكانی باشوری كوردستان لەم پرسەدا 

چییە؟ باكگراوندە تاكتیكی و سیاسییەكانی پشت ئەم رووداوە چییە ؟
گۆڤاری )كودستان دیپلۆماتیك( بۆ توێژینەوەی زیاتر دەربارەی ئەم رووداوەو وەاڵمی 
هەموو ئەم پرسیارانەی سەرەوە بەپێویستیزانی فایلێكی تایبەت  بەم رووداوەش 

بكاتەوە، لەڕووی شیكارییەوە تاوتوێی رەهەندە مێژوویی و سیاسییەكانی بكات .
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جەمیل بایك هاوسەرۆكی كۆما جڤاكێن 

كوردستان )كەجەكە(: 

دیدار: ساالر تاوەگۆزی- قەندیل

كۆبونەوەمان لەگەڵ ئەمەریكا هەیە، بەاڵم گومانمان هەیە، 
لەرێككەوتنی لەگەڵ توركیا 
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دیداری ئەمجارە تایبەتە، بەگەڕی ئەمجارەی 

هەروەها  توركیا،  پەكەكەو  نێوان  ش��ەڕی 

فرۆكەكانی  لەالیەن  قەندیل  تۆپبارانكردنی 

توركیا، هەروەها پرسی رۆژئاوا، بۆ قسەكردن 

تر  بابەتی  چەندین  بابەتانەو  ئەم  لەسەر 

میوانداری )جەمیل بایك( ناسراو بە )هەڤاڵ 

كردووە  )كەجەكە(مان  هاوسەرۆكی  جومعە( 

 2015/8/2 رۆژی  دی��دارەك��ە  قەندیل:  ل��ە 

ئەنجامدراوە. 

ئێوە  پێدەكەین،  دەست  باشورەوە  لە    •

لەباشور كۆمەڵێك میحوەری شەڕتان هەیە، 

تێدا  شەڕتان  ئێوە  كە  میحوەرانەی  ئەو 

كردووە دژ بەداعش كامانەن ؟

شەڕ  داعش  دژی  باشور  لە  بایك:  جەمیل 

دەكەین، هێزی ئێمە لە زۆرێك لەناوچەكاندا 

مەخمور،  )ك��ەرك��وك،  لە  بۆنمونە  هەیە، 

كرد،  شەڕمان  بەشداری  كاتێك  شەنگال(، 

بۆئەوەبوو كە گەلی باشور، حكومەتی باشور 

بپارێزین، لەبەرئەوەی باشور لەمەترسیدا بوو، 

ئەمەش هەستێكی نەتەوەییە.

گەریال چووە هەندێك ناوچە، چوونی گەریال 

بۆ باشور ئەنجامێكی باشی هەبوو، لەالیەك 

خزمەتی حەرەكەتی نەتەوەیی كرد، لەالیەكی 

تر خزمەتی گەلی كوردی كردو پێشیخست، 

پێشمەرگەی  و  گەل  مەعنەویەتی  مۆڕاڵی، 

گەورەتر كرد.

لەبەرەكانی  ش��ەڕ  لە  بەشداركردنتان   *

خۆتان  هەستكردنی  ئەنجامی  لە  باشور، 

خاك،  بە  بەرامبەر،  بەرپرسیارێتی  بە  بوو 

یان  گەلەكەمان،  پاراستنی  بە  نیشتمان،  بە 

لەالیەنێكی فەرمی، وەكو لەالیەنی حكومەتی 

هەرێم، یان لەالیەن هێزێكەوە داواتان لێكرا 

بەشدار بن ؟

جەمیل بایك: هاتنی ئێمە بۆ باشور، بەبڕیاری 

كرد،  داوای  گەل  بەڵكو  نەبووە،  حكومەت 

لەسەر داخوازی ئەوان هاتین، چونكە گەلی 

كرد  داوای  باشور  پارتی  هەندێك  ئێمەو 

ئێمەش  بوەستین،  داعش  دژی  و  بچین  كە 

لەبارودۆخێكی  دی،  نەتەوەیی  خزمەتێكی 

و   گ��ەل  داخ���وازی  لەسەر  پێویستدا  وەه��ا 

پارت هاتین، حكومەتی هەرێمیش  هەندێك 

زانی كە ئێمە هاتوین و لەدژمان نەوەستا.

* ئێستا گەڕێكی دیكەی شەڕ لەنێوان ئێوەو 

ئەم  ئەگەر  پێكردۆتەوە،  دەستی  توركیادا 

گەریال  بە  پێویستی  ببێت،  فراوانتر  شەڕە 

ببینێت،  رۆڵ  سەربازیدا  لەمەیدانی  هەیە، 

ئێوەش هێزێكتان هەیە لەباشور، ئەمە نابێتە 

هێزەكانتان  لەباشور  ئێوە  ئ��ەوەی،  هۆی 

چاالكی  توركیاو  بۆ  بیبەن  بكشێننەوەو 

پێبكەن؟

جەمیل بایك: هێزی ئێمە لەباكور هەیە، كە 

زیاتر لە شەش هێز دەبن، لەبەرئەوە پێویست 

بیبەینە  بكشێنینەوە  باشور  هێزەكانی  ناكات 

باكور، ئەو هێزە لەباشور دەمێنێتەوە، چونكە 

لەباكور هێزی ئێمە لەهەموو شارو ناوچەیەكدا 

لە  دەتوانین  بكات  پێویست  ئەگەر  هەیە، 

باكوریش هێزەكانمان رێك بخەین. نەك هەر 

دەرەوەی  لە  بەڵكو  كوردییەكان،  لەناوچە 

نهێنیمان  هێزی  توركیاش  لەناو  كوردستانیش 

نییە،  گرنك  ئێمە  بۆ  هێز  ژم��ارەی  هەیە. 

شەڕێكی  دەتوانێت  بچوكیش  هێزێكی  بەڵكو 

گەورە بكات. بۆیە هێز لە باشور راناكێشین 

بۆ ئەوێ.

لەنێوان  شەڕ  كە  دواییانەدا  لەم   •

پێكردەوە، هەندێك   توركیادا دەستی  ئێوەو 

كە  لێدوانێك  بۆ  گەڕاندەوە  هۆكارەكەیان 

داوای لە ئێوە كردبوو قەندیل چۆڵ بكەن، 

بەاڵم ئێوە چۆڵتان نەكرد. ئەو لێدوانەی كە 

بەئێوەی وت قەندیل چۆڵ بكەن، پەیوەندی 

ئەوە  ت��ورك��ی��اوە،  هێرشەكانی  بە  چییە 

كاردانەوەی چۆڵنەكردنی ئێوە بوو بۆ قەندیل 

؟

جەمیل بایك: هەندێ لە باشور ئەو لێدوانەیان 

ئەركی  بە  ئێمە  و  میوانن  ئێوە  وتیان  داو 

میوانداری خۆشمان هەڵساوین و ئیتر بەسەو 

پێویستمان پێتان نییە، دەتوانن بڕۆن. هەموو 

ئەو  دیارە  بوون،  نیگەران  لێدوانە  لەم  گەل 

گەریال نەبوایە بە 
دڵنیایەوە هەولێر 

دەكەوت و داعش 
داگیری دەكرد، 

گەریال لەودۆخەدا 
هات پارێزگاری لە 
باشور بكات، ئەگەر 
گەریال نەبوایە زۆر 
ناوچەی تر دەكەوتە 
ژێر دەستی داعش. 

بۆیە پێویستە گەریال 
سوپاس بكرێت نەك 

بڵێن بچێتە دەرەوە
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لێدوانەش لێدوانێكی بەرپرسانە نییە خزمەت 

بەڵكو  ناكات،  ك��ورد  یەكێتی  نەتەوەو  بە 

خزمەتە بە ناحەزان، چونكە گەریال لە دژی 

داعش و دوژمنان شەڕ دەكات، گەریال هەموو 

نمونەش،  باشترین  و  دەپارێزێت  الی��ەك 

هەولێر  دڵنیایەوە  بە  نەبوایە  گەریال  ئەگەر 

دەك��رد، هەموو  داگیری  داعش  و  دەك��ەوت 

كەس ئەم راستیە دەزانێت. گەریال لەودۆخەدا 

ئەگەر  بكات،  باشور  لە  پارێزگاری  ه��ات 

گەریال نەبوایە زۆر ناوچەی تر دەكەوتە ژێر 

نەیهێشت  گەریال  لەبەرئەوە  داعش.  دەستی 

كۆمەڵكوژی دروست بێت و ناوچەكانی باشور 

سوپاس  گەریال  پێویستە  بۆیە  داگیربكرێت. 

بكرێت نەك بڵێن بچێتە دەرەوە.

هەیە،  لێدوانە  ئەم  كاتی  لە  گومانمان  ئێمە 

بۆ لەوكاتەدا لێدوانی لەوشێوەیە درا، پاشان 

بە  مۆڵەتیش  ئەگەر  ك��رد،  هێرشی  توركیا 

توركیا نەدرایە لەالیەن حكومەتی هەرێمەوە 

دی��ارە  بكات.  هێرش  نەیدەتوانی  توركیا 

بۆیە  دەكات.  هێرش  بۆیە  پێدراوە.  مۆڵەتی 

پێویستە سەرۆكی هەرێم و حكومەتی هەرێم 

ناڕەزایەتی دەربڕن دژی ئەم بۆردومانە، بەڵكو 

بەپێچەوانەوە هیچ نارەزایەتیەكمان نەبینی و 

وتیان پەكەكە هەڵەیەو توركیا لەسەر هەقە.

ه��ەن��دێ��ك ه���ۆك���اری ئ��اڵ��ۆزی   •

بۆ  پەكەكە  توركیاو  نێوان  پەیوەندییەكانی 

لێدوانەكانتان  لەبەرئەوەی  دەگێڕنەوە،  ئێوە 

بارودۆخەكە  لەسەر  قسە  توندی  بە  توندن، 

نەرمتر  قەرەیالن  م��وراد  بەرێز  دەك��ات، 

كوشتنی  بۆ  هەندێكیش  بەرێزتان،  لە  بووە 

بڵێم   تۆ  بە  ئەگەر  دەگێڕنەوە،  پۆلیسەكانی 

هۆكارەكانی هێرش و بۆمبارانەكانی توركیا بە 

ژمارە چەندین و چیمان پێدەڵێن؟

راست  ئاخاوتنانە  ئەو  هەموو  بایك:  جەمیل 

بەتایبەت  دەروونییە  شەڕێكی  ئ��ەوە  نین. 

تایبەتەش  بەوشەڕە  خزمەت  وەشاندن.  دێنە 

دەكات. لەناو بزوتنەوەی ئێمەدا لێدوانی وا 

تایبەتە  ناوەندێكی  ئەوە  بەڵكو  نییە،  توند 

جەمیل بایکپ��روپ��اگ��ەن��دەی ب��ەو ج��ۆرە پێش دەخ��ەن. 
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لەو  كارێكی  ئەوەیە  بۆ  هەوڵێكیان  هەموو 

شێوەیە لەنێو بزوتنەوەكەدا ببینین و گەشەی 

پێبدەن. ئەو كارە كارێكی هەڵەیەو كاری وا 

بڕیارێكمان  هەر  ئێستا  هەتا  نادرێت  ئەنجام 

هەڤااڵنمان  لەگەڵ  راوێژ  بە  پێكەوە  دابێت 

تەنیا  بە  شێوەیەك  هیچ  بە  بڕیارمانداوە. 

بڕیارم نەداوە.

لێدوانی  بەوەی گوایە من هەندێ  سەبارەت 

توندم داوە بۆیە توركیا هێرشی كردووە. ئەوە 

راست نییە. توركیا لە )5(ی نیساندا بڕیاری 

شەڕی راگەیاند. سەرۆك ئاپۆ موزەكەرەیەكی 

پێشكەش كرد، بەاڵم ئەردۆگان رەتیكردەوە.

موزەكەرە  رایگەیاند  ئاشكرا  بە  ئەردۆگان 

نییە و هیچ كێشەو ئاریشەیەك بوونی نییە. 

هەیە  دیالۆگت  نیازی  تۆ  ئەگەر  لەبەرئەوە 

نابێت لێدوانی لەوجۆرە بدەیت. راستە هەموو 

بەاڵم  دەك��ەوێ��ت،  پێش  دیالۆگ  بە  شتێك 

ئەردۆگان هەموو ئەو پێشنیارو موزەكەرانەی 

رەتكردەوەو توركیای بەم رۆژە گەیاند.

یەكێك لە كێشەكانی راگەیاندنی شەڕ لەالیەن 

سیستمی  بە  ب��وو  داننەنان  ئ��ەردۆگ��ان��ەوە 

دیموكراسی و هەوڵدان بۆ گۆڕینی بۆ سیستمی 

سەرۆكایەتی، ئەمە یەكێك لە هۆكارانە بوو 

كە بڕیاریدا بۆ دروستكردنی قەیران و ئاڵۆزی 

نەك  رابگەیەنێت.  شەڕ  بڕیاری  فەرمی  بە 

لێدوانەكانی من.

پیاژۆی  و  پرۆسەی  پێناو  لە  ئێوە   •

ئاشتی هەوڵێكی زۆرتاندا، زۆر الیەن هاتنە 

بوو،  خۆش  پێی  دڵیان  الیەنەكان  ن��اوەوە، 

ئەم  لەكاتی  بەسەریدا  تێپەڕی  زۆر  كاتێك 

شەڕو بۆردومانانەی توركیا دەتوانن بڵێن كە 

ئیدی مەرگی پیاژۆی ئاشتی رادەگەیەنین؟

جەمیل بایك: توركیا كۆتایی بە پیاژۆی ئاشتی 

نیسانەوە هەتا  )5(ی  لە  ئاگربەست هێنا.  و 

ئاپۆ  بۆالی سەرۆك  دیدار  و  ئەمڕۆ سەردان 

رێگەپێدراو نییە، ئێمە نازانین رەوشی سەرۆك 

چ  دەژی.  چۆن  ن��اژی،  دەژی،  چۆنە،  ئاپۆ 

فشارێكی لەسەرە، هیچ لەمانە نازانین. توركیا 

دەستی  بەڵكو  پەیوەندییەكاندا،  پەرەی  نەك 

بە هێرشی سەربازی و قڕكردنی سیاسی كرد، 

دەدات،  ئەنجام  ئۆپەراسیۆن  رۆژێك  هەموو 

بە فرۆكە بۆمبارانمان دەكات.

بە  دەستیكردووە  توركیا  و  كوردستان  لە 

سیاسی  چاالكوانی  و  گرتن  و  راوەدون���ان 

دەستیگیر دەكات.

داعش  دژی  ئۆپەراسیۆنە  ئەم  دەڵێت  توركیا 

پەكەكە  و  داعش  لەبەرئەوەی  پەكەكەیە،  و 

مەترسین بۆسەر ئاسایشی توركیا، لەبەرئەوە 

پروپاگەندەیە  ئ��ەم  دەوەس��ت��م��ەوە،  دژی��ان 

دەڵێت  توركیا  ه��ەروەه��ا  ب��اودەك��ات��ەوە، 

سەاڵحەدین دەمیرتاش وتویەتی ئێمە ناهێڵین 

ئەردۆگان ببێتە بە سەرۆكی توركیا. هەربۆیە 

هۆكاری  دەم��ی��رت��اش  س��ەاڵح��ەدی��ن  دەڵ��ێ��ن 

تێكچوونی پیاژۆی ئاشتییە، لەبەئەوە هەمووو 

ئەمانە درۆو پروپاگەندەن دژی ئێمە.

نییە،  باش  لێرەدا  هەپەگە  بارودۆخی   *

هەڵبژاردن  دیسان  كە  دەكەین  پێشبینی 

بەرێز  ئەگەر  بكرێتەوە،  دوبارە  توركیا  لە 

چی  چاوەڕێی  زیندان  خرایە  دەمیرتاش 

دەكەن؟

لە  ئ��ەردۆگ��ان  لەبەرئەوەی  بایك:  جەمیل 

نەهێنا،  بەدەست  سەركەوتنی  هەڵبژاردندا 

ئاپۆ،  س��ەرۆك  توركیا.  سەرۆكی  نەبوەوە 

پەكەكە، هەدەپە بە هۆكاری ئەمە دەزانێت. 

نەیانهێشت  ئەوان  لەبەرئەوەی  دەڵێت  ئەو 

من سەربكەوم، لەبەرئەوە منیش تۆڵەی خۆم 

هەڵبژاردن  سەرلەنوێ  دەیەوێت  دەكەمەوە. 

بكرێتەوە. نایەوێت لە توركیا حكومەت پێك 

بێت.

و  پ��ارت  ه��ەر  گەندەڵەو  پارتێكی  ئەكەپە 

حكومەت  ئەكەپەدا  لەگەڵ  بیەوێت  الیەنێك 

بەردەكەوێت،  گ��ەورەی  زیانی  پێكبهێنێت، 

)ئەكەپە(دا  لەگەڵ  كەسێك  ه��ەر  چونكە 

داخوازییەكانی  پێویستە  پێكبهێنێت  حكومەت 

ئەكەپە جێبەجێ بكات. لەبەر ئەوە پێكهێنانی 

حكومەت زۆر زەحمەتە. ئەردۆگان دەیەوێت 

بمێنێتەوە.  حكومەت  ل��ەس��ەر  )ئ��ەك��ەپ��ە( 

ئیمكانیاتی دەوڵەت بخاتە خزمەت خۆیەوە. 

توركیا هەموو 
ئامانجێكی ئەوەیە 
كە كورد لە رۆژئاوا 

نەگات بە مافی خۆی 
و دەیەوێت كێشەی 

كورد چارەسەر 
نەبێت. كانتۆنەكانی 

كۆبانێ و عەفرین 
یەك نەگرنەوە. 
ئەمە یەكێك لە 
ئامانجەكانیانە. 

ئامانجێكی تریان 
پاراستنی داعشە

لۆگۆی پەکەکە
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دەی��ەوێ  ش���ەڕەش  ئ��ەم  هەڵگیرسانی  ب��ە 

ناوەوەی  بە هاتنە  بڵێت  بپێكێت،  ئامانجێك 

هەدەپە بوو بۆ نێو پەرلەمان، ئارامی نەما.

كوشتارەی  و  كوشت  ش��ەڕو  ئ��ەو  هەموو 

ئاسایش  هەدەپەیەو  هۆكارەكەی  دەكرێت 

بۆ  لەبەرئەوە  تێكدەدات.  واڵت  ئارامی  و 

چاالكی  و  بدات  )هەدەپە(  لە  زەبر  ئەوەی 

دەپارێزێت.  داعش  نەمێنێت،  رێكخستنی  و 

ناتوانێت  داعش  نەپارێزێت،  داعش  ئەگەر 

بەردەوامی بەشەڕ بدات. هەموو دنیا دەزانێت 

هەیەو  توركیادا  لەگەڵ  پەیوەندی  داع��ش 

توركیای  نێودەوڵەتیەوە  رووی  لە  ئەمەش 

تەنگەتاوكرد، ناچاریكرد بڵێت دەچمە بەرەی 

ئەمەش  كە  لەگەڵ   شەڕ  داع��ش��ەوەو  دژە 

ئەوەی  ئەمڕۆ  چەواشەكردنە.  نییە،  راست 

داعش شەڕ دەكات پەكەكەیە، تۆ ئەگەر دژی 

ئەنجام  پەكەكە  دژی  لە  هێرش  بۆ  داعشی، 

دەدەیت. لەبەرئەوە ئەمە هاریكاری داعشەو 

داعش پاراستنە.

* باسی ئەوەمان دەكرد، كە توركیا چۆتە ناو 

بەرەی دژە داعشەوە. دەوترێت لە بنەڕەتدا 

دەپارێزێت  داعش  و  پەكەكەیە  دژایەتی  بۆ 

هەروەك خۆشتان جەختتان لەسەر كردەوە. 

كردۆتەوە  ئەنجەرلیكی  بنكەی  توركیا  ئێستا 

بەكاریبهێنن  ئەمەریكا كە  بۆ هاوپەیمانان و 

بنكەی  پێیوایە  دژی داعش. بۆچونێك هەیە 

ئەنجەرلیك هاوكاری رۆژئاوا دەكات زیاتر بە 

دەست بهێنێت، خۆی بپارێزێت، بەهێزبێت. 

بۆچونێكیش پێیوایە لەبەرئەوەیە كە رۆژئاوا 

چێ  رۆژئ��اوا  بۆ  هەرێمێك  جیانەبێتەوەو 

نەبێت؟

ئامانجێكی  هەموو  توركیا  بایك:  جەمیل 

ئەوەیە كە كورد لە رۆژئاوا نەگات بە مافی 

چارەسەر  كورد  كێشەی  دەیەوێت  و  خۆی 

نەبێت. كورد ئەنجام وەرنەگرێت، لەبەرئەوە 

دژی  رێككەوتن  هاوپەیمانان  لەگەڵ  هاتن 

داعش شەڕبكەن كە نیازی پشت ئەمە ئەوەیە 

دژی خۆرئاوا بوەستنەوەو كورد لەوبەشەدا بە 

كۆبانێ  كانتۆنەكانی  و  نەگات  ئامانجی خۆی 

لە  یەكێك  ئەمە  نەگرنەوە.  یەك  عەفرین  و 

پاراستنی  تریان  ئامانجێكی  ئامانجەكانیانە. 

داعشە، چونكە ئەگەر داعش نەپارێزن ناتوانن 

رۆژئ��اوا  شۆڕشی  دژی  لە  خۆیان  سیاسەتی 

پێش بخەن. كاتێ لە دژی داعش رانەوەستان 

لەگەڵ هاوپەیمانان، ناتوانن زەبر بە پەكەكە 

دەیانەوێ  داعشدا  سێبەری  لەژێر  بگەیەنن، 

زەبر بە پەكەكە بگەیەنن، هەموو شەڕی ئەوان 

لە دژی پەكەكەو خۆرئاواو دژی كوردە. نەك 

هەموو  دەپارێزن.  داعش  داعشە.  دژی  لە 

ئامانجێكی ئەوان بۆ خستنی پەكەكەو كوردە. 

هەربۆیە دەچن بۆمبارانی بارەگاكانی یەپەگە 

دەكەن، نەك بارەگاكانی داعش.

ئەوان دەڵێن بۆ ئێمە پەكەكەو داعش وەكو 

یەكە. چۆن وەكو یەكە!؟

گەورەی  زەبری  داعشدا  شەڕی  لە  پەكەكە   

داعشە،  توركیا دژی  ئەگەر  داوە،  داعش  لە 

نەبێت.  یەپەگە  پەكەكەو  دژی  پێویستە 

گەریالکانی پەکەکە
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لەبەرئەوە هەموو ئەمانە چەواشەكردنی رای 

جیهانە.

و  جەربەزەیی  بە  یەپەگە  شەڕكردنی   *

كورد،  ناوبانگی  داع��ش  لەگەڵ  ئازایەتی 

حیهان  لەبەرچاوی  شەرڤانانی  یەپەگە، 

جوان كرد، یەپەگەش دەرچووی قوتابخانەی 

ناوبانگی  لەهەمانكاتدا  بەاڵم  پەكەكەیە، 

هاوكاری  لەبەرئەوەی  بوو،  ناشرین  توركیا 

داعشی كردووە. باشتر نەبوو ئێوە هەرچەندە 

توركیا توندبێت هێرش بكاتە سەرتان، ئێوە 

زیاتر دان بە خۆتاندا بگرن، تاوەكو زیاتر رای 

جیهانی لە دژی توركیا دەوروژێنێت؟

سیاسەتی  ب��ەردەوام  ئێمە  كە  بایك:  جەمیل 

ئێمە  بۆ  لەسەربێت.  قڕكردنمان  كوشتوبڕو 

دژی ئەوە نەوەستینەوە. بەرگریكردن مافێكی 

رەوایە، هەموو دنیا دان بەم راستیەدا دەنێت، 

لەگەڵ ئەمەدایە. كاتێك شەڕو هێرش لەسەر 

خۆیەتی  مافی  هەبێت،  واڵتێك  گەلێك، 

و  بكەن  دەستگیرمان  ئەوان  بكات.  بەرگری 

بێدەنگبین،  ئێمەش  بكەنەسەرو  هێرشمان 

ئەوە شتێكی ئەستەمە.

دەی��ەوێ  ئەگەر  بزانێت،  ب��اش  توركیا  با 

بەشەڕ ئیرادەی گەل و ئیرادەی پەكەكە تێك 

توركیا  ناچێتەسەر.  بۆی  ئ��ەوە  بشكێنێت، 

ماوەی چل ساڵە ئەم سیاسەتە پەیڕەو دەكات، 

بەاڵم هەتا ئەمڕۆ نەیتوانیوە ئیرادەی پەكەكەو 

گەلی كورد تێك بشكێنێت.

دەبێت هەموان ئەو راستیە بزانن، ئەگەر لە 

گەشەی  بزوتنەوەیەك  كوردستان  رۆژئ��اوای 

یەپەژە  یەپەگەو  پێشكەوتووە،  ك��ردووەو 

مرۆڤایەتی  دەك���ەن.  ش��ەڕ  داع��ش  ل��ەدژی 

ئاپۆ  سەرۆك  بەفیكری  بزاڤە  ئەو  دەپارێزن 

ئاپۆ  سەرۆك  پ��ەروەردەی  بە  پێشكەوتووە، 

پێشكەوتووەو بە پەروەردەی ئەزمونی پەكەكە 

پێشكەوت، لەبەرئەوە پێویستە مرۆڤایەتی رێز 

لەمە بگرێت.

*چاودێران پێیانوایە بە بەراورد بە هێرشەكانی 

توركیا،  بەرەشبیگیریەكانی  بەرامبەر  توركیاو 

بە  دژ  داعش  بۆ  توركیا  هاوكاریكردنەكانی 

كەمەو  پەكەكە  كاردانەوەی  هێشتا  یەپەگە، 

هەیە  پالنتان  ئێوە  نییە،  خۆیدا  ئاستی  لە 

ناوەوەو دەرەوەی  لە  زیاتر  كاردانەوەی  كە 

توركیا بكەن؟

توركیا  دەرەوەی  لە  شەڕ  نا  بایك:  جەمیل 

ناكەین. پرسی ئێمە لە توركیایە ئێمە دەمانەوێ 

پرسی خۆمان لەتوركیا چارەسەر بكەین، لەدژی 

توركیا  دەرەوەی  لە  دەوەستینەوە،  توركیا 

ناوەستینەوە، ئەوە بەراست نابینین و هەڵەیە.

جەمیل بایک
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كورد  دۆستانی  كورد  توركیا  دەرەوەی  لە 

توركیا  دژی  لە  دیموكراتی  چاالكی  دەتوانن 

ئەنجام بدەن،  دەتوانن یارمەتی بەرخۆدانی 

گەلی كورد بدەن، ئەویش بە چاالكی مەدەنی.

توركیاو  رێككەوتنی  لە  ئێمە گومانمان  بەاڵم 

رێككەوتنەیان  ئ��ەو  كە  هەیە،  ئەمەریكا 

ئەو  ئایا  ئیمزا كردووە،  بنەمایەك  لەسەر چ 

بە جۆرێكی  یاخود  داعشە،  دژی  رێككەوتنە 

توركیادا  راگەیاندنەكانی  لە  چونكە  ت��رە، 

باوبۆوە:  هەواڵێك  كوردستان((  )رۆژئ��اوای 

خۆی  چەكەكانی  كرد  پێشنیاری  ئەمەریكا 

توركیا.  دایە  چەكانەشی  ئەو  بكاتەوە.  ساغ 

بەكارهێنا.  پەكەكە  توركیاش چەكەكانی دژی 

بە  دەدات  رێگە  ئەمەریكا  ئەوەیە  مانای 

ئەردۆگان شەڕ دژی پەكەكە بكات.

بۆسەر  توركیا  هێرشەكانی  دوای  لە   *

ئاستی  لە  لێدوان هەبووە  ئێوە، هەندێك 

نێودەوڵەتی و ناوخۆییدا. دیارە ئێوە رازی 

نین لە لێدوانەكانی سەرۆكایەتی هەرێم و 

سەرۆكایەتی حكومەت چونكە نەرم بوون. 

لێرەدا پرسیارت سەبارەت بە دوو لێدوان 

بەرپرسانی  لێدوانی  یەكەم  لێدەكەم، 

ئەمەریكا، دووەم لێدوانی ئەڵمانیا، وابزانم 

ئێوەوە  لە  بوو  باشتر  ئەڵمانیا  ئ��ەوەی 

نزیك بوو. چۆن بەراوردی نێوان ئەم دوو 

لێدوانەی ئەمەریكا و ئەڵمانیا دەكەیت؟

واڵتانی  تێڕوانینەكانی  دیارە  بایك:  جەمیل 

ئەوروپا )ئەڵمانیا، هۆڵەندا، فەڕەنسا( باشن و 

هەڵوێستی توركیا بە هەڵە دەزانن و رەخنەی 

لێدەگرن. توركیا داخوازییەكی پێشكەشی ناتۆ 

داخوازی  ئێستا  هەتاوەكو  ناتۆش  ك��ردووەو 

توركیا قبوڵ نەكردووە، چونكە دەزانن توركیا 

داعش  دژی  دەبێژێت  دەكات،  چەواشەكاری 

یەپەگە،  پەكەكە،  دژی  بەاڵم  دەك��ەم،  شەڕ 

هەدەپە شەڕ دەكات. دەزانن كە توركیا داعش 

دەپارێزێت نەك لە دژی شەڕی دەكات. بۆیە 

وەستاونەتەوەو  ئەو هەڵوێستە  دژی  ئەوروپا 

هەڵوێستییان بەرامبەرمان باشە.

سەرۆكایەتی  هەڵوێستەكانی  بە  سەبارەت 

هەرێمی كوردستان، ئەمەیە هەڵوێستێكی باش 

نەدات،  ئەگەر هەرێم رێگە  نابینین، چونكە 

ناتوانن  ئەوان  بكات،  بۆمباران  ئێمە  توركیا 

داود  بكەن، چونكە خودی  باشور  بۆمبارانی 

ئۆغڵۆ خۆی وتی كە پەیوەندیمان بە سەرۆكی 

ئامادەباشیەكی  هەموو  كردووەو  هەرێمەوە 

بە  دژ  هاوكاریكردنمان  بۆ  دەربڕیوە  خۆی 

وەرگرتووە،  لەو  مۆڵەتمان  پەكەكەو  لێدانی 

كۆبونەوەی  هەولێر  هاتە  ئەمەریكا  پاشان 

چووە  پاشان  كرد،  هەرێم  بەپرسانی  لەگەڵ 

ئەنجامدا.  كۆبوونەوەی  ئەنجەرلیك  توركیاو 

ئینجا بۆمبارانەكان دەستی پێكرد.

ئەمەریكا  كاتێكدا  لە  جومعە،  هەڤاڵ   *

ئەم  ئاگاداری  چەند  تا  ناڕوونە،  هەڵوێستی 

نوجەیفی،  توركیا،  نێوان  كۆبوونەوانەی 

ئەمەریكا  نوێنەری  راستە  ئایا  ب��ارزان��ی. 

شێوەی  لێرەو  ك��ردووە  ئێوەی  سەردانی 

بینیوە؟

جەمیل بایك: ئێمە نازانین لەو كۆبونەوانەدا 

ئێمە  دراوە.  بڕیارێك  چی  وت��راوەو  چی 

راگەیاندنەكاندا  لە  ئەو شتانە دەبیستین كە 

هەندێك  ل��ەوان��ە  ب��ەوەش  ب��اودەب��ن��ەوەو 

هەر  زووەو  هێشتا  دەربخەین.  ئەنجام 

ئەو  پشت  لە  بڕیارێك  چ  دەبنەوە  روون 

كۆبونەوانەوە دراوەو لەدوای ئەو كۆبونەوانە 

ئەوان  ئەگەر  پێكردووە،  دەستی  بۆمباران 

بكات،  هێرش  ناتوانێت  توركیا  نەبن  رازی 

ناتوانێت  ناتۆیەو  دەوڵەتێكی  توركیا  چونكە 

بەبێ ئەوان رەزامەندی ئەوان هێرش بكات. 

سەبارەت بە هەڵوێستی ئەمەریكاش تا ئێستا 

دەبێت  دواتر هەڵوێستی چۆن  نییە،  روون 

ئەوا  بارودۆخانە  ئەم  باشورو  بە  سەبارەت 

لە داهاتوودا روون دەبێتەوە.

لێرە  كۆبونەوەیەك  هیچ  وات��ە   •

چی  ئەمەریكادا  ئێوەو  لەنێوان  قەندیل  لە 

نەبووە؟ 

لەگەڵ  هەیە  ك��ۆب��وون��ەوە  بایك:  جەمیل 

و  باشن  كۆبونەوانەش  ئ��ەو  الی��ەن،  زۆر 

گەیشتۆتە ئاستێك كە بەردەوامی بدرێت بەم 

و  بكرێت  باش  پەیوەندییەكان  كۆبوونەوانەو 

الپەڕەیەكی نوێ هەڵبدرێتەوە.

