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فایلێكی تایبەت بە خۆڕاگریی كۆبانێ

پێشمەرگە ،گەریال و یەپەگە

له پارێزگاری خاكی كوردستاندا

فایلێكی تایبەت بە سەربەخۆیی
كوردستان لە روانگەی هێزە
سیاسییەكانی رۆژهەاڵتی
كوردستانەوە
مەال بەختیار و ساڵح موسلیم
لەكۆڕێكی هاوبەشدا
دیداری تایبەت:
* جەمیل بایك
* عەبدوڵاڵی موهتەدی
فایلێكی تایبەت بە خۆڕاگریی كۆبانێ
دیداری چوارپارچەی كوردستان
* حاكم قادر
* ئەنوەر موسلیم
* ئادەم ئوزون
* سمكۆ یەزدانپەنا
چۆنیەتی رفاندن و دەستگیركردنی
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن

* 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.
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سەروتار

ڤیان مەجید فەرەج
نوسەر و لێکۆڵەر  -ئیسپانیا

دوو كوردستانی دراوسێی
توركیا
دوای دەركەوتنی داعش هاوكێشە سیاسیەكانی رۆژهەاڵتی ناوین گۆڕانێكی بەرچاوی
بەسەردا هات ،بەاڵم جەوهەری و هەڵتەكێنەر نین بە جۆرێ كورد بكاتە گەمەكاری یەكەم،
بەڵكو گۆڕانكاریەكان بەشێوەیەكی بابەتیانە خۆی لەو هێزە مەگنیكیەدا دەبینێتەوە كە
دونیای پەلكێشی بلۆكی ئەمەریكا كرد .دیسانەوە هەندێ لە واڵتانی ناوچەكەی گیرۆدەی
بژاردەیەك كردەوە كە هەمان ئەو سیناریۆیانەن پێشتر لەسەردەمانی هەردوو بۆشدا
هەبوون ،ئەوەی لەگەڵمان نییە ،دژمانە .رەنگە بەم راشكاویە ئەم پەیامە نەوترابێ ،بەاڵم
ئەمەریكا خوانی گفتوگۆی دژ بە داعشی لە ماڵی هەموو واڵتانی هاریكاری داعشدا راخست
و بەمەش هەر لە واڵتانی كەنداوەوە ،تا توركیا ناچار بوون بە دەنگی بەرز بەرەی دژ
بە داعش هەڵبژێرن ،لەنێوەندی هەموو ئەم واڵتانەدا توركیا وەك گەمەكاری سەرەكی،
بە تایبەت كە دۆستایەتیەكی بەرژەوەندی ئابووری بەهێزی لەگەڵ كوردانی باشور هەیە،
كەچی دژایەتییەكی سەرسەختی كوردانی باكورە ،تا ئاستی ئەوەی جیاوازیەك لەنێوان
داعش و جڤاكی نیشتمانی كوردی باكور (پەكەكە)دا نابینێ .توركیا نەیتوانی تا سەر دژایەتی
نەكردنی داعش وەك ئەجندایەكی سیاسی پڕ لە كینە بێڵێتەوە ،بە ناچاری خۆی لەو قەیرانە
سیاسیە گوماناویە دەرهێنا ،كە بەهۆیەوە جگەلە لەدەستدانی ئەندامێتی ئەنجومەنی كاتی
ئاسایشی نێودەوڵەتی هەندێ گرێبەستی گرنگی ئابووریشی كردە قوربان ،لە گرنگترینیان
ئەوەی سەردەمی (محەمەد مورسی) سەرۆكی زیندانیكراوی میسری سەردەمی ئیخوانەكانە
كە بەهۆیەوە كەشتیەكانی توركیا لەرێگای نۆكەندی سوێسەوە بەرەو دەریای عەرەب
رێیان دەكرد ،لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا هێشتا توركیا بە بۆچوونی من پلەیەری سەرەكی
یە لە نێوەندی دڵی رۆژهەاڵتی ناویندا ،بەتایبەت لەوەی پەیوەستە بە كێشەی كوردەوە،
چونكە واڵتێكە پێگەیەكی جوگرافی گەورەی هەیەو زۆرترین بەشی نیشتمانی كوردیشی
بەركەوتووە ،كە دواجار چارەنوسی كوردانی چوار پارچەیان پێوە بەستراوەتەوە ،بەاڵم
ئەمانە نامانگەیەنێتە ئەو بنبەستەی وابزانین كورد سەنگی نییە ،لە ناوچەكەدا راستی ئەگەر
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گوزەرێكی خێرا بكەین بەسەر ( )5ساڵی رابردوودا دەبینین كورد ،بە تایبەتی لەبەشی
باكور ،رۆژئاوا ،باشور ،هەنگاوی رژدانەی ناوە ،چ لەسەر ئاستی سەربەخۆی ئابووری چ
لەسەر ئاستی دابینكردنی مافە سەرەتاییەكان ،بەجۆرێ لە جۆرەكانیش دابینكردنی ئاشتی
ناوچەییدا ،چونكە رێكەوتننامەی ئاشتی لە كوردستانی باكور ،رێخۆشكەرێكی مەزن بووە،
بۆ ئەوەی دونیای دەرەوەی توركیا تێ بگات لەوەی كورد دەتوانێ سەقامگیری ناوچەی و
ئیقلیمی ،بۆ ئەم بەشە گرنگەی گەردوون دابین بكات .هەر لەم پێنج ساڵەی رابردوودا،
بەهۆی كوردانەوەیە كەمترین ئاژاوەگێڕی و شەڕو كوشتار روویداوە ،ئەوەتا لە چەند
هەفتەی رابردوودا كورد جواڵ ،بە جارێ كارەساتێكی ئابووری و مرۆی بە سەر توركیای
گەورە دۆستی رۆژئاوادا خولقا ،كەواتە كورد سەنگێكی مەزنی هەیە.
ئەگەر تا دوێنێ (پەكەكە) و هێزە پشتیوانەكانی لە باكور ،باشور ،رۆژهەاڵت ،رۆژئاوا
بە هێزی تیرۆریست ناوەزەد كرابن ،ئەوا ئەمڕۆ لە رۆژئاوا نەك بە تیرۆر ناونابرێ ،بەڵكو
پشتیوانی و هاریكاریش دەكرێ ،لە باكور باڵی سیاسی بەركارەو (هەدەپە) و (بەدەپە)
لۆژیكیانە خەباتی سیاسی كوردانی باكوری لە ئامێز گرتووەو كرانەوەی دیموكراتیانەی ئەو
هێزانەی كورد كە درێژە پێدەری خەباتی نەتەوەی (پەكەكە)ن ،وایكردووە قەیرانەكان
بەرەو پوكانەوە بچن ،وەك چۆن (كرایسس گروپ) لە دواین راپۆرتی خۆیدا لە(  )6ی
نۆڤێمبەری ئەمساڵدا ئاماژەی بۆ كردووە ،وەختێتی توركیا چیتر داعش و (پەكەكە) وەك
یەكتر نەبینێ.
راستی ئەم گوتارە لەالیەن رێكخراوێكی وا گ��ەورەی جیهانی جێگای تێفكرین و
لێكدانەوەیە ،چونكە بەری ( )١١مانگ پێش ئێستا راپۆرتێكی تێروتەسەلی لەسەر قەیرانی
نێوان هەرێم بەغداو كێشەی نەوت نوسی ،دوای ئەم راپۆرتە گرژی تەواوەتی كەوتە
نێوان بەغداو هەرێم ،چونكە بن پەردەی خستەڕوو نیەتە پۆغڵەكانی توركیاشی لەو بارەوە
نیشانی دونیادا.
ئێستاش لەسەر دۆسیەی پەكەكە و كوردانی توركیا راپۆرتێكی تری نوسیوەو زۆر
لۆژیكیانە دەرخۆنەی تەواوی كێشەكەی داوە ،هەنگاوی دوای ئەم لێكدانەوانە بەرەو
رەشكردنەوەی تەواوەتی پەكەكە دەبێ لە لیستی تیرۆردا ،كە ئەمەش رویدا چەرخێكی نوێ
لە خەباتی سیاسی كورددا بەڕای من روو دەدات ،چونكە ئیتر كوردانی باكور لە ئینتەرپۆڵ
و میتی توركی ناسڵەمنەوە ،سەركردە مەنفیكراوەكان و ئاوارەكان ئازادانە دەتوانن هاموشۆ

8

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

بكەن و سەربكەن بەهەمان ئەو شوێنانەدا كە تورك دەستی پێیان دەگات .بۆیە كلیلی
گرفتەكە باكورە ،تۆزێك ئازادی باكور ،مەودایەكی فراوانی سەربەستی بۆ پارچەكانی تر
دابین دەكات .تەنها حەرەكەیەكی شەپۆل ئاسا بۆ پشتیوانی رۆژئاوا ،توركیای خست بە
پشتا ،بە جۆرێ ناچاری كرد هەم رێگا بە پێشمەرگە بدات بچنە كۆبانێ ،هەم هاریكاری
سەربازیش بگات بە شەرڤانان ،هەم سنورەكانیش بەڕووی ئاوارەكاندا بكاتەوە ،ئەمە
سەرباری ئەوەی دەست بكاتەوە بە هەوڵدان بۆ فەراهەمكردنی پەیوەندی بە تایبەت
لەگەڵ عێراقدا ،چونكە عێراقی سەردەمی مالكی دێوەزمەی توركیا بوو ،بەاڵم دەبینین
داود ئۆغلۆ خۆی سەردانی بەغداو هەولێریش دەكات .راستی سەردانی ئەم زاتە جێگای
گومانێكی گەورەیە بۆ كوردو دەبێ لە سیگنەڵەكان گەیشتبن ئەوانەی سەرۆكایەتی ئەم
هەرێمەیان لەدەستە ،دەشبێ ئەوەیان خوێندبێتەوە بۆچی لەو هەموو ماوەیەدا توركیا،
ئامادەی تیا نەبوو لە (هاڵك بانك) پارەی هەرێم بداتەوەو بەر بەگرفتی بێ موچەيی
بگرێ ،دەبێ زانیبێتیشیان سۆمۆ بێ رێرەوی نەوت یان نا ،دواجار بەقەدەر عێراق،
توركیاش مەبەستیەتی سەربەخۆیی ئابووری بۆ كورد جێبەجێ نەبێ ،وەك چۆن لە
راپۆرتەكەی (كرایسس گروپدا) بەرپرسانی تورك سەبارەت بە رۆژئاوا راشكاوانە دەڵێن
نایانەوێ دوو كوردستان دراوسێیان بێ ،ئاوهاش پەستن بە بوونی ئابووری بەهێز بۆ
كورد ،جا هی هەر پارچەیەك بێ.
لە كۆتایدا كوردان ،تەنها بەیەكڕیزی دەگەنە ئەو ئامانجەی كە رۆژانە خوێنی
گەنجەكانی لە پێناودا دەڕژێ ،پارتی دیموكرات ،لەپێشی پێشەوەی هێزە سیاسیەكانی
كوردستانەوە ئەو بەرپرسیارێتیەی لە ئەستۆیە هەوێنی یەكڕیزی بێت ،چونكە دەركەوت
سیاسەتەكانی ئەم دواییەی پێویستی بی پێداچوونەوە هەیە .پەكەكە ،هەدەپە ،بەدەپە،
لە باكور پەیەدە لە رۆژئاوا بەم جۆرە توانیویانە كاریگەری لەسەر تەواوی كوردانی باشور
و رۆژهەاڵت جێبێڵن ،كاركردن لەسەر كورسی و بە دەستهێنانی كورسی سەرۆكایەتی
شتێ نییە ،ئەمڕۆ بە كەڵكی كوردایەتی بێ ،بەڵكو یەكڕیزی و تەبای ئەو شتەیە كە
تەواوی پرسی كورد تەكان پێدەدا بەرەو سەركەوتن ،دواجار ئێمەی باشورییەكان دەبێ
بزانین گیانی ناوچەگەرێتی و فاقیزمی جوت حزب بوو وایان كرد ئەو كەلێنەی لە
زەمەنی شەڕی ناوخۆوە كەوتۆتە ناو الشەی باشورەوە ،تا ئێستاش پێوەی بناڵێنین.
دەرفەتێ هاتۆتە پێشەوە بۆ یەكڕیزی و دەكرێ ئومێدی لەسەر هەڵچنرێ ،ئەگەر بە
كۆبانێ و شەنگال و دڕندەی داعش نەدروێتەوە ،ئەم كەلێنە هیچ نایدروێتەوە.
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هۆڵهندا ...

مەال بەختیار و ساڵح موسلـــــ

ئا:كوردستان دیپلۆماتیك
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ـــیم لە کۆڕێکی هاوبەشدا
مەال بەختیار:

سەلەفیەت ،دوژمنی نەتەوەو دیموكراسیه
ساڵح موسلیم:

خۆبەڕێوەبەری دیموكراسی پڕۆژەیەكی
دیموكراسیە بۆ رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
بۆقسەكردن لەسەر بارودۆخی كوردستان و شەڕی داعش و زیاتر بە ئاگابوونی
رەوەندی كوردی و واڵتانی خۆرئاوا رۆژی  2014/11/15لە شاری رایزڤایك لە هۆڵەندا،
بەهاوكاری رێكخراوی فێدكۆم ،كۆڕێكی هاوبەش بەناونیشانی (داعش و ئاسایشی
نەتەوەیی) بۆ مەال بەختیار لێپرسراوی دەستەی كارگێڕی مەكتەبی سیاسی
(ی.ن.ك ) و ساڵح موسلیم هاوسەرۆكی (پەیەدە) ،بە ئامادەبوونی ژمارەیەكی
بەرچاو لە رەوەندی كوردی لە واڵتانی ئەوروپا بەرێوەچوو.
لە كۆڕەكەدا مەال بەختیار بابەتێكی بەناوی (سەلەفییەت ،دوژمنی نەتەوەو
دیموكراسی) ،ساڵح موسلیم بابەتێكی بەناوی (خۆسەری دیموكراسی ،پرۆژەیەكی
دیموكراسی بۆ رۆژهەاڵتی ناوەڕاست) پێشكەش كرد ،ئەمەش دەقی هەردوو
بابەتەكەیە:
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مەال بەختیار

لێپررساوی دەستەی كارگێڕی مەكتەبی
سیاسی ( ی.ن.ك):

سەلەفییەت دوژمنی
نەتەوەو دیموكراسیه
12
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ئەم كاتەتان باش
زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونتان،
سەربەرزتان كردین و قەرزاربارتان
كردین.
خۆشحاڵم كە ئەو هەموو هەڤاڵ
و دۆست و كوردە دڵسۆزە دەبینم،
لەالی خۆشمەوە بەراوردێكم كرد.
س��اڵ��ی ( )1984س��ەرۆك��ی وەف��دی
یەكێتی ب��ووم بۆ ئەوروپاو هاتینە
ئ��ەم هۆڵەندایە ،ی��ەك لێپرسراوی
سیاسیی ئ��ەم واڵت��ە ئامادە نەبوو
بمانبینێ ،بەاڵم ئێستا خۆتان بینیتان.
س��ەرۆك��ی حزبەكان ،پەرلەمان و
وەزارەت���ی دەرەوە ،سەرۆكەكان
هەموویان دەمانبینن ،بە جەنابی
كاك ساڵح موسلیم و هەموومانەوە.
ئەمەش بەڵگەی ئەوەیە كە ئاستی
كێشەی نەتەوەكەمان ،بەرزبۆتەوە
بۆ ئاستی جیهانی و خۆشحاڵین كە
جارێكی تر دەتوانین لە واڵتێكی وەك
هۆڵەندا ،كۆڕێكی تری ئاوا ببەستین.
ئەوەندەشی ئاگادارم نەك هەر لە
هۆڵەنداوە ،بگرە لەواڵتانی تریشەوە
میوانێكی زۆر تەشریفیان هێناوە ،بۆ
ئێرەو بەخێرهاتنیان دەكەم.
زۆر سوپاسیش بۆ ب��رای ئازیزم
كاك ساڵح ،كە یەكێكە لە سیمبولە
جوانەكانی ئەمڕۆی خەباتی نەتەوەیی،
رزگ��اری و دیموكراسی ،ئاسودەشم

كە پەیوەندییەكی هاوچارەنوس و
هاوبیرو باوەڕیم لەگەڵیدا هەیە.
ئومێدەواریشم هەموومان پێكەوە،
هەموو هێزەكان پێكەوە ،هەموو
هێزەكانی پێشمەرگەو شەڕڤانان
و گ��ەری�لا پ��ێ��ك��ەوە ،بتوانین ئەو
هەلومەرجەی ب��ۆ میللەتەكەمان
ه��ات��ۆت��ە پ��ێ��ش��ەوەو رەخ���س���اوە،
بیقۆزینەوە .قۆستنەوەشی بێگومان
دیقەتی دەوێ ،بەرنامەو بڕیاری
دەوێ لەئاستی گۆڕانكارییەكان،
رووداوەكانو پێشهاتەكانیش.
تەوەرەكانی بابەتەكە
بابەتەكەم (سەلەفییەت ،دوژمنی
نەتەوەو دیموكراسییە) .بەسەر ئەم
تەوەرانەدا دابەشكردووە.
ی��ەك��ەم :سەلەفییەت وەك
چەمكێكی تۆتالیتاری.
دووەم :دی��م��وك��راس��ی وەك
چەمكێكی گەردوونی ،بەاڵم دوژمنی
تۆتالیتاریزم.
سێهەم :خەباتی نەتەوەیی دوو
سەدە لەمەوبەرو خەباتی هاوچەرخی
كوردایەتی ئێستامان.
چ��وارەم :چی بكەین بۆئەوەی
ئەم هەلومەرجە باش بقۆزینەوەو
نەتەوەكەمان جارێكی تر نەگەڕێتەوە،
بۆ چوارگۆشەی یەكەم؟ .
پێموابێ سەلەفییەت ئەوەندە
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نابووت بووە ،ئێستا هەمووتان
دەزان���ن سەلەفییەت مانای
چییە ،ل��ەب��ەر ئ��ەوە ب��ا زۆر
نەچینە بنج و بنەوانیو بڵێین
موشەرەعین چییان وت��ووەو
ئیمامەكان چییان وتووە ،ئیبن
تەمییە چی وت��ووە ،شافعی،
حەنەفی و ه��ەم��وو ئەمانە
چییان ل��ەس��ەر سەلەفییەت
وتووە ،دواتر وەهابییەت چۆن
سەریهەڵداوە ،ئینجا رەوتی
سەلەفی لەناو ئیخوان موسلمین
چ���ۆن چ��وون��ەت��ە دەرەوە،
چونكە ئەمانە ئێستا بوون
بەباسی س��ەردەم لە هەموو
رۆژن��ام��ەو گۆڤارەكانی دنیا.
تەنها ئەوەندە دەم��ەوێ بڵێم

مەترسی سەلەفییەت ،لەوەدایە
سەلەفییەت بە تەنها تەركیز
ناكاتە سەر دین ،تەركیز ناكاتە
س��ەر مەسەلە رۆحییەكان،
بەڵكو سەلەفییەت تەركیز
دەك��ات��ە س��ەر سەپاندنەوەی
دین ،مەزهەب و دەسەاڵتی
سیاسی .مەترسی سەلەفییەتیش
لەمەدایە.
دەی��ەوێ دین و مەزهەب
بگێڕێتەوە بۆ دەق بیگێڕێتەوە
بۆ شەریعەت ،بۆ سەرەتای
سەرهەڵدانی ئایینی ئیسالمی
پ��ی��رۆزو ئینجا دەق���او دەق
ب��ەب �ێ رەچ���اوك���ردن���ی هیچ
گۆڕانكاری
گۆڕانكارییەك،
ئ����اب����ووری ،ت��ەك��ن��ەل��ۆج��ی،

كۆمەاڵیەتی ،فكری ،فەلسەفی،
ن��ەت��ەوەی��ی ،دی��م��وك��راس��ی،
ئازادی ،مافی ژن ،مافی منداڵ
و هەموو دیاردە تازەكانی ژیان
و مرۆڤایەتی ،هیچی ئەمانە
لەالی سەلەفییەت نرخی نییە.
نەك هەر نرخی نییە ،بەڵكو
سەلەفییەكان پێیانوایە ئێستا
ئێمە لە سەردەمی جاهیلییەتدا
دەژی������ن ،ل���ە س���ەردەم���ی
كوێرەوەریدا دەژین( .بەرامبەر
بە جاهیلییەت ،كورد دەڵێت
ك��وێ��رەوەری) و ه��ەر ئ��ەوان
دەتوانن ئێمە ببەنەوە بۆ دنیای
پێشكەوتن ،رزگاری و ئازادی،
كە دەگەڕێتەوە بۆ سەدەكانی
ن����اوەڕاس����ت و س���ەرەت���ای

مەال بەختیار لە كۆڕێكی هاوبەش لەگەڵ سالح موسلیم بەناونیشانی (داعش و ئاسایشی نەتەوەیی) لە هۆڵەندا
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سەركەوتنی خەالفەتی ئیسالمی
ئەوكاتە.
مەترسییەكانی سەلەفییەت
ئەمەش مەترسییەكی ئێجگار
گ���ەورەی���ە ل��ەس��ەر م���رۆڤ،
ل��ەس��ەر ف��ك��ر ،ل��ەس��ەر بیرو
باوەڕ ،لەسەر ئایدۆلۆجییەت،
ل��ەس��ەر ف��ەل��س��ەف��ە ،لەسەر
پێكەوە ژیان و لەسەر هەموو
گۆڕانكاریی و پێشكەوتنانەی
هەیە .مەترسیدارترین خاڵی
سەلەفییەت ئەوەیە ،كە ئەمانە
سە ر ا پا گیر ین  -تۆ تا لیتا ر ین .
(س��ەراپ��اگ��ی��ری .وات��ە:ه��ی��چ
ئایدۆلۆجییەتێكی قبوڵ نییە،
هیچ فەلسەفەیەكی جیاوازی
ق��ب��وڵ ن��ی��ی��ە ،ب��ی��روب��اوەڕی
دیموكراسی قبوڵ نییە ،خەباتی
نەتەوەیی قبوڵ نییە ،سنوری
جوگرافیایی نیشتمانی قبوڵ
نییە ،ئازادیی مرۆڤی قبوڵ نییە،
سەربەستی ژنی قبوڵ نییە) .بە
پێچەوانەوە سەلەفییەت تەنها
شتێكی قبوڵە ،ئەویش ئەوەیە،
كە دەبێ ئێمە هەموومان وەك
قۆزاغە بچینە ناو ئەو دەقانەی
كە خۆیان تەفسیری تایبەتی
بۆ دەكەن .ئەمەش كێشەیەكی
ئێجگار گەورەیە.
ب��ێ��گ��وم��ان ،س��ەره��ەڵ��دان��ی
سەلەفییەت بە درێژایی مێژوو
كێشە بووە ،نەك ئێستا بەڵكو
لەسەدەی یەكەمی هیجری كە
سەلەفییەت سەری هەڵداوە،

لەسەدەی دووەه��ەم ،سێهە م
و چوارەمی هیجریش ،هەتا
دەگاتە س��ەدەی ن��ۆزدەه��ەم،
ك��ە وەه��اب��ی��ی��ەت وەك���و دوا
ق��وت��اب��خ��ان��ەی سەلەفییەت
س��ەری��ه��ەڵ��داوەو توانیوێتی
ل����ەدوورگ����ەی ع��ەرەب��ی��ش��دا
س����ەرك����ەوت����ن����ی گ�����ەورە
ب��ەدەس��ت��ب��ه��ێ��ن�ێ ،هەمیشە
سەلەفییەت ،لەگەڵ ئێمەو
مانان نەك كە دیموكراتین ،نەك
كە دەمانەوێ نەتەوەكەمان لە
بەدبەختییەكی س��ەدان ساڵە
رزگ��ار بكەین .بگرە لەگەڵ
قوتابخانەكانی تری ئیسالمی،
لەگەڵ هەموو مەزهەبەكانی
تری ئیسالمی و هەتا لەگەڵ
تەفسیرە جیاوازەكانی ئیسالم
خۆشیدا كێشەی ه��ەی��ە .لە
سەردەمی خەواریجەوە هەتا
ئێستا .كێشەی ئێجگار گەورەی
ه��ەی��ە ،ئیشی ئ��ەم��ان تەنها
سەركوت كردنە ،سەربڕینە،
ئەنفالكردن و بەكەنیزەك
بردنی ژن و كچی نەتەوەكانەو
فرۆشتنیانە ل��ە ب��ازاڕەك��ان��ی
ه��ەراج��ی فرۆشتنی م��رۆڤ.
ئەمە ئیشی سەلەفییەتە.
لەم سەردەمەدا ،سەلەفییەت
زۆر م��ەت��رس��ی��دارت��رە لە
س��ەردەم��ەك��ان��ی پێشوتر ،لە
س���ەدەی یەكەمی هیجری،
دووەم و سێهەم ،سەدەكانی
ن����اوەڕاس����ت ،ل���ە س��ای��ەی
خەالفەتەكانی ئومەویی و

س��ەل��ەف��ی��ی��ەت بە
تەنها تەركیز ناكاتە
س���ەر دی���ن ،تەركیز
ناكاتە سەر مەسەلە
رۆحییەكان ،بەڵكو
سەلەفییەت تەركیز
دەك�������ات�������ە س����ەر
س����ەپ����ان����دن����ەوەی
دی����ن ،م���ەزه���ەب و
دەسەاڵتی سیاسی

عەباسی ،نەخێر سەفەوی،
ن��ەخ��ێ��ر ع��وس��م��ان��ی ،نەخێر
ئێستا هەتا عەرەبی خۆیان،
نەخێر هەتا ئیخوان موسلیمین
خ��ۆی��ان ،ئەمانە ئ��ەوان��ەی��ان
قبوڵ نەبووبێ ،بێگومان ئێوە
التان سەیر نەبێ لە شنگالدا
ئ��اوام��ان ب��ەس��ەر دەهێنن.
ئەمە شتێكی تازە سەرهەڵداو
نییە ،بەڵكو ب��ڕوای��ان وای��ە.
فكرو ئایدۆلۆجییەتیان وایە.
ئ��ەم��ان��ە كۆمەڵێكی عەقڵی
نین ،جەماعەتێكی نەقڵین.
نەقڵیش ،بە ئینتقائی هەندێ
ئ��ای��ەت��ی پ��ی��رۆزی ق��ورئ��ان،
هەندێ حەدیسی پیرۆز لێرەو
ل���ەوێ دەه��ێ��ن��ن ،هەندێی
ئیجتیهاد دەهێنن ،كۆالجی
دەكەن ،دەیكەن بە بەرنامەو
بەستراتیجی خۆیان ،پاشان

ژمارە ( )7-6كانونی یەكەمی 2014

15

ج����وان����ت����ری����نو
خۆشترین شتێك كە
لە مێژووی سیاسیی
خ��ۆم��دا بیستبێتم،
ئ���ەو ل��ێ��دوان��ان��ەی��ە
ك��ە دەڵ��ێ��ن «ك���ورد،
ل�����ە ڕۆژه������ەاڵت������ی
ناوەڕاستدا ،لە باتی
ئ��ازادی��خ��وازان��ی دنیا
شەڕ دەكات»

دەیكەن بەحوكمڕانی خۆیان،
تۆ بتەوێ و ن��ەت��ەوێ دەبێ
ئەوە قبوڵ بكەیت ،جولەكە
ب��ی دەب���ێ قبوڵی بكەیت،
كورد بی ،ئێزدی بی ،كاكەیی
و مەسیحی بی دەبێ قبوڵی
ب��ك��ەی��ت .قبوڵی ناكەیت،
بێگومان یان سەرت دەپەڕێ،
یان ئەنفال دەكرێیت ،چونكە
رێگەی ترت لەبەردەمدا نییە.
لەبەرئەوە ئەمە مەترسییەكی
ئ��ێ��ج��گ��ار گ���ەورەی���ە س��ەری
هەڵداوە ،بەبڕوای من ،بۆیە
دەڵێم دوژمنی نەتەوە؟ چونكە
راگەیاندنی خەالفەت لەسەر
دەستی ئەبوبەكری بەغدادی،
سەرهەڵدان و بەهێزبوونی
سەلەفییەت ،لە دوو دەوڵەتی
گرنگی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا،
كە دوو بەشی كوردستانیان
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بەسەردا دابەشكراوە ،عێرا 
ق
و سوریا ،باشورو رۆژئ��اوا.
مەترسی ئەمانە ئ��ەوەن��دەی
ل��ەس��ەر م��ی��ل��ل��ەت��ان��ی وەك��و
ك����وردە ،ك��ە ل��ە سەنگەری
ئازادیخوازیدایە ،بەبڕوای من
ئەمانە ئەوەندە مەترسی نین
لەسەر دەسەاڵتی ناسیۆنالیزمی
عەرەبی ،لەسەر ناسیۆنالیزمی
ت��ورك��ی ،چونكە كۆمەڵێك
مەسەلە ئ��ەوان كۆدەكاتەوە،
بەاڵم كەمترین مەسەلە ئێمە
لەگەڵ ئ��ەوان كۆدەكاتەوە،
چ��ون��ك��ە ئێمە ت��ەن��ه��ا ی��ەك
رێ��گ��ەم��ان ه��ەی��ە ،رزگ���اری
نیشتمان ،نەتەوەو دیموكراسی
و هیچ رێ��گ��ەی��ەك��ی ترمان
نییە .لەناو كوردستانداو لەناو
سەنگەرەكانی كوردایەتیدا،
رێ��گ��ەی��ەك ه��ەی��ە ،ئ��ەوی��ش
كوردایەتییە ب��ۆ رزگ���اری و
دیموكراسی ،ئەوانیش هیچ
ك��ام لەمانەیان قبوڵ نییە،
بەاڵم لەناو عەرەبدا كۆمەڵێك
م��ەس��ەل��ە ه��ەی��ە ك��ە ك��ۆی��ان
دەك��ات��ەوە .بچن بۆ سعودیە
ئیشیان ئ��اس��ان��ە ،ب��چ��ن بۆ
كەنداو ئیشیان ئاسانترە لە
ك��ورد .نەخێر لە سوریا ،لە
ناوەڕاست و باشوری عێراق لە
كورد زیاتر ئیشیان ئاسانترە،
خۆ بەگاڵتە ئێستا ئەوان (60
ب��ۆ  )70ه���ەزار چ��ەك��داری��ان
نییە .لە كوێ دروستیان كرد؟
ئەگەر زەمینەی سایكۆلۆجی،

زەمینەی رۆح��ی ،زەمینەی
كۆمەاڵیەتی و مەزهەبی نەبێ،
حەفتا بۆ هەشتا هەزار چەكدار
ل���ەدەوری���ان ك��ۆدەب��ێ��ت��ەوە،
ه�����ەزاران ك��ەس��ی��ش س��ۆزی
لەگەڵیاندایە ،ئەمە بەڵگەی
ئەوەیە كە كۆمەڵێ مەسەلەی
هاوبەش هەیە ل��ەوێ ،بەاڵم
مەسەلەی ه��اوب��ەش لەگەڵ
ك��ورد دا نییە .بۆیە دەب�ێ
وەك��و ك��ورد ،مەسیحییەكان،
ئەرمەنییەكان ،چەركەسییەكان،
ئازەرییەكان و بلوجییەكان،
نەتەوەی تری وەكو كورد ،دەبێ
زۆرتر لەمان بترسین ،چونكە
ئەوان باوەڕیان وایە ئاسانترە
ل��ەن��او ع���ەرەب���دا ،ئاسانترە
لەناو توركدا ،كە خەالفەتی
عوسمانی هەبووە ،ئیش بكەن
بۆ ئەوەی تێكستەكان بهێننەوە،
بژێننەوەو بسەپێننەوە ،بەاڵم
قورسە لەناو نەتەوەیەكدا كە
ئەو خەالفەتەی نەبووە ئەمان
بەئاسانی دەستەمۆی بكەن و
لەقاڵبی سەلەفییەتی بدەن.
بۆیە رقێكی زۆری��ان لەئێمەو
مانانە ،لەنەتەوەكانی وەكو
كوردە ،هەروەها لە مەزهەب
و دینەكانی غەیرە ئیسالمە
لەناوچەكەی ئێمەدا .نمونەی
شنگالیشمان بینی كە چیان
بەسەرهێناینو ئەوەش كۆبانێ
دەبینین كە چیمان بەسەر
دەهێنن ،هەروەها سیناریۆی
تریشان ب��ەدەس��ت��ەوە دەب �ێ،

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

ئەگەر لێرەو لەوێ سەربكەون.
كێشەیەكی گەورەیە
ئەمە چەمكە تۆتالیتارییە،
ه�������ەروەك�������و ج����ارێ����ك
ل��ەڕاگ��ەی��ەن��دراوێ��ك��دا وتمان
«دۆس���ت���ی ن��ی��ی��ە ،س��ن��وری
جوگرافیشی نییە» .ئەمەش
كێشەیەكی گەورەیە ،چونكە
دۆستی نییەو هەمووی دوژمنە.
یان من یان دوژمن .هەرچی
هەیە دوژم��ن��ە .ج��ەوه��ەری
راستەقینەی تۆتالیتاریزمیش
ئەمەیە .كە هیچ قبوڵ ناكەیت،
تەنها خۆت نەبێ .كە قبوڵیشی

ناكات ،نایات گفتوگۆ بكات،
خ��ەالف��ەت رادەگ��ەی��ەن��ێ��ت،
شمشێر رادەك��ێ��ش�ی و سەر
دەپەڕێنێ .ئەمەش كێشەیەكی
ئێجگار گەورەیە .ئەمە تەوەری
یەكەم.
دووەم،
ت��������ەوەری
دیموكراسییە .دیموكراسیش
ی��ەك��ێ��ك��ە ل���ە ف��ەل��س��ەف��ە
گەردوونییەكان و لۆكاڵی نییە.
هەموو نەتەوەكان ،هەموو
پێكهاتەكان ،هەموو ئایینەكان
و م��ەزه��ەب��ەك��ان دەت��وان��ن

ل��ەچ��وارچ��ێ��وەی ستراتیژی
دیموكراسیدا خۆیان بدۆزنەوە.
بەپێی تایبەتمەندێتی خۆیان.
ك��ورد بەپێی تایبەتمەندێتی
خۆی ،بلوج ،ئەڵمان ،فەرەنسا،
هەرچی نەتەوەی دنیا هەیە،
بەپێی تایبەتمەندێتی خۆی،
ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوە ل���ەم چەمكە
گەردوونییە بكاتو بەكاریشی
بهێنێت .ئەم چەمكە سەراپا
دژی چەمكی سەلەفییەتە.
ئامادەبووان!
ك����ەواب����ێ ئ��ێ��س��ت��ا دوو

مەال بەختیار لە كۆڕێكی هاوبەش لەگەڵ سالح موسلیم بەناونیشانی (داعش و ئاسایشی نەتەوەیی) لە هۆڵەندا
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ل����ە س����ەردەم����ی
جیهانگیریدا .تەنها
شاخ دۆستمان نییە.
ها و پە یما نێتییە كی
س�����ی دەوڵ�����ەت�����ی
ل��ەدن��ی��ادا ،ل���ەڕووی
ئ����ەم����ن����ی����ی����ەوە،
ل���ەڕووی سیاسی و
راگەیاندنی دنیاوە،
پشتیوانیمان دەكەن

ستراتیجی جیاواز لەڕۆژهەاڵتی
ن��اوەڕاس��ت��دا چڕ ب��ۆت��ەوە .لە
ڕۆژئاوا ،سەدەی هەژدەهەم،
ن���ۆزدەه���ەم و بیستەهەم،
ی��ان ه���ەزارەی دووه���ەم ،تا
كۆتایی هەزارەی دووهەمیش،
دی��م��وك��راس��ی ل���ەڕۆژئ���اوا
سەركەوتنی بە دەستهێنا ،بە
هەموو شەڕو شۆڕەكانییەوە.
شەڕی كاسۆلیكو پرۆتستانت،
سی ساڵەی یەكتر كوشتن،
پێنج ملیۆن قوربانی سەردەمی
رۆش��ن��گ��ەری و رێنیسانس،
چ��اك��س��ازی ئایینی ،هەموو
ئەمانە لە ئەوروپا تەواو بووە.
ئەوەی تەواو نەبووە ،ئاخیرەن
شەڕە ،شەڕی سەروماڵ ،ئەم
ش��ەڕەی��ە ك��ە ل��ەڕۆژه��ەاڵت��ی
ن���اوەڕاس���ت ،ل��ەگ��ەڵ هێزە
سەلەفییەكان ،كورد دەرگیری
بووە ،لەوەش دەچێت مێژوو،
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نەتەوەی كوردی لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست هەڵبژاردبێ ،وەكو
ن��ەت��ەوە پێشكەوتووەكانی
فەرەنسا ،ئەڵمانی و ئیتاڵی،
ئ���ەو ش���ەرەف���ە ل��ەم��ێ��ژووی
خۆیدا تۆمار بكات ،ئەویش
تێكشكاندنی دوا سەنگەرەكانی
سەلەفییەت دەب���ێ لەسەر
ئاستی هەموو دنیا.
پشكی شێر ب��ەر ك��ورد
دەكەوێت
ئ��ەم��ج��ارەی��ان ل��ەم ش��ەڕە
چ���ارەن���وس���س���ازەدا ،ئ��ەگ��ەر
بتوانین دەوڵەتی خەالفەت،
یان داعشەكان تێكبشكێنین،
ئ������ەوا پ��ش��ك��ی ش���ێ���ر ل��ە
ڕۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت��دا بەر
ك��ورد دەك��ەوێ .ئ��ەوە باشور
و ئ��ەوەش رۆژئ��اوا ،بێگومان
هەڵوێستە ج��وام��ێ��رەك��ان��ی
باكوری كوردستان ،گەریالكان
و پەكەكە دی��ارە ،ئەوەندەی
منیش بیستبێتم لە ڕۆژهەاڵتی
ك��وردس��ت��ان��دا هیچ حزبێك
نەبووە ئامادەنەبێ كە شەڕ
لەگەڵ داعش بكات ،هەروەها
خۆپیشاندانەكان لەئیالمەوە
بیگرە هەتا دەگ��ات��ە نزیكی
ورمێ ،ئەوە نیشاندەدات كە
كورد دەركی ئەركی سەرشانی
خۆی ك��ردووە بەرامبەر بەم
دوژمنانەو دەشزانێ دواهەمین
مەترسی و دواهەمین دوژمنی
سامناك بەرامبەر نەتەوەكەمان،

ئەم سەلەفییانەن كە سەریان
هەڵداوەو دەبێ شەڕیان بكات.
یەكەمجارە لە مێژووی خەباتی
رزگاریخوازیی نەتەوەكەماندا،
ل��ە ( )91ش��اری ( )31واڵت��ی
ئ��ەوروپ��ا ،خۆپیشاندان بۆ
ك��ۆب��ان �ێ دەك����رێ .ئ��ەم��ەش
یەكەمین ج��ارەو لەمێژوودا
شتی وا رووینەداوە .هەتا بۆ
هەڵەبجەش ئەمە رووینەداوە،
بۆ؟
چونكە كورد لە تراجیدیای
هەڵەبجەوە ،وانەیەكی گەورەی
وەرگ��رت��ووەو دەزان �ێ ،ئەگەر
كۆبانێ بە دەردی هەڵەبجە
بچێ ،مەترسییەكی گەورەیە.
بۆیە ئازاری برینی هەڵەبجە،
وادەك���ات ه��ەم��وو كوردێك
ل��ەس��ەران��س��ەری دن��ی��ا بێتە
سەرجادە بۆ ئ��ەوەی كۆبانێ
ب���ەدەردی هەڵەبجە نەچێ،
چونكە قوڵترین برینی ئێمە
هەڵەبجەیەو نایانەوێ جارێكی
ت��ری برینێكی قوڵتری وەك
هەڵەبجە ،ل��ەن��اخو ویژدانی
ئێمەدا رووبداتەوە.
ئامادەبووان!
ئێوە دیقەت لە لێدوانی
كاربەدەستە گەورەكانی رۆژئاوا
ب���دەن ،وەزی���ری دەرەوەی
فەرەنسا ،وەزی��ری دەرەوەی
ئەڵمانیاو ..ت��اد ،كە دەڵێن
«كورد لەباتی جیهان بەرگری
لە ئ��ازادی��ی دەك���ات» .ئەمە
تایتڵێكی بێ ن��اوەڕۆك نییە،

