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لەگــەڵ زۆربوونــی ئاخاوتنــەکان ســەبارەت بــەو »ناوچــەی ئاســایش«ەی ناوچەکانی 
جیادەکاتــەوە،  یــەک  لــە  تورکیــا  و  ســوورییەکان  کــوردە  باڵوبوونــەوەی 
هاوزەمــان لەگــەڵ ئــەو شــەڕانەی یەکینەکانــی ســووریای دیموکراتــی دژی 
دواهەمیــن مۆڵگەکانــی داعــش ئەنجامیــان دەدەن، میدیــای جیهانــی ڕۆشــنایی 
دەخاتــە ســەر کوردەکانــی ســووریە و داهاتوویــان، بــەاڵم لــەم بێنەوبەردەیــەدا، 
کەمینەیەکــی بچــووک کــە لــە باکــووری ســوریە دەژیــن، ئەوانیــش ســریانن، لــە 

ــن. بیردەکرێ

»ئێمە دانیشتوانی ڕەسەنی سووریاین«، یەعقووب 

لەحــدۆ؛  پێشکەشــکاری پڕۆگرامی ســریانی لە 

تەلەفزیۆنی ڕۆناهی وا بۆ ماڵپەڕی شــەقامی 22 

دەدوا، هەروەهــا وتــی : ڕۆڵەکانــی گەلەکــەی 

کۆنترین گەلی نیشــتەجێی ســووریان و ناویشیان 

بە ناوی سووریاوە لکاوە.

لەحــدۆ ئامــاژە بــەوە دەکات، خاکــی مێژوویی 

ســریان، کە بە »بەیت نەهرەین« ناسراوە، واتە 

نێوان هەردوو ڕووباری دیجلە و فوڕات، ئاماژەی 

بەوەشــدا ســریانەکان لە کۆندا لە ســووریاوە تا 

سنووری ئەرمینیا شۆڕبوونەتەوە.

لــە ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتەمدا، ژمــارەی 

ســریانەکان و ناوچەکانی باڵوبوونەوەیان بەهۆی 

ستەمکاریی عوســمانییەکانەوە، بەتەواوەتی کەم 

بووەتەوە، لە باکووریا ســووریەدا چڕبوونەتەوە، 

بە تایبەت لە قامیشــلی و حەسەکە و سەرێکانی 

و مالکییــە و دێــرک و ڕومێالن، بــە ڕێژەیەکی 

کەمتریش لە قەلمون و دەوروبەری دیمەشــق و 

چیاکانــی زاگرۆس و تۆرۆســدا هەن، ئەمە جگە 

لەو ژمــارە زۆرەی کۆچیان کــردووە و ئاوارەی 

ئەورووپا بوون.

»مێــژووی هاوچەرخمــان بــە ســەیفۆ دەســت 

پــێ دەکات«، ئەمە قســەی »میــالد کۆرکیس«ی 

میدیاکاری ســەر بە پارتی یەکێتی ســریانییە، کە 

پارتێکی سیاســیی ســریانیی ســورییە، بەم جۆرە 

وەسفی ئەو کۆمەڵکوژییانە دەکات، کە دەسەاڵتی 

عوســمانی دژی سریانەکان لە سااڵنی نێوان1914 

بــۆ 1915 ئەنجامیدان، و  بــە کۆمەڵکوژییەکانی 

»ســیفۆ« ناســراون، کــە وەســفێکە لە وشــەی 

شمشێر«سیف« وەرگیراوە.

ئەمــە بــەر لــە  »جینۆســایدی ئەرمەنــەکان« 

ســریانییەکان  جینۆســایدی  بــەاڵم  ڕوویــداوە، 

ناوبانگی جیهانیی بە دەست نەهێناوە، ئەگەرچی 

قوربانییەکانی بە سەدان هەزار بۆ چەند ملیۆنێک 

مەزەندەدەکرێن. 

ئارامییــەکان  بــۆ  ســریانییەکان  ڕەچەڵەکــی 

مەســیحییەتی  ڕێوڕەســمی  دەگەڕێتــەوە، 

خۆرهەاڵتــی ئەنجــام دەدەن و بە زمانی ئارامی 

دەدوێــن. بــە  ئەرســۆدۆکس و کاتۆلیکییانەوە، 

ڕێژەی %15 ی هەموو مەســیحییەکانی ســووریە 

پێک دەهێنن، )ژمارەی مەســیحییەکانی سوریابە 

نزیکــەی ملیۆنێــک و دووســەد هــەزار کــەس 

دەخەمڵێندرێت(، چەند ڕاپۆرتێک لە ســووریەوە 

دەریدەخەن کەمتر لە ســی هەزار کەســێکیان لە 

سووریەدا ماونەتەوە.

»جۆزێــف مووســا ئیلیــا« کەشیشــی ســریانیی 

سوریایی لە شاری دێرک، بۆمان ڕوون دەکاتەوە، 

کڵێسەی ســریانیی کڵێسەیەکی ڕەسوڵییە، چونکە 

دامەزرێنەرەکــەی قددیس پەترۆســی یەکێک لە 

هاوەڵە حەوارییەکانی ســەیدی مەسیحە، ئەویش 

کڵێسەیەکی ئەرسۆدۆکسییە، بارەگا سەرەکییەکەی 

لــە  »ئەنتاکیە«یــە، لــێ لە دوای ســەربڕینخانە 

و کۆمەڵکوژیەکانــەوە، بارەگاکــەی گوازرایــەوە 

بۆ شــاری حیمس، و لەوێشــەوە بۆ دیمەشــق، 

بەشێکی کڵێسەی سریانییش لە هیندستان هەیە، 

کە لە ڕووی کارگێڕییەوە سەربەخۆیە لە کڵێسەی 

دایک.

پاش ســەربەخۆیی سوریا، »ســریانەکان لە ڕووی 

سیاســی و ئابوورییــەوە ماوەیەکــی زێڕینیان بە 

خۆوەبینی«، تیایدا ســریانییەک گەیشــتە پۆستی 

سەرەککۆماریی، ئەویش »سەعید ئیسحاق« بوو، 

لێ ماوەکەی تەنها بیســت و چوار کاتژمێر بوو، 

لــە نێــوان ڕۆژانــی 2 و 3 ی 12 ی 1951 دا 

بوو، لە ئەنجامی دەستلەکارکێشــانەوەی »هاشم 

دیاربەکرلــی«،  »جەمیــل  ئەلئاتاســی«ییەوە،  

سەرۆکی دوانگەی ئاشووریی، کە دامەزراوەیەکی 

سەربەخۆیە و گرنگیی بە مافی مەسیحییەکان لە 

خۆرهەاڵتی ناوین و کەلتووری ســریانیی دەدات 

وای وت.
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دیاربەکرلی، ئاماژەی بەوەدا، کە هەاڵواردن دژی 

سریانەکان لەگەڵ دروستبوونی کۆماری عەرەبیی 

یەکگرتوو )دەوڵەتی یەکگرتووی میسر و سووریا( 

دا دەستی پێکرد، » ئەوەش بەهۆی سیاسەتگەلی 

پۆلیســی و ئابوورییانــەی هەڵەوە بــوو«، ئەمە 

بەعســییەکانیش لەسەری ڕۆشــتن و »خوێندنگە 

و کارگــە و تەنانــەت زەوییــە کشــتوکاڵییەکانی 

سریانەکانیشــیان خۆماڵیی کرد، هێرشــیان کردە 

ســەر ناسیۆنالیســتە ســریانییەکان و هەوڵــی بە 

عەرەبکردنیان دان، و کاریان کرد بۆ ســڕینەوەی 

کەلتووری سریانی و خوێندن بە زمانی ئارامییان 

تەنها لە کەنیســەدا ڕێ پێدا، ئەمەش وایکرد بە 

کۆمەڵ کۆچ بکەن بۆ ئەوروپا«.

سریانەکان و ئیدارەی خۆجێیی
ســاڵی 2012، و پاش هەاڵیســانی جەنگی میللی 

ســووریا، پارتــی یەکێتیــی دیموکراتیــی کوردی 

ســووریی دەســتی بەســەر باکووری ســووریەدا 

گــرت و »خۆبەڕێوەبەریی«یەکــی تێدا ڕاگەیاند. 

لــە  سریانییەکانیشــی  هاوپەیمانــە  دیارتریــن 

پڕۆژەکەیدا »پارتی نیشتمانیی سریانی« بوون.

پەیمانــی  دیموکراتــی،  نەتــەوەی  »هــزری 

و  خۆبەڕێوەبــەری  نێــوان  لــە  کۆمەاڵیەتیــی 

ســریانەکاندا دروســتکرد« ، حەننــا تۆغــالت، 

ئەندامــی لیژنــەی مەرکەزیــی پارتــی یەکێتیــی 

ســریانی و جێگری سەرۆکی دەستەی ڕۆشنبیریی 

لە هەرێمی جەزیرە وای بە شەقامی 22 وت.

وتیشــی، بارودۆخی تازە ڕێی بە سریانەکان دا، 

لە خۆبەڕێوەبەریــدا نوێنەریان هەبێت، هاوکات 

هێــزی ســەربازی و هێــزی ئاسایشــی ناوخــۆی 

تایبەت بەخۆیان هەیە، هاوکات ئاماژەی بەوەدا، 

ئــەو تێگەیشــتنە بەرهەمی فیکری ســەرکردەی 

کــورد عەبدوڵــاڵ ئۆجەالنــە، کە بڕیاری لەســەر 

هەمــوو  دادپەروەرانــەی  نوێنەرایەتیکردنێکــی 

پێکهاتەکان داوە.

لــە بەشــداریی جەنگاوەرانــی  بــاس  تۆغــالت 

ســریانی دەکات، کە بۆ ماوەی 30 بۆ 40 ســاڵە 

لە نــاو ڕیزەکانی پارتی کرێکارانی کوردســتاندا، 

لــە دژی تورکیا دەجەنگن، هــاوکات ڕایگەیاندا 

کــە ئەوان پێشــتر لە ژێــر ســایەی پارتی بەیت 

نەهرێنی دیموکراتیدا کۆبووبوونەوە، کە پارتێکی 

ئاشــووریی عێراقییــە، و ئامانجــی دامەزراندنی 

ناوچەیەکی سەربەخۆی ئاشوورییەکانە. 

هــاوکات ڕایدەگەیەنێت مەرجەعییەتی پارتەکەی 

خۆیم کــە بەشــدارە لــە »خۆبەڕێوەبــەری«دا، 

بریتییە لە ئەنجوومەنی نەتەوەیی بەیتەنەهرەین، 

کــە ژمارەیــەک پــارت و دامەزراوەی ســریانیی 

لــە  ســەرەکییەکەی  بــارەگا  و  لەخۆدەگرێــت 

ئەورووپایە.

هاوکات ســەرکردەکەی پارتی یەکێتی ســریانیی 

ڕایگەیانــد، پارتەکــەی لە بەرامبەر دەســتەبەری 

»چەمکــی برایەتیــی گــەالن«دا وازی لە ڕەوتی 

ناسیۆنالیســتیی هێناوە، و ئێســتە لە ناو هەموو 

کارگێڕییەکانــدا بوونــی هەیە و لــە ناوچەکانی 

زۆرینەیانــی  الیەنگریــی  ســریانەکاندا  بوونــی 

بەدەست هێناوە.

پێکهاتە سەربازییە سریانییەکان
»ئێمــە لــە مناڵدانــی قەیرانــی ســووریاوە لــە 

دایکبوویــن«، بــەو ووشــانە »کینــۆ گابریێل«ی 

ســەرکردە لە هێزەکانی »ئەنجوومەنی سەربازیی 

ســریانی« و وتەبێژ بەناوی هێزەکانی ســووریای 

دیموکراتییەوە، کە لە ســاڵی 2013دا پێکهاتووە، 

و یەکێکــە لە پێکهاتەکانی هێزەکانی ســووریەی 

دیموکراتــی و بەشــداریی لــە شــەڕەکان دژی 

جەبهەی نوســرە و ڕێکخراوی داعشــدا کردووە، 

لــە   « دەکات،  خۆیــان  هێزەکانــی  وەســفی 

دابینکردنی هێمنایەتی و ئاسایشی گوندە سریانی 

و ئاشــوورییەکان و شەڕەکانی تەبقە و ڕەققە دا 

بەشــداریی کردووە، و زیاتر لە 40 شەهیدیشــی 

داوە«.

شانبەشــانی ئــەو هێزە ســەربازییانەی ســەر بە 

پارتی یەکێتی ســریانی، هێزەکانی »ســۆتۆرۆ«ش 

هەن، کە بەمانای »ئاســایش« دێت، ئەمەشــیان 

لە هەمان دابەشکاریی هێزە ئەمنییە کوردییەکان 

بەســەر یەکینەکانی پاراســتنی گەل  و هێزەکانی 

پاش سەربەخۆیی سوریا، 
»سریانەکان لە ڕووی 
سیاسی و ئابوورییەوە 
ماوەیەکی زێڕینیان 
بە خۆوەبینی«، تیایدا 
سریانییەک گەیشتە پۆستی 
سەرەککۆماریی، ئەویش 
»سەعید ئیسحاق« بوو

“
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ئاسایشەوە وەرگرتووە.

»پاراستنی بەها سیاسی و ئەخالقییەکانی کۆمەڵگە 

و دابینکردنی ســەالمەتیی کەس و موڵک و ماڵ 

و دامــەزراوەکان ئەرکــی ئێمەیە«، ئاکاد حەننای 

وتەبێــژ بەنــاوی هێزەکانــی »ســۆتۆرۆ«وە، بەو 

شێوەیە وەســفی هێزەکانیان دەکات، ئەوەش بۆ 

شــەقامی 22 ڕوون دەکاتــەوە، هێزی ئاسایشــی 

ناوخۆییــن و زۆربەیان لە ســریانەکانن، و لەناو 

هەرێمی جەزیرەدا لە حەسەکە و قامیشلۆ و تەل 

تەمرە و قەحتانییە و دێریک جێگیربوون.

 2013 ســاڵی  بەهەمانشــێوە  هێزانــە  ئــەو 

دەســتبەکاربوون، و بەپێــی قســەکانی حەننایش 

و  فیکــری  خولــی  ئەندامەکانیــان  بێــت، 

ڕێکخراوەیــی و ئاسایشــی و ڕاهێنانــی تایبــەت 

بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی تاوانــەکان تاوانەکان و 

پاراستنی بۆنە دینییەکان  وەردەگرن.

»ســۆتۆرۆ« بەشــدارە لــە دانانــی زاڵگــەکان لە 

هەڵمەتــە  و  شــارەکان،  دەرچــەی  و  دەروازە 

ئەمنییەکانــی نــاوەوە و دەرەوەی جەزیــرە، و 

لــە  زاڵگەیەکیــان  تیرۆرســتییش دژی  کارێکــی 

حەســەکە ئەنجامــدراوە، کوژراوێــک و حەوت 

برینداری لێکەوتەوە.

ڕۆڵی ژنانی سریانی
کرانەوەیەکــی  ســریانی  ژنانــی  وەک  ئێمــە   «

تەواومــان هەیــە، بــەاڵم ئــەو کۆمەڵگەیەی لە 

دەوروبەرمانــە کراســێکی تەســکی بــە بــەردا 

بڕیوین«، ئەلیزابێس کۆریەی ســەرکردە لە پارتی 

نیشــتمانیی ســریانی و جێگری هاوسەرۆکایەتیی 

ئەنجوومەنــی جێبەجێکردن لــە خۆبەڕێوەبەریی 

باکووری خۆرهەاڵتی سووریەدا وای وت.

بە شەقامی 22ی وت جاران ڕۆڵی ژنانی سریانی 

تەنها کارەکانی ناوماڵ و پەروەردەکردنی خێزانی 

دەگرتــەوە، »دینــی مەســیحییش ئاســتەنگێکی 

دیکەی بەردەمی بوو، هیچی نەدەکرد بە ڕاوێژی 

کڵێســە نەبوایە«، بەاڵم لە دوای ســاڵی 2012وە 

دوا فڕاندنــی ســریانییەکان خاڵــی وەرچەرخــان 

ڕوویدا.

لــە ڕوبەڕووبوونــەوەی »ئەزموونــی داعــش«ی 

تاقەتپڕووکێنــدا، زۆربــەی ژنانی ســریان لەگەڵ 

خێزانەکانیانــدا ڕایانکــرد بــۆ ئەورووپــا، بــەاڵم 

و  هێــواش  »بەهەنــگاوی  زۆرانیــش  هــاوکات 

بەترســەوە« وردەوردە کەوتنــە بەشــداریکردن، 

کۆریە ئاماژە بەوەش دەکات » ژنانی ســریانی لە 

چوارچێوەی ڕێکخراوەکانــی کۆمەڵگەی مەدەنی 

و لە ڕووی سیاسییەوە دەستیان بە خۆڕیکخستن 

کــرد، و هاتنــە ناو هێــزە ســەربازییەکانەوە، و 

هێزەکانی پاراستنی بەیت نەهرەین یان بۆ شەڕی 

داعش پێکهێنا«.

گروپێک لە سیریانییەکان لە کاتى خۆپیشاندا لە سوریا
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هاوکات »ســۆتۆرۆی ژنان«یش دروست بوو،  کە 

حەننا ئەزموونەکەیــان بە »مێژوویی« ناودەبات، 

و دەلــێ چەنــد هێزێکــن، کە لەژنانی ســریانی 

پێکهاتوون، بەشــداریی لە پاراســتنی شــارەکاندا 

دەکــەن، و »لە کارەکانیاندا هیــچ جیاوازییەکیان 

لەگەڵ کارەکانی سۆتۆرۆی پیاواندا نییە، بەشداری 

لە هەڵمەتە سەربازی و بازگەکاندا دەکەن«.

حەننــا نایشــارێتەوە، لــە ســەرەتاوە کۆمەڵیــک 

کۆســپی کۆمەاڵیەتــی لە بــەردەم چەکهەڵگرتنی 

ژناندا هەبوون،  بەاڵم جەخت لەوەدەکاتەوە، کە 

لە ڕێی ژمارەیەک خولی فێرکاریی لەسەر چۆنێتی 

بەکارهێنانی چەک و ڕۆشــنبیرکردن و دەربارەی 

گرنگیی بەشــداربوونی ئافرەت شانبەشانی پیاوان 

لە ڕووبەڕووبوونەوەیاندا دژی تیرۆر ئەو ڕێگرانە 

کەم بوونەوە.

کڵێسەی سریانی.. »نوێژ بۆ دەسەاڵت«
ئەوەی باســکرا، بەشێک بوو لە دیمەنی سریانیی 

لــە باکووری ســووریادا، بــەاڵم وێنــە تەواوەکە 

پێویســتی بــە دیاریکردنی ڕۆڵی کڵێســە و چەند 

هێزێکی سیاسیی دیکە هەیە.

»حەننا تۆغــالت«ی ئەندامی لیژنــەی مەرکەزیی 

پارتی یەکێتی ســریانی، باس لــە چەند الیەنێکی 

ناکۆکییەکانــی پارتەکەی لەگەڵ کڵێســەدا دەکات 

لەســەر ئــەو بنەمایەی » پێمان واســیە ســریانی 

زمانی گەلێکە نەک زمانی نوێژ و پەرستش«.

بــەاڵم ناکۆکیــی نێــوان ســریانەکان ڕەهەنــدی 

سیاسییشــی هەیــە، »جۆزێــڤ مووســا ئیلیــا«ی 

کەشیش جەخت لەوەدەکاتەوە، کڵێسەی سریانی 

لەگەڵ دەوڵەتی سووریەدایە، »وەسێتنامەیەک لە 

ئینجیلدا هەیە، دەڵیت دەبێ نوێژ بۆ دەســەاڵتی 

حازر بکرێت«، و بە جیابوونەوەی ســریانەکان لە 

ســووریە ڕازی نییــە. بۆیە بە چــاوی ناڕەزایی و 

ئاگادارییەوە تەماشــای پارتی نیشــتمانیی سریانی 

هەمــوو  و  دەکات،  ســەربازییەکانی  هێــزە  و 

هەوڵیکی بە سیاسیکردنی ڕەت دەکاتەوە، چونکە 

دامەزراوەیەکی دینییە و شوێنی سیاسەت نییە.

هاوکات کەشیشم سریانییەکە بۆ شەقامی 22 وتی: 

»کڵێســە وەک دایک باوەش بۆ کوڕە الدەرەکەی 

دەکاتــەوە، بۆیە دەنگدابڕین لــە نێوانماندا نییە، 

کڵیسە مەراسیمەکانی هاوسەرگیریی و تەعمید و 

پرسە بۆ نەیارەکانیشی ساز دەکات«.

