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لێپرسراوی دەزگا

ئەنوەر حسێن

خاوەنی ئیمتیاز 

دەزگای ئايديا بۆ فكر و لێكۆڵینەوە

لێكۆڵینەوە  بە  گۆڤارێكە گرنگی  ئایدیا:   -1

دەدات،  بابەتی فیكری و فەلسەفی  و وەرگێرانی 
ل���ەگ���ەڵ ه����ەر ژم���ارەی���ەك���دا ف��ای��ل��ێ��ك��ی ت��ای��ب��ەت 
ل��ەس��ەر ف��ەی��ل��ەس��وف و ب��ی��رم��ەن��دێ��ك��ی رۆژئ���اوای���ی 

باڵودەكاتەوە.
سیاسیيە  گ��ۆڤ��ارێ��ك��ی  دیپلۆماتیك:  ئایدیا   -2

و گ��رن��گ��ی ب���ە ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوە و ش��رۆڤ��ەك��ردن��ی 
سیاسەتی نێودەوڵەتی دەدات.

3- كوردستان دیپلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە 

ئەو  ش��رۆڤ��ەك��ردن��ی  و  لێكۆڵینەوە  ب��ە  گرنگی 
روداوانە دەدات، كە تایبەتن بەكورد لە هەر چوار 
پ���ارچ���ەی ك��وردس��ت��ان، ل��ەگ��ەڵ وەرگ��ێ��ڕان��ی ئ��ەو 
بابەتانەی دەربارەی دۆزی كورد دەنوسرێت بە زمانە 

جیاوازەكان.
بە  گرنگی  و  ئەدەبییە  گۆڤارێكی  ب��اران:   -4

لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی، ئەدەبی ناوخۆیی دەدات، 
لەسەر  فایلێك  ژمارەیەكیشدا چەند  هەر  لەگەڵ 

بیانییەكان  ی��ان  ك��وردەك��ان،  ن��وس��ەرە  و  شاعیر 
ب��اڵودەك��ات��ەوە، ل��ەگ��ەڵ ب��اڵوك��ردن��ەوەی شیعر و 
زمانە  لە  بە زمانی ك��وردی و وەرگ��ێ��ڕان  چیرۆك 

بیانییەكانەوە.
5-پ�������ڕۆژەی )100(ن��ام��ی��ل��ك��ەی ف��ەل��س��ەف��ی: 

بەشێوەیەكی  فەلسەفەییە  ف��ك��ری  پ��ڕۆژەی��ەك��ی 
لەوانە   )60( باڵودەكاتەوە  نامیلكە   )20( وەرزی 
ب��اڵوك��راوەت��ەوەو ئ��ەوان��ی تریش پ���ڕۆژەی داه��ات��ووی 

دەزگاكەیە.
جیهانی:  توێژینەوەی  )100(نامیلكەی  6-پڕۆژەی 

توێژینەوەی  و  ئابووریە  سیاسی  نامیلكەی   )100(

پ��س��پ��ۆڕان و ش���ارەزای���ان���ی ج��ی��ه��ان��ی و ن��اوچ��ەی��ی و 
ن��اوخ��ۆی��ی��ن. گ��رن��گ��ی ب���ەڕوداوگ���ەل���ی گ��ڵ��ۆب��اڵ و 

ناوچەیی دەدات. 
7- پڕۆژەی كتێب: پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری 

تا  ت��رە،  بوارەكانی  و  فكری  فەلسەفی،  سیاسی، 
ئێستا )20(كتێب چاپكراوە.
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باڵوکراوەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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ره نگه  هیچ زاراوه یه ک هێنده ی وش����ه ی س����ه ربه خۆیی  هاواڵتیانی کورد رانه چڵه کێنێت، چونکه  ئێمه  یه کێکین له و میلله تانه ی زۆر قورس 

 و سه خت باجی ژێرده سته یی و نه بوونی سه ربه خۆییمان داوه .

تینوو هه ر ئاوی له  بیره ... له به رچاوی خه ڵکی برسیش مانگ وه ک کولێره  دێته  به رچاو..

ئێمه ش س����ه ربه خۆیی وه ک ئاو  و کۆلێره یه  بۆ گه له که مان.. بۆیه  مافی بێ چه ند-و-چونی خۆمانه   و - جێگه ی خۆیه تی هه موو کاتێک 

گرنگیی ته واو به م بابه ته  بده ین..

نه ک کۆنفرانس  و کۆڕ  و دیبه یت، به ڵکوو شه و و رۆژی ژیانی خۆمانی بۆ ته رخان بکه ین...

سه ربه خۆیی الی ئێمه  ئامانجه  - خه ونه  - ستراتیژه  - به اڵم رێگای گه یشتن به م خه ونه -له -مێژینه یه  - به چه ندین له مپه ری سیاسی و 

گرێ و گۆڵی ئابووری ته نراوه ...

ئه رکی ده سته بژێری ئێمه یه ، له گه ڵ دۆستانمان - ژیرانه  چاره سه ریان بۆ بدۆزینه وه ، بۆ ئه وه ی ببنه  نه خشه رێیه ک بۆ سیاسییه کان و بۆ 

حکوومه ت تا ئیشی له سه ر بکات بۆ ئه وه ی هه نگاوی دروستی بۆ بنێین و کاره کانمان له سه ر به رچاوڕوونی بنیات  بنرێت.

میلله تی ئێمه  چه ندین سه ده  چاوه ڕێی سه ربه خۆییه ، خه باتی زۆری بۆ سه ربه خۆیی کردوه   و ده ریایه ک خوێن  و قوربانییه کی زۆر زۆری 

بۆ به خشیوه ، بۆیه  شایسته ی ئه وه یه  به  باشترین شێوه   و له جوانترین به رگدا به م مافه  ڕه وایه ی خۆی شاد بێت.

سه ربه خۆیی  و بانگه شه ی سه ربه خۆیی بابه تێک نییه  بۆ موزایه ده ، بابه تێک نییه  بۆ خۆ هه ڵکێشان، هه روه ها قسه  و باسی سه ربه خۆیی 

گوتارێک نییه  بۆ پێکدادان  و تووڕه کردنی دراوسێ  و دۆسته  دێرینه کانمان، 

له مه ش گرنگتر کارتێکی گوشاریش نییه  بۆ به ده ستهێنانی ده ستکه وت  و ئیمتیازات - به ڵکوو بریتییه  له ئیستیحقاقی نه ته وه یی دواکه وتووی 

چه ندین ساڵه ی گه له که مان  و ده چێته  خانه ی مافه  سروشتی  و خۆڕسکه کان.

ئێمه  له کاتێکدا جه خت له سه ر مافی سه ربه خۆیی ده که ینه وه ، ده زانین رێگای گه یشتن به م ئامانجه  درێژە   و نه  به م زووانه   و به م ده ست  

و ده مه  بریاری لێبده ین، چونکه  هێشتا له سه ر ئاستی ناوخۆ  و ده ره وه ش ساز  و ئاماده  نین  و کات  و کارکردنمان پێویسته ..

ره خنه گرانمان له باره ی پرس����ی سه ربه خۆیی ده ڵێن ئێمه ی کورد که  تا ئێستا خاوه نی سوپایه کی یه کگرتووی نیشتمانی نین  و هێشتا هه ر 

پشت به  گیانفیدایی  پێشمه رگه  قاره مانه کان ده به ستین، چۆن ده توانین جاڕی سه ربه خۆیی بده ین؟!

ده پرسن، که  ئابوورییه کی پته و  و ژێرخانێکی کامڵ  و تێر و ته واومان نییه ، چۆن ده توانین میلله تی خۆمان بخه ینه  به رده م سه رکێشی؟!

ده شپرس����ن، که  هێش����تا کێشه  و گرفتمان هه یه  له  شێوازی حوکمڕانی  و ئیداره دانی هه رێم چۆن ده توانین کات  و واده ی ده ستوده م بۆ 

راگه یاندنی سه ربه خۆیی دابنێین  و باس له  ده وڵه تداریی ده ستوده م بکه ین..

ئه مانه  پرسیاری گرنگن، و پێویستیان به  وه اڵمه . له به رامبه ردا، ئه وانه ی سوورن له سه ر پرسی سه ربه خۆیی ده ڵێن، هیچ کاتێک سه رجه م 

سەروتار

راستییهتاڵهکانیبهردهم
رێگایسهربهخۆییکوردستان

قوبادتاڵەبانى
جێگریسەرۆکیحکومەتیهەرێمیکوردستان
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خاڵه  پێویس����ته کان یه ک ناگرنه وه  و کاتێکی بێگه رد نابێت که وا به  بێ باج و کێش����ه  کوردس����تان مافی خۆی وه ر بگرێت. که سێش 

کوردستانێکی سه ربه خۆمان له  پاکه تدا پێشکه ش ناکات.

 ئه م وه اڵمه ش په س����ه نده ، به اڵم ئه وه ی الی من په س����ه نده  ئه وه یه  که  ناکرێت بانگه ش����ه ی س����ه ربه خۆیی بده ین، له کاتێکدا هێشتا 

له ئاستێکی به رزی سیاسی ئێمه دا، بۆنی بۆگه نی دوو ئیداره یی دێت . هێشتا ئێمه  توانای تێکه ڵکردن  و یه کگرتنه وه ی دوو بازگه مان 

نییه  له نێوان هه ولێر  و سلێمانیدا.

که  ناتوانین له  نێو خۆمان کێش����ه ی سیاس����ی و ئیداری چاره س����ه ر بکه ین، چۆن ده توانین له س����ه ر ئه م پرسه  هه ره  چاره نووسسازه  

رێکه وین؟ 

به داخه وه ، درزه کانی نێو ماڵی کورد، ئه مڕۆ گه وره ن، و ده ردی مام وته نی، ئه بێ ئاگامان له  پانایی بێت. 

گواستنه وه ی پرسی سه ربه خۆیی کوردستان، له  خه ونێکه وه  بۆ واقیع، پرۆسه یه که  که  به  گفتوگۆ له  نێو خۆماندا ده ست پێ ده کات. 

ئنجا گفتوگۆ له گه ڵ دۆست و نه یار.

ئێمه  هێش����تا له سه ره تای رێگای په یداکردنی دۆست  و پشتیوانی نێوده وڵه تیداین بۆ به ده ستهێنانی مافی سه ربه خۆیی، بۆیه  ناتوانین 

له سه ر ئاستی جیهان ئه م کارته  وا به ئاسانی      بسوتێنین .

ئێمه  مه به س����تمانه  راگه یاندنی سه ربه خۆیی بکه ینه  ده رفه ت  و که رنه فالێک له سه ر ئاستی جیهان بۆ له دایکبوونی ده وڵه تێکی نوێ - 

نه ک خوڵقاندنی کێشه و بارگرژیی له رۆژهه اڵتی ناوه ڕاست که  خۆی پڕه  له  قه یران  و ئالۆزیی. 

س����ه ره ڕای ئه م هه موو خاڵه  نه رێنیانه ، به اڵم کاتێک ته ماش����ای کۆمه اڵنی خه ڵکی کوردس����تان ده که ین - چۆن دوو س����اڵه  به رگه ی 

بارگرانیی سه ختی قه یرانی داراییان گرتووه ، کاتێک ته ماشای گیانفیدایی پێشمه رگه  قاره مانه کان ده که ین چۆن بۆ جیهانیان سه لماند 

ئ����ه و هێزه ن ده توانن چڕنوکی داعش بش����کێنن، ده زانین ئه مڕۆ بێت یان س����به ی ده گه ینه  خه ون����ی له مێژینه مان  و ئااڵی پیرۆزی 

کوردس����تان له نێو ئااڵی واڵتانی تری جیهاندا ده ش����ه کێته وه . به اڵم له هه مانکاتدا ده بێت ئه و راستییه  بزانین، هه رکه سێک بییه وێت 

وێنای راگه یاندنی س����ه ربه خۆیی به  بێ ئاماده کاریی پێش����وه خته  بکات، پێویسته  ئه زموونی باش����ووری سودان ببینێت، که  ده شێت 

یارمه تیده رێکی باش بێت بۆ تێگه یش����تن که  چۆن دوای راگه یاندنی س����ه ربه خۆیی له  رووی ئابووریی  و هه نارده ی نه وته وه  ئاتاجی 

ده وڵه تی دایک بوونه وه   و له سه ر ئاستی ناوخۆش دووچاری شه ڕو پێکدادان     هاتن. 

ئێمه  له کاتێکدا نمونه ی باشووری سودان  و واڵتی دایک ده هێنینه وه ، ئاسۆی عێراق وه ک ده وڵه تێکی یه کگرتوو روون نییه   و به کێشه 

  و گرفتی زۆر گه وره دا تێده په رێت  و ئه گه ری له به ر یه ک هه ڵوه شانه وه ی هه یه . 

ئه وه ی له گرنگی  و بایه خی ره مزی ئه م قسانه ش����مان زیاد ده کات ئه وه یه  که  لێکدانه وه کانمان هاوکاتن له گه ڵ س����ه د ساڵ تێپه ڕبون 

به سه ر رێککه وتنی سایکس - پیکۆ که  هه م کوردستانی له ت و په ت کرد، هه م واڵتانی ناوچه که شی به م نه خشه یه ی ئێستای هێنایه  

ئاراوه .

ئێمه  که  دان به م راس����تییه  تاڵه کانی به رده م رێگای س����ه ربه خۆیی کوردس����تان ده نێین، هیچ کات ته سلیمی رێگرییه کان نابین  و پاڵ 

ناده ینه وه ، به ڵکوو ده مانه وێت له مپه ر  و رێگرییه کانی به رده م سه ربه خۆیی تا نزمترین ئاست که م بکه ینه وه  و به سه ریاندا زاڵ بین..

ده مانه وێت هه وڵ بده ین متمانه  به  دۆسته  عه ره به کانمان بده ین له عێراق، که  شه ریکمانن له  ده وڵه ت  و خاک  و داهات که  ئه گه ر 

ئێمه  له  چه ندین ساڵی رابردوودا نه مانتوانیبێت له  چوارچێوه ی یه ک ده وڵه تدا پێکه وه  بژین، ئه وه  ده شێت له داهاتوودا دراوسێیه کی 

باش  و دۆست  و بگره  ته واوکه ری یه کتریش بین - چونکه  په یوه ندیی نێوان ئێمه و ئه وان حوکمی مێژوو و جوگرافیایه  و هیچ کات 

بڕیاری سیاسی ناتوانێت ئێمه  له  دراوسێیه تی داڕنێت..  

نه ک هه ر ئه وه ، به ڵکوو ئێمه  به وان  و به  جیهانیش ده ڵێین ئێستا سه رده می جیهانگیریی  و تێکچڕژانی شارستانیه ت  و کلتووره کانه ؛ 

ئه وه ی ئێمه  ده مانه وێت بوونی شوناس  و قه واره یه کی سه ربه خۆ  و تایبه ت به خۆمانه  له  ناو ئه م جیهانگیری  و تێکچڕژانه  کلتووری  

و رۆشنبیری  و مرۆڤایه تییه دا  و هیچ کاتێک نامانه وێت ببینه  کێشه  و هه ڕه شه  بۆ سه ر که سیتر.
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ئایندەو یەكێتی دوای رێورەس����م و ئیمزاكردنی پرۆتۆكۆڵ����ی یەكگرتنیان، لە 2016/8/10 یەكگرتنیان راگەیاندو تێیدا 
هاتووە كە: 

»لێكترازان����ی نێوماڵی كوردو پەیدابوونی مەیلی قۆرخكردنی دەس����ەاڵت  لە هەرێمی كوردس����تاندا، هەڕەش����ەن لەس����ەر 
دەس����تكەوتەكانی گەلی كوردس����تان و بەالڕێدابردنی قۆناغی گوزەری دیموكراس����ی و لەدەس����تدانی ئ����ەو دەرفەتەش كە 

نەتەوەیی كورد لە سەرانسەری كوردستاندا بە ئومێدەوە، وەك دەستكەوتی دوای شەڕی داعش بۆی بێتە پێشەوە«.
ه����ەروەك ئاین����دە و یەكێت����ی رایدەگەیەنن: »ئەم هەن����گاوە، هەنگاوی تر، رێككەوتنی نێوان یەكێتی و گۆڕان، پەرۆش����ی 
راستگۆیانەیە بۆ یەكخستنەوەی نێوماڵی كورد، بە قازانجی چارەسەركردنی كێشەو قەیرانەكان و چەسپاندنی سیستمێكی 

حوكمڕانی پەرلەمانی، مەدەنی، دیموكراسی و گەیاندنی گەلی كوردستان بە سەربەخۆیی و مافی چارەی خۆنوسین«.

یەكگرتنەوەی یەكێتی نیشتمانی كوردستان و 
حزبی ئایندەی كوردستان

ئامادەکردنی:

ئەرسەالن حەسەن  -  نیاز کەمال
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نیش���تمانی  یەكێت���ی  یەكگرتن���ەوەی 
كوردستان  و حزبی ئایندەی كوردستان 
ب���ە رووداوێكی گرن���گ ئەژماردەكرێت 
لە مێ���ژووی بزووتنەوەی رزگاریخوازی 
بڕیارێك���ی  چونك���ە  گەلەكەمان���دا، 
هەس���تكردنە  زادەی  گرن���گ  وەه���ا 
ب���ە بەرپرس���یارێتی و درككردن���ە بە 
هەستیاری و گۆڕانكاری ناوچەكەو پاشان 
بڕیاردانە لە پاڵپش���تی و بەهێزكردنی 
كۆنگرەكانی دیموكراسی لە كوردستاندا.

-  وت���اری هەڤاڵ كۆس���رەت رەس���وڵ: 
جێگری یەكەمی س���كرتێری گش���تی یەكێتی 

نیشتمانی كوردستان

یەكگرتنەوەی یەكێتی نیش���تمانی كوردس���تان و 

حزبی ئایندە جێگەی دڵخۆش���ی هەموو خەڵكی 

كوردستانە، لەگەڵ ئەوەی كە یەكێتی نیشتمانی 

كوردستان، هێزێكە كە هەر لە سەرەتاوە هەموو 

الیەك و ئەفكارێ���ك جێگەی بۆتەوە، لەكاتێكدا 

ئەم یەكگرتنەوەیەمان راگەیاندووە دۆستەكانمان 

پێیانخۆش���ە، دوژمنەكانیش���مان پێیان ناخۆشە، 

لەبەرئەوەی داوا لە هەموو الیەنە سیاس���ییەكان 

دەكەین تەقدیری بارودۆخی خەڵكی كوردستان 

بكەن، لەبەرئەوەی بارودۆخی خەڵكی كوردستان 

لە ئاستێكی زۆر خراپدایە، بۆیە پێویستە یەكتری 

قبووڵ بكەی���ن، لەكۆتاییدا پیرۆزبایی لە هەموو 

خەڵكی كوردستان دەكەم.

کۆرسەت رەسوڵ جێگری یەکەمی سکرتێری گشتی )ی. ن. ک(:

ئەم یەكگرتنەوە،
دۆستەكانمان پێیانخۆشە، دوژمنەكانیشمان پێیان ناخۆشە
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مەال بەختیار لێپررساوی دەستەی كارگێڕی مەکتەبی سیاسی )ی. ن. ک(:

قادر عەزیز بە ئەركێكی گەورەو شكۆمەندانە دێتە پێشەوە بۆ ناو هەمان 
ئەو سەنگەرەی، كە خۆشەویسترین و ئازیزترین شەهیدی خۆی پێبەخشیوە، 

كە )سەعدی گچكە(یە.

-  وت���اری هەڤ���اڵ م���ەال بەختی���ار: 

لێپرسراوی دەستەی كارگێڕی مەکتەبی 

سیاسی یەكێتی نیشتمانی كوردستان

بەڕێ���ز جێگ���ری یەكەمی س���كرتێری 

گشتی یەكێتی نیشتمانی كوردستان، 

بەڕێز )قادر عەزیز(، 

ئەندامانی مەكتەبی سیاس���ی، سەركردایەتی، 

ئەنجومەن���ی ناوەندی، هەڤااڵن���ی ئایندە و 

یەكێتی،  ئەندامان���ی پەرلەمان، ئەنجومەنی 

پارێزگاكان، گش���ت دڵس���ۆزانی یەكخستنی 

ب���ەدڵ بەخێرهاتنتان  پ���ڕ  ماڵ���ی ك���ورد، 

دەكەین، بەن���اوی یەكێتییەكەت���ان، یەكێتی 

نیشتمانی كوردس���تانەكەتان، ئەو یەكێتییەى 

كە ش���ەرەفی بەرپابوونی ش���ۆڕش لەدوای 

نس���كۆ، لەدوای خیانەتنامەی جەزائیر، ئەو 

ش���ەرەفە مێژووییەی تۆماركرد، تۆمارەكەش 

تۆم���اری هەموومان بوو، تۆم���اری هەموو 

ئەو تێكۆش���ەرانە بوو، كە لە كۆڕی خەبات 

كۆڵیان نەدا، لە كۆڕی خەبات ئااڵی شۆڕشی 

درێژخایەنیان بەرزكردەوە، لە كۆڕی خەبات 
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بەرگەی راگواستن، دەركردن، بەعەرەبكردن، 

كیمیاباران، ئەنفال و وەس���تانی شەڕی ئێران 

– عێراق ی���ان گرت، وتی���ان: كۆڵنەدان لە 

فەرهەنگی یەكێتی نیشتمانی كوردستان نییە، 

خەبات درێژەی كێش���ا، هەتا یەكێتییەكەتان 

س���تراتیژی راپەڕینیان لە كوردس���تاندا كرد، 

بە س���تراتیژی بەرەی كوردستانی و هەموو 

الیەن���ەكان بەش���ەرەفەوە یەكم���ان گرت و 

شانماندایە بەر ئەركی هاوبەش، هەتا پێكەوە 

)یەكێتی، پارتی، سۆسیالیس���ت، ش���یوعی، 

پاسۆكی ئەوكاتە، .... هتد( راپەرینمان كردو 

س���ەركەوتنێكی مێژووی گ���ەورە لەبەهاری 

ساڵی 1991 تۆماركرا، ئەنجامەكەشی ئەنجامی 

بەرەی كوردستانی، هەڵبژاردن، پەرلەمان و 

حكومەتی كوردستان بوو.

ل���ەدوای راپەرینی���ش تا ئێس���تاش جۆرەها 

كێشمەكێش، هەوراز، نش���ێوو، هەڵچوون، 

داچوون و ملمالنێ و جۆرەها پیالن بەرامبەر 

ئەم ئەزمونە تازە دامەزراوەی دیموكراس���ی 

كوردس���تان  رووی���داوە،  كوردس���تان  ل���ە 

تەراتێنی جۆرەها ش���ەڕو دەس���تتێوەردان و 

بەدبەختی بووە، بەاڵم قۆناغ و هاوكێش���ە 

سیاس���ییەكانی ناوچەكەو دونیا گۆڕا، كێشەی 

كورد بوو بە كێش���ەی پلە یەكی رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاس���ت، بۆ رزگاری و دیموكراسی، بۆیە 

هی���چ كام لەو پیالن و ش���ەڕە ناوخۆییانەی 

ك���ە روویاندا، نەیانتوان���ی ئومێدی گەورەی 

نەتەوەكەمان لەناوبەرن، كە لەژانی ئەنفال و 

لەدایكبوو  كوردستان  ئەزمونی  كیمیابارانەوە 

و هەتا ئێس���تاش خۆیگرتووە، خۆشبەختانە 

داعش���ەكان و ئەوانەی پشتیوانیان لە داعش 

دەك���رد، پێیانوابوو داعش دەتوانێت تەواوی 

هاوكێشەكان لە عێراق و ناوچەكە بگۆڕێت، 

هەتا دەوڵەت���ە گەورەكانیش ل���ەم بابەتەدا 

بەهەڵەداچ���وون، نەیانزان���ی ل���ە رۆژئاوای 

كوردستان )شەڕڤانان، یەپەژە و یەپەگە(، لە 

كوردس���تان هێزی پێشمەرگەی كوردستان بە 

پشتیوانی هەتا رادەیەك گەریالكان، هەم لە 

ش���ەنگال تێكیان دەشكێنین، هەم پارێزگاری 

ل���ە كەرك���وك دەكەین، ه���ەم خانەقین و 

دەوروب���ەری دەپارێزین، ك���ە 1100 كم بە 

قواڵیی 50م ی كوردس���تانی ئێستا پارێزراوی 

دەس���تی هێزی پێش���مەرگەیەو لە س���ایەی 

شەهیدەكانیشمان بە ئاسودەیی دەژین.

بۆیە ب���ۆ هەم���وو الیەك دەرك���ەوت، كە 

قەدەری ئێمە ی���ەك رێگەیەو ئەو رێگەیەش 

دیموكراسی و دەستاودەستكردنی دەسەاڵتە، 

دەبێت هەم���وو ناوماڵی ك���ورد رێكبخەین 

و ئ���ەو ئەزمونە دیموكراس���ییە بەرەو ئەو 

هەنگاوە بەرین، ك���ە قۆناغی یەكەم ناوچە 

مادەی  ئازادبكەی���ن،  لەس���ەرەكان  كێش���ە 

140 ك���ە 9 س���اڵی بەس���ەردا تێپەڕی���وەو 

دەس���تی بە دەس���تیمان پێدەكەین، دەبێت 

ئی���رادەی نەتەوەیی ئێم���ە دەور ببینێت بۆ 

ریفراندۆم  ئەنجا مەسەلەی  یەكالكردنەوەی، 

و سەربەخۆیی دێتە پێشەوە، كە ئومێدەوارین 

هەموو ئەم مەس���ەالنە، كە پرس���ی نوێ و 

پرسی مافی دیموكراس���ی ئێمەن، بەیەكەوە 

ش���ان بدەینەبەر، ب���ۆ بەدەس���تهێنانی ئەو 

ئامانجە س���تراتیژییە، ئەمە خاڵە گرنگەكەیە، 

گرنگ نییە كێ دەیكات و كێ دەستپێشخەری 

دەكات، بە دەستپێشخەری نییە، بەیەكخستنی 

ن���او ماڵی كوردە، بە الف لێدان نییە، بەڵكو 

بە بەدیهێنانی ئامانجەكەیە، ئەگەر بۆئەوەش 

بگەڕێین���ەوە، كە چ الیەك دروش���می مافی 

چارەنوس���ی هەڵگرت���ووە، پێویس���ت ب���ە 

روونكردنەوە ن���اكات، چونكە تۆمارەكان لە 

مێژوودا دیارن.

ئێس���تاش لەدوای ئەوەی یەكێتی نیش���تمانی 

كوردستان و بزووتنەوەی گۆڕان رێككەوتنێكی 

گرنگی���ان مۆركردووە، ئ���ەو رێككەوتنە بە 

هەردووالم���ان كاریگەری گ���ەورەی هەبوو 

لەس���ەر ئاستی كوردستان و عێراق، توانیمان 

كێشەیەكی گەورە لەنێوان دوو هێز، كە هەر 

لەسەرەتاوە ئێمە بەیەكەوە بووین و بەیەكەوە 

یەكێتیتم���ان دامەزران���دو بەرگ���ەی هەموو 

رۆژگارە ناخۆش���ەكانمان گ���رت، بەداخەوە 

رۆژگارەكە وایلێهات كە لەیەكتر جیاببینەوە، 

پێخۆش  ئەوكاتی���ش جیابوونەوەكەمان  هەتا 

نەبووە، ئێس���تاش یەكگرتن���ەوەی تەواومان 

پێخۆشە، ئەوەش بە قۆناغ دەبێت.

قۆناغ���ی یەك���ەم رێككەوتن ب���ووە لەنێوان 

ئێمەو گ���ۆڕان، ئەو رێككەوتن���ە بەردەوام 

دەبێت، هەتا ئامانجەكانی بەدیدەهێنێت، بە 

ئومێدی ئەوەی بتوانین رێگەكانی چارەس���ەر 

لەگەڵ پارتی و الیەنەكانی تریش بدۆزینەوە، 

بەوش���ێوەیەی كە هەموو الیەكمان لەسەری 

رێكدەكەوین، نەك بەوشێوەیەی كە نە پارتی 

ئیرادەی خۆی بس���ەپێنێت بەس���ەر ئێمەدا، 

ن���ە ئێم���ەش دەمانەوێت ئی���رادەی خۆمان 

بەس���ەر پارتیدا بسەپێنین، بەڵكو پێویستە لە 

رێگای ناوەڕاس���تدا یەكبگرینەوەو چارەسەر 

بدۆزینەوە، حیكمەتیش بۆ سەركردایەتییەكی 

بە ئەزموون ئەوەیە، كە رێگەی چارەسەری 

گونج���او بدۆزێت���ەوە، نەك دەس���تی یەكتر 

نەوی بكەین، ئێمە پێمانوایە رێگەی دەست 

نەویكردن، ش���ەڕكردن، یەكتر كوش���تن، بە 

عەقڵیەتی حاكم كردن كۆتاییپێهاتووە، تەنها 

رێگەی سازان رێگاكەمانە، دەمانەوێت ئەمە 

ستراتیژی هەمووان بێت.

وەك ئاشكرایە ئێس���تاش ئێمە لەگەڵ حزبی 

ئاین���دە یەكمانگرت، بێگوم���ان یەكگرتن و 

رێككەوت���ن دوو چەمكی جی���اوازی دونیای 

سیاس���ەتە، رێككەوتنی سیاس���ی بۆئەوەیە، 

بزوتنەوەی دیموكراس���ی بەگشتی و ئامانجە 

گش���تییەكان پێكەوە بەدیبێنی���ن، یەكگرتنی 

دوو الیەنی���ش بۆئەوەی���ە، حزبێك بتوانێت 

خۆی  هێزەكان���ی  جیاوازییەكانیی���ەوە  ب���ە 
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هاوبەش���ەكان  س���تراتیژییە  كۆبكات���ەوە، 

مێژوو  ئاڕاستەكانی  پڕیبكاتەوەو  كۆبكاتەوەو 

بەرەو پێش���ەوە بەرێت، لەپێناو بەدیهێنانی 

ئامانج���ە گش���تییەكان، خۆش���بەختانە ئێمە 

ماوەی 2 س���اڵە گفتوگۆی ئاشكراو نهێنیمان 

لەگەڵ برادەرانی ئایندە هەیە، س���ەرئەنجام 

ب���ە هیمەتی هەم���وو الیەكم���ان توانیمان 

ئ���ەم یەكگرتن���ە بەدیبهێنین، ئێس���تا ئێمە 

یەكمانگ���رت، بێگوم���ان ئ���ەم یەكگرتنە بۆ 

بەهێزكردنی یەكێتی نیشتمانی كوردستانە، بۆ 

بەهێزكردنی خەباتی سەنگەرەكانی پێشەوەی 

دیموكراس���ی، ئازادی، مەدەنی، یەكس���انی 

كۆمەاڵیەتیی���ەو  روونكردن���ەوەی زیاترە بۆ 

چارەسەركردنی كێشەكان.

بەدڵنیایی���ەوە دوای ئ���ەم یەكگرتن���ە، بەو 

وزەی���ەی كە حزب���ی ئاین���دە دەیهێنێتە ناو 

یەكێتی نیش���تمانی كوردس���تان، بەو هەموو 

ئەزمونەی كە ب���رای بەڕێزمان )قادر عەزیز( 

هەیەتی لەس���ەرەتای شۆڕشەوە، كە برازای 

یەكێ���ك لە رەمزە گەورەكان���ی ئێمەیە، كە 

)شەهید سەعدی گچكە(یە، لەساڵی 1976ەوە 

پێشمەرگەیە، ماوەیەك پێش ئێستا یادی 40 

س���اڵەی هاتنە ریزی ش���ۆڕش ب���وو لەالیەن 

برادەران���ی بزوتنەوەوە، ك���ە )قادر عەزیز( 

یەكێكبووە لەئەوان لەگەڵ )ش���ەهید عومەر 

دەبابە، عەلی عەس���كەری و برادەرانی تر( 

هەموو لە قۆڵی جیاواز جیاوازەوە هاتن، كە 

گوژم و تەوژمێكی گەورەیاندا بە شۆڕش���ی 

ن���وێ و متمانەی گەورەتریان���دا بە خەڵكی 

كوردستان، كە ئەم شۆڕشە هەموو سەركردە 

راس���تەقینەكانی كۆڕی خەب���ات و كۆڵنەدان 

لەناو یەكێتی نیش���تمانی كوردس���تاندا ئااڵی 

كوردایەتی نوێیان بەرزكردۆتەوە.

ئێستا لەو یادە، یادی 40 ساڵەی دامەزراندنی 

بزوتن���ەوە )ق���ادر عەزی���ز(، ب���ە ئەركێكی 

گەورەو ش���كۆمەندانە دێتە پێش���ەوە بۆ ناو 

هەمان ئەو س���ەنگەرەی، كە خۆشەویسترین 

و ئازیزترین شەهیدی خۆی پێبەخشیوە، كە 

ئەویش )سەعدی گچكە(یە، لەكاتێكدا لە دوو 

ش���ەڕی مان و نەماندا، من شەرەفی ئەوەم 

هەبووە لەگەڵی بم و سەركردەو فەرماندەم 

بێت، شەڕێكیان لە چیای هەولێر، كە )قادر 

عەزیز( و زۆر شەهیدی تریشمان لەگەڵبووە، 

ش���ەڕێكبوو لە 7ی بەیانییەوە هەتا 9ی شەو 

ئەرزو ئاس���مان تەقەی لێدەكردین، )شەهید 

هەڤااڵنی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی و کادرانی )ی. ن. ک( لە مەراسیمی یەکگرتنەوەی حزبی ئایندەو ی. ن. ک
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هەڤااڵنی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی و کادرانی )ی. ن. ک( لە مەراسیمی یەکگرتنەوەی حزبی ئایندەو ی. ن. ک

س���ەعدی( دەت���وت پڵنگە، چی���ای هەوری 

نەدەگرت، لەم سەنگەر بۆ ئەو سەنگەر، لەم 

هەڵمەت بۆ ئەو هەڵم���ەت، لەم ئابربیجی 

بۆ ئەو بیكەیس���ی ش���ەڕی دەكرد، زۆر پێی 

سەرسام بووم.

ش���ەڕی دووەمیش لە ناوچەی شیوەش���ان، 

لەمانگ���ی 10ی س���اڵی 1977، دیس���انەوە 

لەناوچەی خەلەكان هەتا حاجی قەاڵ گەمارۆ 

دراین، لەمبەر بۆ ئەوبەر بە دەبابە و ناقیلە لە 

ئاسمانەوە بە 6 كۆپتەر لێیئەداین، دیسانەوە 

)ش���ەهید س���ەعدی( هەر بە چركە ساتێك 

هەموومانی كۆكردەوە، ش���وێنە سەختەكەی 

ب���ۆ خۆی هەڵبژارد، ك���ە بەرزترین لوتكەی 

ئەو ناوچەیە بوو، لەو ش���ەڕەش ئەوەی ئەو 

قارەمان���ە كردویەتی جێگەی ش���انازییە، كە 

ئەگەر لە هەموو شارەكانی كوردستان بۆ ئەم 

جۆرە فەرماندان���ە پەیكەرێك بكەین كەمە، 

)قادر عەزیز(یش لەگەڵ )ش���ەهید سەعدی(

و هەموو ئەو هەڤااڵنەی تر، لە س���ەخترین 

رۆژگاردا ك���ە تەندروستیش���ی باش���نەبووە 

بەردەوام ب���ووەو یەك چركە س���ات كۆڵی 

نەداوە لە خەبات، ئێستا خۆی هەستی بەوە 

كردووە، كە ئ���ەم یەكگرتنە كارێكی گرنگ 

و س���تراتیژییە، ئەگینا نە ب���ۆ بەرژەوەندی 

تایبەتی بووە، نە هیچ تەماعێكمان خستۆتە 

بەر دەستی، نە هیچ ئیمتیازێكی زۆر گرنگی 

دراوەتێ، ئەگ���ەر كرابێتە ئەندامی مەكتەبی 

سیاسی، ئەوەش شتێكی زۆر گەورە نەبووە، 

خۆی ئەندام���ی مەكتەبی سیاس���ی یەكێتی 

نیشتمانی كوردستان بووە.

بۆیە بە پێویستی دەزانم، كە بڵێم ئێمە دوو 

هەنگاوی گرنگمان ناوە، یەكێكیان رێككەوتنە 

لەگەڵ گۆڕان، ئەوی تریان یەكگرتنە لەگەڵ 

حزب����ی ئاین����دە، دەمێنێت����ەوە بڵێن، ئەی 

ماڵی كورد بەرەو كوێ؟ لەماوەی پێش����وودا 

ئەردۆگان چوو بۆ موس����كۆ، لەگەڵ جەنابی 

سەرۆكی روسیا رێككەوتنەوە، پێشتر لەگەڵ 

ئیسرائیل و سعودیە رێككەوتن، بەدڵنیاییەوە 

لەم ماوەیەدا رێككەوتنیان لەگەڵ س����وریاو 

عێراقیش دەبێت، ئایا كێشەی ئێمەو پارتی، 

گۆڕان و پارتی، الیەنەكان و پارتی لە كێشە 

نێودەوڵەتی و ئەو هەموو كێشمە كێشمانە 

گەورەترو قورسترە؟ بێگومان لەوە قورستر 

نیی����ە، لەبەرئ����ەوە حەقە تێكۆش����ەرەكانی 

ك����ۆڕی خەبات و هێ����زە سیاس����ییەكان و 

س����ەركردە سیاس����ییە ب����ە ئەزموونەكانیش 

بكەی����ن،  مێژووي����ی  دەستپێش����خەرییەكی 

رێكبكەوین، هیوادارین  بتوانی����ن  بۆئەوەی 

هەم )مەسعود بارزانی(، هەم )نەوشیروان 

مس����تەفا( و ئێمەو مانانیش دەورێكی جوان 

بگێڕین و ئەوەی ك����ە دەوڵەتان دەیكەین، 

تێكۆش����ەرانی ئێم����ەش بیك����ەن، دووبارە 

پیرۆزبای����ی ئەم یەكگرتنەوەی����ە لە هەموو 

خەڵكی كوردس����تان دەكەم، سوپاسی )قادر 

عەزی����ز(و هەموو هەڤااڵنی س����ەركردایەتی 

و مەكتەبی سیاس����ی و ئۆرگانەكانی ئایندە 

دەكەین، ك����ە بێگومان ئەمە ش����ەرەفێكی 

گ����ەورە تۆم����اردەكات و وزەیەكی جوانتر 

دەبەخشێت بە یەكێتی نیشتمانی كوردستان، 

بەدڵنیایی����ەوە دڵ و دەروونی كەس����وكاری 

شەهیدەكانیشمان ئاسودە دەكات، هەروەها 

دڵی پێشمەرگەكانیش����مان خۆشدەكات، زۆر 

سوپاس بۆ هەموو الیەك.
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-  وتاری هەڤاڵ قادر عەزیز:
س���ەرەتا بە بۆنەی یەكگرتن���ەوەی یەكێتی 

نیش���تمانی كوردس���تان و حزب���ی ئایندەی 

كوردستان پیرۆزبایی لە خۆمان و گەلەكەمان 

و بەتایبەتی جەنابی )م���ام جەالل( دەكەم، 

لەدایكب���ووی  هەن���گاوە  ئ���ەم  ئاش���كرایە 

ئ���ەم س���اتە وەختە نیی���ە، بەڵك���و تا ئەم 

گفتوگۆمان  قس���ەو  وێس���تگەیە چەندینجار 

لەم���ەڕ یەكگرتن���ەوەو یەكخس���تنی خەبات 

و كاری سیاس���یمان ك���ردووە، بیرۆكەی ئەم 

یەكگرتنەوەی���ەش لە كرۆك���دا، بەرێز )مام 

جەالل( بووە، هەروەه���ا هۆكارو هاندەری 

سەرەكی یەكگرتنەوەكەش، بارودۆخی پڕ لە 

قەیرانی ناوخۆیی كوردس���تان و گۆڕانكاری 

ناوچەكەو جیهانە، كە زەرورەتێكی مێژوویی 

و سیاس���ی وای خوڵقاندووە، نەك بە تەنها 

ئێمە، بەڵكو پێویس���ت دەكات هەموو هێزو 

الیەنەكان���ی ت���ر، بەتایبەتی���ش ئ���ەو هێزو 

الیەنانەی ك���ە لە هەڵوێس���ت و بەرنامەی 

سیاس���ییدا لەیەكەوە نزیكن، بیر لە یەكگرتن 

و یەكریزی خەباتی رزگاری بكەنەوە. 

ئاش���كرایە كە مێژوو هەر بەمشێوەیە بووە، 

چۆن زەمەنێك ب���ۆ دابڕان و لێكجیابوونەوە 

هەب���ووە، ه���اوكات زەمەنێكی���ش هەبووە 

وایخواستووە براو هەڤاڵە دێرینەكانی دوێنێ 

جارێك���ی تر خەب���ات و تێكۆش���انیان گرێ 

بدەن���ەوەو یەكبگرن���ەوە، رێككەوتنی نێوان 

یەكێت���ی و گ���ۆڕان، یەكگرتن���ەوەی حزبی 

ئایندەو یەكێتی، كە دڵنیاش���م هەنگاوی تری 

بەدوادا دێت، خۆشبەختانە زەمەنی یەكگرتن 

و یەكگرتن���ەوەن، ئەمان���ە ئەو پێویس���تییە 

سیاس���ییەن، كە لەم قۆناغەدا بۆ رزگاربوون 

لە پاوان���كاری دەس���ەاڵت و رزگاربوون لە 

كێش���ەو قەیرانەكان، زەمینەی خوڵقاندووە، 

ك���ە هەریەك ل���ە حزبی ئاین���دەو یەكێتی 

نیشتمانی كوردستان، بە ئاست و قەبارەیەكی 

جیاوازەوە پێویستیمان بەیەكتر بێت.

ئاشكرایە ناوچەكە لەبەردەم ئەگەرو گۆڕانكاری 

گەورەدای���ە، هاوكات لەگ���ەڵ نزیكبوونەوە 

ل���ە كۆتاییهاتنی ش���ەڕی داع���ش، خەریكە 

نەخشەی  داڕش���تنەوەی  بۆ  س���یناریۆكانیش 

سیاس���ی ناوچەكە لەالیەن واڵتانی هەرێمی 

و زلهێزەكان���ی دونیا جوڵ���ەی بۆ دەكرێت، 

وەك دەزان���ن میللەتی ك���ورد بەتایبەتی لە 

باشورو رۆژئاوای كوردستاندا میللەتێكی زۆر 

قادر عەزیز ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەكێتیی نیشتامنیی كوردستان:

بیرۆكەو هۆکارو هاندەری سەرەکیی ئەم یەكگرتنەوەیە
لە كرۆكدا، بەڕێز مام جەالل بووە
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چاالكبوو لە شەڕەكەدا، پێشمەرگە، شەڕڤان 

و گەریال گەورەتری���ن و كاریگەرترین هێزی 

مەیدانی دونیا بوون لە شەڕی داعشدا، بەاڵم 

بەداخەوە دەس���ەاڵت لە هەرێمی كوردستان 

بەس���ەرقاڵبوونی ب���ە كێش���ەو قەیران���ەكان 

لەماوەی رابردووی شەڕی داعشدا، نەیتوانی 

ئەو پش���تیوانییە گ���ەورە نێودەوڵەتییەی كە 

هەیە بۆ پێشمەرگەو بۆ پشتیوانییەكی سیاسی 

و ئابوری و دیبلۆماسی بەشێوەیەك بگۆڕێت، 

كە لە تواناییدا بێت كوردو هێزی پێشمەرگە 

چ���ۆن الیەنێكی كاریگەری ش���ەڕەكە بوون، 

شەڕەكە  دوای  رێككەوتنەكانی  بەوشێوەیەش 

وەك الیەنێكی براوەی شەڕەكە، دەستكەوتی 

سیاسی و مس���ۆگەریان هەبێت، ئەمە وێڕای 

ئ���ەو هەموو قەی���ران و لێكترازانەی ئەمڕۆ، 

ك���ە ن���ەك تەنها رۆڵ���ی كوردی ل���ە رووی 

فاكتەری زاتی و بۆ قۆناغی دوای ش���ەڕەكە 

الواز ك���ردووە، بەڵك���و ئەگەر بەوش���ێوەیە 

بەردەوام بێت، دەبێتە پاس���اوێك بەدەستی 

دۆس���ت و دوژمنەكانمان، ك���ە پەراوێزمان 

بخەن، ئەمڕۆ یەكێتی نیش���تمانی كوردستان 

پێویس���تی بە یەكخستن و یەكڕیزی ناو ماڵی 

خۆی هەیە، لەم چوارچێوەیەدا یەكگرتنەوەی 

یەكێتی و حزبی ئایندەو هەنگاوەكانی تریش 

كە پێش���تر ئاماژەم پێك���رد، دەبێتە هەوێنی 

یەكریزی نێوماڵی یەكێتی، پتەوكردنی یەكێتی 

ناو یەكێتی، یەكخس���تنی هێ���زی تواناكان بۆ 

دەربازبوون لە قۆناغی چەقبەستووی ئەمڕۆدا.

لەبەرئ���ەوەی یەكێت���ی ب���ۆ م���اوەی چەند 

س���اڵێك لەمەوپێ���ش، بەش���داری كارای لە 

بڕیاری سیاس���ییدا نەب���ووە، خەڵك و الیەنە 

سیاسییەكان بە بەرپرسی كێشەو قەیرانەكانی 

نازانن، هەروەها بە ئاستەنگیش���ی نابینن لە 

چارەس���ەركردنی دۆخەكەدا، بەاڵم خەڵك و 

الیەنە سیاسییەكان كە چاوەڕوانییەكی زۆریان 

لەهێ���زو توانای یەكێتی هەی���ە، بەتایبەتیش 

دوای رێككەوتن���ی لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان، 

گلەیی���ان ل���ە یەكێتی هەیە كاتێ���ك دەبینن 

چەندین كارتی فش���اری بەدەس���تەوە هەیە، 

بەاڵم بەهۆی ملمالنێ ناوخۆییەكان لەبەرامبەر 

یەكالكردنەوەی كێشەكان بە قازانجی خەڵكی 

كوردستان و بە قازانجی كۆتاییهاتن بە كێشەو 

قەیرانەكان وەك پێویست لە ئاستی زەرورەت 

و مەترسی قۆناغەكەدا نییە، راستییەكی حاشا 

هەڵنەگرە، كە لەماوەی پێش���وودا پاشەكشەی 

یەكێت���ی قەیرانێك���ی گ���ەورەی خوڵقان���د، 

هاوكێش���ەی سیاس���ی و هاوس���ەنگی هێزی 

كوردس���تان بەتەواوی تێكدرا، بۆیە بۆئەوەی 

كوردس���تانێكی ئاراممان هەبێت، هاوسەنگی 

هێزو هاوكێش���ەی سیاس���ی و ئاش���تەوایی 

كۆمەاڵیەتی بەرقەرار بێت، پێویستەو دەبێت 

یەكێت���ی بەهێز بێ���ت و بگەڕێت���ەوە پێگەو 

سەنگی شایستە بەخۆی، لەم پرۆسەیەدا خۆم 

و هەڤاڵەكانی حزبی ئاین���دە ئەوە دەزانین، 

كە لەمەودا ئەرك و بەرپرس���یارێتیمان زۆرتر 

دەبێت، بۆی���ە لێرەوە هەم���وو الیەك دڵنیا 

دەكەمەوە، ك���ە خ���ۆم و هاوڕێكانم  لەناو 

یەكێتیدا هەمیش���ە فاكتەرێكی ئیجابی دەبین، 

هەرگیز بەشێك نابین لە كێشەو ملمالنێكان، 

بەڵكو بەش���ێك دەبین لە چارەس���ەرەكان و 

نزیكبوون���ەوەی بی���روڕا جی���اوازەكان و لە 

پاراس���تن و پتەوكردن���ی یەكێتی ناو یەكێتی، 

ئەو داوایەی كە هەمیشە بەڕێز )مام جەالل( 

لە یەكێتییەكانی دەكرد، س���او لە گیانی پاكی 

شەهیدان، سەركەوتن بۆ گەلەكەمان و هێزی 

پێشمەرگەی كوردستان.

    هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد                             قادر عەزیز                          کۆسرەت رەسوڵ
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دەقی بەالغی یەكگرتنی
یەكێتی و ئایندە:

راگەیاندن���ی یەكگرتن���ی یەكێتی نیش���تمانی 
كوردستان و حزبی ئایندەی كوردستان

كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان!
هێزو الیەنە ئازادیخوازەكان!

لە هەلومەرجێك���ی جیهانی و ئیقلیمی عێراق 
و كوردس���تاندا، كە ئەگەری جۆراوجۆری چاك 
و خراپ���ی هێناوەتە ئ���اراوەو لە دۆخێكدا كە 
بەردەوامبوونی قەیرانە سیاسی، ئابوری، یاسایی، 
كۆمەاڵیەتییەكانی ئەمڕۆی هەرێمی كوردستان 
و لێكترازانی نێو ماڵی كوردو پەیدابوونی مەیلی 
قۆرخكردنی دەسەاڵت لە هەرێمی كوردستاندا، 
ئەمانە هەمووی هەڕەش���ەگەلێكن، نەك تەنها 
لەس���ەر دەس���تكەوتەكانی گەلی كوردستان و 
دیموكراس���ی  گوزەری  قۆناغی  بەالڕێدابردنی 
و لە دەس���تدانی ئەو دەرفەتەش كە نەتەوەی 
كورد لە سەرانسەری كوردستاندا بە ئومێدەوە، 

وەك دەستكەوتی دوای شەڕی داعش بۆی بێتە 
پێشەوە، بەڵكو یارمەتیدەریشە بۆ سەرگرتنی ئەو 
س���یناریۆیانەش كە ئەمڕۆ بەهۆی نزیكبوونەوە 
لە كۆتاییهاتنی شەڕی داعش، خەریكە لەالیەن 
واڵتانی هەرێمایەت���ی و زلهێزەكانی دونیا، بۆ 
داڕشتنەوەی نەخشەی سیاس���ی لە ناوچەكە، 
بەپێی بەرژەوەندی ئابوری و ئاسایشی خۆیان 
س���اغدەكەنەوە، بۆیە لەبەرامب���ەر ئەم دۆخە 
مەترسیدارە نێوخۆیی و دەرەكییەدا لە ناوچەكە 
و عێراق و كوردس���تاندا، یەكێتی نیشتمانی و 
حزبی ئایندەی كوردس���تان، ك���ە مێژووییەكی 
درێژی���ان لە خەبات���ی هاوبەش���دا هەیە، لە 
سۆنگەی هەس���تكردنیان بەم مەترسییانەو بە 
بەرپرس���یارێتی راپەراندنی ئەركی دیموكراسی 
هاوبەش���یان لەم قۆناغەدا، دوای زنجیرەیەك 
كۆبوونەوە، بەمەبەس���تی یەكخس���تنی هێزو 
تواناكان، دەرئەنجام گەیشتنە بڕیاری یەكگرتنی 

حزبی ئایندەو یەكێتی نیشتمانی كوردستان.

ئەم هەن���گاوە، هەنگاوی ت���رو رێككەوتنی 

نێوان یەكێتی و گۆڕان، پەرۆشی راستگۆیانە 

ب���ۆ یەكخس���تنەوەی نێ���و ماڵی ك���ورد، بە 

قازانجی چارەسەركردنی كێشەو قەیرانەكان و 

چەسپاندنی سیستمێكی حوكمڕانی پەرلەمانی، 

مەدەن���ی، دیموكراس���ی و گەیاندنی گەلی 

كوردس���تان بەس���ەربەخۆیی و مافی چارەی 

خۆنوس���ین، هەردووالش���مان ئومێدەوارین، 

هێزو رەوتی دیكە، كە پەرۆشی راستەقینەی 

پاراس���تن و پەرەپێدان���ی دیموكراس���ین لە 

كوردس���تاندا، هەم���ان رێب���ازی پتەوكردنی 

سەنگەرەكانی پێشەوەی دیموكراسی و ئازادی 

و مەدەنی بگرنەبەر.

یەكێتی نیشتمانی كوردستان 

حزبی ئایندەی كوردستان

2016/8/10

هەڤااڵن کۆسرەت رەسوڵ و قادر عەزیز، لەکاتی مەراسیمی واژۆکردنی یەکگرتنەوەکە

دەقی بەالغی یەكگرتنی یەكێتی و ئایندە

ئ���ەم هەنگاوەو هەنگاوی ترو رێككەوتنی نێوان یەكێتی و گۆڕان، 
پەرۆشی راستگۆیانەیە بۆ یەكخستنەوەی نێو ماڵی كورد
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هەرچەندە دێتە سەروبەندی هەڵبژاردنەكانی 

كوردستان، هەر كەس و الیەنێك دەیەوێت 

لە حكومەت چی كردوە لەرابردوودا بیكاتە 

ئیمتیاز بۆخ���ۆی و هەندێكجار بخرێتە قاڵبی 

بانگەشەشەوە.

ب���ەاڵم ئەوەی گرفت���ە ن���ا عەدالەتی هەیە 

ل���ەوەی ك���ە ئای���ا كابینەكان���ی حكومەت 

لەیەكەوە تا هەش���ت و چ سەرەك وەزیران 

و جێگیرەك���ەی، ی���ان وەزیرەكانیش رۆڵیان 

نەبوە لەو دەس���تكەوت و خزمەتگوزاریانە، 

ئەوەی من هەس���تی پێ  دەكەم زۆرتر باسی 

چەن���د كەس���ێك دەكرێت ب���ە تایبەتی الی 

)ی.ن.ك( و )پ.د.ك( كە هەموو كابینەكان 

بەدەس���ت یەكێتی و پارتی���ەوە بوە، بەاڵم 

ناكرێت، ئەوانی تر فەرامۆشبكرێن و هەوڵ 

و ماندوبونەكانیان بەفیڕۆ بڕوات.

عومەر فەتاح، چ لە هەرێمی سەوز و چ لە 

كابینەی یەكگرتوو رۆڵی گەورەی هەبووە لە 

حكومەتەكاندا و بەتایبەتی لەشاری سلێمانی.

دەب���ێ  خەڵكی كوردس���تان بزان���ن، تونێلی 

س���لێمانی، خەتی دووهەمی ئاوی سلێمانی- 

دوكان، دووسایدكردنی عەربەت- سلێمانی، 

ویس���تگەی  پ���رۆژەی  س���لێمانی،  دوكان- 

بەرهەمهێنانی كارەبای چەمچەماڵ، پااڵوگەی 

بازیان، نەخۆش���خانەی ش���ار، كەمپی نوێی 

زانك���ۆی س���لێمانی، كەوتن���ەكاری هێڵ���ی 

تەلەفونی ئاسیاس���ێڵ و كۆرەك لە سلێمانی 

و هەولێ���ر. پردەكانی ناوش���ار  یاریگاكانی 

تان، تان، هەموویان لەس���ەردەمی ئەو و بە 

هەوڵی ئەو و كابینەكانی ئەو بوون كەچی بە 

ئاشكرا ئەو كارانە باس ناكرێت.

دەگێڕن���ەوە رۆژێ���ك بەڕێ���ز م���ام جەالل 

بڕیاردەدات بەناو شاری سلێمانیدا پیاسەیەك 

ب���كات، پاش ئەوەی ئەو هەم���وو پرۆژە و 

كارانە دەبینێ ، دەڵ���ێ ؛ كاك عومەر ئەمانە 

هەمووی لەس���ەردەمی تۆ كراون و هیچیش 

ناڵ���ێ ، پێی دەڵێ ، لەم���ەودوا هەرچی وتی 

هیچ نەكراوە، ئەمانەی نیش���انبدە و هیچی 

تر......!

دڵنیام ئەو قس���ەیەش، لەوەوە س���ەرچاوەی 

گرتوە كە هەستی بەغەدر كردوە لەو كابینەیە 

و كارەكان���ی عومەر فەت���اح و وەزیرەكانی 

كراوە. 

دڵنیاش���م بەش���ێكی زۆری وەزی���رەكان لە 

كابینەكانی پێش���و و پێش���ووتر كاری باشیان 

ئەنجامداوە و پرۆژەی باشیان هەبوە.

بەاڵم بەداخەوە هەوڵ و ماندوبوونی هەموو 

كارەكان���ی وەزیرەكانی پێش���وو، جاری وایە 

دەكەوێت���ە گیرفانی وەزیرێك كە ئێس���تا لە 

حكومەتدایە. كە راس���تیەكەی ئەوەیە هەر 

كابینەی���ەك كارەكانی كابین���ەی پێش خۆی 

تەواو دەكات و هەر وەزارەتێكیش كارەكانی 

وەزارەتەك���ەی پێش خۆی ت���ەواو دەكات، 

ب���ەاڵم ئەوە مۆدێلێكی خراپ���ە كە هەوڵ و 

ماندوبونەكانی پێش���وو ب���اس ناكرێت و بە 

مەبەست یان بێ  مەبەست فەرامۆش بكرێت.

دیكۆمێنت���ی حكومەتی  كتێبی  لەتازەتری���ن 

عێراق كە باس لە مێژووی عێراق دەكات لە 

دروستبونیەوە تا ئێستا، باس لەیەك بەیەكی 

كابینەكان و سەرەك وەزیران، وەزیرەكان و 

كارەكانیان دەكات. كە هەندێكیش���یان تەنها 

ماڵوێرانیان بۆ عێراق جێهێش���توە. ئەی ئەمە 

بۆ لە كوردستان نابینین...؟

هی���وادارم وەزارەت���ی پالندانانی حكومەتی 

هەرێم هەمان كاری حكومەتی عێراق بكات 

و ك���ۆی ئەو كار و پرۆژە و چاالكیانەی هەر 

هەش���ت كابینەكە باوبكاتەوە. تا خەڵكیش 

راستیەكان باشتربزانن و تێبگەن، كام سەرەك 

وەزی���ر و جێگیرەی، كام وەزی���ر توانیویانە 

خزمەتی زۆرتر و زیات���ری خەڵكی بكەن و 

كەماش���یان نەیتوانیوە خزمەت بكەن. نەك 

بانێك و دوو هەوابێت.

بەكورتی دەمەوێت بڵێم گەر قەراربێت باسی 

كابینەكانی حكومەت بكرێت، جا لە هەولێر 

یان س���لێمانی، رەنگ���ە رۆڵ و هەوڵەكانی 

چەند س���ەرۆكی حكومەت و جێگیرەكانیان 

چاالكتری���ن و پڕ كاراتری���ن و پڕ پرۆژەترین 

بێت لە مێژووی سیاسی حكومەتی هەرێمدا.

پێویس���تە  دەك���ەم،  واهەس���ت  ب���ەاڵم 

بەچاوی یەكس���ان و بەپێ���ی كار و پرۆژەی 

خزمەتگوزاریی و لێهاتوویی سەیری هەركەس 

و ه���ەر كابینەی���ەك و هەر ك���ەس لەهەر 

پۆستێكدا بكرێت. 

غەدر لە سەرۆك وەزیران ...؟
بەهمەن خالید
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عومەر فەتاح ئەندامی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسی )ی. ن. ک(

 لە كۆنفرانسی واڵتی چین:

هیوادارین چین پشتیوانی زیاتر
له شەڕی پێشمەرگه، دژی تیرۆر بكات

كوردستان دیپلۆماتیك
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پەیوەندیەكان���ی نێ���وان یەكێتی نیش���تمانی 

كوردس���تان و حزبی ش���وعی چی���ن، نێوان 

حكومەت���ی چین و هەرێمی كوردس���تان لە 

گەش���ەكردنێكی بەردەوامدای���ە ولەم���اوەی 

رابردوودا ئەم پەیوەندییان لە ئاستی حزبیدا 

گەشەكردنێكی چۆنایەتی بەخۆوە بینی.

وەفدێكی بااڵی یەكێتی نیشتمانی كوردستان بە 

سەرۆكایەتی عومەر فەتاح ئەندامی دەستەی 

كارگێڕی مەكتەبی سیاسی و ئەندامێتی فەرید 

ئەسەسەد بەش���دارییان كرد لە )كۆنفۆانسی 

دیالۆگ���ی نێ���وان پارتی كۆمۆنس���تی چین و 

حزبی جیهانی عەرەب(.

ئەو كۆنفرانسە كە بە دروشمی ))لە ئاشتی، 

پەرەپێدان، ه���اوكاری، قازان���ج، هاوبەش، 

بەڕێوەچوو، لە ناو وەفدی عیراق و كۆی 16 

وەفدی واڵتانی بەش���دار لە كۆنفڕانسەكەدا. 

بایەخێك���ی تایب���ەت ب���ە وەف���دی یەكێتی 

نیشتمانی كوردس���تان درا، كە رەنگدانەوەی 

ئ���ەو پەیوەندیە باش���ەیە لە نێ���وان حزبی 

شیوعی چین و یەكێتی نیشتمانی كوردستاندا 

درووستبووە. 

جگە لە بەش���داریكردن لەو كۆنفرانسەدا لە 

)بن چوان( ی فرە نەتەوەی خاوەن ئیدارەی 

ئۆتۆنۆم���ی بەرێوە چوو. س���ەرۆكی وەفدی 

یەكێت���ی هەڤاڵ عومەر فەت���اح لە پەكین لە 

كۆبوونەوەی لوتكەی نێوان حزبی شیوعی چین 

و سەرۆكی وەفدەكانی میوان بەشدارییكرد، 

كە لەالیەن لی یوان چاو جێگری س���ەرۆكی 

چین پێشوازییان لێكراد.

 ،4/26 رۆژی  ك���ە  كۆبوونەوەی���ەدا  ل���ەو 

بەرێوەچوو، بە گوێرەی ئاژانسە رەسمییەكانی 

چین، جێگری سەرۆكی چین خۆشخاڵی خۆی 

دەربڕی كە چین پەیوەندیەكەی خۆی لەگەڵ 

ئەو حزبانەدا پتەوبكات، بۆ ئەوەی چین و ئەو 

واڵتانە لەگەشە كردن و پەرەپێدانندا هاوكاری 

و هاوبەشی یەكتری بكەن، بەتایبەت لەبواری 

دەستپێشخەری پێش���ینەو رێگا ئاوریشم، كە 

س���تراتیژێكی تازەی بۆ دروستكردنی ئایندەی 

گەشتر لە نێوان هەردووالدا. 

 

پشتگیریی لە مافەكانی گەلی كورد 
لە كۆنفرانسەكەشدا لە رۆژانی 20_2016/4/28 

لە ش���اری )بن چوان( بەرێ���وە چوو، هەڤاڵ 

عومەر فەتاح س���ەرۆكی وەفدەكەی یەكێتی 

نیش���تمانی كوردس���تان وت���اری یەكێتی لە 

روانینی  كە  پێشكەش���كرد  كۆنفرانس���ەكەدا 

كوردس���تان لەس���ەر پرسی گەش���ەپێدان و 

پەیوەندی دوو قۆڵی لە خۆگرتبوو.

عوم���ەر فەت���اح ل���ە دانیش���تنی یەكەمی 

كۆنفرانس���ەكەدا لە وتارەكەی���دا كە یەكەم 

وتاری وەفدی عێراقی بوو، كە پێكهاتبوو لە 

چوار حزب )یەكێتی نیش���تمانی كوردستان، 

پارتی دیموكراتی كوردستان، حزبی دەعوە، 

ئەنجوومەن���ی بااڵی ئیس���المی(. هەروەها 

س���ێیەم وتاری وەف���دە بەش���داربووەكانی 

كۆنفرانس���ەكە ب���وو ك���ە 38 وەف���دی 16 

واڵت بوون، سیاس���ەتی یەكێتی نیش���تمانی 

كوردس���تان لە ئاستی مەسەلەكانی عێراق و 

ئیقلیمی و نێودەوڵەتی خس���تەڕوو. وێڕای 

راگەیاندنی س���اوو رێزی هەڤاڵ مام جەالل 

چین دەیەوێت سەرەتا 
هەنگاوێك بۆ كاركردن 

بە ستراتیجێكی تازەو بۆ 
پەرەپێدانی پەیوەندییە 

ئابووریەكان لەگەڵ ناوچەی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕست 

و باكووری ئەفریقا 
دەسپێبكات. ئەویش لە 

رێی بازرگانییوە
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وەكو بناغەدان���ەری پەیوەندی نێوان حزبی 

شیوعی چین و یەكێتی نیشتمانی كوردستان، 

هەروەها ساوو رێزی سەركردایەتی یەكێتی 

بەالیەنی چینی و ئامادەبوونی كۆنفرانسەكە 

راگەیان���دوو روون���ی ك���ردەوە )یەكێت���ی 

نیشتمانی كوردستان وەكو هێزێكی سەرەكی 

كوردس���تان ل���ە رووی فكری و سیاس���ی و 

خەبات���ی پێش���مەرگایەتییەوە ش���ەڕی دژی 

تی���رۆر و تیرۆريس���تەكانی داعش دەكات(. 

تەئكیدیشی لەسەر قارەمانیەتی و گیانفیدايی 

هێزی پێشمەرگەی كوردستان لە بەرەنگاریی 

تیرۆريستانی داعش بۆ پاراستنی دیموكراسی 

كوردس���تان و عێراق و ئاشتی و سەقامگیری 

ناوچەكە كردەوە. هیواشیخواست لە رێگەی 

حزبی ش���یوعی چینەوە، حكومەتی چین لە 

شەڕی دژی تیرۆردا پشتیوانی زیاتری هێزی 

پێشمەرگەی كوردستان بكات، كە ئەمڕۆ لە 

جیاتی هەموو دنیا پێش���كەوتوو بە هەموو 

رێباز و ئایدۆلۆجیا جیا جیاكانەوە، ش���ەڕی 

دژی تی���رۆر دەكات، هەروەه���ا داوای لە 

چین كرد وەكو واڵتێكی گەورەی بەهێز، كە 

خاوەنی س���ەنگی جیهانی خۆیەتی، پشگیری 

لە مافەكانی گەلی كورد بكات بەتایبەت لە 

س���ووریا و لە توركیا كە ئێستا خەباتی گەلی 

كورد لەو بەشانە چۆتە پێشەوەو بەرەنگاری 

ب���ێ  مافی و ناعەدالەتی دەكات، وتیش���ی: 

چی���ن دەتوانێت لە ئەنجوومەنی ئاسایش���ی 

ئەم ئەركە رابپەڕێنێت وەكو لێپرس���راوێتیی 

دەوڵەتێكی بەهێزو گونجاو لەگەڵ بیرباوەڕی 

سۆشیالیس���تی ئامێزانەی واڵت���ی چین بەو 

جۆرەی كە رۆڵی چین لە ئاستی نێودەوڵتیدا 

سەنگین تر بكات بە دا كۆكیكردن لە مافی  

نەتەوەی كورد.

نەخشە رێگای ئاشتی كورد 
ببوژێنرێتەوە

هەروەها عومەر فەتاح لە بەش���ێكی دیكەی 

وتارەكەیدا سەبارەت بە بارودۆخی كوردستانی 

باكووریش داواكرد )نەخش���ە رێگای ئاش���تی 

ببوژێتەوە(، داواش���ی ل���ە حكومەتی توركیا 

كرد بژاردەی ئاشتی و گفتوگۆ بەبژاردەیەكی 

س���ەرەكی بزانێت و كۆتایی بە شەڕ بهێنێت 

لە كوردس���تانی باكوور، چونكە ئەو هەنگاوە 

خزمەتی پڕۆس���ەی ئاش���تی ن���اكات و رێگر 

دەبێت لە چارەس���ەری سیاسیانەی مەسەلەی 

كورد.

تەئكیدیشی لەسەر پتەوكردنی پەیوەندییەكانی 

نێوان یەكێتی نیش���تمانی كوردستان و حزبی 

ش���یوعی چی���ن و حزبەكان���ی رۆژهەاڵت���ی 

ناوەڕاس���ت ك���ردەوە، هەروەها ستایش���ی 

نموونەی چین زۆر الیەنی گەش���ەكردووی و 

پێش���كەوتن كرد روونكردەوە كە )نموونەی 

چی���ن زۆر الیەن���ی گەش���ەكردووی تێدایە، 

كەواڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و كوردستان 

و عێراق دەتوانین سوودی زۆری لێوەربگرین 

بە تایبەت لە بواری گەش���ەپێدانی مرۆيی و 

گەش���ەپێدانی تواناكانی خەڵك و وەبەرهێنان 

لە توانا مادی و سروشتیەكانی كۆمەڵگاكەمان 

بەو جۆرەی كە پێشكەوتنی زیاتر بۆ كوردستان 

بە دەستبهێنێن(.

گۆڕینەوەی ئەزموونی حزبایەتی 
لە  رۆڵبگێڕێت  كۆنفرانس����ەكە  هیواشیخواست 

بووژان����ەوە و گۆڕینەوەی ئەزموونی حزبایەتی 

لە نێوان چین و اڵتانی دیكەش كە بەش����دارن 

لە كۆنفرانسەكەدا. هەروەها سوپاسی پێشوازی 

گەرمی چین و حزبی ش����یوعی چین _ی كرد 

لە وەفدە بەش����داربووەكان و بەتایبەتیش ئەو 

پێش����وازییە تایبەتیەی كە ل����ە وەفدی یەكێتی 

نیشتمانی كوردستان كرا.

شایانی باسە چین دەیەوێت سەرەتا هەنگاوێك 

بۆ كاركردن بە ستراتیجێكی تازەو بۆ پەرەپێدانی 

ناوچەی  لەگ����ەڵ  ئابووری����ەكان  پەیوەندیی����ە 

رۆژهەاڵت����ی ناوەڕس����ت و باك����ووری ئەفریقا 

دەسپێبكات. ئەویش لە رێی بازرگانییەوە.

 پەرەپێدانی زیاتری پەیوەندییەكان 
جگە ل����ەم كۆنفرانس����ەش ئەم����ە چەندەمین 

سەردانی وەفدی یەكێتی نیشتمانی كوردستانە 

ب����ۆ چین چ ل����ە ئاس����تی مەكتەبی سیاس����ی 

و س����ەركردایەتی، چ ل����ە بواری سیاس����ی و 

راگەیاندن و بازرگانیشدا، سەردانی ئەمجارەی 

وەفدی بااڵی یەكێتی نیش����تمانی كوردس����تان 

وێس����تگەیەكی گرنگ دەبێت ل����ە پەرەپێدانی 

زیاتری پەیوەندییەكانی نێوان یەكێتی نیشتمانی 

كوردستان و شیوعی چین و حكومەتی چین و 

هەرێمی كوردستانیشدا.

هەروەه����ا میدیاو كەناڵەكانی راگەیاندنی چین 

گرنگییەكی بەرچاویان بە كۆنفرانسەكەو وەفدە 

بەش����داربووەكان و وتارو باسوخواسەكان نێو 

كۆنفرانسەكە دابوو.
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یەك����ەم: قەیرانەكان����ی نێ����وان هەرێم و 
بەغ����دا، ك����ە دواج����ار بڕین����ی بودجەی 

هەرێمی لێكەوتەوە.
دووەم: شەڕی داعش و داگیركردنی بەشێك 

لە خاكی عێراق و هەرێمی كوردستان.

جەمس����ەرگیری  س����ەرهەڵدانی  س����ێیەم: 

كوردستانی لەژێر كاریگەری جەمسەرگیری 

س����وننی و ش����یعی ی����ان عەرەب����ی و توركی، 

ئێرانی. 

پارت����ی  نێ����وان  ملمالنێكان����ی  چ����وارەم: 
كرێكارانی كوردس����تان )پەكەك����ە( لەگەڵ 
حكومەت����ی ئەنكەرەو پارت����ی دیموكراتی 

كوردستانی عێراق )پارتی(.   
پێنجەم: قەیرانی شەنگال.

ئەنوەر حسێن )بازگر(

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ ناوچەییەكان
لە نێوان دوو زۆن  و دوو جەمسەردا

لەنێ���وان س���ااڵنی )2013 - 2015( هەرێمی كوردس���تان رووبەڕووی كۆمەڵێك قەیرانی س���ەخت و 
دژواربۆتەوە، كە كاریگەری لەس���ەر كۆی پرۆسەی سیاسی هەرێم و الیەنە ئابوری و كۆمەاڵیەتيیەكان 

داناوە.
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یەك����ەم: قەیرانەكان����ی نێ����وان هەرێم و 
بەغ����دا، ك����ە دواج����ار بڕین����ی بودجەی 

هەرێمی لێكەوتەوە:
دروس���تبوونی عێراق بەو پێكهاتە مۆزایكە، 

ناهۆمۆجین���ە هەر ل���ە س���ەرەتاوە كارێكی 

نادروس���تی ئینگلیزەكان بوو، بە مەبەس���تی 

بەرژەوەندی سیاسی و ئابوری.

حوكمی كەمینەی سوننەش لە )1921_ 2003( 

ت���ا روخانی بەعس���ی، هێندەی ت���ر ملمالنێی 

مەزهەبی، ئیتنی و تائیفیەكانی قوڵتر كردەوە. 

بەش���ێوەیەك ل���ەو هەش���تا س���اڵەی حوكمی 

كەمینەی س���وننە دەس���تی لە هیچ جینایەت و 

ئیستبداد، وەحش���یگەریيەك بەرامبەر كورد و 

ش���یعە هەڵنەگرت. ئەوەشی كە نەیكرد. بۆی 

نەك���را...! ئەم ش���ەڕە تائیف���ی و ئیتنییە. لە 

سەردەمی بەعس���دا، فۆڕمێكی سیاسی لەنێوان 

حكومەت و ئۆپۆزس���یۆنی كورد و شیعەی لە 

دەیەی حەفتاو هەش���تاكان بەخ���ۆوە گرتبوو، 

بەاڵم لە سەرەتای نەوەدەكان. فۆڕمە حەقیقی 

و واقیعیەك���ەی خۆی وەرگ���رت، كە ملمالنێی 

راستەوخۆی )شیعە _ سوننە(یە و دوای )2003( 

ئەم فۆڕمە خامۆش���كراوە، رووی خۆی باشتر 

ل���ە هەركات دەرخس���ت و جینایەتی گەورەی 

ب���ەدوای خۆیدا هێنا، كە كوردیش بەش���ێكبوو 

ل���ە قوربانییەكانی ئەو ملمالنێیە. تا گەیش���تە 

س���ەپاندنی هەیمەنەی ش���یعە )جەمسەرگیری 

ئێرانی _ ش���یعی( الوازبوونی رۆڵی س���وننە 

)جەمس���ەرگیری عەرەبی س���وننی )سعودیی، 

تورك���ی( فۆرمی جیاوازی ك���ورد كە خۆی لە 

)حكومەتی هەرێمی كوردستان _ كە كاریگەری 

هەردوو جەمسەرەكەی لەسەر بوو(.

هەرچەن���دە روونە، ك���ە رۆڵ و هەیمەنەی 

ئێرانی _ شیعی بەسەر عێراقدا وا چاوەڕوان 

دەك���را، كە ك���ورد خۆی ب���ە الیەنگری ئەم 

جەمس���ەرە بزانێت، بەاڵم دواجار وانەبوو، 

بەڵك���و زۆنی س���ەوز و نیل���ی نزیكترە لە 

جەمس���ەری ش���یعە. زۆنی زەرد نزیكتر لە 

جەمسەری سوننە دەركەوت.

ئەمەش سەرەتای قەیرانەكە بوو، كە لەنێوان 

بارزانی و مالیكی دەركەوت، هەڵهاتنی تاریق 

هاشمی یەكێك لە س���ەركردەكانی سوننە بۆ 

هەرێمی كوردستان. هێندەی تر قەیرانەكانی 

بەغداد _ هەولێری قوڵتر كردەوە.

تا گەیش���تە گۆڕینی مالیكی بە عەبادی و بێ 

چارەسەری قەیرانەكان و دواتر بڕینی بودجە. 

ئەوانە پەیوەندی بە دوو خاڵی س���ەرەكیيەوە 

هەبووە:

یەك����ەم: نیگەرانی ئێران لە بەرەوپێشچوونی 
پەیوەندییە ئابورییەكان���ی نێوان ئەنكەرە _ 

هەولێر كە سااڵنە دەگەیشتە )8( ملیار دۆالر، 

لە كاتێك���دا ئەو ئاڵوگ���ۆڕە ئابوریيە لەنێوان 

تاران _ هەولێر سااڵنە تەنها )4( ملیار دۆالر 

بوو.

دووەم: فرۆشتنی نەوتی كوردستان لە رێگەی 
توركیاوە. هێندەی ت���ر ئێرانی نیگەران كرد 

و بەغدادیش���ی هێنایە سەر خەت كە گرفتی 

ئابوری بۆ هەرێم دروستبكات و بودجەكەشی 

ببڕێت و كردیشی، واتا قەیرانی نێوان بەغداو 

هەولێر قەیرانی هەرێمی كوردستان و عێراق 

نییە، بەڵكو قەیرانی ناڕاس���تەوخۆی ئێران و 

هەرێمی كوردستانە بەهۆی دۆسیەی جیاواز 

جی���اوازەوە، ك���ە توركیا ئ���ەو هەنگاوانەی 

بەمەبەس���ت ناوە، بۆ ك���ەم رەنگكردنەوەی 

رۆڵی ئێران لە عێراق و هەرێمی كوردستان.

قەیرانەكانی نێوان هەرێم و بەغدا. س���ەرەتا 

زەمینەیەكی باش���تری ب���ۆ دەخالەتی زیاتری 

ئێران لە هاوكێش���ەو ئەجێنداكانی هەرێم و 

پەیوەس���ت بە كورد فەرامۆشكرد و توركیاش 

كەوتە بەكارهێنانی كارتەكانی خۆی.

دووەم: ش����ەڕی داع����ش و داگیركردن����ی 
بەش����ێك ل����ە خاك����ی عێ����راق و هەرێمی 

كوردستان:
ناوچەكە.  واڵتانی  ملمالنێكانی  س���ەرئەنجام 

لەس���ەر فایل���ی )یەمەن، بەحرێن، س���وریا، 

بەهاری  رووداوەكان���ی  عێ���راق،  لوبن���ان، 

عەرەبی، ملمالنێی مەزهەبی شیعەو سوننە، 

دەركەوتنی هێزەكانی )PYD-YPG-YPJ( لە 

رۆژئاوای كوردستان و ئاوابوونی كانتۆنەكانی 

رۆژئاوا وجود و بوونی بەردەوامی )پەكەكە(، 

دەرهێنانی نەوتی هەرێم. بەهێزبوونی كارتی 

كوردەكانی باكور(.

لە پاڵ ملمالنێكانی جەمسەرگیریيە بەهێزەكە 

لەنێوان ئەمەریكاو خۆرئاوا، لەگەڵ روس���یاو 

چین، لە پەیوەست بە رووداوەكانی )ئۆكرانیا، 

ئەفغانس���تان، یۆنان، بەه���اری عەرەبی..(، 

ب���ەاڵم كاریگەرتری���ن فاكتەر ل���ە تێوەگالنی 

كورد لەو فایلە. سەرهەڵدانی داعش، شەڕی 

س���وریاو مانەوەو نەڕوخانی رژێمی بەش���ار 

ئەس���ەد بوو، بە پاڵپش���تی ئێرانەوە بەهۆی 

دژایەتی ئەنكەرەو ریازەوە.

ئ����ەم رووداوگەل����ە نیگەران����ی الی توركیا 
دروستكرد:

و  كانتۆن���ەكان  س���ەرهەڵدانی  یەك����ەم: 
نزیكبوون���ەوەی )پەكەك���ە( لە س���نورەكانی 

توركیا، بە تایبەتی نزیكبوونەوەی پەكەكە لە 

جەرابلوس و گەیش���تنی ب���ە دەریا. توركیای 

تەسلیم بە خواس���تەكانی ئەمەریكا كرد، بۆ 

ش���ەڕ دژی داعش و دۆزین���ەوەی بیانوو بۆ 

هەڵگیرساندنی شەڕ لە دەرەوەی سنورەكانی.

دووەم: نزیكبوون���ەوەی هێزەكان���ی پەیەدە 
و حكومەتی س���وریاو بە پاڵپش���تی كۆماری 
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ئیس���المی ئێران لە ه���ەردووال. هێندەی تر 

نیگەرانی الی توركیاو سعودیەی زۆرتركرد.

سێیەم: پاڵپشتی یەكێتی نیشتمانی كوردستان 
لەم كانتۆنانە. كە الی توركیا نیگەرانی زۆری 

دروستكرد.

چوارەم: تێگەیشتنی توركیاو واڵتانی كەنداو 
لەوەی كە ئەمەریكاو خۆرئاوا مەبەستیان نییە، 

رژێمی سوریا بڕوخێنن. بەهۆی گوشارەكانی 

روس���یاوە، لە هەمانكاتدا پێشوازی لە )ئاسیا 

عەبدوڵا، نەسرین عەبدوڵا( لە كۆشكی سپی 

و كۆشكی ئەلێزێ دەكرێت.

بۆی���ە واڵتانی كەنداو بە ه���اوكاری توركیاو 

ئەردەن _ دەزگا هەواڵگرییەكانی ناوچەكە. 

دەوڵەتی ئیس���المی لە عێراق و شام )داعش( 

یان دروستكرد. تا دەهات پشتیوانی زۆرتریان 

لە داعش دەكرد.

 

سەرئەنجام سەرهەڵدانی داعش.  قەیرانەكانی 

نێ���وان هەرێ���م _ بەغدادی كاڵك���ردەوە، 

قەیرانەكانی شیعە _ سوننەی تۆختركردەوە.

 بەمەش دەخالەت و دەس���تێوەردانی واڵتانی 

توركیاو سعودیەو ئێرانی زیاتركرد. هەرێمی 

كوردس���تانیش بەبێ ئەوەی هی���چ گرفتێكی 

مەزهەب���ی و تائیفی هەبێت. كەوتە ناو ئەم 

جەمسەرگیريیە سیاسیيە تائیفیەوە.

س���ەرهەڵدانی داع���ش و مەترس���يیەكانی، 

گەورترین هەڕەش���ە بوو لەس���ەر هەرێمی 

كوردستان لەدوای روخانی بەعسەوە. بەهۆی 

دڕندەیی ئەم هێزە س���ەلەفییە، ئیس���المییە 

رادیكاڵە بەتایبەت لە ئاڕاس���تەكردنی داعش 

بۆسەر هەرێمی كوردس���تان لەالیەن واڵتانی 

ناوچەكەوە.

بۆیە لەسەرهەڵدانی داعشەوە تائێستا. داعش 

ب����ە ئەن����دازەی كورد ش����ەڕی هی����چ الیەكی 

نەكردووە. مەترس����ی بۆسەر هیچ دەوڵەت و 

هێزێ����ك هێندەی كورد دروس����ت نەكردووە، 

وات����ا هێندەی خۆی بە نەیاری كورد دەزانێت. 

هێندە خۆی بە نەیاری سوریاو عێراق و شیعە 

نازانێت، ئ����ەوەش بەو هەموو هێرش و قەتڵ 

و عامەی لە ش����ەنگال، كەرك����وك، جەلەوال، 

كۆبان����ێ، جەزی����رەو حەس����ەكە دژی هێزی 

پێشمەرگەو شەڕڤانان لە رۆژئاوا ئەنجامیدا، كە 

ئامانجی داگیركردنی خاكی كوردستانە بوو بۆ 

تێكشكاندنی دوو ئەزموونی باشورو رۆژئاوا.

ئەم ئامانجە لە كوێیەوە سەرچاوە دەگرێت؟

بێگومان ئەم روئیا، دوژمنكارانەیە رێك لەگەڵ 

ئامانجەكانی توركیا یەكدەگرێتەوە. پشتیوانییە 

زۆرو زەوەندەكان���ی توركیا لە داعش، ئەگەر 

فاكتەرێك���ی ملمالنێی بێ���ت لەگەڵ ئێران لە 

عێراقدا، بەاڵم فاكتەری سەرەكی شكستهێنان 

و روخانی ئەزموونی كوردستان و كانتۆنەكانی 

خۆرئاوایە، چونكە توركیا جیا لەوەی گلەیی 

لە )ی.ن.ك( كردووە لەس���ەر ئ���ەم فایلە. 

نیگەرانی لە )پ.د.ك( هەیە، كە س���ەرەڕای 

نەیاری )پەكەك���ە( و )پەیەدە(، بەاڵم ناو بە 

ناو ه���اوكاری كردون، وەكو كورد س���ەیری 

كردون نەك بە دڵی توركیا.

 _ گ���ەر رۆڵی ئێران بەدوای روخانی بەعس 

لە عێراقدا س���ەرەتای هەیمەن���ەی ئێران و 

جەمس���ەرگیری شیعە لە عێراق و ناوچەكەدا 

بووبێت. ئەوا بەدوای س���ەرهەاڵنی داعش. 

هەیمەنەی ئێران چەندجار زۆرترو زیاتر بوو 

لە عێراقدا. بەوەی كە مەترس���ی دروستبوو 

لەسەر بەغداد،  دڵی شوێنە پیرۆزەكانی شیعە 

لە )نەجەف، كەربەال، س���امەرا و كازمیە( و 

یەكێك لە پایتەختەكانی شیعە. 

سەرەڕای ئەوەی سەرهەڵدانی داعش. ئێرانی 

لەڕووی سیاسی _ سەربازییەوە كردە هێزی 

یەكەم لەس���ەر زەوی لە عێراق و كوردستان، 

چونكە ئێ���ران یەكەم هێزی دەرەكی بوو كە 

چەكی دایە عێراق و هەرێمی كوردس���تان و 

س���وپای پاسداران بەشداری شەڕەكانی كرد و 

ئەفسەری تایبەتی نارد بۆ راهێنان و تەنانەت 

كوژراویش���یاندا، بۆیە چەندە مەترس���ی بوو 

لەسەر بەغداد _ سنورەكانی ئێران، هێندەش 

پۆزەتیڤانە رۆڵی ئێ���ران و هەیمەنەی ئەوی 

زۆرتركرد.

ئەوە لە كاتێكدا بوو توركیا، سعودیەو قەتەر 

پش���تیوانی داعش���یان دەكرد، بەاڵم هەرگیز 

نەیانتوانی رۆڵی س���وننەكان بەهێزبكەن و لە 

فۆڕمی قوربانی دەریانبێنن، بەڵكو سوننەكان 

هەمیش���ە بە جەالدی���ی مانەوە لە پش���تی 

داعشەوەو زۆربەی كارەساتەكانیش خرایە ملی 

ئەوانەوە. تەنانەت سوننە ئەنتی داعشەكانیش 

بوونە قوربانی. س���وننە جەالدەكانی پش���تی 

داعش و توركیاو سعودیە.

بێگوم���ان ئەوە وایك���رد، ئێران پش���تیوانی 

ل���ە هەرێمی كوردس���تان ب���كات، هەرێمی 

كوردستان ببێتە بەشێك لە جەمسەرگیریيەكە، 

بەوپێیەی س���نوری جوگراف���ی لەگەڵ ئێرانە، 

پەیوەن���دی لەگەڵ هێزە ش���یعەكانی عێراق 

لەس���ەرەتای شەڕەكانی  باش���ە، هەرچەندە 

داعش زەریفی وەزیری دەرەوەی ئێران هاتە 

هەرێ���م. بارزانی رایگەیاند »ئێ���ران یەكەم 

واڵت بووە بۆ پش���تیوانی لە هەرێم«، بەاڵم 

دوات���ر نیگەرانیيەكانی ئێ���ران لە )پ.د.ك( 

گەیش���تە ئەوەی كە ئێ���ران رایبگەینێت گەر 

ئێران نەبوایە هەولێ���ر داگیركرابوو. ئەوەش 

وەكو مەس���جێك بوو بۆ پارت���ی كە پێگەی 

هەیەو گلەیی هەیە.

بۆی���ە كاتێك ب���اس لە رۆڵی زیات���ری ئێران 

دەكرێت، پەیوەندی زۆرتری بەو پشتیوانییەوە 



25 ژمارە )16-17( ئابی  2016

هەیە لە ش���ەڕی  داعش. ئەم پش���تیوانیيەی 

ئێران بە تەنها لە هەرێمی كوردستان نەبوو، 

بەڵكو لە رۆژئاواو پش���تیوانی لە كانتۆنەكانی 

رۆژئاواش رۆڵی گێڕا، چ لەبەرئەوەی نەیاری 

توركیای رەقیب���ی بوون. چ لەبەرئەوەی ئەو 

هێزەن ش���ەڕی داعش دەكەن و فشارەكانی 

سەر روخانی بەشار ئەسەد كەمتر دەكەنەوە.

كەواتە دەخالەتی ئێران و توركیا، وەكو یارو 

نەیاری هەرێم و رۆژئاوا، وەكو یارو نەیاری 

داعش، كوردی خستە سەر جەمسەرگیریيەك 

ك���ە زۆرتر لە ئێ���ران نزیكبێتەوە. ئەگەرچی 

بۆچونێك هەیە، دەڵێ »ئێران دەیەوێت ئەم 

هەلومەرجەی كوردس���تان سود لێوەربگرێت 

و هەم���ان ئەزمون���ی هەش���تاكانی لوبن���ان 

)بەلوبنالیزە( دوبارە بكاتەوە«، كە هەرچەندە 

ئەگەرێكی دورە، بەاڵم مەترسیدار و دەبێت 

حسابی لەسەر بكرێت.

جەمس����ەرگیری  س����ەرهەڵدانی  س����ێیەم: 
كوردستانی لەژێر كاریگەری جەمسەرگیری 
س����وننی و ش����یعی یان عەرەبی و توركی،  

ئێرانی:

ئ���ەو ملمالنێیانە لە زۆرب���ەری خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاست و بەتایبەتی لە یەمەن درێژدەبێتەوە 

تا عێراق كە كاراكتەری س���ەرەكی ئەم گرفتە 

ئێران و عەرەبستانی سعودیەن.

كورد ل���ەم ملمالنێیانەدا تێ���وەگالوە، بەاڵم 

نەیتوانی���وە ب���ە تەواوەت���ی نەخ���ۆی ل���ێ 

رزگاربكات نە لەگەڵیدابێت، بەڵكو ئاماژەكان 

رایدەگەیەن���ن ك���ە چ هەرێمی كوردس���تان 

چ باك���ورو رۆژئ���اوا. بەجۆرێ���ك الیەنگری 

عەلەويی���ەكان یان سیاس���ەتی ئێران دەكات، 

س���وننەیيەكانی  هێزە  لەگەڵ  بەشێكیش���یان 

لەو واڵتان���ەو واڵتانی كەن���داو بونەتە یارو 

دۆس���تایەتیان لەگەڵ توركیاو سعودیە هێزە 

س���وننەیيەكان هەیە. بەواتایەكی تر عێراق و 

كوردستان بۆتە یەكێك لە مەیدانی تەراتێنی 

سیاسەت و هێزەكانی ئەم دوو جەمسەرە. 

بۆ ئێران، رەنگە هەرێمی كوردستان لە دوای 

فەلەستین، دووەهەمین جێگەو پێگەو نفوزی 

ناوچەكەیە كە زۆرینەی سوننیین و زۆرترین 

كاریگەری داناوە ل���ە رووداوەكان و رۆڵ و 

دەخالەتی هەیە. 

توركی���او واڵتانی س���وننە، ئەگەرچی رۆڵ و 

دەخالەتیان زۆرە، ب���ەاڵم الیەنگرانیان چ لە 

عێراق چ لە س���وریا كەوتنە پاشەكش���ە، یان 

بەردەوام ئ���ەم واڵتەیان روبەڕووی ش���ەڕو 

گرفت و قەیران كردەوە.

س���وننەكانی عێراق، بەهۆی پەراوێزخستنیان 

و ك���ەم رەن���گ بونەوەی���ان، س���ەرئەنجام 

داعش���یان لێپێكهات، كە یەكەم قوربانی ئەم 

دەرهاویش���تەیە گەلی كوردبوو لە باش���ورو 

رۆژئاوا.

پارت����ی  نێ����وان  ملمالنێكان����ی  چ����وارەم: 
كرێكارانی كوردس����تان )پەكەك����ە( لەگەڵ 
حكومەت����ی ئەنكەرەو پارت����ی دیموكراتی 

كوردستانی عێراق )پارتى(:

)پەكەكە( وەكو كاراكتەرو هێزێكی سیاس���ی 

كوردی كاریگ���ەری زۆری لە باكورو رۆژئاوا 

هەیە. لەو ملمالنێیە ناوچەیانەدا، هەم بۆخۆی 

كاریگەری هەیە هەم كاریگەریشی لەسەرە.. 

بەو پێیەی )پەكەكە(، دژی حكومەتی توركیاو 

رۆڵ و هەژمونی ئەنكەرەیە. بۆیە ئاس���اییە 

كە لە جەمس���ەرگیری ئێران و ش���یعەدایە، 

سەرچاوەكان باس لە پشتگیری ئێران دەكات 

ب���ۆ )پەكەكە( ل���ە رۆژئ���اوا. فاكتەرێكە بۆ 

مانەوەی ئەسەدی دۆستی ئێران.

رۆڵ و هەیمەنەی 
ئێرانی _ شیعی بەسەر 
عێراقدا وا چاوەڕوان 
دەكرا، كە كورد خۆی بە 
الیەنگری ئەم جەمسەرە 
بزانێت، بەاڵم دواجار 
وانەبوو، بەڵكو زۆنی 
سەوز و نیلی نزیكترە 
لە جەمسەری شیعە. 
زۆنی زەرد نزیكتر لە 
جەمسەری سوننە 
دەركەوت.
ئەمەش سەرەتای 
قەیرانەكە بوو



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 26

چونە ناو ئەو ملمالنێی ناوچەیانەی روویاندا، 

چەند روداوبوون كە لە چوارچێوەی )پەكەكە( 

سوڕاونەتەوە، چ هەڵبژاردنەكانی )هەدەپە(، 

چ كانتۆنەكانی خۆرئاوا چ بەرخۆدانی كۆبانێ 

چ سەرلەنوێ شەڕو بۆردومانی توركیا بۆسەر 

قەندیل، كە یەكێتی خۆی لەم هاوپەیمانێتیە 

لە خەباتی باكور و رۆژئاوا دەبینێتەوە. 

توركیا لە دواین هەڵوێستی خۆیدا رایگەیاند، 

بە یەك پاكێج ش���ەڕی تیرۆر لەنێوان )داعش 

و پەكەكە( دەكات، لە ناوەڕاستی ئابی 2015 

دەستیكرد بە سەرلەنوێ بۆردومانی قەندیل و 

دواتریش كارەساتی زارگەلی خوڵقاند.

ئەم مەس���جە تازان���ەی توركیا، هەڕەش���ەو 

مەترس���ی گەورەی���ان ل���ێ دەخوێندرێتەوە 

ک���ە رەنگە رووبدەن لە بابەتی س���ەرلەنوێ 

ش���ەڕێكی خوێناوی نێوان ئەنكەرەو قەندیل، 

ی���ان تێوەگالنی پارتی لە ش���ەڕی )پەكەكە( 

بەهۆی كێش���ەو گرفتی زۆر لە نێوانیان، بە 

تایبەت���ی وج���ودی )پەكەكە( لە ش���ەنگال و 

ئاڕاس���تەی میدیایی نێوان پارتی و )پەكەكە(، 

یان س���ەر لەنوێ هاوپەیمانێتی نوێی توركیا 

لەگەڵ بەرەی نوس���رە ب���ۆ دژایەتی خۆرئاوا 

وەك���و ئەڵتەرناتیڤی داعش _ هەر ئێس���تا 

س���ەرچاوەكان باس لە ئامادەس���ازی توركیا 

دەكەن، بۆ بەرەی نوس���رە ب���ۆ ناردنیان بۆ 

شەڕی رۆژئاوا. ئەوە لە كاتێكدایە لە ماوەی 

 )3000( )پەی���ەدە(  هێزەكان���ی  راب���ردوو، 

شەهیدیان داوە.

سەرەڕای ئەوانە گلەیی ئەوە لەسەر پەكەكە 

هەیە، هێش���تا وازی لە هەژمونگەری خۆی 

نەهێناوە، بە تایبەت لە رۆژئاوای كوردستان و 

روداوەكانی رابردووی كێلەشین لەگەڵ حزبی 

دیموكراتی كوردس���تانی ئێران. یەكێك بوو 

لەو رووداوانە. بۆیە دەكرێت بڵێین )پەكەكە( 

لەناو ئەو جەمس���ەرگیریەدا شوێن دەگرێت 

و بەش���ێكە لە ملمالن���ێ توركی _  ئێرانی. 

راستەوخۆ چۆتە بلۆكی ئەنتی سوننییەوە.

توركی���ا ب���اش دەزانێ���ت )پەكەك���ە( لە ناو 

جەمس���ەرگیری ئێرانیدایە، بەاڵم لە پاڵپشتی 

سیاسی، ماددی، میدیایی )ی.ن.ك( نیگەرانە 

ب���ۆ باكورو رۆژئ���اواو )پەكەك���ە(. هەربۆیە 

ئەنكەرە یەكێك لە كار بەدەستە دیپلۆماسیيە 

پلە خوارەكانی وەزارەتی دەرەوەی دەنێرێتە 

س���لێمانی، وەكو نیگەران���ی، بەاڵم بە نهێنی 

چەندینج���ار داوایكردووە )هێ���رۆ ئیبراهیم 

ئەحمەد( س���ەردانی توركیا ب���كات، لەگەڵ 

ئ���ەردۆگان دانیش���تنیان هەبێ���ت، كە چ بە 

پەیوەنديیە  پارت���ی.  لەگ���ەڵ  پێچەوان���ەوە 

دیپلۆماسیيەكانی لەسەر ئاستی بەرز، ئەحمەد 

داود ئۆغل���ۆ وەزی���ری دەرەوە دەنێرێت���ە 

هەولێر، بەاڵم روانگ���ەو تێڕوانینی یەكێتی، 

هێندەی تێڕوانینێكی نیش���تمانی و نەتەوەییە 

هێندە ئاماژە نییە بۆ پش���تیوانی حزبێك لە 

پارچەی���ەك، بەڵكو پش���تیوانییە لە خەباتی 

باكورو رۆژئاوا، كە )پەكەك���ە( نوێنەرایەتی 

دەكات.

پێنجەم: قەیرانی شەنگال

بە دوای رووداوەكانی 10ی حوزەیرانی 2014 

لە شەنگال بووە بەرجەستەترین كۆمەڵكوژی 

خەڵكی س���ڤیل لەالیەن داع���ش، لەوكاتەوە 

پەكەكە هێزەكانی گەیاندە ش���ەنگال بۆ جێ 

پێكردنەوەی خۆی لەو ناوچەیەو پاراس���تنی 

كەمپ���ی مەخمور ك���ە چەندین س���اڵە ئەم  

كەمپە خاڵی بە یەكەوە بەستنەوەی هەرێم، 

توركیا، سوریا و عێراق بووە بۆ )پەكەكە( و 

كردنەوەی خولی سەربازی و كەمپی راهێنان 

گەر رۆڵی ئێران بەدوای 
روخانی بەعس لە عێراقدا 
سەرەتای هەیمەنەی ئێران 
و جەمسەرگیری شیعە لە 

عێراق و ناوچەكەدا بووبێت. 
ئەوا بەدوای سەرهەاڵنی 

داعش. هەیمەنەی ئێران 
چەندجار زۆرترو زیاتر بوو 

لە عێراقدا
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و شوێنی كۆكردنەوەی دارایی بوو بۆ قەندیل 

و ناردنەوەی گەریال بووە بۆ باكور. 

و  پارت���ی  ملمالنێكان���ی  لێ���رەوە  ب���ەاڵم 

پەكەكە دەس���تیپێكردو نیگەران���ی پارتی لە 

تەنگپێهەڵچنین پەكەكە بە ئاش���كرا دیاربوو. 

بەتایب���ەت بانگەش���ەی بە كانت���ۆن كردنی 

ش���ەنگال. پارت���ی هێنایە س���ەر قەناعەتی 

مەترس���ییەكە، كە گەلەكۆمەكیيەكی ئێرانی، 

پەكەكە، یەكێتی، گۆڕان حەتمییە.

ئێستاش شەنگال، خاڵێكی گرنگی ناو هاوكێشە 

سیاس���یەكەیە، وەكو باس دەكرێت، مانەوەی 

ش���ەنگال و موس���ڵ لەژێر دەس���تی داعش 

پەیوەندی ب���ە تێڕوانینی توركیاوە هەیە، كە 

پێش���یوایە بە رزگابوونی ئ���ەو دوو ناوچەیە 

نف���وزی ئێ���ران و پەكەكە زۆرت���ر دەبێت. 

بەتایبەتی كە موس���ڵ هەمیش���ە پێگەیەكی 

گرنگی )پەكەكە( بووە چ لە دەورانی داعش 

و چ پێش داگیركردنی لەالیەن داعشەوە.

بۆیە دوو سیناریۆ هەیە لەمبارەیەوە:

یەك����ەم: بانگەش����ەی دوو ئیدارەی����ی ك����ە 
ئەڵتەرناتیڤ����ە،  ئەگ����ەرو  خراپتری����ن 
ماوەیەكە هەندێك لە هێزەكان بانگەشەی بۆ 

دەكەن، وەكو كارتی فش���ار، ئەمە ئەگەرچی 

كارتێكی فش���اریی سیاس���ی نێگەتیڤە، بەاڵم 

مانایی ئەوە نییە لە ئێستادا، یان لەگەڵ هەر 

قەیرانێكی داهاتوودا ئەگەری دروس���تبوون و 

سەرهەڵدانی نەكرێت یان نەبێت، بە تایبەتی 

واڵتان���ی ناوچەكە داینەمۆی س���ەرەكی ئەم 

فۆرمەن بە دابەشكردنی هەرێمی كوردستان 

ب���ۆ دوو زۆنی جیاواز. وەكو چۆن هەرێمیان 

دابەش���كردۆتە س���ەر دوو جەمس���ەرگیری 

سیاسی، تائیفی.

بۆیە لەم بابەتەدا قسەكردن لە دروستبوونی 

دوو زۆن���ی جیاواز لە هەرێمی كوردس���تان. 

مانای پش���تگیری لەم فۆرمە، ی���ان هاندان 

نییە بۆ دروس���تكردنی، بەڵكو گریمانەیەكە و 

هەڵسەنگاندنی پشت ئەم گریمانەیە، چونكە 

نەك هەرێمی كوردس���تان نموونەی پێشینەی 

هەیە، بەڵكو لە فەلەس���تین لەنێوان فەتح و 

حەماس، لە لوبنان لەنێوان الیەنە ناكۆكەكان 

روویداوە هێندەی پەیوەندی بە مەسەلەكانی 

دەس���تورەوە هەیە، دوو هێن���دە پەیوەندی 

بەوەوە هەی���ە. ئێران، پەكەك���ە و یەكێتی 

وێرانبوونی سوریا لەدەرئەنجامی ملمالنێ ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان
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دەوری���ان نەبێت لە رزگاربوون���ی ئەو دوو 

ناوچەیەدا، لە حاڵەتی دوو ئیدارەیش���دا یان 

دەبێت هێزەكانی یەكێتی و پەكەكە پاشەكشە 

بكەن، یان توش���ی شەڕێكی ناوخۆیی لەگەڵ 

پارتی ببنەوە.

دووەم: توركیا هێش����تا چاوی لە موس����ڵە، 
وەك����و ویالیەتی عوس����مانی. بۆیە ئەنكەرە 
پێیوایە دەتوانێت بەشەڕ، یان تاكتیك پاشەكشە 

بە داعش ب���كات، لەگەڵ هەندێك هێزی تر 

بچنە ناوی و دواتر توركیا دەستبگرێت بەسەر 

موس���ڵدا. وەكو چۆن ساڵی 1974 ئەوكارەی 

لەگەڵ قوبرس كرد و داگیری كرد. 

ئەنك���ەرە: نیگەرانيیەكانی ئێ���ران باش لەم 

حاڵەت���ەدا تێدەگات، ب���ەاڵم رەنگە بیانووی 

توركیا پاراس���تنی س���وننەكان و ئەگەرەكانی 

دابەشبوونی عێراق بێت.

توركیا ئەوەشی نەش���اردۆتەوە.. كە ئێران، 

ناڕاستەوخۆ دەس���تی گرتووە بەسەر بەغداو 

نەجەف و كەربەالدا. بۆیە رەنگە داگیركردنی 

موس���ڵ بەماف���ی خ���ۆی بزانێ���ت. ئەوكاتە 

س���یناریۆكانی قوبرس، یان بە بەڵكان كردن، 

ی���ان لوبنانیزەكردن���ی عێ���راق و هەرێمی 

كوردستان دەبێتە دیفاكتۆ.

خاڵێكی ت���ری گرنگ. كە س���ەرنجی توركیا 

رادەكێشێت، بەاڵم  دوای سەرهەڵدانی داعش. 

ناوچە جێ ناكۆكەكانی هەرێمی كوردس���تان 

زۆرینەی���ان كەوتونەتە دەس���ت یەكێتی. بە 

تایبەتی كەركوك، كە پارتی بەمەش نیگەرانە، 

ئەم خاڵە توركیای هێناوەتە سەر قەناعەت كە 

كەركوك هی كوردەو بەدەس���ت یەكێتییەوە 

دەمێنێتەوە پێگە و نفوزی گەورەش���ی هەیە 

لەناو خەڵكی كەركوكدا و دواین هەڵبژاردنیش 

دەریخست كە یەكێتی شەش كورسی و پارتی 

یەك كورس���ی هێناوە. بەم پێیەبێت یەكێتی 

دەبێت���ە خاوەنی زۆرترین نەوت���ی عێراق و 

هەرێم���ی كوردس���تان و دەتوانێ���ت لەگەڵ 

عێراق بە ئاس���انی بۆ فرۆشتنی رێكبكەوێت، 

یان ل���ە رێگ���ەی ئێرانەوە نەوتەكەی س���اغ 

بكاتەوە.. واتا لە ئەگەری دوو ئیدارەیی )كە 

كارێك���ی زۆر خراپە(، ئەمجارە یەكێتی چەند 

هێندەی س���ەردەمی پێشوویی دوو ئیدارەیی 

رۆڵی دەبێت و ئیبراهی���م خەلیل ئیتر نابێتە 

س���ەرچاوەی داهات���ی زل و زەبەالح، بەڵكو 

پێگە نەوتییەكانی )كەركوك، قەرەداغ، بازیان، 

كۆیە، تەقتەق، هەڵەبجە، ش���وان، سەنگاو و 

سلێمانی( چەند هێندەی نەوتی زۆنی زەردە.

س���ەرەڕای ئەوان���ە زۆنی )س���ەوز و نیلی(، 

پەیوەندییەكی ئاسایی و نۆرماڵی بە عێراقەوە 

هەیە. س���ەرۆك كۆمار لە بەش���ی یەكێتی، 

عێ���راق وەك���و دەروازەیەكی گرن���گ لەپاڵ 

ئێران���دا دەكرێت مامەڵ���ەی لەگەڵ بكرێت. 

فڕۆكەخانەی س���لێمانی، لە داهاتووشدا هی 

هەڵەبج���ە دەبنە ئەڵتەرناتیڤ���ی قەیرانەكانی 

پێشووی خاك، یان هۆكاری گواستنەوە.

لەڕووی سیاسیشەوە چوار هێزە سەرەكییەكەی 

كوردستان، بە تایبەتی یەكێتی و گۆڕان لەگەڵ 

كۆم���ەڵ و یەكگرتوو دەتوان���ن نموونەیەكی 

زۆنی س���ەوز دروس���تبكەن، كە النیكەم لە 

ب���واری ئازادی راگەیان���دن، عەقیدە، ئازادی 

میدی���ا، ئەحزابی سیاس���ی و هەڵبژاردنەوە 

جیاوازبێت لە زۆنی زەرد.

ئەگەرچی دراوس���ێی زۆنی زەرد )توركیا(، تا 

دراوسێی زۆنی س���ەوز )ئێران( دیموكراسی 

زۆرت���ر تێدای���ە، كە ئەمەش وەك���و خاڵێكی 

پۆزەتیڤ بۆ زۆنی زەرد لەگەڵ هاوپەیمانەكەی 

لێكدەدرێتەوە. س���ەرەڕای نزیكبوونی توركیا 

ل���ە ئەمەری���كاو خۆرئ���اواو ئیس���رائیل كە 

ئەم���ەش فاكتێكی گرنگە، بەاڵم لە حاڵەت و 

گریمانەی دوو ئیدارەییدا زۆنی )سەوز، نیلی( 

بە دوای رووداوەكانی 
10ی حوزەیرانی 

2014 لە شەنگال بووە 
بەرجەستەترین كۆمەڵكوژی 

خەڵكی سڤیل لەالیەن 
داعش، لەوكاتەوە پەكەكە 

هێزەكانی گەیاندە شەنگال 
بۆ جێ پێكردنەوەی خۆی 

لەو ناوچەیەو پاراستنی 
كەمپی مەخمور كە چەندین 

ساڵە ئەم  كەمپە خاڵی بە 
یەكەوە بەستنەوەی هەرێمە
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تاك���ە نەیار، یان ركابەر ك���ە هەیانە پارتییە 

بەعەلەنی، ئەگەر نا واڵتانی ناوچەكە. نەیاری 

زۆنی س���ەوز و زەردن، وەكو چۆن نەیاری 

حكومەتی هەرێمن، لە خراپترین حاڵیش���دا 

لەسەر دژایەتی ئەزموونی هەرێم بێ كێشەن، 

بەاڵم زۆنی زەرد سەرەڕای نەیار و ركەبەری 

عەلەنی كە یەكێت���ی و گۆڕانن، دوو نەیاری 

تری هەیە. یەكەم یەكگرتووی ئیسالمییە، كە 

ب���ەردەوام پارتی بە بوونی���ان نیگەرانە و لە 

هەڵبژاردنەكاندا هێزی یەكەمی دوای پارتین 

و ملمالنێكی سەخت و خوێناوی لە نێوانیاندا 

هەیە، وات���ا نەیارێكی مەدەنی و بێ چەكە، 

كە دەكەوێتە ئەوسەری زۆنی زەردو هاوسێی 

توركیای ئیخوانی، دۆستی هەرێمی زەرد.

نەی���اری بەهێ���زی دووهەمی زۆن���ی زەرد 

)پەكەكە(یە، كە ئەگەری شەڕێكی سەخت لە 

نێوانیاندا دەكرێت، ئەگەر چارەسەری كێشەو 

قەیرانەكان���ی نێوانیان نەكرێت، چونكە جگە 

لەوەی )پەكەكە( بۆتە دۆس���تی پلە یەك لە 

میحوەری زۆنی سەوز و نیلی، لە هەمانكاتدا 

لەگ���ەڵ پارتی لەس���ەر س���ێ خاڵ���ی گرنگ 

ملمالنێیانە كە پێناچێت بگەنە ئەنجام:

یەك���ەم: پاڵپش���تی توركی���ا ل���ە پارت���ی و 

نزیكبوونەوەی پارتی لە )ئەكەپە(، بە تایبەتی 

بەرژەوەندییە ئابورییەكانیان.

دووەم: دەس���تێوەردانی بەردەوام���ی پارتی 

لە كاروباری كانتۆنەكانی خۆرئاواو پاڵپش���تی 

لە بەرەی )ئەنەكەس���ە( ك���ە )پەكەكە(، بە 

دووژمنی خەباتی رۆژئاوایان دەزانێت.

سێیەم: داڵدەدانی نەیارانی ناوخۆی پەكەكە 

لەالی���ەن پارت���ی، وەك���و )بۆت���ان، خەلیل 

ئاتاج، فەرهاد، بڕیار گابار( سەرپەرش���تی و 

مەش���قپێكردن و چەكداركردن���ی الیەنگرانی 

ئەنەكەسە. تەواو پەكەكەی نیگەران كردووە، 

زۆری���ش توڕەیە لەم داڵدەدانەو بە پیالنێكی 

دژی ش���ۆڕش و پەكەكەی دەزانن، تەنانەت 

گومان���ی ل���ەوە هەیە توركی���ا خەرجی ئەو 

مەشق و راهێنانە بكات، بۆ دژایەتی پەیەدە 

لە رۆژئاوا. بۆیە گریمانەكانی شەڕ لە نێوان 

)پەكەكە( و زۆنی زەرد لەسەر ئاستی شەڕی 

چەكداری ئەگەرێكە، لەالیەكی ترەوە شەڕی 

مەدەنی و هەڵبژاردنەكانی یەكگرتوو لەگەڵ 

زۆنی زەرددا بەردەوامە. واتا ئەو گریمانەیە. 

زۆر بەهێزترە لە گریمانە و ئەگەری ش���ەڕ 

لەنێوان زۆنی )س���ەوز و نیلی( لەگەڵ زۆنی 

)زەرد(.

ئاوارەبوونی ئێزدییەکانی شەنگال، دوای داگیرکردنی ناوچەکایان لەالیەن داعشەوە
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باڵوکراوەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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د. فوئاد مه عسوم - سەرۆک کۆماری عیراق

الهور شێخ جەنگی -  بەرپرسی ئاژانسی پاراستن و زانیاری

بەسێ هۆزات - هاوسەرۆكی كۆما جڤاكێن كوردستان )كەجەكە(

كاوە سور - نوێنەرایەتی كۆمەڵەی یەكسانی كوردستانی رۆژهەاڵت
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د. فوئاد مه عسوم: 

سەرۆک كۆماری عێراقی فیدڕاڵ

سترانعهبدوڵاڵ

ژینۆعهبدوڵاڵ

هاتنه ده ره وه و پاشه كشێكردن له  
پرۆسه ی سیاسی عیراق و گه ڕانه وه 

له  به غدا کارێکی باش نییە
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ئه مریكا  به تایبه تی  خۆرئاواو  واڵتانی  عیراقییه كان و  رایگه یاند:  عیراق  كۆماری  سه رۆك 
هاوئاهه نگیی  هاوكاریی  و  ئه وه ش  بۆ  و  نه مێنێت   سوریا  له عیراق،  داعش  ده یانه وێت 
هه موویان پێویسته  و وتیشی: سه رباری ئه و هاوئاهه نگییه ش هه موو سیاسییه كان بیر 
له  قۆناغی دوای داعش ده كه نه وه  و ته ئكیدی كرده وه  كه  ده بێت بزووتنه وه یه كی ئاشتی 

دروست ببێت له و ناوچانه ی كه  له ژێر ده ستی داعش رزگارده كرێن. 

سهرهتاد.فوئادمهعسومسهرۆككۆماری

عیراقوتی:سهبارهتبهرزگاركردنیموسڵ

لهدهستیداعش،دیارهههمووالیهككۆكن

ههموویانهوه به دهبێت كه ئهوهی لهسهر

عیراق لهناو كه لهوهی جگه بن، خهریك

موسڵ دهیانهوێت پێكهاتهكان ههموو به

رزگاربكرێت،بهاڵمدیارهواڵتانیدهرهوهش

بهتایبهتیواڵتانیخۆرئاواگرنگییهكیزۆری

ئهمەریكا، ههموشیانهوه لهپێش پێدهدهن،

كه دهزان���ن بهگرنگی زۆر ئهوانیش كه

دهبێتداعشپێگهینهمێنێتلهعێراقو

سوریاش،ههربۆیهدهبینینهاوئاههنگییهكی

تهواولهنێوانئهمەریكاوروسیاشههیه،كه

ههردووكیانپێكهوهلهگهڵهاوپهیمانهكانیان

ش��هڕیداع��شدهك���هنل��هس��وری��ا،بۆیه

بۆته مهسهلهیهكه س��وری��اش مهسهلهی

عیراق پشتگیریی ههموالیهك جیهانیی،

دهكهنبۆلهناوبردنیداعش.

دیارهئهوهشتهكتیكیخۆشیههیه،الیهنی

باس شهعب�ی، حهشدی الیهنی كوردییو

ناوموسڵ، بۆچوونه كه لهوهشدهكرێت

عهربو بكات، دروست ههستیاریی رهنگه

له م��اوه كۆن ههستیاریی جۆرێك ك��ورد

به سوننهش شیعهو ههروهها نێوانیاندا،

رێكهوتن پرسه ئهو لهسهر ههمانشێوه،

تهواوی هاوكاریی ههمووالیهك كه ههیه

یهكتربكهن،ههریهكهبهپێیتوانایخۆیو

عێراق یهكێتیی به خزمهت كه بەوپێیهی

تهكتیكی وهك��و خۆیاندا لهنێوان بكات

سهربازییرێكدهكهونكهچۆنبێت،بهاڵم

چی؟ داعش دوای ئهی ئهوهی دهمێنێتهوه

چونكهئێستاههمووالیهكدهیهوێترزگاری

بێتلهداعشودهریپهڕێننونهیهێڵن،ئهو

داعشدا دهسهاڵتی سایهو لهژێر خهڵكانهی

بهشێك بوونو بوون،ههبوونهاوپهیمانی

ههیه خهڵكانێك داع��ش، هێزی له بوون

كه ههن خهڵكانێك بینیوون، لێ سوودیان

خهڵكانێكیش بهاڵم ك��ردووه، مات خۆیان

ك��ردووهو شهڕیان داع��ش دژی كه ه��هن

كهسانێكیشههنكهكهسوكاریانبهدهستی

بههیچ ئ��هوان��ه ك���راون، ئیعدام داع��ش

بهوهی بن رازی نییه مومكین شێوهیهك

جارێكی ك��ردوون شهڕیشیان كه ئهوانهی

ههمووانو ههربۆیه مهیدانهكه، بێنهوه تر

بهشیزۆریسیاسییهكانبیرلهقۆناغیدوای

داعشیش دوای قۆناغی دهكهنهوه، داعش

بۆئهوهی دهوێت، زۆری ههوڵی بهڕاستی

بزوتنهوهیهكیئاشتیدروستببێتلهنێوان

كهوتونهته كه شوێنانهی ئهو پێكهاتهكانی

دهستیداعشهوه.

جابۆیهئێمهلهسهرۆكایهتیكۆمارتێڕوانینو

ههیه جیاوازی ئاشتبوونهوه بۆ پێناسهمان

دهی��ان��وت ك��ه ج���اران پێشووتر، ل��هگ��هڵ

هۆز س���هرۆك ههندێك ئ��اش��ت��ب��وون��هوه،

باڵودهكرایهوه، راگهیهنراوێكیان دههاتنو

بڕیارێكیان كۆدهبوونهوهو حزبهكان یاخود

ئاشتبوونهوهكه ئهنجام بهاڵم دهردهك��رد،

بهو شۆڕنهدهبۆوه، خوارهوهو دهچووه نه

دهكهین ئهوه داوای ئێستا ئێمه هۆیهوه

بۆ ب��ێ��ت��هدی، كۆمهڵگه ئ��اش��ت��ب��وون��هوهی

بكهین، ب��هراوردێ��ك بێتو ئهگهر نموونه

دهبینینجیاوازییهكیزۆرههیهئهوهیكه

پارێزگاكانی له لهههریهكه  روودهدات،

چونكه م��وس��ڵ، و ئهنبار س��هاڵح��هدی��ن،

ههریهكهوتایبهتمهندییخۆیههیه.
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تهركیز ههوڵبدهین دهبێت ئێمه كهواته

ئهو خهڵكی ئاشتبوونهوهی سهر بكهینه

شوێنانهكهههریهكهیانتایبهتمهندیخۆیان

ههیه،ئهوهشبهچیشێوازورێگهیهكه.

ب��ۆن��م��وون��هح��ك��وم��هتچ��هن��دی��نساڵه

نووسینگهیهكیههیهبهناویئاشتبووونهوه،

تائێستائهونووسینگهیههیچ بهداخهوهكه

ئاراستهی به نهناوه ئهوتۆی ههنگاوێكی

كهمتهرخهمیش بگره گشتی، ئاشتبوونهوهی

ئهوهی لهسهر ك��ردووه كاری زیاتر بووه،

كهئهندامیوهرگرتووهوزیاترلهسهرتاك

بۆنموونهئهگهرئهفسهرێك كاریكردووه،

ههاڵتووهلهخزمهت،ئهونووسینگهیهكاری

ئهفسهرهو ئهو گهڕانهوهی لهسهر كردووه

كۆمهڵێكئیمتیازیشهخسییانداوهبهتاك،

واتاكاركردنیانتهنهالهوئاستهدابووهوئهو

داعش پێش كه ههوڵه ههمان ههوڵهشی

كردوێتی،كهداعشهاتههمووشتهكانی

گۆڕی،ههربۆیهپێویستهبیرلههێنانهكایهی

بۆ بكهینهوه، كۆمهڵگه ئاشتبوونهوهی

ئ���هوهشس��وودل��هئ��هزم��وون��یراب���ردووی

ههرێمیكوردستانببینین،بهتایبهتیئهوهی

ههزار 250 راپهڕیندا لهسهروبهندی كه

كوردیش ه��هب��وون حكومهت چ��هك��داری

دوژمنایهتییهوه رۆحییهتی به بهاڵم بوون،

له كرد بهشدارییان هاتنهوهو وهرنهگیرانو

رهنگه ههبوو، گرنگیان رۆڵی راپهڕینهكهو

ئهگهرئهوانبهشدارییاننهكردایهراپهڕینهكه

بهوشێوهیهسهرینهدهگرت،ههروههاله

ئهو تر واڵتانی زۆر له ئهفەریقاو باشوری

حاڵهتانهروویانداوهودهبێتئێمهسوودیان

ئ��هوه ب��ۆ ئیش ئێمه ئێستا ببینین، ل��ێ

كۆبوونهوهین، چهندین خهریكی دهكهینو

گرنگ كۆبوونهوهیهكی نزیكانه بهم رهنگه

ئهوحاڵهتهوزۆرحاڵهتی بكهیندهربارهی

نهخهین، پشتگوێی چیتر پێویسته كه تر،

ئاستیسهركردایهتی كۆبوونهوهكهشلهسهر

بااڵیهێزهسیاسییهكاندهبێت.

له   فه لوجه   رزگاركردنی  پڕۆسه ی  *چۆنێتی 

ئاستی  له سه ر  ته نانه ت  عیراق و  ناوخۆی 

لێكه وته وه ،  زۆری  مشتومڕی  ناوچه كه ش 

مافه كانی  پێشێلكردنی  به   ئاماژه   به تایبه تی 

مرۆڤ ده كرێت، ئایا ئه و پێشێلكارییانه ی له  

دواكه وتنی  هۆی  نابنه   روویاندا،  فه لوجه  

به تایبه تی  رزگاركردنه وه ی موسڵ،  پڕۆسه ی 

كه  له ئێستادا پاڵه وانی ئه و رزگاركردنه وه یه  

یان  شه عبـی،  حه شدی  ئایا،  كه   دیارنییه  

هاوپه یمانان  هێزی  یاخود  عیراق،  سوپای 

ده بێت؟

له موسڵ ش��اری رزگ��ارك��ردن��هوهی بۆ -

له س���وود پێویسته داع���ش، دهس��هاڵت��ی

پڕۆسهی سهركهوتووەكانی باشو ئهزموونه

بهتایبهتی ببینرێت، فهلوجه ئازادكردنهوهی

وهكوئهوهیلهفهلوجهكرا،دهبێتههموو

بهكاریان داعش كه بگیرێن رێگایانه ئهو

لهروویسهربازییهوهسوودیان دههێنێتو

لێدهبینێت،بهتایبهتیلهورێگایانهوهداعش

بگوازێتهوه، لێوه چهكوهێزیسهربازیی

بۆ بكرێتهوه رێگهیهك كاتیشدا لهههمان

بتوانن شارهكهدان لهنێو كه كهسانهی ئهو

پێشبینی ههروهكو چونكه ببێت، رزگاریان

دهكرێتلهپڕۆسهیئازادكردنهوهیموسڵدا

ش��هڕیق��ورسرووب����دات،ه��هروهه��اله

پڕۆسهیئازادكردنهوهیفهلوجهشداحهشدی

له بهڵكو فهلوجهوه، ناو نهچووه شهعب�ی

دهوروپشتیبوون.

به هۆی  قه یرانانه ی  كێشه و  ئه و  *زۆربــه ی 

ــه ی  زۆرب كــایــه وه ،  هاتوونه ته   داعــشــه وه  

فه لوجه و  له   گرتۆته وه   سوننییه كانی  ناوچه  

پڕۆسه ی  له   هه روه ها  تكریت،  رومــادی و 

رزگاركردنه وه ی موسڵیش، هه م سه رۆكایه تی 

جیاواز  عیراق  حكومه تی  هه میش  كۆمارو 

هه ریه كه و  كه   كۆمه ڵگه   ئاشتبوونه وه ی  له  

گره نتییه ك  چ  هه یه ،  خۆی  تایبه تمه ندیی 

هه یه  بۆئه وه ی داعش به شداریی له  پڕۆسه ی 

داهاتوودا  له   هه روه ها  بكات،  سیاسیدا 

داعش دروست نه بێته وه ؟

له ههر عێراق له رووی��دا كه ئ��هوهی -

رژێم كه یهكهمهوه رۆژی له س��هرهت��اوه

ناوچه سیاسییهكانی له ههندێك رووخ��ا،

كرد، گ��هورهی��ان زۆر ههڵهی سونییهكان

وایان ئیسالمییهكان، سیاسییه بهتایبهتی

بهناوی دهكهن خهبات كه ئهوهی دهزانی

ههموو ئیتر داگیركردنهوه، دژی ئ��هوهی

خهڵكیعیراقدوایاندهكهونوپشتیوانییان

شێوهیه ب��هو ئهنجامهكه ب��هاڵم دهك���هن،

بوو سلب�ی زۆر رۆڵ��ی��ان ئ��هوان��ه ن��هب��وو،

بایكۆتی ههروهها بارودۆخهكه، لهسهر

ههڵبژاردنی پڕۆسهی له بهشداریكردنیان

یهكهمیدوایپڕۆسهیئازادییعیراقكرد،

توندوتیژبوو، ههڵوێستهكانیان ههمیشه

بهردهوام لهناوچهكانیان سهربازیی پڕۆسهی

بوو،ئهوهوایكردبۆماوهیهكلهپڕۆسهی

سیاسیدووربكهونهوه،دواییكهكۆمهڵهی

دهستووری دهبوایه دروستبوو، نیشتمانیی

كۆمهڵهی لهناو كاتهدا لهو بنووسیایهتهوه،

لهسهر ههبوو سوننه 11 تهنیا نیشتمانیی

پڕۆسهی ئهوكاته عیراقدا، ههموو ئاستی

عیراق بوو، بازنهیی عیراقدا له ههڵبژاردن

پهیوهندیی ناچار بازنهبوو، ههمووییهك
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كه ك��را سوننهوه ت��ری كهسایهتی 15 به

هاتنو ئ��هوان��ه ب��وون، سیاسیی یاساییو

بهشدارییانكردلهپڕۆسهیسیاسیعیراقدا،

به بهشداریكردنیان دهبوایه كاتهدا لهو  ئا

ههندوهربگیرایهوحساببۆرهئییهكانیشیان

بكرێت،بۆئهوهیبهشدارییلهداڕشتنهوهی

حزبی ئهوه دوای بكهن، نوێدا دهستووری

بهعسكهلهسهرحوكمبووهزۆربهتوندی

دژیكوردوشیعهبووهوتهنیاحزبیبهعس

كهسێك بههیچ نهدهدا رێگهی بوو، حاكم

واتا خۆی، له جگه بكات سیاسی چاالكیی

تهنیاخۆیحزبیقائیدبوو،بهاڵمحكومهتی

پێكهاتهكانی ههموو رێگهیدا عیراق نوێی

بهشداریی ههبێتو سیاسییان حزبی عیراق

له ئ��هوهش سیاسیدا. پڕۆسهی له بكهن

دهرهوه له ئهوكاتهی ئێمه كه بوو كاتێكدا

بووین،چهندینكۆبوونهوهیگرنگوتایبهت

ههموو دهكردو عیراقمان ئۆپۆزسیۆنی به

بهعس رژێمی رووخ��ان��دن��ی بۆ توانامان

لهو بهشدارییان ئهوان بهاڵم خستبووهگهڕ،

كۆبوونهوانهدانهدهكرد،ئهوهشبهبههانهی

پاراستنیكهسوكاریانكهلهناوخۆیعیراقدا

بوون،یاخوددهیانوت:بۆپاراستنیریزهكانی

لهناو بمێنێتو بۆئهوهی حزبهكهمانه هێزو

نهچێت،بهشداریاننهدهكرد.

ئایندهو كه كۆنگره فراوانترین گرنگترینو

لهندهن كۆنگرهی داڕشت، عیراقی ئێستای

2002دا، ساڵی دیسهمبهری مانگی له بوو

بهشیههرهزۆریانبهشداریانتێدانهكرد،جا

ههمووئهوانهكاردانهوهیپهیوهستبهخۆی

لهكاردانهوهكانی یهكێك كه دهبێت ههیهو

تائێستا كه ئهوهبووه نهكردنیان بهشداری

نهبووه، دروس��ت سوننه گ��هورهی هێزێكی

له ئهوانیش كه ئومێدهوارین ئێستاش بۆیه

تر الیهنی لهگهڵ خۆیان بتوانن داهاتوودا

ئهوه بهڕاستی بهاڵم بكهن، دروست حزب

نییهكهئهوحزبانهیكهدێنهپهرلهمانئهوهی

ههموو سوننه بێن، پێكهوه ههموو شیعهیه

پێكهوهبنوكوردیشبهههمانشێوه،نهخێر،

زۆری گ��هورهو كێشهی شێوهیه بهو بهڵكو

دهخاته دیموكراسیش پرسی لێدهكهوێتهوهو

ژێرپرسیارهوه،لهوبارهیهوهزۆرلهبرادهرانی

خۆماندهزاننكهلهیهكهمههڵبژاردنیپاش

رووخانیبهعس،منراموابووهكهئێمهی

كوردلهگهڵهێزوالیهنیترههمووپێكهوه

بووترێت نهك ههبێت، لیستمان ههوڵدهین

كوردستانی، وتت كه چونكه كوردستانی،

بێته عهرهبهی ئهو ن��اوی، نایهته ع��هرهب

لێدهگرن، رهخنهی تر عهرهبهكانی ناویشی،

حزبی نێو بچێته كوردێك ئهگهر یاخود

سوننهكانئهوارووبهڕوویرهخنهیكوردهكان

دهبێتهوه،شتێكیوابكرایهیانبكرێت،ئهوا

ویستو خواستو كورد قازانجه، كورد بۆ

مافیخۆیههیه،ئهوهیههیهتیوحاڵهتێكه،

تهنیا پێكهاتهكان نابێت پهرلهمان بۆ بهاڵم

یهككوتلهبن،چونكهئهوكاتهدهبێتهتهنیا

یهككوتلهیبچووك،بهوشێوهیهرۆژێكله

نابێت، رۆژانسهرۆكوهزیرانێكیكوردمان

شێوهیهی ب��هو دابهشكردنهكه ههتاوهكو

ئهوه رێككهوتنیسیاسی، به بێت، رابردوو

شتێكیتره،بهاڵمبهمشێوهیهیئێستاكورد

ناتوانێتببێتبهسهرۆكوهزیران،ههربۆیه

عیراقو بهرژهوهندیی له دابهشكارییه ئهو

داهاتووهكهیدانییه،ئهوهشبهوواتایهناكه

كورددهستبهرداریبۆچوونهكانیخۆیببێت،

ههمیشه سیاسییه تهكتیكێكی ئهوه بهڵكو

دهكرێتسوودیلێببینیت.

سونییه كان هه ڵه ی 
زۆر گه وره یان كرد، 
به تایبه تی سیاسییه  
ئیسالمییه كان، 
وایان ده زانی ئه وه ی 
كه  خه بات ده كه ن 
به ناوی ئه وه ی دژی 
داگیركردنه وه ، ئیتر 
هه موو خه ڵكی عیراق 
دوایان ده كه ون و 
پشتیوانییان ده كه ن، 
به اڵم ئه نجامه كه  به و 
شێوه یه  نه بوو
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نــه بــوونــی   تائێستا  ســونــنــه   *كــێــشــه ی 

له   تۆكمه یه    و  رێكخراو  نوێنه رایه تییه كی 

چه ند  خۆ  بــه اڵم  سیاسیدا،  پڕۆسه ی  ناو 

له سه ره تای  هه ر  هــه ن،  سوننه   حزبێكی 

كۆمار  ســه رۆك  به   جه نابیشت  بوونی 

و  پێشكه شكرد  ئاشتبوونه وه ت  ــڕۆژه ی  پ

هه اڵنه ی  ئه و  ره چاوكردنی  به   خسته ڕوو، 

ئاشتبوونه وه كاندا  پــڕۆژه ی  له   پێشتر  كه  

خراونه ته ڕوو، ئایا ئه و پڕۆژه یه ی له سه ره تای 

دانا،  بۆ  به رنامه كه تان  ده ستبه كاربوونته وه  

تێدایه  كه  چۆن سوننه كان هانبده ن  ئه وه ی 

دروست  به خۆیان  په یوه ست  رێكخستنی 

بكه ن؟

به خ��ۆی��ان ب��ه پهیوهسته پرسه ئ��هو -

رێگهیان مهبهستهش ئهو بۆ سوننهكانهوه،

دۆخی لهبهرئهوهی ب��هاڵم نهگیراوه، لێ

روودهدات ئێستادا له ئ��هوهی عیراقو

لهوهدهكهمهوهكه نوێیه،زۆرجارجهخت

هێشتائێمهلهقۆناغیئینتیقالیداین،راسته

تائێستا بهاڵم رووخا، رژێم 2003 ساڵی له

نهگهیشتوینهتهئاسایش،ئارامی،سهقامگیریی

به پێویستمان ئهوهش بۆ سیاسی، فیكریو

كاته،چونكهئێستاسوننهوكوردوشیعه

ویستێكی خواستو ب��ۆچ��وونو ههریهكه

كورد ئهگهر ههیه، بهخۆی تایبهت سیاسی

بهنموونهبهێنینهوه،ئهوهلهساڵی1992هوه

دوو پێشمهرگهو هێزی دوو تهنیا تائێستا

ئاسایشمان ههیهو زانیاریمان دام��هزراوهی

باسی كه ئێستادا له بهتایبهتی جیاوازه،

بنهماكانیدهوڵهتدهكرێت،ئێمهتائێستا

نییه، یهك ترمان دهزگاكانی ئاسایشمان

شیعهو به عیراق پێكهاتهكانی ههموو بۆیه

سوننهوكوردهوههێشتاههردواكهوتوونو

بۆیه بهدهستبهێنن، پێشكهوتن نهتوانراوه

لهئارادایه، شهڕ دروستبوونهوهی مهترسی

راستهقینهی قهیرانی ئێستادا له بهتایبهتی

له سوننهش شیعهكاندایه، لهنێو عیراق

موسڵو قهیرانی كهوتۆته بهجدی ئێستادا

لهالیهن ت��رهوه داگیركراوهكانی ناوچه

واقیعانه ئهو ههموو ههربۆیه داعشهوه،

ئێمه هێشتا كه لهوهی دهكهنهوه تهئكید

لهقۆناغیئینتیقالیداین،بۆیهپێویستمانبه

عیراقدا له سیاسی پڕۆسهی بۆئهوهی كاته

بهرهوپێشبردنی بهئامانجی بكهوێتهگهڕ

پڕۆسهكه.

ــی  رۆژان هه موو  رابــــردوودا  ــاوه ی  ــه م *ل

عیراق  شه رعییه كانی  دامه زراوه   هه ینییه ك 

په الماردانه وه ،  هه ڕه شه و  به ر  ده كه وتنه  

كێشه یه   ئه و  چاره سه ری  چۆن  تۆ  به بڕوای 

ده كرێت؟

شتێكی سیاسییه بزاوته ئهو لهئێستادا -

باشه،ئهوهههنگاوێكیگرنگهبهئاراستهی

هاواڵتییبوون،بهاڵمبهداخهوهكهتائێستا

عیراق ئاستی لهسهر بۆئهوهی نهبووه زاڵ

بۆیه پێشهوه، بێته تۆكمهوه هێزێكی به

ئهوهتائێستاتهنیاههوڵێكه،بهاڵمههوڵێكی

پشتیوانیی هانبدرێتو پێویسته باشه، زۆر

لێبكرێت،چونكهرزگاربوونیعیراقلهو

چوارچێوانهیكهوهكبنهمالهسهریدروست

بووه،ئهگهرشتهبنهڕهتییهكانبهتایبهتیالی

كوردوشیعهوسوننهوهكوخۆیبێت،ئهوه

گرفتو كێشهو ئهو كه ئهوهیه مانای به

ههر دهبێتو خۆی ههروهكو ئاستهنگانه

دهمێنێتهوه، ههبووه كه شێوهیهی ب��هو

ئهگهرسهرنجیواڵتهدیموكراتهكانبدهین،

دروست حزب چهندهها كه دهبینین ئهوا

سهردهمییانهنو مۆدێرنو حزبی كه بوون

دوایتێپهڕبوونیچهندینقۆناغسهرئهنجام

سوننه  و كورد و شیعه  
هه ریه كه  بۆچوون و 

خواست و ویستێكی 
سیاسی تایبه ت به خۆی 

هه یه ، ئه گه ر كورد 
به  نموونه  بهێنینه وه ، 

ئه وه  له ساڵی 1992ه وه  
تائێستا ته نیا دوو 

هێزی پێشمه رگه و دوو 
دامه زراوه ی زانیاریمان 

هه یه و ئاسایشمان 
جیاوازه ، به تایبه تی 

له  ئێستادا كه  باسی 
بنه ماكانی ده وڵه ت 

ده كرێت
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تائیفی، توندوتیژیی توندڕهویی، توانیویانه

پێكهاتهیی جیاوازیی ئاینییو نهتهوهیی،

به حزبهكان كه گرنگه بۆیه تێبپهڕێنن،

شێوازینوێ،خهسڵهتیكۆنوكۆنهپهرستی

تێبپهڕێنن،وهكوزانراویشهئایینپرسێكهله

نێوانمرۆڤوخوایخۆی،بۆیهئاشكرابووه

ئایین بنهمای لهسهر حزبێك بێتو ئهگهر

كه دهركهوت بهڕاستی ئهوه دامهزرابێت،

ئهوانهسهركهوتوونابن.

*سه باره ت به  په یوه ندییه كانی نێوان هه ولێر 

و كوردستان، وه كو ده زانرێت له  كوردستان 

ده ڵێت  ئاراسته یه ك  هه یه ،  ئاراسته   دوو 

بایكۆتی  ده ره وه و  بێینه   به غدا  له   پێویسته  

خۆمان  خۆمان  بكه ین و  شتێك  هه موو 

بۆچوونی  تریش  ئاراسته كه ی  پێبگه یه نین، 

ده بێت  ماوه و  میكانیزمێك  هێشتا  كه   وایه  

له   دیالۆگ  گفتوگۆو  به   گرفته كان  كێشه و 

چاره سه ربكرێن،  به غدا  هه ولێرو  نێوان 

گشتی  شه قامی  راده یــــه ك  تــا  ـــه وه ش  ئ

دروســت  ئیزدیواجیه تێكی  ــدووه و  هــه ژان

بۆ  چییه   به ڕێزتان  خوێندنه وه ی  كردووه ، 

ئه و حاڵه ته ؟

له پاشهكشێكردن ه��ات��ن��هدهرهوهو -باشه

پرۆسهیسیاسیعیراقوگهڕانهوهلهبهغدا

واتایچی؟،ئهمڕۆئهوهنییهبڵێیلهپڕۆسهی

دهچمه دهك��همو پاشهشكێ عیراق سیاسی

پاڵواڵتێكیتر،ئهوهپهسهندوقبوڵنییه،

چونكهئهوهكارهساتێكیتریلێدهكهوێتهوه،

هیچواڵتێكیشنییهئامادهبێتئهوهپهسهند

بكات،دهڵێیتپاشهكشێدهكهمودهوڵهتی

دهوڵهت دروستكردنی رادهگهیهنم، خۆم

نمونه »بۆ بیكهیت، نییه زاتی ئارهزویهكی

كچێك له حهز كابرایهك وتومه، جار زۆر

دهكاتوخۆشیدهوێتودهڵێتدهیخوازم،

خوازبێنی بۆ پێشهوه دێته كاتێك ب��هاڵم

كچهكه،دهبینێتیهكدونیاكێشهوگرفتی

بۆ چارهسهریان ناتوانێت دروستبووه، بۆ

ئاخو به دهبێت ه��هر بۆیه ب��دۆزێ��ت��هوه،

باسی كه كورد ئێمهی بێت«، داخهكهیهوه

بنهمایهكه؟، چ لهسهر دهكهین دهوڵ��هت

لهسهربنهمایعیراقوتهواو،بهشهكانیتر

حهقمانبهسهریانهوهنامێنێت؟،یاخودههر

د.فوئادمهعسومسەرۆککۆماریعیراق
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لهسهربنهمایئهوچوارپارێزگایهیههرێم

داب��ڕوان، كه ناوچانهی ئهو ئهی دهبێت،

بۆته داوایاندهكهینهوهو كهچهندینساڵه

دهستبهرداریان كورد مێژووی له بهشێك

دهبین؟،یانبهنیازینبهشهڕئهودهوڵهته

دهوڵهتهت ئهو باشه ئینجا دابمهزرێنین؟،

چهندین بزانیت ئێستاوه له ئهگهر بۆچییه

ساڵیدوورودرێژههرشهڕدهكهیتوخوێن

دیارهههمووكوردخهون ئهوه دهڕێژیت،

رۆژان له رۆژێ��ك كه دهبینێت ب��هوهوه

ئیش بهاڵمدهبێت دهوڵهتیخۆیههبێت،

دهكات، دروستی چۆن كه بكات ئهوه بۆ

ههرپرسهكهنیشانمهده،وهكوكابرایكه

حهزیلهكچهكهكردووه،هیچههنگاوێك

نانێتوههرشیعربۆكچهكهدهڵێت،ئینجا

بۆخۆتههرشیعربڵێ،ههنگاویبۆبنێیت،

زۆرچاكو دهرفهتی عیراق له ئێمه ئێستا

له دهستورێك ههڵكهوتووه، بۆ بارمان له

عیراقههیهئهودهستورهكوردلهداڕشتنیدا

رۆڵیسهرهكیههبووهوجێدهستیپێوهی

دیاربووه،لهوردهكارییولهبنهماكانیشیدا،

له كورد كه ئۆپۆزسیۆندا لهكاتی ئ��هوهی

ئهوهی بۆیه بوو، بههێز زۆر ئۆپۆزسیۆندا

خواستیبووسهپاندیوههموویلهدهستوردا

چهسپاند،دهكرێتئێمهسوودلهودهستوره

مادهیهك دهستور له ناكرێت بهاڵم ببینین،

بخهیتو پشتگوێ تر ئهوانی وهربگریتو

بهههندوهریاننهگریت،یانئهوهتاههموو

وهكو یاخود دهكهیت، جێبهجێ مادهكانی

دهبینهوه ئاستهنگانه ئهو رووبهڕووی ئێستا

بكرێتو راپرسی ئێستا بووینهتهوه. كه

بۆ دهدات دهنگ ببپرسه كورد ههموو له

سهربهخۆیی.

تۆ ئایا كه پرسیم لێیان چاوپێكهوتنێكدا له

وتم، لهوهاڵمدا دهدهی��ت؟ چی به دهنگ

كه نهوهكانم، بۆ لهكهیهك ببمه نامهوێت

نهبووه، سهربهخۆیی لهگهڵ باپیرمان بڵێن

ئهو ئێمه ئهگهر دهكهم، پرسیار من بهاڵم

دووهمچییه؟، كرد،ههنگاوی راپرسییهمان

رێك نهخێر عیراق، لهگهڵ رێككهوتووین

تهئكید الیهكیش ههموو نهكهوتووین،

دهكهنهوهدهڵێنجیابوونهوهلهعیراقیان

راگهیاندنیدهوڵهتنابێتبهشهڕبێت،بهڵكو

بێت، بهئاشتی ئهگهر ئێ بێت، ئاشتی به

ب��هردهوام گفتوگۆبێت، حیوارو به دهبێت

دهبملهئیشوكارهكانم،نهكههنگاویوابنێین

ئهو داببڕێین، لهیهكتر كهدووربكهوینهوهو

دابڕانهشتێكیباشنییه،لهوسیستمهیكه

ئێستاههیه،هیچحزبێكنییهكهدژیكورد

بێت،ئهوهخاڵێكیزۆرزۆرگرنگه،واتاتا

لهسهر بڵێی عیراقدا له نییه حزبێك ئێستا

بنهمایرهگهزپهرستیدروستبووبێت،ههتا

كوردیان دژایهتی گومانی جارانیش ئهوهی

مامهڵه رێكوپێكی به زۆر ئێستا لێدهكرا،

لهگهڵپرسیكورددادهكات،لهئێستاولهم

قۆناغهدائهوتێگهیشتنهههڵهوگوماناوییانه

قائید حزبی بیرۆكهی نهماون، عیراقدا له

ناوچهكهش عیراقو كوردستانو له نهماوه،

نهمان، پێهاتو كۆتاییان بیركردنهوانه ئهو

بیرلهوهناكرێتهوهكهجارێكیترهێزێكی

سیاسیبێتووهكوحزبیقائیدوتهنهاخۆی

بسهپێنێت،ئهوهنهماوبهسهرچوو.

دهتوانێت یهكگرتوویی به كورد كهواته 

ههموو بهسهر بسهپێنێت خۆی شتی زۆر

الیهنهكانداوبهبێشهڕوههڕهشهداخوازییه

بۆئهوهش بكات. جێبهجێ خۆی رهواكانی

ئێمه»ئهندامپهرلهمانهكانووهزیرهكانینێو

حكومهتوسهرۆككۆمار«هیچكێشهیهكمان

ئاساییهو باشهو پهیوهندییهكانمان نییه،

له كه باشهی پهیوهندییه ئهو دهمانهوێت

بهغداههیه،رهنگبداتهوهلهكوردستانیش،

كوردستان ئیجابیی رهنگدانهوهی ئێمهش

ئ��هوهی تهنیا ن��هك ب��هغ��دا، له لێره بین

بهڵكو بداتهوه، رهنگ كوردستان له ئێره

بۆ بداتهوه، رهنگ لێره كوردستانیش هی

نموونهدهبێتبیرلهوهبكهینهوهكهشتێك

ئهوه بكات، تێدا زهرهی ك��ورد نهكرێت

بههیچشێوهیهكمومكیننییهقبوڵبكرێت،

بهسهرچوو، نهماو سهردهمه ئهو چونكه

ئهوه بڵێ دایبنێو بێنێو خهڵك ح��زب

نوێنهریكورده،نهخێرئهوهناكرێونابێت،

چونكهدهبێتنوێنهریكورد،كوردبۆخۆی

جا بێت، ئاستێك لهسهرههر ههڵیبژێرێت

زۆر بارودۆخێكی بارودۆخهكه ئێستا بۆیه

تێگهیشتن بۆئهوهی سازه بارهو له باشهو

ههبێتلهنێوانههمووالیهنهكانیعیراقدا.

بڕیارده ری  له ده ستی  كێشه كه   *كه واته  

هاوسۆزیی  ناتوانێت  كه   كورددایه   سیاسیی 

له   كه   بكات  ده ستكه وتانه دا  ئه و  له گه ڵ 

عیراقدا بۆ كورد دابین بووه ؟

ههیه كورد ناكۆكیی ههندێك -بهداخهوه

ك��هل���هزۆرب���واردارهن��گ��دهدات��هوه،ئهو

ههندێك ك���وردو الی��هن��ی لێكدوورییهی

له كهههندێك وایكردووه تهكتیكیحزبی

دووربكهونهوه، لهیهكتر سیاسییهكان هێزه

داب��ڕێ��ژنو ستراتیژێك كه ن��هب��ووه ئ��هوه

لهالیهكهوه ههریهكهو بن، كۆك لهسهری

ئیشبۆخۆیدهكات،بهاڵملهالیهكیترهوه

ئهوستراتیژییهیكهبۆخۆیاندایانناوهكاری

لهسهربكهنوپرسوراوێژبهیهكبكهنو



39  ژمارە )16-17( ئابی  2016

ئاگادارییهكتربنوهاوبهشوبهشداربنلهو

ئهوهی ههروهكو دهنرێن، كه ههنگاوانهی

هاوبهش دهمانهوێت بهغداش له چۆن كه

بۆ ههمانه هاوپهیمانانهی ئهو لهگهڵ بین

ئێستا چونكه ئیشوكارهكانمان، راپهڕاندنی

كردنهكه هاوبهشی دهبینرێت كه ئ��هوهی

الیهنێكه، خهتای تهنیا ناڵێم من الوازه،

دۆخهكه، بهرامبهر بهرپرسیارین ههمووان

كار چونكه ههبێت، لێكتێگهیشتن دهبێت

بهخۆسهپاندنناكرێت.

ده زانرێت  وه ك  عیراقیش  ئاستی  *له سه ر 

هه ندێك كێشه ی ده ستووری هه ن كه  تائێستا 

وه كو پێویست كار بۆ چاره سه ری نه كراوه ، 

فیدرالی  ئه نجومه نی  ــڕۆژه ی  پ بۆنموونه  

به ڕێزتان  كه   به تایبه تی  االتحادی«  »مجلس 

وه ك نوێنه ری كورد  له الیه ن كوردستانه وه  

به رچاووت  رۆڵــی  شیعه   الیه نی  له گه ڵ 

ئه و  داڕشتنه وه ی  نووسینه وه  و  له   هه بووه  

ده ستووره  نوێیه ی عیراقدا؟

-ئێستائهوكێشهیهیكهدروستبووله

ئهنجومهنینوێنهرانیعیراق،لهسهرالدانو

ئهنجومهنی پرسی وهزیر، ههندێك دانانی

فیدراڵیجارێكیترسهریههڵدایهوهوهاتهوه

پێشهوه،كهواتهرهنگهلهساتێكیهاوسۆزی،

یاخودساتیههڵچوونوتوڕهبوونداههندێك

لهسوودی ئهوه كه دهربچێت یاسا بڕیارو

دهزگ��او پێویسته ل��ێ��رهدا نییه، عیراقدا

ئهوهی مافی كه ههبێت دام��هزراوهی��هك

ههبێتجارێكیترچاوبهویاسادهرچووانهدا

سهرخستنی لهپێناوی ئهویش بخشێنێتهوه،

جاران عیراقدا. گهالنی بهرژەوهندییهكانی

سێ كه ههبوو سهرۆكایهتی ئهنجومهنی

كهسبوونوههریهكهیانمافیبهكارهێنانی

نهماوه، ئهوه ئێستا بهاڵم ههبوو، ڤیتۆیان

بۆنموونهئهوبڕیارهیكهدراسێجێگری

پۆستهكهشیان الببرێنو كۆمار س��هرۆك

الببرێتونهمێنێت،ئهوهبۆخۆیههنگاویان

یاسایهكبووكهدژبوولهگهڵدهستووردا،

پهرلهمان، بۆ نووسی نامهم دهستبهجێ

ئاماژهمبۆئهوهكردكهئهوبڕیارهیسهرۆك

دهستوره، دژی پێچهوانهو داوێتی وهزیران

كه ئاراوه هاته كهشێك نوێنهران له بهاڵم

بهرزدهكرایهوه، دهست شتێك ههموو بۆ

سهرۆكی دژی ك��ه ئ��هوان��هش��ی تهنانهت

كوتلهكانبوون،بۆنموونهمالكیسهرۆكی

پشتیوانیی داكۆكیو كهس یهك كوتلهیهكه،

بهههمانشێوه عهالویش ئهیاد نهكرد، لێ

نهكرد، ل��ێ پشتیوانیی داك��ۆك��یو ك��هس

ههروههاسهبارهتبهئوسامهنوجێفی،ئهو

نوێنهراندا ئهنجومهنی لهنێو دۆخێك رۆژه

دهستیان بووترایه ههرچییهك دروستببوو،

بهرزدهكردهوهوپهسهنددهكرا،ئالێرهدامن

وهكوسهرۆككۆماربهپێیدهستورناتوانم

بگرم، حاڵهته بهو بهر رابگرمو رایه ئهو

بڵێم دهمتوانی رابردوودا لهماوهی پێشترو

پهرلهمانئهوهپێچهوانهیدهستوره،دهنگ

مهده،بهاڵمئێستاكهدهنگیاندا،تهواوهیچ

دهسهاڵتێكیمنیتێدانهماوه،بهاڵمئهگهر

ئهوئهنجومهنیفیدراڵییهههبوایه،یهكسهر

دهك��ردهوه پهرلهمان رهوان��هی بڕیارهكهی

پێداچوونهوهو تر جارێكی دهكرد داوای و

خۆ بكرێت، بڕیارهكهدا به چاوخشاندنهوه

هیچنهبووایهئهوكهشوههواگهرمهیلهنێو

ئ��ارامو ببوو، دروس��ت پهرلهماندا هۆڵی

تهمتومانهكان نهدهماو دهك��ردهوهو ئاسایی

جارێكی ئێستادا له ههربۆیه دهڕهوینهوه،

ئهنجومهنی دانانهوهی لهسهر جهخت تر

فیدراڵیدهكرێتهوه.

بیرۆكه ی حزبی قائید 
نه ماوه ، له  كوردستان و 
عیراق و ناوچه كه ش 
ئه و بیركردنه وانه  
كۆتاییان پێهات و 
نه مان، بیر له وه  
ناكرێته وه  كه  جارێكی 
تر هێزێكی سیاسی  
بێت و وه كو حزبی 
قائیدو ته نها خۆی 
بسه پێنێت، ئه وه  نه ماو 
به سه رچوو
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*سه باره ت به  هه رێمكردنی پرسی كه ركوك، 

ده ستووری  شاره زای  ئاگادارو  به ڕێزت  كه  

نوێی عیراقیت، ئایا دیدو تێڕوانینی به ڕێزت 

چۆن و چییه  له و باره یه وه ؟

بۆ من ئینتیمای بڵێین كه ب��هرل��هوهی -

ههروهكو دهبێت بێت ههرشتێك چییه،

دهبێت كراوه، بۆ ئاماژهی دهستوریشدا له

بێت، خهڵكهكه خواستی ویستو بهپێی

ببێت كهركوك بكردایه قبوڵی كورد ئهگهر

ههموو رۆژهوه لهیهكهم ههر ههرێم، به

ك��ورد، ل��ه جگه ب��وون مهمنوون الی��هك

زۆربوون دهرچوو، دهستور كه رۆژ یهكهم

توركمانو »عهرهبو دهیانوت كه ئهوانهی

چهندالیهنێكیتریش«باكهركوكببێتبه

ههرێمێك،بهاڵمكوردئهوهیقبوڵنهبوو،

جابۆیهئێستاشئهوهدهبێتبهكێشهیهكی

سیاسیوئهورۆژهیكوردخهڵكخواستو

ویستیوابوو،ئهوادهبێتئهوخهڵكهواتا

خهڵكیكهركوكبۆخۆیبڕیاربداتلهسهر

ههر ئێستا دهستور، 140ی مادهی بنهمای

پارێزگایهكبیهوێتببێتبهههرێم،خهڵكی

ههرێم به ببن خوازیارن كه شوێنانه ئهو

ریفراندۆمبكهنبودیاریكردنیچارهنووسی

خۆیان.

بوو  كه ركوك  حاڵه تێكدا  له   ئه گه ر  *ئه ی 

ده توانرێت  ده ستووردا  له   ئایا  به هه رێم، 

دوو هه رێم یه كبگرنه وه ؟

-بهڵێئهوهبڕیاریخۆیانه،بهاڵمگومانم

ههیهلهوهیدووههرێمیهكبگرنهوه.

ناوچه كه   واڵتانی  زۆربه ی  له گه ڵ  *عیراق 

له گه ڵ واڵتانی دراوسێ كێشه ی  نموونه   بۆ 

كێشه ی  له   به شێك  بۆته   ته نانه ت  هه یه و 

ناوچه كه ، به ڕای جه نابت پێویسته  عیراق چی 

په یوه ندییه كانی  ئاساییكردنه وه ی  بۆ  بكات 

له گه ڵ ئه و واڵتانه دا؟

تریش الیهنهكانی ع��ی��راق، ه��هر -ن��هك

تهماشای مهزههبهوه روانگهی له دهبێت

ههڵهی ههڵنهسهنگێنن، یهك نهكهن، یهك

دهورووبهر و كهنداو واڵتانی له ههندێك

شیعهیه، زۆرینه عیراق دهڵێن كه ئهوهیه

وهكو قهزییه راسته كه واقیعهكهیه ئهوه

دهڵێنموسهلهمه،دووهم:یاندهڵێنمادام

شیعهیهلهگهڵئێرانه،بهوجۆرهتهفسیری

واڵتانی گ��هورهی كێشهی سێیهم: دهك��ات،

كهنداولهگهڵئێرانه،كهواتهدهیگهڕێنێتهوه

سهرشیعهكهوواتالهگهڵعیراقیش،ههڵهكه

دهبێت كێشهیهك كه باوه وهك لێرهدایه،

بهرهنجام، دهبێته سێیهم دووهم، یهكهمو

ئێئهوهههڵهیهكیگهورهیه،جارێکههر

لهناوشیعهیعیراقدازۆرههنكهبڕوایان

بنهما به ببێت شیعهیایهتی كه نییه بهوه

بۆدروستكردنیدهوڵهتێكوببێتهراستییهك

بۆئهوهیرووبهڕوویجیهانببێتهوه،ئهوهنییه

بهشێكی بكهن، تێبینی ئهگهر لهناویاندا،

زۆرلههێزهسیاسییهكانیچهپلهعیراقدا،

شیعهیعهلمانییوقهومییهكانرۆڵیانتێیدا

ههبووه،ئهوحاڵهتهیلهعیراقداههیه،ئهوه

كهدۆخێكیتایفیدروستبووه،حاڵهتهكه

كاروباری ناو دهستخستنه رادهی گهیشتۆته

یهكترییهوه.بۆنموونهئهگهردهستوهردرێته

ئهویش ئ��هوا س��ون��ن��هوه، ك��اروب��اری نێو

شیعه نێوخۆی لهكاروباری دهس��ت دێت

یهكتر لهكاروباری دهستوهردان وهردهدات،

رێكخراوهكانی رێگهی له ئهویش دهكرێت،

ههندێك یاخود مهدهنییهوه، كۆمهڵگهی

نهگاته بهاڵم دهدات، بڕیار بچووك حزبی

بڕیار دهستێوهردانی حزبیو دهستێوهردانی

گهورهتر یان وهزی��رو وهكو بهدهستهكانی

ئهو بگاته دۆخهكه نابێت بۆیه وهزیر، له

وایه، لێكدانهوهكهیان بۆیه رادهیه، ئاستو

شیعهیه، زۆرینه كه ئهوهیه یهكهم پرسی

ئێران كهواته ئێرانه، لهگهڵ شیعه كهواته

بهچاوێكیپڕلهگومانهوهتهماشایدهكهین،

ههروههابهگومانیشهوهلهعیراقدهڕوانینو

بهپێچهوانهشهوهههروایه،لهبهرئهوهئهوانه

پهیوهندییانلهگهڵئێرانخراپه،لهبهرئهوهی

لهبهرئهوهی شیعهیهو چونكه ئێران كه

ئێمهش بهرهی شیعهینو ئێمهش شیعهیهو

كارهساتێكی لێكدانهوانه ئهو دهشكێت،

ئێستا تا ههرچهنده عیراق، بۆ گهورهیه

عیراقبهڕهسمینهبۆتهبهشێكلهكێشهكه،

ریازیش ب��هغ��داو پهیوهندیی ه��هروهه��ا

سعودیهم سهردانی یهكهم كه من ئاساییه،

كرد،بهیانییهكهیچوومبۆنهجهف،سهید

بینی، مهرجهعهكانم ههموو سیستانیو

كه بۆئهوهی ك��ردم، پشتگیرییان ههموو

دهبێتپهیوهندییهكانیعیراقلهگهڵسعودیه

باشبێت،ههمانرۆژلهنهجهفهوهچووم

كۆچكردوو لهگهڵ دیدارم وادهی ریاز، بۆ

شاعهبدوڵاڵوادانرابووكهتهنیا15بۆ20

نهخۆش چونكه ههبێت، دیدارمان خولهك

مهلیك پڕتۆكۆڵییه، شتێكی ئ��هوهش بوو،

وادهكهیكردبه45خولهك،وتی:دانیشه،

وتم:جهاللهتیمهلیكخاوهنشكۆ،منله

نهجهفهوههاتوومبۆئێره،سهیدسیستانیو

ههموویان بینیوهو مهرجهعهكانم ههموو

بن ئاسایی باشو پهیوهندییهكان خوازیارن

لهنێوانعیراقوشانشینیسعودیهدا،جارێ

كرد، سیستانی زۆری ستایشێكی م��هدحو

بهپیاوێكیژیروحهكیموهسفیكرد،ههروهها

زۆرقسهیباشورێكوپێكیكرد،تهنانهت
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نهدهكراووتی: پێشبینی كه كرد قسهیهكی

تۆمهتبارماندهكهنبهوههابی،ئێوههابیش

مهزههبێكهلهمهزههبهكان،مهزههبزۆره

لهئیسالمدا،ئهویشیهكێكهلهمهزههبهكان،

بهباشیقسهكانیكرد، بهئاساییو واتازۆر

تۆ وتی: كۆبوونهوهكهش كۆتاییهاتنی دوای

بمێنهرهوه،لهگهڵمنیشزیاترله10خولهك

پهیوهندییهك دهمهوێت وتی: كردو قسهی

ئهوهبوو ئیتر بهاڵم نێوانماندا، له ههبێت

كهكۆچیدواییكرد،دواتر»شاسهلمان«م

بینی،ئهویشالیخۆیهوهقسهیزۆرباشی

كرد،بهاڵمئهوحاڵهتهمهزههبییهلهعیراق

زۆربههێزدروستبووهورهنگیداوهتهوه

لهسهرسیاسهتیواڵتانیدیكهش.

بۆسه ر  هه یه   هه ڵمه تێك  *له ئێستادا 

دامه زراوه ی سه رۆكایه تی له  عیراق، په یامت 

عیراق و  كــوردســتــان و  خه ڵكی  بۆ  چییه  

بۆ  بكه ن  چی  بن و  چۆن  راگه یاندنه كان؟ 

گشتی  رای  جه نابت و   ــدی  دی گه یاندنی 

له كوردستان؟

لهسهر ههیه كه ههڵمهتهی ئهو  -رهنگه

سهرۆكایهتی،بهشێكیزۆریلهكوردستانبێت،

سهیرهكهلهوهدایه،لهباتیئهوهیپشتگیریی

كوردهو نوێنهری كه بكهن كۆمار سهرۆكی

كوردههڵیبژاردووه،دهبینیپێچهوانهیئهوه

ههیهو كه ئ��هوهی رۆژان��ه بهدیدهكرێتو

روودهداتئاگادارملێیوبۆمدێت،سهرۆكی

بهپێیدهستوروهكههرسیستمێكی كۆمار

پهرلهمانیلهدونیادادهسهاڵتهكانیسنورداره،

وهزیرانی س��هرۆك مێركڵ وتومه، زۆرج��ار

راگهیاندنهكانی رۆژێ��ك ههموو ئهڵمانیایه

دونیاباسیدهكهنوبڕیارهكانیدهخهنهڕوو،

ناوی فیدراڵی ئهڵمانیای سهرۆكی ب��هاڵم

كۆماری كێیهورۆڵیچییه؟،سهرۆك چییهو

نهمسا،سهرۆككۆماریئیسرائیل،سیستمی

ههر سیستمه ئهو پهیڕهوكردنی پهرلهمانیو

وایه،دهسهاڵتیسهرۆككۆمارزۆره،بهاڵم

ئهوه هی نییه، ئهوانه موراجهعهو رۆژانهو

عهریزهیهك بكاتو موراجهعهی نییهخهڵك

نهخێر بكات، جێبهجێ ب��ۆی بنووسێتو

بهڵكو نییه، ئ��هوه هی كارهكانی ئیشو

دانانو له بریتییه كۆمار سهرۆك ئیشهكانی

ئهگهر وهزی��رانو سهرۆك دهستنیشانكردنی

سبهینێویستیسهرۆكوهزیرالببات،دهبێت

كوتله لهگهڵ بڕەخسێنێت بۆ ههلومهرجی

دهنووسێت نامهیهك ئهوكاته سیاسییهكان،

الببرێت، وهزیران سهرۆك كه پهرلهمان بۆ

شتێكن كۆمهڵه ئهوانه دهدهن. بۆ دهنگی

ل��هس��ێ��دارهدان، بڕیاری گرنگن، زۆر زۆر

ئهگهر ناكات، ئیمزای یان دهك��ات ئیمزای

زۆر دهوهستێنرێت، بڕیارهكه نهكرد ئیمزای

شتیتریوهكورێوڕەسموپێشنیازبۆدانانی

هاتووه دهستووردا له نموونه بۆ یاساكان،

كهپڕۆژهقانونهكانسهرۆككۆماروسهرۆكی

دهی��دهن، دوان��ه ئهو وهزی��ران ئهنجومهنی

ئهو كه ك��ردب��ۆوه ل��هوه بیریان م��اوهی��هك

دهسهاڵتهشكهمبكرێتهوه،بهتهعلیقهوهپێم

وتن:زۆرباشهمنمهمنونم،وتیانچۆن؟،

وتمههرئێستاداوادهكهمئهوههمووپڕۆژە

رهتبكرێنهوه، پێشكهشكراون كه یاسایانهی

چونكهههموویلهیهكالیهنهوهدانراوهله

دووالیهنهوهواتا»سهرۆككۆماروسهرۆك

یهكسهرو ه��هر دان��هن��راوه، وهزی����ران«هوه

بیركردنهوهیهیان ه��هوڵو لهو دهستبهجێ

پاشگهزبوونهوه.

جابۆیهپرسگهلیوهكوپڕۆژهییاساكانمان

كاتی ل��هس��اتو پێویست وهك��و ن���اردووه

جێگهی دراوونو ب��ڕی��اران��ه ئ��هو خ��ۆی��دا

ههندێك بۆیه ئنجا ك��ردۆت��هوه، خۆیان

ئێ نییه، دهسهاڵتی كۆمار دهڵێن:سهرۆك

دهستوردا له كه ئهوهیه دهسهاڵتهكانههر

دهسهاڵتو وهكو كراوه بۆ ئاماژهی ههیهو

سیستمێكیپهرلهمانی،بهاڵمخۆمههندێك

ئهو ئهنجامی له ئهویش دهك��هم چاالكی

ههمه، خۆم كه سیاسییهوهیه باكگراونده

بۆنموونهئهوكۆبوونهوانههیچیدهستور

لێمداواناكاتكهكۆبوونهوهبكهم،بهاڵم

دادهنیشینو دهك���همو بانگهێشتیان م��ن

كۆبوونهوهدهكهینوپڕۆژهتاوتوێدهكهینو

چی بكرێتو چی كه دهكهین ئهوه باسی

باشهولهسودیرایگشتییدایه،ئهوهخۆم

گوێی دابنیشمو ناتوانم سیاسییهك وهكو

پێچهوانهوهههمیشهخوازیارم به نهدهمێ،

كه بهتایبهتی ههبێ، چاالكیم باشترین كه

جهالل مام سهرۆك جهنابی دوای كهسێك

ب��هراورده ئهو ههمیشه چونكه هاتبێت،

ههیه،منیشلهههمانقوتابخانهمودهمهوێت

ههموو مهبهستهش ئهو بۆ بكهمو چاالكی

بهردهوامیش خستۆتهگهڕو خۆم تواناكانی

بهڕێزیان له چاو كه ئهوهنا وهك دهب��م،

لهههمان كه قهناعهتموایه نهخێر دهكهم،

جهالل مام جهنابی كه قوتابخانهم رێبازو

له ئهوه بێگومان ك��ردووه، سهركردایهتی

گفتوگۆو رێگهی له هزرمدایه. مێشكو

له ب��هاڵم موكینه، شتێك ههموو حیوار

نائهوهپێم رێگهیئهوهیخۆمبدزمهوه،

ئهوهش وهریدهگرم، پارهیهی ئهو حهرامه
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بزاننكهموچهیمنوهكوسهرۆككۆمارله

پهرلهمانبڕیاریلهسهردهدرێت،ئهوهنییه

لهالیخۆمبێتومنبۆخۆمبڕیاریلهسهر

دونیا یهك دهك��هم، سهفهرێك یان بدهم،

شتیبێبنهمادهنووسن،سهفهریمنوهك

ئهوهیكهههیهبهفڕۆكهیسهرۆكایهتییه،

سهرۆكیكۆمار،سهرۆكیوهزیرانوسهرۆكی

پهرلهمان،بهفڕۆكهیتایبهتیخۆیان،نهك

وهكئهوهیبهكرێبێت،سهفهردهكهم،

كۆمار سهرۆكایهتی فهرمانبهری ههروهها

پاشان دهك��هن، كۆمار سهرۆك هاوڕێیهتی

پاسهوانملهگهڵه،ئێباشهسهرۆككۆمارێك

بچێته رابكێشێتو بینراكهجانتاكهیخۆی

كۆمهڵێك ئهوه بكات، سهفهر فڕۆكهخانه

دیپلۆماسییه، سیاسیو عورفی پڕۆتۆكۆڵو

ههبێت شت ههندێك لهوانهیه بۆیه جا

رایگشتیشارهزاینییهورهنگهنهیزانێت،

من ئهگینا قسهدهكرێت، شێوهیه بهو ئیتر

سهرۆكایهتی بنهماكانی كۆڵهكهو توانیوومه

كۆماربپارێزم،كهلهالیهنسهرۆكیحزبو

هێزهكانهوهبهچاویرێزهوهتهماشابكرێتو

پرسی نموونه بۆ نێودهوڵهتی، كۆمهڵی له

سهرۆك بۆ نووسیوه نامهم 21 ئههوار،

پشتگیریمان كه پاشاكان، بۆ كۆمارهكانو

بكهن،ئێستاكهپشتگیرییانكردووینئێستا

سوپاس كه بنووسم نامه ههمان دهبێت

بۆئهوهیكهدهنگتانداوپشتگیریتانكردین.

سهرۆك گهشتهكانیشییهوه سهفهرو لهبارهی

بهردهوام كه كردووه لهوه جهختی كۆمار

خهرجی كهمترین كه ئهوهدایه ههوڵی له

تێبچێتوبۆئهومهبهستهشرێوشوێنیشیاوی

نموونهیهكی چهند ئهوهش بۆ گرتۆتهبهرو

تهئكیدكردنهوه ههموویان كه هێنایهوه

كهمترین پاسهوانو كهمترین ل��هوهی بوو

تهنیا ب��ردووه، خۆیدا لهگهڵ فهرمانبهری

بكات، كهمترینخهرجی ئهوهی خاتری بۆ

ههموو لهئێستادا كه خستهڕوو ئهوهشی

دام��هزراونو راوێژكار وهك��و ناوانهی ئهو

دهوامیاننهكردووه،لهپۆستهكانیاندووری

خستوونهتهوه،لهئێستاشدائهوهكراوهتهبنهما

ئهنجومهنی سهرۆكی كۆمارو سهرۆكی كه

نوێنهران ئهنجومهنی سهرۆكی وهزی��رانو

ههبێتو راوێژكاریان پێنج تهنیا ههریهكهو

دابنرێنو گرێبهست به راوێژكارهكانیش

ئهوهشچۆتهبواریجێبهجێكردنهوه.

ده ستپێشخه رییه ك  هیچ  ئایا  پرسیار،  *دوا 

قه یرانی هه رێمی  بۆ چاره سه ركردنی  هه یه  

كوردستان؟

-كوردستانتاكوئهمقهیرانهیئێستایههبێت،

دهمێنێتهوه، ههر ئێستایدا دۆخ��هی لهم

بۆیه دهبن، زیاتر بهڕۆژ رۆژ كێشهكانیش

پێویستهچارهسهریبۆبدۆزرێتهوه،چونكه

ئهواوردهورده نهكرێت، ئهگهرچارهسهر

دهچێت، خراپی ب��هرهو كوردستان دۆخی

بگهنه بتوانن ههمووالیهك به ئومێدهوارم

قهیرانه ئهو مانهوهی چونكه چارهسهرێك،

بهمشێوهیه،كاریگهرییلهبوونیكوردیش

لهسهر ههروهها دهك��ات، عیراقدا نێو له

ئاستیدهرهوهشكاریگهرییخراپیدهبێت.

-محەمەدفوادمەعسومهەورامی،ساڵی
1938لەشاریکۆیەلەدایکبووە.

-هەتاوەکوتەمەنی18ساڵیلەکوردستان
ساڵی پاشان بووە، بەردەوام خوێندن لە
لە بااڵ خوێندنی تەواوکردنی بۆ 1958
و قاهیرە روودەک��ات��ە ئەزهەر زانکۆی
بڕوانامەیدکتۆرەلەفەلسەفەیئیسالمیدا

بەدەستدەهێنێت.
-دک��ت��ۆرف���وادپ��ەی��وەن��دیدەک���ات
دوات��ر ب���ەاڵم شیوعییەوە، ح��زب��ی ب��ە
1964 ساڵی و دەستلەکاردەکێشێتەوە
دیموکراستی پ��ارت��ی ب��ە پ��ەی��وەن��دی��ی

کوردستانەوەدەکات.
زانکۆی لە وانەبێژ وەک 1968 ساڵی -
ب��ەس��رەون��وێ��ن��ەریپ��ارت��یل��ەوش��ارە

کاریکردووە.
شۆڕشی نوێنەری 1975 بۆ 1973 ساڵی

کوردبووەلەقاهیرە.
-ئەندامیدەستەیدامەزرێنەرییەکێتیی
ساڵی لە و بووە کوردستان نیشتیمانیی
سیاسی مەکتەبی ئەندامی بۆتە 1976ەوە

ئەوحزبە.
-ساڵی1992بۆتەسەرۆکییەکەمکابینەی

حکومەتیهەرێمییکوردستان.
-لەدوایساڵی2003ەوەچۆتەبەغدادو

ئەندامیوەفدیکوردبووە.
-ساڵی2004بۆتەیەکەمسەرۆکیکاتیی
ئەنجومەنینوێنەرانیعێراقدوایکەوتنی

رژێم.
ئەنجومەنی ئەندامی بۆتە 2005 ساڵی -
نوێنەرانوهەتاوەکوساڵی2010سەرۆکی

هاوپەیمانییکوردستانیبووە.
کۆماری سەرۆکی ب��ووە 2014 ساڵی -

عێراق.

پرۆفایل: 
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کوردستاندیپلۆماتیک

3000 دەستگیركراوی داعش و
گروپە تیرۆرستییەکانمان الیە

الهور شێخ جەنگی

 بەرپرسی ئاژانسی پاراسنت و زانیاری
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دەقی وتەكانی
 بەڕێز الهور شێخ جەنگی:

»لەكوردس���تانوعێراقئێمەمامەڵەلەگەڵ

دوژمنێكیزۆردڕندەدەكەین،كەس���نوری

نییەبۆكارەكانیولەرابردوشدائێمەشەڕمان

لەگەڵئەمدوژمنەكردووەبەشێوەیجیاواز،

بەناویجی���اوازقەبارەیجیاوازلەس���اڵی

2000ەوەوەكوگروپی»جونداالئیسالم«كە

دوایبووبە»ئەنس���اراالئیسالم»پاشان»

قاعیدە«لەعێراقوەلەئێستاش���داگروپی

تیرۆرستی»دەوڵەتیئیسالمیعێراقوشام

)داعش(«.

ئ���ەمگرووپانەهەم���انئایدۆلۆجیایانهەیه

س���ەرەڕایجی���اوازیلەناوەكانیان،ش���ێوە

وقەبارەی���انهەی���ە.بۆیەگەیش���تومەتە

ئ���ەوئەنجامەك���ەدەتوانمبڵێ���مئێمەلە

راب���ردووەوەچبەتەنها،یانب���ەیارمەتی

هاوپەیمان���انتوانیومان���ەئ���ەمگرووپان���ە

لەناوبەری���نوكەمی���انبكەین���ەوە،بەاڵم

نەمانتوانی���وەئایدۆلۆجیەكەیانبنەبڕبكەین

لەبەرئەوەیش���ێوازیبیركردنەوەیواڵتانی

رۆژهەاڵتیناوەڕاس���توهاوپەیمانانیشبە

ئاراستەیبەكارهێنانیهێزیسەربازیبووە

ب���ۆچارەس���ەریكێش���ەكانوكۆتاییهێنانی

دەسەاڵتەكانیناوچەكە.هەرگیزبەوردیبیر

لەچارەسەیكێشەكاننەكراوەتەوهلەڕووی

رەگوئایدۆلۆجیاوە.

ئەم بابەتە گرنگییەكی زۆری 
هەیە و دەمەوێت كەمێک باسی 

بكەم.
لەئێس���تاداهەڵمەتێكیس���ەربازیگەورە

لەكوردستان،عێراق،سوریادابەڕێوەدەچێت

وهاوپەیمانێتیەكینێودەوڵەتیلەچواردەوری

درووس���تكراوەبۆئ���ەوەیبەزوترینكات

ناوچەكانئازادبكەنلەمگروپەتیرۆرستییە،

بەتایبەتیشش���ارەكانیوەكورەقەوموسڵ،

ب���ەاڵمئەوەیب���ەدیناكرێ���تئەوەیەكە

هاوپەیمانانشانبەشانیهەڵمەتیسەربازی

لەڕوویسیاس���ییەوەبەشدارنینلەبەغداد.