* ئەمەریكا هیچ هاوكارییەكی سەربازی ئێوەی 

نەكردووە. ئەو چەكانەی دێن بۆ پێشمەرگە 

هیچی بە دەست ئێوە گەیشتووە ؟

هاوكاری  چەكی  ئێستا  هەتا  بایك:  جەمیل 

حكومەتی  نەگەیشتووە.  ئێمە  دەستی  بە 

چەكانە  ل��ەو  چەكێكی  هیچ  هەرێمیش 

نەداوەتە ئێمە. ئەوەندەی منیش بزانم ئەو 

یارمەتیانە بۆ تەواوی كوردانە نەك پارت و 

الیەنێك.

خۆت  بە  تایبەت  پرسیارێكی  بە  *دەمەوێ 

ساڵ   39 دوای  بهێنم،  دیدارە  بەم  كۆتایی 

ببینیەوە  باوكت  و  دایك  كاتێك  خەبات، 

هەست و شعورت چۆن بوو؟

بە  دەستمان  ئێمە  كاتێك  بایك:  جەمیل 

بە  دەستمان  بەبیروباوەڕەوە  كرد،  خەبات 

خەبات كرد. ئێمە نە ئەزمون نە ئیمكانیاتمان 

دەستمان  ب��ی��روب��اوەڕەوە  بە  تەنیا  نەبوو، 

پێكردو گەیشتینە ئەمرۆژە.

نەكردم  بۆ  باوكت  و  دایك  باسی   •

دوای 39 ساڵ ؟

جەمیل بایك: دایك و باوكی من دایك و 

باوكی هەموو كوردستانن، هەروەها دایك 

باوكی  و  دایك  هەڤااڵن  هەموو  باوكی  و 

لەنێوان  نابینم  جیاوازییەك  هیچ  من  منن. 

تردا.  هەڤااڵنی  و  خۆم  باوكی  و  دای��ك 

كاتێك دایك و باوكی هەڤاڵێك دەبینم وا 

دەزانم دایك و باوكی خۆم دەبینم. هەستی 

من بەمشێوەیە.

بۆ  تاوەگۆزیە(  )ساالر  هاوكاری  دی��دارە،  ئەم 

 2015/8/2 رۆژی  لە  كردبوو،   KNN كەناڵی 

زانی  بەپێویستمان  دیداردارەكە،  گرنگی  لەبەر 

باڵویبكەینەوە.
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سەرۆكی پارتی سەوزەكانی ئەڵمانیا رەخنە لە 

پێویستی  "توركیا  ئەردۆگان دەگرێت، دەڵێ 

شەڕ...  سەر  نەكاتە  متمانە  سەرۆكێكە  بە 

خۆی  دەسەاڵتی  بەهێز  دەیەوێ  ئەردۆگان 

بسەپینێ ..."

سەركورد  بۆ  توركیا  فرۆكەكانی  بۆردومانی 

كەوتۆتە بەر رەخنەی زۆری كوردو سەوزەكانی 

ئەڵمانیا... سەرۆكی پارتی سەوزەكان )جەم 

ئاڕاستەی  رەخنەكانی  بەتوندی  ئوزدەمیر( 

ئەردۆگان  "ئێستا  پێیوایە  ئەردۆگان دەكات، 

تەنیا ئیشی ئەوەیە خۆی بەهێز بكات بەبێ 

ئەوەی دژایەتی داعش بكات.." !! 

)جیم ئوزدەمیر( بەبۆنەی بۆردومانی فرۆكە 

كوردەكان  بۆسەر  توركیاوە  جەنگیەكانی 

دەكات،  ئەردۆگان  ئاڕاستەی  توند  رەخنەی 

پێویستیەتی  توركیا  ك��ە  "ئ���ەوەی  دەڵ��ێ 

جەنگ  س��ەر  نەكاتە  متمانە  سەرۆكێكە 

لە  سەركەوتنی  بەمەبەستی  وماڵوێرانی 

ئۆزدەمیر  داه��ات��وودا..  هەڵبژاردنەكانی 

كەناڵی  لەگەڵ  چاوپێكەوتنێكدا  لەمیانەی 

دەی��ەوێ  تەنیا  "ئ��ەردۆگ��ان  دەڵ��ێ    ZDF

ئەوە  بپارێزێ.  لەمانەوەیدا  دەسەاڵتی خۆی 

ترسناكە لەڕاستیدا بەناوی دژایەتی دەوڵەتی 

تیرۆریستی ئیسالمی ناسراو بەداعشەوە توركیا 

ئەوان  لەكاتێكدا  كورد،  دەكاتە سەر  هێرش 

)ئۆزدەمیر( لەدژی داعش شەڕیان كردووە، 

لە  داوای  س��ەوزەك��ان  پارتی  سەرۆكی  ی 

توركیا  دەكات.  رۆژئاواییەكانی  هاوپەیمانە 

"وەك  دەڵێ  بەرپرسیارێتی،  بەردەم  بخاتە 

هەیە،  ئەركیش  هەیە  ماف  لەناتۆدا  چۆن 

ئێستا بوارێكی واقیعی لەبەردەمدا نییە، بۆ 

ئەوروپادا  لەیەكێتی  توركیا  بوونی  بەئەندام 

دەمینێتەوە..."  بەكراوەییش  ئەگەرچی 

رەخنەی  ئۆزدەمیر  پێشتریش  باسە  شایانی 

پێیوابوو  گرتبوو  توركی  سەربازی  لەهێرشی 

"ئێستا توركیا بۆتە پاكستانێكی بچكۆلە" .

كە   ZDF راپ���ۆرت���ەدا  ئ���ەو  ل��ەك��ۆت��ای��ی 

شەممەی  رۆژی  نوسیویەتی  باویكردۆتەوە 

توركیادا  فرۆكەكانی  لەبۆردومانی  رابردوو 

بۆسەر بارەگاكانی پەكەكە لە باكوری عێراق 

هەشت كەسی مەدەنی كوژراوە، توركیاش. 

ئەو هەواڵە كوردیانە بەدرۆ دەخاتەوە

وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە: شەهاب عوسمان

توركیا بۆتە پاكستانێكی بچكۆلە

جەم ئوزدەمیر سەرۆكی پارتی سەوزەكانی ئەڵامنیا:
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بەهرۆز گەاڵڵی - نوێنەری )ی. ن. ک( لە تورکیا

ئەم شەڕەی نێوان سوپای 

توركیاو پەكەكە بۆ كوێ ؟
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بەكزی  ئاشتی  پرۆسەی  خۆی  كاتی  لەبیرمە 

لەسەرو بەندی دەستپێكردنی بوو، كە جەنابی 

سەرۆك مام جەالل رۆڵێكی گرنگ و گەورەی 

جەاللی  مام  لە  ئەردۆگان  ساین  تێدادەبینی. 

دیموكراسی،  كرانەوەی  پرۆسەی  پرسیاركرد، 

جەالل  مام  ل��ەوەاڵم��دا  س��ەردەك��ەوێ؟  چۆن 

وتی« ئەگەر دەتانەوێ بگەنە ئەنجامێكی باش 

و سەركەوتوو باشترین كەس بۆ دیالۆگكردن، 

هێنانەكایەوەی  بۆ  سیاسی  ئەكتۆری  باشترین 

ئاشتیەكی راستەقینە. چارەسەرییەكی بنەڕەتی. 

كە ببێتە هۆی هێنانەكایەوەی ئاگربەدەست و 

راوەستانی  رژانی خوێن لەنێوان كوردو تورك! 

ئەوەیە، كە بەڕێز ئۆجەالن لەزیندانی خۆتانە 

وەك موخاتەب، بەڕێزیان  بۆ چارەسەركردنی 

ئەو كێشەیە وەربگرن و گفتوگۆی راستەوخۆی 

لەگەڵ بكەن، چونكە ئۆجەالن سیمبۆلی ئەم 

حەركەیەیە«. 

زۆری نەبرد پرۆسەكە دەستی پێكرد، سەرەتا 

لەگەڵ كێشەوگرفتی زۆر، لەگەڵ دروستكردنی 

نەیارانی  لەالیەن  زۆر  تەگەرەی  و  كۆسپ 

پچڕپچڕی  بە  پرۆسەكە  شوكور  ئاشتییەوە، 

گەلێك هەنگاوی گرنگ و ئیجابی  ناو چەند 

جارێك ئاگربەست بوو. مام جەالل و یەكێتی و 

ئێمە تەقەالی سەركەوتنی زۆرماندا. گفتوگۆی 

نهێنی دەستی پێكرد. بیروڕاكان ئاڵۆگۆركران، 

گفتوگۆی ئاشكرا دەستی پێكرد. هاتوچۆ دەستی 

لێكەوتەوە.  باشی  ئەنجامی  پێكرد.كۆمەڵێك 

بەاڵم   ،2013 ن���ەورۆزی  دوای  بەتایبەتی 

هۆكارو  كۆمەڵێك  لەبەر  ماوەیەكە  بەداخەوە 

حساباتی حزبایەتی و بەرژەوەندی تاكەكەسی 

و حزبایەتی ... شەڕ لەنێوان سوپای توركیاو 

بەجۆرێك  هەڵگیرسایەوە  چەندبارە   پەكەكە 

كە رۆژی واهەیە 60 شەست فرۆكەی جەنگی 

بۆمباباران  عێراق  كوردستانی  و  هەڵدەستی 

بەر  دەكەونە  پەكەكە  بارەگاكانی  و  دەكرێ  

هێرش ...  .

دەوڵەتێكی  لەگەڵ  ش��ەڕ  ئەگەر  برواموایە 

گەورەی وەكو ئیرانێش بوایە؟ رۆژی 60 شەست 

ئەم  نەكردبایە!  هەڵسان  بە  پێویستی  فڕۆكە 

شەڕە وەزعێكی سیاسی زۆر نائارمی لەناوچەكە 

لەسەر  سلبی  كاریگەری  ك��ردووە.  دروس��ت 

كوردی رۆژئاوا دروستكردووە. لەسەر كوردی 

بەدڵنیاییەوە  شەڕە  ئەم  بەهەمانشێوە.  باكور 

ئاگرو پڕیشكیشی بۆكوردسانی باشوریش دێت 

دەخاتە  گ��ەورەش  بەرپرسیاریەتی   . هات  و 

سەر لێپرسراوانی كوردستانی باشور، بۆئەوەی 

درك بە خەتەری ئەم پالنە بكەن و النیكەم  

ه��ەردووال  و  رابگرن  شەڕە  ئەم  هەوڵبدەن 

بگەڕێنەوە بۆسەر مێزی گفتوگۆكردن و دیالۆگ 

و یەكتر قەبوڵكردن، چونكە لە ئەنجامی هەموو 

و  دێیت  بەئاشتی  هەر  كۆتاییەكەی  شەڕێكدا 

دەبێ دیالۆگ و گفتوگۆی سیاسی و دیپلۆماسی، 

سەیدی گۆڕەپانەكەبن؟ نەوەك تانك و تۆپ، 

فرۆكەو كوشتنی ئەم و ئەو لێرەو لەوێ.

بەندە دڵنیام كە دوای چەند مانگ، بگرە چەند 

هەفتەیەكی تر. ئەم شەڕەی ئێستا دەوەستێت 

و هەردووال هەردەبێ بگەڕێنەوە بۆ دیالۆگ 

لێپرسراوێكی  هەموو  لەسەر  یەكتربینین.  و 

مەیدانی  فەرماندەكانی  و  حكومی  سیاسی، 

شەڕ، پێویستە بگەڕینەوە بۆ مەنتیقی حیوارو 

دیالۆگ. لێدوان و ناوبژی و قسەی خێر بكەن، 

بۆ راوەستانی ئەم شەڕەو كۆتایی هێنان بەم 

بارودۆخەی ئێستا خزمەتێكی گەورە دەبێ! 

بەرژەوەندی  كوردستان،  كوردو  بۆ  یەكەم: 

بااڵی گەلی كوردستان.

دووەم: بۆ ئاشتی و دیموكراسی .

سێیەم: بۆ خزمەتی هەرێمی كوردستان و لە 

لەدژی  كە  نەخشانەی   و  پالن  ئەم  گۆڕنانی 

تیۆری  بمری  دەڵێم  داڕێ��ژراوە.ب��ۆی��ە  ك��ورد 

موئامەرەو نەخشەی خراپ. نەفرەت لە شەڕ. 

بژی ئاشتی. بژی كورد. بژی كوردستان. بژی 

برایەتی گەالن.

عەبدوڵآڵ ئۆجەالنسەرۆک مام جەالل
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گۆڤاری دیرشپیگڵی ئەڵامنی:

ئەنقەرە رێگردەبێ، لە دروستبوونی 
دەوڵەتێكی كوردی سەربەخۆ

سەرۆكی  ب��اوی��ك��ردەوە  ئۆنالین  شپیگل 

دەیەوێ  ئەردۆغان،  تەیب  رەجەب  توركیا 

بۆ  ك��وردس��ت��ان   هەرێمی  ك��وردەك��ان��ی 

دژی  ك��ە  ب��ك��ات،  پەلكێش  ش���ەڕە  ئ��ەو 

پەكەكە(   ( كوردستان  كرێكارانی  پارتی 

توركیا  راشیگەیاندووە  بەرپایكردووە... 

هەرچی لەدەستی بێت بۆ بەرگری لەخۆی 

دەبێت  ب��ەردەوام  هێرشەكانی  دەیكات، 

راگەیاندنەكانی  بە  شپیگل  زانیاریانەی  ئەم 

واڵتە  ئەو  سەرۆكی  لێدوانەكانی  توركیاو 

بارگاویە...

توركیا  سوپای  نوسیویەتی،  راپۆرتەكە   

تائێستا توانیویانە ٢٦٠ كەس لە چەكدارانی 

ئاسمانیانەوە  ئەوهێرشە  لەمیانەی  پەكەكە 

ل��ەن��اوب��ەرن ئ��ەوەش��ی ت��ی��اه��ات��ووە، كە 

كوردستان  كرێكارانی  پارتی  سەركردایەتی 

بچوك،  بچوك  بەشی  سێ  بۆتە  )پەكەكە( 

تر  ئەوانی  و  عیراقە  لەباكوری  یەكێكیان 

لەسوریاو ئێران...

حكومەتی  كە  وتووە،  ئەوەشی  راپۆرتەكە 

باكوری  كەپێشتر  ك��وردس��ت��ان  هەرێمی 

بۆ  سنورێك  داوای��ك��ردووە  ب��ووە،  عێراق 

توركیا  فڕۆكەكانی  ب��ۆردوم��ان��ان��ەی  ئ��ەو 

بەردەوام  توركیا  كە  لەكاتیكدا  دابنرێ...، 

)پەكەكە(  كوردستان  كرێكارانی  پارتی 

بۆردومان دەكات، چەكدارەكانی پەكەكەش 

پۆلیسی  و  سەربازان  بۆسەر  هێرشەكانی 

ئۆتۆمۆبیلی  دوو  دەستپیكردووە،  توركی 

ل��ەخ��وارووی  لەبەرەبەیاندا  س��ەرب��ازی��ان 

ئاگریان  تێكشكاندووەو  بیتلیس  رۆژهەاڵتی 

تێبەرداوە، بەبێ ئەوەی زیان بە سەربازەكان 

كرێكارانی  پارتی  ه��ەروەه��ا  گەیشتبێ، 

كوردستان )پەكەكە( هێرشیان كردۆتە سەر 

لەخوارووی  سەربازی  نەخۆشخانەیەكی 

ئاژانسی  نوسیویشیەتی  توركیا.  رۆژهەاڵتی 

هێرشانەدا   "ل��ەو  رایگەیاندووە  ئەنادۆل 

هیچ زیانێكی گیانی نەبووە ..."

لەوكاتەوەی كەهێرشی  نوسیویەتی،  شپیگل 

رووی���دا  پ��ی��رس��ۆز  ب��ۆس��ەر  تیرۆریستی 

توركیاو  دەوڵ��ەت��ی  نێوان  ناكۆكیەكانی 

س��ەن��دووە،  پ��ەرەی  ك��ورد  شۆڕشگێڕانی 

توركیا  حكومەتی  لە  هەریەك  لەكاتێكدا 

ئاگایی  بێ  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  و 

راگەیاندو  تیرۆریستیە  كردەوە  لەو  خۆیان 

كە  دەرك���ەوت  دوات���ر  ك��رد.  ئیدانەیان 

تیرۆریستانی داعش ئەنجامیانداوەو هێرشی 

پەكەكەوە  ل��ەالی��ەن  ج��ەن��درم��ەش  س��ەر 

كاردانەوەی  هێرش و بۆردومانی فرۆكەكانی 

پارتی  پێگەكانی  ب��ۆس��ەر  ب��ووە  توركیا 

توركیا..  و  لەعێراق  كوردستان  كریكارانی 

نوسیویەتی،  شپیگل  راپۆرتەكەدا  لەكۆتایی 

س��ەرك��ردای��ەت��ی ئ��ەن��ق��ەرە رێ��گ��ردەب��ێ 

ل��ە دروس��ت��ب��وون��ی دەوڵ��ەت��ێ��ك��ی ك��وردی 

بەهێزكردنی  هۆی  دەبێتە  كە  سەربەخۆو 

توركیا،  كوردەكانی  سەربەخۆیی الی  بیری 

كرێكارانی  پارتی  لە  كەهەریەك  لەكاتێكدا 

وە   ٢٠١٣ ساڵی  لە  ئەردۆگان  و  كوردستان 

پرۆسەی ئاشتیان راگەیاندبوو.
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وەرگێڕ: عەزیز ماملێ

ئەمەریكا
كوردەكانیفڕێدا؟!

سەروتاری رۆژنامەی لۆمۆند

شەممە ١ی مانگی هەشتی٢٠١٥
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ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
خەیانەتیان بە كورد كرد ؟

بەزەحمەت كەمێك فرەتر لە هەفتەیەك لە 

شەڕی  بە  توركیا  پەیوەستبوونی  راگەیاندنی 

دژ بە دەوڵەتی ئیسالمی )داعش( لە سوریا، 

سەرقاڵی  دەوڵەتە  ئەو  كە  بەرچاو  دێتە  وا 

ئۆتۆنۆمیستەكانی  كوردە  كردنی  سەركوت 

خۆیەتی هەتا جیهادیستەكان. 

پرسیار ئەوەیە: گەل و واڵتە یەكگرتووەكانی 

ئەمەریكاو هاوپەمانەكانیان لە ناتۆ، لە بەرانبەر 

دژ  عەمەلییاتی  لەناو  توركیا  بەشداربوونی 

هەرچەندە  )داعش(،  ئیسالمی  دەوڵەتی  بە 

بۆ  دەربڕیوە  رەزامەندییان  بێت،  كەمیش 

چاالكوانانی  لەگەڵ  شەڕ  دەستپێكردنەوەی 

كورد ؟

ئوباما  س��ەرۆك��ای��ەت��ی  دیكە  ب��ەوات��ای��ەك��ی 

ئەردۆگان"ە،  تەیب  "رەج��ەب  هاودەستی 

یاخود فریوی ئەوی خواردووە؟

بۆ  دادەگ���رت  پێی  ب��وو  ساڵێك  واشنتۆن 

بۆمبارانی  كەمپینی  لە  توركیا  بەشداربوونی 

دژ بە دەوڵەتی ئیسالمی. ئەمەریكییەكان بە 

تایبەت حەزیان لە وەبوو كە بنكەكانی هەوایی 

بەكاربهێنن،  لە سنوری سوریا  نزیك  توركیا 

بۆ درۆن و باڵەفڕو فڕۆكە جەنگییەكانیان، كە 

كەنداوەوە هەڵدەستان.  لە  ئەو دەمە  هەتا 

هاوینی  كۆتایی  لە  وەدیهات:  داوای��ە  ئەو 

لە  دەتوانن  ئەمەریكا  فڕۆكەكانی  ئەمساڵدا 

بنكەكانی توركیاوە دەست بەكاربن، توركیاش 

سەر  بۆ  بۆمبارانی  لە  كە  بڕیاریدا  گ��ورج 

بێت، شتێكە كە  بەشدار  ئیسالمی  دەوڵەتی 

لەوەو پێش رەدیان كردبوویەوە.

لە  هاوپەیمانانی  ئەمەریكاو  بەرانبەردا  لە 

ناتۆ چاوپۆشی دەكەن، لە دەستپێكردنەوەی 

كرێكارانی  پارتی  توركیاو  نێوان  ش��ەڕی 

سەودایە  ئەو  ئەگەر  )پەكەكە(،  كوردستان 

ئاراوە،  هاتۆتە  فەرمی  غەیرە  بەشێوەیەكی 

دژایەتی  بە  كە  لەسەرە  ئ��ەوەی  مەترسی 

لەگەڵ خۆی هەڵگەڕێتەوە. حزبی "پەیەدە" 

كوردەكانی  هی  "یەپەگە"،  شەڕوانانی  و 

كوردستانن.  كرێكارانی  پارتی  نزیكی  سوریا 

هاوپەیمانی  چاكترین  زەوی  لەسەر  ئەوان 

بە  دژ  ئەمەریكان  یەكگرتووەكانی  واڵت��ە 

تایبەت  بە  "یەپەگە"،  ئەوە  جیهادیستەكان. 

ئەرتەشی  بەرانبەر  لە  كە  ب��وون  ژنەكان 

ئیسالمی لە كۆبانێ بەرخۆدانیان كرد.

مەترسی دوپاتبوونەوەی شەڕی ناوخۆیی 
سوپای تورك لەو رۆژانەی دواییدا بە تایبەت 

عێراق"  "باكوری  لە  "پەكەكە"یان  بنكەكانی 

بەشێوەی  ه��ەروەه��ا  ك���ردووە،  بۆمباران 

خوازراو یان نەخوازراو، ئاواییەكی كوردنشین 

ئەوەش  كەوتووە.  بۆمباران  بەر  سوریا  لە 

هەرە  شەڕوانە  توركیا  كە  ئەوەیە  مانای 

ئازاكانی بەرەی شەڕ دژ بە دەوڵەتی ئیسالمی 

دەكاتە ئامانج. ئەردۆگان وتی كە: "پەكەكە" 

ئامانجی سەرەكی هێزەكانی توركیا دەبێت. 

بە ڕاشكاوی رایگەیاند كە وتووێژەكانی لەگەڵ 

دەستی  )٢٠١٢(ەوە  ساڵی  لە  كە  "پەكەكە" 

پێكردبوو، هەروەها ئاگر بەستی ساڵی )٢٠١٣( 

مەترسیە  رێگای  ئەردۆگان  پێدێت،  كۆتایی 

ناوخۆیی  شەڕی  دەستپێكردنەوەی  گەورەی 

دەگرێتەبەر، كە لە ماوەی ٣٠ ساڵدا توركیای  

لە باڵ یەك دەرهێنابوو.

"هەدەپە"  دەكاتەسەر  هێرش  ئ��ەردۆگ��ان 

بە  كە  حزبەی  ئ��ەو  ن��اوەڕاس��ت(،  )چەپی 

نوێنەر   ٨٠ هەڵبژاردنی  لە  سەركەوتنەكانی 

شەشی  مانگی  ٧ی  رۆژی  لە  پەرلەمان  لە 

رابردوو، "ئاكەپە" )حزبە ئیسالمی پارێزەكان( 

یان لە زۆربەی پەرلەمانی بەڕێكرد

هەیە.  مەنتیقێك  ئەردۆگاندا  سیاسەتی  لە 

ك��ردەوەی  كە  "پەكەكە"  پێیوایە  ئەنكەرە 

تیرۆریستی دەكات، رەقیبی سەرەكی ئەوە، 

تیرۆر  رەوشی  كە  ئیسالمی  دەوڵەتی  نەك 

بەڕێوە دەبات.  بەرباوی  توندی و  بە  زۆر 

لەوانەیە كە سەرۆك كۆمار ئەوەی لەبەرچاو 

ناسیۆنالیستە  لە  بەشێك  دڵ��ی  كە  بێت، 

راستەكان، كە زیاتر لە هەموو كەس دژ بە 

خۆی  الی  بۆ  "پەكەكە"ن،  لەگەڵ  وتووێژ 

رابكێشێت بە مەبەستی پێكهێنانی حكومەتی 

ئیئتیالفی. لەوانەشە كە مەبەستی ئەوە بێت، 

كە بۆ رۆشتن بۆ الی هەڵبژاردنێكی دیكە، 

هەڵبژێرێت.  ناسیونالیستی  سوپر  راوێژێكی 

كە هەر چەشنە وتووێژێك لەگەڵ كورد وەال 

بنێت.

"ئ��ەردۆگ��ان"  هەڵوێستی  ه��ۆك��ارەك��ان��ی 

توركیاو  نێوان  رێككەوتنی  بێت،  هەرشتێك 

لەالیەن  كە  رابردوو  هەفتەی  لە  ئەمەریكا 

نادیارە.  ناتۆشەوە پەسەند كرا، زۆر لێڵ و 

زۆر باش دەبوو ئەگەر ئەمەریكا هەڵوێستی 

بكاتەوە، مەگەر ئەوە كە بۆی  خۆی روون 

گرنگ نەبێت، كە بەوە تاوانبار بكرێت كە 

و  شەرمانە  بێ  بەشێوەیەكی  كوردەكانی 

بێهودە "ی فرۆشت."

ئەو  بۆ  تایبەت  بە  وت��ارە  "ئ��ەو  وەرگێڕ: 

كەسانە گرنگە، كە لەسەر ئەو باوەڕە بوون 

سەربەخۆیی  پشتگیری  توركیا  دەوڵەتی  كە 

رزگار  كورد  ئەمەریكاش  دەكات،  كوردستان 

دەكات.

لە سیاسەتی 
ئەردۆگاندا مەنتیقێك 
هەیە. ئەنكەرە پێیوایە 
»پەكەكە« كە كردەوەی 

تیرۆریستی دەكات، 
رەقیبی سەرەكی 

ئەوە، نەك دەوڵەتی 
ئیسالمی كە رەوشی 
تیرۆر زۆر بە توندی 
و بەرباڵوی بەڕێوە 

دەبات
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 )YPG( باشرتین هاوڕێی 

نوێی ئەمەریكایە ؟ 
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گرێ  وەك  سنورییەكانی  ناوچە  گرتنەوەی 

 ،)YPG(سپی لەالیەن هێزەكانی كوردی سوریا

دەوڵەتی  چەكدارانی  ل��ەالی��ەن  پێشتر  كە 

ئیدارە  )داع��ش(ەوە  شام  و  عێراق  ئیسالمی 

داگیركرابوو، گۆڕانكارییەكی گرنگە لە شەڕی 

ناوخۆیی سوریا.

لە ئاكامی ئەو سەركەوتنانە، هێزەكانی كورد 

لەئێستادا ناوچەگەلێكی زۆریان لەسەر سنوری 

توركیا هێناوەتە ژێر كۆنتڕۆڵی خۆیان و هێزی 

دامەرزاندووە،  كەسییان   50.000 چەكداری 

ویالیەتە  ئاسمانی  ه��ێ��زی  ل��ەالی��ەن  ك��ە 

یەكگرتووەكانەوە پشتیوانیان لێدەكرێت، شان 

بەشانی یەك لەو پێگەدا ئۆپراسیۆنی سەربازی 

بەڕێوە دەبەن.

 )PYD( سوریا  دیموكراتیكی  یەكێتی  پارتی 

پێكەوە  ئ��ەو  یەكەمایەتی  ڕایگەیاندووە، 

كە  سوریایە  كوردنشینەكانی  ناوچە  لكاندنی 

دەبرێت،  ن��اوی  رۆژئ���اوا(  )كوردستانی  بە 

دەگاتە  تا  پێدەكات،  دەست  عەفرینەوە  لە 

ئاماژەی   PYD جگەلەوە   دیجلە.  ڕووباری 

دەوڵەتی  هێزەكانی  شكستی  كە  ب��ەوەداوە 

ئیسالمی )داعش( لەناوچە ناوەندییەكانی ژێر 

بەمانای  تیروریستییە،  هێزە  ئەو  كۆنتڕۆڵی 

تۆكمەتر  و  جێگركردن  بۆ   PYD هەوڵی 

باكوری سوریا  ناوچەی  لە  دەسەاڵتی  كردنی 

نییە.

بەپێی ئەم گۆڕانكارییانە دەتوانین بەو ئاكامە 

بگەین كە YPG لە الیەنی رۆژئاواوە بەرەو 

جەرابلوس – شاری ژێر كۆنتڕۆڵی هێزەكانی 

دەوڵەتی ئیسالمی- بەڕێوەیە، تا لە كانتۆنی 

جەزیرە هێزی سەربازی و چەك و كەلوپەل 

دژی  لە  داهاتوو  لە  نوێی خۆی  هێرشی  بۆ 

چەكدارانی داعش تەیار بكات.

YPG  تاكتیكە ستراتژییەكانی
هۆشیاری   )  YPG( یەپەگە  هێزەكانی 

عەرەبەكانی  دن��ەن��ەدان��ی  ب��ۆ  پێویستیان 

رێگا  ئ��ەو  تەنیا  ك���ردووە،  ڕەچ��او  ناوچە 

دەگاتە  كە  دراوە  گەمارۆ  لۆجیستیكییانەیی 

شاری ڕەقەو رێگای یارمەتییەكانی دەرەوەیی 

ئەم شارەیان داخستووە. ئەوان بە هاوكاریی 

سوپای  ن��اوچ��ە،  دانیشتووی  عەرەبەكانی 

ئازادی سوریا )FSA( و گروپەكانی سەر بەو 

سوپایە، كە لەالیەن هێزی ئاسمانی ویالیەتە 

یەكگرتووەكان پشتیوانی دەكرێن، چاوەروانی 

كاتی گونجاون بۆ هێرشن.

برایانی  وەك   )  YPG( یەپەگە  ئەستەمە 

عێراقی خۆی لە موسڵ، بیەوێ بە تەنیایی ئەو 

شارە كۆنتڕۆڵ بكات. ئەوان تەنانەت حەز بە 

كارێكی لەو چەشنە ناكەن. شوناسی كوردیی 

لە  لەوان  پێشوازی  گروپە،  ئەو  ڕاشكاوانەی 

دەكاتەوە.   الواز  نشینەكاندا  عەرەب  ناوچە 

ئەو گرووپە ناچار دەكات تا لە پێناو وەرگرتنی 

لێیان  عەرەبیەكان،  عەشیرەتە  لە  پشتیوانی 

نزیك بێتەوە. بەاڵم پەیامیPYD   بەئاشكرا 

ناوچەی  لە  شەڕێك  ه��ەر  كە  ئەوەیە 

كە  دەب��ێ��ت  ئۆپراسیۆنێك  ڕەق���ە، 

سوپای  و  عەرەب  هێزەكانی  تێیدا 

پێشەوەی  هێڵی  لە   )FSA( ئازاد 

 YPG شەڕ دەوەستن و هێزەكانی

بە  دەچێتە  پێویست  كاتی  ل��ە 

هانایانەوە.

كوردی  هێزەكانی  پێشڕەویی 

هاوێری  ناوچەكانی  لە  سوریا 

گ���رێ س��پ��ی ك����اردان����ەوەی 

مومكینە  لێكەوتەوەو  ئاڵۆزی  جۆراوجۆرو 

رێگری بكرێت، لە هەر چەشنە پێشڕەوییەكی 

ئەوان بەرەو ناوچە عەرەب  نشینەكان. گروپە 

شۆڕشییە ئیسالمخوازەكان و الیەنەكانی سەر 

PYD/ دەكەن   گروپە  ئەم  ئیدانەی  بەوان، 

رەگەزی  سیستەماتیكی  بەپاكتاوی  و   YPG

تاوانباری دەكەن.

چەشنە  ل��ەو  تۆمەتگەلێكی  ك���وردەك���ان 

كە  دەنێن  بەوەدا  دان  بەاڵم  ڕەتدەكەنەوە، 

لەماوەی هێرشەكاندا، هێزە هاوپەیمانەكانیان 

ماڵە  ئاگرداوەو  جوتیارانیان  زاری  و  زەوی 

گومان لێكراوەكان بە الیەنگری لە هێزەكانی 

هێزەكانی  ڕوخاندووە.  ئیسالمیان  دەوڵەتی 

ئاسایشی ناوخۆی كورد پاش گرتنی شاری گرێ 

ئیسالمی  دەوڵەتی  هێزەكانی  دوای  بە  سپی 

دەست  كەسانێكیان  چەند  شارو  ناو  چوونە 

بەسەر كرد، كە هێشتا بارودۆخیان نادیارە.