کڵێســەی ســریانی گــورزی فڕاندنــی »یۆحەننــا 

ئیبراهیــم«ی مەتڕانــی حەڵەبــی لێکــەوت، کــە 

هاوڕێ لەگەڵ »پۆڵس یازەجی«ی مەتڕانی ڕۆمی 

ئۆرتۆدۆکــس پێکــەوە فڕێنــران، و دەوترێت لە 

الیــەن چیچانییەکانــەوە فڕێنراون، و ئەمڕۆشــی 

لەگەڵدا بێت، چارەنووسیان دیار نییە.

هاوکات ناکۆکیی نێوان سریانەکان لەسەر خاکیش 

هەیــە، چونکە جگە لە هێزەکانی »ســۆتۆرۆ« ی 

پێشتر باسکرا، کە بە »سۆتۆرۆی خۆبەڕێوەبەریی«  

ناســراون، و لەڕووی دارایی و کارگێڕییەوە سەر 

بــە هێزەکانی ســووریەی دیموکراتیــن، هێزێکی 

تریش هەیە بە »ســۆتۆرۆی ڕژێم« ناســراوە، کە 

بەشێکە لە میلیشیای »بەرگری میللی« ناسراوە و 

سەر بە ڕژێمی سووریایە.

ناوەڕاســتی  گەڕەکــی  لــە  ڕژێــم  ســۆتۆرۆی 

قامیشــلۆدا باڵوبوونەتــەوە، و پێشــتریش چەند 

ڕوبەڕووبونەوەیەکی ســنوردار لە نێوان ئەوان و 

هێزەکانی ئاسایشــدا، بەهۆی پابەندنەبوونیانەوە 

بەهــۆی باڵوکردنەوەی بەربەســتە ئەمنییەکانەوە  

چێ بوو.

ســەرۆکی  دیاربەکرلیــی  تــرەوە،  الیەکــی  لــە 

دوانگەی ئاشــووریی، پارتی یەکێتیی ســریانی و 

خۆبەڕێوەبەریی بەوە تۆمەتبار دەکات، سەرپێچیی 

بەردەوامیان دژی دانیشــتوان ئەنجامداوە، لەوانە 

ڕاپێچکردنــی گەنجانــی ســریانی بــۆ خزمەتــی 

ســەربازیی زۆرەملــێ، و »بەشــداری پێکردنیان 

لــە جەنگێکدا، کە نە وشــتری مێیــان پێ دەبڕێ 

نــە هی نێر«، ئەمە جگە لە دەستبەســەرداگرتنی 

زەویوزاری ئاوارەکان، و زاربەستن سەرکوتکردنی 

میدیــا و دامەزراوەکانــی کۆمەڵگــەی مەدەنــی 

ســەپاندنی  و  هەڕەمەکــی،  دەســتگیرکردنی  و 

سەرانە بەســەر دووکانە بازرگانی و بەرووبوومە 

کشتووکاڵییەکاندا.

حەننا گالینۆس« 
هاوسەرۆکی دامەزراوەی 
ئۆڵف تاوی تایبەت بە 
فێرکردنی سریانی پێی 
وایە، پڕۆسەی گۆڕینی 
زمانی سریانی لە زمانێکی 
سرووتیی دینییەوە بەرە و 
زمانی فێرکردن »سەختترین 
ژمارەی هاوکێشەکەیە«.

“
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زمانی سریانی
ئیلیــای کەشــیش ئاماژە بە دوو جــۆر لە زمانی 

ســریانی دەکات، زمانێکیان تایبەتە بە کڵێســە و 

ئــەوەی تر تایبەتە بە شــەقام، ڕوونی دەکاتەوە 

زمانی پوخت«فوســحا«  لە سرووتەکانی کڵێسەدا 

بەکاردەهێنرێت، لە کاتێکدا بەشــی هەرە زۆری 

ســریانەکان، بــە »تۆرانــی« قســە دەکــەن، کە 

بنزارێکی سریانییە  و دەگەڕێتەوە بۆ  چیای »تور 

عابدیــن« لە باشــووری تورکیا، کە پێشــتر زێدی 

بزووتنەوەیەکی کەلتووری و ڕەببانی بووە.

»حەننا گالینۆس« هاوسەرۆکی دامەزراوەی ئۆڵف 

تــاوی تایبەت بــە فێرکردنی ســریانی پێی وایە، 

پڕۆســەی گۆڕینــی زمانی ســریانی لــە زمانێکی 

ســرووتیی دینییــەوە بــەرە و زمانــی فێرکردن 

»سەختترین ژمارەی هاوکێشەکەیە«.

ئــەو دەڵێــت، قوتابخانە ســریانیەکان لە کۆندا، 

گەورەزانــا و وەرگێڕەکانیــان پەروەردەکردوون، 

بەاڵم بەعسییەکان تەنها کردیانە زمانی نوێژکردن، 

ئێســتە زۆربەی خیزانەکان لە ناو ماڵەکانیاندا لە 

ڕێی بیســتنەوە بە منداڵەکانیانی دەڵێنەوە، بەاڵم  

لە گرامەر نازانن، هاوکات وشــەگەلی کوردی و 

عەرەبیشیان تێکەڵ کردوون.

گالینیــۆس زیاتــر بــۆ شــەقامی 22 دوا، و وتی 

ئەوان دەســتیان بە دووبــارە ژیاندنەوەی زمانی 

سریانی کردووە، لە ڕێگەی پێگەیاندنی نەوەیەک 

لە مامۆســتای زمانی ســریانییەوە، کە ژمارەیەک 

هاوکاربــوون  کڵێســە  دەرچــووی  مامۆســتای 

لــە پێگەیاندنیانــدا، لــە ســاڵی 2016یشــەوە، 

دامەزراوەکــە کاردەکات بۆ بەرهەمهێنانی کتێبی 

خوێندنــی تەواوەتیــی لە پۆلــی یەکەمەوە هەتا 

حەوتــەم، ئێســتە لــە قۆناغــی هەڵەبڕیدایە، و 

چاالکیی خوێندنگەیی دیکەی بۆ زیاد دەکرێت.

گالینیــۆس ڕوونیشــی کــردەوە، کتێبە تــازەکان 

ئەوە بۆ خوێندکار ڕوون دەکەنەوە، کە ســریانی 

زمانــە و شوناســێکی جیــاوازە لــە عەرەبی، و 

ژمارەیەکی زۆر لەو بەالڕێدابردنە مێژوویییانەیان 

ڕاســت کردووەتــەوە، کــە کتێبەکانــی بەعــس 

»پڕۆگرامەکانــی ڕژێمــی ســووری« لــە خۆیــان 

گرتبــوو،  کە هــەردوو ژیاری تەدموور و باخچە 

هەڵواســراوەکانی بابلیــان بە ژیــاری عەرەبی لە 

خوێندکار گەیاندبوو، هاوکات پێناســەی تەواوی 

جەژنە دینی و نیشتمانییەکانی سریانەکانیان تێدا 

کراوە.

دەرکەوتەکانی  خوێندنگەکان..  کێشــەی 
ناکۆکیی نێوان سریانەکان

گالینیــۆس بــاس لــە »قەیرانــی پڕۆگرامــەکان« 

دەکات، ئەوکاتەی ویستیان، زمانی سریانی وەک 

زمانی ســەرەکیی خوێندکار لــە پۆلی یەکەوە تا 

پۆلی شەش لە خوێندنگە سریانییەکاندا بسەپێنن، 

ئەمە ڕەتکرایەوە و قەیرانێکی دروستکرد.

چیرۆکەکــە بۆ کۆتایی ئابــی 2018 دەگەڕێتەوە، 

 14 خۆبەڕێوەبــەری  دەســەاڵتدارانی  کاتێــک 

قوتابخانەی ســریانییان لە قامیشــلۆ و حەســەکە 

و مالکییــە داخســت، ئــەوان دوای ئــەوەی لە 

قوتابخانــە کوردییەکانــدا، پڕۆگرامــی کوردییان 

ســەپاند، ویســتیان لە قوتابخانە سریانییەکانیشدا 

زمانی ســریانیی بســەپێنن، لەسەر ئەو بنەمایەی 

هــەر کەمەنەتەوەیەک شــیاوی ئەوەیە بە زمانی 

دایکی خۆی بخوێنێت.

ئەو ڕێوشــوێنە، ئەگەرچی پارتی یەکێتی سریانی 

پشــتگیری بــوو، بــەاڵم لــە الیــەن هاواڵتیانــی 

ســریانەوە ڕەتکرایــەوە، کەوتنــە خۆپیشــاندان 

و داوای هێشــتنەوەی پڕۆگرامەکانــی دەوڵەتــی 

ســوریایان دەکــرد و ئــااڵی ڕژێمــی ســوریەیان 

هەڵگرتبوو و دروشمیان بە بااڵی بەشار ئەسەدی 

سەرۆکی سووریەدا هەڵدەدا.

ئەگەرچی زۆرینەی ســریانەکان دان بەوەدادەنێن 

خوێندن بــە زمانی دایک مافە، بــەاڵم گرفتەکە 

لــەوەدا بوو، ئــەو خوێندکارانەی بــە پڕۆگرامی 

پڕۆگرامــە حکومییەکانــی ســوریا  لــە  جیــاواز 

دەخوێنن، نە دەوڵەتی ســووریە و نە زانکۆکانی 

جیهان دان بە بڕوانامەکانیاندا نانێن.

ئــەوکات »ئەنجوومەنــی ســریانیی جیهانــی –

قوتابخانــە  داخســتنی  ئــەی-«  ســی  دەبلیــو 

ســریانییەکانی ســەرکۆنە کرد. و »سارە بەیکەر« 

لــە  ئەنجومــەن  پەیوەندییەکانــی  بەرپرســی 

ڕونکردنەوەیەکیــدا  لــە  نەتەوەیەکگرتــووەکان 

و  ســریانەکان  ئامانجگرتنــی  بــە  کوردەکانــی 

کەمینەکانی تــر لە ناوچەکانــی خۆبەڕێوەبەریدا 

تۆمەتبــار کــرد، و  وتی: »خەڵکــی ناوچەکە لە 

دەســت ئەو ستەمکارانەی دەســتدرێژیی دەکەنە 

هاوکارەکانیشــیان  و  مــرۆڤ  مافەکانــی  ســەر 

پەستن«.

دوای ئەو قەیرانە، وتووێژ لە نێوان ڕەتکەرەوانی 

پڕۆگرامە سریانییەکان، و لەسەرو هەمووشیانەوە 

کڵێسەی سریانی ئەرتۆدۆکس، و خۆبەڕێوەبەریدا 

ئەنجام درا، و ڕێک کەوتن لەســەر هێشتنەوەی 

پڕۆگرامــە حکومییەکان، بەو مەرجەی خوێندنگە 

سریانییەکان خوێندکاری کورد وەرنەگرن، لەگەڵ 

زیادکردنی بەشــەوانەی ســریانی بــۆ  4 وانە لە 

هەفتەیەکدا.

بەپێــی »میالد کۆرکیــس«ی میدیــاکار، قەیرانی 

خوێندنگــەکان ڕژێــم ئەنجامیــدا »هەســتا بــە 

هاندانی گەل و هەوڵیدا دەســتبکەنە مانگرتن و 

خۆپیشاندان«، هاوکات ڕژێمی بەوە تۆمەتبارکرد، 

فەرمانــی بــە کادیــرە پەروەردەییەکانــی خۆی 

کردووە، لەسەرەتای ساڵی خوێندنەوە، هەندێک 

لــە خوێندنگەکانیان دابخــەن، بۆ ئەوەی »ئاگری 

فیتنە« خۆش بکات.

لــە الیەکــی دیکەوە، ئیلیا ئامــاژە بەوە دەکات، 

ڕەتکردنــەوەی  هۆکارەکانــی  لــە  یەکێــک 

پڕۆگرامــەکان لە الیەن کڵێســەوە بریتییە لەوەی 

»کۆمەڵێــک زاراوەی وای تێــدان، ســریان وەک 

گەلێکــی ســەربەخۆ دەردەخــەن، کڵێســە دژی 

چاندنــی بیرۆکــەی وایــە هانــی جیابوونەوە لە 

دەوڵەت بدات«.

ئــەم ڕاپۆرتــە لەبنەڕەتــدا بــۆ ماڵپەڕی 
ڕەسیف 22 ئامادەکراوە.



 تورکیا و ڕێگەچارەی سوریا و
تەنگەژەی کورد

کوردۆفۆبیا لە مێژووی تورکیادا

ساڵح موسلیم                                                       
وەرگێڕانی: ڕاستگۆ سدیق
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ئــەو  ڕژێمــی  بــە  دژ  بــوون  ڕاســتەوخۆدا  لــە ملمالنێیەکــی  کوردانــی ســوریا 
واڵتــە، ئەمــەش پــاش ڕاپەڕینەکــەی ســاڵی 2004ی قامیشــلۆ، کــە داوای مافــە 
دیموکراتییەکانــی خۆیــان دەکــرد. کاتێــک شۆڕشــی ســوریاش دەســتی پێکرد، 
ــرد،  ــان دەک ــازاد و دیموکراتی ــوریایەکی ئ ــەوە، داوای س ــوردەکان الی خۆیان ک
ســوریایەک کــە تێیــدا دان بــە بوونیــان و هەندێــک لــە مافــە ڕەواکانیــان بنرێــت. 
ــی بەســەردا دێــت  ــڕەوی شــۆڕش ســەرتاپا گۆڕان ــی کــە ڕێ ــەو کات، نەماندەزان ئ
ــی  ــارەی دۆخ ــەردەم ڕێگەچ ــەورە لەب ــتێکی گ ــە بەربەس ــورد دەبێت ــی ک و پرس

ســوریا.

تورکیا، کە نەخشە و پالنی خۆی هەبوو بۆ سوریا، 

دەیویست دەسەاڵت لە سوریا بە دەست »ئیخوان 

موسلیمین«ـەوە بێت، ئەمەش بە ئاشکرا لە زاری 

وەزیــری پێشــووی دەرەوەی تورکیاوە )ئەحمەد 

داود ئۆغلۆ( گوزارشــتی لێکــراوە، مێژووی ئەم 

قســەیەش دەگەڕێتــەوە بۆ دیــداری داود ئۆغلۆ 

لەگەڵ بەشــار ئەســەد لە ســەرەتاکانی قەیرانی 

ســوریادا. کاتێکیش بەشار ئەمەی ڕەت کردەوە، 

تورکیــا بــە سیاســییەکان و چەکدارەکانییــەوە، 

تەنانەت بــە ڕێکخــراوە ناحکومییەکانیشــیەوە، 

بووە ماڵی ئۆپۆزســیۆنی سوری. لە ناو واڵتەکەی 

خۆیدا مەڵبەند و بارەگا و ســەربازگەی مەشق و 

ڕاهێنانی بــۆ کردنەوە، هاوکات چەندین دەرچە 

و دەروازەشــی لەبەردەمدا ئــاوااڵ کردن تاوەکو 

کۆمەکــی ســەربازی و ســەرجەم پێداویســتییە 

ســەربازییەکانیان پــێ بــگات، مەرجێکیشــی بۆ 

هەمویــان هەبــوو، ئەویــش مامەڵەنەکردن بوو 

لەگەڵ کوردەکانی سوریا؛ ڕەوتی ڕووداوەکانیش 

هەر بەو جۆرە بوون.

تورکیا لە سەرەتادا هەوڵی زاڵکردنی میلیشیاکانی 

خۆی دەدا بەرامبەر کورد، وەک »جبهة النصرة« 

و »ألويــة التوحيــد« و »الــدروع اإلخوانيــة«، 

ئەمانیــش بــە شــێوەیەکی تونــد ڕووبــەڕووی 

کوردەکان دەبوونەوە. دواتر هەوڵیدا کورد وەک 

پاشــكۆیەک ببەســتێتەوە بە ئۆپۆزسیۆنی چەکدار 

و ئۆپۆزســیۆنی سیاســییەوە. لێــرەدا کوردەکان 

مەرجی ئەوەیان هەبوو کە چارەســەری پرســی 

کورد لەناو چوارچێــوەی پڕۆگرامی داهاتوویاندا 

بێت دوای دامەزراندنی ســوریایەکی دیموکرات، 

بــەاڵم هەر ئەوەندەی تورکیــا ئاماژەیەکی دا بە 

ئۆپۆزسیۆن، ڕاستەوخۆ ئەم داخوازیانەی کوردیان 

ڕەتکردەوە. لەو کاتەدا تورکیا بڕیاریدا لە ڕێگەی 

بەهێزکــردن و زاڵکردنی داعشــەوە کورەکان لە 

ناوچەکانــی خۆیــان کۆمەڵکوژ بکــەن، کاتێکیش 

شکۆی داعش شــکا لە کۆبانێ، گەمەکانی تورکیا 

بۆ دوور و نزیک دەرکەوتن.

هاوپەیمانێتیــی نێودەوڵەتــی دژ بــە تیــرۆر، لە 

ڕووبەڕووبوونەوەی داعشــدا لــە پاڵ کوردەکاندا 

ڕاوەستا، هەتاوەکو سەرجەم خاکە داگیرکراوەکان 

لە دەســتی »داعــش« پاککرانەوە؛ ئیــدی تورکیا 

ناچار بوو لەجیاتی میلیشیاکانی، خۆی تەدەخول 

بــکات، ئەوەبــوو باکووری ســوریای داگیرکرد و 

دواتریش شــاری عەفرینــی داگیرکرد، ئەوەش لە 

سەوداگەرییەکدا کە بەدەر بوو لە هەر پێوەرێکی 

ئەخالقــی سیاســی و مرۆڤایەتی، ئامانجەکەشــی 

ڕێگەخۆشــکردن بــوو بۆ سیاســەتەکانی خۆی و 

دروستکردنی گۆڕانکاریی دیمۆگرافی بە مەبەستی 

کۆتاییهێنان بە بوونی کورد.

لەسەر ئاستی سیاسی، تورکیا هەموو هەوڵەکانی 

خــۆی خســتەگەڕ بــۆ دوورخســتنەوەی کــورد 

لــە هــەر هەوڵێکــی سیاســی کــە دەدرێت بۆ 

دۆزینەوەی ڕێگەچارەی سیاسیی قەیرانی سوریا، 

لە ترســی ئەوەی نــەوەک کــوردەکان هەندێک 

لــە مافە ڕەواکانیــان وەربگرن. ئەوەبوو کورد و 

هاوپەیمانەکانی کوردیان لە گفتوگۆکانی جنێڤ و 

ئەستانە و سوچی، دوورخستەوە.

لەسەر ئاســتی نێودەوڵەتی لە هەر دەرگایەکمان 

دەدا، داخرابــوو بە ڕوومانــدا، ئەوەش بە هۆی 

هەڕەشــەکانی تورکیــا لــەو الیەنانــەی بایەخ بە 

پرســی کــورد دەدەن. وەک ئــەوەی ئەمە کەم 

بووبێت و دڵی ئــاوی نەخواردبێتەوە، تورکیا بە 

هەمــوو توانایەکییەوە کەوتە هەوڵدان بۆ ئەوەی 

کوردەکانــی ســوریا بخاتــە لیســتی تیــرۆرەوە، 
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ئــەوەش لــە ڕێگەی دروســتکردنی پەیوەندی لە 

نێــوان سیســتمی بەرگریــی کوردانــی ســوریا و 

»پارتــی کرێکارانــی کوردســتان«، تاوەکــو لــەم 

ڕێگەیەوە هیچ پاڵپشت و داکۆکیکارێک بۆ کورد 

نەهێڵێتەوە.

