خاوەنی ئیمتیاز

لێپرسراوی دەزگا

دەزگای ئايديا بۆ فكر و لێكۆڵینەوە

ئەنوەر حسێن

 -1ئایدیا :گۆڤارێكە گرنگی بە لێكۆڵینەوە
و وەرگێرانی بابەتی فیكری و فەلسەفی دەدات،
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.
 -2ئایدیا دیپلۆماتیك :گ��ۆڤ��ارێ�ك��ی سیاسیيە
و گ��رن �گ��ی ب��ە ل�ێ�ك��ۆڵ�ی�ن��ەوە و ش��رۆڤ��ەك��ردن��ی
سیاسەتی نێودەوڵەتی دەدات.
 -3كوردستان دیپلۆماتیك :گۆڤارێكی سیاسیيە
گرنگی ب��ە لێكۆڵینەوە و ش��رۆڤ��ەك��ردن��ی ئەو
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.
 -4ب��اران :گۆڤارێكی ئەدەبییە و گرنگی بە
لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی ،ئەدەبی ناوخۆیی دەدات،
لەگەڵ هەر ژمارەیەكیشدا چەند فایلێك لەسەر

شاعیر و ن��وس��ەرە ك��وردەك��ان ،ی��ان بیانییەكان
ب�ڵاودەك��ات��ەوە ،ل��ەگ��ەڵ ب�ڵاوك��ردن��ەوەی شیعر و
چیرۆك بە زمانی ك��وردی و وەرگ�ێ��ڕان لە زمانە
بیانییەكانەوە.
-5پ�������ڕۆژەی ()100ن��ام��ی��ل��ك��ەی ف��ەل��س��ەف��ی:
پ��ڕۆژەی��ەك��ی ف�ك��ری فەلسەفەییە بەشێوەیەكی
وەرزی ( )20نامیلكە باڵودەكاتەوە ( )60لەوانە
ب�ڵاوك��راوەت��ەوەو ئ��ەوان��ی تریش پ��ڕۆژەی داه��ات��ووی
دەزگاكەیە.
-6پڕۆژەی ()100نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی:
( )100نامیلكەی سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی
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.
 -7پڕۆژەی كتێب :پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری
سیاسی ،فەلسەفی ،فكری و بوارەكانی ت��رە ،تا
ئێستا ()20كتێب چاپكراوە.
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07701955044 - 0533220180
سلێمانی  -گردی سەرچنار -نزیك كۆمەڵگەی بەهاران
* هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە ،بەپێی یاسای كاری
رۆژنامەنووسی ،ژمارە ()35ی ساڵی  2007گۆڤارەكەو خاوەنەكانیان لێی بەرپرسیارن.
*هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە مافی گۆڤارەكەیان
بەسەرەوەیە كە لەداهاتوودا سودیان لێوەربگرێـتەوە بەپێی بەرژەوەندییەكانی
دەزگا یان چاپكردنەوەیان لە پرۆژەی تردا.

باڵوکراوەو گۆڤارەکانی دەزگای ئایدیا لە الیەن کۆمپانیای
نێوەند-ەوە لە شاروشارۆچکەکانی کوردستان باڵودەکرێتەوە
07701517523

دیزاین:ئاکام شەمسەدینی

2

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

پێرستی كوردستان دیپلۆماتیك
سەروتار
ئەنوەر حسێن 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................
فایلێكی تایبەت بە چەپ لە كوردستان  . . . . ...............................................ئا :شیروان محەمەدئەمین
 عوسمانی حاجی مارف 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................ د.كاوە مەحمود 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................دیداری چوار پارچەی كوردستان:
 جەمیل بایك  . . . . ...........................................................................................ئا :سیامەند 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د .مەحمود عوسمان  . . . . ..........................................................................ئا :هانا ئازاد47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ئاڵدار خەلیل  . . . ........................................................................................ئا :بورهان سەعید52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ئاسۆ حەسەن زادە  . . . . ...............................................................................ئا :م .ئازاد58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ئیسالمگەرا:
 سەلەفیزم لە رۆژهەاڵتی كوردستان (ئێران)دا  . . . ................................و :ماجید خەلیل66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كاریگەری ئیسالمگەرایی سۆفیزم  . . . ........................................................سەریاس سەقزی80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فاكتەرەكانی پوكانەوەی ئیسالمی سیاسی  . . . . ..................................كیان هەورامی98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توندڕەوانی ئیسالمی لە هەرێمی كوردستان  . . ..................................و :ئەرسەالن حەسەن105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فایلی تایبەت بە باشوری كوردستان:
 ئایا كوردستانی عێراق رووی لە شەڕی ناوخۆیە  . . . . ............................و :م .خەلیل118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چ هیوایەك بۆ دەوڵەتی كوردی  . . . .......................................................و :سیار خورماڵی122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لە هۆزەوە بۆ نەتەوە  . . . . .........................................................................و :باخەوان سۆفی137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سەرحەد ڤارتۆ  . . .......................................................................................ئا :بارزان147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منیرە عەلی عەبدولعەزیز  . . . .......................................................................ئا :شیروان محەمەدئەمین153 . . . . . . . . . . . . . . . سەرحەد شەنگالی  . . . .................................................................................ئا :ئامەد رۆژهەاڵتی162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شیالن شاكر  . . . ............................................................................................ئا :سۆران حسێن168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فایلی تایبەت بە رۆژئاوای كوردستان:
 كوردستانی سوریاو دیاردەی ئینشیقاق  . . . ...........................................و :بابان ئەنوەر180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كێشەی كورد لەبەر رۆشنایی گۆڕانی دیدگای بژاردە  . . . .......................و :سابیر عەبدوڵاڵ188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مۆدێلی رۆژئاوا  . . . . .....................................................................................و :رۆژهەاڵتی ناڤین201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناوچەی دۆستی توركیا لە ناو سوریادا . . . . .............................................و :زریان 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ئیلهان ئەحمەد  . . ......................................................................................ئا :بورهان207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فایلی تایبەت بە رۆژهەاڵتی كوردستان:
 بەهاری رۆژهەاڵتی كوردستان  . . . . ...........................................................ئا :ئەفراسیاب گرامی213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستراتیژە تیۆرییەكان بۆ چارەسەری ناكۆكییەكان . . . . ................................جەمال نەجاری217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كرماشان دایكی شارەكانی كوردستانە  . . . . .........................................نەعیم نەجەفی228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خەسارناسی رەوشی خەبات لە رۆژهەاڵتی كوردستان  . . . ..................وریا رەحمانی233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شەپۆلی نەوەی نوێخواز  . . . .....................................................................ئازاد محەمەد زادە241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مەال رەسوڵ پێشنماز  . . . ............................................................................د :فەیسەڵ محەمەد246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سیامەند موعینی  . . ..................................................................................ئا :سیار269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گوڕانگاری لەناو حزبە جیابووەكانی رۆژهەاڵتی كوردستاندا  . . . ..............ئا :موختار مەحمود جاف267 . . . . . . . . . . . . . . . . . -كەمال كەریمی  . . . . ...................................................................................ئا :بورهان282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ژمارە ( )21-20نیسانی 2017

3

فایلی تایبەت بە باكوری كوردستان:
 پارتی كرێكارانی كوردستان  ..............................................................و :نیاز کەمال286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توركیا لە شەڕدا چ شتێك لە دەست دەدات؟  ...................................و :کاوان عەل298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رێكخراوی هەڵۆكانی ئازادی كوردستان  .............................................ئا :کەیوان عومومەر301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كارتی كورد لەنێوان توركیا و ئێراندا  .................................................و :نینا304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كوردەكان لە گۆڕەپانی سیاسی توركیادا ..........................................و :ئاکام سنەیی310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. نیگەرانی ئەنقەرە لە چەكە پێشەكەوتووەكان  ..............................و :باوان عومەر313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كوردەكانی توركیا ،ئایندەیەكی نادیار  .............................................و :بیالل ئیسماعیل حەمە317 . . . . . . . . . . . . . . هەواڵگری توركیا و سێبەرەكانی لە ئەوروپا  ...................................ئاران عەلی332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د .محەمەد نوردەین  ..............................................................................ئا :چیا336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دیار غەریب  .................................................................................................ئا :ئازاد نوری339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گەشتی ژنێك لە زیندانەوە بۆ سەرۆك شارەوانی  ...........................و  :سە ید ە و ا ن 346 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ئەحمەد تورك  ...........................................................................................ئا :كوردستان دیپلۆماتیك350 . . . . . . . . . . . . . مستەفا ئۆزچەلیك  ....................................................................................ئا :كوردستان دیپلۆماتیك353 . . . . . . . . . . . . . . . زوبێر ئایدار ..................................................................................................ئا :كوردستان دیپلۆماتیك355 . . . . . . . . . . . . .فایلی تایبەت بە كوردستانی گەورە:
 سیستمێكی نێودەوڵەتی دژە كورد  ....................................................ن :ئارام عەلی عەزیز358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لۆبی كوردی  ............................................................................................ئا :محەمەد ئەحمەد رەحیم366 . . . . . . . . . -کوردستان گرفتی هەمیشەیى واڵتانی خۆرئاوا ..............................و :بیالل ئیسماعیل حەمە375 . . . . . . . . . . . . . .

21-20

مارف (سکرتێری حزبی کۆمۆنیستی کوردستان):

حزبه دهسهاڵتدارهكان هیچ نزیكییهك و پەیوەندی وخاڵی هاوبەشمان نییه،
هیچ شتێكیاندا بهشداریمان نهكردووهو نایكهین ،بەاڵم هەر مەسەلەیەک بۆ
اش بێت و سودی هەبێت پشتیوانی لێدەکەین و کاری لەسەر دەکەین.
د .كاوه مهحمود(سکرتێری حزبی شیوعی کوردستان):

سەتمەدار و ئەندامی پێشوی دەفتەری سیاسی حزبی دیموکرات):

سیامەند موعینی (هاوسەرۆکی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان):

تی نەتەوەیی کردووەو زۆریش بەگرنگمان بینیووە ،بۆ هەر
وەییدا بکەوێتە سەر شانمان ئامادەین پێکیبێنین ،داواشمان
اڵتی کوردستان ،کە هەموومان لە کۆنگرەی نەتەوەییدا

هاوسەرۆكی ئەنجوومەنی سوریای دیموكراتی (مەسەدە)):

ئاشکرا وتویەتی ،تورکیا ئەندامی ناتۆیە ،ئێمە باوەڕ ناکەین ،کە بە خێرایی
ی لەگەڵ بپچڕێنێت ،بەاڵم بە تەواوی لە ئاستێکی باشیشدا نییە ،بەاڵم ئەگەر
ڵیکرد ،کە بەو شێوەیە دەرب��ازی جەرابلوس ببێت ،لە بنەڕەتدا بۆ ئەوەبوو
بکات و پێی بڵیت ،دەتوانیت هەندێک شوێن بگریت.

نسهی بهڕێوهبهرایهتی بزووتنهوهی دیموکراتیکی کوردهکانی سووریا (تەڤدەم)):

ومهنی نیشتمانی ماونهتهوه .له سهرهتادا ،ئێمه پێشنیارمان
ست بکرێت بهاڵم لهو کاتهدا که هێزه بیانییهکان تێیدا
مان لهگهڵ ئهواندا پچڕاند.
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ۆتەوە لەشوێنی فەرمانداری جێگاكەی خۆی ،لەوكاتەدا مەال مستەفا دەچێت و
هەتا حەوشە دەچێت بەپیری مەال مستەفاوە ،مەال مستەفا بە پیشەوا دەڵێت»
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ردهمهدا بهره باو بوو

کـوردستان

قەندیل ،شەنگال و رۆژئاوا ،چەقی ملمالنێکانی پارتی و پەکەکە
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ههڵبژاردن نوسراوه

عەلی شەمدین:

کوردستانی سوریا و
دیاردەی ئینشیقاق

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە
دەدات w
w w
. ide a f o u ndat ion . co

5

07701955044 - 0533220180
 نزیك كۆمەڵگەی بەهاران- گردی سەرچنار- سلێمانی

www.ideafoundation.co
ideafoun@gmail.com
www.facebook.com/dezgai.idea

2017 ) نیسانی21-20( ژمارە

سەروتار

ئەنوەر حسێن (بازگر)

سەرکێشی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی کوردستان
سەربەخۆیی تاكە فاكتەرە ،بۆ گەڕانەوەی ئیرادە و كەسێتی تاكی كورد و
ڕزگاربوون لە ستەم و خەفەقانی ئەم واڵتە داگیركەرانە.
پاش شكستی بلۆكی سۆڤیەت لە ساڵی  )15( ،1990كۆماری تازە لە هەڵوەشاندنەوەی سۆڤیەتدا دورستبوون ،كە ئێستا هەندێكیان
ئەندامی یەكێتی ئەوروپان .لە چیكۆسلۆڤاكیا دوو دەوڵەتی تازە و لە یۆگسالڤیاش ( )6دەوڵەتی نوێی لێكەوتەوە.
جگە لە جیابوونەوەی ئەریتریا لە ئەسیوپیا ،تەیموری خۆرهەاڵت و باشوری سودان لە سودان.
ئێستا كە بابەتی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی لە كوردستان بۆتە بابەتی گرنگ ،خەریكە كۆمەڵگەی كوردستان دابەشدەكات بەسەر
دوو بەرەی دژو الیەنگر ،كە هەڵگری ملمالنێی حزبی و قەیرانەكانی حزب و كۆمەڵگەیە ،بە سادە سەیركردنیشی كارێكی ناعەقاڵنییە
و كاریگەری تێگەتیڤ جێدەهێڵێت لەسەر كۆی پرۆسەكە ،چونكە فاكتەری ناوخۆیی لەم پرۆسەیەدا ڕۆڵی یەكەم و ئێكجار گەورە
دەبینێت.
بە واتایەكی تر ،هەر كەڵێنێك لەم پرۆسەیەدا لە ناوخۆدا هەبێت ،دەکرێت کاردانەوەی ناوچەیشی بەدوادا بێت ،بۆیە النیكەم
دەبێت هێزە سیاسییەكان و بە تایبەتی ،پێنج هێزەكە و بە دیاریكراویش بزوتنەوەی گۆڕان ،كە پارتی ڕۆڵی زۆری هەبووە لە
دڵشكاندنی گۆڕان و غەدرلێكردنی ،جگەلەوە خەڵكی كوردستان كە داینەمۆی سەرەكی پرۆسەكەن ،دەبێت تەواو پشتیوانی لێبكەن،
كە نیگەرانی زۆریان لە حكومەت و یەكێتی و پارتی هەیە ،بە تایبەتی ئەو بارودۆخەی كە دوو ساڵە لەم هەرێمەدا خوڵقاوە.
واباشە لە ئێستاوە تا كاتی ڕیفراندۆم ،خەڵك ئاشتبكرێتەوە و ڕێز لە بۆچوونەكانیان بگيرێت.
دەبێت بەروونی و ئاشکرا ،بۆچوونی ئەمەریكا و ئەوروپاو تەنانەت عێراق و توركیاش بە خەڵكی بڵێن ،كە هەڵوێستی رەسمی
ئەوان چییە؟
من دڵنیام سێ دەوڵەتی داگیركاری كوردستان دژی پرۆسەكەن ،بەاڵم تاكە فاكتەر بۆ تێكشكاندنی ئەم ڕق ،دژایەتی و پیالنگێڕییەی
ئەوان ئامادەیی خەڵكی كوردستان و ئامادەسازی و شاندانەبەر ئەو دۆخە دژوارەیە ،كە ئەو واڵتانە درووستی دەكەن.
رەنگە سنورەكان دابخەن و ئابڵوقەی ئابوری بخەنە سەر هەرێم ،رەنگە نەیارەكانی كورد بجوڵێنن و ئاڕیشە و قەیرانی سیاسی
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و سەربازی درووستبكەن.
رەنگە پەالماری هەرێمیش بدەن ،بەاڵم بە ئامادەگی خەڵكی كوردستان ،ئەم پیالنە تێكدەشكێنرێت.
بۆیە پێش ڕیفراندۆم ،دەبێت هەرچی پشتیوانی و دژایەتی هەیە ،هەموو دەسكەوت و مەترسییەكانی بخرێتە بەردەم خەڵكی كوردستان
ئاخۆ ئامادەن ،نەهامەتییەكانی كە بە هۆی سەربەخۆیی دێتە پێشەوە قبووڵی بكەن؟ خۆگەر نەیكەن ،شكستی پرۆسەكە حەتمییە.
بۆیە نابێت یەكێتی و پارتی بە تەنها شان بدەنە بەر ئەم پرۆسەیەو واسەیری بكەن ،كە دەستكەوتە بۆ خۆیان.
شتێكی گرنگ هەیە ،دەبێت خەڵكی كوردستان بیزانن كە دەربازبوونی خەڵك لە شۆفێنیزم ،کۆمەڵکووژی ،جینۆساید ،لە سێدارەدان و بێ
مافی كورد تەنها بە ڕزگاربوون و سەربەخۆیی لەدەست ئەم سیستمە تۆتالیتارانە كۆتایی دێت ،چونكە تازەترین پرۆسەمان لەگەڵ عێراقی نوێ،
دوای سەدام تاقیكردەوە و فەشەلمان هێنا ،چونكە هیچ گۆڕانێك بەسەر عەقڵیەتی حكومەتی عێراقی شیعەدا نەهاتووە ،كە لە سوننەمان بینی.
بۆیە جگە لە سەربەخۆبوون بە نرخێكی بە بەها ،هیچ شتێك لە دەست ستەمکاری و بێ مانایی ئەم دەوڵەتە نەجاتمان نادات.
بە بەها ،مەبەستم ئەوەيە ،دەبێت دەوڵەتی كوردستان مۆدیلێكی شیاوی خەڵكی كوردستان بێت لە ئازادی ،دیموكراسی ،فرە حزبی،
عەدالەتی كۆمەاڵیەتی ،مەدەنی و یەكسانیخوازی ،بەڕێزگرتن لە مافی پێكهاتە و كەمینەكانی تر و تەنانەت ڕێزگرتن لە بۆچوونە مەزهەبی،
دینییەكان و ئاینزاكانی تریش.
دەوڵەتی كوردستان نابێت هاوشێوەى مۆدێلی سعودیە بێت و مەلیكی و شانشاهی و بنەماڵەیی بێت ،چونكە ئەمە خراپترین مۆدێلی بەناو
دەوڵەتی ناوچەكەیە ،خۆگەر هاوشێوەی فەرەنساو كەنەداش نەبێت ،دەكرێت هاوشێوەی چیك و لیتیوانیا بێت ،دەبێت گرەنتی بە ئەم خەڵكە
بدرێت ،نەك ئەوەی لە بیست و شەش ساڵی ڕابردوو ڕوویداوە ،كۆپی بكرێت بۆ دەوڵەتی سەربەخۆ ،چونكە ئەوەی ڕابردوو مۆدیلێكی
شكستخواردوو بوو.
خاڵێكی ترى گرنگ دەبێت ،پەرلەمان كارا بكرێتەوە و كەسی یەكەمی هەموو حزبە تێكۆشەرەكانی كوردستان بانگهێشت بكرێن و ڕاو
بۆچونییان هەبێت ،بۆ پشتیوانی لەم پرۆسەیە.
دەبێت لە باكور ،PKKبە نەزەری ئیعتیبار وەربگیردرێت ،لە ڕۆژئاوا  PYDو ،ENKSلە ڕۆژهەاڵت كۆمەڵە ،دیموكرات ،خەبات و پژاك
حزوریان هەبێت.
بەمە هێزێكی گەورەی سیاسی ،عەسكەری ،نیشتمانی و نەتەوەیی درووست دەبێت ،كە فاكتێكی گرنگ و كاریگەر دەبێت ،بێگومان لەم
حاڵەتەدا پێویستی بە تۆلێرانس و گەورەیی نواندن دەبێت ،ئەگەرچی رەنگە ئێران و توركیا بەمكارە قەڵس ببن ،بەاڵم ناكرێت تا ئەبەد چاوەڕێی
ئەم دەوڵەتانە بكرێت ئاخۆ كەی ڕازی دەبن مافی ئۆتۆنۆمی بدەن بە كورد ،یان ڕازی بن زمانی دایك بخوێندرێت.
ئەوەش ڕاستە دەستبردن بۆ ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی كوردستان ،تێكچوونی سنوری چوار دەوڵەتە ،كە بەرژەوەندی چل دەوڵەتی تری پێوە
گرێدراوە ،بەاڵم ئەو دەوڵەتە تازەیە هیچ مەترسییەكی بۆ سەر ئەوان نابێت ،وەكو چۆن ڕایانگەیاند :فیدڕاڵی هیچ هەڕەشە نەبووە بۆ سەریان.
ئیتر كاتی ئەوەش هاتووە ،هەڵوێستی ڕوون و مۆرااڵنەی ئەمەریكاو ئەوروپاش ببینین و بزانین ،كە ئایا كوردیان بەس بۆ شەڕی داعش،
پاراستنی بەرژەوەندییەكانی خۆیان ،نەوت و بازاڕی ئابوری دەوێت ،یان ئیتر لە هەست و سۆزی كوردیش تێگەیشتوون كە دەبێت كەرامەت،
بونیادی كەسێتی ،نیشتمانی و نەتەوەیی پارێزراو بێت.
دەبێت ئەمەریكا و ئەوروپا تێبگەن ،كە ناكرێت مافێكی زەوتكراوی سەد ساڵە بە بیانووی جیاجیا و بوونی مەترسی پشتگۆێ بخەن.
ئەوەی لەم مەسەلەیەدا دەمێنێتەوە ئیرادەیە ،ئیرادەی حزبی كوردی – تاكی كوردی بۆ دەربازبوونی لە ترس و فۆبیای شەڕی داعش و
ئاوارەبوون و سوكایەتی.
ئیرادەیەك لەپێناو مافی خەڵكی كوردستان ،هەموو دژواری و ناهەموارییەك قبووڵ بكات و دڵسۆزانە بێتە مەیدان.
چونكە زۆرجار هەل و دەرفەتمان لەكیس چووە ،ئەمجارەش رەنگە سەد ساڵی تر ،چانسی وەها باش دووبارە نەبێتەوە.
بۆیە سەربەخۆیی تاكە فاكتەرە ،بۆ گەڕانەوەی ئیرادە و كەسێتی تاكی كورد و ڕزگاربوون لە ستەم و خەفەقانی ئەم واڵتە داگیركەرانە.
ئێستا بۆ ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی کوردستان دەبێت هەموو الیەک بزانێت ،ئەم پرۆسەیە چەندە مافی بێ ئەمالوالی خەڵکی کوردستانە،
بەاڵم پڕ پڕە لە سەرکێشی...
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فایلێکی تایبەت بە چەپ لە کوردستان
ئا :شیروان موحهمهد ئهمین
ژمارە ( )20-21نیسانی 2017
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ئێم ه دهوڵهتێكمان ناوێت وهك ئهوهى
ك ه بارزانى داواى دهكات
عوسمانى حاجى
مارف( :سكرتێری
كۆمیتهى ناوهندى
حزبى كۆمۆنیستی
كرێكاری كوردستان
و ئهندامى
كۆمیتەی ناوەندی
حزبى كۆمۆنیستى
كرێكارى عێراق)
ئهگهر ئێم ه له رێگهى ههڵبژاردنهو ه گهیشتین
ب ه دهسهاڵت ،دهبێت ئهم پەرلهمان ه ههڵبوهشێتەوە،
چونك ه ناوى سۆسیالیزم نییه
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ه دیدارێكى تایبهت
سكرتێرى كۆمیتهى ناوهندى حزبى كۆمۆنیستى كرێكارى كوردستان ،ل 
ه پێش،
ه كۆمۆنیست دهچێت 
ه كوردستان دیپلۆماتیك ،رایگهیاند» كێشهى ئهوهم نیی 
ب
ه واقعى ئێستای جیهاندا ،وهك حزبە كۆمۆنیستهكان زۆر
یان دهگهڕێتهوه بۆ دواوه ،ل 
ه جیهاندا واڵتێك
ه واقیعدا شهڕى كرێكارو بۆرژوازى ههر ههیه« .وتیشى» ل 
الوازن ،بهاڵم ل 
ه سۆسیالیزم و حاكمییهتى كرێكار بوونى نییه،
به ناوى كۆمۆنیست و بهرگریكار ل 
هیچ دهوڵهتێك نییه ،هاوكارى كۆمۆنیستهكان بكات ،ئهمهریكاو روسیاش نایانهوێت
ه بكات»
كۆمۆنیست گهش 
ه لهڕێگهى
ه ئهمجهد غهفور ،وتیشى» ئهگهر ئێم 
عوسمانى حاجى م��ارف ،ناسراو ب 
ه
ههڵبژاردنهوه گهیشتین به دهسهاڵت ،دهبێت ئهم پهڕلهمانه ههڵبوهشێتەوە ،چونك 
ه ژیانى زۆرینهى كۆمهڵگەوە،
ه پهیوهندبێت ب 
ناوى سۆسیالیزم نییه ،سیستمێك نیی 
ه ئاڵوگۆڕی ریشهیى نازانین»
ه پەرلهمان ب 
بهم مانایهش ئێم 
ه حزبى چهپ و ركابهرى خۆیان دهگرێت،
عوسمان حاجى مارف لهم دیدارهدا رهخنهش ل 
ه مێژووى شیوعیدا
ه شهریكى دهسهاڵت دهزانێت ،ل 
وهك خۆى دهڵێت «شیوعى خۆى ب 
ه
ه سیاسییهكانى تر رێكهوتن و نهتانهت لهكاتێكدا ك 
لهگهڵ حكومهتى بهعس و الیهن 
ئۆپۆزسیۆن بووه ،ههر هێزێك كه موعارزى دهسهاڵت بووبێت ،شیوعى خۆى لهگهڵ
گونجاندووه«

* بۆ دۆخى قهیرانى سیاسى و ئابورى
ئێس���تای هەرێم���ی کوردس���تان ،حزبى
كۆمۆنیس���تی كرێ���كاری كوردس���تان
بهرنامهى چییه؟
 عوسمانى حاجى مارف  :پێش ئهوهى باسلهوه بكهین كه بهرنامهى ئێمه چییه؟ دهبێت
بزانین قهیرانى دارایى و سیاس���ى ئێس���تای
کوردستان چییه؟ لەو بارەوە ئێمه لێكدانهوهو
بۆچوون���ى خۆمان ههی���ه ،حكومهتى بنكه
فراوانى ههرێم ئێس���تا وا نیشان ئەدات کە
ناتوانێت موچ���هو خزمهتگوزارییهكان دابین
ب���كات ،بەبیانوی ئ���ەوەی قەیرانی داراییان
هەیە ،یاخود كێشمهكێشمى سیاسییان لهگهڵ
دهوڵهت���ى مهركهزى یەکالیی نابێتەوە ،بەاڵم

ئەو قەیرانەسیاسیەی لە هەمان کاتدا تەواوی
ناوچەکەی گرتۆتەوە ،ب���ە دواى داگیرکاری
ئەمریکا ب���ۆ عێراق ورووخان���ى حكومهتى
بهعس ،حكومهتێک لەس���ەر بنەمانی قهومى
مەزهەبی و تایفیان دامەزران ،کە بهس���هر
حزبە كوردی و عهرهبی و ش���یعهو سونەدا
دابهش���كرا ،ئهمهش  لەچوارچێوەی ئهدائى
سیاسهتەکانى ئهمهریكادا بوو ،بۆ بردنە پێشی
سیاستەکانی و پاراس���تنى بهرژهوهندییهكانى
خۆى ،پ���اش ئ���ەوەی ئهمهریكا س���تراتیژو
نەخش���ەکانی  له بهرامبهر ئێران و  سوریادا
س���ەرکەتنی بەدەس���ت نەهێن���ا ،لەهەمان
کاتدا هەلومەرج���ی ناوچەکە ئاڵوگۆری تری
بەس���ەرداهات ،هەروەه���ا ف���راوان بوونی

قەیران���ی ئاب���ووری لە جیهان���دا ،لەالیەکی
ترەوە س���ەرهەڵدانی واڵتان���ی وەک چین و
روسیا کە بە شێوەی جەمسەری بااڵی ئابوری
لەبەرامبەر ئەمریکادا دەرکەوتن و بە جۆرێک
دەوریان گێڕا لە پاشەکشە پێکردنی ئەمریکا
وەک تاکە هێزی بااڵدەس���ت لە جیهاندا ،به
كورت ى رۆژههاڵتى ناوهراست دەرگیری گێژاو
و قهیر انێكى سیاس���ى گهورهیە ،کە زۆرتر
دەورو کاریگ���ەری كێشمهكێش���ى  واڵتانى
ئیمپریال���ی و كۆنه پهرس���تى  ناوچهكهیه،
دهورى داعش له ناوچهكه به پشتوانى واڵتان
بووه ،له ئهنجامى ئهوهى كه ئهمهریكا خۆى
پێیدهڵێت پرۆس���هى ئ���ازادى و رووى كرده
عێ���راق ،كه رۆڵ و كاریگ���هرى وێرانكردنى
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ناوچهكهیه ،ئێمه له پێش داڕش���تنى نهخشه واقعیەتی سیاسى و ئابورى کوردستان ناتوانێت
لهالیهن ئهمهریكاوه ب���ۆ داگیرکردنی عێراق دۆخێک���ی جیاوز بێت لە ئاکامی هەلومەرجی
رووخاندن���ى حكومهتى بهعس ،وتمان ئهمه گێژاوی سیاس���ی عێراق و ناوچەکەو نالەباری
نەخشەو سیاس���ەتی بااڵدەس���تی ئەمریکایە وەزعی موسڵی دوای شەڕ کە بهرەو نا ئارامى
بەسەر جیهانداو وێرانكردن و تێكدانى بنهما سیاس���ى و  قەیرانی ئابورى  زیاتردا دهڕوات
ئابورییهكان���ى عێراقه ،ههر وهك ئهوهى كه و  ئایندهش���ی  نادیاره ،هەڵبەتە ههڵوێست
بینیمان چۆن ئهم واڵتهیان شێواندو تا ئێستا و ریگا چ���ارە  ئێمه ئهوهیه كه یهكێك  لهو  
لەگێژاوێکی سیاسیدا رایان گرتووە ،دەسەاڵتی هۆكارانهى ئەتوانێ ب���ۆ ئهم ناوچهیه ئارامى
سیاسی عێراق و کوردس���تاندا له قهیرانێكی و  ئاسایش���ى تێدا به دهست بهێنرێت  ،پێش
سیاسی و حکومەتی بهردهوامدایە  ،چونكه هەم���وو ش���تێک دهبێت هێزى  میلیش���یایی
پێكهاتهە حکومەتەکەی بە جیا لەوەی لە ژێر قەوم���ی و ئیس�ل�امی و تائیف���ی نهمێنێت،
سایەو کاریگەری پەیوەندی ووالتانی زلهێزی دەخالەتی س���ەبازی وواڵتانی ئیمپریالیستی و
دنیاو ناوچەکەدایە و پاش���كۆى س���تراتیژ و   ناوچەکە راگیرێت ،بوونى ئهم هێزه میلیشیا
سیاسهتەکانى ئهمهریكا بون ،لە هەمان کاتدا   قەومی و ئیسالمیانە پێگهو ئیرادهى خهڵكیان
ئهحزابى قهومی و ئیسالمی و تائفی الیەنی زەلیل و پێش���ێلكردووه ،ئیرادهى خهڵكیان بۆ
بنەرەتی پێکهات���ەی حکومەتەکەی بون ،لە هیچ ش���تێكى وهك دیاری کردنی چارهنوسى
ئیستادا كه شهڕێک بەناوی ڕزگاری موسڵ له ژیان و ئایندهى واڵتیان نههێشتۆتهوه ،ئهوهى
ئارادایە ،بەناوى دژایهتى تیرۆر و ڕزگاركردن بهالی���ى ئێمهوه گرنگه گهڕان���هوهى ئیرادهیه
و پاككردن���هوهى له داعش ،درێژەی هەمان بۆ خهڵ���ك ،دابینکردن���ی دەورو دەخالەتی
هەلومەرجی گێژاوی سیاسی و قەیرانەکانە و ڕاس���تەوخۆی خەڵکە لە دەسەاڵتی سیاسیدا،
کۆتایی ئەم شەڕەش نەک ناتوانێت جێگیری له س���ایهى ئەم جۆرە دهسهاڵتە میلیشیایانەدا
سیاسی لە عێراق و کوردستاندا دابین بکات ،بهرهو  قهیرانى سیاس���ى زیات���ر دهچین ،له
بەڵک���و قەیرانەکان بە ش���ێوازی ت���ر قوڵتر بارهى  ئابوریش بهو ئاڕاس���تهیهى كه ئێس���تا
دەکاتەوە  ،چونکە ش���ەڕی نێ���وان واڵتانی حزبە کوردیەکان له سهرى دهڕۆن و خۆشیان
زلهێ���زی دنی���ا و واڵتان���ی ناوچەکەو هێزە دەوریان لە قوڵکردنەوەی زیاتری قهیرانەکان
سیاسی و میلیشیاکانە بۆ گۆڕینی هاوسەنگی هەیە بەوەی کە ئێس���تا دهیانهوێت خەرجی
هێزە لەالیەن هەر الیەنێکیانەوە بە قازانجی کەم بکەن���ەوە و خزمهتگوزارییەکان تایبەتی
کەنەوە و ئاڵوگۆڕى بهسهردابهێنن ،موچە کەم
خۆی.
ل���ە هەم���ان کاتدا ئ���ەم ش���هڕە ئاکامەکەی دەکەنەوە ،بە مانایەک چارەس���ەری قەیرانی
وێرانكردنى شارى موسڵە ،ههموو چاودێرانى ئابووری لەس���ەر حسابی خاڵی کردنی زیاتری
سیاسى ئهوه دهبینن كه دواى راماڵینى داعش گیرفان و سفرەی کرێکاران و زەحمەتکێشانە
له موسڵ لەباری سیاسی ئابورىە بهرهو خراپتر و زیادکردنی بێ���کاری و هەژاریە ،ئهمانه وا
دهڕوات ،ش���هڕى قهوم���ى و تائفی گهورهتر دهكات كه كوردستان بهرهو گێژاوێكى زیاتر و
دهبێ���ت ،له ئێس���تاوه نیش���انهكانی دیارن   ،فەالکەت بارتر بەرن ،س���هرمایهداران  كاتێك
ئهوهتا حهش���دى شهعبى و هێزەکانی بەشدار له ش���وێنێكدا سهرمایهكانیان دادهمهزرێنن كه
لەو شەرەدا كارهسات دهخوڵقێنن ،هەر بۆیە ئاسایش و ئارامى تێدابێت ،بهاڵم چارهنوسى
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ى رۆژههاڵتى
كورد 
ناوهراست دەرگیری
گێژاو و قهیرانێكى
سیاسى گهورهیە،
کە زۆرتر
دەورو کاریگەری
كێشمهكێشى واڵتانى
ئیمپریالی و كۆن ه
پهرستى ناوچهكهیه،
دهورى داعش ل ه
ناوچهك ه به پشتوانى
واڵتان بووه،

ئاکسیۆنی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان لەسەر تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووسان

كوردس���تان  لە سایەی دەسەاڵتی ئەم حزبە
میلیش���یا قەومی و بنەماڵەییەدا ئاس���ۆکەی
رون نییه ،كوردس���تان جگ���ه له نهوت ،به
دامهزراندنى س���هرمایهى تر پێشدهكهوێت  ،
لهبهر ئهوه ئومێدى باش���تر لهم دۆخه ناكهم
و ڕێگهچ���ارهش ئهوهیه خهڵك خۆى فریاى
خۆیان بكهون.

* ب���ه رای ت���ۆ ،ههت���ا ئ���هم پارت��� ه
سیاسیانهى كه ئێستا بوونیان ههیهو
بمێنن ،حزبى كۆمۆنیس���تى كرێكارى
كوردستان بهرنامهیهكى بۆ چارهسهرى
كێشه سیاسى و ئابورییهكان نابێت؟
 عوس���مانى حاجى مارف :بهرنامهى ئێمهئهوهیه ك���ه ئهمانه نهمێن���ن ،هەر ئەمەش
ڕێگەکەیەتی ،دوای ٢٥ساڵ لەدەسەاڵتی ئەم
حزبانە دەبینین بۆ ئەم هەلومەرجە نالەبارو
نەخ���وازراوە هیچ بوارێکی ئارامی سیاس���ی
چارەسەری کێشەو قەیرانەکان نەهێشتۆتەوە،
ڕێگاک���ەی هاتنە مەیدانی خەڵکە ئهوهش به
ههڵسان و ناڕهزایهتى جهماوهرو رێكخستنى
خهڵك ،دهبێت خهڵك ب���ۆ ئایندهی خۆیان
بڕیار بدهن و دهورى خۆیان ببینن ،دهبێت

حكومهت���ى ش���وراكان پێكبهێنرێ���ت ،نەک
کاراکردنەوەی پەرلەمانێکی کارتۆنی.

* ئێس���تا ئێوه پهیوهندیت���ان لهگهڵ
حزب���ه نەتەوەیی و ئیس�ل�امییهكانى
ههرێ���م چۆن���ه؟ ئای���ا س���هردان و
پهیوهندى نیشتمانى له نێوان ئێوهو
ئهواندا ههیه؟
 عوس���مانى حاجى مارف :تۆ باس���ت لهكۆمهڵێك ش���تكرد ،دهبێ���ت پهیوهندییهكان
جیاببكهینهوه ، ،ئێمه  لهگهڵ  ئهو هێزانهى
دهسهاڵتدارن هیچ  رێكهوتن و شهراكهت و
گونجان���دن و پهیوهندییهكمان  نییه ،هێزى
نهتهوهی���ى  و  تایفى  و  ئیس�ل�امى دژبه
مرۆڤایهت���ى و ئاین���ده و  خۆش���گوزهرانى
خهڵكن ،به بۆچوونى ئێمه ئهوان پارێزهرى
كۆمهڵگ���هى س���هرمایهدارین ،پارێ���زهرى
پهیوهندییهكانى رژێمی س���هرمایهدارین ،دژ
به كرێكارو زهحمهتكێش���ن ،ههڵس���وڕانى
سیاس���ییان و ك���ردارو س���هربازو  دهوڵهتی
ئهوان كارى به ك���رێ دهپارێزن و نوێنەری
چەوس���ێنەرانن ،تهنانهت  وشهى نیشتیمانى
بوون بۆ ئێمه مانایهكى نییه ،ئهوان ئهزمونى

بیس���ت و پێنج س���اڵهیان دهركهوتووه ،كه
بهجیا ل���ەوەی دهیانهوێت س���هرمایهدارى
بپارێزن ،هاوكات کارەس���ات و دهردەسهرى
و ناس���ۆری و ئەوپەڕی ف���ەزای دواکەوتیی
و کۆنەپەرستیان تووش���ى خهڵك كردووه،
هەروەها لەرێگەی س���ەرکوتی سیاس���یەوە
سەرمایەداری دەپارێزن.

*باست له نیشتمان كرد ،ئێوه لهگهڵ
الیهنه سیاس���ییهكان له هیچ كارێكى
مهس���هله نیش���تمانییهكانیش خاڵ���ى
هاوبهش و پێكهوه كاركردنتان نییه؟
 عوسمانى حاجى مارف :ئێمه لهگهڵ حزبهدهسهاڵتدارهكان هیچ نزیكییهك و پەیوەندی
وخاڵی هاوبەشمان نییه ،لهبهر ئهوه له هیچ
شتێكیاندا بهشداریمان نهكردووهو نایكهین،
بەاڵم هەر مەسەلەیەک بۆ ژیانی خەڵک باش
بێت و سودی هەبێت پشتیوانی لێدەکەین و
کاری لەسەر دەکەین ،ئهم حكومهتەی ئێستا
و ح���زب و هێزەکانی ،ئهوه نین و ئهوهش
نابن ،ل���ه چوارچێوهیهكدا لهگهڵ ریکخراوە
چهپەکان و کەس���انی  ئازادی خوازە ئینسان
دۆستدا  هاوکاری و پهیوهندییمان ههیه.
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*ئ���هو حزبان���هى ئێ���وه هاری���كارى و زیاتر لە ٢٥س���اڵ دەسەاڵتدارێتیان سەلماندیان
پهیوهندیهكى باشتان لهگهڵیاندا ههیه بهبەردەوامی بەم ش���ێوه ناجێگیرییه سیاسییە
و س���ەپاندنی دەس���ەاڵتی هێزی میلیش���یاو
كامانهن؟
 عوسمانى حاجى مارف  :حزبێكى  وههانین دابەش���کردنی کوردس���تان بە ناوچەی زەردوكه جێگ���هو رێگ���هى گهورهی���ان ههبێت و   س���ەوز چاوەڕاونی ئەوەی���ان لێدەکرێت کە
بهدیلى دهسهاڵت بن و جێگای ئومێدی خەڵک ههم���وو رۆژێك ژیانى خهڵ���ك  رووبهڕووى
ب���ن ،ئەو حزبانەش ک���ە لەدەوروبەری حزبە كارهس���اتی زیات���ر بکەن���ەوە ،هەروەها له
دەس���ەاڵتدارەکانن کارکردێکێ ئەرێنیان نیە و چوارچێوهیهكدا هەمیش���ە ل���ە واژوکردن و
ئیستا سیاسهتیان زیاتر بۆ خۆگونجاندنه لهگهڵ پەیوندک���ردن و رێكهوتنن لەگ���ەڵ الیەن و
دهس���هاڵتى سیاس���ى ،له چوارچێوهى ئهواندا واڵتانى كۆنه پهرستدا وهك رێكهوتن له گهڵ
سیاس���هت دهكهن ،هیچ جۆرێ���ك له حزبى كۆمارى ئیس�ل�امى ئێران و سعودیهو توركیا،
قهومى و  ئیسالمى و  تهنانهت  حزبى شوعیش له ههمانكاتدا سیاس���هتى خۆگونجاندن لهگهڵ
دەوری رهخنهگرتنى ریش���هییان له دهسهاڵت ئهمهریكاو ڕوس���یا و واڵتان���ی ڕۆژئاوا پیاده
نییه  ،زۆرتر خۆیان لهگهڵ دهسهاڵتى سیاسى دهكهن ،هەمیشە بەهۆی پابەندبون و پاشکۆ
دهگونجێنن ،چاوهروانن  حكومهت چاكسازى بوونیان بە سیاسەت و بەرژەوەندی واڵتانەوە
بكات ،رهخنهیان له حكومهت ئهوهیه كه فاڵنه سیاس���ەتی چاوەڕوانی���ان هەی���ە لەبەرامبەر
كارى خراپ���ی كردووه ،ب���هاڵم ئەوەی کەئەم ئاڵوگ���ۆڕە سیاس���ییەکان و کێشمەکێش���ی
حكومهتەو حزبەکانی فاکتەرێکی سەرەکین لە واڵتەکان���دا کە چی���ان بەردەکەوێت و چۆن
خوڵقاندنی ئ���ەم هەلومەرجە نالەبارەو درێژە هەرالیەنێکی���ان قازانجی خ���ۆی لێ دەکات،
بەهەم���ان ڕۆڵ و دەوری سیاس���یان ئەدەن بەکورت���ی دەس���ەاڵتی دوو هێزی میلیش���یا
و  س���هركردهكانى تاوانكارییان ئهنجامداوهو کە هەر لەس���ەرەتای هەڵس���وڕانی سیاسی و
دهبێت دادگایی بکرێن و وەالبنرێن فەرامۆش دەس���ەاڵتیان لەکوردس���تاندا لەڕیگەی پاشکۆ
بونی���ان و جێبەجێ کردن���ی بەرژەوەندی و
دەکەن.
سیاس���ەتی واڵتانی ترەوە دەوری���ان گێڕاوە،
*به بڕوایى تۆ له حكومهتدا چاكسازى لهبهر ئهوه لە سایەی دەسەاڵتێکی میلیشیایی
بنەماڵەیی لەم چەش���نەدا هیچ چاكسازییهك
چۆن بكرێت؟
 عوس���مانى حاجى مارف :له س���ایهى ئهم له پەیوەند بهرژهوهندى خۆش���گوزەرانی بۆحكومهتهدا چاكسازى ناكرێت ،چونكه بەجیا خهڵك نایهتهدى و ناکرێت ،وە چاكسازییهك
لەوەی سیس���تمێك ههیه و پارێ���زگارى  له کەخۆیان بانگ���ەوازی بۆ دەکەن بەو مانایەی
سهرمایهدارى و  چهوساندنهوهو كاری  بهكرێ   پهڕلهم���ان كارا دهبێتهوه ،یان نا ،س���هرۆكى
دهكات ،ئامانج���ى حكوم���هت و حزبەکان���ی حكومهت و پهڕلهم���ان دهگۆردرێت ،یاخود
كهڵهكەكردنى س���هرمایهیه ،لەڕێگهى  پرۆژه نا ..،ئهوانه چاكس���ازى نین و کێشەی نێوان
ئابورییهكانى وهك  نهوت و بازرگانی و بانك خۆیانە ،ئهوان نهك داكۆكى له ژیانى خهڵك
و بیناس���ازى ،..ب���ەاڵم لەهەمانکتدا هەردوو ناكهن ،بهڵكو ب���ەردەوام وێرانتر و داماوترى
حزبی دەسەاڵتدار تەواوی سەرەوت و سامانی دهكەن  ،موچهى مامۆستایان و  فەرمانبهران
کوردس���تانیان ق���ۆرخ کردووە ک���ە ئەزمونی و  كرێ���كاران ن���ادات یا کەم���ی دەکەنەوە،
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سهرمایهداران
كاتێك ل ه شوێنێكدا
سهرمایهكانیان
دادهمهزرێنن ك ه
ئاسایش و ئارامى
تێدابێت ،بهاڵم
چارهنوسى كوردستان
روون نییه ،كوردستان
جگ ه ل ه نهوت،
ب ه دامهزراندنى
سهرمایهى تر
پێشدهكهوێت

عوسامىن حاجى مارف

بێ���کاری زیات���ر دەبێت ه���ەژاری و نەداری دهست ،كۆمهڵگه هەمیشە و بەردەوام شهڕى
زۆرت���ر دەبێت ،..حكومهت���ی ههرێم جیاواز كرێكارو س���هرمایهداره ،حزبی شیوعى خۆى
ل���هوهى پارێزهرى س���هرمایهدارییه ،لهبارهى به شهریكى دهس���هاڵتی حزبە بۆرجوازیەکان
سیاس���ەتەکانی و دهس���هاڵتهوه حكومهتێكى دهزانێت تا ئەو ئاس���تەی ه���اوکاری لەگەڵ
شكس���تخواردوهو به فهشهل گهیشتووه کە بۆ ئیسالمیەکانیش���دا دەکات ،له مێژووى حزبی
ئایندەی کوردستان پر مەترسییە بۆیە گۆڕینی ش���یوعیدا رێكهوتنى لهگهڵ حكومهتى بهعس
و الیهنه سیاسییهكانى تر هەبووە و تهنانهت
چارەسەرە نەک چاکسازی.
لهكاتێكدا ئ���ەو بەرەیەیەی لەگەڵ بەعس���د
*بۆچ���ى بە پێچهوانهى ش���یوعییهكان هەیبو وە هەڵوەش���ایەوە و وەک ئۆپۆزسیۆن
بیردهكهن���هوه ،دهوترێ���ت ئ���هوان ل���ه بووه  ،ه���هر  هێزێك كه دژى دهس���هاڵت
زۆر بیركردن���هوهدا نهرمت���رن ،ئی���وه بووبێت ،ش���یوعى خۆى لهگهڵ گونجاندووە
بڕواتان به بهشداریكردن له پرۆسهى بەرەی لەگەڵ���دا پێک هێناوە ،کە زیاتر وەک
ههڵبژاردن نییه؟ ئایا ئهوه ترسه له هێزیکی دیموکراتی و چاکس���ازی و پاراستنی
ئهنجامى ههڵبژاردن ،یاخود بنهمایهكى س���ەرمایەداری دەوڵەتی هەڵسوڕانی سیاسی
سیاس���ى نهگۆڕت���ان ل���ه ئاس���ت ئهو لە ئاس���تی س���ەرەوەی خەڵ���ک نواندوە ،له
كۆمهڵگهدا كرێكارو سهرمایهدار ههیه ،شهڕی
پرۆسهیه ههیه؟
 عوس���مانى حاجى مارف :ئهو لێكدانهوهیه ئەسڵیش له نێوانى ئهو دوانهیه ،ئهوانهى كهبه باش نازانم ،گوایه حزبى شیوعى نهرمترن ،ئێس���تا له دهسهاڵتدان هێزى  سیاسى قهومى
ههڵسوكهوت و سیاس���هتى حزبى شیوعى به و  تائیف���ى و  تهنان���هت  دیموكراتخ���واز و  
جۆرێكه كه گەمە سیاس���یەکەی لهسهرهوهیه لیبڕاڵهكانیش نوێنهرایهتى دهس���هاڵتى چینى
بە ڕێکەوت���ن لەگەڵ دەس���ەاڵتدارندا  نەک بۆرژوازى  و س���هرمایهدار دهكهن ،ئهحزابى
لەخوارەوە کە لهناو خهڵكدا نییه ،ئهم حزبه ماركس���ى ل���ه دهرهوهى ئهوانهی���ه ،ناكرێت
ناوهكهى ه���هر چییهك بێ���ت ،مێژووهكهى كرێكارو بۆرژوازى پێكهوه تێكهڵ بكرێت،كه
و  سیاس���هتى ئهوهی���ه ،كه  چ���ۆن لهگهڵ   خۆى لەخۆیدا تێكهڵ نییهو  رۆژانه له شهڕو  
الیهنه سیاس���ییهكانى تر  به ناوى نیش���تمانى ناكۆكى وكێشمهكێش���دان ،كۆمۆنیس���تهكان
و  پاراس���تنى واڵت���ی عێراق و  ش���هڕكردن   جیاوازییان لهگهڵ الیهنهكانى تر ئهوهیه دهبێت
لهگ���هڵ  دوژمنان���ى دهرهوه ،ئ���هوهى كه رێكخ���هرو رابهرى شۆرش���ى كرێكارى بن دژ
دهوترێت نیش���تمانى ئازادو گهلێكى بهختیار ،بەسەرامیەداری و سەرمایەداران و بۆرجوازی،
حزبی ش���یوعى لهگهڵ ههموو ئهوانهدا خۆى ئهگهر ئ���هو لێكدان���هوهى لێبكرێتهوه ،ئهوه
دهگونجێنێ���ت ک���ە باس لە نیش���تمانی ئازاد كۆمۆنیس���ت نییه ،دەس���ەاڵتی پهرلهمانی بۆ
دەکەن لە کاتێکدا کە کرێکاران نیش���تمانیان پاراستنى س���هرمایهدارییه ،چونكه پەرلەمان
نییە ،ئهم سیاس���هتانهش پهیوهندییان به ژیان شێوازی دەس���ەاڵتی سیس���تمی سۆشیالیزتی
و گوزهرانى كرێكار و  زهحمهتكێشهوه نییه ،نییه ،بهم مانایهش ئێمه ئاڵوگۆری دەس���ەاڵت
دهبیت ئهحزابى ماركس���ى رابهرى شۆرش���ى لەرێگەی  پەرلهمانەوە به ئالوگۆڕى ریشهیى
كرێكارى و  شۆرش���ی سۆشیالیس���تى بكات ،نازانین»و کڕیکاران ل���ە ڕێگەی پەرلەمانەوە
شۆڕشێك كه كرێكاران دهسهاڵتى تێدا بگرنه ناتوانن کۆمەڵگەی سۆشیالس���تی دامەزرێنن،

ژمارە ( )20-21نیسانی 2017

15

بۆرجوازی بۆ خۆش���ی گەر بزانێت لە ڕێگەی
هەڵب���ژاردن و پەرلەمان���ەوە لەدەس���ەاڵت
دەخرێت دەس���بەجێ هەڵبژاردن و پەرلەمان
هەڵ دەوەش���ێنێتەوە ،سیس���تمێك نییه كه
پهیوهندبێت به دەوری ئیرادەو ژیانى زۆرینهى
كۆمهڵگ���ەوە ،بهم مانایهش ئێمه پهڕلهمان بۆ
ئالوگۆرى ریشهیى نازانین ،پهرلهمان ههموو
رۆڵهكهى ئهوهیه ،به چوارس���اڵ جارێك تهنها
بۆ یهكجار له ریگهى ههڵبژاردنهوه بهشدارى
سیاس���ى به خهڵ���ك دهكات، ،وهك  ههموو
ئهو ژینگه سیاسییانهى كه به زۆر حاكمییهت
دهكهن ،تا حزبێكى سیاس���ى ههڵبژێرن ،لهو
چ���وار س���اڵهدا حزبی حاكم ههموو ش���تێك
دهكات ،شهڕ دهكات ،خهڵك دهچهوسێنێتهوه،
ئیدارهى ئابورى واڵت و پهیوهندى دبلۆماسى
دهكات ،به جۆرێك هیچ ئیعتبارێك بۆ خهڵك
نامێنێت���هوه ،ئهمهش ش���یوازێکە بۆ وهالنانى
رۆڵ و ب���ێ ئیرادهكردنى خهڵكە ،بهاڵم وهك
بەش���ێک لە کێشمەکێش و مانۆرى سیاسى له
هەر ش���وێنێكدا بۆئهوهى حزبێکی کۆمۆنستی
دهربكهوێ���ت ،بهو مانایه ئێم���ه دهچینه نێو
ههڵبژاردنى پهڕلهمانهوه ،بەاڵم ئەوە دەزانین
کە ئیمکانی نیە کۆمۆنستەکان و کرێکاران لە
رێگەی هەڵبژاردن بۆ پەرلەمان دەسەاڵت بگرن
و ئاڵۆگۆر لە کۆمەڵگ���ەدا بکەن ،هەڵبژاردن
دهبێت بۆ دهسهاڵتێك بێت ،کەههموو كاتێك
خهڵك بهشداربن له پرسه چارهنوسسازهكاندا،
دهبێت سیس���تمى ش���ورا ههبێت ،بهردهوام
بهش���دارى خهڵك���ى تێدابێ���ت ،خهڵك ئهو
كهس���انه بۆ دهسهاڵت ههڵدهبژێرن ههر كات
ویستیان دهتوانن لهسهر كار الیبهرن ،له ساڵى
1992دا ،له كوردس���تان ش���وراكان درووست
بوون و  ئهزمونمان لهسهر ئهوهش ههیه.

*حزب���ە ماركس���ییەکان ل���ه كام ل��� ه
واڵتان���ى جیه���ان توانیویان���ە بگەن���ە
دهسهاڵت و ئهو سیستمهى كه ههیهتى
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پیادهى بكات؟ یاخود كۆمۆنیس���تهكان
له چهن���د واڵت توانیویانه حكومڕانى
بكهن ؟
 عوس���مانى حاجى مارف  :مهبهس���ت لهمپرس���یاره ئهوهیه ك���ه ناتوانی���ن حكومڕانى
بكهین ،س���هرمایهدارى ئهگ���هر تەمەنی دوو
س���هد س���اڵ بێت ،لەچوارچێوە دەس���ەاڵتی
سەرکوت و سەربازی و دهسهاڵتى دیموکراتی
و پهڕلهمانی���دا بەرێوە چ���وەو پیادەکردووەو
درێژەی بە تەمەنی خ���ۆی داوە ،بهاڵم دوو
ئهزموون ههبووه له جیهاندا ،بۆ نمونه شۆڕشى
كۆمۆنەى پاریس و شۆرشى ئۆكتۆبهر ،ئهمانه
دوو تاقیكردنهوهن جا پاشهكشهیان پێكراوه،
یان نا باسێكى تره ،بهاڵم ئهو تاقیكردنهوهیه
ههبووه ،هەڵبەتە بەدوای شۆرش���ی ئۆکتۆبەر
لە زۆر ش���وێنی دنیادا ڕەوا چ بە کۆمۆنیست
و شۆڕشی سۆشیالستی درا کە چەندین واڵت
تا ڕووخانی بلۆکی ڕووس���یا ناوی واڵتکەیان
بە سۆشیالستی دەناس���اند .ئەوی گرنگە ئەو
کێش���مەکێش و ش���ەڕە چیانیەتیی���ەی نێوان
سەرمایەدارو و کرێکار کۆتاییەکەی بە شۆڕشی
کرێکاری و دامەزراندنی سۆشیالیزمەو ڕێگای
تری نییە.

*پێتوانییه كۆمۆنیس���تهكان له س���هر
ئاستى جیهان ،له دهنگى جهماوهرییان
له هاتنه خوارهوهدایه؟
 عوسمانى حاجى مارف :هەمیشە كێشمهكێشههبوو له نێوان كرێ���كار و  بۆرژوازیدا ،من
كێش���هى  ئهوهم نییه كۆمۆنیس���ت دهچێته
پێ���ش ،یان دهگهڕێتهوه بۆ دواوه ،له واقیعى
ئێس���تایى جیهاندا  ،وهك ئ���ەوەی کەحزبە
كۆمۆنیس���تهكان زۆر الوازن ،بهاڵم له واقیعدا
ش���هڕى كرێكارو بۆرژوازى ناوەستێت و ههر
ههیه ،كرێكاران بەردەوام لە نارەزایەتیدان و
خواست و مافیان هەیە و خاوهنى سهندیكاو

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

ل ه مێژووى حزبی
شیوعیدا رێكهوتنى
لهگهڵ حكومهتى
بهعس و الیهن ه
سیاسییهكانى ترو
نهتانهت لهكاتێكدا
كه ئۆپۆزسیۆن بووه،
ههر هێزێك كه دژى
دهسهاڵت بووبێت،
شیوعى خۆى لهگهڵ
گونجاندووه

ساڵى پهنجاكان ل ه
 90%ى خهڵكى
عێراق سهر به حزبى
شیوعى بوون ،بهاڵم
ئێستا خهڵك ل ه
1%یش ،لهگهڵ حزبى
شیوعى نین

رێكخراون ،رۆژانه لهسهر مافهكانیان مانگرتن پاشهكش���ەی کردووە ،كۆمۆنیست شتێك نییه
و نارهزایهتى دهردهبڕن ،هەر ئەم کێشمەکێش ک���ە لێكدانهوهى من ،ت���ۆ ،ماركس و چهند
و ش���ەرەیە ك���ه كۆمۆنیس���تەکان و خەباتی كهس���ێك بێت ،ئهگهر ههموو كۆمۆنیستهكان
کۆمۆنس���تی بەره���ەم دەهێنی و دروس���ت لهن���او ببرێن ،له منداڵدان���ى پێگهى خەباتی
دهكاتهوهو ههمیش���ه زهمینهى هەڵس���ورانی كرێكاریدا كۆمۆنیس���تەکا له دایك دهبنەوە،
كۆمۆنیستى ههیه ،لهسهر گۆى زهوى ههموو شۆرشی سۆشیالس���تی واقعیەتێەکە بۆ گۆرین
كۆمۆنیس���تهكان بكوژرێ���ن و نەمێنن ،بهاڵم و هەڵوەش���انەوەی س���ەرمایەداریەو شتێک
بههۆى ناكۆك���ى كۆمهڵگهى س���هرمایهدارى نیە فکری مارکس درووس���تی کردبێت مادام
كۆمۆنیستەکان بەرهم دێنەوە .لهپاش شهڕى ش���هڕى كرێكارو ب���ۆرژوازى ل���ه كۆمهڵگهدا
جیهان���ى یهك���هم ،بزوتنهوهى كرێ���كارى له ههیه،کۆمۆنس���تەکانیش هەن .سهیرى حزبه
تهواوى ئهوروپا بههێزبوون ،بهاڵم له جیهاندا ناسیۆنالس���تهكانى كورد و ئیسالمییهكان بکە
واڵتێك بهناوى كۆمۆنیست و  بهرگریكار  له هەمیشە خهریكى خورافیاتن ،له پهیوهند به
سۆسیالیزم و   حاكمییهتى كرێكار بوونى نییه   ،ئیس�ل�ام و كوردایهتىەوە ،له ژێر كاریگهرى
له واڵتى چین  ،حزبى ش���یوعى ههیه ،چهند سیاس���ەتەکانی ئهمهری���كادان ،رۆژان���ه ل���ه
س���اڵه ههر حزبى كۆمۆنیستى چینییه ،بهاڵم راگهیاندنهكانیان���هوه وهك رزگاركارى خهڵك
واڵتێكى سۆسیالیس���تى نیی���ه ،ئهمه زیاتر له ئومێد دهدهن ،چەکداری���ان هەیەو جۆرەها
سهدو پهنجا ساڵه شهڕى جیهانى و چینایهتى دەزگای ڕاگەیاندنی���ان هەیە ،ژیانى خهڵكییان
و كۆمهاڵیهتی ههیه ،به تێگهیش���تنى ماركس به بارمته گرتووهو س���هروهت و س���امان الی
ئهوانه قڵپ دهبنهوه ،ئهم سیس���تمه دهبێت ئ���هوان كۆبۆتهوه ،پێش ئ���هوهى ئێمه بههێز
ههڵبوهش���ێت ،ب���هاڵم كهى و چ���ۆن؟ ئهوه یان بێهێزبین ،له س���ایهى دهورو دهسهاڵتى
دهبێت كرێكاران و کۆمۆنستەکان خهباتى بۆ ئهماندا بۆ بێ ئیرادهكردنى خهڵك ٢٥س���اڵە
بكهن کە واقعیەت���ی ناکۆکیەکانی کۆمەڵگەی دەور دەبینن ،ههمیشه له چاوهڕوانیدان ئهم
سەرمەیاداری لە ناواخنی خۆیدا ئەو ئاڵوگۆڕو دونیایهى كه تێیدا دهژین لەس���ایەی ش���ەڕی
واڵتانی زلهێزی دنیا ب���هرهو كوێ دەڕروات،
شۆڕشەی مەترەح کردووە.
ئهمه جێگهو رێگهیهكه حزبه ناسیۆنالستهكان
*هۆكار چییه له كوردستان جهماوهری به هێزی میلیشیا بە هەڵگیرسان و ڕیکخستنی
كۆمۆنیس���تهكان ب���ه ب���هراورد ب���ە جۆرەها ش���ەڕ و نائارامی و ناجێگیر سیاسی
حزبهكان���ى تر كهمت���ره ؟ ئایا خهڵك و قۆرخکردن���ی دەس���ەاڵت و کۆنترۆڵکردنی
دروش���م ه سیاسییهكانى ئێوهى پهسهند سەروەت و س���امانی کوردستان بە گەندەڵی،
نهك���ردووه ،یاخ���ود نهتانتوانیووه به بە سیاسهتی چەواش���ەکاری ،بە بارمتەگرتنی
كردار كار بۆ پیادهكردنى دروشمهكانتان ژیان���ی خەڵک ،راگهیان���دن و  هونهرهكانیان
و پاراستنی پەیوەندی دواکەوتوی کۆمەاڵیەتی
بکەن ؟
 عوس���مانى حاج���ى مارف  :پێویس���تە بۆ زاڵن و بااڵدەستن ،ئهمهیه كه بەشێکە لەوەیوهاڵمى ئهم پرس���یاره پێویستە ههلومهرجى كارو هەڵس���ورانی ئێم���هى س���هختكردووه،
سیاس���ى كوردس���تان لێكبدهین���هوه ،خەباتی تهنانهت ئیسالمى سیاسى بەشێکن لەو دۆخەی
كۆمۆنیس���تەکان   ل���ه ت���هواوى جیهان���دا کە رێگرى گهورهن بۆمان .هەڵبەتە هۆکاری
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تری���ش هەیە کە پەیوەندە بە وەزعی خۆمان
و هەروەها ئاس���تی پاشەکش���ەی بزوتنەوەی
کۆمۆنستی لە جیهاندا.

*پێتوانیی���ه الیهن��� ه ئیس�ل�امییهكان
و پهیڕهوكاران���ى ئایین���هكان ب���وون
ب ه ه���ۆكارى راگرتن���ى بااڵنس ل ه نێو
جهماوهرى حزبهكهتاندا ؟
 عوس���مانى حاج���ى مارف  :کوردس���تانکۆمەڵگەیەکی ئیسالمی نییە و ناسیۆنالست زاڵ
و بااڵدهستە ،هەڵبەتە هێزە ئیسالمیەکانیش
دەور و کارکردی خۆیان هەیە بەبۆچوون و
سیاسهتهكهیان ،بە درووستكردن و ڕەواجدان
بە خورافیات له ناو خهڵكدا ،ئەوە ئاشکرایە
ک���ە كرێكرێكارانیش وهك تاك دەکەونە ژێر
کارک���ردی ئەو  بروایانەی کە به ئومێدهوهن
خوا رزگاریان بكات ،ئیسالمییهكان رزگاریان
بكهن ،ئهمه تێكدانى بااڵنسى ئهو بزوتنهوه

واقعیهى ناو كۆمهڵگهیه ،كه دەوری خورافات
و هێژمۆن���ی نەتەوەپەرس���تی و ئیس�ل�امی
كاریگهریی���ان لهس���هر بەرتەس���ککردنەوەی
كارى ئێم���هش داناوه ،بەاڵم ل���ە هەمووی
گرنگت���ر ئەوەیە کە حزبە دەس���ەاڵتدارەکان
ژیانی خەڵکیان ب���ە بارمتە گرتووەو ڕێگەی
دەرچونی س���ەخت کردووە ،له ههمانكاتدا
جێگهو رێگهو دەوری خۆشما ن بێبهرى نییه
لهوهى كه ل���ه رابردوودا نهمانتوانیبێت باش
ئهدائى سیاس���ەت و بۆچوونهكانمان بكهین،
بهاڵم واقعێك���ه ئالۆزو ناجێگیرو س���هخته،
ئهمه مهس���هلهیهكى جدییه ،لهگهڵ ئهوهشدا
بەردەوام هەبونی كۆمۆنیستهكان و مانهوهو
حزورییان پێویستەو زۆر گرنگە.
ساڵى پهنجاكان له  90%ى خهڵكى عێراق سهر
به حزبى ش���یوعى بوون ،بهاڵم ئێستا خهڵك
له 1%یش ،لهگهڵ حزبى شیوعى نین ،ئهمه
تهجروبهی���هك بوو كه لە کاتی خۆیدا حزبی

ش���یوعی دهیانتوانى لهجیاتى عهبدولكهریم
قاسم دهسهاڵت بگرنه دهست ،بهاڵم نهچوونه
پێش���هوه لهبهر ئ���هوهى ل���ه چوارچێوهى
سیاسهتى نێودهوڵهتییهوه تێوهگالبوون ،هەر
بۆیە جارێكى تریش ناتوانێت ههڵبس���ێتهوه،
گرن���گ نییه له پەرلهم���ان دهنگ دههێنێت
یان نا ،نفوس���ى چهنده؟ گرنگ نییه ،ئهمڕۆ
ل���ه رووى سیاس���ى و رێكهوتنی���ان لهگهڵ
دهس���هاڵت ههیه و له ب���وارى راگهیاندنهوه
ل���ه ئێمه دیارت���رن ،بهاڵم حزبی ش���یوعى
ناتوانێت نوێنهرایهتى و  ئاڵوگۆرێك له ژیانى
كرێكاراندا ب���كات ،ئێمه چهند كهمیش بین،
بهاڵم ئاڕاس���تهو  رادیكاڵیی���هت و  پێگهمان
دی���اره ،كه  ل���ه هەوڵی هەر فرس���هت و
هەلومەرجێک���ی گونجاودا ت���ا چۆن بتوانین
رۆڵ���ى کرێکار و خهڵ���ك بهێنینهوە مهیدان
و هاوکێشەی سیاس���ی بە قازانجی شۆڕشی
کرێکاری بەرز بکرێتەوە ،خەڵک لێت قبووڵ
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ناکات قاچێکت لەناو دەس���ەاڵتی حزبەکاندا
بێت قاجێکت لەناو خەڵکدا بێت.

* ئای���ا ئامارێكى درووس���تتان لهس���هر
ژم���ارهى ئهندام���ان و الیهنگران���ى
كۆمۆنیس���ت ل���ه كوردس���تان و عێراق
لەبهردهسته؟

خهڵك دهزانن ئهم
شهڕه ئاسان نییه،
ئێمهش دهمانهوێت
بۆ ئهم شهڕه خۆمان
ئامادەت ر بكهین ،بهاڵم
كرێكاران ئێستا لە
باری سیاسیەوە لە
ئامادەیی یەکالیی
کەرەوەدا نین

بكهی���ن ،ئیرادهی���ان الوازه ئیرادهی���ان بۆ
بگەرێنین���ەوە ،ریکخراو بونیان الوازە دەبێت
بە هێزی بکەین.

*پهیوهندیت���ان لهگ���هڵ حزب���ى
كۆمۆنیستى كرێكارى عێراق چۆنه؟

 عوسمانى حاجى مارف   :یهك حزبین ،بهاڵم عوس���مانى حاجى م���ارف  :ئێمه دهمێكه شوێنى جوگرافیاى كارو  ههڵسوڕانى سیاسیمانبارهگاكانمان له كوردس���تان نهماون ،ئێس���تا جیاوازه ،ئ���هوان لهگهڵ حكومهتى مهركهزى
تهنها له ش���ارى س���لێمانى ئۆفیسمان هەیە ،عێ���راق و بۆرجوازی عێراق ب���ەرەوڕوون و
كاركردنى حزب لهس���هر ئ���هوه نییه ،چهند خەباتی کرێکاران ل���ە عێراقدا رێک دەخەن،
بارهگاى ههی���ه ،بارهگا پێ���وهر نییه ،بهاڵم ئێمهش جوگرافیایى كارمان كوردس���تانه ،كه
رێكخس���تنمان ل���ه ههولێ���رو  س���لێمانى و   پارتى و یهكێتى تیایدا بااڵدهس���تن ،منیش له
كهرك���وك  ههیه ،گرنگ ئهوهیه چهند لهناو حزبى كۆمۆنیس���تى كرێكارى عێراق ئهندامى
خهڵك���دا خۆشهویس���تیت ههی���ه ،تهنانهت سهركردایهتیم.
ئهندام بوونیش پێوهر نییه ،لهسهر الیهنگران
و ئهندامان ئامارێكم له بهردهس���ت نییه ،بۆ *هۆكارچییه له رووى میدیایی و كارى
نمونه له فهیس���بوك سهیر بكهن به ههزاران رێكخراوهی���ى و جهماوهرى چاالكییتان
كهس الیك لهس���هر بابهتهكانى ئێمه دهكهن ،نییه؟ لهكاتێكدا پێش قهیرانى ئابورى
ههڵبهته قسهشمان پێدهڵێن ،ئێستا خهڵكانێک بۆ ماف���ى كرێ���كاران و فەرمانبهران و
هەن کە ئومێ���دىان بە ئێمە ههیهو دەبێت مهس���هله نیش���تمانییهكان دهبوون���ه
ئاس���تی ئەو ئومێدە بەرینە سەرەوەو زیادو پێشڕهوى خۆپیشاندهران؟
فروان���ی بکەی���ن ،بهاڵم واقعى بااڵدهس���تى  -عوس���مانى حاج���ى مارف  :دی���اره ئێوه
حزبى ناسیۆنالیس���تى و ئیسالمى خهڵكیان له ئاگات���ان لێ���ى نیی���ه ،لهنێ���و ناڕهزایهت���ى
چوارچێوهداوه ،تهنان���هت خهڵك كه دهچن فەرمانب���هران و مامۆس���تایاندا ب���ه تایبهت
ب���ۆ دهنگدان به قهناعهت���هوه ناچن ،خهڵك دهس���تهى ناڕهزایهتییهكان���ى خهڵك ،كادیرو
چهن���د ئێمهى خۆش بوێ���ت و به حهقیقهت ئهندامان���ى ئێم���ه دهورى بهرچاویان ههیه،
و راس���تگۆمان بزانن ،ب���هاڵم موجازهفه به ب���ه باڵوكردنهوهى بهیاننامهش پش���تیوانیمان
ژیان���ى خۆیهوه ناكات ،تا ئێمه لە ئێس���تادا ك���ردون و هەڵوێس���ت و بۆچون���ی خۆمان
دهسهاڵت بگرینه دهست ،خهڵك دهزانن ئهم رۆش���نکردۆتەوە ،ئێمه پێمان باش نییه ،لەم
شهڕه ئاسان نییه ،ئێمهش دهمانهوێت بۆ ئهم نارەزایەتیەی ئێستادا خهڵك له شوێنى كارهوه
شهڕه خۆمان ئامادەتر بكهین ،بهاڵم كرێكاران بگوازێتهوه بۆ سهر شهقام ،چونكه بە گۆرینی
ئێستا لە باری سیاسیەوە لە ئامادەیی یەکالیی شێوازی نارەزایەتیەکان لە مانگرتن لە شوێنی
ک���ەرەوەدا نی���ن ،كرێكاران لە هاوکێش���ەی کارەوە بۆ خۆپیش���اندانی  سەر شەقام الیهنى
سیاس���دا دهستێوهردانى ناو كۆمهڵگایان نییه ،تر ئەتوانێ دهستێوهردانی تیا بکات و بەکاری
دهبیت بۆیان دابین بكهین ،الوازن بههێزیان دەهێنن بۆ مەرامی سیاس���ی خۆیان ،گۆڕان
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و ئیس�ل�امییهكان دهیانهوێت خۆپیش���اندان و
ناڕهزایهتى بگوازرێتهوه بۆسهر شهقام ،ئهوه
بۆ بهالڕێدابردن���ى داواكارییهكان���ه لە پێناو
بهرژهوهندى خۆیاندا.

* الوازى ئێ���وه لهبهر چى؟ ئایا داوایى
هاوكارى و كۆمهكتان له واڵتانى دهرهوه
نهكردووه؟
 عوس���مانى حاجى مارف  :ئێمه له رووىئابورییهوه الوازین ،بۆیه راگهیاندنمان الوازه،
ئهگهر وانهبوایه میدیای گونجاو تهلهفزیۆنمان
دهبوو ،ئ���هو كات دهمانتوانى له زۆر بوارى
تردا پێشبكهوین ،له ئهمڕۆدا هیچ دهوڵهتێك
نیی���ه ،ه���اوكارى كۆمۆنیس���تهكان بكات و
نایکەن ،ئهمهریكاو روس���یا رۆژئاوا پێویستیان
بهوه نیی���ه هاوكاریمان بك���هن و نایانهوێت
كۆمۆنیست گهشه بكات ،تا كۆمهكمان بكهن  ،
ئهمهری���كا كۆمهكى پارت���ى دهكات ،کۆمەکی
حزبە ئیسالمیەکان دەکات ئامانج و سیاسهتى
خۆى ههیه ،ئێران ئهگهر پشتوانى له یهكێتى
نیش���تمانى ب���كات ،ئامان���ج و بهرژهوهندى
سیاس���ى خۆى ههیه ،توركیا ك���ه رێكهوتنى
لهگهڵ پارتى ههیه ،له سهر بەرهەم هێنان و
بازرگانی نهوت و دەوروو دەخالەتی سیاسی
لە عێراق و ناوچەکە ئیش���ى به پارتى ههیه،
هیچ وواڵتیک لە دنیایى ئێس���تادا پێویستیان
بهوه نییه شۆڕش���ى كرێكارى لهم واڵته بباته
پێشهوه.

*ل��� ه ن���او خهڵك���دا زۆر دهوترێ���ت
ش���یوعییهكان ل���ه الی���هن پارتییهوهو
كۆمۆنیستهكانیش لهالیهن یهكێتییهوه
هاوكارییان دهكرێت؟
 عوس���مانى حاج���ى مارف  :ئهم قس���هیهیهكهمج���اره ل���ه تۆى دهبیس���تم ،ئێمه نهك
هاوكاریم���ان وهرنهگرت���ووه ،بهڵك���و لهگهڵ
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یهكێت���ى گهورهرترین كێش���همان ههیه ،کە
تائێستا وەاڵم نەدراوەتەوە چارەسەر نەبووە،
ئهوان قهرزدارى ئێمهن بەوەی دوای ٢٠٠٠/٧/١٤
بە جیا لەکوش���تنی پێن���ج هاوڕێمان .تەواوی
ئمکاناتی مادی ئێمەیان لە بارەگاکان بە تااڵن
برد ،ئێمه سكااڵى یاس���ایمان لهسهر یهكێتى
ههیه لەس���ەر ئەوەی پێنج كهس���ەى ئێمهیان
كوشتووە .بۆ کۆمەکی پارتی بە حزبی شیوعی
ئەوە لە خۆیان بپرسە.

*زۆر جار حزبى كۆمۆنیس���ت باسییان
له جیابوونهوهى كوردس���تان له عێراق
كردووه ،ئایا ئێستا كاتێكى گونجاوه بۆ
راگهیاندنى دهوڵهتى كوردى؟
 عوس���مانى حاجى مارف  :ئێمه باسمان لهدهوڵهتى كوردى نهكردووه ،ئهمه جیاوازه له
خواستی سەربەخۆ و جیابوونهوهى كوردستان
له عێراق ،له عێراقێکدا كه گێژاوى سیاسى و
نائارامى ههیه و دەسەاڵتی قەومی و ئیسالمی
و تائیفی زاڵە ،كوردستان لە سایەی دەسەاڵتی
فیدراڵ���ی پارتی و یەکێت���ی چۆته ناو هەمان
چوارچێوهی پێکهات���ەی حکومەتی عێراقەوە،
بەو مانایە دهمانهوێت كوردس���تان له عێراق
جیاببێتهوه ،لە هەمان کاتدا كوردس���تان هیچ
ش���تێكى و وەزعی رۆشن نییه لە پەیوەند بە
حکومەتی عێراقەوە ،ئێمه ئەو دهوڵهتەی بۆ
کوردستان باسی دەکەین ،كه سیكۆالرو بهدهر
له پێناسەی نهتهوهیى بێت ،دهوڵهتى كوردى
لهس���هر بنەمای ئایدۆلۆژیاى نهتهوەپەرس���تی
درووس���ت دهكرێ���ت ،ئهم���ه ل���هالى ئیمه
رهتدهكرێتهوه ،ئهگهر  واڵتێكى وهك عێراق،
حكومهتێك���ى غهیره قهوم���ى و دینى تیایدا
درووس���ت ببێت ،ئیم���ه داواى جیابوونهوه
ناكهی���ن  ،ئێمه دهوڵهتێكم���ان ناوێت وهك
ئهوهى ك���ه بارزانى بانگەوازی بۆ دەکات ،تا
دەسەاڵتی میلیشیایی لە کوردستاندا بااڵدەست
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گۆڕان و
ئیسالمییهكان
دهیانهوێت
خۆپیشاندان
و ناڕهزایهتى
بگوازرێتهوه بۆسهر
شهقام ،ئهوه بۆ
بهالڕێدابردنى
داواكارییهكان ه لە
پێنا و بهرژهوهندى
خۆیاندا

عوسامىن حاجى مارف ،لە دەزگای ئایدیا

بێ���ت ،ئەو دەوڵەتە خەو خهیاڵی بارزانیە کە
نمونەی حکومەتێک دەبێت کە تەواو پاشکۆو
بەکرێگیراوی وواڵتێکی تر دەبێت بەدەسەاڵتی
رەهای بارزانیەوە ،بە بۆچوونی ئێستاو پێشوو
تریش ه���ەر گونجاو بووە بۆ س���ەربەخۆیی
کوردس���تان ل���ە ڕێگەی ڕیفران���دۆم و هاتنە
مەیدانی دەورو ئیرادەی خەڵکەوە.

*ب���هپێ���ى ئ���هو چاالكییانهى ئیس���تا
حزبى كۆمۆنیس���ت له عێراق ئهنجامى
دهدات ،پێش���بینى دهكهی���ت ب���ۆ كهى
بگهن به دهس���هاڵت ،یاخود كهى دهبنه
كێبڕكێكارى دووهم ؟
 عوسمانى حاجى مارف:بۆ ههموو حزبێكىسیاس���ى زهم���هن و كات ب���ۆ گهیش���تن به
دهس���هاڵت دیاریكراو نییه ،ئهمه دهگهڕێتهوه
ب���ۆ ههلومهرج���ى سیاس���ى و كۆمهاڵیهتى،
دوورنییه س���بهى له كوردستان ،له ئهنجامى
نارهزایهتیی���هكان شۆرش���ێك رووب���دات كه
بیانهوێت ئهم دهس���هاڵته البب���هن ،ئهمهش

زهمینهیهك���ه ب���ۆ فەراهەم هێنان���ی دەوری
خهباتى سیاس���یمان ،ل���ه ت���هواوى جیهاندا
خهباتى كرێكارى الوازكراوه ،له ههر شوێنێك
كرێكاران بێنه مهی���دان و دەورو دەخالەتیان
لە کێش���ە کۆمەاڵیەتی و سیاسیەکاندا فروان
بێت جێگاورێ���گای کارکردن بۆ ئێمه ئاواڵەتر
و ئاس���انتر دهكهن ،له س���هردهمى شۆڕشى
ئۆكتۆب���هر بچوكتری���ن ح���زب توانیویهت���ى
گەورەبێت و دهسهاڵت بگرێته دهست ،چونكه
فرس���هت و زهمینهى بۆ رهخسا ،بۆ ئێمهش
ههر زهمهنێك كه هاته پێش���هوه سیاس���هتى
دروس���ت دهتوانێت بهرهو پێشهوهمان ببات،
لەهەمان کاتدا چۆنیەتی دەوری هەڵس���وڕانی
سیاسی و ڕێکخراوەیمان ئەتوانی فرسەتەکان
پێش بخات.

* یهكس���انى مرۆڤ ،دروش���مى ئیوەیە،
ب���هاڵم ل���ه كوردس���تان ئام���ارهكان و
رووداوهكان ئام���اژه ب���ه خراپى ژیانى
ژنان دهكهن ،له سهرهتایى دامهزراندنى

حزبى كۆمۆنیست له ساڵى  2008وه،
لهم پێناوهدا چییتان بۆ ژنان كردووه؟
 عوس���مانى حاج���ى م���ارف  :یەکس���انیئینسانەکەن بۆ ئێمە هەر درووشم نییە بەڵکو
ئامانجی ئەس���ڵی ئێمەیەو لە ڕێگەی شۆڕشی
کرێکارییەوە بە ئەنجام دەگات ،هەروەها ئێمه
هەمیشە بەردەوامین لە خەباتمان بۆ یەکسانی
هەمەالیەنەی ژن���ان و پیاوان ،بەجیا لەوەش
چهندین ڕێكخراو و سەنتەری ژنانمان ههبووه
بۆ پاریزگاری لە مافەکانی ژنان و پاراس���تنی
ژنان لە هەرەش���ەی کوش���تن ،ههڵسوڕاوانى
ژنانى كۆمۆنیس���ت پارێزگاریی���ان لهو ژنانه
ك���ردووه كه ژیانیان له مهترس���یدا بووه ،له
س���اڵى  1993وه له س���هرهتایى دامهزراندنى
حزبی کۆمۆنس���تی کرێکاری عێراق ،دەوری
بەرچاوم���ان گێ���را لە هاتن���ە مەیدانی ریزی
بەرینی ژنان بۆ بەرگری لە مافەکانیا و خەبات
بۆ یەکس���انی هەمەالیەنەی ژن���ان و پیاوان،
ئەمەش لەکاتێکدا بو کە کوردستان بەرەوڕووی
ئۆقیانوس���ێک لە تاوانی کوشتنی ژناندا بوو،
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هەروەها  بۆ پارێزگاریكردن  له ژنان كارێكى كۆمیتهى ناوهندی ،له پهیڕهوى ئیوهدا هات���وە لەگەڵ ئەوەی ناتوانێت حکومەت بە
وامانك���ردووه ،کە الی���ەن و حزبهكانى تر له خولێك یان زیات���ر دیارى نهكراوه بۆ ڕێوەبەرێت جیاوازە ،من نەم وتوە دەسەاڵت
بهرامبهر ئێمەدا شهرمهزارو نیگەران دەبون   ،پۆس���تى س���كرتێر؟ حزبەكهی ئێوەش تەواو ب���ووە وتومە ناتوان���ن حکومەت بە
ئێس���تا له كۆمهڵگەی کوردستاندا لە ئاستێکی ههمان سیاس���هتى حزبهكانى تر نیی ه ڕێوەبەرن ،هەلومەرجی سیاس���ی ئێس���تای
کوردس���تان ئهو قسهیهی منی سهلماند ،ئهم
دیاری ک���راودا پێگهى ژن جی���اوازى لهگهڵ ب ه دروشم و ناوى جیاوازەوە؟
رابردوودا هەی���ە ،پارێزگاریكردن له ژنان و  -عوس���مانى حاج���ى مارف :ل���ه پهیرهوى حزبانه رێكهوتنى سیاسییان كرد ،حكومهتى
خەباتی بەرگ���ری لەمافەکانی ژنان فراوان و ناوخۆماندا س���نور ب���ۆ دیاریكردنى ماوهى بنكه فراوانیان پێکهێنا ،ههموو تهجروبهكانیان
بهرچاوه کە بە دەستپێشکەری و پێشرەویەکانی   سكرتێر نییه ،بهاڵم  ئێمه سكرتێرى كۆمیتهى تاقیكردهوه ،بهاڵم ههر شكس���تخواردوبوون
ناوهندیم���ان ههیه ،نهك س���كرتێرى حزب   ،و نهیانتوانى رێكهوتن بك���هن بۆ پێکهێنانی
وکۆمۆنستی کرێکاری دەناسرێتەوە.
چونكه دانانی س���كرتێری حزب میکانیزمیکە حکوم���ەت ،نەیان توان���ی و ناتوانن ئارامی
*رهخن���هى ئهوهت���ان رووب���هڕوو ت���ەواوی س���ەالحیەتەکان پی���ادە دەکات و و جێگیری سیاس���ی بەدەسەت بێنن ،شتێک
دهكرێت���هوه كه ئی���وه ئهوهندهى وهك دهبێته ههموو ش���تێك و بڕیارهكان دهچێته نیە ناوی حکومەت بێت بەڵکو دەس���ەاڵتی
حزبێكى كۆمۆنیس���تى دهگهڕێنهوه بۆ ژێر دهس���تى ئ���هو ،الی ئێمه س���كرتێر له میلیشیایی پارتی و یەکێتیە لە ناوچەی زەردو
مهنس���وری حیكم���هت ،ناگهڕێنهوه بۆ پلنیۆم و كۆبوون���هوهى كۆمیتهى ناوهندیدا ناوچەی س���ەوزدا ،ئهمه جۆرێكه له شکست
ماركس ،پێتانوای ه مهنسوری حیكمهت هەڵدەبژێردرێ���ت كه س���ێ مان���گ جارێك و داڕمان و فهوزاى سیاس���ى ،ك���ه ناتوانن
ئهنجام���ى دهدهین و س���کرتێر لەنیوان دوو حکومەت دابمەزرێن���ن و ئیدارهى كۆمهڵگه
ماركسی تێپهڕاندووه؟
 عوس���مانى حاجى مارف :ئێمه باسمان له پلنۆم���دا نوێنەرایتی حزب دەکات ،له حزبی بكهن ،كێش���هکە ئهوهیه کە له بهرامبهریانداتواناى  هیچ یهكێكی���ان نهكردووه ،ماركس کۆمۆنس���تی کرێکاری عێ���راق چهند جارێك جهماوهری خهڵك بە جیا لەوەی نارەزیەتیان
و مهنس���ورى حیكمهت رابهرى بزوتنهوهى سكرتێر گۆڕاوه ،پێشتر من بووم دواتر بووه هەی���ە ب���ەاڵم ئامادهنین و ب���ێ ئومێدن و
كرێكارین ،ههموو كهس���ێك ل���ه  زهمان و (رێبوار ،س���امان ،فارس) ،ئیستاش  موئهیهد بەرچاوی���ان رۆش���ن نیە ،دهن���ا حكومهت
كاتى خۆیدا خاوهن جێگهو پێگهى  خۆیهتى ،س���كرتێرى كۆمۆنیس���تى كرێكارى عێراقه ،تهواو بووه ،ههر چهنده خۆپیش���اندهران له
تهنانهت رابهرانى ئیستاى حزبى كۆمۆنیستى زۆربەی ئهوانهى ئهندامى كۆمیتهى ناوهندین دروش���مهكانیاندا رهخنه له ههر پێنج حزبى
کرێکاری عێراق و کوردستان ههر كهسێكیان توانایى ئهوهیان ههیه ببن به سكرتێر ،منیش دهس���هاڵت دهگرن ،بەاڵم خهڵك دڵنیا نییه
شوێنگهى خۆیان ههیه ،بهجیا له كهموكورتى له هیچی���ان زیاتر نیم و زۆربهمان له بوارى گ���ەر ئە م دهس���هاڵتە الببات ئ���ەوەی دێتە
حزب و كێش���ه كۆمهاڵیهتیی���هكان ،ماركس ههڵسوڕانى سیاسیی و تێگەیشتنما ن له یهك جێگای چۆن دەبێت.
بهو مانایه ماركسیزم نییه ،كه خاوهن چهند ئاستداین.
*مهبهستت لهوهیه شۆڕش چۆن بێت؟
تیۆره،بۆ ئێم���ه ماناكهى بهو جۆرهیه كه له
كاتى خۆیدا رابهرێكى بهرجهستهو لێهاتووى *ل���ه كۆنگرهى 2008ی حزبهكهتان - ،عوس���مانى حاج���ى م���ارف :مەبەس���تم
كرێكاران بووه ،بە هەمان دەرجەش لینین و وتت دهس���هاڵت ل ه ههرێمى كوردستان ئامادەییەکان���ی خەڵکە لە پرۆس���ەی گۆڕانی
مەنسور حکمەت جێگاورێگای خۆیان هەیە .كۆتای���ى پێهات���ووه ،ناتوانێت ئیدارهى دەس���ەاڵتدا ،ئایا گ���ەر ئەو دەس���ەاڵتە بە
كۆمهڵگ���ە ب���كات ،ئ���هوان ئایندهی���ان ڕاپەرین���ی جەماوەری کە ئەکرێ چەکداریش
*ت���ۆ س���اڵى  1993ل��� ه یهك���هم ناڕوونه ،به بڕوایى تۆ به دیلى دهسهاڵت بێت بگۆڕدرێت ،ئایا ئ���ەو خەڵکە لەبارەی
پلنیۆم���ى حزبدا به س���كرتێری حزب چییه؟ ئیوه ئایندهى كۆمۆنیس���ت ل ه دامەزراندنی حکومەتی نوێنەرانی ڕاستەقینەی
ههڵبژێردرایت ،ل ه س���اڵی  2008پاش كوردستان چۆن دهبینن؟ چۆن ئومێدى خۆی پێداویس���تییەکانی ڕۆشن و گونجاوە و
وەها فەراهەم هێناوە کە جارێکی تر دەستەو
پێكهێنانى حزبى كۆمۆنیستی كرێكاری ژايانێكى خۆشتر به خهڵك دهدهن؟
كوردس���تان بوویت���هوه به س���كرتێری  -عوسمانى حاجى مارف :دەسەاڵت کۆتایی تاقمیکی تر قۆرخی دەسەاڵت نەکاتەوە.
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گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

ئاکسیۆنی حزبی کۆمۆنیست

*ئهگهر زهمین��� ه لهباربێت ئامادهن
ببنه هێزى چهكدار؟ یان باوەڕتان بە
خەباتی چەکداریی هەیە؟
 عوسمانى حاجى مارف  :ئهگهر مهبهستله چهكداركردنى خهڵك بێت ،ئهوه جیاوازه
لهگهڵ ب���ه چهكداركردنى ئهحزاب ،له ههر
بارودۆخێك���ى كۆمهاڵیهت���ی تایبەتد ئهگهر
چهك���ت بۆ پارێ���زگارى له خ���ۆت ههبێت
ئهوه ئاساییه ،بەاڵم چهكدارى بهبێ نفوسى
جهماوهرى هیچ نییه ،ئێمه ئهگهر دوو سهد
كهس���یش كۆبكهینهوهو چ���هك ههڵبگرین و
ش���هڕ بكهین ،ئاكاممان دیاره چى دهبێت،
ئهگ���هر شۆرش���ى چهك���دارى پهیوهن���د به
شۆرش���ى خهڵكهوه نهبێت ،ئ���هوه خهباتى
چهكدارییه نهك ش���ۆڕش ،چهك ههڵگرتنى
ئێمهش پهیوهندى به جۆرى شهڕمان لهگهڵ
بهرامبهرو بارودۆخى سیاس���ى و ژینگهییهوه

ههیه،ب���هاڵم دهبێ���ت ئ���هو چهكداربوونه
پهیوهن���دى به خەبات و گوزهرانى خهڵكهوه
ههبێ���ت و خهڵكیش پش���تیوانیت لێبكات و
ئاوێزانت بێت.

*ل ه ش���هڕى دژ ب ه داعش بهشداریتان
كرد؟ یاخود ل���هم پێناوهدا رۆڵى ئێوه
چى بوو؟
عوس���مانى حاجى مارف :ئهو شهڕهى كه له
ش���ارى موسڵ ههیه  ،ش���هڕى دژى  داعش
نیی���هو ب���ۆ وێرانكردن���ى ش���ارهكهیه  ،له
یهك���هم  رۆژهوه كه داعش هاتووه راس���ته
هێزێكى مهترس���یدارهو كارهس���اتى گهورهى
دروس���تكردووه ،ب���هاڵم واڵتان���ى ناوچهكه
دهوریان له ئاراس���تهكردنى كێشهكهدا ههیه،
بۆ س���ودى خۆیان ،داعش له سوریاوه هات
ب���ۆ عێراق ،به پش���تگیرى توركی���ا ،قهتهر،
سعودیه ،ئهمهریكا گهوره بوون و تهشهنهى

كرد ،ئهمهریكا ئامانج���ى ئهوهبوو تهرازوى
هێ���ز له عێراق به دژى ئێران بگۆرێت ،ئەم
شەرەی ئێستا لەموس���ڵ دەگوزەرێت شەری
ئێمە و ش���ەری خەڵک نیی���ە ،بەڵکو خەڵک
دەبنە قوربانی ئەم شەڕە ،جگە لەوەش ئێمه
هێزێكى زۆر گهورهو به توانانین كه بتوانین
لە ئێستادا بەجیا چهك ههڵگرین و بە تەنها
خۆمان شهڕ له دژى داعش بكهین.
یهكێ���ك لهو ڕهخنانهى كه له تهواوى الیهنه
ناسۆنالیس���ت و ئیس�ل�امییهكانمان ههیه ،له
ههم���وو موناس���هبهیهكدا ب���هوه ئیمتیاز به
خۆی���ان دهدهن ،كه ش���ههیدیان زۆره ،من
هیچ کات ش���انازى بهوهوه ناكهم كه چهند
گی���ان بهختكردومان ههبێت ،چونكه دەبێت
ه���ەوڵ بدەیت خهباتى سیاس���یدا كهمترین
خوێنى تێدا بڕێژرێت ،شەهیدبون و کوشتار
زۆر  هەقیانەت���ی خەب���ات و ش���ۆڕش و
دەسەاڵتدارێتی ناسەلمێنێت.
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*داعش له كاتێكدا ل ه ش���ارى موسڵه،
ب ه بڕوایى تۆ پێش���مهرگهو حهش���دى
ش���هعبى و هێ���زه عێراقیی���هكان
رووبهڕووى نهبوونایەوە ،یاخود چۆن
شهڕیان له دژى داعش بكردایه؟

پێبهێنرێ���ت؟ ب���هاڵم ئێس���تا دهبنیین
دهس���هاڵت له رابردو ب ه دهس���هاڵتتره،
ئێستا دەڵێی چی؟

عوسمانى حاجى مارف :پێم وانییه دهسهاڵت
له ئێس���تادا بااڵ دهس���تتربێت ،بەو مانایەی
عوس���مانى حاجى مارف :رووبهڕووبوونهوه ک���ە دەرگیری کۆمەڵێ���ک قەیرانن و ناتوانن
لهس���هر حسابى كوش���تنى خهڵك نا ،چونكه لەنێوان خۆش���یاندا ڕێبکەون و چارەس���ەری
بهرهوڕووبوون���هوهى داع���ش و كوش���تنى بکەن هی���چ ئاس���ۆیەکێش ب���ۆ دەربازبون
خهڵك���ى مهدهنى جیاوازه ،ئ���هو تۆپبارانهى لەو قەیرانانە تائێس���تا دیارنی���ە ،نارەزایەتی
ئهمهریكاو  ئهو كارهستانهى حهشدى شهعبى خەڵکیش لەئاس���تێکی بااڵتردایەو لەبەرامبەر
دهیكات ،ئهو كارهساتانهى رووسیا له حهلهب هەر پێن���چ حزبی دەس���ەاڵتدردایە ،ئەوەت
دهیكات ،ههموو ئهوانه له ناوبردنى خهڵك بینی کە لە ش���اری کەالر پێن���ج بهرمیل به
و وێرانكردنى ناوچهكهیه ،ئهگهر ئهمانه شهڕ رهنگ���ى پێنج حزبەکە له خۆپیش���اندانهكاندا
ل���ه دژى داعش دهكهن ،ئهمهریكا دهتوانێت نیش���ان دهدرێت و پاڵیان پێوەدهنێن17 ،ى
رێگ���ه ن���هدات س���عودیه كۆمهك���ى داعش ش���وبات الیهنه ئیس�ل�امییهكان و گۆران به
بكات،تهنان���هت بازرگانى ن���هوت له نێوان س���ودى خۆیان رۆڵیان تێدابین���ى ،به هارى
كوردو داعش كراوه ،واتا داعش پش���تیوانى عهرهبى شۆرش���ێكى واقعی���ى بوو كه چینى
ههیه،له ڕووكهشدا شهڕى لهگهڵ دهكهن له بۆرژوازى ترساند ،ئهو دهسهاڵتهى كه پێشتر
ژێرهوهش هاوكارییان دهكهن ،بارزانى كاتێك خهڵك لێى دهترسا له شۆرشەکانی وواڵتانی
كه داعش بهرهو عێراق هات یهكهم قس���هى عەربیەوە ترسی لەدەسەاڵت تێکشکێنرا ،ئێستا
ئهوهبوو كه وتى داعش دهكرێت دراوسێیهكى خهڵك له دهسهاڵت سڵ ناكاتهوهو پێیدهڵێت
باشى كوردبێت ،نهیوت هاتووهو وێرانكارى گەندەڵە ،جەردەیە ،مافیایە ..،بڕۆ بروخێ،
دهكات ،بهمج���ۆره مامهڵ���ه لهگ���هڵ داعش شۆرش���ى بههارى عهرهبى له تونس و میسر
ك���راوه ،كێش���هى ئێمه جیاواز ل���هوهى كه سهركهوتنى گەورەی بهدهستهێنا ،بەاڵم دواى
دڕندهیهكى جیهانییه ،هاوكات هێزه سیاسى ئهوهى كه له لبیباو سوریا ئاراستهى شهڕهكه
و نێودهوڵهت���ى و ناوخۆیی���هكان لهگهڵی���دا بۆ ش���هڕى ناوخۆ و کارەسات گۆڕدرا ،کە به
مامهڵهیهكى بازرگانی و مامهڵهسازى سیاسی دهورو دەخالەتی واڵتانى رۆژئاوا شۆرش���هكه
بووه لهگهڵ داعش���دا ،لێرهدا پرسیار ئهوهیه پاشهكش���هى پێكراو گەورەترین کارەس���اتی
ئهگ���هر داعش تهواوبێت ،تیرۆرس���ت لهناو بەدوای خۆێدا هێناوە ،له كوردس���تانیش ئهم
دهچێت ،بۆچى دروست بوو 14 ،ساڵ پێش هۆكاره وایكرد خۆپیشاندانهكانى ئهو كات كه
ئیس���تا ئهمهریكا ،هێرش بو سەر ئەفغانستان نهیانتوانى پێش���رەوی  زیاتر بکەن دهسهاڵت
وتى شهڕ له دژى تیرۆر دهكهم ،بهاڵم دیمان بگۆڕن ،بهاڵم دهس���هاڵت رۆژ به رۆژ بهرهو
تیرۆر فراوانتر بوو ،لەو زهمینانهى کە هێزە دواكهوتن و قهیرانى زیاتر دەڕوات ،گێژاو و
تیرۆرس���تەکان بەرهەم دەهێنێ پش���تیوانی   ناجێگیری سیاس���ی بەشێوەک سایەی کردووە
بەس���ەر ناوچەکەدا کە ناتوانن دەسەاڵتیکی
وواڵتان و هێزه دهسهاڵتدارهكانن.
ناوەندو س���ەقامگیر دامەزرێننەوە ،لەهەمان
*س���اڵى  2011ل��� ه وتارێك���دا ب���ۆ کاتدا س���ەرگەردان و بێ ئاس���ۆن چاوەڕانن
خۆپیشاندهران وتت دهسهاڵت بووه ب ه ڕووداوەکانی ناوچەکە بەرەو کوێ دەچێت.

ش���هولهبان و تۆقێنهرو دهبێت كۆتایى
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پرۆفایل:
عوسمانى حاجى مارف
(ئهمجهد غهفور)
* 16/1/1954لە سلێمانی لە دایکبووە.
*س���كرتێری كۆمیتهى ناوهندى حزبى
كۆمۆنیستی كرێكاری كوردستانه.
* ئهندامى س���هركردایهتییه له حزبى
كۆمۆنیستى كرێكارى عێراق
*له بهغداد كۆلێژى رامیارى و یاساى
تهواو كردووه.
* له حهفتاكانهوه  پهیوهندی كردووه
به ئهڵقهیهكى چهندكهس���ی له فكرى  
ماركس.
* س���اڵی  1993و به بهشداری چهند
گ���روپ و رێكخراوێك���ى تری چهپ و
كۆمۆنیستی توانییان (حزبى كۆمۆنیستی
كرێكاری عیراق) پێكبهێنن.
* س���اڵی ( 2008حزبى كۆمۆنیس���تی
كرێكاری كوردستان) پێكدههێنن.

دكتۆر كاو ه مهحمود
سكرتێری حزبى شیوعى كوردستانى
عێراق:

ى شیوعى ،دوو وهزیرى ل ه حكومهتى عێراقدا
ئهو كاته 
ههبوو ،پارتى چوارى ههبوو
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ه گۆڤارى كوردستان
ه دیدارێكى تایبهت ب 
سكرتێرى حزبى شیوعى كوردستانى عێراق ،ل 
دیپۆلۆماتیك ،باسى له سياسهتى حزبهكهى له ساڵى  1973كرد،وهك خۆى رایگهیاند
ه حكومهتى عێراقدا ههبوو ،بهاڵم پارتى چوار
«ئهو كات حزبى شیوعى ،دوو وهزیرى ل 
وهزیرى ههبوو».
ه ناوهڕۆكى ئهم
دكتۆر كاو ه مهحمود شاكر ،سكرتێرى حزبى شیوعى كوردستان ،ل 
ه سێ ههزارو پێنج سهد مزگهوتى ههرێمى
چاوپێكهوتنهدا ،باسى لهوهشكرد «ل 
ه وتارى ههینى موحازهرهیهكى سیاسییه،
كوردستان ،وتارى ههینى دهخوێندرێتهوه ،ك 
لهو رێژهیهش نیوهى الیهنگرى ئیسالمییهكانن ،ئهو ئیسالمهى ئهگهر رووناكبیریش
ه چوار چێوهى
بێت ،له چوارچێوهى پارتى و گۆڕان و یهكێتیدان ،ههست بكهن یان نا ،ل 
سهلهفیهتدا دهمێننهوه ،چونكه خزمهتى ئهو بیروباوهڕ ه دهكهن» ناوبراو لهم دیمانهیهدا
ه رابردودا لهگهڵ رژێمى بهعسى رووخاو ڕێككهوتنى
ئهوهشى نهشاردهو ه كه شیوعى ل 
ه نێوان حزبى شیوعى و حزبى
سیاسى كردووه ،ههر وهك خۆى دهڵێت «له ساڵى ( )1973ل 
بهعسدا بهرهیهك درووست ببوو ،وهك ڕێككهوتنێكى سیاسى به نوسراو مۆركرا ،ئهو
ه حزبى شیوعى دوو وهزیرى له حكومهتى عێراق ههبوو ،بهاڵم پارتى چوار وهزیرى
كات 
ههبوو».

* كۆنگ���رهى شهش���هم ،چهن���د كهس
بهش���داربوون و چهن���د دهنگت هێنا،
رۆڵ���ى الوان و ژنان ل���هم كۆنگرهیهدا
چۆن دیاریكرا؟
 كاوه مهحم���ود :له س���اڵى ()2015ەوه،حزب ئام���ادهكارى بۆ كۆنگره دهكات ،واتا
كۆنگره تهنها چهند رۆژێك نهبوو ،له رۆژى
()27ى ،تش���رینى یهكهم ساڵى ( ،)2016له
شارى ههولێر دهس���تمان به كۆنگره كرد،
لهدواى نیوهڕۆى رۆژى دوو ش���هممه ()31
ى ،تش���یرینى یهكهم ل���ه دوای چوار رۆژ
كۆنگ���ره كۆتاییه���ات ،وهك لەبيرم بێت،
( )101دەنگى كۆنگرەم بەدەستهێنا ،هاوكات
س���هركردایهتى سیاس���هت دیاری���دهكات،
س���كرتێر الى ئێمه ئ���هوه نییه ،تهنها خۆم
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سیاس���هت دابڕێژم و ئهوانیتر بڵێن ،بهڵێ ،ئهوهیه چ���ۆن ههماههنگى بكهم له نێوان
وایه ،له ك���ۆى ( )38ئهندام كه خۆیان بۆ گش���ت هاوڕێكانماندا ،بۆ ئ���هوهى بتوانین
كۆمیت���هى ناوهند پااڵوتب���وو )23( ،كهس بهرنامهكانمان جێبهج���ێ بكهین ،ههڵبهته
دهنگییان به دهستهێناوه )5( ،كهسى تر كه له ئیشكردندا هیچ كهس دووبارهكردنهوهى
دوانيان ژنن ،بۆ بهش���ى چاودێرى ناوهندى ئهوهى رابردو نییه ،به ئەرێنی و نەرێنییەوە،
ههر سكرتێر و س���هركردایهتییهكى حزب،
حزب ههڵبژێردراون .
مۆرك���ى تایبهتى خ���ۆى ههی���ه ،ئهمهش
* ئاي���ا ت���ۆ بهرنامهیهك���ى تایبهتت ب���هو مانایه نییه ،ئهم لهو باش���تره ،بهاڵم
ههی���ه ،بۆ باش���تركردن و گۆڕانكارى ل���ه ههمانكاتدا ،س���كرتێرهكان ههموویان
خزمهتێكى گهورهیان كردووه ،ئهگهر سهیرى
حزب ،لە چوار ساڵى داهاتو؟
 كاوه مهحم���ود :بهرنام���هى م���ن   ،مێژوو بكهین ،چهندینجار رووبهڕووى مردنبهرنام���هى ح���زب و هاوڕێكانم���ه ،ئهو بوونهتهوه ،له وهرچهرخانهكاندا ههڵوێستى
بهرنامهی���ه س���هردهكهوێت ك���ه ههموو توندییان ههبووه ،ئیس���تا دهمێنێتهوه سهر
هاوڕێیانم تیایدا بهش���داربن ،له داڕشتن و ئهوهى ئێس���تا چۆن ههموومان بهردهوامى
جێبهجێكردن و چاودێریكردندا ،ئیشى من به رێبازى قوربانیدانى هاوڕێكانمان بدهین؟
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* دهوترێ���ت پارت���ى دیموكرات���ى
كوردس���تان ،دهس���تێوهردانى ل���ه ناو
كۆنگ���رهى حزبى ش���یوعى كردووهو
پهنج���ا ه���هزار دۆالرى ب���ۆ كۆنگره
خهرجك���ردوه ،ت���ۆش كاندیدى ئهو
حزبه بوویت و بهو هۆیهوه پۆس���تى
سكرتێرى حزبت وهرگرتووه ؟
 كاوه مهحمود( :ب���ه قاقاى پێكهنینهوه)ئهگهر پارت���ى پێنج  دهفت���هر دۆالرى بۆ
كۆنگرهى ئێمه دابی���ن كردبێت ،له نێوان
خۆم و خۆت نیوه به نیوه دابهشى دهكهین.

* ن���ا ئهندام���ى ئێوه نی���م ،جگه له
وهاڵم پێویستم بهوه نییه؟
 كاوه مهحم���ود :نا خ���ۆ ئهگهر ههبێتپارهى زیاده سهر ناش���كێنێت ،له راستیدا
ئهمه تۆمهتێكى  درووس���تكراوه و دهچێته
خانهى گاڵتهجاڕییهوه ،ئهگهر ئێمه كۆمهك
و یارمهتى له ههر حزبێك وهربگرین ،ئهوا
شهرم ناكهین و پێویس���تیش به شاردنهوه
ناكات و ئاش���كراى دهكهین ،بۆ زانیاریت
كاتى خۆى كۆمهكمان له ههموو حزبهكان
وهرگرتووه.

* مهبهس���تت له وهرگرتنى كۆمهكه
بۆ كۆنگرهكانى رابردو ؟
 كاوه مهحمود :نا ،مهبهستم له مێژووىخهبات���ه ،كۆمهككردن���ى ه���هر الیهنێكى
سیاسى بۆ الیهنێكى سیاس���ى عهیبه نییه،
حزبى ش���یوعى له ژیانى سیاس���یدا فێری
كردوین ،ههمیشه ئهوهمان لهبهر چاوبێت
ك���ه ئهم حزبه وهك دوكان���دارى نییه ،بۆ
رۆژو دوو رۆژبێت و به كرێ و سهرقفاڵنه
بدرێت ،ئهم حزب���ه زهرورهتى مهوزوعى
دروستیكردوهو مێژووى خۆى ههیه ،لهبهر
ئهوه زۆر ل���هوه گهورهتره ،ئاوا س���وك

و چروك بكرێ���ت ،ئهم���ه پڕوپاگهندهى
ئهوانهیه كه نهیارانى فكرى سۆسیالیس���تى
و شیوعیهتن.

* ب���ۆ مهس���هلهى كاندیدبوون���ى تۆ
لهالیهن پارتییهوه وهاڵمت نهدامهوه؟
 كاوه مهحم���ود( :پ���اش كهمێ���ك ل���هرام���ان و بێدهنگ���ى) ئهوهى باس���مكرد،
مهس���هلهى كاندید بوونهكهش دهگرێتهوه،
ن���هك تهنها س���كرتێرهكهى ،ههر یهك له
س���هركردهو ئهندامهكانى حزبى ش���یوعى
ل���هوه گهورهترن ،ببن به پی���اوى حزبى
تر،له ههمانكاتدا داوا له ههموو ئهندامان
و س���هركردایهتى دهكهین ،به هاوسهنگى
و هێمنى و هۆش���یارى ت���هواوى رێزهوه،
مامهڵه لهگ���هڵ ههموو ئهندامانى حزب و
الیهنه سیاسییهكانى تردا بكهن.

* پێتوانیی��� ه ئهم���ه وهاڵمێكى قانع
نیی���ه ،ئهگهرجهنابت���ان كاندی���دى
پارتى نهبوون و پاڵپشتی كۆنگرهش
لهالی���هن ئهوان���هوه نهب���ووه ،تۆ ل ه
ههڵبژاردن���ى پێش���ووى پهڕلهمان���ى
كوردس���تان ،دهنگێك���ى ئەوت���ۆت ب ه
دهس���ت نەهێن���ا ،خهڵك���ى ت���ر لهم
حزبهدا نهیانتوانى پۆستى مهكتهب
سیاس���ى به دهس���ت بهێننهوهو تۆش
گهیشتیت ب ه لوتكهى حزب ؟

ئهگهر ئێم ه كۆمهك
و یارمهتى ل ه ههر
حزبێك وهربگرین،
ئهوا شهرم ناكهین
و پێویستیش ب ه
شاردنهوه ناكات و
ئاشكراى دهكهین ،بۆ
زانیاریت كاتى خۆى
كۆمهكمان ل ه ههموو
حزبهكان وهرگرتووه

 كاوه مهحمود :وهرگرتن و وهرنهگرتنهوهىمتمان���ه پهیوهن���دى به حزب���هوه ههیه،
جیاوازى له نێ���وان ههڵبژاردنى ناو حزب
و پهڕلهمان و پارێزگاكان و شارهوانییهكاندا
ههیه ،هیچ حزبێكى سیاس���ى نییه كه به
گهمژهیى بچێته ناو ههڵبژاردنهوه ،كاتێك
ئێم���ه وهك ئهندامانى س���هركردایهتى كه
نیوهى مهكتهب سیاس���ییهكان ،چووینه ناو
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ههڵبژاردنى نیش���تمانی س���اڵى 2013وە،
ئهمه ب���ۆ ئهوه نهب���وو كێبڕك���ێ لهگهڵ
یهكترى بكهین ،ئامانجى ئێمه بۆ ئهوهبوو
ناومان له لیس���تهكهدا ههبێت و دهنگ بۆ
بههێزكردنى ح���زب كۆبكهینهوه ،ههموو
ههوڵهكانى ئێمه ب���ۆ ئهوهبوو یهك كهس
دهربچێ���ت و دهنگ���ى ب���ۆ كۆبكهینهوه،
ئهوهش بهو شێوهیه دهكرا ،كه من ،ئهم و
ئهو ،ناومان له لیس���تهكهدا ههبێت ،ئهمه
ئهساسى مهسهلهكهیه.

ن���هك ل���هو روانگهیهوه كه س���بهى ئێمه
شۆڕشى پرۆلیتارى رابگهیهنین ،لهڕوانگهى
گۆڕان���كارى كۆمهاڵیهت���ى و ههنگاون���ان
بۆ پێش���هوهو پێش���كهوتنى كۆمهاڵیهتى و
گۆڕینى پهیوهندییه كۆمهاڵیهتییهكان ،ئهمه
ئهرك���ى ئێمهیه كه ههوڵ���ى بۆ دهدهین،
لهبهر ئهوه ئهركى ئێمه له ههڵبژاردنێكدا
كۆناكرێت���هوه ،ئهگ���هر دوو كورس���یمان
هێنا ،واتا پێویس���تین و ب���ه پێچهوانهوه
یهك كورس���یمان به دهستهێنا ،زهورهتمان
كهمتره ،زهورهتى حزبى ش���یوعى كورسى
ههڵبژاردن دهستنیشان ناكات.

* دهكرێ���ت پێ���م بڵیت له ئێس���تادا
زهروریهت���ى حزبى ش���یوعى چیی ه
؟ ل���ه كاتێك���دا ناتوان���ن ب���ه تهنها
كورسییهك به دهست بهێنن،لهپێناو
ب��� ه دهس���تهێنانى كورس���ییهك،
هاوپهیمان���ى لهگهڵ حزبهكانى تردا
درووست دهكات ؟

* دهكرێت روونتر لهسهر مهسهلهى
ههڵب���ژاردن و ئاش���هكه قس���هم ب���ۆ
بكهیت ،ل ه كوردستان ئهو ئاشهوانهى
ك ه گهنم ،یان پاش���ەرۆ ،دهخات ه ناو
ئاشەوە كێییه؟

 كاوه مهحم���ود( :پ���اش ههڵكێش���انىههناسهیهكى قوڵ) س���هیربكه ،زهرورهتى
كۆمهاڵیهتى پهیوهندى ب���ه ههڵبژاردنهوه
نییه ،ههڵب���ژاردن میكانیزمێكه پهیوهندى
بهدیموكراس���ییهوه نییه ،ل���ه رۆژى 11ى
12ى 2016دا ،لهنێو كۆبوونهوهى سۆسیال
دیموكراتهكان له ش���ارى س���لێمانى باسى
ئهوهمك���رد ،كه ههڵب���ژاردن میكانیزمێكه
وهك ئاش وایه ،ئهگ���هر گهنمى تێبكهیت
دهبێ���ت به ئ���ارد ،بهاڵم لهگ���هڵ رێزمدا
ئهگهر ئاش���هكه ریقن���هى تێبكرێت دهبێته
چ���ى؟ زهرورهت���ى ح���زب پهیوهندى به
ئالیەت���ى ههڵبژاردنهوه نیی���ه ،زهرورهتى
حزبى شیوعى لهوهوهدێت ،كه تهعبیر له
سۆسیالس���تى دهكات ،باوهڕى به ملمالنێى
چینایهتى ههیه ،ئهڵتهرناتیفى سۆسیالیستى
بۆ سیس���تمى س���هرمایهدارى دهخاتهڕوو،
ئهم���هش نهك له روانگهیهكى خهیاڵییهوه،

 كاوه مهحمود :ئهو ئاش���هوانه ملمالنێىسیاس���ییه ،ههموو ئ���ەو بارودۆخهیه ،كه
دهبێت ههمووى كۆبكرێتهوه ،له سیاسهتدا
ش���تێك ههیه ،باس له چوونه ژوورهوهو
چوون���ه دهرهوه دهكات ،ئهو ش���ته چییه
دێته ن���او ئاش���ى ههڵبژاردن���هوه؟ ئهوه
بریتییه له هۆش���یارى سیاس���ى ،ملمالنێ،
ناسنامه لۆكاڵییهكان و پهرهسهندنى ئاستى
كێش���هى كورد كه هاتۆته ئاستى پێشهوه،
چوونه ن���اوهوه به ه���هردوو دیوى باش
و خ���راپ ،تێك���ڕاى ئهو كێش���انهى ههن
لهن���او كۆمهڵگهدا ،ئهوان���هى له ناوهندى
دهسهاڵتدان ،بهشێك له الیهنهكانى چوونه
ن���اوهوهى ههڵب���ژاردن ب���ه نمونه وهك،
هێزى پێشمهرگه وهربگرین ،كه دهسهاڵت
پێشمهرگهیان به دهستهوهبێت ،پێشمهرگه
دهنگ ب���ه كێ دهدات!؟ لهب���هر ئهوه له
س���هرهتای ههڵبژاردنهوه ئ���هم دهنگ و
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كورسییه مسۆگهر دهكات بۆخۆى ،دهبێت
بهو شێوه واقعییه سهیرى حاڵهتهكه بكهین،
بهاڵم ،ئایا ئهم حاڵهتهش ،جارێك دوان و
س���یان بۆ ههڵبژاردن بهردهوام دهبێت ،تا
دواجار ئهوهش گۆڕانكارى بهسهردا دێت،
دهبێ���ت بهو جۆره س���هیرى بارودۆخهكه
بكهین ،لهبهر ئهوهیه دهڵێن  ،ههڵبژاردن
بریتیی���ه لهو هۆش���مهندى ،ئهو ناكۆكى،
ملمالنێ سیاس���یانهى كه ههن ،له كۆتاییدا
ههم���وو ئهوانهى بووینی���ان ههیه ،دهبنه
ئهنجامى ههڵبژاردن.

* ئێوه تهواوى پاسهوانهكانتان لهسهر
میالك���ى وهزارهتهكانى پێش���مهرگهو
ناوخۆ ،موچ ه وهردهگرن ،له ش���هڕى
دژ به داعش بهشداریتان كرد؟
 كاوه مهحم���ود :ئێم���ه ل���ه ش���هڕىرووبهڕووبوون���هوهى داع���ش ،ك���ه كاتى
خۆى داواى پێش���مهرگهى خۆبهخش كرا،
نوس���راومان بۆ وهزارهتى پێشمهرگه كرد،
ههم���وو ئهندامان���ى ح���زب ئامادهبووین
خۆبهخشانه ببین به پێشمهرگهو بچین بۆ
بهرهكانى شهڕ ،له ههندێك له شهڕهكاندا
ب���ه تایبهت���ى دهورووب���هرى كهركوك و
گهرمیان ،پێش���مهرگه دێرینهكانى ئێمه له
ریزهكانى پێشهوه بوون ،ئێمه ههندێك له
هاوڕێى سهركردایهتیمان له سنورى ههولێر
له بهرهكانى پێش���هوهى شهڕ بهشدارییان
ك���ردووه ،له ههندێك ش���وێن بریندار و
شههیدمان ههبووه.

* ژمارهى شههیدو بریندارهكانتان
چهنده؟
 كاوه مهحمود :ئێس���تا له راستیدا هیچژمارهیهكم لهبهر دهس���تدا نییه ،بهاڵم له
كهركوك و خانهقین ش���ههیدو بریندارمان
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ههبووه ،بێگومان ئێمه وهك الیهنهكانى تر
ئهو ژماره ش���ههیدانهمان نهبووه ،چونكه
هێزێكى تایبهتى خۆمان نهبووه ،پێمباش���ه
ئهوهش���ت بۆ باس بكهم ،له پێش ئهوهى
داعش بتوانێت دهس���ت بهس���هر شهنگال
دا بگرێ���ت )400( ،هاوڕێم���ان س���هر به
ئاین���ى ئێزدى ئام���ادهى ئهوهیان دهربڕى
ك���ه چهكییان پێ بدرێ���ت و دژ به داعش
بجهنگن ،ئێمهش بۆ ئهم مهبهسته داوامان
له حكومهت كرد ،ب���هاڵم هیچییان بۆمان
نهكرد ،داوامان له  كهس���ێكى بااڵدهست
له ناو حزبێكى سیاسى كرد ،كه نامهوێت
ن���اوى بهێنم  ،وت���ى ( )400زۆره ،وتمان
ئێمه ( )40كهس���مان دهوێت ،وتى باشه،
بهاڵم ههر نهكرا ،كه كارهس���اتى شهنگال
رووی���دا ،هات بۆ بارهگاكهم���ان و داواى
لێبوردن���ى كرد ،وات���ا تواناكانى ئێمه زۆر
سنوردار بووه ،ئهوهى ئێمه ههمانه تهنها
ئامادهیى هاوڕێیان���ه ،زۆر جار حكومهت
خۆى پاسهوانهكانى ئێمهیان له شارى كۆیه،
شارى ههولێر ،رهواندز ،سۆران بردویانن
بۆ شهڕ.

* ئ���هوه بهب���ێ ئاگاداركردن���هوهى
حزبى شیوعى بووه؟
 كاوه مهحمود :نا ،ئاگادار كراوینهتهوه،ن���هك ه���هر لهس���هر داواى حكومهت،
پاس���هوانهكانمان خۆیان داوایان كردووه،
تا بچن ،چوون بۆ بهرهكانى ش���هڕ ،بهڵكو
خۆشیان داوایانكردووه.

* دەڵێ���ن كاتێ���ك بریكارى وهزیرى
كاروبارى ش���ههیدان و ئهنفالكراوان
بووی���ت ،ئ���هو ههلهت قۆس���تۆتهوه
ك���ه ش���ههیدانى حزبهك���هت لهناو
شههیدانى حكومهت تۆمار كردووه؟

 كاوه مهحم���ود :ئ���هوه راس���ت نییه،ئهگهر شههیدى شایسته نهبێت و كرابێت
به ش���ههید ،یاخود دهس���تكارى لیس���تى
ش���ههیدانى حزبم كردبێت ،ئهگهر شتێكى
ل���هو جۆره ههی���ه ،كه من ل���هو كاتهدا
فرسهتم هێنابێت ،بۆ بهرژهوهندى حزب،
حهز دهك���هم بهڵگهنامهیهك ههبێت و له
میدیاكاندا باڵوبكرێتهوهو بدرێم به دادگا.

* دهمهوێ���ت بۆچوونى تۆ لهس���هر
قس���هیهكى مهس���عود بارزانى بزانم،
كاتێ���ك داعش بهرهو عێ���راق هات،
یهكهم قسهى ئهوهبوو گوتى« :داعش
دهكرێت دراوس���ێیهكى باش���ى كورد
بێت» ئهو كات و ئیس���تاش لهس���هر
ئهو لێدوانهى ناوبراو ههڵوێس���تتان
چى بوو،ئێستا چۆنه؟
 كاوه مهحم���ود( :پ���اش كهمێ���كبیركردن���هوه) نا ،نازانم ،دهبێت كهى ئهو
قس���هیهى كردبێت؟! دڵنیا نیم! لهوهى كه
ئهو قسهى وایكردبێت ،لهبهر ئهوه ناتوانم
هیچ بڵێم ،جار ههی���ه ،هەندێك لێدوان
ئهگهر به رستهیهك وهریبگرین ،له وانهیه
ماناى تهواو نهبهخش���ێت ،دهبێت بزانم،
ئهم قس���هیه له چ كاتێكدا وتراوه ،سهیرى
تێكڕایى دهقهكه بكهم ،ئهگهر ئهوهم بینى
لهوانهیه ئهو كات بتوانم شیكردنهوهیهكم
ههبێت.

ئهم حزب ه وهك
دوكاندارى نییه ،بۆ
رۆژو دوو رۆژبێت و
ب ه كرێ و سهرقفاڵن ه
بدرێت ،ئهم حزب ه
زهرورهتى مهوزوعى
دروستیكردوهو
مێژووى خۆى ههیه،
لهبهر ئهوه زۆر لهوه
گهورهتره ،ئاوا سوك
و چروك بكرێت

* خۆت دهزانیت ( )62پهرلهمانتارى
كورد ل��� ه ئهنجومهن���ى نوێنهرانى
عێ���راق ههی���ه ،زۆرینهی���ان رێژهى
یاس���اییان ب���ۆ حهش���دى ش���هعبى
تهواوك���ردو ش���هرعیهتیان پێدا،ب��� ه
بڕوایى تۆ ،چ���ۆن و بۆ چ مەرامێک
ئهم هێزه خرایه نێ���و چوارچێوهى
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شەشەمین کۆنگرەی حزبی شیوعی کوردستان

یاس���ا ،ئایا ئهم الیهنگ���رى كورد بۆ
داهاتوم���ان لهس���هر جێناكۆك���هكان
لهگهڵ عهرهبى سووننه كێشهكانمان
قوڵتر ناكاتهوه؟
 كاوه مهحم���ود :ب���ه بۆچوون���ى م���نههڵوێس���ت نواندن بهرامبهر به حهشدى
ش���هعبى ،نابێت ل���هو س���ۆنگهیهوەبێت
كه لهس���هر س���نورى ههرێمى كوردستان
دهبێت به كێش���ه یان نا ،حهشدى شهعبى
دامهزراوهی���هك ب���وو ب���ۆ جێبهجێكردنى
ئهركێك له كاتى پێویس���تدا ،بهاڵم دهبێت
كه جهنگى دژى داعش كۆتاییهات ئهویش
كۆتای���ى بێت ،نابێت حهش���دى ش���هعبى

30

ببێت���ه ئامڕازێكى سیاس���ى ،ئهگهر مۆركى
تایفهیهكى پێوهبێ���ت ،بێگومان تایفهكهى
ت���ر لێ���ى رازى نابێت ،بهتایب���هت ئهگهر
دهوڵ���هتبیر ل���ه پیادهكردنى یاس���او به
دامهزراوهییكردن بكات���هوه ،دهبێت یهك
دامهزراوهى س���هربازى ههبێت ،ئهوانهى
كه لهناو حهشدى ش���هعبى قوربانیانداوه،
مافى خۆیانه قهرهبوو بكرێنهوه ،شههیدانه
بدرێ���ت به كهس���وكاریى ش���ههیدهكان،
ئهوانهى خزمهتییان كردووه ،خزمهتهكانیان
بۆ ئهژمار بكرێت ،بهاڵم ئێمه وهك حزبى
ش���یوعى لهگ���هڵ ئهوهدانین ،یاس���ایهك
ههبێت ،بۆ حهش���دى شهعبى ،ئهگهرچى

ههڕهشهش نهبێت بۆ ههرێمى كوردستان،
ناكرێ���ت له عێ���راق ح���هرهس قهومى و
ح���هرهس وهتهنى ،جهیش���ى ش���هعبى و
حهشدى شهعبى ههبن ،له عێراقدا جهیش
و پێشمهرگه ههیه.

* ئایا حزب ه چهپهكان هیچ ههمانگى
و كارى هاوبهش له نێوانیاندا ههیه؟
ئهگهر ههی ه كامهیه ،ئهگهر نهكراوه،
هۆكار چییه؟
 كاوه مهحم���ود :بۆچوونى شهش���همینكۆنگرهى حزبمان ،لهوهدایه كه بایهخێكى
زۆر بدهی���ن به كارك���ردن لهگهڵ حزب و
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گروپ و ناوهنده چهپهكان له كوردستاندا،
لهسهر ئاس���تى جیاواز ،ئهو پهیوهندییانهى
كه ئێستا ههیه له ئاستى داخوازى ئێمهدا
نییه ،ههوڵدهدهین ئ���هو پهیوهندییانه به
شێوهیهكى پراكتیكى گرنگیان پێبدهین ،ئهو
پهیوهندییانه كهمت���ر نیی ن له كاركردن بۆ
بههێزكردنى حزبمان ،پهیوهندیمان لهگهڵ
ئهو حزبه چهپانهى دهرهوهى دهس���هاڵت
ههیه ،وهك حزبى زهحمهتكێشان و حزبى
كۆمۆنیستى كرێكارى ،لهگهڵ ناوهندهكانى
سيكۆالر پهیوهندیمان ههیه ،واتا ئهوانهى
كه چهپن ،مهرج نییه ههر له چوارچێوهى
حزبدابن ،كۆمهڵێك كهسایهتى چهپ ههن،
له كوردس���تان چهپهكان كارى پێویس���تیان
نهكردووه ،له داهات���وودا دهتوانێت ببێته
پارسهنگێكى بههێز ،ئێمهش بهو ئاڕاستهیه
كاردهكهین.

* ب���ۆ خهڵك ئهوه روونه كه خاڵى
هاوبهش���ى ئێوهو حزبى كۆمۆنیست
دژایهتیكردنى سهرمایهدارى جیهانه،
بهاڵم لهسهر ئاستى ههرێم ،ل ه ئهدائى
كاردا چیی���ه؟ پهیوهندییهكانت���ان
لەس���هر ئاس���تى س���هركردایهتى ب ه
كۆبوون���هوهى خول ئهنجام دهدرێت،
یاخود چۆن؟
 كاوه مهحم���ود :ئێمه لهس���هر ئاس���تىس���هركردایهتى ه���هردووال ،ل���ه كات���ى
پێویس���تدا كۆبوونهوهم���ان ههی���ه ،بهاڵم
كۆبوونهوهكانم���ان دیاریك���راو نین ،گفتۆ
دهكهی���ن و بیروبۆچونم���ان دهگۆڕینهوه،
لهس���هر ههندێك ش���تى هاوبهش و كارى
جهماوهرى هاوبهش پێكهوه كار دهكهین،
وهك هاریكارى رێكخراوهكانى ئێمهو ئهوان،
یهكێك لهوانه بۆ كۆكردنهوهى ئیمزا لهسهر
بابهتى سیكۆالر بوو ،لهسهر ئاستى جیهانى

بۆ س���هرمایهدارى ههڵوێستمان ههیه ،بۆ
ناوخ���ۆش كاركردنم���ان بۆ دهس���تورێكى
س���یكۆالر ههردوالم���ان كۆدهكات���هوه،
س���هرمایهدارى ناوخۆى هاوههڵوێس���تین،
لهوانهیه جۆرێ���ك له بۆچوونى جیاواز له
نێوانماندا ههبێ���ت ،ئهمه بهو مانایه نییه
ك���ه دژ به یهكترین ،پێمانوایه دهس���هاڵت
له كوردستاندا ،دهسهاڵتێكى سهرمایهدارى
دواكهوتووه ،وابهس���تهیه به سهرمایهدارى
دهرهکی ،خزمهتى ب���ۆرژوازى دیموكرات
و مشتهخۆردهكات ،ئابورییهكى بهرخۆره،
ئێمه بهمجۆره سهیرى دهسهاڵت دهكهین،
لهوانهیه كۆمۆنیس���تهكانیش به شێوازێك
نزیك له ئێمه سهیرى دهسهاڵت بكهن.

دهسهاڵت ل ه
كوردستاندا،
دهسهاڵتێكى

* ش���یوعى و كۆمۆنیس���تهكان زۆر
جار دروش���مى چینى كرێ���كار بهرز
دهكهن���هوه ،ل���هم رووهوه چیتان بۆ
كرێكاران كردووه؟ ئایا كۆمۆنیستهكان
ههمان بۆچوونى ئێوهیان ههیه؟
 كاوه مهحمود( :بهپێكهنینهوه) مهسهلهكهئهوه نییه ،ئێمه قهاڵیهك بگرینهوهو بڵین،
رادهس���ت به چینى كرێ���كاران دهكرێت،
مهس���هلهكه ئهوهیه چۆن تێكۆش���ان  بۆ
بابهتى چینى كرێكار دهكهیت ؟ تێكۆش���ان
بۆ چینى كرێكار ،تێكۆش���انه بۆ گۆڕانكارى
كۆمهاڵیهتى ،تێكۆشانیش بۆ دیموكراسى و
مافى مرۆڤ ،تێكۆش���انه بۆ چینى كرێكار،
لهوانهی���ه له ههندێك بۆچوون له ئێمهوه
دوور ،یان نزیك بن ،بهاڵم له نێوان ئێمهو
ئهوان زۆر خاڵى هاوبهش ههیه.

سهرمایهدارى
دواكهوتووه،
وابهستهی ه ب ه
سهرمایهدارى
دهرهکی ،خزمهتى
بۆرژوازى دیموكرات و
مشتهخۆردهكات

* سكرتێرى كۆمیتهى ناوهندى حزبى
كۆمۆنیس���تى كرێكارى كوردس���تان،
ل ه دیدارێكى تایبهت به كوردس���تان
دیپلۆماتیك ،دەڵێت «ش���یوعى خۆى
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ب��� ه ش���هریكى دهس���هاڵت دهزانێت،
ل���ه مێ���ژووى ش���یوعیدا ،رێكهوتنى
لهگهڵ حكومهت���ى بهعس و الیهن ه
سیاس���ییهكانى تر ك���ردووه ،تانهت
لهكاتێكدا كه ئۆپۆزسیۆن بووه ،ههر
هێزێك كه دژى دهس���هاڵت بووبێت،
ش���یوعى خۆى لهگهڵ گونجاندووه«
لهمبارهوه چی دهڵێیت؟

پێشمهرگ ه
دێرینهكانى ئێم ه
له ریزهكانى
پێشهوه بوون ،ئێم ه
ههندێك ل ه هاوڕێى
سهركردایهتیمان ل ه
سنورى ههولێر له
بهرهكانى پێشهوهى
شهڕ بهشدارییان
كردووه ،ل ه ههندێك
شوێن بریندار و
شههیدمان ههبووه
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 كاوه مهحمود :لهوانهیه شیكردنهوهكهىدهقی���ق نهبێت .ل���ه كوردس���تان ژیانى
سیاس���ى دابڕاو بوونى نییه ،له مێژوودا
پارتى و یهكێتى لهگهڵ حكومهتى بهعس
رێككهوتنی���ان ههبووه ،ئ���هو دوو حزبه
لهگهڵ یهكترى رێككهوتنى س���تراتیجییان
ئیمزا كردووه.

* دهمهوێ���ت ب���اس ل���ه ش���ێوازى
رێككهوتنهك���هى ئێ���وهو حكومهتى
بهع���س بكهی���ت ،ئهوه لهس���هر چ
بنامهیهك كراو چۆن بوو؟
 كاوه مهحم���ود :له س���اڵى ( )1973ل هنێوان حزب���ى ش���یوعى و حزبى بهعس
بهرهی���هك درووس���ت بوو ،ك���ه وهك
رێكهوتنێكى سیاس���ى به نوسراو مۆركرا،
پێش ئ���هوه بهیانى ()11ى ،ئازار ههبوو،
پارت���ى دیموكراتى كوردس���تان و حزبى
بهعس ،هاوكات بیر لهوهش���كرایهوه كه
پارتى دیموكراتى كوردستان ،بێته ناو ئهو
بهرهیهى ئێمه ،كه لهو سهردهمهدا بهره
باو بوو ،بهاڵم رێكهوتنى سیاسى بهومانایه
نیی���ه كه ناكۆكیی���هكان كۆتاییان پێدێت،
بهڵك���و رێكهوتنهكه ب���ووه هۆى ئهوهى
حزبى ش���یوعى به ئاش���كرا كارى خۆى
ب���كات و بارهگاى ههبێت و رۆژنامهكهى
به ئاشكرا باڵوبكرێتهوه ،ئهو كاته حزبى
شیوعى دوو وهزیرى له حكومهتى عێراق

ههبوو ،بهاڵم پارتى چوار وهزیرى ههبوو،
ئهمانهش س���اڵى ( )1974كۆتاییان پێهات،
ل���ه كاتى رێكهوتنى ئێمهو حزبى بهعس،
راوهدون���ان و باڵوهپێكردن و كوش���تنى
شیوعییهكان كۆتایى پێنههات ،بهو هۆیهوه
له س���اڵى ( )1988پاش ئهوهى لهالیهن
حزبى بهعسهوه بڕیارى له سێدارهدان بۆ
( )31كهس له ئهندامانى حزبى ش���یوعى
عێ���راق  دەرچ���وو ،رێككهوتنهكهم���ان
ههڵوهش���اندەوە ،وازمان له كارى ئاشكرا
هێن���او جارێكى تر دهس���تمانكردهوه به
كارى نهێن���ى ،ئهمانه دۆخى سیاس���ین و
له گۆڕانكاریدان ،پێش ماوهیهك گۆڕان و
پارتى موو به نێوانیاندا نهدهچوو له یهك
حكومهتداب���وون ،دواتر پهیوهندییهكانیان
گهیشت بهم حاڵهتهى ئێستا ،كه قهیرانى
درووستكرد.

* عوس���مانى حاجى مارف ،باس���ى
لهوهش���كرد ك���ه ل���ه «پهنج���اكان،
ل���ه ()90%ى ،خهڵك���ى کوردس���تان
و عێراق س���هر به حزبى ش���یوعى
بوون ،بهاڵم ئێس���تا خهڵك له ()1%
ی���ش ،لهگهڵ حزبى ش���یوعى نین»
ئهمه تۆمهته ،یان حهقیقهت؟
 كاوه مهحم���ود( :به قاقاو پێكهنینهوه)ت���ۆ ههوڵم���هده ،م���ن بكهی���ت به گژ
عوسمانى حاجى مارفدا ،چونكه هاوڕێى
زۆر نزیك���ى منه ،بێگومان ئهگهر باس له
ق���هوارهى حزبى ش���یوعى بكهین ،وهك
شۆڕشى ()14ى ،تهمموز له ساڵى()1959
نابێت ،له س���اڵى( )1950دا ،لهوانهیه له
( )1%كهمتر بووبی���ن ،بهاڵم قهناعهتمان
وایه پش���تگیرى ئێستاى خهڵك بۆ حزبى
شیوعى به ڕێژهى له ( )1%زیاتره.
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* بۆچوون���ى تۆ لهس���هر قهیرانى
سیاس���ى و دارای���ى ههرێ���م چییه؟
ت���ا كهى درێ���ژهى دهبێ���ت و چۆن
چارهسهر دهكرێت؟
 كاوه مهحم���ود :قهیرانه سیاس���ییهك هزۆر باس���كراوهو هیچ سازانێكیش نهكرا،
بهاڵم ل ه كوردس���تان ئهساس���ى قهیران،
قهیرانى سیاسهتى ئابورییه ،ئهو سیاسهته
ئابورییهى ك���ه پێش���تر پهیڕهوكرا ،ئهم
ئاكام ه دێنێته پێش���هوه ،ئهو سیاس���هته
ئابورییهى كه بهناو ههوڵیدا گهش���هپێدان
درووست بكات ،له كۆتاییدا بڵقى گهشه
پێدانى درووستكرد ،نهك گهشه پێدانێكى
بهردهوام ،چونكه پێویستى بهوه ههبوو
رهههندهكهى وهك خ���ۆى بێت ،قهیران
راست ه دابهزینى نرخى نهوت و نهناردنى
بودجهیه له بهغداوه ،ش���هڕى داعش و

خهرجى سهربازییه ،بهاڵم بنهماى قهیران
دهگهڕێت���هوه بۆ سیاس���هتى ئابورى ،ئهو
سیاس���هتهى ئێس���تاش پهیڕهو دهكرێت
قهیرانهك���ه قوڵت���ر دهكات���هوه ،چونكه
سیاسهتێكه پشت دهبهستێت به بانكى نێو
دهوڵهتى ،لهسهر ئهساسى نیولیبرالیزمهو
خهڵكی���ش خۆى باج���ى قهیرانى ئابورى
دهدات ،خۆى بینیوهتهوه له پاشهكهوتى
ناچارى ،ههوڵدهدرێت كارهباو بوارهكانى
تهندروستى و خوێندن بكرێت به كهرتى
تایب���هت ،ئهم���ه جهوه���هرى قهیرانى
ئابورییهو خزمهتى ههژاران ناكات ،لهبهر
ئ���هوه قهیران ب���هردهوام دهبێت تا ئهم
سیاسهته دهگۆڕدرێتـ ،مهسهلهكه ئهوه نییه
ههندێك بۆ چارهس���هر وابیردهكهنهوهو
چاوهڕوان���ن نرخى ن���هوت بهرزبێتهوه،
ئهمه كاریگهرى ب���ۆ موچه ههیه ،بهاڵم

قهیرانى ئاب���ورى له موچ��� ه فراوانتره،
ئهویش پهكهوتنى گهشەپێدانه.

* كهواته به بڕواى تۆش نێچیرڤان
بارزان���ى ل���ه سیاس���هتى نهوت���دا
سهركهوتوو نهبووه؟
 كاوه مهحم���ود :زۆر گرنگ���ه ئێم��� هئهمجۆره سیاس���هتكردنه نهبهستینهوه به
تاكه كهسهوه ،ههموو ئهوانهى حكومهت
بهڕێ���وه دهبهن ،لهم سیاس���هته ئابورییه
بهرپرس���ن ،لهب���هر ئهوه ن���ه نێچیرڤان
بارزانى و نه كاك قوباد به تهنها نین.

* ئێوه وهك حزبى شیوعى كوردستان
بۆ مهسهلهی ههناردهكردنى نهوت
و گرێبهس���ت لهگهڵ كۆمپانیاكان؟
لهالی���هن س���هرۆكى حكومهت���هوه
راوێژتان پێكراوه؟

د .کاوە مەحمود ،سکرتێری حزبی شیوعی کوردستان
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  كاوه مهحم���ود :نهخێ���ر ،بهاڵم ئێمهبه بهردهوامى وتوومانه سیاس���هتى نهوت
و داهات و ئابورى له كوردس���تان شهفاف
نییه.

* دواى ئ���هوهى حكومهتى عێراق
بودجهى ( )2017ى ،پهسهندكرد تۆ
لهمبارهوه پێتوایه ههرێم خهریكى
ههناردهكردن���ى نهوت بێت ،یان بۆ
ئهوهى موچهى فهرمانبهران دابین
بكرێت ،رادهستى بهغداى بكهن؟

ئهگهر دهوڵهتبیر
ل ه پیادهكردنى یاساو
ب ه دامهزراوهییكردن
بكاتهوه ،دهبێت یهك
دامهزراوهى سهربازى
ههبێت ،ئهوانهى

 كاوه مهحم����ود  :پێویس����ته نوێنهرانىكورد له بهغدا ،لهگهڵ حكومهتى ههرێم،
لهس����هر ئهساس����ى ههموو ئهو ئامارانهى
كه ههن ،گفتوگۆیهكى راش����كاوانه بكهن،
دهبێت ههموو داهاتهكان ئاش����كرابێت بۆ
خهڵكى كوردس����تان ،بۆ ئهوهى قهناعهت
بۆ خهڵك دروس����ت بێ����ت و بگهن ،به
ههڵوێس����تێكى یهكگرت����وو لهس����هر ئهم
مهسهلهیه.

ك ه لهناو حهشدى

* تۆ پێتوایه حكومهتى ههرێم ك ه
بهو ش���ێوهیهى باس���ت كرد ،ئاماده
دهبێ���ت داه���ات ب���ۆ خهڵ���ك روون
بكاتهوه؟

بكرێنهوه

 كاوه مهحمود :ئێمه تهنها داوا دهكهین،ئهگ����هر الیهن����ه سیاس����ییهكان ههموویان
له س����هرى كۆكبن ،ئهوس����ا ئامادهیى بۆ
خس����تنهڕووى داهات خۆى فهرز دهكات،
چونكه ئێستا بێمتمانهیهكى  زۆر لهنێوان
خهڵك و حكومهتدا ههیه ،ئهوهى ئهمرۆ
خزمهتى حكومهتى ههرێم دهكات ،ئهوهیه
كه زۆرترین شهفافییهت بهكاربهێنێت.

شهعبى قوربانیانداوه،
مافى خۆیان ه قهرهبوو

* ئێ���وه كه ل ه كۆنگرهدا جهختتان
لهس���هر گرنگی���دان ب���ه الیهن���ه
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چهپ���هكان كردۆت���هوه ،ئهمه به چ
ئامانجێك بوو؟
 كاوه مهحمود :مهبهس����ت تهنها لهوهدانیی����ه كاركردنمان بۆ ههڵب����ژاردن بێت،
ئامانجى ئێمه ئهوهی����ه كه بۆ گۆڕانكارى
كۆمهاڵیهت����ى چ����ۆن كاربكهی����ن؟ ئێم����ه
پڕۆژهیهكەمان خ����ۆى دهبینێتهوه لهوهى
كه سۆسیالیس����تى به جێگرهوه دادهنێین
بۆ س����هرمایهدارى ،پێمانوای����ه ناوهڕۆكى
ملمالنێ����كان له واڵتى ئێم����هدا ملمالنێى
چینایهتییه ،لهبهرئهوه به كراوەیی مامهڵهو
كاركردن لهگهڵ چهپهكان دهكهین ،بهبێ
ئ����هوهى بیر ل����ه فهرزك����ردن بكهینهوه،
كاركردنى هاوبهش  ش����ێوازى رێكخستنى
گونجاو دههێنێته پێش����هوه ،دهمانهوێت
ئهمهش گهش����ه ب����كات ،ئهمهش به كارى
هاوبهش پێشدهكهوێت.

* ئێ���وه ههس���تدهكهن دوور ل��� ه
الیهنگ���رى پارت���ه چهپهكان���ى
كوردس���تان ،ل���ه ن���او گهنجاندا به
جۆرێ���ك خۆشهویس���تى ب���ۆ چهپ
درووس���تبووه كه جۆرێكى نوێییه،
چهپێكى ئهوروپى غهیره س���ۆڤێت
سهریههڵداوه؟
 كاوه مهحم����ود :ههندێك ناوهند ههنك����ه بایهخ  به چهپ بوون دهدهن ،بهاڵم
دواج����ار ههمووم����ان پێك����هوه له یهك
سهنگهرى بهرگریداین ،وا ههست ناكهین
كه له دوو بهرهدابین.

* ئهوان ئێوه به پێش���ڕهوى خۆیان
نازان���ن ،چۆن ئهوانی���ش له خانهى
خۆتاندا كۆدهكهنهوه؟
 كاوه مهحمود :ئێمه له یهك بهرهداین،چونكه ههمان ئامانجمان ههیه ،ئێمه كه
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لهگهڵ گروپێكى چ����هپ مامهڵه دهكهین،
داوای����ان لێناكهی����ن ئێمه به پێش����ڕهوى
خۆی����ان بزانن ،ئێمه ئهوان به تێكۆش����هر
دهزانین ،وهك ئهوهى كه خۆى دهیهوێت
بی����ر بكاتهوه نهك وهك ئ����هوهى كه من
دهمهوێ����ت ،دهبێ����ت به ئ����ازادى خۆى
بیربكاتهوه ،ئهمهش وامان لێدهكات باشتر
مامهڵ����ه لهگهڵ ئهم ناوهنده بكهین ،وهك
وتم ئێمهو ئهوان له یهك سهنگهرداین.

* ئیس�ل�امییهكان بۆ باڵوكردنهوهى
فك���رو سیاس���هتهكانیان ،خاوهن���ى
راگهیان���دن ،بانگخ���واز ،ك���ۆڕ و
سیمینارى تایبهتن ،ئێوه لهمبارهوه
چیتان كردووه ،هۆكار چییه ،بهپێى
خزمهتى خهباتى شاخ و شار له ناو
خهڵك���دا جهماوهرێك���ى بهرچاوتان
نییه؟
 كاوه مهحم����ود :ب����ۆ دهبێ����ت لهگهڵئیس��ل�امییهكان بهراوردم����ان بكهی����ت؟!
ئیس��ل�امییهكان له خانهیهكى ترو ئێمهش
ل����ه ئایدۆلۆژیایهك����ى ت����ر ،لهب����هر ئهوه
پێموای����ه نابێت ب����هراورد كردنهكهت له
نێوان دووش����تى جیاواز له یهكترى بێت،
ئیسالمییهكان زهمینه لهباره بۆیان ،ئهگهر
ل����ه كوردس����تاندا نزیكهى پێن����ج ههزار
مزگهوت ههبێ����ت ،ههر چۆنێك بێت له
سێ ههزارو پێنج س����هد مزگهوتدا وتارى
ههینى دهخوێندرێتهوه ،كه وتارى ههینى
موحازهرهیهكى سیاس����ییه ،لهو ڕێژهیهش
نیوهى الیهنگرى ئیس��ل�امییهكانن ،ئهوانى
تریش خۆ بانگهش����ه بۆ دیموكراس����ى و
مهدهنیهت ناكهن ،ه����هر له چوارچێوهى
بی����رى ئاینیدا دهمێنن����هوه ،تهنانهت ئهو
ئیسالمهى ئهگهر رووناكبیریش بێت كه لهناو
چوارچێوهى پارتى و گۆڕان و یهكێتیدان،

ههس����ت بكهن یان نا ،ل����ه چوارچێوهى
س����هلهفیهتدا دهمێننهوه ،چونكه خزمهتى
ئ����هو بیروب����اوهڕه دهكهن ،لهب����هر ئهوه
زهمینهى ئیش����كردنى ئێمهو ئیسالمییهكان
جیاوازه ،تواناكانى ئێمه سنورداره ،چهند
رۆژى راب����ردوو سۆس����یال دیموكراتهكان
له شارى س����لێمانى كۆنگرهیهكى  باشیان
ئهنجامدا ،ئهگهر ئێمهش توانایى دارایمان
ههبێت ،بیر ل����ه كۆنگرهیهكى فراوان بۆ
پارته كۆمۆنیستهكانى جیهان دهكهینهوه.

* لهم پێناوهدا ههوڵتانداوه لهس���هر
ئاس���تى نێودهوڵهت���ى كۆم���هك ب���ۆ
سازدانى ئهو كۆنگرهیه كۆبكهنهوه؟
 كاوه مهحم����ود :حزب����ه چهپهكان����ىدهرهوهى واڵت بارودۆخى ئابورییان وهك
ئێمه وایه ،ه����هر یهكهیان ئهوهى ههیانه
بهشى خۆیان دهكات و ناتوانن هاوكاریمان
بكهن.

*لهناو هاواڵتیاندا دهوترێت شیوعى
كهمت���ر ل���ه سۆسیالس���ت قهیرانى
ئابورى ههیه ،بهپێى ئهو بۆچوونهى
تهلهفیزیۆن���ى ئێوه بهردهوامهو هى
ئهوان ساڵێك زیاتره داخراوه؟
 كاوه مهحم����ود :ئ����هوه بهڵگهیهك����ىدرووس����ت نیی����ه ،ئێمهش ئ����هم ماوهیه
خۆڕاگربووین ب����ۆ قهیرانى ئابورى ،بهاڵم
پێویسته  وهك سهركردایهتى پێداچوونهوه
به خۆمان����دا بكهین ،ك����ه نازانم تا كهى
بهرگهى ئهو دۆخه دهگرین ،بۆ بهردهوامى
پهخشى كهناڵهكهمان.

پرۆفایل:
د .كاوه مهحمود شاكر
 ساڵى  1958له شارى كهركوك لهدایكبووه .
 ساڵى  1979كۆلێژى یاساو رامیارىله زانكۆى بهغدا تهواو كردووه .
 ههڵگ���رى بڕوانامهى ماس���تهرودكتۆرای���ه ل���ه ب���وارى زانس���ته
ئیسالمییهكان .
 س���اڵى  1980پهیوهندى به حزبىشیوعى عێراقهوه كردووه.
 ل���ه یهكهمین كۆنگ���رهى ،1993بووه به ئهندامى سهركردایهتى .
 ل���ه كابین���هى ( 6و  ،)7وهزیرىرۆشنبیرى ههرێم بووه .
 ئێستا سكرتێرى كۆمیتهى ناوهندىحزبى شیوعى كوردستانه.
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نوێترین باڵوکراوەی دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
36

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

چوار پارچەی
كــوردسـتان
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جەمیل بایک( ,هاوسەرۆکی کۆنسەی
کۆماجڤاکێن کوردستان «کەجەکە»)

د .مەحمود عوسامن
سیاسەمتەدار و ئەندامی پێشوی پەرلەمانی عێراق

ئاسۆ حەسەن زادە
جێگری سكرتێری حزبی دیموكراتی كوردستان

ئاڵدار خهلیل ،ئهندامی کۆنسهی
بهڕێوهبهرایهتی بزووتنهوهی دیموکراتیکی
کوردستانی سووریا
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جەمیل بایک

هاوسەرۆکی کۆنسەی کۆماجڤاکێن
کوردستان «کەجەکە»:

ئەم دەرفەتە لەدەست بدهین،
ئەگەری لەناوچوون دێتە ئاراوە

دیداری :سیامەند
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هاوسەرۆکی کۆنسەی کۆماجڤاکێن کوردستان (کەجەکە) ،ڕایگهیاند» ئێستا گەلی
کورد ،دەتوانێت بە ئەنجامی زۆر گەورە بگات ،ئەگەر ئەم دەرفەتە لەدەست بدات،
ئەگەری لەناوچوونی کورد دێتە ئارا».
جەمیل بایک ،ئاماژهى بۆ ئهوهشكرد كه« شهڕى داعش ،بۆ جیهان ڕوانگە
خراپەکانى لەبارەی گەلی کوردەوە گۆڕى» وتیشى» هێزێک نەتوانێت لە هاوسەنگییە
سیاسیەکانی ناوچەکەدا جێبگرێت ،ناتوانێت لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا سیاسەت
بەڕێوەببات» له بهشێكى ترى قسهكانیدا دهڵێت» بۆ ئەوەی کێشەکانی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست و مرۆڤایەتی چارەسەر ببن ،گەلی کورد به كردارهەنگاوی ناوە»

* ئێوە بۆ بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی
بانگەوازتان کرد ،وەاڵمی پارت و الیەنە
سیاسییەکانی کوردستان ،چۆن بوو ؟
 جەمیل بای���ک :جەمیل بای���ک :ئێمە بۆبەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی ڕاگەیەندراوێکمان
نارد بۆ هەموو پارت و الیەنە سیاس���یەکان،
ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و دەزگاکانی
ڕاگەیاندن ،لەبەر ئەوەی ش���ەڕێکی سەخت
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تدا ،بەڕێوەدەچێت و
گەلی کورد لەم نێوانەدا تووشی سەختییەکی
زۆر بووە ،ئێمە بەم ش���ەڕە دەڵێین ،جەنگی
سێیەمی جیهانی ،ئەم شەڕە بۆچی ڕوویداوە؟
ئەو دەنگان���ەی لە جیهان بونیاتنرابوون و لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت پێشکەوتبوون ،پاش
هەڵوەشانەوەی سۆڤیەت لەناوچوون ،پێویست
بوو پ���اش ئەوان دەنگ و هەڵوێس���تی نوێ
دابهێنرێن ،لەبەر ئەوەیە ،کە جەنگی جیهانی
س���ێیەم لێرە بەڕێوەدەچێت ،ئێس���تا هەموو
الیەنەکان دەیانەوێت دەنگیان س���ەربکەوێت
و بەپێ���ی ئامان���ج و بەرژەوەندییەکانیان لە
ناوچەک���ەدا جێبگرن ،بۆی���ە ئەگەر هێزێک
نەتوانێ���ت لە هاوس���ەنگییە سیاس���یەکانی
ناوچەکەدا جێبگرێت ،ناتوانێت لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا سیاس���ەت بەڕێوەببات ،ناتوانێت
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ئامان���ج و بەرژەوەندیەکانی بپارێزێت ،بۆیە
ئێس���تا هەموو الیەنەکان لە جەنگی جیهانی
س���ێیەمدا جێیان گرت���ووە ،هێ���زە جیاکان
ڕێکدەک���ەون ،ڕێککەوتن���ەکان تێکدەچن و
ش���تی نوێ دێتەئارا ،لە چوارچێوەی یەکەم و
دووەمی جەنگی جیهانیدا گەلی کورد نەیتوانی
دەنگ���ی خ���ۆی دەربخات و ڕێ���گا بە گەلی
کورد نەدرا ،لە هاوسەنگییەکاندا جێ بگرن،
گەلی کوردیان پارچە پارچە کرد ،سیاس���ەتی
تواندنەوەی گەلی کوردی���ان گرتەبەر ،بەاڵم
گەلی کورد ئەم سیاس���ەتانەی قبووڵ نەکردو
دژی وەستانەوە ،تێکۆشانیان کردو لە ڕێگای
ئەو تێکۆشانەشدا بە دەستکەوتی زۆر گەورە
گەیشتن ،تا ئێستا زۆر الیەن و پارتی سیاسی
وەاڵمی بانگەوازەکەیان زۆر باش داوەتەوە،
ل���ە کوردس���تان کەم الیەن هەی���ە ،وەاڵمی
نەدابێتەوە ،ئەوانەی پش���تگیری بانگەوازەکە
دەکەن ،پێویس���تە هەنگاوی پراتیکیش���ی بۆ
بنێن ،چونکە کەس ناتوانێت ،دژی داواکاری
گەلی کوردستان بوەستێتەوە .

*ڕۆڵ���ى گهل���ى ك���ورد ل���ه سیاس���هتى
رۆژههاڵتى ناوهڕاستدا چییه؟
 -جەمی���ل بای���ک :لەناوچوون���ی دەنگ���ە

جیاوازەکان���ی سیاس���ەت ل���ە ڕۆژهەاڵت���ی
ناوەڕاس���ت ،کەوتە خزمەتی سیاسەتی گەلی
کوردەوە ،چونکە گەلی ک���ورد لەم نێوانەدا
دەنگ و هەڵوێستێکی نوێی سیاسیان هێنایە
ئارا و بە تێکۆشانی خۆیان سیاسەتێکی نوێیان
بەڕێوەبرد ،بە لە ناوچونی دەنگە سیاسیەکانی
دیک���ە تەڤگ���ەری ک���ورد ،هەم ل���ە بواری
سەربازی ،هەم لە بواری هزرو بیرکردنەوەدا
پێشکەوت ،ئەمە کاریگەرییەکی زۆری لەسەر
جیهان دان���او هەموان بینیی���ان گەلی کورد
هێزێکی بە بنەمايە ،جیهان تێگەیشت کە بێ
گەلی کورد سیاس���ەت لە ناوچەکەدا ،بوونی
نیەو هیچ دەنگ و هەڵوێستێکی نوێی سیاسی
پێکناهێنێت.

*ئهگهر بپرسین بۆچی؟
 جەمیل بایک :لەبەر ئەوەی دیموکراس���یتایبەتمەن���دی س���ەرەکی تێکۆش���انی گەلی
ک���وردە ،چونکە تێکۆش���انی گەل���ی کورد،
لەس���ەر بنەمای یەکسانی و ئازادیيە ،ئەمەش
بەش���ێکی زۆری پەیوەندی بە ئازادی ژنانەوە
هەی���ە ،چونکە ژن لە شۆڕش���ی گەلی کورد
دا ڕۆڵ���ی چاالکی هەی���ە ،لەالیەکی دیکەوە
گەلی کورد بۆ ئەوەی کێشەکانی ڕۆژهەاڵتی
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هەندێک دەڵێن،

لۆگۆی پەکەکە
ناوەڕاس���ت و مرۆڤایەت���ی چارەس���ەر ببن،
هەنگاوی جدی لە پراتیکدا ناوە ،سیستمێکی
نوێیان دامەزراندوە ،بۆ چارەسەری کێشەکان
تێدەکۆشن ،هاوکات گەلی کورد دژی داعش
ش���ەڕ دەکات و گورزی س���ەختی لێدەدات،
داعش نەک تەنها بۆ کوردستان و ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاس���ت ،بەڵکو بۆ هەم���وو جیهان بەاڵ
ب���وو ،هەم���وو جیه���ان بینیان ،ک���ە گەلی
کورد لە هەم���وان زیاتر ،بۆ ڕزگاری هەموو
مرۆڤایەتی تێکۆش���انی ک���ردو دژی داعش
وەس���تا ،ئەمە کاریگەرییەکی زۆری لەس���ەر
هەموو جیهان هەبوو ،تەڤگەری گەلی کورد،
لە هەموو بوارەکاندا پێشکەوت ،خۆی وەکو
پێشەنگ پیشانداو بووە هیوایەک بۆ هەموو
مرۆڤایەتی ،ڕوانگە خراپەکان لەبارەی گەلی
کوردەوە گۆڕان و ڕوانگە باش���ەکان جێگای
ئەوانیان گرتەوە ،ئەمانە هێزە داگیرکارەکانی
ترساند ،چونکە تێگەیشتن ،کە ئەگەر ڕێگری
لەم پێشکەوتنانە نەکەن ،مەترسیەکی گەورە
ڕووبەڕووی���ان دەبێتەوە ،داگیرکەرەکان دژی
گەلی کورد و دژی دیموکراس���ی ،فاش���یزم
ودیکتات���ۆری بەرفراوان دەک���ەن ،لەالیەکی
دیک���ەوە ،لە جەنگ���ی س���ێیەمی جیهانیدا،

دەرفەتێکی مێژوویی کەوتووەتە بەردەس���تی
گەلی کورد ،ب���ۆ ئەوەی گەلی کورد ،بتوانن
کێشەکانیان لە هەر چوار پارچەی کوردستان،
چارەس���ەر بکەن ،بۆ ئەوەی گەالنی ناوچەکە
ئەرکی مێژووییان بەجێبهێنن ،دەرفەتێک کە
گەل���ی کورد لەم نێوانەدا دەس���تی کەوتووە
و ئەنجام���ی گ���ەورەی ببێ���ت ،ئهنجامدانى
كۆنگرهى نهتهوهیى كورده.

*ئهگهر پارته كوردییهكان نهیانتوانى
بگ���هن ب���ه ڕێككهوت���ن ،دوات���ر چ���ى
ڕوودهدات؟

ئێمە دەمانەوێت
دەوڵەتی کوردی
دابمەزرێنین ،ئەگەر
کۆنگرەی نەتەوەیی
بەڕێوەبچێت،
بەرنامەی
ئێمە دەکەوێتە
مەترسییەوە

 جەمیل بایک :ئەگەر گەلی کورد ،یەکێتیخۆی پێکنەهێنێت ،پهرتهوازهبوون چارهسهر
ن���هكات و جارێکی دیکە کورد ،ئەم دەرفەتە
لە دەس���ت ب���دات ،ئەگەری ئ���ەوە هەیە،
لەناوچوونی گەلی کورد بێتەئارا ،ئێستا گەلی
کورد ،دەتوانن بە ئەنجامی زۆر گەورە بگەن،
لەبەر ئەوەی دەرفەتێکیان دەست کەوتووە،
بۆی���ە نابێت گەلی کورد دەس���تبەرداری ئەو
دەرفەتە بن ،ئەمانەش بە پێکهێنانی کۆنگرەی
نەتەوەی���ی پێکدێن ،بە بەس���تنی کۆنگرەی
نەتەوەیی ،هەم دەس���تی هێرشکەری دوژمن
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جەمیل بایک لە بەسەرکردنەوەی پۆلێک گەریالدا
لە کورد دووردەکەوێتەوە ،هەم گەلی کورد
ل���ەم پارچە پارچەبوون���ە ڕزگار دەبن ،ئەمە
گرنگییەک���ی زۆری هەیە ،چونکە تاکتیکێکی
هاوبەش بۆ گەلی کورد پێکدێنێت ،پێشتریش
بۆ بەس���تنی کۆنگ���رەی نەتەوەیی هەندێک
کار کرابوون ،تا ئاس���تێكی باش بەڕێوەچوو،
ئەنجامی باشیشیان هەبوو ،بەستنی کۆنگرەی
نەتەوەی���ی داواکاری گەلی کوردە ،داواکاری
پارت���ە سیاس���یەکان و ڕێکخراوەکانیش���ە،
داواکاری ڕۆش���نبیرەکان ،هونەرمەن���دەکان
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و نووسەرانیش���ە ،هەروەه���ا ل���ە ئاس���تی
نێودەوڵەتیش���دا داواکاری چەندی���ن الیەنە،
ئەگەر هەم���وو ئەوانە بێنینە بەر چاومان لە
ئاستی گرنگی بەس���تنی کۆنگرەی نەتەوەیی
تێدەگەین ،ئێمە لەب���ەر ئەمانە بانگەوازیمان
کرد.

*ههڵوێست و پێش���وازى الیهنهكان بۆ
داواكارییهكهى ئێوه تهنها زارهكییه،یان
كردار؟

 جەمیل بایک :پێویستە هەڵوێستەکان تەنیالە ئاستی ڕاگەیەندراوێکدا نەمێنێت،هەندێک
لەبەر ئەوەی ناویان ل���ە نێوان گەلدا خراپ
نەبێت و لە مێ���ژوودا ناویان ڕەش نەبێتەوە
بانگەوازیەکەیان قبوڵک���ردووە ،بەاڵم کاتێک
سەیری پراکتیکی ئەوان دەکەین ،دەبینین کە
پراکتیکەکەیان لە قسەکانیان ناچێت ،ئەمەش
زیاتر لە باش���ور دەبینرێت ،بەش���ێکی دیکە
نە وەاڵمی ئەرێنی دەدەنەوەو نە پش���تگیری
بانگەوازەکە دەکەن ،بەاڵم لە باشور بەمشێوەیە
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نیە ،تا ئێس���تا ل���ە باش���ور ژمارەیەکی کەم
هەڵوێستی خۆیان ڕانەگەیاندووە ،هەندێکی
دیک���ە هەن ،کە هەڵوێس���تیان ڕاگەیاندووە،
بەاڵم دەڵێن هەنگاوی پراتیک نانێن ،کاتێکیش
قسەیان لەگەڵ دەکەین ،هەندێک بەهانە بە
قسەکانیانەوە دیارە ،دەڵێن پێویستە کۆنگرەی
نەتەوەیی بەڕێوەبچێت ،بەاڵم دەس���تبەجێ
باس لە بەربەس���تەکان بۆ بەستنی کۆنگرەی
نەتەوەیی دەکەن و نایانەوێت بەربەستەکان
لەسەر ڕێگا الببەن.

*ب���ه بڕواى تۆ هۆكار چییه ههندێك
له الیهن���هكان وهاڵمى دڵنیابوونهوهیان
به ئیوه نهداوه؟
 جەمی���ل بایک :بۆ ئ���ەوەی لەبەر چاویگ���ەل خ���راپ نەب���ن ،هەڵوێس���تی ئەرێنی
ڕادەگەیەن���ن و لە الیەکی دیکەوە نایانەوێت
کۆنگ���رەی نەتەوەیی پێکبێ���ت ،ئەم کارە بە
ترس���ەوە ناکرێت ،لەم بارەی���ەدا پرس تەنها
حزبایەتی نیی���ە ،حزبەکان ب���ۆ ئەوەن ،کە
کێشە کۆمەاڵیەتیەکان چارەسەر بکەن ،بەاڵم
پێویس���تە حزبەکان بەرژەوەندی نەتەوەییش
بە بنەما بگرن ،نابێت پرس���ی نەتەوەیی بە
قوربان���ی بەرژەوەندییەکان���ی حزبی خۆیان
بک���ەن ،هەروەها ئەوان���ەی داواکاری گەل،
داواکاری مێژوو ،مرۆڤایەتی لەبەر چاوناگرن،
بە گرنگ���ی نازانن ،لە مێ���ژوودا ون دەبن،
بۆیە دەمەوێت ب���ەو پارتانە بڵێم ،کە نابێت
شتەکان بەم شێوەیەی بچوک و تەسک ببینن،
نابێت بە ترس���ەوە بژین و پێویستە بەورەو
بڕیاردەر بين ،کاتێک هەموو الیەنەکان پرسی
نەتەوەییان ب���ە بنەما زانی و کێش���ەکانیان
چارەس���ەرکرد ،س���ەردەکەون ،ئەگ���ەر بەم
مەبەس���تە خەبات نەکەن ،دڵنیاب���ن زیانیان
پێدەگات.

 *دۆخی سیاسی ئێستای کوردستان وجیهان تا چ ڕادەیەک بۆ بەڕێوەبردنی
کۆنگرەی نەتەوەیی بە گونجاو دەزانن؟
 جەمیل بایک :هەموو ئەگەرو مەرجەکانبۆ بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی ،چ لە ئاستی
نێودەوڵەتی���دا ،چ ل���ە ئاس���تی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ،لە ئاستی کوردستاندا ،چ لەبواری
دۆخی دەوڵەت���ە داگیرکەرەکانی ناوچەکەوە
گونجاون ،ئێمە دەتوانین بڵێین ،مەرجەکان لە
ئاستی نێودەوڵەتی و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و
کوردس���تان و دۆخی دەوڵەتە داگیرکەرەکان،
ڕێگا بە بەس���تنی کۆنگرەی نەتەوەیی نادەن،
بەاڵم مەرجەکانی ئێستا زۆر گونجاون ،ئەگەر
یەکێتی نەتەوەی���ی پێکنەیەنێت و کۆنگرەی
نەتەوەیی بەڕێوە نەبات ،ئیتر قەت دەرفەتی
بەم شێوەیە دەستی گەلەکەمان ناکەوێتەوە،
ئەوانەی دژی ئەم کۆنگرەیە دەوەس���تنەوە،
ناتوانن س���ەربکەون و بە دڵنیاییەوە شکست
دێنن ،گەلی کورد دەبێت باش لەوە تێبگەن،
کە نابێت چارەنووس���ی خۆم���ان بدەين بە
دەس���ت هێزەکانی دەرەوە ،ڕاستە پێویستە
دەرەوەش ببینرێ���ت ،بەاڵم ئەوەی بنەمابێت
گەلی ک���ورد خۆیەتی ،ئەگ���ەر گەلی کورد
دەیەوێت پرس���ی نەتەوەییەکەی چارەس���ەر
بکات ،کێشە و قەیرانە ئابوری ،سیاسیەکانی
تێپەرب���کات و لەبواری س���ەربازیەوە گەورە
ببێت���ەوە ،هی���چ هێزێ���ک ناتوانێ���ت دژی
بوەس���تێتەوە ،ل���ە هێزی ک���ورد گەورەتر و
بەهێزتر ل���ە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تدا نییە،
چارەنووس���ی هەمووان ئێس���تا کەوتووەتە
دەس���تی گەلی کوردەوە ،ک���ورد دەتوانێت
چارەنووسی هەموو پێکهاتەکان دیاری بکات،
جگە لە کوردەکان هیچ الیەن و پێکهاتەیەک
ناتوانێت لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا سیاسەت
ب���کات ،هی���چ هێزێک توانای ئ���ەوەی نییە
دەنگی نوێ و سیس���تمی نوێ دابمەزرێنێت،

كاتێك مەترسی كەوتە
سەر شەنگال ئێمە
هێزمان نارد ،لە دوای
پێنج رۆژ مەسعود
بارزانی و مەسرور
بارزانی ،ساڵویان بۆ
ناردم و پرسیاریان كرد
بەڕاستی هێزی ئێوە لە
شەنگال هەیە یان نا؟
بەڵ ێ هێزی پەكەكە لە
شەنگال هەیە
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*دەوڵەت���ە داگیرک���ەرەکان سیاس���ەتی
لەناوبردن و تواندنەوەی گەلی کوردیان
گرتووەتەبەر ،ئەو سیاسەتانە تا چەند
دەبنە بەربەست بۆ بەستنی کۆنگرەی
نەتەوەیی؟

بەرژەوەندیەکانی ئێمە ن���اکات ،بۆیە نابێت
کۆنگ���رەی نەتەوەیی ئێس���تا ببەس���ترێت»
هەندێ���ک دەڵێن ،ئێمە دەمانەوێت دەوڵەتی
ک���وردی دابمەزرێنی���ن ،ئەگ���ەر کۆنگرەی
نەتەوەی���ی بەڕێوەبچێ���ت ،بەرنامەی ئێمە
دەکەوێتە مەترس���ییەوە ،کۆنگرەی نەتەوەیی
ڕێگان���ادات دەوڵ���ەت دابمەزرێنی���ن ،ئەو
کۆنگرەیەی پێش���تر بەنیازبووی���ن بەڕێوەی
ببەین س���ەری نەگ���رت ،هەندێ���ک الیەن
بوونە بەربەس���ت بۆ بەستنی ئەو کۆنگرەیە،
ئ���ەوان وتییان» ئەگەر کۆنگ���رەی نەتەوەیی
ببەسترێت ،دەوڵەتانی داگیرکەرو دەوڵەتانی
دراوس���ێكان نیگهران دەب���ن ،ئەو کات ئێمە
ناتوانین دەوڵەت���ی کوردی دامەزرێنین ،بۆیە
نابێت کۆنگرەی نەتەوەیی ببەسترێت» ئەگەر
یەکێتی کوردەکان پێکبهێنرێت دیموکراس���ی
پێش���دەکەوێت ،دەوڵەتان���ی داگیرک���ەر
گەورەترین زیانیان پێدەگات ،ئەوان بەمشێوە
لەناودەچ���ن و بۆیەش ئەمەی���ان ناوێت ،بە
تایبەت ئێران و تورکیا کە سیس���تمی نەتەوە
– دەوڵ���ەت ،بۆ بەڕێوەبەری خۆیان بە بنەما
دەزانن ،لەبەر ئەوەشە سیاسەتی لەناوبردنی
گەلی کوردییان گرتووەتەبەر ،دژایەتی ئەوان
لەبەرامبەر گەلی کورد بە واتای دژایەتییانە لە
بەرامبەر دیموکراسیدا ،دوژمنی گەلی کوردو
دیموکراس���ی دەبێتە ڕێککەوتنی هێزە کۆنە
پەرس���تەکان ،دیکتاتۆرەکان و فاشیستەکان،
ئەگەر ئ���ەوان پێداگرن لەس���ەر مەزهەب،
فاشیزم ،یان دیکتاتۆری تەنها لەبەر دژایەتی
گەلی کوردو دیموکراسیە .

س���ەردەمێک بوو ،تەنها سیاسەتی لەناوبردن
لە بارەی کورد بەڕێوەدەچوو ،ئەو سەردەمە
کۆتاییه���ات ،گەلی ک���ورد چەرخێکی نوێی
دەستپێکردووە ،بۆ گەیش���تن بەمەش ژیانی
خ���ۆی گۆڕیيووە ،گەلی ک���ورد بۆ پێکهێنانی
گ���ۆڕان ،زیاتر ل���ە هەم���ووان هەوڵیداوەو
تێکۆش���انی کردووە ،چونکە کورد دەیەوێت،
ببێت���ە خ���اوەن پێگەیەکی س���ەقامگیر ،بەم
توانایەش���ەوە بەس���تنی کۆنگرەی نەتەوەیی
بۆ گەلی کورد س���ەخت نییە ،پێویستە پێش
هەر ش���تێك الیەنەکان لەب���ارەی چۆنیەتی
بەس���تنی کۆنگ���رەی نەتەوەیی���ەوە گفتوگۆ
بکەن ،بڕیارب���دەن و کۆنگرەکە بەڕێوەببەن،
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت هەموو ش���تەکان
دەگۆڕێ���ن ،ڕێککەوتن���ی ن���وێ پێکدێ���ت،
پیالن���ی ن���وێ دادەڕێژرێت ،لەب���ەر ئەوەی
کاتێک دەنگ���ی نوێ دادەهێنرێت ،بە دوایدا
ش���ەڕ دروس���تدەبێت و ڕێککەوتنەکان نوێ
دەکرێن���ەوە ،هەموو ئەوان���ەی دەیانەوێت
دەنگیان لە هاوسەنگیيە نوێکانی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا هەبێت ،ڕێکدەکەون ،لەم نێوانەدا
گەل���ی کورد زیاتر لە هەموان پێویس���تی بە
ڕێککەوتن و جێگرتن ل���ەو دەنگە نوێیانەدا
هەیە.

 جەمی���ل بایک :دەوڵەت���ە داگیرکەرەکان،کۆنگرەی نەتەوەیی بە مەترسیەک بۆ خۆیان
دەزان���ن ،ئ���ەوان دەڵێن» ئێم���ە بەرنامەی
خۆمان بەڕێوەدەبەی���ن ،کۆنگرەی نەتەوەیی
پێشدەخەین ،هەندێک دەڵێن ،بەاڵم خزمەت
ب���ە بەرنامەکانی ئێمە ن���اکات ،خزمەت بە

 جەمی���ل بای���ک :ئ���ەردۆگان و دەوڵەتباخچەلی ،ڕێککەوتن���ی ئاکەپەو مەهەپەیان
پێکهێناوەو بوون بە دەسەاڵتدار ،نەژادپەرسی
و مەزهەب پەرستی وەکو بنەماکانی فاشیزمی

44

*توركیا بۆ ئهم مهبهسته كاردانهوهى
چییه؟

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

ئەردۆگان و
ئەرگەنەكۆن
رێكەوتنێكی
ریشەییان كرد ،كە
مەترسی گەورەی
لەسەر داهاتوی كورد
هەیە ،كە هەر شتێك
مەترسی هەبێت
لە بەرەو پێشەوە
چوونیان رێگری
لێدەكەن

جڤاتا گشتی کۆنگرەی گەل
دەوڵەتی تورکیا یەکیانگرتووە ،هێرش دەکەنە
س���ەر گەلی کورد ،هێرش دەکەنە سەر هێزە
دیموکراتیی���ەکان ،هەدەپ���ە ل���ە پەرلەمان
دەردەک���ەن ،پەرلەمانتارانی هەدەپە دەگرن،
دەستبەسەر شارەوانیەکاندا دەگرن ،قائیمقام
و پارێ���زگار وەکو خۆس���ەپێنەر ل���ە جێگای
هاوس���ەرۆکانی ش���ارەوانییەکان دادەنێ���ن،
شارەکان هەڵدەوەشێننەوە ،تۆپباران دەکەن،
هاوواڵتییەکان ئاوارە دەکەن ،دەستبەسەر ماڵ
و موڵکی خەڵکدا دەگ���رن ،تااڵنیان دەکەن،
بریندارەکان دەکوژن ،دەیانەوێت دیموگرافی
کوردستان بگۆڕن ،دەڵێن ئێمە «سەفەربەری
بەڕێوە دەبەین» هەم���وان دژی گەلی کورد

هاندەدەین.
ئەوان دژی هێزە دیموکراتیەکان هەموو ئەم
کارانە دەکەن ،دەیانەوێت دەس���تکەوتەکانی
گەل���ی کوردیان لێبس���تێننەوە ،دەس���ت لە
کاروباری باشوری کوردس���تان وەردەدەن و
ناکۆکیەکانیان قوڵت���ر دەکەنەوە ،دەیانەوێت
بە هەموو هێزیان���ەوە ڕێگانەدەن کۆنگرەی
نەتەوەی���ی بەڕێوەبچێ���ت ،نایانەوێت کورد
دەرفەتە مێژووییەکانی بەکاربێنێت و سودیان
لێوەربگرێت .

*دەوڵەت���ی تورکی���ا ،دەوڵەت���ە
داگیرکەرەکان���ی دیک���ەی ناوچەک���ە

ت���ا چەن���د دەتوانن بەربەس���ت بن بۆ
بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی؟
 جەمیل بای���ک :دەوڵەتی تورک لە باکور،لە باش���ور ،لە ڕۆژئاوا ،بە ئاش���کرا دژایەتی
گەل���ی ک���ورد دەکات ،ئەوان ب���اش دەزانن
ئەگەر سیس���تمی دیموکراس���ی بەهێز بێت،
گەل���ی کوردیش بەهێزتر دەب���ن ،بۆ ئەوەی
گەلی کورد لەناوببەن هێرش دەکەنە س���ەر
پەکەک���ە ،لەبەر ئەوەی پەکەکە ،ورە دەدات
بە گەلی کورد ،بە هەموو هێزی س���ەربازی،
س���یخوڕی و هەواڵگریانەوە هێرش دەکەن،
دەیانەوێ���ت ب���ە گرتن و کوش���تن ،پەکەکە
لەناوببەن ،هەندێک لە کوردەکان لە خۆیان
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کۆدەکەن���ەوە و پێیاندەڵێن «ئەم دەرفەتەتان
دەدەین���ێ ک���ە لەگ���ەڵ ئێم���ە ڕێکبکەون»
بەمشێوەیە دەیانتوێننەوە و لەناویان دەبەن،
گەلی کورد لە باشوری کوردستان ،زۆر باش
ئەمەی���ان ئەزمون کردووەو تێیگەیش���توون،
ئ���ەوان ئیت���ر قبووڵی ناکەن ،ک���ە لە نێوان
پارتەکانی باش���ور ناکۆکی درووس���ت بێت،
نایانەوێت پارچەبوونێکی دیکە ئەزمون بکەن،
گەلی کورد لە باش���ور دژی ئەو سیاس���ەتانە
دەوەس���تنەوە ،گەل ش���ەڕی ناوخۆى كورد
قبووڵ ناکات ،یەکێتی کوردەکان و تێکۆشانی
هاوبەشی دەوێت.

*ناکۆکیی���ەکان ل���ە نێ���وان پارت���ە
سیاس���ییەکانی ڕۆژئ���اوا ،باش���ور،
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەبنە بەربەست
بۆ بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی ،چۆن
دەکرێت ،ئەم بەربەستانە لەسەر ڕێگا
الببرێن ،ئایا بۆ چارەس���ەرکردنی ئەم
کێشانە کارێک کراوە ،یان نا؟
 جەمیل بایک :کاتێ���ک بانگەوازمان کرد،باش دەمانزانی کە هەندێک بەربەست لەسەر
ڕێ���گای کۆنگ���رەی نەتەوەیی ه���ەن ،بەاڵم
بەربەس���تەکان لە بەرامبەر بەستنی کۆنگرەی
نەتەوەی���ی لەچاو دەرفەت���ەکان زۆر کەمن،
ڕاس���تییەک هەیە ،ژیان هی���چ کات نە باش
دەبێت و ن���ە خراپ ،هەمیش���ە هەم باش
دەبێت ،ه���ەم خراپ دەبێت ،باش���بوون و
خراپبوون لە ژیاندا بەیەک���ەوە ڕوودەدەن،
پێویستە الیەنێك کاریگەری زیاتری هەبێت،
ژی���ان ب���ەم ش���ێوەیەیە ،ژیان بێ کێش���ەو
ب���ێ زەحمەت واتای نیی���ە ،جوانی ژیان لە
مانەدایە ،ئەگەر ش���تێک ژیان پێش نەخات،
ئەوکات ژیان جوانی نامێنێت ،پێویستە هەموو
بەربەست و زەحمەت و سەختییەکان لەسەر
ڕێ���گا الببەین ،ئەگەر بەمجۆرە بیربکەینەوە،
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دەتوانین یەکێتی نەتەوەی���ی پێکبێنین ،ئەو
کاتە ژیان لە کوردستان ،دەگاتە ئامانجەکانی،
ژیان واتای خۆی دەدۆزێتەوە ،لەبەر ئەوەی
هێزە داگیرکەرەکان ،ژیانیان لەناو کۆمەڵگادا
کوش���تووە ،ژیانیان بێ واتا کردووە ،بەناوی
ژی���ان ڕۆژان���ە ک���ورد دەکوژرێن و پێش���ی
دەوترێت ژیان ،ئەم���ە بۆ گەلی کورد نابێتە
ژیان ،شتێکیش نەبێتە ژیان بەواتای مردنە.
کورد کاتێک سەردەکەوێت کە ڕێک ئەو كاتەی
دوژمن دەڵێت ناکرێت ،کورد بڵێت دەکرێت،
بەمشێوەیە پاشەکش���ە بە داگیرکەر دەکات،
ئێمە بەم میتۆدە لە هەموو کێش���ەکان نزیک
دەبینەوە و پرس���ی کۆنگ���رەی نەتەوەییش،
لەسەر ئەم بنەمایانە بەڕێوەدەبەین.

\

ڤ

پرۆفایل:
 جەمیل بایک ،له ساڵى 1951لە شاری ئەلعەزیز لە باکوری
کوردستان ،له دایكبووه.
 له 30ی حوزەیرانی  2013لەكۆنگرهى نۆیەم به هاوبهشى
بۆته هاوسەرۆکی کۆما جڤاکێن
کوردستان (کەجەکە).

*پارتە سیاسیەکانی تر ،چۆن دەتوانن
بۆ بەڕێوەبردن���ی کۆنگرەی نەتەوەیی
بکەونە تێکۆشانەوە و هەوڵبدەن؟
 جەمیل بایک  :داواکاری ئێمە لە هەموو ئەوالیەنانەی کۆنگرەی نەتەوەییان قبووڵکردووە
ئەمەی���ە ،ک���ە هەڵوێس���تەکەیان لە ئاس���تی
قسەدا نەمێنێتەوە ،خەڵک هەڵنەخەڵەتێنن و
داواکاری مێژووی���ی گەل بەجێبهێنن ،پێموایە
ئەو الیەنان���ەی کۆنگ���رەی نەتەوەیی بەباش
نانرخێنن ،ئەندامەکانیان حەزدەکەن ،بەشداری
کۆنگ���رەی نەتەوەیی ب���ن ،بۆیە پێویس���تە
هەموو کەس���ێک پش���تگیری ڕاگەیەندراوەکە
بکەن ،بۆ ئ���ەوەی بەڕێوەبردن���ی کۆنگرەکە
لە ئاس���تی پراکتیکدا پێش بکەوێت ،پێویستە
هەم���وان بەرپرس���ایەتییان بەجێبێنن ،گەلی
کوردو بە تایبەت هونەرمەندان ،ڕۆش���نبیران،
نووسەران و ئەوانەی کاری کلتوری و هونەری
دەکەن ،ئەرکی مێژوویی خۆیان بۆ بەس���تنی
کۆنگرەی نەتەوەیی بەجێبهێنن ،ئەرکی ئەوان
چییە؟ وش���یارکردن و ڕێککەوتن و وتنەوەی
داواکاریەکان���ی گەل ،ئەوەی زی���ان بە گەل

بگەیەنێت ،بە گەل ڕابگەیەنن ،ئەوەی خزمەت
بە خەڵک دەکات ،پێش���ی بخەن ،پپێشەنگی
کۆمەڵ���گا ب���ن ،ئەگەر ئ���ەوان بەمش���ێوەیە
ئەرکەکانی���ان بەجێبێنن ،پێموایە بەڕێوەبردنی
کۆنگ���رەی نەتەوەی���ی پێش���دەکەوێت و بە
پێشکەوتنی کۆنگرەکەش ،قازانجێکی گەورە بە
گەلی کورد دەگات.

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

د .مهحمود عوسامن
(سیاستمەدار):

باشترین هێزی کوردستان ل ه
چارهسهرکردنى کێشهکان (ی.ن.ک)ە

ئا :هانا ئازاد
ژمارە ( )20-21نیسانی 2017
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ه ئێستادا،
دکتۆر مهحمود عوسمان ،سیاسهتمهدارى كورد ،ڕایگهیاند «باشترین هێز ل 
ه چارهسهرکردنى کێشهکان یهکێتییه ،به هۆى ئهوهى ڕێککهوتنى
که ڕۆڵى ههبێت ل 
لهگهڵ گۆڕان و پارتى ههیه.
ه (مهحمود سۆرانی) ،كهسایهتییهكی سیاسی و
دکتۆر مهحمود عوسمان ،ناسراو ب 
ه سیاسییهكانى ههر چوار پارچهى كوردستان
ناسراوى كوردە ،لهم دیدارهدا باس له كێش 
ه
ه ناوخۆییهكانى باشورى كوردستان ،ڕهخنهى توند ل 
ه سهر كێش 
دهكات ،هاوكات ل 
بهرپرسانى بااڵى ههرێم دهگرێت.
مهحمود سۆرانى ،ئاماژهى بۆ ئهوهشكرد كه«پێدهچێت ڕێککهوتنێک بۆ دژایهتى کورد،
ه ناوخۆییهكانى
ه كێش 
لهنێوان سوریا ،تورکیا ،ئێران و عێراق دا ببهسترێت ».سهبارهت ب 
ههرێمیش ،وتي «ئیجرائاتهکانى پارتى بۆ ڕێگرتن ،له سهرۆکى پهرلهمان و وهزیرهکان
ههڵهیهکى گهوره و نایاسایى بوو «هێمای بۆ ئهوهشكرد» دهبێت پهرلهمانى ههرێم
ه ههیه ،دهبێت پهرلهمان
کارابکرێتهوه ،ههر چهند ه من لهگهڵ ئهو پهرلهمانهدانیم ک 
ه
ه بهو شێوهی 
کهسى یهکهمى حزبهکانى تێدابێت ،نهک کادیرى پله ( 3و  ،)4چونک 
ه مهرجهع»
ههڵهیهو پهرلهمان نابێت ب 
*دهمهوێ���ت لهب���ارهى دۆخ���ى
چهقبهستوى باشورى کوردستان قسمان
ب���ۆ بكهیت ،ب���ه بۆچوونى ت���ۆ هۆكار
چییهتا ئێستا هیچ ئایندهیهکى ڕوون
له بهردهمیدا نییه.؟
 مهحم���ود س���ۆرانی :ئاین���دهى باش���ورىکوردس���تان کهوتۆته دهست ئهو حزبانهى که
دابهشبوون ،بهسهر پارتى و گۆڕان و یهکێتى و
الیهنە ئیسالمیهکاندا ،ئهگهر بتوانن ڕێککهوتن
بکهن و حزبایهت���ى بخهنهالوه،ئایندهى باش
دهبێت ،بهتایبهت لهم قۆناغهدا ،که کێشهى
کورد له واڵتانى دهرهوه ،گفتوگۆى لهس���هر
دهکرێت ،پێش���مهرگهو شهڕڤانان شهڕ لهگهڵ
گهورهترین گروپى تیرۆرس���تى دهکهن ،بهاڵم
ئهگهر دۆخى باشور بهم شێوهیه بمێنێتهوه،
ئهوا ئایندهیهکى باش چاوهڕوانى ناکات ،لهبهر
ئهوه ئهنجامى دۆخهك���ه ،پهیوهندى به ئهو
حزبانهوه ههی���ه ،ئهگهر ڕێکنهکهون ،ناتوانن
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سود له گۆڕانکارییهکانى ناوچهكه ببینن ،ئێستا بهر ئهوهی���ه كه پێموایه ناتوانن بهرنامهیهکى
دهبینین خهریکه ،تورکیاو سوریا ڕێکدهکهون ،دیاریکراویان ههبێت.
له ئێ���ران گفتوگۆ دهکهن دژى کورد ،چونکه
تورکیا بۆ ئێستا و ئاینده ،ههموو ههوڵهکانى *حزبهکان���ى باش���ورى کوردس���تان،
دژى کورد خس���تۆتهگهڕ ،به تایبهت لەدواى بهرامب���هر میلل���هت بێباك���ى زۆری���ان
ش���هڕى چهتهکانى داع���ش ،بارودۆخى نوێ پێوهدیاره؟ ئهنجامى ئهوه چۆن دهبینى
درووس���ت دهکهن ،بۆیه ئهو خوێنهى ڕۆژانه ؟
پێشمهرگهو شهڕڤانان دهیڕێژن ،نابێت بهفیڕۆ  -مهحم���ود س���ۆرانی :حزب ل���ه هاواڵتیان
بڕوات.
پێکهاتووه ،دهبێت ب���ۆ بهرژهوهندى میللهت

*پێتوای���ه س���هرکردایهتى ههرێ���م،
س���تراتیژێکى دیاریک���راوى ههبێت بۆ
گۆڕانکارییهکان ؟
 مهحمود سۆرانی :له ههرێمی کوردستان،ستراتیژ بۆ گۆڕانکاریهکان نییه ،چونکه ناتوانن
بهیهکهوه دابنیشن و ڕێکبکەون ،ڕێککهوتنهکان
تهنه���ا له نێوان دوو حزب دهکرێت ،ههموان
پێكهوه لهژێ���ر یهک س���تراتیژیهتدا نین ،له

كار بكات ،ئهگهر حزبێک ،باکى به هاواڵتیان
نهبێت ،ناتوانێت سهربکهوێت ،دهبێت حساب
ب���ۆ ئهوه بکرێت ههم���وان له یهک نهتهوهن
و ههوڵبدهن کۆنگرهیهکى نهتهوهیى ببهستن
و یهکڕیزى ههبێت لهس���هر ئاستى پارچهکانى
کوردستان و لهسهر ئاستى نهتهوهیى.

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

حزبییه ،ئهگهر بهرژهوهندى کوردیان دهوێت،
ئهوا دهبێت ڕێکبکهون ،باش����ه بۆچى لهگهڵ
تورکیا و عێراق و ئێ����ران ڕێکدهکهون ،بهاڵم
لهناوخۆ ڕێکناکهون.

*تۆ وهک سیاس���ییهك خوێندنهوهت بۆ
ئهوه ههبوو که مهس���عود بارزانى دواى
دووج���ار درێژکردنهوهى پۆس���تهکهى،
ئامادهنهبێت پۆستهکهى چۆڵ بکات و
پهرلهمانیش پهکبخرێت ؟

د .مهحمود عوسامن

*نهبوونى س���هرۆکێكى شهرعى ههرێم
و پهکخس���تنى پهرلهمان ،حکومهتێكى
الواز ،ئای���ا ئهمان���ه کاریگهرى سیاس���ى
و دیپلۆماس���ی کردۆتهوه سهر ههرێمى
کوردستان؟

بێت ،دهبێت پهرلهمانى ههرێم کارابکرێتهوه،
ههر چهنده من لهگهڵ ئ����هو پهرلهمانهدانیم
که ههیه ،دهبێت پهرلهمان کهس����ى یهکهمى
حزبهکانى تێدابێت ،نهک کادیرى پله ( 3و )4
چونکه بهو شێوهیه ههڵهیهو پهرلهمان نابێت
به مهرجهع ،دهبێت ئهوه بگۆڕدرێت ،ئهگهر
باسى ریفراندۆمیش دهکرێت ئهوه پێویستمان
بهپهرلهمانى ههرێمى کوردس����تانه بۆ ئهوهى
یاسای بۆ دهربکات.

 مهحم����ود س����ۆرانی :ڕێگریك����ردن ل����هس����هرۆکى پهرلهمان و پهکخستنى پهرلهمان،
ههڵهیهک����ى نایاس����ایى و گهورهب����وو ،لهگهڵ
ئهوهش����دا کۆبوون����هوهى پهرلهم����ان نیوه به
نی����وه ،ههڵهیهکى تر بوو ،ههڵ����ه گهورهکه
لهوکاتهوه دهس����تیپێکرد که (23ى6ى * ،)2016لهگ���هڵ پهككهوتن���ى دامهزراوهكان���ى
ههوڵى کۆبوون����هوهى پهرلهمان����ى ههرێمى ههرێم ،ههست به گۆڕانكارى له واقيعى
کوردس����تان درا ،ل����هکاتێک����دا زۆر کهس����ى سیاسى و کۆمهاڵیهتى ههرێمدا دهكهن؟
وهک ئێمه گوتمان پێویس����ت ن����اکات ،ئهوه  -مهحمود سۆرانی :ئێستا پۆستهکان بوون به
بکرێ����ت ،چونکه بارودۆخهکه توندتر دهبێت ،حزبى و هیچ گرنگیی نهماوه ،چونکه لهسهر
ئیجرائاتهکانى پارتى بۆ ڕێگرتن لهس����هرۆکى ش����هرعیهتى دامهزراوهکان����ى ههرێم ،بووین
پهرلهمان و وهزیرهکان یاسایى نهبوون ،ئێستا به چهند بهش����ێکهوه ،سیس����تمى ههرێم نه
ئهو بارودۆخه دروستبووه که نابێت بهردهوام پهرلهمانى و نه سهرۆکایهتییه ،بهڵکو سیستمى

 مهحمود سۆرانی :دهبوو ههر لهسهرهتاوهپۆستى سهرۆکى ههرێم چۆڵبکرێت ،ئهو دوو
س����اڵهکهش که لهالیهن پارتى و یهکێتیهوه بۆ
پۆستى سهرۆکى ههرێم درێژکرایهوه ههڵهبوو،
س����هرۆکى ههرێم ،دهب����وو ب����ه ههڵبژاردن
دابنرێتهوه ،یاخود وازى لهو پۆس����ته بهێنایه،
لهمبارهوه چهندجارێک لهگهڵ مهسعود بارزانى
قسهم کردووه ،ئهو دهڵێت با حزبهکان لهسهر
کهسێک ڕێکبکهون ،یاخود ڕێگهبدهن ،تا ساڵى
( )2017ههڵبژاردن بکرێ����ت ،بهاڵم هیچ له
ئهمانهش نهکرا ،چونکه دانیشتن و گفتوگۆ له
نێوانیاندا نهب����ووه ،تهنها به بهیاننامه وهاڵمى
یهکت����ر دهدهن����هوه ،بۆیه دهڵێ����م دهزگاکانى
ههرێم بوون بهدهزگاى حزبى.

*ڕێککهوتنى یهکێتى و گۆڕان ،تائێستا
کهمتر کاریگهرییهکان���ى دهرکهوتوون،
پێتوایه بهو ش���ێوهیه بهبێ کاریگهرى
تێدهپهڕێت ؟
 مهحم����ود س����ۆرانی :ڕێککهوتنهک����ه بۆیهکگرتنى نێوان یهکێت����ى و گۆڕان کاریگهرى
ههیه ،بهاڵم لهسهر ئاستى ههرێمى کوردستان،
ڕێککهوتنهک����هى گ����ۆڕان و یهکێتى کاریگهرى
نهبووه و کێشهش����ى درووستکردووه ،چونکه
پارت����ى ئهوه بهدژایهتى خ����ۆى لێكدهداتهوهو
کێشهش درووست دهکات.
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*بۆچ���ى پارتى دیموکراتى کوردس���تان
ئهوه بەدژایهتى خۆى دهزانێت؟
 مهحمود س����ۆرانی :پارتى لهوه نیگهرانه،ک����هپێش ئهنجامدانى ڕێککهوتنەکە ،قس����هى
لهگ����هڵ نهکراوهو تا كۆتا رۆژى ئهو ڕێكهوتنه
ئاگادار نهبوون ،به تایب����هت گلهییهكهى ڕوو
لهیهکێتییه ،پارتى بهلێدوانهکانى نهوشیروان
مستهفا نیگهرانه کهباسى نههێشتنى تاکڕهوى
دهکات ،وهک ئ����هوهى پارتى تاکڕهوى بکات،
قۆرخکار بێت ،بۆ ئهمهش حس����اباتى کۆن له
نێوانیاندا ههیه ،ئ����هو دژایهتیکردنه به حهق
نازانم ،پێویسته پارتى لهگهڵ یهکێتى و گۆڕان
دابنیش����ێت ،نابێت پێش مهرجییان بۆ یهکترى
ههبێت ،نابێت کۆسپ بۆ یهکترى دابنێن.

*لهم حاڵهتهدا ئهرکى بهرپرسیارێیهتی
ل���هئهس���تۆى کێی���ه؟ پێویس���ته ک���ێ
دهسپێشخهرى بکات ؟
 مهحم����ود س����ۆرانی :مهس����عود بارزانى،دهتوانێ����ت بۆ ئهو دۆخ����ه ڕۆڵ ببینیت ،ههر
چهن����ده ئێس����تا بارزان����ى ،بۆته بهش����ێک له
کێش����هکان ،بۆیه له ئێستادا باشترین هێز ،که
ڕۆڵى ههبێت له چارهس����هرکردنى کێش����هکان
یهکێتیه ،بهه����ۆى ئهوهى ڕێککهوتنى لهگهڵ
گ����ۆڕان و پارتى ههیه ،ئێس����تا ههوڵ بۆ له
یهكت����رى نزیکبوون����هوه ههیه ،ه����هر چهنده
ب����هردهوام له کاتى کێش����هکانى کورد ،واڵتان
ڕۆڵیان ههبووه ،ئهمجارهش واڵتان دهیانهوێت،
الیهنه سیاسییهكانى له نێوان خۆیان گرفتهكانیان
چارهسهر بکهن ،ئهوان نایانهوێت بهشدارى له
چارهسهرى کێشهى باشورى کوردستان بکهن.

*ب���ۆ ش���هڕى موس���ڵ ،ت���ا چهن���د به
پێویستى دهزانن ،هێزه کوردییهکان به
گشتى بهشدارى بکهن؟
 -مهحمود س���ۆرانی :کورد دهبێت بهشدارى
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ش���هڕى موس���ڵ بکات ،چونکه بهشێکى ئهو
پارێزگای���ه ل���هژێ���ر م���اددهى 140دا خۆى
دهبینێتهوه ،ئهمهش بۆ کورد گرنگه ،ههتا له
موسڵ چهتهکانى داعشى ههبێت ،مهترسیش
لهسهر ههرێمى کوردس���تان دهمێنێت ،بهاڵم
بهشدارى کورد ،لهشهڕى موسڵ ،دهبێت به
ڕێککهوتنى سیاسى و دابینكردنى پێداویستى
پێشمهرگه بێت ،له دواى کۆنترۆڵکردنهوهش
موس���ڵ چۆن دهبێ���ت؟ ئهوه پێویس���تى به
ڕێککهوتن ههیه.

*ئای���ا دوای ئازادکردنی موس���ڵ ،کورد
پارسهنگى دهمێنێت ؟
 مهحمود سۆرانی :ئهگهر کورد ،تا شهڕىموس���ڵ تهواو دهبێت ،یهکڕیزى درووس���ت
نهکات ،الواز دهبێت ،چونکه ئێس���تا گرنگى
زۆر به ش���هڕڤانان و پێش���مهرگه دهدرێت،
ل���هدواى نهمان���ى داعش ،ئ���هوه نامێنێت و
پێگهى سیاسى ئهو کات ڕۆڵى خۆى دهبێنیت.

*هاتن���ى هێزى تورکیا ،ب���ۆ ناو خاکى
ههرێم ،تا چهند بهپێویست دهزانن؟
 مهحمود س���ۆرانی :هاتن���ى هێزى تورککارێکى خراپه ،هێزه سیخوڕیهکانى تورک ،كه
له چهند س���اڵى ڕابردو هاتوونه ناو ههرێمى
كوردس���تانەوە ،دهبێت بڕۆنه دهرهوه ،نابێت
ڕێگ���ه بدهین تورکیا ،دهس���تێوهردان بکات،
چونکه کێش���ه بۆ کوردو سوننهش درووست
دهبێ���ت ،دهمێک���ه دژى بوون���ى ب���ارهگا و
بنکهکانى سوپاى تورکیام لهخاکى ههرێم .

*لهم ڕۆژان���ەدا پرۆتۆکۆلێک له نێوان
پێش���مهرگهو ئهمریکادا واژۆکرا ،بۆچی
وهزی���ری بهرگری خۆی ب���ۆ ههرێمى
کوردستان نههات و یاریدهدهرهكهى بۆ
واژۆکردنی رێککهوتنامهکه نارد؟
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پێشمهرگهو شهڕڤانان
شهڕ لهگهڵ
گهورهترین گروپى
تیرۆرستى دهکهن،
بهاڵم ئهگهر دۆخى
باشور بهم شێوهی ه
بمێنێتهوه ،ئهوا
ئایندهیهکى باش
چاوهڕوانى ناکات

 مهحم���ود س���ۆرانی :زانیاری���م لهس���هر بهاڵم ئهو جواڵنهوهیه پالنى س���اڵێک بهر لهناوهڕۆک���ى پرۆتۆکۆلى نێوان پێش���مهرگه و ئێستا بووه.
ئهمریکا نییه ،دهبێت چاوهڕوانى ئهنجامهکهى
بکهی���ن ،ههر چهنده واڵتێکى وهکو ئهمریکا* ،تورکی���ا و س���وریا ئهگ���هری
زانیارى ناشارێتهوه ،بهاڵم ئهگهر بۆ هاوکارى لێکنزیکبوونهوهی���ان ههی���ه ،ئای���ا
پێش���مهرگه بێ���ت ،گرنگ���ه و پرۆتۆکۆڵهکه نزیکبوونهوهی ئهمانه مهترسی نابێت
س���هربازییه ،یاریدهدهرى وهزیرى ئهمریکاش بۆ رۆژئاوای کوردستان؟
ل���ه وهزیرێک���ى ئێمه گرنگتره ،ئ���هوان دوو  -مهحمود سۆرانی :لهبنهڕهتدا بۆ دژایهتى
س���اڵه خهریکى ئهنجامدانى ئهو پرۆتۆکۆلهن ،ڕۆژئاواى کوردس���تان ئهوه دهکرێت ،تورکیا
حکومهتى عێراق ئاگادارى ئهو پرۆتۆکۆلهیهو ئێس���تا بۆى دهرکهوتووه نهیانتوانیوه سود له
مهبهستیش شهڕکردنه بۆ موسڵ .
ئۆپۆزس���یۆنى سوریا وهربگرن ،ئێستا ئهمریکا

*ئهگهر سیاس���هتى بهغدا بهو شێوهی ه
قبوڵ���ى نهبێ���ت؟ کاریگ���هرى نهرێنی
لێناکهوێتهوه ؟
 مهحمود سۆرانی :ئهمریکا له پرۆتۆکۆڵهکهحکومهت���ى عێراقى ئاگادار ک���ردووه ،رهنگه
پێی���ان ناخۆش بێت ،بهاڵم ناتوانن کێش���ه بۆ
کورد دروست بکهن .

*لهب���ارهى ڕۆژههاڵت���ى کوردس���تان،
ماوهیهکه ههندێك جموجۆڵ ،لهالیهن
الیهنێکى دیاریکراو دهبینرێت ،بۆ ئهوه
قس���هت چیی���ه ،ئایا ئ���هوه خهباتێکى
جدییه؟
 مهحم���ود س���ۆرانی :تێکهاڵوی���م لهگهڵحزبهکان���ى ڕۆژههاڵت���ى کوردس���تان ههیه،
ئ���هوان نزیک���هى ( )20س���اڵه له باش���ورى
کوردس���تان بێدهنگ دانیشتوون ،ههندێکجار
غهدر لێکراوبوون ،بهاڵم من لهگهڵ ش���هڕى
چهکدارى نیم ،لههیچ ش���وێنێک ،ئهگهر بۆ
بهرگریکردن نهبێ���ت ،حزبهکانى ڕۆژههاڵتى
کوردس���تان ،بهیهکهوه ڕێکناک���هون و ناچن
چاالکى بکهن ،بۆیه کارهکانیان زۆر ئهنجامى
نییه ،بهوهش کێش���ه بۆ ههرێمى کوردستان
درووس���ت دهکهن ،ئێران تۆپب���اران دهکات،

و ڕووس���یاش خهریکى ڕێککهوتنن ،لهس���هر
س���وریا ،تورکی���اش دهیهوێ���ت بهرژهوهندى
خ���ۆى بخاته پێ���ش و لهگ���هڵ ڕژێمهکهیدا
ڕێكبکهوێ���ت و بهرژهوهندى کورد لهڕۆژئاوا
بخاته مهترسییهوه ،پێدهچێت ڕێککهوتنێک بۆ
دژایهتى کورد ،لهنێوان سوریاو تورکیاو ئێران
و عێراق ببهسترێت.

*ڕێکهوتنی تورکیا و ڕووسیا کاریگهری
لهسهر پرسی کورد بهتایبهتی ڕۆژئاواو
باکور دهبێت یاخود نا؟
 مهحمود سۆرانی :کاریگهرى خراپىدهبێت ،ئهو ڕێککهوتنهى كه تورکیا
دهیکات ،کاریگهرى دهبێت لهسهر کوردو
مهترسى درووست دهکات ،ئهردۆگان بۆ
دژایهتیکردنى کورد ،سودى لێ دهبینێت،
ئهردۆگان لهگهڵ سوریا ،ڕووسیا ،ئیسرائیل،
ئێران ،سازشى کرد ،بهاڵم ناتوانێت سازش
بۆ عهبدواڵ ئۆجهالن بکات ،بۆیه ئهوهى
ئهردۆگان دهیکات تیرۆره نهک ئهوهى ئهو
شهڕى تیرۆر بکات.

پرۆفایل:
دکتۆر مه حمود عوسمان ،ناسراو
به (مهحمود سۆرانی)
 ساڵی ( ،)1938له سلێمانی لهدایكبووه.له زانكۆی بهغداد كۆلێژی پزیشكیتهواوكردووه بهپلهی یهكهم.
 لهتهمهنی ( ،)18ساڵییهوه دهستیكردووهبهكاری سیاسی.
 ساڵی ( ،)1954پهیوهندی كردووه بهڕیزهكانی بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی گهلی
كوردستان.
 ساڵی ( ،)1962بووهته ئهندامی پارتیدیموكراتی كوردستان.
بەرپرسی
 له ()1968دا ،بۆتهپهیوهندییهكانی دهرهوەی پارتی دیموکراتی
کوردسران.
 ساڵی ( ،)1970سهرۆكی لیژنهی گفتوگۆوئاگربهست بووه ،له نێوان كورد و حکومەتی
عێراق.
 ساڵی ( ،)1980لهگهڵ(ڕهسوڵ مامهندوعهدنان موفتی ،حزبی سۆسیالیستی
كوردستانییان دامەزراند.
 هەمان ساڵ ( ،)1980بۆتە سكرتێریحزبی سۆسیالیستی كوردستان.
 ساڵی ( ،)1992چووهته بهریتانیاو لهوێژیانی به سهر بردووه.
 ساڵی ( ،)2001ڕۆڵی هەبووه لهئاگربهستو ڕێككهوتنی پارتی دیموكراتی
كوردستان و یهكێتی نیشتمانیی كوردستان.
 ساڵی ( ،)2003بۆته ئهندام له ئهنجومهنىكاتی بهڕێوهبردنی حكومهتی عێراق.
 ساڵی( ،)2005بووه به ئهندام لهئهنجومهنی نوێنهرانى عێراق.
 ساڵی ( ،)2010وهك كهسایهتییهكیسهربهخۆ ،له چوارچێوهی لیستی هاوپهیمانی
كوردستاندا ،به ئهندامی پهرلهمانی عێراق
ههڵبژێردرایهوه.
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ئاڵدار خهلیل

ئهندامی کۆنسهی بهڕێوهبهرایهتی
بزووتنهوهی دیموکراتیکی کوردستانی
سووریا (تەڤدەم):

تورکیا ل ه دامهزراندنی
دهوڵهتی کوردی دهترسێت

ئامادەکردنی :بورهان سەعید
52
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ه
ئاڵدار خهلیل وتى شتێک له ئهنجومهنی نیشتیمانی کوردهکانی سووریا نهماو ه چونک 
ه هۆکاری
ئهو گرووپه لهگهڵ دوژمنی کوردهکان هاوکاری دهکات .ناوبراو پێیوای 
ه پێکهێنانی دهوڵهتێکی کوردییه.
ه سووریا ترس ل 
سیاسهتهکانی تورکیا ل 
*ئهندامێکی کۆنسهی بهڕێوهبهرایهتی بزووتنهوهی دیموکراتیکی کوردهکانی سووریا
وتى :سیستهمی فیدڕاڵیزم له باکووری سووریا لهسهر بنهمای گهلی دیموکراتیک
ه بهم شێوهیهیه که ههر ههرێمێک خۆبهڕێوهبهرێتی خۆی
بنیات نراوه .ئهم سیستهم 
دادهمهزرێنێت.
لهگهڵ ئاڵدار خهلیل ئهندامی کۆنسهی بهڕێوهبهرایهتی بزووتنهوهی دیموکراتیکی
ه شێوهی خوارهوهیه:
کوردی سووریا ب 
* ل���ه کاتێک���دا ل ه ناوچ���هی باکووری
س���ووریا سیس���تهمی فیدڕاڵیزمت���ان
ڕاگهیان���د ،پهیوهن���دی ههرێم���ی
کوردس���تان و ب��� ه تایب���هت پارت���ی
دیموکرات���ی کوردس���تان لهگ���هڵ ئێوه
پچ���ڕا و س���نوورهکانی لهس���هر ئێ���وه
داخست ،هۆکاری ئهم بابهته چییه؟
ـ له کاتێک���دا سیس���تهمی فیدڕاڵیزممان له
کوردستانی س���ووریا ڕاگهیاند ،ئهوان لهبری
ئهوهی که خۆشحاڵ بن و بڵێین خهڵکی کوردی
سووریا به دوای مافی دیموکراتیکی خۆیانن،
سنوورهکانیان لهسهر ئێمه داخست .تهنانهت
ئهم بابهتهیان له کۆبوونهوهیهک به ش���ێوهی
ئاش���کرا ڕاگهیاند که ڕێگری له ئهنجامدانی
ئهو کارهی ئێمه دهکهن .ههڵبهت هێش���تاکه
هۆکاری ئ���هو کارهی خۆیانه ڕانهگهیاندووه،
بهاڵم ڕوون و ئاش���کرایه که دهوڵهتی تورکیا
لهم بابهتهدا ڕۆڵی ههیه .تورکیا به ش���ێوهی
ئاشکرا دهڵێت بوونی دهوڵهتێکی کوردی له
باکووری س���ووریا قبووڵ ناکات و مۆدێلێک
که کوردهکان تێیدا ههوڵ بۆ وهدهستهێنانی
مافی لهدهس���تچووی خۆیان دهدهن ،قبووڵ
ن���اکات .کهوات���ه تورک���هکان ل���هم بابهته

دهستێوهردانیان کرد و گوشاریان خسته سهر
پارتی بۆ ئهوهی س���نوورهکان لهس���هر ئێمه
دابخ���ات و ههر جۆره جووڵهیهک که بهدهر
له ئیرادهی تورکیا بێت ،ئهنجامی نهدات.

* گوای���ه تورکی���ا دژ ب��� ه پێکهێنانی
حکوومهت لهالی���هن ئێوهیه .هۆکاری
دژایهت���ی تورکیا لهگ���هڵ ڕاگهیاندنی
سیستهمی فیدڕاڵی له باکووری سووریا
چییه؟
ـ ل���ه بنهڕهتدا تورک���هکان لهگهڵ پرس���ی
کوردهکان کێشهیان ههیه و ئهمه هاوپهیوهند
به ئێستاوه نییه .له ڕابردوو تاکوو ئێستا؛ له
کاتێکدا بزووتنهوهیهکی کوردی له س���ووریا
پێکدههات ،ههمیش���ه ههوڵی���ان دهدا ئهو
بابهته لهگهڵ شکست بهرهوڕوو بکهنهوه و
ڕێگه نهدهن هێزێکی بههێز و توانا پێکبێت.
ههر بزووتنهوهیهکی کوردی که له س���ووریا
سهری ههڵدهدا ،گرووپێکی جۆراوجۆریان بۆ
بهرهنگاری لهگهڵ ئهو بزووتنهوهیه پێکدههێنا
و ههوڵیان دهدا به بهکارهێنانی ههر شتێک
ئ���هو بابهته له بهرانبهر ڕای گش���تی به بێ
بایهخ پیشان بدهن.

* دهوڵهت���ی تورکی���ا ل���ه دروش���می
هێزه سیاس���یی ه کوردیی���هکان و بیری
نمانهگرتن���ی کوردهکان���ی تورکی���ا ل ه
سیس���تهمی ڕاگهیێندراو ل��� ه باکووری
س���ووریا ههس���ت ب ه نیگهرانی دهکهن،
هۆکاری ئهم بابهته چییه؟
ـ کوردهکان له سووریا گوێڕایهڵی لێدوانهکانی
عهبدوڵاڵ ئۆجهالنن و وتهکانی ناوبراو به بنهما
دهزانن و تهنانهت ئهو وتانه به سهرووتر له
بڕی���ار و لێدوانی پ���ارت و ڕێکخراوهکان به
ئهژمار دێنن .ماوهی  40س���اڵه که ئۆجهالن
ههرچی لهب���ارهی ڕووداوهکانی ڕۆژههاڵتی
ناڤین پێش���بینی دهکات ،دێت���هدی ،کهواته
بووهت���ه ڕێبهرێکی مهعنهوی له س���ووریا و
تورکیا و ڕاوبۆچوونی ناوبراو قبووڵ دهکهن و
ئهندێشه و بیرۆکهی ناوبراو له بهڕێوهبردنی
کۆمهڵ���گاکان به باش ههڵدهس���هنگێنن .بهم
بۆن���هوه تورکیا ل���هم بابهت���ه و بارودۆخی
داهاتووی خۆی ترسی ههیه.

* له ئێس���تادا پهیوهندی ئێوه لهگهڵ
پهکهکه چۆن���ه ،ههندێ کهس دهڵێین
پارتی کرێکارانی کوردستان (پهکهکه)
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کوردهکان ههمیش ه
سیاسهتێکی چاالکیان

لۆگۆی هێزەکانی سوریای دیموکرات

بووه .بهم بۆنهوه ک ه
و هێ���زه س���هربازییهکانی (یهپهگه)ی
س���هر ب ه پارتی یهکێتی دیموکراتیکی
س���ووریا یهکێک���ن و جیاوازیی���هک ل ه
نێوانیان لهئارادا نییه؟
ـ به شێوهی گش���تی ڕاوبۆچوونی عهبدوڵاڵ
ئۆجهالن قب���ووڵ دهکهی���ن و ڕاوبۆچوونی
ناوبراو به بنهم���ای خۆبهڕێوهبهری ناوچهی
کوردس���تانی س���ووریا وێنا دهکهین بهاڵم له
ڕووی چاالک���ی ڕێکخراوهییهوه به ش���ێوهی
هێڵێکی هاوسهنگ بهرهوپێشهوه دهچین که
ههریهکی���ان چوارچێوهیهکی بیری تایبهت به
خۆیانیان ههیه.

* کهمین��� ه ئیتنیکی و ئایینییهکان ل ه
سیس���تهمی فیدڕاڵی باکووری سووریا
چلۆن پێناسه کراون؟
ـ ئێمه پێمانوایه له سیس���تهمی (فیدڕاڵیزمی
دیموکراتیک) ،پرسێک هاوپهیوهند به ئیتنیک
و ئایینهکان نامێنێتهوه و چارهسهر دهکرێن.
لهم سیس���تهمه ه���هر نهتهوهی���هک بهپێی
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تایبهتمهندی فهرههنگی و کۆمهاڵیهتی خۆی
قبووڵ دهکرێ���ت و ڕێکدهخرێت .بۆ ئهوهی
که بمانهوێت ئهم فهلس���هفه ل���ه باکووری
س���ووریا جێبهجێ بکهی���ن ،خۆبهڕێوهبهری
بنیات نرا و ل���هم خۆبهڕێوهبهرێتییه کورد،
عهرهب ،ئاش���ووری ،س���ریانی ،تورکهمان،
ئهرمهن���ی و چێچن دانران .لهم سیس���تهمه
ئیتنیک���هکان له ڕووی ڕێکخراوهییهوه خۆیان
ڕێکدهخهن و بهپێی تایبهتمهندی کۆمهاڵیهتی
و سیاس���ی خۆیان خاوهن مافی شارۆمهندی
دهبن .لهم شێوه بهڕێوهبهرێتییه ئێمه ناڵێین
کوردهکان پلهی یهک و نهتهوهکانی دیکه له
پلهی دووههم���دان ،ئێمه دهڵێین ،ههمووان
هاوش���ێوه و یهکس���انن و پێکهوه یهکدهنگ
دهبین.

* ههن���دێ ل���ه الیهن��� ه کوردیی���هکان
بانگهش��� ه ل ه دژی ئێوه ئهنجام دهدهن
ک��� ه سیاس���هتهکانی ئێ���وه لهپێن���او
گۆڕاندنی دیموگرافیای ناوچهکه بووه
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ل ه کاتێکدا ناسنام ه
و شوناسی نهتهوهیی
لهوان سهندرایهوه و
مافی شارۆمهندی و
مرۆڤی لهوان وهرگیرا
و زمان و ناوه
کوردییهکان قهدهغ ه
کرا

شەرڤانانی یەپەگە

و ههروهه���ا ههندێ کهس بهم بۆنهوه
ک ه یاس���ای س���هربازی بهزۆرهملێ لهم
ناوچهی���ه جێبهج���ێ دهکرێ���ت کۆچ
دهک���هن ،ت���ا چ ڕادهیهک ئ���هم بابهت ه
دروسته؟
ـ ئهگهر هاوش���ێوهی سیس���تهمی کالسیکی
ئیتنیک���ی س���هیری پێکهات���هی ئیتنیک���ی و
ئایین���ی بکهین ،ئهم بابهته دروس���ته .بهاڵم
له ئێس���تادا سیس���تهمی فیدڕاڵیزم لهس���هر
بنهمای گهلی دیموکراتیک بنیات نراوه .ئهم
سیس���تهمه بهم شێوازهیه که ههر ههرێمێک
خۆبهڕێوهبهرێتی خۆی دادهمهزرێنێت .هیچ
کێش���هیهکی نییه و دهسهاڵتدارێتی کوردییه.
له تهل تهمهر ،ئاشووری و کوردهکان پێکهوه

له ناو پێکهاتهی حهشیمهتی ئهو شوێنهدان،
ل���هو ش���وێنه دهب���ێ بهپێ���ی تایبهتمهندی
ئیتنیکی سیس���تهمی خۆبهڕێوهبهرێتی خۆیان
دابمهزرێنن .له سیستهمی فیدڕاڵی که بنیات
نراوه ،ئهو عهرهبانهی ک���ه له چوارچێوهی
سیاس���هتی تهعریب و هێڵ���ی عهرهبی لهو
ناوچانه جێگیر کراون ،مافی خۆیانیان ههیه.
ئێمه ناتوانین ئهوان لهبهرچاو نهگرین ،ئێمه
ناتوانین هاوشێوهی ناوچهکانی شهڕی نێوان
فهلهستین و ئیسرائیل ههڵسوکهوت بکهین و
هاوشێوهی عهقاڵنییهتی خهڵکی فهلهستین که
دهڵێت ئیس���رائیلییهکان دهخهنه ناو دهریا و
ئیسرائیلییهکان که دهڵێین خهڵکی فهلهستین
لهن���او دهب���هن ،ههڵس���وکهوت بکهی���ن.

نهتهوهکان دهبێ ب���هم قهناعهتهی بگهن که
به شێوازێکی دۆستانه پێکهوه بژین .بۆ وێنه
به بۆنهی پێکهوهژیانی ئاش���تیانهی ئیتنیک و
ئایینهکان له ش���ارهکانی حهسهکه و قامیشلۆ
بارودۆخێکی جیاواز لهو ش���وێنانهدا ههیه،
کهواته ئهم فرهڕهنگی ئیتنیک و ئایینه نابێته
هۆکارێک بۆ ئهوهی که بنیاتنانی سیس���تهمی
فیدڕاڵ لهو ش���وێنانه لهگهڵ کێشه بهرهوڕوو
بێتهوه ،بهڵکوو خۆبهڕێوهبهرێتی به باشترین
ش���ێوه دهتوانێت لهو شوێنه جێگیر بکرێت،
تهنانهت شاری ڕهقهش دهتوانێت له داهاتوو
له سیستهمی فیدڕاڵی جێگیر بکرێت .له ههر
ش���ار و ناوچهیهک ههرچهند له ژمارهیهک
ل���ه ئیتنیکهکان پێکهاتبێت به ههمان ڕاده له
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پهرلهمانی خۆبهڕێوهبهر جێگیر دهبن.
بهم بۆنهوه هیچ شک و گومانێکمان نییه که
ئهم مۆدێله له دیموگرافیا کاریگهرییهکی نییه
و به پێچهوانه کوردهکان خاوهن تواناییهکی
زۆرتر دهبن .ههڵبهت ئێمه ڕێوش���وێنێکمان
گرتۆتهب���هر بۆ ئهوهی دیموگرافیای ناوچهکه
ل���ه بهرانب���هر ههڕهش���هکان الواز نهبێت.
ب���ۆ وێنه خهڵک���ی ههندێ ل���ه گوندهکانی
دهوروب���هری ش���اری تهل ب���راک ،به دوای
هێرش���ی تیرۆریس���تانی داعش گوندهکانی
خۆیانیان بهجێهێش���ت ،بهاڵم ئهمڕۆ خهڵکی
ئهو گوندانه لهالیهن (یهپهگه) بۆ گوندهکانی
خ���ۆی گهڕاونهتهوه .ئ���هوان عهرهب بوون
ب���هم حاڵهش���هوه ب���ۆ گوندهکان���ی خۆیان
گهڕێندراونهتهوه.

* بڕیاری ئێوه لهبارهی حهش���یمهتی
عهرهب که له پڕۆسهی هێڵی تهعریب
ب���ۆ ناوچهكان���ى خؤرئ���اوا هێنراون،
چییه؟
ـ ئێم���ه ناتوانین بهم ش���ێوهیه بیر بکهینهوه
چونک���ه ئ���هوان عهرهب���ن دیموگرافی���ای
ناوچهک���ه تێکبدهین و بڵێین دهبێ بۆ ناوچه
و گوندهکان���ی خۆی���ان بگهڕێن���هوه .ئ���هم
ههڵس���وکهوته ههڵس���وکهوتێک هاوشێوهی
دهوڵهتانی پێش���ووه .ئامانجی ئێمه دووپات
کردنهوهی ههڵسوکهوتی حکوومهتی بهعس
نیی���ه و هیچ کات ئ���اکار و کارهکانی ئهوان
دووپات ناکهینهوه .ڕژێمی بهعس ئهم کارهی
س���هپانده س���هر ئێمه بهاڵم ئێمه نامانهوێت
لهگ���هڵ دهوڵهتان���ی دیکهش بهم ش���ێوهیه
ههڵسوکهوت بکهین.

* ل��� ه سیس���تهمی فیدڕاڵ���ی و ل��� ه
بزووتن���هوهی کۆمهڵگای دیموکراتیکی
ئێوه چهند حزب و ڕێکخراوه ههن؟
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ـ له ڕووی ههلومهرج و پێگهی جوگرافیایی
کانتۆن���هکان ،ژم���ارهی پارت���هکان پێکهوه
جیاوازه .له کانتۆنی کۆبانی تهنیا سێ حزب
ههی���ه بهاڵم ل���ه کانتۆنی جزی���ره حزبێکی
جۆراوجۆر ههن .کانتۆن���ی جزیره ناوهندی
حزب���ه کوردییهکانه و ل���ه خۆبهڕێوهبهری
دیموکراتیکی کانتۆن���ی جزیره نزیک به 11
پارت���ی کوردی چ���االک ههی���ه .عهرهب و
سریانییهکانیش لهم ناوچهیه چهندین حزبیان
ههیه .حهش���یمهتی عهرهبی کانتۆنی جزیره
تهنی���ا حزبێک به ناوی (وهف���دی عهرهبی)
یان ههیه و دیتران هاوشێوهی کهسایهتی و
س���هرۆکی عهشیرهتهکان له ناو چاالکییهکاندا
بهش���داری دهکهن .هۆکاری ئ���هم کاره به
ڕابردووی حزبی بهعس و چۆنیهتی هاوکاری
کردنی لهگهڵ خهڵ���ک دهگهڕێتهوه که بهو
سیستهمه دیکتاتۆرهی که بهڕێخستبوو ئیزنی
نادا ڕێکخراوێکی سیاسی بێتهدی.

* ل ه ڕووی فهرههنگی سیاسی ،ئاستی
ڕووناکبی���ری و بارودۆخ���ی سیاس���ی
کوردهکان���ی خؤرئ���اوا له ڕاب���ردوو و
ئێستا چ گۆڕانێکیان ب ه سهردا هاتووه؟
ـ کوردهکان ههمیش���ه سیاسهتێکی چاالکیان
بووه .بهم بۆنهوه که له کاتێکدا ناس���نامه و
شوناسی نهتهوهیی لهوان سهندرایهوه و مافی
شارۆمهندی و مرۆڤی لهوان وهرگیرا و زمان
و ناوه کوردیی���هکان قهدهغه کرا ،ههوڵیان
دا ک���ه لهو بارودۆخه لهن���او نهچن .کهواته
کوردهکان به پێویستیان زانی خۆیان ڕێکبخهن
و به شێوهی ئاشکرا و شاراوه چاالکی بکهن
و گهیش���ته قۆناغێک که ئهگ���هر منداڵێکی
ک���وردی لهدای���ک بێت به ناچ���اری تهڤلی
حزبه کوردییهکان دهبوو .چهندین س���اڵه که
فهرههنگی کوردی له نێوان کوردهکاندا ههیه
واتا نزیک به  40ساڵه که بهم شێوهیه .بهاڵم
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ئەو قەڵغانە
نەتەوەیی و ئیرادە
مرۆییەی لەناو
دڵی گەلی كورد
وگەلە ژێردەستە
كەمینەكانی تر،
كەتینویی دانانی
بناغەی مرۆڤایەتین
لەسوریا ولەگەڵ
ئێمە دەژین ،هەرزوو
بووە گڕ بۆ گیانی
تیرۆرستان

عهرهبهکان بهم شێوه نهبوون .بهم بۆنهوه که
وا بیریان دهکردهوه که واڵتی سووریا موڵکی
ئهوانه و حزبی بهع���س حزبێکی عهرهبییه،
کهواته هی���چ پێویس���تییهکیان نهدهبینی که
حزبێک پێکبێنن و ئهمه بووهتههۆی ئهوهی
ک���ه بزووتنهوهیهکی عهرهب���ی ڕێکخراو له
کهشی سووریا دروست نهبێت .ئهوانهی که
ئهمڕۆ به ناوی ئۆپۆزیسیۆن له دانوستانهکانی
ژێنێڤ بهش���داری دهک���هن ،ب���ه یارمهتی
تورک���هکان پێک���هوه کۆبوونهت���هوه و تهنیا
کهس���انی بهناوبانگی عهرهب یان سهرکرده
عهشیرهتهکانن که له کۆبوونهوهکان بهشداری
دهک���هن و پارت و بزووتنهوهیهکی بههێز و
ڕێکخراوهیی نین .به شێوهی گشتی پارت و
یان ئهو پارتان���هی که نوێنهرایهتی داواکاری
عهرهبهکانی س���ووریا پێوش���وێنگری بکات،
لهئارادا نییه .له ئێستادا عهرهبهکان پێکهوه
یهکدهنگ نین و نایهکگرتوون.