هاوكاتی  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

فۆرم گرتنی ستراتژیی شەڕ لە سوریا، دەبێ 

هەر  كێشانە.  لەم  بداتەوە  جیدی  ئاوڕێكی 

سەر  لە   )  YPG( پەپەگە  پێدەچێت  چەند 

گەر  بەاڵم  بێت،  باش  هاوپەیمانێكی  كاغەز 

بدەنە  دەست  سوریا  ناوەندییەكانی  ناوچە 

و  كێشەكان  زیادبوونی  شیمانەی  بەرگری، 

هەڵگیرسانی شەڕێكی خوێناوی دەكرێت. ئەم 

بابەتە مومكینە هێزەكانی پشتیوانی لێكراوەی 

یەكگرتووەكان  ویالیەتە  ل��ەالی��ەن   YPG

ڕووبەڕووی گروپە شۆڕشییەكانی دیكەی ژێر 

پشتیوانی ئەمەریكا بكاتەوەو بەدرێژبوونەوەی 

بە  كۆتایی  ناچارە  ئەمەریكا  ناكۆكییانە،  ئەم 

ناكۆكییەكا بهێنن.

پشتیوانیی ویالیەتە یەكگرتووەكان
ویالیەتە یەكگرتووەكان بە دوو هۆ پشتیوانی 

لە یەپەگەYPG  دەكات: 

ب��ووە،  سەركەوتوو  هێرشەكانیان  یەكەم: 

پێداگربوون لەسەر شەڕ  بەرتەسك  بەشێوەی 

هێزەكانی  نەك  و  داعش  هێزەكانی  لەگەڵ 

رژێمی سوریا.
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فەزایی  جێگرەوەیی،  لەشەڕی  دووەم:   

وەك  كوردەكان  دەی��ەوێ  لەرۆژئاوا  گشتی 

گروپە شۆڕشییە پێشڕەوەكان لە شەڕ، لەگەڵ 

رادیكاڵخوازان وێنا بكرێن.

جۆراوجۆرەكانی  سیاسییە  الیەنە  بابەتە  ئەم 

دیكەی سوریا كە لەالیەن هێزەكانی ناوچەكە 

هاوكاریی  زۆرب��ەی��ان  دەك��رێ��ن،  پشتیوانی 

دەكەن،  نوسرە  ئەلقاعیدەوبەرەی  گروپەكانی 

پەیەدە  پەیوەندییەكانی  ب��ەاڵم  ناگرێتەوە، 

كوردستان  كرێكارانی  پارتی  لەگەڵ   )PYD(

پەكەكە )PKK(، پارتێك كە لەالیەن ویالیەتە 

یەكێتی  توركیاو  ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی 

ناسراوە،  تیروریستی  ئەوروپا وەك گروپێكی 

پێشڕەوی  بابەت  لە  ئەنكەرە  كێشەسازەو 

ڕاگەیاندنەكانی  میدیاو  ه��اودەردی��ی  و 

نیگەرانە،  زۆر  ئەوان،  لەگەڵ  نێونەتەوەیی 

ویالیەتە  كە  پێدەچێت  ب��ەوەش��ەوە  ب��ەاڵم 

بەردەوامبوونی  بە  پابەند  یەكگرتووەكان 

پشتیوانییە ئاسمانییەكانی خۆی لە كوردەكانی 

سوریا لە نزیكی فورات لە رۆژئاوا، هەم لە 

نزیكی رەقە لە باشوری سوریابێت.

ئێستا پرسیار ئەوەیە، ئایا یارمەتیدانی ئەمەریكا 

كاریگەریی  توركیا  دەوڵ��ەت��ی  دوژمنی  بە 

بەرچاوی دەبێت لەسەر پەیوەندییەكانی ئەو 

واڵتە لەگەڵ هاوپەیمانی سەرەكییەكەی، واتە 

ناتۆ؟ دەتوانین بڵێین كە الوازبوونەوەو شكستی 

هێزەكانی داعش و سەركەوتنی كوردەكان لە 

سوریاو عێراق تاڕادەیەك دەتوانێت پەرە بە 

ناكۆكییەكان لەگەڵ ئەنكەرە بدات.

تا ئامادەبوونی داعش درێژتر بێتەوە، عێراق 

گریمانەی  و  دەب��ن  الواز  زیاتر  سوریا  و 

ڕووخانی ئەو واڵتانە زۆرە. ستراتژیی ویالیەتە 

یەكگرتووەكان ئەوەیە كە تەواوەتی سەرزەوی 

ئەو  بەرامبەر  خاڵی  بەاڵم  بپارێزێت،  سوریا 

ستراتژییە ئەوەیە كە لە رێگای بە دەسەاڵتتر 

كردنی كوردەكانی عێراق و سوریا خێراییەك 

دەبەخشێت بەرەوتی دابەشبوونی ئەو واڵتانە.

كەواتە ویالیەتە یەكگرتووەكان بە هەڵبژاردنی 

الی��ەن��ەك��ان، ڕەن��گ��ە ب��ی��ەوێ ئ��ەوە نیشان 

رووبەڕووبوونەوەی  بۆ  ئامادەیە  كە  بدات، 

تەواوی  گریمانەكان، لەوانە روخانی سوریاو 

دابەشبوونی یەكجارەكی ئەو واڵتە.

هەوڵە دەرەكییەكان
هاوپەیمانانی  لەگەڵ  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 

 )PYD( پ��ەی��ەدە  ویستوویانە  ئ��ەوروپ��ای 

هێزەكانی  لەگەڵ  گفتوگۆ  سەرمێزی  بهێننە 

سەلمێندراوە  بەاڵم  سوریا،  ئۆپۆزسیۆنەكانی 

تێیدا  و  ب��وون  ئاكام  بێ  هەواڵنە  ئەو  كە 

 )PYD( پەیەدە  چونكە  سەرنەكەوتوون، 

سوریای  ئۆپۆزیسیۆنی  هێزەكانی  هاوكاری 

ئاشكرا  بە  چەند  ه��ەر  ڕەت��ك��ردووەت��ەوە، 

نیشانیدا كە بەدوای دامەزراندنی دەوڵەتێكی 

سەربەخۆی كوردی لە سوریاوە نییە.

بەوەشەوە، ئەمەریكا هەوڵدەدات لەگەڵ واڵتی 

توركیا، دراوسێی سوریا ڕێك بكەوێت، چونكە 

ئەنكەرە وەك بەرهەڵستكاری سەرەكی وەرگرتنی 

بەرباوی ئەو گروپە لە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی 

ناسراوە. ئەنكەرە بە لەبەرچاوگرتنی وردبینانەی 

هەوڵدەدات،   )PYD( پەیەدە  دەسكەوتەكانی 

دەخاتە  تەگەرە  كە  بگرێتەبەر  سیاسەتگەلێك 

بەردەم بە دەسەاڵتتر بوونی كوردەكانی سوریا، 

بەاڵم بەو حاڵەوە، بژاردەكانی توركیا بۆ گۆڕینی 

دەستێوەردانی  بە  تەنیا  ئەمەریكا  سیاسەتی 

بووەتەوە.  بەرتەسك  سەربازی  راستەوخۆی 

ئەو  سەر  بڕیوەتە  چاویان  رۆژئاوایی  واڵتانی 

رووداوانەی كە لە پێگەی نوێی ژێر كۆنتڕۆڵی 

PYD روودەدات.

PYD ئیدعا دەكات كە حكومەتەكەی بەپێی 

ئابووریی ئازادو پێدانی هەندێك هەڤیازی بە 

قامیشلۆ  دەبێت.  ناوچەیی  ئەنجومەنەكانی 

ئابووری  كاتیی PYDیە، كۆنتڕۆڵی  پایتەختی 

بەرەنگاری  سیاسەتی  ئیدارەی  و  زەب��ەالح 

دەكەوێتە ئەستۆی ناوەند.

ئیتنیكی  پێكهاتەكانی  لەنێوان  گەر  كەواتە 

و  گرێبەست  سپی  گ��رێ  ل��ە  ج��ۆراوج��ۆر 

تاڕادەیەك  دەكرێت  بێت،  ساز  ڕێككەوتنێك 

دەتوانێ   )PYD( پەیەدە  كە  بێنین  ب��اوەڕ 

وەك ئەكتەرێكی كاریگەرو جێی متمانە وێنا 

ویالیەتە 
یەكگرتووەكان 
بە هەڵبژاردنی 

الیەنەكان، ڕەنگە 
بیەوێ ئەوە نیشان 
بدات، كە ئامادەیە 

بۆ رووبەڕووبوونەوەی 
تەواوی  گریمانەكان، 

لەوانە روخانی 
سوریاو دابەشبوونی 
یەكجارەكی ئەو واڵتە
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ئتنیكی  گروپی  چەند  دەتوانێت  كە  بكرێت، 

كۆنتڕۆڵی  ژێر  لە  یەكگرتوودا  لەواڵتێكی 

حكومەتێكی ئاشتیخواز ئیدارە بكات.

ب���ەاڵم ب���ەوەش���ەوە، گ���ەر داب��ەش��ك��اری��ی 

نادادگەرانەو سیاسەتەكانی ئیتنیكی، لە ڕواڵەتی 

ئازادكراوەكاندا  لەناوچە   PYD حكومەتی 

هۆی  دەبێتە  دەركەوێت  گیراوەكاندا  تازە 

وەك  تاوانباربوونی  گروپەو  ئەم  دڕدۆنگی 

ئەكتەرێكی رەگەزپەرەست و هاوكات دەبێتە 

هۆی ناساقامگیری زیاتری ناوچەكە.

یەكگرتووەكان  ویالیەتە  سەربازیی  ستراتژیی 

سەلمێنەری پشتیوانیی بەردەوامی ئەو واڵتە لە 

پەیەگە )YPG( یە، بە تایبەت لە ئێستادا ئەوان 

ناوچەكانیان  گرتنی  توانای  كە  سەلماندویانە 

لە  ئەمەریكا  ئاشكرای  پشتیوانی  هەیە. 

پەیەگە YPG دەتوانێ برینێكی زۆر چكۆلەی 

مومكینە  تەنانەت  بكات،  ساڕێژ  نەتەوەیەك 

ئەم  زیاتری  لێكهەڵوەشانەوەی  ببێتەهۆی 

برینەكانی  نەتەوە، بۆ چارەسەریی یەكجاریی 

ئەم نەتەوە دۆراوە، پێویستە كە سەرەتا داعش 

 PYG لە  پشتیوانی  ئێستادا  لە  ببەزێندرێت، 

الوازكردنی  بۆ  بژێرەكانە  باشترین  لە  یەكێك 

داعش و هەنگاونان لەو پێناوەدا.

ستراتژیی YPG- تەوەر نابیتە تەوەری هەوڵە 

فرەالیەنەكان لەپێناو بێخەم بوون، لە البردنی 

هاوئاهەنگی  و  دەسەاڵت  لە  ئەسەد  بەشار 

لە  سیاسییەكان  جۆراوجۆرە  الیەنە  لەنێوان 

سوریا  كوردەكانی  بكات.  چەواشە  سوریا 

نەكردبێت  ڕەچاو  نیگەرانییانەیان  ئەو  ڕەنگە 

دام��ەزران��دن��ی  ل��ەس��ەر  س��ورب��ن  تەنیا  و 

خۆیدا  لە  ئەمەش  كە  خۆیان  دامودەزگاكانی 

توركیاو  زی��ات��ری  دن��ەدان��ی  ه��ۆی  دەبێتە 

ئەنجامدا  لە  بەاڵم  نێودەوڵەتی،  كۆمەڵگای 

تێچووی  بەرامبەر  لە  تێچووە  ئەو  پێدانی 

نە  كە  سەربازی،  دەستێوەردانی  قەبەتری 

رۆژئاواو نە دەوڵەتانی ناوچەكە پێشوازی لێ 

ناكەن، چونكە بژاردەیەكی ناچارییە.  
 

شەڕڤانانی یەپەگەژیدەر: ئەلجەزیرە
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لە پەراوێزی پرۆسەی ئاشتی دا...

ناسنامەی توركیا لە سیاسەتی دەرەوە چییە؟

بەهرۆز جەعفەر- تایبەت بەکوردستان دیپلۆماتیک
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»ئاشتی«  پرسی  لە  تێگەیشتن  بۆ  ئێمە 

پێویستیمان بە فەزایەكە، كە قوڵتر لەهەواڵە 

گەرمەكانی هەفتەو رۆژ تیا بیر بكەینەوە . 

یەكەم: ناساندنێكی كێشەكان 

رۆژ  هەندێك  م��ارك��س«  ك��ارل   « بەپێی 

دەدات،ئ����ەو  روو  رووداوێ�����ك  ه��ەی��ە، 

 )100( رووداوەك���ان���ی  ب��ە  ئ��اوس��ە  رۆژە 

رۆژە  ئەو  ئەگەر  واتە  خۆی،  پێش  ساڵی 

نەقۆزیتەوە،دەبێت )100( ساڵی تر چاوەڕێ 

زەمانە،  بارودۆخەكانی  شەپۆلی  بكەیت،تا 

دەكاتەوە  گەورە  رووداوێكی  وا  گرمۆڵەی 

.ئەزمونی مێژووی شارستانیەت و ملمالنێ 

وەرچەرخانە  دەریخستووە،  مێژووییەكان 

روو  جەنگەكاندا  لەسەروبەندی  گەورەكان 

دەدەن !. 

جەنگ  بۆ  خ��ۆی  ب���ەردەوام  مرۆڤایەتی 

مێژوو  جەنگێكیش  هەر  ئەكات،  ئامادە 

. وەك  تر  قۆناغێكی  دەباتە  لەقۆناغێكەوە 

دابەشكردنی  جیهانی  جەنگی  یەكەمین 

عوسمانی  بەرفراوانی  دەوڵەتی  ویراسەتی 

بوو، لەكاتێكدا توركیا لەبەردەم لەناوچوندا 

هات،   )1923( ساڵی  لە  ئەتاتۆرك«  بوو،« 

لە  بەڵكو  پ��اراس��ت،  توركیای  ه��ەر  ن��ەك 

بردییە  عوسمانییەوە،  دینی  دەوڵەتێكی 

یەكگرتووی،  كۆماری،  دەوڵەتێكی  قۆناغی 

دەستوریی، دیموكراتی، سیكۆالرەوە.

 ئایا ئەمە شۆڕش بوو ؟

مێژوو  كە  لەوپرسیارانەی  یەكێكە  ئەمە 

پێشوتر  ئ��ەدات��ەوە،ئ��ەت��ات��ۆرك  وەاڵم���ی 

و  )ئیتیحاد  كۆمەڵەی  لە  بوو،  ئەفسەرێك 

لەپشتییەوە  ئینگلیزەكان  كە  دا.  تەرەقی( 

نەخۆشەكەیان  پیاوە  زلهێزەكان   . ب��وون 

)ئەتاتۆرك(  ئ��اوا،  رۆژێكی  بۆ  ئامادەكرد 

دینی  ئیمپراتۆریەتێكی  ل��ە  هێنا،  ی��ان 

مۆدێرنی  كۆمارێكی  بناغەی  عوسمانییەوە، 

لەچوارچێوەی  داڕشت،  توركیا  بۆ  نوێیان 

ئەم  كە  مرۆكرا  ئەوە  دا  لۆزان(  )پەیمانی 

و  ئیسالم  بنەماكانی  لە  دوور  دەوڵ��ەت��ە 

دەبێت،  خۆرئاواییەكان  ستایلە  لە  نزیك 

جگەلەوەش سنوری توركیا دیاریكراو نابیت 

پێشووی  سنورەكانی  داوای  ببڕ  ببڕای 

پێیە  بەم  بكاتەوە...  عوسمانی  خەالفەتی 

پێ  دەست  لەخوارەوە  شۆڕشێك  هەموو 

لە  دا   )1923( لە  توركی  دەكات، شۆڕشی 

لوتكەوە دەستی پێكرد !.

نەتەوەیی  رۆح��ی  باوكی  مردنی  ل��ەدوای 

ەوە،   )1938( لە  ئەتاتۆرك  توركەكان 

جۆرەها گروپی ناڕازیی و پەرتەوازەیی لە 

دەیە  لەهەموو  دەبینرێت،  توركیدا  ماڵی 

یەكدا چەندین كودەتا كراوە .

سیاسی  ئیسالمی   )1970( ساڵی  لەسەرەتای 

سەركردایەتی  بە  لەتوركیا  هەوڵێك  وەك 

سەرەتا  سەریهەڵدا،  ئەربەكان(  )نەجمەدین 

»حزبی نیزامی نیشتمانی« دامەزراند، گورج 

حزبەكەیان پێ داخست، بەوپێیەی مەترسیە 

كە  لەتوركیا،  سیكۆالر  سیستەمی  بۆسەر 

حزبی  دوای��ی  چەسپێنراوە،  دەستوردا  لە 

پێیان  دی��س��ان  دام��ەزران��د،  »س��ەالم��ە«ی 

رەف��اه«  »حزبی  بەهەمانشێوە  داخست، 

داخست،  ئەربەكان  بە  شیان  »فەزیلە«  و 

حزبەكە  پ��رۆگ��رام��ی  ئ���ەوەی  بەبیانوی 

لەدەستوری واڵتدا جێی نابێتەوە، لە دەرگای 

باڵێكی  ئەربەكانەوە،  باخچەكەی  پشتەوەی 

جیابونەوەو  موعتەدیل  ك��راوەی  ئیسالمی 

هەڵهاتن، تا )حزبی دادوگەشەپێدان( یان لە 

توانییان  دا   )2002( لە  دامەزراند.   )2001(

قەناعەت بەخەڵك بكەن، كە پرسی ئابووریی 

داڕوخاوی واڵت چارەسەر دەكەن، داهاتی 

ئەمان  گوایە  ئیتر  دەك��ەن��ەوە،  ب��ەرز  تاك 

كۆپی حزبە ئیسالمیەكانی ترنین، لەپەیڕەو 

ئیسالمی  حزبێكی  هاتووە:  پرۆگرامیاندا 

سەرمایەداری  و  بازاڕ  لەسەر  لیبراڵن،كار 

بپێكن  ئامانجەش  ئەم  بۆئەوەی  دەك��ەن، 

و  ئارامی  ناوخۆییەوە  لەئاستی  پێویستە 

پەیوەستە  كە  بكەن،  ب��ەرق��ەرار  ئاسایش 

ب��ە ش��ەڕی پ��ەك��ەك��ەوە، ل��ێ��رەوە ب��ەدەم 

شەڕ(   – )ئاشتی  و  ئاشتی(  )ش��ەڕ-  رێوە 

)2013(ەوە  لەساڵی  ئەگەرچی  دەچننەوە، 

خەونی 
ئەردۆگان،خەونی 
دەسەاڵتێكی ئیسالمی 
بوو، ئەردۆگان 
كەرەستەكانی 
فاشیستی بوونی 
لەبەردەست بوو، 
سەركەوتوو بوو 
لەوەی كە بۆیەكەمجار 
دەسەاڵتی سوپا بەپێی 
دەستور سنوردار بكات
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پرۆسەی ئاشتی راگەیەنراوە، بەاڵم هەنوكە، 

قوڵدایە،كەوا  گرفتی   )3( لەبەردەم  توركیا 

پۆلێن كراوە :

گرفتی  ل���ەب���ەردەم  ت��ورك��ی��ا  ی��ەك��ەم: 

رادیكاڵ  یاخود  ئیسالمی،  فەندامێنتاڵیزمی 

ئیسالمیزم .

دووەم: كێشەی كورد لە توركیا  

. )Cyprus Issue( سێهەم : كێشەی قوبرس

دووەم  : توركیاو مۆدێرنیتی

» توركیا لەسەردەمی پارتی دادوگەشەپێدان 

بوونی  خۆرئاوایی  ناسنامەی  دا  )ئاكپارتی( 

لەدەستداوە«

لە  مەبەست  ی��ان  س��ەرەك��ی،  بیرۆكەی 

لەدوای  خۆرئاوا(  لە  )بوژانەوە  رێنسانس 

سەدەی شانزەوە، بریتی یە لە: سیكۆالریزم 

گەاڵڵەكراوی  )عیلمانییەت(.پرۆژەیەكی 

سەنتەركردنی  ناواخنەكەی  زانستخوازە، 

بۆ  )دەوڵ��ەت��ەوە  لە  شۆڕدەبێتەوە  ئەقڵە، 

لە  تاكەكان(. مەبەست  بۆ  ئینجا  كۆمەڵگە، 

مۆدێرنەكردنی دەوڵەتی توركیا، قوتاربوون 

كە  ئەتاتۆرك،  الی  رادیكاڵ  ئیسالمێكی  لە 

)92( ساڵە تائێستا توركیا هەوڵی بۆ دەدات 

چی یە؟ یان پرۆسەی بەئەندامبوون لە یەكێتی 

لە  ئەندامە  توركیا  ئێستا  یە؟  چی  ئەوروپا 

هەموو شت ل )ناتۆ، نەتەوەیەكگرتوەكان، 

و  هاوپەیمانێتی  زۆربەی  هاوبەش،  بازاڕی 

لە  دوایی(  خۆرئاواییەكان.....بۆ  دانشتنە 

ئەوروپاشەو لە ئەوروپاش نییە..!

مۆدێرنیزەكردن بۆ توركیا، واتە خۆرئاوایی 

 )Westernization-غ��ەرب��ەن��ەك��ردن( كردن 

خۆرئاوایی كردن، واتە بە ئەوروپایی كردن 

واتە  ئەوروپاكردنیش،   )Europeanization(

 .)Democratization( كردن  دیموكراتی 

كەوابێت دەبێت گرفتی توركیا بۆ پرۆسەی 

ئەمە  ئەوروپا  لەیەكێتی  بوونی  بەئەندام 

دیموكراسییەتی  بگاتە  كەناتوانێت  بێت 

ئەنتاڵیا،   ئەگەرنا،ترابزۆن،  خۆ  راستەقینە، 

ئیزمیر، ئیستانبوڵ، چ جیاوازییەكیان لەگەڵ 

یانەكانی  رێژەی  هەیە؟  ئەوروپا  شارەكانی 

گێڵ  و  گەیی  كڵەپ،  دیسكۆو  شەوانەو 

رێژەی  لەتوركیا،  ساختەخانەكان  فرێندو 

جەوڵە خەڵەتێنەرو ئەفسوناوییەكانی ئۆغلۆ، 

لە ئیسالمێكی هەقیقیەوە  سەدان كیلۆمەتر 

دوورە .

ئەوە بۆچی ئوممەی عەرەبی یەك نەتەوە، 

سیاسەتی   )22( بەاڵم  بەرەبابن،  و  زمان 

دەرەوەیان هەیە؟؟ ئەی بۆچی توركیا یەك 

بە  بووە  كەچی  زمانە،  رەگ��ەزو  و  واڵت 

واڵتێكی فرە ناسنامە ؟! 

ناسنامەی ئامەد جیاوازە لە ئیزمیر، ئیزمیر 

جیاوازە لە كۆنیا، بیری عەلەویەكانی توركیا 

جیاترن لە ئەنتاڵیا،ئیستانبوڵ وەك ئەنقەرە 

نییە!. 

كۆمەڵێكی  توركی،  كۆمەڵگەی  بەگشتی 

هەڕەشەیەكی  لەبەردەم  ئاڵۆزە،  ئاوێتەو 

دەرەكی و نێوخۆیی ترسناكدایە، كەوتونەتە 

بەر دووڕیان و سەرلێشێواوییەكی ئایدۆلۆژیی 

)واتە رێبازی رەفتارە سیاسییەكان نادیارە(، 

سەلەفییەتی  هەمەچەشنی  كاریگەری  لەژێر 

گویلەنیزم،  میانڕەو،  ئیسالمی  توندڕەو، 

ئامرازەكانی  كارتێكردنی  نەتەوەیی،  چەپی 

پۆست مۆدێرنە... هەڕەشەكانی تر،  لەهەر 

ساڵێكدا )100000( سەد هەزار تورك تەنها 

Mbc.( راپرسییەكی  لە  دەمرن،  بەجگەرە 

 )243000( تەنها  كە  ه��ات��ووە،  دا   )net

مەشروبخۆر،  هەزار  و سێ  دووسەدو چل 

لەوانە  توركێك  هەر  وەرگیراوە،  بەنمونە 

رۆژانە )1-1,5( لیتر كحول بەكاردەهێنێت، 

لە ساڵی )2006( یشەوە ئەم رێژەیە، هەموو 

تەماشابكە:  دەب��ێ��ت.  هێندە  دوو  س��اڵ 

گ��ەورەت��ری��ن  عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی 

لەسەردەمی  كە  لەمێژوودا،  ئیمپراتۆریەتە 

سوڵتان سولەیماندا حوكمی هەموو جیهانی 

كردووە، )3( كیشوەری گەورەی بەدەستەوە 

بووە، هەموو رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەدەست 

گەیشتە  كار  بووە،  عوسمانیەكانەوە  توركە 

تەمموزی  )7ی  هەڵبژاردنەكانی  لە  ئەوەی 

پەرلەمانتاری  هەندێ  توركیا  لە   )2015

موسڵ لەمێژوودا 
گرنگی خۆی هەبووە. 

بۆیە هەركاتێك 
موسڵ و شام )سوریا( 

گۆڕانكارییەكیان 
بەسەردا هاتبێت، 
رۆژهەاڵت سەراپا 

توشی گۆڕانكاریی 
بۆتەوە. هەربۆیەش 

رێككەوتننامەی 
سایكس بیكۆ )1916( 

لەسەر بنەمای 
دابەشبوون و زیاتر 

گرنگی بوونی موسڵ 
ئەنجامدراوە
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ك��وردس��ت��ان،ت��وان��ی��ان  ب��اش��وری  هەرێمی 

زلهێزە  و  دەوڵەت  ئەو  سیادەی  ئیختراقی 

بكەن، لە هەموو دیدێكەوە ئەم كۆمەڵگەیە 

بەرەو لەبەریەكهەڵوەشان دەچێت ...!

سێهەم: ئاشتی و مەسەلەی كورد 

كورد  میللەتی  ئ��ەم  ئایا  بیری.  مێژوو   

دەدات،  قوربانی  هەزارەیە  سەدەو  چەند 

كەچی كاروانەكەی هەرناگاتە شوێنی خۆی، 

هەن،  ك��ورد  ملیۆن   )40-35( نزیكەی 

زۆر  بەشێكی  ی��ە،   )2014( ساڵی  ئێستا 

مامناوەندەكان،پالنی  و  پیشەسازیی  لەواڵتە 

درێژخایەنیان بۆ )2020( و )2040( هەیە. 

كورد   ملیۆن   )50( لەكۆی  تائێستا  كەچی 

)1( تاكە كورد نازانێت ساڵێكی تر، نەخێر 

بەسەر  چی  كورد  ساڵی  دە  چ��وار،  دوو، 

دێت!  ئەمە بۆ؟ چونكە ئەو ئەقڵەی كوردی 

تێكداوە، زۆر گەورەترە لەو ئەقڵەی كورد 

خۆی، گرفتی جینات و ئازاد نەبوونی ئەقڵی 

كوردی، هەرە مەترسییەكەی ئەوەیە ئاگای 

لەژێر  ماوەیەك  نییە.  خۆی  دەرەوەی  لە 

ماوەیەك  خورافاتدا،  و  مەزهەب  ن��اوی 

دەیەو  هەر  دا،  ئیمپریالیزم  فشاری  بەژێر 

بووە.  كەسێكدا  لەسەردەستی  كورد  پرسی 

ئەمڕۆكە پرسی كورد لەدەستی ئەردۆغان و 

بە  بووە  نەماوە،  عێراقیشدا  سەركردەكانی 

توركەكان  رابردوودا  لە  تۆپێكێكی جیهانی، 

رێگەیەك،  هیچ  خۆیان  پەرستی  رەگەز  بە 

هیچ پیالنێكی تراژیدی و مەرگهێنەر نەما، 

و  كەپتكردن  و  لەناوبردن  بۆ  نەیگرنەبەر، 

تاخیركردنی قەزیەی كورد،وا بۆی دەچوون 

جیهان توركیا نابینێت، بە ئەوروپایان وتووە 

كێشەی كورد چارەسەر بووە .!.

جار   )24( توركیا  ساڵدا،   )25( لەماوەی  

و  عێراق  سەرخاكی  كردە  زەمینی  هێرشی 

نێودەوڵەتیەكانی  و  قانونی  سنورە  گشت 

فڕۆكەی  پەكەكە،  لێدانی  ب��ۆ  ب��ەزان��د، 

ئیحتیوای  زەمینی،  هێرشی  بێفڕۆكەوان، 

ئیقلیمی تاقی كردەوە، هاوكاری هەواڵگریی 

و مانگی دەستكردی كڕی،پەكەكەی خزاندە 

ئیختراقكردنی  رێگەی  تیرۆرەوە.  لیستی 

كوردییەكانی  پارتە  لەالیەن  پەكەكەی  

باشوری كوردستانەوە گرتە بەر. نەك هەر 

لێوەربگرێتەوە،  خاكیان  بستێك  نەیتوانی 

جیهانەوە،  هەموو  چ��اوی  بەپێش  بەڵكو 

جیهانەو  ئابووریی  یەمین    )17( خاوەنی 

لەماوەیەكی قیاسی دا )موعجیزەی ئابووری( 

 )2( زەمینی،  هێزی   )4( خوڵقاندووە 

پێگەی  باشترین  لەناتۆ،خاوەنی  هێز  مین 

و  ناوەڕاست  ئاسیای  لە  جیۆ-ستراتیژیی 

بۆ سەركردەیەكی  ناوین،چۆكی  رۆژهەاڵتی 

كە  ناشایستەدا،دادا،  زیندانێكی  لە  كورد 

لەباسوخواسی  تەنها  توركیا  ە.  )ئۆجەالن( 

مانگی   )2( لە  ئیمراڵی،  لەگەڵ  ئاشتیدا 

ملیار   )16( پرۆسەكەدا   سەرەتای  یەكەمی 

دۆالر قازانجی كرد . 

نییە،داعشی  داع��ش  ئ��ەردۆگ��ان  چ��وارەم: 

بەكارهێناوە

لەسەرەتای سەرهەڵدانی )داعش( لە سوریا 

ن��وس��رە(.  )ب���ەرەی  ل��ەگ��ەڵ  ناكۆكییان  و 

سەرەكی  بارەگای  و  داعش  هاتنی  دوات��ر 

بە  عێراق،  بۆ  عەسكەرییان  و  هەواڵگریی 

داعش  كردبوو،  دەستنیشانمان  بەڵگە   )3(

پەیوەندییەكی ستراتیجی كورت مەودا )1-

3( ساڵەی لەگەڵ توركیا هەیە .

ئێستا بە سەد بەڵگە پەیوەندیی نێوان داعش 

– توركیا دیارە . پەیوەندییەكی نەك سیاسی 

، سەربازی، هەواڵگریی، بەڵكو لە هەندێ  

باردا عاتفی و هاوسۆزیشیان بۆی هەیە .

رۆژنامەنوسییدا  لەكۆنگرەیەكی  یەكەم: 

 )2014/6/10( لە  موسڵ  گرتنی  سەرەتای 

پارتی  ئۆغلۆ،سەرۆكی  كڵچكدار  كەماڵ 

گەلی كۆماریی توركیا، بە رۆژنامەنوسەكەی 

كەمالە،  ناوم  من  دەزانی  تۆ  »چۆن  وت: 

دڵنیام  ئاوها  كەمالە،  ناوم  دەزانم  خۆشم 

داعش لەالیەن دەزگای هەواڵگریی توركیاوە 

ئاڕاستە دەكرێت و دروستكراوە .

ئێزدییەكان،لە  جینۆسایدی  لەدوای  دووەم: 

بۆ  ئەوروپا  هاوكارییەكانی  چوارچێوەی 

دەرەوەی  وەزی��ری  كوردستان،  هەرێمی 

لەالیەن  »داعش  وتی:  لەهەولێر  ئەڵمانیا 

هاوكاری  سعودییەوە  ق��ەت��ەر،  توركیا، 

هەر  دەرەوەی  وەزی��ری  ئایا  دەك��رێ��ت« 

واڵتێك لەخۆیەوە ئەم جۆرە قسانە دەكات؟.

ئەردۆگان

ئااڵی تورکیا
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كەمتر  هیچی  توركیا،  بۆ  موسڵ  سێهەم: 

دەستەاڵتی  ژێر  گەورەكانی  شارە  لە  نییە، 

)ئاكپارتی( لەتوركیا. هەمیشە وەك موڵكی 

خۆی تەماشای كردووە، خەون بەدەستەاڵتە 

عوسمانییەوە  سەردەمی  بەرفراوانەكەی 

لەئاسیادا  زۆری  بەشێكی  كە  دەبینن، 

 )1879( ساڵی  لە  موسڵیش  داگیركردبوو. 