م���نبڕواموایەك���ەپێویس���تەبگەڕێینەوە

بۆهۆكاریدروس���تبوونیداعش،3س���اڵ

لەمەوبەرخەڵكیئەنباردەس���تیانكردبەخۆ

پیش���اندانوداوایخزمەتگوزاریوهەلی

كاری���اندەكرد،ب���ەاڵمحكومەت���یعێراق

گوێیپێنەدان،ویس���تمانبەدنیارابگەیەنین

كەكێش���ەیەكهەیەل���ەوناوچەیە،بەاڵم

ك���ەسگوێینەگرت.كەئەم���ەشبەبڕوای

منب���ووەهۆكاریس���ەرهەڵدانیداعش،

بۆش���اییسیاسیلەبەغدادوتایفەگەرایەتی

لەهەڵكشاندابوولەمكاتەدالەژێردەسەاڵتی

حكومەتیمالكیداودوركەوتنەوەلەهاواڵتیان

بەهۆیدروس���تبوونیبۆش���اییسیاسی،كە

ئەمەشناوەندێكیگونج���اوەبۆدەركەوتن

وگەش���ەس���ەندنیتوندڕەوی.هەرچەندە

سەركەوتنیزۆرمانبەسەرهێزەدڕندەكەی

داع���شداتۆمارك���ردووەل���ەمس���ااڵنەی

پێش���ودالەكوردس���تانیعێراقوعێراقو

رۆژئاواش���دا،بەاڵمبەرایمنپێویستمانبە

بەشداریسیاسیهەیەلەهەموالیەكەوەبۆ

چارەس���ەریئەمكێش���انەبەتایبەتییەكێتی

ئەوروپ���اوزلهێ���زەكانوەك���وئەمریكا.

هەموالیەنەكانگرنگیدەدەنبەتێكشكاندنی

 بەڕێوبەری پانێڵ
س���ەرەتابەخێرهاتنیبەڕیزالهورش���ێخجەنگیبەڕێوبەریئاژانسیپاراس���تنوزانیاریدەكەین.بەڕێزیانئەمڕۆسەردانی

بارەگایناتۆیانكردگفتوگۆیاندەربارەیكێشەئەمنیەكانیناوچەكەیانكرد،ئەمشەوراپۆرتێكلەسەرراوبۆچونیدەربارەی

بارودۆخیناوچەكەلەڕوویئەمنیوسیاس���ییەوەپێشكەش���دەكات.وەكدەزانینشەڕكردنبەتەنهابەسنییەبۆلەناوبردنی

تیرۆرستانیداعش،چونكەئایدیۆلۆجیاناكوژرێت،بەڵكولەڕوویسیاسییەوەدەبێتچارەسەربكرێتئەگیناكێشەكەلەناوچەكە

دادەمێنێتەوەرەنگەلەژێرناوێكیتردابێتیانبەشێوازێكیتربەسهەرمەترسیئەمنیبەردەوامدەبێت.

پاش���انبەڕێوبەریپانێڵەكەبەخێرهاتنیمیوانەكاندەكاتلەپەرلەمانیئەوروپاوواڵتانیهۆڵنداومیوانەبانگێشتكراوەكانی

تری���ش.جەختلەوەشدەكات���ەوەكۆبوونەوەكەكراوەنەبووەوبەبانگێش���تیتایبەتیبووەئەگین���اهۆڵیزۆرگەورەتر

پێویس���تدەبووبەس���ەدانكەسئامادەدەبوونزۆرخۆشحاڵەبەئامادەبونیبەڕێزالهورشێخجەنگیوداوایلێدەكات،

كەگفتوگۆكانیدەستپێبكات.

بەڕێزالهورشێخجەنگیسوپاسیرێكخەریپانیڵەكەدەكاتبۆبانگێشتكردنیبۆقسەكردنلەسەرگرنگترینبابەت،كەنەك

تەنهاهەڕەشەیەلەسەركوردستانوعێراق،بەڵكولەسەرناوچەكانیئەوروپاوهەمووجیهانیئازادیخواز.



45  ژمارە )16-17( ئابی  2016

داعشلەگۆڕەپانیجەنگداكەلەوانەیەببێتە

هۆیلەناوبردنیداعشلەماوەیساڵێكبۆ

دووساڵ،بەاڵموەكوپێستریشئاماژەمپێدا

ئەگەركارلەسەرالیەنیسیاسیوئایدۆلۆجیا

نەكرێ���تلەوانەیەدوای���یداعشگروپێكی

ترلەژێرناوێكیجیاوازدابەش���ێوەیترو

دڕندانەتردەربكەون.

بەمدواییانەلەبەغدادكێش���ەیسیاس���یتر

س���ەریهەڵداوبینیمانخۆپیشاندەرانرژانە

سەرشەقامەكانیبەغدادوبینایپەرلەمانیان

گ���رت،ك���ەئەمەشئ���ەوەنیش���اندەدات

عێراقی���ەكانتوانایئەوەیاننییە)بەداخەوە

ك���ەوادەڵێم(كێش���ەكانیناوخ���ۆیخۆیان

چارەسەربكەن.

دوایئەوەیهێزەكانیهاوپەیمانانعێراقیان

عێراقی���ەكان دا، 2011 ل���ە بەجێهێش���ت

دەسەاڵتیرەهایاندرایهكەواڵتەكەیانبەرن

بەڕێوە،بەاڵمس���اڵلەدوایس���اڵدۆخەكە

بەرەوخراپتررۆیش���تبۆسیاسەتمەدارانی

عێراقوهاواڵتیانیعێراق.

پێموایەدەبێتس���ەرەتاكێش���ەكانیعێراق

چارەس���ەربكرێت سیاس���ییەوە ل���ەڕووی

لەبەرئەوەیبی���ریعێراقیەكانوەكوهەمو

ناوەڕاس���ت رۆژهەاڵتی ت���ری نەتەوەكانی

پێوستیبەوەیهكەالیەنێكراوێژكاریبكات

وپێیبڵێتچیبكات.

داواملەیەكێت���یئەوروپاكردكەلەمكاتەدا

بەشداریكاراتربنلەڕوویسیاسییەوەلەگەڵ

گروپوحزبەعێراقیەكاندا.

داوامل���ەویالیەتەیەكگرتووەكانیئەمەریكا

كەبەش���داربنلەڕوویسیاسیەوەلەعێراقدا

لەبەرئ���ەوەیلەئێس���تادائامادەییاننیەلە

بەغ���داوتەنهاگرنگیبەالیەنیس���ەربازیی

دەدەنبۆتێكشكانیداعش.

ئەگەرس���ەرنجبدەینلەعێراقوس���وریا

دوایداعش،بۆنمونەئازادكردنیموسڵو

رەقە،كەهەموانباسیلێوەدەكەنودەبێتە

هۆیشكاندنیپشتیئەمگروپەتیرۆرستییە

وس���ەرەتایلەناوچونیوەكورێكخراونەك

وەكئایدۆلۆجیا.لەچەندشوێنێكوەكولە

رومادیوپاڕیزگایسەالحەدینبینیمان،كە

دوایداع���شژێرخانیئ���ەوناوچەیەوێران

ببوونبەتەواوەتی.

نزیكەی1.8ملیۆنئ���اوارەیئەوناوچانە

لەكوردس���تانجێگیربوونوپێوستەداوای

ئازادكردنیشوێنەكانیانبگەڕینەوەسەرماڵ

وحاڵیخۆیان،بەاڵملەمكاتیقەیرانەداكە

حكومەتیعێراقبەدەستقەیرانیداراییەوە

دەناڵێنێ���توتەنان���ەتحكومەتیهەرێمی

كورستانیش،ئەمەوادەكاتحكومەتیعێراق

نەتوانێتپێداویس���تییەسەرەتاییەكانبۆئەو

ئاوارانەدابینب���كاتبۆئەوەیلەكۆتاییدا

پێویستە ئازادكراوەكانیان، ناوچە بگەڕێنەوە

بیرلەمەبكرێتەوەئەگەرحكومەتنەتوانێت

ب���ۆهاواڵتیان تەندروس���تی خزمەتگوزاری

دابینب���كات،خوین���دنب���ۆمنداڵەكانی���ان

دابینب���كاتوهەل���یكارب���ۆهاواڵتیی���ە

گ���ەڕاوەكانبڕەخس���ێنێت،دەبێت���ەهۆی

خوڵقاندنیكەش���ێكیلەباربۆسەرهەڵدانی

گروپیت���ریتوندڕەووتیرۆرس���تلەژێر

ن���اویتردا،كەلەوانەی���ەدڕندەتریشبێت

لەداعش.

لێ���رەدادەمەوی���تئەوەبڵێ���م،كەئێمە

تەواویهاوپەیمانان پش���تگیری هەرچەندە

دەكەی���نل���ەوكاران���ەیك���ەدەیكەنو

سوپاسگوزاریش���ینبۆهەم���ووئەوانەیبۆ

ئێمەیانكردووە،كەبەشداربوونلەگەڵماندا

لەماوەیدووبۆدووساڵونیویپێشودالەگەڵ

هێزەعێراقیەكاندابۆبەرەنگاربوونەوەیئەم

دوژمنەدڕندەیە،ئەوی���شبەگرنگیدانبە

رووبەرووبونەوەیسەربازیرزگاركردنیشار

وناوچەكانەلەدەستیان،بەاڵمپێویستەشان

لە كوردستان و عێراق 
ئێمە مامەڵە لەگەڵ 
دوژمنێكی زۆر دڕندە 
دەكەین،  وەكو گروپی 
»جوند االئیسالم« كە 
دوای بوو بە »ئەنسار 
االئیسالم » پاشان » 
قاعیدە« لەعێراق وە 
لە ئێستاشدا  گروپی 
تیرۆرستی »دەوڵەتی 
ئیسالمی عێراق و 
شام )داعش(
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بەشانیالیەنیسەربازیلەروویسیاسییەوە

بەشداربنلەبەغداد.

ب���ەبێهاوكاریسیاس���یئەم���ەرودەدات

كەئێس���تادەیبینینلەعێراقئەگەرشیعە

وەربگرینبەنمون���ەدەبینین،كەچەندین

گروپیانهەیەوهەرگیزوادابەش���بونەبوون

وەكوئەوەیلەدوایساڵی2003روویداوە

.گروپێكیشیعەنزیكەلەكۆماریئێسالمی

ئێرانەوە،گروپێكیتریشیعەناسیۆنالیستی

عێراقی���ەوگروپێكیترش���یعەیباویناو

موقتەدا ش���وێنكەوتوانی وەك���و هاواڵتیانە

سەدر.

ئەگەرس���ەرنجبدەینەس���وننەیعێراقیش

دەبینینك���ەتیام���اونوس���ەركردەیەكی

راس���تەقینەیاننیی���ەوك���ەسنوێنەرایەتی

هەمویانناكاتلەعێراقداوبەس���ەربەخۆیی

وەكوس���وننەب���ەسدەردەك���ەون،ئەگەر

تەماش���ایكوردیشبكەینلەعێراقدەبینین

ك���ەئێمەشوەكوكوردكێش���ەیخۆمانمان

هەیە.

بۆیەئەمانەئەوەدەردەخەنكەبەش���داری

سیاس���یزۆرگرنگ���ەبەتایبەت���یالیەنەكانی

دەرەوە،ب���ەاڵمبەدەرلەواڵت���یناوچەكە

چونكەواڵتەدراوسێكانهەمووبەرژەوەندی

خۆی���انهەیەل���ەعێراق���داوبەرژەوەندی

عێ���راقناخەنەپێ���شبەرژەوەندیخۆیان،

ی���انهەیەلەعێراقداوبەرژەوەندیعێراق

ناخەنەپێشبەرژەوەندیخۆیانەوە.

بۆی���ەزۆرگرنگ���ەحكومەتەكانییەكێتی

ئەوروپا،ئەمەریكاوبەریتانیانبەشێوەیەكی

چاالكانەتربەش���داریسیاسییانەیانهەبێت،

بەتایبەتیشلەبەغدادئەگەرناواڵتەكەزیاترلە

سكەیخۆیالدەداتوبەرەوخراپتردەڕوات

ویەكێتیئەوروپاشئەوكاتەدەبێتچارەسەر

بۆكێش���ەیزیاتربدۆزن���ەوهدوایداعش.

لێرەبەكورتیكۆتای���یپێدەهێنمدەمەوێت

كاتبهێڵم���ەوەبۆپرس���یارەكانپەیامەكەم

بەرەنگاربوونەوەی ك���ە ئەوەبوو، بەكورت

داعشلەڕوویس���ەربازییەوەبەسنییەبۆ

لەناوبردنیئ���ەمگروپە،بەڵك���وبۆئەوەی

بەس���ەركەوتوییكارەكەبكرێتویەكێتی

ئەوروپاپارەیەكیزۆروكاتێكیزۆرخەرج

نەكاتبۆچارەسەركردنیكێشەیەکلەدوای

یەكەكانلەرۆژهەاڵتیناوەراستدەبێتبیر

لەوەبكرێتەوەك���ەبەرەنگاریداعشببنەوە

لەڕوویئایدۆلۆجیشەوە.

 بەڕێوب���ەری پانێ���ڵ سوپاس���ی بێپایانی 
پرس���یار  دەرگای  و  دەكات  میوان���ەكان 
دەكاتەوە بەڕووی ئامادەبواندا، كە ئاماژە 
ب���ەوە دەكات باباتەكە زۆر گرنگە چونكە 
پەیوەندی بە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە 

هەیە .
ئەوراپۆرتەمخوێندۆتەوەكەلەالیەنبەشی

توێژینەوەیكۆنگرێسیئەمەریكاباڵوبۆتەوە

لەمس���اڵداكەگرنگیبۆواڵتانیئەوروپاو

مایەیدروستكردنیكێشەیەبۆیان،دەزگای

هەواڵگریئاماژەب���ەوەدەكاتلە2012ەوە

زیات���رل���ە36500كەسلەزیات���رلە100

واڵتیجیاوازچونەتەس���وریابۆشەڕكردن

جیاوازەكاندا چەك���دارە گروپ���ە لەڕی���زی

ولەمان���ەش6600كەس���یانئەوروپ���یو

ئەمەریكیین)زۆربەیئەوروپی(.ئەوگفتوگۆ

ودیبەیتانەیلەهۆڵنداوفەرەنساوبەلجیكا

ئاماژەی���انبەوەكردهەندێك ئەنجامدراون

لەوكەس���انەگوازراونەت���ەوەواڵتەكانیانلە

ئەوروپاوكێشەیئەمنیدروستدەكەن،كە

ئەمەشكێش���ەیەكیجدییە،هەروەهالەناو

عێراقوسوریاش���ەوەداوال���ەالیەنگرانی

گروپ���ەتیرۆرس���تیەكانكراوەك���ەچاالكی

تیرۆرستیئەنجامبدەنلەئەوروپاوئەمەش

زۆرتری���نمەترس���یالیئێم���ەیئەوروپی

دروستدەكاتكەئایاشاروشارۆچكەكانمان

 لە عێراق و سوریا 
دوای داعش، بۆ نمونە 

ئازادكردنی موسڵ و 
رەقە، كە هەموان باسی 

لێوەدەكەن و دەبێتە 
هۆی شكاندنی پشتی 
ئەم گروپە تیرۆرستییە 
و سەرەتای لەناوچونی 

وەكو رێكخراو نەك 
وەك ئایدۆلۆجیا



47  ژمارە )16-17( ئابی  2016

،فرۆكەخانەكان���ەوش���ەمەندەفەرەكانمان

ناكاتەئامانجلەهەركاتێكدا.

بۆیە پرس���یارەكەم بۆ بەڕێز الهور شێخ 
جەنگی ئەوەیە تا چ رادەیەك لەو پۆستەی 
هەتانە دەتوان���ن یارمەتی ئێمە بدەن بۆ 
بەرەنگاربوونەوەی مەترسیەكانی سەرمان 
بەدابینك���ردن و ئاڵوگ���ۆڕی هەواڵگری لە 
پێن���او رێگری ل���ەوەی خەڵكانی ئەوروپا 
كاری���ان تێبكرێت لە الی���ەن گروپەكانی 
رۆژهەاڵت���ی ناوەڕاس���تەوە و لەكۆتایی���دا 
راگرتن���ی كارە تیرۆرس���تییەكان لەس���ەر 

واڵتە ئەوروپیەكان؟   
وەاڵم���ی الهور ش���ێخ جەنگ���ی:ئاڵوگۆڕی
زانی���اریهەواڵگریكارێك���یزۆرگرنگەبۆ

بەرەنگاربونەوەیتیرۆرستان،ئەگەرچیجاران

دەزگاهەواڵگریەكان���یواڵتانزانیاریەكانیان

الیخۆیاندەپاراست،بەاڵمئێستاتیرۆریزم

بۆتەكێشەیەكیجیهانی)ناوچەیلۆكاڵینییە(

بۆیەگرنگە، كە دەزگا هەواڵگریەكان 
زانیاری ئاڵوگۆڕ بكەن بەتایبەتیبۆ
ئێم���ەكەلەناوەڕاس���تیرووداوەكانداینو

950كمسنورمانهەیەلەگەڵداعش،زیاتر

لە3000دەستگیركراومانالیەلەم3ساڵەی

پێش���ودادەس���تگیركراونلەكاتیشەڕدایان

شانەینوستوبوون.

بۆی���ەئێم���ەلەش���وێنێكیزۆرگرنگداینو

دەتوانینببیەن���ەه���اوكارویارمەتیدەری

یەكێتیئەوروپ���ا،لەئێس���تاداپەیوەندیمان

لەگەڵچەندیندەزگایهەواڵگریئەوروپیدا

هەی���ە،زۆرگرنگەبۆیەكێت���یئەوروپاكە

بەشداربنلەگەڵناوەندەئەمنیەكانیئێمەدا

لەناوچەكەدابۆئەوەیبتواننهەڕەشەكان

ئەندامەكان���ی بك���ەن. دەستنیش���ان زوو

ئەوگروپان���ەدەتوان���نبەئاس���انیراهێنان

لەبەرەكان���یجەنگلەعێراقوس���وریادا

بكەنوپاش���انبگەڕێنەوەئەوروپاوكاری

تیرۆرستیئەنجامبدەنوەكوئەوەیبینیمان

لەبرۆكس���لیپایتەخت���یبەلجیكارویدا2

مانگلەمەوبەر،یانئەوەیلەپاریسرویدا

وژمارەیەك���یزۆرقوربانیلێكەوتەوە،من

هان���یواڵتانییەكێت���یئەوروپادەدەمبێن

وبەشداربنلەگەڵدەزگاهەواڵگریەكانماندا

لەعێراقوكوردستاندابۆدەستنیشانكردنی

مەترس���یوهەڕەش���ەكانپێ���شرودان���ی

كارەساتەكانوەكوپێشتریشئاماژەمپێدا.

ئەمەرێگایەكیزۆرباش���ەبۆكەمكردنەوەی

هەڕەشەكان.

هان���ییەكێتیئەوروپ���ادەدەمیارمەتیمان

بدەنل���ەهاوكاریك���ردنوهێش���تنەوەی

ئ���ەو1.800.000یەکملیۆنوهەشتس���ەد

هەزارئاوارەیەی،كەلەناوچەس���وننەكانی

عێ���راقهەڵهاتوونونیش���تەجێیهەرێمی

كوردس���تانبوون.وەكدەزانینهەرێمبە

قەیرانیداراییتێدەپەڕێتهاوكاریكردنمان

لەهێش���تنەوەیئەوژم���ارەزۆرەیئاوارە

دەبێتەرێگ���رلەكۆچكردنی���انبۆواڵتانی

ئێوەلەئەوروپا،یانلەناوچونوخنكانیان

لەكاتیس���ەفەركردنیان.ئەگەرئێمەبتوانین

شوێنینیش���تەجێیگونجاووخزمەتگوزاری

تەندروس���تیوخوێندنبۆئەمئاوارەزۆرە

دابینبكەینلەخاكیكوردس���تان،رێگایەكی

باشەبۆڕێگریلەكۆچكردنیانبۆئەوروپا،بە

پێیئەزمونیخۆمانئەوەمانبۆدەركەوتووە

كەلەنێوئاوارەكانش���انەینوستووهەیەو

لەكات���یهاتنیاننەمانناس���یونەتەوەلەنێو

ئاوارەكانداوئەمشانەیهپەیوەندیانهەبووە

بەداع���شوگروپەتیرۆرس���تەیەكانیتر.

یەكێتیئەوروپالەگەڵهەندێكواڵتیوەكو

ئەردەنتوركیا،لوبنانویۆنانكاریانكردووه

جێكردن���ەوەی ب���ۆ هاوكاریانك���ردون و

ئ���اوارەكان،بەاڵمدیارەئێمەكارمانبۆئەوە

نەكردووەبۆراكێش���انیس���ەرنجییەكێتی

ئەوروپ���اتایارمەت���یحكومەتەكەمانبدات

لەكاتێك���دابەقەیرانیدارایی���دادەڕۆینو

پێش���مەرگەئازاكانمانل���ەبەرەكانیخەنگ

مووچەیانوەرنەگرتووەبۆماوەی3مانگ،

بۆیەپێموایەئەم���ەشرێگەیەكەبۆئەوەی

یەكێت���یئەوروپابەش���داربێتلەگەڵمانو

الهورشێخجەنگی
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یارمەتیمانبداتلەكێش���ەیئاوارەكاندا،كە

بۆماوەی2ساڵشانبەشانیشەریداعش

لەگەڵماندایەوبەمەشكیشەكاندەتوانرێت

لەئەوروپادووربخرێتەوە.

كارێك���یمەزنی���انكردووە هاوپەیمان���ان

بەهاوكاریكردن���یپێش���مەرگە،بەاڵمئەوە

لەبیرمەك���ەنئ���ەمجەنگ���ەبەردەوامەو

پێش���مەرگەشپێویستیبەچەكوتەقەمەنی

وراهێنانیزیات���رهەیەچونكەئەمجەنگە

درێژخایەنەودەبێ���تئامادەبینبۆی،ئەم

كارەشلەشەوورۆژێكداناكرێتودەبێت

بینەوە، ئایدۆلۆجیشەوەبەرەنگاری لەڕووی

ئەگین���اهەمیش���ەرووب���ەڕوویئەمجۆرە

گرووپانەدەبینەوه.

بۆیەیەكێت���یئەوروپادەتوانێتهاوكاریمان

بكاتبۆلەناوبردنیداعشلەخاكیخۆمان

تاتەشەنەنەكەنبەرەوئەوروپا.

ه���ەردوو  پانێڵەك���ە  بەڕێوب���ەری 
پێشنیارەكەی الهور ش���ێخ جەنگی بەرز 
نرخان���د و بەڵێنی���دا، ك���ە بیگەیەنێتە 
حكومەت���ی هۆڵن���دا و داوای لەه���اوكارە 
ئەوروپیەكان ك���رد ئەوانیش بیگەیەننە 
حكومەتەكانی���ان و دەس���تەی ئەوروپا و 
نوێنەرایەت���ی ب���ااڵ و یەكێت���ی ئەوروپا، 
ك���ە ئەوانیش هاوكاریكردن���ی هەرێم بۆ 
هاوكاری ئ���اوارەكان و هەماهەنگی كردن 

لە نێوان دەزگا هەواڵگریەكان .
یەكێكلەئامادەب���ووەكانبەناویE.Lكە

لەناوەندینێودەوڵەتیدژەتیرۆرلەهۆڵندا

كاردەكاتئام���اژەب���ەوەدەكاتلە%100

هاوڕای���ەلەگەڵش���یكاریەكەیبەڕێزالهور

شێخجەنگیلەس���ەرناوچەكەكەپشتگیری

كراوەبەتوێژینەوەیزانستیوبایەخدەدات

بەبەرەنگاربوونەوەیتیرۆروئاماژەدەكەن

كەبەش���داریخەڵ���كلەرویسیاس���یەوە

دابینكردنیكار،خزمەتگوزاریتەندروس���تی

وئارامیگرنگەبۆدورخس���تنەوەیخەڵكی

لەتی���رۆر.ه���اوكارییەكێت���یئەوروپاو

واڵتان���یخۆرئاواگرنگە، ب���ەاڵم دەمەوێت 
ل���ە بەڕێزی���ان بپرس���م بۆچ���ی زۆرێك 
ناوەڕاس���ت  رۆژهەاڵت���ی  لەهاواڵتیان���ی 
بەگومانن لە مەرامی واڵتانی رۆژئاوا ئەم 
بابەتە زۆر گرنگ���ە بۆ هەردوالمان بۆیە 
داوا لەبەڕیزت���ان دەک���ەم تیش���ك بخەنە 

سەری .
كاتێ���ك بەش���داری دەك���ەن لەكاروب���اری 
واڵتان���ی رۆژهەاڵت���ی ناوەڕاس���ت و ب���ە 
چ���ۆن  دەزان���ن،  ئیس���تعماری  مەرام���ی 
دەتوانی هاواڵتیان چ ش���یعە. سوننە یان 
ك���ورد ب���اوەڕی پێبێنن، ك���ە نیەتی ئەم 
بەش���داریكردنە دەرەكیی���ە ل���ەم بوارەدا 
تەنه���ا بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش���ه بە 

شێوەیەكی سەركەوتوو .
وەاڵمی الهور ش���ێخ جەنگی :مندەتوانم
قس���ەبەناویعێراقەوەبك���ەمنەكهەموو

رۆژهەاڵتیناوەڕاس���تودەڵێملەئەزموون

وهەڵەكان���یخۆمان���ەوەفێربووین،كاتێك

داوام���انلەهاوپەیمانانكردعێراقجێبهێڵن

لە2011دا،دۆخەكەبەرەوخراپترچوو.پێش

ئەوەكارەكانباشدەڕۆیشت،بەاڵمخەڵك

باوەڕیوابوودەتوان���نواڵتبەڕێوەببەنو

هاوكارییەكتربكەن،بەاڵمس���ەلماندمانكە

هەڵەین.بۆیەلەئێستادابەشێكلەشیعەو

زۆربەیسوننە)لەبەرئەوەیرۆژانەئاگاداری

سەركردەیعەشیرەتەعەرەبەسونەكانم(و

زۆربەیكورد)99%(لەگەڵئەمهەماهەنگی

وهاوكاریەیهاوپەیمانانوخۆرئاوان.

چونكەبۆماندەركەوتكەتوش���یكێش���ە

لەدوایكێش���ەدەبی���نوئامادەنینمامەڵە

وگفتوگ���ۆلەگەڵی���ەكبكەی���ن.كاتێك

هاوپەیمانانعێراقیانجێهێش���توخستیانە

دەس���تیسیاس���ەتمەدارەناكامڵەكانەوەكە

لەدوایس���اڵی2003دروس���تبوون.عێراق

واڵتێكیفرەنەتەوەوفرەدینومەزهەبە،

بۆیەپێویستیبەكەس���انێكیسیاسیهەیە

كەشارەزاییەكیقوڵیانلەسیاسەتیعێراقدا

هەبێتنەكبەمسیاس���ییەناش���ارەزایانە،

بۆیەدڵنیانعێراقپێشوازیلەمجۆرەهاتنە

ناوەوانەیرۆژئاوادەكات.

لەالی���ەن  پرس���یارێكدا  میان���ەی  ل���ە 
بەڕیوەبەری پانێڵەكەوە بۆ ئەم بەرپرسە، 
دژە تی���رۆری ئەوروپ���ا ت���ا چ رادەی���ەك 
دەتوانێ���ت هاوكاری و هەماهەنگی لەگەڵ 
دەزگا هەواڵگریەكانی كوردستان و عێراق 
بك���ەن و ئای���ا پەرەس���ەندنی پەیوەندی 

هەیە ؟
لەوەاڵمدابەرپرس���ەكەیدژەتیرۆریئەوروپا

رایگەیان���دك���ە،بەتایبەت���یدوایپەالمارە

تیرۆریستییەكانیبرۆكسلبوارێكیزۆرهەیە

بۆپەرەپێدان���یپەیوەندییەكانینێواندەزگا

هەواڵگرییەكان���یئەوروپ���الەگەڵعێراقو

كوردستاندا.

ئاماژەیبەوەشكردكەسەردانوپەیوەندی

لەئێس���تاداهەیەتارادەیەكل���ەمنێوانەدا،

بەاڵمزۆرنهێنییەوپێدەچێتبۆپارێزگاری

لەبەرژەوەندیواڵت���ەكانبێتكەبۆچونی

ئەمش���ارەزایەهەڵەیە.گرنگەلەمقۆناغەدا

ه���اوكاریهەرێ���مبكرێتبۆپێداویس���تی

ئاوارەكانونابێتلەوەزیاترئەمپێویستییە

پشتگوێبخرێت.

زان���ا ش���ێروانی س���ەرۆكی ب���ۆردی كورد 
پرسیار بۆ الهور شێخ جەنگی: 

ئای���ا پەنجەم���ۆری گومانلێك���راوەكان و 
گیراوەكان���ی تیرۆریس���تان وەردەگ���رن و 
ئاڵوگۆڕی بكەن لەگ���ەڵ یەكێتی ئەوروپا 
بۆ رێگریكردن لە كردەوەی تیرۆریستی؟ 
پرس���یارێكی تریش ئای���ا هاوپەیمانەكان 
هاوكاریت���ان دەك���ەن ب���ۆ ئازادكردنەوەی 



49  ژمارە )16-17( ئابی  2016

رەقە و موس���ڵ بەچەك���ی قورس؟ یاخود 
ل���ەرووی داراییەوە؟ ه���اوكاری لەڕێگەی 
چونك���ە  دەكرێ���ت؟  تەكنەلۆجی���اوە 
ژمارەیەك���ی زۆری داع���ش نزیك���ەی 13 
ه���ەزار ئەوروپی���ن و دوای لەناوچوونی 

داعش لەوانەیە بگەڕێنەوە.
دالوەر بەخێرهاتنی گەرمی الهوری شێخ 
جەنگی كرد و پرس���یاری ئاراس���تە كرد، 
كە هاوپەیمانان باسی ئازادكردنی موسڵ 
دەكەن، بەاڵم پالنی دوای داعش���یان نیە 
بۆی، ئایا ئێوە پالنتان هەیە بۆ موس���ڵی 
ئازادكراو؟ ئەگەر هەتانە پالنەكە چییە؟
وەاڵم���ی اله���ور ش���ێخ جەنگی ب���ۆ زانا 
ش���ێروانی: س���ەبارەتبەوەرگرتنیپەنجە
م���ۆر،بەڵێهەماهەنگیهەیەلەئیس���تادا

گیراوەكان���یداعشوبەركەوتەكانیانپەنجە

مۆری���انلێوەردەگیرێتولەگەڵئەمەریكی

وئەوروپیەكان���دائاڵوگ���ۆڕدەكرێتوئەم

كارەلەالی���ەنئەمەریكیی���ەكانوالیەن���ی

ترەوەدەكرێتبەهاوكاریئێمە.سەبارەت

بەهاوكاریبۆرزگاركردنیرەقەوموس���ڵ،

رزگاركردنیئ���ەمدووناوچەیەزۆرگرنگە

چونك���ەلەدەس���تدانیناوچەیەك���یزۆری

ئ���ەمگروپەی���ەوئەوناوچەی���ەبۆداعش

گرنگ���ەب���ۆپروپاگەندەل���ەمیدیاكانەوەو

هەڵخەڵەتاندنیگەنجانیئەوروپابۆچوونبۆ

خەالفەتەكەیان.بۆیەداعشلەمیدیاوەكاری

زۆردەكاتوئێمەكاریجدیماننەكردووە

ب���ۆبەرەنگاربوون���ەوەیمیدیاكەیان.بۆیە

كردنەدەرەوەیداعشلەمدووش���ارە،یان

یەكێكیاندەبێتەسەرەتایلەناوچونیانوەك

رێكخراونەكئایدۆلۆجیا.

س���ەبارەتبەپالنبۆموسڵیدوایداعش،

ئەگەرپالنماننەبێتبۆش���ارەكەباش���ترە

هێرش���ەكەنەكرێ���ت،چونك���ەئ���ەمكارە

پێداویس���تیدەوێتوحكومەتیعێراقیش

لەئیس���تاداتوانایكەمە.پێكهاتەیش���اری

موسڵیشئاڵۆزەوقبوڵیئەوەناكاتمیلیشیای

شیعەبچێتەناوشارەكەوەوسوپایعێراقیش

الوازە.لەئێس���تاداتەنهاهیزیپێشمەرگەو

میلیش���یاش���یعەكانبەتوانانبۆئەوكارە،

بەڕایمنرزگاركردنیرەقەخێراتردەبێت

لەموسڵوهاوپەیمانانیشئیستاتەركیزیان

زیاترلەس���ەررزگاركردنیرەقەیەلەپێشدا،

بۆهاوكاریدارای���شئەمەریكاهاوكارییەكی

دابینك���ردووەنزیكەی400ب���ۆ500ملیۆن

دۆالرەبۆهێزەكانیپێشمەرگەتابەشداریلە

پرۆسەیئازادكردنەوەیشاریموسڵدابكەن،

ئەمپارەیەشبەشێكیبۆموچەكانیاندەبێت

وبەشێكیتریشیبۆپێداویستیتردەبێت،

هیوادارمیەكێتیئەوروپاشبەشداریبكات

بۆهاوكاریپێشمەرگەوەكچۆنئەمەریكا

ئامادەی���یدەربڕی���وە،دواكەوتنیموچەی

پێش���مەرگەوادەكاتخەمیماڵومناڵیان

بێ���توتەركیزیانل���ەرووبەرووبوونەوەی

داع���شكەمتربێتەوە،بۆی���ەگرنگەهەموو

واڵتانبەشداربنلەهاوكاریكردنیپێشمەرگە

چلەروویدارایییانهەرروویەكیترەوە

بێت.

لەوەاڵمیدالوەریش���دا،الهورشێخجەنگی

ئاماژەیب���ەوەداكەپالنیموس���ڵدەبێت

لەالی���ەنهاوپەیمانان���ەوەدابنرێت،چونكە

ئەوانتەنس���یقلەنێوانهێزیپێشمەرگەو

هیزەكان���یعێراقدادەكەن،ب���ەاڵمگرنگە

پالنێكیباشهەبێ���تودەبێتكارلەگەڵ

كەسانیناوخۆیموسڵێشبكرێتوپالنبۆ

دابینكردنیخزمەتگوزارییانبكرێت.

چونكەموسڵش���ارێكیگەورەیەونزیكەی

3-4ملی���ۆندانیش���توویهەی���ەودووەم

گەورەترینشاریعێراقە.

دەرب���ارەی  ك���رد  پرس���یاری  شاس���وار: 
زانی���اری و  دەزگای  نێ���وان  پەیوەن���دی 

توێژینەوەی 
كۆنگرێسی ئەمەریكا 
باڵوبۆتەوە لەمساڵدا 
كە گرنگی بۆ واڵتانی 
ئەوروپا و مایەی 
دروستكردنی كێشەیە 
بۆیان، دەزگای 
هەواڵگری ئاماژە 
بەوەدەكات لە 2012ەوە 
زیاتر لە 36500 كەس 
لە زیاتر لە 100 
واڵتی جیاواز چونەتە 
سوریا بۆ شەڕكردن 
لەڕیزی گروپە 
چەكدارە جیاوازەكاندا 
و لەمانەش 6600 
كەسیان ئەوروپی و 
ئەمەریكیین 



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 50

یەكێتی ئەوروپا؟ چ جۆرێكە؟
وەاڵم: لەگ���ەڵچەن���دواڵتێك���یئەوروپی
پەیوەن���دیزانیاریمانهەی���ە،بەاڵملەگەڵ

یەكێتیئەوروپانیمانەتائێستاوبەخێرهاتنی

بەس���تنیپەیوەندیشدەكەینلەگەڵیەكێتی

ئەوروپا.بۆیەكێتیئەوروپاشئێمەباشترین

هاوبەش���ینبۆئ���ەوهەماهەنگییەچونكە

950كیلۆمەترس���نورمانهەی���ەلەگەڵیان،

ئەزمون���یباش���مانهەیەلەش���ەڕكردنو

بەرەنگاربوونەوەی���انلەدووس���اڵونیوی

پێش���وداوكوردیەكەمهێزبووتوانیداعش

بش���كێنێتبۆیەكەمج���اروس���ەلماندیكە

داعشئەوهێزەنییەكەلەراگەیاندنەكانەوە

بانگەشەیبۆدەكرا.

بۆیەبەبەشداریكردنیانلەگەلهێزوناوەندە

ئەمنییەكانمان���دادەتوان���نزۆرس���ودمەند

بب���ن،زۆریاندەس���تبكەوێت،چونكەئێمە

داعشەدەستگیركراوەكانمانلەدەستەوئەو

كەرەستانەمانلەبەردەس���تایەكەلەبەرەكانی

جەنگدەس���تمانكەوتووە.بۆیەلەداتاكانی

بەردەستمانسودمەنددەبنوهانیاندەدەم

ك���ەپەیوەندیمانلەگەڵببەس���تنووەك

هاوبەشێكیجدیس���ەیرمانبكەنلەشەڕی

دژەتیرۆردا.

 بەڕیوەبەری پانێڵ لەس���ەر ئەم پرسیارە 
وتی، یەكێتی ئەوروپا دەزگای هەواڵگری 
خۆی نییە، بەڵكو زیاتر لەس���ەر ئاس���تی 
دەزگایان���ە  ئ���ەو  ئەوروپ���ا  واڵتەكان���ی 
لەگ���ەڵ  ژمارەیەكیش���یان  ئیش���دەكات و 
كوردس���تان و عێراق پەیوەندییان هەیە. 
ئەوروپا هەرچەندە سیاس���ەتی دەرەوەی 
هەیە بەاڵم بەو رادەیەی لەس���ەر ئاستی 

واڵتەكان پێشكەوتوو نییە.
پرس���یاری زان���ا: ئەگ���ەر س���ەرەتا رەقە 
ئازادبكرێ���ت پێویس���تە یارمەتی پەیەدە 
بدرێت؟ پێویس���تە ئەوروپا رۆڵی هەبێت 
ل���ە دەس���تگیركردنی پەرلەمانتاری كورد 
ل���ە توركی���ا، ك���ە هاواڵتیی���ان دەنگی���ان 
پێ���داوە و لەس���ەر ه���اوكاری توركی���اش 
ب���ۆ داع���ش، لێس���ەندنەوەی متمان���ە لە 
پەرلەمانتاران���ی كورد پێویس���تە ئیدانە 
بكرێت لەالی���ەن یەكێتی ئەوروپاوە وەك 
چ���ۆن ئەمەریكا ئیدان���ەی كرد، من خۆم 
ئ���ەم باس���ەم وروژان���دووە لەپەرلەمانی 
هۆڵەندا، هاوڕام لەگەڵت یاس���ای البردنی 
حەس���انەی س���ەر پەرلەمانتاران دەبێتە 
پەرلەمانت���ارە  دەس���تگیركردنی  ه���ۆی 
كوردەكانی HDP و رێگە خۆشدەكات بۆ 
ئەردۆگان تا سیستمە سەرۆكایەتییەكەی 
بچەس���پێنێت و دەس���ەاڵتی زیاتربێ���ت. 
بەداخ���ەوە لەئێس���تادا ئەوروپ���ا تەنه���ا 
باسی كێش���ەی ئاوارەكان لەگەڵ توركیادا 
ئەوروپ���ا  واڵتان���ی  هەم���وو  و  دەكات 
پێویس���تە هەوڵبدەن كێش���ەی ئاوارەكان 

الهور شێخ جەنگی
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چارەس���ەربكەن و توركی���اش پێگەیەكی 
س���تراتیجی هەیە لەم نێوەن���دەدا، بەاڵم 
بەداخەوە توركیا كارتی فشاری ئاوارەكان 
خ���راپ بەكار دەهێنێ���ت. هەرگیز نابێت 
چاوپۆش���ی ل���ە تاوانەكان���ی توركیا دژی 
ك���ورد بكرێت یاخود پش���تكردنەكەی لە 
پرۆسەی ئاشتی و پێشێلكردنی مافەكانی 
م���رۆڤ، ئەم���ەش كارێك���ی قێزەونە كە 
ب���ەدەر لەمان���ە ئەوروپا باس���ی البردنی 
ڤیزا دەكات ب���ۆ توركیا و نزیكبوونەوەی 

لەبوون بە ئەندامی یەكێتی ئەوروپا.
وەاڵمی الهوری ش���ێخ جەنگی:س����ەبارەت
بەیەپەگە،هاوپەیمانانلەئێستاداهاوكارییان

لەگەڵدەكەنوراهێنانیانپێدەكەن.لەچەند

ش����وێنێكیوەكوع����ەزازوبەنداویتش����رین

بینیمان،ك����ەهاوپەیمانانهاوكاریهێزەكانی

سوریایدیموكراتیانكردكەیەپەگەشیتێدایە.

بەمدواییانەبەرپرس���ێكیبااڵیس���ەربازی

ئەمەریكاس���ەردانیناوچەكەیكردوباسی

لەئازادكردنیناوچەكەیلەژێردەستیداعش

كرانوەكورەقەوفبیجویەپەگەراستەوخۆ

پەیوەندی���انهەی���ەلەگ���ەڵهاوپەیم���ان

لەڕۆژئ���اوا.بۆی���ەدەتوانمبڵێ���مهاوكاری

دەكرێ���ت،بەاڵمئ���ەمبابەتەهەس���تیاری

دروس���كردووەالیتوركیا،بەاڵمپێویس���تە

دڵنیابن���ەوەل���ەوەیرودەداتل���ەرۆژئاوا

هەڕەشەنییەبۆسەرتوركیاولەمسااڵنەی

دواییشداهیچهێرشێكبۆسەرخاكیتوركیا

ئەنجامن���ەدراوهلەرۆژئ���اواوە،بەڵكولە

س���نورەكانیترەوەبووە،هیوادارموهانی

توركی���ادەدەمكەنزیكببن���ەوەلەیەپەگە

وب���ەهاوڕێیخۆیانیبزان���ننەكدوژمن

هەماهەنگیدروستبكەن.

ئەوەییەپەگەدەیكاتمایەیش���انازیهو

زۆركاریگەریلەش���ەرەكەیاندژیداعش

وەكچۆنلەكوردس���تانیباشورپیشمەرگە

كاریگەرترینهێزیتێكشكێنەریداعشە.

ش���ادنوریپرس���یاردەكات:س���تراتیجی

ئەمەری���كال���ەعێ���راقخۆیل���ە3الیەن

دەبینێتەوه-1هێرش���یئاس���مانی-2هێزی

زەمین���ی-3راهێنانبەهێ���زەكان،بەاڵم

ئەم���ەلەس���وریابەدیناكرێت.هێرش���ی

ئاس���مانیهەی���ە،بەاڵمل���ەوەناچێتزۆر

كاریگەرب���ن.هەرچەن���دەهێزیئاس���مانی

روس���یاشدەستیكردووەبەبۆردومان،بەاڵم

ئێس���تاشداعشزۆربەیرێگەس���ەرەكیو

نێودەوڵەتییەكانیبەدەستەوەیەبەتایبەتیش

سێگۆشەیرەقه،موسڵ،سنوریتوركیا.ئایا

ئەمەریكائێمەبەكاردەهێنیت،یانبەجدی

دەیەوێتداعشلەناوبەرێت.

پرسیار: بەڕێز الهور شێخ جەنگی  وەكو 
دەزانی���ن پێش���مەرگە پارێ���زەری  خاكی 
ناوچەكەی���ە،  و  كوردس���تان  هەرێم���ی 
واڵتانی رۆژئاوا یارمەتی لۆجیستی هێزی 
پێش���مەرگە دەدەن. ئایا ئ���ەو یارمەتیان 

بەچی میكانیزمێك دابەشدەكرێت ؟ 
وەاڵم���ی بەڕێ���ز الهور ش���ێخ جەنگی بۆ 
ش���اد نوری: هەرچەندەمنناتوانمقس���ە
ب���ۆئەمەریكابكەم،ب���ەاڵمئەوەیدەیبینی

ئەوەی���ەك���ەبەب���ێیارمەت���یئەمەریكا

نەماندەتوانیئێس���تالەبەردەمئێوەدابم،بە

یارمەتیهاوپەیمانانوپێش���مەرگەئازاكان

حكومەتیهەرێمتوانیدەربازیهێرشەكانی

داعشبێت.

بۆوەاڵمیپرسیارەكەیئەوهاوڕێیەیتر:لە

رابردودانایەكس���انیهەبوولەدابەشكردنی

چ���ەكویارمەتیبۆپێش���مەرگەلەناوچە

جیاوازەكاندا،بەاڵملەئێس���تاداهەوڵمانداوە

چارەسەریئەوكێشەیەبكەین.

پرس���یار: ئای���ا كۆنە بەعس���یەكان رۆڵی 
چۆنی���ان دەبێت لەدوایی���دا و بەتایبەت 

لەناو سوننەدا ؟

من هانی واڵتانی 
یەكێتی ئەوروپا دەدەم 
بێن و بەشداربن 
لەگەڵ دەزگا 
هەواڵگریەكانماندا لە 
عێراق و كوردستاندا 
بۆ دەستنیشانكردنی 
مەترسی و هەڕەشەكان 
پێش رودانی 
كارەساتەكان وەكو 
پێشتریش ئاماژەم 
پێدا
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وەاڵم:بەعسیەكانپەیوەندیبەهێزیانهەبوو

داعش���یانبەكاردەهێنا،بەاڵمنەیانتوانیبە

ت���ەواویكۆنترۆڵیگروپەكەبكەنوبینیمان

داعشچەندینكەس���یانلێكوش���تن،بۆیە

بەعسدەورێكیزۆرسەرەكیاننییە.

پرس���یار: ئیدانەك���ردن ب���ەس نییە ئایا 
بۆ بۆ ئەوروپا هێش���تا رێككەوتن دەكات 
لەگ���ەڵ توركیا كە ب���ەرەو  دیكتاتۆریەت 
دەچێ���ت ؟ چ���ۆن ه���اوكاری ئ���اوارەكان 
دەوەستێنێت؟ چۆن دەتوانی خەڵك دڵنیا 

بكەی هاوپەیمانان نیەتیان پاكە؟
وەاڵم:ك���وردلەچوارچێوەیداهاوڕێیزۆر

دڵس���ۆزینییە،بۆیەبەبوونیهاوپەیمانان

دڵنیایماندەداتێتوپێش���وازیلێدەكرێت،

بەعەرەب���یس���وننەشئەوەیلەئێس���تادا

بەرامبەری���اندەكرێتوای���انلێدەكاتكە

رازیبنبەهاتنیهاوپەیمانان.

پرس���یار: پ���اش بەخێرهات���ن ئای���ا ئەم 
رەوشە چەق بەستوەی هەرێم لەناوخۆو 
پەكخستنی پەرلەمان و خراپی پەیوەندی 

لەگەڵ بەغداد سەرەتای شەڕی داعشە؟
وەاڵم:الیەنەسیاس���ییەكانلەكوردس���تان

كێش���ەیانهەیهوپەرلەمانكارناكات،بۆیە

پێویستەس���ەرەتاپەرلەمانكارابكرێتەوەو

ئەندامانوسەرۆكیپەرلەمانرێگەبدرێت

بچنەوەسەركارەكانیان.

ئ���ەمرێكەوتنەینێ���وانیەكێتیوگۆڕانیش

هیوایەك���ەبۆچارەس���ەریرەوش���ەچەق

بەس���تووەكهوهیواداری���نبەش���داربنلە

گفتوگۆك���ردنلەگ���ەڵپارت���یدیموكراتی

كوردستانتاكێشەكانچارەسەربكرێن.

وەكوبینیمانلەبەغدادكێشەسیاسیەكانیش

هەڕەشەیەلەسەرواڵتشانبەشانیداعش.

بەڕێوەبەری پانێڵ پرس���یارێكی ئاراستە 
كرد:

پرس���یار: بەڕیزتان وتتان دیلی داعشتان 

الیە ، ئایا بێگانەیان تێدایە؟ 
چۆن مامەڵەیان لەگەڵ دەكرێت؟

 پرس���یار: دەربارەی لیبیا، ش���ەڕی دژی 
داعش لە عێراق و سوریا لەوانەیە وابكات 
لە ش���وێنێكی تری وەك لیبیا دەربكەون 

یان ئەوە كێشەی ناوخۆیین؟
وەاڵم: ئەوان���ەیخەڵك���یدەرەوەنئەچنە
ڕیزیداعشەوەبەشێوەیەكمێشكیانشۆراوە

كەش���ەڕدەكەنتام���ردنبۆیەبەدەگمەن

دیلدەكرێ���ن،چەندكەس���ێكیبیانیدیل

بوونبەاڵمبەه���اوكاریواڵتەكانیانرەوانە

كراونەتەوەتالەوێدادگاییبكرێن.

بەاڵم دیل���ەكان خەڵك���ی ناوچەكەو رۆژ 
هەاڵتی ناوەراستیان زۆر تێدایە .

وەاڵم :قەیرانیلیبی���ازۆرگرنگە،ئەبینین
قەیرانیكۆچكردنیشئاراس���تەیگۆڕاوەبۆ

لیبی���ا،گەمارۆدانیداعشب���ەتایبەتیشبە

ئازادكردنەوەی پرۆس���ەی نزیكبوون���ەوەی

رەقەومنبیجوایلەس���ەركردەكانیداعش

ك���ردووەكەواڵتێك���یئارامت���ربدۆزنەوە

بۆئ���ەوەیبەردەوامبن،بەدوایش���وێنێكدا

دەگەڕێ���نكەس���ەرچاوەیدارای���ینەوتی

هەبێ���تووەبەندەریدەری���ایهەبێت،

چونكەبۆیاندەركەوتلەعێراقوس���وریا

دەتوانرێ���تدەوریانبدرێ���تودەرچەی

دەرزبازبوون���یئاویاننیی���ە.لیبیانزیكەلە

ئەوروپاشەوەكەبۆداعشئاسانەبپەڕنەوە،

بۆیەئەگەرناوچەیزیاترلەدەس���تبدەن،

ش���وێنیداهاتویانئەفەریقیاوبەتایبەتیش

لیبیادەبێت.

پرس���یار: چۆن دەتوانن هاوكاری ئەوروپا 
ب���ن ل���ە ش���ەڕی داعش ل���ە كاتێك���دا لە 
كوردستاندا شەڕی راستەقینەی مەیدانیە 
و ل���ە ئەوروپاش زیاتر لەس���ەر ئاس���تی 

هەواڵگرییە؟
وەاڵم:راس���تەئێم���ەل���ەبەرەكانیجەنگ

ئەم رێكەوتنەی 
نێوان یەكێتی و 

گۆڕانیش هیوایەكە 
بۆ چارەسەری رەوشە 

چەق بەستووە كه و 
هیوادارین بەشداربن 

لە گفتوگۆكردن 
لەگەڵ پارتی 

دیموكراتی كوردستان 
تا كێشەكان 

چارەسەربكرێن
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ش���ەڕیانلەگەڵدەكەین،ب���ەاڵمئەزموونی

لەدۆزین���ەوەی بەدەس���تهێناوه زۆرم���ان

پالنەكانیانبۆهێرش���كردنەس���ەرشارەكان

ولەدەستنیشانكردنیش���انەنوستووەكانیان

وتۆڕەكانیان،بۆیەئەوروپادەتواننس���ود

ل���ەوئەزموونەم���انوەربگ���رنوئاڵگۆڕی

هەواڵگرییبكەینوتائێس���تاشچەندینجار

یارمەتیمانداون.

پرسیار: پاش سوپاسكردنی الهور تاڵەبانی 
بۆ زانیارە بەسودەكان، ئایا چەند دەبێت 

بووەستین بۆ ئازادكردنی موسڵ ؟ 
وەاڵم : پێش���ترباس���مكرد،ئاس���اننیی���ە
دەبێتس���وپایەكیباوەڕپیك���راوهەبێتو

خەڵكمتمانەیپێبكات،بۆیەلەوباوەڕەدام

دوابكەوێت.

پرس���یار: ئایا مەترسی لەسەر هەولێر و 
كەركوك ماوە لەالیەن داعشەوە ؟

وەاڵم :لەئێس���تاداس���نورەكانمانبەهێزتر
وپارێزراوت���رك���ردووە،ب���ەاڵمئەمەئەوە

ناگەیەنێ���تكەهەڕەش���ەنەماوەلەس���ەر

كەركوکوهەولێر.

ناكۆك���یسیاس���یبەغ���داشلەوانەیەئەم

ش���ەڕەیداعشزیارگەرمب���كاتوزیندوی

بكات���ەوەلەهەندێكناوچەمەترس���یزیاد

دەكات،لەئێستاداهێزەئەمنیەكانئەركێكی

قورسیانهەیەلەپاراستنیئەمنیشارەكانو

هەفتانەشكەسانیالیەنگروشانەینوستوی

داعشدەستگیردەكرێن.

پرسیار: رای بەڕێزتان لەسەر ریفراندۆم 
چییه؟

وەاڵم :ریفراندۆمپێش���ترلەساڵی1991و
2005ك���راوەلەكوردس���تانوئەگەریئەم

جارەشبكرێ���تبەدڵنیاییەوەخەڵكدەنگ

بۆس���ەربەخۆییدەدات،بەاڵمپێویستەلە

كات���یگونجاودابكرێت،لەمكاتەداقەیرانی

داراییهەیەوحكومەتتواناینییەموچەی

پێش���مەرگەبداتوهاوكاریهاوپەیمانان

چ���ەكوتەقەمەنیشنابێتب���ۆپارێزگاری

الهور شێخ جەنگی و وەزیری ناوخۆی عیراق
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لەواڵت،بۆیەپێویس���تەزۆرب���ەوریاییو

حەكیمان���ەق���ەراربدەین،دراوس���ێكانمان

هەمویدژیسەربەخۆییكوردستانن.پێشتر

ل���ە2005كەكرائەنجامەكەیزۆرروونەو

دیارەخەڵكچیدەوێت،پێویستەالیەنەكان

تەباوهاوڕاب���نپێشئەوەیریفراندۆمباس

بكرێت،كەلەئێس���تاداكێشەهەیەلەنێوان

چەندالیەنێكدابۆیەهەنگاوەكانیس���ەرەتا

ب���ۆریفراندۆمیس���ەربەخۆییپێویس���تە

كاراكردن���ەویپەرلەمانبێت،گفتوگۆینێوان

الیەنەكانبێ���توپالنیداراییبەهێزبێت،

نابێتبازبەس���ەرئ���ەمهەنگاوانەدابنرێت

وریفراندۆمبەكاربهێنرێ���توەككارتێكی

سیاسی.

وەاڵم:دەربارەیكێشەلەسەرناوچەناكۆكی
لەس���ەرەكاننمونەمانهەیەبەمدواییانەلە

دوزخورماتووكەكێش���ەلەنێوانمیلش���یای

شیعەوپێشمەرگەلەسەرشوێنەكەبەرپابوو.

دوورنییەدوایداعشش���یعەوسوننەیەك

بگرندژیكورد،بەاڵمئەمناوچانەبەخوێن

رزگارك���راونقوربانیزۆرم���انبۆداوە،12

ساڵماندابەحكومەتیعێراقكەمادەی140

یدەس���توریجێبەجێبكرێتوهاواڵتیانی

رەس���ەنیئەوناوچەی���ەبگەڕێنرێن���ەوەبۆ

شوێنەكانیخۆیان،بەاڵمبەداخەوەحكومەتی

عێ���راقچەندی���نلەمپەریدروس���تكردبۆ

جێبەجێنەكردنیلەوانەدابیننەكردنیپارە

لەالیەنوەزارەتیداراییەوە.

پیشمەرگەئەوناوچانەچۆڵناكاتوخەڵكیش

هەموودەیانەوێتلەژێرسیبەریپێشمەرگەدا

پارێزراوبن،دواییحكومەتیعێراقدەتوانێت

م���ادەی140جێبەجێب���كاتوریفران���دۆم

ب���ۆكەركوكلەالی���ەندانیش���توانەكەیەوە

ئەنجامبدرێتوپێشمەرگەشبمێنێتەوە.

عەرەب���ەكان  ئ���اوارە  ئای���ا  پرس���یار: 
دەگەڕێنەوە بۆ ناوچەكانیان ؟

ئەم���ەقەیرانیكیمرۆییەوناتوانرێتبەزۆر

كەس���انێكبگێڕینەوەكەهەمووش���تێكیان

هێ���زە كاری هەرچەن���دە لەدەس���تداوە

ئەمنیەكانمانگرانتردەبێت.

پرس���یار: بۆ رێگە لە یارمەتیدانی داعش 
ناگیرێت؟

وەاڵم :هاوپەیمان���انچەندینجاركردیانە
ئامان���جبەتایب���ەترێگەیرەقە،موس���ڵ،

پااڵوگەكانیانكردنەئامانج.

پرسیار: ئایا روس���یا یارمەتی پێشمەرگە 
دەدات ؟

وەاڵم:ئێم���ەه���اوكاریل���ەهاوپەیمانان
وەردەگرینلەبەرئەوەیروسیابەشێكنییە

لەمهاوپەیمانییە،یارمەتیپێشمەرگەنادەن،

بەاڵمیارمەتیسوپایعێراقدەدەنوروسیا

لەس���وریاچاالكیوهێ���زیزەمینیهەیە،

بۆیەلەعێراقچاالكنییە.

پرس���یار: ئایا چی دەك���ەن بەرامبەر ئەو 
مەالیانەی توندڕەوی باڵودەكەنەوە ؟

وەاڵم : وەزارەتیئەوقافوكاروباریئاینی
لێپرس���ینەوەلەگەڵئەومەالیانەدەكات،كە

توندڕەویلەمزگەوتەكانەوەباڵودەكەنەوە.

پرس���یار: راتان چییە لەس���ەر خەندەقی 
نێوان رۆژئاواو باشور ؟

وەاڵم :ئێم���ەئیدانەیئ���ەوكارەدەكەین،
لەكاتێكداس���ایكسپیك���ۆمەحكومدەكەین

ودەڵێینتەواوبووەدوای100س���اڵ،بەاڵم

خۆمانس���نورجیادەكەینەوەزۆرهەڵەیەو

لەبەرژەوەندیدوژمنەكانمانە.

براكانم���انوخوش���كەكانمانل���ەرۆژئاوا

پێویس���تیانبەیارمەتیوه���اوكاریئێمەیە

وپێویس���تیانبەكەرەس���تەوپێداویس���تی

پزیشكی،خۆراكوكەرەستەیسەرەتاییەكان

هەیەوئێمەدەبێتهاوكاریانبكەین.

- الهور شێخ جه نگی،

- به ڕێوه به ری ئاژانسی پاراستن و زانیاری. 

- دامه زرێنه ری ده زگای دژه  تیرۆر.

- ئەندامی ئەنجومەنی ناوەندیی )ی. ن. ک(.

پرۆفایل: 
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دیپلۆماتیك كوردستان

تا ئەو کاتەى پەکەکە لەنێو لیستى تیرۆر 
بێت، تورکیا نەدەبێتە واڵتێکى دیموکراتى و 

نەسەقامگیریش دەبێت

بەسێ هۆزات

هاوسەرۆكی كۆما جڤاكێن كوردستان )كەجەكە(:
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لەو کاتەوەى لە تەمموزى 2015، ئەنکەرا دەستى هەڵگرت لە »پڕۆسەى ئاشتى« لەگەڵ جواڵنەوەى 
ئەنجامدانى  بە  کردووە  دەستى  تورکیا   ،)PKK( کوردستان  کرێکارانى  پارتى  و  کورد  ئازادیخوازى 
دیاربەکر-سور، جزیرە،  رۆژهەاڵتى واڵتەکە.  باشوورى  لە  بەزەییانە  بێ  ئۆپەراسیۆنێکى سەربازیى 
هێرشە  و  تۆپباران  ژێر  کەوتوونەتە  کوردییانەى  شارۆچکە  شارو  ئەو  سلۆپى:  نوسەیبین، 

کوێرانەکان، و بەم هۆیەوە سەدان هاوواڵتى سڤفیل گیانیان لە دەست داوە.
بۆ بەرخودان لە دژى ئۆپەراسیۆنەکە، یەکینەکانى پاراستنى سڤیل )YPS( هاتە دامەزراندن، کە 
بەیەکەوە لەگەڵ باڵە سەربازییەکەى پەکەکە، هێزەکانى پاراستنى گەل )HPG(، چاالکى لە دژى 
سوپا و هێزەکانى پۆلیسى تورک ئەنجام دەدەن. لە چیاکانى قەندیل، رۆژنامەنووس پێتەر سکابێر 
لە گۆڤارى Lower Class چاوى بە یەکێک لە سەرکردەکانى پەکەکە کەوت. ئەو کەسە بەسێ 
هۆزاتە، هاوسەرۆکى کۆما جڤاکێ کوردستان )KCK(یە. سکابێر لەبارەى شەڕى تورکیا، بەرخودان 

و بەرەنگاریى گەریال، و سیاسەتى پەناهەندەیى ئەنجێال مێرکل، راوێژکارى ئەڵمانیا کرد. 

* ئێمە شایەدحاڵى هێرش و پەالماردانێکى 
لەالی����ەن  ک����ە  بووین����ە  چ����ڕو خەس����ت 
دەوڵەت����ى تورک دژ بە بزوتنەوەى کوردى 
بەڕێوەچووە. حکومەتى تورکى بەئاش����کرا 
ئۆپەراس����یۆنە  ئ����ەو  ک����ە  رایگەیان����دووە 
س����ەربازییە ب����ەردەوام دەبێ����ت و ئەوەى 
رەتکردووەت����ەوە بگەڕێتەوە س����ەر مێزى 
گفتوگۆ لەگەڵ پەکەک����ە. ئەنکەرا لەمەدا 

چ ستراتیژیەتێکى هەیە؟ 
سیاسەتى ت��ورک دەوڵەتى ه��ۆزات: بەسێ 
قڕکردنىدژبەکوردانگرتووەتەبەر.ئەوەى

خۆمان بەچاوى و شایەدحاڵینە ئێمە ئەمڕۆ

دەیبینینئەوەلەسێپتێمبەرى2014دەستى

پێکرد،ئەوکاتەىحکومەتىتورکىپالنێکى

کوردى بەرخودانى تێکشکاندنى بۆ نوێى

ئەنجومەنى دوات���ر، مانگێک خستەڕوو.

جەنگەکەى ت��ەواوى نیشتیمانى ئاسایشى

نوێیەکەى پالنە ک��ات��ەوە، ل��ەو راگ��ەی��ان��د.

جێبەجێ هەنگاو ب��ە هەنگاو حکومەت

دەکرێت.

پێشێلکارییەکى ئ��ەن��ج��ام��ەک��ان ل��ە ی��ەک

بوو. دیموکراتیەکان مافە سیستیماتیکانەى

خەڵک دەستگیرکردنى لە گەورە شەپۆڵێکى

کوردییەکان شارۆچکە شارو سەرتاسەرى لە

بارەگاى و بنکە ژمارەیەک پێکرد. دەستى

ئەوەى دواى سەر. کرایە هێرشیان گەریال

وازیانلەگفتوگۆکردنلەگەڵسەرۆکىپەکەکە

چڕتر پەالماردانەکان و هێرش ئیدى هێنا،

نەورۆز ئاهەنگێکى لە ئامەد، لە کرانەوە.

بۆمبێکتەقێنرایەوە.لە24تەمموزى2015،

دەستى جەنگییەکان فڕۆکە چڕى هێرشى

تەقینەوەیەک ،2015 ئۆکتۆبەرى لە پێکرد،

لەئەنکەرا103مرۆڤىکوشتوخەڵکێکى

زۆریشىبریندارکرد.

دەوڵەتى جینۆسایدى و لەناوبردن سیاسەتى

نییە. تازە بەگەلىکوردشتێکى تورکدژ

ئێستا لە بەر ساڵ سەد بۆ سیاسەتە ئەو

لە کە ساتەوەختەیشى لەو دەگەڕێتەوە.

دیالۆگدابووەلەگەڵپەکەکە،بەاڵمدەوڵەتى

تورکهەرگیزبۆدۆزینەوەىرێگەچارەیەکى

نزیک ملمالنێیەکە و ش��ەڕ ب��ۆ سیاسى

نەبووەتەوە،ئەورێگەچارەیەىکەمافەکانى

گەلىکوردزامندەکات.

ب��ەڕووى تورکیا هەنگاوێکى ج��ۆرە ه��ەر

بووە نیازە بەو تەنیا سیاسى چ��ارەس��ەرى

بکات. کەنارگیر ک��وردى ج��واڵن��ەوەى کە

هەمیشە دەوڵ��ەت دوورم���ەوداى ئامانجى

ریشەکێشکردنىبەرخودانىکوردى،پەگەکە،

هەروەهائەوبەهایانەبووەکەبەرەنگاریى

پێى ئەوەى تەنانەت هەڵیگرتووە. کوردى

دەوتراپڕۆسەىئاشتىئەوەدواجارهەوڵدانێک

بووبۆلەناوبردن.ئەنکەرادەویستئیرادەى

گەلىکوردبۆشەڕوبەرخودانتێکبشکێنێت.

کاتێکپڕۆسەىئاشتىلەئارادابوو،پارتىدادو

خەریکى )ئاکپارتى( فەڕمانڕەوا گەشەپێدانى

خۆئامادەکردنبووبۆفراوانکردنىدەسەاڵت

ودەستبەسەرداگرتنىتەواوىدەوڵەت.

ئاکپارتىپڕۆسەىئاستىبۆبەرژەوەندییەکانى

نوێنەرەکانى کاتەى لەو بەکارهێنا. خۆى

دانیشتبوون،حکومەت گفتوگۆ مێزى لەسەر
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بنکە چەندین دەکرد. ئامادە شەڕ بۆ خۆى

لە پۆلیسوس��ەرب��ازى ت��ازەى ب��ارەگ��اى و

کوردستاندروستکردوسیستمىپاسەوانى

کوردىنوێکردەوە.چەندینرێگاىسەرەکى

کران دروس��ت تایبەت بەشێوەیەکى ت��ازە

لەپێناوخزمەتکردنبەئامانجەسەربازییەکان.

لەهەمانئەوماوەیەدا،گەلىکوردهەنگاوى

یەکبەدواىیەکىمەزنیانبەرەوسیستمى

خۆسەرىدیموکراتىنا.لەرۆژئاڤا،شۆڕشى

گەلخۆسەرییانلەچوارچێوەىدامەزراندنى

کانتۆنەکانراگەیاند.لەژێرچەترىرێبەرایەتى

یەکینەکانىپاراستنىگەل)YPG(وهێزەکانى

سوریاىدیموکراتى)SDF(،شەڕێکىمەزندژ

بەدەوڵەتىئیسالمىبەڕێوەچوو.ئەمەمایەى

نیگەرانىبووبۆئاکپارتى.دەوڵەتىئیسالمى

چونکە ب��وو، ئ��ەوان هاوپەیمانى )داع��ش(

هەردووکیانلەسەربنەماىیەکئایدیۆلۆژى

دامەزراون.هاوکات،دەستەکەوتەکانىرۆژئاڤا

پاڵنەرێکىبەهێزبووبۆکوردانلەباکوورى

سەرهەڵدانى هۆى بووە ئەمە کوردستان.

بەدەستهێنانى پێناو لە بەرخودان شەپۆڵێکى

ئازادىودیموکراسىلەوێ.

دەستەکەوتانەى ئەو ریشەکێشکردنى لەپێناو

پەکەکە ک����وردو ج���واڵن���ەوەى ل��ەالی��ەن

بڕیارى ت��ورک دەوڵەتى بەدەستهێنرابوو،

بەرپاکردنىشەڕوجینۆسایدىهەمەالیەنەو

یەکجارەکىداودەستىکردبەجێبەجێکردنى

بڕیارەکانىلەسەرزەمینەىواقیعدا.

* ل����ەو کات����ەوەى دەوڵ����ەت دەس����تى ب����ە 
هێرش����ەکانى کردووە، ئێمە چەندین فۆڕم 
و ش����ێوەى بەرخودانمان بینیوە، هەروەها 
لەنێو گەنجانى کورد لە ش����ارە گەورەکان. 
چاالکییەکانى گەریالش پەرەى سەندووە. 

ئایا هێزەکانى گەریال لەپێش����دا بەتەواوى 
چوونەتە نێو بەرەنگارییەکەوە؟

بەسێ هۆزات:لەشارەکان،کوردانلەدژى
وەستانەوەو دەوڵەت جینۆسایدى سیاسەتى

زیاترخۆسەرىخۆیانراگەیاند.لەبەرئەوەى

زستان مانگەکانى لە گەریال چاالکیەکانى

نەچووە گەریال ئ��ەوا دەب��ێ��ت، س��ن��ووردار

زیاتر بەرخودانەکە چاالکییەکەوە. هیچ نێو

لەخۆگرتبوو، گەلى سەرهەڵدانى شێوەیەکى

لەالیەنئەوگەنجانەوەرێبەرایەتىدەکراکە

خۆیانلەیەکینەىپاراستنرێکخست.ئێستا،

گەریال بۆ بارودۆخەکە بەهار، هاتنى بە

گونجاوترە.

کە نییە سەرهەڵدانێک ئەمە لەبەرئەوە،

چاالکییەکانىگەریالبەرفراوانیانکردبێت.لە

دەبێت. باشتر بارودۆخەکە بەدواوە، ئێستا

ئەمەشماناىئەوەیەچاالکییەکانلەدێهاتەکان

دەسەنێت. تەشەنە بەیەکەوە شارەکان و

سەرهەڵدانىگەلیشزیاترتەشەنەدەسەنێت

بڕیارمانداوە ئێمە دەبێت. بەرفراوانتر و

بەرەنگارییەکەلەکوردستانولەنێوتورکیاش

توندتربکەینوبەرەوپێشببەین.

* چاالکییەکان لەنێوان گەریالو یەپەس����ە 
لەنێ����و ش����ارەکان بەهەماهەنگ����ى ئەنجام 
دەدرێن، یان ئەوەتا یەپەس����ە س����ەربەخۆ 

چاالکییەکانى ئەنجام دەدات؟
بەسێ هۆزات: یەپەسەلەالیەنگەنجانىنێو
شارۆشارۆچکەکانوەکگروپێکىبەرگریکار

رێکخراوەیى شێوازى دامەزراندن. هاتوەتە

گەل لەالیەن یەپەسە گرنگە: زۆر ئ��ەوان

ئێمە گ��ەن��ج��ەک��ە. ن���ەوە ل��ە پێکهێنراوە

بەڕەهاییەوەپشتیوانىئەمەدەکەین.کوردان

قوربانىدەستىسیاسەتىجینۆسایدن.لەوێ

ئاکپارتى بلۆکێکى 
فاشیستى پێکهێناوە. 
بەرپرسیارێتى 
دۆخى سیاسى 
ئێستا حکومەتى 
تورکى بەتەنها 
ناکەوێتە ئەستۆى 
ئاکپارتى. لەوێ 
هاوپەیمانێتیەکى هێزە 
فاشیست و نەتەوە 
پەرستەکان لەئارادایە 
کە لە ئاکپارتى، 
پارتى بزوتنەوەى 
نەتەوەپەرست )مەهەپە( 
و نەتەوە پەرستە 
عەلمانییەکان پێکهاتووە
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400 جزیرە، لە دراوە. ئەنجام کۆمەڵکوژى

سوتێنراون. زیندوویى بە کوژراون، ئینسان

لەسور،سەدکەسىترهەمانچارەنووسى

رەشیانبەسەرداسەپێنراوە.

لەچەندینشوێنىترىکوردستان،بۆنموونە

لەهەزەخونوسەیبین،هەروەهالەکەربۆران،

کۆمەڵکوژى لەوێش هەکارى، و شەرناخ

ئەنجامدراون.تەنانەتسوکایەتىبەتەرمى

دەوڵەتى و ئاکپارتى کراوە. ئینسانەکانیش

تورکبەرپرسیارنلەوهێرشەدڕندانانە،کە

و جەنگ تاوانى قاڵبى دەچنە کاتدا لەیەک

تاوانىدژبەمرۆڤایەتى.

شتێک هیچ ئاوەهادا، بارودۆخێکى لەژێر

بەرگریکردنى تەنیا نییە باوەڕپێهێنان مایەى

لە ئێمە لەبەرئەوە نەبێت. خۆى لە گەل

و گ��ەل بەرخودانى لە پشتیوانى ناخەوە

ئێمە بەاڵم دەکەین. گەنجان بەرەنگاریى

هەماهەنگى لە لەگەڵیان مەیدانى بوارى لە

سەربەخۆ بەشێوەیەکى خەڵک نین. دا

چاالکیەکانیانئەنجامدەدەن.ئەوانخاوەنى

بڕیار خۆیان بە و خۆسەریین پێکهاتەکانى

لەسەرکارەکانىخۆیاندەدەن.

لە کە ئ��ەوەى وەک کۆمەڵکوژییەکە دواى

رۆیشتنە گەریال یەکینەکانى روویدا، جزیرە

ئێمە یەپەسە. پشتیوانیکردنى بۆ شارەکان

دابین بۆ ماترلییمان و پراکتیکى هاوکارى

هێزێکى وەک هەر یەپەسە ب��ەاڵم ک��ردن.

سەربەخۆدەمێنێتەوە.کاتێکخەڵکتووشى

کۆمەڵکوژىوجینۆسایدکردندەبنەوە،کاتێک

لەژێرزوڵموستەمەکانىفاشیستدەناڵێنن،

ئەوادەبێهەمووئامرازوشێوازەکانبگرنە

ئەمە خۆیان. لە بەرگریکردن لەپێناو بەر

مافێکىرەواوسروشتىوجیهانییە.

بەرەنگاریىهێزەدیموکراتیەکانى نابێ ئێمە

نێوتورکیاشلەیادبکەین.سیاسەتىفاشیستى

دەوڵەتىتورکهەرتەنهادژبەکورداننییە،

بەڵکودژبەهەمووهێزەدیموکراتیەکانىنێو

و شوناس بە گروپەکان سەرجەم تورکیایە،

کولتووروئایینەجیاوازەکانەوە.

تۆ  ئێستا،  پێش  ک��ەم  رۆژێکى  چەند   *
ئ��ام��اژەت ب��ە ئ��ەگ��ەرى ه��ات��ن��ەک��ای��ەوەى 
لەنێوان  هەڵبژاردن  هاوپەیمانێتیەکى 
پارتى گەلى کۆمارى دیموکراتى عەلمانى 
دیموکراتى  پ��ارت��ى  ل��ەگ��ەڵ  )ج��ەه��ەپ��ە( 
گ����ەالن )ه����ەدەپ����ە(، ه���ەروەه���ا ل��ەگ��ەڵ 
لەنێو  ب��چ��ووک.  رێ��ک��خ��راوێ��ک��ى  چ��ەن��د 
ئەم  بەڕاستى  ئاوهادا  هاوپەیمانێتیەکى 
جەهەپە  ل��ەگ��ەڵ  سیاسەتکردنە  ج��ۆرە 
گونجاوە؟ پاش هەموو شتێک، ئەو پارتە 
پشتیوانى لەو هەنگاوە کرد بۆ سەندنەوەى 

پارێزبەندى لە پەرلەمانتارانى هەدەپە؟
بەسێ هۆزات:مەیلىباڵىچەپوسۆشیال
پارتیەکەدا لەنێو جەهەپە نێو دیموکراتى

سیاسەتى خ��اڵ��ەوە، ل��ەم ن��ەت��واون��ەت��ەوە.

بکاتەوە. یەکالیى خۆى ناتوانێت جەهەپە

بەهێزى بە ناسیۆنالیستە-عەلمانیەکە باڵى

دەمێنێتەوە.ئەوبڕیارەهەڵەیەىکەجەهەپە

لەپەیوەستبەهەڵگرتنىپارێزبەندىلەسەر

پەرلەمانتارانىهەدەپەداىئەوەدەرەنجامى

ئەمناکۆکێیەىنێوهەردووباڵەکەبوو.بەو

بڕیاردانەیان،ئەوانپشتیوانىئاکپارتیانکرد.

بەاڵملەنێوپارتەکەبارگرژىلەئارادایە.ئێمە

سۆشیال رەوتى و چەپ باڵى بە باوەڕمان

کاتێکدا لە هەیە، پارتەکە نێو دیموکراتى

پارتەکە سیاسى ئێستاى هێڵى بەئاشکرا

رەتدەکەینەوە.

پێکهێناوە. فاشیستى بلۆکێکى ئاکپارتى

بەرپرسیارێتىدۆخىسیاسىئێستاحکومەتى

ئاکپارتى. ئەستۆى ناکەوێتە بەتەنها تورکى

و فاشیست هێزە هاوپەیمانێتیەکى ل��ەوێ

ئاکپارتى، لە لەئارادایەکە نەتەوەپەرستەکان

پارتىبزوتنەوەىنەتەوەپەرست)مەهەپە(و

ئێمە پێکهاتووە. عەلمانییەکان نەتەوەپەرستە

هاوپەیمانێتیەکى پێکهێنانى بە پێویستمان

ئەم دژى ل��ە هەیە ف���راوان دیموکراتى

هاوپەیمانێتیەلەکوردستانولەتورکیا.

جۆرە ئ��ەم سەرکردایەتى لەژێر ئ��ەگ��ەر،

بەرەنگاریى دیموکراتییە، هاوپەیمانێتیە

پێشکەوتن دیموکراسى لەپێناو م��ەدەن��ى

هاوپەیمانێتى ئ��ەوا ببینێت، ب��ەخ��ۆی��ەوە

فاشیستتێکوپێکدەشکێت.لەبەرئەوەیە

بە دیموکراتیەکان هێزە هاوپەیمانێتى ئێمە

کارێکىبنەڕەتىوئەساسىلەبەرچاودەگرین

و هەوڵ ت��ەواوى ئێمە کە لەبەرئەوەیە و

کۆششەکانمانخستوەتەگەڕبۆبەواقیعکردنى

ئەوهاوپەیمانێتیە.

و  م��ەدەن��ى  ب��ەرەن��گ��اری��ى  پێناچێت   *
پێشبینى  ت��ورک��ی��ا  ل��ە  پ��ەرل��ەم��ان��ت��اری��ى 
ئ��ازادى  نیە،  راگەیاندن  ئ��ازادى  بکرێت: 
بە  پەرلەمان  دەسەاڵتى  نیە،  کۆمەڵەکان 
بەردەوامى پەکدەخرێت. کاتێک خەڵک لە 
دیاربەکر خۆپیشاندانى  وەکو  شوێنەکانى 
ئاشتیانە و بێ چەک دەکەن، ئەوان بەمە 
مەترسییەوە،  دەخ��ەن��ە  خ��ۆی��ان  ژی��ان��ى 
بکوژرێن.  هەیە  ئ��ەوە  ئەگەرى  چونکە 
کەواتە لەژێر بارودۆخێکى ئاوەهادا چۆن 
دەکرێت بەرخودانى مەدەنى و پەرلەمانى 

سەردەربێنێت؟ 
تەنیا مەدەنى بەرخودانى ه��ۆزات: بەسێ 
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ئێمە کە دەبێت بوونى چانسى کاتە ئەو

رەتبکەینەوە. ئاکپارتى بۆ ملکەچبوون

جۆرە هیچ بەبێ بەوەیە پێویستمان ئێمە

سازشکردنێکسیاسەتىئاکپارتىرەتبکەینەوە.

ئاکپارتى نییە. ئارادا لە تر رێگەیەکى هیچ

بێدەسەاڵت کۆمەڵگا هەموو دەخ��وازێ��ت

بکات.بەاڵمهەرکەستەسلیمبەوسیاسەتە

بووبێت،ئەوەدۆڕاندوویەتى.لەنێوهەمان

بارودۆخدا،هەرکەسبەرخودانبکات،ئەوە

تێکشکاندنى بۆ رێگا تاکە سەردەکەوێت.

ئاکپارتىوهێنانەکایەوەىفەزایەکىسیاسى

دیموکراتیکومەدەنىئەوەبەرەنگارییەکى

الیەنەکانى سەرجەم بەردەوامى رادیکاڵى

کۆمەڵگاى لەنێو شەڕ، گۆڕەپانى لە ژیانە:

لەنێو سیاسیەکان، کۆمەڵە لەنێو مەدەنى،

میدیا،لەنێوزانکۆ،لەنێوئەدەبوهونەر-

لەهەمووشوێنێک.

ئازادى و دیموکراسى لەپێناو بەرەنگاریى

ئێمە فاشیزمە. ژەهرى دژە دەرمانى تاکە

رێبەرایەتىئەوبەرخودانەبەسەرکەوتوویى

سیاسەتى بە دژ ک��وردان ئەگەر دەکەین.

نەکردبا،و بەرخودانیان تورکیا فاشیستى

نێو دیموکراتیەکانى هێزە و هەدەپە ئەگەر

تورکیابەرخودانیاننەکردبا،واڵتەکەدەکەوتە

دۆخێکىزۆردژوارومەترسیدارەوە.وەک

عێراقى یان سوریا پاکستان، ئەفغانستان،

نەبوونى ب��ە واڵت��ان��ەى ئ��ەو ل��ێ��دەه��ات-

پارچەبوونیان پارچە تێیانداو دیموکراسى

بەهۆىشەڕىناوخۆوەناسراون.

ئ����ەردۆگ����ان دەخ���وازێ���ت  * س�����ەرۆک 
تورکیا  لە  عوسمانى  سوڵتانى  حوکمڕانى 
زیندووبکاتەوە. ئەو دەیەوێت ترادسیۆنى 
وەک  خ��ۆى  زیندووبکاتەوەو  عوسمانى 
هەرلەبەرئەوەشە  دەبینێت.  سوڵتانێک 
سیستمى  گ��ۆڕی��ن��ى  ل��ەس��ەر  پ��ێ��داگ��ی��رى 
واڵتەکە لە پەرلەمانتارییەوە بۆ سیستەمى 

هەوڵى  ئەو  ئەوەى  دەک��ات.  سەرۆکایەتى 
سەڵتەنەتێکى  دام��ەزران��دن��ى  دەدات  بۆ 
کە  فاشییە   ، دیکتاتۆرى  تۆتالیتارى، 
کۆمەڵگا  ل��ە  ت����ەواو  ملکەچبوونێکى 
دەخوازێت. ئەنجامدانى بەرەنگارییەک دژ 
بەمە ئەوە کارێکى حەتمییە. ئەردۆگان و 

ئاکپارتى دوژمنى دیموکراسین. 
کۆنفیدرالیزمى  پڕۆژەى  خستنەڕووى  بە 
ئۆجەالن،  عەبدواڵ  لەالیەن  دیموکراتیک 
کەجەکە پێشەنگایەتى چەمکێکى سیاسى 
دەک���ات ک��ە ت���ەواو ج��ی��اوازە ل��ە ه��ەردوو 
نیۆ-عوسمانییەکانى  تموحاتە  ئاراستەى 
کە  پشێوییەى  و  شەڕ  ئەو  و  ئەردۆگان 
پێ  ناوەڕاستى  رۆژه��ەاڵت��ى  ح��ازر  حالى 
ناڤینێک  رۆژه���ەاڵت���ى  دەن��اس��رێ��ت��ەوە. 
پرەنسیپەکانى  ب��ن��ەم��اى  ل��ەس��ەر  ک��ە 
بوەستێت،  دیموکراتیک  کۆنفیدرالیزمى 

چۆن دەبێت؟ 

بەسێ هۆزات و جەمیل بایك هاوسەرۆكانی كۆما جڤاكێن كوردستان - قەندیل
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کۆنفیدرالیزمى چەمکى ه���ۆزات: بەسێ 
ناڤین رۆژهەاڵتى بە سەبارەت دیموکراتیک

مێژووى ئاشناى ئەوانەى نییە. نامۆ شتێکى

چەمکێکى ئەمە ک��ە دەزان���ن ن��اوچ��ەک��ەن

یۆتۆپىنییەولەگەڵترادسیۆنەخۆجێییەکان

هەزار ساڵ-دەیان هەزاران بۆ دەگونجێت.

پێش سەردەمى دیقەت تۆ ئەگەر س��اڵ-،

سۆمەرییەکانوەربگریت-دەبینىخەڵکلە

رۆژهەاڵتىناڤینبەیەکەوەهەڵیانکردووەو

ژیاون.

تەنانەتدواىپەیدابوونىدەوڵەتلەقۆناغى

خەڵکانى سۆمەرییەکان، سەردەمى دواى

و چین و کۆمەاڵیەتییەکان، گروپە جیاجیا،

ئازادانەلەگەڵیەکترى توێژەکانبەئاشتىو

ژیاون.ئەوانلەچوارچێوەىکۆنفیدراسیۆنى

هەندێ لە رێکخستووە. خۆیان خێڵەکى

بوونى ئێستاش سیستەمە جۆرە ئەم شوێن،

هەیە.بونیادوپێکهاتەىکوردستانبەشێکە

لەوترادسیۆنە.

سیستەمێکى نموونە، بۆ ،1938-1937 لە

دەرسیمى هەرێمى لە خێڵەکى کۆنفیدرالى

لە ب��ەدەر کە هەبووە، بوونى کوردستان

ئەمڕۆىدەرسیم،ئەرزینجانیشىگرتووەتەوەو

بەشێکلەسیڤاسوئێالزیکیش.سیستمەکە

بنەماى لەسەر و دەگرێتەوە ئەنجومەنەکان

بوونى واتە وەستاوە، مۆڕاڵى رێککەوتنێکى

الیەنەکان لەنێوان رێککەوتن زنجیرەیەک

یەکترى ژیانى ئارامى و ئاساییش تێیدا کە

مسۆگەرکراوە.

رۆژهەاڵتى ئایینییەوەش و ئیتنیکى لەڕووى

شوناسە لە هەمەڕەنگە پێکهاتەیەکى ناڤین

کولتووریى جڤاکى چەندین جیاوازەکان.

ب��ەی��ەک��ەوەه��ەڵ��دەک��ەن.ئ���ەوانه���ەزاران

سیستکى بیرۆکەى دەژین. بەیەکەوە ساڵە

کۆنفیدراڵىودیموکراتىلەسەربنەماىئەم

پێیەوە پەیوەستبوونى لەنزیکەوە و مێژووە

لە حازر حالى پشتێویەى ئەو خراوەتەڕوو.

رۆژهەاڵتىناڤینلەئارادایەتەنهابەمدواییە

دەرکەوتنى لەگەڵ بەتایبەتى پێکرد، دەستى

دەوڵەتىنەتەوەیىلەسەدەىبیستەم.

ناسیۆنالیستى دەوڵەتێکى کە تورکیا، لە

تەواودامەزرێنرا،نکۆڵىگشتشوناسەکانى

ئەمەش نەبێت. تورکى شوناسى تەنها کرد،

کوردەکان هەر نەک نیگەرانى مایەى بووە

بووەجێى بەڵکوهەروەها ومەسیحیەکان،

ئاشوورییەکان، ئەرمەنیەکان، نیگەرانى

یۆنانیەکان،الز،قارسەکان،وجۆرجیەکانیش.

هەموو سێنتەرى ب��ووە تورکى ناسنامەى

و نکۆڵیکردن سیستەمى ت��ەواوى شتێک،

لەناوبردنلەچواردەورىئەوشوناسەبونیات

نرا.سیاسەتىجینۆسایدىدژبەکوردان،کە

ئەوەبۆ90ساڵەدواىکەوتوونە،یەکێبوو

لەئەنجامەکان.

ئێمەهاوشێوەىئەوپێشکەوتنانەلەواڵتانىتر

دەبینین:دروستکردنىدەوڵەتىنەتەوەیىلە

سوریابەواتاىچەوساندنەوەوسەرکوتکردنى

تەواوىشوناسەکانىترهات،جگەلەعەرەب

گشت دەوڵەت-نەتەوە، عێراقى لە نەبێت.

کران، کۆمەڵکوژ عەرەبەکان غەیرە جڤاکە

بەتایبەتىکوردەکان.ئەوەىئێمەلەحەلەب

لە یانیش دەبین، شایەدحاڵى هەڵەبجە و

ماوەىهەڵمەتىئەنفال،ئەمەکاریگەرییەکى

دەوڵ��ەت- تراژیدیاى بەسەر راستەوخۆى

نەتەوەهەبوو.هەمانشتلەئیرانروویدا:

دامەزرێنرا، فارس دەوڵەت-نەتەوەى کاتێک

گروپە و ع��ەرەب، بەلوج، ک��ورد، بوونى

تێڕوانینى دیموکراتى 
و کۆنفیدراڵیمان 

ئەنجامى رەخنەیەکى 
توندە لە ئەزموونى 
سیستمى دەوڵەت-

نەتەوە )دەوڵەتى 
قەومى(. ئێمە 

پێمانوایە سیستمى 
دەوڵەت-نەتەوە 

خەڵک و کولتوور و 
مێژوو و جوگرافیایان 

وێران دەکات. 
ئێمە باوەڕمان وایە 

سیستمى کۆنفیدراڵى 
دیموکراتیک باشترین 

ئەلتەرناتیڤ بێت.
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ئیتنیکیەکانىترنکۆڵییانلێکرا.

کۆنفیدراڵیمان و دیموکراتى تێڕوانینى

ئەزموونى لە توندە رەخنەیەکى ئەنجامى

سیستمىدەوڵەت-نەتەوە)دەوڵەتىقەومى(.

دەوڵەت-نەتەوە سیستمى پێمانوایە ئێمە

جوگرافیایان و مێژوو و کولتوور و خەڵک

وێراندەکات.ئێمەباوەڕمانوایەسیستمى

کۆنفیدراڵىدیموکراتیکباشترینئەلتەرناتیڤ

بێت.

سیستمى کە وایە باوەڕمان هەروەها ئێمە

و مێژوو لەگەڵ دیموکراتیک کۆنفیدراڵى

هەر بگونجێت. تەواو ناوچەکە کولتوورى

لەبەرئەوەشەئەگەرێکىتەواولەئارادایەببێتە

یۆتۆپیایەکەکەدەکرێبکرێتە راستى.ئەمە

کۆنفیدراڵى سیستمى لەمبارەیەوە واقیع.

دیموکراتیکىرۆژئاڤائەمراستییەىسەڵماند.

لەرۆژئاڤا،کوردەکان،تورکەکان،عەرەبەکان،

ئەرمەنیەکان، ئاشووریەکان، تورکمانەکان،

بەیەکەوە چیچانەکا و قارسەکان تەنانەت

ئازادانەلەنەێوسیستمێکىدیموکراتىدەژین

خاوەندارێتى ئەوان دەبات. بەڕێوەیان کە

رێزلێگیراوى زمانى و کولتورو و ناسنامە

خۆیاندەکەن.هیچکێشەیەکلەئارادانییە.

* پ��ەک��ەک��ە، ت��ورک��ی��ا و واڵت��ان��ى ت��رى 
لە  نین  ئەکتەر  تاکە  ناڤین  رۆژهەاڵتى 
ناوچەکە. راى تۆ لەبارەى رۆڵى هەریەکە 
ئەوروپا  یەکێتى  و  روسیا  ئەمریکا،  لە 

چییە، بەتایبەتى ئەڵمانیا؟
هێزانە ل��ەو ک��ام هیچ ه����ۆزات:  ب��ەس��ێ 
لەبارەى ئاشکرایان و روون هەڵوێستێکى

لەوانە کام هیچ نەبووە. ک��وردەوە پرسى

پرسى بۆ داواىچارەسەریەکىدیموکراتییان

جیاوازیان سیاسەتى ئەوان نەکردووە. کورد

بەشەکانى لە و واڵتەکان لە هەریەک لە

ئەوان سیاسەتى گرتووەتەبەر. کوردستان

لەسەر بڕیارى بەرژەوەندییەکانیان بەگوێرەى

بەشێوەیەکى هەموویان کارەى ئەو دراوە.

گشتىکردوویانەئەمەیە:ئەوانبەشێوەیەکى

پرسى لە )بەرژەوەندیخوازانە( پراگماتیکى

لە هەریەکە بۆ ئەمە نزیکبوونەتەوە. کورد

روسیا،ئەمریکاوواڵتانىئەوروپىراستە.

بەاڵممیتۆدوشێوازییانلەیەکترىجیاوازە.

سیاسەتى لەبەرامبەر نموونە، بۆ ئەمریکا،

نەرمى کوردان بە دژ ئاکپارتى جینۆسایدى

هانیشیدەدات، تەنانەت ی��ان دەنوێنێت،

بنکەى رێککەوتنى کاتەوەى لەو بەتایبەتى

ئاسمانىئەنجەرلیکیانواژۆکردووە.

هەمانشتسەبارەتبەواڵتەئەوروپییەکانیش

راستە،بەتایبەتىئەڵمانیا.لەژێرسەرۆکایەتى

پشتیوانى چااڵکانە ئەڵمانیا مێرکل، ئەنجێال

لەسەر بەردەوامیشە ک���ردووەو ئاکپارتى

ت��وڕەن زۆر ک��وردەک��ان سیاسەتەى. ئ��ەو

دەتوانێت ئەردۆگان مێرکل. سیاسەتى لە

هەڵمەتىکۆمەڵکوژیىدژبەکوردانئەنجام

بداتتەنهالەبەرئەوەىئەولەالیەنئەوروپا

ئەڵمانیا، بەتایبەتى دراوە، پشت لە دەستى

هەروەهائەمریکا.

ئەڵمانیارۆڵێکىگرنگىبینىلەوەىئاکپارتى

29.5 2105 نۆڤێمبەرى هەڵبژاردنى لە

مێرکل بەدەستبێنێت. دەنگەکان لەسەداى

لە کرد ئەردۆگانى سەردانى ئۆکتۆبەر لە

کۆشکىسپى.ئەمەبەماوەیەکىکورتپێش

هەڵبژاردنبوو.ئەمەپاڵپشتیەکىگەورەبوو

بۆئەردۆگانوئاکپارتى.هەروەهابووەهۆى

سەرنجى نێونەتەوەییش ئاستى لەسەر ئەوە

سەردانیکردنەکەى رابکێشرێت. بۆ زیاترى

مێرکلبەتوندىلەالیەنراىگشتىئەوروپى

و ئەوروپى مەدەنى کۆمەڵگاى لەالیەن و

کەسایەتیەدیموکراتورۆشنبیرەکانرەخنە

لەناو زۆریشى رەخنەیەکى هەروەها کرا.

سیاسەتى مێرکل بەاڵم کرا. ئاراستە تورکیا

پشت لە دەستى ئەڵمانیا نەگۆڕیوە. خۆى

ئەردۆگانوداودئۆغلۆداوەبەشێوەیەکوا

سیاسەتى بەردەوامبوونى لە بکەن هەست

کۆمەڵکوژییانبێحیسابلێىدەردەچن.

بێگومانئەمەدۆخێکىزۆرناخۆشە.سەدان

ئەمەش دەژی��ن ئەڵمانیا لە ک��ورد ه��ەزار

ملیۆن 40 دادەنێت. نەرێنى کاریگەرییەکى

کوردهەیە.کەچىخاوەنىمافەکانىخۆیان

وقەوارەىخۆیاننین.تەنیالەتورکیابیست

زمان کە شوێنەى لەو دەژى، کورد ملیۆن

کارێکى ئەمە کراوە. یاساغ کەلتوورییان و

قێزەونە.

هێزە لەالیەن تورکى حکومەتى سیاسەتى

لێدەکرێت، پاڵپشتى ئ��ەوروپ��ی��ەک��ان��ەوە

هەرچەندەئەمەدژکارىبەهادیموکراتییەکانى

و ئ��ەوروپ��ا یەکێتى خ��ۆی��ەت��ى. ئ��ەوروپ��ا

حکومەتەئەوروپییەکانداوادەکەنکەبەها

دیموکراتییەکانپەیڕەوىلێبکرێت.بەاڵملە

پەیوەستبەپرسىکورد،ئەوانخۆیانئەم

بەهایانەبێواتادەکەن.

ئەوەىکوردەکانشەڕىلەپێناودادەکەن،و

ئەوەىلەتورکیاوتەواوىجیهاندەیخوازن،

هیچنییە،جگەلەرێزگرتنىمافەکانىمرۆڤ

نەبێت.ئەممافانەشجیهانینوئەوروپاوا

کەواتە دەکات. جێبەجێیان کە دەریدەخات

لەبەرامبەر خۆى چاوەکانى ئەوروپا بۆچى

ناڤین رۆژه��ەاڵت��ى لە کە دادەخ���ات ئ��ەوە

ئەوروپا نابیستن؟ لەبەرچى روودەدات؟
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لە نزیکبوونەوەى شێوازى پێویستە لەسەرى

پرسىکوردبگۆڕێت.یەکەمینوگرنگترین

لیستى لە پەکەکە ئەوەیە بینێت هەنگاوێک

رێکخراوەتیرۆریستەکانبسڕێتەوە.

هێنانەکایەوەى هۆى دەبێتە هەروەها ئەمە

پەکەکە ئەگەر تورکیا. بۆ دیموکراسیەت

حکومەتە و ئ��ەوروپ��ا یەکێتى ل��ەالی��ەن

دەربهێنرێت، تیرۆر لیستى لە ئەوروپیەکان

چارەسەر کورد پرسى دەبێت ناچار تورکیا

بکات.تائەوکاتەىپەکەکەلەنێولیستىتیرۆر

بێت،تورکیانەدەبێتەواڵتێکىدیموکراتىو

نەسەقامگیریشدەبێت.

بکرێت، چارەسەر کورد پرسى ئەوەى پێش

سەقامگیرىلەرۆژهەاڵتىناڤینبوونىنابێت.

کورد پرسى بۆ دیموکراتیانە رێگەچارەیەکى

و دیموکراسى هێنانەکایەوەى هۆى دەبێتە

ئاشتىلەنێوتورکیاوتەواوىناوچەکە.ئەمە

ئەوروپاش بۆ سەقامگیرى بەرامبەریشدا لە

دێنێت،لەبەرئەوەىناسەقامگیرىرۆژهەاڵتى

ناڤین،واتەناسەقامگیرىئەوروپا.

بۆ رێگەیەک وەک پەنابەران دۆخى تورکیا

هەڕەشەکردنلەئەوروپابەکاردێنێت.تورکیا

گرتووە. بارمتە بە ئەوروپاى بنەڕەتدا لە

دۆخى کە بزانێت بەوەیە پێویستى ئەوروپا

سیاسەتى پشتیوانیکردنى ب��ە پ��ەن��اب��ەران

جینۆسایدىتورکىچارەسەرناکرێت،بەڵکو

و تورکیا دیموکراتیزەکردنى پڕۆسەى بە

کورد پرسى دیموکراتیانەى چارەسەرکردنى

چارەسەردەبێت.

لەبەرئەوەیەئەوروپادەبێئاکپارتىناچاربکات

ئیشب���ۆچارەس���ەرکردنێکىدیموکراتیانەى

پرس���ىکوردبکات.س���ڕینەوەىپەکەکەلە

لیستىتیرۆرهەنگاوێکىزۆرجددىوگرنگ

دەبێتلەمڕووەوە.ئەگەرواڵتانىئەوروپاو

ئەمریکاهەڵوێس���تیانروونوئاشکرابێت،

ئەگەرئەوانش���ێوازىنزیکایەتیانلەپرسى

کوردبگۆڕن،وئەگەرپەکەکەلەلیستىتیرۆر

بهێنرێت���ەدەرەوە،دۆخ���ىپەنابەرانیشکە

لەالیەندەوڵەتىئیس���المییەوەخراوەتەڕوو،

ئەویشچارەسەردەبێت.

* ئێوە چاوەڕوانى چ جۆرە پشتیوانییەک 
ل����ە باڵ����ى چ����ەپ، هێ����زە شۆڕش����گێڕى و 

دیموکراتەکانى نێو ئەوروپا دەکەن؟
بەسێ هۆزات: گرنگترینپشتیوانیەکئەوەیە
حکومەتەئەوروپییەکانناچاربکەنکۆتایىبە

هەماهەنگیانلەگەڵئاکپارتىبهێنن.ئاکپارتى

رووێکەوە هەموو لە دەبێ سیاسەتەکەى و

لەبەرامبەردا بەرەنگارى و بکرێت رەخنە

هاوپەیمانییەکى ب��وون��ى بەبێ بکرێت.

ناتوانێت هەرگیز ئاکپارتى نێونەتەوەیى،

کورد گەلى کۆمەڵکوژکردنەى هەڵمەتى لەو

بەردەوامبێتکەئێستاوابەڕێوەىدەبات.

زۆر ئاکپارتى بۆ نێونەتەوەیى پشتیوانى

هێزە و سۆشیالیست، چەپ، باڵى گرنگە.

هەوڵدەن دەب��ێ ئەوروپا دیموکراتیەکانى

ئێمە کە ئەوەیە ئەمە بێنن. بەمە کۆتایى

لەخەڵکىئەوروپىچاوەڕێدەکەین.ئەوان

نابێلەبەرامبەرسیاسەتێکبێدەنگبمێننکە

دیارە وا کە دەکات لەکەدار بەهایانە ئەو

ئەوروپاهەڵیگرتووە.خەڵکىئەوروپىدەبێ

دەنگیانبەرزبکەنەوەودژىئەمەبوەستنەوە.

باڵىچەپىئەوروپى،سۆشیالیست،وهێزە

دیموکراتیەکاندەبێهەڵمەتێکىبەرفراوانو

بێبڕانەوەبۆدەرهێنانىپەکەکەلەلیستى

تیرۆربەڕێوەببەن.

لەگەڵ 1994 ساڵی هۆزات بەسێ -

پەكەكەوە بە پەیوەندی خوشكەكەی

كردوە،ناوینهێنی»هولیائۆران«بووە.

-خوشكەكەیساڵی1997لەشەڕێكدا

لەنزیكگوندیچیچێكلیشەهیدبووە.

سێ دوای باوكی ئۆرانی حەسە - 

كۆچی كچەكەی شەهیدبوونی لە مانگ

دواییكرد،لەماڵەوە9منداڵبوون،بەسێ

هۆزاتحەوتەمینمنداڵیخێزانەكەیبوو،

قۆناغی لە بووە، زیرەك ئەوەی بەهۆی

ناوەندیبۆقۆناغیئامادەییناردویانەبۆ

الییبراگەورەكەیلەكایسێری.

-لەكوشتارەكەیدەرسێمیساڵی1938

بەشێكیزۆریخێزانەكەیانلەناوچوون،لە

سااڵنینێوان1993-1994بەهۆیئەوەی

گوندەكەیانپێچۆڵكرا،بڕیاریدابچێتەناو

ریزەكانیپەكەكە.

بە )pkk( ك��ۆن��گ��رەی دوای���ن ل��ە -

هاوسەرۆكیپەكەكەهەڵبژێردرا.

پرۆفایل: 
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دیدار:تارێز

گەرای فكری بەشێكی دامەزرێنەرانی 
یەكسانی، دەگەڕێتەوە بۆ كۆمەڵەی )ژێكاف( 

و )كۆماری كوردستان(

كاوە سور ئەندامی دەستەی

نوێنەرایەتی كۆمەڵەی یەكسانی كوردستانی 

رۆژهەاڵت:



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 64

لە  رۆژهەاڵتی   ئێران،  كوردستانی  یەكسانی  كۆمەڵەی  نوێنەرایەتی  دەستەی  ئەندامی  سور  كاوە 
دیدارێكی تایبەتی گۆڤاری )كوردستان دیپلۆماتیك( دا باس لە دواین هەنگاوەكانی كۆمەڵەكەیان، 
لەسەرەتایی دامەزراندنیانەوە تائێستا دەكات، ئەوە جیا لەوەی هەوڵیداوە لەم دیمانەیەدا وەاڵمی 
زۆرێك لە پرسیارەكان بداتەوە، دەربارەی ئەو پرسگریەی كە لە بەیاننامەكەیاندا هاتووە، لە بارەی 
ئەو مەسەلە گرنگانەی كە لە كۆمەڵەكەدا بە بنەما دەگیرێت، یان ئەولەویەت بۆ كام كارانەیە، 
سەرەوەدا  بەرەو  دووهەزار  سااڵنی  لە  كەچی  دامەزرابێت،   1978 ساڵی  لە  حزبێك  دەكرێت  یان 
خۆی رێكخستبێتەوە، یان پرسیارێكی دیكە ئەوەیە كە دەیانەویت چ زیادەیەك بخەنە سەر پرسی 

حزبایەتی لە كوردستاندا، ئەو ئامانجانە كامانەن كە دەیانەوێت، لە ئایندەدا پێی بگەن؟ 

* كۆمەڵەی یەكسانی كوردستان، دەیەوێت 

ئــەو حــزب و  چ زیــادەیــەك بخاتە ســەر 

گروپانەی كە لە رۆژهەاڵتی كوردستان، یان 

لە تەواوی بزاوتی رزگاریخوازی گەلی كورد 

دا هەن؟ 

كاوە سور:كۆمەڵەییەكسانیرێكخراوێكی
نوێنییە،هەروەهالەدەرەوەیكوردستان

باری لە یەكسانی راستە دان��ەم��ەزراوە.

ساڵی دەكەوێتە دام��ەزران��دن��ی رێكەوتی

١٩٧٩،واتەدوایروخانیرژێمیپادشایەتی

بنەماڵەیپەهلەویلەرۆژهەاڵتیكوردستان

دامەزرا.گەرایفكریبەشێكیدامەزرێنەرانی

یەكسانی،دەگەڕێتەوەبۆكۆمەڵەی)ژێكاف(

كۆمەڵەی بۆیە كوردستان(. )ك��ۆم��اری و

یەكسانیهەرلەسەرەتاییكۆبوونەوەكانی

سەربەخۆیی بە ب��ڕوای دامەزراندنییەوە

وەك كوردستانی وات��ە ب��ووە، كوردستان

واڵتێكیداگیركراوسەیردەكرد.هەرلێرەوە

جیاوازیلەگەڵالیەنەكانیدیكەیكوردستان،

بەتایبەتهەندێكلەهێزەكانیرۆژهەاڵت

كەبڕوایانبەئۆتۆنۆمیلەچوارچێوەیئێراندا

هەبوو،بەنموونەوەكحزبیدیموكرات،

مافی باسی كە زۆرتر كۆمەڵەش هەروەها

كۆمۆنیستی لەروانگەی دەكرد، چارەنوسی

ئێرانیسەیریكوردستانیاندەكرد،بڕوایان

هەربۆیە نەبوو. كوردستان داگیركراوی بە

دارشتنی بۆ هەوڵیان بارێكەوە هیچ لە

بنەماكانیدەوڵەتداریلەكوردستاننەدەدا،

هەروەهاكۆمەڵەییەكسانیبەپێیئەزموون

داگیركەران لەشكان.وەكچۆن وەرگرتن

لەشۆڕشیباشوریكوردستانلەساڵی١٩٧٥

بەخەباتیسیاسی، ب��ڕوای زۆرت��ر ك��ردی.

پیێوابوو هەبوو، فەرهەنگی  رێكخستن،

لەپێشداكۆمەڵگەیكوردستاندەبوومێشكی

پڕچەككرابایەتادەستی.

مافی  دۆستییەوە  ئینسان  هەموو  بەو   *

گەر  یان  دەهێنرێت،  بەدەست  نەتەوەیی 

تەنها مافی ئینسانتان پێ گرنگە، لە تەواوی 

لەگەڵ  جیاوازیتان  ئەوكات  پرسەكاندا 

گەر  یان  چییە؟  كۆمەڵە  وەكــو  هێزێكی 

نەتەوەیین جیاوازیتان لەگەڵ حزبێكی وەكو 

دیموكرات چییە؟

ك����اوە س�����ور: ئ��ی��ن��س��اندۆس���ت���ی،ی��ان
رەچاوكردنیمافەكانیمرۆڤ،ئەگەرهەر

هەبێت، پێی بڕوای بەڕاستی كۆمەڵگەیەك

ئەوالەوكۆمەڵگەیەدازوڵموچەوسانەوەو

»تەنیا« وشەی وەك ناكرێت. داگیركاری

مافی تەنیا هاتووە! پرسیارەكەتاندا لە كە

ئێمە بەڵكو نییە، گرنگ پێ ئینسانیمان

بڕوامانبەهەموومافێكیتاك،نەتەوە،چین

وتوێژێك،تەنانەتئاژەڵوژینگەشهەیە.

فراوانتر بڕێك نەتەوەییەوە لەبواری ئێمە

كوردستان ئێمە، لەبەرئەوەی دەڕوانین،

خەڵكانە ئەو داگیركراوی نیشتمانی وەك

سەیردەكەین،كەهەرلەسەرەتاوەلەگەڵ

دەزانین ئەوەش هەرچەند ژیاون، كوردان

كوردستان دانیشتوانی زۆری زۆرب��ەی كە

كوردن.بۆیەئێمەشۆڕشیرزگارینیشتمانی

نەتەوەیی رزگ���اری خەباتی جیاتی ل��ە

دەزانین.دەكرێتتۆداوایمافینەتەوەیی

ئەوكات بكەیت، واڵتێكدا لەچوارچێوەی

زماندا و كولتوری مافی لە هەر مافەكان

پێمانوایە ئێمە ب��ەاڵم دەكرێتەوە، ك��ورت
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كێشەیكوردهەركێشەینەتەوەیەكنییە،

لێ وێ��ژەی و زم��ان و كولتوری مافی كە

زەوتكرابێت،بەڵكوئێمەكێشەیخەڵكی

واڵتێكی جوگرافیاو بەكێشەی كوردستان

داگیركراودەزانین.لێرەوەجیاوازییئێمە

لەگەڵئەوهێزانەدەردەكەوێت،كەكێشەی

كوردستانهەروەككێشەینەتەوەییوزمان

لەچوارچێوەی پێیانوایە دەزانن. كولتور و

واڵتانیداگیركەرداكوردانبەمافیخۆیان

دەگەیەنن.

بوژاندنەوەی  دەستەی  راگەیاندنی  لە   *
پێناسەو  لە  گشتی،  رای  بۆ  یەكسانی 
»یەكسانی  دەڵ��ێ��ت:  یەكسانی  ب���اوەڕی 
پێكهاتنی  مەرجی  سەرەتاو  بە  ئ��ازادی 
كۆمەڵەیەكی یەكسان دەزانین«، واتە ئێوە 
یەكسانی نەتەوەیی بەبنەما دەگرن، بەاڵم 
دەك��ەن،  خۆنوسین  چ��ارەی  مافی  داوای 
لە  ئێوە  بەبڕوای  بڵێم،  دەمەوێت  واتە 
سیستەمی فیدڕاڵی، یان كۆنفیدڕاڵی ئەو 

ماف و ئازادییانە دەستەبەر نابێت؟
ماف ئازادیی لە باس كاتێك س��ور:  ك��اوە 
چ كۆمەڵگەدا، لە تاك  وەك چ دەكرێت

وەكنەتەوە.دەبێتئەوئازادییەئەوەندە

مسۆگەربێت،كەمرۆڤبتوانێتوەكخۆی

دەیەوێتئاوابژی،بەتایبەتلەوكۆمەڵگە

ناوەڕاست رۆژهەاڵتی وەك دواكەوتوانەی

بە رێگا كۆنفیدڕالیزم نە و فیدڕالیزم نە

چارەنوس مافی ئ��ازادان��ەی دیاریكردنی

بابەتەشدا ئەو راستی ناوەڕۆكی لە نادەن،

كاتێكدەڵێفیدڕاڵیزم،یانكۆنفیدڕاڵیئەوە

مرۆڤانە لەو چارەنوسی مافی ئازادی هەر

سەندۆتەوە،كەدەیانەوێتبۆخۆیانووەك

مافی ئازادترین سەربەخۆیی بژین. خۆیان

دەیانەوێت، كە خەڵكانێكە نەتەوەو هەر

وەكئەوانیدیبەیەكسانیبژین.

* ك���ە ت������ەواوی راگ��ەی��ان��دن��ەك��ەت��ان 
ئ���ەوەن���دەی هەست  دەخ��وێ��ن��درێ��ت��ەوە، 
و  نەتەوەیی  پارتێكی  دروستبوونی  بە 
نیشتمانی دەكرێت، ئەوەندە روون نییە، 
یان چەپ بوون بە بنەما  كە یەكسانی، 
سەرچاوە  چییەوە  لە  ئەمە  بگیرێت، 

دەگرێت؟ 
كۆمەڵەی لەروانگەی یەكسانی سور:  كاوە 
یەكسانی،واتەمافییەكسانبۆمرۆڤەكان.

هەرلەوروانگەیەوەدەڕوانینەكوردستان،

هەنوكە تا كە دەوروب��ەری واڵتانی لەگەڵ

بەشێكلەوواڵتانە،وەكوواڵتیداگیركەرنبۆ

كوردستان.كاتێككەكوردستانیشسەربەخۆ

وەك كوردستانیش ئەوكات بێت، ئازاد و

ئێران،توركیا،عێراق،سوریامافییەكسانی

كوردستانی ناوخۆی لە هەروەها دەبێت،

بە بڕوامان ئەوەندە سەربەخۆشدا ئ��ازادو

واتە كوردستانە. كۆمەڵگەی یەكسانی مافی

لەروانگەیئێمەوەكوردستانیئازادویەكسان

ئەوكاتەیەكەهەمووخەڵكیكوردستانمافی

یەكسانیانلەهەمووبارێكەوەهەبێت.

بیری  ه����ەردوو  دەت��ان��ەوێ��ت  ئ��ێ��وە   *
سۆسیالیستی  چەمكەكانی  و  نەتەوەیی 
بكەنە دروشمی خۆتان، ئایا ئەمە توشی 
رەخنەتان ناكات، یان ئەمە شتێكی نوێیە 

لە سیاسەتی ئێوەدا؟ 
كاوە سور:هەرشتێككەرەخنەیلەسەر
روانگەی لە نابێت، زانستی بنەمای نەبێت

بۆیە نییە. موتڵەق زانستییەوەهیچشتێك

ئێمەخۆمانلەباریبیركردنەوەوكرداریشدا

دەبینین، جیاواز دیكە الیەنەكانی لەگەڵ

راستە یەكسانی 
لە باری رێكەوتی 
دامەزراندنی دەكەوێتە 
ساڵی ١٩٧٩، واتە 
دوای روخانی 
رژێمی پادشایەتی 
بنەماڵەی پەهلەوی  
لە رۆژهەاڵتی 
كوردستان دامەزرا. 
گەرای فكری بەشێكی 
دامەزرێنەرانی 
یەكسانی، دەگەڕێتەوە 
بۆ كۆمەڵەی )ژێكاف( و 
)كۆماری كوردستان(
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چونكەپێمانوایەئازادییكوردستانبەتەنیا

نییە، ئازادییخاكوكولتوروزمان هەر

بەڵكودەبێتئازادویەكسانیبەهاوواڵتیانی

ئەوكات بگات. كوردستانیش دانیشتووی

واڵتێكی كوردستان كە بڵێین دەتوانین

ئازادویەكسانە.رزگارییكوردستان،دەبێت

كوردستان خەڵكی رزگ��اری بەدیهێنەری

نیشتمانی بێت. مافیدا بێ و ه��ەژاری لە

لە كە كوردستان خێروبێری و پیت لە پڕ

هەموو دەبێت ب��وو، ئ��ازاد داگ��ی��رك��ەران

بن، بەش خ��اوەن لێی كوردستان خەڵكی

یان تایبەت، خەڵكی كۆمەڵێك ن��ەوەك

هیچ تەنانەت تایبەت، بنەماڵەیەكی چەند

و داهات هەموو بەسەر دەست حزبێكیش

سەرچاوەكانینەگرن.بەكورتیوبەپوختی

دەتوانمبڵێم،كەكۆمەڵەییەكسانیلەپێناوی

لە یەكسانی دیموكراسی، »سەربەخۆیی،

كوردستان«خەباتدەكات.

كوردستان  یەكسانی  كۆمەڵەی  پارتی   *
لە ساڵی 1979 دروستبووە، كەچی تازە 
دەڵێن تەشكیالتی خۆتان ئاشكرا دەكەن؟
كاوە سور:كۆمەڵەییەكسانیكوردستانكە
لە ئێستا هەتا دام��ەزراوە، ١٩٧٩ ساڵی لە

كوردستانی بیركردنەوەی لەگەڵ پەیوەندی

ت��ێ��پ��ەڕان��دوەوتوشی ق��ۆن��اغ��ی چ��ەن��دی��ن

چەندینجاركەوتنوهەستانەوەبۆتەوە.بۆ

لەسەرەتایی كوردستان رۆژهەاڵتی لە وێنە

لەالیەن هێزبوو یەكەم دامەزراندنییەوە،

ئێرانەوە كوردستانی دیموكراتی حزبی

یەكەم چ��ەك��داری��ی، پ��ەالم��اری كەوتەبەر

بەشەی ل��ەو رۆژهەاڵتیشی پێشمەرگەی

كوردستانولەوسەردەمیدابووبەقوربانی

بە یەكسانی بەاڵم الیەنە، ئەو پاوانخوازیی

نەدایەوە، دیموكراتی حزبی وەاڵمی چەك

ئەوخاڵەرەشەیكەبەشێكیزۆریالیەنەكان

لەسەر ك��وردس��ت��ان بەشی ه��ەرچ��وار ل��ە

لەبیر ئەوەش لێرەدا نەبوو. توشی شانیانە

یەكسانیدا كۆمەڵەی مێژووی لە كە ناكەین

)مامۆستا و كوردستان نیشتمانی یەكێتی

یارمەتی زۆرجار كۆچكردو عیزەدین( شێخ

كۆمەڵەییەكسانیكوردستانیانداوە،چونكە

سەرەتاوە لە هەروەك یەكسانی كۆمەڵەی

لەسەر خ��ۆی تێكۆشانی زۆرت��ر باسمكرد

داڕشتووەو رێكخستن و سیاسی خەباتی

هەلومەرجەكان و ئیمكانات تواناو بەپێی

كردۆتەوە. رێكخستنەوەیخۆی بە دەستی

بە ه��ەر ن��اوش��اری رێكخستنی یەكسانی

نهێنیهەبووەوهەیە.ئەوەیكەدەستەی

بوژاندنەوەلەراگەیاندنیسەرەتادائاماژەیان

پێداوە،مەبەستیراگەیاندنەوەیخەباتیلە

چەند ماوەی بۆ كە بوو، واڵت دەرەوەی

ساڵلەدەرەوەبەئاشكراكارینەدەكرد.

ئەو  م���اوەی   ل��ە  نەتوانێت  پارتێك   *
چەند ساڵەی رابردوودا خۆی بناسێنێت، 
یان جێگەو پێگەی خۆی بونیاد نەنابێت، 
خۆی  جێگەی  دەت��وان��ێ��ت  ئێستا  چ��ۆن 

بكاتەوە؟  
كاوە سور:ئەوپرسیارەزۆرلەجێیخۆیدایە،
دەبێراشكاوانەوەاڵمبدرێتەوە.یەكسانیلە

دام��ەزراوە، ساڵەی وچەند ئەوسی ماوەی

وەكهەرالیەنێكیدیكەیكوردستانبەشی

بەاڵم بووە، كەموكوڕی هەڵەو توشی خۆیی

ساتی و كات لە نەیتوانیوە پێویست وەك

زۆرن. هۆكار بكات. خۆی گەشەی خۆیدا

بەپێیپەالماریداگیركەرئەوەندەیپێویستبوو

دەرف���ەتن��ەڕەخ��س��اك��ەب��ۆم��اوەی��ەكلە

كۆمەڵەی یەكسانی 
كوردستان كە لە 

ساڵی ١٩٧٩ دامەزراوە،  
لە رۆژهەاڵتی 

كوردستان لەسەرەتایی 
دامەزراندنییەوە، یەكەم 
هێزبوو لەالیەن حزبی 

دیموكراتی كوردستانی 
ئێرانەوە كەوتەبەر 

پەالماری چەكداریی، 
یەكەم پێشمەرگەی 
رۆژهەاڵتیشی لەو 

بەشەی كوردستان و 
لەو سەردەمیدا بوو بە 

قوربانی، ئەوەش لەبیر 
ناكەین كە لە مێژووی 
كۆمەڵەی یەكسانیدا 
یەكێتی نیشتمانی 

كوردستان و )مامۆستا 
شێخ عیزەدین( كۆچكردو 

زۆرجار یارمەتی 
كۆمەڵەی یەكسانی 

كوردستانیان داوە
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سیاسی خەباتی كارو كوردستان رۆژهەاڵتی

هەلومەرجی بكردایەو تێدا فەرهەنگی و

كوردستان رۆژهەاڵتی بخوڵقێندرایە. لەبار

چلەناوخۆ،چلەتێوەگالندنیلەناوئاگری

بواری عێراقدا، و ئێران ساڵەی شەڕیچەند

رۆژ لەگەڵ رۆژ رێكخستنی و سیاسی كاری

بەرتەسكتردەكردەوە،بەتایبەتیەكسانیكە

هەمباوەڕیبەیارمەرتیوچەكیداگیركەران

بەستێنێكی ل��ەوەه��ا ن��ەی��دەت��وان��ی ن��ەب��وو،

لەالیەكی بكات. گەشە داسەپاودا و سازكراو

دیموكراتەوە، كۆمەڵەو لەالیەن دیكەشەوە

بەتایبەتلەالیەنحزبیدیموكراتەوەبەشێوەی

جۆراوجۆر،مەیدانیخەباتییەكسانیتەسك

ئەوە دیكەش گرنگی هۆكارێكی دەك��ردەوە.

دامەزراندنەوە سەرەتایی لە هەر كە بوو،

بەشێكلەئەندامانیدامەزرێنەرچوونەریزی

پێویست وەك یەكسانی كوردستان، نەمرانی

لەوەی جیا ئەوە نەگرت. خۆی لەسەرەتاوە

خەڵكی لەناو كوردستانی بیری ئ��ەوك��ات

لەسەرەوە ئەوەندە كوردستان رۆژهەاڵتی

نەبوو،كەبتواندرایەبەشێوەیبەرچاوهێزێكی

وەكخۆیجێی كوردستانی سەربەخۆخوازی

بۆ بوون، فاكتەر كۆمەڵێك ئەوانە بكاتەوە.

گەشەی یەكسانی بۆچی كە ئەوەی وەاڵمی

ئاشكرا بە ئەوەش دەبێت بەاڵم نەكردووە،

بڵێم،كەكۆمەڵێكفاكتەریكرچوكاڵیسیاسی

نەیانتوانیوە بەرێوەبەرانییەكسانیبووە،كە

یەكسانیلەزۆرقۆناغداسەركەوتوانەدەرباز

بكەن.تەنانەتبۆخۆشمیەكێكلەوكەسانەم،

كەئەورەخنەیەدەمگرێتەوە.

حزبەكانی  لە  ئ��ەوە  گلەیی  زۆرج��ار   *
رۆژه�����ەاڵت دەك���رێ���ت، ك��ە ئ��ەوەن��دەی 
باڵوبكەن،  و  پ��ەرت  خۆیان  دەیانەوێت 
دروس��ت  ئینشیقاق  و  ئینشیعاب  ی��ان 
یەكگرتنەوەو  هەوڵی  ئ��ەوەن��دە  بكەن، 
كۆكردنەوەی هێزەكان نادرێت، واتە هێزە 
لەو  بچوكەكان دەیانەوێت چی بچننەوە 
رۆژهەاڵتی  هێزەكانی  خۆپەرتكردنەی 

كوردستان؟ 

یەكەم ژنە شەهیدی كۆمەڵەی یەكسانی كوردستان
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كاوە سور:ئەوەیلەوپرسیارەدائاماژەتان
ب��ەوردی دەبێت راستییە، ئ��ەوە پێداوە،

بكرێت، لێوە باسی پاكانە و پاساو بێ و

بەبڕوایمندەبێتبەتایبەتلەرۆژهەاڵتی

لێكدانەوەی ب���واردا دوو لە كوردستان

دیموكراتی ح��زب��ی ی��ەك��ەم بكرێت. ب��ۆ

دووەم جیابوونەوەكانی، و كوردستان

جیابوونەوەی جیابوونەوەكانی. كۆمەڵەو

دیموكراتەكانزۆرترلەدەرەوەیرۆژهەاڵتی

كوردستانروویانداوە.زۆرتریشكێشەكانیان

تاكێشەیفكری. بووە رێبەرایەتی كێشەی

تەنیاجیابوونەوەیمامەغەنیوالیەنگرانی

ناو تودەی زەقی باڵی كە چوار كۆنگرەی

دیموكراتبوون،كەلەكۆنگرەیچوارەمدا

تاڕادەیەكیزۆروەالنران.هەندێكجاریش

كوردستان باشوری  لەگەڵ پەیوەندی لە

جیابوونەوەروویداوە.وەككۆنگرەیدووی

حزبیدیموكرات.

دەكرێت كۆمەڵەش نێو جیابوونەوەكانی 

ریشەیسەرەكیانگرێبدرێتەوەبەقەیرانە

كۆمۆنیستەكان و چەپ هێزە ناوخۆیەكانی

نەخۆشییەكی وەك دنیادا هەموو لە كە

سكتاریستیودۆگماتیستیلێهاتبوو.هەر

تێگەیشتنی بەپێی كەس چەند ماوەیەك

هەروەها جیادەبوونەوە، خۆیان تایبەتی

راستەقینەی مەیدانی لە دوورك��ەوت��ن��ەوە

خ��ەب��ات��ین��اوك��ۆم��ەاڵن��یخ��ەڵ��كب��واری

دەكات، ساز زیاتر دابڕانی جیابوونەوەو

كوردستانیشدا خەباتی گەشەی رەوتی لە

رزگاری بۆچوونی شێوەو لە بیركردنەوە

كەناڵییزە رێكخستنەكانیش لەناو كوردستان

الیەنی بەگشتی كوردستان لە ئێستا دەبن.

سەربەخۆیخواز كۆنفیدڕاڵی، فیدڕاڵی،

ئێستا دەپێون. خۆیان رەوت��ی ب��ەرۆژ رۆژ

سەردەمیتاقەحزبیوتاكەكەسینەماوە.

بێت بەردەوام بێت گەرەكی الیەنێك هەر

پلوڕالیزم لە بیر دەبێت بكات، گەشە و

بكاتەوە.واتەسەردەمیپاوانخوازینەماوە،

لەروانگەیمنەوەهۆكارینەبوونیبەرەش

رۆژه��ەاڵت الیەنەكانی دەبێت ئ��ەوەی��ە.

دیالۆگ و هاوبەش كاری لە بیر پێشەكی

كە بكەنەوە، هاوخەباتییبوون بە بڕوا و

ئەمقۆناغەبەباشیتێبپەڕێنین،جابەرەی

بەهێزوكاریگەردەتوانینپێكبهێنین.رەوتی

مێژوووەكالفاووایەلەپرێكدێتوپێشی

خۆیپاكدەكاتەوە.ئەوانەینەتواننوەها

خوێندنەوەیەكیانهەبێت،بەردەكەون.

دەی���ەوێ���ت وەك  ئ��ێ��وە  * ح��زب��ەك��ەی 
نشین  ئۆردوگا  خۆیان  دیكە،  هێزەكانی 
بكەن، یان كە لە ساڵی 2012 تەشكیالتی 
خۆتان ئاشكرا كردووە، كاری ئێوە بۆ ونە 

و دیار نییە؟
كاوە سور: ئێمەوەكلەراگەیاندنوبەرنامە
وەك پێداوە. ئاماژەمان  پێشنیارەكەشدا

یەكسانی كۆمەڵەی بوژاندنەوەی دەستەی

كوردستان،كارمانلەسەررێكخستنیناوخۆو

بەكردنەوەی ب��ڕوام��ان واڵت��ەو دەرەوەی

نییە، بنكەودانیشتنلەباشوریكوردستان

تەونە ئ��ەو توشی خۆمان نییە ل��ەوان��ەش

جاڵجاڵۆكەیەبكەین،لەكاتیبووژاندنەوەتا

ئێستابەپێیتواناوبڕستێككەبەدەستمان

هێناوە،بەهەمووكەموكوڕییەكانمانەوە،لە

شوێنیپێویستكاریخۆمانكردووە.هێزی

كە ئەوەیە بچووك  گەورە،چ زیندووچ

خۆی كاتی و تێدابێت ئامادەبوونی هێزی

دەریبخات.

* پ��ەی��وەن��دی��ت��ان ل��ەگ��ەڵ ه��ێ��زەك��ان��ی 
بەتایبەت  ك��وردس��ت��ان،  چ��وارپ��ارچ��ەی 
هێزەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان، لەوانەش  

كۆمەڵەو دیموكرات چۆنە؟ 
بوژاندنەوەی لەسەرەتای ئێمە سور: كاوە 
یەكسانیراستەوخۆپەیوەندیمانبەزۆربەی

هێزە بەتایبەت ك��وردس��ت��ان، هێزەكانی

كردووە. كوردستان ئەمڕۆی سەرەكییەكانی

كوردستانییەو روانگەیەكی ئێمە روانگەی

بە رەوتە لەو كوردستان لە الیەنێك هەر

تێكۆشان و هەوڵ و بێت نزیكتر كردەوە

و نزیكی بێت تواناماندا لە ئەوەی بكات،

رەوت��ەش لەو ئ��ەوەی دەكەین، هاوكاری

بترازێت،ئەوابەشێوەیسەردەمودیالۆگانە

رەخنەیلێدەگرین.

بەگشتی كوردستان خەڵكی بەرژەوەندیی

چوارچێوەیەدا ل��ەو ئێمەیەو ستراتیژی

دژی لە سنوربەزاندن دەك��ەی��ن، خەبات

بە كوردستان چواربەشی هەر بەرژەوەندی

هێڵیسوردەزانین،پێمانوایەهەرالیەنێك

درەن��گ ی��ان زوو بترازێنێت، هێڵە ئ��ەو

لێپرسینەوەی كوردستانەوە خەڵكی لەالیەن

بە بڕوا چەندەمان ئێمە دەكرێت. لەگەڵدا

باوەرمان ئەوەندە كوردستانە، سەربەخۆیی

بەسەربەخۆییسیاسیخۆمانهەیە.بۆیە

نازانین، الیەنێك  هیچ كلكی بە خۆمان

هێڵە ئەو كاتیش بەرژەوەندیەكی هیچ بۆ

سەربەخۆیەییخۆماننابەزێنین.

* راگ��ەی��ان��دن��ی راگ���ەی���ەن���دراوێ���ك چ 
ك��اری��گ��ەری��ی��ەك��ی ل���ەس���ەر خ���ەب���ات و 
لەكاتێكدا  ه��ەی��ە،  ب��ەرەوپ��ێ��ش��وون��ت��ان 
سااڵنی  ل��ە  ج��ی��اوازە  هەلومەرجە  ئ��ەم 
هەشتاكان، بۆیە خەباتی ئەمڕۆ جۆرێكی 
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تر لە خەباتی دەوێت، نەك وەك ئەوانەی 
پێشووتر؟ 

بەپێی راگەیاندنێك ه��ەر س���ور:  ك���اوە 
بارودۆخیراگەیاندنوتواناوئیمكانیاتەكانی

نەرێنی ی��ان ئ��ەرێ��ن��ی، زۆر، ی��ان ك��ەم

بتوانی ئەوەی بۆ دەبێت، خۆی كاركردنی

پالنی پ��رۆژەو بۆ دەبێت بێت، كاریگەر

خۆت،خۆترێكبخەی،پاشانرایبگەیەنی

ودرێژەبەورەوتەبدەیت.بەڵێنەكهەر

ئەمهەلومەرجەلەگەڵهەشتاكانجیاوازە،

پێشیشمانە لە كە داهاتووەش ئەو بەڵكو

بوژاندنەوەی لە بۆیە دەبێت. جیاوازتر

یەكسانیدائێمەبەپێیهەلومەرجیسەردەم،

داڕشتووە. بەرنامەمان داهاتووش تەنانەت

گروپی راگەیەندراوی ئێمە راگەیەندراوی

سازكراو ت��ازە هێزێكی ی��ان چ��ەك��داران��ە،

نەبووەونییە،بەڵكوبوژاندنەوەیكۆمەڵەی

ك��ارو ب���ووە. س���ەردەم بەپێی یەكسانی

ئێستامان تواناكانی بەپێی  تێكۆشانیشمان

رێكخراو، بەرەوپێشدەچێت. رەوتەدا لەو

یانحزبلەروانگەیئێمەوەوەككەرەستە

وایە،ستراتیژینییە.تاژیانبەردەوامبێت

خەباتیشبەشێوەیجۆراوجۆربەردەوامە.

دیاریتان  ئامانجانەی  ئ��ەو  تاچەند   *
هەنگاوانەوە  ئ��ەو  رێگەی  لە  ك���ردووە، 

دێتەدی؟
لەسەر تێكۆشان و خەبات س��ور: ك��اوە 
بنەماكانیبیرییۆتۆپیاییبەڕێوەناچێت.ئەم

ئامانجانەیئێمەبۆخۆماندیاریمانكردووە،

ئەزمونی و زانستی خوێندنەوەی بەپێی

خۆمانلەخەباتوبندەستبوونیداگیركرانی

بۆ خوێندنەوەمان كە ب��ووە، كوردستان

كردوون.ئێمەهێزێكیئایدۆلۆژیكودۆگما

نینوبەپێیزانستەمرۆییەكانهەردەمكە

پێویستبێتخۆماننۆژەندەكەینەوە.

* لە بڕگەی ئەندامێتیدا، لە پەیڕەوتاندا. 
كەسی  لە  پێویستە  كە  مەرجانەی  ئەو 
مەبەستان  ئایا  نییە،  هەبێت،  ئەندامدا 
گرنگ  یان  خەڵكە،  كۆكردنەوەی  زیاتر 
و  تایبەتمەندی  چ  ئەندام  كەسی  نییە، 

خەسڵەتێكی هەبێت؟  
كاوە سور:ئێمەبەروونیلەبڕگەییەكەمی
پێڕەوداباسیئەركومافەكانیئەندامانمان

روانگەی لە مەرجیش گرنگتریین كردووە،

پێڕەوی بەرنامەو بە ب��اوەڕب��وون ئێمەوە

باوەڕبە كۆمەڵەییەكسانییە،كەخۆیلە

هەروەها یەكسانی، كۆمەڵەی ئامانجەكانی

رێكخراوەییدا پرنسیپەكانی پەیڕەوكردنی

كۆمەڵەی وەك ئاشكرایە دەبینێتەوە.

یەكسانیهەرگیزبڕوامانبەزۆریوبۆری

بوونمان ئەندام بە ئاسانكاری تا نەبووە،

بەوروانگەوەلەپەیڕەوداجێبكردبێتەوە.

ئەندامبوونمافێكیساكاروسەرەتاییە،بۆ

ئەوەیكەهەركەسخۆبەخشانەگەرەكی

دەست خۆی خەباتی هێزێكدا لەناو بێت،

پێبكات.لەناوزۆربەیحزبەكالسیكەكاندا

بەچەپوراستەوەروانگەیئەندامگیریان

لەدووفلتەرەوەدەبووتێپەڕێت،یەكەمیان،

هەڵقواڵوی كە بوو ئەمنێیەتی روانگەی

كۆن دەسەاڵتداری فەرهەنگی و س��ەردەم

بوو.

دووەمیان،لەدەالقەیسێكتاریزمیحزبیو

باڵباڵێنیئایدیۆلۆژییەوەسەرچاوەیدەگرت،

ئێمەپێمانوایەئەندامێتیسەرەتاییترینمافی

سەرەتایی رێكخراوێكە، هەر هەڵسوڕاوانی

كۆمەڵگەدا، لە تاكیشە مافی رەچاوكردنی

لەالیەن كۆمەڵەو 
دیموكراتەوە، بەتایبەت 
لەالیەن حزبی 
دیموكراتەوە بەشێوەی 
جۆراوجۆر، مەیدانی 
خەباتی یەكسانی 
تەسك دەكردەوە
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بۆیەدەبێتئاسانكاریتەواولەبەردەمی

ئەندامانداهەبێت.

* یەكسانی باوەڕ، یان باوەڕی یەكسانی، 
دەستەبەر  میكانیزمێك  چ  بە  و  چ��ۆن 
لە  ئایدیایە  ئەم  فەلسەفەی  دەكرێت؟ 

چیدایە؟
مافی لە پێكهاتووی كۆمەڵگەی سور:  كاوە 
یەكسانیومرۆڤەكاندەبێتلەسەربناغەی

دابرژێت. كۆمەڵگەیەكەدا ناو تاكی مافی

دەسەاڵتداریی لە وێنەیەكە حزبایەتییكردن

داهاتوویهەرالیەنوبیروباوەڕێك،ئەگەر

ئەندامان بەتاكی تاك مافی حزبێك لەناو

لەناو دەت��وان��درێ��ت ئ��ەوا بێت. یەكسان

رەچاوكردنی بنەمایی لەسەر كۆمەڵگەشدا

هیچ بەبێ كۆمەڵگە تاكی یەكسانی مافی

جیاوازییەكبەردیبناغەبۆیەكسانیجڤاك

خۆشبكرێت.باوەڕبەوبناغانەوهەوڵدانلە

پێناویاندادەكرێت،سەرەتاییترینمیكانیزم

بن،ئەگەركۆمەڵگەیاساكانیلەسەرپاراستنی

مافیتاكوئازادیتاكورەچاوكردنیمافی

یەك وەك یاسادا ئاست لە كەس هەموو

ئاقارو بەو بێت،ئەوكۆمەڵگەیەدەتوانێت

بەوئامانجەبگات.دامەزراندنیكۆمەڵگەی

. نایەت پێك قسە بە  زۆرو بە یەكسان

پێویستەسەرەتاكارلەسەربردنەسەریئاستی

رۆشنبیریوهۆشیاریكۆمەاڵیەتیبكرێت،

ئەو رەچاوكردنی بە بڕوای كۆمەڵگە تاكی

مافویاسایانەببێتكەلەوچوارچێوەیەدا

ئ��ازادیودیموكراسیو دی��اریك��راون.

هۆشیاریلەكۆمەڵگەدادەتواننمیكانیزمی

باشوگونجاوبنبۆداڕشتنیكۆمەڵگەیەكی

یەكسان.فەلسەفەیئەوئایدیایەلەئازادی

پ��ەروەردەی كە كۆمەڵگەدایە هۆشیاری و

بەڕێوە مرۆییەكان زانستە بەپێی كۆمەڵگە

پەروەردە ئاقارەدا لەو تاك كاتێك بچێت.

بوو،كەرەچاویمافیهەمواوانوئاژەاڵن

سیستمی هەمانكاتدا لە بكات، ژینگە و

تەنانەت یاسا، كۆمەڵگەو  دەسەاڵتداریی

بەگشتیمافوئازادییەكانیناوكۆمەڵگەش

بەتایبەتیبپارێزێت،لەسەرەوەیدەسەاڵتی

یەكسانییخوازانە سیستەمێكی دابنێت، خۆی

دادەڕێژرێت.

* لەم سەردەمی تەكنەلۆژیایەدا پەیڕەو 
خەڵكی  چ��ون��ك��ە  دەب��ێ��ت،  رۆڵ��ێ��ك��ی  چ 
و  هەڵسەنگاندنی حزب  كارو  راستەوخۆ 
نەك  پەیڕەو،  بنەمایی  دەكاتە  كادرانی 

وشە رەق و تەقەكانی ناوپەیڕەو؟  
و خەبات ك��ارو تەكنەلۆجیا س��ور:  ك��اوە 
بەڕێوەبردنیژیانخێرادەكات،بەرەوپێشی

دەبات،هیچتەكنەلۆژیایەكبەبێچوارچێوەو

نەهاتووە، ب��ەدی دارێ���ژراو بەرنامەیەكی

پەیڕەو ن��ەب��ووە. س��از بیركردنەوە بەبێ

تەكنەلۆژیاش و رێكخستن بۆ پ��ڕۆژەش و

ئەو بەرەوپێشبردنی و خێراكردن ئامڕازی

رێگای لە هەر ئێمە دەبێت، رێكخستنە

جێبەجێكردنی بۆ توانیومانە تەكنەلۆژیاوە

سەرەتا دەرەوە ناوخۆو لە پەیڕەوە ئەو

خێراترهەڵسەنگاندنیلەسەربكەین،پاشان

هەرلەرێگایئەمتەكنەلۆژیایەوەبەخێرایی

پەیڕەومانبگەیەنیینەئەندامانوالیەنگران

وخەڵكیخۆمان،هەرلەمرێیەشەوەئەوان

یان رەخنە، و باس بەر بیخەنە توانیویانە

شوێنیكەونوجێبەجێیبكەن.

_كاوەسور.
گەڕەكی لە 1963/3/21 رۆژی لە _

هەرمەنیانیمەهابادلەدایكبووە.
_لەپۆلیچواریسەرەتاییبەنهێنی
لەرێیخوێندنەوەیكتێبەوەفێریكوردیی

خوێندنونوسینبووە.
_لەپۆلیپێنجیسەرەتاییجاروبار
م��ن��دااڵن��ەی و ج��ەف��ەن��گ هەڵبەستی
نوسیووە،كەبەداخەوەلەگەڵوێنەكانی

ئەوسەردەمەمهەموویسوتێندران.
كۆمەڵەی راگەیاندنی سەرەتای لە _
كە  1979 ساڵی بەهاری لە یەكسانی
بوون، كەسی 4 گروپێكی خۆیان ئەوان

پەیوەندیییانبەیەكسانییەوەكردووە.
لە كوردستان، باشوری راپەڕینی لە _
رانیەهەتامەعەسكەرخالیدیكەركوك،
وەككوردێكیرۆژهەاڵتبەشداربووە.
مانگانە بوو، باشور راپەڕینی دوای _
كردووە، كوردستانی رۆژئاوای سەردانی
لەقامیشلۆودەوروبەریبووەوزانیاریی
كوردستان رۆژئ���اوای لەسەر پێویستی

بەدەستهێناوە.
پارتی هاوكاری بە 1991 هاوینی لە _
ترداچوونەتە یەكێكی لەگەڵ دیموكرات
واڵتی چۆتە مانگ 15 دوای ئەنكەرە،

كەنەدا.
دامەزرێنەرانی لە یەكێك كەنەدا لە _
كەمپینیهەڵەبجە،ئەنفال،پاشانناوەندی
شارەكانی لە زۆرێ��ك لە ب��ووە، چ��اك
كەنەدایەكێكلەهەڵسوراوانیچاالكییە

كوردستانیەكان.
_ئەندامیدەستەینوێنەرایەتی
كۆمەڵەییەكسانیكوردستانە.

پرۆفایل: 
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چوار پارچەی
كوردستان
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عومەری ئیلخانیزادە

سكرتێری كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان:

رەزا ئاڵتون

ئه ندامى کۆنسه ى به رێوه به رى کۆما جڤاکێن کوردستان 

)که جه که(

ئامینە عومەر

وەزیری ژنانی كانتۆنی جەزیرە

فەرید ئەسەسەرد

ئەندامی سەركردایەتی یەكێتیی نیشتامنیی کوردستان
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سكرتێری كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان:

عومەری ئیلخانیزادە

یەكگرتنەوەی سێ كۆمەڵە نزیکە

ئامادەكردنی: ئامانج
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*چەند مانگێك پێش ئێستا قسەو باسێك 
كرا، دەرب��ارەی ئ��ەوەی، كە ئێوە لە نێوان 
ئەم سێ جەریانەدا خەریكی یەكگرتنەوەن، 
مژدەیەكی  داه��ات��ودا  لە  وتتان  پێشتریش 
خۆشدەدەین بە خەڵكی كوردستان، سەبارەت 
بەوەی كە سێ جەریان لەناو حەرەكەتێكدا 
ت��ازەی  ئامانجی  و  ئ��ارم��ان  ی��ەك��دەگ��رن، 
دەبێت،  دڵخۆشكەر  تازەو  دەبێت، هەنگاوی 
بە  دەدات  تر  گڕوتینێكی  لەهەمانكاتدا 
رادیكاڵ  و  چەپ  شۆڕشگێرانە،  بزوتنەوەی 
لە كوردستانی رۆژهەاڵت، پێموایە خەڵكیش 
ئەمانە  یەكگرتنەوەیەن،  ئ��ەو  چ��اوەڕێ��ی 
ئەو  ل��ەس��ەر  ئایا  پێش،  چۆتە  چەند  ت��ا 

بەڵێنانەی خۆت سووریت؟
عومەر ئیلخانیزادە: بەڵێ، سوورم لەسەر ئەو 
بەڵێنانەی كە داومە، پێشموایە كارەكانمان هەر 

بەو ئاقارو جیهەتەدا رۆیشتوە، دوای ئەو هەموو 

هەموو  ئەو  دوای  كۆمەڵە،  جیابوونەوانەی 

گرفتانەی كە كۆمەڵە توشی بووە، دەمانویست 

باش  بنەوانەكەی  ه��ەم  كە  بكەن،  كارێك 

كۆمەڵگای  ئەمڕۆی  وەاڵمی  هەم  بشێلدرێت، 

نەتەوەیی  چەپێكی  واتە  بداتەوە،  كوردستان 

ئازادیخواز و چەپێك كە بچێتەوە  دیموكرات، 

بێنێتەوە  شۆڕشگێری  بەگشتی  كۆمەڵگا،  ناو 

مەیدان.

بوون  كە  كۆمەڵە  سەرەكییەكانی  خەسڵەتە 

لەگەڵ خەڵك بووە، راستگۆیی لەگەڵ خەڵك 

بووە، هاوكاریكردنی خەڵك بووە، سازماندان 

و رێكخستنی جەماوەری بووە، هەوڵبدات هەر 

ئێمە  مەیدان،  بهێنێتەوە  لەم خەسڵەتانە  یەك 

قسەی زۆرمان لەم بابەتانە كردووە، هەر زوو 

رێككەوتن  تەنها  كە  گەیشتین  ئەنجامە   بەو 

نییە،  شتێك  هەموو  پرۆگرام  پەیڕەوو  لەسەر 

پێویستمان  راب��ردووە  ئەزمونەكانی  بە  بەڵكو 

حزبێكمان  ج��ۆرە  چ  بڵێین  كە  هەیە،  ب��ەوە 

لەهەلومەرجی  شۆڕشگێرییە  ئەو  كە  دەوێ، 

لەهەمانكاتدا  م��ەی��دان،  بهێنێتەوە  ئێستادا 

ناوچەیەی  لەو  دروستبووە  گەورە  گۆڕانكاری 

كە ئێمە تێیدا دەژین، گۆڕانكاری گەورە لەهەر 

چوار پارچەی كوردستاندا دروستبووە، هەموو 

ئەوانە فاكتەر گەلێكن كە كاریگەریان دەبێت، 

لەسەر  حزبایەتی،  جۆری  لەسەر  ئێمە  بۆیە 

ئەخالق و رەوشت لەگەڵ خەڵك، لەسەر جۆری 

پەیوەندی  جۆری  دەوڵەتان،  لەگەڵ  پەیوەندی 

لەگەڵ حزبە سیاسییەكان، چ كورد، چ ئێرانی، 

چ غەیری ئێرانی قسەو باسی جدیمان كردووە.

هاتنەوەئێرەو  هاوڕێكانمان  ئ��ەوەی  دوای   

لەدەرەوە  تریش  جارێكی  كرد،  كۆبونەوەمان 

كۆبونەوەمان كرد، ئەوەی كە ئێستا پێشكەوتنی 

هەیئەتێكی  كە  ئ��ەوەی��ە،  بینیوە  بەخۆیەوە 

هاوهەمانگیمان دانا كە لە 9 كەس پێكهاتووە، 

هەموو  بۆ  قسەبكەن  و  ب��دەن  بڕیار  تاكو 

مەسەلەكانی ئەو سێ الیەنە.

كۆمسیۆنێكی  هاوهەمانگیە،  هەیئەتی  ئەو 

ب��وون،  ك��ەس   8  -  7 كە  ب��وو  بەرنامەمان 

كە  ب��وو  ناوخۆمان  پ��ەی��ڕەوی  كۆمسیۆنێكی 

ئەوانە  هەموو  ب��وون،  كەس   8  –  7 ئەوایش 

كاریانكرد لەگەڵ الیەنی جۆراوجۆری چ لەگەڵ 

كۆنی  كادیری  لەگەڵ  چ  خۆمان،  برادەرانی 

نین،  الیەنێك  لەگەڵ هیچ  ئێستا  كە  كۆمەڵە، 

بە  توانیومانە  لەئێستادا  ك��ردووە،  قسەمان 

پەیڕەوو پرۆگرامێكی واحید بگەین لەبۆچوونی 

ئەندامانی  هەم  تحویلی  ئەوەشمان  ئێمەوە، 

كە  كەسانەی  ئەو  لەگەڵ  هەم  داوە،  خۆمان 

ئەوە  بكەین،  لەگەڵ  دیالۆگیان  دەمانەوێت 

یەكێك  لەكارەكانە كە كردومانە، ئێمە چەند 

بڕیار نامەمان دەركردووە، سەبارەت بە سیاسەتی 

بەرامبەر  كورد،  مەسەلەی  بە  بەرامبەر  ئێمە 

سیاسیەكانی  حزبە  بە  دراوسێ،  دەوڵەتانی  بە 

بە  ب��ەرام��ب��ەر  ئێمە  سیاسەتی  ك��وردس��ت��ان، 

پێشمەرگایەتی و خەباتی پێشمەرگانە، هەروەها 

ناوی داهاتووی ئێمە، چونكە قسەیەكیش لەسەر 

ئەوە بوو كە هەمان ناو دەبێت.

چی  ن��اوەك��ە  رێككەوتن؟  ب��ە  گەیشتن   *
دەبێت، بیستومە كە رەنگە ناوی )كۆمەڵەی 
سۆسیالیستی كوردستان- كۆمەڵە( بێت، یان 
پاڵیدا  لە  بەاڵم  و  بێت  تر  ناوێكی  رەنگە 
ناوێكی كۆمەڵە هەبێت، ئەو ناوانە چی بوو 

كە ئێوە هەڵتان بژاردووە؟
ئەوە  لەسەر  ئێمە  ئیلخانیزادە:   عومەر 
هیچ  ببێت،  كۆمەڵە  دەبێت  كە  رێككەوتوین 

كە  جگەلەوەی  ئێستا،  هەتا  نییە  تر  ناوێكی 

دەتوانێت  بێت،  لەگەڵ  كۆمەڵەی  دەبێت 

یان  بێت،  ك��وردس��ت��ان(  چەپی  )ك��ۆم��ەڵ��ەی 

یان  بێت،  كوردستان(  سۆسیالیستی  )كۆمەڵەی 

)كۆمەڵەی رزگاری و ئازادی كوردستان( بێت، 

بەاڵم  ك��راوە،  باسیان  كە  گەلێكن  ناو  ئەوانە 

ئەوەی كە زۆرینە لەسەری رێككەوتون، ناوی 

)كۆمەڵە( دەبێت، لە كۆنگرە ناوێكی كۆنكرێتر 

پێشنیار دەكرێت، هەموو ناوێك كراوەیە، بەو 

مەرجەی كۆمەڵەی لەگەڵ بێت.

* ئەو هەیئەتە هەماهەنگییە 9 كەسیەی 
و  رێككەوتنی  بە  ك���ردووە،  دروس��ت��ان  كە 

لە  باس  دیدارەدا  لەم  كوردستان  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی  سكرتێری  ئیلخانیزادە:  عومەر 
سۆسیالیستی  رەوتی  كوردستان،  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی  نێوان  یەكگرتنەوەی  ئەگەرەكانی 

كۆمەڵە، كۆمەڵەی شۆڕشگێر، خەتی یەكگرتنەوە دەكات.
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بەپێی  یان  ب��ووە،  الیەنە  ئەو سێ  توافقی 
زۆرینەو كەمینە بووە؟

عومەر ئیلخانیزادە: بە توافقی سێ الیەنەكە 
بووە.

* ئەندامانی ئەو هەیئەتە كێن؟
عومەر ئیلخانیزادە: ئەندامانی ئێمە بریتین لە 
)رەزا كەعبی، سادق زەندی، عومەر ئیلخانیزادە(

م، لەالیەن رەوتی سۆسیالیستیەوە )جەعفەری 

معانی( فاروقی  حوسامی،  مینەی  ئەمینزادە، 

كۆمەڵەی  واتە  یەكگرتنەوە  هێڵی  لەالیەن  یە، 

)محەمەدی  یەكگرتن  هێڵی   - شۆڕشگێری 

محەمەدی  گ��وڵ��پ��ەروەر،  نەجمەی  شافعی، 

موهتەدی(یە.

* بەشێكی زۆری كادیرانی كۆمەڵە، كادیرانی 
بوو  ماركسیزم  و  چەپ  كە  ئەوانەی  كۆن 
لەناو هێزەكانی تردا بە جۆرێك لەجۆرەكان 
ئەمە  دانیشتوون،  رەوتەدا  ئەو سێ  لەگەڵ 
ئێوە  كە  ئەنجامەی  ئەو  گەیەنێتە  ئەتان 
بتوانن ببن بە هێزی یەكەم النیكەم لەنێوان 
پێشتردا  لەدەورانی  لەكاتێكدا  كۆمەڵەكان، 
گرتەبەر  كۆمەڵەتان  ساغكردنەوەی  رەوتی 
هەمان هەلومەرج بۆ ئێوە هاتەپێش، بەاڵم 
نەتانتوانی كەڵكی لێوەربگرن و لەدەستاندا، 
بەشێكی زۆر لە پێشمەرگەی كۆن و كادیری 
بەكۆمەڵەی  بوون  پەیوەست  و  هاتن  كۆن 
خۆشت  هەتا  زەحمەتكێشان  شۆڕشگێری 
نەتانتوانی  دوات��ر  ب��ەاڵم  ب��ووی��ت،  لەگەڵ 
ئەو هەلە بقۆزنەوە، ئایا ئەمجارە دەتوانن 
دەرس  پێشوو  لەوەی  بقۆزنەوە،  ئەم هەلە 
وەربگرن، بتوانن لەناو ئەو رێكخراوە تازەیەدا 
سازمانیان بدەن و بیكەن بە حەرەكەتێكی 
بەهێز، جارێك تر كادیرەكان بیر لەرۆیشتن 
نەكەنەوە، تاكو ئەو قودرەت و ئیمكانیات و 

ئینێرژیەتان لەدەست نەچێت؟
شتێك  چەند  پێموایە  ئیلخانیزادە:  عومەر 
یەكەم  پێبدەین،  ئاماژەیان  دەبێت  كە  هەیە، 

ئەوەیە كە ئێمە لەو ئەزمونەی پێشوو، كە باسی 

لەحزبی  هاتنەدەر  و  كۆمەڵە  ساغكردنەوەی 

كۆمۆنیستی ئێران بوو، هەموومان كەڵكمان لەو 

ئەزمونە وەرگرتووە، چ ئێمە كە تێیدا بەشدار 

تێیدا  كە  هاوڕێیانەی  لەو  بەشێك  چ  بووین، 

لەگەڵ  ئێمەدا  بەدوای  بەاڵم  نەبوون،  بەشدار 

ملمالنێوە،  كێشەو  كەوتنە  كۆمۆنیستی  حزبی 

هەربۆیە پێمانوابوو كە هیچ پەلە نەكەین، كاری 

2 مانگ و 3 مانگ نییە، دەبێت بەوردی لەسەر 

فكرێك  هەموو  قسەبكەین،  شتێك  هەموو 

ئەگەر زۆر بچوكیش بێت لەمێشكی هاوڕێكانمان 

پەلە  لەهۆكاری  بوو  یەكێك  ئەمە  بێتەدەرێ، 

نەكردنمان.

لەگەڵ  دەبێت  ئێمە  كە  ئەوەیە،  تر  هۆكارێكی 

لەگەڵ  كە  كۆمەڵە،  خەڵكی  لەكادرو  زۆرێ��ك 

پەیوەندی  نین،  حزبانە  و  الیەن  لەو  كام  هیچ 

بگرین پرس و مەشهورەتیان پێبكەین، دەخالەتیان 

بدەین، هەربۆیە جیا لەتەماسی فردی و دانە دانە 

دیاریكردووە  كەسانە، هەیئەتیشمان  ئەو  لەگەڵ 

كادیرانی  لەگەڵ  بگەڕێ،  ئەوروپادا  لەگەڵ  كە 

كۆمەڵە قسەبكات، جیا لەوە سێ سیمینار دەگرین 

ئەو  كە  ئەمەریكا،  لە  یەكێكیش  ئەوروپا،  لە 

كەسانەی تێدا دەعوەت دەكەین، كە لەئەنجامی 

هەموو  نزیكن،  كە  پێمانوابووە  دیالۆگەكاندا 

نییە، كە  ئەوانەی دەعوەت دەكرێن بەو مانایە 

گشتیان دێنە ناو كارەوە، چونكە ئەو بەاڵیانەی 

كە بەسەر كۆمەڵە هاتووە،  ئەزمونێك كە هەیە، 

دوركەوتنەوەی درێژماوەی بەشێك لە كادرەكانی 

كۆمەڵە لەكاری حزبی و تەشكیالتی ئاسان نییە، 

بگەڕێنەوە  و  نەكەن  تەواو  ئیعتمادی  ئەوان  تا 

لە  ئەوانەشمان  هەربۆیە  تەشكیالتی،  كاری  بۆ 

پرۆسەی كاری خۆماندا داناوە، بەنیازین تا كۆتایی 

مانگی 10 سەرجەم سیمینارو كارەكان تەواو ببێت، 

لەكوردستان  هەموومان  دا   10 مانگی  لەكۆتایی 

كوردستان  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی  لەبارەگای 

پێكەوە  هاوبەش  كاری  دەورەیەك  كۆدەبینەوە، 

دەكەین،  تاوتوێ  شتەكان  كۆتاییترین  دەكەین، 

كۆنگرەكەش بەڕێوە دەبەین، كە رەنگە ماوەیەكی 

پێ بچێت تا كۆنگرەی هاوبەش دەگرین.ووو

لەهەمانكاتدا هەیئەتی هاوهەمانگییە ئیختیاری 

دراوەتێ ، وەك كۆمیتەی ئامادەكاری كۆنگرەی 

هاوبەش كاربكات.

 لەسەر ئەوە رێككەوتوین 
كە دەبێت كۆمەڵە ببێت، 
هیچ ناوێكی تر نییە هەتا 
ئێستا، جگەلەوەی كە 
دەبێت كۆمەڵەی لەگەڵ 
بێت، دەتوانێت )كۆمەڵەی 
چەپی كوردستان( بێت، یان 
)كۆمەڵەی سۆسیالیستی 
كوردستان( بێت، یان 
)كۆمەڵەی رزگاری و ئازادی 
كوردستان( بێت
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* ئەو كۆمیتەو كۆمیسیۆنانەی كە پێكتان 
بەردەمی  قەیرانەكانی  و  گرفت  هێناوە، 

چییە؟
عومەر ئیلخانیزادە: ئێمە ماوەیەكی زۆرە لێك 
دوور كەوتینەتەوە لەكاری هاوبەش، ماوەیەكی 

لەكۆمەڵەكاندا  ئینشیقاق  و  جیاوازی  كە  زۆرە 

هەبووە، ئەوەی كە ئێمە دەرسمان لێوەرگرتووە، 

یان زۆر قسەمان لەسەر كردووە، لە دوو خاڵ 

پێكهاتووە:

یەكەم: خەتێكی رۆشنی چەپ -  تەرەفداری لە 

كرێكارو زەحمەتكێشی تێدا بێت.

دووەم: خەتێكی رۆشنی لەسەر مەسەلەی میللی 

چەپێكی  ئێمە  واتە  بێت،  تێدا  نەتەوەیی   -

نەتەوەیی و كوردستانین.

ئینشیقاقی  بكەین،  ب��ەراوردی  ئەگەر  پێموایە 

حزبی كۆمۆنیست بە بڕوای من، ئەو بنەوانە 

باش نەشێلدرابوو، لەباری فكرییەوە هەموومان 

بووین،  كۆمۆنیست  حزبی  مانەوەی  مخالفی 

بەاڵم  بێینە دەرێ،  لێی  پێمانوابوو كە دەبێت 

بكەین،  داهاتوو دەبێت چی  كاری  بۆ  ئەوەی 

بەوردی  دەبێت،  چی  داهاتوومان  هەنگاوی 

قسەمان نەكردبوو، لەم قۆناغەدا خەریكین  تاكو 

بەوردی قسەی لەسەر بكەین، زۆرجار ئیختیالف 

دەوڵ��ەت��ان،  ل��ەگ��ەڵ  لەپەیوەندی  ه��ەب��ووە، 

ئێمە موجازین لەدەوڵەتێك كە هۆی  بۆنمونە 

داگیركەری كوردستانە یارمەتی وەربگرین، یان 

نییە  خواز  پێشكەوتوو  خۆی  كە  لەدەوڵەتێك 

لەگەڵ  پەیوەندیمان  ئایا  وەربگرین؟  یارمەتی 

حزبەكانی كوردستان چی دەبێت؟ ئایا جارێكی 

و  پێشمەرگایەتی  بەخەباتی  باوەڕمان  دیكە 

بوژاندنەوەی هەیە، لەسەر كۆی ئەم مەسەالنە 

قسەمان كردووە.

*لەسەر كام مەسەلە نەگەیشتنە ئەنجام؟
ئەو  هەموو  لەسەر  ئیلخانیزادە:  عومەر 

مەسەالنە گەیشتینە ئەنجام.

ئەو  ب��ۆئ��ەوەی  چ��اوەڕێ��ی چین  ئ��ەی   *
یەكگرتنەوەیە بە ئاشكرا رابگەیەنن؟

كە  ئەوەین،  چاوەڕێی  ئیلخانیزادە:  عومەر 
بۆناو هەموو ریزەكانمان، بۆ  دابەزینە خوارێ 

ناو خەڵكی كوردستان، بۆ ناو ئەڵقەی كۆمەڵە، 

لەهەمانكاتدا كۆمەڵێك لەو كادرانەی كە لێك 

پێكەوە  دەورەیەك  و  ببینەوە  نزیك  دوورین، 

كاری هاوبەش بكەین.

كێشەیەكمان  هیچ  دەڵێیت  ب��ەڕێ��زت   *
نەماوە، بەاڵم من چەند كێشەیەكت پێدەڵێم 

كە لەنێوانتاندا هەیە:
رێك  ن��اوێ��ك  ل��ەس��ەر  ئێستا  ت��ا  ی��ەك��ەم: 

نەكەوتون.
دووەم: تا ئێستا لەسەر ئەوە رێك نەكەوتون، 
كە ئایا سكرتێر دەبێت یان هاوسەرۆك دەبێت.

ژم���ارەی  ئ��ای��ا  ك��ە  ل��ەس��ەرئ��ەوەی  سێیەم: 
ئەندامانی كۆمەڵە بەپێی ئەم سێ جەریانە 

چەندو چۆن دەبێت رێك نەكەوتون.
هەموو ئەمانە گرفت نین؟

ئەم  لەسەر  قسەمان  ئیلخانیزادە:  عومەر 
مەسەالنە نەكردووە، هەر لەپەیڕەوی ناوخۆی 

ك��ردووە،  پشتگیری  كۆمسیۆن  كە  ئێستادا 

ك��ردووە،  پشتگیری  هاوهەمانگی  هەیئەتی 

سكرتێری تێدایە، دەفتەری سیاسی و هەیئەتی 

تێدایە،  ناوەندیشی  كۆمیتەی  تێدایە،  ئیجرائی 

دیارە تێبینیش هەیە، كە رەنگە منیش لەگەڵ 

عومەر ئیلخانیزادە
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ئەو تێبینیە بم، كە بۆنمونە جۆرە ئەنجومەن و 

شورای هەبێت، بەاڵم زۆرینە لەسەر ئەو فۆڕمە 

رێك كەوتوون.

ئەوە  لەسەر  زۆرینە  ن��او،  مەسەلەی  لەسەر 

پێوەبێت،  )كۆمەڵە(ی  ن��اوی  كە  رێككەوتوە 

هەقیش دەدەین بەهەر كەسێك كە لەكۆنگرە 

قسەی خۆی بكات و بڵێ نەخێر با ئێمە لەناوی 

كۆمەڵە كەڵك وەرنەگرین، بەاڵم ئەمە زۆر زۆر 

بۆیە  نایباتەوە،  ئەوە  كە  دڵنیاشم  كەمینەیە، 

ئەوە  بدات  بڕیارێك  چ  زۆرینە  رێككەوتووین 

دەبێت.

* بۆچوونێك هەیە، كە دەڵێت بۆچی ناوی 
نییە،  پێویست  هیچ  و  هەڵگرین  )كۆمەڵە( 
ت��ازەی��ن،  جەریانێكی  ئێمە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

پێویستە ناوی )كۆمەڵە( هەڵنەگرین؟
هەموو  بۆچوونە  ئەو  ئیلخانیزادە:  عومەر 
قسەو باسی خۆی كردووە، بەاڵم لەنێوان هەر 

سێ الیەنەكەدا نەیگرتۆتەوە.

* سەبارەت بە هاوسەرۆكی چی؟
هاوسەرۆكیمان  باسی  ئیلخانیزادە:  عومەر 

نەكردووە.

* بەنیازی ببیت بە سكرتێر، بۆیە ناتەوێت 
هاوسەرۆك هەبێت؟

عومەر ئیلخانیزادە: لەكۆنگرەدا ئاشكرا دەبێت 
قسەیەی  ئەو  رەنگە  چییە،  بۆچوونیان  كە 

بەڕێزت دەیكەی گومان )اتهام( بێ لەمن، رەنگە 

من جۆرێكی تر بم.

* مەبەستت ئەوەیە بەنیاز نیت خۆت بۆ 
سكرتێری كاندید بكەیت؟

عومەر ئیلخانیزادە: با بچینە كۆنگرە ئەوكات 
لەگەڵ هاوڕێیان قسەی لەسەر دەكەین.

بۆ  بەهێزترە  كاندیدترە،  ت��ۆ  ل��ە  ك��ێ   *
سكرتێری ئەو حەرەكەتە تازەیە؟

عومەر ئیلخانیزادە:  پێموایە لەناو ئەو كۆمەڵە 
كادرەدا كەسی تێدایە كە شایستەگی و  توانای 

سكرتێری هەبێت، بەاڵم نامەوێت ناویان بهێنم.

*  لەو حەرەكەتە تازەیەدا سكرتێر چۆن 
دادەنرێت؟

تازەیەدا  لەو حەرەكەتە  ئیلخانیزادە:  عومەر 

سكرتێر كۆمیتەی ناوەندی هەڵیدەبژێرێت، من 

پێمباشە سیستمێكی تر بگیرێتەبەر، كە جۆرێك 

شورای بێت، بەڕێوەبەرایەتییەكی 3 كەسی بێت، 

لەوتەبێژەوە  هەبێت  جۆراوجۆر  سكرتێری   3

حاڵەتەشدا  لەم  بڕیاربدەن،  پێكەوە  ئەوانە  تا 

پێویستە كەسی یەكەم هەر هەبێت، بەاڵم زۆر 

شت جۆرێكی دیكە دەبێت، واتە من پێشنیاری 

تایبەتی خۆم هەیە.

* پێشنیاری تۆ چییە؟
عومەر ئیلخانیزادە: پێشنیاری من ئەوەیە، كە 

شورایی بێت.

* مەبەستت چییە، لەشورای؟
كەسی  كۆمەڵێك  واتە  ئیلخانیزادە:  عومەر 
زۆر هەڵبژێردرێت، كە وەك شورا بن، جگەلە 

دەفتەری سیاسی، من بڕوام بەدەفتەری سیاسی 

نییە، بەڵكو پێموایە ئەو شورایە سەركردایەتی 

كەم هەڵبژێرێت، كە 9 تا 11 كەس بێت.

* كە بڕوات بەدەفتەری سیاسی نییە، بۆچی 
سیاسیت  دەف��ت��ەری  خ��ۆت��دا  لەحزبەكەی 

داناوە؟
عومەر ئیلخانیزادە: ئێستا ئەوەم پێ باشترە، 
باشتر كار دەكات، كە دەڵێم بڕوام بە دەفتەری 

سیاسی نییە، مەبەستم ئەوە نییە كە دەفتەری 

لێرەش  میكانیزمێكە،  ئەوەش  خراپە،  سیاسی 

بێت، چونكە  دیكە  دەبێت جۆرێكی  پێموابوو 

ئێمە ئەزمونمان هەیە، رەنگە ئەمە بۆچوونی 

بۆچوونی  هەمان  هەیە  تر  خەڵكی  بێت،  من 

منی هەیە، خەڵكیش هەیە بۆچوونی جیاوازی 

 25  –  20 هەیە  سودێكی  چ  بۆنمونە  هەیە، 

كەس كۆمیتەی مەركەزی دابنێین،  -5 7 كەس 

دەفتەری سیاسی و سكرتێر بێت، دەكرێت 50 

كەس دابنێین شورا بێت، پێموایە جۆرێك كە 

بۆچوونی  زۆرتری خەڵكی  تێدابێت باشترە.

* دەتوانن لەپلۆنیۆمێكدا یان لەكۆنفرانسێكدا 
بۆچوونی خەڵك وەربگرن؟

عومەر ئیلخانیزادە: بەڵێ دەكرێت.
چییە،  تر  رەوت��ەی  دوو  ئەو  بۆچوونی   *

سەبارەت بە بۆچوونەكانی تۆ؟
رەوت  وەك  ئێمە  ئیلخانیزادە:  ع��وم��ەر 

ئەوەی كە ئێمە دەرسمان 
لێوەرگرتووە، یەكەم: خەتێكی 
رۆشنی چەپ -  تەرەفداری 
لە كرێكارو زەحمەتكێشی 
تێدا بێت.
دووەم: خەتێكی رۆشنی 
لەسەر مەسەلەی میللی - 
نەتەوەیی تێدا بێت
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لەبەرامبەریەكدا نین لەو بۆچوونانەدا، دەشێت 

لەو رەوتانەی دیكە كەس هەبێت وەك من بیر 

بكاتەوە، بەاڵم هێشتا زۆرینە سكرتێر، دەفتەری 

سیاسی و كۆمیتە مەركەزی هەڵبژاردووە.

بۆچوونێك  چەكداری  خەباتی  لەسەر   *
نییە  پێویست  ئۆردوگا  پێیوایە  كە  هەیە، 
بۆ ئەم حزبە تازەیە، ئاشكرایە تۆ لەگەڵ 
ئەو بۆچوونە نیت و بەشێكی تریش لەگەڵی 

نین، ئەمە لە كوێوە سەرچاوەی گرتووە؟
كە  بووە  تەواو  ئەوە  ئیلخانیزادە:  عومەر 
هاتووینەتە  نییە،  پێویست  ئۆردوگا  دەڵ��ێ 

سەر ئەوەی لەجەریانی دیالۆگدا، كە ئۆردوگا 

نابێت  ئۆردوگا  ببێت،  نابێت  كۆن  بەشێوەی 

و  ژی��ان  ب��ۆ  بكرێت  ئ��ی��دارە  شێوەیە  ب��ەو 

ناوەڕۆكی  و  سیستم  پێویستە  ح��ەوان��ەوە، 

دارو  موخالفی  ئێمە  بگۆڕدرێت،  ئۆردوگاكان 

بەردو ساختمانەكانی ئۆردوگا نین، بەڵكو وردە 

مناسباتی  كە  گەیشتووین  قەناعەتە  بەو  وردە 

و  كاركردن  ج��ۆری  ئۆردوگاكان،  ناوخۆیی 

ژیانیان بگۆڕدرێت، لەهەمانكاتدا پێمانوایە كە 

پێشمەرگەو ژیانێكی ئاسایی لێك جیابكرێتەوە.

* ئەم حزبە بەهەمان شێوە، حزبێكی چەپ، 
سۆسیالیست، ماركسیست دەبێت؟

عومەر ئیلخانیزادە: ئێمە باسی ماركسیست و 
غەیرە ماركسیستمان نەكردووە.

لە  لەمەوپێش  س��اڵ  چ��ەن��د  ب��ەڕێ��زت   *
نیم،  كۆمۆنیست  من  وتت:  كۆنفرانسێكدا 
ئێوەش بڵێن كۆمۆنیست نین وابوو، ئێستاش 

هەر لەسەر ئەو عەقیدەیەی؟
كۆمۆنیست  نەموت  ئیلخانیزادە:  عومەر 
ئەگەر  كۆمۆنیست،  ناڵێم  خۆم  بە  وتم:  نیم، 

بەمانای  ئەگەر  خوازییە،  بەرابەری  بەمانای 

لەگەڵ  دژایەتییە  بەمانای  ئەگەر  یەكسانییە، 

كۆمۆنیستم،  بەڵێ   سەرمایەداری،  جامیعەی 

بەاڵم بەناو خۆم ناو نانێم كۆمۆنیست، ئێوەش 

وا بەخۆتان مەڵێن، چونكە بتەوێت و نەتەوێت 

تۆ ناتوانی باسی فەلسەفی بكەی، ئەم وشەیە 

لەناو ملیارەها ئینساندا لەگەڵ ئەوە دێتەوە، كە 

لەسۆڤیەتەوە دەستی پێكردوە، ئێمە بەرابەری 

خوازین، بەاڵم كێشەی وشەمان هەیە، چونكە 

ئەو وشەیە بەدناو كراوە.

* كە تۆ هەڵگری ئەو ئایدیایەی، چ عەیبە 
بڵێی ماركسیستم؟

ع��وم��ەر ئ��ی��ل��خ��ان��ی��زادە:  ئ��ەی م��ارك��س بۆ 
سۆسیالیزمەكەی البرد، بۆ لینین وتی: سۆسیالیزم 

وشەی  دەڵێم  ئێستا  منیش  ك���راوە،  بەدناو 

گرنگە،  ن��اوەڕۆك  ك��راوە،  بەدناو  )كۆمۆنیزم( 

بەخۆمان  كە  نییە،  گرنگ  بەالمەوە  ئەسڵەن 

بڵێین )سۆسیالیست(، یان )سۆسیالیزم(.

* تۆو رەوتەكەی ئێوە بەرەو ناسیۆنالیزم 
ناڕوات؟

بەپێچەوانەوە  نەخێر،  ئیلخانیزادە:  عومەر 
ئێمە چەپتر دەبینرێن.

* ئەی بۆچی لەبارەگاكاندا ئااڵی كوردستان 
هەڵدەكەن؟

عومەر ئیلخانیزادە: هەر كەسێك لەكوردستان 
و  چ��ەپ  بتوانێت  ك��ە  نییە،  كۆمەڵگایەك 

سۆسیالیست و كۆمۆنیستی تێدابێت؟

ل��ەدەوران��ی  وت  خەڵك  بە  وات��ان  ئێوە   *
وتتان  شۆڕشگێردا،  كۆمەڵەی  دروستكردنی 
ئااڵی  نابێت  چەپین،  حەرەكەتێكی  ئێمە 

كوردستان لەبارەگاكانماندا دابنرێت؟
كۆمەڵەی  ئەوكاتەی  ئیلخانیزادە:  عومەر 
لەهیچ  كوردستان  ئااڵی  هەبوو،  شۆڕشگێری 

شوێنێك نەبوو، لەساڵی 1969 ئااڵی كوردستان 

نەبوو،  كوردستانیش  نیشتیمانی  یەكێتی  لەالی 

هەتا لەالی پارتیش نەبوو، ئااڵكە نەبوو.

* ئااڵكە نەبوو، یان بڕواتان بەئااڵكە نەبوو؟
ئەوكاتە  نەخێر،  ئیلخانیزادە:   ع��وم��ەر 
ئااڵی  باسی  كوردی  حزبی  ناو  كەسێكی  هیچ 

نەدەكرد،لەبەرئەوەی دەوڵەتێكی كوردی نەبوو، 

تێدابكرێت،  ئ��ااڵی  باسی  تا  نەبوو،  كیانێك 

حزبی  هەموو  لەناو  كۆمەڵە  ئەووەختە  هەر 

هەبووە،  چارەنوس  بەمافی  ب��ڕوای  كوردیدا 

چوار  لەناو  دابەشكراوە  كوردستان  پێیوابووە 

واڵتدا، كوردستان یەك مەسەلەیە، یەك پرسە 

لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.

_ عومەر ئێلخانیزادە
_ لە ساڵی 1952 زایینی لە شاری بۆكان 
ئەشراف  دەوڵەمەندی  بنەماڵەیەكی  لە 

فیوداڵ لەدایكبووە.
 _ خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیی هەر 

لە بۆكان خوێندووە.
_ بۆ درێژەی خوێندن چۆتە تاران و لەوێ 

دیپلۆمی وەرگرتووە.
_ لە زانكۆی تەورێز ئەندازیاری جیۆلۆجیی 

خوێندووە.
تێكەاڵوی  بەهۆی  الوێتی  هەڕەتی  لە   _
و  ك��ورد  پرسی  بەسیاسەت،  بنەماڵەی 
خەبات بۆ رزگاری كوردستان بۆتە ئاواتی 
لەگەڵ  تێكەاڵوی  و  سیاسەت  بەدوای  و 

كۆڕوكۆمەڵی سیاسی كەوتووە.
و  زاینی   1970 ساڵی  سەرەتای  لە   _
دام��ەزران��دن��ی  دوای  ساڵێك  نزیكەی 
كۆمەڵە، پەیوەندی لەگەڵ كۆمەڵە گرتووە.
_ لە سەردەمی كاری نهێنیدا بەرپرسيارێتی 

جۆراوجۆری بووە.
كۆمیتەی  ریزی  هاتۆتە   1981 ساڵی   _
كۆمەڵە.  سەركردایەتی  و  ناوەندیی 
كۆمیتەی  ئەندامی  بە  ب��ووە  دواتریش 
ئێران،  كۆمۆنیستی  حزبی  ناوەندیی 
حزبی  لە  هاتنەدەر  و   2000 ساڵی  تا 
كۆمۆنیست، ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی، 
كۆمیتەی  یان  كۆمەڵە  سیاسی  دەفتەر 

رێبەری كۆمەڵە بووە.
_ ساڵی 2000 لەگەڵ ژمارەیەكی دیكە لە 
كادرو رێبەری كۆمەڵەو حزبی كۆمۆنیست، 
زەحمەتكێشانی  شۆڕشگێڕی  »كۆمەڵەی 
لەو  پێكهێناوە،  ئێران«یان  كوردستانی 
و  ناوەندیی  كۆمیتەی  ئەندامی  حزبەشدا 

دەفتەری سیاسی بووە.
دەفتەری  ئەندامەتی  لە   2006 ساڵی   _
دوای  لەكاركێشاوەتەوە.  دەستی  سیاسی 
و  سیاسی  ناڕەزایەتی  بەهۆی  ماوەیەك 
لەگەڵ كەسانی  لەو حزبەدا  رێكخراوەیی 
راگەیاند،كەوتنە  ریفۆرمیان  رەوتی  دیكە 
ج��ی��اب��وون��ەوەی  دەرەن���ج���ام  كێشەو 

لێكەوتەوە.
كۆمەڵەی  زایینی  ى   2007 ساڵی   _
راگەیەنرا،  كوردستان  زەحمەتكێشانی 
كۆمەڵەی  گشتیی  سكرتێری  وەك 

زەحمەتكێشان دیاریكراوە. 