ئــەو پرســیارەی لێــرەدا دێتە پێشــەوە ئەمەیە: 

ئــەم هەمــوو دوژمنایەتییــەی کــورد بۆچــی؟ 

ئــەم »کوردۆفۆبیا«یــە لە پای چــی؟ بۆ وەاڵمی 

ئــەم پرســیارە دەبێــت بگەڕێینەوە بــۆ مێژووی 

دامەزراندنــی دەوڵەتــی تورکیــا، کــە لەســەر 

داروپەردوو و پاشــماوەی ئەو گەالنە دامەزراوە 

کــە کۆمەڵکوژی کــردون و لەناویبــردون، وەک 

ئەرمەنــی، ســوریانی، ڕۆم و بۆنتوس، کاتێکیش 

دێتــە ســەر کۆمەڵکــوژی نەتەوەی کــورد، بۆی 

ناچێتەســەر، وێڕای دەیان کوشتارگەی بەکۆمەڵ، 

کە پاش هەر یاخیبوونێکی کوردەکان ڕووبەڕوویان 

کراوەتەوە، ســەرەڕای هەوڵی دەیان و ســەدان 

ســاڵە بۆ تواندنەوەی کورد، تا دەگات بە دواین 

شــۆڕش و یاخیبوون دژ بە دەوڵەتی تورکیا، کە 

ســاڵی 1984 بە دەستپێشخەریی پارتی کرێکارانی 

کوردســتان دەســتیپێکرد، کە هەتاوەکو ئەمڕۆش 

بەردەوامــە. هەر بۆیە تورکــە توندڕەوەکان لەو 

بــاوەڕەدان کە هەر کوردێک، بە مافێک لە مافە 

ڕەواکانــی شــاد بێت، ئەوە دووژمنــی دەوڵەتی 

تورکیایــە و هەوڵــی تۆڵەســەندنەوە لــە تورکیا 

دەدات لــە بەرامبــەر تاوانەکانــی، نەک هەر دژ 

بە کورد، بەڵکو دژ بەو گەالنەی لەســەر دەستی 

تورکیا ڕووبەڕووی کۆمەڵکوژی بوونەتەوە.

دەوڵەتــی تورکیا توانیی ســاڵی 1929 لە ڕێگەی 

و  ئەتاتــورک  کەمــال  دۆســتانەی  پەیوەندیــی 

ســوور«  »کوردســتانی  ســتالینەوە،  جۆزێــڤ 

لەناوبەرێت، دواتریش »کۆماری مهاباد« لە ساڵی 

1945، ئــەوەش لــە ڕێگــەی پەیوەندییەکانی بە 

تورکیا بە پاساوی نزیکیی هێزە کوردییەکانی ڕۆژئاوا لە پەکەکەوە، دەست لە کاروباری سوریا وەردەدات
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هاوپەیمانان. دواتریش پشتیوانی ڕێککەوتننامەی 

جەزائیــر بــوو لــە نێوان شــای ئێران و ســەدام 

حســێن، بۆ کۆتاییهێنان بە شــۆڕش و یاخیبوونی 

کورد لە باکووری عێراق.

ئێستاش تورکیا دەڵێت: ئەو هەڵەیەی ساڵی 1992 

لە باکووری عێراق دووبارەمان کردەوە، جارێکی 

دیکە لە باکووری ســوریا دووبــارەی ناکەینەوە. 

واتــە ئەو هەڵەیەی خۆیان ڕاســت دەکەنەوە کە 

بێدەنــگ بوون لە ئاســت دامەزراندنی هەرێمی 

کوردســتانی عێراق. لە دوای ساڵی 1984ـــەوە، 

تورکیا کار لەســەر گشت جۆرەکانی داپڵۆسین و 

سەرکەوتکردن دەکات بۆ کۆتاییهێنان بە شۆڕشی 

کورد لــە ناوخۆی واڵتەکەیدا، بــەاڵم هەتاوەکو 

ئێســتا نەیتوانیوە بەو ئامانجەی بگات. هەر بۆیە 

تووشــی »کوردۆفۆبیــا« بووە و پێــی وایە هەر 

کوردێــک داوای مافــە ڕەواکانی خــۆی بکات لە 

هەر جێگەیەک، ئەوە ســەر بە »پارتی کرێکارانی 

کوردستان«ـــە و پێویســتە لەناوببرێــت. واتــە 

هەموو کوردێک تیرۆریستە، جگە لەو کوردانەی 

کــە دژایەتیی پەکەکە دەکــەن و لە پاڵ تورکیادا 

دەوەســتن، هەر دەوڵەتێکیش مــۆری تیرۆریزم 

نەدات لە پارتی کرێکارانی کوردســتان، ناتوانێت 

پەیوەندییەکی تەندروســت و سروشــتیی هەبێت 

لەگەڵ تورکیادا.

گرێــی کورد الی دەوڵەتی تورکیــا، هەڵقوواڵوی 

شکســتی ئەو واڵتەیە لە بەرامبەر شۆڕشگێڕان و 

یاخیبووانــی کورد لە ناوخــۆی واڵتەکەیدا، هەر 

بۆیــە داوا لە هەموو الیــەک دەکات بەرەنگاری 

پارتی کرێکارانی کوردستان ببێتەوە لەجیاتی خۆی 

یاخود شانبەشــانی خۆی، تەنانــەت بە کوردانی 

دەرەوەی تورکیاشــەوە، هــەر کەســێک بەمانــە 

هەڵنەســتێت، ئــەوە تیرۆریســتە و پەیوەندیــی 

لەگەڵ پەکەکەدا هەیە.

لەم حەقیقەتەوە، پێویســتە لەسەر هەر کەسێک 

کــە خواســتی چارەســەرێکی سیاســیی هەیە لە 

ســوریا و هەوڵــی بۆ دەدات، ســەرەتا بە دوای 

چارەســەرێکدا بگەڕێت بۆ ئــەم گرێیەی تورکیا، 

ئەمەش ئەســتەمە تا ئەو کاتەی دەوڵەتی تورکیا 

لەگــەڵ کوردەکانــی ناو واڵتەکەی خۆی ئاشــت 

نەبێتەوە.

سەرچاوە: ڕۆژنامەی )شرق االوسط(
  

سەربازانی تورک لەناو خاکی سوریادا



سەرەڕای سەردانی براکەی بۆ الی.. 
هێشتایش ئۆجەالن گەمارۆی لەسەرە!

فریدریکە گیردینک                                                             
و: کارزان غەفور
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ڕەجــەب  تەییــب ئەردۆغانــی ســەرۆککۆماری تورکیــا دەخوازێــت هێــرش بکاتــە 
ــان کات  ــەاڵم هەم ــووریا، ب ــە س ــورد ل ــی ک ــتنی گەل ــی پاراس ــەر  یەکینەکان س
ــە  ــاش ل ــی ب ــەپێدان؛ ئەدایەک ــی داد و گەش ــۆی؛ پارت ــەی خ ــت پارتەک دەخوازێ
باشــووری خۆرهەاڵتــی واڵتــی زۆرینــە کــورد، لــە هەڵبژاردنــە ناخۆییەکــەی، کــە 
ــەی  ــەو ئامانج ــەاڵم ئ ــکات. ب ــت، ڕازی ب ــک بخرێ ــت ڕێ ــازاری دادێ ــە 31 ی ئ ــارە ل بڕی
دووەم پشــت ئەســتوورنابێت، ئەگــەر »لەیــال گۆڤیــن«ی ئەندامــی پەڕلەمــان 
ــدا  ــە زیندان ــوردان، ل ــری ک ــی الیەنگ ــی دیموکرات ــی گەالن ــتی پارت ــەر لیس لەس

ــت. ــەوە بمرێ ــە خواردن ــی ل ــۆی مانگرتن بەه

دەشــێت ئەمە یەکێک لەو شــیکارییانە بێت، کە 

لــە پشــت پێشــوازیکردنی عەبدوڵــاڵ ئۆجەالنی 

کوردســتان  کرێکارانــی  پارتــی  ســەرکردەی 

لــە موحەممــەدی برایــەوە بێــت، لــە  13 ی 

مانگــی یەکــی ئەوســاڵدا، ئۆجــەالن لە ســاڵی 

1984 ەوە لــە دەوڵەتــی تــورک یاخــی بووە و 

شــەڕی لــە دژ ڕاگەیاندبــوون. پێشــبینی دەکرا 

گۆڤیــن بەهــۆی ئــەو ڕووداوەوە مانگرتنەکەی 

بشــکێنێت، کە لە سەرەتای مانگی یازدەی ساڵی 

ڕابــردووەوە دەســتیپێکردبوو، تا هــەوڵ بدات 

ئەو بەرکەنارخســتنەی ئۆجــەالن تێیدایە کۆتایی 

پێبهێنێت، لێ ئێستە ئەو پێشبینییە بێئاکام بووە، 

چونکــە گۆڤیــن بەردەوامــە لــە ڕەتکردنەوەی 

خــواردن، لــێ خۆشــی دەربڕینــی الیەنگرانــی 

پێشوەخت و بێهوودەبوو.

ئۆجەالن لەو کاتەوەی پڕۆســەی ئاشتی، کە بەر 

لە دووساڵ لە نێوان ئەنکەرە و پارتی کرێکارانی 

کوردســتان دەســتی پێکردبوو، شکستی هێنا، لە 

سەرەتای مانگی ئابی ساڵی 2015 وە سەردانەکانی 

ئەندامانــی خێزانەکــەی و پارێزەرەکانــی ڕەت 

دەکــردەوە. ئەو خۆ کەنارخســتنەی ئۆجەالنیش 

تەنها یەک جار شــکێنرا، ئەویش دیســان لە ڕێی 

سەردانێکی موحەممەدی برایەوە بوو؛ لە مانگی 

ئەیلوولــی 2016 دا. لــەو کاتــەوە، و دوای ئەو 

هەوڵی کودەتایــەی تورکیای هەژاند، زۆرێک لە 

کوردەکان دڵەڕاوکێ و دوودڵیی خۆیان لە دۆخی 

تەندروســتیی ئۆجەالن ڕاگەیاندبوو، و هەندێک 

لە سیاسەتمەدارانیش ) و لە نێوانیشیاندا گۆڤین(، 

مانگرتنیان لە خــواردن ڕاگەیاندبوو، بە ئومێدی 

ڕێکخســت  وای  دەوڵەتیــش  ســەردانکردنی. 

دیداری هەردوو براکە بکەوێتە بەرواری جەژنی 

قوربانەوە، وەک لە ئەیلوولی 2016یشدا ڕوویدا، 

ڕوونکردنەوەیەکــدا  لــە  موحەممــەد  دیســان 

ڕایگەیاند ئۆجەالنی برای ساغ و سەالمەتە.

هەمــان کات، بۆچــوون و پێشــبینیی گــەورە 

هەن ســەبارەت بە مانای فراوانی ئەو ســەردانە 

بــۆ ئیمراڵــی، ئیمراڵییــش ئــەو دوورگەیەیــە، 

زیندانەکــەی ئۆجەالنــی لــێ هەڵکەوتــووە، کە 

لەو کاتەوەی دەســتگیرکراوە لە ســاڵی 1999وە 

تێیــدا بەندکــراوە، ئەی چی دەبێــت ئەگەر ئەم 

ســەردانە تەنها ڕێکەوتێکی جێی سەرنج بێ، لە 

کاتێکــدا بارگرژییــەکان لە ڕەوشــی پەیوەندیدار 

بــە باکووری ســووریەوە لــە زیادبوونــدان؟ ئایا 

»جۆن بۆڵتۆن« ی ڕاویژکاری ئاسایشی نەتەوەیی 

ئەمریــکا، داوای لــە ئەردۆغــان کــردووە، هیچ 

هێرشــێک نەکاتــە ســەر یەکینەکانی پاراســتنی 

گەلــی کــورد،  ئایا هیچ گرەنتییەکــی لە تورکیا 

وەرگرتووە، وەک پێشــمەرج بۆ چوونەدەرەوەی 

هێزەکانــی ئەمریکا لە ناوچەکــەدا؟ هەندێکیش 

پێشــبینی ئەوە دەکەن، ئەردۆغــان بڕوای بەوە 

هێناوە پێویستە پەیماننامەیەک لەگەڵ یەکینەکانی 

پاراستنی گەلدا مۆربکات، و ئێستەیش دەیەوێت 

ئۆجەالنیش بخاتە ناو ئەو هاوکێشەیەوە، چونکە 

لەو جۆرە گفتوگۆیانەدا، دەم لە هەموو بابەتێکی 

پەیوەندیــدار بە دۆســییە ســەرەکییەکانی نێوان 

دەوڵەت و کوردەکانەوە دەژەنرێت.

خەونەکە بەردەوام دەبێت. یەکەم، ئێمە نازانین 

دا خۆ بە کردەیی ئەوە پێشمەرجێکی ئەمریکییە 

یان نــا – چونکە ئیدارەی ســەرۆک ترەمپ، بە 

شێوەیەکی گشــتی، دەربارەی چوونە دەرەوە لە 

سووریا یەکدەنگ نییە. 

دووەم، ئەردۆغــان کاتێــک پرســەکە دەربارەی 

یەکینەکانی پاراســتنی گــەل بێت، هەرگیز ناگاتە 
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چارەســەرێکی مامناوەنــد، ئــەوە ڕوونــە کــە 

خواســتییەتی، هێــرش بکاتــە ســەر یەکینەکانی 

پارســتنی گەلــی کــوردی.  کاتێکیــش بابەتەکە 

پەیوەندیــی بــە کوردەکانــەوە هەبێــت،  ئەوە 

پراگماتیکــی ئەردۆغان وەک توانــەوەی بەفر لە 

بەر هەتاو؛ دەتوێتەوە.

سێیەمیش، لە سەرەتای کەند و کۆسپ کەوتنەبەر 

پڕۆسەی ئاشــتییەوە، دەیان بۆنە هەبوون، تێیدا 

داواکراوە گەمارۆی ســەر ئۆجەالن بشــکێنرێت، 

کەچی هەرگیز ئەمە ڕووی نەداوە.

ئــەی ئەمڕۆ جیاوازییەکە لە کوێدایە؟ یەکینەکانی 

پێکهاتــە  ئــەو  و   – کــورد  گەلــی  پاراســتنی 

جۆراوجۆرانەی کەوتوونەتە خۆرهەاڵتی ڕووباری 

فوڕاتەوە لە باکووری سووریا- لە نێوان چەکوش 

و دەزگاوبەرەکەیدان، سوپای سوریەی سەرکۆمار 

بەشار ئەسەد لە باشووریانەوەیە، و سوپای تورکیا 

لە باکووریانەوەیە، و بەم نزیکانەیش ڕوبەڕووی 

نەمانی پارێزگاریی ئەمریکییەکان دەبنەوە بۆیان. 

ئەردۆگان سوپای بەسەر سنووردا باڵوەپێکردووە، 

و ســوورە لەســەر ئەوەی بگاتە لوتکە، ئەی بۆ 

ئێستە دەیەوێت ئاخاوتن لەگەڵ ئۆجەالندا بکات؟

کۆتاییەکەی، ئەوەی پەیوەندی بە گەمارۆی سەر 

ئۆجەالنەوە هەبێ،  تەنها یەک پەرەســەندنێکی 

پەیوەندیــدار، یاخود یەک بۆنەیەکی پەیوەندیدار 

بــە باتەکەوە هەیــە، ئەویش خودی مەســەلەی 

کــوردە. گەمــارۆ یــان کەنارگیرییەکەی ئۆجەالن 

تــەواو نابێ، ئەوکاتە نەبێت ئەردۆگان مێزەکانی 

گفتوگۆکردن لە بورجە پارێزراوەکانی کۆشکەکەی 

بێنێتە دەرەوە و دەســت بە پڕۆسەیەکی ئاشتیی 

هەتــەر و ڕاســتەقینە بــکات. ئــەو ســەردانەی 

موحەمــەد ئۆجــەالن بۆ الی ئاپۆ، کــە تەنها دە 

خولەکــی خایاندووە، بە هیــچ جۆریک ئاماژەی 

ئەوەمــان نادتێ، کــە ئەو پێشــکەوتنە خەریکی 

ڕوودان بێــت. تەنهــا ئەوکاتــە نەبێــت، ڕێ بە 

پارێزەرەکانــی ئۆجەالن بدرێــت وەک جاران، و 

بە شــێوەیەکی ڕێکخراو جارێکی تر سەردانیی بۆ 

الی ئۆجەالن دەســت پێبکەنەوە – دەبێ ئەوەش 

ڕەچــاو بکەین ئــەو ســەردانانە لە ناوەڕاســتی 

ســاڵی 2011 وە وەســتاون- ، لەوەیــە تاقــە 

هۆکارێک بۆ گەشبینی مابێتەوە، لە کاتێکدا تەنها 

قسەکردن دەربارەی پێویستیی دەستپێکردنەوەی 

گفتوگۆکانی ئاشــتی و تاوانــەکان لە تورکیەدا بە 

بانگەشەکردن بۆ تیرۆر دادەنرێت. 

ئەردۆغــان  ئومێــدەوارم  دڵنیاییــەوە،  بــە 

پێچەوانەکەی بســەلمینێت. هاوکات ئومێدەوارم 

پێم بســەلمێنێت نەمناســیوە و هەرگیز ئاشــنای 

ســیفەتی دەوڵەتی تورکیا نەبــووم و نیم. بەاڵم 

ئەگەر بێت و ئەردۆگان خۆی بەم زوانە بانگەشە 

بۆ تیرۆر نەکات، ئەوە دیارە هێندەش گەمژە نیم. 

پێشــدەچیت گۆڤین و نزیکــەی 150 بەندکراوی 

سیاســی کە وەک هەماهەنگیی لەگەڵیدا دەستیان 

بــە مانگرتن لە خواردن کــردووە،  و گۆڤینیش 

دووبارە بڕیاری داوە هیچی تر نەخوات، دەشێت 

لــەم ڕۆژانــەی دادێــدا بمرێــت، لێ هێشــتەش 

هەڵوێستەکان ڕوون نین.

سەرچاوە:  ئەحوال نیوز: 14ی 1ی 2019

عەبدوڵاڵ ئۆجەالن



هەوڵەکانی بەکارهێنانی 
کەمینەی )ئەهیسکا( دژ بە کورد

ئاژانسەکان
کوردستان دیپلۆماتیک
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ئەهیســکا )تورکــە مەســخیتییەکان( 
کێن؟

تورکی ئەهیســکا، یان وەک ڕووسەکان بە هۆی 

نیشــتەجێبوونیان لــە ناوچەی مەســخیت، پێیان 

دەڵێن تورکە مەســخیتییەکان، تورکی موسوڵمانن 

و لــە ناوچــەی )ئەهیسکا/مەســخیتا(ی جۆرجیــا 

نیشــتەجێبوون، کــە دەکەوێتە نــاو چوارچێوەی 

یەکێتیــی ســۆڤیەتی پێشــووەوە، ســاڵی 1829 

ئیمپراتۆریەتی عوسمانی ناچاربوو دەستبەرداریان 

بێت بۆ ڕووسیای قەیسەری، وەک بارمتەیەک لە 

کاتی جەنگی تورکی-ڕووسیدا.

دواتر بەشــێک لەم تورکانە توانییان ســنوورەکان 

ببەزێنن و هەڵبێن بۆ تورکیا، بەشێکی دیکەشیان 

لە ســنوورەکانی واڵتی جۆرجیادا گیرسانەوە. بە 

هاتنی جەنگی جیهانیی دووەم، پیاوان و گەنجانی 

مەسخیتی نێردران بۆ بەرەکانی جەنگ و شەڕکردن 

لەناو سوپای ڕووسیادا، هاوکات ستالین لە ساڵی 

1944 ژنــان و منــدااڵن و پیرەکانیانی لە ڕێگەی 

شــەمەندەفەری داخــراوەوە نارد بۆ ناوەڕاســتی 

ئاســیا، بــۆ واڵتانی کازاخســتان و قیرغیزســتان 

و ئۆزبەکســتان، بێگومــان ئــەم پڕۆســەیەش بە 

ڕێوشــوێنێکی زۆر نامرۆڤانە جێبەجێ کرا. دواتر 

و پــاش هەڵوەشــانەوەی یەکێتیی ســۆڤیەت، لە 

میانــەی ئەرشــیفە نهێنییەکانــەوە دەرکەوت کە 

ستالین پالنی داناوە بۆ پاککردنەوەی کەنارەکانی 

دەریــای ڕەش لە تورکەکان و کۆچپێکردنیان، بە 

تەواوی هاوشــێوەی تورکــە تەتەرەکانی ناوچەی 

کریما.

بەم شــێوەیە تورکە مەســخیتییەکان بە درێژایی 

چەندین ســاڵ گیــرۆدەی کــۆچ و ڕەو بوون لە 

نێــوان ئۆزبەکســتان و ئەرمینیــا و قەرەباغــدا. 

دواجــار لە ســاڵی 2015 بــە فڕۆکــە و بە دوو 

قۆنــاغ ژمارەیەکیــان لە ئۆکرانیــاوە گێڕایەوە بۆ 

تورکیا و لە شاری ئەرزینجانی ڕۆژهەاڵتی تورکیا 

نیشتەجێ کران، ئاپارتمانی نیشتەجێبوونیشیان بە 

قیست پێدرا.