دەوڵەتی  ویالیەتەكانی  لە  ب��وو،  یەكێك 

و  بێشومارەكەی  نەوتە  وێڕای  عوسمانی، 

هەمیشە  ستراتیجییەكەی.  شوێنە  و  سامان 

هەبووە.  خۆی  گرنگی  لەمێژوودا  موسڵ 

)سوریا(  شام  و  موسڵ  هەركاتێك  بۆیە 

هاتبێت،  ب��ەس��ەردا  گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ەك��ی��ان 

گۆڕانكاریی  توشی  س��ەراپ��ا  رۆژه���ەاڵت 

بۆتەوە. هەربۆیەش رێككەوتننامەی سایكس 

و  دابەشبوون  بنەمای  لەسەر   )1916( بیكۆ 

ئەنجامدراوە.  موسڵ  بوونی  گرنگی  زیاتر 

هەمیشە توركیا بێ شەرمكردن لە حكومەتی 

نوێنەرایەتی  و  سەربازیی  هێزی  عێراق، 

جۆراوجۆری  كۆمپانیای  و  میت  دەزگ��ای 

قونسوڵخانەی  كردۆتەوە.  داناوەو  لەموسڵ 

گ��ەورەو  كوتلەی  لێكردۆتەوە.  تایبەتی 

لیستی  كە  هەیە،  هەڵبژاردن  بۆ  تایبەتی 

)موتەحیدون( كوتلەكەی نوجێفی بوو. ئێستا 

تۆبڵێی توركیاو قونسوڵخانەكەی ئەوەندە بێ 

دێن  دەرەوە  هێزێكی  و  داعش  ئاگابن،كە 

موسڵ داگیردەكەن و كارمەندەكانیان ئەتك 

دەكەن ؟ مەگەر یەكێك یاری مندااڵن بكات، 

باوەڕ بەمە بكات ..

لەمەپتر پێویستمان بەوە نییە، بیسەلمێنین 

یان  هەیە  بەتوركیاوە  پەیوەندیی  داعش 

غازی  لە  تایبەتی  مەشقی  شوێنی  كە  نا، 

بریندارەكانیانی  كردبوونەوە،  بۆ  عەنتاب 

نێوان  بازگەی  سنورو  دەك��رد،  چارەسەر 

توركیا(  )سوریا-  كوردوستان  رۆژئ���اوای 

داعشی  رادەستی  جەرابلوسە،توركیا  كە 

كردوووووو.....ووو تاد..

گرنگتریش،  ئەمانە  لەهەموو  بەڵكو، 

پارتی  توركیاو  نێوان  پەیوەندی  دەركەوت 

بووە،  كوردستان،پەیوەندییەك  دیموكراتی 

بەقوربانی  بنەمای  لەسەر  ساڵە  چەند 

پێشخستنی  بۆ  ب��ووە،  سامانەكەی  كردنی 

ئ��ەردۆگ��ان  و  توركیا  گەشی  چارەنوسی 

جوڵەیەكی  تەنانەت  كاتانەدا  لەم  ..توركیا 

بەو هێزەشی نەكرد كە لە )بامەڕنێ ( لەناو 

حوسەین«  ف��واد  كوردستاندایە..«  خاكی 

ئەو شەوەی مەخمور گیرابوو، چووبوو بۆ 

توركیا، داوای هاوكاری بكات. دوای ئەوە 

تەنانەت  »توركیا   : وتی  رۆژێك  بەچەند 

بێ  توركیا  نەكردین.  ئینسانیشی  هاوكاری 

ئومێدی كردین« ! .

پێنجەم: ئەنجامەكانی هەڵبژاردن كۆتایی بە 

پرسی ئاشتی لەتوركیا هێنا .

حكومەتی  ەوە   )2015 ی   4( مانگی  لە 

پەكەكە  پ��ەالم��اری  بەناو  ن��او  )ئاكپارتی( 

واب��وون،  شیكارییەكان  ئەوكات  دەدات، 

ك���ە ئ����ەردۆگ����ان دەی���ەوێ���ت دەن��گ��ی 

لەهەڵبژارندا  رەگەزپەرستەكان  توركە 

 )2014( لەكۆتایی  چونكە  بەدەستبهێنێت، 

بە  دابوو  پێشمەرگە  بەهێزی  رێگەی  ەدا 

توركیاوە  لەناوخاكی  كوردستانەوە،  ئااڵی 

بەرەو كۆبانێ  بچن، ئەمەشی لەژێر فشارو 

نێودەوڵەتیدا  لەكۆمەڵگەی  ئیحراجبوونی 

كرد، هاوكات دەشیویست دەنگی كوردیش 

بەدەستبهێنێت . 

دەسەاڵتێكی  ئەردۆگان،خەونی  خەونی   

ئیسالمیش  دەس��ەاڵت��ی  ب���وو،  ئیسالمی 

فاشیستە، ترسەكە لەوێوە گەورەتر دەبوو، 

فاشیستی  كەرەستەكانی  ئ��ەردۆگ��ان  كە 

بوو  سەركەوتوو  بوو،  لەبەردەست  بوونی 

سوپا  دەسەاڵتی  بۆیەكەمجار  كە  ل��ەوەی 

دووری��ان  بكات،  سنوردار  دەستور  بەپێی 

بخاتەوە لە ژیانی سیاسی و مەدەنی. توركیا 

لەبەرئەوەی  نییە،  موئەسەساتی  واڵتێكی 

هێزێكی  چەند  ه��ەی��ە،  هێزێك  هێشتا 

تریش  پەڕگیری  و  كۆمەاڵیەتی  ئیسالمی 

ویست  چۆنیان  خۆیان  دەی��ان��ەوێ   ه��ەن، 

ئەوە بكەن، لە دەرەوەی یاسا، زیندوترین 

توركیا دەچێتەوە 
ریزی هاوپەیمانێتی 

دژی تیرۆر، بۆ 
زامنكردنی ئەو )96( 
كیلۆمەترەی نێوان 

كۆبانێ  و عفرین تا 
كوردەكان دەستیان 

نەگاتێ ، بیكاتە النەی 
توركمانەكانی سوریا

لۆگۆی پەکەکە
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بەپێی  )ئەردۆگان(  كۆمار  سەرۆك  نمونە: 

دەستور بێالیەنە، نابێت بەشداری بانگەشەی 

چاوی  بەپێش  كەچی  بكات،  هەڵبژاردن 

گ��ەڕەك   بە  گ��ەڕەك  جیهانەوە،  هەموو 

دەگەڕاو دەنگی كۆ دەكردەوە !.

لوتكەی  گەشتۆتە  دونیا  ەدا،   )2015( لە 

لەگەردوندا  سنوری  پێشكەوتن،تەكنەلۆژیا 

نەهێشتووە، بۆیەكەمجار، هێزێكی كوردیی 

وەك )حزب( بەشداری هەڵبژاردن دەكات. 

ئیمپراتۆریەت  خەونی  خاوەن  ئەردۆگانی 

دەیەوێت )400( كورسی بە دەستبهێنێت تا 

دەستور تەعدیل بكات،دەستەاڵتەكانی خۆی 

بنێ   لەسەر  ئیمپراتۆریەت  بكات،تاجی  زیاد 

كورد  نەوەستێت،  ئەفەریقا  باكوری  تا  و 

چاویشی  دەگرێت،  پێ  رێگەی  هەر  نەك 

)ئاكپارتی(  ئ���ەوەی  ب��ێ  دەك���ات،  كوێر 

بتوانێت  میدیا  سۆشیال  میدیاو  لەترسی 

كاردانەوەشی هەبێت ! بەدەستهێنانی )80( 

كورسی پەرلەمانی لەالیەن )هەدەپ( ەوە، 

ئاكەپە،  كەوتنی  بۆ  بوو  پرۆژەیەك  رێك 

ئیمپراتۆریەت  گەڕانەوەی  خەونی  نەك  كە 

بەڵكو  كوشت،  ئەردۆگانی  بوغرایەتی  و 

ناتوانێت  ك��ە  سوچێكەوە،  خستویەتیە 

دەبێت  بێگومان   . پێكبهێنێت  حكومەتیش 

)شەڕ( دروست بێت !

و  قەندیل  ف��ڕۆك��ەوە   )85( لە  زیاتر  بە 

بۆمباران دەكات،جگەلە  سنورەكانی هەرێم 

پوش هیچ ناسوتێنێت! كورد دەبێت حیساب 

لەسەر دوو خاڵ بكات :

یەكەم: پەیوەندییە تەلەفۆنیەكەی ئەردۆگان 

و ئۆباما...بەدوایدا سەردانی كردنی وەزیری 

هەولێر... بۆ  قەتەر  ئەمەریكا،  بەرگریی 

ئینجا راوێژكاری وەزارەتی دەرەوەی توركیا 

بۆ هەولێر و سێلمانی ...

حزبە  ب����ەرەی  داب��ەش��ب��وون��ی  دووەم: 

جەمسەرگیریی  بەسەر  كوردوستانیەكان 

ئیقلیمی دا، بە زیان بۆ سەر قەزیەیی كورد 

نەشكێتەوە .

تۆڵەی  قەیران،  دروستكردنی  شەشەم: 

شكستە 

مەڵبەندی سەرەكی حزبی  سوریا  و  عێراق 

بەعسی ئیشتراكی بوون، بەعس لە كۆتایی 

جیهان  ببوو،  بەهێز  ئەوەندە  حەفتاكاندا  

لێی دەترسا، تەنانەت ئێستاش كە )12( ساڵە 

دەوڵەتی  نەماوە،  بەعس  روخاوەو  سەدام 

»لەگەڵ  دەڵێن:  لەبەیاننامەیەكدا  قانون 

 )1( چونكە  بێنەوە،  بەعسیەكان  نین  ئەوە 

توش  هەموو  عێراق  بێتەوە  دانەیان  یەك 

چۆكی  ك��ورد  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەك��ات«! 

لەسەرەتای  داداب��وو  بەعس  حكومەتی  بە 

شۆڕشی ئەیلولەوە، لە )11ی ئازاری 1970( 

بەفەرمی بەعس و حكومەتی عێراقی دانیان 

پێوەی  دا،ئەگەرچی  كورد  بەمافەكانی  نا 

پابەند نەبوون، بەاڵم گرنگی مەعنەوی خۆی 

هەبوو.

ئ��ەو رێ��ك��ك��ەوت��ن��ە ب��ۆ ك����ورد.. دوات��ر 

پەیمانی  لەچوارچێوەی  بو  ناچار  بەعس 

ئاوی  لە  بەشێك  دا   )1975( جەزائیر 

خۆی  عێراق  سنوری  كە  )شەتولعەرەب( 

ئەوەی  ئێران...لەبەرانبەر  بە  بوو،بدات 

لەناوببەن  ك��ورد  كڵپەسەندوی  شۆڕشی 

كیسنجەر...  هنری  یارمەتی  بە  پێكەوە 

دوای ئەوەی ئاشبەتاڵ بە شۆڕشی ئەیلول 

حسین  س��ەدام  ساڵێك  بەچەند  ك��را... 

وتی:  كۆنفرانسێكدا  لە  لەخۆیەوە  هەر 

هەڵوەشاوەتەوە«!  جەزائیر  »پەیمانی 

شەڕی ئێران عێراقی هەڵگیرساند. نزیكەی 

ئەو  قوربانی  كردە  عێراقی  ملیۆن   )5(

پروسك  و  ئێسك  تائێستاش  كە  جەنگە، 

لەم شەڕەدا سەرنەكەوت،  دەدۆزرێتەوە. 

نەیتوانی  هەڵگیرسێنەر  الیەنی  چونكە 

بەراورد  بە  بكات  فراوانخوازییەك  هیچ 

بە پێشوتر. بۆ باندان و شاردنەوەی ئەم 

)كوەیت( پەالماری  چوو  شكانەی  لوت 

سەربازیی  و  ئابووریی  زیانێكی  دا.  ی 

ئیمڕۆكەش  تا  كە  دا،  لەعێراق  وەهای  

لە  پ��ارە  بڕێك  دەبێت  سااڵنە  عێراق 

بودجەكەی بدات بە )كوەیت(. ئینجا هەر 

كورد  )كوەیت(دا،  شەڕی  لەسەروبەندی 

راپەرینیان كرد، هەرێم و سنور  لەعێراق 

رەنگە   . راگەیاند  خۆیان  پەرلەمانی  و 

هەرێمی  نەبوایە  كوەیت  شەڕی  ئەگەر 

نەبوایە. كوردستانی عێراق دروست 

بۆ  خۆی  وەك  دەكرێت  بەسەرهاتە،  ئەم 

باكور،ئۆپەراسیۆنەكانی  كوردی  مەسەلەی 

لێ  س��ودی  ن��اوچ��ەك��ە،  س��ەر  ب��ۆ  توركیا 

بوو،  كیسنجەر  ئەوسا  بۆنمونە:  ببینین.. 

پەیوەندییەكی  دوای  كە  یە،  ئۆباما  ئێستا 

تەلەفۆنی لەگەڵ ئەردۆگان، ئۆپەراسیۆنەكان 

بۆ سەر داعش و پەكەكە پێكەوە دروست 

بەخەباتی  كورد  شۆڕشی  !...ئەوسا  بوون 

چەكداری تەنگی بە بەعس هەڵچنی بوو، 

چەكداریی  خەباتی  رێگەی  بە  ئێستاش 

دیموكراسیەت  و  هەڵبژاردن  كۆبانێ .  لە 

تەنگەتاو  ،حكومەتیان  توركیا  لەشارەكانی 

دەبێتەوە  رۆژ  جیهانی  میدیای  ك��ردووە، 

باسی كورد دەكات !. 

جەنگێكە  جەنگە  ئ��ەم  م��ن،  ب��ڕوای  بە   

هۆكارەكەی  جەنگێكە  دا،  ئاشتی  لەپێناو 

سەقفی  و  ئ��اس��ت  ب����ەرزب����وون����ەوەی 

داواكارییەكانی كورد خۆیەتی. بۆ  دابەزاندنی 

نزمتر  ئاستێكی  تا  ك��ورد  داواكارییەكانی 

..ئەوسا بۆ شاردنەوەی شكست و قەیرانە 

چارەسەركردنی  بۆ  توركیا،  ناوخۆییەكانی 

)ئاكپارتی(دا،  ل��ەس��ەردەم��ی  كە  ئ��ەوەی 

و  دۆست  یەك  توركیا  جیهاندا  لەهەموو 

هاوپەیمانی نییە، هەموو ناحەزی توركیان.

لەم رێگەیەوە توركیا دەچێتەوە الی ئەمەریكا، 

دەچێتەوە ریزی هاوپەیمانێتی دژی تیرۆر، 

بۆ زامنكردنی ئەو )96( كیلۆمەترەی نێوان 

دەستیان  كوردەكان  تا  عفرین  و  كۆبانێ  

نەگاتێ ، بیكاتە النەی توركمانەكانی سوریا. 

دێوانە دەگەڕێت،  توركیا هەروەك  دواجار 

بەڵكو ناسنامەی خۆی بدۆزێتەوە .
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رۆژنامەنوسیدا  چاوپێكەوتنێكی  لەمیانەی 

دەرەوەی  وەزی��ری  ی  شتاینمایەر(  )فرانك 

ئەڵمانیا لەپارتی سۆسیال دیموكرات هۆشداری 

پرۆسەی  بەتێكدانی  سەبارەت  توركیا  دەداتە 

سەرهەڵدانی  پێشیوایە  كورد،  لەگەڵ  ئاشتی 

توندوتیژیەكان ئاكامی خراپی بۆتیكڕای ناوچەكە 

دەبێت، ناكرێت حزبێكی وەك )هەدەپە( كە 

گەیشتونەتە  راستەقینە  سیاسی  بەدەنگێكی 

بروبیانویەكدا  هیچ  لەژێر  توركیا  پەرلەمانی 

لەپرۆسەی سیاسی واڵت دوربخرێنەوە.

كە  لەوچاوپێكەتنەدا  شتاینمایەر(  )فرانك 

رۆژنامەی  ٢٠١٥/٨/٨ی  ئەمڕۆی  ژم��ارەی  لە 

تیشك  ب��اوك��راوەت��ەوە،  پۆست(  )راینیشە 

دەخاتە سەرقەیرانەكانی پەنابەران و توركیاو 

ئۆكراینا..  داعش،  شەڕی  ئاشتی،  پرۆسەی 

سەبارەت بە سەرهەڵدانی توندوتیژیەكانی ئەم 

دواییەی توركیا و پەرەسەندنی ئاڵۆزییەكان.. 

وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا هۆشداری دەداتە 

داوام��ان  دەڵ��ێ��ت:  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم  توركیاو 

روونی  هەڵوێستێكی  ك��ردووە،  توركیا  لە 

ئیسالمی  تیرۆریستی  دەوڵەتی  بە  بەرامبەر 

باكوری  پەیمانی  هەبێت،  بە)داعش(  ناسراو 

ئەو  ل��ەس��ەر  ج��ەخ��ت  )ن��ات��ۆ(  ئەتڵەسیش 

لەڕووبەڕووبوونەوەی  دەكاتەوە  هەماهەنگیە 

راست..!  و  بەردەوام  بەشێوەیەكی  تیرۆردا 

ئیقلیمیانەو  ملمالنێ  ئەو  سەرهەڵدانی  بۆیە 

ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە  ئاڵۆزی  و  گرژی 

ئاشتی  بەپرۆسەی  زیان  كاتێ  مەترسیدارە 

دەگەیەنێت لەگەڵ كورد دا.

دواییدا  رۆژان��ی  دەڵێت:"لە  شتاینمایەر   

هاوپەیمانە  ئێمەو  توركیا  سەركردەكانی 

كە  دڵنیاكردۆتەوە،  ئێمەیان  ئەوروپیەكانی 

بپارێزن..  ئاشتی  پرۆسەی  دەیانەوێت  ئەوان 

پارتی  دەكرێت  چاوەڕوانیش  هەمانكاتدا  لە 

دان  )پ��ەك��ەك��ە(  كوردستانیش  كرێكارانی 

بۆسەر  هێرشەكانیان  و  بگرن  بەخۆیاندا 

هێزەكانی توركیا رابگرن..." لەوچاوپێكەتنەدا 

بۆ  ئ��ام��اژەی  ئەڵمانیا  دەرەوەی  وەزی���ری 

ئێستای  حكومەتی  "ك��ە  ك���ردووە،  ئ��ەوەش 

دەڕوانێتە  بەهەستیارییەوە  یەكەمجارە  توركیا 

لە  گفتوگۆ  ك��ەش��وه��ەوای  ك���وردو  كیشەی 

خۆش  كێشانەدا  ئەو  چارەسەركردنی  پێناوی 

دەكات، كە سااڵنێكی زۆرە كەڵەكەبووەو تەنیا 

رێگربن  دەتوانرێت  دانوستانیشەوە  لەرێگەی 

لە گەڕانەوەی توندوتیژی سااڵنی نەوەدەكان، 

رەوشی  بۆ  گەڕانەوە  ئەمەش  پێچەوانەی  بە 

لەسەر  خراپی  ئەنجامێكی  توندوتیژی  ئاڵۆزو 

كۆی ناوچەكە دەبێت بەبێ جیاوازی..."

دەڵێت:  شتاینمایەر  چاوپێكەوتنەكەدا  لە   

دەبێت  گرنگن  سیاسی  دەنگێكی  كوردەكان 

رەچ��اوی  توركیدا،  كۆمەڵگەی  لەپێكهاتەی 

پێگەی ئەوان بكرێت و هیچ راست و زیرەكی 

لە  توركیادا  پەرلەمانی  لە  ئەو دەنگانە  نییە، 

پرۆسەی سیاسی دوربخرێنەوە.. ئێمە داوامان 

بكات..  داع��ش  ش��ەڕی  ك��ردووە  توركیا  لە 

ئەوان خەڵكی مەدەنی كورد بۆردومان دەكەن 

ئەمەش پێچەوانەی بۆچونی ئێمەو ناتۆیە...

بیڵێت:  دەیەوێت  )شتاینمایەر(  هەروەها 

ئەوەیە ئەوان دژی توندوتیژی، بەردەوامی و 

بە  توركیاش  هەنگاوەی  ئەو  تۆڵەكردنەوەن. 

دانوستاندن  و  كورد  مافەكانی  رەچاوكردنی 

بەگرنگ  كێشەكان  چارەسەری  بۆ  لەگەڵیاندا 

دەزانێت.. پێشیوایە پرۆسەی ئاشتی زیاتر لە 

تەنیا  بە  نەك  توركیایە  گشتی  بەرژەوەندی 

پرۆسەی  تر  جارێكی  ناكرێت  بۆیە  ك��ورد. 

ئاشتی تێكبدرێتەوە.

ناكرێت پرۆسەی 

ئاشتی لەگەڵ 

كورد تێكبدرێت

فرانك شتاینامیەر

وەزیری دەرەوەی ئەڵامنیا:
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ئاكپارتیبۆچی
ئۆپەراسیۆنیهەڵبژارد؟
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دادو  پارتی  ستراتیجەكانی  لە  یەكێك 

بەرێوەبردنی  بۆ  ئاكپارتی،   – گەشەپێدان 

ناوخۆیی  گ��ەم��ەی  ستراتیجی  واڵت، 

و  دان��وس��ت��ان��دن  م��ان��ۆری  و  میدیایی  و 

ك��وردەوە.  كێشەی  بە  پیشەسازیكردنە 

سیاسی  گوتاری  لەناو  گەمەكردنە  وات��ە 

ئەردۆگان  گەمەیەش  بەم  هەر  كوردیدا، 

ئاشتی  پاڵەوان و سیمبولی  خۆی كردبووە 

كێشەكانی  چ��ارەس��ەری  ئ��ەن��دازی��اری  و 

لە  توركیاو خۆی جیاكردبوویەوە  لە  كورد 

سەركردەكانی پێشووی توركیا.

زۆر  خایاندو  ساڵی   10 گەمەیە  ئ��ەم   

ناوەندی سیاسی خەڵەتاند، گەشتە ئاستێك 

كە لە هەڵبژاردنەكانی حەوتی حوزەیرانی 

زیانی  كارتی كوردی گەورەترین  دا   2015

و  شكست  توشی  و  گەیاند  ئاكپارتی  بە 

ئیتر   « پێیانوت  كوردەكان  كرد،  شۆكی 

كاتی وەستانی ئەردۆگان هاتووە«!

بوو،  ئاستێكدا  لە  شكستە  و  شۆك  ئەم   

حكومەتی  تەنها  بە  نەیتوانی  ئاكپارتی 

زۆرینە پێكبهێنێت، حكومەتی توركیا دوای 

بەستن  پشت  بە  شكستەو  لەم  رۆژ   45

ئەمەریكا،  لەگەڵ  دانوستانێك  چەند  بە 

سیاسەتی  گەندەڵی،  قەیران،  داپۆشینی  بۆ 

و  ئەردۆگان  بنەماڵەی  ئابووری  ناشەفافی 

فەزیحەی وەزیرانی پێشوو، بەناچاری وای 

سەربازی  بژاردەی  بۆ  پەنا  كرد  توركیا  لە 

بەرێتەوە. 

وەك  كاتەدا  لەم  سەربازی  ئۆپەراسیۆنی 

خواردنەوەی پەرداخی ژەهر وایە.

ئەمە توركە عاقڵەكان باش دەزانن كە وایە، 

ئەردۆگانیش ناچارە رێگا سەختەكە بگرێتە 

ئەردۆگان  لەسەر  فشارەكان  چونكە  بەر، 

و  هەدەپە  ناوخۆیی  فشاری  بوون،   زۆر 

فشاری  جەزیرە،  و  ئامەد  نارەزایەتیەكانی 

لە  یەپەژە  یەپەگەو  تەڤگەری  و  قەندیل 

توركیا،  هاوسنوری  كوردستانی  رۆژئاوای 

توركیا  سەركۆنەی  و  نێودەوڵەتی  فشاری 

كەوتنی  بە  دژ  داعش  پشتگیریكردنی  لە 

ك��ۆب��ان��ی، ف��ش��اری ف��ش��ۆڵ ب��وون��ی ئەو 

پێوە  شانازی  ئ��ەردۆگ��ان  كە  ئابووریەی 

دەكرد، چونكە لە توركیا سێ ملیۆن كەس 

تا  بێكارن  خراپەو  زۆر  ئابووریان  ب��اری 

20 % وەك  ئاستی بەرزبوونەوەی رێژەی 

راپۆرتێكی زەمانی عەرەبی كە ئاماژەی بۆ 

دەكات، لە زۆر رووەوە توركیا لە دارمانی 

ئابووری، نەوت، تەندروستی و ئەمنیدایە. 

مافیا  توركیا  لە  ئێستا  دەڵێت  تەنانەت 

حوكمرانە...

رووب���ەرووی  توركیای  مەترسیانە  ئ��ەم 

ئاراستەی  بە  كردۆتەوە  حەتمی  جەنگێكی 

موراد قەرەیالن و چەند گەریالیەکی پەکەکە
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و  جەنگ  ئەم  توركیا،  سوریاكردنی  بە 

 - )ئۆغلۆ  نوێیەی  سەربازییە  م��ان��ۆڕە 

شكستی  دوو  دەرهاویشتەی  ئەردۆگان( 

سیاسی گەورەیە بۆ توركیا.

لە  داعش  رێكخراوی  شكستی  یەكەمیان 

دوو  كە  سوریا  و  كوردستان  رۆژئ���اوای 

رێكخراوە  ئەم  پشتگیری  زۆر  توركیا  ساڵە 

لۆجستی،  س��ەرب��ازی،  ل��ەرووی  دەك��ات، 

مرۆیی و تەندروستیەوە. 

لە  ئ��اك��پ��ارت��ی��ی��ە  شكستی  دووەم���ی���ان 

دەنگەكانی  دابەزینی  و  هەڵبژاردنەكان 

ویستی  توركیا  بۆیە  خراپ.  ئاستێكی  بۆ 

قەیرانەكانی  كۆی  سەربازیە  رێگە  بەم 

توركی  شەقامی  بە  و  داپۆشێت  خ��ۆی 

هەرەشەی  لەبەردەم  توركیا  هێشتا  بڵێت 

پێویستە  و   PKK واتە  دوژمنەكانیدایە. 

هەڵبژاردنەكاندا  دوبارەكردنەوەی  لەكاتی 

ئاكپارتی  هەواڵنەی  لەم  چاوی  دەنگدەر 

بێت و دەنگمان بدەنێ، هەروەها دەنگی 

بهێنێتەوە  چەپەكانیش  و  پەرست  نەتەوە 

رای  و  شەقام  هێشتا  چونكە  خ��ۆی،  بۆ 

پرۆسەی  ب��ەن��اوی  شتێك  توركی  گشتی 

ئاشتی لەگەڵ كورد قبوڵ ناكەن، نایانەوێت 

دەستكاری ئەو تێزو بیركردنەوانەی كەمال 

ئەتاتورك بكەن، كە توركیا بە یەك رەگەزو 

واتە  دەكات،  وێنا  ئااڵ  یەك  نەژادو  یەك 

نەبووە  دروست  هێشتا  بیركردنەوەیە  ئەو 

بە  بكرێت  كار  و  بكرێت  قاژ  كێكە  ئەم 

ئاالن  ئۆج  عەبدواڵ  بیركردنەوەكانی  تێزو 

مۆدێرنێتەی  و  دیموكراسی  خۆسەری  بۆ 

دیموكراسی بۆ هاوبەشی كاركردن لەنێوان 

كوردو تورك و كەمەنەتەوەییەكانی تردا.

 2015 تەموزی  سەربازیەكانی  ئۆپراسیۆنە 

بە  بەرانبەر  ئاكپارتی  توركیاو  دەوڵەتی  ی 

لەكاتێكدایە  قەندیل،  لە  كوردی  تەڤگەری 

بۆ  پێشەوە  هاتۆتە  لەبار  زەمینەیەكی 

پرسی  دانوستانی  كرانەوەو  و  ئاشتەوایی 

و  ئیمراڵی  لەنێوان  توركیا  لە  ك��وردی 

كە  لەكاتێكدایە  ئەنكەرەدا،   و  قەندیل 

ئاپۆی بچوك،  ئاپۆی گەورەو  لە  هەریەك 

ه��ەم ئ��ۆچ ئ���االن و ه��ەم دەم��ی��رت��اش، 

خەریكی نوسینەوەی تێزی بێدەنگ كردنی 

سەرگەرمی  ب��وون،  قەندیل  چەكەكانی 

ئازادیەكانی  و  ماف  دەستوریزەكردنی  بە 

رێگەی  لە  توركیا،  لە  بوون  كورد  گەلی 

پەرلەمانیەوە  كورسی   80 بەدەستهێنانی 

و  سیاسی  ئیستیحقاقی  گەورەترین  بە  كە 

یاسایی هەژماركرا لە مێژووی 100 ساڵەی 

توركیای مۆدێرندا، كوردەكان باش سودیان 

ئازادی وەرگرت، بوونە  لە دیموكراسی و 

پەرلەمانی  بەهێزی  چ��وارەم��ی  كوتلەی 

بە  پرس  زۆر  دەتوانرا  بەمەش  توركیاو 

رێگەی یاساو دیالۆگ چارەسەری بۆ دابنرێت 

خودی  و  ئاكپارتی  بەاڵم  چەك،  بە  نەك 

وەدی  خەونە  ئەم  نەیانهێشت  ئەردۆگان 

وەرگرت  دەسەاڵتەكانی  لە  سودی  و  بێت 

مەترسیدار  عەسكەری  جوڵەیەكی  ب��ۆ 

كە  پ��ردەی  ئەو  روخاندنی  ئاراستەی  بە 

چەندین ساڵە گەلی كورد، بەتایبەتی خودی 

تەنانەت  پێوەی،  بوون  ماندوو  ئاالن  ئۆچ 

كوردەكان هەنگاوی باشیان نا بە ئاراستەی 

و  چەكەكان  بێدەنگكردنی  و  ئاگربەست 

پەكەكەو  چەكدارانی  خ���وارەوەی  هاتنە 

ئاشبەتاڵ  و  بوون  تەسلیم  بە  هەندێكیش 

بگەرێینەوە  گەر  بەتایبەتی  ناوزەدیانكرد، 

گروپەكانی   2009/10/19 لە   دواوە   بۆ 

كوردستانی«پەكەكە«  جڤاكێن  كۆما  ئاشتی 

لە ئەوروپاو قەندیل و مەخمورەوە هاتن و 

لە خاڵی سنوری خاپور كە توركیا، سوریا، 

گەورەدا  كوردستانی  خاكی  لەناو  عێراق 

،چاالكیەكی  دەبەستێتەوە  ب��ەی��ەك��ەوە 

مەدەنیان ئەنجامدا بۆ خۆبەدەستەوەدانێكی 

عاقانە و چونەوە ناو خاكی توركیاو وەك 

نیازپاكیەك كە پەكەكە شەرخوازنیەو ئاشتی 

بەرێككەوتنی  وەك  چاالكیە  ئەم  دەوێت، 

جیاوازی  جیهانبینی  دوو  ئایدۆلۆژیاو  دوو 

نەتەوەو ئیتنیك، زمان، رەگەز وابوو لەناو 

جوگرافیا سیاسیەكەی دەوڵەتداو تا ئێستاش 

رێككەوتنی ئێران - 
رۆژئاوا كە توركیای 
زۆر شپرزەكردووە، 
توركیا مەترسی 
ئەوەی هەیە كە 
بایەخی ستراتیجی 
و جیۆستراتیجی 
لەدەست بدات. 
ئێران ئەم جێكەوتە 
گرنگەی توركیا بۆ 
ئەمەریكا پڕ بكاتەوە

لۆگۆی هەدەپە
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هەنگاوە  ئەم  لەسەر  كار  نەیتوانی  توركیا 

بكات.