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

لە پشتی ئەم تایتڵەوە دنیایەك
مانایی جوان بۆ كورد هەیە.
بەشبەحاڵی خۆم ،جوانترین و
خۆشترین شتێك كە لە مێژووی
سیاسیی خۆمدا بیستبێتم ،ئەو
لێدوانانەیە كە دەڵێن «كورد،
ل��ەڕۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت��دا،
لەباتی ئازادیخوازانی دنیا شەڕ
دەك��ات» .هیچ لێدوانێك بە
هێندەی ئ��ەو لێدوانە ،منی
ئاسودە نەكردو هەستم كرد
ئ��ەو هەموو ساڵەی خەباتی
بەفیڕۆ
پێشمەرگایەتیمان
نەچوو ،واخەریكە بۆ نەوەكانی
ئاییندەمان دێتەبەر .ئەمە
زۆر گرنگە كە كورد لە باتی
ئازادیخوازانی دنیا ،لە دوو
بەشی كوردستان شەڕ دەكەین.
لەم دانیشتنانەی ئێرەمدا،
ه��ەروەه��ا لە دانیشتنەكانی
سویسراو ئیتاڵیاش ،لەمانگ و
نیوی رابردوودا ،ئەم رستەیەم
بۆ هەموو ئەو كاربەدەستانە
دوب�����ارە دەك�������ردەوە ،كە
«ب��ۆت��ان دەرك���ەوت ل��ە سەد
س��اڵ��ی راب�����ردوودا ،هەموو
ح��ك��وم��ەت��ەك��ان��ی ن��اوچ��ەك��ە
دیموكراسی
لەبەدیهێنانی
شكستیان هێنا ،لە واڵتێكدا
كە واڵت��ی هەموان بێ ،هی
هاوواڵتی بێ» كە داعشیش
سەریهەڵدا ،ئاوا باسم كرد ،كە
سەرۆكی ئێستای سوریا ،سێ
سەد ه��ەزار هاوواڵتی خۆی
دەك����وژێ ،ب��ەاڵم ك��ە داع��ش

سەری هەڵدا ،ناتوانێ سێ سەد
داعشیش بكوژێ.
ئەم حكومەتانە هەموویان
شكستیان هێناو دەرك��ەوت
بە حكومەتەكان ،نە ئاسایش،
ن��ەئ��اش��ت��ی و ن��ەئ��ازادی��ش
ناپارێزرێ .ئەوەتا گەالنی وەكو
كورد دەتوانن ئەمكارە بكەن،
لە ڕۆژئاوا ئەوەتا وادەكرێت،
لە باشوریش هەروا .ئەمە یانی
چی؟
بێگومان شیكردنەوەكانم بۆ
ئ��ەوان واب��وو ،كە ئێوە ئیتر
نابێ لە چاوی حكومەتەكانەوە
س��ەی��ری گ��ەالن��ی رۆژه���ەاڵت
ب���ك���ەن .دەب����ێ ل���ە چ���اوی
گەالنی رۆژه���ەاڵت و كێشە
خەڵك
كۆمەاڵیەتییەكانی
و ئ��ەرك��ە ستراتیجییەكانی
دیموكراسییەوە ،سەیری چۆنێتی
چ��ارەس��ەرك��ردن��ی كێشەكانی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بكەن،
بۆئەوەی جارێكی تر زەمینەی
س��ەره��ەڵ��دان��ەوەی داع��شو
ماعش ،نەمێنێ.
لێرەوە دێمە سەر تەوەری
سێهەم ،كە ئەویش مەسەلەی
كوردایەتییە ،كە ئەم تەوەرەش
دوو بەشە.
ئامادەبووان!
كوردایەتی ،یەكێكە لەڕێگە
پیرۆزەكانی هەموومان ،كە
ل��ەس��ەدەی ه��ەژدەه��ەم��ەوە،
ب��ەم��ان��ای ك���وردای���ەت���ی بۆ
رزگاركردنی خ��اك ،نیشتمان

و ئازادی هەیە ،بەاڵم ئەگەر
دیقەت لە م��ێ��ژووی خۆمان
ب��دەی��ن ،ك��وردای��ەت��ی بەسێ
قۆناغدا تێدەپەڕێت ،كە ئەمە
قۆناغی سێهەمێتی .قۆناغی
یەكەمی ،قۆناغی كالسیكی
ك��وردای��ەت��ی��ی��ە .ك��ە خ��ۆت��ان
دەزان��ن س��ەرۆك عەشیرەت،
شێخ ،هەموو ئەو پێكهاتەیەی
ك��ە ئ��ەوك��ات��ە ه��ەم��ان��ب��وو،
شەرافەتمەندانە بەرگریان لە
كورد دەكرد ،لەهەموو شوێنێك
لەشوێنەكان ،هەتا (حزبی هیوا
و كۆمەڵەی هێڤی) لە باكور
دروس��ت دەب��ێ ،كوردایەتی
لەسەر دەستی شێخ و ئاغاو
پیاوە ن��اودارەك��ان��ی ئەوكاتە
ب��ووە .ستراتیجی ئەوكاتەش
خ��ەب��ات��ی چ���ەك���داری ب��وو.
هەموو هانایان بۆ خەباتی
چ��ەك��داری دەب���رد .قەاڵیان
هەبوو ،دەچوونە ناو قەاڵكان،
شكستیان دەخوارد ،دەچوونە
شاخەكان ،شكستیان دەخوارد،
دوای م���اوەی���ەك س��ەری��ان
هەڵدەدایەوە ،ب��ەردەوام ئەم
سیناریۆی كوردایەتی چەكدار،
ل��ە س���ەدەی ه���ەژدەه���ەم و
ن���ۆزدەه���ەم ،ه��ەت��ا كۆتایی
سەدەی بیستەمیش بەردەوامە.
ستراتیجی زاڵ لە كوردایەتیدا
خ��ەب��ات��ی چ��ەك��داری��ی��ە ،لە
كاتێكدا ل��ە هیچ بەشێكی
كوردستان ،خەباتی چەكداری
نەیتوانی بە هیچ شێوەیەك،
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ل������ە م������ێ������ژوودا
دەرف����ەت����م����ان زۆر
ل����ە دەس���ت���چ���ووە.
ئەمجارەیان دەرفەت
لەدەست بچێ ،زۆر
عەیبترە لەجارەكانی
پێشووتر

ساڵی ()1961دا ستراتیج هەر
بووەوە ،بە شۆڕشی چەكداری
لە كوردستاندا ،هەتا ساڵی
( )1975كە خیانەتنامەی جەزائیر
روویداو كارەساتێكی گەورە لە
كوردستاندا روویدا ،لە ساڵی
( 1975هەتا  )1976یەك ساڵ
مات بووین ،دیسانەوە خەباتی
چەكداری هاتەوە گۆڕێ ،هەتا
راپەڕین.

نیوەی ستراتیجی ئازادی ئەم
میللەتەی ئێمە بەدیبهێنێ.
تەنها توانیوێتی نەتەوەكەمان
بپارێزێ و كولتوری بەرگری
لە نەوەیەكەوە بەنەوەیەكی تر
بسپێرێ .ئەمەش شەرەفێكی
گەورە بوو.
ل����ەدوای دروس���ت بوونی
حزبو هاتنی ئایدۆلۆجییەت،
س���ت���رات���ی���ج ،ف��ەل��س��ەف��ە،
دیموكراسییەت ،تێكەاڵوبوون
بە بەرنامەكان ،بە تایبەتی
لەدوای دامەزراندنی كۆماری
مەهاباد ،كوردایەتی لەقۆناغی
ك�لاس��ی��ك��ی��ی��ەوە ،پێدەنێتە
قۆناغێكی تری پێشكەوتوو .لەم
قۆناغەشدا ،بێگومان دیسانەوە
ستراتیجی كورد ئەگەرچی لە
شاخەوە هاتە شار ،رێكخستن
هاتە شار ،چوونە ناو كرێكار،
چوونە ناو چین و توێژەكانی
ت��ر ،ب��ەاڵم ماوەیەكی زۆری
نەخایاند ل���ەدوای روخانی
كۆماری مەهاباد ،دیسانەوە لە

راپ��ەڕی��ن��ی  ،1991خاڵی
وەرچەخانە
بەخوێندنەوەی من ،راپەڕین
لە باشوری كوردستان (،)1991
خاڵی وەرچەخانی هاوچەرخە
ل��ە س���ەرەت���ای ك��وردای��ەت��ی
هاوچەرخدا ،سەركەوتن لە شار
بەدیهات ،لە شاخ بەدینەهات.
بەدینەهات،
بەدانوستاندن
بە بەیانی ئازار بەدینەهات،
چ��ون��ك��ە م��ەح��اڵ��ە ل��ە هیچ
حكومەتێك لەحكومەتەكان،
دیموكراسی نەبێ ،تۆ بتوانی
ئۆتۆنۆمی داب��ی��ن بكەیت.
دیموكراسی نەبێ ،تۆ بتوانی
ف���ی���دراڵ داب���ی���ن بكەیت.
ئەمەش مەحاڵە ،دەریشكەوت
م��ەح��اڵ��ە .ت��اق��ە فیدراڵیش
لەدنیادا ،كە بەهۆی راپەڕین
و داگیركردنی كوێتەوە ،بەبێ
م��ەرك��ەز ،ئێمە ل��ەب��اش��وری
كوردستان رامانگەیاند ،تیزێكی
ت��ازەی��ە ،چونكە ت���ەرازووی
هێز گ��ۆڕاو گۆڕانكارییەكان
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لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا لە
قازانجمان ب��وو .بەبێ هیچ
رێككەوتنێك( ،ئێوە بچن هەم
موشەرەعەكانی فیدراڵ ،یاسای
فیدراڵ و دەستوری فیدراڵ
بخو ێننە و ە  ،لە هە مو و یا ند ا
دەوترێ كە فیدراڵ دەبێ بە
رێككەوتن لەگەڵ ناوەندا بێ)،
ب��ەاڵم تاقە فیدراڵ لەدنیادا
ب��ەب��ێ رێ��ك��ك��ەوت��ن ل��ەگ��ەڵ
ناوەند ،هەتا بەبێ رێككەوتن
لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی عێراق،
رامانگەیاند ،فیدراڵی باشوری
كوردستانە .بۆ؟
چونكە خاڵێكی وەرچەرخان
ل��ە ك��وردای��ەت��ی دێ��ت��ەدی،
ئەویش راپەڕینی شارەكانە
كە لە ()%99ی خەڵك لەگەڵ
راپەڕین ،لەگەڵ هەڵبژاردن،
فیدراڵو حكومەت بوو .ئەمە
سەرەتایەك بوو ،سەرەتایەك
كە تێكەڵ بەهاوكێشە سیاسییە
ت���ازەك���ان ك���را .دەوڵ���ەت���ان
پشتیوانییان كرد ،بڕیاری ()688
ی ئەنجومەنی ئاسایش لەگەڵی
بوو ،ئینچەرلیكی لەگەڵ بوو،
هیچ حكومەتێك نەیتوانی
وەكو جاری جاران پیالنی لێ
بگێڕێ .تائێرەمان هێناوەو
با نەچینە ناو وردەكارییەوە،
چونكە ئ��ەگ��ەر چووینە ناو
وردەكارییەكانەوە ،ئیتر دەبێ
وەسفی خۆمان بكەین ،بەاڵم
دەریشكەوت هەموو ئەو قسەو
ئ��ەو رەخنانەی كە نابەجێ
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مەال بەختیار

بوون ،نا بابەتی بوون لەسەر ئەم ئەزمونە.
گ��وای��ە ب��ەرگ��ەی هیچ ن��اگ��رێ ،بەرگەی
دوژمن ناگرێ ،لە یەكەمین مەترسی كە
بكەوێتە سەری ،ئەم ئەزمونی دەسەاڵتە
تێكدەشكێ! ب��ەاڵم ن��ەك وادەرن��ەچ��وو،
بەڵكو ئ��ەو ئەزمونەی كە زۆر فشاری
نابابەتی دەكرایە سەر ،ئێستا بەشێوەیەك
خۆی گرتووە ،كە ئێستا بەدرێژایی ()1100
كیلۆمەتر ،پێشمەرگە بەرگری لەسەربەرزی
ئێوە دەك��ات .ئەمەش خاڵی دەستپێكی
وەرچەرخانی كوردایەتی هاوچەرخە ،كە
زۆری نەخایاند ،دوو ساڵ سێ ساڵ دوای
ئ��ەوە ،پەڕییەوە بۆ باكوری كوردستان.
خەبات لە شاخ ،لە قەندیل لەگارێ وە گۆڕاو
چووە ناو شارەكانەوە ،لەناو شارەكانیش
خۆپیشاندان دەستیپێكرد ،لەهەڵبژاردندا
بەشدارییان كرد ،جۆرەها رێكخراوی حزبی
دروستبوو ،لەكەمەوە چوونە ناو پەرلەمانی
توركیاو هەتا ئێستا كە رێژەیەكی باشیان
هەیەو خۆتان دەیبینن .بۆیە ئێستاش
ناكرێ قسە لە توركیایەكی دیموكرات،
قسە لە توركیایەكی ئازاد بكرێ ،ئەگەر
قسە لەگەلی ئێمە لە باكوری كوردستان
نەكرێ و یەكەمین دەنگی گوێ لێگیراو
بۆ هێزی دیموكراتی ،هێزە دۆستەكان
و هێزە هاوپێناوەكانی ئێمەن لە باكوری
كوردستان ،كە هەم لە پەرلەمان دەنگیان
زواڵڵ��ە ،ه��ەم لەخۆپیشانداندا دەنگیان
زواڵڵ��ە .كە تەنها لەیەك خۆپیشانداندا
لەشارەكانی كوردستان ،زیاتر لە سی كەس
شەهید دەبێو بە سەدان كەسیش بریندارو
دەربەدەر دەبێ ،بۆ بەرگریكردن لەكۆبانێ.
ئەمە درێژەپێدانی قۆناغێكی تازەو ئەركێكی
تازەیە لە كوردایەتی هاوچەرخ.
ئەم كوردایەتی هاوچەرخەش ،ترۆپكی

ژمارە ( )7-6كانونی یەكەمی 2014
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كورد لە تراجیدیای
ه�����ەڵ�����ەب�����ج�����ەوە،
وان��ەی��ەك��ی گ��ەورەی
وەرگرتووەو دەزانێ،
ئ��ەگ��ەر ك��ۆب��ان �ێ بە
دەردی ه��ەڵ��ەب��ج��ە
بچێ ،مەترسییەكی
گەورەیە

زیاتر هەڵچوو ،سەركەوت،
ل��ەب��اش��ور ل��ەدام��ێ��ن��ەوە بۆی
رۆیشتین ،لە باكور گەیشتە
ناوقەد ،لەڕۆژئاواش بەرز بۆوە
بۆ لوتكە .ئێستاش كوردایەتی
هاوچەرخ ،بەمانایی راپەڕین،
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان ،ئ�����ازادی،
راگەیاندنی ئیدارەو بەرگری
مەدەنی و س��ەرب��ازی ،ئەمە
بەرگرییە ،چونكە ناتوانین
بڵێین بە شۆڕشی چەكداری
ئەمەمان بەدیهێناوە ،ئەوە
هەڵەیە ،چونكە پەیەدە ،یان
یەپەگەو شەڕڤانان بڵێن شۆڕشی
چەكدارییان ك��ردووە ،نەخێر
شكستی ناسیونالیزمی عەرەبی
ل��ە س��وری��ا ،هەلومەرجێكی
هێنایە پێشەوە ،خۆپیشاندان و
راپەڕین لەسەرتاسەری سوریا،
بەڕۆژئاواشەوە دەستیپێكرد،
ئەم راپەڕینەش درێژەی كێشاو
شكستی هەموو دانوستاندنەكان
وای���ك���رد ،ك���ە رۆژئ������اوای
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كوردستان بیر لەئیدارەی خۆی
ب��ك��ات��ەوە ،خ��ۆی رێكبخات،
كانتۆنەكان رێكبخات ،هەموو
پێكهاتەكان بهێنێتە ن��اوی و
ئاسایش دروس���ت ب��ك��ات و
درێژە بەخزمەتگوزاری خۆی
بدات ،ئەم ئەزمونە تازەیە،
ئەم كوردایەتییە هاوچەرخە
تازەیە ،پیالنگێڕی هاتە سەر،
كە بۆ یەكەمجاریش جەبهەی
نوسرە لەسەرێكانی ،پیالنی
لێ گێڕا .بێگومان شەڕڤانانی
ئەوێش دەبێ بەرگری بكەن،
خۆ ئەم ئەزمونەیان بۆ ئەوە
دروس���ت ن���ەك���ردووە ،ئەم
كانتۆنانەیان بۆ ئەوە دروست
ن��ەك��ردووە ،ه��ەر دوژمنێك
هاتەپێشەوە ئ��ااڵی سپی بۆ
بەرز بكرێتەوە .دیارە بەرگری
دەك���ات .ئ��ەم بەرگرییەش،
لوتكەی كوردایەتی هاوچەرخە
ل��ە ڕۆژئ����اوای ك��وردس��ت��ان و
دەریخست هەموو ئەو تێزو
بۆچوونانە ه��ەڵ��ەب��وون ،كە
پێمانوابوو جگە ل��ە ش��اخ،
كورد ناتوانێ بەرگری بكات.
ئەمەشە هاوچەرخییەكەیی و
تێگەیشتنە نوێیەكەی ،چونكە
ت��ەرازوی هێزی دنیا گۆڕاوە،
ت��ەرازوی هێزی هەرێمایەتی
گ�����ۆڕاوە ،ت�����ەرازوی هێزی
كوردایەتی گ��ۆڕاوە .دە ساڵ
لەمەوبەر كەس نەیدەتوانی
لە ڕۆژئاوای كوردستان ،باسی
كوردایەتی بكات ،بەاڵم ئێستا

خۆشبەختانە ل��ە ڕۆژئ���اوای
ك��وردس��ت��ان ل��ە س��ی ت��ا چل
هەزار شەڕڤانو ئاسایش ،كچ
و قارەمانی پیاوی ئەو بەشەی
كوردستان ،سەری هەموومانیان
ب����ەرزك����ردۆت����ەوە .ن���ەوال
س��ەع��داوی ،كە (یەكێكە لە
تیۆرسینە هەرە بەناوبانگەكانی
دیموكراسی و یەكسانی ژن و
پیاو ،كە لەسەر جێندەر قسە
دەكات) ،قسەیەكی زۆر جوانی
كرد كە وتی «ژنانی كۆبانێ،
سەلماندیان ژن لەڕۆژهەاڵتدا
لەپیاو كەمتری پێ ناكرێ».
ئافەرین.
ئامادەبووان!
ئێستا ئێمە بووین بە بەشێك
سیاسییەكانی
لەهاوكێشە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،بووین
ب��ە ب��ەش��ێ��ك ل��ە سیاسەتی
ئ��اس��ای�ش ،ئ����ازادی ،ب���ازاڕی
ئازادو ئامانجە ستراتیجییەكانی
دەوڵەتە گەورەكانی دنیا ،لە
سەردەمی گڵۆبالیزاسیۆن ،لە
سەردەمی جیهانگیریدا .ئێستا
تەنها ش��اخ دۆستمان نییە.
هاوپەیمانێتییەكی سی دەوڵەتی
لەدنیادا ،فڕۆكەكانیان ،لەڕووی
ئەمنییەوە ،ل��ەڕووی مەشق
پێكردنەوە ،لەڕووی سیاسی و
راگەیاندنی دنیاوە ،پشتیوانیمان
دەكەن .ئیتر باوەڕ ناكەم ئەم
هاوپەیمانێتیو بەرزبوونەوەی
ئاستی كێشەی كورد بۆ ئاستی
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سیاسەتی نێودەوڵەتی ،تەنها
بۆ ئەوەنییە .كە داعش بكوژن
یان نا .تەنها بۆ ئ��ەوە نییە
مەترسی داعش لەسەر خۆیان
هەڵبگرن .نەخێر ئەمە بۆ
ئەوەیە كە كۆی كێشەكان،
لێكۆڵینەوەیەكی
بێگومان
تازەكراوە ،بەپێی زانیاریی ئێمە
كۆی كێشەكانی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ،سیاسی ،ئابووری،
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ،روناكبیری،
دەستوریو كۆی ئەم كێشانە،
ئیتر دەبێ بەرەو چارەسەرو
گۆڕانكاری گەورە بڕوات .ئیتر
لەبەرئەوە هاتنی رۆژئاوا بۆ
پشتیوانیكردنی نەتەوەكەمان
لە دوو بەشی كوردستان ،بۆ
دوژمنایەتیكردنی داعش ،بۆ
پشتیوانی هەموو هێزێك لە
هێزەكان لەناوچەكەدا ،ئەمە
دیسانەوە هاوئاهەنگە لەگەڵ
ئەو كوردایەتی هاوچەرخە،
كە ئیتر قۆناغی كوردایەتی
كالسیكی كۆتایی پێهات.
هەماهەنگی باش لەنێوان
هەموو هێزەكانی كوردستاندا
هەبێ
پ��ڕ ب���ەدڵ ئ��وم��ێ��دەواری �ن
و خۆشمان ل��ە بەشەكانی
كوردستان ،دوور لە سۆزو
ه��ەڵ��چ��وون و داچ����وون ،بە
وردی هەماهەنگییەكی باش
لەنێوان بەشەكانی كوردستان و
هەموو هێزەكانی كوردستاندا

هەبێ .لێكۆڵینەوەیەكی وردی
ستراتیجی ت��ازەی��ی ئێستای
كوردایەتی هاوچەرخ بكەین
و سەرەنجام بزانین ،ئەگەرە
باش و خراپەكانی بەرامبەرمان
چ��ۆن س��ەره��ەڵ��دەدەن ،بۆ
باشەكە چۆنی بقۆزینەوەو بۆ
خراپەكەش چۆن لەبەرامبەری
ب��ووەس��ت��ی��ن .هەماهەنگی
بكەین ،وەك چ��ۆن ئێستا
پێشمەرگە چۆتە كۆبانێ و
شەڕ دەكات ،وەكو چۆن ئێستا
گەریال هەندێك لە كەركوك،
ه��ەن��دێ��ك ل���ە م��ەخ��م��ور،
هەندێك لە شێخان و شنگال
شەڕ دەكەن .بێگومان ئێمەو
مانانیش خۆمان بۆ هەموو
ئ��ەگ��ەرێ��ك ل��ە ئ��ەگ��ەرەك��ان
ئامادەبكەین ،بەاڵم بەعەفەوی
ن���ا ،ب��ەڵ��ك��و بەلێكۆڵینەوە
لەسەر ئاستی دنیا ،لەسەر
ئاستی هەرێمایەتی ،لەسەر
ئاستی ئابووری ،راگەیاندن،
جەماوەر ،ئیدارە ،ئاسایش و
وردو درشتی ئەم ئەركانەی
كوردایەتی هاوچەرخ ،لەپێناو
رزگ��اری و دیموكراسی لەم
س��ەردەم��ەدا ،لێكبدەینەوەو
سەرەنجام نەهێڵین ئەم هەلە
جارێكی تر لەدەست بچێ،
چونكە لە مێژوودا دەرفەتمان
زۆر لە دەستچووە .ئەمجارەیان
دەرفەت لەدەست بچێ ،زۆر
عەیبترە لەجارەكانی پێشووتر.
بۆ؟

چونكە جاران ،لەسەردەمی
شێخ مەحمودی نەمردا ،لەسێ
مانگ جارێكدا تەلەگرافێك
نەگەیشتۆتە سلێمانی ،زانیاری
هیچی نەبووە ،ب��ەاڵم ئێستا
لەچركە ساتێكدا دەت��وان��ی
بزانی لەهەموو جیهاندا چی
ه��ەی��ە ،ج��گ��ەل��ەوەی هەموو
ح��زب��ەك��ان ،پ��ەی��وەن��دی��م��ان
ب���ە دەوڵ���ەت���ە گ���ەورەك���ان
و دام��ودەزگ��اك��ان��ی��ان��ەوەو
بەڕاگەیاندنەكانیانەوە هەیە.
ئێستا ئ��ەگ��ەر ب��ەم هەموو
ئاڵوگۆڕە نەتوانین ستراتیجێكی
ت���ازە داب��ن��ێ��ی��ن ،ح��س��اب بۆ
ه��ەم��وو ئ��ەگ��ەرەك��ان بكەین
و سەرەنجام وابكەین ،كە
ئ���ەم دەرف���ەت���ە ل��ەدەس��ت
میللەتەكەمان دەرنەچێ ،زۆر
زۆر مەترسیدارە ،كە دڵنیام
ئەوەی دەیبینم دڵخۆشكەرەو
دڵخۆشكەرتر دەبێ.
جارێكی تر خۆشحاڵم كە
ل��ەگ��ەڵ ب��رای ب��ەڕێ��زم كاكە
ساڵح ،لێرە لەگەڵتانداین و
ه��ەری��ەك لەسەنگەرێكەوە
ه��ات��ووی��ن ،دڵنیاین هاتنی
ئ��ێ��وەش راچەنینێكی تری
تازەی نەتەوەییە لەهەست و
هەڵوێستاندا ،چونكە هاتنی
ئێوە ب��ۆ ئ��ێ��رە ،ب��ۆ نەتەوە
ه��ات��وون ،ب��ۆ رزگ���اری و بۆ
دیموكراسی هاتوون.
زۆر سوپاستان دەكەین
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ساڵح موسلیم

هاوسەرۆکی : pyd

خۆبەرێوەبەری دیموكراسی،
پڕۆژەیەكی دیموكراسی بۆ
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست

24
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س����ەرك����ەوت����ن����ی
كۆبانێ ،سەركەوتنی
دی���م���وك���راس���ی���ی���ە،
سەركەوتنی هەموو
مرۆڤایەتییە

س�ڵ�او و رێ���زم ه��ەی��ە بۆ
هەموو میوانە بەڕێزەكان ،بۆ
هەموو كوردو كوردستانییەك،
ساڵو و رێز بۆ مەال بەختیار كە
كەسێكی تێكۆشەرە.
ه������ەروەك دەزان������ن لە
كۆبانێ ش��ەڕ و تێكۆشانێكی
گەورە هەیە ،بەهەمان شێوە
ل��ە ج���ەل���ەوالش خ��ەب��ات و
تێكۆشانێكی گەورە هەیە ،مەال
بەختیار خ��ۆی لە بەرەكانی
ش���ەڕی س��ەع��دی��ەو ج��ەل��ەوال
ب��ەش��داری ك����ردووە .ئەمڕۆ
كورد هەمووی بۆ یەك ئامانج
تێدەكۆشێت ،چ لە كۆبانێ،
چ لە شنگال و جەلەوال بێت.
دوب����ارە بەخێرهاتنی مەال
بەختیار دەكەم و سوپاس بۆ
بەشداریكردنی.
تێكۆشانی هاوبەش
لەڕاستیدا كورد لە هەموو
بەشەكان لەناو تێكۆشانێكی
ه��اوب��ەش��دای��ە ،ب���ەاڵم دەب��ێ
بزانین ئەو تێكۆشانە بۆچی؟
بۆچی ئەوەندە هێرشی دڕندانە
دەكرێتە س��ەر ك��ورد؟ دەبێ
بزانین بۆچی ئێمەی كورد

بووینەتە ئامانج؟ وەكو دەزانن
لە سەدەی بیستەمدا ،لەناو ئەو
سیستمەی كە لەخۆرهەاڵتی
ن��اوەڕاس��ت��دا ه��ەب��وو ،ك��ورد
ناویشی نەبوو ،بەاڵم كورد لەو
بارودۆخەشدا وازی لەتێكۆشان
نەهێناو لە هەر چوار پارچەی
كوردستان بزوتنەوە هەبوو،
لە سەرەتای سەدەی بیست و
یەكەمدا بارودۆخەكە جیاوازتر
بوو .كورد توانی بە چەندین
شێوازی نوێ درێژە بە تێكۆشان
ب���دات و ت���اڕادەی���ەك خۆی
بەسەر سیستمی نوێی جیهانیدا
بسەپێنێت .بۆیە كورد وەكو
نەتەوە ،كەوتە ناو حسابات
و لێكدانەوە نێودەوڵەتییەكان.
تەنانەت لە بەهاری گەالن ،یان
ئەوەی كە هەندێك كەس ناوی
دەنێن (بەهاری عەرەبی) شدا،
كورد رۆڵێكی جیاوازی هەبوو،
بەتایبەتیش ل��ە ڕۆژئ����اوای
ك��وردس��ت��ان .پێشتر باشوری
ك��وردس��ت��ان وەك كیانێك
سەریهەڵدا ،هەرچەندە بەشێكە
لەعێراق ،بەاڵم دوای بەهاری
گ��ەالن ،دەور و كاریگەریی
كورد زیاتر ئاشكرا بوو .كورد
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چ���������ارەس���������ەری
گ�����ۆڕان�����ك�����اری�����ی
دیموكراتییە .وات��ە
خ��ەڵ��ك دەب���ێ تامی
دیموكراسی بكەن،
خۆیان خ��اوەن بڕیار
ب���ن ل���ەس���ەر ژی��ان��ی
خۆیان

س��ەل��م��ان��دی ك��ە دەت��وان��ێ��ت
ببێتە پێشەنگی دیموكراسی.
ه���ەروەك چ��ۆن لە مێژووی
شارستانیەتی مرۆڤیشدا ،كورد
لە میزۆپۆتامیا هەر پێشەنگ
بووە .دەتوانم بڵێم كورد لەم
قۆناغەدا ،پاڵێوراوی یەكەمە
بۆ ئەوەی گەورەترین ئەركی
م��ێ��ژووی��ی جێبەجێ بكات.
ل��ەب��ەر ئ��ەوە ئەمە هۆكاری
سەرەكییە بۆ ئەوەی كە ئەم
هەموو هێرشە دەكرێتە سەر
گەلی كورد و خاكی كوردستان.
وات��ە نایانەوێت دیموكراسی
لەناوچەكەدا پێش بكەوێت.
رۆژئ����اوای ك��وردس��ت��ان لە
ه��ەم��وو پ��ارچ��ەك��ان��ی دیكە
زی��ات��ر پ��ری��ش��ك��ی ب��ەه��اری
گ��ەالن��ی ب���ەرك���ەوت .دی��ارە
ئێمە پێشتریش لەناو خەبات
و تێكۆشاندا بووین ،لە ساڵی
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-2004ەوە بەرامبەر بە ڕژێمی
ب��ەع��س��ی س��وری��ا خەباتمان
ه��ەب��ووە .ئێمە دەمانویست
ئەم رژێمە لەسەر كار نەمێنێت
و كورد لە سوریا بە ماف و
ئازادییەكانی خ��ۆی بگات.
پرۆژەیەكمان هەبوو بەناوی
«خ��ۆس��ەری دیموكراتی» كە
زۆر كەس و الیەنی توڕە كرد،
هەم لە ناوخۆی سوریا هەم لە
دەرەوەی سوریاش ،بەاڵم ئێستا
پڕۆژەكەی ئێمە بۆتە سەرچاوە
بۆ زۆر الی��ەن و س��ودی لێ
وەردەگرن ،بەهەرحاڵ دەبوایە
ئێمە لە ڕۆژئ��اوای كوردستان
دەست بە جێبەجێكردنی ئەو
پڕۆژەیە بكەین ،بە ئاشكرا
بە هەموو كەسێكیشمان وت
كە پڕۆژەكەی ئێمە تەنها بۆ
ك��وردو رۆژئ���اوای كوردستان
نییە ،بەڵكو ئەمە پرۆژەیەكە
بۆ گشت سوریا .ئێمە هەموو
تیۆرییەكانی ئەو پڕۆژەیەمان
نوسییەوەو بە وردی باسی
هەموو شتێكمان كرد.
خۆسەری دیموكراتی بوو بە
ئەزمون
وەك���و وت���م« ،خ��ۆس��ەری
دیموكراتی» بوو بە ئەزمون.
ل���ە ئ����ەوروپ����ا ،م��ەف��ه��وم��ی
دەوڵ���ەت-ن���ەت���ەوە ل��ەگ��ەڵ
شۆڕشی فەرەنسا دەستیپێكرد.

ئەو مەفهومە وایكرد هەموو
ئەوروپییەكان گرنگی بە سنور
بدەن و هەوڵیاندا لە هەموو
دنیا نەخشەی سیاسیی نوێ
و داڕشتنەوەی سنوری نوێ
پ��ی��ادە ب��ك��ەن .دەرەن��ج��ام��ی
ئەمەش كوژرانی زیاتر لە 300
ملیۆن مرۆڤ بوو ،لەكۆتاییدا
گەیشتنە ئەو باوەڕەی كە سنور
چارەسەر نییە ،هاتن لەناوخۆی
ئ����ەوروپ����ادا س��ن��ورەك��ان��ی��ان
هەڵوەشاندەوە ،دیموكراسی
و دیالۆگیان ك��ردە چارەسەر
بۆ كێشەكان .دەیانەوێت ئەو
سنورانەشی كە ماوەو بە خوێن
دروستیان ك��ردووە ،نەیهێڵن.
ئێمەش لە پ��ڕۆژەی خۆسەری
دیموكراتی-دا باسی ئەوەمان
كرد بۆ خۆرهەاڵتی ناوەڕاست.
ئێمە دەتوانین ئەو سنورانەی
ك��ە ل��ەن��ێ��وان پ��ارچ��ەك��ان��ی
كوردستاندا هەیە ،بێ ئەوەی
شەڕی لەسەر بكەین ،بە خوێن
رشتن نەیهێڵین ،بە دیالۆگ و
رێگەچارەی دیموكراتییانە بێ
مانای بكەین و مەفهومی سنور
لەناو خۆماندا نەهێڵین.
خ��اڵ��ێ��ك��ی ت��ر ك��ە گرنگە
ئ��اڵ��وگ��ۆڕی دەس��ەاڵت��ەك��ان��ە.
ب��ۆ نمونە ئ��ەم��ڕۆ ئێمە لە
رژێ��م��ی ب��ەع��س ت��ۆراوی��ن،
چونكە لەساڵی -1960ەوە
دەمانچەوسێنێتەوەو هەموو
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ساڵح موسلیم لە كۆڕێكی هاوبەش لەگەڵ مەال بەختیار بەناونیشانی (داعش و ئاسایشی نەتەوەیی)

شتێكی ئێمە رەت دەكاتەوە،
ب��ەاڵم ئێمە بێین بەعسییەك
لەسەر دەس���ەاڵت نەهێڵین،
دواتر كەسێكی دیكە هەر بە
ئەقڵییەتی بەعس بهێنینەوە
سەر دەسەاڵت ،كەوابوو هیچ
گۆڕانكارییەكمان نەكردووە،
بۆ كوردێكی بێ دەرەت��ان كە
تەنها دەیەوێت بە ئاسودەیی
و ئارامی لەسەر خاكی خۆی
بژی ،هیچ جیاوازییەكی نییە.
كە كوردێك سەروماڵی داگیر

بكات یان عەرەبێك بیكات.
ستەم هەر ستەمە .كەوابوو
چارەسەر گۆڕینی شەخسەكان
نییە ،چارەسەر گۆڕانكاریی
دیموكراتییە .واتە خەڵك دەبێ
تامی دیموكراسی بكەن ،خۆیان
خاوەن بڕیار بن لەسەر ژیانی
خۆیان .دیارە دیموكراسیش بێ
هێزی بەرگری نابێت .هەموو
نەتەوەیەك مافی خۆپاراستنی
هەیە.
كاتێك بینیمان ئەو دەرفەتی

رزگارییە گەیشتۆتە سوریاش،
ئێمە خ��وێ��ن��دن��ەوەم��ان بۆ
دۆخ��ەك��ە ك��رد ،وەك��و حزب
ویستمان پێشەنگایەتی گەلی
خ��ۆم��ان ب��ك��ەی��ن .بینیمان
ك��ە رژێمێكی نكوڵیكار و
چەوسێنەریش هەیە ،لەگەڵ
ئەوەدا ئەقڵییەتێكی سەلەفیش
هەیە ،ئەوانیش بوونی كوردو
ئازادییەكانی قبوڵ ناكەن،
رێز لە هیچ یاسایەك و هیچ
مافێكی مرۆڤ ناگرن .هەموو

ژمارە ( )7-6كانونی یەكەمی 2014

27

ئ��ەو تێكۆشانەی
ئ��ێ��س��ت��ا ل���ەڕۆژئ���اوا
ه������ەی������ە ،ت���ەن���ه���ا
ت�����ێ�����ك�����ۆش�����ان�����ی
گ����ەل����ی رۆژئ���������اوا
ن��ی��ی��ە ،ت��ێ��ك��ۆش��ان��ی
دی����م����وك����راس����ی و
ب���ەی���ەك���ەوە ژی��ان��ی
گەالنە

ئەمانە وایكرد ئێمە سیستمێكی
تایبەت بەخۆمان دابمەزرێنین،
لەسەر بنەمای ئەو پڕۆژەیە
كە باسمان كرد .مانگی 7ی
 2012هەستمان بە مەترسی
ئەوە كرد ،كە ئەو شەڕەی لە
سوریا دەستیپێكردووە داوێنی
ناوچە كوردییەكانیش بگرێت.
بۆیە هێزەكانی رژێممان لە
ڕۆژئ���اوا دەرك���رد .هەڵبەت
پێش دەرك��ردن��ی رژێمیش،
ئێمە دەستمان بەكارەكانمان
كردبوو ،رێكخستنمان لەناو
خ��ەڵ��ك��دا پ��ێ��ش خ��س��ت��ب��وو،
چەندین رێكخراوی كۆمەڵگەی
مەدەنیمان دامەزراند ،تەنانەت
دادگاو دەسەاڵتی دادوەریمان
دروس���ت ك���رد ،ئاسایشمان
دروست كرد .بەمجۆرە بناغەی
سیستمی خۆمان قایم كرد.
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گەل خۆی ئیدارەی خۆی
بكات
سەرەڕای ئەوەی كە هێشتا
چەندین دامودەزگای سیستمی
پێشوو هەر مابوون ،بەاڵم لە
مانگی 7ی 2012وە بینیمان
سوریا دەبێتە گۆڕەپانی شەڕ
لەنێوان هێزە سەلەفییەكان
و رژێ��م��دا .بۆیە هێزەكانی
رژێممان لە هەرێمی خۆمان
دەركردو هێزەكانی دیكەشمان
ئاگاداركردەوە كە كەس بۆی
نییە ،دەس���ت ب��ۆ هەرێمی
ئێمە درێ���ژ ب��ك��ات و ئێمە
بكاتە ئامانجی ش��ەڕ .وردە
وردە هەموو دنیاو واڵتانی
دراوسێش هەستیان بە جدیەتی
مەسەلەكە كرد كەوا خەریكە
سیستمێكی نوێ لەو هەرێمەدا
دروس����ت دەب��ێ��ت ،ت��وان��ای
خۆپاراستنیشیان هەیە ،چونكە
ئێمە یەكینەكانی پاراستنی
گەل و یەكینەكانی پاراستنی
ژنیشمان دام���ەزران���د ب��وو.
خۆسەری دیموكراتی كەوتبووە
ك��ار ،سیستمێك دام���ەزرا بۆ
بەڕێوەبردنی كۆمەڵگە .ئێمە
دەسەاڵتدارییەكی كالسیكمان
دروس����ت ن��ەك��رد ك��ە خ��ۆی
بسەپێنێت و زاڵ بێت ،بەڵكو
لە خزمەتی بڕیارەكانی خەڵكدا
بێت و گ��ەل خ��ۆی ئیدارەی
خۆی بكات .تەنانەت ئەو حزبە

كالسیكانەی تریش كە هەن،
بە ئێمەیان دەوت دەسەاڵتیان
ق���ۆرخ ك����ردووە ،وت��ووم��ان��ە
ئێمە دەس��ەاڵت��دار نین ،گەل
دەس��ەاڵت��دارەو خ��ۆی بەڕێوە
دەب��ات ،فەرموون بەشداریی
ل��ەو سیستمەدا بكەن .لەو
سیستمە دی��م��وك��رات��ی��ی��ەدا،
مەسەلەی پاراستنی رەوا،
م���ەس���ەل���ەی م���اف���ی ژن و
گەلێك مەسەلەی تر هەن،
ك��ە دەوروب���ەرەك���ەم���ان پێی
خۆشحاڵ نین و بە هەڕەشەی
دەزان��ن ،چونكە سیستمەكەی
ئێمە سەركوتكاری تێدا نییە،
دیكتاتۆری تێدا نییە ،فریودانی
خەڵكی تێدا نییە.
ل��ەم��ڕووەوە ،سیستمەكەی
ئێمە بوو بە ئامانجی هێرشی
زۆر الی��ەن .بێگومان ئێمەش
بێ ب��ەرگ��ری ن��ەب��ووی��ن ،بۆ
م��اوەی ساڵێك توانیمان بەو
شێوەیە ل��ەس��ەر سیستمەكە
ب����ەردەوام ب��ی��ن .ل��ە مانگی
7ی 2013دا بینیمان جگە
ل��ە ك���ورد ،پێكهاتەی تریش
ه��ەن ،مەسیحی ،ئ��اش��وری،
سریانی ،عەرەب و توركمان،
ئەمانە ه��ەم��ووی ل��ەڕۆژئ��اوا
لەگەڵ ئێمەدا دەژی��ن .ئێمە
بانگەوازێكمان بۆ هەموویان
ك��رد ،وتمان سیستمێكی وا
هەیە ،هەمووتان دەتوانن تێیدا
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جێگە بگرن و نوێنەرایەتی
پێكهاتەكانی خۆتان بكەن.
سەرەنجام مەجلیسێك دامەزرا،
هەموو حزبە كوردییەكانیش
بەشدار ب��وون ،پێكهاتەكانی
تری كۆمەڵگە هەمووی بەشدار
بوون .مەجلیسەكە  82ئەندامی
هەبوو .ئەوانە بڕیاریان دا
ك��ە ل��ە عفرین و كۆبانێ و
جزیرە سێ كانتۆن هەبێت.
هەر كاتێكیش دەرفەتی نوێ
هاتە پێش ،ئەو سێ كانتۆنە
ببەستنەوە ب��ە سیستمێكی
یەكگرتوو ،ه��ەروەه��ا لەناو
ع���ەرەب ،ك��ورد ،ئ��اش��وری و
سریانییەكاندا بڕیار لەسەر
كۆمەاڵیەتیش
هاوپەیمانیی
درا .ئ���ەوەی هاوپەیمانیی
كۆمەاڵیەتی كردە بڕیار ،تەنها
پەیەدە نەبوو ،بەڵكو  35حزب
و رێكخستن و دەزگای مەدەنی
تر ب��وون .دوات��ر بڕیاریان دا
ژم��ارەی ئەندامانی مەجلیس
زیاد بكرێت بۆ  101ئەندام ،بۆ
رێژەی بەشداریكردنی ژنانیش
لەناو سیستمدا ،رێ��ژەی %40
بۆ ه��ەردوو رەگ��ەزی نێر و
مێ دانرا%20 ،یش دەمێنێتەوە
بۆ ه��ەردوو رەگ��ەز ،كامیان
بەپێی پێویست پڕی كردەوە.
ئەو ئەزمونەی ئێمە لەڕووی
دیموكراتییەوە ،ئەزمونەكەی
ئەوروپاشی تێپەڕاندووە.