هەوڵەکانی نیشــتەجێکردنی تورکەکانی 
ئەهیسکا

و  درۆ  لــە  دەســت  تورکیــا  کاربەدەســتانی 

تورکیا دەیەوێت ویستی گەڕانەوەی تورکە مەسخیتییەکان بۆ دروستکردنی ناکۆکی لەگەڵ کوردەکان بەکاربهێنێت
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چەواشەکاری هەڵناگرن دژ بە کورد، بەڵکو ئێستا 

لە پێناو تواندنەوەی ئەم نەتەوەیەدا، بە ناڕاست 

و بە بەڵێنی درۆ دەیەوێت هەڵیان بخەڵەتێنێت، 

هــاوکات دەیەوێــت لــە ڕێگەی بەڵێنــی پێدانی 

ڕەگەزنامــەی تورکییەوە بە کەمینەی ئەهیســکا، 

لە ناوچەکانی جێدەسەاڵتی کورد بەکاریانبهێنێت،

وەزیری دەرەوەی تورکیا لە سەرەتاکانی ئەمساڵدا 

ڕایگەیاند کە تورکیا »ڕەگەزنامە دەبەخشێتە ئەو 

تورکە مەسخیتییانەی لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

ئەمریــکا نیشــتەجێن«. کە لە بنەڕەتــدا هەموو 

مەســخیتییەکان نزیکەی نیو ملیــۆن کەس دەبن 

و ســااڵنێکی زۆرە لە باشووری ڕۆژئاوای جۆرجیا 

نیشتەجێن.

یەکێتیی ســۆڤیەت لــە دەمی جەنگــی جیهانیی 

دووەمــدا و پێــش شــەش مانگ لــە کۆتاییهاتنی 

جەنگەکــە، پــەرت و بــاڵوی کردنــەوە و هــەر 

بەشــەیانی ناردە جێگەیەک، ئەوەبوو دواجار لە 

ئۆکتۆبەری ساڵی 1944 نەفیی کردن بۆ قیرغیزیا 

و کازاخســتان و ئۆزبەکســتان و ئازەربایجــان و 

ئۆکرانیــا، ئەمــە جگە لــەوەی بەشــێکی کەمی 

دیکەیــان هــەر لە تورکیــا مابوونــەوە، یان لەو 

واڵتانــەی ڕۆژهەاڵتی ئەوروپاوە بە قاچاغ خۆیان 

گەیاندبووەوە خاکی تورکیا.

پالنێکی ڕێکخراو
پەیوەندیــی دەوڵەتــی تورکیــا لەگەڵ ئەهیســکا 

دەگەڕێتەوە بۆ پالنێکی ڕێکخراو، کە سەرەتاکەی 

دەگەڕێتــەوە بــۆ کۆتاییەکانی ســاڵی 2015 و بە 

ڕێنمایی ئەردۆگان، کاتێــک بڕیاریدا ئەو کەمینە 

تورکەی لە ئۆکرانیا نیشــتەجێن ڕا بگوازێت و لە 

تورکیا نیشتەجێیان بکات، کە ئەو کات ژمارەیان 

دەگەیشتە نزیکەی 700 خێزان.

لــە  تورکیــا،  لێدوانەکانــی وەزیــری دەرەوەی 

میانــەی  لــە  هــات  وتەیەکیــدا  چوارچێــوەی 

تورکــە  جیهانیــی  »یەکێتیــی  چاالکییەکانــی 

مەســخیتییەکان«، کــە لــە هەرێمــی ئەنتاڵیــای 

ئاژانســە  بەڕێوەچــوو.  تورکیــا  باشــووری 

میدیاییەکانــی تورکیا هەر ئــەو کات ڕایانگەیاند 

کە کاربەدەســتانی تورکیا لەگــەڵ ئەو یەکێتییەدا 

ڕێککەوتون بۆ جێبەجێکردنی ئەرکەکە.

تورکــە  هێنانــەوەی  پێشــووی  کاروانەکانــی 

تورکیــا،  خاکــی  نــاو  بــۆ  مەســخیتییەکان 

ئەرزینجانــی  ویالیەتــی  لــە  نیشــتەجێکردنیان 

ڕۆژهەاڵتــی تورکیــا بــوو، چاودێرانیش جەخت 

لەوە دەکەنــەوە کە هەڵبژاردنی ئەم جێگەیە بە 

مەبەســت بووە و نیەتی ئــەردۆگان دەردەخات 

بــۆ دووبــارە ڕێکخســتنەوەی دیمۆگرافیای ئەو 

ناوچەیــە و نزیککردنەوەیان لە کۆمەڵە ئیتنیکییە 

جیاجیاکانی دیکە، بە مەبەستی لێدانی کورد.

دیاسپۆرا
تورکی ئەهیســکا، یان وەک ڕووسەکان بە هۆی 

نیشــتەجێبوونیان لــە ناوچەی مەســخیت، پێیان 

دەڵێن تورکە مەســخیتییەکان، تورکی موسوڵمانن 

و لــە ناوچەی )ئەهیســکا/ مەســخیتا(ی جۆرجیا 

نیشــتەجێبوون، کــە دەکەوێتە نــاو چوارجێوەی 

یەکێتیی سۆڤیەتی پێشووەوە.

یەکێک لە کەسێتییە دیارەکانی ئەهیسکا، بریتییە 

لــە )زیادەدیــن کاســانۆڤ(، ڕایدەگەیەنێــت کە 

تورکیا ســوورە لەســەر ئەوەی پــاش دەرکردنی 

بڕیــاری فەرمــی، ڕەگەزنامە بداتــە زیاتر لە 23 

هەزار کەس، ئەمە لە کاتێکدا بەشێک لەو بڕیارە 

چۆتە بــواری جێبەجێکردنەوە و ژمارەیەکی زۆر 

لەوانەی نیشــتەجێی ئۆکرانیا بوون گەڕاونەتەوە 

بۆ تورکیا. لە کۆتاییەکانی ســاڵی 2017دا دوایین 

کاروانیــان لــە ئۆکرانیــاوە گەیشــتە ویالیەتــی 

ئەرزینجانــی تورکیا، ئەو کاروانەش نزیکەی 136 

کــەس دەبوون، کە بە فڕۆکەی هێڵی ئاســمانیی 

تورکی گواسترانەوە.

دووبارە نیشتەجێکردن
تورکــەکان لــە کاتــی جەنگی جیهانیــی یەکەمدا 

پەنایــان بردە بەر کوردەکان بۆ بەکارهێنانیان دژ 

بە ئەرمەنەکان، ئێستا ئەردۆگان دەیەوێت هەمان 

سیناریۆ دووبارە بکاتەوە، بەاڵم ئەم جارەیان دژ 

بە کورد، بە پشتبەستن بە نیشتەجێکردنی تورکە 

مەسخیتییەکان لە ناوچەکانی نزیک لە کوردەکان.

ئەردۆگان ســوورە لەسەر پیشنیاری دروستکردنی 

ناوچەیەکــی ئارام بە گوتــەی خۆیان لە باکووری 

سوریا لە ژێر سەرپەرشتیی ئەنکەرەدا، ئەمەش بۆ 

زامنکردنی گەڕانەوەی سێ ملیۆن و نیو ئاوارەی 

ســوری بۆ جێگــەی خۆیان، بۆ ئــەوەی جارێکی 

دیکــە لــەو ڕێگەیــەوە پێکهاتــەی دیمۆگرافیــی 

دانیشتوان لەسەر حسابی کوردەکان ڕێکبخەنەوە.

مەبەســتیانە،  تورکیــا  دەســەاڵتدارانی  ئــەوەی 

بــە  ئەهیســکایە  و  تورکمــان  نیشــتەجێکردنی 

درێژایی هێڵی سنووری سوریا، بۆ ئەوەی کۆتایی 

بــە خەونی کوردەکان بهێنرێت کە جیابوونەوەیە 

لــە تورکیــا، بەمــەش دەســتی ئــاوااڵ بێــت لە 

زیندووکردنەوەی سوڵتانیزمێکی تورکیی نوێ.



 قۆناغى پۆست نێچیرڤان بارزانى
ملمالنێى باڵى بازەکان

ئەنوەر حسێن )بازگر(*
لێپرسراوى دەزگاى ئایدیا 

بۆ فکر و لێکۆڵینەوە 
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پێکهێنانــى کابینــەى نۆیەمــى حکوومــەت، لــە بــەردەم چەنــد ئاریشــە، گرفــت و 
ــەوە  ــى و یەکێتى(ی ــە )پارت ــان ب ــە کــە پێوەندیی ــى جیاوازدای ــن و ملمالنێ تێڕوانی
هەیــە بــە پلــەى یەکــەم، دواتــر گــۆڕان و کۆمــەڵ و الیەنەکانــى تــر، بــە تایبەتــى 
دواى ئاڵوگــۆڕ لــە پۆســتى ســەرۆکى حکوومــەت و قەیرانــى ســەرۆکۆمار و 
کەیســی کەرکــووک و کاراکردنــەوەى ســەرۆکى هەرێــم، بۆیــە هــەر کام لــە 

هێــزەکان تێڕوانیــن و گرفتــى خۆیــان هەیــە: 

یەکــەم: پارتى پێنــج گرفــت و تێڕوانینى 
سەرەکیى هەیە بۆ پێکهاتنى حکوومەت: 

یەکەم: پارتى کە خۆى یەکال کردوەتەوە، کە 

کێ ســەرۆکى حکوومەت دەبێــت، لە نێوان 

نێچیرڤــان بارزانى و مەســروور بارزانى، کە 

زۆرتر فۆکەس لە ســەر کارەکتەرى دووهەم 

بــوو، ئــەم ئاڵوگۆڕەیش ڕەنگــە کاردانەوەى 

جۆراوجــۆر بــە دواى خۆیــدا بهێنێــت، بــە 

تایبەتــى کــە ڕۆژى 2018/12/3 ئەنجوومەنى 

ســەرکردایەتیى پارتى بڕیارى یەکالکەرەوەی 

دا، پێدەچێت کاریگەریی لە ســەر ئاڕاســتەى 

پێکهاتــن و داهاتــووى کابینەکە هەبێت، کە 

دیوێکى پێوەندیى ڕاستەوخۆى بە یەکێتییەوە 

هەیە، ئەگەر چى ئاماژەکانى پێشتر دیار بوون 

کە نێچیرڤان بارزانى بێزار بوە لە حکوومەت 

و دوور دەکەوێتەوە و مەسروور بارزانى ئەو 

پۆستە دەبات، ئەوەى پێوەندیى بە پارتییەوە 

هەبوو، پار ســاڵ ئاڵوگۆڕ لە ڕێکخســتنەکان 

و لقــەکان کــرا بــە کۆنتڕۆڵکردنــى لقەکانى 

هەڵەبجــە و ســۆران – 21، لــە هەڵبژاردنى 

پەرلەمانى کوردستانیش لە کۆى )45( کاندید، 

)43( کاندیدیان ســەر بە مەسروور بارزانیین، 

واتا پێشتر زەمینەى کۆنتڕۆڵکردنى پەرلەمانى 

بۆ ساز کرابوو، کە هیچ ڕێگرییەک لە بەردەم 

ســەرۆکى حکوومەت نەبێت، ئێســتا کە ئیتر 

هــەر یەکــە لە ئاشــتى هەورامــى و کەریم 

سنجارى وەکوو دوو پۆستى ئابوورى و ئەمنى 

دوور دەخرێنەوە، هێندەى تر ڕوون دەبێتەوە 

کە دژایەتیــى نێچیرڤان بارزانى دەکرێت، بە 

تایبەتى کە پێدەچێت ئەنجوومەنى ئاساییشى 

نیشتمانییش بخرێتە سەر حکوومەت.

ئەوەیش کە پێوەندیى بە دەرەوەى پارتییەوە 

هەیە، لــەم ئاڵوگۆڕانەدا ئەوەیــە، کە دواى 

ڕووداوەکانــى ڕیفرانــدۆم دوو کارەکتــەرى 

ئەمنیى سەرەکى لە ناوچەى سەوز دەرکەوتن 

کە پارتى ئاســوودە نییە لەگەڵیــان ئەوانیش 

)باڤێــڵ تاڵەبانــى و الهــوڕ شــێخ جەنگــى(

یــن، بۆیــە پێدەچێت پارتى مەبەســتى بێت 

مەســجێک بداتــە یەکێتــى، کــە ئێمەیش لە 

بەرانبەر باڵــى بازەکانى ئێوە، باڵى بازەکانى 

پارتــى دەهێنینە پێشــەوە، بۆیە گەر یەکێتى 

ئەم نەخشــەیەى بۆ جێگیر بوو، وا باشە بیر 

لە ئەڵتەرناتیڤێکى تر بکاتەوە لە حکوومەت، 

بەمەیش هاوکێشەکە ڕاست دەبێتەوە، بەاڵم 

ڕەهەندێکــى ترى ئــەم ئاڵوگۆڕانــەى پارتى 

ڕاســتەوخۆ پێوەندیى بــە ملمالنێى نێچیرڤان 

بارزانــى و مەســروور بارزانییەوە هەیە و لە 

ناو حیزبەکەیشدا مەیلێک هەیە بۆ پشتیوانى 

لــەم ئاڵوگۆڕانــە بــە قازانجــى مەســروور 

بارزانــى، بــەاڵم واقیعییەتێــک هەیە ئەوەیە 

کــە نەیارەکانــى پارتى نابێــت وا بزانن ئەم 

ملمالنێیــەی ئامۆزاکان لەم دەورەیەدا دەبێتە 

کێشە و گرفتى گەورەى ئینشقاق، بەڵکوو ئەم 

ئەگــەرە تەنها لە غیابی بارزانییدا شــیمانەى 

هەیــە و تا چەند ئاڵوگۆڕى تر کێشــەکان بە 

ســاردى دەچنــە پێــش، ئەگەر چــى بارزانى 

دەیەوێت ئەزموون لە مردنى خوالێخۆشبوان: 

مام جەالل و نەوشیروان مستەفا وەربگرێت، 

کە پێش مردنى خۆى )هیوادارم تەمەن درێژ 

بێــت( کەســێک بۆ شــوێنى خــۆى دابنێت، 

ئەگەر چــى لە ڕابــردوودا نێچیرڤان بارزانى 

وا ناســرابوو کە کارەکتەرێکــى نەرمونیان و 

خۆگونجێنــە و کارکردن لەگەڵیدا ئاســانە، لە 

کاتێکــدا مەســروور بارزانى تونــد و ئەمنییە 

و کارکــردن لەگەڵیــدا پڕیەتى لــە گرێوگۆڵ، 

بــەاڵم پێدەچێت ئەم کارەکتــەرە تازەیەیش، 

گــەر تاکتیکیــش بێــت وا مامەڵــە بــکات و 

بگرە نەرمتر بێت بــۆ جێپێقاییمکردنى خۆی 

و ســەرکەوتنى لەو پۆســتەدا و ئەزموون لە 

هەڵەکانى محەمەد بن ســەلمانى سعوودیش 

وەربگرێــت کە توندڕەوییەکــەى گەیاندى بە 

کــوێ، بە تایبەتى لە کەیســی خاشــوقچیدا، 

بۆیــە ڕەنگە هەوڵ بدات ئیدارەى کێشــەکان 

لەگــەڵ  ســازش  یەکێتــى،  لەگــەڵ  بــکات 

گــۆڕان و کۆمــەڵ و یەکگرتوویــش بکات و 
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پــارەى نەوتیش بە کار بهێنێــت بۆ خزمەتى 

ئەجێنداکەى و دووریش نییە کەیســی ئاشتى 

هەورامــى و نەوت بهوروژێنێت و ڕابردووى 

ئــەم کەیســە تەمومژاوییــە لــە ملــى خۆى 

دابماڵێــت، لــە ئێستایشــەوە لەگــەڵ عێراق 

ڕێککەوتــوون کــە نەوتــى هەرێم ڕادەســت 

بکــەن و پاشــەکەوتى مووچە چــاک بکات و 

دوور نییــە قــەرزى فەرمانبەرانیش بداتەوە، 

وا بڕیارە لەگەڵ پێکهاتنى حکوومەتى هەرێم 

)وەزارەتێک دابمەزرێنێــت بۆ پێوەندییەکانى 

هەرێــم و بەغدا کــە پارتى دەبێت( ئەمەیش 

بە دوو نیاز: 

یەکــەم: بــۆ باشــترکردنى پێوەندییەکانــى 
پارتــى یان هەرێم و بەغداد کە ســەرەتاکانى 

دەرکەوتــوە و پارتى بەڵێنى داوە کە هەموو 

کێشەکان لەگەڵ عێراق چارەسەر دەکات.

ســەرۆککۆمار  فەرامۆشــکردنى  بــۆ  دوەم: 
و مامەڵەنەکردنــە لەگەڵیــدا بــە شــێوەیەکى 

ڕاســتەوخۆ، واتا ئەم وەزارەتە پێوەندییەکانى 

نێــوان هەرێــم و بەغــدا، بــە واتایەکــى تر 

بارزانى–عــادل  )مەســروور  پێوەندییەکانــى 

عەبدولمەهــدى( ڕێــک دەخات، ســەرەڕاى 

ئەوەى پارتى بڕیاری داوە پشــت لە واشنتۆن 

و ڕوو لە تاران بکات و دانیشــتنە زۆرەکانى 

ئــەم دوایییــەى مەســعوود بارزانى و قاســم 

ســولەیمانى ئاماژەن بۆ تەندروســتکردنەوەى 

پێوەندییەکانــى پارتى و هەرێم لەگەڵ عێراق 

و ئێران. 

واتا دانانى مەســروور بارزانى ناکرێت وەکوو 

ئاڵوگۆڕێکى سادە یان ئاڵوگۆڕێکى دیموکراسی 

ســەیر بکرێت، بەڵکوو دەکرێــت ڕەهەند و 

باکگراوەنــدى زۆر بــە دواى خۆیدا بهێنێت، 

کــە هیواخوازین باشــتر بێت لــەو بۆچوونە 

نێگەتیڤانەى کە چاوەڕوانى کێشە و گرفت و 

ملمالنێى سەخت و حکوومەتى ئەمنى دەکەن، 

ئەگەر چى بۆچوونێک دروست بوە، کە زۆرتر 

پارتى بانگەشەى بۆ دەکات کە ئەم ئاڵوگۆڕانە 

الدانى نێچیرڤان و بەهێزکردنى مەســروورە، 

بەاڵم لە واقیعدا نێچیرڤان بارزانى بە خواستى 

خــۆى لە حکوومــەت دوور کەوتوەتەوە، بە 

هــۆکارى ڕێگریکردن و گرفت دروســتکردن، 

نەچوونە پێشــى بەرنامەکانى و دەخالەتکردن 

لــە ئەجێنداکەی، گوێ نەگرتن لە ڕا و نەزەر 

و بۆچوونەکانــى لە پەیوەســت بە پێوەندیى 

پارتى و یەکێتى بە تایبەتى بۆ دەســتهەڵگرتن 

لە ملمالنێ و چارەسەرى کێشەکان، پێوەندى 

پارتى بە حیزبەکانى تر، پێوەندیى حکوومەت 

و پارتــى لەگــەڵ ئەنکەرە و تــاران و بەغدا، 

کە زۆر جار تێڕوانینى نێچیرڤان دبلۆماســی و 

مەنتقى بوە بۆ حەل و چارەسەرى کێشەکان، 

نــەک ئەو مامەڵەیەى دەکــرا و گوتارى توند 

و ڕادیــکاڵ و هێرشــکردن لە پەیوەســت بە 

عێراقــەوە، نێچیرڤــان ئەگــەر چــى زۆر جار 

لــە پرێس کۆنفرانســەکاندا هێرشــی دەکردە 

ســەر عێراق و حکوومەتى عەبادى، بەاڵم لە 

واقیعدا هەمیشــە لەگەڵ مامەڵە و دیالۆگ و 

گوتــارى ئارام بوە و زۆرتر فشــارى پارتى لە 

ســەر بوە و تەنانەت لە پرســی ڕیفراندۆمدا 

ئــەو بۆچوونێکى تــەواو جیاوازیى هەبوو لە 

پارتــى، بــەاڵم دژایەتیــى لەگەڵ پرســەکەدا 

ڕانەگەیانــد، وەکــوو چۆن یەکێتــى پێى باش 

نەبوو، بەاڵم لەگەڵ ڕەوتەکە ڕۆیشــت و دژ 

نەبــوو، لە ســەرووى ئەوانــەوە نێچیرڤان بە 

دەوڵەتمــەدار ناســراوە و پێوەندیــى لەگەڵ 

زۆربــەى حیزبــەکان ئارام و دۆســتانە بوە و 

دبلۆماســییانە مامەڵەى تەندروستى کردوە و 

وەکوو دەڵێن دەســتئاوەاڵ و میهرەبان بوە لە 

هاوکاریــى حیزبەکان و وەزیرەکان لە دوایین 

کۆبوونەوەى بــااڵى بارزانییــەکان، نێچیرڤان 

هەموو ئەو گلەیییانەى بە بارزانى و مەسروور 

بارزانى گوتوە. 