* پهیوهندی ئێوه لهگهڵ ئهنجومهنی
نیشتمانی کوردی س���ووریا ()ENKS
چۆن���ه .ئایا کۆبوونهوه و گفتوگۆیهک
ل��� ه نێ���وان ئێ���وهدا ههیه ک���ه بتوانن
پێکهوه هاوکاری بکهن؟
ـ چیت���ر .له ئێس���تادا تهنی���ا دوو حزب له
ئهنجومهن���ی نیش���تمانی ماونهت���هوه .ل���ه
سهرهتادا ،ئێمه پێشنیارمان کرد که ئهنجومهنی
نیش���تمانی دروست بکرێت بهاڵم لهو کاتهدا
ک���ه هێزه بیانییهکان تێیدا دهس���تێوهردانیان
ک���رد ،پهیوهندییهکانم���ان لهگ���هڵ ئهواندا
پچڕاند .له ئێستادا دوو حزب له ئهنجومهنی
نیش���تمانی ماونهتهوه که ئهو دوو حزبهش
بارودۆخی���ان ب���ه قۆناغێک گهیش���تووه که
پهیڕهوی له سیاس���هتهکانی تورکیا و میت و
حزبی دیموکراتی کوردس���تان دهکهن .پارتی
بهوه خۆش���حاڵه که ئهنجومهنی نیش���تمانی

پهیڕهوی ئهوانه .له ئهگهرێکدا که له ئێستادا
به باشی دهزانن ،ئهنجومهنی نیشتمانی گوێ
به قس���هکانی ئهوان ن���ادات .بۆ ئهوهی که
بتوانین پێکهوه هاوکاری بکهین دهبێ ئهوان
دهست له پاڵپش���تی کردنی دوژمنانی ئێمه
ههڵبگ���رن و بێن و له نێوان خهڵکی خۆیاندا
بن .ئێمه ئاگادارین ک���ه له ڕووی بیرییهوه
به ش���ێوهیهکی جیا بی���ر دهکهینهوه ،بهاڵم
جیابوونهوهی بیر و ب���اوهڕ بابهتێک نییه و
جێگهی قبووڵکردنه .هیچ کێشهیهک نییه بیر
و عهقاڵنییهتی سیاس���ی ئێمه پێکهوه جیاواز
بێت و ههروهها له ئێمه ڕهخنهیهکیان ببێت.
ئهم بابهته ئاس���اییه و جێگهی گازندهکردنی
نیی���ه .بهاڵم له کاتێکدا ک���ه ئهوان له دژی
خهڵک���ی خۆیان ه���اوکاری دهک���هن چلۆن
دهتوانین لهگهڵ ئهواندا هاوکاری بکهین .بۆ
وێنه لهم ماوهیه له گهڕهکی شێخ مهقسوودی
حهڵهب که گهڕهکێکی کوردنشینه ،شهڕێکی
قورس خهریکه ئهنجام دهبێت .ئهو گرووپهی
که هێرش���یان دهکرده سهر خهڵکی ئێمه له
هێزهکانی ئیئتیالفن که ئەمهش ئهندامی ئهو
ئیئتیالفهیه .ئ���هوان ناتوانن ئیدعا بکهن که
بهشێک له ئیئتیالف نین.
له ئێس���تادا ئهوان له کوردستانی سووریادان
و بنکهیهکیان ههیه .له ش���ارهکاندا چاالکی
دهکهن و کهس���ێک هیچ شتێک بهوان ناڵێت
بهاڵم لهالیهن خهڵکهوه سهرزهنشت دهکرێن
له ش���ێخ مهقس���وود ش���هڕێکی قورس
که 
لهئارادای���ه و ئێوه لهگ���هڵ ئهو هێزانهی که
خهڵک���ی ئێوه دهکوژن ،ه���اوکاری دهکهن.
ئ���هوان چوون ب���ۆ ژێنێڤ ل���ه حاڵێکدا که
هیچ جۆره پشتیوانێکیان نهبوو بهاڵم ئهگهر
لهگهڵ ئێمهدا ببوایهن و هاوبیریان بکردبایه
دهمانتوان���ی یهکدهن���گ بی���ن و کاریگهری
خۆمان له ژێنێڤ پیشان بدهین .کهواته ئێمه
ههمیش���ه بهوانمان ڕاگهیاندووه که وهرن و

پرۆفایل:
ئاڵدار خەلیل
ئهندامی کۆنسهی بهڕێوهبهرایهتی
بزووتنهوهی دیموکراتیکی
کوردهکانی سووریا (تەڤدەم)

له پڕۆسهی سیاس���یدا بهشداری بکهن و بۆ
واڵتی خۆتان بهقازان���ج بن بهاڵم بهداخهوه
ئهوان بهم شێوهیه بیر ناکهنهوه.
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ئاسۆ حەسەن زادە

جێگری سكرتێری حزبی دیموكراتی
كوردستان

کۆبوونەوەکان لەگەڵ (حدکا) درێژە
پێدەدەین

دیدار :م .ئازاد
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گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

ئاسۆ حەسەن زادە ،جێگری سكرتێری گشتی (حدك) لەم دیدارەدا باسی کێشە
ناوخۆییەکانی (حدک) و پەیوەندییەکانیان لەگەڵ (حدکا) و خەباتی داهاتوو دەکات.
* لەماوەی ڕابردوودا ئێوە پلینیۆمێكتان
بەست ،لەو پلینیۆمەدا تۆ وەكو جێگری
س���كرتێری گش���تی حزب���ی دیموكراتی
كوردس���تان كاندیدبووی ،چ���ۆن بیرت
لەوە كردەوە ،كە خۆت هەم بۆ سكرتێر،
هەم بۆ جێگری سكرتێر كاندید بكەی؟
 ئاسۆ حەسەن زادە :من لەماوەی رابردوودا،ئەندام����ی كۆمیتەی ناوەندی بووم ،بەاڵم دوای
ئەوەی (خالیدی عەزیزی) وازی لە پۆس����تەكەی
هێنا ،ئەو پرس����ە هاتەپێش ،ك����ە كێ جێگەی
بگرێتەوە؟ لەهەمانكاتدا نەك هەر من ،بەڵكو
س����ەرجەم ئەندامانی كۆمیتەی ناوەندی بەپێی
پەیڕەوی ناوخۆ دەیانتوانی خۆیان كاندید بكەن،
منیش بەو چاوەڕوانییەی كە بۆ من هەبوو ،خۆم
بۆ ئەو پۆس����تە كاندید كرد ،چاودێرییەكی زۆر
سادەو دیموكراتیك لەنێوان (مستەفا مەولودی)
و من����دا روویدا ،لە ئەنجامی ئەو چاودێرییەدا،
بەڕێزیان بوون بە س����كرتێر ،ب����ەاڵم من هەر
پێش ئەوەی هەڵبژاردنی سكرتێر بەڕێوەبچێت،
ڕامگەیاندب����وو ك����ە ئەنجامی ئ����ەو ملمالنێی
هەڵبژاردنە هەرچی بێت ،ئەگەر منیش نەبم بە
سكرتێری حزب ،بێگومان لە بەشێكدا كە حزب
داوام لێبكات ،دەبم بە هاوكاری ئەو كەس����ەی
كە دەبێت بە سكرتێرو یارمەتی دەدەم ،چونكە
ئەوەی بۆ من گرنگە پۆست و پێگەی خۆم نییە،
پێموای����ە دەبێت هەموان پێك����ەوە یارمەتیدەر
بین بۆ پێشكەوتن و سەركەوتنی حزب ،دوای
ئ����ەوەش كە هەڵبژاردنی س����كرتێر ئەنجامدرا،
پیرۆزبایم لێكردو بەڵێنمدا كە هاوكاری بكەم،
ب����ەاڵم دواتر دیتم ئەو چاوەڕوانییە هەبوو ،كە
خۆم بۆ پۆستی دووەم كاندید بكەم ،بەمجۆرە
گوێڕایەڵیم كردو ئەو شەرەفەم قبوڵكرد.

* ب���اس ل���ەوە دەكرێ���ت ،ك���ە ل���ەو
هەڵبژاردنەدا دەنگەكانتان زۆر لەیەكەوە
نزیكبووە ،بۆنمون���ە  10بە  11بووە،
وات���ا ت���ۆ تەنها بە ی���ەك دەنگ كەمتر
لە دەنگی (مس���تەفا مەول���ودی) بوویتە
جێگری سكرتێر ،بەشێك لە چاودێرانی
نزیك بە حزبی دیموكراتی كوردس���تان
پێیانوایە ئەم ژمارانە ،بەهۆی كاریگەری
(عەبدوڵ�ڵ�ا حەس���ەن زادە)وە ،ب���ەاڵم
(عەبدوڵ�ڵ�ا حەس���ەن زادە) دەڵێت «من
ه���ەر پێم خۆش نەب���ووە ،تەنانەت بۆ
جێگری سكرتێریش پێم خۆش نەبووە
خۆی كاندید ب���كات» ،وتم :چۆن بڕوا
بكەم؟ وتی :تۆ «دەتوانی بڕوا نەكەی»،
ئایا ئەم حیكایەتە ڕاستە؟
 ئاس����ۆ حەس����ەن زادە :ئەوەی كە پەیوەندیهەیە بە دەنگدانەكەوە ،من هیچ شتێك ناڵێم،
بەاڵم تەنها دەتوانم بڵێم «ئاكامی ئەو پرۆسەی
هەڵبژاردنە نیشانیدا ،كە دوو پێویستی هەیە بۆ
ئیدارەو ئایندەی ئەو حزبە ،یەكێكیان ئەوەیە،
كە دەبێت ئەزمونی ئیدارە بپارێزرێت ،بێگومان
لەم خاڵەدا (مس����تەفا مەولودی) ڕابردوویەكی
زۆر دوورو درێ����ژ و بەنرخ����ی ل����ە خزمەت،
بەڕێوەبردن ،ئیدارەو س����ەرجەم مەیدانەكانی
تری حزب����دا هەیە ،دەتوان بڵێم «بە ئەندازەی
تەمەنی من خزمەت و خەباتگێڕی كردووە».
دووەمیشیان ،پێویستی تەیاركردنی ئەو حزبەیە
لە ئیدارەو سیاس����ەتی خۆیدا ،بە كەرەس����تەی
نوێ ،ب����ەو مانایەی كە نەوەی نوێ بێتە پێش،
كە بێگومان ئەو ئەزمونەی كە نەوەی ڕابردوو
هەیەت����ی ،نەوەی تازە نییەت����ی ،بەاڵم نەوەی

تازەش ،ڕەنگە بە هۆی گەنجیەتی و تێكەڵبوونی
بە دنیای دەرەوەو زمانی سەردەمیانە ،بتوانێت
لەو پەیوەندییەدا یارمەتیدەر بێت.
ئەوەی پەیوەندی هەیە بە (عەبدوڵاڵ حەس����ەن
زادە)وە ،من بە تەواوی پشتگیری ئەوە دەكەم،
ك����ە ئەو زۆر الیەنگرو خۆش����حاڵ نەبووە ،كە
من خۆم بۆ پۆس����تی یەكەمی ح����زب كاندید
بكەم ،بەاڵم لەكاری سیاس����ییدا ،كاری سیاسی
جیاوازە لە بڕیاری كەسەكە ،لەهەمانكاتدا كوڕو
باوكایەتی شتێكی دیكەیە ،بۆیە لەگەڵ ئەوەدا،
كە باوكم گەورەترین شانازی ژیانی منەو هەر
بەو ش����ێوەیەش دەمێنێتەوە ،لەگەڵ ئەوەشدا
دەزان����م ،كە بوونی من وەك كوڕی ئەو پیاوە،
ڕەنگە كۆمەڵێك كاریگەری باش و خراپ لەسەر
س����یمای م����ن هەبێت ،بەاڵم م����ن وەكو خۆم
هاتوومەتە ئەو مەیدانە ،بێگومان ئەوە ڕاستە،
كە ئەو لەو پرۆسەیەدا كەمترین دەوری نەبووە،
وات����ا نەك هەر داوای نەكردووەو ئەو پەیامەی
نەگەیاندووە بە س����ەركردایەتی حزب ،یان بە
هیچ كەس كە دەنگ بە من بدرێت و الیەنگری
م����ن بكرێ����ت ،بەپێچەوانەوە ئ����ارەزووی ئەو
نەبوو ،كە من ببمە س����كرتێر ،هەتا زۆرێك لە
هاوڕێ و خەڵك زانیویانە ،كەوابێت ڕاستە ،كە
ئەو پێیخۆش نەبوو ،من ببمە سكرتێری حزب،
بەاڵم سەرباری ئەوەش پێموابوو ،كە چوونە نێو
ئەو مەیدانە ،جا ئەنجامەكەی هەرچی بووبێت
لەو قۆناغەدا ،بە بڕوای من بە لەبەرچاوگرتنی
ئەو چاوەڕوانییەی ،ك����ە لە من دەكرا كارێكی
دروستبوو.

* ب���ەم پێی���ە بێت ،س���كرتێر ئیدارەی
حزب دەدات و بەڕێزیشت نوێنەرایەتی
نەوەی گەنج دەكەی لەناو ئەو حزبەدا،
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بەم دەلیلە بێت ،پێش���تر نەوەی گەنج
لەناو ئەو حزبەدا غائب بووە ،یان وەكو
پێویس���ت گوێی لێنەگی���راوەو وجودی
نەبووە؟
 ئاس����ۆ حەس����ەن زادە :بۆنمون����ە (خالیدیعەزی����زی) نەك ئەو ڕۆژەی بوو بە س����كرتێر،
بەڵكو ئەو ڕۆژەی وازی لە پۆستەكەش����ی هێنا،
لە دیدگای من����ەوە هەر گەنجە ،بە بڕوای من
گەنجێتی بە تەمەن نییە ،بەڵكو بە بیروباوەڕە،
بەاڵم ڕەنگە ئەنجامی ئەو پرۆسەیە بۆ سكرتێرو
جێگری س����كرتێر ،ئەو بۆچونەی تێدا بووبێت،
كە پێویس����تە دەستاو دەس����تكردنی دەسەاڵت
دەرفەتێ����ك بێت ،بۆ دەس����تاو دەس����تكردنی
نەوەكان.

* بۆ هێندە باس���ی پرەنس���یپی حزبی
دەك���ەی ،لەكاتێكدا ئێوە ل���ە كۆنگرەی
شانزەدا هەمووتان پرەنسیپی حزبیتان
شكاند ،بۆئەوەی كە سكرتێر دوای دوو
دەورە خۆی كاندید بكاتەوە ،لەكاتێكدا
بەپێی پەیڕەوی حزبی بۆی نەبوو ،لە
هەم���ووی خراپتر ئەوە ب���وو ،كە ئێوە
مۆدێلێكت���ان لەكاری حزبی���دا داهێنا،
كۆمیت���ە ناوەندیی���ەك و دەفتەرێك���ی
سیاس���یتان بەب���ێ هەڵبژاردن بەس���ەر
ئەندامان���ی كۆنگ���رەدا س���ەپاند ،ك���ە
دیموكراسی نەبوو ،واتا ئەوە مۆدێلێكی
خراپبوو ،ئێوە هێناتانە كایەوە؟
 ئاس���ۆ حەس���ەن زادە :دەكرێ���ت بڵێی���نئەو دوو بڕی���ارە لەگەڵ بڕی���اری یەكەم ،كە
هەڵوەش���اندنەوەی بەندێكە ،كە س���كرتێری
سنوودار دەكرد ،ڕەنگە لەگەڵ ئەو چاوەڕوانییەی
كە لە ئێمە هەبوو یەكنەگرێتەوە ،یان بڕیاری
دووەم ،كە سەركردایەتی بەبێ هەڵبژاردن نوێ
بكەینەوە ،ئەوەش لەگەڵ عورف و س���وننەتی
دیموكراس���ی ئەو حزبە لەچ���او ئەوە نوێبوو،
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شتێكی نائاس���ایی بوو ،بەاڵم نائاسایی بوونی
هەریەك���ە لەمانە ،بەرهەمی بابەتێكی تایبەتی
بوو ،كە لە كۆنگرەدا هاتە پێش ،كە بەشێكی
زۆر لە نوێنەرانی كۆنگرە ئەو چاوەڕوانییەیان
هەب���وو ،ك���ە (خالی���دی عەزی���زی) ل���ەو
هەلومەرجەدا لەسەر كارەكەی خۆی بەردەوام
بێت ،لەكاتێكدا خودی خۆیشی پێی خۆشبوو،
ئێمەش بە لەبەرچاوگرتنی ئەو هەلومەرجە ئەو
بەندەمان هەڵوەش���اندەوە( ،خالیدی عەزیزی)
یش بەو مەرجە درێژەی ب���ە كارەكەی دەدا،
كە هەڵب���ژاردن ئەنجام نەدرێتەوە ،بەاڵم هیچ
كام لە دوو بڕیارە ،پرەنس���یپ شكاندن نییەو
پێچەوانەی دیموكراس���ی نییە ،ڕەنگە یەكێك
پێی باشبووبێت لەپێناو بەرژەوەندی حزبەكە،
یەكێك پێی خراپ بووبێت ،بەاڵم نە پرەنسیپ
شكاندنە ،نە پێچەوانەی دیموكراتیكە ،چونكە
كۆنگرەی حزب دەس���ەاڵتی ئ���ەوەی هەیە،
هەموو شتێكی حزبەكەی بگۆڕێت ،جا ناوەكەی
بێت ،يان پەیڕەوو پرۆگرامەكەی بێت.

* ب���ە خواس���تی س���كرتێرو دەفتەری
سیاسی؟
 ئاس���ۆ حەس���ەن زادە :نەخێر بە خواستیبەشداران ،سكرتێرو دەفتەری سیاسیش دەتوانن
پێشنیار بكەن ،لە هەمانكاتدا كۆنگرە دەتوانێت
حزبەكەی هەڵوەش���ێنێتەوە ،ئیتر بۆ ناتوانێت
بڕیارێكی پەیڕەوی ناوخۆ بگۆڕێت و كەس���ێك
بۆ دووەم جار ببێتەوە سكرتێر؟ یان بۆ ناتوانێت
بڵێ هەڵبژاردن ناكەینەوە؟ ڕاس���تە س���ەرجەم
س���ەركردایەتییەكانی ئێس���تا بەشێوەی فەردی
و تاك هەڵنەبژێردراوە ،بەاڵم ئێس���تا دەنگی
كۆنگرەی هەیە.

* ب���ەاڵم ل���ە ئەنجام���دا دەرك���ەوت،
سیاسەتەكەتان هەڵەبووە ،دوای ئەوەی
س���كرتێر دەس���تی لەكاركێش���ایەوە،

نەتانتوانی ئیدامەی ئەو مۆدێلە بدەن
كە هێناتانە پێشەوە؟
 ئاسۆ حەسەن زادە :ئەگەر بە مشورخواردنو تەگبیرو پالنی چەند كەسێك لە سەركردایەتی
ئەو حزب���ە بووای���ە ،دەمانتوانی زۆر ش���ت
بەشێوەیەكی دیكە بكەین ،بەاڵم لەبەرئەوەی
بۆچوون و خواس���تی بەش���دارانی كۆنگرەمان
لەبەرچاو گ���رت لەوكاتەدا ،ك���ە لەئەنجامدا
بەڕێ���زت پێت خراپە ،من لەمەدا قس���ەیەكم
نییە ،ناشتوانم بڵێم باشبووە ،یان خراپ ،بەاڵم
بە دیموكراس���ی كارمانكرد ،بۆیە ناچار بووین
بەوشێوەیە بجوڵێینەوە.

* دەس���ت لەكاركێش���انەوەی سكرتێری
پێش���ووی حزبی دیموكراتی كوردستان،
لەژێ���ر فش���اری دەفت���ەری سیاس���ی و
كۆميت���ەی ناوەندییدا بوو ،س���ەبارەت
بەو گوت���ارەی كە لەم���اوەی رابردوودا
ڕايگەیاندب���وو «ئێم���ە كۆم���اری
ئیس�ل�امیمان پێناڕوخێت» ،لە بابەتی
ئ���ەوەی «دانوس���تان بكرێ���ت لەگ���ەڵ
كۆم���اری ئیس�ل�امی ئێ���ران» لەبابەتی
ئەوەی« ،ئێم���ە لەگەڵ ڕیفۆرمین نەك
ش���ۆڕش» ،ئەمان���ە ه���ۆكار ب���وون بۆ
دەستلەكاركێشانەوەی سكرتێر؟
 ئاس���ۆ حەسەن زادە :بەش���ێك لەو شتانەیكە (خالیدی عەزیزی) وتویەتی ،لەمێژووی ئەو
حزبەدا وتراوە ،دكتۆر قاسملۆ و سكرتێرەكانی
تريش وتویانە :ئەم حزبە بەردەوام فرە ڕەهەند
جواڵوەتەوە ،سیاس���ەتی بەش���ێوەیەكی تاك
ڕەهەندی سەیر نەكردووە ،لەهەمانكاتدا ئەو
سیاس���ەتەی (خالیدی عەزیزی) ڕایگەیاندووە،
بەردەوام لە ڕێبەرایەتی ئەو حزبەدا قس���ەی
لەسەر كراوەو سیاس���ەتی حزبی ڕاگەیاندووە،
م���ن ناتوانم بڵێ���م «خالی���دی عەزیزی بۆچی
وازیهێنا» ،ئەوە دەبێت لە خۆی بپرسی ،بەاڵم
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دوو پێشمەرگەی رۆژهەاڵت
لەهەمانكاتدا نەخێر ،ڕەنگە گفتوگۆ لەسەر ئەو
باس���انە ،لەگەڵ (خالیدی عەزیزی)و كەس���انی
دیكەش لە ڕێبەری ئ���ەو حزبەدا لە كۆمیتەی
ناوەندی���دا بووبێت ،لە ئایندەش���دا بەردەوام
دەبێ���ت ،چونكە ئێم���ە حزبێك���ی زیندووی
دیموكراسین ،بەاڵم بەهیچ جۆر نە لەسەر ئەو
بابەتە ،نە لەسەر هیچ بابەتێكی تر ،كەمترین
زەخت و فشارهێنان نە بە كۆ ،نە لەالیەن تاقە
ئەندامێكی ڕێبەری حزب ،ی���ان لە دەرەوەی
ڕێبەری حزب ب���ۆ (خالیدی عەزیزی) نەبووە،
واتا هۆكارەكان���ی تەنها پەیوەندی بە خۆیەوە
هەیە كە وازیهێنا.

* بەاڵم جیاوازی نێوان كۆنگرەو پلینیۆم
هێن���دە زۆر نییە ،ئەگ���ەر نەكەوتۆتە
ژێ���ر ڕەخن���ەی كۆمیت���ەی ناوەندی و

دەفت���ەری سیاس���ی و ئەندامانی حزب،
بۆچی بیری لەوە كردەوە خۆی كاندید
بكات���ەوە ،بۆچ���ی بە پەلەش دەس���تی
لەكاركێشایەوە؟
 ئاسۆ حەسەن زادە :دیسانەوە من ناتوانم لەجیاتی (خالیدی عەزیزی) قسەبكەم ،دەبێت لە
خۆی بپرس���ی ،بەاڵم چەندینجار باسی ئەوەی
كردووە ،لەن���او كۆنگرەدا دۆخی كۆنگرە زۆر
تایبەت���ی بوو ،كاتێك خۆم ل���ە كۆنگرە بووم
تەواو دڵنیابووم ،دەكرا پێش���تر ئامادەبكرێت
ب���ۆ ئەوەی ئەنجامەكەی بەوش���ێوەیە نەبێت،
ب���ەاڵم لەو كۆنگرەيەدا جگەلەوەی كە باس���ی
ئەوە كراوە ،ك���ە (خالیدی عەزیزی) درێژە بە
كارەكەی بدات ،هیچ رێگایەكی تر نەبوو ،بەاڵم
دواتر كە كۆنگرە تەواو دەبێت و تەش���كیالت
ئارامت���ر دەبێتەوە ،كۆمیت���ەی ناوەندی زیاتر

دەتوانێت قسەبكات ،س���كرتێری حزب باشتر
دەتوانێ���ت مەرامی خ���ۆی و نیازەكانی خۆی
و هەر كێش���ەیەكی كە بوونی هەبێت لەگەڵ
هاوڕێكانی باسیبكات ،ئەوكات زیاتر دەتوانێت
كارەكە جێبەجێ بكات.

* گوایە (مس���تەفا هیج���ری) هاتووە بۆ
پیرۆزبایی لە ئێوە ،بیستومە ئارەزووی
دەكرد تۆ ببیتە سكرتێر؟
ئاسۆ حەسەن زادە :بەڵێ هاتبوو بۆ پیرۆزبایی،
بەاڵم نازانم پێی خۆش���بووە من ببمە سكرتێر،
یان كەس���ێكی تر ،من (مس���تەفا هیجری)یم
خۆشدەوێت ،ڕەنگە ئەویش بەوشێوەیە بێت،
بەاڵم لەبابەتی حزبایەتی و بەرپرس���یارێتیدا،
دەلیلێ���ك نابینم ،كە پێی باش���تر بووبێت من
ببمە سكرتێر تا كەسێكی دیكە.
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* ڕەنگە پێخۆش���بوونەكەی لەبەرئەوە
بووبێت ،كە بیسەلمێنێت جیابوونەوەی
س���اڵی  2006حزب���ی دیموكرات���ی
كوردس���تان ل���ە حزب���ی دیموكرات���ی
كوردستانی ئێران ،بۆ ئەوەبووە كە بڵێ
(عەبدوڵاڵ حەس���ەن زادە) ویس���تویەتی
كوڕەكەی خۆی بكاتە سكرتێر؟

و ش���ۆڕش ،تەنانەت بە قس���ەی ئەوان
هەڵپەساردنی دانوس���تانەكانیان لەگەڵ
ئێوە ،بە هۆی ئەو گوتارانەوە بووە ،ئیتر
ئێوە واز لەو گوتارانە دەهێنن ،بۆئەوەی
دانوس���تانەكانتان دەس���تپێبكاتەوە ،یان
خۆت���ان بەدووور دەگرن لەو گوتارانەی
پێشووی (خالیدی عەزیزی)؟

 ئاسۆ حەسەن زادە :من دڵنیانیم ،كە (مستەفاهیجری) بەوش����ێوەیە بیربكاتەوە ،بەاڵم ئەگەر
كەس����ێك وابیربكاتەوە ،ئەنجامی ئەو پرۆسەیە
دەركەوت ،خۆش����ت لە ئەوت بیس����توە ،كە
پێی خۆش نەبووە ،من ببمە س����كرتێر ،منیش
پشتگیریم كرد ،ئەنجامی پرۆسەكەش دەركەوت،
كە ئەو حزبە نەك لەس����ەر من ،بەڵكو لەسەر
پێگەی شەخسی هیچ كەسێك لەتنەبووە.

 ئاسۆ حەسەن زادە :لە پرۆسەی یەكگرتنەوەدا،ئەگەر باسی یەكگرتنەوەیەكی ڕاستەقینە بێت،
ه����ەردووال دەبێت بێنە پێش و قس����ەبكەن،
ڕەنگە بەش����ێكیان رێكخراوەی و تەش����كیالتی
بن ،بەشێكیان سیاسی ،فكری و ستراتيژی بن،
ئەگەر هەبن ،دەبێت هەردووال چی پێویس����تە
بۆ لەبەرچاوگرتنی چاوەڕوانی الیەنەكەی دیكە،
لەڕووی تەش����كیالتی ،یان لەڕووی سیاس����ی،
پێویس����تە بە هەردووال لەخۆبردووبن ،چونكە
چەپڵە بەدەس����تێك لێنادرێت ،ئەگەر ئێمە لە
بوارێكدا بیكەین ،دەبێت ئەوانیش لە بوارێكدا
بیكەن ،ب����ەاڵم ل����ەو بابەتەدا ب����اوەڕ ناكەم،
ئاش����كرایە چەندین لێكۆڵین����ەوەی جۆراروجۆر
لەس����ەر لێدوانەكانی (خالی����دی عەزیزی) ،یان
سیاسەتەكانی ئێمە كراوە ،پێش ئەوەی ڕەخنە
ل����ە لێدوانەكانی (خالی����دی عەزیزی) بگیرێت،
لەالی����ەن هەندێك الیەن����ەوە ڕەخنە لە ئێمە
دەگیرا ،ك����ە بۆچی هێندە گرنگی بە ناوخۆیی
واڵت ،بە خەباتی مەدەنی ،پرۆسە سیاسییەكانی
ڕژێمی كۆماری ئیسالمی دەدەین؟ ئەو رەخنانە
پێشتریش هەبوون.
من پێموایە یەكگرتنەوەی ئێمە دەبێت لەسەر
سەنتێزێكی تەش����كیالتی و سیاسی ڕاوەستێت،
پێموانیی����ە تەنه����ا لەب����ەر ڕازیكردنی الیەنێك
دەبێ����ت واز ل����ە میراتی گوتاری س����كرتێری
پێشوو بهێنین ،ئەو میراتە گوتارییەی سكرتێری
پێش����وومان بەرهەمی بیر لێكردنەوەیەكی بە
كۆمەڵی خۆمان بووە لە سەركردایەتی حزبدا،
هەرچەند دەكرێت لە بابەتێكدا كە بەرداش����ی

* پێتوایە (حدكا) لە كۆنگرەی شانزەدا،
ك���ە بڕی���ارە دوای چەن���د مانگێكی تر
ببەس���ترێت ،بیر لەوە بكەنەوە چەند
كەس���ێكی گەنج���ی وەك���و ت���ۆ بهێننە
پێش���ەوە ،ی���ان س���كرتێرو جێگ���ری
سكرتێری تازە هەڵبژێرین بۆ خۆیان؟
 ئاسۆ حەس����ەن زادە :من ناتوانم بەوشێوەیەقس����ەبكەم ،كە هەرچی باشە ئێمە كردومانە،
هی����چ كەموك����وڕی و هەڵەمان نیی����ە ،لەالی
ئەوانیش كەسانی گەنج لە كۆمیتەى ناوەندی و
دەفتەری سیاسییدا هەیە ،بەاڵم پێموایە كارێكی
باش دەكەین ،ئەگەر بەردەوام خوێنی تازە بێتە
ناو داموودەزگای بەڕێوەبردنی رێكخراوێك.

* پێشتر حزبی دیموكراتی كوردستانی
ئێ���ران ڕەخنەیان ل���ە گوتاری (خالیدی
عەزی���زی) هەب���وو ،س���ەبارەت ب���ەو
گوتارانەی كە ڕوو بە خەباتی چەكداریی،
ڕوو بە كۆماری ئیسالمی ئێران ،ڕوو بە
دانوس���تان و ڕوو بە مەسەلەی ڕیفۆرم
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ئەو ئەزمونەی كە
نەوەی ڕابردوو
هەیەتی ،نەوەی
تازە نییەتی ،بەاڵم
نەوەی تازەش ،ڕەنگە
بە هۆی گەنجیەتی
و تێكەڵبوونی بە
دنیای دەرەوەو زمانی
سەردەمیانە ،بتوانێت
لەو پەیوەندییەدا
یارمەتیدەر بێت

نادروستی لێكراوە ،لێكدانەوەو شرۆڤەی وەهای
لێكراوە ،ك����ە بۆتە هۆی لێك دووركەوتنەوەی
دیموكراتەكان ،بۆتە هۆی دابەشبوونی ناوماڵی
كورد لە رۆژه����ەاڵت ،بێگومان دەبێت هەموو
كەس بیر لەوە بكاتەوە ،كە بە چەشنێك بدوێ،
كە كۆكەرەوەو سەنتێزی هەموو چاوەڕوانییەكان
بێ����ت لەن����او خەڵك����ی كوردس����تان و الیەنە
سیاسییەكان.

* هەس���ت ناك���ەی هەردووالت���ان كات
دەك���وژن ،بۆ نمون���ە كامەیە ئەجێنداو
نوس���راوی ئێ���وەو ئ���ەوان ،بۆئ���ەوەی
بیخەنە س���ەر مێزی گفتوگۆو نیش���انی
كەسێكی وەكو منی بدەن و بڵێن «ئەوە
ئەجێن���دای ئێمەی���ە ب���ۆ یەكگرتنەوە،
ئەمەش ئەجێندای ئەوانە» ،ئێوە تەنها
دانیش���تون قس���ەدەكەن و خەڵكتان لە
چاوەڕوانیدا راگرتووە؟
 ئاس����ۆ حەس����ەن زادە :پێموانییە نە ئێمە نەئەوان بەدوای كات كوشتنەوە بین ،بەاڵم ڕەنگە
پێداگری لەسەر دیدگاكانی هەر الیەنێكمان لە
بەشەكەی خۆی ،بووبێتە هۆی ئەوەی كە كات
تێپەڕێت ،ئەوەی كە تۆ پێی دەڵێی «ئەجێندای
نوس����راو» ،بەپێچەوان����ەوە لێ����رە جیاوازییەك
هەیە لەنێوان ئێمەو ئەوان ،ئێمە نزیكەی دوو
ساڵ پێش ئێس����تا پرۆژەیەكی نوسراو ،دانراو،
دوورو درێژم����ان لە پەیوەندی لەگەڵ چۆنیەتی
ڕوانینم����ان بۆ بنەماكان ،میكانیزمەكان و قۆناغ
بەندی یەكگرتنەوە ئامادەكردووە ،بە هاوڕێیانی
(حدكا)م����ان گەیاندووە ،بەاڵم بەداخەوە ئەوان
هەتا ئێس����تا هیچ شتێكی نوس����راویان بە ئێمە
نەداوە ،ئاش����كرایە لە دانیش����تنەكانماندا زۆر
چووینەتە پێش ،نێوانمان ئاسایی بۆتەوە ،لەگەڵ
یەكتر گفتوگۆ دەكەین ،واتا زۆر دەس����تكەوت
بەدیهاتوون ،كە نابێت بە كەم سەیری بكەین،
چونكە ئ����ەو دوو دیموكراتە ك����ە لێكترازان،

س����ەرەتاكانی نێوانیان زۆر خراپب����وو ،لەگەڵ
یەكتر قس����ەیان نەدەكرد ،ش����تی زۆر ناخۆشی
تێدابوو ،بەاڵم بەخۆش����حاڵییەوە ئێستا ئەوانە
نەماوە ،لەهەمانكات����دا هەندێك هەماهەنگی
و هاوكارییمان لەهەندێك بابەتیش����دا هەیە،
دەربارەی یەكگرتن����ەوەش ئەوانیش زۆرجار لە
ڕاگەیاندراوی پلینیۆمەكانیاندا زۆر شتیان وتوە،
زۆرجاریش لەگەڵ خۆمان بە ڕووبەروو قسەیان
ك����ردووە ،بەاڵم ئ����ەوان هی����چ كات پرۆژەی
نوسراویان نەداوە بە ئێمە ،بەاڵم ئێمە پرۆژەی
نوسراومان هەیە ،ئەگەر پێویست بێت دەتوانم
بۆت بهێنم.

* تیڕوانینی ئێوە سەبارەت بە خەباتی
چەك���داری چیی���ە ،لەكاتێك���دا حزبی
دیموكرات چەند مانگ پێش ئێستا ،واتا
لە ساڵی 2016دا بانگەشەی بۆ دەكرد،
تەنان���ەت بەش���ێكی زۆر ل���ە هێزەكانی
كۆمەڵ���ەو ئێوەش ڕەخن���ەی جددیتان
لەو گوتارانە دەگرت ،كە س���ەبارەت بە
سەرلەنوێ دەس���تپێكردنەوەی خەباتی
چەكداری بوو ،دەرئەنجامیش دەركەوت
ك���ە س���ەركەوتوو نەب���وو ،تێڕوانین���ی
ئێوە س���ەبارەت ئ���ەو گوتارانەی حزبی
دیموكراتی كوردستانی ئێران چییە؟
 ئاسۆ حەسەن زادە :سیاسەتی هەردوو حزبیدیموكرات بەشێوەیەكە ،كە ئەو حزبە پێشنیار
دەكات ،كە پرس����ی كورد لە ئێران بە ئاش����تی
چارەس����ەربكرێت ،لە كەناڵی دیموكراسی و بە
ڕێگەیەكی مەدەنی و سیاسی مەسەلەی خۆمان
بەرینە پێش ،نە كوردی ئێران ،نە ڕۆژهەاڵت،
نە حزبی دیموكرات ،ئاشقی كوشت و كوشتار
نی����ن ،تا ئارەزوومان بێ����ت خەباتی چەكداری
بكەین.
ئەگ����ەر لە پ����اش لەتبوونەوە س����ەیری بكەی،
هیچ ساڵێك نەبووە پێش����مەرگەی ئێمە لەوێ

نەبێت ،ڕاستە دەچن كاری سیاسی و تەشكیالتی
دەكەن ،بۆ ئامانجی نزامی و عەسكەری ناچن،
بەاڵم كاتێك لەگەڵ ڕژێمێكی وەهادا بەرەوڕوو
دەبیت ،ناچ����اری چەكدار بیت ،چونكە ئەگەر
بتبینێ����ت دەتكوژێت ،دەبێت پارێ����زگاری لە
خۆت بكەی ،ژمارەیەكی زۆر شەهیدیش����مان
لەو س����ااڵنەدا هەبووە ،بەاڵم ڕاستە كە الیەنی
(حدكا) لەم س����ااڵنەی كۆتاییدا زۆرتر باسی ئەو
بابەتەیان كردووە.
بۆیە پێموایە دەبێت دوو خاڵ لەبەرچاو بگرین:
یەكەم :ئەگەر هێزێك بیەوێت لە هەلومەرجی
ئێستادا بچێتە دەرەوە ،لەكاتێكدا هەلومەرجی
ئێستا بەشێوەیەكە ،كە ئەگەر حزوری مەیدانانەو
چەكدارانان����ەت نەبێت ،كەس باس����ت ناكات،
ئەگەر هەوڵ نەدەی لەناو خەڵكی خۆتدا بیت،
ئەگەر هەوڵ نەدەی دیاربیت ،بە فاكتەر حساب
ناكرێیت ،لەو نێوان����ەدا ئەگەر هێزێكی وەكو
(حدكا) بیەوێ����ت بۆ دەرچوون لەو بارودۆخە،
تێچووی مرۆیی گەورەش بدات ،بەڕێزت دەڵێی
«س����ەركەوتوو نەبوو» ،هەرك����ەس دەتوانێت
بەجۆرێك لێكیبداتەوە.
دووەم :ئەگ����ەر هاتوو هێزێ����ك ،یان الیەنێك
تێبینی هەبێت ،لەسەر ئەوەی ئامانجی خەباتی
چەكداری چییە؟ بارودۆخی خەباتی چەكداری
چییە؟ ئایا دەبێ����ت خەباتی چەكداری الیەنێك
بەتەنها بیكات ،یان چەند الیەنێك پێكەوە كاری
بۆ بكەن؟ چی پێویستە بكرێت؟ چونكە سەردەم
زۆر گۆڕاوە ،هەم لەڕووی كاری سیاسییەوە ،هەم
لەڕووی خەباتی چەكدارییەوە ،ئەگەر هێزێك
ڕەخنەو تێبینی هەب����وو ،ئەو هێزەی كە زیاتر
دەیەوێت خەباتی چەك����داری زیندووبكاتەوە،
نابێت پێیوابێت خەڵك نیش����تیمانپەروەر نییە،
شۆڕش����گێڕ نییە ،خەباتگێڕ نییە ،خەڵك فریوی
خواردووەو پێیوایە ڕژێمی كۆماری ئیس��ل�امی
چاكس����ازی دەكات ،بەڵك����و دەبێت هەردووال
لەبەرچاو بگیرێت.
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* ت���ۆ لەگەڵ شۆڕش���ی ،ی���ان لەگەڵ
ڕیفۆرمی؟
ئاس���ۆ حەس���ەن زادە :بێگوم���ان هەم���وو
كەسێك ڕیفۆرمی پێخۆشترە ،بەاڵم وەختێك
ناچاردەبیت ش���ۆڕش بكەی ،دەبێت شۆڕش
درێژەپێب���دەی ،بۆیە لەگەڵ ئ���ەوەو لەگەڵ
بەستێنی مەدەنی ناوخۆیی واڵتیشدا ئەو دیدە
هەیە ،كە یەكێك پێیوایە بەستێنی شۆڕشگێڕی
هەڕەش���ەیە لەسەر بەس���تێنی مەدەنی ،من
پێموایە دەبێت هەردوو بەستێنەكە تەواوكەری
یەكترب���ن ،بەهەر جۆرێكیش بێت من كوڕی
حزبێكم ،دەزانم هەتا ئێستا حزب خەسڵەتی
شۆڕش���گێڕانەی لەدەست نەداوە ،ناشبێت لە
ئایندەیەكی نزیكدا ئەو خەسڵەتە شۆڕشگێرییە
لە دەستبدات ،بەاڵم ئەگەر بكرێت بەرێگەی
ئاش���تیخوازانە ،دیموكراتی و سیاس���ی بچینە
پێشتر ،زۆر باشتر دەبێت.

* لەم���اوەی ڕاب���ردوودا هەس���ت ب���ە
نزیكبوون���ەوەی (حزب���ی دیموكراتی
كوردستان و كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی
كوردس���تان و س���ازمانی خەبات���ی
كوردستان) دەكرێت ،ئەوە دروستبوونی
بەرەیەكە ،بەدوای هاتنەسەر كاری تۆ
و (مستەفا مەولودی) لە بەرامبەر ئەو
جەمسەربەندییە ،یان ئەو بەرەیەی كە
پێشتر (حزبی دیموكراتی كوردستانی
ئێ���ران لەگەڵ كۆمەڵەی شۆڕش���گێڕی
زەحمەتكێشان) درووستیانكردبوو؟
ئاسۆ حەسەن زادە :زۆرجار كە سەردان ،یان
دیدارێك دەكرێ���ت ،بەیاننامەیەكی هاوبەش
باڵودەكرێتەوە ،تەفسیری ئەوەی لێدەكرێت،
ك���ە ڕەنگە بەرەی���ەك درووس���تبكرێت ،لە
كۆت���ا جاردا كە برادەرانی پ���ژاك لێرە بوون
و دەنگۆیەك باڵوبوەوە ئێمە بەرەیان لەگەڵ
دروستدەكەین ،لەكاتێكدا شتی وەها نییە.
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لەپەیوەن���دی لەگەڵ ئەو س���ێ الیەنەش كە
باستكرد ،شتەكە تەنها ئەوە بوو ،لە پەیوەندی
لەگ���ەڵ پرس���ی كۆڵبەران���دا ،پێمانباش���بوو
بەیاننامەیەكی هاوب���ەش دەربكەین ،النیكەم
لەس���ەر ئەو پرسە ئینسانییەی كە نە حزبییە،
نە زۆر سیاس���ییە ،بە مان���ا حزبایەتییەكەی
ش���تێكی هاوب���ەش هەبێ���ت ،ك���ە بتوانین
كاری هاوبەش���ی لەس���ەر بكەین بەتایبەتی
ل���ە دەرەوەی واڵت ش���تێكمان گەاڵڵەكرد،
ئەو الیەنانەی كە ن���اوت هێنان ئامادەبوون
ئیم���زای بكەن و بەش���داربوون ،لە كۆتاییدا
كۆمەڵەكانیش ئامادەب���وون و ئیمزایان كرد،
دواتر دوو كۆمەڵەكەی تر پاشگەزبوونەوە لە
ئیمزاكردنی ،لە ئێستاش���دا لەنێوان ئەو سێ
الیەنەدا باس و خواس���ی درووستبوونی بەرە
لە نێوانماندا نییە ،بەاڵم هاوكاری لەنێوانماندا
هەیە ،لەگ���ەڵ ئەوەی (ح���دكا)و كۆمەڵەی
شۆڕش���گێری زەحمەتكێش���انی (عەبدوڵاڵی
موهتەدی) ش���تێكیان دروس���تكرد ،كە كاتی
خۆی ئەو باس���ە هەبوو لەنێ���و ئێمەدا ،كە
لەبەرئەوەی ئەوان ش���تێكیان دروستكردووە،
ئێمەش شتێك لەبەرامبەر ئەوان دروستبكەین،
بەاڵم سیاسەتی ئێمە ئەوەبوو ،كە نەخێر ئەگەر
حزبەكان بوون بە دوو بەش ،یان دابەشبوون،
ئێمە بزووتنەوەی كورد دابەش نەكەین ،هەتا
ئێستاش ئەو سیاسەتەمان نەگۆڕیوە ،نازانم لە
ئایندەدا دەیگۆڕین یان نا.

* كاتێ���ك  5 – 4هێ���زی ڕۆژهەاڵتی
لەس���ەر بەیاننامەی���ەك س���ەبارەت
ب���ە پرس���ی كۆڵب���ەران ڕێكنەكەون و
بەیاننامەی���ەك ئیم���زا بك���ەن ،چۆن
لەس���ەر ڕووخانی کۆماری ئیس�ل�امی
ڕێكدەكەون؟
ئاسۆ حەسەن زادە :لەسەرەتادا پێویستە ئەو
پرس���یارە ڕووبەڕووی ئەو الیەنانە بكرێتەوە،

پرۆفایل:
ئاسۆ حەسەن زادە
 کوڕی مامۆستا عەبدوڵاڵی حەسەنزادەی سکرتێری پێشووی (حدک)ە.
 لە دوایین پلینیۆمی حزب،پاش دەستلەکارکێشانەوەی خالید
عەزیزی .بووەتە جێگری سکرتێری
گشتی حزبی دیموکراتی کوردستان.

ك���ە ئامادەنی���ن پێكەوە ناوی���ان لەژێر یەك
بەیاننامەدا بێت ،نەك ئەو الیەنەی كە ئامادەیە
كارێكی وەها بكات ،ئاش���كرایە لەو بوارەدا
هەموومان قابیلی سەرزەنشنت كردنین ،بەاڵم
بەرپرسیارێتی هەموومان بە یەك ئاست نییە.
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سەلەفیزم لە رۆژهەاڵتی كوردستان
(ئێران)دا

سەلەفیزم

لە رۆژهەاڵتی
كوردستان
(ئێران)دا

بەشی سێیەم و کۆتایی

کتێبی
کوردستان دیپلۆماتیک
نوسینی :هاوژین بەغەلی
وەرگێرانی :ماجید خەلیل
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سەرچاوەكانی ئەنسارو سوننەو
رەنگدانەوەی���ان لەن���او س���ەلەفییەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستاندا
س���ەلەفییەت وەك کۆمەڵێکی ناو موس���ڵمانان ،بە
پاساوی ریفۆرمخوازیی لە سەدەی چوارەمی كۆچیدا
هاتنە ناو مێژووی رەوگە مەزهەبییەكانی ئیسالمەوە.
ئەوان دەس���تەیەك بوون لە پێڕەوانی حەمبەلی كە
لە س���ەدەی چوارەمی كۆچیدا س���ەریانهەڵداو وتەو
دنیابینی خۆیان دەبردەوە سەر ئەحمەدی حەمبەلی.
لەگەڵ ئەوەیش���دا لەو س���ەردەمەدا رەوتێكی دیكە
هەبوون كە خۆیان پێوەست دەكرد بە سەلەفییەتەوە،
ئەوان ئەش���اعرە بوون ،لەو دەمەدا بگرەو بەردەی
فرە لەناوانیاندا هەبوو ،هەریەك بانگەشەی ئەوەی
دەكرد كە خۆیان س���ەلەفی ساڵح ن و بانگەشەكەیان
لەوەدا خۆی دەبینییەوە كە لەسەر هەق ن و رەوایەتی
بنچینەكانی ئەوان لە دنیابینی ئیسالمی پێشینەوەیە.
هاوكات س���ەلەفییەكانی سەر بە رەوتی حەمبەلی
نەیاری سەرس���ەختی موعتەزیلەی���ش بوون ،چوون
موعتەزیل���ە بیروباوەڕی ئیس�ل�امییان لە س���ۆنگەی
لۆژیكو فەلس���ەفەوە دەخوێن���دەوە و كاریگەریی
فەلس���ەفەی یۆنانیان لەسەربوو ،وەل ێ سەلەفییەكان
پێیانوابوو دەبێت بیرو باوەڕی ئیس�ل�امیی دروست
وەك ئەوەبێ���ت ك���ە هاوواڵن���ی دەوری پێغەمبەر
لێ���ی حاڵی ببوون .ئ���ەوان بەدەر ل���ە هاوەاڵنو
ش���وێنکەوتووان بڕوایان بە هیچ بەڵگەو لۆژیكێكی
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دیك���ە نەب���وو ،واتە ب���ەدەر ل���ە قورئانو
س���وننەت هیچ وێنایەكی دیكەی عەقیدەیان
ال پەس���ەند نەبوو ،نەیاری هەر هەوڵێكیش
ب���وون كە لە دەرەوەی قورئانو س���وننەتدا
بیربكاتەوە( .عەلی ئەس���غەر فەقی:1366 ،
 .)21-20ئیدی لە سەدەی چواری كۆچییەوە
ئەم ش���ێوە بیركردن���ەوە هاتوەتە ناو گرۆی
موس���ڵمانانەوە ،دەتوانیی���ن بڵێی���ن تاوەكو
ئەم���ڕۆ هی���چ نەزمێكی س���وننی مەزهەب
ش���ك نابەین ك���ە بەجۆرێك ل���ە جۆرەكان
ش���وێنی بیركردنەوەی س���ەلەفییەت لەسەر
ئەدەبیاتو ئارمانجەكانیی���ەوە دیار نەبێت.
تەنان���ەت دەكرێت بڵێین ك���ە بیركردنەوەی
شێوە سەلەفییانە لەناو بەشێك لە بیرمەندو
زانایان���ی ناو مەزهەبی شیعەیش���دا نومایان
دەبێت .لەناو مێژووی ئیسالمییدا و لە چوار
قۆناغی دیاریكراودا ،جواڵنەوەی سەلەفییەت
نوێبووەت���ەوەو خ���ۆی لە ب���ەرگو پێناوی
جودادا ناس���اندووە .بۆنموونە بۆ دووەمجار
ل���ە پاش پێش���ەوا ئەحم���ەدی حەمبەل ،لە
سەر دەس���تی ئیبن تەیمییەو ش���اگردەكانی
دیسانەوە س���ەلەفییەت بەدیاردەكەوێتەوە،
ئیب���ن تەیمیی���ە لە س���ەدەكانی شەش���ەمو
حەوتەم���ی كۆچیدا س���ەرهەڵدەداتو بیرو
بۆچوونەكانی دەخات���ەڕوو .دەكرێت بڵێین
ئیبن تەیمییە هەوەڵینو كاریگەرترین پیاوی
ناو ئەم نەزمی بیرو ئەندێشە سەلەفییەیە .لە
قۆناغی دوای ئیبن تەیمییەیشدا موحەمەدی
ك���وڕی عەبدولوەه���اب ( 1115-1206هـ)
سەرهەڵدەداتو رێنیسانسێك لەهەمبەر بیری
سەلەفییەتدا دێنێتە پێشێ ،ئەو هەوەڵ كەسە
كە بەشێوەیەكی پراكتیكی زەمینە لەبەردەم
بیری س���ەلەفییەتدا وااڵ دەكات .لەپاش ئەو
قۆناغ���ەش لە س���ەدەی س���یازدەی كۆچیدە
لەسەر دەستی ریفۆمخوازەكانی دنیای ئیسالم
كە خۆیان لە جەمس���ەرە هزرییەكانی وەك

جەمالەدی���ن ئەڤغان���یو موحەمەد عەبدە و
رەش���ید رەزا دەبینییەوە ،هاتنە پێش���ەوەو
وەك دەنگ���ی ناو دنیای خەفەكراو و رەمزی
بێداری جیهانی ئیسالمی تیۆرو بۆچوونەكانی
خۆیان خس���تەڕوو .پاش���انیش لە دەیەكانی
پەنجاو شەس���تەكانی زایینیدا بیركردنەوەی
س���ەلەفییانە گیانی كرایەوە بەبەرداو سەرەتا
لە میس���ر و دواتر لە زۆرب���ەی زۆی دنیای
ئیسالمییدا ش���وێنی دانا ،بەتایبەتی لە پاش
جەنگ���ی ئەڤغانییەكان لەتەك ش���ورەویدا،
ئیدی س���ەلەفییەت ب���ووە رەوتێكی بناژۆ و
رادیكاڵو لە دنیای ئیس�ل�امییدا شوێنی خۆی
ك���ردەوە .پێڕەوان���ی س���ەلەفییەت زێدەتر
واژۆی بیركردنەوەی سەید قوتبیان لەسەرەو
ل���ە روانینی ئ���ەوەوە بۆ دنی���ا دەڕوانن،
وەل��� ێ بەگوێ���رەی كاتو ش���وێنو نەزمی
بەژەوەندییەكانی���ان لە بەرگو رەنگی جودا
جودادا دەردەكەون.
ناس���ر عەل���ی ی���ار ،ئاڵوگۆڕەكان���ی ناو
س���ەلەفییەت لە بەرایی���ەوە تاوەكو ئەمڕۆ
بەم ش���كڵە ئاماژە پێدەدات :قۆناغی یەكەم،
قۆناغی تیۆریی بووە و لەسەردەس���تی ئیبن
تەیمییە لە سەدەی هەشتەمی كۆچیدا رەگی
داكوت���اوە .قۆناغ���ی دوای ئەویش لەالیەن
موحەم���ەدی ك���وڕی عەبدولوەهاب���ەوە بە
شێوەیەكی پراكتیكی بیری سەلەفییەت ژانی
بوونی بەخۆوە بینیوە ،وەلێ لە ناوچەیەكی
لۆكاڵو دیاریك���راوی دنیای ئیس�ل�امیدا كە
ناوچ���ەی حیج���از ب���ووە دەركەوت���ووە و
مۆركێك���ی جیهانی بەخ���ۆوە نەبینیوە .ئەم
قۆناغ���ەش لەناوەن���دی س���ەدەی دوازدە و
بەرایی س���ەدەی سێزدەدا ش���كڵی گرتووە.
قۆناغی سێهەمیش لە الیەن شێخو نەوەكانی
خانەوادەی س���عودییەوە پش���تیوانی لێكراو
ب���ووە قوتابخانەیەكی بەهێ���زی بیروباوەڕو
لەوێوە كەمەندكێش���ی هزری س���وننەگەرای

تاوەكو ئەمڕۆ هیچ
نەزمێكی سوننی
مەزهەب شك نابەین
كە بەجۆرێك لە
جۆرەكان شوێنی
بیركردنەوەی
سەلەفییەت
لەسەر ئەدەبیاتو
ئارمانجەكانییەوە
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كرد لەتەواوی جیهانی ئیسالمیدا .لە جەنگی
جیهان���ی هەوەڵ بەدواوە ئی���دی بەكاوەخۆ
گۆڕینی رەوتی سەلەفییەت بۆئایدیۆلۆژیایەكی
شۆڕش���گێڕیی هاتە كایەوە ،لە دەس���تپێكی
سەدەی پازدەهەمی كۆچیدا ئیدی لە زۆرێك
لە واڵتان���ی دنیای ئیس�ل�امیدا وەك گروپی
س���ەلەفی جیهادیو سیاس���یی هاتنەپێشەوە
كە لە میس���رو زۆرێك لە واڵتانی عەرەبی،
ئەڤغان ،پاكستان ،كشمیرو واڵتانی ئیسالمی
ناو حەوزەی شورەویدا پەلیان كێشا( .عەلی
یار.)1383،

س���ەرنجێك لەسەر پێشینەی ئەنسار و
سوننەی كوردستانی ئێراق
لە س���ەربنەمای هەموو ئ���ەو دیدارانەی
س���ازدراونو بۆچوون���ی خەڵك���ی ناوچەكە
ئ���ەوەی ل���ە كوردس���تانی ئێران���دا وەك
س���ەلەفییەتی جیهادی دەناسرێت ،درووست
بەش���ێكن یاخود لقێكی ئەنس���ار و سوننەی
كوردس���تانی عێراق���ن .لەو ێ ژم���ارەی ئەو
س���ەلەفییە جیهادییانە فرە كاراترو بەهێزترن
لەو س���ەلەفییانەی كە بە سەلەفی ناجیهادی
ناس���راون ،ب���ۆ رونتركردنەوە ئەم پرس���ی
وابەس���تە بوونەی سەلەفییەتی جیهادی لەناو
رۆژهەاڵتو باش���وری كوردس���تاندا پێویستە
ئاوڕێك لە پێشینەی ئەنسارو سوننە بدەینەوە.
دەركەوتن���ی هەوەڵی���ن گروپ���ی جیهادی
سەلەفیی لە كوردستانی ئێراق دەگەڕێتەوە بۆ
ساڵی  .1987لەو ساڵەداو پاش خۆپیشاندانی
خەڵك���ی ش���اری هەڵەبجە دژ ب���ە رژێمی
بەعس لە 13ی مارس���ی  1987دا .هەندێك
لە زانایانی ئایین���ی هەڵەبجەو دەورووبەری
لەتەك خەڵكی ش���وێنكەوتووی ئەو مەالیانە
بڕیاری جێهێش���تنی ش���ارەكەیان داو روویان
كردە س���نوورەكانی ئەودیوو ،لە رۆژهەاڵتی
كوردس���تاندا گیرسانەوە .دیارە لەگەڵ ئەوان
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چەند كەس���ایەتییەكی بەرجەستەو هەندێك
لە ئەندامانی ئیخوان موسلمین كۆچیانكرد و
پێكەوە بەگەیشتنیان بۆ ئێران لە رێككەوتی
 24/5/1987دا بەن���اوی كۆمەڵ���ەی زانایانی
كۆچەریی هەوەڵ بەیاننامەیان باڵوكردەوەو
تێی���دا بانگی جیهادو خەباتی چەكدارییان دژ
بە رژێمی بەعس راگەیاند( .سیوەیلی :2009،
 .)171ئەوان بەتەواوی لەژێر كاریگەی تیۆرە
چەكدارییەكان���ی كەس���ێكی وەك عەبدوڵاڵ
عەزامدا بوون .
بەم ش���ێوەیە هەوەڵین بزوتنەوەی جیهادی
لە كوردستان بە رێبەرایەتی كەسێك بەناوی
شێخ عوس���مان عەبدولعەزیز فۆڕمی گرت.
ئەمان���ە كە ئیت���ر خۆیان لە ئیخ���وان جودا
دەك���ردەوە ناوی خۆی���ان ن���ا بزوتنەوەی
پەیوەندی ئیس�ل�امی .ئەوان ل���ە هەوەڵین
كۆنگرەی خۆیاندا لە شاری سنەی رۆژهەاڵتی
كوردس���تان ل���ە 25/6/1987دا ،پرۆژەیەكیان
بۆبەرپرس���انی كۆم���اری ئیس�ل�امی ئێ���ران
بەرزكردەوە ،پرۆژەكەیان خۆی لە دە مادەی
سەرەكیدا دەبینییەوە كە بریتی بوون لە:
 .1گەلی كورد نەهامەتیو بەدبەختی زۆری
لە سایەی رژێمی بەعسدا چەشتووە و مافی
خۆیەت���ی وەك ت���ەواوی نەتەوەكانی جیهان
بەشێوەیەكی ئازادانە ژیان بكات.
 .2رابەرانی بزوتنەوەی ئیسالمی لە تەواوی
كاروب���اری سیاس���یو چەكداری���ی خۆیاندا
سەربەخۆن و ئاتاجیان بە رابەرایەتی كردنی
كەسانی دیكە نییەو تەنها لە بواری كۆمەكو
ه���اوكاری بواری ئیداری���دا دەكرێت پەنا بۆ
دەرەوەی خۆیان بەرن.
 .3بوجەی سااڵنە تەرخان بكرێت بۆ رابەری
بزوتن���ەوەو هێندەبێ���ت ك���ە كاروبارەكانی
بزوتنەوە رابپەڕێنێت.
 .4پێویس���تە بزوتنەوە ل���ە پێوەندیكردن بە
ت���ەواوی بزوتنەوە ئیس�ل�امییەكانی جیهانی

ئیسالمی ئازادبێت.
 .5خواس���تی پڕچەككردن���ی بزوتن���ەوە لە
ئاس���تێكدابێت كە پێویس���تییەكانی بزوتنەوە
پڕبكاتەوە.
 .6سەرپەرس���تی خان���ەوادەی ش���ەهیدان
بەجۆرێ���ك بێت ،شایس���تەی خان���ەوادەی
شەهیدێك بێت.
 .7ژیانی موجاهیدانو خانەوادەی شەهیدان
رابپەڕێنرێتو پێویس���تە پێش هاتنی سەرماو
سۆڵی زستان هەموو ئەو كارانە ئەنجامدرابن.
 .8دانانی ئێس���تگەیەكی رادیۆیی پەیوەست
بە بزوتنەوە كە تەواوی كارە پێویس���تەكانی
بۆ دابینبكرێت.
 .9رێگەدان بەتەواوی موس���ڵمانانی جیهان
كە لە سەرانس���ەری جیهانەوە پێوەستبن بە
بزوتنەوەوە.
 .10رێگە بدەن بزوتنەوەی ئیسالمی لە هەر
ش���وێنێكی كۆماری ئیسالمی ئێراندا بیەوێت
بنكەو بارەگای خۆی دابمەزرێنێت.
(سیوەیلی.)172 :2009،
بەمجۆرە بزوتنەوە ب���ووە پەناگەی خەڵكی
باوەڕداری كورد ،ئەوانەی كە لەناو س���تەمو
زوڵم���ی رژێمی بەعس هەڵهاتبوون بۆ دیوی
ئێران .ئەمە وایكرد كە بزوتنەوەكە ش���انەی
چەك���داری دروس���تبكاتو بیاننێرێت���ەوە بۆ
جەنگی دژ بە بەعسو بتوانێت تائەندازەیەك
س���ەركەوتووبێت ،ئیدی بە بەرفراوانبوونی
ناوی خۆی نا بزوتنەوەی ئیسالمی .
پەیوەس���ت ب���ە پێكهات���ەو چێبوون���ی ئەم
بزوتنەوەی س���یوەیلی بەگواستنەوە لە عەلی
باپی���ری یەكێ���ك لەرابەران���ی بەرایی ئەم
بزوتنەوەی هێناویەتی :موس���ڵمانان لە چینە
جیاوازەكان���ی كۆمەڵگ���ە لەبەرامبەر نادادی
رژێمی بەعس���ی كاف���رو لەبەرامبەر زوڵمو
هەڕەش���ەكاندا هەڵهاتنو كۆچیانكردو لەژێر
ن���اوی بزوتن���ەوەی پەیوەندی ئیس�ل�امیدا
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دوو چەکداری ئەنسارولسونەی عێراقی تیرۆریستی

گیرس���انەوەو دواتریش لە ئاكامی دەستبردن
بۆ پرۆژەی جیه���ادو فراوانبوون���ی بازنەی
بزوتنەوەك���ە ،ناوەكەی گ���ۆڕا بۆ بزوتنەوە.
ب���ەاڵ م لەبەر ئ���ەوەی بزوتنەوەكە لەپڕێكدا
هەڵتۆقیو هاتە ن���او خەباتی چەكدارییەوە،
ه���اوكات بازن���ەو پێن���اوە هزرییەكان���ی
بەرباڵوب���وون ،نەیتوان���ی رێكخس���تنێكی
تۆكم���ە و تەیارو پەیوەس���تی هەبێت .بەو
هۆیەوە زۆربەخێرایی���ش دوچاری لەتبوونو
لێكهەڵوەشانەوەی باڵەكانی هات .بزوتنەوەكە
لە دروستبوونییەوە لەسەر پایەیەكی تۆكمەو
بەهێ���زی حزبی دروس���ت نەب���وو .وەل ێ
هەلومەرج���ی ئ���ەوكاتو دڕندەیی رژێمی

بەعسو خەباتە چەكدارییەكەی لەو قۆناغەدا
وایكرد كاریگەریی ئەوتۆی بەس���ەر نەخشی
رابوون���ە ئیس�ل�امییەكەوە هەبێت (هەمان:
 .)175س���ەرەتاو لە س���اڵی  ،1988دروست
س���اڵێك پ���اش دروس���تبوونی بزوتنەوەكە،
گروپێ���ك بەڕابەرایەتی عەل���ی باپیر یەکەم
هۆش���داری جیابوونەوەی���ان دای���ە رابەری
بزوتنەوی ئیسالمی .دواتر لە ساڵی  1991دا
دیس���انەوە عەلی باپیر خۆیان وەك رەوتێك
بەن���اوی كۆمەڵەی راوێ���ژی یەكگرتوو لەناو
بزوتنەوەدا راگەیاندو س���ەرلەبەری رەوشی
بزوتنەوەیان دایەبەر رەخنە .هەڵبەتە ئەوانە
وەك گروپێكی ئۆپۆزس���یۆن وەهابوون لەناو

بزوتنەوەدا كە خوازیاری ریفۆرمو چاكسازی
ب���وون نەك بە وات���ای ج���ودا بوونەوە لە
بزوتنەوەی ئیس�ل�امی (هەمان .)180 :دیارە
ئەو گروپە ئیسالمییە پەیوەندییەكی ئەوتۆیان
لە ت���ەك ئیخوانییەكانی ناو بزوتنەوە نەبوو،
چوون لە بیروباوەڕی ئیخوانەكاندا باوەڕ بە
چەكدارییو جیهاد نەبوو ،وەلێ لە تەك پارتە
سیكۆالرو نەتەوەییەكاندا پێوەندییان ئاسایی
بوو كە ئەوانیش لە خەباتی چەكداریدابوون
دژ بەڕژێم���ی بەع���س .ل���ە دروس���تبوونی
بزوتنەوەوە پێوەندییان بە یەكێتی نیشتیمانی
كوردس���تانەوە كردو ه���اوكات پێوەندییان
لەت���ەك پارت���ی دێموكرات���ی كوردس���تانو
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حزبی سۆسیالیس���تی كوردس���تاندا دۆستانەو
ئاشتییانەبوو( .سیوەیلی .)205: 2009،ساڵی
 1991بە دەسەاڵتگەیش���تنی ك���وردەكان لە
سێ پارێزگای هەولێرو س���لێمانیو دهۆكو
وەدەرنانی بەعسییەكان لەو ناوچانەدا ،ئیدی
هەردو پارتی سیكۆالر ،یەكێتی بە رابەرایەتی
مام جەاللو پارتیش بە سەرۆكایەتی مەسعود
بارزان���ی بوون���ە دەس���ەاڵتداریی هەوەڵی
ناوچەكەو وردەوردە ناكۆكی لە ناوانیاندا چ ێ
بوو ،بەتایبەتیش ناكۆكیی لەتەك بزوتنەوەی
ئیس�ل�امیدا رەگی داكوتا .ناس���ر عەلییار لە
ماڵپەڕەكەی خۆیدا لە ناونیش���انی بابەتێكدا
بەن���اوی س���ەلەفییەتو پەرتەوازەبوون���ی
پێوەندییەكان لەتەك پارتە بااڵدەستەكاندا ،لە
پاش جەنگی كەنداو بەم ش���ێوەیە ش���یكاری
رەوش���ەكەی كردووە :هەوەڵین دەركەوتنی
كرێكار بەناوی بزوتنەوەی ئیس�ل�امییەوە لە
هەولێ���ردا بەم ش���ێوەیە بوو ،ئ���ەو كاتێك
گروپ���ە كوردیی���ەكان لەتەك بەغ���دادا لە
دانوس���تاندا بوون ،دژی ئەوان دواو هاوكات
جۆرێك لە هەڕەش���ەو هێرش���ی كردە سەر
پارت���ە س���یكۆالرەكانی ك���ورد .وردە وردە
بەهاری پەیوەندییان بەسەرچوو ،ئیدی درزو
كەلەبەری گەورە لەناوان پارتە سیكۆالرەكانو
بزوتنەوەی ئیس�ل�امی سەریكێشایە ناوانیانو
بەئەندازەیەك بزوتنەوە ئەوانی بە كافرو ب ێ
باوەڕ نیشاندەدا .پێشمەرگەكانی بزوتنەوەی
ئیس�ل�امی زۆرتر زۆریان بەس���ەر گومرگو
بنكەكانی باجدا نەدەش���كاو زیاتر دەسەاڵت
الی پارت���یو یەكێت���ی ب���وو ،ناكۆكییەكان
بەجۆرێك بوو ك���ە پارتە كوردییەكان بواری
ئەم هێزە تازە نەفەس���ەیان ن���ەدەدا ،ناچار
كار گەیشتە جەنگو رووبەڕوو بوونەوەو لە
س���اڵی  1993دا لە جەنگێكدا كە بە جەنگی
كەالر ناسراوە ،بزوتنەوەی ئیسالمیو یەكێتی
رووبەڕووی یەكتر بوونەوە( .عەلیار.)1389،
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هاوكات لەهەمان ساڵدا جەنگی نێوان پارتیو
یەكێتیش دروس���ت بوو ،ئ���ەوە زەمینەیەك
بوو بۆ بەهێز بوونی بزوتنەوەی ئیس�ل�امی.
چوون بزوتنەوە لەگەڵ لقێكی ئیخواندا یەكی
گ���رتو بەهێزترب���وون بەاڵم پ���اش مەرگی
ش���ێخ عوس���مان عەبدولعەزیز ،ئەم رەوتە
دوچاری پەرتبوون هاتو بوو بەس��� ێ بەشی
سەرەكییەوە .لە پاش  2001بزوتنەوە بوو بە
س ێ بەشەوە ،بەشی سەرەكی بە رابەرایەتی
عەل���ی عەبدولعەزیزو ئەو بەش���ەی كە لێی
ج���ودا ب���ووەوە بەرابەرایەتی عەل���ی باپیر
كۆمەڵی ئیسالمی لێپێكهاتو بەشێكی دیكەیان
جوندولئیس�ل�امی لێپێكهات ب���ە رابەرایەتی
م���ەال كرێ���كار  .ئەمڕۆ كۆمەڵی ئیس�ل�امی
هێڵێك���ی میانڕەوان���ەی هەیەو وابەس���تەیە
ب���ە سیاس���ەتی هەرێم���ی كوردس���تانەوەو
بەش���داری هەڵبژاردن���ە پەرلەمانیی���ەكان
دەكات .ه���اوكات جوندولئیس�ل�ام ناوەكەی
دەگۆڕێ���ت ب���ۆ ئەنسارولئیس�ل�امو لەگەڵ
هێرش���ی س���ەر عێراقدا ،ئەوان رووبەڕووی
پارت���ە كوردیی���ەكانو ئەمەری���كا دەبنەوەو
ئیدی دەكش���ێن ب���ەرەو ناوچەكانی عێراقو
لەوێ دەبنە ئەنس���ارو س���وننە ،بەگوێرەی
س���ەرچاوەكان زۆرترینی تەقین���ەوەو كردە
خۆكوژییەكان لەئەس���تۆی ئەواندایەو ئەوان
سەرچاوەی گەل ێ لەپشێوییەكاننو دواتریش
لەناو دەوڵەتی ئیس�ل�امیدا خۆیان دیتۆتەوەو
زیاتر رەوگەیەك���ی توندو بناژۆیان گرتووەتە
ب���ەر .لەم دابەش���كارییەی خوارێدا بەوردی
دەس���تپێكی س���ەلەفییەتی جیهادی تا ئەمڕۆ
خراوەتەڕوو:
 .1بزوتنەوەی پەیوەندی ئیس�ل�امی س���اڵی
1987
.2بزوتەوەی ئیس�ل�امی لەكودس���تانی ئێراق
ساڵی 1987
.3كۆمەڵی ئیسالمی بەڕابەرایەتی عەلی باپیر
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ئیبن تەیمییە هەوەڵینو
كاریگەرترین پیاوی
ناو ئەم نەزمی بیرو
ئەندێشە سەلەفییەیە.
لە قۆناغی دوای ئیبن
تەیمییەیشدا موحەمەدی
كوڕی عەبدولوەهاب
( 1115-1206هـ)
سەرهەڵدەداتو
رێنیسانسێك لەهەمبەر
بیری سەلەفییەتدا
دێنێتە پێشێ

ساڵی 2001
.4ئەنسارولئیس�ل�ام ب���ە ئەمیرایەت���ی فاتیح
كرێكار
.5ئەنسارولسوننە
 .6دەوڵەتی ئیسالمی ساڵی 2010

رابەرانی
بیری سەلەفییەكان
س���ەلەفییەكان لەئێس���تادا بەه���ۆی نەمانی
س���ەرنجی وردو قوڵو ه���اوكات چێبوونی
بازنەو رەوتی لێكجودایان ،خاوەن مەرجەعو
كەس���ایەتییەكی دیاریكراو نیی���نو لێكدابڕاو
و لێكجودان .ب���ەاڵم دەتوانیین بڵێین ئەوان
زێدەتر وابەستەن بە چەند بیرمەندو زانایەكی
پێش���ینەوە ك���ە تەواویان لە وابەس���تەبوون
پێیانەوە كۆكو ب ێ كێشەن .هەموو ئەوانەی
ك���ە س���ەلەفییە جیهادییەكان لە س���ەریان
كۆكن برێتی���ن لە ئیبن تەیمییە ،موحەمەدی
كوڕی عەبدولوەهابو س���ەید قوتب ،دیارە
س���ەلەفییە نا جیهادییەكان وابەس���تەنین بە
سەید قوتبەوە.

ئیبن تەیمییە
ئیبن تەیمی���ە ناوی تەواوی ئەبو عەباس���ی
كوڕی ئەحمەدی ك���وڕی عەبدولحەلیمە ،كە
ناسراوە بە ئیبن تەیمییە ،ئەو لە ساڵی 661
كۆچیدا لە حرانی س���ەر بە ش���ام لە دایك
بووەو لە ساڵی  728كۆچی لە زیندانی ئەرگی
دیمەشقدا كۆچی دووایی كردووە .ناوبراو لە
وەختێك���دا ژیا كە موس���ڵمانان تواناو هێزی
خۆیان لەدەس���ت دابوو .جیهانی ئیس�ل�امی
بەدەست هێرش���ی دڕندانەی مەغۆلەكانەوە
دەینااڵند .بەشێكی جیهانی ئیسالمی لەدەستی
مەغۆلەكانو بەش���ەكەی دیك���ەی لەبەردەم
هێرشو مەترسییەكانی مەغۆلدا بوون .لەبەر
ئ���ەوە ئیبن تەیمییە لە رەوش���ێكی نەیار بە

بارودۆخەكە دەژیاو لەو میانەیش���دا جیهادی
بە تەنها چەك زانیوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی
كافران .ئەو وەكو زانایانی دیکە جیهادی لەو
رەوشەدا بە فەرزی عەین زانیوە و هاوكات
هۆكاری شكستی موسڵمانانی پەیوەستكردووە
ب���ە تێوەگالن���ی بیروباوەڕی ئیس�ل�امی بە
ئەندێشەی خورافیاتو بیدعەو شتانێكی پڕو
پوچ ،هەربۆیە گەڕانەوە بۆ سەلەفی ساڵحی
بە بایسی هێزو حەرەكەتی جیهانی ئیسالمی
زانی���وەو پێداگریی لەس���ەر كردوونەتەوە.
ناوبراو بەتەواوی فەتواو تیۆرو نوس���ینەكانی
دژبوون ب���ە بیدعەو ب���اوەڕە گومڕاكان كە
تێكەڵ بە ئیس�ل�ام بوون ،لەو پێناوەیش���دا
چەندین جار ووبەڕوی زیندانو ئەش���كەنجە
بووەت���ەوەو تادووا جار هەر ل���ە زیندانێدا
ماڵئاوایی لە ژیان دەكات .ئیبن تەیمیە دژی
هەموو ج���ۆرە فەلس���ەفەو لێكدانەوەیەكی
لۆژیكیو بۆچونێك���ی بیرمەندان بووەو پێی
وابووە لەس���ەردەمی پێغەمبەروو هاوەاڵندا
ش���تانێكی لەو جۆرە ش���یاوی باس نەبوونو
هەمیشە لەس���ەر ئەوە پێداگریی دەكرد كە
پێویس���تە موس���ڵمانان تەنهاو تەنها پشت بە
قورئانو سوننەت ببەستنو بەسەرچاوەی كارو
باری رۆژانەیان بگەڕێنەوە بۆ دابو نەریتو
ئەتواری ه���اوەاڵنو پێغەمب���ەرو دەقەكانی
قورئ���ان .ئیبن تەیمییە بە ت���ەواوی لەگەڵ
دەقكانی قورئاندا ب���وو ،پێیوابوو دەقەكانی
قورئان چۆنن شرۆڤەی تر وەرناگرن ،پێیوابوو
تایبەتمەندی خودا چۆن باسكراوە درووست
بەوجۆرەیە ،چاو و دەستو هەموو وێناكانی
ترن ،بەاڵم دوپاتی دەكردەوە ناكرێت ئەوانە
بەدەستو چاوی مرۆڤ بچوێنرێن ،هاوكات
هەمیش���ە داكۆكی لەس���ەر ئەوە دەكردەوە
كە موس���ڵمانان لە بەهەشتێدا دەتوانن خودا
ببینن .ئیبن تەیمییە لەو زانا بە ناوبانگانەی
جیهانو مێژووی ئیس�ل�امییە ك���ە پێیوابووە

بزوتنەوەكە لە
دروستبوونییەوە
لەسەر پایەیەكی
تۆكمەو بەهێزی حزبی
دروست نەبوو .وەل ێ
هەلومەرجی ئەوكاتو
دڕندەیی رژێمی بەعسو
خەباتە چەكدارییەكەی
لەو قۆناغەدا وایكرد
كاریگەریی ئەوتۆی
بەسەر نەخشی رابوونە
ئیسالمییەكەوە هەبێت
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چەکدارەکانی بزوتنەوەی ئەنساری تیرۆریست
خوداوەند لە بەهەشتدا دەتوانرێت ببینرێت،
هاوكات كەس���ێك بووە لە رەگەوە دژبووە
بەهەموو جۆرەكانی فەلس���ەفەو لەومیانەدا
هزری موسڵمانانی وابەستە بە شێوی ترسناكی
بناژۆیی كردووەتەوە .ناوبراو لەبارەی بوونی
خوداوە بۆچوونی تایبەت بەخۆی هەیەو لەو
بارەوە بەڵگەی تۆكمەی خستووەتەڕوو (دی
نانی .)1379 ،ئیبن تەیمییە لەبواری هەوڵدان
بۆ خودا فرە توندو فرە سنوراوی روانیوییەتە
ئەو بوارەو بچوكتین ئاماژەو وتەو وێنای لەو
چوارچێوەیەدا ش���وێنكردووەتەوەن ناوبراو
هاواركردن بە جگە لەخودای بە هاوەڵدانان
ب���ۆ خ���ودا زانی���وە ،لەوان���ە هاواركردن
بەپیاوچاكانو پێغەمبەرانو تەنانەت وتی ئەی
موحەمەدو نوێژكردن لەپەنای گۆڕو مەزاری
پیاوچ���اكان هەمو ئەوان���ەی لەچوارچێوەی
هاوەڵدانان بۆ خودا ش���وێنكردووەتەوە .ئەو
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لەبواری یەكتا پەرستیدا توند بووەو پێیوابووە
هی���چ ناوەندێك لە نێوان خوداو بەندەكەیدا
نییەو كەس ناتوانێت ببێتە ش���ەفاعەتخوازی
كەسی دیكە( .فقیهی .)42 :1366،ئیبنولقەییم
قوتابیو هاوبۆچوونی ه���ەرە نیزیكی ئیبن
تەیمییە دەڵێت :س���وێند خواردن بە غەیری
خ���ودا لە گوناه���ە گەورەكان���ە ،پێغەمبەر
فەرمویەتی هەركەس���ێك جگە لەخوا سوێند
بخوات ،ئەوە هاوەڵ���ی بۆ خوا بڕیار داوە،
لەبەر ئەوە س���وێند خواردن بەدەر لە خودا
لە گوناهە گەورەكان دەژمێردرێت( فقیهی،
.)1366:92
بە كورت���ی دەتوانیین بڵێین ل���ە گرنگترین
تایبەتمەندییەكانی ئیبن تەیمییە كە كاریگەریی
ئەوتۆی لەسەر س���ەلەفییەكان بەجێهێشتووە
برێتییە لە :گەڕانەوە بۆ قورئانو س���وننەتو
ش���رۆڤەی دەقەكانی ئەوان لەس���ەر بنەمای

رووكەش���ی ئای���اتو بەڵگ���ەكان .هەروەها
گەڕانەوە بۆ سەلەفی ساڵحو دووركەوتنەوە
ل���ە بیدعەو داهێنان���ەكان ،دوركەوتنەوە لە
گومڕاییو ئەو ش���تە بێمانایانەی كە لەتمەی
س���ەنگینیان داوەتە بنەماكانی یەكتاپەرستیو
باوەڕی موسڵمانان ،هاوكات دووركەوتنەوە
لەفەلس���ەفەو رەوانبێژانو زانستی كەالم .لە
هەمووی گرنگتر پێداگریی لەس���ەر جیهادو
جەنگان دژ بەبێ باوەڕو كافران.

موحەمەدی كوڕی عەبدولوەهاب
موحەم���ەدی ك���وڕی عەبدولوەهاب س���اڵی
1115ی كۆچی لە ش���اری عەیینەی سەر بە
نەجد هاتووەتە دنی���اوە ،كە هەڵكەوتوو لە
عەرەبس���تانی ئەمڕۆدایە .هاوكات لەس���اڵی
 1206كۆچیش ماڵئاوای���ی لە ژیان كردووە.
پێڕەوان���ی ئەو خۆی���ان بە ش���وێنكەوتەی

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

پێش���ینانو س���ەلەفی س���اڵح دەزانن .وەل ێ
ئەوانەی دەرەوەی خۆیان بەهەڵە پێیاندەڵێن
وەهابییەكان .وەهاب كە دەكاتە بابی ناوبراو
پیاوێكی بیرمەندو قازی شاری عەیینەی سەر
بە نەجد بوو .ئەو بەتەواوی بە بیروبۆچوونی
كوڕەك���ەی ناكۆكو ناتەبا ب���وو .هەر لەبەر
ئەوەیش���ە كە پێڕەوان���ی موحەمەدی كوڕی
عەبدولوەهاب پێیانوایە بانگكردنی ئەوان بە
وەهابی هەڵەیەو دروست نییە .وەل ێ ئەوە
بەتەواوی رۆشنە كە سەلەفییەكان بەتەواوی
رەنگدانەوەیان بەسەر ژیانو بیرو بۆچوونو
ت���ەرزی ژیانی ئەوانەوە جێهێ�ڵ�اوە .چوون
ئەوان ژینگەیەكیان رەخساند كە سەلەفییەت
تێیدا وەك ئاگری ژێر كا ،جارێكی تر بڵێسەی
دایەوە .موحەمەدی كوڕی عەبدولوەهابیش
وەك ئیبن تەیمییە پێیوابوو پێویستە موسڵمانان
بگەڕێنەوە بۆ سەر بەندو باوەكانی رابردوو،
وابەستە ببنەوە بە سەلەفی ساڵحەوە .حافز
وەهبە دەیوت :زانایانی نەجد كە مەبەست
پێی زانایانی وەهابی���ە بەجۆرێك بە رابردو
پەیوەس���تن ،بەتایب���ەت لە ب���واری ئایندا،
پێیانوایە لە بیروباوەڕی قورئانو س���وننەتدا
هەموو ئ���ەوەی كە هات���ووە هیچ تەئویلو
راڤەیەك هەڵناگرێت ( فقیهی.)183 :1366،
هەندێك موحەم���ەد ب���ە ریفۆرمخوازێكی
ئایینی دەناس���ێنن ،چوون ئەویش وەك ئیبن
تەیمییە دژ بە هەموو بەها پڕو پوچو بیدعەو
هێنراوەكان���ی ناو ئایین جەنگاو لەو رووەوە
هیچ جوداییەك���ی لەتەك ئیب���ن تەیمییەدا
نەبوو .تەنانەت وەهابییەكان زێدەتر مكوڕو
وابەس���تەبوون بە بیروباوەڕو راس���تییەكانی
پێش���ینی ئیس�ل�امەوە .لەمبارەیەوە ئالوسی
دەڵێت :مەزهەبی وەهابییەكان لە ئس���وڵی
ئاییندا دروس���ت هەم���ان مەزهەبی ئەهلی
س���وننەو جەماعەتەو رەوگەی ئەوان هەمان
رەوگ���ەی پێغەمبەرو ه���اوەاڵنو تابعینو

سەلەفی ساڵحە .ئەوان لەرووی مەزهەبەوە
ش���وێنكەوتەی ئەحم���ەدی حەمبەلن ،وەل ێ
لەهەمبەر هیچكام لە  4مەزهەبەكە نكولییان
نییە .تەنها لەبەرامبە مەزهەبەكانی ش���یعەو
زەیدیی���ەدا خۆیان بەدوور دەگرنو قس���انی
جدییان هەیە .ئ���ەوان باوەڕیان وەهایە كە
مرۆڤ وابەستەی تەواوە بەخوداوەو تەواوی
خێرو شەڕ و هەموو پرسەكانی دیكەی باوەڕ
لەوانە سزاو پاداش���ت لەدەستی خودادایە.
هاوكات پێیانوایە ل���ە دووارۆژدا باوەڕداران
دارای بینینی خوداوەندن( .همان.)179 :
وەهابیی���ەكان پێش���ەواكەیان بە وابەس���تە
بە مەزهەب���ی حەمبەلی دەناس���ێنن ،وەل ێ
بۆخۆیان وەك دەستەیەك دەناسێنن كە بەب ێ
ئەوەی بیانەوێت هەڵگری مەزهەبێكی نوێ
بن ،خۆیان بە فرە مەزهەب ناو زەد دەكەن.
بەگش���تی س���ەلەفییەكانی ئەم س���ەردەمە
زیاتر ل���ە رووی ل���ەرووی كردارییەوە هان
لەژێ���ر كاریگەری���ی موحەم���ەدی ك���وڕی
عەبدولوەهاب���ەوە .چ���وون ئەندێش���ەكانی
موحەمەدی عەبدولوەهاب دروس���ت لەسەر
رەوگ���ەی ئەندێش���ەو بیركردنەوەكانی ئیبن
تەیمییە الیان نەدابوو.

وەهابییەكان
پێشەواكەیان بە
وابەستە بە مەزهەبی
حەمبەلی دەناسێنن،
وەل ێ بۆخۆیان وەك
دەستەیەك دەناسێنن
كە بەب ێ ئەوەی
بیانەوێت هەڵگری
مەزهەبێكی نوێ

سەید قوتب
س���ەید قوتب لە ئاوایی موش���ەی سەر بە
ئەس���یوتی میسر لە س���اڵی  1906هاتووەتە
دنیاوە .ئەو لەبەراییدا نوس���ەرێكی سیكۆالر
بوو ،زێدەتر لە كایەی ئەدەبیدا دەینوس���ی.
لە سااڵنی  1948بۆ  1950نێردرایە ئەمەریكا
تاوەكو لەبارەی سیستمی پەروەردەیی ئەو ێ
ئاش���نابێتو لەو بارەی���ەوە كۆڵینەوە بكات.
ئەمەری���كا بووە خاڵ���ی وەرچەرخانی ئەو و
كۆمەڵگەی ئەمریكی و رەوش���ی ناهەمواری
ئەخالقی ئەوێ تەكانی���ان دایەبەر ئەو تا لە
رەوگەی سیكۆالریەت البداتو زیاتر پەیوەست

بن ،خۆیان بە فرە
مەزهەب ناو زەد
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بێ���ت بە ئایینو ب���اوەڕە مەزهەبییەكانەوە.
ئی���دی ل���ە میس���ردا پێوەس���ت دەبێت بە
ئیخوانەوەو بەرەبەرە دەبێتە بااڵترین رێبەری
ئەو رەوتە .لەسسەر هەڵوێستو نوسینەكانی
دژبە بەرپرسانی دنیای ئیسالم چەندینجار سزا
دەدرێتو لە بەندیخان���ەكان توند دەكرێت
تادواج���ار لەیەكێ���ك لەزیندانەكانی جەمال
عەبدولناسرداو لەساڵی 1966لەداریدەدەن.
دیارە سەید قوتب وەك سەلەفییەك ناناسرێت،
ئەو وەك ئیخوانێك دەناسرێت كە کۆمەڵێکی
میانڕەوترو نەرمترن لە سەلەفییەكان ،بەاڵم
س���ەلەفییە جیهادییەكان بەتەواوی وابەستەن
بە تیۆرو نوسینەكانی سەید قوتبەوە ،ئەوان
لەبارەی خۆرئاواگەریو رەخنەكانی س���ەید
قوتب بۆ س���ەر حاكمانی جیهانی ئیسالمیو
روانگەكانی سەید بۆ جیهاد بەتەواوی لەژێر
كاریگەریی س���ەید دان .هەرچەند كە سەید
قوتب نوس���ەرێكی فرە بەتواناو پڕ بەرهەم
ب���وو ،وەلێ دوان ل���ە بەرهەمەكانی لەوانە
تەفس���یری فی ضاللو مەشخەڵی ڕێ ،دوان
ل���ەو بەرهەمانەن كە زیاتری���ن كاریگەرییان
لەس���ەر س���ەلەفییە جیهادییەكان جێهێاڵوە.
س���ەید ه���ەردو بەرهەمەكەی ل���ە زینداندا
نوس���یوە ،هەربۆیە زمانی توندی نوس���ینو
ه���زری بناژۆیو دنیابین���ی نائومێدو تاریكی
ئەو بۆ ژیان لەژێر كاریگەریی تاڵو ترشییو
ئەش���كەنجەو گر ێ دەرونییەكان���ی زینداندا
نوسیوە.
دیارە س ێ چەمكی بنچینەیی لە نوسینەكانی
س���ەید دا جەختی���ان لەب���ارەوە كراوەتەوە
ك���ە بریتین ل���ە جاهلیی���ەت ،حكومەت،
بەندایەتی .ئەو جاهلییەت وابەس���تە ناكات
ب���ە جاهلییەتی پێ���ش ئیس�ل�امەوەو بەڵكو
واتای جاهلی وابەستە دەكات بە جاهلییەتی
ئەم���ڕۆی ن���او كۆمەڵگە ئیس�ل�امییەكانو نا
ئیس�ل�امییەكانەوە ،بەتایبەت���ی پاش ئەوەی
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دچێت���ە ئەمەریكا ئیدی لە تیۆری جاهلییەتدا
پێیوادەبێت كۆمەڵگەی ئەمڕۆ لێوان لێوە لە
جاهلیی���ەتو هیچ مانایەك بۆ پێش���كەوتنی
ژیاری مرۆڤایەتی ناهێڵێتەوە .س���ەید قوتب
پێیوایە ئەمڕۆ ئێمە لەجاهیلییەتێكی دروست
وەك جاهلییەت���ی س���ەردەمی دەركەوتنی
ئیسالمو بگرە تاریكتردا خۆمان دەبینینەوە.
ئەو دەڵێت ئەم���ڕۆ دەوروبەرمان هەمووی
لەنەزانیدایە ،س���ەرچاوەكانی وتەو رەفتارو
تەقالیدو فەرهەنگمان هەمووی لە نەزانییەوە
س���ەرچاوە دەگرێت .یاس���او رێس���اكانمان
نوقمی نەزانین .تەنانەت ئەوانەی وادەزانن
ئەندێشەو فەلس���ەفەو فەرهەنگی ئیسالمیو
رێساو رەوگەی ئیسالمی درێژە پێدەدەن سەر
لەبەریان وان لە نەزانیدا(مرادی.)1386،
پەرتوكی مەشخەڵی رێ دەرخەری پەیوەستی
ن���اوان بەندایەت���یو فەرمانبەردارییە .واتە
عبودیی���ەتو حاكمیی���ەت .لەروانگ���ەی
س���ەید قوتب���ەوە حاكمییەت تەنه���ا لە خوا
دەوەش���ێتەوەو هی���چ فەرمانبەرداریی���ەك
جگە لەخودا ،مایەی پەس���ەندیو ش���یاوی
دەسەاڵتدارێتی نییە .ئەو لەو تیۆرو باوەڕەدا
بە ت���ەواوی لەژێر كاریگ���ەری ئەبو عەالی
مەودودیدا ب���وو ،كە پێیواب���وو لەبەرامبەر
فەرمانبەرداریی مرۆڤدا فەرمانبەرداری خودا
هەڵدەبژێرێ���تو هی���چ هێزو دەس���ەاڵتێك
بێجگە لە دەسەاڵتی خوداو حاكمییەتی خودا
بوونی نییەو ئەوان���ەی ئەو قەوانە لێدەدەن
دروس���ت كەوتوونەتە ناو گێژاوی هەوڵدانان
بۆ خوداو لە پرس���ی یەكتاپەس���تیدا گرفتیان
هەی���ە (م���رادی .)1386،م���ەودودی وەكو
یەكێك لە مامۆستا هزرییەكانی سەید قوتب
لە كتێبەكەیدا بەناوی چوار دەس���تەواژەكەی
قورئ���ان( المصطلحات االربع���ە فی قران)
ئام���اژە بە چوار دەس���تەواژە دەدات لەوانە
خوداو پ���ەروەردگارو بەندەكانو ئایین .ئەم
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هاوكات
جوندولئیسالم
ناوەكەی دەگۆڕێت
بۆ ئەنسارولئیسالمو
لەگەڵ هێرشی
سەر عێراقدا،
ئەوان رووبەڕووی
پارتە كوردییەكانو
ئەمەریكا دەبنەوەو
ئیدی دەكشێن بەرەو
ناوچەكانی عێراقو
لەوێ دەبنە ئەنسارو
سوننە

پەرتوكە لە ن���او زۆرێك لە گروپە ئاینیەكان
وەك س���ەرچاوەیەكی پەروەردەیی ئامادەیی
هەیەو دەوترێتەوە .س���ەید قوتب بەتەواوی
لەژێ���ر كایگەریی چەمك���ی بەندایەتی دایە
كە مەودودی باس���ی لێوە دەكات .س���ەید
ل���ە راڤەی ئەوەدا پێیوایە هەر بەندایەتییەك
بێجگە لەخوداو هەر ش���وێنكەوتنێك بێجگە
لە شوێنكەوتنی پەیامی خوداو هەر پەیامێك
بێجگ���ە لەپەیام���ی ئ���ەو ،دروس���ت وەك
هاوەڵبڕیاردانانە بۆ خودا .بەهەمانشێوە كە
باسكراوە سەید بۆخۆی خاوەن بیركردنەوانەی
س���ەلەفییانە نەب���ووە ،بەاڵم بەش���ێوەیەكی
راستەوخۆ بووەتە س���ەرچاوەیەكی رۆحیو
رەوگەیەكی بەهاری بۆ تەواوی س���ەلەفییە
جیهادیی���ەكان .س���وزنگر ل���ە كتێبەكەی���دا
بەناوی ئەندێش���ە سیاسییەكانی سەید قوتب
كاریگەرییەكانی سەید قوتب لەسەر سەلەفییە
جیهادیی���ەكان لەچەند روانگەیەكەوە دەخاتە
روو:
 .1تیۆری سیاسی سەید قوتب كاریگەرییەكی
تەواوی بەسەر ئایدیۆلۆژیای نوێی سەلەفییە
جیهادییەكانەوە هەبوو.
 .2س���ەید قوتب وەك پێش���ینەكانی ئیخوان
موس���لمین ،بووە داینەمۆی دروس���تبوونی
رەوتو پارت���ی نوێی دیكەی ئیس�ل�امی كە
مۆدێلی ئەوان بناژۆ و توندڕەوتربوون.
.3ژیانو ش���ێوەی بەرهەڵس���تكاری س���ەید
قوت���بو لەداردانی ئەو بووە س���ەرەتایەك
تا نەوەی نو ێ ش���وێن پێی ئ���ەو هەڵبگرن
ل���ە نەیارییەت���ی دەوڵەتو دەس���ەاڵتەكانی
دوواتردا( .سوزنگر.)42-41 :1383،

سەرچاوە هزرییەكانی سەلەفییەت
موحەم���ەدی ك���وڕی عەبدولوەه���اب جگە
لەچەند نوس���ینێكی پەتو ب�ڵ�او پەرتوكێكی
دیاریكراو و بەناوبانگی ئەو تۆی لەپاش خۆی

بەجێنەهێش���تووە ،بەاڵم دوان لە كتێبەكانی
میتۆدی س���وننەتی نەبەوی ( مناهج س���نتە
النبوی���ە)ی ئیبن تەیمییەو مەش���خەڵی رێی
س���ەید قوتب ئەگەرچی تەنها س���ەرچاوەی
هزری س���ەلەفییەكان نیین ،وەلێ دەتوانین
بڵێی���ن ل���ە كاریگەرتری���نو دیارتیرین ئەو
س���ەچاوە هزریانەن كە لەسەر سەلەفییەكان
پانتاییەكی فرەی كاریگەرییان جێهێاڵوە.

مناهج سنته النبویە
پەرتوك���ی « منه���اج الس���نە النبوی���ە فی
نق���چ كالم الش���یعە والقدری���ە » یەكێكە
ل���ە بەرهەمەكان���ی ئیب���ن تەیمیی���ە كە لە
وەاڵم���ی پەرتوك���ی ( مناه���ج الكرامە) ی
داناوی حەس���ەنی كوڕی یوسفی كوڕی عەلی
موتەهەر ی حلی كەناسراوە بە عەالمە حلی
نوسیویەتی .ئەو لە زاناترین پیاوانی شیعەیەو
قوتایی خواجە نەسرەدینی توسییە كە یەكێك
بووە ل���ە وەزیرەكانی هۆالكۆ خانی مەغۆل.
حل���ی لە كتێبەكەیدا ئاتاجی موس���ڵمانان بە
خەالفەت دەداتە دوواوەو زێدەتر وابەستەیە
بە تیۆری ئیمامەتی شیعەوە .لە وەاڵمدا ئیبن
تەیمییە پێویستییەكانی خەالفەتو بەرگری لە
بیروباوەڕی ئەهلی سوننە دەخاتەڕوو .ئیبن
تەیمیە ل���ە كتێبەكەیدا ئاوڕ لە كێش���ەكانی
ئەسمائو سیفات دەداتەوە كە یەكێك لە گرفتە
كەالمییەكانی ناوان ئەشاعرەو موعتەزیلەیە.
ئە و وابەس���تەیی رواڵەت���ی ئایاتی قورئانو
حەدیس لەتەك عەقڵدا رێكدەخاتو غیابی
هەر ج���ۆرە تەئویلێك دوپ���ات دەكاتەوە.
ئیب���ن تەیمییە ل���ە تەفدانی سەرس���ەختی
سەلماندنی س���یفاتە .هاوكات لەگەڵ واتای
زاهری قورئانو فەرمودەكانی پەیامبەردایە.
ئ���ەو نەیارانی خۆی ب���ەوە تۆمەتبار دەكات
بە سیفاتی كەمالی خوداوەند نكولی دەكەن.
خودا بە زاناو بەتواناو نەمر نازانن .هاوكات

شكستی موسڵمانانی
پەیوەستكردووە
بە تێوەگالنی
بیروباوەڕی ئیسالمی
بە ئەندێشەی
خورافیاتو بیدعەو
شتانێكی پڕو پوچ،
هەربۆیە گەڕانەوە
بۆ سەلەفی ساڵحی
بە بایسی هێزو
حەرەكەتی جیهانی
ئیسالمی زانیوەو
پێداگریی لەسەر
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لەبوارەكان���ی قەدەرو ماهییەتی خوداوەندو
ش���وێنو جێگەو ه���اوكات چۆنییەتی بینینی
خوداو پرس���ەكانی جەبرو ئیختیار بەتەواوی
رەدی حل���ی داوەت���ەوەو بۆچونەكانی خۆی
خستووەتە روو (زرباب خوبی.)1389،

كتێبی معالم فی الطریق
مەشخەڵی ر ێ یاخود ئاماژەو رێنوێنییەكانی
رێگ���ە لەس���اڵی  1964لەالی���ەن س���ەید
قوتبەوە نوس���راوە .س���ەید قوت���ب لێرەدا
ت���ەواوی تیۆرەكانی خۆی لە مەیدانی ئایینو
سیاس���ەتدا خس���تووەتەڕوو ،ئ���ەم پەرتوكە
زۆرتری���ن نەخش���ی كاریگەری���ی بەس���ەر
جیهانبینی بناژۆی سەلەفییەكانەوە جێهێاڵوە.
ئەو لەم كتێب���ەدا پەیوەس���تی حاكمییەتو
عبودییەت���ی لێكداوەتەوەو پەرژاوەتە س���ەر
پێوەس���تەگییەكانی ناوانیان .ئ���ەو پێیوایە لە
ئەمڕۆدا ت���ەواوی كۆمەڵگاكان ل���ە نەزانیدا
ژیان تەی دەكەن .ئەو ئیس�ل�ام لەبەرامبەر
نەزانی���دا دەخاتەڕوو ،پێیوایە لە ئیس�ل�امدا
بوونێك���ی دەرەك���ی نییە .پێیوای���ە تەواوی
حكومەتەكان س���نوری خوداو فەرمانڕەوایی
خودایان پێشێلكردووە .ئەو پێیوایە هەندێك
بۆخۆیان ڕۆڵی خ���ودا دەبیننو هەندێكیش
بەناوی خ���وداوە فەرمانبەرداریی س���اختەو
ساحرانەی خۆیان دەكەن .سەید پێیوایە تەنها
لە ئیس�ل�امدایە خودا بۆخۆی فەرمانبەرداری
بەندەكانە .هەربۆیە زەمینەی رەخس���اندنی
جیه���ادو بانگ���ی جیه���اد ب���ۆ ئەوەی���ە كە
موس���ڵمانان بەندایەتی خۆیان بۆ حاكمییەتی
خ���ودا دوپاتبكەنەوەو نەبنە بەندەو بەردەی
هی���چ كام لە حاكمنانی ئەم���ڕۆ .هەروەها
پێیوایە لەسەر ئەم بنەمایە ئەمڕۆ لە جیهانی
ئیس�ل�امیدا هەندێك لە موسڵمانان عەزمیان
جەزم كردووە بۆ ئەوەی هەس���تنە س���ەرپێ
و حاكمییەت���ی خودا بۆ گرۆی موس���ڵمانان
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بگەڕێننەوە.
ئەم تەرزی بیرو بۆچوونە لە كوردستانیش���دا
وەكو بەشێك لەو واڵتانەی كە دانیشتوانەكەی
زۆرین���ە موس���ڵمانن هاتووەت���ە ئ���ارا ،بە
هۆكاری ئەوەی س���ەرەداوەكانی پەروەدە لە
ئێراندا زێدەتر پەلكێش���ی الیەنی مەزهەبی
دەكرێ���نو نەتەوەی كوردی���ش بە هۆكاری
مەزهەب���یو نەتەوەی���ی دەچەوس���ێنەوە،
هەربۆی���ە لەكاردان���ەوەی تیۆرەبازەكان���ی
ش���یعە لەپەروەردەدا دەبینی���ن زەمینەیەك
بۆ ئەهلی سوننە رەخس���اوە تاوەكو زێدەتر
بیر لە كاردانەوەیەكی سونییانە دژ بە شیعە
بكەنەوە .كاراترین كاردانەوە لەو ئاس���تانەدا
پەنابردنی الوانی رۆژهەاڵتی كودس���تانە بۆ
تیۆرە سونییەكان كە زۆرترینیان سەلەفییەتی
جیهادی بەسەریدا زاڵن .لە ئاستانەی رەوشو
ملمالنێكان���ی ئەمڕۆدا حكومەت���ی ئێران بە
تەواوی هەس���تی بە بوون���ی جواڵنەوەیەكی
س���ەلەفی جیهادی كردووە لەن���او كوردانی
رۆژهەاڵتدا .هەربۆیە بەوردی كاردانەوەكانی
خۆی لەهەمبەر ئەو جواڵنەوەیە هێناوەتەئارا.
ئەم نەزمە بە جۆرێكە كە كاریگەریی تەواوی
س���ەلەفییەكان وەختە لەبەش���ێك لە شارو
شارۆچكەكانی كوردستانی رۆژهەاڵتدا دەبێتە
دیاردەیەكو بەدیوێكی تردا بناژۆیی دەداتە
كۆمەڵگەی كوردی لەو بەشەدا.
لێرەدا نموونەیەكی بەرجەس���تەی ئەم پێڕە
لەسەر پرسی ژنانو جیهانبینی ئەوان بۆ ژن
دەخەینە پێشچاو.

روانگەی سەلەفیزم لەهەمبەر پرسی ژن
لەم بارەیەوە چەند دانراو و پەرتوكێكیان
خستووەتەڕوو لەوانە پێگەی ژن لە ئیسالم،
ئەركەكان���ی ژن و مێ���رد ،ئامادەی���ی ژنان
لە كۆمەڵگ���ەدا .لەم میانەدا س���ەلەفییەكان
لەسەر چەند مۆدیلێكی ژنانە كۆكنو لەسەر

هەندێكیش نەیارو دژن .لەسەر ئەوە كۆكن
ك���ە لە ئیس�ل�امدا هیچ ج���ۆرە دەرگیرییو
تون���دو تیژییەك���ی نادادپەروەران���ە نابێت
لەتەك ژناندا هەبێتو ژنان پێگەیان بەرزە.
هەندێكیش لەوانە گروپە ئاینیەكان پێیانوایە
ل���ە كۆمەڵگەدا زوڵ���م لە ژن���ان دەكرێت.
بەشێك لەس���ەلەفییەكان پێیانوایە ژن وەك
ئاڵتون وایەو پیاو وەك مسە ،كەواتە دەبێت
ئ���اگاداری ئاڵت���ون بین .ژن���ان هەندێك لە
گروپە ئاینیی���ەكان الیانوایە ژن بە بەراوردی
خۆرئ���اوا تەماش���ا دەكرێت ل���ە خۆرئاوای
دێریندا ژنان دیل بوون ،ئەوان دەڵێن نابێت
ب���ە بەندو باوی حیج���اب ژنان دیل بكرێنو
ژن پێگەی���ان بەرزە لە كۆمەڵگەدا .لەالیەكی
ترەوە س���ەلەفییەكان ژنانو پرسی ئەوان لە
ئەولەوییەتی كاریان دادەنێن .پێیان وایە ژنان
بەرپرسایەتی تایبەتیان هەیەن لە كۆمەڵگەدا
كارەكان جی���ان ،هەندێكی���ان لە ئەس���تۆی
پیاواندانو هەندێكیش لە ئەس���تۆی ژناندان.
سەلەفییەكان بەرپرسایەتی ژن لە خستنەوەی
نەوەو پەروەردەو بەدەستهێنانی رەزامەندی
پیاودا دەبیننەوە .لەبەر ئەوە دەڵێن ماڵداریو
پەروەردەی زارۆ و بەدەس���تهێنانی دڵی پیاو
ل���ە كاری بنچینەیی ژناندای���ە .تەنانەت ئەو
ئەركانە بە هۆكارێك دادەنێن كە ژنان بااڵترن
ل���ە پیاوان .چوون دەڵێن ژن���ان توانایەكیان
هەی���ە كە پیاوان نیانە ،ئەوان دەتوانن نەوە
بخەنەوە .هاوكات دەڵێن ژنان زیاتر لەپیاوان
كایگەرن بە ئیس�ل�ام .لە ئیسالمدا جیاوازی
نێوان خەڵكی پەیوەست نییە بە رێزو شكۆو
كەرامەتەوە ،بەڵك���و ك ێ بە تەقوا ترە ئەوە
لەپێشترە .تاوەكو ئێستە سەلەفییەكان لەسەر
پرسی ژنان كۆكن.
وەل���ێ ل���ە هەندێ���ك پرس���ی ترداو
بەتایبەتی لەس���ەر ئەو پەرتوكەی كە باس���ی
ئامادەیی ژن دەكات لە كۆمەڵگەدا سەلەفییە
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ناجیهادیی���ەكان بە ت���ەواوی نەیارنو لەگەڵ
ئەوەدا نیین كە ش���تێك لە ئیسالمدا بوونی
هەبێت بەناوی ئامادەیی ژن لە كۆمەڵگەدا.
تەنانەت یەكێك لە سەلەفیە دیارەكان دەڵێت
لەگەڵ س���ەرقاڵ ب���وونو كاری ژناندا نیمو
لەسەردەمی پێغەمبەردا كاری ژنان دیاریكراو
ب���وو .یەكێكی تر ل���ەوان دەڵێت ژنان هیچ
پێویست نییە لە كۆمەڵگەدا كار بكەن ،بەڵكو
ماڵ���داریو پەروەردەی زارۆ بەدەس���تهێنانی
رەزامەندی هاوسەر لە ئەركی سەرەكی ژنانە.
هەروەها یەكێك لە سەلەفییە جیهادییەكانیش
درووس���ت وەك ئەوان���ەی ال جەماع���ەو
ناجیهادین ،هەمان بۆچوونی هەیەو دەڵێت:
رێگەدان بە ژنان زاڕۆ بخەنەوە هۆكارێكە بۆ
تەندروست بوونی ژنانو رێگر دەبێت لەوەی
كە ژنان بچنە ناو كۆمەڵگەو ببنە سەرچاوەی
خراپەكارییو فەساد لەناو كۆمەڵگەدا .بەاڵم
زیاتر س���ەلەفییە جیهادییەكان كۆتو بەندی
ب���ەردەم ژنانیان بۆ چوونیان بۆ ناو كۆمەڵگە
هەڵگرت���ووە بەمەرجێك رەچ���اوی دابوو
نەریتو ئس���وڵی ئیس�ل�امیی بن .یەكێكی
دیكەیان دەی���وت :بۆخۆم كچەكەم دەنێرمە
ن���او كۆمەڵگە ژنان دەبێ���ت بچنە دەرەوەو
كایكەنو دەبێت لەبوای ئابووریدا لەسە پێیانی
خۆیان راوەس���تن .ئەو دەیوت:ئامادەیی ژن
لە كۆمەڵگەدا رێ���ی لێنەگیراوە ،تەنها مەگە
كۆمەڵگەكە كۆمەڵگەیەكی فەسادو خراپبێت.
لەدی���دی س���ەلەفییە كوردەكانی رۆژهەاڵتدا
رەچاوكدنی ئیس�ل�امی بەم واتایانەی خوار ێ
دێت:
 .1رەچاوكردن���ی ئاداب���ی ئیس�ل�امیی ،ژن
دەتوانێ���ت بچێتە دێ ،بەاڵم بە رەچاوكردنی
بااڵ پۆش���یو كۆنەبوون���ەوەی تەنها لەتەك
نامەحرەم���دا .تەنانەت ژن���ان دەتوانن ببنە
فەقێو زانای ئیس�ل�امی و لە زانس���تە كاندا
شارەزا بن.

 .2بەدەس���تهێنانی چەن���د كارێكی دیایكراو
لە كۆمەڵگەدا لەالی���ەن ژنانەوە .ژنان چەند
كارێكی دیاریكراو دەبێت بكەن ،ئەوكارانەی
لەگ���ەڵ توان���ای ئ���ەوان یەكبگێت���ەوە واتە
كاری ژنانە بێتو كاری س���ەختی وەك كای
میكانیكیو هتد نەك���ەن .هاوكات نابێت لە
ش���وێنێكدا كار بك���ەن كە پی���اوی تێدابێت.
هەندێك لە س���ەلەفییەكان كاری مامۆستاییو
پزیشكی بەباشترین كاری ناو كۆمەڵگە دەزانن
بۆ ژنان .مافی فێربوونیان هەیە ،بە تایبەتی
بۆ كارانێك كە لەگەڵیان س���ازگاربێت .ئەوان
باش���ترین كارێك بۆیان وانەبێژیو پزیشكییە.
یەكێ���ك لە ژنان���ی س���ەلەفییە جیهادییەكان
دەیوت :ژنان دەتوانن ببنە پزیشكم وەلێ لە
بیمارستانێك كە ژننە بێت یاخود دەتوانن ببنە
مامۆس���تا ،بەاڵم لە قوتابخانەیەك كە تایبەت
بێت بە كچانو ژنان .ئەو دەیوت ژن نابێت
ببێتە فەرمانبەر لە ش���وێنێكدا بێت كە پیاوی
تێدابێت .تەنانەت ئ���ەو پێیوابوو ئامادەیی
ژن لەناو كۆمەڵگەدا دەسكیس���ە و پالنەكانی
خۆرئاوایە بۆ تێكدانی كۆمەڵگە ئیسالمییەكان.
دروست بەم دەستەواژەیە دەڵێت :ئامادەیی
ژن لە كۆمەڵگەدا نەخشەی خۆرئاوایە ،ئەگەر
واقیعبین بین دەزانین ئیس�ل�ام رێگەی لە ژن
نەگرتووە ،بەڵك���و لەهەمبەر ژناندا ئەرزشو
بەه���ای داناوە .لەوەاڵمی پرس���یاێكدا كە لە
س���ەلەفییەكی ك���وردی ناجیه���ادی كرابوو،
ئای���ا دروس���تە ژن���ان بچن���ە زانكۆكانەوە؟
ئەوی���ش لەوەاڵمدا وتبووی :بەڵێ .دیس���ان
پرس���یاركرابوو ،ئەی ئەگ���ەر بۆخۆت كچت
هەبێت دەینێریتە زانكۆ؟ ئەویش وتبووی من
گەر كچێكم هەبێت بە پەروەردەی ئیسالمیو
بەبااڵ پۆش���یی رایدەهێنمو دوات���ر دەهێڵم
هاوسەرگیریی بكاتو بچێتە ماڵی خۆی ،من
كچم هەبێت ناینێرمە زانكۆ .من بۆ خۆیشم
تاوەكو پۆلی پێنجەمی سەرەتاییم خوێندووە.

رێگەدان بە ژنان زاڕۆ
بخەنەوە هۆكارێكە
بۆ تەندروست بوونی
ژنانو رێگر دەبێت
لەوەی كە ژنان
بچنە ناو كۆمەڵگەو
ببنە سەرچاوەی
خراپەكارییو فەساد
لەناو كۆمەڵگەدا.
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هەروەه���ا یەكێك���ی دیك���ە لە س���ەلەفییە
ناجیهادییە كوردەكان لەبارەی تێكەڵی ژن و
پیاوان یاخود كوڕو كچ لە زانكۆكاندا دەڵێت:
تێكەڵی ژنان و پیاوان لە زانكۆكان دروس���ت
نییەو ئەوان توشی تاوانو خراپەكاریی دەبن.
ژنی باش بۆخۆی زانكۆیەكە ،ئەو ژنە هاوەڵە
كچەكان���ی یاخود دراوس���ێكانی بانگێش���ت
دەكات بەچاكەو رێگەیان لێدەگرێت لە تاوان
و خراپەكاری���ی .هاوكات لەبارەی پەیوەندی
ژن و پیاو یاخود ژن و مێرد بۆچونی یەكێكی
تر بەهێنانەوەی فەرمایشتێكی پێغەمبەر بوو
كە دەفەرموێ :ئەگەر دروس���ت بووایە ژنان
بۆ كەسێكی دیكەی غەیری خودا سوجدەیان
ببردایە ،ئەوا دەبوو بۆ پیاوەكانیان س���وجدە
ب���ەرن .ئ���ەوان دەبێت لە هەموو ش���تێكدا
گوێڕایەڵی هاوسەرەكانیان بن و لەفەرمانیان
دەرنەچن .ئەو كەسایەتییە سەلەفییە پێیوابوو
ژن���ان عەقڵیان نوقس���انەو ئ���ەوان هێندەی
بیركردنەوەی الوازی خۆیان دەزانن و لەسەر
پیاوان پێویستە جڵەگیرییان بكەن و شەرعیش
هەر بەو جۆرەمان پێدەڵێت.
یەكێك���ی تریان ب���ە ئاماژە ب���ە ئایەتەكانی
قورئان وابەستەیی ژنانی بە هاوسەرەكانیان
دوپاتك���ردوەو دەیوت خ���ودا فەرموویەتی
( الرج���ال القوام���ون علی النس���اء ) لەو
س���ۆنگەیەوە پێیوابوو كە ژنان دەبێت لەژێر
ركێفی پیاودا بنو بەهیچ جۆرێك لەفەرمانی
ئەوان دەرنەچن و ئەگە وتیان مەچنە دەەوە
نابێت بچنەدەرەوە و ئەگەر هاتوو لەس���ەر
گرفتێكیش تێكگیران پێویستە سەرەتا پێكەوە
قس���ە بكەن و چارەس���ەریی بكەن .یەكێكی
تری���ان پێیوابوو ك���ە ژنان ناتوان���ن بڕیاری
لۆژیكیو عەقاڵنە لەمەڕ پرس���ەكاندا بدەن.
ئەوان پێیانوایە هەمیش���ە كچان پێویستە لە
تەك باوكیاندا راوێژ بك���ەن ،چونكە پیاوان
بڕیاری عاقاڵنەو دروست دەدەن ،بۆ نموونە
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گ���ەر كچێ���ك الی دایكی خ���ۆی داواكاری
هەبێ���ت ،ئەوا ب���ۆ ئەوەی دڵ���ی كچەكەی
نەشكێت لۆژیكی بیرناكاتەوەو هەموو الیەنی
ب���اشو خراپی ش���تەكان نابینێ���ت .لەمیانی
هەم���وو ئەو چاوپێكەوت���ن و دیدارانەی ناو
كوردە سەلەفییەكان لە رۆژهەاڵتدا گەیشتینە
ئاكامێ���ك كە دوو دەس���تە ل���ە بۆچوون لە
هەمبەر چ���وون و نەچوونە دەرەوەی ژنان
بۆ ن���او كۆمەڵگەدا بوونی هەیە .دەس���تەی
یەكەمی بۆچوونەكان سەلەفییە جیهادییەكانن،
ئەوانەی كە توندڕەو و بناژۆن و ئەوانەیشیان
ك���ە نەختێك���ی میانەڕەو ب���وون ،ئەوان بە
س���نورداری بەوە رازین كە ژن���ان بچنە ناو
كۆمەڵگ���ەو بەش���داربن .وەل ێ س���ەلەفییە
ناجیهادیی���ەكان چ ئەوانەی س���وننەتین و چ
ئەوانەیش نا سوننەتیین ،بەهیچ جۆێك رازی
بەوە نەبوون كە ژن���ان بچنە ناو كۆمەڵگەو
تەنهاو تەنها وابەس���تەیی ژنان دەگەڕێننەوە
بۆ منداڵخس���تنەوەو پ���ەروەردەی منداڵ و
ماڵدارییو رەزامەندی دڵی هاوسەرەكانیان.
لێرەدا بوون���ی ئەم بۆچوونانە لە كۆمەڵگەی
كوردی ناو رۆژهەاڵتی كوردستان كاریگەرییان
هەیەو شوێنی خۆیان وەك دیاردەیەكی الواز
كردووەتەوەو لەم سااڵنەی دووایدا لە رێگەی
پێوەندی كۆمەاڵیەتیو ماڵپەڕو مزگەوتەكان و
كاسێتەكانەوە توانیویانە شوێنی خۆیان بگرن.

سەرچاوەكان:
• احمدی ،بابك( :)1385معمای مدرنیته ،تهران،
نشرمركز
• اس���تربرگ ،ک.جی ،)1384( .روش���های تحقیق
کیف���ی در علوم اجتماعی ،ترجمه ی ا -پور احمد
و ع -شماعی ،یزد :دانشگاه یزد.
• اس���ترواس،نس���لم و جولیت کوربین(:)1387
اص���ول روش تحقی���ق کیف���ی ،ترجم���ه ی بیوک
محم���دی ،تهران :پژوهش���گاه علوم انس���انی و
مطالعات فرهنگی
• برگر ،پیترال و توماس لوکمان( :)1375س���اخت

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

گەر كچێكم هەبێت
بە پەروەردەی
ئیسالمیو بەبااڵ
پۆشیی رایدەهێنمو
دواتر دەهێڵم
هاوسەرگیریی
بكاتو بچێتە ماڵی
خۆی ،من كچم
هەبێت ناینێرمە
زانكۆ .من بۆ
خۆیشم تاوەكو پۆلی
پێنجەمی سەرەتاییم
خوێندووە.

اجتماعی واقعیت (رس���اله ای در جامعه شناس���ی
ش���ناخت) ،ترجم���ه ی فریبرز مجی���دی ،تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی
• بیل گیلهام ،بیل( :)1385مصاحبه پژوهشی،ترجمه
ی محمود عبدالله زاده ،تهران :دفتر پژوهش���های
فرهنگی
• تامسون،کنت و دیگران( :)1387دین و ساختار
اجتماع���ی ،ترجم���ه ی علی بهرام پور و حس���ن
محدپی ،تهران :نشرکویر
• ترنر ،برایان( :)1380وبر و اس�ل�ام ،ترجمه ی
حسین بستان وهمکاران ،تهران :پژوهشکده حوزه
و دانشگاه
• توکلـی ،محمد رئوف( :)1378تاریخ تصوف در
کردستـان :چاپ اول ،تهران :بی جا
• جنکینز،ریچارد( :)1381هویت اجتماعی ،ترجمه
ی تورج یاراحمدی ،تهران :نشر شیراز
• حری���ری ،نج�ل�ا( :)1385اص���ول و روش های
پژوهش کیفی ،تهران :دانش���گاه آزاد اس�ل�امی-
واحدعلوم تحقیقات
• داوال ،م���ک( :)1381عوامل داخلی و خارجی
تضعیف ناسیونالیس���م در ای���ران ،ترجمه ی کاوه
دستوره ،مجله رافه ،شماره سوم ،بهار 1381
• دینانی ،غالمحسین ابراهیم( :)1379ماجرای فکر
فلسفی در جهان اسالم ،تهران :گرح نو
• رش���ید ،احمد ( :)1383گالبان ،ترجمه ی گیلدا
ایروانلو ،تهران :انتشارات هوای رچا
• روێ ،اولیویه( :)1387اسالم جهانی شده ،ترجمه
ی حسن فرشتیان ،قم :موسسه بوستان کتاب
• روێ ،اولیویه( :)1378تجربه اس�ل�ام سیاس���ی،
ترجمه ی محسن مدیر شانه چی و حسین مگیعی
امین ،تهران :انتشارات بین المللی الهدی
• زرب���اب خوبی ،عب���اس( :)1389اب���ن تیمیه،
تقی الدین ،س���ایت مرکز دای���ره المعارف بزرگ
اسالمی،تاریخ دسترس���یhttp://www. ،6/1389 :
cgie.org.ir/shavad.asp?id=123&avaid=1008
• سوزنگر ،س���یروس(روح الله) ( :)1383اندیشه
های سیاسی سید قگب ،تهران :مرکز اسنادانقالب
اسالمی
• عبدالله���ی  ،محمد (  :)1380جامعه شناس���ی
بحران هویت ،نامه پژوهش شماره  2و 3
• علوی ،عل���ی( :)1368ێداب خانقاه قادریه در

کردستان ،دانشگاه تهران :دانشکده الهیات ،پایان
نامه کارشناسی ارشد
• علی���ار ،ناص���ر( :)1383س���لفیه در روزگار ما،
سایت سلفیه ،تاریخ دسترسیttp://selefiye. 5/89 :
persiangig.com
• علیخانی ،علی اکبر( ،)1383مبانی نڤری هویت
و بحران هویت ،تهران :پژوهش���گاه علوم انسانی
و مگالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
• فقیهی ،علی اصغ���ر( :)1366وهابیون ،تهران:
انتشارات صبا
• فلیک ،اووه( :)1388درێمدی بر تحقیق کیفی،
ترجمه ی هادی جلیلی ،تهران :نشر نی
• کاس���تلز،ایمانول( :)1384عص���ر اگالع���ات:
اقتصاد،جامع���ه و فرهنگ ،جل���د دوم ،ترجمه ی
حسن چاوشیان ،تهران :گرح نو
• کوچ���را ،کری���س( :)1381س���رێغاز جنب���ش
ناسیونالیس���م کردی ،ترجم���ه ی عزیز .م ،مجله
رافه ،شماره سوم ،بهار1381
• گیدنز،ێنتونی( :)1387تجدد و تشخص :جامعه
و هویت شخصی در عصر جدید ،ترجمه ی ناصر
موفقیان ،تهران :نشر نی
• مارس���دن ،پیتر( :)1379گالبان ،ترجمه ی کاڤم
فیروزمند ،تهران :نشر مرکز
• مرادی،مجی���د( :)1386تقری���ر گفتمان س���ید
قگب ،س���ایت ێفتاب ،تاریخ دسترس���ی2/1389 :
http://www.aftab.ir/articles/religion/religion/
c7c1195055733p1.php
• مقدسی ،ابومحمد(بی تا) :ملت ابراهیم ،ترجمه
ی عبدالرحم���ن مجاهد ،وب�ل�اگ عقیده و جهاد،
تاری���خ دسترس���یhttp://maqdesi. : 1389 /4 :
wordpress.com
• مصطفی حلیم���ه ،عبدالمنعم(ابوبصیر)(بی تا):
مس���ائل مربوط به اتمام حج���ت وعذر به جهل،
وبالگ عقیده و جهاد ،تاریخ دسترس���ی4/1389 :
http://maqdesi.wordpress.co
• مول���ودی ،عبدالعزی���ز( :)1381تحلی���ل جامعه
شناختی-سیاس���ی حزب دموکرات کردستان ایران،
مجله رافه ،شماره سوم ،بهار1381
• واخ ،یواخی���م( :)1387جامع���ه شناس���ی دین،
ترجمه ی جمشید آزادگان ،تهران :انتشارات سمت
• وبر ،ماکس( :)1382دین،قدرت،جامعه ،ترجمه

ی احمد تدین ،تهران :انتشارات هرمس
• وب���ر ،ماکس( :)1382اخالق پروتس���تان و روح
س���رمایه داری ،ترجمه ی عبدالکریم رش���یدیان و
پریس���ا منوچهری کاشانی ،تهران :انتشارات علمی
و فرهنگی
• ویلسون ،برایان و جیمی کرسول( :)1386جنبش
ه���ای نوین دین���ی ،ترجمه ی محم���د قلی پور،
تهران :نشر مرندیز
• هوشمند ،احسان( :)1389انتخابات اخیر عراق،
چشم انداز ایران ،شماره  ،62تیر و مرداد 1389
• نب���وی ،عبداالمیر( :)1384ظه���ور و دگرگونی
جریانهای اسالمگرا :مروری بر رویکردها و نظریه
ها ،دوفصلنامه دانش سیاس���ی ،شماره دوم -پاییز
و زمستان 1384
• یافته ه���ای پیمایش ارزش ه���ا و نگرش های
ایرانی���ان در ش���هر س���نندج(پاییز  ،)1380وازرت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دفتر طرح های ملی
منابع کردی
• ئاکری���ی ،کاروان(  : )2009دیموکراس���ی ل���ه
کوردستاندا ،سلیمانی :روناکبیری
• حه مه س���ه عید ،کام���ه ران(  :)2003فه نده
مینتالیزم ،سلیمانی :چاپ خانه ی ره نج
• س���یوه یلی ،ئیدریس( :)2009ره وتی ئیسالمی
له باشووری کوردس���تان( ،)1946-1991هه ولیر:
بی جی
• فرج ،نجم الدین(کریکار)( :)2009اسالم گرایان
کردس���تان ،ترجمه ی جمیل جوانرودی ،س���ایت
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كاریگەریی ئیسالمگەرایی سۆفیزمو
سیاسیی لەناو خەباتی ناسیۆنالیزمی
كوردیدا

شیكارێكی ئەكادیمییانەی
مێژووییو سیاسییە
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پێشەكی

دەرهاویش���تەكانی ئیس�ل�امی سیاس���ی لەنێو بزوتنەوەی رزگاریخوازیی كوردیدا ،بەش���ێكی بەرینی لە ئاكامەكانی
پێش���ینەو ئێستاو چارەنوس���ی خاكو خەڵكی كوردس���تان داگیركردووە ،لە رابردووداو لە سایەی قەڵەمڕەوەكانی
عوسمانیو ئێرانییەكانەوە بەفاكتەریی پرۆژەی پانئیسالمیزمو مەزهەبگەرای نەتەوە بااڵ دەستەكان ،كورد لەبۆتەی
بەرژەوەندییەكانیان بۆچەندین س���ەدە بندەس���ت بوو ،دواتریش دەوڵەتە نەتەوەییەكان���ی عەرەب ،تورك ،فارس،
دیس���انەوە بە ئامڕازی ئایین كوردیان لە س���نورە دەس���تكردەكانی خۆیاندا تواندەوە .پرۆژەی ئیس�ل�امی سیاسیش
لەس���ەردەمی هاوچەرخو ئێس���تادا ،نەك هەر نەیتوانی ببێت بە دیفاكتۆی بزوتن���ەوەی نەتەوەیی پارتە چەپو
نەتەوەییو لیبڕاڵەكانی كورد لە پارچەكانی كوردس���تان دا ،بەڵكو وەك هێزێكی نامۆ و بێ ریشە ،وەك پرۆژەیەكی
دەرەكی بوویە لەمپەر لەبەردەم بزوتنەوەی نەتەوەیی كوردیدا .
بایەخی ئەم توێژینەوە لەوەدایە كە دەرهاویشتەكانی ئیسالمی سیاسی گەل ێ رەهەندی لەنێو بزوتنەوەی رزگاریخوازیی
كورددا هەیە ،رەهەندێك بریتییە لەوەی كە ئێستاش گەورەترین مەترسی بۆ سەر سنورەكانی كوردستان بریتییە لە
ئیس�ل�امی سیاسی .هاوكات لە بەشێك لە كوردستاندا پارتە باكگراوند ئیسالمییەكان ،زۆرترینی مافە سەرەتاییەكانی
كوردیان دابین نەكردووە.
لەبەرئەوە خزانی ئەم لێكۆڵینەوانە بۆ نێو كۆنفرانسو گۆڤارە ئەكادیمییەكانو تێزە زانستییەكان ،بایەخێكی گەورەی
دەبێت بۆ خوێنەری كوردو تەنها بەش���ێوەیەكی ئەكادیمی دەتوانین س���ەرەداوەكانی ئ���ەو پرۆژە دەرەكیانە بۆ نێو
بزوتنەوەی نەتەوەیی كورد دیاریی بكەین.
ئ���ەو میتۆدەی لەم لێكۆڵینەوەیەدا بەكارهاتووە ،بریتییە لە رێبازی لێكۆڵینەوەی مێژوویی ،بەش���ێوەیەكی زانس���تی
سەرچاوەو بەڵگەو رووداوەكان شرۆڤەكراون ،دواجار دەرهاویشتەی هەموویان خراونەتەڕوو ،بە جۆرێك كە میتۆدی
مێژوویی بە تەواویی پێڕەوكراوە.
لەم لێكۆڵینەوەیەدا پشت بەستراوە بە گەلێك سەرچاوە بە زمانە جیاوازەكانی ئینگلیزی ،توركی ،عەرەبی ،فارسی،
كوردیی .لە نوس���ینی نوس���ەرە رۆژئاواییەكان لەوانە :الزارێڤ ،مارتین ڤان برۆنەسن ،رۆبەرت ئۆڵسن ،رگوشینو
جی���رارد جالدیان هیتر ،هاوكات كەڵك لە بەڵگەنامەو دۆكیۆمێنتو دیداری بەرپرس���ە بااڵكانی رەوتی ئیس�ل�امی،
هاوكات لەنێو لێكۆڵینەوە زانستییەكانداو تێزە ئەكادیمییەكانیشدا سەرچاوە پەیوەندیدارەكان بەكارهێنراون .
لێكۆڵینەوەكە خۆی لە س��� ێ باس���ی س���ەرەكیدا دەبینێتەوە .لە باس���ی یەكەمدا ،بەوردی فاكتەری هەڵوەشانەوەی
پانئیس�ل�امیزمی عوسمانیو ئێران باسكراوەو زەمینەس���ازییەكانی رووداوی (جەنگی جیهانی یەكەم) خراوەتەڕوو .لە
باسی دووەمدا ،باس لە فاكتەری مەزهەبیو ئایینی كورد كراوەو رۆڵی ئەو فاكتەرە لە پارچەپارچەبوونی كوردستاندا
خراوەتەڕوو .هاوكات لە باس���ی س���ێهەمدا ،بەوردیو لە س���ێ خاڵدا ئاماژە بە دەرهاویشتەكانی ئیسالمی سیاسی
لەپارچەكانی كوردس���تاندا كراوە ،لە كۆتایدا ئاكامێكی روونمان لەمەڕ بۆچوونو ش���رۆڤەی زانستی خستووەتەڕوو،
كە پێمانوایە دیدێكی نو ێ بۆ دەرهاویشتەكانی ئیسالمی سیاسی لە كوردستاندا خراوەتەڕوو.
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باسی یەكەم
مامەڵ���ەی خۆرئ���اوا لەبەرامب���ەر
سەنترالیزمی ئیسالمی عوسمانییەكان
جەنگ���ی جیهان���ی یەك���ەم ()1918 _1914
ز دەرهاویش���تەی گەل ێ هۆكاری سیاس���ی،
ئابووری ،س���ەربازی ،ئایینی بوو ،زەمینەی
ئەو جەنگە خۆی لە پێش���ینەی ملمالنێیەكی
دژوار دەبینیی���ەوە لەنێ���وان واڵتان���ی بااڵ
دەس���تی ئەوروپا ،كە تێك���ڕای ئەوانە بوونە
دوو جەمس���ەری جی���اواز ب���ۆ وێرانكردنی
بەرژەوەندییەكان���ی یەكت���ری  .بەش���ێكی
هۆیەكان���ی جەنگەكە وابەس���تە ب���وون بە
بەرژەوەندییەكان���ی واڵتان���ی ئەوروپ���ا لە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.
لەس���ەدەی نۆزدەهەم���ەوە پێش���بڕكێی
واڵتان���ی زلهێز ب���ۆ ش���وێنپێ قائیمكردنی
بەرژەوەندییەكانی���ان دەس���تی پێكردب���وو،
بەریتانیا وەك ئیمپڕاتۆرییەتێكی گەورە ترسی
هەبوو كە بازاڕەكانی خۆی لە رۆژهەاڵتو
هندستان لە دەستبدات ،چونكە ئەڵمانیا وەك
داگیركارێكی نوێ بە بەرنامە كونسوڵخانەكانی
خۆیان لەنیوەی دووەمی س���ەدەی نۆزدەوە
بۆ مەبەس���تی بەرژەوەندی ئیس���تیعماریو
لەژێر پەردەی میس���ینێرو پاراس���تنی مافی
كەمین���ەی ئایینی لەنێو قەڵەمڕەوی ئێرانیو
عوسمانیدا برەوپێدا  .بەمجۆرە لە سەرەتایی
سەدەی بیستەمدا ملمالنێی زلهێزەكان لەنێو
قەڵەمڕەوی ئێران و عوس���مانیدا گەیش���تە
لوتكەو ئیدی ئەجێندای بەالواز هێشتنەوەی
ئەو دەس���ەاڵتە سیاس���ییە الوازانەی ئێرانو
عوس���مانیو بایەخدانی خۆرئاوا بۆ برەودان
ب���ە نەزم���ی پانئیس�ل�امیزم تا نەت���ەوەكان
لەژێر پەردەی الوازی سیاس���ەتی عوسمانیدا
یەك بخەن بەرەو هەڵوەش���انەوە رۆیشت.
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ستراتیژیی دابەشكردن و لێكهەڵوەشانەوەیان
خستە بەرنامەوە.
عوس���مانییەكان هێشتا دەس���ەاڵتیان مابوو،
مانەوەیان پەیوەس���تبوو ب���ە ملمالنێكانەوە،
كامی���ان زیات���ر دەس���ت بەس���ەر ناوچ���ە
زەنگینەكاندا بگرێت ،هەڵبەتە ئەوەش س���انا
نەبوو ،چونكە گەر الیەنێك بە تەنها داگیری
كردبایە ،ئەوا دەكەوتە بەر پەالماری ئەوانی
دیكە ،هەربۆیە زەمینەكانی (جەنگی جیهانی
یەكەم) راس���تەوخۆ تێكەڵ ب���ە تەنگژەكانی
یەكالكردنەوەی دەوڵەتی عوس���مانی ببوو .
دیارە لە س���ەدەی نۆزدەهەمەوە تا (جەنگی
جیهانی یەكەم) هەریەك لە (ئەس���تەمبوڵ)
و (تاران) بە ت���ەواوی رامكراوی ئەجێندای
روسو بەریتانی���ا ب���وون ،بەجۆرێك كە بە
تەواوی جڵەوی ئابووریو سیاسییان لەدەستدا
بوو .ئینگلیزەكان لە رێگەی كۆمەكی ماڵباتی
(قاجارییەكان) لە سەردەمی (فەتح عەلی) شای
قاجارەوە ( )1814 _1809بە تەواوی لەنێو
دەرباری ئێراندا ش���وێنی ببوویەوە ،ئەمەش
وایكردبوو كە لە باش���وری ئێرانو كەنداوی
فارسدا ئینگلیز ئاغای ناوچەكەبوو  .روسیایش
لە ناوچە س���ەر س���نورییەكانی عوس���مانیو
ئێراندا كونس���وڵخانەكانی خۆی بۆ مەبەستە
تایبەتییەكانی كردبوویەوەو لەرێگەی چەندین
جەنگەوە بەتایبەت���ی جەنگی قرم (_1853
)1856ز ،بەپێی پەیمانی (س���ان ئیس���تیڤانۆ)
هەوڵ���ی بااڵا دەس���تی دەدا  .فەرەنس���اش
لە سەردەمی كۆماری س���ێهەمەوە (_1870
)1914ز ،هێشتا لە ملمالنێیەكی دژواردا بوو
لەگەڵ ئەڵمانیا ،هەربۆیە ستراتیژی خۆی لە
یەكخستنی بەرەیەكی یەكگرتوودا دەبینییەوە
دژ بە نەیارانیو هاوكات گەرەكی بوو ناوچە
كۆڵۆنییەكانی لە پش���ت دەریادا زیاد بكات،
چونكە لە پاش بەریتانیا بە دووەمین گەورە
ئیس���تیعماری دونیا دەژمێردرا .هەربۆیە بە
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لەمیانی (جەنگی
جیهانی یەكەم)دا
ئیسالمی میللی كە
هەڵهێنجراوی رێبازە
تەسەوفییەكانی
كوردستان بوو ،نەیتوانی
رەهەندی راستەقینەی
خۆی بگرێتو لەپالنی
پانئیسالمیزمو
ئیسالمی سیاسی واڵتانی
هەرێمی قوتاری بێت

تەواوی جەزائیرو باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیاو
چەندین ناوچەی س���تراتیژییان لە رۆژهەاڵت
و ئەفەریقادا داگیركرد  .بەمجۆرە خواس���تی
دەستبەسەراگرتنی ئێرانو دەوڵەتی عوسمانی
تێكەڵ ب���ە زەمینەكانی جەنگی جیهانی كرا،
لە س���اڵی ()1914ز وەختێك ئاڵۆزی نێوخۆی
واڵتان گەیش���تە لوتكە ،ئیدی ب���ە تەواوی
كیش���وەری ئەوروپا دابەش���بوو بۆ سەر دوو
جەمس���ەریی ناكۆك و خاوەن بەرژەوەندی
جیاواز ،بەرەیەكی���ان بریتیبوون لە ئەڵمانیا،

ئیتاڵیا ،نەمس���ا ،مەجەڕ ك���ە ناودەبران بە
واڵتانی میحوەر ،بەرەكەی تریش بریتیبوون
لە فەڕەنس���ا ،روسیا ،بەریتانیا كە بە واڵتانی
هاوپەیمان نێودەب���ران  .دواجار (جەنگی
یەكەم���ی جیه���ان)ی لە (ئاب���ی )1914ز دا
س���ەریهەڵدا .جەنگەكە لەنێوان هەریەك لە
هاوپەیمان���ان بەریتانی���ای مەزن ،روس���یا،
فەرەنساو چەند واڵتێكی تر ،لەگەڵ ئەڵمانیا،
نەماس���ا ،ئیتاڵیاش تائەوكات بەش���ێوەیەكی
تیۆری���ی لەو بەرەیەدا بوو ،عوس���مانییەكان

ل���ە (4ی تش���رینی دووەم���ی )1914ز ل���ە
یەك���ەم س���اتەكانی دەس���تپێكردنی جەنگدا
بەش���داریكردنی خ���ۆی لەب���ەرەی واڵتانی
میح���وەردا راگەیاند .ئی���دی لە گەرمەی
جەنگداو پاش ئەوەی كە هاوپەیمانان بۆیان
روونبووی���ەوە ك���ە س���ەركەوتن بەقازانجی
ئ���ەوان دەبێت ،ب���ەوردی كەوتن���ە وێزەی
خاك���ی پەرتكراو و بندەس���تی عوس���مانیو
ئێرانیی���ەكان ،ئەم���ەش وەك زەمینەیەك بۆ
رێككەوتن���ی (س���ایكس بیك���ۆ) هاتەئاراوە.
س���ەرەتا (رێككەوتنی ئەس���تەمبوڵ) بوویە
بناغەیەك بۆ تەواوی رێككەوتننامەكانی دی،
هەریەك لە روسیا ،فەرەنس���ا ،بەریتانیا لە
ئەستەمبوڵ لە (18ی ئاداری )1915ز بەنهێنی
رێككەوتنێكیان واژۆ كرد .
ه���اوكات بڕی���اردرا س���ەرجەم حیج���ازو
نیمچ���ە دورگ���ەی عەرەب���یو موڵكەكانی
دیكەی عوس���مانی لە ناوچ���ە عەرەبییەكان
ل���ە عوس���مانییەكان داب���ڕنو بخرێن���ە ژێر
ركێف���ی فەرمانڕەوایەك���ی عەرەب���ی  .بە
نیس���بەت ئێرانیش���ەوە پێش���تر بە گوێرەی
رێككەوتنی()1907ز ی نێوان روسیاو بەریتانیا،
روسیا دەسەاڵتی بەسەر بەشێك لە كوردستانی
ئێراندا دەش���كا ،هەربۆیە لە (ئازاری )1915
ز دیسانەوە دابەش���كردنێكی نوێیان لەسەر
ئێران نوێ ك���ردەوە ،چونكە ئەڵمانیەكان لە
میان���ی جەنگدا ببوویە لەمپەر و مەترس���ی
سەر بەرژەوەندییەكانیان لە ئێراندا  .دوا
بەدوای ئەو رێككەوتنانە بەتەواوی زەمینە بۆ
رێككەوتنی (س���ایكس بیكۆ) تەختكرا ،كە لە
(16ی ئاداری )1916ز دا واژۆكرا  .خۆرئاوا
بۆ شكس���ت پێهێنانی عوسمانییەكان پرۆژەی
پانئیسالمیزمی عوسمانییەكان كە لەسەردەمی
س���وڵتان حەمیدی دووەمەوە ()1909 1876
ز كاری ب���ۆ كرابوو ،دەبوو ئەو سیاس���ەتە
هەڵبوەشێنێتەوە.
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باسی دووەم
تەس���ەوفو رەوگ���ە ئیس�ل�امییەكانی
كورد لە دەستپێكی سەدەی بیستەمدا
فاكتەریی ئایینیو پاش���ینەی پانئیسالمیزمی
عوس���مانییەكانو سیاس���ەتی مەزهەبگەرای
ئێرانیی���ەكان ش���وێنی لەس���ەر بزوتنەوەی
نەتەوەی���ی ك���ورد بەجێهێش���تبوو .پرۆژە
ئاینییەك���ە وەه���ای كردبوو ،ك���ە كورد بە
دڵس���ۆزییو دالوەری���ی ب���ۆ بانگ���ەوازی
خەالف���ەتو پ���رۆژەی جیه���اد بمێنێتەوە،
لەكاتێكدا بیری نەتەوایەتی درزی خس���تبووە
نێوان خەالف���ەت و نەتەوەكانی تر ،كەچی
رابەرانی ك���ورد راپەڕینیان ب���ۆ گەڕانەوەی
خەالفەتو (سوڵتان عەبدولحەمیدی دووەم)
دەكرد .لەوانە شۆڕش���ەكانی شێخ سەعیدی
حەفید ،مەال س���ەلیمی بەدلیسی ،ئیبراهیم
پادش���ای میللیو هتد  .تەنان���ەت پیاوێكی
كاریگەری���ی ئایین���ی وەك (مەال س���ەعیدی
كوردی)ی لەگەڵ راگەیاندنی فتوای جیهادی
گەورەدا ش���ار بەش���اری كوردستان دەگەڕاو
فەتوای جیهادی دژ بە ئینگلیزو روس دەدا .
لەبەرئەوە لەمیانی (جەنگی جیهانی یەكەم)
دا ئیس�ل�امی میللی كە هەڵهێنجراوی رێبازە
تەس���ەوفییەكانی كوردس���تان بوو ،نەیتوانی
رەهەندی راستەقینەی خۆی بگرێتو لەپالنی
پانئیس�ل�امیزم و ئیسالمی سیاس���ی واڵتانی
هەرێم���ی قوتاری بێت .ه���ەر ئەم پالنەش
دەرهاویش���تەكانی لە ئەجێن���دای خۆرئاوادا
لەتمەی بەهێ���زی س���رەواندە یەكپارچەیی
خاكو خەڵكی كوردس���تان .كەواتە ئەم س ێ
هۆكارەی خوارەوە ،كە ریشەكەی لە ئیسالمی
سیاس���ی واڵتانی داگیركەریی كوردس���تانەوە
ب���وو ،یەكێك ل���ە فاكت���ەرە كاریگەرەكانی
دابەشكردنی كوردستان بوون.
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یەكەم :دەس���تەمۆبوونی ئیسالمی میللی بۆ
پرۆژە ئیسالمگەراكەی عوسمانییەكان
عوسمانییەكان لە رێكەوتنی سوڵتان سەلیمو
م���ەال ئیدریس���ەوە تاوەك���و روخاندنی���ان،
دەوڵەتێك���ی ریاكارو چاوبەس���تەگی بوونو
ئامانجی���ان ش���اردنەوەی بوون���ی نەتەوەیی
كورد ب���وو  .تاوەكو پاش جەنگ س���ەرانی
كورد بەتایبەتی دیارتری���ن رێكخراوی كورد
ك���ە (كۆمەڵ���ەی تەعالی كوردس���تان) بوو،
ئام���ادە نەبوون بەهی���چ جۆرێك لە بازنەی
عوس���مانییەكان دەربچن ،هاوكات بەشێكی
تریان لەژێر گوتاری ئاینییانەی (مستەفا كەمال)
دژی پەیمانی(س���یڤەر) وەستانەوە  ،چونكە
ئەتات���ورك دەرفەتی نەبوون���ی ئایدیایەكی
نەتەوەیی پتەو و هاوكات سادەو ساویلكەیی
سەرانی كوردی قۆستەوەو بەنێوی ئیسالمەوە
تەواوی جەنگەكانی رۆژهەاڵتی واڵتەكەی بە
كورد كرد ( .مستەفا كەمال) پاش یەكخستنی
هێزەكانی ئەنادۆڵ هاتە كوردستانو گەورە
پیاوانی ئایینی كۆك���ردەوەو پێكەوە كەوتنە
جەنگی هاوپەیمانانەوە ،بەش���ێك لە كورد
پش���تیوانییان كرد بەو هیوایەی ئۆتۆنۆمییان
پێبدات( .مس���تەفا كەمال) نام���ەی نارد بۆ
(كۆمەڵەی ژیان���ەوەی كورد) لە (دیاربەكر)و
نوسیی« :دەمانەوێت مافی هەموو براكانمان
دابین بكەین ،بەاڵم سەرەتا دەبێت داگیركەر
دەربكەین» .بەمجۆرە پەیمانی (سیڤەر) بوویە
پیتی مردووی سەر كاغەز .كورد پێیانوابوو بە
رزگاربوونیان خەالفەتو ئایین دەبوژێتەوە،
لەكاتێكدا (مستەفا كەمال) بۆخۆی تۆرانییەكی
توندو ئیتحادییەكی كۆن بوو .بەمەش توانی
جەنگەكانی جۆرجیا ،ئەرمینیا ،كلیكیەو یۆنان
بە كوردەكان بكات ،هەروەها لەالیەكی ترەوە
پێشڕەوی جموجوڵی نەتەوەییەكانی كورد كە
(كۆمەڵەی تەعالی كوردس���تان) بوو ،لەگەڵ
پارتی (حوریەت و ئیئتیالف) لەس���ەر ئەوە

رێككەوتن ،كە لە چوارچێوەی عوس���مانیدا
ماف���ی ئۆتۆنۆمی بدرێت بە كورد  .نە تەنها
لە باكوری كوردس���تان بزوتن���ەوەی كوردی
گرفتاری پالنە ئاینییەكانی دەس���ەاڵت بوون،
بەڵك���و لە پاش جەنگ ت���ەواوی بزوتنەوەی
كورد بزوتنەوەیەك���ی لۆكاڵو پارچەپارچەو
بێ بەرنامە بوو ،لە ش���ەڕدا هەموو توانای
بەهەدەر درابوو ،لە پاش جەنگیش لەرووی
چەكدارییەوە سێ بەشی پێكدەهێنا .ناوەندی
(ورم���ێ) لەژێر رێبەرایەتی (س���مایل ئاغای
ش���كاك (س���مكۆ) دا بوو ،ل���ە رۆژهەاڵتی
كوردس���تان بەریتانی���ا نەیدەویس���ت لەگەڵ
ئێراندا پەیوەندیی تێكبدات ،بۆیە بچوكترین
هاوكاری (س���مكۆ)ی نەكرد ،ل���ە ناوەندی
سلێمانیش (ش���ێخ مەحمودی حەفید) بڕوای
ب���ە چەكداریی هەبوو ،خەباتی رێكخراوەیی
بوونی نەبوو .هەردوو بزوتنەوەكەی (سمكۆ)
و (ش���ێخ مەحمود) یەك لە فاكتەرەكان كە
فاكتەری���ی ئایینی بوو وایكردبوو لە بەریتانیا
دووربن .ناوەن���دی ئەس���تەمبوڵیش هێزی
چەكداریی���ان نەبوو ،هێ���زە چەكدارەكانی
كوردس���تان لەژێر كۆنتڕۆڵو پالنی (مستەفا
كەم���ال) ب���وون  .دی���ارە ل���ە بڕیارەكانی
كۆنگرەی (ئەرز رۆم)و (س���یواس) كە بوونە
بناغ���ەی دامەزراندنی كۆماری توركیاو بوونە
سەرەخۆری رێككەوتنی (سیڤەر) دەردەكەو ێ
كە كەمالییەكان دانیان بە هیچ جۆرە مافێكی
گەلی كوردا نەناوەو لەژێر پەردەی پاراستنی
یەكێتی ئایین و نەتەوەدا هەوڵیانداوە كورد
بۆ ئامانجی دروس���تبوونی دەوڵەتێكی كورد
بەكاربهێنن .
بە كورتی خۆرئ���اواو بەریتانییەكان لە چەند
روویەك���ەوە متمانەی���ان بەك���ورد نەبوو،
ئەویش پەیوەس���ت بوو بەوەی كە هەمیشە
بزوتن���ەوە چەكدارییەكانیان بەكارهاتوون دژ
بە هاوپەیمانان ،بۆنموونە (ش���ێخ مەحمود)
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و س���ەدان جەنگاوەری ك���ورد بۆ بەدەمەوە
چوون���ی بانگ���ەوازی جیه���اد ل���ە ناوچەی
(ش���وعەیبیە)ی باش���وری عێ���راق جەنگی
هێزەكانی ئینگلیزی���ان دەكرد  .راگەیاندنی
جیهاد كاریكردبووە س���ەر ك���ورد ،ئەوانیش
بەدەردی ش���یعەی عێراقی چووبوون ،بەاڵم
عەرەبە سوننەكان بەرژەوەندی خۆیان لەگەڵ
ئینگلی���ز دەبینییەوە ،هەربۆیە چارەنوس���ی
ك���ورد بەژێردەس���تەیی مای���ەوە  .خۆرئاوا
تێگەیش���تبوو كە كورد بە ه���ۆكاری ئایینی
لەگەڵ هەردەوڵەتێك���ی هاوئایین دەتوانێت
هەڵبكات ،لەبەر ئەوە لە دابەش���كارییەكاندا
هی���چ پێوەرێك���ی بۆ جی���اوازی نەتەوایەتی
نەكردبوو ،هەمیش���ە رێبەرە س���وننییەكان
لەگەڵ دەوڵەتدا باش���بوون ،بەرامبەر بەوان
كوردانی ش���یعە مەزهەبیش لەگەڵ دەوڵەتی
مەزهەب���ی ئێراندا س���اچاون ،بەجۆرێك لە
هەموو بەشەكانی كوردس���تان ئیسالم وەك
ئایدیۆلۆژی���ای دەوڵەت جەخت���ی لەبارەوە
كراوەت���ەوە  .لەالیەكیتریش���ەوە ملمالنێی
كوردو ئەرمەنو دییانەكان هەمیشە خۆرئاواو
روسیای دڵكرم ێ دەكرد سەبارەت بە ئایندەی
س���ەربەخۆیی كورد .ڤێدێنسكی دەنوسێت:
«نابێت هی���چ هیوایەكمان بە كورد هەبێت،
راس���ت نییە بە دۆس���تی خۆمانیان بزانین،
مادام تورك لەالی ئ���ەوان ناوەڕۆكی ئایینی
دەدەنە ملمالنێكان»  .دیارە هاوپەیمانان كە
دژی توركی���ا لە جەنگدا ب���وون لە رەفتاری
عوسمانییەكان دژ بە ئەرمەنو یۆنانییەكانو
كەمایەتییە ئاینیی���ەكان نیگەران بوون .بۆیە
لە پاش جەنگ بوونە پش���تیوانی ئەرمەنیو
یۆنانییەكانو نەتەوەی كوردیش لە وابەس���تە
بوونیان ب���ە ئایینەوە س���زادران  .دواجار
چارەنوس���ی ئەرم���ەنو ك���ورد ،وەك دوو
نەتەوەی���ی زیانب���اری دوای جەن���گ تەنها
ئایی���ن یەكالی���ی دەك���ردەوە .ئەرمەنەكان

لەرووی نەتەوەییەوە سەر بە گروپی هیندۆ
ئەوروپی ،لەرووی ئاینییەوە لە س���ەردەمی
(تیردادی س���ێهەم)ی پاش���ای ئەرمەنس���تان
س���اڵی()301ز ئایینی مەسیحیان كردە ئایینی
فەرم���ی واڵت  .ئەرمەنییەكانی قەڵەمڕەوی
عوس���مانی زێدەت���ر لەم ش���ەش ویالیەتەدا
دەژیان (وان ،بەتلیس ،ئەرزرۆم ،دیاربەكر،
سیواس ،خاربوت) ،بەگوێرەی هەندێك ئامار
ل���ە س���اڵی ()1878ز دا ( )3ملیۆن ئەرمەنی
لە كیش���وەری عوس���مانییەكاندا هەبوون .
هەم لەسەردەمی س���وڵتان (عەبدولحەمید)و
هەمیش لەسەردەمی ئیتحادییەكان بەتایبەتی
ساڵی ()1915ز فەرمانی كوشتنو وەدەرنانی
ئەرمەنییەكان دراو ئەرمەنیەكان ،ئەرمینیای
رۆژئاوای���ان لەدەس���تداو ( )350ه���ەزار
ئەرمەن���ی ب���ەرەو ئەرمینی���ای رۆژهەاڵتو
قەوقاز دەرك���ران  .سیاس���ەتی ئینگلیزیش
وەهابوو كە ناكۆكی لەنێوان كوردو ئەرمەندا
هەبێت  ،ل���ە پاش جەنگی���ش كەمالییەكان
پەالماری ئەرمینیای رۆژهەاڵتیانداو جارێكی
ت���ر پاكس���ازییان ئەنجام���دا .ئەرمەنییەكان
بەپشتیوانی هاوپەیمانان لە (28ی مانگی 5ی
) 1918ز ئەنجومەن���ی نەتەوەیی���ان هەبوو،
ل���ە(11ی یەنای���ەری )1918ز حكومەت���ی
س���ۆڤیەتی بڕیارێكی دەركرد س���ەبارەت بە
ئەرمینیای توركیا  .لە(10ی مانگی هەشتی
)1920ز لەپەیمان���ی س���یڤەرداو لەم���ادەی
()88دا  .ل���ە كۆنگ���رەی (س���این ریمۆ)ی
( )1920ز دەوڵەتە س���وێند خۆرەكان تێكڕا
پێداگرییان لەسەر دەوڵەتی ئەرمەن كردەوە.
بەگشتی هاوپەیمانەكان لە مەتەرێزدابوون بۆ
لەشكری حەمیدییەو هۆكارەكەیشی دژایەتی
ئەوانەب���وو ب���ۆ ئەرمەن���ەكان  .بەمجۆرە
فاكتەری ئایینی چارەنوسی ئەرمەنو كوردی
لێك جودا كردەوە ،لەوكاتەدا كە ویڵس���ۆن
هەوڵی جوداكردنەوەی سنورێكی سەربەخۆی

ناكۆكییە
مەزهەبییەكان
لەنێوان رەوگەو
رێچكانی تەسەوفدا
رۆڵی مەزنی گێڕا
لەوەی پالنی
دابەشكارییەكانی
سایكس بیكۆ
بۆ دابەشكردنی
كوردستان بە
ئامانجەكانی خۆی
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دەرئەنجامی کاری تووندرەوانەی تیرۆریستە ئیسالمییەکان
ب���ۆ ئەرمەن دەدا ،كوردەكان س���وربوون بە
برایەت���ی ت���وركو ك���وردەوەو نامەیان بۆ
ویڵسۆن دەنوسی ،كە دەوڵەتی سەربەخۆیان
ناوێت .
دووەم :رەوگە ئاینیەكانی كوردو شكس���تیان
بەرامبەر مەزهەبەكانی عەرەبو توركدا
دیارە لە س���ەرەتاوە بەریتانیا دەیەویس���ت
سەرنجی كورد بۆالی خۆی رابكێشێت .هەر
ئەمەش بوو وایكرد كە جیاوازی لە هەڵوێستی
(ش���ێخ مەحمود) لە سااڵنی جەنگو كۆتایی
جەنگدا بەدیدەكرا .شێخ لە سەرەتای جەنگ
لە باش���وری عێراق دژی ئینگلیز وەستا ،لە
س���نورەكانی ئێرانی���ش رووبەڕووی روس���یا
بووی���ەوە ،بەاڵم لە كۆتای���ی جەنگدا بەب ێ
رەچاوكردنی فاكتەری ئایینی دەیویست ببێت
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بە پش���تیوانی بەریتانیا  .پ���اش راگەیاندنی
ئاگربەس���ت كوردستان لەرووی پراكتیكییەوە
س���ێ بەش بوو ،بەش���ی رۆژهەاڵت هەر لە
دەس���تی ئێراندا بوو ،بەشی باكوریش لەالی
عوسمانییەكان و بەش���ی ویالیەتی موسڵیش
راس���تەوخۆ لەژێر دەس���ەاڵتی س���ەربازیو
بەڕێوەبەرایەتی ئینگلیزدا بوو ،ئینگلیز تەنها
ویالیەتی موس���ڵ بەالیەوە ب���ە بایەخ بوو،
چونك���ە ناوچەیەكی زەنگی���ن بە نەوت بوو
 .س���ەرەتا لە پاش (جەنگی جیهانی یەكەم)
نی���ازی تایبەت���ی بەریتانیا بۆ دروس���تبوونی
دەوڵەتێكی كوردی پەیوەس���ت بوو بەهێزە
ئەوروپییەكانەوە ،كە دەیەویست بەربەستێك
لەنێوان توركەكانی ئەنادۆڵو خەڵكی تورك
زوان���ی واڵتانی ئاس���یای ناوەند ل���ە قەفقاز

دروست بكات . .
س���ەرەتا بەریتانیا لە رێگەی (سەید تەهای
نەهری)یەوە لە سنورەكانی ئێرانو توركیادا
خواستی ئەوەی هەبوو كورد سەربەخۆبێت.
دوات���ر بەریتانی���ا ئەم���ەی بەكردارەك���ی
نەدەبینی ،هەربۆیە هەوڵی دەدا ئێران وەك
دەس���ەاڵتێكی ش���یعە مەزهەب لەبەرامبەر
دەوڵەتە س���وننیەكانی عەرەبدا رابوەستێت،
لەبەرئ���ەوە بوون���ی دەوڵەتێك���ی ك���وردی
س���وننی بۆ ئێ���ران مایەی گرف���ت بوو ،لە
كاردانەوەی راپەڕینەكان���ی (گۆڕانەكان) دژ
بە ئینگلیز لە سنوری (خانەقین) ،پەیامنێری
رۆژنامەی (تایمز) لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت
لە بروس���كەیەكدا بۆ (رۆیتەرز) نوسیویەتی:
«بەلكاندن���ی باش���وری كوردس���تان ب���ە
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میسۆپۆتامیاوە ئاشتی لە خانەقینو سلێمانیدا
دەچەس���پێ ،جیا لەوەش ئەم كارە بۆ ئێمە
زۆر گرنگە ،چونكە ئێمە بەرامبەر بە فارس
زۆر بەرپرس���یارین»  .هاوكات بەریتانیا بۆ
الوازكردنی دەوڵەتێكی یەكگرتووی عەرەبی
(هاش���می)یەكانی ل���ە عێ���راقو ئەردەندا
بااڵدەس���تكرد ،ب���ۆ ئ���ەوەی ئ���ەوان وەك
پش���تیوانێكی بە بەهێزی بمێننەوە ،بەریتانیا
پێیواب���وو تەنها كوردی عێراق ،لەبەر ئەوەی
سوننە مەزهەبن دەتوانن دەسەاڵتی فەیسەڵی
هاشمی لە عێراق لەبەرامبەر شیعەی عەرەب
هاوسەنگ بكەن  .ترس���ی مەزنی بەریتانیا
زاڵبوونی ش���یعەی عەرەب بوو ،چونكە لە
راپەرینی ()1920ز زۆر بەسەختی رووبەڕووی
بەریتانی���ا بوونەوە .بەریتانیا ترس���ی ئەوەی
هەبوو ش���یعەكان لە عێراقدا زاڵبنو لەگەڵ
ئێراندا هاوپەیمانی بكەن ،ببنە مەترس���ی بۆ
بەرژەوەندییەكانی ئایندەی .بەریتانیا توانی
ئینتدابی خۆی بەس���ەر فەلەستینو ئەردەنو
عێراقدا بە بەهێزی بهێڵێتەوە .بەمجۆرە ئەم
دەوڵەتانە بە سەرۆكایەتی (مستەفا كەمال)،
(مەلیك فەیس���ەڵ)( ،رەزا شا)ی پەهلەویو
(ئەمانوالله خان)ی ئەڤغانی بوونە پاسەوانی
بەرژەوەندییەكانی بەریتانیا بەرامبەر كشانی
روسیا بۆناوچەكە .
س���ێیەم :شكس���تی مەزهەبەكانی كورد بۆ
پرسی ناسیۆنالیزمێكی یەكگرتووی كوردی
لە كوردس���تاندا دوو تەریقەتی سۆفیگەریی
رۆڵ���ی مەزنیان لە ژیانی سیاس���یدا دەگێڕا.
تەریقەتی (قادری)ی تا س���ەدەی نۆزدە تەنها
رێبازی س���ۆفی ب���وو لە كوردس���تاندا  .كە
ئەوانیش س���اداتی نەه���ریو بەرزنجییەكان
ب���وون  .بنچین���ەی ناكۆكیی���ەكان لەنێوان
ئ���ەم دوو رێبازە هەر لە س���ەرەتایی هاتنی
نەقش���بەندییەكانەوە بوو ،چونكە تەریقەتی
(قادری)ی ببوونە بەش���ێك لە سیس���تەمی

دەس���ەاڵتدارێتی بابان���ەكان و پش���تگیریی
میرەكان بوون ،لەبەرامبەردا (نەقش���بەندی)
یەكان ،وەك سیس���تەمێكی بەرهەڵس���تكار
هاتنەپێشەوە ،بۆیە ئاسان نەبوو خەڵك رووی
تێب���كات ،ئەمە وێ���ڕای زوو باڵوبوونەوەی
رێبازەكەش بە كوردس���تاندا  .ناكۆكی نێوان
ئەم دوو رێبازە لەتمەی بەهێزی دایە شوێن
و كاریگەرییان لە خەباتی نەتەوەیی كوردیدا.
هەندێكج���ار ناكۆكیی���ەكان دەب���ووە هۆی
دابەش���كارییو بەشێك لەشێخەكان بەرتیلو
سەرانەیان وەردەگرت و دەبوونە هەواڵگری
واڵتی داگیركەر ،بۆنموونە جێگری كونسوڵی
ئینگلیز لەوان دەڵێت« :بڕێك لە ش���ێخەكان
هیچیان لە دزو جەردە كەمتر نییە»  .دیارە
(نەقش���بەندی)یەكان رابەرایەت���ی گەلێك لە
ش���ۆڕش و راپەڕینەكانیان كرد ،بەاڵم وەك
ئەوەی كە س���ەركردەی ئایدیۆلۆژیی زۆریان
تێ���دا هەڵدەك���ەوت نەیانتوان���ی ل���ەرووی
ئایدیۆلۆژیی���ەوە نەتەوەی ك���ورد یەكبخات.
هەروەك چ���ۆن ئایدیۆلۆژی���ای مەزهەبیی
وەهابییەكان رۆڵی ئەو یەكبوونەی لە نیمچە
دورگەی عەرەبیدا بینی ،چونكە گەورەبوون
و رێكخستنی میرنشینی سعودیە پەیوەندیی
پتەوی بە ئایدیۆلۆژیای وەهابیزمەوە هەبوو،
بەاڵم ئایدیۆلۆژیای س���ۆفیزم لە كوردس���تان
هەرگیز نەیتوانی ببێت بە تەنها سیستەمێكی
ئایدیۆلۆژیو ل���ە تریبالیزم البدات  ،یاخود
رێبازی (سنوسی) ی لەنێو خێڵە بەدووەكانی
خۆرئاوای عەرەبی توانیویانە چوارچێوەیەكی
رێكخراوەی���ی دابڕێ���ژن و داینەمۆی گەل ێ
شۆڕشی عەرەبی بەهێزبوون دژ بە داگیركەرو
زۆرێك لە خێڵە عەرەبییەكانیان یەكخست.
(مارتین ڤان برۆنەسن) ئەو رەوشە بەراورد
دەكات ،بە رۆڵی رێبازە نەقش���بەندییەكانی
كوردس���تانەوەو پێیوایە نەیانتوانی ش���ەڕی
خێڵەكیو الوەكی وەالنێنو بۆ سەربەخۆیی

نەتەوەكەی���ان یەكبگ���رن  .بۆنموون���ە گەر
شۆڕش���ەكەی (ش���ێخ مەحمود) لە باشوری
كوردس���تان وەربگری���ن ،دەبینی���ن ناكۆكی
رێبازە ئاینییەكان بەشێك لە شارە مەزنەكانی
كوردس���تانی لێ دوورخس���تەوەو نەیتوانی
لەبەرامبەر خواس���تەكانی ئینگلیز بۆ لكاندنی
قەڵەمڕەوەك���ەی ب���ە عێراق���ی عەرەبییەوە
خ���ۆی رابگرێ���ت ،بۆنموونە جاف���ەكان كە
گەورەترین هۆزی كوردی���ی بوون لەرووی
تەریقەت���ی تەس���ەوفەوە وابەس���تە نەبوون
و نین ب���ە بەرزنجییەكان���ەوە ،لەبەر ئەوە
پش���تیوانی (شێخ مەحمود)یان نەكرد ،ئەگەر
الوازی پێگەی بەرزنجیی���ەكان نەبووایە ،كە
وەك رێب���ازی قادری خام���ۆش ببوون ،ئەوا
ئەس���تەمبوو شۆڕشەكەی ش���ێخ الواز بكرایە
 .هاوكات ش���اری كەركوكیش لەبەر ناكۆكی
رەگە ئاینییەكەیان نەبوونە پش���تیوانی شێخ
مەحم���ود .بەگوێرەی راپۆرتی ئەفس���ەری
سیاس���ی بەریتانی���ا 80%ی خەڵكی كەركوك
ئەوەی���ان دای���ە دوواوە ناوچەكەیان بخرێتە
ژێر دەسەاڵتی ش���ێخ مەحمود ،هەربۆیە كە
شێخ راپەڕی ژمارەیەكی كەم لەوشارە هاتنە
ریزەكانی شۆڕش���ەوە .ه���ۆكاری ئەوەش بۆ
ئەوە دەگەڕایەوە كە خەڵكێك وابەستە بوون
بەشێخەكانی تاڵەبانەوە ،هەربۆیە لە كێشمە
كێشی دەس���ەاڵتدا هەمیش���ە تاڵەبانییەكان
مێمڵ���ی بەرزنجیی���ەكان ب���وون .هەركات
بەرزنجییەكان دژ ب���ە بەریتانیا بووبن ،ئەوا
تاڵەبانییەكان پشتیوانییان لە بەریتانیاكردووە،
لە بیس���تەكاندا شێخەكانی تاڵەبان لە تەواوی
كفریو كەركوكدا پێگەی گەورەیان هەبوو .
ه���اوكات ش���ێخەكانی بارزان ب���ە تایبەتی
(ش���ێخ ئەحم���ەدی بارزان)ی پش���تیوانی بۆ
(شێخ مەحمود) دەرنەبڕیو بە بەكرێگیراوی
بەریتانیای دەزانی  .نەك تەنها لەنێو رێبازە
سۆفیگەرییە سونییەكانی كوردا ،بەڵكو لەنێو
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رێبازەكانی سوننەو شیعەو عەلەوییەكانیشدا
فاكتەری دابەش���بوون لەتمەی دایە ئایندەی
كوردو پالنەكانی خۆرئاوایان بەس���ەركەوتن
گەیاند ،بۆنموون���ە عەلەوییەكان لە ناكۆكیدا
بوون لەگەڵ كوردە س���وننییەكان لە باكوری
كوردس���تاندا .هۆكاری ئەوەش بۆ سیاسەتی
عوس���مانییەكان دەگەڕای���ەوە ،ئەوەبوو كە
س���وارەی حەمیدیی���ە پێكهات ،ب���ۆ كوردە
عەلەویی���ەكان نەبوو ببنە ئەندام لەنێویاندا .
(شەریف فورات) لە كتێبەكەیدا ئاماژە بەوە
دەدات ،كە عەش���یرەتی(جوبران)ی سوننی
مەزهەب ،وەخت ێ لە كێش���ەدا بوون لەگەڵ
ه���ۆزی (هورمیك) ،حكومەت لە تاوانەكانی
یەكتریی خۆش دەبوو  ،بۆنموونە پاش ئەوەی
عەلەوییەكانی (دێرس���یم) لەمیانی راپەڕینی
قۆچگیریدا لە سااڵنی  1920_1919ز بەهۆی
بەش���داری نەكردن���ی كوردە س���وننییەكان
س���ەركەوتوو نەب���وو ،ه���ەروەك چ���ۆن
عەلەوییەكانیش لە شۆڕش���ی شێخ سەعیدی
پیراندا نەیاری ئەو شۆڕش���ەبوون  .بەم پێیە
دەكرێت بڵێین ك���ە ناكۆكییە مەزهەبییەكان
لەنێوان رەوگەو رێچكانی تەس���ەوفدا رۆڵی
مەزنی گێڕا لەوەی پالنی دابەش���كارییەكانی
س���ایكس بیكۆ بۆ دابەشكردنی كوردستان بە
ئامانجەكانی خۆی بگات.

باسی سێیەم   
ئیس�ل�امگەرایی هاوچ���ەرخ لەن���او
پارچەكانی كوردستاندا
تاوەكو نیوەی یەكەمی س���ەدەی بیس���تەم،
ئاین���داری ل���ە كوردس���تاندا ،ئایندارییەكی
میللی بوو .هەبوونی رەوتەكانی تەس���ەوف
بەش���ێوەیەكی ق���وڵو بەرف���راوان لەن���او
كۆمەڵگ���ەی كوردەواری���دا ل���ە ناوەڕۆكدا
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گرێ���دراوی پەیوەندی خراپی كوردانە لەگەڵ
دەس���ەاڵتەكاندا ،چونكە بنەچەی كوردایەتی
زۆرێ���ك ل���ە دامەزرێنەران���ی تەریقەت���ە
تەس���ەوفییەكان پەیوەندی���ی بە راس���تینەی
كۆمەڵگەكەیانەوە هەیە .
لەم ناوچەی���ەدا كە بە جیهانی ئیس�ل�امی
ناودەبرێت ،مەزهەب���ی كوردیی نەیتوانیوە
خزمەت بەرەوش���ی نەتەوەیی كورد بكات،
چونكە ك���ورد تایبەتمەندیی كولتوری خۆی
نەپاراستووەو نەیتوانیوە لە سنورێكی سیاسیدا
یەكبوونێكی كولتورییو زمانەوانیو كولتوریی
دروس���ت بكاتو زاڵبێت بەس���ەر كولتوری
تەریقەتدا كە تەواوی شۆڕش���ەكانی لەس���ەر
بەندبووە .هەربۆی���ە بەناچاریی كەوتووەتە
ناو كولتورە بااڵ مەزهەبییەكانەوە ،بۆنموونە
نەتەوەخوازی���ی عەرەب���ی زۆر زەحمەت لە
ئیسالمی مەزهەبی جودا دەبێتەوە .ئیسالمی
مەزهەبیش ل���ە چوارچێ���وەی دەوڵەتێكدا،
ی���ەك كولتوری مەزهەبی���ی هەیەو رێگەش
نادات بەوەی كولتورێك���ی تری مەزهەبی،
ی���ان چەن���د كولتورێك���ی نامەزهەبی وەك
كولتوری رۆحی تەریقەتەكان لەناو س���نوری
ئ���ەو دەوڵەتەدا ببن ب���ە كولتوری ئاكاریو
ئایینی ناو دەوڵەتە مۆدێرنەكە  .گەر ئێرانیش
وەربگرین ئەوا ئیسالم لەژێردەستی دەسەاڵتە
ئێرانییەكاندا وەك مەزهەبی شیعە هەڵگری
هێڵی نەتەوەپەرس���تی ئێران���ی بووە ،بەاڵم
ك���ورد لەنێوان هەردوو مەزهەبی ش���یعەو
س���وننەدا ماونەتەوە ،كورد لە مەزهەبێكی
ئیسالمیدا خۆیان میللی نەكردووە .بۆنموونە
سوننیگەرایی تورك لەچوارچێوەیەكی دیاردا
خزمەتی توركبوونی كردووە ،ئیس�ل�امبوون
بەواتایی توركبوون هاتووەو كاریی لەس���ەر
پەرەس���ەندنی میلل���ی ت���ورك ك���ردووە،
ئیسالمەتی تورك وەك ئاینێك سەیر ناكرێت،
بەڵك���و وەك ئایدیۆلۆژیایەك���ی میللی بیری

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

كورد لە مەزهەبێكی
ئیسالمیدا خۆیان میللی
نەكردووە .بۆنموونە
سوننیگەرایی تورك  
لەچوارچێوەیەكی دیاردا
خزمەتی توركبوونی
كردووە ،ئیسالمبوون
بەواتایی توركبوون
هاتووەو كاریی لەسەر
پەرەسەندنی میللی
تورك كردووە

لێدەكرێتەوە ،گەر ئیس�ل�ام نەبووایە ئەستەم
بوو لە رۆژهەاڵتی ناویندا بوونی نەتەوەییان
هەبوایە ،بەاڵم لە كوردستان ئیسالم نەبووەتە
مەزهەبێكی میلل���ی .تەنانەت لە ئەوروپاش
مەزهەب���ی پرۆتس���تانتەكان لەس���ەردەمی
پەرەس���ەندنی میللی���دا ،هێ���زو تینی زۆری
دایە نەتەوەبوون  .كەواتە تەواوی شۆڕش���ە
كالس���یكییەكانی كورد ئەوان���ەی ئایین ببویە
هەوێنی رابوونیان ،تێكڕا نەیانتوانی خزمەت
بە پەرەس���ەندنی بوون���ی نەتەوەیی بكەن،
ه���ەروەك چۆن گەالن���ی دی كردیان .پاش
نەمانی خەالفەتی ئیس�ل�امی و دابەشبوونی
كوردستان بۆ سەر چوار دەوڵەتی موسڵمانی
تورك ،ف���ارس ،عەرەب .ئی���دی نەزمێكی
ترو مۆدێلێكی تریی ئاینداری سیاس���ی هەم
مامەڵەی لەگەڵ كوردا دەكرد ،هەمیش كورد
بۆخۆی پراكتیكی دەكرد.
ئیسالمی سیاسی هاوچەرخ ،وەك مۆدێلێكی
نوێی نەزمی ئیس�ل�امگەرایی لە كۆتاییەكانی
دەسەاڵتی عوس���مانییەكانەوە وردە وردە لە
بیرو ئەندێش���ەو تیۆرەكانی چەند نوس���ەرو
بیرمەندو سیاس���ییەكی گەالنی موسڵمانەوە
دەردەكەوێ���ت .بۆنموون���ە جەمالە دینی
ئەڤغان���ی ( )1897_ 1838ز و موحەم���ەد
عەبدە( )1905 _ 1849ز و عەبدو رەحمان
كەواكب���ی ()1902 _ 1848ز ب���ە باوكی
رۆحی ئیسالمی سیاسییان ناودەبەن ،ئەوان لە
جیهانی ئیسالمیداو پاش ئەوەی داگیركەریی
بەریتان���ی ل���ە رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تدا بااڵ
دەست بوو ،بوونە داینەمۆی هزریی بیریی
ئیسالمگەرا  .لەنێو جیهانی ئیسالمیدا یەكەم
رێكخستنی سیاسی بەرهەڵستكار ،لەنێوەندی
س���ەدەی هەژدەهەم���دا وەك بزوتن���ەوەی
وەهابیزم لەسەر دەستی (موحەمەدی كوڕی
عەبدولوەهاب) دەركەوت ،ئەم بزوتنەوەیە
نەخشی بینی لە دروس���تبوونی دەوڵەتێكی

عەرەب���ی لە نیمچ���ە دورگ���ەی عەرەبیدا،
پاش شكس���تی خەالفەتی عوس���مانی لەسەر
دەس���تی حەس���ەن بەنا ()1949_ 1906ز ،
كۆمەڵەی ئیخوان موسلمین لە ساڵی ()1928
ز دا دروس���تبوو( .ئیخوان موسلمین) وەك
دەستپێكی پارتە ئیس�ل�امییە هاوچەرخەكان
دێتە ئەژمارد ،كە لقو پۆپو هاوشێوەكانی
تەواوی نەت���ەوە موس���ڵمانەكانی گرتەوە .
لێ���رەوە ئەم نەزمی رێكخس���تنو ئیس�ل�ام
گەرایی���ە دەخزێت���ە نێو كوردستانیش���ەوە.
جی���اوازی بوون���ی پ���ارتو رێكخراوەكانی
ئیسالمی سیاسی لەناو كوردا لە پارچەیەكەوە
بۆ پارچەیەكی تر جیاوازەو پێش���ینەی هەر
یەكێكیش���یان زۆرترین كات وابەس���تەیە بە
پرۆژە دەرەكییەكانی ئیسالمیزمی دەرەوە .
شرۆڤەی شوێنی پارتە ئیسالمییەكان دەكەین
لەن���او بزوتنەوەی رزگاریخ���وازی نەتەوەیی
كوردی���داو فاكتەرەكان���ی غیابی ئیس�ل�امی
سیاسی شوێنی الوازی ئیسالمی سیاسی لەنێو
پارچەكانی كوردستاندا دەخەینەڕوو.
یەك���ەم :ئیس�ل�امی سیاس���ی ل���ە هەرێمی
كوردستاندا
یەكەمین س���ەرهەڵدانی رێكخستنی سیاسی
ئیس�ل�امی ل���ە كوردس���تاندا ،بارگاوییە بە
رێكخستنەكانی ئیخوان موسلمین لە عێراق.
دیارە ئیخوان موس���لمین ل���ە عێراقدا وەك
لقێكی ئیخوانی میسر دامەزراوەو ریشەكەی
دەگەڕێت���ەوە ب���ۆ كۆتایی جەنگ���ی جیهانی
دووەم ()1945 _ 1939ز .پاش ئەوەی (شێخ
محەمەد مەحمود س���ەواف) ساڵی ()1946ز
لە میس���ر پەیوەندی بە بازنەكانی ئیخوانەوە
دەكات ،كاتێ���ك دەگەڕێت���ەوە ل���ە تەواوی
شارەكانی بەغداد ،بەسرە ،موسڵ ،رومادی،
هەولێردا هەوڵی كردنەوەی لقێكی كۆمەڵەكە
دەدات  .دواتریش خودی س���ەواف لە ساڵی

بەگوێرەی راپۆرتی
ئەفسەری سیاسی
بەریتانیا 80%ی خەڵكی
كەركوك ئەوەیان دایە
دوواوە ناوچەكەیان
بخرێتە ژێر دەسەاڵتی
شێخ مەحمود،
هەربۆیە كە شێخ
راپەڕی ژمارەیەكی كەم
لەوشارە هاتنە ریزەكانی
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( )1954ز دەچێتە شاری هەڵەبجەو پەیوەندیی
بە هەندێك زانایی ئاینییەوە دەكات ،لەوانە
(عوس���مان عەبدولعەزی���ز)  ،لەبەرئ���ەوە
ئەو قۆناغە دادەنرێت بە ئاش���نابوونی كورد
لەگ���ەڵ رێكخس���تنەكانی ئیخوان���دا  .دواتر
(مەال عوس���مان عەبدولعەزیز) ساڵی ()1955
ز دەبێتە بەرپرس���ی رێكخستنەكانی ئیخوان
ل���ە كوردس���تان ،س���اڵی ()1959ز لەس���ەر
چاالكییەكانی دووردەخرێتەوەو ساڵی ()1960
ز بەش���داردەبێت ل���ە دامەزراندنی (حزبی
ئیس�ل�امی عێراق���ی)و بەن���اوی (كۆمەڵەی
ئیخوان لە س���لێمانی) وت���ار دەخوێنێتەوە،
بەاڵم رێكخستنەكانی ئیخوان لەبەر بەهێزیی
بزوتن���ەوەی نەتەوەیی كورد ل���ەو قۆناغەدا
نەیانتوان���ی بەش���ێوەیەكی فراوان ش���وێنی
خۆیان بگرن .ئەم رەوش���ە مایەوە تاوەكو
ساڵی ()1971ز ئیخوانەكانی عێراق لەالیەن
حزبی بەعس���ی عێراقییەوە دوچاری گرتنو
راوەدونان هاتن .
لەوچوارچێوەی���ەدا ئیخوان���ە كوردەكانیش
دەربازبوونو ئاوارەی كوردستانی رۆژهەاڵت
بوون  .ئیتر ئیخوان لە عێراقو كوردستاندا
هیچ چاالكییەكی نەما .دواجار هەندێك كاری
تاكەكەس���ی لە كۆتایی حەفتاكانەوە دەستی
پێكردەوە .بەتایبەتی (سدیق عەبدولعەزیز)ی
برای (مەال عوس���مان عەبدولعەزیز) لە ساڵی
()1979ز ،وەك رێكخس���تنی ئیخوان دەست
بەكارب���وو ،بەاڵم ئیخوانەكان بەش���ێوەیەكی
فەرمی س���اڵی()1985ز مۆڵەت���ی كاركردنیان
ب���ە (س���ەاڵحەدین موحەم���ەد بەهادی���ن)
دا ،لەهەم���ان س���اڵدا لەگ���ەڵ ئیخوانەكانی
ناوەڕاس���تی عێراقدا كاروچاالكیی���ان بوویە
ی���ەك  .رەوتەكانی ئیخوان لە كوردس���تاندا
بەناوی خەتی یەك كە مامۆستا سەاڵحەدینو
خەتی دوو كە مەال س���دیق ئاڕاستەی دەكرد
ب���ەردەوام بوون  .ئەوان بەدرێژایی خەباتی
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شاخی پارتە نەتەوەییەكانی كوردستان هێزی
چەكدارییان نەبوو ،زۆرێك لە سەركردەكانیان
ل���ە رۆژهەاڵتی كوردس���تاندا مانەوە تا پاش
راپەڕینی ()1991ز ،دواتر خەتی مامۆس���تا
(سەاڵحەدین) یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان
و خەتی مەال س���دیق (بزوتنەوەی راپەڕینی
ئیس�ل�امیی)یان ل���ە باش���وری كوردس���تاندا
راگەیاند .رێكخس���تنی ئیخوان بەشداری لە
خەبات���ی چەكداریدا نەكردو لەرووی چاالكی
میدیایشەوە هیچ چاالكییەكی نەبوو ،چونكە
بەش���ێك بوو لە بزاڤی ئیخوانیو هاوشێوەی
بەش���ەكەی ناوچە س���وننیەكان ب���وو ،زیاتر
وەك بزاڤێك���ی عێراق���ی ئیس�ل�امی چاالكی
كردووەو كوردستانی بوونی پێوە دیار نەبوو.
تایبەتمەندی دیاری ئ���ەم رەوتەش لەوەدایە
كە گەش���ە سەندنێكی سروش���تی كۆمەڵگەی
كوردی نەبوو ،بەڵكو لە دەرەوەی سنورەكانی
كوردس���تانەوە هێنراو جێگیربوو  .سەبارەت
بەكاریگەریی رەوتی ئیخوان لە كوردستانداو
ش���وێنیان لە بزوتنەوەی نەتەوەیی كوردیدا
ئ���ەوا بێدەنگییەكی تەواویان لەس���ەر مافی
چ���ارەی خۆنوس���ینی كورد هەڵب���ژاردووە.
هەرچەن���د بزوتنەوەك���ە لەس���ەربنەمایی
پەیامەكانی (حەس���ەن بەنا) پێیانوایە سنوری
ناوچەگەرییەت���یو نەتەوایەتییان بەزاندووە،
وەك وەهابییەكان نین كە مۆركی جەزیرەی
عەرەبییان هەبێت ،یاخود وەك مەهدییەكانی
سودانو سنوس���ییەكان خۆرئاوای عەرەبیو
نەورەس���ییەكانی توركی���ا و ماش���ومییەكانی
ئەندەنوسیا نین .پێمانوایە ،بەاڵم دوالیزمەیان
لە هەڵوێس���تیان لەسەر نەتەوە بندەستەكانی
جیهانی ئیس�ل�امیدا هەم���وو ئەوانە دەداتە
دواوەو بەرگی عروبەیان بەبەردا دەكات.
حەس���ەن بەنا بۆخ���ۆی ل���ە پەیامەكانیدا
دەنوسێت« :نەتەوەگەراییو ئیسالمو عروبە
بازنەیەكی تەواوك���ەری یەكترین و هیچیان

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

ئەم رەوتە ئیسالمیانە
لە كوردستانی
رۆژهەاڵتدا الوازن
دەگەڕێتەوە ،بۆ
ئەوەی كە بەشێكیان
لەژێر كاریگەریی
ئیسالمی سیاسی
باشوردا دروستبوون

توندرەوانی رێکخراوی تیرۆریستی داعش
لەگەڵ ئەویتریان ناك���ۆك نین»  .بۆنموونە
ئیخوان لە خەباتی نەتەوەیی عەرەبدا لە زۆێك
لە شوێنەكانی جیهانی عەرەبیدا بەكردارەكی
بەشداربوون .هەر لە سەرەتاوە بەشداربوون
ل���ە جیهادی فەلەس���تینی ()1947 _1948ز،
بە تەواوی بۆچوونیان س���ەبارەت بە دۆزی
فەڵەستینی رۆشنە  ،بەاڵم هیچ هەڵوێستێكی
ئەو رەوتە لەس���ەر دۆزی نەتەوایەتی كوردو
تراژیدیاكان���ی وەك ئەنفالی كوردو هەڵەبجە
ل���ە ئارادا نەب���وو  .تەنانەت بێهەڵوێس���تی
ئیخ���وان لەبەرامبەر ت���راژی دیاكانی گەلی
كورد داو عێراقچێیەتی ئەم رەوتە زۆرێك لە
بەرپرس���انی ئیخوانی كوردستانی والێكرد كە
تێكەڵ بەرەوتی جیهادی سەلەفی ببن .مەال

كرێ���كار لەم بارەوەیە دەڵێت« :كارەس���اتی
هەڵەبج���ە قوتاربوونم بوو لە كۆتی ئیخوان،
خۆبینینم���ەوە بوو وەك خ���اوەن رەوتێكی
س���ەلەفی جیهادی���ی « .تەنان���ەت لە هیچ
میتۆدێكی یەكگرتووی ئیس�ل�امی كوردستاندا
گرفت���ی ك���ورد ،وەك دۆزی نەتەوەیەك���ی
بندەست باسنەكراوەو گرفتەكان وەك گرفتی
ئابووریو كۆمەاڵیەتی باس���كراون .هاوكات
لە بنەمایی چواردەهەم���ی دوا پرۆگرامیاندا
بازدەدات بەس���ەر فرە ئایینی كورداو بەب ێ
ئام���اژە بە ئێزی���دی ،مەس���یحی ،جولەكەو
كاكەیی یەك ئایینییەكی تەواو دەس���ەپێنێت
 .لێ���رەدا مایەی س���ەرنجە یەكگرتوو بۆچی
باس لە كەمە ئاینییەكان ناكات ،لە بنەماكانی

()10و ()11دا ب���اس لە توركمانەكان دەكات.
ئ���ەوە پشتڕاس���تی ئەوەیە ك���ە ئەجێندای
یەگرت���وو لە دۆزێك���ی ئاینیدای���ەو توخنی
نەتەوایەت���ی نەكەوتووە ،چونكە گرنگ نییە
هەموو كەركوك توركمان بن ،مادام ئیسالمی
س���وننەن ،بەاڵم كارەس���اتە لە كوردستاندا،
كوردگەلێ���ك هەب���ن بە ناس���نامەی ئایینی
ئێزیدی ،كاكەیی ،شیعەو عەلەوی .
هەرچ���ی رەوتی چەكداریی ئیسالمیەش���ە
لە كوردس���تانی گ���ەورەداو بەش���ێوەیەكی
دیار لەسەردەس���تی چەند مەالیەكی ئایینی
كوردستانی باشور لە رۆژهەاڵتی كوردستاندا
دروس���تبوون .ئ���ەم رەوت���ە چەكداریەیش
دیس���انەوە هەڵق���واڵوی رەوش���ی ناوخۆی
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كوردس���تان نەبوو ،بەڵكو ل���ە ()15/5/1987
ز لەژێ���ر ن���اوی (بزوتن���ەوەی ئیس�ل�امی
ل���ە كوردس���تانی عێ���راق)و ل���ە یەكێك لە
مزگەوتەكانی ش���اری (سنە)داو بەرابەرایەتی
(عوسمان عەبدولعەزیز) راگەیەنرا .هاوكات
ل���ە()26/6/1987ز پرۆژەیەك���ی ()10خاڵیان
ئامادەكرد ،س���ەردانی هەریەك لە (هاشمی
رەفس���ەنجانی)و (عەل���ی خامنەی)یان كرد،
لە خاڵ���ی یەكەم���دا بەعس���یان وەك كافر
ناس���اندووە ،پێداگری���ی ل���ەوە دەكەن ،كە
دەبێ���ت بە ئازادی بژین وەك گەالنی دونیا،
هاوكات لەبەندەكانی تردا داواكاری ماددیو
چ���ەكو یارمەتی دەكەن .ئەوەی نەتەوەیی
بوونی بزوتنەوەكە دەخاتە ژێر پرس���یارەوە
ئەوەی���ە ،كە داوادەكەن دەس���تكراوەبن بە
پەیوەندیكردن بە بزوتنەوە ئیس�ل�امییەكانی
دونیاوە تا كۆمەكی ماددیو سیاسی بكرێن،
ه���اوكات لە خاڵ���ی نۆیەم���دا ،داوادەكەن
ب���وار بۆ هەموو موس���ڵمانێك ل���ە دونیادا
بكرێتەوە تا پەیوەندی ب���ە جیهادەكەیانەوە
بكەن  .ئ���ەم بزوتنەوەیە ل���ەو قۆناغەدا
هێزێك���ی چەك���داری كارایان دروس���تكرد،
ب���ەاڵم زیات���ر درێژبوون���ەوەی بزوتنەوەی
نەتەوەی���ی كوردیی پێوە دیار نەبوو ،چونكە
پەروەردەی هێ���زە چەكدارییەكە بەتەواوی
لەژێر كاریگەریی كتێبو كاسێتەكانی دكتۆر
عەبدواڵ ع���ەزام ،عورم���ەر عەبدورەحمان
دا ب���وو  .دروس���ت رەوتی ئیس�ل�امی بە
چەكداری بزوتنەوەەی ئیسالمیو رێكخستنە
ئیخوانییەكانەوە ،پێچەوانەی رێبازە ئایندارییە
كوردەوارییەكانی���ش بوون .رێبازە ئاینییەكان
سورشتی بوونو ئەركی مانەوەی نەریتو
فەرهەنگو زمانی كوردییان لە ئەستۆدا بوو،
بەاڵم پارتو رێكخستنە ئیسالمییەكان ،وەك
دیاردەیەكی نامۆ لەناو كوردا س���ەریانهەڵداو
تەنانەت نەریتی بەندایەت���ی تاكی كوردیان
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گۆڕی و جۆری خوێندنی وێردو نزاكانیشیان
ب���ە نەزمێك���ی عەرەبی داڕش���تەوەو ناوی
بنكەو بارەگاو هێزەكانی���ان بەتەواوی ناوی
عەرەب���ی ب���وونو كتێبەكان���ی (عەب���دواڵ
ع���ەزام)و (س���ەید قوتب) ی���ان دەكرد بە
كوردیو توخنی كەلەپورو گۆرانیو ش���یعرو
ئەدەبیات���ی ك���وردی نەدەكەوت���ن ،رواڵەت
و س���یمای كوردانەیان نەبوو هیچ ش���یعرو
س���رودێكی نەتەوەیی كوردیان نەدەچڕی و
لەبری ناوی پێش���مەرگە ناوی موجاهیدیان
بەكاردەهێن���او دروش���مە جیهادییەكانیان بە
عەرەبی دەنوس���یو دەوتەوە  ،بەگش���تی
ئیسالمی سیاسی تێكەڵەیەك بوو لە ئیسالمی
جیهادیو ئیخوانیو لەژێر ئەم كاریگەریانەی
خوارەوەدا بوون .شۆڕش���ی ئیسالمی ئێران
()1979و جیهادی ئەڤغانی دژ بە سۆڤییەت،
هەروەه���ا ئیخوان���ی میس���ر  .بزوتنەوەی
ئیس�ل�امی لە دامەزراندنی دنییەوە پەیوەن
دییەكی تون دو تۆڵی لە گەڵ س���عودییە دا
هەبوو  ،ل���ەرووی پەروەردەییو مادییەوە
بزوتنەوە وابەس���تە ببوو بە سعودییەوە ،لە
س���ااڵنی ( )1991،1992،1993ز یارمەتییەكی
زۆری رێكخ���راوە خێرخوازییەكانو تەنانەت
حكومەتی س���عودییە دەگەیشتە بزوتنەوەی
ئیسالمی .
پارت���ە ئیس�ل�امییە چەكداریی���ەكان ل���ە
دەستپێكی دوو هەزاردا دوچاری دابەشبوون
دەب���ن ،چونكە پرۆژە دەرەكیی���ەكان لەنێو
ئیس�ل�امی سیاس���ی كوردس���تانی باش���وردا
لەپاش راپەڕینەوە بوونی هەبوو .ئیس�ل�امی
سیاس���ی هیچ پەیوەندییەكی بە بزوتنەوەی
رزگاریخوازی���ی كوردییەوە نەب���وو ،بەڵكو
س���ێ قوتابخان���ەی دەرەكی ئاڕاس���تەی ئەم
هزرو هێزەیان دەكرد ،ئەوانیش قوتابخانەی
ئیخوانیزمی عەرەبی ك���ە لە ()1994ز لەنێو
یەكگرتوویی ئیس�ل�امیدا رەنگیدایەوەو بووە
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(پاك) نەیاری رێكخستنە
نەتەوەییەكانی كوردبوو،
پێیوابوو (پەكەكە)
بەشێكە لە ئەجێندای
زایۆنیزم ،پەكەكەش
ئەو رێكخراوەی
بەكرێگیراوی ئەمەریكا
دەزانی ،تەنانەت
حوكمەتی توركیا چاوی
دەپۆشی لەكارەكانی،
تا لەرووی ئاینییەوە
پەكەكە الوازبكات

شوناس���ێكی فەرمیی .ه���اوكات ئێرانیزمیش
هەر لە س���ەردەمی (لەش���كری ئیس�ل�امی)
یەوە ،تاوەكو ئێستا قوتابخانەیەكی فەرمییەو
ل���ە( )31/5/2001ز وەك پارتێكی س���ەربەخۆ
و بەخواس���تی ئێران لە بزوتنەوەی ئیسالمی
جودابوونەوەو كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان
ب���ە ئەمیریی (عەلی باپیر) خ���ۆی راگەیاند.
س���ێهەم قوتابخانە ،قوتابخانەی س���ەلەفیی
جیهادییە كە لقێكی لە (مەال ئەمینی جیهاد)
ەوە لەپێ���ش راپەڕینەوە هاتب���وو ،لقەكەی
تریش���ی لەالیەن (مەال كرێكار)ەوەو لەپێش
ڕاپەڕینەوە بارگاویی كرابوو.
ه���ەردوو لقەكە ببوونە رەوتێكی س���ەلەفی
ناو بزوتنەوەی ئیس�ل�امیو دواتر (ئەنساری
ئیس�ل�امی) یان لێ دروست بوو  .كۆمەڵی
ئیسالمی لە میتۆدەكەیدا دیسانەوە شوناسی
كوردس���تان ،وەك شوناس���ێكی ئیس�ل�امی
دەخاتەڕوو ،پێویستیش���ی كردووە كە بەپێی
ئیسالم ژیان بەڕێوە ببرێت ،ئەمەش دروست
پێچەوانەی میت���ۆدی قورئانە ،چونكە مادام
كۆمەڵی ئیسالمی كوردس���تانییە ،كەواتە لە
كوردستاندا ئێزیدی ،كاكەیی ،شیعە ،فەیلیو
ش���ەبەكو توركمان بوونی���ان هەیە ،بازدان
بەس���ەر ئەو كەمینە ئایین���یو نەتەوەییانەدا
جۆرێك لە رادیكاڵبوون لە نیهادی سیاس���ی
ئیسالمییەكاندا نیشاندەدات ،چونكە جێگەی
پرس���یارە پارت���ە نەتەوەیی���ەكان ،گوت���اری
نەتەوەی���ی لە میتۆدیاندا هەیەو بەئاش���كرا
مافیان داوە بە ناوبردنی هەموو پێكهاتەكان،
بەاڵم پارتە ئیسالمییەكان شوناسی كوردستانیان
وەك شوناسێكی موسڵمانی سوننە نیشانداوە.
رەخنەی ج���دی لەو میت���ۆدە لەوەدایە كە
عەرەبێك ب���ۆی هەیە ،ببێتە ئەندامو بگاتە
رادەی ئەمی���ر بەمەرجێك موس���ڵمان بێت،
ب���ەاڵم كوردێك���ی خانەقین مادام ش���یعەیە
مافی ئەندام بوونی نییە  .هاوكات كۆمەڵی

ئیسالمی دەستپێكی دروستبوونی هاوكات بوو
لە زەمینەسازییەكان بۆ لێدانی عێراق لەالیەن
هاوپەیمانانەوە ،لەم پێناوەدا پێشینەی (عەلی
باپیر)ی ئەمیری كۆمەڵ لەگەڵ نەفیری جیهادی
(س���ەدام حوسەین)دا یەكیگرتەوەو هەروەك
چۆن لە دەستپێكی (جەنگی جیهانی یەكەم)
دا رێبازە تەس���ەوفییەكان بەهۆی سیاسەتی
پانئیسالمییەوە لەخش���تە بران ،بەوجۆرەش
ئەم رەوتە ئیس�ل�امییە پابەندبوونی خۆی بە
جیه���ادەوە دوپاتك���ردەوەو بەنهێنی لەگەڵ
حكومەت���ی عێراق���ی دا پەیوەندی���ی كردو
هاوس���ۆزی خۆی ب���ۆ عێراق���ی یەكپارچەو
رووبەڕووبوونەوەی هاوپەیمانان نیش���اندا .
لەم پێناوەدا چەندین بەڵگەنامە باڵوكرایەوە
ك���ە پەیوەندیی تۆكمەی ئ���ەم هێزەو حزبی
بەعس شرۆڤە دەكەن .
بەم جۆرە ئیسالمی سیاسی وەك بەرنامەی
رێكخستنی پارتە ئیسالمییەكان نە پرۆژەیەكی
سروشتی بووە ،نە لەگەڵ خەباتی نەتەوایەتیدا
ش���وێنی بووەتەوە ،بەپێچەوانەوە لە ئێستادا
یەكێ���ك ل���ە گەورەتری���ن مەترس���ییەكانی
رووبەڕووبوونەوەی پێش���مەرگە بریتییە ،لە
هێزە بناژۆكانی رێكخراوی ئیسالمی لە شامو
عێراق.
دووەم :ئیس�ل�امی سیاس���ی س���وننە ل���ە
رۆژهەاڵتی كوردستان
ئیس�ل�امی سیاس���ی وەك پارت���ە چەپو
نەتەوەییەكان بەس���ەر كوردستانی بندەست
و پەرتبوودا دابەش نەب���وون .نهێنییەكە لە
ی���ەك ئەگەردای���ە ،ئەویش ئەوەی���ە پرۆژە
هەرێمییەكان ئیسالمی سیاسی كوردییان وەك
ئامڕازێك بەكارهێناوە ،رادەی ئەم ئامڕازە
تواناو هێزو كاریگەریی ئیسالمییەكانیشی لە
پارچەكانی كوردستاندا دیاریی كردووە  ،لە
كوردس���تانی رۆژهەاڵتداو لە پاش شكس���تی
كۆماری كوردس���تان ،كە ئایندارییەكەی هەر

ل���ە فۆرمی شۆڕش���ە كالس���یكییەكاندا بوو،
چەن���د گروپو فۆرمی ئیس�ل�امگەرا بەدی
دەكرێ���ن ،ك���ە ئەوانیش بریتی���ن لە گروپە
س���وننەتییەكان كە توخنی سیاسەت ناكەون،
تەنه���ا پێداگ���ری لەس���ەر خ���ودی تاكەكان
دەكەنەوە ،لەوانەش گروپی دەروێش���ەكانو
كۆمەڵەی (تەبلی���غ) بەدیدەكرێن .گروپێكی
ت���ر زیاتر بڕوایان بەسیاس���ەتكردن هەیە لە
ئێرانداو دەیانوێت بە بەش���داریی سیاسی لە
ئێراندا بگەنە هێزو دەس���ەاڵت ،ئەوان زیاتر
بە ئیس�ل�امی سیاس���ی ناودەبرێن ،بۆنموونە
گروپی (مەكتەب قورئان) ،یان مەكتەبییەكان
لەگەڵ (كۆمەڵەی بانگەوازو ئیساڵحی ئێران)
لەم گروپانەنو لەپاش شۆڕشی گەالنی ئێران
هاتوونەت���ە مەیدانی سیاس���ییەوە .هاوكات
گروپێكی تر بوونیان هەیە كە نێو دەبرێن بە
سەلەفییەكانو ئەوانیش دابەش دەبن بەسەر
سەلەفی جیهادیو ناجیهادیدا ،لە تەواوی ئەو
گروپانەدا تەنها مەكتەبییەكان دەرهاویشتەی
كۆمەڵگەی كوردی���نو پرۆژەیەكی دەرەكی
نینو لەژێر كاریگەریی ئیسالمگەرایی دەرەوە
نەهێن���راون مەكتەبیی���ەكان گروپێك بوون
لەالیەن (ئەحمەدی موفتی زادە) وە س���اڵی
 1973دامەزران ،لەكاتی شۆڕش���ی گەالندا
كەوتنە جموجوڵی سیاسیو چەكدارییو لەگەڵ
پارتە چەپە كوردییەكان بەتایبەتی (كۆمەڵە)
لە تەنگژەدابوون .بڕوایان بەدانوستان هەبوو
لەگەڵ رژێمدا .پاش كۆچی دوایی رێبەرەكەیان
دابەشبوون و ئێستا گروپێكی فەرهەنگین و
دەس���تبەرداری سیاس���ەت بوون( .كۆمەڵەی
ئیساڵحو بانگەوازی ئێران) دامەزرێنەرەكەیان
(ئیبراهی���م مەردۆخ)ی خەڵك���ی مەریوانەو
دروس���ت لقێكی ئیخوانی���نو بەكاریگەریی
یەكگرت���ووی ئیس�ل�امی دروس���تبوون ،ئەم
گروپە تائێستاش مۆڵەتی فەرمیان نییە ،بەاڵم
چاوپۆشی لە كاروچاالكییان دەكرێت .هاوكات
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بەكاریگەریی بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستانی
عێراقو پاش پرۆس���ەی ئازادی عێراق ،پاش
ئ���ەوەی س���ەلەفییە جیهادییەكانی س���نوری
هەڵەبجەو هەورامان پەرتەوازەی رۆژهەاڵتی
كوردس���تان بوون ،لە رۆژهەاڵتیش رەوتێكی
سەلەفی تەكفیری دروستبووە  .تێكڕای ئەم
گروپانە ب���ە فۆڕم���ە جیاوازەكانیانەوە هیچ
پرۆژەیەكی نەتەوەییان پێنییە.
ه���اوكات كەس���ایەتی سیاس���ی ئیس�ل�امی
كورد ش���وێنیان ل���ە بزوتن���ەوەی نەتەوەیدا
بووە ،بەاڵم دواج���ار بەزیان بۆ بزوتنەوەی
نەتەوەیی ش���كاونەتەوە ،بۆنموونە (ش���ێخ
عیزەدین���ی حوس���ێنی) ،یەكێك ب���وو لەو
كەس���ایەتییە ئاینییە شۆڕش���گێڕانەی ،كە لە
قۆناغی بەرایی شۆڕش���ی گەالنی ئێراندا لەو
بڕوایەدا بوون بە راگەیاندنی دەوڵەتی ئاینی
لەئێراندا خەبات���ی نەتەوەیی گەلی كورد لە
رۆژهەاڵتی كوردستان دەچێتە نێو قۆناغێكی
نوێ���ی ژیانی سیاس���ییەوە لەبەر رۆش���نایی
چەمك���ی «برایەتی ئیس�ل�امی» ،كە لەالیەن
دەسەاڵتدارانی ئەودەمی ئێرانەوە بانگەوازی
بۆ دەكرا ،بۆی���ە بەمش���ێوەیە دەئاخفێت:
«لەگ���ەڵ خومەینی���دا جەنگم���ان بەرپاكرد
لەپێناو بەدیهێنانی ئامانجە سیاس���ییەكانمان
لە خودموختاریی ،هەروەه���ا دامەزراندنی
پارلەمان���ی تایبەت بەخۆمان نەوەك لەرووی
بڕوای ئاینییمانەوە ،شۆڕش���مان كرد لەپێناو
فێربوونی زمان و باڵوكردنەوەی فەرهەنگی
خۆمان ،شۆڕش ستەمكاریی لەبن هێنا ،بەاڵم
كۆتایی ب���ە جیاكاریی دژ بە كەمەنەتەوەكان
نەهێنا.
هۆكاری ئەوەی كە ئەم رەوتە ئیسالمیانە لە
كوردستانی رۆژهەاڵتدا الوازن دەگەڕێتەوە،
ب���ۆ ئەوەی كە بەش���ێكیان لەژێر كاریگەریی
ئیس�ل�امی سیاس���ی باشوردا دروس���تبوون،
دی���ارە ك���ە ئیس�ل�امییەكانیش پەیوەندییان
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لەگ���ەڵ ئێ���ران نزیكە ،ئەم هاوكێش���ەیەش
لەگەڵ گرفت���ە نەتەوەییەكەی كوردس���تانی
ئێراندا یەك ناگرێتەوە .هاوكات هیچكامیان
هەڵگری پ���رۆژەی نەتەوەیی نی���ن ،بەڵكو
گروپ���ی مەزهەبی���نو مژوەڵ���ی ملمالنێی
نێوان س���ەلەفیزمو س���ۆفیزمنو بەشتانێكی
الوەكیی���ەوە س���ەرقاڵن  .هۆكارێكی تر كە
وادەكات لە ئێراندا ئیسالمی سیاسی كوردیی
الواز بێت ،ئەوەیە كە لەئێراندا دەس���ەاڵت
بۆخۆی پرۆژەیەكی ئایینی پێیە ،بە ئیس�ل�ام
سیاس���ەت دەكات ،بۆ نموونە ئێران لەپاش
س���ەرهەڵدانی كۆماری ئیس�ل�امی لەس���اڵی
 ،1979مەزهەب���ی ش���یعەی دوانزە ئیمامیی
كردە مەزهەب���ی فەرمی دەوڵەت،وەك لە
ماددەی ()12ی دەس���توری س���اڵی 1979دا
هات���ووە« :ئایینی فەرمی ل���ە ئێران بریتییە
لە ئیس�ل�ام و مەزهەبی جەعفەریی دوانزە
ئیمام���ی ،ئەم پرەنس���یپە چەس���پاوەو هەتا
هەتایە قابیلی گۆڕانكاریی نییە» هەڵگرتنی
هەر پرۆژەیەكی ئایین���ی دژی ئەم پڕۆژەیە
لەتمەدانە ل���ە خودی خ���ۆت .بۆیە گروپە
كوردیی���ەكان زۆرجار مەزه���ەب بە گرفت
دەزان���ن  ،ئی���دی چۆن دەیكەن���ە ئامڕازی
سیاس���ییان .هاوكات ئەزموونی دەس���ەاڵت
وایكردووە خەڵك قەڵسە بەوەی ئەزموونێكی
هاوش���ێوە ب���ە فاكتەری رزگاری���ی بزانێت.
هاوكات ئیسالمییەكانی كوردستان لە باشوری
كوردس���تاندا بە بەشێك لە ناردنە دەرەوەی
ش���ۆڕش دادەنرێت ،كە لە تێزەكانی (ئیمام
خومەینی)دا بوونی هەبوو .كەواتە چۆن ئەم
شۆڕشە ئاڕاستەی ناوخۆی ئێران دەكرێت.
سێهەم :ئیسالمی سیاسی لە باكورو رۆژئاوای
كوردستان
بەنیس���بەت باكوری كوردس���تانەوە ،بۆیە
ئیس�ل�امگەرای كوردیی تەنه���ا دژ بە پرۆژە

نەتەوەییەكە بوون���ی هەیە ،چونكە تەواوی
پارت���ە كوردییەكان لەس���ەرەتای س���ەدەی
بیس���تەمەوە تاوەكو ئەمڕۆ ،پارتی نەتەوەیی
و چەپو لیبڕاڵ بوون .تەنها ساڵی ()1980
ز پارتێك���ی كوردی بەنێوی پارتی ئیس�ل�امی
كوردس���تان (پاك) لەالیەن (موحەمەد ساڵح
گابورری)یەوە دامەزرا ،ئەویش لە دەرەوەی
كوردستانو بە كۆمەكو پشتیوانی سعودییە
بوو ،هەربۆیە نەیتوانی ئامانجە نەتەوەییەكەی
بپێكێ���ت ( .پ���اك) نەی���اری رێكخس���تنە
نەتەوەییەكانی كوردبوو ،پێیوابوو (پەكەكە)
بەشێكە لە ئەجێندای زایۆنیزم ،پەكەكەش ئەو
رێكخراوەی بەكرێگیراوی ئەمەریكا دەزانی،
تەنانەت حوكمەتی توركیا چاوی دەپۆش���ی
لەكارەكان���ی ،تا ل���ەرووی ئاینییەوە پەكەكە
الوازبكات  .تەنانەت هەوڵیاندەدا هاوكاری
لە كۆماری ئیس�ل�امی ئێ���ران وەربگرنو لە
نەزمی ئیسالمی ئێرانەوە نزیك بوون  ،بەاڵم
دیارتری���ن پارتێكی كوردی كە رژێمی توركیا
دژ بە بزووتنەوەی نەتەوەیی كورد بەتایبەتی
پەكەك���ە بەكاریهێن���ا بریتی ب���وو لە (حزب
الله) .توركی���ا بەپێی نەخش���ە نهێنییەكانی
ساڵی()1983ز لەالیەن (حسێن وەلی ئۆغلو)و
راس���تەوخۆ لەالیەن ئەفس���ەری ئاسایش���ی
توركی (قورقوت ئەیكین)ەوە سەرپەرش���تی
دەك���را .ئەمان���ە گروپ���ی چەكداریی���ان لە
ش���ارە كوردییەكاندا دروس���تكردو بەئاشكرا
مەش���قیان دەك���رد ،ئەدەبیاتی ئیس�ل�امیو
سیمای ئیس�ل�امی ژنانیان ببوویە دیاردەیەك
لەناو ناوچ���ە كوردییەكاندا .ئ���ەم پارتە بۆ
رووبەرووبوونەوەی بزوتن���ەوەی نەتەوەیی
ك���وردو روناكبیرو نوس���ەرو خوێنەوارەكانی
كورد دروستكرابوو ،بۆنموونە لە سێپتەمبەری
( )1992ز نوس���ەری گەورەی كورد (موس���ا
عەنتەر)یان تیرۆركرد ،لە ( )1991تا()1995ز
زیاتر لە ( )500ئەندامو الیەنگری پەكەكەیان

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

تیرۆر كرد .بەگوێرەی راپۆرتەكان( )17هەزار
هاوواڵتی كورد بەدەس���تی ئ���ەم رێكخراوە
تیرۆر كراون ،لە پاش كوژرانی ئۆغلۆ( ،عیسا
ئاڵتسۆی) كە كوردێكی باكورە بووە رێبەری
پارتەك���ە .دەوڵەت هەر هێن���دە كاری بەم
رێكخراوە بوو ،تا بوویە مەترس���ی بۆ خودی
دەوڵەتی���ش ،ئیدی ل���ە ()2000ز بەدواوە
كەوتە بچوككردنەوەی پارتەكەو لەناوبردنی،
ب���ەاڵم لە ()2011ز بەدواوە حكومەتی (دادو
گەشەپێدان) زۆربەیانی ئازادكرد  .پێمانوایە
لەئێس���تادا بزوتن���ەوەی نەتەوەیی كورد لە
باكوردا زیاتر لە چاالكیو كاراترە لە خەباتی
سیاس���یدا ،هەربۆیە پێویستی پالنی پاترێكی
ئایینی بەوجۆە وایكردووە كە میریی نەرمی
بنوێنێت لەبەرامبەری���ان .دیارە یەكێكی تر
لەو هۆكارانەی كەبۆچی پارتێكی ئیس�ل�امی
كوردی لە باكوردا خواستێكی نییە ،بۆ مافی
نەتەوەیی ك���ورد ،ئەوەیە كە توركیا بۆخۆی
لەپاش جەنگی جیهانی دووەمەوە ئیدی زیاتر
حزبە راس���تڕەو ئاینییەكان بااڵ دەس���تبوونو
هەمیش���ە بەچەكی ئای���ن مامەڵەیان لەگەڵ
س���ەركوت و بندەس���تكردنی بزوتن���ەوەی
نەتەوەی���ی كوردیدا كردووە .پارتی داد كە
لە دەس���تپێكی دوو هەزارەوە بااڵ دەس���تە
رەنگە كۆمەكی پارتێكی ئیسالمی لەسلێمانیدا
بكات ،یان پارتێك���ی نەتەوەیی توركمان لە
كەركوكدا ،بەاڵم بەهەمان هاوكێشەی ئێران
چۆن دەبێت پارتێكی ئیس�ل�امی كوردیی كە
پرۆژەی خۆی نەبێت ،لە باكوردا دروس���ت
دەكات ،لە كوردس���تانی خۆرئاواشدا رەوتی
ئیس�ل�امی بوون���ی نەبوو ،لەپ���اش جەنگی
جیهان���ی دووەم رێكخس���تنەكانی ئیخوان،
دروست لە س���اڵی ()1946زدا بەڕێبەرایەتی
(موستەفا س���وباعی)ی هاتنە سوریا ،هەر لە
سەرەتاوە بەگوێرەی بەڵگەنامەكانی ئیخوان،
بێجگە لە شارەكانی كوردستان كە هیچ بنكەو

لقێكی���ان نەبوو ئیدی لە تەواوی پارێزگاكانی
سوریادا لقەكانی ئیخوان باڵو ببوونەوە .
ل���ە ئێستاش���دا پارتی یەكێت���ی دیموكراتی
(پەی���ەدە) لەناوچە كوردییەكان���دا هێزێكی
باڵو بااڵدەس���تە ،بەم شێوەیە چاالكییەكانیو
كردەكانی راس���تەوخۆ كاریگەرییان لەس���ەر
رەوشو رەونەقی ناوچە كوردییەكان هەیە،
لە س���اڵی ()2000ز بەدواوە لەنێو كوردانی
س���وریا جواڵنەوەیەك���ی كوردی وابەس���تە
بە پارت���ی كرێكارانی كوردس���تان (پەكەكە)
دروس���ت بوو .ئەم پارتە لەالیەن ئەندامانی
پەكەك���ەوە لەس���وریاو لەس���اڵی 2003دا
دامەزرا  .ئەم رێكخ���راوە لەگەڵ رێكخراوە
تێرۆریس���تییەكانی وەك(داع���ش)و (بەرەی
نەس���رە) ل���ە ( )2013ز وە ل���ە جەنگێكی
دژواردانو هەڕەشە لە كانتۆنە كوردییەكانی
خۆرئاوادەكەن  .بەمجۆرە ئیسالمی سیاسیی
نەك هەر نەبووەتە بەش���ێك لە بزوتنەوەی
رزگاریخوازی نەتەوەیی كورد ،بەڵكو بەشێك
بووە لەو هەوڵ���ە دەرەكیانەی كە بەردەوام
دژبووە بەخەباتی رزگاریخوازییو نەتەوەیی
كوردو هی���چ پرۆژەیەك���ی رزگاریخوازییو
شۆڕشگێڕیی بۆ نەتەوەی بن دەستی كورد لە
هەگبەیدا نەبووە.

ئەنجام
یەك���ەم :بزوتن���ەوەی نەتەوەی���ی كورد لە
دەستپێكی سەدەی بیستەمەوە تاوەكو ئەمڕۆ
یەكێ���ك ل���ە لەمپەرەكانی ب���ەردەم بەرەو
پێش���چوونی بریتی بووە لە پ�ل�انو پێناوی
ئیس�ل�امی سیاس���ی .ئەو پالنانە لەالیەكەوە
وەك پ���رۆژەی پانئیس�ل�امیزمی واڵتان���ی
هەرێمی هێزو توانایی شۆڕشگێڕیو خەباتی
كوردی���ان لەپێن���او كیانی سیاس���یو بوونی
نەتەوەیی خۆیان بەكارهێن���اوە ،لەالیەكەی
ترەوە بوونەتە فاكتەریی الوازكردنی هەست

و بیری نەتەوەیی كورد لە خەباتەكەی دا.
دووەم :ئ���ەو ش���ۆڕشو راپەڕینان���ەی كە
هەوێن���ی راچەنینیان بریتیبوو ل���ە پیاوانی
رێب���ازە ئاینییەكانی ك���ورد ،تێكڕا لە بۆتەی
ئیس�ل�امیزمی واڵتانی هەرێمی نێونەتەوەییدا
ب ێ ئاكام بوونو تواونەتەوە.
س���ێهەم :یەكێ���ك ل���ە زەمینەس���ازییە
كاریگەرەكان بۆ دابەش���بوونی كوردس���تان
وابەس���تەیە بە مەزهەبو ئایینی كوردەوە،
خۆرئ���اوا بە ل���ە پێش���چاوگرتنی رابردووی
كورد لە وابەس���تەبوونی بە مەزهەبەكانەوە،
كوردستانی بۆ هاوس���ەنگ كردنی دەوڵەتە
كۆڵۆنییەكانی دابەشكرد.
چوارەم :ئیسالمی سیاس���ی لەنێو رابردووی
شۆڕشو راپەڕینەكانی كوردا هیچ ریشەیەكی
نییە ،تەنها لە هەشتاكانی سەدەی رابردوودا
وەك چەند گروپێكی سیاس���ی لە باش���وری
كوردستاندا دەركەوتوون ،ئەوانیش پرۆژەی
دەرەكی بوونو هیچ وابەس���تە نەبوون بە
بزوتن���ەوەی كولتوری ،سیاس���ی ،ئابووریی
كوردستانەوە.
پێنجەم :ئیس�ل�امی سیاس���ی لە كۆمەڵگەی
كوردیدا نەزمێكی نامۆو نەخوازراوە ،لە هیچ
پارچەیەكی كوردس���تاندا نەیتوانیوە ش���وێنی
خۆی بكاتەوەو پارتەكانیش���یان پارتی الوازو
بچوكو كاتین.
شەشەم:پارتە ئیس�ل�امییەكانی كوردستان لە
پرسە هەس���تیارەكاندا كەوتوونەتە مەتەرێزی
پالنی واڵتان���ی هەرێمییەوە ،لە ئێستاش���دا
ئیس�ل�امی سیاس���ی گەورەترین مەترس���ییە
بۆ سەر س���نورەكانی هەرێمی كوردستان و
كوردس���تانی خۆرئاوا ،هاوكات كوردس���تانی
باكورو رۆژهەاڵتیش گیرۆدەو بندەستی پارتە
باكگراوند ئیسالمییەكانە.
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https://www.chathamhouse.org/sites/files/
chathamhouse/field/field_document
Research abstract
The outcome of political Islam into
the Kurdish liberation movement have
significant place on background and fate
of occupied Kurdistan. In the past both
of the Ottoman Empire and Iranian used
political Islam and pan Islamism in interest
of their politics. Then, again nations states
of Arab, Turkish and Persian by religious
means used Kurdish people and Kurdistan
.in interest of their aims
In the contemporary era and current
time, project of political Islam could not
be alternative of national leftist parties,
moreover, political Islamic parties in
Kurdistan have become barrier toward
steps of national movements in Kurdistan.
Currently, Islamic parties are strange
powers and unknown in Kurdish society.
This research has several important points.
For example, Islamic parties have been
dangerous powers in west and south
Kurdistan and other parts of Kurdistan
.have being ruled by Islamic governments
That is why, this type of research have
to be interested by academic centre,
conferences and scientific magazines. Our
research contains three parts. The first part
is about attempts and factors of abolishing
of pan Islamism by western countries.
Second part is dedicated to the role and
position of doctrine and Kurdish religious
in the Kurdistan Subdivisions. Third
part is dedicated to outcome of Islamic
parties in Kurdistan into Kurdish liberation
.movement
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هەنگاوی یەكەم :شكستی پرۆژەی سەلەفیزمی جیهادی لە كوردستان،
ه ههرێمى كوردستان ،لە کاتی قەیرانە نەتەوەییەكاندا ،وهك سروشتى ههمیشهییان،
ل
ه بەرەو لێژی و هەڵدێر دەچێت ،لە
ئیسالمییهكان بە باكگراوندێكى رادیكاڵى گڵۆڵەبوو ،ك 
گەشەكردن و ههڵكشاندا خۆیان دهبیننهو ه .