دەوڵەتێكی  كە  نا،  دیوەیدا  بەو  توركیا 

تۆكمەی  هێزێكی  ئاسیاو  ت��ون��درەوی 

عەلمانی  ئایدۆژیایەكی  خ��اوەن  ناتۆیەو 

سنوربەزێنی  ئاستەمیش  بە  ئەتاتوركیەو 

واتە  ئەتاتورك  كەمال  پرەنسیپەكانی  لە 

نكوڵی  ساڵە  دەیان  و  ناكات  »كەمالیزم« 

ك��ورد  جوگرافیای  و  زم��ان  و  ل��ەب��وون 

بیر  ساتێك  بۆ  كە  ئەوەی  بەبێ  دەكات، 

لێ  بكاتەوە،  ئاشتی  ژیانی  پێكەوە  لە 

كاراكتەرێكی  ساڵێكە  كە چەند  بەودیوەیدا 

لەژێر  ئەردۆگان«  تەیب  »رەج��ەب  وەكو 

ئیسالمی  رادیكاڵی  حزبێكی  پەرچەمی 

ئایدۆلۆژیای  و  گەشەپێدان  دادو  وەك��و 

ئابووری،  سیاسەت،  رێژی  رەنگ  ئاینیدا 

توركیایی  دەك��ات،  نوێ  عەسكەرتاریەتی 

هەڵپەسێردراو  پرسی  چەندین  رووبەڕووی 

هاتە  دانوستان  راستە چەندین  كردۆتەوە، 

ئارا لەنێوان دەوڵەت و ئیمراڵی و قەندیل، 

پرەنسیپانەی  ئەو  هەموو  دەركەوت  بەاڵم 

پاكێجەكانی  ك��ران��ەوەو  ب��ۆ  ئ��ەردوگ��ان 

كوردەكان  بە  ماف  پێدانی  و  دیموكراسی 

جۆرێك بوون لە تەكتیكی بەدەستهێنان و 

خڵەفاندنی شەقام،  و  دەنگ  كۆكردنەوەی 

كاتێك ئاكپارتی زانی كوردەكان دەنگ بە 

هەدەپە  وەك  پارتێكی  و  دەدەن  خۆیان 

دەكەنە موخاتیب و نوێنەری خۆیان ئیدی 

توندوتیژی  بە  كردەوە  دەستی  ئەردۆگان 

داخستنی  و  س��ەرب��ازی  ئۆپراسیۆنی  و 

هەم  ئەمەش  وتووێژ،  دەرگاكانی  هەموو 

بۆ دۆخی توركیا خراپەو هەم بۆ ئایندەی 

پارتەكەی، رەنگە ئەم لۆژیكی بەكارهێنانی 

سەربازیە پەیوەندی هۆكارێكی سەرەكیەوە 

ه��ەب��ووب��ێ��ت، ئ��ەوی��ش ه��ۆك��ارەك��ان��ی 

توركیای  كە  رۆژئاوا   - ئێران  رێككەوتنی 

مەترسی  توركیا  ش��پ��رزەك��ردووە،  زۆر 

و  ستراتیجی  بایەخی  كە  هەیە  ئ��ەوەی 

ئەم  ئێران  بدات.  لەدەست  جیۆستراتیجی 

ئەمەریكا  بۆ  توركیا  گرنگەی  جێكەوتە 

چەندین  ل��ەدوای  هەربۆیە  بكاتەوە.  پڕ 

ئەنجەرلیكی  بنكەی  بریاریدا  توركیا  ساڵ 

هاوپەیمانان  خزمەتی  بخاتە  س��ەرب��ازی 

دانوستانی  ت��ارادەی��ەك  ئ��ەم��ەری��ك��او  و 

ئەمەریكاو  لەگەڵ  بهێنێتەوە  پێك  جددی 

ئۆباماو  نێوان  تەلەفۆنیەكەی  پەیوەندییە 

ئەردۆگان باشترین بەڵگەی ئەم هۆكارەن، 

لە دیدی توركیاشەوە پەكەكە رێكخراوێكی 

لە  شیعییە  هیاللی  و  ئێران  لە  نزیك 

بێت  شێوەیەك  هەر  بە  بۆیە  ناوچەكە. 

پەكەكە  ئایدۆلۆژی  بیری  نایەوێت  توركیا 

لە  هەم  و  توركیا  لە  هەم  بكات،  گەشە 

رۆژئاوای كوردستان. ئۆردوگان بە توندیش 

رایگەیاند هەم پەكەكە تیرۆریستن و هەم 

داعش.

لەالیەكی ترەوە دادگای بااڵو سوپاو پارتی 

دیكەی  حزبەكانی  و  دادوگ��ەش��ەپ��ێ��دان 

مەهەپە،  چەهەپەو  بەتایبەتی  توركیاش 

بە  كوردی  رەوتێكی  هێزو  هیچ  ناخوازن 

كێشەی  چارەسەری  بۆ  وەربگرن  موخاتب 

بەموخاتب وەرنەگرتنی هیچ حزب  كورد، 

خۆپیشاندان،  هەم  ك��وردی  گروپێكی  و 

توندوتیژی، كوشت و كوشتاری وەك ساڵی 

لێدەكەوێتەوە  باكوری  شارەكانی  پ��اری 

هەم خەباتی چەكداریش درێژە پێدەدات. 

كەلێنەش  ل��ەم  س��ودی  ئاكپارتی  ب��ۆی��ە 

ئەم  دوای  ئەوەی  ئاستی  تا  وەرگرتووە، 

نەژادپەرستی  پارتی  سەرۆكی  ئۆپراسیۆنانە 

بە  باخچەلی  دەوڵەت  مەهەپە،  توندرەو 

دەنگی بەرز بڵێت »پەكەكە تیرۆریستن و 

كە  هەڵبوەشێنرێتەوە،  هەدەپەش  دەبێت 

پەیوەندیان بەو رێكخراوەوە هەیە«.

ك��وردان��ی  ب��ۆ  ك��ران��ەوەی��ەك  ه��ەر  بۆیە 

ساختە  سیناریۆیەكی  وەك  رەنگە  توركیا 

تەلەڤزیۆنێك  تەنانەت  بخوێنرێتەوە، 

دەك��ەن��ەوە گ��وای��ە ب��ۆ ك���وردەك���ان، بۆ 

 TRT6 گەشەكردنی زمانی كوردیە بەناوی

نەیتوانیوە  تائێستا  كە  ش��ەش،  ت��ەرەت��ە 

ك��اری��گ��ەری��ەك��ی ئ��ەرێ��ن��ی ه��ەب��ێ��ت بۆ 

كوردەی  ملیۆن   30 ئەو  لێكنزیكبوونەوەی 

 70 لەناو  توركیاداو  چوارچێوەی  لە  كە 

رەنگە  دەگوزەرێنن،  ژیان  توركدا  ملیۆن 

كە  وایلێهاتبێت  توركیا  لە  كورد  كێشەی 

چۆن  وەك  باسكردنی،  نەبێت  ئ��اس��ان 

و  كوردەكان  دەنگی  نایانەوێت  ئێستاش 

چوارچێوەی  لە  نەتەوەكان  كەمە  و  چەپ 

دەن��گ��دان��ەوەی  پەرلەماندا  كورسی   80

گرنگە  كە  ئەوەی  وادیارە  بەاڵم  هەبێت، 

لە  كە  ئەوەیە،  نایزانین  هێشتا  و  بیزانین 

توركیا ئەوەی هەیە عەسكەرو ستراتیژێكی 

سەختی كەمالیزمەو ناكرێت وا بەئاسانی لە 

تورك تێبگەین.

ئەو مۆدێلەش كە ئەمەریكا خوازیاریەتی لە 

توركیاو ناوچەكە كە )ئاكەپە( پێشرەوایەتی 

دەكات، بە جۆرێك لە جۆرەكان دواخستن 

بۆ  كوردبێت،  رەوای  دۆزی  متكردنی  و 

سوریاو  كێشەی  تا  دیكە  ساڵێكی  چەند 

دەبێتەوە،  یەكالیی  كوردستان  رۆژئ��اوای 

هەرگیز  ئەمە   KCK پەكەكە  رەنگە  بەاڵم 

بە  بقۆزێتەوە  دۆخ��ەك��ە  ن��ەك��ات،  قبوڵ 

راگەیاندنی خۆسەری دیموكراتی  ئاراستەی 

ئامەد  خۆجێی  پەرلەمانی  راگەیاندنی  و 

كە ناوی KCD یەو ئامادەیە بۆ كاركردن 

لە  نزیك  مەدەنی  یاسایی  رێكخراوێكی  و 

چاودێرەی  ئەو  وەك  چونكە  پەكەكەیە، 

»پەكەكە  وت  بەمنی  قەندیل  لە  پەكەكە 

شەقامی  دەنگی  بۆ  گوێ  نییە،  هێزە  ئەو 

بۆیە  بكات؟  قبوڵ  و ستەم  نەگرێت  خۆی 

ئۆپراسیۆنەكان  بخوێنرێتەوە  هەرچۆنێك 

كۆتاییان  ك��ورد  تەڤگەری  قازانجی  بە 

نییە،  جددی  ئەوەندە  توركیاش  و  دێت 

ئابووریەكی  كە  شەڕ  هەڵگیرسانەوەی  لە 

تەواوی  بە  توركیا  دەوێت  وای  گەورەی 

و  نەوتی  ئابووری  و  سەرچۆك  ئەخاتە 

گازی زۆر الیەن و واڵتی دیكەش دەكەوێتە 

بە  دراوسێ  واڵتانی  بەتایبەتی  مەترسیەوە 

هەرێمی كوردستانیشەوە« ؟
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كورد لەناو ملمالنێكانی

ناوچەكەدا بەرەو كوێ؟
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روداوەكانی ناوچەكە بە خێرایی تێپەڕ دەبن 

ئەم  پلەیەری  دێت.  بەسەردا  گۆڕانیان  و 

گۆڕانانە بەشێكی زۆریان لە حاڵی شڵۆقدان. 

بۆیە گۆڕانكاریەكانیش شڵۆقی و ئاماژەی دوو 

دڵیان پێوە دیارە. لەدوای هاتنی داعشەوە بە 

تەواوی هاوكێشەكانی هێز بەرەو گۆڕانكاری 

جەوهەری رۆیشتوون، زلهێزان لەگەڵ ئەوەی 

پلەیەرە  لەو  هەندێك  لە  دەستیان  هێشتا 

سەرەكیانە بەرنەداوە، بەاڵم بەدوای بەدیلیشدا 

دەگەڕێن، تا السەنگی لەناوچەكەدا دروست 

و  تەواوەتی  شڵەقانی  ببێتە  بەجۆرێ  نەبێ 

بۆماوەیەكی  بەرژەوەندیەكانیان  ئەوانیش 

باش بكەوێتە مەترسیەوە. كۆنگرەی واڵتانی 

سەر  گەمارۆكانی  الدان��ی  بڕیاری    ،٥+١

هێز  بااڵنسی  ئاماژانەی  لەو  یەكێكە  ئێران 

لەناوچەكەدا دەهێڵێتەوە. دوای ئەو هەموو 

ساڵەی گەمارۆی ئابووری دەبینرێ. ئەمەریكا 

ئەو  ل��ەب��ەردەم  رێگا  دەسپێشخەر،  وەك 

هێزەی داگیركەری باڵیۆزخانەكەی و كوشتن 

كارمەندانی  زۆری  ژمارەیەكی  گرتنی  و 

لە  ئیسالمی  شۆڕشی  سەركەوتنی  ل��ەدوای 

كۆمەڵگای  ناو  تابێتەوە  دەكاتەوە،  ئێران 

نێودەوڵەتی. ئەمەش بۆخۆی جگەلە مەترسی 

كە  توركیا  لەسەر  ئەمەریكا  دڵەڕاوكێی  و 

تری  ئاماژەیەكی  ب��ڕوا،  ب��ەالرێ��دا  وەختە 

گەرچی  چونكە  پشتیەوە،  لە  نابینرێ  زەق 

بەاڵم  دەركەوێ،  نەرمتر  نەژاد  لە  رۆحانی 

دواجار سەركردەكانی ئێران جگە لە محەمەد 

خاتەمی، بەگشتی سەر بەباڵی رادیكاڵ بوون 

لەگەڵ  لێكتێگەیشتن  بۆ  بواریان  و كەمترین 

ئەمەریكادا هێشتۆتەوە، بەاڵم كاتێ ئەمەریكا 

هێشتا  راستیە  لەم  تێگەیشتنی  سەرباری 

ئێران  لەگەڵ  هەبێت  دانوستانی  ئامادەیی 

زۆرو  تێبینیە  سەرباری  رێكەوتن،  بگاتە  و 

بەجدی  مانایوایە  ئیسرائیل،  زەوەندەكانی 

پێیوایە  كردۆتەوە،  توركیا  گرفتی  لە  بیری 

گەیمێكی  هیچ  خۆی  ئ��ەوەی  بێ  كاتیەتی 

یەكالیەنە لەگەڵ توركیا بكات، ئێرانی لەگەڵ 

رووبەروو بكات، بەو واتایەی شەڕی توركیاو 

دەكات،  ئێران  بە  لەالیەكەوە  الدانەكانی 

دەستدانی  لە  لەحاڵەتی  تریشەوە،  لەالكەی 

نا  پلەیەرە سەرەكیە  توركیا هێشتا هەردوو 

عەرەبەكە لە دژی نین! 

گرفتێكی  كەوتۆتە  خۆیەوە  ل��ەالی  توركیا 

گ��ەورەوە لەوەی ب��ەردەوام دەی��ەوێ دونیا 

خۆی  بانگەشەكانی  قسەو  ئاڕاستەی  بە 

لە  داوای  وەختێ  دواییە  بەم  هەڵسوڕێنێ. 

كرد،  ئەتڵەسی)ناتۆ(  باكوری  هاوپەیمانێتی 

پەكەكە و داعش وەك یەك ببینن، هەڵەیەكی 

كوشندەی كرد، چونكە لە مامەڵەو بانگەشەی 

دەرك��ەوت،  بە  هەرزەكارانە  زۆر  سیاسیدا 

پەرلەمانی  بەرزی  ئاستی  لەسەر  بەتایبەتی 

ئەڵمانیاو  ئەوروپا،  یەكێتی  وەك  زلهێزانی 

ئەمەریكا. 

یەپەگەو یەپەژە كە ئۆرگانی پارێزگاری گەلی 

هاوپەیمانی  بە  بەباشی  پەكەكەن،  رۆژئاوای 

هێزێ  هیچ  ناسراون،  ئەمەریكا  سەرزەمینی 

بڕواموایە نەیەوێ لە ئێستادا خۆی لە قەرەی 

ئەو بانگەشەیەی توركیا بدات، چونكە دواجار 

هێزە،  دوو  ئ��ەم  ناسینی  ئاست  ی��ەك  بە 

مەترسیەكی گەورەی ئەخالقی لەسەر ئاستی 

دروست  دەوڵەتەكانیان  تەواوی  بۆ  ئینسانی 

یەکێک لەقوربانییەکانی گوندی زارگەلی
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دەكات، عەرشی دەسەاڵتیان دەخاتە بەردەم 

هاوپەیمانێتی  چونكە  جەماوەری،  گومانی 

جۆری و دەستە خوشكایەتییەكی بەهێزی گەالن 

لە ئەوروپا بەتایبەتی بۆ یەپەژە دروست بووە، 

ئەلێكس  هۆالند،  فرانسۆ  وەك  سەرۆكانی 

سیپریست، سەرۆكی پەرلەمانی گەلی ئیتاڵیا، 

لێدەكات، سەرباری  پێشوازیان  بە شانازیەوە 

قسەكەری  هەمیشەیی  دوپ��ات��ك��ردن��ەوەی 

كۆشكی سپی، سیناتۆرەكانی ئەمەریكا لەوەی 

هاوپەیمانمانن، هەڕەشەكانی  ئەو شەڕڤانانە 

دژبەری  ئەگەر  بۆخۆی  روسیاش  سەرۆكی 

دواج��ار  ب��ێ،  ئەمەریكاش  خواستەكانی 

و  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگای  لە  خۆی  جێگای 

ناتۆدا هەیە. ئەمانە بۆخۆیان مانای بەهەند 

كەسایەتی  بۆ  بۆكردنە  حساب  و  وەرگرتن 

قۆناغەو  لەم  گەریال  شەڕوانی  و  سەربازی 

دیسان  بەاڵم  تیرۆریست،  وەك  نەبینینیەتی 

لیستەكە،  لە  ناگەیەنێ  دەرهێنانیشی  مانای 

چونكە وەك ناتۆ پێیوایە ئەوە پرسێكی ئاڵۆزە، 

پلەی  بە  بەندە  من  بڕوای  بە  ئاڵۆزیەكەشی 

یەكەم بە نەڕەنجاندنی توركیاوە، چونكە گەر 

بڕەنجێ،  لێیان  قۆناغەدا  لەم  توركیا  بێت و 

ئەوا بە ئاسانی بەوپێیەی هاوسنورە لەگەڵیان، 

ئەوەی  وەك  تیرۆری  پرۆسەی  جار  دەی��ان 

ساكینە جانسزو هاوڕێكانی دوپات دەبێتەوە، 

نەك تەنها بۆ كورد، بەڵكو بۆ تەواوی ئەو 

بن  نەتەوەیەك  لەهەر  توركیا  دبلۆماتانەی 

ئەوەی  سەرباری  ئەمە  ئامانج،  دەیانكاتە  و 

دەبێتە كاروانسەرایەك بۆ گواستنەوەی خانە 

بە  ئەوروپا  لینكی  تەواوی  و  كوژەكان  خۆ 

ناوینەوە  رۆژهەاڵتی  و  ناوەراست  ئاسیای 

رۆژئ��اوا  دون��ی��ای  هەڵبەت  دەئاڵۆزكێنێ. 

شكستی  سیاسەتەكانی  توركیاو  دڵنیایە 

میسر،  لیبیا،  بەهارەكانی  ت��ەواوی  لە  هێنا 

بەهاری  چونكە  سوریادا،  تونس،  یەمەن، 

سیاسەت  جۆری  شكستخواردوترین  عەرەب 

لە  دیموكراسی  بەدیهێنانی  ئامانجی  بە  بوو 

وەك  كە  گ��ەورە،  ناوەڕاستی  رۆژه��ەاڵت��ی 

پڕۆژەیەكی سیاسی چەند ساڵێ پێش ئێستا، 

لەسەردەمانی بۆشی كوڕدا، بەگەڕخراو توركیا 

كرایە پلەیەری سەرەكی تیایدا. ئێستا ئەوەی 

فرۆشتنە  ماوەتەوە، شەڕ  توركیا  لەبەردەمی 

گرنگە،  پەكەكەش  بۆ  ئ��ەوەی  پەكەكە،  بە 

بەرخۆدانە، لەم نێوەندەدا دەستێوەردانەكانی 

ناوخۆی بەتایبەت لەالیەن پارتی دیموكراتەوە، 

شكستە  خراپی  بۆكردنێكی  ئاماژە  جێگای 

پارتی  پاڵپشتیەكانی  باشور،  ئەزمونی  بۆ 

راكێشانی  بۆ  ئاماژەن  خراپترین  دیموكرات، 

توركیا تا باشور بكاتە سوریا، بە سوریا كردنی 

چونكە  ئێرانە،  تێوەگالنی  مانای  باشوریش 

لەگەڵ هەر هێرشێكی توركیا بۆسەر پەكەكە، 

ماف بە ئێران دەدرێ زیاتر تەدەخول بكات، 

ناكات  قبوڵی  خۆیەوە  الی  ئێرانیش  چونكە 

هەژمونی توركیا لەسەر هەرێم زیاد بكات، 

نەك بە خاتری یەكێتی، یان شیعەكانی عێراق، 

بەڵكو جەنگی نێوان ئەم دوو ئیمپراتۆریەتە 

زۆر نییە، بۆ مێژوو كە راگیراوە. بۆیە هەر 

مانای  پارتییەوە  لەالیەن  توركیا  هاندانێكی 

بە شەڕگە كردنی باشور دەگەیەنێ، دواجار 

یاریە  لەو  ئاگایی  تاچەند  پارتی  دڵنیانیم 

بەخۆی  زوو  ئەگەر  ب��ەاڵم  مەترسیدارەیە، 

كوشندەی  شەڕێكی  ئۆباڵی  ئ��ەوا  نەكەوێ 

پێیوایە  هەندێ  دەبێ.  ئەستۆ  لە  ناوچەیی 

رەنگە  ئێران،  هێزی  بەكارهێنانی  لەرێگای 

گەمە  هەندێ  ئێرانیش  پەتی  لەسەر  پارتی 

ئێران  قایلكردنی  بۆ  خۆی  نفوزی  و  بكات 

لەكورسیەكان  مانەوە  بۆ  هاوكاریكردنی  لە 

نایەتە  ئێران  كات  هیچ  بەاڵم  بخات،  بەكار 

ژێر باری كۆمەڵێك بڕیار ئەگەر لەبەرامبەردا، 

پێش هەموو شت پارتی پەیمانی گەڕانەوە بۆ 

باوەشی بەغدا نەدات، واتە پارتی تێوە گالوە 

بەرهەمە  و  نەوت  گ��ەورەوە،  گرفتێكی  لە 

دونیای رۆژئاوا 
دڵنیایە توركیاو 
سیاسەتەكانی 
شكستی هێنا لە 
تەواوی بەهارەكانی 
لیبیا، میسر، 
یەمەن، تونس، 
سوریادا، چونكە 
بەهاری عەرەب 
شكستخواردوترین 
جۆری سیاسەت 
بوو بە ئامانجی 
بەدیهێنانی 
دیموكراسی لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی 
گەورە
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سروشتیەكان توركیای كردە دۆستی، بەاڵم بۆ 

پێویستە دەست لەخەونی  ئێران،  قایلكردنی 

ئ��اب��ووری س��ەرب��ەخ��ۆو دەوڵ��ەت��ی ك��وردی 

حەدكاو  دژایەتی  دەبێ  هاوكات  هەڵگرێ، 

لە  س��ەرب��اری  ئەمە  م��ۆرك��ات.  كۆمەڵەش 

هەردوو حاڵی ئێران و توركیاشدا، مەحكومە 

وێنەیەكی  لە  و  پ��ەژاك  دژایەتیكردنی  بە 

گرفتی  بڵێم،  ماوەتەوە  پەكەكە.  گەورەتردا 

لە  دراوە،  گرێ  بەیەكەوە  پارتی  توركیاو 

ئێستادا مەترسیەكی گەورە لەسەر شەقكردنی 

هەرێمی باشور هەیە، ئەگەر ئێران و پارتی 

نەگەنە ئەنجام، گوشارەكانی سەر حزبەكانی 

ئۆپۆزسیۆن و زۆنی سەوزی جاران لەهەردوو 

بەرەی ئێران و توركیاوە زۆر زیادی كردووە، 

بەرەیەی  ئەم  زیندووی  بە  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم 

لە  پڕ  شەڕی  دەهێڵێتەوە  پەكەكەش  هێزو 

تواناسازیانە لەگەڵ داعش، چونكە لەالیەكەوە 

كردنی  خۆماڵی  ئاڕاستەی  بە  هەنگاونان 

ئاسانكردووە،  كورد  بەرژەوەندی  لە  نەوتی 

زلهێزەوە،  دەوڵەتانی  لەالیەن  قبوڵبكرێ  تا 

ئەو  لەنێوەندی  دەك��رێ  تریشەوە  لەالكەی 

جەنجاڵیە گەورەیەی پەیوەندیە سیاسیەكاندا، 

باشور  بەستنەوەی  بۆ  بدۆزرێتەوە  رێگایەك 

دوو  رووی��دا،  ئەمە  كە  هەر  رۆژئ���اوا،  بە 

نە  چونكە  نابێ،  گەورە  گرفتی  ئیدارەیش 

توركیا ئەوكات دەتوانێ گوشار لەسەر پارتی 

حزبەكانی  لەسەر  ئێران  نە  بكات،  دروست 

بەرهەمەكانی  ج���اران.  س��ەوزی  هەرێمی 

نەوت و سامانە سروشتیەكانیش دەكرێ دوای 

بە  كۆبانی  گەیاندنی  و  سرین  ئازادكردنی 

تر  بەندەرێكی  رەوانەی  ئاسانی  بە  عفرین، 

بكرێ، كە جەیهان نییە، رەنگە ئەمە تەنانەت 

ئێران و دەوڵەتی عێراقیش خۆشحاڵ بكات، 

واتە زەرەرمەندی یەكەم توركیا دەبێ، پاشان 

پارتی، چونكە بەم رێگایە بوار ناهێڵرێتەوە نە 

بۆ ئێران بەزۆر خۆی بسەپێنێ، نەبۆ توركیا 

ئابووریمان  گیركردنی  و  وەستاندن  شەڕی 

كەمێ  پارتیش  ه��اوك��ات  ب��ك��ات،  ل��ەگ��ەڵ 

بە  س��ەروەری  ل��ەوەی  دەچنەوە  بەخۆیاندا 

ئابووری نییە، بەوەیە كە پێشكەشی میللەت 

دەكرێ . ئەودەم پاراستنی سنوری ئابووری 

نێوان باشورو رۆژاوا بەرژەوەندی هاوبەشی 

گەرەنتیدەری  باشور  رۆژئ��اواو  گەلی  نێوان 

دەبێ نەك دەوڵەتی تورك و ئێران. شەڕیش 

لە هەرێمی باشور بەدوور دەبێ، جا پڕۆسەی 

ئاشتی توركیاو پەكەكە لەهەر قۆناغێكدا بێ، 

دواجار بەهەر بیانویەكەوە توركیا هێرش بكاتە 

سەر باشوری كوردستان، ئەوكات كۆمەڵگای 

نێودەوڵەتی چاكتر لەسەر دێتە دەنگ، چونكە 

بەرەی كورد كەمتر پەرتەوازە دەبێ.

داروپەردووی بۆردومانی فڕۆکەکانی تورکیا بۆ سەر گوندی زارگەلی
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هۆكاری گۆڕینی سرتاتیجیەتی توركیا 
بەرامبەر بە رێكخراوی داعش 
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پوختە
ئامانجی  لەكردنە  توركیا  سەرەكی  ئامانجی 

سنورداركردنی  سوریا،  لە  داعش  رێكخراوی 

بۆ  بۆ سنوردانانە  بەڵكو  نییە،  رێكخراوە  ئەو 

پێشڕەویی یەكینەكانی پاراستنی گەل تا كانتۆنی 

عەفرین نەبەستێتەوە بە كانتۆنەكانی كۆبانێ و 

سێ  ئەو  بەستنەوەی  لەبەرئەوەی  جزیرەوە، 

دیكە  هەرێمێكی  راگەیاندنی  ئەگەری  كانتۆنە 

لەگەڵ  دواج��ار  دەك��ات،  بەهێزتر  سوریا  لە 

و  دەگرێت  یەك  عێراق  كوردستانی  هەرێمی 

كوردستانی باكوریش هەمان داواكاری دەبێت، 

زەمینە دەڕەخسێت بۆ هەڵوەشاندنەوەی خاكی 

بە  بەرامبەر  توركیا  نوێی  هەڵوێستی  توركیا. 

رێكخراوی داعش لە سوریا لەوەوە سەرچاوە 

ناتوانێت  چیدی  رێكخراوە  ئەو  كە  دەگرێت، 

وەك پێویست شەڕی پارتی یەكێتی دیموكراتی 

لە  بپارێزت  توركیا  بەرژەوەندییەكانی  بكات، 

كوردستانی رۆژئاوا .

سەرەتا
بەرواری 2015/7/7 شاندێكی ئەمەریكی پێكهاتوو 

لە )كریستین ویرموس جێگری وەزیری بەرگری 

ئەمەریكا، جەنەڕاڵ جۆن ئالن نوێنەری تایبەتی 

سوپاو  لە  بەرپرسێك  چەند  ئۆباما،  سەرۆك 

ئاژانسی هەواڵگری( سەردانی توركیایان كرد، 

لە ئەنكەرە چاویان بە چەند بەرپرسێكی توركی 

دەرەوەی  وەزارەت���ی  لە  ب��ەرزك��ەوت  ئاست 

و  چەكدارەكان  هێزە  فەرماندەیی  توركیا، 

كاردانەوەكانی  توركیا.  هەواڵگری  ئاژانسی 

رۆژ  دوو  ماوەی  بۆ  كە  كۆبوونەوەیەی  ئەو 

بەردەوام بوو، زنجیرەیەك گۆڕانكاری بوو كە 

سوریاو  لە  توركیا  رۆڵی  بە  بوون  پەیوەست 

رێكخراوی  بە  بەرامبەر  هەڵوێستی  و  عێراق 

پارتی كرێكارانی كوردستان. ئەوەی  داعش و 

بە  رێككەوتوون،  لەسەری  كۆبونەوەیەدا  لەو 

ئەگەری زۆر ئەم خااڵنەی الی خوارەەیە : 

1. رێگەدانی توركیا بە هاوپەیمانەكان تابتوانن 

هێرش  بۆ  بەكاربهێنن،  ئەنجەرلیك  بنكەی 

كردنە سەر بنكەو بارەگاكانی رێكخراوی داعش 

لە سوریاو عێراق.

2. بەشداری كردنی توركیا لە بەرەی واڵتانی 

هاوپەیمان دژ بە رێكخراوی داعش. 

فڕین  دژە  ناوچەیەكی  كردنی  دروس��ت   .3

و  مارع   شاری  هەردوو  لەنێوان  سوریا،  لە 

جەرابلوس بە درێژایی 90 كلم و بە روبەری  

باكوری  لە  لوبنان(  روبەری  )نیوەی  4500كلم 

سوریا.

هەر  كە  لەوەی  بێت،  دەستكراوە  توركیا   .4

سەر  بكاتە  هێرش  پێویستیزانی  بە  كاتێك 

پارتی  سوریا،  لە  گەل،  پاراستنی  یەكینەكانی 

هەرێمی  لە  )پەكەكە(  كوردستان  كرێكارانی 

كوردستان.

بەسەر  هەفتەیەك  تێپەڕبوونی  دوای 
كۆبونەوەكە 

1. هێزەكانی ناوخۆی توركیا هەڵمەتی گرتنی 

داعشی  رێكخراوی  گونمالێكراوەكانی  ئەندامە 

لەناو خاكی توركیا دەست پێكرد.

توند  رێوشوێنی  بەگرتنەبەری  هەستا   .2

نوێ  ئەندامانی  چوونی  رێگەی  بۆگرتنی 

لەسەرتاسەری جیهانەوە، بۆ ناو داعش لە ناو 

خاكی توركیاوە.

گومانی  كە  كەسانەی  ئەو  دەستگیركردنی   .3

ئەوەیان لێ دەكرێت، كە نزیكایەتەیان هەبێت 

لەگەڵ پارتی كرێكارانی كوردستان. 

كرێكارانی  پارتی  پێگەكانی  پ��ەالم��اری   .4

كوردستان لە هەرێمی كوردستان.

گۆڕانی هەڵوێستی  هۆكارە شاراوەكانی پشت 

توركیا 

داعش  رێكخراوی  پاشەكشێی  و  شكست   .1

ئاسمانی  هێرشی  توندبوونەوەی  و  عێراق  لە 

هاوپەیمانان و نەتوانینی پێكانی ئەو ئامانجانەی 

كە توركیا بۆی دیاری كردبوون.

لە  گەل،  پاراستنی  یەكینەكانی  پێشڕەوی   .2

كوردستانی رۆژئاواو نزیكبوونەوە لە گەیاندنی 

كانتۆنی كۆبانێ بە كانتۆنی عفرین.

گەل  پاراستنی  یەكینەكانی  شەڕكردنی   .3

شان بەشانی سوپای رژێمەكەی بەشار ئەسەد 

لەدژی رێكخراوی داعش )بۆ نمونە، لە شاری 

حەسەكە(.

توركیا هێندەی 
مەبەستی لێدانی 

كوردە، هێندە 
مەبەستی لێدانی 
رێكخراوی داعش 

نییە لە سوریا
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پشتیوانی  لەسەر  زانیاری  باوبونەوەی   .4

هەرێمێك  دروستكردنی  لەسەر  ئێران  كردنی 

بە  ئێرانەوە،  لەالیەن  رۆژئ��اوا  كوردانی  بۆ 

مەرجی هاوكاری كردنی سوپای سوریا.

5. گەڕانەوەی بەهێزی ئێران بۆ ناو كۆمەڵگەی 

بوونی  دەستكراوە  ئەگەری  و  نێودەوڵەتی 

زیاتری لە عێراق  وسوریا. 

پەیوەندی رێكخراوی داعش بە توركیاوە
دوای دەركەوتنی رێكخراوی داعش، بوونی بە 

هەڕەشە بۆ سەر عێراق و دواتر بۆ ناوچەكە، 

ئەمەریكاو هاوپەیمانە  بە  نەدا  رێگەی  توركیا 

بەكاربهێنرێت،  خاكەكەی  تا  ئەوروپیەكانی 

ئەم  داعش.  رێكخراوی  سەر  هێرشكردنە  بۆ 

زۆری  گەلێكی  پرسیار  توركیا  هەڵوێستەی 

دروستكرد لەسەر تێوەگالنی توركیا لە هاوكاری 

كردنی رێكخراوی داعش لە ناوچەكەدا. توركیا 

ك��راوی  دی��اری  ئامانجی  عێراق  سوریاو  لە 

لەسەر  كاردەكات  ساڵێكە  چەند  هەیە،  خۆی 

ئامانجی  بە  دەوڵەتە  دوو  ئەو  الوازك��ردن��ی 

كە  رایگەیاند  سەرەتا  توركیا  روخاندنیان. 

چەكداری  چاالكییەكی  جۆرە  هیچ  بەشداری 

هاوپەیمانێتییەكی  لەچوارچێوەی  ن��اك��ات، 

لە  داعش  رێكخراوی  بۆلێدانی  نێودەوڵەتی 

سوریاو عێراق. 

كار  یەكەمین  توركیا  نوێیەی  هەڵوێستە  لەم 

مانەوەی  كە  ئەوەیە،  دەكرێتەوە  لێ  كەبیری 

توركیا دەهێنێتە  ئامانجێكی  ئەم رێكخراوە چ 

رێكخراوە  ئەم  نەمانی  ئایا  لەناوچەكەدا؟  دی 

توركیا  بەرژەوەندییەكانی  بە  زی��ان  هیچ 

دەگەیەنێت ؟

بوونی رێكخراوی داعش چ سودێك بە توركیا 

دەگەیەنێت ؟

تادوێنێ رێكخراوی داعش لە عێراق و سوریا 

دەیتوانی ئەم خزمەتانە بە ستراتیجیەتی توركیا 

بكات: 

لە  ئەسەد  بەشار  رژێمەكەی  روخاندنی   .1

سوریا.