پرۆفایل: 
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ئه ندامى کۆنسه ى به رێوه به رى کۆما جڤاکێن کوردستان )که جه که(

ره زا ئاڵتون:

په یوه ندییه کاىن پارىت له گه ڵ تورکیا، 

ده ستکه وته کاىن باشور ده خاته  مه ترسییه وه

 ديدار:  کوردستان دیپلۆماتیک
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ره زا ئاڵتون ، ئه ندامى کۆنسه ى به رێوه به رى 

له   ک��ه ج��ه ک��ه   ک��وردس��ت��ان  جڤاکێن  ک��ۆم��ا 

چاوپێکه وتنێکیدا له باره ى کێشه  و ئاڵۆزییه کانى 

رۆژهه اڵتى ناوه ڕاست و کوردستان، رایگه یاند 

ناتوانێت رۆژهه اڵتى  ئیدى هیچ هێزێک  که  

ئاماژه ى  به ڕێوه ببات.  خۆى  دڵى  به گوێره ى 

جیهاد  سه له فى،  بزوتنه وه ى  هه بوونى  به  

وتى:  و  کرد  ئه لنوسرا  و  داعش  په رست، 

گه یشته   کورد  گه لى  هێرشه کانی  » سه رەڕاى 

کورد هێشتا  کیشه ى  به اڵم  گرنگ،  ئاستێکى 

له سه ر  مه رترسى  هێشتا  نه بووه .  چاره سه ر 

ئه و ده ستکه وتنانه  هه یه  که  به ده ستکه وتوون. 

هه یه ،  مه ترسییه   ئه و  شوێنێک  له هه موو 

کاتێک مرۆڤ له ڕووى نه ته وه یی و هه رێمى 

سه یرى بکات، ده بینرێت که  له بابه تى کێشه ى 

کورد که لێنى مه زن و مه ترسى مه زن هه یه . 

سه یرى  شێوه یه ک  به چ  ئه وروپا  نمونه   بۆ 

روسیا  و  ئه مەریکا  ده کات؟  کورد  مه سه له ى 

رووداو   مرۆڤ  کاتێک  بۆیه   به هه مانشێوه . 

و  پێشهاته کان ده نرخێنێت، به  ئاسانى له وە 

تێده گات که  به هۆى ئه و کێشه  و ئاڵۆزیانه یه  

په یوه ندییان له گه ڵ کورد هه یه  و هه تا ئاستێک 

وه ک هاوکارى، هه ڵسوکه وت ده که ن.«

هه روه ها له به شێکى دیکه ى چاوپێکه وتنه که دا 

ره زا ئاڵتون  باس له  یه کێتى نه ته وه یی کوردان 

ده کات و له و باره یه وه  ده ستنیشانى کرد که  

ئه وان هیچ کاتێک کۆڵیان نه داوه  له  هه وڵدان 

کوردان  نه ته وه یی  یه کێتى  دروستکردنى  بۆ 

هێزێک  ه��ه ر  که   ئ��ه وه ک��رد  بۆ  ئ��ام��اژه ى  و 

هه ڵوێستى ئه رێنى له باره ى یه کێتى نه ته وه یی 

نیشان بدات ئه وان به  ئه رێنى ده بینن.

ئ��ه وان  ک��ه   ده ک���ات  ل���ه وه   ب��اس  ئاڵتون   

ئه و  له سه ر  یه کێتى  و  گ��ۆڕان  رێکه وتنى 

کاتێک  وت���ى:«  و  ده ن��رخ��ێ��ن��ن  بنه مایه  

ئه م  گۆڕانکاریه کانى  و  رووداو  م��رۆڤ 

باش  به ڕاستیش  هه ڵده سه نگێنێت،  دواییه  

به دیده کرێت که  دۆخێکى جدى بۆ کوردان 

له ئارادایه . ئێمه  له قۆناخى وه رچه رخانداین. 

رۆژئاوا  له   نمونه   بۆ  چییه ؟  ئێمه   ئامانجى 

هه ندێک  سه ربازییه وه   له ڕووى  هه رچه نده  

رێکه وتن  هه بن، به اڵم دۆخه که  له به رچاوه  

نزیکده بنه وه .  سیاسییه وه   له ڕووى  چۆن  که  

به شدارنه بوونى  بۆ  هه وڵدانه کان  به تایبه تى 

بۆ  ئه مه   جنێڤ،  کۆبوونه وه کانى  له   کورد 

کورد به واتاى مه ترسیه کى مه زن دێت.«

»دۆخى باشور له  رۆژئاوا 

مه ترسیداره«
 ره زا ئاڵتون ئه ندامى کۆنسه ى به رێوه به رى 

ئاماژە ى  ووته کانیدا  له به رده وامى  که جه که  

کوردستان  باشورى  و  رۆژئ��اوا  دۆخ��ى  به  

له دۆخى  باشور  دۆخى  رایگه یاند:«  و  کرد 

رۆژئ�����اواى ک��وردس��ت��ان م��ه ت��رس��ی��دارت��ره . 

باشور  دۆخى  نێوده وڵه تى  له ئاستى  ره نگه  

دۆخ��ى  ب���ه اڵم  س��ه ی��رب��ک��رێ��ت،  به گرنگى 

کوردستان،  باشورى  له   به ڕێوه به رى  ئێستاى 

هه رێمه که،  ده وڵه تانى  نزیکایه تى  ه��ه م 

به تایبه تیش  نێوده وڵه تى،  سیاسه تى  هه م 

کوردان  له دژى  تورک  ده وڵه تى  دوژمنایه تى 

نیشانیده دات که  ره وشى باشورى کوردستان 

و سیسته مى فیدراڵى له ژێر مه ترسدایه .«

 له باره ى په یامه کانى پارتى له سه ر )ده وڵه تى 

بۆ  پروپاگه نده ى  جار  زۆر  که   سه ربه خۆ( 

په یامه کان   وت��ى:«  ئاڵتون  ره زا   ، ده ک��ات 

سه ربه خۆ   ده وڵه تى   ، ریفراندۆم  له سه ر 

بیه وێت  پارتى  کاتێک  هه ر  نین،  سه میمى 

و  هه رێم  ناوخۆى  بداته   په یام  هه ندێک 

وه ک  کاته   ئه و  ده بێت،  ته نگاو  هه رکاتێک 

تاکیتیک ئه م مه سه له یه  به کارده هێنێت. باشه  

کێ رێگه ى له وان گرتووه ؟ ئه گه ر ده خوازی 

ده ڵێن  ب��ه رده وام  بیکه .  بکه ى،  ریفراندۆم 

ده وڵه تى  )ئێمه   ده ڵێت،  به سااڵنه   ناکه ن.  و 

راگه یاندنى  به اڵم  راده گه یه نین(،  سه ربه خۆ 

باشورى  له   هێشتا   ، ل��ه الی��ه ک  ده وڵ���ه ت 

کوردستان یه کێتى ئاوا نه کردووه .«

 هه روه ها ئاماژە ى به  دوژمنایه تى ده وڵه تى 

تورک له به رامبه ر کوردان کرد و وتى:« هه تا 

پارتى په یوه ندیه کانى له گه ڵ تورکیا به رده وام 

سه ربه خۆ  )ده وڵه تى  پڕوپاگه نده ى  بکات، 

راده گه یه نم( به واتاى ساخته کارى دێت.«

 رەزا ئاڵتون، ئه ندامى کۆنسه ى به ڕێوه به رى کۆما جڤاکێن کوردستان که جه که ، به توندى 
په یوه ندى نێوان ئاکه په  و پارتى دیموکراتى کوردستانـ ـ ئێراق ره خنه  ده کات و رایده گه یه نێت 
ده خاته   کوردستان  باشورى  ده ستکه وته کانى  تورکیا  له گه ڵ  پارتى  په یوندیه کانى  که  

مه ترسییه وه .
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 » ئیدى پارتى فێرى

ئه و دۆخه  بووه «

به   ده یه وێت  پارتى  وتى:«  ئاڵتون  ره زا   
چاره سه رییه کان  تورک  ده وڵه تى  هاوکارى 

ئه مه   بکات،  ده ستنیشان  خۆى  به گوێره ى 

پێشتریش کردى. بینیمان تانکه کانى سه دامى 

هێنایه  هه ولێر و یه کێتى له هه ولێر ده رخست. 

له  حه فتانین و خواکوڕک  دا  له ساڵى 1992 

شانبه شانى سه ربازانى ده وڵه تى تورک له دژى 

ئێمه  شه ڕى کرد، له  1995 و 1997 دا هه مان 

شتى دوباره  کرده وه ، ئیدى پارتى فێرى ئه و 

ب��ووه . ده خ��وازێ��ت پشتى خۆى به   دۆخ��ه  

ده وڵه ته  داگیرکه ره کان بسپێرێت و هه بوونى 

به   ده یه وێت  پارتى  بکات.  به رده وام  خۆى 

به داگیرکردنى کوردستان به ده ستى ده وڵه تى 

بکات.  ب���ه رده وام  خ��ۆى  هه بوونى  ت��ورک 

له خۆى  پرسه   ئه و  کوردێک  هه موو  ده بێت 

بپرسێت که  کارى سوپاى تورک له سه ر ئه و 

خاکه ى باشورى کوردستان چییه ؟ قبووڵکردنى 

ئه و سیاسه ته  مایەی  شه رمه زارییه .«

 

»ده بێت هه موو کوردێک نه فره ت 

له و هێزه  بکات که  شه نگالى 

رووبه ڕووى ئه و دۆخه  کرده وه «

ره زا  شه نگالیش  دۆخى  له باره ى  هه روه ها 

ده ڵێت،  پارتى  که   سەیرە   وت��ى:«  ئاڵتون 

هێزه کانى پاراستنى گه ل )هه په گه ( شه نگالیان 

له ژێرده ستى  شه نگال  پێشتر  داگیرکردوه ، 

شه ڕ  هیچ  ئه وه ى  به بێ  به اڵم  بوو،  ئه وان 

به ردا  لێ  ده ستیان  بکه ن،  داع��ش  ل��ه دژى 

ئێزیدى  خه ڵکى  شێوه یه   به و  رۆیشتن،  و 

به ده یان  بووه وه .  کۆمه ڵکوژی  رووب��ەڕووى 

ده ستدرێژیان  و  رفێندران  م��رۆڤ  ه��ه زار 

ژنانه ى  ئه و  چاره نوسى   هێشتا  کرایه سه ر. 

رفێندراون دیار نییه. باشه  پارتى له و رووه وه  

چۆن بیرده کاته وه ! کورد چۆن بیرده کاته وه ؟ 

ده بێت هه موو کوردێک نه فره ت له و هێزه  

ئه و دۆخه   رووب��ه ڕووى  که  شه نگالى  بکات 

کرده وه . ئه و کوردانه ى به و شێوه یه  نه که ن 

ژێر  ده که وێته   کوردایه تیان  ناسنامه ى  ئه وان 

چۆن  شێوه یه   ب��ه و  دۆخێکى  پرسیاره وه ، 

قبوڵده کرێت ؟ چۆن ده بێت تۆ بۆ رزگارکردنى 

رفاندن  به   ئێزیدى  هه زار   5 خۆت،  گیانى 

دواتریش  بفرۆشرێن،  له بازاڕه کان  و  بده ى 

سیاسه ت  کوردایه تى  ناوى  له سه ر  هه ڵسى 

موداخه له ى  به   بینیمان  هه مومان   ! بکه ى 

هێزه کانى هه په گه  و یه په گه  رێگه  له به رده م 

کۆمه ڵکوژى گیرا.«

و  تێکۆشانه   ئ��ه و  له ئه نجامى   »: وتیشى 

ئێزیدیان  جه وهه رى  هێزى  به رخۆدانه دا 

دامه زرا. هه ڵه ى ئه م مه سه له یه  چییه؟ ئه گه ر 

ده بێت  هه یه،  فیدراڵ  سیستمی  باشور  له  

ئێزیدیش له ناو ئه و سیستمه دا هه بن. یانیش 

ده بێت  کاته   ئه و  بن،  عێراق  سه ربه   ئه گه ر 

پارتى  بن،  خۆیان  تایبه تى  پێگه ى  خ��اوه ن 

په که که  و هه په گه   ئه وه یه، ده ڵێت؛  له دژى 

باسى  هیچ  داگیرکه رن.  هێزی  شه نگال  له  

ته سلیمى  شه نگالى  چۆن  که   ناکات  ئ��ه وه  

داعش کرد، هه بوونى کورد له و شوێنه  وه ک 

واتایه ک  چ  به   ئه مه   ده بینێت،  داگیرکارى 

دێت. باشه  ده پرسم له  عه قڵیه تێکدا یه کبوونى 

به   پارچه بوون  و  ره تده کاته وه   کوردستان 

بنه ما ده گرێت، واڵتپارێزى هه یه!؟ کوردستان 

واڵتى هه موو کوردانه .«

ئه وه ى  بۆ  ئێمه   رایگه یاند:«  ئاڵتون  ره زا 

تێکنه چێت،  کوردستان  هه رێمى  حکومه تى 

داع��ش  ل���ه دژى  ک��ه رک��وک  و  مه خمور  ل��ه  

داعش  هێرشه کانى  له کاتى  شه ڕمانکرد، 

ده چ��وون،  و  به جێده هێشت  هه ولێریشان 

دۆخى ئێستاى به ڕێوه به رى 
له  باشورى کوردستان، 
هه م نزیکایه تى ده وڵه تانى 
هه رێمه که، هه م سیاسه تى 
نێوده وڵه تى، به تایبه تیش 
دوژمنایه تى ده وڵه تى 
تورک له دژى کوردان 
نیشانیده دات که  ره وشى 
باشورى کوردستان و 
سیسته مى فیدراڵى له ژێر 
مه ترسدایه .«
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به اڵم ئێمه  له مه خمور شه ڕمان له دژى داعش 

له پۆسته کانى  ده ستیان  وانه بوایه   ئه گه ر  کرد، 

له دژى  پارتى  ده رۆیشتن.  و  به رده دا  خۆیان 

پارچه کانى دیکه ى کوردستان له گه ڵ ده وڵه تى 

تورک هاوکاره  و رێکه وتووه ، پارتى ده یه وێت 

و  خۆى  موڵکى  بکاته   کوردستان  ت��ه واوى 

ئه م  ببات.  بەڕێوه ى  خۆى  دڵى  به گوێره ى 

هه ڵسوکه وته  بۆ کوردان مه ترسییه کى مه زنه .«

هه روه ها له  کۆتایی وته کانیدا  ره زا ئاڵتون، 

ئه ندامى کۆنسه ى به رێوه به رى کۆما جڤاکێن 

چاره سه رى  مۆدێلى  که جه که،  کوردستان 

فیدراسیۆنى دێموکراتى له رۆژئاوا کوردستان 

وتى:«  و  به بیرهێنایه وه   سوریاى  باکورى   ��

باکورى  رزگارکردنى  ته نیا  مه سه له   ئێمه  

سوریا نیه، له وه  واتادارتر ئه وه ى گرنگ بێت 

بنیاتنانى سوریایه کى دیموکراتییه . ئه مه  به  چ 

واتایه ک دێت؟ به واتاى چاره سه رى سه رجه م 

له   ئه گه ر  هه ربۆیه   دێت.  سوریا  کێشه کانى 

هه ره   مه ترسی  ئه لنوسرا  و  داع��ش  ره ق��ە 

سه ره کییانه،  ئامانجى  ئه وکات  بن،  مه زن 

پێویسته  ره قه  له ناو سوریا وه ک ناوه ندێکى 

هه نگاوه   ئه م  ببینرێت.  ئۆپه راسیۆن  گرنگى 

هه ڵمه ته کانى  بۆیه   ستراتیجییه .  هه نگاوێکى 

هێزه کانى سوریاى دیموکراتى به  پێشه نگایه تى 

هێزه کانى )یه په گه  و یه په ژه(، واتاداره  و لێره  

به دواوه ش نه ک به ته نیا بۆ رۆژئاوا، به ڵکو بۆ 

چاره سه رى ته واوى کیشه کانى سوریا ده بێت.

به رێوه به رى  کۆنسه ى  ئه ندامى  ئاڵتون،  ره زا 

به توندى  که جه که ،  کوردستان  جڤاکێن  کۆما 

دیموکراتى  پارتى  و  ئاکه په   نێوان  په یوه ندى 

ک��وردس��ت��ان ���� ئ��ێ��راق ره خ��ن��ه  ده ک���ات و 

له گه ڵ  پارتى  په یوندیه کانى  که   رایده گه یه نێت 

کوردستان  باشورى  ده ستکه وته کانى  تورکیا 

ده خاته  مه ترسییه وه .

به رێوه به رى  کۆنسه ى  ئه ندامى  ئاڵتون،  ره زا 

له باره ى  که جه که   کوردستان  جڤاکێن  کۆما 

کێشه  و ئاڵۆزییه کانى رۆژهه اڵتى ناوه راست و 

ناتوانێت  هێزێک  هیچ  رایگه یاند:  کوردستان، 

رۆژهه اڵتى به گوێره ى دڵى خۆى به ڕێوه ببات. 

سه له فى،  بزوتنه وه ى  هه بوونى  به   ئاماژە ى 

جیهاد په رست، داعش و ئه لنوسرە کرد و وتى: 

گه یشته   کورد  گه لى  هێرشه کانی  » س��ه رەڕاى 

هێشتا  کورد  کیشه ى  به اڵم  گرنگ،  ئاستێکى 

چاره سه ر نه بووه . هێشتا مه ترسى له سه ر ئه و 

به ده ستکه وتوون.  که   هه یه   ده ستکه وتنانه  

هه یه ،  مه ترسییه   ئ��ه و  شوێنێک  له هه موو 

هه رێمى  و  نه ته وه یی  له ڕووى  مرۆڤ  کاتێک 

سه یرى بکات، ده بینرێت که  له بابه تى کێشه ى 

کورد که لێنى مه زن و مه ترسى مه زن هه یه . 

سه یرى  شێوه یه ک  به چ  ئه وروپا  نمونه   بۆ 

روسیا  و  ئه مەریکا  ده کات؟  کورد  مه سه له ى 

رووداو   مرۆڤ  کاتێک  بۆیه   به هه مانشێوه . 

له وە  ئاسانى  به   ده نرخێنێت،  پێشهاته کان  و  

ئاڵۆزیانه یه   تێده گات که  به هۆى ئه و کێشه  و 

په یوه ندیان له گه ڵ کورد هه یه  و هه تا ئاستێک 

وه ک هاوکارى، هه ڵسوکه وت ده که ن.«

هه روه ها له به شێکى دیکه ى چاوپێکه وتنه که دا 

نه ته وه یی  یه کێتى  له   باس  ئاڵتون   ره زا 

کوردان ده کات و له و باره یه وه  ده ستنیشانى 

کرد که  ئه وان هیچ کاتێک کۆڵیان نه داوه  له  

هه وڵدان بۆ دروستکردنى یه کێتى نه ته وه یی 

هه ر  که   کرد  ئه وه   بۆ  ئاماژه ى  و  ک��وردان 

یه کێتى  له باره ى  ئه رێنى  هێزێک هه ڵوێستى 

ئه رێنى  به   ئه وان  بدات،  نیشان  نه ته وه یی 

ده بینن.

 

رەزا ئاڵتون
- یەكێكە لە دەستەی 
سەرەتاییەكانی گەریال.

- چەند ساڵ لە ئەوروپا كاری 
رێكخستنی كردووە.

- چەندین بەرپرسیارێتی لەناو 
پارتی كرێكاری كوردستان 

هەبووە.
- بەرپرسی پەیوەندییەكانی 

پێشووی پارتی كرێكارانی 
كوردستان بووە.

- ئەندامی كۆنسەی سەرۆكایەتی 
كەجەكە و پارتی كرێكارانی 

كوردستانە.

پرۆفایل: 
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ئەندامی سەركردایەتی یەكێتیی نیشتامنیی کوردستان:

فەرید ئەسەسەرد: 

پشتكردنە بەغدا و رێككەوتن لەگەڵ توركیا ئەزمونێكی شكست 

خواردووە و نسكۆی 1975 منوونەی ئەو جۆرە ئەزموونەیە

کوردستان دیپلۆماتیک
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وەاڵم��ی  ئەسەسەرد  دا،  دیمانەیەك  لە 

چەندین پرسیاری كوردستانی نوێ  دەداتەوە 

بەغدا و  هەرێم و  نێوان  پەیوەندی  لەبارەی، 

یان  پەیوەندییانە  ئەو  گرێدانەوەی  پێویستی 

درێژەدان بە خۆدابڕین لە بەغدا، هەروەها 

سەربەخۆیی  ریفراندۆم و  مەسەلەی  لەبارەی 

یەكێتی  سیاسی  رێككەوتنی  كوردستان و 

گۆڕان و  بزووتنەوەی  كوردستان و  نیشتمانی 

چەندین مەسەلەی دیكە.

* بەڕای تۆ ئیمكانیاتی پەیوەندی نێوان 
لەكوێوە  دەتوانین  چۆنە،  بەغدا  هەرێم 

دەست پێببكەین ؟ 
- ئیمكانیاتی ئاسایی كردنەوەی بارودۆخەكە 

بڕیارێكی  ئەمە  ب��ەاڵم  هەیە،   توانادا  لە 

بكرێت.   لەهەرێم  دەب��ێ   دەوێ   سیاسی 

مەسەلەیە  ئەم  لەبەردەم  كێشە  گەورەترین 

لەناوخۆی  یەكگرتوو  بۆچونێكی  ئەوەیە 

نییە،  مەسەلەیە  ب��ەم  س��ەب��ارەت  هەرێم 

لەسەر  یان  بنەمای  لەسەر  الیەن  هەندێك 

نێوان  پەیوەندی  پچڕاندنی  ستراتیژیی  

بەدڵنیاییەوە  دەك��ەن.  كار  بەغدا  هەرێم و 

كە  هەیە  بەهێز  بۆچوونێكی  لەبەرامبەردا 

لەگەڵ  پەیوەندی  ڕایەڵەكانی  ئێمە  پێویستە 

بەغدا نەپچڕێنین، من بۆچوونی خۆم ئەوەیە 

كە رەوتی رووداوەكانمان بۆ دەهێنێتە پێش، 

بگەڕێنینەوە و  رای��ەاڵن��ە  ئ��ەو  پێویستە  كە 

بەهێزیشی بكەین بەرەو رزگاركردنی موسڵ 

هەلومەرجی  كە  داع��ش،  تێكشكاندنی   و 

تایبەت دەهێنێتە ئاراوە كە ئەمەش وادەكات 

كە ئێمە پەیوەندییەكی باشمان لەگەڵ بەغدا 

هەبێت. 

* هەندێ  كەسایەتی وەك سەرۆك كۆمار 
راوێ��ژك��ارەك��ان و پ��ەرل��ەم��ان��ت��ارەك��ان و 
باس  جیاوازەكان  نوێنەرە  و  وەزیرەكان 

ل��ەوە دەك���ەن، ك��ار دەك��رێ��ت ب��ۆ دەس��ت 
هەرێمی  لەگەڵ  گفتوگۆ  پێكردنەوەی 
نوێنەرانی  ئایا  تۆ  ب��ەڕای  ك��وردس��ت��ان، 
سەرەتای  ببنە  ناتوانن  لەبەغدا  خۆمان 

ئەم جۆرە پەیوەندییە؟ 
-  ئەگەر ئەوان لەناو واڵتەكەوە رابسپێردرێن 

كردنە،  نوێنەرایەتی  ئ��ەرك  و  ئ��ەو  ب��ۆ 

بنیادنانەوەی  ئەركی  دەتوانن  بەدڵنیاییەوە 

ئەگەر  بەاڵم  بكەن،  باشتر  پەیوەندییە  ئەو 

ئەم  ك��ە  ئ���ەوەی،  س��ەر  بێتە  مەسەلەكە 

ناوخۆی   لە  خۆیان و  ئەستۆی  بگرنە  ئەركە 

ناتوانن  نەكرێت،  لێ   پشتگیریان  هەرێمەوە 

بەرەو سەركەوتن بڕۆن. لە مەسەلەی ئاسایی 

كردنەوەی پەیوەندییەكانی هەرێم و بەغدا، 

بە بڕوای من بەغدا ئامادەیی زۆرتری تێدایە 

توند وتۆڵ  پەیوەندییەكی  گ��ەڕان��دەوەی  بۆ 

لەگەڵ هەرێم . 

فەرید ئەسەسەرد، ئەندامی سەركردایەتی یەكێتی نیشتمانی كوردستان و بەرێوەبەری سەنتەری 

ئەزمونی  لە  سوود  كوردستاندا  باشووری  لە  كورد  دەكرا  كە  وایە  بڕوای  كوردستان،  ستراتیژی 

سەرۆك مام جەالل وەربگرن و هاوسەنگییەك دروستبكەن لە نێوان شیعەو سوننە و  پشتی هیچ 

الیەك نەگرن لە دژی الیەكی تر،بەاڵم وەك ئەو ئاماژەی بۆ دەكات، كارەكان بەو جۆرە نەچوون 

بەڕێوە، »بەشێك لە كورد میحوەرێكیان لە هەولێر دروستكرد دژی مالیكی، ئەمەش كێشەكانی 

قوڵتر كردەوە، دواتر فرۆشتنی نەوتی هەرێم بە شێوەیەكی سەربەخۆو رێككەوتنی ستراتیژی لە 

نێوان توركیاو هەرێم ئەوەندەی تر كێشەكانی ئالۆزتر كرد«.
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الیەنەكانی  رێككەوتنی  گ��ەاڵڵ��ەی   *
هەرێمی كوردستان دەبێت چۆن بێت، بۆ 
كوردستان  سیاسییەكانی  الیەنە  ئ��ەوەی 
بەغدا  لەگەڵ  پەیوەندییە  ئەو  لەسەر 

گفتوگۆ بكەن؟
كوردستان  سیاسییەكانی  الیەنە  پێویستە   -

مەلەفی  لە  بەغدا  لەگەڵ  گفتوگۆكانیان 

دیراسەی  دەبێت  پێبكەن،  دەست  نەوتەوە 

ئەوە بكەین، بزانین بەم شێوەیەی ئێستا كە 

یان  قازانجمانە  دەفرۆشین،  نەوت  خۆمان 

لەگەڵ بەغدا بیفرۆشین قازانجمانە، بۆ ئەم 

لەگەڵ  پەیوەندییەكانمان  دەبێت  مەبەستە 

بەغدا توندوتۆڵ بكەینەوە بۆ ئەوەی شكستی 

هەناردەكردنی نەوت قەرەبوو بكەینەوە.

فەشەلی  كوردستان  هەرێمی  ئەگەر   *
هێنابێت لە فرۆشتنی نەوت، ئایا بەغدا 
هەرێم  ل��ەگ��ەڵ  خ��اڵ��ەدا  ل��ەم  بەئاسانی 

رێكدەكەوێت؟ 
دەرب��ارەی  نوێ  رێككەوتنێكی  دەتوانین   -

مۆر  بەغدا  گەڵ  لە  نەوت  هەناردەكردنی 

لەوەی  جیاواز  نوێ و  رێككەوتنێكی  بكەین، 

عێراق  دەس��ت��ووری  بەپێی  ئێمە  پێشوو، 

هەیە،  عیراق  بودجەی  لە  مان   17% مافی 

دەبێت ئەو مافە بگێڕینەوە، پاشان بە پێی 

فرۆشتن و  میكانیزمی  نوێ  رێككەوتنێكی 

هەناردەكردنی نەوت لەگەڵ بەغدا یەكالیی 

دەتوانێت  هەرێم  شێوەیە  بەم  بكەینەوە، 

ژێرخانی ئابووری بەهێز بكات و ئەم قەیرانە 

داراییە تێپەڕێنێت.

بەغدا  هەڵەكانی  ت��ۆ،  بۆچوونی  بە   *
گەڵ  لە  پەیوەندی  تێكچوونی  لە  چییە 

هەرێمی كوردستان؟
بەغدا  لەگەڵ  كێشەیەكمان  هیچ  ئێمە   -

نەبوو، هەتا ئەو كاتەی هەواڵێك بۆ گۆڕینی 

نوری مالیكی سەرۆك وەزیرانی پێشوو هاتە 

موقتەدا  سوننەو  كوردو  لە  بەشێك  ئاراوە، 

بگۆڕن،  وەزی��ران  س��ەرۆك  ویستیان  سەدر 

كێشەكە لەمەوە دەستی پێكرد.

دەكرا سوود لە ئەزمونی سەرۆك مام جەالل 

وەربگرین و هاوسەنگییەك دروست بكەین 

لە نێوان شیعەو سوننە، دەكرێت پشتی هیچ 

الیەك نەگرین لە دژی الیەكی ترو دەكرێت 

بەشێك  بەاڵم  بین،  الیەك  هەموو  دۆستی 

لە كورد میحوەرێكیان لە هەولێر دروستكرد 

قوڵتر  كێشەكانی  ئەمەش  مالیكی،  دژی 

بە  هەرێم  نەوتی  فرۆشتنی  دواتر  كردەوە، 

شێوەیەكی سەربەخۆو رێككەوتنی ستراتیژی 

تر  ئ��ەوەن��دەی  هەرێم  توركیاو  نێوان  لە 

كێشەكانی ئالۆزتر كرد.

پایتەختێكی  بەغدا،  جیاتی  لە  واتە   *
ترمان بۆ خۆمان دوستكردووە؟

رێككەوتنی  بەغدا و  كرایە  پشت  بەڵێ   -

ئەم  ك��را،  ئیمزا  توركیا  لەگەڵ  ستراتیژی 

شكستخواردووە،  ئەزمونێكی  ئەزمونە 

حەفتاكانی  نیوەی  تا  شەستەكان  نیوەی  لە 

شۆرشی  سەركردایەتی  راب��ردوو،  س��ەدەی 

كوردی عێراق لە گەڵ شای ئێران پەیوەندی 

سەبەتەی  خرانە  هێلكەكان  هەموو  هەبوو، 

شاوەو لە ساڵی 1975 ئەنجامەكەیمان بیینی 

كە نسكۆی شۆڕشەكە بوو.

دەستوری  یاساو  چوارچێوەی  لە  ئایا   *
لەم  س��ود  باشتر  دەت��وان��را  عێراقێیدا، 
پەیوندییەكان لەگەڵ حكومەتی ناوەندیی 

عیراق وەربگیرێت؟
ئەوە  بارودۆخەدا عێراقییەكان دژی  لەم   -

بفرۆشێت،  نەوت  كوردستان  هەرێمی  نین 

دەتوانین رێككەوتنێكی نوێ 
دەربارەی هەناردەكردنی 
نەوت لە گەڵ بەغدا مۆر 
بكەین، رێككەوتنێكی نوێ و 
جیاواز لەوەی پێشوو، ئێمە 
بەپێی دەستووری عێراق 
مافی %17 مان لە بودجەی 
عیراق هەیە، دەبێت ئەو مافە 
بگێڕینەوە
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بەاڵم دەیانەوێت لە گەڵ دەستووری عێراقدا 

و  نەوت  دەڵێت  مادەیەكدا  لە  بیگونجێنن، 

هەموو  موڵكی  عێراقدا  لە  سروشتی  گازی 

دەڵێت،  تردا  مادەیەكی  لە  عێراقییەكانەو 

نەوت  پێكەوە  بەغدا  و  هەرێم  دەبێت 

ه��ەردووال  بیفرۆشن و  و  بهێنن  بەرهەم 

خۆیان  بەشی  دادپەروەرانە  شێوەیەكی  بە 

هەرێم  دەیویست  بەغدا  بكەوێت..  بەر 

بەغدا  و  بێت   بەرهەمهێنەر  فاكتەرێكی 

بێت،  بەرهەمەكە  ساغكردنەوەی  فاكتەری 

هەرێم بەمە رازی نەبوو، سیاسەتێكی تری 

ئەوەی  هۆی  ب��ووە  كرد،ئەمەش  پەیڕەو 

هاواڵتیانی  كۆمپانیاكان و  ق��ەرزاری  هەرێم 

لە  بیر  دەب��ێ��ت  بۆیە  ه��ەر  بێت،  خ��ۆی 

بە  بێت  تەبا  بكەینەوە  تر  ئەڵتەرناتیڤێكی 

بەرژەوەندییەكانمان.

رێككەوتنێكیان  گ���ۆڕان  یەكێتی و   *
عێراقیش  ئاستی  ل��ەس��ەر  ئ��ی��م��زاك��رد، 
پێشوازی لێكراوە و مالیكی هات بۆ سلێمانی 
پیرۆزبایی، هێزە عێراقییەكیان چی  بۆ 
رێككەوتنەی  ل��ەم  چ��اوەڕوان��ی��ی��ەك��ی��ان 

گۆڕان و یەكێتی هەیە؟
- هێزە عێراقییەكان دڵخۆشن بەم رێككەوتنە، 

گۆڕانە،  و  یەكێتی  بە  متمانەیان  چونكە 

و  بكرێت   فراوان  رێككەوتنە  ئەم  هیوادارن 

هەموو الیەنە سیاسییە سەرەكییەكانی هەرێم 

بگرێتەوە، چونكە پێیانوایە ئەگەر پشێوی لە 

پەیوەندی  لەسەر  كاریگەری  هەرێم هەبێت 

الیەنەكانی  ئەگەر  دەبێت،  بەغدا  و  هەرێم 

هەرێم یەك هەڵوێست  و هاوبۆچوون بن، 

ئەوا پەیوەندی نێوان هەرێم و بەغدا باشتر 

دەبێت  و كێشەكان چارەسەر دەبن.

یەك  ل��ە  ب��ەغ��دا  و  ه��ەرێ��م  ئێستادا  ل��ە 

پێویستە  داع��ش��دان،  ش��ەڕی  لە  سەنگەردا 

تێكشكاندنی  دوای  لە  هاوسەنگەرییە  ئەو 

جیهانیش  واڵتانی  بكێشێت.  درێژە  داعش 

عێراقیێكیان دەوێت كە الیەنەكانی تەبا و یەك 

عێراق  و  سوریا  ئێستادا  لە  بن.  هەڵوێست 

جیهان،  سەر  بۆ  هەرەشە  مایەی  بونەتە 

نایانەوێت دیسان ئەم كێشانە لە دوای داعش 

سەر هەڵبدەنەوەو كێشە بۆ جیهان دروست 

ببێت.

فەرید ئەسەسەرد
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كوردستانەوە  لە  دەنگێك  ئێستادا  لە   *
دەڵێت عێراقی یەكگرتوو نەماوە، بەغدا 
كوردستان  هێزەكانی  هاوكات  موفلیسە، 
لە هەر كاتێك زیاتر لە یەك دوورن، لە 
لە  دەتوانین  چۆن  وەه��ادا  بارودۆخێكی 

گەڵ بەغدا پێك بێینەوەو رێ بكەوین؟
-  لە ئاسایشی نەتەوەییدا، مەترسیدارترین 

دوو  گەلدا  ی��ەك  ن��او  لە  ئ��ەوەی��ە،  شت 

بابەتی  ی��ەك  ل��ەس��ەر  ج��ی��اواز  بۆچوونی 

لە  ئێستادا  ئەمە  هەبێت،  ن��ەت��ەوەی��ی 

كەس  هەندێ  ئ��ارادای��ە،  لە  كوردستاندا 

چارەی  مافی  بە  خۆیان  یاساییەكانی  كێشە 

خۆنووسین پەردە پۆش دەكەن، هەلومەرجە 

بە  ئێمە  ناگرن،  بەرچاو  لە  بابەتییەكان 

دڵنیاییەوە دژی مافی چارەی خۆنووسین و 

ریفراندۆم نین، بەاڵم دەبێت هەلومەرجێكی 

لە بارتر بۆ ئەمە بێنینە ئاراوە،تا ئەو كاتە 

بەغدا  گەڵ  لە  پەیوەندییەكانمان  دەبێت 

ستراتیژییەوە  رووی  بكەینەوە،لە  چاك 

كێشەمان نییە، بەاڵم ئێمە تێبینیمان لەسەر 

كاتی ریفراندۆم هەیە. ئەو هەڵپەیەی لەالی 

هەندێ  دەیانەوێت  هەیەو  الیەن  هەندێ 

پەردەپۆش  پێ  سیاسی  و  یاسایی  كێشەی 

نییە وەك  ئێمە  بكەن، ئەو كێشەیە لەالی 

خۆیانەو  الیەنانە  ئەو  كێشەی  یەكێتی.ئەو 

پێویستە بەپێی یاساكانی هەرێم چارەسەری 

قەیرانانەدا  لەم  كوردستان  نەك  بكەن، 

بە  ئەمەش  ببەن،  گەورەتر  كێشەی  بەرەو 

چارەسەركردنی ناكۆكییە سیاسیەكان دەبێت 

لە كوردستان و عێراق.

گەڵ  لە  دەبێت  چ��ۆن  دەڵێن  خەڵك   *
عێراقدا رێكبكەوین كە مووچەو بودجەی 

بڕیوون؟

حكومەتی  عێراق،  دەس��ت��ووری  بەپێی   -

مووچە  دابینكردنی  لە  نییە  بەرپرس  بەغدا 

بۆ كارمەندانی حكومەتی هەرێم، حكومەتی 

عێراق بەرپرسە لە دابینكردنی بودجە، لەو 

كارمەندەكانی  موچەی  هەرێم  بودجەیە 

پێی  بە  بودجە،  مەسەلەی  بەاڵم  دەدات، 

بە  پەیوەستكراوە   2016 2015و  یاسای  

كە  بەغدا،  هەرێم و  نێوان  رێككەوتنێكی 

بەغداو  رەزامەندی  بە  نەوتەكەی  هەرێم 

ئاگاداریی ئەو بنێرێتە دەرەوە لە بەرامبەردا 

دەنێرێت.  هەرێم  بۆ   17% بودجەی  بەغدا 

ئەم رێككەوتنە سەری نەگرت و گەرانەوە بۆ 

چوار گۆشەی یەكەم، ئەگەر ئێمە مەسەلەی 

هەناردەكردنی نەوت چارەسەر بكەین، ئەوا 

مەسەلەی بودجەش چارەسەر دەبێت.

روون  بۆ خەڵك  ئەمە  نەتوانراوە  بۆ   *
ب��ك��رێ��ت��ەوە، ب��وت��رێ��ت ب��ری��ن��ی ب��ودج��ە 

پەیوەستە بە هەناردەكردنی نەوتەوە؟
لە  ئێمە  كە  گەورەبوو،  ئەمە هەڵەیەكی   -

بەر هەندێ هۆی دیاریكراو گۆرەپانی سیاسی 

كوردستانمان بۆ الیەنەكانی تر بەجێهێشت، 

ئێمە هەرچەندە زۆر درەنگ هەستمان بەو 

دڵنیاییەوە  بە  بەاڵم  كرد،  خۆمان  هەڵەیەی 

جارێكی تر ئەو هەڵەیە دووبارە ناكەینەوە.

رێككەوتنی  س���ەر  ب��گ��ەرێ��ن��ەوە  ب��ا   *
بۆ  بكرێت  دەبێت چی  گۆڕان،  یەكێتی و 
بهێنرێت،  پارتی  بە  قەناعەت  ئ��ەوەی 
سیاسی  الیەنێكی  هیچ  دژی  ئەمە  كە 
خەڵكی  كۆمەاڵنی  بەرژەوندی  لە  نییەو 

كوردستانە؟
بێت  ئەستەم  رەنگە  بڵێم  راشكاوانە  بە   -

ئەم  كە  بكەینەوە،  دڵنیا  تر  الیەنەكانی 

رێككەوتنە لە دژی بەرژەوەندییەكانی ئەوان 

هێزە عێراقییەكان دڵخۆشن 
بەم رێككەوتنە، چونكە 
متمانەیان بە یەكێتی 
و گۆڕانە، هیوادارن ئەم 
رێككەوتنە فراوان بكرێت  
و هەموو الیەنە سیاسییە 
سەرەكییەكانی هەرێم 
بگرێتەوە، چونكە پێیانوایە 
ئەگەر پشێوی لە هەرێم 
هەبێت كاریگەری لەسەر 
پەیوەندی هەرێم و بەغدا 
دەبێت
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نییە، دەبێت ئەو الیەنانە خۆیان بگەنە ئەو 

باوەڕەی كە ئەم رێككەوتنە لە بەرژەوەندی 

خەڵكی كوردستانەو دژی ئەوان نییە. دەبێت 

سیاسەتی  تێڕوانین و  بە  پێداچوونەوە  ئەوان 

تێیكەوتووە  هەرێم  ئەوەی  بكەن.  خۆیاندا 

ئەگەر  چەوتانەیە،  بۆچوونە  ئەو  زادەی 

سەیری ئەو 25 مادەیە بكەین كە یەكێتی و 

گۆڕان لەسەری رێكەوتوون تەنها 7 مادەیان 

 18 یەكێتییە،  و  گ��ۆڕان  پەیوەندی  باسی 

مادەكەی تر باس لە چۆنیەتی بەرێوەبردنی 

لە  كوردستانە  دەربازكردنی  كوردستان و 

قەیرانەكان.

ڕێكبكەوین  ت��ر  الی��ەن��ەك��ان��ی  ل��ەگ��ەڵ  ب��ا 

لە  باس  كە  تر،  مادەیەی   18 ئەو  لەسەر 

بەرژەوەندی كوردستان دەكات. با پەرلەمان 

بكەینەوەو حكومەتێكی هاوبەشی نوێ  كارا 

دروست بكەین، ئەو كات دەتوانین باس لە 

ناوەوەی الیەنەكانی تریش بكەین بۆ  هاتنە 

ناو رێككەوتنەكە.

ئەگەر ئێمە بتوانین كێشەكان بە یەك پاكێج 

تریش  الیەنەكانی  ئەوا  بكەین،  چارەسەر 

بۆچونیان وەك ئێستا نامێنێت سەبارەت بە 

رێككەوتنامەكە.

* ت��ۆ ل��ە س���ەرەت���اوە ل��ە ن��او پ���رۆژەی 
لەناو  گۆڕاندایت،  و  یەكێتی  رێككەوتنی 
ناوەندی سیاسی و ئیعالمی كوردستاندای، 
دوو  یەكگرتنەوەی  بە  رێككەوتنە  ئەم 
حزب دەزانن و پێتانوایە ئەمە سەرەتایی 

یەكگرتنەوەی یەكێتیی و گۆڕانە؟
- ئەم رێككەوتنە لە 25 مادە پێكدێت، لە 

نەكراوە،  یەكگرتنەوە  لە  باس  نزیك  دوورو 

بەاڵم ئەگەر لە ئایندەدا ئەم پەیوەندییە گەشە 

دابەشبوونی  یەكبگرن.  ئاساییە  ئەوا  بكات، 

لە  زۆرە  ئەگەری  گروپ  دوو  بۆ  گروپێك 

هەلومەرجێكی تردا یەكبگرنەوە وەك هەردوو 

بووە  ئێستا  كە  سلێمانی،  هەولێرو  ئیدارەی 

بە یەك حكومەت، بەاڵم تا ئێستا جگە لەو 

رێككەوتنە هیچ شتێكی تر لە نێوان یەكێتی و 

گۆڕاندا نییە، سەبارەت بە یەكگرتنەوە.

دەبێت ئەوەش بڵێم هەندێ الیەن ئەوەندە 

گۆڕانە  یەكێتی  و  یەكگرتنەوەی  لە  ترسیان 

ئەوەندە ترسیان لەم رێككەوتنە نییە.

- فەرید سابیر قادر حەسەن

)فەرید ئەسەسەرد(

- لێكۆڵیارو ئەندامی سەركردایەتی 

يەكێتی. 

1956ی  ساڵی  لەدایكبووی   -

هەولێر. 

زمانی  لەبەشی   1976 ساڵی    -

پەروەردەی  كۆلیجی  عەرەبیی 

زانكۆی موسل وەرگیراوە و دواتر 

بەغداو  زانكۆی  بۆ  گواستنەوە 

سایكۆلۆژیای  لەبەشی  خوێندن 

کۆلێژی ئاداب.

لەدەزگای  لەبەغدا   1977 ساڵی   -

كوردی  باڵوكردنەوەی  رۆشنبیری و 

»رۆشنبیری  لەگۆڤاری  دامەزرا و 

نوێ » كاری كرد. 

لەگەڵ  پەیوەندیی  ساڵ  هەمان   -

كوردستان  رەنجدەرانی  كۆمەڵەی 

دروستكرد. 

بەڕێوەبەری  بووە   1997 ساڵی   -

ستراتیجیی  لێكۆڵینەوەی  سەنتەری 

كوردستان. 

بیرو  مەكتەبی  لێپرسراوی   -

هۆشیاریيە.

پرۆفایل: 
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جەزیرە: كانتۆنی  ژنانی  وەزیری 

ئامینە عومەر

كۆبانێ سیمبولی بەرخۆدانە، 

جەزیرە سیمبولی پێكەوە ژیانە
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* وەزارەتەكەی ئێوە لە كانتۆنی جەزیرە، لە 
رۆژئاوای كوردستان رۆڵ و كاریگەری لەسەر 

مەسەلەی ژن چییە؟ 
دام��ەزران��دن��ی  دوای  ل��ە  ع��وم��ەر:  ئامینە 
ژن  دەستەی  دیموكراتیك،  خۆبەڕێوەبەری 

لەوێدا  ژن  وەزی���ری  وەك��و  منیش  دام���ەزرا، 

بەرنامەو  خاوەنی  ژن  وەك  ئێمە  جێمگرتووە. 

ئامانجین. یەكێك لەوانە ئەوەیە كە كۆمەڵگایەكی 

ئازادو دیموكراتیك و ئیكۆلۆژی دابمەزرێنین. ئەو 

توندوتیژییانەی كە لەسەر ژن بەڕێوە دەبرێت، 

دەمانەوێت لەنێویان بەرین، چارەسەر بۆ كێشەی 

ژن بدۆزینەوە، هەروەها دەمانەوێت لەهەموو 

ژنان  بۆ  كە  پڕۆژانەی  ئەو  پێكەوە  بوارەكاندا 

هەمانە بەڕێوەیان بەرین و بیگەیەنیینە ئەنجام، 

لەالیەكی ترەوە دەمانەوێت دەرفەتی كاركردن بۆ 

ژنان بڕەخسێنین. 

هەروەها رێكخستنی ژنان لە ناوخۆ و دەرەوەی 

و  عەفرین  كانتۆنەكانی  ی��ان  كانتۆنەكانیش، 

ئەوروپا،  و  واڵت  دەرەوەی  لە  یان  كۆبانی، 

باشتر  فراوانترو  زۆرترو  پەیوەندییەكانمان  ئێمە 

ژناندا،  رێكخستنی  لەگەڵ  بەتایبەت  دەكەین، 

مافی  لەسەر  ئێمە  كارەكانی  هەموو  چونكە 

ژنانە. ئێمە دەمانەوێت هەموو مافێكی ژنان لە 

تەواوی بوارەكاندا پێكبهێنین، وەكو تەندروستی، 

وەرزشی، كولتورو هونەر، هەموو ئامانجەكانی 

ژنان  دەستەی  وەكو  بكەین،  دەستەبەر  ژنان 

پیالنێكی ستراتیژیمان هەیە، كە لەسەر ئەو پیالنە 

كارو خەبات و چاالكی دەكەین.

دیموكراتیكدا  خۆسەری  لە  ژن  تاچەند   *
لە  ژن  پێگەی  و  رۆڵ  دەب��ێ��ت��ەوە؟  جێی 

خۆسەری دیموكراتیك لەچی و كوێدایە؟
ئامینە عومەر: لە راستیدا بەگشتی ژنان رۆڵێكی 
كە  كاتێك  تایبەت  بە  جێبەجێكردبوو،  مەزنیان 

شۆڕش دەستیپێكرد، ژنان جێی خۆیان گرتبوو، 

دام��ەزرا  دیموكراتیك  خۆبەڕێوەبەری  كاتێك 

بە هەمانشێوە ژنان لەوێدا جێی خۆیان گرت. 

واتە  لە سەرەتای سیستمی هاوسەرۆكایەتییەوە، 

لە  دروستكرا،  بەڕێوەبەری  هاوبەش  بەشێوەی 

كانتۆنی جەزیرە ژن بووە هاوسەرۆكی كانتۆن، 

لە ئەنجومەنی یاسادانان هاوسەرۆكی ئەنجومەن 

هەر ژنە، واتە لە تەواوی شوێنەكان ژن رۆڵی 

و  ن��ادەن  بڕیار  پیاوان  بەتەنها  وات��ە  هەیە، 

دەبێت بۆچوون و ئیرادەی ژنانی تێدا هەبێت. 

سەرۆكی  بەڕێوەبەر  ئەنجومەنی  لە  ژن  ئەمڕۆ 

بازرگانی  دارایی،  ژنان،  وەكو  دەستەدایە  چوار 

هەروەها جگە  هونەر،  و  كولتوری  ئابوری،  و 

لەوەی ژنان لە هەموو دەستەكاندا جێی خۆیان 

گرتووە، وەكو جێگر و كارمەندیش كاری خۆیان 

دەكەن. ئێمە هەوڵمانداوە ئیرادەی ژنان بەڕێوە 

بچێت. لە ئەنجومەنی یاساداناندا بە رێژەی ژنان 

)%40( لە بەرامبەر بە )%60(ی پیاوانە.

س��ەرم��ای��ەداری،  سیستمی  لەنێوان  ئێوە   *
ی��ان خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەری دی��م��وك��رات��ی��ك، یان 
سۆسیالیستی كە مافی یەكسانی ژن و پیاو 
بۆ  دەزان��ن  باشتر  بە  كامەیان  دەپارێزێت 

رۆژئاوا؟
ئەوەی  بۆ  سیستم  باشترین  عومەر:  ئامینە 
چارەسەری  ژنان  كۆمەڵگەو  كێشەكانی  هەموو 

دیموكراتیكە  خۆبەڕێوەبەری  سیستمی  بكات، 

بەڕێوەبەریدایە،  لە  پیاو  وەكو  ژن  لەوێدا  و 

بواری  لە  گرنگەكاندا،  وپۆستە  كار  بابەتی  لە 

بوارەكاندا  هەموو  لە  سیاسییدا،  بۆچوونی 

سیستمێكی زۆر باشە، وەاڵم��دەرەوە دەبێت و 

ژنان لە هەموو خۆبەڕێوەبەرییەكاندا جێی خۆیان 

گرتووەو لەسەر بەهەمانگی ژن و پیاو لەهەموو 

ئەو  دەكەنەوە،  خۆیان  جێی  بەرێوەبەرییەكاندا 

ژنانەی كە لە بەرێوەبەریدا جێی خۆیان دەگرن و 

هەماهەنگی پێویست دەكەن. هەموو مانگێكیش 

كۆبوونەوەی خۆیان دەكەن. واتە مەبەستمە بڵێم 

ئەو سیستمە، ئەو سیستمەیە كە ژن مافی خۆی 

تێدا بەدەست دەهێنێت.

* ژن��ان��ی رۆژئ����اوا زی��ات��ر ب��ە )ی��ەپ��ەژە(دا 

ئامینە عومەر وەزیری ژنانی كانتۆنی جەزیرە لە رۆژئاوای كوردستان، لە سەردانێكی بۆ دەزگای 
ئایدیا و دیدارێكی تایبەتی گۆڤاری )كوردستان دیپلۆماتیك(دا باس لە بارودۆخی ژیان و گوزەرانی 
ژنان و خەڵكی كانتۆنی جەزیرە دەكات، هەروەها سەرنجمان رادەكێشێت بۆ ئەو پێكەوە ژیانەی 
پاراستنی ژنان )یەپەژە( دەكات، كە  كە لە كانتۆنەكاندا هەیە، لەالیەكی ترەوە باس لە هێزی 
چۆن بەردەوام لە دژی گروپە توندڕەوەكان لە خەبات و بەرخۆدانێكی بێوێنەدایە. لەالیەكی ترەوە 
هاوسەرۆكایەتییەوە،  سیستمی  سەرەتای  لە   « دەڵێت:  بریارداندا،  لە  ژنان  مافەكانی  لەبارەی 
بەشێوەی هاوبەش بەڕێوەبەری دروستكرا،  لە كانتۆنی جەزیرە ژن بووە هاوسەرۆكی كانتۆن، لە 
ئەنجومەنی یاسادانان هاوسەرۆكی ئەنجومەن هەر ژنە، واتە لە تەواوی شوێنەكان ژن رۆڵی هەیە، 

واتە بەتەنها پیاوان بڕیار نادەن و دەبێت بۆچوون و ئیرادەی ژنانی تێدا هەبێت«. 
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كاریگەریان  رۆڵێكی  ژن��ان  دەناسرێنەوە،  
لەناو رۆژئاوای كوردستان، بەتایبەت  هەیە، 
تیرۆریستاندا؟  لەگەڵ  رووبەڕوبوونەوە  لە 
رۆژئاوا  ژنانی  كە  بنەمایانە چین  ئەو  یان 
لە  كە  )ی��ەپ��ەژە(وە،  ریزەكانی  ن��او  دەچنە 
ئێستادا )یەپەژە( وەك سیمبولی بەرخۆدان لە 

جیهاندا سەیر دەكرێن؟
 2013 ساڵی  لە  ی��ەپ��ەژە،  ع��وم��ەر:  ئامینە 
دامەزراوە، هێزێكی تایبەتە بە ژنانە، ئەم هێزە 

سەربازییە، هێزێكی سەربەخۆیە، ژنان لە هەموو 

ژنان  رێكخستووە،  خۆیان  كۆمەڵگەدا  ئاستێكی 

لە هەموو پۆست و پلەو پایەیەكدا جێی خۆیان 

رێكخستنی  كۆمەڵگەدا  لەبواری  بۆیە  گرتووە، 

ئەزمونی  ی��ەك��ەم  ئەمە  پێكهاتوون،  ژن��ان��دا 

ئێستا  بەمشێوەی  لەپێشوودا  ژنان   ، سەربازییە 

رۆڵیان لە شەڕەكاندا نەبووە، واتە كە ژنان تێیدا 

جێی خۆیان دەكەنەوە بەشێوەیەكی كەمتر، كە 

دەتوانرێت بوترێت بە ناڕاستەوخۆی بەشدارییان 

تێداكردووە، واتە پیاو چەكی پێبووەو ژن هاوكار 

بووە، بۆ ئەوەی كە شەڕی گروپی تیرۆریستی 

بۆتە  ژن��ان  بەشدارییەی  ئ��ەو  بكەین،  داع��ش 

تەواوی  بۆ  وێنە  و  كەم  و  مەزن  ئەزمونێكی 

كە  بەدەستهات،  گ��ەورە  سەركەوتنی  جیهان. 

كە  بوو،  راستكردنەوەیەك  وەك سەر  ژنان  بۆ 

تەنانەت شەهیدی زۆر گەورەشیاندا، بۆ ئەوەش 

شەهید بوون كە نرخی كۆمەاڵیەتی ژنان بەرزتر 

بكەنەوە، بگرە بۆ ئازادی ژن و پاراستنی ژنانیش 

بوو، لەبواری سیاسی و كۆمەاڵیەتیش بەرخۆدانی 

ژن هەن. راستە لە خەباتەكانی تریشدا رۆڵ و 

جێ پەنجەی دیارە، بەاڵم لەبواری سەربازییەوە 

تەواو بۆتە پێشەنگ.

ئێمە لەشەڕداین، شارو گوندەكان رزگار دەكەین، 

)یەپەگە(شدا  لەناو  و  )یەپەژە(  لەناو  ژن  بۆیە 

شەڕ دەكات، هەروەها ژنان لەبواری سیاسی و 

پەروەردە، جڤاتی و كۆمەاڵیەتی، تەنانەت زمانی 

لەرۆژئاوا دەكەین،  فێر خەڵكی خۆمان  كوردی 

 99% لە  فێردەكەین،  مندااڵن  ئێمە  هەروەها 

دەكەین.  پەروەردەیان  كە  ژنن  مامۆستاكانیان 

پیرۆز  و  مەزن  خەباتێكی  رۆژ  و  بەشەو  ئێمە 

ناسنامەو  و  زمان  بواری  لەسەر  بەرێوەدەبەین، 

كولتورو هونەر.

* ئەوكاتەی كە )ئاسیا عەبدوڵاڵ( لە كۆشكی 
ژنانی  لێكرا،  پێشوازی  فەرەنسا  لە  ئەلیزێ  

رۆژئاوا ئەم پێشوازییەیان چۆن خوێندەوە؟
ئامینە عومەر: ئەوە هەنگاوێكی گەورەیە بۆ 
هەموو ژنانی كوردستان بەتایبەت ژنانی رۆژئاوا، 

كە  خۆشحاڵییە  جێگەی  كورد  بۆ  ئەوە  چونكە 

واڵتی  سەرۆكایەتی  كۆشكی  لە  ك��ورد  ژنێكی 

فەرەنسا پێشوازی لێبكرێت، كە لەسەر بارودۆخی 

سەركەوتنە  ئ��ەوە  بكات،  قسە  ژن��ان  و  ك��ورد 

لەبواری سیاسی و كۆمەاڵیەتی و سەربازییەوە، 

ئەمەش ئەوە دەردەخات كە رۆڵی ژن لە شۆڕشدا 

هەموو  بۆ  ئەمە  بەراستی  گرتووە.  جێی خۆی 

ئەوروپا  لە  بەگشتی  چونكە  نمونەیەكە،  ژنان 

سیاسەت تەنیا بۆ ژنان نییە، گەرچی پرنسیپەكانی 

دیموكراسیش پەیڕەو دەكرێت.

)ئاسیا عەبدوڵاڵ( هاوسەرۆكی پارتێكی سیاسییە، 

بۆخۆشی ژنێكی بەتواناو بە ئەزموونە و بۆ پرسی 

ژنان كار دەكات، كە بڕواموایە ئەوە نموونەیەكە 

ئێمەی ژنان،  چونكە ئەوە سەركەوتنە كە  بۆ 

ژنان رۆڵ دەبینن، ئەمەش ئەوە دەردەخات كە 

سیاسیەت هەر تەنیا پیشەی پیاوان نییە، بەڵكو 

بۆ  دەرفەتیان  ژنان  لەوانەیە  ژنانیشەو  پیشەی 

برەخسێت، بتوانن باشتریش سیاسیەت بكەن، بە 

بەراورد بە هەندێك پیاو.

ل��ە م���اوەی راب�����ردوودا، ك��ە پ��ارت��ی سیاسی 

دەگمەن  بە  پیاوبوو،  هەموو  رادەگ��ەی��ەن��را، 

كۆمەڵگە  كولتوری  بۆ  ئەوەش  تێدابوون،  ژنانی 

ماڵەوەو  ك��اری  تەنها  ژن��ان  كە  دەگ��ەڕای��ەوە، 

لەماڵەوە  گەر  دەك��رد،  بەخێوكردنیان  منداڵ 

گەر  ئەوجا  قەدەغەبوو،  دەرەوە  بچوایەتە 

سیاسیەت بكات، ئەوە قەدەغەی قەدەغە بوو، 

ئەمڕۆ ژن لە ئەنجومەنی 
بەڕێوەبەر سەرۆكی چوار 
دەستەدایە وەكو ژنان، 
دارایی، بازرگانی و ئابوری، 
كولتوری و هونەر، هەروەها 
جگە لەوەی ژنان لە هەموو 
دەستەكاندا جێی خۆیان 
گرتووە، وەكو جێگر و 
كارمەندیش كاری خۆیان 
دەكەن
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لە هەموو  رۆژئاوا  ژنانی  دەبینین  ئەمڕۆ  بەاڵم 

ئاستێكی سیاسی، كاروباری بەڕێوەبەری دەرەوە 

كاری خۆیان بەڕێوەدەبەن، كە ئەوەش هەمووی 

سەربەرزی و دڵخۆشییە بۆ ئاستی پێشكەوتن.

* ل��ە ك��ام پ��ارچ��ەی ك��وردس��ت��ان، باشترین 
ژنانیان  مافی  رەخساوە،  ژن��ان  بۆ  دەرف��ەت 

دەستەبەركردووە؟
ئامینە عومەر: بڕواموایە لە هەموو كوردستان 
لە  بەاڵم  بكرێت،  باشتر  دەكرێت  ژنان  مافی 

نراوە،  پۆزەتیڤ  هەنگاوی  كوردستان  رۆژئاوای 

شۆڕشێك لە رۆژئاوا پێشكەوت كە ژن توانی لە 

هەموو ئاستێكدا خۆی رێكبخات، وەكو پێشتریش 

وتم لە رووی سیاسی، جڤاكی، ئابووری، كولتوری 

و سەربازییەوە.

گەر بەراوردێك بكەم، لە زهن و عورف و نەریتی 

كۆمەڵگە لە هەر چوارپارچەی كوردستان هەیە، 

لەبەرئەوەی لە رۆژئاوای كوردستان میراتێك و 

پەروەردەیەكی تێكۆشان و شۆڕشگێڕی هەیە. لە 

لە  مەزنی  گەورەو  خەباتێكی  ژن   1985 ساڵی 

رۆژئاوای كوردستان بەڕێوەبرد، ژن لەسەر مافی 

خۆی وشیار بوویەوەو فێر ببوو باشتر داوای مافی 

كە  كاتێك  رێكدەخست،  خۆی  و  بكات  خۆی 

تێكەڵ بە شۆڕش بوو،  شۆڕش سەریهەڵدا، ژن 

مافی خۆی قازانج كرد.

* زانیمان ژن لە رۆژئاوا بوو بە داینەمۆو 
پێشەنگی شۆڕش، پێتوایە ژنان لە باشوری 
زانستییەوە  و  وێژەیی  ل��ەرووی  كوردستان، 
بەشداری شۆڕشی كردووە، ئەوە جیا لەوەی 
و  باش  پەیوەندییان  شۆڕشیشدا  لەگەڵ  كە 
بگرە هەندێكیشیان بەشداری راستەوخۆیان 
پرسیارەكە  بەاڵم  هەبووە،  شۆڕشەكاندا  لە 
ئ��ەوەی��ە، ئ��ەو ه��ەم��وو رێ��ك��خ��راوەی ژن��ان 
هەیە، تۆ گرنگ سەیریان ناكەیت، گرنگیان 

پێنادەیت؟
ئامینە عومەر: كێشەی ئێمەی ژنان هاوبەشە، 
چونكە كێشەی ئێمەی ژنان تێڕوانینی كۆمەڵگەیە، 

لە  ئیسالمیانەی كە  ئەو گروپە  ئەوەش بەهۆی 

كۆمەڵگەدا هەن، بەشێكیشی بۆئەوە دەگەڕێتەوە 

خێڵەكیانە  بنەمایی  ل��ەس��ەر  كۆمەڵگە  ك��ە 

كاریگەری  تا  ئەمانەش هۆكارن  بەڕێوەدەبرێت. 

لەسەر پێشكەوتنی ژنان دابنێن.

ئەمانەش هۆكارن تا كاریگەری لەسەر پێشكەوتنی 

ژنان دابنێن. راستە ژنان لە باشوری كوردستان 

چاوپێكەوتنمان  هەیەو  زۆری���ان  رێكخستنی 

رێزە،  جێگەی  چاالكییەكانیان  هەبووە.  پێكەوە 

ئێمە دەزانین كە الیەنە ئیسالمییەكان و زهنی 

بۆیە  رادەوەس��ت��ن،  بەرامبەریان  لە  كۆمەڵگە 

پێویستە لە باشوری كوردستان تێكۆشانیان مەزنتر 

و  یەكگرتووبن  بكەن،  كار  پێكەوە  و  بكەن 

یەكێتی ژنان دروست بكەن. ئەو كات دەتوانن 

بەسەر زۆرداری و عورف و نەریتی كۆمەڵگادا 

باشوری كوردستان هەندێك  لە  سەركەوتووبن، 

یاسای دژی ژنان هەیە، هەتا ئێستا بۆ ئەو یاسانە 

هەیە. لە رۆژئاوای كوردستان بەو شێوەیە نییە. 

سەردانی ئامینە عومەر بۆ دەزگای ئایدیا
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نە  فیرعەونییە،  و  ئەفەریقی  نەریتێكی  ئەوە 

ئیسالم و نە سوننەش ئەو نەریتانەیان نەبووە، 

ئەو نەریتەیان لە میسر و سودان و سوماڵەوە 

كوردستان  باشوری  لە  بۆچی  هەڵیانگرتۆتەوە، 

ئەو نەریتە هەیە. بۆچی ئەو نەریتە لەسەر ژن 

بەڕێوەدەبرێت. ئێمە دەمانەوێت رێكخستنەكانی 

ئەو  بەرامبەر  لە  كوردستان  باشوری  ژنانی 

نەریتانەدا رابوەستن.

* ئاستەنگییەكانی بەردەمی ژنی رۆژئاوا چین 
بەتایبەتی لە كانتۆنی جەزیرە، گرفتەكانی 
ئێوە چییە؟ بۆ نموونە تۆ دەڵێت لە باشوری 
دروست  ئاستەنگ  ئیسالمییەكان  كوردستان 

دەكەن، ئەی ئاستەنگی ئێوە چییە؟
ئامینە عومەر: لەالی ئێمە زهنییەتی كۆمەڵگەو 
عورف و نەریتی كۆمەڵگە هەیە، ئێمە یاسای باری 

كەسێتی ژنانمان لە سێ خاڵدا پەسند كرد، بۆ ئەوەی 

كە زهنییەتی كۆمەڵگەو عورف و نەریتی كۆمەڵگە 

دەیەوێت، كە ژن پێش نەكەوێت، هەروەها باری 

كەسێتی لە یاسای سوریادا، ئیسالم بەبنەما گیراوە، 

وەكو دوو ژنی و فرە ژنی لە تەمەنی بچووكدا 

ئێمە ئەوانەمان نەهێشت و قەدەغەمان كرد، لە 

ئێستادا لە یاسای كانتۆنەكانی رۆژئاوای كوردستاندا 

فرەژنی، هاوسەرگیری لە تەمەنی بچووك، ژن بە 

ژن، هەڵگرتنی ژنان، بۆ چارەسەركردنی كێشەی 

وەرگرتنی  لەبری  ئاشتدەبنەوە  كاتێك  كوشتن 

قەدەغەكردنی  هەروەها  دەدەن،  ژن  دی��اری 

كوشتنی ژن بە بەهانەی پاراستنی شەرەف، ئەوە 

بۆ  دان��اوە،  سزامان  ئێمە  ژنەو  كوشتنی  تاوانی 

نموونە مافی حەزانەتی منداڵ لە یەك رۆژ هەتا 

پانزە ساڵ پیاو دەبێت خەرجییان بكێشێت، مافی 

وەكو یەكی ژن و پیاو لەبواری كاركردندا، ژنیش 

بە هەمان رادەی پیاو موچە وەربگرێت، دەبێت 

ژن پلەو پایەی بەرزی بدرێتێ، تەنها وەكو سكرتێر 

بدرێتێ،  بەڕێوەبەری  پێویستە  بكرێت،  سەیری 

وەكو پیاو مافی پارێزراو بێت و لە میراتیش وەكو 

پیاو مافی پارێزراو بێت.

* ئێوە دەتانەوێ چی دیكە بكەن بە یاسا، 
یان لە ئایندەدا بیكەن بە یاسا ؟

ئامینە عومەر: یاسای تەبەنی لە ئیسالمدا نییە، 
ئێمە  سیستمی  هەیە،  هەتیو  تەكەفۆل  یاسای 

بەوشێوەیە نییە، ئەگەر كەسێك منداڵێك تەبەنی 

بكات، دەبێت لەسەر ناوی ئەو كەسە بێت.

* سەرچاوەی یاساكانی ئێوە لە ئیسالمەوەیە؟
ب��ەری  ب��ەڕێ��وە  سیستمی  ع��وم��ەر:  ئامینە 
دەستێوەردانی  ئایین  عیلمانییە،  سیستمێكی 

باوەڕەكان  رێزی هەموو  ئێمە  ناكات،  دەوڵەت 

دەگرین.

* ئەو یاسایە كە لە جەزیرەدا هەیە، هەمان 
یاسا كۆبانێ و عەفریندا هەیە؟

لە  كە  یاسایە  هەمان  بەڵێ،  عومەر:  ئامینە 
هەموو رۆژئاوای كوردستاندا كاردەكات.

بۆ  رێكخستنەكانتان  ب��ە  چ��ی  ئ��ێ��وە   *
بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر دەڵێن، یان دەكەن؟ 
)یەپەژە(  ئەوە  بەاڵم  راستە،  عومەر:  ئامینە 
هەیە، كە مافی ئەوە ژنان بپارێزێت، وەك ئەوەی 

كە دەبینرێت كەچۆن كردوویەتی. بەرەی نوسرە 

لەالی حەلەب، عەفرین و عزازییە هەیە، داعش 

ئێمە  بۆیە  بوونیان هەیە،  كۆبانێ  لە جەزیرەو 

هەوڵدەدەین بۆ پەروەردە كردن، واتە پەروەردە 

لەهەموو بوارەكانی كۆمەڵگەدا. بەومانایەی كە 

خۆیان  مێژووی  كە  دەكەین،  پ��ەروەردە  ژنان 

بناسن و بەمافی خۆیان ئاشنابن، لەبواری پاراستنی 

رەوا )دیفاع مشروع(. واتە لەهەموو بوارەكانی 

كۆمەڵگەدا جگەلە چەك پاراستنی خۆیان بكەن. 

تەنانەت لەبواری زهنیەتی كۆمەڵگەشدا پاراستنی 

پاراستنە  ئەو  مەبەستمانە  ئێمە  بكەن،  خۆیان 

بێتە بەرهەم، بۆئەوەش دەستمان بە هەڵمەتێكی 

هاوكاری  بە  ك��ردووە،  لەشارەكاندا  راگەیاندن 

پسپۆڕن  زۆر  كە  خۆمان  خەڵكانەی  كادرو  ئەو 

و  سازكردن  سیمینار  رێگەی  لە  بوارانەدا،  لەو 

ئێمە  بەڕێوەبەری  كە  كۆبوونەوەكانەوە،  كۆڕو 

كادرەكانمان بەو رێگەیە پێشدەخەین. بە كورتی 

لە هەموو كوردستان 
مافی ژنان دەكرێت باشتر 
بكرێت، بەاڵم لە رۆژئاوای 
كوردستان هەنگاوی 
پۆزەتیڤ نراوە، شۆڕشێك 
لە رۆژئاوا پێشكەوت 
كە ژن توانی لە هەموو 
ئاستێكدا خۆی رێكبخات
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پەروەردەیە،  لەسەر  ئێمە  كارەكانی  بنەمایی 

ئەوا  نەناسێت،  خۆی  مافی  ژنێك  گەر  چونكە 

ناتوانێت كە بەرپرسیارانە مامەڵە بكات، تەنانەت 

ناتوانێت لێپرسراوێتیش وەربگرێت. ئێمە دەستەی 

ژنانمان ژنانی سریان و كلدان و مافی هەموو 

پێكهاتەو ئاین و ئاینزاكان دەپارێزێت.

* ل��ە ب��اش��وری ك��وردس��ت��ان چ��ی سەرنجی 
راكێشاویت؟

ئامینە عومەر: باشوری كوردستان زۆر جوان 
چونكە  سلێمانی،  شاری  تایبەت  بە  خۆشە،  و 

شارێكی دڵڕفێن و خاوێنە، هەموو شتێكی وەك 

خەڵكەكەی باشە، هەروەها لێرە زۆر پشتگیری 

خەڵكی رۆژئاوای كوردستان دەكەن. ئێمە سوپاسی 

ئەو پشتیوانییە دەكەین، سوپاسگوزاریانین.

* ئێوە دەتوانن بۆ توركیا بچن؟
بانگێشتمان  جێگەیەك  هەر  عومەر:  ئامینە 
بەاڵم  چووم،  ئەستەمبوڵیش  بۆ  دەچین،  بكات 

ئێمە  بۆ  ئەوروپا  سەردانی  فیزەو  وەرگرتنی 

زەحمەتە.

* لەنێوان ئەو سێ كانتۆنەدا كەمتر باسی 
جەزیرە دەكرێت، زیاتر لە كانتۆنەكانی تر 

باسی كۆبانێ دەكرێت؟
بەرخۆدانە،  سیمبولی  كۆبانێ  عومەر:  ئامینە 
بۆیە زیاتر باس دەكرێت، بەاڵم كانتۆنی جەزیرە 

لەرووی رووبەرەوە لە كانتۆنی كۆبانێ گەورەترە، 

ئەوە جیالەوە كە كانتۆنی جەزیرە بە سیمبولی 

پێكەوە ژیان دەناسرێتەوە، ئەوەش لەبەر ئەوەی 

كە لە كانتۆنی جەزیرە سەرجەم نەتەوەو ئاینزاكان 

پێكەوە دەژین بێ هیچ گرفتێك.

هەوڵ  ژیانەدا  پێكەوە  لەو  ئێوە  بۆچی   *
نادەن، كە )ئەنەكەسە(ش لەو پێكەوە ژیانەدا 
جێی بێتەوە، خۆ ئ��ەوان ك��وردن و خەڵكی 

رۆژئاواشن؟
پارتێكی  وەكو  )ئەنەكەسە(  عومەر:  ئامینە 
بەاڵم  كوردن،  راستە  دەبێتەوە،  نزیك  سیاسی 

تاڕادەیەك ئەوان ئەجێندای دەوڵەتانی دەوروبەر 

پێكدەهێنن، ئەوەش وادەكات كە بەرژەوەندی 

خەڵكی كورد لەبەرچاو نەگرن، بۆنموونە ئەوە 

پەنجا ساڵە پارتی لە رۆژئاوا هەیە. دەڵێن ئێمە 

داوای مافی كولتوری گەلەكەمان دەكەین، بەاڵم 

ئەمڕۆ كە خۆبەرێوەبەری دیموكراتیك زمان و 

كولتوری كردە ناو خوێندنگاكانەوەو منداڵەكان 

فێری زمانی كوردی دەكەن، تەنانەت كە ئێمە 

دەمانەوێت  دەكەین،  شەڕ  رژێمیشدا  لەگەڵ 

خوێندنگاكان بگرینە دەست بۆ ئەوەی كە زمانی 

كوردی فێری مندااڵن بكەین، بەاڵم ئەوان دێن 

دەكەن،  لەگەڵدا  شەڕمان  زمان  بابەتی  لەسەر 

سازدەكەن،  خۆپیشاندان  مەبەستە  ئەو  بۆ  یان 

تا بە زمانی كوردی نەخوێنن، لەوانەیە ئەمەش 

هۆیەك بێت، تا مندااڵن نەتوانن وەك پێویست 

لەم  بەشێك  لەبەر  بن،  زمانی خۆیان  ئاشنایی 

لەگەڵدا  پەیوەندییان  ناتوانین  كە  هۆیانەیە 

مۆڵەتی  خۆپیشاندانیش  بۆ  بێگومان  بگرین. 

پێویستە.

* ئێوە رەخنە لەوان دەگرن، كە ئەجێندای 
رەخنە  ئەوانیش  دەكەن،  دەرەكی جێبەجێ 
قەندیل  ئەجێندای  كە  دەگ���رن،  ئێوە  لە 

جێبەجێدەكەن؟
قەندیل  ئەجێندای  ئێمە  گەر  عومەر:  ئامینە 
دەكەین،  پێوە  شانازیی  زۆر  بكەین  جێبەجێ 

چونكە قەندیل بەرخۆدانی گەورەو مەزنی تێدایە، 

پێموابێت ئەوان كوردن و ئەجێندایەكەیان روونە.

ئەو شۆڕشەی كە ئێستا لە رۆژئاوای كوردستان 

هەیە، تەنیا شۆڕشی رۆژئاوا نییە، بەڵكو شۆڕشی 

هەموو كوردستانە، لە ئێستادا كورد توانیویەتی 

یەكدەنگ و یەكڕەنگ بێت، ئەوەتا پێشمەرگەی 

گەریالو  دەبێت،  شەهید  رۆژئ���اوا  لە  باشور 

شەرڤانان لە باشور شەهید دەبن. ئەمەش ئەوە 

دەردەخات كە هیچ جیاوازییەك لەنێو كورداندا 

نییە، هەموو كورد ئەمڕۆ یەك دەست و یەك 

هێزە، بۆ رووبەرووبوونەوەی دوژمنانی، جا لە 

هەر پارچەیەكی كوردستاندا بێت.

_ ئامینە عومەر.

قامیشلۆ  ش��اری  لە   1971 ساڵی   _

لەدایكبووە.

_ كۆلێژی یاسای لە زانكۆی دیمەشق  

تەواوكردووە.

كاری  قامیشلۆ  شاری  لە  ماوەیەك   _

پارێزەری كردووە.

ك��اری  هیچ  سیاسیدا  ژی��ان��ی  ل��ە   _

لە  ب���ەاڵم  ن���ەك���ردووە،  رێكخستنی 

خانەوادەكەیدا شەهیدیان هەیە.

ژنانە  وەزی��ری  دووساڵە  بۆماوەی   _

رۆژئ��اوای  لە  جەزیرە(  )كانتۆنی  لە 

كوردستان.

پرۆفایل: 
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هیچ پایەیەک بۆ
دەوڵەتى کوردى درووست نەکراوە

دیداری: محەمەد رەئوف

 ئاراس فەتاح و مەریوان وریا قانع: 

دیدار
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هەردو نوسەرى دیارى کورد، مەریوان وریا قانع و ئاراس فەتاح بە بەڵگە دەیسەلمێنن کە 
لە ماوەى )25( ساڵى رابردودا دەسەاڵتدارانى کورد، هیچ یەکێک لە پایەکانى دروستکردنى 

دەوڵەتێکیان بۆ کورد بنیات نەناوە.
جەخت لەوە دەکەنەوە كە دەوڵەت حەقیقەتێكی مێژوییە و دروستدەكرێت، بۆیە ناتوانرێت 
لەسەر بناغەی درۆ بینابكرێت و دەشڵێن: »ئەو گوتارەی ئێستا لە فەزای سیاسی كوردستان 
كاری پێدەكرێت و دەبیسترێت، گوتارێكە لەسەر چەندین ئاست الواز، بودەڵە، بێ فكر و بێ 

پڕۆژەیە«.
دەشڵێن تائێستا هەرێم لەرووى سیاسى، ئابورى، ئەمنى، ناوخۆ و تەنانەت پەیوەندیەکانیشەوە 

نائامادەیە و كێشەكە لەوەدایە ئەوانەى ئەو گوتارەیان هەڵگرتووە ئەو قەناعەتەیان نییە 
کە لە پێناویدا بژین، بەڵکو لەسەری و بەهۆیەوە دەژین، واتە »بووە بەئامڕازێك بۆئەوەی 

دەوڵەمەندی بكات، بیكات بە خێزان و کەسێکى پیرۆزى نەتەوەیی«. 
دوپاتى دەکەنەوە کە ئەو گوتارەى باس لە دەوڵەتى کوردى دەکات، تەنها گوتارێکى ئیعالمى 

بووە، دەنا دەتوانرا رووداوەکانى ئەم دواییەى بەغدا بقۆزرێتەوە بۆ درووستکردنى دەوڵەت.

دیمانە: 

)دیسان  دەڵێن  نوسینتاندا  لەدوایین   •

گەورە(،  درۆی  دیسان  كوردی،  دەوڵەتی 

سیاسی  لەدرۆی  جەخت  زۆر  ئێوە  بۆچی 

سیاسیەكانی  پێتوانوایە  بۆچی  دەكەنەوە، 

دەوڵ��ەت��ی  ل��ەس��ەر  قسەكردن  ب��ە  ك��ورد 

بانگەشە  وەك  ئەوە  و  درۆدەكەن  كوردی 

بەكاردەهێنن؟

ئەوە  جیاكاری  دەبێت  فەتاح:  ئ��اراس   -

مێژوییە  حەقیقەتێكی  دەوڵەت  كە  بكەین، 

ناتوانرێت  و دروستدەكرێت، ئەو حەقیقەتە 

مەبەستم  بینابكرێت،  درۆ  بناغەی  لەسەر 

ئەوەیە ئەو گوتارەی ئێستا لە فەزای سیاسی 

دەبیسترێت،  و  پێدەكرێت  كاری  كوردستان 

الواز،  ئاست  چەندین  لەسەر  گوتارێكە 

بودەڵە، بێ فكر و بێ پڕۆژەیە.

مەعنەوی  ئاستی  تەماشای  ئەگەر  نمونە  بۆ 

ئەو پڕۆژە و گوتارە بكەیت، زیاد لە بیست 

الیەنە  كوشتنی  لەسەر  ئێمە  سیاسەتی  ساڵە 

كە  ئیشیكردوە،  كورد  پرسی  ئەخالقیەكانی 

لە  یەكێك  ببێتە  ئەوە  دەبێت  بنەمادا  لە 

دەوڵەت  دروستكردنی  بەهێزەكانی  جومگە 

و دەسەاڵتدارێتییەك، كە چیتر ئینسانی ئێمە 

بێڕێزی بەرامبەر نەكرێت و توشی هەڕەشەی 

ئەوە نەبێت، وەك ئەوەی ئەنفال و شەنگال 

و هەڵەبجەی بەسەر بێتەوە.

لە  كە  ئاماژەی مەترسیدارن  ئەوانە هەموی 

پرسە  ئەو  بۆ  ئیش  ئەخالقیەكەیەوە  رووە 

كوردی  سیاسەتی  بەپچێەوانەوە  و  نەكراوە 

و  فەرامۆشكردووە  ئەخالقیانەی  رووە  ئەم 

بە  كردووە  سیاسی  ئاڕاستەی  لەبەرامبەردا 

بازرگانی، ئابوری و وایكردووە لەگەڵ خۆیدا 

نابڕوایی بۆ ئەم پڕۆژەیە دروستبكات، ئەمە 

الیەنە ئەخالقیەكەتی.

ئێمە واڵتێكمان هەیە  ئابوریشەوە،  لەرووی 

لەرووی ئابوریەوە داوەشاوە و ناتوانێت بۆ 

ژێرخانی  هەرچی  بژیەنێت،  خۆی  مانگێك 

خێزانی  چەندین  ل��ەالی��ەن  هەیە  ئ��اب��وری 

سیاسییەوە تااڵنفرۆشكراوە و هیچ بنەمایەكی 

لەكاتێكدا  نییە،  بوونی  نەتەوەیی  ئابوری 

لە  بریتییە  دەوڵەت  وەزیفەكانی  لە  یەكێك 

ئابوری نەتەوەیی، بەاڵم ئابوری نەتەوەییش 

نییە،  بوونی  نەتەوەیی  سیاسەتی  بێ  بە 

پڕۆژەیەوە  ئەو  پشتی  لە  عەقڵێك  تا  واتە 

نەتەوەیی  سیاسەتی  بێ  ناتوانێت  نەبێت 

ئەمە  بینابكەی.  نەتەوەیی  ئابوری  سیاسەتی 

هەردووكیان نائامادەیە.

ئەمڕۆ  ئەمنی،  ئاستی  لەسەر  ه��ەروەه��ا 

هەڕەشەدایە،  چەندین  لەبەردەم  كوردستان 

شەڕی  وەك  دەرەك��ی  هەڕەشەی  لە  هەر 

لە  بیەوێت  كەی  توركیا  ئ��ەوەی  و  داعش 

سەروەری  و  سنور  زەوی  یان  ئاسمانەوە، 

ئێمە دەشكێنێت و وێرانی دەكات، بێئەوەی 

دەس��ەاڵت��دارەوە  سیاسەتمەدارانی  لەالیەن 

پرۆتێست بكرێت، نەك شەقام و خەڵك.

هەرچی پەیوەندییە ناوەكی و ناوخۆییەكانی 

ناكۆكی  و  داڕزان  داوەش��ان،  هەرێمیشە، 

هەیە لە پەیوەندییە سیاسییەكانی دنیای ئێمە 

پەرلەمان  بۆ  شەرعیەتێك  هیچ  بەشێوەك 

نەهێڵدراوەتەوە، دەبینیت هیچ متمانەیەكی 
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سیاسیەك لەنێوان هێزە سیاسییەكان نەماوە، 

بە  كە  نێواندایە،  لە  دڕدۆنگیەك  و  رق 

كوردی  دەوڵەتی  پەیوەندییە  لەو  باسكردن 

لەسەر شۆستەكانیش نادۆزیتەوە.

كە  دەك��ەن،  پاساوانە  لەو  باس  دوات��ر   •

ئەمنی،  كێشەی  ئەگەر  پێیانوایە  هەندێك 

ببینە  دەتوانین  هەبێت،  سیاسی  و  ئابوری 

خاوەنی دەوڵەت، بەاڵم ئێوە لە نوسینەكاندا 

هەنگاوی  دەوڵ���ەت  دەك��ەن  ل��ەوە  ب��اس 

عەمەلی دەوێت، ئایا پایەكانی دروستكردنی 

دەوڵەت لە هەرێمی كوردستان هەیە؟ ئەو 

پایانە چین كە دەبێت لە دەوڵەتدا هەبن؟

- مەریوان وریا قانیع: یەكەم شت دەبێت 

هێزێكی سەربازیت هەبێت توانای پاراستنی 

دەوڵەتەكەی هەبێت، بەاڵم ئایا ئێمە ئەمەمان 

هەیە؟ ئەگەر فڕۆكەی ئەمەریكاو هاوپەیمان 

نەبێت، داعش لە بەشێكی زۆری سنورەكان، 

دێتە پێشەوە؟!

راستگۆبین  هەندێك  خۆماندا،  لەگەڵ  با 

لەگەڵ هێزێكی  ئێمە  زۆری شەڕی  زۆربەی 

ئەمەریكی  هاریكاری  بەبێ  داع��ش،  وەك 

خاوەنی  كوردستان  نابێت،  نێودەوڵەتی  و 

یان  بیپارێزێت،  بتوانێت  نییە  لەشكرێك 

كەی  توركی  لەشكری  دیكە  دیوێكی  بە 

ئێران  یان  ناوەوە،  بێتە  دەتوانێت  بیەوێت 

بە هەمانشێوە و رەنگە لە ماوەیەكی نزیكدا 

لەشكری عێراقیش كەی بیەوێت بێتە ناوەوە، 

توانای  سەربازییەوە  ل��ەرووی  ئێمە  وات��ە 

وەهمە  لە  یەكێك  نییە،  خۆمان  پاراستنی 

پێمانوابێت  ئێمە  كە  ئەوەیە،  گ��ەورەك��ان 

لەرووی سەربازییەوە خۆمان دەپارێزین.

هەروەها ئەو رەهەندە ئەخالقیەی كاك ئاراس 

باسیكرد زۆر گرنگە، كێشەی كورد قورساییە 

رەمزی و ویژدانیەكەی لەوەدایە، كە كێشەی 

دیموكراسیەت،  ئ��ازادی،  داوای  میللەتێكە 

یەكسانی، دادپەروەری كۆمەاڵیەتی دەكات و 

دژی چەوساندنەوەیە.

ئەخالقییەی  رەهەندە  ئەو  سەرجەم  ئێمە 

كوردستان  ب��اش��وری  لە  ك��وردم��ان  پرسی 

لەچاوی  ئێمە  كێشەی  یانی  دۆڕان���دووە، 

تەنانەت  و  دەروب��ەر  واڵتانی  عێراقیەكان، 

كۆمەڵێك  كێشەی  بووەتە  ئەمەریكییەكان 

خێزانی سیاسی.

• ئایا ئەمانە زیان لە دروستبوونی دەوڵەت 

دەدەن؟

دەی��دەن،  بێگومان  قانیع:  وریا  مەریوان 

هێزی  دەدەنە  چەك  ئەڵمانەكان  نمونە  بۆ 

پێشمەرگە، دواتر راپۆرت باڵودەكرێتەوە كە 

ئەم چەكانە لە بازاڕی قاچاخ لە كوردستان 

رەهەندە  ئەوەیە  مەبەست  ف��رۆش��راون، 

ئەخالقیەكە كە دەیدۆڕێنین ئەوەیە، كە ئەو 

لە  دەشێت  كە  خەمخۆریەی  و  هاوسۆزی 

شوێنێكەوە بۆمان دێت لەدەستمانداوە.

نەوتمان  ئابوری  و  نییە  خۆژێنیمان  توانای 

پڕیەتی لە گەندەڵی، ئیسراف و  هەیە، كە 

خراپ بەكارهێنانی پارە، لە هەموشی گرنگتر 

ئەوەیە لە كوردستان ئیجماعی سیاسی نییە، 

ئەوە  بڵێ  پیاوێك  نییە  ئەوە  دەوڵەت  خۆ 

بۆ  دەوڵەت  چونكە  تەواو،  و  دروستمكرد 

دروستدەكەیت،  هەرێمە  ئەم  دانیشتوانی 

ئەگەر زۆرینەی دانیشتوان و زۆرینەی الیەنە 

سیاسییەكان لە پشت ئەم پڕۆژەیەوە نەبن، 

بە چ پاڵپشتێک و بۆ كێی دەكەیت.

بەردەوام  بارزانی  هەنگاوەی  ئەو  ئەی   •

باسیدەكات بۆ ئەنجامدانی ریفراندۆم، ئەمە 

ئەوە ناگەیەنێت كە ویستێكی جدی هەیە بۆ 

دروستكردنی دەوڵەت؟

دەوڵەت حەقیقەتێكی 
مێژوییە و دروستدەكرێت، 
ئەو حەقیقەتە ناتوانرێت 
لەسەر بناغەی درۆ 
بینابكرێت، مەبەستم 
ئەوەیە ئەو گوتارەی 
ئێستا لە فەزای سیاسی 
كوردستان كاری 
پێدەكرێت و دەبیسترێت، 
گوتارێكە لەسەر چەندین 
ئاست الواز
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پرسیارە  ئەوە  نەخێر،  قانیع:  وریا  مەریوان 

هەر  ل��ە  ئێستا  ت��ۆ  نین،  راستەقینەكان 

بێگومان  دەوێت،  دەوڵەت  بپرسە  كوردێك 

 )2005( ساڵی  ل��ە  ئێمە  ب��ەڵ��ێ،  دەڵ��ێ��ت 

ریفراندۆممان كردوە و لە )%98(ی خەڵك 

دەوڵەتی دەوێت، لەو كاتەشەوە خەڵك رای 

نەگۆڕاوە پەشیمان نەبوونەتەوە، واتە هەمان 

دەرئەنجام بەدەستدەهێنین، بۆیە لە بنەمادا 

كوردستان  خەڵكی  هەڵەیە،  پرسیارە  ئەو 

دەوێ��ت،  دەوڵەتی  سەدەیەكە  بەدرێژایی 

پرسیاری  دروستناكرێت،  بۆ  دەوڵەتی  بەاڵم 

بۆ  دەوڵەتمان  ئێمە  هەیە  ئەوە  سەرەكی 

دروستدەكرێت یان نا؟

هەیە،  فاكتەر  كۆمەڵێك  پرسیارەش  ئەو  بۆ 

كە لەدەستی ئێمەدا نییە، بۆ نمونە ناتوانین 

ئێران  كاریگەری  بكەین  ئەوە  دەستنیشانی 

لەسەر  كاریگەریمان  ناتوانین  بێت،  چۆن 

سلوكی سەربازی و سیاسی ئێران و عێراق و 

توركیا هەبێت.

وایكردوە  چی  تۆ  بەبڕوای  ئاراس  كاك   •

نەتوانین، ئایا تاكی كوردە یان ئەو مۆدێلە 

جیاوازیەكمان  چ  باسدەكرێت،  سوڵتانیەی 

هەیە لەگەڵ ئەو واڵتانەی بونەتە دەوڵەت؟

دەبێت  هەیە  شت  ی��ەك  فەتاح:  ئ��اراس 

كورد  ئەوەیە،  ئەوەش  بگرین  لەبەرچاوی 

كە  مێژوویی،  بكەرێكی  بە  نەبووە  تائێستا 

مێژووی خۆی بنوسێتەوە، یەكێك لە تێكستە 

گەورەكانی نوسینەوەی ئەو مێژووە، بریتییە 

لە دروستكردنی دەوڵەت.

بكەیت،  ئێمە  نوێی  مێژووی  تەماشای  ئەگەر 

هەمیشە روداوە دەرەكییەكان هۆكاری سەرەكی 

بوون، بۆئەوەی كورد هەنگاوێك بەرەو پێشەوە 

بڕوات، واتە بە بێ رووداوە دەرەكییەكان كورد 

نەیتوانیوە بۆخۆی رووداو دروستبكات.

دروستكردنی دەوڵەتیش رووداوێكی گەورەیە 

و بچوك نییە، با چەند نمونەیەك بهێنینەوە؛ 

گ��ەورەی  پاڵێكی  یەكەم  جیهانی  ش��ەڕی 

شكاندنی  ب��ەاڵم  ن��ا،  ك���وردەوە  پرسی  بە 

و  مەحمود  شێخ  لەالیەن  ك��وردی  پ��ڕۆژەی 

كوردی  پرسی  كۆی  كوردستان  دابەشكردنی 

لە رووی سیاسی، كۆمەاڵیەتی،  جوگرافی، 

تائێستاش  و  كرد  دەستكاری  جیۆپۆلەتیكی 

ئێمە لەسەر بنەمای ئەو دابەشكارییە دەژین.

جیهانیدا  دوەم��ی  ش��ەڕی  لە  ئ��ەوە  دوای 

دروستكردنی كۆماری مەهاباد لەدایكدەبێت، 

بژیەنێت،  خۆی  ساڵێك  بۆ  ناتوانێت  بەاڵم 

چونكە درووستبوونەكەی هۆكارێكی دەرەكی 

و شەڕەكە بوو، دوای ئەوە لەشەڕی ئێران 

گرنگ  مێژوویی  زۆر  رووداوێكی  عێراق  و 

هەڵەبجە  دواتر  و  ئێمە  بۆ  بووە  گەورە  و 

بكرێنە  دەكرا  كە  درووستدەبن،  ئەنفال  و 

رەهەندێكی ئەخالقی گەورە بۆ درووستكردنی 

دەوڵەتی كوردی كە نەكران.

دێت  كەنداو  شەڕی  دەرئەنجامدا  دوا  لە 

نەتەوەیەكگرتوەكانی  )686(ی  بڕیاری  كە 

لەو  یەكێك  هیچ  ل��ە  ك���ورد  ل��ێ��دەرچ��و، 

هەالنەی هاتونەتە بەردەمی سودی گەورەی 

گ��ەورەی  ئیشی  ئ��ەوەى  بۆ  وەرنەگرتووە 

لەپاڵدا بكات.

پرسی سەرەكی  لە  ئێستاش  ئێمە  بڕوای  بە 

ورووژاندنی ریفراندۆم، ستراتیژێكی سیاسی 

نەتەوەیی،  نەك  كاردەكات  تەسكبین  زۆر 

كە ئەویش بریتییە لە پاراستنی دەسەاڵتێكی 

خێزانی سوڵتانی و بنبەستكردنی تا ئەبەد.

خێزانی  پەیوەندیەكی  لە  پەیوەندییەكانی 

زیاتر نییە لەگەڵ دەرەوەی خۆی، جا ئەمە 

سەربازی،  سیاسی،  دیپلۆماسی،  پەیوەندی 

واتە  تر،  پەیوەندیەكانی  هەموو  و  ئابوری 

لە كوردستان ئیجماعی 
سیاسی نییە، خۆ 
دەوڵەت ئەوە نییە 
پیاوێك بڵێ ئەوە 

دروستمكرد و تەواو، 
چونكە دەوڵەت بۆ 

دانیشتوانی ئەم هەرێمە 
دروستدەكەیت، ئەگەر 

زۆرینەی دانیشتوان 
و زۆرینەی الیەنە 

سیاسییەكان لە پشت 
ئەم پڕۆژەیەوە نەبن، بە 
چ پاڵپشتێک و بۆ كێی 

دەكەیت
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وا  ستراتیژی  پڕۆژەیەكی  لەوەوەیە  كێشەكە 

گەورەی مێژوویی بكەیتە پڕۆژەیەكی خێزانی 

بۆ  شەخسی  وتارێكی  بكەیتە  وتارە  ئەم  و 

خۆت  سیاسی  تەمەنی  بە  درێ��ژە  ئ��ەوەی 

بدەیت.

پرس،  هەمان  لەسەر  قانیع:  وریا  مەریوان 

جیابكەینەوە،  یەكتری  لە  دوو شت  دەبێت 

دەسەاڵتی  كورد  كە  هەیە  فاكتەر  هەندێك 

ناتوانێت  بۆنمونە  ناشكێت،  ب��ەس��ەردا 

ئێران  سیاسەتی  بكات  ئەوە  دەستنیشانی 

بچوكترە   میللەتێكی  چونكە  بێت،  چ��ۆن 

و  دەژی  زەحمەتدا  جوگرافیایەكی  لە  و 

ناتوانێت دەستنیشانی ئەوە بكات، توركیا چ 

سیاسەتێكی هەبێت لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

سیاسیەتێكی  چ  ئەمەریكا  یان  عێراقدا،  و 

لە  ئەوانە  كوردستان،  بەرامبەر  هەبێت 

دەرەوەی دەسەاڵتی كوردە، بەاڵم لە ناوخۆدا 

دەسەاڵتمان  كە  هەیە  فاكتەر  كۆمەڵێك 

بەسەریدا دەشكێت، یەكەمیان ئەوەیە كورد 

رووتنەكەینەوە،  ئەخالقیەكەی  رەهەندە  لە 

و  نەوتفرۆشی  لە  نەكەینەوە  كورتی  واتە 

بە  بیبەستینەوە  و  غاز  چاڵی  هەڵكەندنی 

و  ئازاد  دەنگی  رێزگرتنی  ئازادی،  چەمكی 

بۆ  نیشتمانی  چوارچێوەیەكی  دروستكردنی 

هێزە سیاسیەكانی كوردستان، بێ یاسایی و 

مافیایی  كاری  و  نەكردن  دزی  درۆنەكردن، 

نەكردن، پەك نەخستنی دەزگا شەرعیەكان، 

ئەوانە ئەوشتانەن كە دەسەاڵتمان بەسەریدا 

دەشكێن.

• بەاڵم زۆرجار كاركردن لە كەرتی نەوت 

ئابوریەوە،  پایەی  بە  دەبەسترێتەوە  غاز  و 

تێڕوانینی ئێوە چیە لەوبارەیەوە؟ 

ئ���اراس ف��ەت��اح: وەه��م��ی دروس��ت��ك��ردن��ی 

كە  بینی،  ن��ەت��ەوەی��ی��ەم��ان  ئ��اب��وری��ە  ئ��ەو 

دەرئەنجامەكانی چارەكە موچە و نیو موچەی 

فەرمانبەرانە.

غیابی  لە  ئابوریە  ئەم  قانیع:  وریا  مەریوان 

نیشتمانیدایە،  چوارچێوەیەكی  ه��ەم��وو 

لە  نیشتمانی  سیاسی  چ��وارچ��ێ��وەی��ەك��ی 

رێككەوتنێكی  واتە  نییە،  بوونی  كوردستان 

سیاسی نییە كە حەاڵڵ و حەرام لە یەكتری 

جیاكاتەوە، هیچ هێزێك نەبێت لێی البدات 

چییە،  زیاتر  لەوە  سیاسی  حەرامی  یەعنی 

بڕۆنەوە  بڵێیت  و  پەكبخەیت  پەرلەمان  كە 

بۆ ماڵەوە.

ه���ەروەه���ا چ��وارچ��ێ��وەی��ەك��ی س��ەرب��ازی 

نیشتمانیشمان نییە هێزی سەربازیمان هەیە، 

بەاڵم بەستراونەتەوە بە پارتەكان و كەسایەتی 

ناو حزبەكانەوە.

نییە،  نیشتمانیمان  میدیایی  چوارچێوەیەکى 

وێنەی  بەجۆرێك  و  هەریەكە  كەناڵەكان 

ناكۆك دەگوازنەوە، كە یەكێك زۆر ئاگادار 

نەبێت نازانێت دۆخی راستەقینە چۆنە.

چوارچێوە  ئ��ەو  س��ەرج��ەم��ی  ئێمە  وات���ە 

نیشتمانی و نەتەوەییانە ئەگەر هەبن رەنگە 

سەركردەیەكی سیاسی بتوانێت ئیشی لەسەر 

ونن،  كوردستان  لە  ئەمانە  ب��ەاڵم  بكات، 

و  رق  سیاسەتی  بووەتە  ك��ورد  سیاسەتی 

سوكایەتی بە یەكتر، دەزگاكان و دروستكردنی 

تاریكی بەدەوری هەموو شتێكدا.

دروستكردنی  گرنگ  دەوترێت  ب��ەاڵم   •

بۆ  هەبێت  ویست  رەنگە  دەوڵەتەکەیە، 

گرنگ  ئیتر  دەوڵ��ەت��ێ��ك،  دروستكردنی 

ئەگەر  تەنانەت  بێت،  چۆن  شێوازی  نییە 

ستەمكاریش بێت؟

ئەوەش  پایەی  نەخێر  قانیع:  وریا  مەریوان 

بتوانێت  دەوڵەتە  ئەو  دەبێت  چونكە  نییە، 

ئەو  دەب��ێ��ت  بژیەنێت،  دانیشتوانەكەی 

هەبێت  هێزی  ئەوەندە  ستەمكارە  دەوڵەتە 

رێکكەوتنی  كەمی  النی  و  بپارێزێت  خۆی 

ناوخۆی هێزەكانی تێدابێت.

ئێمە ناڵێین دەوڵەتەكە وەك هۆڵەندا بێت، 

دەزگاكانت  و  رێكەوتن  كەمی  النی  بەاڵم 

پێویستە كە لە كوردستان نییە.

میتۆد  راب���ردودا  ساڵی   )25( لە  ئایا    •

هێزە  و  حوكمڕانییە  ئ��ەم  كاركردنی  و 

تێدانییە  ئ��ەوەی  بایی  دەس��ەاڵت��دارەك��ان 

دەوڵەتی تێدا دروستبكرێت؟

نییە  ئ��ەوەش  بایی  نەخێر  فەتاح:  ئ��اراس 

بكرێت،  لێدروست  دەوڵەتۆچكەیەكی  كە 

كێشەكە ئەوەیە دەسەاڵتدارێتی لە كوردستان 

كۆمەڵگەی  پارچەبوونی  پارچە  ئاڕاستەی  بە 

دابەشبوونی  و  سیاسی  لەڕووی  كوردستان 

سیاسی،  نوخبەی  كۆمەڵێك  لەنێوان  ئابوری 

خێزانی و دابەشبونی ئیعالمی زۆر مەترسیدار.

لە  ئەمە  كە  ئەمنیش  دابەشبوونی  تەنانەت 

النی  كات  ئەو  چونكە  وانەبوو،  شاخیش 

مەریوان وریا قانیع
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كەم یەكانگیرییەك هەبووە، واتە لە هەموو 

الیەنەكاندا  لەنێوان  یەكانگیریی  ئاستەكاندا 

نییە.

بەوەی  دروستكراوە  وەهمێك  هەروەها 

كۆمپانیا  ب��ەو  ف��رۆش��ت  نەوتمان  كاتێك 

دروستكردنی  كاتێك  ئ��ەوا  زەب��ەالح��ان��ە، 

دەكەن،  پشتگیریمان  راگەیاند  دەوڵەتمان 

چونكە هەرچی گرێبەستەكانە پارتی بە تەنها 

كردویەتی و رەنگە چەند كەسێكی كەم لە 

یەكێتی ئاگاداری بن.

ئابورییەكانی  بەرژەوەندیە  كە  لەكاتێكدا 

كوردستان لەرێی توركیاوەیە، دەبێت بپرسین 

مەخمور،  سەر  بۆ  داعش  هێرشی  لەكاتی 

هەولێری  و  پ��ارت��ی  و  ب��ارزان��ی  توركیا، 

رزگاركرد؟، نەخێر واتە ئەوە پێوەر نییە بە 

بوونی ئەو كۆمپانیایانە بەرگریمان لێدەكرێت.

جگە لەوە پرسی دەوڵەت پرسێكی ئەخالقییە 

گرەوكردن  بۆیە  بازرگانی،  پرسێكی  نەك 

پشتگیری  كۆمپانیایانە  ئەو  ئ��ەوەی  لەسەر 

راست  ئەوە  دەهێنن،  بۆ  دەوڵەتەكانیانمان 

نییە.

• ئەوەی زۆرترین قسەی هەیە لەو پرسەدا 

پاڵنەرەكانی چین،  بارزانییە، پێتوایە  خودی 

لەكاتێدا ئەم قەیرانانە هەن؟

مەریوان وریا قانیع: ئەمە پەیوەندی بە ویژدان 

و یادەوەری سیاسی ئێمەوە هەیە، لە ناخ و 

ئێمەدا، ویستی دروستبوونی  دڵ و خەیاڵی 

كەسێك  بۆیە هەر  كوردی هەیە،  دەوڵەتی 

ئەم گوتارە هەڵبگرێت، جۆرێك لە جۆرەكان 

لەسەر  قسە  كە  بەخۆی  دەدا  شەرعیەتێك 

ئێمە  كۆمەاڵیەتی  كەرتێكی  لە  زیاد  خەیاڵی 

قسە  كێ  ئەوەیە  بابەتەكە  بەاڵم  دەك��ات، 

لەگەڵ ئەم خەیاڵەدا دەكات؟ كەسی یەكەم 

لەمڕۆدا ئەم قسەیە دەكات بارزانییە.

بارزانی  یاساییەوە  رووی  لە  دەزانین  ئێمە 

م����اوەی ح��وك��م و س��ەرۆك��ای��ەت��ی��ی��ەك��ەی 

ئەو  راستەقینەی  هەڵوێستی  بەسەرچووە، 

وادەكەی  كۆتاییهاتنی  دوای  ئەوەبوو،  پیاوە 

لەسەر  وێنایەی  ئەو  دەبوو  بهێنایە،  وازی 

دەوڵەت دروست  ئەو  ئەگەر  نەبێت،  خۆی 

تێدانییە  دیكەی  پیاوێكی  ك��ورد  نەكات، 

دەوڵەت دروستبكات، چونكە ئەوە بێباوەڕییە 

بە كەسانی حزبەكەی خۆی و ئینجا كەسانی 

حزبەكانی دیكە و میللەتیش.

شەرعی  و  یاسای  بنەمای  كە  ئەو  كەواتە 

نەماوە و پەرلەمانی كوردستانی پەكخستووە 

و كۆمەڵێك سیاسەتییان هەیە ئەگەر هێزێكیان 

كە  دێگەڵە،  بۆ  دەینێرنەوە  نەبێت  بەدڵ 

لە  سیاسی  كایەی  و  رەمزییە  سنورێكی 

ئەوا  كەرتەوە،  دوو  بە  دەكات  كوردستان 

ئەمانە لۆژیكی دروستكردنی دەوڵەت نییە.

•  بەاڵم رەنگە خەڵكانێك هەبن دەوڵەتیان 

بوێت ئیدی هەرچۆنێك بێت؟

رێككەوتنێكی سیاسی 
نییە كە حەاڵڵ و حەرام 
لە یەكتری جیاكاتەوە، 

هیچ هێزێك نەبێت 
لێی البدات یەعنی 

حەرامی سیاسی لەوە 
زیاتر چییە، كە پەرلەمان 

پەكبخەیت و بڵێیت 
بڕۆنەوە بۆ ماڵەوە

ئاراس فەتاح
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ئاراس فەتاح: كێشەكە لەوەدایە دروستناكرێت، 

چەند  دەرئەنجامدا  لە  سیاسەت  چونكە 

رەهەندێکی هەیە، كە قسەی لەسەر بكەین، 

قەناعەتی  سیاسەتمەدار  كەسی  یەكەمیان، 

نەك  بژی  پێناویدا  لە  و  هەبێت  كارە  بەو 

هەیە  ئەوەى  بژی،  بەهۆیەوە  و  لەسەری 

واتە بووە بەئامڕازێك بۆئەوەی دەوڵەمەندی 

بكات و بیكات بە خێزان و کەسێکى پیرۆزى 

نەتەوەیی. 

واتە وەک کەسێکى دینى و شۆڕشگێڕ سادق 

نییە لەگەڵ پەیام و بەرنامەکەى.

• واتە ئەمە هەوڵێکە بۆ تەمەنى مانەوەى 

خۆیان وەک کەس و خێزان؟

لە  یەکێکە  ئ��ەوە  بەڵێ  ف��ەت��اح:  ئ��اراس 

هۆکارەکان، چونکە کەسى سیاسى پێویستى 

حەماسەت  و  فیکر  بڕیار،  بیرکردنەوە،  بە 

چونکە  نیانە،  ئێمە  ئەمانەى  بەاڵم  هەیە، 

باسکردنى دەوڵەت فیکرە، ئەمە پڕۆژەیەکى 

تازە نییە و لەسەردەمى ئەحمەدى خانییەوە 

باسیدەکرێت.

ئەوەى  مافى  میللەتێک  هەمو  بڕێکە  ئەمە 

خۆى  کلتورى  و  ئابورى  سیاسەت،  هەیە 

دابڕێژێت و بیپارێزێت.

لەسەر  کۆدەنگی  هەشمانە  پڕۆژەیەى  ئەو 

نییە، چونکە سیاسەتمەدار بۆ ئەم پڕۆژانە، 

نابێت بڕیاى تاکە کەسى و تاکالیەنە بدات، 

بە تایبەت بۆ کۆمەڵگەیەک کە هێزى سیاسى 

دەبوو  هەیە،  جیاوازى  ناوچەى  جیاوازو 

گرنگە  پرسە  و  پ��ڕۆژە  ئەم  بۆ  کۆدەنگی 

کۆبکاتەوە.

• ئایا لەم رۆژگارەدا کورد دەبێت مامەڵەى 

خۆى  بەغدا  لەگەڵ  نابێت  ئایا  بێت،  چۆن 

یەکالبکاتەوە لەو دۆخەدا؟

گوتارەى  ئەم  ئەگەر  قانیع:  وریا  مەریوان 

گوتارێکى  ک��وردى  دەوڵەتى  دروستکردنى 

ئابورى،  سیاسى،  بنەماى  و  بوایە  راس��ت 

بکەرانەى  ئ��ەو  و  هەبوایە  کۆمەاڵیەتى 

ئەمەى  ب��وای��ە،  جدییان  ب��ە  باسیدەکەن 

بێ  بوو  هەل  باشترین  رووی��دا  بەغدا  لە 

ریفراندۆم بڵێن خواحافیز و ناچینەوە بەغدا، 

بڵێین،  بۆئەوەى  گ��ەورەب��وو  بەهانەیەکى 

بابەتەکە  و  پێکردوین  سوکایەتیتان  ئێوە 

ئیتر  تا ئەم خاڵە هاتوین،  گەورە بکرایە و 

لەگەڵتان نایەین و دەوڵەتەکە دروستبکرایە، 

گوتارە  ئ��ەم  و  نییە  راس��ت  چونکە  ب��ەاڵم 

کۆمەڵێک  شاردنەوەى  بۆ  و  ئیعالمیە  تەنها 

نابینى  هاتووە،  سیاسى  قەیرانى  و  کێشە 

هەرێم  لە  گەورە  سیاسى  کۆبوونەوەیەکى 

بکرێت و سەرۆکى هەرێم زەحمەتى ئەوەى 

بڵێ  رۆژنامەوانیدا  کۆنگرەیەکى  لە  نەکێشا 

کراوە  ئێمە  میللەتى  بە  سوکایەتى  ئەمە 

تائێستا  ئ��ەوە  لەبرى  ناکەین،  قبوڵى  و 

هێشتنەوەى  و  پۆست  لەسەر  دەکەن  شەڕ 

وەزیرەکانیان، واتە ئەمە دوفاقى و درۆیەکى 

سیاسى گەورەیە.

و  دۆخ  ب��ەم  پێتانوایە  ئێوە  کەواتە    •

ئەى  دروستناکرێت،  دەوڵەت  سیاسەتکردنە 

بکات  چی  ک��ورد  دەبێت  ئێوە  بەبڕواى 

بۆئەوەى ببێتە خاوەن دەوڵەت؟

ئاراس فەتاح: سااڵنێکى زۆرە ئێمە قسەمان 

سیاسیش  هێزى  و  ک��ردوە  ئ��ەوە  لەسەر 

روونە  پێدراوەکان  کردوە،  داواى  هەبووە 

سەقامیگر  کۆمەڵگەیەکى  بتوانیت  ب��ەوەى 

و  ئابورى  لەڕووى  پتەو  و  سیاسى  لەرووى 

دروستبکەیت،  سەربازییەوە  لەرووى  بەهێز 

هەست  ت��اک  و  بێت  پلۆراڵ  دەستور  کە 

رۆژ  ئەمانە  بەاڵم  بکات،  هاوواڵتیبوون  بە 

بەرۆژ لە واقیعى سیاسى ئێمەدا ورد و خاش 

دەکرێن و پارچە پارچەبوونى گەورە و رقى 

گەورە دروست دەبێت.

نازانم ئەو بکەرە کێیە ئیعالنى ئەو دەوڵەتە 

دەکات؟، ئەگەر بارزانى بێت، ئەوا بارزانى 

یەکانگیریانەیە،  ئەو  هەموو  بکوژى  خۆى 

بۆئەوەى  پێویستییەتى،  ئێمە  کۆمەڵگەى  کە 

دەوڵەت درووستبکەین، لەڕووى سیاسییەوە 

کۆمەڵگەى ئێمەى وێرانکردووە و پەرلەمانى 

و  ک��ردوە  ئیفلیج  حکومەتى  و  پەکخستوە 

هێزەکان  لەنێوان  دڕدۆنگى  پەیوەندییەکى 

دیکە  وەى  لە  نییە  هێزێکمان  هیچ  هەیە، 

نەترسێت، واتە ترسەکانى ناوەوە لە ترسەکانى 

دەرەوە گەورەترە و ئەمە هێزەکانى دەرەوە، 

عەرەب، هەموو دراوسێکان و ئەمەریکیەکان 

و  فەلسەفە  ل��ەوەى  جگە  ئەمە  دەیبینن، 

خیتابى دەوڵەتت نیە. 

پێویستى  دەوڵ��ەت  قانیع:  وری��ا  مەریوان 

بەژێرخانێک هەیە، ئێمە بەدرێژایى ئەم )25( 

ژێرخانى  دروستکردنى  لەسەر  کارمان  ساڵە 

بپرسى  ئەگەر  بۆیە  ن��ەک��ردووە،  دەوڵ��ەت 

بۆمان  دەڵێم  من  دەکرێت؟  دروست  چۆن 

ناپارێزرێت،  بۆمان  چونکە  دروستناکرێت، 

ئەگەرى  بژین و  ناتوانین  ناپارێزن،  بۆشمان 

خنکانمان ئەگەرێکى گەورەیە.

ناوخۆییەکان  فاکتەرە  و  پرس  لەوەى  جگە 

نین، کوردستان بە عەمەلى کراوەتە  ئامادە 

چەند زۆنێکى لەیەکتر دابڕاو و دەوڵەمەندى 

ناو کۆشکەکان پەیوەندیان بە ژیانى سادەى 

ناو شارەکان نییە.

واتە هیچ پایەیەک لە پایەکانى دروستکردنى 

دروست  حوکمڕانیەدا  ماوە  لەو  دەوڵ��ەت 

نەکراوە.
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پشتگیری خۆمان بۆ ژنانی تێکۆشەر و ئەو ژنانەی 
کە دڵیان بۆ ئازادی ژن لێدەدات دەردەبڕین

ڤیان شۆڕش: ئەندامی کۆمیتەی ژنۆلۆژی رۆژهەاڵتی کوردستان 
سەربە کۆمەڵگەی ژنانی ئازادی رۆژهەاڵتی کوردستان )کژار(:
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دژب��ەری  ژیانێکی  بەرهەمی  ه��ەروەه��ا 

نەتەوەکانە، دژبەری سروشتی نەتەوەکانە، 

دژب����ەری ئ����ازادی و دژب����ەری ژن��ە کە 

لەناو  هێشتوێتی  ئەوەش  بەڕێوەدەچێت، 

ئەو کۆمەڵگەیانەدا بە گشتی بارودۆخێکی 

گەورەتر  کێشەکان  و  دروستبێت  نالەبار 

ئێران  دەوڵ��ەت��ی  سیاسەتێک  ب��ن��ەوە، 

لەناوبردنی  سیاسەتی  کە  بەڕێوەدەبات، 

رەوشت و  ویژدانی کۆمەڵگەیە، سیاسەتی 

بەهاکانی  و  ن��رخ  هەموو  لەناوبردنی 

ساڵ  ه���ەزاران  م��اوەی  لە  کە  کۆمەڵگە 

بەدەستیهێناوە.

ڤیان شۆڕش: لەبەشێکی دیکەی نوسینەکەیدا 

و  نەتەوەکان  سەرکوتکردنی  دەڵ��ێ��ت:" 

ژنان،  چاالکییەکانی  و  مەدەنی  چاالکییە 

یاسا  لەناو  گشتی  بە  ژنان  سەرکوتکردنی 

هەموو  راستیدا  لە  شەرعیەکانیدا،  بەناو 

کێشەی  ب����ەرزدا  ئاستێکی  ل��ە  ئ��ەوان��ە 

بنەڕەتی  قوربانی  پێکهێناوە،  جۆراوجۆری 

سیاسەتی دەوڵەت ژنان و گەنجانن، کە لەو 

کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  کە  بارودۆخەی 

موعتادکردنی  دەگ��وزەرێ��ت،  ئێران  لە  و 

گەنجان، کێشانی مادەی هۆشبەر بە ژنان 

کارکردنی  بێ  کۆمەڵگە،  ئابوری  باری  و 

بێ  بوارانەدا  ئەو  هەموو   لە  گەنجان، 

دەرئەنجامی  گەنجان  دەرام��ەت��ک��ردن��ی 

سیاسەتەکانی ئێرانە ".

ڤیان شۆڕش دەڵێت:  ئەگەر سەیری دۆخی 

ژنان لە ئێراندا بکەین، بەراستی نالەبارترین، 

کۆمەڵگەی  چینی  هەژارترین  بێکارترین، 

سەرکوتکراون  چەشنێک  بە  ژنان  ئێرانن، 

یاسا  و  دەچێت  ب��ەس��ەرەوە  سیاسەتیان  و 

دژی  شەرعی  یاسای  و  هەیە  ژنان  بە  دژ 

ژنانە، لە هەر شوێنێکی ژنان بێکارکردن و 

هەژارهێشتنی ژنان رەوشێکی رەوانی لەسەر 

ئەوەی  هۆی  دەبێتە  و  دروستدەکات  ژنان 

بیروڕای کۆمەڵگە لەسەر ژنان بە شێوازێکی 

مەنفی بێت، بۆیە دەبینین ئاستی خۆکوشتنی 

ژنان و گەنجان لە کۆمەڵگەدا چوەتە سەرەوە، 

واتە ژن لە واتای ژنبوونی خۆی، کۆمەڵگە 

دەردەچێت،  کۆمەڵگەبوونی خۆی  واتای  لە 

ئەو نرخ و بەهایەنەی کە کۆمەڵگە بەدەستی 

کۆمەاڵیەتیدا،  ژیانی  م��اوەی  لە  هێنابوو 

سیاسەتانە  ئەو  پەیڕەوکردنی  دەبینین  بۆیە 

پێشێلکردنی ئەو نرخ و بەهایانەیە.

 ناوبراو لە وتارەکەیدا ئاماژە بەوە دەکات، 

دەردەچێت،  ئێران  لە  یاسایەک  هەر  کە 

دەبینین دژی ژنان و کوشتنی ژنان بە ناوی 

ژنکوژی  سیاسەتی  دادگاکاندا  لە  شەرەف 

بەڕێوەدەچێت، خۆکوشتنی ژنان لە راستیدا 

لەبارەی  بکوژێت ،  خۆی  دەکرێت  ناچار 

و  کۆمەاڵیەتی  ژن،  کەسایەتی  شکاندنی 

کە  ئاستێک  دەگاتە  ژن  بۆیە  ئیرادەیەوە، 

و  ماوە  جەستەی  بە  بەس  و  لەناوچووە 

دەبات،  لەناو  خۆی  جەستەی  خۆی  ئیتر 

پێویستە کۆمەڵگە ئەرکی خۆی ببینێت. ئەو 

ژنانەی کە بێ ئیرادەکراون لە کۆاڵنەکانەدا، 

پێویستە کۆمەڵگە خاوەندارێتیان لێبکات و 

لەو رێگەیەوە ئەو سیاسەتەی کە دەوڵەت 

یاساکانی  بکەینەوە،  پوچەڵی  دای��ن��اوە 

بگۆڕدرێن، پوچەڵکردنەوەی ئەرکی ئێمەیە 

و ئەرکی هەموو ئێرانە کە لە بەرامبەریدا 

بوەستێتەوە و هەڵوێست وەربگرین، واتە 

هەموو کۆمەڵگە بەرپرسیارە لەو بوارەدا. 

ژنۆلۆژی  کۆمیتەی  ئەندامی  شۆڕش  ڤیان 

کۆمەڵگەی  سەربە  کوردستانی  رۆژهەاڵتی 

کوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی  ئ���ازادی  ژن��ان��ی 

دەنوسێت:"  وتارەکەیدا  لەکۆتایی  )کژار( 

فەریناز  لە  ک��رد  خاوەندارێتیمان  چ��ۆن 

پاراستنی  هێزەکانی  لەالیەن  خوسرەوانی 

پشتگیری  )هەپەژە(  رۆژهەاڵتەوە  ژنانی 

کرا،  بۆ  وەاڵم��دان��ەوەی  چاالکی  و  لێکرا 

ئەو سیاسەتانە بەو شێوەیە دوبارە بێتەوە، 

دەبێتەوە،  هەڵوێستمان  ئێمە  دیسان 

ژنانی  بۆ  خۆمان  پشتگیری  لێرەدا  هەر 

بۆ  دڵیان  کە  ژن��ان��ەی  ئ��ەو  و  تێکۆشەر 

دەوڵەتی  لە  ژنانی  لێدەدات،  ژن  ئازادی 

ئێراندان گەیشتونەتە ئاستێک، کە یاساکان 

ژنکوژی  دژی  پێویستە  و  دەخوێننەوە 

بتوانین سیاسەتەکانی  ئێران بوەستینەوە و 

دەوڵەتی ئێران پوچەڵبکەینەوە.

ڤیان شۆڕش ئەندامی کۆمیتەی ژنۆلۆژی رۆژهەاڵتی کوردستانی سەربە کۆمەڵگەی ژنانی ئازادی 
ساڵ   37 لە  زیاتر  ئێران  رژێمی  گشتی  بە  رایگەیاند:  وتارێکیدا  لە  )کژار(،  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
سیاسەتێکی بەسەر نەتەوەکانی ئێراندا سەپاندووە، بەتایبەت سیاسەتی دژە ژن و مرۆڤایەتی و 
ئازادیخوازی لە ئێراندا بەڕێوەدەبات، بەدوای ئەوە زۆر کێشەی جۆراوجۆر دەرکەوتووە وەک کێشەی 
کۆمەاڵیەتی، سیاسی، کولتوری و ئابوری، بارودۆخێکی سیاسی، کۆمەڵگە و ئابوری لە کۆمەڵگەی 

رۆژهەاڵتی کوردستان، ئێراندا و ناو کۆمەڵگەکاندا سیاسەت دەکرێت.
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هەموو حزب و ئایدۆلۆژیاكانی كوردستان
لەژێر چەتری )كەنەكە( كۆبۆتەوە

نیلوفەر كۆج هاوسەرۆكی کۆنگرەی نەتەوەیی 
کوردستان)كەنەكە(:
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* كۆنگرەی پانزەی )كەنەكە(  بە بەراورد 

بە كۆنگرەكانی رابردوو، چ شتێكی نوێی 

هێنایە  تازەی  شتێكی  چ  یان  بوو،  تێدا 

ئاراوە؟

كۆنگرەی  بڕۆكسل  لە  راب��ردوو  ساڵی   -

ئەو  كاریگەری  لەژێر  بەڕێوەچوو،  كەنەكە 

هەبوو،  كوردستاندا  لە  كە  پێشكەوتنەی 

كوردستان،  رۆژئ���اوای  شۆڕشی  لە  هەر 

لە  كوردستان  باكوری  كوردو  سەركەوتنی 

ئەو  هەروەها  توركیادا،  هەڵبژاردنەكانی 

سەركەوتن و قارەمانێتییانەی كە پێشمەرگەو 

بەسەر  كوردستان  باشوری  لە  شەڕڤانان 

هەمووی  ئەمانە  بەدەستیانهێنا،  داعشدا 

كۆنگرەی  لەسەر  كاریگەری  راستەوخۆ 

كە  ئاشكرایە  ئەوە  دواتر  كرد،  )كەنەكە( 

سەركەوتنەكانی كورد دیارە، چونكە ئێستا 

ناوەندی رزگاركردنی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە، 

دەوڵەتانی  ش��ەڕی  ل��ەالی��ەك  هەرچەند 

لەالیەكی  دەكەن،  كوردستان  داگیركەری 

نێودەوڵەتی  متمانەی  باوەڕو  كورد  ترەوە 

بۆخۆی بەهێزكردووە، كە كورد دەتوانێت 

پێش بە داعش بگرێت. 

لە دیپلۆماسیەتی نێودەوڵەتیدا ئێستا ناوی 

بەتایبەت  باسدەكرێت،  بەرز  زۆر  كورد 

بڵێم  مەبەستمە  واتە  كورد،  ژنانی  ناوی 

نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  و  خەڵك  ك��ە 

لەسەر  سەرنجیان  الیەكەوە  هەموو  لە 

بۆ  ئەوەیان  چونكە  كوردستانە،  ك��وردو 

دەتوانێت  كورد  تەنها  كە  روونبوویەوە، 

بۆیە  بكات.  داعش  تێكشكاندنی  شەڕی 

بڕیارەكان  لە  یەكێك  ئێمە  كۆنگرەی  لە 

زیاتر  )كەنەكە(  پێویستە  كە  ئ��ەوەب��وو، 

هەوڵ و كۆشش بۆ فراوانبوونی پەیوەندی 

كورد  راستەقینەی  وزەی  و  الیەنەكان  و 

بگەیەننە ئاستی نێودەوڵەتی. لەم بارەیەوە 

)كەنەكە(  كە  ه��ەب��وو،  ئ��ەوە  داخ���وازی 

نێوانی لەگەڵ حزبە كوردییەكاندا باشتر و 

دانیشتن  و  دیالۆگ  یاخود  بكات،  زۆرتر 

لەنێوان حزبە كوردستانییەكاندا زیاتربكات، 

داگیركەر،  دەوڵەتانی  روونە  ئەوە  چونكە 

نێوان الیەنە  كار بۆ خراپبوونی پەیوەندی 

بەهیواین  ئێمە  بۆیە  دەكەن،  كوردییەكان 

ب��ە ه��ەم��ووم��ان رێ��گ��ری ل��ە دوب��ەرەك��ی 

بگرین، ئێمە پێویستە لە مەسەلەی بەرگری 

نێودەوڵەتیدا  دیپلۆماسیەتی  و  نیشتمانی 

خاڵی هاوبەش لەنێوان پارتە سەرەكییەكانی 

نەتەوەكەمان ببەینە پێشەوە. لەم بارەیەوە 

وەكو )كەنەكە( بڕیارمانداوە، كە وردە وردە 

بۆ  ساڵمان  حەڤدە  كاركردنی  و  ئەزموون 

كوردستان بگوازینەوە، بەخۆشحاڵییەوە واتە 

كوردستان  رۆژئاوای  باشورو  لە  )كەنەكە( 

دەرفەتی سیاسەتی هەیە، دواتر بڕیاربوو، 

)كەنەكە(  سەركردایەتی  ئەندامانی  كە 

ئێستا  لە  هەروەها  رۆژئاوا،  باشورو  بێنە 

ژنانی  قارەمانێتی  لە  باس  جیهان  هەموو 

كورد دەكەن، بۆیە پێویستە نوێنەرەكانیان 

ژنانی  كۆمیسیۆنی  تەنانەت  زیاتربكرێت، 

دیپلۆماتیك(  تایبەتی گۆڤاری )كوردستان  لە دیمانەیەكی  نیلوفەر كۆج هاوسەرۆكی )كەنەكە(، 
نێگەتیڤەكانی  و  پۆزەتیڤ  خاڵە  باسی  لەوەی  جیا  دەكات،  )كەنەكە(  كۆنگرەی  دواین  لە  باس 
كۆنگرەكە دەكات، لەالیەكی ترەوە لەسەر پرسی ریفۆراندۆم و سەربەخۆیی باشوری كوردستان، 
دەڵێت: »بە پێی بەرنامەی كەنەكە، هەموو پارچەیەكی كوردستان مافی  چارەنوسی هەیە، واتە 
یان  بکات،  ئۆتۆنۆمی  داوای  دەتوانێت  پارچە  یەك  یان  دەوڵەت،  بە  ببێت  دەتوانێت  پارچە  یەك 
پارچەیەكی تر فیدراسیۆن بخوازێت، بۆیە ئەوە بڕیاری ئەو پارچەیەیە. بۆ دەوڵەت پێویستە كۆمەڵە 
دواتر  الیەنێك.  تەنها  نەك   دەدرێت،  لەوبارەیەوە  بڕیارێك  چ  كە  لەوەی،  بەشداربن  الیەنەكان 
توركیا،  ئێران،  بۆچوونی واڵتانی دراوسێ، وەكو  بزانرێت  پێویستە  وا دەدرێت  بڕیارێكی  كاتێك كە 
واڵتانی عەرەبی و واڵتانی نێودەوڵەتی چۆنە؟« هەروەها جەخت لە پێكەوەكاركردن و دیالۆگی نێوان 
الیەنە سیاسییەكانی هەرچوارپارچەی كوردستان دەكات، جەخت لەوە دەكاتەوە كە بە یەكێتی 

كوردان دەتوانرێت لە هەرپارچەیەكی كوردستاندا بە مافەكانی خۆمان شادبین.  
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)كەنەكە(ش بێنە باشوری كوردستان. 

و  هێز  چەند  نوێنەرایەتی  )كەنەكە(   *

ئایا  دەك��ات،  كوردستان  سیاسی  الیەنی 

الیەنە  هێزو  ژمارەی  پانزە  كۆنگرەی  لە 

سااڵنی  بە  ب���ەراورد  بە  سیاسییەكان، 

رابردوو گۆڕانكاری بەسەرداهاتووە یان نا؟ 

ئێوە هۆكاری بۆچی دەگەڕێننەوە؟

زۆرترین  كەنەكە،  پانزەی  كۆنگرەی  لە   -

پارت و الیەنە سیاسییەكان بەشداریان تێدا 

كرد، تەنانەت ئەندامانی كەنەكەش زیادی 

كرد، واتە لە ئێستادا )44( حزب و الیەنی 

سیاسی ئەندامی )كەنەكە(ن، كە مەسیحی، 

موسڵمان، كاكەیی و ئێزدی ئەندامن، جیا 

شتێكی  كۆنگرەیەدا  لەم  ئ��ەوەی  لەوانە 

بۆ  سریانی،  ع��ەرەب،  الیەنی  ت��ازەب��وو، 

كەنەكە زیادبوون. ئەمەش وەك پێكهاتەی 

كوردستان لێكدرایەوە، واتە كوردستان تەنها 

لە كورد پێكنەهاتووە، هەرچەندە هەموو 

كوردستان  خاكی  لەسەر  كە  ئەو خەڵكەی 

ئەوەشمان  كوردستانین.  ئێمە  بۆ  دەژین، 

لەبیرنەچێت هەموو ئەوانە لەژێر مەترسی 

داعش بوون، بۆیە بەباشمانزانی، بەشدارببن 

لە رێگەی  یان  تا سیاسەتی خۆیان بكەن، 

كەنەكە و الیەنەكانی خۆیانەوە دەنگی زیاتر 

بۆ دۆزی رەوایی میللەتەكەمان زیاتربكەین.

* هەندێكجار رەخنەی ئەوە لە )كەنەكە( 

هێزو  ئ��ەو  ئ��ەوەن��دەی  كە  دەگیرێت، 

)پەكەكە(ن  الیەنگری  دۆستی  كە  الیەنەی 

لە )كەنەكە( دا بەشدارن، بە پێچەوانەشەوە 

ئەوەی كە نزیك نەبووە بانگێشتنەكراوە، 

نەچوون،  بانگێشتەكەوە  ب��ەدەم  ی��ان 

لەژێر  )كەنەكە(  بپرسم  دەمەوێت  واتە 

هەیمەنەی )پەكەكە( دایە؟

- ساڵی 2013 لە هەولێر  لەسەر بانگەوازی 

سەرۆكایەتی  ل��ەگ��ەڵ  ئێمە  )ئ��ۆج��ەالن( 

و  بیست  لیژنەیەكی  كوردستان،  هەرێمی 

دوو كەسیمان دروستكرد، كە هەموو هێزو 

پەكەكەشی  بەشداربوون،  تێدا  الیەنەكانی 

كۆنگرە  لەسەر  مانگ  چ��وار  ب��وو،  تێیدا 

كارمانكرد، بەاڵم ئەو كۆنگرەیە كە بڕیاربوو 

لە هەولێر ببەسترێت سەرنەكەوتن، بەهۆی 

ئەوەی كە حزبە كوردستانییەكان مەسەلەی 

حزبایەتی بەسەریاندا زاڵبوو، یان مەسەلەی 

پارچەپارچەی كوردستانیان لەیادبوو، وەك 

بۆنموونە  نەتەوایەتییەكان،  مەسەلە  لە 

حزبی رۆژهەاڵتی كوردستان زیاتر لە خەمی 

رۆژهەاڵتدا بوون، یان حزبی باشور زیاتر 

پرۆژەیەكی  بەاڵم  بوون،  باشوردا  لەبیری 

پێویستە  كوردستان،  چوارپارچەی  بۆ  بڵند 

چ��وارپ��ارچ��ەی  ستراتیژی  حزبەكانیش 

كوردستان لەبەرچاوبگرن، نەك بەرژەوەندی 

)كەنەكە(  لە  ئێمە  چونكە  حزبایەتی، 

هەمیشە وتومانە كە كوردستان یەكە، بۆیە 

سیاسەت  پارچەیەك  هەر  لە  هەركاتێك 

ب��ەرژەوەن��دی  پێویستە  ئ��ەوا  دەك��رێ��ت، 

لەبەرچاوبگیرێت.  تر  پارچەكانی  هەموو 

هەموو  هەمیشە  )كەنەكە(  لە  ئێمە  بۆیە 

داواشمان  بانگێشتكردووە،  الیەنەكانمان 

لێكردون كە پرۆژە و پێشنیارمان بۆ بێنن، 

تا پێكەوە یەكێتییەكی ستراتیژیمان هەبێت، 

پارچەیەكی  ه��ەر  ب��ارودۆخ��ی  چونكە 

كوردستان كاریگەری لەسەر پارچەكانی تری 

لەبەرئەوەی  ئەوەش  دەبێت،  كوردستان 

هەموو  لە  كوردستان  داگیركەرانی  كە 

پارچەكانی كوردستان نایەنەوێت كوردستان 

من  بۆیە  یەكگوتاربێت،  و  یەكدەنگ 

لە ئێستاشدا دەخوازم 
كۆنفرانسێكی 
راوێژكاری لە 

باشوری كوردستان 
دروستبكەین، 

دەرفەتبدرێت بە 
الیەنەكان قسەبكەن، 

بۆ كۆمەڵگەی باشوری 
كوردستان، واتە 
چارەنوسیان لە 

پاشەڕۆژەدا چییە؟
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چارەسەر  كوردستانی  حزبێكی  دەپرسم چ 

كوردستان  بارودۆخی  بۆ  پێشنیارێكی  و 

هەیە؟ یان ئاخۆ بە رەخنە دەتوانرێت كار 

لەكاتێكدا  بكرێت،  نەتەوەیی  یەكێتی  بۆ 

رووب��ەڕووی  كوردستان  چۆن  روون��ە  كە 

هاوكاری  پێویستە  بۆیە  دەبێتەوە،  داعش 

و هەماهەنگی لەنێوان سەرجەم الیەنەكانی 

رەخنەو  ن��ەك  بێتەئاراوە.  كوردستاندا 

بۆیە  درێژبكەین.  الیەنەكان  بۆ  دەس��ت 

لەژێر  كوردستان  ئایدۆلۆژیای  هەموو 

هەموو  واتە  كۆبۆتەوە،  )كەنەكە(  چەتری 

ئەمەش  دووالیەن.  و  الیەنێك  تەنها  نەك 

لە  رەخنەیە  ئەو  كە  دەردەخ���ات،  ئ��ەوە 

جێگەی خۆیدا نییە، كە تەنها ئایدۆلۆژیای 

)پەكەكە( لە كەنەكەدا هەیە، گەر یەكێك 

و  هەمەڕەنگ  كە  تێدەگات  سەرنجبدات 

هەمە الیەنە، تەنانەت ناوی زۆر الیەن و 

حزبی سیاسی لە كەنەكەدا بوونیان هەیە.

)كەنەكە(  لە  هەمیشە  كە  رەخنەیەك   *

دەگیرێت ئەوەیە، كە دەوترێت بە درێژایی 

ئێستا  تا  مێژووی خەباتی لە ساڵی 1999 

نەیتوانیوە چارەسەری كێشە ناوخۆییەكانی 

هێز و الیەنەكانی پارچەیەك لە پارچەكانی 

رۆژئاوای  لە  بۆنموونە  بكات،  كوردستان 

و  )ئەنەكەسە(  نێوان  كێشەی  كوردستان 

هێزەكانی  نێوان  كێشەی  یان  )پەیەدە(، 

رۆژهەاڵت، یاخود كێشەی نێوان هێزەكانی 

باشور بكات، واتە كەنەكە سەرەڕای ئەوەی 

ئەم هەموو هێزەی لە خۆی كۆكردۆتەوە، 

و  كاریگەری  كە  نەیتوانیوە  تائێستا  بەاڵم 

رۆڵی خۆی لە چارەسەركردنی كێشەكانی 

نەك  ببینێت،  كوردستاندا  پارچەیەكی 

لەنێوان  نزیكایەتی  نەیتوانیوە  كە  ئەوەی 

دوو پارچەی كوردستان بێنێتە ئاراوە، ئەمە 

لە چییەوە سەرچاوەدەگرێت؟

لە  چاالكتربین،  ئێمە  دەكرێت  راستە.   -

ئەوە  رەخنەی  ب���ەردەوام  كۆنگرەكاندا 

چاالكانەتر  رۆڵی  دەكرێت  كە  هەبووە، 

بەاڵم  هەیە،  ئێستا  كە  ل��ەوەی  بگێڕین 

سیاسەت  )كەنەكە(  وەك��و  ئێمە  كاتێك 

ئ���ەوا رێ���زی ه��ەم��وو الیەنە  دەك��ەی��ن، 

سوید  لە  پار  ئێمە  دەگرین،  سیاسییەكان 

كوردستانی  بۆ  راوێژكاریمان  كۆنفرانسی 

رۆژهەاڵت سازكرد، كە هەموو الیەنەكانی 

رۆژهەاڵتمان بانگیشتكرد، وتمان فەرموون 

هەر الیەنە و قسەی خۆی بكات، هەروەها 

لە ساڵی 2012 كۆنفرانسێكی راوێژكاریمان 

پەرلەمانی  لە  كوردستان  رۆژئ���اوای  بۆ 

هێزەكانی  هەموو  كە  سازكرد،  فەرەنسا 

رۆژئاوای كوردستانمان بانگێشتكرد، چونكە 

رۆژئاوا لە رەوشێكی زۆر تایبەتدا بوو، بۆیە 

بێن  رۆژئاوایی  حزبێكی  هەموو  پێویستە 

قسەی خۆیان بكەن، لە ئێستاشدا دەخوازم 

باشوری  ل��ە  راوێ��ژك��اری  كۆنفرانسێكی 

بە  كوردستان دروستبكەین، دەرفەتبدرێت 

الیەنەكان قسەبكەن، بۆ كۆمەڵگەی باشوری 

كوردستان، واتە چارەنوسیان لە پاشەڕۆژەدا 

چییە؟

كاربكەین،  دەمانەوێت  كە  ئێمە  بۆیە 

كە  ك��وردس��ت��ان  ب��اش��وری  ل��ە  بۆنموونە 

دەمانەوێت  هەیە،  پەرلەمان  و  حكومەت 

جا  قسەبكەین،  الیەنەكان  هەموو  لەگەڵ 

ئەوا  نەیەوێت قسەبكات،  الیەنێكیش  گەر 

دەكەین،  لەگەڵ  قسەیان  دەچین  دوبارە 

هەبێت،  دیالۆگ  گرنگە  ئێمە  بۆ  چونكە 

هەنگاوی  ك��ە  گرنگە  )ك��ەن��ەك��ە(ش  ب��ۆ 

رێگەی  ب��ە  ئ���ەوەش  بنێت،  ل��ەوج��ۆرە 

دی��ال��ۆگ دەب��ێ��ت، ئ��ەوەش دەزان��ی��ن كە 

لەوانەیە الیەنەكان رێكەوتنی نێودەوڵەتیان 

هەبێت، كە ئەوەش هەندێكجار كاریگەری 

ل��ەس��ەر ن��اوخ��ۆش دەب��ێ��ت، ل��ەب��ەرئ��ەوە 

كورییەكان،  حزبە  كێشەی  چ��ارەس��ەری 

چونكە  نییە،  ناوخۆی  چارەسەرێكی  تەنها 

لەرووی  گرنگە  زۆر  شوێنێكی  كوردستان 

هەر  بۆیە  ناوچەیشەوە،  و  نێودەوڵەتی 

كاریگەری  خۆی  بەرژەوەندی  بۆ  واڵتەو 

دروستدەكات،  كوردستان  ناوەوەی  لەسەر 

گرنگ  بەاڵم  هەیە،  ناكۆكی  هەرچەندە 

ئاستی  نەگاتە  ناكۆكییانە  ئەو  كە  ئەوەیە 

شەڕی ناوخۆیی.

)كەنەكە( رێز لە هەموو سنوری حزبەكان 

هەموو  تێدەگەین  لەوە  چونكە  دەگرێت، 

حزبێك سیاسەت و ئەزموون و شەهیدیان 

پێویستە  كە  دەڵێین  ئێمە  ب��ەاڵم  هەیە، 

دیالۆگ و قسەمان لەگەڵ یەكتریدا هەبێت، 

پێویستیشە،  باشەو  پێ  ئێمە زۆرمان  بۆیە 

كوردستاندا  لە  پەرلەمان  و  حكومەت  كە 

لە  هەمیشە  ئێمە  واڵتی  چونكە  هەبێت، 

نمونەی  تازەترین  ئەوەتا  مەترسیدایە، 

دڕندایەتی بوونی داعشە، بۆیە ئەو رەخنەیە 

)كەنەكە(  وەك��و  ئێمە،  رۆڵ��ی  تا  راستە 

هیوادارم  بۆیە  بێت،  تر  ئەكتیڤ  باشتر 

خزمەتبكەین،  باشتر  بتوانین  داهاتوودا  لە 

باشور  لە  بتوانین  بەهیوام  باسمكرد  وەك 

ئەو كۆنفرانسی راوێژكارییە ببەستین، یان 

لە رۆژئاوا لەگەڵ ئەو الیەنەنانەی كە لەالی 

دیالۆگ  نین  ئەندام  یان  ئەندامن،  ئێمە 

ئۆپۆزسیۆن  دەڵێین  ئێمە  چونكە  بكەین، 

لە  بەداخەوە  بەاڵم  باشە،  كوردی  بوونی 
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رۆژئاوا شەڕ هەیە، بۆیە گرنگە لە كاتێكدا 

كە رەخنەدەگیرێت بارودۆخ لێكبدرێتەوە، 

بۆیە ئێمە وەكو )كەنەكە( تەنها نامانەوێت 

رەخنەبگرین، بەبێ رەچاوكردنی بارودۆخی 

بۆیە  كوردستان.  پارچانەی  و  الیەن  ئەو 

نوێ  مۆدێلی  و  بەپرۆژە  بڕوامان  ئێمە 

هەیە، بۆ كاركردن.

لە  رەخنانە  ل��ەم  زۆرێ��ك  لەوانەیە   *

دڵسۆزییەوە بێت بۆ ئێوە، ئەوە جیا لەوەی 

كە هەندێك خەڵك بەجدییەوە رەخنەتان 

)كەنەكە(  كۆنگرەكانی  دەڵێن،  لێدەگرن، 

خوێندنەوەیە،  وت��ار  جێگەی  ئەوەندە 

چارەسەركردن  كێشە  جێگەی  ئەوەندە 

الیەنەكان  ئەو  كە  ئەوەندەی  واتە  نییە، 

كێشە  لەسەر  تاوێك  دەخوێننەوە،  وتار 

بكرێت،  دیالۆگ  هەنوكەییەكان  پرسە  و 

لە  بۆچی  كە  دەكرێت  زۆر  پرسیار  یان  

زۆرترین  )كەنەكە(دا  پانزەی  كۆنگرەی 

بوو،  كوردستانەوە  باكوری  لەبارەی  قسە 

كەمترین  باشور،  و  رۆژئاوا  باسی  دواتر 

باس رۆژهەاڵت بوو، لە كاتێكدا رۆژئاواو 

باشوری كوردستان هەموو الیەك دەزانن، 

كە چ قارەمانێتیەكیان نواندووە بەرامبەر بە 

گروپی تیرۆریستی داعش، واتە مەبەست 

لەو ریزبەندییە لەالی )كەنەكە( چییە؟

- من لەو كۆنگرەیەدا بووم، پێموابێت 60% 

باشوری  سیاسەتمەداری  هەموو   70% بۆ 

زۆركەمتر  وات��ە  قسەیانكرد،  كوردستان 

پارچەكانی تر قسەیانكرد، بەاڵم كاتێك كە 

قسەیانكرد  باشوریش  الیەنەكانی  هەموو 

ئاڕاستەی قسەكانیان بۆ باكوری كوردستان 

لەوە  جەختیان  هەموویان  چونكە  ب��وو، 

دەكردەوە، كە سەركەوتنی باكور و رۆژئاوا 

خزمەتە بە باشور و رۆژهەاڵتی كوردستان. 

ئەوەش روونە ئەوەی كە ئێستا دژی باكور 

و رۆژئاوای كوردستانە توركیایە، ئەوە جیا 

تریش  پارچەكانی  هەموو  بۆ  كە  ل��ەوەی 

دژی  لە  ب��ەردەوام  پالنگێڕی  مەترسییە. 

رۆژئاوا دەكات، بۆیە لە ئێستادا توركیا دژی 

لە رۆژئاواو  بەرژەوەندی گەلی كوردستان 

تەنانەت  دەكات،  شەڕ  كوردستان  باكوری 

كوردستانە،  باشوری  ب��ەرژەوەن��دی  دژی 

كوردییەكان  هێزە  كە  ئاساییە  زۆر  بۆیە 

بزانن،  ن��اڕەوا  بە  توركیا  سیاسەتەی  ئەو 

یان بۆنموونە كۆبانێ كە باژێڕێكی بچوكی 

رۆژئاوا بوو، بەاڵم بووە رەمزی بەرخۆدان 

و قارەمانی كورد، بۆیە هەموو پارچەكانی 

بۆ  بوون  هاوسۆز  و  پشتیوان  كوردستان 

هەستی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ئەمەش  كۆبانێ، 

نەتەوەیی كورد لە ئاستی پێویستیدا بووە، 

بۆیە باكوری كوردستان سەربكەوێت، ئەوا 

گەورە  كوردستانی  بە  مەزن  خزمەتێكی 

نەچێت،  لەیاد  ئەوەشمان  دواتر  دەكات، 

كە باكور پارچەیەكی گەورەی كوردستانە، 

لەالیەكی ترەوە رۆڵی توركیا كە ئەندامی 

نیلوفەر كۆج
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ئەوروپایە،  یەكێتی  كاندیدی  هەم  ناتۆیە، 

و  ناوخۆی  فشاری  دەتوانین  ئێمە  بۆیە 

بۆئەوەی  دروستبكەین،  زیاتر  نێودەوڵەتی 

كە فكرەی توركیا بگۆڕین.  ئێمە هەركاتێك 

پارچەیەك كارێكی پێویست بووبێت بەپێی 

هەرگیز  ئێمە  وات��ە  هاوكاربووین،  توانا 

نەمانوتووە، كە ئەم پارچەیە لەو پارچەیە 

گرنگترە. ئەمڕۆ باكور گرنگی خۆی هەیە، 

رەخساوە،  كە  ب��ارودۆخ��ەی  ئ��ەو  بەپێی 

سبەینێ رۆژهەاڵتی كوردستان، واتە ئەوكاتە 

كوردستانەوە  پارچەی  هەرسێ  بە  دەبێت 

خزمەتی رۆژهەاڵتی كوردستان بكەن، بۆیە 

ئێمە كوردستان وەك یەك پارچە دەبینین، 

بەاڵم بەپێی هەلومەرج و پێویستی شتەكان 

دەگۆڕێت.

* ئ��ێ��وە وەك���و )ك��ەن��ەك��ە( خ��ۆت��ان بە 

كورد،  نەتەوەی  كۆنگرەی  ئەڵتەرناتیڤی 

ئەوەی كە بڕیاربوو لە هەولێر ببەسترێت، 

دەزانن؟

گەورەی  كۆنگرەی  كە  ناڵین  ئێمە  نا   -

هەموو  بڵێم  دەتوانم  بەاڵم  كوردستانین، 

چوارچێوەی  لە  كوردستانی  ئایدۆلۆژیایی 

تەنها  ئێمە  واتە  هەیە،  بوونی  )كەنەكە( 

الیەنین كە حەڤدە ساڵە لەگەڵ ئایدۆلۆژیای 

واتە  كاردەكەین،  بەردەوامی  بە  جیاواز 

مێژووی  بۆ  مەزنە  سەركەوتنێكی  ئەمە 

بەاڵم  رەخنەكان،  س��ەرەڕای  بۆیە  ئێمە، 

)كەنەكە( سەركەوتوو بووە لە كۆكردنەوەی 

كوردستان،  هەرچوارپارچەی  الیەنەكانی 

كاردەكەن،  ب��ەدڵ  و  بەدڵسۆزی  چونكە 

و  ش��ارەزا  كەسانی  كە  جیالەوەی  ئ��ەوە 

خزمەتبكات،  دەیەوێت  كەنەكە  پسپۆرن، 

الی��ەك  ه��ەم��وو  ب��ۆ  كەنەكەش  دەرگ���ای 

رێكخرا  كۆنگرە  كە  تەنانەت  ك��راوەی��ە، 

بەالیەنەكانمان وت: فەرموون بەشداریمان 

لەگەڵدا بكەن، كێ ناڕازییە كەنەكە بگۆڕن، 

سەركردایەتییەكەی،  و  رێكخستن  لە  هەر 

بەاڵم كەنەكەش دەتوانێت بەرێوەبەرایەتی 

باكور،  سیاسەتی  شارەزای  چونكە  بكات، 

تەنها  بۆیە  رۆژهەاڵتە،  و  رۆژئاوا  باشور، 

رێكخستنێكی  كە  حزبێك  وەك  كەنەكە 

گەورەی هەیەو شارەزای هەر چوارپارچەی 

سیاسییەكان  الیەنە  هەموو  كوردستانەو 

باشترو  كەنەكە  پێویستە  بۆیە  دەناسێت، 

واڵتی  خزمەتی  بتوانین  تا  بێت.  باشتر 

خۆمان بكەین، چونكە بۆ ئێمە كوردستان 

ئێمە  ب��ۆی��ە  پ��ی��رۆزە،  زۆر  جێگەیەكی 

گ��ەورە،  چەترێكی  ببینە  كە  دەخ��وازی��ن 

هەرگۆڕانكارییەك  ئامادەین  دەڵێین  بۆیە 

یەكێتی  لەچوارچێوەی سیاسەتێكی  بكەین، 

نەتەوەیی، واتە دەرگای كەنەكە بۆ هەموو 

دەخوازن  كە  پەروەر،  نیشتمان  الیەنێكی 

خزمەتی كوردستان بكەن، بە كوردو غەیرە 

كوردەوە كراوەیە.

* دەت���وان���ی���ن خ��اڵ��ە پ��ۆزەت��ی��ڤ و 

)كەنەكە( پانزەی  كۆنگرەی  نێگەتیڤەكانی 

چیدا  لە  خۆی  و  دەستنیشانبكەیت  بۆ  م 

دەبینییەوە؟

ژن��ان  ب��ەش��داری  ك��ە  بڵێم،  دەت��وان��م   -

زۆرێك  ترە  لەالیەكی  باشبوو،  تاڕادەیەك 

چوارپارچەی  حزبەكانی  الیەنەكان  لە 

كوردستان بەشداربوون و پەیامیان هەبوو، 

لە پەیامەكانیان هەستیان بەمەترسی دەكرد 

لەسەر كوردستان، بەاڵم دەرفەتی زۆرباش 

بۆ كوردستان هاتۆتەپێشەوە، بۆیە لەهەموو 

بۆ  پێویستە  نزیكایەتی  و  یەكێتی  كات 

ئێمە هەرگیز نەمانوتووە، 
كە ئەم پارچەیە لەو 
پارچەیە گرنگترە. ئەمڕۆ 
باكور گرنگی خۆی هەیە، 
بەپێی ئەو بارودۆخەی 
كە رەخساوە، سبەینێ 
رۆژهەاڵتی كوردستان، 
واتە ئەوكاتە دەبێت 
بە هەرسێ پارچەی 
كوردستانەوە خزمەتی 
رۆژهەاڵتی كوردستان
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الیەنەكانی كوردستان. دەتوانم بڵێم الیەنە 

هەندێك  كە  ئ��ەوەب��وو،  نێگەتیڤەكەشی 

لە  نەكردین،  لەگەڵدا  بەشدارییان  الیەن 

چونكە  كوردستان،  باشوری  و  رۆژهەاڵت 

ئەوا  بكردایە  بەشدارییان  ئ��ەوان  گ��ەر 

ئامانجی  دەبوو  بەخشتر  هیوا  كۆنگرەكە 

ئێمە  هەرچەندە  بەدەستدەهات،  باشتر 

تا  بانگێشتكردبوو،  الیەنەكانیشمان  هەموو 

بهاتنایە،  خۆیانەوە  پرۆژەی  بە  ئەوانیش 

لەبەرئەوە بە بەشداربوونی هەموو الیەنەكان 

بۆیە  بەدەستدەهێنرێت،  مێژووی  ئامانجی 

بێگومان  نەهاتبوون  الیەنەكان  هەموو  كە 

ئەوەش كاریگەری دەبێت لەسەر بڕیارەكانی 

كەنەكە، چونكە ئەگەر هەموو الیەنەكانی 

قسە  ناتوانین  بەشدارنەبن،  رۆژه��ەاڵت 

لەسەر رۆژهەاڵت بەباشی بكەین، چونكە 

ئەوە مافی ئێمە نییە، ئەوە مافی الیەنەكانی 

رۆژهەاڵت خۆیانە قسە لەسەر بارودۆخی 

خۆیان بكەن.

* بۆ ئەو الیەنەنانە نەهاتبوون، بانگهێشتان 

نەكردبوون، یان چی؟

الیەنەكانمان  هەموو  ئێمە  نەخێر،  نا   -

ئێمە  ت��ەن��ان��ەت  ك��ردب��وو،  بانگهێشت 

دەمانویست هاوكاربین لە چارەسەركردنی 

كێشەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان، بەتایبەت 

لەنێوان  هەیە  گرفتێك  كێشەو  ئەگەر 

هاوكاریان  بتوانین  رۆژه��ەاڵت  هێزەكانی 

بین.

باشوری  بۆ  جارەتان  ئەم  سەردانی   *

ئایا  یان  چیبوو،  مەبەستی  بە  كوردستان 

نا بۆ ئەوەی، كە الیەنەكان  هەنگاوێكتان 

كە  گرفتانەی  و  كێشە  ئەو  و  كۆبكەنەوە 

نەخشی  و  رۆڵ  ئێوەش  النیكەم  هەیانە 

خۆتان باشتر بگێڕین، بەو پێیەی زۆرێك 

هەماهەنگن،  ئێوەدا  لەگەڵ  الیەنەكان  لە 

بەڵكو ئاشتەوایی نیشتمانی و نزیكبوونەوەی 

كوردستان  باشوری  لە  لەیەكتر  الیەنەكان 

بەدەستبهێنرێت؟

-  یەكێك لە ئامانج و كاری دواین كۆنگرەی 

كاری خۆمان  بتوانین  تا  ئەوەبوو،  كەنەكە 

بكەین،  رێكوپێكتر  كوردستان  هەرێمی  لە 

لەگەڵ  كۆبوونەوە  زۆرت��ر  بتوانین  وات��ە 

ئەندامانمان بكەین، واتە ئێمە لەگەڵ ئەواندا 

قسەو دیالۆگ بكەین، بۆیە ئێمە لە باشور 

نابینە ئەڵتەرناتیڤی حكومەت و پەرلەمان، 

كە  لەوەی  هاوكاربین  دەمانەوێت  بەڵكو 

داوامانكردووە  چارەسەربكەین،  كێشەكان 

كاربكەین،  پێكەوە  الیەنەكان  هەموو  كە 

لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە رەوشی هەموو الیەنە 

سیاسییەكان دەزانین، بۆیە ئێمە لەگەڵ ئەو 

الیەنانەدا قسەدەكەین، بۆنموونە بۆ یەكێتی 

زیاتر  دەتوانێت  كە  كوردستان،  نیشتمانی 

هەوڵەكانی بخاتەگەڕ، چونكە ئەو هەنگاوی 

باش دەنێت، بۆ نزیكبوونەوەی الیەنەكان لە 

یەكتری، یان بۆ حزبە ئیسالمییەكان دەڵێن 

كوردی  ئیسالمی  رۆشنبیرییەكی  پێویستە 

دیالۆگ  كە  دەخوازین  ئێمە  واتە  هەبێت، 

و لێكتێگەیشتن هەبێت، چونكە داگیركەران 

الی��ەن��ەك��ان  ناكۆكییەكانی  ل��ە  ق��ازان��ج 

و  نزیكایەتی  بە  پێویستمان  بۆیە  دەكەن، 

ئێمە  هەیە،  دۆستانە  و  جدیی  دیالۆگێكی 

پێشنیاردەكەین، نەك بڵێن وا بكەن. 

پرسی  لەسەر  )كەنەكە(  وەك��و  ئێوە   *

سەربەخۆی كوردستان چیتان هەیە، یاخود 

باشوری  تەنها  گەر  یان  چییە؟  پرۆژەتان 

بۆ  ریفراندۆم  ئایندەدا  لە  كوردستان 

یەكێك لە ئامانج و 
كاری دواین كۆنگرەی 

كەنەكە ئەوەبوو، 
تا بتوانین كاری 

خۆمان لە هەرێمی 
كوردستان رێكوپێكتر 
بكەین، واتە بتوانین 

زۆرتر كۆبوونەوە 
لەگەڵ ئەندامانمان 

بكەین، واتە ئێمە 
لەگەڵ ئەواندا قسەو 

دیالۆگ بكەین، 
بۆیە ئێمە لە باشور 
نابینە ئەڵتەرناتیڤی 
حكومەت و پەرلەمان



111  ژمارە )16-17( ئابی  2016

سەربەخۆی و جیابوونەوە بكات، كەنەكە 

تاچەند پشتیوانی ئەو پرۆسەیە دەبێت؟

- لە بەرنامەی كەنەكەدا هەیە، كە هەموو 

چارەنوسی  مافی  كوردستان  پارچەیەكی 

ببێت  دەتوانێت  پارچە  یەك  واتە  هەیە، 

دەتوانێت  پارچە  یەك  یان  دەوڵ��ەت،  بە 

تر  پارچەیەكی  یان  بخوازێت،  ئۆتۆنۆمی 

بڕیاری  ئەوە  بۆیە  بخوازێت،  فیدراسیۆن 

پێویستە  دەوڵ��ەت  بۆ  پارچەیەیە.  ئ��ەو 

كە  لەوەی،  بەشداربن  الیەنەكان  كۆمەڵە 

نەك   دەدرێ��ت،  لەوبارەیەوە  بڕیارێك  چ 

تەنها الیەنێك. دواتر كاتێك كە بڕیارێكی 

بۆچوونی  بزانرێت  پێویستە  دەدرێت،  وا 

توركیا،  ئێران،  وەكو  دراوس��ێ،  واڵتانی 

نێودەوڵەتی  واڵتانی  ع��ەرەب��ی،  واڵتانی 

دەوڵەت  كە  بڕیاربێت  گەر  واتە  چۆنە، 

دروستبكرێت، ئەوا پێویستمان بە پشتیوانی 

بۆیە  هەیە،  كوردستان  دیكەی  پارچەكانی 

تر  پارچەكانی  هەموو  گەر  روونە،  ئەوە 

تر  پارچەیەكی  دەوڵەتێكی  لە  پشتوانی 

بكەن، ئەوا بێگومان سەردەكەوێت. دواتر 

كە  ئ��ەوەی  نییە،  روون  ئێستا  تا  ئ��ەوەی 

لەكاتێكدا  دەبێت،  چ��ۆن  دەوڵ��ەت��ە  ئ��ەو 

ج��اران  وەك  پەرلەمان  مانگێكە  چەند 

لە  لەبیرنەچێت  ئەوەمان  هەروەها  نییە، 

كە  بەومانایەی  هەبوو،  دەوڵ��ەت  باشور 

پەرلەمان  و  حكومەت  و  سەرۆكایەتی 

هەبوو. 

بڕواتانوایە وەكو كەنەكە، كە سەرجەم   *

هێزە كوردستانییەكان بەسەر جەمسەرەكانی 

واشنتۆن و مۆسكۆدا دابەشبووبن؟ 

خۆیان  بەرژەوەندی  جەمسەرانە  ئەو   -

ئەوەیە،  گرنگە  كە  ئەوەی  بۆیە  دەوێت، 

الیەكدا  هەموو  لەگەڵ  كورد  وەكو  ئێمە 

هێزە  هەموو  لەگەڵ  هەبێت،  دیالۆگمان 

نێودەوڵەتییەكان پەیوەندی و دیالۆگمان لە 

ئاستی باشدا بێت، هەروەها ناشبێت هەر 

الیەنە بیر لە بەرژەوەندی خۆی بكاتەوە، 

كوردستان  پ��اش��ەڕۆژی  و  ئێستا  بۆ  بۆیە 

تەنانەت  گرنگە.  زۆر  ك��وردان  یەكێتی 

كام  دەتوانێت  یەكڕیزییە  و  یەكێتی  بەو 

وەك  بۆبرەخسێت،  دەرفەتی  لەوپارچانە 

باشور ببێتە دەوڵەت، یان رۆژئاوا و باكور 

پەیوەندی  بۆیە  بەدەستبهێنێت،  ئۆتۆنۆمی 

حزبەكان لەگەڵ واڵتانی واشنتۆن و مۆسكۆ 

ك��وردان  یەكێتی  ئەگەر  ب��ەاڵم  زۆرباشە، 

نەبێت، ئەوە مەترسییە بۆ هەموو الیەك، 

ئەوەی گرنگترە ئەوەیە كورد خەتی سێیەم 

كوردستانی  وەك  كورد  واتە  هەڵبژێرێت، 

خۆشبەختانە  ب��اش��ە.  ب��ێ��ت  الی��ەن��ێ��ك 

چاوكراوەو  كوردستان  كۆمەڵگەی  ئێستا 

كورد  بۆ  ج��اران  سەردەمی  پڕزانیارییە، 

سیاسەتی  نوێ  كوردی  بۆیە  بەسەرچووە، 

داعش  دژی  ئەوان  دەزانێت،  نێودەوڵەتی 

سەركەوتنی گەورە تۆماردەكەن،  تەنانەت 

و  نێودەوڵەتییە  ئومێدی  ئێستا  لە  كورد 

بۆ  نێودەوڵەتین  ئاستی  لە  پشتگیرییەكان 

كوردستان، هەروەها دەوڵەتی داگیركرانی 

بۆیە  نین،  جاران  وەك  لۆزان  سەردەمی 

لە پێشە  م��ەوداو دەرف��ەت بۆ كورد زۆر 

بۆ سەركەوتن، بۆیە بۆ ئەمەش پێویستمان 

بە عەقڵی هاوبەشی كوردی هەیە، یان لە 

كۆنگرەیەكی نەتەوەیی ستراتیژی نەتەوەیی 

سەرجەم  ب��ەرژەوەن��دی  كە  دابڕێژرێت، 

تێدا  كوردستانی  پارچەكانی  و  الیەنەكان 

لەبەرچاو گیرابێت.

لە   1969 ساڵی  لە  كۆج.  نیلۆفەر   _

شاری ئەردەهان لە باكوری كوردستان 

لەدایكبووە.

تا  سەرەتاییەوە،  خوێندنی   لە   _

ی  )برێمێن(  شاری  لە  زانكۆ  كۆتایی 

یاساو  كۆلێژی  خوێندویەتی،  ئەڵمانیا 

رامیاری لە ئەڵمانیا تەواوكردووە.

_ 40 ساڵە لە ئەوروپا، بەتایبەت لە 

واڵتی ئەڵمانیا دەژی.

دیپلۆماسی  ل��ەب��واری  ساڵە   24  _

چاالكانە كاردەكات، لە چەندین واڵتی 

هندستان،  روسیا،  وەك  ج��ی��اوازدا، 

ئەفەریقایی باشور، واڵتانی رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست و واڵتانی گرێدراوی ئیتاڵیا 

كاری دیپلۆماسی بەرێوەبردووە.

)كەنەكە(وە  لەدامەزراندنی  هەر   _

هەتا ئێستا، ماوەی 16 ساڵە بەشداری 

دامەزراندنی یەكێتی نەتەوەیی بووە. 

س��ەرك��ردای��ەت��ی  ل��ە  س��اڵ��ە  چەندین 

)كەنەكە( جێی خۆی گرتووە.

_ لە ساڵی 2013 بۆ یەكەمجار، وەك 

هاوسەرۆك هەڵبژێردرا، لە ئێستادا بۆ 

جاری دووەم، وەك جڤاكی گشتی بۆ 

هەڵبژێردراوەتەوە. هاوسەرۆكایەتی 

پرۆفایل: 
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هێزی گەریالی )یەرەكە( )هەپەژە(، لە رۆژهەاڵتی 
كوردستان سیاسەتی نكوڵیكردن قبوڵناكەن

زیالن ڤەژین ئەندامی كۆردیناسیۆنی كۆمەڵگەی 
دیموكراتی و ئازادی رۆژهەاڵتی كوردستان )كۆدار(:
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ناوەڕاست شەڕێكی گەورە  *لە رۆژهەاڵتی 

ناسەقامگیريیەكی  و  ئاڵۆزی  ئەمەش  هەیەو 

ساڵە  سێ  نزیكەی  هێناوە،  خۆیدا  لەگەڵ 

ئێوە  رای  بە  روودەدات،  شەڕێكی سەخت 

هۆكار چییە؟

زیالن ڤەژین: لەو قەیران و شەڕە دژوارەی 

كە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا هاتۆتە ئاراوە، 

هەموو ئەو هێزانەی كە لەم شەڕەدا جێگایان 

خاوەن  هەرێمە  ئەم  و  خۆیان  بۆ  گرتووە، 

پیالنی سیاسی و ستراتیجین. هەر الیەنێك بۆ 

ئامانجی  ئەنجام گەیاندنی  بە  بەرزكردنەوە، 

ستراتیجی،  رێگەی  بە  هەرێمە،  لەم  خۆی 

رێبازی جیاواز، رێكەوتن و بە دروستكردنی 

گ��ەورەدا  شەڕێكی  لەبەردەم  رێگە  ب��ەرە، 

رۆژئاواییەكان  هێزە  تایبەتی  بە  دەكاتەوە، 

بەگڕكردنی  هەرێمەو  لەم  هاوكارەكانیان  و 

ئاگری ناكۆكی نێوان گەالن و مەزهەبەكان، 

گەیاندووەتە  هەرێمە  لەم  شەڕەیان  ئەم 

گێژاو  بەرەو  جیهانی  و  هەرێم  ئاستە.  ئەو 

داع��ش  وەك  گ���ەورەی  سامناكییەكی  و 

ساڵە،  سێ  ئەم  تەنها  هەر  نەك  ب��ردووە. 

سەر  دەكرێنە  هێرشانە  ئەم  سااڵنە  بەڵكو 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. ئامانج لەو هێرشانە، 

لەم  دەرەكییە  هەژمونیای  بااڵدەستكردنی 

هەرێمەدا، لە شەڕی جیهانی یەكەم و دووەم  

كە هێزە ئیمپریالیزمەكان بە رێگەی قڕكردنی 

هەژموونی  گ��ەالن،  فیزیكی  و  كولتوری 

ئەمڕۆ   كاتێكدا  لە  دروستكرد،  خۆیانیان 

ئاپۆ دەڵێت "ئەو شەڕە وەكو شەڕی  رێبەر 

رۆژهەاڵتی  لەسەر  كە  سێهەمە،  جیهانی 

ناوەڕاستدا بەڕێوەی دەبەن. ئەو شەڕەی كە 

دەچێت،  بەڕێوە  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە 

تۆڵەسەندنەوەیەكی  و  ئایدۆلۆژی  شەڕێكی 

هەبوونی  كە  سیستەمانەی  ئەو  مێژوییە. 

داگیركاری،  چەوساندنەوەو  لەسەر  خۆیان 

دروستكردووە،  نەژادپەرستی  و  فاشیزم 

بە  گەالن  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە  ئەمڕۆ 

ناو  لە  دیموكراسی  و  بەرخۆدانی  كولتوری 

شەڕدان. ئەم شەڕە، شەڕی بێ ناسنامەكردن 

هەرێمەیە،  ئەو  گەالنی  دوورخستنەوەی  و 

لە حەقیقەتی مێژووی خۆیان و لەناوبردنی 

سەرەتای  لە  مرۆڤایەتییە"،  راستی  مێژووی 

پەرەپێدانی  بە  ئێستا،  هەتاكو   19 سەدەی 

كۆمەڵگەو  دەوڵ��ەت،   - نەتەوە  عەقڵیەتی 

نەژاد  سنورو  لەناو  هەرێمە  ئەم  گەالنی 

سەد  لەم  بەاڵم  كۆنتڕۆڵدەكرێن،  پەرستیدا 

ئەوانەوە  لەالیەن  سیستمە،  ئەو  ساڵەدا، 

پەسەند ناكرێت و سەركێشی لە دەستی ئەوان 

دەوڵەت  سیستمی  لەبەرئەوەی  دەرچ��ووە، 

دەرچ��ووە،  هێزانە  ئەو  كۆنتڕۆڵی  ژێر  لە 

نوێ  سیستمێ  جێگەی  ل��ە  ه��ەوڵ��دەدەن 

ئاوابكەن، لەگەڵ ئەوەش سااڵنە بەشێوازێك و 

هەرجارەی بە تاقیكردنەوەیەكی ئەڵتەرناتیڤ 

بەاڵم  وەردەدەن،  هەرێمەكە  لە  دەس��ت 

رێگەیەكی  و  تێكدەچێت  پالنەشیان  ئ��ەو 

دەستوەردان  لەرێگەی  بەر،  دەگرنە  دیكە 

ل��ەس��ەره��ەڵ��دان و گ���ەالن س��ەرك��ەوت��وو 

ئاواكردنی  بە  تر  جارێكی  بۆیە  نەبوون، 

بە  پەرەیان  مەزهەبی،  ناكۆكی  و  داع��ش 

بۆیە  سەرناكەوێت،  ئەوەش  هێرشەكانیاندا، 

هاوپەیمانی  و  رێكەوتن  بەهەندێك  ئێستا 

هەوڵدەدەن  هەرێمەكە،  واڵتانی  لەگەڵ 

پالنەكانیان سەربخەن، وەك دیارە ئەو شەڕ 

و پێكدادانانەی لە هەرێمەكە بەڕێوەدەچێت، 

بێت،  بەردەوام  تریش  سااڵنێكی  پێدەچێت 

هەندێك  ناوین  رۆژهەاڵتی  لە  لەبەرئەوەی 

راستی مێژوویی، كولتوریی و پەیوەستیەكانی 

نرخەكانی  كە  هەیە،  لەهەرێمەكە  گەالن 

و  دەرەك���ی  حسابی  لەگەڵ  كاتێك  هیچ 

سیستمی نەتەوە – دەوڵەت یەكانگیر نابێت، 

شەڕ   ناوین  رۆژهەاڵتی  لە  هێز  سێ  ئێستا 

 – نەتەوە  كەپیتاڵیزم،  مۆدێرنیتەی  دەكەن، 

دەوڵەت، هێزە ئازادیخواز و بەرخۆدێرەكان 

كولتوريیەكانی  بەها  و  نرخ  گرێدراوی  كە 

دیموكراتیك  ژیانێكی  دەیانەوێت  و  خۆیانن 

بكەن،  ئاوا  گەالن  پێكەوەژیانی  سیستمی  و 

هۆكارە  بەو  گەالن  تێكۆشانەی  شەڕ و  ئەو 

هەیەتی،  ستراتیژیەی  و  سیاسی  بیردۆزی، 

دەبێت،  ب���ەردەوام  ئەنجام  دەکاتە  هەتا 

یەكگرتنێكی  بە  ئەگەر  هەرێمەكە  گەالنی 

پوچەڵكردنەوەی سیاسەتە  بەهێزی گەالن و 

دەرەكیيەكان و سیستمی دەوڵەت – نەتەوە 

دیموكراتیك  كۆنفیدراڵیزمی  سیستمی  بە 

لە  ش��ەڕەی  ئەو  دەتوانن  رێكبخات،  خۆی 

زیالن ڤەژین، ئەندامی كۆردیناسیۆنی كۆمەڵگەی دیموكراتی و ئازادی رۆژهەاڵتی كوردستان )كۆدار( 
لەم چاوپێكەوتنەدا چەندین مژاری گرنگی تایبەت لەسەر رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و هەڵبژاردنەكانی 
توركیاو ئەو گەڕی ئاڵوگۆڕانەی كە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ئەو گەڕی روودانیان هەیە، هەروەها 
پێشخستنی  لە  كە  پێشەنگایەتییەی  ئەو  و  دیموكراتیك  كۆنفیدراڵیزمی  سیستمی  باسكردنی 
سیاسەتی دیموكراتیك بۆ پێكەوە ژیانی گەالن لە چوارچێوەی نەتەوەی دیموكراتیكدا دەخاتەڕوو.
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بە سیاسەتی  بەر  رایگرن،  هەرێمەكە هەیە 

سیاسەتە  ئ��ەو  و  گ��ەالن  س��ەر  ه��ۆڤ��ان��ەی 

ئاگر  ناو  بەرەو  ناوین  رۆهەاڵتی  چەپەڵەی 

دەبات بگرن، جگەلەوە ئەو شەڕو قەیرانەی 

هۆكاری  دەبێتە  دورودرێژ  سااڵنێكی  هەیە، 

لەدەستدان و ئازارێکی مەزن بۆ هەرێمەكە.

دواییەی  ئ��ەم  هێرشەكانی  هۆكاری   *  

چییە؟  كورد  گەلی  بۆسەر  تورك  دەوڵەتی 

لەگەڵ ئەوەی ماوەیەك باس لە چارەسەری 

ئەم  لەمكاتەدا  بۆچی  كرا،  دیالۆگ  بەڕێی 

بنبەست بوونە دروستبوو؟

زیالن ڤەژین: هۆكاری هێرشەكانی دەوڵەتی 

تورك بنكەوتنی ئاكەپەیە لە هەڵبژاردنەكاندا، 

بوو،  بەوهیوایە  ئ��ەردۆگ��ان  دەوڵەتەكەی 

بێت،  راب����ردوو  وەك  دۆخ��ەك��ە  ه��ەم��وو 

توركیا،  گەالنی  نە  ك��ورد،  گەلی  نە  بەاڵم 

تێگەیشتنەی ئێستا هەیانە، جارێكی تر  بەو 

ژێردەستەیی ئاكەپەیان قبوڵ نەكرد، پڕۆژەی 

بینی.  بۆخۆیان  فریادڕەس  هەدەپەیان وەك 

هەموو كەس، مەزهەب، رێكخستن و گەالنی 

دیموكراتیخواز دەنگەكانیان بە خۆیاندا، واتە 

پێش  ئیرادەی خۆیان، خۆیان هەڵبژارد،  بە 

دەوڵەتی  پڕۆژەیەكی  هیچ  هەڵبژاردنیش 

تورك بۆ چارەسەری پرسی كورد نەبوو، ئەو 

پێش  تێكدەرانەیەی  كارە  و  هێرش  هەموو 

هەڵبژاردن كردیانە سەر )هەدەپە(، تەنها بۆ 

ئەوەی بوو )هەدەپە( سەرنەكەوێت، چونكە 

خۆیان  ژێركەوتنی  بە  هەدەپە  سەركەوتنی 

هەڵبژاردنەدا  لەم  لەهەمانكاتدا  دەبینن، 

تەنها گەلی كورد دەنگی نەدا بە )هەدەپە(، 

بەڵكو هەموو گەالنی توركیا دەنگیان دا بە 

)هەدەپە(، شاری مێردین و هەندێك شاری 

تورك نمونەی ئەو راستیەن، هێرشی ناوچەی 

نیشانیدا،  هەڵبژاردنەكان  پێش  سەرحەد 

خەڵكی  ئیرادەی  لەبەر  خۆیان  توركیا  كە 

سەرحەد دا پێڕاناگیرێت، دۆخی هەنوكەیی 

نیشان  راستی  هەمان  جزیرەش  و  ئامەد 

هەڵبژاردنەكان  پێش  لەهەمانكاتدا  دەدات، 

كورد  گەلی  رێبەری  لەگەڵ  دیدارەكانیان 

عەبدوڵاڵ ئۆجەالن راگرتووە، ئەوەش بەشێك 

بوو لەو گەمە سیاسییەیان.