لەم بابەتەدا خاڵەكانی شكستی ئیسالمی
سیاسی لە ئایندەیەكی نزیكدا خراوەتەڕوو،
لێ���رەدا جەخ���ت لەس���ەر هۆكارەكان���ی
ش���وێن پێ لێژبوونی سەلەفیزمی جیهادی
دەخەین���ەڕوو ،ك���ە خۆیان لەن���او گەمە
دیموكراس���ییەكەی هێزه ئیس�ل�امییهكان
مەاڵسداوە.
لە كاتێكدا ئەزموونی سیاس���ی هەرێمی
كوردس���تان ،ب���ە قەیرانێك���ی دژواردا
تێپەڕدهبێ���ت و پارت���ە بااڵدەس���تەكان
درزى نێوانی���ان بەرینتردەبێت ،هێش���تا
وەك پارتێك���ی ناتۆكم���ەو الواز لەڕووی
رێكخستنو هزرو پەیوەندی دیپلۆماسیەوە
ماونەت���ەوە .الوازیی ئیس�ل�امییهكان لەم
كاتەدا كە پارت���ە نەتەوەییو دێرینەكانی
تر لە قەیراندان ،نومایانی راس���تییەكە كە
ئەم هێزە ئیس�ل�امییە باكگراوند رادیكاڵە،
گڵۆڵەبوون���ی لە لێژیدا ب���ەرەو هەڵدێران
دەچێت ،چونكە هەمیشە سروشتی پارتە
ئیس�ل�امییەكان لەدۆخی سیاسی هەرێمدا
واب���ووە ،لە کاتی قەیرانە نەتەوەییەكاندا،
ئ���ەوان لە گەش���ەكردندابوون .ئەزموونی
گەش���ەی ئیس�ل�امییهكان لە میانی شەڕی
ناوخۆدا ،شاهیدی ئەم قەوانو قەیرانەیە.
ئ���ەوان ل���ە جەنگ���ی ناوخ���ۆی پارتیو
یەكێتی���دا كەوتنەخ���ۆ ،ب���ه جۆرێك كه
جەماوەری ت���وڕەو دڕدۆنگو ماندویان،
ب���ەرەوالی خۆیان راكێش���ا ،ل���ە كاتێكدا
حزبە بچووكەكانیت���ر خهریكى ناوبژیوانی

ب���وون ،ب���هاڵم ئیس�ل�امییهكان ل���ە ئاوە
لێڵەكەدا زیاتر تەراتێنیان دەكرد ،ئێستاش
بە پێچەوانەى س���ااڵنى ش���هڕى ناوخۆ له
باشورى كوردس���تان ،لەگەڵ قەیرانەكاندا،
ئیس�ل�امییهكان الوازدەب���ن .ب���ۆ ئهوهش
چەند ئەگەرێك هەن كە ئەو راس���تییەمان
نیشاندهدهن ،وهك ئهوهى كه لەم خااڵنەی
خوارەوەدا هاتووه:
یەكەم :ئیس�ل�امی سیاسی بەگشتی بەرەو
الوازی و پوكان���ەوە دەڕوات ،ه���اوكات
بزوتنەوە سیكۆالرو رۆشنگەرەكان ،نەریتی
ئیسالمگەرای میللی لە هەستانەوەدایە .لە
پاش بەهاری عەرەبیو شكس���تی بەدیلە
ئیسالمگەراكان لە رووداوەکاندا ،ئیسالمی
سیاس���ی لە هاوكێشە سیاس���یەكاندا كرده
دهرهوه ،ب���وون ب���ه ژمارهیهك���ى كهم و
الوازى ناو تەنگ���ژەو ملمالنێكان ،دۆڕانی
ئەوان لە لیبیا ،مەغریب ،جەزائیر ،میسر،
یەمەن ،سوریا زیاتر ئەم راستییەی دوپات
كردەوە.
دووەم :دەركەوت���ەی رۆحی ئیس�ل�امی
سیاسی ،نوێنەرایەتیكردنی راستەقینەیان ،لە
ناو گروپە تیرۆریستییهكاندا ئەم چیرۆكەی
زیات���ر گەیاند بە گوێی تاكی موس���ڵمانان
و كۆمەڵگ���ەی نێونەتەوەیی ،كە چەمكی
ئیس�ل�امی سیاس���یو پارتایەتی ئیسالمی
شوناسێكی بێزراوی لە خۆدا بەرجەستەكرد،
بە تایبەت له پاش دروس���تبوونی داعش،
وەك هێزی زەبەالحی نێوان سەدان پارت

و تاقمی ئیس�ل�امی توندڕەو لە س���وریاو
عێراقو تەواوی واڵتانی ئیس�ل�امی ،ئەم
هێزە توندڕەوان���ە مایەی نەفرەتو قینی
خەڵكی موسڵمانەو بەگشتی بوونە هۆكاری
ئەوەی كە دۆزێكی رەوای وەك فەلەستین،
كە ئیس�ل�امییەكانی وەك حەماسو جیهاد
نوێنەرایەت���ی خەڵكەكەیان دەكرد ،ئهمڕۆ
بە تەواوی لە دنیای ئیسالمیدا پشتیوانیان
ناكرێت ،ئەوانیش دروس���ت ،وەك داعش
وێنا دەكرێن .
س���ێیەم :كۆچی بەلێش���اوی موس���ڵمانان
بۆ ن���او خۆرئ���اواو واڵتانی نائیس�ل�امی،
نەبوونی هەڵوێس���تی مرۆڤدۆستانە تەنها
ل���ه واڵتێكی ئیس�ل�امییەوە ،ب���ە تەواوی
شوناس���ی ئیس�ل�امەتی وەك رەهەندێكی
سیاسی خس���تووەتە ژێر پرسیارەوە .هەر
بۆیە نەوەی نوێ ،بە تایبەت گەنجان ،بە
سانایی نەفرەت لە شوناسی ئیسالمگەرایی
دەكات ،بێباكانە بەمەیلو مەراقی خۆیەوە
ڕوو لە خۆرئ���اوا دەنێت ،بڕواى بە هیچ
پرەنسیپێكی ساختەی ئیسالمگەرا له گروپە
بناژۆكان نییە.
چوارەم :لە كوردس���تاندا شوناسی تێكەڵی
ئیسالمییە سیاس���ییەكان لەگەڵ گروپەكانی
وەك ئەنساروس���وننەو داع���ش ،ب���ەرەی
نوس���رە ،بەتێوەگالنی چەندین الوی كورد
ب���ۆ ناو ئەو گروپانە ،زەبرو زیانى زۆریان
گهیان���د بە بەش���ێكی بەرین ل���ە خاكی
كوردس���تان ،ب���ە تااڵنیبردنو كوش���تن،
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س���ەربڕین ،بە كەنی���زەك كردنی كچانی
كورد ،ئهوهش تەواوی خەڵكی كوردی لە
ئیسالمی سیاسیی زویر كرد .
ئیس�ل�امییهكانى كوردس���تان ،ل���ە پێش
دروس���تبوونی داعش���ەوە ،دارایی چەند
كورس���ییەكی كەم���ی پەرلەم���ان بوونو
بانگو س���ەدای ئ���ەوان ب���ۆ بەدیلبوونی
پارت���ە س���یكۆالرەكان ئومێ���دی نەمابوو،
بەاڵم بە بڕوای چاودێران ،ئێس���تاو لەگەڵ
دروستبوونی داعش���دا ،پەردەی مەكراوی
ئیس�ل�امییەكان ،تەنكت���ر ب���ووەو رووی
واقیعی ئەوان زیات���ر دەركەوت ،هەرگیز
ئیسالمییەكان ناتوانن ببنەوە بە ژمارهیهكى
سیاس���ی كاریگەر لهناو ئەزموونی سیاسی
هەرێم .ئەم تێكەڵبوونی شوناس���ە ،تەنها
تێكەڵبوونی ئەجێنداو ئەفكاری توندڕەوی
نییە ،بەڵكو مێژوویەكی هاوبەش لە نێوان
هێ���زە تێرۆریس���تییەكانو ئیس�ل�امیزمی
سیاس���ی كوردی���دا هەی���ە .ب���ۆ نموونە
دەورانی چێبوونی میلیشیا توندڕەوەكانی
عێراق ،سەرەتا لەناو ماڵی ئیسالمییەكانی
كوردس���تان و قەڵەم���ڕەوی ئەوان���دا
هاتەبوون ،بەشێكی ناو قوتابخانه فیكری
و رۆش���نبیرییەكانی ئەوان بوون ،لەس���ەر
دەستی كەسایەتیو بە فەتواو فەنی ئەوان
لە دایك بوونو بە ش���ێوەیەكی تاكتیكی
جودابوونەوە .ب���ەدەر لە مێژوویش ،ئەو
میتۆدو مەنهەجەی ئیسالمی سیاسی حزبه
جیهادییهكان كه لەس���ەری گۆشدەكرێت،
دروس���ت ئەو میتۆدو مەنه���ەجو میراتە
هزریی���ەی پێش���ینانی ئیس�ل�امە ،كە لە
ئیبن تەیمیی���ەوە بە ش���ێوەیەكی تیۆری
سەرچاوەی گرتووە .ئەم چەمك ڕێژییەی
ئیس�ل�امی سیاسی ،لە س���ەدەی هەشتو
حەوتی هیجرییەوە ،پەلیكێش���اوەو دواتر
لە س���نورێكی دیاریكراوی دنیای ئیسالمدا
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بە ش���ێوەیەكی لۆكاڵ���ی پراكتیكە كرا ،بۆ
نموونە موحەمەدی كوڕی عەبدولوەهاب
لە حیجازدا تیۆریزەی سەلەفییەتی كرد بە
واقیع ،یهكهم ئەزموونی نەیاریەتی خۆیان
به هەڵكوتانە س���ەر نەج���ەفو كەربەالی
شیعە نشین بوو.
دواتری���ش بزوتن���ەوەی سنەوس���ی ل���ە
مەغری���ب ،بزوتن���ەوەی مەه���دی ل���ە
س���ودان س���ەریانهەڵدا ،ل���ەو جوگرافی���ا
دیاریكراوەدا خرانە قاڵب���ی عەمەلییەوە.
پاش���ا له ئێرانو ئەفغانستان و پاكستان،
موحەمەد عەب���دەو جەمالەدین ئەفغانیو
عەبدولمەجید زیندانی سەریانهەڵدا ،بەاڵم
ب���ە كردەوەكردنی لە پ���اش مەودودیو
حەسەن ئەلبەنا ،هەنگاوێكی نێونەتەوەیی
ناو لەو هەنگاوەش���دا كوردستان ،كەوتە
ژێر قاچ���ی وەهابییەتەوە .ئەم شوناس���ە
لە ئێس���تادا هەمان قوتابخانهى هزریمان
پێدەفرۆش���ێت ،چۆن ئیخوانێ���ك یەحیا
عەیاش جۆش���دەدات ،بۆ خۆ تەقاندنەوە،
بەو ج���ۆرەش ئیس�ل�امگەرایەكی كوردی،
الوێك لە هەڵەبجەو هەولێرەوە دەنێرێت،
بۆ نێ���و بازن���ە تێرۆریس���تییەكانو خۆی
دەتەقێنێت���ەوە .ئیس�ل�امیزمی كوردی لە
ئیس�ل�امیزمی بناژۆی جیهادی دابڕاو نییە.
له كوردس���تان هێزى ئیس�ل�امى سیاس���ى
ههن كه لە ڕووی س���تراتیژو ئەجێنداوە،
ب���ە داعشو بەرەی نوس���رەو قاعیدەیان
نەوتووە بچ���ۆ بەوالوە .هەردوال بە یەك
تۆنی راب���ردو دەدوێن ،كهس���ایهتییهكى
س���هلهفى وا لهناویاندا نییه كه نكوڵی لە
حوجەبوون���ی وتەكانی بك���ەن .هەردوال
بە جۆێ���ك لە ج���ۆرەكان س���ەلەفیەتی
ئەلبانی ،سەلەفیەتی رەسەن ،سەلەفییەتی
ناوەندگیرو س���ەلەفییەتی جیهادییان تێدا
رەنگدراوەت���ەوە .كەوایە ئیس�ل�امییهكان
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ئیسالمی سیاسی
بەگشتی بەرەو
الوازی و پوكانەوە
دەڕوات ،هاوكات
بزوتنەوە سیكۆالرو
رۆشنگەرەكان ،نەریتی
ئیسالمگەرای میللی
لە هەستانەوەدایە

دەستگیرکراوەکانی توندرەوانی ئیسالمی تیرۆریست

لەڕووی مێژووی ،هزرو هیوای داهاتوویان
لە زۆنی توندڕەویدان .
پێنج���ەم :گرفتە نێوخۆییەكانی ئیس�ل�امی
سیاس���ی ل���ە كوردس���تاندا .ب���ە تایبەت
گرفتەكان���ی نێوان ئهوان���هى خۆیان وهك
میانڕهو ناس���اندووه ،لهگهڵ جیهادییهكان.
دیس���انەوە ئەم هێزانە ه���ەر وەك چۆن
داعشو بەرەی نوس���رەو ئەنسارو سوننە،
لەی���ەك زۆنی بیركردن���ەوەو مێژوودا لە
دایكب���وون .بەوجۆرهش ئیس�ل�امییهكانى
كوردستان خاوهنى یەك مێژوون ،لە پشتی
یەكتردا خ���زاون و هاتوونە بوون ،بەاڵم
گرفت���ی قوتابخانهى فك���رى میانڕهوهكان
و جیهادییهكان���ى كوردس���تان ،تەنگژاوی
ت���رو قەیراناوی ت���رە ،تا گرفت���ی نێوان
ئیس�ل�امییه جیهادیی���هكانو داعش .ئهو
دوو ئاڕاسته ئیسالمییه ،لە چەند بوارێكی
س���ەرەكیدا دژ به یەكترن ،ئهویش بواری

عەقی���دە و باوەڕدارییە ،ب���ەاڵم داعشو
ئیس�ل�امییه جیهادییهكان له كوردستان لە
چەند هەڵوێس���تێكی سیاسیدا دژ بەیەكن،
ئهم���هش جیاوازییەكی كاتیی���ە .ئهو دوو
هێزه ئیس�ل�امییهى كوردستان ،لە جۆری
بەندایەتی���دا زیات���ر نەی���ارو دورن ،تا
داعش و ئیس�ل�امییهكى جیه���ادى كورد،
لە ڕووی ش���ێوەو ش���كڵو بەندایەتییەوە
ئ���ەوان زۆر نزیك���ن .ل���ە رووی نەزمی
قس���ەو گوتاری راگەیان���دنو خورافیاتی
باوەڕەوە زیاتر نزیكن ،ئهوانهى س���ەر بە
خوێندنگەی ئیخوان���ن دوورترن .كەواتە
خاڵی هاوبەش���ی ئیسالمییهكى جیهادى له
كوردستان لهگهڵ داعش ،خاڵی هاوبەشی
جەوهەریی���ەو جیاوازیی���ان رۆتین���ی و
ساختەیه .هەر ئەمەش وایكردووە ،لەگەڵ
بچوكترین ناكۆكیدا ئەندامانیان بەخۆكرد،
دەس���تدەدەنە بینی یەكت���ریو یەكتر بە

سەختی س���ەركۆنە دەكەن .هەر ئەوەشە
وایكردووە هەرگیز هەوڵێكی پێكەوەییو
بازنەیەك���ی ئیس�ل�امی ج���دی ب���ۆ كاری
هاوبەش لە نێوان خۆیاندا دروست نابێت،
چونكە خوێندنگهى جیهادییەك س���ەر بە
فیكری سیاسی شیعەیەو میانڕهوێكى سەر
بە ئیسالمی سوننەگەری ئیخوانیزمە .ئەم
ناكۆكییەی نێوان ئەم دوو حزبە ناكۆكییەكی
جدیی���ەو هۆكارێك���ی ت���ەواو كارایە ،بۆ
زیانگەیاندن بە دروس���تكردنی متمانە لە
نێوان خۆیانو جەماوەری موسڵمانی كورد.
لەب���ەر ئ���ەوە تائێس���تاش نەیانتوانیوە لە
هەڵبژاردنەكاندا بە یەك لیس���تی ئیسالمی
دابەزن ،چونكە ئهگهرى دروس���تبوون له
یەك لیس���تی ئیس�ل�امى جیهادى و داعش
هەیە ،بەاڵم ئیمكانی یەك لیستی ههموو
ئیس�ل�امییهكانی كوردس���تان نییە .كەواتە
ناكۆكی نێوان حزبە ئیسالمییەكان ،هۆیەكە
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ئاوابوونی خۆری بەشێک لە گروپە تیرۆریستەکان

بۆ كەوتنەلێ���ژی خێرات���ری گڵۆڵەكەیان،
لەگەڵ بچوكترین دەرفەتیشدا میانڕهوهكان
جیهادییهكان بە بەرەی داعشو توندڕەوی
تۆمەتبار دەك���ەن ،جیهادییهكانیش ئهوان
بە بەكرێگیراوی عەبدوڵاڵ گولەنو میس���ر
تۆمەتبار دەكەن.
شەش���ەم :گرفتە ناوخۆییەكانى ئیسالمییه
جیهادیی���هكان ل���ه كوردس���تان .گرفت���ە
ناوخۆییەكان���ی ئیس�ل�امییه جیهادییهكان،
لە هەموو كات زیات���ر زەقو بەرچاون،
چونكە لەناو گرفت���دا لە دایك بوون ،بە
گرفت ژی���اون و پێیانگرتووهو بەگرفتیش
دەپوكێت���ەوە .لە هەوەڵ���ەوە یهكێك له
پارت���ه جیهادیی���هكان كە درووس���تبوو،
ل���ە گردبوون���ەوەی چەن���د خەتێك���ی
سیاس���یو س���ەلەفیو دەرەكی پێكهات.
خەتی س���ەلەفیزم ،خەت���ی رێكخراوەیی،
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تەقلیدگەرای ئیخوانی بە نەهزە ،راپەرینی
ك���ۆن ،خەت���ی عەرەبگ���ەرای ش���یعەی
تەقلیدچ���ی دەزگای میحراب ،ئەنجومەنی
بااڵی شۆڕش���ی عێراق ،خەتی دەستەمۆ و
دەستكردی ئێرانیزمی شیعە ،كە ئێستا لە
جەمس���ەرەكەیدا بریتییە لە خەتی كهسى
یهكهمى یهكێك له پارته ئیس�ل�امییهكان.
هەموو ئەم خەتانە یەكترییان بە خەتابارو
تاوانبار دەكرد ،بەش���ێوەی جەس���تەیەكی
مەنگۆل ل���ە یەكتری ئااڵب���وون .لێرەداو
ل���ەم جەس���تە مەنگۆل���ەدا ،ئەگەرەكانی
شكستو ش���یبوونەوەی جەستەی سیاسی
ئەم هێزە زیات���ر رووندەبێتەوە .لە پێش
هەموو ئەگەرەكان���ەوە ،ئەگەری ئەتواری
كهس���ى یهكهم���ى ئهم حزب���ه زیادبوونی
دەنگ���ە ناڕازییەكانی دژ بەم حزبەیە لەناو
خودی ئ���هم حزبهدا .گرفت���ی گەورەیان

ههمانكهسه كه هۆكاری بچووكبوونەوەی
تواناو تینی ئەم هێزەیە .هەڵگری چەندین
لەتم���ەی قوڵە لە جەس���تەی پارتهكهیدا،
لەتم���ەی یەكەم ،بریتی بوو لەو قەیرانەی
كە كهس���ى یهكهم بۆخۆی لە جەس���تەی
حزبهكهیدا ،چونكە ئهو كەس���ه بەرپرسی
یەكهمی لە دایكبوونی حزبێكی نەخۆشو
نەخوازراو بوو .ئێس���تاش لە ڕووی ئەدای
تاكڕەوانەیەوە ،ناتوانێت بەس���ەر هەموو
ئەو فرە بڕواو فرە رەوتەدا سازش بكاتو
رۆژ ل���ەدوای رۆژ تاكڕەوییەك���ەی تۆختر
دەبێت���ەوە .كهس���ى یهكهمى ئ���هم حزبه
بەخواس���تی خۆیو سەرکێش���انە ،هەموو
هێلكە سیاسییەكانی خستووەتە سەبەتەی
هێزێكی ئیقلیمییەوەو لەو زۆنەوە سیاسەت
دەبینێ���ت .هاوكات رۆحی ناوچەگەریەتی
ل���ە حزبەكەیدا كردوەو چەند كەس���ێكی

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

بنەماڵ���ەو خزمانی كردووەت���ە هەوەڵو
ئاخری بڕیاری حزبەكەیو تەواوی ئیمتیاز
و ئیمكانی مادیو دەس���ەاڵتی حزبەكەی
داوەتە دەست ئەوانو بۆخۆی رێبەرێكەو
سیاس���ەتی بۆ ئەوان���ەی دەوری بریتییە
لە دروس���تكردنی كەس���انێك ،ك���ە تەنها
بەڵ���ێ قورب���انو بەڵێ گ���ەورەم بزانن.
ئهم بهرپرس���هى یهكهمى ح���زب ،جیاواز
لەوەش كه بە كامی مەكتەب سیاسییەكەی
هەڵناسوڕێتو شورای حزبەكەی كەمترین
رۆڵی ل���ە بڕی���اری حزبەكەی���دا هەیەو
مەیلێك���ی داوەتە ئەندامان���ی حزب ،كە
هەرگیز بیر لە بوونی بەدیل بۆ شوێنكهى
نەكەنەوە .هاوكات رەوش���ی خۆش ژیان،
راقی ژی���ان ،تێكەڵبوونی بە نازونیعمەتی
دنیا ،ماشێنو باڵەخانەی راقی ،دڵكرمێیان
ك���ردووە ،ل���ە بەرامب���ەر ئەندامەكان���ی
حزبهكهى و سیاس���ەتی چەوت���ی لەگەڵ
رەوتی خوێندەوارو رۆشنبیری حزبەكەیدا
یەكناگرێتەوە .تەنان���ەت ئەندامانی بااڵو
كادیرە رۆش���نبیرەكان هەنگاو بە هەنگاو
رەخن���ەی لێدەگرنو لە تازەترین رەخنەدا
دیس���انەوە بەوە س���ەركۆنەیان كرد ،كە
كەس���ە نزیكەكانی هەم پۆستی ئیدارییان
پێدەداو ه���ەم دەیانكات بە قس���ەكەری
حزبو لە دانوس���تانە حەساسەكاندا هەر
متمان���ەی بە خزمەكانی هەیە ،لە كاتێكدا
س���ەرقاڵیكردوون بە پۆستی حكومیشەوە.
جیا لەوەش بۆخۆی سیاسەتی بە جۆرێكە
بەش���ۆخیو گاڵتەجاڕیی���ەوە دەڕوانێت���ە
نەری���تو روانینی���ی ئیس�ل�امی میللیو
ئاین���داری ك���وردەواری ،مەبەس���تیەتی
بڵێت ئەو س���ەرچاوەی نەریتو شێوازی
بەندایەتییەو كەس���ایەتیو مەالو ش���ێخو
سۆفییەكانی پێش خۆی ،هیچ ئەرزشێكیان
بۆ دانانێتو بە كۆمیدیا ،باس لە بەندایەتی

ئەوان دەكات .ئهم بهرپرسهى یهكهمى ناو
حزب ،ئێس���تا دانەری رەوتێكی سیاسی،
ئیمان���داری ،ن���او حزبهكهیهت���ى و ئەم
شێوازەیشی بەردەوامبوون لەسەری مایەی
شكس���تی زیاتری حزب سەردەكێش���ێت
ب���ۆ جودابوونەوەیەك���ی چاوەڕوانكراو،
لەپەیكەری سیاس���ی حزبەكەدا .هەروەها
هەڵوێس���تە سیاسییەكانیش���ی وەخت���ە
ئەندامانی دڵكرم���ێ دەكات ،لە بەرامبەر
هەڵوێس���تەكانی حزب ،لە پرسی سیاسی
هەرێمداو پێی ناخۆش���ە پەرلەمانتارەكانی
هەوس���اری سیاس���ەتی كۆم���ەڵ دەكەنو
نایەوێ���ت هەر ئەرێنیی���ەك بێت ،ئەوان
خاوەن���ی بنو دەیەوێ���ت ،بڕیاری حزب
بڕیاری خۆی بێت ،ن���ەك بڕیاری ئەندام
پەرلەمانەكانی.
حەوت���ەم :باڵ���ی ریف���ۆرم ،نەه���زەكان
و گرووپێ���ك لهن���او پارتێك���ى جیهادى
ئیس�ل�امیدا ،ل���هالیهن كهس���ى یهكهمى
حزبهوه بێبەها تەماشا دەكرێن ،هیچكات
گوێی بۆ نەگرتوون .ئ���ەوان ژێر بە ژێر،
س���ەرقاڵی كارنو بە دروس���تی هێڵەكانی
ش���ێوازی جودابوونەوەیان دیاریكردووە.
ئەم دیاریكردنە چارەنوس���ی حزب وەك
هێزێكی دی���اری ئێس���تا كوێردەكاتەوەو
بەشێكی فراوان لە كەسەكانی رام دەكات،
بۆ بازنەیەكی تری سیاسی كە لە داهاتودا
چاوەڕوان دەكرێت رابگەیەنرێت.
هەشتەم :بوونی سەلەفییە ناجیهادییەكان
كە لە ئێس���تادا لە كوردس���تاندا بوونەتە
دیاردەو لە بەدیلی بێزراوی ئیسالمی سیاسی
هاتوونەتە پێشو زەمینەیان هەیە ،لەتمەی
گەورەی لە جەماوەری ئیسالمییەكانو بە
تایبەتی ل���ە جەماوەری پارته جیهادییهكان
داوە .ئ���ەم س���ەلەفیانە ئێس���تا وێن���ای
ئیس�ل�امییەكان لە كوردس���تاندا دەكەن،

سروشتی پارتە
ئیسالمییەكان
لەدۆخی سیاسی
هەرێمدا وابووە،
لە کاتی قەیرانە
نەتەوەییەكاندا ،ئەوان
لە گەشەكردندابوون
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رواڵەتو رەونەقی ئەوان ئیس�ل�امیانەیەو
ل���ە مزگەوتەكاندا ،زیاتر بەرچاو دەكەون،
ب���ە خێرای���ی بازن���ەی رێكخس���تنەكانی
ئیسالمییەكانیان پوكاندووەتەوە ،سەلەفییە
ناجیهادییەكان ،بەشێوەیەكی سروشتی ،ههر
وەك حزبێك به دیاردەكەون ،كه بوونیان
هەیەو چەن���د بانگخوازێك ،مامۆس���تاو،
مەالیەك و چەندەها خوێندكاری بەش���ە
زانستییە ئیس�ل�امییەكانیان لەگەڵدایە ،بە
تەواوی تەنگییان بە ئیسالمییە سیاسییەكان
هەڵچنییووە.
نۆیەم :س���ەلەفییە جیهادییەكان تەنها بە
فەرمی رایان نەگەیاند كە جودابوونەتەوە،
بەڵكو لەدوای كۆنگرەوە ،بەشێكی كارایان
ل���ێ جیابوون���هوه ،ئهم���هش كاریگەریی
ئەوتۆی دەبێت لەس���ەر پارتێكى جیهادى
و لەڕووی جەماوەرییەوە كە بەش���ێك له
الیهنگرانى ئهم حزبه له شارهكانى هەولێرو
چەمچەماڵ و گەرمی���ان لەگەڵیان بوون،
دەبێتە ئازارێكی كاریگەر بە جەستەی ئهم
حزبه ئیس�ل�امیەوە .یهكێك له سهلهفییه
توندڕهوهكانى ناو ئهم پارته ئیسالمییه ،به
هێنمى لە بوارى رێكخس���تندا جەماوەری
كهسى یهكهمى حزبهكهى لهگهڵ سیاسەتی
خۆگونجاندن لە س���ایەی دیموكراس���یو
حكومەتدا بە تەواوی لێژتر كردووە .
دەی���ەم :ل���ەڕووی ناوچەگەرییەتییهوە،
ئەوپارت���ه جیهادییهى كوردس���تان ،زیاتر
لۆكاڵ���ی دەبێتەوەو بازنەی كوردس���تانی
بوونی بەتەواوی لێژدەبێت ،چونكە ئێستا
پاش بەركەناربوونی س���ەلەفییە جیهادیو
ئەلبانی مەزهەبەكان وەختە لە گەرمیانو
چەمچەم���اڵ بە ت���ەواوی دەپوكێتەوە ،لە
ناوچەی هەڵەبجەو هەورامانو شارەزوریش
بەهۆی بەركەناركردن���ی پێگەو لەتمەدان
لە شوناس���ی رابردوی (پێشهواى حزب)و
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كوێركردنەوەی پۆستەكەیو رێگریكردن لە
بەدیل ،هاوكات دانیش���تنی بەشێكى زۆر
ل���ه ئهندامانى ناو حزب ل���ەو دەڤەرانەدا
بهدى دهكرێن ،زۆرین���ەی خەڵكی ئەوان
چاوەڕوان���ی پ���ڕۆژە نوێیەك���ەی باڵ���ی
ریفۆرمی ناو حزب دهكهنو مەبەس���تیانە
ل���ەو ڕێچكهی���هوه درێژە بەو سیاس���ەتە
ئیس�ل�امییەی خۆیان بدەن .هاوكات ئهم
پارته جیهادییهى كوردستان ،لە نێو شارى
دهۆك ،بوون���ی خۆی نادۆزێت���ەوەو لە
تەواوی ناوچ���ەی بادیناندا ئەندامانیان بە
پێی پەنجەی دەست دەژمێردرێن ،بوونی
بارەگاكەی ئەوێیان ناتوانن پاسەوانیش���ی
ب���ۆ دابین بكەن ،چ جای ئەوەی خەڵكێك
ل���ەوێ حزبایەتییان بۆ بكات ،تەنانەت بۆ
میدیاكانیش���یان تەنها بۆ بەشی كرمانجی،
مەرج���ی ئەندامبوونی حزبییان البردووە.
كەواتە ئەوان تەنها لە دەڤەری پش���دەر،
هەولێر ،سلێمانی وەك گرووپی لە دەوری
كهس���ى یهكهمى حزب ماونەت���ەوە ،واتا
هێزەكە دەبێتە هێزێكی سیاسی فرە لۆكاڵ
و تایبەتمەندی گشتی بوونی لە دەستداوە.
یازدەهەم :شكس���تی ئیس�ل�امى سیاس���ى
له كوردس���تان دهگهڕێت���هوه بۆ نەبوونی
پەیامێك���ی روونی تایبەت بە خزمەتكردن
ب���ه كۆمەڵگەی كوردی ل���ە قەیرانەكاندا،
بە تایبەتی نەبوون���ی پەیامێكی كوردانە،
لە تەنگژەكانی نێ���وان بەغدادو هەولێرو
بوون���ی ئەن���دام پەرلەمان���ی بێدەنگو
س���ەداو وەزی���ری موفتەخ���ۆر بە خودی
كهس���ى یهكهمى حزبهوه ،كە ئەزمونێكی
بێدەنگی ل���ە پەرلەمانتاری���دا گوزەراند،
هیوای لەو خەڵكە ب���ڕی ،كە پێیانوابوو،
حزب بۆ هێزێكی سیاس���ی خەڵك دۆست
دەستدەدات.
دوازدەه���ەم :ه���اوكات باڵوبوون���ەوەی

دۆس���یەی نەخوازراوی سیاس���ی لەس���ەر
ئیس�ل�امى جیه���ادىو قوتارنەبوونیان لە
رەوشی گەندەڵیو تێوەگالنی بەشێكیان بە
تێرۆرو توندڕەوی ،مەیلی تەنانەت ئەندام
پەرلەمانیان بە پارەو خواستی نایاسایی بۆ
سەفرەو گەشت ،هەموو ئەمانە وێنەیەكی
بێزراویی���ان تێدایە ،ئەندامان���ی كاندیدو
بەرپرسی حزب لە حكومەتو پەرلەماندا.
س���ێزدەهەم  :دیاردەی ش���هڕە دژوێن و
قسەی نەش���یاو ،نەبوونی مۆڕاڵی وتوێژو
نومایانی دی���وی خراپی رەفت���ار ،لەگەڵ
یەكتری���دا ك���ە بەرپرس���ە بااڵكانی حزبى
گرتووەتەوە ،بە تایبەت وەك نموونەیەك
دەتوانی���ن ،نوس���ینێكی پ���ڕ ل���ە هەڵەی
ئیمالیی بهرپرسێكى ئهم حزبه جیهادیانهى
كوردس���تان بهێنینەوە ،كە لێوانلێوبوو ،بە
وتەو قسەی ناش���یرین دژ بە هاوبیرێكى
جیه���ادى وهك خۆیان ،هەم���وو ئەوانە
مۆراڵی تەندروستی ئیسالمییەكان دەخاتە
ژێر پرسیارەوە ،ئاینداریی ساختەی ئەوان
روونت���ر ڕاڤ���ە دەكات ،پێماندەڵێ���ت چ
رووكەشێكی ئایینی پەیوەندی بە سیاسەتی
دنیاویستی ئەوانەوە هەیەو دەگوزەرێت،
یاخ���ود پێماندەڵێت :ئەگەرەكانی مردنو
پوكان���ەوەی ئەم هێزە چەن���دە لۆژیكی،
چاوەڕوانكراون ،بە كاوەخۆ و بێوهس���تان
لەس���ەرپێنو بۆ جاڕدانی یەكجارەكی ئەم
هێزە بچ���وك و موفتەخ���ۆرو غەیانانەی
مەیدانی سیاس���ەتی كوردی ،پێماندەڵێت:
چەن���د بێ پ���رۆژەو پ�ل�انو جاهیلن بە
دیموكراس���ییەت ،فەرهەنگ ،رۆشنگەری،
چەندەش موتیعو س���ەالرن بۆ پرۆژەكانی
دەرەوەو چەن���دەش بە بای سیاس���ەتو
تەوجیهی دەرەوە شەن دەكەن ،سیاسەت
دەفرۆشن بە نرخی ئایینو ئایینداری.
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توندڕەوانی ئیسالمی
لە هەرێمی کوردستاندا

نووسینی :پرۆفیسۆر شاکرۆ خدویۆڤیچ محۆی
وەرگێران :ئەرسەالن حەسەن
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بۆ لێکۆڵینەوەی بابەتەکانی پەیوەست بە بنەڕەتخوازانی ئیسالمی لە کوردستان ،پێویستە
ئاماژە بە رۆڵی ئەو ئایینە بکرێت لە چارەنووسی مێژوویی گەلی کوردا .رۆڵی ئیسالم لە
گەشەی مێژوویی نەتەوەی کورد ،تا ئاستێک شایانی تێبینییەو لەو رۆڵە جیادەکرێتەوە،
کە لە چارەنووسی نەتەوە گەورەکانی دیکەی ناوچەکەدا (ئێرانییەکان ،تورکەکان)و بە
تایبەت عەرەبدا بینیویەتی .ئیسالم بۆ عەرەبەکان گرنگی ژیاریی هاوسازو ئاکامێکی تەواو
بەرچاوی هەبوو لە پانتاییەکانی دەوڵەتسازی و کهلتوریدا .ئیسالم فاکتەرێکی سەرەکی
چاالکییە ژیارییەکان بووە ،لە ستراکچهری ئیمپراتۆرییەتەکانی ئێران و تورکیادا .رۆڵی
ئیسالم لە چارەنوسی کوردەکان ،تایبەتمەندی تایبەتی هەبووە ،هەڵسەنگاندنی پێویستی
بە میتۆدو شێوەی بەرکەوتی تازەی هەیە.

کوردەکان یەکێک لە یەکەمین ئەو گەالنەن ،کە
لە ساڵەکانی 30ی سەدەی حەڤدەدا ،لەالیەن
عەرەب���ە موس���ڵمانەکانەوە دەس���تدرێژییان
کراوەتە سەر .س���ەرچاوە مێژووییەکانی ئەو
س���ەردەمە ،بەڵگەی گرنگی هاوپەیوەند بە
پەلوپۆ هاویش���تنی بە گشتی پشتبەستوو بە
هێزی ئیس�ل�امی لەس���ەر خاکی کوردەکان
تێدایە .راستە چاوپۆش���ی لە باڵوبوونەوەی
خێ���رای ئیس�ل�ام لە عەرەبس���تان و واڵتانی
دەورووب���ەری ،ئ���ەو رەوتە لەس���ەر خاکی
کوردەکان تا س���ەدەی دەیەم بەردەوامبوو،
کە خاڵی قوڵبوونەوەیە ل���ەو پەیوەندییەدا.
بە کۆتا گەیش���تنی رەوت���ی یەکپارچەبوونی
عەرەبس���تان لەژێر ئااڵی ئیسالم و سەرەتای
فراوانخ���وازی عەرەبە موس���ڵمانەکانی وەک
دوو ئەڵق���ەی زنجیرێ���ک ب���ەدوای یەک���دا
هاتن .ل���ە کەمتر لە چارەگە س���ەدەیەک،
ئیمپراتۆرییەت���ی– خەالفەتی موس���ڵمانان لە
ژمارەیەکی زۆری گەالن و واڵتانی جیاجیای
ناعەرەب پێکهات .بەمش���ێوەیە ،بەکردەوە
هەر لە س���ەرەتاوە گۆڕان ب���ۆ دەوڵەتێکی
ئایین���ی ،بابەتی هاتنە ئ���ارای میکانیزمێکی
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وەها کەوتە بەرامبەر ئیس�ل�ام ،کە بتوانێت
بەه���ۆی پێکهاتەی کاری ئایینی و عورفییەوە
رێنمایی سەر زەوییەکی وا گەورەو فرەزمان
دابین بکات .فاکتەری «نەتەوە  -ئوممەت»،
دەبوای���ە گەل و گروپ���ی جیاجیای ئەتنیکی
ب���ە گوێرەی پابەندی ئ���ەوان بە یەک ئایین
– ئیس�ل�ام ،یەکگرت���وو ب���ن .ئایدۆلۆژیای
ئیسالم بە پێچەوانەی مەسیحیەت ،وەکیەکی
ت���ەواوی گروپ���ە نەتەوەییەکان���ی پەیڕەوی
ئیسالمی راگەیاند ،کە سنورە ئەتنیکییەکانی
الیەنگری خۆی لەناو نەبرد ،کە سازێنەرانی
ئ���ەو کۆمەڵەیە بوون .بەپێ���ی ئەو بنەمایە،
ئایدی���ای پەیوەن���دی بوون ب���ە کۆمەڵێکی
ئایینی (ئیسالمی) ،جێی خودئاگایی ئەتنیکی
گرت���ەوە .ب���ە لەبەرچاوگرتن���ی ماهییەتی
کارە ئەنجامدراوەکان لەالیەن ئیس�ل�امەوە،
دەتوانرێت لە بەسیاس���ی بوونی سەرەتایی،
یان رەوتی فۆڕمگرتنی رێنماییە ئیسالمییەکان
و هاوکات لە رەوتی بەسیاس���ی بوونی ئەو
قسە بکرێت.
كاری یەكانگیریی ئیس�ل�ام رۆڵ���ی گەورەی
ل���ە فۆڕمگرتن���ی تێڕوانینێك���دا هەبوو ،كە

«یەكس���انی مافەكان»ی ،تەواوی ئەندامانی
ئومم���ەت ،بنەماكەی پێكدەهێن���ا .رژێمی
بااڵدەست ،ئێرەییانە بە تێكەاڵوكردنی كاری
عورف���ی و ئایینی ل���ە فك���ری پەیڕەوانانی
خۆی ،ئەندێش���ەی خودئاگایی ئایینی كردە
جێگرەوەی خودئاگایی ئیتنیكی ،كە تەواوی
موس���ڵمانانی وەك ئیتنیكێك ئەژمار دەكرد.
ئەگەر ل���ە قۆناغی یەكەم���دا باڵوبوونەوەی
ئیسالم ،ئەو میكانیزمە بوو بەهۆی یەكگرتنی
خەڵك و واڵتانی ژێردەس���ەاڵتی داگیركاران،
پاش���ان پەیامەك���ەی بوو بەهۆی پاراس���تنی
گوێڕایەڵ���ی گەالنی جۆراوج���ۆری هاوڕێباز
لە دەس���ەاڵتداران .جێگەی بیرهێنانەوەیە،
س���ەرەڕای بەردەوام راگەیاندنی یەكس���انی
گروپ���ە ئیتنیكەكان ،كە دەچنە ناو پێكهاتەی
ئومەتەوە ،بە كردەوە ناكرێت باس���ی هیچ
جۆرە یەکس���انییەك بكرێت .بەو ش���ێوەیە،
ل���ە س���ەردەمی خەالفەت���ی عەرەب���ەكان،
فەرمانڕەوای���ی ئ���ەوان و تورك���ەكان ل���ە
ئیمپراتۆرییەت���ی عوس���مانی و هەتا دوایی،
لەس���ەر بنەمای ئوممەت بەدیهات .دەكرێت
هەر لێرەدا ئەنجامگی���ری بكەین ،كە كاری
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ی���ەك پارچەكردن���ی ئیس�ل�ام ،ئوممەت و
نۆرمەكانی تەواوك���ەری ،بە كردەوە گرنگی
یەكس���انی بۆ میللەتی جڵ���ەوداری پەیڕەوی
ئیسالم لەالیەك و میللەتانی ژێر فەرمانڕەوای
هاوڕێب���از لەالكەی دیكەوە نەبوو .لە بارەی
یەكەمەوە بووە هۆی گەشەی خزمەتگوزاری
دەوڵەت ،کهلت���ورو هەتا دوایی (بۆ نموونە
بۆ عەرەبەكان)و لەبارەی دووەمەوە (تا ئەو
جێگهیەی شیاو بوو) ،هۆكاری بڕینی تەواوی
خ���ود تایبەتییەكان���ی میللەتان و وەس���تان
و قەدەغەبوون���ی هەموو ش���تەكان بوو ،كە
دەیانتوانی هۆكاری گەشەی بێالیەنی ئیتنیكی
بن (بۆ نموونە كوردەكان).
ئ���ەو میكانیزمانە لە تەواوی ئ���ەو ناوچانە
جێبەجێك���را ،ك���ە ك���وردەكان دەكەوتن���ە
پێكهاتەی خەالفەتی ئیمپراتۆرییەتەكانی ئێران
و عوس���مانییەوە .دەكرێت هەر لەسەر ئەو
بنچینەیە باس���ی رۆڵی وەستانی ئیسالم ،لە
رەوتی گەشەی خودئاگایی كوردەكان بكەی.
ل���ە رۆژهەاڵت���ی دوروو ناوینی ئێس���تادا،
هەڵكش���انی بێ پێش���ینەی نەتەوەگەرایی و
دەس���ەاڵتی لە تەواوی ب���وارە ژیارییەكانی
كۆمەاڵیەتی���دا دەبینرێت .ئەو رەوتە هاوڕێ
لەگ���ەڵ زیادبوونی هەرچ���ی زیاتری رۆڵی
ئیس�ل�امە ،هەروەك دیارە بە سیاسی بوونی
توندی ئیس�ل�ام ،بە تایبەت دوای شۆڕش���ی
ئیس�ل�امی ئێران دەس���تی پێكرد .یەكێك لە
رواڵەتەكانی بە ئیسالمیبوونی نەتەوەگەراییە،
كۆمەڵ���ە فاكتەرێ���ك كەتایبەتمەن���دی ئەو
نەتەوەگەرایی���ەن کە بەه���ۆی راگەیەنراوی
چەمكەكانی ئیس�ل�ام دەخرێن���ە روو .جێی
بە بیرهێنانەوەیە چاوپۆش���ین لە یەكس���ان
نەبوونی ئاس���تی چاالكی ئیس�ل�امی سیاسی،
لە ناوچەو واڵتانی جیاجیا ،ئێستا زیادبوونی
نەتەوەگەراییەكی وەها لە ژیاری كۆمەاڵیەتی
– سیاس���ی گەالن و واڵتان���ی جۆراوجۆردا

دەبینرێت .ئەو دیاردەیە پەیوەس���ت لەگەڵ
دوو هۆكاردا ،وابەستە بەیەك دەبێت.
 .1ئیس�ل�ام جیاواز لە ت���ەواوی ئایینەكانی
دیكەی جیهان سیاس���یترە ،بەو شێوەیەو بە
ش���ێوەیەكی فراوانتر و چاالكت���ر لە تەواوی
رەوتە كۆمەاڵیەتی – سیاسییەكان و بە تایبەت
ج���ۆری توندی ئ���ەودا ،ئامادەیی هەیە .بە
گوتەی ئایەتوڵاڵ خومەینی «ئیسالم ئایینێكی
سیاسی بە دەس���ەاڵتە» .حوكمە سیاسییەكان
لە ئیسالمدا كەمتر لە حوكمە سەرەكییەكانی
خۆی ،ئیمانداران بۆ پێكهێنانی ستراكتچهری
سیاسی بانگهێشت دەكات .كەسانێك دەڵێن:
پێویس���تە سیاس���ەت لە ئایین جیابكرێتەوە،
ئ���ەوە بۆ ئیس�ل�ام بە مان���ای کۆتكردنیەتی
بەهۆی شمش���ێرەوە .ئیس�ل�امی ناسیاس���ی
مردووە و ساردوس���ڕە» .لە مێژە بەسیاسی
بوونی ئیسالم بۆتە جێی سەرنجی پسپۆڕان.
لەو پەیوەندییەدا ،بۆچوونی پترس���ۆیتكیڤی
ئیسالمناس���ی س���ۆڤێت ،ل���ە س���اڵی 1912
سەرنجمان ڕادەكێشێت ،وهك خۆى دهڵێت»:
ئیس�ل�ام بەهۆی شمش���ێرەوە بۆتە ئایینێكی
گ���ەورە ،توانیویەتی رۆژه���ەاڵت بەجۆرێك
یەكپارچ���ەو یەكگرتوو بكات ،لەوانەیە ،تاكە
هێزێك ههبووبێت ،كە توانای ئەوەی هەیە
تەنانەت بۆ زاڵبوون بەس���ەر جیهاندا ،بەگژ
مەسیحییەكاندا بچێتەوە».
 .2زۆربەی بابەتە توندو چارەسەرنەكراوەكانی
نێودەوڵەتی و نێوان واڵتانی پەیوەس���ت بە
ناوچەو واڵتانێكی جیهانە ،كە لەوێ ئیس�ل�ام
دیینی بااڵدەس���ت دەبێت .ئ���ەو واڵتانە لە
كاری هاوب���ەش و س���امانگری دیاریك���راو،
ب���ۆ جێبەجێكردنی ئامانجە سیاس���ییەكانیان
س���وودییان وەرگرتووە .تەواوی پێشخانەكان
بوونە هۆی رەخسانی هەلومەرجی پێویست
بۆ بەسیاس���ی بوونی ئیس�ل�ام و كارابوونی
فاكتەرەكانی ئیس�ل�ام لە قۆناغی ئێس���تادا.

خۆسەری باشوری
كوردستان ،لە پرۆژەی
دەوڵەتی فدراڵی
عێراق ،یەكەم هەوڵ
بۆ چارەسەر كردنی
مەسەلەی نەتەوەیی
لە ئاستێكی وەهادا،
لە تێكڕای رۆژهەاڵتی
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ش���تێكی بەڵگە نەویس���تە ،كە هەڵكش���انی
ش���ەپۆلی نەتەوەگەرای���ی و ترس���ناكی
پەیوەندییەكانی نێوان گ���ەالن لە پێوەرێكی
فراوان���دا ،یەكێك لە فاكتەرەكانی كارابوونی
ئیس�ل�امگەرایی و تووندڕەوانی ئیسالمییە لە
پەیوەندییەكی بەرتەس���ك لەگ���ەڵ ئەواندا.
ه���ەر ئەو كارە ب���ە ش���ێوەیەكی تێبینیكراو
ئاكامی هەوڵی س���ەربازی كۆڵۆنیال و بەرەو
ترس���ناك بوون���ی پەیوەندییەكان���ی نێوان
كۆڵۆنیالەكان���ی پێش���وو ،واڵتانی وابەس���تە
لەالی���ەك ،مترۆپۆلەكان (واڵتانی ئیمپراتۆری
و فارس���ی) ،لە الكەی دیكەیە .قوڵتربوونی
جیابوون���ەوە لە نێوان دوو گروپ لە واڵتانی
ناوهێنراوی سەرەوەدا ،بناغەی ئەو دیاردەیە
پێكدەهێنێ���ت .ب���ە پێچەوان���ەی بۆچوونی
زۆربە لە س���ەرەتای ساڵەكانی 1960ەوە ،كە
لەسەر بنەمای دابەزین و نەمانی لەسەرخۆی
كەلێن لە ئاس���تی گەشەی واڵتانی وابەستەی
پێش���وو ،مترۆپۆلەكان ب���وو ،ئەو كارە نەك
تەنیا چارەس���ەر نەكرا ،بەڵك���و قووڵتریش
بوويەوە .ئیسالمی بەسیاسی بوو دەستی بە
پانتایی هاوكار گەیشت بۆ بەرەوڕوو دانانی
جیهانی ئیس�ل�ام لەگەڵ جیهانی مەسیحیەت.
جێگەی سەرنجە كە ئەو پەیامە لە هەندێك
الیەن���ەوە بە ش���ێوەیەكی راس���تەوخۆ ،یان
ناڕاس���تەوخۆ لەالی���ەن هەندێ���ك ناوەندی
بااڵدەست لە واڵتانی جیهانی سێیەمدا ،وەك
هۆكارێك بۆ زەوتكردنی بەرپرس���یارێتیەت
لە س���ەرنەكەوتنی رێب���ازی سیاس���ییان لە
س���ەردەمی دوای كۆڵۆنیالیزم ،هاندەدرێت.
روبەڕوبوون���ەوەی ریزی ت���ەواو لە واڵتانی
موس���ڵمان لەگ���ەڵ خۆرئ���اوا ب���ە جۆرێك
جیاكەرەوەیەك���ی ئاڵ���ۆزو تون���دی بەخۆوە
گرتووە ،كە رێكوپێكی لە نیش���انەكانی ئەو
بناغەی���ەك بوو بۆ ئەنجامگی���ری بە پەلەی
شارستانییەكان (سامۆئێل هانتینگتۆن).
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بەڵگەی پێویست بۆ پش���تگیری كردنی ئەو
كارە هەیە ،كە پاشەكش���ەی س���ۆڤێت خاڵی
دەستپێك بۆ زیادبوونی شەپۆلی نەتەوەگەرایی
توندڕەو ل���ە پەیوەندی بەرتەس���ك لەگەڵ
ئەو ،ئیس�ل�امگەرایی لە كەشوهەوای واڵتانی
س���ۆڤێتی پێش���وو ،لە دەرەوەی ئەودا بوو.
الیەنێكی دیكەی ئاماژەپێكراو ،پەیوەندی بە
قەیران و شكس���تی ئەندێشەكانی ماركسیزم
و سۆسیالیزمەوە هەبوو ،لە واڵتانی جیهانی
س���ێیەم .هەروەك دی���ارە ،لە س���ەرەتای
س���اڵەكانی  ،1960ئەندێش���ە سۆسیالیستی
و ماركسیستەکان بە ش���ێوەیەكی فراوان لە
واڵتانی «جیهانی س���ێیەم» باڵوبوونەوە .ئەو
ئەندێش���انە لە ژیاری كۆمەاڵیەتی – سیاسی
كۆمەڵگ���ەدا پێگ���ەی بەرچ���اوی هەبووە،
پەیڕەوانی ئەوان پۆس���تی گرنگیش���ییان لە
س���تراكتۆرەكانی دەوڵەتی دوای كۆڵۆنیالیزم
داگیرك���رد .دوای پاشەكش���ەی سیس���تمی
سۆسیالیستی و قەیرانی دەستپێكردو ،بۆشایی
كۆمەاڵیەتی – سیاس���ی جێ���ى تێبینی هاتە
ئاراوە .ئیس�ل�ام بە سوودوەرگرتن لە پێگەی
هاتووە ئاراوەو ،هەروەها كارە هاوبەشەكان
و رێكوپێك���ی باوی خۆی ،توانی لەئاس���تی
جێگ���ەی تێبینی ئەوكەلێن���ە پڕبكاتەوە .لەو
پرۆس���ە قوڵەدا ،هۆكاری ئایین بەشێوەیەكی
ف���راوان چ���االك بوو ،ب���ەو ش���ێوەیە ،بە
سیاس���ی بوونی خێ���رای ئیس�ل�ام ،جێگەی
تایبەتی بۆخۆی تەرخانك���رد .لە ئەنجامدا،
هۆكاری ئیسالم لە تەواوی بوارەكانی ژیانی
كۆمەاڵیەتی و سیاس���ی ،ئامادەیی بابەتیانهی
وەرگرت .بە سەرنجدان بە خاڵەكانی نوسراو
لە سەرەوە ،دەتوانین بگەینە ئەو ئەنجامەی
كە جواڵنەوەی نەتەوەیی و گەش���ەكردو لە
ناوەندی رۆژهەاڵتی موس���ڵمانان ،نەیتوانی
نەبێت���ە جێگەی س���ەرنجی وردی رێكخراوە
ئیسالمییەكان .جێی بەبیرهێنانەوەیە ،لێرەدا
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یەكێك لە هۆكارەكانی
هاتنەئارای
توندڕوی ئیسالمی
چارەسەرنەكراو
لەوەش زیاتر  ،
هۆگربونیانە لە
كێشە كۆمەاڵیەتی،
ئابوری ،نەتەوەیی،
سیاسییەكان و
بارودۆخی قەیراناوی
كۆمەڵگەیە

بابەتهكه جێی باس���ی ئێمەیە ،رۆڵی ئیسالم
و ئایینەكان���ی دیكەی جیهان ،وەك ئاینێكی
دەس���تێوەردەر لە چارەنوس���ی مرۆڤایەتی
نییە ،كە لەدەرەوەی چوارچێوەی بەهاكانی
بوونیادگەرایی بێ���ت .ئەو بابەتە پەیوەندی
بە تایبەتمەندی ئیسالمەوە هەیە ،لە قۆناغی
ئێس���تادا ،كە لە س���ۆزی توندو رێنیسانسی
ئاش���كرای ئەو رەنگیداوەت���ەوە ،كاریگەری
جدی بەس���ەر ژیاری كۆمەاڵیەتی – سیاسی
جیهانی ئیسالمدا دادەنێت.
چاالكبوونی ئیس�ل�امگەرایان لە كوردس���تان
پێش هەر ش���تێك ،پەیوەندی بە كارەساتی
چارەنوس سازێكەوە هەیە ،كە لە دەیەكانی
ئەو دواییە هاتۆتەدی .هەر وەك دیارە ،لە
سەرەتای ساڵی 1990ەوە ،خەباتی كوردەكان
بۆ گەیشتن بە خۆس���ەری ،چۆتە قۆناغێكی
نوێی گەش���ەی خۆیەوە .رەوتی خۆس���ەری
بوونی باشوری كوردستان (عێراق) ،دۆخێكی
نەگ���ەڕاوەی بەخۆوە گرت .لە ئاكامدا ،ئەو
بەشە لە كوردستان بووە ،بابەتێكی جێگەی
س���ەرنجی وردی كۆمەڵگ���ەی جیهانی .بەو
شێوەیە ،ئەو بابەتە نەیتوانی نەبێتە جێگەی
سەرنجی ئیسالمی سیاسی .بیرتان دێنمەوە
كە س���یمبولی بەهاكانی ئیسالم ،كاریگەری
بەرچاوی ل���ە فۆڕمگرتن���ی رێكخراوەكانی
كۆمەاڵیەت���ی ،ئاب���وری ،سیاس���یدا هەبوو.
هەرجۆرە بانگهێشتكردنێكی ئیسالمیستەكان،
چاوپۆشین لە ماسکی ئایینی دەرەوەی ئەو،
بە قوڵی بە سیاس���ی بووە .ئیسالمیستەكان
ئایدیایەكی س���ادەو كاریگ���ەر بۆ كۆمەاڵنی
خەڵكی كورد پێشنیاز دەكەن ،كە لەژێر فشارە
كۆمەاڵیەت���ی ،ئاب���وری و نەتەوەییەکاندان:
تەواوی گەالنی پەیڕەوی لە ئیس�ل�ام بران،
ئوممەتی ئیس�ل�ام هەموو ئەوانە یەكگرتوو
دەكات .هەموو كێش���ە هەب���ووەكان نەك
تەنیا ش���یاوە ،بەڵكو پێویستە لە هاوتابوون

بە یاسای شەریعەت چارەسەر بكرێن.
مەترسی س���ەرچاوەگرتوو لە ئیسالمگەرایی
ب���ۆ جوواڵن���ەوەی نەتەوەیی ك���ورد ،نەك
تەنیا لەوەدایە كە ئ���ەو كوردانە لە رەوتی
خەبات بۆ مافە نەتەوەیی و كۆمەاڵیەتییەکان
الدەدات ،ك���ە كەتوونەتە ژێ���ر كاریگەری
نەگۆڕەكان���ی ش���ەریعەتەوە ،بەڵكو مایەی
لێكت���رازان و جیابوونەوەی ئەو نەتەوەیەش
دەبێت كە جێگەى س���ەرنجە .پەیڕەوكارانی
كاكەیی (كوردە كاكەییەكان ئیسالمییان قبووڵ
نەكردووە ،باوەڕییان ب���ە ئایینێكی تایبەتی
هەیە بە ن���اوی «كاكەیی) .عەلی ئهڵاڵهی،
ئێزی���دی ،مەس���یحیەت و هەت���ا دوای���ی.
بەركەوتەی توندی نەرێنی ئیسالمیس���تەكان
لەگەڵ سیاس���ەتەكانی حكومەتی نەتەوەیی
ك���وردەكان رێككەوت نیی���ە ،كە لە رەوتی
باوەڕێكی دیكەیەو ك���وردە ئێزیدییەكان و
ئێزیدیزمیش لەالیەن ئەوانە راوەدو دەنرێن
و تەنگییان پێهەڵدەچنرێت .لە هەلومەرجی
هەڵكش���انی خودئاگایی نەتەوەیی كورەكان
و ئ���ازادی ئایین���ی لە كوردس���تانی عێراق،
تێگەیش���تن لەو بابەت���ە گرنگ���ی تایبەتی
دەس���تەبەر دەكات ،كە ئێزی���دی – ئایینی
ئەس���ڵی كوردەكان ب���ووە لە س���ەردەمی
پێ���ش هاتنی ئیس�ل�امدا .زۆرج���ار كوردە
موسڵمانەكان س���ەردانی اللش دەكەن ،كە
پەرس���تگای ئێزیدییەكانە .لە خوێندنگهكانى
هەرێمی كوردس���تاندا ،هاوشانی خوێندنی
ئیسالمى ،بنەماكانی ئێزیدیش دەوترێتەوە.
س���ەبارەت بە باوەڕەكانی دیكەی هەبوو لە
كوردستان هەڵدەكرێت ،كە هاوتا بە رێبازی
ئیسالمیستەكانیش نییە .دەكرێت لە قۆناغی
ئێستادا ئامانج و بەرنامەی ئیسالمیستەكانی
كوردستان بەش���ێوەیەكی مەرجدار لە دوو
ئاڕاستەوە ببینی:
ئەلف :ل���ە بەرنامەی ئیسالمیس���تەكان بۆ

لە کەمتر لە
چارەگە سەدەیەک،
ئیمپراتۆرییەتی–
خەالفەتی موسڵمانان
لە ژمارەیەکی زۆری
گەالن و واڵتانی
جیاجیای ناعەرەب
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توندرەوانی تیرۆریستی داعش
تەواوی ك���وردەكان ،هەوڵدان���ی ئەوان بۆ
پاراس���تنی جوواڵنەوەی نەتەوەیی كورد لە
رەوتی سیاسەتی ئیسالمی و دوورخستنەوەی
س���ەرنجی ئ���ەوان ل���ە ماف���ی نەتەوەیی و
دیموكراسی كوردەكان .پاراستنی بارودۆخی
هەب���وو ،ه���ەر لەس���ەر ئ���ەو بنچینەیە بە
بنەماكردن���ى ئوممەت���ی ئیس�ل�امە ك���ە بە
رواڵەت مافە یەكسانەكانی گەالنی پەیڕەوی
ئیس�ل�امی راگەیاندووە ،ب���ەاڵم بە كردەوە
ماف���ی دیاریكردنی چارەنووس���ی كوردەكان
رەتدەكاتەوە.
ب :ئیسالمیس���تەكان لە باشوری كوردستان،
كە ئێس���تا ناوەندی جوواڵنەوەی نەتەوەییە،
كۆس���پی بەردەم گەش���ەی رەوتی خۆسەری
ب���وون .ب���ۆ گەیش���تن ب���ەو ئامانج���ە لە
رێكوپێككردنی شێوەو ش���ێوازە تەواوەكانی
خەب���ات ،وەك ناكۆك���ی ئایین���ی– نێ���وان
نەتەوە ،لە كۆتاییدا تیرۆر س���ودوەردەگرن.
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لە كۆتایی مانگی حوزەیرانی ساڵی 2004دا،
دەیان كەس لە خەڵ���ك و لەوانە نوێنەرانی
عەش���یرەتە كوردەكان لە هەولێری پایتەختی
ناوچەی خۆس���ەریی كورد ،بوونەته قوربانی
دوا پەالماری تیرۆریستی ئەوان.
بۆ باڵوبوونەوەی كاریگەری ئیسالمیس���تەكان
لەكوردس���تان ،لە شێوەو ش���ێوازی جیاجیا
سوود وەردەگیرێت .ئەو پەیامە گۆڤارەكان،
رۆژنام���ەكان ،كەناڵەكان���ی تەلەفیزی���ۆن
دهگرێتهوه كە بانگەش���ەكاری ئەندێش���ەی
ئیس�ل�امگەرایین ،مزگەوتی نوێ كە بەش���ی
بەرچاوییان بە س���ەرمایەی واڵتانی دەرەكی
درووس���تكراون ،هەروەه���ا دام���ەزراوەی
خێرخوازی ئیسالمی و بارەگاكانی چەكداری
ئیسالمی (بۆ نموونە لە ناوچەی هەڵەبجە).
ئ���ەو راپۆرتانەی بە ئاش���كرا باڵوكراونەوە،
نیش���اندەری كۆمەكی دارایی «ئەلقاعیدە» لە
هەندێ���ك الیەنەوەو ب���ە تایبەتی لە رێگەی

«دامەزراوەی خێرخوازیی ئیس�ل�امی» وەك
«ئەلئەقسا» له (ئەڵمانیا) ،رێكخراوی جیهانی
كۆمەكی ئیسالمی (ر .ج .ك .ا) له بەریتانیا)،
رێكخ���راوی «واڵت���ی پیرۆز» ل���ه (ویالیەتە
یەكگرتووەكان���ی ئهمهریكا)و هەتا دوایی بۆ
ئیسالمیستەكانە .بەپێی لێدوانی ئەبو ئەنزور،
موس���ڵمانی تون���دڕەوی فیلیپین���ی هۆبەی
رێكخراوی جیهانی كۆمەكە ئیسالمییەكان لە
مانێلال لەالیەن بن الدن وەك ماس���کێک بۆ
گروپە تیرۆریستییەكان دامەزرا.
لە كۆتاییدا ،حزب و رێكخراوە ئیسالمییەکان
لە كوردستان ،رەواج پێدەری ئیسالمگەرایین.
لە ت���ەواوی بەڵگەكان���ی بەرنامەی حزب و
رێكخراوەكانی ئیس�ل�امییهكانی كوردس���تان،
لە نەگۆڕەكانی شەریعەت ،وەك هۆكارێكی
ب���ێ بەدیل ب���ۆ چارەس���ەری بابەتی توندی
كۆمەڵگەی كورد باس���ی دەكرێت .هەر لەو
پەیوەندییەدا ،یەكێك لە هەڕەمە كلیلییەكانی
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ئیسالمیس���تەكان بۆ ئامادەكردنی زیهنییەتی
ك���وردەكان جێگیركردن���ی وەك دەڵێ���ن
ناس���نامەیە ،نەك لە پەیوەس���ت بە میللەتی
كورد ،یان س���وننەتی کهلتوری – نەتەوەیی،
یان مێژوویی ئەو گهله ،بەڵكو بە ش���ێوەی
پێدانی ئایدیای ناس���نامە لە پەیوەند لەگەڵ
ئوممەتی ئیس�ل�امدا ،یان لە راستیدا لەگەڵ
«كۆمەڵگەی جیهانی ئیسالم»ە .بەپێی باوەڕی
تیۆرسێنەكانی ئیسالمگەرا ،تەواوی پەیڕەوانی
ئیس�ل�ام ،چاوپۆش���ی لە زمان شوێنی ژیان،
پەیوەن���دی ئابوری و هەتا دوایی ،میللەتێك
پێكدەهێنن .بە گوێرەی نوسراوی یەكێك لە
یەزدانناسانی ئیسالمی ،بابەتی نەتەوەیی ،لە
وش���ەكانی ئێستای رێنمایی ئیسالمیدا شوێنی
نییە .بەپێی ئ���ەو رێنماییە ،ئایین و میللەت
بە یەكس���ان لە قەڵەم دەدرێن .لە بەرامبەر
رێنماییەكانی ئیسالمی ،تەنیا ئیسالمییەتێكی
جیهان���ی و برایی و یهكت���ا بوونی تەواوی
میللەتەكان���ی ژێ���ر ئ���ااڵی ئیس�ل�امبوونی
هەیە .لە ئەنجامدا ،هۆكاری ئیس�ل�ام وەك
تاك���ە هۆكارێك���ی فۆڕمگرتن���ی تێڕوانینی
كوردە موس���ڵمانەكان ،چەندینج���ار لەڕێی
ئامانجێكەوە سوودی لێوەرگیراوە ،كە لەگەڵ
بەرژەوەندییەكانی كوردستان نەهاتۆتەوە.
لە قۆناغی ئێس���تادا ،ب���ۆ دیاریكردنی رۆڵی
ئیس�ل�امگەرایی لە چارەنوس���ی كوردەكاندا،
ش���یكاركردنی بەراوردكار بۆ خەباتی گەلی
كورد لەالیەك و گەالنی دیكە الیەكەی دیكەوە
سەرنجڕادەكێش���ێت ،كە پەیڕەوی لە ئیسالم
دەكەن .ئاشكرایە كە دەوڵەتە ئیسالمییەكان،
بە تایبەت رێكخراوە جیهانییەكانی ئیسالمی،
وەك یاس���ایەك هاوكاری ش���ێوەو ئەندازە
جیاجیاكان ب���ە گەلێك دەكات ،كە پەیڕەوی
ئیس�ل�ام بووەو لە ش���ەڕو ش���ۆڕدان لەگەڵ
دەوڵەتانی ناوەندی .هەر ئەوەش پەیوەندی
بە ماهیەتی ئ���ەو جوواڵنەوانەوە هەیە ،كە

ب���اس بكرێت ،وەك لە ئەریتریا ،كۆس���ۆڤۆ،
چیچان ،بۆسنەو هەرزەگۆڤین ،جوواڵنەوەی
ئیسالمی «ئەبو س���ەیاف» لە فلیپین و هەتا
دوایی .ئەو كۆمەكانە بە ش���ێوەی پشتیوانی
دارای���ی ،ناردنی چ���ەك ،پەروەردەكردنی
كادرە سەربازییەكان ،ناردنی موجاهیدین بۆ
ناوچەكانی ش���ەڕو هەت���ا دواییە .كوردەكان
تاك���ە گەل���ی پەی���ڕەوی دیینی ئیس�ل�امن،
ك���ە ل���ە دەرەوەی چوارچێ���وەی «یەكێتی
ئیسالمی»دان.
ئاوارتەبوون���ی گەل���ی كورد لەو رێس���ایە،
پهیوهس���ت بەو ماهیەتی تەواو سیكوالرەی
ئەو دەبێت« .پشتیوانی ئیسالمی»« ،یەكێتی
ئیس�ل�امی» ،لە پەیوەند لەگەڵ كوردەكاندا
دەوەستێت ،كە بۆ رزگاری نەتەوەیی خەبات
دەكەن ،چونكە ل���ەو بارەیەوە بەرژەوەندی
نەتەوەیی – دەوڵەتی س���ێ میللەتی خاوەن
دەوڵەتی ناوچەكە :عەرەبەكان ،توركەكان و
فارسەكان ،لە روبەڕوبوونەوەی دوروو درێژو
توندایەو لەگ���ەڵ بەرژەوەن���دی كوردەكان
پێكدەهێنن ،كە چوارەمیین میللەتە لە رووی
ژمارەوە ل���ە رۆژهەاڵتی نزیك و ناوین .بە
وتەیەكی دیكە ،پێك���دادان لە بەرژەوەندی
نەتەوەی���ی ئیتنیكی میللەتانی س���ەرەوە كە
ناومان هێنان لەالیەك و كوردەكان لە الیەكەی
دیكەوە ،بوونی هەیە .لە پێگەیەكی وەهادا،
فاكت���ەری ئیس�ل�ام لەجیاتی رۆڵ���ی ئایینی،
رۆڵێكی تەواو سیاسی دەبینێت .لێرەدا ئێمە
بە شێوەیەكی دەستنیشانكراو نموونەی زەق
وەك دەڵێن ،له هاوپەیوەندی ئیس�ل�امی بە
شێوەی دیاردەیەكی بە سیاسی بوو دەبینین،
كە لەچوارچێوەی ئەوەدا ،كارتی بەرژەوەندی
دەوڵەتانی دەستنیش���انكراو ،بە ش���ێوەیەكی
بەرچاو دەوڵەتانی رۆژهەاڵت و لە هەندێك
الیەنەوە خۆرئاواش هەڵدەدرێتەوە .ئەو كارە
لەژێر ماسکی ئایینی ،رۆڵە ئامانج مەندەكان،

لە پەیامی رێكخراوی
«جوندولئیسالم»
(سوپای ئیسالم) بۆ
كوردەكان له (1-9-
« :)2001سااڵنێكە
برا موسڵمانەكانی
ئێوە سەرقاڵی
ئامادەسازی شەڕی
پیرۆزن بۆ پشكسازی
ئاكاریی و مەعنەوی
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لەگەڵ الیەنگیری سیاسی رەنگڕێژ دەكرێت،
کە وەك پێویست ئاشكرایە .ئیسالمیزەبوونی
جوواڵنەوەكانی سەرەوە بە یەكجاری و خێرا
ئەنجام نەدراوە .ب���ۆ نموونە بزوتنەوەكانی
كە لە چیچان ،كۆس���ۆڤۆ و ناوچەكانی دیكە
س���ەرییان هەڵ���داوە ،لە س���ەرەتادا لەژێر
ئااڵی ئیس�ل�امگەراییدا نەب���وون .رەوتی بە
ئیسالمبوون درەنگتر ئەنجامدرا .لە راستیدا
ئەو مەس���ەلەیە لەبەر بەهێزبوونی الیەنگری
ئایین���ی خەڵكی ئ���ەو ناوچەی���ە نەبوو .لە
راستیدا ،گەشەكردنی رەوتی بە ئیسالمیبوون
ئەو جوواڵنەوەيە بەپێی هۆكارگەلێك لەگەڵ
ماهیەتی تەواو سیاس���ی ،كاتێك ئەنجامدرا
ب���ووە جێ���ی س���وودوەرگرتنی خۆرئاواش،
كە ئەوان كەوتوونەت���ە رەوتی بەرنامەكانی
دەوڵەتی ،جیۆپۆلەتیكی هەندێك لە دەوڵەتە
موسڵمانەكانی رۆژهەاڵتەوە.
فاكتەری ئیس�ل�ام لە كوردستانی ئێستادا ،لە
پ���رۆژەدا خراوەتە بەر ب���اس و لێكۆڵینەوە،
بە شێوەیەكی بەرچاو كارو مژارێكی دیكەی
لە روانگەی ش���ێواز ،تا ئاس���تێكی زیاتر لە
روانگەی ناوەرۆك���ەوە .ئامانج و بەرنامەی
جوواڵنەوەی نەتەوەیی كورد بەپێی بەرنامەی
ئیسالمیس���تەكان نەب���ووە ،ک���ە ماهیەت���ی
پەیوەن���دی بەرامبەری ئەوان دەستنیش���ان
دەكات .جێگ���ەی س���ەرنجە ،هەم���وو ئەو
كارانەی كە لەالیەن رێكخراوە ئیسالمییەكان
لە باشوری كوردس���تان و بەشەكانی دیكەی
كوردس���تانی دابەش���كراو ئەنجام دەدرێت،
نەك تەنیا جێی پش���تگیری و پاڵپشتی رژێمە
تەكنۆكراتەكانە ،بەڵكو دەوڵەتانی سیكوالری
رۆژهەاڵتی نزیك و ناوینیش دەبێت ،چونكە
بۆ ئەوان نەك ش���ێوازی ئەو خەباتە ،بەڵكو
گرتنەبەری رێوش���وێنێك لە روبەڕوبوونەوە
ب���ە رێكخراوەكان���ی جیهانی ئیس�ل�امی ،بە
س���ەرنجدان بە پاڵپش���تی ماددی ئەوان لە
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كوردە ئیسالمیس���تەكان و زیاتر لە روانگەی
چوارچێ���وەی بنەمای���ی رێب���ازی بەرنامەیی
رێكخ���راوە ئیس�ل�امییەكانی كوردس���تان
س���ەلمێنراوە .كارابوونی فاكتەری ئیسالم لە
ژی���اری كۆمەڵگەی ك���وردو ئۆرگانیزەكردنی
كۆمەڵە ئیسالمییەكان بۆ سەرەتای ساڵەكانی
 1980س���ەردەمی دوای شۆڕش���ی ئیسالمی
ل���ە ئێ���ران دەگەڕێت���ەوە .ل���ەو رێكخراوە
ئس�ل�امییانەی ،كە لە كوردس���تانی باش���ور
دام���ەزراون ،ئەم رێكخراوان���ە كەم و زۆر
ناسراون بە «حزبی ئیس�ل�امی كوردستان»،
«جوواڵن���ەوەی ك���وردە مس���وڵمانەكانی -
فەیل���ی»« ،حزبوڵاڵ»« ،مەكت���ەب قورئان»،
«جوندولئیس�ل�ام»« ،برایان���ی موس���ڵمان»،
«بزوتن���ەوەی ئیس�ل�امی ك���ورد»« ،هێزی
س���ۆران»« ،ئەلتەوحید»« ،ئەنسارولئیسالم».
وەك یاس���ایەك ،ئ���ەو رێكخراوانە ماهیەتی
جەماوەریی���ان نیی���ە ،س���ەرەڕای ئ���ەوەش
دەس���ەاڵت و توانایان لە ژیاری كۆمەاڵیەتی
– سیاس���یدا هەس���تیارە .بارودۆخی توانای
دارایی و ماددی پێویس���تی ئەو رێكخراوانە،
ك���ە بەش���ێوەیەكی بەرچ���او ل���ە دەرەوە
وەریانگرتووە ،چاالكییەكانیان جێی پاڵپشتی
دارایی هەندێك دەوڵەت (ئێران ،س���عودیە،
لیبیا ،واڵتە یەكگرتووەكانی عەرەب و ئەوانی
دیكە) دەبێ���ت .بەرنامەو پەی���ڕەوی ئەو
رێكخراوانە نیش���اندەری ئامانج و الیەنگیری
چاالكییەكانی ئەوان���ە .هەموو ئەوانە وەك
یاس���ای ئایدیالی���ی بەش���داری بەرژەوەندی
خەڵكی پەیڕەوی ئیس�ل�ام بانگەواز دەكەن.
ئەو «بەشدارییە» بۆ دەسەاڵتی خەڵك لەسەر
خاكی دای���ك دەگەڕێتەوە .ش���تێكی وەها
ل���ە بڕگەی 8ی بەرنامەی «حزبی ئیس�ل�امی
كوردس���تان» بەمش���ێوەیە فۆرمۆلە كراوه:
«كوردستان بەشێكە لە نیشتمانی ئیسالم ،كە
گەلی كورد لەوێدا دەژی» (مادەی یەك) .لە

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

لە قۆناغی ئێستادا،
بۆ دیاریكردنی رۆڵی
ئیسالمگەرایی لە
چارەنوسی كوردەكاندا،
شیكاركردنی
بەراوردكارانە بۆ
خەباتی گەلی كورد
لەالیەك و گەالنی
دیكە الیەكەی دیكەوە
سەرنجڕادەكێشێت ،كە
پەیڕەوی لە ئیسالم
دەكەن

مەال کرێکار
درێژەیدا دهڵێت« :حزبی ئیسالمی كوردستان
بەش���ێكە لە جوواڵنەوەی جیهانی ئیسالمی»
(مادەی دوو).
هەڵوێس���ت و پەیوەندی ئیسالمیستەكان لە
پەیوەن���د بە رەوت���ی دامەزراندنی دەوڵەتی
نەتەوەی���ی و گۆڕان���كاری دیموكراس���ی لە
كوردس���تانی عێ���راق ،ل���ەو روانگەی���ەوە
س���ەرچاوە دەگرێت ،ك���ە خراوەتە بەرباس
و لێكۆڵین���ەوەوە .ئەوان ب���ە دژایەتیكردنی
هەرش���تێك رادەپ���ەڕن ،كە ل���ە دەرەوەی
چوارچێ���وە نەگۆڕەكانی ش���ەریعەت بێت.
بڕگەكان���ی دیك���ەی بەرنام���ەی حزب���ی لە
سەرەوە ناوهێنراو .هۆكارەكانی نەیاریكردنی
ئیس�ل�امییەكانە ،دژی ریفۆرمی دیموكراسی
ل���ە باش���وری كوردس���تان رووندەكاتەوە.
«هەرج���ۆرە راو بڕیارێكی حزبی ئیس�ل�امی
كوردستان ،بێ متمانە نییە ،كە دژی قورئان
و س���وننەت بووە» .ل���ە درێژەیدا حوكمێك

ل���ە پەیوەندی بە پێویس���تی «قەدەغەبوونی
چاالكییەكانی پێچەوانەی یاس���ای شەریعەت»
هات���ووە .م���اددەی 8ی بەرنام���ەی حزبی
ئیسالمی كوردستان ،نیش���اندەری چۆنیەتی
مەترس���یەكەیە ،كە لەالیەن ئیس�ل�امگەرایی
جیهانیی���ەوە ،هەڕەش���ە ل���ە جواڵن���ەوەی
نەتەوەیی كورد دەكات« :حكومەتی ئیسالمی
كوردس���تان ،هاوڕێ لەگەڵ واڵتانی دیكەی
نەتەوەی موس���ڵمان ،دەتوانێ���ت دەوڵەتی
یەكگرت���ووی نەت���ەوەكان پێكبهێنێت» .ئەو
بابەتە بە س���ادەیی ش���ایانی تێگەیشتنە كە
«دەوڵەتی یەكگرتووی میللەتانی موس���ڵمان»
بە س���ەرنجدان بە خاڵەكانی خ���وارەوە لە
روبەڕوبوونەوە ب���ە بەرژەوەندی نەتەوەیی
كوردەكاندایە .یەكەم ،دامەزراندنی دەوڵەت
لەس���ەر بنچینەی یاساكانی ش���ەریعەت ،لە
بنەماكانی دیموكراسی كۆمەڵگە و ستراكتۆری
دەوڵەتی مۆدێرنی نەتەوەیی جیایە ،دووەم،

تاقیكردنەوەی كوردەكان لە واڵتانی ئیسالمی
و لە چوارچێوەی «ئوممەتی ئیس�ل�امی» ،بە
جۆرێكی شەفاف نیشاندەری رۆڵی سەرەكی
وەستاندنی هۆكاری «تاقانەیی ئیسالمی» ،لە
رەوتی دیاریكردنی چارەنوسی كوردەكان ،لە
رووداوە مێژووییەكان و ئێستا ئەوە بووە.
بە س���ەرنجدان بە خاڵەكانی گوتراو رێكەوت
نییە ،كە ئیسالمیس���تەكانی بەش���ی باشوری
كوردس���تان ،واتا كوردس���تانی عێراق ،وەك
ب���ەرەی چاالكی زەربەتیی���ان هەڵبژاردووە.
ه���ۆی ئ���ەو كارە ئاش���كرایە :چونكە رێك
هەمان بەش لە كوردس���تان ،چەقی ناوەندی
جوواڵن���ەوەی نەتەوەی���ی ك���ورد دەبێت.
ئەنجامدان���ی ریفۆرم���ی دیموكراس���ی و
س���ەركەوتنی جێگەی س���ەرنج ل���ە رەوتی
دامەزراندنی كۆمەڵگەی مەدەنی لەو بەش���ە
لە كوردس���تان ،هێزەكانی دژە كوردی زۆر
نیگەران کردووە .ئیسالمیستەكان راشكاوانە
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دژی ئ���ەو رەوتە دەوەس���تنەوە .نموونەی
زەق لە پەیامی رێكخراوی «جوندولئیسالم»
(س���وپای ئیس�ل�ام) بۆ كوردەكان له (1-9-
« :)2001سااڵنێكە برا موس���ڵمانەكانی ئێوە
س���ەرقاڵی ئامادەس���ازی ش���ەڕی پیرۆزن بۆ
پشكس���ازی ئاكاریی و مەعنەوی ناوچەكە».
ئیسالمیس���تەكان راگەیاندن���ی ش���ەڕ دژی
چاالكوانان���ی پارتی دیموكراتی كوردس���تان،
یەكێتیی نیش���تمانی كوردس���تان ،حزبەكانی
دیكەی دیموكراس���ی و دەوڵەتی نەتەوەیی
لە باش���وری كوردس���تان ،ب���ە راگەیاندنی
«مەترسییەك كە هەڕەشە لە ئیسالم و بەها
ئیسالمییەكان دەكات و پێویستی یەكگرتوویی
تەواوی پەیڕەوانی ئیسالمی لەژێر درووشمی
ش���ەڕی پی���رۆز دژی كوف���رو دوژمنان���ی
ئیس�ل�ام» ئاڕاس���تە دەكەن .لە درێژەی ئەو
راگەیەن���راوەدا هاتووە« :پێویس���تە خەڵك
تێبگەن ،كه هەرێمی كوردستان پێویستی بە
پاراستن و داكۆكیكردنە لە پاكییەتی ئیسالم.
پێویستە ئێمە شەڕی بێویژدانانەی پیرۆز دژی
كوفرو بانگەوازخوازانی رێكخراوە سیاس���ی،
كۆمەاڵیەتی و کهلتورییەکان دەست پێبكەین،
كە هەوڵدەدەن كوردس���تانی موسڵمان ببنە
ژێر ت���ەوق و بە یارمەتی ئ���ەوان جولەكە
و مەس���یحییەكان هەوڵ���دەدەن پێگەكان���ی
ئیسالم لە كوردس���تان بڕوخێنن .رێكخراوە
تون���دڕەوە ئیس�ل�امییەكان لە كوردس���تان:
«برایانی موس���ڵمان»« ،بزوتنەوەی ئیسالمی
ك���ورد»« ،هێزی س���ۆران»« ،ئەلتەوحید» و
ئەوانی دیكە ،كردەوەی تیرۆریس���تی لەگەڵ
بانگخوازی بنەڕەتخوازی ئیس�ل�امی دەكەنە
دوانەیی .ئەوان ب���ۆ ئەنجامدانی ئەو ئەركە
هاوكاریی���ان یەكترییان كردووە ،هاوكاری لە
دەرەوەش وەردەگرن .شایەتی وەرگرتنی 600
هەزار دۆالر لەالیەن «جوندولئیسالم»ەوە لە
«ئەلقاعیدە»ی بن الدن ،بوونی هەیە.
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ئیسالمیس���تەكان بە ش���ێوەیەكی ئاش���كرا،
ن���ەك تەنی���ا دژی حزب���ە س���ەرەكییەكانی
كوردس���تانی عێراق���ن ،بەڵك���و بەگ���ژ ئەو
رێكخ���راوە ئیسالمیانەش���دا دەچن���ەوە ،كە
هاوڕای ئامان���ج و تاكتیكەكانی ئەوان نین.
لە هەرێمی كوردس���تان ،هەلومەرجی تەواو
هاوكار ب���ۆ دابینكردنی خواس���تە ئایینی و
مەعنەوییەكان���ی خەڵك رەخس���اوە .مافی
دیاریكردنی چارەنوس���ی كوردەكان و پێدانی
مافی پێش���كەوتن بە ه���ۆكاری نەتەوەیی –
ئیتنیك���ی ،ئیسالمیس���تەكانی داكۆكیكاران و
ئەوانی نیگەران ك���ردووە .ئەوان حكومەتی
نەتەوەیی و یاس���ایی كوردس���تانی عێراق بە
رەس���می ناناس���ن .لەو پەیوەندییەدا ئەوان
نەك تەنیا لەگەڵ رژێمی پێش���ووی س���ەدام
حوس���ێن لە بەغدادو دەزگای هەواڵگری و
ئاس���ایش ،بەڵكو لەگەڵ واڵتانی هاوس���ێدا
دەبنە تیمێك ،دژی سەربەخۆیی كوردەكان.
ئیسالمیس���تەكان لە بەراوردكردنی تەواو بە
خاڵەكانی س���ەرەوە ،ل���ە هەندێك ناوچەی
ژێ���ر كۆنتڕۆڵی بەكاتییان ،یاس���ا توندەكانی
شەریعەتییان پیادە كردووە .هەر جۆرە یاخی
بوونێك و سەرپێچییەك دژی شەریعەت ،بە
توندی سزا دەدرێت .لە شوباتی ساڵی 2001
لە هەولێر (فەرەنس���ۆ حەریری) ،یەكێك لە
چاالكوانە بە تواناكانی ئاش���وری– مەسیحی
لهناو ریزهكانى پارتی دیموكراتی كوردستان
و نوس���ەری كتێبی «خەڵ���ك و قورئان» ،بە
دەس���تی ئەوان تیرۆركرا ،تەقین���ەوە لەناو
نوس���ینگەی بەرنامەكان���ی مرۆڤدۆس���تانەی
رێكخراوی نەتەوە یهكگرتوهكان ،وێرانكاری
زۆر لە ناوەندە پیشەسازییەكان ،ملپەڕاندنی
( )42پێش���مەرگەی كوردس���تان ل���ە ئاوایی
خێڵ���ی حەمە ،پیالن���ی تیرۆركردنی بەرهەم
س���اڵح لە یەكێتی نیش���تمانی كوردس���تان و
هەت���ا دوایی ،چاالك���ی ئیسالمیس���تەكانە.
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بەركەوتەی توندی
نەرێنی ئیسالمیستەكان
لەگەڵ سیاسەتەكانی
حكومەتی نەتەوەیی
كوردەكان رێككەوت
نییە ،كە لە رەوتی
باوەڕێكی دیكەیەو
كوردە ئێزیدییەكان و
ئێزیدیزمیش لەالیەن
ئەوانە راوەدو دەنرێن و
تەنگییان پێهەڵدەچنرێت

تیرۆریستەكانی»ئەنسارولئیسالم» ،شەوكەتی
حاج���ی موش���یر ،نوێن���ەری پەرلەمان���ی
كوردس���تانیان ب���ە نامەردانە تی���رۆر كرد.
فاكتێك���ی زۆر نیش���اندەری پەیوەن���دی
بنەڕەتخوازانی ئیس�ل�امی كوردستانە لەگەڵ
ب���ن الدن .بۆ نموون���ە ،رۆژنامەی عەرەبی
«ئەلزەم���ان»ی ،چاپی لەن���دەن ،راپۆرتێكی
لەسەر بنەمای پەیوەندی فاروق ئهلحجازی،
س���ەرۆكی هەواڵگری (دەزگای هەواڵگری و
ئاسایش)ی عێراق لەگەڵ بن الدن ،لە رووی
هاوئاهەنگكردن���ی خەب���ات دژی كوردەكان
باڵوكردەوە( ،فاروق ئەلحجازی ،لە ئۆروێلی
 2003لەالی���ەن هێزەكان���ی ئەمەری���كاوە
دەستگیركرا – و .فارسی).
جێگەی س���ەرنجە یەكێك ل���ە هۆكارەكانی
هاتنەئارای توندڕوی ئیسالمی چارەسەرنەكراو
ل���ەوەش زیات���ر ،هۆگربونی���ان لە كێش���ە
كۆمەاڵیەتی ،ئابوری ،نەتەوەیی ،سیاسییەكان
و بارودۆخ���ی قەیران���اوی كۆمەڵگەیە .بەو
ش���ێوەیە ،توندی چاالكیی ئیسالمیس���تەكان
و تا ئاس���تێك گەشەو دەس���ەاڵتی ئەوان بۆ
ناوەڕاس���تی ساڵەكانی ( 90سەدەی رابردو –
و .فارسی) و دەس���تپێكردنی پێكدادانەكانی
سەربازی پارتی دیموكراتی كوردستان ،لەگەڵ
یەكێت���ی نیش���تمانی كوردس���تان كە خەڵك
پش���تیوانی لێنەك���ردووه ،بارودۆخی گرانی
كۆمەاڵیەت���ی و ئاب���وری توێژێكی فراوان لە
خەڵك لەخۆدەگرێت.
پاش���ان س���ەبارەت ب���ە چارەس���ەركردنی
ناكۆكیەكان���ی پارتی دیموكراتی كوردس���تان
و یەكێتیی نیش���تمانی كوردس���تان ،هەوڵی
هاوبەش���ی ئەوان بۆ یەكگرتووكردنی هێزە
نیش���تمانی– دیموكراس���یەكانی كوردەكان،
تەندرووس���ت بوونی جێی تێبینی بارودۆخی
كۆمەاڵیەتی – ئابوری خەڵك ،سەركەوتن لە
پانتاییەكانی فێركردن و كولتوری – دەسەاڵتی

ئیسالمیس���تەكانیش داب���ەزی .ئەنجام���ی
هەڵبژاردنەكانی ش���ارەوانییەکان نیش���انەی
ئاشكرای ئەو رەوتەیە لە باشوری كوردستان.
ئیسالمیس���تەكان ك���ە ل���ە هەڵبژاردنەكانی
ش���ارەوانییەكان لە ناوەڕاستی ساڵەكانی 90
ت���ا 18%ی دەنگەكانیان بەدەس���تهێنابوو ،لە
هەڵبژاردنەكان���ی س���اڵەكانی 2000 – 2001
توانیان تەنیا 3%ی دەنگەكان بەدەست بێنن.
پێویس���تە بیربهێنینەوە كە بۆ ئیسالمیستەكان
بەشداری لە هەڵبژاردنەكانی حكومەت تەنیا
یەكێك و ئەویش هەرەمی ناڕاش���كاوانە بۆ
كاریگەری دانان لەسەر ژیاری سیاسی ناوچەی
كوردەكانە .ئیسالمیس���تەكان وەك هێزێكی
رادیكاڵ – توندڕەو پشتییان بە شێوەو شێوازی
باوی خەباتییان بەستووە و دەبەستن .پارتی
دیموكراتی كوردس���تان و یەكێتی نیشتمانی
كوردس���تان ،تا ئاستێك لەبەر تێبینی گەلێك
لە روبەڕوبوونەوە بە ئیسالمیستەكان خۆیان
پاراس���تووە :لەالی���ەك ئەوان س���ەرچاوەی
مەترس���ییەكە دەبینن ،لە الیەكەی دیكەوە،
كێشەی پاراس���تنی پەیوەندی ئاسایی لەگەڵ
ئێران ،سوریا ،توركیاو لیبیا ،كە هەریەكەیان
پەیوەندییان لەگەڵ رێكخراوەکانی ناوبراودا
هەیە ،دژی ئەو هێزانەی لە سەرەوە ناومان
هێن���اون ئەنجامدانی هەنگاوی راش���كاوانە
رادەگرێت.
خۆس���ەری باشوری كوردس���تان ،لە پرۆژەی
دەوڵەتی فدراڵی عێ���راق ،یەكەم هەوڵ بۆ
چارەس���ەر كردنی مەس���ەلەی نەتەوەیی لە
ئاس���تێكی وەهادا ،لە تێك���ڕای رۆژهەاڵتی
موس���ڵمانانە .هەر لەو بارەیەوە پێویس���تی
ب���ە جەختكردنەوەیە كە ئاكامی خۆس���ەری
باشوری كوردس���تان بۆ ناوچەكە ،كە لەودا
كێش���ە نەتەوەییەكان بە چارەسەر نەكراوی
ماوەت���ەوە ،زیاتر هێزە جیاجی���اكان (هەم
س���یكوالرو هەم ئایینی) نیگەران دەكات ،تا

زۆربەی
بابەتە توندو
چارەسەرنەكراوەكانی
نێودەوڵەتی و نێوان
واڵتانی پەیوەست بە
ناوچەو واڵتانێكی
جیهانە ،كە لەوێ
ئیسالم دیینی
بااڵدەست دەبێت.
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خودی خۆسەری لە باشوری كوردستان ،كە بۆ
واقعیەتێكی بەڵگەنەویست گۆڕاوە .رێكەوت
نیی���ە ،توركیا بە س���ەرنجدان بە توندبوونی
مەس���ەلەی كورد لەوێ ،ل���ە هەموان كاراتر
دژی ئەو رەوتە كاردەكات ،هەر لەسەر ئەو
بنچینەیە توندڕەوەكانی باشوری كوردستان،
نەك تەنیا لەالیەن ئیسالمیستەكانی توركیاوە،
بەڵك���و لەالی���ەن دەوڵەت���ی توركیاش���ەوە
پش���تیوانییان دەكرێت .هۆكارێكی دیكە كە
ئیسالمیس���تەكان نیگ���ەران دەكات ئەوەیە،
س���یمبولی باش���وری كوردس���تان دەتوانێت
ه���ۆی ئاكامی نەخوازراو بێت لە رۆژهەاڵتی
ئیس�ل�امی ،كە فاكتەری باوی ئیسالمی ،پێش
فاكتەری نەتەوەیی بووە .هەر لەس���ەر ئەو
بنەمایە تائێس���تا بەر بە هاتنەپێش���ی كێشە
نوێیەكان گیراوە ،كە لەسەر پانتایی مەسەلە
نەتەوەییەكان بێت.
بەرچ���اوی رۆڵ���ی فاكت���ەری ئیس�ل�امی لە
كوردس���تانى نەك تێكڕا ،بەڵك���و بە تایبەت
لە باش���ور چ���ۆن دەبێت؟ ش���یكردنەوە و
ناس���ینی فاكتەرەكان كە لێی���ان كۆڵرایەوە،
ب���ەو ئەنجامەمان دەگەیەنێ���ت كە رزگاری
یەكجارەك���ی لە مەترس���ی بنەڕەتخوازان و
توندڕەوان���ی ئیس�ل�امی هەر بەو س���ادەییە
نابێت .تەواوی فاكتەرەكان بۆ پاساو هێنانەوە
ب���ۆ ئەو كارە بوونی هەیە ،كە بەرچاوترینی
ئەوان بریتیین لە :چارەسەر نەبوونی مەسەلە
مودمینەكان���ی وەك كێش���ە كۆمەاڵیەت���ی،
ئابوری ،هەروەها نەتەوەیی و سیاس���ییەكان
ك���ە پانتایی لەباری ب���ۆ تووندڕەوانگەرایانی
ئیسالمی هێناوەتە ئاراوە.
ت���ەواوی ه���ۆكارەكان تایبەتمەن���دی
بهگژیهكداچوون���هوه هەی���ە ،ئەگ���ەری بە
ئیس�ل�امبوونی ژیاری كۆمەاڵیەتی – سیاسی
كوردستان دەخەنە ژێر پرسیارەوە .ئەو كارە
كۆمەڵگەی ئێس���تاو رابردووی كوردستانيان
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بەپێی دانپێدانانی بێگومانی شارەزایان ،لەسەر
بنەمای ئایین و لەوەش سەرووتر دەمارگیری
جیاناكرێت���ەوە ،ئێم���ە زیاتر ب���ە ئەنجامی
س���ەرەوە دەگەیەنێ���ت .هەروەها مێژووی
رابردوو هیچ دراوێكی بەسەر رۆڵی ئەرێنی
ه���ۆكاری ئیس�ل�امی لە گەش���ەو كامڵبوونی
خەباتی كوردەكان ،بۆ بەدەس���تهێنانی مافی
دیاریكردنی چارەنوسییان نادات .لە كۆتاییدا،
پێویستە سەرنجمان لەس���ەر ئەو مەسەلەیە
هەبێت ،كە چاوپۆش���ین لە گەش���ەی رۆڵی
فاكتەری ئیس�ل�ام و سەرهەڵدان و كاریگەری
جۆراوجۆرو هەوڵدان بۆ پێكهێنانی دەوڵەتێكی
سیاس���ی بەپێی یاس���او نەگۆڕی شەریعەت،
شكس���تی هێناوە و دەیهێنێت (ئەفغانستان،
وەرچەرخان���ی رژێمی تەكنۆكراتیكی ئێران و
هەتا دوایی) .ئاش���كرایە ئێستا لە ئێران و لە
واڵتانی عەرەبی ،تێڕوانینی ریفۆرمخوازانەی
پیاوان���ی ئایینی ئیس�ل�امی بۆ هێزێكی جدی
گ���ۆڕاوە ،روب���ەڕوی بەش���ی توون���دڕەو
محافزەكاری ئیسالم دەبێتەوە.
كردن���ە بنەم���ای كۆمەڵگ���ەی مەدەنی ،كە
جێگەی گرنگى ل���ە گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتی،
ئابوری و سیاسی باشوری كوردستاندا هەیە،
یەكێ���ك لە هەلومەرجە گرنگەكانی بەرگرتن
لە س���ەقامگیری رادیكاڵیزمی ئیسالمییە ،لە
شێوەی جیاجیای ئەو لەو ناوچەیەدا.
سەرچاوە:
www.rave-online.org
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پرۆفایل:
پرۆفیسۆر شاکرۆ خدویۆڤیچ محۆی.
 ل���ە 12ی ،نیس���انی س���اڵی  ،1930ل���ەخێزانێك���ی ك���وردی ئێزیدی ،ل���ە گوندی
ئاالگیازی ئەرمەنستان هاتۆتەدنیاوە.
 ل���ە ناوەڕاس���تی س���ەدەی نۆزدەیەم بۆرزگاربوون لە شااڵوی بەردەوامی پاسەوانانی
تورك���ەكان و كۆمەڵك���وژی ك���وردەكان لە
ویالیەتی ق���ارس ،كۆچی بۆ ئەرمەنس���تان
كردووە.
 س���اڵی  ،1948قۆناغ���ی ناوەن���دی ل���ەنیشتمانەكەی خۆی تەواو كردووە.
 س���اڵی  ،1985پل���ەی پرۆفیس���ۆریوەرگرتووە.
 س���اڵی  ،1996بۆت���ە ئەندام���ی فەرمیئەكادیمیای زانستی ئەرمەنستان.
 ساڵی  ،1956هەڵەچنی رۆژنامەی كوردی(ریا تازە) بووە.
 س���اڵەكانی  ،1968 – 1994مامۆس���تایمێژووی كوردستان و واڵتانی عەرەبی بووە،
لە زانكۆی رۆژهەاڵتناسی زانكۆی حكومەتی
ئەرمەنستان.
 س���اڵەكانی  ،1981 – 1994بەڕێوەبەریهۆبەی كوردناسی ئەنستیتۆی رۆژهەاڵتناسی
ئاكادیمی زانستی ئەرمەنستان بووە.
 س���اڵی  ،1994یەكێك لە دامەزرێنەرانیس���ەنتەری لێكۆڵین���ەوەی كورد ب���ووە لە
مۆسكۆ.
  10كتێب و زیاتر لە  100وتارو نامیلكەیزانس���تی ل���ە پەیوەند ب���ە دۆزی كورد و
كوردس���تان نوس���یوەو یەكێكە لە دانەرانی
كتێبی گرانبەهای «مێژووی كوردستان».
 لە 1ی ،ش���وباتی ساڵی  ،2007لە تەمەنی 77ساڵیدا لەنەكاو گیانى له دهستدا.

فایلی تایبەت بە
باشوری كوردستان
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ئایا کوردستانی عێراق
ڕووی ل ه شهڕی ناوخۆیه؟
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دەنیس ناتالی
وەرگێرانی :م .خەلیل
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بهگژداچوونهوەی داعش ،تیشکی لهسهر كێشهو گیروگرفتهكانى ههرێمى كوردستان
ه ژێر کاریگهریی خۆیهوه .تهنها له چهند
البردووه ،که سەقامگیری پاش شهڕ دهخات 
مانگی ڕابردو ،ڕۆژنامەنووسێكى کورد تیرۆرکراوه ،خوێندکارێکی زانكۆ ،لەسەر ناموس
ه مەکتەبی سیاسی پارتێکی
کوژراوە ،ژنە پهرلهمانتارێک ههڕهشهی کوشتنی لێکراوه ،ل 
ئێرانی ،تهقینهوە ئەنجامدراوه 7 ،شەهیدی لێکهوتۆتهوه ،چهندین پەالماری تیرۆریستیش
ه سلێمانی پووچهڵکراوهتهوه.
ل
ئهمانهو گردبوونەوەی ڕۆژانهی فهرمانبهرانی دهوڵهت ،بۆ دەربڕینی ناڕەزایی لهپێناو
موچهی نهدراویان ،پهرلهمانی پەکخراو ،بهرزبوونهوهی ژمارەی پەنابەر و ئاوارهکانی
ناوخۆ ،ئامادەیی زیاتری پارتی کرێکارانی کوردستان ( )PKKو هێرشه ئاسمانییهکانی
ه هەرێمی کوردستان ،ئەو ڕوداوانە نهک ههر
ه ل
تورکیا بۆ سەر بنکهکانی پهکهک 
ه شکست گۆڕیووە،
ه ساڵی ()2011ی ،ب 
زۆربهی دهسکهوتهکانی ههرێمی کوردستان ،ل 
بهڵکو بوونە هۆی ئهوهی ههرێمی کوردستان ،بهرامبهر داڕووخانی دارایی و شهڕی ناوخۆ
الواز ببێتهوه.
سیناریۆی ڕاس���تهقینهتر له «سهربهخۆیی
حەتم���ی ک���ورد» پاش شکس���تی داعش،
خۆبهڕێوهبهرییهکی الوازکراو ،ش���ڵهژاویی
سیاس���ی و پێکدادان���ی چهکدارانهی���ه.
حکومهتی ههرێمی کوردس���تان ،له ساڵی
( ،)2014ههناردهکردنی سهربهخۆی نهوتی
دهستپێکرد ،بهاڵم ئابوریی کوردهکان ئێستا
تێکش���کاوه .قهرزهکان���ی حکومهت ()22
ملیار دۆالری ترازاندووه.
ڕێ���ژهی س���وود وهرگرتن ل���ه کارهباى
نیشتمانى ،بۆ ڕێژهی س���اڵی ( )2005واتا
( )4کاتژمێ���ر ل���ه ڕۆژ دابهزیوهتهوه .به
دهیان ههزار الو خهریکن له ههرێم کۆچ
دهکهن ،بهشی وزهی کوردی که کاتێک بۆ
بهش���داری له ناویدا بانگهشه دهکرا ،ئێستا
له ڕوانگهی یاس���ایی و سیاسییهوه بهرهو
الوازب���وون دهچێ���ت .حکومهتی ههرێم
ڕۆژان���ه نزیک به ( )600ه���هزار بهرمیل
نهوت ههناردهی بهندهری جیهانی تورکیا

دهکات ،بهاڵم لهسهر ئهم ڕێژهیه تهنگهژه
ههی���ه و به تورکی���ا بهس���راوهتهوهو تا
ڕادهیهکی زۆریش له کێڵگهکانی کهرکوک،
ک���ه هێش���تاش له ڕی���زی ناوچه کێش���ه
له س���هرهکانه ههڵدهگۆزرێ���ت .کۆمپانیا
نێونهتهوهییه نهوتییهکان تاكو ئێس���تا ()19
کێڵگهی نهوتی ههرێمیان بهجێهێش���تووه،
لهوانهش کۆمپانیای ئێکسۆن ،که ()3کێڵگه
لهو ( )6کێڵگهیهی بهجێهێشتووه که کاری
تێدا دهکرد.
ئیمهیلهکان���ی نێوان وهزارهتی س���هرچاوه
سروش���تییهکان و کاربهدهس���تانی تورکیا،
نیش���اندهری هەندێک قهیرانی داراییە له
ههرێمی کوردستان و پاشهاته سیاسییهکانی،
که ویکیلیکس باڵویک���ردهوه .لهڕوانگهی
ههندێ���ک ل���ه کوردهکان���هوه ،ههوڵ���ی
ئهو وهزارهت���ه بۆ وهرگرتن���ی ( )5ملیار
دۆالر قهرز له ئهنقهرهو پێش���نیاری سهر
پش���کێکی گهورهتر له کێڵگه نهوتییهکانی

کوردهکان ،لهوانهیه یارمهتیدهری پاراستنی
بهرژهوهندیی���ه ئابورییهکان���ی ههرێم���ی
کوردس���تان بێت ،بهاڵم کهس���انی دیکهو
لهوان ،نوێنهرانی پهرلهم���ان له ههولێر،
ڕوانگهیهک���ی جیاوازیی���ان لهگ���هڵ ئهم
پێشنیاره ههیه ،كه هاودهنگ نین ،چونکه
به فرۆش���تنی خاکی کوردستان به تورکیا
ههژماری دهکهن .کاربهدهستانی بهغداش،
بهچاوی ڕهخنهوه دهڕوانن لهم پرس���هو
لهس���هر ئهم بڕوایهن ،حکومهتی ههرێمی
کوردستان ،مافی ئهوهی نییه کێڵگهکان بە
تورکیا بفرۆشێت.
پارت���ى كررێكارانى كوردس���تان (،)PKK
ڕۆژان���ه دزه دهکات���ه باک���وری عێ���راق،
بهم���هش قهیرانهک���ه تهش���هنه دەکاتو
شهڕی دهسهاڵت له نێوان کوردهکان زۆرتر
دهکات )PKK( .بێجگه له بناری قهندیل
هێزهکان���ی هێناوهت���ه چیای ش���هنگال،
تاکهمینهی ئێزیدی بهرامبهر هێرش���هکانی
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داع���ش بپارێزێ���ت .له کاتێک���دا یهکێتی
نیش���تمانی و گۆڕان له ( )PKKپاڵپش���تی
دهکهن ،یان النی ک���هم دژایهتیی ناکهن،
کاربهدهستانی پارتی دیموکراتی کوردستان،
ههڕهش���هیان کردووه ،ک���ه ئهگهری ئهوه
ههیه ،له زهبری هێز بۆ دهرکردنی ()PKK
له شهنگال ،کهڵک وهرگرن .
ئهنقهره هۆش���داریداوه ،ئهگهر پێشمهرگه
نهتوانێت ( )PKKله ش���هنگال دهربکات،
وهرزی بهه���ار خ���ۆی ل���ه ش���هنگال
دهس���تێوهردهدات .ئهگهرچ���ی م���وراد
قهرهیالن ،ڕێبهری کاتی ( )PKKڕایگهیاند»
( )PKKئامادهیه ناوچهی ئێزیدی نش���ینی
شهنگال چۆڵ بکات» بهاڵم دوور دهنوێنێت
گرووپهکانی س���هربه پهکهکه تهواو چۆڵی
بک���هن .ناکۆکی نێوان پش���تیوانانی پارتی
دیموکرات و نهیارهکانی له باکوری عێراق
بهرچاوه .نیگهرانی س���هبارهت به ئهگهری
شهڕێکی دیکهی براکوژی له ئارادایه.
له ڕاس���تیدا ،پێکدادانی چهکدارانهی نێوان
کوردهکان و ناس���هقامگیربوونی ناوچهکه،
زۆر ئاس���تهم دێته بهرچاو .پاش ش���هڕی
ناوخۆی کوردهکان،
ل���ە نێوان س���اڵهکانی ( 1994ت���ا ،)1998
ئێس���تا دۆخهک���ه زۆر باش���تر بۆت���هوه.
ههرێمی کوردستان ،لهڕوانگهی ئابورییهوه
گهشهی س���هندووه ،له بواری سیاسییهوه
زیات���ر پێش���کهوتوهو وهکو بهش���ێک له
دهوڵهت���ی فیدراڵی عێراق ،ل���ه کۆمهڵگە
نێونهتهوهییهکان���دا ،به فهرمی ناس���راوهو
له ش���هڕی دژه داعشدا ،بۆته هاوبهشێکی
خۆجێیی و زۆر گرنگ.
ئهگهرچی پارته کوردییهکان پێکهوه ناکۆکن،
بهاڵم مهترسییهکانی توندوتیژیی بهردهوام
بۆ کاربهدهستانی حکومهتی ههرێم ،که له
ئێس���تادا تووشی قهیرانێکی قوڵی دارایین،
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زۆر ل���ه س���هرهوهیه .ههروهه���ا پارت���ه
کوردییهکانی عێراق ،هێنده لێک پهرتهوازه
بوون و به مهسعود بارزانی بهسراونهتهوه،
که ناتوانن پارتی دیموکراتی کوردس���تان،
بدهن���ه ب���هر لێپێچین���هوه ،ئهگهرچی له
ڕوانگهی سیاسیشهوه هاودهنگی نهبن .
س���هرهڕای ههم���وو ئهمانهش ،بهش���ێک
له قهیرانى ئێس���تا له دهس���تی دهوڵهتی
ناوچهیی کوردس���تاندا نیی���ه ،زۆر لهگهڵ
ئ���هو ههلومهرج���هی بوو ،ب���ه هۆکاری
ش���هڕی ناوخۆ له کوردستاندا جیاواز نییه.
لهو سهردهمهش���دا کوردس���تانی عێراق،
ئهگهرچی له کۆمهڵگە نێونهتهوهییهکاندا،
وهک ناوچهیهکی ئارام ناسرابوو ،بهاڵم له
ڕوانگهی سیاسی و ئابورییهوه ناسهقامگیر
بووە.
پاش ش���هڕی ()1990ی کهن���داو ،گهمارۆ
نێونهتهوهییهکان���ی دژ به عێ���راق ،بووه
هۆکاری ئهوهی حکومهتی تازه دامهزراوی
ههرێمی کوردستان ،كه نهتوانێت موچهی
فهرمانبهرانی بدات ،خزمهتگوزاری ئاڕاسته
بکات و س���هدان ه���هزار پهنابهری کورد
نیش���تهجێ بکات ،ئهو گوندانهی لهالیهن
بهعس و س���هدامهوه ،له ڕێ���گای ئهنفال
و کیمیاباران���هوه کاولکراب���وون ،ن���ۆژهن
بکاتهوه.
ئهگهرچ���ی مامهڵهکاران���ی س���هربه پارته
کوردییهکان ،چهندین ڕێگایان بۆ شکاندنی
گهمارۆکان و گهیشتن به سوود دۆزییهوه،
بهمهشهوه زۆربهی کوردهکان ههژار بوون
و چاویان له یارمهتیی���ه نێونهتهوهییهکان
بوو.
تهنگهژه ناوخۆییەکانیش ڕێگای کردهوه،
بۆ ئێ���ران ،تورکیا و پارت���ه ڕکابهرهکانی
دیک���هى وهک پهکهک���ه ،ك���ه پێی���ان بۆ
ناوچهکه بکرێت���هوه ،بۆ نمونه لهو کاتهدا
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ئهنقهره هۆشداریداوه،
ئهگهر پێشمهرگ ه
نهتوانێت ()PKK
ل ه شهنگال دهربکات،
وهرزی بههار خۆی ل ه
شهنگال دهستێوهردهدات.
ئهگهرچی موراد
قهرهیالن ،ڕێبهری کاتی
( )PKKڕایگهیاند»
( )PKKئامادهی ه
ناوچهی ئێزیدی نشینی
شهنگال چۆڵ بکات

هێزەکانی یەبەشە لە شەنگال
پارتی دیموکراتی کوردستان ،بۆ کۆنتڕۆڵی
بزوتنهوهی بههێزی ( )PKKله باش���وری
ڕۆژههاڵت���ی تورکی���او دهس���تهبهرکردنی
داهاتی قاچاخی سنووری خاپور ،ههندێک
دانوستانی بازرگانی و ئهمنی لهگهڵ تورکیا
ئهنجام���دا .ل���ه بهرامب���هردا ،ئهنقهره بۆ
شوێنکهوتنی ( )PKKلهوپهڕی سنوورهکانی
تورکیا ،له ساڵی ( 1922تاکو  ،)1997چهندین
ئۆپهراسیۆنی سهربازیی ئهنجامداوهو لهوان
ئۆپهراس���یۆنی پۆاڵی ( ،)11ئۆپهراسیۆنی
چهکوچ .له یهکێک له ئۆپهراس���یۆنهکاندا
( )35ههزار س���هربازی تورکیا )37( ،مایل
چوونه ن���او خاکی ههرێمی کوردس���تان.
یهکێتی نیشتمانی ( )PKKتوانی پشتیوانیی
ئێران بۆ خۆى مسۆگەر بکات.
گرووپ���ه ئیس�ل�امییه ڕادیکاڵهکانیش لهم
ناس���هقامگیرییه دهرف���هت و س���وودییان
وهرگ���رت ،لهوان���هش دهتوانی���ن ئاماژه
بکهین ،به ئهنسارولئیسالم .ههلومهرجهکه
له کوردستان ،خهریکه دووپات دهبێتهوه،
ئهگهرچ���ی حکومهتی ههرێم و س���هرۆک

پارتهکان له ش���هڕی ناوخۆدا خهس���ارێکی
زۆری���ان لێدهکهوێت ،بهاڵم ئهگهری ئهوه
ههیه ،گرووپ���هکان زیانیان پێنهگات و له
واڵتی الوازی عێراق و جهماوهری تووڕەدا
بههرهداربن.
س���هرهڕای ئهمانه حکومهتی ههرێم ،زیاتر
به تورکیا دهبهس���رێتهوه ،بهاڵم کێش���هی
کوردهکانی تورکیا ،وەک خۆی ماوهتهوه.
کوردهکانی سوریا خۆبهڕێوهبهرییان دهوێت
و ( )PKKتا دێت پەرە بە دهسهاڵتی خۆی
دهدات و حکومهت���ی ههرێمی���ش دهبێته
میراتگری کێشه س���نورییهکانی (.)PKK
ل���هو الش���هوه پهکهکه ههوڵ���دهدات له
کهلێنی سیاسی شانۆی ههرێمی کوردستان
ههڵبگوازێتهوه ،که ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتردهبێت،
زۆر کهس���یش به پارتێکی ناسیۆناڵیس���تی
کوردی چاوی لێدهک���هن  )PKK( .گروپه
توندڕەوەکان له بهرژهوهندی ئهو واڵتانهی
ناوچهک���هن ،که دهیانهوێ���ت بهرهنگاری
دهس���هاڵتی پارتی دیموکراتی کوردستان و
تورکیا ببنهوه.

گرفتان���ه هیچیان کۆنتڕۆڵ

ئهم تهنگهژهو
ناکرێن ،دهبێته هۆی الوازبوونی گهش���هی
ئابوری له ههرێمی کوردس���تان ،تهنانهت
پاش شهڕی موس���ڵ ،بهرچاوبوونی ههرێم
وهکو هاوبهش���ێکی کاریگهری ناوچهیی بۆ
شکس���تی داعش ،ههر درێ���ژهی دهبێت.
پێویسته ئاوڕێکی زۆرتر لە بههێزکردنهوهی
بنهم���ا دهوڵهتیی���هکان بدرێت���ەوە ،وهکو
حکومهتی ههرێمی کوردستان ،ڕێکخراوه
پارێزگایی���هکان ،جۆراوج���ۆری ئاب���وری،
دابهش���بوونی داه���ات له نێ���وان بهغداو
ههولێر ،ئاسایشی سنوور و پهیوهندی نێوان
ئهنق���هره ،بهغ���داد و حکومهتی ههرێمی
کوردستان .پێویس���ته بۆ چارهسهرکردنی
کێش���هی ( )PKKله هەرێمی کوردستان،
ههوڵبدرێ���ت وهک ئاگر بهس���ت ،لهگهڵ
ئهنقهره و چارهسهریی کێشهی کوردی له
تورکیا و سوریا.

سهرچاوه :ئهلمانیتۆر
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توێژینەوەی ئەكادیمی لۆرا بۆكر
چ هیوایەك بۆ دەوڵەتی كوردیی؟

ئەمەریكاو ئەڵمانیاو ئاسۆكانی مافی
چارەی خۆنوسینی كورد
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وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە
سیار خورماڵی
گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

پێشەكی

لە مانگی دووی 2016دا مەس���عود بارزانی س���ەرۆكی هەرێمی كوردستان بە راشكاوی رایگەیاند كە
هەلوم���ەرج لەب���ارەو كاتی ئەوە هاتووە راپرس���ی بۆ دەوڵەتی كوردی بكرێت و خەڵكی بڕیار لەس���ەر
چارەن���وس و داهات���ووی خۆیان بدەن  .هەڵبەت���ە ئەوە هەوەڵین جار نەبوو ك���ە حكومەتی هەرێمی
كوردستان جاڕی جۆرە راپرسیەكی لەو جۆرە بۆ سەربەخۆیی كورد بدات .لە راستیدا یەكەم یفراندۆمی
نا فەرمی بۆ س���ەربەخۆیی كوردستان ،لە نسێی هەڵبژاردنەكانی كوردستانی عێراق و پەرلەمانی عێراقی
2005دا بەڕێوەچ���وو .لەوێدا 99%ی دەنگدەران دەنگییان خس���تە پ���اڵ جیابوونەوەی كورد لە عێراق .
هاوكات لە هاوینی 2014دا ریفراندۆمێكی دیكە راگەیەنرا  .هەربۆیە ئەوە هەوەڵجار نییە كە كوردەكانی
عێراق خوازیاریی دیاریكردنی مافی چارەی خۆنوسینی خۆیانن ،لە نێوەندی ئازاری  2016دا.
نوێنەرانی كورد لە هەرێمە كۆنتڕۆڵكراوەكانی باكوری س���وریادا ،دیسانەوە پەیجوری ئۆتۆنۆمی بوون،
ئ���ەوان رق و رەخنەی خۆیان لەهەمبەر كارئەكتەرە هەرێمی و نێونەتەوەییەكانی لەمپەری بەردەم ئەو
پرسە ،لەوانە توركیاو ئەمەریكا نەشاردەوە  .ئایدیای مافی چارەی خۆنوسین لەنێو خەباتی رزگاریخوازی
كوردیدا نوێ نییە ،بەڵكو دەگەڕێتەوە بۆ دەیان ساڵ پێشووتر لەنێو داواو داكۆكییەكانی تەڤگەری كوردیدا.
نوێترین خواس���تی ئەم دواییەی مەس���عود بازانی و كوردی سوریا بۆ سەربەخۆیی ،جارێكی دیكە پرسی
كوردی هێنایەوە نێو ئەجێندای رەوشەكەوە .ئەوە لە كاتێكدایە كە هەرێمەكە لە رووبەڕووبوونەوەیەكی
بێ ئەندازە دژواردایەو كوردەكانی س���وریاو عێراق زێدەتر لەس���ەر ئاستی نێونەتەوەیدا دەناسرێن و لە
ئاست هەوڵەكانیاندا بۆ رووبەڕووبوونەوەی داعش لە پێشی پێشەوەدان .هاوكات هەندێك لە چاودێران
لەو باوەڕەدان كە هەلومەرجەكە بۆ س���ەربەخۆیی كوردستان ،لە ئاستێكدا نییە دڵپەسەندی ئەو خواستە
بێت كە كوردەكان گەرەكیانە  .وەلێ لە ئێس���تادا ئەگەرو ئاس���ۆكان بۆ دەوڵەتی نەتەوەی كورد چین؟
واڵتانی خۆرئاوا ،بەتایبەتی ئەمەریكاو ئەڵمانیا وەك دوو هاوبەش و هاوكاری كوردانی س���وریاو عێراق،
چ هەڵوێستێكیان لەهەمبەر پرسی سەربەخۆیی كورد نواندووە؟
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نەخشەی کوردستانی گەورە
بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرس���یارانە پێویس���ت
دەكات ئ���اوڕ ل���ە ب���ەرەو پێش���چوونە
مێژووییەكان بدەین���ەوەو رەچاوی رەهەندە
جیۆپۆلەتیكیەكانی پرسی كورد بكەین .لێرەدا
تێدەگەی���ن كە كوردەكان بە حەش���یمەتێكی
نێزیك���ەی  30ملی���ۆن ئینس���انەوە ،لەنێ���و
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا گەورەترین نەتەوەی
بێ دەوڵەت لە جیهاندا پێكدەهێنن ،ئەوان
ئێس���تا ل���ە رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تدا وەك
كەمینەی���ەك بەس���ەر چوار واڵت���ی ئێران،
عێراق ،توركیا ،س���وریا دابەشبوون .خەبات
لەپێناو بەدەس���تهێنانی ماف���ە نەتەوەییەكان
و دەس���تكەوتێكی بااڵتر ل���ە ئۆتۆنۆمی لەو
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پارچانەی كوردس���تاندا بە ئاست و ئامانجی
س���ەركەوتووانەی جیا جیاوە ل���ە كوڵدایە.
هێشتا كوردەكانی ئێران دارای مافی كەمینەی
نەتەوەی���ی خۆیان نین و پارت���ی كرێكارانی
كوردس���تانی توركیای���ش لەهەمبەر پرس���ە
نەتەوەییەكەدا لە وەختی چێبوونیانەوە ساڵی
 1978تاوەكو ئەوڕۆ ،لەبەردەم سیاسەتەكانی
میری���دا قوتبوونەت���ەوە .هەرچەن���د ك���ە
پەكەكە تەن ێ كاراكتەری پش���تیوانی لە مافە
نەتەوەییەكانی كورد نییە ،وەل ێ توانیوییەتی
بۆ دەیان ساڵ نوێنەرایەتی خەباتی چەكدای
ك���ورد بكات لەبەردەم دەوڵەت���ی توركیادا.
هەرچەن���دە بۆماوەی كات���ی نێزیكبوونەوە

لەنێ���وان پەكەكەو توركیادا هاتووەتە ئاراوە،
وەلێ بەپێی پێویس���ت نەبوونەو سەرلەنو ێ
پشێوی و ملمالنێكان چڕبوونەتەوە .بەتایبەتی
لەم ماوەیەدا ه���ەرای نێوان ئەم دوو هێزە
زێدەتر خۆی نومایانكرد .ئەوەی پێوەس���تە
بە كوردی عێراق و سوریاش���ەوە هەرچەند
وێناك���ە بۆ وان جیاوازت���رە ،وەل ێ هەریەك
لەو گرووپانە بە ش���ێوەی جیا توانیویانە بە
ئەندازەیەك���ی بەرچاو ماف���ە نەتەوەییەكانی
خۆی���ان بپچڕێن���نو دارای ناوچەیەك���ی
خۆبەڕێوەبەری سەربەخۆبن .لێرەدا بە هۆی
س���ەنگی پەرەس���ەندووی هەرێمییانەوە و
بەتایبەتی پشتیوانییە سەربازییەكانی هەریەك

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

لە ئەمەریكاو ئەڵمانیا بۆ ئەوان ،خواس���ت و
خولیای مافی چارەی خۆنوسینی زێدەتر لەال
زیندوكردوونەتەوە .وەل ێ هێش���تا دەوڵەتی
نەتەوەی���ی دەكرێت خەونێك���ی دووربێت،
چ���وون زەمینەی سیاس���ی و دابەش���بوونی
روانگ���ەی ك���وردان و الوازی پش���تیوانییە
نێونەتەوەییەكان هێشتا بەپێی پێویست نین .

پێش���كەوتنی پرسی س���ەربەخۆیی لە
نێو كوردانی عێراق و سوریادا
بزوتن���ەوەی بەرهەڵس���تكاریی كوردانی
عێ���راق دەگەرێت���ەوە بۆ س���ەدەی نۆزدە،
هاوكات لە بیستەكاندا هەوەڵین شۆڕشەكانی
كورد دەس���تیانپێكرد  .ئیدی س���ااڵنی دواتر
جیادەكرێن���ەوەوە ب���ە خەباتی ب���ەردەوام
و گرتنەب���ەری خەباتی چەك���داری دژوارو
دوورمەودات���ر .ل���ەو خەبات���ەدا چەندی���ن
واژۆنام���ەو رێككەوت���ن رووی���داوە ،وەل ێ
هیچكام لەوانە تاسەر نەبوون و نەیانتوانیوە
هەریەك لە كوردان و حكومەتەكانی عێراق
وابەستە بكەن بە خۆیانەوە .لە میانە جەنگی
ئێران و عێراق (1980ـ )1988س���ەركەوتنی
نەتەوەیی كورد لەالیەن میرییەوە گەیش���تە
ترۆپكی سامناكی و ستەمكاریی .لەم پێناوەدا
سەدام حوس���ەینی سەرۆكی عێراق بە پاساو
و بیانوی پش���تیوانی كورد ل���ە ئێرانییەكان
هەڵسا بە ش���ااڵوی ئەنفال ،كە وێرانكردن،
بێسەروشوێنكردن ،كوێركرنەوەی ئاواییەكان،
كوش���ت و كوش���تاری كوردانی لێكەوتەوە.
جیا لە ش���ااڵوی ئەنفال رژێمی سەدام گازی
خەردەلی بەس���ەر ش���ارۆچكەی هەڵەبجەدا
باراند و  5000هاواڵتی خنكاند ،ئەم شااڵوە
بووە مایەی سەرزەنشتی توندی نێونەتەوەیی
و وەك پرۆس���ەیەكی قڕكردن و جینۆسایدی
كوردان مانای پێدرا .
جەنگی یەكەمی كەنداو خاڵێكی وەرچەخان

بوو بۆ كوردی عێراق  .ئەو جەنگە دەستپێكی
هێواش ب���وو ،وەل ێ بەرەو پێش���چوونێكی
بەردەوام���ی لە نەخش���ی ئۆتۆنۆمیدا پێبوو.
لەم میانەدا ئەمەریكا رۆڵێكی چارەنوسسازو
یەكالكەرەوەی لە ئەس���تۆدا بووەو دەبێت.
ئەمەریكا شان بەشانی بەریتانیاو توركیا هاتن
ناوچەیەك���ی ئارام و دژە فڕینیان لە ئەپرێڵی
1991دا لە باك���وری عێراقدا دامەزراند .ئەو
ناوچە ئارامە ئیدی بە مەبەس���تەوە بووبێت،
یان نا زەمینە س���ازییەك بوو بۆ پێكەوەنانی
هەرێمی كوردستانی عێراق و هاوكات بووە
پەناگەیەك بۆ پاراستنی  1،1ملیۆن هاواڵتی
كورد لە چنگی تۆڵەی رژێمی بەعس .هاوكات
ئەمەریكا لە ساڵی 1998دا نێوەندگیریی كرد
لەنێوان هەردوو پارتی ركابەری كوردس���تان
كە لە پاش هەوەڵین هەڵبژاردنی ئەنجومەنی
نەتەوەی���ی كوردس���تانی  1992كەوتبوون���ە
وێ���زەی یەكتریی و ل���ە جەنگێكی خوێناوی
دژواردا خۆیان دەبینیەوە .هاوكات لە 2003
دا ئەمەریكا پێشەنگی لە الدانی رژێمی سەدام
و گرتنی عێراقدا گرتە دەس���ت و زەمینەی
زێ���دەت بووژانەوەو بەرق���ەراری ئارامی بۆ
هەرێمی كوردس���تان رەخساندو هاوكات بە
ملیۆن���ان دۆالریش لە ب���واری بونیادنانەوەو
بەگەڕخستنی س���ەرمایەگوزاریدا هاوردە نێو
هەرێم���ی كوردس���تانەوە .لە سوریایش���دا
سەركوت و بندەستكردنی كوردو كەمینەكانی
تر زێدەتر لە چێبونی دەوڵەتی سوریا لەالیەن
ئینتیدابی فەرەنسییەوە تایبەتمەندی كۆماری
عەرەبی سوریا بووە .لە سەژمێری 1962دا،
 120هەزار هاواڵتی كورد لە س���وریادا مافی
هاواڵتی بوون و رەگەزنامەیان لێسەندرایەوە
بەبێ ئ���ەوەی هی���چ رەگەزنامەیەكی تریان
پێبدرێت .
لەم س���ۆنگەیەوە خەباتی بەرهەڵس���تكاری
ك���وردی س���وریا تاوەك���و دەس���تپێكی دوو

ئایدیای مافی چارەی
خۆنوسین لەنێو خەباتی
رزگاریخوازی كوردیدا
نوێ نییە ،بەڵكو
دەگەڕێتەوە بۆ دەیان
ساڵ پێشووتر لەنێو داواو
داكۆكییەكانی تەڤگەری
كوردیدا .نوێترین
خواستی ئەم دواییەی
مەسعود بازانی و كوردی
سوریا بۆ سەربەخۆیی
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ه���ەزار نەتەقیبوویەوە ،لە س���اڵی 2004دا
كاتێك پێك���دادان و توندو تیژی���ی لەنێوان
هەواداران���ی یان���ە لۆكاڵییەكان���ی كورد لە
قامیش���لۆ لەبەرامب���ەر عەرەبە س���وننەكان
برەوی سەند ،ئیدی رژانە سەر شەقامەكانی
ش���ار .لێرەدا هێزە ئاسایش���ییەكان دەستیان
وەردایە رەوش���ەكەوەو  15هاواڵتی كوژران
ك���ە  11یان كورد بوون  .دواتر لە راپەڕینە
جەماوەرییەكەی خەڵكی سوریا دژ بە رژێمی
ئەس���ەد ل���ە س���اڵی 2011دا ،كوردەكانیش
زەمین���ەی لەباری���ان بۆ رەخس���ا تاوەكو لە
چوارچێوەیەكی بەرینی رێكخراوەییدا خۆیان
ببیننەوە .لەم میانەدا رژێمی ئەسەد لەپێناو
دڵدانەوەی كوردەكان���دا كەوتە خۆو بەڵێنی
پێدان كە ت���ەواوی مافەكانی هاواڵتیبوونیان
پێبداتەوە .بەم پێیە رژێم تاوەكو  2012تەن ێ
مافی رەگەزنامەی ب���ە  6000هاواڵتی كورد
ل���ە كۆی  150ه���ەزار هاواڵتی رەوا بینی و
بەم شێوەیە سیاس���ەتی جیاكاری ئەو رژێمە
هەر درێژەی كێشاو بەردەوام بوو  .هەربۆیە
لە راپەڕین���ە جەماوەرییەكەی دژ بە رژێمی
ئەسەد  ،2011ئیدی زەمینە بۆ كورد رەخسا
تا لەو رەوش���ەدا بكەونە خۆو لە ناوچەكەدا
چەند كانتۆنێك بە ش���ێوەی س���ەربەخۆ لە
باكوری سوریا دابمەزرێنن.

هی���واكان ل���ە هەمبەر ماف���ی چارەی
خۆنوسیین چیین؟
س���ەرەڕای چەندان شكس���ت و ئاستەنگی
ب���ەردەوام كوردەكانی عێراق و س���وریە ،تا
ئاس���تێكی بەرچاو بوونەت���ە دارای نەزمێكی
خۆبەڕێوەبەری���ی .ئەمەی���ش هیواكان���ی
لەبەردەم پێش���بینی و ئاس���ۆی سەبەخۆیی
كوردەكان���دا زێدەت���ر لەسەرانس���ەری
هەرێمەكەدا بووژاندۆت���ەوە .كوردەكان لە
هەرێمی كوردس���تانی عێراق ب���ە نەزمێكی
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ش���ێوە دیموكراس���ی س���ەركەوتوو خۆیان
جوداكردووەت���ەوەو ناوچەیەك���ی ئارامیان
خس���تووەتە ژێر ركێفی خۆیانەوەو بوونەتە
پێش���ەنگی خۆبەرێوەب���ەری ك���وردەكان لە
ناوچەك���ەدا .بەتایبەت���ی ل���ەو كاتانەدا كە
نرخ���ی نەوت لە بازاڕەكان ب���ە بەهابوو لە
 2012و  2013دا توان���ی بەرەوپێش���چوونی
ئابوری خێ���را بەخۆیەوە ببینێت و لە رووی
ئابورییەوە ئاس���تی گەشەی سااڵنەی بە بڕی
 % 12بوو  .ب���ە جۆرێك وا دەخەمڵێنرێت
كە 55%ی س���ەرمایەگوزرای تێكڕای عێراق
لە س���اڵی 2012دا لە هەرێمی كوردس���تاندا
چڕكرابوویەوە  .هاوكات هەرێمی كوردستان
لە دەستوری 2005ی عێراق بەهرەمەند بوو.
س���ودی هەرێم لەوەدابوو كە دارای پشكی
تایبەت بەخۆی بوو ل���ە حكومەتی ناوەندی
و هی���چ ج���ۆرە باجو گومرگێكیش لەس���ەر
دارایی���ە نێوخۆییەكانی نەبوو  .لە دەس���اڵی
رابردودا هەرێمی كوردس���تان گەش���ەی ب ێ
ئەندازەی بە س���ەرچاوە ناوخۆییەكانی وزەی
خۆی���ەوە بینی .ك���ە بەتەواوی س���ەرنجی
كۆمپانی���ا نێونەتەوەییەكان���ی نەوتی بۆ الی
خۆی راكێشا و دەستیاندایە راكێشانی بۆریە
نەوت���ەكان و بەرهەمهێنانی نەوتی هەرێمی
كوردستان .گەرەترین كودەتای هەرێم بریتی
بوو لە واژۆكردنی رێكەوتن لەتەك توركیادا،
ئەم سەركێش���ییەی هەرێم لەالیەن سەرۆك
وەزی���ران نێچیرەڤ���ان بارزانیی���ەوە لەتەك
توركی���ادا ل���ە  2013دا وەك رێككەوتنێكی
س���تراتیژیی واژۆكرا ،تێی���دا بۆ ماوەی 50
س���اڵ نەوت و گازی هەرێم دەنێردرێتە ئەو
واڵتە  .رێككەوتنەكە پێوەندیی قوڵی ئابوری
نێوان هەرێم و توركیای بەهێز كرد .لێرەوە
پێشبینی دەكرێت كە بڕی ئەو سوتەمەنییەو
بەرژەوەن���دی ئابوری توركی���ا ،نەرمی ئەو
واڵتە لەهەمب���ەر چێبوونی دەوڵەتی كوردی

نیش���انبدات ،ئەوە لە كاتێك���دا گەر عێراق
نەتەوانێ���ت رێگ���ە لەبەردەم ئەو پرس���ەدا
بگرێت .
ل���ە س���وریادا پارت���ی یەكێت���ی دێموكراتی
(پەیەدە) بە ش���ێوەیەكی فەرمی لە  2003دا
دامەزرا .ئەم پارتە توانی خۆی وەك هێزێكی
بااڵدەس���ت لە ناوچەك���ەدا نومایان بكات و
ه���اوكات زۆربەی ه���ەرە زۆری ناوچەكانی
باكوری سوریای هێنایە ژێر ركێفی خۆیەوە.
كاتێ���ك رژێمی س���وریا هێزەكانی خۆی لە
باكوری س���وریا كش���اندەوە ،ئیدی پەیەدەو
باڵە سەربازیەكەی یەكینەكانی پاراستنی گەل
(یەپەگە) ،بۆشایی هێزیان قۆستەوەو توانیان
دەس���تبگرن بەس���ەر ناوچە لێكدابڕاوەكانی
هەرس���ێ ناوچەی كوردنش���ینی عەفرین و
جەزیرەو كوبانێ دا .بەمجۆرە لە نۆڤەمبەری
 2013دا پەی���ەدە بەش���ێوەیەكی تاك الیەنە
بەڕێوبەرایەت���ی رۆژئاوای بە كاتی راگەیاند.
بەمجۆرە بوونی پەیەدە ب���ە دیفاكتۆی ئەو
رەوش���ە نوێیە س���ەرەتایەك بوو ت���ا بتوانن
دادگاكان و ئاس���ایش و دابەشكردنی كۆمەكە
مرۆیی���ەكان و فەرمانڕەوایی تەواوی باكوری
سوریا بگرنە ئەس���تۆ .لە دەستپێكی 2014دا
هەنگاوێكی دیكە چوونە پێش ێ و حكومەتی
ناوچەییان لە جەزی���رەو كوبانێدا راگەیاند و
هاوكات دەستورێكی كاتییان خستەڕوو ،ئەوان
ئەم نەزمەیان ناو نا گرێبەس���تی كۆمەاڵیەتی
رۆژئاوا  .گەر لە س���ۆنگەیەكی دیالۆگییەوە
كۆڵین���ەوە لە نەزمی سیاس���ی كوردس���تانی
خۆرئ���اوا بكەی���ن ك���ە دەبینی���ن نەزمێكی
تەواوكارو گش���تی و پێش���كەوتوو خوازە .
پێداگرییەكانی پەیەدە لە س���ەر سیكۆالریزم
و یەكس���انی جێندەر ،ئەوانیان لەنێو میدیای
نێونەتەوەییدا بە هێزێكی كراوەو دڵپەسەند
ش���ۆرەتدار كردووە  .دی���ارە بەپلەی یەكەم
س���ەرنجی میدیاكان لەسەر رۆڵ و ئامادەیی
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ئاآڵی کوردستان
مێیینە بوو لەنێو ریزەكانی یەپەگەدا ،چوون
لەو میانەدا  7500ژن پێوەندییان كردبوو بە
یەكینەكانی پاراس���تنی ژنانەوە(یەپەژە) .ئەم
یەكینانە لە 2012دا وەك بەش���ێك لە هێزی
سەربازی یەپەژە دامەزرابوو .
كوردەكانی عێراق و س���وریا لەخەباتەكەیاندا
بۆ ئۆتۆنۆمی س���ودی ئەوتۆی���ان لە الوازی
حكومەتە ناوەندییەكانی دیمەشق و بەغدادا
بینی���وە .جەنگی لە مەزهەب���ی و ناوخۆیی
و پش���ێوییەكانی ناوخ���ۆی عێ���راق زێدەتر
كوردەكانی پەرێزخس���ت ،هاوكات جەنگی
ناوخۆی س���وریاش كوردەكانی ل���ە باكوردا
ك���ردە ئەم���ری واقیع و ئەمەی���ش هەموو
ئەوانی بەهێزكرد تا زێدەتر س���ەودا سەری
سەربەخۆیی بن.

پشتیوانییە راستەخۆكان لە ئەڵمانیاو
ئەمەریكاوە
زۆرج���ار هێ���زە س���ەربازییەكانی كوردی
عێراق و س���وریا لەالی���ەن میدیای خۆرئاواو
سیاس���ییەكانیانەوە ب���ە تەن��� ێ هێ���زی
جێمتمانەو هاوپەیمان���ی خۆرئاوا دادەنرێن
ل���ە جەنگەكەیاندا ب���ۆ رووبەڕووبوونەوەی
داعش ل���ە ناوچەكەدا .چوون س���ەركەوتنە
سەربازییەكانیان دژ بەداعش ئەوانی زێدەتر
لەنێ���و ك���ۆڕی نێونەتەوەیدا ناس���اند ،ئەو
شوناس���ەی كە پێشووتر بە دەگمەن ئاماژەی
بۆ دەكرا .لەو میانەدا هەریەك لە ئەڵمانیاو
ئەمەركیا وەك دوو هێزی سەرەكی لە جەنگی
داعشدا زێدەتر پشتیوانی لەهەوڵی كوردەكان
دەك���ەن ب���ۆ رووبەڕووبوون���ەوەی داعش.
ل���ەو میانەدا حكومەت���ی ئەڵمانی لە مانگی
هەش���تی 2014دا ئامادەیی خۆی نیشاندا بۆ

پڕچەككردنی هێزی پێشمەرگەی كوردستانی
عێ���راق ل���ە رووبەڕووبوونەوەكانیان���دا دژ
ب���ە داعش  .ئەو بڕی���ارە بایەخی بەرچاوی
هەبوو ،چوون ئەڵمانیا بۆ ماوەیەكی دوورو
درێ���ژ لە پاش جەنگ���ی جیهانی دووەمەوە
س���نووری بۆ دانرابوو لەوەی كە راستەوخۆ
دەستێوەردانی س���ەربازی لەنێو ملمالنێكاندا
بكات (دیارە ئەو رەوش���ە لە دەستێوەردانە
س���ەربازییەكانی كۆس���ۆڤۆ  1999گۆڕان���ی
بەس���ەردا هاتب���وو) .هەرچەن���دە ئەڵمانیا
سێیەم س���ەرچاوەی مەزنی هێزە لە جیهاندا
كە لەپاش ئەمەریكاو روس���یاوە دێت ،وەل ێ
هێشتا بەش���ێوەیەكی راس���تەوخۆ ناتوانێت
چەكەكانی رادەستی ناوچە شوێن ملمالنێكان
بكات  .بەاڵم رەوش���ی باك���وری عێراق لە
پاساوی ئەڵمانیادا جیابوو ،چوون پێشكەوتن
و س���ەركەوتنەكانی داعش بندەس���تكردن و
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قڕكردنی خەڵكی ناوچەكە ئەو رەوش���ەی لە
نیازی ئەڵمانیادا گۆڕی .
وەل ێ دانیشتوانی ئەڵمانیا لەتەك ئەوبڕیارەی
حكومەتەكەیاندا تەب���ا نەبوون ،ئەوان پێیان
ب���اش نەبوو ئەڵمانیا بەش���ێوەیەكی ئەكتیڤ
بچێت���ە نێو ملمالنێكانەوە .لە راپرس���ییەكی
مانگی هەش���تی 2014دا ئەوە خرابووە روو
ك���ە  63%هاواڵتیانی ئەڵمانی���ا لەگەڵ ئەوە
نین كە واڵتەكەی���ان چەك بداتە كوردەكانی
عێراق ت���ا رووب���ەڕووی داع���ش ببنەوە .
بەمجۆرەو سەرەڕای نارەزایەتییە گشتییەكان
لەس���ەر ئامادەیی چاالك���ی ئەڵمانیاو ناردنی
چ���ەك و چۆڵی س���ەربازی بۆ ك���ورد ،لە
نۆڤەمب���ەرو دێس���ەمبەری 2014دا ئەڵمانیا
چ���ەك و پێداویس���تییە س���ەربازییەكانی
گەیاندە دەس���تی پێش���مەرگەكانی كورد .لە
مانگەكانی دواتریش���دا حكومەت���ی ئەڵمانیا
بازنەی هاوكارییە س���ەربازییەكانی بۆ كورد
بەرینتر كرد .لە كۆتایی مانگی چوار تاوەكو
تەواوی مانگ���ی پێنج���ی  ،2015حكومەتی
ئەڵمانی���ا پێنج فڕۆك���ەی بارهەڵگر چەك و
چۆڵ و پێداویستی س���ەربازی گەیاندووەتە
باكوری عێراق .بەگوێرەی وەزارەتی بەرگری
ئەڵمانیا ،حكومەت���ی ئەڵمانیا تاوەكو كۆتایی
مانگ���ی 5ی  2015ب���ڕی  1800تەن چەك و
چۆڵ و پێداویستی سەربازی رادەستی هێزی
پێشمەرگەی كوردس���تان كردووە .هاوكات
لە دێس���ەمبەری 2015دا حكومەتی ئەڵمانیا
رایگەیاند كە سیس���تمی موش���ەكی زیادەو
بارهەڵگری تایبەت بە زرێپۆش���ی رادەستی
پێشمەرگە كردووە .
س���ەرەڕای یارمەتییە مادیی���ەكان ،ئەڵمانیا
ش���ان بەش���انی هۆڵەندا ،نەروی���ج ،ئیتاڵیاو
بەریتانی���ا بەش���دارییەكی بەرچاویان هەبوو
لە راهێنان���ی یەكە س���ەربازییەكانی هێزی
پێشمەرگەی كوردستان  .دیارە لەم كاتەدا كە
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هاوكارییەكانی ئەڵمانی���ا كورتكرابوویەوە لە
هاوكاری پێش���مەرگەی كوردی عێراق ،وەل ێ
ئەمەریكییەكان پێكەوە هاوكاری سەربازییان
دەدای���ە ه���ەردوو گروپ���ە چەكدارەكان���ی
كوردو س���وریایش .كاتێك كوردەكانی سوریا
سەركەوتوو بوون لە بەرگریكردن لەبەردەم
هێرش���ەكانی داعش���دا ،ئی���دی ئەمەری���كا
بەخێرای���ی هات���ە پێش���ەوەو هەماهەنگی
ك���ردن و گەیش���تنە خاڵێك كە پرۆس���ەی
س���ەربازی هاوبەش ئەنجامبدەن ،بەتایبەتی
وەك هەماهەنگ���ی ئەمەری���كاو یەپەگ���ە
لەگرتنەوەی ش���ارۆچكەی سنوری گرێ سپی
 .هەربۆیە ئەوە بڕس���تی س���ەربازی یەپەگە
بوو كە ئەوانی وەك هاوەڵ و هابەش���ێكی
پێویست ش���وێنكردەوە لە جەنگەكەیاندا بۆ
رووبەڕووبوونەوەی داع���ش لە ناوچەكەدا.
ه���ەر ئەم رۆڵەب���وو وای ل���ە ئەمریكا كرد
كە هەڵوێس���تی دەگمەنی خ���ۆی لەهەمبەر
پەكەكەو یەپەگە لەت���ەك توركیادا بخاتەڕوو
 .توان���ای یەپەگە چاوپۆش���ی ئەمەریكای لە
پەیوەس���تی یەپەگەو پەكەكە هێنایە ئاراوەو
ئەمەیش كەلێنی خس���تە پەیوەن���دی نێوان
هاوبەشە س���تراتیژییەكەی ناتۆی ئەمەریكاوە
ك���ە توركیای���ە  .بەپێچەوان���ەی كوردەكانی
سوریاوە ،هێزەكانی پێشمەرگەو كوردەكانی
عێراق دارای پەیوەندییەكی دێرینترن لەتەك
ئەمەریكادا كە بەتایبەتی لە جەنگی كەنداوی
 2003وە نومایان دەبێت .پێشمەرگە هێزێكی
جودا نەبوو بوو لە پرۆس���ە سەربازییەكانی
ئەمریكادا ،بەتایبەتی لە رووبەڕووبوونەوەی
ئەنساولئیس�ل�امدا لە باكوری عێراق .ئەوان
گرنگتری���ن هاوپەیمان���ی ئەمەریكا بوون لە
جەنگ���ی دژ بەڕژێمی س���ەدامدا .تەنانەت
دووای رووخانی سەدامیش پێشمەرگە وەك
پاسەوانی سنورەكان لە دەرەوەی سنورەكانی
هەرێمی كوردس���تاندا هاوپەیمانی بەهێزی
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هەرچەند كە پەكەكە
تەن ێ كاراكتەری
پشتیوانی لە مافە
نەتەوەییەكانی
كورد نییە ،وەل ێ
توانیوییەتی بۆ دەیان
ساڵ نوێنەرایەتی
خەباتی چەكدای
كورد بكات لەبەردەم
دەوڵەتی توركیادا

ئەمەری���كا بوون .هەربۆی���ە بە لەبەرچاوگرتنی ئ���ەو رابردووە لە
هەماهەنگی ئەمەریكاو پێش���مەرگە لەت���ەك یەكتریدا ،هیچ جێگەی
سەرس���وڕمان نەبوو كە ئەمەریكا پێش���مەرگەی وەك هاوبەشێك بۆ
رووبەڕووبوونەوەی داعش لە باكوری عێراقەوە كردە ئامانج و پێكەوە
پالنی هاوبەش���یان دان���ا .لە مانگ���ی 7ی  2015دا كارتەری وەزیری
بەرگری ئەمەریكا لە سەردانێكی رانەگەیەنراودا بۆ هەولێری پایتەختی
هەرێم ،لە كۆبوونەوەیدا لەتەك مەسعود بارزانی پرسی راوێژكاری و
راهێنانی پێشمەرگەیان خستە بەرنامەی كاریانەوە .كارتەر لە بەردەم
كۆنگرێس���ی ئەمەریكادا شاهێدی ئەوەی دا پێشمەرگە ئەو هێزەن كە
ئێم���ە بەدوایاندا دەگەڕێین و هێزێك���ی زەمینی ئازان و بە پتەوی و
بە باوەڕەوە ش���وێن پێی داعش دەكەون و ناوچەكان دەهێننەوە ژێر
ركێفی خۆیان  .لە مانگی ئەپرێلی  2016دیسانەوە كارتەر دابینكردنی
بەهای  415ملیۆن دۆالر كۆمەكی دارایی بۆ پێش���مەرگە راگەیاند،
ئەوەیش لەسەر خواس���تی هەرێمی كوردستان بوو ،ئەمەیش دیسان
لەت���ەك دوپاتكردنەوەی كاریگەری پێش���مەرگە لە جەنگی داعش���دا
ئاماژەی پێكرایەوە . .

س���ەربەخۆیی كوردەكان زۆر نێزیكە یاخۆ لەمە زیاتریان
پێناكێت
بەڵێنی بەرەوپێش���چونە ئابوری وسیاس���ییەكان و هاوكات دانپێدانانە
نێونەتەوەییەكان و الوازی دەوڵەتە ناوەندییەكانی بەغداد و دیمەشق،
هەلێك���ە تا دەالق���ەی دەوڵەتداریی ك���وردان بكرێت���ەوە .وەل ێ بە
روانگەیەكی وردتری هۆكارە ناوخۆیی و هەرێمی و نێونەتەوەییەكان
تێدەگەین كە پش���ێوییەكی توندو تیژ و ئاڵنگاری و كۆسپگەلێكی قەبە
لەبەردەم پرس���ی سەربەخۆیی كوردانی سوریاو عێراقدا لە گۆڕێدایە.
پاشەكش���ەی پشتیوانی جەماوەری و داكشانی ئابوری لەپاش سااڵنێك
لە بوژانەوە ئابوریەكانی ئەو ناوچانەی كە لەژێر ركێفی كوردەكاندان،
هەموو ئەوەیش بە هۆی دوچاربوونی هەرێمی كوردستانی عێراقەوەیە
لە قەیرانێكی ئابوری دژواردا ،كە لە ئاكامی ناجێگیری بەرهەمهێنانی
نەوت و دابەزینی بەرچاوی نرخی نەوتەوە س���ەرچاوەی گرتووە .لە
كۆتایی  2015دا ئەوە خرایەڕوو كە حكومەتی هەرێمی كوردس���تان
لەنێ���وان  3بۆ  5مان���گ موچەی  4،1ملی���ۆن فەرمانبەر قەرزدارەو
ئەمەیش بەتەواوی كەرتی گش���تی كەنەف���ت و پەككەوتە كردووە .
هاوكات دووای���ن ئامارەكانی  2016ئەوە دەخەنە روو كە حكومەتی
هەرێ���م  14بۆ  20ملی���ۆن دۆالر قەرزار ب���ووە  .ئەمەیش بووەتە
بایس���ی ئەوەی كە هەزاران كۆمپانیای نێوخۆیی داخراون و نێزیكەی

 25هەزار هاواڵتی كە زۆرترینیان لە رەوش���ی خوێندندا بوون تاوەكو
نۆڤەمبەری  2015واڵتیان بەجێهێشتووەو رێی هەندەرانیان گرتووەتە
بەر .
كارناس���ان ئەو ناجێگیرییەی ئابوری هەرێم پەیوەس���ت دەكەن بەو
قوم���اری رێكەوتنە نەوتیی���ەی هەرێم كە لەگ���ەڵ توركیادا هەیەتی
 .هەربۆی���ە دوور لەوەی كە هەرێم كیانێكی س���ەربەخۆیە ،دەبێت
پەنا بەرێتەوە بەر هێڵ���ە نەوتییەكانی حكومەتی عێراقی .هەربۆیە
هەناردەكانی بە تەواوی سەربەخۆ نابن و بەردەوام حكومەتی عێراق
مافی یاس���ایی ناردنەدەرەوەی نەوتی لەژێر ركێفیدایە .لەكاردانەوەی
رێكەوتنەكانی وزەی هەرێم لەگەڵ توركیادا ،بەغداد سكااڵی لە سەر
ئەنكەرە لە ژووری بازرگانی پاریس دا تۆماركردووەو تا ئەندازەیەكی
تەواویش بەشە بودجەی هەرێمی كوردستانی بڕیوە كە  %95تەواوی
تێچوونەكانی هەرێمی كوردستان پشتی بەو بەشە بودجەیە دەبەست
.
هەربۆیە هەرێمی كوردس���تان لەم رەوش���ەدا بەرپرسە لە و ئابوریە
دژوارەی كە رووی لێناوە ،هاوكات ئەم قەیرانە دیس���انەوە هاوكاتە
لەتەك پشێوییە سیاس���ییەكانی ناوخۆی لەسەر ئاریشەی سەرۆكایەتی
ك���ە بەرۆكی هەرێمی گرت���ووە .ئەمەیش بووە بایس���ی ئەوەی كە
ل���ە مانگەكانی رابردوودا بزوتنەوەی بەرهەڵس���تكارانی سیاس���ی و
پرۆتس���تۆی حكومەت���ی هەرێم رووی لە زیادی ك���ردو لە هەندێك
كاتدا گەیشتە رادەی رووداوی توندو تیژو نەخوازراو .لە ئۆكتۆبەری
 2015دا لە ش���اری س���لێمانی  9ناڕازیی رەوشەكە زامداركران ،ئەوە
لەكاتێكدا بوو كە خۆپیش���اندان دژی حكوم���ەت لەهەمبەر پێنەدانی
موچ���ەی فەرمانبەران بەڕێوە دەچوو  .ئەو رەوش���ە هاوكاتە لەگەڵ
چێبوونی ئاراس���تەیەكی بەرینتر لە هەرێمدا ،ئیدی پشتیوانی لە پارتە
بااڵدەستەكان لەوانە پاتی و یەكێتی داویەتی لە كزی ،بە جۆرێك لە
دامەزراندنی حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە لەو ئاستە الوازەدا خۆی
نەبینیوەتەوە .لە هەوەڵین هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستاندا لە 1992
پارت���ی و یەكێتی ئەو دوو پارتە بوون كە توانیان بچنە پەرلەمانەوە،
چوون هیچكام لە پارتەكانی دی نەیانتوانی بەربەس���تی  7%ببڕن .لە
 2005دا ه���ەردوو پارتی و یەكێتی بوونە هاوپەیمان و لە لیس���تی
دێموكراتی نیشتیمانیدا توانیان 90%ی دەنگەكان بەدەست بهێنن  .لە
هەڵبژاردنەكان���ی  2009دا رێژەی پارتی و یەكێتی دابەزی بۆ ،57%
ئەوەیش چوون بزوتنەوەی گۆڕان هاتە گۆڕەپانەكەوەو توانی 24%ی
دەنگەكان بەدەست بهێنێت  .لە دوایین هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەی
س���ێپتەمبەری  2013دا ،گ���ۆڕان وەك هێزێكی بەرهەڵس���تكار پلەی
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دووەم���ی دەنگەكانی بەدەس���تهێناو لەدوای
پارتیی���ەوە نێوی دەهات  .لە سوریایش���دا
پش���تیوانی لە پەی���ەدە هەر لە س���ەرەتاوە
جۆرێك لە تێكەڵی پێ���وە دیارە .هەرچەند
كە دانیشتوانی باكوری سوریا توانای پەیەدەو
باڵە س���ەربازییەكەی لە دابینكردنی پاراستنی
ناوچەكەدا بەهەند وەردەگرن ،وەل ێ رقێكی
بەرچاو لەهەمبەر نەزمی كارو چاالكی ئەواندا
بەدیدەكرێ���ت .لەوێدا گلەی���ی و گازاندەی
زیاد لە رەوش���ی فەرمانڕەوایی و رفاندن و
كوش���تن و زیندانیكردنی ئەوانەی چاالكوانی
س���ەر بە پەیەدە نین دەكرێت ،راپۆرتەكان
باس لە پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ دەكەن
لەالی���ەن چەكدارەكان���ی یەپەگەوەو هەوڵی
س���ەپاندنی تاك پارتایەتی تێدا دەخوێننەوە.
بەگوێرەی راپۆرتێك���ی رێكخراوی لێبوردنی
نێونەتەوەیی���ەوە ل���ە ئۆكتۆب���ەری  2015دا
ئاماژە بە راگواس���تنی زۆرە مل ێ و تیكدانی
خانوبەرەو دەستبەس���ەراگرتنی ماڵ و سامان
دەكات لەالیەن چەكدارانی یەپەگەوە كە لە
روانگ���ەی ئەو رێكخ���راوەوە هەموو ئەوانە
لە چوارچێوەی تاوانەكانی جەنگدا ش���وێنیان
دەبێتەوە .دیارترین تۆمەتەكانی سەر پەیەدە
تۆمەتی پێوەندییانە لەتەك رژێمی سویادار.
چوون لە دەستپێكی جەنگی ناوخۆی سوریادا
 ،2011ئ���ەوان بە بونی جۆرێ���ك پێوەندی
لەتەك س���وریادا توانییان دەستبگرن بەسەر
ناوچ���ە كوردیەكان���دا> بەرەو پێش���چوونی
هەوەڵجاری یەپەگە لەناوچە كوردییەكاندا و
لە مانگی شەشی  2012دا پەیوەست بوو بە
كشانەوەی لەناكاوی رژێمی ئەسەد لە ناوچە
باكورییەكاندا ،هەربۆی���ە هەندێك لە هێزە
بەهەڵستكارەكان ئەو ناوچانە بە دیاری دەستی
دیمەش���ق دەزانن بۆ یەپەگ���ە  .بە گوێرەی
راپۆرتێكی گروپ���ی قەیرانە نێونەتەوەییەكان
لە  2014دا ،پەیەدە كۆمەكی مادی لە رژێمی
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ئەس���ەدەوە وەردەگرێت  .هاوكات رژێمی
ئەسەد وەك س���ەرچاوەیەكی دەستگرۆیی و
زەمین���ەی گەورەبوونی پەی���ەدە ماوەتەوە،
وەل ێ پارتەكە پێوەندییەك���ی دوژمنكارانەی
لەت���ەك توركیای دراوس���ێیدا هەیەو ئەوان
بە رێكخراوێكی تێرۆریس���تی نێویان دەبەن.
تیۆری مەش���عەل تیمۆی رێبەری بزوتنەوەی
داهاتووی كورد  ،ه���اوكات ناڕەزاییەكانی
دژی پەی���ەدە لە حەلەب و هەولێر ،گومانی
هاوپەیمانانی كورد ل���ەدژی پەیوەندییەكانی
پەیەدەو رژێمی سوریاو هەڵوێستی ناڕوونی
پەیەدە لەهەمبەر شۆڕش���ی س���وریا هەموو
ئەوان���ە وەك تۆم���ەت ل���ە دژی پەیەدە لە
برەودان.

ركابەرییە نێوخۆییەكانی كورد
سەرەڕای پش���تیوانییەكی بەرفراوانی خەڵك
لە هێزە سیاس���ییەكانی كورد ،وەلێ ملمالنێ
و هەژموونی هێزە سیاس���ییەكان بۆ زاڵبوون
بەس���ەر ئەوان���ی دیك���ەدا بووەتە بایس���ی
ملمالنێیەكی دژوار و تەگەرەیەكی سەرەكی
لەبەردەم دەوڵەت���ی نەتەوەیی كوردیدا .لە
س���وریادا بزوتنەوەی كوردی بەش���ێوەیەكی
سەرەكی دابەش بووە بەس���ەر دووبەرەدا،
كە ئەوانیش پەیەدەو ئەنجومەنی نیشتیمانی
كوردین (كەی ئێن س���ی) .ئ���ەم ئەنجومەنە
ل���ە ئۆكتۆب���ەری 2011دا لەژێ���ر چاودێری
مەسعود بارزانیدا پێكهات .بارزانی هەوڵیدا
خۆی وەك نێوەندێ���ك و هێزێكی كاریگەر
لە نیزیكبوونەوەی ئەو  16پارتە سیاس���ییەدا
پیش���انبدات ،هەربۆی���ە لەچوارچێ���وەی
ئەنجومەنێكدا هاوپەیمانییەكی لێ پێكهێنان.
ئەم ئەنجومەنە وەك پارسەنگێك بۆ پەیەدە
چێب���وو .چ���وون پەیەدە لەت���ەواوی ناوچە
كوردنش���ینەكانی باكوری سوریادا هەژموون
و هێزی خۆی س���ەپاندبوو .چوون هەرێمی

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

لە سوریایشدا
سەركوت و
بندەستكردنی كوردو
كەمینەكانی تر
زێدەتر لە چێبونی
دەوڵەتی سوریا
لەالیەن ئینتیدابی
فەرەنسییەوە
تایبەتمەندی كۆماری
عەرەبی سوریا بووە

كوردس���تانی عێ���راق لە ژێر س���ەرۆكایەتی
مەس���عود بارزانی���دا داوای پەیوەندیەك���ی
تۆكمەی ئابورییە ،هەربۆیە لە بەرژەوەندی
بارزانیداب���وو ك���ە جڵ���ەوی هەم���وو هێزە
نەیارەكانی توركیا ب���كات ،لەوانە پەكەكەو
ئەوانەی پەیوەس���تن بە نەزم���ی پەكەكەوە
ل���ە هەرێم���ە كوردییەكان���ی س���وریادا كە
مەبەس���تیان پەیەدە ب���وو .هەربۆیە بارزانی
بە راگەیەنراوی هەولێر لە نێوەندی 2012دا
ویس���تی نەیاریەت���ی و رووبەڕووبوونەوەی
هەژموونی سیاس���ی و قەڵەم���ڕەوی پەیەدە
بێنێتە ئاراوە .لەس���ەر بنەم���ای رێكەوتنەكە
كۆمیتەیەك���ی بااڵی كوردی���ی دامەزرێنرا كە
ئەركی رێكخس���تنی دەس���ەاڵتی سیاس���ی و
ئابوری و س���ەربازی ناوچەكانی لە ئەس���تۆ
دابوو ،ئ���ەوان بڕیاریاندابوو بە هاوبەش���ی
دەسەاڵتەكان لەنێوان ئەنجومەنی نیشتیمانی
كوردی و پەی���ەدە دابەش بكەن ،وەل ێ ئەم
رێكەوتننامەی���ە جێبەجێنەك���راو ه���ەر زوو
لەسەر شرۆڤەی هاوبەش���ی و دابەشكردنی
دەس���ەاڵتەكان دووچاری رووبەڕووبوونەوە
بوون���ەوە  .هەربۆی���ە بە زووی���ی ناوچە
س���نورییەكانی نێوان س���وریاو عێراق بوونە
مەیدان���ی ملمالنێی نێ���وان پەیەدە لەالیەك
و ئەنجومەن���ی نیش���تیمانی كوردی���و پارتی
دیموكرات���ی كوردس���تان لەالیەك���ی ترەوە.
ل���ە كۆتای���ی  2012تاوەك���و ناوەندی 2013
ملمالنێكان فرە بوون ،راس���تبوو كە پەیەدە
زاڵبوو بەسەر ناوچەكەداو توانای دابەشكردنی
كۆمەكە داراییەكان لەدەس���تی ئەودا بوون،
وەل ێ تین���ی پەیەدە لەوەدا ب���وو كە پارتی
لە س���نوورەكانەوە دەروازەكانی دادەخست
و نەیدەهێش���ت كۆمەك���ەكان بگەنە جێ.
بەم هۆی���ەوە هەلو مەرجی ژیان لە باكوری
س���وریادا دژوار بوو ،هەربۆی���ە كوردەكان
دەس���تیانكرد بە هەڵهات���ن و قوتاربوون بۆ

ناوچەكان���ی هەرێ���م بەتایبەتی ل���ەو ماوە
كەمەدا كە س���نورەكان وااڵ بب���وون ،وەل ێ
دیس���ان پارتی رێگربوو لەوەی كە ئەندامانی
پەیەدە بچن���ە نێو هەولێ���رەوە .پەیەدەش
وەاڵمی رەفتارەكانی بە چێكردنی بەربەست
لەبەردەم س���ەركردە هەوادارەكانی بارزانی
درووس���ت دەكرد ،كە نیازی���ان بوو بەرەو
سوریا تێپەڕن  .ملمالنێ نێوخۆییەكانی كورد
ل���ە هەرێمەكەدا دیاردەیەكی نوێ نەبوو .لە
ماوەی س���ااڵنی  1994تاوەك���و  1997پارتە
سیاسییە س���ەرەكییەكانی هەرێمی كوردستان
لەوان���ە پارتی و یەكێت���ی كەوتبوونە وێزەی
یەكتریی و ل���ە جەنگێكی خوێن���اوی نێوان
براكاندا كۆتاییان بە ژیانی  5000هەزار هێنا
 .لەو جەنگە خوێناویانەدا هەریەك لە هێزە
هەرێمییەكان بەتایبەتی ئێران و توركیا رۆڵی
بەرچاوی���ان هەبوو لە هاندانی هێزێك دژی
ئەوی تریان ،پاش ئەوەی هەردوو پارتی نەیار
ساڵی  1998پێكهاتن ،وەل ێ تاوەكو ئێستەیش
بەتەواوی یەكیان نەگرتووەتەوەو هێزەكانی
ئاسایش و پێشمەرگە لە گەل ێ بوارەوە هێشتا
پەیوەستن بە حزبەكانیانەوە  .لە ئێستایشدا
ملمالنێكان وادیارە دووبارە دەبنەوە ،چوون
لەالیەكەوە پارتی و ئەنجومەنی نیش���تیمانی
ك���ورد پێك���ەوەن لەبەرامب���ەردا پەیەدەی
هاوسۆزی پەكەكە لە سەنگەرێكدان و هەدوو
بەرەكەیش لەسەر هێڵێكی جیا لە بەرژەوەندی
یەكتیی سیاس���ەت دەكەن و وابەس���تەن بە
هێزە هەرێمییەكانەوە .هەرچەند پێكدادانی
ئەوتۆ رووینەداوە ،وەلێ دابەش���بوونەكان و
نەیارییەكانی یەكتریی بایسی سەرەكی الوازی
پارتە كوردییەكانە .لەرەوشێكی وەهادا پارتە
الوازەكان زێدەتر وابەستە دەبن بە ئەجێندا
دەرەكیی���ەكان و پرس���ی هاوپەیمانییەك���ی
بەهێزو قسەكردن لەس���ەر دەوڵەتی نەتەوە
فرە ئەس���تەم دەبێت .هاوكات تاوەكو ئێستا

لەم میانەدا
رژێمی ئەسەد
لەپێناو دڵدانەوەی
كوردەكاندا كەوتە
خۆو بەڵێنی پێدان
كە تەواوی مافەكانی
هاواڵتیبوونیان
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دەستەیەكی نوێنەرایەتی فەرمی بۆ كوردانی
سویا پێكنەهێنراوەو ئەستەمە ئەوە بكرێت.
چون كاتێك ئەنجومەنی نیشتیمانی پەیوەندی
كرد بە هاوپەیمانی نیش���تیمانی س���ورییەوە
وەك نوێن���ەری ك���ورد ل���ە و هاوپەیمانییە
ئۆپۆزس���یۆنەدا ،ئەوان بۆ وتوێژی ئاش���تی
جنێف بەش���دار بب���وون ،ئەوەبوو توركیا بە
توندی رێگری لەبەش���داری پەیدە دا كردن
كە ئەوان بەتەواوی لەنێو زەمینەی ئەورۆی
كوردستانی سوریەدا پایەدارن .

نەبوونی پش���تیوانییەكی نێودەوڵەتی
بۆ سەربەخۆیی كوردان
ب���ۆ چەن���د دەیەیەك���ی راب���ردوو دەچێت
ك���ە فاكتەری ك���ورد پشتبەس���تووە بە نیاز
پاكی كۆمەڵگ���ەی نێونەتەوەی���ی بەتایبەتی
هاوپەیمان���ە خۆرئاواییەكان���ی .وەل��� ێ ئەو
هاوپەیمانانە هۆش���یاری لە خواستەكانی ئەم
دوایی���ەی كورد دەدەن بۆ دیاریكردنی مافی
چارەنوس���ی خۆیان .دوای دی���داری بارزانی
لە كۆنفرانس���ی ئاسایش���ی میون���خ ،فرانك
ولتر ئیش���تاینی وەزیری كاروباری دەرەوەی
ئەڵمانی���ا نیگەرانیەكان���ی خ���ۆی لەهەمبەر
پرس���ی ریفراندۆم بۆ دەوڵەتی سەربەخۆی
كوردس���تان نەش���اردەوە  .لەس���ەردانی
پێشویشیدا بۆ هەولێر لە سێپتەمبەری 2012
دیسانەوە ئیش���تاین مار داوای لە حكومەتی
ناوەن���دی عێراق و هەرێمی كوردس���تان كد
كە لەسەریانە یەكێتی خاكی عێراق بپارێزن.
ه���ەر لەو پێناوەدا وتیش���ی ك���ە كۆمەكە
س���ەبازییەكانی ئەڵمانیا لەرێگەی بەغدادەوە
رادەستی پێشمەرگە دەكرێن .
هەروەها بە لەبەرچاوگرتنی ئەگەری بەهێزی
جودابوونەوەی كوردان وتیشی بۆخۆی دۆستی
هیچ نەخش���ەیەكی نوێ نییە لە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاس���تدا  .هەروەها فیدریكا مۆغیرینی
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سەۆكی سیاسەتی دەرەوەی یەكێتی ئەوروپا
لەوبارەوە هەڵوێس���تی خۆی خس���تەڕوو كە
بەڕوونی گوتی پشتیوانی هیچ ئەجێندایەكی
جوداخوازی كوردان ناكەن چ لە توركیابێت
یاخ���ۆ ل���ە عێراق و س���وریادا  .سیاس���ەتو
بەرێوبەرایەتییەكەی ئەمەریكایش بەدەر نییە
لەم بنەمای���ە .ئەوان چەندینج���ار دوپاتیان
كردووەتەوە كە وابەس���تەن بە یەكپارچەیی
عێراق���ەوە ،دوایین پێداگریش���یان لە 11ی
ئەپرێل���ی  2016دا ب���وو  ،وەختێك جێگری
س���ەرۆك كۆمار جۆ بایدن ئەوەی خستەڕوو
كە پش���تیوانیەكانی ئەمەری���كا بۆ عێراقێكی
یەكگرتووی فی���دراڵ و دێموكرات بەردەوام
دەبن ،هاوكات هانی هەرێمی كوردستان و
حكومەتی ناوەندیدا تا ل���ە پێناو ئابوریەكی
جێگیرو یەكێتییەكی سیاسی بەهێزدا تێبكۆشن
 .بۆ كوردانی سوریایش هەمان هەوڵوێستی
خۆرئ���اواو ئەمەری���كا درووس���تە ،پالن���ی
ئەوان ب���ۆ دامەزراندن���ی خۆبەڕێوەبەری و
سیستمێكی دێموكراتی فیدراڵییە بۆ خۆرئاوا
لە باكوری سوریا  .ئەمەریكا كە هاوپەیمانی
یەپەگە بوو لە لێدانی داعش���داو لە رێگەی
بۆردومانە ئاسمانییەكانەوە كۆمەكی كوردیان
دەك���رد دژی داع���ش ،ه���اوكات یەپەگ���ە
گەورەتری���ن هاوپەیمان���ی ئەمەریكا بوو لە
رووبەڕووبونەوەكان���دا ،وەل��� ێ لەهەمب���ەر
پرس���ی ئۆتۆنۆمیدا ئەمەریكا نارازییە .جۆن
كیری وتەبێ���ژی وەزاەت���ی دەرەوە ئەوەی
نەش���اردەوە كە وت���ی ئێمە پش���تیوانی لە
هەرێمێكی خۆبەڕێوەبەر لەنێوخۆی سوریادا
ناكەین .ئێمە تەنها دەڵێین نا  .دیپلۆماتەكانی
ئەمەریكاو ئەڵمانیا ب���اش ئاگایان لەوەیە كە
پەیەدە تەنها هاوبەش���ێكی تایبەتییان نییە،
بەڵكو ئ���ەوە روونە كە دەرگای���ان كراوەیە
بەڕووی ئەو حكومەتانەدا كە پش���تیوانی لە
ئامانجە سیاس���ییەكانیان بكەن .لە راستیدا لە

دیدارێكی س���ەرۆكی پەیەدە ساڵح موسلیم،
لە ئۆكتۆب���ەری 2015دا ئەوەی خس���تەڕوو
كە پارتەكەی هی���چ دوودڵ نییە لەوەدا كە
لەپێناو بەدەستهێنانی ئامانجە ستراتیژییەكانی
و یەكخس���تنی هەرێم���ە كوردیی���ەكان و
سیاس���ەتەكانی لە خۆرئ���اوادا هەماهەنگی
لەتەك سوریاو روسیادا بكات .
توركیایش ل���ەم پێناوەدا توندت���رەو بوونی
دەوڵەت���ی ك���وردی توركی���ا زۆرترین زیانی
لێدەكات���ن چ���وون تاوەك���و ئێس���تەیش
پێكدادانی نێوان پەكەكەو توركیاو هێرش���ە
تێرۆریس���تییەكانی ن���او ش���ارەكانی توركیا
بەردەوام���ە  .توركی���ا لەوە دەترس���ێت كە
هەر دەوڵەتێكی كوردی لە س���وریاو عێراق،
هۆش���یاری كوردان���ی ناوخ���ۆو ه���اوكات
پەیوەس���تیان زیاتر بكات و ه���اوكات ببێتە
ناوچەیەك���ی ئارام و پەناگەیەك بۆ ئەندمانی
پەكەك���ە .توركی���ا س���ەرەڕای پەیوەندییە
بەهێزەكانی لەبواری ئابوریدا لەتەك هەرێمی
كوردستان ،هێشتا خوازیاری مانەوەی عێراقە
ب���ە الوازی و بە یەكگرتووی���ی ،بۆ ئەوەی
هەمیش���ە ك���ورد رامكراوی دەس���تی خۆی
بن و هاوكات بەس���ەر س���وننەی عەرەب و
شیعە نشینەكانیشدا بڕستی زێدەتری هەبێت
 .ه���اوكات بەردەوامی���ش ئەنك���ەرە دژی
هەرج���ۆرە دەوڵ���ەت و ئۆتۆنۆمییەك بووە
لەسوریاو هەمیشە پەیەدەی بە رێكخراوێكی
تێرۆریس���تی لەقەڵ���ەم داوەو هەوڵەكان���ی
بۆ ئ���ەوە بوون لەنێ���و كۆڕی دیپلماس���یدا
بەركەنارت���ری بكات .لە بەدبەختی كورداندا
داش���ی توركیا لەنێو كۆڕی یەكێتی ئەوروپادا
زاڵبووە ،بەتایبەتی پاش سەرهەڵدانی قەیرانی
پەنابەران بۆ ئەوروپا ،چوون لە ئێستادا 7ـ2
ملیۆن سوری لە توركیادا پەنا دراون .
لەم پێناوەدا بۆ رێگریكردن لە لێشاوی پەنابەرا
ن بۆ یەكێت���ی ئەوروپا لە رێگەی باڵكانەوە،
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ه���ەردووال كەوتنە نێ���و رێكەوتنێكەوە كە
لە مارس���ی  2016دا واژۆی���ان كرد  .چەند
س���ەرەداوێك لەبەردەستن كە ئەوە دەخەنە
روو توركی���ا ئەوروپای ناچاركردووە جڵەوی
پرسی سەربەخۆی كوردستانی عێراق نەگرن
و پش���تیوانی پرۆژەی توركیا بن لە باكوری
سوریادا .بەهۆی پش���تیوانییەكانی ئەمەریكا
لە پەی���ەدە ،ئ���ەوا پەیوەندییەكانی لەتەك
توركیادا دوچاری پش���ێوی و دووركەوتنەوە
هاتوون ،وەل ێ هێش���تا ئەمریكا پێویس���تی
بە هاوەڵێكی س���تراتیژییە ل���ە ناوچەكەداو
ناتوانێت دەستبەرداری توركیا بێت ،هەربۆیە
لەم پێناوەدا توركیا براوەیەو چەندین سازشی
لەو پێناوەدا بە ئەمەریكا كردووە .لە ئازاری
 2016ئەمریكیی���ەكان رازی بوون كە رێبگرن
لە پەڕینەوەی هێزەكانی پەیەدە لە رووباری
فورات���ی خۆرئاوا .چوون ل���ەو ێ دەیانتوانی
لەتەك كانتۆنێكی داب���ڕاوی كوردی بەناوی
عەفری���ن كۆنتاكت و پێوەندی راس���تەوخۆ
درووس���ت بكەن  .توركیا رایگەیاندبوو كە
پەڕینەوەی پەیەدە لە رووبار هێڵی سوورە،
چوون توركیا ترس���ی ئەوەی هەبوو پەیەدە
زیاتر دەستی كراوەبێت لە پشتیوانی پەكەكەو
وەرگرتن���ی پش���تیوانییە لۆجیس���تیكییەكان
لەالیەن پەكەكەوە  .بەگوێرەی سەرچاوەكان
ئ���ەو گرفتە ل���ە ئەولەوییەت���ی كاری توكیا
بووە ،بەتایبەتی لە دوا س���ەردانی ئەردۆگان
بۆ واش���نتۆن لە ئەپرێلی  2016دا ئەو پرسە
یەكالیی كراوەتەوە .
ئاس���ۆی تاریكی دەوڵەتی كوردی ،ئایا ئەوان
بەتەنها دەمێننەوە؟
بەس���ەرنجدانێكی ورد لە رەوش���ی هەرێمی
و نێوخۆیی وێنەیەكی نارۆش���ن و دڕدۆنگ
لە هەمبەر دەوڵەتی كوردیدا بەدیدەكرێت.
گروپ���ە كوردییەكان بە پتەوی دابەش���بوون

بەس���ەر خواس���تە حزبیی���ەكان و خواس���تە
هەرێمییەكاندا ،ئەمەیش بایس���ی ئەوەیە كە
دەنگێك���ی یەكگرتوویان نەبێ���ت و نەتوانن
پش���ێوییەكانی ناوچەكە بقۆزنەوەو سەرنجی
كۆمەڵگ���ەی نێونەتەوەی���ی ب���ۆ دۆزەكەیان
رابكێش���ن .هاوكات ئەو هێزانەی لە سوریاو
عێراق بااڵدەس���تن لەنێ���و پێگەكانی خۆیاندا
ركابەرێت���ی دەكرێ���ن و ناكۆك���ی لەس���ەر
قەڵەمڕەوەكەی���ان هەیە ،ئ���ەوان تۆمەتبارن
بەوەی مافەكانی مرۆڤ پێشێلدەكەن و یاسا
خ���راپ بە كاردەهێنن و ئۆپۆزس���یۆنەكانیان
چاالك���ن .ئەگەری���ش پارت���ە كوردییەكان
ناكۆكییەكانیان بخەنە الوە ،هێشتا ئەگەرەكە
ه���ەردوورە ،چ���وون لەب���ەردەم تەگەرەی
هەرێمی���دان  .ئەوان لەبەرژەوەندییاندا نییە
كە كوردس���تانی س���ەربەخۆ بوونی هەبێت.
هیچ گومان لەوەدا نییە كە توانای سەربازی
كوردو سەركەوتنەكانیان رۆڵی ئەوانی لەنێو
گۆڕەپان���ی نێونەتەوەیدا چاالكت���رو دیارتر
كردووە ،وەل ێ هێش���تا ئەوان هەماهەنگی
س���ەربازی و هاوكاریی سەربازییان دەكرێت
و نەبوونەتە هێزێكی سیاسی لە ناوچەكەدا.
تەنان���ەت نەبوونی ئارەزوی واڵتانی خۆرئاوا
بەتایبەتی ئەمەری���كاو ئەڵمانیا بۆ هەبوونی
دەوڵەتی كوردی لە ئاس���تێكدایە كە بەشوێن
ئەوەوەن چ���ۆن بتوانن داعش الواز بكەن و
ئیدی پێویس���تییان بە س���ەنگ و رۆڵی كورد
نەبێت.
س���ەرۆكی هەرێم بەباشی هۆشی وا بەالی
ئەو ئاس���ۆ تاریكانەوە ،چ���وون وەختێك لە
دەس���تپێكی  2016دا پرس���ی ریفراندۆم���ی
ورووژاند ،ئەوەی دوپاتك���ردەوە كە ئەگەر
ك���ورد پێیوابێت بەگوێرەی ح���ەزی ئەوانی
ت���ر ریفران���دۆم ب���كات و وەك دیارییەك
س���ەربەخۆییان پێبدرێ���ت ،ئ���ەوا هەگی���ز
س���ەربەخۆیی نایەتە دی .ئەوە راس���تییەكە

خەڵكی كوردس���تان دەبێت خۆی بەدەستی
بهێنێت  .لەبەر ئەوە س���ەرەڕای دابەشبوونە
جوگرافی و نێوخۆییەكان���ی واڵت ،ئامانجی
س���ەربەخۆیی هەنگاوێك���ی مەزنە و دەبێت
بنرێت.

سەرچاوە:
https://www.boell.de/sites/default/files/
any_ho
پەراوێزەکان:
Reuters (2016): “Iraqi Kurdish leader
calls for non-binding independence
”.referendum
http://www.reuters.com/article/us-iraqkurds-idUSKCN0VB2EY
Anderson, Liam/ Stansfield, Gareth
(2005): “The Implications for Elections
in Iraq: Toward
a Five-Region Model.” http://
people.exeter.ac.uk/grvstans/Webpage/
publiuspdf.pdf
BBC News (2014): “Iraqi Kurdistan
”.independence referendum planned
http://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-28103124
Reuters (2016): “Syria’s Kurds rebuked
”.for seeking autonomous region
http://www.reuters.com/article/usmideast-crisis-syria-federalismidUSKCN0WJ1EP
Salih, Mohammed A. (2016):
“Low Oil Prices Complicate Kurdish
Independence,” MEI
Policy Focus 2016-7: p.4. http://

ژمارە ( )20-21نیسانی 2017

133

review/236/determined-to-grow/economy-kurdistan
Ibid
Natali, Denise (2015): “Stalemate,
not statehood for Iraqi Kurdistan.”
Brookings Middle
East Politics & Policies. http://
www.brookings.edu/blogs/markaz/
posts/2015/11/02-stalemate-notstatehood-iraqi-kurdistan
Salih (2016): p. 1
Reuters (2014): “Turkey rejects
Kurdish independence, wants Iraq
unity government, official
says.”
http://www.reuters.com/
a r t i c l e / u s - i ra q - t u r ke y- k u r d s idUSKBN0F51RU20140630
International Crisis Group (2014):
“Flight of Icarus? The PYD’s
Precarious Rise in Syria”, Middle
East Report No 151, p. 15. http://
www.crisisgroup.org/en/regions/middle/east-north-africa
syria-lebanon/syria/151-flight-oficarus-the-pyd-s-precarious-rise-insyria.aspx
Open Democracy (2015): “The
Rojava revolution.” https://www.
/opendemocracy.net
arab-awakening/evangelos-aretaios/
rojava-revolution; ZEIT (2014):
”.“Traurige Gewinner
http://www.zeit.de/2014/12/kurdensyrien-norden
Al Monitor (2015): “Amnesty
International accuses Kurdish YPG of

”.referendum: Going it alone
http://www.aljazeera.com/
n e w s / m i d d l e e a s t / 2 0 1 4 / 0 7 / i ra q i kurdistan-referendum-goingitalone-201472123552438480.html
Human Rights Watch (1996): “Syria.
The Silenced Kurds.” https://www.hrw.
/org
reports/1996/Syria.htm
The Boston Globe (2004): “Tension
unabated after riots in Syria.” http://
.archive.boston
com/news/world/middleeast/
articles/2004/03/16/tension_unabated_
/after_riots_in_syria
The Daily Star Lebanon (2012):
“Minority Kurds struggle for
”.recognition in Syrian revolt
http://www.dailystar.com.lb/News/
Middle-East/2012/Mar-31/168622minority-kurdsstruggle-forr e c o g n i t i o n - i n - s y r i a n - r e vo l t .
ashx#axzz21XpGFIlr
Values used in this figures represent
the median population estimations
provided by the
CIA Factbook (2016). https://www.
cia.gov/library/publications/the-world,factbook/ and
for the country of Iran, the CIA
World Factbook (2015). http://www.
/indexmundi.com/iran
demographics_profile.html
Invest In Group (2013): “Determined
to Grow: Economy.” http://
/investingroup.org

www.mei.edu/content/low-oil-pricescomplicateiraqi-kurdish-independence
Reuters (2014): “Special Report:
Amid Syria’s violence, Kurds carve
”.out autonomy
http://www.reuters.com/article/
us-syria-kurdistan-specialreportidUSBREA0L17320140122
Creator: ArnoldPlaton/ Wikimedia.
This image is licensed under a Creative
Commons
License, CC BY-SA 3.0. https://
en.wikipedia.org/wiki/Kurdish_
/languages#/media
File:Kurdish_languages_map.svg
Chapman, Dennis P. (2009):
Security Forces of the Kurdish Regional
:Government. Pennsylvania
US Army War College Civilian
.Research Project
Zülch/Tilman (ed.) (1991):
Völkermord an den Kurden. Eine
Dokumentation der Gesellschaft
für bedrohte Völker. Frankfurt a.M.,
.p. 9
In the US, the war waged by coalition
forces against Iraq in response to Iraq’s
invasion and
annexation of Kuwait, is usually
referred to as the (First) Gulf War. In
,Germany, however
this war is usually called the Second
Gulf War, with the Iran/Iraq war
1980-88 being the
First Gulf War
Al Jazeera (2014): “Iraqi Kurdistan

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

134

Troops, Military Equipment.” http://
www.defense.gov/News-Article-View/
/Article/737764
carter-next-steps-in-iraq-isil-fightinclude-more-troops-militaryequipment
.Salih (2016): p. 1
.Ibid: p. 2
.Natali (2015): p. 5
Ibid: p. 5
.Ibid: p. 4
International Crisis Group (2015):
Crisis Watch Database — Iraq,
Database: 2 November
http://www.crisisgroup.org/
.2015
en/publication-type/crisiswatch/
.crisiswatch-database
18CB966A-0073-{دaspx?CountryIDs
4264-B3F5-ED0472ED975C}#results
Kurdistan Parliament (2015). http://
www.perleman.org/uploads/About-theParliament.pdf
Ibid; International Crisis Group
(2010): “Elections in Iraqi Kurdistan:
”.Results and Implications
http://www.crisisgroup.org/en/regions/
middle-east-north-africa/iraq-iran/gulf
iraq/op-eds/elections-in-iraqikurdistan-results-and-implications.
aspx
Freedom House (2014): “Iraq —
Freedom in the World 2014.” https://
.www.freedomhouse
org/report/freedom-world/2014/iraq
International Crisis Group (2014):

135

http://de.reuters.com/article/
c h l a n d - k a b i n e tt- b u n d e s w e h ridDEKBN0UK0LF20160106
Barkey, Henri J. (2016): “Syria’s Dark
Shadow over US-Turkey relations,” in:
Turkish Policy
Quarterly, p. 29. http://turkishpolicy.
com/files/articlepdf/syrias-darkshadow-over-usturkey-relations_
en_9867.pdf
International Crisis Group (2016):
“Steps Towards Stabilising Syria’s
Northern Border”, Middle
East Briefing No 49, p. 1. http://www.
crisisgroup.org/en/regions/middle-east/north-africa
syria-lebanon/syria/b049-steps-towardstabilising-syria-s-northern-border.
aspx
US Department of State (2016).
h t t p : / / w w w. s t a t e . g o v / r / p a / p r s /
dpb/2016/02/253123.htm
Lortz, Michael G. (2005): Willing
to Face Death: A History of Kurdish
Military Forces—The
Peshmerga—From the Ottoman
Empire to Present-Day Iraq. Florida
.State University, p. 66
Reuters (2015): “Pentagon chief flies
”.into Iraqi Kurdistan, to meet Barzani
http://www.reuters.com/article/
us-mideast-crisis-usa-iraqidUSKCN0PY0QW20150724
US Department of Defense (2016):
“Carter: Next Step in Iraq ISIL Fight
Include More

2017 ) نیسانی20-21( ژمارە

”.war crimes
http://www.al-monitor.com/pulse/ru/
contents/articles/originals/2015/10/syriaturkeyright-groups-accused-kurdsrojava-of-war-crimes.html
Reuters (2014): “Female fighters
battle for freedom and equality in
”.Syria: TRFN
http://www.reuters.com/
article/us-syria-womenidUSKBN0JU0D020141216
Reuters (2014): “Germany, Italy
say prepared to send weapons to Iraq’s
”.Kurds
http://www.reuters.com/article/
us-iraq-security-germany-armsidUSKBN0GK1IG20140820
Ibid
.Ibid
.Ibid
Wallace, Stephan (2015): “Germany
Steps Up Military Aid to Kurdish
”.Forces in Iraq
http://www.aicgs.org/issue/germanysteps-up-military-aid-to-kurdish/forces-in-iraq
Der Spiegel (2015): “Kampf gegen
den IS: Deutscher Waffennachschub
”.für die Peschmerga
h t t p : / / w w w. s p i e g e l . d e / p o l i t i k /
deutschland/deutscherwaffen-nachschub-fuerdiepeschmerga-a-1068371.html
Reuters (2016): “Kabinett billigt
Ausweitung
von
Bundeswehr”.Einsätzen in Irak, Mali

Alliance with Assad
and Russia”, Washington Institute,
Policy Watch 2499. http://www.
.washingtoninstitute
org/policy-analysis/view/syrias-kurdsare-contemplating-an-aleppoalliance-with-assadand-russia
See CIA World Fact Book. https://
www.cia.gov/library/publications/the/world-factbook
geos/tu.html
.Natali (2005): p. 7
See UNHCR. http://data.unhcr.org/
224دsyrianrefugees/country.php?id
last updated 19(
)May 2016
BBC (2016): “Migrant crisis: EUTurkey deal comes into effect.” http://
/www.bbc.com
news/world-europe-35854413
.Barkey (2016): p. 31 71
International Crisis Group (2016):
p. 4
Tol, Gönül (2016): “U.S., Turkey
Compromise on P.Y.D.”, Middle East
.Institute
http://www.mei.edu/content/article/usturkey-compromise-pyd
Natali (2015): p. 2
Kurdistan Regional Presidency
(2016): “President Barzani: Time is
Apt for Kurdistan to Hold
Referendum.” http://www.presidency.
دkrd/english/articledisplay.aspx?id
دRY+rNq+QXIQ

iraq-15321
Reuters (2015):“Steinmeier dringt
auf staatliche Einheit des Iraks.” http://
/de.reuters.com
article/is-irak-deutschland-steinmeieridDEKBN0TR1AT20151208
Ibid
ئەوان هیچ كات باس لە جووداخوازی كوردی
 ئ���ەوە لەكاتێكدایە كە،رۆژه���ەاڵت ناك���ەن
ئێران لەهەموو روویەكەوە لەتەك پڕەنسیپی
 بەاڵم تەنانەت باسكردن،خۆرئاوادا كۆك نییە
لەوەی نەتەوەیەكی بندەس���ت لە رۆژهەاڵتی
كوردس���تان بوونی هەیە جگ���ە لە كۆڵینەوە
زانس���تییەكان لەنێو سیاس���ییەكانی خۆرئاوادا
.بوونی نیە
Daily Sabah (2016): “EU against
formation of Kurdish state in Middle
”.East, Mogherini says
http://www.dailysabah.com/eua f f a i r s / 2 0 1 6 / 0 2 / 2 3 / e u - a g a i n s tformation-of-kurdishstate-in-middleeast-mogherini-says
Reuters (2016): “Biden urges ‘unified,
federal and democratic Iraq’ to Abadi,
”.Barzani
http://www.reuters.com/article/
us-mideast-crisis-iraq-bidenidUSKCN0X82HO
Reuters (2016): “Syria’s Kurds rebuked
”.for seeking autonomous region
http://www.reuters.com/article/usmideast-crisis-syria-federalismidUSKCN0WJ1EP
.Ibid
Balanche, Fabrice (2015): “Syria’s
Kurds Are Contemplating an Aleppo

.p. 17
Amnesty International (2015): “Syria:
‘We had nowhere to go’ — Forced
displacement
and demolitions in Northern Syria”,
p. 6. https://www.amnesty.org/en/
/documents
/mde24/2503/2015/en
International Crisis Group (2014): p.
.8
.Ibid
Ibid, p. 9
http://carnegieendowment.org/
48526دsyriaincrisis/?fa
International Crisis Group (2014):
.p. 1f
.Ibid: p. 2
.Ibid: p. 10
Asia Times (2010): “New Forces
Emerge in Kirkuk.” http://www.atimes.
/com/atimes
Middle_East/LB20Ak02.html
Al Monitor (2015): “Kurdish
peshmerga divisions hamper war
”.effort
http://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2015/01/iraq-kurdishpeshmerga-divisionislamic-state.
#html
International Crisis Group (2014):
.p. 15, 21
The National Interest (2016): “2016:
The Year Kurdistan Finally Breaks
”?from Iraq
http://nationalinterest.org/feature/2016the-year-kurdistan-finally-breaks-

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

136

لە هۆزەوە بۆ نەتەوە:

كوردستانی عێراق
لە ئاستانەی سەربەخۆییدا
لێكۆڵینەوەی :عەمبەرین زەمان

نێوەندی نێونەتەوەیی ودرۆ ویلسۆن بۆ توێژەران
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :باخەوان سۆفی
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لە پێناو باشتر یان خراپتردا ،ئەوە سەختە خۆمان لە ئاكامێك بدزینەوە كەداهاتووی كوردەكانی عێراق درۆیەك دەبێت لەناو عێراقێكی یەكپارچەدا ،ئەوەش
ێ دەكرێت ئەوە پەسەندبێت كە
لەپێناو زەمینەی هێوربوونەوەی ناوچەكەدا ،وەل 
بزوتنەوەی سەربەخۆیی كوردان سەركەوتوو نەبێت.
تاوەكو ئێستە بەریتانیا بە وشەیەكیشبێت بەشێوەیەكی فەرمی پەشیمانیلەهەمبەر هەڵوێست و كاری رابردووی لەهەمبەر كورداندا نەوتووە
(لە پێناو باش���تر یان خراپتردا ،ئەوە سەختە
خۆمان لە ئاكامێ���ك بدزینەوە كە داهاتووی
كوردەكانی عێراق درۆی���ەك دەبێت لە نێو
عێراقێك���ی یەكپارچ���ەدا ،ئ���ەوەش لەپێناو
زەمینەی هێوربوون���ەوەی ناوچەكەدا ،وەل ێ
دەكرێت ئەوە پەس���ەندبێت كە بزوتنەوەی
سەربەخۆیی كوردان سەركەوتوو نەبێت).
ئەمەی س���ەرەوە بۆچوونی دیپلۆماس���ێكی
ئەمەریكییە كە ل���ە پەیوەندییەكی نهێنی ب ێ
تەلدا لە رێككەوتی  1/7/1973خستوویەتەڕوو.
 43ساڵ تێپەڕیوە و هێشتا سیاسەتی فەرمی
ئەمەریكا لە تەك عێراقێكی یەكپارچەدایە و
هیچ گۆڕانێكی بەسەردا نەهاتووە ،وەل ێ پاش
تێپەڕبوونی دەیان ساڵ لە رکابەرایەتی ،ئیدی
كاتێك هاتووەتە پێش كە ئەس���تەمە نەزمی
كالس���یكی بەردەوام بێت ،كوردەكان دارای
شوناس و دانپیانانی زێدەترن و نایشارنەوە كە
لە لێواری دەوڵەتی سەربەخۆیی كوردیدان.
كێشەكە ئیتر لە ئەگەردا نەماوە و لە كاتدایە،
ئیدی پێویس���تە ئەمەری���كاش هێندەی ئێران
و توركیاو س���وریا كە دارای دانیش���توانێكی
كوردی سەركەش���ن ،ئامادەبێت ،ئامادەی لە
دایكبوون���ی دەوڵەتێكی نوێ���ی مۆدێرن .لە
ئێستادا بوونی دەوڵەتی كوردی لەبەر چەند
فاكتەرێ���ك لەدایكبوونێكی ن���اكام دەبێت،
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چوون كورد لە ش���ەڕێكی دژواردایە لە تەك
جیهادییەكانی ناس���راو بە دەوڵەتی ئیسالمی(
داع���ش) ،ه���اوكات ل���ەرووی ئابوریی���ەوە
دوچاری قەیرانێكی تاقەت پڕوكێن هاتوون و
نرخی نەوتیش بەجۆرێك ش���كاوە كە بڕستی
لێ بڕیوون .هاوكات هاتنی لێشاوی زیاتر لە
ملیۆنێك ئاوارەی نێوخۆی عێراق و س���وریا،
باری ئابوری هەرێمی قورستر كردووە.
دی���ارە كوردس���تانی عێ���راق ناوچەیەك���ی
كڵۆم���دراوە لە الی���ەن دراوس���ێكانییەوە،
هەمیشە هەس���تی فش���ارو گەمارۆی لە ال
زین���دوو بووە .لەهەمان كاتیش���دا جەنگی
نێوان پەكەكەو توركیا پاش دوو ساڵی تەواو
ل���ە ئاگربەس���ت ،دەس���تی پێكردووەتەوە.
پەكەكەیش جەمس���ەرێكی دیكەی كوردەكانە
كە لە نێو توركیادا دارای ئەجێندای خۆیەتی.
توركی���ا نیگەرانی هەژموون���ی پەكەكەیە لە
بەش���ێكی گەورەی كوردس���تانی س���وریاداو
ت ش���وێنەواری لەس���ەر كوردانی
دەترس���ێ 
خۆی هەبێت ،وەل ێ زاڵی پارتی دیموكراتی
كوردس���تان لە هەرێمی كوردستانی عێراقدا،
خەیاڵی توركیای لەهەمبە ر مەترس���ییەكانی
پەكەك���ە تەختكردووە .ه���اوكات ئەگەر
دەوڵەتی كوردی ئەس���تەمیش نەبێت ،ئەوا
ژیان تێیدا س���ەخت و دژوار دەبێت ،چوون

لەس���ەر س���امانە سروش���تییەكان و ناوچەی
جێناكۆك و دابەش���كردنی ئاو كێشەكان فرە
فرەن ،ئاخۆ لەو كاتەدا كاردانەوەی توركیاو
ئێرانی���ش چۆن دەبێ���ت ،هەم���وو ئەوانە
پرس���گەلێكی چاوەڕوان ك���راون .رەنگە لە
رەوش���ێكی لەو جۆرەدا توركی���او ئێران بۆ
گۆڕینی هەڵوێس���تیان پەنابەرنە بەر كوردی
باش���ور تاوەكو هاوكاریان بێت لە سەركوت
و بندەس���تكردنی كوردەكانی خۆیاندا ،بەاڵم
بە چاوپۆش���ی ل���ەوەی كە س���ەركردەكانی
باش���ور چ���ۆن بیردەكەن���ەوە ،رەنگە ئەوە
كارێكی ئەس���تەم بێت و روون���ەدا ،چوون
ك���وردەكان ئامادە نین ئی���دی خوێنی یەكتر
بڕێژن ،لە ئێستادا ناسیۆنالیزم لە نێو رۆحی
كوردیدا شوێنی تریبالیزمی هۆزگەرایی ،یان
ش���وانكارەیی گرتووەتەوە .ئ���ەوەی لێرەدا
چارەنووسسازە ئەوەیە ئەمەریكا هەڵوێستی
چۆن دەبێت ،بەب ێ پارێزگاری ئاسایش���ی و
ئۆكەی ئەمەری���كا كارێكی وەها دەبێت یان
نا؟ كوردەكان ئومێ���د دەكەن وەك چۆن لە
كۆسۆڤۆدا كارەكە تەواو بوو پاشان ئەمەریكا
نكوڵی نەكرد ،پێیانوایە بۆ ئەوانیش ئامادەیی
دەردەبڕێت .ئاڵنگارییەكانی دەوڵەتی كوردی
هەمەالیەن و ئاڵۆزن ،تەنانەت هەندێك لەو
باوەڕەدان ش���تێكە ناكرێت بێتە دی .لەبەر
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ساڵح موسلیم هاوسەرۆکی پەیەدە و عەمبەرین زەمان
ئەوە پرس���ی دەوڵەتی كوردی و كێشەكانی
درێژخایەن دەبن و لە دایكبوونیشی دەبێت
لەژێر چاودێری و دەستگرۆ دابێت .ئەوە بۆ
سەدەیەكە ئاستەنگ و ئاڵۆزی لەبەردەم پرسی
دەوڵەتی كوردیدایە ،س���ەركردەی خوازیاری
سەربەخۆیی تاوەكو ئێستا بەڕوونی نومایانی
خواستەكانی خۆیانیان نەكردووە .كوردەكانی
عێراق كە بە  5ملیۆن هاواڵتی دەخەمڵێنرێن،
ئەوە بۆماوەی  25س���اڵە بۆخۆیان یەكەیەكی
خۆبەڕێوەبەرییان پێكهێکاوە .بە ش���ێوەیەكی
فەرمیش لە  2005وە ئەوان دارای فیدراڵین لە
چوارچێوەی دەوڵەتی عێراقدا .بە پێچەوانەی
توركیا و ئێرانەوە ،دەوڵەتی عێراقی الوازە،
كوردەكانی س���وریایش هەرچەند دەسكەوتی
مەزنیان بە دەس���تهانیوە ،وەل ێ داهاتوویان
لە بەردەم لێاڵییدایە .ه���اوكات كوردەكانی

عێراق دارای سەرچاوەگەلێكی وزەی فرەن
و كۆمپانیا خۆرئاواییەكانی نەوت برەویان بە
بەرهەمهێنانێكی ئێج���گار بەرفاوان داوە لە
هەرێمەكەدا.
ه���اوكات هەرێ���م دارای پێوەندییەك���ی
دیپلۆماس���ی تۆكمەیە ،بە جۆرێك هەرپێنج
ئەندام���ە هەمیش���ەییەكەی ئەنجومەن���ی
ئاسایش���ی نێونەتەوەی���ی ل���ە هەرێمەكەدا
كونس���وڵخانەیان هەیەو دارای بەرژەوەندی
ئابوری���ی بە بای���ەخ و بەرچ���اون لە وێدا.
هەروەها ئیس���رائیل پێش���وەخت بە فەرمی
ئەوەی نەشاردووەتەوە كە دەوڵەتی كوردی
سەربەخۆ لە كوردستانی عێراقدا دەناسێنێت.
توركی���ا لەگەڵ ئەوەی دوژمنێكی ترس���ناكی
كوردەكان���ە ،وەل ێ لە ئێس���تادا دۆس���تێكی
زیتەڵی هەرێمی كوردس���تانە ،واش���نتۆنیش

بە ه���ەردوو كۆم���اری و دێموكراتەكانەوە
وەكو یەك پش���تیوانی لە هەبوونی هەرێمی
كوردس���تان دەك���ەن .وەل ێ هێش���تا زووە
باس لەوە بكەین ك���ە راگەیاندنی دەوڵەتی
س���ەربەخۆی ك���وردی چی ل���ە كاریگەری
هەرێمەك���ە بەس���ەر پێوەندییەكانیی���ەوە
بەجێدەهێڵێت .پێش���بینی ئ���ەوە دەكرێت
ئەگ���ەر ك���وردەكان ماف���ی س���ەربەخۆییان
بەدەس���تهێنا ،ئەوە دەوڵەتە نوێیەكە دەبێتە
نموونەیەكی جوان بۆ دێموكراسی و فرەیی
و ش���وێنێكی ئارام دەبێت ب���ۆ كوردو کەمە
نەت���ەوەکان و موس���ڵمان و ئاینەکانی دیکە
و ژن���ان و پیاوان تێیدا دەبن���ە دارای مافی
وەك یەك���ی .دیارە ئەو تێڕوانینەی كە گوایا
دەوڵەتدارێت���ی كوردەكانی عێ���راق دەبێتە
كێچێ���ك و دەچێتە كەوڵی كوردەكانی ئێران
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تایفی ،وەلێ لە كوردستاندا سیمای ئاوەدانی
و خۆش���گوزەرانی و ئاسایش لە لوتكەدابوو.
لەو س���ااڵنەدا ئ���ەوە دژوارب���وو كە كوردی
عێراق هەس���تی هاودەردی هەبێت لەتەك
عێراقێكدا كە نوقمی خوێناو بوو .

زەمەنی عوسمانییەكان

عەمبەرین زەمان
و توركی���اوە ،تێڕوانینێكە لەڕووی لۆژیكی و
مۆڕاڵیی���ەوە هەڵەیە .رەوش���ێكی لەو جۆرە
ب���ۆ ئێران و توركیا دەرفەتێكی باش���ە تا لە
تەك کوردەكانیان بكەون���ە ناو رێكەوتنێكی
ن���وێ و چەكەكانی���ان دابنێن ،ئ���ەوەش بۆ
كوردەكانی س���وریا گونجاو دەبێت ،ئاشتی و
نزیكی رەوشێكی باشترە بۆ ناوچەكە .دیارە
كوردەكانی عێراق زیاتر لە براكانیان لەودیو
س���نوورەكانەوە تاڵی و ترش���ی و ناسۆرییان
چەش���تووە .هەربۆیە خواست و خولیایان بۆ
سەربەخۆیی هەمیشە لە مێشكدا بووە .ئیدی
ئەوە لە ئەس���تۆی ك���وردەكان خۆیاندایە كە
بزانن ئەو دەوڵەتەی س���اڵەهایە چاوەڕوانی
دەكەن لەبار نەچووە.
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سەربەخۆیی كوردی عێراق :رێگەیەكی
درێژو پڕ هەوراز
بۆ تێگەیش���تن لە هەوڵی س���ەربەخۆخوازی
كوردان���ی عێراق ،پێویس���تە لە ریش���ەكانی
مێ���ژوودا لەو راس���تییە تێبگەین كە هەموو
ئەو ئاس���تەنگ و رێگریانەی بەردەمیان چی
ب���وون و چۆن ئەو بیركردنەوەیە هەمیش���ە
لە دەم���اری كورداندا زیندوو بووە .كەوتنی
س���ەدام حوسەین لە  2003دا ئیدی كوردانی
عێراقی لەژێر كابووس���ی بندەستی دەرهێناو
وێنای ئەوان وەك ژێردەستەو گیرۆدەبوونی
ستەم نیشاننەدەدا ،بەڵكو بوونە ئەزمونێكی
س���ەركەوتوو ل���ە ناوچەكەدا .عێ���راق لەو
نێوەندەدا تێوەگال لە ش���ەڕێكی ناهەمواری

تا كاتی رووخانی ئیمپراتۆریەتی عوس���مانی
ل���ە الی���ەن هاوپەیمانەكانەوە ل���ە جەنگی
یەكەم���ی جیهانی���دا ،زۆربەی ك���وردەكان
لەژێ���ر فەرمانب���ەرداری عوس���مانییەكان
دابوون ،ئەوانەش كە مابوونەوە فارس���ەكان
فەرمانبەردارییان دەكردن .هەربۆیە بە گشتی
كوردی عێراق و س���وریاو توركیا ئیستەمبوڵ
بەڕێوەی دەبردن ،ئەوڕۆیش���ی لەگەڵ بێت
ئەستەمبوڵ شارێكە كە زۆرترین دانیشتوانی
ك���وردی لێی���ەو گەرەتری���ن كۆبوون���ەوەی
كوردەكان لە ئەس���تەمبوڵە .لە دەس���تپێكی
سەدەی نۆزدەوە عوس���مانییەكان لەشكۆیان
كەمبوویەوەو بەرەو الوازی دەچوون ،میرو
دەرەبەگە كوردەكان لە میرنش���ینەكانەوە لە
ژێر چەتری می���ری كارێزما می���ر بەدرخان
كۆبوونەوە و ئەو دەرفەتەیان قۆس���تەوە كە
رووبەڕووی عوسمانیەكان ببنەوە و بۆخۆیان
خۆبەڕێوەبەریی���ان راگەیاند .بەدرخان دژ بە
ئەرتەشی عوسمانی وەس���تاو پێوەندییەكانی
لەت���ەك باب���ی عال���ی پچڕاندو ه���اوكات
س���ەربەخۆیی راگەیان���دو جەزی���رەی كردە
پایتەختی خۆی ،جەزیرە شارێكی مێژووییەو
هەڵكەوتوو لەس���ەر رووباری فوڕاتەو بۆتە
رەمزی ناسیۆنالیس���تانی كوردو ئێستاش���ی
لەتەكدا بێت ،لەبەردەم لەتمەی ئەرتەش���ی
وەحش���یگەرانەی تورك���ە كە ب���ۆ كێوماڵی
پەكەكە رووب���ەرووی ئەو ش���ارە دەبێتەوە
بەهەمانش���ێوەی بەدرخان ،شۆڕش���ی شێخ
عوبەیدواڵی نەهری پاش ئەو هاتە گۆڕ ێ و
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بەهەمانشێوە ئەویش ماوەی سەركەوتنەكانی
كەم خایەن بوون .
نەوەكانی بەدرخان بۆ توركەكان سەرلەنو ێ
ملیان نەداو لە دەستپێكی سەدەی بیستەمدا
ئەوان بوونەوە بە ئااڵ هەڵگری ناسیۆنالیزمی
كوردی و لە خۆیبووندا خۆیان نومایانكردەوە.
خۆیبوون لە دیمەشقدا بە تایبەتی رۆشنبیرانی
ك���وردی ل���ە دەوری خۆی كۆك���ردەوە .لە
رێكەوتنی س���یڤەری  1920دا پاش ئەوەی
عوسمانیەكان و هاوپەیمانان رێكەوتن كە لە
هەندێك بڕگەی رێكەوتنەكەدا بوار بۆ كوردو
ئەرمەن كرابوویەوە كە س���ەربەخۆبن ،وەل ێ
پاش س���ێ ساڵ ئەو خەونە لە الیەن مستەفا
كەمالی دامەرزێنەری توركیای نو ێ لەگۆڕنراو
كوردی عوس���مانییەكان دابەش���كران بەسەر
عێراق و توركیاو سوریادا.

كیمیایی چەرچڵ
عێراق و ب���ە تایبەتی ویالیەتی موس���ڵ كە
ئەوڕۆك���ە ئ���ەو ویالیەتە زۆرترین���ی لەژێر
دەستی كوردەكانی عێراقدایە ،پێشتر لەسەر
بنەم���ای رێككەوتنی س���انڕیمۆ  1920كەوتە
ژێر هەژموونی بەریتانیاوە .لەو دەمەدا دوو
رێبەری كورد لەوانە شێخ مەحمود بەرزنجی
كە خۆی وەك مەلیکی كوردستان لە  1922دا
راگەیاند ،هاوكات شێخ ئەحمەد بەرزانی كە
براگەورەی مەال مس���تەفا بوو ،ئەو پیاوێكی
ئایینی موس���ڵمان و ش���ێخێكی سەیر رەفتار
بوو ،لەبەرامبەر رێكەوتننامەكانی بەریتانیادا
س���ەرپێچی نواندو پێوەندییەكانیشی لەتەك
توركاندا پچڕاند .وینستۆن چەرچڵ كە وەزیری
جەنگی بەریتانیا بوو .ئەو دەم سەركەشیكرد
بە هەڵبژاردنی ساناتین و دڵنەوایترین رێگە
تا بتوانێت هەڵەش���ەیی و سەركەشی كوردو
ع���ەرەب دامركێنێتەوەو هۆگری���ان بكات.
چەرچ���ڵ بۆ س���ەركوتی نارەزاییەكانی كورد

گەرەكی بوو چەك���ی كیمیایی بەكاربهێنێت،
ئەو وتبووی ئامادەم گازی كیمیایی بۆ هۆزە
یاخیب���ووەكان بەكاربهێنم تا بیانهێنمەوە ژێر
ركێف���ی میریی .ئ���ەو گازەی كوڕەمامەكەی
سەدام حوسەین بەنێوی عەلی حەسەن مەجید
دوای چەندین دەیە لە ساڵی  1988دا دژ بە
دانیشتوانی كوردنشینی هەڵەبجە بەكاریهێناو
لە رۆژێك���دا  5000هاواڵتی كوردی خنكاند.
وەل ێ دواجار بەریتانییەكان سودیان لە بۆمبی
تەقلیدی بینی بۆ س���ەركوتی یاخیبوونەكانی
كورد لەو سەردەمەدا .ئەوڕۆ كوردو عەرەب
لەنیازی وێرانكاری دەوڵەتەكانتان تێدەگەن،
ئەزموونی���ان هەیە كە چ���ۆن لە ماوەی 45
دەقیقەدا تەواوی شارێك تەختكراو چلۆن 3/1
خەڵكەكەی ك���وژران و بریندار بوون ،بەاڵم
تاوەكو ئێس���تە بەریتانیا بە وشەیەكیش���بێت
بەش���ێوەیەكی فەرمی پەش���یمانی لەهەمبەر
هەڵوێس���ت و كاری راب���ردووی لەهەمبەر
كورداندا نەوتووە.

هەس���تانەوە و شكستی مەال مستەفای
بارزانی
دوای س���ااڵنێك لە شەڕو ش���ۆڕو هەڵهاتن
لەوان���ە بۆ توركیا ،مەال مس���تەفای بەرزانی
و هۆزەكەی لە س���اڵی  1943دا سەرلەنو ێ
دەس���تیان دایەوە یاخی ب���وون دژ بە میری
و دام���و دەزگاكانی دەوڵ���ەت .هەندێك لە
مێژوونوس���ان ل���ەو باوەڕەدان ك���ە بارزانی
ه���ەراو هوریاو هێزەكەی ل���ە چوارچێوەی
پرۆژەیەك���ی نەتەوەی���دا نەب���ووە ،بەڵكو
لەپێن���او بەرژەوەن���دی تەس���كی هۆزەكەی
خۆیدا بووەو ناوچەی���ی بووە ،ئەم رەخنەو
گازاندان���ە تاوەكو ئەوڕۆیش���ی لەتەك بێت
ل���ە بنەماڵەی بارزانی دەگیرێت .لەهەردوو
بارەك���ەدا بارزانی چاالكییەكانی دژ بە میری
ف���راوان بوون ،بەجۆرێك بەغدا س���ەرەڕای

ئەوەی لێنەوی بوو بۆ چارەس���ەری پرسەكە،
وەل���ێ ئاكامێكی نەبوو ،دواج���ار بارزانی و
هاوەاڵنی ناچارك���ران پەنابەرنە بەر ئێران.
لەوێن���دەر داگیركاری س���ۆڤێت و بەریتانیا
لەگۆڕێدا ب���وو ،لەناوچ���ە كوردییەكاندا بە
پشتیوانی سۆڤییەت دەرفەتی خۆبەڕێوەبەری
رەخسابوو ،هەربۆیە بارزانییەكان تێكەڵ بەو
ماجەرایە بوون و ش���وێنیان بوویەوە .ئیدی
لەو ێ كۆماری كوردس���تان راگەیەنراو هەمان
س���اڵ لە كانونی دووەمی  1946ئااڵی كۆمار
هەڵكراو پارتی دێموكراتی كوردستانی عێراق
و مەس���عود بارزان���ی كوڕی مەال مس���تەفا
لەدایكبوون ،وەل ێ بە كش���انەوەی ئەرتەشی
سوری سۆڤێتی و نەمانی پشتیوانی بۆ كۆمارو
گەڕانەوەی ئەرتەش���ی ئێران و ناكۆكییەكانی
ناو كۆمار لەنێ���وان بارزانی و قازیدا ،ئیدی
پاش یازدە مانگ كۆمار هەڵوەشایەوەو بازانی
بەتاوان���ی وەزیری بەرگی كۆمار تاوانباربوو،
هەربۆیە ئەو خۆی نەدا بەدەستەوە .قازیش
بە ئاش���كراو لەناوەندی شاردا لە  31ئازاری
 1947دا لەس���ێدارەدرا .بارزانی���ش پەن���ای
بردەبەر یەكێتی س���ۆڤێت ،ئەو لەو ێ فیری
زمانی روس���ی بوو ،هاوكات بەباشی فێری
شەتڕەنج ببوو ،ئیدی هەمیشە لە پالنەكانیدا
نەخشەی دروستی جەنگی پێبوو .لە شۆڕشی
1958ی عێ���راق دژ بە نەزمی پادش���ایەتی،
ئیدی كۆماری عێراق راگەیەنراو مەال مستەفا
قۆناغێك���ی نوێی خەباتی چەك���داری لەپێناو
ئۆتۆنۆمی كوردان���دا لەبەردەمدا قوتكرایەوە
 .هەربۆی���ە ئەوە دروس���تە بڵێین كە كورد
بەلەپێشچاوگرتنی ئەو ئەزموونە دارای ئازادی
فرەت���رە لە كوردی پارچەكانی تر .لە ئاكامی
شۆڕش���ی بارزانی دژ بە می���ری رێكەوتنی
 1970ل���ە نێوان بەغدادو پارتی هاتە گۆڕێ،
بەاڵم رێكەوتنەكە وەك مەرەكەبی سەركاغەز
مای���ەوە و هەرگی���ز جێبەجێنەكرا .قۆناغی
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هەس���تیای ژیانی بارزانی ل���ە گەڕانەوەی بۆ
عێراق تاوەكو مەرگی ئەو لە واش���نتۆن و لە
1979دا خۆی دەبینێتەوە.
ل���ەو میان���ەدا موحەمەد رەزا ش���ای ئێران
پش���تیوانی ت���ەواوی ك���وردی دەك���رد بۆ
هاندانیان دژ بە عێراق و هەریەك لە هنری
كەیسنجەر و نیكسۆنیش پشتیوانی سیاسەتی
ش���ابوون ،لەبەرامب���ەردا مەال مس���تەفایش
پشتیوانی ئێرانی دەكرد بۆ سەركوتی كوردە
یاخبووەكانی .كەیس���نجەر ئاشكرای كرد كە
ئیدی شا بە رێكەوتنی جەزائیری  1975ملی
بە عێراقییەكان داوە كە خواس���تی ئاوەڕۆی
عەرەبی نەكەن و لە بەرامبەردا ش���ا دەستی
لە كوردەكان���ی عێراق بش���وات .بەمجۆرە
ئەمەریكا دەس���تبەرداری پێدان���ی ملیۆنان
دۆالر بوو كە لە رێگەی ئاژانسی هەواڵگری
ئەمەریكیی���ەوە بۆ تێچوون���ی جەنگی كورد
لەتەك عێراق بەه���ەدەر دەبرا .لەم میانەدا
بارزان���ی و  200هەزار ل���ە كوردانی عێراق
لەترس���ی تۆڵەكردنەوەی ئەرتەش���ی عێراق
چوونە ئێران ،بارزانی بەدەردی نەخۆشییەوە
دەتالیەوە ،لەونێوەندەدا كەسایەتی كارێزمای
كورد جەالل تاڵەبانی كە یاس���ای خوێندبوو
ل���ە دیمەش���قەوە گەڕای���ەوەو ل���ە پارتی
جودابووی���ەوەو لەتەك ت���ەواوی چەپەكانی
ناو شۆڕش���دا یەكێتی نیشتیمانی كوردستانی
راگەیاند .ئیدی قۆناغ���ی ملمالنێی پارتی و
یەكێتی لێرەوە دەستی پێكرد.

ئەنفال

ل���ە هەش���تاكاندا جەنگی ئێ���ران و عێراق
هەڵگیرس���ا ،ل���ەو جەنگەدا هی���چ ال براوە
نەب���وون و ملیۆنێك کەس زەرەرمەند بوون
بە كوش���تن و برینداربوون و ئاوارە بوون.
پارتی و یەكێتی دەستیان دابوویە چاالكی دژ
بە سەدام ،هەوەڵین گورزی تۆڵەی سەدام دژ
بە بارزانییەكان بوو ،ساڵی  8 1983هەزار
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پی���اوی بارزانی راگوێزران و بە زیندوویی لە
خاكنران .هاوكات لە 1988دا سەدام ئەنفال و
چەكی كیمیایی دژد بە یاخیبووان بەكارهێناوە
و خەڵكی سیڤیلی قڕکردووە .لە 2ی مانگی
8ی  1990سەدام حوسەین پەالماری كووەیتی
داو لەچەند كاتژمێرێكدا توانی داگیری بكات
و بیكاتە یەكێك لە پارێزگاكانی عێراق ،ئەوە
بووە سەرەتایەك تا كوردەكان دەرفەتیان بۆ
هەڵكەوێت و خۆی���ان رێكبخەن بۆ راپەڕین
 .ل���ە بەرای���ی 1991دا هاوپەیمان���ەكان بە
رابەرایەت���ی ئەمەریكا توانی���ان رووبەرووی
س���ەدام ببنەوە و لە نێوەندی مانگی دووی
هەمان ساڵدا ،توانیان سەدام پاشەكشە پێبكەن
و سەركەوتن رابگەیەنن .سەبارەت بە هیوای
كوردەكان كە راپەڕیب���وون ،لە 10ی مانگی
دوودا س���ەرۆك بۆش رایگەیاندبوو :پێویستە
سەدام حوس���ەین و خەڵكی عێراق بۆخۆیان
چارەس���ەری گرفتەكانیان بكەن .ش���یعەكان
لەباشوری عێراق وكورد لەباكور ئەو وتەیەی
بۆش���یان بە هەڵكردنی گڵۆپی سەوز زانی بۆ
دەس���تپێكی راپەڕین ،ئەوەبوو شیعەكان لە
باشوردا دەستیانگرت بەسەر چەند شارێكداو
كوردیش لە باكور توانیان هەولێرو كەركوك
كۆنت���ڕۆڵ بك���ەن و ل���ە ئ���ازاری  1991دا
سەركەوتن بەسەر تەواوی كوردستاندا ،بەاڵم
کاتێك س���ەدام زانی ئیدی ئەمەریكا زیاتر لە
كوەیت پێش���ڕەوی ناكات ،بەربووە وێزەی
راپەڕیوانی باكورو باش���ور ،مەسعود بارزانی
و جەالل تاڵەبانی بەرگرییەكی جوامێرانەیان
كرد ،بەاڵم هێزی پێش���مەرگەو ئەرتەش���ی
عێراق نابەرامبەر بوون ،چوون پێش���مەرگە
تانك و هەلیكۆپتەری نەبوو .لە 31ی ئازاری
 1991هێزەكان���ی عێ���راق توانی���ان هەولێر
بگرن���ەوە .لەم میانەدا خەڵكی كوردس���تان
ك���ۆڕەوی ملیۆنیی���ان كردو ئێ���ران دەرگای
لەبەردەم ملیۆنێك ئاوارەی كوردا كردەوەو

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

رەنگە لە رەوشێكی
لەو جۆرەدا توركیاو
ئێران بۆ گۆڕینی
هەڵوێستیان
پەنابەرنە بەر
كوردی باشور
تاوەكو هاوكاریان
بێت لە سەركوت
و بندەستكردنی
كوردەكانی خۆیاندا

توركیایش فرە ب ێ بەزەییانە رێگەی لەبەردەم
نی���و ملیۆن ك���ورد گرت تاوەك���و دەربازی
سنوورەكانی نەبن .

چاالكییەكان���ی دابینكردن���ی ناوچەی
ئارام

ل���ە 7ی ئەپرێڵدا ئەمەری���كا پێوەندیكرد بە
فەرەنساو بەریتانیاوە تاوەكو دەستوەردەنەوە
نێو رەوشی عێراق و لەسەر پرسی چێكردنی
ناوچەیەك���ی ئارامی دژە فڕین لە باكوردا بۆ
ك���وردەكان قایلیان ب���كات .لە  20ئەپرێڵدا
یەكە س���ەربازییەكانی ئەمەری���كاو بەریتانیا
چوونە نێو شارۆچكەی زاخۆوە كە هەڵكەتوو
ل���ە س���نورەكانی توركیایە ،ل���ە ئۆكتۆبەری
هەمان س���اڵدا ئەرتەش���ی س���ەدام لە س ێ
پارێزگای كوردنش���ینی هەولێرو س���لێمانی
و دهۆكدا پاشەكش���ەی پێك���را .فڕۆكەكانی
جێگی���ر لە بنك���ەی هەوای���ی ئەنجەرلیكی
باشوری توركیا هەس���تان بە پاراستنی هێڵی
36ی ئاس���مانی عێراق و بەوردی سەرنجیان
لەسەر پاشەكشەی هێزەكانی سوپای عێراقی
بوو .ئیدی بە شێوەیەكی پراكتیكی ئەو سێ
پارێزگایە بوونە زەمین���ەی لەباری چێبوونی
دەس���ەاڵتێكی خۆبەڕێوەبەری بۆ كوردان و
هاوكات بوونە مەك���ۆی كۆبوونەوەی پارتە
ئۆپۆزسیۆنە ش���یعییەكانی دژ بەسەدام و بە
هەماهەنگ���ی لە ت���ەك دەزگای هەواڵگریی
ئەمەریكا كار بۆ پێ لەقكردنی رژێمی سەدام
دەستی پێكرد.

ماڵئاوا سەدام ،خۆشهاتی كوردستان
رژێم���ی بەعس���ی س���ەدام ب���ە رێبەرایەتی
ئەمەری���كا ل���ە  2003دا كۆتاییه���ات ،ئەوە
وەك دەرفەتێك���ی زێڕین ب���وو بۆ كورد كە
خۆبەڕێوەبەرییەكەیان زیاتر چەس���پان ،وەل ێ
گەر توركیا رێی نەگرتایە لەوەی كە ئەمەریكا
لە خاكی توركیاوە هێرش بكاتە سەر عێراق،

عەمبەر زەمان و هاوڕێیەکی
ئەوا لەوانەبوو چیرۆكەكە بەش���ێوەیەكی تر
بێت و كورد ئەو قازانجە نەكات ،وەل ێ ئێستا
تەنها  2000لە ئەرتەش���ی تورك لەنێوخۆی
كوردستانن و گەرەكیانە بەربەست لەبەردەم
چاالك���ی و جموجوڵی پەكەك���ە دابنێن .لە
پرۆسەی ئازادی عێراقدا كورد رۆڵی بەرچاوی
گێڕاو پێشمەرگە هەماهەنگی سەرەكیی بوو
لە راماڵینی ئەرتەش���ی عێراقیدا ،هەربۆیە لە

دەس���تكەوتەكانی عێراقدا كورد دەنگی بڵند
بوو لە دەستووری  2005دا شوێنی فیدراڵیەتی
كود كرایەوەو ك���وردەكان زمانەكەیان بووە
زمانێكی فەرمی لە عێراقدا .ئەوەبوو جەالل
تاڵەبانی بووە یەکەم سەرۆك كۆماری عێراقی
كورد و مەسعود بارزانی بووە یەکەم سەرۆكی
هەرێمی كوردس���تان و لە دەستوردا مادەی
 140چەس���پێنرا كە خواس���تی ریفراندۆمی
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عەمبەرین زەمان لە دیبەیتی حەوتەمین ساڵیادی ژنانی جیهاندا
ب���ۆ ناوچ���ەی كەرك���وك و جێناكۆك���ەكان
هێنابووی���ە ئاراوە و لە دێس���ەمبەری 2007
دا چەس���پێنرا .ئەوە هەوڵێك بوو كە ئیدی
تێیدا تەعریبی سەردەمی سەدام دەبڕایەوەو
قەرەبووی ناوچە كوردیی���ەكان دەكرایەوە،
وەل���ێ ریفراندۆمەكەی مادەی  140دواخراو
قەرەبوو نەكرایەوەو هیچ جێبەجێنەكرا .كورد
پاش سەدام نەیتوانی ئامانجەكانی خۆیان بە
یەكگرتوویی بەرەوپێش���ەوە ب���ەرن ،ئەوان
هەریەكەیان دارای هێزو ئەرتەش���ی تابەت
بەخۆی���ان بوون و نەزم���ی دوو ئیدارەییان
كاڵنەك���ردەوە ،پارتی وابەس���تە بە توركیاو
یەكێت���ی نیزی���ك لە ئێرانن رەوش���ی ژیانی
رۆژنامەنوس���ی ناهەمواربوو ،وەل ێ بارزانی
زیاتر ئاڵۆزو گۆشەگیر بوو ،تاڵەبانی مامەڵەی
لە تەك رۆژنامەنوس���ان خاس���تر بوو  ..لە
پاش رێكەوتنی واش���نتۆن ،پارتی و یەكێتی
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راس���تە حكومەتی هاوبەشیان پێكهێنا ،بەاڵ م
هەر دووربوون لە یەكتریی ،پارتی چەندجار
ئەرتەشی توركیای بواردا دژ بە پەكەكەو لە
س���نوری یەكێتیش ئەنسارولئیسالم چێبوو بە
تایبەتی لە هەڵەبجە هەموو ئەم شەڕو شۆڕە
لە كاتێكدا بوو كە عێراقیش رەوشی ناهەموار
بوو ،بە تێكچوونی رەوش���ی تەندروس���تی
مام ج���ەالل لە  2012دا ئیدی بۆش���ایی لە
توان���او جواڵنی یەكێتیدا درووس���ت بوون،
پارتی زیاتر هەژمونی بەس���ەر كوردستانەوە
کرد .دابەش���بوونی ئەم دوو هێزە تەنانەت
دیالێكتیك و زمانی كوردیش���ی گرتووەتەوە
ل���ە س���نوری پارتیدا زمان���ی كرمانجی و لە
دەسەاڵتی یەكێتیشدا زیاتر سۆرانی زمانەكان
بااڵدەس���تن .لە رێكەوتنی 1970ەوە زمانی
ك���وردی ب���ووە فەرمی و بڕی���اری زانكۆی
س���ولەیمانی درا ،وەل ێ هێشتا زمانی كوردی

نابوت���ەو بایەخی كەمە هێش���تا عەرەبی لە
كوردس���تان زمان���ی دووەمە و ل���ە تەواوی
میت���ۆدی خوێندندا هەی���ەو تەنها كەناڵەكان
بوونەتە زمانی كوردی .زمانی فەرمی كوردی
لە باشوری كوردس���تان زمانی سۆرانییە ،بە
تایبەت���ی ل���ەدوای  1991ل���ە هەرێمەكەدا
هەروابووە ،هەندێك دەڵێن ئەم زمانە بۆیە
پارتی بوواری داوە وابێت ،تا وابەستە بوون
و هاندانی توركیا لەسەر خۆی كەمبكاتەوە،
چوون توركیا هاندەری ئەوەیە نەكات زمانی
كرمانجی فەرمی بێ���ت و كاریگەرییەكانیان
لەس���ەر كوردانی باكوری كوردس���تان فرەتر
بكەن .زمانی سۆرانی لەسەردەمی بەریتانیادا
 1919تاوەكو  1958لە باش���وری كوردستان
مامەڵ���ەی پێوەدەك���را ،ئەوان س���ۆرانیان ال
پەس���ەند ب���وو ،وەل ێ پێیانوایە لە ئێس���تادا
دەبێت هەردووكیان ب���ەكار بێنن هەروەك
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چۆن ئێس���تە ل���ە ده���ۆك و دەورووبەری
كرمانجییە و لە بەشەكانی دی سۆرانییە .لە
ئێستادا كوردستان لەبرەودایە لەرووی نەزمی
دیموكراسییەوە  ،ئەوان نوێنەانی ژنیان هەیە
لە پۆس���تە بااڵكاندا بۆ نمونە بەیان س���امی
عەبدولڕەحمان نوێنەری كوردە لە ئەمەریكا،
هەرێمی كوردس���تان لەس���ەر ئامادەیی ژن
رێ���ك وەك تونس وەهایە ك���ە جیاوازن لە
رۆژهەاڵتی ناوین.

عێراقێكی تر
کاتێك ل���ە  2005تاوەكو  2013بەش���ەكانی
نێوەڕاست و باشوری عێراق لەنێو جەنگێكی
تاقەتپڕوكێن���ی تایفیدا تێوەگالب���وو ،ئابوری
كوردس���تانی عێراقیش الواز دەردەکەووت.
ئەودەم نرخی نەوت فرە بااڵ بوو ،كوردەكان
ك���ەم ت���ا زۆر ل���ە %17ی پش���كی داهاتی
عێراقییان بۆ تەرخانكرابوو .تا  2013داهاتی
مانگانەی عێراق  1بلیۆن دۆالر بوو ،تێكڕای
داهاتی سااڵنە گەیشتە دوو هێندەی پێشوو.
بەمەی���ش داهاتی فەرمانبەرو موچەی ئەوان
بەرز بوویەوە .لەم نێوەندەدا پارتی و یەكێتی
بەلێشاو فەرمانبەرانیان دادەمەزراند و تێكڕا
لەپێناو دەربڕینی پشتیوانی خەڵكیدا ،تەواوی
كەرتی گش���تیان كردە موچە خۆری میریی.
حكومەتی هەرێم  53%خەڵكی كوردس���تانی
ك���ردە كارمەندی میریی ،ك���ە لەم رێژەیەدا
 30%زێدەتر بوو لەوەی كە لە كەرتی تایبەتدا
هەیە .لە 2006دا یاسای سەرمایەگوزاری ئازاد
بەتەواوی لەژێر هەیمەنەی سەرمایەگوزاری
بیانیدا ش���كابوویەوە  .لێرەوە س���ەرچاوەی
سروش���تی هەرێم و كەرت���ی كارەباو تێكڕا
كایەكانی تری ژیان كەوتنە ژێر ركێفی كۆمپانیا
بیانییەكان���ەوە ،دەستبەس���ەراگرتنی داهات
و سەرمایەی كوردس���تان و بەتااڵنفرۆشتنی
سەرچاوەكانی وزەی هەموو ئەوانە بااڵچوونی

توێژێكی كەم و بێبەش���بوونی زۆرینە ،بووە
هۆی دروس���تبوونی بزوتنەوەیەكی سیاس���ی
بەرهەڵس���تكار بەناوی گۆڕان كە نەوشیروان
مستەفا رابەرایەتی دەكرد .گۆڕان لەسەرەتاوە
لە بەه���ای یەكێت���ی كەمك���ردەوە ،چوون
یەكێتی ل���ە رێكەوتندا بوو لەگ���ەڵ پارتیدا
كە تۆمەتباری س���ەرەكی دەستبەسەراگرتنی
كوردستان و گەندەڵییەكان بوو .هاوكات پاش
ئ���ەوەی یەكێتی رازی بوو پاش  2013ماوەی
سەرۆكایەتی بارزانی تازە بكەنەوە تا ،2015
ئیدی جەماوەری گۆڕان زیاتر بوو .ئێستایش
ل���ە  2016یەكێتی لەتەك گۆڕاندا لە نوێترین
رێكەوتن���ی سیاس���یدان و لەبەرامبەر پارتیدا
وەكو ئۆپۆزسیۆنێك دەردەکەون .