2. لە باربردنی هەر هەوڵێك بۆ دروستكردنی 

هەرێمێك بۆ كورد، لە رۆژئاوای كوردستان.

3. الوازكردنی حكومەتی عێراقی.

4. شەڕی بەرژەوەندییەكانی ئێران، لە سوریا، 

عێراق ، هەرێمی كوردستان.

بەرژەوەندییەكانی توركیا لە نەبوونی داعش

نەیتوانی  داعش  رێكخراوی  كە  ئەوەی  دوای 

لێ  چاوەڕانی  كە  بهێنێتەدی  ئامانجانە  ئەو 

دەكراو، دوای ئەوەش كە یەكینەكانی پاراستنی 

سوریا،  لە  گ��ۆڕی  هێزیان  پارسەنگی  گ��ەل 

توانیان سەرنجی تەواوی جیهان بەالی خۆیاندا 

شەڕڤانانی یەپەگە
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رابكێشن، توركیا ستراتیجی خۆی بەرامبەر بە 

رێكخراوی داعش گۆڕی:

سودانەی  ئەو  دەڵێت.  ئاشكرا  بە  توركیا   .1

كە دەیكات لە سنورداركردنی كورد لە سوریا 

داعش،  دژی  شەڕ  لە  كردنی  بەشداری  بە 

زۆر زیاترە لەچاو ئەو زیانانەی كە رەنگە بە 

لەالیەن  چێنراو  بۆمبێكی  چەند  تەقاندنەوەی 

داعشەوە پێی بگات.

2. توركیا دەیەوێت خۆی وەك ئەڵتەرناتیڤێكی 

بەهێز دەربخات، تاچیدی واڵتە هاوپەیمانەكان 

و لە پێشیانەوە ئەمەریكا پشت بە یەكینەكانی 

پاراستنی گەل نەبەستن بۆ رووبەڕووبوونەوەی 

رێكخراوی داعش.

سنورێك  دەیەوێت  گۆڕانە  بەم  توركیا   .3

پاراستنی  یەكینەكانی  پێشڕەوی  بۆ  دابنێت، 

گەل لە سوریا، لە هەمانكاتدا رێكخراوی داعش 

بپارێزێت و نەهێڵێت لەناوچێت.

هەر  لە  زیاتر  كە  بڵێت  دەیەوێت  توركیا   .4

روبەڕووی  دەتوانێت  دیكە  هێزێكی  و  الیەن 

داعش ببیێتەوە، بەو پێیە كە توانیویەتی بخزێتە 

ناو ئەو رێكخراوە لە رێگەی پەیوەست بوونی 

نزیك بە 5.000 هاواڵتی توركی بە رێكخراوی 

داعش و كۆنتڕۆڵكردنی دەروازەكانی گەیشتنی 

خاكی  لەناو  داع��ش  رێكخراوی  بە  كۆمەك 

توركیاوە.

ئایندەی ئەم هەنگاوە نوێیەی توركیا
توركیا ویستی لە رێگەی رێكخراوی داعش ئەو 

هەڵە سیاسیانە قەرەبوو بكاتەوە كە لە سوریاو 

لە  كە  زانیارییانەی  ئەو  بەپێی  كردی.  عێراق 

دەزگاكانی راگەیاندندا باوبۆتەوە ئاشكرابووە، 

داعشی  رێ��ك��خ��راوی  پشتیوانی  توركیا  ك��ە 

)دابینكردنی  لە  راستەوخۆ  بەشێوەی  كردووە 

جیهادیەكان،  بۆمەشقی  سەربازگە  و  چەك 

ناڕاستەوخۆ  ب��ۆی��ان(،  هاتوچۆ  ئاسانكاری 

)كڕینی نەوت لە رێكخراوی داعش، لەرێگەی 

بەپێی  كە  باسە  شایانی  توركەكانەوە(.  دەاڵڵە 

زانیاریەكان رۆژانە 4000 تۆن نەوتی رێكخراوی 

توركیاوە،  ناوخاكی  براوەتە  قاچاخ  بە  داعش 

داعش  رێكخروای  دۆالر  ملیۆن   15 نزیك 

رێكخراوی  نەوتی  دەستكەوتووە.  داهاتی 

دەبرێتە  تەنكەرەوە  لەرێگەی  رەقە  لە  داعش 

لەوێوە بەبۆری دەبرێتە  سەر سنوری توركیاو 

ناوخاكی توركیاوە.

توركیا بەم هەنگاوە نوێیە هێندەی مەبەستی 

لێدانی  مەبەستی  هێندە  ك���وردە،  لێدانی 

رێكخراوی داعش نییە لە سوریا، بەاڵم لەگەڵ 

كردنی  توڕە  دەبێتە  هەنگاوە  ئەم  ئەوەشدا 

توركیاو  لە  داع��ش  رێكخراوی  الیەنگرانی 

واڵت��ان��ی ك��ەن��داو، س��ەرب��اری ئ��ەوەی بەپێی 

ئەندامی   3000 لە  زیاتر  زانیاری  هەندێك 

داعش، لە ناوتوركیادا هەن، كە زۆر شارەزاو 

دورست  هەڕەشە  دەتوانن  دی��دەن،  مەشق 

بكەن لەسەر ئاسایشی توركیاو النیكەم دەتوانن 

كەرتی  لەسەر  بكەن،  دروس��ت  كاریگەری 

گەشتیاری كە سااڵنە 30 ملیارد دۆالر داهاتی 

بۆ توركیا هەیە.

پەی بردن بە هەڵە
توركیا پەی بەوە بردووە، كە هەڵەیەكی گەورە 

دەكات، گەر بەردەوام بێت لەسەر هەڵوێستی 

لەو  بوو،  نەكردن  بەشداری  كە  پێشووتری 

داعش  رێكخراوی  دژی  كە  هاوپەیمانێتییەی 

پێشووی  بەهەڵوێستی  ئەنكەرە  راگەیەندرا. 

بەرامبەر بە رێكخراوی داعش رۆڵی سەرەكی 

گێڕا لە بەهێزكردنی كورد لە باشورو رۆژئاوا:

1. لە عێراق كاری لەسەر تێكدانی هاوپەیمانی 

كە  كرد،  كوردەكان  شیعەو  نێوان  ستراتیجی 

نوێ  عێراقی  گۆڕانكارییەكانی  لە  بەیەكێك 

راگەیاندنی  بیرۆكەی  بەمەش  دەكراو  هەژمار 

سەربەخۆیی لە الی كورد زیندوو كردەوە.

لە  ك��رد،  داعشی  رێكخراوی  ه��اوك��اری   .2

سوریاو عێراق لە رێگەی كردنەوەی سنورەكان 

و  مەشق  بۆ  سەربازگە  كردنەوەی  بەڕویان 

سەرباری  بریندارەكانیان  چارەسەركردنی 

بەم  دارای��ی،  پشتیوانی  و  چەك  گەیاندنی 

پیشمەرگە  هێزی  یەكەمینجار  بۆ  هەنگاوەش 

كوردستان  رۆژئ���اوای  رووەو  ب��اش��ورەوە  لە 

یەكینەكانی  كردنی  پشتیوانی  بۆ  بەرێكەوت 

تۆماركردنی سەركەوتنی بێ  پاراستنی گەل و 

وێنە لە بەرامبەر رێكخراوی داعش. 

3.  بەستنی گرێبەستی نەوتی لەگەڵ هەولێرو 

هەرێمی  ئ��اب��ووری  سەربەخۆیی  پشتیوانی 

راگەیاندنی  ئومێدی  عێراق،  لە  كوردستان 

پارچەكەی  ه��ەرچ��وار  لە  ك��وردی  دەوڵ��ەت��ی 

بۆ  كە  كاتێكدا  لە  كرد،  بەهێزتر  كوردستانی 

كوردەكان  سەربەخۆیی  سەردەمانێك  توركیا 

یەكپارچەیی  هەڵوەشاندنەوەی  لە  بوو  بریتی 

خاكی عێراق و هۆكار بۆ جەنگ بوو.

رژێمەكەی  خێرای  كەوتنی  بەئومێدی   .4

ئەسەدو قەرەبووكردنەوەی زیانی بەهێزبوونی 

شیعەكان لە عێراق، توركیا بووە سەرەكیترین 

داعش  رێكخراوی  كردنی  هاوكاری  لە  الیەن 

توركیا.  سیاسەتەی  ئەم  عێراق،  سوریاو  لە 

جگەلەوەی كە بووە هۆی بەهێزكردنی داعش، 

لە  كورد  یەكڕیزی  پتەوكردنی  بۆ  هۆكاریش 

هەر چوار پارچەكەی كوردستان و دروستبوونی 

لێدانی  بۆ  دەوڵەتی  نێو  هاوپەیمانێتییەكی 

هێزی  كردنی  هاوكاری  و  داعش  رێكخراوی 

پێشمەگە.   

دەرەنجام
توركیا  راستەوخۆی  كردنی  بەشداری  بە   .1

لە شەڕی رێكخراوی داعش لە سوریا، سەنگ 

بۆ  گەل  پاراستنی  یەكینەكانی  قورسایی  و 

روو  داعش  رێكخراوی  رووب��ەڕووب��وون��ەوەی 

دروستبوونی  ئەگەری  دەك��ات،  داكشان  لە 

هەرێمێكی دیكە لەو سنورەدا دواتر دەخات.

2. بەم هەڵوێستە نوێیە، توركیا ئاگر لە تەواوی 

ئەو دەستەكەوتانە بەر دەدات، كە لە ماوەی 

گەشەپێدان  دادو  پارتی  بەكاربوونی  دەست 

)ئاكپارتی( توانیویەتی بەدەستی بهێنێت لەگەڵ 

توركیا  ناوخۆی  زۆر دۆخی  بەئەگەری  كوردو 

بەرەو ناسەقامگیریی زیادتر ئەبات.

پەناگەو  داع��ش  رێكخراوی  بۆ  توركیا   .3

دەروازەی  توركیا  پەڕینەوەیە،  وێستگەی 

كاری  لێوەی  داع��ش��ەو  رێكخراوی  جیهانی 

بەمشێوەیە  دەدات،  ئەنجام  پارە  شۆردنەوەی 

ئەستەمە رێكخراوی داعش بەو ئاسانییە دەست 

بەرداری توركیا ببێت.
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لەالیەن  ئاشتی  پرۆسەی  هاتنی  كۆتایی 

توركیاوە بەو پەلەییە الی هەموان شتێكی 

چاوەڕوانەكراو بوو، بەاڵم الی هەدەپە، 

شتێكی  ك��وردس��ت��ان  ب��اك��وری  پەكەكە، 

بەهۆی  ئەویش  ك��راوب��وو،  چ���اوەڕوان 

ناسین و تێڕوانینیان بۆ سروشتی تورك، 

ئەو  سیاسیەكانی  پارتە  ئایدۆلۆژیای  بیرو 

واڵتە بەرانبەر دۆزی كورد.

و  ئەردۆگان  هاندەرەری  زیاتر  ئ��ەوەی 

پارتەكەی بوو، بۆ كۆتایهێنان بە  كۆمارو 

پرۆسەی ئاشتی، تەنها ئەوەبوو كە توركیا 

ئاشتییەوە  پرۆسەی  رێگەی  لە  ویستی 

بزوتنەوەی  كوردستان،  كرێكارانی  پارتی 

سیاسی، ئازادی نەتەوەی كورد بە تەواوی 

الواز بكات، بیتوێنێتەوە.

ئاشتی  پرۆسەی  گەر  وایزانی  ئ��ەردۆگ��ان 

رووی  لە  ئەوە  بچێت  پێش  بەرەو  چەند 

سەربازییەوە پەكەكە بەرەو الوازی دەچێت 

نامێنێت،  باوی  چەكداری  خەباتی  چیتر  و 

حكومەتەكەی  و  توركی  میتی  تەنانەت 

پەیتا  پەیتا  ئیدی  پێیانوابوو  )ئاكپارتی( 

بە  پرسكردن  بەبێ   پەكەكە  چەكدارانی 

فڕێدەدەن  چەكەكانیان  سەركردەكانیان 

سیاسی  خەباتی  شارو  بۆ  دەگەڕێنەوە  و 

لەناو  خۆیان  ئاسایی  ژیانی  یاخود  دەكەن، 

ئەمە  دەدەن،  پێ  درێژە  كارییان  و  كەس 

جگە لەوەی ئەردۆگان وایزانی لە سایەی ئەم 

دەستكەوتانەدا، هەرچی دەنگی كوردەكانە 

بۆ الی خۆی كەمەندكێش دەكات، دەتوانێت 

خاوەنی زۆرترین كورسی پارلەمان بێت.

ئەوەی ئەردۆگان چاوەڕێی كرد روینەدا، 

نە پەكەكە الوازبوو، نە ئەو دەنگانەی ئەو 

كوردیەكاندا  ناوچە  لە  دەكرد  چاوەڕێی 

نەك  بەدیهات،  بۆی  بهێنێت  دەستی  بە 

هەر ئەوە، بگرە شەڕی سوریاو پشتگیری 

ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی ب��ۆ ی��ەپ��ەگ��ەو ی��ەپ��ەژەی 

پارتی  تر  ئەوەندەی  پەكەكە،  لە  نزیك 

بەهێز  )پەكەكە(  كوردستانی  كرێكارانی 

سەركەوتنی  توركیاشدا  ناوخۆی  لە  كرد، 

بە  )هەدەپە(  گەالن  دیموكراتی  پارتی 

توركیا،  پەرلەكانی  بۆ  كورسیەوە  هەشتا 

هەر  كرد.  هیستریا  توشی  ئەردۆگانی 

بۆیە )ئاكپارتی( و ئەردۆگان لە پایی ئەو 

شكستانەییان كۆتایهاتنی پرۆسەی ئاشتیان 

جەوهەری  ئەمە  راگەیاند،  ناتەواوی  بە 

مەسەلەكەیە و هیچی تر .

رێگەی  لە  دەیەوێت  ئەردۆگان  هەنوكە 

تر  جارێكی  پێشوەختەوە  هەڵبژاردنێكی 

دەنگەكانی خۆی لە شەڕدا تاقی بكاتەوە، 

رەنگە  ئەوە  هێنا،  زیاتری  دەنگی  گەر 

)هەدەپە،  دژی  پرۆسەی شەڕ  بە  درێژە 

پەكەكە( بدات، گەر دەنگەكانیشی وەكو 

بەواتایی  ئ��ەوە  نەكات،  زی��اد  پێویست 

لە  ئەردۆگانی  سەڵتەنەی  كۆتایهاتنی 

ئاشتی و لە شەڕدا، ئەوكات یان ئەردۆگان 

واقیعەكە قبوڵ دەكات، دەست دەكاتەوە 

ئەویش  ی��اخ��ود  ئاشتی،  پ��رۆس��ەی  ب��ە 

و  خوێنڕشتن  دەس��ت  دەدات��ەوە  كۆمار 

نادیار. ئایندەیەكی 

توركیابۆكۆتاییبە
پڕۆسەیئاشتیهێنا؟
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لێدانی داعش پاساوێكە بۆ لێدانی ئـــــــــــــــــازادیخوازان  و پەكەكە
ئەو     توركیا.  سەربازییەكەی  ئۆپەراسیۆن 

لۆژیكی  ك��ە  دوپ��ات��ك��ردەوە  راستییەی 

نەیتوانیوە  هێشتا  توركیا   دەسەاڵتدارانی 

فرە  دیموكراسییەكی  ن��ەزم��ی  ب��ەرگ��ەی 

فرە  فرەنەتەوەو  كیشوەرێكی  پارتایەتی  و 

مەزهەب بگرێت، بە تەواوی واڵتەكەیشی 

دڵكرمێی  دڕدۆن��گ  و  پرسیاری  خستەژێر 

خۆرئاواوە.

ئاستی  دابەزینی  بە  هەمیشە  حكومەتەكان 

پەنا  هەڵبژاردنەكاندا،  لە  سەركەوتنەكانیان 

لە  پەروا  بێ   گۆڕانكارییەكی  بەر  دەبەنە 

گۆڕانێكی  یاخود  دەرەوەیاندا،  سیاسەتی 

دەك��ەن،  سیاسییاندا  نەزمی  لە  رادیكاڵ 

دی  هەڵبژاردنەوەیەكی  رەوایەتی  تاوەكو 

توركیا  هەڵبژاردنەكانی  بكەن.  مسۆگەر 

كە لە 7ی شەشی 2015 دا بەڕێوەچوون، 

تاوەكو ئەمڕۆش هیچ گۆڕانێكی لە كابینەی 

لە  بەاڵم  نەكردووە،  پێشوودا  حكومەتی 

وەختە  هەڵبژاردنەكاندا  دەرهاویشتەی 

ئەو  دەرەوەی  سیاسەتی  زەمینەی  ل��ە 

واڵتەدا گۆڕانێك لە رامیارییەكانی توركیادا 

س��ەره��ەڵ��دەدات،  ناوین  رۆژه��ەاڵت��ی  لە 

پارتی  حكومەتەكەی  ئ��ەم��ڕۆش  ت��اوەك��و 

تۆمەتبارە  )ئاكپارتی(  گەشەپێدان  دادو 

تیرۆریستی  رێكخراوی  دەستگیرۆی  بە 

دەوڵەتی ئیسالمی )داعش(، ئەوان لەالیەن 

توركیاوە هەماهەنگییان دەكرێن بەبواردان 

توركیا  سنوری  لە  تا  جەنگاوەرەكانیان،  بە 

ب��پ��ەڕن��ەوە. ك��ۆم��ەك��ی م��اڵ و دارای���ی، 

ئاسانكاریی گواستنەوەی جبەخانەو خۆراك، 

هەماهەنگی داودەرمانیان دەكرێت لە خاڵە 

توركیاوە. سنورییەكانی 

ه��ەم��وو ش��ی��ك��ەرەوەو ش��رۆڤ��ەك��اران لەو 

چاالك  هەماهەنگی  كە  س��ورن،  رووەوە 

توركیا  هەیە.  توركیادا  داع��ش و  لەنێوان 

دروست  بڕیارێكی  تا  نییە،  نیازێكی  هیچ 

نەیاریەتی  لەهەمبەر  روون  رەوگەیەكی   و 

 2014 ئۆكتۆبەری  لە  پیشانبدات.  داعش 

گەمارۆی  داعش  تیرۆریستانی  وەختێك  دا 
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نزیك  لە  داب��وو  كوردنشینیان  كۆبانێی 

سنورەكانی توركیا، لە سەرەتاوە حكومەتی 

پێشمەرگەكانی  بە  ن��ەدا  ب��واری  توركیا 

لەخاكی  تا  عێراق  كوردستانی  هەرێمی 

م��ادی و  پشتیوانی  كۆمەك  و  توركیاوە 

لەو  ك��ورد  شەڕڤانانی  بگەیەننە  مرۆیی 

شارۆچكەیەدا. هاوكات نكۆڵی لەوە كرد، كە 

واشنتۆن بتوانێت لەرێگەی بنكەی ئاسمانی 

توركیایە،  باشوری  لە  كە  ئەنجەرلیكەوە 

بوار بۆ فڕۆكەكانی ئەمەریكاو هاوپەیمانان 

ئامانجەكانی  ب��ۆردوم��ان��ی  ت��ا  ب��ك��ات��ەوە، 

بەدەم  سوریاداو  لە  بكەن،  تیرۆریستان 

 . بچن  كۆبانێوە  گەمارۆدراوی  شارۆچكەی 

توركیا هەرگیز نەیویستووە بێ  پێچ  و پەنا 

نێونەتەوەییەكان  هاوپەیمانە  هەماهەنگی 

بكات، لە رووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستانی 

داعشدا، بەاڵم ئەم سیاسەتە لە 24 مانگی 

شەشدا گۆڕانكاریی بەسەردا هات. ئەوەیش 

كاتێك بوو، كە فڕۆكە جەنگییەكانی توركیا 

لە  داعشیان  ئامانجەكانی  بۆیەكەمجار 

هاوكات  كرد.  بۆردومان  سوریادا  خاكی 

وە،   2009 ساڵی  لە  توركیا  حكومەتی 

دانوستان  و  پرۆسەی  لە  دەزانرێت  وەك 

كرێكارانی  پارتی  لەگەڵ  ئاگربەستدایە 

نزیكی  لە  بەاڵم  )پەكەكە(،  دا  كوردستان 

دانوستانەكان  یەكەمی  خولی  دا   2010

پاشان  ب��وون،  ئاكام  بێ   هەڵوەشایەوەو 

خولی  سەرلەنوێ   دا   2013 دەستپێكی  لە 

دووەمی دانوستانەكان دەستیان پێكردەوە. 

شەش،  7ی  هەڵبژاردنەكانی  پێش  دروست 

گ��ەش��ەپ��ێ��دان،  دادو  پ��ارت��ی  حكومەتی 

ئەم  دووی  مانگی  لە  كورد  سیاسیەكانی 

ساڵدا پێكەوە لە كاخی دۆلماباهسی شاری 

ئامەد دا گردبوونەوە. ئەوان لە میتینگێكی 

رەوشەكەیان  تاوتوێكردنی  پاش  داخراوداو 

پەكەكە  بەندكراوی  رێبەری  بەیاننامەی 

عەبدولا ئۆجەالنیان خوێندەوە.

كە  نومایانكرد  ئەوەی  میدیاكانەوە  لە  ئەو 

شاخێدا  لە  پەكەكە  گەریالكانی  پێویستە 

كە  بڕیاربدەن  لەوێدا  ببەستن  و  كۆنگرە 

كۆتایی بە خەباتی چەكداریی بهێنن و ئیدی 

بوەستن،  چەكداریی  خەونی  خەبات  و  لە 

دیموكراسیانە  سیاسەتێكی  ئاشتی و  رەوگەی 

لە ناوخۆی توركیادا بگرنە بەر. 

بەوە  ئ��ەردۆگ��ان  س��ەرۆك  كە  هەرچەند 

بڕیاری  كۆنگرەو  چاوەڕێی  تا  نەبوو،  قایل 

ب��ەاڵم  بكەنن،  پەكەكە  س��ەرك��ردای��ەت��ی 

بەروونی  وەزی��ران  سەرۆك  ئۆغلۆی  داود 

ئۆجەالن  بەیاننامەی  ئ��ەو  رایگەیاند:" 

لەپرۆسەی  نوێیە  قۆناغێكی  دەستپێكی 

هەرچەند  توركیادا".  كوردو  نێوان  ئاشتی 

گردبوونەوە  ئەو  پاش  مانگێك  چەند  بە 

كە  رۆژەی  ئ���ەو  ه��ەم��ان  م��ێ��ژووی��ی��ە، 

پێگەو  ب��ۆردوم��ان��ی  توركیا  فڕۆكەكانی 

بارەگاكانی داعشیان كرد لە سوریا، دەبینیین 

بارەگاكانی  بنكەو  بۆردومانی  دروس��ت 

پارتی كرێكارانی كوردستانیشیان لە باكوری 

چاودێران  بەبڕوای  هەربۆیە  كرد.  عێراق 

ئەم بۆردومانەی بنكەو بارەگاكانی پەكەكە، 

كە بۆماوەی 4 ساڵ بوو رووینەدابوو، ئیدی 

ژێر  خستە  ئاگربەستی  ئاشتی و  پرۆسەی 

پرسیارو كۆتایی هێنا بەو رەوشە.

هەڵبژاردن، بێ  براوە

  دیارە سیاسەتی ناوخۆیی بەشێكی گرنگ 

روونكردنەوەكانی  راڤ��ەو  ب��ەرچ��اوی   و 

سیاسەتی دەرەروە لەخۆ دەگرێت. ئەوەیش 

بەتەمامی لەالیەن تیۆرە نێونەتەوەییەكانەوە 

كە  ك��راوە،  دۆكیۆمێنت  بە  رێ��ژو  رەن��گ 

دەرەوە  سیاسەتی  جۆری  ناوخۆ  رەوش��ی 

ئاڕاستە دەكات. ئەوەیش روونە كە چلۆن 

نێو  سەركەوتنەكانی  شكستی  لە  حكومەت 

هەڵبژاردندا، چلۆن پەنا دەباتەبەر گۆڕانی 

خۆیداو  دەرەك��ی  سیاسەتی  لە  ریشەیی 

رەوایەتی  گەرەكییەتی  سۆنگەیەوە  لەو 

 . بەدەستبێنێتەوە  ن��وێ   هەڵبژاردنێكی 

چەواشەكاریی  جەنگی  بە  ئەمەیش  دیارە 

 و رامیاری چەواشە لە زانستە سیاسییەكاندا 

نێو زەند كراوە. ملمالنێكانی ئەم نەزمە لە 

هەدەپە وەك هێزێكی 
نوێ  دەركەوتبوو. 

هەربۆیە نەك 
تەنها لەناوچە 

كوردنشینەكانی 
باشورو رۆژهەاڵتی 

واڵت دەنگی 
بەرچاوی هێنا، بەڵكو 

لە هەرێمەكانی 
خۆرئاوای واڵتیش 
رێژەیەكی بەرچاو 

دەنگی هێنا
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دەگرێت  سەرچاوە  رێبەرەكانەوە  تەقەالی 

پێیانوایە  رێبەرانە  ئەم  پەرەدەسێنێت.   و 

كورسی  لە  دەستیان  مەترسییەكاندا  لە 

ئارام  رەوش��ی  لە  نابێتەوەو  دەس��ەاڵت   و 

شكستی  لە  دەكرێت  چونكە  دەت��رس��ن، 

مەترسییە  ب��پ��ەڕن��ەوەو  هەڵبژاردنەكان 

ساختە  گورەشەی  هەرەشەو  دەرەكییەكان، 

بواری زیاتریان بۆ مانەوە پێبدات و خۆیان لە 

شكستەكانیان كەڕ بكەن . دواین هەڵبژاردنە 

گشتییەكانی توركیا خاڵێكی وەرچەرخان بوو 

چونكە  توركیا،  هاواڵتیانی  لە  زۆرێك  بۆ 

لەالی زۆرێك لە هاواڵتیان ئەم هەڵبژاردنە 

ئیدی رێگەیەكە بۆ دەرچوون لە دەسەاڵتی 

دادو  پارتی  ساڵی  چەند  تاكرەوی  سەپاو 

گەندەڵی  لەبوونی  خۆی  كە  گەشەپێدان 

دەستوری  پێشێلكردنی  رادەب���ەدەرو  لە 

دەبینێتەوەو  هاواڵتیان  سەركوتی  واڵت  و 

هەڵبژاردن  ئاكامەكانی  هەیە،  بەردەوامی 

فرەیی.  بە دونیای  ئاشتكردەوە  هاواڵتیانی 

دەستێك،  ئیتر  كە  گەیاند  پەیامەی  ئەو 

ناتوانێت بەردەوام لە  ئایدیایەك  رەنگێك، 

بە  درێژە  بمێنێتەوەو  كیشوەرێكدا  سنگی 

ئیستبدادی سەدەكانی پێشوو بدات.

ملمالنێیەك،  بوونی  س��ەرەڕای  لەراستیدا 

رام��ی��اری  و  ل��ەب��واری  توند  ناكۆكییەكی 

دەسەاڵتدارێتیدا لەنێو هێزە نێوخۆییەكاندا، 

پرۆتێستەكانی  لەنێو  رەوشە  ئەم  بەتایبەتی 

غازی پاركدا رەنگی دایەوەن كەچی هێشتا 

خۆی  دەسەاڵتدار  گەشەپێدانی  دادو  پارتی 

بە نەدۆڕاوەی نێو راپرسی و گشتپرسییەكانی 

نێو  ناڕەزایەتییەكانی  پاش  دەزانی.  واڵت 

دەبینیین  دا،   2013 لەساڵی  پارك(  )غازی 

هەڵبژاردنە  لە  گەشەپێدان  دادو  پارتی 

هەڵبژاردنی  لە  تەنانەت  شارەوانییەكان، 

نەدۆڕانی  دەستكەوت و  سەرۆكایەتیشدا 

خۆی بینییەوە.

ئ��ەردۆگ��ان   وەك دی��ارب��وو ك��ە خ��ودی 

گەشەپێدان  دادو  پارتی  كاندیدی  وەك 

هەڵبژاردنەكانەوە.  گەمەی  نێو  چووبووە 

هەڵبژاردنە  لە  كرابوو  پێشبینیش  وەك 

دادو  پ��ارت��ی  دا،   2015 گشتییەكانی 

بەدەستهێناو  یەكەمی  پلەی  گەشەپێدان 

ئەو  دەنگدەرانی  تێكڕای   %  40,9 توانی 

واڵتە بەدەستبێنێت،  بەاڵم لەراستیدا ئەوە 

بەرنامەیەی  پالن  و  ئەو  بۆ  بوو  شكستێك 

كە پارتی دادو گەشەپێدان هەیبوو، چونكە 

كە  ب��وو  جۆرێك  بە  سەدییە  رێ��ژە  ئ��ەو 

رێگەی لەپارتەكە گرت بتوانێت تەنها خۆی 

كورسییەكانی  رێژەی  پێكبهێنێت،  حكومەت 

%9ی  تێكڕا  كردو  كەمیان  پەرلەمانی  نێو 

دەنگەكانی دابەزین.

پارتەكە  نەتوانینی  وات��ە  رەوش���ە.  ئ��ەم 

دەنگەكانی  ب��ەرزی  رێ��ژەی  پاراستنی  بۆ 

دامەزراندنی  لە  نەتوانێت  پارتەكە  وایكرد 

حكومەتێكی تاك پارتیدا بەرنامەی خۆی بۆ 

كە  مسۆگەربكات،  سەرۆكایەتی  سیستەمی 

پێشووتر پارتەكە پێشنیازی ئەوەی كردبوو، 

لەبارەوە  داكۆكی  ئەردۆگانیش  بەتایبەتی 

دەكردەوە، لەراستیدا ئەم یەكەم شكستەی 

لەبەرامبەر  گ��ەش��ەپ��ێ��دان،  دادو  پ��ارت��ی 

گەالن  دیموكراتی  پارتی  سەركەوتنەكانی 

والێكدرایەوە  كراو  بەراورد  دا  )هەدەپە( 

هەدەپە  سەركەوتنی  بە  وان  شكستی  كە 

 2012 ساڵی  لە  هەدەپە  ب��ووە.  ئاكامگیر 

خۆی  نومایانی  پارتە  ئەم  دام��ەزراوە،  دا 

وەك چەترێك كردووە، بۆ تەواوی گروپە 

سەوزو  فێمێنیستی و  بەجۆرە  جۆر  ئەجێندا 

توركیا. سۆشیالیستییەكانی 

جۆراوجۆرانەدا  ئەجێندا  ئەم  هەموو  لەنێو 

بوو،  )بەدەپە(  بەرچاوترینیان  دیارترین  و 

كوردییەكان  پارتە  درێژكراوەی  ئەویش  كە 

بوو، ئەم هێزە بەردەوام لە نەوەدەكانەوە 

ناونیشانی  ژێر  لە  سەرلەنوێ  داخ��راوەو 

)هەدەپە(  كاتێك  دامەزراوەتەوە.  دیكەدا 

سیاسی  حزبێكی  وەك  راگەیاند  ئ��ەوەی 

گشتییەكانەوە  هەڵبژاردنە  نێو  دەچێتە 

حزبە  كە  سەربەخۆ،  كەسایەتی  )وەك 

بچوكەكان ئەوەیان دەكرد، تا لە داوی 10 

% قوتاریان بێت و نوێنەریان هەبێت(.