)ئاكپارتی(  كاتەوەی  لەو  تورك  دەوڵەتی 

هاتووەتە سەر دەسەاڵتداری، هەتا ئێستاش 

نكۆڵی  پ��ڕۆژەی  دەرەوەی  لە  كات  هیچ 

بۆ  تریان  پڕۆژەیەكی  هیچ  لەناوبردن  و 

لەگەڵ  ن��ەب��ووە،  دی��ال��ۆگ  چ��ارەس��ەری و 

لەكاتی  لەمپەرانەی  و  كۆسپ  ئەو  هەموو 

دا  كورد  گەلی  لەبەردەم  هەڵبژاردنەكاندا 

بۆیە  سەرنەكەوتن،  دیسان  دروستیانكرد 

لە  هەڵبژارد،  شەڕیان  پیالنی  جارەیان  ئەم 

هەوڵە  مێرسین،  ئەدەنەو  ئامەد،  پرسوس، 

هەوڵیاندا  پێشكەوتن،  تێكدەرانەییەكان 

لە  ك��وردان  بەشداری  بە  بەر  بەوشێوەیە 

ئەوە  كەس  هەموو  بگرن،  هەڵبژاردنەكاندا 

باش دەزانێت، كە لە قۆناغی شەڕی داعش 

ت��ورك  دەوڵ��ەت��ی  ك���ورد،  بەگەلی  دژ  دا 

داعشی  پشتگیری  شێوەیەك  هەموو  بە 

گشتی  رای  ل��ەب��ەرچ��اوی  ئ��ەوەش��ی  ك��رد، 

تورك  دەوڵەتی  سیاسەتەی  ئەو  ئەنجامدا، 

دژ  ئەوانی  دوژمنكارانەی  سیاسەتی  راستی 

دوای  كرد،  ئاشكرا  باشتر  كورد  گەلی  بە 

هەڵبژاردنەكانیش سەرۆك وەزیری دەوڵەتی 

نیشانیدا،  لێدوانەكانیدا  هەموو  لە  تورك 

)پەكەكە(  چاوەڕێی  سەخت  رۆژگارێكی  كە 

كە حكومەتی  بوو  ئاشكرا  بەوەش  دەكات، 

ئاكەپە خۆی بۆ شەڕێك دژی بە گەلی كورد 

پەكەكە ئامادە دەكات و ئەوەش پالنی پێش 

هەڵبژاردنە، دژ بەو سیاسەتەی ئەردۆگان و 

كوردستان  باكوری  لە  كورد  گەلی  ئاكەپە، 

خ��ۆی ب��ۆ خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەری ئ��ام��ادەك��رد، 

لەبەرامبەر سیاسەتی لەناوبردنی گەلی كورد، 

كوردان دەستیان بە قۆناغی خۆبەڕێوەبەری 

گەلی كورد لە 
رۆژهەاڵتی ناوین 

بە سیستمی 
كۆنفیدرالیزمی 
دیموكراتیك و 
پێشەنگایەتی 

لە پێشخستنی 
سیاسەتی دیموكراتیك 

بۆ پێكەوە ژیانی 
گەالن لە چوارچێوەی 
نەتەوەی دیموكراتیكدا 

هێڵی بەرخۆدان و 
چارەسەری پێشخست، 

بۆ چارەسەریيەكانی 
خۆی وەك گەلی كورد 
ئەو سیستمە بە بنەما 

دەگرێت
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ئاكەپە خۆی  و خۆپاراستن كرد، حكومەتی 

لەبەر ئەو مافەڕەوایەی گەلی كورد پێنەگیرا، 

بەدڕندانەترین شێوە هێرشی كردە سەرگەلی 

لەهەمانكاتدا  سیستمەكەی،  و  ك���ورد 

پڕۆژەی  ئاستەنگكردنی  بۆ  تورك  دەوڵەتی 

پێكردووە،  دەستی  ئاپۆ  كە  چ��ارەس��ەری 

كرد،  ئاستەنگ  رێبەریان  دیدارەكانی  هەم 

هەمیش هەلومەرجیگۆشەگیریان توندتركرد، 

ئاكەپەو  سیاسەتی  سیاسەتەی،  شێوازی  ئەو 

دەوڵەتی تورك لەبەرامبەر تەڤگەری ئازادی 

گەلی كورد، پێكدادانی گرانی لەگەڵ خۆیدا 

نرخاندن  شیكاری،  لە  مرۆڤ  ئەگەر  هێنا، 

تورك  دەوڵەتی  سیاسەتی  شێوازەكانی  و 

بەرامبەر گەلی كوردو پەكەكە لەم قۆناغەدا 

پڕۆژەی  لەسەرەتای  كە  دەبینێت  بڕوانێت، 

قۆناغەكە  كە  هەوڵیانداوە،  چارەسەریيەوە 

پێكدادان  شەڕو  لەبەر  رێگە  و  لەباربەرن 

و  سیاسەت  ئ��ەو  لەبەرامبەر  بكەنەوە، 

جاریش  دواین  تورك،  دەوڵەتی  هێرشانەی 

هەرێمی  لەسەر  ئاسمانی  هێرشی  بەهۆی 

پەكەكە،  هێزەكانی  و  میدیا  پاراستنی 

بزوتنەوەی  لەالیەن  گەریال،  و  گەل  بۆسەر 

و  پاراستن  قۆناغی  كوردەوە  گەلی  ئازادی 

وەاڵمدانەوە دەستی پێكرد.

رێككەوتنی  ل��ەدوای  ئێران  سیاسەتی   *  

لەگەڵ واڵتانی 5+1 چۆنە؟

زیالن ڤەژین: دەوڵەتی ئێران بۆئەوەی خۆی لەو 

گۆڕانكاری و پێشهاتە ناوخۆییەكان بپارێزێت، 

لە  تاقیكردەوە.  جیاوازی  رێگەی  ب��ەردەوام 

خۆ  بە  هەرێمەكەو  دەستێوەردانی  قۆناغی 

دورخستن لەشەڕی دژی داعش، بەشێوەیەك 

داعش  هەڵمەتێكی  لە  رێگەی  شێوەكان  لە 

سیاسی  لەرووی  بەاڵم  گرت،  خۆی  دژی  لە 

لەبەرامبەر  بەهێز  ئابلوقەیەكی  بە  ئابوریدا 

هێزە دەرەكییەكان رووبەڕوو مایەوە. شێوازی 

سیاسەت و شەڕی ئێران بەر لە رێكەوتنی 1+5 

ئەوەبوو، كە بتوانێت لەشەڕی سوریا، عێراق 

بپارێزێت،  خۆی  هەبوونی  زیاتر  یەمەن  و 

بەاڵم ئەو فشارانەی ماوەی رابردوو لەیەمەن 

لەدژی ئێران بەرێوەچوو ئەو واڵتەی تەنگاو 

و  ئابوری  كێشەی  دیكەش  لەالیەكی  كرد. 

كۆمەاڵیەتییەكانیش رووی لەزیادبوون دەكرد، 

ئەو رێككەوتنەش بۆ خۆ رزگاركردن لەو دۆخە 

ئەمەریكا،  لەگەڵ  ئێران  رێكەوتنە  بەو  بوو. 

هەم رێگەی لە ئابلوقەی سەر واڵتەكەی گرت 

و هەمیش مەبەستی ئەوەبوو كە لە داهاتوودا 

خۆی گۆڕانكاريیەكان بپارێزێت. دوای ئەوەی 

ناو  كەوتۆتە  واڵت  چەندین  لەگەڵ  ئێران 

رێككەوتنەی  ئەو  بۆئەوەی  هەوڵدانەوە، 

بگەیەنێتە ئاستێكی ژوورو خۆی رزگاربكات.

واڵتانی  لەگەڵ  رێككەوتنەكەی  بە  ئێران 

وەرگرتووە،  نوێی  دەرفەتێكی  دەرەوەدا 

ب��ەه��ۆی ئ��ەو ب��اج��ەی داوی��ەت��ی و ئەو 

لەبەرئەوەی  وەری��گ��رت��ووە،  پشتیوانیيەی 

بۆ  رێككەوتنەیان  ئەو  دەزانن،  باش  خۆیان 

تێیدان،  قەیرانەی  لەو  بوونیانبوو  دەرب��از 

چونكە  نییە،  چ��ارەس��ەری  بڕواموایە  كە 

ئێران كێشەی  لە  ئەساسی كێشەكانی گەالن 

دیموكراسییە.

هەموو  لە  ك��ورد  گەلی  كە  كاتەشدا  ل��ەم 

سیاسەت  بە  رێكخستووەو  خۆی  بوارێكەوە 

جیهان  لەسەر  كاریگەری  تێكۆشانی خۆی  و 

سیاسەتەدا  ئەو  لەبەرامبەر  دروستكردووە، 

نابێتە هاوكاری و چارەسەری ئەو قەیرانانەی 

كە لەو واڵتەدا هەن، بەپێچەوانەوە دەوڵەت 

بەرەو قەیرانێكی تر دەبات. 

هێزەكانی  زانیاری  بەپێی  قۆناغەدا  لەم   *

پاراستنی رۆژهەاڵتی كوردستان )هەیەرەكەو 

و  ئۆپەراسیۆن  رۆژه���ەاڵت،  ه��ەپ��ەژە(ی 

جموجۆڵ و پێكدادان روودەدەن، بۆئەوەش 

مافی وەاڵمدانەوە بەكارهێنراوە؟

زیالن ڤەژین: لەگەڵ هەبوونی ئاگربەستیش 

بووە،  ب��ەردەوام  هەر  ئۆپەراسیۆن  ب��ەاڵم 

نییە،  خۆپاراستنتان  مافی  دەڵێن  بەگەلیش 

یاسایەكی  لە  نە  گەردونییەكان،  یاسا  لە  نە 

ئەمڕۆ  وانییە،  شتێكی  دەوڵەتێكدا  هیچ 

هێزەكانی  سیاسەتانەدا  ئ��ەو  لەبەرامبەر 

)یەرەكە(  كوردستان  رۆژهەاڵتی  پاراستنی 

مافی خۆپاراستن بەكاردەهێنێت.

دەوڵەتانی  نە  و  دەرەكیيەكان  هێزە  نە 

لەمڕۆ  ئیدی  ك��وردس��ت��ان،  ل��ە  داگ��ی��رك��ەر 

بەر  پێشویان  سیاسەتی  بە  ناتوانن  بەدواوە 

كورد  گەلی  ئازادیيەكانی  مافە  پێگەو  لە 

پاراستنەی  و  سیاسی  هەستە  بەو  بگرن، 

هێرش  هیچ  هەیەتی،  كورد  گەلی  ئەمڕۆ 

خۆی  لەسەر  كورد  نكۆڵی  سیاسەتێكی  و 

هەرە  گەلە  لە  كە  كورد  گەلی  قبوڵناكات، 

بۆ  بێگومان  هەرێمەكەیە،  كۆنەكانی 

چارەسەری پرسەكانی هەرێمەكەو ئاشتی و 

مەزنی  ئەركێكی  هەڵپەسێردراو  چارەسەری 

هاوبەشی  ژیانێكی  بۆ  ئەستۆی،  گرتووەتە 

ماقوڵ  هەرە  ئەڵتەرناتیڤێكی  بە  و  گەالن 

راستيیەكانی  و  نرخ  هەموو  كە  راست  و 

دەگ��رێ��ت  خ��ۆی  ل��ە  هەرێمەكە  گ��ەالن��ی 

تێدەكۆشێت، ئەمڕۆ بەدواشەوە بۆ پاراستنی 

نرخەكانی رۆژهەاڵتی ناوین ئەركە مێژووی 

و مرۆییەكانی خۆی جێبەجێ دەكات، گەلی 

سیستمی  بە  ناوین  رۆژه��ەاڵت��ی  لە  ك��ورد 

كۆنفیدرالیزمی دیموكراتیك و پێشەنگایەتی 

بۆ  دیموكراتیك  سیاسەتی  پێشخستنی  لە 

پێكەوە ژیانی گەالن لە چوارچێوەی نەتەوەی 

دیموكراتیكدا هێڵی بەرخۆدان و چارەسەری 

پێشخست، بۆ چارەسەریيەكانی خۆی وەك 

گەلی كورد ئەو سیستمە بە بنەما دەگرێت، 

سیستمەو  ئەو  پێشخستنی  بە  كورد  گەلی 

سەرخستنی لە هەرێمەكە بۆخۆی و بۆ گەلی 

ئاشتی و چارەسەری دیموكراتی  هەرێمەكە 

دێنێت.
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پەكەكە گەیشتۆتە ئاستێك كە لە سیاسەتی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا هێزێكی كاریگەرە

سەرحەد ڤارتۆ
وتەبێژی كۆمیتەی پەیوەندییەكانی کۆما جڤاکێن کوردستان )كەجەكە(:
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• ئامانج لە كۆمەڵكوژی كوردانی باكور چییە 

لەالیەن دەوڵەتی توركیاوە؟

سەرحەد ڤارتۆ: دەوڵەتی تورك سەد ساڵە لە 

باكوری كوردستان دەیەوێت كوردان لەناوببات 

و لەبەرامبەر  ئەوەشدا تێكۆشانێكی بێ هاوتای 

بێوچان هەیە، بەتایبەت لەم چل ساڵەی دواییدا 

بەشێوەیەكی  ئێمە  تەڤگەرانی  بەرامبەر  لە  و 

كوردانە شكاندیان. ئێستا دەوڵەت هەوڵێكی تر 

دەدا، تاوەكو جارێكی تر كوردان بەشێوەیەكی 

تێكبدات، جارێكی  كوردان  كلتوری  و  تایبەت 

بەتایبەت  بسەپێنێ،  خ��ۆی  دەس��ەاڵت��ی  تر 

تریش  بەتایبەتی  ئێمە،  ساڵەی  تێكۆشانی چل 

ئەو  ح��وزەی��ران،  7ی  هەڵبژاردنی  دوای  لە 

تێكشكێنرا.  تورك  رەگەزپەرستیەی  سیستەمە 

تیایدا ئامانجی كورد ئەوەبوو هەموو پێكهاتە 

هەموو  پێكەوەبژین.  توركیا  لە  نەتەوەییەكان 

پێكهاتەكان لە پەرلەماندا بوونی خۆیان سەلماند. 

جارێكی تر دەوڵەتی تورك و ئاكەپە دەیەوێت 

بەهێرشێك سەركوتیان بكات و دەستیكردووە 

گەلی  بەرامبەر  لە  كۆمەڵكوژی  هێرشێكی  بە 

بۆیە  هەر  رزگاریخوازەكەی،  تەڤگەرە  ئێمەو 

تەڤگەری ئێمە بە هەموو شێوەیەك دژی ئەو 

هێرشە دەوەستینەوە.

باشوری  بۆ  دەمیرتاش  سەاڵحەدین  هاتنی   •

كوردستان لەسەر بانگهێشتی )ی.ن.ك(، تاچەند 

گرنگەو قورسایی كوردانی باكور دەردەخات؟

كوردی  پەیوەندی  دی��ارە  ڤارتۆ:  سەرحەد 

گرنگەو  گەلێك  كوردستان  باشوری  و  باكور 

یەك  ك���وردان  تێكۆشانی  راستیشدا  ل��ە 

ق��ەدەری  پارچە،  پارچە  ن��ەك  تێكۆشانە، 

باشور  ئەگەر  گرێدراوە،  پێكەوە  كوردانیش 

سەرنەكەوێت، باكوریش سەرناكەوێت، ئەگەر 

باشوریش  و  باكور  سەرنەكەوێت  رۆژئ��اوا 

كورد  سیاسەتی  لەبەرئەوە  سەرناكەوێت، 

بگرێت،  سەرچاوە  ب��اوەڕەوە  لەو  پێویستە 

و  باشور  بۆ  دەمیرتاش  سەاڵحەدین  هاتنی 

پەیوەندییەكانی لەگەڵ باشور، بەسەردانێكی 

پێمخۆشە  و  هەڵدەسەنگێنم  بەنرخ  و  باش 

لە  هاوبەش  خەباتێكی  دەتوانن  بەوجۆرە 

چونكە  دەبرێتەپێش،  دوژمنان  بەرامبەر 

هەمووان باش دەزانن كە دوژمنانی كوردیش 

و  كوردان  لەناوبردنی  بۆ  هەڵوێستن  یەك 

خەباتەكەی لەهەر چوار پارچەی كوردستاندا، 

بزوتنەوەكەشی  و  كورد  پێویستە  لەبەرئەوە 

تواناوە  هێزو  بەوپەری  بۆئەوەی  یەكبگرن، 

بەرامبەر دوژمنان بوەستنەوە.

• ئەردۆغان لەسەر بنەمای دوژمنایەتی كورد 

سیاسەت دەكات و لەهەر شوێنێك پێگەی 

لەناوی  هەوڵدەدەن  ئەوان  هەبێت،  كورد 

ببەن، ئەمە بۆ سڕینەوەی ناسنامەی كوردە، 

یان بۆ تۆقاندنی كوردە؟

سەرحەد ڤارتۆ: گەورەترین دوژمنایەتیكردنی 

دەوڵەتی  ناوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی  لە  كورد 

ئاكەپەیە. لە  توركە و زیاتریش ئەردۆگان و 

لە  ئاكەپە  و  ئەردۆگان  بۆئەوەی  دەستپێكدا 

خۆیان  مەرامەكانی  و  بمێننەوە  دەسەاڵتدا 

پرۆسەی  باسی  جار  هەندێك  جێبەجێبكەن، 

كورد  كێشەی  چ��ارەس��ەری  باسی  و  ئاشتی 

دەك��ەن، ب��ەاڵم ل��ەم سااڵنەی دەس��ەاڵت و 

بەرنامەی خۆیاندا دەركەوت، كە نیازیان باش 

نییە و بوونی دەسەاڵتیان لەسەر قڕكردن و 

وابیر  ئەوان  بنیاتناوە.  ك��وردان  لەناوبردنی 

ئەوان  سەربكەوێت  كورد  ئەگەر  دەكەنەوە 

وتی:  ئاشكرا  بە  ئەردۆگان  خۆ  لەناودەچن، 

ئاسیایی  نەخشەی  كە  دەك��ەن،  شەڕ  ئ��ەوان 

ئەوان  لەبەرئەوە  دابڕێژنەوە،  ناوەڕاست 

دوژمنایەتی توندی هەموو كورد دەكەن، نەك 

تەنها پەكەكە و كوردی باكور، بەڵكو دژایەتی 

كوردی رۆژئاوا و كوردی باشوریش دەكەن.

• حكومەتی توركیا هیچ كاتێك وەكو نەتەوە 

سەیری كوردی نەكردووە؟

هیچ  بە  ت��ورك  بێگومان  ڤارتۆ:  سەرحەد 

شێوەیەك كوردی قبوڵ نییە، چونكە ئەوان 

دەسەاڵتی  رەگەزپەرستی  بنەمای  لەسەر 

خۆیان سەپاندووە، لەبەرئەوە جگە لە تورك 

قبوڵناكەن.  توركیا  لە  تر  نەتەوەیەكی  هیچ 

تر  نەتەوەكانی  گشت  و  كورد  مەبەستیانە 

جگە لە تورك لەناوبەرن.

)كوردستان  گۆڤاری  دیدارێكی  لە  كەجەكە،  پەیوەندییەكانی  كۆمیتەی  وتەبێژی  ڤارتۆ  سەرحەد 
دیپلۆماتیك(دا باس لە هاتنی سەاڵحەدین دەمیرتاش دەڵێت: هاتنی بۆ باشورو پەیوەندییەكانی 
لەگەڵ باشور بەسەردانێكی باش و بەنرخ هەڵدەسەنگێنم و پێمخۆشە بەوجۆرە دەتوانن خەباتێكی 
هاوبەش لە بەرامبەر دوژمنان دەبرێتەپێش، چونكە هەمووان باش دەزانن، دوژمنانی كوردیش 
یەك هەڵوێستن بۆ لەناوبردنی كوردان و خەباتەكەی لە هەر چوارپارچەی كوردستاندا، لەبەرئەوە 
دوژمنان  بەرامبەر  تواناوە  هێزو  بەوپەری  بۆئەوەی  یەكبگرن،  بزوتنەوەكەشی  و  كورد  پێویستە 
بوەستنەوە. لەالیەکی ترەوە باس لە دەوڵەتی توركیا دەكات، كە توركیا هەمیشە هەوڵدەدات 
دیوار دروستدەكات، بەاڵم  رۆژئاواشدا  باكورو  لەنێوان  بكات، هەروەكو دەزانن  سنورەكان قایم 
پرسی كورد پرسێكی نێودەوڵەتی و سیاسی مەزنە، بۆیە بەدانانی دیوارو الیەنی ئەمنی ئەم پرسە 

چارەسەر نابێت، بەڵكو لەڕێی دیالۆگ و سیاسییەوە ئەم پرسە چارەسەر دەبێت.
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سیاسەتەكانیاندا  لە  چەند  تا  پەكەكە   •

سەركەوتوون؟

سەرحەد ڤارتۆ: دیارە دەزانین پەكەكە چل 

ساڵە تێدەكۆشێت و پێش ئەو بوونی كورد و 

قسەكردن بە زمانی كوردی قەدەغە بوو. ئێمە 

ئێستا گەیشتوینەتە  تێدەكۆشین و  چل ساڵە 

توركیا،  لە  تەنها  نەك  كورد  كە  ئاستێك، 

ناوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی  سیاسەتی  لە  بەڵكو 

الیەنی  و  هێز  هەڵبەتە  كاریگەرە.  هێزێكی 

تریش خەباتیان كردووە، بەاڵم رۆڵی پەكەكە 

لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا رۆڵێكی بەرچاو و 

سەرەكییە، پەكەكە هێزێكی مەزنی بۆ كوردان 

بەشێوەیەكی  كورد  ئەمڕۆ  دام��ەزران��دووە. 

شەڕ  داعش  بەرامبەر  لە  هەم  سەركەوتوو 

سوریادا  رژێمی  لەبەرامبەر  هەم  دەك��ات، 

وەستاونەتەوە، هەم لەبەرامبەر توركیا شەڕ 

تواناو  ئەو  دەكات.  مەزن  بەرخۆدانێكی  و 

هێزو چاالكییانەی پەكەكە گەیشتۆتە ئاستێك، 

بكاتە  نێودەوڵەتییەوە  لەرووی  پەكەكە  كە 

رۆژهەاڵتی  لە  ئاكتیڤ  گ��ەورەو  هێزێكی 

ناوەڕاستدا. ئەمەش بە هەوڵ و تێكۆشانێكی 

زۆر هاتۆتەدی.

پێكدادانەكان  و  ش��ەڕ  گ��واس��ت��ن��ەوەی   •

چی  توركیا  شارەكانی  ناوەندەكانی  بۆ 

دەبێتە  سڤیل  خەڵكی  كە  دەگەیەنێت، 

قوربانی؟

دەكەین،  خەبات  ئێمە  ڤارتۆ:  سەرحەد 

هەتا  نییە،  مانای  قوربانی  بەبێ  ئ��ازادی 

ئێستا گەلی ئێمە لە باكور و باشور، لەهەر 

ه��ەزاران  بە  كوردستاندا  پ��ارچ��ەی  چ��وار 

میللەتی  ئەگەر  قوربانیداوە.  و  شەهید 

ئازادییان  ئازادیخوازەكەی  بزوتنەوە  و  ئێمە 

هەتا  بدات،  بۆ  قوربانیشی  دەبێت  دەوێ، 

قوربانی  بەبێ  دەسكەوتێك  هیچ  ئێستا 

نەهاتۆتەدی. لەدوای شەڕ قۆناغێكی نوێ لە 

قۆناغی  ئەویش  دەستپێدەكات،  كوردستاندا 

پرسی  كە  قۆناغێك  كوردستانە،  ئازادكردنی 

شەڕێكی  بۆئەوەش  چارەسەربێت،  ك��ورد 

نێو  چۆتە  ئەویش  بوو،  پێویست  توندتری 

قوربانی  ئ��ەوەش  دی��ارە  ش��اك��ارەك��ان��ەوە، 

هەیە،  زیانیشی  و  زەرەر  و  لێدەكەوێتەوە 

هیچ دەسكەوتێكیش بێ قوربانی نابێت.

• زۆر لە واڵتان پەكەكەیان لە لیستی تیرۆر 

دەرهێنا، تورکیا بۆدان بەم راستیەدا نانێت؟

سەرحەد ڤارتۆ: توركیا ماوەیەكی زۆر هەوڵیدا 

تا پەكەكە بخاتە لیستی تیرۆرەوە. ئێمە ماوەی 

چل ساڵە خەباتدەكەین، بەاڵم چاالكییەكانمان 

توركیا،  دەرەوەی  لە  نە  توركیا،  لەناو  نە 

ئەنجامنەداوە،  تیرۆریستی  رێكخراوی  وەكو 

بەرژەوەندی  هەندێک  لەبەر  تەنیا  ب��ەاڵم 

ئابوری و سیاسی هەندێک واڵت  هاوبەشی 

بۆ ئەم سیاسەتە پشتگیری  توركیادا.  لەگەڵ 

هەندێک واڵتی بەدەستهێنابوو، بەاڵم كاتێك 

داعش هێرشی كردە سەر شەنگال، هەموو 

دنیا چاویان لەسەر ئەوەبوو كە چۆن پەكەكە 

خەڵكی  ه��ەزاران  بە  و  بەرگریكرد  ل��ەوێ 

لەژێر  توركمانی  و  مەسیحی  و  ئێزیدی 

دەستی رەشی كۆمەڵگوژی داعش رزگاركرد. 

بەوەش پەكەكە بۆ هەمووی دنیای نیشاندا، 

لە  هەربۆیە  نییە،  تیرۆریستی  هێزێكی  كە 

كە  هاتەئارا،  گفتوگۆیەك  دنیادا  واڵتانی 

پەكەكە لە لیستی تیرۆر دەربكەن و بەوەش 

تیرۆر  لیستی  لە  پەكەكەیان  واڵتان  زۆربەی 

دەكرد.

بۆچی  توركیا  لە  رۆژنامەنوسان  گرتنی   •

دەگەڕێتەوە؟

لە  توركیا  شەڕێكی  دیارە  ڤارتۆ:  سەرحەد 

شەڕەدا  لەو  دەستپێكردووە،  كوردان  دژی 

دەیەوێت هەموو كەسێك سەرجەم رێكخراوە 

مەدەنییەكان  و  ناحكومییەكان  و  حكومی 

كەسێك  هەر  بكەن.  دەوڵەت  لە  پشتگیری 

یاخود  ب��ك��ات،  دەوڵ���ەت  دژی  قسەیەك 

هەنگاوێك دژی دەوڵەت بنێت، دەستبەجێ 

رۆژنامەوان و  دەیگرێت، هەربۆیە چەندین 

پەیامنێری تەلەفزیۆنی دەستگیركرد و خستیە 

زیندان، بەوەش دەكرێت بڵێن توركیا، نەك 

هەر شەڕی دژی كورد بەرپاكردووە، بەڵكو 

دەستپێكردووە،  دیموكراسی  دژی  ش��ەڕی 

خاكی باشوری 
كوردستان باخچەی 
ئەردۆگان و ئاكەپە 

نییە، هەركاتێک 
بیانەوێت بۆمبارانی 

بكەن و هێرشی 
بۆسەر بكەن. 

ئەمەش پێویستی 
بە هەڵوێستێكی 
سیاسییە، بەاڵم 

هەڵوێستێكی لەو 
شێوەیە لە حكومەتی 

باشور بەدی ناكەین
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لەگەڵ ئەوەشدا گەلێك رێكخراو و ناوەندی 

دەوڵەتی  هەڵوێستەی  ئەو  دژی  مەدەنی 

چاپەمەنییە  دەزگ��او  وەستانەتەوە.  ت��ورك 

كارانە  ئەو  سڤیل  چاالكڤانی  و  ئازادەكان 

و  دەرببڕن  ناڕەزایی  و  دەكەن  شەرمەزار 

بەوەش دەوڵەت لەسەر ئەو سیاسەتەی خۆی 

كەوتۆتە تەنگاوییەكی مەز. 

ش��ەڕی  پەكەكە  ك��ە  دەزان��ی��ن  وەك��و   •

داعش  تیرۆریستی  رێكخراوی  گەورەترین 

لەالیەن  ب��ووە،  سەركەوتووش  و  دەك��ات 

واڵتانەوە ئەمە چۆنە؟

سەرحەد ڤارتۆ: داعش نەك هەر مەترسییە 

بەڵكو  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  و  كورد  بۆ 

مەترسییە بۆ سەر هەموو دنیا. ئەوەش كە 

زۆرترین شەڕ و بەرخۆدانی لە دژی داعش 

لەگەڵدا  باشی  شەڕێكی  پەكەكەیە،  كردووە 

دەبینێ،  ئ��ەوە  دنیاش  هەموو  ك���ردووە. 

باشتر  رۆڵێكی  دەیەوێت  پەكەكە  لەبەرئەوە 

ئێمە  داعشدا.  رووبەڕووبونەوەی  لە  ببینێ 

بەردەوامبین  كە  بڕیارێك  گەیشتوینەتە 

لەسەر ئەو بەرەنگارییە دژی داعش، تاوەكو 

دنیادا.  واڵتانی  بەسەر  بێت  زاڵ  نەتوانێ 

دیارە هەندێ تێڕوانینی هەڵە هەیە لەالیەن 

داعش  دەیانەوێت  كە  جیهانەوە  واڵتانی 

بەاڵم  بێت،  ت��ەواو  توركیا  دەستی  لەسەر 

ناچێت،  لەناو  ئەوان  دەستی  لەسەر  داعش 

و  توركیا  خاوەنەكەی  داعش  لەبەرئەوەی 

هەندێک واڵتی عەرەبییە، هەربۆیە پێویستە 

جڤاكی نێودەوڵەتی ئەگەر دەیانەوێت بەڕاستی 

پەیوەندییەكانیان  پێویستە  لەناوبەرن  داعش 

لەگەڵ هێزە دیموكراسیخوازەكان، بەتایبەت 

ئەو  چونكە  چڕبكەنەوە،  زیاتر  ك���ورددا 

الیەنەی كە زۆرترین خەبات و تێكۆشان لە 

دژی داعش دەكات، هێزی تەڤگەری ئێمەو 

هێز و بزاڤی كوردییە.

سنوری  سەر  ناوچەكانی  بۆردومانكردنی   •

دەوڵەتی  لەالیەن  كە  كوردستان  باشوری 

زیانێكی زۆری  توركیاوە دەكرێت، زەرەرو 

باشوری  خەڵكی  بە  مەعنەوی  و  م��ادی 

توركیا  ئامانجی  ئایا  گەیاندووە،  كوردستان 

بۆردومانە  ئەم  ناتوانێت  بۆ  چییە،  لەمەدا 

رابگرێت؟

سەرحەد ڤارتۆ: ئامانجی توركیا هێرشكردنە 

بۆ سەر میللەت، دەیەوێت میللەت دەست 

لە پەكەكە بەربدەن. دەڵێت بۆچی پشتگیری 

ئێمە  دژی  لە  پەكەكەش  و  دەكەن  پەكەكە 

شەڕ دەكات.

گەریالكانی  راب��ردوودا  لە  بینیمان  وەك   •

بەرپەرچی  كە  وایانكرد،  كارێكی  پەكەكە 

بە  دایەوەو  توركیایان  جەنگییەكانی  فڕۆكە 

كاتیۆشایەك تەقاندیانەوە لە ناوچەی چەلێ؟

ئەو  كوردستان  باكوری  لە  ڤارتۆ:  سەرحەد 

باكور  لە  توركیا  دیارە  ئەنجامدرا.  چاالكییە 

و لە باشوریش هێرش دەكاتە سەر خەڵكی 

حكومەتی  پێویستە  لەبەرئەوە  كوردستان، 

سیاسەتەی  لەبەرئەو  كوردستان  باشوری 

رژێمی توركیادا بوەستێتەوە. خاكی باشوری 

كوردستان باخچەی ئەردۆگان و ئاكەپە نییە، 

و  بكەن  بۆمبارانی  بیانەوێت  هەركاتێک 

بە  پێویستی  ئەمەش  بكەن.  بۆسەر  هێرشی 

هەڵوێستێكی  بەاڵم  سیاسییە،  هەڵوێستێكی 

بەدی  باشور  حكومەتی  لە  شێوەیە  ل��ەو 

دوژمنەوە  بەالی  بزانین  ئ��ەوەش  ناكەین. 

و  رۆژئ���اوا  و  باشور  بەناوی  نییە  شتێك 

رۆژهەاڵت و باكور، بەڵكو كورد و كوردستان 

هەیە و تەنیا ئەوەشی كردووە بە ئامانجی 

لەبەرامبەر  كورد  پێویستە  لەبەرئەوە  خۆی، 

ئەوەدا یەكگرتوو و یەكهەڵوێست بێت.

لەسەر  پشكنین  خاڵێكی  چەند  دانانی   •

سنورەكانی توركیا بۆچی دەگەڕێتەوە؟

سەرحەد ڤارتۆ: توركیا هەمیشە هەوڵدەدات 

دەزان��ن  هەروەكو  قایمبكات،  سنورەكان 

ل��ەن��ێ��وان ب��اك��ور و رۆژئ���اواش���دا دی��وار 

پرسێكی  كورد  پرسی  بەاڵم  دروستدەكات، 

نێودەوڵەتی و سیاسی مەزنە، بۆیە بە دانانی 

چارەسەر  پرسە  ئەم  ئەمنی  الیەنی  دیوارو 

سیاسییەوە  و  دیالۆگ  لەڕێی  بەڵكو  نابێت، 

ئەم پرسە چارەسەر دەبێت.

_ سەرحەد ڤارتۆ  .

پەیوەندییەكانی  _ وتەبێژی كۆمیتەی 

كەجەكە .

پرۆفایل: 
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بێستون سابوراوایی لێپرسراوی بۆردی کادران:
سەرجەم كێشەكان بە مەسعود بارزانی چارەسەر دەكرێت، پەیوەندیبە تەنازوالتی 

پارتییەوە هەیە.

عەدنان عوسمان هەڵسوڕاوی بزوتنەوەی گۆڕان:

پەرلەمان ئینقالبی نەكردوە، بەڵكو ئینقالب بەسەر پەرلەماندا كراوە، بۆیە پێویستبوو 

مەسعود بارزانی دەستپێشخەرییەكەی ئیجابی بكردایە

فرسەت سۆفی ئەندامی پەرلەمانی كوردستان لە فراكسیۆنی پارتی دیموكراتی كوردستان:

ئەو دۆخە چارەسەرنەكراوەی كە لە ئێستادا هەیە، لەشوێنێك خراپ دەتەقێتەوە

قەیرانە سیاسییەكانی هەرێم و ویستی 
الیەنەكان بۆ چارەسەركردن

ئامادەکردنی:

رەنج قەرەداخی  - نیاز کەمال
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بەمەبەستی زیاتر شرۆڤەكردنی قەیرانە 
هەوڵەكان���ی  و  هەرێ���م  سیاس���ییەكانی 
خواس���تی  هەن���گاوو  و  چارەس���ەركردن 
الیەن���ەكان بەجی���اوازی بیروڕاكانیانەوە 
لەپێناو چارەسەری قەیرانە سیاسییەکان 
لە هەرێمی كوردس���تان و خس���تنەرووی 
ئ���ەو دەریچانەی، کە پێویس���تە بگیرێتە 
ب���ەر لەپێناو گەیش���تە خاڵێكی پۆزەتیڤ 
و كۆكردن���ەوەی هەمووان لە دەوری ئەم 
بڕیارەو ئەم دیدارانە لەگەڵ هەریەكە لە 

بەڕێزان:
بێس���تون سابوراوایی  )لێپرسراوی بۆردی 
پێگەیاندن���ی كادران���ی )ی.ن.ك(، عەدنان 
عوسمان )هەڵس���وڕاوی بزوتنەوەی گۆڕان 
و ئەندام���ی خولی پێش���ووی پەرلەمانی 
كوردس���تان(، فرسەت س���ۆفی  )ئەندامی 
پەرلەمان���ی كوردس���تان لە فراكس���یۆنی 

پارتی دیموكراتی كوردستان( سازکرد:

دام���ودەزگا  زۆرە  ماوەیەک���ی   *
كوردس���تان  هەرێم���ی  ش���ەرعییەكانی 
چەقبەس���تووییە  ئ���ەو  و  پەکخ���راون 
سیاسییەی كە لە پرۆسەی حوكمڕانی لە 
هەرێمی كوردس���تان روویداوە، خواس���تی 
الیەنەكان چ���ۆن دەبینیت بۆ هەنگاونان 

بە ئاڕاستەی چارەسەركردنیان؟
بێس���تون س���ابوراوایی: ئەوەی ئێس���تا لە 
بەش���ێوەیەكی  دەبینرێ���ت،  مەیدانەك���ەدا 

گش���تی هەبوونی نیەتێكی زۆرە بۆ گەیشتن 

ب���ە چارەس���ەری كێش���ەكان ل���ە هەرێمی 

كوردس���تان، هیچ الیەنێك نییە ئیش لەسەر 

ئ���ەوە نەكات، یان ئەوەی پێباش نەبێت، كە 

بگەینە ئەنجامێكی ب���اش، بەاڵم دەمێنێتەوە 

س���ەر نییەتەكان، بۆنمون���ە ئەو حزبانەی لە 

بەرەیەك���دان دەیانەوێ���ت چارەس���ەرەكان 

بەوشێوازە بێت كە هەموو خەڵكی كوردستان 

س���وودی لێببینێت، الیەنی تر بەش���ێوازێكی 

دیكە بیربكەنەوە؟ 

وەك دەیبنین یەكێتی نیش���تمانی كوردستان 

لەگەڵ ئەوەی رێككەوتنی لەگەڵ بزوتنەوەی 

گۆڕان���دا هەی���ە، هەوڵی ئەوەمان���داوە بە 

شێوازو پراكتیزەكردنێكی راستەقینە قسەكانی 

خۆمان بخەینە قاڵبی واقیعەوە، ئیش لەسەر 

ئەوە دەكەین، کە بەنییەتێكی زۆر راستەقینە 

كێشەكان  چارەس���ەری  بۆئەوەی  كاربكەین، 

بكرێت.

كێش���ەكان پێش هەر ش���تێکی تر كێش���ەی 

سیاسییە، راس���تە ئێمە باسی ئەوە دەكەین، 

کە گەڕانەوە بۆ پەرلەمان و چاالككردنەوەی 

پەرلەم���ان لە هەرێمی كوردس���تان، یەكێكە 

لە پرس���ە هەرە گرنگ���ەكان، بەاڵم خۆی لە 

خۆی���دا چاالككردن���ەوەی پەرلەم���ان بریتی 

دەبێ���ت لە دەرئەنجام بۆ چارەس���ەركردنی 

كێش���ە سیاس���ییەكان، ئەگەر حزب و الیەنە 

سیاس���ییەكان رێكبكەون لەس���ەر جۆرێك لە 

چارەس���ەر، پێموایە چارەس���ەری كێشەكانی 

تری بەدوایدا دێت.

* رای گشتی پێیوایە گرفتە سەرەكییەكان 
لەنێ���وان بزوتن���ەوەی گ���ۆڕان و پارت���ی 
دیموكراتی كوردس���تاندایە، ئایا خواستی 
بزوتن���ەوەی گ���ۆڕان ب���ۆ هەنگاون���ان بە 
ئاڕاستەی چارەس���ەر، خواستێكی تەواوە 
بۆ چوونە پێشەوەی چارەسەری قەیرانە 

سیاسییەكان؟
عەدنان عوسمان: سەرەتا دەبێت هەندێك 
بابەت راس���تبكەمەوە، یەكەم من پێموانییە 

لەئێس���تادا ملمالنێیەك���ە، ملمالنێیەك بێت 

لەنێ���وان پارت���ی و گۆڕان، چونك���ە ئەگەر 

بگەڕێینەوە بۆ سەرەتای كێشەكان، لەكاتێكدا 

لەالی من كێش���ە نییەو پڕۆسەیەكی یاسایی 

و ئوس���وڵی بوو، بەاڵم س���ەرەتای كێشەكان 

بەوە دەستیپێكرد، كە چەند الیەنێك پرۆژەی 

س���ەرۆكایەتی هەرێمی���ان پێشكەش���كرد بۆ 

س���ەرۆكایەتی پەرلەمان، دواتر ئەم پرۆژانە 

كۆكرانەوەو ب���وون بە پرۆژەی چوار الیەن، 

بۆیە لەرووی ئوس���وڵی یاس���ایی و پرۆس���ە 

سیاسییەكەش���ەوە، دەبێت بڵێین چوار الیەن 

پرۆژەیەكیان هەبوو بۆ چارەسەركردنی پرسی 

س���ەرۆكایەتی هەرێم و پێكەوە ئەو كارەیان 

كرد، دواتریش هەر ئەو چوار الیەنە بوون، 

داوای دانیش���تنی پەرلەمانیان كردو ئامادەی 

دانیشتنی پەرلەمان بوون، ئێستا مەسەلەكان 

بەوشێوەیە شكاوەتەوە.

* دەتەوێ���ت بڵێی بەرەی پارتی و بەرەی 
بەرامبەر پارتی؟

عەدنان عوسمان: بەڵێ بەدڵنیاییەوە، ئەگەر 
لەرووی یاسایی و ئوسوڵییەوە سەیری بكەین، 

بەڵ���ێ بەرەكە، بەرەی پارتیی���ەو بەرەكانی 

تریش ئەو الیەنانەن كە پرۆژەی سەرۆكایەتی 

پارتی  چونكە  پێشكەش���كردووە،  هەرێمیان 

پێیوایە كودەتاكە لەوێوە دەس���تپێكردوە، لە 

پێشكەشكردنی پرۆژەی سەرۆكایەتی هەرێم 

و تادوایی، كەواتە ئەگەر سەرەتاكەی لەوەوە 

بێت، كەواتە هەموو الیەنەكان بەشدارن.

ئێس���تاش جارێكی تر ل���ەدوای رێككەوتنی 

یەكێتی و گۆڕان ئاش���كرایە، وتاری سیاسی 

یەكێتی و گۆڕان لەچوارچێوەی ئەم پرسەدا، 

پرس���ی كێش���ەی س���ەرۆكایەتی هەرێ���م و 

چارەسەركردنی كێش���ەكانی ترو مەوقعیەتی 

پەرلەم���ان، هاوڕان لە مەس���ەلەكەدا، ئەوە 

دیووێكی بابەتەكەیە.

دیووەكەی تریش���ی كە پەیوەستە بە ئاشتی 
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و تێگەیشتن لە كوردس���تاندا، من پێموانییە 

بەدیلێك���ی ت���ر هەبێت جگەل���ە هەوڵدان 

ب���ۆ گفتوگۆك���ردن، ئای���ا دەبێ���ت بەدیلی 

گفتوگۆكردن چی بێت لە واڵتێكی برینداری 

وەك ئێم���ەدا؟ جگە ل���ەوەی هەوڵبدەین و 

گوێ لە قس���ەی یەكتر بگری���ن، یەكێك لە 

كارە خراپ���ەكان لەدوای ئەوەی لە پەرلەمان 

رووی���دا، راگرتنی گفتوگۆكان ب���وو، دواتر 

پێویستبوو گەرموگوڕییەكی زیاتر بكەوتایەتە 

ن���او كۆبوونەوە سیاس���ییەكانی الیەنەكان و 

كاریان بكردایە، بۆیە من پێموانییە كەسێك 

لەهەرێمی كوردس���تاندا قسەی لەسەر ئەوە 

بێ���ت، كە بەرامبەر بە گفتوگۆ بەدیلێك یان 

پێشنیارێكی تری هەبێت.

* کەواتە دوو الیەن ركابەری میکانیزمی 
قەیرانە سیاس���ییەكانن  چارەس���ەركرنی 
و  كوردس���تان  دیموكرات���ی  )پارت���ی 
الیەنەكانی تر(، پرس���یارەكە ئەوەیە، ئەو 
دۆخەی كە ئێس���تا رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
پێی���دا تێپەڕدەبێت ئەوەم���ان پێدەڵێت، 
ی���ەك بەرەیی لە قازانج���ی كوردە، چۆن 
دەتوانین ئەو دوو بەرەییە بە ئاڕاس���تەی 
ی���ەك بەرەی���ی بەرین، خواس���تی پارتی 
دیموكراتی كوردس���تان لە چ ئاستێكدایە 
بۆ چارەسەركردنی كێشەكان بەوجۆرەی، 
كە خواستی خەڵكە، نەك بەوجۆرەی كە 
تەنها پارتی، یان هەر الیەنێك دەیەوێت؟
فرس���ەت س���ۆفی: من پێموایە قس���ەكردن 
لەس���ەر ئەوەی كوردس���تان چەند بەرەیە، 

ی���ان چۆن دابەش���بووە، یان ش���یكاركردنی 

رووداوەكان���ی راب���ردوو، بەدڵنیاییەوە لەم 

قۆناغ���ەدا نامانگەیەنێت بە هیچ ئامانجێك، 

ئەوەی كە ئێستا گرنگە ئەوەیە، كە بەدوای 

چارەسەردا بگەڕێین و دەریچەی دەرچوون 

لەم دۆخە نەخوازراوەی كە ئێس���تا هەرێمی 

كوردس���تان پێیدا تێپەڕدەبێ���ت لە كوێدایەو 

كێ ئەم س���ەروەرییە دەنوێنێت و زۆرترین 

دەستپێشخەری دەكات و زۆرترین بەدیل بۆ 

پێشكەشدەكات؟  كێش���ەكان  چارەسەركردنی 

م���ن پێموایە ئەمە س���ەروەری و مێژوو بۆ 

خۆی تۆمار دەكات.

بەاڵم ئەگەر راست قسە بكەین، من پێموایە 

لە دوای 19ی ئابەوە، ئەم دابەش���بوونەوەی 

كە باسدەكرا لەنێوان هێزو الیەنە سیاسییەكان 

كۆتایی پێهات، چونك���ە هەوڵێك بوو، لەو 

وەختەوە ئەو هەوڵە لەس���ەر زاری زۆرێك 

لەو هاوڕێیانەش���مان كە ب���ە توندی لەگەڵ 

ئەو دۆخە بوون و پرۆژەیان پێشكەش���كرد، 

وتیان ئەمە لێرەوە وەس���تاو دەبێت بەدوای 

چارەس���ەری تردا بگەڕێی���ن، ئەگەر بەوەش 

دۆخەک���ە چارەس���ەر بوایە، ك���ە بەرەیەك 

چەند هێزن و پارتیش بە تەنها لەبەرەیەكە، 

دەبوای���ە لە پێش���تردا دۆخەكە چارەس���ەر 

بووایە، بەاڵم دەرچوو بەوش���ێوەیە ناتوانین 

كێش���ەكانمان چارەسەر بكەین، كەواتە پێش 

ئ���ەوەی بەدوای واقیعی یاس���ایدا بگەڕێین، 

پێویستە بەدوای واقیعی سیاسییدا بگەڕێین، 

واقیعی سیاس���ی لە كوردس���تان واقیعێكی 

تاڵ���ە، ب���ەاڵم دەبێت چارەس���ەری بكەین، 

بۆیە ئێستا کە پرۆس���ەیەكی دانوستانی نوێ 

دەس���تپێكردۆتەوە، هی���وادارم ئەمجارە ئەم 

دەرفەتە لەدەستنەدەین.

بۆیە )د. فوئاد حس���ێن( س���ەردانی هەموو 

و  روون  پەیامێك���ی  دەكات،  الیەن���ەكان 

ئاش���كرایە، كە بتوانین بەهەر نرخێك بێت، 

ئەم دۆخ���ەی ناوخۆییە كۆتای���ی پێبهێنین، 

مەسەلەی چارەسەركردنی كێشەی پەرلەمان 

و س���ەرۆكایەتی هەرێم و پرسی دەستور و 

...... هتد، دەكرێت هەندێكی چارەس���ەر 

بكرێت، بەاڵم هەموو ئەوانە لەس���ەر یەك 

کاغەزی هاوبەش كۆمان بكاتەوە و بەیەكەوە 

بچین���ە بەغ���دادو بە روون و ئاش���كرای بە 

بەغ���داد بڵێی���ن »ئێمە لێرەوە بەوش���ێوازە 

ناتوانین ب���ەردەوام بی���ن«، بگەڕێینەوە بۆ 

میللەتی خۆم���ان، بەیەكەوە لە چوارچێوەی 

كۆدەنگی نیش���تمانی بڕیارێكی چارەنوسساز 

لە بارودۆخی خۆمان بدەین، چونكە رەنگە 

ئەوەی ئەم���ڕۆ بۆمان رێكدەكەوێت، بەیانی 

بۆمان رێكنەكەوێت.

بەكورتی پەیامی پارتی دیموكراتی كوردستان 

ئەوەیە، ئای���ا یەكێتی س���ەرۆكی پەرلەمان 

وەردەگرێت، رێككەوتنێكی تر دەكرێت، یان 

بەهەر ش���ێوەیەكی تر،  ئەمە مەسەلەیەكە 

دەچێتە ن���او وردەكاری ئەو دانیش���تنانەی 

داهاتوو ئەگەر نەپچرێت و بەردەوام بین.

رێككەوتننام���ەی  كاریگ���ەری  ئای���ا   *
)ی.ن.ک( و گ���ۆڕان رەنگدانەوەی هەبووە 

لەسەر دۆخی سیاسی هەرێم؟
بێس���تون س���ابوراوایی: من پێموایە خۆی 
لە خۆیدا رێككەوتنەكە پرۆس���ەیەكی باشە، 

بەاڵم ئایا دەرئەنجامەكان چی دەبێت و چی 

دەگوزەرێت ئەوە مەسەلەیەكی ترە، جا هەر 

رێككەوتنێ���ك لەنێوان هەر حزبێكدا بكرێت 

كارێكی باش���ە، ئەگەر رێككەوتنێك لەنێوان 

هەموو حزبەكاندا هەبووایە، بەش���ێوەیەكی 

راس���تەوخۆ هیچ كێش���ەیەك نەدەما، كێشە 

لەس���ەر ئەوەیە، كە رۆحی ئەو رێككەوتنانە 

الواز ب���ووە، م���ن پێموای���ە ل���ەدوای ئەو 

رێككەوتنەوە برادەران���ی پارتی جۆرێك لە 

تێگەیش���تنی نێگەتیڤیان ب���ۆ ئەو رێككەوتنە 

هەبوو، بەاڵم لەدوایدا ئەوانیش بۆیان روون 

بۆوە، كە ئ���ەو رێككەوتنە ل���ە دژی كەس 



123  ژمارە )16-17( ئابی  2016

نییە، بەڵكو نیەتێكی باشە بۆ نزیكبوونەوە لە 

چارەسەری كێشەكان.

س���ەبارەت بە یەكێتی نیشتمانی كوردستان، 

ئ���ەو رێككەوتنەی لەنێوان یەكێتی و گۆڕاندا 

هەیە، بە مانای ئەوە نییە، رێككەوتنی خۆی 

لەگەڵ پارتی تێكبداتەوە، بەهیچ جۆرێكیش 

رێككەوتنی خۆی لەگەڵ پارتی تێكنەداوەتەوە، 

پێویس���تە  وت���م  وەك  بەپێچەوان���ەوە 

رێككەوتنەكان فراوانتر بكرێن، وەك لەوەی 

رێككەوتنێك بكرێت و واز لە رێككەوتنێكی 

تر بهێنرێ���ت، هەم���وو رێككەوتنێك لەناو 

هەرێمی كوردس���تاندا قازانجی خۆی هەیە، 

ئایا ئەمە تاچەند كاریگەری نێگەتیڤی هەبووە 

لەس���ەر پارتی، م���ن پێموایە ب���ە حوكمی 

مێ���ژوو، كاركردن، ئەو بەرژەوەندییانەی كە 

خەڵك لە هەرێمی كوردس���تان دەیخوازێت، 

هەریەكێك  حزبی���ش،  بەرژەوەندی  هەت���ا 

ل���ە ئێم���ە لەپێ���ش هەموومان���ەوە پارتی، 

چونكە ئێس���تا پارتی دەسەاڵتداری یەكەمە، 

زۆربەی وەزارەتەكان لەالی ئەوە، بەتایبەتی 

وەزارەتی س���امانە سروش���تییەكان، چونكە 

س���امانە سروش���تییەكان بەالیەك و هەموو 

حوكمەتی هەرێم بەالیەكی دیکە، كە لەالی 

پارتیی���ە، كەواتە پارتی دەتوانێت بڕیاردەری 

یەكەم بێت، لە دیاریكردنی بەرژەوەندی یان 

دژە بەرژەوەندی خەڵكی كوردس���تان، بۆیە 

لێپرس���راوێتییەكی زیاتر دەكەوێتە سەر شانی 

پارتی كە نزیك بێتەوە، لەكاتێكدا لە قازانجی 

پارتییە كە ل���ە حزبەكانی ت���ر نزیكبێتەوە، 

بۆیە دەبێ���ت هەوڵی ئەوە بدرێت هەرێمی 

كوردس���تان لە ئاش���تی كۆمەاڵیەتییدا بژی و 

ژیانێكی خۆشگوزەرانی هەبێت.

ئەنجام���ی  ل���ە  گۆڕانكاریی���ەی  ئ���ەو   *
رێككەوتننام���ەی یەكێتی و گ���ۆڕان، یان 
كۆدەنگی الیەن���ەكان بەرامبەر بە پارتی، 
كاریگەری لەسەر ئەم هەنگاوانە هەبووە، 

یان سەرنجەكانی كۆمەڵگای نێودەوڵەتی و 
دۆستەكانمان لەدەرەوەو رۆژئاوا، سەرنجە 
سلبیەكانیان لەسەر دۆخی سیاسی هەرێم 
وایكردووە هەم الیەنەكان بەگشتی و هەم 
پارتی دیموكراتی كوردستان بە تایبەتی، 
ناچاربكەن بە ئاڕاستەی چارەسەركردنی 

كێشەكان هەنگاوبنێن؟
عەدن���ان عوس���مان: رێككەوتنەكە رۆڵێكی 
گرنگی گێڕاوە، كە ئاماژەیەك بووە بۆئەوەی 

چەند الیەنێك، بەتایبەت دوو الیەنی گرنگ 

و ئەساس���ی ك���ە ناوچەیەك���ی بەرفراوانی 

كوردستانیان بەدەستەوەیەو حوكمڕانن تیایدا، 

كە بۆچون و وتاری سیاس���ییان یەكخستووە 

ل���ە پرس���ە گرنگەكان���دا، لەچوارچێ���وەی 

رێككەوتنێ���ك و قیادەیەكی هاوبەش���دا، كە 

كۆمەڵگای مەدەنی و هەتا مەترس���ییەكانیش 

فشاریان هەیە، ئێمە قسە لەسەر پرۆسەیەك 

دەكەین بۆ سەربەخۆیی كوردستان، كە ئەمە 

عەدنان عوسمان                               بێستون سابوراوایی                        فرسەت سۆفی
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هیوای هەموو خەڵكی كوردستانەو هەنگاوی 

بۆ دەنێین و س���ااڵنێكی دوورو درێژە كاری 

لەسەر دەكەین، لە ئێستادا بەرهەمی چەند 

ساڵی پێش���وو بەرەو پێشچووە، كە پێویستە 

ئ���ەو دەس���تكەوتە بەدەس���تبهێنین، ئەگەر 

بەدەس���تی نەهێنین زیانی گەورەی دەبێت 

بۆ ئایندەی عێراق و كێش���مە كێش���مەكانی 

ناوچەكە.

ئ���ەم كێش���مە كێش���مانەی لە ئێس���تادا لە 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت هەی���ە، دەبێت بە 

قازانجی كوردو بە ئاڕاس���تەی داخوازییەكانی 

ك���ورد بش���كێتەوە، لەهەمانكاتدا ش���ەڕی 

داعش، كێش���ەو داخوازی و بژێوی خەڵك و 

ئایندەی هەرێمەكە فشار دەخاتە سەرمان و 

سەرجەمیان فشاری گرنگن و لەسەر هەموو 

الیەنەكان���ە، کە هەنگاوێك و پرۆس���ەیەكی 

جددی دەستپێبكەین، چونكە پەراوێزخستنی 

دام���وودەزگاكان،  پەكخس���تنی  یەكت���ر، 

برس���یكردنی خەڵك، هەژاركردنی خەڵك و 

بیرنەكردنەوە لەچارەس���ەركردنی كێشەكانی 

خەڵك، نامانگەیەنێتە هیچ ئاكام و ئەنجامێك.

* پێش���تر ئ���ەم بارودۆخە لە ئاس���تێكدا 
بوو، كە پارت���ی و بزوتنەوەی گۆڕان، بۆ 
گفتوگۆك���ردن لەگ���ەڵ یەكت���ری جۆرێك 
نائامادەیی���ان هەب���وو، بەمەرج���ی  ل���ە 
زۆر تون���دو ق���ورس گفتوگۆی���ان لەگەڵ 
یەكتردەكرد، بەاڵم لەئێس���تادا تاڕادەیەك 
بەپێچەوان���ەی ئەم مەرجانەی خۆیانەوە 
پارت���ی  بۆنمون���ە  دەك���ەن،  مامەڵ���ە 
دیموكرات���ی كوردس���تان ئام���ادە نەب���وو 
گفتوگۆ لەگ���ەڵ بزوتنەوەی گۆڕان بکات، 
بزوتن���ەوەی گ���ۆڕان ئامادەنەبوو بەر لە 
کاراكردن���ەوەی پەرلەم���ان و حكومەت و 
گەڕانەوەی وەزیرەكانی گۆڕان، هیچ جۆرە 

دانوس���تانێك لەگەڵ پارت���ی و نوێنەرانی 
پارتی ب���كات، ئایا ئێس���تا دۆخەكە ئەوە 
دەخوازێت، كە ئەم قۆناغە تێپەڕێینین و 

گفتوگۆ دەستپێبكاتەوە؟
عەدنان عوسمان: من هیوادارم جێی ئومێد 
بێت و دەستكەوتیش���ی هەبێ���ت، بەهیوام 

بەهەم���وو الیەكمان فش���ار بكەی���ن تا بەو 

ئاڕاس���تەیەدا بڕوات، بەاڵم مەرج نییە ئەگەر 

رۆژێ���ك لەگەڵ ئەوە نەب���ووی، كە گفتوگۆ 

بكرێت، مانایوای���ە گفتوگۆت رەتكردۆتەوە، 

هەموو الیەنەكان لەگەڵ گفتوگۆكردن بوون، 

پێموای���ە ئەمج���ارە كە بزوتن���ەوەی گۆڕان 

ئامادەیی هەبووە بۆ بینینی دكتۆر فوئاد، لەو 

رووەوە بوو كە دكتۆر فوئادنوێنەری تایبەتی 

مەس���عود بارزانی یە، كە كێشە سەرەكییەكە 

س���ەبارەت بە ئێمەی گۆڕان لە پۆس���تەكەی 

ئ���ەودا دەبینینەوە، وەكو س���ەرۆكی هەرێم 

نا، بەڵكو وەك خودی مەس���عود بارزانی كە 

روئیایەك���ی هەیە بۆ چارەس���ەركردنی ئەم 

ملمالنێیە.

* دۆخ و فش���ارە دەرەکی و ناوخۆییەكان، 
بەرژەوەن���دی خەڵ���ك، هەم���وو ئەوان���ە 
پێكەوە وایكردووە الیەنەكان پێكەوە بەم 
ئاڕاستەیە هەنگاوبنێن، ئاستی گەشبینی 

تۆ لە چ ئاستێك دایە؟
فرسەت سۆفی: ئەو دۆخە چارەسەرنەكراوەی 
ك���ە ل���ە ئێس���تادا هەی���ە، تەحەمولی زۆر 

درێژەكێش���ان ناكات، چونكە كێش���ە ئەگەر 

چارەس���ەر نەكرێ���ت، گەورەت���ر دەبێت و 

لەش���وێنێك خراپ دەتەقێتەوە، بەبڕوای من 

بۆئەوەی  ئەمجارە،  دەرفەتی  لەدەس���تدانی 

لەگەڵ یەكتر رێكبكەوین، رەنگە جێکەوتەی 

زۆر خ���راپ بەدوای خۆی���دا بهێنێت، بۆیە 

هیوادارم هەموو الیەنە سیاسییەكان هەست 

پارتی پێیوایە كودەتاكە 
لەوێوە دەستپێكردوە، لە 
پێشكەشكردنی پرۆژەی 
سەرۆكایەتی هەرێم و 
تادوایی، كەواتە ئەگەر 

سەرەتاكەی لەوەوە بێت، 
كەواتە هەموو الیەنەكان 

بەشدارن
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بە مەترس���ی بارودۆخەكە بكەن، ئەم دۆخە 

نەدەینە دەس���ت خەڵكانێك، ك���ە حەز بە 

تێكدان و ئاش���وب و دروس���تكردنی كێشە 

دەكەن و س���وودمەند دەب���ن، چونكە زۆر 

خەڵك هەیە دەخوازن ئەم بارودۆخە درێژە 

بكێش���ێت، ئیدی لەهەر پۆس���ت و شوێن و 

پێگەیەك بن، بۆیە هیوادارم هەموو ئەوانەی 

ئەم واڵتەیان خۆشدەوێت، خوێن و قوربانی 

و فرمێس���كیان رش���تووە لەپێن���اوی ئەوەی 

بگەینە ئەم رۆژە، لەخەمی ئەم ئاکامەدا بن.

* پێتوایە فشارە ناوخۆییەكان، یان فشارە 
دەرەكیی���ەكان كاریگەریان لەس���ەر ئێمە 

زیاترە؟
فرسەت سۆفی: من پێموایە پێویستە لەسەر 
ئاس���تی ناوخۆ كاربكەی���ن، پێموایە دۆخەكە 

بەرەو چارەس���ەربوون دەڕوات، ئەوەندەی 

گەشبینم، رەشبین نیم، لەبەرئەوەی هەموو 

الیەنەكان دەزانن بەمش���ێوەیەی ئێستا دەرگا 

دەكەینەوە بۆ س���یناریۆی خ���راپ، تەنانەت 

یەك س���یناریۆی ب���اش نابین���م لەمانەوەی 

ئەم دۆخە بەمش���ێوەیە، بۆیە ئێس���تا هەم 

دەرفەتمان هەیە، هەم مەترس���یمان هەیە، 

هیچ گرەنتیەک نیی���ە لەدوای كۆتایی هاتنی 

ش���ەڕی داع���ش و گرتنەوەی موس���ڵ، ئەم 

بارودۆخە بۆ ئێمە بەمشێوەیە بەردەوام بێت، 

راستە بەرپرسیارێتی زۆر لە ئەستۆی پارتییە، 

پێویس���تە پارتی س���ازش و تەنازول بكات و 

بێتە پێشەوە، بەهەمانشێوە دەبێت گۆڕانیش 

بێتە پێش و نەرم���ی بنوێنێت، لەهەمانكاتدا 

سەرجەم  لەس���ەر  زیاتریش  بەرپرس���یارێتی 

الیەنەكانی تریشە، دەبێت رۆڵێكی كاریگەرو 

چاالك ببینن و كات بەفیڕۆ نەدەن.

* زۆرج���ار دەوترێت »ك���ەس لە بارزانی 
دەس���ت كراوەت���ر نیی���ە، ی���ان هێندەی 

ئ���ەو بۆ كەس���ی ت���ر ئاس���ان نیی���ە، كە 
ئ���ەم دۆخ���ە تێبپەڕێنرێ���ت«، پێتوای���ە 
پەرلەمان���ی  بەگەڕخس���تنەوەی  پێ���ش 
كوردس���تان، بەم دۆخەی ئێستا، یان بەم 
پێكهاتەو س���ەرۆكایەتییەی ئێستای، هیچ 
موبەریرێك���ی قانونی هەیە رێككەوتنێك 
بكرێ���ت بۆئ���ەوەی گۆڕان���كاری بكرێت، 
پێتوانیی���ە ئەم���ە جۆرێكە ل���ە رێچكەی 
نایاس���ایی ب���ۆ رێككەوت���ن ل���ە هەرێمی 

كوردستان؟
فرسەت سۆفی: پرسەكە پەیوەندی بەكەسێك 
و دوو كەسەوە نییە، پەیوەستە بەوەی ئێمە 

چۆن نەخشەیەك دابنێین، بەیەكەوە پالنێكی 

جوان دابنێی���ن، كە جارێكی تر نەگەڕێینەوە 

ب���ۆ رووداوە نەخوازراوەكانی پێش���وو، كە 

بریتی بووە لە لەیەكتر تێنەگەیشتن و یەكتر 

مانایوایە چارەسەركردنی پرسی  س���ڕینەوە، 

سەرۆكایەتی هەرێم پێویستی بەوەیە، لەسەر 

مێزی گفتوگۆ دابنیش���ین و سەرەتایەكی نوێ 

لەگەڵ یەكتر دەستپێبكەینەوە، نەك بۆ چەند 

رۆژێك چاكیبكەین و دواتر بگەڕێینەوە سەر 

دۆخی ج���اران، واتا متمان���ە لەگەڵ یەكتر 

دروست بكەین.

* بۆ الیەنە سیاس���ییەكان گەڕاندنەوەی 
متمان���ە بۆ خەڵك گرنگە، كە پێویس���تە 
پێ���ش هەم���وو ش���ت متمان���ەی خەڵكی 
كوردس���تان بەدەس���ت بهێننەوە، پێتوایە 
هی���چ الیەنێك لە پارتی دەس���ت كراوەتر 
نییە، پێتوایە هەنگاوی یەكێتی و گۆڕان 
و پارت���ی و هەم���وو الیەنەكان���ی تر لەو 
ئاس���تەدایە ك���ە خەڵك���ی دڵ���ی پێخۆش 
بكات، پێتوایە پرۆس���ەی چارەسەركردنی 
قەیرانە سیاس���ییەكان هەنگاوێک نابێت 

بەرەو چارەسەر؟
بێستون سابوراوایی: كاتێك باسی كێشەیەك 
دەكەین، دەبێت بێ الیەنانە باس���ی بكەین، 

واقیعیەتەكە ئەوەیە، هۆكارە سەرەكییەكەی 

دروس���تبوونی كێش���ەكە لەالیەن پارتییەوە، 

فرس���ەت س���ۆفی خۆش���ی ئەوە دەزانێت، 

كێشەكە  دروستكردنی  بنچینەی  لەبەرئەوەی 

ل���ەو الیەنەوەیە، كەواتە دەبێت پارتی خۆی 

بێتە پێش���ەوە، ئەو تەنازوالتەی كە دەبێت 

فوئاد حسێن                              نەوشیروان مستەفا
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پارتی بی���كات، دەبێت زۆر لەوە زیاتر بێت 

كە خەڵك تیایدا خۆی بە مەغدور دەزانێت، 

ئەمە لەالیەك.

لەالیەكی تر بارودۆخەكە هێندە ئاڵۆز بووە، 

متمانەی خەڵك بەش���ێوەیەكی گش���تی زۆر 

الواز بووە.

* پێش جەژن و جەژن مەسعود بارزانی 
پەیامێک���ی باڵوكردەوە، ل���ەدوای جەژن 
فوئاد حسێن ی ناردوە بۆ الی الیەنەكان، 
بەوشێوەیەی نابینی، كە لە چوارچێوەی 

ئەو بەرژەوەندییەدا بێت؟
گفتوگۆكان  ئەگ����ەر  س����ابوراوایی:  بێس����تون 

بەشێوەیەكی نهێنی یان ئاشكرا كرابێت، كرۆكی 

بابەتەكان روونبۆتەوە، كرۆكی بابەتەكان هەتا 

ئێستا بەوشێوەیە ئومێدبەخش نییە، كە بڵێین 

ب����ۆ مانگێك، یان دوو مانگی تر كێش����ەكانی 

هەرێم چارەسەر دەكرێت و كۆتاییان دێت.

* دەبێت چی بكەین، تاكو ئەو هەواڵنەی 
ك���ە دراون، ببێن���ە هەن���گاوی ج���ددی و 
خەڵ���ك ئومێ���دی لەس���ەر دابنێ���ت، واتا 

قۆناغی دوای ئەم هەواڵنە چی دەبێت؟
بێس���تون س���ابوراوایی: بۆ چارەسەركردنی 
كێش���ەكە دەبێ���ت بگەڕێیت���ەوە بۆ كێش���ە 

س���ەرەكییەكە، ك���ە كێش���ەكە دۆزرایەوە، 

ئاسانیش  ئەگەر  ئاس���انە،  چارەس���ەركردنی 

نەبێت، ئیشی لەس���ەر دەكرێت، لەئێستادا 

هەموومان دەڵێین »س���ەرجەم كێشەكان بە 

خودی )مەسعود بارزانی( چارەسەر دەكرێت«، 

لەبەرئ���ەوەی چارەس���ەركردنی كێش���ەكان 

راستەوخۆ پەیوەندی بە تەنازوالتی پارتییەوە 

هەی���ە، ئەگ���ەر پارت���ی بەرژەوەندییەكانی 

خەڵكی هەرێمی كوردستانی لەبەرچاو بێت، 

دەبێ���ت دابەزینی هەبێت ب���ۆ خوارەوە بۆ 

رێككەوتن، ئەمە لەالیەك.

لەالیەكی ت���ر ئەوەی كە دەمێنێتەوە س���ەر 

شانی حزبەكانی تر، یان جەماوەری خەڵكی 

كوردستان بەگشتی، گێڕانەوەی متمانەیە بۆ 

هەر هەنگاوێك كە دەنرێ���ت، ئایا خەڵكی 

كوردس���تان متمانەی بەو هەنگاوانە هەیە؟ 

چونكە ه���ەر گفتوگۆی���ەك بكرێت، ئەگەر 

خەڵك���ی پش���تیوانی ئ���ەو گفتوگۆیە نەبێت 

و لەن���او هەن���اوی خەڵكی كوردس���تانەوە 

هەڵنەقواڵبێت و چارەسەری كێشەكانی خەڵك 

نەكات، خەڵك پشتیوانی ناكات، لەبەرئەوەی 

بەئاش���كرا بێتاقەت���ی خەڵك���ی كوردس���تان 

دەبیبنین، بەداخەوە ئەگ���ەر ئەم بێتاقەتییە 

درێژە بكێش���ێت، رەنگ���ە ئەنجامەكانی زۆر 

خراپ بێت.

ئێس���تای  سیاس���ییەی  دۆخ���ە  ئ���ەو   *
هەرێمی كوردس���تان كە باسدەكرێت، ئەم 
چەقبەس���تووییە سیاس���ییانەی هەرێ���م 
تاڕادەیەكی زۆر كاریگەری لەسەر قەیرانی 
ئابوری و دۆخی خەڵك هەیە، ئومێدی تۆ 

بۆ هەنگاوە جددی و چاالكەكانی چوونە 
ن���او ئ���ەو پرۆس���ەیە، ك���ە پێیدەوترێت 
قەیران���ە  چارەس���ەركردنی  )پرۆس���ەی 

سیاسییەكانی هەرێم( چییە؟
عەدنان عوسمان: یەكێك لە نییەتە ئیجابی 
و دەرهاویشتەكانی پارتی ئەم پەیامانەیە كە 

ناردویەتی، من وەكو چاودێرێك تێبینی زۆرم 

لەس���ەر پەیامەكان هەیە، چونكە پەیامەكان 

بەش���ێكی داواك���ردن ب���ووە، بەشێكیش���ی 

هەڕەشەكردن بووە، لەهەمانكاتدا بەزمانێكی 

زبر نوس���راوە، بەو نەفەسە نەنوسراوە، كە 

ئێمە جگەل���ە رێككەوتن هی���چ ئەگەرێكی 

ترمان نییە، بەڵكو بە زمانێك نوس���راوە، كە 

ئەگ���ەر لەگەڵمان رێكنەك���ەوێ رووبەرووی 

چارەنوس���ێكی نادیارو مەترسیدار دەبێتەوە، 

ئەم جۆرە نوس���ینە بۆ نوسینی پەیام لەالیەن 

كەسێكەوە، كە لە ئێستادا خۆی بە سەرۆكی 

هەرێ���م بزانێت، س���ەرۆكی حزبێكی وەها 

بێ���ت، ئەمە هێش���تا تەعبیر ل���ە نیەتێكی 

سەالحەدین بەهادین                                   فوئاد حسێن
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ئیجاب���ی ناكات، دەبوو )مەس���عود بارزانی( 

لەجیاتی پەیامەكان، دەس���ت پێشخەرییەكی 

چاالك و فعل���ی بكردایە، پەرلەمان ئینقالبی 

نەكردوە، بەڵكو ئینقالب بەس���ەر پەرلەماندا 

كراوە، بۆیە پێویس���تبوو )مەسعود بارزانی( 

دەستپێش���خەرییەكەی ئیجابی بكردایە، وەك 

هەنگاوێك ئەو گەمارۆیەی لەسەر پەرلەمان 

هەیە هەڵیبگرتایە، ئەوكاتە فراكسیۆنەكانی تر 

دەیانتوانی داوای گۆڕینی سەرۆكی پەرلەمان 

و جێگری س���ەرۆكی پەرلەمانی���ان بكردایە، 

ناكرێت گەم���ارۆ بخرێتە س���ەر دەزگایەكی 

یاسایی كە بەدەنگدانی خەڵك هاتووە.

 بۆیە دەبێت دەستپێش���خەری بەكردار بێت، 

نەك ب���ە ناردن���ی پەیام، ك���ە هەندێكجار 

پەیامەكانیش كێش���ەی هەیە، بەش���ێوەیەك 

دەنوس���رێن كە الیەنێك لەبەرەی گەل نییە، 

بەوش���ێوەیەی كە تەنها خۆی نوێنەری گەل 

بێت، بەو رۆحییەتەوە ناكرێت، من یەكێتی 

و گۆڕانی���ش بە بەرەی گەل دەزانم، پارتیش 

بە بەرەی گەل دەزانم، سەرجەم الیەنەكانی 

تری���ش بە ب���ەرەی گەل دەزان���م، بەاڵم بە 

روانگەو بیروڕای جیاواز. 

ئەوەی تر كە پەیوەس���تە ب���ەم بارودۆخ و 

زروفەوە، بەدڵنیاییەوە پرۆس���ەی سیاس���ی 

كاریگەری لەسەر بژێوی خەڵك هەیە، ئێستا 

خەڵك هەموو گەشبینە بەوەی، كە هەنگاوێك 

نراوە، كار لەس���ەر ب���ازاڕ و بژێوی خەڵك 

دەكات، خەڵ���ك پێیوایە ئەگ���ەر ئەم الیەنە 

سیاس���ییانە لەرووی سیاس���ییەوە رێكبكەون 

و پەرلەم���ان بكەوێتە ئی���ش و حوكمەتێكی 

كاراو چاالكمان هەبێت، ئەوكاتە چاودێریش 

بەس���ەر داهاتەكاندا زیاتر دەبێت، الیەنەكان 

لەچارەس���ەركردنی  دەب���ن  بەش���دار  زیاتر 

پرۆسەی سیاسی، ئەوكاتە هەموو الیەنەكان 

بەرپرس دەبن لەوەی نەخش���ەیەكی ئابوری 

و س���تراتیژیمان هەبێت، بۆ چارەسەركردنی 

كێشەو قەیرانەكان. 

* چ داواكارییەك���ت ل���ە حزبەكەی خۆت 
هەیە، كە پارتی دیموكراتی كوردس���تانە، 
ئاڕاس���تەی  ب���ە  هەنگاون���ان  لەپێن���او 
چارەس���ەری ئەم دۆخەو تێپەڕاندنی ئەم 
قەیرانە سیاسییانەی هەرێمی كوردستان؟
فرسەت سۆفی: سەرەتا پێش ئەوەی وەاڵمی 
پرس���یارەكە بدەم���ەوە، دەمەوێت تێبینیەك 

لەسەر قس���ەكانی عەدنان عوس���مان بدەم، 

س���ەبارەت بە پەیامەكانی جەنابی سەرۆك، 

باوەڕبك���ە ئەم پەیامانەی ك���ە ئاماژەم پێدا، 

بەزمانێكی زۆر نەرم نوس���راوە، پێویس���تە 

عەدنان عوس���مان ئاماژە بەوە بدات، كە لە 

چ ش���وێنێكی پەیامەكە هەڕەش���ەی تێدایە؟ 

بەهی���چ ش���ێوەیەك هەڕەش���ەی تێدانییەو 

بەزمانێك���ی زۆر نەرم نوس���راوە، جگەلەوە 

ئاماژە ب���ەوە كراوە، كە دەبێت ئێمە لەگەڵ 

یەك كۆببینەوە، لەپێن���او خەونێكی گەورە، 

پەیامەكە هیچ شتێكی تر لە خۆ ناگرێت.

هی���وادارم پارتی دیموكراتی كوردس���تان بە 

درككردن بەم بارودۆخ���ە نەخوازراوەی كە 

ئەمڕۆ گەلەكەمانی پێ���دا تێپەڕدەبێت، بەو 

كێش���ەو ئێش و ئازارەی ك���ە خەڵكی بەش 

مەینەت و مووچەخۆی كوردس���تان هەیەتی 

ل���ە نەبوونی و نەداری، ب���ەو خۆراگرییەی 

كە پێشمەرگەكانی كوردس���تان لە بەرەكانی 

پێشەوەی جەنگ سنگیان داوەتە بەر گوللەی 

تیرۆیس���تێكی دڕەندە، ئەوەی كە پێویستە و 

ناوی تەنازول و سازش���ە پێشكەشی بكات، 

لەپێناوی گەیش���تن ب���ە رێككەوتن و تەبایی 

نێو ماڵی كوردس���تان، لەپێناو دڵخۆشكردنی 

دایك���ی  و  قارەمانەكانم���ان  پێش���مەرگە 

پەرلەمان ئینقالبی 
نەكردوە، بەڵكو ئینقالب 
بەسەر پەرلەماندا 
كراوە، بۆیە پێویستبوو 
)مەسعود بارزانی( 
دەستپێشخەرییەكەی 
ئیجابی بكردایە، 
وەك هەنگاوێك ئەو 
گەمارۆیەی لەسەر 
پەرلەمان هەیە 
هەڵیبگرتایە، ئەوكاتە 
فراكسیۆنەكانی تر 
دەیانتوانی داوای 
گۆڕینی سەرۆكی 
پەرلەمان و جێگری 
سەرۆكی پەرلەمانیان 
بكردایە
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ش���ەهیدەكانمان و خەڵكی كوردس���تان، كە 

وێڕای ب���ەش مەینەتی و نەبوونی و نەداری 

شانازی دەكەن، كە ئەم هێزانەی كوردستان 

یەكب���ن، خۆڕاگر دەبن، ب���ەاڵم ئەوەی كە 

گرنگ���ەو دەمەوێت ئاماژەی پێبكەم ئەوەیە، 

كە نوخبەی هێزە سیاس���ییەكان نەكەونە ژێر 

كاریگەری فەیس���بوك و كۆمەڵێك مەسەلەی 

تر، چونك���ە لە هەموو دونی���ا وابووە، كە 

نوخبەی سیاس���ی ئاڕاس���تەی فەیس���بوك و 

ش���ەقام دەكات، نەك شەقام بڕیاری سیاسی 

لە نوخبەی سیاسی بگۆڕێت.

*  پەیام���ی بەڕێزت بۆ حزبەكەی خۆت 
چییە؟

ل����ە  داواكارم  س���ابوراوایی:  بێس���تون 
سەركردایەتی یەكێتی نیشتمانی كوردستان، 

ل����ە مەكتەب����ی سیاس����ی )ی.ن.ك(، ل����ە 

بڕیاردەرە بااڵكانی )ی.ن.ك( سەبارەت بەم 

دۆخەی ئێستا لە راگرتنی هاوسەنگی بێزار 

نەبن و كۆڵنەدەن، هەوڵی ئەوە بدەن، كە 

بەردەوام لەگەڵ پارتی خەریك بن، هەوڵی 

ج����ددی هەبێت ك����ە بڕی����اردەرە بااڵكانی 

)ی.ن.ك( بەتایبەتی مەسعود بارزانی ببینن، 

كوڵن����ەدەن لە گفتوگۆكردن بۆ گەیش����تن و 

گەیاندنی ئەم بارودۆخەی ئێستا بە ئارامی، 

پێش����موایە هەر حزبێك هەر الیەنێك ئەو 

رۆڵە ببینێت، زیات����ر دەتوانێت جەماوەری 

خەڵك ب����ەالی خۆیدا رابكێش����ێت، چونكە 

جەم����اوەر دەبێت بە موڵك����ی ئەو الیەنەی 

كە چارەسەری كێش����ەكانی بۆ دەكات، ئەو 

الیەنەی كە هەوڵی ئ����ەوە دەدات گیرفانی 

خەڵك پڕبكات����ەوە، نەوەك گیرفانی خەڵك 

بەتاڵب����كات، لەبەرئ����ەوە ك����ێ یارمەتیدەر 

بێت بۆ باش����كردنی ژیانی خەڵك، داهاتوو 

دەنگی میللەت بۆ ئ����ەو دەبێت، هیوادارم 

)ی.ن.ك( بتوانێ����ت ئ����ەو دەورە بگێڕیت، 

وەك����و ئەندامێكی یەكێتی حەقی خۆمە ئەو 

ئاواتە بخوازم، كە یەكێتی  حزبی یەكەم بێت 

لە هەرێمی كوردستاندا.

 *   )فرس���ەت سۆفی( داواكارییەكی كرد، 
كە لە چ ش���وێنێكی پەیامەكەی )مەسعود 
بارزان���ی(دا دوو ئیختی���اری پێ���وە دیارە، 
پاشان پەیامی خۆت ئاڕاستەی بزوتنەوەی 

گۆڕان بكە؟
عەدنان عوسمان: )مەسعود بارزانی( لەدوا 
دێڕی���دا باس لەوە دەكات، ك���ە لە كۆتاییدا 

دەردەكەوێت كێ لەگەڵ ئەم پرۆس���ەیەیەو 

كێ دژی ئەم پرۆس���ەیەیە، هەر لە ئێستاوە 

تخوی���ن كردن���ی الیەنێ���ك و گروپێك كە 

دژ بە پرۆس���ەی ریفراندۆم و س���ەربەخۆیی 

كوردس���تانن، كارێكی باش نییە، بەراس���تی 

ئەو دێرە س���ەرجەمی پەیامەكەی )مەسعود 

بارزانی( خستۆتە ژێر پرسیارێكی گەورەوە، 

كە هیوادارم بە نیەتێكی ئیجابی ئەم قسەیەی 

كردبێت. 

پەیامی من بۆ الیەنە سیاسییەكان لەوەدایە، 

كە ئەگەر رێككەوتنێك هەبێت لە ئایندەدا، 

ئەوەین،  هیواخ���وازی  هەمووم���ان  ك���ە 

پێویس���تە رێككەوتنی ئەمجارە رێككەوتنی 

س���ەر پێی نەبێت، بەڵك���و رێككەوتنێكی 

جددی بێت، خاڵەكان بخرێتە سەر پیتەكان، 

بەجددی كار لەس���ەر هەموو پرس���ەكان و 

مەس���ەلەكان بكرێت، تەنها كات كوشتن و 

پینەو پەڕۆكردنی كێشەكان نەبێت، بەڵكو 

قسەیەكی جددی بێت لەسەر دامەزراوەكان، 

لەسەر شێوازی ئیدارەدان، پرسی كارگێڕی، 

پرس���ی ئابوری، پرس���ی داهاتەكان، پرسی 

پەیوەندیی���ەكان لەگ���ەڵ دەرەوەو واڵتانی 

تر، كە هاوبەشیكردنی سەرجەم الیەنەكان 

بێ���ت، هەموو الیەن���ەكان بەپێی قەبارەو 

قورس���ایی خۆیان بەش���داربن لە پرس���ی 

بڕیاردان چارەنوس���ی میللەت و پرۆسەی 

سیاسی و بەڕێوەبردنی ئەم واڵتە، پێویستە 

س���ەرجەم الیەنەكان ب���ە پالنێكی تۆكمەو 

بەرنامەیەك���ی روون���ەوە بەش���داریبكەن، 

رێككەوتنی داهاتووی كوردستان رێككەوتن 

بێت لەس���ەر بەرنامەی هاوبەشی هەموو 

الیەنەكان.

* ئەركی گۆڕان چییە لە ئاسایكردنەوەی 
بارودۆخەكە؟

گ���ۆڕان  ئەرك���ی  عوس���مان:  عەدن���ان 
بەش���داریكردنە، لە گفتوگۆكان بۆ گەیشتن 

ب���ە ئاكامێكی جددی و فعلی، ئەركی گۆڕان 

رێزگرتنە لە ش���ەرعیەت و دام���ەزراوەكان، 

رێزگرتنە لە دەستكەوتەكانی خۆی لە پرۆسەی 

سیاس���ی لە كوردستاندا، قس���ەكردنە لەسەر 

ئ���ەو مەغدورییەتە گەورەیەی كە بەرامبەری 

كراوە، ئەركی گرنگی گۆڕان ئەوەیە، كە بە 

بەرنام���ەو پالنەوە، بەفۆڕمێك���ی جیاوازەوە 

بەش���داربێت ل���ە گفتوگۆكاندا، قس���ەیەكی 

جددی بكرێت لەسەر ئایندەو دامەزراوەكان 

لە كوردستاندا، رێككەوتن لەسەر ئەوە بێت، 

تەنه���ا رێككەوتنێكی روكەش���ی پینەو پەڕۆ 

نەبێت.



129  ژمارە )16-17( ئابی  2016

كۆنگرەی حەوتەمی یەكگرتووی 
ئیسالمی كوردستان

لەژێر دروشمی »بەرەو ئایندەیەكی گەشتر لە 
كوردستانێكی ئازاد و سەربەخۆ«

ئامادەكردنی: حەمە سەروەت
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كۆنگرەی حەوتەمی یەكگرتووی 
ئیسالمی كوردستان 

رۆژانی 28،29_5_2016 لە شاری هەولێر بە 

بەشداری 1127 ئەندام حەوتەمین كۆنگرەی 

خۆی بەست، جگە لە پەسەندكردنی پەیڕەو 

و پڕۆگرامی حزبیان، ئەمینداری گشتی، 35 

ئەندامی  حەوت  سەركردایەتی،  ئەندامی 

و  ب��ەدواداچ��وون  ب��ااڵی  دەستەی  بۆ  دیكە 

چاودێری هەڵبژێردران.

ئاشكرابوو  وەك  كۆنگرە،  رۆژی  یەكەم  لە 

ئیسالمی  ی��ەك��گ��رت��ووی  كەسایەتی  چ���وار 

گشتی  ئەمینداریەتی  بۆ  خۆیان  كوردستان، 

یەكگرتوو پااڵوت، ئەوانیش )م. سەاڵحەدین 

بەهادین، م. ئەبوبەكر عەلی، م. موحەمەد 

دوای  ب��ەاڵم  رەئ��وف(،  مەحەمەد  ف��ەرەج، 

ف��ەرەج(  )م.محەمەد  كۆنگرە،  ك��ردن��ەوەی 

ئیسالمی  یەكگرتووی  پێشووی  ئەمینداری 

ركابەرەكانی  لە  بوو  یەكێك  كە  كوردستان، 

كشاندەوە،  كێبركێیە  لەو  خۆی  پۆستە،  ئەو 

تەنانەت داواشی لە دوو ركابەرەكەی تر كرد 

خۆیان  بەهادین(  )م.سەاڵحەدین  لەپێناو  كە 

بوون.  ب��ەردەوام  ئ��ەوان  بەاڵم  بكشێنەوە، 

بۆیە دوای ئەنجامدانی هەڵبژاردن بۆ پۆستی 

ئەمینداریەتی گشتی هیچ كام لەو سێ كاندیدە 

نەیانتوانی دەنگی زۆرینەی رەها، دوو لەسەر 

هیچ  وات��ە  بەدەستبهێنن،  دەنگەكان  سێی 

دەنگەكان   67% رێژەی  توانی  نەیان  كامیان 

سەاڵحەدین  )م.  هەرچەندە  بەدەستبهێنن، 

نزیكەی  دەیكردە  كە  هێنا   678 بەهادین 

%62، ئەبوبەكر عەلی 221، محەمەد رەئوف 

خولی  لە  دوات��ر  هێنابوو،  دەنگیان   )194

كەوتە  كێبركێكە  هەڵبژاردنەكاندا  دووەم��ی 

نێوان )سەاڵحەدین بەهادین، ئەبوبەكر عەلی( 

كە لە ئەنجامدا ئەبوبەكر عەلی 268 دەنگی 

دەنگی   801 بەهادین  سەاڵحەدین  م.  هێنا، 

هێنا، بۆ جاری شەشەم بوویەوە بە ئەمینداری 

گشتی یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان.

الیەنە ئەرێنییەكانی بەستنی كۆنگرەی 
حەوتی یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان

خ��ۆی��دا،  ك��ات��ی  ل��ە  ك��ۆن��گ��رە  بەستنی   _

دەیتوانی  دیكە  هێزەكانی  وەكو  هەرچەندە 

بیانووی جۆراوجۆر بۆ دواخستنی بهێنێتەوە.

پلە  یەكەمی  _ دەستاو دەستكردنی كەسی 

كوردستاندا  لە  سیاسی  رێكخراوێكی  بااڵی 

بە  توانی  یەكگرتوو  ب��ەاڵم  نییە،  ئاسان 

تاكتیكیش بێت، ئەو مۆدێلە تاقی بكاتەوە.

بووترێت  دەتوانرێت  زۆر  تاڕادەیەكی   _

دوو  هەر  كە  ب��وو،  شەفاف  كۆنگرەیەكی 

رێگەی  لە  بینەرانیان  بۆ  راستەوخۆ  رۆژەكە 

دەستپێك:
یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان، لە 6_2_ 1994، واتە دوای راپەڕینی باشوری كوردستان دامەزراوە، 
ئەم حزبە توانی لە ماوەیەكی كەمدا گەشەكردنێكی بەرچاو بەخۆیەوە ببینێت، كە هێزێكی وەكو 
بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستان تێبپەڕێنێت. دواتر كە كۆمەڵی ئیسالمی لە بزوتنەوەی ئیسالمی 
كوردستان جیابوویەوە، هەر نەیتوانی بەر بەم پێشەنگییەی یەكگرتوو بگرێت. واتا توانی لەدوای 
دوو هێزی سەرەكی یەكێتی نیشتمانی و پارتی دیموكراتی كوردستان، وەكو هێزی سێیەم خۆی 

وێنابكات. 
خەباتی  دەورانی  لە  بەستووە،  كۆنگرەی  حەوت  ئێستا  تاكو  لە سەرەتاوە  ئیسالمییە  هێزە  ئەم 
سیاسیاندا لە كابینە یەك لەدوای یەكەكان بە چەند وەزارەتێك لە حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بەشداری كردووە، هەروەها لە ئێستاشدا لە كابینە بەرفراوانەكەی هەرێمی كوردستاندا بەشدارە. 
یەكگرتووی ئیسالمی لەدوایین هەڵبژاردنی باشوری كوردستان 10 كورسی پەرلەمانی بەدەستهێناوە، 

لە ماوەی ئەو 21 ساڵەی تەمەنیدا توانیویەتی بەبێ ئینشیقاق و ئینشیعاب تائێستا بەردەوام بێت.
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تۆرەكانی میدیاوە دەگواستەوە.

_ الیەنێكی تری سەركەوتنی ئەو كۆنگرەیە 

ئەوەبوو، كە توانرا رێگری لە ئینشیعاب و 

ناڕازییان  دەنگی  چونكە  بگرن،  ئینشیقاق 

تێدا بوو، بە تایبەت دوای رووداوەكانی 23 

حوزەیرانی 2015 .

_  هەرچەندە یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان 

و  سەركردایەتی  كورسییەكانی   20% رێژەی 

سەرجەم پۆستەكانی دیكە بۆ ژنان دانراوە، 

بەاڵم لەم كۆنگرەیەدا )ناسك تۆفیق( وەكو 

واتە  هەڵبژێردرا،  دەنگ   738 بە  ژن  تاكە 

سەركردایەتی  بۆ  س��ەرك��ەوت  كۆتا  بەبێ 

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان .

دڵخۆشی  م��ای��ەی  ئ���ەوەی  دەوت��رێ��ت   _

تەنها  كۆنگرەیەدا  لەم  بووە،  یەكگرتووەكان 

یەك نەخوێندوار ئەندامی كۆنگرە بووە.

سیاسییەكان  چ��اودێ��رە  ل��ە  زۆرێ���ك   _

بۆ  ئاینی  مامۆستایی  یەك  تەنها  دەرچوونی 

دەستەی بااڵی چاودێری. ئومێدی كرانەوەی 

زیاترە لە یەكگرتوو. واتە مامۆستایانی ئاینی 

بۆ مزگەوت، سیاسییەكانیش بۆ بەڕێوەبردنی 

كاروباری سیاسەت و سیاسەت كردن. 

دەتوانێت  بەهادین(  )م.س��ەاڵح��ەدی��ن   _

بوترێت، كە لەگەڵ هیچ الیەنێكدا نییە، بۆ 

دژی الیەنێكی دیاریكراو. 

حەوتی  كۆنگرەی  نەرێنیەكانی  الیەنە   

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان 

بەهادین(  سەاڵحەدین  )م.  گەڕانەوەی   _

ئیسالمی  یەكگرتووی  گشتی  ئەمینداری  بۆ 

كوردستان، چونكە لە كۆنگرەی شەش وەكو 

كوردی  حزبێكی  نێو  بااڵی  كەسی  یەكەمین 

خۆی كاندید نەكردەوە، كە لە كاتی خۆیدا 

وەك نمونەیەكی جوانی دەستاو دەستكردنی 

دەس���ەاڵت وێنا دەك���را، ب��ام گ��ەڕان��ەوەی 

كە  ناگەیەنێت،  مانایە  و  دەالل���ەت  ئ��ەو 

لەبەر  ی��ان  نێوخۆی،  ب��ارودۆخ��ی  ل��ەب��ەر 

خواستی ئەندامان گەڕاوەتەوە. بەڵكو وەك 

لێدان  چەپڵە  بە  هەر  تەقلیدیییەكان  حزبە 

ئەمیندارییان هەڵبژاردەوە.

_ كۆنگرەی حەوتی یەكگرتوو، هیچ قسەو 

و  سیاسی  ئابوری،  رووی  لە  پێشنیارێكی 

بەو  پێنەبوو،  رێكخراوەكە  بۆ  ئایدۆلۆژیای 

كورسی   10 خ��اوەن��ی  حزبە  ئ��ەو  هۆیەی 

خۆی  قورسایی  واتە  كوردستانە،  پەرلەمانی 

هەیە لە ساحەی سیاسی كوردستاندا.   

ئەم  سیاسی  شیكەرەوانی  لە  هەندێك   _

پاڵەوانكردنی  بە  ئ��ەوەن��دەی  كۆنگرەیە، 

بەو  دەك���ەن.  وێنەیان  بادینان  دەڤ���ەری 

یازدە  بۆ  سەركردایەتییەوە،  نۆ  لە  دەلیلەی 

ناوچەیەیان  ئ��ەو  رێ���ژەی  س��ەرك��ردای��ەت��ی 

بەرزكرایەوە.  

_ كشانەوەی )م.محەمەد فەرەج( لە كاندیدی 

ئیسالمی  یەكگرتووی  گشتی  ئەمیندارێتی  بۆ 

محەمەد فەرەج              ئەبوبەکر عەلی                  محەمەد رەووف                       سەالحەدین بەهادین
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كوردستان، داواكردن لە هەر دوو پاڵێوراوانی 

بەهادین(  سەاڵحەدین  )م.  لەبەر  كە  دیكە 

بكشێنەوە، واتە ئەمە جۆرێك لە ریكالم كردنی 

ئاشكراو داواكردنی ئەندامانی كۆنگرەبوو، كە 

دەنگ بدەن، بە كاندیدێكی دیاریكراو.

_ دوبارە خۆ هەڵبژاردنەوەی )هادی عەلی(، 

دوای ئەوەی كە لە كۆنگرەی شەشدا خۆی بۆ 

پۆستی ئەمیندارێتی كاندید كرد، بەاڵم دەرنەچوو، 

ئەمجارە بە پشتیوانی )م.سەاڵحەدین بەهادین( 

هەڵبژێردرایەوە.  یەكگرتوو  سەركردایەتی  بۆ 

لە  یەكگرتوو  كە  دەردەكەوێت،  لێرەوە  واتە 

كۆنگرەی شەشەمیدا زیاتر نواندن و نمایشێكی 

سیاسی كردووە، نەك ئاڵوگۆڕكردن.  

_ لەم كۆنگرەیەدا ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت، 

ناوچە  بۆ  گرنگی  كەمترین  یەكگرتوو  كە 

لە  دەلیلەی  بەو  هەیە،  دابڕێندراوەكان 

شارێكی وەكو كەركوكدا تەنها یەك نوێنەریان 

كاتێكدا  لە  هەڵبژێردراوە،  سەركردایەتی  بۆ 

رووی  لە  كوردستانە  گرنگی  پارێزگایەكی 

سیاسی و جوگرافی و ئابورییەوە. 

یەكگرتووی  پێیانوایە هەرچەندە  زۆرێك   _

ئیسالمی كوردستان لەسەردەمی ئەمیندارێتی 

)م.محەمەد فەرەج( دەنگی كەمی كردووە، 

لەسەردەمی  بوترێت  دەت��وان��رێ��ت  ب��ەاڵم 

ئەمیندارێتی )م. سەاڵحەدین بەهادین( بووە 

پەیوەندی  یەكگرتووی  كادری  زۆرترین  كە 

بەتایبەتی  ك��ردووە،  دیكەوە  بەالیەنەكانی 

پەیوەندیكردنیان بەبزوتنەوەی گۆڕانەوە.

بادینیەكانی یەكگرتوو براوەی یەكەمی 
كۆنگرەی حەوتی یەكگرتووی ئیسالمی 

كوردستان بوون

دوای ئەوەی لە 23 حوزەیرانی ساڵی 2015، 

بۆ  پەرلەمانی كوردستان،  دانیشتنی  لە كاتی 

هەمواركردنەوەی یاسای سەرۆكایەتی هەرێمی 

كوردستان  ئیسالمی  یەكگرتووی  كوردستان، 

توشی جۆرێك لە دوولەت بوون، یان پەرتبوون 

لە بڕیارەكانیاندا بوون، ئەوەش دوای ئەوەی 

پەرلەمانەیان،  ئەندام   10 ئەو  كۆی  لە  كە 

هۆڵی  نەچوونە  پەرلەمانیان  ئەندام  پێنج 

پەرلەمانەوە. ئەمە وەك سەرەتایەكی ئاشكرا 

بۆ بوونی گرفت لە یەكگرتوودا خوێندرایەوە.

یەكگرتووی  الیەنگری  و  ئەندامان  هەروەها 

ئیسالمی لە دەڤەری بادینان هەمیشە جۆرە 

پشتیوانی  ئەوانن  كە  هەبوو  هەستێكیان 

كۆتا  چونكە  هەڵبژاردنەكاندا،  لە  یەكگرتوو 

دەبینین،  وەربگرین  بەنموونە  هەڵبژاردن 

بادینانەوە  دەنگەكانی  بەهۆی  یەكگرتوو  كە 

بوژایەوە، كە زیاتر لە 84 هەزار دەنگی لە 

دەنگەكانی  رێژەی  ئەگەرنا  هێناوە،  بادینان 

ئەوە  هەیە.  كە  ل��ەوەی  دەب��وون،  كەمتر 

پشكی  لە  گازندەیان  و  گلەیی  لەوەی  جیا 

بۆیە  هەبوو،  حكومەتیشدا  لە  بەشدارییان 

پێدانی  گرنگی  داوای  ب��ەردەوام  ئەوانیش 

حزبەكەیانەوە.  لەالیەن  دەك��رد  زیاتریان 

پێویستیان  وەاڵمی  كۆنگرەدا  لە  داوایە  ئەم 

دوو  زیادكردنی  بە  ئەویش  وەرگ��رت��ەوە، 

لە  واتە  بۆیان،  بوو  سەركردایەتی  ئەندامی 

نۆ ئەندامەوە، بۆ 11 ئەندامی سەركردایەتی  

تایبەت  كورسییان  سێ  كە  بەرزكرایەوە. 

كرابوو بە كۆتا بۆ ژنان، ئەم كێبركێیە لەنێوان 

دواجار  بوو،  دەڤ��ەرەدا  ئەو  ئەندامی   25

پێنجیان لەوانە دوبارە هەڵبژێردرانەوە، شەش 

كەسیشیان بۆ یەكەمجارە بگەنە سەركردایەتی 

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان. 

سەركردایەتی  بۆ  زیادكردنە  ئەو  لەگەڵ 

كۆنگرەدا  بەستنی  پێش  ب��ەاڵم  بادینان، 

دیمانەیەكی  لە  بەهادین(  سەاڵحەدین  )م. 

»دابەشبوونی سیاسی  دەڵێت:  رۆژنامەوانیدا 

دەڤەرەكان كاریگەری زیاتری هەبووە لەسەر 

»گەیشتوومەتە  بۆیە  یەكگرتوو،  بڕیاری 

ئەخالقی  و  ئەركێكی  وەك  ئەنجامەی،  ئەو 

ئاینی نیشتمانی خۆم كاندید بكەمەوە«. كە 

دواتر ئەم بۆچوونەش لە كۆنگرەدا بەدەنگی 

دەچەسپێت،  هەولێر  و  سلێمانی  زۆرینەی 

یان  ب��اڵ،  لە  وای��ە  لێدانێك  وەك  ئەمەش 

ناوچەی بادینان بەتایبەتی.

شیكەرەوە  لە  زۆرێ��ك  ت��رەوە  لەالیەكی 

سیاسییەكان پێیانوایە تا ئەم ساتەش لە هیچ 

سەالحەدین بەهادین
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بەهێزی  سەرەڕای  یەكگرتوودا  كۆنگرەیەكی 

پاڵێوراویان  جارێكیش  بۆ  ب��ەاڵم  بادینان، 

وات��ە  گشتی،  ئەمینداریەتی  ب��ۆ  ن��ەب��ووە 

هەر  زۆرتر  كە  دەردەخەن  وا  بۆچوونەكان 

بەهادین(ەوە  سەاڵحەدین  )م.  لەڕێگەی 

هەردووال  واتە  كردبێت.  رایی  كارەكانیان 

توانیویانە دڵی یەكتری راگرن.  

گ���ۆڤ���اری )ك���وردس���ت���ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك( 
رۆژن��ام��ەوان��ی  پیشەیی  ئەركێكی  وەك 
ب��ەدواداچ��ون��ێ��ك��ی رۆژن��ام��ەن��وس��ی��ان��ەی، 
حەوتەمی  كۆنگرەی  ل��ەس��ەر  تایبەتی 
یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان كردووە، 
چونكە كۆنگرەی هەموو هێزێكی سیاسی 
هەیە،   خ��ۆی  گرنگی  و  تایبەتمەندی 
بێگومان كاری لەسەر پرسە سیاسییەكان 
دەبێت، هەربۆیە ئەوەی بەدی دەكرا لە 
بوونی  یەكرتوودا  حەوتەمی  كۆنگرەی 
فرە كاندیدی بوو، بۆ بوون بە ئەمیندار، 
ئەمینداری  گەڕانەوەی  جیالەوەی  ئەوە 
تر  هێندەی  كێبركێكە  نێو  بۆ  پێشوو 
بەتایبەت  تۆختركردەوە،  ملمالنێكانی 
بەرامبەر بە پرۆژەی كرانەوەو چاكسازی 
ك��ان��دی��دێ��ك��ی دی����اری ك����راو، ه��ەرب��ۆی��ە 
پرۆژەی  شكستی  ئەمیندارو  گەڕانەوەی 
نوێبوونەوەو چاكسازی،  رازیكردنی دڵی 
شیكاری  خوێندنەوەو  بادینان   دەڤەری 
كات  هەموو  لەو  سیاسی  و  رۆژنامەوانی 
و ساتەی هەرێمی كوردستاندا دەوێت. بۆ 
ئاگاداربوونی  نزیكەوە  لە  روونكردنەوەو 
حەوتەمی  كۆنگرەی  لەسەر  خوێنەرانی 
ی��ەك��گ��رت��ووی ئ��ی��س��الم��ی ك��وردس��ت��ان، 
كاندیدی  عەلی(  )ئەبوبەكر  لە  هەریەك 
ئیسالمی  یەكگرتووی  ئەمینداریەتی 
رێشاوی(  عومەر  )د.یەحیا  كوردستان، 
یەكگرتووی  س��ەرك��ردای��ەت��ی  ئ��ەن��دام��ی 
سێوكانی(  )س��ۆران  كوردستان،  ئیسالمی 

)ئ��اس��ۆ  س��ی��اس��ی،  ئیسالمی  ل��ە  ش����ارەزا 
عەبدوللەتیف( رۆژنامەنوسمان دواندووە.
ل���ە وەاڵم�����ی پ��رس��ی��اری ئ������ەوەی، كە 
توانی  كوردستان  ئیسالمی  یەكگرتووی 
چ  یان  تازە،  شتێكی  چ  كۆنگرەیەدا  لەم 
كاندیدی  بكات،  نوێی  ك��اری  و  داهێنان 
ئەمیندارێتی گشتی یەكگرتووی ئیسالمی 

كوردستان )ئەبوبەكر عەلی( دەڵێت:
لەنێوان  بوو  ركابەری  ت��ازە  شتێكی  تەنها 

چوار كاندید بۆ ئەمینداریەتی گشتی، چونكە 

جۆرە  لەو  شتێكی  كوردیدا  حزبی  لە  ئەمە 

نابینین، دواتر دەتوانین بڵێن كە كۆنگرەكە 

بەشێوەیەكی شەفاف بەڕێوە چوو، جگە لەم 

كۆنگرەیەدا  لەم  گۆڕانكارییەك  هیچ  رووە 

چاوپێكەوتنێكی  لە  پێشتر  بۆخۆشم  نەبوو، 

رۆژن���ام���ەوان���ی���دا، ك��ۆن��گ��رە دەت��وان��ێ��ت 

زەمینەسازی بۆ گۆڕانكاری بكات، كە وەك 

سەركردایەتییەكەی بەڵێنیدا بە عەقڵی قۆناغی 

و  بكەن  دۆخەكە  لەگەڵ  مامەڵە  راگوزەری 

زەمینەسازی دەكەن بۆ ئەو گۆڕانكاریانەی كە 

پێویستە لە قۆناغی داهاتودا لە یەكگرتوودا 

بكرێت، یان بە پێچەوانەوە.

رێشاوی(  عومەر  )د.یەحیا  ترەوە  لەالیەكی 

هەڵبژێردراوی  تازە  سەركردایەتی  ئەندامی 

ئیسالمی  یەكگرتووی  حەوتەمی  كۆنگرەی 

كوردستان، دەڵێت: بێگومان لە ژیانی سیاسی 

رووداوێكی  هەم  كۆنگرە  حزبێكدا  هەموو 

نائاساییشە،  رووداوێ��ك��ی  ه��ەم  ئاسیاییە، 

و  پ��ەی��ڕەو  ل��ە  ك��ە  مانایەی  ب��ەو  ئاساییە 

ساڵ  چەند  كە  تۆماركراوە،  وا  پڕۆگرامدا 

ئاساییشە،  نا  دەبەسترێت.  كۆنگرە  جارێك 

بەومانایەی كە لەو كۆنگرەیەدا سەركردەكانی 

یاخود  پرۆگرام،  و  پەیڕەو  یان  حزبە،  ئەو 

ئاڕاستەی بگۆڕێت، بۆیە یەكگرتووی ئیسالمی 

لەماوەی  سیاسی  حزبێكی  وەكو  كوردستان 

تەمەنیدا رەنگە یەكێك لەو سەروەریانەی كە 

گەر بە نەزەریەی 
پیالنگێڕی و لێدان 
رووداوەكان بخوێنیتەوە، 
ئەوا رەنگە خوێندنەوەی 
هەمەالیەنەتری بۆ بكرێت، 
بەاڵم ئەوەی ئێمە لەگەڵ 
ئەو بەڕێزانەدا دەژین 
ئەمجۆرە پیالنگێڕی و 
پالنی پێشوەختەیە لەناو 
یەكگرتووی ئیسالمی 
كوردستاندا ناڵێم نییە، 
بەاڵم دەتوانم بڵێم كە 
هاوشێوەی حزبەكانی  
دیكە نییە
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بە  پابەندبووە  كە  ئەوەیە  كردووە،  تۆماری 

بەستنی كۆنگرەكەكانیەوە، هەروەها ئەوەی 

ئەم كۆنگرەیە جیابكاتەوە لە كۆنگرەكانی تر 

ئەوەیە كە تاڕادەیەكی زۆر وەكو نەریتێكی 

هەرێمی  ل��ە  سیاسی  ع��ورف��ی  هاتە  ن��وێ 

كاندیدی  چەند  بوونی  ئەویش  كوردستاندا 

بوو بۆ ئەمیندارێتی، ئەگەرچی خوێندنەوەی 

جۆراوجۆر بۆ ئەمە بكرێت، بەاڵم لەهەموو 

زۆر  تاڕادەیەكی  ئەمە  رەنگە  حاڵەتەكاندا 

و  حزب  بۆ  نەهێشتبێتەوە،  پاساوی  شتێك 

الیەنە سیاسییەكانی تر لە هەرێمی كوردستاندا 

كە لە كۆنگرەكانیاندا تاكە كاندیدیان هەبێت، 

كۆنگرەكاندا  لەكاتی  كە  ئاساییە  زۆر  بەڵكو 

چەند كاندید بۆ پۆستی یەكەمی ئەو حزبە 

یەكگرتووی  ت���رەوە  لەالیەكی  هەبێت، 

گۆڕانكاری  هەندێك  كوردستان  ئیسالمی 

پڕۆگرامیدا،  و  پەیڕەو  لە  ك��رد،  ریشەیی 

ئەویش بەوەی كە مەلەفی ناوخۆ، مەلەفی 

جیاكردەوە،  بانگەوازی  مەلەفی  سیاسەت، 

كە  ب��وون،  نوێ  شتی  هەمووی  ئەمانە  كە 

ئەوەش  ترەوە  لەالیەكی  كۆنگرەوە،  هاتنە 

ئاشكرابوو كە لە رووی راگەیاندن  روون و 

و شەفافیەتیشەوە خەڵك بینی بەبێ ترس و 

دڵەڕاوكێ رووداوەكانی كۆنگرە بۆ هاواڵتیان 

لەوانەیە  لەكاتێكدا  و خەڵك دەگوێزرایەوە، 

كە  نەبێت  ئاسان  رەنگە  تر  حزبەكانی  بۆ 

بگوازنەوە  كۆنگرە  دڵەڕاوكێ  و  ترس  بەبێ 

بۆ هاواڵتیان. 

سەبارەت بەو پرسیارەی، كە ئایا یەكگرتوو 

پێویستی بە گۆڕانكاری نییە، بۆیە پرۆژەكەت 

پرۆژەكەت  بەردەوامی  یان   هێنا؟  شكستی 

چاكسازی  ئومێدی  واتە  دەبینیت؟  چیدا  لە 

دەڵێت:  لەوەاڵمدا  عەلی  ئەبوبەكر  هەیە؟ 

پێویستی  یەكگرتوو  من  ب��ەب��ڕوای  بەڵێ، 

بەنوێبوونەوەیەكی قوڵ و راستەقینە هەیە، 

بەوجۆرە  ناتوانێت  ئێستا  بەمشێوازەی  واتە 

بەردەوام بێت، كە رۆڵی سیاسی گەورە لە 

داهاتوی واڵتەكەمان بگێڕێت. 

ناتوانین بڵێن پرۆژەكە شكستی هێنا، بەڵكو 

گرنگ  هەنگاوێكی  چەند  بڵێن  دەتوانین 

جێگەی  ب��ووە  تەنانەت  پێشەوە.  چ��ووە 

پێنەدا.  دەنگیان  كە  ئەوانەشی  بایەخی 

كاری  داه��ات��ودا  لە  دەك��ەم  چ��اوەڕێ  بۆیە 

زیاتر  كاری  واتە  بكەین،  لەسەر  زۆرت��ری 

دروست  یەكگرتوو  ئەندامانی  فكری  لەسەر 

دەورووب��ەری��ش  گۆڕانكارییەكانی  بكرێت، 

بەشداردەبن لەوەی كە یەكگرتووەكان زیاتر 

بڕوا بەوەبهێنن، كە رزگاربوونی حزبەكەیان 

و گەورەبوونی حزبەكەیان لەم پڕۆسەیەدایە. 

كە  دەرچ��وو،  پێچەوانەشەوە  بە  گەر  خۆ 

لە  رێگرییان  سەركردایەتییەكەیان  زۆرینەی 

ئۆباڵی  من  بەبڕوای  ئەوا  كرد.  گۆڕانكاری 

مێژوویەكی گەورە دەخەنە ئەستۆی خۆیان، 

لەبەردەم  دادەنێن  بەربەست  ئەوەی  لەبەر 

هەیانەو  ك��ە  ئ���ەوەی  بەرەوپێشچوونی 

بەرهەمهێنەر  و  باش  بەشێوەیەكی  ناتوانن 

وەربگرن  مرۆییە  توانا  هەموو  لەو  سود 

كە  لەوەی  جگە  هەیە،  لەبەردەستیاندا  كە 

پشكدارێكی  واڵتەكەیاندا  حزبی  لەداهاتووی 

بڕیارێكی  درووستكردنی  لە  راستەقینەبن 

ئەم  سەربازی  و  ئاسایش  ئابوری،  سیاسی، 

و  بەرفراوانتر  خزمەتێكی  كە  واڵت��ەب��ن، 

گەورەتر پێشكەش بە كۆمەڵگە بكەن.

لەسەر  قسەمان  ریشاوی(  عومەر  )د.یەحیا 

پێویستی  یەكگرتوو  وات��ە  پ��رس  ه��ەم��ان 

پ��رۆژەك��ەی  ك��ەوا  نییە،  نوێبوونەوە  ب��ە 

شكستی  ك��ۆن��گ��رەدا  ل��ە  عەلی  ئەبوبەكر 

شكستهێنانی  پشت  هۆیەكانی  یان  هێنا، 

پێناسەی  بۆچی دەگەڕێتەوە، دەڵێت:  گەر 

)م.  رەن��گ��ە  ئ���ەوا  بكەین،  ن��وێ��ب��وون��ەوە 

سەاڵحەدین بەهادین( خۆی لە هەموو كەس 

بكات.  چاكسازی  نوێبوونەوەو  داوای  زیاتر 

ناتوانین بڵێن پرۆژەكە 
شكستی هێنا، بەڵكو 
دەتوانین بڵێن چەند 

هەنگاوێكی گرنگ چووە 
پێشەوە. تەنانەت بووە 

جێگەی بایەخی ئەوانەشی 
كە دەنگیان پێنەدا. بۆیە 

چاوەڕێ دەكەم لە داهاتودا 
كاری زۆرتری لەسەر بكەین، 

واتە كاری زیاتر لەسەر 
فكری ئەندامانی یەكگرتوو 

دروست بكرێت
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بەومانایەی كە ئەم حزبە دەبێت هەنگاوێكی 

بەچەق  كە  نابێت  حزبە  ئەم  بنێت.  نوێ 

حزبە  ئەم  هەروەها  بمێنێتەوە،  بەستوویی 

رۆڵی گەورەی لەسەرشانە. ئەوانە شتێكن كە 

رەنگە  بەاڵم  دەكەن،  داوای  الیەك  هەموو 

)م.ئەبوبەكر  وەكو  یەكێكی  خوێندنەوەی 

خوێندنەوەی  ل��ە  ت��اڕادەی��ەك  ك��اروان��ی( 

بەاڵم  جیاوازبێت،  بەهادین(  )م.سەاڵحەدین 

ناتوانین دەرنەچوون  لە هەموو حاڵەتەكاندا 

یەكەمجارە  ئەمە  چونكە  شكست،  ناوبنێین 

ئەمینداریەتی.  بۆ  بكات،  كاندید  خۆی  كە 

تەنانەت تاڕادەیەك دەنگی گونجاویشی هێنا، 

بەاڵم رەنگە هەندێك لە بیرو بۆچوونەكانی 

ه��ەروەك  بكرێت.  قبوڵ  كۆنگرەدا  لەناو 

كاروانی خۆشی ئاماژەی بۆ دەكات كە قۆناغ 

بەندی و زەمینەسازی دەوێت، چونكە دیارە 

خەڵكە  ئەو  ل��ەالی  قەناعەتێك  دەیەوێت 

دروست بكرێت كە چۆن بتوانیت كاروباری 

بانگەوازو سیاسیەت لە یەكتری جیابكەیتەوە، 

چوار  بۆ  یەكگرتوو  لەوانەیە  لەهەمانكاتدا 

ساڵی ئایندە ئیش بۆ ئەوەش بكات، چونكە 

سەركردایەتی  لەناو  هەیە  كە  قسەیەك 

ئەمجۆرە  ئێمە  پێویستە  كە  یەكگرتوودا 

حزبدا  ئەندامانی  لەناو  پێشبینیانە  و  باس 

)م.كاروانی(  جاران  چونكە  باوبكەینەوە، 

زۆر بەپێویستی دەزانی كە ناوی ئیسالمی لە 

لێبكرێتەوە،  كورستان  ئیسالمی  یەكگرتووی 

ناوەكەی  با  دەیوت  كۆنگرەیەدا  لەم  بەاڵم 

لەگەڵدا بێت، چونكە ئەویش ئەو قەناعەتەی 

زەمینەسازی  ئەمە  كە  ببوو،  درووست  لەال 

بۆ بكرێت، كە بكرێتە قەناعەت و بڕوایەك 

كە درووست بكرێت، ئەوكات تۆ گۆڕانكاری 

گەورە بكەیت .

كە  ب���ەوەی  س��ەب��ارەت  ت���رەوە  لەالیەكی 

پێیانوایە  سیاسی  شیكەرەوانی  لە  زۆرێ��ك 

ئەبوبەكر  تا  هەبووە،  پالن  لە  جۆرێك  كە 
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دەنگبهێنێت،  كەمتر  پرۆژەكەی   و  عەلی 

)م.محەمەد  كشانەوەی  پڕ  لە  بەتایبەتی 

پێشوتردا  كۆنگرەی  لە  چۆن  وەك  فەرەج( 

س��ەاڵح��ەدی��ن(  )م.  چ��اوەڕوان��ن��ەك��راوب��وو 

رێككەوتن  لە  جۆرێك  وات��ە  بكشێتەوە، 

بەدیدەكرێت،  كاندیدەدا  دوو  ئەم  لەنێوان 

لە  تر؟  كاندیدەكانی  و  پرۆژەكە  لێدانی  بۆ 

ئەبوبەكرعەلی،  ئەمیندار  كاندیدی  وەاڵمدا 

كاندید  چوار  كە  ئاشكرابوو  وەك  دەڵێت: 

هەبوو، بێگومان ئاساییە كە هەر كاندیدێك 

هەوڵی ئەوەی دابێت، كە خۆی دەربچێت. 

هەرچەندە من بۆخۆم كارەكەم زۆر بەجدی 

وەرنەگرتبوو، تەنانەت درەنگیش خۆم كاندید 

كرد، لەبەرئەوەی لەپێشەوە لە گفتوگۆدابووم 

ئەوانی  و  م.هادی(  )م.سەاڵحەدین،  لەگەڵ 

من  پ��رۆژەك��ەی  ئ��ەوان  گ��ەر  كە  دیكەش، 

بخەنە نێو ئەجێندای كاریانەوەو بڕوایان پێی 

بێت و كاری بۆبكەن، ئەوا من بڕیارم دەدا 

بكشێمەوە، چونكە ئەوەش ئاشكرابوو كە من 

تەنها لەبەر پرۆژەكە خۆم كاندید كردبوو.

لەهەموو حاڵەتێكدا روونبوو، كە كشانەوەی 

)م.هادی(،  كشانەوەی  دواتر  )د.محەمەد(، 

هەموو  ف��ەرەج(،  )م.محەمەد  تاكشانەوەی 

بەهێزكردنی  نێو  رژایە  قازانجەكەی  ئەمانە 

ئەمە  بەهادیین(ەوە،  )م.سەاڵحەدین  پێگەی 

ساڵ   18 كە  )م.سەاڵحەدین(  كە  جیالەوەی 

ئەمینداری یەكگرتووبووە. واتە مێژوویەك و 

رێزێكی تایبەتی لەنێو حزبەكەدا هەیە.  

رێشاوی(  عومەر  )د.یەحیا  پ��رس  لەسەر 

و  پیالنگێڕی  ن��ەزەری��ەی  بە  گەر  دەڵێت: 

رەنگە  ئەوا  بخوێنیتەوە،  رووداوەكان  لێدان 

بكرێت،  بۆ  هەمەالیەنەتری  خوێندنەوەی 

بەڕێزانەدا  ئەو  لەگەڵ  ئێمە  ئەوەی  بەاڵم 

پالنی  و  پیالنگێڕی  ئ��ەم��ج��ۆرە  دەژی���ن 

ئیسالمی  یەكگرتووی  لەناو  پێشوەختەیە 

بڵێم  دەتوانم  بەاڵم  نییە،  ناڵێم  كوردستاندا 

كە هاوشێوەی حزبەكانی دیكە نییە، چونكە 

كوردستاندا  ئیسالمی  یەكگرتووی  لەناو 

برایەتی و هاوڕێیەتی و خۆشەویستنی یەكتری 

تاڕادەیەكی زۆر رەنگی داوەتەوە، هەروەها 

ئەو هەڵوێستەی كە )م. موحەمەد فەرەج( 

بۆ دەكرێت،  نواندی خوێندنەوەی دیكەشی 

کۆنگرەی سێیەمی یەکگرتوو
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دیكە  كاندیدەكانی  كە  ویستبێتی  لەوانەیە 

چونكە  نەبن،  ئیحراجی  لە  جۆرێك  توشی 

لەوانەیە پێشبینی كردبێت، كە دەرناچن.

لەنێو  راستەوخۆ  بانگەشەی  لە  جۆرێك 
كە  بەومانایەی  دەك���را،  ب��ەدی  كۆنگرە 
ئێوە  لە  داوا  ك��راو،  دی��اری  كاندیدێكی 
دەكات بكشێنەوە، ئەمە لێدان نەبوو لە 

پرۆژەكەی تۆ؟

كارێكی  ئ��ەوە  بەڵی،  عەلی:  ئەبوبەكر 
نائاسایی بوو، دەكرا ئەوە نەكرابایە، هەروەها 

زانیاریم ال نییە. كە پالن هەبووبێت، بەاڵم 

دەتوانرێت بوترێت لێكتێگەیشتن هەبووە.

ئەوەی  پرسیاری،  لەوەاڵمی  عەلی  ئەبوبەكر 

بۆ خۆتان هەڵنەبژاردەوە بۆ سەركردایەتی، 

بەزیادیشەوە  پێویستان  دەنگی  النیكەم  خۆ 

دەهێنا، واتە ئەمە ئاماژەیە بۆ ئەوەی بچیتە 

حزبێكی  یان  یەكگرتوو،  بازنەی  دەرەوەی 

دیكە دروست دەكەیت، یان بااڵكەت بەهێز 

كاندید  خ��ۆم  بێگومان  دەكەیت؟دەڵێت: 

دەكرا،  چاوەڕێ  سەركردایەتی  بۆ  بكردایە 

كە دەنگی یەكەمی كۆنگرە بوومایە، لەبەر 

مندا  پڕۆژەكەی  لەگەڵ  جیالەوانەی  ئەوەی 

بوون، ئەوانەی دیكەش زۆریان دەیانویست 

ئەمینداریەتی  هەڵبژاردنی  دەرەوەی  لە 

دەرببڕن،  بۆ  خۆیانم  زۆری  خۆشەویستی 

خۆم  كە  بەباشزانی  وام  خ��ۆم  من  ب��ەاڵم 

پااڵوتبوو  خۆیان  خۆشم  دووبرای  نەپاڵێوم، 

دیكەشیان  ئەوی  بۆ سەركردایەتی  یەكێكیان 

بەشێكی  وات��ە  ئەمیندارێتی،  دەستەی  بۆ 

لەبەرئەوان، بەشێكیشی لەبەرئەوەی وام پێ 

باشبوو، كە من لە قۆناغی داهاتوودا زیاتر 

و  فكری  بۆكاری  خۆم  ببم،  بەتاڵ  دەست 

درێژەدان بە پڕۆژەكە، دەستكاری كردنی بە 

ئەندازەی بیركردنەوەی ئەندامانی یەكگرتوو.

لە  پ��ڕۆژەی��ەك��م  هیچ  لەئێستادا  نەخێر، 

بەپێچەوانەوە  نییە،  یەكگرتوودا  كشانەوەی 

كە  خەڵكانەی  ئەو  لەگەڵ  كە  هەوڵدەدەم 

پێكەوە  پرۆژەكە  بۆ  دەربڕیوە  ئامادەییان 

كردن  و  دەوڵەمەندكردن  بۆ  كاربكەین، 

ئەندامانی  بیركردنەوەی  لە  بەشێك  بە 

بەتایبەتی  كوردستان.  ئیسالمی  یەكگرتووی 

ئەوەیان هەیە، كە  ئەندامانەی چانسی  ئەو 

ببنە ئەندامی كۆنگرەی داهاتوی حزبەكە.

• الیەن و خاڵە نەرێنیەكانی ئەم 
كۆنگرەیە چی بوون؟

پڕۆگرامی  پ��ەی��ڕەوو  ع��ەل��ی:  ئەبوبەكر 
زۆر  پ��ەی��ڕەوەك��ەم  بەتایبەتی  ح��زب��ەك��ە، 

كارتی  كۆنگرەشدا  لە  تەنانەت  نابەدڵە، 

چونكە  ب��ەرزك��ردەوە،  رووی  ب��ەرەو  سورم 

كە  ئاستێكدایە  لە  رووەوە  هەندێك  لە 

پاشەكشەی  فكرییەوە  ل��ەرووی  یەكگرتوو 

و  بەرێوەبردن  لەرووی  هەروەها  كردووە، 

ئاڵۆزكراوە،  زۆر  رێكخراوەییەوە  و  ئیداری 

كە باری حزبەكەی قورسكردووە. بەومانایەی 

دروستكراوە.  بۆ  زۆری  دامودەزگایەكی  كە 

مامەڵەكردن  چۆنیەتی  لە  ترەوە  لەالیەكی 

سیاسییەكاندا  بانگەوازو  مەسەلە  لەگەڵ 

بەبڕوای من كە وەك چارەسەر خراوەتەڕوو، 

بەاڵم دۆخەكە ئاڵۆزتر دەكات.  

* دەوترێت كۆنگرەی یەكگرتوو، جگە لە 
بەهادین(  )م.سەاڵحەدین  هەڵبژاردنەوەی 
دڵی  رازی��ك��ردن��ی  و  ئەمینداریەتی  ب��ۆ 

دەڤەری بادینان شتێكی دیكە نەبووە؟

كە  ئەوانەی  رێ��ش��اوی:  عومەر  د.یەحیا 
باس لە هاتنەوەی )م. سەاڵحەدین( دەكەن، 

ببینن،  فراوانتر  بوو كە دیمەنەكە  پێمخۆش 

چونكە )م.سەاڵحەدین( لە كۆنگرەی پێشوودا 

هیچ فشارێكی لەسەر نەبوو، كە كاتێك وازی 

كە  بەومانایەی  هێنا.  كاندیدكردنەوە  لەخۆ 

هیچ  بێ  بە  ئ��ەوا  بكردایە،  كاندید  خۆی 

ئەمیندارێتی،  بۆ  دەردەچ��ووەوە  گومانێك 

ئەمانەی  ئەوا  بویستایە  كورسی  گەر  واتە 

دەویست، بەاڵم دیارە هەندێك هەلومەرج 

وەك  كە  وایكردووە،  هەبووە  ب��ارودۆخ  و 

)م. سەاڵحەدین( وتی: »من پێمخۆش نەبوو، 

بەاڵم پێم باشبوو جارێكی تر بگەڕێمەوە، بۆ 

پۆستی ئەمیندارێتی«، پێشموابێت زۆر ئاساییە 

بێت  خۆشی  مافی  كە  حزبیەوە  ل��ەڕووی 

بیەوێت بگەڕێتەوە، هەرچەندە خوێندنەوەی 

باسمكرد  وەك  بەاڵم  دەكرێت،  بۆ  زۆری 

كۆنگرە  بەستنی  بۆیە  هەیە،  دیوەشی  ئەم 

یەكگرتووە  ئەوە  بەڵكو  نەبووە،  ئەو  لەبەر 

كە پاندبووە بە بەستنی كۆنگرەوە لە كاتی 

خۆیدا.

لەسەر  دەوترێت  ئ��ەوەی  ت��رەوە  لەالیەكی 

بادینان كەوا ئەمانە بوونەتە حزبێكی تر، یان 

بەنیازی جیابوونەوەن، بۆ ئەم قسەو باسانە 

كۆنگرە وەاڵمدەرەوەیەكی باش بوو كە بڵێین 

لە  یەكڕیزین، هەربۆیە  ئێمە  وانییە،  نەخێر 

كۆنگرەشدا ئەو دەنگانەی كە كاندیدێك لە 

هێناویەتی  هەڵەبجە  و  سلێمانی  ناوچەكانی 

لەگەڵ  ب���ووە،  بادینانیش  بەدەنگی  خ��ۆ 

ئەوەشدا یەكگرتوو هەرگیز نەیشاردۆتەوە كە 

فكرو بیروباوەڕی جیاواز لەسەر رووداوەكان 

هەیە، ئەوەش بەحوكمی ژینگەو كەشی ئەو 

هەموو  بەاڵم  دەژی��ن،  تێیدا  كە  ناوچانەی 

الیەك كۆكن لەسەر ئەوەی كە یەكگرتووی 

نوێ  قۆناغێكی  بەرەو  كوردستان  ئیسالمی 

بەرن.
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باڵوکراوەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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ئيسالمگهرا
ISLAMISM
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نوسینی: هاوژین بەغەلی

وەرگێڕانی لە فارسییەوە: ماجید خەلیل

سەلەفیزم لە رۆژهەاڵتی 

كوردستان )ئێران(دا

سەلەفیزم 

لە رۆژهەاڵتی 

كوردستان 

)ئێران(دا

کتێبی
کوردستان دیپلۆماتیک

بەشی یەكەم

بەشی یەكەم:
هەڵسەنگاندنی  گشتی
خستنەڕووی پرسەكە

عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی  هەڵوەشاندنەوەی  پاش 

سەربەخۆ  گچكەو  واڵتێكی  چەند  دامەزراندنی   و 

بەسەر  بەش  چوار  بۆ  كوردستان  دابەشكردنی  و  

هەریەك لە واڵتانی ئێران، عێراق، توركیا، سوریا و 

ئەو  لەنێو  نەتەوەیی  كەمینەیەكی  بە  كورد  بوونی 

خۆیان  مافەكانی  لەمەڕ  كوردەكان  ئیدی  واڵتانەدا، 

هەستیار بوون، هەربۆیە لەپێناو بە دەستهێنانەوەی 

مافە زەوتكراوەكانیان كەوتنە خۆیان.

واڵتە  چوار  ئەو  كاوەخۆی  شكستی  لەهەمانكاتدا 

رەونەقی  رەوش و  پێشكەوتنەكانیانداو  رەوگەی  لە 

دووچ��اری  خەڵكی  دەس��ەاڵت��داران،  ستەمكاریی 

كۆمەاڵیەتی  سیاسی،  ئ��اب��وری،  قەیرانگەلێكی 

كردووەو كاربەدەستان لەوەدا سەركەوتوو نەبوون، 

بكەن.  سیاسەتەكانیان  كەمەندكێشی  ك��وردان  كە 

ئایینی  تاقمی  گروپ  و  دامەزراندنی   هەربۆیە  

بۆئەوەی  لەبار  دەركەوتەیەكی  بووە  ئایینی  نا   و 

خۆیان لە بازنەی نەیارییەتی واڵتەكانییان ببیننەوە. 

و  بەهێز  بنكەیەكی  خاوەن  بەردەوام  گروپانە  ئەم 

گرنگترینی  بەشێكی  و  خەڵك  لەنێوان  پتەوبوون 

سەرچاوەی شوناس و سروشتی خەڵكی.

 هەموو ئەو  وتارانەی لەسەروبەندی بوونی ئەو  

بەسەر  هەبووە،  بوونیان  ئەمڕۆ   وەكو  گروپانەدا 

سێ  بەش دابەش دەبن:

1. گوتاری ناسیۆنالیستی: ئەم گوتارە لە) كۆمەڵەی 
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ئێراندا  كوردستانی  لە  ك��ورد(  ژی��ان��ەوەی 

 )1945( ساڵی  ك��ە  دەبینێتەوە،  خ��ۆی  

دامەزراو دواتر پارتەكە ناوی گۆڕا بۆ پارتی 

دیموكراتی كوردستانی ئێران  و تاوەكو ئێستا 

ئێراندا  دەرەوەی  سنورەكانی   لە   )2016(

مژوڵی چاالكین  و سیستمی فیدراڵی بۆ ئێران 

تاكە  بە  واڵت��دا،  لە  دیموكراسی  برەوی   و 

چارەسەری ئاڕیشە هەنوكەییەكان دەزانن.

لە  وت��ارە  ئەم  سۆسیالیستی:  وت��اری   .2  

دەبینێتەوە،  خۆی  )1969(دا  كۆمەڵە  حزبی 

كە دواتر ناوەكەی گۆڕا بۆ پارتی كۆمۆنیستی 

دەرەوەی  لە   )2016( ئێستا  تا  ئێران  و 

چاالكییەكانیانن.  سەرگەرمی  ئێراندا  واڵتی 

ئەم  گروپەش خاوەن روانگەی كۆمۆنیستی 

دادپ��ەروەری  خوازیاری  نێونەتەوەیین و   و 

لە  ئایین  ج��ی��اك��ردن��ەوەی  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و 

لە  ئاینن  دوورخ��س��ت��ن��ەوەی  س��ی��اس��ەت و  

دەس��ت��ێ��وەردان��ی م��ی��ری ب��ەس��ەرچ��اوەی 

چارەسەری  گرفتە سیاسی  و كۆمەاڵیەتی  و 

ئابورییەكان دەزانن.

بۆ  وت��ارە  ئەم  ئیسالمگەرایان:  وت��اری   .3

یەكەمجار لە الیەن ئەحمەدی موفتی زادەوە 

پێشنیازكراو هاتەگۆڕێ ، ئەویش بە چێكردنی 

شارەكانی  لە  ئایینی  قوتابخانەی  چەندین 

دروست  پێكردو  دەستی  مەریوانەوە  سنەو 

لە سەروبەندی دوای شۆڕشی  گەالنی ئێران 

دەركەوتن. ئەم قوتابخانانە شێوەی زیاتریان 

وەختێك  بەتایبەت  بەرجەستەكرد،  لەخۆدا 

تایبەتمەندتر   گروپی  دوو  لەچوارچێوەی 

مەكتەب  گروپەكانی  ئەوانیش  دەركەوتن، 

دەعوەت  و  جەماعەتی  گروپی  قورئان  و  

ئیخوانی  گروپی  هەر  یان  ئێران،  ئیساڵحی 

ئەو  لەژێر  ئیدی  بوون  و  ئێران  موسلمینی 

ئێستادا  لە  خۆیاندا.  درێ��ژەی��ان  ن��اوان��ەدا 

ت��اڕادەی��ەك  بەشێوەیەكی  ئەوانە  هەموو 

لە  )ه��ەرچ��ەن��دە  هەیە  بوونیان  ئاشكرا 

لە  بەاڵم  نییە،  مۆڵەتییان  یاساییەوە  رووی 

چاالكی  كارو  لە  چاوپۆشی  میرییەوە  الیەن 

 و ب��وون��ی��ان��ك��راوە(. ه��ەم��وو ئ��ەم ت��ەرزە 

ئیسالم  و  بنەماكانی  لە  داكۆكی  هزرییانە 

سەرچاوەكانی قورئان  و سوننەت دەكەنەوە 

لە  یاساكان.  سەرەكی  س��ەرچ��اوەی  وەك 

گروپانەشدا  ئەم  تەواوی  هاوبەشی  سیمای 

روویەكی شێوە كوردایەتی  و نەتەوەگەرایی 

دەخوێنرایەوە، بەاڵم پاش هێرشی ئەمەریكا 

دەستپێكی  لە  دروس��ت  عێراق  و  سەر  بۆ 

دەیەی نەوەدەكاندا وتارێكی تری خۆرئاواگەرا 

خزایە رۆژهەاڵتی كوردستانەوە. ئەم  گوتارە 

تێیدا هەردو پارتی كوردی پەكێتی نیشتیمانی 

كوردستانی  دیموكراتی  پارتی  كوردستان و 

هاوكات  بوون.  پەڕینەوەی  هۆكاری  عێراق 

وتارێكی تری ئیسالمی بناژۆ و رادیكاڵ لە 

ئیسالمییەوە  بزوتنەوەی  ناوی  بە  گروپێك 

بناسرێت،  رۆژه���ەاڵت  لە  تا  گێڕا  رۆڵ��ی 

دابەشبوو  بۆخۆی  دواتر  گروپە  ئەم   هەر 

جیاجیادا.  تاقمی  دەستەو  چەندین  بەسەر 

كوردیی  پارتی  هەردوو  ئەوەی  پاش  دیارە 

یەكێتی  پارتی و  كوردستان،  باشوری  لە 

بااڵدەست بوون، ئیدی وتاری خۆرئاواگەرایی 

رۆژهەاڵت  لە  رووی  بەرباڵو  بەشێوەیەكی 

بەڕووی  سنورەكان  كرانەوەی  لەگەڵ  كرد. 

كوردستانەوە  لەباشوری  ئیدی  یەكتریدا 

فلیمە  بە  ئاشنابوون  رۆژهەاڵتیش  كوردانی 

جۆری  چەندین  بۆلیۆدییەكان  و  هۆلیۆد و 

شێوەی  چەندەها  كحولی  و  خواردنەوەی 

كوردانی  مۆدێرنە  و  ئەنتەرتاینمێنتی  ژیانی 

نوێی  نەزمی  ستایل و  بە  ئاشنابوون  ئێران 

پاش  پارت  ژیانی خۆرئاوا. چوون هەردوو 

هاوپەیمانانەوە  الیەن  لە  س��ەدام  شكستی 

لە 2003 دا، ئیتر زیاتر بە رووی خۆرئاوا و 

نەزمی خۆرئاواییان لە ژیانی سیاسی خۆیاندا 

رەنگیدایەوە. كوردستانی عێراق پاشان بووە 

وتاری سۆسیالیستی: 
ئەم وتارە لە حزبی 
كۆمەڵە )1969(دا خۆی 
دەبینێتەوە، كە دواتر 
ناوەكەی گۆڕا بۆ پارتی 
كۆمۆنیستی ئێران  و تا 
ئێستا )2016( لە دەرەوەی 
واڵتی ئێراندا سەرگەرمی 
چاالكییەكانیانن. 
ئەم  گروپەش خاوەن 
روانگەی كۆمۆنیستی  و 
نێونەتەوەیین و خوازیاری 
دادپەروەری كۆمەاڵیەتی و 
جیاكردنەوەی ئایینن لە 
سیاسەت
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ئارامترین ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوین  و ئیدی 

كۆمپانیاكان  و  ك��اری  بۆ  نێوەندێك  ب��ووە 

سەرمایەگوزارییەكی بەرینی تێدا خرایەگەڕ و 

لەرووی ئابورییەوە كرانەوەیەكی خێرای بە 

خۆیەوە بینی. هاوكات بوونی حكومەتێكی 

كوردانێكی  تا  رەخساند  زەمینەی  كوردی 

نەیار بە حكومەتەكانیان سااڵنێكە لە ئەوروپا 

ئەو  ناو  بگەڕێنەوە  بەسەردەبەن،  ژی��ان 

سەرمایەیەكی  ئیدی  كوردییە.  حكومەتە 

وەك  هەولێر  ناوچەكەو  روویكردە  مرۆیش 

بووە  دیاریكراو  هەرێمە  ئ��ەو  پایتەختی 

نێوەندێكی فەرهەنگیش بۆ تەواوی كوردان. 

ئێران  كوردانی  تا  هۆكارێك  ب��ووە  ئەمە 

نێوەندەوە  لەو  خەونەكانیان  لە  بەشێك 

هزرییەوە  ل��ەرووی  بگرێت  و  س��ەرچ��اوە 

هێزێكی نوێیان بەبەردا بێتەوە. لەگەڵ ئەو 

وتارە خۆرئاواگەرییەدا

وتارێكی دی سەردەكێشێتە ناو، كە ئەویش 

كوردستانی  لە  دیسان  سەلەفیزمەو  وتاری 

باشور دەپەڕێتەوە بۆ كوردستانی رۆژهەاڵت. 

دیارە لە پاش )11(ی سێپتەمبەری 2001 و 

ئەفغانستان  و  سەر  بۆ  ئەمەریكا  هێرشی 

عێراق، رەوشێكی تری هزریی تەواو جیاواز 

نێو  سەردەێنێتە  راب��ردوو  گوتارەكانی  لە 

كوردستان.  رۆژهەاڵتی  هزرییەكانی  تاقمە 

دیارە ئەو رەوتە بە رەوتی سەلەفی ناسراوە 

تەیارە  تاقم  و  توخنی  جۆرێك  بەهیچ  و 

دروستی  بە  ناكەوێت  و  نەتەوەییەكان 

موسڵمان  تاكێكی  چوارچێوەی  لە  خۆیان 

چەند  لەم  هەر  دەناسێنن.  ئاشنادەكەن  و 

كەم  الوە  كاسێتی  نەوارو  دواییدا  سااڵنەی 

تەمەنەكان وەك بانگخواز، كە لە شارەكانی 

پەخش  هەڵەبجەوە  و  هەولێر  سلێمانی  و 

كوردستانی  كۆمەڵگای  لەنێو  دەب���وون 

لەو  پێدەكراو  دەستاودەستیان  رۆژه��ەاڵت 

سەر  دەكرایە  هێرش  بەسەختی  نەوارانەدا 

ئەدەبیات،  كالسیكییەكان،  كۆنە  م��ەال 

لە  پڕ  بە  ئاییندارییان  نەزمی  بەندایەتی  و 

ئیدی  دەكرا.  لەكەدار  خورافیات  و  بیدعە 

لە  لەسەرەتاوە  رۆژهەاڵت،  لە  وردە  وردە 

شارە سنورییەكان و دواتر بۆ شارەكانی دی، 

كراس  كورت  و  شەڕواڵ  و  ریشدار  الوانی 

لە  دەسكێش  عەباپۆش  و  خانمانی  سپی  و 

دەست دەردەكەون  و دەبنە دیاردە. هەموو 

ئەوانە پێیاندەوترێت سەلەفی، چونكە باوەڕ 

سەلەفییەكانی  وەك  دروس��ت  ئیمانیان  و 

وردە  وردە  ئ��ی��دی  وەه��ای��ە.  سعودییە 

تایبەتمەندی  و جیاوازی ئەوان لەتەك گروپە 

دینییەكانی تری وەك ئیخوان، مەكتەبییەكان، 

زیاتر  ئیسالح  دەعوەی  جەماعەت،  گروپی 

جیایان  بەسانایی  خەڵكی  دەردەكەوێت  و 

دەكاتەوە. دیارە ئەوانیش دەستەیەك نین  و 

لە دا جۆرو سەبكی تایبەت بەخۆیان هەیە، 

بە  ئاشنابوون  كە  كوردا،  لەناو  دیارترینیان 

سەلەفییە جیهادی  و ناجیهادییەكان ناسراون. 

سەلەفییە جیهادییەكان لە تەواوی دا پرسێكی 

كۆمەاڵیەتی نین، بەڵكو لە ئێستادا بوونەتە 

پرسێكی سیاسی زەق  و لە ئەدەبیاتی سیاسی 

تیرۆریست   بە  جیهاندا  دەس��ەاڵت��داران��ی 

ناویان دەبرێت. ئەمانە زیاتر ئەوانەن، كە بە 

بۆمب دانان  و كردەوەی خۆكوژییەوە مژوڵن 

هەبووەو  بوونیان  عێراق  كوردستانی  لە   و 

كەسانێكیان  رۆژهەاڵتیشدا  ك��وردان��ی  لە 

تێرۆریستییەكانی  ك��ردەوە  لە  كە  هەیە، 

ئەفغانستان، عێراق  و پاكستان بەشداربوون 

تەنانەت   هاوپەیمانان  و  زیندانەكانی  لە  و 

گوانتانامۆ و ئەبوغرێبیش دا بوونیان هەیە. 

ئەمانە ئێستا مایەی دڕدۆنگی  و دڵخوتخوتەی 

خەڵكین  و نومایانی تاریكی  و تەریكین. ئێستا 

سەرچاوەیەكی  تاقمە  ئەم  كوردستاندا  لە 

بنەمای  لەسەر  كۆمەاڵیەتین  و  شوناسی 

تایبەت شوناسێكی جیایان  رێبازێكی  باوەڕو 

بەخۆیانداوە و روئیایان بۆ دین  و  تایبەت  و 

بناژۆیە. چۆن ئەم بیركردنەوە لە كۆمەڵگای 

دەبێتەوەو  شوێنی  رۆژه��ەاڵت  كوردستانی 

چۆن شوناسێكی لەم جۆرە الوان كەمەندكێش 

دەكات. دەبێت بەوردی رووەكانی ئەم پرسە 

بخرێنەڕوو، تاوتوێبكرێن.

ئامانجەكانی لێكۆڵینەوە
ئەم لێكۆڵینەوەیە پەیجوری ئەوە دەكات، كە 

بۆچی لە رۆژهەاڵتدا سەلەفیزم بە ناونیشانی 

بوونی  كۆمەاڵیەتی  شوناسی  سەرچاوەیەكی 

پێویستە  ل��ێ��رەدا  ب��اڵوب��ووەت��ەوە.  هەیەو 

لەسەر شێوەو ئەتوارو شوناسی سەلەفییەت 

بوەستین  و روانگەو رەوگەیان شیبكەینەوەو 

بۆ  شیكار  و  تاقمەكان  تایبەتمەندییەكانی 

پرسەكان بیخەینەڕوو.

پێویستی پرسەكە
دەڵێن  پرسەكەدا  لەبەرامبەر  سەلەفییەكان 

»ئێمە موسڵمانین  و ئەوان لەبەرامبەر پرسی 

هیچ  ناوچەیی  رەگ��ەزی  و  نەتەوەیی  و 

تیاس  ئامار  وتەی  بە  و  نییە«  بەهایەكیان 

شوناسێكی بناژۆیان هەیەو خۆیان بە بااڵتر 

و هەموو ئەوانی  دی بە  دوژمن  و نەیار  

دەزانن.

ئەم شوناسە بناژۆییە سەلەفییەكانی لەبەرامبەر 

لەوانە  دیدا،  مەزهەبەكانی  ئایین و  هەموو 

لە  هێشتووەتەوەو  جوولەكاندا  مەسیح  و 

ئێستادا كۆمەڵگای موسڵمانی كورد لەوێندەر، 

لەنێوان گوتاری بناژۆیی موسڵمانانی سەلەفی 

 و گوتارێكی تری نوێگەرای خۆرئاوادا شەن 

 و كەوی كۆمەڵگا و پرسی كۆمەڵگای كوردی 

دەكەن.

لەئێستا دا فۆڕمگرتنی نێوان ئەم دوو وتارە 

بەرەو  سەركێشان  كێشمەكێش  و  فاكتەری 

چونكە  كۆمەڵگادا،  لە  دەبێت  توندوتیژیی  
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سەلەفیزم  لەنێوان  هاوبەش  خاڵێكی  هیچ 

كۆنابنەوە.  پێكەوە   نییەو   و خۆرئاواگەرادا 

بە  رەواجدانە  تەواوی  رەوشە هۆكاری  ئەم 

تیۆری جەنگی شارستانییەتەكانی هانتینگتۆن، 

فرەجار  سیاسی  دەستەواژەیەكی  وەك  كە 

سەلیبیش  جەنگی  وەك  گ��ەل��ی  چ��ەم��ك 

بەكاردێت، كە دیارە لەپاش رووداوی )11(

دواتر  بەكاریهێناو  كوڕ  بۆشی  سێپتەمبەر  ی 

لە ئەدەبیاتی سیاسی دا جێگیر بوو. لێرەوە 

ناكۆكی  گوتارەدا  دوو  ئەم  نێوان  لە  ئەمڕۆ 

واڵتانی  لە  سەلەفییەكان  و  هەیە  دژوار 

خۆكوژی  توندوتیژی  و  بیری  خ��ۆرئ��اوادا 

دەكەن  و لەبەرامبەریشدا لە تەواوی واڵتانی 

خۆرئاواشدا شەپۆلێكی ترس لە ئیسالمگەرایی 

یارییەتی  نە  نموونە  بۆ  گ��ۆڕێ .  هاتووەتە 

لەچككردنی خانمان لە فەرەنساو نەیارییەتی 

بوونی منارەی مزگەوت لە سوید، كە لە میانی 

ئەوە  راگەیەنرا،  جەماوەریدا  ریفراندۆمێكی 

 4 تەنیا  سویددا  لەتەواوی  كە  كاتێكدایە  لە 

مزگەوت منارەیان هەیە. هاوكات سوكایەتی 

تۆڕە  لە  ئیسالم  پێغەمبەرو  بە  چەندینجارە 

كۆمەاڵیەتییەكانی وەك فەیسبوك  و تویتەرو 

لە نوسینەكانی وەك رۆمان  و شانۆنامەكان، 

كە  راستییەن،  ئەو  نومایانی  ئەمانە  هەموو 

روانگەیەكی توندوتیژ لە بەرامبەر موسڵمانان 

نوێنەری  كە  خۆرئاوادا.  واڵتانی  لە  هەیە 

دەزانن.  سەلەفییەكان  بە  موسڵمانانە  ئەو 

لێرەوە تێدەگەین كە تەسكبینی یەكتریی لە 

هۆكارە  خۆیان،  مێژینەی  لە  شوناسی  مەڕ 

بۆ ئەوەی روانگەیەكی توند لە مامەڵەكردن 

لەتەك یەكتریدا پێكبێت. دیارە ئەم بناژۆییە 

لەناو سەلەفییەكاندا بۆ خودی ئەو ناوچانەی، 

تێیدان بووەتە هۆی گرفتی كۆمەاڵیەتی  كە 

كوردستاندا  لە  نموونە  بۆ  جیاوازیی.   و 

هەق  و  سنورەكانی  كە  وەهایە،  روانگەیان 

ناهەق فرە بەروونی دەبینن  و خۆیان بە هەق 

 و هەموو ئەوانی تر بە كافرو گومڕاو ناهەق  

دەزانن. لەبەرئەوە كایەی  گفتوگۆ لەنێوان 

سەلەفییەكان  و ئەوانی  دی نییەو ژینگەیەكی 

تردا  ئەوانی  خۆیان  و  لەنێوان  توندوتیژیان 

بە دیهێناوە. ئەم شەپۆلی مەزهەب گەراییە 

توندوتیژی  گ��رۆی  ئێراندا  دەس��ەاڵت��ی  لە 

خۆیان  نومایانی  بەرهەمهێناوەو  شیعەیشی 

شارەكان  لە  پەیكەر  دانانی  نەیارییەتی  لە 

 و بڕینەوەی ئەو درەختانەدا بینیوەتەوە كە 

خەڵكی بە تەبەڕوكیان دەزانن.

 بۆچی سەلەفییەت بۆتە سەرچاوەی 
لە  بەشێك  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  ش��ون��اس��ی 

كوردانی ئێران.
پەیوەست  هاوبەشەكانی  تایبەتمەندییە 
ئیحساسی  و  عەقیدەیی  و  ناكۆكییە  بە 

ئەتوارییەكانی سەلەفییەكان كامانەن؟
دابەشكاری شوناسی سێ  بنەمای  لەسەر 
الیەنەی ئەمانوێڵ كاستڵز، سەلەفییەكان 

چ جۆرە شوناسێكیان هەیە؟
شوناسی  خ����اوەن  س��ەل��ەف��ی��زم  ئ��ەگ��ەر 
بەرگرییە، ئەوا ئەم شوناسە لەبەرامبەر 
ئێراندا  كوردستانی  ب��اوی  گوتاری  كام 

خۆی بینیوەتەوە؟

گروپە ئیسالمییەكان
پێناسەی دیاریكراوی كۆمەڵناسان لەسەر ئەم  

خراوەتەڕوو:  نوارینە  شێوازو  بەم  گروپانە 

عەبدولئەمیر  لە  وەرگرتنی  بە  غەنوشی 

ئیسالمییەكان  بزوتنەوە   )2005( نەبەوی 

كۆمەڵە  دەك����ات:  پێناسە  بەمشێوەیە 

ئیسالمییانە  بەپاڵنەریی  كە  چاالكییەكن، 

ئیسالم  ئامانجەكانی  پیادەكردنی  لەپێناو 

كۆنتڕۆڵ  و  لەپێناو  ئیسالمی  نوێسازیی   و 

    لۆگۆی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران                                             لۆگۆی ژ. ک
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زەمینەی  پێش.  هاتونەتە  خۆنومایانكردندا 

وەكو  زۆرن  ئیسالمی  بانگخوازیی  ك��ارو 

پ����ەروەردەو  رێپیشاندان،  ئ��ام��ۆژگ��اری، 

فێركردن، بەندایەتی، پەرستن، دامەزراندنی 

دامەزراوە تەندروستی  و فەرهەنگییەكان  و 

خزمەتگوزراییە كۆمەاڵیەتییەكانی دیكە.

لێكۆڵینەوەیەدا  لەم  ئەم  گروپانەی  هەموو 

سەدەی  لە  كە  ئەوانەن،  پێداون  ئاماژەمان 

كۆمەاڵیەتی  چاكسازی  بەنیازی  بیستەمەوە 

خۆیان ناساندووەو بە گەڕانەوە بۆ قورئان  و 

سوننەت هاتونەتە پێشەوە.

سەلەفیزم
سەلەفیزم كە دەكرێت وەك رەوتێكی هزری 

مێژوو  درێژایی  بە  كە  بەرباس،  بیهێنینە 

بیركردنەوەی  هێزی  ه��زرو  بەسەر  سایەی 

موسڵمانانەوە هەبووە. بۆ نموونە وەهابییەكان 

كە تاقمی موحەمەدی كوڕی عەبدولوەهابن، 

خوێندنەوەی  لە  سەلەفییەیان  رەوش��ە  ئەم 

خۆیاندا بەرجەستەكرد. ئەوان لە كۆتاییەكانی 

سەدەی  دەستپێكی  دوازدەه��ەم  و  س��ەدەی 

ریفۆرمخوازی  وەك  كۆچی،  سیازدەهەمی 

ئایینی هاتنەپێشێ . لە سەرەتاوە لە سعودییەوە 

لە  خۆیانكرد  و  ریفۆرمخوازی  بە  دەستیان 

هاتنە  خەڵكییەوە  بیروباوەڕی  دەروازەی 

ژوورێ ، پێیانوابوو باوەڕی خەڵكی پێچراوە لە 

گومڕایی  و بیدعە و الدان. لە راستیدا ئەوانەی 

كە بە وەهابی دەناسرێن، دەكرێت بەشێكبن 

سەلەفیگەرا.  پێیاندەڵێن  رەوگ��ەی��ەی  ل��ەو 

دیارە وەهابییەكان بۆخۆیان نەیاری ناولێنانی 

وەهابیین  و خۆیان بە شوێنكەوتەی سەلەفی 

بە  ل��ەب��ەرئ��ەوە  دەزان���ن.  پێشین  ساڵح  و 

بەكارهێنانی دەستەواژەی سەلەفی كۆكن.

زمانەوانیەوە  رووی  لە  ال��ب��وط��ی)1988( 

بەكارهێنانی دەستەواژەی سەلەفی بەمجۆرە 

بە  سەلەف  لە  مەبەست  گەر  دەناسێنێت. 

واتای زمانەوانی بێت ئەوا واتایەكی رۆژەیی 

دەدات بە دەستەوە چوون بۆ هەرزەمانێك 

دروس��ت   ب��ە  ب��ۆی  پێشخۆی  زەم��ان��ەك��ەی 

پێشبینی  كاتێك  هەموو  چونكە  دەزانرێت. 

زاراوەی  مانای  هەربۆیە  خۆیەتی.  كاتەكەی 

وات��ای  دەخ��ات��ەڕوو:  بەمجۆرە  سەلەفیزم 

 3 لە  بریتییە  دەستەواژەیە  ئەو  جێگیری 

سەدەی پێشینی ئومەتی ئیسالمی  و دەستپێكی 

سەردەمی موحەمەد دەستپێدەكات، ئەمەش 

پێغەمبەر،  فەرمودەیەكی  بە  پشتبەستن  بە 

كە بوخاری  و موسلیم لە ئیبن مەسعودەوە 

هاوردویانە و دەڵێت: باشترین خەڵكی ئەم 

سەدەیەی منن، پاشان كەسانێك، كە لەپاش 

ئێمە و دواتر كەسانێك كە دوای ئەوان دێن، 

هەریەكەیان  گەواهی  دێن  كەسانێك  پاشتر 

هەریەكەیان   سوێندی  سوێندەكانیان  و 

گەواهییەكەیان  دەداتە دوواوە. )هەمان: 9(

زمانەوانی  وات���ای  سیلی  عەبدولعەزیز 

دەك��ات:  شرۆڤە  بەمجۆرە  سەلەفییەت 

لە  پێشین  ی��ان  س��ەل��ەف  دەس���ت���ەواژەی 

كۆمەڵەكانی پێشووەوە سەرچاوەی  گرتووەو 

بەپشت بەستن بەم ئایەتەی قورئان بۆچوونی 

خۆی خستوەتەروو:   »فََجَعلَْناُهْم َسلًَفا َومثالً 

لِْلِخِريَن «.

سەلەفییەکانی ئێران
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ئەوانمان  كە  ئ��ەوەی��ە،  مەبەست  لێرەدا 

بۆ  پەند  تاببنە  خراپ  پێشینەیەكی  كردۆتە 

سەلەف  هاتون.  ئەوان  پاش  كە  ئەوانەی، 

خوێنراوەتەوەو  المیش  سین و  زەم��ەی  بە 

بووە  سەلیف  كۆی  زەج��اج  بۆچوونی  بە 

هاتووە.  پێشوو  كۆمەڵەكانی  بەواتای  و 

واتا  پێشوو  ئومەتەكانی  دەڵێت  هەروەها 

بەواتای  پێشینان،  یان  راب��ردو،  خەڵكانی 

باوكان و مەزنەكان هاتووە، بەاڵم لە روانگەی 

بەواتای  پێشین  ئایینییەكانەوە  چەمكە 

دێت هەروەك چۆن  پەیڕەویی  سەرچاوەی 

شافعی، مالكی، ئەبو حەنیفەو ئیبن حەنبەل 

بە پێشینی ئێمە دەناسرێن. بەهەمانشێوەش 

سەحابەو تابعینیش بریتین لە پێشینانی ئەو 

پێشەوایانەی مەزهەبەكانی سوننە.  

ئاینییەكان،  دەقە  پێناسەی  بنەمای  لەسەر 

كە  دەوت��رێ��ت،  كەسانێك  ب��ە  سەلەفی 

تاقمەوی لە پیاوانی مەزنی رابردوی خۆیان 

كاروباری  لە  كە  پیاوانەی  ئ��ەو  دەك��ەن. 

دەكرێن و  تەماشا  مەرجەع  وەك��و  ئاینیدا 

دەقەكانی  ل��ە  پێدەبەسترێت.  پشتیان 

ئەوانە  زۆرینەی  كۆمەاڵیەتییەكاندا  زانستە 

پێناسەی  دیارە  دەناسرێن.  بونیادگەرا   بە 

پێناسەیەكی  بونیادگەرایی  و گەیشتن بە  بۆ 

 )2009( كاستلز  دژوارە،   كارێكی  جێگیر 

تایبەتمەندی  دوو  ئایینیدا  بونیادگەرایی  لە 

بەرچاو هەیە:

خودو  رەفتاری  و  ك��ردار  رێكخستنی   .1  

گەلێكی  یاسا  بنەمای  ل��ەس��ەر  كۆمەڵگا 

ئەم  ل��ەس��ەر  خ����وداوە،  ل��ە  هەڵهێنجراو 

بنەمایەش شوناسێك  دێتەئاراوە. 

2. شرۆڤەی ئەم یاسا گەلە لە چوارچێوەیەكی 

ئەم  بنەمای  لەسەر  بەهێزدا.  دیاریكراو 

بە  سەلەفییەت  دەت��وان��رێ��ت  شوناسانە  

بكرێت،  ناوزەد  بونیادگەرایی  رەوگەیەكی 

زۆر  بونیادگەراییە  پێناسەی  ئ��ەم  ب��ەاڵم 

ئایینییەكانی  رەوتە  لە  زۆرێك  و  گشتگیرە 

بەمەش  و  دەگ��رێ��ت��ەوە  م��ۆدێ��رن  دن��ی��ای 

تێكەڵەیەك لەنێوان سەلەفیزم  و گروپەكانی 

تایبەتمەندییان  دەبێت  و  دروس��ت  دی 

ناهێڵێت.

گروپە ئاینییە كاراكان لە كوردستان
لە  ئاینییەكان  گروپە  پۆلێنی   دەتوانین   

كوردستان بكەین بە سێ  بەشی سەرەكییەوە:

زیاتر  كە  سونەتییەكان:  ئاینییە  گروپە    .1

ئیسالم  و  بەندایەتی  لەسەر  داكۆكییان 

شەریعەتی نەبەوی  دەكردەوەو دووربوون 

زیاتر  سیاسی،  بەندوباوێكی  هەموو  لە 

تاكەكەسی  و  بانگەشەی  بە  پەیوەستبوون 

تاكەكان،  چاككردنی  شەخسی  و  ریفۆرمی 

بانگەواز  كۆمەڵەی  دەروێشەكان  و  لەوانە 

دوو نموونەی بەرجەستەن لە كوردستاندا.

كۆمەڵەیەك  بە  خۆیان  گروپە  ئ��ەم   .2  

حزبەكان  وەك  زیاتر  ب��ەاڵم  ن��اودەب��ەن، 

دەردەكەون و دەركەوتنیان دەگەڕێتەوە بۆ 

سااڵنی پاش راپەرینی گەالنی ئێران  و زیاتر 

سیاسیدا.  كاری  لە  بەشدارین  داكۆكیكاری 

لە  بەشداری  سیاسیانە  خواستیانە  ئەمانە 

پەرلەمان بكەن  و دەسەاڵت بەدەستبهێنن  و 

زیاتر بە ئیسالمی سیاسی دەناسرێن. لەوانە 

قورئانی  لە مەكتەب  بریتین  لە كوردستاندا 

ئیسالحی  دەعوەو  جەماعەتی  كوردستان  و 

ئێران.

نوێ .  بونیادگەرای  گروپی  لە  بریتین   .3  

سەرەتا  ئیسالمی  بۆ  گەڕانەوە  لە  داكۆكی 

بە  تەواوی حكومەتەكان  دەكەن.  پێشین  و 

ناهەق دەزانن  و هیچ مامەڵەیەك لە تەكیان 

دەكەن  تاكەكان  بانگهێشتی  زیاتر  ناكەن  و 

قورئان  و  دەقەكانی  بە  پاپەندبوون  لە   و 

سوننەتەوە زۆر سەختگیرن. ئەم سەلەفیانە 

لە كوردستاندا بەشێوەی سەلەفی جیهادی  و 

ناجیهادی كارو چاالكی خۆیان ئەنجامدەدەن.

ئایینییانەی  گروپە  ئ��ەو   هەموو  لەنێو 

باسمانكردن  ك��ە  ئ��ێ��ران،  ك��وردس��ت��ان��ی 

گروپی  ق��ورئ��ان،  مەكتەبی  گروپی  تەنیا 

هەڵهێنجراوی نێو كۆمەڵگایەو بیرێكی هێنراو 

تەواویان سەرچاوەكەیان  دیكە  ئەوان  نییەو 

بەاڵم  هێنراوە،  كوردستانەوە  دەرەوەی  لە 

زۆرینەی  كوردستانییەو  قورئان  مەكتەب 

گروپەكانی  هاوكات  كوردن.  ئەندامەكانیان 

زیاتر  نییەو  كوردستانی  خواستەكانیان  تر 

بریتین لە لقی  گروپە مەزنەكانی تری دنیای 

ئیسالمی. هاوكات تەواوی گروپەكان بەدەر 

كۆمەاڵیەتی  زەمینەی  لە  سەلەفییەكان،  لە 

ژنان  بەشداری  خواستی  ئایینیدا  چاالكی   و 

لەنێو   ژن��ان  چاالكی  بۆنموونە  دەك���ەن. 

جەماعەتی  قورئان و  مەكتەب  گروپەكانی 

دەعوەو ئیسالح زۆر بەرچاو و فراوانە.

تەسەوف
ه��ەردوو  شێخەكانی  ك��وردس��ت��ان��دا،  ل��ە 

چاالكی  نەقشبەندی  ق��ادری و  تەریقەتی 

ب��ی��روب��اوەڕەوە  ل��ەڕووی  ئەنجامدەدەن. 

جیاوازییەكی ئەوتۆیان لەنێواندا نییەو زیاتر 

وەك گروپ كارەكانیان دەكەن و  دێرینترین 

رەوگەیەكی  كوردستانن.  ئایینی  گروپی 

ئایینی، مژوڵی ئاداب، ئەتواری مەزهەبین 

سەروكاریان  دی  گروپەكانی  لە  كەمتر   و 

لەتەك سیاسەتدا هەیە. دیارە لە كوردستان 

ژمارەی گروپی قادری زیاترن  و تێگەیشتنی 

بە  رووناكی رۆح  و گەیشتن  هەقیقەت  و 

هەق لە قیل  و قال و  گوێڕایەڵیدا دەبیننەوەو 

پێیانوایە چێژی جەستە، هۆكاری شادومانی 

رۆح���ە. زك���ری  دەروێ��ش��ەك��ان��ی ق��ادری 

دانیشتنەوەیە  بە  جۆرێكیان  ج��ۆرە،  دوو 

پێیدەوترێت تەهلیلە. جۆرەكەی تریشیان بە 

پێوەیەو پێیدەوترێت )هرەز(، لەیەكەمیاندا 
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شێخ  گ��رددەب��ن��ەوەو  ئەڵقەیی  بەشێوەی 

یاخود خەلیفە سەروكاری زیكرەكە دەكات. 

بازنە  وەستانەوە  بە  دووەمیشیاندا  لە 

دروستدەكەن  و خەلیفە، یان شێخ لەنێوەندا 

هاوڕایە  زیكركردنە  ئەم  دەبات.  بەڕێوەی 

شێخ  شمشاڵ.  تەپڵ  و  دەف و  ل��ەت��ەك 

عەبدولقادری گەیالنی بە دامەزرێنەری ئەم 

لە  ئەوانیش  رێبازە دادەنرێت  و سەرداری 

كوردستان بریتییە لە شێخ عەبدولكەریم. لە 

كەركوك ماڵئاوایی لە ژیان كردووەو ئێستاش 

موحەمەدی كوڕی شوێنگرەوەی بابیەتی لە 

نەقشبەندییەكانیش  پایەداری  رێبازەكەیدا. 

لە  نەقشبەندییە.  موحەمەد  بەهادین  شێخ 

ش��ارەزوری  خالیدی  مەوالنا  كوردستانیش 

رەوگەكەی برەوپێداوە، لە عێراق، توركیاو 

بەرفراوانی  بەرین و  شوێنكەوتەی  سوریاش 

زۆرە.

شێوەی  لە  تەریقەتە  دوو  ئ��ەم  ج��ی��اوازی 

وێردەكانیان  قادرییەكان  بەندایەتیاندایە. 

چونكە  ئ��ەن��ج��ام��دەدەن،  ب��ەرز  بەدەنگی 

ب��ڕوای��ان��وای��ە ك��ە پ��ێ��ش��ەوا ع��ەل��ی ك��وری 

وێ��ردەك��ان��ی  ب��ەوج��ۆرە  تاڵیبیش  ئ��ەب��و 

نەقشبەندییەكان  ب��ەاڵم  بەجێگەیاندوون، 

شافعی  ئیمامی  وتەیەكی  بە  بەپشتبەستن 

هێواشی  بە  وێردەكانیان  دەبێت  پێیانوایە 

رەوگەكە  هەردوو  وێردەكانی  ئەنجامبدەن. 

تەكیەو  پێیدەگوترێت  ك��ە  لەشوێنێك، 

بەئامادەبوونی خەلیفەكەیان ئەنجامدەدرێن و 

خەلیفە  گرددەبنەوە.  یەكتر   دەوری  لە 

دەكرێت  كە  ئەوانە،  نێوان  پلەی  بەرزترین 

پرچییان  دەروێشەكان  بێت.  پیاو  یان  ژن 

دەهێڵنەوەو جلوبەرگی  درێژو جبە دەدەن 

درێژی  لەچكی  ژنانیش  شانیانداو  بەسەر 

سپی دەكەنە سەریان و لەوانی  دی خۆیان 

جیادەكەنەوە.

مەكتەب قورئان
ئەم   دامەزرێنەری  زادە  موفتی  ئەحمەدی 

گروپەیە. لە دایكبووی پارێزگای سنەیەو لە 

قورئانی  مەكتەبی  حەفتاكانەوە  دەستپێكی 

بە  مەكتەبانەدا  لەو  دامەزراندووە.  لە سنە 

پەروەردەی تاكەكەسی دەستپێبكات  و برەو 

شارو  لە  لەزۆرێك  بدات  مەكتەبەكان  بە 

لەسەروبەندی  كوردییەكاندا.  شارۆچكە 

ش���ۆڕش���ی گ���ەالن���ی ئ��ێ��ران��دا ق��وت��اب��ی و 

شوێنكەوتووانی ئەم مەكتەبە ئایینیانە تێكەڵ 

بەكاری سیاسی بوون  و  دژ بە شای ئێران 

مەكتەبەكانی  وردە  وردە  چاالكی و  كەوتنە 

گروپەكە شێوەی گروپێكی ئاینی و سیاسییان 

دوای  ئەوەی  پاش  بەرجەستەكرد.  لەخۆدا 

بینی و  نائارامی  جۆرێك  كوردستان  شۆڕش 

پارتە كوردییەكان دەستیان دایە  زۆرێك لە 

گفتوگۆی  خ��وازی��اری  گروپە  ئ��ەم  چ��ەك، 

شۆڕشدا  دەسەاڵتدارانی  لەتەك  ئاشتیانەبوو 

گرووپە  لەتەك  هاوكات  تاران.  قوم  و  لە 

ماركسییەكان بە تایبەتی كۆمەڵە بە سەختی 

ئەمەش  راگەیاند،  یەكتر  بۆ  نەیارییەتییان 

كە  گ��رت،  س��ەرچ��اوەی   سۆنگەیەوە  لەو 

بوون،  گروپێك  ئەوانیش  ئاینی و  گروپێكی 

پاش  كردبوو.  ن��اوزەد  ماركسی  بە  خۆیان 

زادە ساڵی 1993  ئەحمەدی موفتی  ئەوەی 

الیەن  لە  گروپەكە  دەك��ات،  دوایی  كۆچی 

پاش  هاوكات  بەڕێوەدەبرێت.  شورایەكەوە 

كۆچی موفتی زادە، گروپەكە كەمتر نەخشی 

گروپێكی  بووە  زیاتر  دەبینێت  و  سیاسی 

ئێراندا. هاوكات  كوردستانی  لە  فەرهەنگی 

زیاتر چاالكییەكانیان چڕبوویەوە لە كۆمەكی 

بێ  نەوایان و هەژاران و البردنی هەندێك داب 

و نەریتی دەست و پێگیر وەك دیاری بردن 

بۆ بوك  و زاوا و منداڵی تازە لە دایكبوو، 

لەوانە  الب��رد،  زیادەكانیان  بۆنە  هاوكات 

بە  ئەوانەیان  مردوو، هەموو  یادكردنەوەی 

دەكرێت كۆمەڵەی 
بانگەوازو ئیساڵحی 

ئێران بە لقێكی ئیخوان 
موسلمینی جیهانی 
بناسێنین، هەرچەند 

بۆخۆیان هەوڵدەدەن لە 
ئیخوان خۆیان سەربەخۆ 
نیشانبدەن. دامەزراندنی 
ئەم گروپە لە كوردستان 

دەگەڕێتەوە بۆ جیابوونەوەی 
ناسری سوبحانی لە 

مەكتەب قورئان
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هەموو  هاوكات  دەزانین.  هێنراو  بیدعەو 

ئەو سەردانانەیان دەدایە دوواوە كە رۆژانی 

كەسە  گۆڕستانی  س��ەر  بۆ  شەمان  پێنج 

لە  نكۆڵییان  دواتریش  دەكران  و  نزیكەكان 

پێویستییان  بە  كردو  ب��ەدەر  سێزدە  یادی 

خۆیاندا  لەنێوان  ئەندامەكانیان  نەدەزانی. 

فرە پەیوەستن و گەر كەسێكیان پێویستییەكی 

هەبێت بە هانایەوە دەچن، هاوكات لەڕووی 

شێوەشەوە ئەندامەكانیان وەك موفتی زادە 

بەرسمێڵیان  دەتاشن و هاوكات  پاك  ریشیان 

ناكەن و زۆرجاران لیباسی كوردی دەپۆشن. 

دەدەن  لەچك  خانمەكانیشیان  هاوكات 

لەسەرەوەڕا  گیرەیەك  بە  كە  بەسەریاندا، 

لەچكی گوڵدار  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەیبەستن، 

خانمانی  لە  بەسانایی  بەسەریانداو  دەدەن 

باشترین  جیادەبنەوە.  گروپەكە  دەرەوەی 

جەماعەتی  گروپی  ل��ەت��ەك   پێوەندییان 

لەتەك   و  ه��ەی��ە  ئیسالح  دەع����وەت  و 

ئەوتۆیان  پێوەندییەكی  دیكەدا  گروپەكانی 

نییە. هاوكات لەتەك سەلەفییەكاندا زۆرترین 

تەكفیركردن  پرسی  لەبەرامبەر  تەنگژەیان 

سانا  پێیوابوو  زادە  موفتی  چونكە  هەیە. 

نییە سنورەكانی هەق و باتڵ لەم سەردەمەدا 

جیابكەنەوە و ئامرازی پێویست بۆ رێنوێنی 

خەڵكان نییە، هەربۆیە ناكرێت بە هەوەنتە 

بدرێت.  كەسێكدا  بەسەر  تەكفیر  تۆمەتی 

دیارە سەلەفییەكان توندترین گروپی ئاینیین 

زادە  ئەم بۆچوونەی موفتی  لە كوردستان، 

دەدەنە دواوەو تەنانەت بەشێكیان تەكفیری 

خودی موفتی زادەیان كردووە. هەر ئەمەش 

گیرۆدەی  جارجار   كە  ك��ردووە،  وەه��ای 

فیزیكی  گیرۆدەی  كاتیش   هەندێك  قسەو 

یەكتردەبنەوە.

تاوەكو  دامەزراندنیانەوە  لە  گروپانە  ئەم 

هاتوونەتەوەو  دابەشبوون  دوچ��اری  ئێستا 

لێیان  هەوەڵجار  سوبحانی  ناسری  لەوانە 

دوایشدا  ساڵەی  چەند  لەم  جیابووەتەوەو 

تاقمەو  كەمتر  هۆی  بە  ئەمیری  حوسەینی 

بوونی لە ئەحمەدی موفتی زادە بە خۆی  و 

پێڕەوانییەوە لە لقی سەرەكی جیابوونەوە.

كۆمەڵەی بانگەوازو ئیساڵحی ئێران
 دەكرێت كۆمەڵەی بانگەوازو ئیساڵحی ئێران 

بە لقێكی ئیخوان موسلمینی جیهانی بناسێنین، 

ئیخوان  لە  هەوڵدەدەن  بۆخۆیان  هەرچەند 

دامەزراندنی  نیشانبدەن.  سەربەخۆ  خۆیان 

بۆ  دەگەڕێتەوە  كوردستان  لە  گروپە  ئەم 

مەكتەب  لە  سوبحانی  ناسری  جیابوونەوەی 

قورئان، بەاڵم بۆچوون هەیە كە لقی ئیخوان 

موسلمین لە كوردستانی ئێران دەگەڕێنێتەوە 

بۆ  ئێرانی  كوردێكی  چەند  سەردانی  بۆ 

گەڕانەوەیان  پ��اش   عێراق،  كوردستانی 

ئێراندا،  گەالنی  شۆڕشی  سەروبەندی  لە 

دەبەنە  دا   1979 ساڵی  لە  كۆمەڵەكە  لقی 

كوردستان. ئیبراهیم مەردۆخی دامەزرێنەری 

ئەم لقەیە لە كوردستانی ئێران، مەردۆخی 

پاش  دەڵێت  بۆخۆی  مەریوانەو  خەڵكی 

بەرپرسێكی  چەند  لەگەڵ  چاوپێكەوتنمان 

كۆمەڵەكە  بیری  ئیدی  عێراق  لە  ئیخوانی 

پێوایە  هەروەها  بوو،  گەاڵڵە  زەینمان  لە 

كە  كەسێكیان،  چەند  بەكاریگەری  گروپەكە 

باشور  كوردستانی  ئیخوانەكانی  بە  تێكەڵ 

ناسری  دام��ەزراوە.    1977 لەساڵی  ببوون 

رێبەری  كاریگەرترین  و  دیارترین  سوبحانی 

هزریی كۆمەڵەی بانگەوازو ئیسالحی ئێرانەو 

تەواوی نوسین  و كاسێتەكانی كە لەپاش خۆی 

سەرچاوەی  بوونەتە  ئێستادا  لە  بەجێماون، 

ئەندامانی   فێركردنی  پ��ەروەردەو  سەرەكی 

گروپەكە. 