بە شێوەیەكی پراكتیكی
ئەو سێ پارێزگایە
بوونە زەمینەی لەباری

كوردەكان و ئەوروپا
س���ەردەمی زێڕینی ئابوری كوردستان وایكرد
كە زۆرێ���ك لەو كوردانەی ك���ە لە ئەوروپا
ب���وون ،رووبكەنەوە كوردس���تان و پرۆژەی
س���ەربەخۆی كوردس���تان بكەوێت���ە زیهنی
زۆرێك لە پرۆژەی سیاس���ییەكانەوە .یەڵمازو
توێ���ژەری زانكۆی میدڵ ئیس���تی لەندەن لە
توێژینەوەیەكی���دا لەب���ارەی ك���وردەكان كە
دەگەڕێنەوە بۆ كوردستان ،ئەوانەی بەریتانیا
تێك���ڕا ل���ەو ب���اوەڕەدان ك���ە چوونەوەیان
وابەستەیە بە هەس���تی ئەوانەوە بۆ ئەوەی
بەش���داربن ل���ە پرۆس���ەی بەدەوڵەتبوونی
كوردستان  .وەلێ گەڕانەوەی ئەوانە وابەستە
نەبوو بەو هەڵوێس���تە نیش���تمانییەوە بەڵكو
وابەس���تە بوو بەو رۆحی زوو زەنگینبوونەی
كە كوردستانی گرتبوویەوەو لەو واڵتانەی كە
هەب���وون پێگەی ئەوتۆی���ان نەبوو .هاوكات
ناوبراو ل���ە توێژینەوەكەیدا باس لە رەخنەی
ئەوان���ە دەكات كە لە ئەوروپ���ان و پێیوایە
تەواوی رەخنەكانیان لە پرس���ی گەندەڵی و
بێسەرەوبەرەیی كوردستانە ،ئەوان رەخنەیان

چێبوونی دەسەاڵتێكی
خۆبەڕێوەبەری بۆ
كوردان و هاوكات بوونە
مەكۆی كۆبوونەوەی
پارتە ئۆپۆزسیۆنە
شیعییەكانی دژ بەسەدام
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لە میدیای بێ ئەتەكێت و نازانس���تییەو باس
ل���ەوە دەكەن ك���ە زمانی كوردی ش���ێواوەو
دیبەیتی تیڤییەكان زۆر نا ئەكادیمییەو رەوشی
كوردستان لە سنورێكی ترسناكی گەندەڵیدایە.
هەموو ئەو نێوەندە جێندەریانەی لە سلێمانی
و س���ۆران و زانكۆی ئەمەریكی دامەزراون،
لەب���ارەی بێ���دادی ژنان و رەوش���ی خراپی
كۆمەاڵیەتی هۆش���داری دەدەن .هەربۆیە لە
ئێستادا ئەوانەی لە ئەوروپاوە هاتبوونەوە و
هەموو ئەوانەی كە لە كوردستانیشن ،ئێستا
ئەولەویەتی كاریان جێهێشتنی كوردستانە .
سامانی نەوتی كوردستان و وێنایەكی تێكەڵ
لەب���ەر ئ���ەوەی كوردس���تان ل���ە رووی
جیۆسیاس���ییەوە و لە ب���واری جیۆپۆلەتیكیدا
ناوچەیەك���ی داخراوە بە گەم���ارۆی واڵتانی
نەیاری ،هەروەها لەبەر ئەوەی جگە لەنەوت
سەرچاوەی داهاتی دیكەی الوازە ،هەربۆیە
بوونی خ���ۆی لە بوونی نرخی بەرزی نەوتدا
دەبینێتەوە .هەرێمی كوردستان لە مانگی 2ی
 2014رووبەڕووی موچ���ە بڕین بوویەوە لە
الیەن مالكییەوە ،مالكی خۆی لەنێو شۆڕشی
كورد و دواتر لە هەولێردا پەنادرابوو ،بەاڵم
كێشەی نەوت و بودجەو پێشمەرگە لەنێوان
هەولێ���رو بەغدادا ،بووە بە كێش���ە و كورد
سەربەخۆ بڕیاری فرۆشتنی نەوتی داو بەغدا
موچەو بودجەی هەرێمی بڕی ،ئەمەریكا لە
س���ەرەتادا ناڕازی بوو ،بەاڵم دواتر جەنگی
داع���ش بووە هۆیەك تاوەك���و ئەمەریكا لەو
پرس���ەدا بێدەنگی هەڵبژێرێت .لە ئێس���تادا
كوردس���تان خاوەنی نەوتو گازی سروشتییەو
زی���اد ل���ە ئازەربایجان و كۆڵۆمبیا س���امانی
نەوتی هەیە .هەربۆیە چاودێران كوردس���تان
وەك سەرچاوەیەكی گەورەی وزە دەبینن لە
جیهانداو پرسەكە راستەوخۆ پەیوەستكراوە بە
ئایندەی سەربەخۆیی كوردستانەوە.
هاوكات پرس���ی كەركوك ك���ە خاڵی دێرینی

146

ناكۆكییەكانی نێوان ك���وردو ناوەندە ،بریتی
بووە ل���ە كەركوك ك���ە دارای پێكهاتەگەلی
جی���اوازی نەتەوەی���ی و ئاینیی���ەو زەنگینە
بەن���ەوت ،ه���اوكات زەنگینە ب���ە قەیران و
ئاڵ���ۆزی ،ل���ە ئێس���تادا س���ێبەری داعش لە
حەویجەو هەژموون حەشدی شەعبی و بوونی
توركمانی ژێر نسێی توركیاو ملمالنێی پارتی و
یەكیەتی و هەبوونی دەسەاڵتی ناوەندی ئەم
ش���ارەی لەهەمووكات زیات ئاڵۆز كردووە.
نەوتی كەركوك بەش���ێكی لەڕێ���ی توركیاوە
رەوان���ەی بەندەری جیهان دەكرێت و پارەی
پت���رۆ دۆالر بۆ كەركوك س���ەرف دەكرێت.
ئەم شارە لەالیەن كوردەكانەوە وەك قودس
وای���ەو هێڵی س���ورە ،كلیلی چارەس���ەری
ناكۆكییەكانە .لە ئێس���تادا كە س���ەربەخۆیی
كوردس���تان جاڕی بۆ دراوە ،لە كاتێكدایە كە
ئابوری كوردستان سەربەخۆیە ،بەاڵم خەمی
خەڵكی لە رەوش���ێكدایە كە ناخۆشگوزەرانی
لێدەخوێنرێتەوە .هەربۆی���ە قەیرانی ئابوری
و جەن���گ و ناتەبایی ناوخ���ۆ ،مۆتەكەیەكی
ترس���ناكی دەوڵەتە سەربەخۆكەیە .هەرچەند
كە كوردستان لە هەمووكات زیاتر هەنگاوی
بەرەو تێكش���كاندنی عەقڵی شوانكارەیی ناوە
و وەك دەوڵەتێ���ك خۆی نومایان دەكات لە
ناوچەكەدا .لە ئێستادا كوردستان لە ئاستانەی
سەربەخۆییدایە ،تەواوی ئەو گرفتەکان گرفتی
الوەكین و هەستی كوردی لە ئاستێكدایە كە
بتوانێت زاڵبن بەسەر ئەو بەندو باوە ساختەو
درووس���تكراوانەدا ،كوردس���تان هەنگاوێكی
ناوە كە گەڕانەوەو پاشگەزبوونەوەی بۆ رای
گشتی توركیاو ئێران و سوریا روون بووەتەوە
ئەستەمە.
h t t p s : / / w w w. w i l s o n c e n t e r. o r g /
publication/tribe-to-nation-iraqikurdistan-the-cusp-statehood
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ئەو تێڕوانینەی كە
گوایا دەوڵەتدارێتی
كوردەكانی عێراق
دەبێتە كێچێك و
دەچێتە كەوڵی
كوردەكانی ئێران و
توركیاوە ،تێڕوانینێكە
لەڕووی لۆژیكی و
مۆڕاڵییەوە هەڵەیە

سەرحەد ڤارتۆ :وتەبێژی کەجەکە و بەرپرسی پەیوەندییەکان

هەبوونی گەریال لە شەنگال
نیشانەی یهکێتی نەتەوەییە
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وتەبێژی کۆمیتەی دەرەوەی کەجەکە ،دەڵێت ،لە ()90%ى ،هێزی کوردی لەو باوەڕەدان،
هەتا یهکێتی نەتەوەیی درووست نەبێت ،ڕەوشی کورد گەرەنتی نابێت و هەوڵەکانی
کەجەکەش بەردەوامە بۆ پێکهێنانی ئەو یەکێتییە ،سەبارەت بە بوونی گەریالش لە
شەنگال ،ڕایدەگەیەنێت« :هەبوونی گەریال لە شەنگال نیشانەی یهکێتی نەتەوەییە».
کۆما جڤاکێن کوردستان ،ناسراو بە کەجەکە ( ،)KCKكە باڵی سیاسی پەكەكەیە و
ه ڕێبەرایهتی عەبدوڵاڵ ئۆجەالن
پێشتریش ناوی کۆما کۆمەڵێن کوردستانێ ( )KKKبوو ،ب 
ه ئایدۆلۆژیای دیموکراسی و کۆنفدرالیزم
و سەرۆکی جێبەجێکار موراد قەرەیالن ،ب 
درووست بووه ،لە ڕۆژى (30ی حوزەیرانی  )2013لە نۆیەمین كۆنگرەدا ،جەمیل بایک
بە هاوبەشی لەگەڵ بەسێ هۆزات ،بوون بە هاوسەرۆکی کۆما جڤاکێن کوردستان
(کەجەکە).
سهرحهد ڤارتۆ ،وتەبێژی کۆمیتەی دەرەوەی پەیوەندییەکانی کۆما جڤاکێن کوردستان
(کهجهکه) ،له چاوپێکەوتنێکی ،لەسەر گرنگی یهکێتی نهتهوهیی و بهستنی کۆنگره،
هۆکارهکانی پهکخستنی ئهو کۆنگرهیه و هەڵوێستی الیەنەکان ،ڕۆڵی تورکیا لە
درووستبوونی قەیرانەکانی باشور ،باس دەکات.
سەرحەد ڤارتۆ :هەتا یهکێتی نەتەوەیی
درووست نەبێت ،ڕەوشی کورد گەرەنتی
نابێت
*گرنگی کۆنگرهی نهتهوهیی چییە؟
 ڤارتۆ :وهک گهلی کورد بە قۆناغێکی زۆرههس���تیاردا تێدهپهڕین ،قهدهری ڕۆژههاڵتی
ناوەڕاس���ت ل���ه نوێ���وه ئ���اوا دهکرێتهوهو
سیس���تمێکی نوێی دادهمهزرێت ،له ناو ئهو
سیستهمهشدا کورد جێگهی خۆی بگرێت ،یان
نهگرێت ،ئهوه گرێدراوی ههڵوێستی کوردانه،
ئهگهر کورد ئهم هەن���گاوە باش بنرخێنێت،
ههبوونی خۆی دهبێته گەرهنتی و لهئایندهی
به دیموکراتیبوونی ڕۆژههاڵتی ناوەڕاس���ت و
ڕۆڵێکی گرنگیش دهبینێت ،ئهگهریش کورد ئهم
دهرفهته له دهستبدات لهڕاستیدا ون بوونێکی
تر بهسهر کورداندا دێت ،چونکه ئهو دهرفهته
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ئێستا ههیه ( )100ساڵ ،جارێک ڕوودهدات،
له جهنگی جیهانی یهکهم ،ههمان دهرفهت له
ئاراداب���وو ،بهاڵم کوردان ئهو کات نهیانتوانی
ئهو ڕهوشه ههڵسهنگێنن و سودی لێوهربگرن
و بهوهۆیهوه کوردستان بۆته چوارپارچهو له
ژێر داگیرکاری دهوڵهتی تورک ،ئێران ،عێراق
و سوریایه ،لهو کاتهدا گهالنی تورک ،عهرهب
و فارس ههموویان یهکیانگرت و پێکهوهبوون
و ماف���ی خۆیان بهزیادهوه وهرگرت ،ئهوهی
مایهوه تهنه���ا کوردبوو ،هۆکاریش���ی دوای
چهندین س���اڵ ههڵس���هنگاندنی بۆ دهکهین،
بهئاس���انی لهوه تێدهگهین ،ئهگهر ئهو کات
یهکێتیو تێگهشتنی سیاسی کوردان ههبوایه،
ک���وردان مافی خۆیانیان بهدهستدهخس���ت،
ب���هاڵم بهداخهوه لهبهر ئ���هوهی ئهوهنهبوو
کوردان زۆرش���تیان لهدهست چوو ،تهنانهت
لهو کاتهش���دا هێزی کوردی ل���ه ههر چوار
پارچه ههبوو ،کورد زیاتر له ()100ساڵ ،ژێر

دهس���تەیی و کۆیالیهتی چهشت ،ئێستاش له
بهردهم پێش���هاتێکی وههاداین ،بهاڵم کهمێک
جیاوازتره.

*جیاوازییهكه چۆنهو چییه؟
ڤارتۆ :ئێس���تا ل���هڕووی نهتهوهییهوه ،کورد
له ههر چوار پارچهی کوردس���تان ههس���تیار
بووه ،کاتێک دهبینین له باکوری کوردس���تان،
زوڵمێ���ک ئهنجامدهدرێت ،ک���ورد له ههموو
الیهکهوه ،دژی دهوهس���تنهوه ،کورد ئێس���تا
پێشکهوتنی زۆری بهخۆوه بينيیووه ،کوردان
كه خاوهن هێزی سهربازی و سیاسیین ،بهاڵم
لهڕوانگهی یهکێتی نهتهوهییهوه تێگهشتنێکی
وهها درووس���ت نهبووه ،تاکو ئێس���تاش ئهو
داگیرکارییهی لهپێش ( )100ساڵ ئهنجامدرا،
کاریگهری لهس���هر هێزی سیاس���ی کورد له
کۆمهڵگهدا ههیه ،ه���هر بۆیه ئهگهر یهکێتی
نهتهوهیی نهبێت لهنێوان هێزهکان ،بێگۆمان
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مهترسی دووبارهبوونهوهی ئهو ڕهوشه ههیهو
دووباره بهبێ دهستکهوت دهمێنینهوه.

*ئەگ���ەر ک���ورد یەکێت���ی نەتەوەی���ی
پێکبهێنێت ا ،دەوڵەتەکان چۆن مامەڵە
لەگەڵ کورد دەکەن؟
ڤارتۆ :لە کاتێکدا کوردان دەبن بە یەک ،ئەو
دەوڵەتەی کوردس���تانی داگیرکردووە ،ناتوانن
سیاس���ەتەکانیان جێبەجێ بکەن ،ناچارن ئەو
سیاس���ەتەیان وەالبنێن ،ئیتر ئ���ەو دەوڵەتانە
ناچار دەبن بڕیارێک ب���دەن ،لەگەڵ کوردان
دووژمنایەتی بکەن ،یان ڕێککەوتنێکی ڕاست
بک���ەن ،چونکە کورد هێزێک���ی مەزنە ،هیچ
دەوڵەتێ���ک ناتوانێت مهترس���ییهکی وا بخاته
بهردهم خ���ۆی و دوژمنایەتی هەموو کوردان
بکات ،هەر دەوڵەتێک دووژمنایەتی کوردان
ب���کات ،ئ���ەوا داهاتووهکهی دی���ار نییە ،نە
تورکیا ،ن���ە ئێران و نە دەوڵەتێکی دیکە ،لە
کاتێک���دا کوردان هەموو ڕێکبک���ەوون ،ئەوا
مەترس���ی ئەوەش هەی���ە ،چەند دەوڵەت لە
دژی ک���ورد ڕێککەوتن بک���ەن ،هەرچەندە
دەوڵەتانی داگیرکەر لەدژی کورد ڕێککەوتنیان
کردوە و ئێس���تاش ڕێککەوتنیان هەیە ،ئەگەر
هەموو داگیرک���ەران پێکەوەش ڕێبکەون ،جا
ئەگەر ڕێککەوتن���ی کورد هەبێت ئەوا بە بە
هێ���زی کورد ناوێرن ،چونک���ە کورد بۆخۆی
هێزە لە سیاس���ەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا و
لە سیاسەتی جیهانیدا دەردەکەوێت و سەنگی
دەبێت و لەگەڵیدا ڕێککەوتن دەکرێت.

*چی بووەتە بەربەس���ت ل���ە بەردەم
یەکنەگرتنی کورد؟
ڤارتۆ :ئێس���تا پارچەبوونی ک���ورد هۆکاری
مێژوویی و کۆمەاڵیەتی خۆی هەیە ،ئەمەش
ڕاستییەکە ناشمانەوێت کەس تاوانبار بکەین،
ئەو ڕەوشەی سیاس���ەتی کورد تێیدایەتی ،لە

هەندێک کاتدا لە الوازی کورد خۆیەوە بناغەی
گرتووه ،لەبەر ئەوەی کورد لەالیەن دەوڵەتە
داگیرکەرەکانەوە ،ئابڵۆق���ەدراوە ،پەیوەندی
کورد بە دنیاوە درووس���تنەبووە ،سیاس���ەتی
کورد لەنێو دژیەکی دەوڵەتە داگیرکەرەکانەوە
پێشکەوتووە ،لەبەرئەوەش هێز و جواڵنەوەی
کورد لە هەندێک پارچ���ەدا لەگەڵ دەوڵەتی
تر پەیوەندی درووس���تکردووە ،لەس���ەر ئەم
پەیوەندیانە ویس���تویانە خۆیان پێش���بخەن،
ئەم���ەش ت���ا قۆناغێک جێگەی تێگەیش���تنە،
هەروەه���ا پارچەبوون���ی ک���وردان ،لەبواری
کۆمەاڵیەتیش���دا هەیە ،لە ب���واری ئایینی و
خێڵ و کەلتوریدا جیاوازی هەیە ،ئەمەش لە
پێش یەکبوونی کورد بووەتە ئاستەنگ ،بەاڵم
لەڕاس���تیدا ڕۆڵی سەرهکی دەوڵەتی داگیرکەر
گێڕاوێتی ،واتە دەوڵەتی داگیرکەر هیچ کاتێک
نایەوێت کورد یەکگرتوو بێت.

 *کورد دەتوانێت پش���ت بە هاوکاریواڵتانی بێگانە ببەستێت؟
ڤارت���ۆ :کورد بەه���اوکاری دەرەوە ناتوانێت
خۆی درووس���ت ب���کات ،هەندێ���ک هێزی
کوردیی هەیە ،لەوە خۆش���ی وەردەگرن کە
بڵێن دەوڵەتێک هاوکاری کردووین! هاوکاری
وەردەگرن پڕوپاگهنده بۆ ئەو دەوڵەتە دەکەن،
نازانن کە هاوکاری لەو دەوڵەتە وەردەگرن،
گیرۆدهی ئەو دەوڵەتە دەبن ،ئەوکات لە کورد
بوونی خۆیان دووردەکەونەوە ،زۆر هاوکاری
وەرگرتن لە دەوڵەتێکی داگیرکەر ،یان هێزێکی
نێودهوڵهتی مەعریفەت نییە ،ئەوە هێزی تۆ
نیی���ە ،هێزی خەڵکییە ،بەهێزی خەڵکی چۆن
دەتوانی لەس���ەر پێ بووەستیت؟! ئەزموونی
 1975لەب���ەر چاومانە ،لەبەر ئەوە پێوس���تە
کورد ،ڕوونەکات���ە دەرەوە ،بەڵکو ڕووبکاتە
ناوخۆ ،کاتێک خۆت بەهێزکرد و هێزی خۆت
درووس���تکرد ،ئهوکات دهتوانی���ت بههێزتر

له جهنگی جیهانی
یهکهم ،ههمان
دهرفهت له ئارادابوو،
بهاڵم کوردان ئهو
کات نهیانتوانی ئهو
ڕهوش ه ههڵسهنگێنن
و سودی لێوهربگرن و
بهوهۆیهوه کوردستان
بۆته چوارپارچه
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دهرکهویت ،بهاڵم ئەگەر خۆت بێهێز بکەیت
و هێ���ز لە دەرەوە وەربگری���ت ،ئەوا خۆت
لەناودەبەیت ،ئێس���تا لە باشوری کوردستان،
باس���ی درووس���ت بوونی دەوڵەت دەکرێت،
دەیانەوێت دەوڵەت درووست بکەن ،دەچن
بۆ ئەمریکا و ئەوروپا و ...هتد ،پش���تگیری
دەوڵەت درووستکردن دەکەن ،هێز لە کورد
وەرنەگریت ،ئایا دەتوانیت شتێک بکەیت؟ ئەو
سیاسەتهی کە لەهەر چوارپارچەی کوردستاندا
بەڕێوەدەچێت و هەر پارچەیەک تایبەتمەندی
خۆی هەیە ،ئەگەر هەر سیاس���ەتێک لەالیهن
هەر چوارپارچەی کوردس���تانەوە پش���تگیری
نەکرێت ،ئەو سیاسەتە ناتوانێت سەربکەوێت.

*دوای بانگەوازییەکەتان بۆ بەس���تنی
کۆنگرەی نەتەوەیی ،هیچ ش���اندێکتان
سهردانی الیهنه سیاسیهکانیان کردووه؟
ڤارت���ۆ :بزووتنهوهکهم���ان لە کۆن���ەوە کار
بۆ یهکێت���ی نەتەوەیی دەکات ،لە ڕاس���تیدا
لەگەڵ الیەنە کوردییەکان جار جار پەیوەندی
درووستدەکەین ،لە هەموو پەیوەندییەکاندا،
ئێم���ە داوا دەکەین ،کە یهکێت���ی نەتەوەیی
درووست بکەین ،تێکۆشانی ئەوه پێشبخەین،
زەحمەتی و ئاستەنگیەکانی یهکێتی نەتەوەیی
ئێم���ە دەیزانی���ن و دەیبینین ،ه���ەم لە نێو
کورداندا ،ه���ەم هێزی دەرەوە ئاس���تەنگی
درووس���ت دەکەن ،ب���ەاڵم هەردەمانەوێت
لەس���ەر پەیوەندییەکانمان ڕابوەستین لەگەڵ
هێ���ز و الیەن���ە کوردیی���ەکان ،ئێمەش وەک
بزووتنهوهکهمان ،ئەمە لە ڕۆژەڤی ئێمەدایە،
ل���ە دی���دار و کۆبوونەوەکانمان���دا هەی���ە،
هاوسەرۆکایەتی ئێمە بەرنامەیەکی دەرکرد و
بانگێش���تنامەی بۆ هەموو هێزی کوردیی لە
هەر چواربەشی کوردس���تان نارد ،بۆ ئەوەی
کاری یهکێت���ی نەتەوەیی دەس���ت پێبکەین،
هەندێک الیەن بە ئەرێنی پێشوازی لێدەکات،
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ئەمەش بەتهنها بهشناکات ،پێوستە کاری ئێمە
ب���ەردەوام بێت لەگەڵ هێ���زە کوردییەکان،
دانیشتن و دانوساندن پتر بکەین بۆ درووست
بوونی یهکێتی نەتەوەیی.

*کەواتە بەگش���تی وەاڵمەکان ئەرێنی
بوون؟
ڤارتۆ )%90( :هێزی کوردیی لەو باوەڕەدان،
هەت���ا یهکێتی نەتەوەیی درووس���ت نەبێت،
ڕەوشی کورد گەرەنتی نابێت ،داواکاری هێزە
کوردییەکان هەیە بۆ یهکێتی نەتەوەیی ،بەاڵم
پێوس���تە ئەو داواکارییە ببێتە ئیرادەیەک ،بۆ
ئەمەش هەوڵدانی ئێمە لە داهاتوودا درووست
دەبێت ،هەندێک هێزی کوردیی کاتێک باسی
یهکێتی نەتەوەیی دەکەین ،کێش���ە درووست
دەکەن ،لە باش���وری کوردستان کاتێک باسی
یهکێت���ی نەتەوەیی بکەیت ،دەڵێن کێش���ەی
یەکێتی و پارتی هەیە ،کێشەی پارتی و گۆڕان
هەیە ،کێشەی گوڕان و یەکێتی هەیە ،کێشە
نێوان الیەنە ئیس�ل�امییەکان هەیە ،کێش���ە و
کێشە ،باشە ئێمە چۆن لە ناو ئەم کێشانەدا،
یهکێت���ی نەتەوەیی درووس���ت بکەین؟! بۆ
ڕۆژئ���اوا و باکوری س���وریاش هەمان ش���تە،
کاتێک باس���ی یهکێتی نەتەوەی���ی دەکەیت،
کێش���ەیەکی تر دێنن���ە ئاراوە ،ئیتر ئەوس���ا
یهکێت���ی نەتەوەیی چۆن درووس���ت ببێت،
بۆ باک���ور و ڕۆژهەاڵت هەمانش���ت هەیە،
ئەم���ەش تێڕوانینێکی هەڵەی���ە ،واتە مەنتقی
هەڵەیە ،تۆ نەتوانیت کێش���ەیەک چارەس���ەر
بکەیت ،ئەوا ناش���توانیت یهکێتی نەتەوەیش
درووس���ت بکەیت ،کاتێک تۆ کێشە لە پێش
یهکێتی نەتەوەیی ببینیت ،ئەوا بە پێچەوانەوە
بیردەکەیتەوە ،یهکێتی نەتەوەیی وەک ڕێ و
ڕێبازی چارەس���ەری پرسێکی ناوخۆیی ببینە،
نابێت بڵێین لەبەر ئەوەی کێشە هەیە یهکێتی
نەتەوەیی درووس���ت نابێ���ت ،دەبێت بڵێین
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لە سوریایشدا
سەركوت و
بندەستكردنی كوردو
كەمینەكانی تر
زێدەتر لە چێبونی
دەوڵەتی سوریا
لەالیەن ئینتیدابی
فەرەنسییەوە
تایبەتمەندی كۆماری
عەرەبی سوریا بووە

شەڕڤانانی یەپەگە
لەبەر ئەوەی یهکێت���ی نەتەوەیی ئێمە نییە،
بۆیە ئەو کێش���انە بەردەوام���ە ،ئەی ئەگەر
یهکێتی نەتەوەیی هەبێت ،ئەوا ئەو کێش���انە
لەنێ���و یهکێتی نەتەوەیی چارەس���ەر دەبێت،
یهکێتی نەتەوەیی ،بۆ ئەوە گرنگه .

*ئێ���وە لەس���ەردانەکانتاندا ب���ۆ الی
الیەنە ساس���ییەکان چوونەتە سەردانی
پارتی دیموکراتی کوردستان؟
ڤارت���ۆ :س���ەردانی ئێم���ە ب���ۆ الی پارتی و
الیەنەکانی دیکەش هەیە ،ئێمە بۆ ئەم بابەتە
گفتوگۆ دەکەین لەگەڵ پارتی.

*بۆچوون���ی پارت���ی لەمبارەیەوە چی
بوو؟
ڤارت���ۆ :پارتی بە ت���ەواوی بۆچوونی خۆی
ئاش���کرا نهکردووه ،ل���ە ڕواڵەتدا کەس دژی
یهکێت���ی نەتەوەیی و کۆنگ���رەی نەتەوەیی

نییە ،لە ب���واری کرداریدا ک���ە دێن هەنگاو
بنێ���ن ،درەن���گ دەک���ەون! ی���ان هەنگاوی
پێویس���ت نانێت ،ئەمە دەبێتە ئاس���تەنگ بۆ
درووستکردنی کۆنگرەی نەتەوەیی و یهکێتی
نەتەوەیی ،ه���ۆکاری ئەمە لەبنەمادا ،ئەوەیە
کە هێز و ه���اوکاری لە دەرەوە وەردەگرن،
هێزە سیاسییەکان یهکێتی نەتەوەییان دەوێت
و جڤاکی���ش دەیەوێت ،بەاڵم هەندێک حزب
دەخوازن کۆنگرەی نەتەوەیی بۆ بەهێزبوونی
حزبی خۆی���ان بەکاربهێنن ،ئەمەش مەنتقێکی
هەڵەیە ،پێوس���تە هیچ هێزێ���ک وا نزیکی
کۆنگ���رەی نەتەوەی���ی نەبێ���ت ،کۆنگرەی
نەتەوەیی بۆ ڕێکخستن و بەهێزبوونی هەموو
گەلی کوردستانە.

*ئایا کێش���هی کش���انهوهی پهکهکه ل ه
ش���هنگال ،پڕۆژهی پارتییه لهبهرانبهر
بانگهوازهکهی ئێوه؟
ڤارتۆ :هەبوونی هێزی گەریال لە ش���ەنگال،

نیشانەی یهکێتی نەتەوەییە ،شەنگال داگیرکرا،
ئەگ���ەر گەری�ل�ا نەچوایە ،ئەمڕۆ بەش���ێک
نەدەبوو لە کوردس���تان و لە دەس���تی کورد
دا نەدەب���وو ،دوای ئ���ەوەی گەریال چووە
ناو شەنگال ،شوێنی ستراتیژی گرت و ڕێگای
کردەوە ،پێش���مەرگەش چووە نێو ش���ەنگال،
هەڵوێستێکی نەتەوەیی نیشاندا ،پێویستە هەر
کەس لە دەوری ئەم ڕۆحیەت و هەڵوێس���تە
بجوڵێتەوە ،ئێمە س���ەیر دەکەین ،پارتی بەم
شێوەیە نزیک نابێتەوە ،بەڵکو بە پێچەوانەوە
نزیک دەبێتەوە ،ئەگەر وا بوایە دەمان وت،
پارتی هەڵوێس���تێکی نەتەوەیی هەیە ،ئێستا
بابەتێ���ک لە باش���وری کوردس���تاندا بکرێتە
رۆژەڤ ،ئەوە نییە کە گەریال لە ش���ەنگالە،
ئەوەی پێویس���تە بکرێتە رۆژەڤ ،هەبوونی
داگیرکەری تورکیایە لە باش���وری کوردستان،
ئێم���ە دەخوازین و هیواداری���ن پارتی ئەوە
بکات���ە ڕۆژەڤ���ەوە ،دەوڵەتی ت���ورک بۆچی
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لە باش���وری کوردس���تانە؟ بۆچی لە باشیکە؟
پێویستە دەوڵەتی تورک لە باشوری کوردستان
دەرچێت ،هەڵوێس���تی نەتەوەی���ی ئەوەیە،
ئەگەر ئەم���ە بکرێتە ڕۆژەڤ���ەوە ،ئەو کات
دەتوانین بڵێین ئ���ەم هێزە بابێتە نێو یهکێتی
نەتەوەییەوە ،هێزێک���ی هەبوونی گەریال لە
ش���ەنگال بکاتە جێی گفتوگۆ کە ڕۆڵی گەریال
دیارە ،س���ەربازی تورک باشوری کوردستانی
داگیرکردووە ،بەاڵم چاوی خۆی لێ دادەخات،
پارتی دەیەوێت سیاسەت لەسەر هێزی دیکەی
کوردی بکات ،ئەمەش هەڵوێستێکی دوورە لە
یهکێتی نەتەوەیی و پێویس���تە ئەم زهنییەتە
نەمێنێت.

*پەیوەندی پارتی و تورکیا چ ڕۆڵێکی
هەبووە لە درووستبوونی قەیرانەکانی
باشور؟
ڤارت���ۆ :ئەگەر پارتی خۆی بە دەوڵەتی تورک
و حکومەت���ی ئاکەپەوە گرێ نەدایە ،ئەوس���ا
بەم شێوەیە قەیرانی سیاسی و دارایی سەری
هەڵن���ەدەدا ،ئەگەر فیدراس���یۆنی باش���وری
کوردستان ،بەش���ێوەیەکی سیاسیی پرسەکانی
خ���ۆی لەگ���ەڵ حکومەتی عێراق چارەس���ەر
بکردایە ،دەشکرا پرس���ی نێوخۆی باشور،بە
شێوەیەکی دیموکراتی چارەسەر بکرایە ،بەاڵم
دەوڵەت���ی تورک بە تایبەت ئەم سیاس���ەتەی
پێشخست ،بۆ ئەوەی گەلی کورد یەک نەبن
و دژی یەک بن ،پێویستە ئەم ڕاستییە بزانین،
لە ئابووریشدا هەمانشتە ،دەوڵەتی تورکیا و
حکومەتی ئاکەپە و ئەردۆگان نەوتی باشوری
کوردس���تان بە بەالش و هەرزان دەکێشنەوەو
مامهڵ���هی پێوهدهک���هن ،خەڵکی باش���وری
کوردستانیش لە نەوتی خۆی سود وەرناگرێت،
لە قەیرانی ئابووریدان ،لەبەر ئەوە دەوڵەتی
ت���ورک و حکومەت���ی ئاکەپە و ئ���ەردۆگان،
بەنهێنی لە سیاس���ەتی باش���وری کوردستاندا

152

ڕۆڵ دەگێڕن و ئاستەنگی لەبەردەم یەکگرتنی
کورد درووست دەکەن.

*وات���ا دهکرێ���ت له کۆنگرهدا لهس���هر
ئهو بابەتانە گفتوگۆ بکهن و بگهن به
چارهسهر؟
ڤارت���ۆ :ئێمە دەمانەوێت کۆنگرەی نەتەوەیی
درووس���تببێت ،بۆ ئەوەی ،کێشەکانی خۆمان
چارەسەر بکەین و پەیوەندی کوردان بەدنیاوە
و هێزی هەرێمییەوە س���ەر ڕاست بکەینەوە،
کۆنگ���رەی نەتەوەی���ی درووس���ت ببێ���ت،
دەتوانێت سیاس���ەتی ناوخۆي���ی کورد بخاتە
بواری وتوێژەوە ،هێڵێک دەستنیشان بکرێت،
ب���ۆ نمونە :بۆچوونم ئەوەی���ە لە هەر چوار
پارچەی کوردس���تان ،سیاسەتێکی دیموکراتی
هەبێ���ت ،هەر فیک���ر و بۆچوونێک بتوانێت
خ���ۆی ڕێک بخات ،فیکری خۆی بە ئاس���انی
بە خەڵکدا باڵوبکاتەوە ،خەڵک پشتگری کێی
کرد ،ئەو دەتوانێت بێتە پێش���ەوە ،کۆنگرەی
نەتەوەیی دەتوانێت ،هێڵی سیاسەتی نێوخۆی
کورد دیاری ب���کات ،کۆنگرەی نەتەوەیی بۆ
ک���وردان جێیەکە دەتوانێت هێزی کورد بکاتە
یەک ،بۆ نمونە ئەگ���ەر کۆنگرەی نەتەوەیی
و یهکێت���ی نەتەوەیی درووس���ت ببێت ،ئەوا
هێزێکی سەربازی بۆچی لێرەیەو لەوێ نییە،
لەو بابەتە زیاتر ک���ە وتوێژ بکرێت ،ئەوەیە
لە هەم���وو پارچەکاندا ،هێزی کوردی هەیە:
گەریال ،پێشمەرگە ،ش���ەڕڤان هێزی کوردیی
زۆر هەی���ە ،چ���ۆن دەتوانین ئ���ەو هێزانە
لەنێو کوردی بهێنینە الی یەک ،بۆ پاراس���تنی
کوردستان چۆن ڕێکبخرێن؟ بابەتەکە ئەمەیە،
کاتێ���ک ئێم���ە ئەمەمان خس���تە وتوێژەوەو
هێزەکانمان یەکخس���ت ،ئەو وتوێژانەی لەو
بارەیەوە دەکرێت بێ واتا دەبێت ،لە ئاستی
نێونەتەوەییدا هەر پارتێک بەگوێرەی ڕەوشی
خۆی تەمسیلی کورد دەکات ،کورد دەتوانێت

لەگەڵ هێزی هەرێمیدا لە ئاستێکی بااڵدا یەک
نوێنەرایەتی هەبێت تەمسیلی بکات ،هەموو
ح���زب و جواڵنەوەیەک بەپێی پرەنس���یپ و
بەڵگە و ئەو وتوێژانەی لە کۆنگرەی نەتەوەیی
درووست دەبێت،پەیوەندی خۆیان درووست
دەکەن ،نەک بە گوێرەی بەرژەوەندی حزبی
و بکەونە پەیوەندی.

*پێشبینی دهکهن ساڵی نوێ ،کۆنگرهی
نهتهوهی ببهسترێت؟
ڤارت���ۆ:هێز و جواڵنەوەی کوردی س���ەنگی
خ���ۆی هەیە ،لەو چوارچێوەیەدا تێکۆش���انی
ڕۆش���نبیر و هونەرمەندی کورد ،کۆمەڵگە بۆ
خۆیشی فشار درووس���ت دەکات ،باوەڕمان
بەوە هەیە ،کە ساڵی ( )2017هەنگاوی گرنگ
بۆ درووست بوونی سیاسەتێکی نەتەوەیی و
کۆنگرەی نەتەوەیی بنرێ���ت ،هیوادارین کە
لەبواری کرداری ئەو هەنگاوە بنرێت ،چونکە
ئەگەر یهکێتی نەتەوەیی درووس���ت نەکەین،
ئ���ەوا زەرەری گەورە دەکەی���ن ،نەک تەنها
حزبێک ،بەڵکو هەموومان زەرەر دەکەین.
*ئهگهر هاتوو هێزێک نهیەوێت چی؟
ڤارت���ۆ :نامەوێت ن���اوى ئهوان���ه بهێنم كه
ک���ێ دەخوازێت ،ی���ان ناخوازێت ،کۆنگرهی
نهتهوهیی ببهس���ترێت ،لە ڕاستییدا مێژووی
یهکێتی نەتەوەیی لەسەر ئێمە ،لەسەر هەموو
هێ���زو جواڵن���ەوەی ک���وردی و گەلی کورد
دەکات بە ئەرک ،پێویستە کورد چارەنووسی
خۆی بە حزبێکەوە نەبەستێتەوە ،ئەگەر یەک
دوو هێزی���ش نەهاتن ،پێویس���تە کورد خۆی
مەحکومی ئ���ەوان نەکات ،گەلەکەمان و ئەو
هێز و جواڵنەوانەی بەڕاس���تی بەرژەوهندی
نەتەوەی���ی و دیموکراتیک دەپارێزن ،یهکێتی
خۆمان درووست بکەین.

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

مونیر ه عهلى عهبدولعهزیز :ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی ئیسالمی

ههر سێ الیهنه ئیسالمییەک ە
ڕێكکهوتوون و پهیڕهو و پڕۆگرامیش بۆ
بهشداریكردن له ههڵبژاردن نوسراوه
ئا :شیروان موحهمهد ئهمین
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مونیره عهلى عهبدولعهزیز ،ئهندامى مهكتهبى سیاسى بزوتنهوهى ئیسالمى
ه گۆڤارى كوردستان
ه دیدارێكى تایبهت ب 
كوردستان ،بهرپرسى مهكتهبى خوشكان ،ل 
ه ڕێكکهوتن لهنێوانمانداكراوه ،تهنانهت
دیپلۆماتیك ڕایگهیاند «ههر سێ الیهنهك 
ه لهسهر
ه ههڵبژاردن نوسراوهو سێ لیژن 
پهیڕهو پڕۆگرامیش بۆ بهشداریكردن ل 
ه ئیشوكارهكان بهڕێوهدهبهن»
ئاستى سێ حزبهك 
ه ههڵبژاردنى
مونیره عهلى عهبدولعهزیز ،سهبارهت به چۆنیهتى بهشداریكردنیان ل 
داهاتوودا دهڵێت»خوشكان له كۆنگرهى()11دا ،زیانى زۆریان بهركهوت ،ڕێژهى
ه ئاست خواستى خوشكان نهبوو ،و ه كاندیدهكانمان دهرنهچوون»
بهشداریمان ل 
*بزوتن���هوهى ئیس�ل�امى ڕۆژى( 28ى
تهم���وزى  2016له كۆنگ���رهى )11دا،
ڕێ���ژهى بهش���داریكردنى ژنان���ى لەنێو
كۆنگره بۆ ل���ه( )%20كهمكردهوه ،ئایا
ئهمه زیانگهیاندن نهبوو به جهماوهرى
خوشكانى ناو بزوتنهوه؟
مونیره عهل���ى عهبدولعهزی���ز :بهڵێ ،ئهوه
زیان بوو بهر خوشكانى بزوتنهوهى ئیسالمى
ك���هوت ،ل���ه كۆنگرهى ( 9و  )10خوش���كان
ڕۆڵێكى زۆر گرن���گ و گهورهیان ههبوو ،به
كاندیدى زۆرو ئهندام���ى لیژنهى ئامادهكارى
كۆنگره بهشداربون بهاڵم  ،له كۆنگرهى ()11
دا ،لهس���هر داواى لیژنهك���ه ههموو ژمارهى
ئهندامانى بهش���دار له كۆنگره ،كهم كرایهوه،
بهو هۆیهوه خوش���كان له كۆنگرهى ()11دا،
زیانى زۆریان بهركهوت ،ڕێژهى بهشداریمان
ل���ه ئاس���ت خواس���تى خوش���كان نهب���وو،
كاندیدهكانمان دهرنهچوون.

*ئهو خوشكانهى له كۆنگرهى بزوتنهوه
بهشداریان كرد ،ژمارهیان چهند بوو؟
مونی���ره عهلى عهبدولعهزی���ز  :به خۆمهوه
س���ێ كاندید ههبووین ،هاوكات له كۆنگرهدا
سیستمى كۆتا پهیڕهو نهكرا ،دهبوو خوشكان
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به تواناكانى خۆیان دهنگ به دهس���ت بهێنن،
پێشتر سێ ئهندامى سهركردایهتیمان ههبووه،
بهاڵم له ئیستادا خوشكان تهنها یهك ئهندامى
سهركردایهتیان ههیه.

*باس���ت له كۆنگ���رهى ( 9و  )10كرد،
لهو دوو كۆنگرهیهدا بهشداریتان چۆن
بوو؟
مونیره عهلى عهبدولعهزیز :بهشدارى كارامان
ههب���وو ،چوار ئهنداممان بۆ س���هركردایهتى
ههب���وو ،ب���ه ڕێژهى ل���ه( )30%خوش���كان
بهش���دارییان ل���ه كۆنگ���رهى ( 9و  )10كرد،
ئهو كات بهرپرس���ى دهزگایى ش���ههیدان و
ههڵبژاردنمان خوشكان بوون.

*ئیس���تا له ناو بزوتنهوهى ئیس�ل�امى
كوردس���تان ڕۆڵ���ى خوش���كان چیی���ه؟
ڕوونتر دهپرس���م خوشكان لهم حزبهدا
چییان به دهسته؟
مونیره عهلى عهبدولعهزیز :له ڕاستیدا ڕۆڵى
خوش���كان له ئاستى پێویستدا نییه ،كه چهند
جارێك له كۆبوونهوهى حزبه كوردستانییهكان
و ژنانى سهكرده باس���ى ئهوهم كردووه ،كه
زۆرینهى حزب���هكان بایهخ به ژنان نادهن ،له

كاتى دانوساندنهكاندا ،ئهندامانى سهركدایهتى
و مهكت���هب سیاس���ى ژن���ان ل���ه حزبهكاندا
بهشدارییان پێناكرێت ،تهنها وهك ڕێكخراوێكى
ئافرهت���ان مامهڵهی���ان لهگ���هڵ دهكرێت ،بۆ
كاتى پێویس���ت س���وودیان لێوهردهگرن ،به
گشتى حس���اب بۆ بیروڕایان ناكرێت ،له ناو
بزوتنهوهى ئیس�ل�امیش كه س���هرچاوهكهمان
شهریعهتى ئیسالمه ،هیچ ڕێگرییهكى شهرعى
له بهش���دارى ئێمهدا نییه ،منیش دهس���هاڵتم
ئهگهر ل���ه براكانم زیاترنهبێ���ت كهمتر نییه،
چونكه له ڕووى شهرعییهوه شارهزایم ههیه،
ك���هس ناتوانێت مافهكانم زهوت بكات ،بهاڵم
ههیه ئهو توانایهى كهمترهو له ناو حزبهكاندا
كهمتر دهردهكهوێت.

*تۆ وهك ئهندامى مهكتهبى سیاس����ى و
بهرپرسى مهكتهبى خوشكان و خوشكى
ڕابهرى بزوتنهوهى ئیس��ل�امى ،له كاتى
كۆبوونهوهكان����دا هی����چ ڕهخنهیهكت له
ڕابهرى حزبهكهت ههبووه ،ئایا توانیووته
ببیت ب����هو نوێنهره ڕاس����تەقینهیه ،كه
داكۆكیى له مافى خوشكان بكهیت؟
مونی����ره عهلى عهبدولعهزیز  :ئێمه ڕهخنهمان
زۆره ،لهن����او بزوتن����هوهى ئیس��ل�امى هی����چ
هاندهرێك نییه بۆ هاتنه پێشهوهى ژنان ،ڕاسته
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عەلی باپیر و سەالحەدین بەهادین و عیرفان عەلی
ڕێگرنین ،بهاڵم نهیانتوانیوه ژنانى س����هركرده
پێبگهیهنن ،ی����ان ژنان بتوانن ل����ه بوارهكانى
تردا ڕۆڵ����ى خۆیان ببینن ،ئ����هو دەرفەتە به
ژن����ان نهدراوهو تاكو ئێس����تاش بهش����داریمان
پێنهكراوه ،له دانوس����تاندنهكان و هیچ شتێك،
من وهكو خ����ۆم دهتوانم كارهكانم به باش����ى
بهڕێوه ببهم ،بهاڵم هان����دهرم نهبووه ،ئهگهر
س����هیرى یهكگرتوو یهكێتى و پارتیش بكهین،
هیچ ڕۆڵێكیان به ژنان نهداوه ،سیستمى كۆتا
بۆ بهش����دارى ژنان له پهرلهمان كافى نییه ،له
ههموو پۆس����تى وهزارهتهكان هیچ حسابێكى
وردو دادپهروهرانە بۆ ژنان نهكراوه ،به ڕاستى
حزب����هكان زووڵ����م له ژنان دهك����هن ،ژنانیش
ئهوهندهى خهریك����ى حزبایهتین هێنده كاریان
بۆ ئهسڵى كارى خۆیان نهكردووه.

* مهكتهب����ى خوش����كانى بزوتن����هوهى
ئیس��ل�امى پۆلین دهبیت بهس����هر چهند
بهشهوه ،چۆن بهڕێوهدهبرێت و ژمارهى
ئهندامانتان چهنده؟
مونیره عهل����ى عهبدولعهزیز :من بهرپرس����ى
مهكتهبى خوش����كانم ،دهتوانم بڵێم له ئاستى
مهكتهبى ڕێكخستنه ،چونكه خوشكانیش وهك
حزبێكى س����هربهخۆن ،مهكتهبى خوش����كان له
ههشت بهش پێكهاتووه ،ڕاگهیاندن ،پهیوهندییه
سیاسى و كۆمهاڵیهتییهكان ،پڕۆژهكان ،ئیدارهو
مالییه ،پهروهردهو بانگهواز ،تهندرووستكاران
.

*ئی����وهو الیهنه ئیس��ل�امییهكانى تر ل ه
ب����وارى كارى ژنان����دا ههماههنگ����ى كار
لهنێوانتان����دا ههی����ه ،ئهگ����هر ههب����ووه

چیتان ك����ردووه ،یاخود بۆ داهاتوو چى
له بهرنامهتاندا ههیه؟
مونیره عهلى عهبدولعهزیز :س����وپاس بۆ خوا
لهگهڵ كۆمهڵ و یهكگرتوو ،پهیوهندییهكى زۆر
باش لهنێوانماندا ههیه ،من س����هردانى ژنانى
كۆمهڵ و یهكگرتووم ك����ردووه ،بڕیارمانداوه
كارى هاوب����هش بكهین ،پێش����تریش چهندین
كۆڕو سمینارى هاوبهشمان كردووهو پێكهوه له
ههفتهى توندوتیژى كارمان كردووه ،بۆ ئاینده
كاروچاالكى ههمهجۆر ئهنجام دهدهین.

*كۆتای����ى مانگ����ى یهك����ى (،) 2017
بزوتنهوهى ئیسالمى له شارى ههڵهبجه
یانهى وهرزشیى هاوكارى ڕاگهیاند ،ئایا
ئیوهو ئهندامانى ڕێكخراوهكهت بهشدار
دهبن؟
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مونیره عهل���ى عهبدولعهزی���ز :نهخۆم و نه
ئهندامان���ى ڕێكخراوهكهم ،تاكو ئێس���تا هیچ
گرنگیم���ان بهالیهن���ى وهرزش ن���هداوه ،تا
ئیستا وهرزش وهرزش���ێكى پیاوانه بووهو ژن
تیایدا بهش���دار نهبووه ،بهاڵم ئهگهر خانمانى
وهرزشهوان بێنهالمان ،ئێمه به خۆشحاڵییهوه
پێشوازیان لێدهكهین ،بهش���ێكى تایبهتیان بۆ
دهكهینهوهو ب���رهو به بهه���رهو تواناكانیان
دهدهین،

*مهرجى ئیوه لهمبارهوه چییه؟
مونیره عهلى عهبدولعهزیز :دهبێت پابهندبێت
به شهریعهتى ئیسالمهوه ،یانهى كچان جیاواز
بێت ،ئهو جلوبهرگهى ئێس���تا بۆ وهرزش���ى
كچان ل���ه بهردهكرێت ،لهگهڵ كەلتورو ئاینى
ئێمهدا نهگونجاوه،

*بزوتن���هوه ك���ه دروس���ت ب���وو وهك
هێزێك���ى جیه���ادى خ���ۆى ڕاگهیان���د،
هاوكات تا ئیس���تا مارشى حزب ههمان
مارشى ڕابردووه ،بهاڵم له پاش كۆنگره
وتهبیژى حزب به ڕۆژنامهنوسانى وت
«بزوتن���هوه ئێس���تا حزبێکى سیاس���ى
مهدهنییهو پهنا بۆ دروس���تکردنهوهى
هێ���زى چهکدارى نابهی���ن» .ئهمه دوا
بڕی���اره ،یان به ه���ۆى ناچاربونتان به
چهك دانان و بهش���ێوهیهكى كاتى ئهم
بڕیارتانداوه؟
مونیره عهلى عهبدولعهزی���ز :به پێچهوانهى
ئهو حزبانهى كه ش���انازى به مهدهنى بوونى
خۆیان���هوه دهك���هن ،ئێمهش ه���هزار هێنده
شانازى بهو چهكهوه دهكهین كه ههڵمانگرت
و خهباتى ش���اخمان كرد ،ههر كاتێك ستهم
ڕوو له كوردستان بكاتهوه ئامادهین جارێكى
تر چ���هك ههڵبگرین���ەوە ،ئێمه ل���ە بڕیارى
مهكتهبى سیاسیماندا چهك ههڵگرتن ڕاگیراوه،
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نهك ئهوهى بڵێن ههڵوهشێندراوهتهوه ،كاتى
خۆى كۆمهڵى ئیس�ل�امى مهكتهبى عهسكهرى
ههڵوهش���اندهوهو ههموو شتهكانى تهسلیم به
هارى ش���وت و ئهمهریكیی���هكان كرد ،بهاڵم
ئێمه تاكو ئێس���تا ئهوهمان نهكردووه ،چونكه
خۆمان تهسلیم نهبووین ،بهاڵم چهك كراوین،
به داخهوه ئێستا هیچ چهكێمان نییه ،خۆزگه
خاوهن چهك دهبووین.

*عهل���ى باپی���ر ،ئهمی���رى كۆمهڵ ل ه
س���ااڵنى ڕابردودا ئاماده نهبوو ڕێز لە
مارش���ى نیشتمانى ئهى ڕهقیب بگرێت!
ئای���ا ئێ���وهش لهمبارهوه ه���اوڕان ،یان
بۆچوونتان جیاوازه؟
مونیره عهلى عهبدولعهزی���ز :لهم ههرێمهدا
ئهوهنده شتى ناشهرعى ههیه،كه بێدهنگن لێى
ئهوه چییه له سرودى ئهی ڕهقیبدا ههبێت؟!
له ش���ارى ههولێر چهندهها دیس���كۆو باڕو
شوێنى لهشفرۆش���ى كراوهتهوه ،له سلێمانى
ههزاران ش���تى حهرام ههی���ه ،ههر چهنده
زۆر وشهى نهگونجاوى شهرعى لهو سرودهدا
ههیه ،بهاڵم ش���اعیرانى پێشتر ههموویان له
حوجرهكان���دا گهورهب���وون ،بڕواناك���هم بهو
مهبهسته وترابێت ،لهوانهیه چهندین شیعرى
ئهو ش���اعیره (،دڵدار) ههبێت كه شاعیرێكى
ئیس�ل�امیش نهبێت بهو ش���ێوهیه ،زۆر جوان
باس له خ���وا پهرس���تى و پێخهمبهر بكات،
لهب���هر ئهوه ئهوانهى لهم س���هردهمهدا ههن
زۆر لهو دێڕه شیعره گهورهترن كه رۆژانه به
بهرچاومان���دا دهیبینین و دهكرێت .ئیتر ئهوه
چییه ههڵبستیتهوه یان نا،

*ئهگ���هر تۆ له بۆنهیهكى نیش���تمانیدا
ئامادهییت ههبێت ،یان ههبووبێت،ئایا
بۆ سرودى ئهى ڕهقیب ههستاویتهوه؟

به كێش���ه نازانم ،چونكه كوف���رى گهورهتر
ههیهو لێى بێدهنگین ،ئێمه ڕێز له س���رودى
نیشتمانى دهگرین.

*لهسهر ئاستى چوارپارچهى كوردستان
پهیوهندیتان لهگهڵ الیهنه سیاسییهكان
چۆنهو له چ ئاستێكدایه؟
مونیره عهل���ى عهبدولعهزیز :زۆرجار الیهنه
سیاسییهكان،لهس���هر شاش���ه باس له بههێزى
پهیوهندییهكانیان دهكهن ،بهاڵم له واقعى حاڵ
وانییه ،له فهیس���بوكیش دهبینین پهیوهندیان
وهك ماڵ���ى جاڵجاڵۆكه وایه به یهك كۆمێنت
پێكدادان درووس���ت دهبێت ،لهگهڵ ههموو
الیهنهكان پهیوهندى باشمان ههیه ،ههر چهنده
پهیوهندى ههم���وو الیهنهكانى كوردس���تان،
وهك تاڵى جاڵجاڵۆك���ه دهبینم ،تهنانهت ئهو
حزبانهش كه ڕێكکهوتنى ستراتیژى لهنێوانیاندا
ههیه ،متمانهیان به یهكترى نییه.

*ئای���ا پهیوهن���دى ئێ���وهو كۆم���هڵ
و یهكگرت���وو ههم���ان پهیوهن���دى
جاڵجاڵۆكهیه؟
مونیره عهل���ى عهبدولعهزیز :ب���ڕوا ناكهم،
چونك���ه خاڵى هاوب���هش و پهیوهندى ئیمانى
له نێوانماندا ههیه ،ئێم���ه وهك بزوتنهوهى
ئیسالمى دەمارگرژی حزبایهتیمان نییه.

*ئ���هى ه���ۆكار چییه لهنێ���وان الیهن ه
ئیس�ل�امییهكان ههموو بانگهش���هیهكى
ههڵبژاردن شهڕى سارد ڕوودهدات؟
مونی���ره عهلى عهبدولعهزیز :ڕاس���ته ئهوه
ههبووه ،ئێمه وهك بزوتنهوه ئهندامهكانمان
بهو ش���ێوهیه پهروهرده نهكردووه ،تهنانهت
نامانهوێت تهعهسوب بۆ كهسایهتى دیاریكراو
له ناو بزوتنهوهش بنوێنن.

مونی���ره عهلى عهبدولعهزیز :بهڵێ ،من ئهوه
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*ههوڵ���ى الیهن���ه ئیس�ل�امییهكان ب���ۆ
نزیكبوونهوهیان له یهكترى گهیشتۆته
ك���وێ؟ ئای���ا ئێ���وه ل���هو بڕوای���هدان
گفتوگ���ۆكان بگات���ه ئاس���تى یهكگرتن
یاخ���ود پێتانوانیی���ه ئهم س���ێ پارته
ئیس�ل�امییه الیهنێكى وهك حزبهكهى
محهمهد بازیانى چاكس���ازى و گهش���ه
پشتگوێ دهخهن؟
مونی���ره عهل���ى عهبدولعهزی���ز :لیژنهیهكى
هاریكارى ههیه ،كه كارى ئهوان بۆ یهكگرتن
نیی���ه ،بهڵكو قۆناغ���ى یهكهم���ى كارهكان،
ب���ه مهبهس���تى پ���ڕۆژهى كارى هاوبهش���ه،
خۆش���بهختانه له دوای چهند دانیش���تنێك له
س���اڵى ( )2012قۆناغ���ى موجامهلهمان تێپهڕ
كرد ،له س���اڵى ( )2017یهكهمین دانیش���تنى
لوتكهى س���ێ الیهنه ئیسالمییهكهى كوردستان
ئهنجامدرا ،ئێمهش لهناو بزوتنهوهى ئیسالمى
جهخت لهوه دهكهینهوه كه كارى هاوبهش���ى
ئیس�ل�امى چهترێكى فراوان بێت ،نهك ههر
بۆ بزوتن���هوهى چاكس���ازى گهش���ه ،بهڵكو
ههموو كهسایهتییه ئیسالمییهكان ،به جیاوازى
بیركردنهوه له سایهیدا كۆببنهوه ،له قۆناغى
دووهمدا لیژنهى كارى هاوبهشى ئیسالمییهكان
بهشدارى و بانگهێش���تى ههموو ئهو كهسانه
دهكات.

*ههم���وو ئهندامانى ب���ااڵی بزوتنهوه
ه���اوڕان لهگ���هڵ كۆم���هڵ و یهكگرتوو
بهشدارى ههڵبژاردن بكهن؟
مونیره عهلى عهبدولعهزی���ز :یهك ئهندامى
ئێم���ه ناڕازى بێت و دژایهتى ئهم پرۆس���هیه
بكات ،پێمانوایه گرفتى ئهمڕۆ ئهوهیه خهڵكى
بهرژهوهندى تایبهتى پێش خس���تووه ،بهاڵم
ئێمه به پێچهوانهوه بیردهكهینهوه.

*بۆچ���ى ئێس���تا ئیحس���ان عهل���ى

عهبدولعهزی���ز بێدهنگ���ه ،ئای���ا ئ���هم
پرۆس���هیه به باش نازانێت ،یان حزب
بێدهنگ���ى ك���ردووه؟ بۆچى ئ���هو وهك
ئهندامى لیژنهى دانوستانى سێ پارته
ئیسالمییهكه بهشدارى ناكات؟
مونی���ره عهل���ى عهبدولعهزیز :ئ���هو بۆ ئهم
قۆناغه وا پێى باش بووه ،بۆ ئهم چوار س���اڵه
دوور بكهوێتهوه له لێدوان.

*پهیوهندى عهلى باپیرو ئیحسان عهلى
چۆنه؟ ئای���ا ئاش���تهوایى لهنێوانیاندا
درووستبووه؟
مونی���ره عهلى عهبدولعهزی���ز :نهخێر ،بهاڵم
جهنابى ڕاب���هرى گش���تى ڕایگهیاندووه ،كه
هیچ كهسێكى بزوتنهوه نابێت قسهى بریندار
بهرامبهر به هیچ كهسێكى تر بكات .

*بیر ل���هوه كراوهتهوه ئ���هو دوانه له
یهكترى نزیك بكهنهوه ؟
مونیره عهلى عهبدولعهزیز :بۆ نا ،ئهوه زۆر
ئاساییه ،كاتى خۆى كه مامۆستا عهلى باپیر له
بهندیخانهى ئهمهریكییهكان بوو ،كاك ئیحسان
له نوسینگهكهى خۆى له واڵتى لهندهن ،زۆر
ههوڵی���داوه كه ئازاد بكرێ���ت ،چهندین جار
لهگهڵ ئهمهریكییهكان گفتوگۆى كردووه ،ئهو
كات هاوس���هرى مامۆستا عهلى باپیر سوپاسى
كردووه بۆ ههڵوێستهكانى.

ژمارهى ئهندامانى
بهشدار ل ه كۆنگره،
كهم كرایهوه ،بهو
هۆیهوه خوشكان
ل ه كۆنگرهى ()11
دا ،زیانى زۆریان
بهركهوت ،ڕێژهى
بهشداریمان ل ه ئاست
خواستى خوشكان
نهبوو ،كاندیدهكانمان

*جی���اواز لهالیهن���ه ئیس�ل�امییهكانى
ت���ر ،ه���ۆكارى نزیكى ئیوه ل���ه پارتى
دهگەڕێت���هوه بۆچ���ى؟ ئای���ا بزوتنهوه
لهگ���هڵ مان���هوهو كاندیدكردن���هوهى
بارزانیی���ه بۆ پۆس���تى س���هرۆكایهتى
ههرێم؟

دهرنهچوون.

مونیره عهل���ى عهبدولعهزی���ز :پهیوهندیمان
لهگ���هڵ پارتى باش���ه ،چونكه هی���چ كاتێك
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سەالحەدین بەهادین و عیرفان عەلی عەبدولعەزیز
پهیوهندیمان نهپچڕاوه و تووش���ى پێكدادان
نهبووین ،ئیس���تا له ژێر س���ێبهرى یهكێتین،
ئهوهنده وترا بزوتنهوه چوون بۆ الیى پارتى
و له ههولێر نیشتهجێ بوون ،لهبهر ڕاگرتنى
ئهو پارسهنگه جهنابى ڕابهر ماڵى هێناوهتهوه
بۆ شارى سلێمانى .باوكم (مهال عهلى) لهگهڵ
مهال مستهفاو مام جهالل ،پهیوهندییهكى زۆر
باشى ههبووه.

*ئێوه لهگهڵ مانهوهى مهسعود بارزانین
له پۆستى سهرۆكایهتى ههرێم؟
مونی���ره عهل���ى عهبدولعهزیز :ب���ه داخهوه
ئهوهى له ههرێم ههیه نه حكومهتهو نه هیچ
تهنها ش���تێكى تایبهتییه ،كهسێكى وهك بهرێز
مهس���عود بارزانى كه لهو پۆستهدا ماوهتهوه
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ئهگهر ئهو نهبێت ،كێشهكان زۆر زیاترو قوڵتر
دهبنهوه.

*ئای���ا له ڕووى یاس���اییهوه ب���ه ماوه
بهسهرچووى نازانن؟ یاخود پێتانوانییه
ل���هم حاڵهتهدا دهبن به الیهنگرى كارى
نایاسایى؟
مونیره عهلى عهبدولعهزیز :له ڕووى یاساییهوه
پۆستى سهرۆكى ههرێم بهسهرچووه ،بهاڵم چ
ش���تێك لهم ههرێمهدا بهشێوهى یاسایى خۆى
ڕۆیشتووه ،ههمووى نا یاساییه.

*بڕیارهكهى مهكتهب سیاسى پارتى ل ه
پهكخستى پهرلهمان چۆن لێكدهدهنهوه؟
مونیره عهل���ى عهبدولعهزی���ز :كارێكى زۆر

ناش���رین ب���وو ،چونك���ه پهرلهمان س���یمای
مهدهنى واڵتهكهیه ،لهكات���ى خۆیدا ئیدانهى
ئهو بڕیارهمان كرد ،بهاڵم پهڕلهمان لهماوهى
كاركردنیدا كه بهخۆى دهنازێت ،چهندهها كارى
ناش���یرینى كرد وهك ،كۆمسیۆنى سهربهخۆى
ههڵبژاردنهكانى لهس���هر پێن���ج حزبهكه تاپۆ
كرد ،لیژنهیى نووسینهوهى دهستورى تهسلیم
ب���ه پێنج حزبهك���ه كرد ،پهرلهم���ان ههموو
كارێكى كرد بۆ پێنج حزبهكه ،كهواته حهرام
ههر ئهوهبوو ك���ه خۆیانى تێدانهبوون .ئێمه
خوازیارى ئهوهبووین كۆمسیۆن له دهسهاڵتى
دوو حزبهك���ه دهربهێنرای���هو ن���اوى خ���ۆى
ون ن���هكات و س���هربهخۆ بمێنێتهوهو بدرێته
دهست خهڵكانى شارهزاو بێالیهن ،بۆ ئهوهى
ههڵبژاردنهكان به خاوێنى بهڕێوهببهن ،بهاڵم
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لۆگۆی یەکگرتوی ئیسالمی
پێشتر كۆمس���یۆن له دهس���تى دوو حزبەکە
دهرنههات ،ئیتر بۆ داهاتوو چۆن له دهست
پێنج حزب ڕزگار بكرێت؟!

*ئ���هى لهس���هر بڕیارهك���هى س���هرۆك
وهزیرانى ههرێم قسهت چییه؟ كاتێك
چوار وهزیرهك���هى بزوتنهوهى گۆڕانى
ناردهوه بۆ ماڵهوه؟
مونی���ره عهلى عهبدولعهزی���ز :ئهوهش كاتى
خۆى یهكهم هێزبووین ك���ه ئیدانهمان كردو
زۆر نیگهرانى كردی���ن ،كارێكى خراپ بوو،
بۆ چارهس���هرى ئهو كێش���هیه جهنابى ڕابهر
سهردانى ههردوو حزبهكهى كرد ،هیوادارین
پارت���ى و گ���ۆڕان پهیوهندییهكانیان ئاس���ایى
ببێتهوهو چیتر ناكۆكییهكان درێژهیان نهبێت.

*باس لهوه دهكرێت نێچیرڤان بارزانى
به ڕابهرى بزوتنهوهى ئیسالمى وتووه
پۆستى وهزیرى ئهوقاف دهگهڕێنینهوه
بۆ ئێوه لهمبارهوه دهڵیت چى ؟
مونی���ره عهل���ى عهبدولعهزیز :ئێمه پێش���تر
پۆس���تى وهزیریم���ان ههبوو ،ب���هاڵم گرنگه
دهسهاڵتیان پێ بدرێت ،تهنها شتێكى دیكۆرى
نهبێت به وهزیرێك بهش���داربین و دهسهاڵتى
هیچمان پێ نهدرێت ،وهزیرهكهمان دهسهاڵتى

لۆگۆی بزوتنەوەی ئیسالمی

لۆگۆی کۆمەڵی ئیسالمی
دانانى كارگوزارێك���ى بۆ مزگهوت نهبوو ،بۆ
بهش���دارى ئێمه له پێكهێنان���هوهى حكومهت
تا ئێس���تا گفتوگۆمان لهگهڵ نهكراوهو هیچم
لهوبارهوه نهبیس���تووه ،ئهگهر داوایهكى لهو
جۆره ئاڕاس���تهى ئێمه بكرێ���ت ،ئهنجومهنى
ش���ورا بڕیار لهسهر بهش���داربوون و نهبوون
دهدات،

*ل���ه كۆنگ���رهدا بڕیارت���ان لهس���هر
بهگهڕخستنهوهى مهكتهبى ڕاگهیاندندا،
ئ���هم بڕی���اره ههنگاوى بۆ ن���راوه ،یان
ه���ۆكار چییه ،كه تاكو ئیس���تا خاوهنى
ڕاگهیاندنێك���ى دیار نیین؟ هاوكات لهم
ڕووهوه ڕۆڵى خوشكان چى دهبێت؟
مونیره عهلى عهبدولعهزیز :قس���هیهك ههیه
دهوترێت ،ئ���هوهى دڵم دهیهێنێت دهس���تم
نایهێنێت ،ڕاگهیاندن به ئابورى بهڕێوهدهچێت.

*ئێوه ل���ه پارتییهوه نزیك���ن ئیتر بۆ
الیهنى ئابووریتان باش نییه؟
مونیره عهل���ى عهبدولعهزیز :ئ���هو گهمارۆ
ئابووریی���هى لهس���هر ئێمهیه ،لهس���هر هیچ
الیهنێ���ك نییه ،كاتى خۆى س���ێ الیهنهكهى
ئۆپۆزسیۆن س���ودیان له پارتى وهگرت ئێمه

س���ودمان لێى نهبینى ،ئهگهر پێش���تر به پێى
یاساى الیهنه سیاس���ییهكان بودجهى حزبمان
وهرگرتبێ���ت ،ئهوی���ش چوار س���اڵه نهماوه،
ئێمه تهنها لهس���هر پێى خۆمان ڕاوهس���تاوین
و هی���چ دهرامهتێكى ئابوریم���ان نییه ،بهاڵم
ئهوهى لهس���هر بڕیارهكهى كۆنگ���ره كارمان
لهس���هر ك���ردووه ،كهناڵێك���ى تهلهفیزیۆنى
وهرزش���ی ناوخۆمان له ههڵهبجهو كهناڵێكى
ترمان له ههولێر ههیه ،ههوڵدهدهین پهخشى
ه���هردوو كهناڵهكهمان بگهیهنین به پارێزگاى
سلێمانى ،ئێمهش وهك مهكتهبى خوشكان له
ئێس���تادا خهریكى ئهوهین له شارى سلێمانى،
كهناڵێكى تایبهت به خوش���كان بكهینهوه ،كه
تایبهت دهبێت به ههموو كێش���هكانى ژنان و
ئاشناكردنیان به ئهرك و مافهكانیان.

*زۆرج���ار دهوترێ���ت بزوتن���هوهى
ئیس�ل�امى كۆمهك���ى ه���اوكارى ل���ه
سعودییه وهردهگرێت ،ئایا لهم قهیرانه
ئابورییهدا ،دهس���تبهكاربوونهوهتان له
بوارى ڕاگهیاندن ،به هاوكارى سعودیە
دهكرێت؟
مونیره عهلى عهبدولعهزیز :ئێمه كاتى خۆى
لهبهرهى كوردستانیش پارهمان وهرنهگرتووه،
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چونك���ه پێمانوابوو حهرام���ه ،لهبهر ئهوهى
پارهى گوم���رگ بوو ،ئهو كات پش���تمان به
خێرخوازانى واڵتانى دهرهوه دهبهس���ت ،ئهو
كهنااڵنهش كه ئێستا كارى بۆ دهكهین به سێ
ههزار دۆالر بهڕێوه دهچێت.

*یهكێك له براكانت س���هرهتای شهڕى
سوریا لهو واڵته لهنێو ڕیزهكانى بهرهى
نوسره بوو ،دژى بهشار ئهسهد جهنگاو
ب���هو هۆی���هوه گیانى له دهس���تدا ،ئایا
ئێ���وە تا چەند لەگەڵ ئەوەدابوون ،یان
باوەڕبوون���ە بە وتەی ئێوە لە هەرکوێ
جیهاد هەبێت لەوێن؟
مونیره عهلى عهبدولعهزیز :براكهم به ههموو
ژیانى واڵتى س���وریاو گروپهكان���ى قاعیدهو
بهرهى نوسرهى نهبینووه ،كاتێك شههید بوو
داعش بوونى نهبوو ،ئهو گروپێكى ئیس�ل�امى
چهكدارى له ئهفغانستان ناوچهى وهزیرستان
ههبوو ،به ناوى شوێنكهوتوانى سهاڵحهدین،
ههر لهو واڵته ڕووبهڕووى هێزه دڕندهكانى
ناتۆ بۆتهوه و شههید بووه ،ههر چهنده من
تا ئێس���تا بڕوا به شههیدبوونى ناكهم چونكه
تهرمهكهیمان نهبینیووه ،ههرچهنده ههموویان
كوردن ،بهاڵم تا ئێستا له عێراق و كوردستان
هیچ كارێكى تیرۆرستیان نهكردووه،

*ب���اس لهوه دهكرێت س���اڵى ڕابردو ب ه
ه���هوڵ و كارئاس���انى بزوتنهوه ،خالید
ف���هرهج برای مهال كرێ���كار له نهرویج
گهڕاوهتهوه بۆ كوردستان به مهبهستى
گفتوگۆك���ردن بۆ گهڕان���هوهى براكهى
لهگهڵ بهرپرس���انى پارتى كۆبوونهوهى
ك���ردووه ،دوا زانیارى ئێ���وه لهمبارهوه
چییه؟
مونی���ره عهلى عهبدولعهزیز :نازانم پێموانییه
له ڕێگهى ئێمهوه گهڕابێتهوه بۆ كوردس���تان،
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ئێم���ه وهك بزوتن���هوه مامۆس���تا كرێكارمان
خۆشدهوێت ،له ڕابردوود چهندینجار ههوڵمان
بۆ داوه ،ئێم���ه به پارتى و یهكێتیمان وتووه
ئهویش وهك خهڵك ماف���ى ئهوهى ههیه له
كوردستان دابنیشێت و مومارهسهى ئیشوكارى
خۆى ب���كات ،ئ���هم ههم���وو ڕاوێژكارانهى
حكومهتى بهعس بۆچى له كوردس���تان دهرگا
كراوهیه بۆی���ان ،بۆچى دهرگا بهڕووى ئهودا
داخراوبێ���ت ،ب���هاڵم یهكێت���ى و پارت���ى بۆ
داواكارییهكهمان ڕێگهیان نهداوه.

*ل���ه ناو خهڵك���ى ههرێم دی���ار نییه،
بزوتنهوهى ئیسالمى سهر به دهسهاڵته،
ی���ان ئۆپۆزس���یۆن ،لهس���هر ڕووداوه
سیاسییهكان وهك پهكخستنى پهرلهمان
بێدهنگ���ن ،هاوكات ب���ۆ داهاتوو خۆتان
یهكالیى كردۆتهوه ئۆپۆزس���یۆن دهبن،
یان بهشدارى ل ه حكومهتدا دهكهن؟
مونیره عهلى عهبدولعهزیز :ئێمه سیاسهتمان
له سیاسهتى حزبهكانى تر ڕوونتره ،سهرۆكى
فراكس���یۆنهكهمان له پهرلهمانى كوردس���تان،
له ههموو بۆنهكاندا قس���هو ههڵوێستى خۆى
نواندووه ،بهاڵم مهس���هلهكه ئهوهیه ئێستاش
وهك هێزێكى ئۆپۆزسیۆنین ،ئهمهش پێویستى
ب���ه ڕاگهیاندنێكى بههێز ههیه ،ڕاگهیاندنێكى
بههێزم���ان نییه ،تا بتوانێ���ت تهعبیر له ڕاو
بۆچوونى ئێمه بكات،

*ل���ه ڕاب���ردودا م���هال كرێ���كار وت���ى
ئیسالمییهكانى كوردستان نهك ناتوانن
بهرهیهكى ئیس�ل�امى پێكبهێنن ،بهڵكو
ههرگی���ز ب���ه ی���هك لیس���تى هاوبهش
بهش���دارى ههڵب���ژاردن ناك���هن ،لێرهدا
دهمهوێت زۆر به ڕاش���كاوى پێم بڵیت
ئومێدت بهوه ههیه كه ئیس�ل�امییهكان
بتوان���ن ب���ۆ داهاتوو به یهك لیس���تى
ههڵبژاردن بهشدارى بكهن؟
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ب ه ڕاستى حزبهكان
زووڵم ل ه ژنان
دهكهن ،ژنانیش
ئهوهندهى خهریكى
حزبایهتین هێنده
كاریان بۆ ئهسڵى
كارى خۆیان
نهكردووه.

مونیره عهلى عهبدولعهزیز  :بۆ ئهم مهبهسته
ههر س���ێ الیهنهكه ڕێكکهوتن له نێوانماندا
ك���راوه ،تهنانهت پهی���ڕهو و پڕۆگرامیش بۆ
بهش���داریكردن له ههڵبژاردن نوسراوهو سێ
لیژنه لهسهر ئاستى سێ حزبهكه ئیشوكارهكان
بهڕێوەدهبهن ،لیژنهكان ههریهكهیان له س���ێ
ئهندام پێكهات���وون ،لیژنهى یهكهم لهس���هر
ئاس���تى لوتكهیه ،كه پێكهات���وون له ڕابهرو
ئهمیرو ئهمیندار ،لیژنهى جێبهجێكردن له سهر
ئاستى مهكتهب سیاسییهكاندا درووست بووه،
لیژنهى هاوبهش لهسهر ئاستى سهركردایهتى
پێكهێنراوه ،گهشبینم بهو بڕیارهو پێموایه ئهم
پرۆژهیه كارێكى سهركهوتووه.

*ڕێكهوت���ن لهس���هر ئ���هوه ك���راوه ك ه
ئی���وهو الیهنهكانى ت���ر ژمارهى كاندید
كراوهكانتان چهند دهبێت؟
مونیره عهلى عهبدولعهزیز :تاكو ئێس���تا ئهو
وردەكارییه گفتوگۆى لهس���هر نهكراوه ،ئهو
ڕێكهوتن و هاریكارییه بڕیارمانداوهو دهكرێت،
ئهمهش تهنها بۆ یهك لیس���تى س���اتهوهختى
ههڵبژاردن نییه ،له ئێستادا خهریكى تهوحیدى
فكرین ،كار لهس���هر پ���هروهردهى هاوبهش
دهكهی���ن ،له ڕێگ���هى كردن���هوهى خول و
ڕاهێنان ،ههر كهس بهشدارى نهكات بڕیاروایه
لیژنهكه ڕوونكردنهوه بۆ خهڵك بكات كه كام
حزبه گرفت درووس���ت دهكات و بهشدارى
ناكات ،تا ئیستاش ههموومان جهخت لهسهر
زهرورهت���ى پرۆژهكه دهكهین���هوه ،لهوانهیه
پێش���تر بی���روڕاكان جیاواز بووبێ���ت ،بهاڵم
ئهمجاره ههلوم���هرج وا دهخوازێت پڕۆژهكه
سهر بگرێت،

*ئهو كاتهى كه بزوتنهوهى ئیس�ل�امى
له ههڵهبجه دهس���هاڵتداربوو ،دهوترێت
كۆمهڵێك پێشمهرگهى حزبى دیموكرات

لهڕێگ���هى ئێوهوه تهس���لیم به كۆمارى
ئیس�ل�امى ئێران كراوه ،بۆچى تا ئیستا
لهس���هر ئ���هم ڕووداوه وهاڵمێك���ى قانع
نادهنهوه به خهڵك؟
مونی���ره عهل���ى عهبدولعهزی���ز :وهاڵممان
ههی���ه ،ده ج���ار ب���ه حزب���ى دیموكراتمان
وت���ووه ،فهرموو چ بهڵگهیهكتان ههیه ،ئهوه
دادگا ،لێ���ره یان له ه���هر واڵتێك كه خۆتان
دهتانهوێت ،سكااڵمان لهس���هر تۆمار بكهن،
بزوتنهوهى ئیس�ل�امى هیچ كات ئامادهنهبووه
ك���ورد بفرۆش���ێت ،له ڕاب���ردودا باجى زۆر
گهورهمان لهسهر دیموكرات و پهكهكه داوه،
كاتێك لهسنورهكانى ئێمهدا بوون هاتوچۆیان
كردووهو هاوكاریمان كردوون ،بهو مێژووهى
كه باس���ى لێوه دهكرێت ئهس���ڵهن ناوچهى
ههڵهبج���ه لهژێر دهس���هاڵتى ئێمهدا نهبووه،
لهو كاتهدا ش���هڕ له نێ���وان یهكێتى و ئێمهدا
ههب���وو ،ههڵهبجه له ژێ���ر كۆنتڕۆڵى ئێمهدا
نهما ،لێرهدا پرس���یار ئهوهیه ،ئایا دیموكرات
تهنها ش���هش كهسى لێ كوژراوه؟ ئهم قسهیه
بۆ تهنها ل���ه ڕاگهیاندن���دا دهوترێت ،بۆچى
بێدهنگ���ن له دهبابهكانى كۆی���ه ،كاتى خۆى
سهردهمى مامۆستا مهال عوسمان ،بهڕهحمهت
بێت ،نوسینگهمان له شارى ئیستهنبوڵ داخرا،
وتیان چیتان دهوێت بۆتان دهكهین ،ئێوه شهڕ
لهگهڵ پهكهكه بكهن ،چونكه كۆمۆنیس���تن،
مامۆستا مهال عوسمان له وهاڵمدا به توركیایى
وت ،ئێوهش عومهرى ك���وڕى خهتاب نیین،
ئێم���هش ههرگیز له مهزڵ���وم نادهین ،باوكم
مامۆس���تا مهال عهلى ب���ه ڕهحمهت بێت ،له
تهلهفیزیۆنى فهرمى ئێران(سهحهر) به ئاشكرا
بهرگرى له دیموك���رات و پارته كوردییهكانى
ئێران ك���ردووه ،لهگهڵ دیموك���رات دوورو
دۆس���ت بووین ،نه دژایهتى و نه پهیوهندى
بههێز لهنێوانماندا نهبووه ،باوكم كاتى خۆى
نوێن���هرى نارده الی دیموك���رات وتى چیتان

پرۆفایل:
مونیره عهلى عهبدولعهزیز
 ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەیئیسالمی
لێپرس���راوی مەکتەب���ی خوش���کانیبزوتنەوە

دهوێ���ت بۆتان بك���هم ،ناوى ئهو كهس���انهم
پێبڵێن كه كارێكى لهو جۆرهیان كردبێت خۆم
لێپرس���ینهوهى لهگهڵ دهكهم و دهریدهكهم،
بهاڵم یهك بهڵگهیان نهبوو.
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سەرحەد شەنگالی:
فەرماندەی هێزەکانی بەرەڤانی شەنگال(یەبەشە)

هێزەکانی بەرەڤانی شەنگال بۆ پاسەوانی لە
دانیشتوانی ناوچەی شەنگال پێکهێندراوە

کوردستان« -سەرحەد شەنگالی» فەرماندەی هێزەکانی بەرەڤانی شەنگال (ی.ب.ش-
ئێزدییەکانی سەر بە پەکەکە) وتی :هێزەکانی بەرەڤانی شەنگال بۆ پاسەوانی و بەرەڤانی
لە خەڵکی ئێزدی و گەالنی دانیشتووی ناوچەی شەنگال پێکهێندراوە و ئەوان هێزێکی
عێراقی بۆ ئازادکردنی ناوچە داگیرکراوەکان لە بندەستی چەکدارانی داعشن.
سەبارەت بە بارودۆخی ناوچە و ڕۆڵی هێزەکانی جێگر و هەروەها چۆنایەتی پێکهێنانی
هێزەکانی بەرەڤانی شەنگال و پەیوەندی ئەوە لەگەڵ گرووپە جۆراوجۆرەکانی دیکە،
گفتوگۆیەکی لە لەگەڵ «سەرحەد شەنگالی» فەرماندەی هێزەکانی بەرەڤانی شەنگال
ئەنجام داوە.

ئا :ئامەد رۆژهەاڵتی
162

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

* هێزەکانی ناس���راو بە بەرەڤانی
شەنگال چۆن پێکهێندرا؟
ـ دامەزراندن���ی هێزەکان���ی بەرەڤان���ی
ش���ەنگال دەگەڕێتەوە بۆ کاتی هێرشی
داع���ش بۆ س���ەر ناوچەی ش���ەنگال و
ئاوارەبوون���ی خەڵکی ناوچەکە بۆ چیای
ش���ەنگال .کاتێک کە هێزەکانی پەکەکە
هاتنە شەنگال و ڕێڕەو و کوریدۆرێکیان
بە مەبەستی هاوکاری هێزە کوردییەکانی
سووریا بۆ ڕزگارکردنی خەڵکی شەنگال
کردووەتەوە ،بیری پێکهێنانی بەمەش لە
مێشکی شەڕڤانانی شەنگالی سهرچاوهی
گرت .تاک���وو ئەوکاتە هی���چ هێزێکی
پێش���مەرگە لە ناوچەکە بوونی نەبوو.
هێ���زە کوردییەکانی س���ووریا تەنانەت
ڕێڕەوێکی���ان بۆ هێزەکانی پێش���مەرگە
ک���ردەوە تاکوو لە س���نووری س���ووریا
بگەڕێن���ەوە بۆ ن���او خاک���ی هەرێمی
کوردس���تان بەهۆی ئ���ەوەی کە هەموو
ناوچەکە لە الی���ەن چەکدارانی داعش،
گەمارۆ دراوە.
کاتێک کە کوریدۆری ڕزگارکردنی مرۆڤی
لە الیەن هێزەکانی (ی.پ.گ) کرایەوە
تاکوو یارمەتیدان بەوان دەس���تپێبکات،
پێویستی پێکهێنانی هێزێک کە پاسەوانی
لە خەڵکی شەنگال بکات ،زۆرتر بووهوه.
ب���ەم بۆنەوە ئێمە ل���ە گەنجانی ئێزدی
هێزێ���ک بە ناوی هێزەکان���ی بەرەڤانی
ش���ەنگال (ی.ب.ش)مان پێکهێنا کە لەو
بارودۆخە نالەبارەدا بتوانن لە بەرانبەر
داعش ،پاسەوانی لە خەڵک بکەن.
ڕاس���تییەکە ئەوەیە هێزەکانی بەرەڤانی
ش���ەنگال لە الیەن ( YPGسەر بە پارتی
یەکێتی دیموکراتیکی کوردستانی سووریا)
پێکهێندرا و مەش���قی سەربازییان پێکرا.
کوڕ و کچانی گەنجی ئێزدی ڕۆژ لەدوای

ڕۆژ تەڤلی ڕیزی هێزەکانی ئێمە بوون.
ئێمە تێگەیشتین کەسێک جگە لە خەڵکی
شەنگال ناتوانێت پاسەوانی لەوان بکات
ب���ەم بۆنەوە ب���ە دوای هاتنی داعش و
ئاوارەبوونی خەڵک بۆ چیای ش���ەنگال
بەخێراییەوە هەوڵمان دا بۆ ئامادەکردن
و ڕێکخستنی سەربازی.

* کەمێک باسی بارودۆخی ڕۆژانی
س���ەرەتایی هێرشی داعش بۆ سهر
شەنگال بکەن؟
ـ پاش چوونەدەرەوەی هێزەکانی سوپای
عێراق و پێشمەرگە لە ناوچەکە و هاتنی
هێزەکان���ی کوردی رۆژئ���اوا و پەکەکە
بۆ ش���ەنگال ،یەکەمین یەکەی سەربازی
ل���ە هێ���زە تایبەتەکانی پێش���مەرگە کە
س���ەر بە پارتی دیموکراتی کوردس���تان
بە سەرپەرەش���تی سەربەست باپیر بوو،
چ���ووە چیای ش���ەنگال .خەڵکی ئاوارە
کە هەن���دێ ل���ەوان چەکی���ان پێبوو،
دەیانەویس���ت هێرش بکەنەسەر ئەوان،
ب���ەاڵم ڕێگری ئ���ەم هەڵمەت���ە بووین
و لەگەڵی���ان دیدارم���ان ک���رد .لەوان
پرسیارمان کرد بۆچی پاش ئەو هەڵهاتنە،
هەمدیس���ان گەڕاونەتەوە بۆ ناوچەکە،
وتی���ان ئێمە گەڕاوینەت���ەوە بۆ خاک و
زێدی خۆم���ان .بەوانم وت ئەگەر بنکە
و خاک���ی ئێوە بوو ،بۆچی چۆڵتان کرد،
ب���ه هێنانهوهی ئهم ه���ۆکاره کە چەک
و جیهازاتی گونجاوی���ان نەبووە ،ناچار
بە پاشەکش���ێ کران و ئەو تراژدیایهیان
خوڵقاند .سەیر ئەوەیە کە پاش هەڵهاتنی
سوپای عێراق لە مووسڵ لەسەر بنەمای
بەڵگە و ئەو گرتە ڤیدئۆیانە کە لەدەستی
ئێمەدایە ،نیوەیەک لە چەکەکانی سوپای
عێراق لە مووس���ڵ لە الیەن هێزەکانی

دامەزراندنی
هێزەکانی بەرەڤانی
شەنگال دەگەڕێتەوە
بۆ کاتی هێرشی
داعش بۆ سەر
ناوچەی شەنگال و
ئاوارەبوونی خەڵکی
ناوچەکە بۆ چیای
شەنگال
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کاروانی گردبوونەوەی نارەزایی جەماوەری لە شەنگال
پێش���مەرگەی پارتی دیموک���رات بە کەڵک
وەرگرتن لە لۆرییەکان بۆ ناو خاکی هەرێمی
کوردس���تان گواس���ترایەوە کە قاسم شەشۆ،
فەرماندەی ئێزدییەکان کە لە ژێر دەسەاڵتی
پارت���ی دیموکراتە چەندین جار ئەم بابەتەی
ڕاگەیاندووە.
بەوانم���ان گوت کە دەبێ لێرە بڕۆن ،ئەوان
وتیان کە ن���اڕۆن .وترا ک���ە ئەگەر نەڕۆن
خەڵکی ت���ووڕە هێرش دەکەنە س���ەرتان.
ئەوان پێداگری ئەوە ب���وون کە هەموومان
برا و کوردین و دەبێ پێکەوە بین.
بۆ ئەوەی کە شەڕ ڕوو نەدات ،شوێنێکمان
بەوان دا بە مەرجێک کە هەر ئۆپراسیۆنێک
کە ئەنجام دەبێ���ت دەبێ بە هاوکاری دوو
الیەن ئەنجام بێت .بەردەوام بەوان دەوترا
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ک���ە ب���ۆ ئازادکردنی ش���ەنگال لەگەڵ ئێمە
هاوکاری بکەن ب���ەاڵم هەر جار ئەوان بەو
بیانۆیە کە دەبێ بهپێی ئهو دەس���توورە کە
لە الیەن کەس���انی دەسەاڵتدار دەردەکرێت،
چاالک���ی بک���هن ،لەگەڵ ئێم���ە هاوکارییان
نەدەک���رد .تەنانەت ئێمەش داوامان کرد کە
چەک و جیهازاتی س���ەربازی ڕادەستی ئێمە
بکەن تاکوو شەڕ بکەین ،بەاڵم ڕەزامەندییان
ب���ەم کارە دەرنەب���ڕی .بەم بۆن���ەوە ئێمە
بەتەنیای���ی بەرەنگاری داع���ش بووینەوە.
بەداخەوە دەوڵەت���ی عێراقیش یارمەتیان بە
ئێمە نەدا و کۆپتەرەکانی سوپای عێراق تەنیا
هاوکاری سەربازییان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە
دەهێنا.

* لە ئێس���تادا چ هێزێکی سەربازی لە
شەنگال خەریکی چاالکین؟
 -1پێشمەرگەکانی هەرێم و ئێزدی و کوردی
رۆژئاوا سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستان،
 -2پێشمەرگەکانی یەکێتی نیشتمانی.
 -3پێش���مەرگەکانی پارت���ی دیموک���رات و
یەکێتی نیشتمانی لە ژێر فەرمانی وەزارەتی
پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان.
 -4هێزەکانی پەکەکە.
 -5هێزەکانی بەرەڤانی شەنگال (ی.ب.ش-
ئێزدییەکانی سەر بە پەکەکە).
 -6هێزەکانی عەرەب لە عەشیرەی (شەمر)
سەر بە هێزەکانی بەرەڤانی شەنگال.
 -7هێزەکانی بەرەڤانی ژن (ی.ژ .س���تار-
باڵی سەربازی ژنی سەر بە پەکەکە).
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* ڕۆڵی ئێوە لە ئازادکردنی ش���ەنگال
و ناوچەکان���ی دەورووب���ەری ت���ا چ
ڕادەیەکە؟

جێگیرنەبوون لە ناوچەکە دروس���ت
ب���ووە ،ب���ە ڕای ئێ���وە چ کەس���انێک
داعشیان پێکهێناوە؟

ـ هەمووان دەزانن کە هێزەکانی س����ەر بە
ئێمە زیاترین ڕۆڵیان لە ئازادکردنی ناوچەکە
بینی����وە و بەڵگەکان ئەوە دەردەخەن کە چ
کەسێک زیاترین ناوچەی ئازاد کردووە.

ـ ئەگەر بەم ڕوانگەوە بڕوانینە داعش کە ئەم
گرووپە تەنیا هێڵێکی ئیسالمیی سوننەیە ،لە
شرۆڤە و لێکدانەوەدا تووشی سهرلێشێواوی
دەبین .ئەمە لە باوەڕ بەدوورە کە مووسڵ
ل����ە م����اوەی  24کاتژمێر خۆیان ڕادەس����تی
چەکداران����ی داع����ش کرد .هەر کەس����ێک
ک����ە کەمێک توانایی تێگەیش����توویی بابەتی
سەربازی بێت ،دەزانێت شارێک بە بوونی
زیاتر لە  60هەزار هێزی سەربازی و بە بوونی
قورسترین جیهازاتی سەربازی و لۆجستیکی
چل����ۆن ل����ە بەرانبەر هێزی بەرتەس����کی 5
هەزار کەسی تووشی شکست دەبێت .ئەمە
گوماناویی����ە و بەدڵنیایی����ەوە مامەڵەیەک لە
ئارادا بووە تاکوو ئەمڕۆ جوگرافیای عێراق و
سووریا و ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناڤین تووشی
ئەم دوو دڵییه بێت .هەر بۆیە مامەڵەیەکی
ناجوانمێرانە لە نێوان هەندێ لە هێزەکانی
ناوچەکە بۆ خۆڕادەس����تکردنی ش����ەنگال و
مووسڵ پێکهێندرا و لە کۆتاییدا ژمارەیەکی
زۆر کوژران و ئاوارە و کوشتوبڕ و شوێنبزر
بوون.
لە بنەڕەتدا داع����ش هێزێک نەبوو کە لەم
ماوە کورت خایەنەدا بتوانێت س����ەرکەوتوو
بێت و بە ئاش����کرایەوە بە چەکی سووک،
توانایی و جەس����ارەتی ئ����ەم کارەی نەبوو،
بەاڵم بەداخەوە داڕشتنی نەخشەیەکی نوێی
لە ناوچ����ە ،بارودۆخی ئەم����ڕۆی عێراق و
سووریای پێکهێنا.

* شرۆڤەی ئێوە لە بارودۆخی ئێستای
داعش پاش شکست لە شەنگال چییە؟
ـ ئەگەر لەس����ەر ئەم گومانە بین کە داعش
ل����ە ناو دەچێ����ت ،هەڵ����ە دەکەین .داعش
عەقاڵنییەتێکی س����ەرووی نیش����تمانییە کە
هەردەم بە ناو و بابەتگەلی جۆراوجۆرەوە
خۆی نیشان دەدات .ئەم عەقاڵنییەتە دەبێ
لەناو بچێت ،بەاڵم بەداخەوە هەوڵی جیدی
بۆ لەناوبردن و بنەبڕکردنی ئەو ش����تە چ لە
باری زەینی و چ لە باری کردەوەیی ئەنجام
نابێ����ت و بەدڵنیاییەوە پ����اک کردنی بیری
داع����ش لە هەندێ لە ناوچەکان و لە نێوان
زەین و بیری خەڵک پێویس����تی بە چەندین
ساڵ هەوڵ و تێکۆشانە .ئەو سیاسەتە کە لە
ڕۆژهەاڵتی ناڤین ،داعشی بەرهەمهێنا ،پاش
کوشتن و الوازکردنی ئەم نمانە ،نمانەیەکی
دیکە دروس����ت دەکات .سیاسەتی دژوار و
نامرۆڤانە کە ناوچەکە جێگیرە تاکوو شەڕی
ئایینی ،ئیتنیک����ی و بونیاتگەرایی هەر دەم
بەره����ەم بهێندرێت����ەوە .ئامان����ج لەم کارە
درێژەدان بە پڕۆس����ەی هەڵگیرسانی ئاگری
ش����ەڕ و کۆتایی پێنەهاتنی ش����ڵەژاوییە .بە
ڕای م����ن ئەگەر سیس����تەمی گونجاو لەگەڵ
پێکهاتەی دیموکراتیک و لەگەڵ بەش����داریی
ڕاس����تەقینەی هەم����وو گەل����ە و ئایینەکان
پێکبێت ،عەقاڵنییەتی داعش لەناو دەچێت.

* داع���ش وەک���وو س���ەنتزێکە کە بۆ

داعش عەقاڵنییەتێکی
سەرووی نیشتمانییە
کە هەردەم بە ناو و
بابەتگەلی جۆراوجۆرەوە
خۆی نیشان دەدات.
ئەم عەقاڵنییەتە
دەبێت لەناو بچێت،
بەاڵم بەداخەوە هەوڵی
جیدی بۆ لەناوبردن و
بنەبڕکردنی ئەنجامی
نابێت

* ئێ���وە ڕاتانگەیاند ک���ە هێزگەلێک
لە ناوچەکە لەس���ەر عێراق و سووریا
مامەڵ���ە دەک���ەن ،ئ���ەم هێزان���ە چ
دەسەاڵتگەلێکن؟
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ـ ل���ە چەند ماوەی ڕابردوو کۆنفڕانس���ێک
لە تورکیا پێکهێندرا و عەرەبستان و قەتەر
و تورکی���ا و چەن���د واڵتێکی دیک���ە تێیدا
بەش���داربوون تاکوو هەمدیس���ان لەس���ەر
مووسڵ و ناوچەکانی دەورووبەری مامەڵە
بکەن .یەکێک لە بابەتەکانی ئەو کۆنفڕانسە
لەناوبردن���ی هێزەکانی بەرەڤانی ش���ەنگال
و هێزێک���ی ش���ەڕکەرە ک���ە دژی داعش
ش���ەڕ دەکەن ،ئامانجی ئەوان لەناوبردنی
هێزەکانی بەرەنگاربوونەوەی س���ڤیلی دژی
ڤایرووس���ی داعش���ە .لە ئێس���تادا هێزێک
وەکوو (ی.ب.ش) کە لە خەڵکی ش���ەنگال
پێکهات���ووە ،تەنیا ئامانجی پاس���ەوانی لە
خەڵک و خاکی ناوچەکە لە بەرانبەر هێزە
توندڕەوەکانە.

* دروس���ت بوون���ی داع���ش چ
کاریگەرییەکی لەس���ەر پەیوەندیی
باشوورى خؤرئاوا بووە؟
ـ پێکهاتن���ی داعش هەم ب���ۆ کوردەکان
نێعم���ەت ب���وو و هەمی���ش گەورەترین
زەبری لە ڕۆحی گەلی کورد دا .دیاردەی
داع���ش بووەهۆی هاوکاری کوردەکان لە
بابەتەکان���ی بەرەنگاربوون���ەوەی داعش
و ب���ۆ یەکەمین جار ک���وردەکان توانیان
پێک���ەوە دژی تیرۆر و توندوتێژی ش���ەڕ
بکەن .گرین���گ ئەوەیە کە ئێمە بەدوای
ئاش���تییەوەین و ه���ەوڵ دەدەین لەگەڵ
هەموو ئیتنی���ک و ئایینە جۆراوجۆرەکان
برایان���ە و ب���ە یەکس���انی بژی���ن .ئێمە
باوەڕمان بە هێ���زی ئازادیخوازانە هەیە
و لێرەدا برایانی عەرەب ،کورد ،ش���یعە،
س���وننە و مەسیحی لە درێژەی شەڕەکان
و ئازادکردنی ناوچەکان پێکەوە هاوکاری
دەکەن.
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* ئێ���وە وەکوو هێزێک���ی بەرەڤانی
ش���ەنگال ،داهاتووی ش���ەنگال چۆن
دەبینن؟
ـ ئێمە بە داهاتوو هیودارین و باوەڕمان
پێی���ە ،ش���ەنگال وەکوو ش���ارێک کە بە
فرهڕهنگ���ی ئیتنی���ک و ئایین���ی ن���اوی
لێدەبرێت ،پێویستە تاکوو خۆدی خەڵکی
شار سەبارەت بە داهاتووی خۆیان بڕیار
ب���دەن .بەاڵم ئەگ���ەر گرووپێک بیەوێت
بەپێی بەرژەوەندی حزبی بجووڵێتەوە و
تەنیا بەدوای بانگەشە و بەناوبانگ کردنی
ناوی خۆی بێت ،بەدڵنیاییەوە سەرکەوتوو
نابێت.

* ڕای ئێوە سەبارەت بە ئیدارەکردنی
شەنگال چییە؟
ـ ئێم���ە باوەڕم���ان ب���ە سیس���تەمی
کۆنفدڕاس���یۆن هەیە ،چونک���ە تا کاتێک
کە هێ���زە نێونەتەوەیی���ەکان ،داعش و
گرووپگەلێک���ی وەکوو ئەوان دروس���ت
دەکەن ،خەڵک و گەل���ی هەژار توانایی
بەرەڤان���ی ل���ە خۆیان نییە .ه���ەر بۆیە
دەبێ سیستەمێک دروست بکرێت تاکوو
ڕووداوگەلێک وەکوو ڕووداوی شەنگال،
ڕوونەدات.

* هەندێ لە الیەنەکان لە هەرێمی
کوردستان ،باوەڕیان لەسەر ئەوەیە
ک���ە ئێ���وە هێزێک���ی بیانی���ن و لە
الیەن پارتی کرێکارانی کوردس���تان
( )PKKب���ۆ گوشارخستنەس���ەر
باش���ور ،پێکهێندراون ،وەاڵمی ئێوە
چییە؟
ـ ئەم بابەتە دوورە لە ڕاستی و هەمووی
ئێمە عێراقین .هێزەکانی بەرەڤانی شەنگال
(ی.ب.ژ) زۆربەیان لە کوردەکانی ئێزدین
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شەنگال وەکوو شارێک
کە بە فرهڕهنگی
ئیتنیک و ئایینی
ناوی لێدەبرێت،
پێویستە تاکو خۆدی
خەڵکی شار سەبارەت
بە داهاتووی خۆیان
بڕیار بدەن

و ئەوان���ی دیکەش ک���وردە ئێزدییەکانی
دیک���ەی ناوچەکانی کوردس���تانن کە بۆ
پاسەوانی لە شەنگال ،تەڤلی ئێمە بوون.
ئەو گرووپ و کەس���انە چ���ۆن دەتوانن
ئ���ەو ئیدعای���ە بکەن کە ش���ەنگال دڵی
کوردستانە ،لە کاتێکدا هەر ئەوان بوون
کە شەنگالیان بەجێهێشت .ئەو کەسانەی
کە دەڵێن عێراقیم و ناس���نامەی عێراقیم
هەی���ە ،ئەوکات���ەی کە داعش هێرش���ی
کردەس���ەر عێراق لە ک���وێ بوون .بەاڵم
کەسانێک کە دەڵێن ،عێراقی نین ،مانەوە
و خوێنی خۆیان بۆ ئازادکردنی ش���ەنگال
پێشکەش کرد.

* پەیوەن���دی ئێوە لەگ���ەڵ پارتی
دیموکرات وەکوو پارتی دەسەاڵتدار
لە ناوچەی بادین���ان و ناوچەکانی
نزیکی مووسڵ چۆنە؟
ـ پەیوەن���دی ئێمە زۆر ب���اش نییە و لە
باری سیاسییەوە پێکەوە جیاوازی زۆرمان
هەی���ە .لە ناوچ���ەی ش���ەنگال ئێمە لە
دووالوە لەگ���ەڵ داعش لە حاڵی ش���ەڕ
داین ،لە الیەک���ەوە کوریدۆرێکی باریک
بەرەو کوردستانی س���ووریا بوونی هەیە
و لە الیەکی دیکەشەوە پارتی دیموکرات
بوونی هەیە کە س���نوورەکانی لەس���ەر
ئێمە داخس���تووە و تەنانەت سنوورەکانی
لەس���ەر کانتۆنەکانی کوردستانی رۆژئاوا
داخس���تووە .پارتی دیموکرات دەیەوێت
ئاوەه���ا گوش���ار بخاتەس���ەر ئێمە و لە
باری سیاس���ییەوە ئێمەی الواز کردووە و
قوربانی بەرژەوەندی سیاسی خۆی بکات
و بە گوش���اری ئابووری و سیاسی هێدی
هێ���دی لەناومان ببات ک���ە ئێمە خۆمان
ڕادەستی ئەم بارودۆخە ناکهین و درێژە
بە کاری خۆمان دەدەین.

* ت���ا چ ڕادەیەک ئەگەری ش���ەڕ و
پێکدادان لە نێوان هێزە کوردەکانی
جێگیر لە ناوچەی ش���ەنگال بوونی
هەیە؟
ـ ئەگەری شەڕ لەم ناوچەیە بوونی هەیە.
ئێمە نامانەوێت ش���ەڕ دەس���تپێبکات و
خۆمان دوور دەگەرین لە شەڕەکە.

* لە ب���اری ئیداریی���ەوە بودجە و
کەلوپەل���ی ئێ���وە ل���ە ک���وێ دابین
دەکرێت؟
ـ ئێمە بە شێوەی فەرمی لەگەڵ دەوڵەتی
عێراق ه���اوکاری دەکەی���ن و مووچەی
خۆمان لەوان وەردەگرین.

* ئێ���وە هێزێکی کوردی���ن ،بۆچی
تەڤلی هێزەکانی پێشمەرگە نابن؟
ـ ئێم���ە هێزی عێراقین و لە ئێس���تادا لە
پێکهاتەی عێراقدا چاالکی دەکەین .ئەڵبەت
ئێمە دەستوور لە دەوڵەتی فیدڕاڵی عێراق
وەرناگرین ،بەڵکوو دەستووراتی ئێمە لە
ئەنجومەنی هێزەکانی بەرەڤانی شەنگال
دەردەکرێ���ت و ئامانجمان پاس���ەوانی و
ئازادکردنی ناوچەی شەنگالە و دەوڵەتی
عێراقیش لەم بابەتە ئاگادارە و بودجە و
کەلوپەلی ئێمە دابین دەکات.

* پارت���ی دیموکرات���ی کوردس���تان
لەس���ەر ئەم باوەڕەی���ە کە ئێوە بە
دوای جیاکردن���ەوەی ش���ەنگال ل���ە
عێراق و هەرێمی کوردستانن ،تا چ
ڕادەیەک ئەم وتەیە دروستە؟
ـ ئێم���ە دەمانەوێت پڕۆژەی���ەک کە لە
باک���ووری س���ووریا جێبەجێ ک���را ،لە
ش���ەنگالیش جێبەجێ بکرێت .مەبەستی

پرۆفایل:
سەرحەد شەنگالی:
 فەرمان���دەی هێزەکانی بەرەڤانیش���ەنگال (ی.ب.ش -ئێزدییەکانی
سەر بە پەکەکە)

ئێمە جیابوونەوە لە عێراق نییە ،بەڵکوو
دامەزراندن���ی کانتۆنی ش���ەنگال بەپێی
داخ���وازی خەڵک���ی ک���وردی ئێزدییە.
ئێزدیی���ەکان خۆی���ان ب���ەم قەناعەت���ە
گەیشتوون کە دەبێ بەدوای پاسەوانی لە
خۆیان بن تاکوو جارێک���ی دیکە وەکوو
ڕاب���ردوو ،دەس���تدرێژی و مامەڵەیان لە
سەر نەکرێت.
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شیالن شاکر :هاوسەرۆکی تەڤگەری ئازادی

سیاسەتی پینەوپەڕۆ و هێنانی پالنی
دەرەکی چارەسەری کێشەکان ناکات

ئا:سۆران حسێن
168
168
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هاوسەرۆکی تەڤگەری ئازادی ڕایدەگەیەنێت ،کە ئەوان بۆ چارەسەری تەواوی
قەیرانەکان باوەڕیان بە تێزەکانی ئۆجەالن هەیە ،بەگرنگی دەزانێت کۆنگرەی
نەتەوەیی زوو ببەسترێت و هەر هێزێکیش ئامادەیی نەبوو ،لە دەرەوە بهێڵدرێتەوە،
چونکە وەک خۆی دەڵێت« :ئیدی سیاسەتی پینەوپەڕۆ و هێنانی پالنی دەرەکی
چارەسەری کیشەکان ناکات ».
شیالن شاکر ،هاوسەرۆکی گشتی تەڤگەری ئازادی کۆمەڵگەی کوردستان ،لەم
چاوپێکەوتنەدا باس لە دوایین کارو چاالکییەکانی خۆیان و هەڵوێستیان دەربارەی
قەیرانەکانی هەرێمی کوردستان و سیاسەتی نەوت ،دۆخی شەنگال ،پرسی هەڵبژاردن
دەکات .
*دواین کۆنگرەتان چ گۆڕانکارییەکی
لەناو تەڤگەردا درووستکرد؟
ش����یالن ش����اکر :لەم دۆخ����ە ناهەموارەی
هەرێم����ی کوردس����تاندا بەس����تنی کۆنگرە
ب����ۆ خ����ۆی گرنگییەک����ی تایبەت����ی هەیە،
ل����ە کۆنگ����رەدا کاروخەبات����ی دوو س����اڵی
ڕابردوومان پێکەوە هەڵسەنگاند و ڕەخنەی
کەموکورتییەکانمانک����رد ،چونکە هاواڵتیان
ئومێدی زۆریان بە تەڤگەری ئازادی هەبوو،
ڕەخنەمان لە خۆمان گرت ،کە دەبوو زیاتر
ببینە وەاڵم ب����ۆ خواس����تەکانی هاواڵتیان،
لەگ����ەڵ ئەوەش����دا ئێمە لە م����اوەی دوو
س����اڵی ڕابردوودا لەگەڵ زۆرینەی الیەنەکان
پەیوەندیم����ان درووس����تکردووە و هەوڵی
ئەوەمانداوە بە گفتوگۆ کێشەی نێوان الیەنە
سیاسییەکانی باش����ور چارەسەر بکەین و لە
کۆنگرەش����دا چەندین بەرنامەی نوێمان بۆ
کار داناوە ،هیواداریش����ین ئەو متمانەیەی،
کە جڤاتی گشتیمان پێیانداین لە کۆنگرەدا،
ئەرکەکانی خۆمانی پێ پێکبێنین ،هیوادارین
کە بتوانین وەاڵمی هەموو ئەو هاواڵتیانەی
باش����وری کوردستان بدەینەوە کە متمانەیان
بە ئێمە هەیە.

*ئێس���تا تەڤگ���ەری ئ���ازادی چ���ۆن
بەڕێوەدەبرێ���ت و گۆڕانکاریی���ەکان
چین؟
ش����یالن ش����اکر :ئێم����ە ل����ە دوو س����اڵی
ڕابردوودا  17ئەنداممان هەبوو لە دەستەی
سەرۆکایەتی ،بەاڵم لەم کۆنگرەیەدا کرا بە
 24ئەندام ،ئەوە بە بەش����دارییەکی باش����ی
ژن����ان و گەنجان ،کە پێوەرێکی س����ەرەکی
ئێمەیە ،ئێمە سیستمی کۆتامان تێپەڕاندووە
و ژنان بەتایبەت بە کرداری لە بەڕێوەبردندا
جێگای خۆیان دەگرن.

*سیس���تمی هاوس���ەرۆک ،بۆچ���ی لە
باش���وری کوردس���تاندا تەنه���ا ئێ���وە
بەکاری دەهێنن؟
شیالن شاکر :ئێمە لە پەیماننامەی تەڤگەردا
پەیڕەوی ناوخۆم����ان نییە ،چونکە حزب و
گ����روپ و ڕێکخراو نی����ن ،بەڵکو تەڤگەری
ئ����ازادی سیس����تمێکە چەتر ئاس����ایە ،ئێمە
ماوەیەک����ی زۆر گفتوگۆمان کرد بۆ ئەوەی
بزانین چی بۆ باش����وری کوردستان پێویستە
و لە پێشتردا پش����تگوێ خراوە ،بۆیە بەوە

گەیش����تین ئەم ش����ێوازە لە سیستم پەیڕەو
بکەین کە سێ خاڵی زۆر گرنگی تێدایە.
خاڵەکان بریتن لەمانە:
یەک����ەم :پێوانی ئێمە لە هاوس����ەرۆکیدا بۆ
ژن ،یەکس����انی ڕەگەزییە و تێکۆشانیش����ی
بۆ دەکەین ،چونک����ە دەکرێت لە هەندێک
بواردا نەمانتوانیبێت بە هۆی ئەو ڕەوشەی
ژن لە کۆمەڵگەدا هەیەتی ،ئێمە لەسەر ئەو
بنەمایەیە کار دهکەین ،تا ژن ئازاد نەبێت،
کۆمەڵگە ئازاد نابێت.
دووم :گەنجان����ە ،ئێمە ل����ەو باوەڕەداین
کە پێویس����تە گەنجان بەش����داری بکەن لە
بونیادنان����ەوەی سیس����تمی دیموکرات����ی لە
باش����وری کوردستاندا ،سیس����تمکەش وەکو
تێزێک لەالیەن ڕێبەر ئۆجەالنەوە داهێنراوە،
ئێم����ەش باوەڕم����ان بەوە هەیە باش����وری
کوردس����تان دەتوانێت دەس����ت بە خاڵێکی
وەرچەرخ����ان بکات و کارمان کردووە و لە
داهاتووشدا کاردەکەین ،کە ئەم سیستمە لە
تەواوی باشوری کوردستاندا پەیڕەو بکرێت.
س����ێیەم :وەک وت����م تەڤگ����ەری ئ����ازادی
سیستمێکە ،بەشێوازێک دەتواندرێت هەموو
حزب و ڕێکخراو و گروپێک لەگەڵ پاراستنی
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س����ەربەخۆیی خۆیاندا ،لە تەڤگەردا جێگای
خۆیان بگرن ،چونکە لە باشوری کوردستاندا
بە ش����ێواز و ئەقڵیەتی گەورەیی و بچووکی
ح����زب کارکراوە ،هەر بەو بیانووە چەندین
حزب پەراوێزخراون.

*ئێ���وە دووب���ارە ب���ە هاوس���ەرۆک
هەڵبژێردران���ەوە ،ئەم���ە بۆچی؟ لە
کاتێکدا لە هەرێمی کوردستاندا خەڵک
بێزارە لە هەڵبژاردنەوەی دووبارە؟
شیالن ش����اکر :تەڤگەری ئازادی خۆی دوو
س����اڵە دامەزراوە ،ئەو دۆست و هەڤااڵنەی
دوو س����اڵی ڕابردوو لەگەڵ ئێم����ە کاریان
کردووە بە ئازادی دەنگیان داوە و متمانەیان
بە ئێمە داوەتەوە و پێیان باش����بووە بۆ دوو
س����اڵی داهاتووش ئێمە وەک هاوس����ەرۆک
بمێنینەوە ،ئەوەی گرنگە بزاندرێت ئەمەیە،
الی ئێمە نە دەس����ەاڵت ،نە بەرژەوەندی،
ئیمتی����ازات و نە پارە گرن����گ نییە ،بەڵکو
ل����ە بیر و باوەڕی ئێمەدا تەنها خزمەتکردن
و ئەرک����ە ،ئێم����ە بە هەرەوەزی (دەس����تە
جەمعی) کاردەکەین.

*مەبەس���تتان ل���ە دەس���تەجەمعی
چییە؟
شیالن ش����اکر :سەرەتا تاک س����ەرۆکیمان
ڕەتکردووەتەوە ،پاشان ئێستا وەک دەستەی
سەرۆکایەتی شەش کەس����ین کە سێ ژن و
س����ێ پیاو ،دوو هاوس����ەرۆک چوار جێگر،
ب����ە جۆرێک هەموو کارەکان بە ڕەزامەندی
شەش کەس بەڕێوەدەچێت ،نەوەک کەسێک
و دوان ،ئێم����ە ئامانجەکانم����ان ئەوەی����ە
دەسەاڵتەکان الی کەس و دوان نەبن ،تەنها
دەسەاڵت لەسەرەوە نەچێتە خوارەوە.
ئێمە لە حەوت هەرێم (ناوچە) کۆنفرانسمان
کردووە لە باشوری کوردستاندا ،هەر شوێنە
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و هاوس����ەرۆکی خۆی هەیە ،دەس����ەاڵت و
کارەکانیان بەدەس����تی خۆیان����ە ،لەبەرئەوە
ئێمە ئەو کێش����انەمان ب����ەم مۆدێلە نوێیە
چارەس����ەر کردووە ،هەروەه����ا کۆنگرەی
تەڤگەری ئازادی دوو س����اڵ جارێکە ،وەک
هەندێ����ک الیەن نی����ن دوای 10بۆ  15یان
بیست ساڵ جارێک کۆنگرە ببەستین.

*بۆچ���ی بە ئێوە دەوترێت بەش���ێک
لە پەکەکە ،وەاڵمتان بۆ ئەمە چییە؟
ش����یالن ش����اکر :بەداخەوە ئێم����ەی کورد
هەمیش����ە خۆ خۆر بووین ،ئەم چەمکەش
کاری دەوێ����ت ت����ا تێپ����ەڕی بکەی����ن،
بەخۆش����حاڵیەوە ئێم����ە دەڵێین س����ودێکی
زۆر زۆرم����ان لە تێزەکان����ی بەڕێز ئۆجەالن
وەرگرت����ووە ،بە تایبەت وەکو سیس����تم کە
بۆ چارەسەری قەیرانەکان پێشکەشیکردوون،
سیس����تمی هاوس����ەرۆکایەتی ،یەکس����انی
ڕەگەزی ،پێش����ەنگایەتی گەنجان بۆ دەبێت
زیانی هەبێت! ،بۆ بە خراپی بزانین کە لە
هەرکەس����ێکەوە ئەمانە وەربگرین ،بێگومان
ئێمە بە ش����انازییەوە بۆ چارەسەری تەواوی
قەیرانەکان باوەڕیمان بە تێزەکانی ئۆجەالن
هەیە.
لە س����ەدەکانی ڕابردوودا ن����ە مارکس ،نە
لینی����ن ،نە کوردس����تان نەهاتنە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاس����ت ،بەاڵم چونکە ب����ۆ ئەو قۆناغە
شتێکی جوانبوو بۆ چارەسەرییەکان زۆرکەس
قبوڵیان بوو ،ئێس����تا کەسێک لە ناو کورددا
هەیە ڕێبەرێکی بەم شێوە دەرکەوتووە بۆچی
دەبێت ش����ەرمبێت ،بە پێچەوانەوە شانازی
پێوەدەکەن ،ئێس����تا ئۆجەالن تەنها ڕێبەری
پەکەکە نییە و تێزەکانیشی بۆ مرۆڤایەتییە،
ڕۆژئاوای کوردستانیش نمونەیەکی بەرچاوە،
جگ����ە لەوەی ژن و پیاوێک هاوس����ەرۆکن،
یەکێکیان کوردە و ئەویتریان عەرەب.

*هەمیش���ە لە میدی���اوە دەوترێت و
ئێوەش ڕەخنە دەگرن کە ئاستەنگیتان
ب���ۆ دروس���تدەکرێت ،ب���ە تایبەت لە
زۆنی زەرد ،ئەمە بۆچی؟
شیالن شاکر :ئێمە سیستمی خۆبەڕێوەبەریمان
پەسەندە ،ئەو سیستمەش بە ڕێکخستنکردنی
پێکهاتەکان����ی کۆمەڵگە و ژنان و گەنجان بە
بنەما دەگرێت ،لەبەرئ����ەوە هەموو ئەمانە
دژی سیستمی دەس����ەاڵتدارین ،لە باشوری
کوردستانیشدا دەسەاڵتداری پەیڕەو دەکرێت،
بەاڵم ئێمە لە س����ەربنەمای ڕەش����کردن و
س����ڕینەوەی هیچ الیەنێک کارناکەین ،ئێمە
باوەڕمان ب����ە پێکەوەکارکردن بە زیهنییەتی
دیموکرات����ی هەی����ە ،ئەگەری����ش تەڤگەری
ئازادی ئاس����تەنگی ب����ۆ دروس����تنەکرێت،
کەواتە جیاوازیم����ان نییە لەگەڵ ئەوانیتردا،
بەاڵم ئێمە وەک ئۆپۆزس����یۆنێکی ڕاستەقینە
خۆم����ان ڕاگەیان����دووە و کاری بنەڕەتیمان
پەروەردە – ڕێکخستن -چاالکی-یە ،کاری
خۆم����ان دەکەین و دەش����کرێت چاوەڕێبین
و هەر ئاس����تەنگییەکمان بۆ دروستبکرێت،
ل����ە ڕابردووش����دا چەندی����ن هەڤاڵم����ان
دەستگیرکراوە و ئەشکەنجە دراوە و بۆمب
فڕێدراوەت����ە بارەگاکانمان����ەوە ل����ە هەموو
هەرێم����دا ،ئەمانەش ه����ۆکاری ئەوەن کە
دەس����ەاڵتی سیاسی هەرێم هیچ سیستمێکی
بەدیلی پێ قبووڵ نییە.

*یەکێک لەو خااڵنەی ئێوە جەختتان
لێکردووەت���ەوە خۆبەڕێوەبەرییە بۆ
ش���ەنگال ،بۆچی ئەوە بە چارەس���ەر
دەزان���ن ک���ە جی���اوازە ل���ە هەم���وو
حزبەکان؟
ش����یالن ش����اکر :ئێم����ە خۆبەڕێوەبەریی بۆ
تەواوی باش����وری کوردس����تان و عێراقیش
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فیگەر یوکسداغ و شیالن شاکر
بە گونج����او دەبینین نەک تەنها ش����ەنگال،
کۆنفیدراڵیزمی دیموکراتی بۆ تەواوی عێراق
و خۆبەڕێوەبەرییش بۆ باش����وری کوردستان
بە گونج����او دەبینین ،ئەم����ەش لەبەر ئەم
ڕەوشەی ئێستا لە ناوچەکەدا دەگوزەرێت،
چونکە لەو سیس����تمەدا پێکهاتەیەک بەسەر
ئەویتردا زاڵ نابێت ،نەتەوەیەک زاڵ نابێت
بەسەر ئەویتردا ،ئەوانەی ئێستا ڕوودەدات
لەوانە س����ەرچاوە دەگرێت ،بۆ شەنگالیش
دیارە چیان بەسەر هاتووە.
ئەمڕۆ بە هاوکاری هێزەکانی پاراستنی گەل
و یەژاستار و یەپەگە و یەبەشە ،ئێزدییەکان
لە ش����ەنگال توانیویانە سیستمێک بۆ خۆیان
درووس����تبکەن ،ئەمە داوای ئەوان خۆیانە،
ئێمە ناتوانین هیچ ب����ەوان بکەین و بڵێین
وابژی����ن و وا نەژی����ن ،ئ����ەوان خۆیان ئەو
بڕیارەیان داوە و نایانەوێت جارێکی تر هیچ

فەرمانێک بەسەر ئێزدییەکاندا بێت ،ئێمەش
تەنها پش����تیوانی لە داواکانی ئەوان دەکەین
و ل����ە پێناویش����یدا کار و خەبات دەکەین،
بەتایبەت بۆ ناساندنی لە حکومەتی هەرێمدا
کە بەداخەوە ئێستا دەبینین چۆنە حکومەت،
لەگەڵ ناس����اندنی ئەو هێزەی ئێستا لەوێ
هەیە ،چونک����ە پێمانوایە ئەوەی دەتوانێت
ئێزدییەکان بپارێزێت تەنها خۆیانن.

*پێتانیوایە حزبەکان پش���تیوانییان
بکەن؟
شیالن شاکر :بەداخەوە زۆربەی الیەنەکان
دژایەتی����ان کردووە ،ئەوەش بە خواس����تی
واڵتانی دەرەوە ،بە تایبەت ئێران و تورکیا
و هەموو گەالن����ی زلهێز ،نایەنەوێت کەس
خاوەن����ی دەس����ەاڵتی خۆی بێ����ت ،بەاڵم
ئێس����تا لە هەم����ووی گرنگت����ر ئێزدییەکان

خۆیانن ،ئەوان خۆی����ان بڕیاریانداوە خۆیان
بەڕێوەببەن ،هەر گەل و پێکهاتەیەک خۆی
بڕیاربدات ،پێمانوانییە کەس بتوانێت دژیان
بوەستێتەوە.
ئ����ەو خۆبەڕێوەبەرییەی باس����تان کرد ،بۆ
کەرکوکیش بە باش دەزانن؟
ش����یالن ش����اکر :لە چوارچێوەی سیس����تمی
خۆبەڕێوەبەری����دا بەڵ����ێ ل����ە گەڵیداین و
پێمان باش����ە ،بەاڵم لە چوارچێوەی باشوری
کوردستاندا ،لە باش����وری کوردستان ئێستا
دەبینین تاکە کەسێک بڕیار لەسەر شەش ملیۆن
کەس دەدات ،ئێمە ئەوانە ڕەتدەکەینەوە ،بۆ
شەنگالیش با هەڵە لێکدانەوەی بۆ نەکرێت،
ئێمە لە چوارچێوەی باش����وری کوردستاندا
خۆبەڕێوەبەری بۆ ئەوانیش بە باش دەزانین
و پش����تگیری لێدەکەی����ن ،ب����ۆ کەرکوکیش
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ناس����اندنی ئەو پێکهات����ە جیاوازانەی تێیدان
بڕیاربدەن لەسەر خۆیان ،نەک چەند کەس
و الیەنێک لە کۆبوون����ەوە دوو قۆڵیەکاندا
بڕیاری لەسەر بدەن.

*ئێوە وەک تەڤگەری ئازادی مەسعود
بارزانی بە س���ەرۆکی هەرێم دەزانن،
وەک زۆربەی حزبەکانی هەرێم؟
شیالن ش����اکر :ئێمە نەک ئێستا ،زووتریش
ئەوەم����ان ڕاگەیاندووە ک����ە بارزانی ئیدی
سەرۆکی هەرێم نییە و کاتی بەسەرچووە و
تەنها سەرۆکی حزبەکەیەتی.

*ئەمس���اڵ دەکرێت هەڵب���ژاردن لە
هەرێمی کوردستاندا بکرێت ،تا چەند
گرنگە لە کاتی خۆیدا بکرێت؟
شیالن شاکر :هەڵبژاردن زۆر گرنگە ،بەتایبەت
پێویس����تمان بە هەڵبژاردنی سەرۆکێکی بێ
الیەن هەی����ە بۆ هەرێمی کوردس����تان ،بە
مەرجێک بە پاکی بکرێت ،دوای ئەوەی ئیتر
پرۆس����ەی دەس����تور ئاکتیڤکردنی حکومەت
و..هت����د ،بەڕێوەببرێت ،ئ����اوا دەتوانرێت
ببێتە چارەس����ەری ،ئەگ����ەر وانەبێت ئەوا
ناتوانین نە هەڵبژاردنێکی پاک بەڕێوەببەین،
نە س����ەرۆکێکی ڕاس����تەقینە هەڵبژێردرێت،
هەرچەن����د ئێم����ە لەگەڵ س����ەرۆکدانین و
لەگەڵ هاوسەرۆکیداین کاریشی بۆ دەکەین،
چونکە ئ����ەو پۆس����تە پەیوەن����دی بەتەنها
شەخسێکەوە نییە ،ئەوەی کە کراوە تا ئێستا
لە کۆبوونەوە داخ����راوە دوو قۆڵی و پێنج
قۆڵییەکاندا کە مۆدێلی بەسەرچووە ،چونکە
تيايدا زۆرش����ت بڕي����ارى دراوەو جێبەجێ
کراوە ،دەبێت لە باشوردا ڕێگە بەو شێوازە
نەدرێت ،ئەوان����ەی ڕووودەدات هەمووی
پەیوەندی بەو زیهنییەتەوە هەیە.
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*هەندێ���ک الی���ەن بانگەش���ەی
س���ەربەخۆیی و ب���ە دەوڵ���ەت بوون
دەک���ەن ،بە بڕوای ئێوە ئێس���تا ئەوە
کاتی هاتووە و دەکرێت؟
ش����یالن شاکر :لە ئێستادا هیچ لەو باوەڕەدا
نین ،ئەوانە جگە لە دروشمێک و پرۆژەیەکی
دەرەکی ب����ۆ کۆمەڵێک ئامانج����ی جیاواز،
ئەگ����ەر نا ئ����ەوە هیچ بنەمایەکی ڕاس����تی
نییە ،لە ئێستاش����دا لە ئابوری و سیاسەتدا
هەرێم شکستی هێناوە ،پەرلەمان ئیفیلیجە،
س����ەرۆکی هەرێ����م بەس����ەرچووە ،دۆخی
هاواڵتیان و دۆخی ژن����ان دیارە کە چۆنە،
داه����ات کەس نازانێت چ����ی لێدێت ،لەبەر
ئەمانە لە جیاتی هەڵدانی دروشم دەبێت بە
خۆیاندا بچنەوە و کێشەکانی مووچەخۆران
و پێش����مەرگە و مامۆستا چارەسەربکەن ،لە
باشوردا کەسێک ماوەکەی بەسەرچووە بڕیار
لەس����ەر حکوم����ەت دەدات ،هەربۆیە ئەو
نەوت و داهاتەی لە هەرێمی کوردس����تان
هەیە و دەتوانێت ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس����ت
بەڕێوەببات ،بەاڵم هەرێمی کوردس����تانیش
سودی لێ نەبینیووە ،هەر ئەم سیاسەتانەش
ئ����ەو هەم����وو کێش����ەیەی لەگ����ەڵ بەغدا
دروس����تکرد ،بۆیە وەک وتم کێش����ەکانیش
بە کۆبوون����ەوەی دوو قۆڵی و چەند قۆڵی
چارەسەر نابن.

*هێزێک���ی زۆری س���وپای تورکیا لە
هەرێم���ی کوردس���تاندا هەی���ە ،ئێوە
هەبوونی بە پێویست دەزانن؟
ش����یالن شاکر :ئێمە لە ڕابردوو بە کەمپەین
داوای دەرکردن����ی ئەو هێزانەمان کردووە،
خۆش����بەختانە ئەگەرچی تێرک����ەر نەبووە،
ب����ەاڵم زۆرینەی الیەن����ەکان پش����تیوانیان
لێک����ردووە ،چونکە کاتێ����ک تێردەبێت کە
بتوانی����ن هێزەکان بکەین����ە دەرەوە ،کە لە
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لەگەڵ زۆرینەی
الیەنەکان
پەیوەندیمان
درووستکردووە و
هەوڵی ئەوەمانداوە
بە گفتوگۆ کێشەی
نێوان الیەنە
سیاسییەکانی باشور
چارەسەر بکەین

س����ەرەتای نەوەدەکانی سەدەی ڕابردووەوە
هێندراونەت����ە هەرێم����ی کوردس����تان ،لەم
دواییەشدا بە بیانوی شەڕی داعش هەندێک
هێز برایە باشیک ،ئێمەش تا توانامان هەبێت
خەبات دەکەین ب����ۆ دەرکردنیان ،بەهەموو
خەڵکی کوردستانیش ڕادەگەیەنم کە بردنی
ئەو هێزە بۆ باش����یک بۆ هێرشکردن بوو بۆ
س����ەر ش����ەنگال ،بەاڵم پیالنەکەی دەوڵەتی
فاشیس����تی تورک و ئاکەپە تێکشکا ،ئەویش
بە بەرخۆدانی گەلی باش����وری کوردستان و
تەواوی ک����وردان ،بۆیە هەبوونی ئەو هێزە
ب����ۆ ئێمە خاڵی س����ورە و هیوادارین هەموو
الیەنەکانیش بەو ڕاستییە بگەن ،مانەوەشیان
هیچ گرنگ نییە ،چونکە ئاشکرایە لە ماوەی
ڕابردوودا ئەو ش����ەڕەی ڕووی لە کەرکوک
و ش����ەنگال و کوردس����تان کرد ،کوا هێزی
ت����ورک و هەبوونیان! بۆیە نابێت کەس لەو
باوەڕەدابێت کە ئەو هێزە بۆ پاراستنی کورد
لە هەرێمی کوردس����تانە ،ئەوەی کوردستان
دەپارێزێت تەنها پێش����مەرگە و ش����ەڕڤان و
گەریالیە.

*سیاسەتی تورکیا ،بەتایبەت بەرامبەر
کورد بۆچی بەم ڕۆژە گەیشت؟
ش����یالن ش����اکر :لە س����ەر ئاس����تی جیهاندا
تورکی����ا وەک ش����انۆکارێک ڕۆڵ دەگێڕێت،
بەاڵم ڕۆڵەکەی هەرەس����ی هێنا و ئێس����تاش
لە هەرەس دای����ە ،زیهنییەتی ئاکەپە ئەوەیە
کورد لەک����وێ بێت قبووڵی ناک����ەن ،تەنها
بۆ باک����ور نا ،لە ڕۆژئاوا چی����ان نەکرد! لە
باشور بە ئێستاش����ەوە دەیانەوێت بەتەواوی
داگیری بکەن ،هەوڵی ش����ەڕی ناوخۆشیاندا،
نەش����یانتوانی ئەو هەموو دەنگەی هەدەپە
قبووڵ بکەن ،ئەوانەی ئاکەپە لە بەهێزبووندا
نییە ،بەڵکو ل����ە بێهێزیدایە ،گەلی باکور 40
ساڵە لە خەباتدایە ،بۆیە ئەم پەالماردانانەی
ئێس����تاش ئ����ەوان لە خەبات ب����ەرەو دواوە
نابات ،لە کەس����ایەتی ئۆجەالندا زیندان بۆ
گەلی ک����ورد بووەتە ش����وێنی بەرخۆدان و
شوێنی سەرکەوتن.

*خوێندنەوەی ئێوە بۆ دۆخی باکوری
کوردستان لە ئێستادا چییە؟

*ل���ە م���اوەی ڕاب���ردوودا ،کەجەک���ە
بەیاننامەیەکی بۆ کۆنگرەی نەتەوەیی
دەرک���رد ،ئێوە ت���ا چەند پش���تیوانی
دەکەن؟

ش����یالن ش����اکر :ئێمە ب����ەردەوام چاالکیمان
هەبووە ،ب����ە خۆش����حاڵییەوە زۆر بەوەوە
دەناس����رێینەوە و ڕەنگ����ە ب����ە ه����ۆی
ڕووب����ەڕووی
هەڵوێستەکانیش����مانەوە
ئاس����تەنگی بووبین ،بەاڵم ئەوە ئەرکە و بە
کەسی نافرۆش����ینەوە ،بەاڵم دەبوو چاالکی
زیاترمان لە ئێس����تادا بکردایە و هێزمان بە
پارچەکانی تری کوردستان بدایە ،هەرچەند
لە داهاتووش����مان بەردەوامی پێدەدەین ،بە
تایبەت لە ئێستادا کە لە 15ی شوبات ،ڕۆژی
ڕفاندنی ڕێبەر ئۆجەالن����ە ،بۆ ئازادی بەڕێز
ئۆجەالنیش ئەوەی پێمان بکرێت دەیکەین.

ش����یالن ش����اکر :ئێم����ە لەهەم����وو کاتێکدا
پش����تیوانیمان ک����ردووە و ڕامانگەیان����دووە
ک����ە پێویس����تە کۆنگ����رەی نەتەوەی����ی زوو
ببەس����ترێت و ه����ەر هێزێکی����ش ئامادەیی
نەب����وو ل����ە دەرەوە بهێڵدرێت����ەوە ،چونکە
ئیدی سیاس����ەتی پینەوپەڕۆ و هێنانی پالنی
دەرەک����ی چارەس����ەری کیش����ەکان ناکات،
سەردانێکی کەرکوک بکرێت و سەنگەرەکانی
پێش����مەرگە و گەریال ببینن کە چۆن پێکەوە
ژی����ان دەکەن ،گەورەترین ڕەخنەیە کە ئێمە
تا ئێس����تا یەک دەنگ نین ،چونکە ئەوان بە
کردار یەکدەنگیان پاراستووە.

پرۆفایل:
شیالن شاکر:
 هاوس���ەرۆکی تەڤگ���ەری ئازادیکۆمەڵگای کوردستان
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ئهردۆگانی ئێستا و توركیای پاش ڕاپرسی

ن ل ه
ڕهجهب تهیب ئهردۆگا 
قۆناغی داعشدا زۆربهی دۆست ه
ناوخۆیی و دهرهكییهكانی
كهمبوونهتهوه ،یان ل ه
ن و بهرهی
دهستیداو 
دژایهتیكردنی زیاتربوون.
شیكاریی :شاخهوان برایم عهبدوڵاڵ
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174

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

توركیا زۆرباش دهزانێت تێكچوونی پهیوهندییهكانی لهگهڵ ههرێمی كوردستان بۆ
ه
ه توركیا سوودی گهورهی ل 
ه ههستیارهی توركیا باش نابێت ،چونك 
ئهم قۆناغ 
ه ههرێمیش زیانی بهر بكهوێت ،بهاڵم دواتر ئهویش
پێگهی ههرێم بینیوه ،رهنگ 
ه دهگهڕێت
ه دوای بهدیلی دیك 
ب
توركی���ای ئێس���تا ،جیاوازه ل���ه توركیای
پێش داعش ،ئهگهرچی داعش كاریگهری
بهس���هر توركیاوه نهبووه ،وهك ئهوهی
به س���هر عێ���راق و س���وریادا ههیبووه،
دهكرێت س���هرههڵدانی داع���ش ،وهك
قۆناغێكی سیاس���ی و ههت���ا جوگرافیش
ل���ه ناوچهكه ناوبندرێ���ت ،واته قۆناغی
داع���ش ،چونك���ه داع���ش ب���ووه هۆی
دروس���تبوونی ئاڵۆزس���ی ئهمنی���ی و
سیاس���یی ل���ه ناوچهكهدا ،بهش���ێوهیهك
ههندێ���ك واڵت و گ���رووپ داعش���ییان
وهك بیانووێ���ك بهكارهێن���ا ،بۆ نموونه
له عێراقدا حهش���دی ش���هعبی درووست
دهبێت ،ئهسهد ههرچی كردهوهی خراپه
دهیكات گوایه دژی داعشه ،توركیاش به
ههمانش���ێوه به بیانووی مهترسی داعش،
چهندان ئۆپهراس���یۆنی ئهنجامداوه ،بۆیه
دهكرێ���ت بڵێین له وهت���هی داعش وهك
هێزێكی داگیركهری سهربازیی پهیدابووه
ب���ه تایبهتی له مووس���ڵ و ڕهققهدا ،به
دیاریكراوی توركیاش دووچاری گۆڕانكاری
سیاس���ی و ئهمنی بووهتهوه چ لهس���هر
ئاس���تی ناوخۆی واڵت و چ لهسهر ئاستی
پهیوهندییه دهرهكییهكانی.
توركیای ئێستا ،درووستتر بڵێین ڕهجهب
تهی���ب ئهردۆگان���ی س���هرۆككۆمار كه
بههێزترین پیاوی سیاس���یی توركیایه ،له
قۆناغی داعشدا زۆربهی دۆسته ناوخۆیی
و دهرهكییهكان���ی كهمبوونهت���هوه ،یان

له دهس���تیداون و بهرهی دژایهتیكردنی
زیاترب���وون .لهس���هر ئاس���تی ناوخۆی
توركیاش���دا هی���چ پهیوهندییهكی لهگهڵ
ك���ورد دا نهم���اوه ،به فهرمان���ی ئهو،
زۆربهی س���هركرده كوردهكانی باكووری
كوردستان دهس���تگیركراون ،دیارترینییان
هاوس���هرۆكانی ههدهپه ،س���هاڵحهددین
دهمیرتاش و یوكس���هكداخ كه ئێستاش له
زیندان���دان ،ئهمهش بووهته هۆی ئهوهی
ئاڵۆزی���ی زیات���ر روو له توركی���ا بكات،
لەالیهكی ترهوه ،واته پێش دهستگیركردنی
هاوسهرۆكانی ههدهپه ،توركیا دووچاری
كودهتایهكی س���هربازی بووهوه ،ئهمهش
دۆخی سیاس���ی و ئهمنی توركیای زیاتر
ش���ڵهقاند كه بههۆیهوه ه���هزاران كهس
دهس���تگیركران و ئهش���كهنجهدران و
توركیایان بهرهو ئهوروپا بهجێهێشت.
ئهمان���ه و دهیان رووداو و ههڵوێس���تی
دیك���هش ه���ۆكارن كه توركیای ئیس���تا،
دۆستی كهم بێتهوه ،تاكه دۆستی توركیا
له ناوچهكه له قۆناغی داعشدا ،ههرێمی
كوردس���تان بووه ،ئهگهرچ���ی ههرێمی
كوردس���تانیش لهژێر گوشاری نهتهوهییدا
بووه س���هبارهت به ههڵوێس���تی توركیا
بهرانبهر كوردانی باكوور ،بهاڵم هێش���تا
پهیوهندییهكان وهك خۆی ماونهتهوه.
ب���هاڵم دوای ئهوهی ل���ه رۆژی 28-3-
 2017ئهنجوومهنی پارێزگهی كهركووك،
بڕی���اری ههڵكردن���ی ئااڵی كوردس���تان

لهسهر دامهزراوه فهرمییهكانی كهركووك
دهردهكات ،پاش���تریش ل���ه 1-4-2017
پهرلهمانی عێراق بڕیار لهس���هر داگرتنی
ئااڵی كوردستان لهس���هر دامهزراوهكانی
كهركووك دهدات و كورد رهتیدهكاتهوه،
ل���هم ههلومهرجهش���دا وهفدێكی بهرهی
توركمانی بهسهرۆكایهتی ئهرشهد ساڵحی
سهردانی توركیا دهكات ،ئیدی ههڵوێستی
توركیا بهش���ێوهیهكی دیكه دهكهوێتهوه
و جۆرێك ههڕهش���هكردن بهدیدهكرێت
له كورد ،س���هبارهت به ههڵكردنی ئااڵی
كوردستان له كهركووك.
رۆژی سێش���هممه  4-4-20177رهجهب
تهیب ئهردۆگانی س���هرۆككۆماری توركیا
گوت���ی :ب���ه ههم���وو ش���ێوهیهك ئێمه
ههڵكردنی ئااڵیهكی دیك���ه لهبری ئااڵی
نیشتمانی له كهركووك ،به كارێكی ههڵه
دهزانین و دهبێت خاوهنی ئهو ئااڵیه كه
مهبهس���تی له ئااڵی كوردستانه ،بزانن كه
ئهوان خهریكی دابهشكارین.
ئهم بۆچوونهی ئهردۆگان جیاوازه لهگهڵ
بۆچوونهكانی دیك���هی ،چونكه له كاتی
سهردانی س���هرۆكی ههرێمی كوردستان،
مهس���عود بارزانی بۆ توركی���ا ،تهنانهت
له فڕۆكهخانهش���دا ئااڵی كوردستانی له
پێشوازیدا ههڵكرا ،بهاڵم ئهوهتا ئهردۆگان
وهك ههڕهش���هیهك دهڵێت ،به ههرێمی
كوردستان دهڵێم ههرچی زووه لهو ههڵهیه
پهش���یمان ببێتهوه .دهكرێت ئهو قسهیه
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دوو الیهنی ههبێت ،ههم ههڕهشهیهكی
جی���دی بێت ،ههمی���ش وهك ههڵمهتی
راپرس���ی له توركی���ادا خوێندنهوهی بۆ
بكرێ���ت ،چونكه لهم نزیكانه ،واته 16ی
ئهم مانگه ،راپرس���ی له توركیا سهبارهت
ب���ه دهس���توور ل���ه پهرلهمانیی���هوه بۆ
سهرۆكایهتی ئهنجامدهدرێت ،به گوێرهی
چهند راپرسییهكیش دهنگی نهخێر زیاتره
وهك له بهڵێ ،واته پڕۆژهكهی ئهردۆگان
لهژێر مهترسیی رهتكردنهوهدایه ،رهنگه
ئهو بۆچوون���ه توون���دهی ئهردۆگانیش
پهیوهن���دی ب���هو راپرس���ییهوه ههبێت،
چونكه له توركی���ا و عێراقدا ئهو الیهنه
سیاسییانه دهنگی زۆرینه مسۆگهر دهكهن
كه دژایهتی كورد بكهن ،ئهمه واقیعێكی
سیاسییه و تاقیكراوهتهوه ،خودی مالیكی
ئهو ئهزموونهی له عێراقدا پهیڕهوكردووه،
له ههڵبژاردنی پێش���وهختهی توركیاشدا
ههم���ان حاڵ���هت رووی���دا و بهه���ۆی
دژایهتی ئاكپارتی بهرانبهر كورد ،رێژهی
كورسییهكانی زۆر زیادی كرد و تا ئاستی
ئهوهی به تهنیا حكومهتی پێکهێنا.
ل���ه الیهك���ی دیكەی���ەوه ،نابێت كورد
ئهو ههڕهش���هیهی ئ���هردۆگان به ههند
وهرنهگرێت ،راس���ته ههرێمی كوردستان
رێككهوتن���ی درێژخایهنی لهگهڵ توركیادا
ههی���ه ،بهاڵم ئهوه كاف���ی نییه ،چونكه
توركیا ترسی لهوه ههیه ئهگهر كهركووك
بگهڕێت���هوه س���هر ههرێ���م ،پاڵپش���تی
توركمانهكانی كهركووك لهدهس���تبدات،
توركیا ئێستاش نایهوێت دان بهوهدابنێت
ك���ه مووس���ڵ و كهركووك له دهس���تی
توركی���ادا نهم���اون! ئهو دوو ش���وێنگه
جوگرافییه وهك بهش���ێك ل���ه توركیای
گ���هوره دهزانێت كه بۆ ئهم قۆناغه وهك
خهیاڵ وایه.
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ئهردۆگان له بهشێكی دیكهی قسهكانی كه
ئاڕس���تهی ههرێمی کوردستانی كردووه،
دهڵێ���ت :ب���ه زووی���ی ئ���ااڵی ههرێمی
كوردس���تان ل���ه عێ���راق كه مەبهس���تی
كهركووكه دابگرن و ئااڵی عێراق ههڵبدهن،
ئهگینا لهو پهیوهندییانهی لهگهڵ توركیادا
پێیگهیشتوون بكشێنهوه .راسته ئهردۆگان
ههڕهشهی له ههرێم كرد ،بهاڵم ههمیشه
سیاس���هت چهند روو ،الیهنی ئاش���كرا و
شاراوهی ههیه ،توركیا زۆرباش دهزانێت
تێكچوونی پهیوهندییهكانی لهگهڵ ههرێمی
كوردس���تان بۆ ئهم قۆناغه ههس���تیارهی
توركیا باش نابێت ،چونكه توركیا سوودی
گهورهی له پێگهی ههرێم بینیوه ،رهنگه
ههرێمی���ش زیانی ب���هر بكهوێت ،بهاڵم
دوات���ر ئهویش ب���ەدوای بهدیلی دیكەدا
دهگهڕێت ،ههم له رووی س���هربازیی و
ههمیش لهرووی ئابوورییهوه ،له الیهكی
دیكهی���ەوه توركیا زۆرب���اش درك بهوه
دهكات له كاتی تێكچوونی پهیوهندییهكانی
لهگهڵ ههرێمدا ،ئهگهری نزیكبوونهوهی
ههرێ���م لهگ���هڵ هێزهكان���ی ناوچهكهدا
ههی���ه ،ئهوانه دژایهت���ی توركیا دهكهن،
به تایبهت���ی پهكهكه و ههدهپه و پهیهده
ههتا عێراق و ئێرانیش ،ئهمه سیاس���هته،
م���ادام ت���ۆ دژایهتییم دهكهی���ت ،منیش
بهدوای بهدیل���دا دهگهڕێم ،بۆیه پێموایه
له ئهگ���هری دژایهتی کردن���ی توركیا بۆ
ههرێم ،ئیدی ههرێمیش كارتهكانی خۆی
بهكاردههێنێت بهرانبهر توركیا ،بهاڵم له
ههموو رووێك���هوه تێكچوونی پهیوهندی
نێوان ههرێ���م و توركیا ب���اش نییه ،به
تایبهتی بۆ خهڵكه ههژارهكهی ههردووال
ك���ه توركیا بۆ ههرێم و ههرێم بۆ توركیا
وهك ناوهندی بازرگانیان لێهاتووه ،ئێستا
س���هردانی ئهنقهره و ئیس���تانبۆل ،وهك

سهردانی ههولێرییهكان بۆ سلێمانی ئاسان
بووه ،به ههمانشێوهش سهردانی سلێمانی
و ههولێر بۆ ئهوانیش ئاس���اییه ،ئهمهش
وهك ئاماژهیهك بۆ گهشتیاری و ئاڵوگۆڕی
بازرگانی ،ئهمانهش كاریگهریان بۆس���هر
ههردووال ههیه.
س���هرئهنجام ،گۆڕانكاری ل���ه ناوچهكهدا
روودهدات ،دهبێ���ت كوردی���ش وهك
ئهم���ری واقیع س���هیری بكرێ���ت ،بهاڵم
یهكڕی���زی ناوماڵ���ی ك���ورد زۆر گرنگه،
ههمیش���ه هێزه دژبهرهكان ،سوودیان له
ناكۆكییهكان وهرگرتووه ،ههڕهش���هكانی
توركی���اش ئهوهن���دهی خوێندن���هوهی
ههڵمهتی راپرس���ی توركیای لێدهكرێت،
هێنده ههڕهش���هی جدی نی���ن ،توركیای
ئێس���تا نایهوێت لهوه زیاتر دۆس���تهكانی
خۆی كه ههرێمی كوردس���تان یهكێكیانه
لهدهس���تبدات ،له ههمانكاتدا ناشیهوێت
دڵی توركمانهكانی كهركووك بڕهنجێنێت
ك���ه ههموو ئومێدێكیان توركیایه ،كهوایه
پێش���بینی دهكرێ���ت دوای ئهنجامدان���ی
راپرسی له توركیادا سهبارهت به گۆڕینی
دهس���توور ،ههڕهش���هكانی توركی���ا بۆ
س���هر كهركووك له پهیوهس���ت به ئااڵی
كوردس���تان كهم ببێتهوه ،یان نهمێنێت،
به ش���ێوهیهكی دیكه ههڵوێس���تی توركیا
بهرهو نهرمبوونهوه بچێت ،چونكه توركیا
زۆر باش دهزانێت ههرێمی كوردس���تان
ه���هم وهك ش���وێنگه ههمیش وهك وزه
و ئاڵوگ���ۆڕی بازرگان���ی ،گرنگێتی خۆی
ههیه ،توركیاش رهچاوی دۆخی سیاس���ی
و ئهمنی واڵتهكهی و ئهمری واقیعبوونی
كورد دهكات ل���ه ناوچهكهدا بهوهی هێز
و ن���هوت و پاڵپش���تی جیهان���ی ههیه،
ئهمهش له قۆناغێكدایه كه توركیا دۆستی
كهمبووهتهوه.

تاك ه دۆستی توركیا ل ه
ناوچهكه ل ه قۆناغی
داعشدا ،ههرێمی
كوردستان بووه،
ئهگهرچی ههرێمی
كوردستانیش لهژێر
گوشاری نهتهوهییدا بووه
سهبارهت ب ه ههڵوێستی
توركیا بهرانبهر كوردانی
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کوردستانی سوریا و
دیاردەی ئینشیقاق
لە کۆتاییەکانی ساڵی ()2014دا ،مەرجەعیەتی سیاسی
کوردی دامەزرا ،بەهۆی ناکامییانەوە هیچ ئاسەوارێکی
ئەوتۆیانه لێ بەجێنەماوە.

بهشی سێیەم
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عەلی شەمدین
وەرگێڕانی :بابان ئەنوەر
گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

لەخۆگرتن و ئاوێتەبوون
س���ەرەڕای باڵوبوونەوەی دیاردەی ئینشیقاق،
لەناو جەس���تەی بزووتنەوەی کوردی س���وریا،
کە ب���ووە مای���ەی لەبەریەک هەڵوەش���اندنی
پەیک���ەری ڕێکخراوەیی و پەرتبوونی ڕیزەکانی
ئەم هەموو گروپ ،ڕێکخ���راو ،پارتانە ،بەاڵم
هێ���زە چاکەخوازەکان لە ن���اوەوەو دەرەوەی
بزووتنەوەکە ،بێهیوا نەبوون لە هەوڵەکانیان،
بۆ وەستانەوە بە ڕووی ئەم دەردە کوشندەیەدا،
ک���ە بب���ووە مای���ەی ڕق و قین���ی جەماوەرو
دوورخس���تنەوەی ئەو جەماوەرە لە ڕیزەکانی.
ئەم هێزانە هەوڵێکی زۆریاندا ،لە پێناو دانانی
چوارچێوەیەک���ی جێگیر ،ب���ۆ الیەنەکانی ناو
بزووتنەوەی کوردیی لە س���وریاو ئاوێتەکردنی
هێزە لێکنزیکەکان لەگەڵ یەکتریدا .
بە چاوخش���اندنەوەیەکی خێرا ،بەدۆس���ێیهى
بزووتن���ەوەی کوردی���ی ل���ە س���وریا ،ڕەوتە
ئاڵۆزەکەی ،کە یەک لە دوای یەک ئینش���یقاقی
ب���ە دوای خۆیدا هێناوە ،بێگومان ڕووبەڕووی
چەندین هەوڵ دەبینەوە ،کە لە پێناو یەکێتیی
گوت���ارو ڕیزەکان���ی ک���ورد دراون ،ک���ە ئەم
یەکڕیزییە بە پێویستيان زانیووە ،بۆ ڕووبەڕوو
بوونەوەی دەزگا س���ەرکوتکارو ستەمکارەکان،
کە الی خۆیان���ەوە درێغییان نەک���ردووە ،لە
گەرمکردنی ئ���ەم ئینش���یقاقەو بەنزین کردن
بەسەر ئاگرەکەدا .بەاڵم ئەوەی جێگەی داخە،
هیچ کام لەو هەوڵە یەکێتیخوازانە سەرکەوتنیان
بەدەست نەهێنا ،وێڕای شێلگیریی هەندێکیان،
لە ڕێگریکردن لەم دیاردەیە ،بۆ نموونە ،وەک
هەوڵەکەی سەرکردەی شۆرشی کورد (مستەفا
بارزانی) ک���ە داوای لە هەردوو الیەنی حزبى
چەپ و راس���ت كرد ،بۆ بەستنی کۆنگرەیەکی
یەکخس���تنەوە ،ل���ە ناوچ���ەی ناوب���ەردان لە
س���اڵی ( ،)1970ئەنجام���ی ئ���ەو کۆنگرەیەش
دروس���تکردنی «س���ەرکردایەتیی کاتیی» بوو،

کە س���ەرکەوتوو نەبوو ،لە یەکخس���تنی ئەم
دوو ئاڕاس���تەیەدا ،بەڵکو لە بری ئەوە ،حزبی
سێیەمی دروستکرد کە بە «بێالیەن» ناسرا ،ئەم
حزبەش لە میانەی کۆنگرەیەکی ساڵی ()1972
ی ،کوردستانی عێراق ڕاگەیەندرا .
وێ���ڕای س���ەرنەکەوتنی ئ���ەو هەواڵنە ،بەاڵم
توانی جۆرە کەشوهەوایەکی پۆزەتیڤ بهێنێتە
ناو ڕیزەکانی بزووتنەوەی کوردی س���وریاوە،
تاڕادەی���ەک هاوکار بوو ،لە ڕاگرتنی هەڵمەتی
ناوزڕان���دن و پروپاگەن���دەی درۆ ،ل���ە نێوان
الیەنەکاندا ،بگرە لە میانەی هەندێک قۆناغی
چارەنووسس���از ،ڕیزەکانی ئەم بزووتنەوەیەيی
یەکخس���ت ،بۆ نموونە ،لە کات���ی هەڵمەتی
هەڵبژاردنی ئەنجومەنی گەل لە ساڵی (،)1990
ک���ە توان���را ل���ەو ڕێگەی���ەوە ( )30نوێنەری
بزووتنەوەی کوردی سوریا ،بنێردرێتە پەرلەمانی
سوریا ،کە ئەوانیش بریتیبوون لە (عەبدولحەمید
دەروێش ،کەمال دەروێش ،فوئاد عەلیکۆ) ،کە
توانییان لە هەڵبژاردنە تەش���ریعییەکانی خولی
پێنجەمدا وەک نوێنەرانی بزووتنەوەی کوردی
سوریا ،س���ەرکەوتن بەدەس���تبهێنن ،ئەوەش
بەهۆی یەکێتیی هەڵوێستەکانیانەوە .
هەروەه���ا الیەن���ە کوردییەکان ،ل���ە میانەی
راپەڕینی مانگى ()12/3/2004دا ،یەکیيانگرت و
بە شێوەیەکی هاوبەش کاریانکرد ،بۆ لەباربردنی
ئ���ەو گەلەکۆمەک���ێ بێزراوەی ئ���ەو کات ،بە
شێوەیەکی پێش���تر پالن بۆ داڕێژراو بەرامبەر
گەلی کوردی سوریا لە ئارادابوو ،ئەوەبوو پارتە
کوردییەکان توانییان هەڵوێستی خۆیان یەکبخەن
و لەژێر یەک ن���اودا کاربکەن ،کە بریتیبوو لە
«دەستەی پارتە کوردییەکانی سوریا» ،هاوکات
لە پشت پارتەکانەوە جەماوەری ئەم پارتانەش
یەکیانگرت ،بۆ ڕووبەڕوو بوونەوەی ئەو گەمە
هەواڵگرییەی لە ئارادابوو ،بۆ ڕاکێشانی گەلی
ک���ورد بۆ ناو داوی ش���ەڕی کوردو عەرەب و
خوڵقاندنی قەس���ابخانە ،لەو دەمەی هەندێک

کەس لەپش���ت پەردەوە ب���ە پێچەوانەی ئەم
ئاڕاس���تە نەتەوەییە بەرپرسیارەوە جەماوەریان
دەجواڵند ،وەکو ل���ەم نێوەندەدا کورد ،بکەن
بە قۆچی قوربانی و ئەو خەونانەی لەباربەرن،
کە لەگەڵ بەدەس���تهێنانی دەستکەوتی گەورە،
لە کوردستانی عێراق ،ئەم خەونانە ڕوویان لە
گەشانەوە کردبوو .
لەگەڵ س���ەرەتاکانی شۆڕشی س���وریا ،کە لە
مانگى ()15/3/2011دا هەڵگیرس���ا ،الیەنەکانی
بزووتن���ەوەی ک���وردی س���وریا ،ب���ە خێرایی
کاریانک���رد ،بۆ هاریکاری و کاری هاوبەش ،بە
تایب���ەت لە (هەولێر  ،1هەولێر  ،2دهۆک)دا،
ک���ە زیاتر لە ئاگربەس���تێکی کاتی نزیک بوو،
وەک ل���ە ڕێککەوتنی س���تراتیژی .هەموو ئەو
هەواڵنە هەلێکی گرنگی���ان هێنایە ئاراوە ،کە
الیەنە جیاوازەکان ناکۆکییەکانی خۆیان وەالناو
هەوڵیاندا پێکەوە دەس���ت لەناو دەست لەژێر
یەک چەتردا کاربک���ەن ،ئەگەرچی بۆ کاتێکی
کەمی���ش بێت ،ئ���ەم هەن���گاوەش ،ئەگەر بە
ش���ێوەیەکی ڕێژەییش بێت ،بەش���داربوو ،لە
پاراستنی گۆڕەپانی سیاس���یی کورد لە سوریا،
لە مەترس���یی ش���ەڕی براکوژی ،ئەو شەڕەی
الیەنگەلێکی زۆری نەیاری گەلی کورد گرەویان
لەس���ەر دەکرد ،لەگەڵ بەگەڕخستنی چەندین
هەوڵی گەورەو دڵسۆزانە لە پێناو سەرخستنی
ئەو ڕێککەوتنانەدا ،بەاڵم ڕێچکەی دروس���تی
خۆی نەگرتەبەرو جێبەجێنەکرا ،ئەوەش بەهۆی
ناهاوسەنگیی الیەنەکان لەسەر ئاستی مەیدانی
و ت���اک الیەن���ی الیەنێک ،ل���ە بەڕێوەبردنی
گۆڕەپان���ی سیاس���ی و نەبوون���ی وەاڵم���ی
پێویست ،بۆ ئەو هاوبەشییە ڕاستەقینەیەی لە
هاوپەیمانێتییەکاندا ئیمزاکراوە .
بزووتنەوەی کوردی سوریا ،لە ماوەی کارکردنی
خۆی���دا ،چەندین فۆڕمی جی���اوازی هاوکاریی
پێکەوەیی نێوان الیەنەکانی بەخۆیەوە بینیوە.
بۆ نموون���ە ،وەک هاوپەیمانێتیی دیموکراتی
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ک���وردی س���وریا ،س���اڵی ( ،)1992ب���ەرەی
دیموکراتی کورد ،س���اڵی ( ،)1996دەس���تەی
گش���تیی نێوان هاوپەیمانێتی و بەرە ،س���اڵی
( ،)2005لیژنەی هەماهەندیی کوردی ،س���اڵی
( ،)2006ئەنجومەنی سیاس���یی کوردی سوریا/
( ،)30/12/2009ئەنجومەنی نیش���تیمانیی کورد
لە س���وریا ،لە مانگى ( ،)26/10/2011دەستەی
بااڵی کورد ،ل���ە مانگى ( ،)11/6/2012یەکێتیی
سیاس���ی ،لە مانگى ( ،)15/12/2012دواجار ،لە
کۆتاییەکان���ی س���اڵی ()2014دا ،مەرجەعیەتی
سیاس���ی کوردی دامەزرا ،بەهۆی ناکامییانەوە
هیچ ئاسەوارێکی ئەوتۆیانه لێ بەجێنەماوە.
هاوپەیمانێتی���ی دیموکراتی کورد لە س���وریا،
لە مانگ���ى ( )1/2/1992دامەزراو هەریەک لەم
الیەنانەی لەخۆگرتبوو  :پارتی دیموکراتی کورد
لە س���وریا ،ئەلپارتی /کەم���ال دەروێش .پارتی
چەپی کورد لە س���وریا ،خەیرەدی���ن موراد.
پارتی یەکێتیی گەلی کورد لە س���وریا ،سەالح
بەدرەدین .پارتی دیموکراتی کوردی س���وریا،
جەمال شێخ باقی) ،دواتر و پاش دامەزراندنی،
(پارتی دیموکراتی پێش���کەوتنخوازی کورد لە
سوریا ،حەمید دەروێش) لە مانگى ()14/1/1994
دا ،چ���ووە ناو ئەم هاوپەیمانێتییەوە ،س���اڵی
()1998یش (پارتی یەکبوونی دیموکراتی کورد
لە س���وریا ،ئیس���ماعیل عومەر) پەیوەندیی بە
هاوپەیمانێتییەک���ەوە کرد ،ه���ەر وەک چۆن
گروپێک لە کەس���ێتییە س���ەربەخۆ کوردەکان،
لە س���اڵی ( )2005پەیوەندیی���ان پێوەکرد .بەو
جۆرەش لیژنەی بااڵی هاوپەیمانێتیی دیموکراتی
کورد لە س���وریا ،بە ڕێژەی ( )٪50زیادیکرد،
پاشان پێکەوە دەستەیەکیان دامەزراند ،بە ناوی
(ئەنجومەنی گشتیی هاوپەیمانێتیی دیموکراتی
ک���ورد ل���ە س���وریا) ،وەک چوارچێوەیەک���ی
سیاسی ،کە بۆ یەکەم جار کۆمەڵە کەسێتییەکی
س���ەربەخۆی لەخۆگ���رت و ب���ە ش���ێوەیەکی
کردارەکیی بەش���داربوون ،لە وەرگرتنی بڕیارە
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سعود مەال
چارەنوسسازەکانی بزووتنەوەی کورد لە سوریا
.
دوات���ر ئ���ەم هاوپەیمانێتیی���ە ،ب���ە هۆکاری
جیاجیا کش���انەوەو هاتنە دەرەوە دەستیپێکرد،
ئەوانەی دەکشانەوە ،پاساوەکەیان بریتیبوو لە
هەژموونی پارتی دیموکراتی پێش���کەتنخوازی
کورد ،بەسەر بڕیارەکانەوە ،کە ئەو الیەنانەش
بریتیب���وون لە (پارتی چەپی کورد لە س���وریا/
خەیرەدین موراد)( ،پارتی دیموکراتی کورد لە
سوریا-ئەلپارتی /باڵی نەزیر مستەفا) کە ساڵی
( )1998ل���ە هاوپەیمانێتییەک���ە هاتەدەرەوە،
ئ���ەوەش ل���ە ئەنجام���ی جیابوون���ەوەی باڵی
(نەس���رەدین ئیبراهیم) ،وەک کاردانەوەیەکی
نێگەتیڤی���ش س���ەبارەت ب���ە هاوپش���تیی
هاوپەیمانێتی���ی لەگەڵ ئەمەی دواییان( ،پارتی
دیموکراتی کوردی سوریا /جەمال شێخ باقی)،
لە رۆژی ()11/12/2003دا ،کشانەوەی خۆی لەم
هاوپەیمانێتییە ڕاگەیان���د ،دواتریش «یەکێتیی
گەل» بەهەمان ش���ێوەو لەبەر هەمان هۆکارو
پاساو لە هاوپەیمانێتییەکە کشایەوە .
لە بەرامبەردا ،هاوپەیمانێتیی دیموکراتی کورد
لە س���وریا ،پەیوەندیکردن���ی کۆمەڵە پارتێکی
دیک���ەی بەخۆوەبین���ی ،وەک (پارت���ی چەپی
کورد /محەمەد موس���ا) دوای جیابوونەوەی لە

باڵی (خەیرەدین م���وراد) ،کە وەک ئاماژەمان
پێدا ئەمیش لە هاوپەیمانێتییەکە کش���ابووەوە.
دواج���ارو دوای هەم���وو ئ���ەم جیابوونەوەو
دابەش���بوونانە ،تەنه���ا چ���وار پ���ارت لە ناو
هاوپەیمانێتییەکەدا مانەوە( :پارتی دیموکراتی
پێش���کەوتنخوازی ک���ورد لە س���وریا /حەمید
دەروێش ،پارتی یەکبوونی دیموکراتی کورد لە
سوریا /ئیسماعیل عومەر ،پارتی چەپی کورد لە
سوریا /محەمەد موسا ،پارتی دیموکراتی کورد
لە س���وریا -ئەلپارتی /نەس���رەدین ئیبراهیم)،
ئەمە جگە لە چەندین کەس���ێتیی سەربەخۆ،کە
ببوونە خاوەن���ی پێگەی خۆیان لە ئەنجومەنی
گشتیی هاوپەیمانێتییەکە.
لە سەرەتاکانی ساڵی ()2008دا ،تەنگەژەیەکی
توند ڕووی ل���ە هاوپەیمانیی دیموکراتی کورد
کرد ،ئەوەش ل���ە ئەنجامی کۆمەڵە بوختانێکی
ئامادەکراو ،کە ه���ەردوو پارتی (چەپی کورد
لە س���وریا /محەمەد موس���او دیموکراتی کورد
لە س���وریا -ئەلپارتی /نەس���رەدین ئیبراهیم)
ئەنجامیاندا ،ئەم دوو الیەنە بانگەشەی ئەوەیان
دەک���رد ،گوایە (عەبدولحەمی���د دەروێش) لە
میان���ەی گفتوگۆیەکدا ،بەپێی بانگەش���ەکەی
ئەوان ،لە ئەنجومەنی گش���تیی هاوپەیمانێتیی
دیموکرات���ی کورد لە س���وریا ،ل���ە بەردواری
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()7/3/2008دا ،تۆم���ەت و قس���ەی نەش���یاوی
ئاڕاستەی س���یمبولەکانی (یەکێتیی نیشتیمانیی
کوردس���تان و پارتی دیموکراتی کوردس���تان)
ک���ردووە ،ئ���ەم کارەش پاڵی ب���ە ئەنجومەنی
گش���تیی هاوپەیمانێتییەک���ەوە ن���اوە ،تاكو لە
نامەیەک���ی فەرمیدا بۆ هەردوو پارتی ناوبراو،
ئەو تۆمەتانەيان بەدرۆ خستۆتەوە ،لەو نامەیەدا
ب���ە ش���ێوەیەکی یەکالک���ەرەوە ،هەموو ئەو
تۆمەتانە بە درۆدەخاتەوەو ئەنجومەنی گشتیی
هاوپەیمانێتییەکە تۆمەتبار دەکات ،بە هەوڵدان
بۆ شێواندنی وێنەی هاوپەیمانێتیی دیموکراتی
و تێکدانی پەیوەندییە کوردستانییەکانی .
دوات���رو لە ئەنجام���ی تەنگەژە ،ک���ە (چەپ/
محەمەد موسا ،ئەلپارتی /نەسرەدین ئیبراهیم)
هەڵگیرس���ێنەری ب���وون ،هاوپەیمانێتی���ی
دیموکراتی کورد دابەش���بووە سەر دوو بەش،
بەش���ێکیان لە ژێر ناوی (ئەنجومەنی گش���تیی
هاوپەیمانێتیی دیموکراتی کورد) کاری دەکرد،
کە هەردوو پارتی (یەکبوون و پێشکەوتنخواز)
ی ،لەخۆگرتب���وو ،ئەم���ە جگە لە س���ەرجەم
ئەندامە س���ەربەخۆکانی ئەنجومەنی گش���تیی
هاوپەیمانێتییەکە ،بەش���ێکی دیکەشیان لە ژێر
ناوی ( لیژنەی بااڵی هاوپەیمانێتیی دیموکراتیی
ک���ورد) کاری���ان دەک���رد ،ک���ە الی خۆیەوە
هەریەک لە (چەپ و ئەلپارتی) لە خۆدەگرت،
بەب���ێ ئەوەی هی���چ ئەندامێکی س���ەربەخۆی
ئەنجومەن���ی گش���تیی لەگ���ەڵ بێ���ت ،دواتر
هەریەکە ل���ەم دوو الیەنە ،بەجیا پەیوەندییان
کرد ،بە ئەنجومەنی سیاس���ی کورد لە سوریا،
کە لە بەردواری ( )30/12/2009دامەزرا ،بەاڵم
ئەنجومەن���ی گش���تیی هاوپەیمانێتییەکە هەتا
ساڵی ( )2011بەردەوام بوو ،کاتێک چووە ناو
ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردەوە ،دوای ئەوەی
وەک پەیوەس���تبوونێک بە بڕیاری ئەنجومەنی
نیش���تیمانی کورد لە س���وریا ،هەڵوەشانەوەی
خۆی راگەیاند ،کە ئەو ئەنجومەنە بە پێویستی

مەشعەل تەمۆ
دەزان���ی ئەندامان���ی (ئەنەکەس���ە) ل���ە هەر
چوارچێوەیەکی دیکە بکشێنەوە .
س���اڵی ( )1996ب���ەرەی دیموکراتی���ی ک���ورد
لە س���وریا ،دام���ەزراو هەریەکە ل���ە (پارتی
دیموکرات���ی کورد -ئەلپارت���ی /عەبدولحەکیم
بەش���ار ،پارتی یەکس���انیی کورد /عەزیز داود،
پارتی نیشتیمانیی کورد /تاهیر سەفوەک)ی ،لە
خۆگرتبوو ،ئەم بەرەیە ب���ەردەوام بوو ،هەتا
لە ئۆکتۆبەری س���اڵی ()2010دا (ئەنەکەس���ە)
دامەزرا ،بەهەمان ش���ێوە ب���ەرەی دیموکراتی
کوردی سوریا وەک پەیوەستبوونێک بە بڕیاری
ئەنجومەنی نیش���تیمانیی کورد لە سوریا ،خۆی
هەڵوەشاندەوە پەیوەندیکرد بە ئەنەکەسەوە.
لیژنەی هەماهەنگیی کورد لە س���اڵی ()2006
دام���ەزرا ،هەرەیەک���ە ل���ە (یەکێتی���ی کورد
لە س���وریا ،فوئ���اد عەلیکۆ ،ئ���ازادی کوردی،
خەیرەدی���ن موراد ،ڕەوت���ی داهاتووی کورد،
مەش���عەل تەمۆ) لەخۆدەگ���رت ،تێبینیی ئەوە
دەکرێ���ت ،کە خاڵی هاوب���ەش و کۆکەرەوەی
ئەم پارتانە ،بریتییە لە ئینتیما ڕیشەییەکەیان بۆ
بەرەی «چەپ» ،بەاڵم هەر زوو ،لە ئەنجامی
ناکۆکییە نوێیەکانی نێوانیان هەڵوەشایەوە ،بە
تایبەت ناکۆکیی دەربارەی بابەتی بەش���داریی
ل���ە هەڵبژاردنە پەرلەمانییەکەی ئەوکاتدا .پاش

هەڵوەشانەوەش���ی هەردوو پارت���ی «یەکێتیی
ک���ورد» و «ئازادی کورد» ،راس���تەوخۆ دوای
دامەزراندنی پەیوەندییان کرد ،بە ئەنجومەنی
نیشتیمانیی کوردەوە  .بەاڵم «ڕەوتی داهاتوو»
لە دەرەوە مایەوە .دواجار و لەگەڵ بەس���تنی
کۆنگرەی س���ێیەمی «ئەنەکەس���ە»دا ،ئەمیش
پەیوەندیی پێوەکردن .
لەگەڵ هەڵگیرس���انی شۆڕشی سوریا ،لە ڕۆژى
( ،)15/3/2011ه���ەر زوو پارتە کوردییەکان لە
ژێر ناوی (دەستەی پارتە کوردییەکانی سوریا)
کۆبوون���ەوە ،ئەم دەس���تەیەش پێکهاتبوو لە:
(پارتی پێشکەوتنخوازی کورد لە سوریا ،پارتی
دیموکرات���ی کورد لە س���وریا -ئەلپارتی /باڵی
حەکیم بەش���ار ،دیموکراتی کورد لە س���وریا-
ئەلپارت���ی /باڵی نەس���رەدین ئیبراهیم ،ئازادی
کورد لە س���وریا /خەیرەدین م���وراد ،یەکێتیی
کورد لە س���وریا ،پارتی دیموکراتی نیشتیمانیی
کورد لە س���وریا ،یەکبوونی دیموکراتی کورد
لە س���وریا -یەکێتی ،پارتی دیموکراتی کوردی
س���وریا ،پارتی یەکس���انیی دیموکراتیی کورد
لە س���وریا ،ڕەوتی داهاتووی کورد لە سوریا،
پەیەدە).
ئەم چوارچێوەیە ،زۆر بەردەوام نەبوو ،س���ەر
لەنوێ لەس���ەر داروپەردووەکەی ،لە بەرواری
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()26/10/2011دا ،ئەنجومەنی نیشتیمانی کورد
لە س���وریا (ئەنەکەسە) دامەزرا ،کە کۆی پارتە
کوردییەکانی لەخۆدەگ���رت جگە لە (پەیەدە)
و (رەوتی داهات���ووی کورد) ،کە هەریەکەیان
ب���ە ه���ۆکاری تایب���ەت بەخۆی کش���انەوەی
خۆیان راگەیاندو بەش���داریی کۆنگرەکەش���یان
نەک���رد ،کە دواتر لە قامیش���لۆ بەس���ترا .لەو
کۆبوونەوەیەدا ( 254ئەندام) ئامادەبوون ،لەو
ژمارەیەش ( )100کەس���یان نوێنەرایەتیی پارتە
کوردییەکانی���ان دەکرد ،ئەوان���ی دیکە وەک
کەسانی سەربەخۆ نوێنەرایەتیی ژنان و الوان و
کەسێتییە نیشتیمانییە کوردییەکانیان دەکرد ،لە
ناوچە جیاجیاکانەوە .
لەگەڵ ئەم پێش���هاتە خێرایانەدا ،کە هاوشانی
شۆڕشی سوریا بوون و کوردیش بەشدارییەکی
بەرفراوانی تێیدا هەبوو ،دیوانی سەرۆکایەتیی
هەرێم���ی کوردس���تان ،داوای ل���ە نوێنەرانی
پارتە کوردییەکانی س���وریا کرد ،کە لە هەرێم
بوونیان هەی���ە ،کۆبوونەوەیەک���ی بەپەلە لە
هەولێر ببەستن ،لە ئەنجامی کۆبوونەوەکانیان،
لەگەڵ سەرۆکی هەرێمی کوردستان (مەسعود
بارزان���ی) و س���ەرۆکی ئەنجومەن���ی وەزیران
(بەرهەم س���اڵح) ،دیدارەکان ڕۆڵێکی گرنگیان
هەبوو بۆ دروس���تکردنی فش���ار بە ئاڕاستەی
دامەزراندن���ی (ئەنجومەنی نیش���تیمانیی کورد
لە سوریا) ،ئەوەبوو بەربەستەکانیان تێپەڕاندو
نوێنەرایەتیی هەرێمی کوردستانی «ئەنجومەنی
نیشتیمانییه کورد لە سوریا»یان ،دامەزراند .
لە گرنگترین چاالکییەکان���ی ئەم نوێنەرایەتییە
بانگەوازێ���ک ب���وو ،ب���ۆ بەس���تنی کۆنگرەی
هەولێ���ر ،بۆ ڕەوەن���دی کوردی س���وریا ،لە
دەرەوەی واڵت لە ڕۆژى (28و  )29/1/2012بە
سەرپەرشتیی ڕاستەوخۆی دیوانی سەرۆکایەتیی
هەرێم و س���ەرۆکایەتیی ئەنجومەنی وەزیران
و ب���ە ئامادەبوونی كهس���ایهتى دیارى کوردی
و کوردس���تانییەکان و نزیک���ەی ( 2501کەس)
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حەکیم بەشار
ل���ە ڕەوەندی کوردی لە ئەوروپاو کوردس���تان
و کەنداو ،کۆنگرەک���ەش لەپێناو کۆکردنەوەی
ڕایگش���تیی نێودەوڵەتی و کوردس���تانی بوو،
بەرامب���ەر ئەنجومەن���ی نیش���تیمانیی کوردی
س���وریا ،ل���ە س���ەرەتادا ،ئ���ەم نوێنەرایەتییە
کاریگەرییەک���ی باش���ی هەبوو ،ب���ەاڵم دواتر
بەهۆی کۆمەڵە کێش���ەیەکەوە ،کە گرنگترینیان
بریتی بوون لە کێشە ناوخۆییەکانی ئەنجومەن
و دەرهاویشتەی ئەو کێشانە ،ئەم کاریگەرییەی
پاشەکشەی کرد .
هەر لەو س���ەروبەندەداو ب���ە دیاریکراوی لە
ڕۆژى ( )16/12/2011پارتی یەکێتیی دیموکراتی
(پەی���ەدە) الی خۆیەوە ،بە ڕ ێککەوتن لەگەڵ
بزووتن���ەوەی (تەڤدەم) ،دەستپێش���خەرییەکی
ک���رد ،ب���ۆ دامەزراندن���ی (ئەنجومەنی گەلی
خۆرئاوای کوردستان) ،پاش چەندین گفتوگۆی
چڕ لە نێوانیاندا ،هەردووال گەیشتنە ئیمزاکردنی
ڕێککەوتننامەی هەولێرو لێکتێگەیش���تن لەسەر
« ڕ وانگەی سیاس���یی هاوبەش» ،کە ئەمەش
دروس���تکردنی «دەس���تەی بااڵی ک���ورد»ی،
لێکەوتەوە لە بەرواری ( ،)24/7/2012کە ()10
ئەندامی هاوبەش���ی نێوان هەردوو ئەنجومەنە
کوردییەکەی لەخۆگرتب���وو ،دواتریش بەهۆی
قوڵبوون���ەوەی ناکۆک���ی و کێش���ەکانی نێوان

هەردووال هەڵوەشایەوە .
بەپێ���ی ڕێککەوتننام���ەی ده���ۆک ل���ە ڕۆژى
(« ،)22/10/2014مەرجەعیەتی سیاسیی کورد»
لە نێوان (ئەنەکەسە) و (تەڤدەم)دا دروستکرا،
بەپێ���ی ڕێککەوتننامەکە مەرجەعیەت لە ()30
ئەندام پێکدێت ،هەر الیەنێک لەو دوو الیەنەی
باسکران لە سەرەوە )12( ،ئەندامیان دەبێت،
ئ���ەو ( )6ئەندام���ەی دیکەش ل���ە دەرەوەی
ئەو دوو الیەن���ە هەڵدەبژێردرێن ،بەاڵم ()24
ئەندامەک���ەی ه���ەردووال ،لە نێ���وان کۆمەڵە
پاڵێوراوێکدا هەڵیاندەبژێرن .
ب���ەاڵم بەه���ۆی دواکەوتنی «ئەنەکەس���ە» لە
دیاریکردن���ی ( )12ئەندامەک���ەی خۆی)24( ،
ئەندامەک���ەی ه���ەردووال ،دواج���ار لە ڕۆژى
( )11/12/2014نەیانتوان���ی یەکەم کۆبوونەوەی
خۆی���ان ئەنجامب���دەن ،ه���ۆکاری دواکەوتنی
ئەنەکەسەش لە دیاریکردنی ( )12ئەندامەکەی
دەگەڕێتەوە بۆ داواکاریی (پارتی دیموکراستی
کوردستان-سوریا /س���عود مەال) بۆ پێویستیی
بوون���ی چ���وار ئەندام���ی حزبەک���ەی ل���ەو
نوێنەرایەتیی���ەدا ،داواکاریی ئەو حزبە لەوێوە
س���ەرچاوەی گرتب���وو کە حزبەکەی (س���عود
م���ەال) ،ل���ە ئەنجامی یەکگرتن���ی چوار حزب
دروس���تبووە .کە پێ���ش یەکگرتنی���ان ئەندام
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ب���وون ل���ە ئەنەکەس���ەدا ،تاک���و ئەنجومەنی
نیش���تیمانیی کورد کۆنگرەی س���ێیەمی خۆی
دەبەستێت ،دەستبەرداری کورسییەکانیان نابن.
کە بە گوێرەی بانگەش���ەکانیان ئەو کۆنگرەیە
پرس���ەکەی یەکالدەکردەوە .بەاڵم الیەنەکانی
دیکەی ناو ئەنەکەس���ە پێیانوابوو ،ئەو حزبانە
دوای ئ���ەوەی هەر چواریان ل���ە یەک حزبدا
یەکیانگرت���ووە ،مافی ئەوەیان نییە ،پارێزگاری
لە کورس���ییەکانیان بکەن ،لە ئەنجامدا ،وەک
چارەس���ەرێکی مامناوەندی���ی ( )2کورس���ییان
پێدرا )10( ،کورس���ییەکەی دیکەش بە تێکڕای
کورس���ییەک بۆ هەر حزبێک دابەشکران ،ئەو
کورسییانەی دیکەش کە ماون ،دران بە کەسێتى
سەربەخۆکانی ئەنجومەنی نیشتیمانیی کورد .
ب���ۆ تەواوکردن���ی ژم���ارەی ئەندامان���ی
ئەنجومەنەکە ،ل���ە دەرەوەی ئەو دوو الیەنە،
بڕیاردرا بە کردن���ەوەی دەرگای خۆپااڵوتن بۆ
هێزە کوردییەکان و چاالکییە سیاسی و جڤاتییە
کوردییەکان  .بە مەبەس���تی پێش���وازیکردن و
وەرگرتنی داواکارییەکانی خۆپااڵوتن لیژنەیەک
پێکهێنرا ،هەر وەک چۆن لیژنەیەکی سەربەخۆ
پێکهێنرا ،بۆ سەرپەرشتیکردنی هەڵبژاردنەکان و
دیاریکردنی ڕۆژی ( )16/12/2014بۆ ئەنجامدانی
ئەو پڕۆسەیە  .بەاڵم هەر زوو کێشەیەکی دیکە
لە بەردەم تەواوکردنی ئەندامانی مەرجەعەیتی
سیاس���یی کورد ،هات���ە ئ���اراوەو قەیرانێکی
ڕاس���تەقینەی دروس���تکرد ،ئەوەش کاتێک ()3
حزب���ی ناو ئەنەکەس���ە دەنگیاندا بۆ لیس���تی
الیەنێک���ی دیکە ،کە کارێکی لەم ش���ێوەیەش
پێش���ێلکردنێکی ئاشکرای پەیوەستبوون بوو بە
لیس���تی ئەنەکەس���ەوە  .دوای وردبوونەوەو
بەدواداچوون���ی زیاتر ،ئ���ەم کارە بووە مایەی
دەرکردنی هەریەک ،لە (یەکبوونی دیموکراتی
کورد لە سوریا /یەکێتی ،پارتی دیموکراتی کورد
لە سوریا /ئەلپارتی ،ویفاقی دیموکراتی کوردی
سوریا) ،هەڵبژاردنی س���ێ ئەندامی سەربەخۆ

لە ناو ئەنەکەس���ە ،لەب���ری ئەندامەکانی ئەو
سێ حزبە .س���ەر لەنوێ ئەم کارە قەیرانێکی
نوێی دروس���تکرد ،لەبەر ئەوەی (تەڤدەم) ئەم
بڕیارەی ڕەتک���ردەوەو ناڕەزایەتی لە بەرامبەر
دەربڕی ،ئەوەش بە پاساوی ئەوەی ئەندامانی
مەرجەعی���ەت ،پارێزبەندی���ی تایبەتی خۆیان
هەی���ەو ناکرێت بگۆڕدرێن ،لە بەرامبەردا ئەم
ڕەتکردنەوەیە ،بە دەستتێوەردان لە کاروباری
ناوخۆیی ئەنەکەس���ە دانرا ،ک���ە پێیوایە مافی
خۆیەت���ی چۆنی بوێت ( )12ئەندامەکەی خۆی
بگۆڕێت.
بەم هۆیەش���ەوە جارێکی دیکە دروستکردنی
مەرجەعیەتەکە پەکخرا ،بەاڵم دواتر ئەنەکەسە
و تەڤ���دەم لە س���ەرەتای س���اڵی ()2015دا،
بانگهێش���تی هەولێر کران ،بۆ چارەسەرکردنی
ئ���ەم گرێیە ،ئەوەبوو ه���ەردووال ڕێککەوتن،
لەس���ەر هەژمارکردن���ی ئەو س���ێ حزبەی لە
پش���کی تەڤدەم جودابوونەتەوە ،ئەوەش دوای
ئەوەی ڕێککەوتن لەس���ەر زیادکردنی ژمارەی
ئەندامان���ی مەرجەعیەتەکە لە ( )30ئەندامەوە
بۆ ( )36ئەن���دام ،وەک دەرچەی���ەک بۆ ئەم
تەنگەژەی���ە ،بە جۆرێک ه���ەردوو الیەن ()3
ئەندامی دیکەیان بەرکەوت .
وێ���ڕای تەواوبوون���ی مەرجەعیەتەک���ە ،ل���ە
دیاریکردنی ناوی ئەندامانی ئەو دوو لیژنەیەی
هەڵیبژاردب���وون ،کە ئەوانی���ش بریتیبوون لە
(لیژن���ەی پێداچوونەوەی پەیمانی کۆمەاڵیەتی)
و (لیژنەی س���ەربازی) ،ب���ەاڵم ڕێگەی بەردەم
جێبەجێکردنی بەندەکانی ئەم ڕێککەوتننامەیە
بەتەواوی داخرا ،ئەوەش بەهۆی ئەو بارودۆخە
گرانەی ناوچەکە بە گش���تی و کوردستان ،بە
تایبەتی پێیدا تێدەپەڕی .دواین ئاس���تەنگ ،کە
پاڵ���ی بە مەرجەعیەتی سیاس���ییەوە نا ،بەرەو
ڕێچکەیەکی داخ���راو ،دەستپێش���خەرییەکەی
تەڤدەم ب���وو ،ب���ۆ ڕاگەیەندن���ی تاکالیەنەی
هەڵبژاردن���ی ش���ارەوانییەکانی کانتۆن���ی

خاڵی هاوبەش و
کۆکەرەوەی ئەم
پارتانە ،بریتییە
لە ئینتیما
ڕیشەییەکەیان بۆ
بەرەی "چەپ"،
بەاڵم هەر زوو ،لە
ئەنجامی ناکۆکییە
نوێیەکانی نێوانیان
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جەمال شێخ باقی

فواد عەلیکۆ
«جەزیرە» ل���ە ڕۆژی ( ،)13/3/2015واتا پێش
دەس���تبەکاربوونی (لیژن���ەی پێداچوون���ەوەی
پەیمان���ی کۆمەاڵیەت���ی) ،پێش یەکخس���تنی
س���ێ کانتۆنەکە لە ی���ەک ئی���دارەدا ،بەپێی
ڕێککەوتننامەکەی دهۆک ،کە ئەمەش لەالیەن
ئەنەکەس���ەوە بە پێش���ێلکارییەکی ئەنقەستی
جەوه���ەری ئ���ەو ڕێککەوتننامەی���ە لەالیەن
الیەنەک���ەی دیک���ەوە دادەنرێت کە لە دهۆک
بەسترا .بەهۆی س���ووربوونی تەڤدەم لەسەر
ئەنجامدانی ئەو هەڵبژاردنانە بە ش���ێوەیەکی
تاکالیەنان���ە و گوێنەگرتن بۆ هۆش���دارییەکانی
(ئەنجومەنی نیش���تیمانیی کورد) لەم بارەیەوە
ڕێککەوتننامەکە هەڵپەسێردرا.
بێگوم���ان ڕەوت���ی بزووتن���ەوەی ک���ورد لە
س���وریا ،دەس���تبەرداری هەندێک ل���ەو کیانە
یەکگرتووانە نەبووە ،ک���ە لەنێوان ژمارەیەک
ل���ەم پارتان���ەدا پێکهاتووە ،ب���ۆ نموونە وەک
ئەو خۆیەکخس���تنەوەیەی ب���ە چەند قۆناغێک
لە نێوان (پارتی دیموکراتی کورد لە س���وریا-
ئەلپارتی /ئیس���ماعیل عوم���ەر) و (پارتی کاری
کورد لە سوریا /محێدین شێخ ئالی) و (بنکەی
جەماوەریی پارتی چەپی کورد لە سوریا /سدیق
ش���رناخی) ئەنجام���درا ،کە ئەمانە لە س���اڵی
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()1991دا «پارتی دیموکراتی یەکگرتووی کورد
لە س���وریا»یەکیانگرت ،ئەم پارتەش لە میانەی
کۆنگرەی���ەک ،لە ڕۆژى ()17/4/1993دا ،لەگەڵ
(بنکەی جەماوەری یەکێتی���ی میللیی کورد لە
س���وریا /فوئاد عەلیکۆ) و (پارت���ی کرێکارانی
دیموکراتی کورد لە س���وریا /عەبدولس���ەمەد
موس���ا)دا یەکیانگ���رت ،ل���ە ئەنجام���ی ئەم
یەکگرتن���ەدا پارتێکی نوێ پێکه���ات بە ناوی
(یەکبوونی دیموکراتی کورد لە سوریا -یەکێتی)
بە س���ەرۆکایەتیی (ئیس���ماعیل عومەر) .بەاڵم
ئەم خۆیەکخس���تنە ماوەیەک���ی درێژ بەرگەی
نەگرت ،بەاڵم لە ناوەڕاستی نەوەدەکاندا سەر
لەنوێ هەڵوەش���ایەوەو بوو ب���ە باڵێک لەژێر
هەمان ن���اوداو هەریەکە ل���ە دوو گروپەکەی
(محێدین ش���ێخ ئالی و ئیس���ماعیل عومەر)ی،
ل���ە خۆگرت ،ک���ە بێگوم���ان هەردووکیان لە
ڕەوتی (بێالی���ەن) جیابوونەوە ،بەاڵم باڵەکەی
دیک���ە ناوی لەخۆی نا (پارتی یەکێتی کورد لە
س���وریا) ،هەردوو گروپەک���ەی (فوئاد عەلیکۆ
و عەبدولس���ەمەد موس���ا)ی ،لەخۆگرت ،کە
ڕیش���ەکانیان دەگەڕێتەوە بۆ ڕەوتی (چەپ)،
دواتری���ش هەریەکە ل���ەم دوو پارتە جارێکی
دیکە بەس���ەر خۆیاندا دابەشبوونەوە و بوونە

چەند پارچەیەکی دیکە.
لە الیەکی دیکەش���ەوە هەردوو پارتی (چەپی
کورد لە س���وریا /خەیرەدین موراد و یەکێتیی
میللیی کورد لە س���وریا /مستەفا جومعە) ،لە
کۆنگ���رەی س���اڵی ( )2005یەکگرتن���ی خۆیان
ڕاگەیاند ،لە ئەنجامدا پارتێکی نوێ دامەزرا ،بە
ناوی (پارتی ئازادیی کورد لە سوریا /خەیرەدین
م���وراد) ،ب���ەاڵم جارێک���ی دیک���ە نەیتوانی
پارێزگاریی لە یەکپارچەیی خۆی بکات ،بەڵکو
جارێکی دیکە و لە س���اڵی ()2011دا بوونەوە
ب���ە دوو تاقم لەژێر هەمان ن���اودا ،یەکەمیان
لەالیەن (مستەفا ئۆسۆ)وە ،ڕابەرایەتی دەکرا،
کە لە پلەی لێپرس���راوێتیدا لەدوای خەیرەدین
مورادەوە دەه���ات ،ئەم تاقم���ە هەمان ئەو
کادران���ەی لەخۆدەگرت کە لەس���ەر (چەپ)
هەژم���ار بوون ،بەاڵم تاقم���ی دووەم لەالیەن
(مس���تەفا جومع���ە)وە ڕابەرایەت���ی دەکرا و
بەهەمان شێوە ئەو کادرانەی لەخۆدەگرت ،کە
لەسەر (یەکێتیی میللی) هەژمار بوون ،واتا ئەم
دوو تاقمە گەڕانەوە ،بۆ ڕیش���ە ڕەس���ەنەکەی
خۆیان لەپێش یەکگرتنی���ان لە پارتی (ئازادی)
دا ،دواتریش ئ���ەم دوو گروپە پێکەوە چوونە
ن���او یەکێتییەکی چوارقۆڵیی���ەوە کە لە ڕۆژى
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()3/4/2014دا بەئەنجام گەیەندرا.
بەمش���ێوەیە (ساڵح گەدۆ) لە س���اڵی ()2003
دا ،پارتەکەی خۆی ،واتا (پارتی سۆسیالیس���تی
کورد لە سوریا)ی ،هەڵوەشاندەوەو پەیوەندیی
کرد ،بە (پارتی دیموکراتی پێش���کەوتنخوازی
کورد لە س���وریا) ،ب���ەاڵم جارێکی دیکە و بە
شێوەیەکی تاکەکەسی لەم پارتە کشایەوە و لە
بەرواری ()25/5/2008دا چووە ناو (پارتی چەپی
دیموکراتی کورد لە سوریا) ،جارێکی دیکەش،
لە ڕۆژى ()28/3/2014دا ئەم پارتە لەناو خۆیدا
دابەشبووە سەر دوو تاقم لەژێر هەمان ناودا.
هەروەک چۆن یەکێتیی���ەک لەنێوان ئەم چوار
پارتەدا پێکهێن���را( :پارت���ی دیموکراتی کورد
لە س���وریا-ئەلپارتی /حەکیم بەش���ار)( ،پارتی
یەکێتیی کوردس���تانی لە س���وریا /عەبدولباست
حەمۆ) و (ه���ەردوو تاقمەکەی پارتی ئازادیی
کورد /مس���تەفا ئۆس���ۆ و مس���تەفا جومعە)،
ئەم���ەش ل���ە میان���ەی کۆنگرەیەک���دا ،کە لە
هەولێر بەڕێوەچوو ،ل���ە ڕۆژى (،)3/4/20014
لە ئەنجامیش���دا پارتێکی نوێ پێکهات بە ناوی

(پارتی دیموکراتی کوردس���تان -سوریا /سعود
مەال) ،ئەمە وێڕای پارتی (یەکێتیی کوردستانی
لە سوریا) ،کە لە بەیاننامەیەکدا پابەندنەبوونی
خ���ۆی بەم یەکێتیی���ەوە ڕاگەیان���د ،دواتریش
(پارتی ئازادیی کورد لە س���وریا) کش���انەوەی
خۆی ل���ەو یەکێتییە ڕاگەیاند ،ئەمە وێڕای ئەو
کشانەوە تاکەکەسییانەی کە گوزارشت بوون لە
پابەندنەبوون بە ئەنجامەکانی ئەم کۆنگرەیەوە،
بۆ نموونە وەک (خەیرەدین موراد)( ،محەمەد
ساڵح محەمەد)( ،ش���ێخ ئەمین کەلین) و (پیر
ڕۆستەم) و...هتد.
لە سەروبەندی ئەم یەکگرتنەدا چەندین گروپ
پابەندنەبوون���ی خۆیان پێ���وەی ڕاگەیاند ،بۆ
نموونە ئەو گروپ���ەی بە ناوی (پارتی ئازادیی
کورد لە سوریا) درێژەی بە کار و چاالکییەکانی
خۆی���دا ،گروپێک���ی دیکەش بە ن���اوی (پارتی
یەکێتیی کوردستان لە سوریا)ش جیابوونەوەی
خۆی ڕاگەیاند ،دواتریش لە ڕۆژى ()13/11/2015
دا ،ئەم دوو گروپە لە پارتێکدا بە ناوی (پارتی
ئازادیی کوردستان لە سوریا) یەکیانگرت .

بەمش���ێوەیە ئ���ەو هەواڵنە ب���ۆ یەکگرتن و
ئاوێتەبوون���ی گ���روپ و پارت���ە کوردییەکان،
بەتایب���ەت یەکگرتن���ی ئ���ەو بااڵنەی پێش���تر
ل���ە یەکت���ر جودابوونەت���ەوە ،زیات���ر ل���ە
ڕێوڕەس���مێکی بانگەش���ەکارانە دەچوو وەک
ل���ەوەی وەاڵم���دەرەوە بێت بۆ پێویس���تییە
تەنزیمی و سیاس���ییە بابەتیی���ەکان ،هەربۆیە
نەیاندەتوانی ب���ۆ ماوەیەکی درێژ بەردەوامیی
ب���ە پێکەوەبوونیان بدەن ،ه���ەر هێندە ئەو
مەڕاس���یمانە کۆتاییان پێدەهات ،ئیدی فاکتەرە
ش���اراوەکانی جیابوونەوەک���ە دەردەک���ەون و
هەرزوو هۆکارەکانی ئاش���کرادەکرێن ،لەوێوە
ئ���ەم فەزایە کاری خ���ۆی دەکات بە دووبارە
پەرتک���ردن و لێکدابڕین���ی ئ���ەم بااڵنە ،بەو
جۆرەش هەریەکەیان دەگەڕێنەوە سەر ڕەنگە
بنەڕەتییەک���ەی خۆی���ان لە پێ���ش یەکگرتندا،
بەاڵم بێگوم���ان جیابوونەوەی ئەم جارەیان بە
ڕق و توندییەکی زۆرت���رەوە دەبێت وەک لە
جیابوونەوە و لێکدووربوونەکەی سەرەتایان.
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كێشهی كورد لهبهر
رۆش���نایی گۆڕان���ی
دیدگای بژارد ه و حزب ه
كوردییهكانی س���وریا
نوسەر :شمس الدین الكیالنی
وەرگێڕ :سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
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شۆڕش���ی س���وریا ،ل���ه چهندی���ن الیهنی
جیاوازهوه ،كێش���هی ك���وردی وروژاندو له
یهكێ���ك لهو الیهنانه گۆڕا ،بۆ س���هرچاوهی
پهلكێش���كردنی سیاس���ی و فك���ری لهن���او
ڕیزهكانی ئۆپۆزس���یۆن لهالی���هك ،ههروهها
گۆڕی بۆ تهوهری پهلكێشكردنهكان له نێوان
دهس���هاڵت و شۆڕش /ئۆپۆزسیۆنی سوریا ،له
الیهكیترهوه .ئهوهبوو ههرالیهك ههوڵیدهدا،
كوردهكانی س���وریا ،بۆالی خ���ۆی پهلكێش
بكات ،ئهوهش بوو به هاندهری ههندێك له
بژارده (نوخبه) كوردییهكان ،بۆ قۆستنهوهی
دهرفهت���ی ئ���هو یهكترپهلكێش ك���ردن ،بۆ
بههێزكردنی ههڵوێس���تی سازش���كارانهیان.
ههندێكی تریش���یان ،وهك حزب���ی یهكێتی
دیموكرات���ی كورد ،ڕێگ���هی تهرهفگیری بۆ
ڕژێ���م ههڵب���ژارد ،داوایكرد دهس���تكهوتی
زامنك���راو وهربگرێ���ت ،وهك گهڕانهوه بۆ
هاوپهیمانێتیه كۆنهكه .ههندێك هێزی تریش
به دوودڵیهوه ڕویانك���رده ،كاركردن لهگهڵ
ئۆپۆزسیۆن ،بهپێی هاوكێشهی قازانج و زیان
له پێناو هاریكاریكردن بۆ چارهس���هركردنی
كێش���هی كورد ،ب���ه ش���ێوهیهكی تایبهتی،
لهگ���هڵ بهدیهێنانی گۆڕان���ی دیموكراتی له
سوریا ،به شێوهیهكی گشتی .كوردهكان لهو
كهش���وههوایهدا ،ڕێگهچارهو پێشبینی نابهر
دیدهی نوێیان س���هبارهت به پرس���ی كورد
تاوتوێك���رد ،ئهگهر لهژێ���ر كاریگهری ئهو
ڕێگهچارانهدا بێت ،ك���ه كوردهكانی عێراق
و توركی���ا ،بهردیدهیان كردووه ،یان بههۆی
كهڵك وهرگرتن ب���ووه ،له الوازی دهوڵهت
و هێزه سیاس���ییهكانی سوریا ،له پاڵ ئهمالو
ئهوالكردن له نێوان زۆنی ش���ۆڕش و زۆنی
دهس���هاڵتدا به ههموو هاوكێشهو سازش و
دهرهاویشتهكانیهوه.
لهسهر ئهو بنهمایه ،ئهم پهیپهره ههوڵدهدات
تیشك بخاته سهر ئهو ههڵوێستانه ،ئهوهش

به گرێدانی لهگهڵ ئاشكراكردنی كاریگهرێتی
ملمالنێ���كان لهس���هر زهوی س���وریا ،ل���ه
چوارچێ���وهی گۆڕانی شۆڕش���ی دیموكراتی،
له ڕوانگه مهدهنییه دیموكراتی و سهربازییه
توندڕهوییهك���هی ،ل���ه بۆت���هی ڕووبهڕوو
بوونهوهی سیاس���هتی كوشتن و وێرانكردن،
كه لهالیهن دهس���هاڵتهوه پراكتیزه دهكرێت،
ههروهها له چوارچێوهی ،كاریگهری گوشاره
عهرهب���ی و ههرێم���ی و نێودهوڵهتییهكان و
هێزی پهلكێش���كردن ،لهالیهن سهركردایهتی
كوردی عێراقهوه :بارزانی و حزبی تاڵهبانی
لهالی���هك ،توركیا ب���ه ڕابهرایهت���ی پارتی
كرێكارانی كوردس���تان ،لهالیهك���ی ترهوه.
پاشان ئهم پهیپهره ههوڵدهدات نهخشهیهك
دهربارهی ههڵوێس���تی هێ���زه كوردییهكانی
س���وریا ،ب���ه ههم���وو جی���اوازی ،دیدو،
بۆچوونهكانی���ان ،باكگڕاون���دی مێژوویی���ان
لهالیهك ،ههروهها گهشهكردنیان له ڕێگهی
دهستێوهردانیان لهو ملمالنێ كۆمهاڵیهتیه -
سیاسیهی ،كه له شۆڕشی ئاداری ساڵی 2011دا
گهیشته ترۆپك ،بهرجهس���ته بكات ،لهگهڵ
دهرخستنی ههموو ئهو ئاڕاستهو لێكهوتانهی
له ڕووی فرهجۆری شێوازی پهلكێشكردنیان،
ل���هو وهرچهرخانان���هدا كه ش���ۆڕش پێیاندا
تێپهڕیيوه ،ئهوهش به پهیڕهوكردنی رێبازێكی
مێژوویی كۆمهاڵیهتی ڕهخنهگرانهی هاوتهرا،
لهگهڵ رێب���ازی مێژوویی ب���هراوردكاری و
سهرقاڵبوون به رێبازی مێژوویی ههنووكهیی،
به گهڕان���هوهی بۆ ئامرازهكان���ی پهیوهندی
كۆمهاڵیهت���ی هاوچ���هرخ و گهواهیدانهكانی
لهگهڵ وتهی رۆژانهی میدیا ،ئهوهش له پێناو
ڕێكردن ،لهگهڵ گۆڕانكارییه ههنوكهییهكان،
ئهگهر ڕووداو بن ،یان بیروبۆچوون .

یهكهم :بزووتنهوهی كوردی سوریا ل ه
قۆناغی ئینتیداب

كۆمهڵێ���ك فاكت���هر كاریگهریی���ان ههبووه،
لهسهر سهرههڵدانی كێشهی كورد له سوریا.
پێدهچێت كۆچ���ی چڕو به لێش���اوی كورد
له توركی���ا ،بهرهو س���وریا رۆڵێكی گرنگی
گێڕاوه له پێكهاتنی كۆمهڵی كورد له س���وریا
(ناوچهی جهزیرهی س���وریا) .لهو كاتهوهی
توركیا ههس���تاوه ،به چهوساندنهوهی خێڵ
و ه���ۆزه كوردییهكان ،كۆچی گهورهی كورد
له توركیاوه بهرهو س���وریا ڕوویداوهو لهوێ
نیشتهجێبوون و وهك جوتیارو بهخێوكهرانی
م���هڕو مااڵت ،به درێژایی سهرس���نورهكانی
سوریا ،كارییان كردووه ،له نزیكی ئهو هێڵه
ئاسنینهی كه بهرهو بهغدا دهچێت ،به تایبهتی
له گۆش���هی باكوری خۆرههاڵتی هاوس���نور
لهگهڵ عێراق و توركیا  .كوردهكانی س���وریا
دووبهشن :بهشی یهكهم ،هێنده تێكهڵبوون
و تواون���هوه ،تاكو ئهو ئهندازهیهی كه هیچ
ئاسهوارێكی نهتهوهییان نهماوه ،بهاڵم بهشی
دووهم ،لهس���هر ڕێڕهوی كوردایهتییان الیان
نهداوهو بهوپهڕی پهرۆش���یهوه پارێزگارییان
لێك���ردووه  .بهڵكو له س���وریا وهكو لوبنان
خهڵكانێ���ك ه���هن له كوردس���تانی توركیاو
شوێنهكانی تریشهوه هاتوون .
سهبارهت به كوردهكانی س���وریا ،دهتوانین
جی���اوازی بكهی���ن ،ل���ه نێ���وان ئهوان���هی
ل���ه س���هدهی ی���ازدهی زایینی ب���ه یاوهری
س���هالحةدینی ئهییوبی هاتوون ،له شارهكان
و ناوچه كهنارییهكانی ش���ام نیشتهجێبوون،
پاش���ان تێكهاڵوب���وون و ب���ه تهواوهتی به
عهرهب كراون ،بۆ نموونه ،وهك كوردهكانی
(جبل االكراد) له كهنارهكانی سوریاو گهڕهكی
كوردان ،له دیمهش���ق لهالیهك ،لهگهڵ ئهو
كوردان���هی كه له نیوهی یهكهمی س���هدهی
بیست له سهردهمی ئینتیداب ڕوویانكردۆته
س���وریاو ڕێژهی ههره زۆریی���ان له ناوچهی
جهزی���رهی س���وریا ،له پارێزگای خهس���هكه
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نیشتهجێبوون .له ئیبراهیم ههنانو یان ئهدیب
شیشهكلی و سهرۆكی ئهركانی سوپا فهوزی
سلۆ ،كه به رهچهڵهك كوردن ،وهكو كوردێك
ههڵس���وكهوتییان نهك���ردووه ،بهڵكو وهك
سوری پابهند ،به سهروهری نیشتمانی سوریا،
ههڵس���وكهوتییان كردووه .ئ���هوهی تێبینی
دهكرێت ،كوردهكانی جهزیره،كهوتونهته ژێر
كاریگهرێتی ههردوو نهزعهی ناسیۆنالیس���تی
كوردی و نیش���تمانیی سوری ،واتا لێكترازان
ل���ه ههندێك كات و پێكهوهژیان له زۆربهی
كات ،بهاڵم هۆشیاری نهتهوهیی ڕێكخراوییان
له دهرهوهی سنورهكانهوه بۆ هاتووه ،پێش
ئهوهی لهگهڵ نیش���تمانی سوریا ،هاوسۆزو
ئاوێته بێت و ڕهگ دابكوتێت .
ئ���هم ههبوون���هی پێكهات���هی ك���وردی ،له
جهزیرهی س���وریاو پهیوهن���دی كلتورییان،
لهگهڵ كوردهكانی واڵتانی دراوسێ ،ههروهها
پهیڕهوكردن���ی جی���اكاری نهتهوهیی له دژی
كوردهكانی سوریا ،لهگهڵ بهرتهسككردنهوهی
ئ���ازادی دهربڕی���ن ،ب���ه زمان���ی خۆیان و
بهرجهس���تهكردنی ناس���نامهی كولت���وری –
نهتهوهیی���ان و لێس���هندنهوهی رهگهزنامهی
س���وری ،له ژمارهیهكی زۆریی���ان و له پاڵ
كاریگهری گهشهسهندنی هۆشیاری نهتهوهیی
كوردی له عێ���راق و توركی���او خۆلكاندنی
لهگهڵ بزووتنهوهی سیاسی و حزبی ،ئهمانه
ههمووی كاریگهرییان ههبوو له گهشهكردنی
هۆشیاری نهتهوهیی و كلتوری و سهرههڵدانی
بزاڤی سیاس���ی و خهباتی حزبی كوردی له
س���وریا .بهو ش���ێوهیه یهكهم بزووتنهوهی
نهتهوهیی لهن���او ك���ورده دوورخراوهكانی
توركی���ا س���هریههڵدا ،ئ���هوهش بریتیبوو له
س���هركردایهتی بزووتنهوهی (خۆیبوون) ،كه
لهن���او كوردهكانی جهزی���ره ،ڕێگهی خۆی
دۆزییهوه ،لهگهڵ هۆشیاری خۆییی نهتهوهیی
كورد گهشهی كرد ،شانبهشانی ههستكردنیان
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به پهیوهس���تبوونیان به س���وریاوه ،بێئهوهی
بگاته قۆناغی دروس���تكردنی بزووتنهوهیهكی
سیاس���ی ،له كاتێكدا هۆش���یاری و ههستی
نهتهوهیی لهالی كوردهكانی س���وریا ،لهژێر
كاریگهرێت���ی خهباتی كوردهكان���ی توركیا،
عێراق ،ئێران گهشهیكرد .ماوهی نێوان ساڵی
( )1970 – 1946س���هرهتای دروس���تبوونی
ههس���تی نهتهوهیی كوردی س���وریا بوو ،له
ئهنجامی گهیش���تنی ڕهوتهكانی هۆش���یاری
نهتهوهیی له ڕێگهی كوردس���تانی باكورهوه،
به تایبهتی ل���ه دوای دامهزراندنی كۆمهڵهی
خۆیب���وون (س���هربهخۆیی) ،ههوڵدانهكانی
بنهماڵ���هی بهدرخانیی���هكان و دامهزراندنی
حزبی دیموكراتی كورد (ئهلپارتی) .
دامهزراندن���ی كۆمهڵهی خۆیب���وون ،له5ی
تش���رینی یهكهم ،س���اڵی ( )1927دیارترین
وێس���تگه بوو ،ل���ه مێ���ژووی بزووتنهوهی
نهتهوهی���ی ك���ورددا ،چونك���ه یهكهمی���ن
بزووتن���هوهی نهتهوهی���ی ك���وردی بوو له
تاراوگ���ه نوێنهرایهتی رهوت���ی بزووتنهوهی
نهتهوهیی كوردی دهكرد ،به ناوی كێش���هی
كورد ل���ه توركیا  .تایبهت به تێڕوانینی ئهو
بزووتنهوهی���ه بهرامب���هر كێش���هی كورد له
سوریا ،نهخشهكانی سهبارهت به (كوردستان)
ب���هدهر بوو لهو ناوچان���هی ،كه كوردهكانی
سوریای تێدا دهژی "جهزیره ،عهفرین ،عهین
ئهلعهرهب" ،واته ئهو ناوچهی كه هیچ كاتێك
ك���وردهكان تێیاندا زۆرین���هی دیمۆگرافییان
پێكنههێناوه ،ههروهها ئهو نهخشهیهش كه
ناسیۆنالیس���ته كوردهكان له ساڵی ()1948دا،
پش���تیان پێبهست ،به ههمانشێوه بهدهر بوو
له ناوچهی جهزیرهی سوریاو تهنها بهشێكی
بچوكی ناوچهی (جب���ل االكراد) نهبێت ،كه
عهفرینی هاوسنور لهگهڵ توركیا دهگرێتهخۆ.
زۆرینهی دامهزرێنهرانی كۆمهڵهی خۆیبوون
ل���ه دوای ڕاوهدوونانیان له س���اڵی ()1925

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

حزبی یهكێتی
دیموكراتی كورد،
ڕێگهی تهرهفگیری
بۆ ڕژێم ههڵبژارد،
داوایكرد دهستكهوتی
زامنكراو وهربگرێت،
وهك گهڕانهوه بۆ
هاوپهیمانێتی ه
كۆنهكه

شەرڤانانی یەپەگە
پهنایان بۆ سوریا برد ،بهاڵم له سوریا ،هیچ
خواس���ت و داواكاری سیاسی كوردییان بهرز
نهكردهوه .ه���هر چهن���ده زۆری نهخایاند
ئ���هو كۆمهڵهیه ل���ه نێوان باڵ���ی (بنهماڵهی
بهدرخانییهكان – حاجۆ ئاغا) ،باڵی (بنهماڵهی
قهدری جهمیل پاش���ا) دابهشبوو ،یهكهمیان
ب���اوهڕی به پالنهكانی فهڕهنس���ا ههبوو ،بۆ
دامهزراندنی قهوارهیهكی كوردی – مهسیحی،
له ناوچ���هی جهزیره له دهیهی س���ییهكانی
س���هدهی راب���ردوو ،بهاڵم باڵ���ی دووهمیان
دژایهت���ی ئهو پالن���هی ك���ردو ههوڵهكانی
چڕكردهوه ،لهس���هر ئازادكردنی كوردستانی
توركی���او س���هركردهكانی (خۆیبوون)یان به
تهنها پهنابهر له س���وریا دایه قهڵهم  .له پاڵ
ئهمانهدا كۆمهڵێك له رۆش���نبیران و سهرۆك

عهش���یرهته كوردهكان ،چهند داواكارییهكانی
ناس���نامهیی تایبهت به كوردهكانی سوریایان
ئاراس���تهی دهسهاڵتدارانی ئینتیدابی فهڕهنسا
كرد ،كه مافی بهكارهێنانی زمانی كوردی له
پاڵ زمانه ڕهسمییهكانی تردا ،مافی خوێندنی
زمان���ی كوردی ل���ه قوتابخانهكان���ی ناوچه
كوردنش���ینهكان گرتبووهخۆ .به شێوهیهكی
گشتی دهكرێت بڵێین ،سهركردایهتی كوردی
كارا له سوریا ،تاكو ناوهڕاستی دهیهی چلهكان
كارو چاالكییهكانی له نێوان نوێنهرانی كوردی
عێراق و توركی���ا ،قهتیس كردبوو ،هۆكاری
ئهوهش دهگهڕێتهوه ،بۆ ئهوهی كه چهمكی
كوردس���تانی گهوره ،ل���ه چوارچێوهی دیدو
تێڕوانینی سوریا نهبوو .

دووهم :سهردهمی نیش���تمانی لیبراڵی
()1963 – 1946
له س���ایهی بارودۆخ���ی دیموكراتی ،قۆناغی
دوای بهدهس���تهێنانی سهربهخۆیی ،ههندێك
ناوهندو كۆڕبهندی كلت���وری كوردی چاالك
بوون ،ئهوهبوو كۆمهڵهی كلتوری نهێنی ،له
س���اڵی ( )1951له شاری حهڵهب دامهزرێنرا،
له پێن���او باڵوكردنهوهی كلت���وری كوردی.
ههروهه���ا ل���ه س���اڵی ( )1953كۆمهڵ���هی
(یهكێت���ی گهنجان���ی دیموكرات���ی كورد) له
شاری قامیشلۆ دامهزرێنراو چهند ئامانجێكی
ڕادیكالییان���هی ههب���وو ،وهك (ئازادكردنی
كوردس���تان و یهكخس���تنهوهی ،ڕێگهپێدان
ب���ه كردنهوهی خوێندن���گاكان و خوێندن به
زمان���ی ك���وردی ،كردنهوهی یان���هكان) .له
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ساڵی ( )1955كۆمهڵهیهك به ناوی كۆمهڵهی
زیندووكردنهوهی كلتوری كوردی له دیمهشق
سهریههڵدا ،كه وهك س���هرهتایهك بوو ،بۆ
دامهزراندنی حزب���ی كوردانی دیموكراتی له
سوریا ( ،)PDKSكه له ساڵی ( )1956دامهزرا
 .ئهو كارو چاالكی���ه كلتورییانه بوونه هۆی
دامهزراندنی حزبی دیموكراتی كوردس���تان،
له س���وریا (ئهلپارتی) ،كه مێژوو سهرچاوهی
زۆرێكی له حزبه كوردییهكانی س���وریا ،لهو
حزبهوه س���هرچاوهیان گرت���ووه ،ههموویان
لهگهڵی هاوبهش���ن ،له ڕووی فهلسهفهیهكی
سیاس���ی لێكنزیكهوهو كێبڕكێی���ان كردووه،
لهسهر فرهییان بۆ نوێنهرایهتیكردنی كوردانی
سوریا .حزب ئهلپارتی ماوهیهكی كهم نهبێت،
رێبازێكی ناسیۆنالیس���تی توندڕهوانهی پیاده
نهكرد ،ئهوهش له ژێ���ر كاریگهری ڕێڕهوی
پارتی دیموكراتی كوردستانی عێراق بوو ،كه
ل���ه ههمان ماوهدا دامهزرێن���را  .ئهو حزبه
لهو سهردهمهدا به ڕابهرایهتی نورهدین زازا
به ڕێگهی شۆڕش���گێڕانه داوای ئازادكردن و
یهكگرتنی كوردس���تانی دهكرد .ههریهكه له
عهبدولحهمید دهروێش ،عوسمانی سهبری و
حهمزه نویران بههاندان و كاریگهرێتی جهالل
تاڵهبانی بهش���داربوون ل���ه دامهزراندنیدا،
پاش���ان ههریهك له رهشید حهمۆو شهوكهت
حهنان و محهمهد عهلی خۆجه پهیوهندییان
پێوه كردن و س���هرهتا ناوی حزبهكه (حزبی
دیموكراتی كوردستانی س���وریا) بوو ،پاشان
ناوینرا (حزبی دیموكراتی كورد له س���وریا).
له كات���ی ڕاگهیاندنی یهكێتی نێوان س���وریا
– میس���ر ،س���هركردایهتی حزب���ی ئهلپارتی
پش���تیوانی ئهو یهكبوونهی ك���ردو ئهوهش
وایكرد جهمال عهبدولناسر ،ههوڵبدات لهگهڵ
كوردهكان نزیكبێتهوهو بۆ ئهوه مهبهس���تهش
له س���اڵی ()1957دا ،ئێستگهیهكی به زمانی
كوردی ك���ردهوهو س���هركردایهتی ئهلپارتی
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پهیوهن���دی به (عهبدولحهمید ئهلس���هراج)،
س���هرۆكی نوس���ینگهی دووهم كردو داوای
باڵوكردن���هوهی كلت���وری ك���وردی لێكرد،
ئهلس���هراج هانیدان ب���ۆ كاركردن و چاالكی
نوان���دن لهناو كوردهكان���ی توركیا ،له پێناو
پشتگیری كردنی سوریا ،له ههمبهر مهترسیه
سیاس���ییهكانی توركیا ،لهو س���هردهمهدا .بۆ
جێبهجێكردن���ی بنهمای ههڵوهش���اندنهوهی
حزبهكان ،ئهلپارتی خۆی ههڵنهوهشاندهوه،
ه���هر بۆیه ل���ه ڕووی یاس���اییهوه ،لهگهڵ
دهس���هاڵتدا بهریهككهوتن ڕوویدا ،پاش���ان
هێن���دهی نهخایاند ،له ڕووی سیاسیش���هوه
بهریهككهوت���ن ،بهه���ۆی پش���تیوانیكردنی
ئهلپارتی له سیاس���هتی عهبدولكهریم قاسم،
كه دژی كۆماری عهرهبی یهكگرتوو بوو ،له
كاتێكدا كه ئاراس���تهی ناسیۆنالیستی ناو ئهو
حزبه فش���ارهكانی بهكاردههێنان بۆ چوونه
پاڵ پرۆژهی یهكب���وون ،له كاتێكدا ئهلپارتی
به ئاشكرا چووه بهرهی دهسهاڵتی قاسم .
كاتێك سهركردایهتی ئهلپارتی ،له سهردهمی
ڕۆژانی یهكبوون ،ڕووبهڕووی دهستگیركردن
بوونهوه ،له ساڵی ( ،)1962لهناو ئهو حزبه،
دوو ڕهوت دهركهوت���ن :یهك���هم رهوتێكی
میانڕهو بوو ،به سهركردایهتی نورهدین زازا،
كه پێداگری كرد لهس���هر بهدهستهێنانی مافه
كلتوری و كۆمهاڵیهتییهكان لهناو سوریا ،بهاڵم
ڕهوتی دووهم تر ،به سهركردایهتی عوسمان
سهبری ،ڕهوتێكی توندڕهو بوو ،ئامانجهكانی
بریتیبوون له ئازادكردنی سهرجهم بهشهكانی
كوردستان .ئهو رهوته ههر لهسهرهتای دهیهی
شهس���تهكانهوه دهس���تیكرد ،به وروژاندنی
پرس���یارى جهوههریی���هكان ،س���هبارهت به
ماهیهت���ی پرس���ی ك���ورد ،لهوان���هش ئهو
كێشهیهی كه س���هبارهت به ههبوونی كورد
له سوریا دروست ببوو ،بهو پێیهی كه ئهوان
بهش���ێكن له نهتهوهیهك ،ی���ان كهمینهیهكی

نهتهوهیی���ن و بنهماكانی گهل و دروش���می"
ئازادك���ردن و یهكگرتن���ی كوردس���تان"یان
ب���ۆ جێبهج���ێ نابێت .ئ���هم پرس���یارانه به
شێوهیهكی بهردهوام دهوروژێنران ،له نێوان
بیركردنهوهیهكی واقیعی ،كه له ناوجهرگهی
واقیع���ی ڕاس���تهقینهی كوردانی س���وریاوه
ههڵقواڵوه ،لهگهڵ تێزو پرۆژهكانی بزووتنهوه
كوردییهكانی دهوڵهتانی دراوسێ ،به تایبهتی
لهالیهن بارزانیهوه .له سهردهمی یهكبوونی
سوریا – میسر ،سهركردایهتی حزبی ئهلپارتی
كاری كرد ،بۆ كۆبوونهوهی س���هركردایهتی،
ه���هردوو ڕهوتهكه لهگهڵ ئهو س���هركردهو
س���یمبواڵنهی كه له كۆمهڵ���هی (خۆیبوون)
مابوونهوه ،ئهوهش ب���ه ئامانجی یهكبوون،
بهاڵم گفتوگۆكان شكستیانهێنا ،لهبهر ئهوهی
كه سهركردهكانی خۆیبوون پێداگرییان كرد،
لهسهر كاركردن لهناو دامودهزگاكانی كۆماری
عهرهبی یهكگرتوو ،ههروهها بهشداریكردن
ل���ه ههڵبژاردنهكانی (یهكێت���ی نهتهوهیی).
ئهوهبوو ئهلپارت���ی لهالیهن ههردوو بهرهوه
دژایهت���ی و ناح���هزی دهك���را .یهكهمی���ان
بریتیبوو له سهركرده كوردهكانی خۆیبوون،
كهالیهنگرانیان هاندهدا ،بۆ هێرشكردنه سهر
س���هركردایهتی حزب���ی ئهلپارتی .دووهمیش
لهالی���هن پیاوان���ی دینیی���هوه ،نوێنهرایهتی
دهكرا ،ل���ه چوار چێوهی ڕابیت���هی زانایانی
ئایینی ئیس�ل�امی ،له سهرووی ههموویانهوه
ش���ێخ عیزهدین خهزنهوی ،سهرهڕای حزبی
كۆمۆنیس���تی س���وریا ،كه بووه پردێكی بۆ
پێكهوهبهس���تنی نێ���وان نوخب���ه عهرهبی و
كوردییهكان ،س���هرهڕای ئ���هو ڕهخنانهی كه
ئاراستهی دهكران  .

سێیهم :س���هردهمی دهس���هاڵتی ()8ی،
ئادار ()1979 – 1963

ل���ه دوای تاكڕهویكردنی حزب���ی بهعس له
س���وریاو عێراق له دهسهاڵت ،به تایبهتی له
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دوای ڕێككهوتنیان له سهرهتای دهسهاڵتیان،
بههۆی هاوههڵوێس���تیان ب���ۆ دژایهتیكردنی
عهبدولناسر ،ئهوهبوو ،دهسهاڵت له سوریا،
پش���تیوانی دهس���هاڵتی عێراق���ی ك���رد ،له
شهڕكردن له دژی بازرانی له باكور ،ئهوهش
بوو به سهرچاوهی ناكۆكی له نێوان دهسهاڵتی
بهعسی سوریاو حزبی ئهلپارتی له سوریا ،كه
دوو ڕهوت له ناوخۆیدا دروستبوو :رهوتێكی
میانڕهو ،كه لهالیهن عهبدولحهمید دهروێش
رابهرایهت���ی دهك���را ،ههروهه���ا رهوتێكی
توندڕهوی چهپڕهو بهڕابهرایهتی (عوس���مان
س���هبری) ،ل���ه دواییش���دا ژم���ارهی حزبی
كوردیی���هكان زیادییانك���ردو لقی���ان لێبۆوه.
ل���هو كاتهدا رهوتی چهپ���ڕهو بووه ،كرۆكی
حزبێكی ك���وردی چهپڕهوی خاوهن بیروڕای
ناسیۆنالیس���تی توندتر .سهرهڕای ههوڵهكانی
مهال مس���تهفا بارزان���ی ب���ۆ پێكهێنانهوهی
ههردوو بهرهكه ،له كات���ی ئامادهبوونی له
كۆنگ���رهی ئهلپارتی كه ل���ه مانگی ئهیلولی
ساڵی ( )1964له كوردستانی عێراق بهسترا،
بهاڵم ئهو ه���هوڵ و تهقهلالیانه ئهنجامێكی
ئهتۆیان نهبوو كه ش���ایهنی باس���كردن بێت
 .بهڵك���و گلهییهكانی ڕهوت���ی چهپ لهگهڵ
تێپهڕبوون���ی رۆژگار فراوانتر بوو ،لهس���هر
ئهوهی كه ڕهوتی بهرامبهر كێرڤی داواكاریيه
نهتهوهییهكانی كوردی له س���وریا ،گهیاندۆته
ئاس���تی خواری خوارهوه ،لهبهر ئهوهی كه
كوردانی س���وریای به كهمینهیهكی نهتهوهیی
ناوزهد كردووه ،ك���ه خاوهنی هیچ مافێكی
نهتهوهی���ی نییهو لهناو نیش���تمانی مێژوویی
خۆی���دا ناژی ،به پێچهوان���هی واقیعی گهلی
كورد ،كه خاوهنی مافی دیاریكردنی چارهی
خۆنوسینه.
سهركردایهتی ئهلپارتی له ئاداری ساڵی 1964دا
به سهركردایهتی رهوتی چهپڕهوهی عوسمان
سهبری كۆبۆوه ،له وتاره نهتهوهییهكهیدا له

رووی ش���ێوازهوه ههنگاوێكی بچوك بهرهو
دواوه گهڕایهوه ،بهاڵم له رووی ناوهرۆكهوه
ههر لهس���هر توندی خۆی سوربوو ،دواجار
ناوی ئهلپارتی (پارتی دیموكراتی كوردستان
له س���وریا) ب���ۆ یهكهمجار گ���ۆڕا بۆ (حزبی
دیموكراتی كورد له س���وریا) ،بهو شێوهیهش
ناوی كوردس���تان له ناوی حزبهكه كرایهوه.
ههروهها دهس���تبهرداری دروشمی (ئازادی
و یهكگرتن���ی كوردس���تان) ب���وو ،بهاڵم له
بهرامبهردا ،دووپاتیكردهوه كه كورد ،له سوریا
نهت���هوهی دووهم پێكدههێنن و كهمینهیهكی
نهتهوهیی نین ،بهڵكو خاوهنی مافی سیاسی
و كۆمهاڵیهتی و كلت���وری ڕهوان ،بێئهوهی
سروشتی ئهو مافه سیاسییانه ڕوونبكاتهوه.
ل���ه دوای ئ���هو كۆبوونهوهیه،ههڵمهتێك���ی
دهستگیركردنی بهرباڵو لهالیهن دهسهاڵتهوه
دهس���تیپێكرد،بههۆیهوه ئهو حزبه له نێوان
دوو ڕهوتدا دابهشبوو ،ڕهوتێكی چهپڕهو به
ڕابهرایهتی عوس���مان سهبری ،كه هاوسۆزی
و پش���تگیری بۆ بارزانی نیشاندا ،ههروهها
رهوتێكی ڕاستڕهو به ڕابهرایهتی عهبدولحهمید
دهروێش .گۆڕهپانی سیاسی عێراق گرنگی به
ئهلپارتی داو توانای ڕێكخراوهیی و حهرهكی
بۆالی خۆی پهلكێش كرد ،بهو ناونیشانهی كه
ئهلپارتی له عێراق ،له نێوان الیهنگریكردنی
بارزانی لهپای ڕازیبوونی به ڕاگرتنی ش���هڕو
بهرهكهی تر دابهشبوو ،كه ئهو الیهنگیرییهی
ڕهتك���ردهوه ،ئهوهبوو ه���هردوو ڕهوتهكه
گهیشتنه لێواری ههڵوهشان و جیابوونهوه و
پێكهوه ههڵنهكردن.
كۆنگ���رهی ئهلپارت���ی له س���اڵی ()1965دا،
زاڵبوونی ڕهوتی چهپ و س���هركهوتنی دیدو
بۆچوونهكانی بهرجهس���ته ك���رد ،كه تیایدا،
ئاراس���تهكردنی پرس���یاره یهكالكهرهوهكانی
دووب���اره ك���ردهوه :ئای���ا كورد له س���وریا
كهمینهیه ی���ان گهل؟ له ه���هردوو حاڵهتدا

مافهكانی چییه؟ ئایا حزب ئامرازێكی سیاسی
رێكخراوهییه یان كۆمهڵهیهكی چاكسازییه؟
بهش���داربووانی كۆنگره گهیشتنه پوختهیهكی
ئایدیۆلۆژی ك���ه دهڵێت" :ماف���ه رهواكانی
گهلی كورد له س���وریا ،له ڕووی ئۆرگانیهوه
پهیوهس���ته به بهدیهاتنی سۆسیالیس���تی له
سوریا ،واتا بةس���تنهوهی خهباتی نهتهوهیی
به خهبات���ی چینایهتی���هوه ،گهلی كوردیش
له س���وریا ،بهش���ێكه ل���ه نهتهوهیی كورد،
كه بهس���هر چ���وار پارچهكهی كوردس���تاندا
دابهش���بووه .س���هركردایهتی نوێ���ی حزبی
ئهلپارتی بهڵگهنامهیهكی له ژێر ناونیش���انی
(كهمینه یان گهل؟) دهركرد ،كه تایبهت بوو،
به كێشهو ناكۆكیه سهرهكییهكان ،لهگهڵ ئهو
ڕهوتهی كه به (ڕاس���تڕهو) ن���اوی لێنا .ئهو
بهیاننامهیه بۆ خۆی هۆش���دارینامهیهك بوو
به لهدایكبوونی ڕاس���تهقینهی حزبی چهپی
دیموكراتی كوردستانی سوریا .
له ئهنجامی ئهو بارودۆخهدا ،ڕهوتهكهی تر
خۆی جیاك���ردهوهو دووباری حزبی ئهلپارتی
لهسهر بناغه كۆنهكهی دروستكردهوهو ناوی
لێن���را (حزبی دیموكراتی پێش���كهوتنخوازی
كورد له س���وریا) .عهبدولحهمید دهروێش،
كهس���ایهتی دهستڕۆیش���تووی ئ���هو رهوته،
ههڵوێس���تێكی نهرێنی بهرامبهر دروش���می
"ئازادی و یهكبوونی كوردس���تان" وهرگرت
و پابهندی نیش���اندا ،به دهس���تهواژای گهلی
كوردی س���وریا ،بهو هۆیهشهوه پێناسهكانی
وشهی (كورد) و (كوردس���تان) خرانه قاڵبی
ملمالنێی ئایدیۆلۆژی و سیاس���یهوه .رهوتی
ڕاس���تڕهو له بواری سیاسهتی كوردیدا هاوڕا
بوو ،لهگهڵ حزب���ی تاڵهبانی ،بهاڵم ڕهوتی
چهپ ،لهگ���هڵ حزبی بارزانیدا هاوڕا بوون.
پاش���ان جیابوونهوهكان لهن���او ئهلپارتی و
لقهكانیدا دهس���تیپێكرد ،تاك���و بوونه ()11
حزب ،دواتریش دابهشبوون و جیابوونهوهكان
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درێژهیان كێشاو بوونه نزیكهی ( )20حزب،
مهك���دۆل باس���یدهكات ك���ه ( )15حزبیان
پێكهوه خاوهنی یهك فهلس���هفهی سیاس���ین
"دیموكراتی بۆ ههموو سورییهكان ،یهكسانی
له نێوان هاواڵتیانی عهرهب و كورد ،پێدانی
مافه كولتوری و سیاس���ی و كۆمهاڵیهتییهكان
به ك���ورد" ،بهاڵم ئهم حوكمه گش���تییه له
كاردانهوهی توندڕهوانه بهدهر نهبوو ،جارێك
به ناوی چهپ و جارێك به ناوی راس���تهوه،
ههموو ئهو كاردانهوه توندڕهوانهش پێكهوه
له دوای س���هرههڵدانی شۆڕشی ساڵی 2011
تهقینهوه.