 لێرەدا زۆركەس بڕوایان نەبوو كە هەدەپە 

لە  تێپەڕێنێت.   %  10 بەربەستی  بتوانێت 

ئاكامدا هەدەپە توانی تێكڕای رێژەی سەدی 

ئەوە  بەدەستبهێنێتن.  دەنگەكان   13% لۆگۆی هەدەپە
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هێزێكی  وەك  هەدەپە  كە  بوو،  لەكاتێكدا 

هەربۆیە  دەركەوتببوو.  نوێ   تاڕادەیەك 

كوردنشینەكانی  ل��ەن��اوچ��ە  تەنها  ن��ەك 

باشورو رۆژهەاڵتی واڵت دەنگی بەرچاوی 

خۆرئاوای  هەرێمەكانی  لە  بەڵكو  هێنا، 

هێناو  دەنگی  بەرچاو  رێژەیەكی  واڵتیش 

بنێرێتە  خۆی  نوێنەری   80 توانی  بەمەش 

بەشێوەیەكی  توركیاوە.  پەرلەمانی  نێو 

هەڵبژاردنەكانی هەدەپە خۆی  سەركەوتنی 

توركیا  كوردانی  پڕتامەزرۆی  پشتیوانی  لە 

كەلە  كوردان  زۆرترینی  چونكە  بینییەوە، 

دەنگەكانی  پێشووتردا  هەڵبژاردنەكانی 

خۆیان بە )ئەكەپە( بەخشی بوو، بەاڵم لە 

)ئەكەپە(  لە  جارەدا  ئەم  هەڵبژاردنەكانی 

هەڵگەڕانەوەو پشتیوانی خۆیان بۆ )هەدەپە( 

دەربڕی. لەراستیدا لە دە ساڵی رابردوودا، 

گەشەپێدان  دادو  پارتی  پێشتریش،  یاخود 

لەنێو هەڵبژاردنەكاندا  پارتە كوردییەكان   و 

تاڕادەیەك بەشێوەیەكی یەكسان دەنگەكانی 

لەم  بەاڵم  بوو،  دابڕی  بۆخۆیان  كوردیان 

هەڵبژاردنەدا دەبینیین هاوكێشەكە السەنگ 

دەبێت، زۆرترینی كوردان بەالی )هەدەپە(

پارێزگا  لە  چونكە  دایدەشكێننەوە،  دا 

تاڕادەیەك  توانی  )هەدەپە(  كوردییەكاندا 

دەنگەكان  یەكەمی  پلەی  هەموویاندا  لە 

هۆكاری  دوو  ل��ێ��رەدا  ب��ك��ات.  مسۆگەر 

بااڵنسی  ئاڵوگۆڕی  لەپشت  هەن  سەرەكی 

دەنگەكانەوە: 

پ��ەروای  ب��ێ   ئاشتیخوازانەو  سیاسەتی 

پارتی  هەڵوێستی  لەبەرامبەردا  )هەدەپە( 

درێ��ژەدان  و  لەهەمبەر  گەشەپێدان  دادو 

ئاشتی  پڕۆسەی  قۆناغەكانی  تولكێشانی 

لەگەڵ كوردان وای خستە پێشچاو كە بێ  

دڕدۆنگ  كوردانی  لە  گەلێ   دەبێت،  بەها 

)ئەكەپە(  بۆ  ئارەزوویان  لە  دواجار  كردو 

هەدەپە.  بۆ  لێگەڕان  دڵساردبوونەوەو 

گازاندەی  رەخنەو  زۆرترینی  كە  هەرچەند 

)ئەكەپە(  حكومەتی  لە  كورد  دەنگدەرانی 

لە  نییە،  راست  سەر  توركیا  كە  ئەوەبوو، 

كوردانی  پشتیوانی  داعش  و  نەیارییەتی 

گیرۆدەی  كە  سوریا  لە  ناكات،  كۆبانێ  

هەنگاوەكانی  داعشن  و  هەمەجی  هێرشی 

ك��وردە  پەنادانی  پێشوازی  و  بۆ  میری 

نین.  پێویستدا  شوێنی  لە  لێقەوماوەكان 

خۆپیشاندانی  سەرزەنشت  و  ئ��ەوەب��وو 

كۆبانێ   رووداوەك��ان��ی  لەهەمبەر  ك��وردان 

2014دا  ئۆكتۆبەری  مانگی  7ی  6 و  لە 

هەڵوێستی  لە  نارەزایەتی  هۆكاری  بوونە 

كوبانێ   و  كوردانی  بە  بەرامبەر  میریی 

پێهێنرا  كۆتاییان  ناڕەزاییەكان  دواج��ار 

بە ك��وژران��ی 42 ه��اواڵت��ی، ئ��ەم رەوش��ە 

هۆیەكی سەرەكی  و چارەنوسساز بوو، كە 

ئاڕاستەی دەنگدەرانی كوردی لە )ئەكەپە(

زۆرترینیان  گۆڕی  و  )هەدەپە(  بەرەو  وە 

هەڵبژاردنەكاندا  لە  )ئەكەپە(یان  پشتی 

حكومەت  هەڵوێستی  بەمجۆرە  ب��ەردا. 

كوردانی  كە  خۆپیشاندانەكان  لەهەمبەر 

الوازی  پاشان  دەزان��ی،  دوژم��ن  بەنەیارو 

بووە  داعش  لەهەمبەر  میریی  هەڵوێستی 

پشتیوانی  هاوكێشەو  لە  گۆڕانكاری  خاڵی 

دەنگدەرانی كورد بۆ )هەدەپە(.

ئەستەم هاوپەیمانیێكی 

هەڵبژاردنەكانەوە  ئاكامی  لە  سەرلەنوێ  

سیاسەتی  بۆ  دەگەڕێتەوە  توركیا  سیاسەتی 

لەمیانی  كە  سیاسەتەی  ئەو  هاوپەیمانێتی. 

ناوبانگێكی  رابردوودا  سەدەی  نەوەدەكانی 

توركیا.  سیاسی  نەزمی  بەخشییە  خراپی 

تایبەتی  بەشێوەیەكی  ئەردۆگان  زۆرج��ار 

سیاسەتی  لەهەمبەر  خ��ۆی  كەیفی  ب��ێ  

لەراستیدا  نەشاردووەتەوە.  هاوپەیمانی 

خۆیدا  فەرمانڕەوایەتی  لەمیانی  ئەكەپە 

سیاسی و  ئارامی  لەبارەی  هەمیشە جەختی 

سۆنگەیەوە  ل��ەو  ك��ردووەت��ەوەو  هێوری 

میانی  لە  واڵتی  ئارامی  دەستكەوتەكانی 

فەرمانبەرداری تاك حزبی خۆیدا بینیوەتەوە 

بااڵكانی  كادیرە  لەنێو حكومەتدا. هەمیشە 

كە  ك��ردووەت��ەوە  لەوە  جەختیان  ئەكەپە 

غەوغاو پشێوی نەوەدەكان پەیوەست بووە 

لە  كە  حزبەكان  ئیئتالفییەی  سیاسەتی  بەو 

گرەوی حكومەتدا بەدەستیان هێناوە. 

ئەوە  توانیبووی  ئەردۆگان  پێگەی  دیارە 

تاك  رەوشی  بكاتەوەو  هێور  سااڵنێك  تا 

رابگرێت.  زی��ن��دوو  ل��ەت��ورك��ی��ادا  حزبی 

پەرلەمان  نێو  پارتەكانی  تەواوی  هەربۆیە 

) كۆماری  گەلی  پارتی  (هەدەپە)،  لەوانە 

كۆكن  ئەوە  لەسەر  (مەهەپە)  جەهەپە)، 

پێكهێنای  هاوپەیمانییەتی  یەكەم  لە  كە  لۆگۆی ئاک پارتی
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سەرۆكایەتی  دەسەاڵتەكانی  حكومەتدا 

رەج����ەب ت��ەی��ب ئ���ەردۆگ���ان س��ن��وردار 

نێو  سەركەوتووی  پارتی  هەرسێ   دەكەن. 

بڕینەوەو  لەسەر  س��ورن  هەڵبژاردنەكان 

دومایی هاتنی دەستێوەردانەكانی ئەردۆگان 

هاوكات  حكومەت.  كاروبارەكانی  نێو  بۆ 

سورن لەسەر ئەوەی كە كۆتایی بەخواستی 

ئەردۆگان  رۆحییەتی  سەركوتگەرایانەو 

سیستەمی  یاساو  دەی��ەوێ��ت  كە  بهێنن، 

بگۆڕێت.  ئارەزووی خۆی  بە  سەرۆكایەتی 

) كە  ئ��ەوەی  لەسەر  كۆكن  هەمووشیان 

تۆمەتبار  ئ��ەردۆگ��ان  بەتایبەتی  ئەكەپە) 

دەكەن بە گەندەڵی  و كاروباری نایاسایی و 

هەموویشیان  ه��اوك��ات  رێ��پ��ێ��ن��ەدراو، 

دۆسیەی  ئەو  كە  دەكەن،  ئەوە  بانگەشەی 

بەهەدەردانی سامان  و گەندەڵیانە دەهێننە 

بەردەم یاساو عەدالەت. 

بۆ  هاوپەیمانیەتییەك  ه��ەر  واتایە  ب��ەم 

سنورداركردن  و  مانای  میری  پێكهێنانی 

گەر  ئ��ەردۆگ��ان،  دەس��ەاڵت��ی  كورتهێنانی 

كە  پێوەنەبێت  داوەك����ەدا  ل��ە  خۆیشی 

ئەوا  دادگا  بەردەم  بهێنرێتە  دەخوازرێت 

هاوپەیمانە نزیكەكانی لەو گێچەڵە یاسایانەدا 

ت��ەواوی  ئەوەیشدا  لەگەڵ  دەب��ن،  ت��وش 

پارتەكانی بەشداربووی نێو پەرلەمان لەوەدا 

ئەكەپەدا  لەگەڵ  دڕدۆنگ  و دڵكرمێن، كە 

دەترسن  لەوە  چونكە  بكەن،  هاوپەیمانی 

بۆئەوەی  بێت،  هۆیەك  هەنگاوەیان  ئەو 

دەنگی  داه��ات��وودا  هەڵبژاردنەكانی  لە 

دەنگدەرو متمانەی خەڵك لەدەست بدەن. 

بەنزیكەی  مانگی حەوتدا  9ی  لە  هەربۆیە 

وەختێك  هەڵبژاردنەكان  دوای  مانگێك 

ئەردۆگان فەرمانی دابە پێكهێنانی كابینەی 

نوێ ، ئەوەبوو سەرۆك وەزیران داود ئۆغلۆ 

چانسەكانی بۆ رێكخستنی هاوپەیمانییەتێكی 

نوێ الوازبوون. دادود ئۆغلۆ تەنها مانگ و 

نیوێكی بۆ پێكهێنانی حكومەت لەبەردەستا 

ل��ەوەی  هێنا  شكستی  ه��ەرب��ۆی��ە  ب���وو. 

الیەنەكان رازی بكات، دواجار كارهاتووەتە 

لە  نوێ  هەڵبژاردنێكی  كە  ئ��ەوەی  سەر 

ئەوەیش  دی��ارە  ب��ەرێ��وەب��ەرن.  توركیادا 

هەموو  دەكرێت  گونجاوەو  خواستێكی 

الیەنەكان لەسەری پێكبێن.

هەڵبژاردنێكی نوێ  ؟

  بەاڵم ئایا هەڵبژاردنێكی تر بێتە گۆڕێ، 

پارتە  بۆ  دەن��گ��دەران  مەیلی  خواست  و 

دێت؟  بەسەردا  گۆڕانكاریی  سیاسییەكان 

ئەوە  لەسەر  ش��ارەزای��ان  راپرسییەكان  و 

گەورە  گۆڕانكارییەكی  هیچ  كە  ه��اوڕان 

ئەگەری  لە  هەڵبژاردنەكان،  ئاكامی  لە 

روونادات.  هەڵبژاردندا  دوبارەبوونەوەی 

دەبێت بۆچی دەنگدەر دەنگەكەی بگۆڕێت؟ 

هەروەك لەسەروتردا پێشنیازكراوە. بەشێك 

پێیانوایە كە سیاسەت  و سیاسەتی دەرەوەی 

دەكرێت  گالوەو  تێوە  جەنگەوە  لە  توركیا 

لەنێوخۆی  كتوپڕ  خێراو  كاریگەرییەكی 

توركیادا  خەڵكی  خولیای  خ��واس��ت  و 

شیمانەی  لەگەڵ  ه��اوڕێ   گ��ۆڕێ .  بهێننە 

دیسانەوە  كە  ئ��اب��ووری  ئاریشەگەلێكی 

ك��ار ل��ەس��ەر دەن��گ��ی دەن��گ��دەر دەك��ەن. 

گردبوونەوەی دەورو خولی پەرچەمەكەیان 

نێونەتەوەیی  كێشەیەكی  شیمانەی  زۆرجار 

دەكرێت  ئابووریە.  دژواری  رەوشێكی   و 

نەكەن،  تیۆرەكانیان  بە  كار  سیاسییەكان 

بەاڵم دەزانن چۆن شێوەگیری رامییاریی بن. 

لەم میانەدا ئەكەپە خاڵی الوازی رابردووی 

خۆی لە تۆرانی ناسیۆنالیستەكاندا بینییەوە. 

ئامانجی  كردنە  لە  ئێستادا  لە  هەربۆیە 

داعش  و پەكەكە لەیەككاتداو هێرش كردنە 

سەر هەردووال، گەرەكییەتی ئەو دەنگانەی 

بەهۆی  پێیوایە  كە  توركەكان  نەتەوەیە 

پڕۆسەی دانوستانی ئاشتی لەگەڵ كورد دا 

لە  چ��وون،  كیسی  لە  و  داوەت��ێ  دەستی 

بكاتەوە.  مسۆگەریان  ئایندەدا  هەڵبژاردنی 

هەموو  پێیوایە  ئەكەپە  سۆنگەیەوە  لەم 

هەوادارانی پڕۆسەی ئاشتی دەنگەكانیان بۆ 

نەیارانی  ناسیۆنالیستەكان و  بووە،  هەدەپە 

پڕۆسەی ئاشتیش نەیاری (ئەكەپە) بوون.

توركیا بەپڕۆسەی 
دەستپێكردنەوەی 
جەنگ لەگەڵ 
پەكەكەدا گەرەكیەتی 
بەم كارەی بەشێك 
لە ئەندامانی هەدەپە 
كە دارایی پەیوەندی 
لەگەڵ پەكەكەدا 
تێوەبگلێنێت
 و بواری چاالكی 
هەدەپە تەسك بكاتەوە
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توركیا بەپڕۆسەی دەستپێكردنەوەی جەنگ 

پەكەكە  گەرەكیەتی  پ��ەك��ەك��ەدا  ل��ەگ��ەڵ 

لەنێو  شەڕخوازانەی  هەڵوێستی  والێبكات 

بۆ  كات  پەلكێشی  پێبدات و  برەو  توركیادا 

چونكە  توركیادا،  لە  نوێ  جەنگێكی  ناو 

لە  بەشێك  گەرەكیەتی  كارەی  بەم  توركیا 

پەیوەندی  دارایی  كە  هەدەپە  ئەندامانی 

بواری  تێوەبگلێنێت  و  پەكەكەدا  لەگەڵ 

چاالكی هەدەپە تەسك بكاتەوەو بێ بەریان 

بۆیە  لەتوركیادا.  سیاسی  چاالكی  لە  بكات 

ئۆپەراسیۆنە سەربازییەكی  واقیعی  ئامانجی 

ئەم رۆژانەی توركیا بریتییە لە رای گشتی 

ئامانجیەتی  بەتایبەتی  توركیا.  ناوخۆی 

سۆزو سیمای ناسیۆنالیست  و كۆنسەرڤاتیڤە 

راستڕەوەكانی تورك بۆخۆی رابكێشێت.

ئەدی بۆچی پەكەكەو داعش، لەهەمانكاتدا 

جەنگییەكانی  فرۆكە  ئامانجی  كراونەتە 

توركیا. ئەوە لەكاتێێكدایە ئامانجی سەرەكی 

كەمەندكێشكردنی  لە  بریتییە  تەنیا  توركیا 

ناوخۆ  ناسیۆنالیستەكانی  راسترەو،  دەنگی 

هەڵبژاردنە  پێشبینیكراوی  پڕۆسەی  لە 

هەموو  دی���ارە  ت��ورك��ی��ادا.  گشتییەكانی 

ناتوانرێت  نێوخۆدا  سیاسەتی  لە  شتێك 

گرتنی  ئامانج  بە  چونكە  روونبكرێتەوە، 

نەدەتوانرا  تەنها  بە  (پەكەكە)  یان  داعش، 

رابگیرێت،  هەرێمییەكان  هێزە  بااڵنسی 

لە  داعش  پەكەكەو  كوردانی  ئێستادا  لە 

هەریەك لە عێراق و سوریادا نەیارو دوژمنی 

یەكترین. سەرسەختی 

داع��ش  تەنیا  توركیا  گ��ەر  ك��ات��ەدا  ل��ەم   

هۆی  دەبێتە  ئ��ەوا  بگرێت.  ئامانج  بە 

مەیدانەكەدا،  لە  كوردەكان  بەهێزبوونی 

دەستگرۆی  بە  توركیا  كە  كوردانەی  ئەو 

بەپێچەوانەیشەوە  دەكەن،  تۆمەتبار  داعش 

رووندەبێتەوە كە توركیا الیەنگری داعشەو 

لەبەرئەوە  هاوپەیمانانە،  پەكەكەو  بە  دژ 

تاڕادەیەك  لەیەككاتدا  ه��ەردووال  لێدانی 

پێكاوەو  توركیای  دیاریكراوەكانی  ئامانجە 

دردۆنگی هەرێمیشی لەسەرخۆی البردووە. 

تەنها  بە  داعش  گرتنی  بەئامانج  هاوكات 

ب��ۆ زی��ادب��وون��ی دەن��گ��ەك��ان��ی (ئ��ەك��ەپ��ە) 

لە  بەشێك  بگرە  نابێت و  س��ودی  هیچ 

ل��ەرووی  دەدات،  ل��ەدەس��ت  دەنگەكانی 

دوچ���اری  واڵت  ن��ێ��وخ��ۆی��ش��ەوە  ه��ێ��وری 

دەكاتەوە.  تر  جدی  نێوخۆیی  مەترسییەكی 

پەكەكە  ئامانجگرتنی  بە  چۆن  ه��ەروەك 

لەرووی  چونكە  دەب��وو،  ئەستەم  بەتەنها 

نێودەوڵەتییەوە واڵتی دوچاری لۆمەو پەڵپ 

دەكردەوە، چونكە وەك  مەترسی جدی   و 

لە  كورد  پەكەكەو  ئێستادا  لە  دەزانرێت 

هاوپەیمانی  بوونەتە  بەداعشدا  دژ  جەنگی 

ئەمەش  ئەمەریكا.  یەكگرتووەكانی  واڵتە 

بەتایبەتی وەختێك بەتەواوی رۆشنبوویەوە، 

لە رووبەرووبوونەوەی داعشدا  كە كوردان 

لە كوبانێدا بەرگرییەكی كەم وێنەیان نواندو 

لەو سۆنگەیەوە رای گشتی دونیاو ئەمەریكا 

بەو هەڵوێستە ئازادیخوازو بەرگریكارانەیان 

زانی  و بوونە پشتیوان  و سەرخەری كوردان 

تەنها  بە  توركیا  گەر  لەبەرئەوە  سوریا،  لە 

پەكەكەی بە ئامانج بگرتایە ئەوە هاوپەیمانە 

دەكرد،  توڕە  زلهێزانی  خۆرئاواییەكانی  و 

تەنانەت لە گۆرەپانەكەدا بەتەنها دەمایەوە.

پاڵەپەستۆی  فشارو  لەژێر  توركیا  هاوكات   

داعشییەكاندا  ئەنتی  هاوپەیمانە  بەهێزی 

روونترو  خۆی  هەڵوێستی  تاوەكو  ب��وو، 

رووب��ەرووب��وون��ەوەی  لە  بەهێزتربكات، 

خۆكوژییەكی  تەقینەوە  هاوكات  تیرۆردا. 

سروج  شارۆچكەی  راب���ردووی  هەفتەی 

بوونە  ك��ورد  چ��االك��وان��ی   32 تێیدا  ك��ە 

داعشی  تیرۆریستی  رێكخراوی  قوربانی، 

نەبوو  ئاسان  توركیا  ئیدی  تاوانباركرا.  پێ  

هەڵوێستی  خۆكوژیەوە  ك��ردە  ل��ەو  ب��ۆی 

كردەكە  هەربۆیە  بشارێتەوە.  روونی خۆی 

لەهەمبەر  تا  توركیا،  دایە  باشی  بیانویەكی 

دەست  خ��ۆی  ئۆپەراسیۆنەكانی  داعشدا 

رای  بۆ  خۆی  روونی  هەڵوێستی  پێبكات، 

گشتی دونیا نەشارێتەوە. هەربۆیە دەتوانین 

فشارە  چوونی  بەدەمەوە  بۆ  توركیا  بڵێین 

داع��ش  رووب����ەرووی  نێونەتەوەییەكان 

خواستی  چوونی  بەدەمەوە  بۆ  بوویەوە، 

ناسیۆنالیستەكانیش  رادیكاڵ  و  دەنگدەرە 

كەواتە  وەستاوەتەوە.  پەكەكە  رووبەرووی 

كە  ئەوەیە  پرۆسەیەدا  لەم  ئەكەپە  هیوای 

نێونەتەوەییەكان  هاوپەیمانە  رەزامەندی 

لە  بتوانێت  ه��اوك��ات  ب��ك��ات،  مسۆگەر 

هەڵبژاردندا  نوێی  جەولەی  لە  نێوخۆشداو 

دەنگەكانی زیاد بكات، لە ئێستادا حكومەتی 

توركیا دەستی داوەتە گەمەیەكی مەترسیدارو 

دوچاری  ئاشتی  پرۆسەی  دژوارو  جەنگێكی 

میدیای  هاوكات  ك��ردۆت��ەوە،  پەكخستن 

نزیك بە میریی دەستی داوەتە پروپاگەندەو 

تۆمەتباركردنی هەدەپەو الیەنگرانی بەوەی 

تیرۆرن و  ئەجێنداكانی  پێناوی  پشتیوان  و 

هۆكاری پشێوی نێوخۆی توركیان. هەربۆیە 

دەستپێكردنی  رۆژی  دوو  تەنها  لەماوەی 

داعش،  پەكەكەو  بە  دژ  ئۆپەراسیۆنەكاندا  

950 هاواڵتی لە نێوخۆی توركیادا بەتۆمەتی 

زۆرترینی  قۆڵبەستكراون.  میریی  نەیاریەتی 

لە  نین  بریتی  دەستگیركراون  كە  ئەوانەی 

داعش  و ئیسالمییە بناژۆكان، بەڵكو ئەندامی 

پەكەكەو هەواداری كوردو چەپەكانن، لەگەڵ 

كوردو  ماڵپەرەكانی  زۆرترینی  ئەوەشدا 

یاساغكراون.  توركیادا  لەنێوخۆی  چەپەكان 

كە  دەكات،  تیۆرە  بەو  كار  لێرەدا  توركیا 

رژێمە چەوسێنەرو ركابەرەكان، لە حكومەتە 

هەموو  ركابەرییەكانیاندا  دەسەاڵتخوازو 

پێیوایە  تیۆرەكە  بەكاردەهێنن،  رێگەیەك 

ئەو رژێمانە لە هەڵبژاردنەكاندا سەركەوتوو 

دەبن ، بەاڵم ئەوەشمان لەبیر نەچێت كە 

داهاتوویەكی  لە  ئێستادا،  لەوەختی  رەنگە 

هەڵبژاردنەكان  بتوانێت  ئەكەپە  نزیكدا 

دووری  داه��ات��ووی  لە  ب��ەاڵم  بەرێتەوە، 

نێوخۆی  رەوشی  ئێستاشەوە  بە  ناوچەكەدا 

ناوەڕاستیش  رۆژهەاڵتی  تەنانەت  توركیا، 

پشێوی  دوچاری  ئەكەپەوە  سیاسەتەی  بەم 

 و بندەستكردنی ئازادی  و نائارامی رەوشی 

ئابووری دەبێتەوە.
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كاتی ئەوە هاتووە كە كوردەكان 

خۆیان تاقیبكەنەوە ؟

 ئیلنوور چویك
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رێژەی  بەدەستهێنانی  بە  توركیا  كوردەكانی 

ناو  چ��ووە  نەتەوەییەكان  دەنگی  ی   %١٣

پەڕلەمانی توركیاوە، ئێستا پێگەیەكی یاسایی 

توركیادا  سیاسی  گۆڕەپانی  لە  پتەویی  و 

پێویستی  چ  ئیدی  بارودۆخەدا  لەم  هەیە. 

كوردەكان  مەسەلەی  چارەسەركردنی  بە 

هەیە  چەك  و  توندوتیژیی  گرتنەبەری  بە 

تاكو  ب��دات،   PKK هانی  دەبێت   HDP ؟ 

لەم  خەڵكی  پشتیوانی  دابنێن.  چەكەكانیان 

پارتە دەریخستووە كە هەدەپە HDP هێزو 

توانای ئەنجامدانی ئەم كارەی هەیە.  دەبێت 

لێهاتوویی خۆی نیشان بدات.

دوای كۆتایی هاتنی ڕێوڕەسمی سوێندخواردنی 

پەڕلەمان،  هەڵبژێردراوی  ت��ازە  نوێنەرانی 

ئێستا كاتی ئەوە هاتووە كە هەر كەسێك بە 

ئەركی خۆی ڕابگات. ئەو نوێنەرانەی كە تازە 

هەڵبژێردراون بە سەربەرزییەوە لە هۆڵەكانی 

پەرلەماندا هاتوچۆ دەكەن، بەاڵم لە دەرەوەی 

كە  دەپرسن،  یەكتری  لە  هەموان  پەرلەمان 

چ حزبێك لەگەڵ یەكتری هاوپەیمان دەبن. 

لە  بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنەكانی  بۆ  خواست 

ئەوەندە  نوێنەراندا  لەنێوان  كاتدا  زووترین 

هەمانكاتیشدا  لە  بەاڵم  بەدیناكرێت،  بەهێز 

ئەوە كارێكی سروشتییە. چ كەسێك دەیەوێت 

بەم  ئەویش  بێتەوە،  دوبارە  هەڵبژاردنەكان 

هەموو پارەیە كە بۆ هەڵبژاردنیان خەرجیان 

حزبی  لەنێوان  هاوپەیمانی  لە  قسە  كرووە؟ 

 )AKP( گەشەپێدان  دادو  واتە  دەس��ەاڵت، 

 ،)CHP( كۆماریخواز  گەلی  پارتی  لەگەڵ   ،

یان پارتی بزاڤی نەتەوەپەرەست )MHP( لە 

داهاتوویەكی نزیكدا لە ئارادانییە.

ك��وردەك��ان  پرسی  وادی���ارە  نێوانەدا  ل��ەم 

كوردەكان  ئاكامدا  لە  نەماوەتەوە.  بێدەنگ 

ه��ۆی��ە  ه���ەرب���ەم   PKK و  چ���اوەڕێ���ن 

چاالكییەكانی خۆی ڕاگرتووەن لە ئەنجامدانی 

دەپارێزێت.  خۆی  تیرۆریستییەكانی  كردەوە 

دەبێت  هەموان  كە  ئەستەمە  ڕۆژگارێكی 

لە  زیاتر  هەستە  ئەم  بسەلمێنن.  خۆیان 

هەموان لەنێوان جوڵەی سیاسی كوردەكاندا 

كورسی   ٨٠ بە  توانی  كە  بەدیدەكرێت، 

 )CHP( خ��واز  ك��ۆم��اری  گەلی  پارتی  بۆ 

لە  دەنگەكان  ی   %١٣ بەدەستهێنانی  و 

ناو  بچنە  حوزەیراندا  ٧ی  هەڵبژادنەكانی 

سیاسی  رەوتی  دەبێت  ئێستا  پەڕلەمانەوە. 

لە  كە  ب��دەن،  نیشان  خۆیان  ك��وردەك��ان 

كاریگەرو  ئەكتەرێكی  توركیادا  سیاسەتی 

داهێنەرە. رەوتی سیاسی كوردەكان ئێستاكە 

بەباشی و بەشێوازێكی كاریگەر لە چوارچێوەی 

پێكهاتەیەكی سیاسیی یەكگرتوودا، دەتوانێت 

بۆ دانانی چەك، گوشار بخاتە سەر پەكەكە   

بە  گەیشتن  بۆ  كوردەكان  چونكە   ،PKK

چەك  بە  پێویستیان  چیدی  ئامانجەكانیان 

كاریگەریان  دەنگی  ئێستا  ئ��ەوان  نەماوە. 

هەیە كە دەبیسترێت و دەتوانێت كاریگەری 

خۆی هەبێت.

بەهێزبووە  توركیا  لە  پەرلەمانی  سیستەمی 

و ڕەوایی و یاسایی بوونی پەرلەمانی توركیا 

پەسەند كراوە. ئەم پێكهاتەیە، هەروەها بە 

پاڵی داوەتەوە و  جوڵەی سیاسی كوردەكان 

ئێستا  چەكەكانی PKK بێ  كەڵك كردووە. 

كوردەكان دەتوانن شانازیی بە خۆیان بكەن 

پتەویان  و  یاسایی  سیاسیی  هەبوونێكی  كە 

ئەكتەرێكی  ببنە  دەتوانن  ئاكامدا  لە  هەیە، 

 )   HDP(ه��ەدەپ��ە توركیادا.  لە  سیاسی 

بۆخۆی  دەن��گ��ەك��ان  ی   %  ١٣ دەت��وان��ێ��ت 

ئەم  زیادكردنی  شانسی  بكات،  مسۆگەر 

بیر  دەتوانێت  تەنانەت  هەیە،  دەنگانەشی 

لە بەشداریی لە هاوپەیمانییەكیش بكاتەوە، 

ئیتر چ هۆیەك بۆ چارەسەركردنی مەسەلەی 

چەكەوە  و  توندوتیژی  ڕێگای  لە  كوردەكان 

بوونی هەیە؟ كەوایە دوو مەسەلەی سەرەكی 

لەئارادایە.

دەبێت   )HDP( ه��ەدەپ��ە  ی��ەك��ەم��ی��ان: 

بوەستێنێت،   )  PKK( پەكەكە  هەوڵبدات 

سەر  بۆ  پەكەكە  گوشاری  هێنانی  بەكۆتایی 

باشووری  و  ڕۆژهەاڵت  پارێزگاكانی  خەڵكی 

متمانەیی  كەشوهەوایەكی  ڕۆژه���ەاڵت، 

هەڕەشەی  لە  دەبێت   PKK بەدیبێنێت. 

دەسەاڵتی  و  هەڵگرێت  دەس��ت  خەڵكی 

و  لیجە  لەوانە:  ناوچەكەدا  لە  كاروبارەكان 

بسپێرێت.  ئەوێی  بەرپرسانی  بە  جەزیرە 

لە  هاسانترە  بابەتە  ئ��ەم  وتنی  هەڵبەت 

ئەنجامدانی، بەاڵم كاتێك ئێوە پشتیوانی چین 

و توێژەكانتان لەگەڵەو لە هەڵبژاردنەكانیشدا 

توانای  لە  كارە  ئەم  ئەنجامی  سەلمانتان، 

لێهاتوویی  دەبێت  هەیە.    HDP ئێوەدا  

خۆی بسەلمێنێت.

پێكبێنێت  حكومەت  كەسێك  هەر  دووەم: 

چارەسەركردنی  بۆ  پێداگرییەوە  بە  دەبێت 

مەسەلەی كوردەكان هەوڵبدات. ئەم دیمەنە 

لە مێشكەكان بسڕێتەوە كە "ڕەوتی ئاشتی" 

و  كات  كڕینی  بۆ  ب��ووە،  گەاڵڵەیەك  تەنیا 

ئەنكەرە هیچ كاتێك لەڕاستیدا بەنیاز نەبووە 

كوردەكان  مەسەلەی  چارەسەركردنی  بۆ 

كارێكی ئەوتۆ بكات.

هەر كەسێك 
حكومەت پێكبێنێت 
دەبێت بە پێداگرییەوە 
بۆ چارەسەركردنی 
مەسەلەی كوردەكان 
هەوڵبدات. ئەم 
دیمەنە لە مێشكەكان 
بسڕێتەوە كە »ڕەوتی 
ئاشتی« تەنیا 
گەاڵڵەیەك بووە، بۆ 
كڕینی كات و ئەنكەرە 
هیچ كاتێك لەڕاستیدا 
بەنیاز نەبووە بۆ 
چارەسەركردنی 
مەسەلەی كوردەكان 
كارێكی ئەوتۆ بكات
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كوردەكان هۆكاری هێنانەدی  
گۆڕانكاریین لە گۆڕەپانی سیاسی توركیا

 عومەر تاشپینار

لەتورکییەوە: کوردستان دیپلۆماتیک
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سیاسی  گۆڕانكاری  دواییدا  سااڵنەی  لەم 

راستەقینە لە توركیا بە سەختی ڕوویداوە. 

توركیا  ل��ە  ج��ۆراوج��ۆران��ەی  حزبە  ئ��ەو 

نەیانتوانیوە سیستەمی سیاسی  جێگیربوون، 

بگۆڕن. ئێستا هیوایەكی نوێ بۆ بەدیهاتنی 

لەسەرچاوەیەكی  توركیا  ل��ە  چاكسازی 

چاوەڕوان نەكراوەوە. واتە لە كوردەكانەوە 

سەریهەڵداوە.