ئەوەیــش ڕوونە کــە حکوومەتــى ڕابردووى 

واتا دانانى مەسروور بارزانى 
ناکرێت وەکوو ئاڵوگۆڕێکى 
سادە یان ئاڵوگۆڕێکى 
دیموکراسی سەیر بکرێت، 
بەڵکوو دەکرێت ڕەهەند و 
باکگراوەندى زۆر بە دواى 
خۆیدا بهێنێت، 

“
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نێچیرڤــان بارزانــى و قوبــاد تاڵەبانــى لــە 

ســەردەمێکدا بوون کە تووشــی قەیرانێکى 

گــەورەى ئابوورى بوە و لەگەڵ ئەوەیشــدا 

هەنــگاوى باشــی نا، لە کاتێکدا لە ئاســتى 

ناوخۆ )گۆڕان و یەکگرتوو و کۆمەڵ( بە ڕۆژ 

لەگەڵ حکوومەت و شەویش ئۆپۆزسیۆن و 

جوێنبارانیان دەکردن، لەگەڵ عێراق کێشــە 

و ئاریشەى زۆرى هەبوو.

دوا جــار دەبێــت ئەوەیــش بزانیــن کــە 

حکوومــەت گەر دەســتکەوتى هەبوو بێت 

زۆر جــار حیــزب بردوویەتــى بــۆ خــۆی 

ئەســتۆى  خســتوەتە  شکستەکانیشــی  و 

حکوومــەت و دامەزراوەکانى، کەم جاریش 

هــەر لە الیەن حیزبەکەى خۆیەوە لە الیەن 

لــق و ناوچەوە کێشــە و گرفتــى کەمى بۆ 

دروست نەکراوە. 

واتا ئاڵوگۆڕى نێچیرڤان بە پێچەوانەوە ئەو 

تەفسیرەى بۆ دەکرێت، وازهێنانى خۆى بوە 

و بە ڕەغبەتى خۆى تا ڕێگا بدات کەســێکى 

تر لەو باشتر کابینەکە بەڕێوە بەرێت.

دوەم: خیــالف و دوو بۆچوونى مەســعوود 

بارزانــى و نێچیرڤــان بارزانــى، لــە ســەر 

بەشــداریى الیەنــە سیاســییەکان )هــەر چى 

کارەکتــەرى یەکەمــە. پێى باش بــوو گۆڕان 

بەشــدار بێت، بــەاڵم ســەرۆکى حکوومەتى 

پێشــوو ڕازی نەبوو لەگــەڵ گۆڕان و کۆمەڵ 

کار بکات(، ڕەنگە هەر ئەوەیش وای کردبێت 

نێچیرڤان بارزانى ئامادە نەبێت سەرۆکایەتیى 

بــکات.  پاشەکشــە  و  بــکات  حکوومــەت 

مەســروور بارزانى لەم بارەیــەوە ئەجێنداى 

باوکــى پــێ باشــترە، )بــەاڵم بۆچوونەکەى 

نێچیرڤان بارزانى دروستە لە سەر ئەوەى کە 

گــۆڕان و کۆمەڵ، بە ڕۆژ لەگەڵ حکوومەت 

و بە شــەو لەگــەڵ ئۆپۆزســیۆنن، بەردەوام 

دژى حکوومــەت بــوون(، کــە وا دیارە ئەم 

جارە ئەم مەرجەیش بەسەر ئەو دوو هێزەدا 

دەســەپێنرێت گەر لە کۆتاییدا بەشدار بوون، 

کە نابێت ئەنتى حکوومەت بن.

ســێیەم: پارتــى دەیەوێت ســەرۆکایەتیى 
هەرێــم زینــدوو بکاتەوە، لەگەڵ ســەرۆکى 

حکوومــەت و وەزارەتــەکان بیکاتە پاکێجێک 

)ئەمەیش دواى ئەوە دێت کە لە هەڵبژاردنى 

سەرۆکایەتیى کۆمارى عێراق، کاندیداتۆرەکەى 

ى.ن.ک ســەرکەوت، سەدوبیســت ملیــۆن 

دۆالرى چەکى بانکیى پارتى )بۆ ئاڵوگۆڕکردنى 

بەرهەم سالح بە فوئاد حوسێن نەیتوانى ئەو 

ملمالنێیە بە قازانجــى پارتى تەواو بکات( و 

کارەکتەرەکــەى یەکێتییش )پاڤێــڵ تاڵەبانى( 

پرســەکەى بــە قازانجــى د. بەرهــەم یەکال 

کردەوە.

ســەبارەت بــە ســەرۆکى هەرێــم بــۆ ئــەم 

کەیسە، مەســعوود بارزانى شوێنەکەى خۆى 

جێ دەهێڵێت بۆ نێچیرڤان و جێگرەکەیشــی 

کاندیدێکــى یەکێتــى دەبێت، بەاڵم هێشــتا 

ســاغ نەبوەتەوە کــە ئایا پارتــى ڕەزامەندە 

هەرێــم،  ســەرۆکى  کاراکردنــەوەى  بــە 

بــەاڵم دەســەاڵتەکانى پەرلەمانــى بــن یــان 

سەرۆکایەتى کە زۆرتر مەیلى بە الى فۆڕمى 

دووهەمەوەیە.

قورسیشــە نێچیرڤان بارزانى لە سەرۆکایەتیى 

هەرێم سەرکەوتوو بێت، چونکە ئەو ناتوانێت 

ڕۆڵــى مەســعوود بارزانــى بگێڕێــت و ئەو 

کارێزمایــەى ئەوى نییــە، دووهەمیش ڕەنگە 

گرفتى زۆرى بۆ بێتە پێش، کە لە سەردەمى 

بارزانییــدا هیچ کــەس نەیدەتوانى ئەو کارە 

بــکات، ئەمەیش ڕێــک ئــەو هەلومەرجەیە 

کــە بــۆ فوئــاد مەعســووم هاتــە پێــش لە 

سەرۆکۆمارى عێراقدا، چونکە نەیتوانى ڕۆڵى 

کارێزمایــى مام جەالل بگێڕێت دواى ئەو، لە 

الیەکى تریشــەوە زۆر جــار حیزبەکەى خۆى 

ڕێگــرى بوون لە دروســتکردنى کێشــە و بە 

گوێیان نەدەکرد. 

چــوارەم: تا ئەو ســاتەیش پارتى کەیســی 
سەرۆککۆمار و پارێزگارى کەرکووکى وابەستە 

کردوە بە حکوومەتى هەرێمەوە، نەیتوانیوە 

ئــەم ڕیتمە تێبپەڕێنێت و فەرامۆشــی بکات، 

هــەر بۆیە گەر بەم شــکڵە بــەردەوام بێت، 

دوور نییە یەکێتى هەڵوێستى توندى هەبێت، 

ســەبارەت بــە کەیســی ســەرۆکۆمار پارتى 

چەندین جار ئەوەى بە عادل عەبدولمەهدى 

ڕاگەیانــدوە گــەر وەزارەتــى داد، بدرێتــە 

ى.ن.ک ئەوان لە پرۆســەى سیاســیی عێراق 

دەکشــێنەوە و لــە دوایــن هەوڵیشــدا بــە 

میانگیریــى ئێرانییــەکان و ئەمەریکییەکان لە 

ڕێگاى فالح فەیــاز و ئەبووکەریم موهەندس 

لەگەڵ بارزانى کە لە نەمسا بوون، سەرکەتوو 

نەبوون و بارزانى پێى ڕاگەیاندوون کە سەیرە 

هەمووتان داکۆکى لە ى.ن.ک دەکەن.

لە کەیســی پارێــزگارى کەرکووکیــش، پارتى 

ئامادە نییە ئەندامانــى ئەنجوومەنى برایەتى 

لیستەکەى خۆى بنێرێتە کەرکووک بە بیانووى 

باڤڵ تاڵەبانی
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داگیرکردنــى بۆ ئەو شــارە، بۆ ئەوەى ڕزگار 

عەلــى کاندیدەکەى یەکێتــى نەبێتە پارێزگار، 

بەاڵم لە ژێرەوە لەگەڵ عەرەب و تورکمانەکان 

دانوستان دەکات، چۆن ئەو پۆستە بۆ یەکێتى 

نەبێــت، ئــەوە لە کاتێکدا پارتــى لە هەولێر 

بــاس لە ئیســتحقاقى هەڵبــژاردن دەکات بۆ 

پۆستەکان، بەاڵم لە کەرکووک باسی پێوەرى 

نیشتمانى و ئیحتالل دەکات، بەاڵم بە نەتیجە 

یەکێتــى پارێزگارەکــەى خــۆى دادەنێــت بە 

تایبەتى دواى ئاســاییکردنەوەى پێوەندییەکان 

لەگەڵ تورکیا.

پێنجــەم: گرفتێکى تــرى پارتى ئەو نەغمە 
مەترسیدارەیە کە قسەى پێ دەکات و گوتارى 

پــێ دەدات کــە گوایە پارتى )کــە زۆرینەى 

پەرلەمانییە( ئیتــر لەگەڵ یەکێتى و گۆڕان و 

کۆمەڵ شەریک نییە، بەڵکوو بەشدارن.

ئەوە ڕاســتە کە پارتى زۆرینەى کورسییەکانى 

بردوەتــەوە، بەاڵم ئەوە نازانێت کە هێشــتا 

مۆدێلــى  دوو  بــە  مەحکومــە  کوردســتان 

حکومڕانیــى دوو هێــزى بااڵدەســت و دوو 

دیموکراســیی  سیســتمى  دوو  و  جوگرافیــا 

جیــاوازە و گــەر وا بێــت دەچنــەوە ســەر 

قســەکەى مەال بەختیار کە گوتى: یەکێتى بە 

یەک کورسییش بێت هەر یەکێتییە، بۆیە گەر 

پارتى لە ســەر ئەو ڕیتمى هەڕەشــەکردنەى 

باســی زۆرینــە دەکات، حکوومەت ناتوانێت 

لە دوو ســاڵ زیاتر بەردەوام بێت و شکست 

دەهێنێت.

دووهــەم: هــەر چــى یەکێتییــە ئەویــش 
ســەبارەت بــە حکوومــەت بۆچوونى خۆى 

هەیە:

شــەریکى  دەیەوێــت  یەکێتــى  یەکــەم: 
سیاســی و ئابوورى بێت )واتا دەبێت پۆستە 

ئیدارییــەکان ڕەنگدانــەوەى حەجمى یەکێتى 

بێت وەکــوو هێزى دووهەمــى هەڵبژاردن، 

هێــزى عێراق، هێزى سیاســی و ســەربازى، 

نفوز و جەماوەرى ناوچەى ســەوز. لە بارەى 

شــەریکى ئابورییەوە، یەکێتى پێی وایە پارتى 

لە کەیسی نەوت و داهات پارتى غەدرى لێ 

کردوە لە ڕابردوودا(.

گەر ئەم بۆچوونانەى یەکێتى دروســت بوون 

تــا ئەمڕۆ، بەاڵم لەمــەودوا یان لەم کابینەیە 

دەبێــت یەکێتــى بەشــدار نەبێــت یــان ئەم 

حیکایەتــە کۆتایی پێ بهێنێــت و نابێت ئیتر 

گلەیــی بکات کە شــەریک نییــە و ئاگادارى 

کەیسی نەوت و دیبلۆماسی نییە.

یەکێتى کە خۆى بە هێزى یەکەمى ناوچەکەى 

خــۆى دەزانێت، دەبێت پارتــى ناچار بکات 

بــە مامەڵەى شــەریکى، بەاڵم ســەبارەت بە 

گرفتــى یەکێتى بــۆ ئەم کەیســە ئەوەیە کە 

یەکێتى بۆ خۆى لە ناوخۆییدا گرفتى هەیە و 

لە حکوومەتدا سیســتمێکى یەکگرتووى نییە، 

هەندێک جــار تیمى حیزبی داکۆکى لە تیمە 

حیزبییەکــە نەکــردوە یان تیمــە حکومییەکە 

نەگەڕاوەتەوە بۆ حیزب، هەندێک جاریش لە 

کاندیدکردنــى وەزیرەکانى موفەق نەبوە و 

گلەییی زۆرى خەڵکى هاتوەتە ســەر، بۆیە 

لــەم بارەیەوە بەشــێکى گرفتەکــە یەکێتى 

خۆیەتــى ئــەوەى ترى پارتى ســوودى لێ 

وەرگرتوە لە پاڵ ملمالنێى ناتەندروستەکانى 

یەکێتــى و گــۆڕان، یان یەکێتــى و بلۆکى 

ئۆپۆزسیۆنى ناوچەى سەوزى )یەکێتى( نەک 

حکوومەت و هەولێر، چونکە ئۆپۆزســیۆن 

بە )250000( دەنگەوە )گۆڕان، یەکگرتوو و 

کۆمەڵ( نەیانتوانى یەک خۆپیشاندانى سەد 

کەســی بە پەرلەمانتارەکانى خۆیشــیانەوە 

لــە هەولێر و دهــۆک بکــەن، نەیانتوانى 

مامۆســتاکان و تەنانــەت خزمەتگوازەکانى 

ســەر بە خۆشیان لە حکوومەت لە هەولێر 

یــەک ڕۆژ نەچن بــۆ دەوام، چونکە پارتى 

یەکسەر ڕای دەگواستن بۆ الدێیەکى دوور، 

واتــا ئەم ســێ هێــزە تەنها ئۆپۆزســیۆنى 

یەکێتى و دەڤەرى سەوز بوون، کە دەبێت 

گومان لە ئۆپۆزسیۆنبوونیان بکرێت و ڕەنگە 

فاکتەرێک بوو بێت کە الیەنگرانیان ســزایان 

بــدەن، کە ئەمــە ئەو ئیدۆلۆژییــە کە دەڵێ 

)شێرى دەڤەرى سەوز )...(و دەڤەرى زەردە 

بوون(.

دوەم: یەکێتى لەگەڵ ئەوەیە، پارتى براوەى 
یەکەمە و پۆستى زۆرتر بەرێت، بەاڵم داواى 

ئــەم پۆســتانە دەکات ) جێگرى حکوومەت، 

سەرۆکى پەرلەمان، جێگرى سەرۆکى هەرێم، 

سەرۆکۆمارى عێراق، پارێزگارى کەرکووک و 

دوو وەزارەتى ســیادى لــە هەولێر ...هتد(، 

ئەمانە سازشی لە سەر ناکات.

ســێیەم: یەکێتــى خیالفــى هەیــە لەگەڵ 
پارتــى، کــە گــەر گــۆڕان بەشــدار دەبێت، 

کۆمەڵى ئیسالمیش بەشدار دەبێت، ئەوەیش 

بــە دوو دەلیل، یەکەم پرســی دیموکراســی 

ناو حکوومــەت بەهێزتر دەکات، کە کۆمەڵ 

زۆرتــر بــەوە ناســراوە لــە بەرانبــەر پارتى 

قوباد تاڵەبانی
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تونــدە، بە تایبەتــى لــە ڕووى میدیایییەوە، 

جگە لە هەڵوێســتەکانى عەلــى باپیر. دوەم، 

یەکێتى ئەوەیــش دەخوێنێتەوە گەر گۆڕان و 

کۆمــەڵ بەشــدار بن و ئیلتیزام بە شــەریکى 

نــاو حکوومەتــەوە بکــەن، کەمتر کێشــە لە 

ناوچەى ســەوز بۆ یەکێتى دروســت دەکەن، 

کەمتــر بەریەککەوتنییان دەبێت، ســەرەڕاى 

ئەوانــە دەبێــت ئەمەیــش بڵێین، هەر ســێ 

هێزەکە )یەکێتى، گۆڕان و کۆمەڵى ئیسالمى( 

لــە جەمســەرگیرییە ناوچەیییەکــە لــە ئێران 

نزیکترن و هەمیشەیش پارتى گومانى ئەوەی 

هەیــە کە ئێران لە دژى پیالنگێڕى دەکات بە 

هۆى هێزە دۆستەکانییەوە، بەاڵم پارتى جگە 

لەو سێ هێزە پەکەکەیشى بۆ زیاد دەکات کە 

سەر بەو جەمسەرەیە و نەیارى سەر سەختى 

پارتییە، ئەگەر چــى دواى ڕیفراندۆم، پارتى 

ڕووى لــە ئێران و پشــتى لــە ئەمەریکا کرد 

و پێوەندییەکانــى لەگەڵ تــاران بە ڕادەیەک 

بردوەتە پێش کــە چاوەڕوان نەکراون، بەاڵم 

پارادۆکســێک هەیــە لــە پێوەندیــى ئێران و 

نەیــارى ئێران، کە پارتــى پێوەندیى لەگەڵیدا 

هەیە. 

چــوارەم: یەکێتى پێى باشــە لــە دەرەوەى 
ڕێککەوتنــى ســتراتیژى دوو ڕێککەوتنى تازە 

لەگەڵ پارتى و گۆڕان بکات بۆ تەندروستبوونى 

پرۆســەى سیاســی و چوار ســاڵى داهاتوو تا 

بتوانێــت پارتى ناچار بکات پێکەوە دۆســتى 

بن، بــە تایبەت ئــەو هەڵمەتــە میدیایییەى 

پارتى بــەردەوام دەیکاتە ســەر یەکێتى، خۆ 

گەر ئەم ڕێککەوتنە نەکرێت دوو مەترســیی 

جدى دێنە پێشەوە:

-1 ڕەنگــە حکوومــەت نەتوانێت دوو ســاڵ 

زیاتر بەردەوام بێت.

-2 ڕەنگــە یەکێتى بیــر لەوە بکاتەوە، چەند 

کەناڵێکــى ڕاگەیاندنــى نــوێ بکاتــەوە کــە 

دوور بێت لە ناوەندى ڕاگەیاندن تا دەســت 

ئــاوەاڵ بێت هاوشــێوەى پارتى بــۆ ڕەخنە و 

هێرشکردنە ســەر پارتى و شەڕێکى سارد لە 

نێوانیان دەست پێ بکات، کە تا ئێستا یەکێتى 

زۆر جار بێدەنگیى لەم بارەیەوە هەڵبژاردوە.

 هــەر دوو حاڵەتەکە ئێســتا وەاڵمەکەى الى 

پارتییــە، ئایــا دەیەوێت چوار ســاڵى ئارام و 

هێمــن بێت و شــەریک بن یــان ئەزموونى 

نێگەتیڤــى چــوار ســاڵى ڕابــردوو دووبــارە 

بکەنــەوە؟ کــە بەشــێکى زۆرى پێوەندیى بە 

قۆناغــى پۆســت نێچیرڤان بارزانــى و هاتنى 

مەســروور بارزانى و ســەد ڕۆژى کارکردنى 

سەرەتاى حکوومەتەوە هەیە.

- ڕێککەوتنــى یەکێتى و گۆڕان پێویســتە بۆ 

دوو حاڵەت:

یەکــەم: بۆ لێســەندنەوەى ئــەو کارتانەى بە 

دەســت پارتییەوە، کە بەردەوام گۆڕان دژى 

یەکێتى بــە کار دەهێنێت. یەکێتى دەیەوێت 

ئیتر دۆست بن، نەک نەیار و ڕکابەر بەمەیش 

ئەم کارتە لە دەستى پارتى دەردەهێنێت. 