چوارهم :قۆناغی حافز ئهسهد (1970
– )2000
ل���ه كۆنگرهیهك���ی یهكگرتن ،ك���ه له ئابی
ساڵی ( )1970بهس���ترا ،بارزانی ههوڵیدا بۆ
كۆكردنهوهو یهكخس���تنهوهی ههردوو باڵی
(چ���هپ و پێش���كهوتنخواز)ی ،ئهلپارت���ی،
بهاڵم ئ���هو كۆنگرهیه لهجیاتی ئهوهی ببێته
ه���ۆكاری یهكگرتن،جیابوون���هوه ى باڵێكی
تازهی لێكهوت���هوه ،به ن���اوی (ئهلپارتی –
س���هركردایهتی كاتی) ،كه پارێزگاریكرد ،له
هێش���تنهوهی ناوی ئهلپارت���ی .لهبهر ئهوه
كاتێك حافز ئهسهد له ساڵی ( )1970گهیشته
كورس���ی دهس���هاڵت ،حزبه كوردییهكان له
دۆخی پاشهكش���هكردن و ههڵوهش���انهوهدا
بوون .ل���هو كاتهوه حزب���ه كوردییهكان له
سوریا ،وشهی (كوردس���تان)یان ،سڕییهوهو
وش���هی (كورد)یان ،لهجیاتی بهكارهێنا ،له
ههوڵێكدا بۆ دڵنیاكردنهوی دهسهاڵتی ئهسهدو
دووپاتكردن���هوهی ههڵوێس���تیان،كه هی���چ
خواس���ت و داواكاریهكییان نییه ،پهیوهست
بێت به پرسی كوردستانی یهكگرتوو ،بهڵكو
دهخوازن كار بكهن ،له پێناوی بهدهستهێنانی
مافه كولتوری و سیاسییهكان له چوارچێوهی
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كۆماری عهرهبی س���وریا .حافز ئهسهد جگه
له كاركردن لهژێر بازنهی (یاساكانی رژێم) و
ڕێوشوێن و تێزه ڕێكخهرهكانی بۆ كاركردنی
سیاس���ی ،كه به وردی داڕێژراون ،ش���تێكی
زیاتری له حزبه كوردییهكان نهدهویس���ت.
سهرهڕای ئهوهی ئهسهد لهڕووی یاساییهوه،
دانی به حزبه كوردییهكان���دا نهدهنا ،بهاڵم
ڕێگری���ش نهبوو ،ل���هبهش���داریكردنیان له
دامودهزگاكانی ،كه لهسهر بنهمای چۆكدادان
ب���ۆ س���هركردایهتیهكهی دامهزراب���وون،
ههروهها بواری له بهردهم س���هركردهكانی
ئهو حزبانهدا ڕهخس���اند ،تاكو بهشداری له
ههڵبژاردنهكان���ی ئهنجومهن���ی گهل بكهن،
بهو هۆیهش���هوه ( )3له سهركرده كوردهكان
ل���ه ههڵبژاردنی ئهنجومهنی گهل له س���اڵی
( )1990س���هركهوتنیان بهدهستهێنا ،ئهوانیش
بریتیبوون له :عهبدولحهمید دهروێش (حزبی
دیموكراتی پێشكهوتنخواز) ،كهمال ئهحمهد
(حزبی دیموكراتی كورد له س���وریا) ،فوئاد
عهلیكۆ (حزبی یهكێتی گهلی كورد).
له دهیهی ههشتاكان ،بارودۆخه سیاسییهكان
تایب���هت به ك���ورد له س���وریا ،ل���ه دوای
هاوپهیمانێت���ی نێوان دهس���هاڵتی س���وریاو
پارت���ی كرێكاران���ی كوردس���تان (،)PKK
دهرهاویش���تهكانیدا ،گۆڕا .س���هرهتا حزبی
گردبوون���هوهی دیموكرات���ی س���وریا ب���ه
س���هركردایهتی ئهلئاغ���ا محهم���هد مهروان
ئهلزرك���ی ،كه س���هر به پارت���ی كرێكارانی
كوردس���تانه س���هریههڵدا .ئهو حزبه پێیوایه
حزب���ه كوردییهكان���ی ت���ری س���وریا ،هیچ
پاساوێكیان نییه ،بهاڵم لهبهر ئهوهی ئازادن له
ڕاگهیاندنی حزبی تازهدا ،بۆیه دهرئهنجامی
لۆژیكی ئهوهی���ه كه لهالیهن حكومهتهوه به
ش���ێوهیهكی پهنهانی سهرپهرشتی دهكرێن.
هێن���دهی نهخایان���د پارت���ی كرێكاران���ی
كوردس���تان ،به س���هركردایهتی ئۆجهالن و

لۆگۆی یەپەگە
هاوڕێكان���ی له س���اڵی ()1980دا ،له دوای
كودهتایهكی س���هربازی له توركیا ،پهنایان بۆ
سوریا بردو دهسهاڵتدارانی سوریاش یارمهتی
و هاوكارییان پێشكهش���ی ئۆجهالن كرد ،كه
هۆكارێكی یهكالكهرهوه بوو له س���هركهوتنه
سهرهتاییهكانی پارتی كرێكارانی كوردستان و
گرفتێكی نهبوو ،له بهسهربازكردنی زۆرێك
له گهنجان .پهكهكه له دۆخێكی بارگاوی به
وورهبهرزی نهتهوهیی و له س���ایهی بوونی
ڕێژهیهكی زۆری بێكاری ئهو كارهی ئهنجامدا،
تا ئهندازهیهك كه چارهنوسی ( )7000كوردی
سوریای به س���هربازكراو به نادیاری مایهوه.
له كاتێكدا ههمووان له سوریا ،به پهیوهندی
ق���وڵ و بههێزی نێوان ئۆج���هالن و ڕژێمی
سوریایان دهزانی .
قۆناغ���ى هاوپهیمانێت���ی ئۆج���هالن و حافز
ئهس���هد ( ،)1984-1998پهیوهس���تبوونی
ب���هو سیاس���هته ههرێمی���هی پهیوهندیدار
بوو ،ب���ه دژایهتیكردنی هاوب���هش توركیا،
قۆناغێك���ی نوێ���ی هێنایه ئ���اراوه له ڕووی
دهرهاویش���تهكانی كاری سیاسی كوردهكانی
سوریا ،كه ههژمونی (ئاپۆچێتی) تێدا زاڵبوو،
كه ئاماژهیه بۆ عهبدوڵاڵ ئۆجهالن ،بهدوایدا
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لۆگۆی پارتی دیموکراتی کوردستانی سوریا
له س���اڵی ()1992دا ،حكومهت���ی ههرێمی
كوردس���تان له عێ���راق له ژێ���ر پارێزگاری
چهت���ری ناوچهی قهدهغهك���راوی ئهمهریكا
دامهزێنرا .بهاڵم س���هبارهت به ههڵوێس���ت
وهرگرتن له كێشهی كوردی سوریا ،ئۆجهالن
سیاس���هتی فهرمی س���وریای پرۆتیستۆ كرد،
بهوهی كه ئهو كوردانهی له س���وریا دهژین،
ههمووی���ان پهنابهرانی هاتوون له توركیاوه.
به چاوپێكهوتنێكدا لهگ���هڵ ئۆجهالن كه له
س���اڵی ( )1996ئهنجامدراوه ،ئاماژه بۆ ئهوه
دهكات ،كه س���وریاو كورد خۆشحاڵ دهبن،
به گهڕان���هوهی كورد به ئاراس���تهی باكور،
ئهوهش سیاس���هتێكه لهگهڵ سیاسهتی فهرمی
سوریا كۆكهو دهگونجێت .ئۆجهالن زیاتر له
بۆنهیهكدا ڕایگهیاندووه ،كه له سوریا شتێك
نییه ،به ناوی پرسی كورد ،بهڵكو كێشهكانی
كورد له سوریا لق و پۆپی كێشهی كورده له
توركیا ،كه حكومهته یهك لهدوایهكهكانی له
ژێر باری چهوساندنهوهو داپڵۆسیندا كوردییان
ناچاركردووه ،بهرهو سوریا كۆچ بكات .

له س���ایهی قۆناغی (ئۆجهالنیزم)دا ،پێكهاتن
له نێ���وان زۆرین���هی جهم���اوهری كوردی
س���وریاو ڕژێمی س���وریا ،بهرجهس���ته بوو،
ئ���هوهش هۆكارێ���ك بوو ب���ۆ بههێزكردنی
بهش���داری ه���هردووال ،ل���ه دژایهتیكردنی

لۆگۆی ئەنەکەسە

لۆگۆی هاوپەیامنی کورد لە سوریا
توركیاو عێراق و ئیخوان موس���لمین ،حزبه
كوردییهكان���ی تری���ش ویس���تیان توانای���ان
نهبوو،بۆ بهرهنگاربوون���هوهی ئهو پێكهاتنه
لهگهڵ دهسهاڵتی س���وریا ،سهرهڕای ئهوهی
ك���ه ههڵكش���انی (ئۆجهالنی���زم) خهریكبوو
جهماوهرهكهی لهدهس���تبدات  .لهبهر ئهمه،
متمانهی ئهسهد به كوردهكان لهسهر حسابی
عهرهبهكانی جهزیرهی س���وریا زیادیكرد ،كه
لهالی ئهس���هد ببوونه س���هرچاوهی ترس و
گومان بههۆی هاوس���ۆزییان لهگهڵ ئیخوان
و عێراق ،بۆیه ئهوه له ڕووی جیاكاریكردن
له دژی عهرهبهكان ل���ه بهرژهوهندی كوردا
شكایهوه ،بههۆی دامهزراندیان له ئیدارهكان،
دام���ودهزگا گش���تییهكان ،حزب���ی بهعس،
ڕێكخراوه س���هندیكاییهكان ،دامودهزگاكانی
ئاس���ایش .ئهو هاوپهیمانێتیه بهردهوام بوو،
تاك���و ئیمزاكردنی ڕێككهوتننام���هی ئهدهنه
له نێوان توركیاو رژێمی س���وریا له س���اڵی
( ،)1998كاتێك رژێمی سوریا به شێوهیهكی
پراكتیك���ی و بهپێ���ی ئ���هو ڕێككهوتننامهیه
ئۆجهالنی ڕادهستی دهس���هاڵتدارانی توركیا
كرد ،ئیتر دیمهنی دهركهوتنی ئۆجهالن ،به
كهلهپچهكراویبهدهس���تی پۆلیس���ی توركیا
لهناو فڕۆك���هدا ،كاردانهوهیهكی بومهلهرزه
ئاس���ای توندی لهناو كوردانی س���وریا بهرپا

كرد ،بهو هۆی���هوه كهلێنێكی گهوره كهوته
نێوان كوردهكان و ڕژێمی سوریاوه.

پێنج���هم :س���هردهمی ئهس���هدی كوڕ
()2011 – 2000
چاالكانی ك���ورد بهش���دارییانكرد ،لهو كارو
چاالكیه سیاسیه  -كلتورییانهی ،كه بههاری
دیمهش���ق له كۆڕب���هن و س���یمینارهكانیدا
كردیی���هوه ،ههروهه���ا بهش���دارییان ل���ه
گروبوون���هوه و مانگرتن���ه بچوكهكان���دا
ك���رد ،بهاڵم بزووتنهوهكهی���ان پارێزگاری له
س���هربهخۆیی خ���ۆی كرد ،ب���هاڵم گومان و
نهبوونی متمانه ئۆپۆزسیۆنی داگرتبوو ،بۆیه
كوردهكان بۆ ماوهیهكی زۆر بهش���دارییان له
چاالكی و كێش���هو خهمهكان���ی بزووتنهوهی
سیاسی سوریا نهكرد ،به تایبهتیش له قۆناغی
زاڵبوونی ئۆجهالن بهس���هر سیاسهتی كوردی
س���وریا ،بهڵكو ههمیش���ه س���هرقاڵبوون به
ڕووداوهكانی كوردس���تانی عێراق ،له دوای
داگیركاری ئهمهریكاو بهرزبوونهوهی كێرڤی
گرهوهكانیان له س���هری ،له دوای پاراستنی
ناوچهی كوردس���تانی عێراق و دروستبوونی
دهس���هاڵتێكی لۆكاڵی له سلێمانی و ههولێر.
بهاڵم كوردهكان له بههاری دیمهش���ق هێزو
توانای خۆی���ان له گردبوونهوهدا نیش���اندا،

ژمارە ( )20-21نیسانی 2017
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کۆمەڵیک شەرڤانی یەپەگە
كاتێك یهكهمی���ن وهس���تانی ناڕهزایهتی له
بهردهم بین���ای پهرلهمان ،له دیمهش���ق له
س���اڵڕۆژی جاڕنام���هی جیهان���ی مافهكانی
مرۆڤ ،له ()10ی ،كانوونی یهكهمی س���اڵی
( )2000دهس���تیپێكرد ،ك���ه تیای���دا داوای
بهدهستهێنانهوهی ڕهگهزنامه ،داننان به مافه
كلتوریی���هكان ،ڕاگرتنی كاركردن به یاس���ای
باری نائاساییان كرد .
داگیركردنی عێراق ،لهالی���هن ئهمهریكاوه،
له ساڵی ( ،)2003دیفاكتۆیهكی نوێی هێنایه
ئ���اراوه ،توان���ای ویالیهت���ه یهكگرتوهكانی
ئهمهریكای نیش���اندا ،له ڕوودانی گۆڕانكاری
جیۆسیاس���ی گ���هوره ،له كاتێك���دا یارمهتی
كوردهكان���ی عێراقی���دا ب���ۆ دروس���تكردنی
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ههرێمێك���ی فیدراڵ���ی ل���ه باك���ور ،ك���ه
خاوهن���ی حكوم���هت و س���هرۆكایهتی و
پهرلهمان���ی خۆیهتی و كوردهكانی س���وریا،
به خۆش���حاڵییهوه باوهش���یان ب���ۆ كردهوه،
پێش���وازییان له ڕۆڵ���ی ئهمهریكا كرد ،ئهمه
له كاتێكدا كه كوردانی س���وریا بێهیوا بوون
له دروستبوونی گۆڕانكاری لهناو واڵتهكهیان.
لهبهر ئهوه ،كاتێك كوردانی سوریا ،له ()12
ی ،ئاداری ساڵی ( )2004راپهڕینێكیان كرد،
پێیانوابوو س���ود له یارمهتییهكانی ئهمهریكا
وهردهگ���رن ،پاش���ان چاوهڕوانی���ان نهكردو
ڕاوێژیی���ان لهگهڵ ئهو س���ورییانهدا نهكرد،
كه لهوه دهترسان دهستێوهردانی ئهمهریكا،
واڵتهكهی���ان به دهردی عێراق بهرێت ،بهاڵم

ویالیهته یهكگرتوهكانی ئهمهریكا ،ستراتیژی
"گۆڕین���ی رهفتاری رژێ���م"ی ،پهیڕهو كرد،
نهك گۆڕینی .راپهڕینی كوردهكان ،له ساڵی
()2004دا ،وانهیهك���ی كاریگهر بوو بۆ حزبه
نهتهوهییه كوردییهكان ،پێش ههموو ش���تێك
پێیوتن كه كێش���هی كورد ،بهشێكه له پرسی
دیموكراس���ی له سوریاو خهباتی هاوبهش له
پێناو دیموكراسیدا ،له ههمانكاتدا خهباته له
پێناو دۆزینهوهی چارهس���هرێكی دادوهرانه،
بۆ كێش���هی كورد .ئهو دهرئهنجامه ڕێگهی
خۆش���كرد بۆ ئهوهی بچنه پ���اڵ ڕاگهیاندنی
دیمهش���ق ،كاتێ���ك لهگ���هڵ هێزهكانیتری
ئۆپۆزس���یۆن گهیش���تنه دهقێك���ی س���ازان،
س���هبارهت به پرس���ی كورد .ل���هو دهقهدا
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لۆگۆی ئەلپارتی
هاتووه" :دۆزینهوهی چارهسهری دیموكراتی
دادوهرانه ،بۆ كێش���هی كورد له سوریا ،كه
یهكس���انی تهواو له نێوان هاواڵتیانی كوردو
تهواوی هاواڵتیانی تری س���وریا دهس���تهبهر
ببێت ،له ڕووی ماف���ی پێدانی ڕهگهزنامهو
كلت���ورو فێربوون���ی زمان���ی نهتهوهی���ی و
دهس���تهبهركردنی تهواوی مافه دهس���توری،
سیاس���ی ،كۆمهاڵیهتی و یاساییهكان ،لهسهر
بناغهی یهكێتی خاك و گهلی س���وریا .بۆیه
زۆر پێویسته ڕهگهزنامهو مافی هاواڵتیبوون،
لهالیهن كوردانهوه ،بهدهس���ت بهێنرێتهوه،
كه لێ���ی بێبهش���كراون ،ئهوهش ل���ه پێناو
یهكالییكردنهوهی ئهو دۆسیهیه به تهواوهتی.

شهش���هم :شۆڕش���ی ئ���اداری  2011و
دهرئهنجامهكانی
لهپێش ههڵگیرس���انی شۆڕشی سوریا ،حزبه
كوردیی���هكان چهن���د دی���دو بۆچوونێكیان
پێشكهش���كرد ،ك���ه لهالی���هن بژاردهكان���ی
س���وریای دیموكرات ونبوو .سكرتێری حزبی
چهپی ك���وردی له لێدوانێك���دا ئهو وتهیهی
پشتڕاستكردهوهو ،وتی" :حزبه كوردییهكان
له س���وریا دهس���تهواژهی كوردستانی سوریا

لۆگۆی پەیەدە
بهكارناهێن���ن ،ههروهك كوردانی س���وریاش
به بهش���ێك له گهلی سوریا دهدهنه قهڵهم،
داوا دهك���هن ،ماف���ه نهتهوهییهكان���ی كورد
دهستهبهر بكرێت ،كه خۆی له مافه سیاسی
و كلت���وری و كۆمهاڵیهتییهكاندا دهبینێتهوه
لهچوارچێوهی س���نوری نیش���تمانی سوریا،
ههروهها پێیانوایه چارهس���هركردنی كێشهی
كورد له س���وریا ،له دیمهش���ق دهبێت نهك
له ه���هر جێگهیهكی تر ،بهڵك���و ئهو بابهته
تهواو پهیوهس���ته به چارهس���هركردنی پرسه
دیموكراتییهكانی تایبهت به ههموو ڕۆڵهكانی
تری گهلی سوریا .
ئهو بومهلهرزهیهی كه ش���ۆڕش دروستیكرد،
پێكهاتنێك���ی فش���هڵی لهس���هر راگهیاندنی
دیمهش���ق ب���ه دوای خۆیدا هێن���او ،حزبه
كوردیی���هكان ههوڵیان���دا ،كهڵك له كێبڕكێ
و ملمالنێ���ی نێ���وان رژێم و ئۆپۆزس���یۆنی
س���وریا وهربگرن ،له ڕێگهی پهلكێشكردنی
ب���ۆالی خۆی ،ئهوهش بۆ ئهوهی گهش���ه به
بهڵێننام���هی ڕاگهیاندن���ی دیمهش���ق بدات،
تاكو "ماف���ی چارهنوس"یش ،بگرێتهخۆ ،واتا
مامهڵهكردن لهگهڵ كوردانی س���وریا ،وهكو
نهتهوه ،یان النیك���هم كه نوێنهرایهتی گهلی

كورد دهكه ن و كهمینهیهكی نهتهوهیی ،یان
گروپێ���ك نین كه تهنها خاوهنی ناس���نامهی
نهتهوهیی بن له س���وریا ،ی���ان كاركردن بۆ
پهس���هندكردنی بیرۆك���هی "نامهزكهزیهتی
سیاس���ی" بۆ بونیادنانی س���وریایهكی نوێ.
ه���هردوو واتاكه له ڕووی ئهنجامهوه جیاواز
نین ،بهڵكو پێویس���ته ئێمه وا لێر بڕوانین،
كه باس���ی پهیوهندی به نهتهوه ،یان گهلێك
دهكهی���ن ،بێئهوهی ڕهچ���اوی تێكهاڵوبوونی
دانیشتوان و پێكهوهههڵكردنی نێوان عهرهب
و كوردو سریانهكان و توركمانهكان بكرێت،
له ناوچهی جهزیرهی سوریاو كاریگهری ئهو
جیابوونهوهیه بكرێت ،لهسهر مافی عهرهب
و پرس���ی مافی چارهنوس ،سهرهڕای ئهوهی
كه ههمان پێكهاتهكانی دانیش���توانی كورد له
س���وریا ،له ڕووی جوگرافیی���هوه له یهكتری
دوورن ،وهك (جهزیره /پارێزگای حهسهكه،
عهین ئهلعهرهب ،عهفرین).
 .1پرۆژهی كوردی كۆن و پرۆژهی تری نوێی
ئامانجدار
ههندێك ل���ه حزبه كوردیی���هكان و ڕهوتی
گهنجان ،چوونه ڕیزی هێزهكانی ئۆپۆزسیۆنی
س���وریا ،ههروهه���ا "ڕهوت���ی دوارۆژ" به
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رابهرایهت���ی مش���عهل تهم���ۆ چ���ووه پاڵ
ئهنجومهنی نیشتمانی س���وریا ،بهو شێوهیه
هێ���زه كوردیی���هكان له س���هرهتاوه ،لهگهڵ
هێزهكانی ئۆپۆزسیۆن ،چوونه یهك سهنگهر.
پاش���ان بزووتنهوهكه دوودڵ بوو ،له نێوان
بهڵێنه نوێكان���ی ڕژێم و بانگهش���هكردنیان
لهالی���هن ئۆپۆزس���یۆنهوه ،ب���ۆ ئ���هوهی
پێك���هوه كاربكهن ،بۆیه كێرڤی خواس���ت و
داواكارییهكانیان بهرزكردهوه ،له كاتێكدا كه
حزبی یهكێت���ی دیموكراتی ( ،)PYDكه لقی
سوریای پارتی كرێكارانی كوردستان ،فهرمانی
پێكرد ،به وهس���تانی شانبهشانی دهسهاڵت،
بۆیه چ���ووه پ���اڵ دهس���تهی ههماههنگی
نیش���تمانی هێزهكانی شۆڕش ،واتا نزیكترین
هێزی سیاس���ی له ڕژێمی سوریا ،ئهوهش بۆ
ڕوماڵكردنی پرۆژهكهی له پێناو س���هپاندنی
دهس���هاڵت ،بهس���هر جهزی���رهی س���وریا،
ههر بۆیه دهس���تیكرد ،ب���ه هاوكاریكردنی
ڕژێ���م ب���ۆ بهگژداچوون���هوهی ناڕهزایهتيیه
دیموكراتییهكان .له بهرامبهر ڕژێمی سوریا،
بهڕێوهبردن���ی كاروب���اری مهدهنی ناوچهی
جهزیرهی ڕادهست كرد ،لهگهڵ هێشتنهوهی
سیمبوڵهكانی دهوڵهت ،بهوپهڕی هێزییانهوه
لهناو ش���اره س���هرهكییهكانی جهزیره ،بۆیه
پهیكهری ئهس���هد ،لهناو گۆڕهپانی قامیشلۆ
به ڕاوهس���تاوی و سهربڵندی وهك سیمبوڵی
ئ���هو هاریكاری و ههماههنگیی���هی نێوانیان
مایهوه .حزبی یهكێت���ی دیموكراتی ()PYD
ئهنجومهنێكی پێكهێنا ،به ناوی (ئهنجومهنی
گهلی رۆژئاوای كوردس���تان) ،كه چهمكێكه
ئاماژه بۆ خواستی جوداخوازی دهكات ،بهبێ
گهڕانهوه بۆ خواستی عهرهبهكان له جهزیرهی
سوریا ،كه بهپێی ههندێك لێكدانهوه،ئهوان
زۆرینهی دانیش���توانی جهزیره پێكدههێنن.
حزبی یهكێتی دیموكراتی ( )PYDدهستیكرد
به ئهنجامدان���ی ههڵبژاردنێكی ههڕهمهكی،
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كه ئهنجومهنی گهلی ڕۆژئاوای كوردس���تانی
لێكهوتهوه ،له پاڵ ههبوونی دهس���هاڵتێكی
سهربازی به ناوی (یهكینهكانی پاراستنی گهل/
یهپهگه) ،ههروهها به شێوهیهكی سهرزارهكی
كوردهكانی هاندا بۆ شۆڕش له دژی شۆڕشی
سوریاو به پشتیوانیكردنی توركیا ،تۆمهتباری
ك���ردو چهند خۆپیش���اندانێكی ڕێكخس���ت
ب���ۆ پش���تیوانیكردنی ئۆج���هالن ،چونك���ه
س���هركردایهتی كاراو سیاس���هتهكانی سنوری
سوریا دهبهزێنن بهرهو توركیاو ئۆجهالن .
ل���ه بهرامبهردا ،حزب���ه كوردییهكان دوودڵ
ب���وون ،دابهش���بوون ل���ه نێوان ه���هردوو
س���هركردایهتی بارزان���ی و تاڵهبانیدا ،بۆیه
ل���ه یهك���هم كۆنگرهكان���ی ئۆپۆزس���یۆن له
حوزهیرانی()2011دا ،یهكهم ناكۆكیمان بینی
لهگهڵ سیاسهتمهداره كوردهكان ،له ئهنتاكیای
توركیاو بهو هۆیهشهوه لێی كشانهوه .حزبه
كوردییهكان له كۆنگرهی (رزگای نیشتمانی)
یش ،كش���انهوه ،كه له ئابی س���اڵی ()2011
له ئهستهنبوڵ بهستراو ههریهكه له ههیسهم
ئهلمالح و مهش���عهل تهمۆ پشتیوانیان كرد،
هۆكارهكهش ناوی كۆماری عهرهبی س���وریا
بوو .لهو كاتهدا نهیاره عهرهبه س���ورییهكان
دهترس���ان ل���ه زیادبوون���ی داواكارییهكانی
ك���ورد تایب���هت بهپرس���ی نامهركهزییهتی
سیاس���ی .لێرهدا ئهنجومهنی نیشتمانی كورد
ههڵوێس���تێكی توندی وهرگ���رت ،كه بوونی
ههرجۆره ههماههنگیهكی لهگهڵ ئۆپۆزسیۆن
بهس���تهوه به چۆكدادان بۆ داواكارییهكانی،
كه به شێوهیهكی كتوپڕ زیادییان كرد ،وهك
مافه كولتورییهكان و دانپێدانانی دهس���توری
به نهت���هوهی كوردو گۆڕین���ی بۆ فۆرمێكی
سازشكارانه له ههمبهر فیدرالیهت لهژێر ناوی
نامهركهویهتی سیاسیدا .ئهوان دهستهواژهكانی
(گهل���ی ك���ورد) و (كوردس���تانی رۆژئاوا)
ی���ان بهكارهێنا ،كه بۆن���ی جوداییخوازییان

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

كۆچی چڕو به
لێشاوی كورد ل ه
توركیا ،بهرهو
سوریا رۆڵێكی
گرنگی گێڕاوه ل ه
پێكهاتنی كۆمهڵی
كورد له سوریا

لێدێت ،كه ئۆپۆزس���یۆنی س���وریا ناتوانێت
رهزامهندییان لهس���هر دهرببڕێت .ئهزمونی
كشانهوهی ئۆپۆزسیۆنی كورد له كۆبوونهوهی
ئۆپۆزس���یۆن له ئهس���تهنبوڵ ،كه له ()2ی،
تشرینی یهكهمی س���اڵی ( )2011بهسترا ،كه
كۆنگرهی نیشتمانی س���وریای لێ دروستبوو
ب���ه پاس���اوی رهتكردن���هوهی گفتوگۆكردن
لهسهر پهیپهرێكی پێشكهشكراوی ئهنجومهنی
نیش���تمانی كورد لهالیهن ئهو ئهنجومهنهوه.
پاش���ان حزبه كوردییهكان ه���اوكات لهگهڵ
س���هرههڵدانی گرفتهكانی بهردهم ش���ۆڕش
و دهس���تێوهردانی هێ���زی دهرهكی چهكدار،
ئاراستهیهكی نیمچه جوداخوازییان وهرگرت.
له دوای دروس���تكردنی (كۆنگرهی نیشتمانی
كورد) له ()27ی ،تش���رینی یهكهمی س���اڵی
( ،)2011پاش���ان پێكهێنانی ئهنجومهنی گهل
لهرۆژئاوای كوردس���تان له ()16ی ،كانوونی
یهكهم���ی ()2011دا ،كۆنگرهی ههولێر له به
سهرپهرش���تی و چاودێری سهرۆكی ههرێمی
كوردستان ،له ( 28و 29ی كانوونی دووهمی
)2012دا ،بهس���ترا ،ل���ه ()11ی ،حوزهیرانی
()2012دا ،ڕێككهوتن���ی نێ���وان كۆنگ���رهی
نیشتمانی كوردو ()PYDو ئهنجومهنی گهلی
رۆژئاوای كوردستانی لێكهوتهوه .دوایی بههۆی
بهردهوامبوون���ی پش���ێوی و ئاڵۆزییهكانهوه،
دیداری دووهمی ههولێر له ()11ی ،تهموزی
( )2012ڕێكخ���راو دروس���تبوونی دهس���تهی
ب���ااڵی ك���وردی لێكهوتهوه ،كه لهس���هری
پێویس���ته ناوچه كوردییهكان بهڕێوهبهرێت و
سهرپهرشتی ئاسایش و ئارامیان بكات .زۆری
نهخایاند ()PYDو حزبه بچوكهكانی سهر بهو
حزبه لهتش���رینی دووهمی ( )2013پێكهێنانی
سیس���تمی خۆبهڕێوهبهری له باكورو باكوری
خۆرههاڵتی س���وریا راگهیاند ،كه بهسهر ()3
ههرێمدا دابهش���بووهو ناوین���را كانتۆنهكانی
(جهزی���ره ،كۆبان���ی ،عهفری���ن) ،لهگ���هڵ

پێكهێنانی قهوارهیهكی سیاسی یهكگرتوو ،كه
سهرپهرشتی بهڕێوهبردنی ناوچه كوردییهكان
دهكات ،لهگهڵ هێزێكی سهربازی یهكگرتوو،
له ژێر كۆنترۆڵی یهكینهكانی پاراستنی گهلی
كورد ،كه س���هر به ()PYDیه .
ل���ه كاتێك���دا ئهنجومهنی نیش���تمانی كورد،
داوای نامهركهزیهت���ی سیاس���ی كرد ،وهك
سیس���تمێك بۆ س���وریای ئاینده ،ژمارهیهكی
زۆر لهچاالكوانانی س���هربهخۆی كورد،داوای
دامهزراندن���ی قهوارهیهك���ی فیدرالیان كرد،
له چوارچێوهی یهكێتی س���وریادا .بهاڵم ئهو
چارهسهرهی كه ( )PYDدهیسهپێنێت بوار بۆ
له دایكبوونی نییه ،تهنها له ڕێگهی پرۆسهی
ڕیشهكێشكردنی بوونی زۆرینهی عهرهبیهوه
نهبێت ،له ناوچهی جهزیرهی س���وریا ،كه له
ئيستادا كاری لهس���هر دهكات .ناسیۆنالیسته
ك���وردهكان ل���ه كۆبوونهوهكان���ی ههولێر،
گهیشتنه دیاریكردنی مهرجهعیهتێكی گشتگیر
بۆ ئهوهی ناوییان ناوه (رۆژئاڤای كوردستان)،
ئ���هوهش دهس���تهواژهیهكی ت���هواو تازهیه،
نامۆی���ه ب���ه كتێبهكانی سیاس���هت و مێژوو
جوگرافیا .رۆژئاڤای كوردس���تان ،تێڕوانینێكی
سیاس���ی ك���وردی هاوب���هش داڕيش���تووه:
"س���وریا دهوڵهتێك���ی فیدراڵ���ی دیموكراتی
فرهی���ی پهرلهمان���ی و فرهنهتهوهیيه ،بۆیه
پێویستدهكات ،دهوڵهت به گوێرهی سیستمی
فیدراڵ���ی ئیتیحادی بونیاد بنرێت و مافهكانی
سهرجهم پێكهاتهكان لهبهرچاو بگرێت .
 .2ئۆپۆزس���یۆن له نێ���وان بهرگریكردن له
یهكێتی و دهرك پێكردنی چارهسهری ناوخۆ
ئۆپۆزسیۆنی سوریا ههوڵیدا له نیوهی رێگهدا
دیدار لهگهڵ ناسیۆنالیسته كوردهكاندا بكات،
بۆی���ه كۆنگرهی نیش���تمانی س���وریا پێیوایه
سیس���تمی س���وریای دیموكراتی نوێ لهسهر
بنهم���ای یهكبوونی فرهجۆری بونیاد دهنرێت
و سهرجهم كهس���ایهتی و پێكهاتهكانی گهلی

هۆشیاری و ههستی
نهتهوهیی لهالی
كوردهكانی سوریا،
لهژێر كاریگهرێتی
خهباتی كوردهكانی
توركیا ،عێراق،
ئێران گهشهیكرد
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س���وریا دهگرێتهخ���ۆ ،بهبێ جی���اوازی یان
دوورخستنهوه ،به عهرهب ،كورد ،ئاشوری،
س���ریان ،توركمان���هكان ئهوانیتریش���هوه،
ههروهها دان به مافه یهكسانهكانیادا دهنێت،
له چوارچێوهی یهكێتی خاك و گهلی سوریا،
بهاڵم ئهم ئاڕاستهیيه به گومان و گاڵتهجاری،
لهالیهن كوردهكانهوه پێشوازی لێكرا .
پێدهچێت گۆڕانی پهیوهندی نێوان ئهنجومهنی
نیشتمانی كوردو دامودهزگا نوێنهرایهتییهكانی
ئۆپۆزسیۆنی س���وریا ،نموونهیهكه بۆ ناكۆكی
نێوان سورییهكان ،عهرهب و كورد ،له ڕووی
ڕێگهكانی چارهس���هركردنی پرسی كوردهوه.
ل���ه دوای كۆنگرهی دامهزراندنی ئهنجومهنی
نیش���تمانی س���وریا له ئهس���تهنبوڵ له ساڵی
( )2011نوێنهران���ی ئهنجومهنی نیش���تمانی
كورد ثیدارگرییان كرد ،لهسهر پهسهندكردنی
مافی چارهی خۆنوس���ین بۆ گهلی كورد ،واتا
مامهڵهك���ردن لهگ���هڵ كوردانی س���وریا بهو
پییهی گهلێكی خاوهن خاكێكی دیاریكراون و
ماف���ی جیابوونهوه و دامهزراندنی دهوڵهتیان
ههیه ،یان النیكهم پێویسته مافی نامهركهزی
سیاس���ی و گهش���هكردنیان بهرهو سیستمی
فیدراڵ���ی بۆ دهس���تهبهر بكرێت ،ئهوهش له
كاتێكدایه كه ئهنجومهنی نیش���تمانی س���وریا
بیرۆكهی نامهركهزی ئیداری پێشنیار كردووه.
جهزیرهی سوریا ،موڵكی ئهو سورییانهیه ،كه
تیایدا نیشتهجێبوون ،به عهرهب و كوردهوه،
نهك به تهنها موڵكی كورد یان عهرهب بێت.
پرسی سهرهكی دووهم ،كه ناكۆكی له بارهوه
دروستبوو ،بریتیيه له ناوی (كۆماری عهرهبی
س���وریا) ،چونكه ناسیۆنالیس���ته كوردهكان،
نایانهوێ���ت س���وریا ،تهنه���ا ب���ه پێكهاتهی
عهرهبیهوه ببهسترێتهوه ،واتا بهستنهوهی بهو
پێكهاته كۆمهاڵیهتی���هی كه ڕێژهی ()90%ی،
هاواڵتیانی س���وریایان پێكهێناوه ،ههر چهنده
ئ���هوه بابهتێكه له ههموو دهوڵهتاندا پهیڕهو
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كراوه.
ئێس���تا ئۆپۆزس���یۆن خۆی الواز دهبینێت له
س���ایهی ووروژاندنی دیدگای كوردس���تانی و
به دهنگهوهچوونی ،بۆ داوای ناسیۆنالیس���ته
كوردهكان ،به تایبهتی له ڕووی بهكارهێنانی
چهمكی (مافی چارهی خۆنوسین) و (رۆژئاڤا)
دا .كهوات���ه ئ���هم مافه ل���ه ههمبهر گهالنی
سهرقامگیر لهسهر خاكێكی پێكهوهگرێدراوی
جوگرافی ،كه كهس له سهری ناكۆك نهبێت
بهكاردههێنرێ���ت ،بێئ���هوهی بهكارهێنان���ی
كاریگهری بكاته سهر مافی گهالن و گروپهكانی
دیك���ه ،ك���ه هاوس���یێهتی و پێكهوهژیان���ی
هاوبهشییان ههیه.
دیاره ئۆپۆزسیۆنی س���وریا ،لهو بڕوایهدان،
كه س���هرجهم پابهندییه تیۆری و یاساییهكانی
ل���ه ههمب���هر پرس���ی ك���ورد ،له س���وریا
جێبهجێكردووه ،له ڕێگهی پهسهندكردنی ئهو
بڕگانهی سهبارهت به پرسی كورد ،له دهقی
پهیماننامهك���هدا هاتوو كه دهڵێت" :دهوڵهتی
س���وریا ،دان دهنێ���ت به بوون���ی نهتهوهی
كورد،له چوارچێ���وهی هاواڵتیانی ،ههروهها
دان دهنێت به ناس���نامهو ماف���ه نهتهوهییه
ڕهواكانیان بهپێ���ى پهیماننامهو ڕێككهوتننامه
نێودهوڵهتیی���هكان ،له چوارچێ���وهی یهكێتی
نیشتمانی س���وریا ،ههروهها نهتهوهی كورد
به بهشێكی ڕهس���هنی گهلی سوریا دادهنێت
و رازیی���ه ،ب���ه ههبوونی ناس���نامهو مافی
هاوش���ێوه بۆ ه���هردوو نهتهوهی س���ریانی
ئاش���وری و توركمانی له س���وریا ،سوریاش
بهشێكه له نیش���تمانی عهرهبی و گهلهكانی
به ڕایهڵهی كولتور ،مێ���ژوو ،بهرژهوهندی،
ئامانج���ه گهورهكان و چارهنوس���ی هاوبهش
بهستراونهوه و س���ویا ئهندامی دامهزرێنهری
كۆمكاری واڵتان���ی عهرهبیهو ههوڵدهدات بۆ
پتهوكردنی شێوازه جۆراو جۆرهكانی هاوكاری
و هاوپهیوهندی له نێوان واڵتانی عهرهبیدا".

دوا وته
مێژووی بزووتنهوهی كورد له سوریا ،ههمیشه
به سیمایهكی ئاشتیانهوه ناسراوه ،بهدهره له
ههر بهریهككهوت���ن و پێكدادانێكی خوێناوی
لهگهڵ دهسهاڵتی ناوهندیدا( ،ههندێك الیهنی
زۆر ك���هم نهبێ���ت) ،ههروهه���ا كۆمهڵگهی
سوریا ،ناكۆكی توندوتیژی له نێوان عهرهب و
كورد بهخۆیهوه نهبینیوه .ئهو مێژووه ئارامه
دهرفهت دهڕهخس���ێنێت له بهردهم ئهگهری
چارهس���هركردنی پرس���ی ك���ورد ،كه بهالی
زۆرێك له س���ورییهكانهوه ،پرسێكی رهوایه،
ئهوهش له ڕێگهی دهستپێكردن به دیالۆگێكی
راس���تهقینهی كراوه ،به ئاراستهی بونیادنانی
س���هردهمێكی دیموكراتیانهی نیشتمانی ،كه
له سایهی س���وریای نوێدا بوار بۆ ههمووان
بڕهحس���ێنێت ،ئهمهش بابهتێكه پێویس���تی
به گهیش���تن ب���ه س���تراتیژێكی كاریگهر بۆ
بهرهنگاربوونهوهی ئهو كێش���هو ملمالنێیانهی
لهگهڵ رژێ���م و هاوپهیمانهكانیدا ههیه ،یان
كارك���ردن ب���ه ئاراس���تهی یهكالییبوونهوهی
گش���تگیری كێش���هو ناكۆكییهكان ل���ه پێناو
وهس���تاندنی توندوتی���ژی و دهس���تكردن به
قۆناغی گواستنهوه ،كه ڕێگهخۆشكهر بێت بۆ
دامهزراندنی پایهكانی سیس���تمی دیموكراسی
لهس���هر بنهمای یاكس���انی و نامهركهزییهتی
بهرفراوان ،ئهم بنهمایان���هش كۆكن ،لهگهڵ
ئهوانهی لهبنهماكان���ی (ژنێڤ)1دا ،لهكاتێكدا
ڕژێم لهگ���هڵ هاوپهیمانهكانیدا ،ههوڵدهدات
پشتگوێیان بخات.

سهرچاوه:
س���هنتهری عهرهب���ی ب���ۆ توێژین���هوه و
لێكۆڵینهوهی سیاسهت ،دهوحه  -قهتهر
www.dohainstitute.org

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

مۆدێلى ڕۆژئاوا
کوردانى سوریا
چۆن حوکمڕانى
دەکەن؟

نوسەر :مێردیت تاکس
وەرگێڕ :رۆژهەاڵتی ناڤین
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مۆدێڵێکى تازە لە ڕێکخس���تنى کۆمەاڵیەتى
لە ناوچە کوردییەکانى باکورى س���وریا ،کە
بە ڕۆژئاوا ناس���راوە ،وا شێوەدەگرێت ،کە
سێ کانتۆن لە بەش���ى خۆرئاواى نیشتیمانى
مێژووی���ى کوردەکان ل���ە خۆدەگرێت ،ئەو
خاکەى ئێستا لە نێوان ئێران ،عێراق ،سوریاو
تورکیا دابەش���کراوە  .لە ڕووى یەکس���انى
کۆمەاڵیەتى ،ف���رە ئیتنیکى و دژە مەزهەب
گەرایییەوە ،دەبینی���ن ڕۆژئاوا ،ئەزموونێکى
هەرێم���ى لوتکەی���ە .بە تایبەتى کە قس���ە
دێتە س���ەر پێگەى ژنان و ئەو پێش���کەوتنە
بەرچاوەى لەوێدا بەخۆیانەوە بینیوە.

س���ەرنجى خۆرئاوا ،ئ���ەو کاتە بەالى
ڕۆژئ���اوا دەس���تى پێک���رد ،کاتێ���ک
ل���ە ( 2014و  )2015هێزەکان���ى
یەکینەکان���ى پاراس���تنى گەل ()YPG
یەکینەکان���ى پاراس���تنى ژن ()YPJ
ڕۆڵێک���ى س���ەرەکیان ل���ە وەدەرنان���ى
دەوڵەت���ى ئیس�ل�امى (داع���ش) ،ل���ە
ش���ارى کۆبان���ێ بینی���ووە .چاودێران
دوو تایبەتمەن���دى س���ەرەکییان ل���ە
ڕێکخراوەکەدا بەدىکرد:
یەکەم :سەرکەوتن بەسەر داعش .
دووەم :بوون و مانەوەى شەڕڤانانى ژن ،لە
نێو ڕیزەکانى یەکینەکانى پاراستنى ژن ()YPJ
لە شەڕى دووەمى جیهانییەوە ،جەنگاوەرانى
ژن ،ل���ە سەرتاس���ەرى جیه���ان ،چەکی���ان
کردووەتە شان ،بۆ بەرخودان و بەرەنگارى.
زۆرب���ەى گروپ���ە میلیش���یاکان ،ژنانیان لە
ڕیزەکانى خۆیاندا وەرگرتووە ،لەبەر ئەوەى
پێویستیان بە سەربازو جەنگاوەرى زیاتر بووە،
نەک لەبەر ئ���ەوەى خوازیارى بەهێزکردنى
ژنان بووبن ،هەروەه���ا ژمارەیەکى کەم لە
گروپ���ە میلیتانەکان ،بەقەد کوردانى تورکیاو
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س���وریا ،ئەولەویاتی���ان بە یەکس���انى ژنان
داوە .هەروەه���ا ئ���ەو پێداگرییەى ڕۆژئاوا،
لەس���ەر ڕۆڵى س���ەرکردایەتى ژنان هەر لە
ئاستى سەربازییدا کورت نەبووەتەوە .بەڵکو
دیدگایەک���ى فراوانترى داوەت���ە کۆمەڵگاى
کوردى سورى .
چل لە سەداى هەر دامەزراوەو پێکهاتەیەکى
کۆمەڵگەى مەدەنى ،یان حکومى لە ڕۆژئاوا
دەبێت لە ژن���ان پێکهاتبن .س���ەرکردایەتى
هەم���وو ئیدارەیەک لەالی���ەن ژن و پیاوێک
لە چوارچێوەى سیس���تمى هاوسەرۆکایەتى
بەڕێوەدەبرێت .ه���ەر چەندە پارتى یەکێتى
دیموکراتى باڵى بەس���ەر ڕۆژئاوادا کێشاوە و
کوردان زۆرینەى دانیشتوانەکەى پێکدەهێنن،
بەاڵم ڕۆژئاوا ،بووەت���ە ماڵى پارتەکانى ترو
گروپە ئیتنیکییەکانى تریش .تاکە کۆمەڵگەیە
لە ناوچەکەدا پشت بە تواناو هێزى تەواوى
دانیشتوانەکەى دەبەستێت .چۆن ژنان توانیان
بەو ڕادەیە دەس���تیان بە دەسەاڵت ڕابگات،
لە ناوەڕاس���تى شەڕێک کە لە پێناو مانەوەدا
بەڕێوەدەچوو؟

ڕیزپەڕێکى هەرێمى
چیرۆکەک���ە ل���ە تورکی���ا ل���ە ()1978
دەستپێدەکات ،ئەو کاتەى پارتى کرێکارانى
کوردس���تان ( ،)PKKلەپێناو دامەزراندنى
کوردستانى س���ەربەخۆ دامەزرا .لە سااڵنى
سەرەتاى بەرپاکردنى شەڕ دژ بە حکومەتى
تورکیا ،پەکەکە ب���ەزۆرى لەالیەن گەریالى
پیاوەوە س���ەرکردایەتى دەکرا ،بەاڵم ئەمە
لە سااڵنى نەوەدەکان گۆڕانى بەسەرداهات،
کاتێک بەرخودانێک���ى مەدەنى بەرفراوانى
کوردى لە ش���ارەکانى تورکیا ،سەریهەڵداو
چااڵکوانانى ک���وردى نوێنەرى خۆیان ناردە
پەرلەمانى کوردس���تان ،لە ژێر ناوى پارتى
کارى گەل (.)HEP

لە ه���ەردوو هەوڵدانەک���ەدا ،ژنان ڕۆڵى
س���ەرۆکایەتیان بینى .لەی�ل�ا زانا ،ئەندامى
پێش���ووى ( )HEPبوو ،کە ئێس���تاش وەک
پەرلەمانتار ل���ە تورکیا خزمەت دەکات .لە
( ،)1993بەگوێرەى قسەى ئەلیزا مارکۆسی
رۆژنامەنووس ،یەک لەس���ەر سێى ئەندامە
نوێیەکانى پەکەکە ،ژنان بوون؛ ژمارەیەکى
زۆر ل���ەوان لەالیەن س���اکینە چانس���زەوە
هێنرابوونە ڕیزى پەکەکە ،س���اکینە چانسز
یەکێ���ک ل���ە ئەندامان���ى دامەزرێن���ەرى
پارتەکەیە .لە ( )1995پەکەکە هێزى ژنانى
درووس���تکرد کە ئێس���تا پێىدەوترێت یەژا
ستار (.)YJA-Star
بڕیارى دامەزراندنى س���وپاى ژنان ئەوەى
ڕوونکردەوە ،کە وەکو مۆدیلێک هاوشانى
ڕێکخراوەکان���ى ت���رى ژن���ان کارى خۆى
دەکات ،لە س���ەرجەم بەش���ە ئابورییەکان،
دام���ەزراوە کۆمەاڵیەتی���ەکان و تەنان���ەت
لەالیەن���ى کولتورییەوەش .ئەو سیس���تمە
نوێیەش لەو ڕاس���تینە کۆمەاڵیەتییەدا ،کە
ل���ە ناوچەکانى کوردس���تان ،ژنان بەهۆى
داب و نەریتەکان���ەوە دەچەوس���ێنرانەوەو
کوشتن لەسەر ناموس و بە زۆر بەشودان،
ڕۆژگارێکى دوورو درێژ بوو ،ببوونە نۆرمى
کۆمەاڵیەتى.
بەالى ژمارەیەکى زۆر ل���ە ژنانى کوردى،
بەجێهێش���تنى خانەوادەکانی���ان لەپێن���او
پەیوەندیکردن بە گروپێکى یاخى چەکدارى
ئ���ەوا دابڕانێک���ى گەورە ب���وو ،لە داب و
نەریتى پاتریارکى .بەم چەشنە گەریالى ژن
بوونە پێش���ەنگى بزوتنەوەى ئازادى ژنان،
ل���ە نێو کۆمەڵگەى ک���وردى  .هەندێک لە
س���ەرکردەکانى ڕۆژئاوا ،وەک هاوسەرۆکى
پەیەدە ،کە ل���ە بنەڕەتدا ئەندامى پەکەکە
ب���وون ،ژمارەیەک���ى زۆر ل���ەو ئایدی���ا و
بیرۆکانەى ک���ە لە ڕۆژئاوا پراکتیزە کراون،
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ئەوا یەکەمجار ل���ە تورکیا تاقیکراونەتەوە.
لەو کات���ەى پەیەدە ل���ە ( )2003دامەزرا،
ئازادى ژنان بەش���ێک بووە ،لە پرۆگرامى
پارتەکە .پەیەدە لە ( )2005یەکێتیا س���تارى
دامەزران���د ،باڵى چەکدارى ژن���ان لە نێو
پارتەکە.
لە ( )2012کاتێک بەشار ئەسەدى سەرۆکى
س����وریا ،هێزە س����ەربازییەکانى لە زۆربەى
باک����ورى س����وریا کێش����ایەوەو کانتۆنەکانى
رۆژئاڤا ،بەش����ێوەیەکى کاریگەر سەربەخۆ
ب����وون ،ئەندامە ژنەکانى نێو پەیەدە خۆیان
زیاتر ڕێکخس����ت ،بەرگ����رى ژنانیان کردە
بەش����ێکى دانەبڕاو لە شەڕى دژ بە داعش.
رێکخراوەکە زوو دەس����تیکرد بە ڕاکێشانى
ژنانى نێو گروپە ئیتنیکیەکانى ترى ناوچەکە،
لەوانە ژنانى ئاش����ورى ،عەرەب ،ئێزیدى.
ڕێکخراوەکە لە سەرەتاى ساڵى( ،)2017ناوى
خۆى بۆ (کۆنگرا -ستار) گۆڕى ،خۆى وەک
ڕێکخراوێکى چەتر ،بۆ بزوتنەوەى ژنان ،لە
ڕۆژائاڤا وەسفکرد.
لەسەر ئاستى ناوخۆ ،کۆنگرا-ستار ،ژمارەیەک
ڕێکخراو ل����ە خۆدەگرێت ،کە بە کۆمۆنەى
ژنان ناس����راوە و بەش����ێوەیەکى هاوتەریب
لەگەڵ کۆمۆن����ەى ڕەگ����ەزى بەرامبەریدا،
پرس����ەکان بەیەکەوە بەڕێوەدەبەن ،لەوانە
مەسەلەى دابەش����کردنى وزەو بەکارهێنانى
فەزاى گشتى.
کۆمۆنەى ژنان تیشکدەخاتە سەر توندوتیژییە
خێزانییەکان ،بە زۆر بەشودان ،تەندروستى
ژن����ان و پرۆگرام����ە ئابوری����ەکان ،ل����ە نێو
کێش����ەکانى تردا؛ لە زۆر دۆسیەو حاڵەتدا،
ئ����ەوان دەتوان����ن رەگ����ەزى بەرامبەریان
ڕەتبکەنەوە .ئاستى بااڵى کۆمیتەى (کۆنگرا-
ستار) پێنج ناوچە بەڕێوە دەبات :پەروەردە،
بە تایبەتى پەروەردەى تازەپێگەیشتووان و
کاڵسەکانى ئەدەب؛ کەرتى تەندروستى؛ لە

نێویان����دا کلینیکى تایبەت بۆ ژنان؛ ئابورى،
لە نێویاندا ئیدارەى هەماهەنگى؛ بڕیاردان،
لەس����ەر یەکالکردنەوەى کێش����ەو ناکۆکییە
کۆمەاڵیەتیی����ەکان ،لەوان����ە نێوەندگیرى و
ئیدارەدانى پەناگە کۆمەاڵیەتییەکانی تایبەت
بە قوربانیانی دەس����تى توندوتیژى خێزانى؛
هەروەه����ا بەرخۆدانى مەدەن����ى کە ئەمە
الیەنێکى ت����ەوەرى ل����ە پالتفۆرمى پەیەدە
گرتووە ،بە تایبەتى سەبارەت بە (کۆنگرا-
ستار).
سێ هێزى ژنان لە رۆژئاڤا ،بوونیان هەیە:
 1یەپ����ەژە ( ،)YPJئەو هێزەى کە ئەرکىش����ەڕکردنە دژ بە دوژمنانى دەرەکى وەک
داعش؛ هێزە ئەمنییە ناوخۆييەکان؛
 2هێزەکانى بەرگرى مەدەنى کە گرێدراوىئەو کۆمۆنەیەیە و ئەرکى پاراستنى گەڕەک
و ناوچەکان����ە ،لەوان����ە چارەس����ەرکردنى
دۆس����ییەکانى تایبەت بە توندوتیژى دژ بە
ژنان.
3خۆبەڕێوەبەرى و دیموکراسى ،هەڵکشانىکاریگەرى ژنان لە کوردستانى سوریا ،ئەوە
بەشێکى س����ێنتراڵییە ،لەو گۆڕان و بازدانە
سیاس����ییە کوردیی����ە ،ل����ە س����ورياو تورکیا
هاتووەت����ە ئاراوە .ئەمەش ب����ە پێچەوانەى
کوردانى عێراق ،کوردانى تورکیا و س����وریا
لە ناس����یۆنالیزم دوورکەوتوونەتەوە .ئەوان
ل����ە برى ئەمە ،بەدواى خۆس����ەرى لۆکاڵیدا
دەگەڕێن ،ل����ە چوارچێ����وەى دامەزراندنى
سیستمێکى فیدڕاڵيدا.
م����ەوداى درێ����ژى ئایدیاک����ە ،بریتیی����ە لە
پاراس����تنى دەس����توورێکى دیموکرات����ى و
المەرکەزى کە لە پێناو خۆبەڕێوەبەرییەکى
لۆکاڵى فراوان و پاراستنى مافەکانى مرۆڤ،
فەراه����ەم دەکرێ����ت( .ئ����ەو گۆڕانکارییە،
هاوتەریب لەگەڵ ئەو پێشڤەچوونە گەورەیە
بەڕێوەدەچێت ،کە بەسەر دیدگاى عەبدواڵ

ئۆجەالن ،سەرۆکى زیندانیکراوى پەکەکەدا
هاتووە ،ئەو میلیتانەى پێش����وو کە ئێس����تا
پش����تیوانى ل����ەو ڕەوتە دەک����ەن ،ئەو بە
کۆنفیدرالیزمى دیموکراتیک ناوى بردووە).
لە ژێر ڕۆش����نایى ئەو پش����ێوى و ئاشوبەى
لە ناوچەکە بەڕێوەدەچێت ،دیدگاى رۆژئاڤا
بۆ ژن ،ئاواکردنى کۆمەڵگەیەکى دیموکراتى
بەشێوەیەکى ڕاس����تەوخۆ ڕەنگە لەوەبچێت
کە ئەمە واقعى نەبێت ،واتا خەریکە مرۆڤ
باوەڕنەکات ،کە لەم ناوچەیە چۆن شتى وا
سەریهەڵداوە.
کەچى شکستى دانوستانەکان ،بۆ کۆتاییهێنان
بە جەنگى ناوخۆيى سوریا ،تواناى سنورداریى
دیپلۆماتى نیش����انداوە ،بۆ کۆتاییهێنان بەو
ش����ەڕو ملمالنێیەى کە لەالیەن کارئەکتەرە
بێ دەوڵەتەکان و پشتیوانیکردنیان ،لەالیەن
هێزە دەرەکییەکانەوە دەس����تى پێکردووەو
تەشەنەى سەندووە .
تائێس����تا ،ویالیەتە یەکگرت����ووەکان ،وەک
هاوپەیمانێکى کورتخایەن ،مامەڵەى لەگەڵ
کوردانى سوریا کردوەو پشتیوانى سەربازى
ک����ردوون ،بەاڵم پش����تیوانى سیاس����ى ،یان
ئابورى نەکردوون؛ واش����نتۆن سور نەبووە،
لەسەر بەش����داریکردنى کوردانى سوریا ،لە
دانیشتنەکانى جنێڤ بۆ کۆتاییهێنان ،بە شەڕ
لە س����وریا .ئەم نزیکبوونەوەیە هەڵەیە .لە
ساڵى نەوەدەکانەوە ،ویالتە یەکگرتووەکان،
خ����ۆى وەک داکۆکیکارى ژن����ان و کەمینە
ئیتنیکی����ەکان دان����اوە  .کوردانى س����وریا
پراکتیزەى فۆڕمێکى دیموکراسى دەکەن ،کە
دەستیان بە یەکس����انى ڕەگەزى نێوان نێرو
مێ گرتووەو دژى بەرزکردنەوەو بااڵکردنى
ئیتنیک و نەتەوەیەکن ،بەسەر نەتەوەیەکى
تردا .بە لە بەرچاوگرتنى ئەم پرەنس����یپانە،
ویالتە یەکگرت����ووەکان دەبێ����ت ئامادەیى
پشتیوانیکردنى ئەو ئامانجانە تێدا هەبێت.
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ناوچەی دۆستی توركیا لە ناو
سوریادا

نوسەر :ئید ستافۆرد و سونەر چاغانتای
وەرگێڕ :بابان ئەنوەر
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گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

پێدەچێ���ت هێرش���ەكەی س���ەرەتای مانگی
ژانویەی ئەمس���اڵ بۆس���ەر ناوچەی سوڵتان
ئەحم���ەد لە ئەس���تەمبۆڵ ،پایتەختی دارایی
توركی���ا ،بووبێتەه���ۆی توندبوونی دژایەتی
ئەنكەرە بۆ "دەوڵەتی ئیس�ل�امی لە عێراق و
ش���ام _ داعش" زیاتر لەوەی كە ببێتەهۆی
بەپەرچدان���ەوە و دژایەت���ی ئ���ەو دەوڵەتە
لەڕێگەی پالنی چڕكردنەوەی هاوكارییەكانی
لەگەڵ ئ���ەو هاوپەیمانێتییە ،ك���ە دژایەتی
دەوڵەتی ئیس�ل�امی دەكات ،ئەمەش لەپێناو
توندكردنەوەی ئەمنیەتی س���نورەكانی توركیا
لەگ���ەڵ باكوری خۆرئ���اوای س���ووریا ،كە
رێكخ���راوی داعش بە درێ���ژای (60میل) و
بە قواڵیی (30_20میل) دەس���تی بەس���ەردا
گرتووە و ناس���راوە بە پش���تێنەی عەزاز-
جەڕابل���وس (یاخ���ود كیلیس _س���یرابلس
لەتوركیا) ،بەاڵم پرسیارەكە دەربارەی رادەی
ئەو كاریگەرییەیە ،ك���ە لە رێگەیەوە توركیا
دەتوانێت ئەم سنورە دوورەودرێژانە لەگەڵ
داعشدا دابخات و پارێزگاری لێبكات.

سیاس���تەی توركی���ا لەمامەڵەك���ردن
لەگەڵ باكوری خۆرئاوای سوریا
ئەولەویات���ی توركیا لەباك���وری خۆرئاوایی
س���وریا لەم خااڵنەدا خ���ۆی دەبنێتەوە_1:
دوووپاتكردن���ەوەی ئ���ەو پاڵپش���تی و
هاوكارییانەی پێشكەش���ی ئەو شۆڕشگێڕانەی
دەكات ،ك���ە نزیكن لە خۆی���ەوە بۆ ئەوەی
لەو فش���ارە دەربازیان بكات كە لە ئەنجامی
هێرشەكانی ئەم دواییەی هێزەكانی ئەسەدو
هێرش���ە ئاس���مانییەكانی روس���یا توش���یان
هاتبوو _2.رێگرتنی توركیا لەوەی هێزەكانی
"پارت���ی یەكێت���ی دیموكرات���ی  -پەیەدە"
ی كوردی���ی دۆس���تی "پارت���ی كرێكاران���ی
كوردس���تان" ،كە هێزێك���ی دوژمنە لەچاوی
توركیادا ،كە ناوچەی دەس���ەاڵتی هاوبەشی

دروس���تبكەن لە باكوری خۆرئاوای سوریا لە
عەفری���ن و خۆئاوای عەزاز ل���ەو ناوچانەی
دیك���ە ،كە "پەی���ەدە" كۆنتڕۆڵی كردووە لە
باكوری س���وریا .ئ���ەوەی تایبەتە بەم خاڵی
دووەم���ە .ئەنك���ەرە دەیەوێ���ت رێگربێت
لەدروس���تكردنی ئ���ەو بازن���ە كوردییەی،
كە پێكهات���ووە لە "پەی���ەدە" و"پەكەكە" و
نزیكەی (400میل) درێژدەبێتەوە بەدرێژایی
س���نورەكانی باشوری توركیا _3.ئەولەویەتی
س���ێهیەمی توركیا بریتییە لە كۆتاییهێنان بە
رێكخراوی "داعش" لە سوریا.
لەڕاستیدا ناوچەكانی باكوری خۆرئاوای سوریا
بەدەوڵەمەندترین و بەنرخترین خاكی واڵت
دادەنرێن ،ئەمە جگ���ە لەوەی دەروازەیەكە
بۆ ش���اری حەلەب ،گەورەترین شاری سوریا
پێش جەنگی ناوخۆ و ناوچەیەكی ستراتیژی
گرنگی لەرووی جەنگییەوە .بەمجۆەرە ئەو
ناوچەی���ە دەبێت���ە بابەتی ناكۆك���ی نێوان":
یەكینەكانی پاراستنی گەل"ی سەر بە پەیەدە،
هێزەكانی س���وریا" كە لە الیەن روس���یاوە
پاڵپش���تی دەكرێت" ،بەرەی نوسرە"ی سەر
بە رێكخراوی "قاعیدە" ،رێكخراوی "داعش"،
لەگەڵ ئەو شۆڕشگێڕانەی لە الیەن توركیاوە
پشتگیرییان لێدەكرێت.
سنوری توركیا_ سوریا :سەرنجێكی گشتی
س���نورەكانی توركی���ا و س���وریا نزیكەی بە
نزیك���ەی (  510می���ل) درێژدەبن���ەوە ،كە
رووباری فورات دەكەوێت���ە نێوانیانەوە ،لە
الی خۆرهەاڵت���ی رووبارەكە بەرەو عێراق،
"یەكینەكانی پاراس���تنی گ���ەل" بەتەواوەتی
كۆنتڕۆڵی بەشە سوریەكانیان كردووە و لەژێر
دەس���تی رێكخراوی "داعش"دا دەریانهێناوە،
كە لەماوەی س���ااڵنی ( )2015_2014چەند
بەش���ێكی ئەم ناوچەی���ەی كۆنتڕۆڵكردبوو،
بەاڵم خورئاوای رووب���اری فورات ،لەنێوان
دەری���ای ناوەڕاس���ت و غ���ەزازدا ،جگە لە

لەڕاستیدا ناوچەكانی
باكوری خۆرئاوای سوریا
بەدەوڵەمەندترین و
بەنرخترین خاكی واڵت
دادەنرێن ،ئەمە جگە
لەوەی دەروازەیەكە
بۆ شاری حەلەب،
گەورەترین شاری سوریا
پێش جەنگی ناوخۆ و
ناوچەیەكی ستراتیژی
گرنگی لەرووی
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ناوچەی "عەفرین" ،ك���ە لەالیەن پەیەدەوە
كۆنتڕۆڵكراوە ،ناوچەكە بەگش���تی لە الیەن
هێ���زە بەرهەڵس���تكارەكانی ئەس���ەدەوە
س���نورەكەی كۆنتڕۆڵكراوە .ئەم چەكدارانە
دۆس���تی "داعش" نین ،چاوەڕوانیش ناكرێت
كە رێگە بدەن داعش سود لەپێگە سنوریەكیان
وەبگرێت .جگە لەمانەش .هێشتا ناوچەیەكی
باریك���ی بچوكی س���نوریی نزیك لە دەریای
سپی ناوەڕاست و لە باكوری "الزقیە" لە ژێر
كۆنتڕۆڵی حكومەتی س���وریادایە ،هێزەكانی
روس���یا و س���وریاش لە هەوڵی فراوانكردنی
ئەم پارچە زەوییەدان.

ناوچەی دۆستی توركیا؟
رێگەی ه���ەرە كاریگەر ب���ۆ چاودێریكردنی
ناوچەی (عەزاز _ جەرابلوس���ی) س���نوریی،
بریتیی���ە ل���ە زەمانی باڵوكردن���ەوەی هێزی
دۆس���تی توركیا لەو ناوچە س���ورییەدا ،یان
النی كەم ئەو هێزان���ەی كە دژی رێكخرای
"داع���ش" ن ،لەم چوارچێوەیەدا ئەو گروپەی
دەشێت ئەم رۆڵە بگێرێت بریتییە لە توركمانە
سورییەكان ،كە لەڕووی ئیتنییەوە پەیوەستن
بە توركەكانەوە و دەكرێت لە الیەن توركیاوە
وەك هێزێكی ش���ەڕكەر لەباكوری خۆرئاوایی
توركیا مەشقییان پێبكرێت.
الی خۆیەوە ئەم پش���تێنەیە دەكرێت خزمەت
بەچەندی���ن مەبەس���ت ب���كات ،ب���ۆ نمونە
فەراهەمكردن���ی ئاسایش���ی زیات���ر ب���ۆ ئەو
كەس���انەی لە حكومی بەربەریانەی ئەسەد و
دەوڵەتی ئیس�ل�امی هەڵدێن ،هەروەها بیێتە
ناوچەی���ەك بۆ ئ���ەو هێزانەی دژی ئەس���ەد
دەجەنگ���ن ،هەروەها ناوچەی���ەك بۆ دانانی
س���نور بۆ هاتنی لێشاوی پەنابەران بۆ توركیا
و پاش���انیش بۆ ئەوروپ���ا ،بێگومان بیرۆكەی
دروس���تكردنی ناوچەیەك���ی دۆس���تی توركیا
لە س���وریا بەمش���ێوەیە ،پاڵپش���تی دەوڵەتی
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هێزەکانی تورکیا لە ناو خاکی رۆژئاوای کوردستان
ئەوروپ���ا بەدەس���تدەهێنێت ،ك���ە ئەوانیش
الی خۆیانەوە هەس���ت بەو فش���ارە روو لە
زیادبوون���ە دەك���ەن ،كە بە ه���ۆی پەنابەرە
سوریەكانەوە رووبەڕوویان بۆتەوە ،هەروەها
دەكرێ���ت ئەم ناوچانە ببێت���ە رێگر لەچونە
داهات و س���ەرچاوەكانی "داعش" ،پاشانیش
الوازكردنی ئەم گروپە ،هەروەها ناوچەیەكی
لەمجۆرە ئاس���انكارییەك بێت بۆ توركیا ،كە
بەربەس���تێك دروس���تبكات لەبەردەم جوڵەی
چاالكوانەكان���ی داعش ب���ۆ واڵتەكەی لەپێناو
بەئامانجگرتنی س���ەرچاوە ئابووریەكان ،وەك
گەش���توگوزار .دروس���تكردنی ئەم ناوچەیە
ئ���ەوە بۆ گەلی توركیا و دەوڵەتی هاوپەیمان
دەس���ەلمێنێت ،كە ئەنقەرە جدییە لە لێدانی
دەوڵەتی ئیس�ل�امیدا .پێویس���تە بگوترێت كە
دروستكردنی ناوچەیەكی هێمن لەنێوان غەزاز
و جەرابلوسدا پێویتسی بەپارێزگاریلێكردنە لە
الیەن توركیاوە.

دەرئەنجامەكانی بۆ واشنتۆن و توركیا
شانبەش���انی كۆمەڵ���ە وانەیەك���ی دیك���ە،
تەقینەوەك���ەی ناوچەی "س���وڵتان ئەحمەد"

ئ���ەوەی ئاش���كراكرد ،كە داننان���ی دەوڵەتی
ئیس�ل�امی ب���ەم هەڕەش���ە وجودیی���ەدا،
س���ەلمێنەری ئەوەیە كە دەوڵەتی ئیس�ل�امی
هێزێكی كاریگەری لەسەر سنورەكانی توركیا.
توندوتۆڵكردنەوەی ئاسایشی فڕۆكەخانەكانی
توركی���ا تەگ���ەرەی خس���تۆتە پڕۆس���ەكانی
بەس���ەربازیكردنی چەكدارەن���ی داع���ش و
هاتوچۆ و گەش���تكردنییان ،بەجۆرێك داعش
بانگەشەی ئەنجامدانی كردەوەی دیكە دەكات
لە جێگ���ەی دیكە_ بۆ نمونە ل���ە پاریس و
كالیفۆڕنیاو جاكاتا_ لەبری ئەوەی ئاستەنگی
بۆ دروستبكربێت بە رێگری و دەستگیركردنی
ئەندامەكانی لەرێگەی گەشتكردنیان بۆ سوریا
ل���ە توركی���اوە .بەمجۆرەش ب���ە پێچەوانەی
هێرش���ەكەیان بۆسەر ئیس���تەنبۆڵ ،كە وەك
ئاگاداركردنەوەیەك���ی توركی���ا بەوەی لەگەڵ
ئەمەری���كادا هەوڵەكانی���ان یەكخس���تووە بۆ
داخس���تنی س���نور و دەهێنانی پش���تێنەی
غەزاز _جەڕابلوس لە ژێر دەس���تی دەوڵەتی
ئیسالمیدا.

سەرچاوەكەی :پەیمانگای واشنتۆن
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ئیلهام ئەحمەد هاوسەرۆكی ئەنجوومەنی
سووریا دیموكراتی (مەسەدە):

ئەمریکا و ڕوسیا ،لەڕێگهی تورکیاوە
ئاستەنگ بۆ سوریا دروست دەکەن
ئا :بورهان
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هاوسەرۆکی ئەنجومەنی سوریای دیموکراتی (مەسەدە) ،رایدەگەیەنێت ،کە رووسیا و
ئەمریکا لە رێگای تورکیاوە پرۆژەی بەڕێوبەری دیموکراتی لە سوریا ئاستەنگ دەکەن.
ئیلهام ئەحمەد ،هاوسەرۆکی ئەنجومەنی سوریای دیموکراتی (مەسەدە)،لە دیدارێكدا
ه بهرامبهر واڵتى
باس لە ئامانج و سیاسەتهكانی ههردوو واڵتانى ئەمریکاو ڕوسیا ل 
سوریا دەکات ،ههر وهك خۆى وتى»لە بنەڕەتەوە ئامانجی ئەمەریکا و روسیاش ئەوەبوو
کە تورکیا رابکێشنە ناو ئەو شەڕەوە ،جارێکی دیکە رایبگەینێت و بڵێت من لە دژی
تیرۆرم» وتیشى» تورکیا ،بە ناوی شەڕی تیرۆرەوە هاتووە ،بەاڵم شەڕی کورد دەکات،
ئەمریکاش ئەو راستییە دەزانێت».
* س���وپای تورکی���ا ،لەگەڵ س���وپای
س���وریای ئ���ازاد ،کاتێ���ک ویس���تیان
بێن���ە ناو جەرابلوس���ەوە ،ئەمەریکا
تاڕادەی���ەک دژایەتیک���رد ،ب���ەاڵم
ب���ە چوونی���ان بۆن���او جەرابل���وس
داگیریانک���رد ،ئهم���هش هیوایەک���ی
ئەوان بوو کە دەست بە داگیرکاریی
رۆژئ���اوا بک���ەن.؟ ئێوە ئەو پرس���ە
چ���ۆندەبین���ن؟
ئیلهام ئەحم���ەد :الی ت���ورک بەردەوام
ئەو هی���واو مەبەس���تە هەیە ،ک���ە بێنە
ن���او خاکی س���وریاوە ،ئەوەش ش���تێکی
تازە نییە ،پێش���تریش هەبووەو ئێس���تاش
هیوایهكى زیاتریان بۆ دروس���تبووە ،ئەو
ڕێککەوتنانەی کە دروستبوون ،بە تایبەتی
ڕێککەوتن���ە هەرێمەیی���ەکان ،رژێ���م و
ئێران پێکەوە چەند دانیش���تنیان کردووەو
ڕێککەوتنی سیاس���یان کردووە ،لەس���ەر
حسابی ناکۆکی سوریا و دژایەتی کوردان
ڕێککەوتن دروس���تبووە ،هاتنی دەوڵەتی
تورکی���ا لەو کات���ەدا ،ب���ە تایبەتی دوای
رزگارکردنی منبج ،ل���ه رۆژى (12ى 8ى
 )2016ئەوەش وەکو بابەتێکەو پێویس���تە
زۆر بە جدی لەس���ەری رابوەس���تین ،بە
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رزگارکردن���ی منبج ل���ە بنەڕەتەوە پیالنی
زۆر الی���ەن تێکچوو ،هێ���زە ناوچەیی و
هەرێمییەکانی���ش بە گش���تی لەوبڕوایهدا
نەبوون بەو ش���ێوازە منبج رزگار بکرێت،
پێیانوابوو ئەگەر رزگار بکرێت ،هەندێک
هێ���زی ت���ر پێویس���تە رزگاری بکەن ،بە
تایب���ەت ئ���ەو گروپانەی پەیوەس���تن بە
دەوڵەت���ی توکی���اوە ،ب���ەاڵم ئەوانەی کە
رزگاری���ان ک���رد ،هێ���زە هەرێمیی���ەکان
ب���وون ،بە هاوکاری هێزەکانی س���وریای
دیموکراتیک .بە رزگارکردنی منبج هەموو
پیالنەکانی دەوڵەت���ی تورکیا تێکچوو ،کە
پیالنەکەش���ی بریتی بوو لەوەی ،کە لەناو
باکوری سوریا هەرێمێکی تر دروستبکات،
تا ل���ە رێگەی ئەو هەرێم���ەوە بەردەوام
بتوانێت دەست لە دۆخی سوریا وەربدات
و کۆنترۆڵی بکات ،هەر بۆیە رزگارکردنی
منبج ،بە دەس���تی ئەنجومەنی س���ەربازی
منب���ج و هێزەکانی س���وریای دیموکرات،
بە گوێ���رەی پیالنی تورکی���ا نەبوو ،بۆیە
بە جەختکردنەوە ،ویس���تی ئەو پرۆژەیەو
هەڵمەتی رزگار کردنەکەش پوچەڵبکاتەوە،
زۆریش بە پەلە ئەو هەرێمە دیاریکراوە،
دروست بکات و رایبگەیەنێت ،هەر بۆیە

لەس���ەر ئەو بنەمایە هاتنە ناو جەرابلوس
و راعی و ئێس���تاش باس���ی ب���اب و رەقا
دەکرێت ،رۆژانە لێدوانی وەها دەدەن ،کە
ئێمە ئامادەین بۆ بەشداریکردنی هەڵمەتی
رەقاو ئامادەین بۆ رزگارکردنی باب ،لەو
چوارچێوەیەش���دا دەیەوێ���ت رەزامەندی
هێزە نێودەوڵەت���ی و هەرێمییەکانیش بە
دەست بهێنێت ،ڕووسیا و رژێمى سوریا،
ئێمە وەه���ا دەیبینین ،کە رەزامەندییەکی
ئەوان هەبوو بۆ هاتنە ناوەوەی ئەو هێزە،
تەنان���ەت ئەمەری���کاش رەزامەندب���وون،
بەاڵم دوای ئەوەی نیەتی دەوڵەتی تورک
دەردەکەوێت ،کە ئەوان نایانەوێت تەنها
لە هێڵی سنووردا بمێننەوە ،ئامانجی ئەوان
بابە ئامانجیان حەل���ەب و کۆنترۆڵکردنی
س���وریایە بە گش���تی ،لەو بوارەوە ئەگەر
دەنگ���ی الوازی���ش هەب���ن دەردەکەون،
وەک ئەوەی رژێم کە چەند رۆژە لێدوان
دەدەن و دەڵێ���ن واز لە بس���تێک خاکی
خۆمان ناهێنین و تەنازولی لێ ناکەی���ن.

*رووسیا و ئەمەریکا چۆن رازیبوون
تورکی���ا بچێت���ە ناو خاکی س���وریا،
چونک���ە ئامانجی تورکی���ا دیاربوو،
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س���ەرەتا نەیانهێشت دواتر چۆن ئەو
گڵۆپە س���ەوزەیان بۆ داگیرس���اند؟
ئیله���ام ئەحم���ەد :ئ���ەوە ڕێککەوتنێکى
گش���تی ب���وو ،چونک���ە هەم���وو کەس
دەزانێ���ت هاوکاری تورکیا ب���ۆ چەتەکان
چییە ،ب���ە گوێرەی بەرژەوەندی ئەوروپا،
ئەگەر تورکیا رازی بکرێت ،هەم پرس���ی
کۆچب���ەرەکان چارەس���ەر دەکرێ���ت ،کە
هەمیش���ە تورکیا دەڵێت کۆچبەر الی من
زۆرن و دەبێ���ت هاوکاریم بکەن ،ئەگەر
هاوکاریم نەک���ەن ،جارێکی تر هەموویان
دەنێرمەوە بۆ ئەوروپاو ئەوەش دیس���ان
مەترسی لەسەر ئەوروپا دروست دەکات،
چونکە لە ئێس���تادا ،پرسی هەرە گەورەی
ئەوروپا مەس���ەلەی کۆچب���ەرە ،لەالیەکی
تری���ش بۆ ئ���ەوەی بەش���ێوازێک تورکیا
بکەوێتە ناو ش���ەڕێک ل���ە دژی داعش و
بڵێ���ن ،ئەوە تورکی���ا بڕیاریدا کە لە دژی
تیرۆر ش���ەڕ بکات ،لە بنەڕەتەوە ئامانجی
ئەمەریکا و روس���یاش ئەوەبوو کە تورکیا
رابکێشنە ناو ئەو شەڕەوە ،جارێکی دیکە
رایبگەینێ���ت و بڵێت من لە دژی تیرۆرم،
لەالی���ەک ئ���ەو بەرژەوەندییەیان هەبوو،
لەالیەکی تریش ئەوەی کە ئێس���تاکە لەناو
هەرێم���ی باک���وری س���وریا ،پرۆژەیەکی
دیموکرات���ی هەی���ە و پێش���دەکەوێت،
ئەوان���ەش لە بەرژەوەندی ئەواندا نین بە
دەس���تی دەوڵەتی تورک لەمپەر لەبەردەم
پرۆژەی بەڕێوەبەرێتییەکی دیموکراتیک لە
ناو س���وریا دروس���ت دەکەن.
لەالیەکی ترەوە ،ڕوسیاو ئەمەریکا ،تورکیا
دەخەن���ە ناو ئەو هەڵوێس���تەی کە ئیدی
ئەویش ل���ە دژی تیرۆرە و بەمش���ێوەیە
دەگەن���ەوە یەکتری ،لەس���ەر ئەو بنەمایە
رێککەوتنەکە دروس���ت بووە ،بە تایبەت
بۆ ئەوەی ئ���ەو گروپەی س���وپای ئازاد،

وات���ا ئ���ەو گروپانەی کە لە ن���او حەماو
حومس و ش���ام و حەلەب ،ب���ە تەواوی
بکش���ێننەوەو لە هەرێمەکانی سەرس���نور
نیش���تەجێ بکەن و بتوان���ن هەرێمەکانی
تری رژێمیش هەڵمەتێکی دەست پێبکەن
و کۆنترۆڵ���ی بکەن ،بۆ ئ���ەوەی بارەکە
سووکتر بکەن ،بە ئامادەکاری ئەو شەڕەی
ئێس���تا دەیکەن و بتوانن حەلەب کۆنتڕۆڵ
بکەن ،واتا جارێکیت���ر کۆنتڕۆڵی حەلەب
بخەنەوە دەس���تی خۆیان ،بە تەواوی لە
دەس���تی گرووپە چەکدارەکان دەریبکەن،
بەرنامەیان لەسەر ئەو بابەتانە هەبوو ،تا
رادەیەکیش ئەو بەرنامەیان جێبەجێ کرد،
تەنان���ەت خەڵکی س���ونیان لێدەرکردن و
شیعەی تێدا نیشتەجێ دەکەن ،دیسان لە
حومس���یش گەڕەکێکیان بەمشێوەیە بەتاڵ
کردو پالنەکانیان بەمش���ێوەیە بەردەوامە،
لەبارەی حەلەب-یشەوە ،ئەو گەڕەکانەی
کە دەکەونە رۆژهەاڵتی حەلەب کە گروپە
چەکدارەکان���ی تێدا بوون ،ئ���ەوە چەند
رۆژە دوای ئەوەی کە ئاگربەست تێکچوو
هەڵمەتێکی زۆر بەرفراوانیان کردە س���ەر
ئ���ەو گەڕەکە ،بە ش���ێوەیەک دەیانەوێت
کۆتایی پێبهێنن ،حەلەب بە تەواوی بخەنە
ژێر کۆنترۆڵی خۆی���ان ،بۆ ئەوەی بتوانن
هەرێمەکانی تریش دەس���ت پێبکەن.

رزگارکردنی منبج ،بە
دەستی ئەنجومەنی
سەربازی منبج و
هێزەکانی سوریای
دیموکرات ،بە گوێرەی
پیالنی تورکیا
نەبوو ،بۆیە بە
جەختکردنەوە ،ویستی
ئەو پرۆژەیەو هەڵمەتی
رزگار کردنەکەش

*هەڵوێس���تی س���وریا چ���ۆن
دەنرخێن���ن.؟

پوچەڵبکاتەوە

ئیلهام ئەحمەد :لێدوانێکی وەلید موعەلیم
وەزیری دەرەوەی سوریا هەیە ،کە چەند
رۆژە باڵوبۆت���ەوە ،دەڵێت ئێمە ئامادەین
بۆ چارەس���ەری سیاس���ی و دروستکردنی
حکومەتێک���ی بەرفراوانی س���وریا ،بەاڵم
دوای چ���ی؟ وەک ئەوەی���ە دەڵێت ئیتر
ناک���ۆک نین ،ئیتر بمەوێ���ت لەگەڵ هەر

ژمارە ( )20-21نیسانی 2017

209

ژنە شەرڤانانی رۆژئاوای کوردستان
کەس���ێک پێمخۆش بێت دانوستان بکەم،
بەمش���ێوازە دەیانەوێ���ت دروس���تکردنی
حکومەتێک���ی بەرف���راوان بخەن���ە ن���او
بهرنامهى كار ،ئامانجیش ئەوەیە کە رژێم
بگەیەندرێت بە ئاس���تێکی لەو ش���ێوەیە،
ڕووس���یاش ئامانجێک���ی ل���ەو جۆرەیان
هەب���وو ،هەر بۆیە کە تورکی���ا هاتە ناو
سوریا ،لە الیەکدا رازیان کردو بێدەنگیان
کرد ،دەڵێن ئەوە تۆ هاتی ،تۆ دەتەوێت
پرۆژەی فیدڕاڵی خراپ بکەی ،ئەوە هاتی
و بەو ش���ێوەیە ئاس���تەنگی بۆ دروس���ت
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بکەیت ،لە الیەک���ی تریش ئەو گروپانەی
دیکە کە هەر دەوڵەتانی س���وریاو ڕووسیا
و ئێ���ران زیانییان پێدەک���ەوت ،دەتوانن
دەریان بهێنن و الیان ببەن ،بەمش���ێوەیە
دۆخی س���وریا بگەیننە ئەنجامێک.

*پەیوەن���دی تورکی���او ڕووس���یا لە
ئێس���تادا ب���اش ب���ووە ،پێش���تریش
پەیوەن���دی نێوان ڕووس���یاو رۆژئاوا
باش بوو ،ئێستا لە چ ئاستێکدایە.؟
ئیله���ام ئەحمەد :پەیوەندیم���ان لەگەڵ

ڕووس���یا ،گۆڕان���کاری جدی بە س���ەردا
نەهات���ووە ،ب���ە نمون���ە چ���ۆن پێش���تر
دانوس���تانمان دەک���رد؟ لە ئیستاش���دا بە
هەمانش���ێوە لەس���ەر زۆر بابەت گفتوگۆ
دەکەین ،هەتا ب���ۆ قبووڵکردنی پرۆژەی
فیدراڵ���ی دیموکرات���ی ،ئێم���ە گفتوگۆی
جدییان لەگەڵ دەکەین ،بۆیە پەیوەندیمان
وەک پێش���وو بەردەوامە.

*لەبەرامب���ەر چوون���ی تورکی���ا بۆ
جەرابل���وس ،بە ئەندازەی رووس���یا
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ئەمری���کاش چاوی خۆی داخس���ت،
جارێک���ی ت���ر هێ���زی س���ەربازی
ئەمەری���کا پەیوەندیی���ان لەگ���ەڵ
چەکدارانی س���وپای ئازاد هەیە ،واتا
ئەمەری���کا ب���ە کورد دەڵێ���ت ،ئێمە
هەنگاویک دەنێین ،بە گش���تی ئێوە
سیاس���ەتی ئەمەریکا لە سوریا چۆن
دەبنین���ن.؟
ئیله���ام ئەحم���ەد :ئەمریکا بە ئاش���کرا
وتویەت���ی ،تورکیا ئەندام���ی ناتۆیە ،ئێمە
باوەڕ ناکەین ،کە ب���ە خێرایی پەیوەندی
خۆی لەگەڵ بپچڕێنێت ،بەاڵم بە تەواوی
لە ئاس���تێکی باشیش���دا نییە ،بەاڵم ئەگەر
ئەمری���کا قبووڵیک���رد ،کە بەو ش���ێوەیە
دەربازی جەرابلوس ببێ���ت ،لە بنەڕەتدا
بۆ ئەوەبوو بتوانێ���ت رازی بکات و پێی
بڵیت ،دەتوانیت هەندێک شوێن بگریت،
بڵێ تۆ دەتویس���ت بچیتە ئەو ناوچەیەوە،
فەرموو ب���ڕۆ ،لەالیەکی تریش���ەوە ئێمە
رازی ب���کات و هێزەکانم���ان لە ئاس���تی
کۆنترۆڵکردن���دا بهێڵێت���ەوە ،بڵێت ئەگەر
ئەو پالن���ەی ئێمە هەمانە پێکنەیات ،ئەوا
تورکیا هەیە ،ئەمریکا ویستی ئەو پەیامە
بدەن ،ئەگ���ەر بیەوێت دەتوانێت هەموو
ش���تێک تێکبدات ،دەیەوێت بە دەس���تی
دەوڵەت���ی تورک کورد کۆنت���رۆڵ بکات،
بەاڵم ئ���ەو رێککەوتنانە ناس���تراتیژین،
بەاڵم راستییەکیش هەیە ،کە سەرکەوتنی
ئەمریکا لە س���وریا بەبێ ک���ورد مومکین
نیە ،ئەوەی کە ئێستا شەڕی تیرۆر دەکات
و توانیوێتی سەرکەوتنی گەورە بەدەست
بێنێ���ت کوردە ،هەر چەن���دە تورکیا ،بە
ناوی ش���ەڕی تیرۆرەوە هات���ووە ،بەاڵم
ش���ەڕی ک���ورد دەکات و ئەمریکاش ئەو
راس���تییەدەزانێت.

*ئێ���وە هەندێ���ک چاوپێکەوتنت���ان
ل���ە ئەمری���کا ئەنجام���دا ،دەوترێت
ل���ە دوای راگەیاندن���ی ئاگربەس���ت
لە س���وریاو پاش���ان هەڵوەشانەوەی،
پەیوەندی نێوان ڕووس���یاو ئەمریکا
تێکچووە،ه���ۆکاریئ���ەوەچیی���ە.؟
ئیله���ام ئەحمەد :هەر الیەکیان حس���ابی
جیاوازییان هەی���ە ،هەر چەندە بڵین ،کە
ڕێککەوتوون ئاگربەستیکی حەوت رۆژەیان
کردبێ ،بەڵێ دیاربوو کە هەندێک الیەن
ن���ارازی بوون لەو ئاگربەس���تە ،لێدان لە
کاروان���ی هاوکاری مرۆی���ی ،دەتوان زۆر
بە ئاس���انی ئاش���کرای بک���ەن ،بەاڵم بە
ش���اردنەوەی و هێش���تنەوەی رووداوە
ک���ە بەنهێن���ی دەیانەوێت ئ���ەم قەیرانە
بەردەوام بێت ،هەتا ئەو کاتەی دەتوانن
بەرژەوەندییەکانی خۆیان لە سوریا جێگیر
بک���ەن ،بەاڵم ئەگەر کێش���ەکانی س���وریا
زوو کۆتای���ی بێت و ش���ەڕ کۆتایی بێت،
بەرژەوەن���دی هەنێک الیەن���ی تێدانییە،
هەر لەبەر ئەوەش بە زووی ئاگربەستیان
هەڵوەش���اندەوە ،ئەمری���کا و رووس���یا
هەڵیانوەش���اندەوە ،بەاڵم هیچکامیان ئەو
بەرپرس���یارێتییە لە ئەستۆ ناگرن ،چونکە
نیەتی چارەسەرکردنی کێشەکانی سوریایان
نییە ،ئەگەر نیاز و بڕیاریان هەبێ زۆر بە
ئاس���انیچارەس���ەریپێکدێنن.

*ل���ە چاوپێکەوتنەکانت���ان ل���ە
ئەمەری���کا چ الیەنێکت���ان بین���ی و
پەیام���یئ���ەوانچ���یب���وو.؟
ئیله���ام ئەحم���ەد :نامانەوێ���ت ئ���ەو
چاوپێکەوتنەمان لهگهڵ ئەمریکا ئاش���کرا
بکەین ،بەاڵم ئامانج ئەوەیە ،کە ئێس���تاو
داهات���وو نزیکایەت���ی ئ���ەوان ،چۆنە لە
ش���ەڕی داع���ش ،ئێمە چ���ۆن دەتوانین،

پرۆفایل:

ئیله���ام ئەحم���ەد:
هاوس���ەرۆكی ئەنجوومەنی سوریای
دیموكراتی (مەسەدە)

لەگەڵ الیەنە سیاسییەکان ڕێکبکەوین ،لە
چارەسەردا؟ هەبوونی ئێمە چۆن دەبێت؟
گفتوگۆکان هێش���تا بەردەوام���ن ،کاتیک
ئەنجام دەرکەوت ،بۆ رای گشتی ئاشکرای
دەکەی���ن.
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بەهاری رۆژهەاڵتی كوردستان
لەنێوان بێدەنگی و چاوەڕوانیدا!

ئەفراسیاب گرامی
ئەڵمانیا
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ئەمڕۆ بەستێنەكانی س����ەرهەڵدانی شۆڕش لە
ئێران����دا پاش شۆڕش����ی  59ب����ە بارودۆخێكی
س����ەختدا تێدەپەڕێ����ت .چەندین ن����ەوەی بە
دوای خۆی����دا هێنا كە هەركامی����ان لە قۆناغ
و س����اتەوەختی خۆیدا بوونە قوربانی فەزای
داخ����راوی كۆماری ئیس��ل�امی و بەتایبەتی لە
كوردس����تاندا بەرەوڕووی ش����ەڕێكی خوێنایی
بوونەوە ،ك����ە ئێستاش����ی لەگەڵدابێت وەكو
"بەرگ����ری رەوا" لە الیەن ك����وردەوە ناوزەد
دەكرێت و شەڕێك بوو كە بە خواستی كورد
نەب����وو ،بەڵکو ئامانجی میللەت����ی كورد تەنیا
بەرگری ب����وو ،هاوكات لەگەڵ داس����ەپاندنی
ش����ەڕ ،هەموو دەرگاكانی چاالكی سیاس����ی،
كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی لە كوردستاندا داخرا
تەنانەت ژینۆساید ،کوش����تن و لەسێدارەدانە
بەكۆمەڵەكان ،كوش����تن و ئاوارە و بێدەرەتان
هێش����تنەوەی خەڵكی كوردستان لە هەژاریدا،
گەیش����تە ترۆپکی خ����ۆی .دەیەكانی حەفتا لە
ئێران����دا فەزایەك����ی سیاس����ی و كۆمەاڵیەتی
رەخساند هەتا نەتەوەكانی ئێران و بەتایبەتی
كورد لە بەشداریی سیاس����یدا بەشێوەیەك لە
شێوەكان رۆڵ ببینن ،ئەم فەزا نیمچەكراوەیە
كە لەسەر دەس����تی ریفۆرمخوازانی دەوڵەتی
هاتب����ووە ئ����اراوە ،هەرچەن����دە پرۆس����ەی
داخوازی����ی نەتەوەكان����ی ئێرانی����ان ل����ە زۆر
بوارەوە دواخس����ت و بەرەنجامێكی ئەوتۆی
ل����ێ نەكەوتەوە و بەنەزۆك����ی مایەوە ،بەاڵم
فەزایەك بوو كە بزوتن����ەوە كۆمەاڵیەتییەكان
لە ئاس����ت ئێراندا چەكەرە و گەش����ەی كرد.
لە كوردس����تان بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان لە
بەستێنی فەرهەنگ و ئەنجومەن و رێكخراوە
ناحكومییەكان����دا ش����كڵێكی دیكەی بەخۆیەوە
بینی ،ل����ە الیەكی دیكەوە بەرەی یەكگرتووی
كورد و فراكسیۆنی مەجلیس دروستبوون ،كە
كەم تا زۆر رۆڵی باشیان هەبوە ،بەاڵم هەموو
ئەم هەواڵنە هەوڵێكی جددی نەبوون لەپێناو
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چارەسەری مەس����ەلەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی
ك����ورد و هێمنكردن����ەوەی بارودۆخی ئەمنیی
كوردس����تاندا .یەكەم بە هۆی چەقبەس����تویی
و یاس����ای نامەش����روع و تەنگەبەری كۆماری
ئیس��ل�امی كە ئیزنی هیچ چەشنە ئاڵوگۆڕێكی
تێ����دا بەدیناكرێ����ت ،دووه����ەم ،نوێنەران����ی
ك����ورد لە پەرلەمان لەنێوان ترس و راس����تیدا
بوون و هەردەم لەبەرامب����ەر داخوازییەكانی
ك����ورد بێدەنگیان نواندوە ،س����ێهەم ،جێگای
متمان����ە نەب����وون و رەوایی نەبەخش����ین بە
بوونی نوێنەرانی كورد وەك نوێنەری پرس����ی
چارەنوسس����ازی كورد لە مەجلیس����ی ئێراندا،
كەواتە هەوڵی فراكسیۆنی كورد ،لە سەرەتادا
بە نەزۆكیی لەدایكبوو.
ئێس����تاكە پاش س����ێ دەیە بێئ����اكام مانەوەی
بزوتن����ەوەی دیموكراتیكی خەڵك����ی ئێران لە
قۆناغ����ە جۆراوجۆرەكان و لە نێوان ریفۆرم و
ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی واڵت و لە دواهاتەكەی
خۆی واتە "بزوتنەوەی سەوز" هاتە گۆڕەپانی
سیاس����ییەوە .زۆر ل����ە خاوەنڕای����ان پێیانوایە
ریفۆرم لە دوا هەوڵی خۆی ،واتە بزوتنەوەی
س����ەوزدا كۆتای����ی پێهات و هەنوكە ویس����تی
ریفۆرم لەبەردەم قەیرانی پێناس����ەكردنەوەی
خ����ۆی لە نێوان پش����ت ئەس����تور ب����وون بە
بنەماكانی دیكتاتۆرییەت و بەتاڵهێش����تنەوەی
ریفۆرمخوازی لەنێوان بێدەنگی یان ریفۆرمی
دەوڵەتی ،كە لە دەسەاڵتی دیكتاتۆریدا ریفۆرم
جێگایەكی ئەوتۆی نیە ،یان نەمانی سیستم و
هاتنە بەرەی ئۆپۆزسیۆندا ماوەتەوە .بەم پێیە
ب����ەو ئاكامە دەگەین ك����ە چ لە ئێران و چ لە
كوردس����تان بارودۆخەكە بە ئاقارێكی دیكەدا
دەڕوات ،جیاكردنەوەی ریزی ریفۆرمخوزانی
دەوڵەتی لە ئوس����وڵگەرای دەوڵەتی ،جۆرێكی
دیكە درزكەوتنە ناو پێكهاتەی سیاسی ئێرانە.
لێرەدا جێگای ئاماژەیە كە بەش����داری كورد لە
بزوتنەوەی كورد ئایا دەبوایە بە بێدەنگی تێپەڕ
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جێگە و پێگەی كورد
لە ناو بزووتنەوەیەکی
نادیار و تەنیا چەند
چەمكێکی رواڵەتیدا،
ناتوانێت كێشەی
چارەسەرنەكراو
مافە سیاسی و
كۆمەاڵیەتییەكانی كورد
دابین بكات.

بوایە یان بەشداریی لەو بزوتنەوەیەدا بکات؟
یەكەم من پێم وایە جێگە و پێگەی كورد لە ناو
بزووتنەوەیەکی نادیار و تەنیا چەند چەمكێکی
رواڵەتیدا ،ناتوانێت كێش����ەی چارەسەرنەكراو
ماف����ە سیاس����ی و كۆمەاڵیەتییەكان����ی كورد
دابی����ن بكات ،دووهەم ،كورد بە دروش����می
رووخانەوە كە ماوەی سێ دەیەیە هەڵیگرتوە،
ناتوانێ����ت لە ف����ەزای ئەمڕۆی ئێ����ران و بەو
پێگەیەی ئێران هەیەتی لە ئاستی ناوخۆیی و
نێونەتەوەییدا ،لەناكاو باز بدات بۆ ریفۆرم و
چاكسازی .سێهەم دەتوانم بڵێم كە بزوتنەوەی
سەوز ،بزوتنەوەیەكی خورسك بوو ،ناتوانین
وەك بزوتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتیی سەیریبكەین
کە بتوانێت چارەنوس����ی كۆمەڵ����گای ئێرانی
پێوە گرێبدرێت .لەگەڵ ئەمانەش����دا بەشداری
نەك����ردن و بێدەنگ هێش����تنەوەی كۆمەڵگا،
جۆرێك داخس����تنی بازاڕی سیاس����ییە بەڕووی
الیەنی فارس و دیكەدا ،كە دەبوایە رۆڵێكیان
هەبوایە ل����ە ئامادەكردنی خەڵك بۆ ئەگەری

هەر رووداوێك لە ئاس����ت ئێراندا و ئەوەش
بەدینەك����را و دەتوانم بڵێ����م كە بێدەنگییەكی
تەواو زاڵ بوو.
بۆ كورد ،ئەزموون وەرنەگرتن لە ریفۆرم لە
ئێراندا هێشتا پاش ئەم هەموو گۆرانكارییە كە لە
ئێران و ناوچەكەدا ماوەتەوە بێدەنگی نواندوە
و تەنیا روخسارێكی نوێ و تازە لەم فەزایەدا
بەدیدەكرێت ،كە قەندیل دەبێتە س����وژەیەكی
نوێ بۆ دووبارە هاتنەوە بەرباس����ی پرس����ی
ك����ورد بۆ ناو راگەیاندن����ە جیهانییەكان ،بەاڵم
ئەمجارە س����ەرهەڵدانی پژاك و پەیڕەوكردنی
میتۆد و ش����ێوازی دەیەكانی شەست و شەڕی
پارتیزانی وەك رێكخراوە چەپەكانی س����ەدەی
بیس����تەم كە خەباتی پارتیزانی سەرمەش����قی
هەم����وو بزوتنەوە چەپ����ەكان بوو ،لە الیەكی
دیكەوە پەیڕەوكردن����ی ئایدۆلۆژیای ئاپۆیی و
گوتاری چەپێ����ك كە لەالیەن پارتی كرێكارانی
كوردستانەوە پێناسە و پەرەی پێدەدرێت.
ل����ەم نێ����وەدا ئەحزابی كالس����یكی كوردی لە

چاوەڕوانییەك����ی ت����ەواودا ماونەت����ەوە ،بە
هۆی بارودۆخ����ی سیاس����ییەوە و دووربوون
ل����ە ئاڵوگۆڕەكانی ناو كۆمەڵگە و راس����تەوخۆ
وەرنەگرتن����ی ئەو كاریگەرییان����ە چ لە الیەن
حزبەكانەوە لەس����ەر كۆمەڵگ����ە ،چ لە الیەن
كۆمەڵگ����ەوە لەس����ەر ح����زب ،حزبەكان����ی
رۆژهەاڵت����ی كوردس����تانی ل����ە واقیعەكان����ی
كوردستان رۆژ بە رۆژ دوور كردۆتەوە .بۆیە
زۆرجار راگەیاندن����ەكان و تیڤییە كوردییەكان
وەك موس����تەنەدی مێژووی����ی دێنەبەر چاو و
تەنی����ا لە بیرگەی خەڵك����دا ماونەتەوە و پەل
دەكوتن بۆ مانەوە لە فیكر و زەینی خەڵكدا،
بەاڵم ئەوە لە حاڵێكدایە كە رەوتی دینامیكی
كۆمەڵگە هەروا بەردەوام نابێت لە بێدەنگیی
حزبەكان و پێویستی بە خوێنی تازە و رێگا و
رێبازی تازە هەیە بۆ هیدایەتكردنی كۆمەڵگە
و دەبێت لە هەوڵی پێناسەكردنەوەی خۆیاندا
بن.
هەرچەندە لە بواری ئەكادیمی و كۆمەڵناسییەوە

کوردانی رۆژهەاڵت لە چاوەڕوانیدا
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دەبێت خوێندنەوەی ورد بۆ دۆخی سیاسی و
كۆمەاڵیەت����ی كورد لە ئێران����دا بكرێت ،بەاڵم
ئەگەر ب����ە كورتی بارودۆخی ئێس����تای كورد
بخەمە بەر دی����دی خوێنەرانەوە دەتوانم لەم
چەند خاڵدا كۆی بكەمەوە:
بزوتنەوەی كورد لە رۆژهەالتی كوردس����تانكە لەالیەن حزبەكانەوە نوێنەرایەتی دەكرێت،
پێویستی بە دووبارە پێناسەكردنەوەی خۆیەتی
ل����ە هەموو بوارەكانی س����تراتیژی ،بەرنامە و
پالنی سیاسی بۆ رۆژهەاڵتی كوردستان ،چونكە
رۆژهەاڵتی كوردس����تان لە بیاڤی سیاس����ەت،
فەرهەنگ و كۆمەڵگادا لە گۆڕانێكی خێرادایە.
گەش����ەكردنی مەزنخوازی����ی حیزبی و وەكدی����ن و دیان����ەت پێناس����ەكردنی حی����زب و
دووركەوتنەوەی ماناكانی حیزب و ئەركەكانی
ح����زب لە كۆمەڵگادا ،بۆتە ه����ۆی پەككەوتن
و بێدەنگبوون����ی بزوتن����ەوەی ك����ورد و ل����ە
چاوەڕوانیدا هێشتنەوە و خەساندنی كۆمەڵگا
لەوەی كە حزبێكی نوێ ،روانگەیەكی نوێ و
بزوتنەوەیەكی نوێ بێتە مەیدانەوە.
الوازبوون����ی گوت����اری رووناكبیریی كورد وبێبەهاكردن����ی رۆڵی ح����زب و رێكخراوەكان
و ب����ە قەی����ران پێناس����ەكردنی ح����زب وەك
دامەزراوەیەك����ی مۆدێ����رن و پەرتەوازەیی و
ش����پرزەیی نوخبە و روناكبیری كورد ،كە بۆتە
ه����ۆی فۆرمولەنەبوونی گوت����اری روناكبیری
كورد.
كەڵكوەرگرت����ن لە كودەت����ای رێكخراوەیی،ئینش����عاب و لێكداب����ڕان و نەڕەخس����اندنی
فەزایەك����ی نوێی الیەنی ئینش����عابی و هەمان
میت����ۆد و رێبازی سیاس����ی پەیڕەوكردن و لە
ئاكامدا سەرلێشێواوی سیاس����ی بۆ حزبەكان،
ل����ە بری ئەوەی ك����ە دیموكراس����ی ناوخۆیی
لەپێناو باش����تر بوون و ئەكتیڤتركردنی حزب
و رێكخراوەكان����دا بەكاربهێنن ،بە پێچەوانەوە
دیموكراس����ی ناوخۆیی لە پێن����او داڕزاندن و
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دەس����ەاڵتدا بەكاردەهێن����ن ،كە بەش����ێكی بۆ
نەبوون����ی پالن����ی ناوخۆیی ب����ۆ هیدایەت و
رێكخستنی حزب لە چوارچێوەی تەشكیالتیدا،
لە الیەكی دیكەوە خۆ ب����ە میراتگر زانین لە
ئاستی رێبەریی حزبدا و داخستنی دەرگاكانی
بەڕێوەبەرێتیی سیاس����ی حیزب����ەكان بەڕووی
نەوەی نوێدا.
دەستەوەستانبوون لەبەرامبەر الیەنی دەرەكیو چاوەڕوان����ی و بێدەس����ەاڵتبوون لەبەرامبەر
دەس����ەاڵت ،بۆتە مایەی بێهیوایی و نەبوونی
دیپلۆماسییەكی بەهێز بۆ پشتیوانیی سیاسی لە
بزوتنەوەی كورد.
هەوڵدان بۆ كۆپیكردنی سیس����تمی سیاس����یباشوری كوردستان لە رۆژهەاڵتی كوردستان،
كە دەگەڕێت����ەوە ب����ۆ ئاڵوگۆڕەكانی ناوچەی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و نەزمی نوێی جیهانی.
الوازبوون����ی بزوتن����ەوە كۆمەاڵیەتییەكان����یناوخۆی كوردس����تان ،بۆتە هۆی ئەوەی كە نە
شەقامی كوردیمان هەبێت ،نە بزوتنەوەیەكی
بەهێ����زی كۆمەاڵیەت����ی ك����ە ئاكامەك����ەی بە
ش����ۆڕش یان لەقەیراندا هێشتنەوەی دەسەاڵت
ل����ە كوردس����تاندا بێ����ت ،بەڵكو تەنی����ا خاڵی
س����ەركەوتوی ش����ەقامی كوردی ،بارودۆخی
مێژووی����ی و خوێناویبوون����ی خەباتی كورد و
پرسی چارەنووسی سیاسی كوردە كە لە تاكی
كۆمەڵی كوردیدا جێگای كردوە.
ترس و دڵەراوكێ و دڕدۆنگی لە ئەگەری هەررووداوێكی سیاسیی لە ئێران و یەكهەڵوێست
نەبوون����ی كورد لە بەرامب����ەر رووداوەكان و
جێهێشتنی كۆمەڵگا لە دۆخی قەیراناوییدا.

چەند پێشنیارێك:
 پێكهێنان����ی بەرەیەك����ی كوردس����تانی ب����ۆباشتربوونی بارودۆخی سیاسی و كۆمەاڵیەتی
كورد كە لەس����ەر بنەمای مافی چارەنووس����ی
كورد ،بەرژەوەندیی كورد ،دیموكراسی بێت.

 س����ادەترین و س����اناترین ئەم����ر و كرداریسیاس����ی گفتوگۆی����ە ،ك����ە دەبێت ل����ە پێناو
یەكگرتنەوە و یەكبوونی حزبەكانی رۆژهەاڵتی
كوردس����تان ك����ە لێكداب����ڕاون و بەهێزكردنی
دیموكراس����ی ناوخۆیی بۆ رێكخستنی كۆمەڵگا
رۆڵ بگێڕێت ،ئەگەرنا پێشنیار دەكەم بۆ ئەو
یەكگرتنەوەیە "حزبێك بە دوو س����كرتێرەوە"
دەتوانێت مەس����ەلەی بەڕێوەبەرایەتیی خۆی
چارەسەر بكات.
 بزوتن����ەوەی روناكبی����ری ك����ورد ،حیزب����ەكوردییەكان ،راگەیەنە كوردییەكان و نوخبەی
ك����وردی ،دەب����ێ خوێنێكی ت����ازە ،گۆڕانێكی
تازە ،پ��ل�ان و بەرنامەیەكی تازە ئاڕاس����تەی
كۆمەڵ����گا بكەن ،تا بەهاری كوردی بەدیبێت،
ئەگەرن����ا بەهاری كوردی لە نێوان چاوەڕوانی
و بێدەنگی����دا دەخنكێ����ت و خەونەكان����ی لە
پەراوێزدا دەمێنێتەوە.
 ئاكامی ئەم باس����ە ئەوەیە كە بزووتنەوەیكورد و حزبەكان هەوراز و نش����ێوی زۆریان
بە خۆی����ەوە بینیەوە ،رووب����ەڕووی كۆماری
ئیس��ل�امی بوونەتەوە ،دووركەوتوونەتەوە لە
گۆڕەپانی كۆمەڵگا و بواری خەباتی ئاشكرایان
نەماوە ،الیەنگرانیان بەرەو رووی هەڕەش����ە
و ئیعدام دەبنەوە ،لەگەڵ ش����ەری براكوژیدا
بەرەوڕوو بوون ،بەم هەموو دۆخە سەخت و
دژوارەوە هێشتا جێگایان لە ناو خەڵكدا ماوە،
كە پێویس����تە خۆیان نوێ بكەنەوە ،بەرنامەی
جوان لەس����ەر كاغەز جوان����ە ،گرنگ هەوڵ
بۆ دەربازب����وون لەم بێدەنگییەی����ە ،ئەگەرنا
كۆمەڵگا بێ پرس����كردن بە حزب و رێكخراوە
سیاسییەكان ،خۆی تازە دەكاتەوە و ئەوانیش
دەكەونە پەراوێزەوە .بۆیە مافی نەوەی نوێی
كۆمەڵگای����ە كە بەرگی نوێ ،روانگە و خوێنی
تازە بەخۆی����ەوە ببینێت و بەدی����ار پێكهاتنی
بەرەی ك����وردی و یەكگرتنەوەی حزبەكانەوە
چاوەڕوان نەمێنێت و بێدەنگییەكە بشكێنێت.
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ستراتیژە تیۆرییەكان بۆ چارەسەری
ناكۆكییەكانی نێوان كورد و ئازەری
لە خۆرهەاڵتی كوردستان
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پێشەكی
پارێ���زگای ئازەربایجانی رۆژئ���اوا یەكێكە لە
پارێ���زگا پڕ لە كێش���ەو ناكۆكییەكانی ئێران،
ل���ەم پارێزگایەدا نەتەوەكانی كورد و ئازەری
و ئاشوری ،ئاینەكانی ئیسالم ،مەسیحییەت،
مەزهەبەكانی ش���یعەو س���وننە ،زمانەكانی
كوردی ،ئازەری ،ئەرمەنی ،ئاشوری بوونەتە
ه���ۆی دروس���تبوونی ناكۆكییە سیاس���یی و
كولتوری و مەزهەبییەكان.
لەگ���ەڵ ئەوەی هەموو ئ���ەو جۆراوجۆریانە
بە درێژایی س���ااڵنی راب���ردو لە پاڵ یەكتردا
ژیاون ،بەاڵم هەمیش���ە رووبەرووی كێشە و
گرفت بوونەتەوە .ش���ەڕو پێكدادان لەنێوان
ك���وردەكان و ئازەریی���ەكان و ك���وردەكان
و حكومەت���ی مەركەزی���دا رووی���داوە ،لە
س���ااڵنی سەرەتای شۆڕشی  1357دا چەندین
رووداوی ناخۆش روویدا( ،كوش���تنی خەڵكی
گوندی قارن���ێ  1358هەتاوی -1979زایینی
و لەس���ێدارەدانی  59الوی مهاب���ادی 1362
هەتاوی -1983زایینی).
ئ���ەم بابەتە تیش���ك دەخاتە س���ەر ناكۆكی
و ملمالن���ێ سیاس���ی و كۆمەاڵیەتییەكان و
چارەس���ەرەكان بۆ دووبارە روونەدانەوەیان
دەخات���ەڕوو ،هەروەها باس لەوە دەكات لە
چ رێگەیەكەوە خەڵكان���ی ناو ئەو پارێزگایە
(زۆرینە و كەمینە) ،دوور لە هەر جیاوازی و
جۆراوجۆرییەك نەتەوەیی ،ئاینی ،مەزهەبی
و كولتوری ژیانێكی ئاشتییانە پێكەوە بكەن و
رێز لە مافەكانی یەكتری بگرن.

جوگرافیای سروشتی و مرۆیی پاڕێزگا
واڵت���ی ئێ���ران ل���ە  31پارێ���زگا پێكهاتووە
ك���ە ئازەربایجان���ی رۆژئ���اواش یەكێك لەو
پارێزگایانەی���ە ،لە باكوری رۆژئ���اوای ئێران
هەڵكەوتووە و ناوەندەكەی شاری ( ئورمیە)
و دەریاچەی (ئورمی���ە)ش هەر بەو ناوە لە

218

رۆژهەاڵتی ئەو پارێزگایە هەڵكەوتووە.
پارێزگای ئازەربایجانی رۆژئاوا ،ناوچەیەكی
كوێس���تانییە و ل���ە باكور لەگ���ەڵ كۆماری
ئازەربایجان و لە رۆژئاوا لەگەڵ واڵتانی توركیا
و كوردستانی عێراق و لە رۆژهەاڵت لەگەڵ
پارێزگای ئازەربایجانی رۆژهەاڵت و پارێزگای
زەنجان و لە باشور لەگەڵ پارێزگای كورستان
دراوس���ێیە ،پانتای���ی ئ���ەو پارێزگایە 37059
كیلۆمەتری چوارگۆشەیە و لە رووی گەورەیی
س���ێزدەیەمین پارێزگای ئێران���ە و  225%ی
خاكی ئێران لە خۆدەگرێت ،حەشیمەتی ئەو
پارێزگایە بە پێی ئاماری رەسمی ساڵی 1385
هەت���اوی  2873459كەس لە خۆدەگرێت ،كە
% 408ی دانیش���توانی ئێران لەو پارێزگایەدا
دەژی���ن و ل���ەڕووی رێژەی دانیش���توانەوە
هەشتەمین پارێزگای ئێرانە)1(.
بە پێی ئامارەكانی ساڵی  1375هەتاوی 53%
خەڵك���ی ئەو پارێزگایە لە ش���ارەكان و 47%
لە گوندەكان ژیان بەس���ەر دەبەن ،زۆرینەی
دانیش���تووانی ئەو پارێزگایە موس���وڵمانن و
كەمایەتیی���ە مەزهەبییەكان���ی (ئەرمەن���ی و
كەلیمی)ی���ش ل���ەو پارێزگایە ژیان بەس���ەر
دەبەن ،نەژادی خەڵكی ئەو ناوچەیە ئاریاییە
و دواتر نەتەوەكانی تورك و مەغۆل روویان
لەو ناوچەیە كردووە)2(.

جوگرافیای ئابوری پارێزگا
ئازەربایجانی رۆژئ���اوا بەهۆی بوونی زەوی
كش���توكاڵی و ناوچ���ەی سروش���تییەكانەوە،
یەكێكە ل���ە گرنگترین ناوچە كش���توكاڵی و
ئاژەڵدارییەكانی ئێران .بەرهەمهێنانی بەشی
پیشەسازی و كانگاكان  4.5%هەناردەی ئێران
لەخۆدەگرێت .لەڕووی كانگا سروشتیەكانەوە
لە پاش پارێزگاكانی خۆراس���ان و س���منان لە
پلەی سێیەمدا دێت و هەروەها بەرهەمهێنانی
پیشەسازی دەس���تی گرنگی و بایەخی خۆی

هەیە)3(.

جوغرافیای سیاسی پارێزگا

پارێ���زگای ئازەربایجان���ی رۆژئ���اوا بە پێی
دوایین دابەش���كردنەكانی واڵت���ی ئێران لە
( )17شارس���تان و ( )40بەش و ( )38شار و
( )113گەورەدێ و ( 3728گوند) پێكهاتووە.
ناوەندی پاریزگاكە ش���اری مێژوویی (ئورمیە)
یە و شارس���تانەكانی ئەو پارێزگایە بریتین لە
ورمێ (ئورمیە)-،ش���نۆ (ئوش���نویە) ،بۆكان،
پۆلدەشت،پیرانش���ار ،تیكاب-،چال���دوران،
چایپارە ،خۆی ،سەردەشت ،سەلماس ،سائین
قەاڵ (ش���اهین دژ) ،ش���وت ،ماكۆ ،مهاباد،
میان���دواو و نەغ���ەدە )4( .لە نێو كوردەكان
بەدەر لە ناوی (ئورمیە) ،وش���ەی (ورمێ)ش
بەكار دێنن.
ئ���ەوەی لێرەدا گرنگە تێك���ەاڵوی كوردەكان
و ئازەرییەكان���ە .ل���ە ( )12شارس���تانی ئەو
پارێزگایەی���ە ك���ە بریتین ل���ە ورمێ ،خۆی،
س���ەلماس ،میان���دواو ،چاپی���ارە ،چاڵدران،
پۆلدەشت ،نەغەدە ،ماكۆ ،شوت ،سائین قەاڵ
و تیكاب .لە هەموو ئەو ش���ارانە خەڵك بە
دوو زمانی كوردی و ئازەری قسە دەكەن)5( .
شار بە تەواوی بە زمانی كوردی قسە دەكەن
كە بریتی���ن لە مهاباد ،بۆكان،سەردەش���ت،
پیرانشار و شنۆ)5( .
محەمەد تەهەوری دەنوس���ێت «لە زۆربەی
ش���ارەكانی ئێران تێك���ەاڵوی دەبینین كە بە
زمان���ی جۆراوج���ۆر پێكەوە قس���ە دەكەن،
بەش���ی زۆری پارێزگای ئازەربایجانی رۆژئاوا
تێكەاڵوییەك���ە ل���ە دوو نەت���ەوەی ت���ورك
(ئازەری) و كورد» و لە درێژەی باس���ەكەیدا
سەبارەت بەوەی كوردەكان لە كوێ دەژین،
دەنوس���ێت «زۆربەی دانیشتوانی پارێزگاكانی
كوردس���تان ،ئیالم و كرماشان و بەشێك لە
خەڵكی ئازەربایجانی رۆژئاوا خۆیان بە كورد
دەزانن)6(».
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ناكۆكییە كلتورییەكان
( )1-1خوێن���دن ب���ە زمان���ی زگماگی
رێگەی پێنەدراوە
س���ەرەكیترین كێش���ە ك���ە ك���وردەكان و
ئازەرییەكان لەو پارێزگایە لەگەڵ دەس���ەاڵتی
كۆماری ئیسالمی هەیانە ئەوەیە كە لەماوەی
ئەو  34ساڵەدا رێگە نەدراوە بە زمانی دایكی
خۆیان لە قوتابخانەكان بخوێنن .زمانی فارسی
زمانی خوێندن و نوس���ین ل���ە قوتابخانەكان
و زمانی رەس���می فەرمانگ���ە حكومییەكانە.
دەتوانین بڵێن لەوەدا هەم كوردەكان و هەمو
ئازەرییەكان غەدری زۆریان لێكراوە و ئەوەش
كێش���ە و گرفت و ناكۆكی سیاسی و كلتوری
لێكەوتۆتەوە.
 21سێپتەمبەری هەموو ساڵێك هاوكات لەگەڵ
(رۆژی جیهانی���ی زمانی دای���ك) كە لەالیەن
رێكخراوی یونسكۆوە دیاریكراوە ،ئازەرییەكان
و كوردەكان لەو پارێزگایە ناڕەزایی دەردەبڕن
كە بۆچی مافی خوێن���دن بە زمانی زگماكی
خۆیان نییە .ناولێنانی  21س���ێپتەمبەری وەك
رۆژی جیهانی���ی زمانی دایك دەگەڕێتەوە بۆ
كۆنفرانس���ی گشتی یونس���كۆ لە ساڵی 1999
كە ب���ۆ یارمەتیدانی جۆراوج���ۆری زمانی و
كولتوری ئ���ەو رۆژە دیاریكرا .رۆژی جیهانی
زمانی دایكی لە رۆژژمێری رەس���می كۆماری
ئیسالمیدا سڕدراوەتەوە و باسی لێوە نەكراوە.
بەداخەوە لە سیس���تمی پەروەردەی ئێراندا،
ب���ە لەبەرچاوگرتن���ی حەقیقەت���ی جیاوازی
جوانی نەتەوەیی ل���ەو واڵتە پان و بەرینەدا
ب���ە جیاوازییە هەرێمی ،فیك���ری ،كولتوری،
رووداوە مێژووی���ی ،ناوچەیی���ەكان و هتد،
هیچ ئاوڕێكی لێنەدراوەتەوە .ئەگەر بە جدی
بەدوای دۆزینەوەی كەموكوڕی و هۆكارەكانی
فەنابوون لە هەندێك ل���ە بوارەكانی واڵت،
بیرو كولتوری خۆمانین ،دەبێت قبوڵی بكەین
كە ش���ێوازەكانی فێربوونی رەس���می كە لە

سەرانسەری ئێران لە ناوەندێكی پەروەردەیی
دەنێردرێ���ت ،بەه���ۆی لەبەرچاونەگرتن���ی
مەس���ەلەكانی تایبەت بە زمان و ش���ێوەزارە
جۆراوجۆرەكان ،یەكێك لە س���ەرەكیترین و
كاریگەرترین هۆكارەكان بۆ نەخوێندەواری و
دواكەوتوویی مێژووییە .نابێ ئەوە لەبیر بكەین
كە یەكێك لە بنەما سەرەكییەكانی مۆدێرنێتە
(ش���ێوە كلتوری) و مۆدێرنیزاس���یون (شێوە
كۆمەاڵیەتی -ئابوری) ،پەروەردەی گش���تییە.
لە ش���وێنێك كە فێربوونی زمانی رەسمی و
پێوەر ،لە بنەما دروستەكانی فێربوونی زمانی
دووهەم ،ل���ەو ناوچانەی ف���ارس زمانی لێ
نییە ،پەیڕەوی ن���ەكات( ،بە ئاماژەكردن بەو
خاڵە ،مەبەس���ت لە سیفەتی دووەم نرخاندن
نییە ،بەڵكو باس���كردنی ریزبەندی پێشخستن
و دواخستنی فێربوونی زمانەكانە ).سروشتییە
زاڵبوون���ی تەواو و تەنانەت رێژەیی بەس���ەر
زمانی رەس���میدا ،خوێندنەوە و نووسین زۆر
دژوار و تەنان���ەت مەح���اڵ دەبێ���ت و ئەو
كەموكووڕییە لە پەروەردەی گشتیدا ،دەبێتە
هۆی وەستان و رووخانی ئاگایی و مەعریفەتی
گشتی كۆمەڵگە)7(.
ئەگەرچ���ی ل���ە بەندەكانی  15و  19یاس���ای
بنەڕەتی ئێران ئاماژە بەوە كراوە كە خوێندن
و نوس���ین بە زمانی دایك لە قوتابخانەكاندا
ئازادە ،بەاڵم تا ئێستا لە پارێزگای ئازەربایجانی
رۆژئاوا ،خوێندن بە زمانی كوردی و ئازەری
ل���ە قوتابخان���ەكان بە رەس���می رێگەی پێ
نەدراوە.
س���اڵح نیكبەخت پارێ���زەری ك���ورد پێیوایە
«خوێندن بە زمانی دایكی مافی ئەو خەڵكانەیە
كە لە ئێراندا دەژین (كورد ،عەرەب ،ئازەری،
بەل���وچ ،ف���ارس و توركم���ان) .خوێندن بە
زمانی دایك���ی دژی یەكگرتوویی نییە ،بەڵكو
هاودەنگی نەتەوەیی بەهێز دەكات ،هەروەها
نەك تەنی���ا نابێتە ه���ۆی الوازبوونی زمانی

تەنانەت یەكێك
لە رێورەسمە هەرە
كۆنەكانی ئازەرییەكان
بۆ نەورۆز لەو
پارێزگایە بە ناوی
(تكلم چی) بەتەواوی
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فارسی ،بەڵكو هەوڵی دەوڵەمەندكردنی ئەو
زمان���ەش دەدات ،بەڕێوەنەچوونی بەندی 15
دەبێتە هۆی ئەوەی خوێندكارەكان بەرەبەیان
هەموو كەرەستەیەكی پێویست لەگەڵ خۆیان
بۆ قوتابخانە ببەن ،جگە لە زمانی دایك)8(».
رۆژی پێنج ش���ەممە 3ی رەشەممەی 1391
شەش سەد خوێندكاری ئازەری وەك ناڕەزایی
دەربڕی���ن نامەیەك ئاراس���تەی رۆژنامەكانی
ئێران دەكەن كە ئاوڕ لە زمانەكەیان بدرێتەوە
و زمانی ئازەری ل���ە میدیاكانی ئێراندا بەكار
بهێندرێت)9(.
خوێندن و نووسین بە زمانی دایك ناكۆكی زۆر
لەنێوان دەس���ەاڵت ،ئەتنیكە جۆراوجۆرەكان،
تەنان���ەت كەس���ەكاندا دروس���تكردووە و بە
چەشنێك هەندێك كەس پێیانوایە باسكردن لە
خوێندن و نوسین بە زمانی دایك ،باسكردنە
لە دابەشكردنی ئێران!
بیژەن س���ەف سەری دەنوس���ێت « لە بۆنەی
رۆژی زمانی دایكدا ژمارەیەك بەیاننامە الیەن
چەند گروپێكی بە رەچەڵەك ئێرانی بە رەنگ
و بۆنی دابەشكردنی ئێران باس لە مەسەلەی
زمانی دایكی دەكەن»()10
( )1-2رێوڕەسمەكانی نەورۆز لە ژێر گوشاری
هێزە ئەمنییەكاندا
هەم كوردەكان و هەم ئازەرییەكان بایەخێكی
زۆر بە نەورۆز دەدەن .كوردەكان نەورۆز بە
جەژنی نەتەوەیی خۆیان دەزانن و لەسەرجەم
ش���ارەكان و گون���دەكان ه���ەر ل���ە دوایین
رۆژەكانی س���اڵ خەریكی خ���ۆ ئامادەكردن
دەبن بۆ پێشوازی لە نەورۆز ،ئازەرییەكانیش
بەهەمان شێوە نەورۆز بە جەژنێكی مێژوویی
دەزان���ن و بایەخ���ی زۆری پێ���دەدەن .رێ
و رەس���مەكانی نەورۆز لە ماوەی  34س���اڵی
رابردوو لەژێر گوش���اری هێ���زە ئەمنییەكانی
ئەو پارێزگایەدا بەرێوەچووە و رێگە نەدراوە
ك���وردەكان و ئازەرییەكان ب���ە پێی كولتوری

220

خۆیان پێش���وازی لە نەورۆز بكەن .لەو شار
و گوندان���ەی ك���وردەكان نیش���تەجێن رێگە
نەدراوە (هەڵپەڕكێی رەشبەڵەك) واتە سەمای
بە كۆمەڵ���ی كچان و كوڕانی ك���ورد بەرێوە
بچێت و بە پێی یاس���اكانی كۆماری ئیسالمی
ئەو رێوڕەس���مە قەدەغە كراوە .لەو ش���ار و
گوندانەی ئ���ازەری لێ نیش���ەجێن ئەوانیش
رێگەی���ان پێنەدراوە بە پێی كلتوری خۆیان بە
ئازادی سەما بكەن و گۆرانی بڵێن.
تەنانەت یەكێك لە رێورەسمە هەرە كۆنەكانی
ئازەریی���ەكان ب���ۆ نەورۆز ل���ەو پارێزگایە بە
ناوی (تكل���م چی) بەت���ەواوی لەبیركراوە و
ماڵپەڕی (باشگاە خبرنگاران) بە ئاشكرا ئاماژە
بەوە دەكات كە ئەم رێورەس���مە بە تەواوی
فەرامۆشكراوە)11( .
هاواڵتییەك���ی ك���ورد بەمجۆرە بۆ س���ایتی
كوردستان میدیا دەدوێت « :رژێم بۆیە رێگە
لە بەرێوەچوونی جەژنی نەورۆز لە شارەكانی
كوردس���تان دەگرێ���ت ،چونك���ە دەیەوێت
ئاس���ەواری كولتور و شارستانییەتی كوردەكان
لەن���او بب���ات و كولت���وری الوازی خۆی لە
ناوچەكە بسەپێنێت ،بەاڵم خەڵكی كوردستان
هەمیش���ە بە ئاگاییەوە لە بەرانبەر پالنەكانی
رژێم بەرخۆدانیان كردووە)12(.
هەموو س���اڵێك رێورەسمەكانی چوارشەممە
س���وری و س���ێزدەبەدەر لە ش���ار و گوندە
كوردنش���ینەكان و ئ���ازەری نش���ینەكان ل���ە
ژێ���ر چاودێ���ری تون���دی هێزەئەمنیی���ەكان
بەرێوەدەچێت.
هەروەها جەژنەكانی (چیلە قوورن) و (یاالنچی
چرشنبە) واتە چوارشەممەی درۆ و (خبرچی
چرش���نبە) واتە چوارش���ەممەی هەواڵدان و
(كول چرشنبە) واتە چوارشەممەی خوڵەمیشی
و (گول چرشنبە) واتە چوارشەممەی گوڵ ،كە
رێورەسمەكانی ئازەرییەكانی ئەو پارێزگایەیە،
بەهۆی رێگەنەدان و بایەخنەدانی دەسەاڵت بە

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

لە زۆربەی شارەكانی
ئێران تێكەاڵوی
دەبینین كە بە زمانی
جۆراوجۆر پێكەوە قسە
دەكەن ،بەشی زۆری
پارێزگای ئازەربایجانی
رۆژئاوا تێكەاڵوییەكە
لە دوو نەتەوەی تورك
(ئازەری) و كورد .

بەشێک لە کلتوری ئازەرباجیانی غەربی
تەواوی لەبیركراون و بەرێوە ناچن و ماڵپەڕی
(مهرنی���وز) لە بابەتێكدا باس���ی س���ەرلەنوێ
ژیانەوەی ئەو رێورەسمانە دەكات)13( .
رێگەگرتنی دەس���ەاڵت لە بەرێوەچوونی ئەو
جەژن و رێورەسمانەی پەیوەندی بە كولتوری
ك���وردەكان و ئازەرییەكانەوە هەیە ،زۆرجار
توندوتیژی لێكەوتۆتەوە.

ناكۆكییەكانی نێوان كورد و ئازەری لە
پارێزگای ئازەربایجانی رۆژاوا:
ئەگەرچ���ی س���ااڵنێكی دوور و درێ���ژە دوو
نەتەوەی ك���ورد و ئازەری ل���ەو پارێزگایەدا
دەژین ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا كێشە و ناكۆكی
هەیە لە نێوانیاندا .بەش���ی زۆری كوردەكانی
نیش���تەجێ ل���ەو پارێزگای���ە ،ناڕازین لەوەی
ناوی ئ���ەو پارێزگایە (ئازەربایجانی رۆژئاوا)یە
و لە میدیا كوردییەكان و توێژی نووس���ەر و
روناكبیری كورد (پارێزگای ورمێ) بەكاردێنن
و تەواوی ئەو پارێزگایە بە خاكی كوردس���تان
دەزانن ،لە بەرانبەردا ئازەرییەكانیش لەس���ەر

ئەو باوەڕەن كە هەموو ش���ارەكانی ناو ئەو
پارێزگایە بە شارە كوردییەكانیش سەر بەخاكی
ئازەربایجانن و لەوەدا كێشە و گرفتیان لەگەڵ
كوردەكان هەیە.

لەخ���وارەوە لێدوان���ی كەس���ایەتییەكی
سیاسی ئازەری بە نمونە دەهێنینەوە:
«بابەك چەڵەبیانلی بەرپرسی پەیوەندییەكانی
رێكخراوی بەرگری نیش���تمانی ئازەربایجانە،
ل���ە س���اڵی  2006دام���ەزراوە و وەك
ل���ە پرۆگرامەكەی���دا هات���ووە  ،ئامانج���ی
«یەكگرتنەوەی خاكی نیشتمانیی ئازەربایجان»ە
و ب���ڕوای بە مافی چارەی خۆنوس���ینە .ئەو
رێكخ���راوە نەتەوەی كورد لە پارێزگای ورمێ
بە «ك���وردە كۆچك���ردووەكان» ناودەبات و
وەك میوان دەڕوانێتە ك���ورد لەو پارێزگایە،
دەشڵێت :نەتەوەیەك بەناوی ئازەری نییە و
نەتەوەی ئێمە نەتەوەی توركی ئازەربایجانە.
ناوی ئازەری لەالیەن داگیركەرانەوە بەس���ەر
نەتەوەكەمان دا چەسپاوە.

س���ەبارەت بە ناوی ورمێ لەس���ەر نەخشەی
كوردس���تان و داهات���ووی ئ���ەو پارێزگایەش
دەڵێت :خاكی ئازەربایجان دیارە و سنورەكانی
ئاشكرایە .نەتەوەی توركی ئازەربایجان ئیرادە
و توان���ای بەرگریكردن لەخ���ۆی و خاكەكەی
هەیە .نێوەڕۆكی ئەو نەخشانە (بوونی ورمێ
لەناو نەخشەی كوردستان) ،هیچ شتێك جگە
لە شەڕی دەروونی دژی ئازەربایجان و ئەوە
توان���ای جێبەجێكردنی تێدانیی���ە .هیوادارم
تێگەیش���تووانی كورد رێگە ب���ە الوانی كورد
نەدەن تێكەڵ بەو پڕۆژە خوێناوییانە ببن.
س���ەبارەت بە ش���ارە كوردییەكانی مەهاباد،
بۆكان ،ش���نۆ ،سەردەشت و پیرانشار و شارە
تێكەڵەكانی ورمێ ،نەغەدە ،سەڵماس ،خۆی،
ماكۆ ،س���این قەاڵ ،تكاو و میاندواو دەڵێت:
س���ەرجەمیان لەچوارچێوەی خاكی مێژوویی
ئازەربایجانن  .زۆربەی ئەو ش���ارانە ،تاوەكو
بیست و سێ س���اڵ لەمەوپێش پێكهاتەیەكی
تورك���ی -كوردییان هەب���وو ،بەهۆی كۆچی
زۆرەملێی توركەكان بەو ش���ێوەیان لێهاتووە.
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پارێزگای ئازەربایجانی رۆژئاوا

ئێمە بەو شێوەیە ناڕوانینە كورد كە پێویستە
ب���ە زۆرەمل���ێ ل���ەو ناوچانە ك���ۆچ بكەن.
دانیش���تووانی ئازەربایج���ان چ تورك بن یان
كورد ،مافی ش���ارۆمەندی یەكسانیان هەیە و
دەتوان���ن تایبەتمەندییە ئەتنیكییەكانی خۆیان
بپارێ���زن .رێكخ���راوی بەرگری نیش���تمانی
ل���ە ئازەربایجان هێنانە بەرباس���ی بابەتەكان
بەوشێوەیە قبوڵ ناكات .ئێمە كەمینەی كورد
لە ئازەربایجانی رۆژئ���اوا (ورمێ) بە فەرمی
دەناسین و هەر بەوش���ێوەیەش چاوەڕوانین
ك���ە پێكهاتەی تورك لە پارێزگاكانی س���نە و
كرماشان بە فەرمی بناسرێت»)14( .
لێدوان���ی لەم چەش���نە دەتوانێ���ت ناكوكی
بخات���ە نێوان ك���ورد و ئ���ازەری و ئەگەری
ش���ەری چەكداری لە نێ���وان هێزە ئازەری و
كوردییەكان لە داهاتودا هەیە .لە بەرانبەردا
كاوەی ئاهەنگەری كەس���ایەتی سیاس���ی ناو
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حزبی دیموكراتی كوردستان كە خۆشی خەڵكی
یەكێك لە ش���ارەكانی پارێزگای ئازەربایجانی
رۆژئاوای���ە ،بەمج���ۆرە باس���ی ناكۆكییەكانی
نێوان كورد و تورك لە ئوستانی ئازەربایجانی
رۆژئاوا دەكات:
«بە باوەڕی من هیچ كێشەیەكی وەها گەورە
و گران لە ئارادا نییە كە جێی نیگەرانی خەڵك
بێ���ت .ئەگەر چاو لە مێژووی ژیانی هاوبەش
و جیرانێتی ئەم دوو نەتەوەیە بكەین دەبینین
كە چەند دەیە لەوەوپێش دوو رێبەری كورد
و توركی ئازەری لە كاتی كۆماری كوردس���تان
و كۆم���اری ئازەربایجاندا زۆر بە ش���ێوازێكی
دیموكرات���ی و م���رۆ دۆس���تانە گرفتەكانیان
چارەس���ەر كرد .لە الیەكی دیكەش���ەوە ئەم
تەبای���ی و ئاش���تییە مەزن���ە زۆر تەجروبە و
تێگەیشتنی سیاسی بە نرخی بە دوادا هاتووە،
بۆی���ە دەكرێت بە س���ەرنجدان ب���ە رێكاری

پێشەوا قازی محەمەد و پیشەوەری لە رێكارە
نوێیەكان بۆ چارەس���ەركردنی ناكۆكییەكان و
گەرەنتیكردنی ژیانێكی هاوبەشی دیموكراتی
و ئاوێت���ە بە تەبایی و ئاش���تی دەس���تەبەر
بكرێت».
ئەگ���ەر بمەوێ���ت لەڕوانگ���ەی سیاس���ی
حزبەكەمەوە دەس���ت پێبكەم ،بەم شێوەیەیە
كە ئەو شوێنانەی (لە جوگرافیای پەیوەستەدا)
زۆرینەی دانیش���توانی ك���وردن و خۆیان بە
ك���ورد دەزانن و بە كوردبوونی خۆیان دەنگ
بدەن ،ئەوە ئەوێ كوردس���تانە ،بەاڵم هەموو
دانیش���توانی كورد نین و دەبێت دانیشتوانی
غەیرە كوردی ئەو شوێنانەش هەموو مافێكیان
پارێ���زراو بێت .س���ەبارەت ب���ە تەجروبەی
سیاسی واڵتانی دیكە دەتوانم بۆ شوێنی وەك
نەغەدە ،ورمێ ،ئەو شارانەی كە دوو زمانەن
و پت���ر لە نەتەوەیەكی���ان لێدەژین ،دەتوانین
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لە نمونەی برۆكس���ل كەڵك وەرگرین و وەك
هەرێمێكی لێ بێ���ت كە خاوەنی دوو زمان،
ب���ەاڵم یەك پەرلەم���ان و حكومەتە هەڵبەت
پێكهاتەی كابینە و كورسی پەرلەمانی دەبێت
پرۆپۆڕشنال واتە بەپێی بەش بێت .یانی بەپێی
دەرسەدی حەشیمەت و هێنانەوەی دەنگەكان،
رێژەی كورسی پەرلەمان و وەزیرانی كابینەی
دەوڵەت���ی پ���ێ بدرێت .بە ه���ەر حاڵ ئەوە
كارێك���ی ئاس���ان نیی���ە ،بەاڵم گەیش���تن بە
چارەسەرەكانیش مەحاڵ نییە)15(».
كەوات���ە ئێمە لێرەدا ش���اهیدی دوو گوتاری
جی���اوازی دوو الیەنی سیاس���ی ئ���ازەری و
كوردین و بە روونی هەس���ت بەوە دەكرێت
كە ئەگەری ئەوە هەیە ناكۆكی و توندوتیژی
لە ئێس���تاو داهاتوودا لەنێوان دوو نەتەوەی
ئ���ازەری و كورد لە پارێ���زگای ئازەربایجانی
رۆژئاوا سەرهەڵبدات.
دوكتور مایكاڵ نێگلەر دوو رێگە پێشنیاردەكات
بۆئ���ەوەی چەمك���ی توندوتی���ژی وەك زیان
پێگەیاندنی���ش س���نوردار بكرێ���ت .هەوەڵ،
تەنانەت س���ەبارەت ب���ە مرۆڤەكانیش ئەمە
توندوتیژی نییە كە كەس���ێك بەڕێكەوت زیان
بە كەس���ێكی تر بگەیێنێت .یاسا ئەم(بابەتە)
دیاریدەكات ،كەس���ێك دەتوانێت بەڕێكەوت
زی���ان بە كەس���ێكی تر بگەیێنێ���ت و ئەوان
دەتوانن هاوڕێی یەكتر بمێننەوە .ش���تێك كە
هەمووكات روودەدات ،بەاڵم گەر كەس���ێك
بە مەبەس���ت و لەڕقەوە بە كەسێكی تر زیان
بگەیێنێت ،یەكێك لەوان ی���ان هەردووكیان
ناچاردەبن بۆ لەناوبردنی (ئەم) زیانە كارێك
بكەن و بەڕێكەوت ئەم كارە بەشێك لە رەوت
 /پڕۆسەی /شێوازی نەبوونی توندوتیژییە.
دووەم ،كاتێ���ك كە ئـێمە دەزانین توندوتیژی
بنەم���ای ژی���ان دەپچڕێنێ���ت .توندوتی���ژی
راستەقینە نەك لە كرداردا ،بەڵكو لە هەمان
ئامانج/مەبەس���ت ،زی���ان پێگەیاندنە و ئەمە

رێك مانای وشەی سەنس���كریتی ،هیمسا بۆ
توندوتیژییە .لێرەدا ئێمە بۆ خاڵێكی كورت،
بەاڵم گرن���گ ،دەبێت بڕۆینە الی زانس���تی
زمانناسی .هیمسا (هین دەنگێكی ناو لووتی
وەك دانز لە فەڕەنس���یدا هەی���ە) لە ڕەگی
«هان» بە مانای زیان پێگەیاندن» كوشتن»ە؛
بەاڵم هیمس���ا ش���ێوەیەكی تایبەت لەو رەگە
دێنێت���ە بەرچاو .ئەم���ە دەتوانێت هەر ئەو
شتە بێت كە زمانناس���ان پێی دەڵێن شێوازی
تكاكردن (ئارەزوو كردن) .لەم بابەتەدا زیان
پێگەیاندنە ،ئەمە نە بە مانای كردار بەڵكو بە
مانای هۆگری یان ئامانجی كردارێكی تایبەت.
()16

ستراتیژی و تیۆرییەكان بۆ چارەسەری
ناكۆكییەكان لە پارێزگای ئازەربایجانی
رۆژئاوادا:
)1هەوڵدان ب���ۆ نەمان ی���ان كەمكردنەوەی
ناكۆكیی���ەكان :هەم���وو ئ���ەو نمونان���ەی
لەس���ەرەوەدا باس���كران وەك توندوتی���ژی
حكومەتی بەرانبەر ب���ە دوو نەتەوە كورد و
ئازەری ل���ە پارێ���زگای ئازەربایجانی رۆژئاوا
خرایەڕوو .هەروەها ئەگەری دروس���تبوونی
ناكۆكی لەنێوان دوو نەتەوەی كورد و ئازەری
لە داهاتوودا هەس���ت پێدەكرێت ،كەواتە لە
ئێس���تاوە دەبێت هەوڵبدرێ���ت بۆ نەمان یان
كەمكردنەوەی ناكۆكییەكان.
دوكت���ور مای���كاڵ نێگلەر دەڵێ���ت« :هەرچی
توندوتیژیی���ە ،لە بیر و زەینەوە س���ەرچاوە
دەگرێت .هەر بەو پێیە زیانی سەرچاوەگرتوو
لە توندوتیژی دەتوانێت دەروونی یا رۆحی،
هەروەها ماك���ی و فیزیایی بێت و ئەم خاڵە
ئێمە دیس���ان بۆ مانای التین���ی توندوتیژی»
ئەتككردن ،بێڕێزی» دەگەڕێنێتەوە .ئەمە هەم
باش���ە و هەم خراپ .خراپ���ە چونكە زانینی
ئەم یاس���ایە كە ئێمە دەتوانی���ن تووڕەبین،

لە كاتێك���دا تەنیا لێرە دانیش���تووین و بیری
خراپ ل���ە مێش���كماندا دێنی���ن و دەبەین،
بەاڵم زیانی فیزیایی بە كەس���ێك ناگەیێنین،
سەردەش���ێوێنێت .بە هیچ ش���ێوەیەك ئەمە
هەس���تێكی هێورك���ەرەوە نییە ،ب���ەاڵم گەر
ڕاست بێت ،باشتروایە لەو شتە ئاگادار بین.
تاڕادەیەك هەموو ئ���ەو روانگانەی كە ئێمە
ئێس���تاكە س���ەبارەت بە توندوتیژی هەمانە،
رەتكراونەوە .زۆرتری ئ���ەوان تەنانەت گەر
بتوانن گرفت لە شوێن و جێگەیەكیش بخەنە
ژێر كۆنتڕۆڵی خۆیان ،لە جێیەكی تر خراپتری
دەك���ەن .روانگەی ئێمە بە ت���اوان هەرچی
رۆژە مرۆڤ���ی زۆرتر دەنێرێت���ە بەندیخانە،
لەكاتێكدا زۆر بەدژواری لە ئاماری تاوانەكان
لە ش���ەقامەكان كەم دەكاتەوە .وا وێدەچێت
روانگە و شێوازی هەڵس���وكەوتكردن لەگەڵ
ئاشتی جیهانی ،ئـێمە بۆ الی هەندێك بابەتی
ش���ەڕی بێكۆتایی پاڵپێوەدەنێن و هاندەدەن،
«ش���ەڕ لەگەڵ مادە هۆش���بەرەكان» و «شەڕ
لەگ���ەڵ كوش���تن» س���ەرنەكەوتنە پڕ خەرج
و توندوتی���ژی هێنەرەكان���ن .كەوای���ە ئەمە
دڵنیایییەكی گەورەیە ك���ە لە كۆتاییدا قامكی
خۆمان لەسەر دەماری گرفتەكە دابنێین)17(».
هەم كوردەكان و ه���ەم ئازەرییەكان دەبێت
لە قۆناغی ئێس���تادا چ لە روی ئیتنیكی و چ
ل���ە رووی ئایینی و مەزهەبی رێز لە یەكتری
بگ���رن و هەوڵی نەمان ی���ان كەمكردنەوەی
ناكۆكییەكانی���ان بدەن بۆ ئ���ەوەی بتوانن لە
ژینگەیەكدا پێكەوە لە ئاس���ایش و ئەمنییەتدا
بژین و هەر كام مافی بەرانبەرەكەی بپارێزێت
و رێز لە كەمایەتییەكانی دیكەی ناو پارێزگای
ئازەربایجانی رۆژئاوا بگرن.
)2پەنابردن بۆ شێوازی ناتوندوتیژ :پڕۆفیسۆر
(جین ش���ارپ  ،)Gene Sharpكە یەكێكە لە
توێژەرە گەورەكان���ی بەرگریی ناتوندوتیژی،
بەمج���ۆرە پێناس���ەی ناتوندوتیژیی كردووە:
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«ناتوندوتیژی رەفتارێكە ئەو كەسانە پەیڕەوی
دەكەن كە س���تەم و ملكەچ���ی رەتدەكەنەوە
و پێیانوای���ە دەبێت ملمالن���ێ و ناكۆكییەكان
بەب���ێ توندوتیژی بەڕێوەبچێ���ت و بەردەوام
بێت ،ناتوندوتیژی هەوڵێك نییە بۆ لەناوبردن
یان س���ڕینەوەی ناكۆك���ی و ملمالنێ ،بەڵكو
وەاڵمدان���ەوەی كێش���ەكان و چۆنیەت���ی كار
لەس���ەركردنە لەبواری سیاس���ی و بوارەكانی
تردا ،یان چۆنیەتی بەگەڕخستنی توانستەكانی
مرۆڤ���ە ،وات���ە فەلس���ەفەی ناتوندوتی���ژی
بەرامبەری چەمكی ئاشتییە)18( ».
ه���ەم ك���وردەكان و هەم ئازەریی���ەكان لەم
قۆناغەی ئێس���تادا ب���ۆ ئەوەی خواس���ت و
نیازەكانی خۆی���ان لەگەڵ حكومەتی ناوەندی
بخەنە بەر ب���اس ،دەبێت پەنا بۆ ش���ێوازی
ناتوندوتی���ژ ببەن بۆ ئەوەی ب���ە ئەنجامێكی
ئەوتۆ بگەن.
«ناتوندوتیژی كاتێكە كە س���یمایەكی مرۆڤانە
دەبەخش���یت بە دووژمنی خ���ۆت و ئەویش
ب���ۆی هەیە تۆ مرۆڤانە ببینێت ».كاتێك ئێوە
هەڵس���وكەوتێكی دەمارگرژانە بە ئازایەتی و
رێز وەاڵم بدەنەوە ،وێنەی ئێوە سەردەكەوێت
و لەچاو دوژمنەكەتاندا مرۆڤانەتان دەكات و
یارمەتیتان دەدات بەشێك لە توندوتیژی دنیا
پووچەڵ بكەنەوە ئەگەرچی كەمیش بێت()19
رامین جیهانبەگلو دەڵێت»:نابێت لەبیربكەین
كە تێكۆشانی ناتوندوتیژ دەتوانێت ئامرازێكی
زۆر كاریگ���ەر و بەهێزبێ���ت ،ئامرازێك كە
كرداری دووری لە توندوتیژی دژوار بەگشتی
لەالیەن خەڵكێكی پڕاگماتی هەڵدەبژێردرێت
كە باوەڕداری بنەمایی دووری لە توندوتیژی
نییە ،ب���ەاڵم بەرژەوەندی ك���رداری ئەویان
لەبەرچاوە)20( ».
دەكرێ���ت بەش���داری ل���ە هەڵبژاردن���ەكان
نمونەیەكی باش بێ���ت بۆخەباتی ناتوندوتیژ،
ك���ورد و ئازەرییەكان دەتوانن بە هەڵبژاردنی

224

نوێنەرەكان���ی خۆیان بۆ پەرلەمان و ش���ورای
ش���ارەكان ،پرس���ی خوێندن بە زمانی دایك
بخەنە بەر باس و بەم چەش���نە خواستەكانیان
بە حكومەتی ناوەندی بگەیەنن.
)3دروس���تبوونی بزوتن���ەوە جەماوەرییەكان:
ل���ە كاتێكدا نوێنەران���ی هەڵبژێردراو نەتوانن
خواستی خەڵك بە گوێی دەسەاڵت بگەیەنن،
درووستبونی بزوتنەوە جەماوەرییەكان دوور
ل���ە توندوتی���ژی رێگایەكی باش���ە بۆ ئەوەی
دەسەاڵت لە ویست و خواستی خەڵك ئاگادار
بێت .هاتنەسەر شەقامی كورد و ئازەرییەكان
ب���ۆ ناڕەزایی دەربڕین بەرانب���ەر بە زوڵم و
س���تەمی كاربەدەستانی س���ەر بە دەسەاڵت
دەكرێت رێگەیەكی گونجاو بێت.
بە وتەی رامین جیهانبەگلو ئەگەر حكومەتەكە
دیكتاتۆریش بێت ،ئ���ەوە بەرگەی بزوتنەوە
ناوخۆیی���ەكان ناگرێ���ت و بەهەنگاوێك���ی
دیموكرات���ی ناودەب���ات« .بەكارهێنان���ی
ش���ێوازەكانی دووری لە توندوتیژی تێكۆشان
بۆ ش���وێنكاری دیموكراتیەكان دەبێت ستایش
بكرێ���ت .جیاوازی گەورە هەڵس���انگاندنێكی
نێوان بزوتنەوەیەك���ی دووری لە توندوتیژی
دیموكراتییە لەگەل دیكتاتۆریكی سەركوتكەر.
لە كاتێكدا دیكتاتۆرێك بەئاس���انی دەتوانێت
بەزەبری هێ���ز توندوتی���ژی بەكاربهێنێت و
یان هەڕەش���ەی توندوتیژی بكات «رابەرانی
بزوتنەوەیەك���ی بەرەن���گاری سیاس���ی تەنیا
دەتوانن كارتێكردنیان بەكاربهێنن و گوش���ار
لەس���ەر پەیڕەوەكانیان بكەن ،بەاڵم ئەودەم
كە ئ���ەو پەیڕەوان���ە الدەدەن و یا پەیڕەوی
رابەرێكی دیك���ە هەڵدەبژێ���رن ،ناتوانن لە
بەندیخانەی���ان بخ���ەن و ی���ان بیانك���وژن».
لەبەرئ���ەوە بەرپەرچدان���ەوەی س���ەرەتایی
توندوتی���ژی وەك ئامڕاز لە دێمۆكراتیزەكردن
و كاریگەری تێكۆش���انی ناتوندوتیژ بەشداری
دەكات)21( ».
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هەم كوردەكان و هەم
ئازەرییەكان دەبێت
لە قۆناغی ئێستادا
چ لە روی ئیتنیكی
و چ لە رووی ئایینی
و مەزهەبی رێز
لە یەكتری بگرن
و هەوڵی نەمان
یان كەمكردنەوەی
ناكۆكییەكانیان بدەن

ب���ەاڵم ئاخۆ خەبات و تێكۆش���انی ناتوندوتیژ
دەتوانێت سەركەوتووبێت؟ رامین جیهانبەگلو
دەڵێت« :بۆ ئەوەی كە تێكۆشانی ناتوندوتیژ
س���ەركەوتووبێت ،پێویس���تە دوو قۆناغ���ی
بنچینەی���ی ئامادەبێت .لەس���ەرەتاوە دەبێت
لێهاتوویێ���ك هەبێ���ت ب���ۆ «بەرەنگاریكردن
و گۆڕین���ی كاریگ���ەری س���ەركوت» ،دووەم
«لێهاتوویی و توانایی وەرگێڕانی سەرچاوەكانی
هێ���ز و دەس���ەاڵتی ركاب���ەر و تووش���ی
دژواریكردن���ی ».ئەمان���ە دوو سەرچەش���نی
گشتی لە هەموو تێكۆشانەكانی سەركەوتووی
ناتوندوتیژە .ئەگەر خەڵكێك بەدوای شێوازی
دووری لە توندوتیژی تێكۆش���انە ،پێویستە لە
سەرەتاوە بتوانێت زۆرداری بەرپەرچ بداتەوە
و لەسەر پێی خۆی راوەستێت و سەرچاوەكانی
هێز و دەس���ەاڵتی دیكتاتۆر پێناس���ە بكات و
بە ش���ێوازێكی بیركراو و س���تراتیژی وەبەر
هێرش بدات .ئەو دوو مەرجە سەركەوتوویی
تێكۆش���انێكی ناتوندوتی���ژ مومكین دەكات».
()22
)4مانگرت���ن :مانگرتن���ی چی���ن و
توێژەجۆراوجۆرەكان لە شارەكانی ئازەربایجانی
رۆژئاوا دەتوانێت رێگەیەك بێت بۆ گەیاندنی
ویس���تی خەڵك بە گوێی دەس���ەاڵت یان بە
گوێی كاربەدەستانی ناوچەكە و بە یەكێك لە
شێوازەكانی نافەرمانی مەدەنی پێناسەكراوە و
شێوازەكانی جۆراوجۆرە.
« لەنێوان كەتیگۆریەكانی جیاوازی مانگرتن،
مانگرتنەكان���ی س���یمبولیك ،مانگرتنەكان���ی
كش���توكاڵی ،مانگرتنەكانی گروپێكی تایبەتی،
مانگرتنەكانی پیشەسازی ئاسایی ،مانگرتنەكانی
سنوردار (شێوەكانی بچووك و راستەوخۆیانە
نەبینراوەی كەمكردنەوەی كارایی لە ش���وێنی
كار) ،مانگرتنەكانی چەندین پیشەس���ازی ،و
یەكێتیی���ەك لە مانگرتن و كۆتایی ئابوری .لە
مانگرتنی���ش هەروەك بڕین���ەوەی پەیوەندی

ئەگەر بارودۆخ بەباش���ی و بەپێی پێویس���ت
نەپشكرابێت ،ئەم ش���ێوازە دەتوانێت بەدژی
خۆی هەڵس���ووڕێت .ژم���ارەی مانگرتوان و
هەروا هاوبەس���تی لەنێوان كرێكاران ،توانایی
بۆ جێگیركردنی كرێ���كاران (و لێرەدا نرخ و
شارەزایی كرێكارانی مانگرتوو) ،هەموو پێش
بەكارهێنانی ئەو ش���ێوازەی نافەرمانی دەبێت
لەبەرچاو بگیرێت)23( ».
 )5نافەرمانی سیاس���ی :نافەرمانی سیاس���یش
وەك رێگەی���ەك ب���ە رووبەرووبوون���ەوە بە
توندوتیژییەكانی دەس���ەاڵت پێش���نیاركراوە،
ك���ورد و ئازەریی���ەكان دەتوان���ن نافەرمانی
مەدەن���ی وەك رێگەی���ەك ب���ۆ داواكردنی
مافەكانیان بگەیەننە گوێی دەسەاڵت.
« راوگ���ەی بەكارهێنانی ئەو ش���ێوازە زۆر
بەرباڵوە ،یەك كەس یا جەماعەتێكی گەورەتری
هاودەن���گ دەتوانن ب���ەكاری بهێنن .وێڕای
ئەوە ئەم شێوازانە بۆ وەدەستهێنانی هەندێك
ئامانجی تریش دەتوانن بەكاری بێنن .دەتوانن
بۆ هەرش���تێك بەكار بهێندرێ���ن ،لە الدانی
شەخسی لەگەڵ «شتێك كە لەباری سیاسی و
یا رەوشتی و مەعنەوی نەویستراوە» ،هەتاكو
هەڵوەش���اندنی رژێم پێكبهێنێ���ت .داخوازی
گش���تی هەموویان رێگرتن ب���ە جواڵنەوەی
سیاس���ی ناڕازی ،چاوترس���ێنكردنی هەندێك
كرداری و رەفتاری سیاسییە» ()24
 )6پێشگرتن لە شەڕ :كورد و ئازەرییەكان كە
دوو نەتەوەی سەرەكی پارێزگای ئازەربایجانی
رۆژئ���اوا پێكدێن���ن ،دەبێت لە ئێس���تاو لە
داهاتودا خۆیان لە روودانی شەڕ بەدووربگرن
و كار بۆ ئاشتی و پێكەوە ژیان بكەن .چونكە
هیچ هیچ چارەیەكی دیكە نییە .نە كوردەكان
دەتوانن لە ش���ار و گوندی خۆیان بڕۆن ،نە
ئازەرییەكان .هەروەها دەبێت لەپێناو ئاشتیدا
مافی كەمایەتییەكانی دیكەش رەچاو بكرێت.
بۆ پێشگرتن لە شەڕ پێویستە تاكەكانی كۆمەڵگە

س���ەر بەهەر نەتەوەو ئایین و مەزهەبێكەوە
بن ،دەبێت تێروانینی خۆیان بگۆڕن و بیر لە
ئاشتی و نەمانی شەڕ بكەنەوە.
« گۆڕینی روانگ���ەی خۆمان و دوژمنەكانمان
لە بابەت پشت بەستن بە شەڕ ،پەیوەستە بە
پەیداكردنی شێوەیەكی مانادار بۆ پێكەوەژیان
لەگەڵ یەكتر كە پێویس���تی بە ناكۆكی ،گرژی
و قی���ن و رق نەبێت .خۆ دیت���ن لەئاوێنەدا
و تێڕوانی���ن ل���ەوەی ك���ە ئ���ەو ناكۆكییە چ
دەستكەوتێكی بۆ ئێمە هەیە ،نیوەی تێكۆشانە
بۆ گۆڕینی س���تایلی هەڵس���وكەوتی خۆمان
لەگەڵ ئەوانیت���ر .تەنیا ئەو كاتە دەتوانین لە
ش���ێوەكانی تری مانادان بە ژیان بگەڕێن بێ
ئەوەی پێویستی بە گرژی و ناكۆكیی بێكۆتایی
بێت)25( .
كەواتە بۆ پێش���گرتن لە ئەگ���ەری روودانی
ش���ەڕ ،ناس���ینی ناكۆكییەكان���ە و چۆنیەتی
هەڵس���وكەوتكردنە لەگەڵ ناكۆكییەكان ،واتە
ناكۆكییەكان نابێت ببن بە بەشێك لە ژیان.
« زۆرێ���ك لە خەڵك بە رادەیەك لە س���ەر
ناكۆك���ی و بەرهەڵس���تكاری پێداگری دەكەن
كە دەڵێی ژیانیان پەیوەستە بەو .ئەوان ژیان
و شوناس���ی خۆیان لەبەر ئ���ەو ناكۆكییە بە
رادەی���ەك دەگۆڕن ،بە جۆرێك كە نازانن بێ
هەبوون���ی گرژی و ناكۆكی دەبێت چ كارێك
بكەن .بەوجۆرەیە ،ك���ە ئەوان خۆیان دەبنە
ناكۆكی)26( ».

ئەنجام
ئ���ەوەی تا ئەمڕۆ لە پارێ���زگای ئازەربایجانی
رۆژئ���اوا دەس���ەاڵت بەرانب���ەر ب���ە كورد و
ئ���ازەری و كەمایەتییەكانی دیك���ە پەیڕەوی
ك���ردووە ،س���تراتیژی توندوتی���ژی بووە لە
كوشتارە بەكۆمەڵەكان هەتا گرتن ،بەندكردن،
لەسێدارەدان و رێگەنەدانی خوێندن بە زمانی
دایك و هتد...
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پێیویس���تە لەمەودوا خەڵكی ئ���ەم پارێزگایە
ناتوندوتی���ژی وەك س���تراتیژییەك بەرانبەر
بەدەس���ەاڵت ب���ەكار بهێنن و بەم چەش���نە
بەرپەرچ���ی سیاس���ەتی توندوتیژییەكان���ی
دەسەاڵت بدەنەوە و هەوڵبدەن خواستەكانیان
لەم رێگەیەوە بخەنەبەر باس.
«ناتوندوتی���ژی رەفتارێكە ب���ۆ رەتكردنەوەی
بەكارهێنانی توندوتیژی جەستەیی ،لێكۆڵینەوە،
گۆڕینی بواری كۆمەاڵیەتی ،سیاس���ی و هەر
بوارێك���ی تری ژیان ،هی���چ بیرۆكە و بوار و
بۆچونێك رەتناكاتەوە)27( ».
رامی���ن جیهانبەگل���و دەڵێ���ت« :ه���ەواڵ بۆ
كردەوەی ب���ەدوور لە توندوتی���ژی لەنێوان
كەمینەكاندا ،رێ���گا خۆش دەكات بۆ وتوێژی
نێوان ئەوان و كۆمەڵگەی مەدەنی ،هەروەها
بەستێنێكی رەوش���تییە بۆ كردەوەی سیاسی.
دەس���ەاڵتی سیاس���ی حزبەكان���ی كەمینەكان
دەبێت لە فەلسەفەی خۆپاراستن لە توندوتیژی
ل���ە كۆمەڵگ���ەی مەدەنیدا بەره���ەم بێت و
بەڕێوە بچێت .بۆ گەیش���تن بە داهاتوویەكی
باش���تر چارمان نییە مەگەر لەس���ەرخۆبوون
لەبەرامب���ەر دژب���ەردا ،رەواداری ،قبووڵ���ی
بەرپرسیارییەتی)28(».
كەواتە دەبێت كورد و ئازەرییەكان لە پارێزگای
ئازەربایجان���ی رۆژئاوادا هەنگاوی جدی بنێن
بۆ دروس���تبوونی كۆمەڵگەیەكی مەدەنی كە
تیای���دا مافی هەموو تاكێ���ك پارێزراوبێت و
مافی مرۆڤ پێداگری لەسەر بكرێت.
س���تراتیژی ناتوندوتیژ دەتوانێت چارەسەری
گونجاو بۆ پرسە درێژخایەنەكان لەو پارێزگایە
بخاتە بەرباس كە ئەمڕۆ وەك ناكۆكی س���ەیر
دەكرێت و پێویس���تە لەس���ەر چاالكانی كورد
و ئ���ازەری پالنی گونج���او و دیاریكراویان بۆ
چارەسەری ناكۆكیەكانی نێوان خۆیان (كورد و
ئازەری) و هەروەها خۆیان لەگەڵ دەسەاڵتی
ناوەندی بخەنە بەر باس.
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دكتۆر موبارەك عەواد لەس���ەر ئەو باوەڕەیە
كە بە ئاوڕدانەوە و گرنگیدان بە گۆڕانكارییە
كۆمەاڵیەتیی���ەكان دەكرێ���ت گۆڕان���كاری
سیاسیش بێتەئاراوە« .گۆڕانی كۆمەاڵیەتی لە
تێكش���كانی داب و نەریتەكان ،چوونەسەری
چاوەڕوانیی���ەكان لە كۆمەڵگەدا و ئەنجامدانی
كاری چكۆڵ���ە لە پاڵپش���تیكردن ل���ە داد و
یاس���ای مرۆڤدا كاردانەوەی دەبێت .ئێستاكە
حكومەت���ەكان ناچارن لە بڕیارەكانیاندا زۆرتر
بابەت���ی وەك مافی مرۆڤ و بیری گش���تی
لەبەرچاو بگرن .لێكۆڵینەوە بۆ رەگی ناكۆكی
ب���ە ئەنجامدانی كاری چكۆڵە و زۆرتر بوونی
زانی���اری لەم بابەتەدا كە ت���اك دەتوانێت بە
تەنیایی گۆڕانكاری پێكبێنێ���ت ،لە مادەكانی
س���ەرەكی پێویست بۆ ئەنجامدانی گۆڕانكاری
گەورەتری سیاسی و كۆمەاڵیەتین )29( ».
كوردەكان و ئازەریی���ەكان و كەمایەتییەكانی
دیكەی ن���او پارێ���زگای ئازەربایجانی رۆژاوا،
خاوەن���ی هەر بیروباوەڕێ���ك و هەر دین و
مەزهەبێك بن ،جگە لە پێكەوەژیانی ئاشتیانە
هیچ رێگەیەكی دیكەیان نییە .دەبێت ئاشتی
لەنێ���وان دوو نەتەوەی س���ەرەكی (كورد و
ئازەری) زیاتر كاری لەسەر بكرێت .هەنگاونان
ب���ەرەو ئاش���تی ،مرۆڤەكان ل���ە توندوتیژی
بەدوور دەگرێت و رێگری لە ش���ەڕ دەكات.
بۆ ئەم مەبەس���تەش دەبێت چاالكانی كورد و
ئازەری ناتوندوتیژی بكەن���ە بەرنامەی كاری
خۆی���ان و هەر گۆڕانكارییەكیش لە داهاتوودا
رووب���دات دەبێ���ت هەموو الی���ەك رۆڵیان
هەبێ���ت و هەموو تاكێ���ك لەهەر نەتەوە و
ئایینێك بێت و وەك هاواڵتیانی نیش���تەجێی
ئەو پارێزگایە بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان
بدەن و هیچ كەس و الیەنێك خۆی بەس���ەر
ئەوەیتردا نەسەپێنێت.

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

بەشی زۆری كوردەكانی
نیشتەجێ لەو
پارێزگایە ،ناڕازین
لەوەی ناوی ئەو
پارێزگایە (ئازەربایجانی
رۆژئاوا)یە و لە میدیا
كوردییەكان و توێژی
نووسەر و روناكبیری
كورد (پارێزگای ورمێ)
بەكاردێنن و تەواوی
ئەو پارێزگایە بە
خاكی كوردستان دەزانن

سەرچاوەكان؛
( )1مرج���ع دانل���ود عل���وم زمی���ن-
شهرسازی،جغرافیا،زمین شناسی GIS
/http://www.geodownload.ir/2013/01
( )2موقعیت جغرافیایی و تقس���یمات سیاسی
استان  -سایت استان آذربایجان غربی
http://www.ostan-ag.gov.ir/tabid/824/
Default.aspx
()3هەمان سەرچاوە ؛
()4هەمان سەرچاوە؛
()5جمعیت شهرهای كشور -مركز آمار ایران
http://www.amar.org.ir/Portals/2/pdf/
jamiat_shahrestan_keshvar3.pdf
( )6مرك���ز مطالع���ات دفاع اس���تراتژیك
بی خش���ونت -سه دهه مبارزه كردها در ایران
از منظر خش���ونت و خشونت پرهیزی -محمد
تهوری
http://cssnd.com/2012-07-27-1814-45/522-2013-01-15-21-41-59
( )7مینو امیر قاسمی ،گزارش از رویا آسیایی-
سایت انسان شناس���ی و فرهنگ -جهانی شدن
و زبان مادری
http://anthropology.ir/node/17691
( )8محمد صالح نیكبخت  -اصل پانزدهم قانون
اساسی ،خواست اقوام ایرانی
http://free-kurdistan.blogfa.com/post/128
( )9نامه سرگشاده  ۶دانشجوی آذربایجانی
به رسانەها “زبان مادری ما را به میان روزنامەای
خود بیاورید” -سایت فارسی آذری yurdnet
_http://www.yurd.net/pageT.php?id
contents=0000002003
( )10بیژن صف س���ری -یك پرده دیگر
از تجزیه ایران دربزرگ داش���ت زبان مادری-
گویانیوز
http://news.gooya.com/politics/
archives/2013/02/155921.php

( )11تكل���م چ���ی» آیین فراموش ش���ده
آذربایجان غربی در ایام نوروز +تصاویر-باشگاە
خبرنگاران
http://www.yjc.ir/fa/news/4318309
( )12ترس و وحش���ت رژیم از برگزاری
عید نوروز و احضار شوراهای روستاهای اگراف
مهاباد -كوردس���تان میدیا-سایت رسمی حزب
دمكرات كردستان ایران
http://www.kurdistanmedia.com/farsi/
index.php?besh=dreje&id=5790
( )13احی���ای آیی���ن تاریخ���ی نوروز در
آذربایج���ان غرب���ی /تكمچیها به���ار را فریاد
میزنند -سایت مهرنیوز
http://www.mehrnews.com/detail/
News/2020020
( )14هەڤپەیڤین-باب���ەك چەڵەبیانل���ی :ورمێ
خاكی مێژوویی ئازەربایجانە -ساكار عەبدوڵاڵزادە
 2013/05/21ماڵپەڕی رووداو
http://rudaw.net/sorani/interview/21052013
( )15كاوە ئاهەنگ���ەری -ئەندام���ی دەفتەری
سیاس���ی حیزبی دیموكراتی كوردستان -دیمانە؛
جەمال نەجاری  4ژوئەن 2013
( )16مایكێل نێگلەر -توندوتیژی چییە؟ -لەتێك
لە بەش���ی دووهەمی پەڕتووك���ی» لە گەڕانی
داهاتوویەكی بێ توندوتیژیدا»
( )17هەمان سەرچاوە
( )18س���تارە عارف -فەلس���ەفەی ناتوندوتیژی
توندوتیژی -هەفتەنامەی چاودێر 17-5-2013
( )19مایكێل نێگلەر -توندوتیژی چییە؟ -لەتێك
لە بەش���ی دووهەمی پەڕتووك���ی» لە گەڕانی
داهاتوویەكی بێ توندوتیژیدا»
( )20رامی���ن جیهانبەگل���و -ناتوندوتی���ژی
پراگماتیكی -قوتابخانەی ایرانی بۆ چارەس���ەری
ناكۆكییەكان و ئاشتی -ناوەندی ئەدیانی جیهان،
دیپلۆماسی و چارەس���ەی ناكۆكییەكان -زانكۆی

جۆرج میسون
( )21هەمان سەرچاوە
( )22هەمان سەرچاوە
( )23هەمان سەرچاوە
( )24هەمان سەرچاوە
( )25مارگ گوپین -پەیدا كردنی مانای ناكۆكی-
بەرێوەبەی ناوەندی ئەدیانی جیهان ،دیپلۆماسی
و چارەسەی ناكۆكییەكان -زانكۆی جۆرج میسون
( )26هەمان سەرچاوە
( )27س���تارە عارف -فەلس���ەفەی ناتوندوتیژی
توندوتیژی 17-5-2013 -هەفتەنامەی چاودێر
( )28رامین جیهانبەگلو-سەردێرەكانی وانەیی-
قوتابخانەی ایرانی بۆ چارەسەری ناكۆكییەكان و
ئاشتی -ناوەندی ئەدیانی جیهان ،دیپلۆماسی و
چارەسەی ناكۆكییەكان -زانكۆی جۆرج میسون
()29موب���ارەك عەواد-س���ەردێرەكانی وانەیی-
قوتابخانەی ایرانی بۆ چارەسەری ناكۆكییەكان و
ئاشتی -ناوەندی ئەدیانی جیهان ،دیپلۆماسی و
چارەسەی ناكۆكییەكان -زانكۆی جۆرج میسون
( )30ج���ان پ���اول لێ���درال -كتێب���ی بچووكی
گۆڕانكاری ناتەبایی -بەش���ی س���ێهەم پێناس���ە
كردنی گۆڕانی ناتەبایی
*ئەم بابەتە وەك باس���ی دەرچوونی كۆرس���ی
یەك���ەم لە خول���ی ئانالین لە بەه���اری 1392
هەت���اوی -2013زایینی لە الی���ەن قوتابخانەی
ئێرانی بۆ چارەس���ەی ناكۆكییەكان و ئاش���تی و
ناوەندی ئەدیانی جیهان ،دیپلۆماسی و چارەسەی
ناكۆكییەكانی س���ەر بە زانكۆی جۆرج میسون-
ئەمریكا ئامادە كراوە و لە الیەن مامۆس���تایانی
ئەو دەورەیە پەسەند كراوە.
تایبەتمەندی ئەو خولە لەوە دابوو كە چاالكانی
ب���وارە جیاجیاكان���ی س���ەرجەم نەتەوەكان���ی
ناوخۆی ئێران لەو كۆرس���ەدا بەش���دارییان كرد
و بەش���داربووان دەیانتوانی باسی دەرچوون بە
زمانی زگماكی خۆشیان بنوسن.
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كرماشان
دایكی شارەكانی كوردستانە
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نوسەر :نەعیم نەجەفی
گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

كرماشان شارێكی كوردنشینە لە رۆژهەاڵتی
كوردس���تان و رۆژئ���اوای جیۆپۆلەتیك���ی
ئێران ،جوگرافیای كرماش���ان كەوتۆتە نێوان
زنجی���رە چیاكان���ی زاگرۆس���ەوە و بە پێی
ش و هەوایەك���ی تایب���ەت ،بارودۆخی
ك���ە 
گرنگ���ی جوگرافیایی ،حەش���ارگەی تایبەتی
سروشتی ،دەستكردە هونەریەكان ،سەرچاوە
سروش���تییەكان ،جۆراج���ۆری ناوچەی���ی،
ش���ێوەزاری ،ئاین���ی و هت���د ،بارودۆخێكی
ئیكۆتوریستی و جیۆستراتـیژی لەم پارێزگایە
پێكهاتووە.
كرماشان پارێزگایەكی دیرۆكی و فەرهەنگییە
كە شارستانیەتی ئەم پارێزگایە ،دەگەرێتەوە
بۆ هەزارەكانی بەر لە زایین ،ئەشكەوتەكانی
ب���ە پەپێ���ی لێكۆڵین���ەوە ئاركۆلۆژییەكانی
س���ەردەم ،وەك یەكەم شوێنی دامەزراندنی
ژیان و نیش���تەجێبوون ناسراون .كرماشان لە
هەر س���ەردەمێكی جیاواز لە دیرۆكدا رۆڵی
هەبووە،تا بەر لە سەرهەڵدانی ئایینی ئیسالم
و لەناوچوونی دەس���ەاڵتدارێتی ساسانیەكان،
دووەمین پایتەختی ئەو دەسەاڵتدارییە بووە،
تەنانەت لە س���ەردەمی س���ەلجوقیەكان لە
س���ەدەی 11ی زایینیدا وەك شارێكی بااڵی
كوردس���تان ناس���راو بووە .یازدە سەدە لە
دوای هێرش���ی عەرەبەكان ،لە س���ەردەمی
دەس���ەاڵتدارێتی سەفەوییەكان و قاجارەكاندا
بەهۆی كەوتنە س���ەر رێگەی ئێران  -بەغدا
– كەربەالو عەرەبس���تان ...گرنگی تایبەتی
ئابوریی لە رۆژهەاڵتی ناوەراستدا هەبووە.
ئەم ناوچەیە ه���ەر لە دیرۆكدا زۆر پڕبایەخ
بووەو زۆرینەی شاڕێگەكانی رۆژهەاڵتیناوین،
وەك :رێگەی شاهی ،رێگای ئاوریشم لێرەدا
پەڕاونەت���ەوەو بەدرێژای���ی دی���رۆك وەك
دەروازەی س���ەرەكی ئاس���یا بۆ میزۆپۆتامیا
رۆڵی تایبەت���ی هەبووە ،لە گواس���تنەوەی
شارستانیەتی میزۆپۆتامیا بۆ ناوچەكانی تری

ئاس���یا . ...تەنانەت لە س���ەدەی  ١٩زایین،
بە پەپێی وتەی ئیرنس���ت ئمیل هرتس���فلد
(دێرینناس���ی ئەلمان���ی) :كرماش���ان وەك
دەروازەی ئاسیا بەناوبانگ بووە.

• لە رۆژئاواوە دراوسێی قەزای خانەقین و
شارەزورە
ك���ە دەتوانین بڵی ن ئ���ەم پارێزگایە ناوەندی
مەڵبەندی كوردە لە رۆژهەاڵتی كوردستان.

جوگرافیای سیاسی

جوگرافیای ئینسانی

پانتایی خاكی كرماشان  990 .24كیلومەتری
دووجایە و لەنێوان"  33و "36پلە تا" 15و"35
پلەی پانتایی باكوری "24و "45پلە تا "3و"48
پلەی درێژایی رۆژهەاڵتی گرینچ دامەزراوە كە
 50%لە خاكی ئێران پێكدێنێت و بە گشتی،
لە هەر چوار پارچەی كوردستانیش���دا وەك
گەورەترین پارێزگای كوردنشین بەناوبانگە،
لە دیمۆگرافی سیاس���ی و ئابوری ئێرانیشدا
بە گشتی وەك ""9هەمین پارێزگای گرنگ و
گرنگترین پارێزگا لە رۆژئاوای جیۆپۆلەتیكی
ئێران پێناسەكراوە.
كرماش���ا ن س���ەردەمێك ناوەن���دی ش���ارو
پارێزگاكانی ئیالم ،سنە ،مەالیەرو هەمەدان،
ل���ە س���اڵەكانی " 1937ت���ا .1961ز" ب���ە
پێنجەمین پارێزگا لە رۆژئاوا ی جیۆپۆلەتیكی
ئێ���ران بەناوبان���گ ب���ووە ،ك���ە دوایی بە
ه���ۆی دابەش���كاری واڵتی ،لە س���اڵەكانی
".1960_1957ز" لە سەردەمی دەسەاڵتداری
پادش���ایەتی پەهل���ەوی ،ئ���ەم پارێزگایانە ی
لێكەوتوونەتەوە.
پارێزگای كرماش���ان پێكهاتووە لە  14ش���ار،
 29ناوەندی ش���ار 83 ،ناوچە 2793 ،ئاوایی.
ناوەندی ئەم پارێزگایە شاری كرماشانە.
پارێزگای كرماشان بەش���ێوەیەكی ستراتـیژی
دام���ەزراوە ،ك���ە ئ���ەم تایبەتمەندییە بە م
جۆرەیە:
• لە باكورەوە دراوسێی پارێزگای سنەیە
• لە باشورەوە شان بە شانی پارێزگای ئیالمە
• لە رۆژهەاڵتەوە هاوس���نوری هەمەدان و
لوڕستانە

بە پێی س���ەرژمێری ساڵی ".2011ز" كە بە
فەرمی لەالیەن دەسەاڵتداری كۆماری ئیسالمی
ئێران راگەیاندراوە ،رێژەی دانیش���توانی ئەم
پارێزگای���ە دەگاتە " 227.945 .1" :كەس كە
" "5/9لە س���ەدی دانیش���توانی جیۆپۆلیتیكی
ئێ���ران لە خۆدەگرێت ،بە پێ���ی ئەم ئامارە
" "447,963ك���ەس ژن و " "780,981كەس
پی���اون .كە بەپێی ئامارێكی س���الی ""2009
" "66,8ل���ە س���ەدی رێژەی دانیش���توانی
پارێزگای كرماش���ان لە شارو شارۆچكەكان و
" "33لە س���ەد ،لە گوندو لە س���ەدێكی زۆر
كەمی���ش ژیانی كۆچ���ەری دەكەن ،كە ئەمە
بۆمان ئاشكرا دەكات ،لە پارێزگای كرماشان،
شارنش���ینی و نیش���تەجێ ب���وون رۆڵێكی
سەرەكیی هەیە.
زۆرینەی خەڵكی كرماشان لە رەگەزدا كوردن،
كە بەپێی سەرژمێری فەرمی "شەواری گشتی
فەرهەنگ���ی" كۆماری ئیس�ل�امی ئێران ،كە
لە س���اڵی " "2003باڵوبۆت���ەوە " "5,92لە
س���ەدی رێژەی دانیش���توانی ئەم پارێزگایە
كوردن ،بەاڵم لەناوخۆی ش���اری كرماشان و
شاری س���ۆنقۆر ،هەندێك كەس كە " "5,7
لە سەدی رێژەی دانیش���توانی كرماشان لە
خۆدەگرێت ،لە رەچەڵەكی فارس و توركن...
كە بە زمانەكانی توركی و فارس���ی تێكەاڵو
بە كوردی قس���ە دەكەن ،كە ل���ە بنەڕەتدا
نیشتەجێی ئەم پارێزگایە نەبوون وچۆنیەتی
گەیش���تنیان بەم خاكە لە دیرۆك���دا دیارە.
لەم پارێزگایەدا زۆرینەی زاراوە كوردییەكان
پێكەوە دەژین و ئاینگەلێك ،وەكو یارس���ان،
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شاری کرماشان
س���وننە ،شیعەو رێژەیەكی كەم لە جولەكەی
تێدایە .كە لەراس���تیدا كرماش���ان ئاوێنەكی
بچووكە لە كوردستاندا!

جوگرافیای ئابوری
خاكی كش���توكاڵ و مێرگ و دارستان ،كانی
و ئ���اوەكان ،نەوت ،گاز ،قیر ی سروش���تی،
س���یلیس ،دولومیت و هتد لە كرماشاندا بە
زۆری دیارن كە لە دنیای ئەمڕۆشدا گرنگترین
و پڕبەهاترین سەرچاوە سروشتیەكانن كە بۆ
دابینكردنی پێداویستییە سەرەكیەكانی مرۆڤ
روڵێكی تایبەتیان هەیە ،هەروەها لە جیهانی
ئەمڕۆش���دا وەك پێداویستیە سەرەكیەكانی
پێشكەوتنی ئابووری دیارن.
تەنانەت س���ەرچاوەی سروشتی ،وەك نەوت
كە لە پێویستییە سەرەكیەكانی مرۆڤە لە دنیای
ئەمڕۆش���دا و  45%وزەی دنیا دابیندەكات،،
لەڕووی س���ەركەوتنی ئابوری و رامیارییەوە
زۆر كاریگ���ەری هەیە ،ل���ە پەیوەندی نێوان
دەسەاڵتەكانیشدا رۆڵێكی گرنگی هەیە ،لەم
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پارێزگایەدا ب���ە دەیان هەزار بەرمیل نەوتی
خاو بە پاك���ی  ،42%لە رۆژێكدا دەنێرن بۆ
دەرەوە ،هەروەها پارێزگای كرماش���ان وەك
ناوەندی كش���توكاڵی ئێران بە ناوبانگە ،كە
تەنانەت زۆرینەی گەنمی ئێران لە كرماشان
دابیندەبێت ،جگە لە سەرچاوە سروشتیەكان،
ه���ەر ئەو جۆرەی ك���ە دەیزانین یەكێك لە
پێویستیە سەرەكیەكانی سەركەوتنی ئابوری،
رێگەی باشی هاتوچۆیە ،كە كرماشان بەپێی
كەشوهەوای دەریای ناوەڕاست و بارودۆخی
تایبەتی جوگرافیای سروش���تی لە هەر چوار
وەرزەكەدا هەرێمێكی مام ناوەند بووە ،كە
ئەمە بۆتە هۆی ئ���ەوەی ئەم ناوەندە وەكو
رێگەیەكی باش و سەرەكی بۆ هاتوچۆی ئابوری
و هتد ،پەس���ند بكرێت ،هەر لەسەردەمی
كۆن���ەوە هەتا ئێس���تا وەك���و ناوەندێك بۆ
رێگەی هاتوچۆی ئابوری ،گەشتیاری و دینی
رۆڵی هەبێت ،كە ئ���ەم تایبەتمەندییە بۆتە
هۆكاری پێكهاتن���ی بارودۆخێكی ئابوری لەم
ناوچەیە لە س���ەردەمەكانی كۆنەوە .كە لەم

بارەیە ئۆژن ئۆبن دەڵێت:
رێگەی "بەغ���دا – كرماش���ان – هەمەدان"
باش���ترین رێگە بۆ هاتنە ن���او ئێرانەوە ،لەو
س���ەردەمەوە كە پەیوەندی ئابوری لەنێوان
بەغ���داو ئەوروپا بووە ،باش���ترین رێگە بۆ
ئاڵوگ���ۆڕی كااڵ لەنێوان ئەوروپ���ا – بەغدا/
بەغدا – ئێران ،هەروەها پەپێچەوانەی ئەمە،
رێگەی كرماشان بووە.

رەشەبای ئاسیمیالسیۆن لە كرماشان
ئەم تێڕوانە لە الیەن دەسەاڵتی ناوەندخوازی
ئێران ،لەسەر كرماش���ان وەك مەڵبەندێكی
س���تراتـێژی كوردستان ،بە ئامانجی قڕكردنی
فەرهەنگی و بە گشتی لە ناوبردنی شوناسی
نەتەوەیی كورد پەسەندكراوە.
بەه���ۆی بارودۆخی جیۆس���تراتـیژی ئابوری
كرماش���ان ،ئەم ناوەندە رۆڵێكی تایبەتی بۆ
س���ەربەخۆیی و بەهێزبوون���ی گەلی كورد
بووەو هەیە ،كە دوای چەند سەرهەڵدانێك
لە دەیەكانی "40-20ز" لە ناوچە كوردییەكان
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هەر لە كرماش���ان تا ورمێ و مەهاباد ،وەك
جواڵنەوەی خومان و س���مكۆی ش���وكاك و
كۆماری مەهاباد ،كرماشان بەهۆی بارودۆخی
ئابوری و ناوەندی كوردستان ،زۆرتر كەوتۆتە
بەر رەشەبای ئاسمیلە كردن ،كە لێرەدا لەبەر
گرنگی تایبەتی ئەم ناوەندە بۆ سەركەوتویی
جواڵنەوەی رزگاریخوازی ك���ورد ،هەر لەو
سەردەمەوە هەتا ئێس���تا وەكو مەترسییەك
دژ ب���ە بەرژەوەن���دی دەس���ەاڵتی ناوەندی
ل���ە الیەن پا ن ئێرانیزمەكان���ەوە بینراوە ،كە
ه���اوكات لەگەڵ ئ���ەم تێڕوانین���ی نەیارانی
كوردە ،سیاس���ەتی نیگەتیفی ئاسیمیالسیۆنی
زمانی و فەرهەنگی ،مەزهەبی و ئەتنیكی،
ب���ۆ قڕكردنی ناس���نامەو الوازی سیاس���ی و
كۆمەاڵیەتی ل���ەدژی خەڵك���دا زاڵبووە ،كە
پراكتیزەكردنی ئەم سیاسەتانە بۆ لەناوچوونی
بۆ
هێزو ئیرادەی راس���تەقینەی گەلی كوردو 
بەرەنگاربوونەوە ی سەرهەڵدانی جەماوەری
كورد بەڕێوە چووە ،هەربۆیەش سیاس���ەتی
پاكت���اوی ئەتنیك���ی وەك پرەنس���یپێكی
هەتاهەتایی بۆ كرماش���ان وەك پارێزگایەكی
گرن���گ و س���تراتـیژی ل���ە كوردس���تاندا
پەسەندكراوە.

بارودۆخ���ی ئێس���تای نەتەوایەت���ی لە
كرماشان
هەرچەن���دە سیاس���ەتەكانی ئاس���یمیلە و
قڕكردن���ی زم���ان و فەرهەنگی ك���ورد لە
كرماش���اندا تارادەیەك سەركەوتوو بوون كە
هۆكارەكانی دی���ارو بەرچ���اون ،بەاڵم ئەو
س���یمایە كە لە كرماش���ان لەالیەن نەیارانی
كورد لەڕووی وش���یاری و لە الیەن دۆست
ل���ەرووی نائاگایی���ەوە بە ش���ێوەیەكی زەق
نیشاندەدرێت ،كە باوەڕی نەتەوەخوازی لە
كرماشان بوونی نییە ،بە گشتی جەماوەرێكی
ئاس���میلەن ،دوور لە راس���تییە و دەتوانین

بڵێن كرماش���ان لە چاالكی ئەدەبی كوردی و
فەرهەنگی لە ئاستی تایبەتدایە.
بوونی ئەدەب���ی كوردی ل���ەم پارێزگایە لە
س���ەدەكانی رابردو بەشێوەیەكی زەق بووە،
تەنانەت هەموو نوس���ینەكانی ئایینی پیرۆزی
یارسان و شانامەو هتد كە كۆنییان زۆر كۆنە،
بە زمانی ك���وردی بووەو لە باری خەبات و
تێكۆش���انی نەتەوەخوازی كورد لە دەیەكانی
".30-40ز" وەك جواڵن���ەوەی "خوم���ان"
و تەنان���ەت هەر ل���ە س���ەردەمی كۆماری
كوردستان لە سالی ".1946ز" رۆڵیهەبووە،
هەرچەن���دە گاڤبەری ك���ورد توانیویەتی لە
دەیەكانی ".40ز" بەمالوە ،بەبۆنەی جیاوازی
ئایینی و ش���ێوەزاری و هەبوونی س���اختاری
عەش���یرەتی و زاڵكردنی فەرهەنگی غەیری
كورد وەكو كەسایەتی لە هەموو ئاستەكاندا،
ئاڵۆزی لەنێوان خەڵكی ئەم شارە و تەنانەت
ش���ارەكانی دیكە ی كوردس���تان بەڕێوە ببات
و ت���ا ماوەی���ەك الوازی و بێدەنگ���ی بخاتە
س���ەر ئەم ناوچەیە ،بەاڵم ئ���ەوە تێڕوانینی
نەیارانی كوردە تەنیا بۆ ماوەیەك توانیویەتی
س���ەركەوتووبێت ،چونك���ە كرماش���ان ل���ە
س���اڵەكانی نەوەدی زایینیدا ،سەرهەڵدانێكی
رۆش���نبیرانە ی لە زانكۆكان بە خۆوە دیوەو
ش بەردەوامە ،ب���ەاڵم ئەگەر
هەت���ا ئێس���تا 
كرماشان لەس���ەر هەڵدانەكانی رزگاریخوازی
كورد بەش���ێوەی چەكداری بە گشتی رۆڵی
گرن���گ نەبووبێت ،ی���ان زۆر كەم بووبێت،
دەبێت ئەو راستیەش لە بەرچاو بگرین ،كە
جگە لە سیاسەتی قڕكردن و ئاژاوەنانەوە لە
الی دەسەاڵتداران و نەبوونی بایەخی گرنگ
لەالی���ەن پارتە كوردییەكان ،بناغەی فكری و
شوناس���ی نەتەوەیی لە كرماشاندا شۆرشێكی
فەرهەنگ���ی ،ئەدەبیە كە دور لە هەر جۆرە
توندوتیژی و شێوازێكی شەری چەكدارییە.
هەرچەندە هەتا ئێس���تاش رەخنەیەكی زۆر

كرماشان پارێزگایەكی
دیرۆكی و
فەرهەنگیی ە كە
شارستانیەتی
ئەم پارێزگایە،
دەگەرێتەوە بۆ
هەزارەكانی بەر لە
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لە كۆمەڵگ���ەی كرماش���ان دەگیردرێت ،كە
پاشماوەی سیاس���ەتی نەرێنی ئاسیمیالسیۆنی
زمان���ی و فەرهەنگیلەس���ەر ئەم پارێزگایە
بووە ،كە بەڕای من زۆرینەی ئەو رەخنانە
بە شێوەیەكە لە هەموو كۆمەڵگەی كوردستان
دەچێت ،ئێستا كرماشان س���ەرەڕای فشارو
سانسۆری بەرژەوەندیخوازانە و نەبوونی هیچ
جۆرە پشتیوانێك و تەنانەت گرنگی پێنەدانی
میدی���ا كوردیی���ەكان بەم ناوچەی���ە ،بەاڵم
مانگانە دەیان پەرتوك���ی كوردی ،چیرۆك،
شیعر ،وەرگێڕان ،گۆڤاری خوێندكاران ،وتار
و هتد ،بە بابەتی جیاوازەوە لەپێناو باوەڕی
ت كە
نەتەوەخ���وازی كورد ،ل���ە چاپدەدرێ 
رۆژ ل���ەدوای رۆژ جێگەی ئەم خزمەتانە لە
ژیانی خەڵك چڕوپڕدەبێتەوە .كە لەڕاستیدا
كرماشان ئێستا لە یەكەمین گەورە شارەكانی
رۆژهەاڵت���ی كوردس���تانە ،كە ل���ە چاالكی
ئەدەب���ی ك���وردی و فەرهەنگی لە ئاس���تی
تایبەت دایە و لەسەر پێی خۆی رۆژ لەدوای
رۆژ پێشدەكەوێت.

كرماشان و میدیای كوردی
راستە لە كرماشان سەرهەڵدانێكی رۆشنبیرانە
ك���راوەو لە حاڵەتی پێش���ڤەچونە ،بەاڵم بۆ
بەڕێوەچوون���ی ئامانج���ە نەتەوەخوازییەكان
لەس���ەری ،گ���ەل بە گش���تی لە كرماش���ان
و دەوروب���ەری ،گەیش���تن بەس���ەركەوتنی
یەكج���اری ،دەبێ���ت میدی���ا كوردییەكان بە
گش���تی لەسەر كرماش���ان وەك ناوەندێكی
گرنگ و ستراتیژی كوردستان چاوبخەن.
ئێس���تا كورد زیاتر لە  30كەناڵی ئاس���مانی
هەیە ،ب���ەاڵم جێگەوپێگەی كرماش���ان لەم
كەنااڵنە چییە؟؟
دوای ئ���ەوەی ك���ە كرماش���ان كەوت���ە بەر
رەش���ەبای ئاسیمیلەكردن و رۆژ لەدوای رۆژ
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لە لەناوچوون نزیك دەبۆوە و هەتا ئێس���تا
نەی���اران خەریكن ئەو سیاس���ەتانە لەس���ەر
كرماشان جێبەجێدەكەن ،میدیا نەتەوەییەكان
وەك خاڵ���ی س���ەرەكی پێش���كەوتنی گەل
لە س���ەدەی بیس���تویەكدا ،تا چ رادەیەك
بایەخیان بە كرماشان داوە؟؟ كرماشانێك كە
كورد قەرزداریەتی و س���ەردەمێك ناوەندی
وەش���اندنی رادیۆی كوردی ب���ووە بۆ هەر
چوار پارچەی كوردس���تان و دەنگی رادیۆی
كرماش���ان سنورەكانی بەزاند و دەنگی خۆی
تا باك���وری كوردس���تان دەب���رد ،تەنانەت
كەس���ایەتی هونەرمەندێك���ی وەك خەلی���ل
خەمگین دەڵێت «من لە منداڵییەوە ،كاتێك
باوكم گوێی لە رادیۆی كرماش���ان دەگرت و
ئەو رادیۆیە مۆس���یقای كوردی پەخشدەكرد،
كاریگەری خۆی لەسەرم دانا و هەوڵمدا ببم
بە گۆرانیبێژ» .بەاڵم ئێستا میدیا كوردییەكان
كە بە زاری كرمانجی و س���ۆرانی دەست بە
وەش���اندن دەكەن ،كرماش���ان چ پێگەیەكی
ل���ە الیەن ئەوانەوە هەیە؟؟ ئایا بە راس���تی
وەفادار ماون!؟
لە ساڵەكانی 2004ەوە هەتا ئێستا چەند رادیۆ
و تەلەڤزیۆنی ئاسمانی لە هەفتەیەكدا كاتێك
تا چەن���د كات بەرنامە لەس���ەر بارودۆخی
كرماش���ان باڵودەكەنەوە ،ك���ە زۆرینەی ئەو
كەنااڵنە ئامانجی ئایدولۆژی و حزبی خۆیان
بەڕێدەكەن ،بەاڵم ئەم تیڤییانە كە لەس���ەر
كرماش���ان بەرنامەیان هەی���ە ،ئایا دەتوانن
وەك كەناڵێكی نەتەوەیی تایبەت بە كرماشان
كاریگەرییان هەبێ���ت و تەنیا بە یەك كات
تا س���ێ كات لە هەفتەیەكدا ببن بە پاڵپشتی
ئەم چاالكیانەی كە ئێس���تا ل���ە پێناو باوەڕی
نەتەوەخوازی لە كرماشان وەك پارێزگایەكی
گرنگ و ستراتیژی دەكرێت؟
بێگوم���ان كرماش���ان پێویس���تی زیاتری بە
پش���تیوانی میدیایی س���ەربەخۆو لە هەموو

تەوەرەكان���دا وەك سیاس���ی ،رۆش���نبیری،
ئەدەبی و فەرهەنگی ،تەنانەت مژاری تایبەت
ب���ە گەنجان هەیە ،ك���ە هیوادارین زۆرتر و
رێكوپێكتر و زانستییانە پاڵپشتی میدیایی لەم
ناوچەیەدا بكەن ،چونكە میدیا و راگەیاندن
بەگش���تی بۆ پێشكەوتن و سەركەوتنی گەل،
زۆر گرنگ���ە و دەبێ���ت بایەخێكی گرنگ لە
الی���ەن میدی���ا كوردییەكان بە كرماش���ان و
خواروی كوردستان بە گشتی بدرێ.
**
لە ئاكام���دا دەبێت بڵێین كرماش���ان دایكی
هەم���وو ش���ارەكانی كوردس���تانەو وەك
ناوەندێكی س���تراتیژی ئابوری و سیاس���ی بۆ
س���ەركەوتنی كورد لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
لە هەم���وو بوارەكاندا زۆر گرنگە و دەبێت
هەموو كورد بەرامبەر كرماش���ان دڵس���ۆز و
وەفادار بێت و ئەم ناوچەیە لە بیر نەكەن!

سەرچاوە:
EncyclopediaBritannica/Kermanshah.1
 .2مجموعە مارهای جمعيتە كشور" /سازمان ثبت
احوال سال "1389
 .3اي��ران امروز  1907ـ  ،1906نوش��تە اوذن اوبن،
ترجمە و حواشی از علی اصغر سعيدی ،چاپ نقش
جهان1362 ،
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خەسارناسی رەوشی خەبات لە رۆژهەاڵتی
کوردستان
گرنگترین فاکتەر بۆ هەر سەرهەڵدان و راپەڕینێک خواست و ئیرادەی گشتییە
رەنگە چەک پارێزەرێکی باش بێت ،بەاڵم ئازادیی لێ شین نابێت
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ئەگەر ئامانجی کۆتایی ناسیۆنالیزم بەگشتی لەوەدا بزانین کە گەیشتنە بە
دروستکردنی دەوڵەت و سەروەریی نەتەوەیی ،پێویستە ئاماژە بەوە بکەین کە
رەوتی ناسیۆنالیزم لە درێژەی مێژووی خەباتی گەالندا سێ بەستێن و رێبازی
سەرەکیی جیاوازی لەخۆ گرتوە و بەم پێیەش خەملێنراوە.

 .رێبازی ئاڵمانی ،کە لەسەر بنچینەی خوێن
و پەیوەندیی نەژادی دامەزراوە.
 .رێب���ازی ئەمریکایی ،کە لەس���ەر بنچینەی
خاک دامەزراوە.
 .رێبازی فەرەنسی ،کە لەسەر بنچینەی مافی
شەهروەندی (هاواڵتی بوون) دامەزراوە.
واتە هەر نەتەوەیەک هەوڵی داوە بەگوێرەی
توان���ا و ئەو کات و ش���وێنەی ک���ە تێیدایە،
ل���ە یەکێک ل���ەو روانگانە بۆ گەیش���تن بە
ئامانجە ناسیۆنالیستییەکەی کەڵک وەرگرێت
و رێبازی خەباتەکەی لەس���ەر ئەو بنچینەیە
دابمەزرێنێت .مەبەستی سەرەکی من لێرەدا
ئەوەیە کە بڵێم ه���ەر رووداوێکی مێژوویی
لە کۆنسێپتی تایبەتی خۆیدا خوێندنەوەی بۆ
دەکرێت و هەڵدەس���ەنگێندرێت .روویەکەی
دیکەی ئ���ەم بۆچوون���ە دەتوانێت ئەوەبێت
ک���ە مێتۆدێکی خەبات رەنگ���ە لە قۆناغێکی
مێژوویی���دا گونجاو بێت کەچی لە قۆناغێکی
دیکەدا ئەو کارکردەی پێش���ووی نەبێت .بۆ
هەڵس���ەنگاندنی گونج���او بوون ی���ا گونجاو
نەبوونی ش���ێوازێکی خەبات لە کۆنسێپتێکی
تایبەتدا پێویستە کۆمەڵێک فاکتۆری نێوخۆیی،
دەرەک���ی و یارمەتیدەر لەبەرچاو بگرین ،کە
لە ئەگ���ەری خوێندنەوەی دروس���تی واقیعە
سیاس���ییەکانی بااڵدەس���ت و بەڕێوەبردن���ی
سەرکەوتووانەی پرۆسەی خەباتدا دەتوانێت
بە ئامانجەکانی خۆی بگات.
فاکت���ەری نێوخۆی���ی :گرنگتری���ن فاکتەر بۆ
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هەر س���ەرهەڵدان و راپەڕینێک خواس���ت و
ئیرادەیەکی گشتییە ،کە ئەگەر لە راستایەکی
مەنتقی و گشتگیردا تێنمایی بکرێت و بچێتە
خان���ەی ک���ردارەوە ،هێز بەره���ەم دێنێت.
ل���ە دنیای سیاس���ەت و بەتایبەت لە قۆناغی
خەباتدا گرینگتری���ن فاکتەرێک کە دەتوانێت
دانوستانی پێ بکرێت هێزە ،هێزی تۆ پێگەی
خەبات و رەوایەتی سیاسی تۆ دیاری دەکات
و دەینرخێنێت .لێرەدا مەبەست لە هێز تەنیا
هێزی س���ەربازی نییە و هەر هێز یا بزاڤێکی
سیاسی بەگوێرەی لۆژیک و کۆنسێپتی سیاسیی
زاڵ خوێندنەوە و بۆچوونی جیاواز و تایبەتی
بۆ ئەو چەمکە هەیە و بەکاری دێنێت.
فاکتەری دەرەک���ی :فاکتەرێکی گرنگی دیکە
ئەوەیە ک���ە ئەو هێز و الیەن���ەی کە تۆ لە
بەرانبەری���دا خەب���ات دەک���ەی و راپەرینت
کردووە الواز بێت .مێژووی خەباتی کوردستان
لە هەموو بەشەکانی خۆیدا بەڕوونی ئەوەی
نیش���انداوە کە خەباتی کورد ل���ەو کاتانەدا
توانیویەتی گەش���ە بکات و ت���ا رادەیەک لە
ئامانجەکان���ی خ���ۆی نزیکبێت���ەوە کە هێزە
بەرانبەرەکەی بە هۆکاری نێوخۆیی و دەرەکی
ل���ە پێگەی الوازدا بووە و ئەو دەس���ەاڵتەی
پێویس���تە بەس���ەر جومگە جۆراوجۆرەکانی
بەرێوەبەرایەتیی واڵتدا نەیماوە( .سەردەمی
کۆم���اری کوردس���تان ،س���ەردەمی دوای
کودت���ای دووەمی بەعس���ییەکان لە عێراق،
س���اڵەکانی س���ەرەتای دوای شۆرشی ئێران،

سەردەمی ش���ەڕی ئێران و عێراق ،راپەڕینی
باش���وری کوردستان دوای ش���ەڕی دووەمی
کەنداو ،راپەڕینی رۆژئاوای کوردستان دوای
س���ەرهەڵدانی ش���ەڕی نێوخۆیی لە سوریا).
واتە لە ئاکامی الوازبوونی دەسەاڵتی ناوەند
لە واڵتانی حاکمی کوردس���تاندا چەشنێک لە
بۆشایی هێز و پاشەکشەی دەسەاڵتی ناوەندی
لەم واڵتانەدا پێکهاتوە کە دەرفەتی گەش���ە و
راپەڕینی بۆ هێزی کوردی رەخساندوە.
فاکت���ەری یارمەتیدەر :فاکتەری س���ێیەم کە
دەتوانێت رۆڵی یارمەتی���دەر بۆ بزوتنەوەی
نەتەوەیی کورد بگێڕێت بریتییە لەو پشتیوانی
و پش���تگیرییە جیهانییەی کە کورد دەتوانێت
ب���ە لەکارکردن���ی سیاس���ەتێکی هارمۆنیک
و هاوتەری���ب لەگەڵ ئاراس���تەی گش���تیی
سیاس���ەتی جیهانی بەتایب���ەت زلهێزەکان بۆ
خۆی دەس���تەبەر بکات .دیارە کورد بەگشتی
ل���ەم ب���وارەدا زۆر ب���ە کەم���ی توانیویەتی
س���ەرکەوتنێکی ئەوت���ۆ بەدەس���ت بێنێت و
تاڕادەیەک تێیدا س���ەرکەوتوو نەبووە .کورد
نەیتوانیوە و کەمتر ئەم ئامادەییەی لە خۆی
نیش���انداوە کە لە بڕیاردانی رەوتی رووداوە
سیاسییە جیهانییەکان لە ناوچەکەدا ،شوێن و
پێگەیەکی ئەوتۆ بۆخۆی دەس���تەبەر بکات و
وەک هۆکارێکی سەرەکی و «ئەکتیڤ» ئەژمار
بکرێ���ت .کەچی زیاتر ل���ە دەالقەی واڵتانی
داگیرکەری کوردس���تانەوە خوێندراوەتەوە و
ب���ە هۆکارێکی الوەکی زان���راوە .بەداخەوە
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فێرگەی سیاسی نیزامی بۆ ڕاهێنانی پێشمەرگە
مەس���ەلەی کورد نەیتوانیوە ببێتە بەشێک لە
ستراتێژی سیاسەتی دەرەوەی واڵتانی کاریگەر
لە ناوچەکەدا و لە باش���ترین دۆخی خۆیدا،
رەنگە ب���ە دزییەوە هەندێک یارمەتیی مادی
کرابێت.
بۆ بە ئامانج گەیش���تنی بزوتن���ەوەی کورد
لە هەر بەش���ێکی خۆیدا پێویس���تە هەر سێ
ئ���ەم فاکتۆرانە بە ش���ێوەیەکی هارمۆنیک و
تەواوکەران���ە بەیەکەوە کۆببن���ەوە .کەچی
بەداخەوە وەه���ا بارودۆخێک پێکنەهاتوە و
س���ەرەڕای ئەوەی کە ل���ە هەندێک قۆناغی
مێژووییدا هەلی لەباریش رەخس���اوە ،بەاڵم
هەرگیز نەیتوانیوە کەڵکی شایانی لێوەرگرێت.
ئێستا دوای پتر لە  7دەیە خەباتی بەردەوام
و دامەزران���ی یەکەمی���ن حزب���ی کوردی و

چەکەرەی ناس���یۆنالیزمی نوێ���ی کوردی لە
رۆژهەالتی کوردس���تان ،ئەم پرسیارە جددیە
دێت���ە ئاراوە کە بۆچی ئەم بزوتنەوەیە دوای
ئەو هەمووە قوربانیدان و فیداکارییە ،کەچی
هێش���تا نەیتوانیوە بە ئامانج���ە دڵخوازەکانی
خۆی بگات .ئەوە لە کاتێکدایە کە یەکەمین
هەنگاوەکان���ی ئەم بزوتنەوەی���ە (دامەزرانی
کۆماری کوردس���تان) ،کە لە دیسکۆرس���ێکی
میلل���ی دێموکراتیکدا دەرک���ەوت ،زۆر باش
گەشەی کرد و ئەگەر نەڵێین بە دەرئەنجامی
دڵخ���واز ،النیکەم بە باش���ترین دەرئەنجامی
ش���یاو گەیش���ت .کەچ���ی دوای  7دەیە لە
خەبات ئەو بزوتنەوەی���ە هەرگیز نەیتوانیوە
جارێکی دیکە النیکەمی ئاواتەکانیش���ی بەدی
بێنێت و زۆرب���ەی کات لەجیاتی بەرەوپێش

چوون ،بە داخەوە لە پاشەکش���ەیەکی تاقەت
پڕووکێن دابووە.
توخمی س���ەرەکیی خەبات ل���ە رۆژهەاڵتی
کوردس���تان ش���ێوازی چەکداری ب���ووە کە
سەرەڕای ئەوەی لە هەندێک لە قۆناغەکاندا
بەشێوەیەکی زۆر قارەمانانە و لەخۆبردوانەش
بەڕێوە چ���ووە ،کەچی لە پانتایی سیاس���یدا
کەمترین دەس���کەوتی بووە .ئەم ش���ێوازەی
خەبات لە سەردەمە پرشنگدارەکەی خۆشیدا
لەبواری سیاس���ییەوە ،دەسکەوتێکی ئەوتۆی
لەقەدەر النیکەمی ئەو تێچوونە و تێچوویەی
کە بۆی کراوە نەبووە .ئەوەش خۆی ئەنجامی
ئەوەی���ە کە بزوتن���ەوەی ک���ورد بەرلەوەی
کە بزوتنەوەیەکی سیاس���ی بێ���ت ،بزاڤێکی
ئیدیۆلۆژیکی لەس���ەر بنەمای شۆرشگێڕییە و
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حزب���ەکان بەرلەوەی کە نوێنەرانی سیاس���ی
کۆمەڵگەی خۆیان ب���ن ،بریکارانی خەباتن.
کەچی ئێس���تاش حزبەکان وەک سەردەمێکی
زێڕین ب���اس لە قۆناغ���ی خەباتی چەکداری
دەک���ەن و چارەس���ەری دەرچ���وون ل���ەم
چەقبەس���تووییەی ئێس���تا ،ل���ە گەڕانەوە بۆ
شاخدا دەبینن .کەچی لە حەقیقەتدا لۆژیکی
سیاس���یی ئەم بانگەش���ەیە گەلێک الوازە و
سەرکردەکانیشی پتر پەنجە لەسەر رەهەندە
هەس���تیارەکانی کۆمەڵگ���ە دادەنێن و لەبری
بەنمونە هێنانەوەی دەس���کەوتە سیاسییەکان
لە تێچ���ووی مرۆیی و فیداکاریی���ەکان مایە
دادەنێن!
خەباتی چەکداری لە رۆژهەاڵتی کوردس���تان
دوو قۆناغی س���ەرەکیی بووە کە بەداخەوە
لە هیچیاندا سەرکەوتنێکی ئەوتۆی بەدەست
نەهێن���اوە و لەب���واری سیاس���ییەوە نەزۆک
ماوەتەوە.
قۆناغی ناسراو بە ( : )47_46ئەم بزوتنەوەیە
کە زۆرجار ل���ە ئەدەبیاتی حزبی دێموکراتدا
ب���ە شۆرش���ی  47_46ی���ادی دەکرێتەوە،
ماوەی  18مانگ لە ناوچەیەکی بەرتەس���کی
جوگرافیایی لە بەش���ێک لە ناوچەی موکریان
درێژەی کێش���ا و لە ئاکامدا بە شەهیدبوونی
سەرکردە دیارەکانی وەک سولەیمان مۆعینی،
م���ەال ئ���اوارە ،س���مایل ش���ەریفزادە و ...
کۆتایی پێهات .لە س���ەرهەڵدانی ئەم بزاوتە
دوو ه���ۆکاری س���ەرەکی رۆڵ���ی تەوەریان
گێڕاوە .ه���ۆکاری دەرەکی ،کە دەگەڕێتەوە
بۆ س���ەردەمی س���ەرهەڵدانی ئەم بزاوتە کە
هاوکاتە لەگەڵ بە ئامانج گەیشتنی کۆمەڵێک
ل���ە بزوتنەوە شۆرش���گێڕییە چەکدارییەکانی
ئەوکات لە ئاستی جیهانیدا وەک کوبا ،ئەلبانیا،
ڤێتنام ... ،و لە ئارادابوونی کۆمەڵێک بزاڤی
شۆرش���گێڕانەی چەکداریی دیکە لە بەشێک
لە دنی���ادا وەک ئەمریکای التین ،باش���وری
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رۆژهەاڵتی ئاس���یا ،رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت،
بەشێک لە واڵتانی ئەفریقایی ... ،و بەگشتی
لە بۆرس���دا بوونی ئەم شێوازەی خەبات لە
ئاستی نێونەتەوەییدا کە هەم لە کوردستان و
هەم لە ئێراندا بەشێوەیەکی ئیلهام بەخشانە
کاریگەرییەکی زۆری دانا .هۆکاری ناوخۆیی،
دەگەڕێتەوە بۆ کێشەی ناوخۆیی رێبەرایەتیی
حزبی دێموکرات لەو س���ەردەمەدا کە باڵی
دژبەری ئەحمەد تۆفیق دەکەوێتە بەر غەزەب
و دژایەتیی مەال مستەفا بارزانی و دەرفەتی
مانەوە لە کوردستانی عێراقیان نامێنێت و لە
ئەگەری مانەوەدا لەالیەن پارتییەوە دەستگیر
و رادەس���تی ئێران دەکرانەوە .هەر بۆیەش
بڕی���اردەدەن مادام هەر قاچ���اغ بن بچنەوە
بۆ کوردس���تانی ئێران و لەژێر رۆشنایی بزاڤە
چەپ���ە شۆرش���گێڕییە جیهانییەکاندا خەباتی
چەکداری بکەن.

قۆناغی پاش شۆرشی ئێران
بارودۆخ���ی دوای ش���ۆڕش ل���ە ئێ���ران
هەلومەرجێک���ی ت���ەواو جی���اوازی لە ئێران
و رۆژهەاڵت���ی کوردس���تاندا پێکهێن���ا.
ناس���ەقامگیریی حکومەتی تازەساوای کۆماری
ئیسالمی و دەسەاڵتی الوازی بەسەر جومگە
جۆراوجۆرەکان���ی بەڕێوەبەرێت���ی واڵت���دا،
بەتایب���ەت لە کوردس���تان و چێبوونی فەزای
حەماس���یی پ���اش رووخان���ی رێژیمی ش���ا،
چەش���نێک لە خواست و ئیرادەیەکی گشتیی
هەندێ���ک گش���تگیری بۆ دەس���تەبەرکردنی
داخوازیی���ە سیاس���ی و نەتەوەییەکانی کورد
لە بەش���ی زۆری کوردستانی ئێراندا پێکهێنا.
ئینجا پاش ماوەیەکی کورتیش رێژیمی تازە بە
دەسەاڵت گەیشتووی ئێران تووشی شەڕێکی
درێژ خایەنی  8ساڵە لەگەڵ رێژیمی بەعسی
عێراق ه���ات و ئەوەش فەزایەکی هەراوتری
خەباتی چەکداریی ب���ۆ بزوتنەوەی کورد لە

رۆژهەاڵتی کوردستان دروستکرد .سەرەڕای
هەمووی ئەوانەش بزوتن���ەوەی کورد توانی
بواری دیپلۆماسیی خۆی لەگەڵ واڵتی عێراق
و هەندێک واڵتی بیانی وەک فەرەنسا خۆش
بکات و پش���تگیری و یارمەتیی لۆژێستیکی و
مادی و س���ەربازییان لێوەرگرێت .بەجۆرێک
ک���ە چەندجار حکومەت���ی ناوەندی ناچار بە
دانوستان و پاشەکشەی کورتخایەنیش بکات.
کەچی ل���ە کۆتایی ئەم قۆناغ���ە لە خەباتی
چەکدارییش���دا ( ،)1357_1358بزوتن���ەوەی
کورد نەیتوانی دەسکەوتێکی ئەوتۆی سیاسی
بۆخۆی دەس���تەبەر بکات و ل���ە ئاکامی ئەم
خەباتە پ���ڕ خەرج���ە و درێژخایەنەدا نەک
تەنیا لەس���ەر ئەرزی واقیع دەس���کەوتێکی
بەدەس���تنەهێنا ،بەڵکو بە شێوەیەکی تاقەت
پڕوکێنیش ت���ا قواڵییەکانی خاکی باش���وری
کوردستان دوورخرایەوە و زەمینگیر بوو.
ئێس���تا ئەم پرس���یارە دێتە ئاراوە کە بۆچی
لەم قۆناغەی دووەم���ی خەباتی چەکدارییدا
کە بەشی زۆری ئەو فاکتەرانەش کە گرەنتی
بە ئەنجام گەیشتن و سەرکەوتنی راپەڕین و
خەباتن دەس���تبەربوون ،کەچی سەری کورد
بێ کاڵو مایەوە و کورد نەیتوانی بە ئامانجە
سیاس���ی و میللییەکانی خ���ۆی بگات .یان بە
واتایەکی تر پاژنەی ئاشیلی بزوتنەوەی کورد
لە رۆژهەاڵتی کوردستان چییە؟
ئەگەر س���ەیرێکی مێژووی خەباتی چەکداری
بەتایب���ەت لەو ش���وێنانەدا بکەی���ن کە ئەم
ش���ێوازەی خەبات تێیدا سەرکەوتوو بووە و
توانیویەت���ی بزوتنەوەیەک ل���ە ئامانجەکانی
نزیک کاتەوە و ئاڵوگۆڕ پێکبێنێت ،بەڕوونی
دەبینین کە ئەم چەشنە لە خەبات تەنیا لەم
واڵتانەدا س���ەرکەوتوو بووە ک���ە واڵتانێکی
یەک میللەت���ە یا دوو میللەتە بوون و هێزی
ئۆپۆزس���یۆن توانیویەتی هێزێک���ی تەنانەت
گەورەتر و پۆش���تەتر لە حکومەتی ناوەندی

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

پێکبێنێ���ت .بەپێچەوان���ەوە هیچ���کام لەو
بزوتنەوە چەکدارییان���ەی کە کەمینەیەک بە
دژی حکومەتی ناوەن���دی بەرێوەی بردووە
س���ەرکەوتوو نەبووە .ئەوە خۆی دەرخەری
ئ���ەو حەقیقەتەیە ک���ە خەبات���ی چەکداری
ناتوانێت ئەدرەسێکی گونجاو و جێمتمانە بۆ
بزوتنەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردس���تان
بێت .دەرکی ئەو واقعیەتە هیچ لە ئاس���تی
شۆرشگێڕی و فیداکاریی ئەو رۆڵە قارەمانانەی
لە پێناوی نیش���تماندا گیان لەس���ەر دەست
بەرەوپیری مەرگەوە چ���وون کەم ناکاتەوە،
بەڵکو ئ���ەوە دەگەیێنێت کە پێگەی کورد لە
ئێراندا ئەو زەرفییەت و پتانسێلەی تێدا نییە
کە بتوانێت لەرێی خەباتێکی چەکدارییەوە بە
ئامانجە پیرۆزەکانی خۆی بگات.
قۆناغی پاش س���ەرکەوتنی شۆڕش لە ئێراندا
هاوکات بوو لەگەڵ سەرهەڵدان و هاتنەکایەی
هێزێکی شۆرش���گێڕی دیکە لە کوردستان بە
ناوی کۆمەڵە کە سەبارەت بە حزبی دێموکرات
هێزێکی رادیکاڵتر بوو .کۆمەڵە بواری خەباتی
لە رۆژهەاڵتی کوردس���تان لە بەربەرەکانیی
رووتەوە لەگەڵ کۆماری ئیس�ل�امیدا دەدیت
و بە چوونە ناو حزبی کۆمۆنیس���تی ئێرانەوە
و بوون ب���ە لقی کوردس���تانی رێکخراوێکی
سەرتاسەری رەسمییەتێکی زیاتری بەو روانگە
سیاسییە بەخش���ی .کەچی حزبی دێموکرات
روانگەیەکی هەندێک جیاوازتری هەبوو ،لە
درێژەی رەوتی خەبات و بەربەرەکانی لەگەڵ
کۆماری ئیس�ل�امی دەرفەتی دانوستانیش���ی
هێشتەوە و روانگەی بەربەرەکانیی هاوکات
لەگەڵ دانوس���تانی رەچاو کرد .پێدەچێت کە
حزب���ی دێموکرات دەرکێک���ی واقعبینانەتری
لە چەمک���ی خەبات لە کوردس���تانی ئێراندا
بووبێت .ئەگەرچی حزبی دێموکراتیش وەک
کۆمەڵ���ە و هێ���زە شۆرش���گێڕەکانی دیکەی
کوردس���تان و ئێ���ران ل���ە پانتای���ی خەباتدا

دروشمی رووخانی لە دژی دەسەاڵتی ئێرانی
هەڵگرتب���وو ،ب���ەاڵم پێدەچێ���ت دەرکێکی
دروس���تتری ل���ە زەرفییەتەکان���ی خەبات و
بزوتن���ەوەی کورد هەبووبێ���ت و بە دەرس
وەرگرتن لە ئەزموونی رووخانی پاشایەتی و
هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی ،دەرفەتی
دانوستان و چارەس���ەری سیاسییانەی پرسی
ک���وردی لە قۆناغ���ە جیاوازەکان���ی خەباتدا
هێش���تبێتەوە و سیاس���ەتێکی کردەوەییتری
رەچ���او کردبێت .تەنان���ەت بەپێی وتەکانی
خودی دوکت���ور قاس���ملو دەردەکەوێت کە
حزبی دێموک���رات زۆر لە وەهمی رووخانی
رێژیمدا نەبووە ،بەڵکو لە خەباتی چەکداری
زیاتر وەک ئامرازێک بۆ وەرگرتنی دەسکەوت
و ل���ە کۆتایی���دا دەس���تەبەرکردنی ماف و
داخوازیی���ە سیاس���ی و نەتەوەییەکانی کورد
کەڵک���ی وەرگرت���وە .بەواتایەک���ی تر و بە
لێکدان���ەوەی خودی دوکتور قاس���ملو ئەوان
بۆیە ش���ەڕدەکەن کە کۆماری ئیسالمی ناچار
و پەلکێش بکەن بۆ س���ەر مێزی دانوس���تان
و چارەس���ەریی سیاس���ی و دانن���ان بە مافە
رەواکانی کورد لە کوردستانی ئێراندا .کەوایە
دەردەکەوێ���ت خەبات���ی چەک���داری ئەگەر
بۆ هێزێک���ی چەپی رادی���کاڵ وەک کۆمەڵە
س���تراتێژی خەبات بووبێ���ت ،ئەوا بۆ حزبی
دێموکرات وەک تاکتیکێکی سیاس���ی کەڵکی
لێ وەرگی���راوە .ئەوەش ئ���ەوە دەگەیێنێت
کە ئامانجی س���ەرەکیی حزبی دێموکرات لە
خەبات ،نەک وەک پێویست گۆڕینی رێژیم،
بەڵکو گۆڕینی رەفتاری رێژیم بووە.
ئێس���تا ،پاش تێپەڕبوونی نزیک بە دوو دەیە
ل���ە راگرتن���ی خەباتی چەک���داری لە الیەن
حزبەکانی ئۆپۆزسیۆنی تاراوگەنشینی کورد لە
رۆژهەاڵتی کوردستان ،ئایا دەسپێکردنەوەی
خەباتی چەکداری بە پاساوی مل رانەکێشانی
رێژیمی کۆماری ئیس�ل�امی بۆ چارەس���ەریی

ئەم پرسیارە جددیە
دێتە ئاراوە کە بۆچی
ئەم بزوتنەوەیە
دوای ئەو هەمووە
قوربانیدان و
فیداکارییە ،کەچی
هێشتا نەیتوانیوە بە
ئامانجە دڵخوازەکانی
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ئاشتییانەی پرسی کورد ،هەڵوێستێکی لۆژیکی
و گونجاوی سیاسییە؟
بە بەراوردی بارودۆخی ئێس���تای خەبات لە
رۆژهەاڵتی کوردستان لەگەڵ سەردەمی دوای
شۆرش���ی ئێران ،حەقیقەتی ئ���ەم بابەتەمان
زیاتر بۆ شیدەبێتەوە.
لە بواری فاکت���ەری نێوخۆییەوە بەدڵنیاییەوە
کۆمەڵگ���ەی ئەوکاتی کوردس���تان زەرفییەت
و ئامادەیی خەبات���ی چەکداریی بە چەندین
بەرانبەری ئێستا پتر بووە و خەڵکێکی گەلێک
زیات���ر بەنی���ازی پێش���مەرگایەتی روویان لە
حزبەکان دەکرد.
لە بواری دەرەکییەوە ئێران لەوکاتدا هێش���تا
تەواو خ���ۆی نەگرتبوو ،س���ەرەڕای ئەوەش
بەش���ی زۆری توانا س���ەربازییەکەی خەرجی
ش���ەڕی عێراق دەکرد و وەک ئێستاش کۆک
و پۆش���تە بە کەلوپەلی مۆدێرنی س���ەربازی
نەببوو.