پەیامی داع��ش تێكدان و داع����ش دەك�����ەن و داع���ش
ئاڕاستە دەكەن ،دەبێ ئەوانە
رووخاندنە
مەسەلەی داعش شتێكی زۆر بدرێنە دادگای نێودەوڵەتی و
نامۆ نییە ،داعش لەكوێوە هات ،لێپێچینەوەیان لەگەڵ بكرێت.
هەر لەناو خودی ئۆپۆزسیۆنی
تێكۆشانی رۆژئاوا
سوریادا سەریهەڵدا .ئەوانەی
ئ���ەو ت��ێ��ك��ۆش��ان��ەی ئێستا
كە دەیانویست دڕندەیی بنوێنن
و ب��ێ ئ���ەوەی ك��ەس داوای ل����ەڕۆژئ����اوا ه��ەی��ە ،تەنها
حەق و حیسابیان لێبكات ،یان تێكۆشانی گ��ەل��ی رۆژئ����اوا
لێپێچینەوەیان لەگەڵدا بكات ،نییە ،تێكۆشانی دیموكراسی
بە ویستی خۆیان توندوتیژی و بەیەكەوە ژیانی گەالنە،
باڵو بكەنەوە .كێ دەتوانێت بۆیە ئێمە ئەو شەڕە دژوارە
لێپێچینەوە لەگەڵ رێكخراوێكی لە ڕۆژئ��اوا دەكەین ،چونكە
وەك داع���ش ب��ك��ات؟ بۆیە بەهاكان ،بەهای گ��ەورەن و
ئەمانە هاتن ئەو رێكخستنە دەبێ هەموو دنیا خاوەندارێتی
دژە مرۆڤەیان دام��ەزران��د .لێ بكات .دیموكراسی تەنها
داعش هیچ ستراتیژێكی نییە ،ب��ە قسە پ��ی��ادە ن��اك��رێ��ت و
هیچ مەبدەئێكی نییە ،تەنها بەرگریی لێ ناكرێت ،دەبێ بە
پەیامێك كە پێیانە تێكدان و كردەوە بەرگری لە دیموكراسی
رووخاندنە ،لە سەدەی بیست بكرێت .كۆبانێ یەكڕیزیی
و یەكەمدا مرۆڤ سەر دەبڕن ،كوردەكانی لەگەڵ خۆیدا هێنا،
سەربڕینی مرۆڤ و خواردنی كۆبانێ سنورەكانی سایكس-
گۆشتی م��رۆڤ��ی��ان ك���ردووە بیكۆی هەڵوەشاندەوە ،كۆبانێ
ب��ە شتێكی ئ��اس��ای��ی .باسی سەلماندی كە كورد تەنها نییە،
خەالفەتی  1500ساڵ پێش ئێستا رۆژان��ە لەهەرچی پایتەختی
دەكەن ،مرۆڤایەتی ئەوە قبوڵ واڵتانی دنیایە پشتگیریی لە
ناكات بە ئەقڵییەتی هەزاران كۆبانێ و بەرخۆدانی كۆبانێ
س��اڵ پێش ئێستا كۆمەڵگە دەكرێت .كۆبانێ دەتوانێت
خۆی بپارێزێت و لە ئەنجامیشدا
بەڕێوە بەریت.
راستییەكی دیكەش هەیە ،س��ەردەك��ەوێ��ت .سەركەوتنی
داع��ش خ��ۆی بە تەنها هیچ ك���ۆب���ان���ێ ،س��ەرك��ەوت��ن��ی
سەركەوتنی
هێزێكی نییە ،ئ��ەوان��ەی كە دیموكراسییە،
لەپشتی پ��ەردەوە هاوكاریی هەموو مرۆڤایەتییە.
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لە فایلێكی تایبەتدا

* کۆبانێ
* كۆبانێ ،قەاڵی خۆڕاگری و كوردایەتی
* كوبانێ ،قەاڵی كوردان لەبەردەم
دەستدرێژییەكانی دەوڵەتی ئیسالمیدا
* پێنج هۆكاری گرنگایەتی كۆبانێ
* دوا بانگەواز بۆ كۆبانێ
* پێشمەرگە لە كۆبانێ،
ئەنكەرە لە «ئۆفساید» دا
* «ژان دارك»ی كوردان
*دوعا بكەن كۆبانێ نەكەوێ
*نامهى نەوال سەعداوی بۆ کۆبانێ

کۆبانێ لە چییەوە هاتووە؟
ئا :ئارۆ ئارام
لەم رۆژانەدا نەک تەنیا لەسەرشاری کۆبەنێ،
بەڵکو لەسەر ناوی شارەکەش مشتومڕ هەیە.
الی عەرەب ئەم شارە ناوی «عین العرب» و الی
کوردیش کۆبانێیە ،بەاڵم رەچەڵەكی ناوی ئەم
شارە بۆ زمانی ئەڵمانی دەگەڕێتەوە.
شاری کوردی کۆبانێ لە رۆژئاوای کوردستان
لەسەر سنوری تورکیا بە ناوی جیاجیا ناودەبرێت.
عەرەب پێی دەڵێت «عین العرب» ،کورد پێی
دەڵێت «کۆبانێ» و تورکەکان پێی دەڵێن «Arap
 »Punariیان «.»Ayn al-Arap
رەجەب تەیب ئەردۆگان سەرۆک کۆماری
تورکیا راگەیاندووە نایەوێت لەسەر شارەکە ،
کە ئایا هی کوردە یان هی عەرەبە شەڕ بكات،
هەروەها وتویەتی ئەم شارە ناوی عین العرب
بووە ،دواتر بۆ کۆبانێ گۆڕاوە.
باڵوکراوەی ئەڵمانی «زود دویچە سایتۆنگ»
لە راپۆرتێکیدا رەگ و ریشە و بنچینەی ئەم ناوە
ئاشکرا دەکات .بەپێی نوسینی ئەم باڵوکراوەیە
ئ��ەردۆگ��ان ترسی لە دام��ەزران��ی دەوڵەتێکی
س��ەرب��ەخ��ۆی ک���وردی ه��ەی��ە ،ب��ەو وت��ان��ەی
ویستویەتی راستی کوردبوون و مێژوویی ئەم
شارە بخاتە ژێر پرسیارەوە.
ئ��ەوەی جێی سەرنجە نوسەر و مێژونوسە
کوردەکان خۆیان ئاماژە بە ئەڵمانی بوونی ئەم
ناوە دەکەن و دەڵێن ئەم ناوە لە ماوەی شەڕی
جیهانی یەکەمدا دەرکەوتووە.
وێستگەی شەمەندەفەری کۆبانێ
«زود دویچە» لە زمانی «موحسین کیزیل
کایا» نوسەری کوردەوە نوسیویەتی»:ئەڵمانیەکان
ساڵی  ١٩١٢لە کاتی دروستکردنی هێڵی ئاسنی
32

بەغدا ،وێستگەیەکی بچوکیان لە کۆبانێی ئەمڕۆ
دروستکردووە ».لەو سەردەمەدا نوێنەرانی
قەیسەری ئەڵمانیا ویستویانە بە دروستکردنی
هێڵی ئاسنی نێوان بەرلین و بەغدا کە بە
حەلەب و موسڵدا تێپەڕیوە ،خەونی پاوانخوازی
ئەڵمانەکان بهێننەدی.
ک��رێ��ک��ارە ناوچەییەکان وش��ەی ئەڵمانی
«کۆمپانی»ان بە «کۆبانێ» خوێندۆتەوەو ئەم
ناوە بە تێپەڕینی رۆژگار بۆ ئەو شارۆچکەیە،
دوات���ر ب��ۆ ئ��ەو ش��ارە ک��ە لەتەنیشت هێڵە
ئاسنەکەوە دروستبووە بەکارهێناوە .بەپێی
نوسینی ئ��ەم ب�ڵاوک��راوەی��ە «س��اڵ��ح موسلیم
محەمەد» هاوسەرۆکی پەیەدە کە خۆی خەڵکی
ئ��ەو ش��ارەی��ە ،بە هەمان شێوە باسی ناوی
شارەکەی کردووە.
هێڵی ئاسنی بەغدا لە کۆبەنێ ،لە ئێستادا
سنوری جیاکەرەوەی نێوان سوریا و تورکیایە.
بە پێی راپۆرتەکەی «زود دویچە سایتۆنگ»
فرەنسا و بەریتانیا کەلە شەڕی جیهانی یەکەمدا
سەرکەوتو بوون ،لە کاتی سەرکەوتنیاندا بەسەر
ئیمپراتۆریەتی عوسمانی ئەم بڕیارەیان داوە،
بە واتایەکیتر ئەگەر کرێکارەکانی ئەو ناوچەیە
شارەکەیان لە بەرەکەیتری هێڵە ئاسنەکە
دروست بکردایە لە ئەمڕۆدا کۆبانێ بەشێک
نەدەبوو لە رۆژئاوای کوردستان (سوریا) ،بەڵکو
بەشێک دەبوو لە باکوری کوردستان (تورکیا).
ئەم هێڵە ئاسنە تا ئەمڕۆشی لەگەڵدا بێت
بەشێکە لە روخسار و ناسێنەرەوەی ئەم شارە.
سەرچاوەwww.dw.de :
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كۆبانێ..
قەاڵی خۆڕاگری و كوردایەتی
ئا :سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

 شاری كۆبانێ كە عەرەبەكان بە (عین العرب) ناوزەدیان كردووە ،شارێكی كوردنشینەلە باكوری خۆرهەاڵتی سوریا .لەڕووی ئیدارییەوە سەر بە پارێزگای (حەڵەب)ە و بە دووری
( )30كیلۆمەتر دەكەوێتە خۆرهەاڵتی روباری فورات و دەكەوێتە باكوری خۆرهەاڵتی شاری
حەڵەب كە ( )150كیلۆمەتر لێوەی دوورە .كۆبانێ تاڕادەیەك شارێكی تازەیەو دروستكردنی
دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  ،1892كاتێك دەستكرا بە پرۆژەی راكێشانی هێڵی شەمەندۆفێری
خێرایی خۆرهەاڵت لەنێوان سااڵنی  1892بۆ  1912و دواتر بووە كەمپێكی نیشتەجێبوونی
گرنگ بۆ كرێكارو كارمەندانی كۆمپانیای ()companyی ئەڵمانی كە پرۆژەكەی ئەنجامدەدا.
 ناوچەی كۆبانێ چەندین ئەشكەوتی دێرینی تێدایە ،كە لە مێژەوە بۆ حەوانەوەونیشتەجێبوون بەكارهێنراوە.
 سەرەتا ناوی ناوچەكە (كانی) بووە ،ئەوەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە ناوچەی كۆبانێخاوەنی چەندین كانی و سەرچاوەی ئاوی گەورەیە ،وەكو كانی مورشیدی و كانی عەرەبا.
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پ�����ەرل�����ەم�����ان�����ی
كوردستان بە كۆی
دەن��گ ،یەكەم پۆلی
هێزی پێشمەرگەی
ك�����وردس�����ت�����ان ب��ۆ
پ��ش��ت��ی��وان��ی��ك��ردن��ی
شەڕڤانانی ()YPG
و ( )YPJل��ە دژی
گ��روپ��ی تیرۆریستی
داع������ش رەوان�������ەی
كۆبانێ كرا

 ع��وس��م��ان��ی��ی��ەك��ان لەس��ەردەم��ی دەس��ەاڵت��ی��ان��دا
ن��اوی (مورشید بنار)یان
بەسەر كۆبانێدا داوە ،سەر
بە ویالیەتی ئۆرفە بووە.
 لە كاتی دروستكردنیه��ێ��ڵ��ی ش��ەم��ەن��دۆف��ێ��ری
خ����ۆره����ەاڵت ل���ەالی���ەن
كۆمپانیایەكی ئەڵمانییەوە لە
ساڵی 1911دا ناوی كۆبانێ
ب��ەس��ەر ئ���ەو ش��ارۆچ��ك��ە
نوێیەدا درا ،كە داتاشراوە
لە ناوی (كۆمپانیا) ،بەاڵم
ل��ە دوای دەستپێكردنی
پرۆسەی بە عەرەبكردنی
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ناوچە كوردنشینەكانی سوریا
لە سەردەمی حافز ئەسەد
ناوی كۆبانێ كرا بە (عین
العرب).
 بونیاتنانی ژێرخانیش���اری ك��ۆب��ان �ێ ل��ەالی��ەن
فەڕەنسییەكانەوە بووە ،لە
كاتی سەپاندنی دەسەاڵتی
ئینتیدابی فەڕەنسا بەسەر
س��وری��او ل��وب��ن��ان��دا .تاكو
ئێستاش لە كۆبانێ چەندین
ئەپارتمان و بینا دەبینرێت،
كە ل��ەڕووی تەالرسازییەوە
لەسەر شێوازی فەڕەنسی
دروستكراون.
 لە ناوەڕاستی سەدەیب��ی��س��ت ،س��ێ كەنیسەی
ئ���ەرم���ەن���ی ل���ە ك��ۆب��ان �ێ
ه��ەب��وون ،ب��ەاڵم زۆرینەی
دانیشتوانی ئەرمەنی لە
شەستەكاندا بەرەو یەكێتی
سۆڤێت كۆچیان كرد.
 كۆبانێ ب��ە درێ��ژای��یت���ەم���ەن���ی ش����ارەك����ە لە
چەندین ب��وار و چاالكی
شارستانیدا زی��ن��دووە ،بە
تایبەتی ل��ە ب��وارەك��ان��ی:
ك��ەل��ت��وری ،كۆمەاڵیەتی،
ئابوری ،رۆشنبیری ،فیكری،

ف��ێ��رك��اری��ی ،ه��ون��ەری و
پیشەسازی و...هتد.
 ه��ون��ەری فۆلكلۆریك���وردی ل��ە ك��ۆب��ان�ێ زۆر
گەشەی كردووە و چەندین
شاعیرو ئ��ەدەب دۆس��ت و
هونەرمەند و گۆرانیبێژی
میللی و فۆلكلۆریی كوردی
پ�����ەروەردە ك����ردووە ،بۆ
نموونە وەكو (باقی خضر و
محەمەد دومان).
 ك��ۆب��ان �ێ ب��ە زۆریبەروبوومی كشتوكاڵی و
چاندنی گەنم و جۆ ،لۆكە،
بستەی حەڵەبی ،زەیتون،
گوێزو ب��ادەم بەناوبانگە،
ه��ەروەه��ا ب��ە پیشەسازی
دروس��ت��ك��ردن��ی هەندێك
ئامێرو پێدویستی كشتوكاڵی
بە دەستی وەستاو كرێكاری
خۆماڵی بەناوبانگە وەك:
كەمپاین ،حەففارە ،ماتۆڕی
ئ��اوو چەندین كەرەستەو
پارچەی یەدەگ كە زۆربەیان
هەناردەی واڵتانی دەرەوە
دەكرێت وەك جەزائیر و
مەغریب.
 دەی�������ان ك���ارگ���ەودام�����ەزراوەی پیشەسازی
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و پ��ی��ش��ەگ��ەری ل��ەب��واری
دروستكردنی شیرەمەنی و
پیشەسازیە خۆراكییەكان لە
ش��اری كۆبانێ هەیە ،كە
مەخابن شەڕی ئەمدواییەی
گروپی داع��ش زۆربەیانی
وێرانكردووە.
 لە 19ی یۆلیۆی 2012دایەكینەكانی پاراستنی گەل
سەر بە ( )PYDدەستیان
بەسەر ناوچەكەدا گرت ،لە
سەرەتای ساڵی  2014لەپاڵ
كانتۆنەكانی ج��ەزی��رە و
عەفرین وەكو ( )3كانتۆنی
رزگ��ارك��راو ل��ە خ��ۆرئ��اوای
كوردستان راگەیەنرا.
 لە 2ی یۆلیۆی 2014داك��ۆب��ان �ێ و گ��ون��دەك��ان��ی
دەوروب��������ەری ل��ەالی��ەن
چ����ەك����داران����ی گ���روپ���ی
«داع�����ش»ەوە هێرشێكی
توندییان ك��رای��ە س��ەر بە
مەبەستی داگیركردنی.
 ل��ە 16ی سێپتەمبەرچەكدارانی داعش هێرشێكی
ب��ەرب�ڵاوی��ان ك���ردە س��ەر
باشور و خۆرئاوای كۆبانێ
و ب���ە ت���ون���دی ل��ەالی��ەن
یەكینەكانی پاراستنی گەلەوە
وەاڵم����دران����ەوەو گ���ورزی
كوشندەیان لێوەشێنرا.
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شێوەیەكی زۆر مەبەستدارو
دڵ��ڕەق��ان��ە داب��ەش��ك��راوە،
بەاڵم هەرێمی كوردستانی
خۆرئاوا لە دوو س��ەرەوە
داب��ەش��ك��راوە ،لەالیەك لە
بەشەكانی دیكەی كوردستانی
گەورە دابڕێنراوە ،لەالیەكی
دیكەشەوە بە ئ���ارەزووی
الیەنە دابەشكارەكان بۆ ()3
ناوچەی لەیەكتر دابڕێنراو
دابەشكراوە.

 ل��ە س��ەرەت��ای مانگیئ���ۆك���ت���ۆب���ەری 2014دا
چەكدارانی داعش توانیان
كەمێك پێشڕەوی بكەن،
ب��ەاڵم لە ئەنجامی شەڕی
ناوماڵ و كۆاڵن بە كۆاڵن
دیسانەوە تێكشكان و زیانی
گەورەیان بەركەوت.
 لە  28ئۆكتۆبەر لەدوایرەزام���ەن���دی پ��ەرل��ەم��ان��ی
ك���وردس���ت���ان ب���ە ك��ۆی
دەنگ ،یەكەم پۆلی هێزی
پێشمەرگەی كوردستان بۆ
پشتیوانیكردنی شەڕڤانانی
( )YPGو ( )YPJلە دژی
گروپی تیرۆریستی داعش
رەوانەی كۆبانێ كرا.
 ش��اری جەرابلوس كەئاوێتەیەكە ل��ە شەركەس
و ع�����ەرەب و ك����ورد و
توركمانەكان تێیدا دەژین
ك��ۆب��ان �ێ و ج���ەزی���رە لە
یەكتر جیادەكاتەوە ،بەاڵم
ل�����ەڕووی ج��وگ��راف��ی��ی��ەوە
ه��ەردوو ناوچەكە (كۆبانێ
و جەزیرە) ،بەستراون بە سەرچاوە:
http://dilane.
كوردستانی باكورەوە.
 ئەگەرچی نەخشەی a h l a m o n t a d a . c o m /t1530-topic
كوردستان بە شێوەیەكی
گشتی ل��ە دوای جەنگی http://ar.wikipedia.
org/wiki/
ج��ی��ه��ان��ی ی��ەك��ەم��ەوە بە
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قەاڵی كوردان لە

رۆژهەاڵتی سوریا،

لە بەردەم دەستدرێژییەكانی
دەوڵەتی ئیسالمیدا

نوسینی :والدیمیر ڤان ویلدنبورگ
لە ئینگلیزییەوە :ماجید خەلیل
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ك������وردەك������ان ب��ە
ه���اوك���اری واڵت��ان��ی
خ����ۆرئ����اوا ت��وان��ی��ان
دەوڵ��ەت��ی ئیسالمی
لە پێشڕەوییەكانی
بۆ گرتنی هەولێری
پایتەختی هەرێمی
ك�������وردس�������ت�������ان
بوەستێنن

تا دژ بە دەوڵ��ەت��ی ئیسالمی
ستراتیژی خ��ۆی��ان بنوێنن،
چونكە پەیەدە یاخود كوردانی
سوریا دەت��وان��ن هەمان ئەو
مۆدێلە كە لە عێراقدا كوردانی
عێراق دژ بە داع��ش گرتیانە
بەر لەوێدا دوبارەی بكەنەوە،
لە كوردستانی عێراق كوردەكان
بە كۆمەكی خۆرئاوا توانییان
هەڕەشەكانی داعش بۆ سەر
هەرێمەكەیان رابگرن ،چونكە
ئەگەر وانەبوایە ئەگەری زۆر
بوو داعش ببێتە مەترسییەكی
دیار بۆ سەر سەروەریی ئەوان.
وەك دی���ارە ل��ە ئێستایشدا
ئ��ەم��ەری��ك��ا دەس��ت��ی داوەت���ە
ب��ۆردوم��ان��ی ئاسمانی بنكەو
بارەگاكانی داعش لە سوریادا،
ل��ە ئێستاشدا س��ەرگ��ەرم��ی
دۆزی��ن��ەوەی هاوبەشێكە تا
ب��ت��وان��ن ب��ۆش��ای��ی دەس���ەاڵت
لە شوێنەكانی پ��اش داعشدا
پڕبكەنەوە ،لەبەرئەوە تەنها
كوردانی سوریا دەتوانن ببنە
وەاڵم��ی ستراتیژە نوێیەكەی
ئەمەریكا ،لە سوریاداو ئەوان
زۆرترین ئەو تایبەتمەندییەیان
ت��ێ��دای��ە ك��ە ببنە دۆس���تو
هاوبەشی ئەو ستراتیژەی كە
ئەمەریكا دەیەوێت.

لە 15ی سێپتەمبەرەوە ،ئەو
گروپەی كە ناوی خۆیان ناوە
دەوڵەتی ئیسالمی هێرشەكانی
خۆیان بۆ سەر كانتۆنی كۆبانێ
چ��ڕك��ردووەت��ەوە .عەرەبەكان
ب���ە ك��وب��ان��ێ دەڵ���ێ���ن عین
العرب و بەشارێكی سوریای
دەزان���ن ،وادەزان����ن ك��ە ئەم
هەرێمە هەڕەشەیە لەبەردەم
ف���راوان���ب���وون���ی خ��ەالف��ەت��ی
بەرشێگرییەكی
ئیسالمیداو
پ��ت��ەوی دەزان����ن ل��ەب��ەردەم
سنورەكانیاندا
فراوانبوونی
روو ب��ە س��ن��ورەك��ان��ی واڵت��ی
توركیا .هەربۆیە ئەمە وەك
ئاستەنگێكی بەردەم داهاتووی
خ��ەالف��ەت شرۆڤە دەكرێت.
یەكێكی تر لەمەترسییەكانی
خ��ەالف��ەت ئ��ەوەی��ە ك��ە بە
گەمارۆی كوبانێ
ئ��ەگ��ەری زی���اد ئ���ەوان ل��ەوە
دی��ارە كە كۆبانێ یەكەمین
نیگەرانن كە كۆبانێ ببێتە ناوچە بوو كە لەالیەن یەكەكانی
وێستگەی هەماهەنگی واڵتانی پاراستنی گەل (یەپەگە)وە ئازاد
خۆرئاواو پەیەدە ،لە سوریادا كرا .ئەمەیش لە 19ی مانگی
38

ح��ەوت��ی  2012دا رووی���دا،
سەپاندنی دەسەاڵتی (یەپەگە)
لەوەاڵمی ئەگەری دەستێوەردان
و كۆنتڕۆڵی سوپای ئ��ازادی
س���وری���اوە ه��ات��ەگ��ۆڕێ ،بە
گوێرەی زانیارییە دروستەكان،
یەپەگە لەالیەن باڵی سەربازی
پارتی كرێكارانی كوردستان
(پەكەكە)وە دروستكراوە ،سەر
بەڕەوتی چەكداری (پەكەكە)
یە بەناوی هێزەكانی پاراستنی
گەل (هەپەگە) لە خۆرئاوای
كوردستاندا .دی��ارە كە ئەم
ب��اڵ��ە س��ەرب��ازی��ی��ەی پەكەكە
ئێستا ن��ەی��ارو ش��ەڕك��ەری دژ
بە توركیای ئەندامی ناتۆیە،
ه���اوك���ات ی��ەك��ێ��ك ل��ە لقە
سیاسییەكانی (پەكەكە)ش لە
خۆرئاوای كوردستاندا بریتییە
لە پارتی یەكێتی دیموكراتی
(پەیەدە) .ئەم هێزە سیاسییە
لە ئێستادا دەستیگرتووە بەسەر
تەواوی ئەو ناوچە كوردیانەدا،
كە لەپاش كشانەوەی هێزەكانی
بەشار ئەسەد و دیمەشق لە
ناوچەكەدا دوچ��اری بۆشایی
سیاسیی ببوونەوە .هەربۆیە
(یەپەگە) لە ئێستادا بووەتە
باڵی س��ەرب��ازی (پ��ەی��ەدە) و
بەرگری لەو ناوچانە دەكات ،كە
(پەیەدە) بووەتە فەرمانڕەوایان
و ناوچەی چاالكی و نفوسی
ئەون .
ه��ەرب��ۆی��ە ل��ەپ��اش ئ��ەوەی
مانگی حەوتی ( 2012پەیەدە)
توانی لەو ناوچانەدا گەش
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و نوما بكات .ئیدی گروپە
ئیسالمییەكان و بەتایبەتی
دەوڵ���ەت���ی ئیسالمی وای���ان
لێكدایەوە ،كە ئەو دەسەاڵتە
هەڕەشەی ب��ەردەم رەوت و
چاالكی ئەوانن و ئاستەنگی
دەستڕاگەیشتنی ئ��ەوان��ن بە
سنورەكانی سوریا ،هاوكات
پێیانوایە بەكشانەوەی دیمەشق
لەو شوێنانەدا مانای وایە ئەوان
دەستیان تێكەڵكردووە لەگەڵ
رژێمەكەی بەشار ئەسەدا ،لە
بەرژەوەندی ئەواندا سیاسەت
دەكەن (رحابااڵ خبار 1 ،أغسس
 .)2013یەكەمین گ��ەم��ارۆی
ئ��ەم ناوچە ك��وردی��ە وەختێ
دەستیپێكرد ،كە سوپای ئازادی
س��وری��ا وەك ی��ەك��ەم هێزی
راگەیەنراو لە  2011دا كە دژ
بە میری خۆی راگەیاند لەگەڵ
گروپە ئیسالمییەكانی دیكەدا،
ل��ەوان��ە دەوڵ��ەت��ی ئیسالمی
ل��ە مانگی ش��ەش��ی  2013دا
رووب��ەڕووی كۆبانێ بوونەوە.
ئەوان هەوڵیاندا رێگری بكەن
لەو یەكە ئیدارییە ئۆتۆنۆمییەی
كە (پ��ەی��ەدە) لە ناوچەكەدا
رایگەیاندبوو.
دووەم گەمارۆی سەر كۆبان 
ێ
لە 15ی مارسدا بوو لە ساڵی
 2014دا.
ئ��ەم گ��ەم��ارۆی��ە دیسانەوە
لە سێ الی ش��ارەك��ەوە بوو،
ب��ەاڵم دواج���ار شكست هات
بەم هەوڵەش  30مارس .ئەم

گەمارۆیە دژ بە هەماهەنگی
نێوان پەیەدە و سوپای ئازادی
سوریا هاتە گۆڕێ كە لەوكاتەدا
دژ بە داعش دەستیان تێكەڵ
كردبوو .ئەم دەس��ت تێكەڵ
ك��ردن��ە وەخ��ت�ێ هاتە گ��ۆڕێ
كە لە دەستپێكی  2014دا كە
داعش بەبێ جیاوازی لەگەڵ
تەواوی گروپە چەكدارییەكانی
دژ بە ئەسەدیش دەستی دایە
پێكدادان (دیلیستار [بیروت]
و  4كانونالپانی) ،هەروەها
دەوڵەتی ئیسالمی لە مانگی
حەوتی 2014وە ،بۆ سێهەم
جار گەمارۆی شاری كوبانێی
داوەت��ەوە .ئەم هەنگاوە پاش
ئەوە دێ كە داعش زۆربەی
ناوچە سونییەكانی عێراقی
ل��ە م��ان��گ��ی ش��ەش��ی ه��ەم��ان
س��اڵ��ەوە كۆنتڕۆڵ ك���ردووەو
بووەتە ناوچەیەكی دارایی و
چەك و چۆڵی دەستبەسەردا
گ��ی��راوی س��وپ��ای عێراقی كە
ل��ەم��ەی��دان��ەك��ان��دا بەجێیان
هێشتوون (دیلیستار [بیروت]،
 11تموز).
ل���ە ئ��ێ��س��ت��ادا رێ���ب���ەری
بەندكراوی (پەكەكە) ئۆجەالن
وەختێ ب��وو ،كە گەریالكانی
ل��ەوەخ��ت��ی پ��ەڕی��ن��ەوەی��ان لە
سنورەكانی توركیا بۆ كوبانێ لە
23ی مانگی حەوتی ئەم ساڵدا
دوچاری جەنگ ببوون ،لەگەڵ
سوپای توركیادا (فراتنیوز23 ،
یولیو).
دواین گەمارۆی سەر كۆبانێ

لە 15ی مانگی نۆی ئەم ساڵدا
دیسانەوە سەری هەڵداوەتەوە.
ئەمە لەكاتێكدایە كە دەوڵەتی
ئیسالمی تەركیزی خۆی بەسەر
كوردانی عێراقەوە باداوەتەوە،
ب��ۆ س��ەر ك��وردان��ی س��وری��ا،
چونكە پاش ئەوەی كوردەكان
بە هاوكاری واڵتانی خۆرئاوا
ت��وان��ی��ان دەوڵ��ەت��ی ئیسالمی
لە پێشڕەوییەكانی بۆ گرتنی
هەولێری پایتەختی هەرێمی
ك��وردس��ت��ان بوەستێنن ،لە
ئێستادا ئەوان روویان كردووەتە
كوردانی خۆرئاوا.
ن��اوچ��ە ك��وردی��ی��ەك��ان
نێوەندگیر ،یان بەربەست
ك��ۆب��ان��ێ ل���ەب���ەر چ��ەن��د
هۆكارێك بۆ ه��ەر هێزێكی
چەكداری ناحكومیی گرنگی و
بایەخی خۆی هەیە .یەكەمیان
لەبەرئەوەی كۆبانێ بووەتە
ن��اوەن��دی ئ��ەو ناوچانەی كە
(یەپەگە) كۆنتڕۆڵی ك��ردوون
ل��ەوان��ە عفرین و حەسەكە.
هۆكارێكی تر ئەوەیە كە كوبانێ
لەرووی ستراتیژییەوە گرنگی
یەكەی لەوەدایە كە تاقمە دژ
بە داعشییەكان دەتوانن وەك
هەرێمێكی دابڕاو ،یاخود وەك
بەربەستێك دژ بە فراوانخوازی
و هەیمەنەی دەوڵەتی ئیسالمی
ب��ەك��اری بهێنن ،چونكە لە
م��ارس��ی  2014وە (یەپەگە)
و ت��ەواوی رەوتەكانی دژ بە
دەوڵەتی ئیسالمی كەوتوونەتە
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هەماهەنگی بۆ پاراستنی كوبان 
ێ
و عفرین .ئەم هەماهەنگیە
لەوەختێكدایە كە ئەوان داعش
بە دوژمنی هاوبەشی هەموویان
دەزان��ن .لەوەختێكیشدایە كە
داع��ش لە ئێستادا بەتەواوی
دەستیگرتووە بەسەر تەواوی
ناوچە عەرەبییەكانی پارێزگای
ح��ەس��ەك��ەدا (ێلمونیتور 27
م���ارس) .هەربۆیە (پ��ەی��ەدە)
و (یەپەگە)یش لەو راستییە
تێگەیشتوون ،كە واباشترە
لەگەڵ ه��ۆزە عەرەبییەكانو
سوپای ئازادی سوریا هەماهەنگ
ب��ن تابتوانن هەڕەشەكانی

س���ەر ن��اوچ��ە ك��وردی��ی��ەك��ان
لەسەرخۆ رام��اڵ��ن .هەربۆیە
ب��ە ئ���ەگ���ەری زۆری����ش ئ��ەم
پێودانگە ستراتیژییەی (پەیەدە)
ب��وو ك��ە س��ەرل��ەن��وێ داع��ش
و هێزی دەوڵ��ەت��ی ئیسالمی
بۆ سەركۆبانێ وروژان���دەوە،
هەروەها داعش یەكێكی تر لە
هۆیەكانی هێرشەكانی بۆ سەر
ناوچە كوردییەكان بۆ ئەوە
دەگەڕێننەوە ،كە كوردەكان
موسڵمانن و بەشێكن لە
ئومەی ئیسالمی و پێویستە
لەژێر سایەی خەالفەتدا بن.
هەربۆیە وتەبێژی دەوڵەتی

ئیسالمی شێخ ئەبو موحەمەد
ئەلعەدنانی ،لە لێدوانێكیدا
ل��ەم��ەڕ ك��وردەك��ان وت��ب��ووی:
ئێمە جەنگ لەگەڵ كوردەكاندا
ناكەین ،لەبەرئەوەی ئەوان
ك��وردن ،بەڵكو جەنگ لەگەڵ
ئەو بێ باوەڕییە دەكەین ،كە
لەنێوان ئەواندایەو حوكمی
ئەوان دەكات.
دەب��ی��ن��ی��ن ل��ەئ��ێ��س��ت��ادا
(پەیەدە) سێ كانتۆنی وەك
شێوە ئیدارییەكی سەربەخۆ
دام������ەزران������دووە ،ل��ەوان��ە
كوبانێ عفرین و حەسەكەن،
ه��ەروەه��ا (یەپەگە) ئ��ەوەی

گەریالکانی YPG

40

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

ن��ەش��اردووەت��ەوە ك��ە نیازی
دەس��ت بەسەرداگرتنی ئەو
ناوچانەی هەیە ،كە تێكەڵن
لەگەڵیاندا لەوانە (تل عوبەید،
ترابلس ،منبیع) كە هەموو
ئەمانەش لە ئێستادا لەژێر
دەستی دەوڵەتی ئیسالمیدان.
لەراستیدا شكستی كۆنتڕۆڵی
(پەیەدە) لە كوبانێدا هۆیەكە
ب���ۆ رەوی�����ن�����ەوەی ه��ی��واو
خواستی كوردان لە پاراستنی
هەرێمەكانی دیكەدا ،هەربۆیە
هەردەم پەكەكەو پەیەدە توركیا
بەوە تۆمەتباردەكەن كە دەستی
ه��ەی��ە ،ل��ە پشتیوانیكردنی
داعشدا بۆ گەمارۆ خستنە سەر
هەرێمەكەیان (see Terrorism
.)2 Monitor, May
ه��اوك��ات پ��اش ئ��ەوەی لە
 22مانگی سێپتەمبەردا داعش
تەواوی بارمەتەكانی كونسوڵی
توركیای لەموسڵ ئ��ازاد كرد،
ئیدی (پەكەكە) توركیای بەوە
تاوانبار كرد ،ئەوە نومایانی
ئ��ەو پشتیوانییەی توركیایە
ل��ەداع��ش ت��ا ببنە ت��ەگ��ەرەی
بەردەم ئەو هەرێمە كوردییەی
كە لەناوچەكەدا خۆی نومایان
ك�����ردووە ،ل��ە ب��ەرام��ب��ەردا
توركیا ب��ەردەوام نكوڵی لەوە
دەك��ات ،كە دەستی هەبێت
لە پشتیوانیكردنی داعشداو
هەموو ئ��ەوان��ەش بەتۆمەت
بەخشینەوەی بێ بنەما باس
دەك��ات (الصباحالیومیە16 ،
سبتمبر).