دوەم: گۆڕان کە ئیتر سەدا و دەنگى جارانى 

نەماوە، نیوەى کورسییەکانى لە دەست داوە، 

ئیتر یەکێتى ڕەنگە حساباتى پێشووى لە سەر 

نــەکات، بەاڵم نایەوێت کێشــە لــە ناوچەى 

سەوز دروست بکات، بە واتایەکى تر یەکێتى 

دەیەوێت کێشــەکانى ناوچەى )سەوز( خاڵى 

بکاتەوە )چ کێشە ناوخۆیییەکانى، چ کێشەى 

ناوچەى ســەوز، چ کێشەى ناوچەى سەوز + 

زەرد، چ کێشەى سلێمانى و بەغدا، تەنانەت 

هەولێــر و بەغدا و بگرە کێشــەى ســلێمانى 

و تــاران، ســلێمانى و ئەنکەرەیــش(، بۆیــە 

لەم حاڵەتــەدا پێش هەموو الیەک پێویســتە 

ئەو کێشــانە لەگــەڵ گۆڕان خاڵــى بکاتەوە، 

لــەم بارەیــەوە یەکێتى دەبێــت هەوڵ بدات 

تا ئەوپەڕى بە ئارامى ئەم کەیســە چارەسەر 

بکات، ئەگەر چى چاودێرانى سیاســی دەڵێن 

ڕەنگــە گــەر پرســەکانى ناوچەی ســەوز بە 

حکوومەتى ڕابردووى 
نێچیرڤان بارزانى و قوباد 
تاڵەبانى لە سەردەمێکدا 

بوون کە تووشی قەیرانێکى 
گەورەى ئابوورى بوە و 

لەگەڵ ئەوەیشدا هەنگاوى 
باشی نا، لە کاتێکدا لە 
ئاستى ناوخۆ )گۆڕان و 
یەکگرتوو و کۆمەڵ( بە 

ڕۆژ لەگەڵ حکوومەت و 
شەویش ئۆپۆزسیۆن و 

جوێنبارانیان دەکردن

“
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دیالۆگ بۆ چارەســەر نەکرێت پەنا ببەنە بەر 

هێزى توند.

سێیەم: بزووتنەوەى گۆڕان چەند تێڕوانین و 

گرفتێکى هەیە:

یەکەم: پاش کۆچیدوایى نەوشیروان مستەفا، 

دەرکەوت گۆڕان نیوەى دەنگەکانى لە دەست 

داوە و چاوەڕوان دەکرێت زۆرتریش پاشەکشە 

بکات، چونکە کارێزمــاى بزووتنەوەکە خۆى 

بــوو، خەڵکــى ئەویــان خۆش دەویســت تا 

بزووتنەوەکــە، لەگــەڵ ئەوەیشــدا باڵێکــى 

ڕادیکاڵ لەگەڵ باڵە میانڕەو و ســوننەتییەکە 

ناتوانێــت پێکــەوە بحەوێنــەوە، بــۆ هەموو 

دونیابینیــى  و  تێڕوانیــن  دوو  ڕووداوەکان 

تــەواو جیــاواز هەیە، بۆیە بەردەوام کێشــە 

و گرفتەکانیــان ئیدامــەى هەیــە و ئەوەیش 

هۆکارێکە بۆ دوورخستنەوەیان لە حکوومەت 

و پەرلەمــان، چونکە پێیــان وا بوو دەتوانن 

گۆڕانــکارى بکــەن، کەچى خۆیــان بوون بە 

نەکــراوى  چــاوەڕوان  ڕووداوى  قوربانیــى 

پارتى، کەچى باڵە ڕادیکاڵەکە دەڵێت »پارتى 

باشــترە لە یەکێتى« ئەم پارادۆکسە مەترسیی 

ئەوەى لێ دەکرێت، بکەونە هەڵەى پێشووى 

یەکگرتووى ئیسالمییەوە، کە هێندە لە پارتى 

نزیک بــوەوە و خــۆى لەو بەرپرســیارێتییە 

دزییەوە، کە 10 کورســیی پەرلەمانى حاســڵ 

کردبوو، ســەرئەنجام کورســییەکان بۆ نیوەى 

پێشوو کەمی کرد و باجى هەڵەکانیاندا، گەر 

گۆڕان ئەمــەى یەکگرتوو لەبەرچاو نەگرێت، 

تووشی داڕمانى یەکجارى دەبێت. 

بۆیە ئێســتا گــۆڕان حەز دەکات بەشــداریى 

کابینــەى نۆ بکات و مەیلى زۆریشــى هەیە 

بــۆ دیــدارى دۆســتانە بــە فەرامۆشــکردنى 

مێژووى تاڵى ڕابردوو و دەرکردنى سەرۆکى 

پەرلەمان و وەزیرەکانیان لەگەڵ پارتى بڕۆن 

تا ئاســتى چــاوەڕوان نەکراو بــە بێ ئەوەى 

پارتى متمانەى تەواوى پێ بکات و گۆڕانیش 

گەرەنتییەکــى وەرگرتبێــت، کــە جارێکى تر 

وەزیرەکانیــان لە دێگەڵە ناکرێنەوە ســنورى 

سەوز )کۆریاى باشوور(. 

دیمەنێک لە کۆبوونەوەی وەفدی بااڵی یەکێتیی و پارتی
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دیــدارە گەرموگــوڕ و نهێنییەکانــى پارتى و 

گــۆڕان لە ســەرى ڕەش )جــەالل جەوهەر، 

مســتەفا ســەید قادر، عەلى حەمەســاڵح( لە 

ماوەى ڕۆژى ڕابردوودا شاهیدى ئەوەیە، کە 

گۆڕان بێزار بوە لە دوورکەوتنەوەى پارتى.

بەاڵم باڵە میانڕەوەکــەى گۆڕان کە عومەرى 

ســەید عەلــى، ماڵــى نەوشــیروان مســتەفا 

و کوڕەکانیــن کــە سیاســەتێکى دروســتیان 

پیادە کردوە، هێشــتا لەگەڵ ئــەوەن لەگەڵ 

یەکێتیــى پێوەندییــان بــاش ببێت تــا ڕادەى 

ئیتــالف و نزیکبوونــەوەى زۆرتــر، بۆیە بەم 

حاڵــەى گۆڕانــەوە دوور نییــە ئینشــیقاق لە 

نــاو بزووتنەوەکــە ڕوو نــەدات، خــۆ گــەر 

ئەوەیــش نەبێــت لــە داهاتــوودا بەشــێکى 

تریــان دەگەڕێتــەوە ناو یەکێتى و بەشــێکى 

تریشیان پارتى دەیانکاتە دۆستى بێ الیەن و 

ڕاوێژکارى سیاسی و نەتەوەیی. 

دووهەم: گــۆڕان و یەکێتى گەر ڕێککەوتنى 

تــازە نەکــەن و هــەر کامیــان لــە پارتــى 

نزیکتــر ببێتــەوە لە ســەر حســابی ئەوى تر 

پێوەندییەکانیــان خراپتــر دەبێــت و ناوچەى 

سەوز نا ئارامتر دەکات.

بۆیــە یەکێتــى پێویســتە پشــتیوانیى گۆڕان 

بــکات و بەشــداریى حکوومــەت بــکات و 

پێوەندییەکانــى خۆیشــی لەگەڵــدا ئاســایی 

بکاتــەوە، بەاڵم دەبێت گۆڕان النی کەم باڵە 

میانڕەوەکەى هەوڵ بدات سیاســەتى ڕەسمى 

پیادە بکات.

چــوارەم: کۆمەڵــى ئیســالمیش تێڕوانیــن و 

گرفتەکانى بۆ حکوومەت: 

یەکــەم: کۆمەڵى ئیســالمى تا دێــت ئارامتر 

دوور  تونــدڕەوى  لــە  دەکات،  سیاســەت 

دەکەوێتــەوە، تــا دێت لە پارتــى دوورتر لە 

یەکێتى نزیکتــر دەبێتەوە، تا دێت دەیەوێت 

نوێنەرایەتیــى گوتــارى ئیســالمى بکــەن و 

یەکگرتوو جێ بهێڵن، تا دێت لە ئێران نزیکتر 

و لە تورکیــا دوورتر دەکەوێتەوە، میدیاکەى 

ئەکتیڤتر و کراوەتر و ئەســتێرە و ســیمبوڵى 

زۆرتر دروست دەکات. 

کۆمەڵــى  دەکــەن،  وا  هەمــوو  ئەوانــە 

ئیســالمى لە داهاتوودا بتوانێت نوێنەرایەتى 

ئیســالمییەکان بکات، بەاڵم پێویست دەکات 

واز لە توندڕەوەییەکەى بهێنێت و کۆتایی پێ 

بێنێت کە زەرەرى زۆرى لێ داوە. 

نەهامەتــى زۆرى  کــە  ئیســالمی  کۆمەڵــى 

کێشــاوە بــە دەســت پارتییــەوە و پارتییش 

گلەیــی زۆرى لــە عەلى باپیــر و گوتارەکەى 

هەیە، بەاڵم ئێســتا یەکێتى دەیەوێت کۆمەڵ 

بەشــدار بێت، بــەاڵم واقیــع ئەوەیە کۆمەڵ 

گوتــارى ئۆپۆزســیۆن بوونــى فــرێ بــدات، 

چونکــە دەرکــەوت زیادبوونــى دەنگەکانى 

کۆمەڵ هیى ئۆپۆزســیۆن بوونى نییە )چونکە 

یەکگرتــوو  و  گــۆڕان  هاوپەیمانەکانیشــی 

ئۆپۆزســیۆن بوون، بە هــەر دووکیان نیوەى 

دەنــگ )حەڤدە( کورســییان لە دەســت دا، 

گــۆڕان لە 24 کورســییەوە بۆتە 12 کورســی 

و یەکگرتــووش لــە 10 کورســییەوە بۆتە 5 

کورســی(، بەڵکوو زیادبوونى دەنگى کۆمەڵ 

پێوەندیــى بە نەگۆڕینى گوتارى ئیســالمی و 

سازش نەکردنى بۆ پارتى بوو، بە پێچەوانەوە 

هاوتا ئیسالمییەکەى باجى ئەو سازشە زۆرەى 

پارتییدا.

واتــا کۆمەڵى ئیســالمى، دەکرێت ئیســالمى 

بێت و کراوەتر بەشداریى حکوومەت بکات، 

بــەاڵم گوتارى ئۆپۆزســیۆنى نەبێــت لەگەڵ 

پارتى، لە زۆنى ســەوزیش، دۆستى نزیکترى 

یەکێتى بێت، لەگەڵ ئێرانیش وەک هەمیشــە 

دۆست بێت.

کۆمەڵى ئیســالمی لە ناو ئیسالمی سیاسییدا، 

دەکرێت نموونەیەکى تازە پێشــکەش بکات، 

هــەر ئەوەى نەهەزەى ئیســالمى و ڕەشــید 

غەنوشى لە تونس پێشکەش کرد و ڕابردووى 

خۆى لەگەڵ ئەنســار ئیســالم لە هەڵەبجە و 

خوڕماڵ تەاڵق بدات.

بەشــداریى  زۆرە  مەیلــى  کۆمــەڵ  ئێســتا 

حکوومــەت بکات، گەر پارتى و بارزانى ئەو 

ڤیتۆییــەى لەســەر هەڵبگــرن، بەاڵم هێشــتا 

ڤایرۆســی توند و ئۆپۆزســیۆن بــوون لە ناو 

گیانیدا دێت و دەچێت، کە دەبێت فاکسینێکى 

ئەنتــى ئۆپۆزســیۆن لە خۆیی بــدات، بە بێ 

ئەوەى ســازش لە سەر مەبدەء و ڕێبازەکانى 

خۆی بکات.

ئیتــر قۆناغــى پۆســت نێچیرڤــان بارزانى و 

ملمالنێى باڵى بازەکان، ڕووداوگەلى گەرموگوڕ 

و ڕەنگە ناخۆش و چــاوەڕوان نەکراو بێنێتە 

پێــش، کە ســەردەمێکى پڕ کێشــە و گرفت 

لە نێوان هێزە سیاســییەکان دروســت بکات، 

گەر سیاسەتى مەنتقى نەگرێتە بەر دوور نییە 

نەغمەى ناشــاز ببیســتن، بۆیە ئەوەى گرنگە 

نێوانــى یەکێتى و پارتى پێویســتى بە عەقڵ 

و پلــۆڕاڵ و تۆلێرانس هەیــە بۆ دەربازبوون 

لە مەترسییەکان و ئارامبوونەوەى بارودۆخى 

سیاسی و ئابوورى و تێپەڕاندنى قەیرانەکان، 

ئەم کارە ئەگەرچى قورسە، بەاڵم کارەکتەرى 

سیاسیی عاقڵ و شارەزا هەر دەبێت ئەم کارە 

بکات، نەک کێشە و گرفتى بەردەوام. 



جوگرافیاى پارتى لە ژێر هەژموونى پەکەکەدا

ڕاپۆرتی: محەمەد ڕەئوف

 پەكەكە پێگەیەكی گەورەی هەیە، كە بە نزیكەی %30 بۆ %36ی خاكی
پارێزگای دهۆك ئەژمار دەكرێت
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پەلهاویشــتن  و  بــە  دركــی  بەتــەواوی  كوردســتان  دیموكراتــی  پارتــی 
ــی  ــەن پارت ــە الی ــردووە ل ــۆی ك ــوزی خ ــێ نف ــی ج ــەی خاك ــی زۆرین كۆنتڕۆڵكردن

)پەكەكــە(وە. كوردســتان  كرێكارانــی 

پەكەكە ســەرەڕای باكوری كوردســتان كە پێگەی 

بەهێــز و شــوێنی ســەرەكی ئامانجەكانییەتــی، 

ڕۆژئــاوای  ئازادكراوەكانــی  ناوچــە  تــەواوی 

كوردستانیشــی خســتوەتە ژێــر كۆنتڕۆڵی پارتی 

یەكێتی دیموكراتی )پەیەدە( كە سەربە خۆیەتی، 

پێگــە و  باشــووری كوردســتانیش دەیــان  لــە 

ناوچــەی بەرفراوانی لەبەردەســتدایە، كە ڕەنگە 

لە داهاتوودا كاریگەری گەورە لەســەر پڕۆســەی 

سیاســی  و یەكالكردنــەوەی ملمالنێكانی لە گەڵ 

هێزەكانــی باشــووری كوردســتان هەبێــت، بە 

تایبەتیش كە لە ئێســتادا شەڕی سارد و ملمالنێی 

توندی لە گەڵ پارتی دیموكراتی كوردستاندایە.

ئێســتا زۆرینەی ناوچە شــاخاوی  و سنورییەكانی 

پارتی لە ژێر كۆنتڕۆڵی )پەكەكە(دایە، ئەو هێزە 

حوكمڕانی ئەو ناوچانە دەكات.

ئەگەر پارتی كارتی توركیا بەرامبەر بە )پەكەكە( 

بەكاربهێنێــت، ئەوا )پەكەكە( كارتی فراوانبوونی 

ســنوری جوگرافیای پەڵەمڕەوییەكەی لە هەرێمی 

كوردســتان  و بەتایبەتیش لە ناوچەی جێ نفوزی 

پارتی بەكاردەهێنێت.

پەكەكە و باشووری كوردستان 
پارتــی كرێكارانــی كوردســتان لــە ســاڵی 1978 

دامــەزراوە، یەكەم كۆنفرانســی خۆی لە ســاڵی 

1981 ئەنجامداوە، لە ســاڵی 1984ەوە شۆڕشــی 

چەكــداری دەســتپێكردووە، لەوكاتــەوە بنكە و 

بارەگای لە باشووری كوردستان كردوەتەوە.

هەرێمــی  حكوومەتــی  پێكهێنانــی  لــەدوای 

كوردســتان  و یەكخســتنی هێــزی پێشــمەرگەی 

كوردستان، لە یەكەم هەنگاودا بە فشاری توركیا 

هێزی پێشــمەرگە لە ســاڵی 1993 چووە شەڕی 

براكوژییــەوە لــە گــەڵ هێزەكانــی )پەكەكە( لە 

باشووری كوردســتان، هێزی پێشمەرگە نەیتوانی 

شــەڕەكە یەكالبكاتەوە  و )پەكەكــە( لە ناوچەكە 

دەربكات، بــەاڵم نیازپاكی بەرپرســانی هەرێمی 

نیشانی توركیادا.

ئێستا بنكە و بارەگاكانی )پەكەكە( تەواوی ناوچە 

شــاخاوی  و سنورییەكانی ڕۆژهەاڵت  و باشوور تا 

ڕۆژئاوای كوردســتانی گرتوەتــەوە و ناوچەیەكی 

فراوانیــان بۆخۆیــان كۆنتڕۆڵكــردووە، لــە گەڵ 

فراوانبوونــی ناوچــەی چەكدارییــان جموجوڵی 

سیاســی  و مەدەنیشیان لە باشــووری كوردستان 

زیادیكردووە.

لــە باشــووری ڕۆژهەاڵتــی هەرێمی كوردســتان 

واتــە ســنوری نێــوان هەرێمــی كوردســتان  و 

ئێران، ناوچەیەكی فراوان  و ناوەندی دەســەاڵتی 

پەكەكەی لێیە، ئەوەش زنجیرە چیای »قەندیل«ە، 

كە لە سنوری ناوچەكانی قەزای قەاڵدزێ، قەزای 

ڕانیــە، قەزای چۆمان، قــەزای ڕەواندوز، قەزای 

ســۆران، پێكدێت، واتا دەســەاڵتییان لە سنوری 

قەزای قەاڵدزێوە درێژ دەبێتەوە بۆ باڵەكایەتی  و 

سیدەكان  و حاجی ئۆمەران، لەم ناوچەیەدا زیاتر 

لە )50( گوند لە ژێر دەســەاڵتی شارەوانییەكانی 

)پەكەكە(دایە.

بەپێی بەدواداچونێک زیاتر لە %34ی كۆی خاكی 

پارێــزگای دهۆك لە ژێر كۆنتڕۆڵــی پەكەكەدایە 

و لەسەر ئاســتی هەرێمی كوردستانیش زیاتر لە 

)658( گوند لە ژێر كۆنتڕۆڵی پەكەكەدایە.

زۆرترین ســنوری دەســەاڵتی پەكەكە لە ناوچەی 

قــەزای ئامێدییــە، كــە نزیكــەی )250( گوندی 

ئــەو ناوچەیــە لــە ژێــر كۆنتڕۆڵــی پەكەكەدایە 

ســەربازییەكانی  بــارەگا  و  بنكــە  زۆرینــەی  و 

توركیاش لــەو قەزایەدایە كە بنكەكانی بامەڕنێ، 

دێرەلوك، كانی ماسی دەگرێتەوە، بەواتایەكی تر 

جێگیركردنی ئەو بنكە سەربازیانەی توركیا تەواو 

لەبــەر مەترســی هەژموونــی پەكەكەیە، چونكە 

زۆرینــەی خاكی ئــەو قەزایە لە ژێــر كۆنتڕۆڵی 

پەكەكەدایە، بەو پێیەی لە كۆی )2700( كیلۆمەتر 

دوجــای خاكی ئەو پارێزگایە، زیاتر لە %70ی لە 

ژێر كۆنتڕۆڵی پەكەكەدایە.

لە دوای ئامێدی، زۆرترین سنوری جوگرافی ژێر 

دەســەاڵتی پەكەكە لە قەزای زاخۆیە، بەوپێیەی 

زیاتر لە )120( گوندی ئەو قەزایە لە ژێر دەستی 

پەكەكەدایــە، واتــە %35 خاكــی ئــەو قەزایــە، 

لــە قــەزای ئاكرێــش زیاتر لــە )20( گوندی ئەو 

قەزایەش لە ژێر دەستی پەكەكەدایە.

بە گشــتی لە ســنوری پارێزگای دهۆك بەو پێیە 

هەرێمەكانــی بادینانی پەكەكــە لەوێیە، پەكەكە 

پێگەیەكی گەورەی هەیە، كە بە نزیكەی %30 بۆ 

%36ی خاكی پارێزگای دهــۆك ئەژماردەكرێت، 

واتــا تــەواوی ناوچە شــاخاوی  و ســنورییەكانی 

پارێزگای دهۆك لە ژێر كۆنتڕۆڵی پەكەكەدایە.

لە سنوری قەزای مێرگەسور كە ناوچەكانی بارزان 

 و پیران  و شــیروان دەگرێتــەوە، زیاتر لە )150( 

گوند لە ژێر كۆنتڕۆڵی پەكەكەدایە، واتا بەگشتی 

لە ســنوری قەزاكانی پارێــزگای هەولێر زیاتر لە 

)200( گونــد لە ژێر كۆنتڕۆڵی پەكەكەدان، جگە 

لە مەخمور كە كەمپێكی گەورەی پەكەكەی لێیە.

لــە ڕۆژئاواشــەوە لــە ســنوری قەزای شــەنگال 

ناوچەیەكــی بەرفراوان  و دەیان گوند و بەرزایی 
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بەدەســت پەكەكەوەیە، بە گشتی زۆرینەی بنكە 

و بــارەگا و پێگــەی پەكەكە لە ســنوری ناوچەی 

جــێ نفوزی پارتیدایە، كــە دەتوانرێت بگوترێت 

پەكەكە بە تەواوی  پارتی گەمارۆداوە.