لە ب���واری الوەک���ی و یارمەتیدەریش���ەوە
بزوتنەوەی کورد پش���تی بەرەیەکی بەهێزی
وەک عێراقی هەبوو کە بە هەموو شێوەیەک
یارمەت���ی بزوتن���ەوەی ک���وردی رۆژهەاڵتی
دەکرد .س���ەرەڕای هەمووی ئەوانە شێوازی
خەبات���ی چەک���داری هێش���تاش لە ئاس���تی
نێونەتەوەی���ی و جیهانی���دا وەک بەها چاوی
لێدەک���را و لە زۆر ش���وێنی دنی���ادا بەرێوە
دەچ���وو .ئەوەش خ���ۆی پاڵنەرێکی بەهێزی
مەعن���ەوی بوو کە رەواییەتێک���ی ناوەکی و
کرداریی بەمجۆرە لە خەبات دەبەخشی.
ه���ەر بۆیەش خەبات���ی چەک���داری دەیەی
شەس���تی هەتاوی (دوای شۆرش) ،ئەگەرچی
دەس���کەوتی سیاس���یی نەبوو ،بەاڵم النیکەم
پاساوی سیاس���یی هەبوو .کەچی بارودۆخی
ئێس���تای بزوتن���ەوەی کورد ل���ە رۆژهەالتی
کوردس���تان حەقیقەتێک���ی ت���ەواو جیاوازە.
کۆمەڵگەی ئێس���تای رۆژهەاڵتی کوردس���تان

ن���ە قبووڵ و نە ئامادەیی خەباتی چەکداریی
هەیە .نەوەی چاالک���ی ئەمرۆی رۆژهەالت
نەوەیەکی رادیکاڵ بەواتا شۆڕش���گێڕییەکەی
دەیەی شەستی هەتاوی نییە ،ئازادی تەنیا لە
لوولەی تفەنگدا ببینێت ،بەڵکو روانگەیەکی
مامەڵەگەرایانەی گرتووەتەبەر و بوونی خۆی
زیاتر لە بەس���تێنەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیدا
دەدۆزێت���ەوە و پێناس���ەیەکی جی���اوازی لە
خەب���ات و کوردایەت���ی هەیە .لە راس���تیدا
ئەندێش���ەی سیاسیی س���ەردەم پێناسەیەکی
ئایدیۆل���ۆژی لە خەبات نیی���ە ،هەر بۆیەش
ن���ەک وەک پ���رۆژە ،بەڵکو وەک پرۆس���ە
س���ەیری چەمکی خەبات دەکات .لە الیەکی
دیک���ەوە لەکاتێک���دا کە حکومەت���ی ئێران
لەوپەڕی بەهێزبوونی س���ەربازی خۆیدایە و
تەنانەت دەستێوەردانی سەربازی لە واڵتانی
دیکەدا هەی���ە ،بەرەنگاربوونەوەی چەکداری
بەرل���ەوەی ک���ە روانگەیەک���ی لۆژیک���ی و

بەرەو ئاسۆی گەش
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گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

ئەنجامگەرایانە بێت ،خۆکوژییەکی سیاسییە.
لەراس���تیدا بزوتنەوەیەک���ی مەدەنی چاالک
لە کۆمەڵگەی ئێس���تای ئێران و کوردس���تاندا
درووس���تبووە کە پێناس���ەیەکی جی���اواز لە
رووب���ەڕوو بوونەوەی تەنی���ای لە خەبات و
سیاس���ەت هەیە و (پاشنەی ئاشیلی) کۆماری
ئیس�ل�امی لە چوارچێوەی خەباتێکی گشتگیر
و بەردەوام���ی مەدەنی���دا دەبینێت .ئەوەی
کە هێش���تاش حزبەکانی رۆژهەاڵت پێداگری
لەس���ەر خەباتی چەک���داری دەکەن بە هۆی
کارامەبوونی ئەم شێوازەی خەباتە نییە ،بەڵکو
بۆ نائاش���نابوونی ئەم حزبانە بە شێوازەکانی
دیکەی خەبات دەگەرێت���ەوە .ئەوەش خۆی
لەوەوە س���ەرچاوە دەگرێ���ت کە بزوتنەوەی
رۆژه���ەاڵت بە تایبەت حزبەکان ئایدیۆلۆژین
نەک سیاس���ی .بە ئێستاشییەوە بێ پێکهاتەی
گشتی حزبی کوردی ،پێکهاتەیەکی هەرەمی
سانترالیستیی ئایدیۆلۆژییە کە لە سەربنەمای
چەپ���ی کۆمۆنیس���تی دام���ەزراوە .تەنانەت
هەندێ���ک ل���ە حزبەکان کە ت���ا رادەیەکیش
لە بواری سیاس���ییەوە لەم خەتە دیاریکراوە
ئایدیۆلۆژییە الیانداوە ،بەاڵم هێش���تا لۆژیکی
خەباتی���ان ئاڵوگۆڕێکی ئەوت���ۆی بەخۆیەوە
نەبینی���وە و تەنیا تێڕوانینیان لە خەبات هەر
خەبات���ی چەکدارییە .لە راس���تیدا حزبەکانی
رۆژهەاڵت بەهۆی ژیانی تاراوگەنشینی و ئەو
دوورکەوتنەوە نەخوازراوەی کە تێی کەوتوون
تا رادەیەکی زۆر لە واقعیەتەکانی کۆمەڵگەی
خۆیان دابڕاون و هێش���تا ه���ەر بەگوێرەی
پێ���وەر و پێودانگەکان���ی دەیەی شەس���تی
هەتاوی سیاسەت دەکەن .ئەوەش وایکردوە
کە دەرکێکی نادروستیان لە حەقیقەتی بوون
و زەرفییەتەکانی خەبات لەمرۆی کۆمەڵگەی
ئێران و کوردس���تان هەبێ���ت .هەر بۆیەش
لەجیاتی ئ���ەوەی هاوتەریب و هەماهەنگی
بزوتن���ەوەی مەدەن���ی رۆژه���ەاڵت ب���ن و

پش���تیوانیی لێ بکەن ،بەداخەوە هەندێکجار
تەنانەت لە بەرانبەریش���یدا دەوەس���تنەوە و
لەب���ری ئەوەی وەک دەرفەتێ���ک بیقۆزنەوە
کەچ���ی وەک هەڕەش���ە لەس���ەر خۆی���ان
لێیدەڕوانن.
دنی���ای دوای رووخانی دی���واری بەرلین لە
ئاستی جیهانیدا و شەڕی دووەمی کەنداو لە
ئاس���تی ناوچەییدا ،جیاوازێکی زۆری لەگەڵ
پێش خۆی هەیە و هاوکێش���ە سیاس���ییەکان
گۆڕانکاری���ی بەرچاویان بەس���ەردا هاتووە.
ئەوە کاریگەری راستەوخۆی لەسەر چۆنیەتی
چارەسەریی کێش���ەکانیش داناوە و چیدیکە
بە پێودانگەکانی پێش���وو س���ەیری مژارەکان
ناکرێ���ت .ش���ێوازی چەکداری ل���ە خەباتی
سیاسیی سەردەمدا ئەو رەوایەتی و بڕەوەی
جاران���ی نەم���اوە و بەش���ێکی زۆر لە هێزە
شۆرش���گێڕەکانی پێشوو لە ئاس���تی جیهانیدا
ئاڵوگۆڕی ج���دی و بنەڕەتییان لە ش���ێوازی
خەباتی خۆیاندا پێکهێناوە .دنیای س���ەردەم
و هەڵوێستی سیاس���ی گڵۆباڵ پشتی خەباتی
چەک���داری ناگرێ���ت و ک���ورد ناتوانێت بێ
س���ەرنج بە دنیای دەرەوە و بێ پش���تگیری
جیهانی خەباتەکەی بە سەرئەنجام بگەیێنێت.
خەباتی گەلی ک���ورد خەباتێکی رەوایە و لە
پێناوی دەس���تەبەرکردنی م���اف و داخوازییە
ئینسانی و نەتەوەییەکانی گەلێکی چەوساوە
دای���ە ،هەر بۆیەش ناتوانێت رێبازێکی دژ بە
خۆی بپێوێت .شەڕی کورد شەڕی دەسەاڵت
نیی���ە کە رێ���کاری س���ەربازی و چەکداریی
هەبێ���ت ،بەڵکو خەباتێک���ی مافخوازانەیە و
دەبێت ئاڕاس���تەیەکی لەم چەش���نەش لەخۆ
بگرێ���ت .ب���ە گوتەی هەمەنگ���وای « چەک
رەنگ���ە پارێزەرێکی باش بێت ،بەاڵم ئازادیی
لێ شین نابێت» .ئینجا هەر وەک باسیشمان
ک���رد بزوتن���ەوەی ک���ورد ل���ە رۆژهەاڵتی
کوردس���تان ئەو زەرفییەت و پتانسێلەی تێدا

بزوتنەوەی کورد
توانی بواری
دیپلۆماسیی خۆی
لەگەڵ واڵتی عێراق و
هەندێک واڵتی بیانی
وەک فەرەنسا خۆش
بکات و پشتگیری و
یارمەتیی لۆژێستیکی
و مادی و سەربازییان
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نییە کە بتوانێت لەرێی خەباتی چەکدارییەوە
بە دەرەنجامێکی دڵخواز بگات .س���ەرەڕای
هەم���ووی ئەوان���ەش ک���ە بگەرێین���ەوە بۆ
فەلس���ەفەی وجوودیی هێزی پێشمەرگە لە
س���ەرەتای دامەزرانی���دا بەڕوون���ی دەبینین
ک���ە ئەرکی س���ەرەکی ئەم هێزە پاراس���تنی
دەس���کەوتەکان و سنوری کۆماری کوردستان
ب���ووە ،کەچی دواتر لەژێ���ر هەژمونی بیری
چەپدا ئاراستەیەکی رزگاریدەرانەی پێبەخشرا
ک���ە وەک دیتمان س���ەری نەگرت .باچوونی
هێز لە جوڵەی پێشمەرگانەدا بۆ نەتەوەیەکی
وەک کورد لە رۆژهەاڵتی کوردس���تان عەینی
بەس���تەزمانیی سیاسییە و تەنیا لە بەستێنێکی
الڕێی ئایدیۆلۆژییەوە سەرچاوە دەگرێت.
وەک پێشتریش باسمانکرد ،بزاڤی ئایدیۆلۆژی
بزاڤێکی ئارمانگەرا و تەواوییەت خوازانەیە و
روانینێکی پرۆژەیی بۆ خەبات هەیە و زۆربەی
کات لە ئامرازی هێزی س���ەخت (توندوتیژ)
بۆ گەیش���تن بە ئامانج کەڵک وەردەگرێت.
بزوتنەوەی کورد بەگشتی ،جیا لە ماوەیەکی
کورتخایەن لە سەردەمی کۆماری کوردستان،
لەم بەستێنەدا ژیاوە و مەوجوودییەتی خۆی
ل���ە خەباتی چەکداری���دا دۆزیوەتەوە .بەاڵم
بزوتن���ەوەی سیاس���ی بزوتنەوەیەکی ئامانج
مەند و رێژەییخوازییە و روانینی پرۆس���ەیی
بۆ خەبات هەی���ە و هەوڵدەدات لە ئامرازی
هێ���زی ن���ەرم (ناتوندوتیژ) بۆ گەیش���تن بە
ئامانج کەڵک وەرگرێت .لە واقیعدا نوێنگەی
حەقیقیی وەه���ا بزاڤێک لەنێو کۆمەڵگە دایە
و لە خەباتێکی گش���تگیری جەماوەریدا خۆی
دەنوێنێت.
وێدەچێ���ت ک���ە دروس���تتر ئ���ەوە بێت کە
ناوەندیی���ەت و بزوتن���ەوەی رۆژهەاڵت لە
حزبەکان���ەوە ب���ەرەو جەم���اوەری خەڵکی
کوردستان وەرسووڕێ و تەنانەت حزبەکانیش
لە پێناسەی هێزێکی شۆرشگێڕەوە ببنەوە بە
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رەوتێکی جەماوەری .لە خەباتێکی جەماوەریی
بەرین و گشتگیردایە کە حزبە سیاسییەکانیش
شوێن و پێگەی حەقیقی خۆیان دەدۆزنەوە و
لەب���ری ئەوەی بریکار (پەیمانکار)انی خەبات
بن ،دەبن بە نوێنەرانی سیاسی کۆمەڵگاکەیان.
لە هەمانکاتدا رێکخراو و چاالکانی کۆمەڵگەی
مەدەنییش دەتوانن رۆڵێکی کاراتریان هەبێت
و لە زەرفییەتە قانوونییەکان کەڵکێکی باشتر
وەرگرن و رۆڵێکی مامەڵە بگێڕن.
ب���ە جەم���اوەری کردنی خەب���ات دەتوانێت
رووخس���ارێکی شارستانیانە و ئەمڕۆیی تر بە
بزوتنەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردس���تان
ببەخش���ێت و لە هەمانکاتدا سەرنجێکی پتر
بەرەو الی خۆی رابکێش���ێت و پشتگیرییەکی
نێوخ���ۆی و دەرەکی زیات���ر لە دەوری خۆی
کۆبکاتەوە .زۆر گرنگە کە س���ەرنجی هێزی
ک���ورد ل���ە ش���اخەوە بگوازرێت���ەوە بۆ نێو
ش���ارەکان و لە مەجالی کۆمەڵگەی مەدەنی
بە س���ودی بزوتنەوەیەکی گشتگیر و بەرینی
جەم���اوەری کەڵ���ک وەرگیرێت .پێویس���تە
کۆمەک بە دروس���تبوون و پێکهاتنی رەوتی
تەری���ب لە نێوخ���ۆ بکرێ���ت و گرنگییەکی
زیاتر بە بەش���داریی جەماوەری لە بەس���تێنە
جۆراوجۆرەکاندا بدرێت.
مادام کوردی رۆژهەاڵت دروشمی سەربەخۆیی
هەڵنەگرتوە و هێشتاش لە چوارچێوەی ئێراندا
خۆی و داخوازییە سیاسییەکانی پێناسە دەکات
و لە پانتایی هێزی سەختدا چانسێکی ئەوتۆی
بۆ مان���ۆڕ نییە ،پێناچێ���ت روانگەی رێبازی
ئاڵمانی بۆ ناس���یۆنالیزم روانگەیەکی لۆژیکی
و گونجاوی سیاس���ی بێ���ت .هەرچەند کە تا
ئێستا ناس���یۆنالیزمی کوردی لەم دەالقەیەوە
خوێندن���ەوەی بۆخ���ۆی کردووە و لەس���ەر
بنچین���ەی جیاوازیی ن���ەژادی لەگەڵ غەیری
خ���ۆی دام���ەزراوە ،هەر بۆیەش هەمیش���ە
روانگەیەکیی بووە .پێویس���تە کورد روانگەی

خەباتی خۆی بگۆڕێت و بە بەرداشتی چەمکی
هاوواڵتی بوونەوە سەیری ناسیۆنالیزم بکات
و چیدیک���ە خۆی ل���ە گەمە سیاس���ییەکانی
نێوخۆی واڵت بە پاساوی خەبات نەدزێتەوە.
لەراس���تیدا خەباتی جەماوەری سەبارەت بە
خەبات���ی چەک���داری خەباتێک���ی مەیدانیترە
و هێ���زی کوردی زیات���ر و مەدەنیانەتر تێدا
بەرجەس���تە دەبێتەوە و ئیمکانی بە نەتیجە
گەیشتنیش���ی بەگوێ���رەی پارامێترەکان���ی
کۆمەڵگەی مەدەنی و گڵۆباڵی س���ەردەمەوە
زیات���رە .بزوتن���ەوەی کورد ل���ە رۆژهەاڵت
دەبێ���ت بیر لە ئاڵوگۆڕی ج���دی و بنەڕەتی
لەنیو خۆی���دا بکاتەوە و ل���ە ئەزموونەکانی
راب���ردوی ئەزموون���ی ج���دی وەرگرێت و
هەلەکانی پێشوو دووپات نەکاتەوە .پێویستە
بە دیدێکی رەخنەگرانەترەوە سەیری مێزووی
خۆی بکات و بیر لە رێباز و ئەزموونی نوێ
بکاتەوە .ئەو روانگەیە رووبەڕوو بوونەوەیە
بەر لە هەموو ش���تێک سەری خۆی دەخوات
و ل���ەدژی دەنگ���ە جیاوازەکان���ی نێو خۆی
بەکاری دێنێت .بزوتنەوەی کورد پێویس���تە
روانگەیەک���ی مامەڵەیانەی خەبات بگرێتەبەر
و بە کەڵ���ک وەرگرتن لە هەموو زەرفییەت
و تواناکان���ی نێ���و کۆمەڵگەی ک���وردەواری،
بەپانتایی هەموو خاکی رۆژهەاڵتی کوردستان
بە هێنانە کایەی دیسکۆرسێکی تازەی خەبات
لە هەوڵی راکێش���انی جەماوەر بۆ مەیدانی
بزوتن���ەوەی مافخوازان���ەی رزگاریخ���وازی
کوردس���تان بێ���ت و ب���ە ئەرکدارکردن���ی
جەماوەری خەڵکی کوردس���تان سەبارەت بە
چارەنووس���ی سیاس���یی خۆیانەوە ،زەمینەی
خەبات و راپەڕینێکی گش���تگیری جەماوەری
لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا خۆش بکات.
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شەپۆلی نەوەی نوێخواز و
قەیرانی ئۆپۆزسیۆنی رۆژهەاڵت
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هێزەكانی رۆژهەاڵت لەم دۆخە تەمومژاوی،
بێ بەرنامە و چاالكیەدا لە پاشەكش���ەیەكی
ترسناكدان كە بەرەو مەرگی سیاسییان دەبات،
ئ���ەوە حەقیقەتێك���ە كە خاوەن دروش���م و
پرۆژە نییە .لێرەدا بە دەرئەنجامێكی ئەرێنی
دەگەین كە ئۆپۆزس���یۆنی كوردی رۆژهەاڵت
لە گۆرینی ستراتیژی خۆیاندا شكستیان هێناوە
و خاوەن پرۆژەیەكی سیاس���ی و كۆمەاڵیەتی
تۆكمە نەبوون و نی���ن كە لەنێو كۆمەڵگەی
رۆژه���ەاڵت رەنگیدابێت���ەوە و كۆمەڵگەیان
تووش���ی شڵەژان و ش���ۆك كردووە ،چونكە
ئ���ەو هێزانە ل���ەم دوو دەی���ەدا و لەدوای
پاشەكش���ەكردن لە خەبات���ی چەكداری و بە
هۆی ئەوەی كە لە شەڕی گۆرانكاری سیاسی
و شۆڕش���ی كۆمەاڵیەتی���ەدا ن���ە لەنێوخۆی
دام���ەزراوەكان و ن���ە لەنێ���و كۆمەڵگ���ەدا
سەركەوتوو نەبوون و تەنانەت نەیانتوانیووە
لە توان���ا و وزە نێوخۆییەكانی رۆژهەاڵت و
رێكخراوەییان لەپێناو سەرخس���تنی پرۆسەی
رزگاری نەتەوەیی رۆژهەاڵتی كوردستان ،بە
پێی پێویست كەڵك وەربگرن ،خەو لەچاوی
دوژمن بزڕێنن ،پرس���ی كورد بەرجەس���تە
بكەنەوە ،بە هەموو هێزەوە پاشەكش���ە بە
سیس���تمی ئینكاری نەتەوەیی ناوەندگەرایی
و فەندەمینتالیزمی ئیس�ل�امی شیعە بهێنن،
لە راس���تیدا كۆمەڵگەی رۆژهەاڵت جگە لە
بڕێك رۆشنایی لە كپ بووندا بە سەردەبات
و ئۆپۆزس���یۆنیش ك���ە خۆی بە پێش���ڕەوی
شۆرشێكی سیاسی و نەتەوەیی و كۆمەاڵیەتی
دەزانی ب���ۆ رزگاری و بە دیموكراتیزەكردن
و بەرەوپێش���بردنی كۆمەڵگ���ەی رۆژهەاڵت
قابیلیەتی ریسكێكی سیاسی ئەوتۆی نییە كە
خۆی ل���ەم دۆخە ناهەم���وارە رزگار بكات،
چونك���ە تەنانەت خاوەن هیچ رێ ،رێبازێكی
نوێ ،س���ەردەمیانە ،پ���رۆژەی تێكڕا نییە و
ئەمڕۆ لە گ���ەڵ واقیعیەتی ئەو كۆمەڵگەیەی
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كە لێی هەڵقواڵوە نامۆیە ،هەرچەند خاوەن
میراتێكی س���ەرمایەی رەم���زی و نەتەوەیی
گەورەن و ب���ە مەبدەئی���ان دەزانن ،بەاڵم
ئیلهامیان لێوەرناگرن و لە دووپاتكردنەوەی
ئەزموونە تاڵ���ەكان دەس���تڕەنگینن ،ئەگەر
باش���وری كوردس���تان بیانوی���ەك بێ���ت بۆ
وازهێن���ان لە شۆڕش���ی چەكداری ،باش���ە
ئەگەر خەباتی سیاسی و مەدەنی و میدیایی
دەكەن بۆ نەیانتوانیوە كەشێكی تەندروست
و ئەكتی���ڤ بەرهەم بهێن���ن و بۆ بەردەوام
كۆمەڵگەی رۆژهەاڵت دووریان لێدەكات؟ بە
بۆچوون���ی من و زۆر كەس���ی تر هێزەكانی
رۆژهەاڵت لەو ستراتیژیەی كە چەند ساڵیكە
جگە ل���ە دەس���تدانی دەرف���ەت و مەجال
زیات���ر هیچ بەرهەمێكی نەبووە شكس���تیان
هێناوە و چون هێزەكانی ئۆپۆزس���یۆن لەم
دوو دەیەدا تەنیا پش���ت ب���ە مەبدەئیتەكان
دەبەستن و لە بەرهەمهێنانی كەشی نوێ بۆ
گۆرینی ستراتیژدا سەركەوتوانە دەرنەكەوتون
و ئ���ەوەش تراژیدیایەكە كە دەس���ەاڵتداری
ئەو هێزان���ە خوڵقاندویەتی بە واتەیەك كە
هێزەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان شكۆمەندی
خۆی���ان ل���ە ب���ەردەم كۆمەڵ���گادا خەریكە
لەدەس���ت دەدەن ،ئەوانە لە سەر ئەساسی
گریمانەی���ەك كار دەكەن و زیاتر پێداگری لە
سەر دەس���تكەوتە نەگۆڕەكانی كاری سیاسی
دەكەن.
ل���ە بەردەوام���ی قەیرانەكان���دا هێزەكانی
رۆژه���ەاڵت لە بەردەم هەڕەش���ەی مەرگی
سیاسیدان بەم هۆكارانە و چەندین هۆكاریتر
كە هەریەكەیان خۆی باس���ێكی دوورو درێژ
هەڵدەگرێت كە دەتوانن خۆتان بە روونی و
وردی هەستی پێبكەن.
ه���ەژاری فكری :ل���ە ئاس���تی رێبەریدا كە
كارەساتبارترینیانە و ئەگەر بە باشی سەرنجی
پیكهاتەی رێبەری ئەو هێزانە بدەین دەبینین
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گوتاری نەتەوەیی كە
لە وەهم زیاتر هیچی
تر نییە ،هێزەكان بۆ
خۆراكی فكری و كاری
سیاسیان زیاتر ئیلهام
لەوانە وەردەگرن،
بە واتایەك تەقلید
لە هێزەكانی باكورو
باشور دەكەن لە
مامەڵەكردنیان لە كاری
سیاسی و رێكخراوەییدا

كە ئاستی خوێندەواری ئەكادیمی و جیهانبینی
سیاس���ی و پەرپرس���یاریتیان لە ئاست نێوخۆ
و كۆمەڵگ���ەدا الوازە و لە ئاس���تی فكری و
چاالكی و ئیداریدا هی���چ جیاوازیەكیان نییە
لە گ���ەل هاوخەباتەكانیان و بە جۆرێك كە
رێبەری پێش���ڕەو و داڕێژەری پالن و پرۆژە
نیی���ە ،بەڵكو بەرپرس���ی ئۆرگان���ەو ئۆرگان
ئیدارەكردنیش لەتوانای زۆركەس���دا هەیە.
كەش���ی داخراو و دوگماییبوون بە واتایەك
كە هێش���تاش هەر بە فۆرم���ی چەند دەیە
لەوەوپێش مامەڵە و هەڵس���وكەوت لە گەڵ
بەدەنەی خۆیان و ئەندامەكانیان و كۆمەڵگای
ك���وردی دەكەن و ل���ەو ج���ەوەدا قەتیس
ماونەتەوە.
ب���ێ پالنی و نەبونی س���تراتیژی دێژخایەن:

نەبونی پ���رۆژەی نێوخۆیی ب���ۆ پەروەردەو
پێگەیاندن كە تا ئەم كاتەش خاوەن هێزێكی
ئامادەی نیزامی و سیاسی و میدیایی بە پێی
پێویس���ت و بە تەكنۆلۆژی و هاوتای دۆخی
س���ەردەم نین و توان���ای روبەروبونەوەیان
لەگەڵ دوژمن لە كەمیداوەو ئەوەش پێویستی
بە گەاڵلەكردنی پرۆژەی توكمە و ستراتیژی
درێژخایەن هەیەو لەم نێوەشدا نەیانتوانیوە
خۆیان لە نێو پێكهات���ەی كۆمەلگای كوردی
لە رۆژهەاڵتی كوردستان جێبكەنەوە و زیاتر
دەروانن���ە مێژو و بەردەوام مێژوو بە چاوی
خەڵكدا دەدەنەنەوەو رێگە بە بەرهەمهێنانی
مێ���ژووی نوی ن���ادەن و بە هێڵی س���وری
بەرژەوەندییەكانیانی دەزانن.
كۆپیك���ردن :پاوانخ���وازی و دەس���ەالتداری

داتاش���راو ك���ە بنچین���ەی لێكهەڵتەكاندنیانە
و تاك���ی دەس���ەاڵتداری لێكەوت���ە هەوڵی
بەرهەمهێنان���ی هاوش���ێوەو هاوفكری خۆی
دەدات و رەوابتی شەخسی ،واتە نزیكی پێش
پرەنسیپی كاری دەخات ،چون جیا لەوە ئەو
دەسەاڵتدارە ناتوانێت لەگەڵ گۆڕانە خێراكان
رووبەرووببێتەوەو لە دەسەاڵت دەكەوێت و
ئیمتیازێكی زۆر لە دەستدەدات.
چاكس���ازی نێوخۆیی :ئەوەی كە دەسەاڵتی
ن���اكارا و ب���ێ ئەنگیزە بەرهەم���ی هێناوە
كەش���ێكی سارد و س���ڕ و كەم جوڵە و كەم
چاالكیە كە پێویستی بە گۆڕانێكی ریشەیی و
نوێبوونەوەی بە پرۆژە هەیە ،بەاڵم نەبوونی
دەرەتانێ���ك ب���ۆ ریف���ۆرم و ریفۆرمخوازان
و دان���ی تۆمەت و هەڵبەس���تنی بوختان و

الوێکی رۆژهەاڵتی کە چەکی پێشمەرگایەتی کردۆتە شان
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بەس���تنەوەیان بە الیەن���ی دەرەكی لە الیەن
دەس���ەاڵتەوە و پێداگ���ری و پارێ���زگاری لە
بەرژەوەن���دی تایبەتیەكانیان كە لێهەڵێنجانی
كەش���ێكی نەگۆڕە بەو پێیەی كە چاكس���ازی
لە نێ���و ئەو هێزان���ەدا فەش���ەلی هێناوەو
چینی مامناوەند واتە روناكبیر و ش���ارەزا و
ریفۆرمیس���ت لەوپەڕی كەمی خۆیدایە و بە
پەنجەی دەست ئەژماردەكرێن كە یا ناچار بە
پاشەكەش���ەو جێهێشتنن كراون و یا دەكەونە
بە هێرش���ی ن���ارەوای دەس���ت و پیوەندو
كۆیلەكانی دەسەاڵتدار.
خ���ود میحوەری رۆژهەاڵتی  :باش���وریزە و
باكوریزە بوون بەن���او گوتاری نەتەوەیی كە
لە وەه���م زیاتر هیچی تر نیی���ە ،هێزەكان
ب���ۆ خۆراكی فكری و كاری سیاس���یان زیاتر
ئیله���ام لەوان���ە وەردەگرن ،ب���ە واتایەك
تەقلید لە هێزەكانی باكورو باش���ور دەكەن
ل���ە مامەڵەكردنی���ان ل���ە كاری سیاس���ی و
رێكخراوەییدا كە ئ���ەوەش لە گەڵ واقیع و
كولتوری سیاس���ی و شۆرشگێری كۆمەڵگەی
رۆژهەاڵتی كوردس���تان یەكناگرێتەوە .كورد
بوون و یەك نەتەوە بوون پیرۆزە بەاڵم نەك
لە سەر ئەساسی بەقوربانیكردنی پارچەیەكی
گەورەی كوردس���تان .هێزەكانی رۆژهەاڵت
بەردەوام قوربانی ئ���ەو ناوبژیوانیە قێزەونە
بوون لە ش���ەڕی نێوخۆی���ی پارچەكانی تری
كوردس���تان ،بەاڵم ئامادەنی���ن لەنێو خۆیان
هاودەن���گ و یەكگرتووبن ،ئاراس���تەیەكی
فك���ری ،سیاس���ی ،مەدەنی بگرن���ە بەر و
رۆژهەاڵتی كوردستان بكەن بە میحوەرێكی
ئەساسی بزاڤی كوردی ،كە هەم وەزنی پتر
و هەم دەستكەوتیشی زیاترە.
نەبون���ی گوت���اری هاوب���ەش :رۆژهەاڵتی
كوردس���تان چەندی���ن هێزی ئۆپۆزس���یۆنی
گەورەو بچ���وك لە خۆ دەگرێ���ت كە هەر
یەكەیان الیەنگ���ری بیرۆكەیەك و هەڵگری
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الوانی رۆژهەاڵت
چەندی���ن دروش���می باقوبری���ق و پێ���ڕەو
و پرۆگرام���ی س���ەركاغەزن ك���ە زیات���ر لە
رازاندن���ەوەو جوان���كاری دەچێت و پڕە لە
وش���ەی خەیاڵی لە كوردس���تانی ،برایەتی،
ئاشتی ،یەكگرتوویی و هتد ...بەاڵم ئامادەن
كە لەگەڵ هێزێكی نەناسراو و دانپێدانەنراودا
دیالۆگ و دانیش���تن بكەن ،هاوكات ئامادە
نین لەس���ەر ئەساس���ی بیرۆكەی نەتەوەیی،
دان ب���ە یەكت���ر دابنێ���ن و ل���ە بەرەیەكدا
كۆببن���ەوە ،دەتوانین هۆكارەكەی بۆ لە گەڵ
یەكتر تەحەمولنەكردن و ناروونی سیاس���ی
و ئەخالق���ی لە بەرامبەر یەكتردا  ،پش���ت
بەس���تنیان بە بیرۆكەی دەرەكی  ،نەبوونی
ئینتم���ای نەتەوەی���ی و زاڵبوون���ی ئینتیمای
حیزبی و بەرەژەوەندی تایبەتی بگەرێنینەوە،
كە پەرتەوازەیی هەم لە نێوخۆی رۆژهەاڵت
و هەم لە دەرەوەش لە دەستكەوتەكانیەتی.
ئینشعاب :شەری دەس���ەاڵت و كورسی كە
خراپترینیان دەخەمڵێندرێت ،بەرهەمەكەشی
پەرتەوازەیی ،سەركوتی نێوخۆیی ،هەاڵتنی
مێشكەكان و بێمتمانەیی كۆمەڵگەی كوردی
بە نیس���بەت ئەو هێزان���ەی لێكەوتۆتەوە،

بەاڵم ئەساس���ی دابڕان و دووكەرتبوونەكان
ئەو كولتورەی���ە كە بە می���رات ماوەتەوە،
واتە ش���ەڕی بەرژەوەندیی���ە تایبەتیەكان و
كورس���ی ،ئایا ئەو الیەنانەی كە لێكترازان چ
گۆڕانكارییەكیان لەس���ەر ئاستی رۆژهەاڵتی
كوردستان پێكهێناوە ،یا چەندە توانیوتانە كە
جیاوازی دروست بكەن ،بێگومان نەیانتوانیوە
بۆیە پەنا دەبەنەبەر یەكگرتنەوە ،ئەگەر باش
سەیری لەتبوونی ئەو حزبانە بكەین دەزانین
كە ئەو دەس���ەاڵتدارانەی هۆكاری لەتبوون
ب���وون هەر ئەوانە یەكدەگرنەوە و هەر بەو
بیرۆكە و زهنیەت و تایبەتمەندیانەوە ،واتە
هیچ لە ش���تەكە ناگۆری و دووبارە توش���ی
هەمان تراژیدیا دەبنەوە.
دەسەاڵتی هەتاهەتایی :تاپۆكردنی دەسەاڵت
و دەستاودەس���تنەكردنی خ���ۆی نمونەیەكی
زەق و بەرچاوە ك���ە وەك دەبینین كۆمەڵە
كەسانێك زیاتر لە چەند دەیەیە كە لە ئاستی
هەرەمی سەرەوەی دەسەاڵتدان و بە میراتی
خۆیانی دەزانن لەم نێوەشدا رێژەیەكی كەم
لە گەنجان و ژنان بەش���داری دەس���ەاڵتن و
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تەنان���ەت ئەو رێژە كەم���ەش زیاتر دیكۆرە
و بێتوانان پێش���كەوتن و گەش���ەكردنیان لە
بەردەمدا نیە.
میكیاج���ی نێوخۆی���ی رووب���ەدەرەوە :بە
دروس���تكردنی چەند رێكخراوێكی كۆمەڵی
مەدەنی كە هیچیان دەرفەتی چاالكی فروانیان
نییە و تەنانەت خوێندنەوەو ش���ارەزاییەكی
تێروتەسەل و بەپێی پێویستیان لەسەر كاری
رێكخراوە و خەباتی مەدەنیش نییە.
كەم���ی بنك���ەی جەم���اوەری و جوگرافیای
بەربەرینی چاالكی :ئەگەر پێش���تر بە هۆی
خەباتی چەكداری جوگرافیایەكی تا رادەیەك
بەرفرەی���ان هەبووبی���ت ،هەرچەند كە ئەو
س���ەردەمەش بەش���یكی زۆری رۆژهەاڵتی
كوردستان واتا كرماشان و ئیالم و خوارتریش
نەدەكەوت���ە نێو ئ���ەو جوگرافیایەوە ،بەالم
ئەمرۆ ئەو بەش���ە كە هیچ بگ���رە مەجالی
چاالكی ئەوتۆش���یان لە بەشەكەی دیكەشەدا
لە دەستداوە.
بەفیرۆدان���ی وزەی نێوخۆی���ی :گ���ەران بە
دوای بەتاڵك���ردن و س���ەركوتی داینەم���ۆی
نوێخواز كە توانای پێش���ەنگایەتی شۆرشێكی
گش���تگیر و فرەرەهەندی هەیە ،یەكێكە لە
پرۆژە نێوخۆیەكانی ئەو هێزانە كە لە الیەن
كۆمەڵێك دەسەاڵتداری داتاشراو و پەككەوتوە
بەرێوەدەچێت ،بە ش���ێك لە دەسەاڵتدارانی
ئەو هێزانە لە ش���ەری ناوخ���ۆی حزبی كە
زیاتر خزمەت بە دوژمن دەكات ،شارەزایی
تەواوی���ان هەیە كە هیچ س���ودێك نابینن و
لە دەردەس���ەری و هێز و توانا بە فیڕۆدان
و كاتكوش���تن زیاتر هیچ دەستكەوتێكی تری
نییە و نایبێت.
ریكالم���ی شۆرش���گێری چەك���داری :ئەگەر
بڕوانین���ە راب���ردووی ئەو هێزان���ە پرە لە
حەماس���ەت و فی���داكاری چەك���داری و
شۆرشگێرانەی پێشمەرگە كە پاشەكشەكردن

لێی نەگبەتی سیاس���ی لە گەل خۆی هێنا و
دوای ئەو هەموو ش���ەهید و كەم ئەندام و
ئاوارەبوون و گیران و ماڵوێرانیە كە خەڵكی
كورد بە س���ەری هاتووە ،هێشتاش كە ئەو
فۆرمە بوونی نییە و بەناو گۆڕینی ستراتیژی
خەب���ات ب���ۆ فۆرم���ی سیاس���ی و مەدەنی
نەیتوانیوە قەرەب���ووی بكاتەوەو بە ناچاری
پەنای بردۆتە بەر ریكالمی شۆرش���گێری لە
میدی���ا و كۆڕ و كۆبونەوەكان���ی ئەویش بۆ
خۆناساندنەوە لە سەر ئەو بنچینەی كە زیاتر
لە مێژوو پەرس���تی دەچێ���ت ،چونكە ئەو
ریكالمە پراكتیكی رۆژەڤ نییە و چەواشەكاری
شۆرش���گێری و هەڵخەڵەتاندن���ە ،بەاڵم وە
نەبێت كە چۆڵكردنی بنك���ە و بارەگاكانیان
لەسەر س���نوور و پاشەكەش���ە و جێهێشتنی
رۆژهەاڵت���ی كوردس���تان و كۆتاییهێن���ان بە
خەباتی پێش���مەرگانە ل���ە فۆرمی چەكداری
نەیتوانی���وە ئەو بیرۆكەیە ل���ە زهنیاندا پاك
بكاتەوە و زیات���ر بۆتە چیرۆك گێڕانەوە كە
ل���ە قۆناغی ئەمرۆ و لە نەبونی شۆرش���ێكی
نوێ ب���ە هێز و بیری ن���وێ نەبۆتە ئەمری
واقیع ،بە جۆرێك دەتوانین بڵێن ناتوانن لە
سەر ئەساس���ی مێژوو گێرانەوە ئیستدال بۆ
رەوتی خێرایی گۆرانكاریەكانی ئەم سەردەمە
بهێننەوە.
وەك چارەس���ەری ئ���ەو قەی���ران و
كێش���ە و گرفتان���ە ،دیالۆگ ب���ەردەوام و
خاسارناسیكردنیان بە ش���ێوەیەكی ئەخالقی
و زانس���تی ،خۆدارشتنەوەی س���ەر لە نوێ
و پێكهێنان���ی چەندی���ن دیوەخانی فكری و
پراكتیزەكردنی���ان گونجاوتری���ن رێگای���ە كە
دەتوانین پێیان باوەرمەند بین.

چۆڵكردنی بنكە و
بارەگاكانیان لەسەر
سنوور و پاشەكەشە و
جێهێشتنی رۆژهەاڵتی
كوردستان و كۆتاییهێنان
بە خەباتی پێشمەرگانە
لە فۆرمی چەكداری
نەیتوانیوە ئەو بیرۆكەیە
لە زهنیاندا پاك بكاتەوە
و زیاتر بۆتە چیرۆك
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مەال رەسوڵی
پێشنماز:

هەر وادەیەكی
كە بەو
خەڵكەمداوە
لەرۆژی
تەنگانەدا
دەبێت بیبەمە
سەر
لەس���ەرەتاكانی س���ەدەی رابردودا لە دەرئەنجامی روخانی كۆماری كوردستانو لەبەریەك
هەڵوەشانی حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران ،ئەو كارەساتەی كە بە پیالنی دەرەكی بەسەر
كۆم���اردا هات ،جواڵنەوەیەكی سیاس���یو چەكداریی بەنهێنی لە رۆژهەاڵت س���ەریهەڵدا ،كە
كۆمەڵێك كەس���ایەتی رۆش���نبیرو خوێندەوارو هەڵس���وڕاوی سیاسی كوردس���تانی رۆژهەاڵتی
لەپش���تەوە ب���وو ،یەكێك لەو كەس���ایەتیە دیارانەی پش���ت ئەو جواڵنەوەیە (مەال رەس���وڵی
پێش���نماز) ب���وو ،كە زیاتر لە ( )30س���اڵ لەریزەكانی حزبی دیموكراتی كوردس���تانی ئێراندا ،لە
دەفتەری سیاسیو سەركردایەتی ئەو حزبەدا خەباتیكردووە.
ئەو رۆژگارێك بەرپرس���ی پەیوەندی بارەگای بارزانیو (م.س) ،س���ەردەمێكیش لە دەفتەری
سیاسی حزبو كۆمیتەی مەركەزی جێگرو موشاویرو پلەو پۆستی جیاوازی هەبووە ،یەكێكە
لەو كەس���ایەتییە سیاس���یانەی كە (كریس كۆچێرا ،هەژارموكریانی ،جەلیل گادانی ،كەریمی
حسامی ،عەبدوڵاڵی حەسەنزادە) لە یاداشتو نوسینەكانی خۆیاندا باسیان لە رۆڵو خەباتی
كردووە.

دیدار :فەیسەڵ محەمەد
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مەال رەسوڵ و هاوسەر و هاورێیەکی

* رۆڵو بەش���داریی خانەوادەی ئێوە
ل���ە كۆماری كوردس���تان ،لەگ���ەڵ قازی
محەمەد چۆن بوو؟
مەال رەسوڵی پێش����نماز :من دەگەڕێمەوە بۆ
سەردەمی منداڵی كە لە دێهات بووین ،ساڵی
( )1934سەردەمی دواكەوتوویی ،هەژاریی و
نەداریی بوو ،داگیركەرانی كوردستان (رەزا شا،
ئەتاتورك) لە رادەبەدەر دوژمنایەتی كوردیان
كردووە ،ئەو دەورانە زۆر ناخۆش بوو ،دواتر
ئێمە نزیكەی ( )4س����اڵ پێ����ش دامەزراندنی
كۆماری مەهاباد ماڵمان چووە شاری مەهاباد،
هەرلەوێش منو كاك حەسەنی رەستگار چوینە

خوێندن ،كە كۆماریش دامەزرا بنەماڵەی ئێمە
باوكمو چەند ئامۆزایەكم پێش����مەرگە بوون،
بەاڵم پێش����مەرگەی س����وارە ب����وون ،ئەودەم
پێشمەرگەی سوارەو پیادە هەبوون.

* مەبەس���تت لە پێش���مەرگەی سوارەو
پیادە چییە؟
مەال رەسوڵی پێش����نماز :پێشمەرگە سوارەكان
هەندێك بنەماڵەی دیارو كەس����ایەتی ناس����راو
بوون ،قازی محەمەد خۆی دروستی كردبوون،
ئەگەر كێش����ەیەكی عەش����ایەریی هەبوایە ئەو
پیاوانەیان رادەسپارد بۆ چارەسەركردنیان.

* لەو بارودۆخەدا لە مهاباد خوێندنی
سەرەتایی تۆ چۆن بوو؟
مەال رەسوڵی پێش����نماز :خوێندن لە مەهاباد
گەش����ەی كردبوو ،ب����ەاڵم نەپەڕیب����وەوە بۆ
گون����دەكان ،ل����ە گوندەكان تەنه����ا (حوجرە)
هەب����وو ،بنەماڵ����ەی ئێم����ە زۆربەی����ان مەال
بوون ،تەنانەت منو (حەس����ەنی رەستگاری)
ئامۆزاش����م ،ئەوكات تەمەنم ( )7س����اڵ بوو،
كەچومە خوێندن ،س����ەرەتا چوم����ە (تەهیە)
ل����ە بری س����ەرەتایی ئاوایان پێ����دەوت ،واتە
پێش یەكی س����ەرەتایی ،دوای س����اڵێك ئینجا
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دەچوین����ە س����ەرەتایی ،ئەوكات مامۆس����تای
تورك ،فارسو كوردم����ان هەبوو ،كە كۆمار
دامەزرا لەپ����ڕدا وانەكانمان بوون بە كوردی،
ئەم����ە بۆ ئێم����ە زۆر گونجاو س����ەرنجڕاكێش
ب����وو ،چەند مامۆس����تایەكمان هەب����وو كە لە
باشوری كوردس����تانەوە هاتبوون خۆبەخشانە
وانەی����ان پێدەوتین ،لەوان����ە (م.كەریم زەند،
م .محەمەد تۆفیق وەردی) كە كۆنە ش����یوعی
بوون ،هەروەه����ا (م .عوس����مان دانش) كە
دواتر دوو جار لە ماڵی ش����ێخ لەتیفی حەفید
لە داری كەلی بینیمەوە ،چەندین ئەفس����ەرو
دەرەجەداریش لەگەڵ مەرحوم (مەال مستەفای
بارزان����ی) هاتبوون ،ئەوانیش دەوری گرنگیان
بینی.

بێت دوو جار س����ەردانی خوێندنگەكانی كرد،
كە هات بە ئێمەیان وت هەس����تن ،ئێمەش بۆ
رێزو حورمەتی قازی هەس����تاینە سەرپێ ،بە
جلی مەالیەتیەوە هاتبوو لە پۆلەكەدا منداڵێكی
روتەڵەو كزۆڵەو هەژاری بینی لێی پرسی ناوت
چییە ،كوڕی كێیت ،ماڵتان لەكوێیە؟ س����ەرۆك
كۆمارێك ئاوا لەگەڵ منداڵێكدا قس����ە بكاتو
بپرسێت ،ئیدی پاش ئەوە بڕیاریدا كە دەبێت
جلی خوێندن یەكس����ان بێتو یەكپۆش بێت،
بۆ ئەوەی هیچ كەس هەس����ت بە هەژارییو
جیاوازی نەكات ،پاش مانگێك جلەكان گۆڕدراو
رەنگێكی مەیلەو خاكیو توكن و جوان بوو،
ئیدی ك����ەس نەیدەزانی كێ دەوڵەمەندەو كێ
هەژارە ،بۆ ئێمە زۆر خۆشبوو.

• ل���ەو قۆناغەدا ك���ە خوێندن بوو بە • ئایا لە كۆمار جگەلە كورد ،چ نەتەوەو
ك���وردی ئێ���وە چ هەس���تێكتان هەبوو ،ئیتنیكی جیاواز هەبوو ،مامەڵەی قازی
ئای���ا ئەمە یەكێك بوو لە دەس���تكەوتە و كۆمار لەگەڵیاندا چۆن بوو؟
گرنگەكان���ی كۆم���اری كوردس���تان ب���ۆ مەال رەس����وڵی پێش����نماز :ئەوەن����دەی قازی
ئیمكان����ی بووبێت ،بڕوای بە ناكۆكی توركو
پاراستنی زمانی كوردی؟
مەال رەسوڵی پێشنماز :بۆ ئێمەو بۆ كۆماریش
یەكجار خۆشبوو ،چونكە ئەودەم لە رۆژهەاڵت
خوێندنی كوردی نەبوو ،ئەمە هەموو الیەكی
خۆش����حاڵكرد ،چەندە خۆش����ە ت����ۆ بەزمانی
ش����یرینی كوردی قس����ە بكەیتو بخوێنیت،
ئەوانیش زۆر بە دڵسۆزی وانەكانیان دەوتەوە.

• دەوترێ���ت پێش���ەوا قازی س���ەردانی
قوتابخانەكانی كردووە ،مەبەستی قازی
لەم س���ەردانانە چی بوو ،تۆ چەندجار
لە نزیكەوە قازی محەمەدت بینیوە؟
مەال رەس����وڵی پێش����نماز :پێش����ەوا ئەوەندە
دڵس����ۆزو خاكی بوو ب����ۆ میللەتەكەی ،هێندە
خزمەتگوزارو عالم بوو ،ئەو پێش كۆمار هەر
لە باو باپیرییەوە قازی ناوچەی موكریان بوون،
لە بۆكانەوە تا مهابادو میاندواو ،ئەوەی لەبیرم
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فیرق����ەی ئازربایجانیش نەبوو ،دەیوت" :ئێمە
دوو حكومەتی����ن ،ی����ان دوو هێزین ،دەبێت
لە پەنای یەكدا دۆس����تانە بژین" ،بەنیس����بەت
كوردستانیشەوە ئەو هەمیشەو بەردەوام بیری
سەربەخۆیی كوردستانی لەسەردا بووە ،بەاڵم
كەڵكیش����ی لە ژێ����كافو دیموكرات بینیووە،
كە بەرژەوەندی زلهێزەكان لەبەرچاو بگرێت،
ئەوكاتەی بارزانی����ەكان روویان لە رۆژهەاڵت
كرد ،قازی زۆر بەرامبەری����ان دڵفراوان بوو،
دەی����وت :ئ����ەوان بۆ م����اڵو خاك����ی خۆیان
هات����وون ،دەبێت هەموو كەس پێش����وازییان
لێبكاتو باوەشیان بۆ بكاتەوە.

• دی���ارە دوای روخان���ی كۆم���ار،
بارودۆخێك���ی دەروون���ی زۆرخ���راپ
بەس���ەر كوردانی هەر چ���وار پارچە بە

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

پێشەوا لە كۆتا
خولەكەكانی
هەڵواسینیدا
وتویەتی:
«ئەمن دوا دڵۆپی
خوێنم دەكەمە
قوربانی میللەتەكەم،
هەر دڵۆپە خوێنێكم
قازی محەمەدێكە»

گش���تی ،بەتایبەت كوردان���ی رۆژهەاڵت
داهات ،لەو رۆژگارەدا ئێوە چۆن وێنای
خۆبەدەس���تەوەدانی ق���ازی ،چوون���ی
مەالمستەفاتان بۆ سۆڤیەت دەكرد؟
مەال رەسوڵی پێش����نماز :لەو رۆژگارەدا قازی
وەك رێبەرێك����ی رۆح����ی ،سیاس����ی ،ئایینی،
كۆمەاڵیەتیش تەماش����ا دەك����را ،لەرادەبەدەر
خۆشەویس����ت ب����وو وەك نەه����رۆو گاندی،
لەوكات����ەدا م����ن هیچ كەس����ێكم نەدیووە كە
بە رەخن����ەش ،نەك بەنووس����ین رەخنە لەو
هەڵوێس����تەی قازی محەمەد بگرێت ،چونكە
دوات����ر دەمانبیس����ت كە پێش����ەوا ل����ە كۆتا
خولەكەكانی هەڵواسینیدا وتویەتی" :ئەمن دوا
دڵۆپی خوێنم دەكەم����ە قوربانی میللەتەكەم،
هەر دڵۆپە خوێنێكم قازی محەمەدێكە" ،قازی
بەڕاس����تی ئ����ەو بەڵێنەی كە ب����ە میللەتەكەی
داب����وو بردیە س����ەر ،پاش����ان ئەگ����ەر وەك
باری سیاس����ی لەنێوان (پیش����ەوەر)و (قازی)
دا بەراورد بكەیت ،ق����ازی محەمەد مایەوەو
پیش����ەوەر رۆی����ی ،لەناوچ����ەی ئازەرباینجان
و تەورێ����زدا زیاتر لە ه����ەزاران كەس كوژرا،
ئەوەن����دە خەڵكی����ان كوش����تبوو ،كاتێك كە
بەیانیان دەچوین لە مزگ����ەوت دەموچاومان
دەش����ت ،بەحكومی ئ����ەوەی ئەوكاتە ئاو لە
ماڵەكاندا نەب����وو ،لەحەوزی مزگەوتەكەدا 10
–  12تەرمی تێدابوو ،لەدوایدا بیس����تمان كە
ئەو تەرمانە ،تەرمی ئەوانەن كە بە ش����ەو لە
ئازەرباینج����ان لە س����ێدارەیان دەدەن ،هێندە
زۆرب����وون نەیاندەزان����ی چیی����ان لێبكەن ،لە
تەورێزو ئازەرباینجانەوە تەرمەكانیان دەهێنان
لە حەوزەكانی ساباڵخ دایان دەنان.
(پیشەوەر) یش كە بۆخۆی ئاوارە بوو ،چووە
یەكێتی سۆڤێت ،بێسەرو شوێنكرا ،ئێستاش لە
زۆرێك نوس����ینەكاندا ناوی پیشەوەر نەماوە،
ب����ەاڵم قازی محەم����ەد ب����ەدوای خۆیدا رۆژ
لەدوای رۆژ و س����ات لەدوای سات ،ئەو پیاوە

ن����ەك هەر لەنەزەر ئێم����ەوە ،بەڵكو لەنەزەر
بێگانەكانیشەوە كە هەڵسەنگاندنیان بۆ كۆمارو
كوردس����تان كردووە ،قازی محەمەد گەورەتر
بووە.

• بەبڕوای تۆ ئازایەتی بەتێگەیش���تنە
زانستییەكەی ئەوەیە ،بمێنیتەوە ،نەك
خۆت لەناوبەریت؟ ئایا تێڕوانینی ئێوە
بۆ خۆبەدەستەوەدانی قازی ،رۆیشتن و
یاخی بوونی مەال مستەفای بارزانی بۆ
سۆڤیەت چۆن لێكدەدەنەوە؟
م����ەال رەس����وڵی پێش����نماز :لەوكات����ەی كە
خەڵك بۆ ش����ەڕ گەڕای����ەوە ،داوایان لە قازی
محەمەد ك����ردووە كە بیبینن ،ئەویش خەڵكی
كۆكردۆتەوە لەش����وێنی فەرمانداری جێگاكەی
خۆی ،لەوكاتەدا مەال مستەفا دەچێت و قازی
محەمەد هەتا حەوش����ە دەچێت بەپیری مەال
مستەفاوە ،مەال مس����تەفا بە پیشەوا دەڵێت"
بۆیە م����ن هاتوم ،لەبەرئ����ەوەی عەجەم زۆر
بێ وادەن ،بەهیچ ش����ێوەیەك نەچیتەالیان"،
پێیدەڵێت" كە ناو و رەسمیەتت پەیدا كردووە،
پێش����ەوای كوردانی ،من وەك فەرماندەیەك
بۆه����ەر جێگەیەك بێت ،تۆم����ان لەگەڵ بێت
دەتوانین شۆڕش هەڵگیرسێنین و كاربكەین"،
بەاڵم هەرچەند مەال مستەفا داوای لێدەكات،
قس����ەی قازی محەمەد هەرئەوە بوو ،كە من
ه����ەر وادەیەكی كە بەو خەڵكەمداوە لەرۆژی
تەنگانەدا دەبێت بیبەمە سەر.

قازی محەمەد پەلی
میناخان دەگرێت،
دەڵێت»مینا تۆ
ئەو هەاڵو بەزمەت
لەچییە لەسەر من
دەیكەیت ،دەڵێت من
جیاوازی لەنێوان
ئێوەو ئەو كەسك و
سورانەدا ناكەم

• بۆچوونێ���ك هەیە دەڵێت ،تەس���لیم
بوون���ی ق���ازی محەم���ەد ،بەخات���ری
تیانەچوونی میللەتەكەی و خەڵكەكەی
خۆی بووە؟
مەال رەسوڵی پێشنماز :خێزانی ئەمیری قازی
كە لە سوید لەگەڵ ئێمە نزیكایەتی و تێكەاڵوی
زۆرمان هەبووە ،باس����یدەكرد دەیوت" ،ئەو
رۆژەی ك����ە هێز بۆ ناو ش����اری مهاباد هات،
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ئینگلیزەكان ،روس����ەكان سەیارەیان دەنارد كە
قازی محەمەد بڕوات ،ب����ەاڵم قازی محەمەد
وەاڵمیان ناداتەوە".
ئ����ەو رۆژە دایك����م وەك ش����ێتانی لێهاتبوو،
میناخ����ان دەیكاتە قیژەو ه����ەرا دەڵێت" .تۆ
هەرچی بكەی ئەوان دەتكوژن ،بۆ بەالیەكدا
نەڕۆین و خۆمان دەرباز بكەین" ،پەنجەرەی
ماڵەكەیان لەسەر شەقامی پەهلەوی بە رووی
گۆمی ق����ازی و چۆمی س����اباڵخدا دەیڕوانی،
ماڵەكەیان زۆر بڵند بوو ،زۆر خەڵك هاتوچۆ
بە بەر ماڵەكەدا دەكەن .قازی محەمەد پەلی
میناخ����ان دەگرێت ،دەڵێت"مینا تۆ ئەو هەاڵو
بەزمەت لەچییە لەسەر من دەیكەیت ،دەڵێت
من جی����اوازی لەنێوان ئێوەو ئەو كەس����ك و
س����ورانەدا ناك����ەم ،من چۆن ئەو كەس����ك و
س����ورانە بەجێدەهێڵم ،چ����ۆن ویژدانم قبوڵ
دەكات ،م����ن دەزانم عەج����ەم هەرچی بكەم

هەر دەمكوژن ،ب����ەاڵم من چۆن واڵتی خۆم
بەجێدەهێڵ����م" ،دی����ارە كە مەال مس����تەفا بە
 500كەس����ەوە دەچێتە الی ق����ازی محەمەد،
دەردەكەوێت كە ق����ازی محەمەد پەناگەیەك
بووە ،ب����ەاڵم عەجەم هەرچ����ی كاری خراپە
بەس����ەریان هێناون ،لێكیان هەڵوەش����اندون،
مەال مس����تەفا چووە یەخەی ب����ەكاك كەریم
گرت����ووە ،كە بۆ ئێمەت����ان والێكردووە ،بەاڵم
فرسەتێك هەڵكەوت كە (عەبدولكەریم قاسم)
هاتە مەیدان و توانی ئەوان بهێنێتەوە ،بەاڵم
قازی محەمەد ناوی خۆی ،میللەتەكەی خۆی،
بەجێنەهێش����تنەكەی ئەوەندە گەورە كرد ،كە
هێندەی هەموو شۆڕشەكان دەبێت .

• لەسەردەمی جێبەجێكردنی فەرمانی
لە س���ێدارەدانی پێشەوا قازی محەمەد،
حكومەتی شا ئیمزای كۆدەكردەوە ،ئەو

كوردانەی واژۆی لە س���ێدارەدانی قازی
محەمەدیان كرد كێ بوون؟
مەال رەس����وڵی پێش����نماز :س����ێ كەسیان زۆر
ناس����راوبوون ،زۆری����ان دۆس����تی بنەماڵ����ەی
ئێمەبوون ،یەكێكیان (ش����ێخ رەحیم)ی كوڕی
ش����ێخی بورهانی ،كە ش����ێخێكی زۆر بەهێزن
لەواڵتی ئێمە ،ئێم����ە و گەنجانی ئەو وەختە
ناومان نا (شێخ رەجیم) ،یەكێكی تریان (مەال
عەبدوڵاڵ)ی مزگەوتی رۆس����تەم بەگ بوو ،كە
هەژار لەش����یعرێكیدا وەسفی مەال عەبدوڵاڵی
ك����ردووە ،یەكێك����ی تریان (م����ەال خەلیل)ی
گۆرەمەری بوو ،ی����ان (مەال خەلیلی میراوێ)
شیان پێدەوت ،مەالیەكی زۆر بەناوبانگ بوو،
كاتی خۆی شۆڕشێكی گەورەی كردووە لەسەر
شەبقە و پێچ و كاڵوی كوردی ،كە عەشیرەتی
مەنگ����وڕو دەورووبەرەكەی هەموو پەیڕەویان
لێدەكرد ،ئەو س����یانە بەئاشكرا دژایەتی قازی

يوسفی رەزوانی  -هێمنی شاعیر ..راوەستاوەكان :نەنارساو  -مەال رەسوڵ  -حەسەن رەستگار
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شەهیدی سەرکردە عەبدولرەحامنی قاسملۆ لەگەڵ پۆلێک پێشمەرگەدا
محەم����ەد كردووە ،خەڵكی تریش����یان لەگەڵ
بوو ،بەاڵم ئەوس����یانە لەناو ش����اری ساباڵخدا
زیاتر ناسراو بوون.

• مێژووی بەشداریكردنی مەال رەسوڵی
پێش���نماز ل���ەكاری سیاس���ی ب���ۆ كەی
دەگەڕێتەوە ،چۆن دەستت پێدەكات؟
مەال رەس����وڵی پێش����نماز :پێ����ش من كاك
حەسەنی رەس����تگار ناو و ناوبانگێكی یەكجار
زۆری لە هەموو بوارەكاندا هەبووە ،كۆمەڵێك
ل����ە برادەرانمان كە لە دەرەوە بوون ،بەناوی
(عەبدوڵ��ڵ�ای ئیس����حاقی ،ئەحم����ەد تۆفیق،

س����لێمانی موعین����ی ،قادر ش����ەریف ،دكتۆر
عەبدولرەحمان����ی قاس����ملۆ ........ ،هتد)
ئاوارە دەبوون .ئەو تشكیالتە كاك حەسەنیان
قۆس����تبۆوە ،وەك بەرپرس����ی الوان����ی مهاباد
بەنهێن����ی كاری دەكرد ،هەت����ا لەگەڵ منیش
باس����ی نەدەكرد ،لەكاتێكدا من هەستمدەكرد
خەریك����ی ئەوكارەیەو لە منی دەش����ارێتەوە،
ئ����ەوەش دەگەڕێتەوە بۆ س����اڵەكانی 1955-
 1956و دواتر .لەوكاتەوە من لە رێگەی كاك
حەس����ەنەوە بەشداریم لە كاری سیاسیدا كرد،
یەكەمین كەس كاك (جەلیل گادانی) بوو ،كە
لە س����اڵی  1959هێنایانەوە ب����ۆ مهاباد ،كاك

حەس����ەن داوای لە من كرد بە هەر جۆرێك
بێت یارمەتی ب����دەم ،چونكە كاك جەلیل لە
مهاب����اد گیرابوو ،ت����ا یارمەتی ب����دەم لەئازاد
كردنیدا ،كە پێویست بوو بچمە مهاباد.

• لەوكات���ەدا (جەلی���ل گادان���ی) چ
بەرپرس���یاریەكی سیاس���ی هەب���وو،
بەهۆكاری چی گیرا؟ چۆن گیرا؟
مەال رەس����وڵی پێشنماز :پێش س����اڵی 1954
لەگ����ەڵ حزبی ت����ودە هاوكاربووی����ن ،بەاڵم
ل����ە س����اڵی  1954بە دواوە ل����ە حزبی تودە
جیابووینەوە ،لەناوچەی بانە هەتا ورمێ چەند
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كادرێكی بەرچاو لەوان����ەش (جەلیل گادانی،
س����لێمانی موعینی ،ئەحم����ەد تۆفیق ،دكتۆر
رەحمان و ئامۆزایەكی هەبوو بەناوی سمایلی
قاس����ملو كە لەدوایدا خیانەتی كرد ،هاش����می
قادر شەریف) ،ئەمانە هەم قاچاخ بوون ،هەم
تەش����كیالتێكی بەرباڵویان بەنهێن����ی پێكەوەنا
هەتا س����اڵی  1959ك����ە هەندێك لە كادیری
ناو ئەو تەشكیالتە گیران( ،جەلیل گادانی)یش
ل����ە رێگەی ئەو كادیرانەوە گی����را كە زمانیان
لێداب����وو ،لەبنەڕەت����دا  200كەس دەبوون كە
گیران ،بەاڵم لەناو ئەوانەدا (سمایلی قاسملۆ)
كە ئامۆزای قاسملۆ بوو ،ئیعترافی كرد.

خۆی لەخۆی����دا دەبوو ب����ە دیموكرات ،هەر
ئەندامێكی دیموكرات بچوایە شارەكانی ئێران
وەك تودە حسابی بۆ دەكرا ،دەورانێكی زۆر
باشبوو ،هەتا ساڵی  1959كە بەشێكی زۆریان
جیابوونەوەو لە سلێمانی یەكتریان گرتەوە.

• پ���اش روخان���ی كۆم���ارو
لەبەریەكهەڵوەش���انەوەی ژێ���كاف و
حزب���ی دیموك���رات ،تاچەن���د كوردانی
رۆژهەاڵت لەكاری سیاسی و جواڵنەوەی
سیاسی دووركەوتنەوە ،یان ساڵی چەند
جواڵن���ەوە ل���ە رۆژهەاڵتی كوردس���تان
دەس���تی پێكردەوە ،كە بەپالنی دەرەكی
بەس���ەر دیموك���رات و كۆم���اردا هات؟
كێ ب���وون ئەوانەی كە ب���ۆ یەكەمجار
دەستیان پێكردەوە؟

مەال رەس����وڵی پێش����نماز :بەش����ێكی زۆریان
بەه����ۆی ئیعترافی س����مایلی قاس����ملو گیران،
بەش����ێكی تری����ان الوازییان نیش����اندابوو ،لە
راس����تیدا تەش����كیالتی ئێمە لەناوچەی مهاباد،
سەردەشت ،بانەو بۆكان لەبەریەكهەڵوەشان.

مەال رەسوڵی پێش����نماز :تشكیالتی سیاسی لە
كوردس����تاندا دوای قازی محەمەد دەورانێكی
زۆر كپ ،مات و بێدەنگ بوو ،بەاڵم لەدواییدا
ب����ە هاوكاری حزبی تودە ئەو تەش����كیالتە لە
ساڵی 1954دەستی پێكردەوە ،ناسراوەكان كە
زۆریان چەپ بوون ،لەوانە (دكتۆر قاس����ملو،
غەن����ی بلوریان ،عەزیزی یوس����فی ،عەبدوڵاڵ
ئیسحاقی ،ئەحمەد تۆفیق ،سلێمانی موعینی،
دكت����ۆر عەلی ش����ەریعەتی كە خەڵكی س����نە
بوو ،دكتۆر عەلی مەولەوی) ئەم نوس����ەرانە
بە هاوبەش����ی تەشكیالتیان لەگەڵ حزبی تودە
پێكهێنا .لەو تەشكیالتەشدا وابڕیار درابوو هەر
ئەندامێكی حزبی تودە بهاتایەتە كوردس����تان،
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* دوای گیران���ی (جەلیل گادانی) زۆری
پێناچێت (حەس���ەن رەس���تگار ،س���ەید
رەس���وڵی بابی گەورە ،عەلی مەولەوی)
و  200كەس���ی دیك���ە دەس���تگیركران،
ئەوكاتە تۆ لەژێ���ر چاودێریدا بوویت،
ئەو كەسایەتیانە بۆچی دەستگیركران؟
دواتر چ���ۆن ئازادك���ران؟ بارودۆخیان
لەزیندان چۆن بوو؟ تاچەند مانەوە؟

• لە س���اڵی  1961حەسەنی رەستگارو
زیندانیە كوردەكان ئازاد دەكرێن ،چۆن
و بە چ مەرجێك؟
مەال رەسوڵی پێش����نماز :چەندین جۆر واستە
دەكرا تا ئازاد بكرێن ،لە رێگەی جەنەراڵەكانی
دەوری ش����ا ،بۆ نموونە سەرۆكی عەشیرەتی
مەنگ����وڕ كە ناوی (عەبدوڵ��ڵ�ای بایز ئاغا)یە،
لەگەڵ كەسێك بەناوی (عەلەوی) دۆستایەتی
و ناس����یاوی زۆری هەبوو ،كەس����ێك بەناوی
(حەسەنی دابۆ) لە رێگەی ئەوەوە ئازادكران.

• ئەوكات ئێ���وە چۆن پەیوەندیتان بە
ئ���ەو پۆلە سیاس���ەتمەدارو رۆش���نبیرو
خوێندەوارانەوە دەكرد ،كە لە س���ااڵنی
 1958و  1959ئێرانیان جێهێشتبوو،
بۆنموون���ە (ئەحم���ەد تۆفی���ق ،مین���ە
ش���ەم ،مەال ئاوارە ،س���لێمانی موعینی)،
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(مەال خەلیلی
میراوێ) مەالیەكی
زۆر بەناوبانگ بوو،
كاتی خۆی شۆڕشێكی
گەورەی كردووە
لەسەر شەبقە و پێچ
و كاڵوی كوردی

پەیوەندی لەنێوان ئێوەو ئەواندا چۆن
بوو؟
مەال رەسوڵی پێشنماز :لەرێگەی قاچاغچیەوە
پەیوەندی بەردەوامان هەبوو ،پاش����ان لەكاتی
مەس����ەلەی هاتنەوەی بارزانی و سەرهەڵدانی
ش����ۆڕش ،هەموو گەنجەكانی ئێمە ،یان هەر
كەس����ێك ك����ە هەس����تێكی سیاس����ی هەبوو،
بەردەوام لەسەر هەس����ت بووین ،تا هەواڵی
رۆژانە وەربگرین ،ه����ەر ئەو برادەرانەی كە
لە(كۆمۆن) بوون ،بەشێكیان ترسیان لێنیشتبوو،
ل����ە دێهاتەكان هەڵهاتبوون ،نزیكەی 70 – 60
نەفەریان هاتنەوە ،ب����ەاڵم نزیكەی 15 – 10
كەس����یان مانەوە ،لەدوایش����دا هەر لەرێگەی
حزبی ش����یوعییەوە واس����تەیان لە بەغداد بۆ
كردبوون ،وەكو پەنابەر وەرگیران ،لە ساڵی
 1961ب����وو ،ئەوكاتەیە ك����ە بارزانی دێتەوە،
(ئەحم����ەد تۆفیق)یش ب����ەردەوام پەیوەندی
لەگەڵ بارزانی هەبووە ،ئەوكاتەی كە بارزانی
نەهاتبۆوە (مەال حەس����ەن) بەرپرسیارێتی لە
مهاباد هەبوو.

• بۆچی ئێ���وە لەگەڵ گەڕانەوەی مەال
مس���تەفای بارزانی لە س���ۆڤێت ،پاشان
هەڵگیرسانی شۆڕشی ئەیلول نەهاتنەوە
باش���ور ،بۆئ���ەوەی درێ���ژە بەخەبات���ی
سیاس���ی خۆت���ان بدەن ،لەگ���ەڵ ئەوەی
بەش���ێك لەهاوڕێی و هاوخەباتەكانتان
هاتبوون���ە باش���ورو جواڵنەوەی���ان
دروستكردبوو ،بۆچی لەئێران مانەوە؟
مەال رەس����وڵی پێشنماز :كاتێك ئێمە ماینەوە،
چاوەڕوانم����ان دەك����رد ،ك����ە ل����ە هاوڕێیانی
تەشكیالتی خۆمان هەواڵێك بزانین ،لەوكاتەدا
ك����ە بارزانی هاتبۆوە ،ئەحم����ەد تۆفیق وەكو
كەس����ی یەكەم بەردەوام لەگەڵی بوو( ،مینە
شەم)ی شەهید ،قاچاغیچیەتی دەكرد خەڵكی
ناوچەی (سێومەس����تان)بوو ،منیش لە دژ بانی

شاری مهاباد دابووم .ئەو (مینە شەم)ە گیراو
هێنابوویانە ش����ارەوانی ،برادەرێك كە خاوەن
ماڵمان بوو ،وتی "ئەوان����ەی گیران یەكێكیان
چەكی پێیە هەتا ئێستا نەیوێراوە دەریبهێنێت،
ئەو پیاوەتیی����ە بكە چەكەك����ەی لێوەربگرە،
دەن����ا ئەگەر چەكی پێبگ����رن دەیكوژن" ،من
چومە ش����ارەوانی ،لەبەرئ����ەوەی دژبان بووم
ك����ەس رێی لێنەدەگرتم ،چەند كوردێك لەوێ
دانیش����تبوون( ،مینە شەم) كوڕێكی كەڵەگەت
بوو .وتم ":كاك مینە كێیە" ،هەستایە سەرپێ
و زۆر گەش����ایەوەو ماچی كردم ،لەكاتی ماچ
كردنەكەدا وتی"بەقوربان����ت بم .ئەو ئاگرەم
ل����ە كۆڵ بكەوە" چەكەك����ەم لێوەرگرت ،وتم
"خەم����ت نەبێ����ت" ،ك����ە رزگارم����ان كردن،
مینە ش����ەم و دوو كوڕی خزمی دەس����تبەجێ
هەڵهات����ن و هاتن����ە كوردس����تانی عێ����راق و
لەچیای برادۆس����ت خۆی گەیاندبووە ئەحمەد
تۆفی����ق ،ل����ەوێ باس����ەكەی گیڕابوویەوە كە
یارمەتیمان����داوە ،لەوێدا (س����لێمانی موعینی)
پەیوەندی بە(حەسەنی رەستگار)ەوە كردبوو،
داوای لێكردب����وو بەهەرش����ێوەیەك بێ����ت،
چەند نەفەرێكیان بێ����ن كارێكی باش دەكەن،
بەتایبەتی ناوی منیشیان هێنابوو.

كاتێك كۆمەڵەی
ژێكاف بووە بە حزبی
دیموكرات ،ئەندامە
وەفادارەكانی وەك
(هەژار موكریانی،
زەبیحی ..... ،هتد)
جگە لەهێمن ،لەهیچ
حزبێكدا خۆیان

• ساڵی  1963ئێوە لە رێگەی نامەكەی
(س���لێمانی موعینی)ی���ەوە ،ك���ە داواتان
لێدەكات بچنە باشورو درێژە بەخەباتی
سیاس���ی بدەن و هاوكاری ئەوان بكەن،
لەرێگ���ەی ك���ێ و چ���ۆن نامەكەت���ان
بەدەس���ت گەیشت ،دواتر چۆن توانیتان
بێنە باشورو لە ئێران هەڵبێن؟

نەبینییەوە

مەال رەس����وڵی پێشنماز :نامەكەمان لە رێگەی
قاچاغچیەوە بۆهات ،بۆ خۆش����مان هەمیش����ە
لەس����ەر هەس����ت بووین ،من لەگ����ەڵ (مەال
حەسەن مەدەنی ،حوسێنی مەدەنی) كە كوڕی
خاڵی مەال حەس����ەن بوون ،لەگەڵ كاك سەید
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حەس����ەنی هاش����می ،كە كوڕە خاڵ و كوڕە
پووری منە .ئەو چوار كەس����ە كە هەموومان
خزم بووی����ن ،رێككەوتین كە بڕۆین ،من و
مەال حەس����ەنی مەدەنی و حوسێنی مەدەنی
ئامادەبوین بڕۆین ،كوڕێكی زۆر خۆشەویست
برادەرمان ب����وو ،بەناوی (فەتاح����ی قادری)
هەس����تیكرد ،وتبووی منیش دێ����م لەگەڵتان،
كاك حوس����ێنی مەدەن����ی لە بۆكان مامۆس����تا
بوو ،لەوێش لەگەڵ یەك دوو كوڕی مهابادی
باسیكردبوو ،یەكێك لەوان (سمایلی مەشیری)
خۆی لێكردبوو بەبار وتب����ووی ئەگەر لەگەڵ
خۆتان نەمب����ەن هەواڵتان لێدەدەم ،ئەو پێنج
كەس����ە بۆماوەی  2مانگ خۆمان ئامادەكرد،
رۆژێ����ك پێ����ش ئەوەی ل����ە مهاب����اد بڕۆین،
كێش����ەیەكی زۆر خراپم����ان بەس����ەردا هات،

چونك����ە كاری سیاس����ی ئەو كاتە ل����ە مهاباد
بەش����ێوەیەك بوو ،كە ئەو كەسانەی ئازابوون
و قارەمان بوون ،ئەفس����ەرو جەندرمە بوون
لە خەڵكی دێهاتیان دەدا ،ش����ەوێك ئێمە كە
كۆتا شەومان بوو مهاباد جێبهێڵین ،ئەو شەوە
 4 – 3ئەفسەرو دەرەجەدارمان لێ پەیدابوو،
س����وكایەتیان پێكردین ،ئێمەش زۆرمان لێدان،
بەاڵم برادەرێكمان كە (سمایلی مەشیری) بوو
گیرا ،هەر كەس����ێك لە ئێمە بگیرایە ئاس����ایی
بوو الی ئێمە ،بەاڵم نەدەبوو (مەال حەسەنی
مەدەن����ی) بگیرێت ،چونكە ئەو زۆر ناس����راو
بوو ،بۆ بەیانی ئەو برادەرەش����مان ئازادكرد،
دوو رۆژ پێش ئەوەی خ����ۆم بڕۆم ئەوانم بۆ
ناوچەی (گاگەش) رەوانە كرد ،بیست و چوار
س����ەعات دوای ئەوان من هات����م بۆ ناوچەی

س����ونێ ،گوندێكی عێراقە لە پش����تی قەاڵدزێ
یەكترمان گرتەوە.

• لە ساڵی  1963كۆمیتەی ساغكەرەوە
درووستدەكەن ،مەبەستان لە كۆمیتەی
س���اغكەرەوە چیبوو؟ چۆن درووستكرا؟
ك���ێ بیرۆك���ەی دروس���تكردنی ئ���ەم
كۆمیتەیەی ئەنجامدا؟
مەال رەس����وڵی پێشنماز :لەبن دەستی بارزانی
و لەچیای برادۆستدا ،كە ئەحمەد تۆفیق ئەو
هەڵوێس����تە تاك رەوانەی هەبوو ،برادەرانی
چەك دەكردو دەری دەكرد ،كێش����ەكە بەرە
بەرە گەورە دەبوو ،كاتێك كێشەكە گەورەبوو،
ئەحم����ەد توانای ئەوەی نەبوو ،لەرێگەی مەال
مستەفاوە ،چەكمان بكات ،یان بەدەركردنمان

مەال رەسوڵ لەگەڵ کۆمەڵێک پێشمەرگەی دیموکرات لە ساڵی  1970له هیران و نازهنین
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گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

شههید قاسملو
بدات ،فكری كردەوە ،توشی شەڕمان بكات،
ئەوكاتەش لەناوچەی برادۆس����ت شەڕی زۆر
توند هەبوو ،دوو ج����ار نەفەری لەبرادەرانی
خۆمان كۆكردەوە ،بەلێپرس����راوی محەمەدی
موهتەدی ،كە بە(كاوە) بەناوبانگ بوو ،ئێمە
دەچووین بۆالی دوو فەرماندەی تێكۆش����ەری
بارزان����ی ،ك����ە یەكێكیان خاڵ����ی بارزانی بوو
پێموایە ماوە ،یەكێكیان مەال ئەمین بوو ،ئێمە
دەچووی����ن ،بەاڵم مەال مس����تەفا نەیدەزانی،
كە دەگەیش����تینە ئ����ەوێ رۆژێ����ك دوو رۆژ
دەماینەوە ،تووش����ی شەڕێكی قورس نەبووین
تەنها تەق����ە بوو ،بارزانی كە هەس����تیدەكرد
جەماعەت����ی كەمبووەت����ەوە بانگ����ی دەكردو

سلێامنی موعینی و ڕەشهی ساباڵغی  1963قەاڵدزه
دەیووت":جەماعەت����ی ئەحم����ەدی دیارنین"،
ئێم����ەی بەجەماعەتی ئەحمەد ناودەبرد ،ئێمە
زۆر پێی تووڕە دەبووین( ،ئەحمەد تۆفیق)یش
نەیدەتوانی حاشای لێبكات ،دەیووت بۆخۆیان
داوایانكردووە بچنەش����ەڕ ،هەر زوو بارزانی
بروس����كەیەكی دەنارد ،دەیوت":هەرئێس����تا
جەماعەتی ئەحمەد بنێرنەوە" ،كە دەهاتینەوە
ئام����ۆژگاری دەكردین ،دەی����وت ":كوڕم من
جەماعەتم زۆرە ،ئێ����وە لێرە غەریبن حەقتان
نییە ،بچنە ش����ەڕ" ،ئێم����ەش دەمانوت ":تۆ
رێگەم����ان پێنادەیت بچین����ەوە واڵتی خۆمان
پیتاك بۆ ئێوە كۆبكەینەوە ،یان بنكە بكەینەوە،
لێرەش لەگەڵ ئەحمەد تۆفیق كێشەمانە".

جاری كۆتایی كە لەگەڵمان دانیشت ،وتی"ئێوە
چیتان دەوێ����ت" ،وتمان"ئێم����ە دەمانەوێت
بنكەی خۆمان هەبێت لەس����ەر س����نورەكان"،
چونكە مەال مس����تەفا هیچ پەیوەندی بەئێران
و واڵتان����ی ترەوە نەبوو ،هەم چاالكی خۆمان
بكەین ،هەم یارمەتی ب����ۆ ئێوە كۆبكەینەوە،
ئەوەب����وو مەال مس����تەفا رێگ����ەی بەئێمەدا،
(سلێمانی موعینی)ش لەگەڵ ئێمە بێت گوتی"
تەنها ئەحمەد الی من بیمێنێتەوە ،ئیشی من
بكات ،ئێوە بڕۆن ئیشی خۆتان بكەن ،هەرچی
دەیكەن بیكەن" ،ئێمەش هاتین بەلێپرسراوێتی
(مەال حەس����ەنی رەس����تگار ) بنكەیەكمان لە
زینوی ش����ێخی دانا ،بنكەی دووەمیش ،ئێمە

ژمارە ( )20-21نیسانی 2017

255

هاتین����ە س����ونێ( ،عەبدوڵاڵی م����ام ئەحمەد)
ل����ە قەاڵدزێ بەرپرس ب����وو ،خەڵكی ناوچەی
سەردەش����ت بوو ،پیاوێك����ی زۆر بەئیحترام و
تێكۆش����ەربوو ،پێشتریش ئێمەی دەناسی .ئەو
برادەرە زۆر هەوڵی بۆداین ،بارزانی كاغەزی
بۆ نوس����یبووین ،لە قەاڵدزێ چاوەڕێ بووین،
ت����ا ئەوكاتەی بڕی����اردرا ،كە لەس����ونێ بنكە
بكەینەوە ،ئێمەش لەگەڵ (س����لێمانی موعینی)
چووین بنكە بكەینەوە.
دیارە لەوماوەیەدا كە ئێمە سەفەری واڵتمان
دەكرد و خەڵكمان دەبینی و تەشكیالتەكانمان
زیندوكردنەوە ،دەتوان����م بڵێم هەتا بۆكان و
هەرچی س����ەر س����نور هەیە ،زەكاتی گەنم و
ش����تی تریان هەڵدەگرت ،هەركاتێك داوامان
بكردایە لە رێگەی ئێم����ەوە دەیان نارد لەناو
شۆڕشدا لە ناوچەی بارزان دابەشدەكرا ،هەتا
ناوچەی قەاڵدزێ لەهەموو جۆرە پیتاكێكمان بۆ
دەبردن ،كە ئێمە دەچوین سەفەرمان دەكرد
س����ێ مانگمان پێدەچوو ،هەرچ����ی دەمانهێنا
لەپارەو پ����ول و ش����تومەك نەماندەتوانی بۆ
خۆمانی سەرف بكەین ،جار هەبووە پێاڵومان
نەبوو ،رێگەم����ان بەخۆمان نەدەدا لەو پیتاكە
پێاڵوێك بكڕین ،زۆرجار هەبوو لە دێهاتەكان
خەڵك پێ��ڵ�اوی لەگ����ەڵ دەگۆڕین����ەوە ،لەو
ماوەی����ەدا توانیمان خزمەتێك����ی زۆر بەرچاو
بكەین.

• كۆنگرەی دووەم���ی حزب لە گوندی
سونێ دەبەسترێت ،ئەو گۆرانكاریانەی
ك���ە لەدەرئەنجام���ی كۆنگ���رەی دووەم
كەوت���ەوە چیب���وو؟ بۆچ���ی (ئەحمەد
تۆفیق) بە بەرپرس و س���ەرۆكی حزبی
دیموك���رات مای���ەوە ،لە كاتێك���دا ئێوە
گلەی���ی و گازندەیەك���ی زۆرت���ان ل���ەو
هەبوو؟
مەال رەسوڵی پێشنماز :كۆنگرەی دووەم شتێكە،
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كە ئێستاش لەناو هێزە سیاسیەكاندا بەرچاوە،
(ئەحمەد تۆفیق) كە دەیزانی جەماعەتێك هەیە
دژایەتی دەكەن ،ئەوكەس����انەی كە بەدەوری
خۆی����ەوە بوون و پێش����مەرگە بوون ،یان ئەو
كەسانەی بەرپرس����یاری كاری سیاسیان نەبوو،
ئەو كەس����انەی دەهێنا لە كۆنگرەدا بەشداری
پێدەكردن ،ئێم����ە پێكهێنەری كۆنگرە بووین،
هەر ئێمەش تەش����كیالتەكەمان دامەزراندبوو،
كۆمیتە دان����ران بەناوی كۆمیتەی ئولفەت ...
هت����د ،لە هەم����وو ئەوانەدا (من ،س����لێمانی
موعینی) بەشداربووین ،كە دانران لەناوچەی
سەردەش����ت ،بەاڵم لەسەر ئەو ناكۆكییەی كە
دروس����تبوو ،ئێمەیان بانگێش����ت نەكرد ،ئێمە
دەمانویس����ت ئەو كەسانەی كە حەقیان هەیە
بەش����داری بكەن ،النیكەم لەوانە كادر بوون،
هەموو خەڵكی خوێن����دەوارو روناكبیربوون،
رێگەی نەداین بەش����داری بكەین ،كێش����ەمان
لێپەیداب����وو ،دواتری����ش ئەحمەد ش����كاتی لە
ئێم����ە ك����رد الی بارزانی ،دووب����ارە بارزانی
(حەسەنی رەستگار)ی داواكرد ،بەاڵم ئەوكاتە
خوالێخۆشبوو (شەمس����ەدین موفتی) بەرپرس
بوو لە تاران بۆ پەیوەندی ،ئەو پیاوە پارێزگاری
زۆری لە ئێمە و (حەسەنی رەستگار) كردبوو.

• گرنگ���ی كۆمیت���ەی س���اغكەرەوە
ئەوەبوو ،كە (سدیق ئەنجیلی) بتوانێت
بارودۆخەك���ە بەجۆرێك ل���ە جۆرەكان
بگۆڕێت؟
مەال رەسوڵی پێشنماز :ئەوە كۆنگرەی دووەم
بوو ،كە(س����دیق ئەنجیلی) توان����ی ئەو كارە
باش����انە بكات و بارودۆخەكە بگۆڕێت ،بەاڵم
كۆمیتەی س����اغكەرەوە پێش كۆنگرەی دووەم
ب����وو ،كاتێك ئێمە ئەو كارانەمان كرد ،بنكەی
زینوی و س����ونێمان دانا( ،ئەحم����ەد تۆفیق)
مۆڵەتی لە (مەال مستەفا) وەرگرتبوو ،كە بەناو
عەش����یرەت و خەڵكی ناوچەك����ەدا بگەڕێت،
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هەژار باوەڕێكی بێ
سنوری بە بارزانی
هەبوو ،هەرچی
لەتوانایدا بوایە
بەنوسین ،بەزار ،بە
زمان ،بەكار هەموو
شتێكی بۆ بارزانی
دەكرد

ت����ا الیەنگ����ری زیاتر بۆ بارزان����ی كۆبكاتەوە،
هەستكردن بەناكۆكی ،لەگەڵ مەكتەبی سیاسی
كۆن ،كە بنكەكانی ئێمەش لەوێ بوو ،بنكەیان
بۆ كردینەوە ،یارمەتیانداین تا بەیانی كۆمیتەی
س����اغكەرەوە دەربكەین( ،ئەحمەد تۆفیق)یش
تەداخولی كرد ،لەوێش چەن����د برادەرێكمان
هەبوو ،بەناوی (عومەر نیگلی ،مەال رەحمانی
سەرش����یوی ،س����ەقز .... ،هت����د) ،ش����تێكی
تری����ان بەناوی (كۆمەڵ����ەی رزگاری) بەنهێنی
درووس����تكردبوو ،ل����ەوێ ئ����ەو برادەرانەی
ئێمەیان چەك كرد ،خەریكبوو ش����تی دیكەش
دەس����ت پێبكات ،ئێمە لێم����ان قبووڵ نەكرد،
دوبارە كێش����ە لەنێوانماندا دروستبوو ،دیسان
الی م����ەال مس����تەفا ش����كاتی لێكردین ،مەال
مس����تەفا ئێمەی بانگ ك����رد ،زۆر ئامۆژگاری
كردین ،كە  8 _ 7كەس بووین ،نزیكەی یەك
سەعات زیاتر ئامۆژگاری دەكردین ،بەاڵم ئێمە
زۆر كەلل����ەڕەق بووین ،وتم����ان ئێمە بەهیچ
ش����ێوەیەك (ئەحمەد)مان قبووڵ نییە ،دەبێت
چەك بكرێت.

• لە ناكۆكی و كێشەكانی ئێوەو ئەحمەد
تۆفیقدا هەق زیاتر الی ئێوەبووە ،بەاڵم
لە یاداش���تەكانت ئاماژەت بەوەكردووە،
كاتێك دەس���تەی (مهاباد ،نەغەدە ،بانە،
سەردەش���ت) دروس���تدەكەن ،دەچنەوە
ئەودیو ،كە وتار بۆخەڵك دەخوێننەوە،
خەڵك زیاتر پش���تیوانی ل���ە (ئەحمەد
تۆفیق) دەك���ەن ،دەڵێن خەتای ئێوەیە،
تەنان���ەت بۆچوون���ی خەڵكیش لەگەڵ
ئێوە نەبووە؟
مەال رەس����وڵی پێش����نماز :من لە زۆر جێگەدا
ئاماژە ب����ەوە دەكەم ،ئەوانەی كە دەیانەوێت
مێژوو بنووسن ،گەنج و خەڵكی دوای خۆیان
لە كەس����ایەتییەكان ،هەڵەكان ،راس����تییەكان
ئاگاداربكەن ،لەڕاستیدا باوكی خۆم زۆر دژبوو،

كە ئێمە شۆڕش بكەین ،چەندینجار پێیدەوتم"
ئێوە كە قس����ە بۆ خەڵك دەكەن ،كەس لێتان
وەرناگرێت" ،من كە باوكتم( ،ئەحمەد تۆفیق)
م لەئێوە پێ راس����تترە ،چونكە مەال مس����تەفا
خۆش����یدەوێت ،كەواتە ئەوكاری لەدەستدێت،
بەاڵم ئێوە لەدەس����تتان نایەت" ،لەكاتێكیشدا
ئێمە باوەڕمان ب����ە راگەیاندراوەكەمان نەما،
كێشە دروستبوو ،وتمان ئەو هەموو خەڵكەی
ئێمە قسەیان بۆدەكەین ،كە زۆربەیان خزمی
خۆش����مانن ،وەك خزم ش����وێنمان دەكەون،
بەاڵم وەك باوەڕپێب����وون باوەڕمان پێناكەن،
ئەوە راس����تییەك بوو ،ئەوكاتە (مەال مستەفا)
دەپەرسترا( ،ئەحمەد تۆفیق)یش رۆڵێكی زۆر
قارەمانانەی هەبوو.

• بارزان���ی رۆژگارێ���ك هات���ووە ب���ۆ
هاوكاری كۆماری مهاباد ،ئەگەر ئێوەش
بەش���داربوون ل���ە شۆڕش���ی ئەیل���ول،
شۆڕش���ی ئەیلول وەكو سایەو پەنایەك
بەكاربهێنن ،بۆچی وایان پێدەوتن؟
مەال رەس����وڵی پێش����نماز :لەهەموو شوێنێك
ئینس����انی نات����ەواو هەیە ،دەیەوێت كێش����ە
درووس����ت بكات ،بۆیە لەو بوارەدا هەندێك
خەڵ����ك چاویان پێمان هەڵنەدەهات ،كە ئێمە
هەندێ����ك نزیكین ،بۆنموونە مامەش هەن لە
ناوچ����ەی قەاڵدزێ ،بەردەوام لەژێر دەس����تی
ئاغاكانی ناوچەكە چەوس����ێندرابوونەوە ،هەتا
ئەوكاتەی (ئەحمەد تۆفیق) چووە ناو ئەوانەوە،
چەند نەفەری لە ئەوان كردە پێشمەرگەو بە
بارزانی ناساندن ،لەگەڵ خۆمان بردماننە چیای
برادۆس����ت ،تا ئەوكاتە ئەوان لەژێر رەزالەتی
ئەو ب����ەزم و رەزمەدابوون ،بەاڵم دوای ئەوە
ئەوان بوون بەخاوەن بەرپرسی خۆیان ،خەڵكی
خۆیان ،ئیدی وەاڵمی ئەوانەیان نەدەدایەوە،
لەوكاتەش����دا مەكتەبی سیاسی بەردەوام بوون
لە كاری تەش����كیالتی خۆیان ،بەاڵم زەرەر و

 11كەس بوون
بە ئەندامی
سەركردایەتی،
كاتێكیش
كۆبوونەوەمان كرد 5
كەس بوونە مەكتەبی
سیاسی ،كە (دكتۆر
قاسملۆ) بەسكرتێر
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كێشەی ئەوان بۆ ئێمە بوو.
(بارزانی)ی����ش زۆر لە ئێران نزیكببووەوە ،لە
زۆربەی ناوچەكانیشدا بەشی پاراستن فشاری
زۆری����ان ب����ۆ دەهێناین ،بەردەوام س����ازمانی
ئەمنیەت دانە بەدانە بەس����ەریانەوە بوون ،تا
وایلێهات (ئەحمەد تۆفی����ق) لە ئەنجامی ئەو
ئازایەتی ،كەللە رەقیی����ەی هەیبوو ،ئەوكات
هەم����وو ئەوانەی كە ئێس����تا دەس����ەاڵتدارن،
ئیجازەیان ل����ە ئەحمەد وەردەگ����رت تا(مەال
مستەفا) ببینن ،بەاڵم (ئەحمەد تۆفیق) وردە
وردە دوورخراوەی����ەوە( ،مەال مس����تەفا) بە
هی����چ جۆر نایەوێت بیبینێ����ت ،پێیوتووە بڕۆ
ل����ە قەندیل خەریكی راوب����ەو پاڵی لێبدەوە،
بەڕاستی (مەال مستەفا) ئەوەندەی لەتوانایدابوو
لەگەڵیدا بەوەفاب����وو ،بەاڵم (ئەحمەد تۆفیق)

لەوماوەی����ەدا كە ش����ەڕی هەندرێن دەس����تی
پێكرد ،جەماعەتێكی 15 _ 10كەس����ی لەخۆی
كۆكردب����ووەوە ،ئێمە بەتەش����كیالتی كارمان
دەك����رد ،بەاڵم (ئەحمەد تۆفی����ق) جەماعەتی
چەكداری خۆی هەبوو.

• دوای ئ���ەو هەم���وو كێش���ەو
تەنگوچەڵەمەی���ەی ك���ە رووبەڕووتان
ب���ووەوە ،لەهەمانكات���دا كەوتن���ە ژێر
چاودێری پارتییەوە ،دواتر بارودۆخەكە
بەكوێ گەیشت؟
مەال رەسوڵی پێشنماز :ئەحمەد تۆفیق بۆئەوەی
قەرەبووی ئەو كارانە بكاتەوە ،چونكە لە مەال
مستەفا دوورخرابووەوە ،لەناوچەی هەندرێن
شەڕی زۆر قارەمانانەی دەكرد ،بەاڵم بارزانی

بەهی����چ جۆرێك رێگەی پێن����ەدا ،تا وایلێهات
ئەحمەد تۆفیق دورخرایەوە بۆ قەزای شێخان
بۆ كانی ماسی ،من ماڵم لە گوندی هێرۆ بوو،
منیان هێنایەخ����وارەوە ،لە برادەرانی دیكەش
هەریەكە كەوتنەالی����ەك ،وایلێهاتبوو بەراوە
كوردی ئێرانی ،بەتایبەت����ی ئەوانەی لەحزبی
دیموك����رات دابوون( ،س����لێمانی موعینی) كە
چاالكی لە لقی سێی حزبی دیموكراتدا دەكرد،
بۆخۆی و نەفەرەوە هێنایان لە دۆڵە رەقێ و
دێرێ دایاننان ،ماوەیەك ئێمە لەگەڵ (س����ەید
رەسوڵی بابی گەورە) و جەماعەتێكی 40 _ 30
كەس كە پێشمەرگەبوون ،لەگەڵ هێزی (كاوە،
حەسۆ میرخان) ،هەموو جۆرە پێشمەرگایەتی
و چاالكییەكمان دەكرد ،ئەو دەورانە وایلێهات
كە (ئەحمەد تۆفیق) گەیش����تە قەزای شێخان،

شههید قاسملو لەگەڵ پۆلێک پێشمەرگەدا
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غەنی بلوریان و مامۆستا هێمنی شاعیر
(م����ەال رەحیم����ی وردی) ،هەندێك برادەری
ترمان لەناوچوون ،تەنها (ئەمیری قازی) وەكو
ئەندام����ی كۆمیتەی مەرك����ەزی مایەوە ،وەك
نەفەری یەكەم و ئەندامی كۆمیتەی مەركەزی
لێهات ،بەاڵم كاری ئ����ەو زۆر بەرچاو نەبوو،
بەڵك����و كارەكەی لەرێگ����ەی (كاك هەژار)ەوە
بوو.
دەورانێكی زۆر بێسەروبەرەمان بەسەردا هات،
تاوایلێهات جەریانی س����ااڵنی 1968 _ 1967
لێكەوت����ەوە( ،س����لێمانی موعینی) كە لەدێرێ
بوو ،كاغەزێكی لەالیەن مەكتەبی سیاس����ییەوە
بۆدێ����ت ،لەو نامەی����ەدا داوای لێدەكرێت كە
ب����ڕوات ،بەاڵم لەوماوەیەدا ك����ە كاغەزەكەی

بۆدەنێرن( ،مونتەقیمی قازی) س����ەفەرێك بۆ
هەولێر دەكات( ،ق����ادر مەنكێ)ك هەبوو كە
كاتی خ����ۆی لەزیندانی خۆمان دابوو ،زووزوو
دەبوو بە جاش و دەهاتەوە ،مونتەقیم ئەوی
لەزیندان ناس����یبوو میوانی دەبێت ،خەبەریان
لێدابوو بۆ گەاڵڵێ بۆ فرانسۆ حەریری ،دەڵێن
كە(منتەقیمی قازی) چووە لیوا ،لق ،فەیلەقی
دیووە ،منتەقیم گیراو هەر زۆر زوو رادەستی
ئێران كرایەوە.
لە الیەكی تریش (عەبدولوەهاب ئەتروش����ی،
مەال رەحیمی وردی) ك����ە پیاوێكی رۆحانی،
ئاینی ،ئەندام����ی كۆمیتەی مەرك����ەزی بوو،
ئەویش بەخۆی و چەند كەس����ەوە شەهیدیان

كردن و تەرمەكانیشیان رادەستدانەوە ،ئەوەش
وایكرد كە(سدیق ئەنجیلی) لەناوچوو.

• ل���ە كتێب���ی سەرگوزش���تەی ژیان���م،
باستكردووە ،لەژێر چاودێری پارتییەوە،
(ئەمیری قازی ،هەژار موكریانی ،سەید
رەس���وڵی بابی گ���ەورە ،خالی���د ئاغای
حیس���امی) ،بەدەردەبن ل���ەم چاودێری
كردن���ە ،بۆچی ئەوان چاودێری ناكرێن
و ئێوە چاودێری دەكرێن ،جیاوازییەكە
چی بوو؟
مەال رەسوڵ پێشنماز :بەبڕوای من جیاوازییەكە
ئەوەبوو ،هەژار موكریانی كە ئەندامی كۆمەڵەی
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ژێكاف بووە ،كاتێ����ك كۆمەڵەی ژێكاف بووە
بە حزبی دیموك����رات ،ئەندامە وەفادارەكانی
وەك (ه����ەژار موكریان����ی ،زەبیح����ی..... ،
هتد) جگە لەهێم����ن ،لەهیچ حزبێكدا خۆیان
نەبینییەوە ،نەبوون����ە ئەندامی هیچ حزبێكی
دیكە ،بەشێوەیەكی سەربەخۆمانەوە ،دەگەڕان
و هەوڵیاندا تا شتێكی تر لەهاوشێوەی ژێكاف
دروس����تبكەن ،لەبەرئەوە هەژار باوەڕێكی بێ
سنوری بە بارزانی هەبوو ،هەرچی لەتوانایدا
بوایە بەنوسین ،بەزار ،بە زمان ،بەكار هەموو
شتێكی بۆ بارزانی دەكرد.

• ئەی ئێوە باوەڕتان پێی نەبوو؟
مەال رەسوڵ پێشنماز :ئێمە باوەڕمان بەئەویش
هەب����وو ،باوەڕمان بەتەش����كیالتی خۆش����مان
هەبوو ،بەش����ێكی زۆرمان ئام����ادە نەبووین،
بچین بڵێن ئێم����ە بووین بەئەندامی ئێوە ،یان
لەگەڵ ئێوەی����ن ،ئێمە دەمانوت حزبێك هەیە
بەناوی حزب����ی دیموكرات ،ئێمە ئەندامی ئەو
حزبەین ،چاالكی دەكەین و ئێوەش كۆمەكمان
بك����ەن ،ئێم����ەش كۆمەكتان دەكەی����ن ،بەاڵم
هەژار كە بۆ زۆرێ����ك لە كۆنگرەو كۆنفرانس
بانگێش����تمان دەكرد ،بۆنموونە بۆ كۆنفرانسی
دووەم كە لەبناری قەندیل گرتمان بانگێشتمان
كرد نەهات ،بەاڵم كاغەزێكی زۆر دڵسۆزانەی
بۆ نوس����یبووین ،كە هەموو ئەو چەند كەسەی
گریاند ،خالید ئاغا پرس����ی ب����ە كاك ئیدریس
كردبوو ،كاك ئیدری����س وتبووی مەیلی خۆتە
دەچی����ت ناچی����ت ،خالی����د ئاغاش ناس����یاوی
بنەماڵەی لەگەڵ بارزان����ی هەبوو ،لەبەرئەوە
بارزان����ی كردی بە بەرپرس����ی دارایی ،لەخۆی
نزیك كردەوە.
بەدوای ئەودا ئەمیری قازی ،كە وەك كەسیی
یەكەم مای����ەوە ،لەگەڵ ه����ەژار موكریانی و
ئەوان����دا ئەوجۆرە پەیوەندییەی هەبوو ،ئەمیر
بۆچوون����ی واب����وو ،كە ئێمە وەك����و ئەحمەد
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تۆفیق الق لەس����ەر الق دابنێین ،هیچ كارێك
نەكەین ،هەتا شۆڕش لێرە سەردەكەوێت ،كە
ئەوكات حزبی دیموكرات هەر ئەوەی دەكرد،
بەاڵم ئێمە دەمانویست هەر كارێك جا ئەگەر
كارێك����ی نهێنیش بێت ،ئەنجامی بدەین ،بەاڵم
دژی شۆڕش نەبووین ،بەهیچ شێوەیەك كارمان
لە دژی شۆڕش نەدەكرد.

• ه����ۆكاری دورخس����تنەوەی ئەحم����ەد
تۆفی����ق لە م����ەال مس����تەفای بارزانی و
ناردنی بۆ كانی ماس����ی لە ساڵی 1966
پەیوەن����دی بە چ هۆكارێك����ەوە هەبوو،
لەكاتێك����دا ئەحم����ەد تۆفیق هەمیش����ە
دۆستێكی دڵسۆزو نزیكی مەال مستەفای
بارزان����ی بووە ،بەبڕوای ئێوە پەیوەندی
بە چییەوە هەبوو؟
مەال رەس����وڵ پێشنماز :لە س����اڵی  1964ئەو
گفتوگۆیەی كە بارزانی كردی ،ئەو ش����ەوەش
كە راگەیەندراوەكە دەرچوو ،لەژێر چاودێریدا
بووم ،بارزانی منی لەسەنگەسەر دانابوو ،زۆر
كەس پێیانوابوو كە دەمكوژێت ،چونكە بارەگای
س����ونێمان داگیركردبوو ،كاتێك موفاوەزاتەكە
دەستی پێكرد (ئەحمەد تۆفیق) فرسەتی هێنا،
بۆئەوەی س����ەردانی بەغداد بكات ،بەئیجازەی
بارزانی (ئەحمەد تۆفیق) س����ەردانی بەغدادی
كرد ،لەگەڵ (سمایلی شەریف زادە ،عەبدوڵاڵی
موعین����ی و ئاغایەكی مەنگوڕ) كە ئەو س����یانە
دیپلۆمیان هەبوو ،هەستی دەكرد ئەوان خاوەن
نەزەر بوون و ناكۆكی دەبێت ،پێی خۆش����بوو
بۆ دەرەوە بڕۆن ،ب����ە بەهانەی ئەوەو چەند
كارێك����ی دیكەوە (ئەحمەد تۆفیق) س����ەفەری
بەغدادی كرد ،پ����اش  20 _ 15رۆژ ئەحمەد
گی����را ،دوای چەند رۆژێ����ك (ئەحمەد تۆفیق)
لەسەنگەس����ەر پەیداب����ووە ،ج����ا لەبەرئەوەی
بارزانی دەس����تێكی زۆر بەهێزی لەباری نهێنی
كاری و پەیوەندییەكان����ەوە لەناو حكومەت و

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

لە مخابەراتی گشتی
داوای ئێمەكرا ،وتیان
هەموو ئەندامانی
سەركردایەتی كە
لێرەن و بوونیان
هەیە بێنە مخابەرات،
 11ئەندامی
سەركردایەتی بووین
هەموومان چووین

لەناو هەموو ش����وێنێكدا هەب����وو ،لە هەموو
جێیەك����ەوە هەواڵ بە بارزانی دەگەیش����تەوە،
كەچی روویداوە ،ئەوەی ئێمە بیس����تمان ،لە
بەغدادەوە هەر لەخ����ودی ئەو موخابەراتەوە
بە بارزانیان راگەیاندووە ،ئەحمەد كە دێتەوە
ئەحمەدی ج����اران نییە ،ئەحم����ەد گرتنەكەی
فێڵ����ە ،چونك����ە كاتێ����ك ئەحم����ەد گەڕایەوە
دەیگێڕای����ەوە ،دەیوت من لەلولەی س����ۆپای
ئەمنی گش����تی بەغداد هاتومەتە دەرێ ،دیارە
پیاوێكی ئازابوو هەموو شتێكی دەزانی ،كاتێك
ئەحمەد تۆفیق گەڕای����ەوە بارزانی نەدی ،بە
ئەحمەدی وتبوو ،ئەو جەماعەتە كامیان لەگەڵ
خ����ۆت دەبەی بیبەو بچۆ بۆ قەندیل ماوەیەك
ئیس����راحەت بكە ،لەبەرئەوە بوو كە بارزانی
لەخۆی دوری خستەوە .

• ل����ەو رۆژگارەدا جواڵنەوەی – 1967
 1968چیبوو؟
مەال رەسوڵ پێشنماز :بەبۆچوونی من ،بەسەر
ئێمەیاندا ساغكردەوە ،سەپاندیان بەسەرماندا،
هەندێك هەڵەی ئێمەش����ی تێداب����وو ،دەكرا
نەچینە ناوەوەو توشی شەڕ نەبین ،بەاڵم هەر
بەدوای ئەو جەریانەدا ،كە (عەبدوڵاڵی موعینی)
م����ان هێنایە هێ����رۆ ،ئێمە لەگەڵ (س����لێمانی
موعینی) لە كوێس����تانی جەمالەدین یەكترمان
بینییەوە ،بۆئەوەی دەربارەی (عەبدوڵاڵ) قسە
بكەی����ن ،من (حاجی مەحم����ود ئاغا)م لەگەڵ
خۆم برد بۆ كوێس����تانی جەمالەدین( ،سلێمان)
یش بەخۆی و جەماعەتەكەیەوە هات ،ش����ەو
هەت����ا بەیانی دانیش����تین ،بەئام����ادەی خۆم
كاغەزێكی چەند پەڕەیی بۆ بارزانی نوسی ،لە
هەموویاندا بەناوی بابە گەورەو بابی كوردان
ناوی دەبرد ،وتبووی ئ����ەوەی بەتۆیان وتووە
لەسەر من ،گوایە من نیازم هەیە لەدژی ئێوەو
ش����ۆڕش كاربكەم ،هیچ ش����تێكی بەوشێوەیە
نیی����ە ،تۆ وەكو بابی من ه����ەر جێگایەكم بۆ

دی����اری دەكەی����ت ئامادەم بچمە ئ����ەو جێیە،
كاتێك (حاجی ئاغ����ا) كاغەزەكەی برد ،وتی:
كاتێك لە حاجی هۆمەران دانیشتین ،خەریك
ب����وو كاغەزەك����ەی بدەمێ ،لەن����اكاو بارزانی
بەتوڕەییەوە ،وتی" :بەڵ����ێ ،حاجی مەحمود
ئاغ����ا دەچێت مەال رەس����وڵ دەبینێت ،لەدژی
ئێم����ە كاردەكات" ،وتی نەموێ����را كاغەزەكەی
بدەمێ ،ئەوان شتێكن روون و ئاشكران ،دەنا
ئێمە پێش����بینیەكمان نەبوو ،یان پێش وەخت
هیچ بڕیارێكمان نەدابوو ،ك����ە بزوتنەوەیەك
لەدژی ئەوان بكەین.

• لەدوای ش����ەڕی سپی و برینداربوونی
(عەبدوڵ��ڵ�ای موعین����ی) ،بەڕێزت����ان بۆ
چارەس����ەركردنی (عەبدوڵاڵی موعینی)
هاتویتە س����لێمانی ،لەوێش����ەوە چویتە
داریكەلی بۆ الی (شێخ لەتیفی حەفید)،
دەوترێت ئەوكاتە پارێزگاری س����لێمانی
بەنیازب����ووە دەس����تگیرتان ب����كات ،ل����ە
یاداش����تەكەتدا ئاماژەت بەوەكردووە ،كە
ئەمیری قازی دەستی لەوكارەدا هەبووە،
ئەوە چۆن بوو ،بۆچی پارێزگار هەوڵیدا
ئێ����وە بگرێ����ت؟ چ����ۆن ئەمی����ری قازی
خەبەری لەئێوەدا؟
مەال رەس����وڵ پێش����نماز :مەس����ەلەی ئەمیری
قازی جیاواز بوو لە مەسەلەی دەستگیركردن،
مەس����ەلەی دەس����تگیركردنەكە ،وەختی خۆی
كوڕێك لە قەاڵدزێ بەناوی (عەبەی مەش����كە
رەش)ی لەزین����دان لەگەڵ ئێمەدا بوو ،لەگەڵ
موخابەرات س����ەروكاری هەب����وو ،لەزیندانی
بارزانی����دا كە ئێم����ە زیندانی ئ����ەوان بووین،
(عەبدوڵاڵ) بەرپرسی زیندانەكە بوو ،ئەو كوڕە
كەمێك ناسیاوی لەگەڵ ئێمە هەبوو ،لەرێگای
ئێم����ەوە رزگاری بوو نەك����وژرا ،لەناكاو ئەو
كوڕە لە س����لێمانی لەپێش پارێزگادا توشی من
ب����وو ،بەخێرهاتنی ك����ردم و وتی( :عەبدوڵاڵ)

ك����وا؟ هەر پێم س����ەیربوو ،وتم( :عەبدوڵاڵ)ی
چی؟ كاب����را وتی :دەوترێت (مەال رەس����وڵ،
عەبدوڵاڵی موعینی) لە س����لێمانین بەدوایاندا
دەگەڕێن و (عەبدوڵ��ڵ�ا) بریندارە ،منیش زۆر
ترس����ام وتم :خۆت باش دەزان����ی من چەند
وەختە دانیش����تووم ،كۆمەڵێك قسەم بۆ كرد،
بەهەرح����اڵ من وام لێكرد بەهیچ ش����ێوەیەك
فكری ئەوەی نەكات ،كە (عەبدوڵاڵ)م لەگەڵە،
چونك����ە (عەبدوڵاڵ) نەیدەتوان����ی بێتەدەرەوە
لە ماڵی دۆس����تێكمان بوو بەناوی (رەش����ەی
قاچاخچ����ی) ،كاب����را وتی چ����ار چییە و چی
دەكەیت ،وتم" :كاكە من فەرش����م هێناوە بۆ
فرۆشتن و لەماڵی برادەرێكم" ،وتم" :ئەوەندە
پیاوەتیم لەگەڵدا بكە هەتا ئەو ماڵەم ببە ،زۆر
پیاوانە هەتا بەردەرگای ماڵەكە لەگەڵم هات"،
ج����ار جار پێیدەوتم ئاوڕ ب����دەرەوە ،ئەو دوو
كەس����ە لە ئەوانن كە بۆ ئێوە دەگەڕێن ،بەاڵم
نازانن كە تۆ كێیت ،بەهەرحاڵ من لەوێدا بۆم
دەركەوت ،كە هەواڵیان لە ئێمە داوە ،چونكە
دەیانوت ئەو (بای����ز ئاغا)یەی ،كە ئەو وەختە
پارێزگار بوو ،دۆس����تی زۆر نزیكی بارزانییە،
كاتێك هاتین����ەوە لە فكری ئەوەدا بووین ،كە
بڕۆی����ن ،نەفەرێكمان پەیداكرد كە ناس����یاوی
لەگەڵ ئێمە هەبوو ،لەگەڵمان هات و خۆمان
گەیاندە داریكەلی ،بەاڵم مەس����ەلەی ئەمیری
قازی ،گوایە ئەمی����ر وتویەتی":من لە هۆتێل
(سەرسیر)( ،مەال رەسوڵ ،عەبدوڵاڵی موعینی)
م دیووە ،كە ئەسڵ و ئەساسی نەبوو ،هەتا ئەو
وەختە هۆتێلەكەش نەمابوو ،بۆیە من بەفكری
خۆم دەڵێم ،لەبەرئ����ەوەی ئەو زۆر لە ئەوان
نزیكبوو ،زۆر مخالیفی ئەو حەرەكەتەش بوو،
كە ئێمە كردمان ،بەش����ێكی زۆریان بۆنموونە
(ه����ەژار) كە لەچێش����تی مجێ����وردا ئاماژەی
پێدەكات ،من ش����كم بۆئەوە دەچێت ،ئەمیر
ئەو شتەی س����ازكردووە ،كە ئێمەی نەدیووە.
بۆیە دەچێت هەواڵ بە پارێزگار دەدات.
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• ل����ە چونت����ان ب����ۆ داریكەل����ی بۆ الی
(ش����ێخ لەتیفی شێخ مەحمودی مەلیك)،
هەڵوێس����ت و مامەڵەی ئ����ەو چۆن بوو،
كاتێك بەبرینداری (عەبدوڵاڵی موعینی)
تان بردە ئەوێ ،چۆن پێشوازی لێكردن؟
مەال رەسوڵ پێش����نماز :كاتێك ئێمە چووین،
هیچم����ان لە نزیكەوە (ش����ێخ لەتیفی ش����ێخ
مەحمود)مان نەدەناسی ،بەاڵم كاغەزی (حاجی
ئاغا) مان پێبوو ،لەرێگا كە رۆش����تین و چوینە
داریكەلی ،خەڵكێكی زۆر وەس����تابوون و هاتن
بەپیرمانەوەو بەخێرهاتنیان كردین.

• لەكات����ی چوون����ی ئێ����وە لەگ����ەڵ
(عەبدوڵ��ڵ�ای موعین����ی) بۆ الی (ش����ێخ
لەتیف) ،هەڵوێستی ئەو پیاوە چۆن بوو،
چۆن هاوكاری كردن؟
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مەال رەسوڵی پێش����نماز :كاتێك ئێمە گەشتینە
ئ����ەوێ ،هەندێكی����ان پێیانواب����وو (عەبدوڵاڵی
موعین����ی) (ئەحمەد خانی كیبۆرۆ)یە ،كە برای
(تەاڵ خانم)ە ،هەر بەوش����ێوەیەش لە (ش����ێخ
لەتیف)ی����ان گەیاندب����وو ،لەبەرئ����ەوە كاتێك
گەیش����تین ئەو خەڵكە زۆر س����ەیر پێشوازیان
لێكردین ،بەبێ ئەوەی ئێمە پێش����تر هیچمان
وتبێ( ،شێخ لەتیف)یش لە هەیوانەكە وەستابوو،
هەر زۆر بەسەیری تەماشای دەكردین ،ئێمەش
بۆخۆمان زۆرمان پێ س����ەیر بوو ،بەاڵم كاتێك
چووین����ە ژوورەوە ،بەخێ����ر هاتنێكی گەرمی
كردین( ،ش����ێخ لەتی����ف) پیاوێكی زۆر زیرەك
بوو ،بەوهۆیەوە زانی ،كە هەردوكمان ئێرانین
و لەو كوردە لێقەوماوانانەین.
لەوكات����ەدا پیاوێك هاتەژوورەوەو بە (ش����ێخ
لەتیف)ی وت " ئەو سەیارەیە هەواڵێكی زۆر

س����ەیری لەكوردەكانی ئێرانەوە هێناوە ،وتی
چیبوو؟ وتی :دەڵێن (موراد ش����یرێژ) لەس����پی
سەنگ شەڕێكی كردووە ،لەكاتێكدا ئەو شەڕە
ئێمە كردبوومان ،دەڵێن عەجەمی نەهێشتووە،
هەروەها دەڵێن ئەم (موراد ش����یرێژ)ە بەسێ
كەس سەری دەتاشن"( ،شێخ لەتیف)یش وتی
"ماڵت نەشێوێت بۆ درۆت ،خۆ ئەگەر سەری
چوار هێندەی سەری تۆ بێت ،هەر یەك كەس
سەری بۆ دەتاشێت".
(ش����ێخ لەتیف) پاش نیوەڕۆ داوای كرد ،وتی:
سوێسكەكان و جێبەكە س����ازبكەن ،وتی" ئەو
خزمانەمان لە س����یوەیل زۆر راوە سوێس����كە
دەك����ەن" ،منیش بە تەمەنم راوە سوێس����كەم
نەك����ردووە ،چوین����ە ئەوێ و لەس����ەركانی و
ئاوێك دانیش����تین ،وتی "ئێستا بۆم بگێڕنەوە،
دەزان����م ئێوە ك����وردی رۆژهەاڵت����ن ،هاتوون
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بۆ ئێ����رە هەرچیەك هەیە ب����ۆم باس بكەن،
منیش كاغەزی (حاجی ئاغا)م دەرهێنا" ،وتم"
جارێ ئەو كاغەزە بخوێنەوە" ،س����ێ نەفەری
دانیشتبووین ،پیاوەكانیش رۆیشتن بۆ چالێنان و
سوێسكە گرتن( ،شێخ لەتیف) كە كاغەزەكەی
خوێندەوە سەریهەڵهێنا ،وتی"كامتان بریندارن
كامت����ان (عەبدوڵاڵ)ن" ،وتم" ئەوە (عەبدوڵاڵی
موعینی)ە برای (س����لێمانی موعینی)ە ،كوڕی
(حەمەدەمینی موعینی)ە ك����ە وەزیری كۆمار
بووە ،دۆس����تی خ����ۆت بووە ،منی����ش (مەال
رەس����وڵی پێش����نماز)م" ،لەپاش����ان فرمێسكی
هاتنەخوارێ ،وت����ی" زۆر بەخێربێ����ن" ،ئیتر
توڕەبوو وتی"ئێمە پیاوم����ان تیادا نییە ،كورد
ئەگەر هەبێت ،كوردی مهابادو قازی محەمەد
بووە ،ئێوە كوردتان بەدنیا ناساند" ،وتی" من
وەك (لەتیف) ئێوە كە دوو كەسن ،ئەگەر 200
نەفەری تر بێت ،لەهەر جێگایەك پێتان خۆشە
داتان دەنێم ،پیاویش نییە تەماش����اتان بكات"،
ئەو قسەیە بۆ من ئومێدێك بوو.
بۆ بەیانی ن����اردی بەدوای دكتۆرێكی خۆیاندا،
ئەو دكت����ۆرە بۆماوەی چەند رۆژێك خەریكی
تیماركردنی (عەبدوڵاڵی موعینی) بوو ،پاش����ان
هاتین����ە س����یتەك ماوەیەكی زۆری����ش لەوێ
ماینەوە ،ئەو پیاوە هەرچەند توانی بەتایبەتی
لەگەڵ م����ن پەیوەندی یەكجار گەرمی هەبوو،
هەرچی دەوران و داس����تانی (شێخ مەحمود)ە
چیان بەسەرهاتووەو هەمووی بۆ گێڕامەوە.

• جگەل����ەو هەڵوێس����تەی ك����ە (ش����ێخ
لەتیف����ی حەفی����د) بەرامب����ەر بەئێ����وە
نواندویەت����ی و گێڕاتەوە ،لە كتێبەكەی
خۆت����دا بەن����اوی (س����ەربوردەی ژیانم)
ئام����اژەت بەوە كردووە ،ك����ە ئەم پیاوە
س����ەرباری ئەوەی نزیكی  50دێ موڵكی
ئەو بووە ،بەاڵم قەرزار بووە ،س����ەیارەی
ب����ۆ هاتوچ����ۆ نەب����ووە  ،ق����ەرزار بووە،

چونكە هەمیش����ە دیوەخانەكەی خەڵك
نان����ی تێدا خواردووە ،هەروەها ئاماژەت
ب����ەوە ك����ردووە ،كە (ه����ەژار موكریانی،
حەس����ەنی قزڵجی ،غەنی بلوریان..... ،
هتد)( ،ش����ێخ لەتیف) موچەی مانگانەی
ب����ۆ بڕیونەتەوە ،بەاڵم بۆچ����ی (هەژار)
وەك تۆ باس����ی هەڵوێستی (شێخ لەتیفی
حەفید) نەك����ردووە ،ئەو بەجۆرێكی تر
باسی دەكات؟
مەال رەسوڵی پێشنماز :وتارێكم لەسەر هەندێك
شتی ناڕاست نوسیووە ،كە (هەژار) لەچێشتی
مجێوردا وتویەتی ،بێگومان لەكتێبەكەشدا چاپی
دەكەم ،زۆرش����ت كە لەو كتێبەدا باسیكردووە
راست نییە ،خەڵكەكەش هەمووی دەزانن ،كە
هی من راستە ،هی ئەو راست نییە.
جگەل����ەوەش كوڕەك����ەی هەژار نوس����ینێكی
لەسەر باوكی نوسیووە ،كە زۆر دەنگیدایەوە،
من تەواوی نوس����ینی كوڕەكەی����م خوێندەوە،
بابەتەكانی هەژاریشم خوێندۆتەوە ،من زیاتر
لە  85كەس لە كەس����ایەتی سیاس����ی دەناسم،
لە (ساڵح یوسفی)یەوە بگرە هەتا (د.مەحمود
عوس����مان) و زۆر بەرپرسی تر ،هەمووی ئەم
كابرایە هێرشیان دەكاتەسەر ،هەتا بە(گۆران)
ی دەوت جاسوس ،نازانم ئەوە چ نەخۆشییەكە
ئینسانەكان بەوشێوەیە یەكتر بشكێنن ،بەغیلیان
بە یەكتربێت.
ئ����ەوەی (ه����ەژار) لەب����ارەی (ش����ێخ لەتیف)
نوسیویەتی ،من لەو وتارەدا وەاڵمم داوەتەوە،
وتومە تۆ چۆن دەتوانی شتێكی وەها دەربارەی
پیاوێك����ی وەها گەورە بڵێی����ت ،لەكاتێكدا ئەو
پی����اوە چەند ئ����اوارەو لێقەوماوت����ان هەبووە
ل����ەوكات و زەمانەدا ،كە لە حەوت ئاس����مان
ئەستێرەیەكتان نەبووە ،موچەی بۆ بڕیونەتەوە،
ئەوەی كە باس����مكرد ،وتم لە  300 _200دێ
سەیارەی نەبوو ،ئەو بە گەمژە باسی دەكات،
دەڵێن لەبەر گەمژەیی خۆی بووە كە سەیارەی

نەبووە ،لەكاتێكدا هەموو كەس ئەوە دەزانێت،
كە (ش����ێخ لەتیف) ئەوەندە مەجلیس خۆش و
گ����ەرم و خزمەتگوزار بووە ،ه����ەروەك وتم
ئێمە دوو كەس بوین وتی 200 ":نەفەر بێنن،
هەریەكێكتان لە دێیەك دادەنێم" .بۆیە دەڵێم
ئەو پیاوە پیاوێكی زۆر خزمەتگوزارو دڵس����ۆز
بووە ،بەتایبەتی بەرامبەر بە كورد.

• كەوات����ە لەگەڵ ئ����ەوەی ،ئێوە لەژێر
ئەو هەموو فش����ارەدا بوون ،بەاڵم ئامادە
نەب����وون پەیوەن����دی ب����ە حكومەت����ی
عێراقەوە بكەن؟
مەال رەسوڵی پێش����نماز :كاتێك كاغەزەكەمان
نوس����ی ،حەس����ۆ وتی" هەر ئەمڕۆ پەیوەندی
بە(بارزانی)ی����ەوە دەكەم"( ،حەس����ۆ) بەهەر
ش����ێوەیەك ب����وو نامەكەی گەیاندە دەس����تی
بازان����ی ،بارزانیش وەاڵم����ی نامەكەی ئێمەی
دایەوە ،وتبووی"(ئەحمەد) رۆیش����تووە كەیفی
خۆیەت����ی ،بەاڵم لێرە ب����ەدواوە چەندی پێتان
دەكرێت رێزی ئ����ەو برادەرانە بگرن ،چونكە
ئێمە خراپەمان لەگەڵ كردوون" ،لەوكاتەشەوە
هەڵوێس����تی ئێمە لەگەڵ ئەوان گۆڕا ،فش����ارو
زەختمان لەسەر نەما.
رۆیشتنی (ئەحمەد تۆفیق)یش لە ساڵی 1969
دابوو ،چەن����د مانگی تێپەڕی كرد ،ئێمە لەناو
شۆڕشدابووین( ،حەسۆ) بەردەوام لەگەڵ ئێمە
بوو یانزەی ئازاری بەس����ەردا هات( ،ئەحمەد)
یش وەكو پەناهەن����دە وەرگیرابوو ،بەاڵم زۆر
شتی لەكیس چوو.

• (دكت����ۆر عەبدولرەحم����ان قاس����ملۆ،
كەریمی حوس����امی) كەی ل����ە دەرەوەی
واڵتەوە بۆ كوردستان گەڕانەوە؟
مەال رەسوڵی پێش����نماز :ئەو جیاوازیانەی كە
ئێم����ە لەگەڵ (ئەحمەد تۆفی����ق) هەمان بوو،
بەهۆی چەن����د هۆكارێكەوە ب����وو ،یەكێكیان
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س����ەرەڕۆییەكانی (ئەحمەد) ب����وو ،هەندێك
لەوكاران����ەی كە دەیكرد ،بۆ ئێمە زۆر ناخۆش
بوو ،بۆنموونە ئەو كاغەزەی لەسەر (بارزانی)
نوسیبووی بەناوی (خەوی كەروێشك) ،ئەمە
لەالیەك.
لەالیەك����ی تر مەس����ەلەی (دكتۆر قاس����ملۆ،
كەریمی) ب����وو ،بەتایبەتی ئ����ەو كارانەی كە
بەرامبەر بە (دكتۆر قاسملۆ) ئەنجامی دەدا بۆ
ئێمە زۆر ناخۆش بوو ،چونكە (دكتۆر قاسملۆ)
كەس����ێكی زۆر زانابوو ،تێكۆش����انێكی زۆری
هەبوو ،بەاڵم (ئەحمەد تۆفیق) لە ساڵی ،1961
بەدەستی (مەال مس����تەفا) و وەزیری ناوخۆی
عێراق بەدەركردنیدا ،بەهۆی ئەو بارودۆخەش
كە لە س����اڵی  1970روویدا( ،دكتۆر قاسملۆ)
ش لەدەرەوە زۆر هاوكاری شۆڕش����ی دەكرد،
چی لەتوانای����دا بوو لەگ����ەڵ بارزانی كردی،
لەالیەكیش رۆژنامەیەكی بەناوی (كوردس����تان)
دەردەكرد.
(دكت����ۆر قاس����ملۆ) دەیزان����ی ك����ە الیەنگری
زۆرە ،لەبەرئەوە لەگەڵ (یوس����ف رەزوانی،
حەمەدەمینی س����ەراجی ،كەریمی حیس����امی)
هاتبوونەوە بەغدادو كوردس����تان ،س����ەردانی
(بارزانی) كردبوو ،كاتی خۆی (دكتۆر قاسملۆ)
الی (بارزان����ی) پێ����ی دەوت����را (ئەن����وەری)،
(بارزان����ی) هەواڵ����ی ناردبوو ب����ۆ برادەرانی
ئێم����ە ،كە (ئەن����وەری) هاتۆت����ەوە ،ئێمەش
لەگ����ەڵ عێراق رێككەوتوی����ن ،ئێوەش بیرێك
لەخۆت����ان بكەن����ەوە 5 ،كەس ل����ە برادەرانی
ئێمە وەكو (هێمن ،م����ەال عەبدوڵاڵ ،ئەمیری
قازی ،حەسەنی رەستگار) كە ئەوكاتە لەالیەن
س����ەركردایەتی لق و لەكۆنفرانس����ی دووەمدا
دیاریكراب����وون ،چوونە الی (مەال مس����تەفا)،
(مەال مس����تەفا) زۆری ئام����ۆژگاری كردبوون،
زۆر وەس����فی (دكت����ۆر قاس����ملۆ)ی كردبوو،
وتبووی (دكتۆر قاس����ملۆ) جێ����گای متمانەی
منە ،كەسێكی زاناو باشە ،بەبرادەرانی ئێمەی
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وتبوو"بۆخۆت����ان چۆن رێ����ك دەكەون ،چۆن
پەیوەندی لەگەڵ حكومەت����ی عێراق دەگرن،
ئارەزووی خۆتانەو هەرچیتان دەوێت دەتوانن
بیكەن" ،هەر لەوكاتەشدا ( )500دیناری دابوو
بە برادەرانی ئێمە ،لە پاش����ان كۆبوونەوەمان
كرد ،ئەنجامی كۆبوونەوەك����ە ئەوە بوو ،كە
لیژنەی ئامادەكار بۆ كۆنفرانس هەڵبژێرین ،كە
س����ێ دەستە بووین ،زۆرینەی دەستەی یەكەم
لەناو شۆڕش����دا بووین ،لەگ����ەڵ ئەو هەموو
بەدبەختییەی كە هەبوو.
دەس����تەی دووەم ،ئەوانە بوون كە لە ترسی
تەحویل دانەوەو جواڵن����ەوەی  46-47لەگەڵ
(م����ام جەالل) دا بوون ،ك����ە خوا هەڵناگرێت
زۆر هاوكارییان كردبوون و لە كوشتن و گرتن
رزگاریان كردبوون.
دەستەی س����ێیەم ،ئەو  5كەسە بوو كە پێشتر
باسمكرد ،كە (خۆم ،دكتۆر قاسملۆ ،كەریمی
حوس����امی ،حەمەدەمینی س����ەراجی ،یوسف
رەزوانی) بوون ،كۆبوونەوەمان كردو لیژنەی
ئامادەكارمان پێكهێنا ،ئەو لیژنەیەش سێ كەس
بوو( ،دكتۆر قاس����ملۆ) بەنوێن����ەری ئەوروپاو
ئەو  5كەس هەڵبژێردرا ،برادەرێكمان بەناوی
(لەتی����ف مەال عەلی) كە لە هەولێر تیرۆركرا،
نوێن����ەری برادەرانی مەكتەبی سیاس����ی بوو،
منیش نوێنەری برادەرانی ش����اخ و برادەرانی
ناو ش����ۆڕش بووم ،ئەم سێ نەفەرە دوو رۆژ
كۆبوونەوەمان لە كۆیە كرد ،بڕیار لەسەر 32
كەس دراو كۆنفرانسی سێیەممان پێكهێنا.

• كۆنفرانسی سێیەم چۆن بەڕێوەچوو،
چۆن (دكتۆر عەبدولرەحمانی قاس���ملۆ)
ب���ە س���كرتێری حزب���ی دیموك���رات
هەڵبژێردرا ،چۆن ئێوە بوونە ئەندامی
سەركردایەتی ئەو حزبە؟
مەال رەسوڵی پێشنماز :كۆنفرانسەكە تەنها لە
دوو الیەندا ناكۆكی تێدابوو ،یەك مەس����ەلەی

كۆنگ����رەی دووەم ب����وو ،لەبەرئەوەی (دكتۆر
قاس����ملۆ) بە هیچ جۆرێك ئ����ەو كۆنگرەیەی
قبوڵ نەبوو ،دەی����وت كۆنگرەی دووەم منی
بەجاس����وس و خیانەت����كار ناس����اندووە ،ئەم
كێشەیەش چارەسەركرا.
یەكێكیان (حەمەدەمینی س����ەراجی) بوو ،كە
ئەویش مەیل����ەو تودەنما ب����وو ،لەناو حزبی
شیوعیدا خۆی شاردبۆوە دەنگی نەهێنا( ،دكتۆر
قاسملۆ)ش وتی"ئەگەر (حەمەدەمین) نەیكات،
منیش نایكەم" ،منیش بەچەند برادەرێكم وت
"دەنگی بۆ بدەن"( ،حەمەدەمین) ئینسانێكی
زۆر باشبوو ،بەاڵم لەبەرئەوەی لە بزوتنەوەی
47 _46دا ،دوای ش����ەهیدبوونی (س����لێمانی
موعین����ی) هاتب����ۆوە ،تابزانێت چ����ی بكەن،
بەاڵم نەگەڕابۆوە ،برادەرانیش دڵگەرم بوون،
بەشێكی زۆریان دەیانوت (حەمەدەمین)پشتی
لێمان كردووە.
كاتێ����ك (حەمەدەمی����ن) ب����وو بەكۆمیت����ەی
مەرك����ەزی ،كۆنفرانس����ەكە زۆر بەرێكوپێكی
بەڕێوەچ����وو 11 ،ك����ەس بوون ب����ە ئەندامی
س����ەركردایەتی ،كاتێكیش كۆبوونەوەمان كرد
 5كەس بوونە مەكتەبی سیاس����ی ،كە (دكتۆر
قاسملۆ) بەسكرتێر هەڵبژێردرا ،لەهەمانكاتدا
رۆژنامەی كوردستان بوو بە ئۆرگانی كۆمیتەی
مەركەزی ،تێكۆش����ەر بوو بەنامیلكەی ناوخۆ،
كارەكانمان دابەشكرد( ،حەمەدەمینی سەراجی)
بووبە بەرپرس����ی نێ����وان حكومەتی عێراق و
حزبی دیموكرات ،من بووم بە بەرپرسی نێوان
بارەگای بارزانی و مەكتەبی سیاس����ی و حزبی
دیموكرات ،دەستەی بەڕێوبەرایەتی رۆژنامەی
كوردس����تان ،ك����ە (مامۆس����تا هێم����ن ،مەال
عەبدوڵاڵی حەس����ەن زادە ،كەریمی حوسامی،
خودی دكتۆر قاس����ملۆ) سەرپەرشتیان دەكرد،
تاوایلێهات بە ماوەی  2س����اڵ بوو بە تەواوی
ئەدەبیاتی كوردستانی عێراق ،برادەرانی وەك
(مەال شوكر ،مەسعود محەمەد) دەیانوت ئێمە

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

زۆر لەژێر كاریگەری نوسینەكانی ئێوەداین.

• ل���ە س���اڵی  1971ك���ە (دكت���ۆر
عەبدولرەحمان���ی قاس���ملۆ) دەبێت���ە
سكرتێری حزبی دیموكرات ،پەیوەندی
نێ���وان حزبی ت���ودەو حزبی دیموكرات
چۆن بوو؟
مەال رەس����وڵی پێشنماز :لە س����اڵی  1971كە
كۆنفرانسمان گرت ،پاشان كۆنگرەی سێیەممان
گرتووە ،دوای هەموو كۆنگرەو كۆنفرانسێك،
فكرو بەرنامەرێژی ئێمە ئەوە بووە ،كە (دكتۆر
قاس����ملۆ ،كەریمی حوسامی) بگەڕێنینەوە ،كە
لە بولگارستان زۆر لە حزبی تودە نزیكبوون،
بەاڵم ئەوان حەساس����یەتێكی زۆر س����ەیریان
بەرامبەر بە (دكتۆر قاس����ملۆ) هەبوو ،چونكە
زۆر لە حزبی تودە نزیكبووەو زۆر بەزیرەكیان

دەزانی و قبوڵیان نەب����وو ،بۆنموونە جارێك
ئێمە س����ێ كەسمان نارد تاوەكو لەگەڵ حزبی
تودە دابنیش����ن و پێیان بڵێ����ن ،كە بەیەكەوە
كاربكەی����ن .ئ����ەو س����ێ كەس����ەش (كەریمی
حوس����امی ،حەمەدەمینی س����ەراجی ،دكتۆر
قاسملۆ) بوون ،كاتێك لەگەڵیان دانیشتبوون،
وتبویان ئێمە تەنها (حەمەدەمینی س����ەراجی)
مان قبوڵە وەك����و ئەندامی حزبی دیموكرات،
ئ����ەو دوانەی ت����ر ئەندامی خۆمان����ن ،لەگەڵ
ئەوەی لە دەورانی پێش موس����ەدیق و دوای
موسەدیقیش����دا تێكەاڵوییەكی زۆرمان لەگەڵ
حزبی ت����ودە هەبوو ،بەاڵم ل����ە تەواوی ئەو
دەوران����ەی دەرەوەدا ئەوەن����دە خۆیان دوور
دەخس����تەوە لە ئێمە ،هەتا كاتێك بزوتنەوەی
 1968 _1967یان س����ازكرد بەفكری خۆیان
ب����ۆ ئەوەبوو ،كە بانگەش����ەی پێوە بكەن ،كە

خەڵكی بۆ زیاد بكەن ،دوای بزوتنەوەكە زۆر
بەبێ ش����ەرمی داوایان ل����ە ئەندامانی حزبی
دیموكراتی كوردستان دەكرد ،كە لەگەڵ حزبی
تودە تێكەڵ ببن ،لەجیاتی ئەوەی پش����تیوانی
بكەن ،هەرگیز هاوكارییەك����ی واقیع بینانەی
ئێمەیان بەدڵسۆزییەوە جێبەجێ نەكردووە.

• ل���ە س���اڵی  1979فش���ارێكی زۆر
لەس���ەر حزب���ی دیموك���رات و (دكتۆر
عەبدولرەحمانی قاس���ملۆ) دەبێت ،پەنا
بۆ حزبە كوردییەكانی باشور دەهێنێت،
بۆنموون���ە پارتی دیموك���رات ،یەكێتی
نیش���تمانی ،حزب���ی ش���یوعی عێراقی،
لەوكات���ەدا كام ل���ەو حزبان���ە هاوكاری
حزبی دیموكرات و قاسملۆیان كرد؟
مەال رەسوڵی پێشنماز :لە ساڵی ( 1979دكتۆر
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قاس����ملۆ) لە دەرەوە بوو ،ئێمەش لە بەغداد
بووین ،شۆڕش بەسەردا هات و رۆیشتینەوە،
دوای هەرەسهێنانی شۆڕش فشارێكی زۆرمان
لەس����ەربوو( ،دكت����ۆر قاس����ملۆ) ل����ە فكری
ئەوەداب����وو ،كە رێبازو ش����وێنێك بدۆزینەوە
تاك����و دەربازمان بێت ،ل����ەو بارودۆخەی كە
لە كوردس����تانی عێ����راق روویداب����وو ،چەند
جارێك كۆمیتەمان بۆ دیاریكرد ،جارێكیان لە
بولگاریا كۆبوونەوەیەكمان كرد ،كۆمیتەیەكی
سیاسی یاسایمان پێكهێنا ،كە نەخشەی (دكتۆر
قاس����ملۆ) بوو 5 ،كەس ئامادەی كۆبوونەوەكە
بوون ،ه����ەر پێنجی����ان ئەندام����ی دەفتەری

سیاسی بووین ،ئەوانیش (من ،دكتۆر قاسملۆ،
كەریمی حوس����امی ،حەمەدەمینی سەراجی،
مەال عەبدوڵاڵ) بووین ،ئەوەی كە بەرپرس بوو
دەبوو لەواڵتدا بمێنێتەوە( ،دكتۆر قاس����ملۆ)
قبوڵ����ی نەكرد و ئامادە نەبوو بێتەوە ،چونكە
ماڵ و منداڵی لە فەرەنس����ا بوون ،وتی" من
بەش����ێوەیەكی كاتی دەگەڕێمەوە كێش����ەكانم
چارەسەر دەكەم ،لە شوێنی من (مەال رەسوڵ)
بەرپرس دەبێت" ،بەوشێوەیە ئەو كۆمیتەیەمان
پێكهێنا.

• ل���ە یاداش���تەكانتدا ئام���اژەت ب���ەوە

كردووە ،كە حزبی شیوعی عێراقی زۆر
هاوكاری ئێوە بوون؟
مەال رەسوڵی پێشنماز  :هاوكارییان كردوین،
دۆس����تی زۆر چاكب����وون ،بەهیچ ش����ێوەیەك
زەرەریان ل����ێ نەداوین ،لەهەم����وو كاتێكدا
بەشداریمان لەگەڵ كردوون ،جارێك مامۆستا
(عەزیز محەمەد) لەگەڵ ئێمە دانیشتنی هەبوو،
وتی"سەد خۆزگە من یەك مامەڵەم بۆ بكرایە"،
وتم����ان وەك مامەڵەی چی؟ وتی"حزبی تودە
ب����ۆ پارتی بوایە ،ئێوە بۆ ئێمە بونایە ،چونكە
ه����ەر ئەندامێكی دیموك����رات ،ئەگەر خەڵك
نەیناسێت وادەزانێت دیموكراتن ،كە قسەتان
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لەگەڵ دەكەن پێیانوایە تودەن".
ئەوكاتەی كە شۆڕش زیندوو دەبۆوە ،ئومێدی
زۆرم����ان بەدوو الی����ەن هەب����وو ،الیەنێكیان
سۆسیالیس����تەكان ب����وون ،الیەنەك����ەی دیكە
كۆمەڵەی رەنجدەران بوون ،دورخس����تنەوەی
منیش بۆ رومادی هەر بەهۆی ئەو مەبەس����تە
ب����وو ،ئومێدێك����ی زۆرمان ب����ەو دوو الیەنە
هەبوو ،كە دوای هەرەسهێنانی شۆڕش كارێك
بكەن ،بزوتنەوەیەكی واقیع بینانە دروس����ت
بكەن.

• لە س���اڵی چەند ئێوە لەگەڵ (س���ەید
رەس���وڵی بابی گەورە) بۆ رومادی نەفی
دەكرێن ،تاچەند لەوێ دەمێننەوە؟
م����ەال رەس����وڵی پێش����نماز :كاتێك ش����ۆڕش
هەرەس����یهێنا ،س����ەرەتا بارەگامان لەهیران و
نازەنین بوو( ،من ،مەال عەبدوڵاڵی حەس����ەن
زادە) بەرپرس����ی هەموو برادەران بووین10 ،
–  15كەسیش����مان وەك پاسەوان لەگەڵ بوو،
لەدوایدا چوینە بن����اری قەندیل ،لەبەرئەوەی
(من) بەرپرسی پەیوەندی نێوان بارەگا بووم،
دەب����وو هەموو مانگێك لەوێ بومایە تا (كاك
ئیدریس ،كاك مەس����عود) ببینم ،جارجاریش
ئەگەر پێویستی بكردایە (مەال مستەفا)م دەدی،
كاتێك هەرەس����ی ش����ۆڕش هات ،لە سلێمانی
كۆبوونەوەیەكم����ان هەب����وو( ،حەمەدەمینی
سەراجی ،مامۆستا هێمن)( ،دكتۆر قاسملۆ)ش
لە دەرەوە گەڕابوویەوە لە بەغدا مابوونەوە،
(د.سوڵتانی وەتەرمیشی) كە دەفتەری سیاسی
بوو هات ،لەكاتی ئ����ەو كۆبوونەوەیەدا بوو،
كە خەڵك دەهاتەوە دەس����تە دەستە رادەستی
دەبوون����ەوە ،كە تەنها ل����ە ئێمە قەوما ،ئێمە
دەمانزان����ی كە بەهیچ ش����ێوەیەك ئاوامان بۆ
ناچێتەس����ەر ،هەندێك چەكم����ان هەبوو ،كە
لە ش����اری كۆیە لە ماڵی ئێمە ش����اردرابۆوە،
هەندێكی تریشمان پێبوو لەبنار ،بەعس داوای

لەئێم����ە كرد ،كە ئ����ەو چەكانەیان بدەینەوە،
لەماوەیەك����ی كورتدا زۆرب����ەی ئەو چەكانەی
پێم����ان ب����وو دامانەوە ،جگەلەوان����ەی كە لە
ماڵی ئێمە شاردرابوونەوە ،بەشێكمان كەوتینە
بەغداد ،هەموو وەرەق����ە رێگەپێدراوەكانیان
لێسەندینەوە ،وتیان لەمەودوا بۆ هەر شوێنێك
بچن ،خەڵكی خۆم����ان دەنێرین لەگەڵتان ،بۆ
ماوەی یەك دوو مانگ بەوش����ێوەیە لەبەغداد
ماینەوە ،زۆر كەسیش پێیوابوو ئێمە مامەڵەمان
لەگەڵ بارزانی و پارتی پێدەكرێت.
رۆژێكیان لە مخابەراتی گشتی داوای ئێمەكرا،
وتیان هەموو ئەندامانی سەركردایەتی كە لێرەن
و بوونیان هەیە بێنە مخابەرات 11 ،ئەندامی
س����ەركردایەتی بووین هەمووم����ان چووین،
قس����ەكەر (كەریمی حوس����امی) بوو ،چونكە
جێگری (دكتۆر قاس����ملۆ) بوو( ،حەمەدەمین)
یش بەرپرس����ی پەیوەندی ب����وو ،ئێمە (نازم
گوزار)مان لە نزیكەوە نەبینیبوو ،نەماندەزانی
كێیە ،دوو كەس هاتوچ����ۆی ئێمەیان دەكرد،
یەكێكیان بەناوی (قاسم) ،ئەوی تریان بەناوی
(جەبار)( ،مامۆستا هێمن) دەیوت بەعس لەم
دوو كەسە گەورەتر نییە ،كە چوینە ژوورەوە
ئەوان لەبەر دەرگاكە وەك مقەبا راوەستابوون،
كابرا لەبەرمان هەس����تا ،بەخێرهاتنی كردین،
داوای قاوەی كرد ،لەكاتی قاوە خواردنەوەدا،
وتی" :ئێمە بۆیە ئێوەمان بانگ كردووە ،ئێوە
وەك حزبی دیموكرات هەتا ئێستا وەك دۆست
هیچ هاوكارییەك����ی ئێمەتان نەكردووە ،بەاڵم
ئێستا كە (بارزانی) نەماوە ،دەبێت هەڵوێستان
هەبێ����ت لەس����ەر خیانەتی ئ����ەوان كە پیاوی
ئەمەریكاو ئێران ب����وون" ،لەوكاتەدا بێدەنگی
باڵی كێش����ابوو بەسەر ش����وێنەكەدا ،چاوەڕێ
بووین (كەریمی حوس����امی) قسەبكات ،بەاڵم
قس����ەی نەكرد( ،حەمەدەمین) وتی" :سەیدی
پێموای����ە تۆ عەرەب����ی لەهەموومان باش����تر
دەزان����ی" ،وتی" :پێموایە تۆ ئەندامانی حزبی

دكتۆر قاسملۆو
برادەران كە
گەڕانەوە،
هەریەكێكیان بوو
بە بەرپرسی شارێك
بەناوی نهێنی ،بەاڵم
لەدوایدا بەرەبەرە لە
كوردستان مەسەلەكان
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دیموكراتت لەگەڵ بەع����س لێتێكچووە ،ئێمە
بەعس����ی نین ،ئەو داوایەی كە تۆ دەیكەیت،
دەبێ����ت ل����ە ئەندامەكانی خۆت����ی بكەیت،
ئێمە حزب����ی دیموكراتین ،دۆس����تی ئێوەین،
سەربەخۆین ،ئەگەر بڕیاربێت شتێك بنوسین
لەس����ەر ئەو بزوتنەوەیەی كە لەنێوان شۆڕشی
كوردستان و ئێوەدا هەبووە ،بۆچوونی خۆمان
دەڵێین لەس����ەر هەردووالتان" ،هەموومان بە
(حەمەدەمین) مان وت" :قسەی چاكت كردو
پەشیمان مەبەوە".
كابرا بێدەنگ بوو ،پاشان زۆر بەتوڕەییەوە وتی:
"دەزانن جیاوازی ئێوە لەگەڵ عوصات ،الجیبی
العمیل چیب����ووە؟ جیاوازییەكە ئەوەیە ،ئەوان
لەشاخ بوون دژی ئێمە بوون ،بەاڵم ئێوە لەناو
جەرگەی ئێم����ەدان و دژی ئێمەن ،هەتا یەك
مانگی ت����ر هەمووتان دەردەكەین" ،لەوكاتەدا
(كەریم����ی حوس����امی) وتی" :س����ەیدی ئێمە
ناتوانین هەڵوێس����ت وەربگرین ،لەبەرئەوەی
سكرتێر ،ئەندامی دەفتەری سیاسی ،هەندێك
لە كۆمیتە مەركەزییەكانمان لە دەرەوەن ،بەو
چەند كەس����ەی لێرەین ناتوانین هەڵوێستمان
هەبێت" ،وتی" :رێگەم بدەن س����ەفەرێك بۆ
ئەوروپا بكەم ،یان كۆمیتەی مەركەزی بچێت
و كۆبوونەوە ب����كات ،ئەوكاتە ئێمە بۆچوونی
خۆمانتان پێدەڵێی����ن" ،لەدوایدا كابرا كەمێك
خاو بووەو وتی" :دوایی بیری لێدەكەینەوە"،
بەهەرحاڵ ئێمە نەچووینە ژێر باری حكومەتی
عێراقییەوە.

• بارودۆخی هەڵگیرس���اندنی شۆڕش���ی
گەالن���ی ئێ���ران لەس���اڵی  1979چ���ی
بەس���ەر ئێ���وە هێن���ا ،ئای���ا كوردان���ی
رۆژه���ەاڵت تاچەن���د ئومێدی���ان ب���ەو
شۆڕشە هەبوو ،بەش���داری ئەوان لەناو
شۆڕشەكەدا تاكوێ بوو ،چۆن گەڕانەوە
رۆژهەاڵت؟
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م����ەال رەس����وڵی پێش����نماز :كاتێك ش����ۆڕش
دەس����تیپێكرد ئێمە گەڕاینەوە ،لەس����ەرەتادا
گەڕانەوەكەش����مان بەش����ێوەیەكی زۆر نهێنی
بوو ،دكتۆر قاس����ملۆو برادەران كە گەڕانەوە،
هەریەكێكیان بوو بە بەرپرسی شارێك بەناوی
نهێنی ،بەاڵم لەدوایدا بەرەبەرە لە كوردستان
مەس����ەلەكان تەقینەوە ،حزب����ی دیموكراتیش
ناوبان����گ و دەن����گ و رەنگ����ی كۆم����اری
هەبوو ،ئامادەی هەب����وو ،كۆبوونەوەیەكمان
لەمەیدانی ئابی ئاری ش����اری مهاباد كرد ،لەو
كۆبوونەوەیەدا بۆیەكەمجار بانگەش����ەی حزبی
دیموكرات و ئازادی حزبی دیموكرات دەستی
پێكرد.

• ل���ەو رۆژگارەدا پەیوەن���دی (م���ەال
رەس���وڵی پێشنماز) بە(ش���ێخ عزەدینی
حسێنی) چیبووە؟
مەال رەسوڵی پێشنماز :ئەم پەیوەندییە چەند
الیەنێكی هەیە ،لەس����ەرەتادا (مامۆس����تا شێخ
عزەدین) حزبی ب����وو ،ئەو ماوەیەی كە ئێمە
لە بناری قەندیل و كوردستانی عێراق بووین،
تەش����كیالتمان هەبوو لەگەڵ (مەال عەبدوڵاڵی
حەسەن زادە) كە فەقێی خۆی بووە ،بەردەوام
نوس����ینمان لەگەڵی هەبووە ،لە مهابادیش كە
(ش����ێخ عزەدین) نزیكی  30س����اڵ وتارخوێنی
مهاب����اد بووە ،لەگ����ەڵ باوكم دۆس����تترین و
نزیكترین كەس بووە ،كە لەگەڵ بنەماڵەی ئێمە
تێكەاڵوی هەبووە ،ب����ەاڵم لەوكاتەدا كە ئەو
بارودۆخەی بەسەردا هات ،لە ناوچەی بۆكان
دەیخوێند ،تیپی ئاغای موهتەدی دەوری (شێخ
عزەدین)یاندا ،نازانم لەسەرچی دڵی ئێشابوو
رووی لەحزبی دیموكرات نەكردووە.

ژیانتان چۆن بوو؟
مەال رەسوڵی پێشنماز :بەشێوەیەكی زۆر خراپ
مامەڵەی����ان لەگەڵ كردین ،ئەگەر شۆڕش����یش
بەس����ەردا نەهاتای����ە هەرل����ەوێ دەبووی����ن،
خۆمان بەقاچاغ رۆیشتینەوە ،دواتر حكومەت
بەناچاری ماڵ و منداڵەكەی بۆ ناردینە حاجی
ئۆمەران ،هۆكارەكەشی ئەوەبوو( ،من ،سەید
رەسوڵی بابی گەورە) بەنهێنی پەیوەندییەكمان
هەب����وو لەگ����ەڵ (ش����ەهید ئ����ارام) ،كە لەو
ناوچەی����ە بینیبوومان ،منیش ئەوكات ئەندامی
مەكتەبی سیاس����ی بووم ،هەستیان كردبوو كە
پەیوەندییمان هەیە.

•س���اڵی ( 1988مەال رەسوڵی پێشنماز)
نیشتمان ،سیاس���ەت ،ئایدۆلۆژیا ،حزبی
دیموك���رات بەجێدەهێڵێ���ت و دەچێتە
واڵت���ی س���وید و هەن���دەران ،ئای���ا بێ
ئومێدیت بوو لەكوردو لەشۆڕش ،یاخود
لە دەرەوەش درێژەت بەسیاسەتدا؟
مەال رەس����وڵی پێش����نماز :هیچ ب����ێ ئومێد
نەبووم ،بەاڵم ساڵی  1988ئەو هەموو كێشانە
بەسەر كوردستان ،هەڵەبجەو ئەنفالدا هات،
منیش لەهی����چ حزبێكدا نەب����ووم ،بەقاچاغی
لەهەولێر بووم ،خۆم بەدەس����تی خۆم خۆمم
دەژیاند ،رەگەزنامەو هیچ شتێكم نەبوو ،بەاڵم
رێگایەكم����ان دۆزیبویەوە ،ك����ە )(300 _200
كەسمان بەو رێگایەدا بەڕێكرد ،لەسەر داوای
برادەران بۆئ����ەوەی ماڵ و منداڵم بۆ رۆژێك
ل����ەرۆژان بمێنێتەوە ،ئ����ەو رێگایەمان گرت،
لەوێش لەس����ەرجەم كۆبوون����ەوە ،كۆنگرەی
نەتەوەی����ی ،لەهەر جێگایەك باس����ی كوردی
لێكرابێت ئامادەبووم.

• لە س���اڵی  1977تۆ لەگەڵ (س���ەید
رەس���وڵی بابی گەورە) نەفی دەكرێن بۆ
رومادی؟ چەند لەوێ مانەوە ،بارودۆخی
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سیامەند موعینی

هاوسەرۆکی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان (پژاک) :

هەوڵ بۆ یەکدەنگی پارتەکانی
ڕۆژهەاڵت دهدهین
ئا :سیار
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خوێندكارانی
چاالكی خۆی
دیموكراتیك
بە هێرش و

پارتی ژیانی ئازادی كوردستان كە ساڵی  ٢٠٠٤لەالیان هەندێك لە
تەڤگەری ئازادی كوردستان دامەزراو لە ماوەی  ١٢ساڵ خەبات و
بەردەوام هەوڵیداوە كێشەی كورد لە ئیران بە زمانێكی سیاسی و
چارەسەر بكات؛ بەاڵم دەوڵەتی ئیران هەركات وەاڵمی داخوازیەكانی
گرتن و سێدارە داوەتەوە.
هاوسەرۆکی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان( ،پژاک)،ئاشكراى كرد« :هەوڵ بۆ
یەکدەنگی پارتەکانی ڕۆژهەاڵت دهدهین ،بە جۆرێک ببینە ئۆپۆزسیۆنێکی کوردی بۆ
ئێران» .لەسەر دوایین کۆنگرەی پژاک ،ناوبراو وتى» لە ئێستادا ،ژنان بەڕێژەی 50%
لە سەرجەم ئۆرگانەکانی پژاک بەشدارن».
سیامەند موعینی ،هاوسەرۆکی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان( ،پژاک) لە
چاوپێکەوتنێکدا تیشکدەخاتە سەر گرنگی کۆدەنگی پارتەکانی ڕۆژهەاڵت و
کۆنگرەی نەتەوەیی ،ههروهها باسی لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوی ئیران و پەیوەندی
پژاک و پارتە کوردییەکان كرد.

سیامەند موعینی
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*دهكرێت بزانی���ن دوایین کۆنگرەی
پ���ژاک ك���ه ئەمس���اڵ بەڕێوەچ���وو،
گرنگترین خاڵە پەس���ەندکراوەکانی
کۆنگرەکە چی بوون؟
سیامەند موعینی :لە کۆنگرەی چوارەمدا،
ڕێژەی ژنان لە ناو پژاکدا 40%بوو ،بەاڵم
ل���ە کۆنگرەی پێنجەم���دا توانیمان ڕێژەکە
یەکسان بکەین ،لە ئێستادا ،ژنان بە ڕێژەی
( )50%ل���ە س���ەرۆکایەتییەوە ،تا هەموو
ئۆرگانەکانی پژاک بەشدارن ،ئەمە یەکێک
لە پێشکەوتنەکانی دوایین کۆنگرە بووە .

*ت���ا چەند گفتوگۆتان کرد لەس���ەر
پەیوەن���دی نێ���وان پ���ژاک و پارتە
سیاس���یەکانی ت���ری ڕۆژهەاڵت���ی
کوردستان؟
س���یامەند موعین���ی :ئێمە ل���ە کۆنگرەدا
نزیکایەت���ی و پەیوەندییەکانم���ان لەگەڵ
هەموو حزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردس���تان،
وەک ئامانجێک���ی سیاس���ی بینی���وە ،ل���ە
بەرنامەى ئێم���هدا ههی���ه ،نزیکبوونەوە
لەگەڵ هەموو پارتەکاندا پەرە پێبدەین.

*پەیوەندییەکان لە نێوان حزبەکانی
ڕۆژهەاڵت���دا ،ل���ە چ ئاس���تێکدا
هەڵدەسەنگێنن؟
سیامەند موعینی :ئێمە هەموو هەوڵێکمان
دەخەینەگەڕ ،لە هەوڵی ئەوەداین کارێک
بکەی���ن ،ل���ە نێ���وان هەم���وو پارتەکانی
ڕۆژهەاڵت���ی کوردس���تاندا ،بەبێ جیاوازی
ئایدۆلۆژی���او ه���ەر باگراوندێ���ک ،ببینە
خاوەنی یەک وتاری هاوبەش،تاكو لە پرسە
گرنگەکاندا ،یەک هەڵوێس���تمان هەبێت و
ببین بەئۆپۆزسیۆنێکی کوردی ،بۆ ئێران و
ڕۆژهەاڵتی کوردس���تان ،بۆ ئەوەش چەند
پرۆژەیەکمان پێشنیارکردووە،کە گفتوگۆی

لەسەر بکەین.
*وەاڵم���ی پارتەکان���ی ڕۆژه���ەاڵت ،بۆ
پێشنارو داواکانتان چی بوو ؟
س���یامەند موعینی :ئێمە ئهو الیهنانهى كه
س���ەردانمان كردوون ،بە خۆش���حاڵییەوە
پێش���وازییان ل���ە داواكارییهكانم���ان کرد،
یەکدەنگ���ی له نێوان پارتەکانی ڕۆژهەاڵت
ههی���ه ،هیوادارین هەن���گاوی کرداری بۆ
جێبهجێكردن���ی گفتوگۆکانم���ان بنێین ،بۆ
ئەوەش هەم���وو الیەنەکان پێویس���تە بە
بەرپرسیارانە ئەرکەکان بەجێبگەیەنن.

*پەیوەندی پژاک لەگەڵ پارتەکانی
هەرێمی کوردستان لە چ ئاستێکدایە؟
س���یامەند موعین���ی :لەگ���ەڵ پارتەکانی
باشوری کوردس���تان و ڕۆژئاوا و باکوریش
پەیوەندیمان زۆر باشە ،بەاڵم دەکرێت ،لە
پارتێکەوە زۆر نزیکبین ،بە هۆی هاوبيرى
و هاوهەڵوێس���تیمانەوە ،لەگەڵ ئەوانەشی
کە جیاوازی لە بی���رو بۆچوونماندا هەیە،
دیسان پەیوەندی و سەردانی بەردەواممان
هەی���ە ،ڕەنگە لەگ���ەڵ پارتێک���دا کەمتر
پەیوەنديمان هەبێت ،بەردەوام وتوومانە
دەمانەوێ���ت ،هەموو حزب���ەکان پێکەوە
پەیوەندیمان بەهێزبێت ،بۆ خزمەتکردنی
گەلەکەمان.

لە هەوڵی ئەوەداین
کارێک بکەین،
لە نێوان هەموو
پارتەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستاندا ،بەبێ
جیاوازی ئایدۆلۆژیاو
هەر باگراوندێک،
ببینە خاوەنی یەک
وتاری هاوبەش.

*ڕەوش���ی گەلی کوردو گەالنی ئێران
لە ژیر سایەی سیاسەتی ئەو واڵتەدا
چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
س���یامەند موعینی :لە س���اڵی 1979وە،
ه���ەر ل���ە س���ەرەتای هاتنە س���ەرکاری
کۆماری ئیسالمی ،هەڵس���وکەوتی لەگەڵ
ئازادیخوازان ،تا ئەوپ���ەڕی خراپ بووە،
بۆیە دەبینین زیندانەکانی ئێران ،پڕکراون
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سیامەند موعینی و زیالن ڤەژینی هاوسەرۆکی لە کۆنگرەی پژاک

لەو کەس���انەی لە پێناو ئازادیدا تێکۆشانیان
کردووە ،ئەمان����ەش لەگەڵ هیچ بەهایەکی
ئازادی و دیموکراس����یخوازیدا یەکناگرێتەوە،
سیس����تمی ئێران ب����ە جۆرێ����ک دیکتاتۆرە
دەیەوێت بە تیرۆرو زیندانیکردن و تۆقاندن،
هەموو هێزەکانی بەدەر لە خۆی لەناوببات
و هی����چ دەرفەتێکیش����ی نەهێش����توەتەوە،
بۆیە ئێمە پێمانوای����ە دەبێت گۆڕانکاری لە
سیستمی سیاسی ئیراندا بکرێت.

*ل���ە ڕۆژان���ی ڕاب���ردو یاس���ای مافی
هاواڵتیب���وون ل���ە ئێران���دا ،خرای���ە
بەرباس ،بە بڕوای پژاک ئەو یاس���ایە
دەتوانێت چ گۆڕانکارییەک لە سیستمی
سیاسی ئەو واڵتەدا بکات؟
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س����یامەند موعینی :ڕۆحانی ئەو پرۆژەیەی
ڕاگەیاندووە ،هەبوونی هەنگاوێکی باش����ە،
بەاڵم ماف����ی هاواڵتیبوون جێبەجێکردنی لە
ئێراندا بە زەحمەت دەبینین ،جگە لەوەش،
بە پروپاگەندەیەکی دەبینین ،بۆ هەڵبژاردنی
داهاتوی ئێران ،دەسەاڵت ئامانجیشی ئەوەیە
بڵێن ،ئێمە گوێمان لە گەالنی ئێران گرتووەو
ئازادیم����ان فەراهەم ک����ردوون ،بەاڵم ئەوە
دەبێت ،مەجلیسی شورای ئێران(،پەرلەمانی
ئێران) پەسەندی بکات ،بۆ ئەوەی بکەوێتە
بواری جێبەجێکردن����ەوە ،ئەگەر وا نەبێت،
نەک کرداری ،لە ڕووی یاس����اییەوە ناچێتە
بواری جێبەجێکردنەوەو بە ئاسانی ،لەالیەن
ئیتاڵعاتەوە بەالوە دەنرێت ،هیچ هێزێکیش
ناتوانێت ڕێگری لەوان بکات .

*ئەگەر ئەنجومەنی ش���ورا پەسەندی
ب���کات ،دەکرێت ب���ۆ گەالن���ی ئێران
باشبێت؟
س����یامەند موعینی :ئ����ەوە هەنگاوێکە ،لە
بەرامبەر پێکەوە ژیان و پاراس����تنی کەلتورو
ناس����نامەی ئەو گەالنەى لەو واڵتە دەژین،
ئەوە شتێکی زۆر بچوکە ،ئەگەر لە مەجلیس
پەس����ەند بکرێت ،ئەوە هەر ڕێگایەکی زۆر
دوری لە پێش����ە ،بە تایبەت بۆ ئەوەی ئێمە
دەمانەوێت و باسمانکرد.

*لە بەرامبەر ئەو سیاسەتەی ئێران،
پەیام���ی ئێوە بۆ گەلی کوردو گەالنی
ئێران چییە؟
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سیامەند موعینی :گەل لە ناو هەر سیستمێکی
دیکتاتۆري���دا گرنگ���ە ،کۆمەڵگەیەک ،کە
بەوەگەیشتبێت بزانێت بەرژەوەندییەکانی
خۆی ،چۆن بەڕێوەدەچێت؟ ئەو کۆمەڵگەیە
چواردەور لە دیکتاتۆر دەگرێت و لەناوی
دەب���ات .کۆمەڵگ���هی ئێران ،پێویس���تە
ب���ە دهربڕین���ى ناڕەزایەت���ی ،خۆیان لەو
سیاس���ەتە ڕزگار بکەن ،چونکە دەسەاڵتی
ئێران ،لە ئازادی و سیاس���ەت و ئابوریدا
شکس���تیهێناوە ،ل���ە پارێزگایەکی گەورەی
وەک کرماشان ،ڕێژەی بێکاری گەیشتووەتە
 40%بۆیە پێویس���تە گەالنی ئێران ،داوای
ئازادی و ن���ان و مافەکانیان بکەن ،ئێران
ناتوانێ���ت وەاڵم���دەرەوەی داخوازی ئەو
گەالنەبێت ،ئێمە پێشنیاری کۆنفیدڕاڵیزمی
دیموکراتیمان کرد ،لەو سیس���تمدا گەالن
و ئاینە جیاوازەکان هەموو یەکسان دەبن
و دەتوان���ن پێکەوە بژی���ن ،بۆیە دەبێت
کۆمەڵگە خۆی لەم شێوە دەسەاڵتەی ئێستا
ڕزگار بکات .

*پێتانوای���ە ئێ���ران سیاس���ەتێکی
جی���اواز ت���ر ل���ە ڕووی ئابورییەوە
ب���ۆ ڕۆژهەاڵتی کوردس���تان ،پەیڕەو
دەکات؟
سیامەند موعینی :نەک ههر لە ئێستادا ،لە
زەمانی ش���ای پێشووی ئێران ،سیاسەتێکی
جیاواز بەرامبەر ڕۆژهەاڵت پەیڕەو کراوە،
هەوڵیانداوە ،ئەو ناوچانە پێش���نەکەوێت،
ن���ەک هەر ڕۆژه���ەاڵت ،بەش���ێکی زۆر
لە ئێران ،ل���ە هەمان قەیران���دان ،وهك
ناوچهكان���ى سیس���تان و بەلوجس���تان،
خوزس���تان کە لەسەر نەوت خەوتووە ،بە
هەمانش���ێوە لە دۆخێکی خراپدایە ،ئەمانە
هەموویان دەچنەوە سەر ئەو گەندەڵیانەی
لە سیستمی ئێراندا هەیە ،بۆیە چاوەڕوان

دەکرێت ،کە ئابوری کێشەیەکی گەورە بۆ
سیستم و دەوڵەتی ئێران درووست بکات .

* بڕی���ارە لە چەند مانگی داهاتودا،
دو هەڵب���ژاردن ل���ە ئێ���ران ئهنجام
بدرێ���ت ،تێبین���ی ئێوه،لهمبارهیەوه
چییه؟
س���یامەند موعینی :ئەوان وا نیشاندەدەن،
کە ئەوانەی ئیس�ل�اح تەڵەب���ن و (ڕیفۆرم
خ���وازان) ،دەیانەوێت چاکس���ازی بکەن،
بەش���ەکەی تری ئوس���وڵگەران (ڕاستڕەو)
ئەوانەی دەیانەوێت ،درێژە بەم سیستمی
ئێس���تای ئێران بدەن ،لە ڕاس���تیدا ،ئێران
خۆی وەک حزبێک بەڕێوە دەبرێت .

*ئۆپۆزس���یۆن ب���وون ب���ۆ ئ���ەو
هەڵبژاردنان���ە چ کاریگەرییەکی���ان
دەبێت؟
س���یامەند موعینی :ئێران بەو سیس���تمەی
خۆیەوە دەیەوێت ،لە ناوخۆدا ئۆپۆزسیۆنی
ساختە درووست بکات ،ئەوان دهیانهوێت
بهو جۆره ،ئۆپۆزسیۆنی ڕاستەقینەی گەل
بێدەنگ بکەن ،ڕۆحانی بەم کارانەی ئێستای
ناتوانێ���ت هیچ گۆڕانکارییەک بکات ،ئێمە
نامانەوێت لە سیس���تمێکی لەو شێوەیەدا
ش���وێنمان هەبێت ،چونکە پێمانوایە نەک
هەر بۆ کورد ،بەڵک���و بۆ هەموو گەالنی
ئێران ئەو سیستمە بەسەرچووە.
بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی شورا ،چەندین
ج���ۆر فلتەر بۆ ئەو کەس���انە دانراوە ،کە
دەیانەوێ���ت بۆ هەڵبژاردن���ی ئەنجومەنی
ش���ورای ئێران خۆی���ان بپاڵێ���ون ،ئێران
کەس���انێک قبووڵدەکەن ،دڵسۆز بوونی بۆ
سیستمی ئێران پشتڕاست بکاتەوە ،ئەو کات
ئەوانیش لە جیاتی نوێنەرایەتی گەلەکەیان
بکەن ،نوێنەرایەتی سیستمی ئێران دەکەن،

سیستمی ئێران بە
جۆرێک دیکتاتۆرە
دەیەوێت بە تیرۆرو
زیندانیکردن و
تۆقاندن ،هەموو
هێزەکانی بەدەر لە
خۆی لەناوببات و
هیچ دەرفەتێکیشی
نەهێشتوەتەوە
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نەبی زەندی  -عەلی کەریمی  -سیامەند موعینی  -کەریم دانشیار (موکریان  -زستانی )١٩٨٢
لە ڕابردوشدا هەروا بووە ،بەاڵم دەکرێت
بتوانرێت هەندێ���ک گۆڕانکاری بکرێت و
ئەندامانی ش���وراش ڕووی کاریان بگۆڕن و
بکەونە خزمەتی گەلەکانیانەوە.

*پێتوای���ە یەکدەنگ���ی پارت���ە
کوردیەکان���ی ڕۆژه���ەاڵت ب���ۆ ئ���ەو
هەڵبژاردنە زۆر گرنگ بێت؟
س���یامەند موعینی :زۆر ڕاستە ،ئێمە ئەو
پێشنیارەمان بۆ هەموو حزبەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردس���تان کردووە ،ک���ە هاودەنگبین بۆ
هەڵبژاردنی ئێران ،دەتوانین گفوگۆ بکەین
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و یەک دەنگ و یەک هەڵوێستبین ،ئەوەش
کاریگەری زۆری دەبیت لە ناو گەلەکەماندا
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.

*ترامپ دەبێتە سەرۆکی ئەمریکا ،ئایا
ئەو گۆڕانکارییانە کاریگەری لەس���ەر
ئێران دەبێت؟
س���یامەند موعین���ی :لە کابینەی ئێس���تای
باراک ئۆبامادا ،بە ش���ێوازێکی لیبراڵی لە
سیس���تمی ئێران نزیکبوون���ەوە هەبووە،
هەوڵیداوە بە فش���اری ئاب���وری کاریگەری
دروس���ت بکات ،ئەویش ل���ە چوارچێوەی

بەرژەوەندی زلهێزەکاندا ،بەاڵم خواست و
ویستی گەل شتێکی ترە ،ئێستا یەکێک لەو
وەزیرانەی ترامپ دیاریکردووە ،دەوترێت
کەس���ێکی توندە بەرامبەر ئێ���ران ،بەاڵم
جارێک ناتوانین شیکردنەوەی زۆر بۆ ئەو
باس���ە بکەین ،لە داهاتودا کە سیاسەتییان
ڕوونتربوویەوە ،ئەو کات دەکرێت ،زیاتری
لەسەر بدوێین.

*کۆبوونەوەی سێ قۆڵی نیوان ئێران
– تورکی���ا ،ڕوس���یا بەڕێوەدەچێ���ت،
سەرنجتان لەس���ەر ئەو کۆبوونەوانە
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چییە؟
س���یامەند موعینی :چاوپێکەوتن لە نێوان
ئ���ەو هێزان���ەدا زۆرن ک���ە بەرژەوەندیان
لە ش���ەڕی س���وریاو ش���ەڕی عێراق دژی
داع���ش هەی���ە ،ئەویش ل���ە چوارچێوەی
بەرژەوەندییەکان���ی خۆیاندابووە ،پێش���تر
ئەمریکا هەوڵیدا لە مەس���ەلەی س���وریادا
دەستێوەردان بکات و بڵێت ئێمە دەزانین
تورکی���ا پش���تیوانی چەکدارەکان���ی وەک
بەرەی نوس���رە دەکات ،بۆ ش���ەڕکردن لە
دژی داعش ،هەروەها مەس���ەلەی گەالنی
ڕۆژئاوای کوردس���تان هات���ە پێش ،تورکیا
وەک ئەندامێکی ناتۆ ،ویس���تی بە قازانجی
خۆی س���ودی لێببینێت ،بەاڵم بااڵنس���ەکە
گۆڕا ،ئەوەبوو س���ەرەتا بینیمان ئەسەد بە
تەواوی دیمەشقی گرتەوە ،بەشێکی زۆری
بەرەی نوس���رەو داعش و چەتەکانی تریش
بەش���ێکی زۆری س���وریایان گ���رت ،ئەوە
بااڵنسی هێزی گۆڕی ،دواتر دانیشتنەکانیش
لە س���ەربنەمای داڕش���تنەوەیەکی دیکە لە
نێ���وان هەندێ���ک واڵتدا دەس���تی پێکرد،
لێرەش���دا بە پێش���ەنگایەتی ڕوسیا ،ئێران،
تورکیا ،ئەس���ەدیش ڕۆڵی خۆیان دەبینن،
تورکیا ویس���تی پەیامێک بدات���ە ئەمریکا،
وەک فشارێک و بڵێت من دەتوانم لە ناتۆ
دەربچم ،بەدیلیشم بۆ ئەوە هەیە ،ئەویش
پەیمان���ی ش���ەنگهایە ،ب���ەاڵم ئاکەپە بەو
سیاسەتانەی تورکیای بەرەو هەڵوەشانێکی
گەورەو گورزی کوشندە برد.

*پێتوای���ە کاریگەریی���ان لەس���ەر
ڕۆژئاوای کوردستانیش هەبێت؟
س���یامەند موعین���ی :بێگوم���ان ،ه���ەر
کۆبوونەوەیەک لە نێوان ئەو س���ێ واڵتەدا
نەک ه���ەر ڕۆژئاوای کوردس���تان ،بەڵکو
کاریگەری لەس���ەر هەم���وو کورد دەبێت،

بەاڵم ڕەنگە کاریگەرییەکی ڕاس���تەوخۆی
لەسەر ڕۆژئاوای کوردستان هەبێت ،بەاڵم
گرنگە کورد بتوانێت سیاس���تەتێکی گرنگ
و بەهیز بکات ،چونکە ئێمە لە ڕەوشێکی
هەس���تیار داین ،هاودەنگی و پش���تیوانی
ک���ورد لە ناوخۆی���دا زۆر گرنگە ،کورد لە
ڕۆژئاوا ئەو هەوڵەی خۆی داوە ،ئەوان لە
سیاسەت و جەنگدا پێشەنگی باشیان تۆمار
کردووە.

*بەب���ڕوای ئێوە ل���ە ئێس���تادا ،لەم
هەلومەرجەدا کۆنگرەی نەتەوەیی تا
چەند گرنگی دەبێت؟
سیامەند موعینی :بێگومان زۆریش
گرنگە ،بۆئەوەی بتوانێت سیاس���ەتی
نێودەوڵەت���ی ک���ورد یەکبخات ،بەاڵم
بەداخەوە لەبەر پەیوەندی هەندێک
لە واڵت���ان بە چەن���د حزبێکەوە لە
پێناو ئابوری خۆیاندا ،هۆکارێک بوون
بۆ دواکەوتنی کۆنگ���رەی نەتەوەیی،
هەرچەند بەربەستی دەبێت ،دەبێت
کورد هەرچۆن ب���ووە ئەو کۆنگرەیە
ببەستێت.
*کەجەک���ە داوای یەکێتی نەتەوەیی
ک���رد ،وەک پ���ژاک ئێ���وە تاچەن���د
پشتیوانی دەکەن؟
س���یامەند موعینی :ئێمە پشتیوانیمان لە
پەیامى یەکێتی نەتەوەیی کردووەو زۆریش
بەگرنگمان بینیووە ،بۆ هەر ئەرکێکیش لە
پێناو کۆنگرەی نەتەوەییدا بکەوێتە س���ەر
ش���انمان ئامادەین پێکیبێنین ،داواش���مان
ک���ردووە ،هەموو حزبەکان���ی ڕۆژهەاڵتی
کوردس���تان ،کە هەمووم���ان لە کۆنگرەی
نەتەوەییدا بەشداربین.

پرۆفایل:
سیامەند موعینی:
 خەڵکی ش���اری مەهابادە ،کوڕیشۆرشگێری بە ناوبانگی رۆژهەاڵتی
کوردس���تان ،ش���ەهید س���ولەیمان
موعینی���ە كه یەکێک ل���ە رێبەرانی
کۆمیتەی ئینقالبیی حزبی دێموکراتی
کوردستان بوو.
 لە پێنجەمین کۆنگرەی حزبهكهیدابوو بە هاوسەرۆکی نوێی پژاک.
 س���هرهتاى خهبات���ی پهیوهن���دىكردووه ،بە کۆمەڵەی شۆڕش���گێڕی
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێرانەوە.
 برازای خان���ەی موعینی ،یەکەمپێشمەرگەی شەهیدی کۆمەڵەيە.
 سیامەند موعینی بەناوی چاالکیمافی مرۆڤ لە پژاک نیزیکبوويەوە،
تا سەرئەنجام رێبەری ئەو پارتەی بە
دەستەوە گرت.
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گۆڕانکاری لە ناو حزبە جیابووەوەکانی
رۆژهەاڵتی کوردستاندا ،شکست دێنێت

ئا :موختار موحموود جاف
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نی����وەی دووەمی دەیەی یەکەمی س����ەدەی
بیس����تویەک ب����ۆ حزبەکان����ی رۆژهەاڵت����ی
کوردس����تان ،تاقیکردنەوەیەکی باش نەبوو،
حزبە س����ەرەکییەکانی ئەو پارچە تووش����ی
چەند لێکدابڕان و کەرتبوون هاتن .س����اڵی
" 2006حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران"
(حدکا) ،دوای ملمالنێیەکی ناوخۆیی قووڵ
ل����ە مانگ����ی 12دەدا ریزەکان����ی لێکترازا و
بوو بە دوو حزب .الیەن����ی جیابووەوە بە
سەرۆکایەتی "عەبدواڵ حەسەن زادە" لە ژێر
ناوی "حزبی دیموکراتی کوردستان" (حدک)
تێکۆشانی خۆی راگەیاند.
لە هەم����ان س����اڵدا کێش����ە ناوخۆییەکانی
"کۆمەڵەی شۆڕش����گێڕی زەحمەتکێش����انی
کوردستانی ئێران" سەری هەڵدا و لە ساڵی
2007دا گەیش����تە لووتکە و ل����ە ئەنجامدا
"رەوت����ی ریف����ۆرم و چاکس����ازی" ناو ئەو
رێکخراوە بە سەرۆکایەتی "عومەر ئیلخانی
زادە" جیابووەوە و لە ژێر ناوی "کۆمەڵەی
زەحمەتکێشانی کوردستان" تێکۆشانی خۆی
بەجیا لە باڵەکانی دیکەی کۆمەڵە دەس����ت
پێکرد.
ئەوەی جێگای سەرنجە لەم دوو جیابوونەوەدا
النە جیابووەوەکان رەخنەیان لە ش����ێوازی
بەڕێوەبەری حزبەکان هەبوو ،باسی چاالک
بوونەوە و چاکسازی دەکرد( .حدک) دوای
جیابوونەوە ل����ە (حدکا) لە ژێر ناوی "هێڵە
گشتییەکانی رێبازی ئێمە"دا باسی کۆمەڵێک
گۆڕانکاری و تازەگەریی دەکات کە پێش����تر
لەو حزبەدا ئەوەن����دە گرنگیان پێنەدرابوو.
لەوان����ە دەتوانین ئاماژە ب����ە :گرنگیدان بە
ژنان و الوان و توێ����ژی رووناکبیر ،ئازادی
رادەربڕین لە ناو رێکخراودا ،چاالکبوون لە
رووی دیپلۆماسییەوە و بە گشتی گۆڕانکاری

لە رێکخستن و پێکهاتەی حزبدا و گرنگیدانی
زیاتر بە پرس����ی نەتەوەی����ی .هەروەها لە
کۆنگرەی چواردەی خۆشیدا بڕیاری ئەوەیان
دەرکرد کە لە ناوخۆی رۆهەاڵتی کوردستان
چاالک بن و. ...
ل����ە الیەک����ی دیکەش����ەوە ،کۆمەڵ����ەی
زەحمەتکێش����انی کوردس����تان دوای
جیابوونەوەی����ان لە کۆمەڵەی شۆڕش����گێڕی
زەحمەتکێش����انی کوردس����تانی ئێ����ران ،بە
هەمانش����ێوەی ح����دک باس����ی کۆمەڵێ����ک
گۆڕانکاریی����ان ل����ە رێکخراوەکەیاندا کرد.
ئەوانیش رەخنەیان لە شێوازی بەڕێوەبردنی
پێشووی حزبەکەیان دەگرت و باسی چاالک
بوون����ەوە و گۆڕانکاریی����ان دەک����رد و لە
کۆنگرەشیاندا پێداگریان لەسەر ئەم بابەتانە
کردەوە.
ئەگەرچ����ی کەرتب����وون و جیابوون����ەوەکان
برینێک����ی ق����ووڵ ب����وو کە ب����ەر پەیکەری
بزووتنەوەی ک����ورد لە رۆژهەاڵت کەوت و
تا ئێس����تاش سارێژ نەبووە ،بەاڵم ئەو کات،
ئەم دروش����مە نوێیانە و باس����ی گۆڕانکاری
لە ش����ێوازی خەبات و چ����االک بوونەوە لە
نێوخۆی رۆژهەاڵتی کوردستان ،بووە هۆی
ئ����ەوەی کۆمەڵێک خەڵ����ک ئومێدێکیان ال
دروس����ت بێت و لەدەوری ئەو رێکخراوانە
کۆببنەوە.
 لەم����ەڕ ئەو پرس����یارە کە ئ����ەو پارت والیەنان����ەی رۆژه����ەاڵت (بۆ وێن����ە :حزبی
دیموکرات����ی کوردس����تان و کۆمەڵ����ەی
زەحمەتکێش����انی کوردس����تان) ،ل����ە دوای
جیابوونەوەیان باسی کۆمەڵێک گۆڕانکارییان
دەک����رد .وەک چاالکبوونەوە ل����ە ناوخۆی
رۆژهەاڵت ،رۆیش����تی ب����ەرەو الی گوتاری
نەتەوەیی ،ئاڵوگۆڕ لە پێکهاتەی رێکخراودا

ئەگەرچی کەرتبوون
و جیابوونەوەکان
برینێکی قووڵ بوو
کە بەر پەیکەری
بزووتنەوەی کورد
لە رۆژهەاڵت کەوت
و تا ئێستاش سارێژ
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مستەفا هیجری سکرتێری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لەگەڵ پۆلێک پێشمەرگە لە قەندیل

و ...ئاخۆ ئەم دروشمانە چیان بەسەر هات
و چەندەیان جێبەجێکران؟
* ئەندامێک����ی کومیت����ەی ناوەندیی حزبی
دیموکراتی کوردستان کە حزبەکەی لە حدکا
جیابووەتەوە بە "کوردستان دیپلۆماتیک"ی
راگەیاند ":ئهگهر به ش����ێوهیهکی دیاریکراو
له سهر حزبهکهی خۆم قسه بکهم ،دهبێت
بڵێم ک����ه دوای لهتبوونی حزبی دیموکراتی
کوردستانی ئێران ،ئهم بهشه له حزب که له
ژێر ناوی حزبی دیموکراتی کوردستاندا خۆی
رێکخستهوه و درێژهی به چاالکی خۆی دا،
له یهکهمی����ن کۆنگ����رهی دوای لێکدابڕاندا
چهندین گۆڕانکاری ل����ه بهرنامه و پێڕهوی
ناخۆی دا ک����ردن که بریتین له)1 :ئهندامی

278

حزب مافی ئهوهی ههیه له س����هر پرس����ه
سیاس����ی و فکرییهکان له دهرهوهی حزبیش
گوزارش����ت له را و بۆچوونی تایبهتی خۆی
بکات .دیاره ئهمه له پراکتیکدا رووبهرووی
چهندین گرفت بۆوه ،ئهوهی که س����نووری
نێوان پرس����ه سیاس����ی و فکرییهکان لهگهڵ
پرسه نێوخۆیی تهش����کیالتییهکان له کوێیه؟
ههندێ����ک جار بازن����هی پرس����ه نێوخۆیی
تهش����کیالتییهکان ئهوهن����ده بهرف����راوان و
گهوره دهکرێتهوه که قس����ه کردن لهس����هر
ههندێک پرسی سیاسی و فکریش به بردنه
دهرهوهی باس����ی رێکخراوهی����ی نێو حزب
له قهڵ����هم دهدرێ����ت و دژایهتی دهکرێت.
به پێچهوان����ەوە هەندێکجاری����ش بووه که

ئهو پرسانهی نێوخۆی تهش����کیالتین براونه
دهرهوه .بۆچوون����ی واههیه که ئهم بهنده
ئهندامان����ی رێبهری ناگرێت����هوه ،ئهندامانی
رێبهری دهبێت له س����هر ههموو پرس����هکان
گوزارش����ت له راو بۆچوون����ی حزبهکهیان
بکهن .به کورتی ئهم بهنده له مومارەسهی
پراکتیکی����دا لهگهڵ ئهم گرفتان����ه ،یان ئهو
تێڕوانین����ه جیاوازانه بهرهوڕووبۆوه)2 .ههر
چهند به ش����ێوهیهکی جهوههری گۆڕانێک
له رهههندی نهتهوهیی ئهم حزبانهی دوای
لێکدابڕان ،ئیعالم����ی وجودیان کرد نههاته
ئاراواه ،چوونکه درووشمی ستراتیژیک ههر
فیدرالیزهکردن����ی ئێرانه،بهاڵم له راس����تیدا
له فۆرموله کردنی ئهم درووش����مهدا و له
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لۆگۆی کۆمەڵە

ئهدهبیات����ی سیاس����ی دا گۆڕانێکی پۆزهتیڤ
هاته ئارا،دیاره لهوانهیه جارجار له لێدوان
دا رهچ����اوی ئهم گۆڕان����ه نهکرابێت )3 .به
شێوهیهکی بهراوردی دهتوانم بڵێم که رادهی
ئازادیی نێوخۆیی رێکخراوهیی لهنێو حدک دا
و ئاستی پشودرێژی نەیار تاڕادەیەک زیاتره.
ئهو ئازادیی رادهڕبڕین����هی لەنێو 'حدک"دا
ههی����ه له حزبهکانی دیک����هدا بهدیناکرێت.
دیاره ئ����هم ب����وارهش وهک پێویس����ت به
ش����ێوهیهکی یاسامهند جێ نهکهوتووه ،ههر
ئهم����هش دهرهتانی ب����ۆ ههندێک ئیفرات و
تهفری����ت پێکهێناوه .دیاره حدک له گوتاردا
زیاتر خۆی لهگهڵ س����هردهم گونجاندووه و
راس����تییهکانی نێوخۆی ئێران و رۆژههاڵتی
کوردس����تان زیاتر دهبینێت و به شێوهیهکی
پلۆرالیس����تی تر مامهڵه لهگ����هڵ رووداو و
رهوهت و کهس����ایهتییهکانی نێوخۆی ئێران
دهکات و ئهمهش حدکی زیاتر هێناوهته نێو
کایهکان.
* ئەندامێک����ی رێبەری حزب����ی دیموکراتی
کوردس����تانی ئێ����ران گوت����ی :ل����ە كات����ە
قەیراناوییەكاندا ،زۆر جار دەكرێت كە سواری

لۆگۆی دیموکرات

ههندێک جار بازنهی

شەپۆلی هەست و حەزەكانی جەماوەر بیت
و بە بەرزكردنەوەی هێندێك دروشم ،ببیت
بە قارەمانی ئ����ەو دۆخەو كۆمەڵێك خەڵك
ب����ە دەوری خۆتدا كۆ بكەیت����ەوە ،كۆمەڵە
خەڵكێك كە پێیانوایە دۆخی ئارایی خزمەت
بە بەرژوەندیی����ە بااڵكانی ئەوان( نەتەوەیی
و رێكخراوەی����ی) ناكات و دەبێت رێگایەكی
دیكە بدۆزنەوە ،كزی و الوازی ئەندێشە و
قەیرانی تیۆری����ك الی هەم جەماوەری نێو
رێكخراو و هەمیش كەس����انی خاوەن پلە و
پایەی ناڕازی هۆكارێكە بۆ ئەوەی رێگاچارە
ببێتە دابڕان ،ئەم دابڕانەش دەبێت پاس����او
و ئیس����تداللێكی لەگەڵ بێت واتا دەستبردن
بۆ الی دروش����مگەلێك ك����ە بتوانێت ئەوان
جیاوازتر بكات و وایان دەربخات كە لەسەر
لەمپەرەكان و دۆخی مەوجوددا تێدەپەڕن،
ب����ۆ نموون����ە گۆڕان����گاری لە س����تراكتۆری
رێكخراوەی����ی ،بەرزكردن����ەوەی گوت����اری
نەتەوەی����ی نەك لە پێكهات����ەی ژیان لەنێو
چوارچێوەی واڵتێكی فرە نەتەوە وەكو ئێران،
بەڵكو زیاتر ژێس����تی سەربەخۆیی و رزگاری
نەتەوەیی بە خۆگرتن .بەاڵم مەودای نێوان

پرس ه نێوخۆیی
تهشکیالتییهکان
ئهوهنده بهرفراوان و
گهوره دهکرێتهوه
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لۆگۆی سازمانی خەبات

لۆگۆی دیموکرات

دروشم و كردەوە بە تێپەڕبوونی كات خۆی
دەردەخات و تێپەربوونی زەمەن نیش����انی
دا و هەنووكەش دەیبینین ئەوەیە كە دابڕان
نەیتوان����ی لە بواری تیۆری����ك و كردەوەدا
ش����تێكی نوێ بێنێتە ئاراوەوە و تەنیا كارێك
كە دەكرێت وەكوو كارنامەی چەن س����اڵەی
دابران ناوی لێ ببەین و دابڕان و لێكترازان
ك����ردی ئەوە بوو كە ماڵی كورد لەوەی كە
هەیە زیاتر پرش و باڵوتر كرد و دڵی گەلی
زیاتر بریندار كرد و نائۆمیدی زۆرتری لەنێو
كۆمەاڵنی خەڵكدا باڵوكردەوە.
 ئای����ا دروش����می گۆڕانکاری����ی و ریفۆرملە ن����او حزبە جیابووەوەکان����ی رۆژهەاڵتی
کوردستاندا ،شکستی هێناوە؟
* ئەندامێک����ی حزب����ی دیموک����رات وتی:
ه����ۆکاری لێکدابڕان����هکان زیات����ر قهیرانی
نێوخۆی����ی تهش����کیالتی و کێش����ه لهس����هر
دهس����هاڵت بوو ،یان به دهڕبڕینێکی باشتر
ههوڵی باڵی دهسهاڵت بهدهستی نێو حزب
بۆ پهراوێزخس����تن و س����ڕینهوهی باڵهکهی
دیکه ،کاردانهوهی لێکهوتهوه که دواجار به
لێکدابڕان ئهنجامگیر بوو؛ بهاڵم ئهو الیهنانهی
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دوای لێکداب����ڕان ل����ه چوارچێ����وهی حزبی
سهربهخۆدا ههبوونی خۆیان راگهیاند،لهبهر
ئهوهی که له رووی کهس����ایهتی و کولتوری
سیاس����ی،پهروهدهی حزب����ی و عهقڵییهتهوه
جیاوازییهکی بنهڕهتیی����ان لهگهڵ هاوڕێیانی
پێشوویان نهبوو ،بەمیتۆدێکی سیاسهت کردن
و حزبایهتی کردن دهقیان گرتبوو،بۆیه ههر
لهسهرهتاوه ئهو چاوهڕوانییه که مۆدیلێکی
نوێ����ی حزبایهتی بێننه ئ����ارا و له کۆمهڵێک
نهریتی خراپی سیاسی و سترۆکتۆری چهپی
کالس����یک ماڵئاوای بکهن،ل����ه جێی خۆیدا
نهب����وو .ههر له دوای دابڕان و لهتبوونهوه
مهیلێک����ی بههێزی موحافزهکاری ههبوو که
رێگر بوو له ب����هردهم گۆڕانکارییهکی قووڵ
و ریش����هیی دا و نهیهێشت گۆڕانکارییهکان
لهوهی ههیه،زیاتر پهره بس����تێنێ .ئهوهنده
گۆڕانکاری����هش که ک����ران بهرههمی ههوڵی
زۆری کهسانی ریفۆرمخواز و ههست کردن
به پێویستیی سیاسیی سهردهمی لێکدابڕانهکان
بوو؛ چونکه کاتێک وهک حزبێکی سهربهخۆ
خۆت رادهگهیهنی ،پێویس����ته به کۆمهڵێک
جیاوازیی ههبوونی خۆت پاس����او بدهی یان
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ب ه شێوهیهکی
جهوههری گۆڕانێک
له رهههندی
نهتهوهیی ئهم
حزبانهی دوای
لێکدابڕان ،ئیعالمی
وجودیان کرد نههات ه
ئاراواه

بس����هلمێنی.له روانگهی من����هوه ههوڵدان
ب����ۆ کاڵکردن����ەوە ،ی����ان س����رینهوهی ئهو
جیاوزییانه،زیان لهو الیهنانه دهدا که دوای
لێکدابڕان وهک حزبێکی سیاس����ی سهربهخۆ
ئیعالمی موجودیهتیان کردووه.
* ئەو ئەندامەی حدکا جەختی لەسەر ئەوە
کردەوە :فیكری نوێ دەبێتە هۆی ئەوەیكە
ب���ە عەقڵیەتێكی نوێیەوە بۆ مەس���ەلەكان
بڕوانین .بەاڵم هەر وەك باسكرا لە دابڕاندا
ئێمە تیۆری و پرۆژەیەكی نوێمان نەبینی،
ئەوان لە سەر هەمان ستراكتۆر و ستراتیژی
حزب���ی دایك خۆیان پێناس���ە ك���ردەوە،
تەنان���ەت فیك���ر و ئەندێش���ەكە ئەوەندە
هەژار بوو كە لە دیاریكردنی ناوێكی نوێ
ب���ۆ خۆیان مانەوە و خۆی���ان هەر لە ژێر
ئەو ناوەدا پێناس���ە كردەوە ،واتا لە جیاتی
ئەوەی پرۆژە و فیك���ر و جوڵەیەكی نوێ
دروست بكەن خۆیان بە داری كۆنی حزبی
دایكدا هەڵواسیەوە كە ئەوەش بووە هۆی
ئەوەی كە بەرەی نوێی الیەنگری ریفۆرم و
گۆڕان كە لە گەڵ ئەوان كەوتبوو ،نائۆمید
بێت لەو رووگەی كە رووی لێكردبوو.
 ئایا حزبە جیابووەوەکان چ گۆڕانکارییەکو هەنگاوێک���ی تازەی���ان هەڵگرت���ووە کە
حزبەکان���ی دیکە نەیانکردبێ���ت و ئەوان
لەوانی دیکە جیابکاتەوە؟ "
* ئەو ئەندامەی حدکا وتی :پارادۆكسێك
و س���ەرلێ ش���ێواوییەك لە نێو ئەم الیەنە
دابڕاوان���ە ل���ەم م���اوەدا بین���را ،بە هەر
دەرگایەكیان���دا بۆ ئ���ەوەی جیاوازتر بن،
ب���ەاڵم هەروەك وت���را قەیرانی تیۆریك و
ه���ەژاری فیكر هۆكارێك ب���وو كە ئەوان
توانای���ی دروس���تكردنی گۆڕانكارییەك���ی
بنەڕەتیان نەبێت .ناردنەوەی چەن تیمێكی

پێش���مەرگە و دوایی ش���ەهیدبوونی چەن
رۆڵەیەك���ی گیان پاك بێ ئ���ەوەی پرۆژە
و پالنێكی سەرەكی س���ەربازییان هەبێت،
سەرەتا تۆمەتبار كردنی الیەنەكانی دیكە بە
ئێرانچییەتی و دوایی خۆ بە كەس���ایەتی و
الیەنە توندڕەوە ناوەندگەراكانا هەڵواسین،
لە گوتاری نەتەوەییەكی ئاخنراو بە رزگاری
نەتەوەییەوە دابەزین بۆ دروشم و گوتاری
ریفۆرمخوازی حكوومەت���ی و رازی بوون
ب���ە دوو بەندی یاس���ای بنەڕەتی كۆماری
ئیسالمی و تا دوایی ئەوەی دەرخست كە
ئەوان هیچ ش���تێكی نوێی���ان پێ نەبوو بۆ
ئەوەی كە ببنە داینەمۆی جووڵە و بزاڤێكی
نوێ؟
 بەم بارودۆخ���ەوە ،ئایا جیایی و بوونیدوو دیموک���رات و چەن���د کۆمەڵە مانای
هەیە؟
* ئ���ەو ئەندامەی کۆمیتەی ناوەندی وتی:
پێویستیی خهباتی ئهمڕۆمان دهخوازێت که
دیاردهی دوو الیهن���ی دیموکرات و چهند
الیهنی کۆمهڵه بوونی���ان نهمێنێت،چونکه
له س���تراتیژ و کۆمهڵێک هێڵی س���هرهکی
دا جیاوازییهک���ی ئهوتۆی���ان نییه،دهتوانم
بڵێ���م به ههموو ئهم جیاوازییانهی ههیانه،
وێکچووییهکانی���ان زیاتره،بهاڵم بۆ زاڵبوون
بهسهر ئهم دیاردهیهدایە پێویسته الیهنهکان
دان به یهکتردا بنێن و راس���تیی ههبوونی
یهکتر بس���هلمێنن،له خۆ به ئهسڵی زانین
و دهمارگرژی���ی حزبی وازبێن���ن و لەپێناو
ئامانجی یهکگرتن���هوهدا تهنازول بۆ یهکتر
بکهن..
*ئەندامەک���ەی حدکا وت���ی :بوونی دوو
دێموكرات و چەند كۆمەڵە هەنووكە وەكوو
تراژی���دی كومێدیایەكە ب���ۆ ئێمەی كورد،

بەاڵم خاڵێكی سەرەكی كە دەبێت بوێرانە
قامكی لە س���ەر دابنین بۆ پێداچوونەوە بە
سەر خۆماندا ئەوەیە كە دابڕانەكان هۆكاری
نەك بەرژوەندی نەتەوەیی یان كێش���ە و
مش���تومڕی فیكری بوو ،بەڵكو بەرژوەندی
تاكەكەسی یان باشتر بڵێین شەڕە كورسی
كۆمەڵ���ە كەس���ێك بوو كە ئێس���تاش ئەم
كۆمەڵە كەسە لەمپەر و ئەهرۆمی گوشارن
لە بەرانب���ەر یەكگرتن���ەوەدا .بوونی دوو
دێموكرات و چەند كۆمەڵە نە زەروورتە و
نە خزمەت بە نەتەوە ،بەڵكو تەنیا خزمەت
بە كۆمەڵە كەسێكە كە چاویلكەكانیان تەنیا
چەند میتر بەرپێی خۆیان دەبینێت و نەك
ئاسۆیەكی دوور بۆ نیشتمان.
ب���ە پێچەوان���ەی مانگەکان و س���اڵەکانی
س���ەرەتای جیابوونەوەکان ئێستا بارگرژی
نێ���وان دیموکرات���ەکان و کۆمەڵەکان���ی
رۆژهەاڵت رەویوەتەوە و ماوەی دوو ساڵە
لە ئاستی جۆراوجۆردا دانیشتن و کۆبوونەوە
لە نێوانیاندا هەیە .ب���ە بڕوای چاودێرانی
سیاسی ئەم دانیشتنانە بووەتە هۆی ئەوەی
پرس���ی یەکگرتنەوە ئ���ەو الیەنانە زیاتر لە
هەموو کاتێک ت���ەوەری کۆبوونەوەکانیان
بێت ،بەاڵم ئەوەی لەم نێوانەدا س���ەیرە،
ئەوەیە کە لە هیچ کام لە کۆبوونەوەکاندا
باس���ی گۆڕانکاری و چاکس���ازی نەکراوە
و ل���ە ئاخاوتن و لێدوانەکانی بەرپرس���انی
الیەنەکان���دا هیچ ئاماژەیەک���ی پێناکرێت.
ئەم���ەش وام���ان لێ���دەکات بپرس���ین کە
ئاخۆ گۆڕانکاریی و ریف���ۆرم لە ناو حزبە
جیابووەکانی رۆژهەاڵت شکس���تی هێناوە،
یاخود ئەمانە تەنیا دروشمی بریقەدار بوون
بۆ ئەوەی جیابوونەوەکانی پێ پاساو بدەن
و خەڵك لە دەوری خۆیان کۆ بکەنەوە؟
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كەمال كەریمی :ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دیموكراتی كوردستان

رەنگە بۆ هەرێمی كوردستان ئاسان
نەبێت ،كە بڕیارێكی وەها لە پەرلەمانی
عێراق قبوڵبكات و لە هەرێمی كوردستان
جێبەجێی بكات

ئامادەکردنی :بورهان
282
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كەمال كەریمی
سەبارەت بەو هەواڵنەی لیستی مالیكی لە
پەرلەمانی عێراق بۆ دەركردنی هێزەكانی
رۆژهەاڵت شەش الیەنی كوردی رۆژهەت
كۆبوون���ەوە .لەو بارەیەوە كەمال كەریمی
بۆژوونی خۆی دەربڕی:

* ش���ەش حزبی ڕۆژهەاڵتی كوردستان
داوای ه���اوكاری و پش���تیوانی ل���ە
حزبەكان���ی باش���وری كوردس���تان و
فراكسیۆنە كوردس���تانییەكان دەكەن،
تا بەر ب���ە پیالنی ماليك���ى بگرن بۆ
دەركردنی���ان ،نوێنەرانی ئەم ش���ەش
حزبە كۆبوونەوەیان هەبووە سەبارەت
بەم بابەت���ە ،ئایا ل���ەو كۆبونەوەیەدا
چ بڕیارێ���ك دراوەو ب���ە چ ئەنجامێك
گەیشتوون؟

كەمال كەریمی :لەماوەی پێشوودا لە بەغدا
هەندێك جموج���ۆڵ پەیداب���وو ،لەالیەن
ئەن���دام پەرلەمانەكان���ی س���ەربە كوتلەی
مالیكی ،كە بەداخەوە ئاش���كرایە ئەمكارە
بەش���ێكە لە سیاس���ەتەكانی ئێران لەدژی
حزبەكانی ڕۆژهەاڵت ،لەالیەكی تریش���ەوە
فش���ار هێنانە ب���ۆ هەرێمی كوردس���تان
س���ەبارەت ب���ە پەیوەندییەكانی���ان لەگەڵ
حزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان.
ئەم كارانە لەو ش���وێنەوە دەستپێكردووە،
خەریك���ی ئیم���زا كۆكردن���ەوە ب���وون،
هەرچەندە تا ئێس���تا هیچ پرۆژە یاسایەك
ن���ەدراوە بە پەرلەمان ،ب���ۆ تاوتوێكردن و
بڕیاردان ،بەاڵم ئەوەی كە ئێمە دەیزانین و
پەرلەمانتارەكانی خۆشیان لەسەر تەلەفزیۆن

باسیدەكەن ،بەداخەوە وادیارە دەیانەوێت
كارێكی وەها بكەن ،لەهەمانكاتدا باوەڕمان
وایە كە كۆماری ئیس�ل�امی ئەزمونی زۆری
هەی���ە ،لەب���ارەی فش���ارهێنان بۆ س���ەر
دەوڵەت���ی عێ���راق و الیەنەكانی عێراق لە
دژی موجاهیدین���ی خەل���ق ،بەداخ���ەوە
س���ەركەوتووش ب���ووە ،ئێس���تا دەیەوێت
هەم���ان ئەزمون دوب���ارە بكاتەوە ،ئەگەر
ل���ەوێ بۆیكرا لە پەرلەمان ش���تێكی وەها
تێپەڕێنێت ،ك���ە هەوڵ���ی جێبەجێكردنی
دەدات ،پێموایە لە پاڵ ئەوەشدا دەتوانێت،
جۆرێك لە فشار بۆ هەرێمی كوردستان و
الیەنەكانە سیاسییەكانی باشوری كوردستان
بهێنێت ،بۆ مامەڵەیەكی دیكە لەگەڵیان.
* بەوپێیەی لەگەڵ موجاهیدین سەركەوتوو
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بووە ،لە كوردس���تان ناتوانێت سەركەوتوو
بێت ،پێتانوایە كە ئەگەر ئەو پرۆژە یاسایە
ببێت بە یاساو لە پەرلەمان پەسەندبكرێت،
هەرێمی كوردستان جێبەجێی ناكات؟
كەمال كەریمی :ئێمە پێمانوایە ،كە نابێت
هەرێمی كوردستان بچێتە ژێر باری بریارێكی
وەها ،چاوەڕوانی ئەوەش ناكەین ،كە الیەنە
بەشداربووەكانی كورد لە پەرلەمانی عێراقدا
بچنە پش���ت بریاردان لەس���ەر پرۆژەیەكی
وەها ،ئەمە باوەڕی ئێمەیە ،پێش���مانوایە
ئەوان لە دژی ئەو بڕیارە دەوەس���تنەوەو
رێگەنادەن بڕیارێك���ی وەها لە پەرلەمانی
عێراقدا بە یاس���ایی بكرێ���ت ،بەاڵم بەپێی
ئەو بارودۆخەی كە ئێستا هەیە ،پێمانوایە
حكومەتی هەرێمی كوردستان رەنگە بۆی
ئاس���ان نەبێت ،بڕیارێك���ی وەها جێبەجێ
ب���كات ،بەڵك���و پێمانوایە ه���ەر الیەنێكی
كوردس���تانی لە باشوری كوردستان ،ئەگەر
لەگەڵ حەرەكەتێكی بەوش���ێوەیە بكەوێت
ل���ە پەرلەمانی عێراق���دا ،رەنگە بۆ مێژوو
لەسەریان بكەوێت ،رەنگە ببێتە هەڵەیەكی
مێژووی گەورە ،بۆیە چاوەڕوانی ئەوەمان
هەیە ،كە نەك تەنها نەچنە پشت هەوڵێكی
وەه���ا ،بەڵكو ل���ە دژی بوەس���تنەوەو لە
تواناو ئیمكانیاتی پەرلەمانی خۆیان س���وود
وەربگ���رن و رێگەن���ەدەن هەوڵێكی وەها
بچێتە پەرلەمان.
ل���ە هەمانكات���دا باوەڕمان وای���ە ،رەنگە
ب���ۆ هەرێمی كوردس���تان ئاس���ان نەبێت،
ك���ە بڕیارێكی وەها ل���ە پەرلەمانی عێراق
قبوڵب���كات و ل���ە هەرێم���ی كوردس���تان
جێبەجێی بكات.

* وەك پێشتر باستكرد ،كە رەنگە تەنها
بۆ دروس���تكردنی فش���ار بێت بۆ سەر
هەرێمی كوردستان ،بۆ جێبەجێكردنی
هەندێ���ك داخ���وازی تر ،دواتر فش���ار
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بخەنە س���ەر هەرێمی كوردس���تان ،كە
النیكەم بەر ب���ە چاالكی ئێوە بگرێت
لە ناوخۆيی واڵت؟
كەمال كەریمی :لە ئێس���تاو لە رابردووشدا
ئەم فشارانە لەسەر هەرێمی كوردستان زۆر
بووە ،بەاڵم ئەوەی كە جێگەی خۆشحاڵییە،
ئ���ەوەی ك���ە پەیوەندی بە س���ەرۆكایەتی
هەرێمی كوردس���تان و حكومەتی هەرێمی
كوردس���تانەوە هەیە ،لەگەڵ ئەوەی ئەوان
ب���ەردەوام داواكارییان ل���ە ئێمە هەبووە،
لەس���ەر جۆری بوونمان ،پەیوەندییەكانمان
و هاتووچۆكانمان لە هەرێمی كوردستاندا،
لەو زەمینەش���دا ئێمە ب���ە لەبەرچاوگرتنی
سەرجەم بەرژەوەندییەكانی ئەوان كارمان
ك���ردووە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەی فش���ار بۆ
س���ەر هەرێم���ی كوردس���تان زۆر بووە،
ب���ەاڵم هی���چ كام ل���ەو فش���ارانە نەبۆتە
ه���ۆی ئەوەی ،كە ئەوان راس���تەوخۆ ببنە
هۆكارێك بۆ پێش���گرتن لە كاری سیاس���ی
ئێمە ،پێشمانوایە لە دواتریشدا بەپێی ئەو
ش���وێن ،پێگەو هەلومەرجە سیاسییەی ،كە
ئێس���تا هەرێمی كوردستانی تێدایە ،رەنگە
ل���ە هەلومەرجێكی وەه���ا خراپدا نەبێت،
كە ناچار بێت تەس���لیمی ئیرادەی كۆماری
ئیس�ل�امی بێت ،بۆیە ئێمە لەگەڵ ئەوەی
چاوەڕوانی ئەوەی���ن ،پێش بە دەرچوونی
بڕیارێكی وەها بگیرێت ،بەڵكو پێمانوایە نە
هەرێمی كوردستان دەبێت بچێتە ژێر باری
بڕیارێكی وەها ،كە قەرار بێت دەربچێت،
قبوڵی ناكات و ناچێتە ژێر باری فش���ارێكی
وەه���ا ،ن���ە باوەڕمان وایە ك���ە هەرێمی
كوردستان لە هەلومەرجێكی وەهادایە ،كە
كۆماری ئیسالمی بتوانێت بیخاتە ژێر باری
فش���ارێكی وەهاوە ،كە پێش بە تێكۆشانی
سیاس���ی حزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستانی
ئێران بگرێت.

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

باوەڕمان وایە ،رەنگە
بۆ هەرێمی كوردستان
ئاسان نەبێت ،كە
بڕیارێكی وەها لە
پەرلەمانی عێراق
قبوڵبكات و لە
هەرێمی كوردستان
جێبەجێی بكات.

فایلی تایبەت بە
باکوری كوردستان
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پارتى كرێكارانى كوردستان ،چۆن
لهنێو بونیادى خهیاڵ ،پیاوى نوێ
دروستدهكات

و :نیاز کەمال
286

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

ه لهگهڵ گرنگیدان بۆ
پارتى كرێكارانى كوردستان (پهكهكه) ئهو هێزه سهربازییهى ك 
ه مهشق و ڕاهێنانى پهروهردهو دهرونیش
بههێزكردنى جهستهى ئهندامان ،هاوكات رۆژان 
ه پێناو دروستكردنى كهسایهتییهكى نوێ پهیڕهو دهكات،تا» ئهندامێكى نوێ دروست
ل
ه سۆزدارىو خێزانىو بنهماڵهییهكانى دایببڕیت»
ه تهواوى پهیوهندیی 
هل
بێت ك 
پهكهكه ،پارتێکی کوردی باکوری کوردستانە ساڵى ( )1978لە سەر بنەما
شۆڕشگێڕییەکانی مارکسیزم و نەتەوەخوازیی کوردی دامەزرێنرا ،لە سەرەتاوە بە
کاری سیاسی دەستیپێکرد ،بەاڵم لە ساڵی( )1984بە ناچاری بووە ڕێکخراوێکی چەکداری،
ئامانجی پەکەکە دروستکردنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی کوردیی سۆشیالیستی بوو لە
کوردستان ،ئەو ناوچەیەی کەوتۆتە باشووری ڕۆژھەاڵتی تورکیا ،باکووری ڕۆژھەاڵتی
عێراق ،باکووری ڕۆژھەاڵتی سوریا ،باکووری ڕۆژئاوای ئێران ،کە لهو ناوچهیهدا تیایدا
کوردەکان ڕێژەی سەرەکی دانیشتوان پێکدەھێنن.
ه پرۆسهى پهروهرد ه كردنى ئهندامهكانیدا كار لهسهر كوشتنى كهسایهتى
ه ل
پهكهك 
ه
ه  90%بابهتهكان پێداگریى لهسهر كوشتنى ئهو ههست 
ڕابردوو دهكاتهوه ،ههر وهك ل 
دهكات .
عهل����ى كهم����ال ئ����ۆزكان ،ل����هم رووهوه،
س����هبارهت به پیاوى ن����وێ دهڵێت »:پیاوى
نوێ ناخواتهوه ،قومار ناكات ،بیر له چێژى
ژیانى تایبهت به خۆىو ئاس����ودهیى خۆى
ناكاتهوه ،هیچ شتێكى ژنانه له هۆشى ئهودا
بوونى نییه.
ش����تێكى نوێ له بارهى ئهو ئایدیاوه نییه،
كه نهتهوهگهرایى و سۆش����یالیزم ،هێنهرى
بوژانهوهى شۆڕش����گێڕین لهنێ����و پێكهاتهى
كۆمهاڵیهت����ى و مرۆڤایهتی����دا .گومانێكیش
لهوهدا نییه ،كه س����هرهداوى ئهو هزره بۆ
سهروهختى شۆڕشى فهڕهنسى دهگهڕێنهوه.
له پاش جهنگى جیهانى دووهم ،ئهم هزرو
هێ����زه له تهواوى ئهوروپادا بهش����ێوهیهكى
ن����وێ باڵوبوی����هوه .دواجار بهش����ێوهیهكى
فره الوهكیش لهالیهن رژێمه فاشیس����تهكان
و یهكێتى س����ۆڤییهتهوه ئهزم����وون كران،

ل����ه بیس����تهكانو بهش����ێوهیهكى تایبهتیش
لهدهستپێكى سییهكان به دواوه .ههر یهك
ل����ه مۆدێلهكانى س����ۆڤیهتو ئیتاڵیا بوونه
ئیلهام بهخشى ئهزموون كردنى ئاڕاسته جیا
جیاكانى ناسیۆنالیزمى توركی و لهوێوه كار
لهس����هر چێكردنى مرۆى نوێو پیاوى نوێ
هاتهبوون .بهشێوهیهكى سهربهخۆبێت یان
نا ،كاریگهرییهكانى ئهو هزرانه له ناو رژێمه
سیاس����ی و بزوتنهوه ئاینى و سیاسییهكاندا
ئهرزشیان پێدراوه ،كار لهسهر تواناسازى و
بوژانهوهى مهردى ن����وێ و مرۆڤى جیاواز
دهكهن����هوه ،ل����ه ئهم����ڕۆدا واڵت گهلێك
بوونیان ههیه ،كه ئهو تیۆرانهیان بهرجهسته
كردووهو خس����تویانهته زهمینهى واقیعهوهو
زی����اد ل����هوهش ش����یكارێكى تۆتالیتاریی����ان
ب����ۆ ئایدیۆلۆژیی����اى فهرمیی����ان ك����ردووه.
لێكۆڵینهوهكان لهسهر سیاسهتهكانى واڵتێك

لهناو رژێم����ه تۆتالیتارهكاندا چڕكراوهتهوه.
تهنانهت ئایدیاى بوژان����هوهو نوێگهریى له
پیاودا ،زۆرجار زۆرێك له بزوتنهوهو پارته
سیاسییهكاندا بوونى ههیه ،له كاتێكدا هیچ
كام لهوانهش نهگهیش����توونهته دهس����هاڵت،
تهنانهت زۆرجاریش ئ����هو ئایدیایه لهالیهن
ئهوانهوه خراوهته رهوش����ى رێكخس����تنو
جێبهجێكردنهوه .
ئ����اكام پێداگرییهك����ى دیاریك����راو لهس����هر
ئهفس����انهى پی����اوى ن����وێ له ن����او ئایدیاو
باوهڕو جوانناس����ى پهیوهندی����داردا بوونى
ههی����ه ،ههموو ئهمانهش ل����ه زهمینهیهكى
دهسهاڵتدارێتى س����تهمكار سهرههڵدهدهن،
كه بهشێوهیهكى تایبهتى دهكرێت ،بوترێت
دارای����ى لێكۆڵینهوهیهك����ه ل����ه ئاس����تێكى
بهرتهس����كدا ك����ه مژوڵ����ى گۆڕانكارییهكى
بهرجهسته لهسهر ئاستى تاكه كهسیدا .
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ل����هم لێكۆڵینهوهی����هدا س����هرنجهكان
چڕكراونهتهوه لهس����هر تهنیا بزوتنهوهیهك
تابتوانین ،وردتر پهیوهندیدارى نێوان تیۆرو
پراكتی����ك بخهینهڕوو ،ه����اوكات بۆ ئهوهى
روانگهیهك����ى زێدهترو ههڵس����هنگاندنێكى
دیاریكراو لهس����هر تێگهیشتنو رامانى ئهم
بزوتنهوهی����هو نهزمى كارك����ردنو چاالكى
شیكار بكهین.
یهكێ����ك ل����ه بهش����دارییه س����هرهكییهكانى
كۆمهڵناس����ى ل����ه كارى پێكهوهیی����دا ئهوه
نیش����اندراوه ك����ه كارێكى ئهس����تهم نییه،
پ����هى به ههن����اوى بزوتنهوهیهك ببهیت له
چاالكییهكانی����دا ،له كاتێك����دا ئایدیۆلۆژیاى
ئ����هو بزوتنهوهیه له پهرهس����هندندا بێتو
پێش����بكهوێت ،ب����هاڵم ئهمه ب����ۆ پراكتیكى
چاالكى نێوخۆی����ى ئاكامێكى باشو گونجاو
دهس����تگیرنابێت ،بهتایبهت گهر بزوتنهوهكه
بهش����ێك بێت له رێكخراوێكى رادیكاڵ كه
پڕۆژهیهك بهرههم دههێنێت نامۆو دژه به
كۆمهڵگه ،دیاره كه لهم رهوشهدا پشتبهستن
بهبزوتنهوه دهرهكییهكان كهمتر دهس����تى بۆ
دهبرێت .
لهم لێكۆڵینهوهی����هدا ههوڵدهدرێت ئهوه
بخرێتهڕوو كه چ����ۆن تیۆرێكى دیاریكراوى
پێگهیان����دنو دروس����تكردنى پی����اوى نوێ
بهرجهس����ته دهكرێت ل����ه زهمینهى واقیعى
چاالكییهكانى رێكخراوهكهدا .لهم سۆنگهیهوه
شهنو كهوى زیاد له ( )200ئهندامى پارتى
كرێكارانى كوردس����تان (پهكهكه) دهكرێت،
ك����ه خۆبهخش����انهو بهخواس����تى خۆی����ان،
بوون به قوربان����ى دۆزى پارتهكهیان ،ئیتر
ب����ه خۆس����وتاندن بێت ،یاخود بههێرش����ى
خۆكوژیى گیان����ى خۆیان بهختكردووه .لهم
لێكۆڵینهوهی����هدا دوور ل����ه س����هرنجدان له
نهزمى توندڕهوىو پێشینهو جۆرى پارتهكه
دهس����تدهكرێت به شیكردنهوهى ئهو گوتاره
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بهرههم هێنراوهى كه لهالیهن رێكخراوێكى
بزاڤ����ى كوردیى س����هرهكییهوه ،پیاوى نوێ
له توركیادا دێنێته بوون ،بۆئهوهى باش����تر
تێبگهی����ن ،كه چۆن لهنێ����و بونیادى خهیاڵ
و خولیایهك����ى دیاریك����راودا پی����اوى نوێ
دروستدهبێت.
لێكۆڵینهوهكه پشتدهبهستێت بهكارى نوسین
و گۆڤارو رۆژنامه پارێزراوهكانى تهنیش����ت
ئهندامانى پێش����ووى پهكهك����هو ههوادارو
چاالكوانهكانی����ان ،لهوێ����وه خوێندن����هوه
ب����ۆ میكانیزمى دیس����پلینو رهوش����ى ئهو
تیۆرانه دهكهین ،كه چۆن له لقو بهش����ه
جیاوازهكان����ى رێكخراوهك����هدا خراونهت����ه
رهوش����ى پراكتیكییهوه .ه����اوكات تهواوى
ئاكامى دی����دارهكان دهخهینهڕوو كه لهگهڵ
( )40ئهندامو هاوس����ۆزى كارایى پهكهكهدا
كراون ،بهش����ێك لهوانه ئێستا له چاالكیدان
و بهشێكیش����یان لێگ����هڕاون .ه����هر بۆی����ه
ههوڵمانداوه ههڵسهنگاندنێكى جدى بۆ ئهم
بزوتنهوهیه بخهینهڕوو .لێرهوه مەبەستمانە
له ههردوو بوارهكهدا ئهوهئاش����كرا بكهین،
كه چۆن ئهندامان ش����ێوه ژیانێكى فهنتازیى
و نموونهییان له چاولێكردنى رێبهرهكهیاندا
ههڵبژاردووه ،چۆنیش ئهو ئهندامانه مامهڵه
دهكهن ،لهگهڵ رهوش����ێكدا كه نائومێدىو
نادادىو ناقایلى تێدایه ،له تێوهگالن لهگهڵ
بارودۆخهكهدا رووبهڕوویان بووهتهوه .

تیۆرى مهردى نوێ
كۆمۆنیزم ،ناسیۆنالیزمو مهردى نوێ
پهكهكه ،وهك یهكێك له هێزه بهشدارهكانى
بزوتن����هوهى نهتهوهیى كورد له رۆژههاڵتى
ناویندا ،ههڵوێس����تو ش����وێنى له پرۆژهى
نهتهوایهتدا روونو رهوانه .ئهوان پێچهوانهى
ناس����یۆنالیزمى توركى ههستاونهته سهرپێ،
ناس����یۆنالیزمى ت����ورك ئهن����ادۆڵ بهالنكهى
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پرسى تاكهكان ك ه ل ه
سااڵنى دوایدا بووی ه
ههوێنى نوسینهكانى
ئۆجهالن ،كاتێك
بوو ك ه گهریال
دهستیاندایه راهێنان
له لوبناندا

توركی دادهنێت ،پێیوای����ه كوردهكان هیچ
نین ،جگه له توركى چیایى ،زمانهكهش����یان
لقێكه لهزمان����ى تورك����هكان ،لهبهرامبهردا
كوردهكانیش نومایانى نهتهوهیهكى سهربهخۆ
دهكهن ،دارایى سیمبوڵى نهتهوهیى خۆیانن
و ل����هو پێناوهدا ئااڵو نهخش����هى جوگرافى
پهیوهست به خۆیان ههیه ،تهنانهت پهكهكه
داراى ئااڵى نهتهوهیی����ه له بزوتنهوهكهیدا.
هاوكات له ئهفسانهكانیاندا بۆنهى نهورۆز،
وهك رهمزى شۆڕشى كاوهى ئاسنگهر دژ به
زوحاكى خوێنڕێژ بوونه رهمزى نهتهوهییانهو
خۆیان وا بهس����تهكردووه ب����هو میدییانهى
ك����ه رهچهڵهكی����ان ،به تۆرهم����هى كوردان
لێكدهدهنهوه .
ه����اوكات ك����وردهكان داراى رێب����هرو
شۆڕش����وانى تایب����هت ب����ه خۆیان����ن له
سییهكانداو له نێو پهكهكهشدا یادهوهرییان
لهگهڵ رێبهر ئاپۆدایه ،ئهوان ناس����نامهى
ش����ههیدانو مهبهس����تهكانیان روون����هو
راڤهیان ههمیشه لهسهر زاریانه .مێژووى
كورد ،وهك تێكڕای����ى نهتهوهكان ،داراى
تایبهتمهندى دهگمهنى خۆیهتى ،مێژوویان
پڕه له بندهس����تى و چهوساندنهوه ،ئهم
نهتهوهی����ه رووبهڕووى س����ێ نهتهوهیى
سهردهس����تو بههێ����ز بووهت����هوه ،كه
نهتهوهكان����ى (فارس ،ت����ورك ،عهرهبن)
ههمیشه نكۆڵيبوونى نهتهوایهتى كوردیان
كردووه .نهت����هوهى كورد لهرووى زمان،
ئایی����ن ،كۆمهاڵیهتیی����هوه دوچارى پهرت
پهرتب����وون هات����ووه ،ل����ه ت����هواوى ئهو
ناوچانهى كه زۆرینهیان كوردن لهتوركیادا،
تایبهتمهندییهكانی����ان دوچ����ارى گێچهڵى
ناس����یۆنالیزمى ت����ورك بووهت����هوه ،بۆیه
كورد ئاتاجى ب����ه یهكبوونێكى نهتهوهیى
ههی����ه ،بهواتایهك كه ئ����هوان بهرینتر له
عهش����یرهت و تیرهو ناوچهیهك نومایانى

نهتهوهییان بكرێت ،ب����هاڵم لهههمانكاتدا
ناس����یۆنالیزم ،روانگهى رابردوو هاوكات
لهگهڵ ئامانجى داهاتوو دهستهبهردهكات.
دیاره كه ئهوه لهئێس����تادا جێى نیگهرانى
نییه ،مهترسییهكان فره بهبینراوى رهچاو
دهكات ،چونك����ه نهت����هوهكان وابهس����ته
به شوناس����ى جیهان����ى دهكات ،خهڵكى
ئاڕاسته بهپرۆژهیهكى ئابوورى و پڕچهك
بهتایبهتمهندیى نهتهوهییان دهكات .دیاره
كه ژمارهیهك پارتى سیاسی له شهستهكان
و حهفتاكانى رۆژههاڵتى ناوهڕاستدا لهناو
ئهوانیشدا پهكهكه باوهڕى ماركسییان وهك
باوهڕێكى هێنراو ،هێنایه ناو میتۆدیانهوه.
بۆ ههندێك له پارتهكان ئهم ئایدیۆلۆژیایه
تهنیا رووكهشێكى رووپامایى بوو ،بهاڵم بۆ
پارتهكهى ئۆجهالن ماركس����یزم پرۆژهبوو،
وهك س����هرمایهیهك له ن����هزمو رهفتارو
رێگهى چهكداریدا كاری لهسهركرا.
یهكهم تێكستى باڵوكراوهى پهكهكه لهساڵى
( )1978دا بریتيبوو له مانیفێستى رێگهى
ش����ۆڕش له كوردس����تاندا ،ئهم مانیفێسته
هاوشێوهى پرۆگرامى ههر بزوتنهوهیهكى
رزگاریخوازى نهتهوهیى لهسهر بنهماكانى
پرسو جۆرى ماركس����یزم هۆنرابوویهوه.
بهش����ى یهكهم كارى بریتيبوو له مێژووى
چینهكان����ى كۆمهڵگ����هو كۆڵۆنیالیزم ،كه
زۆرج����ار ئام����اژهى دهدا ب����ه مهفهومى
ماتریالیستى مێژوو ،سۆشیالیزمى زانستى،
خهبات����ى چینایهتىو بههاى س����هرمایه،
له ههمانكاتدا بهش����ى دووهم ،س����ێههمى
بریتيبوو له مامهڵهكردن لهگهڵ كۆمهڵگهى
ك����وردىو كۆیالیهت����ى مێدیی����هكان ت����ا
كۆڵۆنیكردنى كوردستان لهالیهن بۆرجوازى
توركى به ههماههنگى فیوداڵهكان .دیاره
كه ههموو ئهو س����هرچاوه ئایدیۆلۆژیانه
ب����ۆ ئهوانهى ل����ه ژێر كاریگ����هرىو تین

چاالكوانى
كۆمهاڵیهتى كهسێك ه
ك ه ب ه تهواوهتى ل ه
پهیوهندییهكانى
ههموو رۆژێكیدا
لهگهڵ ههموو
ئهوانی دیدا ،داراى
تایبهتمهندیى
شۆڕشگێڕییه ،بهاڵم
لێرهدا پێوهر چییه؟
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گەریالکانی پەکەکە
و ت����اوى پهكهكهدان له میانى ههش����تاو
نهوهدهكاندا ئێج����گار بهرچاو و گرنگن،
ب����هاڵم ههم����وو ئهوانه ب����ۆ دهركهوتنى
تی����ۆرى بهرههمهێنانى پی����اوى نوێ لهنێو
پهكهكهدا بهس نین ،ب����هاڵم ههموو ئهو
تیۆرانه رێگهیهكى ئاسان بوون ،تاجیاوازى
ببهخش����نه رێبهرى پارتهكهو تایبهتمهندى
پێش����كهوتووخوازى ببهخش����نه نهزم����ى
بهرخۆدانى پارتهكه لهئێس����تادا .ئهمهش
به پشتبهس����تن بهپش����تیوانى س����هرچاوه
مێژووییهكانو ههموو ئهو گریمانانهى كه
چهمكه زانستییهكان یهكااڵیان دهكردنهوه،
بهاڵم ت����هواوى پارت����ه كوردیی����هكان له
حهفتاكانى توركی����ادا داراى گوتارگهلێكى
فره هاوشێوهى یهكتریى بوون.
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پیاوى نوێو دژه كۆمهڵگه
تهنها رێگهیهك كه گروپێك دهتوانێت خۆى
لهوانى دى جیابكات����هوه ،ئهوهیه له خاڵى
جهوههریداو له رووى تیۆرى سیاس����ییهوه
ش����اراوهییهك دهداته نهزم����ى كارهكهى و
ل����ه پارتهكان����ى دى جیات����ر دهجوڵێتهوه،
چونكه ل����ه كۆتایى حهفتاكان����دا زۆرترینى
دانیش����توانى باش����ورى رۆژههاڵتى توركیا،
بهچاورێكى نیان و نوارشینێكى رێزدارانهوه
ل����ه زاراوهكانى ماركس����یزمیان نهدهڕوانى،
ههر بۆیه ب����ۆ پهكهكه گرنگ بوو كه چۆن
باوهڕه هێنراوهكان بهخشپهیى بخزێنێته نێو
تیۆرییهكانییهوه ههستیارانه جیا لهوانى دى
سیاسهتهكانى بهوشێوه بهرێت .سنورهكانى
گروپێكى وا بهس����ته بهو نهخشهس����ازییهى

پراكتی����ك و ئهزموونێك����ى دیاریكراو (كه
خۆیان له جلوب����هرگ و قژو زمان ...هتد)
دهبینن����هوه .ئ����هوهش ب����ه بههێزكردن����ى
تێگهیشتنێكى دهسته جهمعییهوه دێته دى،
وهكیهك دێنێته ئ����اراوەی ،لهنێو پهكهكهدا
پابهندبوون����ى چاالكوانهكانى له پهیوهس����ت
ب����ه نهزم����ى پهكهك����هوه ل����ه الوازكردنى
س����هرچاوهكانهوه هاتۆته ئ����اراوە ،ههموو
ئهو سهرچاوه ئایدیۆلۆژییه باوانهى كه ئهو
دهم ههب����وون ،له پێش كودهتاكهى س����اڵی
( )1980دا ،ئ����هوه بهراس����تى رێكخراوێكى
نهێنى بوو .بۆیه دهوترێت كه رێكخراوهكه
وهك پێكهاتهیهك����ى س����هربازى بوو كه بۆ
چهن����د یهكهیهكى جیاجیا ئاڕاس����ته كرابوو،
ل����ه چوارچێ����وهى چاالكییهكانیش����یدا وهك
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شۆڕش����گێڕى پێش����كهوتوخواز بهشێوهیهكى
ت����هواو رۆچووب����وون ل����ه خهباتهكهیاندا.
هاوكات پرهنس����یپه س����هختگیرو رهوش����ه
نهێنییهك����هى پهكهكه ئهوهى مهحاڵكرد ،كه
بهش����ێك له پهكهكه بتوانن ل����ه دهرهوهدا
بمێننهوه .ههر بۆیه غهیانبوون و گازاندهو
وازهێنان ب����ووه ،هۆكارى ئ����هوهى كه له
ئاكامدا س����هدان كهس له ئهندامانى پهكهكه
له پێش 12ى سێپتهمبهردا دهستگیربكرێن.
ههموو ئهو نس����كۆو ههرهس����انه دیسانهوه
پێچ����ران ،ل����ه ئۆپۆزس����یۆنێكى نێوخۆیىو
هاوكات گوند پارێزهكان لهالیهن میرییهوه،
وهك میلیش����یایهكى چهكدار له ساڵى 1985
دا دامهزران ،رێبهرایهت����ى پارتهكه بیریيان
له چارهس����هر بۆ رێگریك����ردن له خیانهت
و بهرههڵس����تكاریى ناوخۆی����ى كردهوه ،به
راهێنانو سهرپهرش����تی كردن .هاوكات له
ناوهڕاس����تى ههش����تاكاندا پهكهكه پێكهاته
گهلێكى ناوخۆیى جۆراو جۆرى دامهزراند،
لهوان����ه ب����هرهى رزگاریخ����وازى نهتهوهیى
كوردستان كه كارى سهرپهرشتىو راهێنانى
خهڵكى بوو ،هاوكات ئهكادیمیاى (مهحسوم
قۆرقم����ز) دام����هزرا ،كه بهرپ����رس بوو له
فێركردنى سیاسى و سهربازى جهنگاوهرانى
پهكهك����ه ،هاوكات س����زاى له س����ێدارهدان
لهنێ����و پێكهات����هى پارتهك����هدا گیرایهبهر،
دهكرێت ههموو ئهمان����ه راڤهبكرێن ،وهك
ههوڵێك بۆ دامركانهوهى بوونى ئهو ههوڵه
سهرنجراكێش����هى كه ناوهند خستبوویه كار
له ناوچهكهدا .دوا به دواى ئهوه ماركسیزم
و ناس����یۆنالیزمى پهكهكه لهگهڵ ههموو ئهم
كێشانهدا سا چێنرا .یهكهم كارێك كه ئاماژه
به كهسایهتى كوردان دهكات ،له ساڵى 1983
دا لهالی����هن ئۆجهالنهوه باڵوكرایهوه ،بهاڵم
پرس����ى تاكهكان كه له سااڵنى دوایدا بوویه
ههوێنى نوس����ینهكانى ئۆجهالن ،كاتێك بوو

كه گهریال دهستیاندایه راهێنان له لوبناندا.
ئیدى چهمكهكانى جڤاكى ،ئینسانى ،رههایى
تاكو خود ،كهس����ایهتى ئازاد بهشێوهیهكى
لهس����هرخۆ ش����وێنى چهمكه كالسیكییهكانى
ماركسیزمو خهباتى چینایهتى گرتهوه .ئیدى
بهرههمهێنانى خود ،ب����همانایى نهوهیهكى
ش����هرهفمهندو كاراى رهها ،كه داماڵرابێت
ل����ه ب����ۆنو بهرامهى غهول����رهى توركىو
پێكهات����هى كۆمهڵگ����هى كالس����یك .ههموو
ئهمانه شیاوى باوهرێكى ئاڕاستهكراو بوو ،كه
هێدى هێدى بووه تهنها رێگهى هۆش����یارى
چاالكوانهكان لهش����یكارییهكاندا ،كه خودى
ئۆجهالن له ئهكادیمیادا ئاوهزى گهریالكانى
پ����ێ رامدهكردو لهوێدا وانهكانى دهوتنهوه.
بۆنموون����ه دهی����وت« :شۆڕش����هكهمان له
دهستپێكدا سیاسىو ئایدیۆلۆژىو سهربازییه
بهشێوهیهكى سروشتى ،بهشێوهیهكى بهرچاو
و فراوان مژوڵ����ى بونیادێكى كۆمهاڵیهتین،
كه تێیدا بهش����ێوهیهكى دیار ژیانى خهڵكى
دهگۆڕی����نو ئاكامێكى س����هرهكى دهدهین
بهدهس����تهوهو كاردان����هوهو رهنگدانهوهى
بههێزیش بهرههمدههێنین».
ئ����هم گۆڕانكاریی����ه ،ی����ان خواس����تى ئهم
گۆڕانكاریی����ه ل����ه ئاڕاس����تهى هزری����دا به
دڵنیاییهوه وابهستهیه به تیۆرى پیاوى نوێوه،
كه پارتى كۆمۆنیستى شورهوى دهیخواست،
ب����ۆ ئهوهى بهرههمیبهێنێت .دیاره كه ئهمه
ئاتاجى بهوه دهبێت ،كه له پهیوهندیداریى
نهخش����ى مێژووی����ى كورداندا لهبیس����تو
س����ییهكانهوه رهچاوبكرێ����ت ،چونكه كارى
ناس����یۆنالیزمى كوردى دژ بهتیۆرو مێژووه
نیگاری����ى توركانه ،كه لهپاش س����اڵی 1923
وه ،ههمیش����ه پێش����نیازى ههلومهرج����ى
ئایدیۆلۆژی����اى میریى ك����ردووه .دیاره كه
لهم نهزمهشدا ش����وێن پهنجهى داروینیزمى
كۆمهاڵیهتى و ئهنسرۆپۆلۆجى توندڕهوى و

راهێنراوهكان پاش
وانهكانى ئۆجهالن،
دهستیان دهكرد ب ه
رهخن ه لهخۆگرتن
و لهو بارهوه ل ه
خۆیان دهپرسى چى
فێربوونو دهبێت چى
بكهن؟ تا كهسایهتى
رابردوویان بكوژن!
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رهگهز پهرس����تى پێوه دیارهو باڵى كێشاوه
بهس����هر ووروژاندنى شۆڕش����ى كوردی له
سااڵنى بیستو سییهكاندا.
تیۆرى پهكهكه لهس����هر بنهمایى مانهوهیه له
ژیانداو رزگاركردن����ى رهگهزێكه له لێوارى
لهنێوچوون له پێكهات����هى خانهى تاكهكان،
ئهمهش لهتی����ۆرى مێژوویى توركدا دهركى
پێك����راوهو ئهن����دازهى دوژمنكارییهكهى به
زمینه س����ازییهكى لۆژیكییهوه خوێندنهوهى
بۆ كراوه.