كۆبانێ ل��ە ئێستادا وەك
پ��ەن��اگ��ەو ق���ەاڵی (پ��ەك��ەك��ە،
پەیەدە) نیشاندەدرێ لەالیەن
داعشەوە ،هەروەك چۆن لەو
دواییانەدا لەپارچە ڤیدیۆیەكی
داعشدا نیشاندرا لە گەرمەی
جەنگەكاندا  .داعش نیشانیدا
كە ئەوان شەڕدەكەن لەپێناو
دەوڵەتێكی سیكۆالرو مەبەستیان
دامەزراندنی هەرێمێكی الئیك
و عەلمانییەو ل��ەو پێناوەدا
دەج��ەن��گ��ن .ه���ەروەك چۆن
قسەكەری ڤیدیۆكە دەی��وت
(یەپەگە) لە ئێستادا چاالكترین
هێزن و كاراترینن ،كە بتوانن
رووبەڕووی دەوڵەتی ئیسالمی
ببنەوە لەناوچەكەدا ،ئەوان
لە پاش (پەكەكە) رووبەڕووی
داع��ش بونەتەوە( .پەكەكە)
ش لە رووداوەك��ان��ی عێراقدا
ه��ۆی��ەك��ی دی����ارب����وون ،بۆ
راوەستاندنی پێشڕەوییەكانی
داعش لە عێراقدا.
ل��ەئ��ێ��س��ت��ادا ل���ێ���دوانو
ب��ەی��ان��ن��ام��ەك��ان��ی دەوڵ��ەت��ی
ئیسالمی ئەوە نیشاندەدەن كە
دەوڵەتی ئیسالمی لە پەیوەستی
(پەیەدە) و (پەكەكە) نیگەرانەو
ترسی هەیە ،لە كوبانێ وە
بەهاوكاری راستەوخۆی هێزی
هەوایی خۆرئاوا هەڵبكوتنە
سەر قەاڵو پەناگەی ناوەندی
ئەوان لە رەقەی سوریا ،یاخود
ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆ ب��ە پەیوەندی
لەگەڵ خۆرئاوا ببنە مەترسی
بۆ سەر نیاوەندی دەسەاڵتیان،

ئ������ەم ه���ەرێ���م���ە
ه�������ەڕەش�������ەی�������ە
ل������������ەب������������ەردەم
ف�����راوان�����ب�����وون�����ی
خ�������ەالف�������ەت�������ی
ئ����ی����س��ل�ام����ی����داو
ب��ەرش��ێ��گ��ری��ی��ەك��ی
پ����ت����ەوی دەزان�������ن
ل������������ەب������������ەردەم
ف�����راوان�����ب�����وون�����ی
سنورەكانیاندا

بەتایبەتی پ��اش ئ���ەوەی لە
 11سێپتەمبەردا هەریەك لە
(یەپەگە) و (سوپای ئ��ازادی
سوریا) پێكهاتەیەكی سەربازییان
پێكهێناو یەكیان گرت.
دی����ارە ئ��ەم��ە پ��ێ��ش ئ��ەو
گەمارۆیە هات كە دەوڵەتی
ئیسالمی خستیە سەر ناوچەكە.
ه��ەرب��ۆی��ە ئ���ەم پێكهاتەیە
ل��ەئ��ێ��س��ت��اش��دا پێویستی بە
هەماهەنگییەكی نێونەتەوەیی
هەیە ،تا بتوانن لەبەرامبەر
م��ەت��رس��ی��ی��ەك��ان��ی دەوڵ��ەت��ی
ئیسالمی لەناوچەكەدا بەدوربن
و ل��ە ن���اوی ب����ەرن .دی���ارە
ئەمەیش یەكێكە لە ئامانجەكانی
ئەمەریكاو سەرۆكی ئەمەریكا
باراك ئۆباماو هاوكات جەنەڕاڵ
م��ارت��ن دیمبسی ئ��ەوەی��ان
خ��س��ت��ووەت��ەڕوو ،ب��ە ئاشكرا

ژمارە ( )7-6كانونی یەكەمی 2014

41

تاوتوێی ئەوەشیانكردووە ،كە
چەكداركردنی كوردانی سوریا
لە ئێستادا لەژێر تاوتوێ كردندا،
ب��ەاڵم یەكێ لە تەگەرەكانی
بەردەم گەاڵڵەكردنی ئەم بڕیارە
بریتییە لە واڵتی توركیا ،كە
پێیوایە ئۆتۆنۆمی بۆ كوردانی
سوریا هەڕەشەیەو مەبەستیانە
هەرێمێكی دابڕاو بە درێژایی
سنوری توركیا چاك بكەن.
ئەنجامگیریی
ئ���ەگ���ەری زۆرە ه��ەی��ە
لەداهاتوودا خۆرئاوا فشار بخاتە
سەر توركیا بۆ ئەوەی پشتیوانی
لە هەریەك لە (سوپای ئازادی
سوریا)و (یەپەگە) بكات .ئەمە
لە كاتێكیشدا زیاتر روون و
رۆشن دەبێتەوە ،كە (یەپەگە)
ب��ڕی��ارب��دات بەشداربێت ،لە
هاوپەیمانی سوریاداو پەیوەست
بێت پێیانەوە.
ه��اوك��ات ئ��ەوە ڕوون���ە كە
هەڕەشەی (یەپەگە) بۆ سەر
قەڵەمڕەوی دەوڵەتی ئیسالمی
زۆرترین ئەگەرە كە وای كردووە
سەرلەنوێ دەوڵەتی ئیسالمی
هێرشەكانی بۆ سەر كوبانێ
چڕ بكاتەوە ،هاوكات لەئێستادا
بە ت��ەواوی هاوپەیمانەكانەوە
داوای��ان ك��ردووە لە ئەمەریكا
تا یارمەتی ئۆپۆزسیۆن بداتو
بە بۆردومانە ئاسمانیەكانیان لە
مەترسییەكانی داعش بەدوریان
ب��گ��رن ،ه��ەروەه��ا ئ��ەگ��ەری
زۆر هەیە ئیتر ئۆپۆزسیۆنیش
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ب��ەو سیاسەتەیدا بچێتەوە
كە ب��ەردەوام (پەیەدە) بەوە
تاوانبار دەك���ەن ،كە لەگەڵ
رژێمی سوریادا دەستیان تێكەڵ
كردووە( .پەیەدە)یش دەیەوێت
ببێتە بەشێك لەو هاوپەیمانییە
نێونەتەوەییەی ك��ە دژ بە
دەوڵەتی ئیسالمی بەرپا بووە.
ساڵح موسلیمی هاوسەرۆكی
(پەیەدە) لەم بارەیەوەو لەم
دوای��ی��ان��ەدا ئ��ەم خواستەی
خستەڕوو ئەمە لەكاتێكدا یە كە
ساڵی  2013وتبووی لەگەڵ هیچ
دەستێوەردانێكی ئەمەریكادا
نین ،بۆ ناوخۆی سوریا .
ك��ەوات��ە ل��ەئ��ێ��س��ت��ادا گ��ەر
توركیایش رێ ل��ە(پ��ەی��ەدە)
بگرێت لە پەیوەستبوون بەو
هاوپەیمانییەوە ك��ە دژ بە
دەوڵەتی ئیسالمی بەرپا بووە.
ئەوا ئەمەریكا هەر دەتوانێت
پ��ش��ت��ی��وان��ی ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆی
هاوپەیمانی (پەیەدە) و (سوپای
ئازادی سوریا) بكات ،ئەویش
بە بۆردومانی هەوایی بۆ سەر
ناوچەكانی ژێ��ر قەڵەمڕەوی
دەوڵەتی ئیسالمی كە هۆیەكە
بۆ ئەوەی لە پێشڕەوییەكانی
ب��ی��وەس��ت��ێ��ن��ێ��ت ،زی����ان لە
فراوانخوازییەكانی بدات بەرەو
قەڵەمڕەوییەكانی (پ��ەی��ەدە)
و (س��وپ��ای ئ���ازادی س��وری��ا).
هاوكات دەبێتە مەترسییەكیش
بۆ س��ەر ن��اوەن��دی دەسەاڵتی
دەوڵەتی ئیسالمی لە رەقە،
ب��ەه��ۆی م���اوەی نزیكی لە

شارە كوردییەكانەوە ،لەگەڵ
ئەوەشدا تاوەكو ئێستا دەوڵەتی
ئیسالمی ب��ە ت���ەواوی چەكە
قورسەكانییەوە گەمارۆی شاری
كوبانێی داوەو تاوەكو ئێستاش
هێرشی ئاسمانی هاوپەیمانان
لەئامانجەكانی خۆیان نەداوە
بەتەواوەتی.
رێ���دور خەلیل وتەبێژی
(یەپەگە) لەم بارەیەوە پێیوایە
ئ��ەم گ��ەم��ارۆی��ەی دەوڵ��ەت��ی
ئیسالمی لەئاكامی ت��رس و
بیمی ئەوانە لە بوونی ئێمە بۆ
سەر پێگەو قەڵەمڕەوەكەیان .
رەوشەكە لەئێستادا بەجۆرێكە
كە (یەپەگە) لە بەرگریدایەو
دەوڵەتی ئیسالمیش بەردەوامە
لە هێرشە سەختەكانی و بە
چ��ەك��ە ق��ورس��ەك��ان��ی هەموو
هەوڵێك دەدات بۆ گرتنی
شارەكە ،بەاڵم تاوەكو ئێستاش
بە ناكامی ماوەتەوە.

* والدی����م����ی����ر
ڤ���ان���وی���ل���دن���ب���ورگ
نوسەرولێكۆڵەری بابەتە
سیاسییەكانی پەیوەست
ب��ە ع��ێ��راق ،س��وری��ا،
توركیایە .بە تایبەت
لەبواری دۆزی كوردا
پسپۆڕو شارەزایە.
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پێنج هۆكاری

گرنگيی پێگەی كۆبانێ

كاترین ویڵكینز
لە فارسییەوە :شیوا فەكوریان
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دروس���ت���ب���وون���ی
دەوڵەتێكی ك��وردی
ل�����ەالی�����ەن پ���ارت���ی
یەكێتی دیموكراتی
ل����ەس����ەر س���ن���وری
توركیا هەرگیز جێی
قبوڵكردنی ئەنكەرە
نابێت
ل��ە م���اوەی چەند حەوتەی
ڕاب����ردودا ش��اری ستراتیژیكی
كۆبانێ لەسەر سنوری نێوان
س��وری��ا -توركیا بۆتە ناوەند
و م��ەك��ۆی س��ەرەك��ی ش��ەڕی
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی دژی گ��روپ��ی
ت��ون��دڕەوی داع��ش ،لە كۆبانێ
ه��ێ��رش��ب��ەرە ت���ون���درەوەك���ان
ڕووب������ەڕووی ب���ەرخ���ۆدان و
خۆڕاگری بێ وێنەی یەكینەكانی
پاراستنی گەل  YPGبوونەتەوە،
كە بە باڵی سەربازی پارتی یەكێتی
دیموكراتی  PYDدادەنرێت.
پارتی یەكێتی دیموكراتی PYD
وەك��و پارتی سیاسی سەرەكی
لە كوردستانی سوریا پەیوەندی
هەیە ،لەگەڵ پارتی كرێكارانی
كوردستان  PKKكە لە توركیا
بە پارتێكی نایاسایی لە قەڵەم
ئەدرێت.
شەڕی كۆبانێ تایبەتمەندییەكی
جیاوازی زۆری هەیە ،چونكە
شەڕ لە پەنای سنورەكانی توركیا
ڕوو ئەدات .تەنكەكانی توركیا
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ل��ەس��ەر س��ن��ور جێگیركراون،
ڕۆژن���ام���ەوان و هەواڵنێران،
ك��وردان��ی ئ����اوارەی س��وری��ا و
خەڵكی سڤیل لە ئەودیوی سنور،
وەكو تەماشاڤانێك سەیری ئەو
شەڕە و گۆڕانكارییەكانی كۆبانێ
دەكەن.
پێنج هۆكار هەیە كە گرنگایەتی
شەڕی كۆبانێ و ئەنجامی ئەم
ش��ەڕەو پاشهاتەكانی بۆ شەڕ
دژی داعش و كاریگەرییەكانی
لەسەر گۆڕانكارییەكانی سوریا
دەخاتەڕوو.
یەكەم :ئیعتیبار و هورمی
هاوپەیمانێتی دژە داع��ش لە
مەترسیدایە
ل��ە هاوپەیمانەتییەك كە
زۆرب������ەی ه��اوپ��ەی��م��ان��ان و
هاوبەشانی ناوچەیی واشنتۆن
جەخت دەكەن لەسەر پێویستی
گۆڕینی ڕژێمی سوریا ،هێرشی
جیهادییەكان بۆ س��ەر كۆبانێ
لە خۆیدا تاقیكردنەوەیەك و
هەڵسەنگاندنێكی گرنگە ،بۆ
ئەوەی كە ئایا ئەمەریكا دەتوانێت
هاوپەیمانەكانی خۆی قایل بەوە
بكات النیكەم ب��ۆ ماوەیەكی
كاتی واز لە یەكەمایەتی دیكەی
و ئامانجەكانی خۆیان بهێنن،
بەشێوەیەكی كاریگەر دژ بە
داع���ش ب��وەس��ت��ن؟ ل��ە ب��ارەی
توركیاوە ئەم بابەتە نەك هەر
شەڕی خوێنباری ڕەجەب تەیب
ئ��ەردۆغ��ان و ب��ەش��ار ئەسەد
دەگ��رێ��ت��ەوە ،بەڵكو خواستی
توركیا بۆ الوازكردنی پەكەكەیش
كاریگەری لەسەر بابەتەكە هەیە.

توركەكان ئێستاشی لەگەڵ بێت
ئامادەنین شەڕی دژی داعش لە
بەرانبەر هەوڵدان بۆ الوازكردنی
پەكەكە بخەنە یەكەمایەتییەوە.
ناكرێت بە ئاسانی هۆكاری
كەمبوونی هێرشە ئاسمانییەكانی
ئەمەریكا بۆ سەر مۆڵگەكانی
داع���ش ل��ە ك��ۆب��ان��ێ ل��ە دوو
حەوتەی سەرەتای دەستپێكردنی
ئەو هێرشانە شرۆڤە بكرێت،
هەروەها واشنتۆن لە ڕواڵەت
ئامادە نەبووە پەیوەندییەكی
ڕاس��ت��ەوخ��ۆ ببەستێت لەگەڵ
پارتی یەكێتی دیموكراتی PYD
و یەكینەكانی پاراستنی گەل
 YPGئەوەش سەرەڕای ئەوەیە
ئەم پارتە و هێزەكانی بە تاكە
هێزی میانەڕەوی ناوچەكە دێنە
ئ��ەژم��ار .خۆبێدەنگ كردنی
ئەمەریكا لە سەرەتای هێرشی
داعش بۆ سەر كۆبانێ كە بوو
بەهۆی پێشڕەوی ئ��ەم گروپە
و گەمارۆدانی كۆبانێ لە سێ
قۆڵەوە خۆیای پەیامێكی جیاوازە
یەكەمایەتییەكانی
ل��ەب��ارەی
ئەمەریكاوە كە لە ڕاستیدا دژ
بە وتەكانی باراك ئۆباما یە كە
یەكەمایەتییەكانی ئەمەریكایی
لە هاوینی ئ��ەم ساڵی زایینی
ڕاگەیاند ،ئەگەر توركیا دەتوانێت
یەكەمایەتییەكانی هاوپەیمانێتی
نێونەتەوەیی بگۆڕێت ئەمە بەو
مانایە دێت كە پەیامێكی پتەو و
لێبراوانە ئاڕاستەی ڕكابەرەكانی
خۆی دەكات و هەندێ پرسیاری
دیكەش دەخاتە سەر ئیعتیباری
هاوپەیمانێتییەكە.
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دووەم :شەڕی كۆبانێ توركیای
ناچار ك��رد یەكەمایەتییەكانی
خۆی لە سوریا ئاشكرا بكات.
سیاسەتەكانی ئەنكەرە لە
بەرانبەر ش��ەڕی كۆبانێ هیچ
ج��ۆرە دوودڵییەك ناهێڵێتەوە
یەكەمایەتییەكانی
ل��ەب��ارەی
توركیا لە سوریا .دروستبوونی
دەوڵەتێكی كوردی لەالیەن پارتی
یەكێتی دیموكراتی لەسەر سنوری
توركیا هەرگیز جێی قبوڵكردنی
ئ��ەن��ك��ەرە ن��اب��ێ��ت و توركیا
هەوڵ ئەدات بۆ دروستكردنی
ناوچەیەكی تامپۆن و پارێزراو
لە ناوخۆی سنورەكانی توركیا،
بۆ ئ��ەوەی ئاوارەكانی سوریای
تێدا نیشتەجێ بكرێن ،هەروەها
ڕێگریش بكات لە دروستبوونی
خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەری ك��ە خواستی
كوردەكانە.
ڕاپۆرتەكان باس لەوە دەكەن
ك��ە ل��ە دی���داری ن��ێ��وان ساڵح
موسلیم هاوسەرۆكی  PYDو
بەرپرسانی ت��ورك لە ئەنكەرە
كە لە پشتی دەرگا داخراوەكان
بەڕێوەچوو بەرپرسانی تورك
ڕایانگەیاندووە بەو مەرجەی
یارمەتی YPGئەدەن كە پارتی
یەكێتی دی��م��وك��رات��ی PYD
خۆبەڕێوەبەرییە كوردییەكانی
باكوری سوریا هەڵبوەشێنێتەوە
و رادەستی سوپای ئازادی سوریا
ببێت ،كە تا ئێستا ئامادە نەبووە
مافی كەمە نەتەوەكانی سوریا بە
فەرمی بناسێت ،هەروەها دەبێ
 PYDبە تەواوەتی پهیوەندی
خۆی لەگەڵ  PKKبپچڕێت و

ببێتە بەشێكی پ��ڕۆژەی تامپۆن
كە توركیا داوای دەكات .بۆیە
كوردی سوریا تەنیا دوو ڕێگایان
لە ب��ەردەم مابوو یان مل نان
ب��ە مەرجەكانی ئ��ەن��ك��ەرە لە
دانوستان ،یان شكست هێنان
لە بەرانبەر داعش لە گۆڕەپانی
شەڕەكەدا.
ئەزمونی كۆبانێ زۆر پرسیاری
ل��ەب��ارەی دەوری ت��ورك��ی��ا لە
هاوپەیمانێتی نێودەوڵەتی دژە
داعش دروستكردووە ،چونكە
ئەو هاوپەیمانێتییە یەكەمایەتی
خۆی لەسەر لەناوبردنی تواناكانی
داعش لە عێراق و سوریا داناوە.
سێیەم :شكستهێنانی پارتی
یەكێتی دیموكراتی  PYDلە
كۆبانێ دانوستانی ئاشتی نێوان
كورد و تورك لە توركیا تێك
ئەدات.
ئ��ەن��ج��ام��ی ش���ەڕی كۆبانێ
كاریگەرییەكی جیدی دەبێت
لەسەر سەقامگیری ناوخۆیی
ت��ورك��ی��او ك���ار دەك��ات��ە س��ەر
پ��ەی��وەن��دی ئ���اڵ���ۆزی ن��ێ��وان
حكومەتی توركیا و  15ملیۆن
ك��وردی ئ��ەو واڵت��ە ،هەروەها
ئاقاری چارەنوسی دانوستانی
ئاشتی نێوان پەكەكەو توركیاو
 15مانگ ئاگربڕ لەنێوان پەكەكەو
سوپای توركیا بە ئاڕاستەیەكی
دیكەدا دەبات.
عەبدوڵاڵ ئ��ۆج��ەالن ڕێبەری
زیندانیكراوی پەكەكە كە پڕۆسەی
ئاشتی لە زیندانەكەی خۆی لە
ئیمراڵییەوە كۆنتڕۆڵ دەكات،
دەیباتە پێشەوە لەم دواییەدا

واش�������ن�������ت�������ۆن
ئ����ام����ادە ن���ەب���ووە
پ���ەی���وەن���دی���ی���ەك���ی
ڕاستەوخۆ ببەستێت
لەگەڵ  PYDو YPG
ئ����ەوەش س����ەرەڕای
ئەوەیە ئەم پارتە و
هێزەكانی ب��ە تاكە
ه��ێ��زی م��ی��ان��ەڕەوی
ناوچەكە دێنە ئەژمار
ڕایگەیاند ،كە ئەگەر كۆبانێ
بكەوێ ئەوا دانوستانی ئاشتی
كۆتایی پێدێت ،ب��ەاڵم ئەگەر
واش نەبوایە ك��وردی توركیا
بەبێ پشتیوانی یان بە پشتیوانی
كردنی سەركردە فەرمییەكان
چارەنوسی خۆیان گڕێ داوەتە
چارەنوسی كۆبانێیەوە .كۆبانێ
بۆتە ڕەمزی نەتەوایەتی كورد
و كوردەكان گەیشتوونەتە ئەو
بڕوایەی كە دەوڵەتی ئەردۆغان
لە دژی برایان و خۆشكانی ئەوان
لە كۆبانێ لەگەڵ ت��ون��درەوە
داعشییەكان پەیمانی بەستووە.
بۆیە توڕەیی كوردەكان ئاگری لە
سەرجەم شارەكانی ڕۆژهەاڵتی
باشور و شارەكانی دیكەی توركیا
ب��ەرداو لە م��اوەی تەنیا چەند
ڕۆژێك زیاتر لە  40كەس كوژران
و دام���ودەزگ���ا حوكمییەكان
داخران.
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ئ��ەو داوای��ە كە كوردەكانی
توركیا لە ش��ەڕی دژی داعش
هیچ چارەیەكی دیكەیان نییە،
جگە ل��ەوەی بچنە ژێر ڕكێفی
توركیاوە ،خۆیای قومارێكی پڕ
مەترسی سەركردەكانی توركیایە.
ئەگەر دیسانەوە ئاگری شەڕی
چەكداری پەكەكە هەڵبكرێتەوە
ئ���ەوا ت��ورك��ی��ا ل��ە ی��ەك��ك��ات��دا
ڕووبەڕووی سێ كێشەی ئەمنی
دەبێتەوە ،واتا پەكەكە ،ڕژێمی
ئەسەد ،داعش و بەم شێوەیە
ناچار دەبێت لە سێ بەرەدا شەڕ
بكات.
چوارەم :پاشهاتەكانی ئەنجامی
شەڕی كۆبانێ لەسەر سیاسەتی
كوردی لە ناوچەكە
ل���ە ئ����ەگ����ەری ڕوودان������ی
كۆمەڵكوژی ك��وردان ،لەالیەن
داعشەوە لە كۆبانێ ئەو ڕووداوە

پاشهاتەی قورسی دەبێت ،بۆ
سەر پەیوەندی نێوان كوردەكان
لە سوریا ،عێراق و توركیا.
پارتی دیموكراتی كوردستانی
ع���ێ���راق  KDPزاڵ��ب��وون��ی
پ��ارت��ی یەكێتی دی��م��وك��رات��ی
 PYD ، PKKلەسەر ناوچە
ك��وردن��ش��ی��ن��ەك��ان��ی س��وری��ا بە
هەڕەشەیەك بۆ س��ەر پێگەی
خۆی دادەنێت ،بەاڵم لەالیەكی
دیكەوە ڕكابەری سەرەكی پارتی
واتا یەكێتی نیشتیمانی كوردستان
ل��ە ك���اردان���ەوە ب��ە زاڵ��ب��وون��ی
پارتی لەسەر گۆڕەپانی سیاسی
هەرێمی كوردستان پەیوەندی
نزیكی بەستووە ،لەگەڵ پەكەكە.
پارتی دیموكراتی كوردستان
لە سەرەتای قەیرانی سوریاوە
هەوڵێكی بێ ئەنجامی دەستپێكرد
بە ئامانجی ئەوەی كوردەكانی

س��وری��ا بخاتە ژێ��ر كۆنتڕۆڵی
خ��ۆی و تەنانەت سنورەكانی
خ��ۆی لە ڕووی هاوسەرۆكی
 PYDداخست بە شێوەیەك كە
ساڵح موسلیم ناچاركرا لە ڕێگای
فڕۆكەخانەی بەغداوە ،نەك لە
ڕێگای فڕۆكەخانەی هەولێرەوە
بگەڕێتەوە بۆ خانوەكەی خۆی لە
ناوچە كوردنشینەكانی سوریا بە
ئامانجی بەشداری لە ڕێو ڕەسمی
ئەسپەردە كردنی شەڕڤانی كوڕی
كە لە شەڕی دژی داعش گیانی
لە دەست دابوو.
پەكەكە نفوزێكی ئەوتۆی
نەبوو لە ع��ێ��راق ،ب��ەاڵم لەم
دوای��ی��ەدا هێزەكانی پەكەكەو
هێزەكانی پاراستنی گ��ەل كە
ب��ە ب��اڵ��ی س��ەرب��ازی پەكەكە
دادەنرێت ،لە بەرەنگاربوونەوەی
داعش دەستبەجێ هاتنە یارمەتی

وێنەی گەریالیەک لە کۆبانی
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پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەی ه��ەرێ��م��ەوە.
بۆیە نفوزی پەكەكە ڕوو لە
زیادبوونەوەیەدایە تەنانەت پێش
ئ��ەوەی هێرشە ئاسمانییەكانی
ئ��ەم��ەری��ك��ا ب��ۆ س���ەر داع��ش
دەس��ت پ��ێ بكات یارمەتییە
خێراكەی پەكەكە بوو بە ڕێگر
ل��ە ب���ەردەم پێشڕەوییەكانی
داعش و ئەم یارمەتییە بەپەلەی
پەكەكە وایكرد پێشڕەوی داعش
بوەستێت و پێگەی ك��ورد لە
ناوچەكانی شەنگال و باشوری
كەركوك بەهێز ك��رای��ەوە ،لە
ئێستادا چارەنوسی كوردی سوریا
دی��س��ان��ەوەی كاریگەر دەبێت
لە هاوسەنگی سیاسی باكوری
عێراق.
پێنجهم :ئەنجامی ش��ەڕی
كۆبانێ یان خۆبەڕێوەبەرییەكانی
كورد لە سوریا بەهێزتر دەكات،
یان دەیانڕوخێنێت
چارەنوسی ڕاگەیاندنی سێ
خۆبەڕێوەبەری كورد لە سوریا
ك��ە ب��ە ش��ۆڕش��ی 19ی ج��واڵی
ناوبانگی دەركرد و تێیادا ئەسەد
ه��ێ��زەك��ان��ی خ���ۆی ل��ە ن��اوچ��ە
كوردنشینەكانی سوریا كشایەوە
لە كۆبانێ یەكالیی دەبێتەوە.
ناوچەكانی ژێ��ر كۆنتڕۆڵی
كوردی سوریا كە كوردەكان پێی
دەڵێن «ڕۆژئ��اوا» سێ كانتۆنی
خۆبەڕێوەبەر لەخۆ دەگرێت كە
لێكدابڕاون و بەهۆی تەعریب
لە ناوچەكانیان جودا كراونەتەوە
ه��ەڵ��ك��ەوت��ەی ج��وگ��راف��ی��ان لە
ڕۆژه��ەاڵت��ەوە بۆ ڕۆژئ��اوای��ە و
كۆبانێ كەوتۆتە ن��ێ��وان دوو

كانتۆنی ج��زی��رەو عەفرین.
بۆیە كانتۆنی كۆبانێ وەك��و
ب��زم��اری پێوەلكاندنی دیكەی
كانتۆنەكان لە ڕۆژئ���اوا دەور
دەگێڕێت .شەڕی كۆبانێ بۆتە
هۆی گیرخواردنی چەكدارانی
توندڕەوی داعش لەو ناوچەیە،
ئەگەر لەوێ شكستیان نەهێنایە
بێگومان ب��ەرەو كانتۆنەكانی
دی��ك��ەی ج��زی��رەو عەفرین لە
ڕۆژه��ەاڵت و باشور هێرشیان
دەبرد و بەبێ بەرخۆدانی كۆبانێ
ئەستەم دەبوو دوو كانتۆنەكەی
دیكە خۆیان لە بەرانبەر هێرشی
داعش و گروپە چەكدارەكانی
دیكە ڕابگرن.
ئەگەر كۆبانێ بكەوێ .ئەوا
ئەم كەوتنە خاڵێكی وەرگەڕانەوە
دەبێت بۆ ئەزمونی حوكمڕانی و
خۆبەڕێوەبەری كوردی بە تایبەت
لە جزیرەوە دەبێتە هۆی ئەوەی
هێزی داعش هێرش بكەنە سەر
ناوچەی ڕۆژئاوای سوریا و بەشی
عەرەب نشینی حەلەب و خاڵی
«باب السالمە» كە گرنگایەتی
زۆری هەیە ب��ۆ دابینكردنی
هێزەكانی
پێویستییەكانی
بەرهەڵستكاری ئەسەد.
لەوانەیە ش��ەڕی كۆبانێ لە
م��اوەی چەند ڕۆژ ی��ان ،چەند
كاتژێرێك كۆتایی پێبهێنرێت،
ب���ەاڵم كاریگەرییەكانی ئەم
شەڕە لە ماوەیەكی زۆر درێژی
داهاتوودا خۆی دەنوێنێت.
سەرچاوە:
ماڵپەڕی كارێنگی

ن��اوچ��ەك��ان��ی ژێ��ر
كۆنتڕۆڵی كوردەكان
س������ێ ك���ان���ت���ۆن���ی
خ����ۆب����ەڕێ����وەب����ەر
ل����ەخ����ۆ دەگ����رێ����ت
ك��ە ل��ێ��ك��داب��ڕاون و
ب��ەه��ۆی تەعریب لە
ناوچەكانیان ج��ودا
كراونەتەوە

* ئاالمۆ (:)Alamo
ئ���االم���ۆ ش����اری میشن
( )Missionهەڵكەوتوو لە
س��ان ئەنتۆنیۆی ویالیەتی
تەكساسی ئەمەریكایە ،لە
ساڵی  1836كاتێك ئەمەریكا
و مەكسیك لە دژی یەكتری
شەڕیان دەك��رد ئ��ەم شارە
ل��ەالی��ەن چەندین ه��ەزار
چەكداری سوپای مەكسیك
گەمارۆ دراب��وو لە حاڵێكدا
تەنیا  180هێزی ئەمەریكا
لە شارەكەدا مابوونەوە و
هەموویان پاش بەرخۆدانێكی
قارەمانانە گیانیان لە دەست
دا.
ش���ەڕی ئ��االم��ۆ لەپێناو
سەربەخۆیی تەكساس ڕوویدا
و دوات���ر تەكساس كرایە
ویالیەتێكی ئەمەریكا.
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دوا بانگەواز بۆ

كۆبانێ
بێرنارد-هێنری لێڤی
لە فەرەنسییەوە :سەالحەدین بایەزیدی
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كۆبانێ خەریكە بڕوخێ .شتێكە بە سەعات و
رۆژ كەوتووە.
بەاڵم كۆبانێ خەریكە بڕوخێ .كۆبانێ قوربانیی
حیسابە چەوتەكانی ئەردۆغانێكە كە یاری بە ئاگر،
یان باشتروایە بڵێین یاری بە شەیتان دەكات،
سوپاكەی خستۆتە حاڵەتی ئامادەباشی و هێزە
سەربازییەكەی بە درێژایی سنوری توركیا-سوریا
لە چەند كیلۆمەتری شاری لە ئێستاوە شەهید كە
پێدەچێ لە نێوان كوردەكان و داعش ،داعشی
هەڵبژاردبێ ،سەقامگیر كردووە.
كۆبانێ خەریكە بڕوخێ ،كۆبانێ قوربانیی
یاریی توركیایەكە كە پاش تێپەڕاندنی سەرجەم
ئەو شتانەی ناوچەكە لەمەڕ جیهادیستەكان
گرتبوویە بەرچاو ،پاش چاوپۆشیكردن لەو چەكە
قورسانەی داع��ش ب��ەرەو ش��اری گ��ەم��ارۆدراو
جێگۆڕكێی پێكردن و ئەمڕۆ كە بۆردومانی
دەكەن ،هەموو رێگەكانی داخستووە .هەموو
شتێكی ئاستەنگ كردووە و شێلگیرانە نەك هەر
پێش بە دارودەستەی خۆی دەگرێ ،بەڵكو بەو
دە هەزار دڵخوازە كوردەش كە بە پەلە دەیانەوێ
بچن كۆبانێ بپارێزن.
ك��ۆب��ان��ێ خ��ەری��ك��ە ب��ڕوخ��ێ .موعجیزەی
سەرسوڕهێنەری بەرخۆدانی كۆبانێ كە تا ئێستا
سەركەتووە ،بێ ئ��ەوەی پشتیوانی بكرێ ،لە
رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ توندوتیژییەكی بێوێنە،
ئەگەر بێت و پێش بە تیرۆریستان نەگیردرێ،
چیتر بەرگە ناگرێ .كەوتنی كۆبانێ و شەكانەوەی
بەیداخی رەش��ی خەالفەتیش ،ن��ەك ه��ەر لە
گەڕەكەكانی رۆژهەاڵت و باشوری ،بەڵكو لەسەر

دوا بەرزاییەكانی ئەو شارەی لە ئێستاوە بۆتە
سیمبۆل ،دەبێتە كارەساتێك كە دیار نییە .قەت
و لە شوێنێك پەی بە شوێنەوارەكانی دەبەین یان
نا .دەبێتە كارەساتێك بۆ خەباتگێڕە پیاو و ژنەكانی
(بەڵێ! خەباتگێرانی ژن …) كە لە چەندین
هەفتە لەمەوپێشەوە دژ بە توندوتیژییەكی ب ێ
هاوتا ،دژ بە سوپایەكی پڕچەكتر كە وای لەو
خەباتگێڕانە كردووە باجێكی زۆر قورس بدەن
و بە ورەوە بجەنگن ،هەروەها كارەساتێك
دەب��ێ بۆ خ��ودی ش��ارەك��ەش ،چونكە داعش
نەك هەر لە خەتەنەكردنی ژنان ،بڕینی سەری
سەركردەكان ،یاخود لە دینوەرگێڕانی زۆرەملێی
كەمینەكان خۆ نابوێرێ ،بەڵكو شار دەخاتە نێو
لیستی درێژ و سامناكی شارە شەهیدەكانی ئەم
چەند دەیەی دوایی« :گیرنیكا» كە بە فڕۆكەكانی
هێزی ئاسمانیی «كۆندۆر»ەوە تەفروتونا بوو؛
شاری «كۆڤۆنتری» كە بە فڕۆكەكانی كۆمپانیای
«هەینكێل»ی ئەڵمانی تەخت كرا؛ «ستالینگراد» و
میلیۆن تەرمەكەی؛ «ساراییڤۆ» كە زیندوو مایەوە،
بەاڵم بە نرخی  ١١٠٠٠مردوو ،گەمارۆیەكی زیاتر لە
هەزار رۆژ« ،كرۆزنی»ی وێران كە سەربازەكانی
پوتین كردیان بە شاری رۆحەكان ،شاری حەلەب
لە سوریا كە بەو هەموو گەنجینەی شارستانیەت
و جوانییەوە ،بە تی.ئێن.تی-یەكانی بەشار
ئەسەد بەخاك سپێردرا ،ئێستاكەش كۆبانێ ،كە
زۆربەمان تا دوێنێ نەماندەزانی بوونی هەیە،
بەاڵم دەبێتە یەكێكی دیكە لەو شارە قڕكراوانە.
ئەمە دەبێتە كارەسات ،تەنانەت بۆ ئەودیوی
كۆبانێ ،بۆ ئەو كوردستانەی عیلمانییەی ،هێمای
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پێشوازی لە هێزی پێشمەرگە لە باکوری کوردستان

ئەو بەها میانڕەو و مافانەی
ئ��ەگ��ەر ب��وون��ی��ان ه��ەب��ێ ،كە
دیپلۆماتەكان ل��ەس��ەر خاكی
ئیسالم بە ئاواتی دەخ��وازن،
لەالیەكی دیكەوە پێشمەرگەكان
بە تاقی تەنیا ،بە مانای وشە،
هێزی سەفەربەری جیهانین
دژ ب��ە تاقمی داع���ش و لە
بەرەكانی پێشەوەی حكومەتی
دەستەویەخە
خۆڕاگەیەنراو
لەگەڵیان كە زۆرجار گوتومانە
هەڕەشەن بۆ سەر مرۆڤایەتی،
دەجەنگن.
بوونی كۆبانێ ،نەك هەر
سیمبول ،بەڵكو كلیلیشە،
دواج�����ار روخ���ان���ی دەب��ێ��ت��ە
كارەسات بۆ هاوپەیمانەكان،
چونكە ئەوان لە ریزی پێشەوەن
و دەبینن هێزەكانی داعش
50

دەست بە سەر خاكێكی هەراو،
بە درێژایی سەدان كیلۆمەتر لە
پەنا سنوری توركیا دادەگرن -
ئیمتیازێكی تاكتیكی و ستراتیژی
سەرنجڕاكێش.
بۆ پێشگرتن لەم وەیشومەو
كارەساتەیە كاتێكی زۆر كەممان
بە دەستەوەیە ،بەاڵم لەوەش
گرنگتر ،رێوشوێنی كەم.
هاوپەیمانەكان دەت��وان��ن
ئاسمانییەكانیان
ه��ێ��رش��ە
چڕتر ب��ك��ەن ،ب��ەاڵم چلۆن
بۆردومانێك ،لە كاتێكدا شەڕ
لە دەوروب��ەری شار ،گەڕەك
بە گەڕەك ،كۆاڵن بە كۆاڵن و
بگرە ماڵ بە ماڵە؟
ئ�����ەوان دەت���وان���ن چ��ەك
بنێرن ،ئ���ەوان تەنانەت بێ
یارمەتی توركەكان ،ئەو توانا

لۆجستیكەیان هەیە ،ئەگەر
ئ���ەو ك���ارە ن��ەك��ەن ،ئ��ەگ��ەر
نەتوانن النیكەم هاوسەنگییەك
لەنێوان جیهادیستەكان كە
چەكی قورس ،رۆكێت هاوێژی
پێشكەوتوو و تانكیان لە
جبەخانەكانی موسڵ و تابا
دەست كەوتووە ،كوردەكانیش
كە تەنیا كاڵشینكۆف ،رەشاشی
دی.ئ��ێ��ف.دی.ئ��ێ��س و چەند
هاوەنێكیان هەیە ،چی بكەن
ئەوا ئازادیی ئەنجامدانی ئەو
شتەی كاتی خ��ۆی ئ��ەوان لە
بۆسنیای بچوك ك��ە ئەویش
ب��ە پاراستنی خ��ۆی ،ئێمەی
دەپاراست كردیان ،دەكەوێتە
س��ەر شانی ش��ارۆم��ەن��دان كە
ئێمەین ،ب��ەاڵم ك��ات كەمە،
بۆ ئۆرگانیزەكردنی هەناردنی
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چەك بۆ خەڵكێكی گەمارۆدراو،
ل��ە ن��ێ��و ب����ەرداش دا ،ك��ات
پێویستە و ئەوە ئەو كاتەیە كە
بە دەستمانەوە نییە.
ل���ەم ئ���ان وس���ات���ەدا تەنیا
رێگەیەك بۆ پاراستنی كۆبانێ
بەدی دەك��رێ ،ئەو رێگەیەش
توركیایە .دەب��ێ بانگەواز و
دوب���ارە ب��ان��گ��ەواز ئاڕاستەی
ئ��ەردۆغ��ان��ێ��ك ك��ە ت���رس و
وەسوەسەی بینینی ئاوڵەمەی
دەوڵەتێكی ك��ورد لە ب��ەردەم
دەرگاكانی بەسەر دادوەری و
بڕیارەكانیدا زاڵبووە ،بكرێ كە
داعش دوژمنی ئەویشە ،ئەو
زەنگەی لە كۆبانێ لێدەدرێ،
بۆ ئەویشە.
دەب��ێ ل��ەوە تێ بگەیەنرێ
ئەگەر دەیەوێ رژێمەكەی ،كە
رۆژ بە رۆژ ئیستیبدادێكی زیاتر،
رۆژ بە رۆژ تاریكییەكی زێدەتر،
رۆژ ب��ە رۆژ نامۆبوونێكی
پتر بە بنەما عیلمانییەكانی
كەماڵیزمی ب��ە س���ەردا زاڵ
دەب���ێ شانسیی شەریكێكی
ئابووری لەگەڵ ئەوروپاو لە
داهاتوودا شەریكایەتی سیاسی،
شتێك كەنوخبەكەی بە ئاواتی
دەخ��وازێ و واڵتەكەی تا دوا
رادە پێویستی پێیەتی ،بۆ
بمێنێتەوە ئ��ەوا ئ��ەو شانسە
ب��ە كۆبانێ ،ب��ە ب��ەرگ��ری لە
كۆبانێ ،بە گەیاندنی یارمەتی
بۆ قارەمانە ژن و پیاوەكانی
كۆبانێ دا تێپەڕدەبێ.
دەبێ لەوەش زیاتر هەنگاو