سوبحانی جیایی ئایین و سیاسەت ناداتە دواوەو 

پایەكانی سیستەمی ئیسالمی  پێیوایە دەبێت 

لە  بن.  گوێڕایەڵ  ئیسالمیەكاندا  كۆمەڵگا  لە 

گرنگترین كتێبەكانی سیستمی سیاسی ئیسالم، 

مافەكانی ژنان و تەوحید و بەندایەتیین یاخود 

پەرستن، وەكو باسكرا بەهێزترین سەرچاوەی 

لەكۆرسە  گروپەكە  كە  ئێستادا  لە  هزریین 

لێوەردەگرێت.  سودیان  پەروەردەییەكانیاندا 

عەبدولڕەحمان  سوبحانی  ناسری  لەپاش 

ئەم  گشتی  سكرتێری  ناونیشانی  بە  پیرانی 

ئااڵی گروپی ئەنسار ئەلسوننە
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گروپە درێژە بە چاالكییەكانی خۆی  دەدات. 

ساڵ   4 هەر  هەیەو  شورایەكی  گروپەكە 

دیاری  ئەندامەكانییەوە  الیەن  لە  جارێك 

دەكرێن  و ئەوانیش رێبەر دەستنیشان دەكەن، 

عەبدولڕەحمان  خول  دوو  بۆ  ئێستا  تا  كە 

پیرانیان دیاری كردووەتەوە. ئێستا گروپەكە 

ئێران  نشینەكانی  سوننە  شارە  زۆرترینی  لە 

هەیەو  چاالكی  كارو  گەورەكاندا  شارە   و 

چاالكی و  قورئان  مەكتەب  بە  ب��ەب��ەراورد 

لەكاروباری  هەروەها  زیاترە.  جەماوەریان 

نوێنەرەكانی  جارجار  چاالكن و  سیاسیشدا 

هەڵبژێرن و  پەرلەمان  بۆ  دەتوانن  خۆیان 

دەیانێرنە پەرلەمانی ئێران. هەر لەم ساڵەی 

پارتییەكی  بەناونیشانی  هەوڵیاندا  دواییدا 

وەربگرن،  یاسایی  مۆڵەتی  ئیسالمی  سیاسی 

ئەوتۆیان  وەاڵمێكی  ئێستا  تاوەكو  ب��ەاڵم 

حەسەن  ئ��ەوان  كە  دی��ارە  پێنەدراوەتەوە، 

دەزان��ن و  خۆیان  ه��زری  راب��ەری  بە  بەننا 

دەبینن.  پەیامەكانی  لە  سود  پ��ەروەردە  بۆ 

ژنانی گروپەكە بەتەواوی بااڵپۆشن و بەتەنها 

پیاوەكانیشیان  دیارەو  دەموچاویان  دەست و 

ریشیان دەهێڵنەوە. دیارە بێجگە لە سنوریان 

نین  پەیوەست  زۆر  ئافرەتان  بااڵپۆشی  بۆ 

تایبەت  شكڵی  دیاریكردنی  شوێن و  رێ و  بە 

ئەوان  دی.  گروپەكانی  وەك   خۆیان  بە 

لە  شورایان  ئەندامانی  فرەجار  خانمانیان 

هەندێك لە شارەكاندا لە پیاوەكانیان زیاترە و 

ئەمەش نومایانی چاالكی و ئامادەیی ژنانە لەو 

رێكخراوەدا.

كۆمەڵەی بانگەواز
 كۆمەڵەی بانگەواز وەك گروپەكانی مەكتەب 

ئیساڵح  ب��ان��گ��ەوازو  كۆمەڵەی  ق��ورئ��ان و 

روویەكی رێكخراوەیی ئەوتۆو دیاریكراویان 

لە  زێدەتر  گروپە  ئەم   جەماوەری  نییە. 

باشوری ئێراندا بوونی هەیەو الیەنگرانیشیان 

لە كوردستاندا كەوتوونەتە شارەكانی ورمێ 

شكاكەكاندا  كوردە  لەنێو  بەگشتی  ماكۆو  و 

لە  هێنراون  بیرێكی  دەك���ەون.  ب��ەرچ��او 

پاكستانەوەو رێبەرەكەیان مەوالنا موحەمەد 

مەوالنا ئەلیاسەو لەوێوە خزاوەتە نێو ئێران و 

كوردستانەوە. ئامانجی سەرەكی ئەم رەوتە 

خۆی دەبینێتەوە لە پەروەردەكردنی تاكەكان 

ئیسالمییەكان.  پرەنسیپە  لەسەربنەمای 

قوتابخانەی  چەندین  ئەلیاس  لەسەرەتاوە 

میواتی  لە  بۆچونانە  ه��زرو  بەو  تایبەت 

ئەم  پاشان  كردەوەو  نیشتەجێبوونی  شوێنی 

قوتابخانانەی لە ناوچەكانی تر هێنایەگۆڕێ . 

جیادەكرێتەوە،  بەوە  ئەلیاس  مەوالنا  بیری 

هەموو  بە  پەیڕەوانی  ش��ارەوان��ەی��ەو  كە 

رەفتاری  رەق  توندوتیژی  و  لە  شێوەیەك 

بە دوور دەگرێت. شەش بنچینەی سەرەكی 

دەرب��ڕی  بانگەواز  كۆمەڵەی  ل��ەالی  ب��اوەڕ 

راستییەكن لەوانە: 

خودا  ب��ەوەی  شەهادەت  چاك  قسەی   .1

تەنهایەو موحەمەد نێردراوی خودایە، 2. نوێژ 

موسڵمانان  رێزگرتنی   .4 وێرد  زانست و   .3

لەپێناو  تەرخانكردنی كات  پاكی 6.  نیاز   .5

بە  تایبەت  نەزمی  لە  هەندێك  بانگەوازدا. 

خۆیان هەیە لەوانە دوركەوتنەوە لەسیاسەت و 

وەرزش كردن وەك تواناسازی  و هەنگاوێك 

پێش وابەستەبوون بە بانگەوازەوە، هاوكات 

ئامڕازەكانی  بەكارهێنانی  لە  دوركەوتنەوە 

پەڕگیرو  بەشێوەی  تەكنەلۆژیا  پەیوەندی  و 

دوور لە پێویستی و چەندین رێوشوێنی تایبەت 

دەمە  لە  دووركەوتنەوە  هاوكات  بەخۆیان. 

رەوتە  نێوان  كێشەهێنی  سەرئێشەی  دەمێ و 

ئیسالمییەكانی  دیكە. لە كوردستانیش شێوەو 

پیاوانیان جلی سپی  تایبەتیان هەیەو  سیمای 

وەك دیشداشەی عەرەبان  دەپۆشن و سمێڵیان 

خۆیان  ریشیان  لەتاشینی  ب��ەاڵم  دەتاشن، 

دەبوێرن. ژنانیشیان بەتەوای بااڵپۆشن و تەنێ  

رومەت و  دەستەكانیان بە دەرەوەیە.

ناتوانین بڵێین رەوتی 
سەلەفی تایبەت بە 

كوردانی ئێران بوونی 
هەیە، بەڵكو ئەوەی كە 

هەیە رەوتێكی سەلەفییەو 
بەكاریگەری كوردانی 
عێراق لەوێندەرێش 

چێبوون. لە نێو كوردانی 
عێراقدا بزوتنەوەی 

ئیسالمی، كە رەوتێكی 
سەلەفی جیهادی نەیاری 

بەعس بوو لە كۆتایی 
هەشتاكانەوە پەنای بۆ 

كوردستانی ئێران هێنابوو
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ئاشنابوونی تەواو بە سەلەفیزم لە 
كوردستانی ئێران

مێژوویەكی  ئەگەرچی  سەلەفیزم  بیری 

هەیە،  موسڵماناندا  لەنیو  دوروودرێ���ژی 

بەتایبەت موسڵمانانی سوننە مەزهەبدا، بەاڵم 

پەیوەستكردنی  بیرەو  ئەم  تیۆریزەكردنی 

مێژووەكەی  دی��اری��ك��راوەوە  گروپێكی  بە 

دەگەرێتەوە بۆ ئەم چەند دەیەی  دوایی، 

بوونی  ئەوڕۆشدا  مۆدێرنی  دنیای  لە  كە 

هەیە. بە تایبەتیش لە كوردستانی ئێران ئەم 

بیرە نەناسراوەو مێژووەكەی ئێجگار نوێیە. 

بۆنێو  گروپە  هزرو  ئەم  هێنانی  هەربۆیە 

زەمینەی لێكۆڵینەوە بە پشتبەستن بووە بە 

دیداری  هزرەو   ئەم  بۆچوونەكانی  خاوەن 

رووداوەكانی  شوێنكەوتوانی و  بە  تایبەت 

پەیوەست بەبوونییان لەناوچەكەدا. لەئاكامدا 

ئەم  ن���اوەوەی  هاتنە  دەستپێكی  سەرەتا 

بۆچوونە سەلەفییە بۆنێو كوردانی كوردستانی 

ئێران  دەخەینەڕوو..

لە كوردستانی ئێراندا تا سەرەتاكانی دەیەی 

هەشتا تەنها گروپێكی ئایینی چەكدار لەنێو 

كورددا بوونی هەبوو، ئەوانیش ناسرابوون 

سوننەت.  ئەهلی  تەوحیدی  بزوتنەوەی  بە 

ئەم گروپە پێكهاتبوون لە 1 تا 5 كەس لە 

پیاوانی ئاینی كوردەكانی كوردستانی ئێران و 

لەژێر رێبەرایەتیكردنی مەال عەبدولكەریمی 

كەم  س��ن��وردارو  ب��ەاڵم  داب���وون،  تەوحید 

ئێراندا  ك��وردی  جەماوەری  لەنێو  ب��وون و 

ناتوانین  لەبەرئەوە  پوكانەوە.  نەناسران و 

كوردانی  بە  تایبەت  سەلەفی  رەوتی  بڵێین 

كە  ئ��ەوەی  بەڵكو  هەیە،  بوونی  ئێران 

بەكاریگەری  سەلەفییەو  رەوتێكی  هەیە 

لە  چێبوون.  لەوێندەرێش  عێراق  كوردانی 

ئیسالمی،  بزوتنەوەی  عێراقدا  كوردانی  نێو 

نەیاری  جیهادی  سەلەفی  رەوتێكی  كە 

پەنای  هەشتاكانەوە  كۆتایی  لە  بوو  بەعس 

رەوتە  ئەم  هێنابوو.  ئێران  كوردستانی  بۆ 

كاریگەری خۆی لەنێو كوردە موسڵمانەكانی 

كوردو  راپەرینی  پاش  بەجێهێشت.  ئێران 

بۆسەر  ئەمەریكا  یەكەمجاری  هێرشی 

خود  ئازادی  فەزای  دروستبوونی  عێراق و  

ئیدی  ب��اش��ور،  كوردستانی  لە  موختاری 

دزەكردنی  ل��ە   بزوتنەوە  چاالكییەكانی 

كوردستانی  لەنێو  وتارەكانیان  و  كاسێت 

دوو  لەسەر  ئەوتۆیان  كاریگەری  ئێران، 

ئێراندا  كوردانی  لەنێو  سەلەفیزم  تێڕوانینی 

هەبوو. هەتا ئەوكاتەیش سەلەفیزم نەبووە 

رەوتێك لەنێو كوردانی ئێراندا، بەاڵم پاش 

شكستی سەدام  و هێرشی ئەمەریكا بۆ ئازادی 

سەلەفی  گروپێكی  2003دا،  لەساڵی  عێراق 

پاش  ئەنسارولئیسالم  بەنێوی  ت��ون��دڕەو 

لە  ئەمەریكاو  هێرشی  دەكەونەبەر  ئەوەی 

گەڵ كوردە سیكۆالرەكانی باشور )ی.ن.ک( 

قوتاری  سەروبەندەدا  لەو  تێكدەگیرێن، 

خاكی ئێران دەبن، لەوێندەر كوردانی سنور 

پاش بینینی ئەوانە بە زامداری و هەڵهاتویی 

ئەمەریكا  زەبری  بەر  ئەوەی  بەشوناسی   و 

میوانداری  خۆرئاوان،  نەیاری  كەوتوون  و 

پەنایان  ك��وردەك��ان  بەشێكیان  دەك��رێ��ن و 

تا خەڵكی  دەدەن، ئەمە دەبێتە فاكتەرێك 

بۆچوونە  ه��زرو  ئ��ەم  زۆر  تا  ك��ەم  ئ��ەوێ  

لەبەرئەوە  بناسن.  جیهادییە  سەلەفییە 

هەڵهاتوانەی  ئەو  مانەوەی  بڵێین  دەكرێت 

دەستی ئەمەریكاو پارتە الئیكەكانی باشوری 

ئێران  كوردستای  لە  مانەوەیان  كوردستان و 

بە پەراگەندەیی كاریگەرییان لەسەر ئاشنای 

هزرو بۆچون و سەلەفیزمی جیهادی لەسەر 

چەندین كوردی رۆژهەاڵت دانا.

ئاسان نییە ژمارەی 
درووستیان بزانرێت. 
بەگوێرەی یەكێك لەو 
دیدارانەی لەبارەی 
ژمارەیانەوە ئاماژەی داوە 
دەكرێت لە كوردستانی 
ئێراندا زیاتر لە 2000 
ئەندامی كارایان هەبێت، 
هەڵبەتە ئەندامانی 
ئاساییان زێدەتر لەو رێژەیە 
دەبێت
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 پەرتەوازەیی جوگرافی و رێژەی 
سەلەفییەكان لە سێ  پارێزگای 

كوردستان، ئازەربایجانی غەربی و 
كرماشان

پارێزگای  سێ   لە  سەلەفییەكان  رەوشەی  ئەم 

غەربی و  ئازەربایجانی  كوردستان و  كوردنشینی 

باوەڕی  كە  باڵوە،  پەرش و  ئێجگار  كرماشاندا 

پرەنسیپێكی  وەك  هەیە  كۆچ  بە  تەواویان 

دینی، بۆیە بە بچوكترین هەستی نائارامی لە 

دیكە.  شوێنێكی  بۆ  دەكەن  كۆچ  شوێنێكەوە 

لەبەرئەوە ناتوانین ناوچەیەكی  دیاریكراو بە 

بكەین.  دیاری  دیاریكراوییان  پێگەی  شوێن 

ش��اری  ل���ەدوو  ل��ەس��ەرەت��ادا  سەلەفییەكان 

دەستیاندایە  سنورەكانەوە  سەر  كوردنشینی 

چاالكی  و خۆیان دەرخست، ئەوانیش شارەكانی 

مەریوان و سەرپێڵ و زەهاو بوون. مەریوان لە 

سەرپێڵیش  سنەو  پارێزگای  بە  سەر  شارەكانی 

رۆژه��ەاڵت��ن،  كرماشانی  پ��ارێ��زگ��ای  س��ەرب��ە 

مهاباد،  كرماشان،  سنە،  لە  ئێستادا  لە  بەاڵم 

سەقزو بانەدا بوونیان هەیە. لەم دواییانەشدا 

هەندێك لە ناوچەكانی هەورامان و پاوە ببووە 

زیاتری  گردبوونەوەی  ئامادەیی  و  شوێنی 

وڕای  ئاواییەكانی  هاوكات  سەلەفییەكان. 

دوو  جوانڕۆ  بە  سەر  بیاشوشی  پاوەو  سەربە 

زۆرینەی خەڵكەكەیان سەلەفین و  كە  ئاوایین، 

ئەو  هاتوچۆی  زۆری  بە  دیكە  سەلەفییەكانی 

دوو ئاواییە  دەكەن. سەلەفییەكان لەبەرئەوەی 

پەراگەندەن و زیاتر بە شاراوەیی كارو چاالكی 

لە  سەلەفییەكانیش  تایبەتمەندی  دەك��ەن  و 

جیهاندا وایە، كە زۆر خۆیان پەنهان دەكەن، 

بزانرێت.  درووستیان  ژم��ارەی  نییە  ئاسان 

لەبارەی  دیدارانەی  لەو  یەكێك  بەگوێرەی 

لە  دەك��رێ��ت  داوە  ئ��ام��اژەی  ژم��ارەی��ان��ەوە 

ئەندامی   2000 لە  زیاتر  ئێراندا  كوردستانی 

ئاساییان  ئەندامانی  هەڵبەتە  هەبێت،  كارایان 

زێدەتر لەو رێژەیە دەبێت.

كەسایەتییە كۆمەاڵیەتییەكانی 
سەلەفییەكان

كەم  كەسانێكی  سەلەفییەكان  زۆری��ن��ەی 

خ��وارەوەی  چینەكانی  زیاتر  دەرام��ەت  و 

لە  زێ��دەت��ری��ش  پێكدەهێنن.  كۆمەڵگا 

نانەوایی و  كاری وەك  دەژیین و  ئاواییەكاندا 

هاوكات  دەكەن.  دیوار  وەستای  قەسابی و 

فەرمانبەری  مامۆستاو  مزگەوت  و  مەالی 

ئەگەرچی  دەك���ەون.  دی��دە  ب��ەر  میریش 

گەلێكی  بەناو  ئاماژە  دیدارەكاندا  لەوەختی 

بەاڵم  دەك��را،  بااڵ  پلەی  ئەندازیارو  وەك 

نشین و   ئ��اوای��ی  سەلەفییەكان  گشتی  بە 

دێهاتییەكانن.

ب��ون��ی��ادو چ��ۆن��ی��ی��ەت��ی رێ��ك��خ��راوب��وون��ی 

سەلەفییەكان

سەلەفییە جیهادییەكان جیا لە ناجیهادییەكان، 

زی��ات��ر ئ��اڵ��ۆزو پ��ەن��ه��ان و رێ��ك��خ��راوت��رن. 

كاروبارو  بە  مژوڵن  زیاتر  ناجیهادییەكان 

كەمەندكێش  خەڵكی  عەقیدەییەوە.  باوەڕی 

بۆ  خۆیان و  دنیابینی  عەقیدەو  بۆ  دەك��ەن 

ئەم كارەش جیهاد بە پێویست نازانن. لەم 

دروستكردنی حزب و  بە  نیازیان  كارەشیاندا 

ئەو  نایانەوەێت  هاوكات  نییەو  رێكخستن 

كۆرسە  لە  زیاتر  كاربكەن.  رێكخراوانە 

ئاشنادەبن  مزگەوتدا  پەروەردەییەكانی 

بەیەك و پەیوەندی كۆمەاڵیەتی چێ دەكەن 

سەلەفییە  بەاڵم  قوڵنابنەوە،  لەوە  زیاد   و 

جیهادییەكان، ئاشنان بە قاعیدەو زیاتر وەك 

دیارە  دیاردەكەون.  ئەنساروئیسالم  لقێكی 

دنیا  رژێمەكانی  هەموو  لەبەرامبەر  قاعیدە 

تۆڕێكی  رێكخستنێك و  بە  ئاتاجی  نەیارەو 

فراوانە، لەم میانەدا سەلەفییە جیهادییەكانی 

دەبیننەوەو  خۆیان  ئێرانیش  كوردستانی 

بەژێرییان  ژێر  چاالكی  ك��ارو  رێكخراوانە 

ئەنجامدەدەن. دیارە سەلەفییە جیهادییەكان 

بە  نیازیان  ئەوانەی  دنیا،  ئاستی  لەسەر 

سەلەفییەكان بۆیە زیاتر 
لەچەند هاوسەریان 
هەیە، چونكە كاتێك 

یەكێكیان دەمرێت یان 
لەكارێكی خۆكوژیدا 

دەفەوتێت، ئیدی 
نایانەوێت خێزانەكەی 
بۆ هاوسەرگیری بچێتە 

دەرەوەی بازنەی خۆیان. 
هەربۆیە لە هەر  گروپێكدا، 
كە ژنانیان زیاتربن، ئیدی 

دیاردەی فرەژنی لەوێدا 
زیاترە
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رێكخراو و رێكخستنە بۆ سێ   دەستە دابەش  

فەرمی  بە  كە  ب��ااڵ،  كەسانی   .1 دەب��ن. 

كردە  ئەندازیاری  هەیەو  ناویان  ناسراون و 

كەمن  فرە  رێژە  بە  ئەوانە  جیهادییەكانن، 

 و نزیكەی 2000 كەس دەبن لەسەر ئاستی 

دنیا.

 2. كەسانێك كە لە جیهادان و جیهاد دەكەن، 

ئەوان یان نایانەوێت، یاخود هێشتا نەبوونەتە 

كەسانی فەرمی لەناو  گروپەكانیاندا. 

هزرییەوە  رووی  لە  كە  الیەنگران   .3  

ئەم   هاوسۆزی  هەیەو  جیهاد  بە  باوەڕیان 

گروپانەن.

دەستەی  ئێران  كوردستانی  لە  ئێستادا  لە 

دووەم  و سێیەم هەم بوونیان هەیە، بەاڵم 

یەكەم  دەستەی  لە  سەلەفی  بڵێین  ناكرێت 

بڕوایان  سەلەفییەكان  نییە.  یاخود  هەیە 

وایە لە هەرشوێنێكی ئەم جیهانە  گەر سێ  

خۆیان  دەتوانن  ئەوا  پێكەوەبن،  موسڵمان 

جیهاد  بكەن و  دی��اری  ئەمیر  رێكبخەن و 

رابگەیەنن.  ئ��ەوێ   دەس��ەاڵت��داری  بە   دژ 

پێغەمبەر  فەرموودەیەكی  لەمبارەیەوە 

شوێنێك سێ   »لە هەر  دەڵێت:  كە  هەیە، 

یەكێكیان  دەبێت  ئ��ەوا  هەبوو  موسڵمان 

بكەنە ئەمیری خۆیان«. كەواتە لەم جیهانەدا 

لە هەرشوێنێك سێ  موسڵمان بوو دەتوانن 

هەڵبژێرن و  ئەمیر  دروستبكەن و  ئەمارەتێك 

رووبەڕوی كوفرو كافران ببنەوە. الی ئەوان 

ئیمارەت بەواتای گروپێكە نەك ناوچەیەكی 

تایبەت. ئیمارەت گروپێكەو پەیوەست نییە 

شوێنێكی  لەهەر  تایبەتەوەو  بەناوچەیەكی 

سەر زەوی دەتوانێت جیهادی خۆی بكات و 

ئاستی  لەسەر  چ  لەبەرئەوە  بچێت.  بۆی 

ئاستی  ل��ەس��ەر  چ  دن��ی��او  سەلەفییەكانی 

سەلەفییەكانی كوردستانی ئێران ئێمە ناتوانین 

بینەوە،  دیاریكراو  گروپێكی  رووب��ەڕووی  

كە پەیوەستبن بە شوێنێكی  دیاریكراوەوە. 

لەڕوانگەی سەلەفییەكاندا روانگەیەكی تیۆری 

بۆ كافربوون دیاری نەكراوەو هەر گروپێك 

لە هەرشوێنێك كافر بەشێوەی روئیای خۆی 

شرۆڤە دەكات. ئەوانەی، كە جیهادییان دژ 

دەكرێت سێ  جۆرن:

هەر  كێن و  نەكراوە  دیاری  كافرەكان،   .1  

ئیمارەتێك بە هزری خۆی پێشنیازی جۆری 

كافربوون دیاری  دەكات.

ئەمانەش  دیسانەوە  دان��ەران،  هاوبەش   .2

كێ   دەكەن  دیاری  خۆیان  عەقیدەی  بەپێی 

هاوبەش دانەرە.

 3.یاخی بووان، ئەوانەی دژ بە دەسەاڵتدارانی 

لە  دەكەن.  شۆڕش  رادەپ��ەڕن و  موسڵمانان 

توێژینەوەیە سێ  نموونە  دیدارێكدا بۆ ئەم 

هێنرایەوە، بۆ نموونە یاخیبوونی موعاوییە 

لێرەدا  تالیب.  ئەبو  كوڕی  عەلی  بەرامبەر 

گروپێكیان  هەر  بڕوایانوایە  سەلەفییەكان 

ئیمارەتێكیش   هەر  هەیەو  خۆی  ئیمارەتی 

هەیە،  ئەمیری  ی��ان  راب���ەر  دوو  دارای 

ئەمیرێكیان سەربازییەو ئەمیرێكیش ئەمیریی 

جەنگ  ك��اروب��اری  یەكەمیان  دادوەری��ی��ە. 

شەرعی  فەرمانی  دووەمیان  رێكدەخات و 

سەلەفییەكانەوە  لەڕوانگەی  دەردەك���ات. 

ئەمیر نابێت ژن بێت و ئەزموونی كەمبێت و 

دەبێت سەردەمێك كاری جیهادی كردبێت و 

پێشتر  واتە  بێت،  تەوبەكار  كەسی  نابێت 

بڵێین  دەك��رێ��ت  گالبێت.  ت��اوان��ەوە  ل��ە 

یان  كەسێك  ل��ەدەوری  سەلەفییەكان  تاكی 

لەدەوری  بەڵكو  گردنەبوونەتەوە،  ئەمیرێك 

بە  چوون  گردبوونەتەوە.  ئایدیۆلۆژیایەك 

بڕوای ئەوان بچوكترین الدان لە شەرع لە 

تالیبان  عومەری  مەال  وەك  كەسێكی  الیەن 

فەرمانی هیچ  بەبێ   بن الدن،  ئوسامە  یان 

         لۆگۆی حیزبی دیموکراتی کوردستان                                        لۆگۆی کۆمەڵە
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قورئان  و  لە  الدان��ە  بزانرێت  تەنها  كەس 

دەربچیت.  لێی  پێویستە  ئ��ەوا  سوننەت، 

ئەمەش مانای ئەوەیە ئەمیر زۆر بااڵ دەست 

نییەو بە بچوكترین پاساو گروپەكان دەتوانن 

لێی جیاببنەوە.

تایبەتمەندییە رووكەشەكان، 
كە سەلەفییەكان لەوانی دیكە 

جیادەكاتەوە
هەیە  ئەتواریان  هەندێك  سەلەفییەكان 

بەسانایی لەوانی دی جیادەبنەوە، بۆ نموونە 

لەم ناوچەدا، كە زۆرینە موسڵمانی سوننەن، 

لەكاتی نوێژدا دەستییان لەسەر ناوكیان دەگرن، 

بەاڵم سەلەفییەكان  دەستیان لەسەروترەوە 

لە  شایەتوماندا  خوێندنی  لەكاتی  دەگرن و 

نوێژەكاندا پەنجەی شەهادەتییان دەجوڵێنن. 

تایبەتمەندیتریان ئەوەیە كە ناچنە سەربازی و 

بە  قنوت  خوێندنی  بەیانیشدا  لەنوێژی 

گەر  هەندێكیان  هاوكات  دەزان��ن.  بیدعە 

سەرنەبڕابێت  خۆیان  بەدەستی  گۆشتێك 

سەروی  كورتی  شەرواڵی  پیاوانیان  نایخۆن. 

لەكاتی  سمێڵكورتن.  ریشدارو  قولەپێیان و 

ئامادەكردنی ئەم توێژینەوەیەدا سەلەفییەكان 

خۆیان  تایبەتمەندی  بەروونتر  ئامادەنەبوون 

سیاسییان  فشاری  جۆرێك  چونكە  بڵێن، 

بەتەواوی  ژنانیشیان  هاوكات  بوو.  لەسەر 

پۆشە  بە  بااڵپۆشن. سەبارەت  ماسكدارن  و 

ئاینییەكان  دیارە سوننەكان وەك شیعەكان 

هەیە.  ئاینییان  ب��ۆن��ەی  كەمتر  نین  و 

لە  تەنها  كەمەو  زۆر  بۆنەیان  سەلەفییەكان 

زیاتر  دەبنەوەو  گرد  هەینیدا  نوێژی  كاتی 

بۆ مزگەوتێك دەچن، كە مەالی مزگەوتەكە 

سەلەفی بێت. ئەوان وەك سۆفییەكان نین، 

بە  ئاشنادەبن  زیاتر  زۆرەو  رێوڕەسمی  كە 

یەكتری، بەاڵم سەلەفییەكان زیاتر لە وتاری 

هەینیدا گرددەبنەوە. بۆ نموونە لە ئاواییەكی 

دەبینرا  دا  هەینی  رۆژی  لە  جوانڕۆ  نزیك 

چۆن سەلەفییەكان بەتاو روودەكەنە ئەوێ ، 

بۆكاندا  لە  هەیە  ئاواییەك  دەوت��را  یاخود 

جگەلەوە  كۆدەبنەوە.  لەوێ   سەلەفییەكان 

ناونانی  رێوڕەسمی  لە  سەلەفییەكان  مەگەر 

یەكتری و  میوانی  بچنە  لەدایكبوون  مناڵ و 

جگەلە خۆیان كەسی تر بانگ ناكەن، یاخود 

وەرزش،  شاخەوانی و  بۆ  دەچ��ن  پێكەوە 

راهێنان  خۆ  بۆ  جیهادییەكانیش  سەلەفییە 

ناوچەكانی  دەچنە  سەربازی  مەشقی  لە 

خۆیان  كاری  پەنهانی  بە  شارو  دەرەوەی 

دەكەن.. 

چۆن پەیوەندی
بە خەڵكییەوە دەكەن

سەلەفییەكان لە ئاواییەكاندا زیاتر بە كۆڕسە 

پەروەردەییەكانی ناو مزگەوت، یاخود وتاری 

هەیە،  كاریگەرییان  مەالكانیان  عەسرانەی 

خەڵكی  تر  بەشێوەی  لەشارەكاندا  ب��ەاڵم 

كەمەندكێش دەكەن، ئەویش بە فرۆشتن یان 

نەوارەكانیان  سیدی و  نامیلكەو  دابەشكردنی 

بەاڵم  مزگەوتەكاندان،  دەرگ���ای  لەپێش 

كاردەكەن و  پەنهانتر  جیهادییەكان  سەلەفییە 

هەیە،  بوونیان  زیاتر  مەزاجییەوە  لەرووی 

تۆڕە  لە  ئینتەرنێتەوە  لەرێی  زیاتر  ئەوان 

كۆمەاڵیەتییەكان یان ڤیدیۆ و چاالكییەكانیان 

پەخشدەكەن  و هەستی خەڵكی بەتاوانەكانی 

خەڵكی  لەبەرامبەر  خ��ۆرئ��اوا  ئەمەریكاو 

گوانتانامۆو  زیندانیانی  ڤیدیۆی  دەوروژێنن و 

ئەبو غرێب باڵودەكەنەوە.

رەوشی ژنانی سەلەفی
ژنانی سەلەفی زیاتر هاوسەرو دایك و كچانی 

دێنە  وردە  وردە  ئەوانیش  سەلەفییەكانن. 

سەلەفییەكاندا  لەنێو  پیاوەكان.  دینی  سەر 

كە  نین،  قورئانییەكان  مەكتەب  وەك 

تەكفیر یەكێكە لە 
چەمكەكانی نێو هزری 
ئیسالمی، كە بەواتای 

دەركردنی بڕیارو حوكمی 
كافركردن یان كافربوونی 
تاكێكە. وەلێ  ئەم چەمكە 
لە دنیابینی سەلەفیزمدا 

شوێن و جێگەیەكی 
بەرجەستەی پێدراوە. 

یەكێك لە ئەركانەكانی 
باوەڕ بە یەكتا پەرستی، 

كە بەشێكی ئسوڵی 
بنەماكانی ئایینە لەوەدا 

دەبیننەوە
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بەتەنیا ژنێكەوە داناساكن، بەڵكو لەناویاندا 

دووژن  و سێ  ژنیش زۆر بەرچاو دەكەون. 

سەلەفییەكان بۆیە زیاتر لەچەند هاوسەریان 

دەمرێت  یەكێكیان  كاتێك  چونكە  هەیە، 

ئیدی  دەفەوتێت،  خۆكوژیدا  لەكارێكی  یان 

نایانەوێت خێزانەكەی بۆ هاوسەرگیری بچێتە 

دەرەوەی بازنەی خۆیان. هەربۆیە لە هەر  

گروپێكدا، كە ژنانیان زیاتربن، ئیدی دیاردەی 

فرەژنی لەوێدا زیاترەو ئەوان بەم كارە هەم 

مێرد  ژنە  بۆ  ژیانیش  هەم  نابن  پەرتەوازە 

دیارە  دەكەنەوە.  بەرجەستە  كوژراوەكان 

ژنانێكی سەلەفی هەن لە عێراق و ئەفغان، 

لە كاری خۆكوژی  كە بۆ خۆیان بەشداربن 

سەلەفییەكانی  لەنێو  ئێستا  تا  بەاڵم  دان، 

كوردستانی ئێران ژن نەنێردراوەتە بەر كاری 

خۆكوژی.

رەوشی فیكری سەلەفییەكان
هزریی  راب���ەری  كەسێكی  ئێستا  ت��اوەك��و 

بەرجەستە  ئێران  كوردستانی  سەلەفییەكانی 

عەلەوی  عەبدولكەریم  ب��ەاڵم  ن��ەب��ووە، 

كە  ع��ال��ی،  حەمید  ب��ۆك��ان  و  ل��ەن��اوچ��ەی 

الوێكی شاری مەریوانەو ئێستا لەهەندەران 

بانگخوازو  لەو  دوو  بەسەردەبات،  ژی��ان 

ئێران  سەلەفییەكانی  زیاتر  كە  رۆحانیانەن، 

گوێیان بۆدەگرن  و سی دی  و نەوارەكانیان  

باڵودەكەنەوە.

كاریگەریی  لەژێر  سەلەفییەكان  دی��ارە   

دان،  عێراقیش  كوردستانی  جیهادییەكانی 

ئەنساروسوننە.  ناو  كەسەكانی  بەتایبەت 

بەناوی  ئەنسار  كەسێكی  كاتێك  نموونە  بۆ 

پ��اوە  ن��اوچ��ەی  ه��ات��ب��ووە  عەبدولحەمید 

چەند  تەنانەت  زۆرب��وون و  پەیڕەوی  لەوێ 

كەسێكیشی بۆ كاری جیهادی ناردە جەنگ و 

ئ��ەودەم  كە  ك��ردن،  فەلوجەی  رەوان���ەی 

لە  جیهادییەكان  سەلەفییە  گروپە  قاعیدەو 

جەنگدابوون  دژ بە ئەمەریكا. وەك حەمید 

گەنجان  لێدەكرا،  چاویان  عەلەوی  عالی و 

كاریگەر دەبوون پێیان. كەسێكی وەك حەمید 

ئیسالحی  دەع��وەو  ئەندامی  پێشتر  عالی 

ئیسالمیدا  گروپی  لەنێو  زیاتر  بووەو  ئێران 

سەلەفیانەی  ئ��ەم  ه��اوك��ات  ن��اس��راوب��وو. 

سەلەفییە  بە  كاریگەرن  ئێران  كوردستانی 

جیهانییەكان  و زیاتر چاو لە نوسین، وتارو 

بەسەرنجەوە  دەكەن  و  جیهادییەكان  فتوای 

بەیاندا  گۆڤاری  لە  بۆنموونە  لێیاندەڕواننن 

دەستدەكەوێت،  ئایدیای سەلەفیزمیان  زیاتر 

ق��ەت��ادەی  ئەبو  وەك  كەسانی  ه��اوك��ات 

مەقدیسی و  موحەمەدی  ئەبوو  فەلەستینی و 

بەتەواوی  عوسەیمین  بەسیرو  ئەبو  شازلی و 

كاریگەری خۆیان لەسەر جەوانانی سەلەفی 

سەلەفییەكان  هەروەها  ئێران،  لە  هەیە 

كاریگەرن  دنیا  سەلەفییەكانی  هەموو  وەك 

كەسانێكی  رابردویان و  فیكری  بەڕابەرانی 

یەكتاپەرستی،  لەبواری  تەیمییە  ئیبن  وەك 

پێشەنگی  بە  جیهاددا  سیفات و  ئەسما و، 

خۆیاندەزانن.

دەركەوتنی سەلەفیزم
لەنێو كوردانی ئێراندا

بەشی دووەم
بەكەمگرتنی هۆیەكانی دەركەوتنی سەلەفیزم 

لە سەر ئاستی جیهاندا و تەماشاكردنی وەك 

چاوپۆشیی  مایەی  سیاسیی،  واقیعێكی 

كۆمەڵناسییەكانی  هۆیە  س��ڕی��ن��ەوەی   و 

پرسی  ف��ەرام��ۆش��ك��ردن��ی  س��ەل��ەف��ی��زم��ە و 

سەلەفیزمە لەسەر ئاستێكی قوڵ و وردتردا. 

سەلەفیزم  ك��ە  ب����اوەڕەدان  ل��ەو  زۆرێ���ك 

رۆژهەاڵتداو  لە  ئەمریكاییەكانە  داهێنراوی 

لەبەرامبەر  بەربەستێك  وەك  گەرەكیانە 

كۆمۆنیزمدا قوتی بكەنەوە. لە ساڵی)1988(

بە  ئەمەریكا  سەرمایەداریی  نەخشی  دا  ز 

لە  ژمارەیەك  كە  دەس��ت،  هاتە  جۆرێك 

عەرەبەكانی یەكخست و رێكیخستن تاوەكو لە 

روئیای كۆتایی مێژوو، بەسەركەوتنی بلۆكی 

هەنگاوێك  كۆمۆنیزم  شكستی  خۆرئاواو 

جیهاد  قاعیدەی  لێرەوە  بێتەوە.  نێزیكتر 

لۆگۆی  )ی. ن. ک(
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نێوی ئەو بارەگا سەربازییە بوو، كە پارتیزانە 

راهێنانیان  مەشق و  لەوێندەر  عەرەبەكان 

لەو  ئەوانەی  هەموو  دوات��ر  كە  پێدەكرا. 

بنكەیەوە مەشقیان پێكرابوو بوونە هەوێنی 

روانگەی  قاعیدە.)  رێكخراوی  دروستبوونی 

ئێران ، 1389: 64(، بەاڵم ئایا ئەگەر جەنگی 

رووینەدایە،  شورەوی  ئەفغانستان  و  نێوان 

ئەوا ئەوڕۆ ئێمە رووبەڕوو دەبووین لەگەڵ 

دی��ارە  سەلەفیزم؟.  بەنێوی  دی��اردەی��ەك 

فاكتەرگەلێك  چی  گەر  راستییەكە،  ئەمە 

گۆڕێدا  لە  سەلەفیزم  سەرهەڵدانی  بەنێوی 

ه��ەب��وون، وەل���ێ  ن��ەی��ان دەت��وان��ی ببنە 

چوون  رەوتە.  ئەم  سەرهەڵدانی  فاكتەری 

لەسەرانسەری دا گروپگەلی جۆراو جۆر لە 

پەرتپەرتدا  بیركردنەوەی  لە  جیاو  زەمینەی 

بوونیان هەبوو. بۆ نموونە كۆمەڵەی كۆچ و 

بە  دژ  سیاسەتی  بە  دژ  میسردا  لە  تەكفیر 

دروستببوون،  عەبدولناسر  جەمال  ئایینی 

عێراقدا  كوردستانی  لە  چ��ۆن  ه���ەروەك 

بەعس  حزبی  بە  دژ  ئیسالمی  بزوتنەوەی 

بوونی خۆی راگەیاندبوو.

لە  الدن  بن  ئوسامە  ت��رەوە  الیەكی  لە   

ب��ەرەو  ئەفغانستاندا  جەنگی  س��ەردەم��ی 

ئەو  دەم  ئ��ەوێ   رۆیشتبوو.  ئەفغانستان 

رەخنەگەلێكی توندی رووبەڕووی پاشانشینی 

وابەستەیی  بە  دژب��وو  ك��ردەوەو  سعودییە 

ئەمریكاوە.  سیاسیی  نەزمی  بە  واڵتەكەی 

لەو  رۆی،  ئەفغانستان  رووەو  ئ��ەوەب��وو 

بە  وابەستەیی  ئەو  ئیسالمیزمەكەی  دەمەدا 

ئەگەر  كەواتە  دواوە.  دەدایە  ئەمەریكاوە 

دەركەوتنی سەلەفیزم تەنها وابەستە كەین بە 

هۆكاری سیاسییەوە ئەوا دیسانەوە ناتوانین 

هۆكاری  تەنها  بە   ناوبراوەكان  هۆكارە 

دەركەوتنی سەلەفیزم بهێنینە بەرباس.

هەربۆیە خوێندنەوەی سەردەم و شكڵگیریی 

لە  سەلەفییەكان  رەوت���ە  دروس��ت��ب��وون��ی 

ئێراندا،  لە  پاشان  عێراقدا و  كوردستانی 

ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی وردت����ر ئ���ەم ب��ۆچ��وون��ە 

كە  بۆچوونەی،  ئ��ەو  پشتڕاستدەكاتەوە. 

بە  بكات  وابەستە  تەنێ   بیەوێت سەلەفیزم 

جەنگی ئەفغانستان و شورەوییەوەو پێیوابێت 

ئەمەریكا لەپشت دروستبوونیانەوە بووە بۆ 

رۆژهەاڵت  كۆمۆنیزم و  بلۆكی  الوازكردنی 

لەناوچەكەدا، بەڵكو سەلەفیزم دەرهاویشتەی 

كە  كۆمەاڵیەتییە،  سیاسی  و  هۆكارگەلێكی 

ئەو  بۆكراوە.  زەمینەسازییان  لەناوچەكەدا 

شورەوی  ئەفغانستان و  ملمالنێی  هۆكارانە 

بە بەشێك لە جێبەجێكردنی ملمالنێی نێوان 

لەبەرامبەر  دەزانێت  ئیسالم  كۆمۆنیزم و 

خ��ۆرئ��اواو دن��ی��ای س��ەرم��ای��ەداری��دا. بۆ 

شێوە  سەرهەڵدانی  تەماشای  گەر  نموونە 

كوردستانی  لە  سەلەفیزم  بیركردنەوەی 

دەبینین  بكەین  ئێرانیش  پاشان  عێراق  و 

دروستبوونیان هیچ وابەستە نەبوو بە جەنگی 

ئەو  كاریگەریی  بەاڵم  بەشورەوییەوە،  دژ 

لە دروستبوونیاندا هەبوو. هاوكات  جەنگە 

بوونی  بە  دژب��وو  دروس��ت  ئ��ەوان  بوونی 

رژێمی سیكۆالرو ناسیۆنالیستی بەعسەوە، كە 

لەژێر نێوی بزوتنەوەی ئیسالمیدا لە 1987 دا 

نەیارییەتی  ئامانجیان  تەنها  دەبن،  دروست 

بۆ  ئەجێندایەكیان  هیچ  بەعسەو  حزبی 

رەوتە  ئەم  نییە.  دژی شورەوی  لە  جەنگ 

عێراقەوە  كوردستانی  لە  كە  سەلەفییەی 

پەنایان بۆ خاكی ئێران برد، لە هەشتاكانی 

سەدەی رابردووەوە ئیدی كاریگەری خۆیان 

خزاندە زیهنییەتی كوردانی ئێرانەوە، پاشان 

بەتایبەت  ئێران  بۆ  پەنابردنیان  دووبارە  بە 

لە  سەریان  بۆ  هاوپەیمانان  هێرشی  پاش 

2003 دا، ئیدی نەخش و نواڕینی خۆیان لە 

مایەوە.  ئێراندا  كوردانی  سەربیركردنەوەی 

ناجیهادیش  بیركردنەوەی سەلەفیزمی  دیارە 

لەنێو  جیهادی  سەلەفیزمی  لەتەك  ه��اوڕا 

بەاڵم  دەستیپێكردبوو،  ئێراندا  كوردانی 

وابەستە  بیركردنەوەیە  ئەو  دروستبوونی 

جیهادییەوە.  سەلەفیزمی  بیری  بە  نەبوو 

س��ەل��ەف��ی��ی��ە ن��اج��ی��ه��ادی��ی��ەك��ان دروس���ت 

لەبەردەستدا  دیاریكراوییان  مێژووییەكی 

نییە، كە بڵێین لەو رووداوەوە دەستییان بە 

ئەم  شوێنكەوتوانی  كردووە.  چاالكی  كارو 

لە  بریتین  ناجیهادییە  بیركردنەوە سەلەفییە 

چەپەك و  شوێنە  لە  كە  ئاخوندێك،  مەالو 

ئێرانەوەو  كوردستانی  دەستەكانی  دوورە 

سەلەفییەكانی  ئەندێشەی  كاریگەریی  بە 

س��ع��ودی��ە خ��ەری��ك��ی روون���ك���ردن���ەوەی 

بەاڵم  خۆیانن،  تایبەتەكانی  بیروبۆچوونە 

ئێران  كوردستانی  جیهادییەكانی  سەلەفییە 

دەكەن  پەیوەست  خۆیان  راب��ردوی  ریشەو 

كوردستانی  جیهادییەكانی  سەلەفییە  بە 

شرۆڤەی  گرنگتر  هەمووی  لە  عێراقەوە. 

رەوت��ی  كە  دەك��ەی��ن،  زەمینەسازییە  ئ��ەو 

وەك  ئێراندا  كوردستانی  لە  سەلەفیزمی 

شوناسنامەیەك خستووەتەڕوو.

سەلەفیزم وەك شوناسنامەیەك
شێوەیە  بەم  كۆمەاڵیەتی  شوناسی  جنگینز 

كە  لەكاتێكدایە،  دەربڕینە  ئەم  دەناسێنێت: 

پەیوەندی كۆمەاڵیەتی  لە  تاك  و گروپەكان 

جودا  دی  گروپەكانی  تاك  و  لە  خۆیاندا 

دەكاتەوە، بەجۆرێك راستەوخۆ تایبەتمەندی 

شكڵ و شێوەو ئەتواری تاكەكان دەناسرێتەوەو 

وەك شوناسێكی لێدێت )جنگینز،1381: 7(. 

لەسەر بنەمای ئەم پێناسەیە دەكرێت بڵێین، 

هاوبەشی  شوناسی  دارای  سەلەفییەكان  كە 

لەكاتی  تەنانەت  خۆیانن.  بە  پەیوەست 

سەلەفیی  وەك  خۆیان  لێدوانەكاندا  دیدارو 

دەناسێنن  و واتای تایبەت  و پێناسەی تایبەتی 

بوونی خۆیان بە ئاشكرا دەكەن، كە جودایە 

لە تایبەتمەندی هەر تاكێكی تری كۆمەڵگاكە.
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سەلەفییەكان لە كاتی ئاخاوتن و خۆ ناساندندا 

خۆیان جودا دەكەنەوە لە هەمو موسڵمانان و 

ب��ی��روب��اوەڕی  یەكتاپەرستی  و  ل��ەب��واری 

پێداگریی  توند  بەشێوەیەكی  ئیسالمیدا 

دەكەن و كەس وەك خۆیان نابینن. لە بواری 

خۆیان  سوننەتەوە  قورئان و  بە  پابەندبوون 

خۆیان  تەنانەت  دەزان��ن و  رەسەنترین  بە 

رێچكانێك  م��ەزه��ەب و  هیچ  بە  وابەستە 

حزبایەتیدا  نەزمێكی  هیچ  لەتەك  ناكەن و 

بە  ئیمانیان  ناكوڵێت و  پێكەوە  دان��وی��ان 

پارتایەتی نییە. تەنانەت شێوازی بەندایەتی و 

جۆری هەڵسوكەوت و خواردن و هاموشۆیان 

موسڵمانانی  لەتەك  ئەوتۆی  تایبەتمەندی 

سەلەفییەكان  روانگەیەوە  لەم  هەیە.  تردا 

هەمیشە ئەوانی تریان لە جیهانبینیدا هەیە، 

بە  نین،  خۆیان  وەك  ئەوانەی  تەواوی  كە 

گومڕاو سەرلێشێواو دەزانن. سەلەفییەكان بە 

ئەتواری بەندایەتی و رەفتاری رۆژانەو جۆری 

دی  ئەوانی  لەتەواوی  خۆیان  بیركردنەوەدا 

وردە  وردە  ئەمەیش  كردووەتەوەو  جودا 

بۆیان.  كۆمەاڵیەتی  شوناسێكی  ب��ووەت��ە 

جنگینز پێیوایە شوناس وەختێك بەرجەستە 

دەستەواژەی  وات��او  تاكەكان  كە  دەبێت، 

رووەوە  ل��ەم  بتاشن.  بۆخۆیان  تایبەت 

بووەتە  كۆمەڵگادا  لە  سەلەفییەت  شوناسی 

تایبەتمەندی و  كۆمەاڵیەتی و  شوناسێكی 

جیهانبینی تایبەت بە خۆیان داتاشیوە.

سەلەفیزم وەك
شوناسێكی بەرگریكارانە

هزری  نێو  چەمكەكانی  لە  یەكێكە  تەكفیر 

بڕیارو  دەركردنی  بەواتای  كە  ئیسالمی، 

تاكێكە.  كافربوونی  یان  كافركردن  حوكمی 

سەلەفیزمدا  دنیابینی  لە  ئەم چەمكە  وەلێ  

پێدراوە.  بەرجەستەی  جێگەیەكی  شوێن و 

یەكتا  بە  ب��اوەڕ  ئەركانەكانی  لە  یەكێك 

بنەماكانی  ئسوڵی  بەشێكی  كە  پەرستی، 

نومایانی  كە  دەبیننەوە،  ل��ەوەدا  ئایینە 

خوا  بۆ  دان��ان  هاوبەشی  لە  خۆبەریكردن 

ب��اوەڕەدا  لەم  ت��رەوە  الیەكی  لە  بكرێت. 

دەبێت  بۆخۆی  نەتەنها  موسڵمان  تاكی 

هاوبەشیدانان  ئ��ەت��واری  ل��ە  دوورب��ێ��ت 

بێزاری  قەڵسی و  دەبێت  بەڵكو  بۆخوا، 

هاوبەشی  كە  ئەوانەی،  لەهەمبەر  خۆیشی 

دادەنێن بۆ خوا نیشان بدات  و هەڵوێست 

ه��اوب��ەش��دان��ەران  لەهەمبەر  وەرگ��رت��ن��ی 

ئیمانیانەوە.  ب��ەه��ێ��زی  ب��ە  واب��ەس��ت��ەی��ە 

هاوبەشی  كە  لەوانەی،  دەبێت  هاوكات 

لە  بگرن و  بەدوور  خۆیان  خوا  بۆ  دادەنێن 

ئەوانەی  كە  هاتووە،  وەها  فەلسەفەیاندا 

كافرو هاوبەشدانەرن بناسرێن، دروست ئەم 

لەنێو  تەكفیركردن  رەهەندی  فەلسەفەیەش 

لەم  رادەگرێت.  زیندو  سەلەفیزمدا  رەوتی 

روانگەیەوە سەلەفیزم زوو بەزوو جیاكارییەك 

بازنەی  كە  دروستدەكات،  كۆمەڵگادا  لە 

بازنەی  تا  باتڵ دەستنیشان دەكات و  هەق و 

بۆ  سەلەفیزم  شوناسی  ئەوا  زیادبێت،  باتڵ 

باتڵ  بە  كۆمەڵگا  كە  شوناسێكە،  كۆمەڵگا 

تاریك و جاهل  نێودەبات و بە كۆمەڵگایەكی 

دەستنیشاندەكات. 

لەئاكامی چەندین پەیجوری و دیداری تایبەت 

لەسەر ئەو رەوشە ئەو ئاكامگیرییە دەستكەوتوە، 

سەلەفییەكاندا  لەنێو  تەكفیر  پرسی  كە 

لەنێو  بەشێوەیەك  پێدراوە.  بەها  پرسێكی 

گروپ و ئایدیا ئیسالمگەراكانی تردا بەو ئاستە 

پرسی تەكفیر بواری بۆ نەكراوەتەوە. پرسی 

بەشێوەیەكە،  سەلەفییەكاندا  لەنێو  تەكفیر 

بەتاڵ و  رێبازی  لەسەر  خەڵكی  ت��ەواوی  كە 

لەسەر  بۆخۆیان  دەسنیشاندەكەن و  نەزانی 

لەم  ئیسالمن.  راستەقینەی  ساڵحان و  رێبازی 

سەلەفییەكان  كە  بوترێت،  دەكرێت  رووەوە 

رەوتێكی نەیارو پڕ پرتەو بۆڵەن لەبەرامبەر 

خودی سەلەفییەكان ئەوە 
ناشارنەوە، كە باوەڕیان 
بەجیهاد لە رەوشێكی 
وەك ئەمڕۆكەی ئێراندا 
نییەو هیچ زەمینەیەكیان 
بۆی نەرەخساندووە. وەلێ  
دەبینرێت لەناوچەی 
سیستان و بەلوجستان و 
چەند ناوچەیەكی تری 
سوننی نشینی ئێراندا 
ئەم زەمینەیە، كە بەرامەی 
چەكداریی نێوان 
سەلەفییەكان و ئێران بێت 
هاتووەتە ئاراوەو روویداوە. 
لەوێندەر گروپێكی 
جیهادیی سەلەفیی بەنێوی 
)جند الله(



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 156

هەڵبژاردەی  بە  بۆخۆیان  خەڵكیداو  تەواوی 

رێبازی راستەقینە دادەنێن. هەر ئەو نەزمی 

وەك  ئەوانە  كە  وایكردووە،  نەیارییەتییە 

لە  هەمیشە  هەربۆیە  دەرك��ەون،  رەوتێك 

زەمینەی واقیعدا وەك نەیارێكی هەموو ئەو 

شتانە دەردەكەون، كە بونیان هەیە و تەواوی 

رەهەندەكانی ژیانیش دەبەستن بەشەرعەوەو 

بە روویەكی مۆن و دژەوە دەرواننە دەوروبەرو 

بەرەوتەكەیانەوەو  وابەستەیە  دنیابینییان 

لەبازنەی  دەرچوو  بە  خۆیاندا  ل��ەدەرەوەی 

شەرع و ئیسالمەتی لەقەڵەم دەدەن. چەمكێكی 

تر كە رووی ناكۆكی ئەم رەوتە نیشاندەدات، 

بریتییە لە گەڕانەوە بۆ رابردوو، ئەم پرسە 

ئیسالمییەكاندا  ئیسالمگەرایان و  لەئەندێشەی 

شتێكی نۆرماڵە. چوون زۆرێك لە موسڵمانان 

دەستپێكی سەرهەڵدانی ئیسالم بە قۆناغێكی 

زێڕین نێودەبەن و شانازیی بە بوونی قۆناغێكی 

دەگمەنی لەو جۆرەوە دەكەن. گەڕانەوە بۆ 

قورئان و سوننەت بە دەستكەوتی هیدایەت و 

مۆركی ئەندێشەی ئیسالمیی دادەنێن، بەاڵم 

لەنێو سەلەفییەكاندا ئەم پرسە ئێجگار بەرچاو 

هەرجۆرە  سەلەفییەكان  بایەخپێدراوە.  و 

تێگەیشتنێكی شەخسی و روانگەیەكی زانایانی 

تەنها  پێیانوایە  دوواوەو  دەدەن��ە  س��ەردەم 

ئاینداریی و  رەوشی  لە  پەسەندكراو  پرسێكی 

بڕیاری رۆژانەی ژیاندا، پەیوەستە بەزانایانی 

تەنها  سەلەفییەكان  الی  لە  س��ەل��ەف��ەوە. 

فەرمودەكانی  لە  بریتییە  هەقیقەت  پێوەری 

ه��ەزار  ش��ەش  بیست و  س��ەدو  پێغەمبەرو 

ه��اوەڵ��ەك��ەی س��ەردەم��ی. ل���ەالی ئ��ەوان 

پێغەمبەرو  ئەتواری  فەرمودەو  تێگەیشتن و 

تیۆری  كردارەكی و  جۆری  باشترین  هاوەاڵن 

وتن و  دەستێوەردان و  هەرجۆرە  ئیسالمەو 

مایەی  ئ��ەوان،  دەرەوەی  لە  تر  كردەیەكی 

بازنەی  ب���ەدەرەوەی  نییەو  پەسەندكردن 

الی  لە  بەمشێوەیە  لێكدەدەنەوە.  ئاینداریی 

سەلەفییەكان جۆرە ئارەزو و خویەكی تەواو 

هەرجۆرە  هەیەو  رابردوو  بۆ  گەڕانەوە  بە 

سازش و رەخنەو وتەیەكیش لەسەر ئەو بڕیارە 

بەتوندی دەدرێتە دواوە. هەر ئەم هۆكارەیە، 

كە وایكردووە لەبەرامبەر هەرجۆرە پرسێكی 

دوواوەو  بۆ  بگەڕێنەوە  راستەوخۆ  رۆژدا 

رابردوو بكەنە پەناگەی ئایدیۆلۆژیان و لەتەك 

توند  بەریەككەوتنی  توشی  ئەورۆدا  واقیعی 

لە  نمونەیی  كۆمەڵگای  پێیە  بەم  ببنەوە. 

نەخش و نواڕینی ئەواندا پێگەو تایبەتمەندیی 

ئەم  دیاریكراون.  پێوەرەكانی  هەیەو  خۆی 

ئەهلی  ئەندێشەی  لە  سەلەفیانە  روانگە 

ئەهلی  نییەو  ئەوتۆی  شوێنێكی  سوننەتدا 

دەجوڵێنەوە،  واقیعبینانە  زیاتر  سوننەت 

هەر ئەمەیش وایكردووە بەدرێژایی مێژووی 

حاكم و  زۆرترین  سوننەت  ئەهلی  ئیسالمی 

دەسەاڵتداریی ئیسالمیان كردووە. لەبەرامبەردا 

لەدنیای  سەلەفییەت  بیركردنەوەی  بەردەوام 

بۆ  گەڕانەوە  بە  هەبووەو  بوونی  ئیسالمدا 

ئایندەیەكی  رابردوو خوازیاری بەدەستهێنانی 

لەو جۆرەن، كە لە ئایدیایاندا بوونی هەیە. 

كە  لەكاتێكدا،  سەلەفییەكان  تر  مانایەكی  بە 

ئەو  رابردوو  بۆ  پەنابردنە  ئەوان  پرەنسیپی 

واقیع و  لە  لوتەالن  بەدەستەوە  دەدا  مانایە 

بوونیان  بەردەوام  كە  هەڵدێن،  واقیعە  لەو 

هەبووە. لەم رووەوە دەگەینە ئاكامێك، كە 

هەمیشە  بەرگریی،  لە  بریتیە  سەلەفییەت 

لەبەرامبەر  هەیە  بەرگریكارانەی  رۆحێكی 

لە  دەبینین سەلەفییەت  واقیع. هەربۆیە  بە 

بەتەواوی  كوردستاندا  ئەمڕۆی  كۆمەڵگای 

ناكۆك و ناتەبایە لەگەڵ تەواوی ئەو گوتارانەی 

رەنگدانەوەیان  لەواقیعدا  هەیەو  بوونیان 

دنیای  لە  سەلەفیزم  قۆناغێكدا  لە  هەیە. 

سەدەكانی  لە  واتە  سەریهەڵداوە،  ئیسالمدا 

ش��ەش��ەم و ح��ەوت��ەم��ی ك��ۆچ��ی��دا، دروس��ت 

)ئیبن  سەلەفییەكان  پێشەوای  لەسەردەمی 

دوازدەو  لەسەدەكانی  هاوكات  تەیمییە(دا. 

لەسەردەمی  دروس��ت  كۆچیداو  سیازدەی 

نارس سوبحانی                                              ئەحمەد موفتی زادە



157  ژمارە )16-17( ئابی  2016

)م��وح��ەم��ەدی ك���وڕی ع��ەب��دول��وەه��اب( و 

لەسەردەمی ئێستاشدا. لە هەر سێ  قۆناغەكەی 

سەرهەڵدانی سەلەفییەتدا یاخۆ نوێبوونەوەی 

لە  موسڵمانان  رەوش��ی  سەلەفییەتدا  بیری 

بارودۆخێكدا بوو رووبەڕووی چەندین قەیران و 

لەسەردەمی  ببوونەوە.  مەترسیدار  قەمتی 

رووب��ەڕووی  موسڵمانان  تەیمییە(دا  )ئیبن 

شااڵوی مەغۆلەكان ببوونەوە بۆسەر جیهانی 

هێزی  ت��وان��او  كە  بەشێوەیەك  ئیسالمی. 

شارستانییەتی ئیسالمی، رووبەڕووی مەترسی 

لەسەردەمی  ه��اوك��ات  ب��ب��ووی��ەوە.  ج��دی 

جیهانی  عەبدولوەهابدا،  كوڕی  موحەمەدی 

ش��ااڵوی  رووب���ەڕووی  دیسانەوە  ئیسالمی 

گەالنی  بەتەواوی  ببوویەوە و  ئیمپریالیزم 

بندەستی  شااڵوی  بەر  كەوتبوونە  موسڵمان 

پەراگەندە  پەرت و  ژیارەكەیان  ئیستیعمارو 

ببوو. سەرمایەداریی تەحقیری دنیای ئیسالمی 

كۆیلەو  بە  ببوو  ئیسالمی  ژی��اری  دەك��ردو 

لە  ئێستایشەوە  بە  سەرمایەداریی.  بندەستی 

بە  نیازی  ئیسالم  دنیای  قۆناغەكەدا  هەرسێ  

بزوتنەوەی بەرگریی و نەیارییەتی بوو، نیازی 

بە خۆداچوونەوە دەبوو ببێت بە دەستپێكی 

وایكرد  ئەمە  ئیسالمییەكان،  ب��زوت��ن��ەوە 

كەڵك  بڕەخسێت و  بۆ  زەمینەی  سەلەفییەت 

ئیسالمگەرایی  نەزمی  سیستم و  الوازی  لە 

سیستەمی  نەیارێكی  وەك  وەرب��گ��رێ��ت و 

یەكێكی  ببوژێتەوە.  ئیسالمگەرایی  ب��اوی 

بەرگریكارانەی  شوناسی  نیشانەكانی  لە  دی 

دەبینێتەوە،  ل��ەوەدا  خ��ۆی  سەلەفییەكان 

لۆمەو  سوكایەتی و  ب��ەر  كەوتوونەتە  كە 

پێیوایە  كاستلز)1384(،  نەیارانیان.  تەنزی 

لەالیەن  بەرگریكارانەن  دارای  كە  كەسانێك 

نەنگین و  دیوێكی  بەدەسەاڵتەوە  كەسانی 

ئاستی  لەسەر  ئەمڕۆ  تەماشادەكرێن.  سوك 

جیهاد سەلەفییەكان بە تیرۆریست و رادیكاڵ 

نێودەبرێن. ئەمڕۆ دەستەواژەكانی تیرۆریستی و 

كە  دەستەواژەگەلێك،  بوونەتە  رادیكاڵی 

سەلەفی و  ئیسالمگەرایانی  شوناسی  ب��ۆ 

نەنگیندا  بەدیوێكی  ناودەبرێن و  رادیكاڵ 

جۆرێكە،  بە  رەوشە  ئەم  پێدەن.  ئاماژەیان 

ئەم  گەرەكیانە  ب��ەردەوام  سەلەفییەكان  كە 

لەسەر  رادیكاڵبوونە  تێرۆریست و  ناتۆرەی 

خۆیان البەن و خۆیانی لێ  بێ  بەریبكەن. مەال 

كاتژمێرێك  كە  وتارەكانی  لە  دووان  كرێكار 

دەیەوێت  توندڕەوییەوەیە،  لەبارەی  دەبن 

ناتۆرەیەكە  توندڕەوی  كە  بخاتەڕوو،  ئەوە 

ئەوەیش  ن��اوە.  لەوانیان  خۆرئاواییەكان 

تەماشاكردنی  نەنگ  بە  سوككردن و  لەپێناو 

پێچەوانەی  ئەوەیش  دیارە  كە  موسڵمانانە، 

واقیعە.

كرێكار دەڵێت: ئێمە لەسەرزەمینی خۆماندا 

ئەوانە  لەبەرامبەر  دەك��ەی��ن  و  ب��ەرگ��ری 

داگیریان  سەرزەمینمان  كە  وەستاوین، 

ئەوە  دەجەنگین،  دژی��ان  ئێمە  ك��ردووە. 

لەكاتێكدایە كە بەو هەڵوێستماندەڵێن تێرۆر. 

ئەوە هیچ لۆژیكێكی تێدانییە، ئێمە پەیڕەوی 

ئەوان  بەاڵم  خۆمانین،  دەستوری  قورئان و 

كرێكار،  چەقبەستوو)  رادیكاڵ و  پێماندەڵێن 

بی تا(.  ئەو سەلەفیانەی لەم لێكۆڵینەوەیەدا 

دیداریان لەتەكدا كراوە، لەم بارەیەوە زۆر 

پێداگرییان كردووە و توندڕەو نین و ئەوەی 

لەسەری سورن بەتەواوی لۆژیكییەو شیاوی 

نابێت  هەربۆیە  لێبكەن.  بەرگریی  ئەوەیە 

ناتۆرەی تێرۆریستییان لێبنرێت.

ئەو گوتارانەی لە كوردستانی ئێراندا 
بوونیان هەیە

ئەوەی لێرەدا جێگەی سەرنجە ئەوەیە، كە 

ئەم شوناسە لەبەرامبەر چ گوتارێكدا ئاڕاستە 

پرسە  لەم  تەواو  تێگەیشتنی  بۆ  دەكرێت. 

باوەكانی  پێویستە پەیجوری تەواوی گوتارە 

كوردستانی ئێران بین.

یەكەم: گوتاری حكومەتی نێوەندیی
پێشین،  تێڕوانینەكانی  پێچەوانەی  ب��ە 

سەلەفییەت لەبەرامبەر حكومەتی نێوەندیدا 

ه��ەروەك  نییە.  دی��اری��ك��راوی  گوتارێكی 

لەبەرامبەر  سەلەفییەت  عێراقدا  لە  چۆن 

گرتبوو،  شێوەیخۆی  نێوەندیدا  حكومەتی 

بەاڵم بەرگرییەكی لەو جۆرە هەرگیز لەنێو 

سەلەفییەكانی ئێراندا، كە بەرامبەر بێت بە 

بنەمایەكی  نێوەندی هیچ ریشەو  حكومەتی 

نییە. تاوەكو ئێستا هیچ جەنگێكی چەكداریی 

نێوەندیدا  حكومەتی  سەلەفییەكان و  لەنێوان 

خودی  رووینەداوە.  ئێران  كوردستانی  لە 

باوەڕیان  كە  ناشارنەوە،  ئەوە  سەلەفییەكان 

ئەمڕۆكەی  وەك  رەوشێكی  لە  بەجیهاد 

بۆی  زەمینەیەكیان  هیچ  نییەو  ئێراندا 

لەناوچەی  نەرەخساندووە. وەلێ  دەبینرێت 

ناوچەیەكی  چەند  بەلوجستان و  سیستان و 

زەمینەیە،  ئەم  ئێراندا  نشینی  سوننی  تری 

كە بەرامەی چەكداریی نێوان سەلەفییەكان و 

رووی��داوە.  ئ��اراوەو  هاتووەتە  بێت  ئێران 

سەلەفیی  جیهادیی  گروپێكی  لەوێندەر 

رێبەرایەتی  لەژێر  كە  الله(،  )جند  بەنێوی 

كەوتبوونە  ب��وون،  ریگیدا  عەبدولمەلیك 

حكومەتی  لەتەك  چەكدارییەوە  جەنگێكی 

نێوەندیدا. بۆچی لەنێوان ئەم گروپە جیهادییە 

سەلەفییانەدا جیاوازی هەیە، بۆچی لەو دوو 

كورددا  عەرەب و  سوننەی  جیاوازەی  ناوچە 

سەلەفییەكان گوتاریان جیایە، ئەوە پەیوەستە 

بەجۆری تایبەتمەندیی سەلەفییەكانەوە.

گەالنی  شۆڕشی  سەركەوتنی  پاش  دی��ارە 

ئێران )1979(ز، گوتاری مەزهەبی تەشەیوع 

بەتەواوی زاڵبوو. ئەم گوتارە بە تێپەڕبوونی 

خۆی  كاریگەریی  شوێنی  و  توانی  ك��ات 

ببێتە  بسەپێنێت و  ئێراندا  خەڵكی  لەنێو 

تەنانەت  ك��ارا.  سیاسی  گوتاری  دیارترین 
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مەزهەبییە  گوتارە  ئەم  كاریگەرییەكانی 

دنیای  لەنێو  ترازاندو  ئێرانی  سنورەكانی 

ئیسالمیدا كاریگەریی ئەوتۆی دانا، وەلێ  ئەم 

گوتارە لەناوچە سوننیەكاندا رووبەڕووی دژ 

وەستانەوە بوویەوە. یەكێك لەو ناوچانەی، 

كە مەزهەبی تەشەیوع ئاسان نەبوو شوێنی 

بێتەوە بریتی بوو لە ناوچەی سوننە نشینی 

بەلوجستان  سیستان و  ناوچەی  كە  ئێران، 

بوو. لەناو بلوجەكاندا مەزهەب فاكتەرێكی 

گرنگی شوناس و پێناسەی خەڵكییە. هەربۆیە 

مەزهەبییە،  سەپاندنی  ئەو  ك��اردان��ەوەی 

گروپی  بەنێوی  جیهادی  گروپێكی  لە  خۆی 

وەلێ   بینییەوە،  الله(  )جوند  چەكداریی 

چەكدارییە  رەوش��ە  ئ��ەم  كوردستاندا  لە 

تواناو  ئەوەیش  فاكتەری  ئ��اراوە،  نەهاتە 

خەڵكی  بەڵكو  نەبوو،  دەسەاڵتداران  هێزی 

گوتاری  كاریگەریی  كەمترین  كوردستان 

شیعەیان لەسەر بوو. كوردەكان كە بەسەر 

دەستپێكی  لە  دابەشبوون،  گروپگەلێكدا 

رووب���ەڕووی  نەتەوەیەك  وەك  شۆڕشدا 

جەنگێكی ناوخۆیی بوونەوە لەتەك میریدا. 

ئەم جەنگە كە لەنێوان پارتە ئۆپۆزسیۆنەكانی 

كوردو حكومەتی نێوەندیدا سەریهەڵدا. لەو 

كوژران و  هەردووال  لە  زۆرێك  جەنگانەدا 

بوویە مایەی ئەوەی هەستی هەمدڵی و نزیكی 

كوردەكاندا  نێوەندی و  حكومەتی  لەنێوان 

حكومەتی  گوتاری  هەربۆیە  ببرێت.  لەبار 

نێوەندی كەمترین كاریگەریی خۆی لەنێوان 

سونییەكاندا  كوردە  بەتایبەت  كوردەكاندا، 

بوترێت گوتاری  ناتوانرێت  لەبەرئەوە  دانا. 

شوێنی  كورداندا  لەنێو  نێوەندی  حكومەتی 

یان  خ���وازراو  شتێكی  یاخود  ب��ووەت��ەوە 

تر  دەربڕینێكی  بە  ب��ووە.  پێشنیازكراو 

میریدا  ك��وردو  لەنێوان  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای 

سەرراستانە  دۆس��ت��ان��ەو  پێوەندییەكی 

شیعەیی  دژە  هەستی  هاوكات  نەهاتەدی، 

نەهاتەئاراوە. تەنێ  لەچەند شارۆچكەیەكی 

سەربەكرماشان نەبێت، كە خەڵكەكەی زیاتر 

هۆكاری  دیارە  دیندارییەوە.  بە  وابەستەن 

ئەوەیش، كە نەیارییەكە ئایینی نەبووە، بۆ 

لەو  كوردییەكان  پارتە  دەگەڕێتەوە  ئەوە 

بوون.  چەپگەرا  سیكۆالرو  پارتی  دەم��ەدا 

ئەم پارتانە سااڵنێك بوو لە خەباتدا بوون 

لە  زۆرێكیان  ئێران و  شای  رژێمی  بە  دژ 

زیندانێدا رزیبوون و پیر ببوون و چەندەهایان 

بوو  نەتەوایەتی  پرسی  كە  پێناوەدا،  لەو 

پارتە  لەبەرئەوە  قوربانی.  كردبووە  خۆیان 

پێناوێكی  پێگەو  كورددا  لەناو  كوردییەكان 

بەهێزو بەكاریان هەبوو، وەلێ  پارتە ئاینییە 

بوون و  هاتنە  شۆڕشدا  لەپاش  كوردییەكان 

بەرتەسكدا  جوگرافی  لەسنورێكی  تەنێ  

نومایان ببوون. هاوكات لەبواری كردەیشدا 

زۆر پارێزگارو سنوردار دەجواڵنەوە. لەبەر 

ئەوە لەبنچینەوە مەزهەب لە الی نەتەوەی 

پارتە  ن��ەب��وو.  ب��ەرب��اس  پرسێكی  ك��ورد 

سیكۆالرەكان نە تەنها مەزهەبی شیعە، بەڵكو 

پرسیارەوە.  ژێر  خستبووە  ئاینییان  تەواوی 

دین و  كوردییەكان خوازیاری جودایی  پارتە 

دەوڵەت بوون و خەڵكیش تەواوی كێشەكانی 

ئاینییەدا  سیاسەتە  ئەو  ئەستۆی  لە  خۆیان 

لەدەستپێكەوە  هەر  هەربۆیە  دەبینییەوە، 

ئاینییەكە  باوەڕە  لە  پشتكردن  لە  جۆرێك 

بەشێوەیەكی گشتی سەریهەڵدابوو. 

دیموكراسی و  لە  زۆرترینی خەڵكی جۆرێك 

سیكۆالری بوون رووی لێنابوون و خوازیاری 

زەمینەی  لە  ب��وون  ج��ۆرە  ل��ەو  نەزمێكی 

دەوڵەتداریدا )مەك داوڵ، 1381: 49(.

لەنێو  ئەوەی  بوترێت  دەكرێت  لەبەرئەوە 

نەگوتاری  بایەخداربوو،  ك��ورددا  خەڵكی 

دژە  گوتارێكی  نە  نێوەندی و  حكومەتی 

ئاینی  دژە  گوتارێكی  بەڵكو  بوو،  شیعەیی 

سەلەفییەكان  ئ��ەوەی  رووەوە  لەم  ب��وو، 

حزبی دیموكرات بە 
وازهێنان لە بەرەی 
بەرگری میللی، كە 

هاوپەیمانییەتییەك بوو 
لەنێوان تەواوی هێزە 

كوردییەكانی دژ بە میریی، 
ناكۆكی خستە نێو 

ریزەكانی نێوخۆی خۆیەوە و 
چەند ئەندامێكی بااڵی 
حزبەكە جوودابوونەوەو 

جیایی  و لێكترازان 
پارتەكەی گرتەوە. 

كۆمەڵەیش بە هۆی 
رادیكاڵبوونی لەبەرامبەر 

هەرجۆرە دانوستان و 
سازشێك لەتەك 

حكومەتی نێوەندی و حزبی 
دیموكراتدا، بەتایبەتی 

نەسازانی لەتەك حزبی 
دیموكراتدا، كە بە هۆی 

سوننەتگەرایی حزبەكەوە 
هێشتا لەنێو جەماوەری 
كوردا پێناوێكی بەهێزی 

هەبوو.
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پێكردبوو  هەستییان  خۆیان  بەگوێرەی 

گ��وت��اری دەس��ەاڵت��داران ن��ەب��وو. ل��ەرووی 

لەنێو  گوتارە  ئەو  كە  دەبینرا،  كردەیشەوە 

خەڵكیدا شوێنی نەبوو.

 سەلەفییەكانیش لەو رووەوە هەستیارییەكی 

ئەو تۆیان نەبوو، بەاڵم لە الیەكەوە ناتوانرێت 

سەلەفییەكانیش  شیعەیی  دژە  هەستی 

لەپێشچاو نەگیرێت. پێشتر سەلەفییەكان لە 

زۆرێك لە شوێنەكاندا لەبەرامبەر شیعەكاندا 

بەكاردەهێنا،  راف��ی��زەی��ان  دەس��ت��ەواژەی 

كە  وابوو،  پێیان  ئیمانەوە  باوەڕو  لەرووی 

رافیزەكان ناكرێت بە موسڵمانێكی دروست 

تەماشا بكرێن. لەبەر ئەوە پێشیانوابوو، كە 

ئەوا  رافیزەكاندابێت،  لەدەستی  حكومەتێك 

هەموو  كۆی  لە  نائیسالمییە.  حكومەتێكی 

ئەمانەدا دەكرێت بوترێت، كە سەلەفییەكان 

لەتەك  دۆستایەتییان  ه��اودڵ��ی و  هەستی 

سەپێنراوەكانی  یاسا  هاوكات  نییە.  میریدا 

بەیاسای  بەتێكڕا  دەوڵ��ەت  خەڵكی و  سەر 

ئەم  وەل��ێ   دزان���ن،  ئیسالمی  ناشەرعی و 

گوتاری  لەبەرامبەر  سەلەفییەتە  شوناسی 

بێ   و  الواز  ف��رە  ن��اوەن��دی��دا  حكومەتی 

كاریگەرەو هەستیاری ئەوتۆی پیشان نەداوە 

هەروەك چۆن حكومەتیش لەبەرامبەر ئەم 

و هەستیارییەكی  كاردانەوە  شوناسەدا هیچ 

ئەوتۆی نەخستووەتەڕوو.

گ��روپ��ە  ت���ەس���ەوف و  گ��وت��اری  دووەم: 
ئیسالمگەراكان

دەكرێت بوونی پارت و گروپە ئیسالمییەكان 

فاكتەری  بە  كوردنشینەكاندا،  لەناوچە 

دابنرێت.  تایبەت  گوتارێكی  بەرفراوانبوونی 

دەكرێت ئەم گروپانە بەسەر دوو دەستەدا 

دابەشیان بكەین، گرووپێكیان لەسەردەمانێكی 

گروپی  هەیەو  بوونیان  رابردووەوە  دووری 

تەریقەت و تەسەوفن. گروپەكەی دیكە پارتە 

ئیسالمییەكانن، كە لە پاش شۆڕشی گەالنی 

ئێرانەوە سەریانهەڵداوە و بە ئیسالمگەراكان 

نێوزەد دەكرێن.

ت��ەس��ەوف ل��ەن��ێ��وان زۆرێ���ك ل��ە خەڵكی 

ئێراندا پەیڕەوانێكیان هەیە، وەلێ   سوننەی 

بەهێزو  هزری  بەمەرجەعێكی  نەیانتوانیوە 

خۆیان  سوننە  خەڵكی  زۆری��ن��ەی  زاڵ��ی 

وەك  بەڵكو  هەبێت،  شوێنیان  بناسێنن و 

زۆرینەی  لەباوەڕی  جیاواز  ئاینی  گروپێكی 

لەگەڵ  ماونەتەوە.  بەدوورەدەستی  ئێران 

ئەوەشدا لە شكڵگیریی ئەندێشە ئاینییەكەی 

ناوچەكەدا بێ  كاریگەریی نەماوەتەوە.

سەلەفیزم بەسەختی ناكۆك و پێچەوانەی هزرو 

بەپێچەوانەی  سۆفییەكان  سۆفیزمە.  بیری 

بە  دەناسێنن و  تەوحید  یەكتاپەرستی و 

ناودەبەن.  ئاینییان  نێو  بیدعەچییەكانی 

هێندە  تەسوف  پێناوی  پێگەو  لەهەمانكاتدا 

بەهێز نەبووە تاوەكو سەلەفیزم لەبەرامبەر 

ئەواندا  هەژمونی  لەكاردانەوەی  تەسەوف و 

فاكتەرێكی  تەسەوف  رەنگە  سەرهەڵبدات. 

بێت.  سەلەفیزم  س��ەره��ەڵ��دان��ی  خ��ێ��رای 

كورتدا  لەماوەیەكی  دروستە  سەلەفییەت 

توانی بڕوای خورافیات و گومڕایی بداتە پاڵ 

هەموو ئەوانەی، كە دەچنە سەر گۆڕەكان و 

ئەربابەكانیان،  شێخ و  بە  دەب��ن  وابەستە 

بڕوای سەلەفیزمییان باڵوكردەوەو بەخێرایی 

لە  وایان  كە  وەستان،  تەسەوفدا  ل��ەڕووی 

باوەی  بەندو  ئەو  هەموو  گەیاند  خەڵكی 

كەڵكو  ب��ێ   زی���ادەو  سۆفییەكان  رێ��ب��ازە 

بوونە  سەلەفییەكان  رووە  لەم  خورافیاتە. 

كردەوە،  خۆیان  شوێنی  لۆژیك  و  خاوەن 

لەكاتێكدا فراوانبوونی كاریگەریی مۆدێرنەو 

بەمەشەوە  ل��ەگ��ۆڕێ��داب��وو،  عەقاڵنییەت 

گومانەی  گوتارو  ئەو  لەبەرامبەر  تەسەوف 

سەلەفییەكان دەستەوەسان نەمایەوە.

دی�����ارە ل��ەن��ێ��وان پ�����ارت و رێ���خ���راو و 

نێزیكییەك  هەمیشە  ئیسالمگەراكاندا، 

بەدیدەكرێت لەتەك سەلەفییەكاندا. هەموو 

ئەو رێكخراو و پارتە ئیسالمییانەی لە ئێراندا 

دوای شۆڕشی گەالنی ئێران 1979 دروست 

بوون، وەك پارتە سیكۆالر و چەپەكانی كورد 

لەگەڵ  چەكدارییەوە  جەنگی  ناو  نەچوونە 

ناوەندو میریداو هەروا لەنێو خاكی ئێراندا 

لۆگۆی  )پ. د. ک(
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ماونەتەوە. زیاتر هێزی میانەڕەوبوون لەتەك 

میریدا. ئەمە فاكتەرێك بوو تا لەنێو كوردا 

شوێنیان كەمتر بێت، چونكە كوردەكان هێشتا 

خرۆشی شۆڕشییان لەبڕوادا ماوەو هەرجۆرە 

خیانەت و  بە  میریدا  لەتەك  مامەڵەیەك 

لێكدەدەنەوە.  كورد  پرسی  بە  غەیانبوون 

لەناو  سیاسەتكردنە  رەوت��ی  ئەم  هەربۆیە 

هۆیەك  ئیسالمییەكاندا  رێكخراوە  پ��ارت و 

نائاینییەكان  پارتە  وەك  نەتوانن  تا  بوو 

بكەنەوە.  خ��ۆی��ان  شوێنی  ك���وردا  ل��ەن��او 

هاوكات مادام كێشەكانی خەڵكی كوردستان 

مەزهەبیدا  حكومەتێكی  س��ەری  ل��ەژێ��ر 

هیچ  كورد  الی  كە  وایكردبوو،  ئەمە  بوو، 

ئاینی  بانگەشەیەكی  بۆ  بەدەمەوەچونێك 

نەیاریی حكومەت بەسانایی شوێنی نەبێتەوە. 

مەكتەب  ئەندامانی  الیەنگرو  زۆرترینی 

رێبەرەكەیان  دوایی  كۆچی  لەپاش  قورئان 

)ئەحمەدی موفتی زادە( بە تەواوی لەسەر 

كردو  پاشەكشەیان  ئێراندا  سیاسی  شانۆی 

ئیسالح و  كۆمەڵەی  هاوكات  كەناریانگرت. 

بانگەوازی ئێرانیش لەپاش رێبەری ئایدیۆلۆژی 

خۆیان )ناسری سوبحانی(، زێدەتر شێوەیەكی 

پارێزگارانەیان لەخۆدا بەرجەستەكرد تابتوانن 

شوێنیان  ئێراندا  سیاسییەكانی  ماجەرا  لەنێو 

بێتەوەو یاساغ نەكرێن. هەربۆیە ئەو رەوشە 

پارێزگاریانە لەتەك خواستە سەرسەختەكانی 

نێوەندی  حكومەتی  لە  ناوچەكە  خەڵكی 

یاخود  خەڵكی  نەیدەتوانی  پێكنەدەهاتەوەو 

بۆخۆیان  كورد  جەماوەری  سەرنجی  باری 

رابكێشن و رازییان بكەن. رەنگدانەوەی ئەم 

ئەم  نەتوانینی  بەدەمەوە چونەیش الوازی و 

خۆیان  نوێنەرانی  بتوانن  تا  بوو،  هێزانە 

بنێرنە پەرلەمان. هاوكات ئەم هێزە ئاینییە 

رۆژنامەو  ج��ۆرە  هیچ  دارای  كوردییانە 

تەلەڤزیۆنی  كەناڵێكی  یاخود  ب��اڵوك��راوە 

سایتێكی  وێب  چەند  لەرێگەی  تەنێ   نین و 

پەیامەكانی خۆیان  ئەندێشەو  ئینتەرنێتییەوە 

ئاستێكدا  لە  ئەمەیش  دیارە  پەخشدەكەن، 

نییە تا هۆشیاری خەڵكی لەسەر جواڵنەوەو 

بكەن.  كەمەندكێش  بانگەوازەكانیان  پەیام و 

لەبەر ئەوە دەكرێت بڵێین، كە ئیسالمگەراكان 

پێگەیەكی  دارای  كوردیدا  كۆمەڵگای  لەناو 

شوێنیان  نین و  بەهێز  بەرین و  كۆمەاڵیەتی 

ئیسالمگەراكان  هاوكات  الوازە.  ئێجگار 

بەرچاو  بەشێوەیەكی  رەوشێكدا  لەهیچ 

یەكتریی  ی��ان  سەلەفیزم  رووب�����ەڕووی 

نەبوونەتەوە، هەرچەند ئەم پارتە ئیسالمییانە 

خۆشیانن،  دیاریكراوی  جەماوەرێكی  دارای 

ئەوتۆ  حسابێكی  لەئاستیاندا  سەلەفییەكان 

نەك هەر ناكەن، بەڵكو بەشێك لە رێبەرانی 

بۆخۆیان  ئێراندا  كوردستانی  لە  سەلەفیزم 

موسلمین  ئیخوان  كادێری  ئەندام و  پێشتر 

ئیسالمگەرایانەدا  پارتە  ئەو  لەنێو  بوون و 

لە  یەكێك  عالی(  )حەمید  بۆنموونە  بوون. 

ئێران  كوردستانی  لە  سەلەفیزم  رێبەرانی 

پێشوتر ئەندامێكی پارتی كۆمەڵەی بانگەوازو 

رێبەرانی  هاوكات  ب��ووە.  ئێران  ئیسالحی 

عێراق،  كوردستانی  ئیسالمی  بزوتنەوەی 

عێراق  موسلمینی  ئیخوان  ئەندامی  پێشوتر 

كە  سەلەفیانەیش،  ئ��ەو  هاوكات  ب��وون. 

كراوە،  لەتەكدا  دیداریان  كۆڵینەوەیەدا  لەم 

ئەوانیش پارتە ئیسالمگەراكان بەبراو دۆستی 

لەرووی  كەمتر  تەنانەت  نێودەبەن.  خۆیان 

بیروباوەڕیشەوە لەتەك ئیسالمگەراكان ناكۆك 

بوون. رەخنەكانیان زێدەتر لەڕووی ستراتیژی 

تەنها  پێیانوابوو  بوو،  ئیسالمگەراكان  كاری 

سەلەفییەكان دەتوانن ئیسالم وەك خۆی بە 

سەلەفییەكان  بەرێت.  پێش  بەرەو  پوختی 

ئیسالمگەراكان  ئەندێشەی  كە  نایشارنەوە، 

ئەندێشەی  لەتەك  پێچەوانەیە  ناكۆك و 

سەلەفییەكان،  روانگەیەوە  لەم  ئەواندا. 

بەڵكو  ناسڕنەوە،  ئیسالمگەراكان  پ��رۆژەی 

دەزانن و  ئیسالمگەراكان  بەدیلی  بە  خۆیان 

شكسخواردووە  ئ��ەوان  پ��ڕۆژەی  پێیانوایە 

گروپە  بەدیلی  بێتە  سەلەفیزم  پێویستە  و 

ئیسالمییەكان.

ئاینییەكانی  نا  پارتە  گوتاری  سێهەم: 
كورد

گوتارێكی دیكە هەیە كە شیاوی كۆڵینەوەیە، 

ئۆپۆزسیۆنەكانی  پارتە  گ��وت��اری  ئەویش 

ئێراندا.  سنورەكانی  ل���ەدەرەوەی  ك��وردە 

لەسەرەتاكانی شۆڕشدا، پارتگەلێكی زۆر لە 

گرنگترینیان  كە  بوون.  چاالك  كوردستاندا 

حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران و كۆمەڵە 

بەدوو  دیموكرات  حزبی  ئەندێشەی  بوون. 

دەكرێت  ناسیۆنالیزم  دیموكراتی و  چەمكی 

ئەوەی  هاوكات  بیناسێنین.  بكەین و  پێناسە 

پێدەناسرێتەوە،  كۆمەڵەی  ئەندێشەی  كە 

ئەنتەرناسیۆنالیزم و  چەمكەكانی  لە  بریتییە 

سۆشیالیزم.

ئەم دوو پارتە ساڵەهای پێش شۆڕش، بریتی 

گۆڕەپانی  خەباتكاری  پارتی  دوو  لە  بوون 

سیاسی ئێران دژ بە حكومەتی نێوەندیی. ئەم 

پارتانە لە دەستپێكی شۆڕشدا لەنێو خەڵكی 

هەبوو،  خۆیان  پێناوی  پێگەو  كوردستاندا 

وردە  شۆڕشدا  دەستپێكی  لە  هەر  ب��ەاڵم 

وردە پێگەی جەماوەرییان كزبوو، نەیانتوانی 

لەم  سەرەكی  فاكتەری  بەاڵم  خۆیانبگرن، 

ملمالنێی  ل��ە  ب��وو  بریتی  پاشەكشەیەدا 

یەكتریدا.  لەتەك  حزبە  دوو  ئەم  نێوخۆی 

خەڵكی  بەنوێنەری  خۆی  دیموكرات  حزبی 

كوردستان دەزانی، وەلێ  كۆمەڵە ملی بۆ ئەم 

بانگەشەیەی دیموكرات نەدەدا. ئەم ناكۆكیانە 

جەنگی  كێشمەكێش و  دەرگیریی و  مایەی 

نێوخۆیی لێكەوتەوەو چەندەها كەس لەنێوان 

هەردوالدا بە كوشتن چوون. ئەوە لەكاتێكدا 

بوو كە سازش و پێكەوەییان تەنها لەكاتێكدا 

بوو كە هێرشەكانی حكومەتی نێوەندیی بۆ 
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دیموكرات  دەبوو. حزبی  بەردەوام  سەریان 

كە  میللی،  بەرگری  بەرەی  لە  وازهێنان  بە 

هاوپەیمانییەتییەك بوو لەنێوان تەواوی هێزە 

كوردییەكانی دژ بە میریی، ناكۆكی خستە نێو 

ریزەكانی نێوخۆی خۆیەوە و چەند ئەندامێكی 

جیایی  و  ج��ووداب��وون��ەوەو  حزبەكە  ب��ااڵی 

بە  كۆمەڵەیش  گرتەوە.  پارتەكەی  لێكترازان 

هەرجۆرە  لەبەرامبەر  رادیكاڵبوونی  هۆی 

حكومەتی  لەتەك  سازشێك  دان��وس��ت��ان و 

بەتایبەتی  دیموكراتدا،  حزبی  نێوەندی و 

بە  كە  دیموكراتدا،  حزبی  لەتەك  نەسازانی 

هۆی سوننەتگەرایی حزبەكەوە هێشتا لەنێو 

جەماوەری كوردا پێناوێكی بەهێزی هەبوو. 

خەڵكی  لەنێو  كە  هۆكارێك  ب��ووە  ئەمە 

كوردستاندا كاریگەریی و تەرەفداریی روو لە 

كەمی بكات. لەالیەكی ترەوە رێبەرانی كۆمەڵە 

زێدەتر رۆشنبیران و زانكۆییەكان پێكیهانیبوون 

هەژارنشینەكان،  دێهاتی و  چینەكانی  نەك 

ئەوە لەكاتێكیشدا بوو، كە ئەوان بەردەوام 

سوكایەتییان  دەزان��ی و  بەكەم  بۆرژواكانیان 

پێدەكردن و خۆیان بانگەشەی ئەوەیان دەكرد، 

دێهاتەكانن  ئاوایی و  چینەكانی  نوێنەری  كە 

كۆمۆنیزمی  ئایدیۆلۆژی  بەكاریگەریی  )ئەوە 

كەم و  گرفتانە  ئەم  هەربۆیە  بوو.  چین(ی 

الوازو  كۆمەڵەی  ج��ەم��اوەری  پێگەی  زۆر 

لەساڵی  كۆمەڵە  كاتێك  بەرتەسككردەوە. 

1990، دوبارە پەیجوری شوناسی نەتەوەیی و 

كوردبوونی خۆی ببوو، لەو گروپانە الوازترو 

لەتەكیاندا   1982 لەساڵی  كە  تربوو،  گچكە 

هاوپەیمانییەتی پێكهێنابوو)مك داوال، 1381: 

6(. بەمجۆرە ئەم دوو پارتە بەتەواوی بنكەی 

كوردستانی  لە  خۆیان  شوێنی  جەماوەریی و 

ئێراندا لەدەستدا. ئیدی ئەم دووپارتە نەك 

هەر ئاراستەی ئەندێشەو خواستی خەڵكییان 

لەتەك  دەگونجان  خۆیان  بەڵكو  نەدەكرد، 

لەپاش  خەڵكیداو  ئەندێشەی  بیركردنەوەو 

ساڵەهای ساڵ لەخەباتی چەكداریی، لەكۆتایی 

چاالكییەكیان  جم وجوڵ و  هیچ  نەوەدەكاندا 

خەباتی  چۆڵ و  چەك و  لە  دەستیان  نەماو 

نمونەكانی  لە  یەكێك  كشاندەوە.  چەكداری 

لە  حزبەكان  لەسەر  خەڵك  كاریگەریی 

كەوت.  بەدیار  خودموختاریدا  پرسی  بواری 

شۆڕش  لەسااڵنی  هەرچی  ك��ورد  خەڵكی 

لەسەر  پێداگرییان  ئەوا  تێدەپەڕی،  زێدەتر 

پرسی خودموختاری كەمتر دەبووەوە. دیارە 

ئەمەش بەمانای لەنێوچوونی ناڕەزایەتییەكان 

كوردەكان  بەڵكو  میریدا،  لەبەرامبەر  نەبوو 

شۆڕش و  لەبەرامبەر  نارەزایەتییان  رەخنەو 

حكومەتی نێوەندیدا لە چوارچێوەو نەزمێكی 

تردا دەخستەڕوو. كوردەكان پێیان باش بوو 

خواست و خولیاو داواكانی خۆیان لەچوارچێوەی 

دەنگدان  هەڵبژاردنەكان و  بەدەنگەوەچوونی 

راستیدا  لە  دەرببڕن.  ریفۆرمخوازەكان  بە 

رەخنەو گلەیی و نارەزایی كورد لەنێو نەزمی 

هەڵبژاردنەكاندا بەتەوای رەنگی دابوویەوە. 

بۆنموونە لە ساڵی 1984 دا كوردستان تەنها 

ئوستانێك بوو، كە بەدەنگنەدان بە دووبارە 

لە  رەفسەنجانی  هاشمی  كاندیدبوونەوەی 

نەخشی  كۆماریدا  سەرۆك  دووەمی  خولی 

هەڵكشانی  بە  ه��اوك��ات  نیشاندا.  خ��ۆی 

بەشداریی لە هەڵبژاردنەكاندا لەپاش شۆڕش و 

گوێرەی  بە   %79( حەوتەمدا  خولی  لە 

ماڵپەڕی ئوستانی كوردستان( بەمشێوەیە بۆ 

حكومەتیان سەلماند، كە دەتوانن هاوكێشەی 

سیاسی واڵت بگۆڕن، ئەوە لەكاتێكدا بوو، كە 

لقەكانی كۆمەڵەو دیموكرات لە واڵتدا نەیاری 

هەڵبژاردنەكاندا.  لە  بوون  خەڵك  بەشداری 

كاریگەریی بیركردنەوەی خەڵك وایكرد، كە 

خەڵك پێش حزبەكانیان بكەون. ئەمە وایكرد 

دروشمەكانی  لە  بكەن  پاشەكشە  حزبەكان 

بۆنموونە حزبی دیموكرات كە  پێشوترییان. 

ئێران و  بۆ  دیموكراسی  سەرەتای  دروشمی 

خود موختاری بۆ كوردستان بوو، وایكرد كە 

بەفەرمی ئەو دروشمە لە ساڵی 2004 ز دا 

بگۆڕن بۆ ئێرانی فیدڕاڵ و دیموكرات.

الب��ردو  كوردستانیان  دەس��ت��ەواژەی  وات��ا 

بۆ  گۆڕی  لەخودموختارییەوە  بابەتەكەیان 

بۆ  ئەوەبوو  پاساوی  بە  ئەمەیش  فیدڕاڵی. 

مافی تەواوی نەتەوەكانی تر پێداگریی بكەن و 

خواستەكانی  لەنێوەندی  كوردەكان  تەنها 

خۆیاندا نەكەنە بڕیار. دیارە ئەم كاریگەرییە 

پارتە  بەڵكو  نەبوو،  تەرەفێكەوە  لە  تەنێ  

هاندانی  لە  بینی  رۆڵیان  كوردییەكانیش 

خەڵكی كورد لەبەرامبەر دەسەاڵتی نێوەندیدا، 

هاوكات  و   2000 هاوینی  لە  نموونە  بۆ 

مانگرتنی سەرانسەریی )2010(دا. لەهەردو 

مانگرتن و خۆپیشاندانەكاندا كوردەكان لەسەر 

داوای پارتەكانی كۆمەڵەو دیموكرات لەسەر 

بەكورتی  بەشدارییانكرد.  بەرین  ئاستێكی 

دەكرێت بوترێت ئەگەرچی پارتە كوردییەكان 

دەتوانن تاڕادەیەكی سنوردار شەقامی كورد 

ناتوانین  هێشتا  وەلێ   بجوڵێنن،  ئێراندا  لە 

بە  ئ��ەوان  كوردستان  خەڵكی  كە  بڵێین 

رێبەرانی هزری و سەرداری خەباتی سیاسی 

خۆیان دەزانن. لە ئاكامدا دەردەكەوێت كە 

ئەندێشەی پارتە كوردییەكان لە كوردستانی 

ئێراندا نەك تەنها وەك جاران زاڵ و بەرچاو 

نییە، بەڵكو بەتەواوی پاشەكشەی كردووەو 

شوێنی خۆیان لەدەستداوە. لێرەدا دەكرێت 

كەمتر  كوردستان  سەلەفییەكانی  كە  بڵێین 

هەستیارن،  كوردییەكانەوە  پارتە  لەبارەی 

كۆڵینەوەیەدا  ئەم  لەدیدارەكانی  تەنانەت 

لەتەك سەلەفییەكان زۆر بە كەمی ئاماژەیان 

بە پارتە كوردییەكان دەداو تەنانەت لەپارتە 

دەخستە  تیشكیان  كەمتر  ئیسالمییەكان 

ئاماژەیە  ئەمەیش  پارتە سیكۆالرەكان.  سەر 

بەوەی، كە سەلەفییەكان هەست بە ترس و 

بیمێك لەهەمبەر پارتە سیكۆالرە كوردییەكان 
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ناكەن و تەوژمی ئەوان بە زاڵ و زێدە جێگەی 

سەلەفییەت  شوناسی  كەواتە  نازانن.  باس 

حزبی  چەپ و  گوتاری  لەبەرامبەر  ناتوانێت 

نیشان  شێوەیەك  كوردستان  لە  دیموكراتدا 

ئەگەر  هەبێت.  ئاراستەیەكی  ب���دات و 

ب��ی��روب��اوەڕەوە  دنیابینی و  ل���ەرووی  چ��ی 

بەنەیارو  خۆیان  بەتەواوی  سەلەفییەكان 

دەزانن و  سیكۆالرەكان  پارتە چەپ و  بە  دژ 

دەكەن،  تەكفیر  رێبازەكان  رەوگەو  هەموو 

بە  پارتانە  ئەو  هەموو  سەلەفییەكان  بەاڵم 

نوێنەرانی ئەو ئەندێشەیە نازانن كە ئەوانی 

لەبەرامبەردا دروستبوون.

چ����وارەم: گ��وت��اری ب���اوی خ��ۆرئ��اوا لە 
كوردستانی عێراق

كۆڵینەوەیان  كە  ئەندێشانەی  ئەو  هەموو 

لەبارەوەكراوە، ریشەیان لە خاكی كوردستاندا 

دەتوانرێت  كەمەوە  بەالیەنی  یاخۆ  هەیە، 

گروپگەلێكەوە  پ��ارت و  ل��ەالی��ەن  بوترێت 

سەریانهەڵداوە، كە لە كوردستانێدا چێبوون، 

وەلێ  كوردستانی ئێران دراوسێی كوردستانی 

عێراق  كوردستانی  هەڵكەوتووە.  عێراق 

شوێنێكە، ئەندێشە جیهانییەكان زووتر تێیدا 

دەردەكەون  و لەبارەی ئەزموونی تێكۆشان و 

نەیارییەتیش لەتەك حكومەتە نێوەندییەكاندا 

زەنگینترو كاراتربووە. هاوكات عێراقیش وەك 

سەنتەرگیر  بەهێزو  دەوڵەتێكی  دارای  ئێران 

بەسەر  فرە  ماوەیەكی  تەنانەت  نەبووە و 

سەربەخۆبوونیدا تێنەپەڕیوەو رابردوی عێراق 

ئیمپراتۆرییەتی  سەرەونخونبوونی  لەپاش 

هەربۆیە  پێدەكات.  دەست  عوسمانییەوە 

ك��وردەك��ان��ی ل���ەوەدا س��ەرك��ەوت��ووب��وون، 

گورجتر  خۆیان  نەیارییەتی  خەبات و  كە 

دەستپێبكەن و بەهێزو گڕوتینێكی زێدەترەوە 

لەبەرامبەر حكومەتە نێوەندییەكان راوەستن. 

كوردەكان پاش سەربەخۆبوونی عێراق بێجگە 

هەمیشە  لێنەوین و  ئیدی  كەم  لەماوەیەكی 

نیمچە  كوردستاندا  ن��اوچ��ەی  لەبەشێكی 

لەم رووەوە خەباتی  بوون.  فەرمانڕەوایەك 

كوردەكانی عێراق وەك پێشەنگێك وەهابووە 

كوردەكانی  هاوكات  ئێران.  كوردەكانی  بۆ 

مەزهەبیبوونیان  هاو  فاكتەری  بە  عێراق 

زووتر  زێدەترو  عەرەبدا  سوننەی  لەتەك 

سیاسییەوەو  ئیسالمی  ژێركاریگەریی  كەوتنە 

ئاینیەكان،  ئاشنابوون بە ئەندێشە  بەتایبەتی 

لەم  گرتبوو.  سەرچاوەیان  لەمیسرەوە  كە 

ئایدیای  لەڕووی  ئێران  كوردەكانی  رووەوە 

كاریگەریی  ژێر  كەوتنە  سیاسییەوە  ئاینیی و 

گروپەكانی كوردستانی عێراقەوە. دیارە ئەو 

دو  نێوان  سنوری  كە  تاكاتێك،  كاریگەریانە 

واڵت واز نەبووبوو، فرە سنوردارو الوازبوو. 

دەوڵەتی  درووستبوونی  لەكاتی  هەر  دیارە 

عێراقەوە لەتەك ئێراندا كەوتنە كێشمەكێش و 

ئاڵۆزییەوە. ئاڵۆزییەكان درێژكراوەی ملمالنێی 

زێدەتر  بوون  ئێرانییەكان  عوسمانی و  نێوان 

سنورەكانی  دیاریكردنی  بە  بوون  وابەستە 

نێوان دوو واڵتەوە. دیارە بوونی كوردەكان 

دانیشتوانی  پێكهاتەی  لە  بەشێك  وەك 

ه����ەردوالو ه��اوك��ات ن��ەی��اری��ەت��ی و یاخی 

حكومەتە  لەبەرانبەر  هەمیشەییان  بوونی 

تاوەك  فاكتەرێك  ب��ووە  نێوەندییەكانیان 

كارتێكی فشار كەڵك لە كوردانی یەكتر ببینن 

لەپێناو بەرژەوەندییەكانی خۆیاندا. بۆ نمونە 

بواریان  عێراق  كوردستانی  شۆڕشگێڕەكانی 

خۆیان  ئێرانەوە  لەخاكی  تا  كرابوویەوە  بۆ 

رێكبخەن و دژ بە بەغداد دەستبدەنە خەبات و 

پارتیزانی، لەبەرامبەریشدا كوردەكانی ئێران 

)هەڵبەتە  عێراقەوە  رژێمەكانی  لەالیەن 

لەچەند قۆناغێكی دیاریكراودا(، هەماهەنگی 

دەكران و پەنادرابوون تا دژ بە تاران بكەونە 

خەبات و یاخبوونەوە. لەم رووەوە كوردەكانی 

ئێرانداو  كوردستانی  لە  پەنادانیان  عێراق و 

فاكتەرێك  زۆر،  ماوەیەكی  بۆ  مانەوەیان 

هەر لەم چەند سااڵنەی 
دواییدا نەوارو كاسێتی 

الوە كەم تەمەنەكان وەك 
بانگخواز، كە لە شارەكانی 

سلێمانی  و هەولێر 
و هەڵەبجەوە پەخش 

دەبوون لەنێو كۆمەڵگای 
كوردستانی رۆژهەاڵت 

دەستاودەستیان پێدەكراو 
لەو نەوارانەدا بەسەختی 
هێرش دەكرایە سەر مەال 

كۆنە كالسیكییەكان، 
ئەدەبیات، بەندایەتی  و 
نەزمی ئاییندارییان بە 

پڕ لە بیدعە و خورافیات 
لەكەدار دەكرا
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بوو تا كاریگەرییان لەسەر كوردەكانی ئێران 

كاریگەرییانە  ئەم  زێدەتر  دیارە  بەجێبهێڵن. 

لەسەر تاكەكەس درووست دەبوون، ئەوانەی 

كە بواری تێكەڵبوون و هاموشۆی شۆڕشگێڕە 

كوردەكانیان هەبوو. بۆنموونە كردە نەیارو 

شۆڕشگێڕو ئەندامەكانی پارتە سیاسییەكان.

وەلێ  پاش كۆتایهاتنی جەنگی ئێران و عێراق و 

سەدەی  نەوەدەكانی  دەستپێكی  لە  دروست 

جارێك  چەند  عێراق  حكومەتی  راب��ردودا، 

هێرشی كردە سەر كوردستانی عێراق، ئەو دەم 

سەربەخۆیی و   كوردستان  هەرێمی  تارادەیەك 

لێكدابڕانی لە حكومەتی عێراقی راگەیاندبوو. 

لەالی  ئێران  حكومەتی  هێرشەكاندا  لەكاتی 

خۆی  سنورەكانی  كە  دا،  بڕیاری  خۆیەوە 

بكات.  واز  عێراقدا  كوردەكانی  لەبەرامبەر 

عێراق و  كوردستانی  ئ��اوارەك��ان��ی  رەوش��ی 

وایكرد،  ناهەمواریان  و  دژوار  بارودۆخی 

كوردەكانی  وی��ژدان��ی  س��ۆزو  ب��ەت��ەواوی  كە 

زۆرێك  ئێران  كوردانی  راچڵەكێنن،  ئێران 

داڵ��دەداو  مانگ  چەندین  بۆ  لەئاوارەكانیان 

ببونە پەناگە بۆیان و دەستی كۆمەكیان بۆ درێژ 

دەكردن. تا بەڵكو بە هێوربوونەوەی رەوشەكە 

بتوانن بۆ زێد و خاكی خۆیان بگەڕێنەوە. ئیدی 

ئەوتۆی  كاریگەریی  ئاشناییە  تێكەڵبون و  ئەم 

هەرگیز  ئیدی  دروستكردو  یەكتریدا  لەنێوان 

بەڕووی  سنورەكان  جاران  وەك  نەدەتوانرا 

ل��ەدوای  رۆژ  هاوكات  داب��خ��ەن.  یەكتریدا 

س��ەردان  و  مانەوە  گەشت،  هاموشۆ،  رۆژ 

دەبێت.  ساناتر  پترو  ه���ەردوالدا  لەنێوان 

تێكەڵبوون  و  ئەم  دەرهاویشتەی  لە  ئیدی 

كرانەوەی سنورانەدا كاریگەرییە هزرییەكانیش 

هەرێمی  كە  لەكاتێكدایە،  ئەمە  دەركەوتن، 

دوو  دەس��ەاڵت��ی  لەژێر  عێراق  كوردستانی 

پارتی بااڵدەست پارتی دیموكراتی كوردستانی 

عێراق )پارتی(  و یەكێتی نیشتیمانی كوردستان 

توانیبوویان  پارتە  دوو  ئەم  بوو.  )یەكێتی(دا 

خەڵكی  بەسەر  خۆیان  ه��زری  ئەندێشەو 

بەتەواوی  باڵوبكەنەوەو  كوردستاندا  هەرێمی 

كوردستان وابەستە ببوون بە گوتاری ئەم دوو 

پارتەوە. ئەم دوو پارتە بە كۆمەكی ئەمەریكاو 

لەو  دەژم��ێ��ردران  و  ئەمەریكا  هاوپەیمانی 

دامودەزگاو  بەسەر  توانیبوویان  روویەشەوە 

سەركەون.  بن و  زاڵ  بەعسدا  حزبی  هێزی 

هاوكات ئەم پارتانە زێدەتر لەژێر كاریگەریی 

نەزمی خۆرئاوا دابوون. هەربۆیە هیچ كات لە 

نەیانتوانی  چەپەكان  پارتە  عێراق  كوردستانی 

لە  تەنها  هەبێت.  بەرینیان  پێگەی  شوێن و 

چەپەكان  حەفتاكاندا  شەست و  دەیەكانی 

توانیبوویان  عێراق  گەالنی  ئاستی  لەسەر 

شوێنیان بێتەوەو دیاردەیەكی باو بوون، وەلێ  

لە كوردستاندا چەپەكان نەیانتوانی خۆبگرن و 

دوو  س��ەری  لەپشت  تەنێ   ك��ورد  خەڵكی 

خۆیان و  بوونی  دیموكراتدا  و  سیكۆالر  پارتی 

پرسی نەتەوەیی خۆیان دەبینییەوە. لەالیەكی 

زیاتر  زۆر  عێراق  كوردستانی  خەڵكی  ترەوە 

بە  ب��وون  وابەستە  ئێران  ك��وردەك��ان��ی  لە 

لەتەك  بوون  لەپەیوەندیدا  زیاتر  خۆرئاواوە و 

فاكتەری  ئەویش  دیارە  خۆرئاوادا.  واڵتانی 

بەهێزو  ن��اوەن��دی  حكومەتێكی  نەبوونی 

چاپەمەنی و  لەبواری  ئازادی  بوونی  هاوكات 

بەزمانی  كوردیی و خوێندن  رۆژنامەی  میدیاو 

كوردی و  زمانی  سەر  بۆ  وەرگێڕان  كوردی و 

ئەو  هەموو  نێونەتەوەییەكان  پێوەندییە 

عێراق  كوردی  كرانەوەی  فاكتەری  هۆكارانە 

نەزم و  كاریگەریی  خۆرئاواو  ب��ەرووی  بون 

هزری خۆرئاوادا.

رژێمی  رووخانی  لەپاش  كاریگەرییانە  ئەم 

بەڕووی  زیاتر  كوردەكان  زێدەتربوو،  بەعس 

لەهەمانكاتدا  كرانەوە.  خ��ۆرئ��اوادا  واڵتانی 

گرفتە  هۆی  بە  كە  بوو،  لەرەوشێكدا  ئێران 

نەرمدەكرد و  پەنجەی  دەست و  ئابورییەكانەوە 

چەندین  ناوەكییەوە  پرسی  هۆی  بە  هاوكات 

دژیدا  لە  نێونەتەوەیی  رێككەوتنی  بڕیارو 

دەركرابوون. هاوكات ئاستی بێكاری و هەژاری 

لەمكاتەدا  دروس��ت  ب��ەرزاب��وو،  ئاستێكی  لە 

شكۆفەیەكی  قۆناغی  لە  عێراق  كوردەكانی 

خێرادابوون. لە هەرێمی كوردستاندا بیناكاری و 

مۆدێرن و  گوندی  شارۆچكەو  نوێ  و  شەقامی 

خۆردەمەنی  هاوچەرخ و  بازاڕی  دروستكردنی 

هەمەجۆر،  ن��وێ  و  پۆشاكی  سەردەمیانە و 

ئەحمەد موفتی زادە و الیەنگرانی
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خەڵكی  گەشتیارو  سەرنجی  تا  بوو  فاكتەرێك 

هاوكات  رابكێشن.  خۆیان  الی  بۆ  ئێران 

سلێمانی و  لە  عێراق  كوردستانی  زانكۆكانی 

پرۆگرامی  ب��ەرووی  كرانەوەیان  هەولێردا 

نوێ و خوێندن بە زمانی ئینگلیزی  و پێوەندی 

دیسانەوە  ئەوروپاوە  ئەمەریكاو  بەزانكۆكانی 

دەرچ��ووان��ی  خوێندكارو  تا  ب��وو  فاكتەرێك 

ئاشنابن  هەرێم و  رووبكەنە  ئێران  كوردستانی 

كە  ئەوانەیش  هاوكات  نوێیە،  ژینگە  ب��ەو 

ئاسمانییەكانەوە  كەناڵە  لەرێگەی  نەهاتبوون 

هەرێمیان  رەوش��ی  كاریگەریی  زۆر  تا  كەم 

بااڵدەست  حزبی  هەردوو  دروستبوو.  لەسەر 

كەناڵی ئاسمانی كوردیی تایبەت بەخۆیان دانا، 

كە زۆرترین كاریگەرییان لەنێو كوردانی ئێراندا 

ژینگەی  ت��اڕادەی��ەك  هاوكات  بەجێهێشت. 

ئازادی كوردستانی عێراق فاكتەری گەرانەوەی 

لە  ك��وردب��وو  خوێندەوارەكانی  رۆشنفكرو 

كوردستانی  لە  ئەواندا  لەتەك  ئ��ەوروپ��اوە، 

سوریاو توركیاو ئێرانیش، كوردە روناكبیرەكان 

كاری  مژوڵی  عێراق  و  كوردستانی  هاتنە 

خۆیان بوون. ئەو ئازادییە رێژەییە ژینگەیەكی 

فاكتەری  هەمویان و  بۆ  رەخساند  لەباری 

گەشەكردنی هزرو هۆش و ئەندێشە جیاوازەكان 

مرۆیی  هێزێكی  بوونە  ئەوانە  هەموو  بوو. 

هەرێمەكەیان  پێشكەوتنی  یارمەتی  گرنگ و 

گۆڤارەكانی  ب��اڵوك��راوەك��ان  و  هاوكات  دا. 

رۆشنگەریی  و  ئایندە  سەردەم،  رامان،  وەك 

كوردستانی  ت��ەواوی  لە  داناو  خۆیان  شوێنی 

تازۆر  كەم  گۆڤارانە  باڵوكراوەو  ئەو  ئێراندا 

وەش��ان��دەك��ران و  نهێنی  ئاشكراو  بەشێوەی 

هەموو  بەجێدەهێشت.  مەزنیان  كاریگەریی 

ئەو گۆڤارانە ناسراوتربوون لەو باڵوكراوانەی، 

كە لە كوردستانی ئێران بەشێوەیەكی سنوردارو 

ئەو  ه��ەم��و  دی���ارە  دەردەچ�����ون.  پچڕپچڕ 

پشتیوانییان  لەجۆرەكان  بەجۆرێك  باڵوكراوانە 

كوردستانی  لە  دەس��ەاڵت��دەك��رد  گوتاری  لە 

كە  )رام���ان(،  گ��ۆڤ��اری  نمونە  بۆ  عێراقدا. 

ئ���اراس دەری دەچ��وان��د س��ەر بە  دەزگ���ای 

س��ەردەم  و  كوردستان  و  دیموكراتی  پارتی 

بوون،  س��ەردەم  سەربەدەزگای  رۆشنگەریش 

دەبرا،  بەڕێوە  بێكەسەوە  شێركۆ  لەالیەن  كە 

ئەو شاعیری ناسراو و بەناوبانگ بوو، كە بۆ 

كابینەی  رۆشنبیریی  وەزی��ری  ساڵ   4 ماوەی 

ناوبراو  بوو،  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 

هەڕەشەو  رووب��ەڕووی  ئەندێشەكانی  لەسەر 

سەلەفییەكانەوە.  لەالیەن  ببووەوە  كوشتن 

هاوكات گۆڤاری ئایندەیش لەالیەن رۆشنبیرانی 

سیكۆالری سەربەخۆی كوردەوە دەردەچوێنرا. 

ناكرێت  نوسینانەدا،  شەپۆلی  ئەم  لەبەرامبەر 

بڵێین كاریگەریی گوتاریی پارتە باوەكانی هەرێم 

لە كوردستانی ئێران نەبووەو نابێت چاوپۆشیی 

هەرێم  ئەزموونی  هزرییەكانی  كاریگەرییە  لە 

لە  كەواتە  ئێراندا.  كوردستانی  لە  بكرێت 

كوردستانی عێراقدا، گوتاری بااڵدەست بریتییە 

لە گوتاری پارتە سیكۆالرەكان، كە دوو حزب 

ئاماژە  ئەمە  هەڵبەتە  دەكرد،  نوێنەرایەتییان 

نییە بۆ نەبوونی رۆڵی تەواوی حزبەكانی دیكە. 

ئیسالمی  یەكگرتوی  كوردستاندا  هەرێمی  لە 

كوردستان  ئیسالمی  كۆمەڵی  ك��وردس��ت��ان و 

بوونیان هەیە، هاوكات حزبی شیوعی  و بەم 

دوواییانەش بزوتنەوەی گۆڕان هاتووەتە پێشێ . 

لەتەك  سیاسیدان  كێبركێی  لە  ئەوانە  هەمو 

هەڵبژاردنی  لە  بۆنموونە  یەكێتیدا،  پارتی و 

پەرلەمانی عێراق لە كۆی 54 كورسی، پارتی و 

بزوتنەوەی  ك��ورس��ی و   43 توانیان  یەكێتی 

 4 ئیسالمی  یەكگرتوی  كورسی و   8 گ��ۆڕان 

كورسییان   3 ئیسالمی  كۆمەڵی  ك��ورس��ی و 

دروستبوونی  ل��ە  ئەگەرچی  بەدەستهێنا. 

پارتی و  دەنگەكانی  لە  گۆڕانەوە  بزوتنەوەی 

یەكێتی كەمكراوەتەوە، وەلێ  هێشتا دەتوانین 

لە  كوردستان  هەرێمی  باوی  گوتاری  بڵێین 

دیدارەكاندا  لە  یەكێتیدایە.  پارتی و  جڵەوی 

ئێران  كوردستانی  سەلەفییەكانی  لەتەك 

بێ   بە  كوردستان،  لەبارەی  بۆچونیان  لەمەڕ 

دیموكرات و  كۆمەڵەو  پارتەكانی  بە  ئاماژەدان 

تاڵەبانی و  ج��ەالل  بەنێوی  ئ��ام��اژەدان  ب��ە 

مەسعود بارزانی دەیانوت بەشێوەیەكی تەواو 

نەیاری بۆچوون و بڕوای ئەو پارت و كەسانەن 

سەلەفییەكان  لەالی  كوردستان.  بە  سەبارەت 

خۆرئاوا،  بارزانی و  مەسعود  تاڵەبانی و  جەالل 

دەبردن و  نێویان  دوشمنیان  سەرچاوەی  وەك 

لەهەمبەریان  خۆیان  نەیاری  جۆرێك  بەهیچ 

ئیسالمگەرایان و  سەلەفی و  ن��ەدەش��اردەوە. 

باوی  گوتاری  یەكێتی و  پارتی و  بۆ  نەیارییان 

ئەوان، لەڕوانگەی ئێمەوە ئەوەبوو كە مادام 

لەسەلەفی و  ریشەیان  ئێران  سەلەفییەكانی 

ئیسالمگەرایانی كوردی عێراقەوەیە، بۆیە دژن 

بە پارتی و یەكێتی، چونكە بزوتنەوەی ئیسالمی 

كوردستان عێراق لە دەستپێكی نەوەدەكانەوە 

یەكێتیدا،  لەتەك  خوێناوی  جەنگێكی  كەوتە 

بەڵكو  نەبوو،  هەمیشەیی  نەیارییە  ئەو  بەاڵم 

رابگەیەنن  و  رێككەوتن  ئاگربەست  و  توانیان 

هەر  ئێران  سەلەفییەكانی  بەاڵم  ئاشتبنەوە، 

بەنەیار  باشور  سیكۆالرەكانی  پارتە  هەمو 

لە  ئیسالمی  بزوتنەوەی  كاتێكدا  لە  دەزان��ن. 

دەستپێكدا پەیوەندییەكانی لەتەك مام جەاللدا 

پەیوەندییانەی  ئەو  تا  پتەوتربوون  قوڵترو 

لەتەك گروپەكانی سەر بە ئیخوان موسلمینی 

سەلەفییەكانی  بەتایبەتی  هەیانبوو.  عێراق 

ئیسالم  و  ئەنسار  دروستبوونی  پاش  ئێران 

ئیدی زیاتر نەیارییان لەتەك پارتی  و یەكێتی 

ئەزموونی  بە  دژ  بەتوندی  و  نەدەشاردەوە 

تەنانەت  دەردەب��ڕی.  خۆیان  ب��روای  هەرێم 

تەنها سەلەفییە  ئەوە  باوەڕێك، كە  گەیشتینە 

جیهادییەكان نین دژن بە پارتی و یەكێتی بەڵكو 

جیهادی و  بە  ئێران  سەلەفییەكانی  ت��ەواوی 

باس و  نەشیاودا  دیوێكی  بە  ناجیهادییەوە 

مەسعود  تاڵەبانی و  جەالل  لەبارەی  خواسیان 
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هەرێمی  سیكۆالرەكانی  پ��ارت��ە  ب��ارزان��ی و 

نێوان  جەنگی  هەرچەندە  دەكرد.  كوردستان 

ئەنسارو ئیسالم و دواتر ئەنسار و سوننە لەتەك 

بینیوە  رۆڵ��ی  هەرێم  بااڵدەستەكانی  پارتە 

بەاڵم  سەلەفییەكاندا،  دوژمنییەی  روانگە  لەو 

روانگەی  لەسەر  بەڵگەیەك  تەنها  نابێتە  ئەمە 

گوتاری  وەلێ   سەلەفییەكان.  ئامێزی  نەفرەت 

كە  نەیارە،  دژو  روانگەیەوە  لەو  سەلەفیزم 

باڵدەستەكانی هەرێم  پارتە  هاتنی هەیمەنەی 

بە رەنگ و روویەكی خۆرئاوایانەوە بە فاكتەری 

نەزانی و سەرلێشێواوی كۆمەڵگای كوردی ئێران 

دەزانن، گوتار و شوناسییان جیاوازە و پێیانوایە 

دژە  تاغوت و  واڵتانی  دوای  پارتی  یەكێتی  و 

باوەڕو ئایینن. لەم بارەوە مەال كرێكار دەڵێت: 

بە  ئاشكرایان  پەیوەندی  ئیسرائیل  ئەمەریكاو 

سۆنگەیەوە  لەو  هەیەو  یەكێتییەوە  پارتی و 

دەدەن،  ئیسالمی  رابوونی  سەركوتی  هەوڵی 

بێخەبەر  بابەتە  لەو  خۆیان  ئەوانە  ئەگەرچی 

نیشاندەدەن )كرێكار،2010(.

لەرێگەی  خ��ۆرئ��اواگ��ەرای��ی  گ��وت��اری  دی���ارە 

كوردستانی عێراقەوە زووتر ئاودیوی كوردستانی 

س��ەدەی  ن��ەوەدەك��ان��ی  لە  وات��ە  ب��وو،  ئێران 

رابردودا، وەلێ  سەلەفیزم دێرترو دروست لە 

هێرشی هاوپەیمانان بۆ سەر عێراق لە 2003 ز 

دا خزایە سنورەكانی كوردستانی ئێرانەوە. ئەوە 

لەكاتێكدا بوو، كە گوتاری پێشوتر بەشێوەیەكی 

گرتبوو،  خۆی  شوێنی  و  باڵوببوویەوە  بەرین 

وەلێ  رەوتی سەلەفیزم خزایە نێو كوردستانی 

هەرچەند  تەنینەوە،  بە  دەستیكرد  ئێرانەوەو 

خۆی  ئەجێندای  ئەركان و  ت��ەواوی  نەیتوانی 

لەق  یەكەم  گوتاری  پێگەی  پێبدات و  ب��رەو 

بكات. لێرەدا دەكرێت بەسانایی بەسەر بوونی 

یەكەم  گوتاری  تێنەپەڕین.  گوتارەدا  دوو  ئەم 

ئابوری،  ئازادی  چەمكەكانی  داوەتە  رەواجی 

سیاسی، كۆمەاڵیەتی  و زیاتر لەنێو بەرامەیەكی 

سەلەفیزم  ئایا  هەڵتۆقیون.  سەرمایەدارییەوە 

دەستەوەستان  چەمكانەدا  ئ��ەم  لەئاستی 

دڕب��دات  توانیوییەتی  سەلەفیزم  ئایا  ب��ووە، 

شوناسیی  بەرگرییەكی  وەك  چەمكانەو  بەم 

بێتەوە؟  راست  ئێراندا  كوردیی  كۆمەڵگای  لە 

هەموو ئەم پرسیارانە شیاوی لەسەر وەستان و 

كۆڵینەوەی تەواون لە بوارەكەدا.

ئەگەری رووبەڕووبوونەوەی 
سەلەفیزم لەگەڵ دیموكراتیدا

بێجگە  حاكمییەتێكی  هەرجۆرە  سەلەفیزم 

دەزان��ێ��ت و  گومڕایی  ك��وف��رو  ب��ە  ل��ەخ��ودا 

هەموو جۆرە گوێڕایەڵییەكیش بە گوێڕایەڵی 

دیموكراسیش  لێكدەداتەوە،  كوفر  تاغوت و 

لەودا كە بەواتای حوكمی خەڵك بۆ خەڵك 

دواوە  دەیداتە  توندی  بە  دەكرێت،  راڤە 

نموونەیی  كۆمەڵگای  لە  دەیسڕێتەوە.  و 

مانا  ب��ەت��ەواوی  دیموكراسی  سەلەفیزمدا 

لەبازنەی  ئەوانە  تەنها  و  دواوە  دەدرێتە 

جێبەجێكەری  ك��ە  دەبیننەوە،  خۆیاندا 

كەسێك  تەنیا  نەك  خوداوەندن.  دەستوری 

دەدەن��ە  دیموكراسیدایە  رەوش���ی  ل��ەن��او 

بڕواشیان  كە  كەسانەی  ئەو  بەڵكو  دوواوە، 

دەرێ .  دەكەنە  بازنەكە  لە  بەدیموكراسییە 

دیارە ئەم خواستەی سەلەفیزم لەنێو خەڵكیدا 

شوێنی نییەن چوون یەكەم هێزێكی سیاسی، 

حزبی  خەباتگێڕترینیانە  خۆشەویسترین و  كە 

سەرەكی  دروشمی  بوو،  ئێران  دیموكراتی 

بۆ  موختاری  خود  ئێران و  بۆ  دیموكراسی 

خەڵكدا  لەنێو  حزبە  ئەم  بوو،  كوردستان 

ریشەی هەبوو، دارای گوتارێكی نەتەوەیی و 

شۆرشدا  بەندی  لەسەرو  بوون  جەماوەریی 

ئەم هێزە لەنێو بەرەی میللیدا ئەم خواستەی 

پارتە،  ئەم  داواكاری  هەوەڵ  دوپاتكردەوە و 

بوو.  نادیكتاتۆریی  حكومەتێكی  بەرپابوونی 

كە  خستەڕوو،  ئ��ەوەی  دیموكرات  حزبی 

خەڵكی ئێمە خوازیاری دوو ئامانجی بنچینەیین 

و لەپێناویاندا دەجەنگن. ئەوانیش بەرابەری و 

هاوكات  ئێراندا،  لە  سیاسییەكانن  ئازادییە 

بە  شوێنگرەوەیەتی  دیكتاتۆری و  وەدەرنانی 

رژێمێكی ئینسانی، پێویستە تەواوی گەالن لە 

ئێرانی فیدراڵیدا یان خودموختاریدا بناسرێن 

)داوال، 1381: 49(.

لەم سااڵنەی دواییدا خەڵكی كوردستانی ئێران 

دەربڕی  جیاواز،  گرتنەبەری رێ و شوێنی  بە 

خواستەكانی خۆیان بوون و بە پەنابردنەبەر 

بەگرتنە  ك��ات  هەندێك  ری��ف��ۆرم��خ��وازان و 

دروستكردنی  مانگرتن و  خۆپیشاندان و  بەری 

جۆراوجۆر  گروپی  جیاوازەكان و  ئەنجومەنە 

پێشەوە.  هاتوونەتە  یاسادا  لەچوارچێوەی 

بینیوە  رۆڵیان  باش  تاڕادەیەكی  بەمشێوەیە 

لە  دیموكراسی  بەرامەی  پێشبردنی  لەبەرەو 

گەالن و  لەدەرەوەی  كوردەكان  وەلێ   واڵتدا، 

نەبوون،  نێوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی  نەتەوەكانی 

بە هۆكاری ئەوەی دیموكراسی بووەتە یەكێك 

لەبەها بێ  چەندو چوونەكانی خەون و خەیاڵی 

لەهەمانكاتدا  ناوەڕاست.  رۆژهەاڵتی  گەالنی 

ل��ەڕووی  نە  رۆژه���ەاڵت  خەڵكی  هەرگیز 

سیاسییەوە  ل��ەڕووی  نە  و  كۆمەاڵیەتییەوە 

ئەزموونی  زەمینەكانی  ل��ە  نەیانتوانیوە 

خەڵكی  ب��ن.  س��ەرك��ەوت��وو  دیموكراسیدا 

كوردستانیش بە فاكتەری سروشتی حكومەتی 

دیموكراسیداو  لەتەك  مامەڵە  لە  نێوەندی 

كۆمەاڵیەتی و  رەوشی  هۆكاری  بە  هاوكات 

سیاسیی خۆیان نەیانتوانیوە لە هیچ نەزمێكی 

دەكرێت  ب��ن.  بەهرەمەند  دیموكراسیدا 

لە  خوازی  دیموكراسی  ئێستا  تاوەكو  بڵێین 

پێشكەوتندایە، وەلێ  كۆمەڵگا لە گەیشتن بە 

دیموكراسی لە پەرێزدایە و بەجێماوە.

هاوكێشەیە  ل��ەم  عێراقیش  كوردستانی 

بەدەرنییە. هەرێمی كوردستان بە تێپەڕبوونی 

بیست ساڵ بەسەر ئەزموونی دەسەاڵتدارێتی 

نەیانتوانیوە  هێشتا  دا.  یەكێتی  پارتی و 
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سەركەوتوویان  دیموكراسی  حكومەتێكی 

هەبێت. خەڵكی كوردستان هێشتا لەبەردەم 

بەرتیل  و  گەندەڵی،  سانسۆر،  قەمتەكانی 

سیاسییدان.  ئ��ازادی  بەرتەسككردنەوەی 

لەبەردەم مەترسی دەربڕینی  رۆژنامەنوسان 

رۆژنامەنوس  گوماناوی  مەرگی  ئ���ازادان، 

نوسینی  لەبەر  تەنێ   عوسمان  سەردەشت 

وتارێكی رەخنە ئامێز لە دەسەاڵتدارێتی پارتی 

نەبوونی  نومایانی  كوردستان.  دیموكراتی 

ب��اڵوك��راوەی��ە. كەواتە  ئ��ازادی دەرب��ڕی��ن و 

دیموكراتكردنی  بە  لەپێناو  بڵێین  دەكرێت 

رێگەیەكی  هێشتا  كوردستاندا  كۆمەڵگای 

دوورودرێژیان لەبەردەمدایە.

رۆژنامەنوسانی  لە  یەكێك  ئاكرێی  ك��اروان 

دیموكراسی  كە  پێیوایە،  عێراق  كوردستانی 

كۆمەڵگایە و  هەڵهێنجراوی  ئ��ەوروپ��ا  ل��ە 

رۆژهەاڵتی  وەلێ   قوڵە،  پێشینەیەكی  دارای 

ئەو  دارای  كوردستان  لەوانە  ناوەڕاست و 

پێشینە قوڵە نییە لە نەزمی دیموكراسیدا. ئەو 

بەتایبەت  رۆژهەاڵت و  لە  بەراستی  دەڵێت: 

دیموكراسیمان  پێشینەی  كوردستان  لە 

ئ��ەوروپ��ادا  لە  ئەمڕۆ  ئ��ەوەی  وەك  نییە، 

دەگوزەرێت. هەروەها دارای نەزمی ئابوری 

رۆشنبیریی  پێشكەوتنی  كۆمەاڵیەتی  و   و 

هەیە،  ئ��ەوروپ��ادا  لە  ئ��ەوەی  وەك  نیین 

تاوەكو بتوانین لەبەرامبەر الوازی ئەزموونی 

دیموكراسیدا خۆڕاگربین )ئاكرێی، 2009: 8(.

كوردستاندا  لە  ئەمڕۆیش  تاوەكو  تەنانەت 

لە  هان  دیموكراسیدا  پیادەكردنی  لە  هەندێك 

گومان و راڕاییدا، پێیانوایە دیموكراسی ئەندێشەی 

خۆرئاوایە، بەاڵم ئایا ئەوە بەو مانایە دێت، كە 

ئێمە ناتوانین جێبەجێكەری دیموكراسیی بین؟

بەرپرسێكی  وەك  خ��ۆی  ك��ە  ق��ادر  س��ەرۆ 

حكومەت  و كەسێكی چاالكی سیاسیی ناساند، 

لە  حكومەت  تەنانەت  كە  پێیوابوو،  ئ��ەو 

خەڵكی  خەڵكییەوە و  لەپێش  وا  كوردستاندا 

هێشتا ئامادەییان بۆ پێشوازی لە گۆڕانكارییە 

نوێیەكان نییە. دەڵێت: دەمەوێت سەرنجی ئێوە 

بۆ ئەوە رابكێشم، حكومەتی كوردستان تەنیا 

حكومەتێكی هەڵبژێردراوە لە رۆژهەاڵتدا، كە 

لەنەزمی یاساو دەستوری مۆدێرنیدا وا لەپێش 

هەموو  بە  ئەوە  خەڵكییەوە،  بیركردنەوەی 

لەكاتێكدا  دروس��ت��ە،  كەموكوڕییەكانییەوە 

لەو  پێشكەوتووترن  دەوروب��ەرم��ان  گەالنی 

یاساو رێسایانەی، كە جڵەوی فەرمانڕەواییان 

دەكەن. لە خەبات و كۆششدان تا حكومەت و 

لەیاساكەیاندا  بەندێك  بكەن  ناچار  پەرلەمان 

زیاد بكەن تاوەكو تێیدا كەمێك زیاتر رەچاوی 

دیموكراسیی  دادپ��ەروەری و  مرۆڤ  و  مافی 

حكومەت  دەب��ێ��ت  ل��ێ��رە  وەل���ێ   بكرێت. 

بكات  لەخەڵك  ت��اوا  ب��دات  زۆر  هەوڵێكی 

بنەمایەكی نوێ  و بەندێكی نوێی یاسایی شوێن 

بكاتەوەو هەاڵی كۆمەاڵیەتی لەسەر دروست 

نەبێت )قادر، 2008: 62 - 63(.

بە كورتی دیموكراسی تاوەكو ئێستایش نە 

كوردستانی  لە  نە  عێراق و  كوردستانی  لە 

ئەندێشەی  لەنێو  نەیتوانیوە  ئ��ێ��ران��دا 

جێگیر  و  ب��او  شتێكی  ببێتە  خەڵكیدا 

بەڵكو  بكرێت،  پەسەند  ب��ەت��ەواوی  و 

و  ماوەتەوە  بەهایەك  وەك  دیموكراسی 

هۆكارەیە  ئەو  لەبەر  كولتور.  نەبووەتە 

نەكەوتوونەتە  راستەوخۆ  سەلەفییەكان  كە 

لەئەمرۆدا  هەربۆیە  دیموكراسی.  وێزەی 

دیموكراسی  روبەڕووی  سەلەفیزم  گوتاری 

نەبووەتەوە، چوون لە كۆمەڵگای كوردیدا 

هەربۆیە  ناكرێت،  پەیڕەو  دیموكراسی 

هەستیاریی  دیموكراسیدا  لەبەرامبەر 

هێرشەكانیان  تەنها  ك��ەم��ە و  پیشاندان 

كە  ئەوانەش،  هەیە و  هزرییان  روویەكی 

نموونەی  دەگرن،  دیموكراسی  لە  رەخنە 

چونكە  دەهێننەوەن،  ئ��ەوروپ��ا  واڵتانی 

كوردیدا  كۆمەڵگای  لە  ئەوەی  كە  دڵنیان 

دەگوزەرێت دیموكراسی نییە.

ئەگەری رووبەڕووبوونەوەی 
سەلەفییەت لەگەڵ ئازادیدا

نییە،  ئ���ازادی  سەلەفیزم  س��ەرەك��ی  پرسی 

كۆمەڵگای  ئاسایشییە.  پرسێكی  بەڵكو 

كە  كۆمەڵگایەكە،  سەلەفییەكان  نموونەیی 

گروپێک لە سەلەفییەکانی ئێران
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پیاو  ژن و  پێویستە  بێت،  بەرقەرار  ئاسایش 

ئیسالمی  دەوڵەتی  تەنانەت  ئارامیدابن و  لە 

موسڵمانەكانیش  نا  ئاسایشی  لەسەرییەتی 

پەنادانی  لەبەرامبەر  بەاڵم  ئەستۆ،  بگرێتە 

بدەن،  جزیە  سەرانەو  پێویستە  ناموسڵمان 

بەشێوەیەكی  نییە  مافی  ناموسڵمان  ب��ەاڵم 

پەرستشەكانی  تقوس و  بۆ  بانگەشە  ئاشكرا 

خۆی بكات. دروست لێرەدایە كە سەلەفیزم 

دەكات و  بەڵێ   ئاسایشدا  ئارامی و  لەبەرامبەر 

سنور  زۆر  تاڕادەیەكی  ئازادیدا  لەبەرامبەر 

لەسەلەفییەكان  كام  دادەنێت. هەربۆیە هیچ 

لەماوەی دیدارەكانی ئەم كۆڵینەوەیەدا لەبارەی 

ئاماژەیەكییان  هیچ  نموونەیی،  كۆمەڵگای 

ئازادیشیان  هەڵبەتە  ن���ەدەدا.  ئ��ازادی  بۆ 

دەكرێت  ت��اڕادەی��ەك  دواوەو  ن��ەدەدای��ە 

بوترێت، كە ئازادی لەالی ئەوانیش بەهادارە، 

الی  تایبەتمەندە.  و  سنوردار  ئێجگار  وەلێ  

بایەخێكی  دارای  ئازادی  ناسەلەفی  كوردانی 

بۆ  ئازادی  دابینكردنی  بەهادارترە.  زیاترەو 

لە  یەكێك  یاسادا،  لە چوارچێوەی  هاواڵتیان 

دیموكراتییە.  كۆمەڵگای  تایبەتمەندییەكانی 

لە  كوردستانیش  سیاسییەكانی  پێشین و  حزبە 

ئازادی  بانگەشەی  بەتەواوی  خواستەكانیاندا 

رەنگی دابوویەوە. بۆنموونە حزبی دیموكراتی 

كوردستانی ئێران لە هەوەڵین بەیاننامەیدا بە 

یادی دامەزراندنییەوە لە كۆی هەشت خاڵدا 

لە دوانیدا باسی لە ئازادی سیاسیی كردبوو. 

لە  پێویستە  ئ��ێ��ران  ك���وردی  خەڵكی   .1

بێت و  بەهرەمەند  خۆبەڕێوەبەریدا  ئازادی و 

لە چوارچێوەی سنورەكانی ئێرانیشدا دارای 

خودموختاریی بێت.

ئێران  نەتەوەكانی  هەموو  دەمانەوێت   .2

ئازادانەیان هەبێت  هەل و زەمینەی چاالكی 

تا بتوانن كامەرانی و ئارامی كۆمەڵگای خۆیان 

دەستەبەر بكەن )مولودی، 1381: 167(.   

بە  پەیوەستی  لە  لەرەوشێكدایە  ئەمە 

بە  الوەكی  ئاماژەیەكی  تەنها  ئاسایشەوە، 

خواستانە  ئەم  دراوە.   ئابوری  ئاسایشی 

دیكە  جارێكی  ش��ۆڕش��دا،  دەستپێكی  لە 

میللی  بەرگریی  ب��ەرەی  یاداشتەكانی  لە 

نێوەندیدا  حكومەتی  ل��ەت��ەك  ك��وردی��دا 

نموونە  بۆ  كرایەوە.  لەبارەوە  جەختیان 

دوو  لەپێناو  كورد  خەڵكی  درابوو:  ئاماژە 

ئەویش  دەجەنگن.  سەرەكیدا  ئامانجی 

بە  شوێنگرتنەوەی  دیكاتۆریی و  وەدەرنانی 

رژێمێكی ئینسانی، كە پابەندبێت بە ئازادییە 

سیاسییەكانی ئێرانەوە و لەناو ئێرانی ئازادو 

فیدراڵ یان خودمختاردا تەواوی نەتەوەكان 

سیاسییەكان  ئازادییە  لە  بن  بەهرەمەند 

ئەم  خ��ودی  ب��ەاڵم   ،)49  :1381 )داوال، 

حزبانە بە ئازادی ئەندێشەو هزری سیاسی 

پابەند نەبوون و بۆخۆیان لەبەرامبەر فرەیی و 

نەبوو.  توانایان  تاقەت و  یەكتریدا  ئازادیی 

دواجار ئەو یەكتر نەخوێندنەوە بووە هۆی 

دژوار  ناوخۆیی و  جەنگێكی  سەرهەڵدانی 

كە  كۆمەڵە  لەالیەكیتروە  یەكتریدا.  لەتەك 

بەرچاوی  ئامادەییەكی  سنەدا  لەسنوری 

هەبوو، چاویی بە بوونی مەكتەب قورئان 

بەرایی  هەبوو،  بوونیان  لەوسنورەدا  كە 

نەدا. ئەم جەنگەی نێوان كۆمەڵەو مەكتەب 

سیاسی و  ئازادی  نەبوونی  نومایانی  قورئان 

بیروباوەڕبوو، كە لە ستراتیژیی ئەو پارت و 

ئەوەدا  لەبەرامبەر  پەلیكێشابوو.  گروپانەدا 

دیموكراسیی  وەك  ئ��ازادی��ش  ئەگەرچی 

تەماشا  بەهایەك  ئ���ەرزش و  وەك  تەنها 

ئازادی و  ژینگەی  میریش  هاوكات  دەكرا. 

دیموكراسی بوار پێنەدەدا و خەڵكیش لەتەك 

دەبینرێت  هەربۆیە  لوتەالبوون.  ئازادیدا 

تەوژمی سەلەفییەت یەكانگیر نەبووەوە لە 

بوونی  بێت و  ئازادی  كەناوی  شتێكدا  تەك 

هەستیارییان  سەلەفییەكان  كەواتە  هەبێت، 

لەبەرامبەر پرسی ئازادیدا ئەزموون نەكرد.

كوردستانی عێراقیش 
لەم هاوكێشەیە بەدەرنییە. 
هەرێمی كوردستان 
بە تێپەڕبوونی بیست 
ساڵ بەسەر ئەزموونی 
دەسەاڵتدارێتی پارتی و 
یەكێتی دا. هێشتا 
نەیانتوانیوە حكومەتێكی 
دیموكراسی سەركەوتوویان 
هەبێت. خەڵكی كوردستان 
هێشتا لەبەردەم قەمتەكانی 
سانسۆر، گەندەڵی، بەرتیل 
 و بەرتەسككردنەوەی ئازادی 
سیاسییدان
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ئەگەری رووبەڕووبوونەوەی 
سەلەفیزم لەگەڵ ناسیۆنالیزمدا

یەكەمی  نیوەی  وەك  ئەگەرچی  ناسیۆنالیزم 

سەدەی بیستەم، فاكتەری راپەڕین و شۆڕشەكان 

نییە، بەاڵم لەم رووەوە كوردەكان لەدەرەوەی 

ئەم هاوكێشەیەدان. كورد گەورەترین نەتەوەی 

بێ دەوڵەتن لە جیهاندا. لەبارەی فاكتەرەكانی 

تیۆری  روانگەگەلێكی  پێشنیازو  رەوشەوە  ئەم 

بۆ  هۆكارەكەی  هەندێك  خراونەتەڕوو.  فرە 

دەگەڕێننەوە  میللەتە  ئەم  پارچەبوونی  پارچە 

بااڵدەستەكانی  ب��ەه��ێ��زو  ن��ەت��ەوە  ب��ەس��ەر 

ه��ەرێ��م��ەك��ەدا، وەل���ێ  ه��ەر ه��ۆی��ەك بێت 

نەتەوەكانی  بۆ  دامەزراندنی حكومەت  لەكاتی 

كوردەكان  ئێستا هەرگیز  تاوەكو  رۆژهەاڵتەوە 

سەربەخۆدا  دەوڵەتێكی  دروستبوونی  لەپێناو 

دەستیان لە خەبات و تێكۆشان نەكێشاوەتەوە و 

خاڵی هاوبەشی تەواوی ئاڵۆزییەكان رووبەڕووی 

ئەوە  لەبەر  بووەتەوە،  ناكورد  دەسەاڵتدارانی 

روویەكی ناسیۆنالیستی هەمیشە لەنێو یاخیبوون 

كریس  ه��ەب��ووە.  ئامادەیی  ملمالنێكاندا   و 

كۆچێرا هەوەڵ راپەڕینی نەتەوەیی كوردەكان 

دەگەڕێنێتەوە بۆ سەردەمی میر بەدرخانی میری 

سەرەتاوە  لە  بەدرخان  میر  )1844(ز.  بۆتان 

سەركەوتو دەبێت و لە سااڵنی )1844 بۆ 1846(

كوردستانی  خاكی  لە  لەبەشێك  دەتوانێت  ز 

بكات.  فەرمانڕەوایی  عوسمانیدا  بندەستی 

بە  بەدرخان  میر  كۆچێرا  كریس  بەمشێوەیە 

باوكی ناسیۆنالیزمی كوردیی دەزانێت. )كوچرا، 

1381(. ئیتر لەوە بەدواوە راپەڕیینەكانی كورد 

زیندووبوو،  تێدا  ناسیۆنالیستیان  روویەكی 

بۆتە  ناسیۆنالیزم  پارتەكانیشدا  لەنێو  تەنانەت 

خاڵی هاوبەشی نێوان هەموویان. هیچ حزب و 

ناتوانێت  كوردستاندا  لە  گروپێك  و  رێكخراو 

بكات.  فەرامۆشی  بدزێتەوەو  پرسە  لەم  خۆی 

لەبارەی چارەنوسی كوردان  ناتوانێت  هاوكات 

پرس و جۆی نەبێت، كە تا چ رادەیەك هەست و 

هێمای كوردبوون لەپێشچاو دەگرێت. تەنانەت 

كۆمەڵە،  وەك  ئەنتەرناسیۆنالی  پارتێكی 

لەبەرامبەر  ماركسییە،  باوەڕێكی  دارای  كە 

جەماوەریی  بنكەی  پێگەو  لەدەستدانی  ترسی 

پێداگریكردن  بە  دیسان  1990وە و  ساڵی  لە 

كوردبوون و  شوناسی  لەسەر  باوەڕەكانی  لە 

جیا  لقێكی  توانی   2000 ساڵی  كوردایەتی 

زەحمەتكێشانی  شۆڕشگێڕی  سازمانی  بەناوی 

لێرەوە  دروستبكات.  )كۆمەڵە(  كوردستان 

خاڵی  دیارترین  ناسیۆنالیزم  بڵێین  دەتوانین 

پێوەندیی و داكۆكیكردنی پارتەكانی كوردستانەو 

هیچ كام لەوانە ناتوانێت خۆی لێ قوتار بكات. 

لێرەدا خاڵی گرنگ ئەوەیە كە سەلەفییەكانیش 

دیارە  دەبێتەوە،  شوێنیان  هاوكێشەیەدا  لەم 

شوێنێكیان  خۆیاندا  ئەندێشەی  ستراتیژیی  لە 

ناسیۆنالیزم  تەنانەت  نییە و  ناسیۆنالیزم  بۆ 

بیروباوەڕی  ئیسالم و  شەرعی  پێچەوانەی  بە 

خۆیان لێكدەدەنەوە. زۆربەیان جەختدەكەنەوە 

هەستی  ناتوانێت  جیهادیی  سەلەفییەكی  كە 

بەاڵم  هەبێت،  لەهەمانكاتدا  ناسیۆنالیستیشی 

لەتەك  وتوێژە  لە  كۆڵینەوەیەداو  لەم  ئەوەی 

سەلەفییەكاندا بەدەستهاتووە ئەوە دەخاتەڕوو، 

دروستە، چوون  روانگەیە  ئەم  پێچەوانەی  كە 

وابەستەیان  نێزیك و  هەستێكی  لەوان  زۆرێك 

كە  لەوانە  یەكێك  هەبوو.  كوردستانەوە  بە 

لەنێو  ئەنسارولئیسالم  و  لەتەك  سااڵنێكی فرە 

رووب���ەڕووی  ل��ەواڵت��ان  زۆرێ��ك  موسڵمانانی 

 ، ببوویەوە  هاوپەیمانان  ئەمریكییەكان و 

دووكانەكەی  كە  دەی��وت،  بەشانازییەوە  ئەو 

ئەو  ل��ەت��ەواوی  ن��اون��اوەو  ك��وردی��ی  بەنێوی 

ئ��ەوان  نابینین.  فارسی  ناوێكی  دوكانەیدا 

لە  كوردستان  كوردو  لەبارەی  خۆیان  هەستی 

چوارچێوەیەكی ئاینییەوە دەخەنەڕوو، پێیانوایە 

كوردەكان بندەستی ستەم و زۆرن و لەسەر هەر 

موسڵمانێكی ئەركە، كە بۆ رووبەڕووبوونەوەی 

ستەمكار بەرگری بكات. هەندێكیش پێیانوابوو 

كوردستانەوە  لە  بانگەوازەكەیان  دەبێت  كە 

هاواڵتیانی  بۆ  دڵییان  چونكە  دەستپێبكەن، 

دەسوتێت.  دی  نەتەوەكانی  لە  زیاتر  خۆیان 

مەال كرێكار كە رێبەری پێشو و دامەزرێنەری  

شیعرە  بەتوانایەو  ئەدیبێكی  ئەنسارولئیسالمە، 

نیشتمانپەروەرییەكانی لەنێو خەڵكیدا ناسراون، 

ئیسالم  ماڵپەڕی  لەتەك  دیدارێكیدا  لە  ئەو 

پێویستە  كە  نەشاردەوە،  ئەوەی  الیندا  ئۆن 

بێت  و  دەستەبەر  كوردەكان  بۆ  سەربەخۆیی 

بێت.  قوتاریان  دیكە  نەتەوەكانی  لەبندەستی 

رێزو  عێراق  خەڵكی  تەواوی  بۆ  من  دەیوت: 

وەفاداریم هەیە، بەاڵم بۆ بتێك بەناوی عێراقی 

نوێوە كە ئینگلیز لەناوچەكەدا قوتیكردووەتەوە 

فەرمی  بە  عێراق  دانانێم  و  ئەرزشێك  هیچ 

ناناسێنم. چی تێدایە گەر كوردستان سەربەخۆ 

دراوسێكانی كوردستان هەمویان  بێت، مەگەر 

سەربەخۆ نین. ئایار لەڕووی شەرع و ئایینەوە 

نەتەوەی  ك��ورد  كە  هەیە،  ئیرادێك  هیچ 

كوردەكان  نابێت  بۆچی  هەبێت؟  سەربەخۆی 

چ��وارچ��ێ��وەی��ەك��ی س��ی��اس��ی و ق��ەوارەی��ەك��ی 

هەبێت.  ب��ەخ��ۆی��ان  ت��ای��ب��ەت  س��ەرب��ەخ��ۆی 

هاوكات لە یەكەمین بەندی كۆی بەیاننامە دە 

خاڵییەكەی ساڵی 1987ی بزوتنەوەی ئیسالمیدا  

كە  روونكرابوویەوە،  بزوتنەوە  ئامانجەكانی 

عێراقدا  واڵتی  لە  كوردەكانی  مافی  پێویستی 

كە  دراب��وو،  ئاماژە  لەوێدا  پێدابوو.  ئاماژە 

كوردیش وەك میلەتانی دنیا پێویستە ژیانێكی 

ئازادی هەبێت  و لەچوارچێوەی ستەمی بەعس و 

سەدام قوتاربێت )سیوەیلی، 2009: 172(.

بەمجۆرە ئەگەرچی سەلەفییەكان خۆیان وابەستە 

ناكەن بەنەتەوە و سەرزەمینێكی دیاریكراوەوە، 

بەاڵم هەستی ناسیۆنالیستی ناراستەوخۆ تێیاندا 

روویداوە، هەرچەند لەبەرامبەر كوردستانیشدا 

ئەوە  لەبەر  بكەن،  رازی  خۆیان  نەیانتوانیوە 

ناتوانین بڵێین سەلەفیزم لەتەك ناسیۆنالیزمدا 

دوچاری بەریەككەوتن بوونەتەوە..
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نوسینی: فوئاد مەجید میسری

 فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 
ئیسالمییەكان لەسەرتاسەری دنیا و

كوردستان دا
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حەقیقەتێك كە پێویستە لەبەرچاو بگیردرێت 

ئەوەیە، رەوتی ئیسالمگەرا بە گشتی زادەی 

كۆمەڵگەی عەرەبە، یاخود لەژێر كاریگەری 

كولتوری عەرەبیدا دروست بووە و پەرەی 

)دیوباندی(  بزوتنەوەی  رەنگە  سەندووە. 

ساڵی 1866 لەباكوری هندستان بەڵگەی ئەم 

)ئیخوان(  بزوتنەوەی  ئینجا  بێت1  بۆچوونە 

ساڵی 1928 لە میسر. بۆیە دەكرێت خودی 

نەهاتوی  لەپچڕان  بەشێكی  بە  دیاردەكە 

كولتوری عەرەب ناوزەد بكەین. 

لەنیوەی  ئوسوڵی  بیری  سەرهەڵدانەوەی 

ن��ۆزدەی��ەم و سەرەتای  دووەم��ی س��ەدەی 

بوو  ت��ەق��ەل��الی��ەك  بیستەمدا،  س���ەدەی 

چ  و  فیكری  ئاستی  لەسەر  چ  دەیویست 

عەرەب  لەدنیای  كۆمەاڵیەتی  ئاستی  لەسەر 

و ئیسالمدا، خۆی پیادە بكاتەوە. دەوڵەتی 

پەنجا  و  شەشسەد  ل��ەم��اوەی  عوسمانی 

حوكمڕانی  بوو  قەوارەیەك  تەمەنیدا،  ساڵ 

سەرتاسەری واڵتانی عەرەب و بەشی هەرە 

زۆری گەالنی موسڵمانی دەكرد، بەاڵم ئەم 

قەوارە سیاسییە بۆخۆی كۆسپ بوو لەبەردەم 

گەشەكردنی ژێرخانە ئابورییەكەیدا. لە بری 

ئاڵوگۆڕە  ئەو  كاریگەریی  لەژێر  ئ��ەوەی 

مەزنەی واڵتانی ئەوروپایی گرتەوە، ئەمیش 

ئابوری-كۆمەاڵیەتی  ریفۆرمی  پرۆسەی 

ئابورییەوە  لەباری  بگەیەنێت،  ئەنجام  بە 

سەرمایەی  سیستمی  وابەستەی  بەجۆرێك 

بەرچاو  ت��اڕادەی��ەك��ی  ب��وو،  رۆژئ��اوای��ی 

سەربەخۆیی سیاسیشی لە دەستدا.

خەالفەت  دەوڵەتی  شەڕ وشۆڕی  خەرجی 

لەژێر  ك��ە  )ب��ەل��ك��ان(،  گ��ەالن��ی  ل���ەدژی 

دروشمی ئاییندا رایگەیاند، بەڵگە و بیانوی 

كۆلۆنیالیستەكان  دەوڵ��ەت��ە  دەس��ت  دای��ە 

عیسایی،  لەئایینی  بەرگریكردن  بەناوی 

بژیەننەوە.  سەرلەنوێ  ئایینی  هەستی 

دامودەزگا  لەڕێگای  عوسمانیش  دەوڵەتی 

هەستی  نیمچەڕەسمییەكانیەوە  و  رەسمی  

كردە  خۆی  ژیاندەوە،  بەجۆرێك  ئایینی 

پاسەوانی  و  موسڵمانان  یەكێتی  سیمبولی 

كردن  بانگەشە  كەوتە  سەرەتا  ئایینەكەیان. 

و  قەوقاز  موسڵمانەكانی  رزگاركردنی  بۆ 

ئینجا  لەژێر دەستەیی روس.  توركمانستان، 

بە قەتڵ وعامی گەلی ئەرمەن و  دەستیكرد 

ئەفەریقیای  باكوری  عەرەبی  گەالنی  هانی 

دەدا، لەدژی دەوڵەتی فەرەنسای داگیركەر 

بجەنگن2.  لەو هەلومەرجەدا، كە دەوڵەتی 

دەدا  موسڵمانی  گەالنی  هانی  خەالفەت 

ئەو  بجەنگن،  رۆژئاوا  داگیركەرانی  بە  دژ 

سیاسی  هۆشیاریی  ل��ەڕووی  كۆمەڵگایانە 

هێزە  نەبوون،  لەئاستێكدا  فیكرییەوە  و 

كۆمەاڵیەتییەكان بتوانن لەچوارچێوەی حزب 

و  رێكبخەن  خۆ  مۆدێرندا  رێكخراوی  و 

دروشمی بزوتنەوەی رزگاریخوازانەی گەلی 

كۆلۆنیالیزمدا  دەسەاڵتی  بەڕووی  ژێردەستە 

دەیتوانی  كە  فاكتەرێك،  بكەنەوە.  بەرز 

توانی  و  حاڵەتە  ئەو  ئەلتەرناتیڤی  ببێتە 

جەماوەر سازبدات و دەوڵەتی خەالفەتیش 

بوو.  ئیسالم  ئایینی  بوو،  سودمەند  لێی 

ئایین  لەمیللیەتی  وەرگرتن  كەڵك  لێرەوە 

فیكریی  ئامڕازی  ب��ووە،  الدین(  )شعبیە 

هەرچەندە  داگیركەران.  بەگژداچونەوەی 

تەعبیریان  لەناوەڕۆكدا  بزوتنەوانە  ئەم 

موسڵمان  گەالنی  ناڕەزایی  لەهەڵوێستی 

واقیع  زەمینەی  ل��ەس��ەر  ب��ەاڵم  دەك���رد، 

نەیانتوانی لەبەرامبەر هێزێكی مادی مەزندا 

هەریەكەیان  سەرەنجام  و  رابگرن  خۆیان 

بەم یان بەو شێوە كۆتاییان پێهات.

كاتەوە  لەو  سەرمایەیش  واڵتانی  هەڵوێستی 

بەهێزی  فاكتەرێكی  ئەمڕۆ،  رۆژگاری  تا  و 

ئەوانە  بووە.  ئوسووڵی  بیری  ژیاندنەوەی 

ئەگەرچی لەناوخۆی واڵتانی خۆیاندا چەندین 

هەنگاوی گەورە گەورەیان لەبوارەكانی ژیاندا 

نەبوو،  لەبەرژەوەندییان  بەاڵم  هاویشتبوو، 

هەموو الیەنە پۆزەتیڤەكانی ئەو پێشكەوتنە 

بە  كۆلۆنیاڵكراو.  واڵتانی  بۆ  بگوێزنەوە 

نموونە: لەواڵتێكی وەك ئەو كاتی هندستاندا 

موسڵمانەكان  هانی  شێوەیەك  بەهەموو 

دەدرا لەدژی هیندۆسەكان.. ئەوەتا وەزیری 

ساڵی  كە  لەنامەیەكیدا،  بەریتانیا  دەرەوەی 

دەڵێت:  نووسیوە،  گشتی  حاكمی  بۆ   1883

لەهندستان  خۆمان  دەس��ەاڵت��ی  »...ئێمە 

بەوجۆرە دەپارێزین، كە الیەنێكمان كردووە 

لەتواناتدایە  چەند  ت��ردا...  الیەنێكی  بەگژ 

ه��ەوڵ��ب��دە ك��ارێ��ك ب��ك��ەی م��وس��ڵ��م��ان و 

هاوبەشیان  سۆزی  و  هەست  هیندۆسەكان 

لەنێواندا دروست نەبێت..«3 

یەكەمیش،  جەنگی  هاتنی  كۆتایی  لەدوای 

جیهانی  پاشای  وەك  حسێن(  )شەریف  كە 

هەموو  بە  بەریتانیا  ناساند،  خۆی  عەرەب 

ئال  »عەبدولعەزیز  لە  پشتگیری  تواناوە 

ئامانجی  چونكە  بۆچی؟!  ك��رد،  سعود« 

بوو،  ع��ەرەب  دنیای  یەكخستنی  حسێن 

لە  تەنها  تەماحی  عەبدولعەزیزە،  هەرچی 

ئەمە  عەرەبستاندا هەبوو.  دورگەی  نیمچە 

ئال  خێڵی  دەیزانی  بەریتانیا  كە  لەكاتێكدا، 

باشیش  و  وەهابین  مەزهەب  بە  سعود 

چییە.!!  مەزهەبە  ئەو  دەیزانی جەوهەری 

دەڵێت:  بارەیەوە  لەم  »چەرچڵ«  ئەوەتا 

نییە  هێزێك  دنیادا  سەرتاسەری  »...ل��ە 

ئایینێكە  بێت.  كۆنزەرڤاتیڤتتر  لەئیسالم 

هەتا بڵێی توندڕەو و شەڕەنگێزە...«4  هەر 

بەریتانیایش بوو، خۆی كردە پشت و پەنای 
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پرسیار  لێرەدا  س��ودان.!!  موسڵمانەكانی 

و  كۆلۆنیالیست  دەوڵەتانی  بۆچی  ئەوەیە، 

مەبەستیان  بەریتانیا،  هەمویانەوە  لەپێش 

بووە بیری ئوسوڵی بژیەننەوە.!؟ چونكە: 

تەواوی  لە  دەتوانێت  هێزێكە  یەكەم/   •

بەبیری  دژ  ئیسالمدا  و  ع��ەرەب  دنیای 

نەتەوەیی و كۆمۆنیزم بەگەڕی بخات. 

موسڵماندا،  واڵتانی  لەناوخۆی  •دووەم/ 
هێز  هاوكێشەی  دەبێتە  و  موحافیزكارە 

دیموكراتخوازەكان  و  سیكۆالر  بەهێزە  دژ 

كۆنەپەرستەكان  لەسیستمە  پشتگیری  و 

دەكات، كە هاوپەیمانی ستراتیژی خۆیانن. 

كرد،  پێویستی  ك��ات  ه��ەر  سێهەم/    •

دەتوانێت وەك هێزێكی كۆمەاڵیەتی بەكاری 

كە  سیاسی،  ئاڵوگۆڕێكی  هەر  بۆ  بهێنێت 

ئەوان مەبەستیان بێت.

ئەم حەقیقەتە مێژووییانە ئەوە دەسەلمێنن، 

بەرنامە  بە  كۆلۆنیالیستەكان  دەوڵەتە  كە 

دواكەوتوویی  بە  كۆڵۆنیالكراویان  واڵتانی 

سیاسەتە،  ئەم  دەرئەنجامی  هێشتۆتەوە. 

نەیتوانیوە  پێگەیشتوو  تازە  بۆرژوای  چینی 

و  بكات  گەشە  سروشتییەكەی  بەشێوە 

پرۆسەی  و  ببینێت  خۆی  مێژوویی  رۆڵی 

پاشان  و  دەسەاڵت  كردنی  دیموكراسی  بە 

سیكۆالر  سیستمی  بناغەی  بەردی  دانانی 

 – ئابوری  مەوقیعی  الوازی��ی  دابڕێژێت. 

سیاسی – فیكریی چینی بۆرژوا وایكردووە، 

تەنانەت دەستەوەسان بێت لەوەی پڕۆژەی 

ئەوروپای  ج��ۆرەی  بەو  ئایینی  ریفۆرمی 

داب��وو،  ئەنجامی  رێنیسانس  س��ەردەم��ی 

رێنیسانس،  سەرەتاكانی  بكات.  جێبەجێی 

كە ل��ەس��ەدەی ن��ۆزدەی��ەم��دا دەرك��ەوت��ن، 

سیاسی   – ئابوری  بەژیانی  تێكەڵ  دەب��وو 

بزوتنەوە  ئەم  ب��ەاڵم  ببێت،  كولتوری   –

ببێتە  بوو  دەستەوستانتر  لەوە  مێژووكردە 

و  ئ��ەوروپ��ای��ی  رێنیسانسی  ه��اوش��ێ��وەی 

مێژووییەكەی  پەیامە  نەیتوانی  سەرئەنجام 

بگەیەنێتەجێ. بەشی زۆری ئەوانەی خۆیان 

دەزانی  بزوتنەوەكە  پێشەوای  و  بەڕێبەر 

مۆدێرنیتەوە،  كاریگەری  ژێر  كەوتبوونە  و 

گۆش  ئایینی  كولتوری  ب��ە  ل��ەب��ن��ەڕەت��دا 

ب��اوەڕەدا  لەو  بەگشتی  ئەمانە  كرابوون، 

بكرێت  هاوئاهەنگی  دەبێت  كە  ب��وون، 

رێنیسانسدا.  و  ئیسالم  ئایینی  لەنێوان 

بنێن،  هەنگاوێك  چەند  دەیانویست  راستە 

ئایینیەوە،  كولتوری  بە  پابەندبوونیان  بەاڵم 

پەیامەكەیانی بە بنبەست گەیاند. هیچ كام 

رێنیسانسی  بەپێشەوای  خۆیان  لەوانەی 

كردبوو،  ناوزەد  ئیسالم  و  عەرەب  دنیای 

هێڵێكی  نەهێنا  بەرهەم  فیكرییان  تێزێكی 

و  رێنیسانس  بنەماكانی  لەنێوان  جیاكەرەوە 

كولتوری ئایینیدا بكێشێت. 

پوختەی بیروڕایان بەو جۆرە بوو كە:

• یەكەم/ ئایینی ئیسالم لەهەموو سەردەم 
و زەمانێكدا و بۆ هەموو شوێنێك گونجاوە 

پرسیارێك  هەموو  وەاڵم��ی  پەیامەكەی  و 

دەداتەوە.

رۆژئاوا  دنیای  بۆ  شتانەی  ئەو  دووەم/   •

ژیانی  هەلومەرجی  لەگەڵ  دەستدەدەن، 

كۆمەڵگەی ئیسالم ناگونجێن.

»كەواكبی«،  و  »ع��ەب��دە«  و  »ئەفغانی« 

ریفۆرمخواز  كەسی  بەسێ  مێژوودا  لە  كە 

كۆمەڵگەی  ئەگەر  واب��وو  رای��ان  ناسراون، 

لەپێشكەوتنی  كەڵك  بێت  مەبەستی  ئیسالم 

لەهەموو  بەر  دەبێت  وەربگرێت،  رۆژئاوا 

بكات.  ئیسالم  كولتوری  رەچ��اوی  شتێك 

خەرجی شەڕ وشۆڕی 
دەوڵەتی خەالفەت لەدژی 
گەالنی )بەلكان(، كە لەژێر 
دروشمی ئاییندا رایگەیاند، 
بەڵگە و بیانوی دایە دەست 
دەوڵەتە كۆلۆنیالیستەكان 
بەناوی بەرگریكردن 
لەئایینی عیسایی، 
هەستی ئایینی سەرلەنوێ 
بژیەننەوە. دەوڵەتی 
عوسمانیش لەڕێگای 
دام و دەزگا رەسمی و 
نیمچەڕەسمییەكانیەوە 
هەستی ئایینی بەجۆرێك 
ژیاندەوە، خۆی كردە 
سیمبولی یەكێتی 
موسڵمانان و پاسەوانی 
ئایینەكەیان
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ئ��ەم��ە ب��ۆخ��ۆی ب��ەڵ��گ��ەی ئ���ەوەی���ە، كە 

كولتورێك  دەس��ت��ب��ەرداری  نەیانویستووە 

ناكۆكە.  رێنیسانس  سەرەتاكانی  لەگەڵ  ببن 

پێی  سەرمایە  سیستمی  كە  كاتەیش،  ئەو 

دەستی  و  كۆلۆنیالیزمییەوە  قۆناغی  نایە 

ئایین  میللیبوونی  ك��رد،  ب��ەداگ��ی��رك��اری 

الیەنە  هەموو  موسڵماندا،  گەالنی  لەناو 

رۆژئ��اوای  شارستانییەتی  پۆزەتیڤەكانی 

دیاردەیەكی  چەند  كردە  چاویان  لەپێش 

دزێو. نەك هەر ئەوە، بەڵكو زەمینەی بۆ 

رەوتێكی ئایینیش خۆشكرد، كە ئەو كات لە 

بزوتنەوەی »ئیخوان«دا خۆی نواند.

بەپێشەنگی  ك��ە  میسر،  وەك  واڵتێكی 

سەرەتاكانی  و  ناسراوە  ع��ەرەب  واڵتانی 

هەڵدابوو،  س��ەری��ان  ل��ەوێ��وە  رێنیسانس 

لەئەنجامی  تێیدا  كۆمەاڵیەتی  ملمالنێی 

بارێكەوە  چووە  كۆلۆنیالیزمیدا،  سیاسەتی 

نزمیی  دەبووەوە.  قوڵتر  رۆژ  لەدوای  رۆژ 

بەرباڵوی  ج��ەم��اوەری  هۆشیاریی  ئاستی 

كەسانی  بۆ  باشی  دەرفەتێكی  خەڵك، 

رەخساند  »ئەزهەر«  دامەزراوەی  و  ئایینی 

كار لەسەر ئەو واقیعە كۆمەاڵیەتییە بكەن.. 

دامەزراندنەوەی  بیرۆكەی  زیندوكردنەوەی 

دەوڵ��ەت��ی خ��ەالف��ەت و ڕەوای��ی��ەت��دان بە 

بەڕێوە  موسڵمانان  كاروباری  سیستمێك 

ببات و پەیڕەوی پرەنسیپە ئایینیەكان بكات، 

تێزێك بوو تا رۆژگاری ئەمڕۆ تێكڕای گروپە 

بەاڵم  تێدەكۆشن،  لەپێناویدا  ئیسالمگەراكان 

واقیعدا خۆی  لەدونیای  نەیتوانی  تێزە  ئەم 

ئەوە  هۆكارەكەیش  دیارە  بكات.  پراكتیزە 

نییە، كە تەوژمی سیكۆالریزم پەرەسەندنێكی 

ئەوەندە بەرچاوی بەخۆوە دیبوو.. نەخێر!

عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی  ن��او  گ��ەالن��ی 

خەالفەتدا،  دەوڵ��ەت��ی  تەمەنی  ل��ەم��اوەی 

لەچەوساندنەوە زیاتر هیچیان پێ نەبڕابوو. 

سێ  دوو،  و  دەرد  برسێتی،  نەزانین، 

ماوەی  لە  ئیسالم  كۆمەڵگەی  بوون  دیاردە 

دەیاننااڵند.  پێیانەوە  س��ەدەدا  چەندین 

خەالفەت  دەوڵەتی  ناعادیالنەی  هەڵوێستی 

توركدا،  غەیری  موسڵمانی  گەالنی  لەئاست 

ئاسەوارێكی وای جێهێشتبوو، بانگەشەكردن 

دەوڵەتی  دامەزراندنەوەی  سەرلەنوێ  بۆ 

بەپیرەوەچونێكی  بوو،  مەحاڵ  خەالفەت 

تەنانەت  ببینێت.  بەخۆیەوە  سەرتاسەری 

بیرۆكەیەوە  ئەم  بەپیر  ئایینیش  میللیبوونی 

لە  ك��ام  هیچ  شاهیدە  مێژوو  ن��ەچ��وو.. 

دەوڵەتی  ق��ەڵ��ەم��ڕەوی  ن��او  نەتەوەكانی 

خ��ەالف��ەت، دام��ەزران��دن��ەوەی دەوڵ��ەت��ی 

خەالفەتیان بەئاوات نەخواستووە. 

راس��ت��ە چ��زك��ردن��ی پ��ای��ەی خ��ەالف��ەت و 

جیاكردنەوەی ئایین لە دەوڵەت وەك »مستەفا 

كەمال« ئەنجامی دا، جیهانی ئیسالمی خستە 

بەردەم واقیعێكی نوێ و هەلێكی رەخساند 

بۆ پیاوانی ئایین و ئەو دامەزراوانەی خۆیان 

بە نوێنەری رەسمی ئیسالم دەزانی، بكەونە 

خۆ. لەمیسر »ئەزهەر« فەتوای دا، البردنی 

و  بناغەیە  بێ  بڕیارێكی  عوسمانی  سوڵتانی 
لەسەر موسڵمانان واجبە كاری پێ نەكەن.5 

پاشای میسر هەوڵیدا پشتگیری لەو هەواڵنە 

جەخت  مێژووییەكانیش  سەرچاوە  بكات. 

لەوە دەكەنەوە، كە بەریتانیا رۆڵێكی گرنگی 

هەبووە و تەنانەت هانی پاشای میسری داوە 
پایەی خەالفەت بۆخۆی مسۆگەر بكات. 6

ئایینی  دام��ەزراوەی��ەك��ی  وەك  »ئەزهەر« 

بەناوی پرەنسیپە ئایینیەكانەوە ئامادە نەبوو 

كۆمەاڵیەتی،  سیاسی،  پڕۆژەیەكی  هیچ 

بۆرژوای  چینی  كە  بسەلمێنێت،  كولتوری 

بنێت  بنیاتی  دەیویست  پێگەیشتوو  تازە 

خودی میتۆدی ئایینیش، 
كە جۆرێك قودسییەت 

دەداتە رەمزەكانی 
دەسەاڵت و رێگە لەهەمو 

جۆرە فیكر و فەلسەفەیەك 
دەگرێت، تێكەڵ بەژیانی 

هاواڵتییان ببێت و 
تەنانەت رێگەیش نادات 

لە غەیری مەزهەبی 
رەسمیی دەوڵەت هیچ 

مەزهەبێكی تر رەسمییەتی 
هەبێت
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و  ئیسالم  ئایینی  دژایەتیكردنی  تۆمەتی  و 

كەسێك  هەر  شوێن  وەرگ��ەڕان��ی  لەئایین 

مۆدێرنی  پڕۆژەیەكی  پشتگیریی  دەخست 

بكردایە. 

پڕۆژەكەی  قوربانی  بوونە  بەگشتی  خەڵكی 

ئایینیە  دەزگا  ئەم  كۆنەپارێزان.  و  ئەزهەر 

ملمالنێی  شێوەی  توانی  ئایینەوە  بەناوی 

نێوان  ملمالنێی  بۆ  بگۆڕێت  كۆمەاڵیەتی 

لەبەرامبەر  ئیسالم  كۆمەڵگەی  تایبەتمەندی 

رۆڵی  لێرەوە  رۆژئاواییدا.  شارستانیەتی 

لە  كە  دەرك��ەوت،  كۆمەاڵیەتی  توێژێكی 

دەرەوە  هاتە  الدێوە  كۆمەڵگەی  هەناوی 

خوێندنی  پاشان  و  »ئەزهەر«  لەسایەی  و 

ئەم  كرد.  نمای  و  نەش  شارستانیدا  نوێی 

فیكرییەكانی  تێزە  كاریگەریی  لەژێر  توێژە 

ئەزهەردا بەدوو ئاراستە جێ دەستی لەسەر 

خەڵك  بەرینی  جەماوەری  هەستی  و  بیر 

ئاستی  نزمیی  لە  وەرگرتن  بەكەڵك  دانا. 

هۆشیاریی خەڵك وێنەیەكی ئاوەژویاندا بە 

ملمالنێی  بەجۆرێك  رۆژئاوا،  شارستانیەتی 

ل��ەدی��اردە  یەكێك  ك��ردە  كۆمەاڵیەتییان 

و  پێشكەوتووەكان  كۆمەڵگە  دزێوەكانی 

لەگەڵ  ج��ۆرە  لەو  ملمالنێی  رایانگەیاند 

بەهاكانی ئایینی ئیسالم ناكۆكە و پرەنسیپە 

نادەن  موسڵمان  بەمرۆڤی  رێگە  ئایینیەكان 

چاوی لێبكەن و برەوی پێ بدەن. 

ئیخوان  دامەزرێنەری  ئەلبەننا«ی  »حەسەن 

توێژە  ب��ەم  س��ەر  كەسی  بەرجەستەترین 

كۆمەاڵیەتییە بوو. وێڕای ئەوەی بەزانیارییە 

بوو  یەكێكیش  گۆشكرابوو،  ئایینیەكان 

مۆدێرنەكانی  خوێندنگە  ل��ەدەرچ��ووان��ی 

لەژیانی  ئاوڕی  كە  پیاوە،  ئەو  دەوڵ��ەت. 