هەژمونی پەكەكە بەسەر پارتییەوە
پارتــی بــە تــەواوی دركــی بــەو مەترســییەی 

هەژموونی پەكەكە كردووە لەســەر ناوچەی جێ 

نفــوزی، لــە بەرامبەر ئەو هەژمونــەی پەكەكە، 

پارتــی پەیوەندییەكانــی لــە گەڵ توركیــا بەهێز 

كردووە، ڕەنگە بەتەواوی پشتی بە هێزی توركیا 

ببەستبێت بۆ سنورداركردنی هەژموونی پەكەكە.

- جگــە لــە شــار و ڕێگــەی ئۆتۆمبیلــی حاجی 

ئۆمــەران بەرەو ئێــران، تەواوی ســنوری پارتی 

لــە گەڵ ئێــران بەدەســتی پەكەكەوەیە، تەواوی 

ســنور و شــاخەكانی چۆمان، ســۆران، سیدەكان 

 و باڵەكایەتــی  و زۆرینــەی ناوچەكانــی ئامێــدی  

و ســنوری پارتــی لــە گــەڵ ئێــران لە دەســتی 

پەكەكەدایە.

- لە ســنوری پارێزگای دهۆك  و توركیاش، جگە 

لە ڕێگەی ئۆتۆمبیل، زۆرینەی شاخ  و سنورەكانی 

ئەو ناوچەیە لە دەستی پەكەكەدایە.

- لــە ڕۆژئــاوای دهۆكیشــەوە لــە خاپــورەوە 

تا ســنوری شــەنگال پارتــی هاوســنورە لە گەڵ 

سووتاندنی ئۆتۆمبێلەکانی بارەگای تورکیا لە شێالدزێ، باشووری کوردستان
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یەپەگەدا )یەكینەكانی پاراستنی گەل( لە ڕۆژئاوای 

كوردستان.

-  ڕۆژئــاوای كوردســتان  و زۆرینەی گوندەكانی 

ڕۆژئاوای شەنگالیش لەدەستی پەكەكەدایە.

پەكەكە كاتژمێرێك لە زێدی بارزانییەوە دوورە

مەترسییەكانی پارتی لە پەكەكە تەواو لە جێگەی 

خۆیدایــە، چونكــە پەكەكە بەتــەواوی گەمارۆی 

ناوچەكانــی پارتــی داوە، بە وتەی بەرپرســێكی 

پەكەكــە كە نەیویســت نــاوی ئاشــكرا بكرێت« 

پەكەكــە تەنهــا كاتژمێرێــك لە گونــدی بارزانی 

زێدی بارزانییەوە دوورە«، زۆر نزیكن لە بنكەی 

سەربازی بامەڕنێ  و كانی ماسی  و دێرەلوك.

ڕەنگــە لە داهاتوودا بەهێزبوونی پێگەی پەكەكە 

لە ناوچەكەدا، مەترســی گەورە لەســەر پێگە و 

ناوچەی جێ نفوزی پارتی دروســتبكات، چونكە 

تــەواوی ســنوری پارتــی لە گــەڵ ئێــران لەژێر 

كۆنتڕۆڵی پەكەكەدایە، تەواوی ســنوری پارتی لە 

گەڵ توركیا لەژێر كۆنتڕۆڵی پەكەكەدایە، تەواوی 

ناوچــەی جێ نفوزی پارتی لە ڕۆژئاوای هەرێمی 

كوردستان لە ژێر كۆنتڕۆڵی یەپەگە و پەكەكەدایە، 

بۆیە چاوەڕوان دەكرێت لە داهاتوودا بە تەواوی 

ســنوری جوگرافی پارتی بكەوێتە ژێر هەژموونی 

پارتی كرێكارانی كوردستانەوە. 

پڕۆفایل
پارتی کرێکارانی 

کوردستان ))پەکەکە(

 - پارتێکــی کــوردی باکوری کوردســتان 
وەک   1978 ســەرماوەرزى  27ى  لــە 
پارتێکــی مارکســی-لینینی دامــەزرا. بە 
کۆنگــرەی  ئەنــدام   23 بەشــداربوونی 

دامەزراندنی پەکەکە پێکهێنرا. 
- نــاوی )پەکەکــە( لــە الیــەن فــەرهاد 

کورتاییەوە پێشنیار کرا. 
- لە ســەرەتاوە بە کاری سیاسی دەستی 
پێکــرد، بەاڵم لە ســاڵی 1984 بە ناچاری 
بــووە ڕێکخراوێکی چەکــداری، لەبەر ئەو 
هەموو ئێش و ئازار و چەوســاندنەوەیەی 
دەوڵەتــی تورکیــا دەرحــەق بــە گەلــی 
باکــووری کوردســتان  لــە  کوردســتانی 
ئەنجامداوە لە ماوەی 90ساڵی ڕابردوودا. 
- ئایدۆلۆجیــای )پەکەکە( لەســەر بنەما 
شۆڕشگێڕییەکانی مارکسیزم - لینینیزم 

و نەتەوەخوازیی کوردی دامەزرێنرا. 
دروســتکردنی  پەکەکــە  ئامانجــی   -
کوردیــی  ســەربەخۆی  دەوڵەتێکــی 
سۆشیالیســتی بــوو لە کوردســتان، ئەو 
ناوچەیەی کەوتۆتە باشــووری ڕۆژهەاڵتی 
عێــراق،  ڕۆژهەاڵتــی  باکــووری  تورکیــا، 

باکــووری ڕۆژهەاڵتــی ســوریا و باکووری 
ڕۆژئــاوای ئێران، کــە تیایدا کــوردەکان 
ڕێژەی سەرەکی دانیشتوان پێک دەهێنن. 
- ئــەم ئامانجە ئێســتا نــوێ کراوەتەوە 
بــەوەی داوای مافــی کلتوری و سیاســی 
بــۆ کوردەکانــی نــاو دەوڵەتــی تورکیــا 
دەکەن. پەکەکە پشــتیوانییەکی بەرباڵو، 
بــەاڵم نــەک جیهانــی، هەیە لــە نێوان 
الیەنگرییەکــی  و  تورکیــا  کوردەکانــی 
سنووردار لە الیەن کوردی پارچەکانی تر. 
لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی لە الیەن چەند 
دەوڵەت و ڕێکخراوێکەوە بە تیرۆریســت 
ناسێنرا، لەوانە ئەمریکا و ناتۆ و یەکێتی 
ئەوروپــا بــەاڵم دوایی هاتنی پڕۆســەی 
ئاشتی لە تورکیا یەکێتیی ئەوڕووپا ناوی 
پەکەکەی گۆڕی لە الیەنێکی تیرۆریســت 
بــۆ چاالکوانــان بــەاڵم ئەمریــکا و ناتۆ 

هەڵوێستی خۆیان نەگۆڕیوە.
-  لــە ســاڵی 2007دا بــە یەکێــک لــە 
12ڕێکخراویــە تیرۆریســتییە چاالکەکان 
و  تیــرۆر  دژە  بەشــی  بەپێــی  ناســێنرا 
چاالکییەکانی سەر بە فەرمانگەی گشتی 
ئاســایش )پۆلیســی تورکیا(. ســەرچاوە 
تورکییــەکان پەکەکــە بــە ڕێکخراوێکی 
کــە  ناودەبــەن  جوداییخــوازی قەومــی 
تیرۆریزم دژی خەڵکی شارستانی و ئامانجە 
سەربازییەکان بەکاردێنن بۆ گەیشتن بە 
مەرامە سیاسییەکان.هێزە چەکدارەکانی 
تورکیا نزیکەی 8000 الدێى کوردستانیان 
خاپوور کرد و بەمەش نزیکەی 3-4ملیۆن 

کورد ئاوارەبوون.



 بەشى دووەم
کوردەکان دەڵێن چى؟

نووسینی: قادر عەبدوڵاڵ

قادر عەبدوڵاڵ

بۆم دەرکەوت باشترین ڕێگە بۆ ناسینی کوردستان 
ئەوەیە بڕۆم و ئەوێ لە نزیکەوە ببینم، بۆیە جانتاکەم 
لە  نەمدەزانی  سەرەتا  ڕێ،  کەوتمە  و  دایە  دەست 
بکەم، دوای ڕووداوەکان کەوتم،  پێ  کوێوە دەست 
ناسینی  ب��ۆ  نەبێتت  ب��اش  ڕێگەیەکی  ئەمە  ڕەن��گ��ە 
ک��وردس��ت��ان، ب���ەاڵم ل��ەم��ە زی��ات��ر هیچم ل��ە دەس��ت 

نەدەهات. 
دوێنێ )1979( لە مەریوان کوشت و بڕ بووە، ڕادیۆ 
کوشتووە،  پاسداریان  سیانزە  مەریوانییەکان  دەڵێت 
شەهادەتیان  خ��ۆش��اوی  ئێمە  پاسدارەکانی  دەڵێت 
نۆشیوە، دەڵێت دەچنە بە هەشت و گومانی تێدا نییە 
ئەمنیش  تەڕ دەکەن،  لێو  قەراغ حەوزی کەوسەر  لە 
دەچمە مەریوان، دیارە لەوێ هەندێک شت ڕوو دەدا.
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تفەنگێکــی ژێرســێی لــە مــل کــردووە، جامانەیەکــی گــەورەی لــە ســەری 
بەســتووە و دوو ڕیــز فیشــەکی لــە نێوقــەدی هااڵنــدووە.

دەڵێم:
»نوێنەری کام یەکێتی؟ یەکێتی جووتیاران چییە؟ چۆن دروست بووە؟«  

دەڵێتت: 
»ئێمــەی جووتیــار بەرامبــەر بــە یەکگرتنــی ئاغــاکان یەکێتییەکمــان دروســتکرد 
کــە لــە جووتیــاران پێــک هاتــووە و لــە سەرانســەری کوردســتان بووەتــە خــاوەن 

دەســەاڵت و دەســتی دەڕوا«. 

دواتــر تێدەگەم کــە چیرۆکــی دامەزراندنی ئەم 

یەکێتییــە دوور و درێــژە. ناوبــراو درێــژە بــە 

قسەکانی دەدات:

»بڕوانــن، هەموو کەســێک لە دونیــادا دەبێتت 

نەتــەوەی هەبێت، ئێمــە خوازیــاری ئۆتۆنۆمی 

بۆ کوردســتان و دیموکراســی بــۆ ئێرانین. ئەو 

ئۆتۆنۆمییــەی بــە مافــی خۆمانــی دەزانین، بۆ 

هەمــوو گەالنــی ئێرانیشــی بــە ڕەوا دەبینین. 

عــەرەب، تــورک، کــورد و تورکمــەن حەقــی 

ئەوەیان هەیە داوای مافی خۆیان بکەن، ئیدانەی 

گشــت ئەو مەرجــەع و دەزگایانــە دەکەین کە 

بــە جیاخوازمــان لە قەڵــەم دەدەن، ئەگەر بێت 

و ئۆتۆنۆمــی بدرێــت، لە ڕوانگــەی جووتیارانی 

کوردســتانەوە، دەبێتــت دەوڵەتــی پەیوەندیدار 

لەگەڵ نوێنەرانی جووتیــاران و کرێکارانی ئێران 

پەیوەندی بگرێت، ئێمە ئۆتۆنۆمییەکی ئاوامان پێ 

ڕاستەقینەیە، نەک ئەوەی دەوڵەت خۆی بیبڕێت 

و بیدروێــت. ئێمەی نەتەوەی کورد بە شــایەتی 

ئەو کردەوانەی ئەنجاممان داون، شــێخ عیزەدین 

حوســێنی بــە نوێنەری ڕاســتەقینەی گەلی کورد 

و بە تایبەت کرێکاران و جووتیارانی کوردســتان 

دەزانیــن و ئەگەر دەوڵەت لەگەڵ کەســێکی تر 

وەک نوێنــەری گەلی کــورد پەیوەندیی بگرێت، 

مەحکوومی دەکەین. 

بــەاڵم ئــەم دەوڵەتــە بــۆ ئــەوەی ڕاســتەوخۆ 

ڕووبــەڕووی گەلــی کــورد نەبێتتــەوە، هاتووە 

قیــادەی موەقــەت و دەرەبەگــە هەرێمییەکانی 

پڕچــەک کــردووە و لــە گیانــی گەلــی کوردی 

دەوڵــەت  هەڵســوکەوتی  ئەوەیــە  بــەرداون، 

بەرامبەر بە ئێمە. لە الیەکی دیکەوە ئێمە بۆمان 

ســەلماوە کە سوپا دژ بە گەلە. بڕۆنە نەغەدە و 

شــوێنەواری تاوانەکانی دەوڵەت بە چاوی خۆتان 

ببینــن. ئــەوە هەمــان ئەڕتەشــی شاهەنشــایە. 

جووتیارانــی کوردســتان، لە ترســی دەرەبەگ و 

قیــادەی موەقەت و کۆنەپەرســتە خۆجێیەکان و 

ســووپا، پارەی نانی منداڵەکانیان داوە بە چەک، 

ڕۆژ تــا ئێــوارە کار دەکــەن و شــەو تــا بەیانی 

پاسەوانی دەدەن. ئەمەیە ئاسایشی جووتیاران لە 

سەردەمی شۆڕشی نیوەچڵ و دەوڵەتی کاتیدا. 

باشــتر وایە ئەم دەوڵەتە مشــتی خــۆی بۆ ئێمە 

بکاتەوە تا بزانین بە ڕاســتی خۆیشی بڕوای بەم 

شۆڕشــە نیوەچڵــە هەیە، یان نــا، ئەگەر بڕوای 

پێیە، بۆچی مافی خەڵک نادا؟ ئێمە خودموختاری 

بــە مافی یاســایی و نەتەوەیی خۆمــان دەزانین 

و تــا دواییــن دڵۆپی خوێــن بۆ بەدەســتهێنانی 

دەجەنگین. ئەگەر دەوڵەت بیەوێت بە دانوستان 

پرسی کوردستان چارەسەر بکات، دەبێت بزانێت 

نوێنەری کوردەکان شێخ عیزەدین حوسێنییە نەک 

کوردفرۆشی وەک موفتی زادە. 

بەاڵم ئێمە هەموو شتێک دەزانین، دەوڵەتی قوم 

هیچ جیاوازییەکی لەگەڵ دەوڵەتی شادا نییە«. 

هەڵدەگرێــت،  چەکەکــەی  پێشــمەرگەکە 

هەڵدەستێتە سەر پێ و دەڵێت: 

»ئێمــە دەزانین دەبێتت جارێک خوێنمان 
بڕژێتە سەر خاکی کوردستان«.

مــن قســەیەکم پێ نییــە بۆ گوتن، بــەس گوێ 

ڕادەدێرم، چەندین سەعات لەگەڵ پێشمەرگەکان 

قسە دەکەم، ئیتر هەست بە غەریبی ناکەم. 

تێگەیشــتن لە ڕێبەرایەتی شێخ عیزەدین و پرسی 

هێنانەگــۆڕی موفتــی زادە لە الیــەن دەوڵەتەوە 

بــە المــەوە ئەســتەمە. لــە پێشــمەرگەیەک کە 

خوێندکاری کۆلێجی تەکنیکی تارانە، دەپرسم لەم 

ڕووەوە چۆن بیر دەکاتەوە، ئەو دەڵێت: 
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»هەنووکــە شــێخ عیزەدیــن نوێنــەری بــەرەی 

لــەوەوە  نوێنەرایەتییەکــەی  پێشــکەوتنخوازە، 

دێت کە شــێخ بــەرە بەرە، بــەاڵم پێداگرانە لە 

کۆنەپەرستی نێوخۆیی دابڕاوە و تێکەڵ بە هێزە 

پێشــکەوتنخوازەکان و بــە تایبــەت جووتیــاران 

بووە، بــەاڵم موفتی زادە نوێنەری کۆنەپەرســتی 

نێوخۆییــە، ئەو بــە پێچەوانــەوە، هێدی هێدی 

لــە هێزە پێشــکەوتنخوازەکان دابــڕاوە و ڕووی 

کردووەتە کۆنەپەرســتی و موڵکدارە گەورەکان، 

بەم جۆرە دەوڵەت کردوویەتی بە داردەستێک و 

کوردەکانی پێ سەرکوت دەکات. 

هەڵبــەت تێکەاڵوی هێــزە پێشــکەوتنخوازەکان 

بــە  بەرامبــەر  تاکتیکێکــە  عیزەدیــن  شــێخ  و 

بەڕێوەبەرانی قــوم و جۆری حکومەتی ناوەندی 

و کەشــوهەوای زاڵ. ئەوەی تر لە ســەر شــێخ 

دەمێنێتــەوە کە چەندە دەتوانێــت لەگەڵ هێزە 

پێشــکەوتنخوازەکان بێتە پێش، هەتا ئێســتا باش 

بــووە، بــەاڵم ئەگەر بێت و کەمێــک الدان بێتە 

گۆڕێ، شتەکە بۆ خۆی چارەسەر دەبێت«. 

دونیــا بەرە بــەرە تاریک دادێت، بەاڵم هێشــتا 

گەلێک قســە ماون، شت زۆر گوتران، لێ هێشتا 

ســەبارەت بــە حیزبــی دیموکرات هیچ شــتێکم 

نەبیســتووە. ئینجا پرســیار لە هەمــان نوێنەری 

جووتیارانــی ســەقز دەکــەم دەربــارەی حیزبی 

دیموکرات. دەڵێت: 

»........حیزبی دیموکرات لە دەوروبەری سنە، 

مەریــوان، بانــە و سەردەشــت الیەنگــری نییە. 

ناوەنــدی دەســەاڵتەکەی مەهابــاد و گوندەکانی 

دەوروبــەری مەهابــادە. خەڵکــی دێهاتەکانــی 

دەوروبەری مەهاباد و ورمێ و ئەو دەوروبەرانە 

زۆر الیەنگری لەو حزبە دەکەن.

. هێزەکــەی هــەر لەم دێهاتییانــە وەردەگرێت. 

ئــەو هێزەی ئێســتا ڕێبەرانی ئــەم حزبە هەیانە 

دەگەڕێتــەوە بــۆ خەباتــی قــازی محەممــەد، 

شــەریفزادەکان، موعینییەکان و مەال ئاوارەکان. 

خەڵک لەبــەر ئەمانەیە حیزبی دیموکراتی خۆش 

دەوێــت و لەبــەر ئــەم قارەمانانەیــە خەڵکــی 

دێهاتــەکان بە چاوبەســتراوی خۆیان بە ئەندامی 

حــزب دەزانن، بەاڵم ئەم ســەرکردانەی ئێســتا 

ناتوانــن وەک موعینییەکان و شــەریفزادەکان دە 

فکری خەڵکی دابن«. 

دونیــا تاریــک ببوو کــە لە بنکــە هاتمە دەرێ، 

ویستم بچمە نێو شــار و لە موسافیرخانەیەک ال 

بدەم، پێشمەرگەیەک هاتە پێشێ و گوتی:

-دەچنە کوێ؟

-موسافیرخانە. 

-پێویســت نــاکات بچنە موســافیرخانە. دەچینە 

ماڵی ئێمە. 

بەرامبــەر بەو فەرمانەی وەاڵمێکم پێ نەبوو. لە 

تەک چەند کوردێکی تر بەرەو ماڵی پێشــمەرگە 

گەنجەکــە کەوتینــە ڕێ. بــە چەنــد کۆاڵنێکــدا 

تێپــەڕ بوویــن، لە بــەر دەم دەرگەیەکی دارینی 

کۆن پێشــمەرگەکە کەســێکی بانگ کرد، ڕەنگ 

بێت ژنەکــەی. ئینجا لــە چاوترووکانێکدا ژنێک 

بــە کۆرپەیەکی نێو باوەشــییەوە بــە دەرکەوت، 

ژنەکــە کراســێکی بریقــەداری ســووری داوێــن 

فشــی لــە بەر دابوو، ســەری بــە پەڕۆیەکی بە 

زەڕوزەنگیانە بەســتبوو. قــژی هۆنیبووەوە و بە 

دوالدا ئاوێزانــی کردبوو. منداڵەکەی خســتە نێو 

ئامێزی پێشــمەرگەکەوە. لەبەر دەرگا ڕاوەستا و 

بە کوردی دوا، ڕەنگە مانای قسەکانی ئاوا بێت:

»بەخێر بێن کاکە، فەرموون، ماڵی خۆتانە«. 