بنرێ و پێی بگوترێ گرنگ نییە.
بە نهێنی بێ یان راشكاوانە،
ك���ە ب���ەرەن���گ���ارب���وون���ەوەی
داعش ،ئێستا یان هیچ كات،
دەرفەتی تاوتوێكردنی دڵنیایی
هاوپەیمانەكان و سیستەمی
ئاسایشی هەروەزییە كە بۆ
بەیانییەكەی جەنگی جیهانی
دووەم لە ناوچەكە دامەزراوەو
توركیا لە ئەندامێك ئەوالوەترە،
چونكە دوای تێكەڵبوونی بە
ناتۆ لە ساڵی  ،١٩٥٢بۆتە باڵی
رۆژهەاڵتی ئەو رێكخراوە .ساڵی
 ١٩٩١توركیا زۆر بە نا بەدڵی
بەشداری ئەو ئۆپراسیۆنانەی
كرد كە بۆ پشتیوانیی خەڵكی
م��ەدەن��ی ل��ە ب��اك��وری عێراق
ئ��ەن��ج��ام��دران« .مەجلیسی
گ��ەورە»ی توركیا ،رۆژی ١ی
مارسی  ،٢٠٠٣لە دەنگ دانێكدا
كە سێبەرێكی درێژخایەنی بە
سەر پەیوەندییەكانی لەگەڵ
هاوپەیمانانی دا زاڵكرد ،دژی
چوون و سەقامگیربوونی ٦٢٠٠٠
سەربازی ئەمەریكی بۆ توركیاو
بەرەو رێی بەغدا دەنگیدا.
ئەگەر توركیا بۆ سێهەم جار
كەمتەرخەمی بكات ،ئەگەر
كۆبانێ ببێت بە ناوێكی نوێ،
بەاڵم ئەمجارە بە بااڵی خیانەتی
نەبەخشراوی ت��ورك داببڕێ،
ئ��ەوا پێگەی ل��ە رێكخراوی
ناتۆ دەكەوێتە ژێر پرسیارەوە.
پێوێستە نێردراوەكانی (ئۆباما)
كە تازە گەیشتوونەتە ئەنقەرە،
بێ ی��ەك و دوو ئەمەی پێ

كۆبانێ قوربانیی
ی��اری��ی توركیایە كە
پ���اش ت��ێ��پ��ەڕان��دن��ی
س������������ەرج������������ەم
ئ��������ەو ش����ت����ان����ەی
ن���اوچ���ەك���ە ل��ەم��ەڕ
ج��ی��ه��ادی��س��ت��ەك��ان
گرتبوویە بەرچاو

بڵێن .پێویستە (فرانسوا ئۆالند)
كە گەلەك بەڵێنی دۆستایەتی
بە توركیا داوە ،رۆڵی وتەبێژی
هاوتاكانی ببینێ ،بۆ ئەوەی
بیری بێنێتەوە كۆبانێ دیوارێكە
بۆ ئەوروپا.
لێرەش دا ،پێویستە بوترێ:
«ئەوان تێپەڕ نابن».
سەرچاوە:
 رۆژنامەی لیبراسیۆن -ژم��ارە  - ١٠٣٩٠دووشەممە،
١٣ی ئۆكتۆبری .٢٠١٤

*بێرنارد-هێنری لێڤی،
نوسەر و فەیلەسوفی
بەناوبانگی فەڕەنسی -
جەزائیرییە.
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پێشمەرگە لە كۆبانێ،
ئەنكەرە لە ئۆفساید دا
جەنگیز چاندار -رۆژنامهی رادیكاڵ
لە توركییەوە :مەسعود مەناف
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چوونی پێشمەرگە بەسەر خاكی توركیادا بۆ
كۆبانێ ،ڕووداوێكی زۆر گرنگتره لەوەی كە لە
یەكەم نیگادا دێتە بەرچاو .ڕووداوێكی مێژووییە،
بەاڵم بۆ مەگەر پێشمەرگە كێیە؟ كۆبانێ كوێیە؟
كێن ئەوانەی كۆبانێ دەپارێزن ،شەڕی بۆ دەكەن؟
كۆبانێ شارێكی كوردستانی سوریا ،واتە
ڕۆژئ��اوای��ی كوردستان كە مانگێكە بەرانبەر
بە هێرشی داعش راوەس��ت��اوە .تا ئەو ڕادەیە
كە بەرخۆدانیان گۆڕانی بەسەر سیاسەتەكانی
ئەمەریكادا هێنا .شارێكی ك��وردان كە لەسەر
سنوری توركیایە( .یەپەگە) یەكینەكانی پاراستنی
گەل ،هێزیكی چەكدارە كە وەك باڵی سەربازیی
پارتی یەكێتیی دییموكراتیك ،واتە دەستەخوشكی
(پەكەكە) لە سوریا دەناسرێ .كەوایە دەتوانین
یەپەگە بە برای دوانەی (هەپەگە) بزانین .بۆیە
ئەو وردەكارییانە باس دەكەم تا شی بكەمەوە
چ��ۆن كۆبانێ خەریكە دەبێتە حەماسەیەكی
هاوبەشی كوردەكان و هەنگاوێكی هەستیار لە
قۆناخی “نەتەوەسازیی كورد دا.
چەندین ڕۆژە كە لە پەرسوس و جۆڵەمێرگەوە
بگرە تا ئامەد و ق��ارس ،شەڕڤانانی یەپەگە،
ب��ە وات��ای��ەك��ی ت��ر (شەهیدی ك���ورد) بەخاك
دەسپێردرێن .ئەو شەهیدانەی كە لە بەرخۆدانی
كۆبانێ دا گیانیان لەدەست داوە .تەرمەكان،
لە خاڵی سنوری مورشیدپینارەوە دەهێنرێنە
توركیاو لەوێوە بەرەو شوێنی لەدایكبوون یان
بەخاكسپێردرانیان ڕەوانە دەكرێن .لەو مانگەی
دواییدا كوردەكانی توركیا و سوریا ،ئەوەندەی
تر ئاوێتەی یەكبوون .هەرچەند پێشوتریش هەر

وابوو و جیاكردنەوەیان لە یەكدی ئاسان نەبوو.
ڕێو ڕەسمی بەخاكسپاردنی تەرمی (شەڕڤانانی
شەهیدی كورد) ،بەڵگەیەكی جوان و روون بۆ
سەلمانی ئەو هەستە هاوبەشەیە.
دەربازبوونی پێشمەرگە بەسەر خاكی توركیادا
بۆ كۆبانێش بووە مێژوو ،چونكە لە پەراوێزی ئەم
تابلۆیەدا دەقەومێ كە وێنام كرد .هەژماری ئەو
پێشمەرگانەی كە دەچنە كۆبانێ ،ئەوپەڕی دەگاتە
 ١٥٠كەس .بۆیە پێم وانییە ئەو ڕێژە گۆڕانێكی
ئەوتۆ لە بااڵنسی هێز لەم شارە ساز بكات.
پێناچێ كەم و زیادبوونی  ١٥٠چەكدار گۆڕانێكی
ئەوتۆ بەسەر چارەنوسی كۆبانێدا بێنێ .ڕاستە كە
گەیشتنی چەكی دژەتانك و چەند جۆرە تۆپ
و تەقەمەنی كاریگەری لەسەر بەرەكانی شەڕ و
بەرەنگاربوونەوەی كاراتری داعش دەبێت ،بەاڵم
دووپاتی دەكەمەوە گرنگی هاتنی پێشمەرگە
بۆ كۆبانێ و مێژوویی بوونی ئەو هەنگاوە،
پەیوەندی بەالیەنی س��ەرب��ازی مەسەلەكەوە
نییە ،بەڵكو الیەنی سیمبۆلێكی ناردنی هێزو
یەكگرتوویی نەتەوەیی كوردانە كە لەپێش هەموو
ڕەهەندەكانی تر دەكەوێتەوە.
هەڵبەت لە الیەکی ترەوە ئەوەشمان لەبیر
نەچێ كە بێ شك ،توركیا چاوەڕوانی كەوتنی
كۆبانێ یە ،مومكینە حیساباتی خۆی لە ئیزندان
بە دەربازبوونی پێشمەرگە بۆ كۆبانێ هەبێ.
وات��ە مومكینە توركیای وا لێكدایبداتەوە كە
بە چوونی هێزی پێشمەرگەی هاوپەیمان ،لە
كاریگەریی پەیەدە كەم بكاتەوە .پەیەدەیەك
كە كاربەدەستانی (ئاكەپە) بە دوژمنی توركیای
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مومكینە توركیای
وا ل��ێ��ك��دای��ب��دات��ەوە
ك�����ە ب�����ە چ���وون���ی
هێزی پێشمەرگەی
ه���اوپ���ەی���م���ان ،ل��ە
كاریگەریی پەیەدە
كەم بكاتەوە

دەزان��ن و حەز بە هێزگرتنی
ناكەن.
ئ��ەو ك��ات��ەی ك��ە هێزی
پ��ێ��ش��م��ەرگ��ە چ���اوەڕوان���ی
چ��راس��ەوزی ئەنكەرەبوو ،بۆ
دەربازبوون لە خاكی توركیا،
ئەحمەد داودئۆغڵو س��ەرۆك
وەزی�����ری
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توركیا لە دیمانەیەكدا لەگەڵ
كاناڵی ب��ی ب��ی س��ی دەی��وت
واڵتەكەی حەز بە دیتنی سێ
گ���روپ ل��ەس��ەر سنورەكانی
ناكات :ڕژێمی سوریا ،داعش
و پەكەكە .ن��اوب��راو هەرسێ
الی���ەن ب��ە دوژم��ن��ی توركیاو
سەرچاوەی مەترسی و هەڕەشە
بۆ س��ەر واڵت��ەك��ەی دەزان��ێ.
ئێستا ئایا بە سەرنجدان بەو
وتانەی داودئۆغڵو ،مۆڵەتدان
بە دەربازبوونی پێشمەرگە بۆ
كۆبانێ دەبێ چۆن لێكبدەینەوە؟
دیارە مەبەست ئەوەیە كە بە
ناردنی كوردەكانی هەولێر ،واتە
كوردانی دۆس��ت بۆ كۆبانێ،
بااڵنسی هێز لەگەڵ كوردەكانی
دوژمنی توركیا رابگیرێ .یان

ئەوە كە توركیا بە كردنەوەی
كۆریدۆر ،ملكەچی زەخت و
داوای ئەمەریكا بووە .وەاڵمی
ئەو پرسیارە هەر كامیان بێت،
جیاوازییەكی ئەوتۆی نابێ .بۆیە
كە چوونی  ١٥٠پێشمەرگە،
ه��ەن��گ��اوێ��ك��ی سیمبۆلیك و
ل��ە هەمانكاتدا ڕووداوێ��ك��ی
مێژووییە .ی��ەك��ەم ج��ارە لە
مێژوودا كە هێزی چەكداری
پارچەیەكی كوردستان ،بەسەر
خ��اك��ی م��ەزن��ت��ری��ن پ��ارچ��ەی
ك��وردس��ت��ان��دا ،ب��ە مەبەستی
ه���اوك���اری���ك���ردن دەچ��ێ��ت��ە
پارچەیەكی تر .تەنانەت هەوڵی
دەربازكردنی نهێنیی پێشمەرگە
بە خاكی كوردستانی توركیادا بۆ
پەرسوس و كۆبانێ ،پاش ئەو
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پێشوازییە گەرمەی كە خەڵك
لە هەولێرەوە تا دهۆك و زاخۆ
لێیان ك��ردن ،نەیدەتوانی لە
گرنگیی مێژوویی ئەو هەنگاوە
كەم بكاتەوە.
لەبیرتان نەچێ كە حەوتویەك
ب��ەر ل��ە چ��وون��ی پێشمەرگە
ل��ە ه��ەول��ێ��رەوە ب��ۆ كۆبانێ،
پەیمانێك لەنێوان پەیەدە و
بارزانی لە دهۆك واژۆكرا ،كە
ڕێگەی بۆ ئەو هەنگاوەی دوایی
خۆش كرد.
لەم نێوەدا دەبێ سەرنجی
دی��پ��ل��ۆم��اس��ی��ی ئ��ەم��ەری��ك��او
ئ��ەوروپ��ا بە تایبەت ئەڵمانیا
سەبارەت بەو م��ژارە بدەین.
بێ لەبەرچاوگرتنی هەڵوێستی
ڕۆژئاواییەكان مومكین نییە،
بتوانین لێكدانەوەمان

بۆ گۆڕانكارییە سیاسییەكانی
داهاتووی هەرێمەكە هەبێ.
ت���ەم���اش���ای ئ����ەو ك�����ردەوە
سیمبۆلیكانە بكەن :ئەڵمانیا
ڕایگەیاندووە كە تانك دەداتە
هێزی پێشمەرگە .لەم الشەوە
ف��ڕۆك��ەی ه��ێ��زی ئاسمانیی
ئ��ەم��ەری��ك��ا ،چ��ەك و چۆڵی
حكومەتی هەرێمی كوردستان،
لە ڕێگەی ئاسمانەوە دەگەیەنێتە
دەستی یەپەگە لە كۆبانێ.
ه��اوك��ات (دێ���ر شپیگێل)
شوێندانەرترین و جیدیترین
گ���ۆڤ���اری ئ��ەڵ��م��ان��ی��ا ل��ە دوا
ژم��ارەی��دا ،الپ���ەڕەی یەكەمی
ب�������ە
تایبەت ك��ردووە
و
ك�����ۆب�����ان�����ێ
گ���رن���گ���ت���ری���ن
ن������وس������راوەی

گۆڤارەكەشی لەژێر سەردێڕی
(خەڵكێكی فەرامۆشكراو) بەو
مژارە تەرخانكراوە .مەبەستی
نوسەر لە خەڵكی فەرامۆشكراو،
كوردەكانن كە ڕۆژئاوا خەریكە
هێدی هێدی لێیان خ��اوەن
دەردەك����ەوێ و تەنانەت بە
قیمەتی دژكردەوەی توركیاش،
خەریكە دەرخستنی (پەكەكە) لە
لیستی تیرۆر دەخاتە ڕۆژەڤ.
ه����اوك����ات ،ت���ورك���ی���ا بە
دەستپێشخەری ئ��اك��ەپ��ە لە
سایەسەری كۆبانێ ،دەرفەتێكی
ن��وێ��ی ب��ۆ چ��ارەس��ەرك��ردن��ی
بەپەلەی پرسی كورد كەوتۆتە
دەس��ت ،ئەگەر لەو دەرفەتە
كەڵك وەرنەگیرێ توركیا ناچار
دەبێ باجێكی قورس و مێژوویی
بدات.
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«ژان دارك»ی كوردان

نوسین :دۆلفین مینەوی
لە فارسییەوە :ڤارین
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سەرەنجام ئەو ژنە بووە قارەمانی كۆبانێ.
ئەو ژنە گەنجەی بە جلوبەرگی سەربازییەوە
كە دەسرێكی گوڵگوڵی لە سەریەوە پێچاوەو لە
پاڵ پۆلێك لە هاوسەنگەرانییەوە بەرچاودەكەێ.
كاڵشینكۆفێكی بەشانەوەیەو ئامادەیە رووەو
تیرۆریستەكانی داعش بیتەقێنێ .هەڵبەتە ئەگەر
وێنەی ژنە شەڕڤانێكی تر نەبێ .دەیان وێنەی
نارین عەفرین ،نازناوی فەرماندەیەكی یەپەگە ،كە
مانگێك زیاترە شارەكەیان دەپارێزن ،بە خێرایی
لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان باڵوبۆوە .راستییەكەی،
هیچكام لەم وێنانە پەیوەندییان بە (مایسە عەبدۆ)
ناوە راستەقینەكەی وە نییە ،ئیدریس ناسان یەكێك
لە نوێنەرە سیاسییەكانی كۆبانێ كە لە نزیكەوە
نارین دەناسێ ،دەڵێ :نارین عەفرین ،ژنێكی تا
بڵێی ژیر ،كورتەبااڵ ،تەمەنی لە نێوان  ٣٥بۆ
 ٤٠ساڵ ،خڕوخۆڵ و سیمای لە رەنگی سەدەف.
سیمای راستەقینەی  -لەبەر هۆكاری ئەمنی  -لە
ناو نهێنییەكی گەورەدا دەشاردرێتەوە.
خەباتی (مایسە عەبدۆ) لە كوردستاندا ،شتێكی
نامۆ نییە .ئەو بە رەچەڵەك خەڵكی عەفرینە،
ئەو شوێنەی نازناوەكەی لێ وەرگرتووە ،لە ریزی
دەستە خوشكەكانی شۆڕشگێڕانی پەكەكە دایە كە
سااڵنی نەوەدەكان دژ بە توركیای هاوسێ شەڕیان
دەكرد .یەكێك لە هاوڕێیانی سەردەمی مناڵی و
هاوسەنگەرێكی كۆنی مایسە دەڵێ« :ئەو هەرلە

تەمەنی الوییەتییەوە پەیوەندی بە بزوتنەوەی
رزگ��اری��خ��وازان��ەی ك���وردەوە ك���ردووەو زۆر بە
دیسپلین و گەلێ فیداكار بوو ».بە تێپەڕبوونی
زەمەن ،لێك دابراین« :من مێردم كردو ئەویش
لەگەڵ «دۆز» ژیانی هاوسەری پێكهێنا ».مایسە
عەبدۆ ،پاش خولێكی بەكارهێنانی چەك ،ساڵێك
لەمەوبەر لە كۆبانێ جێگیر بوو تاكو هاوشان
لەگەڵ مەحمود بەرخۆدان ،سەركردایەتی یەپەگە
بكات .ئەم سەركەوتنە كتوپڕە بۆ ئیدریس ناسان
سەیر نییە« :وتارێكی ئەوم لەسەر گردی مشتەنور
دێتەوە بیر كە بەرامبەر دەی��ان ه��ەزار كەس
پێشكەشی كرد .كەسایەتییەكی كارێزمایی هەبوو.
خەڵكەكە بەردەوام چەپڵەیان بۆ لێدەدا».
ناوبانگی نارین هەر لەچوارچێوەی سنورەكانی
سوریادا قەتیس نەماوە ،بەڵكو لە عێراقیش .ئەو
واڵتەی دەوڵەتی ئیسالمی بەڕەكەی بۆ ئەوێش
راكێشاوە« ،ژان دارك»ی كوردان وەك نمونەیەك
لە بوێری ،بۆتە وێردی سەر زمان .كازم كوفی
ئەلبەدریی عێراقی بەو جۆرە بۆچوونی خۆی لەسەر
پەیجەكەی خۆی لە فەیسبوك دەربڕیوە»:هیوادارم
ژنان و پیاوانی ئەنبار ،بۆ پاراستنی شارەكەیان چاو
لە كچانی كۆبانێ بكەن» .،هەڵبەت لە ناوچەیەك
كە لە ناو پیاوەتی دا نوقم بووە ،نارین عەفرین
دەكرێ سەرمەشقیش نەبێ« .تاقمێك كە ژنێك
بەڕێوەی ببات ،هەرگیز سەركەوتوو نابێ» ،ئەوە

نارین عەفرین هێمای خەونی كوردستانێكی
ئۆتۆنۆمە :بەڕێوەبەرایەتییەكی سەربەخۆ
ل��ە دەس��ەاڵت��ە ناوەندییەكان ك��ە تێیدا ژن��ان
سەربەخۆییەكی زۆرتریان هەبێ
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هاواری عەبو وەسام ،سورییەكی
ت���ەم���ەن  ٢٥س��اڵ��ە ل��ەس��ەر
الپەڕەكەی لە تۆڕی كۆمەاڵیەتی
ت��وی��ت��ەر ،ب���ەاڵم ل��ە روان��گ��ەی
زۆرینەی كوردەكانەوە ،نەتەوەی
ب��ێ دەوڵ���ەت���ی س���ەر ئەسپی
نێوان سوریا ،توركیا ،عێراق ،
ئێران  .نارین عەفرین هێمای
خەونی كوردستانێكی ئۆتۆنۆمە:
بەڕێوەبەرایەتییەكی سەربەخۆ لە
دەسەاڵتە ناوەندییەكان كە تێیدا
ژنان سەربەخۆییەكی زۆرتریان
ه��ەب��ێ« .ن���اری���ن سیمبولی
ئازادییە» .ئەوە قسەی عارف
رەمەزان ،شەڕڤانێكی یەپەگەیە
لە كۆبانێ كە بە مۆبایل تێكەڵ
بە باسەكە بوو .رەمەزان دەڵێ:
«ئێمە ش��ان��ازی ب��ە نارینەوە
دەك��ەی��ن ،وەك چ��ۆن شانازی
بە هەموو ئەو ژنانەوە دەكەین
شان بە شانی ئێمە دەجەنگن.
گەلی كورد هیچكات ئەوەندە
یەكگرتوو نەبووە ».بە بۆچوونی
ناوبراو ،ئەو شۆڕشگێڕە ژنانە
 %٤٠ی هێزەكانی ك��ورد كە
بەرەنگاری دەوڵەتی ئیسالمی
بوونەتەوە و پێكدێنن.
ئاڤاشین كۆبانێی ،تەمەن ٢٨
س��اڵ ،یەكێكە ل��ەو ژنانە .بە
مۆبایل پەیوەندی پێوە گیراو
لە بەرەكانی جەنگەوە دەڵێت:
«هەندێكجار بەرلەوەی هێرشێك
دەس���ت پ��ێ��ب��ك��ەی��ن ،گ��ۆڕان��ی
دەڵێین .ئەمە ورەی گروپەكەمان
ب��ەرز دەك��ات��ەوە .پیاوەكانیش
بۆمان دەستێننەوە .جیاوازییەك
ل��ە نێوانماندا ب��ەدی ناكرێ.
58

وەك خوشك و برا واین ».ئەو
كچە گەنجە كە سێ جار نارین
عەفرینی بینیوە ،وەك «چرایەكی
گەش» لێی دەڕوانێ« :هەرگیز
قسەكانی لەبیر ناكات .بەردەوام
دەڵ��ێ :وەك رەگەزێكی الواز
مەرواننە خۆتان ،ئێوەش وەك
پیاوان بەهێزن!»
ش��ەر ك��ەس ن��اب��وێ��رێ ،لە
گۆڕستانی شەهیدانی سوروچ،
خاكێكی چوارگۆشەی مامناوەندی
لە قەراخ جادەی گوند ،حەوت
ت��ەرم ل��ەو بیست كەسەی لە
كۆبانێ وە هێناویاننەتەوە ،بە
خاك سپێردراون ،ژنن .لەسەر
زۆربەی هەرە زۆری گۆڕەكان
نە دەستە گوڵ بەدیدەكرێ و
نە رێكەوتی كۆچی دوایییان.
تەنیا چەند ژمارەیەك بە رەنگی
سوری ئاڵ لە تەنیشت ناوەكانیان
نوسراون ،بەاڵم گۆڕی (ئارین
میرخان) كە یەكەم كەس دژی
داع��ش خ��ۆی كوشت ،لە ناو
ئەم گۆڕانەدا نابینرێ ،بە گشتی
هەر كۆچكردویەك لە زێدی
خۆی  -یان شوێنێكی نزیك
لەوێ  -بەخاك دەسپێردرێ.
ئارین میرخان ،سەرەتای
م��ان��گ��ی ئ��ۆك��ت��ۆب��ەر ،ل��ە ن��او
داعشەكاندا كە خەریك بوو
بیگرن ،دواهەمین نارنجۆكی بە
خۆیدا تەقاندەوە .لە سوروچ،
رێكخراویكی مەدەنی نزیك
لە پارتی یەكێتی دیموكرات
(پ���ەی���ەدە) ن���اوی كەمپێكی
پ��ەن��اب��ەران��ی ك���ردوە ب��ەن��اوی
ئ��ەوەوە .نیشانەكانی حزبێك

كە لە ژێر رواڵەتە لیبراڵەكانیدا،
بە ئاسانی سیمبولەكان جێگیر
دەك����ات ،ب���ۆئ���ەوەی خەڵك
كۆنتڕۆڵ بكات.
«پەیەدە مەرامی دیموكراسی
ڕاستەوخۆی هەیە ،ب��ەاڵم لە
راستیدا ،وەك حزبێكی زیادەرەو
خۆی نیشانداوە ،بە تایبەت
ب��ەرام��ب��ەر ب��ەوان��ەی پابەندی
نین» ،ئەوە تێڕوانینی لێكۆڵەری
نەمساوی تۆماس سشمیدینگەری
پسپۆڕی كوردستانە.
لە نوسینگەیەكی هەرێمی
ب����ەدەپ����ە ،ب���اڵ���ی س��ی��اس��ی
پ��ەك��ەك��ە .ف���ای���زە ع��ەب��دی
ئەندامی ئەنجومەنی ش��اری
كۆبانێ رایدەگەیەنێ « :لە
روانگەی ئێمەوە ،ژن و پیاو
جیاوازییان نییە ،یەكسانن.
بەرپرسیارییەتیەكانمان
ئێمە
لەبواری سەربازی ،سیاسی و
كۆمەاڵیەتییەوە وەك یەكە.
بە ه��ەزاران كچی وەك نارین
عەفرین و ئارین میرخان هەن».
وتەكانی ئەم ئەندامەی پەیەدە،
كە هەفتەی رابردوو لە شاری
كۆبانێ كردی زۆر ئامادەكراو
ب��وون ،ب��ەاڵم ش��ەڕ هەڵەكان
دادەپ��ۆش��ێ .دی��وی رەخنەكان
هەڵدەگێڕێتەوە .عەبدی دەڵێ:
«نارین عەفرین قارەمانێكە.
ئیرەیی پێ دەبەم .زۆر نزیكی
خاك و خوێنی شەهیدانە ،كە
ناوەكەی دەبیستم هەست بە
ت��اوان دەك��ەم ،كە لە ب��ەرەی
ش��ەڕو لە پ��اڵ هاوڕێیانمەوە
نیم».
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دوعا بكەن
كۆبانێ نەكەوێ! ...

قەدری گورسەل  -رۆژنامەی میللیەت
لە توركییەوە :كوردستان دیپلۆماتیك
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ل����ە الی������ەك ب���اس
ل��ە ب��ەردەوام��ب��وون��ی
پ���ڕۆس���ەی ئ��اش��ت��ی
ل��ەگ��ەڵ ك��وردەك��ان��ی
توركیا بكەی ،بەاڵم
لەمالوە گروپگەلی تر
لە گیانی كوردەكانی
ڕۆژئ�����اوا ب����ەردەی و
پیالنی جۆربەجۆر

جگە لە هەندێك خۆ بە سیاسەتمەدار زان
لە ئەنكەرە كەس نییە .ئەو ڕاستییە نەزانێ كە
لە هاوینی ٢٠١٢ەوە ،پەیەدەی دەستەخوشكی
پەكەكە لە ڕۆژئ��اوا .واتە كوردستانی سوریا،
پێشەنگی ئۆتۆنۆمییەكی كوردان دەكات.
ئ��ەو ك��وردان��ەی كە لە كانتۆنەكانی ژێر
دەسەاڵتی پەیەدەدا دەژین ،لە پەیوەندییەكی
پتەو و ب���ەردەوام لەگەڵ خ��زم و ك��ەس و
هاوخوێنەكانیان لەمبەری س��ن��وردان .ئەو
نزیكایەتییە رۆح��ی و فكرییە ،بۆتە پردی
پەیوەندی نێوان دوو الی��ەن و بزوتنەوەی
سیاسییەكەی حاكم بە سەر كوردان .ئەو دوو
بەشەشی بەهێزتر كردووە .كوردانی ئەمبەر و
ئەوبەری سنور ،بەو دەرفەتە مێژووییەی كە لە
توركیا و سوریا بۆیان ڕەخساوە ،هەم گەشەیان
سەندووە و هەمیش پەرەیان بە هاوسۆزی و
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هاوپشتی لەگەڵ یەكترداوە
هەر كەس تۆزێ عەقڵی بێ .ئەو ڕاستیەی
لەبەرچاو دەب��ێ ،كە ناكرێ لەگەڵ یەكێك
لەمانە ئاشت ببیتەوە ،لەگەڵ ئەوەی تر شەڕ
دەست پێبكەی .چۆن مومكینە لە الیەك باس
لە بەردەوامبوونی پڕۆسەی ئاشتی لەگەڵ
ك��وردەك��ان��ی توركیا ب��ك��ەی ،ب��ەاڵم لەمالوە
گروپگەلی تر لە گیانی كوردەكانی ڕۆژئ��اوا
بەردەی و پیالنی جۆربەجۆر ،بۆ لەناوبردنی
ئۆتۆنۆمییەكەیان بخەیتە گەڕ؟
ئەو چەشنە سیاسەتكردنە ،تەنیا دەتوانێ بۆ
ماوەیەكی كاتی كۆنترۆڵی دۆخەكە بكات نەك
زیاتر .ئەگەرچی ئەو سیاسەتە ،لەناوخۆی توركیا
سەركەوتوو بووە و توانیویەتی بە دەستپێكی
وتووێژ لەگەڵ “عەبدواڵ ئۆجاالن” ،ڕێبەر و
دامەزرێنەری پەكەكە ،بێ ئەوەی ئیمتیازێكی
ئەوتۆ بدات ،شەڕ ڕابوەستێنێ ،بەاڵم درێژەی
سیاسەتی ئێستا لە هەمبەر كوردانی ڕۆژئاوا،
كێشەخوڵقێن دەبێ .خۆزگە ئاگربەست لەگەڵ
پەكەكە هەر درێژەی هەبایە و چارەسەرییەكی
یەكجاری بۆ پرسی كورد بدۆزرایەتەوە ،تا چیتر
شایەتی مردنی گەنجانی كورد و تورك نەبین.
مادام ئەنكەرە ئەوەندە ژیرە كە توانیویەتی
دۆخەكە لە ناوخۆی توركیا كۆنترۆڵ بكات،
دەبێ ئەقڵی بەوەش بشكێ كە بەبێ ڕازیكردنی
كوردی ڕۆژئاوا ،ناتوانێ شایەتی بەردەوامی ئەو
دۆخە بێت.
توركیا لە جێگەی ئەوەی كە دڵی كوردانی
ڕۆژئ��اواش ڕابگرێ و پابەند بە دروشمگەلی
وەك (توركیای نوێ) و بابەتی لەم چەشنەبێ
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ڕێك بە پێچەوانەوە ،بە زیهنییەت (توركیای
كۆن) خەریكە مامەڵە لەگەڵ ك��وردی سوریا
دەكات ،بە واتایەكی تر توركیا هەر لە سەرەتاوە
دژایەتی ئەو ئۆتۆنۆمییەی كرد كە كوردانی
ڕۆژئاوا دایانمەزراند .ئەنكەرە وەك بڵێی ئەو
ئۆتۆنۆمییە لەناوخۆی توركیا دامەزرابێ ،هەموو
هەوڵی بۆ خنكاندنیداوە.
پەكەكە و پەیەدە لە ساڵی ٢٠٠٢وە ،توركیا
بەوە تۆمەتبار دەكەن كە پشتیوانی هەمەالیەنەی
لە جیهادچییەنیان كردووە ،ئابلوقەی ئابووری
خستۆتە سەر كانتۆنەكان ،پێشی بە دەربازبوونی
یارمەتییە مرۆییەكانیش گ��رت��ووە ،تەنانەت
دەستی بە دیوارلێدان لەسەر سنور كردووە.
لەناو ئەو هەراوگرمەدا ،دەوڵەتی ئیسالمی
دامەزراو ،ڕێبەرەكەی خۆی بە خەلیفە ناساند
و ب��ەم شێوە ئەرتەشێكی تیرۆریستیی بێ
ڕەقیب لە هۆڤێتی ،لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
سەریهەڵدا.
دەوڵ���ەت���ی ئ��ی��س�لام��ی ی���ان ك��ورت��ك��راوە
عەرەبییەكەی داعش ،بە پشتیوانی ناوخۆیی و
دەرەكی لە سوریا بەهێز بوو .پاش داگیركردنی
ناوچە سوننە نشینەكانی عێڕاق و دەستخستنی
بڕێكی زۆر پارەو چەك و چۆڵ ،ئەوەندەی
دیكە بەهێز بوو گەڕاوە سوریا ،سەركەوتنی
زیاتریشی بە دەستهێنا .داعش ماوەیەكە لە سێ
الوە بە هەموو هێزی خۆی ،هێرشی كردۆتە
س��ەر كانتۆنی كۆبانێی ك��وردان و دەی��ەوێ
داگیری بكات.
ئەنكەرە پاش ماوەیەك ،كۆتایی سنورەكەی
كردەوەو دەیان هەزار كوردی ڕۆژئاوای پەنادا،

ئەنكەرە وەك بڵێی
ئ���ەو ئ��ۆت��ۆن��ۆم��ی��ی��ە
ل��ەن��اوخ��ۆی توركیا
دام�����������ەزراب�����������ێ،
ه��ەم��وو ه��ەوڵ��ی بۆ
خنكاندنیداوە

بەاڵم ئەو ئاوارە كوردانەجیاوازییەكیان لەگەڵ
ئەو یەك میلیۆن و  ٤٠٠هەزار ئاوارە سوریە
هەیە :ئەوانە ئەنكەرە بە تۆمەتباری سەرەكیی
ئ��ەو ئ���ازارە دەزان���ن ،كە ئێستا دەیچێژن.
بزوتنەوەی سیاسیی كورد لە توركیاش هەمان
هەستی هەیەو بە هەمان شێوە بیردەكاتەوە.
هاوكات لەگەڵ چڕتربوونەوەی شەڕی كۆبانێ
و قوڵتربوونەوەی ئ��ەو تڕاژیدیە ،قەندیل
هەڕەشەی دەستپێكردنەوەی ش��ەڕی لەگەڵ
توركیای كرد.
هەمووی ئەمانە ،سنوری توركیا لەگەڵ
كۆبانێ وەك بەرمیلی باڕووتی لێكردووە.
وادیارە ئەنكەرەش پالنی ئەوەی هەیە كۆبانێ
وەك هەرێمی پارێزراو ڕابگەیەنرێ .پالنێك كە
هەندێك نییەت و ئامانجی نادیاری لە پشتە.
هیوادارم داڕێ��ژەران��ی پالنی لەم چەشنە،
قۆناخی ئاگربەست لە توركیا لەبەرچاو بگرن.
بۆیە كە توركیا لەمێژە ،بەهۆی سیاسەتە
هەڵەكانی حكومەت لە هەمبەر سوریا ،كەوتۆتە
ژێر مەترسی .
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نهوال سەعداوی،
گەورە نوسەری ژنی میسری:

دهبێت شانازی ب 
ه
ژنانی کۆباىن-وه بکهین

نوسینی :نهوال سهعداوی
لە ئینگلیزییەوە :سامان یاروهیس
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دەمێك بوو ئەم جیهانە تەحەدایەكی لەوشێوەیەی
دەویست كە بۆ هەموو جیهان بیسەلمێنێت ژن
دەتوانێت پارێزگاری لە كەرامەتی نەتەوەیەك یان
كەرامەتی تەواوی ژنانی جیهان بكات

ن��ەوال نامەیەكیان بۆ دەنوسێت و تیایدا
رایدەگەیەنێت «ژنە شەڕڤانە كوردەكانی كۆبانێ
سەلماندیان كە پارێزگاری لە شەرەف و ناسنامەی
ئازایەتی تەواوی ژنانی جیهان دەكەن».
سەعداوی بە رۆژنامەكانی میسری وتووە «ژنە
شۆخە شەڕڤانەكانی كۆبانێ وایانلێكردین ،كە
دەبێت شانازیان پێوە بكەین و رێزیان لێبگرێن،
وێنەیەكی جوانیان لە الپەڕەكانی مێژوودا بۆ
بنوسرێتەوە».
كە «بە بیستن و بینینی دیمەنی قارەمانیەتیەكەیان
سەرسام ب��ووم ،تا ئ��ەو ئاستەی فرمێسك لە
چاوەكانم هاتبووە خوار ،دەمێك بوو ئەم جیهانە
تەحەدایەكی لەوشێوەیەی دەویست كە بۆ هەموو
جیهان بیسەلمێنێت ژن دەتوانێت پارێزگاری لە
كەرامەتی نەتەوەیەك یان كەرامەتی تەواوی ژنانی
جیهان بكات».
«لەم قۆناغە هەستیارەدا كە بەشێكی زۆری

رەش��پ��ەرس��ت و كۆنەپەرستەكان دەیانەوێت
مرۆڤایەتی و بە تایبەت ژنان لەكەدار بكەن ،ژنانی
كورد بەوپەڕی قارەمانیەتیەوە بەرگری لە ئازادی
و دیموكراسی تەواوی جیهان دەكەن ،بەو ئیرادە
بەهێزو چەكە سوكەكانیان توانیویانە گەورەترین
داستان بخوڵقێنن و قورسترین ئەركی مرۆڤایەتی
بخەنە سەرشانی خۆیان و سەركەوتنی گەورە
بەدەست بهێنن».
ن��ەوال سەعداوی روودەك��ات��ە هەموو جیهان
و جەخت لەوە دەكاتەوە كە «ئێستا ئەوكاتەیە
دەبێت هەموومان رێز لە خەباتی ژنانی كورد
بگرین ،رێز لە ئیرادەو بەرگریە بێ وێنەكەیان
بگرێن ،لە هەموو ژنانی جیهان ،ئێستا كاتی
ئەوەیە هەموومان لەسەر ژنانی كورد بڕژێینە
سەرشەقامەكان و نەبەردیەكانیان بنوسینەوەو
ئ��ازادی و دیموكراسی لەم قۆناغەدا بە موڵكی
ژنانی كورد بزانین».
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رەوش و بارودۆخی ئێستای
سیاسی کوردستان لە دیدو بۆچوونی
جەمیل بایك هاوسهرۆکی ()PKK
عەبدوڵاڵی موهتەدی سکرتێری (کۆمهڵه)
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جەمیل بایك
هاوسهرۆکی (: )PKK

پارتی دیموكراتی كوردستانی
سوریا ناچێت مۆڵەت
وەربگرێت ئیعرتاف بە یاسا و
كانتۆنەكانیش ناكەن ،بۆیە
ئیدارەی كانتۆنەكانیش دەڵێن
مافی كاركردنت نییە
دیدار :ئارێز ،سەروەت ،رزگار  -قهندیل
فۆتۆ :كوردستان دیپلۆماتیك

ژمارە ( )7-6كانونی یەكەمی 2014

65

لە دیدارێكی تایبەت بە ( كوردستان دیپلۆماتیك) له شاخهکانی قهندیل ک 
ه
پاش قسهو باسێکی زۆرو تێڕوانینی بایک ،نیوهرۆش میوانی ئهو بوین ،سهرهنجام
سهردانهکهمان ئهم گفتوگۆیهی لێکهوتهوه ،جەمیل بایك هاوسەرۆكی جڤاكێن
كوردستان باس لەو گۆرانكارییانە دەكات ،كە ناوچەكەو بەتایبەتی كوردستانی
گرتۆتەوە ،لەالیەكی ترەوە جەخت دەكاتەوە كە توركیا نایەوێت ئەمەریكا و
ئەوروپا پەیوەندی دیبلۆماسییان لەگەڵ (پەكەكە) هەبێت ،باس لەوە دەكات
كە داوامانكردووە لیژنەیەك دروست بكرێت لە هێزە كولردستانییەكان ،تا
بەیەكەوە واتە گەریال و پێشمەرگە ئەو ناوچانە ڕزگاربكەن ،وەك چۆن توانیان
پێكەوە مەخمور ئازاد بكەنەوە ،لەالیەكی ترەوە جەخت لەوە دەكاتەوە كە ئەوان
رێگاو هێڵێی خۆیان هەیەو هەرگیز نابنە سێبەری هیچ كەس و الیەن و واڵتێك .