شارستانی  بەژیانی  و  دەدای����ەوە  الدێ 

گ��ەورەی  بۆشاییەكی  دەك��رد،  ب���ەراوردی 

دەبینی. بۆیە بەئاسانی دەیتوانی كار لەبیر 

و زەینی جەماوەرێكی ناهۆشیار بكات. هەر 

نزیكدەبووەوە،  كەسانە  لەو  لەسەرەتاشەوە 

ژیان  كوێرەوەریی  و  بوون  گوندنشین  كە 

خراپترین  و  شارەكانەوە  ناو  دابوونە  فڕێی 

دەب��رد،  بەسەر  گوزەرانیان  هەلومەرجی 

كردە  رووی  دووەم���دا  لەقۆناغی  ب��ەاڵم 

پیشەی  خاوەنی  ئ��ەوان��ەی  و  كارمەندان 

پارێزەر(  ئەندازیار،  )پزیشك،  سەربەخۆن 

لەپێكهاتەی  ئاڵوگۆڕە  ئەم  كاسبكاران.  و 

كۆمەاڵیەتی ئیخواندا، جگە لەوەی مەیدانی 

و  فیكری  بنەمای  گ��واس��ت��ەوە،  چ��االك��ی 

وەرگ��رت.  ت��ری  ئاراستەیەكی  سیاسیشی 

چەندایەتی  لەباری  ئیخوان  پەرەسەندنی 

)كمی(یەوە بووە هۆی گۆڕانێكی چۆنایەتی 

رەفتاری  و  هەڵوێست  و  لەبیر  )نوعی( 

نوێنەرایەتی  لەسەرەتادا  ئیخوان  سیاسیدا. 

بەرەو  كە  دەكرد  گوندنشینەی  توێژە  ئەو 

شارەكان رەویان كردبوو، بەاڵم لەقۆناغێكی 

شارنشینی  ت��وێ��ژێ��ك��ی  ه��ەڵ��ك��ش��اوت��ردا 

كردییە  و  برد  خۆیدا  بەالی  كۆنەپارێزیشی 

بنكەیەكی بەهێزی كۆمەاڵیەتی. راستە ئەم 

توێژە لەبنەڕەتدا سەر بەپیتی بۆرژوا بوون، 

عەبدولعەزیز ئال سعود                                کەواکبی                                                      فەزل رەحامن
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نوێدا  دیاردەیەكی  هەر  لەبەرامبەر  بەاڵم 

وەردەگ��رت،  كۆنەپارێزانەی  هەڵوێستی 

هاوكات مەبەستیشی بوو بگاتە دەسەاڵت. 

ئیخوان  كۆمەاڵیەتی  بنكەی  پەرەسەندنی 

ئامانجەكانی  هانیدەدا  ب��وو،  فاكتەرێك 

سەنگەری  سەرەتا  بكات.  ئاشكرا  روونتر 

ئامرازێكە  رایگەیاند  و  گرت  »ئەزهەر«  لە 

رۆڵ���ی خۆی  و  دەوڵ���ەت���ەوە  ب��ەدەس��ت��ی 

لەدەستداوە. ئیخوان بەم هەڵوێستەی لەوە 

بێت،  سیاسی  ئۆرگانێكی  تەنها  دەرچ��وو 

دەزگایەكی  ئەلتەرناتیڤی  كردە  بەڵكو خۆی 

ئایینی و دروشمی جێبەجێكردنی شەریعەت 

دەوڵەتی  دام��ەزران��دن��ەوەی  سەرلەنوێ  و 

چلەكانی  لەناوەڕاستی  راگەیاند.  خەالفەتی 

ناوەكەی  رابردودا و دوای ئەوەی  سەدەی 

گشتی  دەستەی  بە  گۆڕی  جەماعەتەوە  لە 

»الهیئە العامە«7  ئەركی ژیاندنەوەی ئایینی 

ئیسالمی بەئیخوان سپارد. وەك رێبەرەكەی 

لەتەواوی  ئەوەیە  ئامانجیان   ..« دەڵێت: 

ئیسالمی  دەوڵ��ەت��ی  ئیسالمدا  واڵت��ان��ی 

لەئەركە  رێ��ز  دەوڵ��ەت��ێ��ك  داب��م��ەزرێ��ت. 

دەزگاكانی  و  دام  و  بگرێت  ئایینیەكان 

بكەن...«8  جێبەجێ  ئایینیەكان  پرەنسیپە 

رێبەرەكەی  و  ئیخوان  هەڵوێستەی  ئەم 

بەجیهانیكردنی  بۆ  بوو  هەنگاو  سەرەتای 

»فەلەستین«یش  ش��ەڕی  رێكخراوەكەی. 

بۆ  باشی  دەرفەتێكی  دا   1948 لەساڵی 

و  عەرەب  واڵتانی  ئاستی  لەسەر  رەخساند 

ئیسالم زیاتر خۆی بناسێنێت. دیارە مەبەستی 

بزوتنەوەكەی  بەجیهانیكردنی  لە  ئیخوان 

پەروەردەی  بە  نوێ  نەوەیەكی  بوو  ئەوە 

هەر  بەرەنگاری  و  پێبگەیەنێت  ئایینی 

بزوتنەوە و ئایدیایەكیش ببێتەوە كە لەگەڵ 

پرەنسیپەكانی ئایینی ئیسالم ناكۆك بێت.

شەڕی  و  دووجەمسەر  جیهانی  لەگەرمەی 

سارددا، واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بە 

ئابڵوقەدانی سۆڤێت، ستراتیژێكی  مەبەستی 

ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  ناوچەی  بۆ  نوێی 

ستراتیژە  ئەم  جەوهەری  خاڵی  داڕش��ت. 

بێجگە لەدامەزراندنی دەوڵەتێكی نەتەوەیی 

بە  بەست  ناوچەكەی  واڵتانی  جولەكە،  بۆ 

هێشتا  بەاڵم  سیاسییەوە،  پەیمانی  چەند 

لەڕووی فیكرییەوە پێویستی بە ژیاندنەوەی 

ئ��ای��دی��ای��ەك ه��ەب��وو ب��ۆ پ��ڕك��ردن��ەوەی 

بۆشایی  نابوو  ناوی  خۆی  كە  بۆشاییەك، 

چەند  لەبەر  ئەمەریكا  بەاڵم  ستراتیژی.. 

نەیدەتوانی  كۆمەاڵیەتی،  و  سیاسی  هۆی 

و  بكات  جێبەجێ  سیاسەتە  ئەم  خۆبەخۆ 

ببەستێت  بەهاوپەیمانەكانی  پشت  ناچاربوو 

هاوپەیمانەكانیشی  زۆربەی  لەناوچەكەدا. 

ئ��ەو دەوڵ��ەت��ە ع��ەرەب��ی��ان��ە ب���وون، كە 

خۆیاندا  رژێمەكانی  پاراستنی  لەپێناو 

ئوسوڵیەتی  فیكریی  لەبنەمای  كەڵكیان 

)سعودیە،  مەبەستم  وەردەگرت.  ئیسالمی 

ئوردن، مەراكش(ە،  كەنداو،  میرنشینەكانی 

كە بۆخۆیان لەسەروبەندی جەنگی یەكەمدا 

بەپشت و پەنای رۆژئاوا قەوارەی سیاسییان 

لەستراتیژی  بەشێكبوون  و  دروستكرا  بۆ 

دەسەاڵتدارانی  بۆ  لەناوچەكەدا.  رۆژئ��اوا 

ئەم واڵتانە، كە هەمیشە لەخەمی پاراستنی 

ژیاندنەوەی  دەب��ن،  و  داب��وون  دەس��ەاڵت 

بیری ئوسوڵی ئەو میكانیزمە بوو دەیتوانی 

بەجێبهێنێت.  ئەركە  ئەم  باشترین شێوە  بە 

چۆن؟

چەكێكی  دەبێتە  ئوسوڵی  یەكەم/بیری   •

ئایدۆلۆژیا بۆ بەگژداچوونەوەی هێزە چەپ 

و لیبرال و دیموكراتخوازەكان.

• دووەم/ بیری ئوسوڵی لەدوا شیكردنەوەیدا، 
بەرژەوەندییەكانی  پ��ارێ��زەری  دەبێتە 

هۆشیاریی  گەشەكردنی  چونكە  رۆژئ��اوا، 

كۆمەڵگە  لەناو  كۆمەاڵیەتی   – سیاسی 

دواكەوتووەكاندا، دەبنە فاكتەری لەناوچونی 

رژێمەكان.

• س��ێ��ه��ەم/ ب��ی��ری ئ��وس��وڵ��ی دەب��ێ��ت��ە 

دەگرێت  هاواڵتییان  لە  رێگە  لەمپەرێك 

شەریعەتی  كە  بكەن،  دەسەاڵتێك  دژایەتی 

دەسەاڵتە  ئەو  با  دەكات،  پەیڕەو  ئیسالم 
ستەمكاریش بێت.9 

• چ������وارەم/ ئ���ەو رژێ��م��ان��ە ل���ەڕۆژی 
ئەمڕۆ  رۆژگ���اری  ت��ا  دام��ەزران��دن��ی��ان��ەوە 

لەدەست  عەشیرەتگەرییان  خەسڵەتی 

نەداوە. ئایین و پرەنسیپەكانی میكانیزمێكە 

عەشایەری  ملمالنێی  كۆنترۆڵی  لەتوانایدایە 

بێدەسەاڵت  عەشیرەتی  دواج��ار  و  بكات 

بداتە  ئایینی  شەرعییەتی  بكات  ناچار 

عەشیرەتی دەسەاڵتدار.

جۆرێك  كە  ئایینیش،  میتۆدی  خ��ودی   

قودسییەت دەداتە رەمزەكانی دەسەاڵت و 

فەلسەفەیەك  و  فیكر  جۆرە  لەهەمو  رێگە 

دەگرێت، تێكەڵ بەژیانی هاواڵتییان ببێت و 

تەنانەت رێگەیش نادات لە غەیری مەزهەبی 

تر  مەزهەبێكی  هیچ  دەوڵ��ەت  رەسمیی 

رەسمییەتی هەبێت. بە مەبەستی جێبەجێ 

دەوڵەتانی  تێكڕای  ستراتیژە،  ئەم  كردنی 

سعودیە  هەمویانەوە  لەپێش  ك��ەن��داو، 

هەوڵیاندا بەكەڵك وەرگرتن لە پەترۆدۆالر 

رەسمییەكانی  نیمچە  و  رەسمی  چاالكییە 

دەوڵەتانی ناوچەكە كۆنترۆڵ بكەن.

یەكەمین  ئ����ەوەی  دوای  »س��ع��ودی��ە« 

بەست  نێودەوڵەتی  ئیسالمی  كۆنفرانسی 
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دام��ەزران��د،  ئیسالمی  جیهانی  رابیتەی 

ئایینیەكانییی  دەزگ��ا  دام و  ل��ەالی��ەن  كە 

هەوڵەكانی  دەچ��وو.  بەڕێوە  سعودییەوە 

ئەم رابیتەیە لەسەرتاسەری دونیادا، بێجگە 

دامەزراندنی  و  مزگەوت  لەدروستكردنی 

رێكخراوی ئیسالمی و هەڵڕشتنی پارە و پولی 

كۆكردنەوەی  و  پەیوەندیكردن  شومار،  بێ 

مێژووییان  پێشینەی  بوو  كەسایەتییانە  ئەو 

ناسرابوون.  بانگخواز  خەڵكی  بە  هەبوو، 

»حەسەن  ژنبرای  ی  رەم��ەزان«10  »سەعید 

ئەلمەودودی«  »ئەبولئەعال  و  ئەلبەننا« 

یەكەمیان  بوون.  ئەوانە  پێشەوەی  لەڕیزی 

ب��وو،  ئ��ی��خ��وان  س��ەرك��ردەی��ەك��ی  پێشتر 

لەمیسر  »عەبدولناسر«ەوە  لەسەردەمی 

هەاڵتبوو پێی سپێردرا دەستور بۆ »رابیتە« 

بنوسێت.11  »مەودودی«ش، كە دامەزرێنەری 

»جەماعەتی موسڵمانی پاكستان« بوو، ساڵی 

راگەیاندبوو،  حاكمییەتی  تیۆری   1928

رابیتەی  یەكەمی  بانگەوازی  لەنوسینی 

رایانگەیاند:  و  كرد  بەشداری  ئیسالمیدا 

نەتەوەییدا  دروشمی  لەژێر  ئەوانەی   ..«

دوژمنی  دەشێوێنن،  ئیسالم  بانگهێشتی 

سەروەرییەكانی  نەتەوەیەكن،  سەرەكی 

تر  شتێكی  ئیسالم  سەروەریی  لە  بێجگە 

نییە...«12 

لە  ب��ەڕوون��ی  سعودیە  ستراتیژەی  ئ��ەم 

»شافەیسەڵ«دا  تەختی  سەر  چوونە  وتاری 

دەردەكەوێت، كە رایدەگەیەنێت: »..پاشای 

دەرەوەی  سیاسەتی  و  موسڵمانانە  تێكڕای 

لەپێناو  ئەوەیە  سعودیەش  عەرەبستانی 

ئیسالمدا  ئایینی  سەرخستنی  و  سەروەری 

)رێكخراوی  ئەنجام  و  تێبكۆشێت..«13 

المۆتمر  منظمه    – ئیسالمی  كۆنفرانسی 

كۆمەكی  و  دروستكرد  لەژنێڤ  االسالمی( 

دابینكرد.  بۆ  نەهاتوی  لەحساب  م��اددی 

سیستمەكەی  روان���گ���ەی  ل��ە  چ��ون��ك��ە 

پادشای  سعودیە،  پادشای  سعودییەوە، 

ئەم  ئ��ەوەی  بۆ  جا  موسڵمانانە.  تێكڕای 

گەالنی  و  بگەیەنێت  ئامانج  بە  دروشمەی 

موسڵمانانی پێ كونترۆڵ بكات، پێویستی بە 

چوارچێوەیەكی تیۆری هەبوو. )وەهابیزم(، 

سعودییە،  دەوڵەتی  رەسمیی  مەزهەبی  كە 

ئەو چوارچێوە تیۆریە بوو نەك هەناردەی 

واڵتانی عەرەب و موسڵمانی كرد، بەڵكو بە 

شێوازی جۆربەجۆر لەناو كۆچبەرانی عەرەب 

ئەوروپاییەكانیشدا  واڵتە  ناو  موسڵمانانی  و 

برەوی پێدا.

گوێڕایەڵی  لەسەر  جەخت  كە  )وەهابیزم(، 

االمر(،  بۆ)ولی  دەكاتەوە  مرۆڤ  كوێرانەی 

دەیكاتە  م��رۆڤ  گۆشكردنی  و  راهێنان 

لەئاستیدا  نەتوانێت  دەسەاڵتێك  كۆیلەی 

متەق لە دولێوی بێتەدەرەوە.

س��ی��س��ت��م��ی خ��وێ��ن��دن��ی س��ع��ودی��ە، كە 

ك��ت��ێ��ب��ی)ال��ت��وح��ی��د(ی )م��وح��ەم��م��ەد 

سەرەكیی  بابەتی  كردۆتە  عەبدولوەهابی( 

پ��������ەروەردە، ب���ۆ خ���ۆی س���ەرچ���اوەی 

ئیسالمگەراییە.  توندوتیژی  بەرهەمهێنانی 

باڵوكردنەوەی  بە  سعودیە  برەودانی  دیارە 

)وەهابیزم(، ئەوەندەی مەبەستێكی سیاسی 

لە پشتەوەیە ئەوەندە لەپێناو ئاینی ئیسالمدا 

نییە. بە خەرجدانی ملیارەها دۆالر لەمسەر 

تا ئەو سەری دنیا، بۆ ئەوەیە شەرعییەتی 

ئاینی بداتە تاكە كەسێك، حوكمڕانی دنیای 

بۆیە  ئەویش شای سعودیە.  بكات.  ئیسالم 

سەردەمی  لە  كە  نییە،  خۆوە  لە  ه��ەروا 

)شافەهەد(دا دەوڵەتی عەرەبستان )87 بلیۆن 

 1500 ئیسالمی و  210 سەنتەری  بۆ  دۆالر 

مزگەوت و 203 كولێژ و 3000 قوتابخانەی 

لەسەروبەندی  دەك��رێ��ت14   خ��ەرج  ئاینی 

وەك  چ  عەرەبستان  ئەفغانستاندا  شەڕی 

دام و دەزگای دەوڵەت و چ وەك دام و 

الوانی  هانی  بەردەوام  ئاینییەكان،  دەسگا 

واڵتەكەیان داوە، بەشداری جەنگێكی پیرۆز 

تا  ئەڵێن)...  سەرچاوە  هەندێك  بكەن. 

-35 پێشوو  س��ەدەی  هەشتاكانی  كۆتایی 

ریزی  چونەتە  سعودیە  الوی  ه��ەزار   45

شەڕكەرانەوە(15  

پەرەسەندنی  و  »سعودیە«  هەوڵەكانی 

ئاستی  ل��ەس��ەر  ئ��ی��خ��وان  رێ��ك��خ��راوەی��ی 

دەزگا  هاوئاهەنگیی  و  بەكۆمەك  جیهان 

بەریتانیاش                و  ئەمەریكا  هەواڵگرییەكانی 

16زەمینەیەكی باشی بۆ بیری ئوسوڵی خوڵقاند 

ئەو حزب و  تەواوی  بۆ  بناغەی  بەردی  و 

بانگەوازی  دواتر  كە  داڕشت،  رێكخراوانە 

ئااڵی  هەڵگری  بوونە  و  راگەیاند  جیهادیان 

سەرلەنوێ بەئیسالم كردنەوەی جیهان.

دەك��ەن،  ئاشكرای  س��ەرچ��اوەك��ان  ئەمڕۆ 

بەتایبەت دیكۆمێنتی دەزگا هەواڵگرییەكان، 

و  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵت��ە  كە 

سیستماتیكی  بەشێوەیەكی  بەریتانیا 

لەهەوڵەكانی عەرەبستانی  پشتگیرییان هەم 

رەوتە  لەجموجوڵی  كردووە، هەم  سعودی 

قوتب«ی  »سەید  بۆیە  ئیسالمگەراكان. 

خاوەنی تیۆری »جاهلییەت« نەیشاردۆتەوە 

دەڵێت:  بەئاشكرا  لەسێدارەدانی،  پێش  و 

دەكاتەوە«.17  دروست  ئیسالم  »ئەمەریكا 

ئیخوانەكانی  هانی  بوو،  سعودیەش  هەر 

بكەن  تیرۆر  »عەبدولناسر«  دا  میسری 

بۆ  پالنیشی  رێكخراوە  ئ��ەو  ه��اوك��ات  و 

لەئەندەنوسیا.!  »سوكارنۆ«  لەناوبردنی 

تێكڕای ئەو شەڕ و شۆڕانەی لەسەرتاسەری 

بەنمونە:  لێنرا،  جیهادیان  ناوی  جیهاندا 
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شەڕی نێوان ئازەربایجان و ئەرمینیا لەسەر 

پسانەوەی  بێ  ش��ەڕی  ن��اگ��ۆرن��وك��اراب��اخ، 

كشمیر لەهیندستان بەرهەمی سیاسەتەكانی 

لەناوچەكەدا.  بوون  بەریتانیا  و  ئەمەریكا 

لەسەر  هەمیشە  دنیا  زلهێزەی  دوو  ئەم 

لەگەڵ  مامەڵەیان  ج��ی��اواز  ئاستی  دوو 

لەسەر  ك���ردووە.  ئیسالمگەراكان  هێزە 

ستراتیژی  هاوپەیمانی  نێودەوڵەتی،  ئاستی 

دوانەیش  ئەم  بوون.  پاكستان  و  سعودیە 

ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ەری ب��ی��ری ئ��وس��وڵ��ی��ن، كە 

ئیسالمییە.  ت��ی��رۆری��زم��ی  س���ەرچ���اوەی 

س��ەرەت��اوە  ل��ە  ه��ەر  ت���ردا،  لەئاستێكی 

پشتگیرییان لەدامەزراندنی چەند رێكخراوی 

و  لەمیسر  ئیخوان  لەوانە:  ك��رد،  ئایینی 

لەئەندەنوسیا،  موسڵمانان«  »جەماعەتی 

رێكخراوی  گەورەترین  ب��ووە  دوای��ی  كە 

تیرۆریست لەو واڵتەدا. 

دروستكردن،  ئاخۆ  ئەوەیە:  پرسیار  لێرەدا 

كە  لەهێزگەلێك،  پشتگیریكردن  ی��ان 

دەستكەوتێكیان  هیچ  نەهامەتی  لە  بێجگە 

لەگەڵ  تاچەند  نەهێناوە،  مرۆڤایەتی  بۆ 

پرەنسیپەكانی سیستمی دیموكراسی و مافی 

دەگونجێت؟!  تاكەكەس  ئ��ازادی  و  مرۆڤ 

پرسە  ئ��ەم  وەاڵم��ی  بەریتانیا  باڵیۆزێكی 

 ...« دەڵ��ێ��ت:  و  دەدات���ەوە  بەڕاشكاوی 

باشی  بە  بەرژەوەندییەكانمان  كاتە  ئەو 

زاڵم  واڵتانەدا  لەو  كە  دەچێت،  بەڕێوە 

سیستمی  نەك  بن  حوكمڕان  ستەمكار  و 

دیموكراسی، بەاڵم بە مەرجێك ئەو واڵتانە 

بەڕۆژئاواوە  توندوتۆڵیان  پەیوەندییەكی 

جەخت  بەریتانیش  هەبێت...«18وەزیرێكی 

ل���ەم س��ی��اس��ەت��ە دەك���ات���ەوە و دەڵ��ێ��ت: 

»..حكومەتی خاوەن شكۆ نایەوێت سیاسەتی 

بە  ببەستێتەوە  واڵت  بەرگریی  و  بازرگانی 

مەسەلەی مافی مرۆڤ و ئازادی ویژدانەوە 
لەناو سعودیەدا...«19 

ئەم هەڵوێستەی ئەمەریكا و بەریتانیا رۆشنتر 

سیاسەتی  كە  دەنوێنێت،  خۆ  قۆناغەدا  لەو 

لیبرالیزمی نوێیان راگەیاند و لەسەر ئاستی 

بەڵگەنامەیەكی  ئەوەتا  كرا.  پیادە  جیهان 

ویكلكس ئاشكرای دەكات )هیالری كلینتون(

ئەمەریكا  كاتی  ئەو  دەرەوەی  وەزیری  ی 

ساڵی 2009، بە نهێنی راپۆرتێك ئاڕاستەی 

دەڵێت  و  دەكات  ئەمەریكا  دیپلۆماتكارانی 

یارمەتییەی  و  كۆمەك  ئەو  زۆرب��ەی   ...(

تیبە-  لەشكری  بۆ-تالیبان-و-قاعیدە-و 

سعودییەكانەوەیە  الی���ەن  ل��ە  دەچ��ێ��ت 

نییە  ئامادە  عەرەبستانیش  دەوڵ��ەت��ی  و 

رێگرییان بكا..(20  )كلینتون( واوەتر دەڕوا 

و دەڵێت: )... دەوڵەتی قەتەر و ئیمارات 

دارایی  گەورەی  سەرچاوەیەكی  كوێتیش  و 

لەم  هەر   ... ئیسالمگەراكانن(21  رێكخراوە 

لە  هەڵوێستی  قەتەر  دەوڵەتی  رووەوە 

هەموان خراپترە .22 

واڵتانە  ئەو  پێشەوەی  لەڕیزی  میسر  واڵتی 

بوو، بەپەرۆشەوە بەپیر سیاسەتی لیبرالیزمی 

نوێوە چوو. »ئەنوەر ئەلسادات«ی سەرۆكی 

ناوخۆ  ئاستی  لەسەر  چ  میسر  كاتی  ئەو 

سیاسەتێكی  دەرەوە،  ئاستی  لەسەر  چ  و 

جێبەجێكرد  »عەبدولناسر«ی  لەوەی  جیاواز 

ئابورییەكانی  لەسیاسەتە  ه��ەوڵ��ی��دا  و 

ریفۆرمی  ببێتەوە.  پاشگەز  »عەبدولناسر« 

ئابوری  پڕۆژە  موڵكییەتی  گۆڕینی  زەوی، 

لەتایبەتەوە  گەورەكان  خزمەتگوزارییە  و 

خۆماڵیكردنی  كار،  نوێی  یاسای  گشتی،  بۆ 

كەناڵی سوێس، ئەمانە ئەو چەند هەنگاوە 

هاویشتبووی  »عەبدولناسر«  كە  ب��وون، 

كەنداو  دەوڵەتانی  سیاسەتی  لەگەڵ  نە  و 

دەگونجان و نە لەگەڵ سیاسەتەكانی بازاڕی 

بۆ  »س��ادات«  نوێدا.  لیبرالیزمی  و  ئ��ازاد 

میرنشینەكانی  و  »سعودیە«  قایلكردنی 

كەنداو هەوڵیدا هەنگاوی بەكردەوە بنێت، 

سیاسەتەی  ئەم  هەستیكرد  زوو  هەر  بەاڵم 

سیاسی  هێزێكی  ئەگەر  سەر،  ناچێتە  بۆ 

ئیخوان  نەكات.  پشتگیری  لەناوخۆی واڵتدا 

میرنشینەكان  و  سعودیە  بوو  هێزە  ئەو 

لەمێژبوو ئامادە و ئاسانكارییان بۆ كردبوو، 

پ��ەت��رۆدۆالری  بەجێبهێنێت.  ئەركە  ئ��ەو 

ئابورییانی  چاالكی  بوو  ساڵ  چەند  كەنداو 

ب��ەج��ۆرێ��ك ه��ەڵ��ك��ش��ان��دب��وو، چ��وب��ووە 

نەدیبوو.  بەخۆیانەوە  هەرگیز  قۆناغێكەوە 

ئیخوان  ك��ە  لەكاتێكدا،  ئ��ەوەی��ە  سەیر 

بەشدارییان لە هەڵوەشاندنەوەی ئەو پڕۆژە 

دژ  و  دەكرد  خزمەتگوزارییانەدا  و  ئابوری 

سەنگەریان  »عەبدولناسر«  بەهەنگاوەكانی 

گرت، پێشتر مەسەلەی دادی كۆمەاڵیەتییان 

خستبووە بەرنامەی كاریانەوە و بە ئەركی 

بەریتانیا  و  ئەمەریكا  دەزان���ی.23  خۆیان 

جێبەجێكردنی  لەهەوڵی  كە  كاتەدا،  لەو 

دەیانویست  و  بوون  جیهانگیردا  ئابوری 

لەسەرتاسەری دونیادا پیادەی بكەن، هەموو 

دراو«  نێودەوڵەتی  »سندوقی  شەرایتەكانی 

میسردا  بەسەر  نێودەوڵەتی«یان  »بانكی  و 

گشتی  كەرتی  نەهێشتنی  پرۆسەی  سەپاند. 

البردنی  و  تایبەت  كەرتی  بە  ب��رەودان  و 

داراییەكان  دامەزراوە  لەسەر  بەند  و  كۆت 

و ئازادكردنی بازرگانی و كردنەوەی دەرگا 

وەبەرهێنانەوە  بەناوی  بیانی  بۆ سەرمایەی 

هێزە  بۆ  رێگایان  بوون  هەنگاوێك  چەند 

ئیسالمگەراكان خۆشكرد، چ لەڕووی ئابوری 

ببن.  سودمەند  سیاسییەوە  ل��ەڕووی  چ  و 

»ئەلسادات« لەژێر دروشمی بازاڕی ئازاددا 
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كۆمەاڵیەتی  توێژێكی  هاوپەیمانی  ب��ووە 

خاوەن مەوقیعی ئابوری، كە پێشتر ئیخوان 

لەدەرەوەی میسر  بوو  بوون و چەند ساڵ 

یاسای  سعودیە  داخوازی  لەسەر  و  دەژیان 

لێبوردنی بۆ دەركردبوون. لەسایەی پرۆسەی 

دەس��ەاڵت��دا،  و  ئیخوان  ئاشتبوونەوەی 

رەخسا  ئیخوان  بۆ  گونجاو  هەلومەرجێكی 

لەسەر ئاستی كۆمەاڵیەتی بێتەوە مەیدان و 

بیری ئوسوڵی بژیەنێتەوە.

لیبرالیزمی  و  ئ��ازاد  ب��ازاڕی  سیاسەتەكانی 

ن��وێ، ك��ە خ��ۆی ل��ە ئ���ازادی ه���اوردن و 

و  دارای���ی  سەرمایەی  دەرەوەی  ن��اردن��ە 

بۆ  لەجەوهەردا  دەبینێتەوە،  بەگەڕخستندا 

ئەوەیە رۆڵی دەوڵەت لەبواری ئابوریدا چز 

لەمیسردا  سیاسەتە  ئەم  ئاسەواری  بكات. 

زۆر  و  دەركەوت  كورتدا  زۆر  لەماوەیەكی 

بە زەقی لەشێوەی ژیان و گوزەرانی چینە 

دەركەوتن،  تەنگەكاندا  دەست  و  ه��ەژار 

بەجۆرێك جیاوازیی كۆمەاڵیەتی رۆژ لەدوای 

رۆژ قوڵتر دەبووەوە. توێژە مامناوەندییەكان 

جێگەیان  كۆمەاڵیەتی  نەخشەی  لەسەر 

ئابوری چوونە ریزی  ئاستی  لەسەر  نەما و 

ئەم سیاسەتەدا  لەسایەی  هەژارانەوە. هەر 

ژیانی  پێداویستییەكانی  و  كەلوپەل  نرخی 

بااڵنسی  هەڵكشا،  ئەندازەیەك  بە  خەڵك 

ژیانی تاكە كەسی میسری لەبارێكەوە بردە 

بارێكی ترەوە.

ئەم واقیعە ئابورییە توێژی فراوانی الوان و 

خوێندكارانی توشی نائومێدی و بێمتمانەیی 

دوای  كە  خوێندكاران،  تایبەت  بە  كرد. 

كار  هێزی  دەبوونە  خوێندن  تەواوكردنی 

قابیلی  ب��ازاڕدا  لە  كااڵیەك  هەر  وەك  و 

و  ئابوری  پڕۆژە  بوون.  فرۆشتن  و  كڕین 

تایبەت  كەرتی  كە  خزمەتگوزارییەكان، 

بەگەڕخستنی  لەمەڕ  دەب��ردن،  بەڕێوەی 

بەخۆیان  تایبەت  دیسپلینی  كار  دەستی، 

هەبوو. وەك سروشتی هەمیشەیی سەرمایە، 

دەیانویست زۆرترین كار بەكەمترین هێزی 

كار ئەنجام بدەن و زیاتر ئەوانەیان الپەسەند 

كردبوو،  ت��ەواو  ب��ااڵی��ان  خوێندنی  ب��وو، 

پەراوێزەوە  دەكەوتنە  ترە  ئەوانی  هەرچی 

و بێكار دەمانەوە. بێگومان ژمارەی ئەمانە 

ساڵ لەدوای ساڵ زیاتر دەبوو، هەستیشیان 

ئەم  چاوەڕوانیانە.  چارەنوسێك  چ  دەكرد 

خاوەنی  كە  فراوانە،  كۆمەاڵیەتییە  توێژە 

ئاستێكی هۆشیارییە هەر دەبێت لەبەرامبەر 

هەڵوێست  جۆرەدا  لەو  ئابوری  سیستمێكی 

زەمینەیەكی  بووە  سەرەنجام  و  وەربگرێت 

كاری  توانیان  مەزهەبییەكان  باڵە  و  باش 

لەناو  زۆری��ان  بەشێكی  و  بكەن  لەسەر 

ریزەكانی خۆیاندا رێكبخەن. 

ئاڵوگۆڕێكی  نوێ  لیبرالیزمی،  سیاسەتەكانی 

كشتوكاڵدا.  كەرتی  بەسەر  هێنا  بنەڕەتیشی 

پەرەپێدان  پڕۆژەی  نەبێت،  كەم  رێژەیەكی 

رێ��ژەی  ن��ەگ��رت��ەوە.  كشتوكاڵی  ك��ەرت��ی 

رێژەی  لەبەرامبەر  بەگەڕخراو  سەرمایەی 

گوندنشیناندا جیاوازییان ئاسمان و رێسمان 

گوندنشینانی  ئابورییە  دۆخ��ە  ئەم  ب��وو. 

بكەن.  رەو  ش��ارەك��ان  رووە و  ناچاركرد 

هەلی  ب���ەدوای  الی��ەك  لە  رەوك����ردووان 

چونكە  الیەكیش  لە  و  دەگ���ەڕان  ك��اردا 

ب��وون،  بێبەش  ل��ەخ��زم��ەت��گ��وزاری��ی��ەك��ان 

پەروەردە  لەبواری  كەڵك  بوو  مەبەستیان 

و ف��ێ��رك��ردن، ت��ەن��دروس��ت��ی وەرب��گ��رن. 

پ��ەروەردەی  رەوك��ردووان  زۆری  بەشێكی 

بوون  لەشارستانی  دوور  و  الدێ  كولتوری 

و  كولتور  لەگەڵ  بەئاسانی  نەیاندەتوانی  و 

هاوكات  بگونجێنن.  خۆ  شارستانی  بەهای 

دوای كشانەوەی سوپای 
روسیا لەئەفغانستان، »بن 
الدن« ویستی رێكخراوی 
»القاعدە« لە سعودیە 
جێگیر بكات. بەتایبەت كە 
دەیبینی هیچ ناكۆكییەك 
لەنێوان ستراتیژی 
»القاعدە« و سیاسەتەكانی 
»سعودیە«دا نییە. 
لەحساباتی ئەمدا عەرەبە 
ئەفغانەكان هێزگەلێكن 
دەتوانرێت بكرێتە پشت و 
پەنای رژێمەكە و جێگەی 
پاسەوانی نیشتمانی 
بگرێتەوە
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كولتوریك  ش��اردا  لەناو  نەشیاندەتوانی 

گۆش  پێی  الدێ���دا  ل��ە  ك��ە  ب��ژی��ەن��ن��ەوە، 

پەیوەندیی  كە  شارستانی،  ژیانی  كرابوون. 

دەبات،  لەبەین  عەشیرەتگەری  و  خوێن 

مرۆڤی  سایكۆلۆژیای  لەگەڵ  مەسەلەیەكە 

هەستیان  ئەوانە  نایەتەوە.  گوندنشیندا 

دەكرد ژیانی گوندیان لەدەستداوە و لەناو 

بازاڕیش  یاساكانی  لەپەراوێزدان،  شاریشدا 

كردون  سەخت  لەبەردەمدا  كاری  هەلی 

كاریان  لەهێزی  كەڵك  نادرێت  م��اوە  و 

و  بەنامۆیی  هەستكردن  وەربگیرێت. 

نائومێدییان لەوەی ژیانێكی ئاسایی بۆخۆیان 

دابین بكەن فاكتەرێك بوو، بەتایبەت لەناو 

رێكخراوە  ناو  بچنە  هانیدەدان  الوەكاندا 

رەوتانەیش  ئەم  گوتاری  مەزهەبییەكانەوە. 

هۆشیاریی  ئاستی  لەگەڵ  باش  تاڕادەیەكی 

ئ��ەو ت��وێ��ژە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ە دەگ��ون��ج��ا. 

ب��ەرزك��ردن��ەوەی دروش��م��ی س��ەرل��ەن��وێ 

سەرەتایی  كۆمەڵگەی  دام��ەزران��دن��ەوەی 

ئیسالم و گفت  و پەیمانی ئەوەی موسڵمانی 

راستەقینە ئەم دنیا و ئەو دنیای مسۆگەرە، 

و  لەهەست  كار  ئاسانی  بە  بیرۆكەیەكە 

دەكات  موسڵمان  ساكاری  مرۆڤی  سۆزی 

ئەوەیشە  لەبەر  هەر  دەیورووژێنێت.  و 

دوورە  لەشوێنە  روو  ئیسالمگەراكان  رەوتە 

دەیانكەنە  و  دەكەن  الدێكان  و  دەستەكان 

بنكەی كۆمەاڵیەتی خۆیان.

*  *  *  *
شارەزایان پێیانوایە سااڵنی هەشتای سەدەی 

رابردو دەیەی زێڕینی رەوتە ئیسالمگەراكانە 

دوای  بەتایبەت  جیهان،  ئاستی  لەسەر 

دام��ەزران��دن��ی  و  ئێران  گەالنی  شۆڕشی 

كۆماری ئیسالمی و ژیاندنەوەی شیعەگەرایی 

دون��ی��ادا.  جێگەی  و  شوێن  لەچەندین 

پاشای  كە  نەبوو،  لەخۆوە  ه��ەروا  بۆیە 

گۆڕی  شكۆ«ی  »خ��اوەن  نازناوی  سعودیە 

»خادم  مەدینە  و  مەككە  بەخزمەتكاری 

رێبەرایەتیكردنی  و  الشریفین«  الحرمین 

سپارد  بەخۆی  مەزهەبی  سوننە  ئیسالمی 

وەهابیزم  باڵوكردنەوەی  كەوتە  لەگەڵیدا  و 

كە  ب��وو،  سااڵنەدا  لەو  هەر  لەجیهاندا. 

»بەرەی رزگاریی ئیسالمی – جبهە االنقاذ« 

لە جەزائیر دامەزرا و بووە هێزێكی سیاسی 

گەلی  راپەڕینەكانی  لەگەرمەی  دەركەوتوو. 

بەناوی  ئیسالمگەرا  رەوتێكی  فەلەستیندا 

یەکێک لە کۆشکەکانی ئیمپراتۆرییەتی عوسامنی
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رێ��ك��خ��راوی  و  هەڵتۆقی  »ح���م���اس«ەوە 

»حەسەن  لەتكرد.  فەلەستینی  ئازادیخوازی 

نیشتمانی  بەرەی  سەرۆكی  كە  ئەلتورابی«، 

بەكودەتایەك  ل��ەس��ودان  ب��وو  ئیسالمی 

رایگەیاند  و  دەس���ت  گ��رت��ە  دەس��ەاڵت��ی 

ئامانجیان دامەزراندنی دەوڵەتێكی ئیسالمی 

شەش  هێشتا  شەریعەتە.  پەیڕەوكردنی  و 

تێنەپەڕیبوو،  كودەتاكەیدا  بەسەر  هەفتە 

كۆبوونەوەیەی  ئەو  بەشداری  »تورابی« 

ئیخوان  نێودەوڵەتی  رێكخراوی  كە  كرد، 

لەوێ  هەر  رێكیخستبوو.  »ل��ەن��دەن«  لە 

ببێتە  ئامادەیە  »...س���ودان  رایگەیاند: 

لە  ئیسالمییەكان  رێكخراوە  بۆ  بنكەیەك 

 – »بنكە  نازناوی  رەنگە  جیهاندا...«24  

كردییە  الدن«  »بن  دوای��ی  كە  القاعدە«، 

لەناوەڕۆكی  هەر  رێكخراوەكەی  ناونیشانی 

ئەم گوتارەوە سەرچاوەی گرتبێت، بەدەلیلی 

گەیشتە  كە  الدن«،  »ب��ن  خ��ودی  ئ��ەوەی 

پشتیوانی  و  بەكۆمەك  لەوێ  هەر  سودان 

»القاعدە«ی  رێكخراوی  »سعودیە«  دارایی 

دروستكرد. 

سیاسەتەكانی  پێدرا،  ئاماژەی  پێشتر  وەك 

هەلێكی  س��ااڵن��ەدا  ل��ەو  ن��وێ  لیبرالیزمی 

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە  بۆ  باشی 

دەست  ئاشكراتر  رەخساند،  بەریتانیا  و 

واڵت��ان��ەوە.  ن��اوخ��ۆی  ك��اروب��اری  بخەنە 

»پاكستان«، كە لەمێژبوو رەوتی ئیسالمگەرا 

تری  دەوڵەتێكی  خستبوو،  گ��ەرای  تێیدا 

ن��اوچ��ەی رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت ب��وو، 

ژەنەراڵ »ضیاء  لێوەرگرت.  كەڵكی  رۆژئاوا 

بەكودەتایەكی   1977 ساڵی  كە  الحق«، 

گرت،  بەدەستەوە  دەس��ەاڵت��ی  س��ەرب��ازی 

سیستمێكی  خەسڵەتەكانی  هەموو  هەوڵیدا 

بۆیە  رەنگبداتەوە.  لەدەوڵەتەكەیدا  ئایینی 

ئایینیەكان  پرەنسیپە  فەرمانیدا،  زوو  هەر 

سەرپاكی ژیانی كۆمەڵگە بگرنەوە. 

سیاسەتە،  ئەم  جێبەجێكردنی  مەبەستی  بە 

ژیاندنەوەی  بۆ  »دیوباندی  بزوتنەوەی 

سەدەی  دووەم��ی  لەنیوەی  كە  ئیسالم«، 

هێنایەوە  ببوو،  دروس��ت  ن��ۆزدەی��ەم��ەوە 

بەر  ب���ردە  پ��ەن��ای  ئینجا  پ��ێ��ش��ەوە.25  

»جەماعەتی ئیسالمی – الجماعە االسالمیە« 

جماعە   – ئیسالم  زانایانی  »جەماعەتی  و 

دەی��ان  ه��اوك��ات  المسلمین«.  ع��ل��م��ا و 

پاكستاندا  لەسەرتاسەری  ئایینی  خوێندنگای 

بەڕادەیەك  خوێندنگایانە  ئەم  ك��ردەوە. 

پەرەیان پێدرا، لەماوەی كەمتر لە دە ساڵدا 

پێگەیاند.  ئایینیان  خوێندكاری  ه��ەزاران 

ساڵی  مێژووییەكان  س��ەرچ��اوە  بەقسەی 

ژمارەی  ك��وژرا،  الحق«  »ضیاء  كە   ،1988

هەزار  چوارسەد   )400( خوێندكارانە  ئەو 

كەس بووە و دوایی بە تالیبان پێناسەكران 

سەدەی  ن��ەوەدی  سااڵنی  لەناوەڕاستی  و 

پێشودا بەسەر پشتی تانك و زرێپۆشەكانی 

پاكستانەوە سنوریان بەزاند و ئەفغانستانیان 

كۆنترۆڵ كرد. 

دام���ەزراوەی  هاوپەیمانێتی  واقیعدا  لە 

لەسایەی  ئایینی  دام��ەزراوەی  و  سەربازی 

میكانیزمێك  الحق«دا،  »ضیاء  رژێمەكەی 

بوو بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێكی ئیسالمی و 

گۆركردنی بنەماكانی سیستمی دیموكراسی. 

بەئیسالمكردنی  پ��ڕۆژەی  شاهیدە  مێژوو 

دەوڵ���ەت���ی پ��اك��س��ت��ان ل��ەس��ەروب��ەن��دی 

لیبرالیزمی  سیاسەتەكانی  جێبەجێكردنی 

لێكرا.  پێشوازی  ئەندازەیەك  چ  بە  نوێدا، 

كودەتاكەی  لە  پشتگیریكردن  پێشتریش 

»ض��ی��اء ال��ح��ق«، ب��ۆخ��ۆی ب��ەڵ��گ��ەی ئەم 
حەقیقەتەیە.26 

»زانایانی  و  ئیسالمی«  »جیهادی  بزوتنەوەی 

پاكستان  رژێمەكەی  خ��ودی  كە  ئیسالم«، 

لەسەر  خێرخوازییەوە  رێكخراوی  بەناوی 

دەزگای  و  دایمەزراندن  ئەفغانستان  سنوری 

دەب��ردن،  ب��ەڕێ��وەی  پاكستان  هەواڵگری 

دەستێوەردان  بۆ  ن��ەك  ب��وو  سەرەتایەك 

ل��ەن��اوخ��ۆی ئ��ەف��غ��ان��س��ت��ان��دا، ب��ەڵ��ك��و بۆ 

تیرۆریستییەكان  رێكخراوە  دروستكردنی 

ل��ەس��ەر ئ��اس��ت��ی ج��ی��ه��ان. »ج��ەم��اع��ەت��ی 

الرحمن«  »فظل  كە  ئیسالم«،  زانایانی 

دەزگ��ای  الی��ەن  لە  و  دەك��رد  رێبەرایەتی 

لە  دەكرا،  هاوكاری  پاكستانەوە  هەواڵگریی 

لەرێكخراوە  یەكێك  بووە  كەمدا  ماوەیەكی 

دەرچوو  لەوە  و  جیهان  تیرۆریزمییەكانی 

گیر  »كشمیر«دا  لەناوچەی  چاالكییەكانی 

ئەوروپا  ناوەڕاستی  گەیشتە  بەڵكو  بخوات، 

شەڕكەری  دەستە  دەستە   1992 ساڵی  و 

رەوانەی »بۆسنە« دەكرد و لەشەڕی ناوخۆی 

ساڵی  هەبوو.  بەرچاوی  رۆڵی  »بەڵكان«دا 

2005یش لەناوەڕاستی »لەندەن«ی پایتەختی 

بەریتانیادا چەند كاری تیرۆریزمی ئەنجام دا.

س��ەدەی  هەشتاكانی  لەناوەڕاستی  ه��ەر 

راب�����ردودا، ب��ە س��ەرپ��ەرش��ت��ی دەزگ���ای 

بەناوی  سەنتەرێك  پاكستان،  هەواڵگریی 

مەالوە  الیەن سێ  لە  واالرش��اد«،  »الدعوە 

بەڕەگەز  ع��ەززام«ی  »عەبدوڵاڵ  دام��ەزرا. 

زانكۆی  مامۆستای  كات  ئەو  كە  عەرەب، 

یەكێك  ئاباد«،  »ئیسالم  لە  بوو  ئیسالمی 

كە  سەنتەرە،  ئەم  لەدامەزرێنەرانی.  بوو 

طیبە«  »عسكر  ناونرا  سەربازییەكەی  باڵە 

سەرەتا لە الیەن »بن الدن«ەوە كۆمەك و 

هاوكاری بۆ دابینكرا و دوایی بووە یەكێك 

تیرۆریستییەكانی  رێكخراوە  لەدیارترین 

جیهان.
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دوای كشانەوەی سوپای روسیا لەئەفغانستان، 

لە  »القاعدە«  رێكخراوی  ویستی  »بن الدن« 

سعودیە جێگیر بكات. بەتایبەت كە دەیبینی 

هیچ ناكۆكییەك لەنێوان ستراتیژی »القاعدە« 

و سیاسەتەكانی »سعودیە«دا نییە. لەحساباتی 

هێزگەلێكن  ئەفغانەكان  ع��ەرەب��ە  ئ��ەم��دا 

دەتوانرێت بكرێتە پشت و پەنای رژێمەكە و 

جێگەی پاسەوانی نیشتمانی بگرێتەوە. كاتێك 

بەدەسەاڵتدارانی  پێشكەش  پڕۆژەیەی  ئەم 

داخوازییەكەیەوە  بەپیر  ك��رد،  سعودیە 

»بن  ل��ێ��رەوە  خ���وارد.  شكستی  و  نەچون 

لەگەڵ  ناپاكی  تۆمەتی  »القاعدە«  و  الدن« 

ئیسالم و پشتگیری لەدەوڵەتی كافریان دایە 

لەدژی  دوژمنایەتییان  ئااڵی  و  سعودیە  پاڵ 

هەڵكرد. سەیر ئەوەیە هەر لەو كاتەدا، كە 

سعودیە بەڕەسمی رەگەزنامە لە »بن الدن« 

ن��اوزەدی  خۆی  بەدوژمنی  و  دەستێنێتەوە 

بڕیاردەدەن  »ئال سعود«  میرەكانی  دەكات، 

كۆمەك  و  یارمەتیدان  لە  بن  ب���ەردەوام 

كردنی. بەپێی راپۆرتێكی دەزگای هەواڵگری 

فەرەنسیی، لەو كاتەدا 300 سێ سەد ملیۆن 
دۆالری بۆ دابین دەكەن.27  

ساڵی 1996 دروست لەو كاتەدا، كە تالیبان 

»كابول«ی  و  ئەفغانستانەوە  ن��او  چ��ووە 

دەگاتە  الدن«  »بن  كۆنتڕۆڵكرد،  پایتەختی 

سوپای  نوێنەرانی  لەگەڵ  و  ئەفغانستان 

»القاعدە«  دەرەنجامێك  دەگاتە  پاكستان 

لەبەرامبەردا  بكات،  تالیبان  لە  پشتگیری 

الدن«  »ب��ن  ت��وان��اوە  بەهەموو  پاكستان 

لەم  بەڵگانەی  ئ��ەو  پێی  بە  بپارێزێت. 

»...سعودیە  ئاشكرابوون  دواییدا  سااڵنەی 

ئاگاداری ئەو رێككەوتنە بووە و پشتیوانیشی 

لێكردووە...«28 

*  *  *  *

رەوت��ە  سەرهەڵدانی  دیكەی  فاكتەرێكی 

لەناو  دەسەاڵتە  سروشتی  ئیسالمگەراكان، 

كە  ئەوانە  موسوڵمانەكاندا.  واڵتە  خودی 

خەالفەتی  دەوڵەتی  هەرەسهێنانی  لەدوای 

عوسمانییەوە دامەزراون، بێجگە لە »توركیا«، 

پرەنسیپەكانی  سەرەتاییترین  كامیان  هیچ 

نەكردووە.  پەیڕەو  عەلمانییان  سیستمی 

هیچ كام لەو دەوڵەتانە بەویست و خواستی 

هاواڵتییانی دروست نەبوون. ئەم دەوڵەتانە 

لەپڕۆژەی  بوون  بەشێك  ئەوەی  س��ەرەڕای 

لەقۆناغێكی  هەندێكیان  كۆلۆنیالیزمی، 

هەڵكشاوتردا لەڕێگەی كودەتای سەربازییەوە، 

توێژێك  دەست  كەوتۆتە  دەسەاڵت  جڵەوی 

و  ك��ردن  میلیتاریزە  هەوڵی  لە  هەمیشە 

ئەوانی  ب��ووە.  دەس��ەاڵت��دا  كۆنترۆڵكردنی 

ناسراون،  پاشایەتی  بەسیستمی  كە  تریش، 

پەیڕەو  دیموكراسییان  پرەنسیپی  ئاساییترین 

دەسەاڵتەكە  شێوە  ه���ەردوو  ن��ەك��ردووە. 

شەرعیەتی خۆی لە شەریعەتەوە وەرگرتووە 

خۆیان  دەس��ەاڵت��ی  هێزیش  ب��ەزەب��ری  و 

لیبرال  و  چەپ  هێزە  هەرچی  سەپاندووە. 

و دیموكراتخوازەكانە بەدرێژایی ئەو مێژووە 

دەسەاڵت  ئەڵتەرناتیڤی  ببنە  نەیانتوانیوە 

حاڵەتە  ئەم  بهێنن.  حاڵەتە  بەو  كۆتایی  و 

دراماتیكییە زەمینەیەكی لەبار بووە بۆ رەوتە 

بۆ  هەوڵدان  لەسەر  كار  تا  ئیسالمگەراكان 

ژیاندنەوەی سەرەتای ئیسالم بكەن و وەك 

تاكە چارەسەر بەخەڵكی ناهۆشیاری بناسێنن.

و  ئ��ێ��ران  گ��ەالن��ی  ش��ۆڕش��ی  سەركەوتنی 

پیاوانی  الی��ەن  لە  كۆنترۆڵكردنی  پاشان 

هانی  ب��وو،  گرنگ  فاكتەرێكی  ئایینەوە 

دا  كەنداوی  مەزهەبەكانی  سوننە  دەوڵەتە 

لەبەرامبەر  هێز  هاوكێشەی  و  خۆ  بكەونە 

بكەن  دروس���ت  شیعەگەراییدا  رەوت���ی 

دەوڵەتانی دیكەی كەنداو 
و لە پێش هەموویانەوە 

)قەتەر(، پشتیوانییەكی بێ 
سنوری )داعش(یانكرد. 

بەدرێژایی سااڵنی 2011-
2012، )دەوڵەتی توركیا لە 
رێگەی دەزگای هەواڵگری 
خۆیەوە هانی ئەفسەر و 

پسپۆڕانی پێشوی سوپای 
عیراقی دا بچنە ناو 

داعشەوە و لە ریزەكانیدا 
كار بكەن( 
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رەوتە  هاندانی  و  پشتگیریكردن  لەڕێگەی 

ئیسالمگەراكانەوە. 

ئیسالمگەرا  رەوت���ی  ك��ە  ت��ر  فاكتەرێكی 

كەڵكی  ئیسالمدا  و  ع���ەرەب  دن��ی��ای  ل��ە 

خێزانە.  پێكهاتەی  و  شێوە  لێوەرگرتووە، 

ئەمڕۆ  ت��ا رۆژگ����اری  پ��ەی��وەن��دی خ��وێ��ن 

پاتریكی  سیستمی  هەیە.  بنچینەیی  رۆڵی 

»باوكساالری« رۆڵێكی گرنگ لەپەروەردەی 

ژن  جیاوازی  دەبینێت.  كۆمەڵدا  تاكەكانی 

سیستمە  ئەم  لەپایەكانی  یەكێكە  پیاو  و 

و  ب��ەه��ا  پ��ەی��ڕەوك��ردن��ی  كۆمەاڵیەتییە. 

دەزگا  الیەن  لە  كۆن  نەریتی  و  رەوش��ت 

رەسمی و نیمچە رەسمییەكانەوە، كە تەواو 

زانست  پێشكەوتنی  و  مۆدێرن  بەژیانی  دژ 

قوڵی  كاریگەری  نوێن،  شارستانییەتی  و 

لەبونیادی كۆمەڵگە كردووە و دایڕزاندووە. 

لەكاتێكدا كە تاكی كۆمەڵ پەیڕەوی بەها و 

نەریتی كۆن دەكات و دژ بەهەموو دیاردە و 

دەركەوتێكی نوێی كۆمەاڵیەتی دەوەستێت. 

بەڕەوتە  خزمەت  گەورەترین  بەكردەوە 

ئیسالمگەراكان دەكات و پایەی دەسەاڵت و 

سیاسەتی گشتی جێگیرتر دەكات. راهێنانی 

كۆن  نەریتی  و  بەها  لەسەر  كۆمەڵ  تاكو 

مەزهەبییەكان  هێزە  بۆ  دەرفەتە  باشترین 

بەرنامەیەكی  لەچوارچێوەی  خۆیان  گوتاری 

كۆمەاڵیەتیدا پیادە بكەن. كۆمەڵگەش بەبێ 

رەخنە  بەبێ  و  عەقاڵنی  هەڵسەنگاندنێكی 

پیرۆز  پەیامی  وەك  شیتەڵكردنەوە،  و 

دەیقۆزێتەوە.

*  *  *  *
بابەتە  ئ��ەم  لەنوسینی  ئ��ام��ان��ج  دی���ارە 

بەسەركردنەوەی یەك بەیەكی ئەو گرووپ 

جۆر  بەشێوەی  كە  نییە،  رێكخراوانە  و 

دنیاوە  هاتونەتە  جیاجیاوە  ناوی  و  بەجۆر 

بگرە  و  سەدان  ئاییندا  دروشمی  لەژێر  و 

ئەنجامداوە  تیرۆریستییان  كاری  ه��ەزاران 

دواهەمینیان  ك��ە  دەدەن،  ئەنجامی  و 

بە  كە  ئیسالمییە،  دەوڵ��ەت��ی  رێكخراوی 

لەنوسینی  ئامانج  بووە.  ن��اوزەد  »داع��ش« 

فاكتەرە  دەستنیشانكردنی  بابەتە  ئ��ەم 

ئەو  گشت  سەرهەڵدانی  سەرەكییەكانی 

و  فیكری  ل��ەڕووی  »داع��ش«  رەوتانەیە. 

ل��ەڕووی  تەنانەت  ئامانجەوە  و  دروش��م 

جیاوازییەكی  پشتیوانیشەوە،  و  پشتگیری 

و  نییە  هاوشێوەكانیدا  و  »القاعدە«  لەگەڵ 

بگرە لەسەر ئێسك و پروسكی »القاعدە«ش 

دامەزراوە، سەرەتایش هەر »القاعدە« بوو 

پاشان ناوی »دەوڵەتی ئیسالمی...« لەخۆی 

نا و رابەرەكەی رایگەیاند )....ئەم خاكەی 

دەوڵەتی ئیسالمی لەسەر دامەزراوە، موڵكی 

خواوەندە، نە سورییەكان و نە عیراقییەكان 
هیچیان خاوەنی نین..( .29

پێشتر  كە  عیراق،  سوننەكانی   2010 ساڵی 

رۆڵی دیاریان لە دامەزراندن و گەشەپێدانی 

)القاعدە(دا هەبوو، یاخیبوونەكەیان شكستی 

و  عیراق  سەربازییەكانی  هێزە  خ��وارد. 

قاعیدەیان  سەركردەكانی  زۆربەی  ئەمەریكا 

لەناو برد. لەو كاتەدا یاخیبوونی سوننەكانی 

ژیاندنەوەی)القاعدە(  فاكتەری  بووە  سوریا 

لە  وەرگ��رت��ن  كەڵك  بە  ن��اوچ��ەك��ەدا.  لە 

ئاڵۆزیی هەلومەرجی سیاسی سوریا، داعش 

رووبەرێكی  كەمدا  لەماوەیەكی  توانی 

رۆژئاوای  و  سوریا  رۆژهەاڵتی  لە  فراوان 

عیراق كۆنترۆڵ بكات. بە كورتی یاخیبوونی 

سوننەكانی سوریا و سەركوتكردنی سوننەی 

و  بەهرە  لە  وەرگ��رت��ن  كەڵك  و  عیراق 

توانای شارەزایانی پێشوی سوپای عیراق و 

پاشماوەكانی بەعس و ئازاد كردنی سەدان 

زیندانی، كە پێشتر لەسەر كاری سەربازی و 

رێكخراوەیی، مەشقیان پێكرابوو، بە جۆرێك 

لەباری  هەم  )داع��ش(  بینی  خۆیان  رۆڵی 

چۆنییەتیەوە  لەباری  هەم  و  چەندایەتی 

بینی.  بەخۆوە  بەرچاوی  كردنێكی  گەشە 

ئیقلیمیش  دەوڵەتانی  كۆمەكی  و  پشتگیریی 

لەوالوە بووەستێت.

هەم  رەخسا  بۆ  زێرینی  هەلێكی  سعودیە 

ببێتەوە  شیعەگەرا  دەسەاڵتی  رووب��ەڕووی 

بكاتە  وەهابیزم  ه��ەم  و  ناوچەكەدا  لە 

ئایدۆلۆژیای هێزێك بە حوكمی مەزهەبەكەی 

ئەو  بكات.  پ��ەی��ڕەوی  تێدایە  ئامادەگی 

ك��ات��ەی ش��ۆڕش��ی گ��ەالن��ی س��وری��ا دەستی 

پێیانوابوو  سعودیە  دەسەاڵتدارانی  پێكرد، 

بە  سوریا  بۆ  كەس  س��ەدان  رەوانەكردنی 

دەبێت  بەهێز  فاكتەرێكی  جیهادەوە،  ناوی 

بزوتنەوە  كونتڕۆڵی  هەم  رێگەیەوە  لەو  و 

جەماوەرییەكە دەكەن و هەم بە خێراییش 

)ئەسەد(.  سیستمەكەی  بە  دێت  كۆتایی 

كە  سعودیەكان،  خوێنە  خوتبە  و  بانگخواز 

)موحسین  و  ئەلعودە(  دیارترینیان)سەلمان 

ئەلعەریفی(  )موحەممەد  و  ئەلعەواجی( 

بوون، كەوتنە خۆ و لە كەناڵە رەسمییەكانی 

خەڵك  هاندانی  بە  دەستیانكرد  دەوڵەتەوە 

بۆ جیهاد لە سوریا. 

جارێك  چەند  )ئەلعەریفی(،  تەنانەت   ...(

الوانی  رێكخستنی  و  هاندان  مەبەستی  بە 

بە  و  بەریتانیا  چووە  موسڵمان  و  عەرەب 

دەوڵەتی  دەزگاكانی  و  دام  چ��اوی  پێش 

كەسی  سەدان  بگرە  و  دەیان  بەریتانیاوە 
رەوانەی سوریا كرد..( .30

دەوڵ��ەت��ان��ی دی��ك��ەی ك��ەن��داو و ل��ە پێش 

بێ  پشتیوانییەكی  )قەتەر(،  هەموویانەوە 

سااڵنی  بەدرێژایی  )داعش(یانكرد.  سنوری 
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رێگەی  لە  توركیا  )دەوڵەتی   ،2012-2011

ئەفسەر  هانی  خۆیەوە  هەواڵگری  دەزگای 

و پسپۆڕانی پێشوی سوپای عیراقی دا بچنە 
ناو داعشەوە و لە ریزەكانیدا كار بكەن( .31

رەوتە  هەموو  شكستی  بەرهەمی  داع��ش، 

نیو  ل��ەم��اوەی  كە  ت��رە،  ئیسالمگەراكانی 

ك��اری  ل��ەئ��ەن��ج��ام��دان��ی  بێجگە  س����ەدەدا 

لە  ك��ام  هیچ  نەیانتوانیوە  تیرۆریستی، 

ئەنجام  ب��ە  ستراتیژییەكانیان  دروش��م��ە 

لە  )داع��ش(  تاڕادەیەك  ئ��ەوەی  بگەیەنن. 

پێكهاتەیەكی  جیادەكاتەوە،  تر  گرووپەكانی 

دەستی  توێژێك،  وەك  عەرەب  شۆفینیزمی 

لەڕووی  هەڵبەت  هەیە.  ئاڕاستەكردنیدا  لە 

بیری  لەنێوان  ناكۆكییەك  ئایدۆلۆژییەوە 

ئوسوڵی و گوتاری عەرەبیدا نییە و لەبنەڕەتدا 

ه��ەردوو  شكستی  یەكترین.  ت��ەواوك��ەری 

شۆفینیزمی  )بەعس(،  و  گوتاری)ناسری( 

بەرگی  لە  ئەمجارە  ناچاركردووە  عەرەبی 

ئاییندا خۆی بەرهەم بهێنێتەوە. بۆیە دەبینین 

بەهەموو تواناوە پشتگیریی لەم رەوتە دەكات 

و لە هەوڵی سەرخستنیدایە. ئێستا خوێنەری 

ئەو  بكات:  پرسیارە  ئەم  هەیە  بۆی  كورد 

تاچەند لەگەڵ مەودای  باسكران  فاكتەرانەی 

ئابوری،  سیاسی،  هەلومەرجی  و  مێژوویی 

كۆمەاڵیەتی، كۆمەڵگەی كوردستاندا دێنەوە؟

هەر كەس بە وردی الپەڕەكانی مێژووی كورد 

دەرەنجامێك،  دەگاتە  بەزویی  هەڵبداتەوە، 

كە بیری ئوسوڵی لە كوردستاندا پێشینەیەكی 

باری  لە  دوای��ی  سااڵنەی  ئەم  تا  و  نەبووە 

پیرەوەچوونی  بە  كۆمەاڵیەتییەوە  و  سیاسی 

ب��ە خ��ۆی��ەوە ن��ەدی��وە. )ئ��ی��خ��وان(، ك��ە لە 

لقی  رابوردودا  سەدەی  چلەكانی  ناوەڕاستی 

لە عیراق دامەزراند، هەوڵێكی زۆری  خۆی 

داوە ببێتە رێكخراوێكی سەرتاسەری بەتایبەت 

كاتی عیراقدا، كە سیستمی  ئەو  لە ژینگەی 

وەك  رەسمیی  ب��ە  ئەگەرچی  پاشایەتی 

بوونی  بەاڵم  نەیناسیوە،  سیاسی  ئۆرگانێكی 

رەوتێكی ئیسالمگەرای لەشێوەی ئیخوانی بە 

مەترسیی نەزانیوە و لەبەر زۆر هۆ چاوپۆشی 

ك���ردووە.  جموجوڵیشی  و  چاالكیی  ل��ە 

میسر  لە  ئیخوان  هاوشێوەی  ئیخوانیش 

لەگەڵ  مامەڵەی  پراگماتیكی  بەشێوەیەكی 

دەسەاڵت و رەمزەكانی كردووە و هەوڵیداوە 

كە  داودی(،  نزیكبێت.)سوبحی  لێیانەوە 

ئیخوان  چاالكی  هەڵسوڕاوێكی  و  كادیر 

دەڵێت:).. راشكاوانە  كەركوك  لە  ب��ووە 

ئیخوانی  دژای��ەت��ی  پاشایەتی  حكومەتی 

لەخۆوە  هەروا  دیارە  بۆچی؟!  نەدەكرد(32  

هەڵوێستی  پاشایەتی  سیستمی  كە  نییە، 

ن��وان��دووە.  ئیخوان  بەرامبەر  ل��ەوج��ۆرەی 

باشترین  ئیخوان  وەك  ئۆرگانێكی  كات  ئەو 

لەمپەر بووە لەبەرامبەر هێزە پێشكەوتنخواز 

و دیموكراتخوازەكان و گەورەترین خزمەتی 

جێی  بۆیە  گەیاندووە.  سیاسی  سیستمی  بە 

كردبێت.  دۆستایەتیشی  ئەگەر  نییە،  سەرنج 

ئەوەتا هەر ئەو كادیرەی ئیخوان دەیگێڕێتەوە 

كە )..ساڵی 1956-1957 مەحمود ئەلسەواف 

عەلی-موتەسەریفی  عومەر  و  زەه��اوی  و 

ئەوكاتی سلێمانی، پێكەوە هاتوون و سەردانی 

كردووە  االسالمیە-یان  كتێبخانەی-االخوە 

رووخانی  لەگەڵ  بۆیە  ك��ەرك��ووك..(33   لە 

ئەلسەواف(ی  )مەحمود  پاشایەتی  سیستمی 

و  هەڵدێت  عیراق،  ئیخوانی  دامەزرێنەری 

چوارساڵ  درێژایی  بە  بەجێدەهێڵێت.  واڵت 

)عەبدولكەریم  دەسەاڵتەكەی  تەمەنی  نیو  و 

الیەنە  و  حزب  نێوان  ملمالنێی  كە  قاسم(، 

قوڵتر  رۆژ  لەدوای  رۆژ  عیراق  سیاسییەكانی 

حزبەكەی  پاشماوەی  ئیخوانی  دەب��ووەوە، 

)ئ���ەل���س���ەواف(، ك��ە ب��ە ق��س��ەی خ��ۆی��ان 

رومادی  و  موسڵ  لە  باشیان  هەوادارێكی 

سیاسی  نەخشەی  لەسەر  نەیتوانی  هەبووە، 

عیراق رۆڵێكی هەبێت. ئەمە لەكاتێكدا، كە 

ئەوتۆیشی  فشارێكی  حكومەتەكەی)قاسم(، 

نەخستبووە سەر ئیخوان تا مەترسی بكەوێتە 

ئوسامە بن الدن
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بۆ  ئیخوان  ب��ەاڵم  رێكخستنەكانی،  س��ەر 

بە  و  رووبەڕووبوونەوە  لە  خۆقوتاركردن 

مەبەستی شەرعییەتدان بەكار و چاالكییەكانی 

تاكتیكی دامەزراندنی حزبی سێبەر دەگرێتەبەر 

و بە ناوی)حزبی ئیسالمی(یەوە داوای مۆڵەتی 

)لەكۆتایی  و  دەك��ات  میری  لە  رەسمیی 

حوزەیران و سەرەتای تەموزی 1960دا، ئەو 

دوای  ب��ەاڵم  دەبەستێت..،  كۆنگرە  حزبە 

چوار مانگ ئەو حزبە هەڵدەوەشێتەوە..( 34. 

خودی ئەو كەسانەی چ وەك كادیری ئیخوان 

ئیسالمی(،  )حزبی  دامەزرێنەری  وەك  چ  و 

رۆڵی دیار و بەرچاویان هەبووە، نایشارنەوە 

كە تێكڕای ئەوانەی لەكوردستانەوە چوون و 

كەسێكی  چەند  بوون،  كۆنگرەكە  بەشداری 

عەشایەری ناوچەی دهۆك و تەنها سێ مەالی 
ناوچەی هەڵەبجە بوون و بەس.. 35

وەك  ئیخوان  س��ەرەت��ای��ش��ەوە  ل��ە  ه��ەر 

بزوتنەوەی  لەبەرامبەر  نەیار  حزبێكی 

هەڵوێستی  نەتەوەییەكانیدا  مافە  و  كورد 

خ��ۆی ن��ەش��اردۆت��ەوە و ن��ەك ب��ە چ��اوی 

ستەملێكراو  ن��ەت��ەوەی��ەك��ی  ب��زوت��ن��ەوەی 

دوژمنی  بە  بەڵكو  ن��ەك��ردووە،  تەماشای 

ناو  ئیسالم  ئوممەتی  و  عەرەب  نەتەوەی 

رووخانی  لەگەڵ  بۆیە  ك���ردووە.  زەدی 

ع��ارف  )ع��ەب��دول��ڕەح��م��ان  حكومەتەكەی 

حوكم،  سەر  بۆ  بەعس  هاتنی  و   )1968

بەرپرسی  ی  زەی����دان(  )ع��ەب��دول��ك��ەری��م 

كودەتادا  حكومەتی  لە  ئیخوان  یەكەمی 

پۆستی وەزیری ئەوقاف وەردەگرێت. دوای 

هێرشێكی  تایبەت  بەیاننامەیەكی  بە  ئەوە 

و  )بارزانی(  شەخسی  سەر  دەكاتە  ناڕەوا 

چونكە  ك��ورد.  بزوتنەوەی  سەركردایەتی 

ئیخوان هەر لە بنەڕەتدا باوەڕی بە شتێك 

زوڵم  و  نەتەوەیی  مەسەلەی  ناوی  نەبووە 

لەم  تەنانەت  بێت.  نەتەوەیی  ستەمی  و 

ئەو  ئیسالمییەكان  رەم��زە  سەردەمەیشدا 

هەڵوێستە ناشارنەوە و هەر كە هەلێكیان بۆ 

دەكەنە  نەتەوەیی  مەسەلەی  هەڵكەوتبێت 

نەتەوەپەرستیی  بە  و  نامۆ  دیاردەیەكی 

تێڕوانینە  ئەم  دیارە  ئەكەن.36   ن��اوزەدی 

بیری  كە  دەگرێت،  سەرچاوە  جێیەوە  لەو 

لێكبدرێتەوە،  بارێكدا  هەر  بە  ئیسالمگەرا 

بیری  ئاشی  بە  ئاو  بنچینەدا  لە  رەوتێكە 

نەتەوەیی و شۆفینیزمی عەرەبدا دەكات.

كۆتایی  رەسمیی  بە  ئیخوان   1971 ساڵی 

خۆی  و  دەهێنێت  چاالكییەكانی  و  كار  بە 

كە  كەسەی،  ئەو چەند  هەڵدەوەشێنیتەوە. 

بەپیر  بوون  ئیخوان  بە  سەر  كوردستان  لە 
بڕیارەكەی سەركردایەتی ئیخوانەوە دەچن37  

تا ساڵی 1979 و سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی 

دەكەونە  كەسە  چەند  ئەو  ئەوجا  ئێران، 

كەسانەی  ئەو  لەدیارترین  یەكێك  و  خۆ 

كە  دەیگێڕێتەوە،  هەبووە  دیاریان  رۆڵی 

میرنشینەكانی  و  سعودیە  رۆژگ��ارەدا  لەو 

كەنداو، رۆڵی بنەڕەتییان لە دروستكردن و 

گەشەپێدانی رەوتەكەیاندا گێڕاوە.38 

عیراق- جەنگی  هەڵگیرساندنی  هەڵبەت 

هەلومەرجی  لە  وەرگرتن  كەڵك  و  ئێران 

سەدان  ئاوارەبوونی  و  كوردستان  ئەوكاتی 

س��ەرب��ازی،  ل��ە  ه��ەاڵت��و  الوی  و  گ��ەن��ج 

چەند  ئەو  بۆ  باش  تاڕادەیەك  زەمینەیەكی 

رەوتێكی  سەرەتاكانی  دەڕەخسێنێت  كەسە 

)سەالحەدین  وەك  بنێن.  بنیات  ئیسالمگەرا 

بەهاددین( دەیگێڕێتەوە، خودی خۆی هەم 

پێشینەی ئیسالمی هەبووە و هەم یەكێكیش 

ئ��اوارەی  هەاڵتووانەی  سەربازە  لەو  بووە 

ئێران بووە.39 پاشان چەند كەسێك هەوڵیاندا 

كەڵك لە كۆمەك و یارمەتی كۆماری ئیسالمی 

ساڵی 2010 سوننەكانی 
عیراق، كە پێشتر رۆڵی 
دیاریان لە دامەزراندن و 
گەشەپێدانی )القاعدە(
دا هەبوو، یاخیبوونەكەیان 
شكستی خوارد. هێزە 
سەربازییەكانی عیراق 
و ئەمەریكا زۆربەی 
سەركردەكانی قاعیدەیان 
لەناو برد. لەو كاتەدا 
یاخیبوونی سوننەكانی 
سوریا بووە فاكتەری 
ژیاندنەوەی)القاعدە( لە 
ناوچەكەدا
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ئێران و لیبیا وەربگرن و هێزێكی چەكداریان 

دروستكرد، بەاڵم ئەم رەوتە زۆری نەخایاند 

كوردستان  باشوری  نەخشەی سیاسی  لەسەر 

سڕدرایەوە و كۆتایی پێهات.40 

كە  ك���ەس،  چ����واردە  ی��ش   1982 س��اڵ��ی 

پەیوەندی  بوون  ئیخوان  بە  سەر  هەشتیان 

و  دەك��ەن  ئێرانەوە  ئیسالمی  كۆماری  بە 

مەزهەبیدا  رەوتێكی  دامەزراندنی  لەپێناو 

دەك���ەن.41   ی��ارم��ەت��ی  و  ك��ۆم��ەك  داوای 

كۆماری  پشتگیریی  و  كۆمەك  بە  ه��ەر 

رەوتێكی   ،1984 ساڵی  ئێران  ئیسالمی 

هێزێكی   1985 ساڵی  و  دادەم��ەزرێ��ت  تر 

قورئان( )لەشكری  ب��ەن��اوی  چەكداریش 

گێڕانەوەی  بەپێی  پێكدەهێنێت.42   ەوە 

سەرچاوەیەكی تر ساڵی 1984، )بزوتنەوەی 

چەند  دەستی  لەسەر  ئیسالمی(  پەیوەندیی 

خاكی  لەناو  كوردستان  باشوری  مەالیەكی 

ساڵە  ئ��ەو  ه��ەر  رادەگەیەنرێت.  ئێراندا 

جەمهوری ئیسالمی ئێران ئەنجومەنی بااڵی 

شۆڕشی ئیسالمی لە عیراق )المجلس االعلی 

راگەیاند  العراق(ی  فی  االسالمیە  للثورە 

تایبەت بە شیعەكانی عیراق. )پێنج كەس لە 

ئیسالمی،  پەیوەندی  ئەندامانی-بزوتنەوەی 

دەبنە  بوون،  ئێران  دانیشتوی  ئەوكات  كە 
ئەندامی ئەنجومەنی بااڵ( .43

كۆبوونەوەیەك  رێكخستنی  دوای   1988 ساڵی 

هەڵوەشاندنەوەی  بڕیاری  سنە   ش��اری  لە 

و  دەدرێت  ئیسالمی(  پەیوەندی  )بزوتنەوەی 

)بزوتنەوەی ئیسالمی رادەگەیەنرێت(.44  هەمو 

ئەم حەقیقەتە مێژوویانە ئەوە دەسەلمێنن، كە 

رەوتی ئیسالمگەرا زادەی كۆمەڵگەی كوردستانی 

و  هاوردەیە  دیاردەیەكی  و  نییە  و  نەبووە 

هەمیشە فاكتەری دەرەكی رۆڵی لە دروستبوون 

و گەشەپێدانیدا هەبووە و هەیە.

پێشتر باس لەوە كرا، كە كوردستان لەماوەی 

ئیسالمگەرا  بزوتنەوی  راب��وردوی  ساڵی  سەد 

سەرهەڵدان  بۆ  نەبووە  زەمینەیەك  هەرگیز 

لە  راستە  ئوسوڵیی.  بیری  گەشەكردنی  و 

رابوردودا چەند كەسێك،  ناوەڕاستی سەدەی 

هەردو  پەنجەكانی  لە  ژمارەیان  رەنگە  كە 

دەست تێپەڕ نەكات، پێوەی پەیوەست بوون، 

رابوردو  سەدەی  هەشتای  سااڵنی  هەتا  بەاڵم 

خۆی  سیاسی  ئۆرگانێكی  وەك  نەیتوانیوە 

پشتگیریی  و  كۆمەك  بە  ئەویش  بناسێنێت، 

فاكتەری دەرەكی بووە و بە كەڵك وەرگرتن لە 

هەلومەرجی كوردستان. بە درێژایی سەدەیەك 

نەك  ئیسالمگەرا  رەوتێكی  نەتەوەیی  خەباتی 

نەكردووە،  چەكداری  خەباتی  بەشداری  هەر 

باشوری كوردستان  نەبووە.  بەڵكو وجودیشی 

بە حوكمی ئەوەی لەدوای كۆتاییهاتنی جەنگی 

پەیمانی)سایكس  جێبەجێكردنی  و  یەكەم 

دەوڵ��ەت��ەی  ل��ەو  بەشێك  ب���ووە  بیكۆ(   -

تازەیدا  مێژووی  لە  عیراقیش  عیراق.  ناونرا 

دەوڵەتێك بووە هاوشێوەی دەوڵەتانی دیكەی 

شۆفینیزمی  سیاسەتەكانی  ئیسالم.  و  عەرەب 

رووب��ەڕووی  كوردستانی  بااڵدەست  نەتەوەی 

الالمتكافی و(  نایەكسانی)التطور  پەرەسەندنی 

كردۆتەوە, كۆمەڵگەی كوردستان بە بەراورد 

سەردەستدەدا،  نەتەوەی  كۆمەڵگەی  لەگەڵ 

كۆمەاڵیەتی  باری  لە  چ  ئابوری  باری  لە  چ 

و كلتورییەوە لە رادەبەدەر دواخراوە. ئاستی 

گەشەسەندنی چینی بۆرژوازی كورد لەبەرامبەر 

چینی بۆرژوازی عەرەبدا هاوسەنگ نییە. ئەم 

حاڵەتە بە روونی لە گوتاری سیاسی دەسەاڵتی 

لەماوەی  بۆیە  رەنگیداوەتەوە.  كوردستاندا 

س��ەرەڕای  دەسەاڵتدا،  ساڵی  چوار  و  بیست 

لیبرالیزمی  سیاسەتەكانی  كردنی  پ��ەی��ڕەو 

كۆمەاڵیەتییە  پەیوەندییە  لەسەر  كار  ن��وێ، 

بۆ  ئەمەیش  هەر  و  دەكرێت  تەقلیدییەكان 

هێزە  یارمەتی  فاكتەرانەی  لەو  یەكێكە  خۆی 

كەڵكی  داوە  كوردستان  ئیسالمگەراكانی 

لێوەربگرن. هەروا لەخۆوە نییە دەسەاڵتدارانی 

بە  هەندێك  و  ترس  بە  هەندێك  كوردستان 

شەرمەوە قسە لە بوونی سیستمێكی سكۆالر 

دەك��ەن. ه��ەروا لە خ��ۆوە نییە بە ك��ردەوە 

كۆنی  هاونەریتی  بە  ژیاندنەوەی  هەوڵی  لە 

بەسەرچودایە. دام و دەزگای ئاینی لە بابەتی 

)سەنتەری فەتوا( دادەمەزرێنێت. پارە و پول و 

بودجەی خەیاڵی بۆ دروستكردن و مزگەوت و 

سەنتەری قورئان خوێندن و كۆلێژ و پەیمانگای 

ئاینی تەرخان دەكات. تا ئێستا كار بە یاسای 

نییە  ئامادە  و  دەكرێت  كۆن  كەسێتی  باری 

گۆڕانی بەسەردا بهێنرێت. لە ئاست سیستمی 

پەروەردە و فێركردندا بێ خەمە. رۆڵی هونەر 

بڕەو  و  دەسڕێتەوە  پێشكەوتوو  ئەدەبیاتی  و 

بە ئەدەبیاتێك ئەدا دژ بە رەوتی گەشەكردنی 

مێژووی مرۆڤایەتییە. ئازادی ویژدان تابۆیە و 

قسەی لەبارەوە ناكرێت. لەبەرامبەردا ئازادی 

رەها بۆ رەمز ئایینیەكان و راگەیاندنی رەوتە 

راگەیاندنی  فەراهەمكراوە.  ئیسالمگەراكان 

بەو  یان  بەم  رەسمیی،  نیمچە  و  رەسمیی 

ئیسالمگەراكان  حزبە  موغازەلەی  شێوەیە 

دەكات.

دیارە كۆمەڵگەی لەو جۆە تاكێك بەرهەم 

دەهێنێت بە جەستە هی ئەم سەردەمەیە، 

ساڵ  سەد  چوار  و  ه��ەزار  بۆ  دڵی  بەاڵم 

ئەوە  كەسێكیش  تاكە  لێدەدات.  لەوەوبەر 

خوی  سروشتییە  بێت،  هوشیاریی  ئاستی 

ئاینیدا  رەوت��ی  ئ��ەو  ی��ان  ئ��ەم  ری��زی  لە 

بدۆزێتەوە و بە فریادرەسی خۆی بزانێت 

و ببێتە ئامڕازی بەكارهێنان لە ناو پرۆژەی 

سەرلەنوێ بە ئیسالمكردنەوەی كۆمەڵگەدا. 
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پەراوێزەکان:
1. التأريخ السرى لتأمر بريطانيا مع االصوليين. 

مارك كورتيس. ترجمة: كمال السيد. ل 34 – 

المركز القومى للترجمة 2012.

دژی  میسر  گەلی  هەڵوێستی  نموونە:  بە   .2  

فەرەنسا ساڵی 1801 بزووتنەوەكەی عەبدولقادری 
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ئامه د سلێمان

نووسەرو شارەزا لەکاروباری ئیسالمی سیاسی

پاشەكشێی

ئیسالمی سیاسی

ساتەوەختێكی  لە  ئیسالمییەكان  ئەگەرچی 

گەشەكردنێكی  بۆ  راگەیاند،  خۆی  گونجاودا 

ئ��اب��ووری و  ب��ارودۆخ��ی  لە  خێراش س��ودی 

ناسەقامگیری سیاسی و شەڕی ناخۆ وەرگرت 

كۆتاییەكەیدا  لە  ب��ەاڵم  ن��ەوەدەك��ان��دا،  لە 

كە  سیاسیەی  هێزە  ئ��ەو  ببێتە  نەیتوانی 

جێگەی رەزامەندی داخوازییەكانی كۆمەڵگەی 

كوردی بێت كە هۆكارەكانی دەگەڕێتەوە بۆ 

روونیان  لەخوارەوە  وەك  هۆكارێك  چەند 

دەكەمەوە:

یەكەم: بڕوانەبوون بە پرەنسیپەكانی سیستەمی 

و  هێنانەدیان  بۆ  هەوڵنەدان  و  عەلمانیەت 

نەگونجاندنی النیكەم نیوەی زیاتری ئەو یاساو 

پرەنسیپە عەلمانییەی كە توانایی تواندنەوەی 

لە  ئیسالمی  شەریعەتی  یاساو  لەنێو  هەیە 

وەرگرتن  سود  جیاوازو  خوێندنەوەی  رێگەی 

مێژووی  فەلسەفییەكانی  فیكری  بزوتنەوە  لە 

ئیسالمی و تێپەڕاندنی رەهەندە مێژووییەكانی 

دەقی ئاینی. 

ئیسالمییەكانیتری  سیاسییە  هێزە  سەرجەم 

بەگشتی  ئیسالمی  جیهانی  و  كوردستان 

دەتوانن  كە  واب��ووە،  تەسەوڕیان  هەمیشە 

كۆمەڵگە  موسڵمانێتی  زۆری��ن��ەی  لە  س��ود 

و  هەست  لەسەر  كاریگەریان  و  وەربگرن 

زۆرینە  دەتوانن  و  دەبێت  تاكەكان  سۆزی 

لە  بەاڵم  بكەن،  كەمەركێش  خۆیاندا  بەالی 

راستیدا ئەو تێگەیشتنەی هێزە ئیسالمییەكان 

جەماوەرییەوە   ل��ەرووی  گەشەكردنیان  بۆ 

لە  گەیشتن  بۆ  ن��ەب��ووە  ئەتۆی  سودێكی 

كە  لەبەرئەوەی  تەنها  ئ��ەوەش  دەس��ەاڵت، 

تێگەیشتنەی  لەو  جیاوازە  تاكەكان  ئاینداری 

چونكە  هەیانە،  ك��ورد  سیاسییەكانی  هێزە 

شێوازی ئاینداری تاكەكانی كۆمەڵگەی كوردی 

لەگەڵ ئەو تێگەیشتنە سەلەفییەی ئیسالمییەكان 

بانگەشەی بۆ دەكەن، لە فۆرمی ئایدۆلۆژی و 

سیاسی ئومەمی و حزبایەتی تاكی كورد پێ 
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ناوی  هەڵگرتنی  الیەكیتریشەوە  لە  رەوانییە 

ئیسالم و بەكارهێنانی دەقە ئاینی و مینبەری 

مزگەوتەكان و ...هتد بۆ ملمالنێی سیاسی، 

چونكە سەر دەسەاڵت الی تاكی كورد خۆی لە 

بەرژەوەندی چینایەتی هەندێ  لەسەركردەكانی 

چونكە  دەبینێتەوە،  ئیسالمیانە  هێزە  ئەو 

كۆشك  و  سامان  و  دەبینین سەروەت  وەك 

و تەالرەكانی سەركردە ئیسالمییەكان هەرگیز 

كۆمەڵگەی  نەدارەكانی  هەژارو  چینی  وەكو 

و  میانڕەوی  لەالیەكیتریش  نییە،  ك��وردی 

نیشاندانی بڕوابوون بە سیستمی دیموكراتی و 

چەمكی ئازادی، بۆ رەخساندنی هەرلومەرجی 

لەالیەن  دەس���ەاڵت  وەرگ��رت��ن��ی  دەرف���ەت 

یەكگرتووی  بەتایبەت  ئیسالمییەكان،  هێزە 

لە هەناوی خۆیدا  راستییەكی  ئیسالمی هیچ 

هەڵنەگرتووە، لەرووی پراكتیكیەوە بە بەراورد 

لەگەڵ هێزە سەلەفی و هێزە سیاسییەكانیتری 

جیاوازییەكیان  چونكە  توندڕەو،  ئیسالمی 

بۆ  وورد  شیكارێكی  ئەگەر  بەدیناكەین،  تێدا 

گوتاری ئاینی ئەو هێزە سیاسییە ئیسالمییانەی 

بكەین. سەرەتا دەبێت ئەوە بزانین گەشەی 

و  ع��ەرەب��ی  جیهانی  لە  سیاسی  ئیسالمی 

خۆی  كە  سیاسییە  هێزە  ئەو  كوردستانیش 

بەیانكردووە  میانڕەو  سیاسی  هێزێكی  وەك 

گەشەكردنی  مادام  تێدەگەین  لەوە  لێرەوە 

و  میانڕەوی  بنەمایی  لەسەر  هێزانە  ئ��ەو 

كەواتە  دیموكراتییە،  بە سیستەمی  بڕوابوون 

تاكەكانیان  زۆرینەی  ئیسالمییەكان  كۆمەڵگە 

بەشێوازی  دینداریان  گشتی  بەشێوەیەكی 

خوازیاری  تێپەڕاندووەو  كۆن  و  تەقلیدی 

ئازادی و بەدەستهێنانی ژیانێكی دادپەروەرانەو 

یاخود  ئیسالمییەكان،  نا  بەپێوەرە  یەكسانین 

تاكەكانی  ئەمڕۆ  بەمانایەكیتر  عەلمانییەكان، 

كۆمەڵگە ئیسالمییەكان لەسەرتاسەری جیهاندا 

ژیانێكی  شێوە  شێوەكان  لە  بەشێوەیەك 

پەسەند  عەلمانی  نیمچە  یاخود  عەلمانی، 

دەكات و دەژیێت.

بەگشتی  ئیخوانەكان  بنەمادا  لە  ئایا  بەاڵم 

ئایا  الپەسەندە؟  عەلمانیەتیان  پرەنسیپەكانی 

لە بنەمادا بڕوایان بە پرەنسیپەكانی عەلمانی 

و  یەكسانی  و  ئ��ازادی  بە  ب��ڕوای��ان  هەیە؟ 

جیاوازی  بەبێ  كۆمەاڵیەتی  دادپ���ەروەری 

هەیە،  مەزهەب  و  ئاین  رەگ��ەزو  نەتەوەو 

مرۆڤی  مافەكانی  جاڕنامەی  لە  ئەوەی  وەك 

پرسیارانە  ئەم  نێودەوڵەتیدا هاتووە؟ وەاڵمی 

یەكگرتووی  ه��ەم  شكستەكەی  ك��ڕۆك��ی 

م��ی��ان��ڕەوی،  نمایشكەری  وەك  ئیسالمی 

هەروەها چەقبەستوی و گەشەنەكردنی هێزە 

دەردەخات،  بۆ  ئیسالمیشمان  سیاسیەكانیتری 

نەبوونیشیان  و  ب��ڕواب��وون  سەلماندنی  بۆ 

هەستی  و  عەلمانیەت  پرەنسیپەكانی  بە 

چەمكێكی  وەك  ك��وردب��وون،  نەتەوایەتی 

الی  ك��ورد  هاوواڵتیەكی  هەموو  پ��ی��رۆزی 

هێزە سیاسییە ئیسالمییەكان تەنها شتێك كە 

سیاسیانەی  گوتاری  كردارو  بەدەستمانەوەیە 

و  سەلەفی  میانڕەوەو  ئیسالمییە  هێزە  ئەو 

رابوردویاندا  ساڵی  لەچەند  كە  توندڕەوانەیە 

پەخشیانكردووە،  راگەیاندن  كەناڵەكانی  لە 

هەم وەك پارتێكی سیاسی و هەمیش وەك 

وەكو  ئاینی  و  سیاسی  كەسایەتییەكی  چەند 

بانگخوازو وتاربێژەكانیان .  

ئیسالمییەكان  ه��ێ��زە  ك����رداری  گ��وت��ارو 

سەلەفی  ئیسالمی  كرداری  گوتارو  هەروەك 

دروستبوونیان  مێژووی  بەدرێژایی  ب��ووە 

و  عەلمانی  سەر  دابەشی  كۆمەڵگەیان  كە 

ئیسالمیكردووە، ئەو هێزە ئیسالمیانە هێندەی 

هەوڵی ناشرین كردنی سیستەمی عەلمانی و 

و  دیكاتۆرییەكان  سیستەمە  بە  یەكسانكردنی 

هەوڵی  ئەوەندە  نیو  ك��ردووە،  بەدڕەوشتی 

عەلمانی  سیستەمی  لەو  وەرگرتنییان  سود 

پێشكەوتنی  رێگەی  لە  ئەمڕۆ  كە  ن��ەداوە، 

تاكێكی  هەموو  راگ��ەی��ان��دن  تەكنەلۆژیای 

موسوڵمان پێشكەوتنەكانی كۆمەڵگەو كولتوری 

سایەی  لە  دەبینێت  ئ��ەوروپ��ا  و  خ��ۆرئ��اوا 

بوارەكانی  لەسەرجەم  عەلمانیەت  سیستەمی 

ژیان و یەكسانی و دادپەروەری كۆمەاڵیەتی 

بۆیە  بەگشتی،  كۆمەڵگە  خۆشگوزەرانی  و 

هەوڵدان بۆ ناشیرینكردنی سیستەمی عەلمانی 

كوتانی  بەڵكو  مەحاڵە،  هەر  نەك  كارێكی 

ئاسنی ساردە. بەبڕوای من ئیسالمی سیاسی 

تەقلیدی  و  كالسیكی  قاڵبی  لە  ئاینداری  و 

ئەگەر  ناكات،  بڕ  یەك  و  بیست  س��ەدەی 

یاساو  لە  نەدات  ریشەی  ریفۆمێكی  هەوڵی 

رێساكانی شەریعەت، كە بە پلەی یەك ئەركی 

هێزە سیاسییە ئیسالمییەكانە خوێندنەوەی نوێ 

دەقە  مێژووییەكانی  رەهەندە  تێپەڕاندنی  و 

ئەگەرچی  بكەن،  ئاینیەكان  نەریتە  و  ئاینی 

بەاڵم  دەوێ���ت،  زۆری  بوێریەكی  كارێكە 

واتایەكی  تاكە  ئیسالم  تێبگەن  لەوە  دەبێت 

گۆڕانە  و  زەمەن  كە  نییە،  نەگۆڕی  جێگیرو 

ژیارییەكانی مێژووی مرۆڤایەتی كاری تێنەكات 

فرەیی  و  كولتور  كۆمەڵگەو  بەجیاوازی  و 

رێساكانی  یاساو  بەسەر  كاریگەرییەكی  هیچ 

شەریعەتدا نەبێت و بڕوایان وابێت هەر ئەو 

ئیسالمە چارەسەرە كە هەزارو چوارسەد ساڵ 

زیاترە هاتووە بۆ ژینگەو كۆمەڵگاو كولتورێكی 

هێزە  ئەو  كە  ئەمڕۆ  ئێستامان،  لە  جیاواز 

سیاسییە ئیسالمیانە راگەیاندن و سەرمایەیەكی 

گەورەیان لەبەردەستدایە بە پلەی یەك ئەركی 

ریفۆرم دەكەوێتە ئەستۆی ئەوان. 

سیاسییە  هێزە  الوازب��وون��ی  و  چەقبەستوی 

یەكسانی  بانگەشەی  ك��ە  ئیسالمییەكان 

ئ��ەن��دازەی  ب��ە  كۆمەاڵیەتی  ع��ەدال��ەت��ی  و 

مرۆڤی  مافەكانی  جاڕنامەی  بەندەكانی 

پراكتیكیەوە  ل��ەڕووی  دەك��ات،  نێودەوڵەتی 

نەك هەنگاوێكیان نەنا بۆ گۆڕینی عەقاڵنیەت 

تەفسیرە  ل��ە  ج��ی��اوازت��ر  خ��وێ��ن��دن��ەوی  و 

شێوەی  بەهەمان  بەڵكو  سەلەفییەكان، 
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هێزەكانی تری سەلەفی و توندڕەوەكان راڤەو 

شیكاری دەقە ئاینیەكانیان كردووە، هەر ئەو 

برەودان و تێگەیشتن و خوێندنەوەی پێشینان 

رەسەن  راستەقینەو  ئیسالمی  وەكو  )السلف( 

كە باڵی كێشاوە بەسەر سەرجەمی بیروباوەڕی 

هێزە سیاسییە ئیسالمییەكان گورزی گەورەی 

داوە  پێشچوونیانی  پەرەو  و  گەشەكردن  لە 

بەرامبەر  جەماوەرییەوە  گەشەی  ل��ەڕووی 

ئایسالمییەكان، ئەمە جگە لەوەی  نا  بەهێزە 

هێزێكی  ئەگەر  ئیسالمیدا،  واڵتێكی  هەر  لە 

تائێستا  كە  دەربكەوێت  راستەقینە  عەلمانی 

ئیسالمییە  هێزە  ئەوكاتە  دەرن��ەك��ەت��ووە، 

سیاسییەكان دەبێت بۆ هەتا هەتایە ماڵئاوایی 

بەو  ب��ك��ەن،  ف��ەرم��ان��ڕەوای��ەت��ی  تەختی  ل��ە 

تێگەیشتن و خوێندنەوەیەی هەیانە بۆ حەاڵڵ 

بە  بڕوابوون  و  خوداناسی  و  حەرامەكان  و 

هەندێ  هێڵ، وەكو هێڵی سور ئەگەر نەیگۆڕن 

عەقالنیتر  ئازادانەترو  جیاوازترو  بەشتێكی 

دەبێت چاوەڕێی شكستی گەورەتریش بكەن.

سیاسییە  هێزە  پێشتر  ئاماژەماندا  وەك��و 

كادیرە  زۆرینەی  ئیخوانی  ئیسالمییەكانی 

رابردوودا  لە  كردبوو  گۆش  بەوە  الوەكانیان 

هێزێكی كراوە، یاخود ئیسالمییەكی عەلمانین، 

و  راگەیاندن  گوتاری  ئاستی  لەسەر  ب��ەاڵم 

بیری  نزیكردنەوەی  بۆ  هیچیان  پراكتیكیدا 

عەلمانی و ئیسالمی نەكرد، ئەمەش بووە هۆی 

پێشكەش  دوالیزمی  سیاسەتێكی  كە  ئەوەی 

الیەنگرانیان  و  بكەن  جەماوەرەكەیان  بە 

یان بەمانایەكیتر  توشی سەرلێشێواوی بكەن، 

یەكال  خۆیان  ئیخوانییەكان  ئیسالمییە  هێزە 

سیستەمی  ب��ە  س��ەر  ئایا  ك��ە  ن��ەك��ردەوە، 

سیستەمی  یان  مۆدێڕنەن،  بیری  و  لیبڕالی 

بیروباوەڕی  ئەندازەی  بە  تەقلیدین  ئیسالمی 

كادیرەكانیان؟  ه��ەوادارو  بۆ  سەلەفییەكان 

بەڵگەشمان بۆ ئەو بۆچوونە ئەوەیە، هەموو 

ئەو  نێو  نوسەرانی  و  رۆشنبیرەكانیان  كادیرە 

ریفۆڕمی  لەسەر  ئاواتیان  هیواو  كە  هێزە 

ئازادییەكانی  ب���ەرووی  ك��ران��ەوە  و  ئاینی 

تاكەكەس لە شێوەی واڵتانی خۆرئاواو ئەوروپا 

پێیانوابوو یەكگرتوو  هەڵچنی بوو، هەروەها 

هێزێكی ئیسالمی مۆدێڕن و جیاوازەو بەفكرو 

ئیسالمی  سیستمی  لە  جیاواز  سیستەمێكی 

لەو  وازیان  زۆرینەیان  كاردەكات،  تەقلیدی 

هێزە  نێو  چوونە  هێناوە  ئیسالمییە  هێزە 

بزوتنەوەی  وەك��و  عەلمانییەكانی  نیمچە 

خەبات  ئیسالمی  بەواجیهەیەكی  كە  گۆڕان، 

لە  دەسەاڵت  هێزەكانی  سیاسی  ملمالنێی  و 

هەرێمی كوردستان دەكات، ئەگەرچی بەشێك 

پەراوێز  بەهۆی  یەكگرتوو  ه��ەواداران��ی  لە 

خستنیانەوە بوو لە دەسەاڵت و پلەو پۆست، 

هەر  دواجار  خستنەشیان  پەراوێز  ئەو  بەاڵم 

دەگەرێتەوە بۆ ئەو هزرە تەقلیدیە ئیسالمیەی 

كە عەقڵیەتی سەركردایەتی ئەو هێزە سیاسییە 

ئیسالمییەی داگیركردووە.

پاشەكشێی  بۆ  جەوهەرییە  خاڵی  كە  ئەوەی 

و  بەگشتی  ئیسالمییەكان  سیاسییە  هێزە 

بانگەشەكەری  هێزێكی  وەك  یەكگرتوو 

م��ی��ان��ڕەوی ب��ڕواب��وون ب��ە دی��م��وك��رات��ی و 

نەك  تیۆریەوە  ل��ەڕووی  تاك  ئازادییەكانی 

هیچ تێكۆشانێكیان بۆ نزیككردنەوەی ئاین و 

بانگخوازو  بەڵكو  نەكرد،  عەلمانی  سیستەمی 

سیاسییە  هێزە  ه��ەروەك  بااڵكانیان  كادیرە 

راگەیاندنەكانیان  دەزگا  لە  تر  سەلەفییەكانی 

سیستەمی  ناڕاستەخۆ  راستەوخۆو  بەشێوەی 

و  ئاین  دژە  سیستەمێكی  بە  عەلمانیان 

ئەو  وێ��ن��اك��ردووە،  ئاین  پەراوێزخستنی 

دژایەتیكردنی عەلمانیەت و هێرشكردنەسەری 

لەالیەن گوتاری هێزە ئیسالمییەكان، بۆ ئەوە 

عەلمانیەت  سیستەمی  لەالیەك  دەگەڕێتەوە 

كاریگەرییەكانی گوتاری دینی لەسەر تاكەكانی 

ئەو  الیەكیتریش  لە  كاڵدەكاتەوەو  كۆمەڵگە 

شلۆق  هەیەتی  ئاین  پ��ی��رۆزەی  دەس��ەاڵت��ە 

لەدەستی دەدات، كە خۆی وەكو  دەبێت و 

پەیامێكی ئاسمانی بە تاكە حەقیقەت و راست 

دەزانێت و بەردەوامیش ئەو هێزە ئیسالمیانە 

بانگەشەی بۆ دەكەن، ئەوجۆرە خەباتكردنەی 

فكرە  و  بیروبۆچوون  لە  ئیسالمییەكان  هێزە 

ئاینیەكانی  كەسایەتیە  زان��او  تەقلیدییەی 

ئیسالمییەكان خاوەنی میراتێكی رابردوو نین تا لەڕووی نەتەوایەتییەوە كاریگەری لەسەر هەست و سۆزی تاك دابنێن



189  ژمارە )16-17( ئابی  2016

سەردەمانی خەالفەتی ئیسالمییەوە سەرچاوەی 

رێسایەك  یاساو  هیچ  نابێت  كە  گرتووە، 

ئیسالمیدا  واڵتانی  حكومداری  سیستەمی  لە 

ئیسالمی  شەریعەتی  لە  جگە  بكات،  حكوم 

ئیسالمە،  ئاینیەكانی  دەقە  سەرچاوەكەی  كە 

فوقەهای  و  شەرعزان  زاناو  بەبڕوای  چونكە 

تەنها  فەرمانڕەوایەتی  )السلفیون(  پێشینان 

بۆ خودایە كە لە رێگەی پەیامبەرو خەلیفەو 

دەكات.  پراكتیزە  فەرمانەكانی  پێشەواكانی 

لە  ئیسالمگەراكان  سەقەتەی  تێگەیشتنە  ئەم 

تەنهاو  دەوڵەتداری  و  حكومڕانی  سیستەمی 

مێژوویی  رەهەندی  تێنەگەیشتنی  لە  تەنها 

دەقەكانی ئاینی سەرچاوەی گرتووە.

ترس لە سیستەمی عەلمانیەت و پێناسەكردنی 

ئەو چەمكە بەبێ دینی و دژە دین لەالیەن 

بانگخوازو كادیرە بااڵكانی هەم حزبی میانڕەو 

هەر  چركەساتەش  ئەم  تا  توندڕەو  هەمیش 

و  الوازب��وون  هەربۆیە  هەیە.  ب��ەردەوام��ی 

ئاساییەو  جەماوەریشان  ئاستی  دابەزینی 

توانیان  كاتێكیش  ه��ەر  چ��اوەڕوان��ك��راوە 

ئیسالمی  لەپوری  كە  چینەكانی  لەژێرەوەی 

هەروەك  دەربهێنن،  رۆشنگەرییەكان  الیەنە 

بوونی  كۆچی  چ��واری  و  سێ   س��ەدەی  لە 

و  فیكری  بزوتنەوەی  كۆمەڵێك  هەبووەو 

فەلسەفی ئاینی ئەنجامیانداوە ئەوە ئەو هێزە 

سیاسیە ئیسالمیە دەتوانێت ریفۆڕمی ئاینی و 

دەرچوون لەو باوەڕە تەقلیدی و دۆگماییەی 

نێو  بنێتە  پێ  و  بگەیەنێت  بەئەنجام  ئێستا 

جیهانی مۆدێڕنەو عەلمانیەت، بەاڵم نە لەسەر 

بچوكترین  پراكتیكیش  نە  و  تیۆری  ئاستی 

ئەو  بەجێگەیاندنی  بۆ  هەوڵدان  تروسكای 

هۆكارە  من  بەبڕوای  ئەمەیە  نابینین  ئەركە 

و  سیاسی  ئیسالمی  شكستی  سەرەكییەكەی 

بانگەشەی  ئیسالمییەی  هێزە  ئەو  بەتایبەت 

دیموكراتیەت و ئازادی و میانڕەوی دەكات، 

لەروكەشداو ژێرەو ژێریش هەمان ئەو هێزە 

ئیسالمیانەن كە بەڕوون و ئاشكرا بانگەشەی 

یاسا  دەقگەرای و گەڕاندنەوەی خەالفەت و 

و  ئیجتیهاد  بەبێ   دەك��ەن،  ئاینی  كۆنەكانی 

ریفۆڕمێكی گشتگیرو نوێ . باشترین بەڵگەش 

بەناوی  نییە  هێزێك  بۆچوونەمان  ئەو  بۆ 

تاك  ئازادییەكانی  بە  بڕوابوون  و  میانڕەوی 

مرۆڤ،  و  مافی  بەندەكانی  بنەمای  لەسەر 

بانگخوازە  لەهەڵبژاردنەكاندا  كە  ئەوەیە 

هەموو  دەقگەرایخوازەكانی  و  تەقلیدییەكان 

هێزە ئیسالمییەكان زۆرترین دەنگ بەدەست 

دەهێنن لەنێو جەمارەری حزبە ئیسالمیەكاندا  

و  دیموكراتی  بانگەشەكاری  و  میانڕەو  وەك 

ئازادی، هەمیش لەنێو هێزە ئیسالمیەكانیتری 

مەعریفەو  كە  سەلەفیگەرا،  دەقگەراییخوازو 

سنوری زانیاریەكانیان لە كەلەپورێكی تەقلیدی 

و  دەقگەرایی  كتێبێكی  چەند  نێو  كۆنی  و 

و  شافیعی  و  فیقهی حەنبەلی  رەدووكەوتنی 

سەلەفی  دیدێكی  و  تێپەڕناكات  هەندێكیتر 

گ��ۆڕان  و  ژی��ان  ب��ۆ  ه��ەی��ە،  ئاساییانەیان 

ئ��ەوە  ئ��ەم��ەش  حكومڕانی،  سیستەمی  و 

دەگەیەنێت كە ئەو هێزانە هیچ جیاوازییەكی 

بنەڕەتیان نییە، بۆ ئاین هەر هەموویان سەر 

بەیەك بیركردنەوەی فكری الهوتی تەقلیدی 

عەلمانیەت،  مۆدێڕنەو  نەك  كۆنەخوازن، 

لەچوارچێوەی  تێدانییە  ئەوەشیان  بوێری 

كۆن  سەردەمانێكی  تەسكی  بیركردنەوەی 

دەربچن.

 مەبەستیشمە بڵێم گوتارو كرداری سەرجەم 

هێزە سیاسی و ناسیاسییەكانی ئیسالم هەمیشە 

بە  درێ��ژەدان  و  قیامەت  خەیاڵی  بە  پشتی 

بەهەشت  بۆ  دەكات،  خەبات  كە  تەمەنێك 

تەواو  كە  بەستووە،  )قیامەت(  دونیا  ئەو  و 

پێچەوانەی خەباتكردنە بۆ دابینكردنی ژیانێكی 

بەمشێوەیەش  ئێستامان،  دونیای  دروستی 

خەیاڵكراو  بونێكی  دەیانەوێت  هێزانە  ئەو 

مرۆڤ  ئ��ەوەی  لەجیاتی  بكەن،  پ��ەروەردە 

خاڵی الوازبوونی ئیسالمی 
سیاسییە لە هەرێمی 
كوردستان وە تا دێت 
بەرەو الوازتریشیان دەبات 
كاڵبوونەوەی هەستی 
نەتەوایەتی كوردبوونە، وەك 
نەتەوە كە بەدرێژایی تەمەنی 
نەیتوانیوە ببێتە هێزێكی 
نیشتیمانی و نەتەوەیی 
ئەوتۆ كە بەهۆی ئیسالمی 
بوونی حزبەكەی پاڵپشتی 
ئەو واڵتە ئیسالمیانە 
بەدەستبهێنێت
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دونیا  واقیعی  و  عەقاڵنیەت  بنەمایی  لەسەر 

بەشێكی  كە  وادەكات  ئەمەش  بنێن،  بونیاد 

بۆ  ئیسالمییەكان  گروپە  هەوادارانی  زۆری 

دابینكردنی ژیانێكی خۆش دەڕۆنە دەرەوەی 

ئاینداری  دەتوانێت  هەم  كە  گروپانە  ئەو 

خۆشی بكات، هەمیش هەندێ  لە خەونەكانی 

بێنێتەدی، ئەمە وێڕای ئەوەی كە هیچ هێزێكی 

كە  رانەگەیاندووە  ئەوەی  نائیسالمی  سیاسی 

ئاینی یە، بەڵكو  ئایین و بیروباوەڕی  دژ بە 

ئەندامان و الیەنگرانی ئەو هێزانەش هەروەك 

لە  هەیە،  ئاینیان  بیروباوەڕێكی  ئ��ەوان 

دەدەن،  ئایین  بە  گرنگی  راگەیاندنەكانیشیان 

چ  ئیسالمی  سیاسی  هێزێكی  لێرەدا  كەواتە 

ئەگەر  كۆمەڵگەیە؟  تاكەكانی  پێویستیەكی 

زۆرینەی كۆمەڵگە موسڵمانیش بێت؟!

كاتێك گەشەكردنی هەر هێزێكی سیاسی خۆی 

لە بەدیهێنانی ئاوات و ئامانجەكان، دابینكردنی 

ماف و خزمەتگوزاریەكان و ئازادی و ....هتد 

عەلمانی  سیستەمێكی  تەنها  كە  دەبینێتەوە، 

ئیسالمی  بەجێبهێنێت،  ئەركە  ئەو  دەتوانێت 

سیاسیش ئەو سیستەمە بە دژە ئاین و الدان 

لە یاساو رێساكانی شەریعەتی ئیسالمی پێناسە 

پوكانەوەی  و  الوازبوون  دەبێت  ئیتر  بكات، 

ئەو هێزە ئیسالمیانەش شتێكی چاوەڕوانكراو 

دەبین  پرسیارەنە  ئەو  گوێبیستی  زۆر  بێت. 

هەمیش  و  ئیسالمییەكان  سیاسییە  لە  هەم 

ناوەڕۆكەكانی  كە  ئیسالمی  ئاسایی  خەڵكانی 

تایبەت  تێزەكانی  پرسیارەكانیان سەبارەت بە 

بە ریفۆڕم و گونجاندنی لەگەڵ بەشێكی زۆری 

دەپرسن  ئیسالمە،  ئاینی  پرنسیپەكانی  یاساو 

ئایا مەبەست چییە لە گۆڕینی ئەو پرنسیپ 

و میكانزمە تەقلیدییەی یاساو رێساكانی ئاین 

بەشتێكی تری نوێ و گونجاو؟ ئیسالم هەر یەك 

ئیسالمەو دەقەكانیش هەر یەك دەق؟ چۆن 

دەكرێت دەستكاری یاسا نەگۆڕو جێگیرەكانی 

دەستكاریكردنی  ئایا  بكرێت؟  شەریعەت 

گوتاری  ك��ارو  و  شەریعەت  پرەنسیپەكانی 

دەستكاریكردنی  واتایی  )السلف(  پێشینان 

شەریعەت  ئەگەر  نییە؟  قورئان  دەقەكانی 

وەربگرینەوە، یان بیگۆڕین بە یاسایەكی مرۆیی 

دەمێنێتەوە؟  بۆ  چی  ئیسالم  ئیتر  )وەزع��ی( 

ئایا هیچ دەقێك هەیە پێمان بڵێت یاساكانی 

هەیە؟  مێژوویان  رەهەندێكی  شەریعەت 

واتە تەنها بۆ زەمەن و شوێنێك لە مێژوودا 

لەشوێنیدا  دەبێت  ئێستا  لە  پێكراوە،  كاریان 

یاسایتر دابهێنین؟ وەاڵمی ئەم پرسیارانە الی 

وەاڵمێكی  هەمیشە  ئیسالمی  سیاسییەكانی 

خەیااڵوین بە بەڵگەی ئەوەی ئەمڕۆ لە هیچ 

واڵتێكی ئیسالمی بەڕێژەی نەك سەد لە پەنجا 

كاری پێناكرێت، بەڵكو ئەو رێژە كەمەی كە 

كاریشی پێدەكرێت، بەپێی مەزهەب و رێبازی 

هەندێ  تاكە كەسە كە خودی ئەو كەسایەتییە 

سیاسیانەی نێو هێزە ئیسالمییەكان بەالدەر لە 

قەڵەمی  لە  ئیسالم  ئاینی  بە  دژ  و  ئیسالم 

ئال  بنەماڵەی  رێكەوتنی  نموونە  بۆ  دەدەن، 

)محمد  بنەماڵەی  لەگەڵ  سعودییە  لە  سعود 

عبدالوهاب( بۆ حكومكردن لە واڵتی سعودییە 

كە هەردوو شاری پایەداری مەككەو مەدینەیان 

تێدایە بەردەوام ئەو حكوممداریەی سعودیە 

بەالدەرو دژە ئیسالم و تاغوت وەسف دەكەن، 

یاخود دەوڵەتی ئێران، كە یەكەم تەجروبەی 

سوننی  بەالی  سیاسییە  ئیسالمی  دەوڵەتداری 

مەزهەبەكانەوە )رافیزەن(و دوورن لە بنەماو 

واڵتانیتری  توركیاو  ئیسالم،  ئاینی  یاساكانی 

ئیسالمیش لەسەر ئەمری واقیع هیچ یاسایەكی 

ناكرێت،  تێدا جێبەجێ  شەریعەتی ئیسالمیان 

شەریعەتی  جێبەجێكردنی  بۆ  هەوڵدان  ئیتر 

)ئەهلی  میكانیزمەكانی  و  بەمیتۆد  ئیسالم 

سوننەو جەماعەت(، یاخود بە رێبازی پێشینان 

لەخەیاڵ،  جۆرێك  نێو  كەوتنە  )السلفیون( 

هەژموونی  ئاین  راستە  نییە؟  خەیاڵكراو  یان 

بەاڵم  هەیە،  ئاینیەكاندا  كۆمەڵگە  بەسەر 

دەپرسین  ناكات،  حكوم  شوێنێكدا  هیچ  لە 

بەئاخاوتنی  ئەو دەقانەی كە  بۆچی؟ هەموو 

خودا لەالیەن هێزە ئیسالمییەكان و تاكەكانی 

بریتین  هاتووە  ناوی  ئیسالمییەكان  كۆمەڵگە 

كە  ق��ورئ��ان��دا،  لەنێو  دەقێك  كۆمەڵە  لە 

ئەو  تەفسیركردنی  ش��رۆڤ��ەو  لێكدانەوەو 

دەقانەش بۆ هەندێ  لە فوقەهاو پیاوانی ئاینی 

جێهێڵدراوە، بەاڵم  وەك )د.محمد ئارگۆن ( 

و ) نەصر حامد ئەبو زەید( دەڵێن، ئایا ئەو 

ئاینیانە كێن و نوێنەرایەتی  پیاوانی  فوقەهاو 

وەاڵمە  پرسیارە  ئەو  وەاڵم��ی  دەك��ەن؟  چی 

هێزە  لەالیەن  كە  پێشوتر  پرسیارەكانی  بۆ 

ئاینیەوە  پیاوانی  بانگخوازو  و  سیاسییەكان 

دەسەاڵتی  بۆ  دەمانگەڕێنێتەوە  كە  دەك��را، 

هێزە  تەفسیرانەی  و  تەئویل  ئەو  و  زم��ان 

كۆمەاڵیەتییەكان دروستیانكردووە، ئەو هێزە 

كۆمەاڵیەتییانەی كە بەردەوام لە ملمالنێدابوون 

لە پێناوی كۆنتڕۆڵكردنی گۆڕەپانی سیاسی و 

دواتر دەستگرتن بەسەر فكردا. 

هەربۆیە دەستگرتن بەدەقێك بەماناو تەفسیرو 

لێكدانەوەی پێشینان، یان بارودۆخێكی زەمەنی 

دیاریكراوی كۆن، خەیاڵە كە پێیوابێت پشتی 

بە ئیرادەو ویستی خودا بەستووە، واتە كەوتنە 

نێو جۆرێك لە خەیاڵە. هەربۆیە خوێندنەوەی 

رەهەندە مێژووییەكانی دەقە ئاینیەكان گرنگە 

یاساو  داهێنانی  و  دەقەكان  تێپەڕاندنی  بۆ 

شەریعەتێك كە گونجاو بێت، لەگەڵ ویستی 

زۆرینەی  ئامانجەكانی  بەدیهێنانی  كۆمەڵگەو 

هەستكردن  ب��ە  تەنها  ئ��ەم��ەش  ت��اك��ەك��ان، 

پەیوەندییە  زەمینەو  ب��ەو  تێگەیشتن  و 

كۆمەاڵیەتیانە دەبێت كە زەمینەیان بۆ ئاینی 

ئیسالم خۆشكرد و وایكرد گەشە بكات پێش 

فاكتەری  كە  ئێستا،  لە  بەر  سەدە  چ��واردە 

هەرە گرنگ لە گەشەو فراوانبوونی دەسەاڵتی 

و  دروستبوون  مێژووی  بەدرێژای  ئیسالمی 

ئەو  كە  بووە،  ئابووری  فاكتی  سەرهەڵدانی 
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فاكتە ئەمڕۆ نەك تەنها بۆ هێزە ئیسالمییەكان، 

بەڵكو بۆ هێزە نائیسالمییەكانیش هەر راستە 

و  دەسەاڵت  فراوانبوونی  و  گەشەكردن  كە 

الیەنی  ب��ەرزك��ردن��ەوەی  و  گەشەكردنیان 

ئابووری تاكەكانی كۆمەڵگەو گەشەی ئابووری 

كۆمەڵگەیە، چونكە ئەمڕۆ بەرژەوەندییەكانی 

ئابووری  پێشوەچوونی  لەبەرەو  مرۆڤ خۆی 

دەبینێتەوە  زیاتر  ئ��ازادی  بەدەستهێنانی  و 

بەهیچ  نییە،  گومانمان  گە  یەكەم  پلەی  بە 

شێوەیەك خۆگرێدان بەدەقگەرایی و بڕوابوون 

بە زۆرێك لە ئەحكام و یاساكانی شەریعەت 

ژێرگاریگەری  ناكەونە  كە  بڕوایانوایە  و 

گۆڕانە ژیاری و ئابوورییەكانی جیهان و هەر 

دەبێت بە نەگۆڕی بمێننەوەو مومكین نییە، 

ئیسالمی  سیاسی  هێزێكی  هیچ  گەشەكردنی 

ڕووی  لە  هەم  بێت  پۆزەتیڤ  بەئاڕاسەی 

جەماوەرییەوە هەمیش لەڕووی بەرهەمهێنانی 

بانگەشەی  ئەگەرچی  دروستەوە،  فیكرێكی 

ئازادیش بكات بە پێوەرەكانی جاڕنامەی مافی 

بڕوابوون  بانگەشەی  و  نێودەوڵەتی  مرۆڤی 

بكات،  دەسەاڵتیش  دەستاودەستكردنی  بە 

هەڵبژاردن،  و  دیموكراتیەت  بەمیكانزمی 

گەشەی  ن��ە  واڵت��ی��ش  ل���ەوەی  جگە  ئ��ەم��ە 

ئ��ازادی  نە  دەبینێت،  بەخۆیەوە  ئابووری 

زیاتریش بۆ تاكەكان فەراهەم دەكات، ئەگەر 

كەسایەتییە  و  ئیسالمییەكان  سیاسییە  هێزە 

ئاینیەكان خۆیان لەكۆت و بەندی زمانەوانی 

نەكەن،  رزگ��ار  دەقگەرایی  و  دەروون��ی  و 

فشارە  خۆرزگاركردنی  لە  مەبەستیشمان 

پەسەندكردنی  دەرونییەكان  و  زمانەوانی 

رێبازی )موعتەزیلەكان( نییە، كە زۆرجار ئەو 

فكرو  پاڵپشتیكردنی  بە  بیروبۆچوونانەمان 

و  تۆمەتباردەكرێت  موعتەزیلەكان  میتۆدی 

ئیسالم  موسوڵمانی  زۆرینەی  هەنوكەیش  تا 

موعتەزیلەكان  رێبازی  كە  واتێگەیەنراون 

خۆجیاكردنەوەیە لە ئوممەی ئیسالم و الدانە 

تۆمەتەی  ئ��ەو  لەبنەماشدا  كە  ئیسالم  لە 

دراوەتە پاڵیان زۆر دوورە لەراستی و دروستی 

یان رێبازی  تێزی،  فكرو فەلسەفەو میتۆد و 

بۆ  تەرخانكردبوو  خۆیان  كە  موعتەزیلەكان 

چارەسەركردنی بەشێكی زۆری ئەو كێشانەی 

ئەمڕۆ كۆمەڵگە ئیسالمییەكان دووچاری بوون 

كە ئێرە جێ باسی ئەو نوسینەمان نییە، بەاڵم 

ئیسالمییەكان  هێزە  با  بڵێین  كە  مەبەستمانە 

وەرگرتنی  توانای  كە  بهێنن،  لەوە  واز  ئیتر 

میكانیزمی  بەرێگەو  هەیە  دەس��ەاڵت��ی��ان 

هەنگاو  ئەگەر  هەڵبژاردن،  و  دیموكراتی 

یاساكانی  و هەمواركردنەوەی  ریفۆرم  بەرەو 

شەریعەتی ئیسالمییەوە نەنێن بەو یاسایانەی 

كە بەنەگۆڕیش ناونراون، لەراستیدا سوربوونی 

گۆڕینی  لەسەر  توندڕەوكان  ئیسالمییە  هێزە 

هیچ  زەنگ  بەزەبرو  حكومڕانی  سیستەمی 

هەمان  هەڵگرتنی  لەگەڵ  نییە،  جیاوازییەكی 

میانڕەوەكان،  بەناو  هێزە  لەالیەن  دروشم 

ناكۆكی  ئیخوانیەكان  بڵێین  باشتروایە  یان 

ناكۆكیەكی  توندڕەوەكان  میانڕەوەو  نێوان 

سەرەكی و تێگەیشتنێكی فكری و فەلسەفی 

جیاواز نییە، بۆ ژیان و دەقەكانی ئاین ئەگەر 

هەشبێت هێندە الوەكیە لە پەراوێزدایە، بەڵكو 

ناكۆكی و جیاوازیان تەنها لەسەر میكانیزمی 

جێبەجێكردنەكەو ماوەی گۆڕینیەتی، واتا كاتی 

رەخسانی هەلومەرجە بۆ جێبەجێكردنی یاساو 

شەریعەتی ئیسالمی، هەوڵی هێزە ئیسالمییە 

سیستەمێكی  گۆڕینی  ب��ۆ  ت��ون��دڕەوەك��ان 

نائیسالمی و عەلمانی بۆ سیستەمی خەالفەت 

زەبرزەنگ  كە  روونە  ئاشكراو  و  زەق  زۆر 

هێزە  ئ���ەوەی  ب��ۆگ��ۆڕی��ن،  بەكاردەهێنن 

یاخود  شاراوەیە،  ژێرلێوەو  میانڕەوەكانیش 

لەبار  هەلومەرجێكی  رەخسانی  چاوەڕێی 

دەكەن، وەك ئەوەی لە واڵتی میسر بەهاتنە 

سەرحوكمی مورسی بینیمان، هەر ئەو هەوڵ 

نەدانە بۆ ریفۆڕمی ئاینی لەرەگ و ریشەوە 

بۆ  میانڕەوەكان  یان  ئیخوانییەكان،  لەالیەن 

گۆڕینی، یان دەرهێنانی ئاینی ئیسالم لە قاڵبە 

ئیجتیهادێكی  بەرەو  هەنگاونان  تەقلیدەكەو 

سەدان  زانایانی  فوقەهاو  لە  جیاواز  و  نوێ  

جەوهەری  هۆكاری  تاكە  ئێستا  بەرلە  ساڵ 

هێزە  ئ��ەو  پاشەكشێی  ب��ۆ  بنەڕەتییە  و 

بیروباوەڕە  ئەم  نییە  گومانیش  ئیسالمیانە. 

كۆمەڵگەكانی  زۆرینەی  لەگەڵ  گیروگرفت 

دروس��ت  بەكوردیشەوە  ئیسالمی  جیهانی 

یاساكانی  زۆری  بەشێكی  چونكە  دەك��ات، 

تەقلیدییە  بەم فۆڕمە كالسیكی و  شەریعەت 

مرۆڤی  مافی  بەندەكانی  جاڕنامەی  لەگەڵ 

كە  بەیەكن،  دژ  یەكناگرێتەوەو  نێودەوڵەتی 

ئەمڕۆ تاكەكانی سەرجەم كۆمەڵگەكانی جیهانی 

لەبەندەكانی مافی مرۆڤ  ئاگان  بە  ئیسالمی 

پێشكەوتوو  جیهانی  تەكنەلۆژیای  بەهۆی  و 

بەتایبەت تەكنەلۆژیای راگەیاندن ئەو هەڵەی 

بتوانێت  تاكێك  ئەمڕۆ  كە  رەخساندووە، 

عەلمانییەكانی  سیستەمە  جیاوازی  بەراوردو 

ئەوروپا  خ��ۆرئ��اواو  پێشكەوتووی  واڵتانی 

عەدالەتی  و  خۆشگوزەرانی  لەرووی  بكات، 

كۆمەاڵیەتی بە سیستەمێكی ئیسالمی تەقلیدی 

كە  سەرەكییە  ه��ەرە  خاڵی  ئەمە  ك��ۆن، 

هەمیشە هێزە سیاسییە ئاینیەكان و بەتایبەت 

ئیسالمییەكان خاوەنی نوخبەیەكی كەمی چین 

و توێژەكانی كۆمەڵگەن و ناتوانن زیاتر لەوەی 

كە هەیانە بەرەو پێشەوە بچن. ئەمڕۆ ئەوەی 

لەوەی  زیاترە  زۆر  دەك��ات  داوای  تاكێك 

دەدات. هەر  پێی  ئیسالمی  سیاسی  هێزێكی 

ئیسالمی  سیاسی  هێزێكی  كاتێك  لێرەوەیە 

ناتوانێت بچوكترین ئیجتیهادو دەستكاری یاساو 

شەریعەت بكات، یاخود بچوكترین بوێری تێدا 

بەدیناكرێت و هەمان گوتاری پێشوتری زانایان 

و فیقهیەكانی زیاتر لە هەزار ساڵ بەرلە ئێستای 

هەیەو هەمیشە چاوی لە فتواو دەمی زانایانی 

جیهانی عەرەبی ئیسالمی یە ئیتر ناشتوانێت 
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بڕواتە  جەماوەرییەوە  ل��ەرووی  هەنگاوێك 

پێشەوە، چونكە تاكێكی ئەمڕۆ زۆرجیاوازە لە 

تاكێكی هەزار ساڵ بەر لە ئێستا هەمیشەش 

بۆ  جیاوازتر  ئەگەر  نوێ   ئاینی  و  نوێ   بیری 

هاتبێت  زۆرینە  بەدەستهێنانی خۆشگوزەرانی 

كردۆتەوە  نەسخ  پێشخۆی  هێزەكانی  ئەوە 

بەدەر لە بەكارهێنانی زەبروزەنگ .

هەستی  و  ئیسالمی  ئ��وم��م��ەی  دووەم: 
نەتەوایەتی )كوردبوون(

ئیسالمی  الوازبوونی  خاڵی  كە  خاڵ،  دووەم 

دێت  تا  وە  كوردستان  هەرێمی  لە  سیاسییە 

كاڵبوونەوەی  دەب��ات  الوازتریشیان  ب��ەرەو 

هەستی نەتەوایەتی كوردبوونە، وەك نەتەوە 

ببێتە  نەیتوانیوە  تەمەنی  بەدرێژایی  كە 

كە  ئەوتۆ  نەتەوەیی  و  نیشتیمانی  هێزێكی 

پاڵپشتی  حزبەكەی  بوونی  ئیسالمی  بەهۆی 

هەم  بەدەستبهێنێت،  ئیسالمیانە  واڵتە  ئەو 

كوردی  سەربەخۆی  دەوڵەتی  راگەیاندنی  بۆ 

نەتەوەی  لە  بەرگریكردن  بۆ  هەمیش  و 

كورد لە بەرامبەر هەر هێرش و پەالمارێكی 

س��ەرب��ازی و چ��ەوس��ان��دن��ەوەی رەگ���ەزی و 

زەوتكردنی ئازادییەكانی گەلی كورد لەالیەن 

واڵتانی ئیسالمی كە هەزاران ساڵە نەتەوەی 

واڵتە  ئەو  داگیركارییەكانی  سایەی  لە  كورد 

هێزە  ئەگەرچی  دەچەوسێتەوە،  ئیسالمیانە 

نەیانتوانیوە  ئەمڕۆ  تا  ئیسالمییەكانیش  نا 

نەتەوەی  بۆ راگەیاندنی سەربەخۆی  پاڵپشتی 

ناوەڕاستی  رۆژهەاڵتی  لە  پەیدابكەن،  كورد 

سیاسییە  هێزە  خەباتی  ب��ەاڵم  ئیسالمیدا، 

كە  جیادەكرێتەوە،  ب��ەوە  ئیسالمییەكان 

هەمیشە وەك هێزێكی )ئومەمی(ی ئیسالمی 

بەڵگەشمان  نەتەوەیی،  نەك  دەركەوتوون، 

بۆ ئەو بۆچوونەمان چەندین نموونەی حاشا 

سەرجەم  پاڵپشتی  بۆنموونە  هەڵنەگرن، 

بە  كوردستان  ئیسالمییەكانی  سیاسییە  هێزە 

توندڕەو میانڕەوەوە، بۆ هێزە سیاسی و واڵتە 

دەركردنی  بە  چ  جیهانە  ئیسالمییەكانیتری 

بەیاننامەی توندو رێپێوان بێت، چ رەنگدانەوە 

بێت لە گوتاری سیاسی سەركردە بااڵكانیان، 

یان بۆنموونە پاڵپشتی و رێپێوان و ناڕەزایەتی 

بۆ  ئاینی  سیاسی  گوتاری  دەیان  و  دەربڕین 

ئەو  .....هتد  توركیاو  میسرو  ئیخوانیەكانی 

بیروباوەڕی  پێدەڵێت  ئەوەمان  هەڵوێستە 

بەهێزترە  كوردبوون  لە  ئیسالمی  ئوممەی 

ئەو  ئیسالمیانە،  هێزە  ئەو  سەرجەم  الی 

قورئانی  ئایەتی  چەندین  لە  ب��اوەڕەش  بیرو 

و فەرمودەی پەیامبەرەوە سەرچاوەی گرتووە 

 92 )ااڵنبیا ء:  واح��دە(  أمە  أمتكم  هژه  )إن 

)إنما المۆمنون إخوە( )الحجرات: 10(  یاخود 

)ال تحاَسدوا ، وال  پەیامبەر  فەرمودەییەی  ئەو 

یِبْع  وال   ، تدابروا  وال   ، تباَغچوا  وال   ، تَناَجشوا 

اللَِّه إخوانًا  ، ۆكونوا عباَد  بعظ  بعظُكم عڵی بیعِ 

وال   ، یخذلُُه  وال  یڤلُِمُه  ال   ، املسلِم  أخو  املسلُم 

یحِقرُُە التَّقۆی هُهنا ویشیُر إلی صدڕِه پالث مرَّاٍت 

ِّ أن یحِقَر أخاُه املُسلَم ، كلُّ  بحسِب امرٍئ مَن الشَّ

املسلِم عڵی املسلِم حراٌم ، دُمُه ، ومالُُه ، ۆِعرْضُه 

وفی روایٍە : قال رسوُل اللَِّه صلَّی اللَُّه علیِه وسلََّم 

ومامَّ  ونقَص   ، وزاَد   ، داوَد  حدیث  نحۆ  فذكََر   :

اللََّه ال ینظُر إلی أجساِدكُم ، وال إلی  زاَد فیِه إنَّ 

صوركُم ، ولِكن ینظُر إلی قلوِبُكم وأشاَر بأصابِعِه 

إلی صدڕِە( : صحیح مسلم

 گومانیش نییە كە هەمیشە بیروباوەڕی ئاینی 

لە پێشترە لە هەموو بیروباوەڕێكی نەتەوەیی، 

شەریعەتەكەی  و  ئیسالم  ئاینی  بەپێ  چونكە 

كوردبوون دوای ئیسالمبوونەكەیەتی، چونكە 

نێوان  برایەتی  ئاینی  عەقیدەیی  بیروباوەڕی 

نەتەوەو  نەك  دەك��ات،  دیاری  موسوڵمانان 

ه��ەروەك  نەتەوەییەكان  ب��ەرژەوەن��دی��ی��ە 

ئ��ەن��دام  س��ەرك��ردەو  ه��ەن��دێ   هەڵوێستی 

ئەی  سرودی  لەبەرامبەر  پەرلەمانەكانیشیان 

كاریگەری  چەندێك  كە  دەبینین  رەقیب 

ئەم  ب��ەس��ەرەوەی��ە،  ئیسالمیان  ئوممەی 

گوتارو كرداری سەرجەم هێزە 
سیاسی و ناسیاسییەكانی 
ئیسالم هەمیشە پشتی بە 

خەیاڵی قیامەت و درێژەدان بە 
تەمەنێك كە خەبات دەكات، بۆ 
بەهەشت و ئەو دونیا )قیامەت( 
بەستووە، كە تەواو پێچەوانەی 

خەباتكردنە بۆ دابینكردنی 
ژیانێكی دروستی دونیای 

ئێستامان
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دەستكەوتە  بۆ  بەهایەك  هیچ  بیروباوەڕەش 

نا  دەوڵەتێكی  ناهێڵێتەوەو  نەتەوەییەكان 

ئیسالمیش دەبێ هەوڵی گۆڕین و روخاندنی 

هاوكارییەكی  هەموو  تەنانەت  ب��درێ��ت. 

دەوڵەتانی ناموسوڵمان بۆ روخاندنی واڵتانی 

داگیركەری كوردستان رەتدەكەنەوە، بەبیانوی 

و  ئاشوب  و  فیتنە  نانەوەی  و  داگیركاری 

موسوڵمان  وەرگێڕانی  فەسادو  باڵوكردنەوەی 

لە دین و بردنی سەروەت و سامانی واڵت 

و...هتد ، ئەگەر وردبینەوە لە گوتارەكانیان 

تەنها شتێك  كە  تێدەگەین،  لەوە  سانایی  بە 

رێگەی  لە  خودایە،  ببەسترێت  پێ  پشتی 

جێبەجێكردنی شەریعەتەكەی ئەو خودا تاكو 

بەكوفرو  ئەندامەكانیان  زهنی  لە  تەنیایە 

حەرام و دەست تێكەاڵوكردن، لەگەڵ كافران 

و  ...دادەنرێت  و  بێدینی  باڵوكردنەوەی  و 

تەنانەت  سەیرتریش،  گوتاری  قسەو  دەیان 

كە  نازانن  بەڕەوا  نەتەوەیش  جەژنێكی  تاكە 

فشارێكی  لەژێر  ئەگەر  ن��ەورۆزە،  جەژنی 

زۆرینەی  نەتەوایەتییەكی  هەستی  زۆری 

تاكەكانی كۆمەڵگەی كوردی، یان گەلی كورد 

نەبێت بۆ ئەو جەژنە كە زۆرجار هەندێ  باڵ 

لێدەردەچێت،  و رای جیاوازو مقۆ مقۆشیان 

كە  ئیسالمی  كۆمەڵی  نێو  باڵێكی  نموونە  بۆ 

)دڵشاد گەرمیانی( رێبەرایەتی دەكات، تەواو 

خودی  تەنانەت  باپیرە(،  )م.علی  پێچەوانەی 

علی باپیریش بەشێوەیەك شەرعاندویەتی كە 

نەتەوایەتی،  شەرعیەتی  لە  جیاوازە  تەواو 

وەكو  توندڕەوەكانی  سەلەفییە  مەال  یاخود 

جەژنێكی  بە  كە  وای��ە،  عبدالصمد(  )م��ەال 

و  ئاگرپەرستی  و  پەیاكردنی شرك  و  حەڕام 

ئیسالمی....هتد  ئوممەی  لەنێوان  جیاكارییە 

كە لە گرتەیەكی ڤیدیۆی باسی دەكات، هیچ 

كاتێك ئەندام و الیەنگرانی هێزە ئیسالمییەكان 

تاكێكی  ب��ە  ك��ورد  غ��ەی��رە  موسوڵمانێكی 

ناموسوڵمانی كورد ناگۆڕنەوە، لەژێر رۆشنایی 

چەند دەقێكی قورئان و چەند فەرمودەیەكی 

ئاماژەمان  پێشتر  كە  پەیامبەر  سەحیحی 

فەرموودەیەشی   ئەو  لەگەڵ  بەهەندێكیاندا، 

ئیماندارنییە،  كەسێكتان  )هیچ  دەڵیت  كە 

بۆ  پێخۆشە،  بۆخۆتت  ئ��ەوەی  هەتاوەكو 

برای ئیمانداریشت بەهەمان ئەندازە پێخۆش 

ما   اڵخیه  یُِحبَّ  حتی  أحُدكم  یُۆِمُن  )ال  نەبێت( 

سیاسییە  هێزە  بیروباوەڕی  لە  لَنْفِسه(  یُِحبُّ 

ئیسالمییەكان هەموو موسوڵمانان و ئیمانداران 

وەك یەكن و یەك ئوممەتن بەبێ  جیاوازی 

بەم  جیهان  موسوڵمانانی  سەرجەمی  لەنێوان 

موسوڵمان  ئیماندارو  مرۆڤی  دەبێت  پێیەش 

كوردبوونی وەالبنێت و بیخاتە دوای ئوممەی 

بۆ  هەوڵدان  ك��وردو  نەتەوەی  و  ئیسالمی 

نییە،  گرنگ  سیاسی  كیانێكی  دروستكردنی 

گرنگترە  ئیسالمی  ئوممەی  یەكگرتنی  بەڵكو 

سیاسییەكانی  هێزە  تێكۆشانی  و  خەبات  لە 

ئیسالمی، هەر ئەو بیرو باوەڕەشە كە بەشێكی 

زۆری گەنجە كوردەكان لەنێو هێزە سیاسییە 

هاوكاریكردنی  بۆ  هاندەدات  ئیسالمییەكان 

هێزە سیاسیەكانیتری واڵتانی عەرەبی، وەكو 

توندڕەوەكانی  ئیسالمییە  گروپە  چونەناو 

یان   ) ....هتد  ئەنسار،  قاعیدە،  )داع��ش، 

جیهان  ئیسالمییەكانیتری  هێزە  پاڵپشتیكردنی 

ئیسالمبوون  كاتێك  هەموو  واتا  بەگشتی، 

كۆڵەكەی  ئیسالمی  ئوممەی  یەكڕیزی  و 

بیروباوەڕی ئەندامەكانیانە نەك كوردبوون و 

چەوسانەوەی گەلی كورد، چەوسانەوەی گەلی 

كورد و گەلێكی تری جیهان، ئەگەر موسوڵمان 

بێت وەك یەك سەیردەكات و بەالیەوە ئاساییە 

و  هاوكاریكردن  بۆ  ببڕن  میل  س��ەدان  كە 

پاڵپشتیكردنیان، خەباتكردن و گوتاری سیاسی 

ژیاندنەوەی  بۆ  هەمیشە  ئیسالمییەكان  هێزە 

خەالفەتی ئیسالمی و چەسپاندنی شەریعەتی 

مافە  بەدەستهێنانی  بۆ  نەك  بووە،  ئیسالمی 

زۆری  بەشێكی  هەربۆیە  نەتەوایەتییەكان. 

بەهۆی  ئیسالمیانە  هێزە  ئەو  دەنگدەرانی 

بڕوابوون  نەك  ئیسالمیبوونیەوەیەتی  عەتفی 

و  ئ����ازادی  م��ۆردێ��ڕن��ەو  چەمكەكانی  ب��ە 

دیموكراتیەت.

لەژێر رۆشنایی هەموو ئەو تێبینیانەی كەوتمان 

كە  گوتارانەی  و  هەڵوێست  ئەو  هەموو  و 

ئیسالمییەكان  هێزە  راگەیاندنی  دەزگاكانی 

پەخشی دەكەن دەمانگەیەنێتە ئەو ئەنجامەی 

گوتارو كرداری هێزە سیاسی و ناسیاسییەكانی ئیسالم پشتی بە خەیاڵی قیامەت بەستووە
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سیاسی  ئیسالمی  فیكری  فەلسەفەو  ك��ە 

نەك  ئیسالمییە،  ئوممەی  بنەمایی  لەسەر 

سەربەخۆیی  سیاسی  كیانێكی  دروستكردنی 

ئەو  ئیسالمی.  جیهانی  دەرەوەی  لە  كوردی 

بۆ  ئیسالمییەكان هەیانە  پەروەردەیەی هێزە 

كۆمەڵگە زۆر دوورە لە بەرگریكردن لەگەڵ و 

تەنانەت هەر بەرگریەكیش  نەتەوەیی كورد، 

كە دەیكەن بۆ بەدەستهێنانی مافەكانی گەلی 

یاساییەكانی  رێوشوێنە  چوارچێوەی  لە  كورد 

هەڕەشەی  بەر  دەكەوێتە  كە  شەریعەتدایە 

بیروباوەڕی  لە  برایەتی  و  ئیسالمی  ئوممەی 

ئاینیدا، واتە بەرگریكردنی هێزە ئیسالمییەكان 

بەرگریكردن نییە، لە نەتەوەی كورد، بەڵكو 

بەرگریكردنە لە ئاین.

لە  سیاسی  ئیسالمی  دەركەوتنی  سێیەم: 
خەبات  كە  دەستپێدەكات،  راپەڕینەوە  دوای 

ئەویش  قۆناغێكیتر  دەچێتە  تێكۆشانی  و 

پەرپاكردنی شۆڕشێكە لە فیكرو فەلسەفەییەك 

بەرگری بكات، لە ئازادییەكانی تاك، هەروەها 

لە  مرۆییەكان  خزمەتگوزارییە  دابینكردنی 

هاوبەشیكردن  و  ب��ەش��داری��ك��ردن  رێ��گ��ەی 

جێ  الی��ەن��ەش��ەوە  ل��ەم  حكومەتداریدا  لە 

پ��ڕۆژە  ل��ە  ئیسالمییەكان  هێزە  پەنجەی 

كاتێك  الوازە،  زۆر  خزمەتگوزارییەكاندا 

بەشداریان لە كابیەنەكانی حكومەتدا كردووە، 

لە پاڵ ئۆپۆزسیۆن بوون و بەشداریكردن لە 

دەسەاڵتدا، وەكو هێزی مردوو دەركەوتوون، 

نە  و  ت��ەواون  ئۆپۆزسیۆنی  نەهێزێكی  واتە 

لەگەڵ  قاچێكیان  هەمیشە  دەسەاڵتداریش 

قاچەكەیتریشیان  ب��ووە،  دەس��ەاڵت��دا  حزبی 

لەنێو ئۆپۆزسیۆندا، ئەم خۆیەكالنەكردنەوەیە 

هێزە  لە  گ���ەورەی  ت��اڕادەی��ەك  گورزێكی 

ئ��ەوەش  بەگشتی،  داوە  ئیسالمییەكان 

داكۆكیكارو  نەبوونەتە  لەبەرئەوەی  تەنها 

و  ن��اڕازی  تاكەكانی  زۆرینەی  بەرگریكاری 

خزمەتكردنی  هۆی  نەبونەتە  ئۆپۆزسیۆن 

پێشكەشكردنی  بە  دەس��ەاڵت  لە  كۆمەڵگە 

پڕۆژەی خزمەتگوزاری و بەرگریكاری ئازادی 

پرۆژەیەكی  هیچ  خاوەنی  واتە  رادەربڕین، 

سەردەمانی  لە  تەنانەت  نین،  خزمەتگوزاری 

هەژاری و برسیەتی خەڵك بەر لە ساڵی 2003 

پڕۆژەكانیان  هەمیشە  عێراق  ئازادبوونی  ی 

دەزگ��ای��ی  دام��ەزران��دن��ی  ل��ە  ب��ووە  بریتی 

و  م��زگ��ەوت  دروستكردنی  و  خێرخوازی 

كردنەوەی خولی قورئان خویندن و  .....هتد 

لەبڕی دروستكردنی نەخۆشخانەو خوێندنگاو 

كارگەو ...هتد لە ئێستاشدا هەر پڕۆژەیەكی 

پەرلەماندا  لە  گشتی  بەرژەوەندی  بۆ  گرنگ 

نائیسالمییەكانە  هێزە  هی  ئەوە  بخرێتەڕوو 

نەك ئیسالمییەكان. 

میراتێكی  خاوەنی  ئیسالمییەكان  چ���وارەم: 
رابردوو نین لە شۆڕشی چەكداری بزوتنەوەی 

رزگاریخوازی گەلی كورد، تابتوانن كاریگەری 

ل��ەس��ەر ه��ەس��ت و س���ۆزی ت��اك ل���ەڕووی 

حزب  هەندێك  كە  دابنێن،  نەتەوایەتییەوە 

بریتی  جەماوەرەكەیان  لە  بەشێك  هەمیشە 

خەباتی  راب��ردووی  بە  شانازیكردن  لە  بووە 

درێژخایەنی كوردایەتی و شۆڕش و قوربانیدان 

و شەهیدەكانیانەوە، ئەگەرچی هەندێك حزبی 

هەبووە،  بوونیشیان  راپەڕین  پێش  ئیسالمی 

توانابوون  ب��ێ  الوازو  زۆر  چونكە  ب��ەاڵم 

خەباتی  لە  وەه��ا  داستانێكی  نەیانتوانیوە 

بگەیەنن،  ئەنجام  بە  چ��ەك��داری  شۆڕشی 

بتوانن  وەه��ا  سەروەتێكی  ببێتە  ئەمڕۆ  كە 

كاریگەری لەسەر كۆمەڵگەی كوردی دابنێن .

كوردستان،  ئیسالمی  یەكگرتووی  پێنجەم: 
واڵتانیتریش  میسرو  ئیخوانەكانی  تەنانەت 

هێزە  بەرهەمی  چنینەوەی  هەوڵی  هەمیشە 

سیاسییەكانیتری سەلەفی ئیسالمیانداوە لەبڕی 

نا  سیاسییە  پارتە  تری  الیەنگرانی  ئ��ەوەی 

لە  رابكێشین،  خۆیاندا  بەالیی  ئیسالمییەكان 

رێگەی پێشكەشكردنی تێزو فكرو فقهێكیتری 

كە  ئیسالمی  كۆنی  فقهی  لە  نوێ   جیاوازو 

سەرجەم هێزو الیەن و زانایانی ئاینی كار بە 

فقه و مەزهەبە كۆنەكانی هەزاران ساڵ بەرلە 

ئێستا دەكەن، هاوكات لەگەڵ پێشكەشكردنی 

پڕۆژەی جوانی دونیایی .

ئەوەی  دوای  ئیسالمی  یەكگرتووی  شەشەم: 
ئاین  كە  بكات،  وا  ریفۆڕمێكی  نەیتوانی 

چەند  لە  دەربێنێت  كالسیكیەكە  فۆڕمە  لە 

بە  دەس��ت  توانی  راب���ردوو  هەڵبژاردنێكی 

رێگە  لە  بگرێت،  بەشێكی جەماوەرەكەییەوە 

بە  كە  ئاینی  پیاوی  هەندێ   كاندیدكردنی 

نموونەی  لە  دەرك��ردووە،  ناویان  بانگخواز 

هەڵەیەكیتری  ئەمەش  كە  ك��اروان(  )حاجی 

دەدات،  باجەكەی  داهاتوودا  لە  كوشندەیە 

لێبینیووە،  سودیشی  ئێستادا  لە  ئەگەرچی 

پەڕلەمان  لە  ئێستا  بانگخوازانە  ئەم  چونكە 

مشتومڕی  جێگەی  كە  ك��ەوت��وون،  بێدەنگ 

س��ی��اس��ەت و پ��ێ��ش��ك��ەش��ك��ردن��ی پ���ڕۆژەی 

سیاسیانەی  بەرگریكردنی  و  خزمەتگوزاری 

كە  ئاینی  دەعوەیی  كاری  نەك  دیپلۆماسییە 

عەقائیدیەوە  بەشتی  پەیوەندی  مەسەلەیەكە 

پیشەی  ك��ارو  ك��ە  س��ی��اس��ەت،  ن��ەك  هەیە 

رۆژان  لە  رۆژێ��ك  تەنانەت  نەبووە.  ئ��ەوان 

سیاسی  قسەیەكی  دەقیقە  دە  نەیانتوانیوە 

بكەن، هەربۆیە ئەو بانگخوازانە ناچار دەبن 

بێدەنگ بن، چونكە سیاسەتكردن دەزانن وەك 

یاساكان  لە  نەسەریش  پێدا  ئاماژەمان  پێشتر 

پەڕلەمانەكانیتری  ئەندام  وەكو  دەردەك��ەن، 

هێزە نائیسالمییەكان كە هەندێكیان پسپۆریان 

هەربۆیە  هەیە.  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان  ل��ەب��وارە 

كوردی  تاكی  دینداری  سادەی  خەڵكی  وەكو 

كە  تێدانییە،  گومانی  لێدەكەن،  چاوەڕێیان 

نابن،  ئەواندا  چاوەڕوانییەی  ئەو  ئاست  لە 

كاندیدكردنی  داهاتووش  هەڵبژاردنەكانی  بۆ 

بانگخواز، وەكو كارتێكی بەدەستهێنانی دەنگ 

لە هەڵبژاردن ئیتر ئەوەشیان دەسوتێت. 
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پڕۆسەی ئاشتیی كوردو توركیا 
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پڕۆسەی ئاشتیی لەگەڵ
كوردانی توركیا لەبەردەم دووڕیاندا

د. سعید الحاج *

»توێژەری تایبەتمەند لە كاروباری توركیا«

ئەم پارتە لە ساڵی 1984 دەستیكرد بە كاری چەكداریی 

بەرامبەر دەوڵەتی توركیا، بە مەبەسەتی داواكردنی 

سەربەخۆیی و ئۆتۆنۆمیدا، كە ئەمەش بۆ خۆی 

ملمالنێیەك بوو لەماوەی زیاتر لە 30ساڵ تێیدا توركیا 

زیاتر لە 40 هەزار قوربانی دا، ئەمە جگە لە نزیكەی 300 

بۆ 500 ملیار دۆالر زیانی مادیی.

پوختە
لە 20ی تەموزی 2015ەوە پارتی كرێكارانی 

كوردس���تان، پرۆسە س���ەربازییەكانی دژ بە 

سوپاو پۆلیس���ی توركیا دەس���تپێكردۆتەوە، 

وەك دەس���تپێكێك ب���ۆ قۆناغێك���ی نوێ لە 

گرژیی س���ەربازیی نێوان هەردوال، كە تاكو 

ئێستا ژیانی هەزاران كەسی كردۆتە قوربانی، 

بەجۆرێك لەجۆرەكان لە شەڕی دەستەویەخە 

ل���ە كۆاڵنەكانی ئەو ش���ارانەی  دەچێ���ت، 

زۆرینەی دانیش���توانەكەی كوردن لە باشوری 

رۆژهەاڵتی توركیا.
هاوكات لەگەڵ پێشهات و دیمەنە خێراكانی 
بەتایبەت  توركی���ادا،  دراوس���ێی  س���وریای 
پەیوەس���ت ب���ە رۆڵ و قورس���ایی یەكینە 
كوردیی���ە چەپەكان���ی ئەو واڵت���ە، لەگەڵ 
گرژییەكانی توركیا-روس���یادا، پاش رووداوی 
كەوتنەخوارەوەی فڕۆكە جەنگییەكە، وادیارە 

باڵی سیاس���ی كوردەكانی توركیا، واتە پارتی 
دیموكراتی گ���ەالن )HDP(، چۆتە قۆناغێك 
لە هەڵچوونەوە، ك���ە دۆخەكەی گەیاندۆتە 
دووركەوتن���ەوە، ی���ان چوون���ە دەرەوە لە 
گۆڕەپانی سیاس���ی هاوش���انی بەش���ێك لە 
سەركردەكانی، ئەمەش لەمیانەی داواكاریی بۆ 
حوكمی خۆجێیی لەو پارێزگایانەی توركیادا، 

كە زۆرینەی دانیشتوانەكەی كوردن. 

ج���دی  پرس���یارگەلێكی  پێش���هاتانە  ئ���ەم 

س���تراتیژیی  بڕیاری  دەربارەی  دەخەنەڕوو، 

بزوتنەوەی سیاسیی كورد لە توركیا، هەروەها 

سەرلەنوێ بابەتی گۆڕینی چارەسەری سیاسی 

لەناو توركی���ادا بۆ داخ���وازی جیابوونەوە، 

دێنێتەوە بەرباس. ئەمەش كە كۆی پڕۆسەی 

سیاسی خستۆتە بەردەم گێژەڵوكەو داهاتووی 

پرسی كوردیش���ی لە توركیادا بە نادیاری و 

ئاڵۆزی هێشتۆتەوە، بەمەش خودی توركیای 

خستۆتە بەردەم دووڕیانێكی مەترسیدارەوە.

ئەم بابەتە ریشەی پرس���ی كوردی لە توركیا 

لەگەڵ گرنگتری���ن قۆناغەكانی لەخۆگرتووە، 

هەر لە پرۆس���ەی ئاشتیی س���ەردەمی دادو 

گەش���ەپێدان  و فەرامۆشكردنی ئەو پڕۆسەیە 

لەالی���ەن هەم���ان پارت���ەوە، بەه���ۆی ئەم 

ش���ەپۆلە بارگرژییەو جێكەوتەی لەنێو س���ێ 

س���یناریۆی داهاتوودا. ئەم نوسینە سیناریۆی 

گەڕانەوە بۆس���ەر مێزی گفتوگۆی لە مەودای 

مامناوەندیدا داناوە، هاوكات لەو باوەڕەدایە، 

كە خراپتربوونی دۆخەكە بەرەو قەیرانی زیاتر 

و تۆخبوونەوەی داواكارییەكانی جودابوونەوە، 

وەك ب���ژاردەی دووەم ئەگەرێك���ی دوورە، 

بەدوور  ئ���ەو س���یناریۆیەش  لەهەمانكات���دا 

دادەنێت، كە بگەنە رێككەوتنێك و بەخێرایی 

چەك���ەكان بێدەن���گ بكرێن و ڕاس���تەوخۆ 

بگەڕێنەوە بۆ پڕۆسەی سیاسی.
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پێشەكی
پرس���ی كورد یەكێكە لە كۆنترین و گرانترین 

كێش���ەكانی توركی���ا، ه���ەر لە س���ەردەمی 

كۆماریی���ەوە، بگرە پێش ئ���ەوەش، كاتێك 

كوردەكان لە كۆتاییەكانی دەسەاڵتی دەوڵەتی 

عوس���مانیدا، دەی���ان راپەڕین و شۆڕش���یان 

بەرپاك���رد، كە زۆر خراپتر و توندتربوون لە 

ناوچەكان���ی دیكەی ژێردەس���ەاڵتی دەواڵتی 

عوس���مانی، وەك دەوڵەت���ە عەرەبییەكان و 

واڵتانی بەڵ���كان. دوای ئەوەش پەیماننامەی 

لۆزان كوردەكانی لە دامەزراندنی دەوڵەتێكی 

نەتەوەیی, یان نیشتیمانی هاوشێوەی عەرەب 

و تورك���ەكان بێبەش���كرد، ئەمە س���ەرەڕای 

فاكتەرەكانی  گش���ت  ك���وردەكان  ئ���ەوەی 

دروستكردنی ئەو دەوڵەتەیان هەبوو، وەك: 

خاك, دانیش���توان, سەرچاوە سروشتییەكان 

و یەكێتیی كولتوریی .

س���اڵی 1924 مس���تەفا ئەتات���ورك لەس���ەر 

عوس���مانی،  دەوڵەت���ی  داروپ���ەردووی 

دامەزراندن���ی كۆماری توركی���ای راگەیاند، 

ئەمەش بەپێی س���ێ پرەنس���یپی گش���تی و 

لەس���ەرو هەموویانەوە ناسیۆنالیزمی توركی 

زۆرێك  )دەوڵەتگەرایی(ب���وو.  س���تاتیزم  و 

لە مێژوونوس���ان ئەم پرەنس���یپەی دوای بە 

»پەیمانی دامەزراندن« ناودەبەن بۆ كۆماری 

توركیا، ك���ە هەتاوەكو ئەم���ڕۆش لەگەڵیدا 

هاتووە، ئەم پرەنسیپەش فۆكەس دەخاتەسەر 

پێكهات���ەی  و  دەوڵ���ەت  مەترس���ییەكانی 

مەترسییانەشەوە  ئەم  لەسەروو  كۆمەڵگەیی، 

فرەیی ئەتنیكی و ئاینییە، كە بە جۆرێك لە 

الوازیی و پەرتكردن دادەنرا، كە بەهۆیەوە 

توركی���ای ت���ازە دام���ەزراو ناتوانێت وەك 

بەدەس���تبهێنێت،  پێویست خۆش���گوزارانیی 

لەبەرئەوە نكۆڵی لە بوونی هەر ئەتنیكێكی 

دیكە دەكات لە دەرەوەی تورك و گش���ت 

هاوواڵتییەك بە »توركی« دادەنێت، تەنانەت 

ئەگەر لە نەتەوەیەكی دیكەش بێت، بێگومان 

ئەمەش لەكاتی خۆیدا بە مانای فەرامۆشكردنی 

ك���ورد، ع���ەرەب، ئەرم���ەن، چەركەس و 

نەتەوەكانی دیكە دەهات، هەروەها نكۆڵی 

لە بوونی هەر كێشەیەك دەكرد تایبەت بەو 

نەتەوانە، بەاڵم كوردەكان كە بەپێی هەندێك 

ل���ە س���ەرژمێرییە نافەرمیی���ەكان بە )%9-

17(ی گەلی توركی���ا پێكدەهێنن ، چەندین 

شۆڕش���یان بۆ بەدەستهێنانی مافە كولتوری و 

كۆمەاڵیەتی و سیاس���ییەكانیان بەرپاكردووە، 

گرنگترینیان: )شۆڕشی شێخ سەعیدی پیران(ە 

لە ساڵی 1925، هەروەها )شۆڕشی دەرسیم( 

لەسااڵنی 1937 و 1938. 

پارتی كرێكارانی كوردستان

دامەزراندنی )پارتی كرێكارانی كوردستان( لە 

ساڵی 1978، وەرچەرخانێكی چۆنایەتی بوو 

لە خەباتی كورد لە توركیادا، هەم سەبارەت 

ب���ە كاریگەرییەك���ەی، هەم س���ەبارەت بە 

پاشخانەكەی، كە رەنگدانەوەی كاریگەربوونی 

بە شەپۆلی چەپی واڵتە جیاجیاكانی جیهانی 

لەسەربوو، لەس���ەر ئایدۆلۆژیای پارتی تازە 

دامەزراو لەس���ەر پرەنس���یپە نەتەوەییەكانی 

كورد و پرەنس���یپە چەپە ماركسیستییەكان . 

ئەم پارتە لە ساڵی 1984 دەستیكرد بەخەباتی  

چەكداری���ی بەرامبەر دەوڵەت���ی توركیا، بە 

مەبەستی داواكردنی سەربەخۆیی و حكومی 

زاتی، كە ئەم���ەش ملمالنێیەك ب���وو تێیدا 

لەماوەی زیاتر لە 30 س���اڵدا، توركیا زیاتر لە 

40 هەزار قوربانی دا، ئەمە جگە لە نزیكەی 

300 بۆ 500 ملیار دۆالر زیانی مادیی. 

دامەزراندنی )پارتی 
كرێكارانی كوردستان( 
لە ساڵی 1978، 
وەرچەرخانێكی 
چۆنایەتی بوو لە 
خەباتی كورد لە 
توركیادا، لەماوەی زیاتر 
لە 30 ساڵدا، توركیا 
زیاتر لە 40 هەزار 
قوربانی دا، ئەمە جگە 
لە نزیكەی 300 بۆ 
500 ملیار دۆالر زیانی 
مادیی. 
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لەگەڵ دادو گەشەپێدان
پارتی داد و گەش���ەپێدان لە س���اڵی 2002دا 

دوای  گرتەدەس���ت،  دەس���ەاڵتی  جڵ���ەوی 

بەڕێكردنی سێ گۆڕانكاریی سەرەكی لە توركیا 

و ناوچەكەدا، كە بریتین لە دەس���تگیركردنی 

1999لەئەنجام���ی  س���اڵی  ل���ە  ئۆج���ەالن 

پڕۆسەیەكی ئاڵۆز، كە هەواڵگریی ناوەندیی 

ئەمریك���ی تێی���دا بەش���داربوو، هەروەه���ا 

قەیرانە ئابورییەكانی توركیا، كە ئەم واڵتەی 

گەیان���دە لێوارەكان���ی مایەپوچبوون، لەگەڵ 

خواس���ت و پێویس���تییەكانی سیستمی نوێی 

جیهانی، پ���اش كەوتنی یەكێتیی س���ۆڤیەتی 

جاران، ك���ە بووەهۆی پێدانی –هاوش���انی 

فاكتەرەكانی دیكەو هەلێكی مێژوویی بوو بۆ 

چارەسەركردنی زۆرێك لە كێشەكانی واڵت.

وەك سیاس���ەتی خۆی لە گشت مەلەفەكانی 

دیكەدا، دادو گەش���ەپێدان لە پێشكەشكردنی 

هیچ دەستپێش���خەرییەكی سیاس���یی تایبەت 

بە پرس���ی ك���ورد پەلەی نەك���رد، بەڵكو لە 

س���ااڵنی یەكەمی دەس���ەاڵتیدا، كاری لەسەر 

گەشەپێدانی ئابوریی توركیا دەكرد، كە بووە 

ه���ۆی جێگیریی سیاس���ی و بێدەنگبوونێكی 

جەماوەریی لێكەوتەوە، كە ئەمەش هانیدا لە 

داهاتوودا بۆ مەلەفی زیاتر هەستیار )لەوانە 

كێش���ەی كورد( لەژێر تایتڵ���ی خۆگونجاندن 

لەگ���ەڵ پێوەرەكان���ی چوونە نێ���و یەكێتیی 

ئەوروپاوە بکاتەوە. ئەمەش یارمەتیدەر بوو بۆ 

نزمكردنەوەی رادەی ئەو پڕۆسە سەربازییانەی 

پارتی كرێكارانی كوردس���تان ئەنجامیدەدان، 

ئەمە  ئۆجەالنەوە،  دەس���تگیركردنی  لەدوای 

س���ەرەڕای ئەو پێداچوونەوانەی كە لە ساڵی 

2005ەوە پەكەكە و ئۆجەالن بەش���ێوەیەكی 

كەس���یی ئەنجامیاندەدا، لە رێبازی سیاس���یی 

پەكەك���ەدا، ئەم���ەش بە دەس���تبەرداربوون 

لە بیرۆك���ەی دەوڵەت���ی نەتەوەیی كورد و 

هەنگاونان بەرەو مافی ئۆتۆنۆمی دیموكراتی 

و كۆنفیدراڵی دیموكراتی.

 شەپۆلی گرژییەكانی ئێستا

پاش���ان  كۆبوون���ەوەكان،  و  چاوپێكەوت���ن 

كۆنگرەی رۆژنامەوانی هاوبەش، گوزارش���تە 

لە باوەڕێكی دووالیەنە لە پڕۆسەی سیاسیدا، 

هەروەها تاكە چارەس���ەرە بۆ پرسی كورد، 

هەر بۆیە گرژییەكان لێدوانە گەش���بینەكانی 

هەردووالی س���ەبارەت بە پێشهاتەكانی ئەم 

لێدوانەكان،  شانبەشانی  كۆتایپێهێنا.  دواییانە 

لەسەر بنەمای رێككەوتنەكەی كۆتایی، چەند 

هەنگاوێكی كردارەك���ی گیرانەبەر. ئەوەبوو 

پێنج لە زیندانییە كوردەكان گواسترانەوە بۆ 

ئیمڕاڵی، بۆئەوەی هاوبەش���ی ئۆجەالن بن 

لە زینداندا، بەش���ێوەیەك لە شێوەكان وەك 

»س���كرتێر«ی لە دانوس���تانەكانی پەیوەست 

بە پڕۆس���ەی چارەس���ەریی بوون. هاوكات 

دامەزراندنی »لیژنەی چاودێری«ی پڕۆسەكە 

راگەیەند كە لە )5 بۆ 6( كەس پێكهاتبوون، 

وەك الیەن���ی س���ێیەم ب���ۆ چاودێریكردنی 

مەودای جێبەجێكردنی هەنگاوە پێویستەكان 

لەالیەن هەردووالوە بەپێی پڕۆسەكە. 

ب���ەدواوە  ل���ەوە  رووداوەكان  بەوپێی���ەی 

رێچكەیەك���ی جیاوازیان وەرگرت لەو دۆخە 

گەش���بینی و دیمەنی سەركەوتنەی لە ئارادا 

بوو، سەرۆكی توركیا بەتوندی رەخنەی لەو 

وەرەق���ە )10( خاڵییە گرت ، كە رێككەوتنی 

لەس���ەركراوە، دواتریش پارت���ی دیموكراتی 

گەالن، هەڵمەتی هەڵبژاردنی خۆی لەس���ەر 

دروشمی »ئەردۆگان، تۆ ناكەین بە سەرۆك« 

بونیادنا، بەوجۆرە هاوبەش���ەكەی پێشوتری 

پڕۆسەی سیاسی كەوتە بەرەیەكی دژەوە. لە 

)12(ی تەمموزدا پارتی كرێكارانی كوردستان، 

هەڵوەش���اندنەوەی بڕیاری راگرتنی ش���ەڕی 

راگەیاند و پڕۆسەی چارەسەریی هەڵپەسارد 

و داوای لە كوردەكان كرد، كە چەك هەڵگرن 

و هەس���تن ب���ە ئەنجامدانی ئ���ەو جەنگەی 

كە ناوینا: »ش���ەڕی شۆڕش���گێڕانەی گەل«، 

ناكۆكییەكانی نێو پارتی 
كرێكارانی كوردستان 

لەسەر میكانیزم و 
مەرجەعیەتی وەرگرتنی 
بڕیار، سەرەڕای ئەوەی 

زیاتر لە جارێك ئۆجەالن 
ئەوەی سەلماندووە، كە 

ژمارەیەكی قورسە لەنێو 
پارتەكەدا و خاوەنی 

وشەی یەكەم و كۆتاییە 
تێیدا، بەوەش لەالیەن 

حكومەتەوە رەوایەتی 
ئەوەی وەرگرت
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كە بەهۆیەوە چەندین پڕۆس���ەی سەربازیی 

قەب���ارە بچوك ئەنجامدران. كوش���تنی دوو 

پۆلیسی توركی لە تەموزدا، بووە سەرەتایەك 

ب���ۆ گرژی و توندوتیژییەكانی ئێس���تا لەگەڵ 

حكومەتی توركیادا، كە ئەویش الی خۆیەوە 

لە )20(ی تەمموزی رابردووەوە دەس���تی بە 

دژە هەڵمەت كرد.

دەكرێ���ت س���ەبارەت ب���ە هۆكارەكانی ئەم 

شەپۆلە لە گرژیی س���ەربازی لەنێوان پارتی 

كرێكارانی كوردستان و حكومەتی توركیادا، 

ئەم خااڵنە بخەینەڕوو:

نێ���وان  گواس���تنەوەی  م���اوەی  یەك���ەم: 

پەرلەمانییەك���ەی حوزەیران(  )هەڵبژاردن���ە 

و )هەڵبژاردنی دوبارە لە تش���رینی دووەم(

حكومەتێك���ی  نەتوان���درا  ك���ە   ،2015 ی 

جێگی���ر پێكبهێندرێ���ت و جۆرێك لە دۆخی 

ناسەقامگیریی سیاسیی هێنایەئاراوە، هاوكات 

بووە ماوەیەكی نمونەی���ی، بۆئەوەی پارتی 

كرێكارانی كوردستان چاالكییە سەربازییەكانی 

خۆی دەستپێبكاتەوە، بە قۆستنەوەی ناڕوونی 

و لێڵی دیمەنی سیاسی ناوخۆیی توركیا.

دووەم: گەیشتنی پڕۆسەی سیاسی بە ساتی 

پرس���یارێكی گران لەنێوان ه���ەردووالدا و 

سازشی پڕئازاری داواكراو، ئەمە ئەوەیە كە 

هەردووال لێی دەترسن، نە پەكەكە ئامادەیە 

ب���ۆ بەجێگەیاندنی ئاش���تی بەش���ێوەیەكی 

یەكجارەك���ی، ن���ە حكومەتی���ش دەتوانێت 

دەستورێكی نوێی خواس���تراو دابڕێژێت بۆ 

داننان بە هاوواڵتیبوونی یەكسان و تەواوی 

مافەكانی كورد، ئەمە س���ەرەڕای پەلەكردن 

لە مەلەف���ە میحوەری و هەس���تیارەكاندا، 

لەسەروو هەموویانەوە چارەنوسی )عەبدواڵ 

ئۆجەالن( و دۆخە یاس���اییەكەی، هەروەها 

لێبوردنی گش���تی ب���ۆ چەكداران���ی پارتی 

كرێكاران���ی كوردس���تان و گەڕانەوەیان بۆ 

ژیانی ئاسایی خۆیان لە گوند و شارەكاندا، 

ئەگ���ەری ئەوەش هەی���ە »دەرهێنانی ناوی 

پەكەكە لە لیس���تی تی���رۆر« و مامەڵەكردن 

لەگەڵیدا وەك پارتێكی سیاس���ی ئاس���ایی، 

یەكێك���ی دیكە بێت ل���ەو بابەتانە، ئەمانە 

ئەو سازش���انەن كە بەدەرنین لە ریس���كی 

سیاس���ی گەورە بۆ پارتی دەسەاڵتدار پێش 

داهات���وو.  پەرلەمانییەك���ەی  هەڵبژاردن���ە 

هەم���وو ئ���ەم فاكتەرانە هاوبەش���بوون لە 

هەڵپەساردنی پڕۆسەی سیاسی و گرژبوونی 

كەش���وهەواكە، كە پاڵنەربوون بۆ پڕۆس���ە 

س���ەربازییەكان.

س���ێیەم: الوازیی متمانەیی نێوان هەردووال، 

بەتایبەت پێش هەڵبژاردن���ە پەرلەمانییەكە، 

ئەوەبوو هەریەكەیان ئەوی دیكەی تۆمەتبار 

دەك���رد، ب���ە بەكارهێنان���ی رووداوەكە بۆ 

کۆمەڵێک لە گەریالکانی هێزەکانی پاراستنی گەل )ه. پ.گ( - قەندیل
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باشوری  كوردەكانی  دەنگی  بەدەس���تهێنانی 

رۆژهەاڵتی واڵت.

چ���وارەم: ناكۆكییەكانی نێو پارتی كرێكارانی 

كوردستان لەس���ەر میكانیزم و مەرجەعیەتی 

وەرگرتنی بڕیار، س���ەرەڕای ئەوەی زیاتر لە 

جارێك ئۆجەالن ئەوەی س���ەلماندووە، كە 

ژمارەیەكی قورسە لەنێو پارتەكەدا و خاوەنی 

وشەی یەكەم و كۆتاییە تێیدا، بەوەش لەالیەن 

حكومەت���ەوە رەوایەتی ئ���ەوەی وەرگرت، 

كە وەك هاوبەش���ێك لە پڕۆس���ەی سیاسیدا 

پەیوەندی پێوەبكرێت، سەرەڕای ئەوەش، كە 

پەیوەندییەكی نیمچە متمانەدار دەیبەستێتەوە 

بە سەرۆكی دەزگای هەواڵگری، كە ئەویش 

ریش���ەیەكی كوردیی هەیە: )هاكان فیدان(، 

ب���ەاڵم بۆ چەندین جار ئەم پڕۆس���ەیە بۆتە 

جێگەی تانەی س���ەركردەكانی »قەندیل« كە 

ئەوانیش بەدوای رۆڵێكدا دەگەڕێن بۆخۆیان، 

كە كۆنتڕۆڵی سێنتراڵی ئۆجەالن لە پارتەكەدا 

و میكانیزمەكانی بڕیاردانی الواز بكات.

پێنج���ەم: ناكۆكییەكانی الیەنی توركی، ئەمە 

س���ەرەڕای ناڕەزایەت���ی هەندێ���ك لە پارتە 

ئۆپۆزسیۆنەكان، كە خاوەن پانتاییەكی گرنگی 

گەلی توركیان لە پڕۆسەی سیاسییدا، چەندین 

ناكۆك���ی لەنێو دەزگاكان���ی توركیادا بەدوای 

خۆیدا هێناوە.

شەشەم: ئۆپۆزسیۆن: ئەم پڕۆسە سیاسییەی 

ئێس���تا پاڵپش���تییەكی گ���ەورەی لەالی���ەن 

بەدەس���تنەهێناوە،  گەلەوە  و  ئۆپۆزس���یۆن 

لە راپرس���ییەكدا ك���ە كۆمپانی���ای »جینار« 

ئەنجامی���داوە ئەوە دەردەخ���ات، كە تەنها 

)57%(ی گشت خەڵكی توركیا و )21.1%(ی 

الیەنگران���ی پارتی گەلی كۆماری و )17%(ی 

الیەنگرانی پارتی ناسیۆنالیست، پاڵپشتیی لەم 

پڕۆسەیە دەكەن، ئەمەش بەو واتایەدێت، كە 

هەر سازش���ێكی گەورە لەالیەن حكومەتەوە 

پش���تگیریی و پاڵپشتیی حزبی و میللی واڵت 

بەدەستناهێنێت. 

حەوتەم: فاكتەری دەرەكی: فرەیی ئینتیما و 

ناوەندی هێز لەنێو پەكەكەدا، هاوشان لەگەڵ 

ملمالنێی چەكداریی ناوخۆیی دەیان س���اڵە 

لەگەڵ دەوڵەتی توركی���ادا، دەروازەگەلێكی 

بۆ دەس���تتێوەردانی دەرەكی���ی هەندیك لە 

یاریك���ەرە هەرێم���ی و نێودەوڵەتییەكانەوە 

كردەوە لە بڕیاری سیاسییدا.

قەیرانی  بەرەوپێش���چوونەكانی  هەش���تەم: 

س���وریا، ك���ە بۆتەه���ۆی بەهێزتركردن���ی 

قورسایی جۆریی یەكینەكانی كورد لە سوریا، 

واتە پارت���ی یەكێتی دیموكرات���ی و كەتیبە 

سەربازییەكانی هێزەكانی پاراستنی گەل، كە 

بۆ خۆنیشاندانیان  رێخۆش���كەربووە  ئەمەش 

توان���ای  ك���ە  لۆكاڵی���ی،  هێزێك���ی  وەك 

رووبەرووبوونەوەی داعشی هەیە.

نۆیەم: دەس���تتێوەردانی روس���یا لە سوریا، 

بە ه���ەردوو قۆناغی پێش و پاش تەنگەژەی 

فڕۆك���ە جەنگییەك���ەی  خس���تنەخوارەوەی 

روس���یا، م���اوەی یەكەمی���ان دیاریكردن و 

پەلبەستكردنی توركیا بوو لەبەرامبەر یەكینە 

چەكدارییە ك���وردەكان لە باكوری س���وریا، 

هاریكاریك���ردن لەگ���ەڵ پارت���ی كرێكارانی 

كوردس���تان و جەختكردنەوەی���ان لەس���ەر 

بیرۆكەی دەوڵەتۆچكە، یان كانتۆنی كوردی 

لەسەر سنورەكانی توركیا، كە ئەمەش هێڵی 

س���وور بوو بۆ توركیا لە روانگەی ئاسایشی 

نەتەوەیی خۆیەوە، هەروەها ماوەی دووەم 

بریتیبوو لە قووڵكردنەوەی ئەم واتایە لەالیەك 

و نوێكردن���ەوەی دۆخ���ی كێبڕكێكاران���ەی 

ئەمەریكی-روس���ی لەسەر پاڵپشتی كوردانی 

س���وریا و هەوڵدانی مۆسكۆ بۆ یاریكردن بە 

كارتی كورد لە رووبەرووی ئەنكەرەدا.

چارەنوسی )عەبدواڵ 
ئۆجەالن( لێبوردنی گشتی 

بۆ چەكدارانی پارتی 
كرێكارانی كوردستان 

و گەڕانەوەیان بۆ ژیانی 
ئاسایی خۆیان لە گوند و 

شارەكاندا، ئەگەری ئەوەش 
هەیە »دەرهێنانی ناوی 

پەكەكە لە لیستی تیرۆر« و 
مامەڵەكردن لەگەڵیدا وەك 
پارتێكی سیاسی ئاسایی، 

یەكێكی دیكە بێت لەو 
بابەتانە
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سیناریۆكانی داهاتوو
پ���اش چەن���د س���اڵێك ل���ە ئاگربەس���ت و 

بەڕێوەچوون���ی پڕۆس���ەی سیاس���ی نێ���وان 

ه���ەردووال لەژێر س���ایەی ئەو چاكس���ازییە 

پلەبەپلەییان���ەی، كە كابین���ە حكومییە یەك 

ل���ەدوای یەكەكانی پارتی دادو گەش���ەپێدان 

جێبەجێیك���ردوون، وادیارە پرس���ی كورد لە 

توركیادا لەمڕۆدا كەوتۆتە بەردەم دووڕیانێكی 

گرنگ.