چووینــە ماڵی پارتیزانە گەنجەکەوە، حەوشــەکە 

تەنــگ و تاریــک بــوو، ژوورەکان بــە ڕادەیەک 

بچووک بوون ســێ کەس بە ئاســتەم دەیانتوانی 

تێیاندا ڕابکشێن. زۆری پێ نەچوو ژنە گەنجەکە 

بــە مەجوعمەیەکــی پــڕ لــە خــواردن وە ژوور 

کــەوت، برســیمان بوو، تا توانیمــان خواردمان. 

ژنی پێشــمەرگەیەکی کورد بــە جۆرێک خواردن 

دروســت دەکات کــە ئەگــەر مێردەکەی هەموو 

پێشــمەرگەکان بێنێتەوە ماڵی دیســان لە هیچی 

کەم نابێت.  

ڕۆژی دواتــر بــە نێــو شــاردا پیاســەم کــرد، 

شــارەوانی، پۆلیس، دادگا، هەمووی بە دەســت 

الوانەوەیە. ئەوان بە ســواری کامیۆنەکانی سوپا 

بــە نێو شــاردا دێــن و دەچــن و دەروازەکانی 

شــار کۆنتڕۆڵ دەکەن. لەگەڵ کەسانی بێگانە بە 

جوانی هەڵسوکەوت دەکەن، کە چاویان بە تۆی 

غەریبە دەکەوێت، یەکەم شتێک کە پێت دەڵێن، 

ئەمەیە: 

»دەبینــی کاکــە، هەمــووی درۆیــە، ڕادیۆ درۆ 

دەکات، مەال درۆ دەکات، پیاوانی قوم هەموویان 

درۆ دەکــەن، ســەیرێکی دەوروبەرتــان بکــەن، 

بزانــن ئێمە مافــی خۆمانە چارەنووســی خۆمان 

دیاری بکەین یان نا؟«

غەریبــە چاوێک بە دەوروبەریدا دەخشــێنێت و 

دەبینێــت ئەم خەڵکە زوڵملێکــراوە، ئەم خەڵکە 

لــە بیرکراوانــە ناچارن و هیــچ ڕێگەیەکی تریان 

لــە بەردەمــدا نییــە، دەبێتــت و دەبێتت چەک 

هەڵگرن، ئەوان پێشمەرگەی چەک بە دەست لە 

سەر چاویان دادەنێن.

دێهاتییەک دەڵێتت:

»ئێمە ئەگەر بزانین پێشمەرگەیەک دێتە نێو دێ، 

بــەرەو پیری دەچین و ڕێــزی لێ دەگرین، ئاخر 

ئێمــە بۆمان دەرکەوتووە هیچکەس وەک خۆمان 

ناتوانێت ئەم پارچە زەوییە و ئەم پارووە نانەمان 

بپارێزێت«. 

دەیگوت:

»کاکــە خۆتان ببینــن ئەم دەوڵەتی ئیســالمییە، 

ئــەم ڕیشــنانە، زێــڕ و ئاڵتوونــی ژنەکانمان بە 

نــاوی یارمەتیدانی کەســانی بێدەرەتــان دەبەن، 

پاشــان دێن و دەیاندەن بــەم ئاغایانە. دەیاندەن 

بــە کوڕەکانی بارزانی بۆ ئەوەی بیکەنە خەرجی 

قیــادەی موەقەتــە و هەڵبکوتنە ســەرمان. ئاخۆ 

ئیسالم وا دەڵێتت؟ خودا وا دەڵێتت؟ ئێوە بڕۆن 

ژیانــی حەزرەتــی محەممەد بخوێننــەوە، بزانن 

قسەی وا دەکات؟!«

پیرەمێردێک دەی گوت: 

»ئــەم دەوڵەتە لــە ڕژێمی پێشــوو خراوترە. بە 

هیــچ شــێوەیەک ناکرێــت متمانەی پــێ بکەی. 

سبەی دو سبەی بۆی هەیە فڕۆکەمان بێنێتە سەر 
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و بۆردومانمان بکات«. 

قســە و باسی شــار ئەوەیە کە ناکرێت متمانەت 

بە دەوڵەت هەبێت، ناکرێت بڕوات بە ئیسالمی 

ئەمانــە هەبێــت، بۆی هەیــە ئەمڕۆ نا ســبەی 

بۆمبارانمان بکەن. 

پێشمەرگەیەک دەیگوت:

»لە ســەر عــەرز کوردێک دەرەقەتی دە کەســی 

دوژمن دێت، بەاڵم لە حەواوە نازانم«.

گوتم:

»دەوڵەت کاری وا ناکات«.

گاڵتەی پێ کردم و گوتی:

»باسی چی دەکەی، بۆ لە نەغەدە وای نەکرد؟«

پیرەمێردێکــی چاویلکــە لە چاو لە تەنیشــتمان 

ڕاوەســتابوو چەکێکی بە دەســتەوە بوو، دەستی 

لە سەر شانم دانا و گوتی: 

»بنووسە ناوی من محەممەدە، ئەحمەد نییە«.

لە هیچ تێنەگەیشــتم، بەاڵم بە قەاڵفەتی ڕا دیار 

بوو تەمەنێک خەباتی کردووە، دیسان گوتی:

لــە  محەممــەدە،  مــن  نــاوی  نییــە،  »ســەیر 

دەفتەرەکەتدا بینووسە«. 

هاوڕێکانــی دەوروبــەری پیرەمێردەکە لە قاقای 

پێکەنینیانــدا. ئــەو بــە پێکەنینــەوە لە ســەری 

ڕۆیشت:

»ئەحمەد ناوی ئەو موفتــی زادە بەکرێگیراوەیە. 

ناوی من محەممەدە«.

دواجار تێگەیشــتم. پیرەمێردەکــە ناوی ئەحمەد 

بوو، بەاڵم پێی شــوورەیی بــوو لەگەڵ ئەحمەد 

موفتی زادە هاونــاوە، بۆیە ڕۆژێک لە نێو کۆڕی 

هاوڕێیانیدا ڕایدەگەیەنێت:

»لە مڕۆ بە دواوە ناوی من محەممەدە. ئەحمەد 

ناوی ئەو موفتی زادە بەکرێگیراوەیە«.

دەڵێــن چــوون بۆ گوند مەترســیدارە، بەاڵم من 

گوێی پێ نادەم و دەچم

لە چەند کەســێکم پرسی چۆن دەکرێت سەر لە 

گوندەکان بدەم. هەموویان بە سەرســووڕمانەوە 

گوتیان: 

»ئێستا کەی کاتی چوونە گوندانە؟ مەترسیدارە«. 

لە پیاوێکی تەمەن دەوروبەری چل ساڵ دەپرسم: 

»ئۆتۆمبێلەکانی گوند لە کوێن؟ بە کوێدا دەبێتت 

بچم؟«

دڵسۆزانە دەڵێتت:

»نازانم بۆچی دەتانەوێت بچن، بەاڵم باشتر وایە 

نەچن«.

هەموو گوتیان باشــتر وایە نەچم، خەڵک ئێســتا 

بێــزارن، گومــان لە هــەر بێگانەیــەک دەکەن. 

درێژەم بە ڕێگەکەم دا. لە شوێنێک بارهەڵگرێکی 

بچووک دە دوانزە کەسی سوار کردبوو. بێگومان 

دەچووە گوندێک. لە شۆفیرەکەم پرسی:

-دەچیتە کوێ؟

-دەچمە خاو. 

نەمپرســی خاو لە کوێیە. لە پشت بارهەڵگرەکە، 

بەشێک لە ڕووداوەکانی مەریوان لە ساڵی 1979
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لە تەنیشــت ئەوانی تر دانیشــتم و کەوتینە ڕێ. 

بە حەپەسانەوە لە منیان دەڕوانی. الوێک گوتی:

-دەتەوێ بچیتە کوێ؟

-نازانم. 

بە ڕقەوە لێی ڕوانیم. یەکێکی تر پرسی:

»الیەنگری خومەینیت؟«

تووڕە بوو. لە وەاڵمدا پێکەنیم. گوتی:

»ئەگەر الیەنگری خومەینی بی، لەم شاخانە لەت 

و پەتت دەکەن. بگەڕێوە، پێویست ناکات بێی«.

کەسی یەکەم بە قسە هات:

»بۆ ژارڕشــاندن هاتووی. تۆ ساواکی خومەینیت. 

چیت لە گیانی ئێمە دەوێت؟«

تــێ گیرابووم، بەاڵم نەدەترســام. الوێکی تەمەن 

حەڤدە هەژدە ساڵ کە ڕواڵەتی لە شوان دەچوو، 

گوتی:

»نابێــت ســاواکی خومەینــی بێــت. وێناچێــت. 

دەبێتت کۆمۆنیست بێت«. 

پاشــان بە کوردی شتێکی بە کەسی یەکەم گوت. 

پێــم وابێت گوتی منی لە الی پێشــمەرگەکان لە 

بنکە بینیوە. کەسی یەکەم پێکەنی و گوتی:

»کۆمۆنیست قەی ناکات، کەس کاری پێت نەداوە، 

بەاڵم ئەگەر بێت و بکەویتە چنگ پیاوانی قیادەی 

موەقەتە سمێڵت تاڵ تاڵ هەڵدەقەنن«.

پێــم خۆش بــوو بکەومە چنگ پیاوانــی قیادەی 

موەقەتــە بۆ ئەوەی بزانم ئەوان چ دێوزمەیەکن، 

بــەاڵم دواتر چــاوم بە قیادەییــەکان کەوت و لە 

ناویانــدا جگە لە خەڵکانی برســی، نەخوێندەوار 

و داردەســت هیچــی تــرم نەبینی. ڕێبــوارەکان 

هەڵوێستێکی نەرم و نیانتریان نواند. بە درێژایی 

ڕێ یەکــە یەکە دادەبەزین و لە منیان دەپرســی 

تــۆ دەتەوێت بچیتــە کوێ و مــن وەاڵمێکم پێ 

نەبوو. هــەر ڕێبوارێک کە دادەبەزی دەبوایە بە 

نێــو کێڵگەکانی گەنــم و نۆکدا تێپــەڕ بوایە، بە 

ســەر چەند تەپۆڵکەیەکدا هەڵزنابا و تا شــوێنێک 

ڕۆیشــتبا کە بە دڵنیاییەوە کانییــەک هەڵتۆقیوە، 

لەوێ دەگەیشــتە چەند ماڵێکی بە خشــت و گڵ 

دروســتکراو کە دێهاتەکەی بوو. ئەم بارهەڵگرانە 

کــە تەنیــا ئامــرازی هاتوچــۆن، بــە هەڵکەوت 

تێپــەڕ دەبن و بــە هەڵکەوت کەســێکی خەڵکی 

ئــەم دێهاتانــە لە ســەر گردێکــەوە دەیانبینێت، 

لــەوێ ڕا هەڵدێــت و هــاوار دەکات بۆ ئەوەی 

شۆفیرەکە تێ بگەیەنێت کە بوەستێت و لە پشت 

بارهەڵگرەکەیەوە سواری بکات. 

ئێستا سێ کەس لە پشت بارهەڵگرەکە ماونەتەوە. 

یەکیان دەڵێتت:

-ئێمــە ئەوە دەچینە خاو. تۆ لە خاو چ کارێکت 

هەس؟

-نازانم، هەروا دێم بۆ ئەوەی بیبینم. 

سەری ڕاوەشاند. 

بــە جادەیەکــی باریکی پر تەپوتۆز و پڕ تاســەدا 

تێپــەڕ دەبین، گەنمەجاڕ و دروێنەی وەرزێرەکان 

لــە پشــت ســەرمان بەجــێ دێڵیــن، بــە قەراغ 

کێڵگەکانــی نۆک دا ڕەت دەبین، کە ژنانی کورد 

تێیاندا خەریکی دەســکەنەن، ڕانەمەڕ و کانی ئاو 

و تەپۆڵکەی بە داربەڕوو داپۆشــراو تێدەپەڕێنین 

و دەگەینە خاو. گوندی خەڵکانێکی ســتەملێکراو 

و ئازارچێشــتو و کارکــەر کە بە گشــتی گەنم و 

نۆک دەچێنن و مەڕداری دەکەن. لە ســەردەمی 

شــادا چەکەکانیان لە ژێر خاکدا حەشــار داوە و 

لە ڕۆژانی شۆڕشــدا چەک لە شــان لە کێڵگەکان 

خەریکی دروێنەن. خەڵکانێک کە سنوورنشینن و 

ســنوورەکانی خۆیان دەپارێزن. خەڵکانێک کە لە 

دەوری یــەک کۆبوونەتەوە و لە داوێنی گردێکی 

نزیک ســنووری عێراق، بیست ماڵی گچکەیان بە 

خشــت و قوڕ دروســتکردووە، دوور لە هەموو 

شتێک و لە هەموو شوێنێک، بێ ئاو، بێ کارەبا، 

بــێ قوتابخانە، بێ دکتۆر، ناویان لێ ناوە خاو و 

بە هیوای کوردستانێکی ئاوەدان خەبات دەکەن. 

بــە درێژایی ڕێگەکــە، کاتێک ئەو ســێ ڕێبوارە 

زانیان من بە ڕاســتی »ساواکی خومەینی« نیم و 

هەروەها کەس لێرەکانە ناناســم، بێجگە لە وەش 

نازانم دەمەوێت چ بکەم، پێیان گوتم:

»ئێمە بۆ فاتیحا خوێندن دەچین بۆ خاو. کەسێکی 

خزممان مردووە. لێرە ئۆتۆمبێل دەست ناکەوێت 

هەڵبەت تێکەاڵوی هێزە 
پێشکەوتنخوازەکان و شێخ 
عیزەدین تاکتیکێکە بەرامبەر 
بە بەڕێوەبەرانی قوم و 
جۆری حکومەتی ناوەندی 
و کەشوهەوای زاڵ. ئەوەی 
تر لە سەر شێخ دەمێنێتەوە 
کە چەندە دەتوانێت لەگەڵ 
هێزە پێشکەوتنخوازەکان 
بێتە پێش، هەتا ئێستا 
باش بووە، بەاڵم ئەگەر بێت 
و کەمێک الدان بێتە گۆڕێ، 
شتەکە بۆ خۆی چارەسەر 
دەبێت«. 

“
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بۆ ئەوەی بگەڕێیتەوە. دەتەوێ چ بکەیت؟«

گوتم:

»ئەمنیش دێم بۆ فاتیحا دادان«.

هــەر ســێکیان پێکەنیــن و بڕیــاردرا لەگەڵیــان 

بچــم بۆ فاتیحادادان، کاتێــک ئۆتۆمبێلەکە لەبەر 

دەرکــی مزگەوت ڕایگرت، کۆمەڵێک پیاو بەرەو 

پیرمــان هاتــن. پیاوێکی پیر بە فەقیانەی ســپی 

و درێژ لە پێشــەوەیان هەنــگاوی دەنا. خەڵکی 

خاو بەخێرهاتنیان کردین، سێ کوردە ڕێبوارەکە 

فارســی  بــە  منیــش  لێکــردن،  سەرەخۆشــیان 

هاوخەمــی خۆمــم دەربڕی، کــوردە ڕێبوارەکان 

دەســتی پیرەمێردەکەیــان ماچ کــرد، منیش ئەو 

کارەم کرد. پاشــان تێگەیشتم کە مەالی ئاواییە. 

بە ڕێزەوە ئێمەیــان بردە مزگەوت، مزگەوتێکی 

ڕووت و قــووت، چەشــنی خــاو. پیرەمێردەکە 

دوعــای بۆ هەمــووان و بۆ کوردســتانیش کرد. 

گوتــی با فاتیحــا دادەین، هەموومــان فاتیحامان 

دادا. چایان هێنا. پیرە پیاوەکە بە کوردی دەستی 

بە قســە کرد، هەموو گوێیان بۆ ڕاداشــت. من 

تێ نەدەگەیشــتم، ســەیری ڕواڵەتەکانم دەکرد. 

ڕێبــوارەکان منیان ترســاندبوو، ئەمانە گشــتیان 

کەســانێک بــوون کە ئاشــنای تەنــگ و چەڵەمە 

بــوون، ئــارام و لە ســەرەخۆ بــوون، هەروەها 

کەسانێک بوون کە تەنانەت لە کاتی فاتیحادادان 

و نوێژکردنیشــدا چەکیــان لــە تەنیشــت خۆیان 

دادەنا. کە لە قســەیان تێ ناگەیت و ســەیریان 

دەکەی، لە بەر خۆتەوە دەڵێتیت: 

»ئەو کوردستانەی کە دەیانەوێت بە دەستی دێنن، 

بەس سەبر پێویستە. دەبێتت الوە خوێندەوارەکان 

شــان بە شــانی ئەم خەڵکە تێکۆشەرە ڕێ بکەن 

و پێیــان بڵێن بۆچی ســەرەڕای ئەوەی تا ئێســتا 

شەڕیان کردووە، سەرنەکەوتوون. دەبێتت تێیان 

بگەیەنن تەنیا چەک و شــەڕ کردن تا دوا دڵۆپی 

خوێن نابێتە دەرمانی دەردان. دەبێتت هۆشــیار 

بن و بجەنگن. دەبێتت بزانی ڕیشــەی ئازارەکە 

لــە کوێیــە و ڕیشــەکە بکرێتە ئامانــج. دەبێتت 

خەبــات بکرێت، بەاڵم هاوســەنگ و هاوتەریبی 

کوردەکانی دیکە و گەالنی تر«. 

غەریبە دەفکرێت:

»ئەمانە ئەو کوردستانەی دەیانەوێت پێی دەگەن. 

لــە مێژ ســاڵە تۆوی ئــازادی و ئاوەدانییان وەک 

تــۆوی گەنم و نــۆک لە نێو خاکی کوردســتاندا 

چانــدوە و بە خوێنــی الوەکانیــان ئاویان داوە، 

بــەاڵم دەبێتــت الوە خوێندەوارەکانیــان بێــن و 

فێریــان بکــەن بــە یارمەتــی کێ و لەگــەڵ کام 

هاوپەیمان و کەی دەبێتت دەست بدەنە داس و 

دروێنە بکەن«. 

قادر عەبدوڵاڵ
کوردەکان دەڵێن چى؟

وەرگێڕانى: سەالحەدین بایەزیدى
دەزگاى ئایدیــا بــۆ فکــر و لێکۆڵینــەوە 

2018 قادر عەبدوڵاڵ
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باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا
وەرگێڕنووسەرناوی بەرهەمژ

باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا لە ساڵی 2013
ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان1

باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا لە ساڵی 2014

رێباز مستەفاپۆڵ ستراتێرنئاشنابوون بە ئەفالتوون2

کۆمەڵێک وەرگێر كۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە سپینۆزا3

شۆڕش مستەفا - لوقمان رەئوفپۆڵ ستراتێرنئاشنابوون بە كیرگە گۆر4

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر5

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر6

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین7

لوقمان رەئوف د.مستەفا غالب ئاشنابوون بە سوقرات8

رێباز مستەفاپۆڵ ستراتێرنئاشنابوون بە ئەرستۆ9

سەرهەنگ عەبدولرەحمانپۆڵ ستراتێرنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین10

کۆمەڵێک وەرگێر كۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ11

مستەفا زاهیدیپۆڵ ستراتێرنئاشنابوون بە دیڤید هیوم12

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە نیچە13

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە فرۆید14

عەتا جەمالیپۆڵ ستراتێرنئاشنابوون بە جۆن لۆك15

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە لینین16

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم17

عوسمان حەمە رەشیدكۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت18

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم19

بازگربلیمەتی و شێتی20

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی21

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم22

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار23

لوقمان رەئوفپۆڵ ستراتێرنئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف24

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس25

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە درێدا26

فازڵ حسێن مەال رەحیمماوتسی تۆنگكتێبی سور27

ستران عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29
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باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا لە ساڵی 2015

پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نووسەریوتۆپیا30

ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسترۆیكای بەهاری عەرەبی32

رێكەوت ئیسماعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

كۆمەڵێك نووسەرداعش و داعشناسی34

ماجد خەلیلگروپى قەیرانە نێودەوڵەتییەکانگروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە35

سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسەجعان میالد ئەلقزیگۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان سڕییەوە36

ئەرسەالن حەسەنپۆڵ ستراتێرنئاشنابوون بە بێركلی37

کۆمەڵێک وەرگێر كۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە باشالر38

کۆمەڵێک وەرگێر كۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە دیكارت39

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی یەكەم41

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی دووەم42

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە سارتەر45

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە نیچە46

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم52

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی شەشەم54

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی حەوتەم55

جەالل حەمیدهێنری لۆڤیفرە ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی هەشتەم56
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