كوردستان دیپلۆماتیك :ئێستا رەوشی كۆبانێ
چۆنە ،ئێوە تاوانبار دەكرێن بەوەی رێگەنادەن
هێزی تر بچێتە رۆژئاوای كوردستان بۆ هاوكاری
كۆبانێ؟
جەمیل بایك :مرۆڤ رەخنە لە كەموكوڕیەكان
بگرێت ئەوە خزمەتە ،بەاڵم زۆر پڕو پاگەندەی
ناڕاست لەسەر كۆبانێ و رۆژئاوای كوردستان
باڵودەبێتەوە ،ب��ەاڵم ئەوانەی باس دەكرێن
رەخنەنین ،مرۆڤ ناتوانێت قیمەت بەو شتانە
بدات ،بۆ نمونە دەڵێن لە رۆژئاوا شۆڕش نییە،
لەوێ هیچ بۆ كوردایەتی ناكەن ،دەڵێن لەوێ
خزمەت بە بەشار ئەسەد دەكرێت ،دەوترێت
پەیەدە دەستی بەسەر رۆژئ��اوای كوردستاندا
گرتووە و دیكتاتۆرە ،ناهێڵیت حزبەكانی تر
خۆیان رێكبخەن و كاری سیاسی بكەن ،یان
دەڵێن یەپەگە هێزی سەربازی پەیەدەیە ،یان
دەڵێن كەس دان بەكانتۆنەكاندا نانێت ،بەحسابی
ئ��ەوان لەبەرئەوەی پەیەدە خۆی سەپاندووە
كەس كانتۆنەكان بە رەسمی ناناسێت ،ئەوانە
هەموو پڕوپاگەندەی هەڵەبستراو و ناڕاستن.
ئەم قسانە بۆ ئەوە دەكرێت كە راستیەكانی
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رۆژئ����اوای ك��وردس��ت��ان چ��ەواش��ە ب��ك��ەن ،لە
كانتۆنەكاندا جگەلە پەیەدە چەندین حزبی تری
كوردی هەیە ئاشوری ،سوریانی ،عەرەب هەیە،
هەتا بەرپرسی كانتۆنی جزیرە كەسێكی عەرەبە،
لە وەزارەتەكاندا تەنها دوو ئەندامی پەیەدە
هەیە ،هەندێكیان سەربەخۆن و هەندێكیان سەر
بەحزبەكانی ترن ،ئەمانە بەیەكەوە كانتۆنەكان
بەڕێوەدەبەن ،یەپەگە هێزی پەیەدە نییە ،بەڵكو
هێزێكی نەتەوەییە لەناو یەپەگەدا پەیەدە و
حزبەكانی تریش هەن لەناو یەپەگەدا حزبایەتی
نییە ،هەر شەرڤانێك ئەندامی یەپەگەیە و
رۆژئاوای كوردستان دەپارێزن ،لە هەموو شوێنێك
یاسا هەیە ،هەر كەس و الیەنێك بیانەوێت كار
بكەن دەبێت بەپێی ئەو یاسایانە هەڵسوكەوت
بكەن ،بۆنمونە یاسای حزبە سیاسیەكان هەیە
ه��ەم��وو حزبەكان دەچ��ن مۆڵەتی رەسمی
وەردەگرن و كاروباری خۆیان دەكەن ،پەیەدەش
وەك هەموو حزبێكی تر سەردانی كردووە و
مۆڵەتی وەرگرتووە ،بەاڵم پارتی دیموكراتی
كوردستانی سوریا مۆڵەت وەرناگرێت ،دەڵێت
من كاروباری سیاسی و چاالكی دەكەم ئیعتراف
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بەیاسا و بەكانتۆنەكانیش ناكەم.
بۆیە ئیدارەی كانتۆنەكانیش
دەڵ��ێ��ن ت��ۆ مافی كاركردنت
نییە ،هەرالیەنێك مۆڵەت
وەردەگ��رێ��ت و ئ��ازادان��ە كار
دەكات پێویستە تۆش مۆڵەت
وەربگریت راستییەكان ئەوەیە،
بەاڵم ئ��ەوان بانگەشەی ئەوە
دەكەن گوایە پەیەدە مۆڵەت
ن��ادات ئ��ەوان رێكخستنەكانی
خۆیان لە رۆژئ��اوا ئاوابكەن،
ئ���ەوان راس���ت ن��اك��ەن هیچ
لەمپەرێك لەبەردەمیاندا نییە،
بەاڵم خۆیان مۆڵەت وەرناگرن،
ئێستا لە باشوری كوردستان
حكومەت قبوڵ دەكات ،حزبێك
مۆڵەت وەرنەگرێت و كاریش
بكات؟ لە رۆژئ��اواش وەهایە،
زۆربەی كێشەكان ئەوەیە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
مەترسی ئەوە هەیە لەنێوان
پەیەدە و حزبە سیاسیەكاندا
لەسەر ناكۆكیەكان و نەچوونە
ناوەوەی ئەو هێزانە بۆ رۆژئاوا
شەڕ رووبدات؟
جەمیل بایك :كێشەیەك
ئەگەر هەبێت مانای ئەوە ناكات
كە دەبێت ش��ەڕ رووب���دات،
لە هەموو واڵت��ان��دا لەنێوان
حزبەكاندا كێشە و ناكۆكی
هەیە ،لەتوركیاش لەنێوان حزبە
سیاسیەكاندا كێشە هەیە ،بەاڵم
شەڕ روونادات .شەڕ جیاوازەو
ناكۆكیەكان ج��ی��اوازە ،ئەگەر
دەست نەخرێتە ناو رۆژئاواوە
خ��ۆی��ان دەت��وان��ن كێشەكانی

ن���ێ���وان خ���ۆی���ان چ���ارەس���ەر
بكەن ،بەهۆی دەستێوەردانی
دەرەكییەوە كێشەكانی رۆژئاوا
چارەسەرنابێت ،ئەگەر وازیان
لێبهێنن خۆیان ناكۆكیەكانیان
چارەسەر دەكەن.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
هەندێك پێیانوایە كە هێرشی
داع���ش ب��ۆس��ەر هەرێمی
كوردستان ،لەئەنجامی ئەوەوە
هاتووە كە باس لە دەوڵەتی
ك����وردی و ری��ف��ران��دۆم و
گەڕانەوەی ناوچە جێناكۆكەكان
و ناردنە دەرەوەی نەوتی
هەرێم دەكرا ،داعش لەالیەن
واڵتانەوە بۆ لەباربردنی ئەو
بابەتانە تەیاركراوە ،پێتوایە
ئەوانە راستن ،یان مەسەلەی
دەوڵەتی كوردی جیاوازە لەو
بۆچونەی پەكەكە كە خۆسەری
دیموكراسیە؟
جەمیل ب��ای��ك :ل��ەوان��ەی��ە
ئ��ەوان��ە ل��ە ه��ۆك��ارەك��ان بن،
ب��ەاڵم ب��اوەڕن��اك��ەم هۆكاری
ئەساسی هێرشەكانی داعش بۆ
سەر كورد ئەوانە بن ،چونكە
داع��ش تەنها دژی هەرێمی
كوردستان نییە ،بەڵكو دژی
رۆژئاوای كوردستانیشە ،داعش
دژی ئینسانیەتە ،سەری هەموو
كەسێك دەبڕن.
ئ��ەگ��ەرب��ێ��ت و بڵێن كاك
مەسعود وتویەتی دەوڵەتی
ك��وردی رادەگەیەنم و داعش
دژ بەوە هێرشی كردوەتە سەر
باشوری كوردستان هیچ راست

داع�������ش ت��ەن��ه��ا
ه���ەرێ���م���ی
دژی
ك��وردس��ت��ان نییە،
بەڵكو دژی رۆژئاوای
ك��وردس��ت��ان��ی��ش��ە،
داع��������������ش دژی
ئینسانیەتە ،سەری
ه���ەم���وو ك��ەس��ێ��ك
دەبڕن

نییە ،لەوانەیە بەهانەبێت،
بۆچی داع��ش هێرش دەكاتە
سەر رۆژئ��اوای كوردستان خۆ
رۆژئاوا نەیوتووە ئێمە دەوڵەت
رادەگ��ەی��ەن��ی��ن؟ ئێزیدیەكانی
ش��ەن��گ��ال ن��ەی��ان��وت��ب��وو ئێمە
دەوڵ���ەت دروس��ت دەكەین،
خ��ۆ مەسیحیەكانی موسڵ
داوای دەوڵەتیان نەكردبوو
هەموویانیان دەرك���رد .ئەو
هێرشانە هیچ پەیوەندی بە
دروستبونی دەوڵەتی كوردیەوە
نییە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
توركیا بۆچی هاوكاری داعش
دەكات؟
ج��ەم��ی��ل ب��ای��ك :ت��ورك��ی��ا
دەیەوێت عوسمانی نوێ لە
رۆژهەاڵتی ناوەند ئاوابكات،
خۆیان بكەنە هێزێكی مەزن
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و دەسەاڵتی خۆی بسەپێنێت،
ب��ۆئ��ەوەش دەخ��وازێ��ت سەر
ل���ەب���ەری س��ون��ی ئ��ەن��ج��ام
بەدەستبخات و لەسەر ئەو
ئ��ەس��اس��ە ك��ار دەك����ات ،ئەو
ب��ەرەی��ەش لەالیەن داعشەوە
ب��ەڕێ��وەدەب��رێ��ت ،لەبەرئەوە
توركیا هاوكاری داعش دەكات
و دەیەوێت لە رێی ئەوانەوە
بگاتە مەرامەكانی ،لەالیەكی
تریش داعش دژی مرۆڤایەتی و
كوردە بۆئەوەش دەیەوێت لە
رێی داعشەوە لە كورد بدات.
توركیا دوو ئامانجی هەیە،
یەكەم دەی��ەوێ��ت لە رێگەی
داعشەوە لە رۆژهەاڵتی ناوەند
خ��ۆی بەهێزبكات عوسمانی
ن��وێ ئاوابكات ،دووهەمیش
لەرێی داعشەوە زەبر لە كورد

بدات.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
توركیا دەتوانێت رێگری لە
لێدانی داعش بكات؟
ج��ەم��ی��ل ب��ای��ك :نەخێر
ن��ات��وان��ێ��ت ،چونكە توركیا
ئەندامی ناتۆیە و ناتۆش بنكەی
خۆی هەیە لە توركیا ،توركیاش
خ��زم��ەت��ی دەك�����ات ،بەپێی
یاساكانی ناتۆ توركیا ناتوانێت
ب��ەری پێبگرێت ،فڕۆكەكانی
ئەمەریكا دەتوانن لە بنكەی
ئینچەرلیكی توركیاوە هەستێت،
لە عێڕاق و سوریا لە داعش
ب��دات .توركیا بەشێوەیەكی
تر دەتوانێت رێگری لێبكات،
ب���ەاڵم ل��ەم��ەس��ەل��ەی ن��ات��ۆدا
ناتوانێت ئەمەریكاش لە ناتۆدا
هێزی سەرەكییە ،ئەوروپا و

ئەمەریكا بەتوركیا دەڵێن نابێت
ه��اوك��اری داع��ش بكەیت و
رێگەیان بدەیت لە خاكەكەتەوە
بچنە سوریا ،توركیا دەڵێت
ق��ەدەغ��ەم ك����ردووە ،ب��ەاڵم
بەئاشكرا دەچ��ن ،چەكیان بۆ
دەنێرێت و بریندارەكانیان لە
نەخۆشخانەكانی توركیا بۆ
تیمار دەكات.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
لەنێوان
هاوپەیمانێتیەك
ئەمەریكاو چەند واڵتێكی تر
بۆ لێدانی داعش پێكهێنراوە،
تا ئێستا لەگەڵ ئێوە قسەیان
ك�����ردووە ،ب���ۆئ���ەوەی ل��ەو
هاوپەیمانیەتیەدا جێگە بگرن؟
جەمیل بایك :نەخێر لەبەر
توركیا لەگەڵ ئێمە قسەیان
نەكردووە و نایكەن ،توركیا
ستافی دەزگای ئایدیا لەگەڵ جەمیل بایک
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زۆر هەوڵ دەدات ئەوروپا و
ئەمەریكا هیچ پەیوەندیەك
لەگەڵ پەكەكە نەبەستن و
ه��اوك��اری ن��ەك��ەن و نەبێتە
حەرەكەتیكێ سیاسی .توركیا
دەڵ���ێ���ت ئ���ام���ادەم ل��ەگ��ەڵ
پ��ەك��ەك��ەدا دابنیشم كێشەی
كوردی لەگەڵدا چارەسەربكەن،
بەاڵم لە ساحەی نێونەتەوەییدا
هەوڵدەدات هیچ واڵتێك نزیكی
پەكەكە نەبێتەوە ،چونكە ئەگەر
پەكەكە لەئاستی نێونەتەوەییدا
ببێتە حەرەكەتێكی سیاسی
ئەوكاتە توركیا ناچارە كێشەی
ك��ورد چارەسەربكات ،ئێستا
ه��ەر ك��ەس گەیشتوەتە ئەو
بڕوایەی كە بەبێ پەكەكە و
یەپەگە كێشەكانی رۆژهەاڵتی
ناوەند چارەسەرنابن .بۆیە
هەوڵ دەدەن لەگەڵ پەكەكە و
یەپەگە و كانتۆنەكان پەیوەندی
دروس��ت بكەن ،راستیەكەش
ئەوەی بۆ ئەو پەیوەندیانە هیچ
شتێك نابێت ،هەندێك دەوڵەت
دەیانەوێت ئەو پەیوەندیانە
دروست بكەن ،بەاڵم توركیاو
هەندێك هێزی كوردی هەوڵ
دەدەن بەربەو پەیوەندیانە
ب��گ��رن .تائێستا ئ��ەوەی��ان
كردووە ،بەاڵم بەئاشكرا دەڵێم
ل��ەم��ەودوا ئ��ەوەن��دە هێزیان
نییە ،كە بتوانن بەردەوامبن
لەو كارەیان.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
پێتوایە ئەمەریكاو هاوپەیمانان
بێ هاوكاری یەپەگە بتوانن

داعش لە سوریا لەناوبەرن؟
جەمیل بایك :ئێمە نازانین
پ��ەی��وەن��دی ل��ەگ��ەڵ یەپەگە
دەگرن یان نا ،ئێمە ناتوانین
دەس��ت لەو بابەتە وەردەی��ن
ئ��ەوە بڕیاری خۆیانە ،راستە
پەیوەندیمان لەگەڵ ڕۆژئ��اوا
ه��ەی��ەو ئ��ەرك��ی ن��ەت��ەوەی��ی
خۆشمان پێكدێنین و كەسیش
ناتوانێت رێگریمان لێبكات،
لە مەسەلەی پەیوەندیەكاندا
ئێمە ل��ە خ��ۆم��انو ئەوانیش
لەخۆیان بەرپرسن ،هەركەس
لەسەر ئامانج و ئیرادەی خۆی
بەڕێوەدەچێت.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ئێوە پێشبینی ناكەن ئەمەریكا
هەماهەنگی لەگەڵ یەپەگە
بكات ،چەكی بداتێ؟
جەمیل ب��ای��ك :مەجبورە
ئەوە بكات ،ئەگەر نەی كات
ناتوانێت ئەنجام بە دەست
ب��خ��ات ،ئ��ەم��ڕۆ ل��ە س��وری��ا
داعش ،حكومەتی سوریا ،كورد
هەیە .ئەمەریكا دژی داعش
دەوەستێت ،دژی رژێمی سوریا
دەوەستێت ،لێرەدا ئەوەی ماوە
ك��وردە ،ئ��ەوان ناتوانن تەنها
بەهێزی ئاسمانی ئەنجامگیربن،
ئ��ەگ��ەر ل��ە زەوی����دا الی��ەك
لەگەڵیاندا حەرەكەت نەكات،
ئ��ەن��ج��ام ب��ەدەس��ت ناهێنن.
بۆیە مەجبورن لەگەڵ رۆژئاوا
هەماهەنگی بكەن بەهێزی
دەرەوەی سوریا ،بەڕێكەوتن
لەگەڵ كوالیسیۆنی سوریا هیچ

ئەنجامێك بەرامبەر داعش
بەدەوست ناخەن .بۆیە لەو
بروایەدام پەیوەندیان لەگەڵ
رۆژئ���اوای كوردستان ب��ەرەو
پێشبەرن ،لەوانەیە هەندێك
واڵت و هەتا هەندێك هێزی
ك��وردی دژی ئەوەبن ،بەاڵم
مەجبورن پەیوەندی لەگەڵ
رۆژئاوا ببەستن.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
بانگەشەی ئەوە دەكرێت ئێوە
هێزی ئەوەتان هەیە كە بتوانن
شەنگال رزگاربكەن ،بەاڵم
مەرجی ئەوەتان هەیە كە دوای
ئەوە لە شەنگال نەكشێنەوە،
ئەوە تا چەندە راستە؟
جەمیل بایك :هەتا خەتەر
ه��ەب��ێ��ت ئ��ێ��م��ە دەم��ێ��ن��ی��ن
ئەگەر خەتەریان نەما ئەوا
دەكشێینەوە ،بەهۆی ئەو ترس
و هەڕەشانەی هەبوو خەڵك
و حزبە سیاسیەكان داوای��ان
لێكردن بەهانایانەوە بچین،
ئێمەش چووین ئەوە ئەركێكی
نەتەوەییمانە لە كوێ گەل و
واڵت و خاكی گەلەكەمان لە
خەتەردابێت ئ��ەوا پاراستنی
ئەوانە بۆ ئێمە بنەمایە ،كەی
ه��ەڕەش��ەك��ان رەوی���ن���ەوە و
نەمان ئێمەش دەگەڕێینەوە،
داوامانكرد لیژنەیەكی سەربازی
دروست بكرێت ،هەموو ئەو
هێزانەی دەوی��ان��ەوێ��ت دژی
داعش شەڕ بكەن لەژێر ئەو
لیژنەیەدا بەیەكەوە تێبكۆشن،
ئێستا ل��ە شەنگال یەپەگە،
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گ��������ەل ل����ەه����ەر
ش�����وێ�����ن�����ێ�����ك ل���ە
خ��ەت��ەردا بێت ئێمە
پاراستنی بەواجبی
خ���ۆم���ان دەزان���ی���ن،
ئ���ێ���م���ە دۆس����ت����ی
گ����ەل و ك��ول��ت��ورە
جیاوازەكانین

هەپەگە ،هێزەكانی بەرخۆدانی
شەنگال و پێشمەرگە هەیە،
ئێمە داوا دەك��ەی��ن پێكەوە
ئێمە ،یەپەگە ،پارتی ،یەكێتی
و هەموو ئەو الیەنانەی هێزیان
هەیە بێن و بەیەكەوە شەنگال
رزگار بكەین ،ئەمە داخوازی
ئێمەیە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
بڕواتان وایە ،كە ئەو لیژنەیە
دروست بێت؟
جەمیل بایك :ئێمە بەردەوام
كاری لەسەر دەكەین و وازمان
نەهێناوە ،مومكینە لەداهاتوودا
پێكبێت ،ئەگەر ئەوە بكەین
دەتوانین شەنگال و جەلەوالش
رزگار بكەین.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
توركیا ڕۆڵی هەبوو لەوەی ئەو
لیژنەیە دروست نەبێت؟
جەمیل بایك :بێگومان توركیا
نایەوێت ئەو لیژنەیە دروست
70

ببێت ،نایەوێت كورد یەكێتی
ل��ەن��ێ��وان��ی��ان دروس���ت ببێت
و دیپلۆماسیەتیان هەبێت،
نایەوێت كۆنگرەی نەتەوەیی
و هێزی پاراستنی هاوبەش
دروست بێت ،بەڵكو دەیەوێت
ك���ورد پ��ارچ��ە پارچەبێت و
دژی یەكتربن ،بۆنمونە توركیا
پ��ەی��وەن��دی ل��ەگ��ەڵ هەموو
كوردێك پێش ناخات لەگەڵ
هەندێك هەیەتی و لەگەڵ
هەندێكیش نییەتی ،ئ��ەوان
ه��ەوڵ دەدەن ك��ورد ب��دەن
بەگژیەكتریدا.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ه��ێ��زی ئ��ێ��وە ل��ە شەنگال،
كەركوك ،جەلەوال هەبوو،
هەیە دەڵێت ئەمە پیالنێكی
ئێران ،یەكێتی و پەكەكەیە
بۆ هێرشكردنە سەر پارتی و
پالنەكە ئێران دایڕشتووە ،ئەمە
تا چەند راستە؟
جەمیل بایك :ئەوە راست
نییە ،خۆ هێرشەكان تەنها
ل��ەس��ەر پ��ارت��ی نین لەسەر
ی��ەك��ێ��ت��ی��ش ه��ەی��ە ،ل��ەس��ەر
رۆژئاوای كوردستانیش هەیە،
ئەگەر هێرش تەنها بۆسەر
ناوچەی پارتی بوایە دەك��را
بڵێن پالنێك ه��ەی��ە ،ب��ەاڵم
داع���ش هێرشی ك���ردە سەر
ه��ەرك��ەس��ێ��ك ،ل��ە شەنگال
هێرشی كردە سەر ئێزیدیەكان،
لە كەركوك و جەلەوال تەنها
پارتی لێنیە ،بەڵكو پێشمەرگەی
یەكێتی و گەریالكانی ئێمەشی

لێیە ،ئ��ەوە ب��ۆ رەشكردنە.
ئ��ەم��ڕۆ پێشمەرگە ،گەریال،
یەپەگە بەیەكەوە كوردستان
دەپ����ارێ����زن ،ئ��ەگ��ەر ئێمە
خ��اوەن��داری��م��ان ل��ە شەنگال
نەكردایە زۆر شت دەكەوتە
ژێر پێوە ،ئێمە نەمانهێشت
پێشمەرگەكانی پارتی لەوێ
زەب��ری��ان بەركەوێت ،ئەگەر
پالنێكی وەه��ا لە ئارادابوایە
ئێمە بۆ ئەوەمان دەكرد .بۆیە
ئێمە زۆرشتمان پاراست ئەو
قسانە راست نین.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ئێران ڕۆڵی گەورەی هەیە لە
عێراق ،باس ل��ەوە دەكرێت
بەهاوكاری ئێڕان و ئەمەریكا
دەوڵەتی تازەی عێراق دروست
بووە ،لە هەرێمی كوردستان
هاوكاری زۆری پێشمەرگەی
لە هێڵی سەوز كردووە ،ئەو
دەخالەتەی ئێران بۆچییەو
ترسی لە چی هەیە؟
ج��ەم��ی��ل ب��ای��ك :ئ��ێ��ران
هاریكاری حكومەتی هەرێم
دەك����ات ،ك��اك م��ەس��ع��ود لە
راگەیاندنەكاندا دەركەوت وتی
یەكەمین الیەن كە هاریكاری
ئێمەی كرد ئێران بوو ،چەكیان
داپێمان .ئەگەر ئێران دژی
پارتی بوایە چەكی نەدەدایە.
حكومەتی هەرێم كە هەژمونی
پارتی لەسەرە ،لە ئاواكردنی
حكومەتی ع��ێ��ڕاق��دا رەنجی
ئێران و ئەمەریكا و كوردیش
هەیە ،ئەگەر ك��ورد نەبوایە
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پۆلێك لە گەریالكانی پەكەكە

نەیادەتوانی ئ��ەو حكومەتە
ئ��اواب��ك��ەن ،ئێران لە عێڕاق
و ب��اش��وری كوردستان رۆڵی
گرنگی هەیە ،لەبەرئەوەی
داعش دژی ئێران و شیعەشە،
یەكێك لە ئامانجەكانی داعش
الوازك��ردن��ی ب���ەرەی شیعەو
پارچە پارچەكردنی ئێرانە .بۆیە
ئێران دژی داعش دەوەستێتەوە
هاوكاری ئەوانەش دەكات كە
دژی دەوەستنەوە ،هاوكاری
حكومەتی هەرێم و شیعە و
سوریاش دەكات ،لەبەرئەوەی
دژی داع���ش دەوەس��ت��ن��ەوە
ئ��ەوەش لەبەر خاتری خۆی
دەك���ات ،ئ��ەگ��ەر ئ��ێ��ران ئ��اوا
نەكات و ئ��ەوان دژی داعش
نەوەستنەوە ،ئەوا داعش لەناو
ئێراندا چاالكی دەك��ات .بۆیە
داعش هەوڵ بۆ گرتنی جەلەوال
دەدات ،چونكە ج��ەل��ەوال و
خانەقین دەرگ����ای سنوری
ئ��ێ��ران��ن ،ب��ۆ ئ��ەو ستراتیژە
تابتوانێت ب���ەرەی دواوەی

بەهێزبكات و ببێتە هەڕەشە
لەسەر ئێڕان.
كوردستان دیپلۆماتیك :لە
دوای هاتنی داود ئۆغڵو بۆسەر
كورسی س��ەرۆك وەزی���ران،
پێتوایە پڕۆسەی ئاشتی هیچ
پێشكەوتنێك بەخۆیە ببینێت؟
جەمیل بایك :پێشوتر لە
توركیا ئەكەپە حكومەت بوو،
ب��ەاڵم ئەمڕۆ بۆتە دەوڵ��ەت،
ئێستا هیچ كۆسپ و لەمپەڕێك
ل��ەب��ەر ئ��ەك��ەپ��ە ن��ەم��اوە كە
بیەوێت بۆ پڕۆسەی ئاشتی
هەنگاو بنێت پێشوتر دەیانوت
هەموو شتێك لەدەستی ئێمەدا
نییە .بۆیە ناتوانین هەنگاوی
ت���ەواو بنێین ،ب��ەاڵم ئەمڕۆ
ئ��ەگ��ەر بیانەوێت دەت��وان��ن
پرسی كورد چارەسەر بكەن،
ئەگەر ئەمڕۆ نەی كەن راست
ناكەن و خۆیان دەخەڵەتێنن،
ئەگەر ئەمڕۆ نەی كەن ئەوا
دیارە ناخوازن بیكەن ،پێوسیتە
دەوڵ��ەت��ی توركیا هەڵوێستی

خ��ۆی ل��ەو ب��ارەی��ەوە ئاشكرا
بكات ،مۆڵەتمان داوە بەتوركیا
خۆی یەكالیی بكاتەوە ،داوایان
كرد كاتمان پێویستە كاتمان
داپێیان و كۆسپ و لەمپەریش
نەما ئەگەر بیانەوێت پرسی
ك��ورد چارەسەربكەن دەبێت
هەنگاو بنێن ،ئێمە نەخشەڕێی
خ��ۆم��ان ب��ۆ ئ���ەو مەبەستە
ئ��اش��ك��را ك�����ردووە دەب��ێ��ت
ئ��ەوان��ی��ش ئ��اش��ك��رای بكەن،
ئەگەر ئامانجیان چارەسەربێت
دەب��ێ��ت ه��ەن��گ��او ب��ن��ێ��ن و
دانوستاندن دەستپێبكات ،یەك
ل��ەوم��ەرج��ان��ەش ئ��ەوەی��ە كە
هەلومەرجی سەرۆك ئاپۆ باش
بكرێت ،ئ��ازادی سەرۆكایەتی
قبوڵ بكەن ،لەهەلومەرجی
ئێستادا دانوسان نابێت ،لەم
هەلومەرجەدا ئەوەی پێمانكرا
بەزیادەوە كردمان ،لەالیەكی
ت��رەوە دەبێت الیەنی سێهەم
هەبێت ،ئەگەرنا ئەوا دانوسان
دروس����ت ن��اب��ێ��ت ،دەب��ێ��ت
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ئێستا هیچ كۆسپ
و لەمپەڕێك لەبەر
ئەكەپە ن��ەم��اوە كە
بیەوێت بۆ پڕۆسەی
ئاشتی هەنگاو بنێت،
ئ���ەگ���ەر ب��ی��ان��ەوێ��ت
دەتوانن پرسی كورد
چارەسەر بكەن

جەمیل بایک
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شاندی دانوستان دروست بێت كێ دەخوازێت
كێ بخاتە شاندەكەوە خۆی ئازادە كێ دەنێرێت،
نەك دەوڵەت لە شاندی سەرۆك ئاپۆدا خەڵك
دەستنیشان بكات ،ئەگەر ئەمانە نەكرێت ئەوا
دانوستانیش ناكرێت ئێمە تا ئەمڕۆ بە زۆری و
زەحمەتی هاتووین لەمەودا دەبێت بچینە قۆناغی
دیالۆگ و دانوستانەوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەی دوای ئەوە؟
جەمیل بایك :ئەگەر دانوستاندن دەست
پێ نەكات ئەوا هەڵوێستی خۆمان دەستنیشان
دەكەین.
كوردستان دیپلۆماتیك :سەردانی شاندەكانی
بەدەپەو هەدەپە ،بۆ ئیمڕاڵی و لەگەڵ قەندیل
و حكومەتی توركیا بەكوێ گەیشتووە ،ئەو نامانە
چی تێدایە كەلەنێوانتاندا ئاڵوگۆڕ دەكرێت؟
جەمیل بایك :ئێمە لەناو ئ��ەو ئیشەداین
هەرشتێك ئێمە نەیزانین كەس ناتوانێت بیزانێت،
ئەوانەی لە راگەیاندنەكاندا باڵودەبنەوە راستیەكان
نیشان ن��ادەن ،بەڵكو تەنها پڕوپاگەندەن تەنها
ئێمەو سەرۆك ئاپۆ دەتوانین شتەكان دەستنیشان
و ئاشكرا بكەین ،هەڵبەتە تا ئێستا هیچ شتێك
لەئارادا نییە .بۆیە هیچمان رانەگەیاندووە ئەوانەی
دەرەوەی ئێمە ناتوانن وەك خۆمان بزانن
لەنێوان ئێمەو توركیا هەنگاوەكان پێشدەكەون
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یان پێشناكەون ،هەندێك لە
راگەیاندنەكاندا دەردەكەوتن و
كەشێكی وا نیشان دەدەن كە
هەموو شتێك چارەسەربووە،
بەو شێوەیە دەیانەوێت گەل
الوازبكەن و تێكۆشان نەكات،
ت��ا ب��ەئ��اس��ان��ی بەرنامەكانی
خ���ۆی���ان ب�������ەردەوام ب��ك��ەن
ئ��ەوەش شەڕێكی دەروونیە.
ئەو تەلەفزیۆنانەی نزیك لە
ئەكەپەن ئ��ەو پڕوپاگەندانە
دەك���ەن ،دەڵ��ێ��ت وا هەموو
شتێك چ���ارەس���ەر دەب��ێ��ت،
بۆئەوەی گەل لە دژی ئەوان
نەكەوێتە جموجۆڵ ،نە گەل و
نه گەریال نابێت خۆیان الواز
بكەن ،لەالیەك هەوڵ دەدەین
دان��وس��ت��ان دەستپێبكات كە
سااڵنێكە تێكۆشانی بۆ دەكەین،
ئەگەر ئەوەش دەبێت ،دەبێت
بەردەوامبین لە خەبات ،كەی
حكومەت هەنگاوی عەمەلی
نا ئەوكات دەڵێین دانوستان
دەستی پێكردووە تا ئێستاش
ئەو هەنگاوەی نەناوەو دیاریش
نییە ،ناتوانین بڵێین ترس
نەماوە و خۆمان بخەڵەتێنین.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئێران
رۆڵی چییە لەمەدا پێشووتریش
باسی ئەوەمان كرد هەموو
چاالكییە سەربازیەكانی نێوان
ك��ۆم��اری ئیسالمی ئ��ێ��ران
و پ��ژاك راگ��ی��راوە ،ئێران
دەخالەتی گەورەی هەیە لەم
هاوكێشانەدا و پەیوەندی باشە
لەگەڵ پەكەكە؟

ج��ەم��ی��ل ب���ای���ك :ئێمە
پەیوەندیمان لەگەڵ هەموو
كەسێك هەیە ،لەگەڵ تەنها
الیەنێكدا پەیوەندی دروست
ناكەین ،ئێمە هێڵێكی جیاوازین،
نە لەگەڵ دەوڵەتین و نە
لەگەڵ ئەو ئۆپۆزسیۆنانەشین
كەلە ناوچەكەدا هەن ،لەسەر
هێڵی سێهەمین دەڕۆی��ن و
دەیپارێزین ،بەردەوامین لە
پەیوەندیەكانمان ،بەاڵم بەمانای
ئ��ەوە نییە كە لەسەر ناوی
ئەو پەیوەندیانە ببینە كلك،
ئێمە ق��ەت نابینە سێبەری
ك��ەس ،هێڵی خۆمان بەبنەما
دەگ��ری��ن و ك��ێ ئێمەی پێ
قبوڵە ئێمەش قبوڵی دەكەین،
قبوڵمان ناكات قبوڵی ناكەین،
چ��ەن��دێ��ك قبوڵمان دەك��ەن
ئەوەندە قبوڵیان دەكەین ،ئەمە
هەڵوێستی ئێمەیە ،پژاك لە
بەردەوامی ئاگربەست لەگەڵ
ئێران سەبەبی خۆیان هەیە،
نەك ئەوەی ئێمە لەگەڵ ئێران
پەیوەندیمان باش بێت ،لەم
بارودۆخەی ئێستا ناوچەكەو
ئەو دۆخەی كورد لە ئێستادا
تێیدایە پێویست دەكات پژاك
ل��ەگ��ەڵ ئ��ێ��ران ش��ەڕ بكات،
یاخود نەیكات؟ ئەگەر شەڕ
بكات خزمەت بەچی دەكات؟
پێویستە م��رۆڤ ئەمانە باش
بزانێت ،ئ��ەگ��ەر پ��ژاك شەڕ
ناكات سەبەبەكە ئەوەیە دەنا
دەتوانێت بیكات ،ئەگەر بیكات
ئەو شەڕە لە ئێستادا لەخزمەتیدا

ئێمە نابینە سێبەری
كەس ،هێڵی خۆمان
بە بنەما دەگرین و
كێ ئێمەی پێ قبوڵە
ئ���ێ���م���ەش ق��ب��وڵ��ی
دەك��ەی��ن ،قبوڵمان
ناكات قبوڵی ناكەین

نییە .بۆیە بەردەوامە لە ئاگر
بەستەكەی ،لە م��اوەی ئەم
چەند مانگەی دوایدا نزیكەی
 20ك����ادری پ���ژاك ل��ەالی��ەن
ئێرانەوە شەهیدبوون نەك
لە ش��ەڕدا ،بەڵكو لە خەباتی
سیاسی و رێكخستنیدا ئێران
لێیداون و شەهیدی كردوون،
ئ��ێ��ران ئ��اگ��رب��ەس��ت بەبنەما
ناگرێت كەی ترسا لێی دەدات،
ب��ۆئ��ەوەش پ���ژاك هەندێك
چاالكی خۆپاراستنی كرد ،لەو
لێدوانیداو
چوارچێوەیشدا
ئێرانی هۆشیاركردەوە كەلە
ت��ۆڵ��ەی ئ���ەو ه��ەڤ��ااڵن��ەی��دا
چاالكیان ئەنجامداوەو دەبێت
ئێران ئاگربەست بە ئەساس
بگرێت ،ئەگەر لە ئێستادا شەڕ
گەورە ببێت ناكەوێتە خزمەتی
پ��ژاك��ەوە دەكەوێتە خزمەتی
چەند الیەنێكەوە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
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ب��ەش��دارب��وون��ی ك���ورد لە
حكومەتی ئێستای عێراق چۆن
شرۆڤە دەكەن؟
جەمیل بایك :ئێمە لەگەڵ
ئ���ەوەدای���ن ك���ورد ب��ەش��داری
حكومەتی عێراقی ك��ردووە و
كارێكی باشەو هێڵی سیاسی
ئێمە داوای ئ��ەوە دەك��ات،
دەزانین كە دەتوانرێت ئەوە
بخرێتە خزمەتی كوردان ،ئەگەر
نەچنە حكومەتەوە خزمەت بە

چی دەكات بۆ ئەوەیش داوای
ئەوە دەك��ات ،ئاوا یەكێتی و
برایەتی دروس��ت دەبێت ،بە
نەتەوەی دیموكرات دەتوانرێت
چارەسەربكرێت،
كێشەكان
هۆكاری شەڕ ئەوەیە كە شتێك
بۆخۆت ب��ەڕەوا بزانێت ،بۆ
ئ��ەوەی تر ب��ەڕەوا نەزانیت،
ئ��ەم ه��ەن��گ��اوەی ئ��ەم��ڕۆ بۆ
دروس��ت��ب��وون��ی ح��ك��وم��ەت��ی
عێڕاق نراوە لەجێی خۆیدایە،

جەمیل بایك
_ لە گوندێكی باشوری رۆژهەاڵتی توركیا لە خێزانێكی
هەژار لەدایكبووە.
_ لەئەنكەرە خوێندویەتی و هەرلەوێ بە ئۆجەالن
ئاشنابووە.
_ یەكێكە لە دەستەی دامەزرێنەرانی (پەكەكە) .
_ لە هەشتاكانی س��ەدەی راب��ردوو ،سەرپەرشتی باڵی
سەربازی (پەكەكە)ى كردووە.
_ ئەندامی كۆنسەی سەركردایەتی (كەجەكە) یە .
_ هاسەرۆكی (كەجەكە) یە.
پرسی كورد و گەالنی عێراق
ناكات ،ئەگەر وا نەبێت لە
عێراق شەڕ دەست پێدەكات
و كەسیش نازانێت ئەو شەڕە
كەی دەوەستێت ،ئێمە نەتەوەی
دیموكرات بەبنەما دەگرین
لەسەر ئەوە ئەساسەش یەكێتی
و برایەتی بەبنەما دەگرین ،لە
نەتەوەی دیموكراتیكدا هەر
گەل ،ب��اوەڕی و كلتورێك بە
ناسنامەو نرخ و زمانی خۆی
ئ��ازادان��ە خ��ۆی رێكدەخات و
بەڕێوە دەچێت ،بۆخۆی داوای
74

حكومەتی هەرێم سێ مانگ
مۆڵەتی داوە بە حكومەتی عێراق
كە ئەگەر داواكانی جێبەجێ
نەكات دەكشێنێتەوە ،ئەگەر
ئەو روویدا ئەوە كێشە دروست
دەبێت ،پێدەچێت عێراق پارچە
پارچەبێت و بەرەوشەڕ بڕوات
ئ��ەو ش��ەڕە زی��ان ب��ە هەموو
كەسێك دەگەیەنێت ،مرۆڤ
دەبێت كار بكات ،بۆئەوەی
كێشەكان چ��ارەس��ەرب��ك��ات،
نەك لەگەڵ كێشەكاندا بژی،
تەنها بەهەنگاوی ئاواكردنی