بەاڵم س���ەرەڕای ئ���ەم هەم���وو داڕمانە لە 

پڕۆسەی سیاس���یدا، بەاڵم هێشتا چارەسەری 

سیاسی بریتییە لە تاكە چارەسەری خواستراو 

ل���ەالی زۆرێك ل���ە چاودێران، س���ەرەڕای 

ئەوەی ك���ە بژاردەی دەوڵەت���ی توركیا، كە 

پێیوایە دۆخی بارگرژییەكان دەست ئەنقەستە 

و ب���ە مەبەس���تی روگیركردن���ی حكومەتە 

لەبەردەم جەماوەری ك���ورددا، هاوكات لە 

تاقیكردنەوەیەك���ی هاوس���ەنگی راگرتندایە، 

لەنێوان بەدەس���تەوەگرتنی ب���اری ئەمنی و 

پارێزگاریك���ردن ل���ە م���اف و ئازادییەكان. 

پێویستە لەسەری كە هێشتا پڕۆسەی سیاسی، 

بە ئاسۆیەكی چارەس���ەری مومكین بزانێت، 

بە لەبەرچاوگرتنی چەن���د خاڵێكی هاندەر، 

گرنگترینیان:

1-  ب���اوەڕی هاوبەش���ی نێ���وان هەردووال 

بە س���ەرنەكەوتنی چارەس���ەری سەربازی-

قەیرانەكە،  ب���ۆ چارەس���ەركردنی  ئەمن���ی 

ن���ە حكومەت���ی توركیا دەتوانێ���ت لەرووی 

س���ەربازییەوە كۆتایی ب���ە پەكەكە بهێنێت، 

نە ئەمەی دواییش���یان دەتوانێت شكست بە 

س���وپای توركی بهێنێت، ئەمە جگە لەوەی 

رووبەرووبوونەوەی سەربازیی الی خۆیەوە، 

تەنها بریتیی���ە لە قووڵكردنەوەی قەیرانەكە، 

نەك چارەسەركردنی بەهێج جۆرێك.

2 - ئ���ەو زیان���ە مرۆی���ی و گیانیانەی، كە 

بەدرێژایی 30 س���اڵ ل���ە ملمالنێ هەردووال 

لێیانكەوتووە.

3 - بە رادەیەكی گەورە دەس���تبااڵیی دادو 

گەشەپێدان لە پشتییەوە ئەردۆگانی سەرۆك، 

بەسەر دیمەنی سیاسیی توركیاوە. كە كارێزما 

سیاسییەكەی ئەردۆگان دەتوانێت بڕیارگەلێكی 

گران دەربكات، كە بە پێویست دادەنرێن بۆ 

بەسەركەوتن گەیاندنی پڕۆسەكە.

4.فشاری میللی و دەستەبژێری توركیا لەسەر 

هەردووال، بەتایبەت پەكەكە، بۆ داخس���تنی 

مەلەفی توندوتیژی .

5.ئ���ەو س���ەركەوتنە كەڵەكەبووان���ەی، كە 

جۆرێ���ك لە متمانەو باوەڕی بەخش���یوە بە 

هێرشی سوپای تورکیا بۆ سەر ناوچە کوردنشینەکان
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پڕۆسەی سیاسی و پێش���تر كەشوهەوایەكی 

لە گەش���بینی هێنابووەئ���اراوە، كە ئەمەش 

پاڵپش���تییەكی قبووڵك���راوی   میللی بەدوای 

خۆیدا هێنا.

دیمەنی  ل���ە  رێژەیی  6.بەرقەراربوونێك���ی 

سیاس���ی توركیا، كە ئەگەری بەردەوامبوونی 

هەیە، ئەگەر توركی���ا هیج خولێكی دیكەی 

هەڵبژاردن لەس���ەر گشت ئاستەكانی لۆكاڵی 

و پەرلەمان���ی و س���ەرۆكایەتی- هەتاوەكو 

س���اڵی 2019 بەخۆوە نەبینێت، كە ئەمەش 

سەقامگیرییەكی گرنگە بۆ پڕۆسەی ئاشتی.

ل���ە ه���ۆكارە هەرێمییەكان،  7.هەندێ���ك 

كە دەش���ێت هاوبەش���بن ل���ە بەهێزبوونی 

هەڵویستی توركیا و باوەڕهێنان بە پەكەكە، 

كە پەیوەس���ت بێت بە پڕۆسەی ئاشتییەوە، 

وەك بەرەوپێشچوونی پەیوەندییەكانی توركیا 

لەگەڵ هەرێمی كوردستانی باكوری عێراق و 

ئاسۆكانی چارەسەری ئاشتیانە لە سوریا.

لەس���ەر بنەمای پاش���خانی پرس���ی كورد لە 

توركیا، ل���ە رووی سیاس���ی و مێژووییەوە 

پشتبەستن بە بارودۆخی لۆكاڵی و هەرێمی، 

ه���اوكات بە روانین لە فاكت���ەرە پاڵنەرەكان 

و تەگەرەی بەردەم چارەس���ەری سیاس���ی، 

پێدەچێت پڕۆس���ەی ئاشتی لە توركیا ئەمڕۆ 

لەبەردەم یەكێك لەم سێ سیناریۆیەدا بێت:

بۆس���ەر  راس���تەوخۆ  گەڕانەوەی  یەك���ەم: 

پڕۆس���ەی ئاش���تی، دوای خێ���را راگرتن���ی 

چ���ەك و گولل���ەكان، لەس���ەر بنەمای ئەو 

دۆخە س���ەقامگیرییە سیاس���ییە رێژەییەی لە 

توركیادا هەیە، هاوكات لەس���ەر بنەمای ئەو 

زیانە زۆرانەی لە پەكەك���ە كەوتون، بەپێی 

راپۆرتەكانی حكومەت���ی توركیاو دزەكردنی 

زانیاری نێو پەیوەندییەكانی خودی پەكەكە، 

دواجار لەسەر بنەمای دۆخی رەتكردنەوەی 

جەماوەری بۆ شەپۆلی ئێستای بارگرژییەكان. 

پێدەچێت ئەم س���یناریۆیە كەمترین چانسی 

بەدیهاتنی هەبێت لەنێو س���ێ سیناریۆكەدا، 

چونك���ە وەه���ا دەرناكەویت ك���ە هەردوو 

الیەن –بەتایبەت الیەنی كوردی- گەیش���تبنە 

باوەڕێكی جێگیر لەسەر ئەم خاڵە، بە بەڵگەی 

توندی سیاس���ی لەسەرئاستێكی بەرز لەالیەن 

پارتی دیموكراتی گ���ەالن و بەردەوامبوونی 

پڕۆسەكانی پەكەكە لەسەر هەمان شیواز.

سیاس���ی  پڕۆس���ەی  بوژاندن���ەوەی  دووەم: 

مامناوەند-دوور،  مەودایەكی  لەسەرئاس���تی 

پاش ئاگربەس���تی پلەبەپل���ەی دۆخی ئەمنی-

سەربازی لە باش���وری رۆژهەاڵتی واڵت، كە 

بە بۆچوونی ئێمە س���یناریۆیەكە و چانس���ی 

هەرە باش���ی هەیە، لەس���ەر بنەم���ای ئەو 

بایەخان���ەی پێش���تر ئاماژەمان پێ���دا، لەژێر 

س���ایەی دەستەوەس���تانی هەردووالی���ەن بۆ 

یەكالكردنەوەی ملمالنێكان و لەس���ەر بنەمای 

دۆخی الوازی میللی لەس���ەر هەردوو لەگەڵ 

بەردەوامبوونی رووبەرووبوونەوەو زیادبوونی 

زیانەكانی هەردووال، بە س���وود وەرگرتن لە 

سەركەوتنە كەڵەكەبووەكانی پێشتر، لە مەلەفی 

چارەسەری سیاسی و هۆشداربوون لە ئەگەری 

كەمبوونی پاڵپش���تیی دەرەكی بۆ بزوتنەوەی 

كوردی، بەهۆی پێویستبوونێكی هەنوكەیی بە 

توركیا لە مەلەف���ە هەرێمییەكاندا، بەتایبەت 

س���وریا و عێراق، لەگەڵ س���ودوەرگرتن لە 

ئەگەری داڕش���تنەوەی دەستوری نوێی واڵت، 

كە هەنگاوێك���ی پاڵنەرە بەرەو هێوركردنەوە 

و چارەسەر.

س���ێیەم: قووڵبوونەوەی قەیرانەكە و دوبارە 

و  س���ەربەخۆیی  وت���اری  دەركەوتن���ەوەی 

بزوتنەوەی  جودابوونەوە الی سەركردەكانی 

سیاس���ی كوردی لە توركیا، لەژێر كاریگەری 

شكستهێنانی چارەسەری سیاسی بەشێوەیەكی 

نیمچەكۆتایی، پێویس���تە تێبینی ئەوەبكەین، 

ك���ە چاوپێداخش���اندنەوەكانی ئۆج���ەالن و 

بۆ چارەس���ەری دیموكراتی  بانگهێشتكردنی 

)ئۆتۆنۆم���ی دیموكرات���ی و كۆنفیدڕالیزمی 

دیموكرات���ی(، هەروەها دەس���تبەرداربوون 

لە چارەسەری س���ەربازی لە ماوەی سااڵنی 

پ���اش  هاتەپێش���ەوە،  زیندانیكردنەكەی���دا 

و  دیموكرات���ی  چاكس���ازییە  دەس���تپێكی 

یاساییەكان لەسەر دەستی دادو گەشەپێدان، 

لەگەڵ داخستنی چارەسەری سەربازی.

كۆتایی
پاش دەیان س���اڵ لە گیرۆدەی���ی كوردەكان 

لە توركیا، پاش س���ااڵنێك لە دەستپێكردنی 

پڕۆسەی سیاسی لەنێوان حكومەت و پەكەكە 

لەپشت پەردەوەو دواتریش بە ئاشكرا، ئیدی 

دوای ئەو شەپۆلە گەورەیەی گرژییەكان، كە 

لە تەموزی رابردووەوە بەردەوامە، كێشەی 

كورد لە توركیا كەوتۆتە بەردەم دووڕیانێك 

و لەس���ەر كەن���اری قۆناغێك���ی نوێیە، كە 

داهات���ووی كوردەكان���ی توركی���او ناوچەكە 

بەتەواوی دادەڕێژێتەوە.

بەكورت���ی، بەپێی پێدراوە بەردەس���تەكان، 

چارەس���ەر لەس���ەر م���ەودای باوەڕهێنانی 

حكومەتی  باوەڕهێنانی  وەستاوە،  هەردووال 

توركی���ا ب���ە میحوەریبوون و مەترس���یداری 

ب���ە داهاتووی  كێش���ەی كورد س���ەبارەت 

توركی���ا،  پێویس���تیی چارەس���ەركردنی بە 

رێگا سیاس���ییەكان، هەروەه���ا باوەڕهێنانی 

كوردەكان, بەتایبەت پەكەكە بە قۆستنەوەی 

ئەو هەل���ە ب���ۆ كۆتایهێنان ب���ە قۆناغێكی 

مێژووی���ی، ك���ە چەندین س���اڵی خوێناوی 

بەردەوامی هەبووە بەبێ هیج دەستكەوتێك، 

كە شایەنی باس بێت.
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سەرچاوە:
مركز الجزیرە للدراس���ات »عملیە السالم 

مع أكراد تركیا أمام مفترق طرق«
201611982726143734peace-

Kurds-Turkey(1)

پەراوێزەکان:

  بۆ منونە بڕوانە:

.Dogu Ergil, The Kurdish Question in 

Turkey, Journal of Democracy, 11: 3, 

July 2000, pp 122135-

   حس��ین، فاض��ل، محارضات ع��ن مٶمتر لوزان 

واثاره ف��ی البالد العربیە، القاهرە: جامعە الدول 

العربیە، معهد الدراس��ات العربیە العالیە، 1958 

، ص 6.

   محف��وظ، عقیل س��عید، السیاس��ە الخارجیە 

الرتكی��ە االس��تمراریە-التغییر، )املرك��ز العرب��ی 

االبحاث ودراسە السیاسات، بیروت، 2012 (، ص 

.6

دوایی��ن  ب��ە   1965 س��اڵی  س��ەرژمێریی     

س��ەرژمێریی دادەنرێت، كە پشتیبەس��تبێت بە 

زمانی دایك كە تێیدا ڕێ��ژەی كوردی بە )%17( 

یاخ��ود 2.2 ملیۆن لەك��ۆی 31.4 ملیۆن توركی, 

ب��ەاڵم لێكۆڵینەوەیەك��ی یەكێتی��ی ئەوروپا لە 

س��اڵی 2005، هەروەها لە هەڵس��ەنگاندنێكی 

كۆندا لە س��اڵی 2007 رێژەی ك��وردی بە )%9(  

خەماڵندووە, بەاڵم لەكۆی )76.7( ملیۆن توركی 

ژمارەی كوردەكان دەگات��ە )13.3( واتە )%17( 

بەپێی داتاكانی دەستەی ئاماری توركیا لە ساڵی 

2013 كە پشتیبەستووە بە ناونیشانەكان.

   بۆ منونە بڕوانە لە:

.(Metin Heper, The State and Kurds in 

Turkey: The Question of Assimilation, 

)Basingstoke, [England]; New York: 

Palgrave Macmillan, 2007

   ب��ۆ زانیاری زیات��ر دەربارەی س��ەرهەڵدان و 

ئایدیاكانی پارتی كرێكارانی كوردس��تان، بڕوانە 

ل��ە »پارت��ی كرێكارانی كوردس��تان ل��ە توركیا، 

س��ەرهەڵدان و گەشەكردنی« لە: پرسی كورد لە 

توركیا و كاریگەریی لەسەر دەوڵەتانی دەوروبەر 

)ناوەندی لێكۆڵینەوەی توركیی, موسڵ, 1994(, 

الپەڕە 120 و دواتر.

   ب��ۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەس��ەر تێچوونی 

ئەو ملمالنێیانە, بڕوانە:

http : / /utgam.org/ images/upload/

 a t t a chment / c i l t 4 /Say i1 /Terör ün

Ekonomik Etkileri.pdf

   بۆ زانیاری زیاتر لەسەر پاشخانەكانی ئۆجەالن 

و پەكەكە بە ئاڕاستەی حكومی زاتی, بڕوانە لە:

Akkaya A.H. and Jongerden J.P., 

Confederalism and Autonomy in 

Turkey, The Kurdistan Workers› Party 

and The Reinvention of Democracy, 

in: The Kurdish Question in Turkey: 

New Perspectives on Violence, 

Representation and Reconciliation, 

Gunes, C., Zeydalioğlu, W., London: 

Rout ledge, 2013, p 304

   Five PKK Convicts Transferred to 

İmralı Prison for Secretarial Work, 

Daily Sabah, 16 March 2015, )Date of 

Entrance: 4 January 2016(: http://goo.gl/

DEOwpk

   Gov t to Form Monitoring Committee 

for Kurdish Peace Process, Hurriyet 

Daily News, 18 March 2015, )Date of 

Entrance: 4 January 2016(: http://goo.gl/

q0Di1c

   Erdoğan renounces Dolmabahçe 

Declaration, says HDP should try its 

best for PKK s disarmament, Daily 

Sabah, 17 July 2015, )Date of Entrance: 

5 January 2016: http://goo.gl/XMPKbF

   PKK claims killing of Turkish 

policemen in revenge for Syria border 

attack, Hurriyet Dailynews, 22 July 

2015, )Date of Entrance: 5 January 

2016(: http://goo.gl/RHK9RM

   Son Seçim Anketinden Şaşırtan 

Sonuçlar, Haber7, 18 March 2015, )Date 

of Entrance: 5 January 2016(: http://goo.

gl/IWBEj7

 پاش بانگەوازی یەكەمی ئۆجەالن بۆ دانانی   

 چەك جوڵەیەكی ناڕەزایەتیی رێكخرا لەالیەن

 دایكانی كوردەوە بۆ داواكاریی لە پەكەكە بە

          بە ناچارنەكردنی كوڕەكانیان بۆ بەشداریكردن

لە كاری چەكداریدا, بۆ منونە بڕوانە:

Kurdish Families Demand The PKK 

Stop Kidnapping Minors, al-monitor, 14 

May 2013, )Date of Entrance: 5 January 

2016(: http://goo.gl/TTspf6
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گێژاویشهڕولهدهستدانی

دهرفهتهكانیئاشتی

ملمالنێی توركیا – په كه كه

هۆشه نگ ئۆسی

نوسه رو شاره زای سیاسی كورد.   
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هه م���وو ش���ه ڕێك ئاش���تی خ���ۆی هه یه و 

كۆتای���ی پێی دێت »هه م���وو ملمالنێیه كیش 

باگراوندو ده ركه وت���ه و پاڵنه ری خۆی هه یه  

بۆ به رده وامبوونی، جگه  له وه ش وه س���تانی 

ده رهاویش���ته ی سیاس���ی و ئابوری به دوای 

خۆیدا ده هێنێت. ره گ و ریش���ه ی ملمالنێی 

كورد – توركی���ا ده گه ڕێته وه  بۆ كۆتاییه كانی 

ده سه اڵتی ده وڵه تی عوسمانی، به  دیاریكراوی 

له گه ڵ سه رهه ڵدانی شۆڕشی شێخ عوبێدوڵاڵی 

نه هری له  ساڵی 1880 ده ستیپێكردووه ، پاشان 

راپه ڕین���ی به درخانییه كان له  جه زیره ی بۆتان 

لێكه وتۆت���ه وه . ملمالنێكانی نێوان كورده كان 

و توركی���ا ه���اوكات له گ���ه ڵ له دایكبوونی 

كۆماری توركیا له سه ر ده ستی مسته فا كه مال 

ئه تاتورك، له  نێوان س���ااڵنی 1923 – 1938 

زیات���ر په ره یس���ه ندو پانتاییه كه ی له  س���اڵی 

1978دا فراوانت���ر ب���وو، ئ���ه وه ش مانایوایه  

ك���ه  ملمالنێی نێوان ت���ورك – كورد )پارتی 

كرێكاران���ی كوردس���تان( نه ك ل���ه  ناوچه ی 

خۆرهه اڵتی ناوه ڕاس���ت، به ڵك���و له  جیهاندا 

درێژترینه . 

بەدرێژایی ئ���ه و ملمالنێیه ی نێ���وان كوردو 

ده س���ه اڵتدارانی توركدا، كورده كان هه میشه  

له ژێر سایه ی داپڵۆسین، تۆقاندن، نكۆڵیكردن 

و تواندن���ه وه ی نه ته وه ی���ی له ن���او بۆت���ه ی 

نه ته وه ی توركدا، ژیانێكی تاریك و دژوارییان 

به ڕێكردووه ، ك���ه  هه ندێك جار كورده كانی 

گه یاندۆته  ئاس���تی ناچاركردن به  نكۆڵیكردن 

له  ره چه ڵه ك و زمان و كه لتورو ناس���نامه ی 

نه ته وه ییان. 

به  گوێره ی توێژینه وه یه كی پێگه ی ئه لیكترۆنی 

)پرۆژه ی جۆشوا( تایبه ت به  گروپه  ئیتنییه كان، 

كۆی ژماره ی كورده كان ده گاته  )27.380.000( 

كه س و به مشێوه یه  دابه شبوون: توركیا 56%، 

ئێران %16، عێراق %15، سوریا %6، به اڵم 

سیاس���ه تمه داران و توێژە ران و رۆشنبیرانی 

كورد له و بڕوایه دان تێك���ڕای ژماره ی كورد 

زۆر ل���ه و ژماره ی���ه  زیات���ره و ده گاته  )40( 

ملیۆن كه س و نیوه ی ئه و ژماره یه  له  توركیا 

ده ژین. له  الیه كیتره وه  كۆی گشتی رووبه ری 

خاكی كوردس���تان ب���ه  )550000( كیلۆمه تر 

چوارگۆش���ه  مه زه ن���ده  ده كه ن، كه  به س���ه ر 

توركیا، ئێران، عێراق و س���وریاو رووبه رێكی 

كه م له  ناوچه ی )الجین( له  هه رێمی كێش���ه  

له سه ری ناگۆرنی قه ره باخ له  نێوان ئه رمینیاو 

ئازه ربایجان دابه شبوون، هه روه ها به  گوێره ی 

سه رژمێریيه كی وه زاره تی ناوخۆی توركیا كه  

له  س���اڵی 2011دا ئه نجامدراوه ، كۆی گشتی 

دانیشتوانی توركیا )74.724.269( كه س بووه 

 »ل���ه و ژماره ی���ه  )15.016.000(یان كوردن، 

واته  كورد رێژه ی )له سه دا 20(ی دانیشتوانی 

توركی���او رێ���ژه ی )له س���ه دا 56(ی تێكڕای 

ژماره ی هه موو كورد له  جیهاندا پێكده هێنن، 

جگه  له وه ش له  )21( پارێزگای سه رتاس���ه ری 

توركیا زۆرینه یان پێكهێناوه  و به  گش���تی ئه و 

پارێزگایانه  كه وتوونه ته  خۆرهه اڵت و باشوری 

خۆرهه اڵت���ی توركیاوه ، كه  به  كوردس���تانی 

توركیا یان )باكوری كوردستان( ناوده برێت. 

فاكته ره كانی سه رهه ڵدانی كێشه ی 
كورد له  توركیا 

ل���ه  دوای دابه ش���كردنی توركی���ا »پی���اوه  

نه خۆشه كه » له  نێوان ئینگلیزو فه رە نسییه كاندا 

له  چوارچێوه ی رێككه وتننامه ی س���ایكس – 

بیكۆی س���اڵی 1916، بژارده ی ده سه اڵتداری 

توركیا ده ترسا له وه ی موڵكه كانی سه ڵته نه تی 

عوسمانی كه  ماوه ته وه ، له وه ش زیاتر كه رت 

و پ���ه رت بكرێت. دكت���ۆر ئیبراهیم داقوقی 

به رامبه ر ناپاكی مسته فا 
كه مال ئه تاتورك و 
شكاندنی ئه و به ڵێنانه ی 
به  كوردی دابوو، راپه ڕینی 
شێخ سه عیدی پیران له  
ساڵی 1925 ده ستیپێكردو 
ئه رمه نه كان، چه ركه سه كان 
»عه ره به كان و 
ئاشورییه كانی ناوچه كانی 
باشوری خۆرهه اڵتی 
توركیا پشتیوانییان لێكردو 
به شدارییان تێدا كرد
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ل���ه  كتێبی )كورده كانی توركی���ا(دا ئاماژە  به  

لێدوانێك���ی كلیمنس���ۆ، س���ه رۆك وه زیرانی 

ئ���ه و كاته ی فه رە نس���ا ده كات كه  وتویه تی: 

»ئی���داره ی عوس���مانییه كان زۆر خراپه و له  

سه ده كانی پێشوودا سته مكاری جۆراوجۆرییان 

كردووه » چونكه  ل���ه  بەڕێوه بردنی ره گه زو 

پێكهاته  غه ی���ره  توركییه كاندا ش���اره زایی و 

سه لیقه یان نییه ، بۆیه  نابێت چاره نوسی هه ر 

نه ته وه ی���ه ك له  ئه س���تۆیاندا بهێڵینه وه ». له  

دوای ئه و لێدوانه ی كلیمنسۆ و به رزبوونه وه ی 

كێرڤی كارو چاالكییه  نه ته وه ییه كانی كۆمه ڵه و 

رێكخ���راوه  كوردیی���ه كان »ده س���ه اڵتدارانی 

تورك زۆر له وه  نیگه ران بوون و ده ترس���ان 

كوردستان له ژێر س���ایه ی قه ڵه مڕه وی توركیا 

ده ربچێت و جیابێته وه ». 

توێژه ری ك���ورد محه مه دی م���ه ال ئه حمه د 

)1934-2009( له  كتێبی »گورگه  بۆر.. مسته فا 

كه مال ئه تاتورك«ی كاپتن س. ئارمسترۆنگ 

تێڕوانین���ی  »ب���ه   ده ڵێ���ت:  وه ریگرت���ووه  

به ڵێنه كان  هه میش���ه   ئه تات���ورك،  كه م���ال 

ئامرازێك بوون بۆ گه یش���تن به  ئامانجێك، 

له به رئه وه  په یوه ندی به  س���ه رۆك عه شیره ته  

كوردییه كانه وه  كردو به  ناوی نیشتمانپه روه ری 

و دیینه وه  گفتوگۆی له گه ڵیان  كردن، ته نانه ت 

جلوبه رگی پیاوانی ئایینی ده پۆش���ی. داوای 

لێكردن له  به رامبه ر پیالنه كانی ئه رمه نه كان و 

كریستیانه  ئه وروپییه  )بێباوه ڕەكان( بوه ستن، 

به و ج���ۆره  توانی بۆالی خۆی په لكێش���یان 

ب���كات و ب���ه  یارمه تی و ه���اوكاری ئه وان 

خۆی به هێزكردو سه ركه وتوو بوو«. مسته فا 

كه مال توانی كورده كان له  پش���تیوانیكردنی 

حكومه ت���ی ئه س���ته نبوڵ دووربخات���ه وه  و 

به ڵێن���ی س���ه ربه خۆیی كوردس���تان پێدان، 

لەبەرامب���ەر یارمه تیدانی رزگاربوونی توركیا 

ل���ه  دوژمنه كانی، بۆیه  وه های له  س���ه رۆك 

عه شیره ته  كورده كان گه یاندبوو، كه  پێویسته  

جارێ كێش���ه ی كورد دوابخرێت، بۆئه وه ی 

واڵت له  دوژمنان���ی پاكبكرێته وه. ئه تاتورك 

به ڵێن���ی روونی پێدان به وه ی كه  توركیا دان 

به  مافی كوردان و س���ه ربه خۆیی كوردستاندا 

ده نێت ، به ڵكو به  رووبه رێكی زیاتر له وه ی له  

رێككه وتننامه ی سیڤه ر ئاماژه ی پێكراوه ، هه ر 

بۆیه  به شێكی زۆر له  س���ه ركرده  كورده كان 

متمانه یان ب���ه  ئه تاتورك ك���رد »چونكه  به  

ناوی دیین و یه كێتی نیش���تمانه وه  قس���ه ی 

ده كرد«، ب���ه اڵم هه ندێك له  پیاوماقوواڵن و 

سه ركرده كانی كورد باوه ڕییان به  به ڵێنه كانی 

نه ده ك���رد، له پێش هه موویان���ه وه  كۆمه ڵه ی 

ته عالی كوردستان و بنه ماڵه ی به درخان پاشا 

)هه روه ك ل���ه  كتێبی كورده كان���ی توركیای 

ئیبراهیم داقوقی باسكراوه (. 

رێككه وتننامه ی سیڤه ر -  
رێككه وتننامه ی لۆزان 

له  دوای شكستهێنان و دۆڕانی عوسمانییه كان 

له  جه نگی جیهانی یه كه میدااو له  چوارچێوه ی 

پارێزگاریكردن له  ده س���ه اڵت و بڕینی رێگه  

له به رده م حكومه تی مسته فا كه مال ئه تاتورك 

له  ئه نق���ه ره،  هاوکات له گ���ه ڵ هه وڵه كانی 

بۆ سه رنجڕاكێش���انی كه مینه  نه ته وه ییه كانی 

توركی���ا، به  تایبه تی ك���وردو ئه رمه نه كان و 

وه ك جۆرێك له  ئه س���تۆپاكی ل���ه  به رامبه ر 

حكومه ت���ی  ئه رمه ن���ه كان،  كۆمه ڵك���وژی 

ئه س���ته نبوڵ به  س���ه رۆكایه تی ره زا پاشا له  

رۆژی 1920/8/10 رێككه وتننامه ی )س���یڤه ر(

ی واژۆك���رد،  دانی نا  ب���ه وەی کە ئه رمینیاو 

عێراق و س���وریا له ژێر ئینتیدابی به ریتانی و 

فه ره نس���ی دابن. ل���ه  به نده كانی )62، 63، 

64( له  بڕگه ی س���ێیه می رێككه وتننامه كەدا 

هات���ووه : ماف���ی خودموختاری ب���ه  ناوچه  

كوردیی���ه كان ده درێ���ت »له گ���ه ڵ ئه گه ری 

به ده ستهێنانی س���ه ربه خۆیی بۆ كوردستان و 

رێگه دان به  ویالیه تی موس���ڵ، تا بچێته  ژێر 

سایه ی كوردستانه وه ». ئه گه ر توركیا رازیبێت 

كوردنش���ینه كان  ناوچ���ه   به   س���ه ربه خۆیی 

بدرێت، ئه وا له س���ه ری پێویسته  ره زامه ندی 

له س���ه ر جێبه جێكردن���ی ئ���ه و راس���پاردانه  

نیشانبدات و ده س���تبه رداری هه موو ماف و 

ئیمتیازه كان���ی بێت له  ناوچ���ه  كوردییه كان. 

له  راس���تیدا حكومه تی ئه نقه ره  رازی نه بوو 

رێككه وتننامه ی س���یڤه ر جێبه جێ بكات  و به  

سه رشۆڕكردنی ده سه اڵتی سوڵتانی عوسمانی 

و س���وڵتان محه مه د وه حیده دی���ن ده یدایه  

قه ڵه م، به و ش���ێوه یه ش تیمی ده س���ه اڵتدار 

له  ئه س���ته نبوڵ ناپاكییان له  نیش���تمان كرد. 

ل���ه  1922/10/30دا كه م���ال ئه تاتورك پرۆژه  

بڕیارێكی پێشكه ش���ی په رله مان كردو تیایدا 

داوای هه ڵوه شاندنه وه ی سه ڵته نه تی عوسمانی 

كردو سوڵتانی به  ناپاكی گه وره  تۆمه تبار كرد. 

په رله مان���ی توركیا له  1922/11/1 ره زامه ندی 

له سه ر جیاكردنه وه ی سه ڵته نه ت له  خه الفه ت 

عوسمانی  س���ه ڵته نه تی  هه ڵوه شاندنه وه ی  و 

ده ربڕی. ئه تاتورك له  رێگه ی به ڵێنه كانیه وه  

س���ه ركه وتوو بوو له  رازیكردنی كورده كان، 

تاك���و داوا نه ته وه ییه كانی���ان دوابخ���ه ن و 

شاندێكی به  س���ه رۆكایه تی عیسمه ت ئینۆنۆ 

)به  ره چه ڵه ك كورد( نارد بۆ كۆنگره ی لۆزان. 

له  كاتی بوونی ش���انده كه  له  كۆنگره ی لۆزان 

ئه تاتورك داوای ل���ه  په رله مانتاره  كورده كان 

ك���رد وه اڵمی ئه و پرس���یاره  بده نه وه  كه  له  

ئینۆنۆوه  پێیگه یش���تووه ، س���ه باره ت به وه ی 

كه  ئایا ك���ورده كان ده خوازن له  چوارچێوه ی 
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ده وڵه ت���ی نوێی توركی���ادا بمێننه وه  یان نا. 

په رله مانتاری كورد له سه ر پارێزگای ئه رزڕوم 

)حسێن عه ونی بێك( له  وه اڵمدا وتی: »ئه م 

واڵته  هی كوردو توركه و مافی قس���ه كردن 

له م بڵندگۆیه وه  بۆ هه ردوو نه ته وه ی كوردو 

كورده كان  په رله مانتاره   س���ه رجه م  توركه ». 

پش���تگیرییان له  قسه كانی عه ونی بێك كردو 

به و پێی���ه ش ئینۆن���ۆ له  كۆنگ���ره ی لۆزان 

رایگه یاند، كه  كورده كان نایانه وێت له  توركیا 

جیاببن���ه وه و توركیا بۆ هه ردوو گه لی كوردو 

توركیای���ه  كه  له به رده م ده وڵه تدا یه كس���انن 

و هه م���ان مافی یه كس���انیان هه یه . كاتێك 

به ش���داربوانی كۆنگره ی لۆزان بیس���تیان كه  

كورده كان نایانه وێت ل���ه  توركیا جیاببنه وه،  

چاوپۆش���ییان له  ه���ه ر بیرۆكه یه ك كرد، كه  

ب���اس له  س���ه ربه خۆیی كوردس���تان ده كات 

»ب���ه و ش���ێوه یه ش ن���اوی كوردیی���ان له ناو 

به ڵگه نامه كان���ی كۆنگره ك���ه  س���ڕیه وه و له  

1923/7/24دا رێككه وتننامه ی لۆزان له  نێوان 

واژۆ  هاوپه یماناندا  ئه نق���ه ره و  حكومه ت���ی 

كراو هه موو راس���پارده كانی رێككه وتننامه ی 

سیڤه ری هه ڵوه شانده وه » كه  له  به رژه وه ندی 

گه لی كورد بوو.  

له  دوای واژۆكردن���ی رێككه وتننامه ی لۆزان 

قۆناغێك���ی تاڵ و دژوار له  ژیانی كورده كانی 

باكور ده س���تیپێكرد« وه ك كاردانه وه یه ك له  

به رامبه ر ناپاكی مس���ته فا كه مال ئه تاتورك و 

ش���كاندنی ئه و به ڵێنانه ی به  كوردی دابوو، 

راپه ڕینی شێخ سه عیدی پیران له  ساڵی 1925 

ده س���تیپێكردو ئه رمه نه كان، چه ركه س���ه كان 

»عه ره ب���ه كان و ئاش���ورییه كانی ناوچه كانی 

باش���وری خۆرهه اڵت���ی توركیا پش���تیوانییان 

لێكردو به ش���دارییان تێدا كرد. ئه و راپه ڕینه  

دواجار به  س���ه ركوتكردن و ده ستگیركردن و 

له سێداره دانی شێخ س���ه عیدو هاوڕێكانی له  

1925/5/30دا كۆتایی پێهات. دواتر راپه ڕینی 

چیای ئاگری به  سه ركردایه تی ژە نەراڵی سوپای 

عوسمانی )ئیحسان نوری پاشا( له  ساڵی 1926 

ده ستیپێكردو تا س���اڵی 1930 به رده وامبوو« 

به اڵم ئه و راپه ڕینه ش س���ه ركوتكرا، پاش���ان 

راپه ڕینی كورده  عه له ویی���ه كان له  پارێزگای 

دێرسیم به  س���ه ركردایه تی س���ه ید ره زا له  

ساڵی 1937بۆ 1938 ده ستیپێكردو به  زه بری 

بۆردومان���ی فڕۆكه  س���ه ركوتكرا. ده وترێت 

كچێكی ئه تاتورك به  ته به ن���ی )له خۆگرتن( 

وێرانکردنی شارەکانی باکوری کوردستان لەالیەن سوپای تورکیاوە
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ناوی س���ه بیحه  گۆكشن بووه و به  ره چه ڵه ك 

ئه رمینی بووه  و یه كه م ژنی توركیاو جیهانه  

ك���ه  فڕۆكه ی جه نگ���ی لێخوڕیوه و به  بۆمب 

ش���اری دێرس���یمی بۆردومان كردووه . به و 

جۆره  ئه تاتورك خه ونه كانی كوردی له  گۆڕناو 

به ڵێنه كان���ی نه ب���رده  س���ه ر، »به ڵكو له بری 

ئه وه  سیاسه تی ئاگرو ئاس���ن و تواندنه وه ی 

نه ت���ه وه ی ك���وردی له ناو بۆت���ه ی نه ته وه ی 

ت���ورك په یڕه و كرد. ل���ه  ئه نجامی روودانی 

كوده تا س���ه ربازییه كانی توركیا له  س���ااڵنی 

1960 – 1971 – 1980دا، نه ته وه په رس���تان 

و ده س���ه اڵته  كه مالیسته كانی توركیا، هه مان 

سیاس���ه تی توندوتی���ژی و س���ه ركوتكردن و 

تواندنه وه ی نه ته وه ییان له  دژی گه لی كوردی 

باكور پیاده  كردو درێژه یاندا به و سیاس���ه ت 

و هه ڵس���وكه وته  ناشایستانه ی »كه  ئه تاتورك 

و ئه وان���ه ی دوایخۆی ل���ه  به رامبه ر ماف و 

داواكارییه  ره واكانی كورد  په یڕە وییانكرد«. 

دروستبوونی په كه كه  وه ك هێزێكی 
كوردی شۆڕشگێڕ له  باكوری 

كوردستان
س���ی و حه وت ساڵ پێش ئێستاو لە به رواری 

1978دا  س���اڵی   دووەم���ی   تش���رینی   27ی  

پارت���ی  كرێكارانی  كوردس���تان )پەكەكە( بە 

سەرۆكایەتی  عەبدوڵاڵ ئۆجەالن، دوای  چەند 

س���اڵێك له  خەباتی  نهێن���ی  راگەیەندرا، بەم 

پێی���ەش تەمەن���ی  راس���تەقینەی  پەكەكە بە 

خەباتە نهێنییەكەی���ەوە له ناو توركیا، دەگاتە 

نزیكەی  )40( ساڵ.

پەكەكە وه ك هێزێكی خه باتگێڕی كوردی لە 

رۆژی  دامەزراندنییەوە تا ئێستا ته نها عەبدوڵاڵ 

ئۆجەالن س���ەرۆكایه تی كردووه  ، هه رچه نده  

نیوەی  تەمەنی  س���ەرۆكایەتیكردنی  پارتەكەی  

لەناو زینداندا ب���ووە، ئەوەش دوای ئەوەی  

لە 15ی  ش���وباتی  س���اڵی  1999 لە ئه نجامی 

ئۆپەراس���یۆنێكی  هاوبەش���ی  نێوان )میت(ی  

تورك���ی   و ده زگا هه واڵگرییه كانی هه ندێك 

واڵت���ی تر لە نایروبی پایته ختی كینیا رفێنراو 

لەالیەن دادگای توركیاوە سزای  لەسێدارەدانی  

بۆ دەرچوو، بەاڵم دواتر س���زاكە بە تۆمەتی 

ئه نجامدانی  خیانەتی  نیش���تیمانی  لە توركیا، 

گۆڕا بۆ زیندانی  هەتاهەتایی .

دەتوانین ژیانی  سیاس���ی  پارت���ی  كرێكارانی  

كوردس���تان بەس���ەر چوار قۆناغ���دا دابەش 

بكه ین: 

قۆناغی  نێوان 1978 تاكو 1984 
ئه م ماوه یه  قۆناغی  س���ەرەتایی  دامەزراندن  

و خۆدروس���تكردن ب���وو ب���ۆ پەكەكە، لەو 

چەند س���اڵەدا پەكەكە هەموو هەوڵێكیدا بۆ 

ناس���اندنی  ئایدلۆژیاو به رنامه و ئامانجەكانی  

خۆی ل���ە ناوچەكان���ی  باكوری  كوردس���تان  

و كۆكردن���ەوە و جۆش���دانی خەڵ���ك ب���ۆ 

بەدەستهێنانی  ئەو ئامانجانەو روونكردنەوەی  

پرس���ی  نەتەوەی���ی  لەناو خەڵك���ی باكوری 

كوردستان و كوردستانیان به  گشتی.

قۆناغی  سااڵنی  1984 تاكو 1999 
ل���ە 15ی  ئاب���ی  1984 پارت���ی  كرێكاران���ی  

كوردس���تان، یەك���ەم فیش���ەكی  ل���ه  دژی  

جه ندرمه كانی دەوڵەتی  توركیا تەقاندو ده ستی 

به  كاروانی خه باتكرد كه  نزیكەی  سێ  دەیەی  

خایاند، ئەویش بە ئامانجی  بەدەس���تهێنانی  

س���ەربەخۆیی   و  مافەكانی  به كارهێنانی زمان  

و كلت���ورو خۆبەڕێوەبەری  كوردی  لە ناوچە 

لەو  كوردس���تان.  باكوری   كوردنش���ینه كانی  

ماوەیەدا، چەندین ش���ەڕو  ئاڵۆزی قورس لە 

قۆناغی سێیه می 
دانوستانه كانی نێوان 

په كه كه و ده وڵه تی توركیا 
راسته وخۆ بوو، كه  له  
دوای ده ستگیركردن و 

زیندانیكردنی عه بدوڵاڵ 
ئۆجه الن له  دوورگه ی 

ئیمرالی له  رێگه ی 
ئه نجامدانی چه ند دیدارێك 

له گه ڵیدا به  شێوه یه كی 
فه رمی و به  ئاگاداری و 

فه رمانی حكومه تی بۆڵه ند 
ئه جه ویدو سه رۆك وه زیرانی 
ئه و كاته ی توركیاو ده سته ی 

ئه ركانی سوپای توركیا 
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نێوان س���وپای توركیاو گەریالكانی  پەكەكەدا 

رووی���دا، كە بەهۆیەوە هەزاران س���ەربازی  

توركیا  كوژران و س���ەدان گەریالی  پەكەكەش 

بوونه  قوربانی.

قۆناغی ساڵی 1999 تاكو 2012 
دوای  ئ���ەوەی  لە س���اڵی  1999دا عەبدوڵاڵ 

ئۆجەالن رێبەری  پارتی  كرێكارانی  كوردستان 

)پەكەكە( دەس���تگیرو زیندانیك���را، خەباتی  

چەكداری  پەكەكە ت���ا رادەیەك گۆڕانكاریی  

بە خۆی���ەوە بینی، ئ���ه و قۆناغه ش به هۆی 

و  نكۆڵیك���ردن  سیاس���ه تی  په یڕە وكردن���ی 

ملنه دان بۆ ئاش���تی، هه ندێك توندوتیژی له   

دژی  حكومەتی  توركی���ا به خۆیه وه  بینی، له  

پێناو هەوڵدان ب���ۆ كۆنترۆڵكردنی  ناوچەكە 

كوردییەكانی  باكوری  كوردستان. هەرچەندە 

ئەو قۆناغان���ە زۆر لێكتر جیاواز نین، بەاڵم 

دەس���تگیركردنی  ئۆجەالن، كاریگەری  لەسەر 

زیندووكردن���ەوەی  هەس���تی  نەتەوایەتی  لە 

باكوری  كوردس���تان دروس���تكرد بە جۆرێك 

كه  پشتگیری  دانیش���توانی شارەكانی  باكوری  

كوردس���تان  و پارچەكانی  تری  كوردستان بۆ 

پەكەكە زیادیكردو چەندین كوڕو كچی  كورد 

چوونه  ناو شۆڕش���ه كه و روویانكردە چیاكانی  

كوردس���تان بۆ به شداریكردن له  شەڕی  دژی 

به  توركیا.

ساڵی  2012 تاكو ئێستا
دوای  هاتنەس���ەر دەس���ەاڵتی  پارت���ی  دادو 

گەش���ەپێدان )ئاكپارت���ی ( ل���ه  توركی���ا به  

س���ه ركردایه تی ره جه ب ته یب ئ���ه ردۆگان، 

پرس���ی  كورد له  باكور ت���ا رادەیەك بەرەو 

پێش���ه وه چوونی  بەخۆیەوە بینی ، هەرچەندە 

تا ئێستاش ئەردۆغان بە توندی  قسە له  دژی 

به رخۆدان���ی پەكەكە دەكات  و جەخت له وه  

تیرۆریستییە.  دەكاتەوە، كه  بزووتنه وه یه كی 

كۆتا قۆن���اغ، كە لە مێژووی  ه���ەردووالدا 

بە باش���ترین قۆناغ���ی  پەیوەن���دی  نێوانیان 

دادەنرێت، دەستپێكردنی  پرۆسەی  ئاشتی   و 

چارەس���ەریی  بوو لە نێوان توركیاو پەكەكە، 

كە تاوەكو پێش ئه نجامدانی هەڵبژاردنەكەی  

7ی حوزەیرانی  2015ی توركیا بەردەوامبوو، 

ب���ەاڵم دواتر گرژی و ئاڵۆزییه كان دەس���تیان 

پێكردەوە و تا ئێس���تاش بە چڕیی له  ش���ارو 

ش���ارۆچكه كانی كوردس���تانی باكور درێژه ی 

هه یه . له  راستیدا مێژووی  زێڕینی  ئاگربەستی  

نێ���وان پەكەكەو توركیا بۆ نەورۆزی  س���اڵی  

2013 دەگەڕێت���ەوە، كاتێك لە رێوڕه س���می 

به ڕێوه چوون���ی جەژن���ی نه ورۆز لە ش���اری  

ئامەد، وتارێكی  ئۆجەالن خوێندرایەوەو تێیدا 

داوای  پرۆسەی  چارەس���ەریی  و ئاگربەستی  

ل���ە توركیاو پەكەكەش ك���رد، به اڵم دواجار 

ده وڵه تی توركیا پێ���وه ی پابه ند نه بوو، بۆیه  

جارێكیت���ر ملمالنێ و گرژییه كان ده س���تیان 

پێكرده وه . 

نه  شه ڕ نه  ئاشتی
یه كه م دانوس���تانی ناڕاس���ته وخۆ ل���ه  نێوان 

په كه ك���ه و توركی���ا ل���ه  س���اڵی 1993 ب���ه  

نێوه ندكاری مام جه الل س���كرتێری گش���تی 

یه كێتی نیش���تمانی كوردستان، له سه ر داوای 

س���ه رۆكی كۆچك���ردووی توركی���ا تۆركۆت 

ئ���ۆزال ده س���تیپێكرد. ئۆجه الن ل���ه  كۆتایی 

مانگی ئاداری 1993دا وه ك ده ستپێش���خه ری 

نیازپاك���ی و وه اڵمدان���ه وه ی پێش���نیاره كه ی 

ئۆزال، ئاگربه س���تی له گه ڵ توركیا راگه یاند. 

دانوس���تانه كانی نێوانی���ان گه یش���ته  قۆناغی 

راگه یاندن���ی بۆ رای گش���تی. ئۆجه الن له و 

كتێبانه یدا كه  له ناو زیندان نوسیویه تی ئاماژە  

بۆ ئه وه  ده كات، كه  پێویستبوو ئۆزال له  رۆژی 

17ی نیسانی 1993 به  ته له فۆن په یوه ندی پێوه  

بكردایا، تاوه كو رێكبكه ون له س���ه ر واده یه ك 

بۆ راگه یاندنی ئه و لێكتێگه یش���تنه ی له  نێوان 

هه ردووالدا به دیهات، به اڵم مردنی تۆركۆت 

ئۆزال له  هه مان رۆژدا بۆ جیهان کتوپڕ بوو« 

له  ئه نجامدا ئه و دانوس���تانانه  شكستیان هێنا 

به هۆی رێگه نه دانی ناوه نده  ناسیۆنالیس���یتیه  

كالسیكییه كانی ناو ده وڵه تی سێبه ر له  توركیا 

بۆ چاره س���ه ركردنی كێشه ی كورد لەو واڵتە 

هه ڵوێستی  سه ره ڕای  ئاشتیانه.  به شێوه یه كی 

به اڵم  ت���ورك،  نه ته وه په رس���ته كانی  توندی 

پرۆسه ی دووه می دانوستانی ناڕاسته وخۆ له  

ساڵی 1997دا ده ستیپێكرده وه ، كاتێك سه رۆك 

وه زیرانی ئه و كاتی توركیا نه جمه دین ئه ربه كان 

چه ند نامه یه ك���ی له  رێگ���ه ی بزووتنه وه ی 

ئیس���المی لوبنانیه وه  ئاراسته ی ئۆجه الن كرد 

وه ك ده ستپێشخه رییه ك بۆ ئاشتی و پێكهاتن، 

به اڵم ئه و ده ستپێش���خه رییش  كۆتایی پێهات 

كاتێك س���وپا له  رێگه ی كوده تایه كی سپیه وه  

له  هه مانساڵدا كۆتایی به  ده سه اڵتی ئه ربه كان 

هێناو له  ژیانی سیاسی توركیا دوورخرایه وه  

و حزبه ك���ه ی به  بڕیاری دادگای ده س���توری 

بااڵی توركیا له  كاری سیاسی خرا. 

قۆناغی سێیه می دانوستانه كانی نێوان په كه كه و 

ده وڵه تی توركیا راسته وخۆ بوو، كه  له  دوای 

ده ستگیر و زیندانیكردنی عه بدوڵاڵ ئۆجه الن 

له  دوورگه ی ئیمرالی له  رێگه ی ئه نجامدانی 

چه ن���د دیدارێ���ك له گه ڵیدا به  ش���ێوه یه كی 

فه رمی، به  ئ���اگاداری و فه رمانی حكومه تی 

پۆڵه ن���د ئه جه وید، س���ه رۆك وه زیرانی ئه و 

كات���ه ی توركیاو ده س���ته ی ئه ركانی س���وپا 

ده ستیپێكرد، به اڵم دواجار ئه و دانوستانانه ش 
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به  ش���ێوه یه كی كتوپڕ وه س���تا، پاشان چه ند 

جارێك ئۆجه الن له  رێگه ی پارێزه ره كانیه وه  

داوایكرد ده نوس���تانه كان ده ستپێبكاته وه ، له  

پێن���او دۆزینه وه ی رێگه چاره یه كی ئاش���تیانه  

بۆ پرس���ی كورد له  توركیا، به اڵم هه وڵه كان 

بێهوده  ب���وون. دوای ئ���ه وه ی پارتی دادو 

گه ش���ه پێدان ب���ه  س���ه رۆكایه تی ره ج���ه ب 

ته یب ئه ردۆگان له  س���اڵی 2006دا گه یشته  

ده سه اڵت، چه ند گه ڕێكی تری دانوستانه كان 

له  ئۆس���لۆ پایته ختی نه رویج له  نێوان ساڵی 

2008 ت���ا 2011 به ڕێوه چ���وون، ب���ه اڵم له  

دوای ئه نجامدان���ی په المارێك���ی گه ریالكانی 

په كه كه  بۆسه ر بنكه یه كی سه ربازی توركیا له  

2012/7/14دا و باڵوبوونه وه ی چه ند تۆمارێكی 

ده نگ���ی له الیه ن راگه یاندنه كانی توركیاوه  بۆ 

رای گش���تی، گفتوگۆو دانوستانه كانی ئۆسلۆ 

به  ش���ێوه یه كی كتوپڕ وه ستان، جگه  له وه ش 

ده س���ه اڵتدارانی توركیا دیداری پارێزه ره كانی 

له گ���ه ڵ ئۆجه الن له ناو زیندان قه ده غه  كردو 

ژماره یه كیانی ده ستگیركرد. رۆژی 2012/7/8 

ئاشكرایكرد،  توركی  )ئایندنلك(ی  رۆژنامه ی 

كه  ئۆجه الن په یوه ندییه كی ته له فۆنی له گه ڵ 

په رله مانتاری ناس���راوی ك���ورد )له یال زانا( 

ئه نجامداوه و داوای لێكردووه  به ش���داری له  

پرۆسه ی ئاش���تیدا بكات و له گه ڵ ئه ردۆگان 

كۆبوون���ه وه  بكات. هه روه ها ل���ه  وتارێكی 

نوس���ه رو رۆژنامه نوس���ی تورك سه باحه دین 

ئۆنكیب���ار ك���ه  ل���ه  رۆژنام���ه ی )ئایدنلك(

دا باڵوكراوه ته وه،  له س���ه ر زاری كه س���ێك 

ب���ه  ناوی ئیله���ام رایگه یان���دووه ، كه  رێگه  

خۆشكراوه  بۆ ده س���تپێكردنه وه ی قۆناغێكی 

نوێی ئاش���تی ل���ه  توركیا به  سه رپه رش���تی 

ده زگای هه واڵگ���ری ئه مه ریكا )cia( و میتی 

توركیا،ک به  مه به ستی كۆتاییهێنان به  شه ڕو 

ملمالنێ���ی نێوان توركی���او په كه كه . ئۆنكیبار 

راش���یگه یاندووه : »ده زگای هه واڵگری میتی 

تورك���ی رۆژانه  چاوپێكه وتن له گه ڵ ئۆجه الن 

ده كات، به اڵم ئۆجه الن پێداگری و پرسیاری 

كردووه  ك���ه  ئایا ئه مه ریكا تا چ  ئه ندازه یه ك 

باڵوبوونەوەی سوپای تورکیا لەناو شارو ناوچە کوردییەکان
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جدیه  ل���ه  به ش���داریكردن ل���ه  هه وڵه كانی 

چاره س���ه ری ئاش���تیانه  له  توركیا، به اڵم بۆ 

ئه وه ی توركه كان ئۆج���ه الن به وه  رازیبكه ن 

به   ئه مه ریكیان  پله ب���ااڵی  دیپلۆماتكارێك���ی 

یاوه ری ئه ندامێكی بااڵی هه واڵگری ئه مه ریكا 

هێناوه ، تاكو له گه ڵ ئۆجه الن گفتوگۆ بكات، 

ب���ه وه ش توانییان ل���ه  رازیكردنی ئۆجه الندا 

س���ه ركه وتوو بن بۆیه  په یوه ن���دی ته له فۆنی 

له گه ڵ له ی���ال زانا ك���ردووه،  تاوه كو له گه ڵ 

ئ���ه ردۆگان كۆببێته وه ». ئۆنكیب���ار ئاماژەی 

بۆ ئه وه ش���كردووه ، ك���ه  حكومه تی ئه نقه ره  

به ڵێن���ی به  واش���نتۆن دابوو س���ه باره ت به  

دۆزینه وه ی رێگه چاره ی ئاشتیانه ، كۆتاییهێنان 

به  ملمالنێكان، دوای گه یشتن به  رێككه وتنی 

نێ���وان ئه نقه ره  و په كه ك���ه  ورده  ورده  كار 

له سه ر پرسی ئازادكردنی عه بدوڵاڵ ئۆجه الن 

ده كرێت. ئ���ه و كاته  راگه یه نرا، كه  ئۆجه الن 

كار له سه ر نه خش���ه  رێگه یه كی تازه  ده كات 

بۆ چاره س���ه ركردنی كۆتایی كێشه ی كورد له  

توركیا، كه  له  )7( به ند پێكدێت، میدیاكانیش 

ئاشكرایانكرد كه  پارتی كرێكارانی كوردستان 

به  هه ر جۆره  چاره سه رێك رازی ده بێت كه  

ئۆجه الن به  گونجاوی ده زانێت. 

له  س���اڵی 2013دا ره جه ب ته یب ئه ردۆگان 

رایگه یاند، ئه وان وه ك ده وڵه ت دانوس���تان 

له گه ڵ ئۆجه الن ده كه ن، نه ك وه ك الیه نێكی 

ئه منی ی���ان پارتی ده س���ەاڵتدار، به اڵم له و 

دۆخه  پڕ له  گه ش���بینیه دا س���وپای توركیا له  

په كه كه ی  )10( گه ری���الی  پۆپه راس���یۆنێكدا 

ل���ه  ناوچه ی جۆل���ك/ بینگۆل له  باش���وری 

خۆرهه اڵتی توركیا كوش���ت و په كه كه ش به  

كردن���ه  ئامانجی چه ند بنكه یه كی س���ه ربازی 

وه اڵمی توركیای دای���ه وه . ئه گه ر توركیا له  

ئاراس���ته كردنی گورزی سیاسی و دیپلۆماسی 

له  په كه كه  س���ه ركه وتوو ب���ووه ، به  تایبه تی 

ل���ه  رووی دانان���ی ن���اوی په كه كه  لیس���تی 

رێكخراوه  تیرۆریس���تییه كان ل���ه  ئه مه ریكاو 

یه كێت���ی ئه وروپا، ب���ه اڵم په كه كه  بۆ ماوه ی 

سێ ده یه  هێزو تواناكانی توركیای داچۆڕاندو 

ده شتوانێت سێ ده یه ی دیكه ش دایبچۆڕێنێت 

به  پاڵپشتی ئه و هێزه  سه ربازی و جه ماوه ری 

و میدیاییه ی كه  له  ئێستادا هه یه تی، نه ك به  

ته نها له ناو توركیا، به ڵكو له  ته واوی ناوچه ی 

خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست و ئه وروپاش. 

گومان���ی تێدا نییه  كه  ملمالنێی نێوان توركیاو 

په كه كه  له سه ر گۆڕه پانی سوریاش به  شێوازی 

په كه كه   به رجه س���ته كردووه .  جیاواز خ���ۆی 

تا ئه وپه ڕی هه وڵ���ده دات كه ڵك له  قه یرانی 

س���وریا وه ربگرێت به  ئامانجی به هێزكردنی 

هه ڵوێستی دانوستانكاریی له  به رامبه ر ئه نقه ره  

و به دیهێنانی ده س���تكه وته  سیاس���ییه كانی له  

توركیا. توركیا هه وڵی زۆریدا په الماری ناوچه  

كوردییه كانی باكورو باكوری خۆرهه اڵتی سوریا 

بدات، جارێك ب���ه  بیانووی دروس���تكردنی 

ناوچه یه كی ئارام بۆ پاراستنی گیانی هاوواڵتیانی 

سڤیل كه  له ترس���ی سته مكاری و داپڵۆسینی 

رژێمی به شار ئه سه د به ره و سنوره كانی توركیا 

هه ڵدێ���ن، جارێكیش به  بیانووی پاراس���تنی 

ئاسایشی س���نوره كانی له  گه ریالكانی په كه كه  

یان ئه و هێزو رێكخراوه  سیاسییانه ی سه ر به  

په كه كه ن. رۆژنامه ی )      (ی توركی له سه ر 

زاری مارتین دیمپس���ی فه رمانده ی س���وپای 

ئه مه ریكا رایگه یاند، كه  واشنتۆن هه موو جۆره  

په المارێكی توركیا بۆ ناوچه كانی باكوری سوریا 

ره تده كاته وه و داواش���ی ل���ه  نه جده ت ئۆزال 

س���ه رۆكی ده سته ی ئه ركانی س���وپای توركیا 

كردووه،  كه  پێویس���ته  هێزه  س���ه ربازییه كان 

له سه ر سنوری نێوان توركیا – سوریا بكشێنه وه،  

مێژووی  زێڕینی  ئاگربەستی  
نێوان پەكەكەو توركیا 
بۆ نەورۆزی  ساڵی  2013 
دەگەڕێتەوە، كاتێك لە 
رێوڕه سمی به ڕێوه چوونی 
جەژنی نه ورۆز لە شاری  
ئامەد، وتارێكی  ئۆجەالن 
خوێندرایەوەو تێیدا داوای  
پرۆسەی  چارەسەریی  و 
ئاگربەستی  لە توركیاو 
پەكەكەش كرد، به اڵم 
دواجار ده وڵه تی توركیا 
پێوه ی پابه ند نه بوو، 
بۆیه  جارێكیتر ملمالنێ 
و گرژییه كان ده ستیان 
پێكرده وه
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بۆئه وه ی شه ڕ له  ناوچه  كوردنشینه كانی سوریا 

روونه دات »بۆیه  په كه كه  له م هاوكێش���ه یه دا 

به  شێوه یه كی راس���ته وخۆ براوه ی گه وره یه . 

پێده چێت ئه نقه ره  و واش���نتۆن گه یشتبنه  ئه و 

باوه ڕه ی كه  گه یش���تن به  سه ودایه كی ئاشتی 

له گ���ه ڵ په كه كه  گرنگی س���تراتیژی زۆری بۆ 

ئاس���ایش و س���ه قامگیری ناوچه كه  هه یه » به  

تایبه تی دوای ئ���ه و هه موو هه واڵنه ی توركیا 

بۆ یه كالییكردنه وه ی ملمالنێكان به  گرتنه به ری 

رێگه چاره ی سه ربازی. له  دوای هه ڵگیرسانی 

شۆڕش���ی سوریا له  ساڵی 2011 و ده ركه وتنی 

په كه كه  وه ك فاكته رێكی ستراتیژی و كاریگه ر 

له س���ه ر رووداوه كانی س���وریاو ناوچه كه ش، 

باسكردن له  گرنگی و پێویستی ئیحتیواكردنی 

په كه كه  زیادیك���ردووه . ب���ه  دڵنیاییه وه  ئه و 

ده س���تكه وت و داهاته  ئابورییانه ی ده س���تی 

توركیا ده كه وێت یه كێكه  له  مه رجه  دیاره كانی 

ئ���ه و س���ه وداو پێكهاتن���ه  له گ���ه ڵ په كه كه » 

هه روه ها هۆكارێك���ه  بۆ گه ڕانه وه ی تێچوونه  

داراییه كان���ی به گژداچوون���ه وه ی تی���رۆر بۆ 

خه زێنه ی ده وڵه تی توركی���ا، كه  به  ملیاره ها 

دۆالر مه زه ن���ده  ده كرێ���ت و ده كرێ���ت له  

ئاوه دانكردنه وه دا  پرۆژه كانی گه ش���ه پێدان و 

ب���ه كاری بهێنێ���ت، جگ���ه  له  وه س���تاندنی 

خوێنبه ربوون���ی كورد – ت���ورك له و واڵته دا. 

پارتی كرێكارانی كوردستان له  ماوه ی قۆناغه  

دوورو درێژه كانی ملمالن���ێ له گه ڵ توركیادا 

چه ندین ده ستپێش���خه ری ئاش���تی کردووەو 

ئاس���تی داواكارییه كانیش���ی كه مكردۆت���ه وه ، 

تاوه كو گه یشته  ئاستی داواكردنی جۆرێك له  

خۆبه ڕێوه به ری له و ناوچان���ه دا كه  زۆرینه ی 

دانیشتوانه كانیان كوردن، هه روه ها دانپێدانانی 

ده وڵه ت���ی توركیا به  بوون���ی نه ته وه یی كورد 

له ناو ده ستوری توركیاو باشكردنی بارودۆخی 

ژیانی ئۆج���ه الن له ناو زیندانی تاكه كه س���یدا 

له  دورگه ی ئیمراڵی و دانانی له ژێر س���ایه ی 

هێشتنه وه ی به زۆر و رێگه پێدانی تاكو له گه ڵ 

ده ره وه دا په یوه ن���دی هه بێت. به الی زۆرێك 

له  یاساناس���ان و توێژه رانی سیاسییه وه  ئه مانه  

چه ند داواكارییه كی هاوس���ه نگ و ش���یاون و 

پێیانوایه  له  ناوه ڕۆكی رێككه وتننامه ی )لۆزان( 

كه  توركیا له  س���اڵی 1923دا واژۆی له س���ه ر 

كردووه  ئاماژه یان پێك���راوه، به اڵم توركیا به  

درێژایی نۆ ده یه ی رابردوو  پێشێلی كردوون. 

لێره دا پرسیاره كه  ئه مه یه : ئایا پارتی كرێكارانی 

كوردس���تان چه كه كانی بێده ن���گ ده كات له  

چوارچێ���وه ی گه یش���تن ب���ه  رێككه وتنێكی 

ئاش���تیانه ی گونجاوو جێگه ی ره زامه ندی بۆ 

هه ردووال؟ ئایا هه وڵده دات بۆ به ده ستهێنانی 

مافه كانی تری كورد له  توركیا به  سیاس���ه ت، 

دوور له  به كارهێنانی زمانی  چه ك؟

 

  
 سه رچاوه كان:

- پێگه ی ئه لیكترۆنی دام���ه زراوه ی )البیت 

الكردی(

- كتێب���ی )كورده كان���ی توركی���ا( – دكتۆر 

ئیبراهیم داقو قی – 2003

- پێگه ی ئه لیكترۆنی توێژه رو سیاسه تمه داری 

كورد محه مه د مه ال ئه حمه د

- موسوعه  السیاسه ، عه بدولوه هاب ئه لكیالی، 

ال )403(، موجه لله دی 3

- رۆژنامه ی )الحیاة(ی له نده نی: كورده كانی 

توركیا له  نێ���وان خه ون���ی په رتبوورابوونی 

شۆڕش���گێڕانه دا – ژم���اره ی 3ی كانوون���ی 

دووه می 2012

- هه فته نام���ه ی روداو - ژم���اره ی رۆژی 

2012/7/13

- رۆژنامه ی لۆمۆند دیپلۆماتیكی فه ره نس���ی 

– چاپی عه ره بی- ژماره ی تشرینی یه كه می 

.2012

- توركی���او پارتی كرێكارانی كوردس���تان.. 

له  ده وڵه ت���ی كاهینه  س���ۆمه رییه كان به ره و 

عه بدوڵ���اڵ   – دیموكرات���ی  شارس���تانیه تی 

ئۆجه الن- خانه ی ئاماردا، به یروت 2002

- به رگریك���ردن ل���ه  گه لێ���ك- عه بدوڵ���اڵ 

ئۆجه الن/ له  باڵوكراوه كانی پارتی كرێكارانی 

كوردس���تان، 2005، ئاژانسی هه واڵی فورات 

نیوز

- هه روه ها س���ه باره ت به  مێژووی په كه كه  

س���ود له  نوس���ینێكی رۆژنامه نوس )هێرش 

شۆڕش( وه رگیراوه ، كه  له  ماڵپه ڕی ئاژانسی 

)NNA( باڵوكراوه ته وه   

http:/ /www.shafaaq.com/mallkurd/

i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _

content&view=article&id=232

1&catid=41:history&Itemid=199

 http://ku.firatajans.com/index.

php?rupel=nuce&nuceID=41130

h t tp : / / ku . f i ra t a j an s . com / index .

php?rupel=nuce&nuceID=41166 

h t tp : / / ku . f i ra t a j an s . com / index .

php?rupel=nuce&nuceID=41273

http://www.mihemede-mele-ehmed.

com/web/pirtukenMME/pirtuk_arabic.

php?arID 

  http://radionawxo.org/kurdi/index.php/

report/item/2855137-.html
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پەکەکە

مۆدیلیپڵنگەکانیتامیل

یانئیتا

ماوریتسیۆ جیری* 

له  عه ره بییه وه : کارناس جوبرائیل
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له  په راوێزی ئ���ه و په الماردانه ی له مدواییه دا 

ئه نقه ره ی ك���رده  ئامان���ج و كوژرانی )34( 

و برینداربوونی ده یان كه س���ی لێكه وته وه ، 

ه���ه رزوو په نجه ی تۆمه تباركردن ئاراس���ته ی 

پارتی كرێكارانی كوردس���تان )په كه كه ( كرا، 

به اڵم چه ند الیه نێكی تر به رپرسیارێتی خۆیان 

له  به رامبه ر ئه نجامدانی دوان له و په المارانه  

راگه یاند، كه  بریتیبوون له  رێكخراوی داعش 

و رێكخراوی هه ڵۆكانی ئازادی كوردس���تان، 

ك���ه  ل���ه  په كه كه  جیابۆت���ه وه ، ل���ه  كاتێكدا 

ده ستنیش���انكردنی الیه نه  به رپرسیاره كان له  

ئه نجامدانی هێرش و په الماره كان هه رگیز به  

شێوازێكی ئاسان و راسته وخۆ ناكرێت. 

توركی���ا به  یه كێ���ك له  ده وڵه ته  س���ه ره كی 

ناوه ڕاس���ت  كاریگه ره كان���ی خۆرهه اڵتی  و 

داده نرێت، چونك���ه  هاوپه یمانی خۆرئاوایه و 

ل���ه  دۆخی قه یراناوی و پاش���اگه ردانییه كانی 

خۆرهه اڵت نزیكه ، هه رچه نده  بووه ته  پردێك 

له  نێوان ئه وروپاو ئاسیادا و پۆینتێكی گرنگی 

سیس���تمی ئه منی س���ه ر به  په یمانی باكوری 

ئه تڵه س���ی )ناتۆ(یه . ئێستا توركیا له  ناوخۆدا 

رووبه ڕووی هه ڕه ش���ه ی ئاسایش���یی گه وره  

بۆته وه ، هه ر له  دروستبوونی هێزه  شیوعیه  

شۆڕش���گێڕه كان كه  له  رێكخراوی هه ڵۆكانی 

ئازادی كوردستان خۆی ده بینێته وه  تا ده گاته  

هێزه  فاشستی و ناسیۆنالیسته  توندڕه وه كانی 

توركیا له  الیه كیتره وه ، بۆ نموونه  رێكخراوی 

)گورگ���ه  ب���ۆره كان(، كه  دژایه ت���ی هه موو 

نه ته وایه تی  كێشه ی  ئاشتیانه ی  چاره سه رێكی 

كورد له  توركیا ده كات. 

توركی���ا ل���ه  دوای دامه زراندی���ه وه  وه ك���و 

ده وڵه ت���ی هاوچه رخ ب���ه  قۆناغێكی گۆڕانی 

دیموكرات���ی به رده وامدا گ���وزه ری كردووه ، 

به اڵم ئێس���تا پارتێكی خ���اوه ن بیروباوه ڕی 

ئیسالمی هاوسه نگ )ئاكپارتی( بۆ یه كه مجارو 

به بێ هه بوونی به ره نگاربوونه وه ی سه ربازی 

کۆمەڵێک لە گەریالکانی هێزەکانی پاراستنی گەل )ه. پ.گ( - قەندیل
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زۆرینه ی كورس���ییه كانی په رله مانی توركیای 

به ده س���تهێناوه  و حوكمی واڵته كه  ده كات، 

به اڵم ئه م هه نگاوه  دیموكراتیه  به ره و پێشه وه  

هاوكاتبوو له گه ڵ په یڕه وكردنی چه وساندنه وه  

و په لكێشكردنی كۆمه اڵیه تی له  راده به ده ر. 

س���ه ره ڕای ئ���ه وه ش توركی���ا به مدواییه به  

ش���ێوه یه كی نیمچه  ره ها  ئازادی ده ربڕین و 

سنورداركردووە،  به جۆرێك  رۆژنامه گه ری، 

كه  هه ر كه س���ێك هه وڵبدات لێپرس���ینه وه  

له گ���ه ڵ حكومه ت���ی توركیا ب���كات یان به  

توندی ره خنه ی ئاراس���ته  ب���كات، یان خۆی 

زیندانه وه  ده بینێته وه ،  له پشت شیش���ه كانی 

ی���ان ده خرێته  ژێر چاودێ���ری حكومه ته وه . 

رۆژنامه ی )زه مان( كه  له ناو توركیا زۆرترین 

فرۆش���ی هه یه  دوایین قوربانی ده ستی ئه و 

مامه ڵه كردنه  خراپه ی توركیایه .   

له  كاتێكدا توركیا روبه ڕوی چه ندین كۆسپ 

و هه ڕه شه  بۆته وه ، به اڵم له ده ستدانی ئاشتی 

كۆمه اڵیه ت���ی له و واڵته دا به  كێش���ه ی هه ره  

گ���ه وره داده نرێت . له  راس���تیدا پێده چێت 

ت���ا ئاس���تێك گرفتی له ده س���تدانی  توركیا 

له ڕێگه ی  تێپه ڕاندبێت  ناوخۆیی  سه قامگیری 

ئه و هه واڵنه ی، كه  پارتی دادو گه ش���ه پێدان 

خس���تویه تیه گه ڕ بۆ دامه زراندنی ده وڵه تێكی 

س���ه قامگیرو هاوچه رخ له  سه ده ی بیست و 

یه كدا. به اڵم هاوكات له گه ڵ ده س���تپێكردنی 

خۆپیشاندانه كانی گۆڕه پانی ته قسیم له  شاری 

ئه س���ته نبوڵ له  س���اڵی 2013، ئیتر ئاش���تی 

كۆمه اڵیه تی داڕمان و ل���ه  هاوینی 2015وه  

كێش���ه و گرفته كان روویان له زیادبوون كرد. 

له گه ڵ ئه نجامدانی هه ڵبژاردنه  گش���تییه كانی 

په رله مانی توركیا ل���ه  7ی حوزه یرانی 2015 

روودان���ی ته قینه وه ی )س���روج(، جارێكیتر 

گ���رژی و ئاڵۆزییه كانی ل���ه  نێوان حكومه تی 

هه رچه نده   گه رمكرده وه ،  په كه كه دا  توركیاو 

ماوه ی چه ند ساڵێك بوو سره ویبۆوه. ئەمڕۆ 

بنه م���ای ئاش���تی كۆمه اڵیه تی ل���ه  توركیا له  

رێگ���ه ی گرژییه كانی نێوان ن���ه وه ی گه نج و 

پیراندا دروس���تبووه ، له  نێوان چه پگه راكان 

و موحافیزكاره كان���دا، به ڵك���و له  هه موویان 

گرنگتر گرژییه كانی نێوان تورك و كورده كانه . 

ده سه اڵتی دادو گه ش���ه پێدان به  شێوه یه كی 

به رچاو ده س���تی له  وروژاندن���ی ئه و گرژی 

و ئاڵۆزییان���ه دا هه یه، ئ���ه وه ش له  رێگه ی 

سه پاندنی فۆرمێكی ئه منی به سه ر پرسی كورد 

له  توركیا. بڕیاری پارتی دادو گه شه پێدان به  

به رزكردنه وه ی كێرڤی روبه ڕوبوونه وه  له گه ڵ 

په كه كه دا، كه  ئاكپارت���ی و هاوپه یمانه كانی 

به رێكخراوێكی تیرۆریستی ده یده نه  قه ڵه م، 

ئه وه نده یتر ئاستی ئه و گروژی و ئاڵۆزییانه ی 

له ناو كۆمه ڵگه ی توركیادا زیاتر كردو ئاشتی 

كۆمه اڵیه تی له باربرد.

ئەمڕۆ په یوه ندی و هه ڵسوكه وتی حكومه تی 

توركیا له گ���ه ڵ په كه كەدا  له  په یوه ندی نێوان 

حكومه تی س���ریالنكاو بزوتنه وه ی به وره كانی 

تامی���ل ده چێت له پێش كۆتاییهاتنی ش���ه ڕی 

ناوخ���ۆی ئ���ه و واڵته  ل���ه  س���اڵی 2009دا. 

ساڵی 2008 له  واڵتی س���ریالنكا كارمده كرد 

ب���ۆ به رژه وه ن���دی رێكخ���راوی ناحكوم���ی 

 ،)Nonviolent Peaceforce( ئه مه ریك���ی 

واته  هێزی ئاش���تی ناتوندوتیژ. بزوتنه وه ی 

به وره كان���ی تامیل له و ماوه ی���ه دا ته قینه وه  

تیرۆریستییه كانیان زیادكرد، به اڵم كاردانه وه ی 

حكوم���ه ت له  به رامبه ری���دا چاوه ڕواننه كراو 

بوو، به ڵكو توانی ئه و بزوتنه وه یه   له ناوببات، 

كه  به  )به وره كانی ئازادكردنی تامیل - ئیالم (

حكومه تی ئه نقه ره  پرسێك 
له  بازنه ی سیاسی 
خۆی ده سڕێته وه  كاتێك 
ده یه وێت وه ك سه رچاوه ی 
نیگه رانی و سه رئێشه  
بۆ ئاسایشی نه ته وه یی 
مامه ڵه ی له گه ڵدا بكات، 
ئه وه ش رێگه  به  ده وڵه ت 
ده دات رێكاری پاساوئامێزو 
هه اڵوێركراو په یڕه و 
بكات له  كاتی هه بوونی 
هه ڕه شه ی ئه منیدا
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یش ناوده برا. ئه و ئۆپه راسیۆنه ی كه  سوپای 

سریالنكا ئه نجامیدا ده یان هه زار قوربانی له ناو 

خه ڵكی سڤیل لێكه وته وه ، سه ره ڕای ئه وه ش 

س���نورێكی كۆتایی بۆ ملمالنێی دوورودرێژی 

نێ���وان حكومه تی س���ریالنكا و بزوتنه وه كه  

كێشا، هه رچه نده  ئه وه  كێشه كه ی له  ریشه وه  

چاره سه ر نه كرد. 

ئەمڕۆ چه ن���د ئاماژه یه كی جێگه ی نیگه رانی 

له  توركیا س���ه ریانهه ڵداوه ، ك���ه  پێده چێت 

حكومه تی توركیا هه مان ستراتیژی سریالنكا 

پیاده  بكات بۆ مامه ڵه  كردنی له گه ڵ كێشه و 

ئه گه ر  ناوخۆییه كان���ی، هه رچه نده   ملمالنێ 

ئه و رێچكه یه  له الی���ه ن حكومه تی توركیاوه 

و  كاره ساتبارده بێت  بێگومان   په یڕه وبكرێت، 

مه ینه تی مرۆیی گ���ه وره ی لێده كه وێته وه  و 

ئه و ئۆپشته  س���تراتیژییانه ش په كده خات، كه  

په یوه سته  به  ئاینده ی توركیاوه . له  كاتێكدا كه  

بزوتنه وه ی به وره كانی تامیل هیچ جێگه یه كی 

تری نه بوو تا له  ده ره وه ی دورگه ی سریالنكا 

په ن���ای بۆ بب���ات، به اڵم پارت���ی كرێكارانی 

كوردس���تان له  توانایدای���ه  هێزه كانی به ره و 

ناوچه  كوردییه كانی ده ره وه ی سنوری توركیا 

پاشه كش���ه  پێبكات و توركیاو له وانه یه  چه ند 

هێزێك���ی هه رێمی تریش به ره و ش���ه ڕێكی 

نێوده وڵه ت���ی په لكێش بكات. ل���ه  هه مبه ر 

ئ���ه م س���یناریۆ چاوه ڕوانكراوه دا، س���ه یره  

ك���ه  توركیا هه وڵن���ادات ب���ۆ په یڕه وكردنی 

ناكۆكییه كانی  چاره س���ه ركردنی  لێكچواندنی 

ناوخ���ۆی به  هاوش���ێوه ی س���وپای كۆماریی 

ئێرله ن���دا ل���ه  ئێرله ندای باك���ور، یان وه ك 

رێكخراوی جوداییخوازی )ئیتا( له  ئیس���پانیاو 

بزوتن���ه وه ی )ئاچێی ئازاد( له  ئه نده نوس���یا، 

كه  بزوتنه وه یه ك���ی جوداییخوازه  و داواهی 

سه ربه خۆیی ناوچه ی ئاچێی جێناكۆك ده كات 

له  ئه نده نوسیا، به اڵم دواجار له دوای 30 ساڵ 

ش���ه ڕكردن له ئه نجامی رێككه وتنێكی سیاسی 

کۆمەڵێک گەریالی پڵنگەکانی تامیل
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له  س���اڵی 2005دا، س���ه رجه م چاالكییه كانی 

وه س���تاندو ئاش���تی هه ڵبژارد. له راس���تیدا 

توركی���اش ده توانێت رێگه یه كی رێككه وتن و 

ئاشته وایی زیاتر له گه ڵ كورده كان ده ستپێبكات 

و كۆتای���ی ب���ه  كێش���ه  جیۆسیاس���ییه كان و 

ش���ه ڕه كان له سه ر س���نوری توركیا بهێنێت، 

به اڵم پێده چێت هێزی بزوێنه ری س���ه ره كی 

له  روونه دانی ئ���ه م ئه گه ره دا بگه ڕێته وه  بۆ 

به رژه وه ندی پارتی دادو گه شه پێدان و نوخبه  

سیاس���ییه كانی توركی���ا به  ده س���تپێوه گرتنی 

ده سه اڵتی سیاسی، چونكه  به شداری پێكردنی 

ناوچه  كوردنشینه  سه ربه خۆكان له  ده سه اڵتدا 

هه ڕه شه یه  بۆس���ه ر پالنه كه ی ئه ردۆگان، كه  

ده یه وێت سیستمی په رله مانیی ئێستای توركیا 

بگۆڕێت بۆ سیستمێكی سه رۆكایه تی ناوه ندی 

كۆماری. ئه م به رژه وه ندییه ی ئاكپارتی زیاتر 

روونبۆوه  دوایئه وه ی كه  وه ك كاردانه وه یه ك 

له  به رامبه ر شكستهێنانی له  هه ڵبژاردنی 7ی 

حوزه یرانی س���اڵی 2015دا س���تراتیژی خۆی 

گۆڕی و به  ته واوه تی هاوكێشه  سیاسییه كانی 

له  به ش���داریكردن له  گفتوگۆكانی ئاشتی به  

ش���ێوه یه كی فه ڕمی له گه ڵ په كه كه  گۆڕا بۆ 

دووباره  ده س���تپێكردنه وه ی ش���ه ڕ، به وه ش 

فۆڕمێكی ئه منی به س���ه ر ملمالنێكانی له گه ڵ 

په كه كه دا سه پاندو ئێستا به  ئاشكرا دیاره . 

به  پێ���ی ئه و تی���ۆره ، حكومه ت���ی ئه نقه ره  

پرس���ێك له  بازنه ی سیاسی خۆی ده سڕێته وه  

كاتێك ده یه وێت وه ك سه رچاوه ی نیگه رانی 

و سه رئێشه  بۆ ئاسایشی نه ته وه یی مامه ڵه ی 

له گه ڵ���دا بكات، ئه وه ش رێگ���ه  به  ده وڵه ت 

ده دات رێ���كاری پاس���اوئامێزو هه اڵوێركراو 

په یڕه و بكات له  كاتی هه بوونی هه ڕه ش���ه ی 

ئه منیدا، به اڵم ئه وه  س���ه باره ت به  ناكۆكیه  

سیاس���ییه كان گونجاو نییه . كاتێك حكومه تی 

توركی���ا دركیكرد كه  مامه ڵه كردنی سیاس���ی 

له گ���ه ڵ په كه ك���ه  ل���ه  رووی تاكتیكیی���ه وه  

ئەندامانی رێکخراوی ئیتا
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بێهوده یه ، پارتی دادو گه شه پێدان ده ستیكرد 

به  دووب���اره  له قاڵبدانه وه ی رۆلێ په كه كه  له  

رووی ئه منییه وه  و چه ندین رێكاری جیاوازی 

پیاده  ك���رد به هۆی ئه و مه ترس���ییانه وه  كه  

كورده كان بۆی���ان دروس���تكردووه . رێكاره  

خۆپارێزییه كانی حكومه تی توركیا له  رێگه ی 

ئه و مانۆڕانه وه  كوژرانی سه دان كه سی سڤیلی 

لێكه وته وه ، به اڵم ناوچه ی خۆرهه اڵتی توركیا 

به  ش���ێوه یه كی خێرا ه���ه روه ك لێكۆڵه ری 

سیاس���ی )جۆرجی���ۆ ئاكمپن( باس���یده كات، 

گۆڕا بۆ )ده وڵه تی هه اڵوێركراو(، چونكه  له  

ئێس���تادا چه ندین گوند و دێهاتی كوردنشین 

ئابڵوقه یان به س���ه ردا س���ه پێنراوه  و چه ندین 

ش���اری كوردیش رو،ب���ه ڕو،ی وێرانكاری و 

راگواس���تنی به زۆر كراونه ته وه ، به  تایبه تیش 

دورگه ی ئیبن عومه رو شارۆچكه كانی سور و 

سلۆپی و ئیدل و نسێبین.   

چه ندین رێكخ���راوی داكۆكیكار له  مافه كانی 

مرۆڤ سه ركۆنه ی ئه و جۆره  مامه ڵه كردنه ی 

حكومه ت���ی توركیای���ان ك���ردو ب���ه  خراپ 

به كارهێنانی هێز ل���ه و ناوچانه دا ئه ژمارییان 

ك���رد. ل���ه  به رامب���ه ردا یه كێت���ی ئه وروپاو 

كۆمه ڵ���ی نێوده وڵه تی بێده نگییان له  هه مبه ر 

به هۆی  ئه وه ش  رووداوه كاندا  هه ڵبژاردووه ، 

پێویس���تییان به  پش���تیوانی توركیا له  رووی 

مامه ڵه كردن���ی له گه ڵ كێش���ه ی كۆچبه رانی 

سوریاو ش���ه ڕی دژ به  رێكخراوی داعش. له  

راستیدا ئه و هه ڵسوكه وته  تونده ی حكومه تی 

ئاكپارتی دۆخی ناسه قامگیری توركیا ئاڵۆزتر 

كردووه  و كێرڤی په الماری تیرۆریستییه كانیشی 

زیاتر كردووه ، بۆیه  ئه گه ر حكومه تی ئاكپارتی 

په نا بۆ جۆرێك له  رێككه وتن و ئاش���ته وایی 

له گ���ه ڵ پارتی كرێكارانی كوردس���تان نه بات 

و توركیا نه گه ڕێنێته وه  ب���ۆ دۆخێكی ئارام، 

ب���ه  دڵنیاییه وه  ئه و زیانانه ی به ر پرۆس���ه ی 

گواس���تنه وه ی توركیا بۆ سیستمی دیموكراتی 

ده كه وێت به رده وام ده بێت.

ئاكپارت���ی و ره ج���ه ب ته ی���ب ئ���ه ردۆگان 

په یڕه وی جۆره  گوتارێك ده كه ن، كه  ئامانجی 

لێس���ه ندنه وه ی ش���ه رعیه ته  له و كه سانه ی كه  

ره خنه  له  كارو رێكاره كانی حكومه ت ده گرن، 

چاالكوانان،  رۆژنامه نوسان،  ئامانجه شیان  ئه م 

ئه كادیمیسته كان و ته نانه ت دیپلۆماتكاره كانیشی 

گرتۆته وه . رێكاره كانی ئه و ئه كادیمیس���تانه ی 

توركیای ته نگه تاو كرد، ك���ه  به یاننامه یه كیان 

له ژێر ناونیشانی )ئه كادیمیس���ته كان له  پێناو 

ئاش���تیدا( واژۆ كرد له  دژی ده س���تێوه ردانی 

ل���ه  ناوچه كان���ی خۆرهه اڵت���ی  حكوم���ه ت 

توركی���ا. له  دوای یه ك رۆژ ل���ه  ئه نجامدانی 

په الماری تیرۆریستیه كه ی ئه نقه ره ، ئه ردۆگان 

وتی: "هیچ جیاوازیی���ه ك نییه  له  نێوان ئه و 

تیرۆریس���ته ی كه  تفه نگی هه ڵگرتووه  له گه ڵ 

ئه وانه دا كه پێگه و  پۆس���ته كانیان بۆ خزمه تی 

تیرۆریستان به كارده هێنن تاوه كو ئامانجه كانیان 

به دیبێن���ن. پێده چێت ئه وانه  ئه كادیمیس���ت، 

سیاس���ییه كان، رۆژنامه نوسان یان كه سانی ناو 

رێكخ���راوه  ناحكومییه كان بن". له  راس���تیدا 

ئه و كه س و بارودۆخه ی كه  ئه ردۆگان له سه ر 

بنه مای ترس و تۆقاندنی به رده وام دروس���تی 

ك���ردووه ، كاردانه وه ی خراپ���ی دوورمه ودای 

له سه ر سیاس���ه ته  ئه منییه كانی توركیا ده بێت 

و له  دژی سیستمی دیموكراتی ئه و واڵته یه .   

* ماوریتس���یۆ جی���ری: پاڵێ���وراوی دكتۆرا 

و یاری���ده ده ری توێ���ژه ره  ل���ه  توێژین���ه وه  

نێوده وڵه تییه كانی زانكۆی )ئۆڵد دۆمینیۆن(

)fikraforum( سه رچاوه : ماڵپه ڕی

h t t p : / / f i k r a f o r u m .

org/?p=8993&lang=ar#.V0cUJzV97IU
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هاوكێشهیپهكهكهو

ئۆپشنهقورسهكانیئهردۆگان

خورشید دلی *

له  عه ره بییه وه : سابیر عه بدوڵاڵ كه ریم 
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پرسی كورد له  توركیا پێی ناوه ته  قۆناغێكی 

نوێ���وه ، به اڵم قۆناغێكی زۆر هه س���تیار. له  

دوای دوو س���اڵ له  پرۆس���ه ی ئاش���تی، كه  

له الی���ه ن عه بدوڵاڵ ئۆج���ه الن رابه ری پارتی 

كرێكارانی كوردس���تان )په كه كه (وه  راگه یه نرا 

بۆ ئه وه  بوو، كه  ئاش���تی و ئارامی له  توركیا 

به رقه رار بێت، به اڵم ئێستا توندوتیژی جێگه ی 

ئاشتی گرتۆته وه . حكومه تی توركیا پێداگری 

ده كات له س���ه ر دانوس���تان نه كردن له گه ڵ 

په كه ك���ه ، به ڵكو ره جه ب ته ی���ب ئه ردۆگان 

س���ه رۆكی توركی���ا دووپاتیده كات���ه وه  كه  تا 

كۆتایی ش���ه ڕ ل���ه  دژی په كه كه  ده كات تاكو 

دوا پارچه  چه كی ده س���تی راده ستی توركیا 

ده كات. له  به رامبه ردا په كه كه ، كه  به  باشی 

له  چه ك و شه ڕ تێده گات و ئه زمونی هه یه ، 

رایگه یاندووه  ئ���ه وه ی ناچاری ده كات چه ك 

دابنێت ته نه���ا دانپێدانانی ده وڵه تی توركیایه  

ب���ه وه ی كه  په كه كه  نوێن���ه ری گه لی كورده  

و پێویس���ته  له باره ی ماف���ه  نه ته وه ییه كانی 

كورد دانوس���تانی له گه ڵ بكرێت، تا ده گاته  

به ش���داریكردنی له  ژیانی سیاسی توركیا له  

چوارچێوه ی رێككه وتنی ئاش���تیدا، كه  له ناو 

ده ستورێكی نوێدا جێگیر بكرێت، ده ستورێك 

كه  سه قامگیری بۆ توركیا ناسنامه ی نه ته وه یی 

بۆ كورد به دیبێنێت. له به ر ئه وه  له  س���ایه ی 

دووری نێوان هه ڵوێستی حكومه تی توركیاو 

په كه كه  و پێداگریكردنی هه رالیه ك له س���ه ر 

هه ڵوێس���ته كانی خۆی، پێده چێ���ت قۆناغی 

داهاتوو له به رده م دوو س���یناریۆدا ببینرێت: 

یان هه نگاونانه  به ره و ش���ه ڕێكی خوێناوی و 

وێرانكه ر بۆ ه���ه ردووال، یان گه ڕانه وه یه  بۆ 

سه ر مێزی دانوستان به  فۆڕمێكی نوێ، به اڵم 

ئایا له  قۆناغی داهاتوودا كام س���یناریۆیه یان 

به رچاو ده گیرێت؟   

هه ڵكشانی كێرڤی توندوتیژییه كانی توركیا 

ده كرێت بڵێین س���وربوونی ئه ردۆگان له سه ر 

درێژه پێدانی شه ڕ له  دژی په كه كه  تا كۆتایی، 

ل���ه  ده ره وه ی راس���تی ئه زمون���ی مێژوویی 

ملمالنێی نێوان )كورد – تورك(ه ، چونكه  ئه و 

وانه یه ی كه  ده كرێت ل���ه و ئه زمونه  دژواره  

وه ریبگرین ئه وه یه،   ئه سته مه  كێشه ی تورك 

به  رێگه چاره ی س���ه ربازی چاره سه ربكرێت. 

لێره وه  پێویس���تە  بیر خۆمانی بێنێنینه وه،  كه  

زۆرێ���ك له  حكومه ته كانی توركیا له  رابردوو 

كوردس���تان  كرێكارانی  پارتی  به ڵێنیان���داوه  

کچە گەریالکانی هێزەکانی پاراستنی گەل )ه. پ.گ( - قەندیل
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له ناوبه رن، به ڵك���و هه ندێكیان ماوه  و كاتی 

دیاریكراویش���یان بۆ داناوە، به اڵم سه رجه م 

ئه و هه وڵ و به ڵێنانه  شكستیانهێنا. 

له  راستیدا ئه و هه ڵكشانه ی بارودۆخی نوێی 

توركیا بۆ چه ن���د هۆكارێك ده گه ڕێته وه  كه  

گرنگترینیان بریتییه  له : 

1. س���ه ركه وتنی پارت���ی دیموكراتی گه الن 

)HDP( ل���ه  هه ڵبژاردن���ی په رله مانیی 7ی 

حوزه یران���ی 2015 و تێپه ڕاندن���ی رێ���ژه ی 

)له س���ه دا 10(و به ده س���تهێنانی 80 كورسی 

په رله مان���ی توركی���ا، ب���ه اڵم ل���ه  ئه نجامی 

هه ڵبژاردنی پێشوه ختی 1ی تشرینی دووه می 

2015دا رێژه ی كورس���ییه كانی دابه زی بۆ 59 

كورس���ی. ئه ردۆگان ئه و س���ه ركه وتنه ی به  

گۆڕانكارییه كی ناوخۆیی مه ترس���یدار له سه ر 

ئه جێنداك���ه ی دایه  قه ڵه م، ك���ه  له  گۆڕینی 

سیستمی په رله مانی بۆ سیستمی سه رۆكایه تی 

خۆی ده بینێته وه " به  تایبه تی كه  )HDP( به  

شێوه یه كی ئاشكرا سیستمی سه رۆكایه تی له  

توركیا ره تكرده وه . 

هاوپه یمانێت���ی  ش���ه ڕی  ئ���ه ردۆگان   .2

نێوده وڵه تی له دژی رێكخراوی داعش، وه ك 

باشترین ده رفه ت قۆسته وه  بۆ لێدانی په كه كه  

به  ش���ێوه یه كی كاریگه رو ناچاركردنی كورد 

به  رازیب���وون به  ئه جێن���داو تێڕوانینه كانی. 

لێره وه  بیرۆكه ی دانانی داعش و په كه كه  له  

یه ك ئاستدا په یدابوو ئه ویش تیرۆره ، پردی 

په ڕینه وه ی توركیاش بۆ ئه و ئامانجه  بریتیبوو 

له  به ش���داریكردن له  ش���ه ڕی هاوپه یمانێتی 

نێوده وڵه ت���ی ل���ه دژی داعش، ل���ه  رێگه ی 

كردن���ه وه ی بنكه ی ئه نچه رلی���ك له به رده م 

فڕۆكه كان���ی هاوپه یمانان���دا، دوایئ���ه وه ش 

گه وره ترین هه ڵمه تی سه ربازی توركیا له دژی 

بنكه كان���ی په كه كه  له ن���اوه وه و ده ره وه ی 

توركیا ده س���تیپێكرد. ئ���ه ردۆگان بڕوایه كی 

له ال دروس���تبووه  به وه ی ئه گه ر ئه م ش���ه ڕه  

نه بێته  هۆی له ناوبردنی بونیادی س���ه ربازی، 

جه م���اوه ری و رێكخراوه ی���ی په كه كه ، ئه وا 

النیكه م الواز و ناچاری ده كات به  ئه جێنداو 

مه رجه كانی رازی بێت. 

3. گۆڕانكارییه كانی ناو س���وریا و عێراق، كه  

بوونه  هۆی دروس���تبوونی هه ڵكشانی پرسی 

ك���ورد" به  تایبه ت���ی دوایئ���ه وه ی هه رێمی 

كوردستان بووه ته  نیمچه  ده وڵه تێك، هه روه ها 

راگه یاندن���ی سیس���تمی فیدراڵ���ی له الیه ن 

گۆڕانكارییانه   ئ���ه و  س���وریاوه .  كورده كانی 

بڕوایه كی  الی سه رۆكی توركیا دروستكردووه  

به وه ی كه  ئ���ه و گۆڕانكارییانه  كاردانه وه یان 

له سه ر كێشه ی كورد له ناو توركیاش ده بێت و 

خواست و داواكارییه كانی كورده كانی توركیا 

زیاتر ده كات، ل���ه  كاتێكدا ژماره ی كورد له  

توركیا نزیك���ه ی )2( ملیۆن كه س ده بێت و 

كوردنشینه كانیش  ناوچه   جوگرافی  رووبه ری 

به  زیاتر له  )200000( كیلۆمه تر چوارگۆش���ه  

مه زه نده  ده كرێت، جگه  له مه ش بزوتنه وه ی 

سیاس���ی و س���ه ربازی كورد به  ش���ێوه یه كی 

به رچاو له  ناوخۆی توركیا خۆی سه پاندووه . 

هه م���وو ئ���ه م پێش���كه وتن و گۆڕانكارییانه  

ب���ۆ داڕێژه رانی  نیگه رانیه كی راس���ته قینه ی 

سیاسه تی توركیا دروستكردووه ، بۆیه  زۆرێك 

پێیانوایه  ئه و گرژی و ئاڵۆزییانه ی ئه مدواییه  

هه وڵدانێكه  بۆ له باربردنی هه موو ئه گه رێك 

خۆبه ڕێوه به ری  سیس���تمی  دروستكردنی  بۆ 

له الیه ن كورده كانه وه ، به  تایبه تی دوایئه وه ی 

له  كۆنگره ی كۆمه ڵگه ی دیموكراتی له  شاری 

دیاربه كر رایانگه یاند، كه  ده خوازن سیستمی 

خۆبه ڕێوه به ری په یڕه و بكه ن.

په كه كه ، كه  به  باشی له  
چه ك و شه ڕ تێده گات 
و ئه زمونی هه یه ، 
رایگه یاندووه  ئه وه ی ناچاری 
ده كات چه ك دابنێت 
ته نها دانپێدانانی ده وڵه تی 
توركیایه  به وه ی كه  په كه كه  
نوێنه ری گه لی كورده  
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هاوكێشه كانی الیه نی كوردی
له  به رامب���ه ر هاوكێش���ه كانی توركیا، چه ند 

هاوكێش���ه یه كی جی���اوازی كوردیش هه یه ، 

ئه وان���ه ش له س���ه ر كۆمه ڵێك ب���ارودۆخ و 

گۆڕانكاری هه نوكه یی ل���ه  توركیاو ناوچه كه  

بونیاتن���راوه ، كه  ل���ه  به رژه وه ن���دی كورد 

ده ش���كێته وه  نه ك له  به رژه وه ن���دی پارتی 

دادو گه شه پێدان. دیارترینی ئه و هاوكێشانه  

ئه مانه ن: 

1. پارتی كرێكارانی كوردستان له و بڕوایه دایه  

كه  دره وش���انه وه ی ئه س���تێره ی )HDP( و 

گۆڕانی بۆ دیارده یه كی سیاسی له ناو ژیانی 

گش���تی توركیا، به هۆی ده ستگرتنیه وه  بووه  

به  مافه  نه ته وه ییه كانی كوردو به  توانایی له 

پێداگری و  به رجه س���ته كردنی ئه و مافانه  له  

ئاسته كانی سیاسی و كۆمه اڵیه تی، دوایئه وه ی 

سیاس���ه تی نكۆڵیكردن و دوورخس���تنه وه ی 

پرسی كورد له الیه ن توركیاوه  شكستیهێنا. 

2. پارتی كرێكارانی كوردس���تان له  س���ااڵنی 

تا راده یه ك ئارامی پێش���وودا س���ه ركه وتوو 

بوو له  دروستكردنی بناغه یه كی جه ماوه ری، 

رێكخراوه ی���ی و س���ه ربازی گ���ه وره  له ناو 

ش���اره  كوردنش���ینه كان و زۆرب���ه ی ش���اره  

توركیه كانیش���دا، دوایئه وه ی ل���ه  ده یه كانی 

راب���ردوودا كارو چاالكییه كان���ی به  ته نها له  

چیاو گونده كاندا قه تیس ببوو. به و ش���ێوه یه  

له  م���اوه ی رابردوودا په كه ك���ه  توانی چه ند 

خۆبه ڕێوه به ریی���ه ك ل���ه  زۆرب���ه ی ناوچ���ه  

كوردییه كاندا دروستبكات، بۆیه  پێشیوایه  ئه و 

شێوازه  رێگه ی بۆ خۆش���كرد تا ملمالنێكه ی 

له گه ڵ سوپای توركیا له  چیاكانه وه  بگوازێته وه  

بۆ ناو شاره كان، له  كاتێكدا سوپای توركیا له  

شه ڕی ناو شاره كاندا ش���اره زا نییه و تووشی 

زیانی گه وره  ده بێت.

3. گۆڕانكاری و پێش���كه وتنه كانی س���وریاو 

عێراق به ره یه كی پشته وه ی بۆ چاالكییه كانی 

په كه كه  و جموجۆڵه كانی دروستكردووه ، به  

تایبه تی كه  پارتی )په یه ده (ی هاوپه یمانی له  

س���وریا، كۆنترۆڵی هه موو ناوچه  كوردنشینه  

هاوسنوره كانی له گه ڵ باشوری توركیا كردووه . 

هه روه ها روداوه كانی موس���ڵ و شه نگال له  

كوردس���تانی عێراق، زه مینه یه كی له باری بۆ 

ئەردۆگان

گۆڕانكاری و 
پێشكه وتنه كانی 

سوریاو عێراق 
به ره یه كی پشته وه ی بۆ 
چاالكییه كانی په كه كه  

و جموجۆڵه كانی 
دروستكردووه ، به  

تایبه تی كه  پارتی 
)په یه ده (ی هاوپه یمانی 

له  سوریا، كۆنترۆڵی 
هه موو ناوچه  كوردنشینه  

هاوسنوره كانی له گه ڵ 
باشوری توركیا كردووه 
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بوونی په كه كه  ل���ه و ناوچانه دا خوڵقاندووه . 

ئێس���تا له  سایه ی كێبڕكێی نێوان ئه مه ریكا – 

روسیا له سه ر هاوپه یمانێتی كردن له گه ڵ كورد 

له گۆشه نیگای  شه ڕی دژ به  داعش، په كه كه  

پێیوایه  ئێس���تا زۆرێك كارتی له به رده ستدایه  

بۆ به ره نگاربوونه وه ی سیاسه ته كانی توركیا له  

هه مبه ر كێشه ی كورد، هه روه ها گره وكردن 

له  پێناو ناچاركردنی تا دانوس���تانی له گه ڵدا 

بكات.  

4. په كه كه  له و بڕوایه دایه  كه  دابه ش���بوونی 

جوگرافی به سه ر چه ند ده وڵه تێكی دراوسێی 

توركیاو كاریگه ری ل���ه  ناوخۆدا، وایكردووه  

ئه گه ری له ناوبردنی له الیه ن سوپای توركیاوه  

كارێكی ئه سته م بێت، هه روه ها درێژه كێشانی 

شه ڕ له  به رژه وه ندی پارتی دادو گه شه پێدانی 

ده س���ه اڵتدار نییه ، كه  ل���ه  رووی ئابوری و 

سیاس���ی و ئه منییه وه  شپرزه  بووه ، به ڵكو تا 

كۆتایی به رگه ی ئه و هه موو زیانانه  ناگرێت.

په كه ك���ه  پێیوای���ه  ئ���ه و ش���ه ڕه    .5

فشاری زۆر زیاتر له س���ه ر حكومه تی توركیا 

دروس���تده كات، ب���ه  تایبه ت���ی له  س���ایه ی 

تێكچوون���ی په یوه ندییه كانی له گه ڵ روس���یا، 

عێراق، س���وریا، میس���ر و ته نانه ت ویالیه ته  

یه كگرتوه كانی ئه مه ری���كا، بۆیه  له  كۆتاییدا 

ئ���ه و فش���ار و ده رهاویش���تانه  حكومه تی 

ئه نق���ه ره  ناچار ده كات بگه ڕێته وه  بۆ س���ه ر 

مێزی دانستان و گفتوگۆ، به اڵم ئه مجاره  به  

مه رجی باشتره وه  ده بێت و به  سه ركه وتن بۆ 

په كه كه  ده شكێته وه . 

دوو سیناریۆ
له  س����ایه ی لێكدووركه وتنه وه ی هه ڵوێسته كانی 

حكومه تی توركیا، په كه كه ، پێداگریكردنی هه ر 

الیه كیان له س����ه ر هه ڵوێس����ت و مه رجه كانیان، 

روونه  كه  قۆناغی داهاتوو ده بێته  وه رچه رخانێكی 

گه وره  له  په یوه ندییه كانی توركیا به  كێش����ه ی 

ك����ورده وه . س����یناریۆی هه ڵكش����انی گرژی و 

ئاڵۆزییه كان، ك����ه  ئه ردۆگان پی����اده ی ده كات 

له وانه یه  رێگه خۆشكه ربێت بۆ دووباره كردنه وه ی 

ئه زمونی سریالنكا له گه ڵ بزوتنه وه ی پڵنگه كانی 

تامیل، كه  له  س����اڵی 2009 له  دوای ش����ه ڕێكی 

به هێز، خوێناوی زه مینی، ده ریایی، ئاس����مانی 

كۆتای����ی پێهات و گه وره ترین گ����ورز به ر ئه و 

بزوتنه وه یه  ك����ه وت، كه  له  راب����ردودا داوای 

سه ربه خۆیی هه رێمی تامیلی ده كردو گه یشتبووه  

رێككه وتنی ئاشتی له گه ڵ حكومه تی كۆڵۆمبیا. 

پێویس����ته  بوترێت دۆخه كه  له  ملمالنێی نێوان 

توركیا – كوردا جیاوازه  له  س����ریالنكا – تامیل، 

چونكه  په كه كه  النیكه م پانتاییه كی جوگرافی له  

ده ره وه ی سنوره كانی توركیا هه یه  و ده توانێت 

چاالك����ی و جموجووڵه كانی تیادا ئه نجامبدات، 

ب����ه  دیاریكراویش ناوچه  كوردییه كانی عێراق و 

سوریا، كه  ئه وه  له  ده ستی بزوتنه وه ی پڵنگه كانی 

تامیل نه بوو، به ڵكو له  هه موو الیه كه وه له الیه ن 

هێزه كانی سریالنكاوه   گه مارۆدرابوو. مه سه له ی 

دووه م،  خاڵه  ئاڵۆزه كانی پرسی كورد جیاوازه ، 

ئه وه ش له  س����ایه ی هه بوون����ی به رژه وه ندییه  

هه رێمی و نێوده وڵه تییه كاندا به هۆی هه بوونی 

نه وت، غ����از و ئاوه وه ، هه روه ه����ا ملمالنێی 

چه ندی����ن ده وڵه ت له گه ڵ توركیا، كه  واده كات 

جیاوازی بارودۆخه كان ببێته  كۆسپێكی راسته قینه  

له ب����ه رده م په نابردنی توركیا بۆ  چاره س����ەری 

سه ربازی له  كۆتاییدا.  

له ناو توركیا و ته نانه ت له  تیمی حكومه تی خودی 

ئه ردۆگان، كه س����انێك هه ن ئه گه ری په نابردنی 

توركی����ا بۆ  چاره س����ەری س����ه ربازی بێكۆتایی 

ره تده كه نه وه. ته نان����ه ت ئه حمه د داود ئۆغلو 

پێش ده ستله كاركێشانه وه ی له  پۆستی سه رۆك 

وه زیران، كۆمه ڵێك مه رجی خستبووه ڕوو، كه  

مه رجی ده ستبه ردابوونی پێشوه ختی چەکی تیادا 

نه بوو بۆ ده س����تپێكردنه وه ی دانوستان له گه ڵ  

په كه كه دا. له  راس����تیدا ئه مه یان پێشكه وتنێكی 

جیاوازب����وو له وه ی ئ����ه ردۆگان، ل����ه  كاتێكدا 

گه ڕانه وه ی هه ردووال بۆ دانوستانه كانی ئاشتی، 

خواستێكی هه میشه یی ئه مه ریكا و ئه وروپایه . له  

هه موو بارودۆخه كاندا بڕواپێبوونێك  الی ئه نقه ره  

هه یه ، كه  به   چارەسەر ی س����ه ربازی ناتوانێت 

كۆتایی به  پرسی كورد بێنێت. له  به رامبه ریشدا 

بڕواپێبوونێك  الی پارتی كرێكارانی كوردس����تان 

دروستبووه،  كه  له رووی سه ربازییه وه  ناتوانێت 

به س����ه ر س����وپای توركیادا س����ه ركه وتووبێت، 

له وانه یه  ئه م بڕواپێبوونه  چاوه ڕوانی ئه نجامی 

گره وه  هه ڵه كان و پێگه یشتنی زیاتری دۆخه كه و 

دووركه وتنه وه  له  حسابات و ئه جێندای سیاسی 

و تێگه یش����تنی به رته سك و پاوانخوازانه بكات 

وه ك پێشینه یه ك بۆ ده ستپێكردنه وه ی دیالۆگ 

و دانوستان. 

پێده چێ���ت دانوس���تانی ئه مج���اره ی نێوان 

په كه ك���ه و حكومه تی ئه نق���ه ره  چاوه ڕوانی 

سه رپه رش���تیارانی نێوده وڵه ت���ی ب���كات له  

هاوشێوه ی ویالیه ته  یه كگرتوه كانی ئه مه ریكاو 

یه كێتی ئه وروپا، چونكه  ئه گه ر ئه و دانوستانانه  

ده ستپێبكه نه وه نزیكه   له  ئه زمونی پێكهاتنی 

ئێرله ندای باكور له گه ڵ شانش���ینی به ریتانیا. 

به ده ر له مه  پرۆسه ی خوێنڕشتن و وێرانكاری 

له  توركیا به رده وام ده بێت.

 * شارەزا لەبواری کاروباری کوردو تورکیا

سه رچاوه کان:

-ماڵپەڕی )موسوعە العراق(

http: / /www.face i raq.com/ inews.

php?id=4785077
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ئایاتوركیابەرەو

دابەشبووندەڕوات؟

قەدری كرسل

لە فارسییەوە: سرور خدری
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بەشی جیهان- »هێڵی س���ور« لە دەیەكاندا 

تایبەتمەندییەكی س���ەقامگیری سیاسەتەكانی 

ئەنكەرە لە بەرانبەر كوردەكان بووە، لە كاتێكدا 

ئەنك���ەرە لەگەڵ دەرئەنجام���ە ناحەزەكانی 

كێشەی كوردەكان بەرەوڕووبووەتەوە و لەبری 

چارەسەركردنی ئەوپرسە بەدوای خستنە ژێر 

كۆنتڕۆڵ���ی كوردەكان بوو، هێڵێكی س���وری 

زۆر دروستبوون كە هەندێجار كاڵ دەبوون، 

دەگۆڕان، ناسك یان پتەو دەبوونەوە و كەم 

یان زۆر دەبوونەوە. هەرچی كە كێش���ەكە 

زیاتر ش���ێوازی ناوچەیی بەخ���ۆی دەگرت، 

هێڵە سورەكەش چڕتر دەبۆوە.

یەكێك���ی دیكە لەو هێڵە س���ورانە لە مانگی 

جون���ی س���اڵی 2015 و دوای ئ���ەوەی كە 

یەكینەكانی پاراستنی گەل )YPG( ، واتا لقی 

س���ەربازی پارتی دیموكراتیكی كوردی سوریا 

)PYD(، شاری گرێ سپی لە سنوری توركیایان 

ئازادك���رد، ئاڕاس���تەكرا. ئەو دەس���تكەوتە 

لكاندنی دوو كانتۆنی كوردنش���ینی كۆبانی و 

جزیرەی بەدواوە بوو. هێڵی سوری ئەنقەرە 

لە ش���اری س���وری جەرابلوس دەستیپێكرد؛ 

ش���ارێك لە كەنارەكانی رۆژئ���اوای فورات، 

دروست لە ناوچەیەك كە ئاوی رووبارەكە لە 

توركیاوە دەچێتە ناو خاكی س���وریا و بەرەو 

باش���وری ئەو واڵتە ش���ۆڕ دەبێتەوە. بەشی 

رۆژئ���اوای ئەم رووبارە، ك���ە لە جەرابلوس 

بەرەو رۆژئاوا و بە درێژایی 90 كیلۆمەتر لە 

هێڵی س���نورییەكەی، تەنیا شوێنی پەیوەندی 

گرتنی داعش لەگ���ەڵ جیهانی دەرەوە بوو، 

ئەوەی بە هێڵی سوری توركیا وێنا دەكرێت، 

لەژێر كۆنتڕۆڵی داعش )IS( دایە.

لە بەش���ی رۆژهەاڵتی ئەم هێڵە سورە واتا 

كەناری رۆژهەاڵتی رووباری فورات، كانتۆنی 

كۆبان���ی لە الیەن پارتی یەكێتی دیموكراتیك 

بەڕێوەدەبرێ���ت، توركیا ل���ە خاكی خۆیەوە 

خەریكی شەڕە كە لەگەڵ هێزە سوریاییەكانی 

نزیك لە )پەكەكە(.

هێڵ���ی س���وری ئەنك���ەرە ب���ە مەبەس���تی 

دووركردنەوەی پارت���ی یەكێتی دیموكراتیك 

بوو، ن���ەك داعش، ب���ە پێچەوانەوە ئەگەر 

داعش بیتوانیای���ە كۆبانی كۆنتڕۆڵ بكردایە، 

ئەنكەرە بە هیچ جۆرێك نیگەران نەدەبوو، 

هەروەها كە ل���ە كاتی هێرش���ی ناتەواوی 

داعش بۆ س���ەر ئەو ش���ارە لە ساڵی 2014 

لەالیەن رێبەرایەتی توركیاوە هیچ نیشانەیەك 

لە ناڕەزایەت���ی نەبینرا. كەواتە ئەگەر پارتی 

یەكێتی دیموكراتیك بۆ راوەدوونانی داعش 

لە جەرابل���وس زیاتر لە كەن���اری رۆژئاوای 

رووبارەكە نزیكبێت���ەوە ، بەومانایە كە هێڵە 

س���ورەكە دەبەزێنێت و ئەنق���ەرە زۆر توڕە 

دەبێت، چونك���ە بڕیاردەرانی توركیا بیریان 

لەوە دەكردەوە كە پارتی یەكێتی دیموكراتیك 

هات���ووە، كە بمێنێتەوە و ل���ە دەرئەنجامدا 

لە داعش مەترس���یدارترە، كە ئەو گروپەیان 

بەهێزێكی كاتی لە ناوچەكە دەزانی.

بەم حاڵەش���ەوە جیهان ل���ە بەراوردكردنی 

پارت���ی یەكێت���ی دیموكراتی���ك و داعش بە 

ب���ۆ  دەگات،  پێچەوان���ە  دەرئەنجامێك���ی 

یەكەمینج���ار پاش ش���ەڕی جیهانی دووەم، 

هەموو زلهێزە گەورەكان بەشێوەیەكی هاوڕا 

هەس���تییان بە هەڕەشەیەكی بەردەوام و بە 

پەلە لەبەرانبەر ئاسایش���ی جیهان كرد، ئەو 

هەڕەش���ەیە داعش بوو. ئەوان بەش���ێوەی 

یەكدەنگ و یەكپارچە پارتی علمانی یەكێتی 

دیموكراتیكییان، وەكو تەنیا هێزێك دەزانی 

كە لە باكوری سوریا بە سەركەوتوویی دژی 

ئەگەر بەشێكی زۆر لە 
خاكی سوریا بە درێژایی 
سنوری توركیا- كە لە 
رۆژئاوا بەرەو عێراق 
درێژایی هەیە- لەژێر 
كۆنتڕۆڵی رێكخراوەیەكی 
كوردی سەر بە پەكەكە 
بێت، هەڕەشەیەك بۆ 
یەكدەنگی توركیا لە 
قەڵەمدەدرێت
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هەڕەشە ش���ەڕ دەكات، دەتوانێت پاشەكشێ 

بە داعش بكات.

لە دەرەنجامی هێڵێكی س���ور كە ئەنكەرە لە 

مانگی جون���ی دیاریكردبوو، تەنیا تاكو 25ی 

دیس���ەمبەر لە بەرانبەر راستییەكانی جیهان 

وەستا، واتە  تا كاتێك كە هێزەكانی سوریای 

دیموكراتی���ك، هاوپەیمانیەتی ژێر كۆنتڕۆڵی 

YPG ك���ە پێكهاتوو لە هێ���زە عەرەبەكان و 

هێزەكانی دیكەی خۆجێ���ی بوو، تەنیا دوو 

رۆژ پاش هێرشكردنە سەر داعش لە باشوری 

كۆبانی لە 23ی دیس���ەمبەر بە پش���تیوانی 

هێزە ئاسمانییەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئەمەریكا گەیشتنە یەكەمین ئامانجی خۆیان. 

ئ���ەم ئیئتیالفە كۆنتڕۆڵ���ی بەنداوی گرنگ و 

س���تراتژیكی تش���رینی بەدەس���تەوە گرت، 

ك���ە تەنی���ا 70 كیلۆمەتر لە س���نوری توركیا 

دووربوو. دوات���ر ئەم هێزانە لە كەنارەكانی 

رۆژئاوای فورات جێگیربوون.

خاڵێكی  بەن���داوە  ئەم  كۆنتڕۆڵكردن���ەوەی 

سەرەكی لە رێگەی لكاندنی رەقەی پایتەختی 

داع���ش بە توركی���ای پچڕاند، ك���ە پاش لە 

دەس���تدانی گرێ س���پی بۆ داعش زۆرگرنگ 

ب���ووە، لە ئێس���تادا گۆڕین���ەوەی بۆ داعش 

رێگەیەك���ی پڕ هەوراز و نش���ێو لە بەش���ی 

رۆژئ���اوای دەریاچەكانی ئەم بەنداوە بەرەو 

باشوری رۆژهەاڵتە، كە هەم درێژتر و هەم 

پڕ مەترسیدارترە، ئەگەر هێرشە پێشەنگەكان 

بۆ كۆنتڕۆڵكردنەوەی ش���اری مەنبەج لە 40 

كیلۆمەتری س���نوری توركیا بتوانێت شوێنی 

لكاندنی نێوان رەقەو توركیا بپچڕێت، داعش 

بە درێژای���ی ئەو س���نورە 90 كیلۆمەترییە، 

گۆشەگیرتر دەبێتەوە.

ب���ە پێش���ێلكردنی هێڵی س���وری ئەنكەرە، 

توركیا  بەرپرس���انی  كاردانەوەی  یەكەمی���ن 

ئ���ەم بانگەش���ەیە بوو كە ئ���ەوە هێزەكانی 

پارت���ی یەكێت���ی دیموكراتیك نی���ن، كە بۆ 

كەنارەكانی رۆژئاوای فورات هاتوون، بەڵكو 

هێزە عەرەبەكان���ن. قبوڵكردنی ئەوەی كە 

چۆن هێڵی س���وری توركیا، كە دەرئەنجامی 

سیاس���ەتە هەڵەكان���ی ئەوان ب���وو، مانای 

خۆیانیان لە بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ راستییە 

ناوچەییەكان لە دەستداوە، بە دڵنیاییەوە بۆ 

ئەنكەرە كارێكی ئاسان نییە.

لەگەڵ ئەوەش���دا بە بڕوای جیهان مەس���ەلە 

و كێش���ەكە خ���ودی ئەنكەرەی���ە، كە رۆڵی 

خ���ۆی لە بەرەنگاری لەگ���ەڵ داعش بە پێی 

سیاس���ەتە درێژخایەنەكانی خۆی هاوپەیوەند 

بەو كوردانەی، كە لە ئێس���تادا بۆ هەمووان 

بە هێزێكی بەرگریكار گۆڕاون، بە ش���ێوەی 

بەردەوام دوادەخات.

هۆكاری سەرەكی دیكە بۆ ئەوەی كە بۆچی 

پارت���ی یەكێت���ی دیموكراتیك بە  ئەنكەرە 

هەڕەش���ەیەكی گەورەتر لە داعش دەزانێت 

ت���رس ل���ە مەترس���ییە ژیۆپۆلۆتیكییەكانە، 

چونك���ە ئەگەر بەش���ێكی زۆر ل���ە خاكی 

س���وریا بە درێژای���ی س���نوری توركیا- كە 

لە رۆژئاوا بەرەو عێ���راق درێژایی هەیە- 

لەژێ���ر كۆنتڕۆڵ���ی رێكخراوەیەكی كوردی 

س���ەر بە پەكەكە بێت، هەڕەش���ەیەك بۆ 

یەكدەنگی توركیا لە قەڵەمدەدرێت. ش���ەڕ 

دژی پەكەكە لەناو توركیا ئەو مەترسییانەی 

بۆ ئەنك���ەرە گەورەتر ك���ردووە. دووەم، 

ئەنكەرە نیگەرانی ئەوەیە، كە دامەزراندنی 

كانتۆنە كوردیی���ەكان لەالیەن پارتی یەكێتی 

دیموكراتی���ك ورەی خۆبەڕێوەب���ەری ل���ە 

گۆڕانكاری و 
پێشكه وتنه كانی 

سوریاو عێراق 
به ره یه كی پشته وه ی بۆ 
چاالكییه كانی په كه كه  

و جموجۆڵه كانی 
دروستكردووه ، به  

تایبه تی كه  پارتی 
)په یه ده (ی هاوپه یمانی 

له  سوریا، كۆنترۆڵی 
هه موو ناوچه  كوردنشینه  

هاوسنوره كانی له گه ڵ 
باشوری توركیا كردووه 
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كوردەكانی توركیا بەهێزتر بكاتەوە، ئەگەر 

كانتۆن���ە كوردیی���ەكان، وەكو بەش���ێك لە 

رێككەوتنی سیاس���ی لە س���وریا بە فەرمی 

بناسێندرێن، پرسی كوردەكان لە توركیا كە 

شوێنی نیش���تەجێبوونی زۆربەی دانیشتوانی 

كوردەكان لە رۆژهەاڵتی ناڤینە پاش چەندین 

دەیە چارەس���ەرنەبوون زەقتر دەبێتەوە، بە 

كورتی دەبێت بوترێت پرس���ی كوردەكانی 

توركیا ئەو واڵتەی ناچار بە كێش���انی هێڵی 

س���ور، بە درێژایی كەنارەكان���ی رۆژئاوای 

فورات لە س���وریا كرد.

ف���ورات نمونەی هێڵێك���ی جیاكەرەوە نەك 

تەنی���ا لە س���وریا، بەڵك���و لە توركیاش���ە، 

ناوەن���دی مێژووی���ی و جوگرافیایی پرس���ی 

ك���وردەكان دیاری دەكات، كە لە رووبارەوە 

بەرەو رۆژهەاڵت دەچێت. ش���ەڕی ئەنكەرە 

لەگەڵ پەكەكە جگە ل���ە روخاندنی بەرباڵو 

و كوش���توبڕی خەڵكی سڤیل لەناو شارەكان، 

لە مانگی جواڵی پردی فوراتی رووخاندووە، 

كە لە ناوچەیەكی كوردنشینی رۆژهەاڵتی بە 

رۆژئاوای توركیا دەلكاند.

یەكێ���ك ل���ە نیش���انەكانی پچڕان���ی ئ���ەم 

پەیوەندییە ل���ە ئامەد دەكەوێت���ە بەرچاو. 

چەند هەفتەیەكە، كە ناوچەی دێرینی س���ور 

ش���وێنی راگەیاندنی قەدەغ���ەی هاتوچۆ و 

پێكدادانەكان بووە. هێ���زە ئەمنییەكان لەو 

شوێنەدا بە بەكارهێنانی چەكی قورس لەگەڵ 

هێزەكانی پەكەكە بەشەڕ هاتوون. كۆنگرەی 

جڤاك���ی دیموكراتیك  )DTK(، رێكخراوێكە 

و رێكخراوەكان���ی كۆمەڵگەی مەدەنی كورد 

ل���ە خۆدەگرێت، ل���ە 26ی دیس���ەمبەر لە 

ئامەد كۆبوونەوەیەكی نائاس���ایی بەڕێوەبرد. 

س���ەاڵحەدین دەمیرتاش، هاوسەرۆكی پارتی 

ك���وردی دیموكراتیكی گ���ەالن )هەدەپە( لە 

وتارەك���ەی ل���ەو كۆنفرانس���ەدا وتی: »ئەو 

خۆڕاگرییە س���ەركەوتنی ب���ەدواوە دەبێت. 

لەمەودوا كوردەكان ئیرادەی سیاسی خۆیانیان 

لە ناوچەكانی خۆیان دەبێت، ئەگەری ئەوە 

زۆرە، ك���ە كوردەكان واڵتێكی س���ەربەخۆ، 

رێڕەوی رووباری فورات لە نێوان تورکیاو سوریادا
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دەوڵەتێكی فیدراڵ، كانتۆن، یان ناوچەیەكی 

میدیاكان���ی  ببێ���ت«.  خۆبەڕێوەبەریی���ان 

توركیاش داكۆكی دەمیرتاشیان لەسەر »واڵتی 

سەربەخۆ« زەقتركردەوە.

رۆژی دواتر) DTK ( بە راگەیەنراوێكی كۆتایی 

كە »بڕیار بۆ خۆبەڕێوەبەری« بۆ كوردەكانی 

راگەیاند، رۆژئاوای توركیای زیاتر توڕەكرد. 

ئ���ەم راگەیەن���راوە 14 مادەیی���ە خوازیاری 

»ناوچەیەك���ی دیموكراتیكی  دروس���تكردنی 

سەربەخۆ« لە سەرانس���ەری توركیابوو، كە 

خۆبەڕێوەبەرییەكانی  رێكخ���راوە  لەالی���ەن 

هەڵبژێ���رراو بەڕێوەدەبردرێ���ن و هەندێك 

بەشی جۆراو جۆر و لەوانە كاری وەزارەتی 

پەروەردەی لە ئەستۆدا دەبێت. بەستێنەكانی 

دیكە، كە بە پێی ئەو راگەیەنراوە لەئەستۆی 

دەوڵەتی خۆبەڕێوەب���ەر دەبێت، بریتییە لە 

خزمەتگوزاری تەندروستی، دادگا و كاروباری 

دادوەری، گەیان���دن و گواس���تنەوە، وزە، 

ئاسایش���ی گش���تی و بەڕێوەبەرێتی بودجە. 

هەرچەند كە لە ئێستادا ئەم بڕیارەی DTK بە 

دژواری جێبەجێ دەكرێت، لەگەڵ ئەوەشدا 

بۆ نیش���اندانی ئەوەی كە سەربەخۆیی تەنیا 

بارودۆخێكە و بزوتنەوە كوردییەكان لەهەر 

دانوستانێك لە داهاتوو بۆ گەیشتن بە ئاشتی 

ئاڕاستەی دەكات، سەرنجڕاكێشە.

سەرەڕای، تەنانەت ئاگربڕێك لە ئێستا دوور 

لە چاوەڕوانییە. ش���ەڕ ب���ەردەوام دەبێت. 

رەجەب تەیب ئاردۆگان، س���ەرۆك كۆماری 

توركیا بەڵێنیداوە، كە هێزەكانی پەكەكە »لەو 

خەندەقانە«ی كە ئەوان بۆ دوورخستنەوەی 

هێزە ئەمنییەكان لە ناوچەكانی نیشتەجێبوونی 

»دەنێژرێن«. جەمیل  خەڵك هەڵیانكەندووە 

بایك، هاوسەرۆكی كۆما جڤاكێن كوردستان 

)KCK( ، هەفتەی رابردوو بە هەمانش���ێوە 

وەاڵمی »ئاردۆگان«ی دایەوە: »لە ئێس���تادا 

هی���چ هۆكارێك بۆ كۆتاییهێنان بە ش���ەڕی 

چەكداران���ە لەئ���ارادا نییە، بەڵكو ش���ەڕی 

ناوخۆیی توركیا لە مانگەكانی داهاتوو زیاتر 

دەبێتەوە.«

هێرشی موش���ەكی 22ی دیسەمبەر بۆ سەر 

فڕۆكەخانەی نێونەتەوەیی سەبیحە گۆكچنی 

ئەستەنبۆڵ، ئەگەری مەترسی زیاتربوونەوەی 

هێرش���ە تیرۆریس���تییەكان، ك���ە بە هۆی 

لە ش���ارە گەورەكانی  ك���وردی  تەنگەژەی 

توركیا رووی���دەدا، زیاتر دەكرەوە. تەیرێن 

ئازادیا كوردستان )TAK( كە بەرپرسیارێتی 

هێرش���ە مەرگهێنەرەكان بۆ س���ەر خەڵكی 

سڤیل و لەوان گەشتیارانی بیانیان لە سااڵنی 

رابردووی لە ئەس���تۆ گرتبوو، بەرپرسیارێتی 

ئ���ەم هێرش���ەیان لەئەس���تۆ گرت���ووە، كە 

خەس���ار  و  خزمەتگوزارێ���ك  كوژران���ی 

بەركەوتنی پێنج فڕۆكەی موس���افیرهەڵگری 

بەدواوە ب���وو. هەرچەند ك���ە بزوتنەوەی 

كوردی ه���ەر ج���ۆرە پەیوەندییەك لەگەڵ 

TAK رەتدەكات���ەوە، ب���ەاڵم پێمانوایە كە 

TAK گروپێ���ك نییە، بەڵك���و تەنیا ناوێكە 

كە پەكەك���ە وەكو بەرەیەك بۆ ئەنجامدانی 

هێرشی تیرۆریس���تی لەناو شارەكان كەڵكی 

لێوەردەگرێت. TAK  ل���ە راگەیەنراوێكدا 

بەرپرسیارێتی ئەو هێرشەی لەئەستۆ گرتووە 

و ئەو هێرش���ەی بە هێرش���ێكی موشكەی 

ل���ە كاردان���ەوە بە »هێرش���ە فاشیس���تییە 

كاولكارییەكان لە ش���ارە كوردنشینەكان« و 

»دەستپێكردنی ئۆپراسیۆنی ئێمە لە خولێكی 

نوێیە« وەس���فكرد.

توركیا بە بەڵێنی خوێن رشتنی زیاتر لەالیەن 

دوو الیەنەوە، س���اڵی 2016ی دەس���تپێكرد. 

ئەردۆگان لە پەیامی پیرۆزبایی س���اڵی نوێ 

زایینی وتی: 3100 تیرۆریست لە ساڵی 2015 

»ب���ێ كاریگەربوون )لەناوب���ران(« و »هێزە 

ئەمنیی���ەكان بەردەوامن ل���ە پاككردنەوەی 

ناوچ���ە ب���ە ناوچەی چی���او ش���ارەكان لە 

تیرۆریستان«.KCK لە پەیامی خۆی بەڵێنیدا 

ش���ەڕ لە »ش���ارە گەورەكان«- واتا، ش���ارە 

گەورەكان لە رۆژئاوای توركیا زیاتر بكاتەوە 

و »خۆڕاگرییەك���ی گیافیدایان���ەی بێوێنە لە 

جیهان« زیاتر بكاتەوە.

پێدەچێت كە ش���ەڕی نێوان پەكەكەو هێزە 

ئەمنییەكان���ی توركیا لەژێ���ر كۆنتڕۆڵی هیچ 

الیەكدا نەمێنێت. لە دەرئەنجامدا پێشهاتەكانی 

دروستكراوەكان هەرچی  گرنگە  گۆڕانكارییە 

بێت، رەنگە رێگە بۆ باسكردن لەسەر هێڵی 

سوری راس���تەقینەی توركیا- واتا سنورەكانی 

ئەو واڵتە- ئاوەاڵ بكاتەوە.
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پڵنگەکانی تامیل – ئیتا

سوپای كۆماریی ئێرله ندا - په كه كه 

ئاشتی و پێكه وه ژیان
له جیاتی شه ڕو توندوتیژی

نزار ئاگری*  

له  عه ره بییه وه : سەهەند شێرکۆ

بزوتن���ه وه ی پڵنگه كانی تامیل له  س���ریالنكا، 

رێكخراوێك���ی چه كداریی زۆر توندڕه و بوو، 

ته نانه ت پێش دوو ساڵ له  كۆتاییهاتنی ده ستی 

گرتبوو به س���ه ر زیاتر ل���ه  15000 كیلۆمه تر 

چوارگۆش���ه  له  خاك���ی باكوری س���ریالنكاو 

نیمچه  ده وڵه تێكی تێدا دروستكرد، خاوه نی 

س���وپا، پۆلیس، وه زاره ت، به نده ر، فڕۆكه، 

كه ش���تی و بانك���ی ناوه ندی ب���وو. له دوای 

هه ڵبژاردنی ماهیندا رجاباكسی به  سه رۆكی 

س���ریالنكا، ره ش���ه بای نه هامه تی روویكرده  

بزوتنه وه ی پڵنگه كانی تامیل به  سه ركردایه تی 

سوربوو  رجاباكس���ی  برابهاكاران.  فیلۆبیالی 

له ناوبردن���ی  و  ریشه كێش���كردن  له س���ه ر 

بزوتنه وه ك���ه  ل���ه  ره گه وه  و ئام���اده  نه بوو 

دانوس���تان له گه ڵ سه ركرده كانیدا بكات، به و 

هۆیه ش���ه وه  چه ندین نێوه ندكاری ده وڵه تان 

بۆ كۆتاییهێنان ب���ه  ملمالنێ و ناكۆكییه كانی 

نێ���وان حكومه تی مانێ���الو پڵنگه كانی تامیل 

شكس���تیهێنا. رجاباكس���ى گڵۆپی سه وزی بۆ 

س���وپا هه ڵكرد تا بزوتنه وه ی یاخیبوون له ناو 

بب���ات، ئه وه بوو له  م���اوه ی چه ند مانگێكی 

كه مدا بزوتن���ه وه ی پڵنگه كانی تامیل كه وته  

به ر گورزه  به هێزه كانی س���وپا و له  هه ندێك 

ناوچ���ه دا تێكش���كاو پاشه كش���ه ی ك���رد و 

زه وییه كانی ژێر ده سه اڵتی له ده ستداو دواجار 

له  س���اڵی 2009 له  رووبه ڕووبوونه وه یه كی 

سه خت و ده سته ویه خه دا هێزه كانی سریالنكا 

به  ه���اوكاری هندس���تان و ئه مه ریكا توانی 

بزوتنه وه ك���ه  له ناوبه رێت، بنكه، باره گاكانی 

بكوژێ���ت.  داگیرب���كات و س���ه ركرده كه ی 
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هه ڵگه ڕانه وه ی چه كدارانه ی پڵنگه كانی تامیل 

ماوه یه ك���ی زۆری خایان���دو وه ك هێزێكی 

چه كداری رێكخراو و ئه فسانه ی وا ده ركه وت 

كه  قابیل���ی تواندنه وه  و له ناوچوون نه بێت، 

هه ر بۆیه  س���ه ركه وتنی حكومه تی سریالنكا 

به سه ریدا به  س���ه ركه وتنێكی مێژوویی درایه  

قه ڵه م.

دوای ئه و س���ه ركه وتنه  گه وره یه ی س���وپای 

س���ریالنكا به س���ه ر بزوتن���ه وه ی پڵنگه كانی 

تامیل به ده ستیهێنا، پاش���ماوه ی هێزه كان و 

الیه نگرانی ئه و بزوتنه وه یه  بڕیارییاندا چه ك 

دابنێن و واز له  توندوتیژی بێنن و به  شێوازی 

ئاشتیانه  درێژه  به  كارو چاالكییه كانیان بده ن 

بۆ جێبه جێكردنی خواست و داواكارییه كانیان. 

ئه مجۆره  له  گۆڕینی هه ڵوێست و ئاراسته ی 

هه ڵس���وكه وت و بیركردن���ه وه  بووه  رێگه ی 

چه ندین بزوتنه وه  و رێكخ���راوی یاخیبووی 

توندڕه و له  جیهان���دا، به ڵكو بووه  وانه یه ك 

بۆ په نابردنه  ب���ه ر هه ڵبژاردنی رێگه چاره ی 

ئاش���تیانه  و چه كدان���ان و دوركه وتنه وه  له  

شه ڕو ملمالنێی خوێناوی.    

له ناوچوون���ی بزوتن���ه وه ی پڵنگه كانی تامیل 

هاوكاتبوو له گه ڵ ئ���ه و گۆڕانكارییانه ی، كه  

به س���ه ر هێ���زو بزوتن���ه وه  چه كدارییه كاندا 

هات له  چه ندین ش���وێنی ت���ری جیهان. بۆ 

نموونه  له  ئیسپانیا كه  بزوتنه وه ی یاخیبووی 

ئیت���ا س���ااڵنێكی زۆرب���وو هه وڵی���ده دا بۆ 

س���ه ربه خۆیی هه رێمی باسك، به اڵم دواجار 

ئاژانس���ی هه واڵگری ئیسپانیا ده ستگیركردنی 

رابه ری حزبی )پاتاس���ۆنا( باڵی سیاسی ئیتای 

ل���ه  گوندێكی بچوكی باش���وری خۆرهه اڵتی 

فه ره نس���ا راگه یان���د، پاش���ان دادگای بااڵی 

ئه و واڵته  تۆمه تی هان���دان و كاركردنی بۆ 

ئه نجامدانی تیرۆر ئاراس���تە  كرد. هاواڵتیانی 

هه رێمی باسكی ئیسپانیا له و بڕوایه دان ئه و 

توندوتی���ژی و تۆقاندنه ی، ك���ه  رێكخراوی 

سوپای کۆماریی ئیرلەندا
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ئیت���ا پراكتی���زه ی ده كات زیان���ی زۆر ب���ه  

ل���ه و باره یه وه   گه لی باس���ك ده گه یه نێت. 

لێپرسراوێكی باسكی ده ڵێت: "رێكخراوی ئیتا 

بۆ كۆمه ڵگه كه مان هیچ پێویست نییه ، به ڵكو 

وه ك ش���تێكی نامۆ هاتۆته  ن���او ژیانمانه وه . 

ئێمه  پێویس���تمان به وه یه  به  ئاشتی و ئارامی 

بژین، به اڵم كارو كرده وه كانی ئه م رێكخراوه  

هیچ پاساوێكی نییه و جگه  له  ئازارو مه ینه تی 

و توندوتی���ژی هیچیت���ر ب���ۆ گه لی باس���ك 

ده ستناخات".

لویس خۆزێ ساپاتیرۆ س����ه رۆك وه زیرانی 

ئیسپانیا به ڵێنیدا سیاسه تێكی توندو كاریگه ر 

ل����ه  به رامب����ه ر هه ڕه ش����ه كانی رێكخراوی 

جوداییخ����وازی ئیتا پیاده  بكات، به  تایبه تی 

دوایئ����ه وه ی ده س����تبه رداری رێككه وتنێكی 

ئاگربه س����تی پێشوو بوو، كه  ته نها 15 مانگ 

به رده وامب����وو. س����اپاتیرۆ دووپاتی كرده وه  

كه  له گه ڵ هه ڕه ش����ه كانی تیرۆریزم س����ازش 

ناكات"، چونكه  سیاسه تكردن ته نها له  كه شی 

ئاشتی و ئارامیدا ده كرێت و رێكخراوی ئیتا 

ده بینێت كه  كۆمه ڵگه ی ئیس����پانیا س����ووره  

له س����ه ر به رگریكردن له  نه ری����ت و به هاو 

ئاماده یه   حكومه تی����ش  و  داموده زگاكان����ی 

به ره نگاری تیرۆر ببێته وه . شیاوی باسكردنه  

رێكخراوی ئیتا له  ده یه ی شه سته كانی سه ده ی 

رابردووه وه  خه باتی چه كداری ده س����تپێكرد 

بۆ به ده س����تهێنانی س����ه ربه خۆیی هه رێمی 

باسك، كه  ده كه وێته  نێوان ناوچه ی باكوری 

ئیس����پانیاو باش����وری خۆرهه اڵتی فه ره نسا، 

ل����ه  ئه نجامی ئ����ه و توندوتیژییانه ی كه  ئه و 

رێكخ����راوه  به رامب����ه ر حكومه ت����ی مه درید 

پی����اده ی كرد زیاتر ل����ه  )800( كه س بوونه  

قوربانی.

له  توركیاش كێشه ی نێوان حكومه تی ئه نقه ره  

و پارت���ی كرێكاران���ی كوردس���تان بووه ته  

پێش���ه نگی هه موو پرس و كێش���ه كانی تری 

ئه و واڵت���ه . گه ریالكانی پارت���ی كرێكارانی 

كوردس���تان )په كه كه ( ل���ه  چه ند ناوچه یه كی 

شاخاوی سه ختی هه رێمی كوردستان خۆیان 

قایمكردووه  و له وێوه  هێرش و په الماره كانیان 

بۆ س���ه ر خاكی توركیا ئه نجام���ده ده ن. له  

ئێس���تادا هێزو الیه نه  سیاسییه كانی عێراق له  

هه وڵدان بۆ دۆزین���ه وه ی رێگه چاره یه ك بۆ 

لۆگۆی موجاهدینی خڵق

له  توركیا كێشه ی نێوان 
حكومه تی ئه نقه ره  و پارتی 
كرێكارانی كوردستان 
بووه ته  پێشه نگی هه موو 
پرس و كێشه كانی تری 
ئه و واڵته . گه ریالكانی 
پارتی كرێكارانی 
كوردستان )په كه كه ( 
له  چه ند ناوچه یه كی 
شاخاوی سه ختی هه رێمی 
كوردستان خۆیان 
قایمكردووه  و له وێوه  هێرش 
و په الماره كانیان بۆ سه ر 
خاكی توركیا
ئه نجامده ده ن
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كێش���ه ی بوونی چه كدارانی په كه كه  له س���ه ر 

خاكی عێراق، به اڵم س���ه ختی ئ���ه و ناوچه  

ش���اخاوییانه ی كه  بنك���ه و باره گاكانیانی لێیه  

وایكردووه  ده ركردن یان پاشه كشه پێكردنیان 

بۆ ده ره وه ی س���نوری عێراق كارێكی قورس 

و بگره  ئه س���ته م بێت. الیه نه  سیاسییه كانی 

عێراق له  هه وڵدان بۆ رازیكردنی حكومه تی 

توركی���ا تاكو له ن���او توركیادا چاره س���ه ری 

كێشه كانی له گه ڵ په كه كه  بكات و لێبوردنێكی 

گش���تی ده ربكات تا گه ریالكانی بچنه وه  ناو 

خاكی توركیاو باره گاكانی���ان له ناو هه رێمی 

كوردستانی عێراق چۆڵبكه ن. 

په كه كه  له  س���اڵی 1984وه  ده س���تیكردووه  

ب���ه  خه باتی چه ك���داری ل���ه  دژی توركیاو 

ده ی���ه ی هه ش���تاكان و نه وه ده كانی رابردوو 

ملمالنێیه كی خوێن���اوی له  نێوان گه ریالكانی 

په كه كه و سوپای توركیا به خۆیه وه  بینی و به  

هه زاران كه س له  هه ردوال گیانیان له ده ستدا. 

ئۆپه راسیۆنه  سه ربازییه كانی په كه كه و سوپای 

توركیا هه ندێكجار بووه ته  هۆی زیانگه یاندن 

به  هاواڵتیانی سڤیلی تورك و كوردو ته نانه ت 

گه شتیارانی بیانی، كه  س���ه ردانی توركیایان 

كردووه . 

حكومه تی توركیا به  س���ه ركردایه تی ئاكپارتی 

ئه نجامدانی هه ر جۆره  دانوس���تانێك له گه ڵ 

په كه كه دا ره تده كاته وه  و پێداگری له سه ر ئه وه  

ده كات، كه  بابه تێك���ی له مجۆره  وه كئه وه یه  

رێكخراوی قاعیده  بانگهێش���تی س���ه ر مێزی 

دانوس���تان بكه یت. جێی باس���ه  له  ئێستادا 

حكومه تی هه رێمی كوردس���تان و حكومه تی 

عێراق به  هاوكاری له گه ڵ هێزه كانی توركیادا 

ل���ه  هه وڵدان ب���ۆ وه ده رنان���ی گهۆیالكانی 

په كه ك���ه  له  بنكه و باره گا ش���اخاوییه كانیان، 

ئه وه ش له  پێناوی باشتركردنی په یوه ندییه كان 

و پاراس���تنی باش هاوسێیه تی له گه ڵ توركیا، 

كه  په یوه ندی ئابوری به هێزی له گه ڵ عێراق 

و هه رێمی كوردستاندا هه یه .

ل���ه  دوای هاتن���ی ئه ندام���ان و چه كدارانی 

رێكخراوی موجاهیدینی خه لقی ئۆپۆزسیۆنی 

ئێران بۆ عێراق له  سه رده می شه ڕی هه شت 

ساڵه ی نێوان عێراق – ئێران، هه وڵی زۆر درا 

بۆ چاره سه ركردنی پرسی بوونی چه كدارانی 

ئ���ه و رێكخراوه  له ناو خاك���ی عێراق ئه ویش 

ل���ه  رێگ���ه ی رازیكردنی حكومه ت���ی ئێران 

بۆ رێگه پێ���دان به  ئه ندام���ان و چه كدارانی 

رێكخراوه ك���ه  تاوه كو بچن���ه  ده وڵه تێكی تر. 

له  راس���تیدا رێكخراوی موجاهیدینی خه لق 

كه  له  ساڵی 1965 له س���ه ر ده ستی كه سانی 

ئه كادیم���ی و رۆش���نبیری ئێرانی ل���ه  پێناو 

رووخاندنی رژێمی شا دامه زرێنرا، یه كێكه  له  

گه وره ترین و چاالكترین الیه نی ئۆپۆزسیۆنی 

ئێران و رۆڵێك���ی گه وره  و به رچاوی گێڕاوه  

له  سه رخستنی شۆڕش���ی ئیسالمی ئێران به  

رابه رایه تی ئایه توڵاڵ خومه ینی، به اڵم له دوای 

سه ركه وتنی ش���ۆڕش ناكۆكی و كێشه  كه وته  

نێوان رێكخراوه كه  و ده سه اڵتدارانی سیستمی 

نوێی ئێران و له  دوای دوو س���اڵ به س���ه ر 

ناكۆكییه كان گه یشتنه   هه ڵگیرسانی ش���ۆرش 

ئاس���تی پێكدادان و ملمالنێی خوێناوی كه  تا 

ئێس���تاش به رده وامی هه یه، به و هۆیه شه وه  

حكومه تی تاران هه زاران كه سی له  ئه ندامان 

و الیه نگرانی ئه و رێكخراوه  له سێداره  دراوه . 

دوای ئه و س���ه ركه وتنه  گه وره یه ی س���وپای 

س���ریالنكا به س���ه ر بزوتن���ه وه ی پڵنگه كانی 

تامیل به ده ستیهێنا، پاش���ماوه ی هێزه كان و 

الیه نگرانی ئه و بزوتنه وه یه  بڕیارییاندا چه ك 

دابنێن و واز له  توندوتیژی بێنن و به  شێوازی 

ئاشتیانه  درێژه  به  كارو چاالكییه كانیان بده ن 

بۆ جێبه جێكردنی خواست و داواكارییه كانیان. 

ئه مجۆره  له  گۆڕینی هه ڵوێست و ئاراسته ی 

هه ڵس���وكه وت و بیركردن���ه وه  بووه  رێگه ی 

چه ندین بزوتنه وه  و رێكخ���راوی یاخیبووی 

توندڕه و له  جیهان���دا، به ڵكو بووه  وانه یه ك 

بۆ په نابردنه  ب���ه ر هه ڵبژاردنی رێگه چاره ی 

ئاش���تیانه  و چه كدان���ان و دوركه وتنه وه  له  

شه ڕو ملمالنێی خوێناوی. 

پێویسته  ئه زمونی س���وپای كۆماریی ئێرله ندا 

وه ك نموونه یه كی زیندو باس���بكرێت لەڕووی 

گواس���تنه وه  له  قۆناغی چاالك���ی توندڕه وی 

چه كدارییه وه  بۆ پیاده كردنی رێگه چاره ی ئاشتی 

و پێكه وه ژیان. رێكخراوی س���وپای كۆماریی 

ئێرله ندا وه ك هێزێكی چه كدار شێوازی شه ڕی 

پارتیزانی، دانانی كه مین، په الماردانی كتوپڕ، 

تیرۆركردن و دانانی ته قینه وه ی له  دژی سوپاو 

پۆلیس���ی به ریتانیا پراكتیزه  ده ك���رد له  پێناو 

ئازادكردنی ئێرله ندا له ژێر  ده سه اڵتی شانشینی 

گه وره ی به ریتانیا. ل���ه  دوای ماوه یه كی زۆر 

له  خوێنڕش���تن و پشێوی، س���وپای كۆماریی 

ئێرله ن���دا بڕیاریدا چ���ه ك دابنێت و ته نها به  

گرتنه به ری شێوازی سیاسی و ئاشتیانه  خواست 

و ئامانجه كانی به دی بێنێت.   

 

* نوسه رێكی كورده  

  

سه رچاوه : 
رۆژنام���ه ی )الحیاه  (ی له نده ن���ی – ژماره : 

                16862

http://daharchives.alhayat.com/issue_

archive/Hayat%20INT/2009
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فیدراڵی رۆژئاوای کوردستان
لە نێوان پاڵپشتی و دژایەتیدا

ئامادەکردنی: هونەر حاجی جاسم* 
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دەستپێك
لە ناوەڕاستی مانگی ئاداری ساڵی 2016دا، 

کۆنگرەی سیستمی سیاسی بە بەشداری 200 

نوێنەر لە پێكهاتەکانی س���وریا لە رۆژئاوای 

کوردس���تان بەس���ترا، کە تێیدا سیس���تمی 

فيدراڵى بۆ رۆژئاوای کوردس���تان و باکوری 

سوریا دەستنیشانکرا.

لە دوای دەس���تپێکردنی جەنگی نێوخۆی 

س���وریا، لە بەهاری س���اڵی 2011، تاوەکو 

ناوەڕاس���تی مانگی ئازاری س���اڵی 2016، 

جاروبار لە کەیس���ی جەن���گ و ملمالنێ 

فیدراڵی  بابەتی  س���وریادا،  نێوخۆیيەکانی 

دەب���ووە مانش���ێتی میدی���ا هەرێم���ی و 

دوای  تایب���ەت  ب���ە  نێودەوڵەتیي���ەکان. 

ئەوەی لە س���اڵی 2014دا، خۆبەڕێوەبەری 

کانتۆنەکان���ی رۆژئاوای کوردس���تان  ل���ە 

راگەیەنرا. ئەوەى شياوى لێ وردبونەوەيە 

كە هەموو ئ���ەو مانش���ێتانەى لە ماوەی 

له چوارچێوه ی  تەنه���ا  رابردوداخرانەڕوو، 

قسه  له باره وه کردن مانەوە  و نه چونه  بواری 

جێبه جێکردنه وه ، بەاڵم دوای دەستپێکردنی 

هێرشە ئاسمانیيەکانی روسیا لە 30 ئەیلولی 

ساڵی 2015 لە نێوخاکی سوریا بۆ سەر داعش 

و گروپە رادیکاڵەکانی وەك )بەرەی نوسرەو 

ئەحرار ش���ام و چەند الیەنێکی تر(،لێره وه  

بەشێکی زۆری چاودێرانی سیاسی گه یشتنه  

ئه و بڕوایەی کە نەخش���ەی سیاسی سوریا 

بەرەو دابەش���بوون و گ���ۆڕان دەڕوات، بە 

فڕۆكە  خس���تنەخوارەوەی  دوای  تایبەتیش 

سەربازييەكەى روس���يا لە الیه ن حکومەتی 

توركيا، لە رێكەوتى 2015/11/24.

دوای ئەوەی کۆش����کی سپی و کۆشکی 

vvv کريملین گەیش����تنە رێکەوت����ن بۆ

راگەیاندن����ی ئاگربەس����ت ل����ە نێوخۆی 

س����وریا، بابەت����ی سیس����تمی فیدراڵیش 

ب����ووە ئەگەرێکی کراوە لە چوارچێوەی 

پالنی B، چونکە "جۆن کێری" وەزیری 

ويالیەتەیەکگرتوەکان����ی  دەرەوەی 

هاتو  ئەگ����ەر  رایگەیان����د،  ئەمەری����کا 

ئاگربەس����ت لە سوریا سەرینەگرت ئەوە 

پالن����ی B جێگەی دەگرێت����ەوە. دوای 

ئەم پالن����ەش زۆرترین س����ه رنج خرایە 

س����ەر ئەوەی، ک����ە ئایا ئ����ەم پالنە بە 

چ ج����ۆرو ش����ێوەیه ك دەخرێتە بواری 

كردەیی����ه وه . هەر دوای ئ����ەم گۆڕانە 

جیۆپۆلةتیکیيە نوێیە لە نێوخۆی سوریا، 

گەرموگوڕترین  فيدراڵىب����ووە  بابەت����ی 

ئه گەره کان����ی وەرچەرخ����ان له  ناوخۆی 

س����وریا، بە تایبەت دوای ئەوەی لە 17 

ئازاری 2016، رۆژئاوای کوردس����تان لە 

سیس����تمی خۆبەڕێوەبەرييەوە پێی نایە 

بەمەش  فیدڕاڵ����ی.  سیس����تمی  قۆناغی 

دەنگدانەوەیه کی سیاسی مەزنى هەم لە 

ناوخۆى سوريا، هەم لە ناوچەكە وهەم 

لە ئاس����تى نێودەوڵەتيدا، لێکەوتەوە. 

لێرەدايە پرس���يارێك دێته  پێشه وه ، ئایا لەم 

ئان و ساتەدا، راگەياندنى وەها سيستمێك، 

گونج���او ب���وو، ياخود نا؟ ئ���ەوەی گرنگە 

ئەوەیە، کە پێش���هاتەكان دوای راگەیاندنی 

سیس���تمی فیدراڵی لە رۆژئاوای کوردستان 

چی���ن و هەلومەرجى ناوخۆی س���وریا پێ 

دەنێتە چ قۆناغێکی تر؟ لە اليەكى تريشەوە 

ئەوە گرنگە كە بزانين، کە ئایا راگەیاندنی 

سیستمی فيدراڵی لە کاتێکدایە، کە رۆژئاوای 

کوردس���تان، چ لە ئاستى ناوخۆيى و چ لە 

ئاستى و هەرێمى و نێودەوڵەتى، لە نێوان 

دژبەريى و پاڵپشتیدايە.

سیستمی فيدراڵی 
ئەگەر قووڵبینەوە ب���ۆ چەمکی فیدڕاڵيزم، 

ئ���ەوا بۆمان دەردەكەوێت ك���ە مێژويەکی 

دوروو درێژی هەیە، بۆيەس���ەرەتا پێويستە 

بزانين کە سیستمی فيدراڵى چیيە؟ و چون 

دێتە کایەوە؟ بۆ وەاڵمی ئەم دوو پرس���یارە 

و ب���ە تايبەتى لە پێوەندى لەگەل رۆژئاواى 

كوردستاندا، كە لە واقيع و هەلو مەرجێكى 

جياوازدايە بە بەراورد لەگەڵ والتانى ديكەى 

فيدراڵى، پێويستە رەچاوى ئەو هەلومەرجە 

بكەي���ن. ئەگەر س���ادەترین ش���یکردنەوە 

ب���ۆ چەمک���ی فیدراڵی بکەی���ن، دەتوانین 

بڵين، كەبريتييە لە سیس���تمێکی تايبەت بە 

دابەشکردنی دەسەاڵت و بڕیاردانی سیاسی 

لە نێوان چەند حکومەتێك، کە بەشێوەيەكی 

ئازادانە و ئارەزومەندانە لە چەند هەرمێكى 

جياوازدا، هەڵبژێردراون. بەاڵم ویالم ریکر 

William Riker پێ���ی وای���ە، کە فیدرالی 

بریتیي���ە لە رێکخس���تنێکی سیاس���یانە، کە 

تێیدا کاروب���اری حکومەتەکانی ناوەندی و 

حکومەتەکانی هەرێم���ی دابەش دەکرێت،  

هەروەها هەر یەك لەم حکومەتانە بەشێك 

لە دەس���ەاڵتی سیاس���یان لە ژێر دەسەاڵتی 

خۆی���ان دەبێت، بڕی���اری یەكالکەرەوە لە 

بارەیەوە دەدەن.

بڕوایوای���ە،    Oppenheim ئۆپنهای���م 

ک���ە فیدڕاڵی بریتیي���ە ل���ە یەکگرتویێکی 

هەت���ا هەتایی لە نێ���وان چەند دەوڵەتێکی 

خاوەن س���ەروەری جی���اوازدا، کە دەزگای 

تایبەتمەندی بەخۆی هەیە، کە دەسەاڵتیان 

پێدراوە، نەك لەسەر دەوڵەتە ئەندامەکان، 

بەڵکو لەسەر هاوواڵتییەکانیشی دا.

راگەياندن���ى  و  چەس���پاندن  هاتنەکای���ەو 

سیستمی فیدراڵی، دەسکەوت ودەرفەتێكى 
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گەورەیە بۆ ئێس���تای رۆژئاوای کوردستان، 

چونکە خۆی ده بینێته وه  لە داخوازی خەڵك 

بۆ ژیانێکی سیاس���ی ئازاد ل���ە نێو کیانێکی 

سیاسی سەقامگیردا، سەرەتایەكیش دەبێت 

بۆ لە دایكبونی داخوازیيەکانی ژیانی ئازادی 

و سیاس���ی رۆژئاواى كوردس���تان، چونکە 

یەکێك ل���ە بنەما س���تراتیژييەکانی فيدراڵ 

بریتيیە لە یاس���ایێکی بنەڕەتی و نوسراوی 

دەس���ەاڵتى سیاس���ی و بەرپرس���یارێتی لە 

نێ���وان خەڵك و حکومەتدا. ئەم بنەمایەش 

تێکەڵکێش���ە لەگەڵ داخوازییەکانی ئێستای 

هەرێمی رۆژئاوای کوردستان.

س���نوری جوگراف���ی فیدڕاڵ���ی رۆژئ���اوای 

کوردس���تان دەکەوێتە باک���ور، رۆژهەاڵتی 

دەوڵەتی سوریا، لە بەشی باکوری هاوسنورە 

لەگەل واڵتی تورکیا، هەروەها لە بەش���ی 

رۆژهەاڵت���ی هاوس���نورە لەگەڵ باش���وری 

کوردس���تان. لەڕووی کارگێڕیەوە رۆژئاوای 

کوردس���تان لەهەرس���ێ کانتۆنی کۆبانێ و 

عەفرین و جەزیرە پێكدێت. 

گرنگی فیدراڵیزم بۆ کورد
لە رۆژئاوای کوردستان

راگەیاندنی فیدڕاڵی، رۆژئاوای کوردس���تان 

دەکات���ە هەرێمێکی دیفاکتۆ لە ناوچەکەدا. 

ره نگه  تا ماوەیه كی���ش ئەم ئه زموونه  جێی 

خۆی نەگرێت، بەاڵم بۆ داهاتوی سیاس���ی 

هي���چ گومانێكى تێدا نييە، کە سیس���تمی 

فیدڕاڵی رۆژئاوا فاکتەرێکی سەرەکی دەبێت 

بۆ وەرچەرخانێکی سیاس���ی ل���ە نێوخۆی 

س���وریا و ئاس���تی هەرێمی بە تایبەت ئەم 

سیستمە داخوازیەکانی ژیانی سیاسی خەڵکی 

باکوری سوریا بێنێتە بوون، بەمەرجێك ئەم 

هەرێمە پرەنسیپەکانی دیموکراسی رەچاوو 

بكات و بناغەى حوكمڕانى خۆى لە سەريان 

دابڕێژێت.

یەکێك لە بنەما س���ەرەکیەکانی سیس���تمی 

فيدراڵى وەاڵمدەرەوەی حکومەتە بەرامبەر 

خەڵك لە ئاست داخوازیە ژیارییەکان. لەم 

روانگەیەوە ت���ا ڕادەیه کی زۆر هاتنە ئارای 

سیس���تمی فيدراڵى وەاڵمدەروەی داواکاری 

کوردستانە لەو پارچەیەى كوردستان. بۆیە 

دەتوانی���ن بڵێين راگەیاندن���ی فيدراڵى لە 

کانتۆنەکانی رۆژئاوای کوردستان، کە پێكدێن 

لە کانتۆنی عەفری���ن و جەزیرە و کۆبانێ، 

وەاڵمدەرەوەی خواس���تى خەڵکی رۆژئاوای 

کوردستانە، بەهەمو پێکهاتەکانييەوە.

بەاڵم لێرەدا پرس���یاریێك دێتە پێشەوە، کە 

ئایا سودی ئه م سیستمە  چییه  بۆ رۆژئاوای 

کوردس���تان، بۆچی په ن���ای بۆبراوه،  چۆن 

خه ڵک گه ش���تونه ته  ئه و قه ناعه ته ی  که  ئه م 

سیستمه  وه اڵمی داخوازیه کانیانی ئەوانە؟

بەشێکی گرنگی داخوازی خەڵك لە ڕێگای 

سیس���تمێکی دامەزراوەی دێتە بوون، بۆیە 

دەتوانین بڵێین، کە سیس���تمی فیدڕاڵی لە 

سیاسی  داخوازیێکی  کوردس���تان  رۆژئاوای 

ئێس���تایە ب���ۆ هاونیش���تمانیانی رۆژئاوای 

راگەیاندنی  ئ���ەوەی  لەدوای  کوردس���تان. 

کانتۆنەکانی رۆژئاوای کوردستان لە قۆناغی 

یەکەمی خۆبەڕێوەبەری س���ەرکەوتو بوون، 

خەڵکی رۆژئاوای کوردس���تان بەشێوەیێکی 

پۆزەتیڤ گەیش���تنە ئەو قەناعەتە، کە ئەم 

سیستمە بەشێکی زۆری داخوازیەکانی دێنتە 

بوون.

یەکێک���ی دیکه  ل���ە رەهەن���دە گرنگەکانی 

فيدراڵی بۆ رۆژئاوای کوردس���تان، بریتییه  

لە کۆکردن���ەوەی جوگرافیايەکی بەرباڵو لە 

باکوری س���وریا، چونکە دوای راگەیاندنی 

دوای دەستپێکردنی 
ھێرشە ئاسمانیيەکانی 
ڕوسیا لە 30 ئەیلولی 

سالی 2015 لە نێوخاکی 
سوریا بۆ سەر داعش و 
گروپە ڕادیکاڵەکانی وەك 

)بەرەی نوسرەو ئەحرار 
شام و چەند الیەنێکی 

تر(،لێره وه  بەشێکی زۆری 
چاودێرانی سیاسی 

گه شتنه  ئه و بروایه ی  کە 
نەخشەی سیاسی سوریا 

بەرەو دابەش بون و 
گۆڕان دەڕوات
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فيدراڵ���ی هەبوونی هێزی چەکداری جیاواز 

لەو به شەی واڵتی سوریا، دەبێتە حاڵەتێکی 

رێژەي���ی کەمتر لە هەبوونی هێز و گروپی 

جی���اوازی چەکداری، بە بەراورد بە ماوەی 

کۆنتڕۆڵکردن���ی جوگرافیای  ل���ە  راب���ردو 

سیاسی رۆژئاوای کوردستان، چونکە کاتێك 

سیس���تمێکی فیدڕاڵی سیستەماتیکی پەیڕەو 

دەکرێ���ت، ئ���ەوە راس���تەوخۆ جۆرێك لە 

دامەزراوەی سەربازی دێتەکایەوە.

هاوکات وەچەرخان���ی سیس���تمی فیدڕاڵی  

ل���ەم هەرێم���ەدا فاکتەرێک���ی كاريگەريش 

دەبێت ب���ۆ هەنگاونان ب���ەرەو بونياتنانى 

چەند دامەزراوەيەکی سیاس���ی، سەربازی، 

ئابوری، پەروەردەيی و چەند الیەنێکی تری 

پەيوەست بە ژیانی هاوواڵتیان.

پشتيوانی و دژایه تی سیتمی فيدراڵى 
له  رۆژئاواى كوردستان

لەگ���ەڵ راگەیاندنی سیس���تمی فیدراڵی لە 

دەنگدانەوەیەكی  کوردس���تان،  رۆژئ���اوای 

گ���ەورەی ب���ه دوای خۆیدا هێنالە ئاس���تی 

نێوخ���ۆی س���وریا و ئاس���تی هەرێم���ی و 

نێودەوڵەتی. هەندێك لەم دەنگدانەوانە بە 

ئاڕاستەى پشتيوانى ئەو سيستمە لێدوانیان 

ده دا، هه ندێکی دیکه ش دژی ئه م هه نگاوه  

وه س���تانه وه ، هەندێكی دیکه شيان رۆڵێکی 

بەش���ێوەیه كی  بەاڵم  هەڵبژارد،  بێدەنگيان 

گش���تی زۆرین���ه ی الیه ن���ەکان چ ئەوانەی 

سیستمی فیدراڵیان راگەیاند و چ ئەوانەشی 

خ���اوه ن نفوزی هەرێم���ی و نێودەوڵەتین، 

به روون���ی رایانگه یاندک���ه  ئ���ه وان هیچیان 

لەگ���ەڵ داب���ەش بوون���ی س���وریادا نین. 

سەبارەت بە راگەیاندنی سیستمی فيدراڵى 

رۆژئاواش، هەڵوێس���تەکان جی���اوازن، كە 

دەتوانين دابەشيانبكەين بۆ ئەم چەند اليەن 

و ئاستەى خوارەوە:

1- ئاستی نێوخۆی سوریا
دیارە مەبەستمان لە نێوخۆی سوریا، هەموو 

ئەو هێزو الیەنانە دەگرێتەوە،کە بە جۆرێك 

ل���ە جۆرەکان رۆڵیان هەی���ە لە بارودۆخی 

نێوخۆی کۆماری سوریادا، به تایبه ت لەماوه ی 

پێنج س���اڵی راب���ردودا. هەر لە حکومەتی 

دیمەش���قەوە بگرەتاک���و بچوکترین هێزی 

ئۆپۆزس���یۆن و به رهه ڵستکاری چەکداری و 

سیاسی سەربازی لە چوارچێوەى جوگرافياى 

سوريادا. 

پشتیوانی بۆ راگەیاندنی سیستمی فیدراڵی لە رۆژئاوای کوردستان
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هێزە سیاس���ی و س���ەربازیيه کانی سوریا، 

به گش���تی و بە تايبەتی���ش ئەوهێزانه ی كە 

ل���ە تورکیاو واڵتانی کەن���داو نزیکن، دژى 

ئ���ه م هه ن���گاوه ی رۆژئاوا وەس���تانەوە بە 

تایبەت ئۆپۆزسیۆنی س���وری، کە هاوکات 

لەم بارەیەوەش هەلوێستەکانیان بەجۆرێك 

بوو، کە س���یمایەکی دژبەری لەخۆدەگرت 

بەرامبەر بە فیدڕاڵی رۆژئاوای کوردس���تان، 

هەروەها س���ەبارەت بە رژێمی س���وریاش 

دەتوانين بڵێين، تاکو ئێس���تا هەڵوێستێکی 

ڕون و ئاش���کرای نیيە، ب���ەاڵم هەفتەیه ك 

پێش راگەیاندنی فيدراڵى له  رۆژئاوا،"وەلید 

س���وریا  دەروەی  وەزی���ری  موعەلی���م"ى 

رایگەیان���د "ئێمە دژی هەر دابەش���بونێکی 

س���وریاین، بە سیس���تمی فیدارڵیش���ەوە". 

ئەوەى پێويس���تە لەمبارەوە بيڵێين ئەوەيە، 

كە هەڵوێس���تی دیمەش���ق زیاتر پەیوەندی 

بە هەڵوێس���تی حکومەتی روسیاوە هەيە. 

هەرچ���ی تایبەتە بە پاڵپش���تی سیس���تمی 

فیدڕاڵی رۆژئاوای کوردس���تان. ئەو هێزانە 

سیستەمێك  وەها  پش���تگیری  ڕاس���تەوخۆ 

دەکەن، پێكدێن لە هێزە بەشدارەکانی نێو 

پێكهاتەی هەیەکەلەی حکومەتی رۆژئاوا، 

کە بەشێکیان کوردن نين.

 2- ئاستی ھەرێمی
لە ئاس���تی هەرێميدا، بۆ پاڵپش���تیکردنی 

سیستمی فيدراڵىرۆژئاوای کوردستان، زۆر 

بە دەگمەن پاڵپش���تی بۆ ئ���ه م هه نگاوه ی 

کوردانی س���وریا دەبینڕێت.  بەشێکی ئەم 

پالپشتی نەکردنەش بۆ بەرژوەندی واڵتانی 

ناوچەک���ه  دەگەرێت���ەوە. ب���ۆ نمونه  له م 

باره یه وه تورکیا رۆڵێكى كاريگەر دەبينێ . 

توركيا نەك پاڵپشتى ئه م هه نگاوه  ناكات، 

بەڵكو گش���ت هه وڵێک ده خات���ه  گه ڕ بۆ 

شکس���تپێهێنانی. ل���ه م نێوانه ش���دا تورکیا 

لە م���اوەی رابردودا ب���ە هەموو جۆڕێك 

هه وڵیداوه ، تاوه ک���و رێگر بێت له به رده م 

بەش���داری پەی���ەدە لە کۆنگ���رەی جنێف 

س���ێ، بۆیە دەکرێت لە داهاتو دا تورکیا 

رێ���گای تری���ش بگرێتە بەر ب���ۆ دژایەتی 

تایبەت  بە  کردنی رۆژئاوای کوردس���تان، 

لە پاڵپش���تیکردنی گروپ���ە توندڕەوەکانی 

نێوخۆی س���وریا، کە دژی هەموو مافێکی 

ک���ورد دەجەنگ���ن. هەرچ���ی تایبەتە به  

ئێ���ران و هاوپەیمانەکانيش���ى، پێ ناچێت 

کاردانەوه یەكی ئەرێنی و نەرێنیان هەبێت 

لەسەر سیس���تمی فیدراڵى،  بەاڵم بەهۆی 

بەرژەوەن���دی سیاس���ی و ئاب���وری ئێران 

و تورکی���ا، پێ ناچێت کۆماری ئیس���المی 

ئێران، جارێ هی���چ هەماهەنگیه ك بکات 

کوردس���تان.  رۆژئاوای  کوردان���ی  لەگەڵ 

هەرچی سەبارەت بە واڵتانی کەنداويشە، 

ئەوانی���ش دژى وەها وەرچەرخانێك���ن لە 

باکوری س���وریا، بە تایبەت عەرەبس���تانی 

س���عودی. ئەم وەچەرخانەش لە رۆژئاوای 

کوردس���تان بە فاکتەرێکی مەترسیداریشى 

دادەنێن بۆ دابەش بوونی س���وریا.

هەرچی تایبەتە بە هەڵوێس���تی حکومەتی 

عێراقیە لە ئێس���تادا بەش���ی زۆری بەندە 

لە حکومەتی  نزی���ك  هێزە هەرێمیەکانی 

بەغدا، بەاڵم بەشێکی زۆری نەبوونی هیچ 

هەڵوێس���تیكی ئەرێن���ی و نەرێنی بەندە 

ب���ەوەی کە عێراق لە ئاس���ت ناوخۆی لە 

حاڵەتێک���ی الوازیدایە، بۆیە پێناچێت هیچ 

هەڵوێس���تێکی وەهای هەبێ���ت بەرامبەر 

رۆژئاوای کوردس���تان.

3- ئاستی نێودەوڵەتی ) روسیا و 
ئه مه ریکاو یه کێتی ئه وروپا (

لە ئاس����تی کۆمەڵگەی نێوده وڵەتى، پرسی 

جوگرافیای  ل����ە  ریفران����دۆم  راگەیاندن����ی 

پەیوەندیدارە  زیاتر  ناوەڕاست،  رۆژهەالتی 

ب����ە بەرژەوەندیيە هاوبەش����ەکانی واڵتانی 

زلهێزو و دەوڵه تانی ناوچەکە، بۆیە ئێستا 

لەهەمو کات زیاتر هەلومەرجەکە لەبارە بۆ 

راگەیاندنی فيدراڵى لە رۆژئاوای کوردستان، 

چونکە بەشێوەیه ك لە شێوەکان، کۆمەڵگەی 

نێودەوڵەت����ی لە بابەت کەیس����ی داهاتوی 

سوریا ناکۆکن، كەواتە راگەیاندنی سیستمی 

فيدراڵى لە ئێستادا، تا رادەیه كی زۆر لەبارە 

ب����ۆ رۆژئاوا. حکومەتی مۆس����کۆ الری نیيە 

ل����ە هەنگاوێکی وەهای ک����ورد لە باکوری 

سوریا، چونکە لەگەڵ راگەیاندنی سیستمی 

فیدڕاڵی لە رۆژئاوای کوردستان، روسیا ئەم 

هەنگاوەی بە مافێکی خەڵکی باکوری سوریا 

دانا. هەرچی س����ەبارەت بە ئەمریکاش����ە، 

لەئێس����تادا لەگەڵ وەها وەچەرخانێك نییە، 

ب����ەاڵم پێش ناچێت دژایەتی راس����تەوخۆی 

ب����کات، چونک����ە ب����ەم پاڵپش����تی نەکردنە  

دەیەوێ����ت دڵی رياز و ئەنق����ەرە راگرێت، 

بەاڵم لە ئاس����تی هه ڵوێست و لێدوانەکانی 

ئه مەریکا لەب����ارەی راگەیاندنی فیدڕاڵی لە 

وتەبێژی کۆش����کی سپی تاکو ئەم ساتەش نە 

دژایەتی نە پاڵپش����تیش بەش����ێوەیێکی ڕون 

وئاش����کرا بەدیناکرێت. هەرچی تایبەتە بە 

هه ڵوێس����تی یه کێتی ئه وروپ����ا و دەوڵەتانی 

ئەندام لە یەکێتییەکە، هەڵوێس����تی دژایەتی 

بەدیناکرێ����ت، ب����ەاڵم ل����ەدوای کردنەوەی 

ئۆفیسی رۆژئاوای کوردستان لە واڵتی سوید، 

ئەم حاڵەتە بەشێك بوو لە بە دیفاکتۆکردنی 

جوگرافی سیاسی رۆژئاوای کوردستان. 
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ب���ەاڵم  ئەوەى گرنگ���ە لەمباریەوە بيخەينە 

بەرچ���او ئەوەي���ە، ك���ە دوای راگەیاندنی 

سیس���تمی فيدراڵى، رۆژئاوای کوردس���تان 

پێویستی بە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هەیە. 

بۆیه  پێویس���ته  ئاڕاس���تەى بەرژەوەندى و 

س���تراتیژى خۆى بەجۆرێك رێكبخات، كە 

بتوانێ سەرنجى رۆژئاوا به گشتی و روسیاو 

ئه مریکا به تایبه تی به الی خۆیدا رابكێشيێت، 

جیۆس���تراتیژی  بەهێزێک���ی  بۆئ���ەوەی 

بمێنێتەوە.

4- ھه ڵوێست و ئه زمونی 
فیدراڵی لە ھەرێمی کوردستان

بە هۆکاری ئەوەی کە هەرێمی کوردس���تان 

یەکەمین ئەزمونى سیس���تمی فیدڕاڵيیە لە 

مێژوی سیاس���ی کورد له س���ه ر ئاستی هه ر 

چوار پارچه که ی کوردس���تان، ئایا ده کرێت 

بڵێین ئەم ئه زمونه ی باشور هاوکار دەبێت 

ب���ۆ س���ودوه رگرتن و ده وڵه مه ندکردن���ی 

کوردس���تان؟.  رۆژئاوای  فيدراڵى  ئه زمونی 

ه���اوكات لەگەڵ ئەم کەیس���ە، ئایا پێگەی 

هەرێمی کوردس���تان، لە ڕووى هەرێمى و 

نێودەوڵەتييەوە، دوای راگەیاندنی فيدراڵى 

ئاراسته یه کی  رۆژئاوای کوردس���تان، به  چ 

هەروەها  دەڕوات؟  جه مس���ه رگیریه کاندا 

داهاتوی جیۆس���تراتیژی هەرێ���م لە دوای 

راگەیاندنی سیس���تمی فیدڕاڵ���ی رۆژئاوای 

کوردستان بەرەو کوێ هەنگاو دەنێت.

بۆ وەاڵمدانەوەى ئەو پرس���یارانە، پێویستە 

بە تەواوی وردبینەوە لە کاروباری نێوخۆی 

هەرێم و هاوکێش���ە سیاس���یيە ناوچەيی و 

نێودەوڵەتييەكانی ئه م به ش���ه ی کوردستان، 

کە کاریگەریان هەیە لەس���ەر جیۆپۆلۆتیکی 

هەرێمی کوردستان و رۆژئاوای کوردستان. 

ب���ۆ وەاڵمی پرس���یاری یەک���ەم، هەرێمی 

کوردس���تان ل���ە دوای راگەیاندنی فيدراڵی 

رۆژئاوای کوردس���تان، لە ئاس���تی نێوخۆی 

هەرێ�می کوردس���تان، هیچ���ی بۆ رۆژئاوا 

لەدەس���تنایه ت، چونک���ە ئێس���تا هەرێمی 

کوردس���تان بە دەس���ت قەیرانی سیاسی و 

ئاب���وری و دامەزراوەيي���ەوە دەناڵێنێ���ت. 

ل���ە هەرێم���ی کوردس���تاندا دوو جۆر له  

یەکه می���ان  بەدیدەکرێ���ت.  هەڵوێس���ت 

رایگش���تییە و ئەوى دیکه ش پەيوەستە بە 

راى حزبە سياسييەكانەوە. ئەوەی تایبەتە بە 

هەڵوێستی هاوواڵتیانی باشوری کوردستان، 

بەش���ێوەی گش���تی و  زۆرینە پاڵپشتی لە 

راگەیاندنی سیس���تمی فيدراڵ���ى رۆژئاوای 

کوردستان دەکەن، بەاڵم ئەوەی په يوەستە 

بة پارتە سیاسیيەکانەوە، خۆی لە حاڵەتێکی 

رون���دا نابینێتەوە، بە تایبەت ئەو هێزانەی 

کە ل���ە تورکیاوە نزیکن. ئ���ەو هێزانە لە 

رێگای میدی���اوە بەجۆرێك لە جۆرەکان و 

بە شێوەيەكى ناڕاستەوخۆ دژایەتی خۆیان 

سەبارەت بەو بابەتە ده ردەخەن. هەرچی 

هه ڵویستی پارتی دیموکراتی کوردستان به  

جیا له  پارته کانی دیکه ی باشوری کوردستان 

بەدی دەکرێت بە تایبەت لەدوای داخستنی 

س���نوری رۆژئاوای کوردس���تان و باشوری 

کوردس���تان ئاماژەیێکی مەترسیدار بوو لە 

ئاس���ت دژایەتیکردنی وەها سیستەمێك بۆ 

رۆژئاوای کوردستان. 

بەاڵم ئەگەر بەراورد کاریەك بکەین لە نێوان 

جوگرافیای باشور و رۆژئاوای کوردستان، کە 

ئایە سیستمی فیدڕاڵی رۆژئاوای کوردستان 

بۆ کامەیان گونجاو ترە؟

روونە باش���وری کوردستان ئەم تەجروبەی 

تێپەڕک���ردوە لەماوەی راب���ردو بە هەموو 

دەتوانين بڵێن لە دوای 
راگەیاندنی سیستمی 

فيدراڵى رۆژئاوای 
کوردستان، جیۆپۆلۆتیکی 
کورد پێدەنێتە قۆناغێکی 
گەشەسەندوه ، بە تایبەت 

ئەگەر بە کردار باشور 
و رۆژئاوای کوردستان 
بەرژەوەندیيەکانيان لە 
بەرژەوەندى حيزبييەوە 
بگۆڕن بۆ بەرژەوەندی 
نەتەوەیی و نیشتمانی
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دەس���کەوت و کەم کوڕی���ەکان، لە بابەت 

راگەیاندن���ی فیدڕاڵ���ی، ب���ەاڵم ل���ە ڕوی 

کوردستان  باش���وری  سیاسیەوە،  جوگرافی 

بە قۆناغی نەخ���وازراو تێپەریکردوە، بەاڵم 

هەرچی سەبارەتە بە رۆژئاوای کوردستان، 

لە ئێس���تادا تایبەتمەندی سیاس���ی هەم لە 

ئاس���تی نێوخۆی و هەرێمی و نێودەوڵەتی  

ل���ە بەرژەوەن���دی رۆژئاوای کوردس���تان 

بەدیدەکرێت، هەروەها لە ئاستی هەبوونی 

ژێرخان���ی ئابوریش، رۆژئاوای کوردس���تان 

بە تایبەت ئاسایش���ی خۆراك لە قۆناغێکی 

گەشەی ئابوری دایە. 