تایبهتمهندییهكانى پیاوى نوێ
ئاكامى چنگ كهوتووى پیاوى نوێ له تیۆرى
پهكهكهدا دووره له فهلس����هفهى ئهفاڵتۆنى
و تۆری����ن ،ههر وهك چ����ۆن عهلى كهمال
ئ����ۆزكان ،ل����هم رووهوه تایبهتمهندییهكانى
خس����تووهتهڕوو :پیاوى ن����وێ ناخواتهوه،
قومار ناكات ،بیر ل����ه چێژى ژیانى تایبهت
به خۆىو ئاس����ودهیى خۆى ناكاتهوه ،هیچ
ش����تێكى ژنانه له هۆشى ئهودا بوونى نییه.
كهس����انێك كه له رابردوویاندا رۆچوون لهو
سیفهتانهدا ،له ئێستادا كه له بازنهى پیاوى
نوێدان چ ژن بن ،یان پیاو ،وهك چهقۆیهك
ت����هواوى ئهو نهریتانهیان تێ����دا دهبڕێتهوه،
ل����ه تایبهتمهن����دى پیاوى نوێ����دا رێگهیهك
ههیه ،بۆ ههڵوێس����تو ههموو ههس����تان
و دانیش����تنێكى ،نهزم و كاردانهوهكانى به
بهرنامهی����هو بنهماكانى ههموو ئهم ش����تانه
خۆشهویس����تییهتى ب����ۆ ئ����ازادىو واڵتو
سۆش����یالیزم ،خۆشهویستییهكه رهقو زبره
وهك بهرد ،لهوێدا سۆش����یالیزمى زانس����تى
پێڕهودهكرێ����تو دهخوازرێت بۆ زهمینهى
واقیع����ى واڵتمان ،ك����ه تێیدا پی����اوى نوێ
چێدهبێت .هاوكات له پی����اوى نوێدا زیاتر
له ههموان چاالكوانهكان پێویس����تیان بهوه
ههیه ك����ه كۆمهاڵیهتى بنو فێربكرێن ،كه
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نهتهوهیهكن كۆیلهنو ئیدى دهبێت رههابن،
ئهوان زیاتر له ههموان رووبهڕووى گێچهڵى
غهیانبوون دهبنهوهو لهمیانى بهرنامهكهدا،
نارێكخراوهی����ىو ناهۆش����یارى درزى ل����ه
رزاندنى پایه دیسپلینهكانى باوهڕهكهیانه.
لهمبارهی����هوه ئ����ۆج ئ����االن نوس����یویهتى:
«دوژمن لهگهڵ الوانداو لهگهڵ پاڵنهرهكانى
الواندا گهم����ه دهكات ،ئامادهیه بۆ جهنگ،
ب����ۆ ههم����وو مهترس����ییهكو ل����ه ههموو
ناسۆرییهكانیدا بوونى ههیه» .دوژمن لهگهڵ
تۆدا يارى دهكات ،ههر بۆیه پێویس����ته تۆ
زۆر وریابیتو هۆشيار بێت ،گهرتۆ ئهوهت
الپهسهند بێت كه نیازێكى باشت ههیه ،به
پرهنس����یپ و پێناوهكانى پارتهكهو ژیانێكى
ئ����ازاد پهیوهس����تیت ،ئهوا ت����ۆ لهبهرامبهر
ههڵس����وكهوتوو نیازه باشهكاندا ههڵوێست
وهردهگریت ،گهر وانهبێت ،ئهوا تۆ لهگهڵ
بیروب����اوهڕو ئهتوارتدا له مهترس����یدایتو
خزمهت به كهسانێك دهكهیت ،كه بۆ خۆشت
نازانى كێن .بۆی����ه راهێنانى ئایدیۆلۆژى و
سهربازىو سیاسى له رهوشێكى لهمجۆرهدا
ب����هس نین ،بهڵكو ئ����هوهى ئاتاجى پێبراوه
پهروهردهى كۆمهاڵیهتییه .كاتێك گوێبیستى
خهڵك����ى دهبیت كه دهب����ارهى پهروهردهى
كۆمهاڵیهت����ی دهدوێ����ت ،وا بیرمهكهنهوه
كه مانابهوه دراوه كه له خۆت بپرس����یت،
كه ئای����ا تۆ كچێكی ب����اش ،یاخود كوڕێكى
نیاز پاك����ى ،دی����اره كه ئهم����هش لهوهوه
س����هرچاوهى گرتووه ،كه دهكرێت خهڵكى
كهمترین پهروهردهى كۆمهاڵیهتییان ههبێت.
پهروهردهى كۆمهاڵیهتى ل����ه واقیعێكدایه،
له ب����ارهى ههنگاونان دژ ب����ه كاریگهرىو
ههیمهن����هى دوژمن .ه����اوكات ههنگاونانه
دژ ب����ه چهوتىو چهوێڵیی����ه كۆمهاڵیهتییه
رزی����وهكان .گرنگتر له ههموو ش����تێك مانا
دهدات بهكهسایهتى تاك له نێو ئامانجهكانى
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ئهم نهزم ه پیاوى
نوێو نهستیلهو
باشتر دروست دهكات.
ئهم نهزمو جهنگ ه
بهرادهیهك كاریگهره
ك ه لهنێو چوارچێوهى
حزبو خهڵكدا
بهرپاكراوه

شۆڕش����دا ئیدى ئهو ئامانجانه سیاسی ،یان
ئایدیۆل����ۆژى ،یان ههر ش����تێكى تر بن ،به
كورت����ى پ����هروهردهى كۆمهاڵیهتى ههموو
ئهو شتانهن ،كه كۆمهڵگهیهكى تهندروست
دهیانخوازێ����ت و نی����ازى پێیان����ه .كهواته
ئهمهی����ه پ����هروهردهى كۆمهاڵیهتى ،واتا تۆ
لهم بوارهدا پێش دهكهویت ،تاوهكو دهبیته
چاالك����وان له ئامانجى كۆمهاڵیهتیدا ،چونكه
بوونه چاالكوان بهس نییه .تۆ پێویسته ببیته
چاالكوان����ى كۆمهاڵیهتى .ئ����هدى چاالكوانى
كۆمهاڵیهتى چیی����ه؟ چاالكوانى كۆمهاڵیهتى
كهسێكه كه به تهواوهتى له پهیوهندییهكانى
ههم����وو رۆژێكیدا لهگهڵ ههم����وو ئهوانی
دی����دا ،داراى تایبهتمهندیى شۆڕش����گێڕییه،
بهاڵم لێرهدا پێوهر چیی����ه؟ له كاتێكدا زیاد
له وهف����ادارى بۆ پرهنس����یپهكانى پارتهكه،
وهفاداری����ى بۆ خودى ئۆجهالن لهپێش����چاو
گیراوه .دی����اره كه ههموو ئ����هو پێوهرانه
بهوردى هۆیهكن ،بۆ ئهوهى شایستهى ئهو
ناوهبن ،كه پێى دهوترێت پیاوى نوێ.
ئۆجهالن دیسان نوس����یویهتى« :زۆرێك له
ئێوه ،وهك م����ردوونو تامى ژیان ناكهن.
شهیرو شۆرى ژیانتان زۆرالوازه ،هۆشیاریتان
ل����ه ئاس����تى پێویس����تدا نیی����ه .دڵهكانتان
دەورە دراون ،له نێوان ههس����ت ،نهست،
بهرپرس����یارییهتیدا تێڕاماون» .ئاڕاس����تهتان
بهرهو بهرژهوهندییهكه ،كه بهرژهوهندییهكى
ئهوتۆو پێویست نییه ،بهاڵم ئێمه جیاوازین.
كاتێك كێش����هكان سهرى ئێوهیش دهكێشێت
بۆ ههمان ئهو ئاس����تهى كه ئێمهى تێدایه.
ئهو بنهمایانه كارێكى ئهستهم نینو پێویسته
باوهڕ ب����هو نهزمه بهێنرێت ،چونكه ههموو
نموونهكانمان داراى ئ����هوهن كه هاندانێك
لهئێوهدا ئهنجامبدهن .ئێوه پێویست ناكات
ههوڵبدهن كۆپى كهسایهتى ئێمه بكهن ،بهاڵم
دهس����ت بدهنه پهرهسهندنو پێشكهوتن له

خودى خۆتاندا رێچكهكه بگرن .پێویس����تتان
بهوه نییه الس����ایی بكهن����هوه ،چونكه لێره
رێگهگهلێكى رۆشنو كاریگهر ههیه ،لهوێدا
ههركاتێك پێویستییهك ههبوو ،ئهوا بهرچاو
روونى له ئارادایە.
لێرهدا رهوتى رێبازه رێكخراوهكه ئاشكرایە
پێ����شو دواى ش����تهكان روون����ن .ئامێرى
س����هرهكى بۆ گۆڕینى مهردهكانى ئهو رێیهو
تاقیكردنهوهی����ان جهنگى پی����رۆزه ،نهێنى
ئ����هم رازو نهێنیی����هى رێبازهكهیش خۆى له
مامهڵهى توندا دهبینێتهوه ،لێرهوه رهوایهتى
وهرگی����راوه ،كه ئ����هوان ل����ه زهمینهیهكى
كۆڵۆنیكاردان ،ههر بۆیه كهمترین ههڵوێست
لهم رێبازهدا له توندییهوه سهردهردههێنێت.
هاوكات لێ����رهوه پیاو دهتوانێت ش����وناس
و ش����ێوهى خۆى س����هر لهنوێ بدۆزێتهوه،
چونكه لهالیهن داگیركارهوه بندهستكراوهو
نههێڵ����دراوه ،لهبهر ئ����هوه توندوتیژیى له
رهوش����ى رهسهنایهتىو س����هرچاوهى ههر
كۆمهڵگهیهكدا برهوى پێدهدرێت ،ههروهها
ئهم نهزمه شۆڕش دهبێتهوه بۆ نێو ههموو
خانهكان����ى ئ����هو كۆمهڵگهی����ه ،چونكه به
پێچهوانهى ئهو ناسۆرو نهنگیانهى له مێژوودا
ئامبازى نهتهوهمان بووه ،ئهم نهزمه پیاوى
نوێو نهس����تیلهو باش����تر دروست دهكات.
ئهم نهزم و جهنگ����ه بهرادهیهك كاریگهره
ك����ه لهنێ����و چوارچێوهى ح����زبو خهڵكدا
بهرپاك����راوه .هاوكات له س����ااڵنى 1986
بۆ  1987دهكرێت ئ����هوهش بخهینهڕوو كه
زهمینهیهكى تر لهسهر قسهكردن لهسهر ژن
و دۆزى ژن هات����ه ئاراوە .ئهویش پاش بهر
كهنار كردنى كهس����یره یهلدرمى هاوسهرى
ئۆجهالن س����هریههڵدا .ئهوی����ش بریتى بوو
له خواس����تێك بۆ زاڵبوون بهسهر جێندهرو
پهیوهندییه سێكسییهكان .لێرهوه دیسانهوه
واتای����ى پیاوى نوێ به مانایى وش����ه گۆڕا،

ب ه جۆرێك ك ه باوهڕوای ه
ل ه سااڵنى نێوان 1986
تا  1998ئهكادیمیاك ه
زیاد ل ه 10000
ئهندامى پهكهكهى ل ه
نهزمى پهروهردهیىو
سهربازیدا پێگهیاندووه.
پرۆگرامى قوتابخانهك ه
بۆ راهێنانى ههر
كهسێك  3مانگى
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پەلوپۆهاویشتنی پەکەکە لە هەر چوارپارچەی کوردستاندا
روونتربوویهوه ك����ه پیاوى نوێ له ههمبهر
س����ۆزو س����ۆزدارى چهن����د دوورهو چهنده
وابهستهیه بۆ گۆڕان و پهرهسهندنى خودى
و گهڕانهوه بۆ شیكاره خودییهكان .ئیدى له
ههناوى دامهزراوهكان����ى حزبو لقهكانیدا
چاودێ����رىو بندهس����تكردنو لێكۆڵینهوهو
ههڵسهنگاندن كهوتهگهڕ ،دیاره كه ئهویش
تهنیا لهپێناو ئهوهداب����وو كه بزانرێت تا چ
ئهندازهی����هك پرهنس����یپهكانى پارتهك����ه به
دروستى جێبهجێكراون .

رێوش���وێنه پێویس���تهكان لهپێن���او
زاڵبوونو بندهستكردنو پهروهردهدا
وهك دامهزراوهكان����ى ت����ر پهكهكه لهرووى
نهزمى پهروهردهی����ىو فێركاریدا خۆى له
پلهى ههوهڵ����دا دهبینێتهوه ،بهرادهیهك كه
بهرپرسو رێبهرایهتى پهكهكه بهشێوهیهكى
ههمیش����هیى ل����ه كاركردندان ب����ۆ ئهوهى
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گوتارهكانی����ان ئاوێته به پراكتیكى رۆژانهیان
بكهن .ئهوه له ههموو رێكخراوێكدا ههیه،
كه هزرو هێزى رێكخراوهكه بخاته زهمینهى
واقعیی����هوه .ب����ه تایبهتى دی����اره كه لهنێو
پهكهكهدا ئایدی����اى پارتهكه ههڵهێنجراوه له
گوتارى رێبهرایهتییهوه .رێبهرایهتى دهیهوێت
ئهم هزرو هێزهى خۆى به چهندین شێوهو
رهن����گ له زهمینهى واقیعو ژیانى رۆژانهى
ئهندامانى بس����هپێنێت ،بۆ نموونه ئۆجهالن
بۆخ����ۆى داراى ئهو هێزهی����هوه دهیهوێت
بوونى خۆى كه یهكسانه به رێبازى پارتهكه
ئاوێت����ه ب����ه كۆمهڵگهى ك����وردى ،تهنانهت
رهوشى كۆمهڵگهى مرۆڤایهتیش بكات.
راهێنان له ئهكادیمیاى قرقماز مهحسومدا
ئهمه برهودان و بههێزكردنى لهخۆگرتبوو،
كه لهالیهن ئهكادیمیاى قرقماز مهحسومهوه
رادههێن����ران .ئهكادیمیاكه س����اڵى  1986له
دۆڵی بیقاعى لوبنانى دامهزرا ،ئهكادیمیاكه

ب����هردهوام ب����وو ل����ه راهێنان����ى گهریالو
خۆبهخش����هكان ،پاش چوونى رێبهرایهتى بۆ
دیمهشق له س����اڵى  1993دا ،هاوكات پاش
رووكردنه ههرێمهكانى كوردستانى عێراق له
س����اڵی  1998دا ،ئهم ئهكادیمیایه بهردهوام
بوو له كارهكانى .به جۆرێك كه باوهڕوایه
له سااڵنى نێوان  1986تا  1998ئهكادیمیاكه
زیاد له  10000ئهندامى پهكهكهى له نهزمى
پهروهردهی����ى و س����هربازیدا پێگهیاندووه.
پرۆگرام����ى قوتابخانهكه ب����ۆ راهێنانى ههر
كهسێك  3مانگى دهخایاند ،بهاڵم ههندێك
پرۆگرام����ى پهروهردهی����ى تایبهتیش ههبوو
ك����ه بهچهند س����اڵێك ب����هردهوام دهبوو،
لهگهڵ ئهوهشدا ئهم ژماره زۆرهى گهریالى
راهێنراو ئاماژهى پێدراوه له ئهكادیمیاكهدا،
هێش����تا ههڵهیه وا بیر بكهینهوه كه ههموو
گهریالیهكى پهكهكه خولى راهێنانى بینیووه.
هاوكات له ن����هوهدهكان بهدوواوه زۆرێك
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گەریالکانی یەبەسە
لهو گهریالیانهى ك����ه رادههێنران ،زیاتر له
بهرهكانى جهنگو لهیهكه س����هربازییهكانى
خۆی����ان رادههێنران .بهتایب����هت له وهرزى
زستاناندا كه پێكدادانهكان لهگهڵ ئهرتهشى
تورك كهمدهبووی����هوه ئیدى ئهوان مژوڵى
راهێنانى ئهندامه نوێیهكان بوون لهبهرهكانى
جهنگدا ،له ساڵى  1991دا راهێنانى سیاسى
بۆ ئهندامان نزیكهى دوو مانگى دهخایاندو
بهشى سهربازیش بۆ مانگێك درێژهى ههبوو.
ههموو ئهوانه كه كۆدەبوونەوە دهبوونهوه
لهیهك����ه یهكدا له نێوان  100بۆ  250گهریال
دهب����وون .له نهوه4دهكاندا ههر ئهندامێكى
نوێ كه پهیوهندى دهكرد ،له دهس����تپێكدا
سوێندى به خاكو رێبهرایهتىو شههیدان
و دۆزى كورد پێدهخورا ،بۆئهوهى پهیمانى
دڵسۆزى به بیروباوهڕى پهكهكه لێوهربگرن.
ه���اوكات ناوێك���ى نوێیش���ى لێدهنرا ،كه
زۆرجار ناوێكى كوردى بوو .ئهوهش ئاماژه
بوو بۆ ژیانێكى نوێو كهسایهتییهكى نوێ

له خهباتهكهیدا.
راهێن���راوهكان جارج���ار رۆژانێكى ئێجگار
چڕوپڕیان ههبوو ،رۆژانه  10بۆ  12كاتژمێر
له پۆلهكانیاندا دهمان���هوهو تهنها كاتێكى
فره كهمیان ههبوو بۆ پش���وودان .ئهوان
ههموو بهیانیانێك كاتژمێر شهش���ى بهیانى
لهخهو ههڵدهستانو گرد دهكرانهو ساڵوى
یان س���هربهخۆیى یان نهمامیان دهچڕى.
ههندێ���ك كات بۆ كاژمێرێك وهرزش���یان
پێدهكرا ،ئهوه پێش خواردنى نانى بهیانیان
ل���ه كاتژمێ���ر  7ئهنجامدهدرا ،پاش���ان له
كاتژمێر ههشتدا وانهكان دهستیان پێدهكرد،
تا نیوهڕۆژ درێژهی���ان دهبوو .زۆر ترینى
وانهكان به زمانى توركى بوون ،ههر چهند
كه دانیشتنگهلێكى تایبهت ههبوون وانهكان
تێی���دا به كوردى دهوترایهوه .پاش نیوهڕۆ
دووب���اره وانهكان له كاتژمێر  2دهس���تیان
پێدهكردهوه ،تا 8ى ئیواره .ئیدى كاتهكانى
پاش ئهوه یان لهگهڵ راهێنانهكانى دیكهدا

س���هرقاڵ دهبوون ،یاخود دهستیان دهكرد
به وهرزشو ڤاڵى باڵ .هاوكات باس���كهو
گۆڵگۆڵێنی���ان دهك���ردو مژخوڵدهبوون به
ههڵپهركێى كوردىو بهزمو بالۆرهى واڵتى
كوردهوارییهوه ،جگه ل���هوهش رۆژانێكى
تایبهت ههبوون به ههڵوێس���ت وهرگرتن
لهسهر بهرهڤانى زیندانیان به تایبهت لهپاش
 12سێپتهمبهردا ،هاوكات دانیشتنى تایبهت
ب���ه وتارهكانى ئۆجهالن ههب���وو ،لهگهڵ
ئهوهشدا ههڵبژاردنهكانى رێبهرایهتیش كاتى
تایبهتی���ان بۆ تهرخاندهكرا ،یاخود جاروبار
مژخوڵدهبوون به چاالكىو ههڵكوتانه سهر
بارهگا سهربازییهكانى تورك .راهێنراوهكان
له كۆرسهكاندا ئاشنا دهبوون به بابهتگهلى
ههمهچهشن ،له  90%بابهتهكان بهردهوام
جهختكردنهوه بوون لهس���هر ڕاوهس���تان
دژ به كهس���ایهتى رابردوویی���ان ،چونكه
ئهو ههس���ته پێداگریى لهس���هردهكرا ،كه
بهڵێ دوژمن وا لهنێ���و خۆیاندا ،هاوكات
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 10%پێداگرییهكان لهب���ارهى ئهوهوه بوو
كه ههس���تى دژایهتى دوژمن���ى دهرهكی
لهنێ���و تاكهكاندا پەروەردەی���ان بكهن ،تا
له س���اڵى  1998ئۆجهالن بۆخۆى  3رۆژ،
ی���ان دوو رۆژ جارێ���ك روانگ���هو راڤهى
خۆى دهوتهوهو ههر وانهیهكیشى  4بۆ 7
كاتژمێرى دهخایاند .وانهكانى ئۆجهالن بێ
دابڕانو بێ وهرگرتنى رێس���تو روانگهى
دیو تێبینى ج���ودا بوو .زۆرینهى زۆرى
سهرنجو رامانهكانى ئۆجهالن ههڵهێنجراوى
ژیانى تایبهتىو كهس���ایهتىو سهردهمى
الوى خ���ۆى بوون ،ئهو لهو س���ۆنگهیهوه
مەبەس���تی بوو ،وا گۆش���یان بكات ،كه
زووترو دهس���توبردتر ببن ،بۆ خوڵقاندنى
كهس���ایهتییهكى نوێ و جیاواز ،ههروهها
رووى دهمى دهكرده كهس���ایهتییهكانى نێو
پهكهك���هو گازاندهو گلهیىو س���هركۆنهى
دهكردن ،بهزمانى رهخنه لهگهڵیان دهدواو
پێ���ش ئهوهى پ���رسو رايان ل���ه بارهوه
بكات ،ئهو سهركۆنهى دهكردن .دیاره بۆ
ئهمه مەبەستی بوو ههڵوێستى رۆشنتر له
بارهیانهوه ئاشكرا بێت.
ه���اوكات راهێن���راوهكان پ���اش وانهكانى
ئۆج���هالن ،دهس���تیان دهكرد ب���ه رهخنه
لهخۆگرتنو لهو بارهوه له خۆیان دهپرسى
چى فێرب���وونو دهبێت چ���ى بكهن؟ تا
كهس���ایهتى رابردوویان بك���وژن! .ئهوان
سهرنجیان دهداو ههموو رهفتارو ئهتوارێكى
رابردوویان له گۆڕدهنا .هاوكات به وردى
لهسهر پرسهكانى پێوهندى دهرهبهگایهتىو
رایهڵهكۆنهكان دهدوان ،وهك دیاردهیهكى
دزێو له ئهتوارى یهكتریدا دهیاندۆزییهوه.
هاوكات ههر پهیوهندییهكى نێوان كوڕو كچ
كه وابهس���ته بێت به سۆزدارییهوه ئاكامى
توندیى له دووى خۆى به دیدههێنا.
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رهخن���هو رهخن��� ه لهخۆگرت���ن و
كاردانهوهى ئهتوار
ئهم قۆناغه دیاریكراوهى رهخنهو رهخنه له
خۆگرتن بۆ بوارهكانى ترى ژیانى كۆمهاڵیهتى
ئهكادیمیاكه تهش����هنهى س����هند ،به تایبهت
لهمیان����ى ههڵبژاردنهكان����ى رێبهرایهتى نێو
كهمپهكهدا ،بۆ نموونه فهرماندهكان لهالیهن
ئۆجهالنهوه رهخنهیان لێگیرا ،ئیدى ئهوانیش
پێویس����تبوو رهخنه له خۆیان دهستپێبكهن،
یاخود كاتێ����ك گرفتێك لهنێ����و یهكهیهكدا
روویدهدا ،ئیدى رهخنهو رهخنه له خۆگرتن
لهالیهن گروپێكى گچكه ترى نێو یهكهكهوه
روویدهدا ،بهاڵم ل����هم كاتهدا كه رهخنه له
چاالكوان و فهرماندهكان به پێویس����تییهكى
ههنووكهی����ى لهپێش����چاو گیراب����وو ،ههر
رهخنهیهك له ئۆجهالن زهمینهى لهبهردهمدا
كڵ����ۆم دراب����وو .بهمجۆره رهخنهس����ازىو
رهخنه لهخۆگرتن بهش����ێوهیهكى خێرا بووه
رێگهیهكى س����هرهكى بۆ ئاس����ایكردنهوهى
گوتارهكان����ى پهكهكه ،بهتایبهت له س����اڵى
1986و له س����ێههم كۆنگ����رهى پارتهكهدا،
وهك ئان����ى كریگێڵ ئاش����كراى دهكات ،له
پهیوهست به سیستمى كۆمۆنیزمیدا ،رهخنه
له خۆگرتن داراى هێزێكى بۆ سهالمهتبوونى
شیكاره رهخنهییهكان لهنێو خودى تاكێكدا.
ئهم نهزمه لهزهمین����هى واقیعدا دانپیانانهو
بهم ش����كڵهش دهتوانرێت خۆشهویس����تىو
دڵس����ۆزى بۆ پ����ارتو رێبهرایهتى پارتهكه
چنگ بخرێت .ب����هم رێگهیه ش����یكارهكان
پێویس����ته جێبهجێبكرێن و ئهندامێكى نوێ
دروس����ت بێت كه له ت����هواوى پهیوهندییه
س����ۆزدارى و خێزان����ىو بنهماڵهییهكان����ى
دایببڕیت ،تهنانهت لهگهڵ هاوڕێكانیش����ى.
ه����اوكات ههندێ����ك خو ئ����اكارى رابردوو
پێویس����ته له رهوتى ژیانیدا بكاته دهرهوه،
بهكورتى ئهندام نهدهبوو بهپێى خۆى بڕوات
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زۆرینهى
زۆرى سهرنجو
رامانهكانى ئۆجهالن
ههڵهێنجراوى ژیانى
تایبهتىو كهسایهتى
و سهردهمى الوى
خۆى بوون،

پێویس����تبوو به پێوانهى ئۆج����هالن بڕوات،
نهدهبوو كاتێك قسه دهكات لهگهڵ ئۆجهالن
سهرى بجوڵێنێت ،ههروهك چۆن نهشدهبوو
دانیش����ێت تاوهكو فهرمان����ى پێنهكرایه كه
دانیش����ێت .تهنانهت خواردنهوهو كێش����انى
جگهرهو كارى سێكسى ،بهجۆرێكى بهحتى
ئهفالتۆنیش رێگهى لێگیرابوو .ههموو ئهوانه
بهوجۆرهى ئۆجهالن له وتهكانیدا تیش����كى
خستۆتهس����هر روونكراونهتهوه .ههموو ئهو
رێوش����وێنو س����زا فیزیكىو زمانهوانیانه
ك����ه بۆ ئهندامانى پهكهك����ه دانرابوون ،ئهو
وابهستهییه بهڕێبهرایهتىو ئهو پهیوهستییه
ب����ه ئهدهبیاتى نوێى ئهكادیمی����اوه ههموو
ئهوانه ئاماژهى رهوانى ههستو تامهزرۆیى
ئهنداماننو زهمینهسازى جدیین ،بۆ ئهوهى
لهتیۆرى دروس����تكردنى پیاوى نوێدا خۆیان
ببینن����هوه .دیاره له نهزم����ى پهكهكهدا بۆ
لهپێش����چاوگرتنى دادگاكانى ناوخۆ رێوشوێن
گیرابوویهوه بهرو بهكاركردن بهو راپۆرتانهى
كه بهرزدهكرانهوه رادهى تاوانو تاوانبارى
ئهندامان ههڵس����هنگاندنى بۆ دهكرا ،كهسى
تۆمهتب����ار بهند دهكرا ،تاوهك����و له دادگاى
ئهكادیمیادا بڕیار لهسهر چارهنوسى بدرێت،
زۆرجار ئهو كهسانه رزگار دهبوونو به پاك
دهردهچوون����ن ،ههندێك جاریش س����زاكان
دهگهش����تنه رادهى س����زادانیان بهسێدارهو
توندترین سزایش ئۆجهالن كه بڕیارى لهسهر
دهردهرك����رد ،بوونى پهیوهندى سێكس����ى
لهگهڵ رهگهزى بهرامب����هر ،یاخود خیانهت
به پرهنسیپهكانى پارتهكه ئهوا سزاى سێداره
رهچاودهكرا .ههر وهك كه سهلیم چوروك
كایا دهڵێت( :لهمیانى سااڵنى  1985تا 1992
زیاد له پهنجا كهس به فهرمانى دادگاكان له
سێداره دراون ) .

سهپاندنى رێوشوێنى بهندوباوهكان
بهسهر بهلقهكانى ترى دامهزراوهكهدا
ش����ێوهى كارى ئهكادیمیاى مهحس����وم بهو
ئامانجهب����وو ،ههم����وو پهكهك����ه به یهك
دام����هزراوه ب����كات ،ت����ا ئهندام����ان وهك
دامهزراوهیهكى س����هربازى توندوتیژ له 24
كاتژمێ����ردا لهژێر كۆنتڕۆڵداب����نو ئاگادارى
ه����ۆشو هێ����زى ههرجوڵهی����هك بێت كه
لهپێكهاتهى حزبهكهدا ههیه ،ئهم ش����ێوهى
كاره له نێ����و گهریالكان����دا رهواجى پێدرا.
له بنكهو بارهگاكان����دا ،بهیانیان ماوهى 4
كاتژمێر وانهو كۆرس ،دواتر وهرزش����كردن،
له پاش نیوهڕۆدا ماوهى  3كاتژمێر مهشقیان
پێدهكرا ،له نۆى ش����هو دهكرایه پشوو ،لهم
رهوش����هدا ههموو توندییهك س����هبارهت به
خواردن����هوهو تێكهڵى سێكس����ى كوڕو كچو
جگهرهكێشان بوونى ههبوو.
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ئامانجی سەرەكی توركیا لە دەستێوەردان لە
كاروباری س���وریا نەوەك وەستاندنی داعش،
بەڵكو پێش���گرتنە بە پێش���ڕەویی  PYDبۆ
درووستكردنی كۆریدۆری كوردی لە سنوری
توركیا ،ب���ەاڵم لە ئەگەری دەس���تێوەردانی
توركیا ،ش���ۆڕش و خەباتی پشتیوانانی PKK
و  PYDدەستپێدەكات و كۆنتڕۆڵكردنی ئەم
ناوچانە لە دەستی توركیا دێتەدەرێ .توركیا
توانایی سەپاندنی ش���ەڕێكی ناوخۆیی نییە،
لەم ڕووەوە هەر چەش���نە دەستێوەردانێك
لە س���وریا بە بێ رێككەوت���ن لەگەڵ PYD
 ،دەبێتە مەترس���ییەكی گەورەی ناوخۆیی بۆ
توركیا.
دیارە كە یەكەمین خ���اڵ لە داڕێژەی كاری
حكومەتی پارتی داد و گەشە پێدان ()AKP
 ،دوای هەڵبژاردن���ەكان ،دەس���تێوەردانە
لە س���وریا .رۆژنام���ەكان راپۆڕتیان داوە كە
حكومەت س���وپای بۆ وەها دەستوەردانێك
بانگهێش���ت كردووە و هەڵب���ەت زیادییان
كردووە كە هێزە چەكدارەكان بە دەربڕینی
پەرۆش���ی لە مەترس���ییەكانی ئەم هەنگاوە
ب���ۆ حكومەت ،لە بەرامب���ەر ئەم داخوازەدا
رادەوەستن.
دەتوانن لێكدانەوە و شڕۆڤەی مەترسییەكان
لە الیەن س���وپاوە لە وتارەكانی رۆژنامەكاندا
بخوێننەوە ،بەاڵم مەترسیی گەلێكی دیكەش
بوون���ی هەی���ە كە ل���ەم وتارانەدا باس���ی
لێوەنەكراوە (یا بە هۆكارگەلی سیاس���ی بە
هەم���ووان رانەگەیەندراوە) .ل���ەم وتارەدا
هەوڵدەدەم ئەو مەترسییە ناوخۆییانەی شیاوی
وەدیهاتن���ن كە لە ئەگ���ەری هاتنە ناوەوەی
توركیا بۆ جەنگ لەگەڵ س���وریا بەرەوڕووی
ئەم واڵتە دەبێتەوە ،لێكبدەمەوە.
بەر لە هەموو ش���تێك دەگوترێت ،ئامانجی
توركیا لە دەس���تێوەردان لە كاروباری سوریا
ئەوەیە كە متمانە بەدەستبێنێت كە دەوڵەتی

ئیس�ل�امیی عێراق و شام (داعش) ،ناتوانێت
كۆنتڕۆڵ���ی دوو خاڵی س���تڕاتژیك بۆ توركیا
بگرێتە دەس���ت .ئێمە نازانی���ن كە ئایا ئەم
بەڵگەهێناوەیە ڕاس���تە یان نا؟ ئەگەر توركیا
گرفت و كێش���ەیەكی لەگەڵ پێشڕەوییەكانی
داعش هەیە ،النی كەم دەتوانێت پاڵپش���تی
خ���ۆی ل���ە هاوپەمانێت���ی پێكهێن���راو ب���ۆ
بەرەنگاربوون���ەوە بە داع���ش پەرەپێبدات.
بەاڵم هەموو دنیا باس لەوە دەكات كە توركیا
درێژەی بە پاڵپشتیی خۆی لە هاوپەیمانێتیی
ژێ���ر رێبەرایەتیی ئەمەری���كا لە دژی داعش
نەداوە.
بۆچی توركیا بۆ ڕێگری كردن لە پێشڕەویی
داعش بۆ الی ئ���ەو خاڵە س���تڕاتژیكییانەی
لەبەر چاوی گرتووە ،بە تەنیا هەنگاودەنێت
و لەب���ری ئەوە بە هاتنە ن���او هاوپەیمانێتی
نێونەتەوەی���ی ل���ە دژی داع���ش ،ل���ە
مەترس���ییەكانی بەر دەمی ك���ەم ناكاتەوە؟
بە بڕوای من لێرەدا ئیدی بابەتی س���ەرەكی
پێش���ڕەویی داعش نییە؛ گرفتی س���ەرەكیی
توركیا كاریگەریی دانانی رۆژ لە دوای رۆژی
پارتی یەكێتی دیموكراتیكی گەل ()PYDیە.
توركیا هەوڵدەدات بارودۆخێك پێكبێنێت كە
دڵنیابێت  PYDناتوانێت لە قامیش���لۆ بەرەو
الی رۆژئاوا پێش���ڕەویی بكات ،بەو جۆرەی
كە كۆریدۆرێك لەنێوان كوردەكاندا پێكبێت.
توركیا بۆ پێشگیریی لە پێشڕەوییەكانی ،PYD
وەس���تانی پێش���ڕەوییەكانی داع���ش دەكاتە
بیان���وو .توركیا بە هیوایە ب���ە پەنابردنەبەر
بیانوو ،واڵمێكی بۆ ئەگەری دژەكردەوەكانی
دەورگێ���ڕە نێودەوڵەتیی���ەكان ،ب���ە تایبەت
ویالیەتە یەكگرتووەكان ،هەبێت.
كوردەكانیش ئەوەن���دە كرچ و كاڵ نین ،لە
نیاز و مەبەستی راستەقینەی توركیا تێدەگەن،
بەاڵم ئەوان توركیا بە پەڵپی دیكە سەركۆنە
دەكەن و بە تاوانبار لە قەڵەمیدەدەن ،لەبەر

ئەگەر توركیا گرفت
و كێشەیەكی لەگەڵ
پێشڕەوییەكانی
داعش هەیە ،النی
كەم دەتوانێت
پاڵپشتی خۆی
لە هاوپەمانێتی
پێكهێنراو بۆ
بەرەنگاربوونەوە بە
داعش پەرەپێبدات.
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هێزەکانی تورکیا لە ناو شارە کوردییەکان لە باکوری کوردستان
ئەوەی كە ناتوانن ئامانجی خۆیان لە تێوەگالن
ب���ە پااڵوتنی گەالن لە عەفرین و كۆبانێ ،بۆ
پێكهێنانی كۆریدۆرێكی كوردی بە شێوەیەكی
راس���تگۆیانە بێننە زمان .ل���ە وەها كاتێكدا،
راس���تیەكە ئەوەیە كە هەڵوێستی كوردەكانی
 PYDو توركیا بە نس���یبەت یەكتری بۆ الی
ئەو بیانووانە دەش���كێتەوە كە لە دژی یەكتر
دەس���تەو داوێنیان دەبن .ئ���ەوەش هەمان
ش���تە كە لە ئەگەری دەس���تێوەردانی توركیا
لە س���وریا دەبێتەهۆی مەترس���ی لە ئاستی
ناوخۆییدا .پاڵپش���تەكانی پارت���ی كرێكارانی
كوردس���تان ( )PKKو PYDرێپێوان���ەكان و
ناڕەزایەتییەكان���ی خۆیان نیش���اندەدەن ،بۆ
ئەوەی ك���ە دڵنیابن توركیا دەس���تێوەردان
ناكات.
كاتێك كە توركیا لە س���وریا دەس���تێوەردان
دەكات ب���ۆ ئەوەی كە  PYDبوەس���تێنێت،
 PKKو  PYDل���ە هەوڵدان بۆ دابینكردنی
ناوچەیەكی سنورداری هێمن و سەقامگیر لە
باشوری رۆژهەاڵت كە بتوانن ئەوێ كۆنتڕۆڵ
بكەن ،خەبات و ش���ۆڕش دەست پێدەكەن.
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ئەو توركیایەی كە پۆلی���س تێیدا ئەزموونی
گۆڕانكارییەك���ی رێكخراوەی���ی بێ ئەژماری
هەبووە و ژاندارمێری كەوتۆتە ژێر فەرمانی
بەڕێوەبەرایەتیی سیاسی ،ناتوانێت كۆنتڕۆڵی
ئەم ناوچەیە بپارێزێت.
بۆ وێن���ە پۆلیس���ی دیاربەكر ت���ا ڕادەیەك
لەگ���ەڵ راس���تییەكانی ئەم ش���ارە نەناس���ە
ك���ە ناتوانێت ئەو ش���وێنانە پەیدا بكات كە
دەبێت هێرشیان بكاتە سەر .كاری سەرەكی
س���ەرۆكی پۆلیس لەم ناوچەیەدا ئەوەیە كە
س���ەرنجی بەڕێوەبەرایەتی سیاس���ی بۆ الی
خۆیان ڕابكێشن ،نە ئەوەی كە هێمنایەتی و
سەقامگیریی ناوچەكە بپارێزن .ئەفسەرەكانی
پۆلیس لە فشاری حكومەت وە زاڵە هاتوون،
هەر لەم ڕووەش���ەوە دڵنیانی���ن كە ئەگەر
فەرمان���ەكان جێبەجێ بكەن ،لە داهاتودا چ
شتێك بۆ ئەوان روودەدات .ئەوان نایانەوێت
ریس���ك بكەن ،لە ناوچەك���ەدا چاالكە ،زۆر
بە باش���ی رێكخراوە و دەتوانێت بە خێرایی
دزە بكاتە نێو هەموو بەشەكانی كۆمەڵگەوە.
پارت���ی كرێكاران���ی كوردس���تان  PKKل���ە

پرۆسەی ئاش���تی بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانی
خۆی كەڵك���ی وەرگرتووە .حزبی  PKKلە
رێگەی ئەم پرۆس���ەیەوە بۆتە هۆی ئەوەی
كە حكومەت لە ناوچەكەدا تاڕادەیەك ڕاوێژ
بكات .لە درێژەی ناڕەزایەتییەكانی كۆبانێدا
بینیم���ان ك���ە  PKKچ كارێ���ك دەتوانێت
بكات .حزب���ی PKKبەهێزە ،لە حاڵێكدا كە
بۆرۆكراسی حكومەت الوازە.
هەر بەم هۆیە ،هەر چەشنە دەستێوەردانێكی
توركیا لە سووریا بە بێ رێككەوتن لەگەڵ PYD
بەو مانایەیە كە توركیا كۆنتڕۆڵی ناوچەكانی
باشوری رۆژهەاڵتی لە دەستدەدات .توركیا بە
هۆكاری چەكدارییەوە ناتوانێت لە بەرامبەر
داس���ەپانی جەنگێكی دەرەكی یا ناوخۆییدا
خۆی رابگرێت .ئ���ەردۆگان و  AKPدەبێت
لە شێوەی جەماوەری یەكێتیی و پێشكەوتنی
( )CUPدەس���ت هەڵبگرن و ل���ە هاتنە ناو
زەلكاوی سوریاوە خۆ بپارێزن.
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ڕێكخراوى هەڵۆکانی ئازادی کوردستان،
كێن و دژایهتى كێ دهكهن ؟
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پاش ئهوهى لە ساڵی ( )1979حزبواڵى كوردى
له توركیا ،ب���ۆ دژایهتیكردنى پهكهكه دامەزرا،
هاوكات چهند پارتێكى تر بهش���ێوازى جیاواز
ب���ۆ خزمهتى گهلى كورد ب���ه ڕێبازى مهدهنى
دامهزران ،بهاڵم ههڵۆكانى ئازادى كوردستان،
لە س���اڵی ( )1993به جیاواز ل���ه پهكهكه ،بۆ
دژایهتى توركیا دامەزران ،كه تا ئێستا چهندین
چاالكیان ئهنجامداوه.
هەڵۆكانی ئ���ازادی كوردس���تان )TAK(،پێش
س���اڵی ( )1993بەش���ێک لە ئەندامەکانی لەناو
پارتی كرێكارانی كوردس���تاندا بوون ،بەاڵم بە
باڵی ئۆپۆزس���یۆنی پەكەكە ناس���رابوون ،دواتر
جیابوونەوەو لە س���اڵی( )1993ڕێكخراوەكەیان
درووس���تكرد )TAK( .ل���ە س���اڵی ()2004
بەشێوەیەكی چاالك ڕاگەیەندرا.
لەو بارەیەوە لە ساڵى ()2010دا ،ڕۆژ قەندیل،
گوتەبێژی ئەوکاتەی پەکەکە بە تەلەڤزیۆنی سی
ئێن ئێن ئینتەرناش���اڵی ڕاگەیاند" ژمارەیەک لە
ئەندامان���ی تاک لەناو پەکەک���ەدا بوون ،بەاڵم
ب���ەردەوام ڕەخنەی���ان لە سیاس���ەتی پەکەکە
گرتووە".
ئ���ەو ئەندام���ە ناڕازییان���ەی پەکەک���ە ،دواتر
جیابوون���ەوەو ل���ە ()1993دا رێکخراوێکیان بۆ
خۆیان درووستکرد.
ئەم پارەتە خۆی بە پارتێكی جياواز لە پەكەكە
دەناس���ێنێت و ئامانجی دەوڵەت���ی نەتەوەیی
كوردیی���ەو بە دەی���ان هەڵس���وڕاوى چاالكی
هەی���ە ،توركیا وەك پارتێكی تێرۆریس���ت ،بە
فەرمی ناس���اندوویەتی .لۆگۆكەی نەخشەیەكی
كوردس���تانی گەورەیە بە ڕەنگی سورو وێنەی
هەڵۆیەكی فڕیو لە ناویدایە .كورتكراوەی ناوی
حزبەكەش بە تاك ناسراوە .
هەڵۆکانی ئازادی کوردستان ( تەیربازێ ئازادیا
کوردس���تان TAK- (Teyrênbazê Azadiya
 Kurdistanپارتێكی یاس���اغ و چەكدارو چاالكە
لە كوردس���تانی توركیاو بنكەی س���ەرەكی لە
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چیایى قەندیلە ،ل���ە ()29ی ،ئەیلولی ()2004
دامەزراوە ،باهۆز ئەردال ،ڕێبەری پارتەكەیەو
ل���ە ڕووی ئایدیۆلۆژیی���ەوە پارتێكی نەتەوەیی
كوردیی���ەو چەندی���ن چاالك���ی و ک���ردەوەی
خۆکوژيان لە ش���وێنە گەش���تیارییەکانی توركيا
وەک "موغاڵ ،ئیزمیر ،ئەنتاڵیا" ئەنجامداوە.

چاالكییهكان���ى هەڵۆکان���ی ئ���ازادی
کوردستان
*لە رۆژى( 22ى6ى )2010پاسێکی گواستنەوەی
سەربازییان تەقاندەوەو لە ئاکامدا ( )4سەرباز و
کەسێکی مهدهنى گیانیان لەدەستداوە .
*ل���ە ڕۆژى (31ى10ه )2010ل���ە تەقس���یمی
ئیس���تەنبوڵ تەقینەوەیەکی���ان ئەنجام���داو لە
ئاکامدا ( )32ک���ەس برینداربوون ،بەاڵم دوای
( )4ڕۆژ تەقینەوەکەی لە ئەستۆگرت .لە ڕۆژى
(20ى9ى )2011ل���ە مەیدانی ک���زاڵی ئەنقەرە
تەقینەوەیەکیان ئەنجامدا ،بهو هۆیهوه ( )3کەس
کوژران و ( )34کەسی دیكە برینداربوون ،بەاڵم
دوای ()2رۆژ تەقینەوەکەیان لە ئەستۆگرت .
*ڕێکخراوەک���ە لە مانگ���ى(16ی9 ،ى )2005
دا ،ئوتومبیلێكى له جۆرى پاس تەقاندەوە ،لە
ئاکامدا ( )20کەس گیانیان لەدەستدا.
*لە رۆژى (23ى12ى)2015دا ،لە فڕۆکەخانەی
س���ەبیحەگۆکچەنی ئیس���تەنبوڵ هێرش���ێکیان
ئەنجام���داو لە ئاکامدا کەس���ێک کوژرا ،بەاڵم
دوای ( )2رۆژ هێرشەکەی لە ئەستۆگرت .
*لە (5ی)2006،دا ،هێرشیانکردە سەر بارەگای
ئیس���تەنبوڵی ئاکپارتی ،لە (28ی ،ئابی ()2006
لە ئەنتاڵی���او مارماریس تەقینەوەیان ئەنجامداو
لە ئاکامدا ( )3کەس گیانیان لەدەستدا .

حزبواڵ توركی،
دیارترین پارتی ك���وردی دژ ب ه پهكهك ه
دامەزرا

لۆگۆی ڕێكخراوى هەڵۆکانی ئازادی کوردستان
*حزبواڵ توركی ،ڕێكخراوێكی كوردی سووننی
چەكدارە لە توركیا ،لەسەر بنەمای نەیارێتی و
دژایەتی پەكەكە ،لە س���اڵی ( )1979لە شاری
باتمان ،لەالیەن حسێن وەلی ئۆغلۆ دامەزرا .
*حزب���واڵ ،زیاتر چاالكییەكانیان لە باش���ووری
رۆژهەاڵتی توركیای���ە ،مژوڵی ئهوان وتنەوەی
وان���هى ئاین���ی و خوێندن���ەوەی قورئانن ،بە
منااڵنى گوندنش���ین له كوردستانى توركیا ..لە
س���اڵی ( 1981تاكو  )1990بەناوی بزوتنەوەی
یەكبوون���ەوە كاریكرد ،زیاتر قورس���ایی خۆی
لە دیاربەك���ردا دەبینییەوە .حزب���واڵ توركی،
دیارترین پارتی كورديي���ە ،كە رژێمی توركیا
دژ بە بزوتن���ەوەی نەتەوەیی كورد،بە تایبەتی
پەكەك���ە بەكاریهێن���ا ،توركیا بەپێی نەخش���ە
نهێنییەكانی ،س���اڵی()1983ز ،لەالیەن (حسێن
وەلی ئۆغلو) ،ڕاس���تەوخۆ ،لەالیەن ئەفسەری
ئاسایش���ی تورك���ی (قورقوت ئەیكی���ن)ەوە،
سەرپەرشتی دەكرا .ئەمانە گروپی چەكدارییان
لەش���ارە كوردییەكان دروس���تكرد ،بە ئاشكرا
مەش���قیان دەكردو ئەدەبیاتی ئیسالمیو سیمای
ئیسالمی ژنانیان ببوو بە دیاردەیەك لە ناو ناوچە
كوردییەكاندا .ئەم پارتە بۆ ڕووبەڕوو بوونەوەی
بزووتنەوەی نەتەوەیی كورد ،ڕوناكبیر ،نوسەر،
خۆنەوارەكانی كورد دروستكرابوو ،بۆ نمونە لە
سێپتەمبەری ساڵی ()1992ز ،نوسەری گەورەی
كورد (موس���ا عەنتەر)یان تیرۆر كرد .لە ساڵی
( )1991ت���ا()1995ز ،زیاتر ل���ە ()500ئەندا م و
الیەنگری پەكەكەیان تیرۆر كردووە.
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حزبواڵ توركی،
دیارترین پارتی
كوردييە ،كە رژێمی
توركیا دژ بە
بزوتنەوەی نەتەوەیی
كورد،بە تایبەتی
پەكەكە بەكاریهێنا

بەگوێ���رەی راپۆرتەكان ( )17ه���ەزار هاواڵتی
كورد ،بە دەس���تی ڕێكخ���راوى حزبواڵ توركی
تیرۆر كراون .لە پاش كوژرانی ئۆغلۆ( ،عیس���ا
ئاڵتس���ۆی) ك���ە كوردێكی باكور ب���وو كرا به
ڕێبەری پارتەكە .دەوڵ���ەت هەر هێنده كاری
بەم ڕێكخراوە بوو ،تاكو بوو بە مەترس���ی بۆ
خودی دەوڵەت ،ئیدی لە دواى ساڵی ()2000ز،
كەوتە بچوككردنەوەی پارتەكەو لەناوبردنیی،
بەاڵم لە دواى ساڵی ()2011ز ،حكومەتی (دادو
گەش���ەپێدان) زۆر ب���ەی ئهندامانى حزبواڵى
ئازاد كرد .حزبواڵ س���اڵی ( )2000سەرۆكەكەی
كە حس���ێن ئۆغلو بوو كوژرا ،دواتر بڕیاریاندا
پارتی بانگەوازی ئ���ازاد دابمەزرێنن ،كە باڵی
گهورهى حزبەكە دایمەزراند ،لە ساڵی ()2013
دا ،كورتك���راوەی ئەم ن���اوە دەبێت ،بە هودا
باری توركی .ئەم پارتە لە دوواین هەڵبژاردنی
توركیا ،بەشداری كردو دەنگی پێویستی نەهێنا.

هەدەپە،
فرەترين ڕێبەر و الیەنگرانی كوردن
پارتی گەالنی دیموكرات ( هەدەپە) لە (15ی،
ئۆكتۆب���ەری  )2012دامەزراوە ،حزبێكی چەپی
سیاس���ی مۆڵەت پێدراوى توركیایە ،پێیوایە بۆ
هەم���وو پێكهاتەكانی توركیا ،خەبات دەكات و
فرەترين ڕێبەرو الیەنگرانی كوردن .
ڕێبەری پارتەكە ،س���ەركردەی الو (سەالحەدین
دەمیرت���اش)ە ،ك���ە هاوس���ەرۆكەو ئێس���تا
لەزینداندایی���ە .چونك���ە پارت���ی ديموكرات���ی
گەالن (هەدەپە) توانی بەربەس���تی ()10%ی،
هەڵبژاردنەكان تێك بش���كێنێتو بە پشتییوانی
هەردوو هەوادارانی كوردو چەپگەراكان توانی
()13.1%ی ،كۆی دەنگەكانی توركیا پێكبهێنێت.
لەبەر ئەوە بردنەوە ،مێژووییەكەی كورد ،بووە
مایەی نیگهرانى ئەردۆگان  .چونكە پارتی دادو
گەشەپێدان(ئەكەپە) ،یان دەبوو ،لەگەڵ پارتی
گەلی كۆم���اری (جەهەپە) یاخود دەبوو لەگەڵ

هەدەپ���ەو پارتی كاری ناسیۆنالیس���تیی توركیا
مەهەپە ،هاوپەیمانی ب���كات ،بۆ پێكەوەنانی
كابین���ەی حكومەت .یاخود دەبوو ،داوا بكات،
هەڵبژاردنی پێشوەخت ڕابگەیەننەوە  .ئەوەبوو
هیچ هاوپەیمانییەك چێ نەبوو ،ناچار بڕیاردرا
لە یەكی نۆڤەمبەری هەمان س���اڵدا سەرلەنو ێ
هەڵبژاردن بكرێتەوە .
یهكهم سكرتێرى سۆسیالیستی كوردی توركیا
دوایى  42ساڵ گهڕایهوه بۆ توركیا
پارت���ی سۆسیالیس���تی كوردس���تانی توركی���ا
(پ.س.ك) لە كۆتایی س���اڵی()1974دا ،وەك
یەكەم پارتی سەربەخۆيی كوردی ،بەشێوەیەكى
نهێنی لە ئەنكەرە دامەزرا.
یەك���ەم گردبوونەوەیان ،ل���ە ماڵی ( زیا ئاكار)
بوو ،دامەزرێنەران بریتی بوون لە :ئیحس���ان
ئاكس���ۆی ،فاروق ئ���اراس ،یەڵماز ش���امیلبل،
نەزیفی خەلیلی ،مەهدی زانا ،زیا ئاكار ،كەمال
بۆرقای  .لە یەكەم دانیشتن ،كەمال بۆرقای بە
سكرتێری گشتی دیاریكرا.
(پ.س.ك) پارتێك���ی میان���ڕەوی دوور ل���ە
توندوتیژی بوو ،لە تێكۆش���انی ديموكراس���ی
دا ،ناس���نامەی رامیاری���ی خۆی شانبەش���انی
چەپ���ی توركیی ل���ە توركیا دەبینیی���ەوە ،لە
مێژووی توركیا ،یەك���ەم پارتی كورد بوو ،كە
بەش���ێوەیەكی ئاش���كرا ،خ���ۆی وەك پارتێكی
كۆمۆنیس���ت ڕاگەیان���د ،تێ���زی داگیركردنی
كوردستانی خستبووە كارنامەی گروپە سیاسییە
چەپڕەوەكانی كوردو توركەوە  .لە تێكۆشاندا بە
هیچ جۆرێك بڕوای بە خەباتی چەكداری نەبوو
( .پ.س.ك) ل���ە كۆدەتای ()1980دا ،تەواوی
ڕێكخستنەكانی لە باكووری كوردستان ڕاگیرانو
سەركردایەتی سیاس���یی پارتەكەیش بڕیاریاندا،
ڕووبكەن لە ڕۆژهەالتی كوردستان .ئێستاش لە
ئەوروپاو باش���وری كوردستانن و مەسعود تەك
سكرتێریانە ،لە ساڵی رابردوو()2016دا ،كەمال
بۆركای ڕێبەری پێشوویان گەڕایەوە توركیا .
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كارتی كورد لەنێوان توركیا و ئێراندا
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بەرژەوەندی هەر الیەنێك لەس���ەر حسابی
ئەوانی تر بەكاردەهێنرێت ،هەریەك لەئێران
و توركی���ا لە هەوڵ���ی كاراكردن���ی (كارتی
كورد)دان و دەیانەوێت كورد وەك كارتێك
بەكاربهێنرێت بۆ بەدەستهێنانی بەرژەوەندی
خۆیان ،هەروەها پارت و هێزە كوردیەكانیش
رۆڵی كارای خۆیان بینیووە لە قۆرخكردن و
سود وەرگرتن لەو دژایەتییە سیاسییەی نێوان
ئەو دوو دەوڵەت���ە لەپێناو بەرژوەندییەكانی
خۆیاندا ،ئەمەش لە خاڵی یەكەمدا لەس���ەر
ئاس���تی نەتەوەیی و بەرژەوەندی حزبایەتی
و دواتریش ل���ە هێنانەدی قازانجی مەیدانی
كورد رەنگیداوەتەوە ،ئەمەش بە ئیدارەدانی
ملمالن���ێ و بەرژەوەندیی���ە سیاس���ییەكان
وەس���فدەكرێت ،كە لە دونیای سیاس���ەتدا
شتێكی مەحاڵ و ئەستەم نییە.

بەرچاوی میدیاكان ،ئ���ەوەش بۆ زیادبوونی
ئ���ەو بەرەنگاربوونەوە س���ەربازیەی نێوان
توركیاو داعش بوو لەس���ەر سنوری توركیاو
سوریا.
ئەم���ە لە ناوەڕۆك���دا ئاماژەیەكە بۆئەوەی
هێمایەك���ی پێش���وەخت و دەستپێش���خەرو
دی���ار ل���ە هەوڵەكان���ی ئەنقەرە هەس���ت
پێدەكرێت ،بۆ دامركاندنەوەو نائومێدكردنی
پالنەكانی ئێران لە پشتیوانیكردنی رێكخراوە
كوردییەكان و دوبارە رێكخس���تنەوەیان ،بە
مەبەستی دژایەتیكردنی ئەو ئاڕاستەیەی لەناو
سیاسەتمەداران و ستراتیژی توركیادا هەیە،
بۆ سنورداركردنی بەرژەوەندییەكانی ئێران و
دروستكردنی مەترس���ی بۆسەریان بەتایبەتی
لەپرس���ی س���وریادا ،لەم روانگەیەش���ەوە
حكومەت���ی هەرێمی كوردس���تان بەنزیكترو
دۆستی زیاتری ئێران بە بەراورد بە حكومەتی
ناوەند هەژماردەكرێت.

توركی���ا بەنزیكەی زی���اد لەنیوەی هێزەكانی
پی���ادەی لەنزیك س���نوری س���وریا – توركیا
چڕكردۆتەوە ،لەگەڵ پابەندبوونی هاوسەنگی
و چڕكردن���ەوەی بوون���ی هێزی س���ەربازی
لەالیەك���ی ت���ری توركی���او س���نورەكانی و
بەرزكردنەوەی پلەی ئامادەكاریی سەربازیی،
هەروەه���ا لێدانی هەندێك (خەندەق) وەك
ئامادەكارییەك بۆ هەر بڕیارێكی سەربازی كە
پەیوەندی بەهەر دەستخس���تنێكی سورییاوە
هەبێ���ت ،ئەمە جگ���ە ل���ەو باكگراوندەی
سەركردە سیاسی و س���ەربازییەكانی توركیا
هەیانە كە رێگە بە دروس���تبوونی دەوڵەتی
كوردی ،یان هیچ كیانێكی كوردی لەسنوری
باشوری سوریا نادەن.
ئ���ەم ئامادەكارییە س���ەربازییانەی توركیا،
دوای تەقینەوەكەی شاری سوروجی توركی،
پەرەیان سەندو بەش���ێوەیەكی دیار كەوتنە

گۆشەگیری هاوپەیمانێتی توركیا

ئێ���ران و توركی���او تەشەنەس���ەندنی
كێشەی كورد لەهەرێمی كوردستان :

هەوڵێك���ی ت���ری ئێ���ران بریت���ی ب���وو لە
گۆش���ەگیركردن و هەڵوەشانی هاوپەیمانێتی
و س���تراتیژەكانی توركیا بەرامبەر بە سوریا،
ئەوەش لەپێناو پاراس���تنی بەرژەوەندییەكانی
خ���ۆی و پارێزگاریك���ردن ل���ە ئەس���ەد،
نەوەك لەبەرخاتری ك���وردو بەرژەوەندییە
نەتەوەییەكان���ی ك���ورد ،ئێ���ران هەوڵێكی
زۆری���دا س���ود لەكارتی كورد ل���ە توركیاو
س���وریا وەربگرێت ،هەروەك چۆن ئەنقەرە
ویستی ئەو كارتە لەرێگەی پارتی دیموكراتی
كوردس���تانەوە ل���ە بەرژەوەن���دی خ���ۆی
بەكاربهێنێت ،بەتایبەتی لەدژایەتی پێكردنی
پارت���ی یەكێت���ی دیموكراتی (پەی���ەدە) كە
پارتێكی سیاسی كوردیی نزیك لە پەكەكەیە.
ئەم���ەش بەرچاو روونی بۆ ئەو سروش���تی
گ���رەوە ئێرانیەیە لەس���ەر رێكخ���راوەكان

و تەوژم���ە كوردی���ەكان لەمتمانەی���ان و
دەستەبەركردنی و درێژەكێشانی هەوادارانی
لەبەرەنگاربوونەوەی هەری���ەك لە توركیاو
پارت���ی دیموكرات���ی كوردس���تان لەیەككاتدا
ئەنجامیداون.
لەهەمانكاتدا بەكارهێنانی هەمان ئەو تەوژم
و پارتانە لەگرەوی ئێرانی بۆ بەدەس���تهێنانی
بەرژەوەندییە تایبەتیەكانی خۆی ،لە نیسانی
 2014دا (جەمی���ل بای���ك) ،هاوس���ەرۆكی
(كەجەكە) ئەوەی روونكردەوە هەڵوێس���تی
پارتی كرێكارانی كوردس���تان ناكۆك نییە ،لە
هاوكارییك���ردن و پش���تیوانییەكانی ئێران بۆ
هەری���ەك لە حكومەتی ناوەن���د لە عێراق،
عەلەویی���ەكان ل���ە س���وریا .بەه���ۆی ئەم
هەڵوێس���تەیەوە (بایك) پاڵپش���تییەكی باش
و فراوان���ی بەدەس���تهێنا ،بەهۆی پارێزگاری
جەنگاوەرانی پارتی كرێكارانی كوردوس���تان
بە نوێنەرایەت���ی (پەیەدە ،یەپەگە) ،لە دژی
هێرشەكانی (داعش) لە خۆرئاوای كوردستان،
ك���ە كوردەكان پێیانوای���ە بەهێزترین الیەنی
هەرێمی بۆ پشتیوانیكردنی داعش لەناوچەكە
توركیای���ە .لەالیەك���ی تری���ش مەبەس���ت
لەمە ش���ێوازی پتەوكردن���ی پەیوەندییەكانی
ئەنقەرەیە لەگەڵ پارتی دیموكراتی كوردستان
و پەراوێزخستنی ئەو هێزە كوردییەی كەماڵە
لەسەر ئێران.

كوردو ستراتێژی ئێران:
س���تراتیژی ئێران لەس���ەر بیرۆكەی ناوەندی
وەس���تاوە لەرێی بەكارهێنانی كارتی كوردی
لەهەوڵی كۆپیكردنی ئەزمونەكانی پێشووی،
كە چەندی���ن بەرهەم و داهات���ی مێژوویی
هەبووە لەرێ���ی بەكارهێنان���ی كورد وەك
كارتێ���ك ،پش���تگیری ئێران ب���ۆ هەندێك
رێكخ���راوی كوردیی ،چەندی���ن گرەنتی و
قازانجی بۆ ئێران دەستەبەركردووە ،لەوانەش
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ئەردۆگان و حەسەن روحانی
وەك ئەوەی ل���ە رێككەوتنناممەی جەزائیر
س���اڵی 1975دا روی���دا ،ب���ەوەی حكومەتی
ئەوكاتەی عێراق دەستی لەخاوەندارێتیكردنی
شەتولعەرەب هەڵگرت ،وەك چۆن تارانیش
كشایەوە لە گەورەكردنی ناكۆكییەكانی نێوان
كوردو حكومەتی عێراق و پاش���گەزبوونەوە
لەو بەڵێنانەی بەك���وردی دابوو ،بەجۆرێك
كە فش���ارێكی زۆری الوەكی لەس���ەر توانا
س���ەربازییەكانی عێراق دروست كردبوو لە
ماوەی جەنگی یەكەمی كەنداودا ،بەاڵم ئێران
دەستی لەم ستراتیژە هەڵنەگرت و بەردەوام
بوو لە پش���تگیریكردنی یەكێتی نیش���تمانی
كوردستان ،ئەمەش پش���تگیریەكی بەردەوام
بوو ،هەروەها هەڵگیرس���انی خۆپیشاندان
لە س���ەرەتای نەوەدەكان لەسەدەی پێشوو،
تەنانەت گەیشتن بەقۆناغی دوای هەڵگیرسانی
شۆڕشی س���وریا ،كەبووە هۆی چەسپاندنی
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پێش���بڕكێی توركیاو ئێران ب���ۆ بەڕێوەبردنی
كێبركێی لەناكۆكییەكانی كوردی -كوردی.

ئێ���ران لێرەوە چەندی���ن بەرژەوەندی
پێكاو ژمارەیەك ئامانجی بەدەستهێنا:
یەكەم :س���ەرنەكەوتنی ئاواتە سیاسییەكانی
كوردان���ی ناوخ���ۆی واڵتەك���ەی ،چونك���ە
ژمارەیەك���ی زۆری دانیش���توانی ئێ���ران
ك���وردن ،رێژەكانیش جی���اوازن بەگوێرەی
ژمارەیان لەس���ایەی دانپێدانیان بە ناسنامەی
نەتەوایەتی���ان ،ژمارەك���ە لەنێ���وان 7-9%
بەنزیكەیی لەكۆی گش���تی دانیشتوانی ئێران
پێكدێنن ،كورد نەتەوەی سێهەمە دوای فارس
و ئازەری���ەكان ،كە چڕبوونەت���ەوە لەچیای
زاگرۆس لە باش���ورو بەدرێژایی سنور لەگەاڵ
توركیاو عێراق دەبینرێن.
س���ەرەڕای ئەوەی كوردەكان ئاماژە دەدەن

بەناكۆكی و ناخۆش���ییەكانی كە چەش���تویانە
بەدەس���ت ئەو واڵتانەی داگیریان كردوون،
ه���اوكات ه���ۆكاری پێكنەهاتن���ی واڵتێكی
نەتەوەی���ی كوردی دەگەڕێنن���ەوە بۆ خراپی
فارس و توركەكان ،كوردانی ئێران كێش���ەو
ناكۆكییەكان���ی چەش���تویانە زۆر گەورەترو
دیارترە ،بەهۆی بەرجەستەبوون و گونجانی
سیاس���ی هەندێ���ك هێزی ك���وردی عێراقی
لەگ���ەڵ (توجه���ات) ئاراس���تەكاری ئێرانی,
بەدرێژای���ی قۆناغە مێژوویی���ە جیاوازەكان,
تارانیش تەنها واڵتە كە لە مێژووداو لەساڵی
كۆماری كوردی(مهاباد)ی تێدا دامەزرێنرا.
ئ���ەو كۆم���ارە كوردیی���ە پ���اش  11مانگ
لەپێكهێنان���ی هەرەس���یهێنا ،ئەوەش بەهۆی
ئەو رەوش���ە سیاس���ی و ئیقلیمییەی ئەوكاتە
لەئاراداب���وو ،هەروەها بەه���ۆی ناجێگیری
هاوس���ەنگی هێزەكان و پیالنگێڕی هەندێك
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الیەنی كوردی ،لەگ���ەڵ فەرمانڕەوایانی ئەو
س���ەردەمەی ئێ���ران .ئەمەش ب���ووە هۆی
هەڵگەڕان���ەوەی هاوكێش���ەو رووداوەكان،
دەس���تگیركردن و لەس���ێدارەدانی ق���ازی و
هاورێكانی كاریگەری زۆری لەسەر كوردانی
ئێران دروس���تكرد ،ئەوەش بووە هۆی رق و
كینەیەكی زۆر الی شۆڕشگێڕانی كورد دژ بە
دەسەاڵتدارانی ئەوكاتەی ئێرانی.
دووەم :بەدوورخستنەوەی داعش لەسنوری
رۆژئاوای ئێران ،تاران هەوڵیداوە لەرێگەی
هاوكاریكردن���ی یەكێت���ی و پەكەك���ەوە
بەتایبەتی لەناوچەكانی جەلەوالو باش���وری
خانەقین ،جوڵ���ەو پێش���ڕەوییەكانی داعش
پەك بخات و س���نورداری ب���كات ،بەوەش
تاران توانیوێتی مەترس���یی هەڕەش���ەكانی
داعش بۆ س���ەر بەرژەوەندییەكانی خۆی و
سنورەكانی دوربخاتەوە .چەندین راپۆرت و
زانیاری ئێرانی و رۆژئاوایی هەیە سەبارەت
بەوەش���اندنی گ���ورزی س���ەربازی لەالیەن
تارانەوە بۆ س���ەر ناوچەكان���ی خۆرهەاڵتی
عێراق ،كەبوونەتە ه���ۆكاری زیان گەیاندن
بەتیرۆریستانی داعش .
لەالیەكی ترەوە تاران لەهەوڵی چڕكردنەوەی
هێ���زە س���ەربازییەكانیدایە لەعێ���راق،
وتەبێ���ژی وەزارەت���ی دەرەوەی ئەمەریكاش
ئەوەی ئاش���كراكرد ،ك���ە بەڵگەی تەواو لە
بەردەس���تدایە سەبارەت بەوەشاندنی گورزی
ئاس���مانی لەالیەن فڕۆكە ئێرانییەكانی جۆی
(فانتۆم  )f4لەخۆرهەاڵتی باكوری عێراق.
س���ێیەم :دروس���تكردنی رێرەوێك كە ئێران
ببەس���تێتەوە ب���ە س���وریاوە ،پێكهێن���ان و
دروس���تكردنی هەماهەنگ���ی و پەیوەن���دی
پتەو لەنێ���وان (پەكەكەو یەكێتی) لە جەنگی
جەل���ەوالدا نیگەرانی و دڵەراوكێیەكی زۆری
الی (پارتی) دروس���تكردووە ،بەس���تنەوەی
ش���ارەوانی خانەقین بەجەل���ەوال و باكوری

رۆژئاواو مەخمورو شەنگال ،وایكردووە پارتی
بكەوێتە كێبڕكێیەك���ەوە ،بەوەی هەرێمێكی
كێشە لەسەر دروست ببێت و پارتی بترسێت
لەوەی ئەو هەرێمە بەرژەوەندییەكانی بخاتە
مەترسییەوە.
ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت سەپاندن و بوونی
قەوارەیەك���ی كوردی جێگرەوە لەس���نوری
ئێران���ی تاس���نوری رۆژئ���اوای كوردس���تان
كە لەالی���ەن (پەی���ەدە)وە بەڕێوەدەبرێت،
دەتوانێ���ت بەش���داربێت لە دروس���تكردنی
رێڕەوێكی ئ���ارام لەنێوان س���وریاو ئێراندا.
ئامانجیش لەمە پاراستنی بەرژەوەندییەكانی
ئێران و هاوكاتیش دڵنیایی دانە بە (پەیەدە،
یەپەگە).
ئێ���ران هەژمون���ی خ���ۆی س���ەلماند ل���ە
هەڵبژاردن���ی ئەنجومەن���ی نوێن���ەران و
ئەنجومەنی پارێزگاكانی هەرێم ،كە جگە لە
پاراستنی پێگەی دۆستە دێرینەكەی ،هاوكات
هەرێمێك���ی نوێش���ی دروس���تكرد لەنێوان
كەركوك دیال���ەدا ل���ە بەرژەوەندی خۆی،
كە ئەو ناوچەیەش نزیكە لە س���نوری ئێران
عێراق���ەوە ،بەپێچەوانەی ئ���ەو ناوچانەی لە
دەرەوەی بەرژەوەندییەكان���ی ئێراندایەو لە
پارتییەوە نزیكە.
چوارەم :الوازی جەمسەریی پارتی – توركیا،
مەبەس���تی ئێران لە دوبارە رێكخس���تنەوەی
ترسەكانی بەرامبەر توركیا ،بۆ بەدەستخستنی
پێش���ەنگییە ل���ە ناوچەكەدا بەش���ێوەیەكی
هەمیش���ەیی ،ئەم���ەش لەكاتێكدای���ە تاران
هەوڵی زۆریداوە تا دڵنیایی تەواو مس���ۆگەر
ب���كات ،ب���ۆ پاراس���تنی بەرژەوەندییەكانی
لەدۆسیەی س���وریادا ،هەروەها مەبەستیەتی
لەرێگەی هێش���تنەوەی پێگەی هەریەك لە
(یەكێتی نیش���تمانی كوردستان) لە عێراق و
(پارت���ی كرێكارانی كوردس���تان) لە توركیا،
بەبەهێزی و كاریگەری ،هەژموون و پێگەی

دووبارە داڕشتنەوەی
بارودۆخی دیموگرافی،
لەرێگەی دانانی
بەرنامەیەكەوە بۆ
سەرلەنوێ داڕشتنەوەی
باری دیمۆگرافیای
ناوچە كوردییەكان  ،كە
توركیا دەیەوێت بەهەر
شێوەیەك بێت پێگەی
توركیاو توركەكانی تێدا
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مەولود چاوش ئۆغڵو و جەواد زەریف
ح���ۆی لەناوچەك���ە لەهەموو مەترس���ییەك
دوربخاتەوە.
ستراتیژی ئێران بەش���ێكی زۆری پەیوەندی
بەالوازكردن���ی میحوەری (پارت���ی -توركیا)
ەوە هەیە ،بەتایبەت���ی لە هەوڵەكانی ئێران
بۆ دەس���تەبەركردنی پش���تیوانی سەربازی و
لۆجیس���تی بۆ هێزی پێشمەرگەی كوردستان
لە جەنگ���ی رووبەرووبوونەوەی داعش���دا،
بەپێچەوان���ەی هەڵوێس���تی توركی���اوە كە
(حكومەت���ی هەرێم) و (پارت���ی دیموكراتی
كوردستان)یش���ی نائومێدك���ردو هی���چ
هاوكارییەكی س���ەربازی پێشمەرگەی نەكرد،
بەتایب���ەت لەكاتی داگیركردنی ش���ەنگالدا.
ئێ���ران زۆر بە ئاش���كرا لەمانگی حوزەیرانی
 2014پش���تیوانی لە پێشمەرگە كرد ،كاتێك
داعش دەیویست هێرش بكاتە سەر هەولێر.
ه���ەر ئەم���ەش وای لە(مەس���عود بارزانی)
سەرۆكی هەرێم كرد ،كە هاوكات سەرۆكی
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پارت���ی دیموكراتی كوردستانیش���ە لەمیانەی
پێشوازیكردنیدا لە وەزیری دەرەوەی ئێران،
بڵێت (ئێران یەكەم واڵت بوو ،كە هاوكاری
كردین لە رووبەرووبوونەوەی تیرۆریس���تانی
داعش).

كوردو ستراتیژی توركیا
(ف���اروق خانی) چاالكوانی سیاس���ی توركی
دەڵێت "ك���وردەكان لەتوركیا دەس���تكەوتی
سیاسی و ستراتیژی زۆر گەورەیان لەماوەی
پێشوودا لەكاتێكی زۆر كەمدا بەدەستهێناوە
" .لەسەر ئاستی سیاس���ی (هەدەپە) یەكەم
پارتی سیاس���ی كوردیی���ە ك���ە توانیویەتی
بگات���ە پەرلەمانی توركیا بە بەدەس���تهێنانی
رێژەی ( )13.1%لەكۆی گشتی دەنگدەرانی
هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەی توركیا كەلەمانگی
حوزەیرانی رابردوو ئەنجامدرا ،لەسەرئاستی
س���تراتیژی و مەیدانیش پارت���ی كرێكارانی

كوردس���تان (پەكەكە) توانیویانە دەستكەوتی
زۆر بەدەس���تبهێنن و پارێ���زگاری لە پێگەو
ناوبانگ���ی خۆیان بك���ەن ،ل���ە خۆرئاواش
(یەكینەكانی پاراس���تنی گ���ەل -یەپەگە) كە
لقێكی سەر بە(پەكەكە)یە ،توانی ناوچەیەكی
بەرفراوان لەدەست هێزەكانی بەشار ئەسەدو
تیرۆریستانی داعش پاك بكاتەوەو دەستەیەكی
بەڕێوەب���ردن و حوكمڕانی كوردییان تێدا دا
بمەزرێنێت.
بەم هەنگاوەش كورد توانی چەند ئامانجێكی
گەورەی ستراتیژی بەدەستبهێنێت:
 ب���ە ئازادكردنەوەی (گرێ س���پی ،عەینعیسا) ،تەواوی شارە كوردییەكانی خۆرئاوای
كوردس���تان كەتارادەیەكی زۆر بەپچڕپچڕی
دابەش���بوون ،بەیەكەوە بەسترانەوەو خاڵ و
رێگەی پەیوەندی لەنێوانیاندا دروستكرا ،كە
ئەم حاڵەتە لەدەستكاریكردنی جوگرافیادەچێت
و بۆ یەكەم جارە لەبەرژەوەندی كورد بێت.
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گردبونەوەی جەماوەری الیەنگرانی پەکەکە
 دووب���ارە داڕش���تنەوەی بارودۆخ���یدیموگرافی ،لەرێگەی دانانی بەرنامەیەكەوە
بۆ سەرلەنوێ داڕشتنەوەی باری دیمۆگرافیای
ناوچ���ە كوردییەكان  ،ك���ە توركیا دەیەوێت
بەهەر ش���ێوەیەك بێ���ت پێگ���ەی توركیاو
توركەكانی تێدا بەهێز بكات ،بەتایبەتی لەو
ناوچە سنوریانەی نزیكە لە خاكی توركیاوە.
س���تراتیژی توركیا لەم خاڵە بەدەس���تهێنانی
ژمارەیەك ئامانجە-:
( )1ئەردۆغ���ان و پارتەك���ەی دەیانەوێ���ت
لەرێگەی ئەو پرۆسە سەربازییانەی لەباكوری
س���وریا و لەناوچەكوردیی���ەكان ئەنجام���ی
دەدات ،جارێكی ت���ر متمانەی دەنگدەرانی
توركی���ا بەدەس���تبهێنێتەوەو تۆڵ���ەی ئ���ەو
شكس���تە سیاس���ییە بكاتەوە كەلەهەڵبژاردنە
پەرلەمانییەك���ەی حوزەیران���ی ئەمس���اڵدا
دووچاری بوو .بەمەش مەبەس���تێتی ببێتەوە
زۆرینەی پەرلەمانی ت���ا بتوانێت حكومەتی
زۆرینە پێكبهێنێت و سیستمی حوكمڕانی ئەو
واڵتە بۆ سەرۆكایەتی بگۆڕێت.
( )2توركی���ا ل���ە مەترس���یدایە لەبەرامبەر
بەرزبوونەوەی خواستەكانی (پارتی كرێكارانی
كوردس���تان) بۆ بەدەس���تهێنانی دەستكەوتی
سیاس���ی ل���ە بەرەنگابوون���ەوەی حكومەتی
ئاكپارتی ،بەس���ود وەرگرتن لە شكستەكانی

(پارتی دادو گەشەپێدان -ئاكپارتی) لە عێراق
و س���وریا ،ئەمەش پاڵنەرە كە لە داهاتوودا
هەوڵ���ی دوبارەكردنەوەی ئ���ەم نمونانە لە
توركی���ا بدرێت ،كە ك���ورد نزیكەی نیوەی
توركی���ا پێكدەهێنێت .بیناكردنی ترس لەالی
توركەكان لە بلورەكردندایە لە دروستكردنی
هەرێمێك���ی س���ەربەخۆ بۆ ك���وردەكان لە
س���وریا ،ئەم هەرێم���ە كۆگایەكی مرۆیی و
سەربازیە بۆ پارتی كرێكارانی كوردستان كە
بە هیچ ش���ێوەیەك دەستهەڵناگر ێ لە ئاواتە
نەتەوەییەكان���ی لە ناوچەكان���ی توركیا ،كە
هاوسنورە لەگەڵ سوریاو عێراق.
( )3توركیا پێیوایە پاڵنەری س���ەرەكی لەب ێ
دەس���ەاڵتی و بێتوانایی ل���ە زیانگەیاندن بە
پارت���ی كرێكارانی كوردس���تان دەگەڕێتەوە
ب���ۆ پش���تگیرییەكانی هەریەك ل���ە ئێران و
س���وریا بۆ ئەو پارتە ،ئیتر بەراستەوخۆبێت
یان ناڕاس���تەوخۆ .لە تەمموزی ساڵی 2014
لە ش���اری (س���یمندلی) ك���ە زۆربەی زۆری
دانیشتوانەكەی كوردن ،س���ەربازانی توركیا
رووبەڕووی هێرشێكی توندبوونەوە لەالیەن
هێزەكانی پارتی كرێكارانەوە ،ئەوەش بەسود
وەرگرتن���ی هێزەكانی (پەكەكە) لە س���نوری
ئێران و گەیشتنیان بەتوركیا.
لەچوارچێوەی ئ���ەم رووداوان���ەدا وەزیری

ناوخۆی توركیا (ادریس نعم شاهین) دەڵێت:
ئێران پشتگیری لەپارتی كرێكارانی كوردستان
دەكات بەڕاهێن���ان وهاوكاری دارایی ،دەزگا
هەواڵگریەكان���ی توركی���اش ئ���اگادارە لەو
پش���تگیریەی تاران هەیەتی بۆ سەركردایەتی
پەكەكە لە چیای قەندیل ،ئەو وەزیرەی توركیا
ئەوەشی ئاشكراكرد ،ئەنكەرە زانیاری وردی
لەسەر پەیوەندیی نێوان دەسەاڵتدارانی ئێران
و سەركردایەتی پارتی كرێكارانی كوردوستان
هەیە.
توركیا پێیوایە كە ئێ���ران هەوڵی جددی بۆ
دۆزینەوەو دانانی جێگرەوەو ئەڵتەرناتیڤێك
بۆ پارت���ی دیموكراتی كوردس���تان دەدات،
ك���ە دۆس���تایەتی و نزیكایەتییەك���ی زۆرو
نائاس���اییان لەگەڵ پارتی دادوگەش���ەپێدانی
توركی���او حكومەت���ی ئانك���ەرەدا هەی���ە،
ئەوەش بە مەبەس���تی زامنكردنی پاراستنی
بەرژەوەندییەكان���ی ت���اران ل���ە ناوچەكە،
هەروەها دەستگرتن بەسەر ئەو ناوچانەی بە
(ناوچەی ناكۆكی لەسەر) لەنێوان حكومەتی
هەرێ���م و حكومەت���ی ناوەنددا ناس���راون،
بۆئەوەی لەو ناوچانەوە رێڕەوێكی وشكانی
ئارام دروس���ت ب���كات ،ب���ۆ رەوانەكردنی
پشتیوانی سەربازی و بەس���تنەوەی تاران و
دیمەشق پێكەوە.
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كوردەكان ،لە گۆڕەپانی سیاسی
توركیادا هۆكاری بەدیهێنانی
گۆڕانكارین
عومەر تاشپینار
و :ئاکام سنەیی
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لەم س���ااڵنەی دوایی���دا گۆڕانكاری سیاس���یی
راستەقینە لە توركیا بە سەختی ڕوویداوە .ئەو
حزبە جۆراوجۆرانەی ل���ە توركیا جێگیربوون،
نەیانتوانیووە سیس���تمی سیاسیی بگۆڕن .ئێستا
هیوایەكی نوێ بۆ بەدیهاتنی چاكسازی لە توركیا
لە س���ەرچاوەیەكی چاوەڕوان نەكراوەوە ،واتە
كوردەكان سەریهەڵداوە.
بە درێژایی سااڵنی ش���ەڕی سارد و بە تایبەت
لە م���اوەی س���ااڵنی  1980و  ،1990توركیا بە
هۆی نەبوونی وشەیەكی باشتر بۆ پێناسەكردنی
ئ���ەو بارودۆخ���ە ،پێكهاتەیەكی كەماڵیس���تی
هەبوو؛ س���وپا دەورێكی بەرچاوی لە پشتەوەی
گۆڕەپانەك���ەوە دەگێڕا و ئەو كەس���انەی كە لە
دەرەوەی ئ���ەو پێكهاتەوە ب���وون ،بە تایبەت
ئیسالمخوازەكان و كوردەكان هەر لە بنەڕەتەوە
لە سیاسەت دوورخرانەوە.
یەكەمی���ن تەوژمی دیموكراس���ی خ���وازی لە
س���ەردەمی دوای شەڕی س���ارددا لە توركیا لە
رێگەی ئیس�ل�امخوازەكانەوە ـ بە تایبەت حزبی
داد و گەش���ە پێدان ( )AKPبەدیهات .لە ساڵی
 2002ئەو كاتەی كە حزبی دادو گەش���ە پێدان
دەس���ەاڵتی بەدەستەوە گرت ،بڕیاریدا كە لكان
بە یەكێت���ی ئەوروپا ببێتە ئامانجی س���ەرەكی
و ئ���ەم هەوڵ���ە دەیتوانی ببێت���ە ئامڕازیك بۆ
الوازكردن���ی هێ���زی سیاس���یی چەكدارەكانی
توركیا كە هێش���تا لە پشت گۆڕەپانی سیاسەتی
توركیاوە دەوری سەرەكییان دەگێڕا .بەم پێیە،
حزبێكی ئیسالمی واتە حزبی داد و گەشە پێدان
بڕیاریدا بە مەبەس���تی ئەندامێتی لە پرۆژەی بە
گشتی دیموكراتیك و لیبڕاڵی یەكێتیی ئەوروپا،
سیستمێكی پەساكەمالیس���تی دابین بكات .ئەم
س���تڕاتیژییە دەریدەخات كە بۆچی لیبڕاڵەكانی
توركیا پاڵپش���تییان لە حزبی داد و گەشە پێدان
كرد و هیوایان دەخواس���ت كە ئیسالمخوازەكان
سیس���تمی دەس���ەاڵتدارێتی بخەن���ە رێبازێكی
لیبڕاڵەوە ،ب���ەاڵم دوات���ر رووداوێكی خەمبار

عومەر تاشپینار
ڕوویدا .حزبی دادو گەش���ە پێدان بووە بنەمای
دەسەاڵت .دوای ئەوەی كە سوپا وەكو هێزێكی
سیاسی شكس���تیخوارد ،حزبی دادو گەشەپێدان
ئیدی حزبێكی دژی جێگیربوون نەبوو ،لەجیاتی
ئەوە بووە حزبێك كە دەس���تی كرد بە كەڵك
وەرگرتن لە ئیمتیازەكانی دەسەاڵت و چەندین
رایەڵە و كەناڵی بۆ پاڵپش���تیی خۆی س���ازكرد
و بۆخ���ۆی بووە یەكێ���ك ل���ە قوربانییەكانی
دامەزراوەی���ەك بەناوی دەوڵ���ەت .واتە حزبی
دادو گەش���ەپێدان بە كردەوە جێگەی دەوڵەتی
گرتەوە.
لەو كاتەی ئێس���تادا ل���ە بارودۆخێك داین كە
تێیدا تەوژمی دووەمی سازكردنی دیموكراسیش
لەوانەی���ە لە الی���ەن حزبێك���ی ناوخۆی دژی
جێگیربوونەوە بەدیبێت ،ئەو حزبە زیاتر نوێنەری
كوردەكان���ە .دیموكراتیكتری���ن ،لیبڕاڵتری���ن،
پێش���كەوتووترین گێڕانەوەیەك كە لە كەش و
هەوای سیاس���ی ئەمڕۆیتوركیا دەبیس���ترێت،
تایبەتە بە "سەالحەدین دەمیرتاش" هاوسەرۆكی
پڕالیەنگری ك���وردی پارتی دیموكراتیكی گەالن
( )HDPو ن���ە حزبی دژبەری س���ەرەكی واتە
حزب���ی گەلی كۆماریخ���واز ( ،)CHPنە حزبی
گەل���ی كۆم���اری ( )MHPو ن���ە حزبی داد و

گەشەپێدان (.)AKP
هۆكارێ���ك هەیە كە وا بیربكەینەوە لە توركیا،
ل���ە راس���تیدا تەنی���ا حزبەكان���ی دژی نیزامی
جێگیربوون دەتوانن سیس���تمەكە باشتر بكەن.
حزبی داد و گەش���ەپێدان لەسەرەتادا حزبێكی
دژی جێگیربوون بوو .ئەو شتەی كە سەبارەت
ب���ە  HDPهیوا بە من دەبەخش���ێت ،ئەوەیە
ك���ە تەنانەت ئەو كاتەی كە ئ���ەم حزبە بچێتە
پەڕلەمانەوە و تەنان���ەت ئەگەر موعجیزەیەك
ڕووبدات و ئەو حیزب���ە بچێتە ناو دەوڵەتێكی
هاوپەیمان���ەوە ،هەرگیز نابێت���ە دەوڵەت یان
جێگەی دەوڵەت ناگرێتەوە.
لە پێانسەدا HDP ،حزبێكی سیاسیی كوردییە.
ئیس�ل�امخوازەكان دەتوان���ن ببن���ە دەوڵەت،
لەبەر ئەوەی كە  99لە س���ەدی خەڵكی توركیا
موس���ڵمانن و خەڵك���ی دەتوانن ل���ەبنەڕەتدا
هەس���تێكی خۆ پێ باشتر بوون بە پێی شوناسی
ئیس�ل�امی دابین بك���ەن .ك���وردەكان هەرگیز
ناتوانن ،ببن���ە نوێنەری زۆرینە .ئەوان هەرگیز
ناتوان���ن دەوڵەت پێكبهێنن .ك���وردەكان جلی
الیەنگری لە سەروەریی یاسایان لەبەركردووە و
بەرژەوەندی هەمیشەیی ئەوانیش لەو رێگایەوە
دابی���ن دەبێت ،لەب���ەر ئەوەی ك���ە مانەوەی
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ئەوان بە سەروەریی یاس���اوە بەندە .مانەوەی
ئ���ەوان بەندە بە بابەتی مافەكانی كەمینەكان و
كۆنتڕۆڵكردن و دابینكردنی هاوس���ەنگی .ئەو
راس���تییە تاڵە س���ەبارەت بە  HDPو فەرمانی
كاركردنی ئەم حزبە هیوام پێدەبەخشێت.

گرفتی حزبەكانی دیكەی ئۆپۆزیس����یۆنی
توركیا چییە؟
مەتەڵ���ی راس���تەقینەی شكس���تخواردنی حزبە
سیاسییە جێگیربووەكان یا بەرباڵوەكان لە پرسی
كێشەوبەرەی سیس���تمە .ئەگەر حزبێكی راست
كە ش���ێوازێكی مامناوەندی هەیە و یا حزبێكی
چەپ كە شێوازیكی مامناوەندی هەیە ،توركیای
بە قۆناغی پۆس���ت كەماڵیس���ت ،ب���ە قۆناغی
دوای نیزامیی���ەكان ،الیەنگری یەكێتیی ئەوروپا
و الیەنگری پێش���كەوتن دەبرد ،رووداوێكی بێ
وێنە بوو ،بەاڵم حزبە سیاس���ییە سەرەكییەكان
شكستیانخواردووە .پڕۆژەی جێگیربوونی توركیا
شكستیخواردووە .نەزمی كەماڵیستی لە توركیا
شكستیخواردووە.
لە سەرەتادا ئیسالمخوازەكان هۆكاری گۆڕانكاریی
بوونو لەو كاتەی ئێس���تادا كوردەكان بوونەتە
هۆكاری گۆڕانكاریی لە توركیا.
ه���ۆی بەدیهاتنی بیری ئەو حزبە سیاس���ییانەی
جێگیربوون���ە چیی���ە؟ بۆچی س���ااڵنێكی زۆری
خایاند بۆ ئەوەی كە CHPبەو تێگەیشتنە بگات
كە دەتوانێ���ت ببێتە ه���ۆكاری گۆڕانكاری؟ لە
نەبوونی بزوتنەوەیەكی چەپ لە توركیادا ،هیچ
كات هاوسەنگی نایەتە دی .ئێمە پێویستمان بە
حزبێكی چەپی پێشكەوتنخوازە .ئێمە پێویستمان
بە ش���تێكە كە بتوانێ���ت هاوپەیمانی بەهێزی
راست تووشی كێشەوبەرە بكات .حزبی HDP
ناتوانێت بە تەنیا ئەم كارە ئەنجام بدات.
یەكێ���ك لەو ش���تانەی ك���ە لە توركیا باس���ی
لێوەناكرێت ،ئیمكان���ی هاوپەیمانێتی  HDPـ
 CHPیە ،بەو حاڵەش���ەوە ئەم هاوپەیمانێتییە
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سەالحەدین دەمیرتاش لەناو ئاپۆرەی جەماوەردا
سروش���تیترین هاوپەیامنێتیی���ە .ئەگ���ەر CHP
بە حزبێك���ی سیاس���یی پێش���كەوتوو بزانین،
دەبێ���ت بتوانێت لە هۆگری بە كەماڵیس���تی و
نەتەوەخوازانەی نوێ خۆی دەست هەڵبگرێت و
پێشوازیی لە مەرامنامەی لیبێراڵ و دیموكراتیكی
 HDPبكات.
یەكێك ل���ەو هۆكارانەی كە دەنگدەرانی CHP
و خ���ودی  CHPناتوان���ن  HDPقبووڵ بكەن،
ئەمەیە كە  CHPلە الیەكانی ژێرەوەی خۆیدا،
هێش���تا حزبی ئاتاتورك ،حزبی كەمالیس���تی و
هێش���تاش حزبێكی نەتەوەخوازە و ئەو شتەی
كە ك���وردەكان لە توركی���ا دەیانەوێت ـ هەڵە
مەكەن ـ ئەو ش���تەی كە ك���وردەكان لە توركیا
دەیانەوێت ،س���ەربەخۆییە .ئەوان بە ش���تێك
كەمتر لە سەربەخۆیی رازی نین.
ئەو رۆژانەی كە دەكرا پرسی كورد بە هەندێك
چاكس���ازیی ڕواڵەتیی چارەس���ەر بووایە ،ئیدی
بەس���ەر چووە .ئەوان خوازیاری باڵوكردنەوەی
دەس���ەاڵتن لە هەم���وو ناوچەكان���ی واڵت بە
ش���ێوازێكی دیموكڕاتیك .ل���ە روانگەی منەوە
ئەم���ە بە مان���ای س���ەربەخۆییە و هەنگاوێكی
یەكجار سەخت و دژوارە بۆ  CHPبۆ ئەوەی كە
لەگەڵی بسازێت .هەروەها ئەم راستییەش زیاد

بكەن كە الیەنگران���ی ناڕازیی  CHPبە HDP
دەنگدەدەن ،ئەمە راستییەكە كە ئەو كەسانەی
زیاتر دەیانتوانی بە حزبێكی پێش���كەوتنخوازی
چەپ كە ش���ێوازی مامناوەن���دی هەڵبژاردووە
 ،دەنگ ب���دەن ،ئەوەندە لە CHPدڵس���ارد
بوونەت���ەوە كە بۆ الی حزب���ی  HDPمەیلیان
پەیدا ك���ردووە .بەم پێیە لەو كاتەی ئێس���تادا
لە الیەن���ی هاوكاری لەنێ���وان  HDPو CHP
بەربەستێكی تاكتیكیش هەیە.
ل���ە كۆتاییدا من وا بیردەكەمەوە كە باش���ترین
ئاش���تی لەنێ���وان ناس���یۆنالیزمی تورك���ی و
ناس���یۆنالیزمی كوردی لە هاوپەیمانێتی HDP
ـ  CHPبەدەس���ت دێت .ناسیۆنالیزمی توركی
خۆی لەگەڵ ئەو راس���تییە ئاش���ت بكاتەوە كە
رۆح���ی كوردی لە قەفەس هاتۆتە دەرێ.رۆژە
باش���ەكانی بە یەكس���انی كردن و وێكچوواندن
یا چارەس���ەركردنی ك���وردەكان ل���ە كولتوری
توركەكان���دا كۆتای���ی پێهات���ووە .ك���وردەكان
خوازیاری س���ەربەخۆیین .ك���وردەكان لەوانەیە
(سەربەخۆیی) بەدەس���ت بەێنن و هیوام وایە
ئەو رووداوە بەبێ خوێنڕشتن بێت.
سەرچاوەی ئەسڵی بابەتەكە :دەزگای بروكینز
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نیگەرانیی ئەنقەرە لە چەکە
پێشکەوتووەکانی پەکەکە

نوسینی :مەتین گورجان
و :باوان عومەر
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 Pkkب���ە بەدیهێنان���ی پس���تیوانیی
ئاسمانیی نزیک و توانای ڕوولەگەشەی
تۆپخان���ە ،چاودێری و ناس���ینەوە بە
کەرەس���تە و ئامێ���ری ئاس���مانیی ب ێ
فڕۆکەوان ،شەڕی شارەکان ،وردە وردە
خەریکە دەبنە سوپایەکی ڕێکوپێک.
ئەگەر ( )5س���اڵ پێش ئێستا داوایان لە من
بکردای���ە دیاری بکەم ئاخۆ پەکەکە چ جۆرە
چەکێ���ک ب���ەکار دەهێنێ���ت ،ڕامدەگەیاند
کاڵشینکۆفی  AK-47وەکو چەکێکی کەسی،
ئاگرباری ( ،)BKC Bixiچەکی نیشانشکێنی
 ،SVD Dragunovچەن���د چەک���ی A4/2
چێک���راوی ئەمەری���کا ،چەک���ی دژە تانکی
س���نوردار بە ڕۆکێ���ت هاوێ���ژی RPG-7
بەکار دەهێن���ن .لەو کات���ەدا پەکەکە هیچ
مووش���ەکێکی دژە تانک���ی نەب���وو تەنیا بە
ش���ێوەیەکی زۆر کەم و س���نووردار دەستی
دەگەیشتە  MANPADSو مووشەکی زەوی
بە ئاس���مان کە لە کاتی هاویشتندا دەخرایە
سەر شانی هاوێژەرەکەی .هێزەکانی پەکەکە
ل���ە ڕادیۆی بازرگانیی  YAESUبۆ پێوەندیی
نێوان خۆیان کەڵ���ک وەردەگرن ،دووربینی
شەوبینیش���یان لەدەس���تدا نەب���وو ،جل و
جیهازاتی خۆیان بە ش���ێوەی خۆجێیی دابین
دەکرد .ب���ە کورتی ،پەکەکە بۆ ش���ەڕێکی
درێژخای���ەن ،بەاڵم ب���ە توندییەکی کەمەوە
ئەوەش لە ناوچە گوندییەکان ئامادە کرابوو،
بەاڵم لە ئێس���تادا و بە هۆی ش���ەڕی عێراق
و س���وریا ،کە تێکڕای الیەنەکانی ش���ەڕ لە
چەکی پێشکەوتوو کەڵک وەردەگرن ،پەکەکە
چەکەکانی خۆی جۆراوجۆر کردووە و بووەتە
هێزێکی دژوار .سوپای تورکیا ئەوە دەزانێت
کە پەکەکە و هێزەکانی سەر بەو ڕێکخراوەیە
لە باکوری س���وریا واتا یەکینەکانی پاراستنی
گەل ( ،)YPGب���ەردەوام بە باش���ترکردنی
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توان���ا ئاس���اییەکانی خۆیان وەک���و تاکتیکی
یەکەی زرێپۆش ،هەبوونی تۆپخانە و توانای
هاویشتنی ڕۆکێت بە بێ ئەوەی بکەونە بەر
هێڵ���ی دیتن و ئامادەکاری و پش���تیوانی لە
ڕێژەیەکی گەورەدا خۆیان بەهێز کردۆتەوە.
ئەوان بە بەدیهێنانی پس���تیوانیی ئاس���مانیی
نزی���ک و توان���ای ڕوولەگەش���ەی تۆپخانە،
چاودێری و ناسینەوە بە کەرەستە و ئامێری
ئاسمانیی بێ فڕۆکەوان ،شەڕی شاری ،وردە
وردە خەریکە دەبنە سوپایەکی ڕێکوپێک.
ئەمڕۆکە ،هێزە چەکدارەکانی تورکیا ()TSK
بەهۆی پێکدادانە زەمینییەکەیان لە ئەلباب،
خەریکە تێدەگات کە ش���ەڕی ناوشار دژ بە
دەوڵەتی ئیس�ل�امیی عێراق و شام (داعش)
چەن���دە دەتوانێت دژواربێ���ت .هێزەکانی
تورکیا خەریکی ئەزموونی ڕووبەڕووبوونەوە
لەگەڵ مۆدێلێکی بەرگرین کە داعش لەسەر
ک هاوێژی دژە تانک
شەڕی تونێل ،موش���ە 
و ئۆتۆمبێل���ی بۆمبڕێژک���راو بناغەی داناوە.
لە ئێس���تادا ئەنقەرە بە شێوەیەکی جدی بیر
لەوە دەکات���ەوە ئاخۆ پەکەکەش دەگاتە ئەو
تەکنۆلۆژیا و ئاس���تە لە توانا سەربازییەی کە
داعش هەیەتی؟
پێش���تر بینیومانە کە پەکەکە بە چ شێوازێک
لە چ���ەک و تەقەمەن���ی و جیهازاتی خۆی
لە شەڕی س���ەنگەرو چاڵەکاندا دژ بە هێزە
ئەمنییەکان���ی تورکیا لە جزیرە ،س���یلۆپی،
س���یلوانان ،س���وور ،ئام���ەد ،یوکس���کوا و
نوس���ەیبین کەڵکی وەرگرت���ووە .ئەو چەک
و تەقەمەنییان���ەی کە هێزەکان���ی تورکیا لە
شەڕەکاندا وەدەس���تیان هێناوە نیشاندەدات
کە جۆربەج���ۆری و دژواری���ی هەوڵەکانی
پەکەکە بەردەوام درێژەی هەیە.
بە وتەی شرۆڤەکارێکی بەرگری کە لە ئەنقەرە
لەگەڵ ئەلمانیتۆر قسەیکردووە ،نەیویستووە
ناوی بدرکێندرێت ،جۆراوجۆریی جبەخانەی
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ئەنقەرە بە
شێوەیەکی جدی بیر
لەوە دەکاتەوە ئاخۆ
پەکەکەش دەگاتە ئەو
تەکنۆلۆژیا و ئاستە
لە توانا سەربازییەی
کە داعش هەیەتی؟

چەکی ئۆتۆماتیکی پێشکەوتو
پەکەکە بۆ موش���ەکی دژە تانک ،نارنجۆکی
دەس���تی و ڕۆکێتی کۆنترۆڵکراوی دژە تانک
( )ATGMsب���ە ڕاش���کاوی دەبیندرێن .ئەم
سەرچاوەیە وتی :لە ڕابردوودا پەکەکە زیاتر
پشتی بە ڕۆکێتی  RPG-7، PG-7بەستبوو،
لە ئێس���تادا ئەوان لە ڕۆکێتی RPG-7VM،
 PG-7ML، DZGI-40، HEI-APکەڵ���ک
وەردەگ���رن .زیاد بوونی ڕێ���ژەی نارنجۆکە
دەس���تییەکانی DM41، DM51ی ئەڵمانی،
K-413ی کۆری���ای باش���وور M26/61 ،و
M67ی ویالیەتە یەگرتووەکانیش دەبینرێت.
ئێمە هەروەها لە گەری�ل�ا تیڤی -کە وەکو
سیستمی میدیایی پەکەکە ناسراوە ،لە تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان���دا بینیمان ک���ە چۆناوچۆن
ڕۆکێت���ە دژە تانکەکانی متیس و فاگۆت دژ
ب���ە ئامانج���ە س���ەربازییەکانی تورکیا بەکار
هێنراون .ل���ە ڤیدیۆیەکدا کە لە ڕۆژی 10ی
ئەپریلی 2016دا لە ڕوبوس���کی لە پارێزگای
شەرناخ و ڤیدیۆیەکی دیکە کە 26ی جوونی
2016دیس���انەوە ل���ە ش���ەرناخ تۆمارکراوە،
ئەو هێزانەمان لە حاڵی هاویش���تنی ڕۆکێتی
 MILAN ATGMبینی.
لەو وێنان���ەی کە لەالیەن ئەرکانی س���وپای
تورکی���ا ( )TSKباڵوکراونەت���ەوە دەبینی���ن
کە یەکێک ل���ە ڕۆکێتهاوێژەکانی 9M113

Konkurs، 2ی سێپتێمبری 2016لە کوێستانی
ج���وودی و ڕۆکێتهاوێژێک���ی دیک���ە 27ی
سێپتێمبر لە شەمدینلیی پارێزگای جۆلەمێرگ
دۆزراونەتەوە و دەس���تیان بەسەردا گیراوە.
هەروەها لە کوێس���تانی جوودی  4ڕۆکێتی
 M7ئوسا لەگەڵ ڕۆکێتهاوێژی فایبێرگاڵس
ئوسا لە سیلۆپیی شەرناخ دۆزرانەوە.
ئەنق���ەرە بەتایبەت پ���اش دۆزرانەوەی
( IGLA9438کە هی ناتۆیە) MANPADS،
25ی ئەگێست لە ش���اری ساسۆنی پارێزگای
باتمان یەکجار نیگەران بوو .نابێت لەبیرمان
بچێت 13ی مەیی س���اڵی  2016کۆپتەرێکی
 TSAH-1Wب���ە یەکێک لەو MANPADS
کرایە ئامانج و داخرا.
س���اڵی  2016س���وپای تورکی���ا ئام���اژەی
ب���ە زیادبوون���ی لەن���اکاوی دۆزین���ەوەی
ڕێژەی���ک ل���ە چەکەکانی پەکەک���ە کرد .بۆ
نموون���ە 3ی دیس���ێمبێری ،M57 ،2016
ڕۆکێتهاوێ���ژی  ،RPG-7ڕۆکێتهاوێ���ژی
 ،RPG7-A، RPG7-ATخومپ���ارەی 60ی
 NR431Aدۆزرانەوە و دەس���تیان بەسەردا
گی���را6 .ی ئەوکتۆب���ر ،گول���ەی  120میلی
M62P8کرۆس���یجی سێربێس���تان لە ش���اری
جوکورجای پارێزگای جۆلەمێرگ دۆزرانەوە.
ئاس���انی بەکارهێنان و نیش���انە پێکانی بنکە

نەگۆڕ و گەڕۆکەکانی سوپای تورکیا لەالیەن
هێزەکانی پەکەکەوە بە خومپارە ،هانیداون
کە بۆ هێرش���ە خومپارەییەکانیان دەس���تیان
بە کەرەس���تەی کۆنترۆڵی هاویشتن ڕابگات.
نیش���انەی س���ەرەکیی داکۆکییەکانی پەکەکە
لەس���ەر پەرەپێدان���ی چەک���ی دژە تانک���ی
خ���ۆی ،کۆنترۆڵی چەکی دژە تانکیAT4 84
کۆمپانیای س���وێدیی  SAAB-BOFORSلە
یەکی جوونی 2013ەدا بوو.
تورکی���ا هەروەهاش لەس���ەر زیادبوونی
ڕۆژ ل���ەدوای ڕۆژی چەک���ە ئەمریکییەکانی
 ،M16A2، M16A4چەک���ی،FNFAL50
نارنجۆکهاوێ���ژی  40میلیمەتریی M08-40
سێربێس���تانی و دەمانچەی گالک نیگەرانە.
هەروەه���ا تەوەرێک���ی دیکە ک���ە دەبێت
ئاوڕی لێبدرێت���ەوە داکۆکییەکانی پەکەکە بۆ
پێشخس���تنی پێکانی ئامانجەکان لە ش���ەودا
و ل���ەو کاتانەدا کە م���ەودای بینین کەمە بە
دانانی کامێرەی حەرارەتیی س���پێکتێر لەسەر
چەکی M16A2ە.
چەکی نیشانش���کێنی دژی ئامێری کورد
(مۆدێل���ی چاککراوەی زاگ���رۆس) – کە بۆ
یەکەم جار س���اڵی  2012بەدەستی هێزەکانی
پەکەک���ەوە بینرا -لە ئێس���تادا وەکو چەکی
ستانداردی پەکەکە دەناسرێت .ئەم چەکە بۆ
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چەکی میالن
پێکانی کۆپتەرەکان و ئۆتۆمبێلە زرێپۆشەکان
زۆر کارایە.
پەکەک���ە ل���ە ئاگرب���اری قورس���ی DHS-
 KORDب���ۆ ئەمنییەت���ی بنکە س���ەربازییە
هەمیشەییەکانی کەڵک وەردەگرێت .پەکەکە
بە مەبەستی پاراستنی ئەو ئاگربارە قورسانە
لە بەرانبەر هێرش���ی ئاسمانیدا ،سیستمێکی
ڕەیلیی لە ئەشکەوتەکاندا پێکهێناوە .پەکەکە
هەوڵدەدات ئۆپەراسیۆنی شناسایی خۆی بە
فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان زیاد بکات ،هێزەکانی
تورکی���ا تا ئێس���تا فڕۆکەی ب���ێ فڕۆکەوانی
 RQ20PUMAی ئەمریک���ی ،مۆدێل���ی
ناس���ەربازیی  DJIPHANTOMی بەدەست
پەکەکەوە گرتووە.
ئێستا پرسیار ئەوەیە پەکەکە چۆن ئەم چەک
و ئامێرە پێشکەوتوانەی دەستکەوتووە؟
ڕاس���تییەکی س���ەختە کە هەموان ئاگاداری
بوونی ئەم چەکانەن ،بەاڵم هیچی لەبارەوە
ناڵێن کە بازاری ڕەش���ی چەکە کە لە سوریا
و عێ���راق پەرەیس���ەندووە .بازاڕگەلێک کە
هەموو کەس���ێک تێی���دا دەتوانێت هەموو
جۆرە سیس���تمێکی چەک ،تەنانەت تانک و
ڕۆکێتهاوێ���ژی چەن���دکارەش بکڕێت ،یان
بەکرێی بگرێت .بەتایبەت لە س���وریادا ئەو
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شتەی پەرەی سەندووە فرۆشتنی ئەو چەک و
جیهازانەیە کە بۆ گرووپە بەرهەڵستکارەکانی
دەوڵەت نێ���ردراوە ،یان لەگەڵ گرووپەکانی
دیکە گۆڕدراونەتەوە .ئەو چەکە ئەمەریکی
و ئەوروپیانەی کە بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی
کورد ،س���وپای عێراق و میلیشیاکانی شیعە
نێردراون ،جارجار بۆ پەکەکە ڕەوانە کراون،
یان لە بازاڕەکاندا فرۆشراون .هەروەها نابێت
ئەو دەسکەوتە جەنگیانەش لەبیربکەین کە لە
شەڕدا دەکەونە دەستی پەکەکە و یەپەگەوە،
بەتایبەت ئەو غەنیمەتانەی لە شەڕی داعشدا
دەستیان کەوتوون.
سەرچاوەیەکی نەناسراوی دیکە لە لێدوانێک
ب���ۆ ئەلمانیتۆر دەڵێت :ب���ە پێچەوانەی ئەو
ش���تەی هەموان بیری لێدەکەنەوە ،زۆربەی
ئەو چەکان���ەی پەکەکە لە تورکیادا بەکاریان
دەهێنێ���ت لە باکوری س���وریاوە دەس���تی
ناک���ەون ،بەڵکو لە باک���وری عێراقەوە بۆی
دێ���ن .ئەمەش وات���ا ئەو چەکان���ە ،یان لە
دەستی پێشمەرگەدان ،یان هی سوپای عێراق
و میلیشیاکانی ش���یعەن پێیان دەفرۆشرێت.
لە ئێس���تادا بازاڕێکی ڕەشی پڕسوودی چەک
بوونی هەیە کە بە هۆی پێکدادانەکانی لیبیا
و ئوکراینەوە زیاتر پەرەی سەندووە .بۆ وێنە

م���ن دەزانم هەندێک لە واڵتانی عەرەبی لە
ناوچەی باڵ���کان چەک ه���اوردە دەکەن و
دەینێرن بۆ عێراق.
ئایا ئەنقەرە دەتوانێت کۆتایی بەم دیاردەیە
بێنێت؟
بەداخەوە ئ���ەم کارە بە کردەوە نامومکینە،
چونکە ژم���ارەی ئۆتۆماتیک و زانیارییەکانی
بەرهەمهێنان���ی  ATGMsو MANPADS
دەسڕدرێنەوە .سەرەڕای ئەوەش کێشەکانی
ئێس���تای ئەنقەرە لەگەڵ بەغدا و دیمەش���ق
و الوازبوون���ی دەس���ەاڵتی ناوەندي���ی لەو
واڵتانەدا ،بۆتە هۆکاری ئەوەی بازاڕی ڕەشی
چەک گەشە بکات و بە دڵنیاییەوە درێژە بە
کارەکانی بدات.
ئەوەی هەر ناکرێت پشتگوێ بخرێت ئەوەیە
کە قەیرانی س���وریا و عێ���راق بۆتە هۆکاری
بەهێز بوونی گرووپە نادەوڵەتییەکان ،لەوان
پەکەک���ە و جبەخانەکانی ئەو گرووپانە پتەو
بۆتەوە و لەهەمانکاتدا هەڕەشەی ئەمنی دژ
بە واڵتانێک وەکوو تورکیا تەواو تەش���ەنەی
سەندۆتەوە.
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كوردەكانی توركیا:
ئایندەیەكی نادیار
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پێشەكی
ئێس���تا توركی���ا لەالی���ەن كوردەكان���ەوە،
ڕووب���ەڕووی گەورەتری���ن بەرەن���گاری
بووەتەوە ،لەو كاتەوەی كە حكومەتی توركیا،
عەبدوڵاڵ ئۆج���ەالن (ئاپ���ۆ) ،دامەزرێنەری
پارتی كرێكارانی كوردس���تان(پەكەكە)ی ،بە
یارمەتی ویالیەت���ە یەكگرتووەكانی ئەمریكا
لە شوباتی()1999دا ،دەستگیركردووە .ئەو
كات ئەنكەرە ،تەنه���ا توانای ئەوەی هەبوو
شكس���ت بەو شۆڕش���گێڕە كوردانە بێنێت،
ك���ە لەالیەن دوو دەوڵەتی دراوس���ێ ی ئێران
و س���وریا ،پاڵپش���تی دەكران .ل���ە ماوەی
دەیەی دوای ئەوە ،س���ەبارەت بە كیش���ەی
ك���ورد ،ماوەیەكی ئارام بوو بۆ توركیا  ،لەو
كاتەوە كە ئۆجەالن دەستگیركراوە ،پەكەكە
ئاگربەس���تی ڕاگەیاندب���وو .تەنانەت كاتێك
پەكەكە لە حوزەیرانی ( )2004ئاگر بەس���تی
شكاند ،ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا ،لە
ساڵی ( )2007هاوكاری هەواڵگری پێشكەش
ب���ە حكومەت كردو ڕێگ���ەی بە ئەنكەرەدا،
جارێكی دیكە بااڵدەستی خۆی بەسەر گروپە
شەڕكەرەكان بەدەستبهنێت .لە ئازاری ساڵی
( )2013جارێكی دیكە پەكەكە ئاگربەس���تی
ڕاگەیان���دەوە ،لە كانون���ی یەكەمی ()2012
لەگەڵ پارت���ی دادو گەش���ەپێدان (ئەكەپە)
چ���ووە دانوس���تانێكی نهێنیی���ەوە .ب���ۆ
ماوەیەكی كەم وا دەركەوت ،كێشەی نێوان
كورد و توركیا بەرەو چارەس���ەری ئاشتییانە
هەنگاو دەنێت ،بەاڵم ملمالن ێ ناوخۆییەكانی
سوریا ،ڕێگەی ئاشتی كورتكردەوە ،هاوكات
س���ەرۆك كۆماری توركی���ا ،رەجەب تەیب
ئ���ەردۆگان ،بۆ ئەوەی وەك دەس���ەاڵتداری
یەكەم���ی بێ ڕكاب���ەر ،خۆی نیش���انبدات،
هەڵوێس���تەكانی بەرامبەر پەكەك���ە توندتر
كردەوە .لە هەمانكاتدا ،پەكەكە گەریالكانی
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چەم یۆلبوالن

سوننەر چەكەپتای
خۆی لە دژی ئەنك���ەرە كۆكردەوە ،پەیەدە
لە س���وریا سەركەوتنێكی گەورەی تۆمار كرد
و توانی مافی دەس���توری بە دەست بهێنێتـ
و ڕووبەرێكی فراوان لە زەوییەكانی سوریا،
بخەنە ژێر ڕكێفی خۆیانەوە ،دواتر هەرێمی
ئۆتۆنۆمی رۆژئاڤا ڕاگەیەنرا ،پەكەكە ئامانجی
وابوو ،هەمان مۆدێلی ڕۆژئاڤا لەناو توركیاش
دووبارە بكاتەوە ،ئەوی���ش بە هەوڵدان بۆ
كۆنتڕۆڵكردن���ی ش���ارە كوردی���ەكان ،بەو
مەبەستەی ئۆتۆنۆمی تێدا ڕابگەیەنێت.
هەم���وو ئەمانە دەوڵەتی توركیایان خس���تە
س���ەر ڕێگەیەكی مەترسیدار ،لە نێویشیاندا،
هەڵگیرس���اندنی ش���ەڕ لەگ���ەڵ پەكەكە،
هێرش���ی هەڵۆكانی ئازادی كوردس���تان ،كە
دووجار لە ئەنكەرە هێرش���یان ئەنجامدا ،بە
النی كەم ،كوژرانی( )65كەس���ی لێكەوتەوە،
خەباتی نو ێ ب���ە ڕابەرایەت���ی پەكەكە لەو
ش���ارانەی كە زۆرینەی كوردنش���ین بوون،
لە باش���وری ڕۆژهەاڵتی توركی���ا ،هەروەها
زیادبوونی پش���ێوییەكانی پەیەدە ،كە بووە
هۆی بۆمبارانكردن���ی پێگەكانیان ،لە واڵتی
س���وریا ،لە مانگی شوبات س���اڵی (.)2016
لەگەڵ پێش���كەوتنەكانی كە لە سوریا ،دێنە

پێشەوە كێش���ەی كوردی لە توركیا گەورەتر
كرد ،كە ڕەنگە سەر بكێشێت بۆ قەیرانێكی
تر لەگەڵ واشنتۆن.
ئێستا توێژەرانی سیاسی ،بایەخ بەوە دەدەن،
كە ئای���ا توركیا دەتوانێ���ت هەنگاوبنێت بە
ئاڕاس���تەی ڕێگریكردن ل���ە گەورەتربوونی
كێش���ەكان ،بۆ ئەوەی نەبێت بە پێكدادانی
ب���ەردەوام لە نێ���وان ئەنك���ەرە و پەكەكە.
وەاڵمی ئەمەش ڕاوەستاوە لەسەر تێگەشتنی
مێژووی پەیوەندییەكانی نێوان تورك و كورد،
دەركەوتن���ی داینامیك���ە نوێیەكانی هەردوو
نەتەوەو گرووپە كوردییەكان لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ،بە تایبەتی كوردەكانی سوریا.

كوردەكانی س���وریا :گروپێك���ی ناوازە
لەنێ���و دەوڵەتێك���ی ف���رە كەمین���ەی
ئاینیی موسوڵماندا
توركیا واڵتێكی تا ڕادەیەك ئیس�ل�امی ،فرە
نەتەوەو فرە ڕەگەزە .كورد چەند سەدەیەكە
بەشێكە لەم فرە ڕەنگییە ،بە چەند ڕێگایەك
لە نێو گروپە ئیس�ل�امیەكانی ت���ر لە توركیا
دەركەوتوون .زەحمەت���ە بزاندرێت ژمارەی
ك���وردەكان لە ناو س���نوری توركیا چەندە؟

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

لەبەر ئ���ەوەی لەس���ەر دیاریكردنی نەژاد،
هیچ س���ەرژمێریەكی ناوخۆی نەكراوە ،هەر
چەندە زۆرێ���ك لە س���ەرژمێرییەكان ئەوە
نیشاندەدەن ،كە ( )15لە سەدى هاوواڵتیانى
توركیا كوردن.
دانیشتوانی توركیا ژمارەیەكی زۆر لە ڕەگەزە
جیاوازەكان���ی دەرەوەی نەت���ەوەی ت���ورك
و باوەڕداری موس���وڵمان ل���ە خۆدەگرێت.
كە نزیكەی یەك ملیۆن مەس���یحی لەنیوەی
س���ەدەی نۆزدە ،پاش ئەوەی ئیمپراتۆریەتی
ڕوسیا هێرشی كردە س���ەر باكوری قەوقاز،
كۆچیان كرد بۆ ئەنتۆلیا .ئەو كات دانیشتوانی
موس���وڵمان لە ئەنتۆلیا نزیك دەبوەوە لە نۆ
ملی���ۆن كەس .ئەمەش بەو مانایە دێت كە
مەسیحیەكان لە ()10%ی ،دانیشتوانی توركیا
پێكدەهێنن .وێڕای ئەوەش موس���وڵمانانی
نەتەوە جیاوازەكان لە تورك ،لە س���ەردەمی
عوسمانیدا لە واڵتی بۆسنەوە كۆچییان كردو
بوون بە دانیش���توانی توركی���ا ،هەندێك لە
گروپ���ە كوردییەكان دیارترینیش���یان كوردە
ئەلیڤییەكان (كە شوناس���ی س���ێكوالریزمی
توركیان پەی���ڕەو دەك���رد) و ملیۆنانی ئەو
كوردانەی ل���ە ڕۆژئاوای توركی���ادا دەژین،
ئاوێتە بوون لەنێو دانیشتوانی ئەو واڵتەدا.
لەگەڵ ئەوەش���دا ،هەندێك ل���ە كوردەكان
ئاوێت���ە نەبوون ،لەگەڵ كۆمەڵگەی توركیا،
وەك كورد مانەوە لە پێگەیەكی ناوازەی ناو
گروپە توركە ناموسوڵمانەكانی تر.
ژمارەیەك فاكتەری مێ���ژووی یارمەتیدەرن،
ل���ە ڕوونكردن���ەوەی الیەنگیری ن���اوازەی
كوردەكان ،لە بەرامبەر نەتەوەیی تورك،كە
زۆرین���ەی پەیوەندیدارە ب���ە ئیپمراتۆریەتی
عوس���مانی .توركە نەتەوە پەرس���تەكان ،لە
كۆتای���ی ئیمپراتۆریەتی عوس���مانی بوون بە
هێزێكی كاریگەر ،كاتێك ئیمپراتۆریەتییەكی
فرە نەتەوەو ئایین بەرەو داڕمان دەڕۆیشت.

كە ئایدۆلۆژیای عوس���مانیزم فەشەلی هێنا،
ئایدیۆلۆژی���ای تورك���ە نەتەوە پەرس���تەكان
گرنگی پەیداكرد .توركە نەتەوە پەرستەكان،
بە درێژایی س���ەدەی بیس���تەم ،ب���وون بە
هێزێكی بااڵ دەست لە كۆماری نوێی توركیا.
ئیمپراتۆریەتی عوس���مانی داڕماو بەش بەش
ب���وو ،بەگوێ���رەی هێڵی ن���ەژادی و ئایینی
نەت���ەوەكان لە كاتێكدا كریس���تیانە نەتەوە
پەرستەكانی بالقان ویستیان هەموو توركەكان
و موس���وڵمانەكانی دیكە لە نیوە دورگەكەدا
دەربكەن ،ئامانجی توركە نەتەوە پەرس���تە
تازە پەیدابووەكان ،بریتی بوو لە گواستنەوەی
كۆمەڵگ���ەی موس���وڵمانی ئیمپراتۆریەت���ی
عوسمانی بۆ هێزێكی مۆدێرنی گەشەسەندو
ل���ە ڕێگ���ەی ل���ە بەرچاوگرتن���ی هەم���وو
موس���وڵمانەكانی نێو ئیمپراتۆریەتەكە وەك
ئەندام���ی نەتەوەی تورك بەبێ رەچاوگرتنی
رەچەڵەك و نەژادی���ان .ئەم هەوڵەش بووە
هۆی هەڵگیرس���اندنی جەنگەكان���ی بالقان،
لە س���اڵەكانی(  )1912-1913لەو ش���ەڕەدا
عوسمانیەكان بە ڕێژەی لە( )%69ی ،خەڵكی
ئەوروپای لە دەس���تدا ،لە ڕووی جوگرافیاوە
ل���ە()83%ی ،خاكەك���ەی ل���ە کیش���وەری
ئەوروپا بە دەس���تەوە نەم���ا .لە ئەنجامدا
موس���وڵمانەكانی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی لە
بالقان ،ش���وێنێك نەبوو بۆی بچن ،جگە لە
توركیا ،لەبەر ئەوە ناچ���ار بوون نەتەوەیی
خۆیان بگۆڕن بۆ تورك.
بە مەبەستی بەدەستهێنانی ناسنامە ،نەتەوە
پەرستەكانی تورك ،ناسنامەی نیشتمانیان لە
موسوڵمانە عوسمانیەكانەوە گۆڕی بۆ تورك،
هەروەها چەند پێوەرێكیان بۆ هاوواڵتی بوون
دانا ،لە كاتێكدا بۆس���نەییەكان ،یۆنانییەكان،
بولگاریی���ەكان ،ئەلبانییەكان ،و كوردەكان و
نەتەوە موسوڵمانەكانی دیكەی ئیمپراتۆریەتی
عوس���مانی پێویست بوو ،خۆیان وەك تورك

بناس���ێنن ،بۆ ئ���ەوەی وەك هاوواڵتیەك لە
دەوڵەتە نوێیەكەدا تەماشا بكرێن و بەشداری
راستەقینە بكەن .بابەتی پێناسی نەتەوەیی،
پێویستی بە كەمێك لە پۆلێن كردنی ڕەگەزی
(تورك���ی) هەب���وو ،لەبەر ئەوەی گەش���ەی
نەت���ەوەی توركی تەنها دەتوانرێت ،لە كاتی
ف���ەوزای داڕمانی ئیمپراتۆریەتی عوس���مانی
ب���ە دەس���تبهێنرێت ،ئەوی���ش ل���ە ڕێگەی
پاڵپش���تیكردن لە ملیۆنان موسوڵمان ،بۆ ناو
ئیمپراتۆریەتەكە ك���ە رەگەزی توركییان نیە.
دواتر موس���تەفا كەمال ئەتاتورك لە س���اڵی
 1922دا توركی���ای ئازاد كرد ،كەمالیزم ،كە
لوتكەی ناسیۆنالیزم و سیكۆالریزمی توركیایە،
س���ەرەڕای جیاوازییەكان ،پێناسەی هاوبەشی
ئیس�ل�امی لەبەرچاو گرت ،لە دانانی یاس���ا،
نەك لێكچووی نەتەوەیی وەك بنەمایەك بۆ
تورك بوون.
ئەم هەڵوێستە درەنگ وەختەی ئیمپراتۆریەتی
عوسمانی ،كەمالیست چەند بەرەنگارییەكی
كەمی بۆ موسوڵمانەكانی بالقان دروستكرد،
وەك (پۆماك���ە موس���وڵمانەكانی بولگاری���ا)
هەروەها توركە ناموسوڵمانە كۆچكردووەكانی
دیكە ،وەك شەركەس���ییەكان .پێشتر ئەندام
بوون لە میللەتی موسوڵمانی ئیمپراتۆریەتی
عوس���مانی .ل���ە كاتێكدا كەمالی���زم میللەتە
موس���وڵمانەكانی پێش���ووتری وەك ت���ورك
تەماش���ا دەكرد ،ئەمەش ڕێگەی خۆشكرد بۆ
چەركەسییەكان ،پۆماكەكان ،موسوڵمانەكانی
دیكەی قەوقاز بۆ ئەوەی بەش���ێوەیەكی خۆ
ویستانە نەتەوەیی خۆیان بگۆڕن بە تورك.
حاڵەتەك���ە بۆ ك���ورد كە بەش���دارنەبوون،
لەگ���ەڵ توركەكان بەو ج���ۆرە نەبوو ،یان
بۆ هەمان مەبەس���ت لەگەڵ بۆس���نەیی و
چەركەس���یەكان ،چونكە كورد نەتەوەیەكی
كاریگ���ەرو كۆنبوون ،كە بەش���ێك بوون لە
میللەتی پێشووی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی.
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لە كاتێكدا زەوییە فراوانەكانی ئیمپراتۆریەتی
عوس���مانی درێژ دەبووەوە ،لە ناوجەرگەی
ئەوروپاوە بۆ دەریای سور ،ئەو ناوچانەی كە
زۆر تایبەتمەندی باشیان هەبوو .سوڵتانەكان
دەس���ەاڵتی خۆیان دامەزران���د ،دامەزراوە
كالسیەكیەكانی سەدەی پانزەو شانزەیان تێدا
دامەزراند ،ئەو كات لە س���ەدە سەرەتاكانی
ئیمپراتۆریەتەكەیاندا ،مەودای ژێر دەسەاڵتی
عوس���مانییەكان ل���ە ڕووب���اری دان���وب لە
رۆژئاواوە دەكش���ا ،بەرەو دەریای رەش لە
باكور ،دەریای ناوەڕاست لە باشور ،فورات
لە رۆژهەاڵت ،وەك سیستمی نەتەوە ،بەشی
س���ەرەكی ئەو زەوییانە دەس���تیان بەسەردا
گرتبوو.
ئیمپراتۆریەتەكە لە س���ەدەی ش���انزە ،زیاتر
ف���راوان ب���وو ،ب���ووە هۆی دروس���تبوونی
بەرەنگاری زیاتر ب���ۆ كارە گەورەكە ،كە لە
بەڕێوەبردن���ی ئیمپراتۆریەتێكی فراوان خۆی
دەبینییەوە .عوس���مانیەكان زۆرجار زەوییە
تازە بە دەس���ت هاتووەكانی���ان لە ڕێگەی
فەرمانڕەواكان و دامەزراوەكانی ئەو ناوچانەی
پێش عوس���مانیەكان بەڕێوە دەبرد ،بەهۆی
سیستمی شوێنكەوتەوە ،لەم ڕێگەیەوە داوای
دڵس���ۆزیان لە فەرمانڕەواكانی ئەو ناوچانە
دەكرد ،بۆ سوڵتانی عوسمانیەكان ،هەر وەك
داوای وەرگرتنی باجیان دەكرد ،لە دانیشتوانی
ئ���ەو ناوچانە ،ل���ە هەمانكات���دا كۆمەڵێك
دام���ەزراوەی بەر فراوانیان ل���ەو ناوچانەدا
بەجێهێشت ،كە كاریان گەشەپێدانی پێناسی
ئیمپراتۆریەتی عوسمانی بوو ،لە زەویەكانی
ناو خۆی ئیمپراتۆریەتەكەدا .بە ش���ێوەیەكی
ڕێژەیی كلت���وری نەتەوە داگیركراوەكانی ناو
ئیمپراتۆریەتی عوسمانی كاریگەریەكی الوازی
لەو ناوچان���ە هەبوو ،لە نێویاندا زەویەكانی
پش���ت فورات ،دانوب ،باك���وری ئەفریقا و
ناوچە عەرەبییەكان.
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ك���وردەكان خاكەكەیان دەكەوێتە رۆژهەاڵتی
رووب���اری فورات���ەوە ،ل���ە پش���ت ناوچە
س���ەرەكییەكانی ئیمپراتۆریەتی عوس���مانی.
لە س���ەردەمی پێش مۆدێرن���ەدا ،كوردەكان
بە ئەن���دازەی موس���وڵمانە ن���ا توركەكانی
باڵقانی نێ���و ئیمپراتۆریەتەك���ە نەكەوتنەژێر
كاریگەری پرۆس���ەی بە عوس���مانیكردنەوە.
ناوچ���ە كوردیەكان تا رادەیەك س���ەربەخۆ
بوون لە ئەستەنبواڵ .س���ەركردە لۆكاڵیەكان
فەرمانڕەوای���ی ئەو ناوچانەی���ان دەكرد ،كە
عوسمانیەكان پێیان دەگوت كوردستان .لە
س���ەردەمی عوس���مانی كۆن ،كوردەكان كە
ئێستا لە باشوری رۆژهەاڵتی توركیا دەژین،
خۆیان وەك عوسمانی نەدەبینی ،بە هەمان
ئەو ش���ێوەیەیی كە موس���وڵمانی س�ل�اڤیە
بۆسنەییەكان كردیان لە سەرایڤدا.
سەدەی نۆزدە ،دەس���ەاڵتی مەركەزی ،الی
ئیمپراتۆیەتی عوس���مانی بوو ،ئەس���تەنبواڵ
هەوڵی���دا ب���ۆ گۆڕین���ی ئیمپراتۆریەت ،بۆ
دەوڵەتێكی مۆدێرن ،بە جۆرێك كە هەموو
ناوچەكان���ی دەرەوە بخاتە ژێر بەڕێوەبردنی
خۆی بە ناوچە ك���وردی و عەرەبیەكانەوە.
بەاڵم هەوڵی بە عوس���مانیكردنی كۆمەڵگەی
كوردی و عەرەبی ،بە ڕووخانی ئیمپراتۆریەتی
عوسمانی ،بە خێرایی كۆتایی پێهات .كاتێك
كۆماری توركیا لە ئەنادۆڵدا دامەزرا ،پێناسی
كوردە عوسمانیەكان ڕەگ و ڕیشەیەكی قوڵی
نەبوو .لە كۆمارەكەی ئەتاتورك ،كوردەكان لە
پێگەیەكی ناوازە لە بەرامبەر توركی نەتەوە
پەرست ڕاوەس���تابوون ،دووری فەرمانڕەواو
عوسمانیەكان ،ئەوانی لە پێناسی نەتەوایەتی
خۆیاندا هێشتبوویەوە ،ئەمەش بوو بە هۆی
ئەوەی ڕێگربن لە ئاوێتە بوونیان بە نەتەوە
توركە نوێیەكە.
چەندی���ن هۆكاریتر ،بوون ب���ە هۆی زیاتر
ئاڵ���ۆزی كورد ،تاك���و بە خواس���تی خۆیان

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

پەیەدە لە سوریا
سەركەوتنێكی
گەورەی تۆمار كرد و
توانی مافی دەستوری
بە دەست بهێنێتـ و
ڕووبەرێكی فراوان لە
زەوییەكانی سوریا،
بخەنە ژێر ڕكێفی
خۆیانەوە ،دواتر
هەرێمی ئۆتۆنۆمی
رۆژئاڤا ڕاگەیەنرا

ژنە گەریالکانی پەکەکە
پێناس���ی تورك بوون پەس���ەند نەكەن .ئەو
كات ئەتات���ورك ئیمپراتۆریەت���ی گ���ۆڕی بۆ
دەوڵەتێك���ی نەتەوەی���ی ،لە م���اوەی نێوان
ه���ەردوو جەنگەكەدا ،چەندی���ن نەتەوەی
جیاوازو نا موس���وڵمان ل���ە توركیا دەژیان.
ل���ە توركیای نوێ���ی كەمالی���دا ،جارێكی تر
كوردەكان لە هەم���وو گروپەكانی تر جیاواز
ب���وون ،كوردەكان گەورەترین گروپی جیاواز
ل���ە تورك بوون ،كە لە دەیەی بیس���تەكانی
سەدەی رابردوو ،زیاتر لە 10%ی پێكهاتەی
ژمارەی دانیشتوان بوون.
نەك تەنها كێشە مێژووییەكان ،بەڵكو واقعی
ئێس���تا بۆتە ڕێگر لە كورد ،تاكو بە ئازادی
نەتوانن باوەش بۆ توركبوون بكەنەوە ،بەراورد
بە نەتەوە نا موس���وڵمان و نا توركەكانیتر.
ژمارەیەك لە باوهڕدارى ئیس�ل�ام  ،ئەوانەی
ت���ورك نەبوون لەبەر ئەوەی وەك هەڵهاتوو
ل���ە رووس���یا و ئەوروپاوە ،بە ش���ێوەیەكی

هەڕەمەكی هاتبوون بۆ ن���او خاكی توركیا،
باڵوەیان پێكرا ،ئەتاتورك بە تێپەڕبوونی كات
واڵتەكەی گۆڕی ب���ۆ دەوڵەتێكی نەتەوەیی،
ك���وردەكان وەك تورك���ەكان دانیش���توانی
ڕەس���ەنی ئەنادۆڵن ،لە چەن���د پارێزگایەك،
ژمارەی س���ەرەكی دانیش���توان پێكدەهێنن.
كۆچكردووە موس���وڵمانە ناتوركەكان ،تێكەڵ
ب���ە توركەكان بوون ،ل���ە رۆژئاوای فورات،
هاوسەرگیریان لەگەڵ دەكەن ،ئەم پرۆسەیە
ئاوێت���ە بوونێكی فیزیكیش���ی دروس���تكرد.
كوردەكان نەیاندەتوانی راستەوخۆ ،بچنە نێو
ئ���ەم ئاوێتە بوونەوە ،لەب���ەر ئەوەی ئەوان
ب���ۆ خۆیان دەژیان لە ناوچەیەكی بەردەاڵنی
رۆژهەاڵتی توركیا ،كە ناوچەیەكی دابڕاوبوو،
لە بەشەكەی تری واڵت ،توركیا بەو جۆرەیە
مایەوە ،هەتا دەیەی سااڵنى سيیەكان ،كاتێك
هێڵی ش���ەمەندەفەر چووە ئەو ناوچەیە ،بە
هەمان شێوەش لە دەیەی سااڵنى پەنجاكان،

بەش���ێوەیەكی كەم ڕێگای خێرا بۆ هاتووچۆ
لەم ناوچەیە دروستكرا.
پرۆسەی سیكۆالریزەكردن و بە ناوەند كردنی
دەسەاڵت ،لە الیەن ئەتاتورك ،هێندەی دیكە
كوردەكانی تووشی دابڕان كرد ،كوردەكانیش
لە س���ەردەمی ئیمپراتۆریەتی عوس���مانیدا،
بە جۆرێك چێژیان لەو ش���ێوە سەربەخۆییە
وەرگرتب���وو ،ك���ە گرنگتری���ن راپەڕین لە
دژی چاكس���ازیەكانی ئەتات���ورك لەالی���ەن
س���ەركردەیەكی ئایینی( شێخ سەعیدی پیران
)لە س���اڵی ( )1925لە ناوچ���ە كوردیەكاندا
ئەنجامدرا.
رێژەیی هەژاریش بە هەمان شێوە ڕێگر بوو،
لە تێكەاڵ بوونی ك���ورد بە ژینگەی كۆماری
توركی���اوە .زۆرب���ەی زۆری توركەكان ،تاكو
دەیەی هەشتاكانی س���ەدەی بیستەم هەژار
ب���وون ،هەتا ئەو كات س���ەرۆك وەزیران و
دواتریش س���ەرۆك تورگوت ئۆزاڵ واڵتەكەی
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بە ڕووی ئابووری جیهاندا كردەوەو ڕێگەیان
خۆشكرد ،بۆ گەش���ەپێدانی زیاتر لە توركیا،
لە كاتێكدا زۆرێك لە توركەكان ،ڕووبەڕووی
بارگرانی دارایی ببوونەوە ،بەشی رۆژهەاڵتی
توركیا ،هەمیشە هەژارتر بوون ،لە بەشەكانی
دیكەی واڵت ،ناوچ���ە كوردییەكان ئاوەدان
نەب���وون ،لە پاش یەكەم جەنگی جیهانی و
جەنگەكانی دواتر ،هەموو ئەو وێرانكاریەی
بەس���ەر ژێرخانی ئابوری ناوچەكە گەشتبوو.
س���وپای ئەرمینیی ،عوس���مانی ،ڕووس���یا،
هەموویان بە درێژایی چەند س���اڵێك شارە
كوردیەكانیان دەس���وتاندو ئابورییان توش���ی
داڕمان دەكرد.
دووری هەرێمەك���ە (ناوچ���ە کوردی���ەکان)
(دووربوون���ی لە دەریاو بەش���ەكانی دیكەی
واڵت) و سروشتە سەختەكەی  ،ڕێگەی بەو
ناوچانە نەداوە ،كە لە دەیەی هەش���تاكاندا
گەش���ە بكات ،ل���ە كاتێكدا بەش���ی زۆری
واڵت گەش���ەی دەكرد .بەمج���ۆرە هەژاری
ل���ەم ناوچانەدا هەت���ا ئەم���ڕۆ ماوەتەوە.
توركەكانی بە هەمانش���ێوە ل���ە ڕۆژهەاڵتی
توركیا دەژین ،كە بەشی سەرەكی دانیشتوان
واڵتێ���ك پێكدەهێن���ن ،ب���ە هەمانش���ێوە،
سروشتێكی س���ەختی هەیە ،ناوچەی دوورو
س���اردی باكوری رۆژهەاڵت ،ئەو ناوچەیەی
وێران���كاری زیات���ری بەخ���ۆوە بینییووە،
ل���ە كاتی یەك���ەم جەنگی جیهان���ی و پاش
جەنگەكەش بەراورد بە باشوری رۆژهەاڵت،
ل���ە كاتێكدا ت���ورك لە باك���وری رۆژهەاڵت
ب���ە هەمان ش���ێوەی كوردەكانی باش���وری
رۆژهەاڵت هەژارن ،مامەڵە لەگەڵ كردنیان
بە ش���ێوەیەكی نادادپەروەری نەگەیشتووەتە
ئاستی نەتەوەیی یان رەگەزی .بە بەراوردی
بەش���ەكانیتری واڵت ،كوردەكان تا ڕادەیەك
بێبەش���كران ،ئەمەش بوو بە هۆی دەربڕینی
ناڕەزایەتی ل���ە س���ەربنەمایەكی نەتەوەیی
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لەنێو ك���ورد ،كە لە كۆتاییەكانی س���ەدەی
بیستەم ،س���ەرهەڵدانی ناسیۆنالیزمی كوردی
بەدوادا ه���ات .ناڕەزایەتیەك���ی لەمجۆرەو
هۆكارەكانیتر ،هەروەها پێش���ینەی بەهێزی
چەپگەرای���ی ،بووە ه���ۆی بەرزكردنەوەی،
ئاستی هەستی نەتەوایەتی كوردەكان.

ناسیۆنالیزمی كوردی نو ێ و پەكەكە
شاری دیاربەكر لە باشوری رۆژهەاڵتی توركیا،
پێگەیەكی بەهێزی باڵی زاڵبوونی چەپگەرایی
ناس���یۆنالیزمی كوردییە .ئەم ش���ارە النەی
جواڵنەوە سیاسیەكانی كوردە ،كە لە ئێستادا
لە پارت���ی دیموكراتی گەالن (هەدەپە) خۆی
دەبینێتەوە ،ئێستا هەدەپە سێهەمین ،پارتی
گەورەی���ە لە ناو پەرلەمانی توركیا .هەموو
ش���ارەكە بەش���ێوەیەكی توند الیەنگری ئەم
جواڵنەوە سیاس���یەن  :هەدەپە لە تازەترین
هەڵبژاردن���ی توركیا ،ل���ە كانوونی دووەمی
( )2015زیات���ر ل���ە ()70%ی ،دەنگەكان���ی
بەدەسهێنا .دیاربەكر وەك دایەنگەی كوردە
ناسیۆنالیزمەكان ،خزمەت لە توركیا دەكات،
وەك پالتفۆرمێك وایە ،بۆ تێبینیكردنی ئەوەی
كە چۆن ك���وردەكان ،وەك نەتەوەی جیاواز
لە كۆماری توركیا ،تەماشای خۆیان دەكەن.
ش���ارە كۆنەكە دڵی دیاربەكر پێكدەهێنێت،
بریتیە لە قەاڵیەك لەس���ەر ش���ێوەی مانگ،
لەگەڵ س��� ێ میل و نیو ل���ە دیواری كۆنی
چاخەكان���ی ناوەندك���ە ،دەوری مزگەوت و
پەرس���تگاكانی یەهودییەكان ،ئاشورییەكان،
كلدانیی���ەكان ،كەنیس���ەی ئەرمەنی���ەكان و
خان���ووە بەردیەكانی داوە .ئولو كامی لەناو
چەقی ش���ارە كۆنەكەدا ،مزگەوتی گەورەی
ش���ارەكەیە .ئەمە بینایەكی س���یمبولییە كە
دەاللەت لە بوونی پەیوەندی الوازی باشوری
رۆژهەاڵتی توركیا بە ئەستەنبوڵەوە دەكات.
مزگەوتەكە قوبەی ناوەندی نیە ،بەاڵم بە هۆی

ئیڤانتاینەوە ( )evantineرازاوەتەوە ،ئەوەش
ئەوە دەخاتە ڕوو ،كە كاری تەالرسازی ئەو
مزگەوتە ،كاریگەری مزگەوتی ئەمەوییەكانی
دیمەشقی لەسەرە نەك مزگەوتی بیزەنتی لە
ئەستەنبواڵ ،كە ببووە نەخشەیەكی سەرەكی
بۆ مزگەوتەكانی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی ،لە
رووباری فورات بۆ رووب���اری دانوب .ئولو
كامی ،ئ���ەوە دەخاتەوە یادی گەش���تیاران،
كە ش���اری دیاربەكر ،لە ڕووی جوگرافی و
فیكریەوە ،دوور بووە لە عوس���مانیەكانەوەو
نەكەوتۆتە ژێر كاریگەرییانەوە.
قەاڵ -بریتیە ش���ارە كۆنەكە ،ناوەندی شاری
دیاربەك���رە ،بووەتە چەق���ی پێكدادانەكانی
ئەم دوایی���ەی نێوان پەكەك���ە و هێزەكانی
حكومەت���ی توركیا .پەكەكە ل���ەم دواییەدا،
باڵێك���ی گەنجی پێكهێنا ،ب���ە ناوی گەنجانی
شۆڕش���گێڕو واڵتپارێز (یەدەگە) ،كەم بوون
بە ه���ۆی گۆڕانی چۆنیەتی ش���ەڕكردن بۆ
ناو ش���ارەكان ،لە رێگ���ەی لێدانی تونێل و
بەربەرس���ت دروس���تكردن لەس���ەر رێگای
ش���ارەكاندا .بە گوێرەی داتا فەرمییەكان لەو
كاتەوەی كە توندووتیژیەكان دەستپێكرد ،لە
مانگی تەموزی ()2015ەوە ،زیاتر لە ()500
هاوواڵت���ی مەدەنی كوژراوون ،لە باش���وری
رۆژه���ەاڵت .،ه���اوكات تاهی���ر ئەڵچی،
سەرۆكی س���ەندیكای پارێزەرانی دیاربەكر و
چاالكوانی بواری مافەكانی كورد ،لە ناوچەی
قەاڵی دیاربەكردا كوژرا.
ئەو هێزە بەرگرییە ناوخۆییەی كە دیاربەكریان
بە دووری هێشتبویەوە ،لە چەقی نەتەوەیی
تورك ،لە كۆتایی س���ەدەی بیست ،ئاڵۆزی
تێك���ەوت ،ئەوی���ش بەهۆی ش���ەڕی نێوان
حكومەتی تورك و پەكەكەوە بوو .ئەم گروپە
چەپە كوردییە لەگ���ەڵ حكومەتی تورك،
لە ش���ەڕدایە ،لە سەرەتای س���اڵی ()1984
ەوە ،ئ���ەو كات كە حیزب دامەزرا ،لەالیەن

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

س���ەرۆكی زیندانیكراوی پەكەكەوە عەبدوڵاڵ
ئۆجەالن .وەك ڕێكخراوێكی نەتەوەیی شەڕ
دەكات و تێدەكۆش���ێت لە پێناو مافی زیاترو
ئۆتۆنۆمی بۆ كورد ،لە هەمان كاتدا لە الیەن
توركیا ،ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە ،ناتۆ وەك
گروپێكی تیرۆرستی تەماشا دەكرێت.
س���ەرەڕای ئەوەی توركیا ،دەیتوانی پەكەكە
 ،ل���ە ژێر چاودێری خۆی���دا بهێڵێتەوە ،لەو
كات���ەوەی ك���ە ڕێكخراوەكە دەس���تیكرد بە
ش���ەڕی چەكداری ل���ە دژی ئەنك���ەرە ،بە
درێژای���ی ئەو ماوەیە ش���ەڕە بەردەوامەكان
برینێكی س���اڕێژ نەبووی لە هۆشی خەڵكیدا
دروس���تكردووە ،لە ئەنجامی كوژرانی زیاتر
لە ( )35هەزار كەس ،لە باشوری رۆژهەاڵتی
توركیا .ناجێگیری و بەربەس���تەكانی دیكەی
ناوچەكە رێگربوون ،لە بەش���داریكردنی ئەو
ناوچەی���ە ،لە كران���ەوەی توركیا ،بە ڕووی
ئاب���وری جیهان ،ل���ە دەیەی هەش���تاكانی
س���ەدەی بیس���تەم و موعجیزە ئابورییەكانی
دواتردا .ئێستا لەو پارێزگایانەی كە زۆرینەی
دانیش���توانی كوردە ،لە باشوری رۆژهەاڵتی
ئەنادۆڵ ،ڕێژەی داهاتی تاكە كەس بریتیە لە
( )5,418لی���رەی توركی بەراورد بە رێژەكە
لە ئەستەنبوڵ كە بریتیە لە ( )14,873لیرەی
توركی.
توندوتیژیەكانی نێ���وان پەكەكەو حكومەتی
تورك ،بووە هۆی زیاتر دابڕینی كوردەكان لە
بەشەكەی تری واڵت .لە دەیەی هەشتاكان،
توركیا لە ڕێگەی قەدەغەكردنی زیاترو كۆت
و بەنددروس���تكردن بۆ سەر زمانی كوردی،
لە ڕێگەی دادگاكان ،شارەوانیەكان ،تەنانەت
لە میدیاش���دا وەاڵمی پەیامە نەتەوەییەكەی
پەكەك���ەی دایەوە .ئەم هەن���گاوە ئەنجامە
پێچەوانەكان���ی پشتڕاس���تكردەوە .لەگەڵ
ستراتیژەكانی پەكەكە ،لە بانگەشە كردن لە
ناوچە كوردیەكان ،بە مەبەس���تی بونیادنانی

كاروباری لۆجیس���تی و هاندانی خەڵكی بۆ
ئ���ەوەی بچن���ە ڕیزەكانیان���ەوە ،ئەم كۆت
و بەند خس���تنە س���ەر پێناس���ی نەتەوەیی،
یارمەت���ی پەكەكەیدا ،لە دەیەی هەش���تاكان
و نەوەدەكانی س���ەدەی بیست ،قاعیدەیەكی
بەهێزو جەماوەری بۆ خۆی بونیاد بنێت ،لە
نێو كوردەكاندا.
پاش ئەوەی حكومەتی تورك ،دانی بەوەدانا
كە كورد س���ەركەوتوو نەب���ووە ،ئەنقەرە
تاكتیكی خ���ۆی گۆڕی ،چەند سیاس���ەتێكی
پێش���كەوتووی گرتەب���ەر ،س���ەبارەت ب���ە
كێش���ەی كورد ،لە یەكەم س���اڵی پاش هاتنە
س���ەر حوكم���ی ئەكەپە ،لە س���اڵی ()2002
دا .حكومەت���ی توركیا ،ك���ۆت و بەندەكانی
س���ەر بەكارهێنانی زمانی كوردی هەڵگرت،
بەشێوەیەكی فەرمی كەناڵێكی تەلەفزیۆنی بە
زمانی كوردی كردەوەو خەرجیەكانیش���ی لە
ئەستۆگرت .ئەنكەرە لە مانگی حوزەیرانی
( )2012ەوە ،ڕێگەی���داوە زمانی كوردی لە
زانكۆكان و لە قوتابخانەكان قۆناغی ناوەندی
و ئامادەیی  ،وەك كۆرسێكی ئارەزوومەندانە
بخوێندرێ���ت .چاكس���ازییەكان لە س���اڵی
( ،)2009بە پرۆس���ەی چارەسەر ناو دەبرا،
ب���ە جۆرێك ،رەج���ەب تەیب ئ���ەردۆگان،
دەس���تیكرد بە گفتوگۆ ،لەگەڵ س���ەرۆكی
زیندانیكراوی پەكەك���ە ،عەبدواڵ ئۆجەالن،
وەك هەوڵێك بۆ پیش���اندانی راستگۆیی لە
بەرەو پێش بردنی پرۆسەی ئاشتی.
لە ماوەی نێوان سااڵنی ( 2012و  ،)2014لە
ملمالنێی نێوان ك���وردو تورك دا ،زۆرترین
هەوڵی ئاش���تەوایی تێدا دراوە ،لەو ساڵەدا،
پەكەكە رایگەیاند  ،هەموو هێزەكانی خۆی
لە ناو خاكی توركیا دەكشێنێتەوە ،حكومەتی
توركی���اش بەڵێنیدا ،لە ڕێگ���ەی گۆرانكارییە
یاس���ایی و دەس���توریەكانەوە هەنگاوەكانی
ئاش���تی بەرەو پێش���تر ببات .ب���ەاڵم درێژە

كێش���انی ش���ەڕی ناوخۆی س���وریا هەموو
هەنگاوەكانی ئاش���تی ئیفلیج كرد .دۆخەكە
زۆر بەخێرایی ئ���اوەژوو بووەوە لە تەموزی
()2015ەوە ،جەنگ���ە ف���راوان و تون���دوو
تیژەكانی نێوان توركیا و پەكەكە ،بە جۆرێك
خوێن���اوی بوون هەرگیز مێژووی ملمالنێكان
بەخۆیەوە نەدیبوو .سەرەڕای ئەوە سەرلەنو ێ
س���ەرهەڵدانەوەی توندوتیژی���ەكان هەموو
بەرەو پێش���چوونەكانی كە لەدەیەی پێشوودا
بەدەس���تهاتبوو لە ناوبرد :هەر گفتوگۆیەكی
داهاتوو گە بویسترێت ئەنجامبدرێت پێویستە
سەر لەنوێ و لە سەرەتاوە بونیاد بنرێتەوە.

سیاسەت لە باشوری رۆژهەاڵتی توركیا
لە توركیا پێشبڕكێی چوار پارتی سەرەكی لە
نێوان (ئەكەپە ،هەدەپە ،جەهەپە ،مەهەپە)
بۆ جیاكردنەوەی سیاسەت دەكرێت .بەاڵم لە
باشوری رۆژهەاڵتی توركیا ،بە پێچەوانەوە،
پێش���بڕكێی دوو الیەن لە نێ���وان هەدەپە و
ئەكەپە هەیە ،كە لە هەڵبژاردنی تش���رینی
دووەمی س���اڵی( )2015لە حەوت پارێزگای
باشوری رۆژهەاڵتی توركیا ،بە هەردووكیان
لە ()95%ی ،دەنگەكانیان بە دەستهێناوە،
لە كاتێكدا ئەكەپ���ە وەك پارتی فەرمانڕەوا،
زیاتر لە پارێزگای ( )conservativeدەركەوتن،
لە ناوچە كوردیەكان ،هەدەپەی ئازادیخواز،
خاوەن بەرنامەیەكی تا ڕادەیەك چەپ بوون،
توانیان بە سود وەرگرتن ،لە هەردوو الیەنی
ڕەگەزیی نەتەوەی���ی ،هەندێك هاوكاری لە
توركەكانی پارێزگاكانی رۆژئاوا وەربگرن.
هەدەپە ،یەكەمجار وەك هێزێكی سیاسی،
بڕیاری بەش���داریكردنی لە هەڵبژاردنەكانی
حوزەیران���ی ( )2015و ،تش���رینی دووەمی
( )2015دا ،ك���ە چوون���ە نێ���و پەرلەمان،
توانیان بە ڕێژەی ل���ە ()10%ی ،دەنگەكان
زیاتر بە دەس���تبهێنێت پارت���ی هەدەپە ،لە
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هەڵبژاردنەكان���ی حوزەی���ران ،لە ()13%ی،
دەنگەكان ،كە لە ( )80كورس���ی پێكهاتبوو،
لە كۆی ( )550كورس���ی پەرلەمانی توركیای
بەدەس���تهێنا ،لە هەڵبژاردنەكانی تش���رینی
دووەم���ی ( )2015دا پێگ���ەی جەماوەریان
كەمی كرد ،كە تەنها لە( )10.7%لە س���ەدی
دەنگەكان���ی كۆكردەوە )59( ،كورس���ی لە
پەرلەمانی توركیا بەدەستهێنا .كەمبوونەوەی
دەنگدەران���ی هەدەپە ،لە مانگی تش���رینی
دووەم���ی ( )2015دەگەڕێت���ەوە ب���ۆ
هێرشەكانی پەكەكە ،كە لە پاش هەڵبژاردنی
مانگ���ی حوزەیران���ی ( )2015ئەنجامی���دا،
ئەمەش بووە هۆی دوورخس���تنەوەی چینی
ناوەندی���ی كورد و تورك���ە ئازادیخوازەكان.
لەگەڵ ئەوەش���دا ك���وردە پارێ���زگارەكان،
پەیامی چەپی پەكەكەیان ،بەهۆی هەدەپەوە
بەالوە پەسەند نەبوو .لە مانگی حوزەیران،
هەدەپە پش���كی دەنگەكانی خۆی لە ناوچە
كوردییەكان زیاتر كرد ،بەراورد كردن لەگەڵ
هەڵبژاردنەكان���ی ( .)2011وێ���ڕای ئەوەش
چوونی هەدەپە ب���ۆ پەرلەمان ،لە هەردوو
هەڵبژاردنەكەدا دەكرێت ،وەك سەركەوتنێك
تەماشا بكرێت ،چونكە تێپەڕاندنی بەربەستی
یاسایی هەڵیژاردنەكان ،بۆ چوونە پەرلەمان
ب���ە درێژایی مێژووی پارتە كوردیەكان توانی
لە س���ەدا ( 5بۆ )6ی ،هەم���وو دەنگەكانیان
بەدەستبهێنێت.

كارلێك���ی سیاس���ەتی توركی و كوردی
باك���ورو باش���ور سیاس���ەتی هەرێمی
كوردی
سەرجەم سەركەوتنەكانی هەدەپە ،بووە هۆی
سەرهەڵدانی ژمارەیەك فاكتەری ناوخۆیی و
دەرەكی .كە بەهۆی گۆڕانكاریە هەرێمیەكان،
س���وار شەپۆلی ناسیۆنالیس���تی كوردی بوو.
پەی���ەدە كە باڵ���ی س���وریای پەكەكەیە ،لە
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باكوری سوریا ،چەند دەستكەوتێكی هەرێمی
هەبووە ب���ۆ دامەزراندنی خۆ بەڕێوەبەری،
بەرگرییەكی ( )112ڕۆژی لە كۆبانێ نیشاندا،
بە مەبەس���تی كۆنتڕۆڵكردنەوەی ئەو شارە
ستراتیژییە لە دەستی داعش .كاتێك ئەنكەرە
ڕەتیكردەوە ،كە هاوكاری پێویست پێشكەش
بە هێ���زە كوردیەكان بكات ،لە س���ەرەتای
هێرش���ەكانی ئەیلول���ی ( )2014دا ،ب���ووە
هۆی بێ هیوا بوونی ك���وردەكان بەرامبەر
ئەكەپە و ئەردۆگان .لەبەر ئەوەی هەرێمە
كوردی���ەكان ،لە باكوری عێ���راق و باكوری
سوریا دانپێدانان و پاڵپشتیەكی نێودەوڵەتیان
بەدەستهێنا ،بە هۆی س���ەركەوتنەكانیان لە
جەنگ���ی دژ بە داع���ش .هەروەها بەهۆی
سەربەخۆییە سیاس���یەكەیانەوە ،كوردەكانی
توركیا پێش���بینیەكی فراوانتریان بۆ دروست
ببوو .هەدەپ���ە كە لەالیەن هاوس���ەرۆكی
گەنج و كاریزماوە س���ەالحەدین دەمیرتاش
س���ەركردایەتی دەكرێت ،سودیان لەو ساتە
هەرێمیەی كوردەكان وەرگرت ،بە مەبەستی
یەكخستنی دەنگەكانی كورد.
پارتێكی ك���وردی لە باش���وری رۆژهەاڵتی
توركی���ا ،ب���ووە هۆكاری زیاتر ل���ە یەكتری
دووركەوتن���ەوەی ئەكەپ���ە و هەدەپ���ە،
بەش���ێوەیەكی گش���تی كوردە نەتەوەییەكان
و ئەكەپە .هەدەپە وا خۆی نیش���انداوە كە
داكۆكیكاری ماف���ە مەدەنیەكانی كوردەكانە،
حكومەتی ئەكەپە وا هەستیكرد كە لە الیەن
ئەوان���ەوە  ،ناپاكی بەرامبەر كرابێت ،لەبەر
ئەوە بۆزاڵ بوون بەس���ەر شۆڕش���ی نوێی
كورد ،پەن���ای بردە بەر چەن���د تاكتیكێكی
سەربازی كۆن.
هۆكارێكیتر توندبوونی سیاس���ەتی توركیایە،
لە بەرامبەر كوردەكان ،كاتێك كە ئەردۆگان
دەیویس���ت دەس���توری واڵت بگۆڕێت ،بۆ
ئەوەی خۆی ببێت بە سەرۆكێكی هەمیشەیی.
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ئێستا توێژەرانی
سیاسی ،بایەخ بەوە
دەدەن ،كە ئایا
توركیا دەتوانێت
هەنگاوبنێت بە
ئاڕاستەی ڕێگریكردن
لە گەورەتربوونی
كێشەكان

پێکەوە ژیانی کەمینەکان لە باکور
هەر وەك ل���ە نوێترین هەڵبژاردنی توركیا،
س���ەركردە توركەكان ب���ە زەحمەت توانیان
ب���ە ڕێ���ژەی ل���ە ()50%ی ،دەنگ���دەران
بەدەس���تبهێنن .ئ���ەردۆگان ب���ۆ هێنانەدی
ئامانج و بەرنامەكەی پێویس���تی بە پاڵپشتی
زیاترب���وو ،بۆ بەدەس���تهێنانی ئەم ئامانجە،
خۆی وەك سەرۆكێكی بەهێز نیشاندەدات،
بە مەبەستی راكێشانی دەنگەكانی باڵی چەپ
لە نێو پارتی مەهەپەدا .لەبەر ئەم هۆكارە،
ئەردۆگان لەس���ەر هەڵوێستە توندەكانی لە
دژی پەكەكە ،ب���ەردەوام دەبێت و درێژە
بە جەنگەكانیشی دەدات ،بۆ ئەوەی وێنەی
خۆی وەك پیاوێكی بەهێز بگەیەنێت.
لەمبارەی���ەوە سیاس���ەتە توندەكانی لە دژی
پەكەكە ،لەالیەن هێزە ئەمنیەكانی توركیاوە،
پاڵپشتی دەكرێت ،لە ناویاندا سوپا .سەرەڕای
ئەوەی كە س���وپا ،لە ڕووی هونەریەوە لە

ژێر دەس���ەاڵتی مەدەن���ی ئەكەپەدا بوو ،لە
كات���ی دادگاییەكانی ئەرگۆن���ەكان لە نێوان
س���ااڵنی ( )2013 2008-ل���ە زنجیرەی���ەك
كەی���س ،تایبەت ب���ە رێكخراوێكی نهێنی و
خەڵكان���ی پلە بەرزی ناو س���وپای تێدابوو،
ك���ە بە نیازبوون لە دژی حكومەتی ئەكەپە،
كودەتا ئەنجام بدەن .بەاڵم گوێڕایەڵی سوپا
بۆ ئەردۆگان دەس���ەبەر نەكرابوو ،ئەمەش
بۆ ئەردۆگان لە دژایەتیكردنی سوپادا خۆی
دەبینی���ەوە ،ب���ۆ سیاس���ەتەكانی حكومەت
س���ەبارەت بە سوریا .س���ەرەڕای ئەوەش
سوپا ،س���ەبارەت بە پەكەكە ،وەك هەموو
دامەزراوە ئەمنیەكانی دیكەی واڵت هاوڕای
ئ���ەردۆگان بوو .س���وپاو هێ���زە ئەمنیەكان
ب���ە تایبەتی بایەخیان ب���ە ژێرخانی ئابوری
"دەوڵەتی ژێر زەمینی"دەدا.
پەكەك���ە ،حەش���ارگەی چ���ەك ،دادگاو

فەرمانگەكان���ی باج���ی پێكهێنابوو ،كە لە
باش���وری رۆژهەاڵتی توركیا دامەزرابوون،
لە ماوەی "پرۆس���ەی چارەسەردا" لە نێوان
سااڵنی ( .)2015 _ 2013كاتێك پەكەكە
لە تەموزی ()2015دا ،ئاگربەس���تی لەگەڵ
ئەنكەرەدا ش���كاند ،ن���ەك تەنها ئەردۆگان،
بەڵكو نزیكەی هەموو دامەزراوە ئەمنیەكان،
دڵخ���ۆش بوون بە جواڵندن���ی هێز لە دژی
پەكەكە.
لەگ���ەڵ ئەوەش���دا جوڵەكان���ی حكومەت
و س���وپا ،ل���ە دژی شۆڕش���ی ك���وردەكان
هەتا ئێس���تا ئەنجام���ی پێچەوانەی هەیە.
قەدەغەكردنی هاتوچۆ ،بۆ چەند هەفتەیەك،
بۆمبارانكردن���ەكان ،ش���ەڕی ش���ارەكان،
ل���ە ناوچەكان���ی هەدەپ���ە ،ئەمان���ەش وا
دەردەكەوێ���ت ،پااڵ بە كوردەكانی توركیاوە
بنێت ،بۆ زیاتر دووركەوتنەوە لە دەوڵەت.

ژمارە ( )20-21نیسانی 2017
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ئەردۆگان و سوریا وێنەكەیان ئاڵۆزكرد
ل���ە باش���وری رۆژه���ەاڵت زیادبوون���ی
توندوتیژیەكان و تۆخبوونەوەی دوو بەرەیی
دژ بەیەك ل���ە نێوان كوردەكان و حكومەت
بووە بەربەس���تێك ،بە تایبەتی لەو كاتەوەی
توركیا ،س���ەرقاڵی گفتوگۆی نووس���نیەوەی
یەكەمین دەستوری مەدەنی و سەرهەڵدانی
بایەخ���دان ب���ە تاكڕەوێت���ی ئ���ەردۆگان لە
حكومەتدای���ە .پرس���یارەكە ئەوەیە چ جۆرە
مافێكی سیاسی دەدرێتە كوردەكان .هەدەپە
فش���ار دروس���ت دەكات ،بۆ بەدەستهێنانی
ژمارەی���ەك مافی بەرفروان ،ك���ە داننان بە
ك���ورد ،وەك گروپێك���ی نەتەوەیی ،زمانی
كوردی ب���ە زمانێكی فەرمی لە دەس���توری
واڵت بناس���رێت ،ل���ە هەم���ووی گرنگتر،
خ���ۆ بەڕێوەبەرییەت���ی فراوان���ی پارێ���زگا
كوردییەكان .ئەو پارت���ە دەیەوێت دەنگی
توركە نەتەوە پەرس���تەكان بەهێزتر بكات،
بە جۆرەی كە لە هەڵبژاردنەكانی تش���رینی
دووەمی س���اڵی ( )2015ئەنجامیدا ،بە هۆی
هەڵوێستە توندەكانی لە دژی پەكەكە .هەر
یەك ل���ە ئەكەپەو رەجەب تەیب ئەردۆگان،
مەیلیان زیاتر بەالی ئەوەدابوو كە سیستمی
پەرلەمان���ی توركیا بگۆڕن ،بۆ سیس���تمێكی
س���ەرۆكایەتی ب���ە س���ەرۆكایەتی خ���ودی
ئەردۆگان نەك چارەس���ەركردنی كێش���ەی
ك���ورد .ئ���ەردۆگان بە سیاس���یەكی زیرەك
ناس���راوە ،لەوە تێگەیشت ،بابەتی ئازادی و
سازشكردن لەسەر كورد ،هێندەی تر دەنگی
توركەكانی ل���ە كیس دەچێت ،كە ناتوانرێت
ب���ە دەنگی كوردەكان قەرەب���وو بكرێتەوە.
هەندێك لە توركە ناسیۆنالیس���تەكان ،دژی
هەر جۆرێك لە چاوخش���اندنەوە بوون ،بە
سیاسەتی توركیا ،بە ئاڕأستەی ئەوەی توركیا،
بكرێتە دەوڵەتێك���ی دوو نەتەوەیی تورك و
كورد ،یان ببێتە دەوڵەتێكی ش���ێوە فیدڕاڵی
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و چەن���د هەرێمێكی ئۆتۆنۆمی ،ئەمەش ئەو
چوار چێوەیەبوو ،كە ئ���ەردۆگان هیوای بۆ
دەخواس���ت ،بۆ ڕیفراندۆمی داهاتوو كار بۆ
گۆڕینی دەستوری توركیاو دانانی ئەردۆگان،
وەك سەرۆك كۆماری هەمیشەیی بكات.
حكومەتی تورك بە مەبەستی چاوخشاندنەوە
بە ڕۆڵی خۆی لەگەڵ پەكەكە ،ئەگەر لەبەر
هۆكاری سیاسیش نەبێت ،لە پێناو ئارامیەكی
دوورو درێژدا بێت لە سەرانس���ەری واڵتدا.
كێش���ەی تورك و كورد ،بە ئاس���انی لە ناو
ناچێ���ت ،ئەگەر وازی لێبهێنرێت ،تاكو خۆی
چارەس���ەر ببێت .ئەوا بەهۆی گۆڕانكارییە
هەرێمیەكانەوە ،ل���ە پاش بەهاری عەرەبی،
توركیا زیاتر لە هەموو كات فش���اری لەسەر
دروس���ت بووە ،بۆ وەاڵمدانەوەی كێش���ەی
ك���ورد .ش���ەڕی ناوخۆی س���وریا ،ناجێگری
دۆخی عێراق و دەركەوتنی داعش ،بوون بە
هۆی ئەوەی توركیا ،لە سەرەتای فەوزایەكدا
بێت .لە كاتێكدا حكومەتی تورك ،بە الیەنی
كەمەوە لە بەش���ێكی كەمی ئەو فەوزایەدا،
دەس���تی ل���ە بوون���ی هەڵە لە سیاس���ەتی
دەرەوەیدا هەی���ە ،یەكێكی تر لە هەڵەكانی
توركیا ئەوەبو كە دەیویس���ت بە تەنها دژی
ئەسەدو سپۆنسەرەكەی واڵتی ڕووسیا بێتەوە،
توركیا دواتر دەركی بەوە كرد ،كە ڕاستەوخۆ
كاریگەر بووە بەو گەشەسەندنانەی لە واڵتە
دراوس���ێكانیدا ڕوویداوە .لە ڕاسیتدا پێنج بۆ
شەش���ی هەموو هێرشە توندو خوێناوییەكان
لە مێژووی توركیا،كە لەم سێ ساڵەی دوایدا
ڕوویان���داوەو هەمووش���یان پەیوەندییان بە
ش���ەڕی ناوخۆیی س���وریاوە هەیە .لەگەڵ
ئەوەشدا ئەم هێرش���انە بە الیەنی كەمەوە،
بوو بە هۆی كوژرانی ( )240كەس ،بە الیەنی
كەمەوە ( )800كەسی دیكەش برینداربوون.
س���ەرەڕای ئەوەش هێرشی تشرینی یەكەمی
( )2015لە ئەنكەرە ،هێرشی تەموزی ()2015

لە س���وروچ ،هێرشی حوزەیرانی ( )2015لە
دیاربەكر ،هەموو ئەمانە بە مەبەست گروپە
كوردیەكان���ی بە ئامانج گرتب���وو ،هەروەها
الیەنێكی هەرێمی فراوانتری كێش���ەی تورك
و كوردی دەخستەروو ،وێڕایی ئەوەش ئەوە
نیشان دەداەن ،كە چۆن بە شێوەیەكی ئاسان
و چەندە بە ش���ێوەیەكی مەترسیدار شەڕی
نێوان داعش و پەیەدە لە س���وریا دەتوانرێت
بگوازرێتەوە بۆ توركیا؟

چارەسەری ئازاری تورك و كورد
ئەنكەرە دەیتوانی بە ئاس���انی بە كوردەكانی
توركی���ا ،بڵێت "ش���تێكی باش���ە ،كە ئەوان
ئەنكەرەی���ان هەیە" وێڕای فەراهەمكردن بۆ
گەشەی ئابوری و ئازادی سیاسی بۆیان .پێشتر
سەركردەكانی توركیا ،بە سادەیی بڕوایان بە
كەیس���ەكە هەبوو ،كە دەیانوت" سڕینەوەی
ئاس���تی بەرزی چەوس���اندنەوەی كورد ،لە
الی���ەن دەوڵەتە دیكتاتۆرە دراوس���ێكانەوە،
پێویس���تە كوردو ت���ورك ش���انازی بەوەوە
بكەن كە هەیانە ،ئەمەش چی تر ناتوانرێت
بوترێت ،لەبەر ئ���ەوەی كوردەكانی عێراق،
لە راس���تیدا ئەوەی هەیانە باشە" ،هەروەها
زۆرێ���ك ل���ە كوردەكانی توركی���ا ،چاویان
بڕیی���وە لەو ئۆتۆنۆمییەی ك���ە كوردەكانی
باش���وری عێراق ،لە هەولێرو س���لێمانی لە
ڕووی سەربەخۆییەوە بەدەس���تیان هێناوە.
كۆمەڵگە كوردە چاالكە سیاسییەكەی توركیا،
دەناڵێنن بە دەس���ت هەندێك لە پەرۆشییان
بۆ ئەو ڕاستیە .هەروەها كوردەكانی توركیا،
ل���ە رووی ئابوری���ەوە چاویان لە باش���وری
كوردس���تان بڕییوە ،هەتا لە دەیەی ڕابردوو
لە شاری دیاربەكر ،ئەو شارانەی كە زۆرینەی
دانیشتوانەكانیان كوردنشینن ،لە سلێمانی و
هەولێر پێش���كەوتوو تر دەردەكەوتن ،بەاڵم
ئێستا دەكرێت پێچەوانەكەی ڕاست بێت.
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ڕاستیەكی دیكەش هەیە ،كوردەكانی توركیا،
چێ���ژ لەوە وەردەگرن كە لە عێراق هەیانەو
ئ���ەوەش دەبینن كە باش���وری كوردس���تان
هەیەتی ،نزیكبوونەوەی ئەنكەرەو باش���وری
كوردس���تان ،س���نوری توركیاو عێراقی كرد
ب���ە هێڵێك ،كە تەنها لەس���ەر كاغەز بوونی
هەبێ���ت ،ڕۆژانە ڕێگە ب���ە چەندین كوردی
توركی���ا دەدرێ���ت ،بپەڕنەوە بۆ باش���وری
كوردس���تان ،بە مەبەس���تی كاری بازرگانی،
خوێندن ،لە هەندێك حاڵەتی هاوسەرگیری.
ئەم گەش���تیارانەش ڕاستەوخۆ ش���ایەتحاڵی
گەش���ەی دەوڵەتی كوردین و ش���انازی بەو
هەرێم���ەوە دەكەن ،كە دراوس���ێی خۆیانە.
دەركەوتن���ی كوردەكانی عێ���راق ،ئازارێكی
ل���ە نێو كوردەكانی توركیا دروس���تكردووەو
حەس���ودی بەوە دەبەن باش���ور هەیەتی و
تەنانەت خۆشیان زیاتریان دەوێت.
ڕووداوەكانی س���وریا ،كێش���ەی ئەنكەرەی
ئاڵۆز ك���رد ،ئەوی���ش بەه���ۆی زیادبوونی
ئازاری كۆمەاڵیەتی كوردەكان لە توركیا .بە
الوازبوونی ڕژێمەكەی ئەس���ەد لە ئەنجامی
بەردەوامی شەڕی ناوخۆ ،پارتە كوردییەكان
و گروپ���ە چەك���دارەكان دەس���تیانكرد ،بە
كۆنتڕۆڵكردن���ی ناوچەكانی باكوری س���وریا،
ئۆتۆنۆمی���ان ب���ۆ هەرێم���ە كوردیی���ەكان
دروس���تكرد ،كە بە رۆژئاوا ناودەبرێت ،لە
س���ێ كانتۆنی جەزیرە ،كۆبان���ێ ،عەفرین،
پێكدێ���ت .كوردەكانی س���وریا دەس���تورو
سیستمێكی دیموكراسیان دامەزراندو جۆرێك
لە دانپێدانانی نێودەوڵەتیش���یان بەدەستهێنا،
وەك هاوبەش���ی سیاسی و س���ەربازی ،بە
تایب���ەت لە جەنگی دژ ب���ە داعش .لە( 17
ی ،ئ���ازاری  )2016دا ،پەی���ەدە لە س���وریا
"سیس���تمێكی فیدڕاڵی دیموكراتی" راگەیاند.
ئەگەر كوردەكانی سوریا نەتوانن بە تەواوەتی
س���ەربەخۆ بن و دانپێدانان���ی نێودەوڵەتی

بەدەس���ت بهێنن ب���ۆ ئۆتۆنۆمیەكەیان ئەوە
بەالیەن���ی كەم���ەوە هێزێك���ی سیاس���ی و
دانپێدانیان هەی���ە ،بەمجۆرەش ئەمە دەبێتە
هۆی ئازارێكی زیاتر بۆ كوردەكانی توركیا.
كوردەكانی ئێ���ران ،پارێزگای كوردس���تانی
تایبەت ب���ە خۆی���ان هەیە ،ه���ەر چەندە
ئێران زۆر دوورە لەوەی دیموكراس���ی بێت،
لەوانەیە كوردەكان���ی توركیا لە ئایندەیەكی
نزیك���دا ،بەختەوەرترین كوردی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست بن ،كە لە ڕووی سیاسیەوە بێبەش
بن ،لە هەموو شتێك لە ناوچەكەدا .ئەمەش
ئ���ەو پێگەیە دەبێت كە لە دەس���توری نویی
توركی���ا دادەنرێت .ئەگ���ەر بێت و ئەنكەرە
چانس���ی خۆی بەدەس���تبێنێت ،ل���ە دانانی
دەستورێكی راستەقینەی لیبرااڵ ،كە مافەكانی
هەموو كەسێك فراوانتر بكات ،لە نێویشیاندا
كوردەكان ،ئ���ەو كات س���ەنگێكی گەمتری
دەبێت.

ترس���ی توركی���ا بەس���ەر دەوڵەت���ی
سەربەخۆی كورد چییە ؟
ترس���ێكیتر كە پێویس���تە توركی���ا زااڵ بێت
بەس���ەریدا ،ترس���ە لە دەوڵەتی كوردستانی
س���ەربەخۆ .بە تایبەتی ئ���ەوە زۆر گرنگە،
كوردەكان���ی توركی���ا تەنه���ا خوازی���اری
ئۆتۆنۆمیەك���ی زیات���رن ل���ە دەرئەنجام���ی
پێشكەوتنە هەرێمییەكەیان.
لەم چەند س���اڵەی دوای���دا پەیوەندیەكانی
توركیا ،لەگەڵ باش���وری كوردستان ،بەرەو
پێش چووە ،پەیوەندیەكانی ئەنكەرە ،لەگەڵ
كوردەكانی س���وریا ،بە خراپ���ی ماوەتەوە.
ئەمەش بە پێچەوانەی ئ���ەوەی لە هەرێمی
كوردس���تان ڕوویدا ،كە گروپە كوردیەكانی
باشور ،زیاتر بااڵ دەست تربوون لە پەكەكە،
ب���ەاڵم پەكەكە ل���ە نێو كوردەكانی س���وریا
ش���ەعبیەتی زیاترە .حافز ئەسەد ڕێگەی بە

پەكەكە دابوو ،بۆ ئەوەی لە ناو سوریا گەشە
بكەن ،بە مەبەستی ئەوەی بەكاریبهێنێت لە
دژی توركیا ،ئەم پەیوەندیەش لە نێوان ئەم
دوو الیەنەدا مایەوە.
دانیش���توانی سوریا ،نزیكەی لە سەدا (10
ب���ۆ )20ی ،كوردن ،كە هۆكارێكی بەهێزیان
دروس���تكردووە ،بۆ ناوچەیەكی گەورەتری
كۆنتڕۆڵكراوی ژێر دەستی هێزە كوردیەكان،
لە كۆتایدا بە دەستهێنانی ئۆتۆنۆمی لەگەڵ
هاوپەیمان���ە كوردەكانی���ان لە عێ���راق ،بە
تایبەتی كە زۆرینەی كوردەكان لە سوریا ،لە
باكوردا دەژین ،بە درێژایی سنوری تورك لە
رۆژهەاڵت���ەوە درێژ دەبێتەوە بەرەو باكوری
رۆژئاوای عێراق .هەروەها هاوبەش���ییەكی
زمانەوانی هەیە ،ل���ە نێوان كوردی توركیا،
س���وریا ،عێراق ،لەو ناوچانەدا .كوردەكانی
سوریاو توركیا ،بە چەند جۆرێكی جیاواز لە
شێوەزاری كرمانجی قسە دەكەن ،پێچەوانەی
زۆرین���ەی كوردەكان���ی ئێران و باش���وری
رۆژهەاڵت���ی عێراق ،كە ب���ە چەند جۆرێكی
جیاوازی ش���ێوە زاری سۆرانی قسە دەكەن.
پەیوەندیەك���ی مێ���ژووی بەهێ���ز ،لە نێوان
كوردی سوریا و توركیا هەیە ،ئەوەش واتای
ئەوەیە ك���ە زیادبوونی بااڵدەس���تی پەیەدە
بەس���ەر ناوچە كوردیەكانی باكوری سوریا،
زەنگێكی مەترس���ییە بۆ ئەنك���ەرە ،چونكە
دەكرێت ،س���ەركەوتنەكانی پەیەدە ببێت بە
هێمایەك بۆ ل���ە دایكبوونی دەوڵەتێك ،بە
س���ەركردایەتی پەكەكە لەس���ەر سنورەكانی
توركیا.
لەگەڵ ئەوەش دینامیكیەتی جەنگی ناوخۆی
س���وریا ،لە نێوان س���نورەكان ،مەترس���ییە
ئەمنیە چاوەڕوانكراوەكان ،لەالیەن چەندین
ئەكتەری جیاواز لە دژی توركیا ،كەیس���ێكی
گرن���گ دەخاتەڕوو ،ئەوی���ە بۆچی ئەنكەرە
پێویستە زااڵ بێت بەسەر ئەو ترسی دەوڵەتی

ژمارە ( )20-21نیسانی 2017

327

ك���وردی .ڕەنگە پاڵپش���تیكردنی دەوڵەتێكی
دابڕاوی كوردی وەك ،كوردس���تانی سوریا و
عێراق باشتر خزمەت بە توركیا بكات ،هەتا
پارێزگاریكردن لە پاراس���تنی ئەو ڕاستیانەی
ل���ە واقعی ئەم���ڕۆ هەیە .ئەگ���ەر بێت و
ئەنكەرە ئاش���تی لەگەڵ كوردەكانی سوریا،
پەی���ڕەو بكردایە ،ئەو كات لە دژی داعش و
مەترسیەكانیتر ،س���ودی لە هێزێكی دۆست
وەردەگ���رت ،كە بە درێژای���ی ( )450میل،
پارێزگار لە سنورەكەی دەكرد.
لەگ���ەڵ ئەوەش���دا كۆمپانیاكان���ی ژێرخانی
ئاب���وری توركیا هەر وەك چۆن لە هەرێمی
كوردس���تالن قازانجێكی گەورەیان كردووە،
هاوكات جارێكی تر دەبوون بە س���ومەندی
س���ەرەكی ل���ە گەش���ەكردنی ،هەروەه���ا
هاوبەش���ێكی بازرگانی پێویستیش���ە بۆ هەر
هەرێمێك كە لەسەر دەریا نەبێت و لە پاش
تەواو بوونی جەنگی ناوخۆی سوریا دروست
ببێت .س���ودمەندبوونی توركیا لە بازاڕێكی
ئاب���وری ئازادی بەهێزو زیندو س���ەلمێنەری
بەرژەوەندی دوو الیەنە ،لەگەڵ هەرێمێكی
كوردی لە سوریایی دوا بەشار ئەسەد ،هەر
وەك ئەوەی كە لەگەڵ كوردستانی عێراق
هەیەتی.
س���ەبارەت بەو بابەتە كوردەكانی س���وریا،
دەتوانن ل���ەو گۆڕانكارییە لە پەیوەندیەكانی
نێوان توركیاو حكومەتی هەرێمی كوردستان،
دیارەی ك���ە ڕوویداوە وان���ە وەربگرن .لە
س���اڵی ()2003وە ،ل���ە س���ەرەتای جەنگی
عێراق ،سیاسەتی ئەنكەرە لەگەل كوردەكانی
عێراق ،گەشەیكرووە ،بۆ دۆستایەتی .كاتێك
كوردەكانی عێراق نیەت باشی خۆیان نیشانی
ئەنكەرەدا ،لە بابەت���ی پەكەكە ،ئەویش بە
ڕێگەپێدانی توركی���ا ،بە ئەنجامدانی چاالكی
س���ەربازی لەس���ەر س���نور ،بە هەمانشێوە
ئەنك���ەرە پەیوەندیەك���ی باش���ی لەگ���ەڵ
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حكومەت���ی هەرێمی كوردس���تان لە هەولێر
دروس���تكرد .توركیا نوێنەری دیپلۆماسی لە
هەولێ���ر هەیە .هێڵ���ی فڕۆكەوانی توركیا،
ڕاس���تەوخۆ ل���ە هەولێ���رەوە دەفڕێت بۆ
ئەستەنبواڵ و ئەنكەرە ،ئاس���انكاریكردن بۆ
گەشتیارە كوردەكانی باشوری كوردستان ،بۆ
سەردانیكردنی ناوچە گەشتیاریەكانی توركیا.
بازرگانی لە نێوان توریكاو كوردەكانی باشور
بە ڕادەیەك گەشەی كردووە ،كە هەر وەك
ئەوەی���ە ،باش���وری كوردس���تان دەوڵەتێكی
س���ەربەخۆ بێ���ت ،توركی���اش گەورەترین
هاوبەشی بازرگانی بێت.
ئەگ���ەر توركیا ،س���ەركەوتوو بێت بەس���ەر
شۆڕش و خەباتی كورد دا ،ئەو كات كاتێكی
قورس دەبێت ل���ەدژی كوردەكانی ناوخۆی
واڵتەكەی ،كە لە الیەن كوردەكانی سوریاوە
پاڵپشتی دەكرێن .توركیا دەوڵەتێكی بەهێزەو
دەتوانێت لە یەك كاتدا سەربكەوێت ،بەسەر
چەند دەوڵەتێكدا ،بەاڵم بە تێچوویەكی زۆرو
البردن و هەڵگرتنی ئازادیە دیموكراتیەكان،
خوێن ڕشتنێكی بێش���ومار ،زەرەرو زیانێكی
م���ادی زۆر ،دووركەتن���ەوەی ئەنك���ەرە لە
هەڕەشەی داعش ،لەگەڵ بوونی ئەنكەرە
بە هاوپیەمانی ئەمریكا.

چارەسەرەكان
بە مەبەستی ڕێگریكردن لە ڕاپەڕینی فراوانی
ك���وردەكان ،توركیا خزمەتێكی باش بە خۆی
دەكات ،ئەگەر بێت و ستەمی سەر كوردەكان
هەڵگیرێت ،شوێنكەوتنی نمونە هەرێمیەكان
لە س���وریا ،عێراق ،ئێران ،باشترین ڕێگەیە
بۆ چارەس���ەری ئەو كێشەیە لەم كاتەدا .لەو
دەوڵەتانەی زۆرینەی كوردەكان لە نێو سنورە
تەقلیدییەكەی خاكی باو باپیرانیان دەژین .لە
توركیا نیوەی كوردەكانی باشوری رۆژهەاڵتی
توركی���ا ،كۆچی���ان ك���ردووە ،ئەس���تەنبواڵ
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ژمارەیەك
فاكتەری مێژووی
یارمەتیدەرن ،لە
ڕوونكردنەوەی
الیەنگیری ناوازەی
كوردەكان ،لە
بەرامبەر نەتەوەیی
تورك،كە زۆرینەی
پەیوەندیدارە بە
ئیپمراتۆریەتی
عوسمانی

کچە گەریالیەکی پەکەکە
زۆرترین ڕێژەی كوردی تێدا نیشتەجێیە ،بە
بەراوردكردن لەگەڵ كوردانی هەموو جیهان.
گومانی تێدا نیە ،توركیا ناتوانێت زیاتر نزیك
ببێتەوە لە كوردەكانی سوریا و عێراق ،بەب ێ
ئەنجامدانی ئاش���تیەكی هەمیشەیی لەگەڵ
كۆمەڵگەی كوردی توركی���ا .لە دینامیكیەتی
سیاس���ەتی ت���ورك ،وا دەردەكەوێ���ت كە
ئۆتۆنۆمیی���ەك ل���ە هەرێم���ی ك���وردەكان
كارێكی نەویس���تراو بێت .تاك���ە هۆكاریش
ئەوەی���ە زۆرینەی دانیش���توانی توركیا دژی
هەنگاوێك���ی لەو جۆرەن .ل���ەوەش گرنگتر
لە ئەگەری دروستبوونی هەرێمێكی كوردی
لە ناوخۆی توركی���ا ،دەبێت نزیكەی نیوەی
كوردەكانی توركیا ك���ە لە رۆژئاوای توركیا،
دەژی���ن دەربكرێ���ن (دووربخرێنەوە) كە لە
ناوچەكانی خۆیانەوە ب���ە درێژایی چەندین
س���ااڵ بۆ كارك���ردن ،یان هەر مەبەس���تێكی

دیك���ە چووبوونە رۆژئاوای توركیا .لە ڕووی
جوگرافییەوە دابەش���بوونی ك���وردەكان لە
توركی���ا ،زۆر جیاوازترە ،لە دابەش���بوونی
كوردەكانی عێراق و سوریا و ئێران ،چونكە
لەو س ێ بەشەی تر ،چڕبوونەوەی دانیشتوان
ل���ە هەرێم���ە كوردی���ەكان ،ئۆتۆنۆمیەكی
هەرێمی بۆ كوردەكان دەستەبەر كردووە.
لەبەرئ���ەوە چارەس���ەری كێش���ەی كورد لە
توركی���ا ،بریتیی���ە ل���ە ئازادییەك���ی فراوان
بۆ هەم���وو هاوواڵتیانی ل���ە واڵت .توركیا
پێویستی بە ئەوە هەیە ،كە ئازادییەكی تاكە
كەسی فراوانتر ،بۆ هاوواڵتیانی دابین بكات،
ئەگەر بۆ ڕازیكردنی هاوواڵتیە كوردەكانیشی
بێت ،س���ەبارەت بە مافەكانیان ،لە ناویاندا
كوردەكانی رۆژئ���اوای توركیا .وەصفی مافە
تاكە كەسیەكان ،زۆر گونجاوترە ،بۆ ئەزمونی
مێ���ژووی توركیا ،بە جۆرێك ش���ێوازەكانی

س���ەركوتكردن ،كە كوردەكان بە دەستیەوە
نااڵندوویان���ە دەرئەنجام���ی بارودۆخ���ە
مێژوویەكان بووە .جگە لەوەش ،كوردەكانی
توركیا تەنها ل���ە ڕووی جوگرافییەوە دابەش
نەبوون ،بەڵكو زۆر بەخێرای ،تێكەاڵ دەبن.
لە كۆی شەش كورد ،كوردێك هاوسەرگیری
لەگ���ەڵ توركێ���ك دەكات .بەمج���ۆرە
چارەس���ەركردنی داخوازیەكان���ی ك���ورد لە
توركیا ،واتای دەستبەركردنی مافە رۆشنبیری
و كلتورییە گشتیەكانە بۆ هەموو هاوواڵتیانی
واڵت ،بە جیاوازی نەتەوەیی و ڕەچاوكردنی
شوێنە جوگرافییەكەی .چاكسازیەكان مافەكانی
بە دەس���تهێنانی پەروەردە و خزمەتگوزارییە
گش���تیەكان لە خۆ دەگرێ���ت ،نەك تەنها بە
كوردی بەڵكو بە زمانی كەمینەكانی دیكەش.
چوارچێوەیەك لەس���ەر بنەمای بەهێزكردنی
مافەكان���ی تاك ب���ە دڵنیایی���ەوە ،لە الیەن
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زۆرینەی كوردەكان و توركەكان ،وەك یەك
باوەشی بۆ دەكرێتەوە .لە ماوەیەكی كورت،
حكوم���ەت دەتوانێت ژمارەی���ەك هەنگاوی
كرداری ئەنجام بدات.
یەكەم :البردنی كۆت و ڕێگرە یاساییەكان ،لە
سەر بەكارهێنانی ناوە ڕەسەن و لۆكاڵییەكان
بۆ گوندەكان و شوێنە دێرینەكان ،بە درێژای
سەدەی بیس���تەم ،ژمارەیەكی زۆر باڵەخانە،
ش���ارۆچكە ،ش���ەقام كە ن���اوی ئەرمەنی،
جۆرجی ،س���ریانی ،كوردی ،یۆنانیان لەسەر
ب���ووە س���ڕاونەتەوەو ك���راون ب���ە ناوێكی
توركی .چاوخش���اندنەوە بەو ناو گۆڕینەش،
وەك دانپێدانانێك���ە بە فرەیی زمان و كەمە
نەتەوەیەكان.
دووەم :گۆڕانكاری كردن لە كەلتوری دادگا،
ئەگەرچ���ی لەس���ەر خۆو هێواش���یش بێت،
دەكرێ���ت ببێت���ە ئامانجێكی دیكە .یاس���ای
سزادانی توركی ژمارەیەكی زۆر دەستەواژەی
ناڕوونی تێدایە ،كە واتاكەی لە ڕووی تەكنیكی
و زاراوەی یاساییەوە لە الیەن دادوەرەكانەوە
بە گوێرەی كێشەكان لێكدەدرێتەوە .تەنانەت
رەنگە دەقە س���زاییەكان ت���ەواو و گونجاو
دەربك���ەون ،ئەگەر بێت و ب���ە وریایەوە،
لێكدانەوەیان بۆ بكرێت ،هەندێك لە دادوەرە
توركەكان ناوبانگی خراپیان بەدەس���تهێناوە،
بە هۆی لێكدان���ەوە دەمارگیریەكانیانەوە بۆ
یاس���اكان .ئەم فاكت���ەری دەمارگیرییەش لە
پش���تی زۆرێك لە بڕیارە توندەكانەوە بووە،
كە ل���ە دژی چاالكوانە سیاس���یە كوردەكان
و رۆژنامە نووس���ەكان لە توركیا كراوە .بۆ
نمونە ،پۆلیس لە ساڵی () 2011دا ،هەزاران
ناسیۆنالیس���تی كوردیان دەستگیركرد ،لەبەر
ئ���ەوەی پەیوەندیان هەبوو بە كۆما جڤاكێن
كوردستانەوە (كەجەكە) ،كە پارتێكی سیاسی
سەر بە پەكەكەیە .دەسەاڵتە پەیوەندیدارەكان
بانگەش���ەی ئەوەیان دەك���رد ،ئەندامەكانی
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كەجەك���ە كاری���ان بۆ پەكەكە ك���ردووە .لە
كاتێك���دا هەندێك لەوان���ە تێوەگالبوون ،لە
كەیس���ی پەیوەندی هەبوون بە پەكەكەوە.
هەر چەندە هەندێكی دیكەیان نوێنەرایەتی
جواڵنەوەیەك���ی سیاس���ی ك���وردی قانوونی
مەدەنیان دەكرد.
توركی���ا پێویس���تی بەوە هەی���ە ،كوردەكان
ڕازی ب���كات ،ئەویش لە ڕێگەی بەرپاكردنی
ئاشتی و ڕێكەوتن لەسەر ئەوەی لەڕابردوودا
ڕوویداوە .مێ���ژووی پێكدادانی نێوان تورك
و پەكەكە ،پڕیەتی لە كوش���تن و تاوانكاری
ئەنجام���دراو لە دەرەوەی چوارچێوەی دادگا
لە الیەن تاوانكاری نەناسراوەوە .لەوانەش لە
كانونی یەكەمی ( )2011قافلەی قاچاخچیەكانی
كورد ،لەالیەن س���وپای توركیاوە ،بە ئامانج
گی���راو بوو بە هۆی كوژرانی س���ی و چوار
كەس ،هەروەها لە مانگی تش���رینی یەكەمی
( )2015ل���ە ئەنكەرە گروپێك لە الیەنگرانی
پارت���ە كوردەكان بۆمباران كران .داننان بە
هەڵەكانی رابردوودا ،ڕادەستكردنی تاوانباران
بۆ ب���ەردەم دادگا لەوانەی���ە یارمەتیدەری
كەمكردنەوەی س���تەمەكانی سەر كوردەكان
بێت.
دەكرێ����ت ئەم چاكس����ازیانە ئی����داری بن،
نەك سیاس����ی ،یان پێدانی ئۆتۆنۆمی بێت.
توركی����ا واڵتێكی فراوانەو ل����ە بەڕێوەبردن
پێویس����تی بە المەركەزی هەی����ە .زۆرێك
ل����ە ك����وردە ناسیۆنالیس����تەكان ،حكومەتی
خ����ۆ بەڕێوەبەریی����ان دەوێت لە باش����وری
رۆژهەاڵتدا .بەاڵم زۆرینەی زۆری توركەكان،
بە ڕوونی دژی ب����ە فیدراڵی كردنی توركیا
دەوەستنەوە .لە مبارەیەوە توركیا ،دەتوانێت
تەماشای چاكس����ازییە ئیداریەكانی ئیسپانیا
ب����كات ،كە وەك مۆدێلێك ك����ە لە دەیەی
هەشتاكانی س����ەدەی رابردوو دەستیپێكرد.
لە سیستمە بێوێنەكەی ئیسپانیا ،هەرێمێكی

وەك باس����ك ،ئۆتۆنۆمییەك����ی ئی����داری
بەهێ����ز تری ل����ە هەرێمەكانی ت����ر هەیە،
وێڕای ئەوەش هەم����وو هەرێمەكان لە ژێر
دەسەاڵتی حكومەتی ناوەندیدا دەمێننەوە.
لە كۆتاییدا ئیس����پانیا ،حكومەتێكی فیدڕاڵی
نیە ،بەاڵم بە پێدانی دەس����ەاڵتێكی سیاسی
لۆكاڵ����ی ،بە هەرێمی باس����ك ،توانیویەتی
باڵە توندڕەوەكەی جواڵنەوەی باسك هێور
بكاتەوە.
توركی����اش دەتوانێت ش����وێن هەمان ڕێگە
بكەوێ����ت ،لە ش����ێوازی المەركەزیدا ،ڕێگە
ب����دات بە ئیدارەیەك����ی ئۆتۆنۆمی بەهێزتر
ل����ە پارێ����زگا كوردیەكان و ناوچ����ە دوورە
دەس����تەكانی دیكە ،لەگەڵ پارێزگاریكردن
ل����ە یەكێتی دەس����توری واڵت .ل����ە ڕێگەی
دەس����ەبەركردن و فراوانتركردن����ی ئازادییە
تاكە كەس����یەكان و ئۆتۆنۆمیەك����ی ئیداری
زیاتر بۆ ك����وردەكان ،ئەنك����ەرە دەتوانێت
س����ۆزی كوردەكان بەدەستبێنێت ،لە هەمان
كات����دا جەماوەرێك����ی زیات����ری واڵتەكەش
ڕازی ب����كات .زۆرێ����ك لە تورك����ەكان ،نا
ئاسودەن بە دەستوری نووسراوی سەربازی
ئێس����تای واڵت ،كە وەك لیس����تێكی"ئەوە
مەكە"دەخوێنرێتەوە ،ن����ەك ئەوەی دەقی
نووس����راوێكی بنەماو ڕێس����ا نیشتمانیەكانی
توركی����ا بێ����ت .ن����ەك تەنها ك����وردەكان،
بەڵك����و توركەكانیش پێش����وازی دەكەن ،لە
دەس����تورێكی نوێ ،كە ئازادییەكانیانی تێدا
ڕیز كرابێت .ئەمەش باش����ترین ڕێگەیە بۆ
یارمەتیدان����ی ئاوێتە بوون����ی توركیا ،وەك
دەوڵەتێكی دیموكراتی لیبڕاڵی.

ئایا توركیا دەتوانێت كاتی كوردەكانی
بەدەستبهێنێت؟
ب���ۆ توركی���ا زەحم���ەت دەبێ���ت بتوانێت
پارێزگاری لە هێزو دەس���ەاڵتی خۆی بكات،
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گەریالکانی پەکەکە
بەسەر كوردەكانی عێراق و سوریادا ،كاتێك
كوردەكانی توركیا ،لە ملمالنێیەكی توندان لە
دژی ئەنكەرە .لە كاتێكدا ئەنكەرە ملمالنێیەتی
لەس���ەر هێزو دەسەاڵت لە سوریاو عێراق و
سەقامگیری لەسەر سنورەكانی خۆی ،پێویستە
ئەنكەرە لەگەڵ كۆمەڵگەی كوردی ناوخۆی
توركیا ،ئاش���تی بەرپا بكات .ناسیۆنالیس���تە
كوردەكان و هەندێك كەسیتر ،بڕوایان وایە،
ئەمە كاتی كوردە لە مێژوودا .لە ڕاس���تیدا
ڕەنگە كوردەكان رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی پاش
جەنگی جیهانی یەكەم سەرەو ژێر بكەنەوە،
بەاڵم بەب��� ێ توركیا ناتوانن ،ئ���ەوە ئەنجام
بدەن .ب���ە دڵنیاییەوە ،ئ���ەوە كاتی كوردی
توركیاو رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە.
ب���ەاڵم هەموو ئەمانەش لە س���ەر ئەجێندای
سیاسی ئەردۆگان ڕاوەستاوە .ئەگەر سەركردە
تورك���ەكان ،ب���ەردەوام بن ،لە ش���ەڕكردن

لەگەڵ پەكەكە ،بە مەبەستی پارێزگاریكردن
لە ئەردۆگان ،سیس���تمی حوكمڕانیش بكەن
بە سیستمێكی س���ەرۆكایەتی ،كە ئەردۆگان
ل���ە لوتكەی دەس���ەاڵت دابێ���ت ،ئەو كات
ئەنك���ەرە ش���ەمەندەفەری ك���وردەكان لە
دەس���تدەدات ،نەك تەنها لە سوریا ،بەڵكو
لە ناوخۆی توركیاش .مەترس���یەكە بۆ توركیا
ئەوەیە ب���ە خێرایی وەاڵم���ی گۆڕانكاری و
بەرەو پێش���ەوەچوونەكان بداتەوە لە سوریا،
ل���ە كاتێكدا پەیەدا لە الی���ەن هەر یەكە لە
ڕوس���یاو ویالیەتە یەكگرتووەكان وەك یەك
پاڵپش���تی دەكرێت ،ئەمەش ڕەنگە ببێت بە
هۆی خێراتركردنی جوڵەكانی توركیا .پەكەكە
دەتوانێت ،بۆ ناو شارەكانی رۆژئاوای توركیا،
دەست بە جەنگێكی گش���تگیر بكات ،چوار
چێوەی توندوتیژیەكانیش بەرفروانتر بكات.
ئەمەش لە توانایدایە توركیا ،بخاتە مەترسی

شۆڕش���ێكی دوورو درێ���ژو ب���ەردەوام ،بە
سەركردایەتی پەكەكە لە باشوری رۆژهەاڵتی
واڵتدا ،ویالیەت���ە یەكگرتووەكان پاڵپش���تی
قەوارەی رۆژئاوا دەكەن ،لە سوریا بە درێژایی
سنور ،هەروەها لە الیەن ڕووسیاو پەكەكەوە
پاڵپشتی دەكرێن .توركیا دەتوانێت لەم شۆكە
ڕزگاری ببێت ،ب���ەاڵم بە تێچووییەكی مادی
و مرۆیی زۆر ،س���ەرەڕای ل���ە كەداربوونی
تۆم���اری مافەكانی مرۆڤ ل���ە واڵتدا .ئەوە
كاتی كوردەكانی توركیایە ،بۆ ئەوەی سودی
لێوەربگیرێت :ئەگەر بێت و توركیا بە ڕاست
و دروس���تی یاریەكە بكات ،ئەوە دەتوانێت
بۆ ماوەیەكی دوورو درێژ ببێت بە دۆس���تی
كوردەكان ،ئەگەر بێت و ئەردۆگان ،بڕیاری
جەنگ ب���دات لەگەڵ هەریەكە لە پەكەكە
و پەیەدە ،بەداخەوە توركیا دەكەوێتە س���ەر
ڕێگەیەكی چەوت.
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هەواڵگریی تورکیا و سێبەرەکانی لە
ئەوروپا و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بەدوای
چیدا دەگەڕێن؟
ئامادهکردن وهرگێڕانی :ئاران عەلی
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کارەکانی دەزگای هەواڵگریی تورکیا لە
ئەڵمانیا
پەیوەندییەکان���ی ئەڵمانی���ا و تورکیا لەدوای
جەنگی ناوخۆی س���وریاوە لە س���اڵی ،2011
چەندی���ن گۆڕانکاریی���ان بەس���ەرداهاتووە،
جەنگ���ی س���وریا و لێکەوت���ە و کاریگەریی
شەڕکەرە بیانییەکان لەسەر ئاسایشی ئەڵمانیا
و ئەوروپ���ا ،خاڵێک���ی وەرچەرخ���ان بوو لە
پەیوەندییەکان���ی نێ���وان ه���ەردوو واڵت،
ئەمەش وەه���ای لە ئەڵمانیا کرد پێویس���تی
ب���ە هاریکاریی هەواڵگری���ی تورکیا هەبێت.
ئەم پەیوەندییانە لە س���ەروبەندی ش���ەپۆلی
پەنابەران و کۆچبەرانی نایاس���ایی بۆ ئەوروپا
لە سااڵنی  2015و  ،2016رووی لە هەڵکشان
ک���رد .پێدەچێت ئەم پەیوەندییانە وەهای لە
ئەڵمانیا و واڵتانی ئەوروپا کردبێت پێویستیان
ب���ە هاریکاری���ی تورکیا ببێت ب���ۆ راگرتنی
لێش���اوی پەنابەران و کۆچبەران و چاودێریی
جولەی شەڕکەرە بیانییەکان لەنێوان سوریا و
ئەوروپادا بە رێگەی خاکی تورکیاوە.
لیژنەی چاودێری���ی لە پەرلەمان���ی ئەڵمانیا
"یۆندس���تاغ" ل���ە کۆتای���ی مانگ���ی ئاب���ی
2016دا رایگەیان���د کە چەن���د زانیارییەکیان
ئاشکراکردووە س���ەبارەت بە چاالکیی دەزگا
هەواڵگرییەکان���ی تورکیا لەن���او ئەڵمانیادا.
(هانز کریستیان شترۆبلە) کە ئەندامی لیژنەی
چاودێریی دەزگا هەواڵگرییەکانە و س���ەر بە
پارتی س���ەوزە ،باس���ی لەوە کرد کە دەبێت
چاودێرییەک���ی وردتر بخریتە س���ەر چاالکیی
هەواڵگری���ی تورکی���ا لە ئەڵمانی���ا و چاو بە
رێککەوتننم���ای هەواڵگریی نێ���وان تورکیا و
ئەڵمانی���ادا بخش���ێندرێتەوە .بەپێی گوتەی
رۆژنامە ئەڵمانییەکان ،کە لە زاری بەرپرس���ە
ئەمنییەکانەوە وەریانگرتووە ،نزیکەی شەش
ه���ەزار هەواڵگری تورکی لە ئەڵمانیادا وەک

تۆڕێک کاردەکەن ،ئەمە جگە لە ژمارەیەکی
زۆری بەکرێگیراوی سیاسی.
بەاڵم بەش���ێک لە سیاس���ەتمەدارانی ئەڵمانیا
رەخن���ە ل���ە هەوڵەکان���ی تورکی���ا دەگرن
ب���ۆ بەکارهێنان���ی چاالکیی���ە هەواڵگریی و
ئەمنییەکانی دژ بە کوردەکان .لەو بارەیەوە
(ش���تانمایەر)ی وەزی���ری دەرەوەی ئەڵمانیا
(کە ئێس���تا س���ەرۆک کۆمارە) لە پێش���تردا
داوای راگرتنی هەڵمەتی س���ەربازی کرد دژ
بە گەلی کورد ،هەروەه���ا رایگەیاند کە لە
ئەگەری بەردەوامبوونی بۆردومانی س���وپای
تورکیا بۆس���ەر بارەگاکانی پارتی کرێکارانی
کوردس���تان ،دەبێت ئەنکەرە چاوەڕێی ئەوە
بێت لەالی���ەن دەوڵەتانی یەکێتیی ئەوروپاوە
دژایەتیی سیاسەتە س���ەربازییەکانی بکرێت.
هەر ئەمەش هۆکاربوو کە حکومەتی ئەڵمانیا
لە ساڵی رابردوودا پەشیمانبێتەوە لە ناردنی
ئەو کەرەس���تە س���ەربازی و هەواڵگرییانەی
بڕیار وابوو بیداتە تورکیا.

تورکیا و دەزگای
سادات چاالکییەکی
گەورەی هەیە
لە کردەی
بەسەربازیکردنی
ئەندامانی سەر بە

کوردەکانی ئەڵمانیا و ترسی تورکیا
بەپێ���ی ئام���ارەکان لەناو خاک���ی ئەڵمانیادا
نزیک���ەی ( )100000کورد هەیە ،کە ئەمەش
وەهای ک���ردووە کوردەکان���ی ئهڵمانیا ببنە
گەورەترین لۆبیی کورد لە ئەوروپا ،بەش���ی
زۆریان لە تورکیاوە هاتوون و لەناو ئەوانیشدا
زۆرینەی���ان ئینتیمایان بۆ پارت���ی کرێکارانی
کوردستان هەیە لەو واڵتە .هاوکات نزیکەی
 300کۆمەڵە و دەس���تەی ک���وردی هەن کە
کار بۆ پارتی کرێکارانی کوردس���تان دەکەن.
وەک دەش���زانرێت ک���ە پارت���ی کرێکارانی
کوردستان لەدوای س���اڵی 1993وە خراوەتە
لیستی رێکخراوە تیرۆریستییەکانی ئەڵمانیا و
ئەوروپاوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەش���دا چاالکیی
میدیایی و کۆکردنەوەی پاڵپشتیی زۆر هەیە
بۆ ئ���ەم پارته لەن���او ئەڵمانی���ادا .هەربۆیە

هەواڵگریی تورکیا
لەنێو هەریەکە لە
تورکومانەکانی عێراق
و سوریا و پاکستان و
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شتامنایەر -سەرۆک کۆماری ئەڵامنیای فیدراڵ
هەواڵگریی تورکیا هاوتا ئەڵمانییەکەی تۆماتبار
دەکات و ب���ە کەمتەرخ���ەم وەس���فیدەکات
لەئاس���ت هاوکارینەکردنی���ان ب���ۆ گەڕان و
دۆزین���ەوەی الیەنگرانی پارت���ی کرێکارانی
کوردستان لە ئەڵمانیا.
کۆمەڵە و گروپ���ە کوردیی���ەکان ،بەتایبەت
پەکەکە ترس���ێکی گ���ەورەی الی هەواڵگریی
تورکی���ا لە دەرەوەی واڵت دروس���تکردووە.
هەربۆیە ئەردۆگان چەندین جار توڕەیی خۆی
لە چاالکیی ئاش���تییانەی گروپ���ە کوردییەکان
دەربڕیوە لە ئەوروپا ،لەنێویاندا رێکخس���تنی
مانگرت���ن و ناڕەزایەتی���ی ل���ە پایتەخت���ە
ئەوروپییەکان بەتایبەت بەرلین.
ناکۆکییەکان���ی ناو تورکی���ا و حکومەتەکەی
ئ���ەردۆگان لەگەڵ ئۆپۆزس���یۆنی واڵتەکەی،
بەتایب���ەت پارت���ە تورکیی���ەکان ،بەتەواوی
گەیش���تۆتە ن���او ئەڵمانیا ،ئەوی���ش بەهۆی
گەورەیی قەب���ارەی رەوەندی���ی تورکیی لە
ئەڵمانی���ا بە گش���تی ،کە ژمارەی���ان دەگاتە
نزیک���ەی  3ملیۆن کەس .الی خۆیەوە تورکیا
فش���ارێکی زۆر دەخات���ە س���ەر ئەڵمانیا بۆ
دەس���تکەوتنی داتا و زانیاری���ی و بگرە زۆر
ج���ار داوای راگرتنی چاالکی���ی کوردەکان و
ئۆپۆزسیۆن دەکات لە ئەڵمانیا ،و داوا دەکات
ئەو کەس���انە دەس���تگیربکات و رادەس���تی
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هانز کریستیان شرتۆبلە -پەڕلەمانتاری پارتی سەوزی ئەڵامنیا
ئەنکەرەی���ان بکات���ەوە ،ک���ە ئەگ���ەر ئەمە
رووبدات پێشێلکردنی دەستووری ئەڵمانیایە.

تورکی���ا ه���اوکار ب���ووە ل���ە کوش���تنی
چاالکوانە کوردەکان بەدەس���تی گروپە
تاوانکارەکان
راپۆرت���ە رۆژنامەوانییەکان باس لەوە دەکەن
ک���ە تورکیا مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە
ل���ە ئەنجامدان���ی تاوان و کردەی کوش���تنی
چاالکوانە ک���وردەکان ،بەتایب���ەت ئەندام و
الیەنگرانی پارتی کرێکارانی کوردس���تان ،کە
هەموو ئەم کردەوانەی تورکیا بوونەتە مایەی
کوژرانی ژمارەیەکی زۆر لە چاالکوانانی کورد
لە ناوەوە و دەرەوەی تورکیادا ،وەک راپۆرتە
رۆژنامەوانییەکان ئاماژەی بۆدەکەن حکومەتی
تورکیا سپۆنسەری کردە تاوانکارییەکان بووە
ب���ە هاوکاری���ی لەگەڵ چەت���ە و گروپەکانی
کوشتن.
رۆژنامەی "زە تایم���ز"ی بەریتانی باس لەوە
دەکات ک���ە ژمارەیەکی زۆر ل���ە چاالکوانە
کوردەکانی سەر بە پارتی کرێکارانی کوردستان
و نیش���تیمانپەروەران و ناسیۆنالیس���تەکانی
کورد ،لەژێر چاودێریی تورکیادان ،بەتایبەت
لە دەرەوەی تورکیا.
هەر ل���ەم چوارچێوەیەدا دەزگای هەواڵگریی

تورکیا تۆمەتباردەکرێت بە تیرۆرکردنی س���ێ
ژن���ە چاالکوان���ی کورد لە پاریس لە س���اڵی
 ،2013کە بریتیبوون لە (س���اکینە جانس���یز،
فیدان دۆغان ،لەیال سۆڵمز) .ئەوکات تورکیا
رەتیک���ردەوە کە لە تیرۆرکردنی ئەو س���ێ
ژنەدا تێوەگالبێت ک���ە بە گوللە کوژرابوون.
بکوژە دەس���تگیرکراوەکە ک���ە ناوی (عومەر
غۆنی)یە و تەمەنی  35ساڵە و تۆمەتبارکراوە
ب���ە ئەنجامدان���ی رووداوەک���ە ،پەیوەندیی
ب���ە رێکخراوێکی تیرۆریس���تییەوە هەبووە.
رۆژنامەی "لۆ پاغیزیان" لە س���اڵی رابردوودا
ئاش���کرایکرد کە لێکۆڵین���ەوە دادوەرییەکان
ئەوەیان خس���تۆتەڕوو کە کەس���ی تۆمەتبار
لەسەر بنەمای زانیاری و رێنمایی هەواڵگریی
تورکیا کردەوەکەی ئەنجامداوە.
لە س���اڵی 1990دا هەزاران کەس بە دەستی
تورکیا کوژران و هەندێکی دیکەش بێس���ەر
و ش���وێن کران ،بەاڵم تەنها بەشێکی کەمی
تاوانباران رادەس���تی دادگا کران .دانیش���تنی
دادگای ئەس���تەنبوڵ ب���ۆ گوێگرت���ن لە 18
کەیسی کوشتنی دەرەوەی چوارچێوەی یاسا،
دەگەڕێتەوە بۆ ئابڕووچوونی "سۆسۆرلۆک"ی
س���اڵی  .1996کەیسی سۆس���ۆرلۆک ئەوەی
ئاشکراکرد کە لێپرسراوە تورکەکان تێوەگالون
ل���ە تاوان���ی رێکخ���راو و بەقاچاخبردن���ی
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تورکیا و ئەڵامنیا
ماددەی هیرۆیین بۆ ئەوروپا ،وەک بەش���ێک
ل���ە هەوڵەکان���ی ئەنکەرە بۆ نەهێش���تن و
لەناوبردنی پارتی کرێکارانی کوردستان.
لەنێو ناوەکانی دیکەی "لیستی کوژراوان"دا،
رۆژنام���ە بەریتانییەک���ە ئام���اژەی ب���ە دوو
ک���وردی ئێرانیی داوە ،کە ل���ە مانگی یەکی
س���اڵی 1995دا رفێندراون ،دوای ئەوەی لە
گازینۆیەکی شاری ئەس���تەنبوڵ دێنەدەرەوە،
کە دواتر و لە دووریی  35میل لە گازینۆکەوە
الشەکانیان بە کوژراویی دۆزرایەوە.

نورەدی���ن زەنگ���ی و گورگ���ە
خۆڵەمێشییەکان ،وەک ئامرازی تیرۆر
سەرچاوە هەواڵگرییە خۆرئاواییەکان جەخت
ل���ەوە دەکەن���ەوە دەزگای "س���ادات" ،کە
س���وپایەکی تایبەتە و کۆنتاکتی لەگەڵ خودی
ئەردۆگان و خێزانەکەیدا هەیە ،رابەرایەتیی
پێکهاتەگەلێکی هەواڵگری و سەربازی دەکات
کە سەر بە هەردوو گروپی (نوردەین زەنگی)
و (گورگە خۆڵەمێش���ییەکان)ن و لە س���وریا
کاردەکەن.

س���ەرچاوەکە باس ل���ەوەش دەکات کە ئەم
گروپان���ە چەک���ی کیمیایی���ان هەی���ە و بەم
دواییانە گواس���تویانەتەوە بۆ چەندین ناوچە،
لەوان���ە باکوری حەلەب و حەما و الزقییە و
دێرەزوور ،کە لەڕووی مەیدانییەوە و لەسەر
زەمینەی واقیع بە ناوی نوردەین زەنگییەوە
کاردەکەن.
ئەم گروپانە هێزێکی گەورەیان پێکهێناوە کە
دەگاتە نزیک���ەی  50هەزار کەس ،هەتاوەکو
ئامادەبێت بۆ ئەنجامدانی کارە سەربازییەکان
و ئەنجامدانی تەقینەوە لە هەریەکە لە عێراق
و سوریا و لوبنان .ئەندامەکانی ئەم گروپانە
لە هەریەکە لە تورکیا و باشووری کوردستان
و ئازەربایج���ان و تاجیکس���تان و ئەلبانیا و
کۆسۆڤۆ میلیتاریزە دەکرێن .هەروەها تورکیا
و دەزگای سادات چاالکییەکی گەورەی هەیە
لە کردەی بەس���ەربازیکردنی ئەندامانی سەر
بە هەواڵگری���ی تورکیا لەنێ���و هەریەکە لە
تورکومانەکانی عێراق و س���وریا و پاکستان و
ئەفغانستاندا.
هەندێک���ی دیک���ەی ئەندامانی ئ���ەم گروپە

مافیاییان���ە کە کاری یەکەمی���ان پەالماردانی
شۆڕش���گیڕانی خۆرئ���اوای کوردس���تانە ،لە
ناوچەکان���ی باکووری خۆرهەاڵتی ئاس���یا و
تەنانەت ئەردەن دەکرێنە سەرباز ،هەروەک
چ���ۆن س���ەربازگەیەکی س���ێ مانگیی���ان بۆ
کراوەتەوە لە بەش���ە تورکییەکەی قوبروس،
ئەرک���ی دەرچوانی ئەم خولە س���ەربازییانە
بریتییە ل���ە پاکتاوی نەیارەکان���ی ئەردۆگان
ل���ە خۆرهەاڵت���ی ناوەڕاس���ت و ئەوروپ���ا.
سەرچاوەکە ئەوەشی ئاشکراکرد کە ئەندامانی
ئەم پێکهاتانەی پەیوەست بە ئەردۆگانەوە لە
قوبروس راهێنانیان لەسەر کردەی تیرۆرکردن
ک���ردووە لەن���او ش���ارەکاندا ،بەتایب���ەت
بەکارهێنانی ماتۆرس���کیل .سەرچاوەکە باس
ل���ەوە دەکات کە ئەو پێکهات���ە مافیاییانە لە
هەوڵ���دان بۆ دروس���تکردنی هێزێک بەناوی
(هێزە تایبەتە عوسمانییەکان) ،هەتاوەکو ببێتە
ئامڕازێکی س���ەربازی بۆ دووبارە گێڕانەوەی
سوڵتانیزمی عوسمانیی.
http://democraticac.de/?p=36400
http://xeber24.org/145705.html
http://xeber24.org/145770.html
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د .محەمەد نورەدین
مامۆستای زانكۆ و
شارەزا لەكاروباری
توركیا:

ئۆپۆزس���یۆنی س���وریا جگە لە پەیەدە
و یەپەگە لە تەنگژەی س���وریا ،تەنها
ئامڕازن بەدەس���ت تورکیا و فەرمان لە
تورکیا وەردەگرن
ئا :چیا
336
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تورکیا بۆ دوو مەبەست کەوتە ناو سوریاوە ،یەک ،بوونە بەربەست لە بەیەکەوە
بەستنەوەی کانتۆنی عەفرین بە کۆبانێوە ،دوو ،دابینکردنی پێگەیەکی سەربازیی لە
باکوری حەلەب ،تا ببێتە کارتێکی فشاری سەربازی لەسەر رژێم ،لە گفتوگۆکانی
داهاتودا سەبارەت بە بەرەی حەلەب.
*ئامانجی تورکیا چییە ،لە هێرشکردنە
سەر ناوچەی شەهباو کانتۆنی عەفرین
لە باکوری سوریا .لەو قۆناغەدا؟ ئایا ئەو
هەنگاوە پەیوەندی بە دوورخستنەوەی
تورکی����اوە هەیە ،لە بەش����داریکردن لە
شەڕی موسڵ؟
د .محەم����ەد نورەدین :لە بنەڕەت����دا تورکیا
لە24ی ئۆگس����تی رابردوو ،بۆ دوو مەبەستی
س����ەرەکی کەوتە ن����او س����وریا ،یەکەمیان بۆ
بەربەس����ت درووس����تکردن بوو لە بەیەکەوە
بەس����تنەوەی کانتۆنی عەفرین بە کۆبانێ ،بە
کۆنترۆڵکردنی تەواوی پشتێنەی سنوری نێوان
جەرابلوس و عەفری����ن ،قۆناغی یەکەمی ئەو
ئامانجەیان بەدیهێنا ،بەاڵم توانای بەستنەوەی
ئ����ەو دوو کانتۆنە لە خوارەوە لە ش����اری باب
و منبج����ەوە بۆ عەفری����ن وا لە تورکیا دەکات
ب����ەردەوام بێت لە پێش����ڕەوی ک����ردن بەرەو
خوارەوە ،بەاڵم مەبەستی دووەم لە پرۆسەکەی
تورکی����ا لە بنەڕەت����ەوە دابینکردنی پێگەیەکی
س����ەربازییە ل����ە باکوری حەل����ەب ،بۆ ئەوەی
ببێتە کارتێکی فش����اری سەربازی لەسەر رژێم
لە گفتوگۆکانی داهاتوو بە تایبەتی س����ەبارەت
بە بەرەی حەلەب ،ئەو مەبەستەش راستەوخۆ
پەیوەس����ت نییە بە شەڕی موس����ڵەوە ،بەڵکو
تورکیا چاوەڕێ����ی دەرفەتی گونجاو دەکات بۆ
دەستبەس����ەرداگرتنی ئەو گوند ،یان ئەو شارە
لە باکوری سوریا بە جیا لە شەڕی موسڵ.

* باس لە رێکكەوتنی روس����یا و تورکیا
لەس����ەر حەل����ەب و ناوچەکانی باکوری

سوریا دەکرێت ،پەیوەندی روسیا چییە
ب����ەوەی لە ناوچەی ش����ەهبا و کانتۆنی
عەفرین روودەدات؟ ئایا بەراستی روسیا
دەس����تی تورکیای وااڵکردووە لە باکوری
س����وریا بەرامبەر دەس����تبەردانی تورکیا
ل����ە گروپ����ە چەکدارەکان����ی حەل����ەب و
لەناویاندا بەرەی نەسرە؟
د .محەم����ەد نورەدین :تورکیا س����وودی لەو
دۆخە وەرگ����رت کە ئەمەری����کا دوای کودەتا
شکستخواردووەکە تێیکەوتبوو بە هۆی پشتگیری
ئەمریکا لە کودەتاکە ،لە بەرامبەر ئەوە تورکیا
پاڵپش����تی ئاس����مانی ئەمریکای بەدەستهێنا لە
پرۆس����ەی جەرابلوس ،ل����ە هەمانکاتدا تورکیا
س����ودی لە نزیکبوونەوە و ئاس����اییکردنەوەی
پەیوەندییەکانی لەگەل روسیا و بەرێژەیەکیش
لەگ����ەڵ ئێران وەرگرت ،بۆ ئەوەی وا نیش����ان
بدات سیاسەتێکی نوێ لە سوریا و لە ناوچەکە
پەیڕەو دەکات ،لەوانە ل����ەو ناوچەی باکوری
س����ەر س����نوری تورکیاش لە باکوری حەلەب،
ب����ەاڵم باوەڕموایە دەس����تێوەردانی تورکیا لە
س����وریا بە رێکەوتنی نێوان تورکیا و روس����یا،
ی����ان تورکی����ا و ئێران نەب����ووە بەڵکو گرەوی
روس����یا و ئێران بووە لە گۆران لە سیاس����ەتی
تورکیا بە تایبەتی ک����ە هاتنە ناوەوەی تورکیا
پش����تگیری ئەمریکای هەبوو ،س����ەبارەت بە
پرۆس����ەی گۆڕینەوەی نێوان حەلەب و باکوری
حەلەب زێدەرۆیی تێدایە ،هەر دەبێت راستی
نیازەکانی تورکیا ئاش����کرا بێ����ت کە هەوڵدانە
بۆ دەس����ت بە سەراگرتنی ئەو ناوچە (باکوری
سوریا) ،جا ئەگەر بۆ رووبەڕووبوونەوەی کورد

بێت ،یان چاوتێبڕینە مێژووییەکانی تورکیا بێت
وەک لە میساقی میللی س����الی  1920هاتووە
کە ئەردۆگان بەردەوام ل����ەو ماوەیە ئاماژەی
پێدەدا.

* هەندێک الیەنی ئۆپۆزس����یۆنی سوریا
دەستێوەردانی روسیا ،ئەمریکا و ئێران
لە س����وریا بە داگیرک����ردن دادەنێن ،لە
کاتێک����دا س����ەبارەت بە دەس����تێوەردانی
تورکیا و هاتنە ناوەوەی و بۆردومانکردنی
باکوری سوریا هیچ هەڵوێستییان نییە،
چۆن ئەوە دەخوێننەوە؟.
د .محەمەد نورەدین :سروش����تی دۆخەکە بە
جۆرێکە کە ئۆپۆزسیۆنی سوریا جگە لە پەیەدە
و یەپەگە لە تەنگژەی س����وریا ،تەنها ئامڕازن
بەدەست تورکیا و فەرمان لە تورکیا وەردەگرن،
سروشتییە ئەو ئۆپۆزس����یۆنە دژی هەموو ئەو
هێزانە بێت کە هاوپەیمانی رژێمی س����وریان
لە روس����یا و ئێران ،ی����ان حزبوڵاڵ و بە هێزی
داگیرکەریان دابنێن ،س����ەرەڕای ئەوەی ئەوانە
جیان ل����ە هەموو ئەو هێزان����ەی لە ئەوپەڕی
دنی����اوە هاتوون و تورکی����ا بەڕێوەیان دەبات،
ئ����ەو واڵتانە ئەگەر روس����یا ،ی����ان ئێران ،یان
حزبواڵ بێت لەس����ەر بانگێشتی سوریا هاتوون
کە تائێستاش بەپێی دامەزراوە نێودەوڵەتییەکان
و نەتەوە یەکگرتووەکان و بەپێی دۆخی سەر
زەوی ،بە هەم����وو پێوەرەکان رژێم رەوایەتی
هەیە ،بۆیە ئەو ئۆپۆزسیۆنە تورکیا بە پشتیوان
دەژمێرێ����ت بۆ راس����تکردنەوەی بارەکەیان لە
سوریا کە وادەردەکەوێت دووربێت.
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* ئ���ەو ناوچان���ەی تورکی���ا بۆردومان
و هێرش���ی دەکات���ە س���ەر و گروپ���ە
چەکدارەکان���ی بۆ دەنێرێ���ت ،ناوچەی
ئازادک���راوە و هێزەکان���ی س���وریای
دیموکراس���ی هاوپەیمان���ی هێزەکان���ی
هاوپەیمان���ی نێودەوڵەت���ی دژی داعش
دەسەاڵتی بەس���ەرداگرتووە ،بۆچی ئەو
هاوپەیمانییە هیچ هەڵوێستی سەبارەت
بەو هەنگاوەی تورکیا دەرنەبڕیوە؟
د .محەم����ەد نورەدین :هەم����وو دەزانن کە
ئەمری����کا ن����ە هاوپەیمانانی ب����ەردەوام و نە
دوژمنی جێگیری هەیە ،لەو گۆش����ەنیگایەوە
کارتی کوردی لە باکوری سوریا بۆ بەرژەوەندی
خۆی بەکاردێنێت ،ه����ەروەک لە رابردو ئەو
سیاس����ەتەی لە باکوری عێراق پەیڕەو دەکرد،
راس����تە کورد س����وود لە پش����تگیری ئەمریکا
وەردەگرێت بۆ بەدیهێنانی ئامانجە رۆشنبیری
و سیاس����ییەکانی لە س����وریا ،ب����ەاڵم ئەمریکا
نایەوێ����ت واز لە تورکیا بێنێت و دژایەتی ئەو
هاوپەیمانیی����ەی بکات .هەندێکجار ناکۆکی لە
نێوان ئەنقەرە و واش����نتۆن روودەدات ،بەاڵم
تورکیا هەر بە هاوپەیمانی س����ەرەکی ئەمریکا
دەمینێتەوە ،بۆیە ئەمریکا هەندێکجار پشتگیری
یەپەگەی کردووە و هەندێکجار وازی لێهێناون
و داواکانی تورکیای پەسندکردووە ،بە تایبەتی
دوای کودەتاک����ە و ئ����ەو دۆخ����ەی ئەمریکا
تێیکەوتبوو بەه����ۆی تێوەگالنی لە کودەتاکە،
ئەمەش پێگەی ئەردۆگان و تورکیای لە گفتوگۆ
لەگەڵ ئەمریکا لە زیاتر لە بوارێک بەهێزکرد،
لەوانە لە ناونیشانی سوریا .