ب��ە درێ��ژای��ی س��ااڵن��ی ش��ەڕی س���ارد، بە 

 1990 و   1980 سااڵنی  ماوەی  لە  تایبەت 

توركیا بەهۆی نەبوونی وشەیەكی باشتر بۆ 

پێكهاتەیەكی  بارودۆخە،  ئەو  پێناسەكردنی 

دەورێكی  سوپا  كە  هەبوو،  كەمالیستی 

گۆڕەپانەكەوە  پشتەوەی  لە  ب��ەرچ��اوی 

دەگێڕا. ئەو كەسانەی كە لە دەرەوەی ئەو 

پێكهاتەوە بوون، بە تایبەت ئیسالمخوازەكان 

و كوردەكان هەر لە بنەڕەتەوە لە سیاسەت 

دوور خرانەوە.

دیموكراسیخوازی   ت��ەوژم��ی  یەكەمین 

لەسەردەمی دوای شەڕی سارد دا لە توركیا 

تایبەت  بە  ئیسالمخوازەكانەوە،  رێگای  لە 

بەدی   )AKP( گەشەپێدان  دادو  حزبی 

هات، لە ساڵی 2002 ئەو كاتەی كە حزبی 

دادوگەشەپێدان دەسە اڵتی بەدەستەوە گرت، 

ببێتە  بڕیاریدا كە لكان بە یەكێتی ئەوروپا 

دەیتوانی  هەوڵە  ئەم  سەرەكی.  ئامانجی 

هێزی  بۆ  الوازك��ردن��ی  ئامرازیك  ببێتە 

لە  هێشتا  كە  توركیا  چەكدارەكانی  سیاسی 

پشت گۆڕەپانی سیاسەتی توركیاوە دەوری 

حزبێكی  پێیە،  بەم  دەگێڕا.  سەرەكییان 

گەشەپێدان  دادو  حزبی  وات��ە  ئیسالمی. 

بڕیاریدا بە مەبەستی ئەندامێتی لە پرۆژەی 

یەكێتی  لیبڕاڵی  و  دیموكراتیك  گشتی  بە 

كەماللیستی  پۆست  سیستەمێكی  ئەوروپا، 

دەریدەخات،  ئەم ستڕاتیژییە  بكات.  دابین 

لە  پاڵپشتییان  توركیا  لیبڕاڵەكانی  بۆچی  كە 

هیوایان  و  كرد  گەشەپێدان  دادو  حزبی 

سیستەمی  ئیسالمخوازەكان  كە  دەخواست 

لیبراڵەوە،  رێبازێكی  بخەنە  دەسەاڵتدارێتی 

ڕوویدا.  خەمبار  رووداوێكی  دواتر  بەاڵم 

بنەمای  ب��ووە  گەشەپێدان  دادو  حزبی 

وەكو  سوپا،  كە  ئەوەی  دوای  دەس��ەاڵت. 

حزبی  خ��وارد،  شكستی  سیاسی  هێزێكی 

دژی  حزبێكی  ئیدی  گەشەپێدان  دادو 

بووە  ئەوە  جیاتی  لە  نەبوو،  سەقامگیری 

حزبێك كە دەستی كرد بە كەڵك وەرگرتن 

چەندین  و  دەس���ەاڵت  ئیمتیازەكانی  لە 

رایەڵەو كەناڵی بۆ پاڵپشتیی خۆی سازكرد، 

قوربانییەكانی  لە  یەكێك  بووە  خۆی  بۆ 

دام��ەزراوەی��ەك ب��ەن��اوی دەوڵ���ەت. واتە 

حزبی دادو گەشەپێدان بە كردەوە جێگای 

دەوڵەتی گرتەوە.

بارودۆخێكداین  لە  ئێستادا  كاتەی  ل��ەم 

سازكردنی  دووەم��ی  تەوژمی  تیایدا  كە 

حزبێكی  لەالیەن  لەوانەیە  دیموكراسیش 

بێت،  بەدی  جێگیربوونەوە  دژی  ناوخۆی 

كوردەكانە.  نوێنەری  زیاتر  حزبە  ئ��ەو 

دیموكراتیكترین، لیبڕاڵترین، پێشكەوتووترین 

گێڕانەوەیەك كە لە كەش و هەوای سیاسی 

بە  تایبەتە  دەبیسترێت،  ئەمڕۆی  توركیا 

پڕ  رێبەری حزبی  دەمیرتاش"  "سەاڵحەدین 

الیەنگری كوردی پارتی دیموكراتیكی گەالن 

)HDP( ، نە حزبی دژبەری سەرەكی. واتە 

حزبی گەلی كۆماریخواز )CHP(، نە حزبی 

بزوتنەوەی نەتەوەیی  )MHP(، نە حزبی 

)AKP(  دادو گەشەپێدان

لە  بكەینەوە  بیر  وا  كە  هەیە  هۆكارێك 

دژی  حزبەكانی  تەنیا  راستیدا  لە  توركیا، 

سیستەمەكە  دەتوانن  سەقامگیری  نیزامی 

لە  گەشەپێدان  دادو  حزبی  بكەن.  باشتر 

بوو.  سەقامگیری  دژی  حزبێكی  سەرەتادا 

هیوا   HDP بە  سەبارەت  كە  شتەی  ئەو 

ئەو شتەی كە 
كوردەكان لە 

توركیا دەیانەوێت، 
سەربەخۆییە. ئەوان 
بە شتێك كەمتر لە 

سەربەخۆیی رازینین.
ئەو رۆژانەی كە 

دەكرا پرسی كورد بە 
هەندێك چاكسازیی 

رواڵەتی چارەسەر 
ببوایە، ئیدی بەسەر 

چووە
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تەنانەت  كە  ئەوەیە،  دەبەخشێت،  من  بە 

ئەوكاتەی كە ئەم حزبە بچێتە پەرلەمانەوە، 

تەنانەت ئەگەر موعجیزەیەك ڕووبدات. ئەو 

حزبە بچێتە ناو دەوڵەتێكی هاوپەیمانەوە، 

هەرگیز نابێتە دەوڵەت، یان جێگای دەوڵەت 

ناگرێتەوە.

حزبێكی   )    HDP( هەدەپە  پێناسەدا،  لە 

سیاسیی كوردییە. ئیسالمخوازەكان دەتوانن 

ببنە دەوڵەت، لەبەرئەوەی كە 99 % خەڵكی 

لە  دەتوانن  خەڵكی  و  موسڵمانن  توركیا 

 بنەڕەتدا هەستێكی خۆ پێ باشتربوون بەپێی 

كوردەكان  بكەن.  دابین  ئیسالمی  شوناسی 

زۆرینە.  نوێنەری  ببنە  ناتوانن،  هەرگیز 

پێكبهێنن.  دەوڵەت  ناتوانن  هەرگیز  ئەوان 

سەروەریی  الیەنگریی  جلی  ك��وردەك��ان 

ی��اس��ای��ان ل��ەب��ەرك��ردووە، ب��ەرژەوەن��دی 

دابین  رێگایەوە  لەو  ئەوانیش  هەمیشەیی 

بە  ئەوان  مانەوەی  لەبەرئەوەی  دەبێت، 

ئەوان  مانەوەی  بەندە.  یاساوە  سەروەریی 

كەمینەكان،  مافەكانی  بابەتی  بە  بەندە 

كۆنتڕۆڵكردن، دابینكردنی هاوسەنگی. ئەو 

 ) HDP(راستییە تاڵە سەبارەت بە هەدەپە

و فەرمانی كاركردنی ئەم حزبە هیوام پێ 

دەبەخشێت.

ئۆپۆزیسیۆنی  دیكەی  حزبەكانی  گرفتی 

توركیا چییە ؟

حزبە  شكستخواردنی  راستەقینەی  مەتەڵی 

بەرباوەكان  یان  جێگیربووەكان،  سیاسییە 

ئەگەر  سیستەمە،  كێشەوبەرەی  پرسی  لە 

مامناوەندی  شێوازێكی  كە  راست  حزبێكی 

شێوازێكی  كە  چەپ  حزبێكی  یان  هەیە، 

مامناوەندی هەیە، توركیای بە قۆناغی پۆست 

نیزامییەكان،  دوای  قۆناغی  بە  كەمالیست، 

الیەنگری  ئ��ەوروپ��او  یەكێتی  الیەنگری 

پێشكەوتن دەبرد، رووداوێكی بێ وێنە بوو، 

بەاڵم  حزبە سیاسییە سەرەكییەكان شكستیان 

توركیا  جێگیربوونی  پ��ڕۆژەی  خ��واردووە. 

لە  كەمالیستی  نەزمی  خواردووە.  شكستی 

توركیا شكستی خواردووە.

هۆكاری  ئیسالمخوازەكان  س��ەرەت��ادا  لە 

ئێستادا  لەوكاتەی  ب��وون،  گۆڕانكاریی 

لە  گۆڕانكاریی  بوونەتە هۆكاری  كوردە كان 

توركیا.

حزبە  ئ��ەو  بیری  هاتنی  ب��ەدی  ه��ۆی 

سیاسییانەی جێگیربوونە چییە ؟ 

بۆئەوەی  خایاند،  زۆری  سااڵنێكی  بۆچی 

كە جەهەپە )CHP( بەو تێگەیشتنە بگات، 

گۆڕانكاری؟  هۆكاری  ببێتە  دەتوانێت  كە 

لە  چ��ەپ  بزوتنەوەیەكی  نەبوونی  لە 

توركیادا، هیچ كات هاوسەنگی نایەتەدی. 

چەپی  حزبێكی  ب��ە  پێویستمان  ئێمە 

بە  پێویستمان  ئێمە  پێشكەوتنخواز هەیە. 

بەهێزی  هاوپەیمانی  بتوانێت  كە  شتێكە 

راست توشی كێشەوبەرە بكات. هەدەپە)  

HDP( ناتوانێت بە تەنیا ئەم كارە ئەنجام 

بدات.

باسی  توركیا  لە  كە  شتانەی  لەو  یەكێك 

 HDP  لێوەناكرێت، ئیمكانی هاوپەیمانێتیی

� CHP یە، بەوحاڵەشەوە ئەم هاوپەیمانێتییە 

سروشتیترین هاوپەیمانێتییە، ئەگەر CHP بە 

دەبێ  بزانین،  پێشكەوتوو  سیاسی  حزبێكی 

نیو  و  كەماڵیستی  بە  هۆگریی  لە  بتوانێت 

هەڵبگرێت  دەست  خۆی  نەتەوەخوازانەی 

و  لیبڕاڵ  مەرامنامەی  لە  پێشوازیی  و 

دیموكڕاتیكی HDP بكات.

 CHP یەكێك لەو هۆكارانەی كە دەنگدەرانی

 HDP ناتوانن  ڕاستیی  بە   CHP و خودی 

قبوڵ بكەن، ئەمەیە كە CHP لە الیەكانی 

ئاتاتورك،  حزبی  هێشتا  خۆیدا،  ژێرەوەی 

حزبێكی  هێشتاش  و  كەماڵیستی  حزبی 

لە  كوردەكان  كە  شتەی  ئەو  نەتەوەخوازە 

توركیا دەیانەوێت � هەڵە مەكەن � 

ئەو شتەی كە كوردەكان لە توركیا دەیانەوێت، 

لە  كەمتر  شتێك  بە  ئەوان  سەربەخۆییە. 

سەربەخۆیی رازینین.ئەو رۆژانەی كە دەكرا 

پرسی كورد بە هەندێك چاكسازیی رواڵەتی 

چ��ووە.  بەسەر  ئیدی  ببوایە،  چ��ارەس��ەر 

دەسەاڵت  باوكردنەوەی  خوازیاری  ئەوان 

بەشێوازێكی  واڵت  ناوچەكانی  هەموو  لە 

بە  ئەمە  منەوە  لەروانگەی  دیموكڕاسی، 

هەنگاوێكی  ئەمە  سەربەخۆییە.  مانایی 

بۆ   CHP بۆ  دژوارە  و  سەخت  یەكجار 

هەروەها  بسازێت،  لەگەڵی  كە  ئ��ەوەی 

الیەنگرانی  كە  بكەن،  زیاد  ڕاستییەش  ئەم 

دەدەن،  دەنگ   HDP بە   CHP ناڕازیی 

ئەمە ڕاستییەكە كە ئەو كەسانەی كە زیاتر 

پێشكەوتنخوازی  حزبێكی  بە  دەیانتوانی 

چەپ كە شێوازی مامناوەندی هەڵبژاردووە 

، دەنگ بدەن، ئەوندە لە   CHPدڵ سارد 

بوونەتەوە كە بۆ الی حزبی HDP مەیلیان 

ئێستادا  لەوكاتەی  پێیە  بەم  پەیدا كردووە. 

 CHP و HDP لە الیەنی هاوكاری لە نێوان

بەربەستێكی تاكتیكیش هەیە.

كە  دەك��ەم��ەوە  بیر  وا  من  كۆتاییدا  لە 

ناسیۆنالیسمی  لەنێوان  ئاشتی  باشترین 

لە  ك���وردی  ناسیۆنالیسمی  و  ت��ورك��ی 

بەدەست   CHP  �  HDP هاوپەیمانێتیی  

لەگەڵ  خۆی  توركی  ناسیۆنالیسمی  دێت. 

رۆحی  كە  بكاتەوە،  ئاشت  ڕاستییە  ئەو 

دەرێ.  رۆژە  هاتۆتە  قەفەس  لە  ك��وردی 

باشەكانی بە یەكسانی كردن و وێكچوواندن، 

یان چارەسەركردنی كوردەكان لە كەلتوری 

كوردەكان  پێهاتووە.  كۆتایی  توركەكاندا 

خوازیاری سەربەخۆیین. كوردەكان لەوانەیە 

ئەوا )سەربەخۆیی( بەدەستبێنن، هیوام وایە 

ئەو رووداوە بەبێ خوێن رشتن بێت.

سەرچاوە: دەزگای بروكینز
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خوێندنەوەی 
کوردستان 
دیپلۆماتیك

دێزیرە چیرۆكی یەكەم عیشقی ناپلیۆن(

و  سێلینكۆ(  ماری  )ئان  نوسینی  لە  ناپلیۆن(،  عیشقی  یەكەم  چیرۆكی  )دێزیرە  كتێبی 
وەرگێرانی بۆ كوردی )مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن زادە( لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی 

رۆژهەاڵت ساڵی )2015( چاپ و باڵوكراوەتەوە.
رۆمانە  ئەم  باڵوبۆتەوە.   1951 ساڵی  كە  )سێلینۆیە(  كتێبی  بەناوبانگترین  رۆمانە  ئەم 
ژیان و بەسەرهاتی یەكەمین ماشوقەی ناپلیۆن پۆناپارت بەناوی دێزیرە كالری كچی هەریر 
فرۆشێكی خەڵكی )مارسەی( لە فەڕەنسا دەگێڕێتەوە كە سەرەنجام بۆتە شاژنی واڵتی سوید. 
ئەم كتێبە كە بە زمانی ئەڵمانی نوسراوە بە ماوەیەكی زۆر كورت بە چەندین زمانی زیندووی 

دنیا وەرگێڕدراوەو سێلینكۆی كردۆتە یەكێك لە نوسەر ناودارەكانی جیهان.

شۆڕشی كوردستان و گۆڕانكارییەكانی سەردەم، خەباتی شاخەكان، یان راپەڕینی شارەكان؟

یان  شاخەكان،  خەباتی  س��ەردەم،  گۆڕانكارییەكانی  و  كوردستان  )شۆڕشی  كتێبی 
راپەڕینی شارەكان؟(، لە نوسینی )مەال بەختیار(، لە دوو توێی )377( الپەڕەدا لە چاپخانەی 
)نۆ( رشتەو  دابەشكردۆتە  كتێبەكەی  نوسەر  باڵوكراوەتەوە.  )2015( چاپ و  دلێر، ساڵی 

پاشكۆیەكیشی تایبەت كردووە بۆ ئاماری شۆڕشەكان.
ئەم كتێبە ساڵی 1990 پێش هەرەسی شورەوی و پێش داگیركردنی كوێت و راپەڕینی 
پار ساڵی گەلەكەمان، بەمەبەستی بێهودەیی خەباتی چەكداری و نەشونماكردنی خەباتی 
لە  هەندێك  تێدایە،  بابەتی  گەلێك  كتێبەكە  ناوەڕۆكی  نووسراوە.  بەردەوام،  راپەڕینی 
بابەتەكانی پێشبینی رووداوەكان بوون: حەتیمەتی راپەڕینی كوردستان و عێراق و رووخاندنی 
نائومێدی هێزە چەكدارەكانی  رژێمی فاشی لەوپەڕی دەسەاڵتیداو لە خراپترین رۆژگاری 
رۆژهەاڵت،  كامپی  تەپینی  و  شورەوی  لە  سەرمایەداری  راگەیاندنی  ئەنفالەكاندا،  دوای 
بەستنەوەی چارەنووسی شۆڕشی ئەریتیریا بە خرۆشانی خەڵكی سەراپای ئەسیپوپیا...هتد. 
پێمانوایە دوای نزیكەی سێ ساڵ لە نوسینی ئەو بابەتانە، رووداوەكان وا ساغبوونەتەوە، 

بواری بۆچوونی جیاوازی جارانیان نەهێشتۆتەوە.
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كورتەیەك لە بیرەوەریەكانی ژیانم

كتێبی )كورتەیەك لە بیرەوەریەكانی ژیانم(، شێخ تاڵیب سەید عەلی لە دووتوێی )162( 
مامۆستا  چاپیداوەو  لە  ئەركی خۆی  لەسەر  و  نوسیویەتی  دانە   500 تیراژی  بە  الپەڕەیەو 

عەلبداخالد صابر پێداچوونەوەی بۆ كردووەو دای رشتۆتەوە.
شاری  لەسەر  نوسەرە  زانیاریی  هەندێ  بیرەوەری  نوسینەوەی  كتێبە  ئەم  ناوەڕۆكی 
قۆناغی خانەنیشینی دەگرێتە خۆو  تا  منداڵییەوە  كاتی  لە  نوسەر  بیرەوەری  كە  سلێمانی، 
و  ناوەندی  قۆناغی  بۆ  دەبێت،  ب��ەردەوام  و  پێدەكات  دەست  سەرەتایی  قوتابخانەی  لە 
جگەرەی  كارگەی  سلێمانی،  تەلەفۆناتی  بەڕێوەبەرایەتی  لە  فەرمانبەری  و  ناوەندی  دوا 
سلێمانی، كارگەی چیمەنتۆی سەرچنارو قۆناغەكانی تێكەڵبوون بە وەرزش و بواری حزبایەتی 
سلێمانی  بازرگانی  ژووری  سەرۆكی  بوونە  و  بازرگانی  كاری  ئەوجا  پێشمەرگایەتی،  و 
خۆبەخشانەو سەرهەڵگرتنی بۆ هەندەران و چۆنیەتی ژیانی خۆی و خێزانی، وەك پەنابەرو 

گەڕانەوەی بۆ كوردستان.

رێبەرێك بۆ دارشتنی هەواڵ

كتێبی )رێبەرێك بۆ دارشتنی هەواڵ(، نوسەر سۆران عەلی لە دووتوێی )82( الپەڕەی 
نوسیویەتی و بە تیراژی )1000( دانە لەسەر ئەركی بەرێز حاكم قادر حەمە جان چاپی 

كردووە.
نوسەر وەك رێبەرێكی باش و تەواو بۆ رۆژنامەنوسانی كوردستانی نوێ و شێوازی 
داڕشتنی هەواڵ نوسیویەتی، كە نوسەر پێیوایە هەر كەناڵێكی پێویستی بە رێبەرێك هەیە، 
بۆ ئەو بنەما سەرەكیانەی دەبێت لە بابەتە رۆژنامە نوسیەكاندا بەكاربهێنرێت، كە بە پلەی 
یەكەم پشت بە بنەما رێزمانییەكان دەبەستن، پاشان پەنا دەبرێتە بەر ئەو رێسایانەی كە 
لە ئەنجامی ئەزموون و شارەزاییەوە هاتونەتە كایە، هەروەها نوسەر بۆ نوسینی ئەم كتێبە 

سودی لە ئاژانس، كەناڵ، رۆژنامە، سایتە گەورەو بەناوبانگەكانی جیهان وەرگرتووە.
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پەرەسەندنی ژیانی حزبایەتی لە كوردستانی باشوردا 

لە  فاتح،  محمەد  نوسینی:  لە  باشوردا  كوردستانی  لە  حزبایەتی  ژیانی  پەرەسەندنی 
دووتوێی )780( الپەڕەدا، لە چاپخانەی زانكۆی سەاڵحەدین )هەولێر( بەتیراژی )500( دانە 
چاپ و باڵوكراوەتەوە. نوسەر كتێبەكەی دابەشكردۆتە سەر شەش بەش و چەند پاشكۆیەك، 
لە پێشەكی كتێبەكەدا دەنوسێت: بزاڤی ناسیۆنالیستی كورد بە چەند قوناغێكدا تێپەڕبووە، 
بۆ  سەرەتایی  قۆناغی  دەكرێ  بەاڵم  هەیە،  جیاواز  بیروباوەڕی  بارەوە  لەم  چی  ئەگەر 
سەردەمی دەرچوونی گۆڤاری )كوردستان( لە ساڵی )1898 زایینی( دا بنێین، ئەم قۆناغەش 

درێژە دەكێشێت، تاكو كۆتاییەكانی جەنگی جیهانی یەكەم )1918-1914(.

لەگەڵ رووداوەكاندا

كتێبی )لەگەڵ رووداوەكاندا( لە نوسینی جەمیل عیسی، لە دوو توێی )376( الپەڕەدا، 
لە ساڵی 2015دا چاپ و باڵوكراوەتەوە. ئەم كتێبە باس لە رووداوەكانی هەرێمی كوردستان 
ماوەی  لە  كوردستان  گرنگەكانی  رووداوە  بۆ  مێژوویانە  شیكارێكی  خوێندنەوەو  دەكات، 
حكومڕانیەتی حكومەتی هەرێمداو پەیوەندییەكانی لەگەڵ حكومەتی عێراقدا، لە بەشێكی 
كتێبەكەدا نوسەر ئاماژە بەوە دەكات، پێدەچێت هیچ رێگاچارەیەكی تر بۆ بەردەوامبوونی 
پڕۆسەی سیاسی، لە عێراقدا مابێت تەنها بە دابەشبوونی عێراق و راگەیاندنی سەربەخۆیی 
بۆ كوردستان، چونكە ئەوان هەرگیزاو هەرگیز دان بەوەدا نانێن كە نەتەوەیەك بەناوی 
كورد یەكسان بێت لە ماف و ئەركەكانی بەرامبەر بە نەتەوەی عەرەب، لە هەمانكاتدا 
ئەوەی لەدەستوری هەمیشەییدا هاتووە بەالی نەیارانی كورد، ئەوە وەك الستیك وایەو بە 

ئارەزووی خۆیان دەیانەوێت یاری پێ بكەن لە راكێشان و گرژبوونەوەیدا.



369 ژمارە )10-11(ی ئاب  2015

ئیسالم و ناسیۆنالیسم

كتێبی )ئیسالم و ناسیۆنالیسم( لە نوسینی )ئەبوبەكر عەلی(، لە دووتوێی )822( الپەڕەدا 
چاپ و باڵوكراوەتەوە.

نوسەر، كتێبەكەی دابەشكردۆتە سەر هەشت فەسڵ و سەرجەم بابەتەكانی ئەم زنجیرە 
گرفتەكانی  كێشەو  لەسەر  قسەكردن  واتە  دەخولێنەوە.  ت��ەوەرەدا  دوو  ئەم  دەوری  بە 
كێشانەو  ئەو  چارەسەركردنی  لە  بەشداری  بۆ  كوردی، هەوڵدان  ناسیۆنالیزمی  بزوتنەوەی 
كردنەوەی ئاسۆی نوێ بەڕوویدا، هەروەها خستنەڕووی تێگەیشتنێكی تر بۆ پێگەی ئیسالم 
ئاین  بگرێت  لەوە  رێگا  كە  كوردییەوە،  ناسیۆنالیزمی  بە  ئەو  پەیوەندی  كۆمەڵگادا،  لە 
بكرێتە ئیشكالیەتێكی ناسیۆنالیزمی كوردی و بەمەش كێشەیەكی تر بچێتە سەر كێشە زۆرو 

زەوەندەكانی ئەم ناسیۆنالیزمە.

ئیلیا

گەرمیان  ئەدیبێكی  چەند  بیانییەو  چیرۆكی  بەوەرگێڕانی  تایبەت  گۆڤارێكی  )ئیلیا(، 
لە دوو توێی )118(، بە تیراژی )1000( دانە چاپ و باڵویانكردۆتەوە، كە ئەم ژمارەیە 
چیرۆكەكان پۆلێن كراون، بۆ ئەو زمانانەی كە چیرۆكەیان لێوە وەرگێڕدراونەتە سەر زمانی 
كوردی كە پێكهاتوون لە زمانەكانی )ئینگلیزی، فەرەنسی، ئەڵمانی، عەرەبی، فارسی(، ئەم 

گۆڤارە ژمارە )1(ی ساڵی یەكەم/ هاورینی 2015 باڵوبۆتەوە.
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مەسغ

رۆمانی )مەسغ( كافكا نوسیویەتی، پێشەوا فەتاح لە ئەڵمانییەوە كردویەتی بە كوردی 
و ناوەندی غەزەلنوس- بۆ چاپ و باڵوكردنەوە بە زنجیرەی )41( چاپ و باڵوی كردۆتەوە.
گرێگۆر ساقرا كە پاڵەوانی ئەم رۆمانەیە، بەیانییەك لە خەوگەلێكی بێئارامەوە بەخەبەر 
قەوسە  ژگە  دەبینێت  دەكات  بڵند  سەری  كە  دەبینێتەوە،  بەرموزتیوویی  خۆی  و  دێت 
قاوەسسەكەس یە درزی كەوانەیی كەرت كەرت بووەو بە ئەستەم پێخەفەكەشی پێوە ماوەو 
بەشێوەی  بەراورد  بە  كە  ژۆرەكانی،  قاچە  بخرێتە خوارەوەو  بەیەكجاری  نەماوە  هێندەی 
ئاسایی زۆر ئابڕوبەرانە باریكەلەبوون. دەستە پاچانە لە پێش چاویدا دەبرێتەوە. بۆیە بیری 

كردەوە )من چیم بەسەر هاتووە؟(. خەون نەبوو.

دیاری ئازادی

ئازادی(، خەبات نامەی نەمران لە زیندانی موصڵ، لە باڵوكراوەكانی  كتێبی )دیاری 
ئەرشیفی ناوەندی مێژوویی مەكتەبی سیاسی یەكێتی نیشتمانی كوردستان ئەو بە تیراژی 
لە  كردۆتەوەو  كۆی  ئامادەو  محەمەد(  )ئەمیرە  خاتوو   )7( بەزنجیرەی  و  دانە   )1000(

چاپدراوە لە چاپخانەی گرافیك بلو- سلێمانی.
خەباتگێڕانی  دیكەی  نایابی  كتێبێكی  هاتووە  پێشەكیەكەیدا  لە  هەروەك  كتێبە  ئەم 
یەكێتییە لە 40 ساڵەی دامەزراندنیدا. زادەی ئەو هەلومەرجەیە بە گشتی كە گەلەكەمان و 

یەكێتی پێیدا تێپەڕبوون. بە تایبەتیش هی تێكۆشەرانی یەكێتیە.
ئەم كتێبە بۆ كەس و كاری شەهیدان، دڵۆپەیەك ئاوی ساردە بۆسەر پارچە ئاسنێكی 
سور هەڵگەڕاوی هەر ژنێك بە تەنیا هەزار جار ئەوەندەی الپەڕەكانی ئەم كتێبە فرمێسكی 

هەڵڕشتووەو خوێناوی جگەری خۆی خواردۆتەوە.
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بناغەدانانی مێتافیزیكی ئەخالق

كتێبی )بناغەدانانی مێتافیزیكی ئەخالق(، فەیلەسوفی ئەڵمانی ئیمانوێل كانت نوسیویەتی 
و سۆران عومەر حەمە لە ئەڵمانیەوە كردویەتی بە كوردی نێوەندی رۆشنگەری بۆ لێكۆڵینەوەی 
فكری و سیاسی یەكێتی ژمارە)11( بە تیراژی 1000 دانە و بە قابارەی )280( الپەڕە چاپ 
و بالوی كۆدۆتەوە. بناغەدانانی میتافیزیكی ئەخالق یەكەمین كتێبی ئیمانوێل كانتە لە بارەی 
ئەخالقەوە كە لە ساڵی 1785دا چاپكراوە. واتە سێ ساڵ پێش باڵوكردنەوەی كتێبی رەخنەی 
عەقڵی پراكتیكی، كە بە دووەمین كتێبی كانت دادەنرێت سەبارەت بە ئەخالق و لێكۆڵینەوە 

فەلسەفیەكانی لەبارەی بنەمای پڕەنسیپە بااڵكانی ئەخالقەوە.

پرسی بیناكردنەوەی ناسیۆنالیزم  و نەتەوە لە كوردستاندا

كتێبی )پرسی بیناكردنەوەی ناسیۆنالیزم  و نەتەوە لە كوردستاندا( لە نوسینی )ئەبوبەكر 
عەلی(، لە تووتوێی )360( الپەڕەدا لە چاپخانەی رۆژهەاڵت – هەولێر، لە ساڵی )2009( 

چاپ و باڵوكراوەتەوە.
ئەم كتێبە تەواوكەری ئەڵقەری یەكەم و دووەمی زنجیرەی  )ناسیۆنالیزم ناسیۆنالیزمی 

كوردی(یە. 
نوسەر لە بەشێكی نوسینەكەیدا جارێكی تر لەسەر ناكۆكیەكانی دەیان ساڵەی نێوان 
باڵەكانی بزوتنەوەی كوردایەتی دەوەستێ و رەنگدانەوە نێگەتیڤ و خراپەكانی ئەو ناكۆكی 
و ملمالنێ خوێناویانە لەسەر شێواندنی ناوەڕۆكی ناسیۆنالیزمی كوردی دەخاتەڕوو. دواتر 
باس لەو ئاڵوگۆڕە نێوخۆیی و دەرەكیانە دەكات، كە هاتونەتە كایەوە. لەم روانگەیەشەوە 

دەگاتە ئەو بەرەنجامەی كە دەبێت ناسیۆنالیزمی كوردی دوبارە بینابكرێتەوە.
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داعش لە نێوان توندڕەویی ئایینی و شكستی دەوڵەتدا

كتێبی  )داعش لە نێوان توندڕەویی ئایینی و شكستی دەوڵەتدا( لە نوسینی )ئەبوبەكر 
عەلی( لە دووتوێی )232( الپەڕەدا، لە چاپخانەی رۆژهەاڵت بە تیراژی )2000( دانە لە ساڵی 

2015دا چاپ و باڵوكراوەتەوە.
نوسەر لە پێشەكی كتێبەكەدا )داعش( بۆتە ماركەو ناوێكی جیهانی. هەرێم،  عێراق، 
وەك  )داع��ش(  سەرقاڵكردووە.  خۆوە  بە  جیهانی  تێكرای  تەنانەت  ناوچەكە،  سوریاو 
خوێناویترین دەركەوتەی سەلەفی جیهادی، دەرهاویشتەی واقیعی شكستی دەوڵەت، دۆخی 
سیاسی،  چارەسەری  ئاسۆكانی  داخرانی  دەمارگیری،  پاشاگەردانی،  بااڵدەستی  وەحشتناك، 
قوڵبوونەوەی قەیرانەكان، بە دیاردەیەكی ترسناكی سیاسی، سەربازی، مەزهەبی، ئایدۆلۆژی 
و  سیاسی  و  فكری  بەیەكی  دژ  چەندین  كۆكەرەوەی  دەدرێت،  قەڵەم  لە  كۆمەاڵیەتی  و 

كۆمەاڵیەتی جیاوازە، لە بۆتەی گشتێكی رێكخراودا.

ئاسۆكانی مافی چارەنوس و دەوڵەتی كوردستانی باشور و ناسیۆنالیزمی كوردی

كتێبی )ئاسۆكانی مافی چارەنوس و دەوڵەتی كوردستانی باشور و ناسیۆنالیزمی كوردی( 
بە  رۆژهەاڵت  چاپخانەی  لە  الپەڕەدا،   )292( دووتوێی  لە  عەلی(  )ئەبوبەكر  نوسینی  لە 

تیراژی )1500( دانە لە ساڵی 2014دا چاپ و باڵوكراوەتەوە.
ئەم كتێبە بریتییە لە حەوت فەسڵ، كە لە فەسڵی یەكەمدا نوسەر ئاماژە بەوە دەكات، 
كە: تایبەتە بەقسەكردن لەسەر ئەركێكی تەواو نەكراوی ناسیۆنالیزمی كوردی، كە ئەویش 
لە  تایبەتیش  بە  یە،  نەتەوەیی  پرسی سەربەخۆیی و دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆیی 
باشوری كوردستاندا، كە لە ئێستادا هەل و مەرجێكی گەشەكردوترو لەبارتر لەم روەوە 

هاتۆتە ئاراوە، دەكرێت ببێتە خاڵی دەستپێك و وەرچەرخان.
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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