س���ەبارەت ب���ە پێگەی هەرێم لە ئاس���تی 

نێوخۆيي���دا، دەبێ بڵێين ك���ە رۆژ بە رۆژ 

بەهۆی چارەسەرنەکردنی قەیرانە سیاسی و 

ئابورييەكان، بەرەو کزی جیۆسیاسی دەچێت 

و لە الیەكی تریش���ەوە هەرێمی کوردستان 

لە ئاستی سیاس���ەتی ناوچەييدا، نەيتوانیوە 

ببێتە هێزێکی کاریگەر له  ناوچه که ، بەڵکو 

ب���ە پێچەوانەوە تاڕادەیێکی زۆريش بووەتە 

الیەنی ئاڕاس���تەکرى هێ���زه  هەرێمييەكان. 

هەر ئەمەش وایکردوە باش���وری کوردستان 

هیچی پێ نەکرێت لە یارمەتیدانی رۆژئاوای 

کوردستاندا. ئەگەر هاتو هەرێمی کوردستان 

لە حاڵەتێكدا، کەوتە یارمەتيدانی رۆژئاوای 

کوردستان، ئەوا ئەوکاتیش نابێ لە بيرمان 

بچێت، كە تورکیا نابێت لە وەها رەفتارێك 

بەرامب���ەر ب���ە هەرێم���ی کوردس���تان بێ 

هەڵوێست.

به اڵم ل���ە الیێکی تریش���ەوە ئه گه ر دۆخی 

هه رێ���م له روی ئابوریش���ه وه  ب���اش بوایه  

پارت���ی ئام���اده  نه ده بو بهێڵ���ێ حکومه تی 

هه رێم هاوکاری رۆژئ���اوا بکات. هەرچی 

تایبەتە بە ئەنکەس���ە لە باشوری کوردستان 

بە بەردوامی رۆڵێک���ی نەگەتیڤ دەبینێت 

لەبەرامبەر رۆژئاوای کوردستان. 

هەرچی تایبەتە بە دۆزی کورد لە ئایندەدا، 

دەتوانين بڵێن لە دوای راگەیاندنی سیستمی 

فيدراڵى رۆژئاوای کوردستان، جیۆپۆلۆتیکی 

ک���ورد پێدەنێتە قۆناغێکی گەشەس���ەندوه ، 

شەڕڤانانی رۆژئاوا
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ب���ە تایب���ەت ئەگەر ب���ە کردار باش���ور و 

بەرژەوەندیيەکانيان  کوردس���تان  رۆژئاوای 

ل���ە بەرژەوەن���دى حيزبيي���ەوە بگۆڕن بۆ 

بەرژەوەندی نەتەوەیی و نیشتمانی.

سیناریۆکانی دوای راگەیاندنی
فیدراڵى رۆژئاوای کوردستان

دۆخ���ی سیاس���ی و س���ەربازی ناوخ���ۆی 

س���وریا، بەش���ێوەیه کی به رده وام هۆکارە 

بۆ پێش���بینیکردن و هاتنه  ئ���ارای چه ندین 

س���یناریۆی جی���اواز. ب���ە تایبەت���ی دوای 

راگەیاندنی سیستمی فيدراڵی.

 لە ئێستادا و دواى راگەياندنى ئەو سيستمە 

س���یناریۆکان خەريكن لە چەند ئاس���تێكى 

جي���اوازدا خۆي���ان دەنوێنن، ک���ە لێرەدا 

هەوڵدەدەین س���یناریۆ و پێشبینیيەکان لە 

چەند ئاستێکدا دەستنیشان بکەین:

سیناریۆی یەکەم: دەست تێوەردانی 
ھێزە ھەرێمیيەکان

یەکێك لەو س���ینایۆریانەی، کە پێش���بینی 

ل���ە دوای راگەیاندن���ی فيدراڵى  دەکرێت 

رۆژئ���اوا بێتەئ���اراوە، دەس���ت تێوەردانی 

هێ���زە هەرێمیيەکان���ه  لە دۆخی سیاس���ی 

و ئه من���ی رۆژئ���اوای کوردس���تان، چونکە 

لەگ���ەڵ هاتنەکایەی ئەم وەچەرخانە، هێزە 

باکوری  بۆسەر  فشارەکانیان  هەرێميیەکان، 

سوریا چڕترکردۆتەوە. بەشێکیان بەشێوەی 

ناڕاستەوخۆ و بەشێکی تریان راستەوخۆ ئەم  

فشارانە پڕاکتیزەدەکەن. بۆ نمونه  هەرچی 

کەنداو،  دەوڵەتان���ی  ب���ە  پەیوەندي���دارە 

بەهی���چ جۆرێك لەگ���ەل فيدراڵى بۆ کورد 

نین، ئەوەی تایبەتیش���ە بە هەڵس���وکەوتی 

شێوەیه ك  بەهەموو  ئەنقەرەوە،  حکومەتی 

لە اليەنى سياسى و سەربازى و ئابورييەوە، 

دژایەتی فيدراڵى رۆژئاوا دەکات.

ل���ە دوای راگەیاندنی سیس���تمی فیدڕاڵی 

رۆژئاوای کوردس���تان، چەند جارێك تورکیا 

بوردومانی سنورەکانی رۆژئاوای کوردستانی   

كردوە، بە هۆکاری ئەوەی دەیەوێت دژ بە 

دعش بوەستێتەوە لەسەر سنوری واڵتەکەی، 

ب���ەاڵم لە هەموو ئ���ەو روداوانە دا تورکیا 

ئامانجی س���ەرەکی بریتیی بووە لە لێدانی 

رۆژئاوای کوردستان بەشێوازی جیاواز. 

هەرێمیيەکان  هێ���زە  تێوەردانی  دەس���ت 

لە س���ەرەتای مانگی نیس���انی 2016 زیاتر 

ده رکه وت، ئه وه ش پ���اش ئه وه ی کۆماری 

ئیس���المی ئێران و تورکی���ا له یه کتر نزیک 

بونه وه ؟ ل���ە دوای راگەیاندنی سیس���تمی 

فیدڕاڵی رۆژئاوای کوردستان. بە سەردانێکی 

چاوەڕوان نەکراو وەزیری دەروەی کۆماری 

ئیس���المی ئێران )محەمەد جەواد زەریف( 

س���ەردانی  تورکیای کرد لەگەل س���ەرۆك 

نەخشەی رۆژئاوای کوردستان
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وەزیران و وەزی���ری دەرەوەی ئەم واڵتە 

کۆبوونەوەی ب���ە ئەنجامدا، کە یەکێک لە 

مەبەستەکانی زەریف قسەکردن بوو لەسەر 

کەیسی سوریا، رۆژئاوای کوردستانیش لەم 

چوارچێوەی���ەدا بوو، بەاڵم ئەم س���ەردانە 

لەناکاوەی وەزیری دەروەی ئێران جۆرێك 

لە مەترسی لە ئاست دژایەتی دروستکرد، 

چونکە بەش���ێکی قس���ەکانی هەردو واڵت 

بریتی بوو لە پاراستنی یەك پارچەيی خاکی 

سوریا، هەروەها لەناوبردنی تیرۆر.

دەکرێت ئەم س���ەردانانە ببن���ە هۆکارێك 

بۆ دروس���تکردنی کاردانەوەی لەسەر هێزو 

پارتە سیاس���یيەکانی نێوخۆی س���وریا زیاتر 

بێت، به تایبه ت لە دژایەتیکردنی ئه زمونی 

فيدراڵي���دا. بە تایبەتش ئەو هێزانەی کە لە 

تورکیا و دەوڵەتانی کەنداو نزیکن. هاوكات 

لە ناو ئەم هێزانەش���دا چه ند پارتی سیاسی 

کوردی بەدیدەکرێ���ت، کە دژایەتی خۆیان 

 ENKSراگەیان���دووە، لەوانەش ئه نجومه نی

ئەنکەس���ە ئەم هێزانە لە پارتی دیموکراتی 

کورس���تانەوە نزیک���ن ،ک���ە ئەنجومەنێكى 

تايبەت بە چەند پارتێکی سیاسی رۆژئاوای 

کوردس���تانەوە لەالیەن تورکیاوە پشتگیری 

دەکرێت.

ده ستتێوه ردانی هێزه  هه رێمیه کان لە دۆخی 

فیدراڵی رۆژئ���اوا، به  ئاس���تێكی دژایەتی 

دەبینرێت، هەروەها مەرجیش نیە هەموو 

ئەو هێ���زە هەرێمیانە دژایەت���ی رۆژئاوای 

کوردستان بکەن، بەاڵم دەستتێوەردانەکانی 

واڵتان���ی ناوچەکە بە الیەنێکی س���ەرەکی 

دادەنرێ���ت لە دژایەتی کردن���ی رۆژئاوای 

کوردستان، چونکە ئەگەر دژیش نەبن، ئەوە 

یەكالکردن���ەوەی ملمالنێیەکان دەگوازانەوە 

بۆ نێوخۆی رۆژئاوای کوردس���تان، کە ئەمە 

یەکێکە لەو س���یناریۆیانە، کە دەکریت بێتە 

حاڵەتی بوون.

سیناریۆی دووەم: گەشەنەکردن، یاخود 
شکستی سیستمی فيدراڵى رۆژئاوای 

کوردستان
یەکێ���ك ل���ە س���یناریۆ بەهێ���زەکان ل���ە 

گەشەنەکردنی سیس���تمی فيدراڵى رۆژئاوای 

کوردستان، بریتیيە لە حاڵەتی گەشەنەکردنی 

فيدراڵ���ى رۆژئاوای کوردس���تان بۆ حاڵەتی 

دیفاکتۆی هەرێمی و نێودەوڵەتی، بەاڵم  ئەو 

حاڵەتە زیاتر پەیوەستە بە بارودۆخی نێوخۆی 

س���وریا، بە تایبەت داهاتوی بەشار ئەسەد، 

چونکە ئەگ���ەر هاتوو هێ���زە هەرێمیيەکان 

لەگەڵ ئەمەریکاو و روسیا، رێكەوتن لەسەر 

رۆیش���تنی بەشار ئەس���ەد لە ئێستادا، ئەوە 

لەو حاڵەت���ەدا فیدراڵی رۆژئاوا بە قۆناغێکی 

گەش���ە نەکردوى سیاس���ی هەژماردەکرێت، 

چونک���ە بەش���ی زۆری هێ���زە هەرێمی و 

نێودەڵەتیيەکان، تاکو ئێس���تا لەسەر داهاتوی 

بەشار ئەس���ەد لە داهاتوی سیاسی سوریادا، 

کۆك نین، بەاڵم لەسەر زۆربەی کەیسەکانی 

تری نێوخۆی سوریا لەگەڵ یەکتر هاوڕان، بە 

کەیسی  فيدراڵى رۆژئاوای کوردستانیشەوە. 

بۆیە دەگەینە ئەو راستیيەی، کە هەرکاتێك 

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و دەوڵەتانی هەرێمی  

لەسەر سوریا یەك گوتار بوون، ئەوا ئەوکات 

رۆژئ���اوای کوردس���تان هیچی  پێدەچێ���ت 

ل���ەم بارودۆخ���ە دەس���تنەکەوێت، جگە لە 

کوردستان،  باشوری  هاوشێوەى  ئابڵۆقەیێکی 

کە لە دوای راپەرینی بەهاری س���اڵی 1991 

ەوە، تا رزگاركردنى عێراق لە نیسانی ساڵى 

2003 ، بەسەريدا سەپابوو.

لەرۆژەكانی سەرەتای 
جەنگەكەدا، كە زۆر 
سەخت و دژواربوو، 

چەندین دیمەنی جەنگ 
و كاولكاری و ئاوارەیی 
دانیشتوانی كۆبانێم 

گرت، بەاڵم جەنگاوەرەكان 
رێگربوون لەباڵوكردنەوەی 

ئەو وێنەو دیمەنانە، 
پێیانوابوو كاریگەری 

خراپی لەسەر كوردانی 
كۆبانێ و جەنگاوەرەكان 

دەبێت
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بەاڵم لێرەدا پرس���یارێك دێت���ە، ئایا کورد 

ده توانێ ئه و سنوره ی خۆی له گه ڵ داعشدا  

بپارێزێت؟ ئەوەی ئێس���تا ل���ە جوگرافیای 

سەربازی س���وریا بەدیدەکرێت، کورد تاکە 

هێ���زە توانیویتەتی س���نورەکانی خۆی رۆژ 

بە رۆژ زیاتر بکات لە رۆژئاوای کوردستان 

و باکوری س���وریا، بەاڵم دەکرێت بەشێکی 

وەاڵمی ئەم پرس���یارە پابەند بێت بە دوای 

لەناوبردنی  و  رەق���ە  کۆنتڕۆڵکردن���ەوەی 

داعش لە سوریا و عێراق دا.  

بەاڵم یەکێ���ك لەو هۆکارە س���ەرەکیانەی، 

کە تاکو ئێس���تا گرەنتی نیيە بۆ پاراس���تنی 

س���نورەکانی رۆژئاوای کوردستان بریتيیە لە 

یەک نەگرتنەوەی هەرس���ێك کانتۆنەکان لە 

روی روبەری جوگرافی. هەرچی تایبەتە بە 

سنوری گشتی فیدراڵی رۆژئاوای کوردستان 

پێكدێت لە باکوری س���وریا، ئەم جوگرافیایە 

پێكدیت لەهەرسێ کانتۆنی جەزیرەو و کۆبانێ 

و عەفرین، هەروەها الیەنە بەش���دارەکانی 

سیستمی فیدڕاڵی رۆژئاوای کوردستان تەنیا 

کورد نیيە وەك نەتەوەیەك لەپاڵ ئەوانیش 

دا ش���ەبەک، تورکمان، مەس���یحی، چەند 

گروپی ئەتنیکی لەخۆ دەگرێت. 

سیناریۆی سێیەم: گەشەکردنی 
سیستمی فيدراڵ رۆژئاوای کوردستان

گەشەکردن و پێشخستنی سیستمی فيدراڵى 

ل���ە بەردەم  رۆژئاوای کوردس���تان، خۆی 

دو پێش���هاتدا ده بینێته وه .هەرچی پێشهاتی 

یەکەم���ە تایبەتە بە بارودۆخ���ی هەرێمی 

و نێودەولەت���ی، لەبەرئەوەی بەش���ێك لە 

سەركەوتنى ئەم ئەزمونە پەيوەستە بەوەى 

كە یەکێك ل���ە هێزە هەرێمیي���ەکان، یان 

دەوڵەتێکی خ���اوەن نفوزی وەکو ئەمەریکا 

و روسیا پاڵپشتی بكەن.

نەخشەی سنوری رۆژئاوای کوردستان و هەرسێ کانتۆنی )جزیرەو کۆبانی و عەفرین(



243  ژمارە )16-17( ئابی  2016

هەرچ���ی تایبەت���ە ب���ە پێش���هاتی دووەم، 

بەستراوەتەوە بە نێوخۆی سوریا و ژێرخانی 

هەرێم���ی رۆژئ���اوای کوردس���تان لەرووی 

دامەزراوەی سیاسی و سەربازی و ئابوریيەوە.

بەاڵم دەکرێت بپرس���ین، کە ئایە کام لەم 

س���یناریۆیانە ئەگ���ەر بەهێزن ب���ۆ رودان،  

کام ل���ەم س���یناریۆ چانس���ی بەهێزترە بۆ 

ل���ە رۆژئاوای  هاتنەکایەوەی جیۆسیاس���ی 

کوردستان بە حاڵەتی پوکانەوە و بوژانەوە؟

بۆ وەاڵمی ئەم پرس���یارە دەبێت بەشێکی 

و  هەرێم���ی  هاوکێش���ە  چاوەڕوان���ی 

گەشەکردنی  بەاڵم  بکەین،  نێودەوڵەتیەکان 

کوردس���تان  رۆژئاوای  فیدڕاڵی  سیس���تمی 

بەش���ێکی سەرەکی دەبێت بە تایبەت کورد 

بتوانێت خۆگونجانێکی سیاس���ی لە ئاس���تە 

جیا جیاکان پەی���ڕەو بکات لە چواڕچێوەی 

نەخش���ە رێگایەک���ی تۆکمە ب���ۆ دەرچون 

بۆ دروس���تکردن دام���ەزراوەی لە هەموو 

الیەنەکانی سەربازی و سیاسی و ئابوری و 

یاسای و پەروەردەی و فەرهەنگی.

ئەنجام
1- ئەگەر لە ماوەی شەش ساڵی رابردودا، 

دەنگۆی سیس���تمی فیدراڵی ل���ە نێوخۆی 

س���وریا لە حاڵەتی بە بازاڕکردنێکی سیاسی 

دابوو،ئەوا دوای 17 ئازاری س���الی 2016، 

ب���وو حاڵەتێکی دیفاکتۆ. روداوى هێرش���ە 

سەرەکی  فاکتەرێكی  روسیا،  ئاسمانیيەکانی 

ب���وون ب���ۆ هاتنەکایەی فراوانی س���نوری 

جوگرافی رۆژئاوای کوردس���تان، هەروەها 

فاکتەرێکی���ش بو بۆهاتنەکایەی سیس���تمی 

فيدراڵىرۆژئاوای کوردستان.

2_ راگەیاندنی سیستمی فيدراڵى رۆژئاوا، 

مافێکی سەرەتایی هاونیشتمانیانی رۆژئاوایە. 

هەروەها فيدراڵى رۆژئاوا پڕۆسەی سیاسی 

دەخاتە وەچەرخانێكی تری گەشەسەندو بۆ 

کورد لە س���وریا، بە تايبەتى و پارچەکانی 

تری کوردستان بە گشتى.

3_ بەربەس���تە هەرێمیي���ەکان، بە تایبەت 

کۆماری تورکیا، رێگرێکی سەرەکی دەبێت 

بۆ پەرەس���ەندنی جیۆپۆلۆتیک���ی رۆژئاوای 

کوردستان. ئەو هێزانەی كەنزیكن لە تورکیا 

دەس���تتێوەردان  کەنداو،بەهۆی  واڵتانی  و 

لە کاروباری نێوخۆی ئەنجومەنی س���وریای 

دیموکرات، دەبنە بەربەس���تی نێوخۆيی بۆ 

فيدراڵى رۆژئاوا.

4_ پێگەی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا، 

نابێت���ە فاکتەرێک���ی پاراس���تنی قوواڵی���ی 

ستراتیژی بۆ رۆژئاوای کوردستان و هاوکات 

ئەزمون���ى سیس���تمی فيدراڵ���ى هەرێمی 

کوردس���تان، دەبێتە هۆکارێکی سودبەخش 

بۆ رۆژئاوای کوردستان لە پڕۆسەی سیاسی 

بەڕێوەبەريدا.

5_ لە هەرێمی کوردس���تاندا، هەڵوێستی 

هاوواڵتیان لە پش���تگیری کردنی سیستمی 

فيدراڵ���ى رۆژئ���اوا، بە ب���ەراورد بە پارتە 

سیاس���ييەکانی نزیك لە تورکیا، بەهێزترە. 

هەلومەرجی سیاس���ی هەرێمی و نێوخۆيی 

باشوری کوردستان و رۆژئاوای کوردستان وا 

دەخوازێ���ت، کە پەیوەنديیەکانیان لە بوارە 

جياوازە ئابورى و سياسييەكانەوە، گەشە پێ 

بدەن.

6_ دەوڵەتانی ناوچەکە، بەهیچ شێوه یه ك 

لەگەڵ سیستمی فيدراڵى نیین بۆ رۆژئاوای 

کوردستان، بە تایبەت تورکیا و عەرەبستانی 

س���عودیه و قەتەر. ئ���ەوان دەیانەوێت لە 

رێگای چەن���د گروپ و الیەنێك و پارتێکی 

کوردی سورييەوە، ئەم ئەزمونەی رۆژئاوای 

کوردستان شکست پێبهێنن.

راسپاردە:
1_ کاری یەکەم و س���ەرەکی ئەنجومەنی 

س���ورياى ديموك���رات، بریتيی���ە ل���ە بە 

دامەزراوەيی کردنی رۆژئاوای کوردس���تان 

لەڕوی سیاسی و ئابوری و کارگێڕييەوە.

2_ رەخس���اندنی مافی هاونیشتمانی بوون 

و جێگيركردنى پڕەنس���یپەکانی دیموکراسی 

بۆ هەرێمی رۆژئاوای کوردستان، بە هەموو 

پێکهاتەکانييەوە.

3_ رێگریک���ردن لە هەم���وو ئەو کەس و 

هێزو پارتە سیاس���یانەی، کە دەیانەوێت بە 

هاوکاری و پاڵپش���تی دەوڵەتان���ی هەرێمی 

و لەواني���ش ب���ە تایبەت واڵت���ی تورکیا، 

سەقامگیری رۆژئاوا تێكبدەن.

4_ رۆژئاوای کوردستان دەتوانێت سود لە 

ئەزمونى باشوری کوردس���تان، بە چاك و 

خراپەکانييەوە، ببينێ.

5_ بۆ ئەوەی رۆژئاوای کوردس���تان بچێتە 

قۆناغی دیفاکتۆ، پێویس���تی ب���ە هەریەکە 

ل���ە دەوڵەتی ئەمریکا و روس���یا و یەکێتی 

ئەوروپایە. لە ئێس���تادا كارى لە پێش���ينەى 

س���تراتيژى، بريتيي���ە ل���ە هەوڵ���دان بۆ 

بەشداریکردنی کۆنگرەی ژنێف سێ، چونکە 

تا رادەيەك���ى زۆر، داهات���وی جوگرافیای 

سیاسی سوریا پابەندە بەم کۆنگرەیەوە.

6_ پیێوسته  ئەنجومەنی سوریای دیموکرات، 

دیفاکتۆ  بەرەو هەن���گاوی  فيدراڵىرۆژئ���اوا 

ب���روات. ئەم���ەش لە ڕێ���گای ناس���اندن و 

پێشخستنی دۆزی سیاسی لە هاوکێشە هەرێمی 

و نێودەوڵەتیي���ەکان، بە تایبەت بەش���داری 

پێکردن���ی ئەم ئەنجومەنە لە کۆنگرەی ژنێف 

س���ێ و بەدەستهێنانی پاڵپش���تی ئەمریکاو 

روسیا، دەبێت. ئەمەش دەبێتە گەشەکردنێکی 

باش بۆ بە دیفاکتۆ بونی رۆژئاڤای کوردستان. 
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ئەمە جگە لەوەى كە پەرەپێدان بە ژێرخانی 

رۆژئاوا، دەتوانێ بە ئاڕاستەيەكى ديكە و لە 

روێكى ديكەوە، هەمان رۆڵ بۆ بەهێزكردنى 

ئەزمونەكە بگیرێت.

*ژووری توێژینەوەی سیاسی 
بزووتنەوەی گۆڕان

سەرچاوەکان
1- Rodi Said, Syria's Kurds rebuked for 

seeking autonomous region, Thu Mar 

17, 2016, on the website:

http: / /www.reuters.com/art ic le /us-

mideas t-cr i s i s-syr ia-federa l i sm-

idUSKCN0WJ1EP

2- U.S. rejects self-governed zones in 

Syria after Kurdish autonomy vote, Thu 

Mar 

17, 2016, on the website:

http://www.reuters.com/article/us-mideast-

crisis-syria-usa-idUSKCN0WJ2SS?mod=

related&channelName=worldNews

3- Syria peace talks stall amid dispute 

over 'federal Syria' call Tension in 

Geneva over composition of delegations 

and idea to form federal Syria with 

semi-autonomous Kurdish region, on 

the website:

http://www.theguardian.com/world/2016/

mar/16/syria-peace-talks-stall-amid-

dispute-over-federal-syria-call

4-Liz Sly, Syrian Kurds declare their 

own region, raising tensions, March 

17,2016, on the website:

https: / /www.washingtonpost.com/

wor ld /middle_eas t / syr ian-kurds-

declare-their-own-region-raising-

tensions/201617/03//db762950-ec4c-11e5-

a9ce-681055c7a05f_story.html

5- Syrian Kurdish cantons to be replaced 

by federal system; Official, 142016/3/, 

on the website:

http:/ /rudaw.net/english/middleeast /

syria/140320161

6- John Law, How Can We Define 

Federalism?, Perspectives on 

Federalism, Vol.,5, issue 3,2013, 

p95.

h t t p : / / w ww. o n - f e d e r a l i s m . e u /

attachments/169_download.pdf

7- William H. Riker, Origin, 

Operation, and Significance: The 

Federalism, The Ohio State Universit, 

The Journal of Federalism 34:4 )Fall 

2004(.

https:/ / federalismoygobernabilidad.

f i l e s . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 4 0 7 //

voldenrikerpublius.pdf

8- Joseph Preston Baratta, The 

Politics of World Federation: From 

world federalism to global governance, 

London, p 647 to 648.

h t t p s : / / b o o k s . g o o g l e . c o m . p g /

books?id=5ymc-HHltNMC&pg=PA647

&lpg=PA647&dq=oppenheim+federalis

m&source=bl&ots=Ketush4V4
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بزوتنەوەی کورد لە سوریا و
دیاردەی ئینشیقاق

عەلی شەمدین

وەرگێڕ: بابان ئەنوەر

س���ەرنج: ئەم بابەتە لە بنەڕەتدا ناونیشانی 

کتێبێکە بە زمانی عەرەبی: )الحرکة الکردیة 

في سوریا وظاهرة اإلنشقاقات، علي شمدین، 

طبعة االولی، 2016(. لەبەر گرنگیی بابەتەکە 

پێمانباش���بوو بەشێکی لێوەربگێڕین بۆ زمانی 

ک���وردی، هەوڵمانداوە ل���ەم بابەتەدا تەنها 

بەش���ە گرنگەکانی کتێبەکە بکەینە کوردی، 

نەوەک تەواوی کتێبەکە، هەربۆیە دەش���ێت 

بەش���ێک ل���ە رووداوەکان ب���اس نەکرابن و 

وەرنەگێڕدرابێت، بەاڵم بێ مەبەست بووە.

ژانی لەدایکبوون
1956-1916

پرس���ی کورد لە س���وریا، لە س���ەروبەندی 

ل���ە  جەنگ���ی جیهانی���ی یەکەم���دا رووی 

دەرکەوت���ن کرد، ب���ە دیاریک���راوی کاتێک 

رێککەوتننامەی  بەپێی  عوس���مانی  دەوڵەتی 

س���ایکس بیکۆ لە س���اڵی 1916دا دابەشکرا، 

هەر بەپێی ئەم رێککەوتننامەیەش بەشێک لە 

کوردستان بە دەوڵەتی هاوچەرخی سوریاوە 

لێکندرا، بەم جۆرەش دانیشتوانە کوردەکەی 

س���وریا بوونە ژێردەس���تەی ئەم دەوڵەتە و 

رۆڵێکی گەورەشیان هەبوو لە دامەزراندن و 

بەرەوپێشبردنیدا، ئیدی لە قۆناغی ئینتیدابدا 

هەلێک���ی رێژەییان لەبەردەم���دا کرایەوە بۆ 

بەشداری و تێکەڵبوون لەگەڵ ژیانی سیاسی 

و کارگێڕی و سەربازیی ئەو واڵتە.

ئەم بارودۆخە دەرگای خس���تە سەرپش���ت، 

لەب���ەردەم ژمارەیەکی زۆر لەو تیکۆش���ەرە 

کوردانەی ل���ە دەس���ت راوەدونانی رژێمی 

تورکیا هەڵهاتبوون، بەتایبەت پاش هەرەسی 
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شۆڕشەکەی )شێخ سەعیدی پیران( لە 1925، 

ئیدی ئەمانە لە سوریا، بەتایبەت لە دیمەشق 

گیرس���انەوە، وردە وردە هاتن���ە نێو ژیانی 

سیاسی و ئەدەبییەوە، چونکە لەم بوارەشدا 

ئەزموونیان هەبوو، دەستپێش���خەرییان کرد 

بۆ دەرکردنی ژمارەی���ەک گۆڤار، رۆژنامەی 

ک���وردی، دامەزران���دی یان���ە و کۆمەڵەی 

فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی، وەرزشی و الوان، 

هاوش���ان لەگەڵ دەرکردن���ی ژمارەیەک لە 

کتێب و دیوانی ش���یعری و کارکردن لەسەر 

گەشەپێدانی رێساکانی زمان و ئەلفوبێ.

لەگەڵ هەم���وو ئەم چاالکیی���ەی کوردەکان 

و دوات���ر کش���انەوەی دوایی���ن س���ەربازی 

فەرەنس���ی لە خاکی س���وریا، ک���ە چەندین 

کودەتای س���ەربازی بەدوای خۆی���دا هێنا، 

دواتر دەس���ەاڵتی بنەماڵەی ئەس���ەد هاتنە 

س���ەر حکوم. ک���وردەکان بێبەش نەبوون لە 

کاریگەرییەکانی ئەم بارودۆخە، بەڵکو کرانە 

ئامانجی بیری ش���ۆڤێنیزم، ک���ە بە هەموو 

رێگە و میتۆدێک هەوڵی بەدەس���تەوەگرتنی 

دەس���ەاڵتی دەدا، چونکە پێیانوابوو پرس���ی 

کورد مەترسییە بۆس���ەر یەکێتیی نەتەوەیی 

عەرەب و شێرپەنجەی خاکی عەرەبە.

لە دوای س���ەربەخۆیی سوریاوە، گەلی کورد 

رووبەڕووی سیاس���ەتی ش���ۆڤێنیی ترسناکی 

حکوم���ەت بووەوە، کە هەوڵی ش���ێواندنی 

رۆڵ���ی کورد و دروس���تکردنی گومانی دەدا 

لەسەر نیش���تیمانیبوونی کوردەکان، ئەوەش 

بە ئامانجی دوورخس���تنەوەی کوردەکان لە 

ژیانی سیاس���ی و کارکردن ب���ۆ رەتکردنەوە 

و نکۆڵیک���ردن ل���ە شوناس���ی کوردب���وون 

بەش���ێوەیەکی بەرنامە بۆداڕێژراو، هەربۆیە 

هی���چ رێگەیەک لەب���ەردەم دەس���تەبژێری 

رۆش���نگەری کورددا نەماب���ووەوە، جگە لە 

ئەنجامدانی دەستپێشخەرییەک لە ساڵی 1956 

بۆ دروس���تکردنی یەکەم رێکخراوی سیاسیی 

کوردی لە س���وریا بە ن���اوی )پارتی کوردە 

دیموکراتەکان���ی س���وریا(، ئ���ەوەش لەپێناو 

رێکخس���تنی جەماوەری ک���ورد دژ بە بیری 

شۆڤێنیزم و کۆکردنەوەیان دژ بە سیاسەتەکانی 

و  ک���وردەکان  س���ڕینەوەی  و  لەناوب���ردن 

رابەرایەتیکردنی���ان بۆ بەدەس���تهێنانی مافە 

نەتەوەیی و نیشتیمانییەکانیان، ئەم پارتە بە 

رەسمی لە )1957/6/14( و لەژێر ناوی )پارتی 

دیموکراتی کورد لە سوریا(دا دامەزرا.

لەدایکبوون
1960-1956

دوای ساڵێک لەم دەستپێکە و بە دیاریکراوی 

ل���ە  )1957/6/14(، پ���اش چەندین گفتوگۆی 

چروپ���ڕ، کۆمەڵێ���ک رۆش���نبیری دیک���ە، 

پەیوەندییان بەم پارتەوە کرد، کە پێکهاتبوون 

لە )رەش���ید حەمۆ، محەمەد عەلی خۆجە، 

ش���ەوکەت نەعس���ان، خەلیل محەمەد(، کە 

کۆمەڵە کادرێکی بە ئەزموون بوون و بە هۆی 

هەڵوێستە نەرێنییەکانی حزبی شیوعییەوە لەو 

پارتە هاتن���ەدەرەوە. مەرجی ئەم کادرانەش 

بۆ س���ێ دامەزرێنەرەکە )عوسمان سەبری، 

حەمزە نوی���ران، عەبدولحەمی���د دەروێش( 

ئەوەب���وو کە ناوی پارتەک���ە بگۆڕدرێت بۆ 

)پارتی دیموکراتی کورد لە س���وریا( و رۆژی 

پەیوەندیکردنی ئەم کەسانەش ببێتە رۆژی بە 

فەرمی دامەزراندنی پارتەکە، بێگومان دەبێت 

بش���کرێنە دەس���تەی دامەزرێنەری حزبەکە، 

داواشیانکرد پرۆگرامی سیاسی حزب دووبارە 

داڕشتنەوەی بۆبکرێت و بە زمانی عەرەبیش 

باڵوبکرێتەوە، کە پێش���تر تەنه���ا بە زمانی 

کوردی باڵوکرابۆوە، س���ەرەڕای خۆپارێزیی 

دەس���تەی دامەزرێن���ەر بەتایبەت���ی حەمید 

دەروێش، بەاڵم بە س���ووربوونی عوس���مان 

س���ەبری و بە مەبەستی س���وودوەرگرتن لە 

ئەزموونی سیاسی و رێکخراوەیی لەم کادیرانە 

مەرجەکانی���ان قبوڵک���را، فاکتەرێکی دیکەی 

قبوڵکردنی مەرجەکانیش ئەوەبوو کە سەر بە 

ناوچەی "کەرداغ" بوون و ناشکرێت گرنگیی 

دابەشبوونی جوگرافیی لەبەرچاونەگیرێت.

پاش���ان لە هاوینی ساڵی 1958، قەناعەت بە 

)دکتۆر نوردەین زازا( کرا بۆ پەیوەندیکردن 

بە پارتەکەوە، کە ئ���ەوکات تازە لە لۆزانی 

سویس���را گەڕابۆوە و خوێندن���ی ئەکادیمی 

حەمید دەروێش
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خوێندبوو، هاوکات کەس���ایەتییە ئایینیەکان 

)ش���ێخ محەمەد عیس���ا م���ەال مەحمود( و 

)جگەرخوێن(  ک���ورد  گ���ەورەی  ش���اعیری 

پەیوەندییان پێوەک���رد، پاش پەیوەندیکردنی 

بە پارتەکەوە، وەک پێزانین و لەبەرچاوگرتنی 

پێگ���ە ئەکادیمی و سیاس���ی و کۆمەاڵیەتییە 

بەرفراوانەکەی، راس���تەوخۆ )نورەدین زازا( 

کرایە سەرۆک.

"پارتی دیموکراتی پێشکەوتووخوازی کوردی 

س���وریا" هەتاوەکو ئەمڕۆ پەی/وەست بووە 

بەو پەیمانەی دامەزرێنەرانی، سەرەتا لەگەڵ 

گرووپەک���ەی کەرداغ���دا ئیمزایانک���ردووە، 

سەبارەت بە دانانی )1957/6/14( بە بەرواری 

فەرمیی راگەیاندنی پارتەکە، لەبریی بەروارە 

راستەقینەکە، کە بریتییە لە )هاوینی 1956(، 

هەروەها خۆی بە درێژکراوەیەکی سروشتیی 

)پارتی دیموکراتی کورد لە سوریا( دادەنێت، 

کە لە ساڵی 1977دا وشەی )پێشکەوتنوخواز(

ی بۆ زیادکرا، ئەمەش بەو پێیەی یەکێک لە 

س���ێ دامەزرێنەرەکەی، واتە )عەبدولحەمید 

دەروێش( هەر لە سەرەتاوە و بێ دابڕان لە 

س���ەرکردایەتیدا بەردەوام بووە و پەیوەست 

بووە بەو هێڵە سیاسییە میانڕەوەی پارتەکەی 

پێ ناسراوە و سەرۆکی پارت )نورەدین زازا( 

نوێنەرایەتیی دەکرد.

چەندین پارتی دیکە هەن، هەتاوەکو ئێس���تا 

پێشکەوتخوازی  پارتی دیموکراسی  رکابەریی 

سوریا دەکەن لەس���ەر رۆژی دامەزراندن و 

راگەیاندی حزبەکانیان و خۆیان بە هاوبەشی 

دەزان���ن، وەک )پارت���ی دیموکراتی کوردی 

سوریا، کە ناس���راوە بە "پارتی- ئەلپارتي"( 

و ئەو کەس و الیەنانەی لێی جیابوونەتەوە، 

لەگەڵ ئەوەی "ئەلپارتی" خۆی رایگەیاندووە، 

کە کۆنگرەی دامەزراندنی یەکەمیان س���اڵی 

1972 لە )داودیە( بەستووە.

ل���ە بەرامبەردا دەبینی���ن )پارتی دیموکراتی 

ک���وردی س���وریا/ جەم���ال ش���ێخ باق���ی(، 

پێیوای���ە هاوین���ی 1956 ب���ەرواری فەرمی 

دامەزرادنەکەیەت���ی، بەبێ ئ���ەوەی دان بە 

هاوکات  بنێ���ت،  )1957/7/14(دا  ب���ەرواری 

)س���ەالح بەدرەدین( و ئەو کەسانەی دیکە، 

کە ل���ەم پارت���ە جیابوونەت���ەوە، پێیانوایە 

)1965/8/5( ب���ەرواری فەرمیی دروس���تبوون 

و دەس���تپێکیانە، هەر بەڕاس���تییش وەهان، 

بەاڵم س���ەرەڕای ش���انازیکردن بەو رۆژەوە 

و ئاهەنگگێڕان���ی س���ااڵنەیان، بەاڵم ئەوەی 

جێگەی سەرسوڕمانە، دەمێک نا دەمێک باس 

لەوەدەکەن، کە درێژک���راوەی یەکەم پارتی 

کوردیین لە سوریا، ئەوەی زیاتریش قوڕەکەی 

خەستکردۆتەوە ئەوەیە پێیانوایە )1957/8/5( 

ب���ەرواری دامەزرادن���ی ئ���ەم پارتەیە نەک 

)1957/7/14(، لەگەڵ ئەوەشدا ئەو گروپانەی 

لە رەوتی "چەپ" جیابوونەوە، لەناو خۆیاندا 

کێبڕکێیان دەکرد لەس���ەر لەس���ەرحەقبوونی 

هەریەکەیان بۆ نوێنەرایەتیی ئەم رەوتە.

بێگومان ئەم پێش���هات و رووداوە گرنگانە، 

بەرەیەکی فراوانی رکاب���ەر و دوژمنیان دژ 

ب���ە پارتەک���ە ورووژاند، کە ل���ەو باوەڕەدا 

بوون گەش���ەی پارتەکە، مەترس���ییە بۆسەر 

ئ���ەوان لە کۆمەڵگەی کوردی���دا، بۆ نموونە 

)کۆمۆنیستەکان(، کە پێیانوابوو دامەزراندنی 

ئەلپارتی و گەش���ەی رۆڵ و کاریگەرییەکانی 

مەترسییە بۆس���ەریان، هەروەها )شێخەکان 

و پیاوان���ی ئایین���ی(، )رەم���ز و تەکەتولە 

عەشایرییەکان(، و هتد.

دوای راگەیاندن���ی ح���زب و باڵوبوونەوەی 

رێکخستنەکانی لە س���ەرجەم ئەو ناوچانەی 

س���وریا کە کوردی لێ نیشتەجێیە، دەسەاڵتە 

ش���ۆڤێنییەکانی س���وریا دەس���تیانکرد ب���ە 

بەرتەس���ککردنەوەی رێوش���وێنی کارکردنی 

کادرەکانی، لەرێگەی هۆکارە جۆراوجۆرەکانی 

س���ەرکوتکردن، راوەدون���ان، دەرک���رن لە 

جێگ���ەی  ئ���ەوەی  ب���ەاڵم 

ن���ا  سەرس���وڕمانە، دەمێ���ک 

لەوەدەکەن،  ب���اس  دەمێ���ک 

یەک���ەم  درێژک���راوەی  ک���ە 

س���وریا،  لە  کوردیین  پارت���ی 

قوڕەکەی  زیاتری���ش  ئ���ەوەی 

ئەوەی���ە  خەس���تکردۆتەوە 

پێیانوای���ە )1957/8/5( بەرواری 

دامەزرادن���ی ئەم پارتەیە نەک 

)1957/7/14(
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ئیش���وکار، داخس���تنی دەرگای کارکردن و 

بژێوی لەبەردەمیاندا، هەتاوەکو ئەم کردەوە 

تاوانکارییان���ە دژ بە گەلی کورد و بزوتنەوە 

سیاس���ییەکەی لە س���ەرەتای شەس���تەکانی 

س���ەدەی رابردوو، گەیش���تە جێبەجێکردنی 

ناشیرینترین و خراپترین پڕۆژەی راسیستی بە 

مەبەستی بە عەرەبکردنی ناوچە کوردییەکان 

و بەتاڵکردنەوەی لە دانیشتوانە کوردەکەی.

هەموو ئەمانە و چەندین هۆکاری نێگەتیڤی 

دیکە، بوونەهۆی جواڵندنی ئەو ناکۆکییانەی 

ناو حزب بەوپ���ەڕی توندییەوە، ئەوەش لە 

رێگ���ەی قۆس���تنەوەی ئەو خاڵ���ە الوازانەی 

هەر لە س���ەرەتاوە بەم پارت���ەوە لکابوون، 

هەتاوەکو هەموو ئەم ناکۆکییانە ساڵی 1960 

لە زینداندا تەقینەوە، کاتێک س���ەرکردەکان 

لە دادگا جیاواز و ناک���ۆک بوون دەربارەی 

دروش���م و ناوی پارتەکە، ئەوەبوو زیندانییە 

کوردەکانیش دابەشبوون، بەشێکیان پاڵپشتی 

)نورەدین  حزب  سەرۆکی  بیروبۆچوونەکانی 

زازا( و هەندێکیش پاڵپشتی )عوسمان سەبری( 

ب���وون، بە قوڵبوون���ەوەی ئ���ەم ناکۆکییانە 

زەمینەیەکی لەباری رەخساند بۆ گەشەی باڵ 

و تەکەت���ول، کە دواجار و لە کۆنفڕانس���ی 

)1965/8/5(دا بە ئینشیقاق کۆتاییهات.

ب���ەم ج���ۆرە قۆناغ���ی لەدایکبوونی حزب، 

س���ەرکردایەتی،  ئەندامان���ی  تەواوکردن���ی 

و  رێکخراوەی���ی  هەیکەل���ی  بونیادنان���ی 

دەرکەوتنی ئاراستە سیاسییەکان دەستیپێکرد، 

لە یەکەم تاقیکردنەوەی سەرکردەکانیشدا لە 

س���اڵی 1960 لە زیندان کۆتاییپێهات، کاتێک 

دەربارەی بۆچوون و لێکدانەوەی ئاڕاس���تە 

سیاس���ییەکانی حزب ناکۆکی���ی هاتەئاراوە، 

کە ئەم ئاڕاس���تە سیاس���ییانەش زۆر خێرایی 

و ل���ە بارودۆخێکی تایبەت���ی و نەگونجاودا 

دەرکەوتبوون، ئیدی ب���ەو جۆرە هەیکەلی 

رێکخراوەیی تووشی پەرتبوون و دابەشبوون 

هات و دۆخێکی بەهێ���زی بەخۆوەنەبینی، 

رژێمی س���وریاش ب���ەم رێگە و ب���ەو رێگە 

بەش���داربوو لە قووڵکردنەوە و گەورەکردنی 

کەلێن���ەکان، بەجۆرێک دواتر هیچ هەوڵێک 

نەیتوانی ئەم بۆشایی و کەلێنە پڕبکاتەوە.

نورەدین زازاعوسمان سەبری
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ئینشیقاق
1965-1960

ئاش���کرایە ک���ە فاکتەرەکان���ی دامەزراندنی 

ئەلپارتی و ئەو بارودۆخە ناوازەیەی هاوشانی 

ب���وو، چەندین دی���اردەی نێگەتیڤی بەدوای 

خۆی���دا هێنا، ک���ە رۆژ ب���ەدوای رۆژ لەناو 

ریزەکانیدا گەشەیاندەکرد، کاتێک شۆڤێنییەکان 

پایەکان���ی دەس���ەاڵتیان بەدەس���تەوەگرت، 

گەلێک هەس���تیار بوون ب���ە رۆڵی حزب و 

باڵوبوونەوەی رێکخستنەکانی، کە لە چەندین 

چی���ن و توێژی جیاجیاوە جەماوەری کوردی 

لەخۆی کۆکردبووەوە، رژێمی ش���ۆڤێنیش بە 

تۆقاندن و ناچارکردن و دانانی سنوورێک بۆ 

کاریگەری و رۆڵە بەرفراوانەکەی، بە ئاشکرا 

پالنی رووبەڕووبوونەوەی ئەم نفوزەی دەدا، 

کە ئیدی لەسەر ئاستی هاوکێشە سیاسییەکان 

حیس���ابی بۆ دەکرا، دەسەاڵتیش هەوڵیدەدا 

خاڵە الوازەکانی بقۆزێتەوە.

نەبوونی هاوئاهەنگی سەرکردایەتیی حزب و 

بێتوانایی لە ئاست لەخۆگرتن و جێکردنەوەی 

ئ���ەو پۆل���ە بەرفراوان���ەی ئەندامەکان���ی، 

دەرکەوتن���ی هەندێک کوتل���ە لەناو حزبدا، 

وەک کوتل���ەی )بەگ���ەکان و م���ەالکان و 

هتد(، س���ەرهەڵدانی چەند بیروبۆچوونێک 

س���ەبارەت بە گونجاوی ئەو دروش���مانەی 

حزب بەرزیکردوونەتەوە، وەک درووش���می 

)ئازادک���ردن و یەکخس���تنی کوردس���تان(، 

فراوانبوونی بازنەی الیەنە هەس���تیارەکان لە 

رێکخراوەیی، جەماوەری  رۆڵی  گەشەکردنی 

و سیاس���یی حزب، حزبی ش���یوعی و حزبی 

نەتەوەیی س���وریا، هەندێک لە کەس���ێتییە 

ئایین���ی و عەش���ایەرییەکان،  هەم���وو ئەم 

هۆکاران���ە و چەندینی دیک���ە، وەهایانکرد 

 ،)1960/8/12( گرتنەکان���ی  و  راوەدوون���ان 

ببێتە س���ەنگێکی قورس���ی حزب لەبەردەم 

دادگادا، رەوت���ی دادگایی بەجارێک گش���ت 

ئ���ەم خاڵ���ە الواز، ناکۆک���ی، لێکدژییانەی 

بەدەرخس���ت و لە شێوەی دەمەقاڵە، دەنگۆ 

و تۆمەتبەخش���ینەوە، ئەم���ەش بووە مایەی 

برینداری و کەلێنی رێکخراوەیی و دەروونیی 

ق���ووڵ لەنێو ئەندامانی س���ەرکردایەتیی ناو 

زینداندا، پاش���ان درێژب���ووەوە بۆ دەرەوە 

و هەیکەلی رێکخراوەیی و جەماوەریش���ی 

گرتەوە، وردە وردە گەیش���تە ئەو ئاس���تەی 

دواجار لە )1965/8/5(، یەکەم ئینش���یقاق لە 

مێژووی بزوتنەوەی کوردی سوریادا روویدا.

ئەم ناکۆکییانە بە خێراییەکی س���ەیر روویان 

ل���ە قووڵبوون���ەوە ک���رد، تا ئەو ئاس���تەی 

س���ەرکردایەتی حزب و س���ەرجەم ش���انە 

رێکخراوەییەکان���ی دەس���تە و رێکخس���تنی 

بنکەی جەماوەریی بەس���ەر دوو جەمسەردا 

دابەشبوون، جەمس���ەرێک لەالیەن سەرۆکی 

نوێنەرایەتی���ی  زازا(وە  )نورەدی���ن  ح���زب 

دەکرا، کە ئەکادیمییەک���ی دەرچووی زانکۆ 

ئەوروپیی���ەکان ب���وو، باوەڕی ب���ە میتۆدی 

دیالۆگی ئاشتییانە و نەرم هەبوو، شارەزابوو 

لە هونەری بەکارهێنانی تاکتیک بۆ خزمەتی 

پرس���ە چارەنووسس���ازەکان. جەمسەرەکەی 

دیک���ەش لەالیەن )عوس���مان س���ەبری(ەوە 

نوێنەرایەت���ی دەکرا، کە پەیوەس���ت بوو بە 

بەه���ا عەش���یرەتگەرییەکان و دابونەریت���ە 

هۆزگەرییەکانەوە، ک���ە خۆی دەبینێتەوە لە 

توندی و الس���اری لە دیالۆگ���دا و دوور لە 

هەموو جۆرە تاکتیک و مانۆڕێکی سیاس���ی، 

تەنه���ا بە لۆژیک���ی رەش و س���پی مامەڵە 

ئ���ەوەی ئەم  لەگ���ەڵ سیاس���ەتدا دەکات، 

دابەش���بوون و جەمس���ەرگیرییەی )سەبری(

ی زیات���ر قووڵدەک���ردەوە، بریتیب���وو ل���ە 

هەس���تێکی بەردەوام���ی خۆبەکەمزانین لە 

توانس���تە زانس���تییەکاندا، بە ب���ەراورد بە 

توانس���تەکانی دکتۆر زازا، لە هەمانکاتیشدا 

هەس���تی بە غوبن و پەراوێزخس���تن دەکرد 

لەبەرامبەر زازادا، چونکە توانس���تەکانی زازا 

ببوونە مایەی دەستنیشانکردنی بە سەرۆکی 

حزب، لەو دەمەی خۆی بە شایس���تەی ئەم 

پۆس���تە دەبینی، دەشیوت کە خۆی لە پشت 

دەستپێش���خەریی دامەزران���دی ئەلپارتییەوە 

بووە، نەک کەس���ێکی دیک���ە، ناکۆکییەکانی 

زیندان، بەتایبەت س���ەبارەت بە هەڵوێست 

بەرامبەر درووشمی "ئازادکردن و یەکخستنی 

کوردس���تان"، هەلێک���ی زێڕی���ن ب���وون بۆ 

عوس���مان سەبری، هەتاوەکو تۆڵەی خۆی لە 

زازا بکاتەوە، لەو کێبڕکێیەدا کە لە بەرامبەر 

ئااڵی ئەلپارتی

ئااڵی پارتی دیموکراستی کوردستان- سوریا
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شانازییە زانستییەکانی زازادا، سەبری شانازییە 

حزبییەکان���ی دەهێنایە پێ���ش، ناکۆکییەکان 

تەقینەوە و زیندانییەکانیش بەسەر ئەم دوو 

بەرەیەدا دابەشبوون.

ب���ە وردبوونەوە لەم پرس���ە جێناکۆکییانەی 

بوونە هەڵگیرس���ێنەری ملمالنێ���کان، وەک 

لەب���ەردەم دادگادا،  ناکۆکیی���ەکان  پرس���ی 

دەربارەی هەڵوێستی س���ەرکردەکانی حزب 

بەرامبەر درووشمی ئازادکردن و یەکخستنی 

کوردستان و پرسی ناوەڕۆکی حزب، کە وەک 

دووکەڵی یەکەم بڵیس���ەی ئاگری ئینش���یقاق 

بوو، هەتاوەکو بۆنی دووکەڵ گەیشتە لوتی 

ناحەزانی یەکێتیی حزب، هەم لەناو زیندان 

و دەرەوەی زیندان، دەبنین عوسمان سەبری 

تەنانەت ئ���ەو کاتەی لە دەرەوەی زیندانیش 

بووە باوەڕی بە درووش���می حزب نەبووە، 

بەڵک���و دژی بووە، لەو دەم���ەی هەریەکە 

نوردەی���ن زازا و حەمی���د دەروێش و چەند 

لەگەڵ  ئەندامێک���ی دیکەی س���ەرکردایەتی 

درووشمەکەدا بوون.

بەمج���ۆرە زۆرێک ل���ە ئەندامانی حزب لەو 

باوەڕەدا بوون، کە درووشمی "ئازادکردن و 

یەکخستنی کوردستان" بابەتیی نییە و لەڕووی 

سیاسییش���ەوە واقیعی نییە، بەدوای هەلێکی 

گونج���اودا دەگەڕان ب���ۆ خۆلێڕزگارکردن و 

سڕینەوەی لە بەڵگەنامەکانی حزب، لە پێش 

هەمووش���یانەوە عوسمان سەبری، کە لەگەڵ 

ئەوەش���دا لەبەردەم مەحکەمەدا س���ووربوو 

لەس���ەرئەوەی، پەیوەس���ت بێ���ت پێوەی، 

ئاش���کرایە کە ئەم عینادیی���ەی هەڵقوواڵوی 

رەفت���ارە ناس���راوەکەی بوو ب���ە توندی و 

دیکەش  لەالیەک���ی  لەالیەک،  جەس���ووریی 

ب���وو بەرامبەر  پەرچەکردارێک���ی نێگەتیڤ 

هەڵوێس���تە تاکتیکییەک���ەی زازا لەب���ەردەم 

مەحکەم���ەدا و جگە ل���ە تۆڵەکردنەوەیەکی 

شەخسیی هیچی دیکە نەبوو.

هەوڵەکانی عوسمان سەبری بۆ تۆڵەکردنەوە 

ل���ە نوردەی���ن زازا بەردەوامیی���ان هەبوو، 

ب���ە چەندین رێگ���ە. هەر بەوە نەوەس���تا 

ک���ە هەڵمەتێک���ی ناوزڕاندن دژ ب���ە زازا و 

زینداندا،  لەن���او  بەرپاب���کات  هاوڕێکان���ی 

بەڵک���و دوای ئازادبوون���ی ل���ە زیندان هەر 

بەوە نەوەس���تا کە رێوش���وێنی رێکخراوەیی 

بەرمبەر زازا بگیرێتەبەر، س���ووربوو لەسەر 

دەرکردن���ی یەکجارەکی لە ریزەکانی حزب، 

ئەوەبوو لە حوزەیرانی 1962دا سەرکردایەتی 

حزب بڕیاریدا بە دوورخستنەوەی نورەدین 

زازا. دۆخەکە هەر بەمەوە نەوەستا، بەڵکو 

بەجارێ���ک  دادگای���ی  رەوت���ی 

گش���ت ئەم خاڵە الواز، ناکۆکی، 

و  بەدەرخس���ت  لێکدژییان���ەی 

ل���ە ش���ێوەی دەمەقاڵ���ە، دەنگۆ 

ئەم���ەش  تۆمەتبەخش���ینەوە،  و 

بووە مای���ەی برینداری و کەلێنی 

رێکخراوەی���ی و دەروونیی قووڵ 

لەنێو ئەندامانی سەرکردایەتیی ناو 

زینداندا

ئااڵی پارتی دیموکراتی کوردی سوریا
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ناکۆکی و تەکەتوالتەکان بەردەوام روویان لە 

قوڵبوونەوە دەکرد، هەتاوەکو گەیشتە ئەوەی 

عوسمان سەبری و گروپەکەی جیابوونەوە و 

)چەپ(یان راگەیاند.

جێگ���ەی بایەخ و لەس���ەر وەس���تانە، پاش 

و  بەئاش���کرا  زازا  دکت���ۆر  ناوزڕاندن���ی 

باڵوکردن���ەوەی پڕوپاگەندە ل���ە دژی، زازا 

ب���ە فش���اری الیەنگران���ی بڕیاری���دا خۆی 

کاندید بکات ب���ۆ هەڵبژکاردنەکانی نوێنەران 

ک���ە ل���ە )1961/12/1(دا ئەنجام���درا، ل���ەو 

هەڵبژاردنانەشدا زازا دەنگێکی گەلێک زۆری 

ناوچە کوردییەکانی بەدەستهێنا.

رۆژنام���ەی "خەب���ات"ی زمانحاڵ���ی پارتی 

بابەتێکدا  لە  کوردس���تان/عێراق،  دیموکراتی 

ش���ەرعیەت بەم ملمالنێیانە دەدات و خۆی 

دەکاتە الیەنێک تێیدا، بەجۆرێک رۆژنامەکە 

لە الپەڕەی یەکەمدا بە مانش���ێتێکی گەورە 

دەنووس���ێت: "ئازادی بۆ عوسمان سەبری و 

هاوڕێیانی لە زیندان(، بە پشتگوێخس���تنێکی 

تەواوی سەرۆکی حزب )نوردەین زازا(، ئەم 

حزبە هەڵوێستی فەرمی خۆی یەکالدەکاتەوە 

کە پش���تگیریکردنە لە عوسمان سەبری، ئەم 

دەستێوەردانە ئاش���کرایەی پارتی، بە یەکەم 

دەستێوەردانی کوردی دادەنرێت لە ناکۆکییە 

ناوخۆییەکانی کوردەکانی سوریا.

پاشان لە پایزی 1962دا، کۆمیتەی ناوەندیی 

حزب بە سەرکردایەتیی نوێ، سەرکردایەتیی 

عوس���مان سەبری، گەلێک رێوشوێن و سزای 

رێکخراوەیی بەرامبەر ئەو کەس���انە گرتەبەر 

کە پێیانوابوو لە تەکەتوالت و باڵوکردنەوەی 

ناکۆکییەکانی ناو حزبدا دەستیان هەبووە، ئەم 

رێوشوێنانەش زۆرێک لە الیەنگرانی )حەمید 

دەروێش( و ئەو کەسانەشی گرتەوە کە لەسەر 

دەروێش هەژماردەک���ران، کاتێک دەروێش 

بۆی دەرکەوت کە بەڕووداوەستانەوەی ئەو 

تەکەتوالنە هیچ س���وودێکی نابێت، بڕیاریدا 

هەتاوەکو کۆنفرانس���ی س���ێ لە ئابی 1964 

خۆی سڕبکات، لەو ماوەیەشدا دوو نامیلکەی 

باڵوکردەوە: یەکێکیان سیاس���ی بوو، داوای 

سڕینەوەی درووشمی ئازادکردن و یەکخستنی 

کوردستانی دەکرد، لەگەڵ دووبارە گێڕانەوەی 

ناوی حزب بۆ )پارت���ی دیموکراتی کورد لە 

س���وریا(، نامیلکەی دووەمیش رێکخراوەیی 

بوو، داوای بەرەنگاربوونەوەی فەوزا، ئاژاوە 

و تەکەتولی دەکرد، لەگەڵ دانانی ئاستێک بۆ 

ناکۆکی و پیالنگێڕییەکانی ناو حزب.

لە س���اڵی 1964دا هەڵمەتێکی دیکەی گرتنی 

ئەندام���ان لەالیەن دەوڵەتەوە دەس���تیپێکرد 

و چەندی���ن س���ەرکردە و ئەندام���ی حزب 

دەس���تگیرکران. ل���ە ئاب���ی هەمان س���اڵدا 

کۆنفرانسی سێی حزب بەسترا و وردە وردە 

ناکۆکییەکان روویان لە قووڵبوونەوەی زیاتر 

کرد. لەم سەروبەندەدا و بەهۆی ناکۆکییەکانی 

عوسمان سەبری و نورەدین زازاووە، حەمید 

دەروێ���ش جڵ���ەوەی بەڕێوەبردن���ی حزبی 

گرتەدەس���ت و بەمەش نیگاکان روویان لەو 

پیاوە ک���رد و دژایەتییەکان زیاتر بوون، بەو 

جۆرە ب���ووە نێچیری کوتلەب���ازان و دەزگا 

هەواڵگرییەکان���ی دەوڵ���ەت، پاش���ان حزب 

زیاتر لێکهەڵوەشایەوە و بۆشایی زیاتری تێدا 

دروستبوو، هێندەی دیکە حزبی الوازکرد.

تەکەتولچیی���ەکان دوای ئەوەی س���ەرکەوتوو 

بوون ل���ە دوورخس���تنەوەی نورەدین زازا و 

پاکتاوکردنی هاوڕێکانی، س���ەرنجیان خس���تە 

س���ەر حەمید دەروێش. بەمجۆرە دیسپلین و 

رێکخستنی حزب الوازبوو، فەوزا و نائومێدی 

لەنیو ئەنداماندا باڵوبووەوە، بەاڵم دڵس���ۆزان 

و ئەندامانی پەیوەس���ت بە پاراستنی یەکێتی 

و یەکڕی���زی حزبەوە، س���ووربوون لەس���ەر 

یەکڕیزی حزب، لەوەش���دا پشتیان بە نفوزی 

بەرفراوانی خۆیان دەبەست لەنێو الیەنگراندا، 

بەوجۆرە توانیی���ان تەکەتولچییەکان کەنارگیر 

بخەن و دووریانبخەنەوە، هەتاوەکو هیچیان 

لەبەردەمدا نەمایەوە جگە لەوەی هەڵگەڕانەوە 

و ئینش���یقاقی خۆیان رابگەیەنن، ئەوەش لە 

کۆبوونەوەیەکدا کە لە )1965/8/5( لە گوندی 

"جەمعایە"ی سەر بە قامیشلۆ بەسترا.

ئەم کۆبوونەوەیە کە ل���ە دەرەوەی هەموو 

و  بەس���ترا  رێکخراوەیی���ەوە  بنەمایەک���ی 

لەپش���ت س���ەرکردایەتی حزب و ئەندامانی 

س���ەرکردایەتیی حزبەوە، بەبێ ئەوەی هیچ 

ئەندامێکی ناس���راوی س���ەرکردایەتی حزب 

ئامادەیی هەبێت، بووە مایەی چاندنی تۆوی 

یەکەم ئینش���یقاق لە مێ���ژووی بزوتنەوەی 

کوردیی س���وریادا، هەروەها بووە سەرەتای 

رێکخستنێکی نوێ کە ناوی لەخۆی نا )پارتی 

دیموکرات���ی چەپ���ی کورد لە س���وریا(، بە 

سەرکردایەتی عوسمان سەبری، محەمەد نیۆ 

و سەالح بەدرەدین و چەندینی دیکە، بوونە 

هەڵگری درووشمی بریقەداری کوردستانی و 

چینایەتی، داوای پەیوەستبوون بە مارکسیزم-

لینینیزم���ی دەک���رد، لەو دەم���ەی هاوکار 

و هاوپەیمان���ی کوتلەی )ئاغ���ا و مەالکان( 

ب���وو، خۆی بە پاش���کۆی بارزانی دەزانی و 

شەرعیەتی لێوە وەردەگرت.

)1965/8/5( کۆنفرانس���ی  بەس���تنی  لەدوای 

�ەوە، ئیدی لە گۆڕەپانی سیاس���یی کورددا، 

رێکخس���تنێک کاریدەکرد بە ناوی )چەپ( و 

بە س���ەرۆکایەتی عوسمان سەبری، هەڵگری 

درووشمی چینایەتی و کوردستانیی بریقەدار 

بوو، بانگەش���ەی پەیوەستبوون بە مارکسیزم 

و بارزانیزم���ەوە دەک���رد، چونکە ئەم دوو 

درووشمە رەهەندێکی سیحرئامێزیان هەبوو 

لەناو جەماوەری کوردانی سوریادا، بەرەکەی 

دیکەی بە )راس���ت( لەقەڵەم���دەدا، لەگەڵ 

ئەوەی پێکهاتەی بەرەی چەپ، بەشی زۆری 

لە م���ەالکان و ئاغ���اکان و پیاوان���ی ئایینی 

پێکهاتبوو.
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كێشەی كوردانی باكوور لە دوای 
كودەتاكەی توركیا

هاوسەرۆکی  بایک  جەمیل  لەگەڵ  گفتوگۆ 
كۆنسەی بەڕێوەبەری كەجەكە 

- تورکیا دەست لە دوژمنایەتی كورد بەرنادات و رێگەنادات ھەدەپە قسەبكات
- توركیا كە بڕیاریدا شەڕ بكات، واتە دەیەوێت كورد رەشەكوژ بكات، واتە ئەو بڕیاریدا، ئێمەش 
بڕی���اری بەرخودانماندا، بۆئەوەی بەر لەمە بگ���رن، بۆیە چاالكی خۆی زیادكرد تاوەكو گەل لە 

دژی قڕكردن بپارێزێن، ئەردۆگان شارەكانی تێكدان و منداڵی كوشت.
- لەتوركیا یاس���ایەك ھەیە، كە چۆن لە ش���ەڕی كورد دەربازی بێت و كورد الواز بكات، ئەوس���ا 
دەس���ەاڵتی بەھێ���ز دەبێت، بۆیە بەردەوام دەیانەوێت لە كورد ب���دەن، ئەرگەنە كۆنیش لە دژی 
ك���ورد ش���ەڕی كردو ئەوانە گیران و لە دادگا ب���وون، ئەمانیش لە باكور كەوتنە گیانی خەڵك و 

كوشتن و سوتاندن.

کوردستان دیپلۆماتیک
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بەڕێوەب���ەری  كۆنس���ەی  ھاوس���ەرۆكی 
كەجەك���ە بەڕێز )جەمی���ل بایك( ھەڤاڵ 
)جومعە(  لە نوێترین دیداریدا كەمانگی 
ئاب لە قەندیل س���ازكراوە قس���ە لەسەر 
تەواوی ئ���ەو ئەگ���ەرو پێش���هاتانەی كە 
ل���ەدوای كودەتاك���ەی توركیا دێنەپێش و 
گرفت بۆ پرۆس���ەی ئاشتی و بەردەوامی 
ملمالن���ێ و ش���ەڕ لەگ���ەڵ پەكەكەو ئەو 
دەس���تانەی كە لە پش���ت ئەم كودەتایەوە 

بوون دەخاتەروو.

*)س���ابری ئۆك( لیدوانێكی���دا بۆ خەڵكی 
باك���ور گرنگب���وو، چونكە باس���ی ئاپۆی 
كردو وت���ی: گومانمان ھەیەو پێویس���تە 
راستەوخۆ قسەی لەگەڵ بكرێت، ئەمەش 

جۆرێك لە نیگەرانی دروستكرد؟

جەمیل بایك: دوای ئەوەی كودەتا روویدا، 

یەكێك لەو ئەفسەرانەی كە گرتیان بەرپرسی 

ئیمڕاڵی بوو، قسەو باس���ی زۆری كردبوو، 

جۆرێ���ك لە هەڕەش���ەی لێكردبوو، ئەمەش 

گومان���ی دروس���تكرد، لە ئێستاش���دا كەس 

نازانێت رەوشی س���ەرۆك ئاپۆ چۆنە، بۆیە 

داواكرا نوێنەر یان كەسوكاری بچن سەردانی 

بكەن، ئەگەر نەچن گومانەكە زۆرتر دەكات، 

ئێمەش هەوڵ���ی زۆرماندا، چونكە هەمووان 

دەیانەوێ���ت هەواڵ و زانیاری لە س���ەرۆك 

ئاپۆوە وەرگ���رن، لەكاتێكدا ه���ەواڵ نییەو 

كەس���یش نازانێ���ت چی رووی���داوە، بینایی 

یلدرم و حكومەت و بەرپرس���ی سەربازیش 

لەو رۆژەدا نەیانتوانی خۆیان بپارێزن، ئەگەر 

بارودۆخ ئارام نەبێت، رەوش���ی س���ەرۆك 

ئاپۆش مەترسیدار دەكات، بۆیە دەخوازین لە 

ئێستادا نوێنەر، یان پارێزەر، یان كەسوكاری، 

یان كەس���ێكی تر بچێتە ئیمڕاڵی و سەرۆك 

ئاپۆ ببینێ���ت، لە ئێس���تادا حكومەت باری 

نائاسایی و هاتوچۆی راگەیاندووە، حكومەت 

دەڵێت »تاوەكو سێ مانگی تر كەس ناتوانێت 

س���ەرۆك ئاپۆ ببینێت«، ئەم بیانوەش قبوڵ 

ناكرێت.

* ئای���ا تەلەفۆن لەنێوان س���ەرۆك ئاپۆو 
كەسوكارییدا ھەیە؟

جەمیل بای���ك: نەخێ���ر تەلەفۆنیش نییە، 

وەك وت���م هیچ هەواڵێ���ك نییە، ئێمەش 

ئ���اگاداری پەیوەندییەكان���ی نی���ن، چونكە 

كەس نەیتوانیوە پەیوەندی بكات و هەواڵ 

وەربگرێ���ت، ئەمەش مەترس���ییەكان زیاتر 

دەكەن، ئەگەر توركیا هەروا بێت، دەبێت 

چاالكیی���ەكان زیات���ر بكەی���ن و هۆكاریش 

دەوڵەتی توركیایە، ئەگەر ئارامی لە توركیا 

هەبێت، بێگومان سەرۆكیش ئازاد دەبێت، 

هەتاوەك���و پەیوەن���دی لەگەڵ س���ەرۆكدا 

نەبێت و ئاگاداری رەوشی نەبین، بێگومان 

ئارامی لە توركیادا بەرقەرار نابێت، دەبێت 

هەمووان ئەمە باش بزانن.

* ئاش���كرایە كودەتاك���ە شكس���تی ھێن���ا، 
یەكەمجاریش���ە كودەتا تەنها لەنێوان دوو 
گروپ���ی ئیس���المیدا ببێ���ت، گروپێكیان 
كەوتنە زیندان، بەاڵم كودەتای ئەردۆگان 
ھەر بەردەوامە، چونكە داوای سێ مانگ 
حوكم���ی عورفی ك���راو ئ���ەردۆگان وتی 
كەمەو كردی بە )6( مانگ، لەوانەشە لەم 

)6( مانگەدا توركیا بگۆڕێت؟

جەمیل بایك: لە ئێس���تادا ل���ە رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاس���تدا شەڕی جیهانی شیعە هەیە، ئەم 

ش���ەڕەش ل���ە توركیا هەیە گرێ���دراوی ئەو 

ئێستاش  ناوەڕاس���تە،  رۆژهەاڵتی  ش���ەڕەی 

توركیا رەوش���ێك كە بیەوێ���ت لێی دەرباز 

بێت، وەك ش���ەڕی جیهانی یەكەم، بەر لە 

ش���ەڕ دەوڵەتی عوسمانی چۆن دەژیاو دواتر 

كۆماری توركیا چۆن دەژیا، بەر لە شەڕ لەناو 

عوس���مانليدا لە دژی )17( الیەن شەڕكردن 

هەبوو، واتە شەڕی ناوخۆ هەبوو، ئاتاتورك 

ویستی پێگەی خۆی لە ناوەوە بەهێزبكات، 

پەیدابكات،  دەرەك���ی  تاوەك���و هەیمەنەی 

هەندێك لە كوردەكانیان بەیەكداداو ویستی 

كوردەكان تەس���فیە ب���كات، كاتێك ئاكامی 

لۆزانی وەرگرت، ش���ێخ مەحمود لە باش���ور 

رابەرایەت���ی كوردانی دەكرد، پێیانوت ئەگەر 

هاوكاریمان بكەی���ت، ئۆتۆنۆمییەكەت قبوڵ 

دەكەین، كاتێك ش���ێخ مەحمود كەوتە جوڵە 

ئینگلیز سەرقاڵی پالن بوون لەسەر عێراق و 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بۆیە ئەم جموجۆڵەیان 

بەراس���ت نەزانی و دژی بوون، بۆیە لۆزان 

پێشكەوت، ئێستاش س���ەرانی توركیا دەڵێن 

»ئەگ���ەر ه���اوكاری ئێمە بك���ەی، ئێمەش 

راگەیاندنی دەوڵەتی تۆ قبوڵ دەكەین«، ئێستا 

لە توركیا شەڕ لەنێوان دوو حزبی ئیسالمییدا 

هەیە، بەشێك لەم ناكۆكییەش نێونەتەوەیی، 

توركیا ویستی سیستمی شەڕی جیهانی یەكەم 

پێش���بخات، بەاڵم بەه���ۆی ناكۆكییەكانەوە 

نەیتوانی، ئێستاش ئەردۆگان دەیەوێت سود 

لە دەرەوە وەربگرێت و توركیا پێش���بخات 

و توركیایەك���ی نوێ بێتە ئ���اراوە، قازانجی 

نێودەوڵەتی، تەس���فیەكردنی ك���وردە...... 

هتد، بۆیە سیستمی عورفی راگەیاند.
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* ئێس���تا زۆر س���یناریۆ ھەی���ە لەس���ەر 
ئ���ەو كودەتای���ە، رۆژنامەنوس���ێك دەڵێت 
»ئەمەری���كا لە پش���ت ئ���ەم كودەتاییەوە 
بوو، روسیاش دژی كودەتاكە بوو، ھەموو 
كەناڵەكانی ئەمەریكا ھاتبوون بۆ توركیا، 
چونكە چاوەڕێ���ی كودەتا بوون«، ئایا لە 

راستیدا كەس ھەبوو یان نا؟

جەمیل بایك: لەراس���تیدا گومان هەیە، كە 

سۆڤیەت باڵوبوونەوە واڵتانی ناتۆ تێوەگالن 

و تەس���فیە كرا، چونكە پێویستیان پێینەبوو، 

بەاڵم توركیا لە ئێس���تادا دژی كورد ش���ەڕ 

دەكات و دەیەوێ���ت ل���ە ناوی���ان بەرێت، 

بۆئەوەی نەتوان���ن واڵت ئاوەدان بكەنەوە، 

ناتۆ بە هەموو واڵتان باڵوكرابوویەوە، كاتێك 

 PKK لە زاپ سوپای توركیا هێرشی بۆ سەر

كرد، بەاڵم س���وپا هیچ ئەنجامێكی دەس���ت 

نەك���ەوت، چونك���ە لێدانی باش���ی خوارد، 

بۆیە ئەردۆگان دەس���تیكرد بە گرتنی سوپاو 

ئەرگەن���ە ك���ۆن و دادگاكان���ی زیادكرد، لە 

ئەنجامدا ئەردۆگانیش ئاستەنگی بینی، بۆیە 

ئەمانەی دایە دادگا.

لەتوركیا یاسایەك هەیە، كە چۆن لە شەڕی 

كورد دەربازی بێت و كورد الواز بكات، ئەوسا 

دەس���ەاڵتی بەهێز دەبێت، بۆی���ە بەردەوام 

دەیانەوێت لە كورد بدەن، ئەرگەنە كۆنیش 

لە دژی كورد شەڕی كردو ئەوانە گیران و لە 

دادگا بوون، ئەمانیش لە باكور كەوتنە گیانی 

خەڵك و كوش���تن و س���وتاندن ..... هتد، 

بۆی���ە بارێكی خراپتر هاتەئ���اراوە لە توركیا 

خەڵك ناڕازیبوو لە سیاسەتی ئەردۆگان، بۆیە 

پێیانواب���وو بەم كودەتایە ئەنجام وەردەگرن، 

دەس���ەاڵتی  پێشخس���تنی  ب���ۆ  ئ���ەردۆگان 

خ���ۆی جارێك���ی ت���ر لەگ���ەڵ ئەرگەنەكۆن 

رێككەوتەوە و ئەوان���ەی گیرابوون بەريدان 

بۆئەوەی سوپا بەدەس���تبهێنێتەوە، دواتریش 

ل���ە گۆڕەپان���ی نێودەوڵەتیدا خ���ۆی لەگەڵ 

ئیس���رائیل و روسیاو س���وریا رێكخستەوە، 

كودەتاكەی  ئ���ەردۆگان  بۆئەوەی���ە  ئەمەش 

خۆی س���ەربخات، ئەگەرچ���ی هەندێك لەم 

كودەتایەدا بوون دواتر كش���انەوە، بەمەش 

كودەتا لەن���او كودەتاكەدا روویدا، ئەوانەش 

بە كرێگیراوی ئ���ەردۆگان بوون، ئەگەرچی 

بەن���اوی گەلەوە كاریان دەك���رد، ئەردۆگان 

ئەم كودەتا س���ەربازییەی زۆر پێشخس���ت، 

بۆئەوەی خۆیان دیموكراس���ی پیشان بدەن، 

15ی مانگ بە رۆژی دیموكراس���ی ناوزەند 

دەكەن، راشیگەیاند گروپی گوللەن ئەمەیان 

كردووە ئەم���ەش پەیامە بۆ س���وپا ئەوانی 

تر، كە جارێكی تر هەڵ���ەی وانەكەن، بۆیە 

باری نائاس���ایی راگەیاند، لە راس���تیدا تەنها 

گولل���ەن ئەمەی نەكردوە، كە ناڕازییەكان لە 

ئەردۆگان زۆرن و ئەوان ئەوەیان پێشخست، 

ئەگەرچی روس���یا دژی ئ���ەم كودەتایە بوو، 

بەهۆی ملمالنێی لەگەڵ ئەمەریكاو ئەوانەش 

كە رابەری كودەتا دەكەن گرێدراوی ناتۆن.

* دەتوانین بڵێن سەردەمی كودەتا تەواو 
بووە؟

جەمیل بایك: نەخێر ناتوانین وابڵێین، راستیدا 

لە توركیا لە دەوڵەتی عوس���مانلییەوە تاوەكو 

ئەمڕۆ ئ���ەو كلتورە هەیە، لە عوس���مانلیدا 

بەردەوام كودەتا هەبوو، ئاتا تورك وایكرد، 

ئەردۆگانی���ش وایكرد، س���ەردەمی ئەرپەكان 

واب���وو، هەروەها لەگەڵ مالك���ی، قەزافی، 

لەتوركیا یاسایەك ھەیە، 
كە چۆن لە شەڕی كورد 

دەربازی بێت و كورد الواز 
بكات، ئەوسا دەسەاڵتی 

بەھێز دەبێت، بۆیە بەردەوام 
دەیانەوێت لە كورد بدەن، 
ئەرگەنە كۆنیش لە دژی 
كورد شەڕی كردو ئەوانە 
گیران و لە دادگا بوون، 

ئەمانیش لە باكور كەوتنە 
گیانی خەڵك و كوشتن و 

سوتاندن 
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ئەس���ەد كۆك بو، بەاڵم هەموویانی وەالنا، 

گوللەن هاوكاری ئەردۆگانی كرد، ئەردۆگانیش 

بەهەماش���ێوە، بۆی���ە گولل���ەن ل���ە توركیا 

پێش���كەوت، بۆی ئەردۆگان دەڵێت »گولەن 

هەڵ���ەی كردو نەدەبوو دەس���تمان بگرتایەو 

دوای لێبوردن دەكەم«، لەراستیدا ئەردۆگان 

بەردەوام بەهۆی كودەتاوە دەس���ەاڵتی خۆی 

دەپارێزێت و پێش���یدەخات، ئەگەر بیانەوێت 

كودەتا دژی ئ���ەردۆگان بكەن، هۆكارەكەی 

خودی ئ���ەردۆگان خۆیەتی، هەتا كێش���ەی 

كورد چارەسەر نەكەن و لەگەڵ سەرۆك ئاپۆ 

نەكەونە دیالۆگ بۆ چارەس���ەرو تەندروستی 

س���ەرۆك ئاپ���ۆ لەبەرچاو نەگ���رن، هەرگیز 

كودەتا لە توركیا تەواو نابێت.

* س���ەرۆك ئاپۆ لە سەروبەندی پرۆسەی 
ئاش���تیدا وتی: ئەگ���ەر ئاش���تی ھەبێت، 
كودەت���ا نامێنێ���ت، دوای ئ���ەم كودەتایە 
سیاسەتی ئاكەپە بۆ سەر كوردان چییە؟

جەمیل بایك: ئاكەپە دوژمنی كوردە، نەك 

تەنها لە باكور، بەڵكو لە هەموو بەش���ەكان 

تریش���دا، لە واقیعدا ئەم���ە دەبینرێت، كە 

لە باك���ور دوژمنایەتی دەكات، ناتوانێت لە 

باش���ور دۆستایەتی كورد بكات، تا لە باكور 

پرسی كورد چارەسەر نەبێت لە بەشەكانی 

تریش���دا چارەس���ەر نابێت، ئەمە راستییە، 

توركیا بەربەس���ت بۆ كورد دروستدەكات و 

سیاسەتى نكوڵیكردنە، كورد وەك میللەت 

قبوڵ ن���اكات، مافی ناداتێ، دەڵێت »گەلی 

كورد نییە، تات تاك كورد هەیە، پرس���ی 

ك���ورد نییە، واتە نكوڵ���ی لێدەكات، رۆڵی 

توركیا لە رۆژهەاڵت گرنگە، ئەوان ئیفالسیان 

كردووەو كەچی سورن لەسەرئەوەی واڵت 

پێش���بخەن، دەس���ت لە دوژمنایەتی كورد 

بەرن���ادەن نایەڵ���ن هەدەپە قس���ەبكات، 

لێ���دەكات، ئەمەش سیاس���ەت  رێگری���ان 

تەسفیەكردنە، ئەردۆگان نایەوێت لە توركیا 

ك���ەس دەركەوێت، نە گولەن نە كەس���ی 

دی، بەمەش ویستی هەموو ئەوانە بگرێت 

و كردنییە زیندان، دەیەوێت سیس���تمێكی 

نوێت���ر بێهنێت���ە گوڕێ، دەڵێت »تا ئێس���تا 

تورك لەخزمەتی ئیس���المدا بووە، لەمەودا 

ئیسالم لە خزمەت توركدا بەكاردەهێنین«، 

كاتێك كالی مرد ویس���تی بۆ مەراس���یمی 

ناش���تنەكەی بۆئەوەی تەمس���یلی ئیس���الم 

بكات، كە ئەمەش زان���را رێگەی پێنەدراو 

زەربەی خوارد، بەم كودەتایەش دەیەوێت 

ئامانجی خۆی بپێكێت، ئێس���تا سوپای داد، 

راگەیاندنی خس���توەتە خزم���ەت خۆیەوە 

گۆڕینی و پاك���ی كردونەتەوە، واتە ئەوەی 

تەسلیمی نابێت الی بردن، ئیدی كورد بێت 

سۆسیالیست، دیموكراس���ی، گوللەن ..... 

تاد، هەمووی الدراون، بۆئەوەی دیكتاتۆری 

خۆی لە توركیا پێشبخات.
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* لەئێس���تادا توركی���ا چەن���د بەش���ێكە، 
پۆلیس لە الیەك، سوپا لە الیەك، خەڵك 
باوەڕی بە سوپا نییە، چونكە سوپا وەك 
ك���ۆن نیی���ە، پۆلیس بووەت���ە دەوڵەت و 
س���وپای ئەردۆگان، وات���ە توركیا واڵتێكی 
تێكەڵ���ە دەتوانێت ئیش���ی خۆی رێكبكات 

یان نا؟

جەمیل بایك: توركیا بە زویی لەمبارە رزگاری 

نابێ���ت، چونكە رژێم تێكچووەو پێكهاتەكەی 

الواز بووە، ناتۆی قبوڵكرد، چونكە س���وپای 

توركیا الواز بووەو تێچكووە، كە سوپا الواز 

بوو، ناتۆش الواز دەبێت، ئەمڕۆ سوپا رێزی 

خۆی لە توركیادا نەماوە، بۆیە ناتۆش زیانی 

بەركەوت���ووە، بۆی���ە وەزارەت���ی دەرەوەی 

ئەمەری���كا وتى: ئەگەر ئەم رەوش���ە درێژە 

بكێش���ێت، ئەوا بە پەیوەندییەكانی س���وپاو 

ناتۆدا دەچنەوە، كە ئ���ەردۆگان دەوڵەتێكی 

پۆلیس���ی دروستدەكات رۆڵی سوپا ناهێڵێت، 

ل���ە توركی���ا وتەیەك هەی���ە دەڵێت »گەلی 

تورك گەلێكی شەركەرە، ئەمەش بۆ سوپایەو 

ئەمەش حاڵی سوپایە«.

ئێستا پۆلیس س���ەرباز دەگرێت و جێگەیان 

دەگرێت���ەوە، ئەم���ەش ناكۆكییەكی گەورەی 

پۆلی���س و س���وپایە لەناو س���وپاو میت، لە 

پارچەب���وون  الوازی  و  ناكۆك���ی  دادگاش 

هەی���ە، بۆیە ئەردۆگان دەڵێ���ت » واڵتێكی 

نوێ دروس���تبكەینەوە، چونكە واڵت هەموو 

تێكچووە«، ئایا تورك سودی لە كورد وەرگرت 

بۆ دژی كورد، لە ئێستادا ئەردۆگانیش كورد 

وەك  گەورەترین بەربەست لە بەردەمیدایەو  

نابێت بیر لەم رێگە هەاڵنە بكەنەوە، دەبێت 

بیر لە پێكەوە ژیان و دیموكراسی بكرێتەوە.

 PKK ھێرش���ی  دواییان���ەدا  ل���ەم   *
زیادیك���ردووە رۆژان���ە )20 – 25( ل���ە 
سوپا و پۆلیس دەكوژرێت، ئێستا رەوشی 

PKK چۆنە؟

جەمیل بایك: توركیا كە بڕیاریدا شەڕ بكات، 

وات����ە دەیەوێت كورد رەش����ەكوژ بكات، واتە 

ئەو بڕیاری����دا، ئێمەش بڕیاری بەرخودانماندا، 

بۆئ����ەوەی بەر لەم����ە بگرن، بۆی����ە چاالكی 

خۆی زیادكرد تاوەكو گ����ەل لە دژی قڕكردن 

بپارێزێ����ن، ئ����ەردۆگان ش����ارەكانی تێكدان و 

منداڵ����ی كوش����ت ...... دەیانەوێت رێگە لە 

ئی����رادەی جموجۆڵی گەلی كورد بگرن، كورد 

پێشەنگی گەالنی رۆژهەاڵت نەكات، كورد بە 

بەربەستی گەورە دەزانن، ئەردۆگان دەیەوێت 

س����ەرۆكی موسڵمانانی توركیا بێت و كورد بە 

بەربەس����ت دەزانێت، بۆیە لە كورد دەدات، 

بۆیە پێویستە ئێمەش بەر لەم قڕكردنە بگرین، 

ئەگەر ش����ەڕەكەش گەورە ب����وو، هۆكارەكەی 

سیاسەتی هەڵەی ئەردۆگانە.

*پەیامی ئێوە بۆ خەڵكی باش���ور چییە، 
كوردس���تان دابەش���كراوە نیشتمانەكەشی 

ھەر دابەشكراوە؟

جەمیل بایك: كورد خەریكە لەم كێش����ەيەی 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە رزگاری دەبێت، ئەمەش 

دەرەفەتەو دەیانەوێت بگەنە ئەنجام، پێویستە 

ك����ورد بۆئەوەی ئەم گرفتان����ە یەكالبكەنەوە، 

دەبێ����ت یەكیەت����ی نەتەوەي����ی و كۆنگرەی 

نەتەوەیی پێشبخات، بەمەش مەترسییەكان كەم 

بكەنەوەو ئەنجامی����ان هەبێت، ئەمەش نەك 

هەر كاریگەری لەس����ەر رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

دەبێت، بەڵكو كاریگەری لەسەر دونیا دەبێت، 

چونكە رۆژهەاڵتی ناوەڕاس����ت بن دەس����تی 

جیهانە، بۆیە كورد پێویس����تە حسابی مێژووی 

گەورە بكەن و لەس����ەر بنەم����ای رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاس����ت كاربكەن، بەمەش دەتوانن رۆڵی 

گەورە ببینن، پێویس����تە باشوریش چاالكی بۆ 

س����ەرۆك ئاپۆ و رۆژئاوا بكەن، ئەم یەكیەتیە 

نەتەوەییە دروست ببێت، دەتوانن ئەنجامێكی 

ب����اش وەربگ����رن و كێش����ەكانیان چارەس����ەر 

بكەن، ئەمەش داخوازی منە بۆ باشوریەكیش 

كۆنگرەی نەتەوەیی س����ازناكات گەلی لە دژی 

بوەستێتەوە.
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مهلهىفتايبهتبه

حزبهبچوكهكان

حزبە بچووکەکان بارگرانین بەسەر خەڵکەوە، 
یان پێویستییەکی سیاسی کۆمەڵگەی 

کوردستانن؟
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- بزوتنەوەی دیموكراتی گەلی كوردستان

- پارتی پارێزگارانی كوردستان

-حزبی سۆسیالیست دیموكراتی كوردستان

-حزبی ئایندەی كوردستان

- یەكیتی نەتەوەیی دیموكراتی كوردستان

به شى دووەم

سازدانى : سه روه ت تۆفيق
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پێشەكى

كولتوری،  ئابوری،  گەشەكردنە  لەپاڵ  نوێدا  لەجیهانی 
سیاسی  گەشەكردنی  ئاستی  كۆمەاڵیەتییەكاندا  فكری، 
بەرەو جێگیركردنی سیستمە گونجاوەكان بۆ بەڕێوەبردن 
و ئیدارەدانی كۆمەڵگە هەنگاودەنێت، دوای دەیان ساڵ لە 
تێگەیشتنی چەمكەكانی پێكەوە ژیان و بەدیهێنانی ئاشتی 
پۆست  مۆدێرنەو  لیبراڵیەت،  دیموكراسی،  كۆمەاڵیەتی، 
بۆ  لە ملمالنێدان  حزبەكان  و  جیهان  مۆدرێنیتە، هێشتا 
نێوان  پەیوەندی  لە  نوێ  رێگەیەكی  دۆزینەوەی  چۆنیەتی 

دەسەاڵت و هاواڵتی، یان بۆ گەیشتنە دەسەاڵت.
واڵتێك  حزبەكانی  ژمارەی  زۆری  گەر  سەروبەندەدا،  لەم 
دەاللەت لە پێشكەوتن و جێگیربوونی بنەماكانی دیموكراسی 
بكات، ئەوا پێچەوانەكەشی راستە، كە زۆربوونی حزبەكان 
كۆمەڵگەو  رێكخستی  حزبایەتی،  راستەقینەكەی  مانای 
گەشەكردنی نەگرێتەوە، بگرە لە خۆنەگونجاندن لەگەڵ 
بارگرانی  وەكو  دەژین،  تێیدا  كە  كاتەی  و  سەردەم  ئەو 
چونكە  بكرێت،  بۆ  خوێندنەوەی  كۆمەڵگەوە  بەسەر 
ناكرێت بەدەیان حزب هەبن، كەچی نەتوانن بۆ جارێكیش 
تائێستا  یان  بەدەستبهێنن،  پەرلەمانی  كورسییەكی 
جەماوەری  ئاستی  تا  نەكردبێت،  هەڵبژاردنیان  بەشداری 
حزب و كادرەكانیان تاقی بكاتەوە، یان النیكەم بزانێت كە 
پەیامەكانی تاچەند كاریگەرن، یان ئەو باسەی ئەوان جێی خۆی 
كردۆتەوە لە كۆمەڵگەدا بەشێوەیەك لە شێوەكان، راستە 
دەنگهێنانی زۆر پێوەر نییە، بۆ كاری حزبایەتی و جەماوەری، 
بەاڵم ئەوەش راستە هەموو حزبێك بۆ ئامانجی خزمەتكردن 
لە  تا  تێدەكۆشێت،  ئایدیایەك  هاواڵتییان،  نیشتمان،  بە 
دەسەاڵت،  مومارەسەی  دەسەاڵت،  بگاتە  رێگەیەوە 
سیاسی  هەلومەرجە  لەگەڵ  خۆی  پەیڕەوەكانی  بەرنامە، 
بگونجێنێت.  كۆمەڵگەدا  كولتورییەكانی  كۆمەاڵیەتی،  و 
بۆیە حزب، ئەو ئامڕازەيە كە چەندان بەرژەوەندی هاوبەش 
ئامانجە  ئاراستەی  جیاواز  ئایدیای  فكرو  بۆچوون،  لەبیرو 
هاوبەشەكان دەكات، لەو پێناوەشدا هەوڵی هەمەالیەنە بە 

مەبەستی سەركەوتن دەدات.
حزبە گەورەكان، بەو حزبانە دەوترێت كە توانای ئەوەیان 
هەیە، خەڵك و جەماوەرێكی زۆر لە بەرنامە، كارو ئەجێندای 
ستراتیژیان  و  بەرنامە  یان  كۆبكەنەوە،  حزبەكەیان 
فكری،  بەرژەوەندییە  زۆرترین  لەگەڵ  گونجاندنی  توانایی 
لەو  كە  هەیە،  سیاسییەكان  كۆمەاڵیەتی،  ئابوری، 
رێگەیەوە دەتوانن لە سیستمە دیموكراسییەكاندا، واتە 
بەدەستهێنن،  هاواڵتیان  زۆری  دەنگێكی  هەڵبژاردنەكاندا 
لە  خۆیان  ئیستحقاقی  بەپێی  رێگەیەوە  لەو  دواجار 

هەڵبژاردندا لە حكومەتدا جێی خۆیان دەكەنەوە، لە الیەكی 
ترەوە حزبە بچوكەكان، كە بێگومان تەنها لە سیستمە 
لە  یەكێك  وەكو  هەیە،  بوونیان  دیموكراسییەكاندا 
حزبانەن كە  ئەو  دەكرێت،  دیموكراسی سەیر  بنەماكانی 
ژمارەی كورسی لە هەڵبژاردنەكاندا، یان بەدەستی ناهێنن، 
یاخود یەك بۆ دوو كورسی دەتوانن لە پەرلەمان مسۆگەر 

بكەن.
گۆڤاری )كوردستان دیپلۆماتیك( وەك ئەركێكی پیشەیی، 
مەبەستی  كردوەتەوەو  تایبەتی  دۆسییەكی  رووەوە  لەم 
سەرەكیش وەك بابەتێكی رۆژنامەوانی دەمانەوێت لە دیدی 
خۆیانەوە، ئەو هۆكارانە بخەینەڕوو، كە ئەو حزبە بچوكانە 
ئایا  ناتوانن كورسییەكی پەرلەمان بەدەستبهێنین؟ یان  
حزبێك كە بچوك بێت، واتە رۆڵ و كاریگەرییەكانی بەسەر 
كۆمەڵگەوە كەم بێت، دەتوانێت لەكاتی ناكۆكی ملمالنێ 
هێزانە  ئەو  ئایا  یاخود  بێت؟  زیاتر  رۆڵیان  ناوخۆییەكاندا 
جیاوازییەكان  و  ناوخۆیی  ملمالنێی  لە  بیر  كە  ئەوەندەی 
یەكگرتنەوە  و  یەكڕیزی  لە  بیر  ئەوەندە  دەكەنەوە، 
ئایدیاكانی الیەنەكانی دیكەیان  نزیكایەتی  لەگەڵ هاوبیرو 
بكردایەتەوە، ئاخۆ رۆڵ و سەنگیان زیاتر نەدەبوو؟ یان ئەو 
پێویست  دەنگی  ناتوانن  هەڵبژاردنەكاندا  لە  هێزانەی كە 
شێوەیەكی  و  فۆڕم  لە  كە  نییە،  پێویست  ئایا  بهێنن، 
تری  شێوازێكی  یاخود  بكەنەوە،  نوێ  خۆیان  مۆدێرندا 
كێشە  لە  یەكێك  ترەوە  الیەكی  لە  بگرنەبەر؟  حزبایەتی 
حزبەكان،  ژمارەی  زیادبوونی  بۆ  سەرەكییەكان  هەرە 
ئەوەیە كە لە ئینشیعاب و ئینشیقاقەوە دروست دەبن، 
بۆیە  پرسیاری جەوهەری لێرەوە سەرچاوە دەگرێت، ئەو 
هێزانەی نەیانتوانی بێت كە یەكبوون و پێكەوە بوون رۆڵ و 
نەخشیان باشتر بێت، لەكاتی دوولەت بوون و جیابوونەوەدا 
چیان پێدەكرێت؟ یان بۆ ئەو هێزانەی كە نزیكن لەیەكەوە، 
هەوڵی  بۆ  دنیابینینیانەوە  و  بیروبۆچوون  ئایدیا،  لە 
بەرەیەك، یان پێكهێنانی هاوپەیمانێتی، بگرە یەكگرتنیش 
ناكەنەوە، تا كاریگەرییان زۆرتربێت؟ یاخود هەندێك لەو 
هێزانە دەبنە حزبی سێبەر یان نا، هۆی چییە؟ یاخود ئەو 
هێزانە كەمترین كات لە پرسە چارەنوسسازەكاندا پرس و 
راوێژیان پێدەكرێت، بپرسن لەم ئەنجامە ئەمانەو چەندان 
پرسیاری تر ئاراستەی زۆرێك لە هێزو الیەنە سیاسییەكان 
كردووە، هەریەكەیان لە چوارچێوەی بەرنامەو ستراتیژی 
پرسیارەكانی  وەاڵمی  داهاتوو،  بۆ  پالنیان  ئێستادا  رابردوو، 

ئێمەیان داوەتەوە.
هێزە  هەموو  لەگەڵ  خواستە  و  پرس  فایلە.  ئەم 
كەم  یان  بچوك(،  )حزبی  پێیاندەوترێت  كە  سیاسییانەی 
جەماوەر، هەموو ئەو هێزانە بە چەند بەشێک بەشداری 

ئەم فایلە دەكەن.
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بزوتنەوەی دیموكراتی گەلی 
كوردستان

بزوتنه وه ی دیموکراتی گه لی کوردستان، له  1995/8/25  دامه زراوه  و 
تائێستا 4 کۆنگره ی به ستووه. ئەو بزوتنەوەیە لە کاتی شەڕی ناوخۆ 
دامەزراوە، بۆیە بەپێی دامەزرێنەرانی ئەو بزوتنەوەیە هەلومەرجی 
دامەزراندنی لە بار بووە چونکە دروشمی )نا بۆ شەڕ، بەڵێ بۆ ئاشتی(
یان بەرزکردۆتەوە و دەوری بااڵیان بینیووە لە چەسپاندنی ئاشتی لە 
نێوان ریزەکانی حزبەکان دا. سەروەریەکی تری ئەو حزبە بۆ ئەوە 
دەگێڕنەوە کە کادر و سەرکردەکانیان تێکۆشەری ناوکونجی زیندانییە 

سیاسییەکانی سەردەمی بەعس بوون.



261  ژمارە )16-17( ئابی  2016

ئەگەر لە ئێستادا تروسكاییەكی ئازادی و دیموكراسی هەبێت، 
لەو فرە حزبییەدا دەبینرێتەوە كە پیادەدەكرێت

خدر روسی 
سكرتێری بزوتنەوەی دیموكراتی گەلی كوردستان:
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 خدر روسی: هەموورێكخراوێكی سیاسی 
بە ئەندازەی خۆی رۆڵ و كاریگەری هەیە، 

لە ئێستاش���دا بەپێی ئ���ەو هەلومەرجەی 

كە ل���ە ئارادایە، بەتایبەت���ی لە هەرێمی 

كوردستاندا، كەمێك شێوازی حزبایەتیان لە 

خەڵك تێكداوە، واتە كردویانەتە مەسەلەی 

پارەو پول، ئەگەرنا بزوتنەوەی دیموكراتی 

گەل���ی كوردس���تان ل���ە هەلومەرجێك���ی 

ناهەم���واردا بوو، چونكە ئەوكاتە ش���ەڕی 

ناوخ���ۆ هەبوو، ئێمەش دروش���مان )نا بۆ 

شەڕ، بەڵێ بۆ ئاشتیمان( بەرزكردبوویەوە، 

بەمانای دەوری بااڵمان بینی لە پەرەپێدانی 

چەس���پاندنی ئاش���تی لەنێ���وان ریزەكانی 

كۆمەڵگەی كوردس���تان، بەتایبەتی لەنێوان 

هەردوو حزبی سەرەكی )پارتی، یەكێتی(.

راس���تە بزوتن���ەوەی دیموكرات���ی گەل���ی 

كوردستان لە ش���اخدا وەك حزب نەبوو، 

بەاڵم كادرو سەركردەو پیاوە لێوەشاوەكانی، 

هەم���وو تێكۆش���ەری ش���اخ و ناوكونجی 

زیندانەكانی سیاس���ی زەمانی بەعس بوون، 

بە ئێستاشەوە تێكۆشەرەكانی هەمووی لەو 

ج���ۆرەن، بۆیە ئێم���ە پێمانوابوو كە بەبێ 

ئاشتی و بوونی دیموكراسییەكی راستەقینە، 

زەحمەت���ە ئەو دەس���تكەوتانە بپارێزرێت.  

بۆچ���ی  دیپلۆماتی���ك:  كوردس���تان 
بارگرانیی���ەك  وەك  خەڵ���ك  زۆرج���ار 

دەك���ەن؟ حزبان���ە  ئ���ەم  س���ەیری 

خدر روسی: بڕواموایە لەوانەیە هەندێك 
كەس ئەو قس���انە بۆ ئەوە بكەن، كە فرە 

حزب���ی نەمێنێت، بۆیە ئەگەر لە ئێس���تادا 

دیموكراس���ی  و  ئ���ازادی  تروس���كاییەكی 

هەبێت، لەو فرە حزبییەدا دەبینرێتەوە كە 

پیادەدەكرێت، بۆیە ئەو راگەیاندنانەی كە 

دەڵێن بۆچی ئەم حزبانە هەبن، پێموابێت 

بۆئەوەیە ك���ە بیانەوێت قۆرەغی ئەو فرە 

حزبیە بكەن، یان سیس���تم بەرەو سیستمی 

تاك حزب���ی و دوو حزبی ببەن، لەالیەكی 

ترەوە لەوانەیە كەسێك هیچ جموجوڵێكی 

سیاس���ی نەبێ���ت، لەگەڵ ئەوەش���دا زۆر 

پێش���نیاری ب���اش و پۆزەتیڤی هەبێت، كە 

تەنان���ەت لە حزب���ە گەورەكانیش باش���تر 

و گونجاوت���ر بێت، بۆی���ە پێموایە ئەگەر 

بهاتبای���ە راوبۆچوونی هەم���وو حزبەكان 

بەپێ���ی گونجاندن و ش���یاوی وەربگیرایە، 

ئەوا كوردستان توشی ئەو كێشانە نەدەبوو.

كوردستان دیپلۆماتیك: لەوانەیە زۆرجار 
گوێتان ل���ەو رەخنەیە بووبێ���ت، كە ئەم 

حزبە بچوكانە وەكو سێبەر مامەڵە دەكەن؟

خ���در روس���ی: لە راس���تیدا م���ن ناتوانم 
بڵێم، كە حزبی س���ێبەر نیی���ە، بەاڵم من 

بۆخۆم حزبی س���ێبەر رەتدەكەمەوە، بۆیە 

ئێمە دۆس���تایەكی بەتینمان، لەگەڵ حزبی 

زەحمەتكێش���ان و ش���یوعی هەیە، چونکە 

هەمووم���ان هەڵگ���ری بیروب���ڕوای چەپ 

لەالیەك���ی  و عەدالەت���ی كۆمەاڵیەتی���ن، 

ت���رەوە لەگ���ەڵ ئەوەداین كە سیس���تمی 

س���ەرمایەداری سەرتاس���ەر لە كوردستاندا 

پیادەنەكرێ���ت، بەڵكو سیس���تمێكی نیمچە 

سۆسیالیس���تی تێدابێت، واتە كەرتی گشتی 

و كەرت���ی تایبەت���ی بە تەنیش���ت یەكەوە 

رۆڵ و كاریگ���ەری هەبێت، بۆیە جگەلەو 

مەسەلەیە، دەتوانیت لە برادەرانی شیوعی 

و زەحمەتكێشان بپرس���یت، كە ئێمە ئەو 

س���ێ الیەنەیە هەر الیەم���ان راوبۆچوونی 

تایبەتی خۆمان هەیە، واتە س���ەربەخۆیی 

بریاڕدانی خۆمان هەیە، بەاڵم گەر س���بەی 

ببێتە ه���ۆكاری هەڵبژاردن، ك���ە نەتوانم 

بزوتن���ەوەی دیموكراتی گەلی كوردس���تان 

بەاڵم من بۆخۆم 
حزبی سێبەر 

رەتدەكەمەوە، بۆیە 
ئێمە دۆستایەكی 

بەتینمان، 
لەگەڵ حزبی 

زەحمەتكێشان و 
شیوعیدا هەیە، 

چونکە هەموومان 
هەڵگری بیروبڕوای 
چەپ و عەدالەتی 

كۆمەاڵیەتین
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بگەیەنمە كورس���ی پەرلەمانی كوردستان، 

ئ���ەوا دەبێت دەنگ بە زەحمەتكێش���ان و 

ش���یوعی بدەم، ئەمەش زۆر بە شانازییەوە 

باسیدەكەم، بەاڵم حزبی سێبەر سیاسەتێك 

بوو، كە حزبەكانی دەسەاڵت پیادەیانكرد، 

نەدەبوو حزبەكانی دەسەاڵت ئەوە بكەن، 

النیكەم ئەزموون لە حكومەتەكانی رابردوو 

وەربگرن، كە حزبە كارتۆنیەكانیان بەناوی 

بۆیە  دروس���تدەكرد،  كوردس���تانی  حزبی 

بڕواموایە پاش ئەم بارودۆخەی ئێستا هەیە، 

بەتایب���ەت ل���ە رووی داراییەوە كە هەیە، 

ئەوا هەندێ���ك الیەن دەگەڕێنەوە س���ەر 

بنەچەی راس���تەقینەی خۆیان، واتە ئەوەی 

كە سیاس���ەت بۆ چین و توێژێك دەكات، 

بەبێ پ���ارەش حزبایەتی دەكات، لەالیەكی 

ت���رەوە ئ���ەوەی حزبایەتی ب���ۆ هەندێك 

بەرژەوەندی و پ���ارە دەكات، ئەوا رەنگە 

سەلیقەی ئەوەی نەمێنێت حزبایەتی بكات.

كوردستان دیپلۆماتیك: بۆچی ئەم حزبانە 

لەالیەن حكومەت���ەوە غەدریان لێدەكرێت؟ 

یان ئێ���وە غەدر ل���ە كۆمەڵگ���ە دەكەن؟

خدر روسی: لەوانەیە لەالیەن حكومەتەوە 
غ���ەدر لە ئێمە بكرێت، گ���ەر ئێمە غەدر 

ل���ە كۆمەڵگە بكەین، كارێكی ناشایس���تەو 

هەڵەی���ە، بۆیە پێموایە ه���ەر حزبێك چ 

گ���ەورە، یان بچووك بێت، رایەكی هەڵەو 

ناشایس���تە بە كۆمەڵگە دەڵێت، ئەوا غەدر 

لە كۆمەڵگ���ەی دەكات، چونكە كە خەڵك 

ب���ە بەرژەوەندییەكان���ی خ���ۆی و چین و 

توێژەكان���ی خۆی���ان هۆش���یار دەبێتەوە، 

بۆچوونی ت���ری دەبێت، ب���ەاڵم لەوانەیە 

دەس���ەاڵت غ���ەدر ل���ەو حزبان���ە بكات، 

چونك���ە واقیعی حزبایەتی ئێس���تا گۆڕاوە 

ك���ە حزب بارەگای پێویس���تە، چونكە ئەو 

واقیعەی ج���اران بۆ حزبایەت���ی گۆڕاوە.

داهات���ووی  دیپلۆماتی���ك:  كوردس���تان 
بزوتنەوەی دیموكراتی گەلی كوردس���تان، 

دەبینی���ت؟ چ���ۆن  بچوك���ەكان  حزب���ە 

خدر روسی: بەپێی هەلومەرجی داهاتووی 
كوردس���تان ب���ەرەو پێش���ەوە دەڕوات و 

گەش���ەدەكات، دەبێت ئەوەمان لەیادبێت 

كە ل���ە واقیعی حزبی بچ���وك و گەورەدا 

روویداوە، كە ل���ە قۆناغێك حزبی بچوك 

بووە بە حزبی گەورە، لە هەندێك قۆناغدا 

حزب���ی گەورە بۆتە حزب���ی بچوك، بەاڵم 

حزبێك كە گوزارش���ت لە چین و توێژێك 

دەكات، ئ���ەوا ئ���ەو حزبە بچ���وك بێت، 

یان گەورە بێت، ئەوا پێویس���تە هەبێت. 

ئ���ەم   كوردس���تان دیپلۆماتی���ك: ب���ۆ 
حزب���ە بچوكانە بەهۆی تاكە كەس���ێكەوە 

دروس���تبووە، ئایا  بەه���ۆی ئەو خەون و 

خەیاڵەی كە بۆ س���كرتێری هەیبووە، یان 

خەیاڵی چەند سەركردایەتی كردن، ئەمەش 

لە دروست بوون و حزبەكانەوە لە ئینشیقاق 

هەس���تپێدەكرێت؟ ئینش���یعابەكانەوە  و 

خدر روس���ی: پێموابێت ب���ۆ وەاڵمی ئەو 
پرس���یارە، وەك���و ك���وردەواری دەڵێت:« 

هەركەسەو گوێز بۆ خۆی دەژمێرێت«، بۆیە 

من بۆخۆم پیاوێكی شۆڕش���گێرم سیاسەت 

و خزمەتی من پەیوەندی بە سكرتێرییەوە 

نییە، بگرە خەباتی من، گەلێك لەوە زیاترە 

كە مەس���ەلە س���كرتێری بێت، سكرتێری 

بزوتنەوەیەك���ی ئاواب���م، هەركاتێك نانم 

هەبووبێت خەباتم كردووە، نانم نەبووبێت 

ه���ەر خەباتم كردووە، بارەگاو س���ەیارەم 

هەبێت، ی���ان نا من ه���ەر خەباتی خۆم 

دەكەم، لەپێناو داپ���ەدوەری كۆمەاڵیەتی. 

_ خ���در ق���ادر خدر، ناس���راو بە 

)خدر روس���ی(.

گوندی  ل���ە   1947 س���اڵی  ل���ە   _

لە  دیبەگە  بەناحیەی  س���ەر  ئاڵاڵیی 

دایكب���ووە.

ت���ەواو  س���ەرەتایی  خوێن���دی   _

ك���ردووە، ب���ەاڵم چەن���دان خولی 

بولگاری���ا  روس���یاو  واڵتان���ی  ل���ە 

خوێن���دووە.

بزوتنەوەی  س���كرتێری  ئێستا  لە   _

دیموكراتی گەلی كوردس���تانە.

پرۆفایل: 
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پارتی پارێزگارانی كوردستان

_ سەرەتایی دامەزراندنی لە هەلومەرجێكی مێژوویی لە 1991/9/4 و لەسەر بیرۆكەیەكی 
پیرۆزدا بنیادنرا، ئەویش سەربەخۆیی كوردستان بوو.

_  دروشمەكانی بریتین لە )سەربەخۆیی، مافی مرۆڤ، دیموكراسی(، ئەولەویەتی كارەكەی، 
هەڵكردنی ئااڵی كوردستان شانازی ئەو حزبە بووە.

_  بۆ یەكەمجار لە مێژووی بزاڤی نەتەوەییدا، پڕۆژەی والیەتی موسڵ لەژێر رەفەكانی 
نەتەوە یەكگرتووەكانی خستەوە سەر رەفەكان و جیهانی لێ بە ئاگاهێنایەوە، ئەو هەنگاوە 

گرنگانەی دوژمنان و ناحەزانی خستە باری نائاسایی.
_  ئاوارەبوونی پارێزگاران بۆ شاری سلێمانی نموونەی زەقی ئەو راستییەن.

كۆڕو  لە  و  پشگوێنەخرێت  گەنجان  مندااڵن،  ژنان،  مافەكانی  هەوڵیداوە  پاریزگاران   _
كۆبوونەوەو لەسەر ئەرزی واقیع كاری بۆ كردووە، تا لە رێگەیەوە كەشێكی لەباریان بۆ 
بڕەخسێنێت و مافەكانیانی تیاكۆبكاتەوە، رووناكبیر، رۆشنبیر و رۆژنامەنووس تێكەڵەیەكی 

رۆحین لەنێو پێكهاتەكانی پارێزگاراندا.
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نەجات سورچی 
سكرتێری پارتی پارێزگارانی كوردستان

پارتی زیرەكانەتر ئەو حزبانەی بۆالی خۆی راكێشا و سودی 
لێبینین، واتە توانی بە هۆیانەوە ببێتە زۆرینە
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و  رۆڵ  دیپلۆماتی���ك:  كوردس���تان 
كاریگ���ەری پارت���ی پارێزگارانی كوردس���تان 

چیی���ە؟ كوردی���دا  كۆمەڵگ���ەی  ل���ە 

نەجات سورچی: ئێمە حزبێكی كوردستانی 
راپەڕی���ن  دوای  ل���ە  ك���ە  نەتەوەیی���ن، 

دروستبووین، دروش���مەكانی )سەربەخۆیی، 

مافی م���رۆڤ، دیموكراس���یی(ە. ئەوكاتەی 

الیەنە سیاسیەكان كە لەشاخ تازە هاتبوونەوە، 

پارتی پارێزگارانمان، بۆ ئەو كەسانەی كە لەو 

حزبانە خۆیان نابینەوە دروستكرد، تا بتوانن 

لەناو پارت���ی پارێزگاراندا خۆی���ان ببینەوە. 

ئێم���ە پرۆژەیەكمان هەبوو، بەناوی پرۆژەی 

والیەتی موس���ڵ، ئەم پرۆژەی���ە پرۆژەیەكی 

گرنگ���ی نێو دەوڵەتی ب���وو، كە لەالیەن 60 

خەبی���ری ئەمەریك���ی و ئەوروپیی���ەوە ئەو 

پرۆژەیەیان پێش���كەش بە پارتی پارێزگاران 

كرد، ئەوەش لەبەر ئەوەی كە ئێمە حزبێكی 

مەدەن���ی و ن���وێ بووی���ن، تابتوانین ئەو 

پڕۆژەیە جێبەجێ بكەین، لە كوردس���تاندا. 

تەنانەت ئەمڕۆ گەر سەیری واقیعی هەرێمی 

كوردس���تان بكەی���ن، بەرەو ئ���ەو پڕۆژەیە 

هەنگاو دەنێت، ك���ە ناوی پڕۆژەی والیەتی 

موس���ڵە، بەاڵم بەوش���ێوە نیی���ە، كە ئەوان 

داوایدەكەن، واتە ئەو پرۆژەیە ئەو پرۆژەیە 

نییە، كە دەوڵەتی توركیا دەیەوێت كوردستان 

داگیربكات و بیكاتە سەر نەخشەی واڵتەكەی 

خ���ۆی، بەڵكو ئ���ەو پرۆژەی���ە پرۆژەیەكی 

ئامادەیە.  بەڵگەنامەكان���ی  نێودەوڵەتیی���ەو 

ئێم���ە تەنانەت لەگ���ەڵ نەتەوەیەگرتووەكان 

قسەمان لەوباریەوە كرد، تەنانەت ئەوكاتەی 

كە سەدام لەس���ەر حكوم بوو، زۆر هەوڵی 

ئەوەی دەدا ئەم پرۆژەیە رابگرێت، جارجار 

داوای ئەوەی لێدەکەی���ن، كە ئەم پرۆژەیە 

رابوەس���تێنین، چونك���ە ئ���ەو پرۆژەیە واتە 

دابەشكردنی عێراق. وەاڵمی ئێمە بۆ ئەوان 

هەمیش���ە ئەوە ب���ووە، كە ئ���ەم پرۆژەیە، 

پرۆژەیەكی نێودەوڵەتییەو چارەسەری كێشەی 

دەوڵەتی عێ���راق دەكات، بۆی���ە ئامادەنین 

بەهیچ ش���ێوەیەك ئەو پرۆژەی���ە رابگرین. 

هەندێكج���ار  دیپلۆماتی���ك:  كوردس���تان 
خەڵ���ك وەك بارگرانییەك���ی س���ەیری ئەم 

هێزە بچوكانە دەك���ەن، واتە ژمارەی زۆری 

حزبەكان ب���ە جۆرێكە، كە ناو لەبەركردنیان 

زەحمەتە، بۆخۆشتان س���ااڵنێكە نەتانتوانیوە 

كورس���ییەكی پەرلەمان بەدەستبهێنن، رۆڵ و 

كاریگەریش���تان الوازە، بگرە هەندێك كات 

وەك���و حزبی س���ێبەر لە كۆمەڵگەدا س���ەیر 

دەكرێن؟ هۆكاری ئەمە بۆچی دەگەڕێنیتەوە؟ 

نەج���ات س���ورچی: پێموانییە بارگرانی بن، 
چونكە ل���ە هەموو دنی���ادا حزبی بچوك و 

گەورە هەی���ە، خۆ ناكرێت ه���ەر بە تەنها 

حزبی گەورە خۆی بخوێنێتەوە، بۆیە دەبێت 

حزبی بچوكیش بخوێندرێتەوە، گەر سەیری 

واقیعی كوردس���تان بكەین، هەر ئەو حزبە 

بچوكانەبوو، كە پشتگیری پارتی دیموكراتی 

كوردستانیان كرد، واتە ئەو حزبانە كاریگەرییان 

ل���ە پەرلەماندا هەیە، ئەم���ەش هۆكارەكەی 

ئەوە بوو ئەو چوار الیەنە خوێندنەوەیان بۆ 

ئەو حزبانە نەكردبوو، واتە پارتی زیرەكانەتر 

ئەو حزبانەی بۆالی خۆی راكێش���او س���ودی 

لێبینین، واتە پارت���ی بەهۆی ئەو الیەنانەوە 

توانیویەت���ی زۆرین���ە بێ���ت، بۆی���ە حزبی 

بچوك و گەورە زۆر ئاس���اییە گەر هەبێت، 

چونكە هەریەكەیان پ���رۆژەو تایبەتمەندێتی 

خۆی هەیە، ب���ەاڵم بەداخەوە تەنها لەكاتی 

پێویس���تدا ئ���ەو هێزان���ە دەخوێنرێن���ەوە.

بەداخەوە هەندێك 
دروشم بە تەنها بە 

دروشمی مایەوەو 
نەبوونە كردار، 

چونکە دروشمی 
گەورە گەورە 

بەرزكرانەوە، كە 
نەتوانرا بکرێنە 
كردار، بۆیە گەر 

بەرژەوەندی 
گشتی نەخرێتە 

پێش بەرژەوەندی 
تایبەتی، ئەوا 
قازانج ناكەین
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بچووكەكانەوە،  حزبە  ناكاریگەری  لەبارەی 

لەو  وای  و سیاسی  ئابوری  بارودۆخی  ئەوا 

حزبانە كردووە، كە كاریگەرییان الواز بێت، 

یاخود لەكاتی هەڵبژاردندا دەنگەكانی ئەوان 

دەبەن بۆ خۆیان، گەرنا هیچ حزبێك نییە، 

هەڵبژاردن  بۆكاتی  نەبێت،  كاریگەری خۆی 

سەردان و داواكاری و نازیشیان هەڵدەگرن، 

بەاڵم لەكاتی تردا ئەو سەردان و هاوكارییەیان 

باشترە،  پێویستەو  بڕواموایە  بۆیە  نامێنێت، 

هەموو  لە  هەمیشەو  گەورەكان  حزبە  كە 

بخوێننەوە. بچووكەكان  حزبە  بارودۆخێكدا 

 كوردس���تان دیپلۆماتی���ك: قسەكە ئەوەیە 
ك���ە دوای ئەو چەند س���اڵە، ل���ە خەبات و 

ماندووبوونی ئەو حزبانەی كە نەیانتوانیوە بۆ 

جارێكیش كورس���ی پەرلەمانی بەدەستبهێنن، 

باش���تر نییە، لەگەڵ حزبەكانی هاوش���ێوەی 

خۆیان���دا بەرەی���ەك، ی���ان یەكگرتن���ەوە، 

یان بە هەر ش���ێوەو ش���ێوازێكی تر خۆیان 

پێیان باش���ە فۆرمەلە بك���ەن، یان جۆرێك 

ل���ە مۆدێلی حزب���ی نوێ دروس���تبكەن، تا 

كاریگ���ەر و رۆڵ و س���ەنگیان زیاتر ببێت؟

پارت���ی  ئێم���ە وەك  نەج���ات س���ورچی: 
پارێزگاران���ی كوردس���تان ب���ۆ دوو س���اڵ 

دەچێ���ت، كە لەالیەن ئ���ەو پەرلەمانەی كە 

ئێستا بەداخەوە ئیفلیجكراوە، بودجەی ئەو 

حزبانەی���ان بڕیوە، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت 

كە ئ���ەو حزبانە وج���ودو قەواعیدی هەیە، 

بۆی���ە بڕواموایە هەندێك الیەن هەبوون كە 

بودجەی ئەم الیەنانەیان بڕیوە، بۆیە ئێس���تا 

ئەو الیەنانەش وەكو پێویس���ت هاوكاری ئەو 

الیەنانە ناك���ەن، بۆیە وەك وتم پێویس���تە 

هەموو الی���ەك حزبە بچوكەكان بخوێننەوە، 

چونكە ئەوەی بینیمان حزبی بچوك بوو، كە 

حكومەت و پەرلەمانیان بەو دەردە بردووە.

كوردس���تان دیپلۆماتی���ك: دنیابینینی ئێوە 
لەسەر مەسەلە )نەتەوایەتییەكان، مافی مرۆڤ، 

دیموكراس���ی، ژنان، كۆمەڵگ���ەی مەدەنی، 

...( چییە، یاخ���ود جیاوازی دنیابینی ئێوەو 

الیەنەكانی تر لەم مەس���ەالنەدا لە چیدایە؟

نەجات س���ورچی: ئێمە بۆ خۆمان حزبێكی 
نەتەوەیین، پێكەوە ژیان و رێز لەیەكترگرتن 

و داننان بەماف���ی یەكتری، رێز لە مافەكانی 

ژنان و بەش���داری پێكردنی ژنان لە هەموو 

كایەكان���ی ژیاندا ب���ە پێویس���ت دەزانین، 

هەروەها پشتگیری تەواوی مافەكانی مرۆڤ 

دەكەین و یەكێكە لە دروشمەكانی ئێمەش، 

لەالیەك���ی ترەوە پش���تگیری س���ەربەخۆیی 

كوردستان دەكەین، دیموكراسی لە بەرنامەی 

ئێمەدای���ە، ب���ەاڵم هەندێك الی���ەن هەیە، 

كە باسی س���ەربەخۆیی دەكەن واقیع نییە، 

بەڵكو دروش���مە بۆ كاتی هەڵب���ژاردن، یان 

بۆ كاتی پێویست بەرزدەكرێتەوە، لەالیەكی 

ترەوە دیموكراس���یەت وەكو پێویس���ت لە 

كوردس���تاندا نییە، ئەوەش راستییەكە خەڵك 

دەیبینێت و دەیبیس���تێت. ئەوە جیا لەوەی 

ك���ە عەدالەتی كۆمەاڵیەت���ی نەماوە، خەڵك 

ل���ە كۆمەڵگەی ئێم���ە، ی���ان زۆر هەژارە، 

یاخ���ود زۆر دەوڵەمەندە، بۆی���ە بەداخەوە 

هەندێ���ك دروش���م بە تەنها بە دروش���می 

مای���ەوە، نەبووە كردار، دروش���می گەورە 

گ���ەورە بەرزكرانەوە، ك���ە نەبوونە كردار، 

بۆیە گەر بەرژەوەندی گشتی نەخرێتە پێش 

بەرژەوەن���دی تایبەتی ئ���ەوا قازانج ناكەین. 

_ لەس���اڵی 1957 ل���ە ش���اری هەولێر 

لەدایكب���ووە.

_ بڕوانام���ەی ئەندازی���اری مەدەنی لە 

واڵت���ی ئەمەری���كا تەواوك���ردووە.

_ جگ���ە لە زمانی دای���ك هەریەك لە 

ئینگلیزی  فارس���ی،  زمانەكانی عەرەبی، 

بەباش���ی دەزانێت.

پارێزگاران���ی  پارت���ی  س���ەرۆكی   _

كوردس���تانە.

پرۆفایل: 
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حزبی سۆسیالیست دیموكراتی كوردستان

- لە 1976/8/8 دامەزراوە.
- باڵێكی یەكێتی ی نیشتمانی كوردستان بووە.

- 1979 لە  یەكێتی ی نیشتمانی كوردستان جیادەبێتەوە.
- 1981 یەكەم كۆنگرەی بەناوی حزبی سۆسیالیستی كوردستان دەبەستێت. 

- لە دوای راپەڕینەوە بەشداری پرۆسەی سیاسی كوردستانی كردووە و نوێنەری 
لە پەرلەمان و حكومەت هەبووە. 
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لوقمان لەتیف:
 ئەندامی مەكتەبی سیاسی حزبی سۆسیالیست دیموكراتی كوردستان

لە سەركردایەتی سۆسیالیست دان بەو راستییەدا بنێین، كە 
كێشەی گەورە لەم هەرێمەدا، میكانیزمی بەڕێوەبردنی حزبە
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و  رۆڵ  دیپلۆماتی���ك:  كوردس���تان 
كاریگ���ەری حزبی سۆسیالیس���ت دیموكراتی 

كوردستان، لەنێو كۆمەڵگەی كوردیدا چییە؟

لوقم���ان لەتی���ف: حزب���ی سۆسیالیس���ت 
دیموكراتی كوردس���تان، هەر لەس���ەرەتاوە 

بیرێكی سۆس���یال دیموكرات���ی هەڵگرتووە، 

بەومانای���ەی كە لە رۆژگارێك���دا هاتەبوون، 

س���ەرەڕای نائومێدبوونی گەلەكەمان بەهۆی 

هەرەسهێنانی شۆڕش���ی ئەیلول، لە الیەكی 

ترەوە لەو سەردەمەش���دا بیری سۆسیالیست 

نەك هەر نامۆ بوو، بەڵكو لەالیەن هەندێك 

ح���زب و الیەنەوە دژایەت���ی زۆری دەكراو 

ناوزەدیان  بەبی���ری یەكس���انی چینەكان���ی 

دەكرد، بەاڵم بینیمان بۆنموونە )سەیدا ساڵح 

یوسفی( لەوكاتەدا دەیزانی، بەهۆی ئەوەی 

ك���ە قاڵبووبوو لە مێ���ژوو، هەروەها پەندی 

لە مێ���ژوو وەرگرتبوو، بۆی���ە دەیانزانی كە 

ئاش���تی و پێكەوە ژیانی گەالن جێگەی شەڕ 

دیموكراتی  سۆسیالیس���ت  حزبی  بگرێتەوە، 

كوردستان، پێگەیەكی باشی لەنێو كۆمەڵگەدا 

هەیە، مێژوویەك���ی دوورو درێژی هەبووە، 

هەروەها رۆڵ و كاریگەری حزبی سۆسیالیست 

دیموكراتی كوردس���تان هەمیش���ە رۆڵەكانی 

بەرچاوە، تەنان���ەت بەڕادەیەك گەر حزبی 

سۆسیالیس���ت دیموكراتی كوردستان وجودی 

نەبێت لەناو كایە سیاسییەكاندا، پێموایە ئەو 

كایە سیاسییە، كەمی و زۆری پێوە دیاردەبێت.

مانایەی  ب���ەو  دیپلۆماتی���ك:  كوردس���تان 
كە ت���ا ئێس���تاش حزبەكەی ئێ���وە حزبێكە 

بچوكە، کە ب���ە هەموو هەوڵێكەوە دەتوانن 

هەرچەن���دە  بەدەس���تبهێنن،  كورس���ییەك 

هەندێك حزبی بچوكی دەرەوەی پەرلەمان 

دەڵێن، بەبێ پشتیوانی ناوخۆیی و دەرەكی 

زەحمەت���ە  حزبێك���ی بچوك كورس���ییەكی 

پەرلەم���ان بەدەس���تبێنێت، بۆچوونی ئێوە، 

ی���ان وەاڵمی ئێوە ب���ۆ ئەو قس���انە چییە؟ 

یان ه���ۆكار چییە كە ئێوە ب���ە بەراورد بە 

س���ااڵنی رابردوو پاشەكش���ەتان ك���ردووە؟

لوقمان لەتیف: لەوانەیە الیەن هەبێت ئەو 
كورسییەشمان پێ رەوا نەبینێت، لە راستیدا 

ئێمە ئەو مەسەلەیە دەتوانین پۆلێنبكەین، بۆ 

دوو ب���ەش، یان بۆ دوو خاڵ، یەكەم، حزبی 

سۆسیالیست بە درێژای مێژوو بۆتە جێگەی 

سەرنجی حزبەكان، كە تەنانەت زۆرجاریش 

لەمپەر لە بەردەمماندا بۆ گەشەكردنی دانراوە.

لە  ئ��ێ��م��ەش  دەب��ێ��ت  دووەم:  خ��اڵ��ی   

بەو  دان  سۆسیالیست  س��ەرك��ردای��ەت��ی 

لەم  گ��ەورە  كێشەی  كە  بنێین،  راستییەدا 

حزبە،  بەڕێوەبردنی  میكانیزمی  هەرێمەدا، 

لەالیەن بەرپرس و دەزگا پەیوەندیدارەكان، 

رۆژان��ە  ك��ە  دەزگ��ای��ان��ەی  ئ��ەو  بەتایبەتی 

بۆیە  لەگەڵ خەڵكدا هەیە،  بەریەككەوتنیان 

دەبێت ئەو بۆشاییە گەورەیە لەنێوان حزب 

و خەڵكدا كەمبكەینەوە، بەتایبەتی كە ئێمە 

كاریزما  كەسایەتییەكی  سۆسیالیست  وەكو 

سەركردایەتی دەكات، بۆیە ئەوە هاوتەریب 

نییە، واتە پەیوەندی خەڵك و حزبی خۆمان 

زۆرجار  حزب  یان  بكەین،  باشتر  دەبێت 

ناتوانێت كە ئەو رۆڵەی سكرتێر لە رابردوو 

دەیكات  قەرەمانێتیدا  و  بەرەنگاری  ئێستای 

بگەیەنین،  جەماوەری  و  خۆمان  بەخەڵكی 

هەمیشە   2005 ساڵی  دوای  لە  بەتایبەت 

ئۆپۆزسیۆن  وەكو  ئێمە  حزبەكەی  سكرتێری 

چ لەناو پەرلەمان، چ لە دەرەوەی پەرلەمان، 

كاری  رەخنەو  شەرمنانە  زۆر  حزب  بەاڵم 

ئەو  نەمانتوانی  بۆیە  دەكرد،  ئۆپۆزسیۆنی 

هەلە بقۆزینەوە، چونكە ئەوكات ئۆپۆزسیۆن 

وجودی نەبوو، واتە كاتێك كە لە ساڵی 2009 

ئۆپۆزسیۆنێكی ئەكیتڤ دروستبوو، ئیدی ئەو 

سۆسیالیستیان  لەسەر  خەڵكی  كە  ئومێدە 

هیچ الیەنێكی 
ناوەوەو دەرەوە 

هاوكاری ئێمەی 
نەكردووە، ئاشکراشە 
هەر  الیەنێك خۆی 

وجودی نەبێت، 
بەهاوكاری و 

پشتیوانی ناتوانێت 
گەشەبكات 
و كورسی 

بەدەستبهێنیت
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بۆ  ب��ەاڵم  ن��ەم��ا،  ئ���ەوەش  ب��وو،  هەڵچنی 

و  رۆڵ  خەڵك  كە  ل��ەوەی  دڵنیام  داهاتوو 

سەنگی سۆسیالیست دیموكراتی كوردستان و 

كەسی یەكەمی حزبەكەی ئێمەی لە سەرەتای 

بینیوە،  بەتەواوی  ئێستا  تا  شەڕی داعشەوە 

زیاتر بەدەستبهێنێت. ئایندەدا دەنگی  لە  تا 

وەاڵمی ئەوەی كە پشتیوان و هاوكاری ئێمە 

كراوە، بۆ ئەم مەسەلەیە هەڵبژاردن كراوە، 

دواتر  هێناوە،  خۆی  دەنگی  الیەنەو  هەر 

هاوكاری  دەرەوە  ن��اوەوەو  الیەنێكی  هیچ 

كە  روون���ە  ئ���ەوەش  ن��ەك��ردووە،  ئێمەی 

بەهاوكاری  نەبێت،  وجودی  خۆی  الیەنێك 

گەشەبكەیت  بتوانیت  ناتوانێت  پشتیوانی  و 

كورسییەی  ئەو  ئێمە  بهێنیت،  كورسی  و 

كە هێناومانە لە جێگەی خواست و ویستی 

ئێمە نییە، بۆیە لەوانەیە الیەن هەبێت كە 

ناواقیعیانە باس لەو بابەتە بكەن، هەروەها 

ئێمەو ئەو حزبانەی كە كورسییان نەهێناوە 

لە پەرلەمانی كوردستاندا جیاوازیمان هەیە، 

كە  ناگەڕێنمەوە،  ئەوە  بۆ  جیاوازییەكەش 

ئەوانیش  بەڵكو  نین،  پێویست  حزبانە  ئەو 

دەچێت  ساڵ  بۆ چل  ئێمە  بەاڵم  پێویستن، 

دژی  لە  شەڕمان  چەندان  خەباتداین،  لە 

رێگەیەشدا  لەو  ك��ردووە،  س��ەدام  رژێمی 

هەیە. فیداكاریمان  شەهیدو  چ��ەن��دان 

كوردس���تان دیپلۆماتیك: رەخەیەك هەیە، 
كە لە زۆربەی حزب���ە بچوكەكان دەگیرێت، 

دەوترێ���ت ك���ە ئ���ەم حزبان���ە بارگرانن و 

نەم���اوە،  جارانی���ان  كاریگ���ەری  و  رۆڵ 

زیات���ر وەكو حزب���ی س���ێبەر دەردەكەون؟

لوقم���ان لەتی���ف: ب���ڕوام نییە، ك���ە ئێمە 
بارگرانیمان دروستكردبێت، ئەوە دوو ساڵیش 

دەبێت، كە بودجەی حزبەكان نەدراوە، واتە 

ئێمەش بودجەمان وەرنەگرتووە، خاڵێكی تر 

ئەوانە بارگرانیان دروستكردووە، بەوەی پێنج 

حزب پێكەوە دەستبگرن بەسەر هەموو كایە 

گرنگ و ئەساسییەكانی هەرێمی كوردستاندا، 

ئەوان ئێمەیان بەش���داری پ���ێ نەكردووە، 

بۆیە دەڵێ���م كەمی هێن���اوە، چونكە ئەوە 

لە نوس���ینەوەی رەشنوس���ی دەستور ئێمەی 

تێدا نەب���وون، تەنانەت كە حكومەتیش���یان 

پێكهێنا حزبی سۆسیالیس���تیان تێدا بەش���دار 

نەكرد، كۆمەڵێك گرف���ت هاتەپێش و هەر 

نەیانهێش���ت حزبی سۆسیالیست دیموكراتی 

كوردستان بەشداری تێدابكات، بەاڵم ئەوەش 

روون���ە كە حزب���ی ئێمە چەن���د كاریگەری 

هەیە، ئەوە ش���ەڕی داعشە پێماندەڵێت، كە 

حزبی سۆسیالیست دیموكراتی كوردستان چ 

كاریگەرییەكی لە كوردستاندا هەیە، ئەوەش 

راس���تییەكە كە هەموومان ئ���ەوە دەزانین.

كوردستان  دیموكراتی  سۆسیالیست  حزبی 

نەكردووە،  قبوڵ  الیەنێكی  پاشكۆیەتی هیچ 

ئەوە  رەنگە  قبوڵناكات،  ئ��ەوە  ئێستاش 

سۆسیالیست  ح��زب��ی  ل���ەالی  ب��ڕاب��ێ��ت��ەوە 

دیموكراتی كوردستان، نە خەڵك بە پاشكۆی 

پاشكۆی هیچ  دەشبینە  نە  دەزانین،  خۆمان 

جیهانبینی  رەنگە  ل��ەب��ەرئ��ەوە  الیەنێك، 

سیاسییەوە،  لەحزبێكی  بێت  نزیك  ئێمە 

ئێمە  لە  تر  بەشێوازی  تر  حزبەكانی  بەاڵم 

پارێزگای  ئەنجومەنی  لە  بۆنموونە  تێبگەن. 

پارێزگامان  كورسی  كە  كاتێك  سلێمانی 

نیشتمانی  یەكێتی  ل��ەگ��ەڵ  بەدەستهێنا، 

پێمانراگەیاندن،  كۆبووینەوەو  كوردستاندا 

كە ئێمە پێمان باشە لەگەڵ ئێوەدا بەرێژەی 

بۆ  بكەین،  هاوپەیمانێتیەك  كورسییەكەمان 

سلێمانی،  خۆجێیەتی  حكومەتی  پێكهێنانی 

تر  الیەنێكی  ی��ان  پ��ارت��ی،  ناكرێت  ب��ەاڵم 

جاری  یان  یەكێتییە،  لەگەڵ  ئ��ەوە  بێڵێت 

نەتەوەیی  پرسە  لە  بۆنموونە  واه��ەی��ە، 

نیشتمانییەكاندا رەنگە بیروبۆچونمان لەگەڵ 

ئەوانە بارگرانیان 
دروستكردووە، 
بەوەی پێنج حزب 
پێكەوە دەستبگرن 
بەسەر هەموو 
كایە گرنگ و 
ئەساسییەكانی 
هەرێمی 
كوردستاندا
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كەمێك  كوردستاندا  دیموكراتی  پ��ارت��ی 

لە  بەتایبەتی  بێت،  نزیك  لەیەكترییەوە 

ئێمە  چونكە  هەرێم،  سەرۆكایەتی  پرسی 

پێمانوایە، بە ئێستاشەوە كە سەرۆكی هەرێم 

ئەم  هەڵبژێردرێت،  خەڵكدا  لەناو  دەبێت 

قسەیەمان پێش پارتی دیموكراتی كوردستان 

دێت  پارتی  كە  كاتێك  كەواتە  ك��ردووە، 

الیەنەكانی  رەنگە  دەك���ات،  قسەیە  ئ��ەم 

دیكەوە ئەوە لێكدەداتەوە، كە گوایە حزبی 

ح��زب��ەوە.     فاڵنە  ل��ە  نزیكە  سۆسیالیست 

كوردستان دیپلۆماتیك: روئیاو دنیابینی ئێوە 
لەسەر مەسەلە )نەتەوەییەكان، مافی مرۆڤ، 

دیموكراسی، كۆمەڵگەی مەدەنی، ...( چییە، 

ی���ان جیاوازی ئێوەو حزبەكانی هاوش���ێوەی 

ئێوە لەس���ەر ئەم مەس���ەالنە ل���ە چیدایە؟

لوقم���ان لەتی���ف: ئێمە حزبێكی سۆس���یال 
دیموكراتین، باوەڕمان بە مەسەلەی چاكسازی 

و مافی مرۆڤ، ئ���ازادی رادەربڕین، ئایین، 

مافی تاك، ئازادی تاكەكەس���ی، مافی ژنان 

هەی���ەو خەباتمان بۆ كردوون، بەردەوامیش 

تێكۆشاوین لە پێناویداو پێداگریمان لەسەری 

كردووە، لەبەرئەوە هەمیشە قسەی جدییمان 

لەس���ەر ئەو مەس���ەالنە هەبووەو كردووە، 

هەروەها دروشمەكانی سۆسیال دیموكرات و 

حزبی ئێمە دیارو روونە، هاریكاری هاوبەش 

و تێگەش���تن و ئاس���تی بەرزی تێگەیشتنەوە 

بۆ هێنانەدی دادوەری گشتی و بەختەوەری 

و هەم���وو  ئەوان���ە ئێم���ە تێدەكۆش���ین.

كوردس���تان دیپلۆماتی���ك: بۆچ���ی حزبی 
سۆس���یال دیموكراتی كوردستان لەگەڵ حزبە 

هاوشێوەكانی خۆی لەرووی فكرو فۆرمەوە 

بیر ل���ە پێكهێنانی بەرەی���ەك ناكەنەوە، تا 

رۆڵ و كاریگەریت���ان لە كایە سیاس���ییەكاندا 

زیات���ر بێ���ت، هەرچەن���دە لە راب���ردوودا 

هەوڵێكی لەوجۆرەتان لەگەڵ چەند حزبێك 

هەبوو، لە دابەزین لە لیس���تێكی هاوبەشدا؟

لوقم���ان لەتیف: بڕواموای���ە ئەوە خەڵكی 
دیكەیە لەگەڵ ئێم���ەدا ناگاتە ئەنجام، ئەوە 

ئێم���ە نین كە نەمانەوێت پێكەوە كاربكەین، 

تەنان���ەت ئێمە لەو پێناوەدا باجی گەورەمان 

لەو مەسەالنەدا داوە، پێشموابێت حزبی ئێمە 

هەر لەسەرەتاوە لە بەرەی یەكێتی نیشتمانی 

كوردس���تانەوە تا دەگاتە سااڵنی نەوەدەكان، 

ب���ۆ حزب���ی یەكگرت���ن، لەگەڵ پاس���ۆك و 

حزبەكان���ی تر، زۆركات باج���ی یەكگرتنمان 

نەتەوەییەكانی  حزب���ە  س���ەرجەم  لەگ���ەڵ 

دیك���ەداوە، واتە جاری واهەبووە نەك تەنها 

بۆ حزب���ەكان، بگرە ب���ۆ یەكبوونی نێوماڵی 

كورد تا بەهەموومان پێكەوە هەڵوێستێكمان 

هەبێت، ی���ان لەگەڵ حزبەكانی دیكەش���دا 

پێكەوە كاری هاوبەشمان ویستووە، بۆنمونە 

تەنانەت لەگ���ەڵ الیەنە ئیسالمییەكانیش���دا 

ه���اوكاری و هەماهەنگیمان ك���ردووە، كە 

لەوانەیە زۆر كەسیش پێی سەیر بووبێت، كە 

حزبێكی سۆس���یال دیموكرات لەگەڵ الیەنی 

ئیس���المیدا پێكەوە هاوكارو هەماهەنگ بن، 

وەك ئەوەی كە لە ساڵی 2009 لە لیستێكی 

هاوبەش���دا بووی���ن، واتە ئێمە هەمیش���ە 

هەوڵمانداوە كە لەگەڵ حزبە نەتەوەییەكان، 

ی���ان ئایینیەكان لەبەرەیەك���دا بین، تەنانەت 

هەر هیچ نەبێت لە هەڵبژاردنەكاندا بتوانین 

حزب���ە نەتەوەییەكان وەك ل���ە هەڵبژاردنی 

پێشوو بۆ پەرلەمانی عێراق لەگەڵ الیەنەكانی 

)شیوعی، زەحمەتكێشان( لیستێكمان پێكهێناو 

سەركەوتنیش���مان تێ���دا بەدەس���تهێنا، ئێمە 

هەمیشە بیرمان لەوە كردۆتەوەو هەوڵیشمان 

ب���ۆداوە، ب���ەاڵم بەداخ���ەوە تائێس���تا ئەو 

هەوڵدانەمان جێگەی پێویستی خۆی نەگرتووە.

_ لوقمان لەتیف مەحەمەد.

_ لە شارۆچکەی پێنجوێن لەدایکبووە.

_ نزیكەی بیس���ت و ش���ەش س���اڵە 

لەنێ���و ریزەكانی حزبی سۆسیالیس���ت 

دیموكراتی كوردستان خەباتی كردووە، 

لەو ماوەیەدا لە بوارەكانی س���ەربازی، 

راگەیان���دن،  رێكخس���تن،  سیاس���ی، 

دیپلۆماسیدا كاری كردووە.

_ ل���ە هەڵبژاردن���ی س���اڵی 2013 بۆ 

پەرلەمانی كوردس���تان كاندیدی لیستی 

سۆسیالیست بووە.

_ لە ئێستادا بەرپرسی پەیوەندییەكانی 

دیموكراتی  سۆسیالیست  حزبی  ئێرانی 

كوردستانە.

_ ئەندام���ی مەكتەبی سیاس���ی حزبی 

سۆسیالیست دیموكراتی كوردستانە.

پرۆفایل: 
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حزبی ئایندەی كوردستان

- لە 1976/8/8 دامەزراوە.
- باڵێكی یەكێتی ی نیشتمانی كوردستان بووە.

- 1979 لە  یەكێتی ی نیشتمانی كوردستان جیادەبێتەوە.
- 1981 یەكەم كۆنگرەی بەناوی حزبی سۆسیالیستی كوردستان دەبەستێت. 
- لە 1985/12/12 لە ئەنجامی ملمالنێ لێك دەترازێت و حزبی سۆسیالیستی 

كوردستان / ئیتجاهی دیموكراتی شۆڕشگێڕی لێجیادەبێتەوە.
- لە 1998 لە كۆنفراسێكدا خۆیان ناودەنێت حزبی زەحمەتكێشانی كوردستان.

- لەدوای راپەڕین لەگەڵ ئااڵی شۆڕش یەكدەگرن.
- لە ساڵی 2009 باڵێكی لێجیادەبێتەوە و لە دادگا ناوی حزبەكە لەگەڵ خۆیان 

دەبەن. 
- دوای بڕیاری دادگا بەناوی حزبی ئایندە مۆڵەت وەردەگرێت.

- لە 2016/8/10 لەگەڵ یەكێتی ی نیشتمانی كوردستان یەكگرتنیان راگەیاند.  
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نەسروڵاڵ نەجمەدین سورچی:
 بەرپرسی مەكتەبی سیاسی حزبی ئایندەی كوردستان

بەڵێ حزب هەیە، بارگرانییە لە گۆڕەپانی سیاسیداو 
دەیەوێت دوكانێك دابنێت؟ 



275  ژمارە )16-17( ئابی  2016

و  رۆڵ  دیپلۆماتی���ك:  كوردس���تان 
كاریگ���ەری حزب���ی ئاین���دەی كوردس���تان 
چیی���ە؟ كوردی���دا  كۆمەڵگ���ەی  ل���ە 
نەس���ڕوڵاڵ نەجمەدی���ن: هەم����وو حزبێكی 
هەرێمی كوردس����تان ك����ەم و زۆر كاریگەری 

خۆی ل����ە كۆمەڵگەدا هەی����ە، مێژووی حزبی 

ئێم����ە دەگەڕێت����ەوە بۆ س����اڵی 1976، حزبی 

ئایندە پێشتر حزبی زەحمەتكێشانی كوردستان 

بووە، كە بەراس����تی دەورو رۆڵی زۆری لەنێو 

كۆمەڵگەی كوردیدا هەبووە، لە س����اڵی 1992 

كە یەكەمین هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان 

ك����را،  ئێمە وەك����و حزبی زەحمەتكێش����انی 

كوردس����تان بە هاوپەیمانێت����ی لەگەڵ یەكێتی 

نیش����تمانی كوردستان، بە چوار كورسی چوینە 

پەرلەمانی كوردستانەوە، مەبەست لە یەكەمین 

هەنگاوی س����ەركەوتنی حزبی زەحمەتكێشانی 

كوردس����تان بوو، كە هیچ حزبێكی تر نەیتوانی 

بیگاتێ، مەبەس����ت لەو حزبانە ب����وو، كە لە 

گۆڕەپانی سیاس����ی بوو، چونك����ە ئەوكاتە زۆر 

ح����زب هەبوون، كە دەیانوت ئێمە لە س����ەدا 

ئەوەندە دەهێنین، ب����ەاڵم ئێمە بە تاكتیكێكی 

سیاس����ی و س����ەركەوتووانە توانیم����ان بچینە 

پەرلەمانی كوردس����تان، دواتر ئێمە بەشداری 

یەكەمی����ن كابینەی حكومەتمان كرد، كە )قادر 

عەزیز( بوو بە وەزیری كش����توكاڵ، ئەوەی لە 

یادی مابێ����ت، دەزانێت كە رۆڵی وەزیرەكەی 

ئێمە چەندە ب����اش و پۆزەتیڤ بووە، چونكە 

زۆر بەرگ����ری لە مافەكان����ی جوتیاران دەكرد، 

هەروەها  لە س����اڵی 2005 ئێم����ە خۆمان لە 

هەڵبژاردنەكان����دا ب����ە تەنی����ا دابەزی����ن، كە 

توانیمان كورسییەكی پەرلەمانی بەدەستبهێنین، 

هەرچەندە كورس����ییەك پێویس����تی بە هەژدە 

هەزار دەنگ هەبوو، ئێمە نزیكەی بە بیس����ت 

و چ����وار ه����ەزار دەنگمان هێناب����وو، كەواتە 

مەبەستم ئەوەیە گەر حزبێك كاریگەری نەبێت 

ئەوا ئەو رێژە دەنگانە ناهێنێت، بەاڵم دواتر كە 

لە ساڵی 2009 توشی ئینشیقاق دەبین، خۆمان 

هێن����دە حزبێكی گ����ەورە نەبووین، كە توانای 

ئینشیقاقی گەورەمان هەبێت، بۆیە ئەوكاتەی 

كە ئینش����یقاقەكەمان تێك����ەوت، كاریگەریمان 

لەسەر گۆڕەپانەكە كەمبوویەوە، بۆنموونە من 

خۆم لە س����اڵی 2010 كاندی پەرلەمانی عێراق 

ب����ووم، خەڵك هاتووە وتویەتی چەند دەڵێیت 

پ����ارەت دەدەمێ و هاوكاری����ت دەكەم، بەاڵم 

دەنگت نادەمێ، منیش����م وتم: بۆ؟ لەوەاڵمدا  

وتی: »لەبەر ئەوەی دەرناچیت دەنگی تۆش بۆ 

الیەنەكانی تر دەڕوات، بۆیە من ئەوە ناكەم« .

كوردستان دیپلۆماتیك: زۆرجار خەڵك وەك 
بارگرانی سەیری ئەم حزبە بچوكانە دەكات، 
چونكە ئەم حزبانە نەك ناتوانن دەورو رۆڵ 
و نەخش���ی، گەورە بگێڕن، هەندێكجاریش 
گلەی���ی ئ���ەوە ل���ەم حزبان���ە دەكرێت، كە 
وەك���و حزبی س���ێبەر زیات���ر دەردەكەون؟
نەس���روڵاڵ نەجمەدین: یەك���ەم،  پێموابێت 
ئەوە كەوتۆتە سەر ئاستی رۆشنبیری میللەت، 

وات���ە گەر میللەت بە ئاس���تێكی تێگەیش���تنی 

بەرزەوە س���ەیربكات، ئەو حزبانەی كە ئێستا 

لە ساحەی هەرێمی كوردستاندا هەن، مێژووی 

ی���ەك بە یەكی���ان بخوێنێت���ەوەو بزانێت ئەوا 

بڕواناكەم ئەو قسەیە ناكات، بەاڵم لەبەرئەوەی 

ئ���ەو كە دوێن���ێ حزبێك دروس���تبووە، دێت 

حزبەك���ەی من ك���ە خاوەنی خەباتی س���اڵی 

1976 و ش���اخین، ئاخر چۆن ئێم���ە بەراورد 

دەكات، بە حزبێك كە تازە دروس���تبووە، یان 

الیەنێك دروس���تیكردوون، كەواتە راست نییە، 

كە حس���ابی ئێمەو ئەوان وەك���و یەك بێت، 

وات���ە ئەوە ئەركی میللەتە كە دەبێت ئاس���تی 

تێگەیش���تن و هەڵس���ەنگاندنی زۆرباش بێت.

 دووەم: كە دەوترێت كورسییەك دەهێنیت، 

كۆبوونەوەكانی  ل��ە  بكەیت،  تێبینی  گ��ەر 

یان  حوزەیران،  سێی  و  بیست  لە  پەرلەماندا 

لە نۆزدەی ئاب یەك كورسی رۆڵ و سەنگی 

ئەمە  واتە  هەبوو،  مەسەلەكان  لەسەر  خۆی 

شت  زۆر  كورسییەك  كە  نیشاندەدات،  ئەوە 

نیوە  پەرلەمان  گەر  وات��ە  یەكالییدەكاتەوە، 

یەكالكردەوە،  خۆیان  پرسێك  بۆ  نیوە  بە 

زۆرشت  دەتوانرێت  كورسییەك  بەتەنها  ئەوا 

واڵتانی  نموونەكانی  لە  جیا  ئەوە  بگۆرێت. 

كورسی  یەك  بە  تەنها  كە  رۆژئاوا،  ئەوروپاو 

الیەنێك دەتوانێت حكومەت پێكبهێنێت، بۆیە 

جیا لەوانە من لەگەڵ رای میللەتم كە بەراستی 

حزب هەیە، بارگرانییە لە گۆڕەپانی سیاسیدا، 

بەاڵم ئایا حزبی ئێمە ئەو حزبەیە كە بارگران 

بین؟ ئایا ئەو خەباتەی ئێمە ئەو خەباتەیە؟ ئەو 

شەهیدانەی كە ئێمە لەپێناو رزگاری و نیشتماندا 

داومانە، جیاوازی لەگەڵ هەندێك الیەن نییە، 

دەیەوێت  خەباتەوەو  هاتوونەتە  ت��ازە  كە 

دوكانێك دابنێت؟ بۆیە پێویستە لەسەر خەڵك 

الیەنەكاندا. هێزو  لەنێوان  بكات  جیاوازی  كە 

دی���دو  ئێ���وە  دیپلۆماتی���ك:  كوردس���تان 
بۆچوون و دنیابینینتان لەس���ەر مەس���ەلە 
)نەتەوایەتیی���ەكان، ماف���ی م���رۆڤ، ژنان، 
 )... مەدەن���ی،  كۆمەڵگ���ەی  دیموكراس���ی، 
چیی���ە، یان جیاوازیت���ان لەگەڵ حزبەكانی 
چییدای���ە؟ ل���ە  خۆت���ان  هاوش���ێوەی 
نەس���روڵاڵ نەجمەدین: حزبی زەحمەتكێشان 
لەس���ەرەتاوە حزبێك���ی چەپ بوو، ئێس���تاش 

حزبی ئاین���دە هەر خۆی ب���ە حزبێكی چەپ 

ئامانجەكان���ی خزمەتكردنی  دەزانێت، زیات���ر 

چینی ه���ەژارو خەڵكی زەحمەتكێش���ە، بەاڵم 

قس���ە ئەوەیە، ئای���ا ئەو مەس���ەالنە تا چەند 

دەگونجێ���ت لەرووی راگەیاندن���ەوە، لەرووی 
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رێكخس���تن و بەی���ان و باڵوك���راوەوە، ئێمە 

وەكو حزبی ئایندە لەو مەسەالنەدا ئەوەندەی 

توان���ی بێتم���ان كارمان بۆ ك���ردووە، بۆیە بە 

خۆم���ان دەڵێین كە ئێم���ە حزبێكی نەتەوەیی  

پێشكەوتنخوازین، بۆنموونە ئێمە لەگەڵ مافی 

رەوای گەل���ی خۆمانین ل���ە هەرچوارپارچەی 

كوردس���تان. نەك تەنها لە باش���ور، بەڵكو لە 

هەموو بەش���ەكەكانی كورس���تان. لە بارەكانی 

تریش���ەوە خزمەتكردنی چینی ه���ەژار بەالی 

ئێمەوە، یەكێكە لە ئامانجە س���ەرەكییەكانمان 

كە بتوانین پش���تیوان و هاوكاریان بین. بۆ ئەم 

مەس���ەالنەش الیەن هەیە، كە تەنها بە دروشم 

ئەوە دەسەلمێنێت، بەاڵم الیەنیش هەیە، كە بە 

كردەوە سەلماندویەتی و دەیسەلمێنێت. بۆیە 

پێموابێ���ت تەنانەت رای جەماوەریش لەس���ەر 

ئێمە ل���ەو الیەنەوە بۆچوونی باش���یان هەیە، 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت دان بەوەدا بنێین 

كە كۆمەڵگەی ئێمە فێری ش���تێكی دیكە بوو، 

بۆنموونە بە حزبێك دەڵێن كە حزبێكی باشە، 

كە تەنانەت ئارەزو دەكەم كارت لەگەڵدا بكەم، 

بەاڵم دەتوانی بمكەیتە بەڕێوەبەری گشتی، یان 

دواتر دەس���ەاڵتێكی ت���رم دەدەیتێ، یان كاتی 

هەڵبژاردن خەڵ���ك هەیە، دێتە المان دەڵێت: 

»ئێوە دەتوانن چەند كەس���مان بۆ خانەنش���ین 

بكەن«، یان هاتووە دەڵێت:«من دەتوانم هەزار 

بۆ دوو ه���ەزار دەنگ بۆ ئێ���وە كۆبكەمەوە، 

بەاڵم دەتوانی چەندم پارە بدەیتێ«، بۆیە من 

ئەو حزبە نیم كە بتوانم پارە بدەم، كەس���ێك 

بڕوایوایە كە من باش���م ئ���ەوە دەنگمبدەرێ، 

ئیدی م���ن بۆچی بچم دەنگ بك���ڕم، چونكە 

ل���ەوەش تێگەیش���تووم ك���ە دەنگ ب���ە ئێمە 

ناكڕدرێت، چونكە ئێمە حزبێكین ئیمكانیاتمان 

س���نوردارە، بەاڵم حزب هەیە بە ئیمكانیاتەو 

توانای زۆرت���رەو دەتوانێت هەركارێك بكات، 

لەوەی كەس���ێك بكاتە بەڕێوەبەری گش���تی، 

ی���ان توان���ای پارەدان���ی بە خەڵك���ی هەیە.

كوردس���تان دیپلۆماتی���ك: هەندێك حزبی 
بچوك���ی دەرەوەی پەرلەم���ان دەڵێ���ن، ئەو 
حزب���ە بچوكان���ەی ك���ە ل���ە پەرلەماندان، 
هاوكاری و پش���تیوانی ناوخ���ۆو دەرەوەیان 
زیاترە، وەك لەوان���ەی دەرەوەی پەرلەمان، 
ئەم���ەش وایكردووە كە ئەو حزبانە بتوانن 
كورسی پەرلەمان بەدەستبهێنن، ئایا ئێوەش 
هەمان راتان هەیە، یان ئێوە چی بە پێوەر 
دەزانن، كە حزبێكی بچوكی هاوشێوەی ئێوە 
بتوانێت كورسی پەرلەمان بەدەستبهێنێت؟
نەس���روڵاڵ نەجمەدی���ن: گەر راس���تی بڵێین 
هی���چ حزبێك لەو حزبانە، وەكو پێنج حزبەكە 

نەیانتوانیووە بگەن���ە پەرلەمان، چونكە حزب 

هەی���ە، بە هەش���ت هەزار، ی���ان دە هەزار، 

یاخ���ود دوانزدە ه���ەزار دەن���گ توانیویەتی 

كورس���ییەكی پەرلەمان بەدەستبهێنێت، ئەوەش 

روونە ئەو الیەنانە توانیویانە ریكالمی باش���ترو 

چاكترو زیاتریان بكەن، یان ئیمكانیاتی داراییان 

لەوانەی���ە لە ئێمە باش���تربێت، بۆنموونە ئێمە 

بودجەمان س���ەدو بیس���ت ملیۆن دیناربووە، 

ك���ە نەمانزانی���ووە چۆن لەو ب���ڕە پارەیە، بۆ 

ئیش���ەكانمان دابەش���بكەین، كەواتە بەو بڕە 

پارەیە زەحمەتە بچینە ناو ئەو پڕۆس���ەیەوە، 

ك���ە ریكالم���ی زۆرو ئیمكانیاتی زۆر باش���ی 

دەوێت، كەوات���ە تاكە رێگە بۆ گەیش���تن بە 

پەرلەمان ئیمكانیاتی داراییە، دواتر یەكێك لەو 

حزب���ە گەورانەش پش���تیوانیت بكات، خاڵێكی 

تر ئەوەیە ك���ە ئیدی كورس���ییەكی پەرلەمان 

نرخی هەبێت، واتە بە نرخەوە س���ەیربكرێت.

كوردس���تان دیپلۆماتی���ك: كەواتە ئێوە بەم 
جۆرە دەورو رۆڵتان گەورەو كاریگەر نابێت، 
بۆچ���ی ئێوە بیر لەوە ناكەنەوە، كە لەگەڵ 

من خۆم لە ساڵی 
2010 كاندی 

پەرلەمانی عێراق 
بووم، خەڵك هاتووە 

وتویەتی چەند 
دەڵێیت پارەت 

دەدەمێ و هاوكاریت 
دەكەم، بەاڵم دەنگت 

نادەمێ، منیشم 
وتم: بۆ؟ لەوەاڵمدا  
وتی: »لەبەر ئەوەی 

دەرناچیت»
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ئەو حزبە بچوكانەی كە هاوشێوەی خۆتانن 
لەبیرو فكرو فۆرم پێكەوە هاوپەیمانێتییەك 
ببەس���تن، یاخ���ود بۆچ���ی چەن���د حزبێك 
كۆنابنەوەو حزبێكی نوێی مۆدرێن بە فۆرم 
و دس���پلینی نوێ���وە خۆت���ان رێكبخەنەوە؟ 
نەس���روڵاڵ نەجمەدین: ئێمە زۆر بیرمان لەو 
مەس���ەالنە كردۆتەوە، زۆر قسەو دانیشتنمان 

لەوبارانەوە ك���ردووە، ئایا گەر بۆئەوەی پێت 

بڵێن حزب بمێنیتەوە، ئەوە بەڕاس���تی بۆ خۆم 

لەگ���ەڵ ئەو رای���ەدا نیم، بۆی���ە دەبێت ئێمە 

گۆڕانكاری بنەڕەتی بكەی���ن، بەو گۆڕانكارییە 

بتوانین بگەینە قۆناغێكی نوێ، واتە زۆر بیرمان 

لە كارو ئیش���ەكانی كردۆت���ەوە، تەنانەت زۆر 

هەوڵیشمانداوە كە ئێمە رێگە چارەیەك بۆ ئەو 

مەس���ەلەیە بدۆزینەوە، بەاڵم ئێس���تا سەرجەم 

حزبەكان توشی سڕبوون بوون، بەهۆی نەمانی 

بودجەی حزبەكانەوە، كە دوو ساڵە بودجەیان 

وەرنەگرتووە، چونك���ە زۆر الیەن وەكو ئێمە 

پارەی بارەگاكان قەرزدارن، ئەمەش وا دەكات 

ك���ە ئیمكانی���ات و هێزی جواڵن���ەوەت وەكو 

پێویست نەبێت، بۆیە گەر شتێكی وەكو پێكەوە 

كاركردن، یان هەماهەنگی و هەر شتێكی دیكە 

بێت، ئەوا پێویستە لەگەڵ ئەو الیەنانەدا بێت، 

كە لەشێوەو ش���ێوازی كاركردن و بیرو فكردا 

نزیكبی���ن، كە بتوانین پێك���ەوە كاربكەین، بۆ 

هەڵبژاردنی داهاتوو، چونكە یان ئەوەیە نابێت 

بچیتە هەڵبژاردن، یان گەر بەالیەنی كەمەوە، 

كورس���ییەك مسۆگەر نەكەیت، ناتوانیت بچیتە 

هەڵبژاردن���ەوە. بۆیە لە ئێستاش���دا زۆر حزب 

ه���ەن، كە پارەی دروس���تكردنی ئەو كیانەیان 

نییە، كە باس���مان كرد، چونكە كاتێك كیانێك 

دروس���تدەكرێت، ئەوا پەنجا ملیۆنی دەوێت. 

ئ���ەوەش روونە گەر الیەنێ���ك هاوكار نەبێت، 

ئەوا زەحمەتە ئەو بڕە پارەیە حزبە بچوكەكان 

هەی���ان بێت. بۆی���ە بڕواموایە ئ���ەم مەرجە 

قورس���ەش بۆئەوەی���ە كە كیان دروس���تكردن 

ئاسان نەبێت، بۆیە لەم روانگەیەوە بڕواموایە 

كە ل���ە هەڵبژاردن���ی داهاتوو ئەگ���ەر هەیە، 

ك���ە كەمترین حزب بەش���داری تێ���دا بكات. 

 كوردس���تان دیپلۆماتی���ك: لە قس���ەكانتدا 
وادی���ارە كە پەش���یمان بن، لەو ئینش���یقاق 
ئێ���وەو  لەنێ���وان  ك���ە  جیابوون���ەوەی  و 
زەحمەتكێش���اندا روویداوە، هیچ ئەگەرێك 
هەی���ە ك���ە هەنگاوبێ���ن ب���ۆ یەكگرتنەوە؟
نەس���روڵاڵ نەجمەدی���ن: ت���ازە مەس���ەلەی 
هەنگاون���ان زەحمەتە، چونك���ە دەتوانم بڵێم 

شتێكی نەفسی دروستبووە، بەاڵم زۆر ئاساییە 

كە ئێم���ە بتوانین گ���ەر یەكنەگرینەوە، بەاڵم 

ل���ە هاوپەیمانێتییەكدا پێك���ەوە كاربكەین، لە 

كوردس���تان بەداخەوە مەس���ەلەی خۆسەپاندن 

هەی���ە، بۆنموونە گەر س���ەیر بكەی���ن، تاكە 

س���كرتێری حزب كە هەتا ئێستا لە كوردستاندا 

گ���ۆڕا بێ���ت، ئ���ەوە س���كرتێری یەكگرتووی 

ئیس���المی كوردس���تان بووە، ئەگەرنا تائێستا 

هی���چ الیەنێك كەس���ی یەكەمی نەگ���ۆڕاوە. 

دووەم: مەسەلەی دارایی زۆر گرنگە، چونكە 

هەڵبژاردنیشدا،  هەڵمەتی  لەكاتی  بەڕاستی 

گەر  بۆیە  نیەتی،  الیەنە  ئەو  ناڵێت  خەڵك 

ئەو الیەنە دەربچێت لەوانە سودی لێببینین، 

سیاسی  مەكتەب  لە  گەر  بڕواموایە  بۆیە 

بەشداربووە  خ��ۆی  كە  بپرسیت،  حزبێك 

هەڵبژاردن،  بۆ  پڕۆگرام  پەیڕەو  دانانی  لە 

چاوی  بووە،  تەواو  كە  ئەوەی  دوای  بەاڵم 

ل��ەوەی  جیا  ئ��ەوە  نەخشاندۆتەوە،  پێدا 

كاتی  پرۆگرامی  و  پ��ەی��ڕەو  خەڵكیش  كە 

ئەو  ل��ەس��ەر  ناخوێنێتەوە،  ه��ەڵ��ب��ژاردن 

ن��ادات.  الی��ەن��ەك��ان  ب��ە  دەن��گ  بنەمایەش 

دەچن. لەیەك  بەرنامەكانیش  هەرچەندە 

_ نەسروڵاڵ نەجمەدین س���ورچی. 
1953 لە قەزای ئاكرێ  _ لە ساڵی 

لەدایكب���ووە.
زمان���ی  ل���ە  بەكالۆریۆس���ی   _
عەرەب���ی _  زانكۆی س���ەاڵحەدین 

بەدەس���تهێناوە.
دروس���تبوونی  لەس���ەرەتای      _
ش���ۆڕی نوێ، لەساڵی 1976 لەگەڵ 

حزبی سۆسیالیس���ت بووە.
لەگ���ەڵ   1985 لەس���اڵی   _
باڵەچەپەكە  وات���ە  جیابوونەوەیان، 
سۆسیالیس���ت  )حزب���ی  بەن���اوی 
دیموكراتی كوردس���تان _ ئیتیجاهی 
دوات���ر  شۆڕش���گێر(  دیموكراس���ی 
ه���ەر ئ���ەو باڵە ل���ە كۆنفرانس���ی 
حزبی  ن���ا  لەخۆی  ن���اوی  یەكەمدا 

زەحمەتكێش���انی كوردس���تان.
1989 لەس���ەر كاری  _ لە س���اڵی 
ل���ە زیندان���ی ئەبوغرێبدا  سیاس���ی 
لە  1990 حوكمی  لە س���اڵی  بووە، 
س���ێدارەی بۆدەرچ���ووە، دواتر بە 
مەڕس���ومێكی كۆم���اری حكومەكەی 
بۆ حوكمی هەت���ا هەتایی گۆڕاوە، 
1991 بە  بەاڵم ل���ە كۆتایی س���اڵی 

لێب���وردن ئ���ازاد دەكرێ���ت.
2005 ل���ە خول���ی  _ ل���ە س���اڵی 
بۆتە  عێ���راق  پەرلەمانی  یەكەم���ی 
ئەن���دام پەرلەمان لەس���ەر لیس���تی 

هاوپەیمانی كوردس���تانی.
مەكتەب���ی  بەرپرس���ی  ئێس���تا    _
سیاس���ی حزبی ئایندەی كوردستانە.

پرۆفایل: 
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_ پارتی یەكێتی نەتەوەیی دیموكراتی كوردستان لە 21 / 3 / 1995 دامەزراوە.
_ ئایدۆلۆژیاو ئاڕاستەی فیكری) YNDK( نەتەوەییە.

)یەكێتی نەتەوەیی دیموكراتی كوردس����تان) YNDK(: رێكخراوێكی نەتەوەیی سیاس����ی 
جەم����اوەری  و یەكێتییەك����ی ئارەزومەندانەی����ە بۆ تێكۆش����ەران  و نیش����تمانپەروەرانی 
كوردستان، كە هاوبیری  و هاوخەباتی لەپێناو سەربەخۆیی كوردستان و یەكێتی خاكەكەی 
 و ئازادی گەلەكەی بەپێی رێڕەوێكی زانس����تییانەی هاوش����انی خەباتی دیموكراتییانەی 

سەرچاوەگرتوو لەمافی چارەنوسی گەالن  و مافەكانی مرۆڤدا كۆیان دەكاتەوە. 
_ دروشمی)YNDK( كوردستانێكی سەربەخۆ، ئازاد، یەكگرتوو و دیموكرات .

_ ئااڵو ئاڕمی)YNDK( ئااڵی كوردستان ئااڵی YNDK دەبێت، ئارمی )YNDK( بریتییە لە 
ئەستێرەیەكی چوارال، رۆژێك،  نەخشەی كوردستان لەسەر یەك لەسەر پارچە قوماشێكی 

سپی.

یەکیتی  نەتەوەیی 
دیمۆکراتی کوردستان 
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لەگەڵ بەكارهێنانی دەستەواژەی حزبی بچوك و حزبی گەورە نیم و گەورەیی 
و بچوكی حزبی سیاسی لە هەڵوێستیدایە نەك لە قەبارەكەی

 غەفوور مەخموری
 سكرتێری یەكێتی نەتەوەیی دیموكراتی كوردستان:
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حاجی  سەعید  تاهیر  غ��ەف��وور   -
ناسراو بە غەفور مەخموری.

كەندی  گوندی  لە   1970 ساڵی   -  
بە  سەر  ی  الغراب(  )وادی  قەالن 

قەزای مەخموور لە دایكبووە.
- دەرچووی كۆلێژی ئادابی –زانكۆی 

سەاڵحەددین – هەولێرە.
)ی��ەك��ێ��ت��ی   1995 س��اڵ��ی  ل���ە   -
كوردستانی(  دیموكراتی  نەتەوەیی 

دامەزراندووە.
_ئ����ەن����دام����ی )س���ەن���دی���ك���ای 
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان��ی ك��وردس��ت��ان، 
فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسانی جیهان، 

یەكێتی نوسەرانی كورد(ە.
نەتەوەیی  كۆنگرەی  _ئەندامی 

كوردستان )كەنەكە(یە.
كوردستان  پەرلەمانی  ئەندامی   _
 -  2005( دووەم  خولی  لە  ب��ووە 

.)2009

كوردس����تان دیپلۆماتی����ك: رۆڵ و كاریگەری 
حزبەكەی ئێوە لەنێو كۆمەڵگەی كوردیدا چییە؟

 غەفوور مەخموری: لە رۆژی دامەزراندنییەوە، 
تائێس���تا توانیویەت���ی رۆڵ و كاریگەری خۆی 

لە گۆڕەپانی سیاسی كوردس���تان بسەلمێنێت، 

حزبی یەكێتی نەتەوەیی دیموكراتی كوردستان، 

لەكاتێك���دا دام���ەزرا، كەوا ش���ەڕی ناوخۆ لە 

ئاراداب���وو، جەماوەری كوردس���تان بێ ئومێد 

ببوو، بۆش���اییەكی سیاس���ی گ���ەورە هەبوو، 

ئەوكات دەس���تیكرد ب���ە ئەنجامدانی چەندین 

كۆبوون���ەوە لەنێ���وان الیەن���ە سیاس���ییەكان 

و دەستپێشخەرس���ی خ���ۆی خس���تەڕوو، ب���ۆ 

خاوكردنەوەی گرژیی���ەكان و بارەگاكانی حزبی 

یەكێتی نەتەوەیی دیموكراتی كوردستان، بوونە 

جێی كۆبوونەوەی الیەنە سیاسییەكان، تائێستاش 

ئەو بەیاننامانە ماون ك���ە ئەوكات دەرچوون، 

لە زۆربەی كۆنگرەو كۆنفرانس���ە سیاسییەكانی 

ناوخۆو دەرەوەی كوردس���تان بەش���داربووین 

و روانین���ی خۆمان خس���تۆتەڕوو، بەش���داری 

هەڵبژاردنەكانی كوردستانمان كردووە بە لیستی 

س���ەربەخۆو هاوبەش، لە هەڵبژاردنی س���اڵی 

2005 لە پەرلەمانی كوردس���تان كورسییەكمان 

بەدەس���تهێناو توانیمان رۆڵی كاریگەری خۆمان 

لە چەندین پڕۆژە یاس���او بڕیاردا بس���ەلمێنین. 

 لەسەر ئاستی نەتەوەیی و نیشتمانی، حزبەكەمان 

پەیوەندییەكی توندو تۆڵی لەگەڵ زۆربەی هەرە 

زۆری هێ���زو الیەنە سیاس���ییەكانی هەر چوار 

پارچەی كوردس���تان و كوردانی ئاسیای ناڤین و 

كوردانی واڵتانی عەرەبی، نوسەران، رۆشنبیران 

و رەڤەن���دی كورد ل���ە دەرەوەی واڵت هەیە.

  ل���ەڕووی راگەیاندن���ەوە حزب���ی یەكێت���ی 

لەرێی  كوردس���تان،  دیموكرات���ی  نەتەوەی���ی 

دەركردن���ی رۆژنامەی )میدی���ا( لە 21/3/ 1996 

ەوە ت���ا 1/12/2015 ك���ە ) 645 ( ژمارەی لێ 

چ���اپ و باڵوبۆت���ەوە توانیویەت���ی خزمەتێكی 

زۆری هزری نەتەوەیی و بیری سەربەخۆخوازی 

ب���كات، گۆڤ���اری )س���ەرخۆبوون(یش وەك���و 

گۆڤارێك���ی ه���زری خزمەتێك���ی زۆری هزری 

نەتەوەیی و بیری س���ەربەخۆخوازی كردووە.

 كوردستان دیپلۆماتیك: خەڵك زۆرجار وەك 
بارگرانی سەیری ئەو هەموو حزبە بچوكە دەكات؟ 

 غەف����وور مەخموری: من لەگەڵ بەكارهێنانی 
دەس���تەواژەی حزبی بچ���وك و حزبی گەورە 

نی���م و گەورەیی و بچوكی حزبی سیاس���ی لە 

هەڵوێس���تیدایە نەك لە قەبارەكەی، زۆر حزبی 

گەورە هەبوون دواتر بچوك بوونەتەوەو ئێستا 

هەر نەماون، هاوكات زۆر حزبی گەورە هەبوون 

ئێستا بچوك بوونەتەوە، لەهەمانكاتدا زۆر حزب 

هەبوون كە بچوك بوون ئێستا گەورە بوون و 

رێبەرایەتی نەتەوەیەك دەكەن، بۆیە دەتوانین 

بڵێن ئەو رەخنانە لەجێی خۆیاندا نین و بەشێكن 

ل���ە خۆ گەورە دیت���ن و مزایەداتی سیاس���ی.

 كوردس����تان دیپلۆماتی����ك: ب���ۆ كەمتری���ن 
كات ل���ە پرس���ە چارەنوسس���ازەكاندا پرس���ی 

و راوێ���ژ بە ئێ���وەو حزبەكانی هاوش���ێوەتان 

دەگەڕێنن���ەوە؟ بۆچ���ی  ئەم���ە  دەكرێ���ت، 

 غەف����وور مەخم����وری: زۆر پرس و راوێژ بە 
تەواوی حزب���ەكان دەكرێت، هەندێک جاریش 

زۆربەی الیەن���ەكان پەراوێز دەخرێن، ناوەندی 

سیاس���ی كوردس���تان پەرش و باڵوەو پێویستی 

بەرێكخستنەوەو یەكخس���تنەوە هەیە، ئەوەش 

دەگەڕێتەوە بۆئەوەی، كە تا ئێستا چوارچێوەیەكی 

سیاس���ی نییە، كە هەموو الیەنەكان بگرێتەخۆ، 

بۆ دەربازبوون لەو پەرش و باڵوییە پێویستیمان 

بە پێكهێنانی )ئەنجومەنی سیاس���ی كوردستان(

ە، كەوا حزب و الیەنە سیاسییەكان بگرێتەخۆ.

ب���ۆ  ئێ���وە  دیپلۆماتی����ك:  كوردس����تان   
لەگ���ەڵ حزبەكان���ی هاوش���ێوەی خۆت���ان بیر 

ل���ە دروس���تكردن و یەكگرت���ن ناكەن���ەوە؟  

 غەف����وور مەخم����وری: ئێم���ە هەموو كات 
لەگ���ەڵ كۆكردنەوەی وزەو توان���اكان بووین، 

بەتایب���ەت ئەو الیەنانەی ك���ەوا لەڕووی هزرو 

ئایدۆلۆژیاو هەڵوێس���تەوە لێكنزیكن، بەاڵم لە 

كوردس���تان ل���ەم رووەوە ئەزمونێك���ی خراپ 

هەیە، زۆربەی ئەو حزبانەی كەوا لە رابردوودا 

لێكجیابوونەت���ەوە،  دوات���ر  یەكیانگرت���ووە، 

بۆی���ە ه���ەر یەكگرتنێك پێویس���تە پێش���ووتر 

زەمینەس���ازی بۆ بكرێت، دواتر ئەنجامبدرێت.
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