* هەندێ���ک دەڵێ���ن ئەمریکاو روس���یا
رێککەوت���وون لەس���ەر ئ���ەوەی تورکیا
بگلێننە ناو زەلکاوی سوریاوە ،بۆ ئەوەی
تورکی���ا لە ناوچەی ن���وێ دابێت کە لە
سااڵنی داهاتوو تەنگژە دەیگرێتەوە ،وەک
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چاودێرێک و کەس���ێک ک���ە لە نزیکەوە
ئاگاداری تورکیا دەکەی چۆن دەروانیتە
دەس���تەواژەکە؟ ئایا تورکی���ا بەکردەوە
لە تەنگژەی سوریا تێوەگالوە ،ئایا بەو
نزیکانە ئ���ەو تەنگەژەیە دەگوازرێتەوە
بۆ تورکیا؟.
د .محەمەد نورەدین :هەرچەندە ناکۆکییەکانی
تورکی����ا و ئەمری����کا قووڵبێت����ەوە ،تورکیای
یەکگرتوو لە کۆتاییدا هەر پێویستییەکی گرنگی
پەیمانی ناتۆیە ،لێرەوە کۆسپ بەر لە تەڤگەری
کوردی لە تورکیا دەگرێت ،دەردەکەوێت کە
نەیتوانیوە بگاتە ئاستی خۆسەری ،یان فیدراڵی
تەنانەت مافە رۆش����نبیرییەکانی وەک فێربوون
بە زمانی دایک و هی تر .تورکیای یەکگرتوو،
تورکی����ای بە هێ����ز تا ئێس����تاش پێویس����تی
رۆژئاوایە ،بۆیە رۆژئ����اوا نایەوێت تورکیا لە
س����وریا تێوەبگلێنرێت ،چونک����ە دوژمنەکانی
رۆژئاوا وەک خۆیانن ،روسیا تا ئێستا دوژمنی
ستراتیژی ئەمریکایە ،ئێران دوژمنی ئەمریکا و
ئیسرائیلە لە ناوچەکە ،بۆیە لەوانەیە ناکۆکی و
جیاوازی لەنێوان تورکیا و رۆژئاوا ،یان تورکیا
و ئەمریکا س����ەرهەڵبدا ،بەاڵم ن����ەک تا ئەو
ئاستەی ببێتە تێکشکانی پەیوەندی بەهێزەکانی
ئەو دوو الیەن����ەوە ،دەتوانرێت بووترێت کە
رۆژئ����اوا و بەتایبەتی ئەمری����کا رێگە بەهیچ
هێزێکی جیهانی ئیس��ل�امی ،عەرەبی ،تورکیا،
ئێران و ئەوان����ی تر نادەن بەهێز و گەورەبن
و ببنە هەڕەش����ە و هێزێک����ی یاخی کە توڕە
و ناڕازی هەبێت لە هەڵوێس����تەکانی رۆژئاوا
لە ناوچەک����ەدا ،بەاڵم لە کۆتایی����دا تورکیاش
ئ����ەوە دەزانێت کە بژاردەی ئ����ەوەی لەپێش
نییە ببێت����ە هێزێکی گەورەی یاخی لەس����ەر
بەرژەوەندییەکان����ی ئەمری����کا ل����ە ناوچەکە،
بۆیە هەر خۆی بێ هەڕەش����ەی واش����نتۆن و
بێ بەکارهێنانی ه����ەر هۆکارێک دەگەڕێتەوە
باوەشی ئەمریکا .

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

سروشتی دۆخەکە بە
جۆرێکە کە ئۆپۆزسیۆنی
سوریا جگە لە پەیەدە
و یەپەگە لە تەنگژەی
سوریا ،تەنها ئامڕازن
بەدەست تورکیا و
فەرمان لە تورکیا
وەردەگرن.

دیار غەریب
ئهندامى کۆنسەی سەرۆکایەتی گشتی (کەجەکە):

پارتی دهبێت ل ه ههڵوێستى
حکومهتى «ئاکهپه»هۆشیاربێت

تورکیا ل ه موسڵدا ئهجێندای خۆی
سهركهوتوو بكات ،دهست بهسهر
دهستکهوتهکانی باشوریشدا دهگرێت
ئا :ئازاد نوری
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دیار غەریب :ئهندامێكى کۆنسەی سەرۆکایەتی گشتی (کەجەکە) ،لهم دیدارهدا
تیشكدهخاته سهر پرۆسهى ئازادكردنى پارێزگاى موسڵ ،بههۆى دهستتێوهردانى
توركیا ،ڕهخنه له سیاسهتهكانى پارتى دیموكراتى كوردستان دهگرێت.
دیار غەریب :ئەندامی کۆنسەی سەرۆکایەتی گشتی (کەجەکە) ،نیگهرانه لهوهى
كه حكومهتى عێراق و ههندێك له الیهنه سیاسییهكان ڕێگرن له بهشداربوونیان
له پرۆسهى ئازادكردنهوهى پارێزگاى موسڵ ،ههر وهك خۆى لهمبارهیەوه ،وتى:
«زۆربهی خهڵکی موسڵ ،لهگهڵ چهمک و ههڵوێستهکانی داعشدا یهکناگرنهوه،
موسڵ نزیکهی له ()30%ى ،بهڕهگهز كوردى تێدایه ،زۆربهی ئهو ژنه ئێزیدیانهی ،له
ناو موسڵ دهستبهسهر کراون ،ئایا پێویستیان بهوه نییه ،به هانایانهوه بچین؟!».
ناوبراو له بهشێكى ترى قسهكانیدا ،ڕهخنه له پارتى دیموكراتى كوردستان دهگرێت،
ههروهك خۆى دهڵێت «تورکیا دو ئامانجی سهرەکی ههیه ،یهکهم له ههوڵدایه سنوری
خۆی فراوان بکات ،دوهم دەیەوێت دهسکهوتهکانی گهلی کورد لهناوببات ،بۆیە
دهبێت حکومهتى ههرێم بهتایبهت پارتی ،له بهرامبهر ئهو ههڵوێستانهى حکومهتى
ئاکهپەداهوشیاربێت» وتیشى» ئهگهر تورکیا له موسڵدا ئهجێندای خۆی سهركهوتوو
بكات ،دهست بهسهر دهسکهوتهکانی باشوریشدا دهگرێت» ئهو جهختى لهسهر
ه« چارهنوسی دهڵهتی عوسمانی چی بوو ،ئاکهپه و دهوڵهتهکهی
ئهوهشكردهوه ك 
ههمانشت دهبێت»
*ب���ە ب���ەراوردى ئۆپەراس���یۆنی
روم���ادی و فەلوجە ،س���وپای عێراق
ل���ە ئۆپەراس���یۆنی موس���ڵ خێراتر
پێشڕەویکرد ،هێزهکانی هاوپهیمانی
نێودهوڵهت���ی و ههندێک الیهنی تر،
ب���ه گومانن ل���ه تواناکانی س���وپای
عێراقی بۆ ڕزگارکردنی موسڵ ،ئێوه
ئهوهبۆچی دهگهڕێننهوه؟
دی���ار غەریب :ل���ه هاوینی ڕاب���ردودا،
ترافیکێک���ی دیپلۆماس���ی لهنێ���وان هێزه
هاوپهیمان���هکان ،تورکیا ،عێراق ،ههرێمی
کوردس���تان ههبوو ،ئهوهی دیاره بهپێی
ئهو ترافیکه دیپلۆماس���ییه ئ���هو الیهنانه
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لهس���هر ههندێک بابهت ڕێککهوتوون ،له
سهربنهمای ئهو ڕێککهوتنهش ،ئۆپهراسیۆنی
موسڵ دهس���تیپێکرد ،بهاڵم ههست بهوه
دهکرێ���ت ،که هێش���تا زۆر خاڵی ناکۆک
له نێ���وان ئهو الیهنان���هدا ههیه ،ئهوهش
وادهکات ،الیهن���هکان به گومان بن لهگهڵ
یهکتری و لێدوانی ناکۆک بدهن ،حکومهتی
عێراق دهخوازێت س���وود لهو ڕێککهوتنه
وهربگرێت و له زوترین کاتدا ئامانجهکانی
خ���ۆی بپێکێت ،الیهنهکان���ی بهرامبهریش
بهتایبهت حکومهتی تورکیاو بهش���ێک له
الیهنه س���وونییهکان ههوڵ���دهدەن ،که له
دهس���تکهوت و س���هرکهوتنهکانی سوپای

عێراق کهم بکهنهوه ،ههر ئهمهش وادهکات
لێدوانی بهو ڕهنگه بدهن.

*وات���ا ئ���هو لێدوانان��� ه دوورن ل��� ه
ڕاس���تیهوهو حکومهت���ی عێراق���ی
دهتوانێت لهماوهیهکی کهمدا بگات ه
ئامانجهکانی؟
دی���ار غەریب :بێگوم���ان م���ن واناڵێم،
چونکه موس���ڵ دوهمین ش���اری گهورهی
عێراقه و گهورهترین ،شاریش���ه بهدهستی
داعشهوهیه ،داعش ئهو ڕاستییه دهزانێت،
که له دهستدانی موسڵ ،دهبێته گورزێکی
گورچکب���ڕ ب���ۆ دهس���هاڵتهکهی ،ئهوهش

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

پێگ���هی موس���ڵ بههێزت���ر دهکات ،ههر
بۆیه پێویس���ته داعش بیپارێزێت ،ئهوهش
ئهرکی س���وپای عێراق قورس���تر دهکات،
بارودۆخی ڕۆژههاڵتی موس���ڵ هاوشێوهی
باشورو ڕۆژئاوای موسڵ و ناوهندی شاری
موس���ڵ نییه ،ڕۆژههاڵتی موسڵ ،زۆربهی
دانیشتوانهکهی کوردو کریستانین ،بهشێکی
زۆری ک���وردی ئهو ناوچهی���هش ئێزیدی
و ش���هبهکن ،واتا زۆرب���هی خهڵکی ئهو
ناوچهیه لهگهڵ چهمک و ههڵوێس���تهکانی
داعش���دا یهکناگرنهوه ،له الیهکی ترهوه،
ڕێککهوتنی حکومهتی عێراق و حکومهتی
ههرێم ،ل���هو ناوچهیهدا پێگهی س���وپای
عێراق���ی بههێزت���ر کرد ،بهاڵم باش���ورو
ڕۆژئاوای موس���ڵ ،زۆربهی زۆری عهرهبی
س���ونین و تا ڕادهیهک بوونه پش���تیوانی
داعش ،ناوچهیهکه ههم دوره له بهغداد،
ههم دوره ل���ه ههرێمی کوردس���تانهوه،
ئهمهش پێگ���هی داعش بههێزتر دهکات و
پێگهی سوپای عێراق الوازتر دهکات ،ههر
بۆیه پێدهچێت سوپای عێراق ،لهو ناوچانه
ڕووبهڕووی بهرهنگاری و زهحمهتی زیاتر
ببێت���هوه ،ئهم���هش وادهکات ،که گومان
بخرێته سهر تواناکانی سوپای عێراق.

*باس���ت لهوهک���رد ،ک��� ه حکومهتی
عێ���راق و حکومهت���ی ههرێ���م و
هاوپهیمانان ڕێککهوتوون ،ل ه الیهکی
تریش���هوه ب���اس لهوهدهکهيت ،خاڵی
ناکۆک له نێوان ئهو الیهنانهدا ههیه،
ئهو خاڵ ه ناکۆکانهچیين؟
دی���ار غەریب :خاڵی ناک���ۆک ئهوهیه که
ئهو الیهنانه هێشتا لهسهر ئایندهی موسڵ
بهتهواوی ڕێکنهکهوتوون ،لهم بوارهش���دا
دهوڵهتی تورکیا رۆڵێکی نهرێنی دهبینێت،
ئهوهی دی���اره حکومهتی عێراق دهیەوێت

لهدوای ئازادکردنی موس���ڵ خۆی موس���ڵ
بهڕێوهبب���ات ب���ۆ ئ���هوهی ڕووب���هڕووی
بارودۆخێکی هاوش���ێوهی س���اڵی()2014
نهبێتهوه ،به پێچهوانهوه دهوڵهتی تورکیا
دەیەوێت لهڕێگهی ههندێک کهس���ایهتی
س���وننهوه ،که خۆیان موس���ڵیان ڕادهستی
داعش کرد ،له وێنهی ئهس���یل نوجهیفی
و به سودوهرگرتن له ناکۆکی نێوان پارتی
دیموکراتی کوردستان و حکومهتی عێراق،
پارێزگای نهینهوا (موسڵ) بکاته ههرێمێک،
که لهبن س���ێبهری ئ���هودا بهڕێوهبچێت،
ئهمهش وایکردووه ئهجیندای ئهو دو هێزه
پێکداب���دهن ،ئێمه لەکاتی دهس���تپێکردنی
ئۆپهراس���یۆنی موس���ڵدا ئهوهمان بینی که
دادگای عێراق���ی بڕیاریدا دهبێت ئهس���یل
نوجهیفی دادگایی بکرێت ،ئهوه هێرشێک
بوو ،ل���ه الیهن���ی حکومهت���ی عێراقهوه
بۆ س���هر الیهنگرانی تورکیا ،له بهرامبهر
ئهوهدا تورکیا فشار دهخاتهسهر حکومهتی
عێ���راق و دەیەوێت س���وپای تورکیاو ئهو
هێزان���هی الیهنگ���ری ئهون ،بهش���داری
ئۆپهراسیۆنی موسڵ بکهن و ڕۆڵیان ههبێت
له دیاریکردنی ئایندهی موسڵدا .

* ل���ه ئێس���تادا تورکی���ا هێزێک���ی
گ���هورهی لهس���هر س���نوری عێ���راق
مۆڵداوهو پێداگیری دهکات ،لهس���هر
ئهوهی بهش���داری ل ه ئۆپهراس���یۆنی
موس���ڵدا بکات ،هۆکاری ئهمه بۆچی
دهگێڕنهوه؟ ئایا تورکیا مافی ئهوهی
ههی���ه ،بهو ش���ێوهیه ههڵس���وکهوت
بکات؟

ڕۆژههاڵتی
موسڵ ،زۆربهی
دانیشتوانهکهی کوردو
کریستانین ،بهشێکی
زۆری کوردی ئهو
ناوچهیهش ئێزیدی و
شهبهکن ،واتا زۆربهی
خهڵکی ئهو ناوچهی ه
لهگهڵ چهمک و
ههڵوێستهکانی داعشدا
یهکناگرنهوه

دیار غەریب :تورکیا له الیهک پاراس���تنی
ماف���ی تورکمانهکان و س���وننهکان دهکاته
بیانوو ،ل���ه الیهکی تریش���هوه ههبوونی
هێزی ههپهگه و یەپەژاس���تار له شهنگال،
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گەریالکانی پەکەکە
مهخم���ور ،کهرکوک و گهرمی���ان دهکاته
بیانو ،بهاڵم هۆکاری س���هرهکی ئهوه نییه،
بهڵکو دهوڵهتی تورکیا دو ئامانجی سهرەکی
ههیه ،یهکهم له ههوڵی ئهوهدایه سنوری
خ���ۆی ف���راوان ب���کات ،دوهم دەیەوێت
دهس���کهوتهکانی گهلی ک���ورد لهناوببات،
بۆیە دهبێت حکومهتى ههرێم و بهتایبهت
پارت���ی ل���ه بهرامبهر ئهو ههڵوێس���تانهى
حکومهتى ئاکهپههۆشیاربن.

*تورکیا ل ه ئێستادا باس لهوهدەکات،
که کێش ه و ناکۆکی لهگهڵ حکومهتی
ههرێمی کوردس���تاندا نیی���ه ،تهنیا
کێشەی لهگهڵ پهکهکهدا ههیه؟
342

دیار غەریب :ئهگهر له ئێس���تادا دهوڵهتی
تورکی���ا به ئاش���کرا بڵێ���ت ،دژی ههموو
ک���ورده ئ���هوا دهزانێت س���هرناکهوێت و
دهرفهت���ی یهکێتی بۆ الیهن���ه کوردییهکان
درووس���ت دهکات ،ب���هاڵم ئهگ���هر وهها
نیشانبدات که دۆس���تی ههندێک الیهنهو
دژی ههندێ���ک الیهنی تره ،ئهوا دهرفهت
بۆ س���هرکهوتنی خۆی دروست دهکات و
زەمین���هی پارچهکردنی الیهنه کوردییهکان
سازدەکات ،ئێمه سهیری مێژووی دهوڵهتی
تورکیا بکهین ،نمونهی هاوشێوه دهبینین،
بۆ نمونه لهساڵی()1921دا ،مستهفا کهمال،
لهس���هر داوای سهرکردهکانی ڕاپهڕینهکانی
قۆچگری و مهالتییه دهستورێکی دیموکراتی

داڕشت و له ش���وباتی()1922دا ،پڕۆژهی
ئۆتۆنۆمی بۆ کوردس���تان پهس���ندکرد ،له
کۆتایی ساڵی()1922دا ،لهگهڵ شێخ مهحمود
ڕێککهوت و دانی به حکومهتهکهی ش���ێخ
مهحم���ود دا نا ،بهاڵم دوات���ر له ههموو
ئهو پهیمانانه پاش���گەز بوویهوهو ههموو
مافهکان���ی کوردی باکوری ژێرپێخس���ت
و دهس���تی له ش���ێخ مهحمود و موسڵێش
ب���هردا ،لهبهرئ���هوه دهبێ���ت حکومهتی
ههرێ���م ،به تایب���هت پارت���ی دیموکراتی
کوردستان ،له بهرامبهر ئهو ههڵوێستانهی
حکومهتی ئاکهپه ،هۆشیاربن و بهو لێدوان
و ههڵوێستانه فریوو نهخۆن ،ههتا دهبێت
تورکم���ان و الیهن���ه س���ونییهکانیش بهو
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بانگهش���انه فریوو نهخۆن ،چونکه ئاکهپه
تهنه���ا دوای بهرژهوهندی خۆی کهوتووه،
له ئێستادا ئهوهی ئاستهنگی سهرهکیيه له
بهرامبهر پی�ل�ان و بهرنامهکانی دهوڵهتی
تورکی���ادا پهکهکهیه ،ئ���هو دهخوازێت به
چهمکی تۆرانییهت و له بن ناوی ئیسالمی
س���وننیدا ،دهستبهسهر ناوچهکهدا بگرێت،
بۆ ئهوهش سودی له داعش وهردهگرت ،له
ئێستاش���دا نایەوێت به ئاسانی ئهو کارتهی
لهدهست دهربچێت.

*ئێ���وه پێتانوای��� ه دهس���تێوهردانی
تورکی���ا ،زیان ب��� ه دهس���کهوتهکانی
باشوری کوردستان دهگهیهنێت؟
دیار غەری���ب :بێگومان ،ئهگ���هر تورکیا
بتوانێت له موس���ڵدا ئهجێندای خۆی سهر
بخات ،ئهوا دهست بهسهر دهسکهوتهکانی
باشوریشدا دهگرێت ،چهندینجار بهرپرسانی
تورکیا به ئاشکرا دهڵێن که پهیمانی لۆزان
بهس���هر چووه ،ههروهه���ا دهڵێن ئهوان
مافیان بهسهر موسڵهوه ههیه.

* ئایا ئهوان لهڕووی یاساییهوه هیچ
مافێکیان بهسهر موسڵهوه ههیه؟
دیار غەریب :ئهگهر به شێوهیهکی یاسایی
سهیری بابهتهکه بکهین ،تورکیا مافێکی بهو
ش���ێوهیهی نییه ،بهاڵم تورکیا ئهو راستییه
دهزانێت که ڕێککهوتن و هاوکێش���هکانی
سهدهی ڕابردو بهس���هرچوون ،له ئێستادا
هێ���زهکان دەیانەوێ���ت ڕێککهوت���ن و
هاوکێش���هی نوێ دابڕێژن ،موسڵ به هۆی
پێگهکهیهوه له ناوچهکهدا ،له ڕێکخستنهوهی
هاوکێش���هکاندا ،ڕۆڵێکی دیاری ههیه ،بۆ
ئ���هوهش تورکیا دهیەوێ���ت ،خاوهن رۆڵ
بێت لهڕزگارکردن و دیاریکردنی ئایندهی
موس���ڵدا ،ئهگهر بتوانێت دهستی بهسهردا

بگرێ���ت ،بۆ ئهو مهبهس���تهش دهخوازێت
س���ود له دو بابهت وهربگرێت ،یهکهم به
پێی ڕێککهوتنی مۆندرۆسی (،)30/10/1918
که تێی���دا دهوڵهتی عوس���مانی خۆیدا به
دهستهوهو ڕادهس���تی هاوپهیمانهکان بوو،
تورکیا خۆی به خاوهنی موس���ڵ دهزانێت،
چونکه ههتا کۆتاییهاتنی ش���هڕ موس���ڵ له
دهستی عوسمانیدا بوو ،بهو پێیهش دهبوو
موس���ڵ بۆ عوس���مانی و دواتر بۆ تورکیا
بێت ،بهاڵم هاوپهیمانهکان ئهوهیان پهسهند
نهکرد ،دووهم بهپێی ڕێککهوتنی ئهنقهره
ل���ه حوزهیران���ی س���اڵی()1926ی ،نێوان
تورکیا -عێراق -بەریتانیا ،تورکیا دهس���تی
له خاوهنداری ویالیهتی موسڵ ههڵگرت بۆ
عێراق ،ب���هاڵم مهرجێکی ههبوو ،ئهویش
ئهوهبوو ،که دهبێت عێراق به یهکگرتوویی
بمێنێتهوه ،له ساڵی( )2007له نێوان تورکیا-
عێراق -ئهمەری���کا ڕێکكهوتنى نوێکرا ،له
حاڵهتێک���دا که عێراق پارچ���ه ببێت ،ئهوا
تورکیا مافی ئهوهی ههیه ،داوای موس���ڵ
بکات ،ئهو پهیمانه ل���ه الیهنی کۆمهڵهی
گ���هالن پهس���هندکراوه ،ئ���هو دو بابهته
دهستی تورکیا بههێزدهکات ،ههر ئهوهش
ه���ۆکاره بۆ ئهوهی کۆمهڵگای نێودهوڵهتی
و ئهمەریکاو عێراق ،به توندی ڕووبهڕووی
تورکیا نابنهوه ،چونکه لهئێس���تادا عێراق
لهژێر ههڕهش���هی پارچهبووندایه ،ئهمهش
م���اف دهدات���ه تورکیا ،که بهو ش���ێوهیه
ههڵسوکهوت بکات.

تورکیا دو ئامانجی
سهرەکی ههیه ،یهکهم
ل ه ههوڵی ئهوهدای ه
سنوری خۆی فراوان
بکات ،دوهم دەیەوێت
دهسکهوتهکانی گهلی
کورد لهناوببات ،بۆیە
دهبێت حکومهتى
ههرێم و بهتایبهت
پارتی ل ه بهرامبهر
ئهو ههڵوێستانهى
حکومهتى ئاکهپه

*وات���ا تورکی���ا ههرچ���ی بیهوێ���ت
دهتوانێت ئهنجامی بدات؟

هۆشیاربن

دیار غەریب :له ئێستادا حکومهتی تورکیا،
لهسهر ئاستی ناوخۆو دهرهوه زۆر الوازه،
حکومهتی ئاکهپهو ئهردۆگان هاوش���ێوهی
حکومهتی عوس���مانی س���هرهتای سهدهی
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بیس���تهمه ،ههر وهك چۆن عوس���مانییهکان
دهیانویست ،له ڕێگهی ستهم و داپڵۆسینهوه،
بهردهوام���ی به ههبوونی خۆی���ان بدهن ،له
ئێستاش���دا ئ���هردۆگان و ئاکهپ���ه ،له ههمان
بارودۆخدان ،عوس���مانی له ڕێگهی فریودانی
کوردو کۆمەڵکوژی ئهرمهنهکانهوه ،دەیویست
درێژه به تهمهنی خۆی بدات ،ئاکهپه دهیەوێت
ل���ه ڕێگهی کۆمەڵک���وژی ک���وردو فریودانی
دونیای ئیس�ل�امهوه بگات���ه ئامانجهکانی ،ئهو
هێرش���انهی له باکوری کوردستان دهیکات،
ئهو هێرشانهش که بۆ سهر باشوری کوردستان
دهیکات ،ل���هو پێناوهدایه ،بهاڵم ئێمه دڵنیاین
که چارهنوس���ی دهڵهتی عوس���مانی چی بوو،
چارهنوس���ی ئاکهپهو دهوڵهتهکهش���ی ههمان
شت دهبێت.

*له بارودۆخێکی لهم شێوهیەدا ،ئێوه
چارهنوسی موسڵ چۆن دهبینن؟
دیار غەریب :هێشتا بهشێکی کهم له پارێزگای
نهینهوا و ش����اری موس����ڵ ڕزگارکراوه ،زووه
باس له چارهنوس����ی موس����ڵ بکهین ،چونکه
دیار نییه ،ئۆپهراسیۆنی موسڵ سهردهکهوێت
یان نا ؟ سوپای عێراق کهوتۆته ناو ئابڵوقهی
داعشهوه ،له باشیک و تلکێف له ڕۆژههاڵتی
موسڵ ،داعش بوونیان ههیهو زۆریش نزیکن
له سوپای تورکیاوه ،دیاره ئهم هێزه له ههر
کاتێکدا ههڕهشەیه بۆ سهر هێزه عێراقییهکان
له ڕۆژههاڵتی موسڵ ،له ڕۆژئاوای موسڵیش
له تهلعهفهر داعش بوونیان ههیه ،ئهوانیش
له ڕووی سهربازییهوه بۆ سهر سوپای عێراق
دهبنه ههڕهشه ،گریمانه ههیه ،ئهگهر شهڕی
ناو شاری موسڵ قورس ببێت ،ئهوا هێزهکانی
داعش له ڕۆژههاڵت له ناوچهی باش����یک و
تلکێفهوهو له ڕۆژئاواشهوه ،له تهلعهفهرهوه
هێ����رش بکهن ،بۆ س����هر س����وپای عێراق و
بهو ش����ێوهیه گورزی کوش����نده له س����وپای
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عێراق ب����دهن ،عێراقيش ناچ����ار بکهن،
که داخوازیهکانی تورکیا پهس����هند بکات،
ه����هر بۆی����ه دهبێت حکومهت����ی عێراقی
هۆش����یار بێت و نهکهوێته ناو ڕهوشێکی
لهو جۆرهوه ،پێویس����ته حکومهتی عێراق
ههرچی زووه ڕێگهبدات که یهبهشه و
یهپەژهشه ،که دوو هێزی ههرێمی پسپۆری
خهڵکی ئێزیدین له ڕۆژئاوای موس����ڵهوه،
بهشداری له ئۆپهراسیۆندا بکهن ،هاوکات
هاوکاری له هێزهکانی ئێمه بخوازێت ،بۆ
سهرخس����تنی پرۆسهکه ،چونکه هێزهکانی
ئێم����ه خاوهن����ی ئهزموونێک����ی زۆرن و
پسپۆڕن له شهڕی دژی تیرۆردا.

*وات���ه ئێوه ئامادهن بۆ بهش���داری
ئۆپهراس���یۆنی موس���ڵ؟ ب���هاڵم له
باش���وردا دهڵێ���ن موس���ڵ ش���ارێکی
کوردس���تانی نیی���ه ،لهب���هر ئ���هوه
پێویس���ت ناکات ،هێزی کوردی بچن
بهشداری له ڕزگارکردنیدا بکهن؟.
دیار غەریب :ئێمه پێشتریش ئامادهکاری
خۆم����ان نیش����اندابوو ب����ۆ ڕزگارکردنی
موسڵ ،نزیکهی له ( )30%خهڵکی موسڵ
ک����وردن ،زۆربهی ئهو ژن����ه ئێزیدیانهی،
له ناو موس����ڵ دهستبهس����هر کراون ،ئایا
ئهوکوردانه پێویس����تیان ب����هوه نییه کهبه
هانایان����هوه بچین؟ ئهگ����هر وهکو خهڵکی
دیموکراتخ����واز بیربکهینهوه ئایا عهرهب،
ئاش����وری ،تورکم����ان و ئهرمهن����ی و
پێکهاتهکانی تری موسڵ ،پێویستیان بهوه
نیی����ه ،که بهدهمیانهوه بچین؟ ،ئهگهر بیر
له عێراقێک����ی دیموکرات دهکرێتهوه ،ئایا
نابێت بهشداری له بونیادنانی ئهو عێراقهدا
بکرێت؟ ئهگهر بیر له ههرێمێکی ئارام بۆ
باشور دهکرێتهوه ،ئایا دهکرێت کاریگهری
موسڵ لهسهر ههرێم فهرامۆش بکرێت؟،

به دڵنیاییهوه ناکرێت ،ئهو شتانه بکرێت
و ههڵوێستی ههره راس����ت ئهوهیه ،که
بهش����دارییهکی چاالکانه ل����ه ڕزگارکردنی
موس����ڵدا بکرێت ،ئێمه ل����هو ڕوانگانهوه
دهخوازین بهش����داری لهو ئۆپهراسیۆنهدا
بکهین.

*ههڵوێستی الیهنه کورستانییهکان
و حکومهتی عێراق چۆنه ؟
دیار غەریب :دهبێت الیهنە کوردستانییهکان
خاوهن یهک ههڵوێست بين ،فشار بخهينه
سهر تورکیا بۆ ئهوهی دهست له سیاسهتی
دژایهت����ی کورد بهرب����دات ،ههروهها به
بهرنامهیهکی هاوبهشی دیموکراتی لهگهڵ
حکومهت����ی عێراقدا دانوس����تاندن بکهین،
ئێم����هش لهو ب����وارهدا ههم����وو توانامان
دهخهین����ه خزمهت����ی پاراس����تنی گهل و
دهستکهوتهکانی باش����وری کوردستانهوه،
دهمهوێت لێرهوه سوپاس����ی ههڵوێس����تی
خهڵک����ی باش����ور ئ����هو الیهنان����ه بکهم،
که بهرامب����هر سیاس����هته دوژمنکارهکانی
ئاکهپه خاوهن ههڵوێس����ت بوون ،چاالکی
جۆراوجۆریان ئهنجام����داوه ،داوا دهکهم
پهره بهو ههڵوێس����تانه بدهن ،چونکه ئهو
ههڵوێس����تانه گهلهکهمان لهس����هرکهوتن
نزیکتر دهکاتهوهو سیاسهتهکانی ئاکهپهش
نزیکت����ر دهکات����هوه له ب����ن کهوتن ،به
تێڕوانینی ئێمه ،دهبێت حکومهتی عێراق،
گوێ به ههڕهش����هکانی تورکی����ا نهدات،
له جێگهی ئ����هوه ههوڵبدات ،که ههموو
هێزه عێراقیه دیموکراتییهکان کۆبکاتهوهو
لهئایندهی موسڵدا بیانکات به هاوبهش و
سیستهمێکی دیموکراتی له موسڵدا بونیاد
بنێن ،ئهو سیس����تهمه به شێوهیهک بێت،
که ببێت����ه نمونهیهک ب����ۆ عێراقی دوای
داعش.

پرۆفایل:
دیار غەریب:
 کۆلێژی زانس���ت بەش���ی فیزیایتەواو کردووە.
 س���اڵی 1973لە ناوچەی قەرەداغلەدایکبووە.
 ئەندام���ی دەس���تەی کارگێڕی���ی«پ.چ.د.ک» بووە.
 ل���ە کۆنگ���رەی چوارەم���ی«پ.چ.د.ک»دا ( ،)2008ب���ە
هاوس���هرۆکی پارتی چارهس���هری
دیموکراتی کوردستان هەڵبژێردراوە.
 ئێس���تا ئهندامی كۆنسهی گشتی(كهجهكه)یه.
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گەشتى ژنێک له زیندانەوە
بۆ سەرۆک شارەوانى
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دیمانه :عەمبەرین زەمان
وێبسایتى ئەلمۆنیتەر
سەیدەوان گەورە دەدات
سیاسییەكانی كوردستانی
گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە
و:

ه تهمهنى ( )19ساڵیدا بۆ ماوهى دوو ساڵ لهسهر
گوڵتان کشاناک ،پاش ئهوهى ل 
ه ساڵى()2014
سیاسهت زیندانى كراوه ،یهكهم ژنى كوردستانى باكوره ،توانیویهتى ل 
ه ڕێگهى ههڵبژاردنهو ه پۆستى سەرۆک شارەوانی دیار بەکر وهربگرێت.
دا ،ل 
گوڵتان کشاناک ،له دیدارێكدا لهگهڵ ماڵپهڕى(ئەلمۆنیتەر) وێڕایى وهاڵمدانهوهى
چهند پرسیارێك ،ئاماژ ه بۆ ئهو ه دهكات كه« لەدواى کودەتا سەربازییەکەى(،)1980
ه
ماوهى دوو ساڵ ژیانى له نێو مهترسیدارترین زیندانى دیاربەکر بەسەردەبات ،ل 
پێش پۆستى سهرۆك شارهوانى دیاربهكر ،ساڵى ( )2007بۆ ماوهى دوو خول لهسهر
لیستى پارتى دیموکراتى گەالن ( ،)HDPئەندامی پەرلەمانی تورکیا بووه«.

بەشێکى زۆر ل ه ژیانى منداڵیم
بە گوێگرتن لە بەسەرهاتى
دەربازبووانى ئەو رۆژگارە
تۆقێنەرو ئازاربەخشە
بەسەربرد ،باوکم لەنێو
جواڵنەوەى سەندیکاى کرێکاران
کەسێکى چاالک بووە ،من و
خزمهكانم چەپ بووین ،لە
ژینگەیەکدا گەورە بووم لهگهڵ
هەر سێ ژەمى نانخواردنى
رۆژانهماندا گفتوگۆمان لەسەر
سیاسەت و پرسى کورد دەکرد
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*دهمانهوێت لهس���هر چۆنیهتى ژنان
و چاالكییهكانى ڕاب���ردوت له دنیای
سیاسهتكردندا بۆمان بدوێیت؟
کش���اناک :من له رۆژى( 15ی حوزەیرانی
 )1961ل���ە خارپێت ،كه ش���ارێكی باکوری
کوردس���تان ،س���هر به پارێ���زگاى ئیالزغ
له نێ���و خێزانێک���ى کوردى عەل���ەوى لە
دایکبووم ،خانەوادەکەم له بنهڕهتدا خەڵکى
دەرسیمن .وەک ژمارەیەکى زۆرى کوردانى
عەل���ەوى ،باپیرانى ئێمە بۆ ئیالزغ هاتوون
پێش ئهوهى کارەس���اتى کۆمەڵکوژییەکەى
دەرسیم لە ( )1938لەالیەن سوپاى تورکەوە
ئەنجام بدرێ���ت ،دواى كۆمهڵكوژییهكهش
ژمارەیەکى زۆر لە خزمهكانم لە دەس���تدا،
م���ن بەش���ێکى زۆر له ژیان���ى منداڵیم بە
گوێگرتن لە بەسەرهاتى دەربازبووانى ئەو
رۆژگارە تۆقێنەرو ئازاربەخش���ە بەسەربرد،
باوکم لەنێو جواڵنەوەى سەندیکاى کرێکاران
کەس���ێکى چاالک بووە ،م���ن و خزمهكانم
چەپ بووی���ن ،ل���ە ژینگەیەک���دا گەورە
بووم لهگهڵ هەر س���ێ ژەمى نانخواردنى
رۆژانهماندا گفتوگۆمان لەس���ەر سیاسەت و
پرسى کورد دەکرد.

* س���هرهتای دهس���ت بهكاربوونت بۆ
كارى سیاسى دهگهڕێتهوه بۆكهى؟
کش���اناک :ل���ه حەفتاکاندا ،ل���ە نێو کەش
و هەوایەک���ى ئەوپەڕى ناس���ەقامگیر ،لە
قوتابخانەى ناوەندى ب���ووم ..خوێندکاران
بە سیاس���یکران و بەس���ەر جەمسەرەکان
دابەش���كرابوون ،توندوتیژى لە کودەتاکەى
( )1980گەیش���تە لوتک���ە ،ل���هو كات���هوه
بهشداریم له سیاسهتدا كردووه .

*ئێ���وە چ���ۆن پارت���ى کرێکاران���ى
کوردستان ( )PKKتان ناسى؟
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کش���اناک :لە م���اوەى قۆناغ���ى خوێندنى
پەیمان���گاى پێگەیاندنى مامۆس���تایان بوو،
كاتێك خاتوو «س���اکینە چانس���ز» هات بۆ
پهیمان���گاو دەس���تیکرد بە ئاش���ناکردنمان
بەپرس���ى کورد ،باس���ى ئهوهى كرد چۆن
رێکخستن بکەین .پەکەکە هێشتا بە فەرمى
لەالیەن عەبدواڵ ئۆجەالنەوە دانهمهزرابوو.
دامەزرێنەران���ى پەکەک���ە ل���ە نێویان���دا
شۆڕش���گێڕانى تورکیش هەبوون .ساکینەش
کوردێکى عەلەوى خەڵکى دەرس���یم بوو.
ئەو بەش���ێوەیەکى سەرسوڕهێنەر کەسێکى
خاوەن کردارو ب���ه توانابوو ،بهجۆرێك له
ناخمدا کاریگەرییەکى گەورەى بەجێهێشت.

*دهكرێت بزانین خاتوو ساکینە چۆن
دەیتوان���ى بچێتە ناو قوتابخانەكان و
هۆش���یارى سیاسى بدات به ئێوه ،ئایا
دەسەاڵتداران هەستیان بەوه نەکرد؟
کش���اناک :ه���هر وەک وت���م ،سیاس���ەت
بەش���ێوەیەکى ف���راوان خ���ۆى خزاندبووە
ن���او قوتابخانەكان .ه���ەر رۆژهو ئەم ،یان
ئەو گروپى خوێندکاران خۆپیش���اندانێکیان
ئەنجامدەدا ،نامیلەکەکانیان بەدەستەوەبوو.
بۆیە هاتنى ساکینەش تێیدا بزرببوو.

*چ���ۆن بوو كه کەوتییە ناو زیندانى
دیاربەکرەوە؟
کشاناک :س���اڵى  1978رۆیشتمە دیاربەکر،
دواى ئەوەى کورسییەکى خوێندنم لە زانکۆ
بەدەستهێنا.

* خەون���ى خوێندن���ى چ بەش���ێکت
هەبوو؟
کش���اناک :بەش���ى زمان و ئەدەبى تورکیم
تەواو کرد.
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ئەوان هەوڵیاندەدا
چۆکمان پێدابدەن،
خۆمان و شکۆمان
تااڵن بکەن ،لە
کوردبوون دامانبماڵن،
شوناسى مێینەمان
وردوخاش بکەن.
ئەشکەنجەدانەکە لە
رادەبەدەر بوو .بەاڵم
ئێمە بەرخودانمان
کرد

سالیادی جینۆساید کردنی ئەرمەنییەکان لە دیاربەکر

*بەڕاست تۆ تورکییت هەڵبژارد؟
کشاناک :نەخێر ،لە راستیدا من بۆ پزیشکى
یان ئەندازە پێشکەشم کردبوو ،بەاڵم بەهۆى
نمرەکەم لەو بەشانە وەرنەگیرام .بۆیە لەبرى
ئ���ەوە بڕیارم���دا بچمە دیاربەک���رو ئەدەبى
تورک���ى بخوێنم .بەاڵم زانک���ۆ بەڕادەیەکى
ئێجگار زۆر بە سیاس���ى کرابوو ،منیش لەنێو
جواڵنەوەى ک���وردى لە جاران چاالکتربووم.
کاتێک س���وپا لە ( )1980دەس���تى بەس���ەر
دەسەاڵتدا گرت ،من له تهمهنى ( )19ساڵیدا
دەستگیرکرام و خرامه ناو زیندانى مەرکەزى
س���ەربازیى دیاربەکرەوە كه بۆ ماوهى دوو
ساڵ بهندكرام.

* زیندان���ى دیاربەک���ر ن���او و
ناوبانگێک���ى خراپ���ى هەب���وو ل���ە
ئەش���کەنجەدان و مامەڵەکردنى خراپ
لەگەڵ زیندانیک���راوان .ژنان لە رووى
سێکس���ییەوە س���وکایەتیان پێدەک���را،
باوەڕموایە ت���ۆش دووچارى ئەو بارە
نالەبارە بوو بێتیەوە؟
کشاناک :ئێستا تەواوى جیهان دەزانن لەناو
زیندانى دیاربەک���ر چى دەگوزەرا ،ئەوپەڕى
دڕندەی���ى س���وکایەتى و تێهەڵ���دان بەڕێوە
دەچوو .خەڵک دەمرد ،خۆیان دەکوش���ت.
جەهەننەمێک بوو بۆخۆى .بیس���ت و چوار
کاتژمێر ئەش���کەنجە لە ئارادابوو .خراپترین

ش���ت ئەوە ب���وو هەوڵیاندەدا ش���ەرەفمان
ببەن .ئەگەر کەس���ێک لەبارەى دەستدرێژى
سێکس���ییەوە قس���ە بکات ،ئەو کات ئەوان
لەمەدا س���ەرکەوتوو دەبن .ئەمەش ئەوەیە
کە ئەوان دەیانەوێت ،لهبهر ئهوه پێویس���ت
بەوە ناکات بچینە نێ���و وردەکارییەکانەوە.
ئەمە روونە .سەرجەم ستافى زیندانەکە پیاو
بوون و بەش���ێک بوون لە س���وپاى توركیا.
ئ���ەوان هەوڵیان���دەدا چۆکم���ان پێدابدەن،
خۆمان و شکۆمان تااڵن بکەن ،لە کوردبوون
دامانبماڵ���ن ،شوناس���ى مێینەمان وردوخاش
بکەن .ئەشکەنجەدانەکە لە رادەبەدەر بوو.
بەاڵم ئێمە بەرخودانمان کرد.
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ئەحمەد تورک :دهستگیركرنم
پەیامێک بوو بۆ گەلی کورد

ئامادەکردنی :کوردستان دیپلۆماتیک
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هاوس����ەرۆکی شارەوانی ماردین و ئەندامی
پێش����ووی پەرلەمانی تورکیاو سیاسەتمەداری
دیاری باکور ،رایگەیاند" دهستگیركرنم پەیامێک
بوو بۆ گەلی کورد" وتیش����ی" بە گرتنی من و
س����ەاڵحەدین دەمیرتاش ،ویستیان دەسەاڵتی
خۆیان ،لەسەر گەلی کورد بەرفراون بکەن".
ئەحم����ەد تورک ،هاوس����ەرۆکی ش����ارەوانی
ماردی����ن و ئەندام����ی پێش����ووی پەرلەمانی
تورکی����او سیاس����ەتمەداری دی����اری باکور ،لە
چاوپێکەوتنێکیدا ،باس����ى ل����ە چەندین بابەتی
گرن����گ کرد ،وەک زیندان����ی کردن و دۆخی
تەندروس����تی لە زیندان و یەکێتی نەتەوەیی و
چەند پرسێکی تر.

*ئێ���وە وەک سیاس���ەتمەدارێکی خاوەن
ئەزم���وون ل���ە زینداندا ،کاتێ���ک ئێوە
لە زیندان ب���وون ڕۆژەکانی ئێوە چۆن
تێپەڕ دەبوون ،هەس���تێکی وا درووست
بوو الت کە ئیتر لە زیندان دەرناچن؟
ئەحم����ەد تورک :دەروونی زیندانی جیاوازە،
جاریوایە ،م����رۆڤ بیردەکاتەوە ،ئایا چەندێک
من لە زین����دان بگرن ،جار ج����ار بیرم لەوە
دەک����ردەوە ،من تەمەنم گ����ەورە بووە ،ئایە
دەتوانم لە زینداندا خۆڕاگربم؟ کاتێک زیندانی
بووم لە سلیڤری من و (بەکر کایە) بەیەکەوە
بووی����ن ،ئێمە ئاهەنگێکی باش����مان بەیەکەوە
دەکرد ،ئێمە ڕۆژانی خۆمان بە تەماشاکردنی
تەلەفزی����ۆن و کتێب خویندەوە تێپەڕ دەکرد،
م����ن هاتمە ئەل ئەزیز لەوێش فورات ئانلی و
جەبار الگارەیان هینا ،بۆ هۆڵی ئێمە ،کاتێک
لە س����لیڤری بووم نەماندەتوان����ی لە دەرەوە
کتێب وەربگری����ن ،بەڵکو تەنها لە کتێبخانەی
زیندان کتێبمان وەردەگ����رت بۆ خویندنەوە،
ب����ەاڵم لە ئ����ەل ئەزیز دەمانتوان����ی کتێب لە
دەرەوەش وەربگرین".

*باسی زیندان بکەن ،جیاواز لە ڕەوشی
گش���تی ،ئێوە لە چ بوارێ���ک زەحمەتتان
دەکێشا ،تەندروستیتان چۆن بوو؟
ئەحمەد تورک :ن���ا هیچ ڕووینەدا ،من لەو
بوارە هیچ دڵ تەنگ نەبووم ،جارجار پزیشک
بانگیان دەکردم بۆ ئەوەی پش���کنینم بۆ بکەن،
وەک ئێوەش دەزانن لەبەر ڕاپۆرتی تەندروستی
هەم���وو رۆژێک منیان دەبردە نەخۆش���خانە،
جاری واهەبوو من نەمدەویست ،بەاڵم ئەوان
بەزۆر منیان دەبرد ،ڕۆژی یەکەم ویستیان من
بەرن بەکەلەپچ���ەوە ،بەاڵم من داوام کرد ،لە
وەزارەت کە بە کەلەپچ���ەوە ناچم ،ئەو کاتە
وەزارەت وەاڵم���ی داواکەی دامەوەو ئەوانیش
بێ کەلەپچە منیان برد ،ڕەوش���ێکی زەحمەت
نەبوو.

*کاتێ���ک ئێ���وە ل���ە زین���دان ب���وون،
ناڕەزایەتییەک���ی گ���ەورە درووس���تبوو،
هەندێ���ک ل���ە ئەن���دام پەرلەمانەکان���ی
دەس���ەاڵتیش گوتیان ئ���ەم کارە کارێکی
دەرەوەی لۆژیک���ە ،ئێ���وە گرتنی خۆتان
چ���ۆن دەنرخێن���ن ،دەوڵەت���ی تورک بە
گرتنی ئێ���وە پەیامێکی چۆنی بە گەلی
کورددا؟
ئەحم���ەد ت���ورک :بە گرتنی من ویس���تیان
پەیامێک بە گەلی کوردی بدەن ،بە گرتنی من
و س���ەاڵحەدین دەمیرتاش ویستیان دەسەاڵتی
خۆیان لەس���ەر گەلی ک���ورد بەرفراوان بکەن،
زەخ���ت بکەنە س���ەر گەلی ک���ورد ،من ئەو
ڕەوشە بەو ش���ێوەیە ش���یدەکەمەوە ،ئێمەش
دەزانین ( )143ڕۆشنبیرو دیموکراتیخواز ،لەبەر
ئەم بابەتە هەڵویس���تی خۆیان پیش���اندا ،ئەوە
ب���ۆ م���ن زۆر گرنگە ،هەموو ک���ەس دەڵێت:
گرتنی ئەحمەد تورک ڕاس���ت نییە ،من ئێستا
ناچارم ،ه���ەم لەالیەنی مرۆیی ،هەم لەالیەنی
ویژدانییەوە ،سوپاس���ی ئەو کەسانە بکەم ،کە
هەڵویستی خۆیان دەربڕی بوو.

لەبەر ڕاپۆرتی
تەندروستی هەموو
رۆژێک منیان
دەبردە نەخۆشخانە،
جاری واهەبوو من
نەمدەویست ،بەاڵم
ئەوان بەزۆر منیان
دەبرد

*وەک دەزانرێ���ت لە ڕۆژەڤ���ی تورکیادا
ڕۆژەڤ���ی ڕیفران���دۆم هەیە ،سیاس���ەتی
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ئەحمەد تورک لە کۆبوونەوەیەکی جەماوەریدا

کورد لەو بوارەوە دەنگی نا بەکاردێنین،
ئێوە ئەم بابەتە چۆن دەنرخێنن؟
ئەحمەد تورک :من نامەوێت لەسەر ئەم بابەتە
نرخاندنێکی جی���اواز بکەم ،ل���ە ڕیفراندۆمدا
دوو وەاڵم هەی���ە ،یەکەمیان نا دووەمیش���یان
بەڵێ ،لەس���ەر ئەم دوو وەاڵم���ە گەل دەبێت
یەکێکی���ان هەڵبژێرێت ،کەواتە نا چەند ڕەوایە
بەڵێ ،ئەوەندە ڕەوایە ،پێش هەموو ش���تێک،
فکری من ئەوەی���ە مرۆڤ بەبێ ئەوەی لە بن
فشاردابێت ،بە ش���ێوازیکی ئازاد و بە ئیرادە
چ���ی دەخوازێت بیڵێ و داوای بکات ،ش���تی
گرن���گ ئەوەیە کە کۆمەڵگە ب���ۆ گۆڕینی ئەم
دەس���تورە کە هەیە ،بڵێ بەڵی ی���ان نەخێر،
هەروەها پێوس���تە ناوەڕۆکی ئەم ڕیفراندۆمە
بنرخێندرێت ،پێوستە خەڵک بە ویژدانی خۆی
دەنگ ب���دات ،واتا نەک خەڵک بڵێ ئەوە هی
ئەو حزبەی���ە ،یان هی ئەم حزبەیە ،بەڵێ یان
نەخێر هەرکامیان بەس���ودە پێویس���تە خەڵک
تەماشای ئەوە بکات ،لەسەر ئەم بابەتە مرۆڤ
بە ش���ێوەیەکی ئازاد لەسەر سندوقی دەنگدان
ئیرادەی خۆی دەستنیشان بکات شتیکی گرنگە،
ئەگەر لە منیش بپرس���ن دەنگ���ی ئێوە چییە؟
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لەبەرئەوەی ئیمە بەسااڵنە خەبات و تێکۆشان
دەکەین لە ناو ئ���ەم پارتە ،ئەوە دەنگی ئێمە
دیارە کە نەخێرە.
*لەو ساڵ و نیوەی کە تێپەڕیوە ،گەلی کورد
ئازاری زۆری چەش���ت ،بە تایبەتی لە س���اڵی
( )2016گەلی ک���ورد زۆرترین ئازاری کێش���ا
بەگوێری ئێوە ڕۆڵ و ئەرکی سیاس���ەت دەبێت
چی بێت؟ وەک پێویست سیاسەت ئەرکی خۆی
بەجێهییناوە؟
ئەحمەد ت���ورک :من جارج���ار ئەگەر ڕەخنە
بکەم ،بەش���ێوەیەکی ئاش���کرا دەیڵێم ،پێوستە
ئێمە سیاس���ەتی دیموکراتیک و دیبلۆماس���ی و
پەیوەن���دی نێودەوڵەتی لە جیهانی ئەمڕۆدا بە
گرنگ ببینین ،ئەو کاتەی کە ئێمە کە بڕیاریک
دەدەی���ن دەبێت گەلی خۆم���ان ڕازی بکەین،
ئەوان���ە زۆر گرنگ���ن ،ئەمان���ەش کەموکوڕی
ئێم���ەن ،کاتێک کە لە الیەنی دیموکراس���ی و
ئازادی���دا لە ه���ەر بوراێکدا ڕێ���گا کرایەوە،
هەموو کات کەموکوڕی دروست دەبن ،دەبێت
لەگەڵ خەڵک لە ن���او گفتوگۆدا بین ،من لەو
بڕوایەدام هەموو ئەو ش���تانەی کە ڕوویانداوە
بۆ ئێمە دەبێتە ئەزمونێک ،لەمەو بەدوا بڕیارە

سیاسییەکانی کە دەدرێن ،دەبێت بە شێوازێکی
فراونتر نرخاندنی بۆ بکرێت ،جا پێشکەش���ی
کۆمەڵگە بکرێت.

*هەوڵدانی کوردان بۆ یەکێتی نەتەوەیی
هەی���ە ،ئەمەش هێش���تا نەگەیش���توەتە
ئەنج���ام ،لەم قۆناغە زەحمەتەدا ش���تی
ه���ەرە پێویس���ت یەکێت���ی نەتەوەیی���ە،
ئێوەش لەم بورەدا زۆر خەباتتان کردەوە،
دەبێت ئەم هەنگاوە چۆن بەڕێوە بچێت
و فکری ئێوە چییە لەوبارەیەوە؟
" ب���ارودۆخ هەرچۆنێک بێ���ت دەبێت ئێمە
دەست لە هیوای خۆمان بەرنەدەین"
ئەحم���ەد ت���ورک :دەزانین پێش���تر زۆر
هەوڵدرا ،ئێمەش زۆر خەباتمان کرد ،ئێمە لە
هەولێ���ر بۆ ماوەی ( 15تا  )20ڕۆژ ماینەوە،
بەاڵم ئێمە ئەو قۆناغەمان ڕاس���ت نەنرخاند،
دەرفەتمان بۆ دروس���ت نەبوو ،بێگومان من
ئەوە وەکو بەرپرس���یارێتیەکی وازلێنەهێنراو
دەنرخێنم ،بارودۆخ هەرچۆنێک بێت دەبێت
ئێمە دەست لە هیوای خۆمان بەرنەدەین.

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

مستەفا ئوزچەلیک:
سەرۆكی پارتی ئازادی كوردستانی توركیا (پاک)

یەپەش���ە وەك هێزێكی پەیوەس���ت بە
پەكەكەوە ،خۆی وەك بەشێك لە حەشدی
شەعبی دەبینێت كە ئەویش بە بەغداوە
گرێدراوە
ئامادەکردنی :کوردستان دیپلۆماتیک
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• بەیەكداچوونی شەنگال لە نێوان هێزەكانی
پێشمەرگەو هێزەكانی یەپەشە مەترسی شەڕی
ناوخۆی����ی لە نێ����وان هێزە كوردس����تانیەكانی
بەدوای خۆیدا هێنا حزبە سیاسیە كوردییەكان
لە دژی ئ����ەو بە یەكداچوونە بە یاننامەیەكیان
باڵوكردەوە ،پارتی ئازادی كوردس����تان ،پارتی
دیموكراتی باكوری كوردس����تان و پەشەكە لە
بەیاننامەكەدا داوایان لە هێزەكانی پێشمەرگەو
یەپەش����ە كرد بە هیچ ش����ێوەیەك ئەو شەڕە
نابێت دووبارە ببێت����ەوە هەردووال بگەڕێنەوە
بۆ بڕیارەكانی حكومەتی هەرێمی كوردس����تان
س����ەرۆكی پارتی ئازادی كوردس����تان (مستەفا
ئۆزجەلیك) بە راگەیان����د ئەزموونی مێژووی
گەلی كوردستان س����ەلماندوویەتی كە دەیان
جار ش����ەڕی ناوخۆ دڵ و ه����زری گەلی كورد
بریندار كردووە؟
مس����تەفا ئۆزجەلیك :ئێمە وەكو پارتی ئازادی
كوردستان رایدەگەیەنین كە دەبێت ئەو شەڕو
پێكداچوونە ل����ە رێگای ئاش����تی و دیالۆگ و
دانوس����تاندنەوە چارەسەربكرێت لەبەر ئەوەی
ش����ەڕی ناوخۆ مێژووی گەلی كورد زۆر زۆرە
دەیان هەزار كەس لەو ش����ەڕانەدا گیانیان لە
دەس����تداوە ئەگەر بیانەوێت جارێكی تر شەڕی
ناوخۆ دروست بكەنەوە كارێكی خراپ دەكەن
و هەموو میلەت دژی ئەو شەڕەیە.
لەسەر ئەوە دەبێت بێهینە سەر ئەوی كە:
مس����تەفا ئۆزجەلیك :شەنگال خاكی باشووری
كوردس����تانە ل����ە ژێر كۆنترۆڵ����ی حكومەت و
پەرلەمانی باش����ووری كوردستاندایە هەرچەند
دەكەوێتە ناوچ����ەی جێناكۆكی مادەی  140ی
دەستووری عێراق وەك هەر یەك لە كەركوك،
خانەقین
هەروەه����ا وتی هەر چۆنێك بێت دەبێت رێز
لە حكومەت����ی هەرێمی كوردس����تان بگیرێت
ه����ەر هێزێك لە ناوچەكە هەبێت دەبێت رێز
لە حكومڕانی پەرلەم����ان و حكومەتی هەرێم
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بگرێت.
*یەپەش����ە وەك هێزێك����ی پەیوەس����ت ب����ە
پەكەكەوە خۆی وەك بەش����ێك لە حەش����دی
ش����ەعبی دەبینێت ك����ە ئەویش ب����ە بەغداوە
گرێدراوە؟
مس����تەفا ئۆزجەلیك :هی����چ هێزێك نابێت لە
ش����ەنگالەوە خاكی كوردس����تان بكاتە جێگای
ملمالنێ و كێش����ە نانەوە بەوەی كە پەیوەندی
بە هێزێكەوە هەیە كە سەر بە بەغدادە ،لەبەر
ئەوەی ئەمە كێشەیەكی نەتەوەییە و بەكارێكی
هەڵ����ەی دەبینین بۆیە پێویس����تە بە زووترین
كات ئەو شەڕە كۆتايی پێبهێنرێت بۆیە دەبێت
ئەو كێش����انە لە رێگای دیالۆگەوە چارەس����ەر
بكرێت و یەپەش����ەش رێز لە حكومەتی هەرێم
بگرێت ،هەروەها وەك هێزێكی بەش����دار لە
رزگار كردنی شەنگال ئەگەر هێزی شەنگال بن
بەشدار بن لە هێزی پێشمەرگەی كوردستان و
حكومەتی هەرێم.
*پەكەك����ە و یەپەش����ە دەیانەوێت ش����ەنگال
بكەنە كانتۆن نابێت كورد هێزێك بێت كە بە
بەغدادەوە گرێ درابێت لەبەر ئەوە دەسەاڵتی
كوردستان بسڕێتەوە؟
مس����تەفا ئۆزجەلی����ك :لەب����ارەی ئەوەی كە
ماوەیەك����ە پەكەك����ە و یەپەش����ە دەیانەوێت
ش����ەنگال وەك كانتۆنێكی سەربەخۆ بناسێنن و
پەیوەس����ت بێت بە بەغداوە پێویستە هەموو
كەس بزانێت ئەو خاكە باشووری كوردستانەو
نابێت هێزێكی تر لە وێ دروس����ت ببێت كە
بەبەغداوە گ����رێ دراوە بیەوێت دەس����ەاڵتی
حكومەتی هەرێم لەو ناوچەیە بسڕێتەوە ئەوە
سیاسەتێكی راست نیە.
*یەپەش����ە دەبێ����ت گرێ����دراوی وەزارەتی
پێشمەرگە ببێت؟
مس����تەفا ئۆزجەلی����ك :هێزی یەپەش����ە كە لە
خوشك و برا یەزیدیەكانمان پێكهاتبن دەبێت
پەیوەس����ت بن ب����ە وەزارەتی پێش����مەرگەی

لۆگۆی پاک
حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە گەر بیانەوێت
ش����ەنگال لە كوردس����تان جیابكەنەوە كارێكی
قبووڵ نەكراوە.
* ئەگەر بیانەوێت ش����ەنگال لە كوردس����تان
جیابكەن����ەوە ئەوا ئێمە قبووڵ����ی ناكەین ئەوا
دوژمنی خوێن نەخوازی گەلی كوردە؟
مستەفا ئۆزجەلیك :هەر كەسێك بیەوێت هەر
پارچەیەكی كوردس����تان جا ده����ۆك بێت یان
هەولێر یان سلێمانی جیابكاتەوە و پەیوەستی
بكاتەوە بە بەغداوە ئەم سیاسەتە له ()%100
هەڵەیە.
مهس����هلهى ش����هنگال تهنها پهیوهن����دار نییه
به ئێم����هوه چهندین ج����ار حكومهتى ههرێم
هێزهكانى ترى شهنگال به ههماههنگى ههوڵى
چارهسهر كردنى ئهم مهس����هلهیانداوه ،بهاڵم
پ����اش س����هردانى بهرێز مهس����عود بارزانى بۆ
توركیا ئهو سیاس����هته ئاواك����را ،ئهگهر پالن و
ستراتیژییهك لهمبارهوه ههبێت لهالیهن ئیران
و توركیاو سوریاو بهغداوهیه ،ئهوان بهرنامهى
دابهشكردنى باشورى كوردستانیان ههیه.لهبهر
ئهوه بهب����ێ ئهنجامدان����ى توندوتیژى دهبێت
ئهم مهس����هلهیه چارهس����هر ببێت ،ئهمهش به
دانوساندن دهكرێت ،نابێ له هیچ پارچهیهكى
كوردس����تان خۆفهرز ك����ردن ههبێت ،چونكه
ش����هڕوپێكدادان خزم����هت ب����ه میللهتى كورد
ناكات.

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

زوبێر ئایدار :ل ه باش���ور داوای
کش���انەوە له یەپەش���ە
دەکەن ،بهاڵم بۆ داوا
له س���ەربازەکانی
تورکیا ناكرێت
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زوبێر ئایدار ،بهداخهو ه چهند رۆژى ڕابردوو شهڕێك ڕوویدا ،ئهو شهڕ ه لهسهر خواستى
ه نهبووه ،ئهو ه پالنێكى ئهنقهرهبوو پاش ئهوهى مهسعود بارزانى چوو ه توركیاو
ئێم 
ه له ناو ڕیزى گهلى كورد شهڕ
گهڕایهو ه جێبهجێكرا ،دهوڵهتى توهكیا خوازیارى ئهوهی 
ههبێت ،پارتى ماوهى دوو ساڵ و نیوه شهنگالى چۆڵ كردووه ،كاتێك شهڕى داعش لهو
سنور ه ههبوو ،شهنگالى تهسلیم به داعش كرد ،ئهو كات یهك فیشهك له دژى داعش
نهقێندراوه
زوبێر ئایدار :ئەندامی كۆنسەی سەرۆكایەتی
(كەجەكە) له باشور داوای کشانەوە له یەپەشە
دەکەن ،بهاڵم بۆ داوا له سەربازەکانی تورکیا
ناكرێت .توركیا پارتی بڕیاریانداوە بەیەكەوە
شەڕی پەكەكە بكەن.
پ���اش ئهوهى رۆژى ههینى 3ى ئازارى 2017
له شهنگال شهڕو پێكدادان له نێوان هێزهكانى
پارتى دیموكراتى كوردس���تان و پێشمهرگهى
ڕۆژئ���اوا و یهكینهكانى بهرخۆدانى ش���هنگال
(یهبهش���ه) ڕووی���دا ،ئهمهش ب���ووه مایهیى
نیگهرانى الى دانیشتوانى ناوچهكه ،هاوكات
بهگوێرهى س���هرچاوهكانى ههواڵ ( )200ماڵ
بهو هۆیهوه ئاوارهبوون .
زۆرێک لە ش���یکەرەوە لەوبڕوایەدان ئەگەر
بێتوو بەر بە پەرەسەندنی زیاتری ڕووداوەکانی
ش���نگال نەگیرێت ئ���ەوا ڕەوش���ەکە بەرەو
خراپتر دەڕوات و ئەگەرە نەخوازراوەکان لە
زیادبووندا دەبن.
ئ���ەم ئاگاهیدانانە لە کاتێکدای���ە کە باس لە
دەس���ت و هاندان���ی دەرەک���ی دەکرێت لە
ڕوداوەکانی شنگالدا.
زوبێر ئایدار ،ئەندامی کۆنسەی سەرۆكایيەتی
کۆما جڤاکێن کوردس���تان (کەجەکە) هاوڕایە
و دەڵێ���ت مەخابن بۆ ئەو ش���ەڕەی بەر لە
چەند ڕۆژێک لە ناوچەی ش���نگال ڕوویدا و
ئەم شەڕەش بە خواستی یەکینەکانی پاراستنی
ش���نگال نەبووە و نە بەخواستی هیچ یەکێک
ل���ە ئێمە ب���ووە ،بەڵکو پیالنی ئەم ش���ەڕە
ل���ە ئانکەرەوە ئامادەکراوە و دەش���ڵێت لەم
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ڕێگایەوە دەوڵەتی تورکیا دەخوازێت ش���ەڕ
بخاتە ناو ماڵی کوردەوە.
زوبێ���ر ئای���دار دەڵێ���ت بەڵگ���ەش هەن بۆ
س���ەلماندنی ئ���ەوەی تورکیا لە پش���ت ئەم
ڕووداوانەوەی���ە و باس ل���ە ڕاگەیاندنەکانی
گەورە کاربەدەس���تانی تورکیا دەکات ،لەوانە
لێدوانێکی وەزیری دەرەوەی تورکیا لە ڕۆژی
دووی مانگی سێدا ،وەک دەڵێت یەک ڕۆژ بەر
لە شەڕەکەی شنگال ،لە وەاڵمی ڕەخنەیەکی
دەوڵەت باخچەلی لەس���ەر هەڵکردنی ئااڵی
کوردس���تان ،مەول���ود چاوش���ئۆغڵو دەڵێت
مەس���عود بارزانی لە هەرێم دۆس���تی هەرە
باشی ئێمەیە و پێکەوە ئۆپەراسیۆنی هاوبەش
دژی پەکەکە دەکەین.
بەڕێز ئای���دار ،ئاماژەش ب���ەوە دەکات بەر
لە دوو س���اڵ و نیو کە ش���نگال بەجێهێڵدرا
ب���ۆ داعش و ئەمڕۆ دەڵێن ئەوەی ش���نگالی
ڕزگارکرد دەبێت لەوێ نەمێنن.
لە وەاڵمی پرسیارێکی بەڵێن ساڵح سەبارەت
بەوەی هێزی پێش���مەرگەی کوردس���تان لە
کۆبانی نەمایەوە و کشایەوە ،بۆچی پەکەکە
لە شنگال ناکشێتەوە؟ زوبێر ئایدار ،ئەندامی
بااڵی کەجەکە دەڵێت دۆس���ێی شنگال وەک
کۆبانی نییە و ئەوکاتەی شنگال بەجێهێڵدرا،
گەری�ل�اکان ش���وێنەکانی خۆیان جێهێش���ت
و چوون���ە ناوچەکە و خەڵکیان پاراس���ت و
شەهیدیش���یان داوە و ئێس���تاش ئەوەی کە
هەیە ئەوەیە دانیش���توانی ش���نگال خۆیان،
خۆیان بپارێزن.

• هۆكارى ئهو ش���هڕهى شهنگال بۆچى
دهگهڕێننهوه؟
زوبێر ئایدار ،بهداخهوه چهند رۆژى ڕابردوو
ش���هڕێك ڕوویدا ،ئهو شهڕه لهسهر خواستى
ئێم���ه نهبووه ،ئ���هوه پالنێك���ى ئهنقهرهبوو
پاش ئهوهى مهس���عود بارزانى چووه توركیاو
گهڕای���هوه جێبهجێك���را ،دهوڵهت���ى توهكیا
خوازیارى ئهوهیه له ن���او ڕیزى گهلى كورد
ش���هڕ ههبێ���ت ،پارتى ماوهى دوو س���اڵ و
نیوه ش���هنگالى چۆڵ كردووه،كاتێك شهڕى
داعش لهو س���نوره ههبوو ،شهنگالى تهسلیم
ب���ه داعش كرد ،ئهو كات یهك فیش���هك له
دژى داع���ش نهقێن���دراوه ،ئهم���رۆ دهڵێن
ئێمه خهاڵتى ش���هنگالمان كردووه ،شهنگال
نازنامهى ئێزدى ههیه ،له ئیستادا ناوچهیهكى
ئارامهو داعش���ى تێدا نهماوه پێویسته گهلى
ش���هنگال ،خۆی���ان ئیدارهى خۆی���ان بكهن،
كاتێك پیش���مهرگهى رۆژئاوا چۆته كۆبانێ و
جهزیره ،ههموو ههرێم���هكان وێران بوون،
كهى ڕهوایه له شهنگال ئاژاوهو شهڕ دروست
ببێت،ئهم ش���هڕه ئێمهو خهڵكى ش���هنگالى
نیگهران كردووه،ئێم���ه دهرگایى گفتوگۆمان
دانهخستووهو پێویسته ڕێگا چارهیهك بۆ ئهو
كێشهیه بدۆزینهوه،كهس���ێك بچێته توركیاو
بگهڕێت���هوه بهرنامهى ئ���هوێ بخاته بوارى
جێبهجێكردنهوه،ههرگی���ز قب���وڵ ناكرێت،
ئێستا كاتى ئهوه نییه ،له ساتهوهختى شهڕى
داعشداین ،توركیا ئهگهر بیهوێت ،وهك باكور
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دهڤ���هرى كوردان داگیر بكات ،ئێمه ناتوانین
لهو بارهوه بێدهنگ بین.

• ئهكرێت پێمان بڵیت بهڵگهت چییه؟
ك���ه توركیا له پش���ت ش���هڕى ناوخۆى
كوردهوهیه؟

ل ه باشورى
كوردستانهوه ،هێزێكى
بچوك بۆ هاوكارى
كۆبانێ هات ،ئهوهش
هاوكارییهكى باش
بوو ،مهسهلهی
شهنگال و كۆبانێ
جیاوازن ،چونك ه
هێزى یهپهش ه خۆیان
خهڵكى ناوچهكهن

زوبێ���ر ئایدار ،توركیا دهمێك���ه داوا دهكات
و دهڵێ���ت پێویس���ته پهكهك���ه له ش���هنگال
نهمێنێت ،ه���هر وهها بهڵگهیهكى تر ئهوهیه
له ڕوژى  2مانگ���ى 3ى  2017ڕۆژێك پێش
دروس���تبوونى شهڕ لهنێوان پارتى و پهكهكه،
وهزی���رى دهرهوهى توركیا له چاوپێكهتنێكى
رۆژنامهوانی���دا س���هبارهت ب���ه ههڵكردنى
ئااڵى كوردس���تان له وهاڵمى پرس���یارێك بۆ
ڕۆژنامهنوس���ان ،وتى» مهس���عود بارزانى بۆ
ئێمه زۆر باشه ،ههردووكمان پێكهوه دژایهتى
سیاس���هتى پهكهك���ه دهكهین ،ئۆپراس���یۆنى
هاوبهش پێكدههێنی���ن ،توركیا له تهعلهفهر
بارهگایهكى سهربازى كردۆتهوه ،جهندرمهى
تورك  24س���اڵه له باش���ورن ،له بامهڕنێ و
شیالدزێ و بێگوڤانن دهیان بارهگاى سهربازى
تورك له باش���ورى كوردس���تان ههیه،پارتى
نایهوێ���ت و ناڵێت با هێ���زى توركیا بڕۆنه
دهرهوه ،داوا دهكات هێ���زى پهكهك���ه ل���ه
ش���هنگال نهمێنێت،ئ���هو كاره كێ دهتوانێت
قبووڵى بكات،بهراس���تى ئهمڕۆ رۆژى ئهوه
نییه ناكۆكى لهناو كورد ڕووبدات.
پێش���تر هێزى پێش���مهرگهى كوردس���تان له
باش���ورهوه چوون بۆ كۆبانى كه ئهركهكهیان
تهواوبوو كش���انهوه ،ئێستا بۆچى گهریالكانى
پهكهكه له ناوچهى شهنگال ناكشێنهوه؟
له باشورى كوردستانهوه ،هێزێكى بچوك بۆ
هاوكارى كۆبانێ هات ،ئهوهش هاوكارییهكى
باش ب���وو ،مهس���هلهی ش���هنگال و كۆبانێ
جی���اوازن ،چونك���ه هێزى یهپهش���ه خۆیان
خهڵكى ناوچهك���هن ،كاتێك كه داعش هات
و خهڵكى ڕاونا ،یهپهشه بهرگرى كردو توانى
گیانی���ان بپارێزێت ،لهو كات���هدا ژمارهیهكى

زۆر شههیدمانداوه،ئێس���تا ئێم���ه خوازیارى
ئهوهین گهلى شهنگال خۆیان بهرێوهبردن و
پارێزگارى له خۆیان بكهن ،میللهتى شهنگال
له دژى كۆمهڵكوژى ناڕازییه،دهبێت كێشهى
ش���هنگال به جدى س���هیر بكرێت،دهبێت به
ههمووم���ان ناس���نامهى ش���هنگال بپارێزین،
ه���هر كهس دهتوانێت پرس���یار ل���ه خهڵكى
ناوچهك���ه ب���كات بزانێ���ت نیگهرانییهكانیان
له چییهوه س���هرچاوهى گرت���ووه ،كێ ئهو
ڕهوش���هى خوڵقاند؟ گهلى شهنگال نایهوێت
پهكهك���ه بگهڕێتهوه ،ئهم���ه تهنها پهیوهندار
نییه به پهكهكهوه ،پیویسته شهنگال ئاوهدان
بكرێتهوه،

• بهب���ڕواى ت���ۆ ئهم ڕهوش���ه ئاڵۆزتر
دهبێ���ت ی���ان ههوڵ���هكان ب���ۆ ئارامى
ناوچهكه سهركهوتوو دهبێت؟
زوبێر ئایدار ،هیوادارین ههوڵهكان سهركهوتن
به دهس���ت بهێنێت ،ئێمهش بۆ ئاشتى ههوڵ
دهدهی���ن ههر ك���هس و الیهنێ���ك بتوانێت
لهمبارهوه رۆڵێكى ئهرێن���ى ببینێت كارێكى
باش دهكات،بهاڵم ناتوانم له ئێستادا پێشبینى
بۆ س���هركهوتن و س���هرنهكهوتنى ههوڵهكان
بكهم،ئامانج���ى ئیمه ئهوهی���ه پارێزگارى له
خاك و خهڵكى ئێزدى له شهنگال بكرێت.
•ڕۆڵى واڵت���ه یهكگرتووهكانى ئهمهریكا لهم
قهیرانهدا چییه پێتوایه بتوانێت ڕۆڵى ناوبژیوان
ببینێت و بتوانێت كێشهكان چارهسهر بكات؟
زوبێ���ر ئایدار ،ئێس���تا ش���هڕ لهن���او كورد
زی���ان دهگهیهنێ���ت ب���ه زووت���ر و زیات���ر
بهرهنگاربوون���هوهى داعش ،زیانى له یهكێتى
ناو نهتهوهى كورد دهدات،زیان له پهیوهندى
كوردو ئهمهریكا دهدات،ئهم شهڕهى ناوخۆى
كورد له بهرژهوهندى ئهمهریكادا نییه،ئهگهر
ئهمهری���كا بیهوێت ههوڵ لهم پێناوهدا بدات
دهتوانێ���ت ڕۆڵێكى زۆر باش���ى ههبێت ،بۆ
چارهسهرى كێشهكان،
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گهلهكۆمهكییهكان دژ ب ه كورد؛
ئایا لێدان و داگیركردنی كوردستان سیستماتیكه؟

سیستمێكى نێودهوڵهتى دژ ه كورد
ههیهو زۆر چاالكه

نوسینی /ئارام عهلى عهزیز ،توێژهر
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پێشهكى
ههماههنگى بێ وێنهى نێوان دهوڵهتانى زلهێزو بااڵدهست بهسهر كوردستاندا ،بێ
ه سهر كورد،
ههڵوێتسی تهواوى دنیا لهبهرامبهر کۆمەڵکوژییە سوور و سپییهكان ب 
مۆركى سهرهكى مێژووى سهد ساڵى رابردوومانهو به ئاشكرا دهیسهلمێن( :سیستمێكى
ه ).1
نێودهوڵهتى دژ ه كورد ههیهو زۆر چاالك 
ه سااڵنى بیستهكانی
دابهشكردنى كوردو كوردستان بهسهر چهند نهتهوه و دهوڵهتیكدا ل 
سهدهى رابردودا ،بهرههمى سیستمێكى نێودهوڵهتى بووه ،ئیسماعیل بێشكچى ئهو
ه
ه پێویستیشى دهزانێت ك 
ه ئهنتى كورد ناودهبات و ب 
ه نێودهوڵهتییه ب 
سیستم 
ه ئهنتى كورده بكرێت ،بۆ
ه نێودهوڵهتیی 
لێكۆڵینهوهى زانستى لهسهر ئهو سیستم 
ئهوهى بزانرێت چۆن دروستبووه؟ بۆ دروست بووه؟ چۆن كاریكردوه؟
ه ناوچهكهمان
ه ئێستادا ،ك 
ه تایبهت ل 
ه كارێكى زۆر ژیارییه ،ب 
لێكۆڵینهو ه لهو مهسهلهی 
ه دووبار ه
ه ناوى جهنگى داعش ،له بنهمادا دوا قۆناغى جهنگى سێیهمى جیهان 
ب
نهخشهكهى دادهڕێژرێتهوه.

ل ه كوێوه دهست پێبكهین؟
ههن���گاوى یهكهم���ى رزگاركردن���ى كوردو
كوردس���تان لهو بندهس���تییه ب���ێ وێنهیهى
بهس���هریداهێنراوه ،له دۆزینهوهى هۆكارى
سهرهكى داگیركاریی و دابهشكرنى خاكهكهیی
و زانینى هۆكارى كوشتنوبڕین و لهناوبردنى
گهلهكهى دهست پێدهكات .لهوێوه دهتوانین
خۆم���ان بناس���ین و دواتری���ش دۆس���ت و
دوژمنهكانم���ان دیارى بكهین .ههر لهس���هر
ئهو بنهمایانهیش تیۆرى شۆڕش و ژیانهوهى
شارستانیی كوردستان دابڕێژین.
دووبارهبوونهوهى شكستى شۆڕش و راپهرینه
چهكدارییهكانى كورد لهسهد ساڵى رابردودا
له ههر چوار پارچهى كوردستان ،یان ئهوهى
پێیدهڵێن دووب���اره بوونهوهى مێژوو له الى
كورد چهندین ه���ۆكارى ناوهكی و دهرهكی
ههیه ،ب���هاڵم دواجار هۆكاره س���هرهكی و
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لۆجیكییهكهى تهواوى شكس���تهكان ئهوهیه،
كه تیۆرى شۆڕشى كوردستان چهوت بووه.
یان به ش���ێوهیهكى دیكه نهێنى س���ڕینهوهى
كوردس���تان لهس���هر نهخش���هى جیه���ان و
قهتلوعامى گهلهكهى بهو شێوهیه تراژیدیهى
بهس���هریدا هێن���راوه ،ههروهه���ا نهێن���ى
س���هرنهكهوتنى س���هرجهم ههوڵهكانى بهناو
شۆڕش���ی رزگایی نیشتیمانی كورد لهسهدهى
بیس���تهمدا له زانین���ى رۆڵى راس���تهقینهى
كوردس���تان و گهلهكهى له مێژووى ئایین و
شارستانیهتى خۆرههاڵتى ناوهڕاستدا پەنهانە.
دابهش و داگیركردنى كوردستان سیستماتیكه
بهلهبهرچاوگرتن���ی رۆڵ���ى مێژووی���ی و
شارستانیی كوردستان له پێشهنگایهتی كردنى
خۆرههاڵتی ناوهڕاستدا ،له دیجلهو فوراتهوه
تا دۆڵ���ى نیل له قۆناغ���ه جیاجیاكاندا ،ئهو
گهلهكۆمهیه نێودهوڵهتییهی لهس���هد س���اڵى

رابردودا له الیهن سیستمى جیهانی كراوهته
س���هرى ،دهمانگهیهنێته ئهو ب���اوهڕهی ،كه
دابهشكردن و داگیركردنیی كوردستان ،زۆر
سیستماتیكه.
سیس���تماتیك ،بهو مانایهى ،ئهو دابهشكردن
و داگیرك���ردن و درێژهدان پێی و گهلهكۆمه
لێك���ردن و کۆمەڵکوژی كردنیی ،به جۆرێك
كه ،بگوترێت ،تهنها چیاكان دۆستى كوردن،
له س���هر بنهماى پالن و سیستم و میتۆدێك
بووه ،2قووڵتر بڵێین به پێی تێۆرەیهك بووه  
ئهویش تیۆرى دژایهتى ئایین و شارستانیهت
بووه.
چونكه كوردس���تان ههمیش���ه النكهى ئایین
و شارستانیهت و س���هردهمانێك قوتابخانهى
فهلس���هفهى هاوس���ەنگی نێ���وان « ئهوهى
رەهای���ە و ئهوهى مادییه « ب���ووه .لهوێدا
بڵێسهى شارس���تانیهت سهریههڵداوهو بهرهو
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دهوروبهر ههڵكشاوهو تهمومژى تاریكیى به
رۆشنایى مهعریفه رهواندۆتهوه.3
لهگەڵ گزنگیى ههر ژیانهوهیهكى نوێش���دا،
ملهوڕایەتی بە فیڕۆدان ،یهكهمیین كڕنووشی
هێنراوهتهوه یادو خودا رێگاى بهدەرفەتێکی
نوێ داوه ،تا هاوس���هنگیى بۆ گوتهو كردار
بگهڕێندرێتهوه ،پاش  تێكچوونیی له ئاکاری
راستهقینهى مرۆڤایهتیدا.4
لهبهرئهوه بهرژهوهندى سیس���تمى جیهانیی
و لهس���هر كارمانهوهى پێویس���تى ژیاریی به
دابهش���كردن و درێژهدان ب���ه داگیركردنى
خاكی پیرۆزى النكهی ئایین و شارس���تانیهت
و مهعریف���ه بووه .بۆیه به درێژایى س���هد
س���اڵی رابردو ،گهلهكۆمهیهكى نێودهوڵهتى
گهوره بۆ س���هر خاكی كوردستان و میللهتى
كورد كراوهو تا ئێس���تایش له ژێر ناونیشانى
جیاجیادا درێژهى ههیه.

ژیانهوهى یهكهم و دوهمى مرۆڤایهتى
ل ه كورستان بووه
مهبهستى سهرهكی بندهستكردنى كوردستان،
لێدان و نههێش���تنى سهركردایهتی مێژوویی
بووه ،كه ههمیشه له قۆناغه سهختهكاندا لهم
خاكهدا دهركهوتووهو له ههموو روویهكهوه
بوهته وهاڵم بۆ پێداویس���تیهكانى قۆناغهكهو
رێبهرایهتیهك���ى فكری���ى و مهعریفی���ی و
شارستانیی كوردو گهالنى ناوچهكهى كردوه.
ه���هردوو ژیان���هوهى یهك���هم 5و دووهمى
مرۆڤایهتیش له سهر خاكی پیرۆزى كوردستان
بووه.6
لهبهر ئ���هو پیرۆزیی و رۆڵ���ه رێبهرایهتییه
مهعریفی���ه رۆش���نكهرهوهیه ،كوردس���تان،
وهك���و خ���اك ،مێ���ژوو ،شارس���تانیهت،
میللهت و پێش���هنگایهتیهكهى بۆته ئامانجى
هێ���زى س���تهمكارى جیهانی���ی ،چونكه بۆ
دهستبهسهرداگرتنی خۆرههاڵتى ناوهڕاست و

گهالنى نیشتهجێبووى ،پێویست بوو سهرهتا
ل���ه  س���هنتهرى هێزهكهیهوه دهس���ت پێ
بكهن ،كه كوردس���تانهو رۆڵى سهر دهبینێت
بۆ ناوچهكه .ل���هو روانگهیهوه دهگهینه ئهو
هاوكێش���ه تیۆریی���هى ك���ه ،دامهزراندن و
درێژهپێدانی سیس���تمی ستهمكاریی جیهانیی
راستهوانهیه لهگهڵ بندهستكردنى كوردستان و
خامۆشكردنی چراكهى و پێچهوانهیشه لهگەڵ
بوژانهوهو ههستانهوهى شارستانیهتهكانیی.
بهریتانیاو فهرهنسا بڕیارى لهناوبردنیان دا
ئینج���ا بۆ ئهوهى تا ههتای���ه نهژیێتهوهو ناو
و رۆڵى ل���ه مێژوودا بس���ڕنهوه ،بهریتانیاو
فهرهنس���ا خاكیی كوردس���تانیان ل���ه نێوان
چواردهوڵهتدا دابهش���كرد ،كه ههریهكهیان
لهس���هر بنهماى ئایدۆلوجیهكی شۆڤینیستانه
درووس���تكران ،ئهوانیش كهمالیزمیی توركیی
و ناسیۆنالیزمی عهرهبیی و فارسیی بوو.
بهمجۆره بهرهس���مى ش���تێك نهما به ناوى
كوردستان .خاكی كوردستان بوو به بهشێك
له چوار دهوڵهت به ن���اوى توركیا ،عێراق،
س���وریا و ئێ���ران .ناس���نامهى هاوواڵتیی و
دانیشتوانهكهیشی بوون به توركیی و عهرهبیی
و فارس���یی ئێرانیی ،ئیتر به دهستوورو یاسا
كوردب���وون قهدهغهك���راو بانگەش���ەكردنى
و تهنانهت قس���هكردن به ك���وردی بوو به
گهورهترین تاوان.
كار بهمه نهوهس���تا ،بهڵكو بۆ دڵنیابوون له
س���ڕینهوهى تهواوی ،چهندین جینۆسایدیان
له بهرامب���هر گهلى كوردس���تان كرد ،وهك
کۆمەڵکوژی دێرسیم ،كۆچگیرى ،ئاگرى داغ،
ههڵهبج���هو ئهنفال و...هتد به پش���تیوانی
كۆمهڵهی گهالن و  دواتر دهوڵهتانى ئهندامانى
ئهنجومهنى ئاسایش له نهتهوه یهكگرتوهكان،
كهمالیسته ماسۆنیی و بهعسیهكان ،به رۆژى
رووناك ه���هزاران ژن و منداڵی كوردیان به
دڕندهییهكى بێ وێنه كوش���ت  ،ئهوانهیشى

نهێنى سهرنهكهوتنى
سهرجهم ههوڵهكانى
بهناو شۆڕشی
رزگایی نیشتیمانی
كورد لهسهدهى
بیستهمدا له زانینى
رۆڵى راستهقینهى
كوردستان و گهلهكهى
ل ه مێژووى ئایین
و شارستانیهتى
خۆرههاڵتى
ناوهڕاستدا پەنهانە
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پێشمەرگەیەک لە سەنگەرەکانی دژ بە داعش
ل���ه کۆمەڵکوژی رزگاریان ب���وو بۆ قوواڵیى
واڵتهكانی���ان راگوێزران و ل���ه ناوبردران و
ئهوانهیش���ى مانهوه به پێ���ى بهرنامهیهكی
نامرۆڤانه تواندران���هوه و كران به تورك و
عهرهب ،لهبهرامبهردا نهتهوه یهكگرتوهكان
و ئهنجومهن���ى ئاس���ایش و ئهوانهى ناویان
له خۆیان ن���اوه (كۆمهڵگەى نێودهوڵهتى) و
جیهان���ى ئازاد ،نهك به ی���هك بڕیار ،بهڵكو
به یهك وش���هش ئیدانهى لهناوبردنى كوردو
كوردستانیان نهكرد و زیاتر لهمهیش ههمویان
پش���تیوانی كهمالیست و بهعسیهكانیان كرد.
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تهنانهت له دواى وهستانى جهنگى عێراق – جهزی���رهو فارس و یهمهن���ى  -تهنانهت له
ئێران بهعسى عێراقی بهرنامهى گواستنهوهى ههندێك س���هرچاوهدا كورد له ئینسان بوون
دانیشتوانى شارهكانى باش���ورى كوردستانى دهرخ���راو كرا به نهوهى ج���ن و جانهوهرو
ههب���وو بۆ خ���واروى عێراق ،ب���هاڵم لهبهر عفریت بۆ ئهم مهبهس���تهیش دهیان تیۆرى
ههندێك هۆكار س���هرى نهگ���رت ،كه ئێره دانران و رهچهڵهكی عهش���یرهته كوردهكان
برانهوه س���هر نهتهوهى سهردهس���ت و له
شوێنى باسكردنى نیه.
مێژوو شارستانیهتی پرشنگداریی كوردستانیش پهرتوكهكاندا تۆمارك���ران .چهندین نهتهوهو
به تیۆریزهكردن لهالیهن ئهكادیمیس���تانهوه   خێڵى غهیرهكوردیش له كوردستان جێگیركران
ك���ران بەمێ���ژووی شارس���تانیهتى تورك و و كردیان���ن به كوێخاو ئاغاو دهمڕاس���ت و
ع���هرهب و فارس و نهتهوهى سهردهس���ت   ،دهس���هاڵتى ناوخۆی له عهشیرهته كوردهكان
كوردیش كران به توركی شاخاویی و عهرهبی زهوتكرا.
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بهو جۆره خاكى كوردستان داگیركراو ،مێژوو
شارستانیهتیهكهیش���ى دزران ،لۆلۆ ،گۆتیی،
میتانیی و كاردۆخیی كران به ناشارس���تانیی
و شارستانیهتى سۆمهریش كرا بههی عهرهب
و شارستانیهتى ساسانیش كرا به هی فارس.
س���هرچاوه كۆنهكانى مێژوو ،شارس���تانیهتى
كوردس���تان بزرك���ران ،له بهرامب���هردا به
ن���اوى رۆژههاڵتن���اس و كوردناس و ...هتد
خهڵكانێكى غهیرهكورد مێژووى كوردیان به
پێى بهرژهوهندیهكانی واڵتهكانیان نوسیهوه،
مێژوونووس���ه كوردهكانیش ئهوانیان كرد به
سهرچاوهو شتێكى زیاتریان لهوان نهگوت.
له ماوهى س���هد س���اڵى رابردودا ،كه سهد
ساڵى لهناوبردنى كوردوكوردستان بوو ،تاكو
كۆمهڵگ���ەى كوردی ژیانێكى نائینس���انانهیان
بهسهردا سهپێنراو سیس���تماتیكانه له بههاو
پرهنس���یپه گهورهكان���ى فك���رو مهعریفهو
شارس���تانیهتهكهى داماڵ���ران ،ب���ه جۆرێك
ئهو مرۆڤانهى ههزاران س���األ پێشهنگایهتى
خۆرههاڵتى ناوهڕاستیان كردوهو سهرچاوهى
زانست و فهلس���هفه بوون و كۆمهڵگەیهكى
ئاس���ودهیان بنیاتناب���وو ،بچوككران���هوهو
ژیان���ى رۆژانه ،خێ���زان ،ماڵومنداڵ و بوون
به ش���وێنى بایهخ پێدانی س���هرهكیی تاكى
ك���وردو ئهركی نیش���تیمانی و خاك و واڵت
و رێبهرایهت���ی مرۆڤایهتی ل���ه بیرچۆوهو له
ناو مێژوودا بزرك���ران .ئیتر تاكو كۆمهڵگەى
كوردى له سهد ساڵى رابردوودا له ژێرسایهى
ئایدۆلۆژیاى رهس���مى دهوڵهتانى داگیركهرو
له چوارچێوهى تهسكى خێزاندا خنكێنران و
«پیاوى گهوره«ى بهرههمنههێنا ،ئهوهیش���ى
بهرههمهێنا لهبهر خۆنهناسین لهچوارچێوهى
ئایدۆلۆژیاو بازنهكانى س���تراتیژی سیس���تمى
س���تهمكاریی جیهانیدا خوالن���هوهو نهبوونه
وهاڵم ب���ۆ پێداویس���تیهكانی ش���ۆرش و
ههستانهوهى كوردو خۆرههاڵنى ناوهڕاست.

كورد رێبهرایهتى خۆرههاڵتى ناوهڕاسته
ههر لهبهر ئهوهیش س���هد س���اڵى رابردوو،
سهد س���اڵێكى رهش و تاریك بوو بۆ تورك
و ع���هرهب و گهالن���ى دیك���هى ناوچهكه،
چونك���ه رێبهرایهتییه مێژوویهكهى لێدرا ،كه
كورده ،ئهوان���ى دیكهیش بههۆى زاڵبوونیی
ئایدۆلۆژیاى نهتهوهیی و ئایدۆلۆژیاى راست
و چهپ���ى چهوت ،نهیانتوانی ئهو بۆش���اییه
مێژوویی���هى رێبهرایهت���ى ل���ه خۆرههاڵتى
ناوهڕاس���تدا پڕبكهنهوه .له راس���تیدا ئهمه
ئهرك���ى ئ���هوان نیی���ه ،بهڵكو ئ���هم رۆڵه،
رۆڵێكه مێژوو خستویهتییه سهرشانى كوردو
كوردستان ،ههر بۆیه النكهى ئایین و یاساو
فهلسهفهو شارستانیهته.
ل���هو ماوهیهدا كورد دووچ���ارى نامۆبوون
ب���وهوه به ناس���نامهى راس���تهقینهو مێژوو،
شارس���تانیهتى خۆى  .گهل���ى عهرهبیش له
ناوخۆیدا دابهشبوو بۆ س���عودیی ،یهمهنی،
مهغریبى ،تونس���یی ،جهزائیرى ،مۆریتانیی،
كهنداویی ،میس���ریی ،ئوردونیی ،سوریی و  
..هتدو ل���ه رێگەى ئایدۆلۆژی���اى جیاجیاى
نادروس���ت ،سیستمى حوكمرانی پادشایهتی،
میرایهتى و دیكتاتۆرییهوه دووچارى ژیانێكى
دوور له مهعریفهو  شارس���تانیهت كرانهوهو  
فهلهستینیش درایه جولهكه.
لهو سهد س���اڵهدا به حوكمى ئهو دابهش و
داگیركاریی و كوش���تن و بڕینه ،كورد كرایه
دوژمن���ى عهرهب و تورك و فارس ،عهرهب
و ت���ورك و فارس���یش لهبهرامب���هر كورددا
یهكیانگرت و ئ���هوهى خوا پێى ناخۆش بوو
بهس���هر كوردیان هێنا .له الیهكى دیكهیش
عهرهب و تورك و فارس به پێى بهرژهوهندى
سیستمی ستهمكاریی رۆژهەاڵتی و رۆژئاوایی
له نێوان یهكێتى س���ۆڤیهتى كۆن و روسیاو
خۆرئ���اوا و ئهمریكادا دابهش���كران و دژ به
یهكترى بهكارهێنران.

كهمالیست ه ماسۆنیی
و بهعسیهكان ،ب ه
رۆژى رووناك ههزاران
ژن و منداڵی كوردیان
به دڕندهییهكى
بێ وێن ه كوشت  ،
ئهوانهیشى ل ه
کۆمەڵکوژی رزگاریان
بوو بۆ قوواڵیى
واڵتهكانیان راگوێزران
و ل ه ناوبردران
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دهرهنجام
دواى چهندین س���اڵ خوێن ،ئاگر ،ئاس���ن
و كاولكاری���ی ،دواج���ار   کۆمەڵک���وژی
سووروسپیی و جینۆس���ایدو سوتماككردنى
كوردستان له جیاتی رزگاریی نیشتیمانی به
رێككهوتنێكی نێوان دهوڵهتانیی داگیركهرى
كوردس���تان بۆت���ه چارهنووس���یی گهل و
خاكهكهم���ان .به واتایهك���ى دیكه چونكه
تیۆرى شۆڕشی كوردس���تان چهوت بووه،
لهبهرئهوه بزوتنهوهكان له جیاتى رزگاریی
كارهساتیی لێكهوتۆتهوه.
س���هرهڕاى ئهم تراژیدیایه ،كه به درێژایی
س���هد ساڵى رابردوو له ههر چوار پارچهى
كوردس���تاندا چهندبارهبۆتهوه ،سهركردهو
رۆش���نبیرانی كورد هۆكارى شكستهكانیان
س���هرپێیانه بۆ رێككهوتن���ى داگیركهران و
بهرژهوهندیی و خیانهتى دۆس���تانی كورد،
به واتاى بۆ هۆكارى رووكهشی و دهرهكی
گهراندۆتهوه ،به بێ گهڕان به دواى هۆكاره
مێژوویهكان ،كه ئهسڵى مهسهلهكهو بنهما
تیۆرییهكانى شكستهكانمان له خۆدهگرێت.
شۆڕش���ى گهل���ى كوردس���تان بهدرێژایى
مێژووى س���هد ساڵهى رابردوو به چهندین
ئهڵقهى كۆنتڕۆڵ و بهربهست دهورهدراون،
ئهوانی���ش :ئهڵق���هى خیانهتكارانی ناوخۆ،
ئهڵقهى داگیركهرانى كوردس���تان ،ئهڵقهو
بهربهستى ئیقلیمی و بهربهستی جیهانیی (
زلهێزه جیهانیهكان به راس���ت و چهپهوه)،
كه به ههموویان پێكهوه كۆى سیس���تمیی
س���تهمكاریی جیهانیی پێكدههێنن و لهسهر
پش���تى كوردس���تان و كورد دامهزرێنراوه.
لهب���هر ئهوهی���ش ئیس���ماعیل بێش���كچى
كوردس���تان ب���ه كۆڵۆنیهك���ى نێودهوڵهتى
دادهنێ���ت و ئهوهایش پێناس���هى دهكات.
كهواته نهمانیی داگیركاریی لهسهر كوردستان
و ك���ورد ،له الیهك واتاى ههڵوش���انهوهى

364

بناغهیهكى گ���هورهو بنچینهیی و تەوهریی
سیستمیی ستهمكاریی حیهانیی ،له الیهكی
دیكهیش���هوه گهڕانهوهى س���هركردایهتیی
مێژوویی ب���ۆ خۆرههاڵتى ناوهڕاس���ت و
ناوچهك���ه دهگهیهنێت .ه���هر لهبهر ئهو
هۆكارهی���ش ب���ووه كوردس���تان كراوهته
چوار پارچ���هو بهرێنمای���ی ئهندازیارانیی
دابهش���كارییهكه كه بهریتانیا و فهرهنساو
س���ێ دهوڵهتهك���هى دیك���هى ئهنجومهنى
ئاسایشن لهماوهى سهد س���اڵى رابردوودا
دروشمى ههمویان ئهوهبووه كه (درێژه به
داگیركارى كوردس���تان بدهن تا سیستمیی
جیهانی���ی بهردهوام بێت) ،بۆیه تائهوپهڕى
بهههموو شێوازێك پش���تیوانی دهوڵهتانى
داگیركهرى كوردستانیان كردوهو لهرێگەى
ئهوانهوه جگه له بهكۆمەڵ كوش���تن ،تاك
و كۆمهڵگ���ەى كوردییان ك���ردوه به تاكو
كۆمهڵگەیهك���ى نامۆ به خ���ۆی و مێژوو،
شارستانیی خۆیی و تهنانهت نامۆ بهئینسان
بوونیی خۆیشی.
كهواته ه���ۆكارى داب���هش و داگیركردنى
كوردستان ،کۆمەڵکوژی گهلهكهى ملمالنێ
و سیاس���هتى جیاوازى نێوان خۆرههاڵت و
خۆرئ���اواو بهرژهوهندى ئابوری ،بازرگانی،
نهوت ،ئاو و دهوڵهمهندى خاكى كوردستان
نهبووه ،بهڵكو ه���ۆكارى داگیركردنهكهى
ئایینی و شارستانیی بووه.
له رهوشى ئهمڕۆى رووداو گۆڕانكاریهكانى
ل���ه كوردس���تانى گ���هورهدا روودهدهن و
لهو گهل���ه كۆمهیهى خهریك���ه له ههموو
الیهكهوه دهكرێته س���هر میللهتهكهمان له
باك���ور ،خۆرئاوا ،رۆژههاڵت و باش���ورى
كوردستان ئهوه دهخوێنرێتهوه كه ،چهقى
جهنگهك���ه ل���ه كوردس���تانهو ئاگرهكهیش
لهسهر پشتى كورده ،بهاڵم ئهمجارهیان به
پش���ت بهس���تن به باكگراونده مێژوویی و
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كوردستان ههمیش ه
النكهى ئایین
و شارستانیهت
و سهردهمانێك
قوتابخانهى
فهلسهفهى هاوسەنگی
نێوان « ئهوهى
رەهای ە و ئهوهى
مادیی ه « بووه.

شەکاندنەوە و بەرز راگرتنی ئااڵی کوردستان
شارستانیهكان شكس���ت دووباره نابێتهوه،
بهڵكو سهركهوتنه .مردن نییه ،ژیانهوهیه.
چونكه دواى ئهوهى بەرگرى له دایكبوونى
پیرۆزى خۆى له تواناو عیزهت و ئیمكاندا
تهواوك���رد ،جیهان���ى ئهمڕۆم���ان ژانى له
دایكبوونى ژیانهوهى سێههمى مرۆڤایهتیى
له س���هر خاكى كوردس���تاندا ب���ه خۆوه
دهبینێت.
ب���هردهوام خراپه ل���هو خاكه پی���رۆزهدا
فڕێدراوهت���ه دهرهوهو رۆش���نایى رێنمایی
و شارستانیهتهكانیش���یى له سهر یاساكانى
دهستوورى الهوت تیایدا ژیاوهتهوه.

سهرچاوهكان:
 ،1س���یمینارێكى بێشكچى له ئهكادیمیاىكوردى له ههولێر ،ئامادهكردنى خهسرهو
ئیس���ماعیل  :رۆژنامهى ههولێ���ر ،ژماره
،1917ال 16-17رێكهوتى 9-6-2014
2-http://www.oxforddictionaries.com/
definition/english/systematic
  3سامی علی عزیز ( ئارام )  ،فریادرەس
لە نێ���وان مەهدی و عیس���ادا ،چاپخانەی
روون ،سلێمانی ،چاپی دووەم  ،٢٠٠٩ ،ال ٧
 4ههمان سهرچاوهى پێشو ،ال 7
   http://www.kurd-oil.net/snor.html 5
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پرۆژەیهك لهسهر
دروستكردنى لۆبى كورد
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ه ئامانجى درووستکردنی لۆبێکی کوردی لهسهر ئاستی نهتهوایهتی
گروپی لۆبی کورد ،ب 
ه شێوهى
ه کوردستانیهکان ل 
بۆ بهدیهێنانى مافهكانى گهلى كورد ،شانبهشانی پارت 
ه ئهوروپاو جیهانو
ه ناوهندی دهسهاڵت ل 
فشار كار دهكات ،بۆ ئهوهى قهناعهت ب 
ه کوردیش وهک واڵتانی دیکە ،ببێتە خاوەن دەوڵەتی سەربەخۆ.
ه بکات ،ك 
ناوچهک 

لهس���هر ئاستی نهتهوایهتی دروست نهبووه؟
لهوهش گرنگتر بۆچ���ی لۆبی کوردی دوای
دروس���تکردنی دهوڵهتیش ههر پێویس���ته؟
لۆبهکان زیاتر لهس���هر چی کار دهکهن؟ کێن
ئهوانهی کاری لۆبی دهکهن؟ ئهمانهو چهندین
پرس���یاری تر ،ههوڵدهدهین به ش���ێوازێکی
ش���یکاریو ئهکادیمی بهس���ود وهرگرتن له
ئهزمونی گهالن لهم بوارهدا باسی لەبارەوە
بکەی���ن ،بەو ئامانج���ەی پرۆژهیهکی گرنگ
بخهینه بهردهست س���هرجهم پارت ،الیهنه
سیاسی ،حکومیيهکان ،تا کاری له سهر بکهن،
لەو رێگەیەشەوە ئهو کهلێنه سیاسیانەش پڕ
بکهینهوه کهوا له مێژوی کورد ،ههمیش���ه
فهرامۆشمان کردوهو بازمان بهسهریدا داوه.

زاراوهى لۆبی ،لە سەدەی حەڤدەیەمی زاینی
لە ئینگلستان پەیدا بووه ،كاتێك خەڵک به
ش���ێوهى گروپ بۆ سکااڵکردن و ڕادەربڕین
لەالى ئەندامان���ی ئەنجومەن���ی نوێنەران،
لە س���اڵۆنەکان و ڕاڕهوهكان���ى ئەنجومەن
ڕادهوهستان ،بهمهش دهوترا لۆبى ،واتا ئهو
خهڵكهى له ڕاڕهوهكانن.
ئامان���ج ل���ه دروس���تکردنی گروپ���ی لۆبی
کوردی بۆ ئهو مەبەس���تەیە کە کورد وهک
واڵتانی دیکەی دنی���ا ،ببێتە خاوەن گروپی
لۆبی خ���ۆی ،ئهو کهلێن���ەش پڕبکاتهوه که
ههمیش���ه بازی بهس���هردا داوه ،ئامانج له
درووس���تکردنی لۆب���ی ک���وردی ئهوهیه له
ڕێ���گای لۆبيیەوە شانبهش���انی پارته کوردو
کوردس���تانییهکان له ن���اوهوه،قهناعهت به
ناوهندی دهس���هاڵت له ئهوروپ���او جیهانو مێژووی لۆبی
ناوچهکه بکهی���ن ،تا کوردیش وهک واڵتانی دیکتاتۆرهکان هیچ کاتێک حهزیان له لۆبو
دیکە ،ببێتە خاوەن دەوڵەتی سەربەخۆ .لهم دهسهاڵتی لۆب نییه ،چونکه دهسهاڵتی لۆبی
پرۆژهیهدا هەوڵدەدەین چهندین پێش���نیارو ڕاستهقینه ههمیشه فشاره لهسهر حکومهت
نهخشهڕێگا ئاراستهی پارتو الیهنه سیاسیو و پارتهکانی نێو دهس���هاڵت ،لۆب بهشداره
حکومییهکان بکەین ،تاوهکو لەم رێگایەوە ،یاخود ڕێگره له ههندێک بڕیاری سیاس���یو
لۆبێکی کوردی لهسهر ئاس���تی نهتهوایهتی یاس���اییو چارهنوسس���از که ب���ۆ کۆمهڵگە
گرنگ���ن ،ئهم���هش پێچهوانهی خواس���تو
بهێنینەئارا.
لەم پرۆژەیەدا هەوڵدەدەین روونیبکەینەوە ،دهسهاڵتی دیکتاتۆرهکانه.
گروپ���ی لۆبی چییە ،ئی���شو کاریان چییه؟ مێ���ژووی ئ���هم زاراوهی���ه دهگهڕێتهوه بۆ
مێ���ژووی لۆبی چییه؟ ئ���هو بنهمایانه چین سهردهمی یهکێک له سهرۆکهکانی ئهمریکا،
کاری لهس���هردهکهن؟ لۆبی چی پێویس���ته له نێوان ساڵهکانی()1877_1869ز ،ئەویش
تاوهکو بتوانێت سهرکهوتوانه کارهکانی خۆی به ناوى (یولیس���یس گرانت)ە ،گرانت ئهو
ئهنجامبدات؟ بۆچی لۆبی کوردی تا ئێس���تا کاتحهزیوابوو له کۆشک بچێته دهرهوهو

چاوی به خهڵکهکهی خۆی بکهوێت ،بزانێت
کێشهو گرفتیان چییه؟ گرانت دهڕۆیشت بۆ
هۆتێلێک بهن���اوی ( )Willard Hotelلهوێ
جگهرهو کۆنیاکی پێشکهش دهکراو گفتوگۆی
سیاس���ی لهگهڵ ئهو کهسانهدا دهکرد ،که له
هوتێلهکەدا بوون .بهم ش���ێوهیه خهڵکهکه
بەردەوام لەم ڕێگایەوە کاریگهریو فشاریان
خستهس���هر س���هرۆکی ئهمەری���کاو توانیان
ڕێگری لهههندێک یاس���ا بک���هن ،ههوڵی
گۆڕینی ههندێک یاسای تر بدهن.
بەم میکانیزمە بوونه هۆکاری هێنانەئاراو له
دایکبوونی چهند یاس���ایهكی نوێ ،به هۆی
کاریگهری ئهو کهس���انهوه که لهو هۆتێلهدا
بوون ،س���هرۆکی ئهمریکا بڕیاریدا ناوی ئەم
جموجۆاڵنە بنێت لۆبی ،یاخود لۆبیس���تهر.
لە بەرامبەردا ههندێک س���هرچاوهی دیکە
مێژوی لۆب دهگهڕێننهوه بۆ س���اڵی( )1800
ز ،واتا پێش س���هرۆکی ئهمەریکا   . Grant
بۆچونێک���ی دیک���هش ههیه ،ك���ه پێيانوایه
وشهی لۆبی س���هرهتاکهی بۆ سەدەی ()17
ی ،زاینی دهگهڕێت���هوه بۆ واڵتی بهریتانیا.
کاتێ���ک لهو س���هردهمهدا خەڵک بۆ بینینو
س���کااڵکردنو ڕادەربڕین لەگەڵ ئەندامانی
ئەنجومەنی نوێنەران ،لە ڕاڕەو و هۆڵهكانی
باڵهخانهی ئەنجومەن کە پێیدەگوترا «لۆبی»
کۆدهبوونهوه.
بەپێی س���ەرچاوەیەک س���هرههڵدانی لۆبی
ل���ه مێژووی نوێ���دا دهگهڕێتهوه بۆ س���اڵی
()1938ز  ،ئ���هو كاته بهپێی بڕیارێكی نوێ،
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حكومهت���ی ئهمهریكی رێ���گادرا به چاالكی
سیاس���یو راگهیاندن بۆ بهرژهوهندی واڵتی
دهرهكیو الیهنی بێگانه ،بههۆی بارودۆخی
گونجاوی ویالیەت���ە یهکگرتووهکانی ئهمریکا
گروپو ڕێکخراوهکان خێرا گهشهیان سهندو
تا س���اڵی( )2005ژمارهیان گهشته ()34785
ڕێکخراو ،بۆ ئهم مهبهس���تهش ساڵی()2004
لهالی���هن حکومهتی ئهمری���کاوه بڕی ()2.1
ملی���ار دۆالریان ب���ۆ تهرخانک���را( ) .بۆل
فندلی ئهندامی پێشووی کۆنگرێسی ئهمریکا
ل���ه کتێبی کێ دهوێرێ���ت بدوێت؟ باس له
بههێزی لۆبی جولهک���ه دهکات و دهڵێت»
جاریوا ههبووه ئیسرائیل ناڕهزایی بهرامبهر
ههڵوێس���تێکی ئهمریکی ههبووه ،که هێشتا
ڕهشنووس بووه«.
لۆب���ی جولهک���ه ،ک���ه ههمیش���ه وهک
نموونهیهکی زیندو باس���ی لێ���وه دهکرێت،
ڕۆڵێکی زۆر گرن���گو مێژوویی ههبووه له
دامهزراندنی دهوڵهتی ئیسرائیلو به فهرمی
ناساندنی هۆلۆکۆس���ت وهک تاوانی دژ به
مرۆڤایهت���ی ،له ڕاب���وردودا لهژێر چهندین
ن���اوی جۆراوجۆر کاریان کردووهو فش���ارو
کاریگ���هری زۆر گهورهیان ههبووه لهس���هر
چهندین ناوهن���دی جیاجیای بڕیارو تهنانهت
دهسهاڵتی نێودهوڵهتیش.
چهمک���ی لۆبی ل���ه دهس���تهواژهی Lobby
ی ئینگلی���زی وهرگی���راوه ک���ه بهوات���ای
هۆڵ���ی چاوهڕوانی یاخود هۆڵی پش���ودان
ل���ه هۆتێلهکان���دا بهکارهات���ووه ،بەاڵم له
فەرهەنگ���ی ئۆکس���فۆرد س���اڵی ()1808ز،
لۆب بهو کهس���انه گوتراوه ،که کاریگهریان
ههبووه ،لهسهر ئهندامانی پهرلهمانی خۆیان.
لەژێر ڕۆش���نایی ئەم پێناسەیەدا له بهریتانیا
گوزارشتی لۆبی ،بۆ ئەو شوێنه بهکارهاتووه،
که ئهندام پهرلهمانهکان لەرێگەیەوە دهتوانن
چاویان بهو خهڵکانه بکهوێت ،که سهردانی
پهرلهمان دهکهن .هاریمانسۆن دهڵێت» لۆب
واتا پهیوندی ناڕێکخراو لهگهڵ سیاس���یهکان
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و بهرپرس���ان ،تاوهکو کاریگ���هری ههبێت
لهس���هر بڕیارهکانیان»(Hermansson m fl
.) (.)1999:17
ریچارد برۆنێڵ ،پێيوایه لۆبی بهو کهس���انه
دهوترێت ،کهوا سهرنجی شوێنه ڕهسمیهکانو
حکومهت���ی ههڵبژێ���ردراو ب���هالی خۆی���دا
ڕادهکێش���ێت ،به مهبهستی س���ودگهیاندن
ب���ه یاس���او بڕیارهکانی���ان (Richard.
.) (. )Brownell.2016
به گوێرەی پرۆفیس���ۆر لیۆنارد س���ویدلهر،
سهرۆکی پهیمانگای دیالۆگ ،بۆ ئازادی ئایین
له ئهمریکا ،هۆکاری بوونی لۆبی بۆ ئهوهیه
به شێوهیهکی گشتی ویستو ئیرادهو ئامانجو
نیگهرانی خهڵک بگهیهنێت���ه نوێنهرهکانیان
له کۆنگرێس���ی ئهمریکا ،چونکه ئهوان یاسا
دهردهکهن و کاریگهریان ههیه ،به گوێرهی
چاوپێکهوتنێکی کهناڵی ( )NRTله بهرواری
( )13/12/2015لهگهڵ قوباد تاڵهبانی نوێنهری
حکومهتی ههرێمی کوردس���تان ،له ئهمریکا
ل���ه نێ���وان س���ااڵنی ( )2011_2006قوباد
دهڵێت» واشنتۆن بنکهی بڕیاردانی حکومهتی
ئهمریکای���ه ،لۆبیکردن وات���ا کۆکردنهوهی
پش���تگیری س���هبارهت به بابهتێ���ک ،لۆبیه
س���هرکهوتووهکانیش هێزهکانی���ان تهنها له
یهک ش���وێن ،بۆ نمونه له واش���نتۆن کۆيان
نهکردوهتهوه ،بهڵکو له نیۆرک ،ش���یکاگۆ،
کالیفۆرنی���ا ،چهندی���ن ش���اری گرنگی تر،
دابهشبوونو کاری خۆیان دهکهن ،سهرکهوتنی
لۆب���ی پێویس���تی به یهکدهنگ���ی ههیه ،بۆ
نموونه جولهکهو ئهرمهنیهکان چهنده لهناو
خۆیاندا ناکۆکبوون ،بهاڵم لهسهر مهسهلهی
لۆبیو نهتهوایهتی یهکڕیزو یهکدهنگ بوون،
له ئهمری���کا چهندین کۆمپانیاو کهس���ایهتی
سیاس���یو خانهنشینکراو کاری لۆبی دهکهن،
پهیوهن���دی فراوانیان ههیه لهگهڵ بهرپرسو
دهس���هاڵتدارهکان ،ئای���ل فرانک لۆبیس���تی
حکومهتی ههرێمی کوردستان له واشنتۆن،
دهڵێت «لۆبی کوردی س���هرهتاکهی بۆ ساڵی
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زاراوهى لۆبی ،لە سەدەی
حەڤدەیەمی زاینی لە
ئینگلستان پەیدا بووه،
كاتێك خەڵک ب ه شێوهى
گروپ بۆ سکااڵکردن
و ڕادەربڕین لەالى
ئەندامانی ئەنجومەنی
نوێنەران ،لە ساڵۆنەکان
و ڕاڕهوهكانى ئەنجومەن
ڕادهوهستان.

ن���هوهدهکان دهگهڕێت���هوه» ب���هاڵم دکتۆر
بهرههم س���اڵح ،نوێنهری بهرهی کوردستانی
له واشنتۆن ،له ههمان چاوپێکهوتنی ()NRT
دهڵێت «کورد تا س���اڵهکانی ()1994 1991-
لۆبیس���تی نهبوو» مای���کل تایتس توێژهر له
پهیمانگای واشنتۆن بۆ سیاسهتی ڕۆژههاڵت
دهڵێت» لۆبی کوردی ،ماددهی خاوی زۆره
کاری لهسهربکات و لۆبیکردن هێنانی فشاره
بۆ حکومهتی دۆس���ت ،ههندێکجار بههۆی
زۆری فشارهکانهوه ،کاردانهوهی پێچهوانهی
لێدهکهوێتهوه«

ڕێژهو ژمارەی لۆبهکان؟
ل���ه واڵتانی ئهوروپا ،زیات���ر له ( )15ههزار
لۆب���ی جۆراو جۆر ههیه ،ک���ه نوێنهرایهتی
( )2600ڕێکخ���راوی جیاجی���ا دهک���هنو به
ش���ێوازی جۆراوجۆریش پهیوهندیان لهگهڵ
سیاس���هتمهدارانو بهرپرس���اندا ههی���ه( )،
ئهڵمانی���ا ،بهریتانی���ا ،فهرهنس���ا ،زۆرترین
ڕێکخراوی لۆبیان ههیه ،ئهمریکاش چوارهمین
واڵته س���هبارهت به لۆب ،برۆکس���لیش به
ه���ۆی ههڵکهوت���هی جوگرافیو ب���ارهگای
یهکێت���ی ئهوروپا ،ش���وێنێکی زۆر گرنگه بۆ
پهرلهمان���ی ئهوروپ���او نوێنهرایهتیکردن���ی
لۆبهکان .ئهوان���هی کار بۆ لۆبهکان دهکهن،
زۆربهی���ان باگراوندێک���ی سیاس���یان ههیهو
کار بۆ ڕێکخراوێک یاخود پارتێکی سیاس���ی
دهک���هن ،مهرج نییه ،ئهوان���هی کار یاخود
پاڵپش���تی ڕێکخراوێکی لۆبی دهکهن ،س���هر
ب���ه یهک نهت���هوهو ههم���ان واڵت بن ،که
خاوهن کێشهکهیه ،بهڵکو دهکرێت ،سهر به
چهندین نهتهوهو واڵت���ی جیاجیا بنو یهک
مهبهس���ت کۆیان بکاتهوهو پاڵپشتی بابهتێک
بکهن ،بۆ نمونه کێش���هی فهلهستین ،بۆرما
یاخود بابهت���ه گرنگهکانی تری وهک ژینگه،
هاوڕهگهزبازیو ژنانو چهندین مهس���هلهی
ت���ر ،لهالی���هن چهندین کهس���ایهتی جۆراو
جۆرهوه ،ل���ه چهندین واڵتهوه پاڵپش���تیو

هاوکاری دهکرێن.

کاری لۆبهکان؟
س���هبارهت به کاریگهری ههر دهس���هاڵتێک
گوتهی���هک ههیه دهڵێت «ئهگ���هر بتهوێت
دهس���هاڵتی دهس���هاڵتداران بزانیت ،نابێت
دهسهاڵتی لۆبهکانت لهبیر بچێت» .بهومانایه
لۆبی به شێوازی ڕاستهوخۆ ،یان ناڕاستهوخۆ
بهشداره له بڕیاره سیاسییهکاندا.
یهکهمین کاری لۆبی ،ئهوهیه کێشهیهکی گرنگ
دیاری بکاتو کاری لهس���هر بکات .سهرهتا
له میدی���اکان وهک تهلهفزیۆن ،ڕۆژنامهکان،
کهناڵهکانی ترهوه گفتوگۆی لهسهر دهکهنو
جهماوهری ل���ێ ئاگاداردهکهنهوه ،پاش���ان
ئاراستهی دهسهاڵتیدهکهن ،تاوهکو له ڕێگای
دهرکردنی یاساوه چارهسهری بۆ بدۆزنهوه،
لۆبهکان کار لهس���هر چهندین کێشهو پرسی
جیاجیادهکهن ،وهک کێش���هی نهتهوایهتی،
کۆچ ،ژنان ،مندااڵن ،زیندانی ،خۆراک ،بێ
ماڵو حاڵهکان ،واتا ئهوانهی لهس���هر شهقام
دهخهون ،کهم ئهندام���ان ،ژینگهو دهیهها
پرسی دیکه...
گروپهکان����ی ل����ۆب ب����هو ش����ێوهیه نین کە
هەندێکج����ار دەگوترێت ،دژە دیموکراس����ین،
بهڵکو ههمیشه مهترسی ئهوهیان لێدهکرێت،
کە دیوێکی ڕاستیيهکان نیشان بدهنو زانیاری
ناتهواو پێش����کهش به دهسهاڵتو سیاسییهکان
بکهن ،بەو هۆیەش دهس����هاڵت لهسهر بنەمای
ئ����هو زانیارییه ناتهواوه یاس����او بڕیاری ههڵه
دهربکهن .لهکاری لۆبدا بودجه ڕۆڵێکی زۆر
گرنگ دهبینێت ،ههندێ����ک رێکخراو بههۆی
بودجهی باش����هوه بهردهوام دهنگیان دهگاته
زۆربهی زۆری کهناڵه گرنگهکانی دهس����هاڵت،
ئ����هو ڕێکخراوانهش که باری ئابورییان الوازه،
ئهگهر خاوهن����ی مهس����هلهیهکی ڕهواش بن،
دهنگی����ان به زهحمهت دهگاته سیاس����ییهکانو
ناتوانن فشارێکی ئهوتۆ لهسهر ناوهندی بڕیار
دروس����ت بک����هن ،تهنها ڕێکخ����راوی چهتری

کاری لۆبی ،ئهوهی ه
کێشهیهکی گرنگ
دیاری بکاتو کاری
لهسهر بکات.
سهرهتا ل ه میدیاکان
وهک تهلهفزیۆن،
ڕۆژنامهکان،
کهناڵهکانی ترهوه
گفتوگۆی لهسهر
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دهکهن.
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ئافرهتان توانیویانه کاریگهریان ههبێت لهسهر
یاساکانی ئهوروپاو ببنه بهشێک له کۆمیسیۆنی
ئهوروپا.
ل����ه ئهوروپا گۆڕینی یاس����ایهک ئاس����ان نییهو
ماوهیهکی دوروو درێ����ژی پێدهچێت ،تاوهکو
یاس����اکه بگۆڕن ،تاقیکردنهوه لهس����هر ()82
ڕێکخ����راوی لۆبی کراوه ،ههموویان لهس����هر
ئهوه کۆکبوون ،که کار بۆ گۆڕینی پرس����ێک،
یان یاس����ایهکی دیاریکراوی کۆندهکهن ،نهک
یاسایهکی نوێ( ).
لۆب����هکان ههمیش����ه بڕوایان به گوش����ار ،یان
پهیوهندی ناڕاس����تهوخۆ ،ڕاس����تهوخۆ لهگهڵ
سیاس����یهکان و بهرپرسان ههیه ،لهم ڕێگایهوه
کاریگهریان ههیه ،لهس����هر ناوهن����دی بڕیار،
ههندێکجار کار بۆ ش����وێنێک ،ی����ان یهکێتییه
پیشهسازییهکان دهکهن ،ههندێکجاریش ڕۆڵی
ڕاوێ����ژکار دهبیننو سیاس����ییهکان پرسو ڕایان
پێدهکهن.
لۆب����هکان ،توانای ئهوهی����ان ههیه ،کاریگهری
گهورهی����ان ههبێت ،لهس����هر ناوهندی بڕیار،
ههروهها ڕێگریش بن ،له دهرکردنی چهندین
یاس����ا لهنێ����و پهرلهمانو حکومهت����دا ،بۆ ئهم
مهبهس����تهش  ههوڵی دابینکردنی پاڵپش����تی
سیاس����ی ،ئابوری ،کۆمهاڵیهت����ی دهدهن .واتا
لۆب����ی توانای ئهوهی ههیه ،بهش����دار بێت له
زۆر پرسی گرنگو چارهنوسساز ،ههندێکیش
دهڵێن ،لۆبهکان ههموو دهسهاڵتێكیان ههیه.
ههم����وو ئهو یاس����او بڕیارانهی ل����ه ئهوروپاو
نهتهوهیهکگرت����ووهکان دهردهچ����ن ،ل����ه پڕ
لهدای����ک نابن ،بهڵکو پیش����تر چهندین هێزی
جیاجيا ،له نێویاندا لۆبهکان ،کاریان لهس����هر
کردووه .لۆبهکان ههمیشه کار لهسهر ئارهزوه
هاوبهش����هکان دهکهنو دواتر ڕێکیان دهخهن،
پاشان کاریگهری لهسهر سیاسییهکان دادهنێن،
بهو مانایه ئارهزویهکی هاوبهش کۆدهکهنهوه،
ڕێکیدهخهن ،پش����تگیری کۆمهاڵیهتی بۆ پهیدا
دهکهن ،پاشان ئاڕاستهی سیاسییهکانو ناوهندی
بڕیاریدهکهن.
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ئهمڕۆ پلۆرالیزمو سۆسیال میدیا ،زۆر ئاسانکاری
کردووه ،بۆ کۆکردن����هوهو لێکنزیکبوونهوهی
ئارهزوه هاوبهش����هکان ،بۆ ئهم مهبهس����تهش
لۆبهکان به دوو شێوه کاردهکهن:
 رێ����گای یەک����ەم ،پێیدهگوترێ����تInside-  Strategyلێرەدا ڕاستهوخۆ پهیوهندی لهگهڵ
ئهو سیاس����یانه دەبەسترێت ،که له پهرلهمانو
حکومهت����دان کاردەکەن .ئ����ەوەش له ڕێگای
س����هردانیکردن ،چاوپێکهوت����ن ،نامهن����اردن،
کۆبوون����هوه ،دروس����تکردنی هاوڕێیهت����ی،
پهیوهندی فهیس����بوکو ئهلیکترۆنیو چهندین
ڕێگای تر.
 رێ����گای دووهم ،پێیدەگوترێ����ت Outside- ،Strategyوات����ا ،هێ����زی کۆمهڵگاو ش����هقام،
بهو مانایه پێش ئهوهی لۆبهکان ،کار لهس����هر
پرس����ێکی گرنگ بکهنو ئاراس����تهی ناوهندی
بڕی����اری بکهن ،دهبێت پش����تگیری کۆمهڵگاو
شهقام بهدهس����ت بهێنن ،بۆ نمونه له ڕێگای
سینهما ،تهلهفزیۆن ،ڕۆمان ،هونهر ،وهرزش،
ئابوری ،بازاڕ ،ڕێگاکانی تر.
پ����اش قۆناغی دووهم دهتوانرێت ڕاس����تهوخۆ
ڕاس����تیو زانیاریو چارهس����هرهکان بگهیهننه
دهس����هاڵتدارانو ئهوانیش ڕێگا چارهس����هری
یاسایی بۆ بدۆزنهوه.
لەگەڵ ئاش����کرایی رێگاکان����ی چۆنیەتی کاری
لۆب����ی ،ب����ەاڵم تا ئێس����تا ڕهوهن����دی کوردی
نهیتوانیوه ،هیچ پرس����ێک له نێویاندا پرس����ی
دهوڵهتی کوردس����تانو کێش����هی گهلی کورد
لهس����هر بنهمایهکی ئهکادیم����ی ،یاخود وهک
ئهو بنهمایانهی که له س����هرهوه باس����مانکرد،
بگهیهنێت����ه کهناڵ����ه جیاجیاکان����ی دهوڵهتانی
ئهوروپا ئهمریکاو ناوچهکهو جیهان .تا ئێس����تا
زۆرب����هی کارو کردهوهکان لهس����هر ئاس����تی
کۆمهڵ����هو حزبه ک����ورد ،کوردس����تانیهکانه،
خۆڕس����کو بێ بهرنامهن ،پێش����تر بهرنامهی
درێژخایهن����ی لهالی����هن حکومهت����ی ههرێمی
کوردس����تان ،ڕهوهندی کوردیهوه بۆ دانهنراوە
و خۆ بەخۆ دەڕوات بەڕێوە.
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دیکتاتۆرهکان هیچ
کاتێک حهزیان ل ه
لۆبو دهسهاڵتی
لۆب نییه ،چونک ه
دهسهاڵتی لۆبی
ڕاستهقین ه ههمیش ه
فشارهلهسهر
حکومهتو پارتهکانی
نێو دهسهاڵت.

یهکێت ی ئهوروپا و ئهمریکا ،چۆن کار
لەسەر فشاری لۆبەکان دهکهن؟

قوباد دهڵێت  :
واشنتۆن بنکهی
بڕیاردانی حکومهتی
ئهمریکایه ،لۆبیکردن
واتا کۆکردنهوهی
پشتگیری سهبارهت
ب ه بابهتێک.

یهکێتی ئهوروپا کار لهس���هر ئهو پێش���نیارانه
دهکهن ،که له ڕیزبهندیدان ،بابهتهکان پاشو
پێش ناک���هن ،ههرچهنده گرنگیش بن ،بهاڵم
له ئهمریکا ،بابهتهکان پاشو پێش دهکهنو کار
لهس���هر ئهو بابهتانهدهکهن ،که زۆر گرنگن،
زۆرترین مهیلیان لهسهره.
ئهگهر کۆمس���یۆنی ئهوروپا ،پێشنیاری ههر
یاس���ایهک ب���کات ،ئهوا ڕهتکردن���هوهی زۆر
زهحمهت���ه ،لهم حاڵهتهدا دهبێ���ت ،لۆبهکان
لهگهڵ کۆمس���یۆنو سیاس���یهکاندا بسازێنو
لێیان نزیک ببنهوه ،تاوهکو بتوانن کاریگهری
لهس���هریان دابنێن .ڕۆژنامهی ئافتۆن بالدێتی
س���ویدی رۆژى ( )1/6/2998ئاماژهى بۆ ئهوه
كردووه كه« لۆبی ئهوروپا کاریگهری تهواویان
ههیه ،لهسهر گفتوگۆ سیاسییهکان له برۆکسل،
لهم ڕێگایهوه بهش���داره یاخود ڕێگره له زۆر
بڕیاری سیاسی گرنگو چارهنوسسازەکان».
(کارل ش���یڵتهر)( ) ل���ه پارت���ی س���هوزی
س���ویدی س���اڵی( )2008باس ل���هوه دهکات،
ناهاوسهنگییهکی گهوره ،له نێوان دهسهاڵتی
خهڵکو دهس���هاڵتی لۆبهکان ههیه ،ههندێک
له سیاسیهکانیش بۆچوونی پۆزهتیڤیان لهسهر
لۆب���هکان ههیه ،دهڵێن» لۆب���هکان له رێگای
گواس���تنهوهی زانیاریهکانهوه ئاسانکاریمان بۆ
دهکهن ،تاوهکو  بڕیارێکی ڕاس���تو دروست
دهربکهین .بێ زانیاری لۆبهکان سیاس���ییهکان
توشی بڕیاری ههڵه دهبن».
لۆبهکان جیاوازیان چیه؟
ش���ێوازی کاری لۆبەکان بە گشتی دوو جۆرە،
یان کاری باشو ئەرێنی دەکەن ،یاخود کاری
خ���راپو نەرێنی .لەب���ارەی چۆنیەتی کاری
لۆبەکانەوە داوای سهرهکی پهرلهمانی ئهوروپا
ئهوهب���وو کە دەبێت لۆبهکان ڕاس���تگۆ بنو
زانیاری دروست پێشکهش بکهن.
چهندین س���اڵ گفتوگۆ له پهرلهمانی ئهوروپا
بهردهوام بوو ،کە ئایا لۆبهکان ئارەزومەندانە

بێت ،یان زۆرەملێیی ناوی خۆیان تۆماربکهن؟
چونکه پێشتر هیچ یاسایهک نهبوو باس لهوه
بکات ،که دهبێت لۆبهکان به زۆرەملێیی ناوی
خۆیان تۆمار بکهن ،ئهمهش بووه ،هۆی ئهوهی
نهزانرێت س���هرچاوهی زانیارییهکان لهکوێوه
دێن ،یاخ���ود تهمومژو کهموکوڕی ههبێت له
پێدانی زانیارییهکان ،هیچ یاسایهکیش نهبوو،
باس لهوه بکات ،لۆب چۆن کار بکات ،یاخود
نهخشه ڕێگای لۆبهکان چۆن بێت؟.
ماوەی���ەکواڵتان���ی ئهوروپ���ا ،ل���ه ههوڵی
ئهوهدابوون یاس���ایهک وهک کهنهداو ئهمریکا
دابنێن ،تاوهکو لۆبهکان ن���اوی خۆیان تۆمار
بکهن ،پ���اش مش���تومڕێکی درێژخایهن ،که
چهندین س���اڵی خایان���د لهکۆتاییدا س���اڵی
( )2010یهکێت���ی ئهوروپا بڕیاریدا کە دهبێت
لۆبهکان ناوی خۆیان به ڕهسمی تۆمار بکهن.
لهوکاتهوه ( )3,300ڕێکخراوی جیاجیای لۆب،
به ڕهسمی ناوی خۆیان له بروکسل تۆمارکرد،
بهاڵم ڕێژهکه زۆر لهوه زیاتره ،که له بروکسل
تۆمارک���راوه )1,400( ،ڕێکخراوی تر ههن،
س���هر به هیچ واڵتێک نینو ئهنتهرناسێوناالنه
کار دهکهن( ).

جۆرهکانی لۆبی؟
لۆبهکان دهکرێن به دوو بهش���هوه ،یهکهمیان
ڕێکخراوه ش���اراوهکانن ،به ئاشکرا دیارنینو
بهنهێن���ی کاردهکهن ،دوهمیش���یان ڕێکخراوه
ئاش���کراکانن ،که لهناو دامو دهزگا سیاسیو
کۆمهاڵیهتیهکان���دا دی���ارنو ب���ارهگاو توانای
گهورهی مادیو بێ شوماریان ههیه .بۆ نمونه
لۆبی ئیس���رائیلی ،زۆرب���هی واڵتانیش لۆبی
تایبهتی خۆیان ههیه ،تا ئێستاش هێزی فشارن
لهسهر سیاس���هتی حکومهتهکانیانو سیاسهتی
نێودهوڵهتی ،لۆبی ههندێکجاریش تایبهته بهو
واڵتانهی که دهوڵهتی سهربهخۆی خۆیان نییه،
یاخود کێشهی سیاسیو نهتهوایهتیان ههیه.
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دهرئهنجام

لۆبی کوردی،
ماددهی خاوی زۆره
کاری لهسهربکات
و لۆبیکردن
هێنانی فشاره بۆ
حکومهتی دۆست،
ههندێکجار بههۆی
زۆری فشارهکانهوه،
کاردانهوهی
پێچهوانهی
لێدهکهوێتهوه
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سهبارهت به گهلی کورد ،هیچ واڵتێک نییه،
ئهوهندهی کورد قۆناغی س����هختو دژوارو
ش����هڕی مانهوهی بهرامب����هر تورک ،فارس،
عهرهب ،واڵتانی زلهێز بینیبێت .بهش����ێكى
گ����هلو نهتهوهکانی تر بهرگ����هی زۆرداری
ئیمپراتۆرهکانیان نهگرتو به یهکجاری لهنێو
گهالنی تردا توانهوه ،ئێس����تاش سهردهمی
گلۆبالیزم ،پۆس����تمۆدێرنیزم ،فهیس����بوک،
میدیای����ه ،جیه����ان وهک گوندێک����ی بچوک
تهماشا دهکرێت ،ههواڵو ڕووداوهکان زۆر
بهخێرایی ب����ه ههموو جیهاندا باڵودهبنهوه،
کوردیش تا ئێس����تا قۆناغی باش����ی بڕیوه،
پشتگیری نێودهوڵهتیشی تا ڕادهیهک ههیه،
بۆیه مەحاڵە گهلی کورد له نێو نهتهوهکانی
ت����ردا بتوێت����هوه ،واتا قۆناغ����ی توانهوهی
لهنێ����و ع����هرهب ،فارس ،ت����ورک ،عهجهم
تێپهڕک����ردووه ،ئهوهی لهس����هر حکومهتو
حزبه سیاسیهکانو ڕهوهندی کوردیه ههوڵی
دروستکردنی لۆبی کوردی لهسهر بنهمایهکی
نهتهوایهتی بدهن ،ئهو کهلێنه پڕ بکهینهوه،
کهوا ههمیش����ه له مێ����ژووی گهلی کورددا
پش����تگوێ خراوهو بازی بهسهردا دراوه .له
ڕێگای لۆبی کوردییهوه بهردهوام  کێش����هو
گرفتو زانیاریهکان بگهیهنینه سیاس����یهکان،
به تایبهتی ،کۆمهڵگای نێودهوڵهتی بهگشتی،
تاوهکو فش����ارێکی گهوره لهس����هر واڵتانی
سهردهستهی کوردس����تان ،دروست بکهینو
دان ب����ه ماف����ی ڕهوای گهلهکهماندا بنێن.
دهکرێت دانیش����تن لهگهڵ لۆب����ی واڵتاندا
بکرێتو داوای هاوکاریان لێ بکهین.
کاری لۆبی کوردیش ،س����ەرئەنجام لهس����هر
حزبه کوردیو کوردس����تانییهکان وهستاوه،
ئهگهر حزبه کوردو کوردستانییهکان له ڕۆڵو
گرنگی لۆبی کوردی تێبگهنو س����هرکردهی
دڵس����ۆزو نهتهوایهتیم����ان ههبێ����ت ،ئهوا
ل����هئهمڕۆ بهدواوه کار بۆ دروس����تکردنو
بهگهڕخس����تنی دهکهین ،لهس����هر ئاس����تی

نهتهوایهت����ی ،چونک����ه کاری لۆبی کوردی
ههر به دروستکردنی دهوڵهتی کوردستان،
کۆتای����ی نایهت ،بهڵکو پاش س����هربهخۆیی
کوردس����تانیش ،پێویس����تی زۆرمان پێیهتی.
گونجاوترین پێش����نیاری خێراش لەمبارەیەوە
ئەوەیە کە:
 .1دروستکردنی فش����اری بهردهوام لهسهر
حکومهت ،تاوهکو بهردهوام بڕیاری
ڕاستو دروست دهربکات.
 .2گهیاندن����ی زانیاریهکانه ب����ه کۆمهڵگای
نێودهوڵهتیو پاراس����تنی پهیوهندیهکانمان،
لهگ����هڵ دۆس����تان ،سیاس����هتمهداران،
پهرلهمانت����اران ،ئهندامان����ی حکوم����هت،
ڕێکخراوه حکومی و ناحکومییهکان.
ئهگهر له ڕابردودا ههوڵێک بۆ دروستکردنی
لۆبی ک����وردی درابێت ،ئ����هوا ههڕهمهکی
بووهو س����هرکهوتوو نهبووه ،بۆ نمونه ئهو
نوس����ینگهیهی لۆب����ی کوردی له واش����نتۆن
نهکراوه ،به پڕۆژهیهکی گهورهی نهتهوایهتی،
ئهوهی له ناوهڕاستی  ههشتاکان له بهریتانیا
دروس����ت بوو ،لۆبی کوردی نهبوو ،بهڵکو
ههوڵێ����ک بوو ،ب����ۆ دروس����تکردنی لۆبی
ک����وردی .هۆکارهکانیش ڕوونو ئاش����کران،
گرنگترینی����ان بههێزی دهزگای س����یخوڕی
واڵتان����ی داگیرک����هری کوردس����تان بوو ،له
واڵتان����ی ئهوروپاو پش����تگیری بهردهوامی
واڵتان����ی زلهێزی جیهانیو ناوچهکه بوو ،بۆ
ڕژێمه داگیرکهرهکانی کوردس����تان ،لهپێناو
پاراس����تنی بهرژهوهندی سیاس����یو ئابوری
خۆیان.
هۆکاری دووهمی����ش ،نهبوونی جالیهیهکی
بههێ����ز ل����ه ئهوروپ����او ئهمری����کاو کهمی
س����هرمایهداری کوردو نهبوونی ئابوریيهکی
بههێ����زو کهمتهرخهم����ی پارت����ه سیاس����یه
کوردهکان بوو له بواری لۆبیدا.
پ����اش ن����هوهدهکانو ڕوخان����ی بلۆک����ی
ڕۆژههاڵت ،بهرامبهر ئهمریکاو کۆچی الوانی
کورد ب����ۆ ئهوروپاو جیه����انو ڕزگاربوونی
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وێنه ی ویالرد هۆتێل  Willard Hotel
If you believe the rumors, the term «lobbyist» has its roots in President U.S. Grant›s interactions with favor-seekers in
)the lobby of Washington›s Willard Hotel. (Photo source: Library of Congress

باش����ورو ڕۆژئاوای کوردس����تان له دهست
داگیرکهرانو کران����هوهی جیهان ،به ڕووی
گهلهکهمانو شۆڕشی ڕاگهیاندنو گلۆبالیزمو
بوونی سهدان کۆمهڵهو ڕیکخراوی کوردی،
ل����ه ئهوروپاو جیهان .ڕێگا خۆش����کهرن بۆ
دروس����تکردنی لۆبێکی ک����وردی بههێز ،که
لێره بهدواوه ههوڵدهدهین ،به ش����ێوازێکی
ئهکادیم����ی لهس����هر ش����ێوازی پێش����نیاری
پرۆژهیهک����ی نهتهوایهتی ئاراس����تهی حزبه
کوردو کورس����تانیهکانی بکهین ،هیوادارین
به ههموومانهوه ،بتوانین ئهم پرۆژه گرنگه
دهوڵهمهندت����ر بکهینو کاری جدی لهس����هر
بکهین.

پێشنیارەکان
وهک پیش����تر باس����مانکرد ،لۆبی کوردی به
ش����هو و ڕۆژێک ،بهم حزب ،بهو حزب ،به
تهنها دروس����ت نابێت .کاری لۆبیش دوای
سهربهخۆیی کوردستان کۆتایی نایهت .لۆبی
کوردی زهمینهس����ازی باشو پالنی تۆکمهی
دهوێ����ت ،بهتایبهت لهالی����هن حزبه کوردو
کوردس����تانیهکانهوه ،چونک����ه ههموو حزبه
کوردو کوردستانیهکان ،دهتوانن له ههموو
کاتێکدا س����ود له وزهو توانای لۆبی کوردی
وهربگرن  ،لهکاتی خۆش����یو ناخۆش����یدا،
پاڵپش����تی گهورهی حزبهکانو  گهلی کورد
بن ،زۆر گرنگه به الیهنی کهمهوه ،ههوڵی
ئهوه بدهین ،زۆربهی زۆری سیاس����یهکانو
ئهکادیمیهکانو خ����اوهن تواناو لێهاتوهکانو

پرۆفیشۆناڵهکانو سهرمایهدارانو پسپۆرانی
واڵتانی خانهخوێو کوردستان ،کۆبکهینهوهو
ب����هم ههنگاوان����هی خوارهوه دهس����ت پێ
بکهین.
 .1س����هرهتا ،دهبێت پرس����ی لۆبی کوردی
بکهین ،به باسو خواستی میدیا ،ڕۆشنبیران،
پسپۆران ،سیاسهتمهداران ،کهناڵهکان ،پارته
سیاسییه کوردو کوردستانییهکان.
 .2کۆبوونهوه لهس����هر ئاس����تی بااڵی پارته
سیاس����ییه کوردو کوردس����تانیهکان ئهنجام
بدرێت ،لیژنهیهکی بااڵ که نوێنهری ههموو
الیهن����ه سیاس����ییهکانو پس����پۆڕانو چینو
توێژهکانی تێدا بێت.
 .3کۆکردنهوهی ن����او و ژمارەی تهلهفۆنو
ئیمهی����ڵو ئهدرهس����ی س����هرمایهداران،

ژمارە ( )20-21نیسانی 2017

373

لێهاتووان ،لۆبی تر.
 .9پاش ڕهزامهندی پهرلهمان س����هرچاوهی
دارایی����ان له بوج����هی حکومهتی ههرێم بۆ
دیاری بکرێت .بهشێک له سهرچاوهی دارایی
تریشیان له ڕێگای سهرمایهداران ،ڕهوهندی
کوردی ،ڕێکخراوه نێودهوڵهتیهکانهوه بێت.
 .10ڕۆژنامهو گۆڤارو ناوهندی باڵوکراوهیان
خۆی ههبێت ،کهناڵهکان هاوکاریان بن.
 .11دانان����ی کاریگهری لهس����هر ڕاگهیاندنی
واڵتانی خانهخوێ له ڕێگای نوسینو ناردنی
باب����هت ،ڕێپۆرتاژ ،لێکۆڵین����هوه ،چیرۆک،
ڕۆمان ،کتێ����ب ،چاوپێکهوتنی تهلهفزیۆنی،
کاری هون����هری وهک موزی����کو فیل����مو
شانۆگهری...هتد ،تاوهکو ڕای گشتی بهالی
گهلی کوردا ڕابکێشین.
 .12پهرلهمانت����اره کوردهکان����ی واڵتان����ی
خانهخوێ خاوهن����ی پرۆژهی تایبهتی خۆیان
ب����نو کێش����هی گهل����ی ک����ورد ،بگهیهننه
پهرلهمانو حکومهتو میدیاکان.
 .13دروس����تکردنی پهیوهن����دی توندوتۆڵ،
لهگهڵ لۆبی واڵتانی تر ،کهڵک له ئهزمونیان
وهربگرین ،ل����ه کاتی پێویستیش����دا داوای
هاوکاریان لێبکهین.
 .14س����هنتهرێکی زانی����اریو لێکۆڵینهوه به
ناوی س����هنتهری لێکۆڵینهوهی لۆبی کوردی
دروست بکرێت.
 .15دۆزین����هوهی ئالیهتیهکی گونجاو لهگهڵ
کۆنگرهی نهتهوهی گهلی کورد له بهلجیکا.
ئهمانهو چهندین خاڵ����ی دیکه ،ههنگاوێکه
بۆ دروس����تکردنی لۆبی ک����وردی ،ههموو
ههنگاوهکانی����ش ،له ههن����گاوی یهکهمهوه
دهست پێ دهکات ،هیوادارین ڕۆژێک بێت
بتوانین پێکهوه لۆبی کوردی لهس����هر ئاستی
نهتهوایهتی دروست بکهین.

ئهکادیمی����هکان ،پس����پۆڕان ،لێهات����وان،
سیاس����هتمهداران ،ئهن����دام پهرلهمان����ه
کوردهکان ،چاالکهوانی کۆمهڵگهی مهدهنی،
ڕۆش����نبیران ،هونهرمهندان ،ڕۆژنامهنوسان،
خ����اوهن تواناکانی واڵتانی ئهوروپاو جیهانو
بانگهێشت بکرێن بۆ کوردستانو کۆنگرهیهک
سهبارهت به لۆبی کوردی ببهسترێت.
 .4کۆنگره دهس����تورێکی ههبێ����ت ،تیایدا
نهخش����ه ڕێگاو ههیکهلی ڕێکخستنی خۆی
دابڕێژێت .بۆ ئێس����تا بارهگای سهرهکی له
کوردستانی باشور بێت.
 .5کهس����انی پس����پۆڕ ک����ه بڕوای����ان ب����ه
دروس����تکردنی لۆبی کوردی ههبێت لهسهر
میالکی حکومهتی ههرێ����م دابمهزرێن ،له
واڵته گهورهکان����ی وهک ئهوروپاو ئهمریکا
بنک����هو ب����ارهگا بکاتهوه ،به ههمانش����ێوه
کهس����انی پس����پۆڕو زمانزان لهسهر میالکی
حکومهتی ههرێم کار بکهن ،چاالکو بهتوانا
بنو ڕابووردویان پاک بێتو جێگای متمانه
بن .مهرج نییه ،ههموویان کورد بن ،باشتره
بهش����ێکیان خهڵکی واڵتانی خانهخوێ بن  ،
پس����پۆڕو دڵس����ۆز بنو باوهڕیان به کێشهی
ڕهوای گهلهکهم����انو لۆبی کوردی ههبێت،
ئهگهر کهمتهرخهمو بهتوانا نهبن به ئاسانی
بگۆڕدرێن.
 .6به ههموو شێوهیهک ملمالنێی حزبی لهم
بنکهو بارهگایانه ،قهدهغه بکرێت ،واتا تهنها
کوردستانیانه کار بکهن.
 .7زانی����اری لهس����هر ئهزمون����ی ئهوروپاو
ئهمریکاو واڵتانی جیهانو ناوچهکه له بواری
لۆبیدا کۆبکهنهوه.
 .8گرنگی تهواو بدات بهکاری پهیوهندیو
ڕاگهیاندنو دروس����تکردنی چهندین لقی تر
وهک لۆبی پهرلهمان ،لۆبی حکومهت ،لۆبی
سهرمایهداران ،لۆبی ڕێکخراوه مهدهنییهکان،
لۆب����ی ڕۆش����نبیرانو هونهرمهن����دانو
ڕۆژنامهنوس����ان ،لۆبی میدی����اکاران ،لۆبی سهرچاوهکان
پزیش����کانو ئهندازیاران ،لۆبی پس����پۆرانو  .1پرۆفیس����ۆر( دالوهر عهبدولعهزی����ز
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عهالئهدین) ،لۆبی کردن بۆ نهتهوهیهکی بێ
دهوڵهت ،چاپی یهکهم .٢٠٠٧
 .2ئیدریس سابیر  ،لۆبی کوردی ،بابهتێک
بۆ گفتوگۆ ،ئاژانسی سهربهخۆ (وتار).
http://www.serbexo.com/item_detail.
php?id=223.6
Den demokratiska lobbyisten,.3
.Daniel Naurin.2001
Makten i Europa. Jonas Talberg.4
professor, Derek Beach Danmark,
.2011
Richard Brownell, Lobbying at the.5
Willard, Hotel
http://blogs.weta.org/
boundarystones/2016/06/24/lobbyingwillard-hotel
lobbyists and counting: is 6.30,000
?Brussels under corporate sway
h tt p s : / / w w w. t h e g u a rd i a n . c o m /
world/2014/may/08/lobbyistseuropean-parliament-brusselscorporate
Niklas Bergstrom, Lobbying på.7
;två olika sätt
http://www.svensktnaringsliv.se/
fragor/europa/lobbying-pa-tva-olikasatt_544542.html
UiO: Det samfunnsvitenskapelige.8
fakultet
h t t p : / / w w w . s v. u i o . n o / m u t r /
publikasjoner/rapporter/rapp2003/
Rapport70/index-2_1_.html
Ökad öppenhet kring Bryssels.9
lobbyister
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كوردەكان بوونەتە مایەی گرفت بۆ سیاسەت
دارێژەرانی واڵتانی رۆژئاوا .كارێكی گرانە بۆ
حكومەتەكان مامەڵە لەگەڵ ئەكتەرێك بكەن
كە خاوەنی دەوڵەت نەبێت .بە تایبەتیش ئەو
ئەكتەرانەی لەمكاتەدا وەك دەوڵەتێك رەفتار
دەكات و س���ەربەخۆییەكی زیاتری دەوێت.
واڵتانی رۆژئاوا بەش���ێوەیەكی هەس���تیارانە
مامەڵە دەكەن لەگەڵ حكومەتەكانی هەر یەكە
ل���ە واڵتانی ئێران ،ئێراق ،س���وریا و توركیا،
بەش���ێوەیەكی ئاسایی رەچاوكردنی كوردەكان
بووەت���ە الیەن���ی دووەم���ی پەیوەندی���ەكان
لەگەڵ ئ���ەو دەوڵەتانەدا ،هەروەها لە رووی
جیۆپۆلەتیك���ەوە بووەتە جێگەی س���ەرنجی
زیات���ر .س���ەرەڕای ئەوەی شۆڕش���ی رەوای
كوردەكان لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا نەبووەتە
مای���ەی قایلكردن���ی سیاس���ەت دارێژەرانی
واڵتانی رۆژئ���اوا بۆ ئەوەی هاوكاریان بكەن.
هەرچەندە لە دەیەی نەوەدەكانی س���ەدەی
بیستەوە ،بەرژەوەندیەكانی رۆژئاوا لە كلتور
و  كۆمەڵگ���ەی كوردی���دا روو لە زیاد بوونە
لەگەڵ مافە سیاسیەكاندا.
لە پ���اش چەن���د دەیەیەك لە سس���تی و نا
چاالك���ی ،بەرژەوەندییەكان���ی رۆژئ���اوا و
كوردەكان بە جۆرێك لەیەكتر نزیك بوونەوە
كە پێش���تر تا ئەو ئەندازەی���ە لە یەك نزیك
نەبوو بووەوە .لە ئێستەش���دا مەترسیەكانی
داعش پەیوەندیەكان���ی رۆژئاوا و كوردەكانی
بەهێزتر كردووە .بەاڵم جێگیری لە سیستمی
دەوڵەت و ئاسایش���ی هەرێمیدا گرنترینە بۆ
هێزەكانی رۆژئ���اوا ،بەتایبەتی زۆری و چڕى
توندوتیژیي���ەكان لە هەر یەكە لە س���وریا و
عێراقدا و دابەش���بوون و كاریگەری قەیرانی
ئاوارەكان بەس���ەر توركیا ،ئەردەن ،لوبنان و
واڵتانی ئەوروپادا .لەبەرئەوە سیاس���ەتەكانی
واڵتان���ی رۆژئ���اوا هەمیش���ە لە پش���تیوانی
كوردەكان نیە ،لە بری ئەوە سیاسەتی واڵتانی
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رۆژئاوا سیاس���ەتێكی فرە الی���ەن و ئاڵۆز و ئەكتەرێك���ی دی���ار چونەتە نێو سیاس���ەتی
هەندێك جاریش سیاسەتێكی پێچەوانە و دژ   نێو دەوڵەتی���ەوە .پالنە چ���واردە خاڵیەکەی
س���ەرۆکی ویالیەت���ە یەکگرت���ووەکان ویدرۆ
بە یەك بووە.
كۆمەڵەیەك���ی ك���وردی چونی���ەك ی���ان وێڵس���ن ( )Woodrow Wilsonسەبارەت بە
جواڵنەوەیەك���ی سیاس���ی چونی���ەك نیە ،لە ئاشتی لە سەرانسەری جیهاندا مافی ئۆتۆنۆمی
بری ئەوە چەند كۆمەڵەیەكی هەمەچەشن و دەبەخش���یە ئەو کەمینانەی کە تورک نەبوون
جیاواز بوونی هەیە ك���ە پەیوەندییان لەگەڵ و ل���ە ژێ���ر فەرمانڕەوای���ی ئیمپراتۆریەت���ی
یەكتردا هەیە .س���ەرەڕای ئەوەش پرۆس���ەی عوس���مانیدا بوون .سەرکەوتنەکانی هێزەکانی
داڕشتنی سیاسەت تا رادەیەكی زۆر وەستاوە هاوپەیمانان ،بەریتانیا ،فەڕەنسا و ئیتاڵیا ،بووە
لەسەر ش���ێوەی دەوڵەتی خاوەن سەروەری ،هۆى س���ەپاندنى پەیماننامەی سیڤەر بەسەر
سیاس���ەتەكانی دەوڵەتانی رۆژئ���اوا بەرامبەر ئیمپراتۆریەتە شکست خواردوەکەدا لە ساڵی
بە ك���وردەكان دەبێت لە س���یاقی ئەو چوار ( )1920دا .ئەمەش ئۆتۆنۆمیەکی ناوخۆیی بۆ
دەوڵەتەدا تەماش���ا بكرێت ك���ە كوردەكانی ناوچە کوردیەکانی ئیمپراتۆریەتەکە دەسەبەر
بە س���ەردا دابەش���کراوە .مەبەست لەوەش دەکرد ،ئەگەری س���ەربەخۆیی ل���ە داهاتودا
كەمكردن���ەوەی گرنگ���ی كاریگەرییەكانی و دەبەخشیە کوردەکان .سەرکەوتنی تورکیا لە
پەیوەندیەكان���ی نێوان گروپ���ەكان نیە .ئەم جەنگی سەربەخۆیی خۆیدا واتای ئەوە بووە
توێژینەوەیە هەندێ���ك چوارچێوە و بەڵگەی تورکیا توانیویەت���ی چەند مادەیەکی زیاتر لە
مێژووی���ی دەخاتە بەردەس���ت س���ەبارەت پەیماننامەی لۆزاندا لە س���اڵی ( )1923دا بۆ
ب���ە نەخش���ە رێ���گای رۆژئاوا ل���ە بەرامبەر خۆی دەسەبەر بکات و هەر مافێکی دیاریکراو
كوردەكاندا .پاشان توێژینەوەدەکات سەبارەت بۆ کوردەکان دیاریکرابوو هەڵوەش���ێنێتەوە.
بە سیاسەتەكانی ئێستەی دەوڵەتانى رۆژئاوا ،پاشان تورکیا سیاسەتی سەرکوتکردنی پەیڕەو
بە زۆریش سیاسەتى ویالیەتە یەكگرتووەكانی کرد وەک بەش���ێک لە ئایدۆلۆژیای بونیادنانی
ئەمریكا وەك بەهێزترین و كاریگەرترین هێزی نەت���ەوە کە تیایدا رێگەی نەدا بە ناس���نامەی
دەوڵەتانی رۆژئاوا بەرامبەر بە كوردەكان ،بە نەتەوەی���ی ،کەلت���وری و چاالک���ی کورددا.
تایبەتیش لە عێراق و س���وریادا .توێژینەوەکە دەوڵەتانی رۆژئاوا ناڕەزایەتیەکی تەواویان لە
ب���ە رەچاوكردنی س���یناریۆكانی داهاتوو کە دژی ئەو سیاس���ەتەى تورکیا دەرنەبڕی و ئەو
كاریگەری دروس���ت دەكەن لەسەر کوردەکان هەڵوێستەش���یان بە درێژایی سەدەی بیستەم
کۆتای���ى پێدێ���ت ،هەروەه���ا كاریگەریەکى بەردەوام بوو.
سیاسەتەكانی دەوڵەتانى رۆژئاوا لەسەر یەكتر هەروەه���ا بەریتانی���ەکان لە م���اوەی نێوان
و بەرژەوەندیەكانیان لەگەڵ ئەم سیاسەتانەدا هەردوو جەنگە جیهانیەکەدا بەرپرس���یارێتی
دروستکردن و بەڕێوەبردنی دەوڵەتی مۆدێرنی
دەخرێتە روو.
عێراقیان لە ئەستۆ گرت .ئەو سیاسەتەش بووە
پەیوەندی���ە مێژووییەكان���ی نێ���وان هۆى س���ەرهەڵدانى راپەرینەکانی کوردەکان
ل���ە باکوری واڵتەکەدا لە دەیەی بیس���تەکانی
دەوڵەتانی رۆژئاوا و كوردەكان
كوردەكان بە رووخانی دەوڵەتی عوس���مانی سەدەی رابردوودا ،لەبری پێدانی جۆرێک لە
لە كۆتای���ی جەنگی جیهان���ی یەكەمدا وەك حکومەتی خۆجێی ناوچە کوردیەکانیان خستە
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س���ەر دەوڵەتی عێراقی .بڕیاری بەریتانیەکان
بۆ ئ���ەوەی ناوچە کوردیيەکان بخەنە س���ەر
دەوڵەتی عێراقی بووە هۆی زەمینەسازیەک بۆ
تێکۆشانێکی دوور و درێژ و خوێناوی لە نێوان
کوردەکان و دەوڵەتی عێراقیدا کە لە ئێستەشدا
پێویستی بە چارەسەر و دەستێوەردان هەیە.
سەرنەکەوتنی هێزە نێودەوڵەتیەکان بۆ ئەوەی
دەوڵەتێک بۆ کوردەکان دروست بکەن یاخود
جۆرێک لە سەربەخۆییان پێببەخشن لەدەیەی
بیس���تەکانی سەدەی بیس���تدا ،وای لە کوردە
ناسۆنالیستەکان کرد هەست بکەن بەوەی کە
ناپاکیان بەرامبەر کراوە و بوونەتە قوربانی کە
هەتا ئەمڕۆکەش درێژەی کێشاوە.
دەوڵەتانی رۆژئاوا س���ەرقاڵی جەنگی جیهانی
دووەم بوون و پاشانیش بە جەنگی ساردەوە
س���ەرقاڵ بوون ،لەبەرئ���ەوە داواکاریەکانی
کەمینە نەتەوەییەکان لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
ک���ە بەهایەکی کەمی س���تراتیژی یان ئابوری
هەبوو بەش���ێوەیەکی بەرچاو پشتگوێ خرا.
س���ەرەڕای ئەوەش بەریتانیا و بەش���ێوەیەکى
بەرچاوتریش ویالیەتە یەکگرتوەکانى ئەمریکا
بەردەوام پاراستنى سەالمەتى دەوڵەتى عێراق
و تورکیایان خستبووە پێشینەى کارەکانیانەوە
و لەس���ەر و داخوازیەکان���ى ناسیۆنالیس���تە
کوردەکانەوەیان دانابوو.
بەش���ێوەیەکی گش���تی هێ���زە رۆژئاواییەکان
ئەوەیان رەتکردەوە مامەڵ���ە لەگەڵ ئاکتەرە
کوردیەکاندا یان جواڵنەوە سیاسیە کوردیەکاندا
بکەن ،لەبەرئ���ەوەی پەیوەندیەکانیان لەگەڵ
ئەنک���ەرە و بەغ���دادا ب���ە بەها ت���ر بوو لە
پەیوەنديیان لەگ���ەڵ کوردەکاندا ،لەبەرئەوە
رێگ���ر بوون لەوەی حکومەتەکانی ئەنکەرە و
بەغداد بێزار بکەن.
بەرژەوەندیەکان���ی دەوڵەتان���ی رۆژئ���اوا لە
کۆمەڵگ���ە کوردیيەکان���ی ئێران و س���وریادا
کەمترب���وو .رەگ و ریش���ەی جواڵن���ەوەی

ناسیۆنالیس���تی ک���وردی دەگەڕێت���ەوە ب���ۆ
رۆژهەاڵت���ی کوردس���تان و ژمارەیەکی زۆر
کورد دەکەونە ئ���ەم پارچەیەوە ،بەاڵم هێزە
رۆژئاوایی���ەکان بەرژەوەندیەکی س���تراتیژی
کەمتریان هەبوو لە پاڵپش���تی کردنی خەباتی
ئ���ەم پارچەیە ل���ە دژی دەوڵەت���ی ئێرانی.
پارت���ی ژیانەوەی ئازادی کوردس���تان (پژاک)
دەستێوەردانی س���وپای ئەمریکای لە ئێراندا
بەالوە پەس���ەند بوو ،بەاڵم پەیوەندی نزیکی
ئەو پارتە بە پارتی کرێکارانی کوردس���تانەوە
(پەکەک���ە) ئ���ەوە دەگەیەنێت ک���ە ویالیەتە
یەکگرت���ووەکان مامەڵەی لەگەڵدا ناکات  .لە
سوریادا مامەڵەکردنێکی کەم هەیە لەگەڵ ئەو
چوار جواڵنەوە کەم دەرکەوتووەی کوردەکاندا
لە پ���اش بەرزکردن���ەوەى یاداش���تنامەیەکى
نارەزایى دەربرینەوە سەبارەت بە پێشێلکردنى
مافەکانى مرۆڤ لەو والتەدا.
کاتێ���ک دەوڵەت���ە رۆژئاواییەکان تەماش���اى
کوردەکانیان کرد ،ئەوان بەشێوەیەکى فراوان
وەک "بابەت���ى" ی���ان "کێش���ەى" مافەکانى
کەمینەیەک مامەڵەیان لەگەڵدا کرابوو لەگەڵ
جەختکردنەوە لەسەر هاریکاریە مرۆییەکان.
ویالیەتی یەکگرتووەکان���ی ئەمریکا هەندێک
جار پاڵپش���تیەکی قوڵتریان پێشکەش کردووە
کاتێک هەستیان کردووە کە سودی دەبێت بۆ
ئامانجەکان���ی خۆیان لە عێراقدا ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەش���دا زۆر خێرابوون لە دەستهەڵگرتن لە
هاوکاریەکانیان هەر کاتێک گونجاو بووبێت بۆ
بەرژەوەندیەکی بەرفراوانتریان .بەشێوەیەکی
گش���تی واڵتانی رۆژئاوا تا رادەیەکی فراوان
خۆی���ان دوورە پەرێز گرت���ووە لە کوردەکان
بۆ ئەوەی رێگربن ل���ەوەی دەوڵەتی عێراقی
ی���ان تورکی ببێت���ە دوژمنی���ان .کوردەکانی
باش���ور چەندین ساڵ هەوڵیان داوە پشتگیری
نێوەدەوڵەتی بە دەس���تبهێنن ب���ە تایبەتی لە
الیەنى ویالیەت���ە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە

لەڕاستیدا ناوچەكانی
باكوری خۆرئاوای سوریا
بەدەوڵەمەندترین و
بەنرخترین خاكی واڵت
دادەنرێن ،ئەمە جگە
لەوەی دەروازەیەكە
بۆ شاری حەلەب،
گەورەترین شاری سوریا
پێش جەنگی ناوخۆ و
ناوچەیەكی ستراتیژی
گرنگی لەرووی
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بەبێ ئەوەی زۆر س���ەرکەوتووبن .نەبوونی هێرشى جینۆس���ایدکردنى کوردەکان لە الیە
پش���تگیری نێودەوڵەت���ی بووەت���ە فاکتەرێک س���ەدام حس���ەینەوە لە کۆتاییەکانى دەیەى
ب���ۆ بێهیوا بوونی ک���وردەکان و بێ ئەنجامی هەشتاکانى سەدەى رابردوودا ،ئەمەش بووە
هەوڵەکانیان لە بەدەستهێنانی ئازادی کلتوری هۆى دروس���تکردنى فشارێک لە ناو ویالیەتە
و سیاسی زیاتر لە حکومەتەکانیان بە درێژایی یەکگرتوەکان���ى ئەمری���کا و واڵتانى دیکەى
سەدەی بیستەم و هەتاوەکو سەرەتای سەدەی رۆژئ���اوا بۆ ئەوەى لەس���ەر بنەما مرۆییەکان
مامەڵە لەگ���ەڵ کوردەکان���دا بکرێت .بەاڵم
بیست و یەکیش.
داگیرکردن���ى کوەیت لە الی���ەن عێراقەوە لە
پەیوەندی���ە هاوچەرخەکان���ی واڵتانی س���اڵى ( )1990دا و پاش���ان س���ەرنەکەوتنى
راپەڕین���ى کوردەکان و قەیران���ى کۆچبەران
رۆژئاوا
کاریگەریەکى زۆرى هەبوو بۆ گۆڕانى شێوازى
کوردەکانی عێراق
ل���ەم ( )25س���اڵەی دواییدا دەس���تێوەردانی مامەڵ���ەى ویالیەت���ە یەکگرت���ووەکان لەگەڵ
واڵتانی رۆژئاوا ل���ە کاروباری کوردەکاندا بە کوردەکاندا .بڕیاردانى سەدام بۆ داگیرکردنى
ش���ێوەیەکی بەرچاو زیادیک���ردووە ،هۆکاری کوەی���ت گرنگترین خاڵ���ى وەرچەرخان بوو
ئ���ەوەش دەگەڕێت���ەوە بۆ بەرەو پێش���چونە بۆ ویالیەتە یەکگرت���ووەکان چونکە ویالیەتە
سیاسیەکان لە عێراقدا .پەیوەندیەکانى واڵتانى یەکگرتووەکان لە پێش���تردا هاریکارى عێراقى
رۆژئ���اوا لەگەڵ حکومەت���ى عێراقیدا گرفتى کردبوو کاتێک لە شەڕدا بوو لە دژى ئێران لە
تێکەوت ،پەیوەندى ئاڵۆزاوى نێوان کوردەکان دەیەى هەشتاکاندا ،بەهەمان شێوە لەخەباتى
و حکومەت���ى عێراق���ى ،دەوڵەتانى رۆژئاواى ک���وردەکان و پێکدادانى نێ���وان کوردەکان و
– بەتایبەت���ى ویالیەتە یەکگرتوەکانى ئەمریکا حکومەتى عێراقیدا پاڵپش���تى عێراقى کردبوو
– نزیکت���ر کردەوە لە سیاس���ەتى کوردەکان   .وەک دەوڵەتیکى قانونى خاوەن سەروەرى.
ل���ە نێو ه���ەر چ���وار پارچە س���ەرەکیەکەى لە پاش هێرش���ى س���وپاى عێراق بۆ س���ەر
کوردستاندا ،زۆرترین کاردانەوەى دەوڵەتانى ک���وردەکان ل���ە س���اڵى ( )1991دا ،ویالیەتە
رۆژئ���اوا ک���ە رووی���دا بێت و تا ئێس���تەش یەکگرتووەکانى ئەمریکا ،بەریتانیا ،و فەڕەنسا
ب���ەردەوام بێت لەگەڵ کوردەکانى باش���وردا ناوچەى دژە فڕینیان س���ەپاند بەسەر باکورى
بووە و لە ئێستەش���دا بوونەتە هاوپەیمانێکى عێراقدا بە مەبەس���تى رێگریکردن لە لێشاوى
زۆرى کۆچبەرانى کورد بۆ تورکیا و هەروەها
گرنگى ستراتیژى رۆژئاوا.
سیاس���ەتى ویالیەت���ە یەکگرتوەکانى ئەمریکا دروس���تکردنى ناوچەیەکى ئارامى مرۆیى لە
و واڵتان���ى دیک���ەى رۆژئ���اوا ل���ە بەرامبەر باکورى عێراق���دا .ویالیەت���ە یەکگرتووەکان
کوردەکانى باشوردا بە هێواشى و لەسەرخۆیى ل���ە دوات���ردا و ل���ە نەوەدەکانى س���ەدەى
گەش���ەى کردووە ،ئەگەرچى بە وریایش���ەوە راب���ردوودا هەوڵەکانى خ���ۆى چڕکردەوە بە
بووە ،بە ئاڕاستەى دانپێدانانێکى جێگیرتر بە مەبەستى الدانى رژێمەکەى سەدام حوسەین،
کوردەکان���دا وەک کاراکتەرێ���ک لە مافەکانى لەبەرئ���ەوە کوردەکان���ى وەک هاوپەیمانێک
خۆیاندا  .گۆڕانى سیاس���ەتى واڵتانى رۆژئاوا لە کەمپەینەکەیدا تەماش���ا دەکرد ،و دەرکى
ل���ە نی���وەى دەی���ەى نەوەدەکانى س���ەدەى ب���ەوەش کردب���وو ک���وردەکان بەهێزترین و
راب���ردووەوە دەس���تیپێکرد ،ئەویش لە پاش کاریگەرتری���ن گروپى ئۆپۆزس���یۆنى بوون لە
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سیاسەتى ویالیەتە
یەکگرتوەکانى
ئەمریکا و واڵتانى
دیکەى رۆژئاوا لە
بەرامبەر کوردەکانى
باشوردا بە هێواشى و
لەسەرخۆیى گەشەى
کردووە ،ئەگەرچى بە
وریایشەوە بووە

عێراقدا.
لە پاش جەنگى س���اڵى ( )1991ەوە ویالیەتە
یەکگرت���وەکان و هاوپەیمانەکانى پاڵپش���تى
دامەزراندنى هەرێمێکى س���ەربەخۆ بوون بۆ
ک���وردەکان لە عێراقدا ،ئ���ەوەش بووە هۆى
دامەزراندن���ى حکومەتێکى خۆبەڕێوەبەرى بۆ
کوردەکان و تا ئەم���ڕۆش بەردەوامە .کاتێک
ه���ەردوو پارتە س���ەرەکیەکەى کوردس���تانى
باشور لە دەیەى نەوەدەکاندا شەڕى ناوخۆیان
ئەنجام���دا ل���ە دژى یەکتر ،گونج���او بوو بۆ
بەرژەوەندیەکانى ویالیەت���ە یەکگرتوەکان بۆ
ئەوەى رێکەوتننامەى ئاشتى واشنتۆن گرێبدات
لە نێوان هەردوو پارتەکەدا لە ساڵى ()1998
دا ،ئەمەش بووە هۆى ئەوەى ئەو پارچەیەى
کوردستان ببێتە دوو پارچەوە لەژێر دەسەاڵتى
دوو پارتى کوردیدا .ل���ە پاش ئەوە ویالیەتە
یەکگرتوەکان یارمەتیەکانى خۆى بۆ کوردەکان
زیاتر کرد ،هاوش���انى یارمەتیەکانى بۆ گروپە
ئۆپۆزسیۆنەکانى دیکەى عێراق.
هاوپەیمانێت���ى نێوان ویالیەتە یەکگرتوەکان و
کوردەکانى عێراق زیاتر بەهێز بوو لە س���اڵى
( )2003دا کاتێک ویالیەت���ە یەکگرتوەکان و
هاوپەیمانەکانى عێراقیان داگیرکرد بە مەبەستى
الدانى س���ەدام .ویالیەتە یەکگرتوەکان وەک
بیانوویەک (بەڵگەیەک) بۆ شەڕەکەى لە دژى
حکومەتى سەدام ،ئاماژەى بە هێرشى کیمیای
حکومەتى عێراقى کرد بۆ سەر کوردەکان (کە
پێش���تر ئەو بابەتەى لە رادەبەدەر پش���تگوێ
خس���تبوو) .کوردەکان پاڵپش���تیەکى بەهێزى
داگیرکاریەکە ب���وون و رۆڵێکى گرنگیان گێڕا
لە ش���ەڕکردندا لە باک���ورى واڵتەکەدا لەگەڵ
هاریکارى هێرش���ى فڕۆکەکان���ى ئەمریکادا.
توان���اى کوردەکان لە باک���وردا بۆ کردنەوەى
بەرەى ش���ەڕ لە باکور لە کاتێک���دا ویالیەتە
یەکگرت���وەکان بە باش���وردا س���ەرکردایەتى
هاوپەیمانانى دەک���رد لە جەنگەکەدا خاڵێکى

زۆر گرنگ بوو ،بە تایبەتى لەبەرئەوەى تورکیا
رەتيکردب���ووەوە کە فڕۆکە س���ەربازیەکانى
ویالیەت���ە یەکگرتوەکان خاک���ى ئەو واڵتە لە
جەنگەکەدا بەکاربهێنن .هێزە کوردیەکان تاکە
گروپى ئۆپۆزسیۆنى عێراقى بوون کە لە الیەن
ویالیەتە یەکگرتوەکانەوە بانگهێشت کرابوون
ب���ۆ کەمپەین���ى جەنگەکە .ئ���ەداى بەهێزى
کوردەکان لە جەنگەکەدا و پیش���اندانى وەالء
و دڵس���ۆزى خۆیان بۆ ویالیەتە یەکگرتوەکان
بووە هۆى ئەوەى بەدەستهێنان و بەهێزبوونى
هاوپەیمانێتیان لەگەڵ ئەو دەوڵەتەدا لە پاش
جەنگەکە .کوردەکان خەاڵتکرانەوە لە رێگەى
پێدانى رۆڵى سەرەکى لە کاروبارى عێراقدا و
هەروەها دامەزراندنى حکومەتێکى ئۆتۆنۆمى
بەهێزتر لە حکومەتى نوێى عێراقیدا لە الیەن
ویالیەتە یەکگرتوەکانەوە لە ساڵى ( )2005دا.
دەس���تەکەوتەکانى کوردەکان سەرسوڕهێنەر
بوو ،بەاڵم پەیوەندى نێوان حکومەتى عێراقى
و هەرێم���ى کوردس���تان بەگ���رژى مایەوە،
لەگ���ەڵ ژمارەیەک کێش���ەى هەڵواس���راو و
چارەس���ەرنەکراودا پەیوەندیەکانیان بەردەوام
بوو .س���ەرەڕاى ئ���ەوە ملمالنێیەکى تائیفى
ناش���رین و قێ���زەون کە عێراق ب���ە خۆیەوە
بین���ى لە نێوان س���ااڵنى ( )2008 – 2006دا
ئەوەى خس���تە روو کە واڵتەک���ە جێگیر نیە
و پاڵش���پتیکردنى دانیش���توانى کوردستان بۆ
س���ەربەخۆیەکى زیاتر بابەتى س���ەربەخۆیى
کوردى هێنای���ە ئاراوە .س���ەرەڕاى بەهێزى
هاوپەیمان���ى نێوان ویالیەت���ە یەکگرتووەکان
و ک���وردەکان ،بەاڵم ویالیەت���ە یەکگرتوەکان
دژى س���ەربەخۆییە لە ترسى ئەوەى ئەو کارە
دەبێتە هۆى لەباربردنى س���ەرلەنوێ پرۆژەى
بونیادنانەوەى عێراق لەو سنورەیدا کە هەیە،
پەیوەندیەکانى نێوان ویالیەتە یەکگرتوەکان و
کوردەکان بەبێ هەڵکش���ان و داکشان نەبووە
و هەندێجاریش هەبووە هەر دوو الیەنەکە لە

یەکتر رازى نەبوون.
پەیوەندیەکانى هەردوو پەرەى س���ەندوو لە
یەکتر نزیک بوون���ەوە بەهۆى گۆڕانکاریەکى
دیک���ەى گرن���گ ل���ە سیاس���ەتى ویالیەت���ە
یەکگرتوەکاندا لە (هاوینى س���اڵى  )2014دا.
دەس���تکەوتەکانى داعش لە (هاوینى س���اڵى
 )2014دا لەسەر حسابى هێزەکانى پێشمەرگە
و س���وپاى عێراقى ،بووە ه���ۆى رازیکردنى
ویالیەت���ە یەکگرت���وەکان و هاوپەیمانەکانى
بۆئەوەى هێرش���ى ئاس���مانى لە دژى داعش
ئەنجام بدەن وەک پاڵپش���تیەک بۆ کوردەکان
و س���وپاى عێراقى .الوازى ئەدائى هێزەکانى
پێش���مەرگە لە س���ەرەتادا بووە هۆى ئەوەى
کوردس���تان رووبەروى دەستدرێژى و هێرشى
داعش ببێتەوە و هەروەها بووە هۆى ئەوەى
کە هەولێرى پایتەخت���ى هەرێمەکە بکەوێتە
مەترس���یەوە و پارێ���زراو نەبێ���ت .چاالکیە
سەربازیەکانى سوپاى ویالیەتە یەکگرتوەکان،
کە هەر یەکە لە واڵتانى فەڕەنسا ،ئوستراڵیا،
بەریتانی���ا و چەند واڵتێکى دیکە چونە پاڵى،
ل���ە بەهارى س���اڵى ( )2016دا بەردەوام بوو
زۆر گرنگ بوو بۆ بەرگریکردن لە کوردستان،
ل���ە دەرئەنجامیش���دا هێزەکانى پێش���مەرگە
توانیان دەستبگرنەوە بەس���ەر ئەو ناوچانەى
کە لە الیەن داعش���ەوە داگیرکرابوو .ویالیەتە
یەکگرت���وەکان بەش���ێک لە سیاس���ەتى خۆى
گ���ۆڕى لەبەرئەوەى حکومەتى کوردس���تان و
حکومەت���ى عێراقى پێک���ەوە هاوکاریان کرد
لە جەنگى دژى داعش���دا و هەروەها لەبەر
ئەوەى عێراق بەهۆى پێشڕەویەکانى داعشەوە
کەوتبووە مەترسیەوە ،و بەشدارى کوردەکان
لە جەنگەکەدا رەنگە ببێتە هۆى رزگارکردنى
عێراق.
ویالیەت���ە یەکگرت���وەکان و هاوپەیمانەکانى
دەبێت هاوس���ەنگى راگرن لە نێوان پاڵپشتى
کردنیان���دا بۆ س���ەربەخۆیى ک���وردەکان و
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پابەندیەکانیان لە بەرامبەر پاراس���تنى عێراق
و هۆش���یاریش بن س���ەبارەت بە هەستیارى
تورک���ەکان .لەبەر ئ���ەم ه���ۆکارە ویالیەتە
یەکگرتوەکان رەتيکردەوە هاوکارى سەربازى
راس���تەوخۆ بۆ ک���وردەکان دابین بکات  .لە
کاتێکدا دەوڵەتى تورکیا پەیوەندیەکى بەهێزى
لەگەڵ هەرێمى کوردستاندا بونیادناوە ،بەاڵم
دژایەت���ى تورکیا بۆ س���ەربەخۆیى کوردەکان
لەبەرئەوەیە کە دەترسێت لەوەى کوردەکانى
نێو س���نورى تورکیا هەمان داخوازى هەمان
ش���ت بکەن لە تورکیا .هەڵوێس���تى ویالیەتە
یەکگرتوەکان ناڕوونە و لە هەندێکجاریش���دا
نەگونجاوە .لە کاتێکدا ویالیەتە یەکگرتوەکان
پاڵپشتى بڕیاردان لە مافى چارەنوسى دەکات
لە باش���ورى س���ودان ،تەیمورى خۆرهەاڵت
و کۆس���ۆڤۆ ،بەاڵم پاڵپش���تى لە سەربەخۆیى

380

باشورى کوردس���تان ناکات ،سەرەڕاى ئەوەى
هاوپەیمانێک���ى نزیک���ى حکومەتى هەرێمى
کوردستانیشە ،جگە لەوەى هیواى بەوە هەیە
کە هەرێمى کوردس���تان دەبێتە هەبوویەکى
س���تراتیژى ب���ۆ ویالیەت���ە یەکگرت���وەکان و
دەبێتە مۆدێلێکى دیموکراس���ى بۆ رۆژهەاڵتى
ناوەڕاس���ت .دەنگدان���ەوەى جواڵن���ەوەکان
بە ئاڕاس���تەى س���ەربەخۆیى لە کوردستاندا
مەترسیەکى لە واشنتۆندا دروستکرد هەروەک
ئەوەى لە (تەموزى س���اڵى  )2014دا کاتێک
س���ەرۆکى هەرێمى کوردس���تان (مەس���عود
بەرزان���ى) بەڵێن���ى ئەوەیدا ک���ە ریفراندۆم
ئەنجام بدات بۆ سەربەخۆیى .لە لیستە پێنج
خاڵیەک���ەى حکومەتى ویالیەتە یەکگرتوەکاندا
کە بە کارى لە پێش���ینەى خ���ۆى دایناوە لە
عێراق���دا ،یەکەمیان بریتیە لە "پارێزگاریکردن

لە عێراقێکى فیدڕاڵى یەکگرتو" لەگەڵ ئاماژە
دانێکى تایبەت���ى بە بەرتەس���ک کردنەوەى
مەوداى ناکۆکى لە نێوان هەردوو حکومەتەکە
دا (هەولێر و بەغداد).
پاش چەند دەیەیەک لە رەفزکردنەوەى مامەڵە
کردن لەگ���ەڵ کوردەکاندا ،ئێس���تە ویالیەتە
یەکگرتوەکان هاوبەشیەکى رەسمى ستراتیژى
و سیاس���یە لەگەڵ هاوپەیمانێکدا کە خاوەن
دەوڵەت نی���ە ئەویش حکومەت���ى هەرێمى
کوردس���تانە .س���ەرەڕاى ئەوەى کە ویالیەتە
یەکگرتووەکان بەهێزەوە پاڵپش���تى دەکرد لە
بنەماى یەکێتى عێراق و پاراستنى خاکەکەى،
بەاڵم ویالیەت���ە یەکگرت���ووەکان زیاتر نزک
بووەوە لە کوردەکان و بووبوە هاوپەیمانیان و
زیاتر پاڵپشتى کوردەکانى دەکرد لەبەرئەوەى
ک���وردەکان رووب���ەروى دۆخە قورس���ەکان
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دەبوونەوە لە عێراقدا .پرۆژەى سیکوالریزمى
نەتەوەی���ى ک���وردەکان س���ەرەڕاى هەموو
کەموکوڕیەکانى دیموکرات���ى دەردەکەوێت،
زیاتر سەرنجڕاکێشترە الى دەوڵەتانى رۆژئاوا
ب���ەراورد بە هەر ئەلتەرناتیڤێکى ئیس�ل�امى.
ئەمەش ل���ەم دەربڕینەى لیژن���ەى کاروبارى
بیانى لە ئەنجومەنى نوێنەرانى بەریتانیاوە بە
روونى خراوەتە روو" ،هەرێمى کوردس���تانى
عێراق دیموکراتیەکى رەسەنى هەیە ،سەرەڕاى
بوونى ناتەواویەک و هێشتا لە پەرەسەندندایە،
بووەتە بڵندگۆیەک���ى لێبوردەیى و میانڕەوى
ل���ە هەرێمێکى فراوانتردا کە بیرى توندڕەوى
و ناجێگیرى لە هەڵکش���اندایە .بەشێوەیەکى
فراوان بەهاکانى بەهاى ئێمەشە"  .
زیادبوونى کارى دیپلۆماس���ى و نوێنەرایەتى
كونس���ولخانەکان لە هەولێ���ردا ئەوە دەخاتە
روو ک���ە ک���وردەکان س���ەرکەوتوبوون ل���ە
بەدەس���تهێنانى ش���ەرعیەتى نێودەوڵەتی���دا.
هەتاوەک���و س���ەرەتاى س���اڵى (32 )2016
ئەندامى نەتەوە یەکگرتووەکان کونسولخانەى
خۆیان ل���ە هەولێردا کردووەت���ەوە ،لە نێو
ئەو دەوڵەتانەش���دا هەر یەکە ل���ە ویالیەتە
یەکگرتووەکان ،بەریتانیا ،فەڕەنسا ،ئەڵمانیا،
ئیتاڵی���ا ،و هۆڵەندا هەیە .کەنەدا لە س���اڵى
( )2014ەوە کەلوپەلى جەنگى دابین دەکات بۆ
کوردەکان لەگەڵ راهێنانى سەربازیدا .یەکێتى
ئەوروپا نوس���ینگەیەکى راوێژکارى لە س���اڵى
( )2015دا کردەوە .گۆڕانکارى لە سیاس���ەتى
ویالیەتە یەکگرتوەکاندا گۆڕانکاریە ریش���ەییە
بۆ ک���وردەکان .لە س���ەرەتادا ئۆتۆنۆمیەکى
کاریگەریان بەدەستهێنا ،هەروەها پێوانەیەکى
ش���ەرعیەتى نێودەوڵەتیش���یان بە دەس���تهێنا
وەک کاراکتەرێک ،کە لە کاتێکدا دەوڵەتێکى
سەربەخۆ نین ،توانیویانە دەستەبەرى چەندین
تایبەتمەندێت���ى و س���ودى دەوڵەت بکەن بۆ
خۆیان ،وەک کردنەوەى نوسینگەى دیپلۆماتى

لەسەرانس���ەرى جیهاندا .هەردوو جەنگەکەى
ک���ە ویالیەتە یەکگرتوەکان لە دژى حکومەتى
عێراقى بەرپاى کرد لە س���اڵى  1991و )2003
دا س���ودێکى گەورەى بە کوردەکان گەیاند لە
عێراقدا و پاڵیشینا بە ویالیەتە یەکگرتوەکانەوە
کە زیاتر دەستوەربداتە کاروبارى کوردەکان.
بەشداریکردنى ویالیەتە یەکگرتووەکان کەمتر
بووەوە لە پاش کشانەوەى سوپاکەى لە عێراقدا
لە س���اڵى ( )2011دا ،ب���ەاڵم بە یاریکەرێکى
گرنگ مای���ەوە کە هاوپەیمانێت���ى هەرێمى
کوردس���تانى بە گرنگ دەبینى لە جەنگى دژ
بە داعشدا و تارادەیەکیش پاراستنى دەوڵەتى
عێراقى بەیەکەوە.

کوردەکانى تورکیا
سیاس���ەتى دەوڵەتانى رۆژئاوا ل���ە بەرامبەر
دانیش���توانى کورد لە تورکیادا ،کە زۆرترین
ژمارەى ک���ورد دەکەوێتە ئەم پارچەیەوە ،بە
هەمان شێوە کاریگەر بووە بە پێداویستیەکانى
رۆژئاواوە بۆ ئەوەى لە پەیوەندیەکى باش���دا
بمێنیتەوە لەگەڵ تورکیادا .قەبارەى تورکیا و
گرنگى ستراتیژى هەرێمى و ئەندام بوونى لە
ناتۆدا واتاى ئەوەیە کە دەوڵەتە ئەوروپیەکان
و دەوڵەتانى ئەمریکاى باکور ،بە بەردەوامى
پەیوەندی���ە دوو الیەنیەکانیان لەگەڵ تورکیادا
ب���ەرز دەنرخێن���ن و لە پێش���ترە لە فش���ار
خستنەس���ەر تورکیا بە مەبەستى باشترکردنى
مافەکانى دانیش���توانە کوردەک���ە .بە هەمان
شێوەى عێراق دەس���تێوەردانێکى زۆر کەمى
فەرمى هەبووە لە کێش���ەى کوردا هەتاوەکو
کۆتاییەکانى س���ەدەى بیستەم .بەاڵم فاکتەرى
سەرەکى کە کاریگەرى کردە سەر ئەو گۆڕانە
کەمەى لە شێواز مامەڵەى واڵتە رۆژئاوایيەکان
بریتى بووە لە کاندید بوونى تورکیا بۆ ئەوەى
ببێتە ئەندام لە یەکێتى ئەوروپادا.
تورکیا لە ساڵەکانى  1987دا بوون بە ئەندامى

لە کۆمەڵگەى ئەوروپیدا پێش���کەش کرد .لە
س���اڵى ( )1993دا یەکێت���ى ئەوروپ���ا چەند
مەرجێکى ئیلزامى دانا ب���ۆ ئەو دەوڵەتانەى
کاندی���دن ببن���ە ئەن���دام ل���ە یەکێتیەکەدا:
پەیڕەوکردن���ى س���تانداردە بەهێزەکان���ى
دیموکرات���ى ،مافەکانى مرۆڤ و س���ەروەرى
یاس���ا .یەکێتى ئەوروپا تورکیای���ان ناچارکرد
هەتاوەکو رەچاوى ستانداردەکانى یەکێتیەکە
بکات ل���ە مافەکانى کەمینە نەتەوەییەکان کە
ژمارەیەکى زۆرى ئەو کەمینانەش کوردبوون.
زۆرجار ئەوە دەستنیش���ان کراوە کە رێگەى
تورکیا بۆ بوون بە ئەندام لە یەکێتى ئەوروپادا
بە دیاربەکردا دەڕوات .جواڵنەوەى کوردى بە
شێوەیەکى بەرفراوان بوونە الیەنگرى یەکێتى
ئەوروپا ،پێش���وازیان کرد لە بوون بە ئەندام
بوونى تورکیا لە یەکێتیەکەدا وەک رێگەیەک
بۆ فشار خس���تنە س���ەر دەوڵەتى تورکیا بە
مەبەستى ئەنجامدانى چاکسازى و رێگەدان بە
ناسنامەى کورددا.
ب���ە درێژایى دەی���ەى ن���ەوەدەکان بایەخى
پەرلەمان���ى ئەوروپا زیادیکرد س���ەبارەت بە
بابەتى مافى مرۆڤى کورد لە تورکیادا .کاتێک
لە س���اڵى ( )1994حکومەتى تورکیا بڕیارى دا
بە داخستنى پارتى دیموکراتى کورد ،یەکێتى
ئەوروپا کۆمیتەى هاوبەشى پەرلەمانى نێوان
یەکێتیەک���ە و تورکی���اى س���ڕکرد ،بە روونى
ئەندامبوونى لە یەکێتیەکەدا پەیوەندیدار کرد
بە مافەکانى کوردەوە .لە ساڵى ( )1999یەکێتى
ئەوروپ���ا تورکیاى وەک هەڵبژێردراو بۆ بوون
بە ئەندام لە یەکێتیەکەدا راگەیاند ،هەڵوێستى
فەرمى خۆشى بەرامبەر بابەتى کورد خستبووە
روو وەک باشتر بوونى "دۆخەکە لە باشورى
رۆژهەاڵت���ى ،لەگەڵ س���ەرنج خستنەس���ەر
پەرەپێدانى و دەسەبەرکردنى بوارى زیاتر لە
الیەنى ئابورى ،کۆمەاڵیەتى ،و کەلتوریەوە بۆ
هەموو هاوواڵتیان  .کاندید بوونى تورکیا بۆ
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بوون بە ئەندام لە یەکێتى ئەوروپادا کاریگەرى
هەبوو لەسەر بڕیارەکەى لە ساڵى ( )2002دا
بۆ راگرتنى بڕیارى لە س���ێدارەدانى سەرۆکى
پارتى کرێکارانى کوردستان (پەکەکە) عەبدواڵ
ئۆجەالن ،لە برى ئەوە س���زاکەى گۆڕدرا بە
زیندانى هەتا هەتایى.
ل���ە دەیەى ن���ەوەدەکان و دەی���ەى یەکەمى
س���ەدەى بیس���ت و یەکدا تورکی���ا هەندێک
بەرەو پێشچوونى ئەنجامدا لەو چاکسازیانەى
کە یەکێتى ئەوروپ���ا داواى کردبوو لەوانەش
کەمکردنەوەى س���ەرکوتکردنى کوردەکانى لە
خۆ دەگ���رت لە رووى کەلت���ور و زمانەوە،
ئەمەش لە پ���اش هەڵبژاردن���ى پارتى داد و
گەشەپێدان بوو لە پاش هەڵبژاردنەکانى ساڵى
( )2002دا ،پاش���ان تورکی���ا گفتوگۆى ئەندام
بوونى بە رووى تورکیادا کردەوە .لە س���اڵى
( )2002دا ،لە ژینگەى پاش هێرشەکانى (11ى
ئەیلولى  )2001یەکێت���ى ئەووروپا پەکەکەى
وەک رێکخراوێکى تیرۆریس���تى ناوزەد کرد
و هانى سیاس���یەکانى کوردى دەدا بۆ ئەوەى
خۆیان لەو پارتە ب���ە دوور بگرن .لە نیوەى
دەیەى یەکەمى سەدە بیست و یەکدا ئاسۆى
بە ئەندام بوونى تورکیا لە یەکێتى ئەوروپادا
لە پاشەکش���ە کردندا بوو لەبەرئەوەى لە نێو
دەوڵەتانى یەکێتى ئەوروپادا هەندێک دەنگى
نارەزایى س���ەریان هەڵدا ل���ە دژى بە ئەندام
بوون���ى تورکیا ل���ە یەکێتیەکەدا ل���ە کاتێکدا
ئەکەپە شکس���تى هێنا لە بەردەوام بوون لە
چاکس���ازیەکانى و هەروەها وازى لەو رێگە
ئاش���تیە هێنابوو ک���ە ب���ە رووى پەکەکەدا
کردبوویەوە.
سەر لەنوێ س���ەرهەڵدانەوەى توندوتیژیەکان
لە نێوان دەوڵەتى تورکیا و پەکەکەدا لە ساڵى
( )2015دا ،ئەم���ە شانبەش���انى چاالکیەکانى
سوپاى تورکیا لە شاروشارۆچکە کوردیيەکاندا،
هەروەه���ا ترس ل���ە بەرامبەر رەفت���ارە نا
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دیموکراسیەکانى ئەردوگان و فەرماڕەوایى و
بااڵدەست ئەکەپە واتاى ئەوە دەگەیەنێت کە
بە ئەندامبوون���ى تورکیا لە یەکێتى ئەوروپادا
بووە بە ئاس���ۆیەکى دوور .جەنگى ناوخۆيى
س���وریا ل���ە س���اڵى ( )2011ەوە  و قەیرانى
کۆچب���ەران و بارگرانى دارایى ئەوروپا واتاى
ئ���ەوە دەگەیەنێت کە هەر یەک���ە لە تورکیا
و یەکێتى ئەوروپا کارى لە پێش���ینەى خۆیان
هەی���ە .لەگەڵ ئەوەدا ئەگەرى کەمبوونەوەى
دەس���تێوەردانى یەکێتى ئەوروپا لە کێش���ەى
کوردی���دا کەمبووەوە یەکێتى ئەوروپا و والتە
ئەوروپیيەکان بەردەوام بوون لە رەخنەگرتن
لە سیاس���ەتى دەوڵەتى تورکیا ل���ە بەرامبەر
کوردەکان جەخت لەسەر پێویستى گەڕانەوە
ب���ۆ دانوس���تانى ئاش���تى دەکەن���ەوە ،بەاڵم
کاریگەریان کەمبووەتەوە .هەروەها ئیدانەى
پەکەک���ە دەک���ەن و جەخت لەس���ەر ئەوە
دەکەن���ەوە کە دەبێت پەکەکە واز لە خەباتى
چەکدارى بهێنێت.
ویالیەتە یەکگرتووەکان کاردانەوەیەکى کەمى
هەبووە لەگەڵ کۆمەڵگەى کوردى لە تورکیادا
ب���ەراورد ب���ە کوردەکانى عێ���راق .ویالیەتە
یەکگرتووەکان پارتى دیارى باکورى کوردستان
(پەکەکە) ى وەک رێکخراوێکى تیرۆریس���تى
تەماش���ا دەکات و پەیوەندیيەکان���ى لەگ���ەڵ
تورکیادا دۆستانەیە بەراورد بە پەیوەندیەکان
لەگەڵ حکومەتى عێراقیدا ،لەبەرئەوە مەیلى
کەمتر ل���ەوە هەبووە لەگ���ەڵ کەمینەیەکدا
مامەڵە بکات کە رووبەروى گرفتى دەکاتەوە.
خاڵى گرنگ ئەوەیە کە تورکیا ئەندامى ناتۆیە،
لەبەرئ���ەوە ویالیەتە یەکگرتووەکان و واڵتانى
دیکەى یەکێتى ئەوروپا ناچارن کە پاڵپش���تى
تورکیا بک���ەن لە نێو ئ���ەو هاوپەیمانێتیەدا.
ویالیەتە یەکگرتووەکان ریفۆرم و باشترکردنى
مافەکان���ى کورد و کەمینەکانى دیکەى بەالوە
پەس���ەندە ،بەاڵم زۆر جەخت لەس���ەر ئەم

بابەتانە ناکاتەوە و نایکاتە گرفت ،لەبەرئەوە
تا ئەندازەیەک���ى زۆر هاوکاریکردنى تورکیاى
بەالوە پەسەندترە .لە جەنگى دژى پەکەکەدا
ویالیەت���ە یەکگرتووەکان یارمەتى پێش���کەش
بە تورکیا ک���ردووە ،لەوانەش هاوکاریکردنى
تورکیا لە دەس���تگریکردنى عەبدواڵ ئۆجەالندا
لە س���اڵى ( )1998دا .ویالیەتە یەکگرتووەکان
بەش���ێوەیەکى بەرف���راوان ه���اوکارى مافى
تورکی���اى دەکرد لە ئەنجامدان���ى چاالکى و
کردەى س���ەربازى ل���ە دژى پەکەکە ،لەگەڵ
ئەوەشدا سەرزەنش���تى دەکرد لەسەر ئەوەى
کە ئاگربەس���تى ش���کاندووە لە ساڵى ()2015
دا .لۆب���ى گروپە کوردیي���ەکان و گروپەکانى
دیکە ه���ەر یەکە لە  ویالیەتە یەکگرتووەکان
و واڵتان���ى ئەوروپاى ناچار ک���رد بۆ ئەوەى
پەکەکە لە لیس���تى رێکخراوە تیرۆریستیەکان
دەربهێن���ن ،بەاڵم ئەگەرێکى ک���ەم هەیە بۆ
ئەوەى ئەو کارە ئەنجام بدەن .لۆبى کوردى
ل���ە ئەوروپاى رۆژئ���اوادا ژمارەی���ان دەگاتە
نزیکەى یەک ملیۆن کەس و نزیکەى 25،000
کەس���یش لە ئەمریکادا نیش���تەجێن  ،لەگەڵ
ژمارەیەک���ى زۆر هاواڵتى ک���وردى لە هەر
یەکە لە ئەڵمانیا ،فەڕەنس���ا ،و سویددا .لۆبى
کوردى لە ئەوروپادا کاریان کردووە لەس���ەر
تۆخکردنەوە و تیشکخستنە سەر پێشێلکردنى
مافەکانى مرۆڤ س���ەبارەت بە کوردەکان لە
تورکیادا و خستنە پێشچاوى ئەو پێشێلکاریانە
ب���ۆ یەکێتى ئەوروپا و حکومەتە ئەوروپیەکان
و دامەزراوەکان .لەگەڵ ئەوەش���دا سیاسەت
داڕێژەرانى دەوڵەتانى رۆژئاوا هەمیشە دودڵ
بوون لە رووبەڕوبوونەوەى لۆبیە سیاسیەکانى
گروپ���ە کوردیيەکان  .چاالکیە سیاس���یەکانى
ک���وردەکان ل���ە ئەوروپ���ادا ب���ەم دواییانە
چڕبووەتەوە لە رووى رێکخستن و هاریکارى
یەکترەوە باش���تر ب���ووە ،بەتایبەتى بەهۆى
ئەو هەڕەش���انەوە کە رووبەڕووى کوردەکان

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

بووەتەوە لە الیەن داعش���ەوە و دەرکەوتنى
چانس بۆ حکومەتى کوردى لە سوریادا.

کوردەکانى سوریا
سیاسەتى واڵتانى رۆژئاوا بەرامبەر کوردەکانى
س���وریا بە گۆڕانکاریەک���ى بەرچاوى بەخۆوە
بینیوە ل���ە س���اڵى ( )2014ەوە و بەردەوام
لە پێش���کەوتندا بووە .جواڵنەوەى نەتەوەیى
کوردى لە س���وریادا دابەش ب���ووە و لە ژێر
چاودێریەکى تون���دا بووە ئەمەش وایکردووە
کاریگەرى کەم بێت ،و بەراورد بە جواڵنەوەى
پارچەکانى دیکە کەمتر دەرکەوێت هەتاوەکو
ئەم دواییانەش .دەوڵەتان���ى رۆژئاوا زۆر بە
خەمساردی مامەڵەیان کردووە لەگەڵ کێشەى
کوردەکان لە سوریادا ،بەشێوەیەکى سەرەکیش
پێش���ێکردنى مافەکان���ى م���رۆڤ تایبەت بە
کوردەکان بوونى هەبوو – وەک رەتکردنەوەى
هاوواڵتى ب���وون و مافى ئاخاوتن بە کوردى
– لە نێو لس���یتى ئەو سکااڵیانەى کە لە دژى
رژێمى س���وریا بەرزدەکرانەوە .ئەگەر هاتباو
دیپلۆمات���کارە رۆژئاواییەکان بە ش���ێوەیەکى
راس���تەوخۆ مامەڵەیان بکردایە لەگەڵ سیاسیە
کوردەکاندا ،لەو کاتەدا دەسەاڵتدارانى سوریا
بە توندى کاردانەوەی���ان بەرامبەر هەردووال
دەبوو.
راپەڕینەکان لە دژى رژێمى بەش���ار ئەسەد لە
ساڵى ( )2011ەوە ،و لە دەرئەنجامدا بردنى
س���وریا بۆ ناو جەنگێکى درێ���ژ و خوێناوى
هەلێکى واى بۆ کوردەکان رەخساند کە پێشتر
بوونى نەبووە .لە س���اڵى ( )2012دا بە سود
وەرگرتن لە بوونى بۆشایى لە دەسەاڵتدا  و بە
مەبەستى بەرگرى کردن لە ناوچە کوردیيەکان
لە دژى هێرشەکانى گروپە چەکدارە توندڕەوە
ئیسالمیەکان ،کوردەکان دەستیان گرت بەسەر
ئەو ناوچەیەدا لە باکورى سوریا کە زۆرینەى
دانیشتوانەکەى کورد بوو ،توانیان ئیدارەیەکى

ئۆتۆنۆمى دابمەزرێنن ناو دەبرا بە رۆژئاڤاى
کوردس���تان .دەرکەوتن���ى ک���وردەکان وەک
یاریکەرێکى دیار و گرنگ لە جەنگى سوریادا
هێ���زە هەرێمیەکان و دەوڵەتان���ى رۆژئاواى
ناچارکرد گرنگیان پێبدەن.
س���ەرەنجام پێکهات���ەى ئۆتۆنۆم���ى کوردى
فۆرمێک���ى کاریگ���ەر و جی���اوازى حکومەتى
پێکهێنا کە س���یکوالر ،باڵى چەپ ،یەکسانى
جێن���دەرە ،زی���اد ل���ەوەش زیات���ر لەگ���ەڵ
نمون���ە رۆژئاواییەکان���دا دەگونج���ا لە هەر
ئەلتەرناتیڤێکى دیکە کە شایەنى جێبەجێکردن
بێت لە سوریادا .سەرەڕاى ئەوەش لە رووى
بەهاى سەربازى پراگماتیکیەوە (کە زیاتر جێى
بایەخە بە الى رۆژئاواوە) هێزە کوردیيەکان،
(هێزەکانى پاراس���تنى گەل) یەپەگە ،ئەوەیان
س���ەلماند کە کاریگەرن لە بەرگریکردن و بە
ش���ێوەیەکى بەرچاویش هێزەکانى داعش���یان
ناچار بە پاشەکش���ەکردن کرد و ناوچەیەکى
زۆرتر لە دەستى داعش وەرگرنەوە .بەراورد
بە هێزە ش���ەڕکەرەکانى دیکە لە س���وریادا،
هێزە کوردیي���ەکان وا دەردەکەوتن کە زیاتر
نزی���ک بن لە بەرژەوەندیەکان���ى رۆژئاواوە.
لەبەرئەوە کوردەکان بوون بە هەڵبژاردنێکى
زۆر سەرنجڕاکێش بۆ ئەوەى یارمەتى بدرێن
لە جەنگدا لە کاتێکدا کە هێزە رۆژئاواییەکان
هاوپەیمانێک���ى هاوپەیمانێک���ى کاریگەریان
نەبوو .هاریکاریەکانى دەوڵەتانى رۆژئاوا و بە
شێوەیەکى دیاریش ویالیەتە یەکگرتووەکان بۆ
کوردەکان لە سنورێکى دیاریکراودا ،گرنگیەکى
زۆر و بەرچ���اوى هەبوو لە هەس���تانەوە و
گەش���ەپێدانى پ���رۆژەى کوردەکان���دا .خاڵى
وەرچەرخ���ان بە الى دەوڵەتان���ى رۆژئاواوە
بریتى بوو لە گەمارۆى داعش بۆ س���ەر شارى
کۆبانی لە (پایزى  )2014دا .وا دەردەکەوت
و گریمانەى ئەوە زۆر بوو کەشارەکە بکەوێتە
ژێر چنگى چەکدارانى داعشەوە و لە ئەنجامدا

راپەڕینەکان لە دژى
رژێمى بەشار ئەسەد
لە ساڵى ( )2011
ەوە ،لە دەرئەنجامدا
بردنى سوریا بۆ ناو
جەنگێکى درێژ و
خوێناوى هەلێکى واى
بۆ کوردەکان رەخساند
کە پێشتر بوونى
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383

قوربانیەکى زۆر بکەوێتەوە ببێتە مایەى زەرەر
و زیانێکى گ���ەورە ،ئەمە لە کاتێکدا بوو کە
داعش بەردەوام بوو لە فراوان بوون لە عێراق
و س���وریادا و وادەردەکەوت کە وەستاندنى
کارێکى ئەستەم بێت .ویالیەتە یەکگرتووەکان
هەڵبژاردنێکى کەمى هەبوو ،بەاڵم هێرش���ى
ئاسمانى دەستپێکرد لە دژى داعش بە مەبەستى
یارمەتیدانى هێزە کوردیيەکان کە بەرگیان لە
ش���ارەکە دەکرد .لە پاش س���اڵێک گەمارۆکە
ش���کێنرا و کوردەکان بە هێواش���ى ناوچەى
زۆرتریان لە داعش پاک دەکردەوە ،ویالیەتە
یەکگرت���ووەکان و هاوپەیمانە رۆژئاواییەکانى
بەردەوام بوون ل���ە یارمەتیەکانیان لە الیەنى
هێرش���ى ئاس���مانیەوە و بەردەوام پاڵپشتى
کوردەکانیان دەکرد .لە ئێستەش���دا هێزێکى
بچوک���ى ویالیەتە یەکگرتووەکان بوونى هەیە
لە ناوچە کوردیەکاندا کە تەنس���یقیان لەگەڵ
کوردەکان هەیە ،هەروەها راوێژیش پێشکەش
بە کوردەکان دەکەن.
لە کاتێک���دا دەوڵەتان���ى رۆژئ���اوا یارمەتى
کوردەکانی���ان دەدا ،بەاڵم ئ���ەم هاوکاریانە
هەندێکجار سنوردار بووە و تارادەیەکیش بە
دوودڵیەوە بووە .هەروەها پاڵپش���تى رۆژئاوا
بەخش���ندەییانە نەبووە بۆ پرۆژەى سیاس���ى
ئۆتۆنۆمى ک���وردەکان لە س���وریادا .لێرەوە
ملمالنێ دروست دەبێت لە نێوان حەتمیەتى
وەستاندن و لەناو بردنى داعش و هەستیارى
وردى دەوڵەتان���ى رۆژئاوا بەرامبەر بە بوونى
تورکیا لەسەر سنورى باکور .تێوەگالنى تورکیا
لە جەنگ���ى دژى پەکەکەدا بێئەندازە کارێکى
دوژمنکارانەیە بەرامبەر بە دەس���تکەوتەکان
کورد لە س���وریادا ،بە تایبەتى لە کاتێکدا کە
پارتى بااڵدەس���تى کوردى لە س���وریادا پارتى
یەکێت���ى دیموکراتى (پەی���ەدە) پەیوەندیەکى
نزیکى هەیە لەگ���ەڵ پەکەکەدا .تورکیا هیچ
جیاوازی���ەک لە نێ���وان ه���ەردوو پارتەکەدا
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ن���اکات و هەردوو پارتى پەی���ەدە و یەپەژە لەالیەن هچ هێزێکى سەربەخۆوە رووبەروى
بە رێکخراوى تیرۆریس���تى لە قەڵەم دەدات .مەترس���ى بکرێتەوە :ب���ە تایبەتى کوردەکان
ل���ە کاتێکدا ک���ە پەکەکە لە لیس���تى تیرۆرى کە پەیوەندیەکى زۆر بەهێزیان هەیە لەگەڵ
رۆژئاوادایە ،جواڵنەوەى کوردى لە سوریادا لە جواڵن���ەوە ناسیۆنالیس���تە کوردیەکانەوە لە
الیەن رۆژئاواوە نەخراوەتە لیستى تیرۆرەوە ،هەر یەک���ە لە تورکیا و عێراق���دا .ویالیەتە
ب���ەاڵم تورکیا زۆر بە توندى داوادەکات ئەوە یەکگرت���ووەکان و بەریتانیا بە ش���ێوەیەکى
بگۆڕدرێت و هەردوو پارتەکە بخرێنە لیستى فەرمى دژى پێکهێنانى هەرێمێکى ئۆتۆنۆمین
کە ل���ە الیەن کوردەکان خۆیان���ەوە بەڕێوە
تیرۆرەوە.
ه���ەروەک ئ���ەوەى دەوڵەتان���ى رۆژئ���اوا ببرێت ،لەبەرئەوەى ئامانجى دوور مەوداى
هاوپەیمانێتیەک���ى بەهێزی���ان هەیە لەگەڵ گفتوگۆى ئاش���تیانەى نەتەوە یەکگرتووەکان
تورکیادا ئەوە بووەتە رێگر لە دەستێوەردانیان بریتیە لە حکومەتێکى یەکگرتوو کە یەکێتى
لە کێش���ەى کوردەکانى تورکی���ا ،هەروەها خاکى تورکی���ا بپارێزێت .بەهەمان ش���ێوە
ئەوەش کاریگ���ەرى کردووەتە س���ەر زیاتر ئەو دوو زلهێ���زە دژى رەفتارى تاکالیەنەى
نزی���ک بوونەوەیان لە کوردەکانى س���وریا .کوردەکانى س���وریان بەب���ێ راوێژکردن بە
تورکی���ا بەرپەرچى یاس���ایى بوونى ئیدارەى الیەنەکانى دیکەى سوریا.
رۆژئاڤ���ا دەدات���ەوە و زۆر بەتون���دى دژى پارتى کوردى بااڵدەستى سوریا (پەیەدە) بە
پێکهێنان���ى ه���ەر فۆرمێک���ى ئۆتۆنۆمیە بۆ گرفت دادەنرێت سەرەڕاى هەندێک الیەنى
ک���وردەکان و ه���ەروەک چ���ۆن دژایەت���ى سەرنجراکێش���ى ئایدۆلۆژیاکەى ،ئەمەش لە
دەستکەوتەکانى هەرێم کوردیيەکان دەکات الیەکەوە پەیوەندى هەیە بە نزیکى ئەو پارتە
لە ناوخۆى سوریادا .تورکیا بە بەردەوامى و لە پەکەکەوە ،لەبەرئ���ەوە بەالى دەوڵەتانى
چەندین جار هەڕەشە دەکات لە پەڕینەوە لە رۆژئاواوە پەسەندترە سپۆنسەرى بەرەیەکى
س���نور بە مەبەستى رێگریکردن لە پەڕینەوە دیکە بکەن کە نزیک���ە لە پارتى دیموکراتى
لە س���نورەکانى و هێزەکانى بەش���ێوەیەکى کوردس���تانەوە لە باش���ورى کوردس���تاندا.
بەرباڵو بەشدارن  لە هێرشکردنە سەر هێزە هەروەه���ا دەوڵەتان���ى رۆژئ���اوا ئیدان���ەى
ئۆپۆزسیۆنە کوردیيەکان .ئەمەش وایکردووە پەیەدەیان کرد لەس���ەر هەلسوکەوتەکانى:
لەداڕێژەرانى سیاس���ەتى دەوڵەتانى رۆژئاوا رەخن���ەکان ت���اک حزبى ل���ە بەڕێوەبردنى
بۆئەوەى هێڵێک دروس���ت بکێشن لە نێوان واڵت ،بێزارکردنى ئۆپۆزس���یۆنى سیاسى ،بە
بەرژەوەندیەکانیان لە یارمەتیدانى کوردەکان سەربازگرتنى بە زۆر و دەرکردنى عەرەبەکان
وەک هێزێک���ى جێى متمانە ،پەس���ەندکراوـ  ل���ە ناوچە کوردیەکاندا .س���ەرەڕاى ئەوەش
شایس���تەى مانەوە لە س���وریادا و بەتایبەتى پەی���ەدە تۆمەتبارە ب���ە هاوپەیمانێتى کردن
ل���ە دژى داع���ش و هەروەه���ا پەیوەندیە لەگەڵ رژێمى س���وریادا و هەتا رادەیەکیش
پەیوەندى نەکرد و نەچووە ناو ئۆپۆزسیۆنى
ستراتیژیەکانیان لەگەڵ تورکیادا.
هۆکارگەلى دیکە هەیە بۆ دودڵى دەوڵەتانى سوریاوە کە لە الیەن رۆژئاواوە سەرپەرشتى
رۆژئ���اوا ب���ە مەبەس���تى لە باوەش���گرتنى دەکرێن و بەرەو پێشدەچێت.
کوردەکان���ى س���وریا .هێڵ���ە س���نوریەکانى یەکێک ل���ە دەرئەنجامەکان���ى دودڵ بوونى
ئێس���تاى تورکیا بە پیرۆز دادەنرێت و نابێت رۆژئ���اوا لە نزیک بوونەوە ل���ە کوردەکانى

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

رۆژئاوا بریتیە لە هاتنە ناوەوەى روس���یا و
پێکهێنانى هاوپەیمانێتیەک لە س���اڵى (2015
–  )2016وەک بەش���ێک لە دەس���تێوەردانى
س���ەربازى ل���ە س���وریادا و پاڵپش���تیەک بۆ
رژێمەکەى بەشار ئەسەد .کوردەکان دۆستیان
کەمە و پێش���وازى ل���ە هەر پاڵپش���یتەکى
نێودەوڵەت���ى دەکەن لە هەر الیەکەوە بێت،
لەبەرئەوەى روسیاش پەیوەندیەکانى لەگەڵ
تورکی���ادا باش نیە دەتوانێ���ت لە ئەندامانى
ناتۆ زیاتر بچێتە پێش���ەوە لە هاوکاریکردنى
کوردەکاندا.

کارلێک���ى لێکئاڵ���ۆزاوى نێ���وان
سیاس���ەتەکانى رۆژئاوا و سیناریۆکانى
کورد
جیۆپۆلەتیکى کورد بە تەواوى بە یەکداچوو
و ئاڵ���ۆزە .لە دەرئەنجام���دا ،دەرککردن بە
س���یناریۆکانى داهاتوو تایبەت بە سیاسەتى
کورد  و کۆمەڵگە کوردیيەکان لە رۆژهەاڵتى
ناوەڕاس���تدا پێویس���تى بە لەبەرچاو گرتن و
خوێندن���ەوەى ژمارەیەک���ى زۆر گ���ۆڕاو و
ئەکتەر هەیە ،لە نێویشیاندا ژمارەیەکى زۆر
گروپ���ى جیاوازى ک���وردى و حکومەتى ئەو
دەوڵەتانەى کوردەکانى بەسەردا دابەش بووە
(ئێران ،عێراق ،س���وریا ،و تورکیا) هەروەها
ئەکتەرە ئۆپۆزس���یۆنە نادەوڵەتیەکانى دیکە
(وەکداع���ش ،گروپە ئیس�ل�امیە دوژمنەکانى
دیکە ،گروپە شیعەکان ،و گروپە ئیتنیکیەکانى
دیک���ەى وەک تورکمان و ئاش���وریيەکان) لە
خۆدەگرێت.
گۆڕاوى زیات���رى دیکە کە دەیس���ەلمێنێت
کاریگەریەکى زۆرترى هەیە لەسەر کوردەکان،
بە دیاریکراویش لە عێراق و بەم دواییانەش
لە سوریادا ،بریتیە لە سیاسەتەکانى ئەکتەرە
نێودەوڵەتی���ەکان ،لە هەمووش���یان گرنگتر
ویالیەتە یەکگرتوەکان���ى ئەمریکا ،هەروەها

دەوڵەتە ئەوروپیەکان و روسیایە .هەروەک
چۆن کوردەکان ب���وون بەئەکتەرێکى گرنگ
ب���ۆ بەرژەوەندیەکانى رۆژئاوا لە رۆژهەاڵتى
ناوەڕاس���تدا ،ب���ە تایبەتی���ش ل���ە عێراق و
س���وریادا ،ئ���ەوە روونە کە سیاس���ەتەکانى
رۆژئاوا بەش���ێوەیەکى یەکس���ان کاریگەرى
دەکاتە سەر رێگەى کوردەکان و کاریگەریش
دەبێ���ت بە رێگەى کوردەکان .لە نێو گروپە
ئیتنیکى و ئاینیەکانى رۆژهەاڵتى ناوەڕاستدا
کوردەکان بەش���ێوەیەکى بەرچاو الیەنگیرى
ئەمریکی���ەکان و ئەوروپیەکان���ن بە جۆرێک
کە وایدەبینن بەهاکانى لە رۆژئاوادا بوونیان
هەیە داکۆکیکارە لە کێشەکەى ئەمان.
ب���ۆ دەوڵەتانى رۆژئاوا کە لە الیەن ویالیەتە
یەکگرتووەکان���ەوە رابەرایەت���ى دەکرێ���ن،
بایەخ���ى س���ەرەکى ئێس���تایان بریتی���ە لە
شکس���تپێهێنانى داعش ،ئەمەش پێویستى بە
هاری���کارى کوردەکان هەیە ل���ە هەر یەکە
لە عێراق و س���وریادا ،لەبەرئەوە سیاسەتى
رۆژئاوا بەو ئاڕاستەیەدایە کە بەردەوامبێت لە
مامەڵەکردن و یارمەتیدانى کوردەکانى عێراق
و سوریا .پێویستى یارمەتیدانى کوردەکان لە
دژى داعش دەس���تبەجێ دژ دەوەس���تێتەوە
لەگەڵ دووەمین ئامانجى سیاسەتى رۆژئاوادا:
ئەویش بریتیە لە بەدەس���تهێنانى ئاش���تى لە
هەریەک���ە لە عێراق و س���وریادا ،هەروەها
پاراس���تنى سنورەکانى ئێس���تاى ئەو واڵتانە.
بۆیە م���ەوداى هاریکاریەکان���ى رۆژئاوا بە
س���نوردارى دەمێنێتەوە لەبەر ئەو خاڵەى کە
کوردەکان ل���ە هەر دوو دەوڵەتەکەدا بەرەو
ئۆتۆنۆمى زیاتر هەنگاو دەنێن ،لە راس���تیدا
سەربەخۆیى لە حاڵەتى باشورى کوردستاندا.
خواستێکى روون هەیە بۆ سەربەخۆیى لە نێو
دانیشتوانى کوردى باشوردا سەرەڕاى ئەوەى
بەکرداربوون و جێبەجێکردنى ئەو خواس���تە
تا ئەندازەیەکى زۆر دڵنیایى نیە .سیاس���ەتى

لە پاش جەنگى ساڵى
( )1991ەوە ویالیەتە
یەکگرتوەکان و
هاوپەیمانەکانى پاڵپشتى
دامەزراندنى هەرێمێکى
سەربەخۆ بوون بۆ
کوردەکان لە عێراقدا،
ئەوەش بووە هۆى
دامەزراندنى حکومەتێکى
خۆبەڕێوەبەرى بۆ
کوردەکان و تا ئەمڕۆش
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هێزەکانی رۆژئاڤای کوردستان
رۆژئ���اوا بە توندى دژى ئەم خواس���تەیە لە
بەرژەوەن���دى دەوڵەتێک���ى عێراقى فیدراڵى
خاوەن س���ەروەرى و سنورەکەى .لە کاتێکدا
بەراورد بە بەشەکەى دیکەى عێراق و زۆرێک
لە هاوسێکان لە ناوچەکەدا گۆڕانکارى بەرەو
دیموکراتى بوون لە باش���ورى کوردس���تاندا
بەهێزترە :لەگەڵ ئەوەى گرفتى س���ەرەکى
هەیە وەک گەندەڵى ،الوازى ئابورى ،خراپى
بەڕێوەبردن کە بووە بە گرفت بۆ سیاسەت
داڕێژەرانى رۆژئ���اوا .هەروەها رۆژئاوا زۆر
بایەخ بە باشترکردنى پەیوەندیە سەختەکەى
نێ���وان هەرێم���ى کوردس���تان و حکومەتى
عێراقى دەدەن لە بەغداددا وەک بەش���ێک
لە ئامانجى خۆیان بۆ بەهێزکردنى دەوڵەتى
عێراقى.
دژوەس���تانەوەى رۆژئاوا بۆ دروس���تبوونى
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دەوڵەتى ک���وردى زۆر بە روونى فاکتەرێکە
کە رێگرى دەکات لە سەرکردە کوردەکان بۆ
ئەنجامدانى ریفراندۆم لەسەر سەربەخۆیى.
کوردس���تانێکى س���ەربەخۆ زۆر الواز و
نەپارێزراو دەبێت بەبێ هاریکارى و پاڵپشتى
ویالیەتە یەکگرتووەکان و لە راستیشدا تورکیا.
هەرچەن���دە عێراق لە پێ���ش جیابوونەوەى
کوردەکان دەس���تیکردووە بە هەڵوەشانەوە
(دەکرێت بوترێت لە راستیدا عێراق شکستى
هێناوە) ئەمەش رەنگە تەنها یەک بژاردە بۆ
کوردەکان جێبهێڵێت ئەویش گەڕانە بە دواى
بەدەس���تهێنانى دانپێدانان وەک دەوڵەتێکى
س���ەربەخۆى خ���اوەن س���ەروەرى .ل���ەم
سیناریۆیەدا ،لە حاڵەتێکدا دەگاتە ئەو خاڵەى
کە ویالیەت���ە یەکگرت���ووەکان و دەوڵەتانى
رۆژئاوا ت���ەواو بوون و هەڵوەش���اندنەوەى

عێراق پەس���ەند دەکەن ،ئەگەر زۆرە ئەوان
پاڵپشتى کوردس���تان بکەن وەک هەوڵدانێک
بۆ پاراستنى هاوپەیمانێکى ئارام و جێگیر لە
کەرت و پەرت بوونى عێراقدا.
ئەو س���یناریۆیەى کە ئەگەرى زۆرە لە چەند
ساڵى کەمى داهاتوودا بەردەوام بێت بریتيە
لە بەردەوام بوونى ئەم دۆخەى ئێستا هەیە
بە جۆرێک کە عێراق بە دەس���تى نائارامى و
نەبوونى ئاشتەوایى سیاسیەوە دەناڵێنێت ،لە
هەمان کاتدا ک���وردەکان بەردەوام دەبن لە
گەش���ە پێدانى سەربەخۆیى هەرێمەکەیان لە
کاتێکدا لە دانوستاندا دەبن لەگەل بەغداددا.
ئەگەر شکس���ت بە داعش بهێنرێت یان النى
ک���ەم الواز بکرێت ،رۆڵى ک���وردەکان وەک
هێزێک���ى کاریگ���ەر لە سیاس���ەتى عێراقیدا
بەهێزتر دەبێت ،بە الیەنى کەمەوە بەهۆى

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

ئ���ەوەى کوردەکان لە ئێس���تەدا دەس���تیان
گرت���ووە بەس���ەر هەندێک ناوچەى کێش���ە
لەسەردا لە نێوان ئەوان و بەغداددا .ئەمەش
دەبێتە هۆى بەهێزکردنى پێگەى دانوستانى
ک���وردەکان لەگ���ەڵ رۆژئاوادا ،س���ەرەڕاى
ئەوەش دەکرێت کوردەکان زیادەڕەوى بکەن
لە جەختکردنەوە لە دەسەاڵتی خۆیان لەسەر
نیگەرانکردنى ویالیەتە یەکگرتووەکان.
گریمانەیەکى دیک���ە ئەوەیە لەبرى روخانى
داعش لەوانەیە بەهێزببێتەوە بەهۆى چاالکى
س���ەربازى رۆژئاوا و الوازى سوپاى عێراقى
و بەدەستهێنانى ش���ەرعیەت و پاڵپشتیەوە،
مەترس���یەکى زیات���ر رووب���ەڕووى دۆخى
جێگیرى عێراق ،کوردستانى عێراق ،سوریا،
و کوردس���تانى س���وریا بکات���ەوە .وانەکانى
کەمپیەنى دژى پێش���ینە الوازەکەى داعش،
رێکخراوى قاعیدە ،لە نێوان س���ااڵنى (2006
–  ،)2008پێداویستى گرتنەبەرى ستراتیژێکى
فرە الیەن ک���ە پێداویس���تیە کۆمەاڵیەتى و
ئابوریەکانى لە خۆ گرتبێت و پێویستبێت بۆ
رووبەڕووبونەوەى داعش لەوەى لە ئێستادا
وەگەر خراوە دەخاتە روو  .هێش���تا دڵنیای
نیە س���ەبارەت بە ب���ەوەى دەکرێت داعش
شکست پێبهێنرێت بە بێ تێوەگالنى ئەکتەرە
رۆژئاواییەکان ل���ە چاالکی���ە زەمینیەکاندا،
ئ���ەوەش ت���ا رادەی���ەک بە کارێک���ى دوور
دەزانرێت.
سیناریۆکانى رووبەڕووى کوردەکان دەبنەوە
لە سوریادا جیاواز نین ،دەکرێت داعش سەر
لەنوێ خۆى رێکخاتەوە و دیس���انەوە ببێتە
مایەى مەترسى و هەڕەشە بۆ سەر کوردەکانى
س���وریا لەگەڵ کوشتن و راگواس���تندا .لەم
سیناریۆیەدا رۆژئاوا دەکەوێتە ژێر فشارێکى
زۆرەوە هەتاوەکو بەش���ێوەیەکى کاریگەرانە
تر دەس���تێوەردان بکات بۆ ئەوەى کارەساتى
مرۆی���ى روو نەدات لە نێو دانیش���توانێکى

بچوکتردا کە زیاتر ئەگەرى هەیە رووبەڕوى
مەترس���ى ببێتەوە لە باش���ورى کوردستان.
 5464شکس���تهێنان لە پاراستنى یەزیدیيەکان
لە باکورى عێراقدا لە هێرشى داعش لە ساڵى
( )2014دا بووە هۆى جێهێش���تنى پەڵەیەکى
خراپ .مەترس���یەکى دیکەى سەر هەرێمى
رۆژئاڤ���ا بریتیە لە تورکیا هێرش���ەکانى یان
داگیرکاریەکانى بۆ س���ەر ناوچەکانى رۆژئاڤا
زیاتر ک���ردووە .ئەمەش دەکرێت دەوڵەتانى
رۆژئاوا بخاتە کێشەوە ،ئەو دژیەکیەش دەخاتە
روو لە دوودڵیاندا بۆ یارمەتیدانى کوردەکانى
س���وریا وەک بەرهەڵس���تیکارێکى سەرەکى
داعش ،ب���ەاڵم رەفزکردن���ەوەى دەوڵەتانى
رۆژئ���اوا بۆ داننان بە دواکاریەکانى کورد بە
مەبەس���تى بە دەس���تهێنانى ئۆتۆنۆمى زیاتر
بەهۆکارى هاوپەیمانێتیان لەگەڵ تورکیادا و
بەڵێندانیان بە پاراستنى یەکێتى خاکى سوریا.
حکومەتى س���وریا لەوانەیە هێز و دەسەاڵتى
خۆى بە دەست بهێنێتەوە و کۆنتڕۆلى ناوچە
کوردیيەکان بکات���ەوە .ئەمەش دەبێتە هۆى
دروستکردنى سەرئێشەیەکى زۆر بۆ سیاسەت
داڕێژەرانى رۆژئاوا.
لە برى ئ���ەوە هەرێمى رۆژئاڤ���ا بەردەوام
دەبێت لە گەشەکردنەکانى و زیاتر و بەهێزتر
خ���ۆى بونیاد دەنێت .پاش���انیش دەوڵەتانى
رۆژئاوا پێویس���تە زیاتر و بە قوڵتر تێوەگالن
و دەستوەردانیان لە پێشکەوتنە سیاسیەکانى
ئۆتۆنۆم���ى هەرێمەکەدا رەچ���او بکەن ،لە
هەوڵدانیان بۆ پاراس���تنى هێز و یارمەتیدانى
پێکهێنان���ى پێکهاتەیەک کە رۆژێک لە رۆژان
هاوت���ا بێت لەگەڵ پەیماننامەى ئاش���تى کە
هەموو س���وریيەکان لەس���ەرى رێکدەکەون.
بیرۆکەى سیس���تمێکى فیدڕاڵى لە س���وریادا
لە الیەن کەس���ایەتیە فەرمیەکانى پێش���وى
ویالیەت���ە یەکگرتووەکان���ەوە خرای���ەڕوو،
ب���ە الیەنى کەم���ەوە هەتاوەک���و الیەنەکان

لەسەر چارەسەرێکى ئاش���تیانەى ماوە درێژ
رێکدەکەون .سوریا دابەش دەبێت بۆ چەند
ناوچەیەکى تارادایەک یەکسان کە لە ئێستادا
لە ژێر کۆنتڕۆڵ���ى کوردەکان و حکومەت و
هێزە چەکدارەکاندایە.
دەوڵەتان���ى رۆژئ���اوا بەرژەوەن���دى کەمتر
و هێزى کەمتریان هەیە لەس���ەر سیاس���ەتى
کوردان���ى تورکیا بەراورد بە کوردانى عێراق
و س���وریا .پەیوەندیەکى بەهێز و بێزارکەر
هەیە لە نێوان هاریکاریەکانى ئێستاى رۆژئاوا
بۆ چەکدارانى کورد لە سوریا و هەوڵەکانى
تورکی���ا ب���ۆ جەنگکردن ل���ە دژى پەکەکە.
الوازکردنى پەکەکە و هاوپەیمانە نزیکەکانى
ل���ە س���وریادا ناچێتە خان���ەى خزمەتکردنى
جەنگ���ى دژى داعش���ەوە .هەرچەندە ئەوە
روونە کە لە کاتێکدا بەرژەوەندى س���ەرەکى
زۆرین���ەى واڵتان���ى رۆژئ���اوا ب���ە نەگۆڕى
دەمێنیێت���ەوە – ه���ەر وەک ئەندامێکى پلە
ب���ەرزى س���وپاى بەریتانى دەڵێ���ت "ئەگەر
بێ���ت و هەڵبژرادنمان بخرێتە پێش لە نێوان
پاڵپش���تى کردنى کوردەکانى سوریا و تورکیا
لە دژى تورکیا ،ئ���ەوە ئێمە هەموو کاتێک
تورکی���ا هەلدەبژێری���ن وەک هاوپەیمان���ى
ناتۆمان" .هەروەک کاریگ���ەرى بەڵێنەکانى
بوون بە ئەندام ل���ە یەکێتى ئەوروپادا الواز
بووە ،رۆژئاوا بەش���ێوەیەکى ب���ێ ئەندازە
بێهێزب���ووە ل���ە رێگریکردن لە ب���ەردەوام
بوون���ى توندوتیژیەکان لە نێ���وان تورکیا و
پەکەکە و کە ئازار چەشتنى خەڵکى مەدەنى
لێدەکەوێتەوە .لەم س���یناریۆ کە رەنگە زۆر
پۆزتی���ڤ بێ���ت ،پەکەکە و تورکیا لەس���ەر
مێزى دانوستان سەرکەوتوو دەبن ،ریفۆرمە
مانادارەکان و ب���ە لیبرالیزەکردنى واڵتى بە
دوادا دێت و پەکەکەش لە لیس���تى تیرۆرى
دەوڵەتانى رۆژئ���اوادا بهێنرێتە دەرەوە ئەو
کاتە دەبێتە ئەکتەرێکى قانونى ناتوندوتیژ.
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