حكومەتی نوێی عێراق كێشەكان
چارەسەرنابن ،دەبێت هەنگاوی
ت��ری��ش بنرێت ب��ەو شێوەیە
ئەنجام بەدەست دەخرێت.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
هەبوونی گەریال لە شەنگال و
مەخمور بە رێكەوتن لەگەڵ
الیەنەكان ب��ووە؟ ئایا رۆڵی
گەریال لە رزگاركردنی مەخمور
چەند بووە ،تا ئێستا بەگشتی
چەند گەریال شەهیدبوون؟
جەمیل بایك :هاتنی گەریال
ل��ەس��ەر داخ����وازی گ��ەل ب��وو،
گەل داوای كرد گەریال بچێت
بیپارێزێت پاش ئ��ەوەش حزبە
سیاسیەكان داوای��ان كرد ،پێش
ئ���ەوە رێ��ك��ەوت��ن ه��ەب��ووای��ە
باشتر دەبوو ،ئێمە داوامان لە
یەكێتی و پارتی ك��رد ،پێمان
وتن داعش هێرش دەكاتە سەر
هەرێمی كوردستان دەمانەوێت
ب��ۆ پ��اراس��ت��ن��ی ب��اش��وری هێز
بنێرین ،بەاڵم یەكێتی و پارتی
وتیان سوپاستان دەك��ەی��ن لە
ئێستادا پێویست نییە ،ئەگەر لە
داهاتوودا ترس و خەتەر هەبوو
ئەوكاتە دەتوانین داوابكەین،
ب��ەاڵم لەبەرئەوەی ئ��ەوان بەو
شێوەیە وەاڵمیان دای��ەوە ئێمە
لەسەر ئەو بنەمایە هەڵسوكەتمان
كرد ،بەاڵم كاتێك داعش هێرشی
كرد گەل و حزبەكان داوای��ان
ك��رد و ئێمەش ب��ۆ پاراستنی
ئ��ەوان گەریالمان ن��ارد ،ئێمە
لەسەر بنەمای نەتەوەیی خەبات
دەكەین كوردی هەرچوارپاچەی
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كوردستان لەناوماندا هەیە .گەل
لەهەر شوێنێك لە خەتەردا بێت
ئێمە پاراستنی بەواجبی خۆمان
دەزانین ،ئێمە دۆستی گەل و
باوەڕی و كولتورە جیاوازەكانین،
لە شەنگال گ��ەل رووب���ەڕووی
كۆمەڵكوژی بوەوە ،بۆ پاراستنیان
چوینە ئەوێ ئێمە ناتوانین لەسەر
كۆمەڵكوژی گەلەكەمان سیاسەت
بكەین لەسەر كۆمەڵكوژی گەلی
كورد سیاسەت ناكرێت ،ئەگەر
تۆ پێش بە كوشتنی گەلەكەت
بگریت دەت��وان��ی��ن سیاسەت
بكەین ،ئەگەر نا بەپێچەوانەوە
بێت ناتوانین سیاسەت بكەین،
ئێمە لە مەخمور شەڕمان كرد،
گەریال و پێشمەرگە و میلیشیاكان
كامپی مەخمور شەڕیان كرد
و بەیەكەوە ئەو ناوچەیەمان
ڕزگاركرد ڕاستیش ئەوەیە بۆ
ئ��ەوەش داوامانكرد لیژنەیەك
دروستبێت ،تا هەمووالیەك
لە ژێر سایەی ئەو لیژنەیەدا

شەڕبكات ،ئەوە وورە دەداتە
گەریال و پێشمەرگە ،لە ئاستی
ناوچەو نێونەتەوەییدا حورمەتی
كوردی پێ زیاد دەبێت ،كورد
بەوە مەزن دەبێت ،نەك حزبێك
ئەگەر ك��ورد سەركەوت ئەوە
هەموو حزبەكان سەردەكەوێت،
حزب بۆ كورد و نەتەوایەتییە،
نابێت ه��ەرگ��ی��ز ح��زب پێش
نەتەوایەتی بخەین ،لەسەر ئەو
ئەساسە ئێمە خەبات دەكەین،
وەك دەزان���ن لەمەخمور و
شەنگال و رەبیعە گەریالكانمان
شەڕیان كرد و چەندینیان لێ
شەهیدبوون ژم��ارەی ت��ەواوی
نازانم ،بەاڵم نزیكەی  25شەهید
دەبن هەڤاڵی ژنیشیان تێدایە،
مەسەلە ژمارە نییە .ئەوە گرنگ
نییە گرنگ ئەوەیە تۆ خزمەتی
چی دەكەیت ،ئەگەر خزمەتی
گەل دەكەیت و دەستكەوتەكانی
دەپارێزیت ئ��ەوا شتێكی باش
دەكەیت ،ئەگەر ئەوە نەكەیت

بەهەزاران شەهیدیش بدەیت
بێمانایە.
كوردستان دیپلۆماتیك :پێتوایە
ئەو خەتەرەی باستان كرد لەسەر
رۆژهەاڵتی كوردستانیش هەیە؟
جەمیل بایك :هەر پارچەیەك
بچێت رۆژهەاڵتیش دەچێت،
ئێمە ت��ەن��ه��ا ح��زب��ی سیاسی
نین ل��ە ك��وردس��ت��ان ،جگەلە
ئ��ێ��م��ە ح��زب��ی ت��ری��ش هەیە
هەموویان دەڵێن ئێمە خەبات
ب��ۆ ك��وردس��ت��ان دەك��ەی��ن ،لە
رۆژئ��اوا خەتەر هەیە ئێمە له
دژی دەوەستینەوە لە باكور
و باشور هەیە دەوەستینەوە،
با لە رۆژهەاڵتیش هەندێكی
ت��ر ب��وەس��ت��ن��ەوە ،حزبەكانی
رۆژهەاڵت هەیە ،با بەرامبەر
ه��ەڕەش��ەك��ان ب��وەس��ت��ن��ەوەو
ئێمەش هاوكاریان دەكەین،
ئێمە ناتوانین لە كۆبانێەوە تا
كرماشان شەڕ بكەین.

سەردانی کۆمەڵێک رۆژنامەنوس بۆ الی جەمیل بایک
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عەبدوڵاڵی موهتەدی

سكرتێری كۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتكێشانی
كوردستانی ئێران:

لە دوو رووداوی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستدا توركیا داوای
هاوكاری ئەمەریكا
رەتدەكاتەوەو هەردوو
جارەكەش لە قازانجی كورد
تەواو بوون

دیداری :كەیوان عومەر
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س��ەب��ارەت ب��ە دوای��ی��ن س��ەره��ەڵ��دان��ی ق��ەی��ران��ی ت���ازەی داع���ش ل��ە ع��ێ��راق و
سوریا پەیوەست بە سیاسەتی نێودەوڵەتی و دەخالەتی جارێكی تری واڵتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست .گەلە كۆمەكێی نێودەوڵەتی
دژ بە داعش و تیرۆریزم ،هەروەها دەورو نەخشی هەریەك لە واڵتانی توركیاو
ئێران لەم ناوچەیەدا ،لەالیەكی ترەوە بۆچی هەرێمی كوردستان بووەتە یەكێك
لە سەنتەرەكانی ئەم بارودۆخە سیاسییە تازەیە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،یان
هەستكردنە بە مەترسی لە هەرێمی كوردستان ،یان پالن و پالنێكی بە بەرنامە
هەیە له بارهگای تایبهتی خۆی له زرگوێزهڵهی سنوری قهرهداخ دیدارێكی تایبەت
لەگەڵ عەبدوڵاڵى مهتدی سكرتێری كۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتكێشان
سازكردووە ،كە ئەمە دەقەكەیەتی:

ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك
:خ��ۆره��ەاڵت��ی كوردستان و
ناوچەكە ئاڵوگۆڕی گەورەی
بەسەردا هاتووە ،بەدەر لە
داعش رووداوێكی تازە نییە،
پێتوایە داعش چییە؟ بۆچی
رووداوگەلی گەورەی بەدوای
خۆیدا هێناوە لە خۆرهەاڵتی
ن��اوەڕاس��ت ،بەتایبەتی لە
ن��اوچ��ەك��ەدا كە چەقی ئەو
ناوچانەو شوێنانەیە كە كوردی
تیادا دەژی؟
ع��ەب��دوڵ�ڵای موهتەدی:
لە چەند مانگی راب���ردوودا
كۆمەڵێك رووداوی گرنگ و
گەورە لە عێراق و هەرێمی
ك��وردس��ت��ان روی���ان���داوە ،كە
كاریگەریان ن��ەك تەنها بۆ
خ��ۆی��ان ،بەڵكو ب��ۆ هەموو
ناوچەكەو بگرە بۆ هەموو
دونیا هەبووە ،بە دیاریكراو
رۆژی  2014/6/10ئەوكاتەی كە

داع��ش توانی موسڵ بگرێت
و سوپای عێراق بە هەموو
چەك و تفاقێكی پێشكەوتووی
ئەو چەند ساڵەی ئەمەریكا
پێی داب����وون ب��ۆ ب��ەرگ��ری،
سەرجەمیان بەجێیانهێشت و
هەاڵتن و پەرشوباڵوبوون،
ئ���ەوەش ب��وو ب��ە شكانێكی
گ��ەورە كە موسڵ بە ئاسانتر
ل��ەوەی كە چ���اوەڕوان دەكرا
گیرا .ئەمە سەرەتای قۆناغێكی
ت��ازەب��وو ،ك��ە ی��ەك ب��ەدوای
یەك گۆڕانكاریەكان لەبەریەك
ك��ران��ەوەو الپ��ەڕە به الپ��ەڕە
هاتنە ئاراوە.
سەبارەت ب��ەوەی داعش
چییە؟ زۆرێ��ك لە پسپۆڕان
و ش��ارەزای��ان��ی ئ��ەو ب��وارە
قسەیان لەسەركردووە ،چونكە
وردەكارییەكانی زانیاری ورد
و پسپۆڕی دەوێ��ت ،سەرەتا
ئەو جۆرەی كە ئەوان باسی

دەك���ەن ل��ە راگ��ەی��ان��دن��ەك��ان
ه��ات��ووە داع���ش دەوڵ��ەت��ی
ئیسالمی ع��ێ��راق ب���ووە ،كە
لەپێشدا لقێكی قاعیدە بووە،
دوات��ر ب��ەدوای رووداوەك��ان��ی
سوریا چووە و هەرلەوێ هێزو
چ��ەك و س��ەرچ��اوەی دارای��ی
و ئەزمونی شەڕو شەڕكەری
زۆری دەس��ت��ەب��ەرك��ردووە،
سەرئەنجامیش ناوی خۆی ناوە
دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق
و شام ،پاشان هاتوەتەوە بۆ
عێراق ،لەژێر ناوی دەوڵەتی
ئیسالمی.
ئەوەی كە گرنگە بزانرێت
ناوخۆیی داعش چییەو چۆنە،
ب��ەاڵم ئ��ەوەی كە ئاشكرایەو
راستییە داع��ش نەیدەتوانی
ئ��ەو سەركەوتنانە بەدەست
بهێنێت ،ئەگەر چەند شتی
تر دەستیان نەدایەتە دەست
یەك لە بەختی ئەوان ،یەكەم
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داع���������ش زۆر
ه�������ەوڵ�������دەدات
ئ��ەم ش���ەڕە بكات
ب���ەش���ەڕی شیعە
و سوننە ،ب��ەاڵم
م����ەرج ن��ی��ی��ە ل��ەو
ك��ارەدا بە تەواوی
سەركەوتوبن

ئەمەریكاو ئیدارەی ئۆباما كە
ب��ڕی��اری بەجێهێشتنی هێزو
سوپای ئەمەریكای دا كە بە
ت��ەواوی عێراق بەجێبهێڵن،
ب��ەاڵم لە جیاتی ئ��ەوەی بە
تەواوی بەجێی بهێڵێ ،دەكرا
و دەیتوانی بەشێكی كەم لە
پێگەی هەوای جێگرو هێزێكی
ك��ەم��ی ب��ەج��ێ بهێشتایە لە
هەرێمی كوردستان ،بە بڕوای
من ئەم مەترسیانە دروست
ن��ەدەب��وون ،هەروەها ئۆباما
خ���ۆی ب��ە ك��ارت��ی دژای��ەت��ی
لەگەڵ كەمپینە سەربازییەكانی
ج��ۆرج ب��وش هاتە سەركارو
بەڵێنی دابوو كە هەموو هێزی
سەربازی ئەمەریكا لە عێراق و
ئەفغانستان بباتە دەرێ ،چونكە
خەڵكی ئەمەریكا م��ان��دوو
ببوون لەو شەڕانە ،ئەمەریكا
ئەو كاتە كەوتبووە قەیرانێكی
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ئ��اب��وری��ی��ەوە ،ك��ە دی���ارە لە
قەیرانی ئ��اب��ووری��دا خەڵكی
كەمتر بیر لە سیاسەتی دەرەوە
دەك��ات��ەوەو زیاتر دەپەرژێتە
سەر ئیشوكاری ناوخۆیی .بۆیە
ئۆباما لە حاڵەتێكی ئەوادا هاتە
س��ەرك��ارك��ردن ،وات��ە بێزاری
جەماوەری خەڵكی ئەمەریكا
لە ش��ەڕو شوێن و سیاسەتە
خارجیەكان بوو.
دووهەم ئەگەر ئەمەریكا
زۆر ل��ەس��ەرەت��ادا كاتێك كە
سوپای ئ���ازادی س��وری��ا ،یان
ئۆپۆزسیۆنێكی میانڕەوتر لە
سوریا لەئارادا بوو هاوكاری
و پشتی بگرتایە ،كە ئەوكات
ئ��ەوروپ��ا زۆرێ���ك لەواڵتانی
عەرەبی و خەڵكی ناوخۆیی
س��وری��ا ئ��ەوەی��ان دەوی��س��ت،
یان ئەوكاتەی ئەمەریكا وتی
بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی
لە دژی میللەتی سوریا هێڵی
س��ورە ،ئەگەر بێت و بەشار
ئەسەد بیكات ،ئێمە وەاڵمی
سەربازی دەدەی��ن��ەوە ،تەنیا
رێزی هێڵە سورەكەی خۆشی
بگرتایە ،ئەوكات داعش نەی
دەتوانی وایلێبێت.
لەالیەكە ترەوە لەناو عێراق
ئ��ەگ��ەر مالیكی سیاسەتێكی
تائیفی تەسك و بەرچاو تەنگی
نەگرتایەتەبەر و سیاسەتێكی
فراوانترو بەشداری پێكردنی
عەرەبی سوننە لە دەسەاڵتدا
رەچ���او ب��ك��ردای��ە ،ه��ەروەه��ا
ئ��ەگ��ەر بیهێشتایە بەشی

ع��ەرەب��ی سونیش لە عێراق
ج��ۆرە كیانێك ،یان جۆرێك
لە فیدڕاڵی تایبەت بەخۆیان
هەبوایە ،ئەوانیشی نەدەكردە
دوژمنی خۆی ،ئەوا ئەوكاتە
عەرەبی سوننە وەك ئێستا بە
جۆرێك لە جۆرەكان نەدەهاتن
پشتیوانی داعش بكەن ،یاخود
خۆ هیچیان نەكردایە دەیان
توانی بێالیەن بن ،لەالیەكی
دیكەوە ئەگەر مالیكی كوردی
پەراوێز نەخستایە ،بودجەی
نەبڕیایەو بەڵێنەكانی كوردی
پێشێل نەكردایە ،ئ��ەوا ئەو
ج��ۆرە ناكۆكیانەش دروس��ت
نەدەبوو ،هەروەها هۆكارێكی
ت��ر ئ��ەگ��ەر ئ��ەو سیاسەت و
سێكتاریەیی مالكی لەناو سوپاو
عێراق و هێزە ئەمنییەكانی تری
بێ هێزو كرمۆڵ نەكردایە ئەوا
رۆحی بەرگری زیاتر دەبوو،
وەك چ��ۆن ئ��ەگ��ەر مالیكی
بیتوانیایە ه��ەم ئەمنیەت و
پەرەسەندن و گەشەی ئابووری
بكردایە ئ��ەوا هەرگیز بەم
جۆرەی ئێستا نەدەبوو.
ی����ان ه��ۆك��ارێ��ك��ی تر
دەخالەتەكانی ئێران زووت��ر
پێشی پێ بگیرایە ،چونكە
دەخالەتی ئێران لە سوریا زۆر
نێگەتیڤ بووە ،ئەگەر ئەمانە
بەو جۆرە نەبوونایە داعشیش
بەو جۆرە نەدەبوو كە هەیە.
بۆیە كۆمەڵێك هۆكار دەستیان
داوەتە دەست یەك ،لە هەڵەی
سیاسەتی ناوخۆی عێراق لەسەر

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

دەستی مالیكی ،تا پاشەكشەی
ئەمەریكا لە عێراق ،بەزاندنی
هێڵە سورەكان و بەدەنگەوە
نەهاتنی ئەمەریكا لە سیاسەتی
هەڵەی مالیكی و سیاسەتی بە
ئەنقەستی بەشار ئەسەد لە
كێشەی سوریادا ،لەبەر ئەوەی
لەسەرەتادا ئەوەی لە سوریا
هەبوو كێشەیەكی تائیفی و
مەزهەبی نەبوو ،بەڵكو كێشەی
میللەت بوو كە داوای ماف و
ئ��ازادی خ��ۆی دەك��رد ل��ەدژی
دی��ك��ت��ات��ۆری ،ب���ەاڵم دەس��ت
تێوەردانی ئەسەد وایكرد ئەم
كێشەیە ببێتە كێشەی سونەی
ت��ون��درەوی تیرۆریست لە
بەرامبەر حكومەتەكەی خۆیدا،
بۆئەوەی قەناعەت و بڕوا بە
دونیا بهێنێت بەوەی كە بڵێت
ئەوانە تیرۆریستن ،كەواتە
ئەگەر دەخالەتی ئێران نەبوایەو
سنورێك دابنرایە بۆ دەخالەتی
ئێران لە سوریا .بەبڕوای من
ئەو هۆكارانەبوون وایان كرد
داعش لەماوەیەكی زەمەنی تا
رادەیەك كەمدا جەماوەرێكی
زۆر بەدەست بهێنێت.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
هەندێك پێیانوایە لە راستیدا
داعش نوێنەرایەتی سوننینیزم
دەكات ،لە بەرگی سوننینیزمدا
خۆی دەنوێنێت ،ئایا ئەمە
هۆكار بوو بۆ ئەوەی بەشێكی
زۆری ناوچە سوننییەكانی
كۆنتڕۆڵكرد ،یان بە پشتیوانی
واڵت��ان��ی سوننی ،ئەمەش

بەرامبەرە بە ئەنتی شیعییزم،
یان ئەنتی ئێرانیزم ،پێتوایە
ئەم خوێندنەوەیە دروستە،
بەهێندەی ئ���ەوەی داعش
ت��ۆم��ەت��ب��ار دەك��رێ��ت ،یان
نەخێر لە واقعدا گروپێكی
تیرۆریستیە؟
ع��ەب��دوڵ�ڵای موهتەدی:
بەڵێ بێگومان داعش گروپێكی
تیرۆریستیە ،بەاڵم داعش پێشتر
لقێكی قاعیدە ب��وو ،یەكێك
لەو شتانەی داعش لە قاعیدە
ج��ی��ادەك��ات��ەوە ن��وك��ی تیژی
هێرشەكەی لە جیاتی ئەمەریكا
رووی كردە شیعە ،هەرچەندە
دژایەتی شیعە لە قاعیدەدا
زۆرە ،بەاڵم لە داعشدا زۆر
زی��ات��رە .بۆیە ئ��ەوەی��ان كرد
بە ئەولەویەتی كاری خۆیان،
لەبەرئەوە بێگومان هەوڵێكی
زۆر هەیە لەالیەن داع��ش و
ت��ون��دڕەوان��ی سوننییەوە كە
ش���ەڕی سوننەو شیعە ساز
ب��ك��ەن ،ه��ەروەه��ا ل��ەالی��ەن
هەندێك لە شیعەكانەوە هەوڵ
دراوە ،وەك چۆن مالكیش
بێبەش نەبوو لەوەی كە ئەم
شەڕە بكەن بەشەڕی سوننەو
شیعە.
ئ��ەگ��ەر بێت و شتێكی
ئ��ەوا پێشی پێ نەگیرێت و
بەربەستێكی بۆ دانەندرێت
هەموو رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
ژەهراوی و كاول دەكات ،لە
هەمانكاتیشدا ئەوەمان لەبیر
بێت ه��ەم��وو سونییەكان و

ی���ەك���ێ���ك ل���ەو
ش��ت��ان��ەی داع���ش
ل�������ە ق����اع����ی����دە
ج���ی���ادەك���ات���ەوە
ن�����وك�����ی ت���ی���ژی
ه��ێ��رش��ەك��ەی لە
جیاتی ئەمەریكا
رووی كردە شیعە

شیعییەكان لەگەڵ ئەوەدا نین،
بەاڵم هەوڵدەدەن لەوە كەڵك
وەربگرن بۆ هێز كۆكردنەوە.
دیپلۆمانیك:
كوردستان
تاچەند ئەو بۆچوونەی دیكەت
پێ راستە كە داع��ش دورو
درێ��ژك��راوەی قەیرانەكانی
سوریایە ،كە بەجۆرێك لە
جۆرەكان لەنێوان ئێران و
واڵتانی عەرەبی و سوننی
دایە؟
ع��ەب��دول�ڵای موهتەدی:
بێگومان ئ��ەوە راستی زۆری
تێدایە ،چونكە لەالیەك واڵتانی
ع��ەرەب��ی ك��ەوت��ن��ە دژای��ەت��ی
بەشار ئەسەد كە تاڕادەیەك
ئ��ەوان رۆژئ��اواش��ی��ان لەپشت
ب��وو ،لەالیەكی ت��رەوە ئێران
زۆر راستەوخۆتر و روسیاش
لە ئاستێكی دیبلۆماسیەتی
جیهانیدا كەوتنە پشتگیریكردنی
ئەسەد ،ملمالنێی ئ��ەو دوو
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واڵت����ە ب��ێ��گ��وم��ان دەوری
كاریگەری زۆری هەبوو لەسەر
بارودۆخەكە.
كێشەكە لێرەدایە ،چونكە
ئەمەریكاو دون��ی��ای رۆژئ��اوا
ئ���ەو دەس���ت ت���ێ���وەردان و
پشتگیرییەی ك��ە پێویست
بوو لە خەڵكی سوریا نەیان
كرد ،ئەنجامەكەی ئەوەیە كە

ئێران توانی ئەو جۆرە بۆچونە
الب��ەرێ��ت ،چونكە ئێران
بەردەوام باس لەوە دەكات كە
شەڕی تیرۆر دەكات ،نایەوێت
ئ��ەم ش��ەڕە وا دەربكەوێت
شەڕێكی تائیفی بێت ،لەنێوان
بەرەی شیعی و بەرەی سوننی؟
ع��ەب��دوڵ�ڵای موهتەدی:
شەڕی ئێران بەرامبەر تیرۆریزم

عەبدوڵاڵی موهتەدی

شەڕەكە رواڵەتێكی ئاینی و
مەزهەبی لێكەوتەوە ،بەاڵم
ئێستاش پێموایە قابیلی ئەوەیە
وانەبێت ،بەاڵم دیارە داعش
زۆر ه��ەوڵ��دەدات ئەم شەڕە
بكات بەشەڕی شیعە و سوننە،
بەاڵم مەرج نییە لەو كارەدا بە
تەواوی سەركەوتوبن.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
80

گاڵتەكردنە بە هەستی خەڵك،
ڕای گشتی.
كوردستان دیپلۆماتیك :بۆ
ئەمەریكا داوا دەكات ئێران
بەشدار بێت ،كە لە كاتێكدا
بەشێك دەڵێن بەشدار بێ،
بەشێكی دەڵێن بەشدار نەبێت
ل��ەو هاوپەیمانییەتەی كە
دروست بووە لە دژی داعش،

واتە ئەم جیاوازییە لە چییەوە
سەرچاوە دەگرێت؟
ع��ەب��دوڵ�ڵای موهتەدی:
راستە ،بەاڵم ئەوانیش دەڵێن
بەشدار بێت لە شەڕی داعش،
ن��ەك ش���ەڕی تیرۆریستان.
ئەوەشمان لە بیر نەچێت كە
بەپێی راپۆرتە ئەمەریكییەكان
بەشێكی زۆر ل��ەس��ەران و
كاربەدەستدانی قاعیدە لە
ئێران بوون ،كە لە ئەفغانستان
رایان كرد ،بەاڵم ئێران دەستی
بەسەر داگرتن و لەژێر نفوزی
ئێران مانەوە .هەربۆیە ئەمە
نمونەیەكە جۆرێك لەئاگر
ب��ەس��ت��ن ل��ەن��ێ��وان ق��اع��ی��دەو
كۆماری ئیسالمی ئێران هەبوەو
تائێستاش بەردەوامە ،ئەگەر
بۆچونێك هەبێت كە گوایە
ئێران شەڕی تیرۆریزم دەكات،
یان دەتوانێت شەریكێك بێت
لە شەڕی دژە تیرۆردا ،ئەوا
بەبڕوای من هیچ راستییەكی
ن��ی��ی��ە ،ئ��ەگ��ەرچ��ی وەخ��ت��ی
خۆی ئێران و رژێمی بەشار
ئەسەدیش دەستیان هەبوو
لەوەی شەڕەكە بكەن بە شەڕی
تائیفی و مەزهەبی لە سوریا.
بۆیە ن��ەك تەنها دەستیان
خوێناویە لە كوشتنی میللەتی
سوریادا ،بەڵكو دەستیان هەیە
لەخولقاندنی ئەو فەزایەی كە
داعشی تیادا خوڵقاو گەشەی
كرد ،بەاڵم دی��ارە كە داعش
بەهێز بووە و نزیك دەبێتەوە
لە سنورەكانی ئێران و شەڕی
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ش��ی��ع��ە دەك�����ات ،بێگومان
ئێرانیش شەڕی داعش دەكات،
چونكە شەڕكردن لەگەڵی لە
بەرژەوەندییەتی .
كوردستان دیپلۆماتیك :ئایا
پێتوایە ئێران ئەوا هێزێكی
گەورەو زەبەالحە ،یان زیاد
لە پێویست گ��ەورە ك��راوە،
چونكە واڵتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكا جارێكی تر دەیەوێت
بگاتەوە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
و سازشێك بكات ،لەگەڵ
س��وری��ا و ئ��ێ��ران ل��ەالی��ەك،
ه��ەروەه��ا دەوڵ��ەت��ی عێراق
دروست بكاتەوەو مەرجەكانی
سەربەخۆیی ك��ورد سازشی
لەسەر بكات ،یان بەجۆرێك
دڵی توركیا رازی بكات ،نەوت
و سامانی ناوچەكە بەرێت،
یان مەبەستەكە ئەوەیە كە
هەریەكێك لەم واڵتانە داعش
بەكار ناهێنێت ،بۆ ئەوەی
س��ودی سیاسی ،ئ��اب��ووری،
هەیمەنەی خۆی لە ناوچەكەدا
بكات؟
عەبدوڵاڵی موهتەدی:
من هیچ بەڵگەیەكم نییە،
لەو بڕوایەدا نیم كە ئەمەریكا
یان ئەوروپاو دنیای رۆژئ��اوا
داعشیان خوڵقاندبێت ،چونكە
زەح��م��ەت��ە پێموانییە ئەمە
راست بێت ،بەاڵم وەك باسم
كرد ئەگەر ئەمەریكا بنكەی
س��ەرب��ازی ب��ەج��ێ بهێشتایە
ل��ە ك��وردس��ت��ان ،ی��ان ئەگەر
ئەمەریكا بۆ دەوری دووەمی

سیاسەتی سەرۆك وەزیرانی
عێراق مالیكی پشتی نەگرتایەو
زوتر لێی قبوڵ نەكردایە ،وەك
چۆن گەر لە سوریا بەشار
ئەسەدی قبوڵ نەكردایە ،ئەوا
داعش نەیدەتوانی بەم جۆرە
گەورەبێت ،بەاڵم ئەمە مانای
ئەوە نییە ئەوان خولقاندویانە.
خولقاندنی داعش دەگەڕێتەوە
س���ەر ه��ۆك��اری ن��اوخ��ۆی��ی،
ئ��ەوەش هەركام لە دەوڵەتە
ئیقلیمیەكان ،ی��ان دەوڵەتە
ج��ی��ه��ان��ی��ەك��ان ب������ەدوای
ب��ەرژەوەن��دی خۆیانەوە بن
ئەوا ئاساییە بێگومان وادەكەن
باسێكی ت��رە ،ب��ەاڵم ئەوەی
كە ئێران و ئەمەریكا دەسازێن
ئەوە تەوەرێكی ترە ،چەندین
سیگناڵی ناتەبا لەگەڵ یەكتری
و لەالیەن ئەمەریكاوە دراوە بە
ئێران .سەرەتا ئەمەریكا وتی
ئێرانیش دەتوانێت دەورێكی
هەبێت ،پاشان بۆ كۆنفرانسی
پاریس ،ئەمەریكا نەیهێشت
ئێران بانگهێشت بكرێت و
ئ��ەو وت��ی ناتوانێت بەشێك
بێت لە ئیئتالف دژی داعش،
پ��اش��ان ل��ەم دوای��ان��ەدا جۆن
كیری لە ئەنجومەنی ئاسایش
وت���ی :ئێرانیش دەت��وان��ێ��ت
دەوری هەبێت ،لەبەرئەوە
چەندین سیگناڵی ناتەبا لەگەڵ
یەكتری خراوەتە روو لەالیەن
ئەمەریكاوە ،بەاڵم بەئێستاشەوە
بەڕەسمی ئێرانیش بەشێك
ل��ەو ئیئتیالفە نییە ،ك��ە بە

ئ�����ەم�����ەری�����ك�����ا
ن��ەی��وی��س��ت ئ��ێ��ران
ب���ەش���ێ���وەی���ەك���ی
رەسمی بێتە ناو ئەو
هاوپەیمانیەتەوە،
ئ���ەوە جگە ل��ەوەی
ك��ە ب��ەش��دارب��وای��ە،
ن����ف����وزی ئ���ێ���ران���ی
یەكجار زۆر دەبردە
پێشەوە،

سەرۆكایەتی ئەمەریكا لە دژی
داعش بەرێوە دەچێت ،واتە
بەرەسمی بەشێك نییە لەو
هاوپەیمانیەتە ،بەاڵم دوریش
نییە جۆرێك هەماهەنگیان
ل��ەگ��ەڵ ی��ەك��ت��ری كردبێت،
ی��ان هیچ نەبێت ئەمەریكا
چاوپۆشی لە دەخالەتی ئێران
لە عێراقدا كردبێت ،تا ئەو
جێگایەی دژی داعشە ،من
پێم وانییە ئەمەریكا خۆشحاڵ
بێت ب��ە ن��ف��وزو دەس��ەاڵت��ی
ئێران لەعێراقدا ،پێشموایە لە
ئایندەدا ئەمەریكا هەوڵدەدات،
ب��ۆ ب��ەرت��ەس��ك��ردن��ەوەی ئەو
دەس��ەاڵت��ە جارێكیتر ئەگەر
مەترسی داع��ش نەمێنێت،
بەاڵم لە ئێستادا چاوپۆشینێك
هەیە لە دەست وەردانی ئێران
لە عێراق.
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دیپلۆماتیك:
كوردستان
ئ��ەو دوفاقییەی ئەمەریكا
لەچییەوە سەرچاوە دەگرێت،
ك��ە ل��ەالی��ەك ئ��ێ��ران بانگ
ناكرێت بۆ كۆنگرەی پاریس،
لەالیەكی ترەوە جۆن كیری
دەڵێت دەبێت بەشدار بێت،
هەروەها پێشتر ئۆباما وتی
ئ��ەگ��ەر پێویست بكات با
ئێرانیش دەخالەتی ئەم شەڕە
بكات ،پێتوانییە لەبنەرەتدا
جۆرێكە لە دوفاقیەت كە ئێران
بەشداری پێ دەكات ،بەاڵم بۆ
ئەوەی دڵی دۆستەكانی سوننی
و توركیا نەرەجێنێت ،بیەوێت
ژێر بەژێر ئەمە بكات ،ئەگەر
نا ئەوە راستی بەشداری كردنی
ئێران هەیە ،وەك چۆن خودی
مەسعود بارزانیش رایگەیاند
كە ئێران دەخالەتی كردووەو

عەبدوڵاڵی موهتەدی

82

چەكی داوینەتێ و سوپاسیان
دەكەین بۆ ئەو هاوكارییە؟
ع��ەب��دوڵ�ڵای موهتەدی:
بێگومان گلەیی و گازندەو
فشاری واڵتان وەك سعودیە،
میسر ،ئ���وردن ،دەوڵەتانی
ع��ەرەب��ی ل��ەس��ەر ئەمەریكا
هەبووە ،كارێكە ئەمەریكاش
ناتوانێت ن��ادی��دەی بكرێت.
بۆیە ئەمەریكا پێی خۆش
نەبوو ،یان نەیویست ئێران
بەشێوەیەكی رەسمی بێتە ناو
ئەو هاوپەیمانیەتەوە ،ئەوە
جگەلەوەی كە بەشداربوایە
ن��او ن��ف��وزی ئێرانی یەكجار
زۆر دەب��ردە پێشەوە ،بەاڵم
ل��ەه��ەم��ان��ك��ات��دا ئ��ەم��ەری��ك��ا
پێویستی ب��ەوە بوو ئێرانیش
لەالی خۆیەوە زیانێك بە داعش
بگەیەنێت ،یان هێرشەكانی

داعش بەرتەسك بكاتەوەو یان
هەر جۆرە هاوكاریەك دژی
داعش ،ئەمەریكاش پێی خۆشە
ئێران دژی داعش بوەستێت،
بەاڵم ئەمەریكا پێی خۆش نییە
ئێران رۆڵێكی گەورەی هەبێت
ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت،
بەپێچەوانەوە ئەمەریكا هەوڵی
بەرتەسكردنەوەی نفوزی ئێران
دەدات ،تائێستا ب��ەم جۆرە
ب��ووە ه��ەرچ��ەن��دە دەوڵ��ەت��ی
ج���ۆرج ب���وش و دەوڵ��ەت��ی
ئ��ۆب��ام��ا ج��ی��اوازن و رەنگە
ئەركی سیاسەتی ئەمەریكا
بەرامبەر ئێران لە چاو دەوری
پێشوتری جورێكیتر بێت،
بەاڵم س��ەرەڕای ئەوانەش من
وای نابینم كە ئەمەریكا رێگا
بدات كە ئێران بەرنامەو رێگاو
پێگەی سیاسی ،دیبلۆماسی
وعەسكەری خۆی لە هەموو
ناوچەكە باڵوبكاتەوە.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
هێنانە سەرخەتی حوسیەكان لە
یەمەن ،هەروەها سەرهەڵدانی
قەیرانی تازە لە واڵتی لوبنان،
ل��ەالی��ەك��ی ت���رەوە جۆرێك
لە سازشێكی ناڕاستەوخۆی
نێوان هاوپەیمانی ئەمەریكاو
ئەوروپا لەگەڵ سوریاو لێدانی
بنەكەكانی داعش لەناوچەی
رەقەو دێززور و ناوچەكانی
تر كە لەژێر دەسەاڵتیاندایە،
ه��ەروەه��ا هاتنە ن��اوەوەی
جۆرێكی ت��ری ئێران بۆناو
گەمەكانی عێراق و گۆڕینی
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مالیكی بە عەبادی ،هەموو
ئەوانە پێتوانییە دەستكەوت
ب����وون ل��ە دەرئ��ەن��ج��ام��ی
ئ��اڵ��وگ��ۆڕێ پێكهاتوون ،كە
داع��ش خولقاندویەتی ئێران
مستەفید بووە لە خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست و توانیویەتی داعش
بەكاربهێنێت ،وەك كارتێكی
ب��ەه��ێ��ز دژی ئ��ەم��ەری��ك��او
رەقیبەكەی كە توركیایە لە
ناوچەكە؟
ع��ەب��دوڵ�ڵای م��وه��ت��ەدی:
ج��م��ه��وری ئیسالمی ئ��ێ��ران
دەوڵ��ەت��ێ��ك��ی زۆر زی��رەك��ە،
پاشان تا ئێستا شەڕی داعشی
قۆستۆتەوە بە قازانجی خۆی،
بەاڵم لەپاڵ قۆستنەوەی ئەو
شەڕە و ملمالنێی نێوان ئێران
و ئەمەریكا ،هەروەها ئێران-
سعودیە لە ناوچەكە كۆتایی
پێنەهاتووە ،هەروەكو پێشتر
ئاماژەم پێكرد بەبڕوای من ئەم
هێرشە تازەیەی حوسییەكان
لە یەمەن كە گرتنی سەنعا
پایتەخت و ه��ەن��دێ شوێن
و ن��اچ��ارك��ردن��ی س���ەرۆك
وەزی��ران بڕوات و لە جێگەی
ك��ە كەسێكی خ��ۆی��ان بێت،
لەو بڕوایەدام ئەوپەڕی هێز
نواندنێكی ئێرانە لەبەرامبەر
ئەو بڕیارەی ئەمەریكا داویەتی
بۆ لێدانی داع��ش لە سوریا،
بەتایبەت ل��ەب��ەرام��ب��ەر ئەو
بڕیارەدا كە ئەمەریكا دەیەوێت
ئۆپۆزسیۆنی سوریا بەهێز بكات
و چەكیان بداتێ و مەشقیان

پێ بكات ،دی��ارە عەرەبستان
پ��ێ��گ��ەی��ان ب���ۆ دەك���ات���ەوە
لەخاكی خ��ۆی ب��ۆ مەشق و
راهێنانیان .ئێران ویستویەتی
وەاڵمێكی ئەوە بداتەوە ،واتە
ملمالنێیەكی گ��ەورە لەنێوان
ئەمەریكاو تاڕادەیەك رۆژئاوا
كە عەرەبستان و واڵتانیتری
عەرەبی لەگەڵدایە ،لەالیەكەوە
لەگەڵ ئێران هەیە.
بۆیە ئەمەریكا ئ��ارەزووی
نییە ،ئێران دەسەاڵتی زۆربێت
و پێگەی جەماوەری زۆربێت
ل��ەو ن��اوچ��ان��ەداو قسەكەری
ی��ەك��ەم ب��ێ��ت ،ب���ەاڵم ئەگەر
ت����ارادەی����ەك دژی داع���ش
كارێك دەك��ات ،ئ��ەوا چاوی
لێ دەپۆشێت تا م��اوەی��ەك،
پاشان ئێران ئەو كارەی یەمەن
پێش ئ��ەوەی رۆحانی بچێت
بۆ نیۆرك ،یان پێش ئەوەی
لەگەڵ گروپی ( )5+1دانیشن
ئەمەی نیشانداوە ،بۆ ئەوەی
بڵێت ئێوە لە (سوریا دەست
دەوەشێنن ،منیش لە یەمەن
دەستێك دەوەش��ێ��ن��م ،ئێران
دەیەوێت ئەو پەیامە بدات بە
ئەمەریكا و دنیای عەرەبی كە
ناتوانن بەبێ حساب كردن بۆ
ئێران رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
ئارام بكەنەوە .بۆیە ملمالنێكە
لەكاتی خۆیدا بەتەواوی ماناوە
هەیە ،هەرچەندە هەندێك
كەموكوڕی بەبۆنەی داعشەوە
دروستبووە..
ك��ورس��ت��ان دیپلۆماتیك:

ئ���ێ���ران ق��ازان��ج��ی
ك��ردووە،ب��ەاڵم جارێ
زووە ب���ۆ ئ����ەوەی
ك���ە ب���ارودۆخ���ەك���ە
هەمووی تێبگەین و
شیبكەینەوە

رووداو گەلێك ك��ە داع��ش
خ��وڵ��ق��ان��دوی��ەت��ی چەندێك
رەشبینی ب���ەوەی روخانی
ك��ۆم��اری ئیسالمی ئ��ێ��ران
دوور دەخ��ات��ەوە ،ب��ەوەی
ك��ە دەخ��اڵ��ەت دەك���ات لە
ب��ارودۆخ��ە ج��ی��اوازەك��ان��دا،
یان بەپێچەوانەوە چەندێك
گەشبینی بەشێكی خوڵقاندنی
ئەو رووداوان��ە بۆ داهاتووی
ئ��ێ��ران��ە ،ب��ەت��ای��ب��ەت وەك
نوسەرێك دەڵێت :ئەمەریكا
پێیوایە بنكەی س��ەرب��ازی
دێنێتە هەرێم لە داهاتوودا،
بۆ روبەرووبونەوەیە لەگەڵ
ئێران؟
عەبدوڵاڵی موهتەدی :لە
كورت خایەندا ئێران قازانجی
كردووە،بەاڵم جارێ زووە بۆ
ئەوەی كە بارودۆخەكە هەمووی
تێبگەین و شیبكەینەوە ،بەاڵم
بە لێكدانەوەی من بۆئەوەی
ك��ە ه��ەی��ە ق��ازان��ج��ی ئ��ێ��ران
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مەرج نییە درێژخایەن بێت،
ئ��ەگ��ەر ئەمەریكا ك��ە ئێستا
هێرشەكانی بۆسەر داعش لە
سوریا دەستپێكردوە هەر لەم
قۆناغەدا بوەستێت ،بە راستی
ئەو بەڵێنەی بۆ بەهێزكردن
و پڕچەككردنی و ڕاهێنانی
ئۆپۆزسیۆنی سوریا بۆ روخانی
بەشار ئەسەد بەرێوە نەبات،
كەواتە تەنها قۆناغی یەكەم
لێدانی داعش بێت و بەس لەم
حاڵەتەدا دەتوانین بڵێین بەشار
ئ��ەس��ەدو بەهۆی ئەویشەوە
ئ��ێ��ران قازانجێكی زۆری���ان
ك��ردووە ،بیرمان نەچێت كە
روخانی تاڵیبان لە ئەفغانستان
و روخاندنی سەدام حسێن لە
عێراق قازانج بوو بۆ ئێران.
لەبەرئەوە لێدانی داعشیش
ئەگەر تەنها بۆ ئەم قوناغە
بێت دەتوانێت قازانج بێت

بۆ كۆماری ئیسالمی ئێران،
بەاڵم ئەگەر بە دوایدا قۆناغی
دووەم��ی��ش بێت كە ئەویش
بەهێزكردنی ئۆپۆزسیۆنی سوریا
و هەوڵدان بۆ روخاندنی بەشار
ئەسەد بێ ،ئەو كات زەبرێكی
گ��ەورە لە كۆماری ئیسالمی
ئێران دەكەوێت .هەربۆیەشە
ئێران لە ئێستاوە هاواری لێ
هەستاوەو بە هەموو جۆرێك
دەخالەتی ئەمەریكا لە سوریا
مەحكوم دەك���ات ،ب��ەب��ڕوای
من روون نییە لە داهاتوودا
دەركردنی حوكمێك كە كۆتایی،
بەاڵم یەكگرتنێكی راستەقینەی
ئەمەریكاو ئێران بە كارێكی
زۆر مەحاڵی دەزانم ،بەتایبەتی
ئەگەر ئێران لەسەر پ��رۆژەی
ناوەكی خۆی ئامادە نەبێت
كۆمەڵێك سازشی زۆر جدی
و پاشەكشە بكات ،ئاسان نییە

سازش لەبوارەكانی تردا بكات،
ئایا لەسەر ئەتۆمی ئێران ئەو
سازشە بەرێوەیە یان نا ئێستا
رەشبینی ه��ەردوو واڵت ،بۆ
گەشتن بە رێكەوتن زۆرت��رە
وەك لە چەند مانگی رابردوو،
تەنانەت ه��ەردووال خۆشیان
ئەوەیان نەشاردۆتەوەو باسیان
كردووە
دیپلۆماتیك:
كوردستان
ت��ورك��ی��ا ل��ەن��او ئ���ەم گەلە
كۆمەكێیەدایە كە تا ئێستا
بەرامبەر بە داع��ش ك��راوە
ل��ەن��او ئ���ەم هاوپەیمانیە
نێودەوڵەتیەدایە كە بەقسەی
ئەمەریكا ( )40دەوڵەتی لە
پشتەوەیە ،بێ هەڵوێسترین
واڵت بووە تەنانەت هەندێك
پێیانوایە كە خۆی لە پشت
داعشەوەیە ،هەندێكی تریش
پێیانوایە دەیەوێت ئیمتیازی
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زی��ات��ر وەرب��گ��رێ��ت ،وەك
نوسەرێكی تورك دەڵێت :توركیا
شكستیخواردووە لەناوچەكەدا،
بەنمونە لە عێراقدا روونەو
دەبینرێت شكستەكەی ،یان
لە شەڕی  pkkو دانوستاندنی
شكستیخواردووە،
ئاشتی
ل���ە س����وری����او روخ���ان���ی
شكستیخواردووە ،لەالیەكی تر
لە پشتیوانی ئۆپۆزسیۆنی سوریا
شكستیخواردووە ،لەبەرئەوە
پەنای بۆ شەیتان بردووە؟
ع��ەب��دوڵ�ڵای م��وه��ت��ەدی:
وەخ��ت��ی خ��ۆی ك��ە س��ەرەت��ای
بزوتنەوەی خەڵكی سوریا بوو
لە دژی بەشار ئەسەد ،توركیا
زۆری هەوڵدا كە ئەمەریكاو
دونیای رۆژئ��اوا قەناعەت پێ
بكات ،كە پشتیوانییەكی گەرم
و گوڕو جدی لە ئۆپۆزسیۆنی
سوریا بكات .توركیاش وەك
زۆرێك لە واڵتانی عەرەبی یان
واڵتانی ئەوروپا بێ هیوا بوو
لەوەی ئەمەریكا شتێك بكات
لەوبارەیەوە ،دیارە هەر واڵتەو
سیاسەتێكی تایبەت بەخۆی
رەچاو دەكات و پەیڕەودەكات،
لەجیاتی ئ��ەوەی سیاسەتێكی
ه��ەم��اه��ەن��گ��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی
نێونەتەوەیی بێتە ئ���اراوە.
باسێكی تر ئەوەیە راستە توركیا
هێشتا ئەندامێكی پەیمانی
ناتۆیەو هاوپەیمانێكی ئەمریكاو
دونیای رۆژئاوایە ،بەاڵم ئەو
نزیكایەتی و هاوپەیمانیەی
كە جاری جاران توركیا لەگەڵ

ئەمەریكاو رۆژئ��اوا هەی بوو
ئ���ەوە ن��ەم��اوە ،ب��ۆ نموونە
توركیا زۆر دژی ئیسرائیل
وەس���ت���اوەت���ەوە ل���ە چ��ەن��د
ساڵی راب��ردوودا ،لە حاڵێكدا
ئەمەریكاو ئەوروپا ئەوەیان
پ��ێ خ��ۆش نییە ،ه��ەروەه��ا
ئ��ەوەش��م��ان ل��ەب��ی��ر نەچێت
كە توركیا لە دوو فرسەتی
م��ێ��ژووی��دا ،ئەمەریكا داوای
ه��اوك��اری لێكرد و پێویستی
بە توركیا بوو هەردووكیانی
رەتكردەوە.
یەكەمیان ساڵی ()2003
ب���وو ل��ە پ��ێ��ن��او روخ��ان��دن��ی
س���ەدام حسین و دەوڵ��ەت��ی
ئ���ەو ك��ات��ی ع��ی��راق،ت��ورك��ی��ا
رێگەی ن��ەدا ،دی��ارە رەخنەی
زۆریش لە سیاسەتی ئەمەریكا
بەرامبەر توركیا سەریهەڵدا،
زۆر كەسیش دەی���وت ئێمە
دەی��ان ساڵە هاوپەیمانین و
یەكجار پێویستمان بە توركیا
بووەو هەر ئێمەش هاوكاری
توركیامان ك��ردووە و یەكجار
كارمان بە توركیا بووە ،بەاڵم
بۆی جێبەجێ نەكردووین.
دووهەمین ج��ار لەشەڕی
داعش ،ئەمەریكا داوای هاوكاری
لە توركیا ك��ردووە ،النی كەم
تائێستا وەاڵمێكی پۆزەتیڤ
و شیاوی وەرنەگرتوەتەوە،
ئەمەش دەبێتە دوو جار كە
ئەمەریكا داوای ه��اوك��اری
دەكات لە توركیاو وەاڵمێكی
ئەوتۆی دەس��ت ناكەوێتەوە،

ت���ورك���ی���ا زۆری
هەوڵدا كە ئەمەریكا
و دون��ی��ای رۆژئ���اوا
قەناعەت پێ بكات،
كە پشتیوانییەكی
گەرم و گوڕو جدی
ل��ە ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن��ی
سوریا بكات

س��ەی��ر ل���ەوەدای���ە ه���ەردوو
ج��ارەك��ە ب��ەق��ازان��ج��ی ك��ورد
تەواو بووە .جاری پێشتر بە
نەهاتنی توركیا ،ئەمریكا كەسی
بێجگە لە ك��ورد و هەرێمی
كوردستان و حزبەكان و هێزی
پێشمەرگەی بۆ نەماوەیەوە بۆ
هاوكاری .ئەم جارەش رەنگ
بێت ئەم هاوكاری نەكردنەی
ت��ورك��ی��ا ،ئەمریكا هانبدات
بۆ دام��ەزران��دن��ی بنكەیەكی
سەربازی ئاسمانی ،یان هەر
بنكەیەكی س��ەرب��ازی��ت��ر لە
هەرێمی كوردستان ،بێگومان
هاوكاریەكانی ك��وردو هێزی
پێشمەرگەو وەستاندنەوەیان
بەرامبەر داعش و ئامادەبونیان
بۆ هاوكاری لەگەڵ ئەمریكاو
ه��اوپ��ەی��م��ان��ان��ی ،ك���وردی
لەبەرچاوی ئەمەریكاو رۆژئاواو
ه��ەم��وو دون��ی��ا خۆشەویستر
كرد .دوور نییە توركیا جۆرێك
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س�������ەرۆك�������ی
هەرێمی كوردستان
زۆر ئاساییە ،ئەگەر
بیەوێت تەوازنێك
راب�������گ�������رێ�������ت و
سوپاسی كۆماری
ئ��ی��س�لام��ی ئ��ێ��ران
بكات

هاوكاری داعشی كردبێت ،بەاڵم
ئەوە روونە كە تائێستاش توركیا
پابەندی ئ��ەو هاوپەیمانیەتە
ن��ەب��ووە ك��ە لێی چ���اوەڕوان
دەكرا .ئایا تا چەند دەتوانێت
لە دەرەوەی ئەو هاوپەیمانیەتە
بمێنێتەوە ،ئەگەر لە دەرەوەی
ئەو هاوپەیمانیەتە بمێنێتەوە،
ب��ڕوام وای��ە ل���ەدەرەوەی ئەو
بمێنێتەوە
هاوپەیمانیەتە
ساردی نێوان ئەمەریكا-توركیا
زۆر زی��ات��ر دەب��ێ��ت ،س��اردی
نێوان توركیا-ئەوروپا زۆر زیاتر
دەبێت ،بۆیە من بە دووری
نازانم لە قۆناغێكدا توركیاش
بێتەوە ناو ئەو هاوپەیمانیەتە.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
سەرهەڵدانی داعش بەشێكی
زۆری ن��اوچ��ەك��ەی گ��ۆڕی
بۆ رووب���ەرووی قەیرانێكی
گەورە كردوەتەوە ،كوردیش
ل��ەن��اوچ��ەك��ە ب���ە گشتی
رووب����ەڕووی ئ��ەم مەترسیە
86

بووەتەوە ،پێتوایە بەنەتیجە
سەرهەڵدانی داع��ش و روو
وەرگێڕانی شەڕەكانی رووەو
بەغدادو ناوچە پیرۆزەكانی
ب��ەن��او شیعەی ن��ەج��ەف و
كەربەالو رووەو شەنگال و
ناوچەكانی تر بە پالن و پیالنی
نێودەوڵەتیە ،ب��ۆ روخانی
ئەزمونی هەرێمی كوردستانە،
یان كورد لەناو ئەم قەیران
و وەزعیەتەدا جێگەو پێگەی
چییەو چەندێك دەتوانێت
س��ودم��ەن��دب��ێ��ت ،چەندێك
زەرەرمەند بێت؟
ع��ەب��دوڵ�ڵای م��وه��ت��ەدی:
توركیا زۆر ن��زی��ك ب��وو لە
ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان ،من
هیچ ه��ۆك��ارێ��ك نابینم كە
توركیا ویستبێتی ئەزمونی
هەرێمی كوردستان بڕوخێنێت،
ب��ەدوای ئەڵمانیادا هەرێمی
كوردستان دووهەمین شەریكی
بازرگانی گ��ەورەی توركیایە
لە جیهاندا .رێكەوتننامەیەكی
پەنجا ساڵەی دابینكردنی وزە
لە كوردستانەوە بۆ توركیا
واژۆكراوە ،توركیا دوای گرژی
س��ااڵن��ی پێشوو توانیبووی
ل��ەم چ��ەن��د س��اڵ��ەدا نێوانی
ل��ەگ��ەڵ هەرێمی كوردستان
زۆر خ��ۆش بكات ،تەنانەت
وەختێك هەرێمی كوردستان
باسی سەربەخۆیی كرد ئێران
دژای��ەت��ی ك��رد ،ب��ەاڵم توركیا
دژای��ەت��ی نەكرد ،لەبەرئەوە
هۆكارێك نابینم كە بڵێم توركیا

ویستویەتی هەرێمی كوردستان
تێك بدات ،چونكە گرژیەكانی
روو بەكەمی رۆیشت بوو وردە
وردە سەردەمی دۆستایەتی و
هاوكاری هاتبوو ،كۆمەڵگەی
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ش ك��ە ل��ەن��او
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست پڕ لە
توندڕەوی و پڕ لە ئیسالمگەرایی
سیاسی و پڕ لە تیرۆریزم و
پڕ لە كۆنە پەرستی ،یەكێك
لەو جزیرانەی كە تێیدا تۆزێك
دیموكراسی و پێشكەوتن و
ئ��ازادی و سەقامگیری هەیە
هەرێمی ك��وردس��ت��ان��ە ،ئیتر
بۆچی بیەوێت تێكیبدات،
ب����ەاڵم ك���ە داع����ش رووی
هێرشەكەی ك��ردە شەنگال و
ناوچە كوردنشینەكان ،هەرێمی
كوردستان چاوەڕوانی پشتیوانی
و پشتگیری لەالیەن توركیاوە
دەكرد ،راستە توركیا پشتگیری
نەكردو ئەوەش شۆكێكی گەورە
بوو ،دیارە بێگومان كاریگەری
خۆی بەسەر نێوانی توركیا و
هەرێمی كوردستان بۆ سااڵنی
داهاتوو جێدەهێڵێت.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
ئاماژەت ب��ەوەدا توركیا زۆر
نزیكە لە هەرێمی كوردستان،
بۆچی دەبێت كاربكات بۆ
روخانی ئەزمونی هەرێمی
ك��وردس��ت��ان ،ب���ەاڵم بەپێی
چەندین س��ەرچ��اوە ئەمنی
لەكاتی پەالمارەكانی داعش
بۆ سەر شەنگال ،حكومەتی
هەرێمی كوردستان بەڕەسمی
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داوای لە توركیا كردووە،بەاڵم
موافەقەتی ن��ەن��وان��دووە بۆ
هاوكاریكردن ،لە ئێستادا دیارە
كە هاوكاری هێزەكانی داعش
دەك��ات ،بۆ كۆنتڕۆڵكردنی
ك��ۆب��ان��ێ ل��ە س��ن��ورەك��ان��ی
خۆیەوە ،لە سەرچاوەكانی
میدیایی نێودەوڵەتی باس
لە كڕینی نەوتی ناوچەكانی
ع��ێ��راق و س��وری��ا دەك���ەن
لەالیەن توركیاوە ،بارزانی لە
كۆبوونەوەیەكدا نیگەرانی خۆی
لە توركیا دەربڕیوە لەبەرامبەر
هاوكرای نەكردنیدا ،بەدیوێكی
تردا خودی بارزانی رایگەیاندوە
كە سوپاسی رۆحانی و كۆماری
ئیسالمی ئێران دەكەین كە
هاوكاری هێزی پێشمەرگەی
كردووە چەكی داوەپێیان .ئایا
ئەمانە بەس نین ،بۆئەوەی
كە بڵێین توركیا تێڕوانینێكی
سیاسی ستراتیجی نییە ،بۆ
هەرێمی كوردستان ئەوەندەی
تێروانینێكی ئابوورییە؟
عەبدوڵاڵی موهتەدی :تا
پێش هێرشی داعش دەورانی
گ���رژی هەرێمی كوردستان
لەگەڵ توركیا بەسەرچوو بوو،
بەڵكو دەورانێكی دۆستایەتی و
نزیكایەتی هات بوو كە تێیدا
بازرگانی و ئابووری و نەوت
دەورێكی گەورەیان هەبوو،
ب��ەاڵم ه��اوك��اری سیاسیشیان
ه��ەب��وو توركیا دەس��ت��ی لە
دوژمنایەتی هەرێمی كوردستان
هەڵگرتبوو ،بەاڵم كە شەڕی

داع���ش ك���راو ك���ورد ك��ەوت��ە
تەنگانەو چاوەڕوانی پشتگیری
توركیای دەكرد ،لێرەدا راستە
توركیا هیچ پشگیریەكی بۆ
كورد نەكرد ،پشتگیرنەكردنی
توركیا بۆ ك��ورد یەكێك لە
هۆكارەكانی رەنگە ئەوەبێت
كە دەوڵەتی توركیا وە حزبی
ئاك پارتی ( )AKلە سااڵنی
راب��ردوو هەر هاتووەو زیاتر
ب��ەرەو ئیسالمگەرایی چووە،
ئەگەربێت و ئێستاو دەساڵ پێش
ئێستا سەیر بكەین وردە وردە
هەنگاو بەرەو ئیسالمگەرایی
زۆر زی���ادی ك���ردووە لەچاو
جاران.
كوردستان دیپلۆماتیك:
بۆ ناڵێیت توركیا پشتیوانی
لە داعش كردووە ،یان بۆچی
دەبێت كە سەرۆكی هەرێمی
ك��وردس��ت��ان سوپاسگوزاری
رۆحانی و كۆماری ئیسالمی
ئێران بكات؟
ع��ەب��دوڵ�ڵای م��وه��ت��ەدی:
چونكە رۆحانی و دەوڵەتی
ئێران زۆر زوو هاوكار خۆیان
پێشكەش بە هەرێمی كوردستان
ك��رد لە ش��ەڕی دژی داع��ش،
كە توركیاش ئ��ەوەی نەكرد
سەرۆكی هەرێمی كوردستان
زۆر ئاساییە ،ئەگەر بیەوێت
تەوازنێك رابگرێت و سوپاسی
كۆماری ئیسالمی ئێران بكات،
رەنگ بێت مەسەلەی سوننی
بوونی داعش كاریگەری بووبێت
بەسەر توركیاوە ،نێوانی توركیا

لەگەڵ مالیكی و حكومەتی
بەغدادیش زۆر خ��راپ بوو،
پێی ناخۆش نەبوو ماوەیەك
م��ال��ی��ك��ی و ح��ك��وم��ەت��ەك��ەی
بكەوننە تەنگانەوە ،لەحاڵێكدا
مالیكی هاوپەیمانی ئێرانە.
بۆیە ئەم دوانە زۆر جیاوازن لە
یەكتری ،كە داعش هێرشی كرد
بۆ شوێنەكانی تری عێراق و
موسڵی گرت رەنگە توركیا زۆر
پێی ناخۆش نەبوو بێت ،چونكە
مالیكی پێ تەنگاو دەب��وو،
حكومەتی بەغداد شیعەی پێ
تەنگاو دەبوو.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
خوێندنەوەیەك هەیە كە
بەشبوونی هەرێمی كوردستان
ل��ە ن��ێ��وان ن��اوچ��ەی زەردو
س���ەوزدا ل��ەن��ێ��وان یەكێتی
نیشتمانی كوردستان و پارتی
دیموكراتی كوردستان دا لە
ژێ��ر هەیمەنەی دەسەاڵتی
سوننی گ���ەراو شیعەگەرا
لەناوچەكەدا لەژێر دەسەاڵتی
توركیا و ئێران بووە بە دوو
پارچەو پێیان وایە پشتیوانی
توركیا لە دۆستەكەی كە پارتی
دیموكراتی كوردستانە شكستی
هێنا ،لە كاتێكدا ( )50ساڵ
گرێبەستی نەوت و دووهەمین
واڵتی ئابووری لەدوای واڵتی
ئەڵمانیا و خێروبێری زۆری
هەرێمی كوردستان بۆ توركیا
بووە ،كەچی لەكاتێكی حەساس
و گرنگدا پشتی تێ كرد،
لەبەرامبەردا دۆستەكەی كە
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ئێمە وەك���و ك��ۆم��ەڵ��ە ی��ەك��ەم
شەهیدمان ل��ە خاكی هەرێمی
ك��وردس��ت��ان شەهید ب���ووە ،لە
رووب�������ەڕوو ب����وون����ەوە ل��ەگ��ەڵ
هێزەكانی بەعسدا ،لەبەرئەوە
ئ��ێ��م��ە رۆژی پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەی
كۆمەڵەمان بەوبۆنەیەوە ناوناوە

عەبدوڵاڵی موهتەدی
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یەكێتی نیشتمانی كوردستانەو
كۆماری ئیسالمی ئێرانەو پێگەو
نفوزی هەیە لەناوچەی سەوزدا،
بەالیەكی ترەوە ملمالنێی نێوان
پارتی دیموكراتی كوردستان و
یەكێتی نیشتمانی كوردستان
لە پشتیوانی لە هێزە شیعەو
سوننەكان لە دەوڵەتی عێراقدا
دەرئەنجام ئەمەی لێكەوتەوە،
پێتوانییە ئ��ەم هاوكێشەیە
راستە؟
ع��ەب��دوڵ�ڵای م��وه��ت��ەدی:
بێگومان ملمالنێیەكی زۆر
گ���ەورە ل��ە ن��ێ��وان توركیا و
ئێراندا ه��ەب��ووەو هەیە .لە
هەرێمی كوردستان هەموو
سااڵنی راب��ردوو ئێران پشتی
مالیكی گرتبوو ل��ە هەموو
سیاسەتە چەوتەكانیدا .یەكێك
لە هۆكارەكانی ئەوەی داعش
توانی تا رادەی��ەك جەماوەری
سوننە الی خ��ۆی كۆبكاتەوە
سیاسەتە هەڵەكانی مالیكی
ب��وو دژی س��ون��ن��ە ،مالیكی
دژی ك��وردی��ش وەس��ت��اوە لە
سااڵنی رابردوو ،ئەمە وایكرد
كە ئێران تا ئەو كات توركیا
بەدۆستی هەرێمی كوردستان
بێتە بەرچاوان ،چونكە بازرگانی
و پشتیوانی ن��ەوت��ەك��ەی بۆ
بفرۆشرێ لە بازاڕە جیهانیەكان،
ب��ەاڵم كە ش��ەڕی داع��ش هات
توركیا ئ��ەو پشتیوانیەی كە
پێویستەو چاوەڕوانی لێ دەكرا
ئەمەی نەنواند بەرامبەر بە
كورد زیانێكی گەورەی گەیاند
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بە توركیا ،ئێرانیش هەلەكەی
قۆستەوە.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
ئێران سادقتر نەبوو لەوەی كە
وتی دژی دەوڵەتی كوردیم،
توركیا بەحسابی هەندێ لە
میدیا كوردییەكان پشتیوانی لە
راگەیاندنی دەوڵەتی كوردی
دەك��رد ،كەچی لەكاتێكدا كە
كورد لێی دەقەومێت نایان
بەهانایەوە كە پشتیوانی لە
دەوڵەتی كوردی دەكات ،ئێران
كە دژیەتی دێ��ت و بەهەر
وەسیلەیەك بێت پشتیوانی لێ
دەكات؟
عەبدوڵاڵی موهتەدی :هیچ
وانییە.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
بۆچونێك هەیە كە دەوترێت
بانگەشەیەكی
دەرئەنجامی
ناواقعی لە راگەیاندنەكانەوە،
بۆ راگەیاندنی دەوڵەتی كوردی،
یان بانگەشەیەكی ناواقعی بۆ
ریفراندۆم لەسەر كەركوك،
ئەو هات و هاوارە سەبارەت
بە كۆنتڕۆڵكردنەوەی ناوچە
جێ ناكۆكەكان بۆ سەر هەرێم،
پێتوایە سەرئەنجام ئەوەی لێ
كەوتەوە كە داعش بخوڵقێنێت
و هەرێمی كوردستان بكەوێتە
ب��ەردەم مەترسی ،هەروەها
ل��ەرووی سومعەی سیاسی و
سەربازیشەوە تێكبشكێنرێت
بەوەی كە ناتوانی لە ماوەی
( )24س��ەع��ات��دا داك��ۆك��ی
لەناوچەكانی بكات ،جا چی

لە راگەیاندنی دەوڵەتی كوردی
دەكات؟ یان ئاخۆ ئەنجامی ئەم
بانگەشانە نەبوو بۆ دەوڵەتی
سەربەخۆ كە ئەم پیالنەی دژی
رێكخرا؟ یان واڵتانی دراوسێی
شیعە ،خود سوننی لە پشتەوە
بێت؟
عەبدوڵاڵی موهتەدی :كێ
هەیە لە كوردستاندا الیەنگری
مافی دیاری كردنی چارەنوس
نەبێت ،بێگومان هەموو كەس
لەگەڵیەتی و شتێكی دێرینە،
ب��ەاڵم ئەگەر تەماشا بكەیت
پارتی دیموكراتی كوردستان لەم
چەند ساڵەی كۆتاییدا جەختێكی
زۆرتری لەسەر دەوڵەتی كوردی
و داهاتووەكەی كردووە ،بەاڵم
من زۆرێ��ك لە كاربەدەستان
و سیاسیەتمەدارانی یەكێتی
نیشتمانی كوردستانیش دەبینم
ك��ە ه��ەم��ان شتیان ك��ردووە
وەك (ك���ۆس���رەت رەس���وڵ،
مەال بەختیار...هتد) كەمتر
گەرموگوڕتر نەبووە لەسەر
دی��اری��ك��ردن��ی م��اف��ی چ��ارەی
خۆنوسین و (هەزارەی سێهەم،
هەزارەی كوردەو ئەم سەدەیە
كورد دەبێت بەشتێك بگات)،
بۆیە بەمافێكی یاسایی دەبینم.
ئێستاش پێموایە دەبێت كورد
واقیع بین تر بێت .ئ��ەوەی
ك��ە دەبیسترێت زۆر كەس
دەڵێت ئێران هەوڵیداوە كە
شەڕی داعش دروست بێت و
بێتە كوردستان ،بۆئەوەی ئەم
هەرێمەو هێزی پێشمەرگەی

ب��������ە ڕەس�����م�����ی
ئ��ێ��ران��ی��ش بەشێك
لەو ئیئتیالفە نییە،
كە بە سەرۆكایەتی
ئ�����ەم�����ەری�����ك�����ا ل��ە
داع���������ش
دژی
ب����ەرێ����وە دەچ���ێ���ت،
وات������ە ب���ەرەس���م���ی
ب��ەش��ێ��ك ن��ی��ی��ە ل��ەو
هاوپەیمانیەتە

كوردستان هەم دوربكەوێتەوە
لە مەسەلەی سەربەخۆیی هەم
بكەوێتە ش��ەڕی داعشەوە تا
جۆرێك نزیكی خ��وازراو یان
نە خوازراو ،لەگەڵ ئێران پێك
بێت .ئەم باسە زۆر بیستراوە
لە میدیاكاندا بەهۆی ئەوە كە
سودمەندی یەكەم بەبڕوای من
ئێران ب��ووە ،هەرچەندە زۆر
روون نییە ئەوەی كە داعش و
ئێران چییەو چۆنە پەیوەندییان.
كوردستان دیپلۆماتیك :لە
ئێستادا چاوی جیهان لەسەر
كۆبانێ و رۆژئاوای كوردستانە،
كە ب���ەردەوام داع��ش هێرش
دەكاتە س��ەری��ان ،ئایا ئێوە
ئ��ام��ادەن ه��اوك��اری رۆژئ��اوا
بكەن؟
ع��ەب��دوڵ�ڵای م��وه��ت��ەدی:
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ه������������ەم������������وو
رۆژن�����ام�����ەك�����ان�����ی
دون������ی������ا ئ��ێ��س��ت��ا
ن����اوی پ��ێ��ش��م��ەرگ��ە
ل�����ەس�����ەر ب���ەرگ���ی
رۆژنامەكانيانن

بێگومان بێ دوو دڵی بەڵێ
رام��ان��گ��ەی��ان��دوەو ئ��ام��ادەی��ن
پاڵپشتیان بكەین ،حەقیقەت
ئ���ەوەی���ە ك��ە ئ���ەوە ب��ەب��اش
دەزانین كوردی رۆژئاوا خۆیان
لەناو خۆیاندا تەنسیقیان بێت
هاوكاریان بێت ،ئەو رێگریانەی
الیەنێك لەسەر الیەنێك دایناوە
ئ��ەوە نەمێنێت ،ئەگەر ئێمە
بە تەنسیق لەگەڵ حكومەتی
هەرێم و هەماهەنگی لەگەڵ
ك���وردی رۆژئ���اوا ك��ارێ��ك بە
ئێمە بكرێت ئامادەین بیكەین،
لەهەمانكاتدا دەبێت حكومەتی
هەرێم رێگەبدات بە ئێمە
ئ���ەوەش ل��ەب��ەر چ��او دەب��ێ
بگیرێ.
كوردستان دیپلۆماتیك:
حكومەتی هەرێمی كوردستان
رێ��گ��ای ن���ەداوە كۆمەڵە و
دی��م��وك��رات��ەك��ان ب��ەش��داری
شەڕەكان بكەن؟
ع��ەب��دوڵ�ڵای موهتەدی:
راستی ئەوە بە فشار بوو ،بەاڵم
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ئێمە تێدەگەین لەوە ،چونكە
نیەتی ئێمە بۆ هاوكاری كردن
بوو ،نەك حكومەتی هەرێم
توشی سەر ئێشە بكەین ،بەاڵم
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا الیەنەكان
وحكومەتی هەرێم زۆر بە گەرم
و گوڕییەوە سوپاسیان كردین و
هەستی نیشتمان پەروەرانەی
ئێمەیان بەرز نرخاند ،پێشیان
وتین ل��ە ئێستادا ه��اوك��اری
ئێوەمان پێویست نییە.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
لەكاتێكدا ( )9مانگە بودجە
ئیمكاناتەكانی ئێوە هیچ
نەدراوە ،ئێوە ئامادەن هێزی
پێشمەرگەتان بنێرن بۆ بەرگری
لە هەرێمی كوردستان؟
ع��ەب��دوڵ�ڵای م��وه��ت��ەدی:
ناردنی هێزی ئێمە بۆ شەڕەكان
ئەركێكی نیشتمانی و نەتەوەییە
هەروەختێك پێویست بێت
ئێمە ئامادەین .ئێمە وەكو
كۆمەڵە یەكەم شەهیدمان لە
خ��اك��ی هەرێمی كوردستان
شەهید ب��ووە ،لە رووب��ەڕوو
ب��وون��ەوە ل��ەگ��ەڵ هێزەكانی
ب��ەع��س��دا ،ل��ەب��ەرئ��ەوە ئێمە
رۆژی پێشمەرگەی كۆمەڵەمان
بەوبۆنەیەوە ن��اون��اوە .ئێمە
ئ��ام��ادەب��وی��ن و ئامادەشین
یارمەتی م��ادی بكرێن ،یان
نەكرێین ئامادەیمان هەبووە
و دەبێت ،چونكە خۆ ئێمە
هاوكاریمان نافرۆشین ،كە
پ��ارە هەبێت ئەوكاتە ئێمە
ئامادەبین .ئەوە پیشەی ئێمە

ن��ەب��ووە و هەرگیز پیشەی
ئێمەش نابێت .
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەو
روداوانەی داعش خوڵقاندونی
هاوهەڵوێستێكی نەتەوەیی
لەنێوان هێزەكانی هەر چوار
پارچەی كوردستان پێكهێنا؟
ع��ەب��دوڵ�ڵای م��وه��ت��ەدی:
راستە ،ئەگەر چی هێرشەكانی
داعش كارەساتێكی گەورەیی
ئینسانی لێكەوتەوە ،هەروەكو
چۆن ئەنفال و هەڵەبجە بۆ
خەڵكی ب��اش��وری كوردستان
كارەساتێكی گەورەی ئینسانی
بوو ،بەاڵم توانیشی بە هیمەتی
رەنج و قوربانی خەڵكی كورد
ئەم راستیانە بە دونیا بناسێنێت،
هێرشی داعش و ئەو هەموو
زەرەو زیانە ئینسانیەی كە لە
كورد كەوت .ئەو كارەساتەی
كە لە خەڵكی ئێزیدی قەوما
هەرچەند زۆر دڵتەزێن بوو،
ب��ەاڵم ب��وو ب��ەه��ۆی هۆكاری
چەند شتێك.
یەكەم هەست سۆزێكی
ن��ەت��ەوای��ەت��ی گ�����ەورەی لە
هەموو پارچەكانی كوردستان
پێكهێنا لەبەرامبەر بە داعش،
هەروەها نزیكی سیاسی و
هاوسۆزیەكی زۆریشی لە نێوان
هێزە سیاسیەكانیش خوڵقاند،
جگە لەوە لە ئاست جیهانیدا
پرسی كوردی لە جیهاندا زیاتر
لە هەمیشەی مێژووی خۆی
هێنایە ئاراوەو دەنگی هەموو
ك��وردێ��ك��ی ب���ەرز ك����ردەوە.
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ه��ەروەه��ا ك���وردی وەك��و شەریكێك ل��ە دژی
تیرۆریزم وەكو شەریكێك لەپێناو دیموكراسیدا،
وەكو میللەتێكی قابیلی هاوكاری بۆ دونیا ،بۆ
كۆمەڵگەی نێونەتەوەیی ناساند.
دووهەمیان ئەوەیە پێشمەرگەی بە دونیا ناساند،
چونكە هەموو رۆژنامەكانی دونیا ئێستا ناوی
پێشمەرگە لەسەر بەرگی رۆژنامەكانیانن ،چونكە
پێشمەرگە میلیشیایەكی بێ سەرەو بەرە نییە ،كە
دونیا دەبێت وریای بێت و لێی بترسێت ،بەڵكو
هێزێكی مەسئول و بەرپرسە هێزێكی یارمەتیدەری
خەڵكە ،هێزێكە كۆمەڵگەی نێونەتەوەیی دەتوانێت
حسابی لەسەر بكات و قابیلی پشتیوانی بێت.
بۆیە راستە فرمێسك و ناخۆشی زۆری تێدا بووە
كە جێگەی داخە ،ئەوەشمان لەبیر بێت كە هیچ
دەستكەوتێكی ك��ورد نەبووە بەبێ قوربانی و
فرمێسك و خوێن بەدەست نەهاتووە ،بەاڵم ئەو
هێرشە هەڵەیەكی گەورەبوو لەالیەن داعشەوە كە
كردویەتی ،ئەو تاوانە سزاكەشی دەبێت بدات،
لە بیرمان نەچێت تا دەروازەی بەغداد چوون
ئەمەریكا ئامادە نەبوو پشتیوانیان بكات ،بەاڵم
كە هەولێر كەوتە مەترسیەوە ئەمەریكاو ئەوروپا
پشتیوانیان كرد ،پشتیوانیەكەشیان راستەوخۆ بۆ
كوردستان نارد ،ئەوەشتان بەبیر دێنمەوە جاران
ناوی كورد هەبوو ،بەاڵم ناوی كوردستان نەبوو،
ئێستا ناوی كوردستان هەیە ،بۆیە من پێموایە
كورد بە هەموو زەرەرو زیانەكانیەوە پێشكەوتنی
گەورەیی بە دەستهێناوەو قۆناغێكی زۆر چاكی بۆ
پێشەوە بڕیوە ،من گەورەترین شت بەوە دەبینم
یەكریزی ناوخۆی لێ تێك نەچێت ،واتە سەری لێ
نەشێوێت ،بەتایبەتی دەوڵەتە ئیقلیمەكان نەتوانن
گەرای ناكۆكی لەناو هەرێمی كوردستان بنێنەوە،
ئەگەر كورد ئەوەندە ژیر و بەرپرسیاربێت بتوانێت
پێش بەم خراپانە بگرێت ،ئەوە دڵنیابن سەركەوتوو
دەبێت.

عەبدوڵاڵی موهتەدی

_ لە ساڵی  1949لە ش��اری بۆكان لە
رۆژهەاڵتی كوردستان لەدایكبووە.
_ باوكی یەكێك ب��ووە لە وەزیرەكانی
كۆماری مهاباد.
_ پاش كۆمار بەبنەماڵەوە دەچنە شاری
تاران.
_ لە زانكۆی ت��اران خوێندنی بازرگانی
تەواوكردووە.
_ لە سەرەتاكانی قۆناغی خوێندندا دەست
دەكات بەكاری سیاسی.
_ لە تەمەنی بیست ساڵیدا لەگەڵ هاورێیانی
ك��وردی ئەوكاتەی ت��اران ،لە ساڵی 1969
كۆمەڵەیان دامەزراندووە .
_ لە ساڵی  1970بۆ ماوەی سێ ساڵ دەستگیر
دەكرێت.
_ لە ساڵی  1979یەكێك بووە لە وەفدی
نوێنەرایەتی كورد بۆ وتوێژ لەگەڵ كۆماری
ئیسالمی ئێران.
_ لە ساڵی  1997خوێندنی دكتۆرای بەهۆی
تەرخانكردنی كاتەكانی بۆ كۆمەڵە بەجێ
دەهێڵێت.
_ لە ساڵی  2000لە پرۆژەی ساغكردنەوە و
بوژاندنەوەی كۆمەڵە لە هێنانەدەرەوەی لە
حزبی كۆمۆنیست دەوری سەرەكی گێراوە.
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لێکۆڵینەوە

كوردەكانی عێراق
نوسینی :سی.جەی .ئیدمۆنس
لە ئینگلیزییەوە :سیار خورماڵی
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سی.جەی .ئیدمۆنس لەناو كوردەواریدا بە « ئەدمۆن» ناسراوە ،دۆستێكی
دێرینی گەلەكەمان بوو .كەسایەتییەكی زۆر داناو لێزان بوو ،لە ساڵی( - 1922
 ) 1945وە وەك ڕاوێژكاری وەزارەتی ناخۆی عێراق لە بەغداد كاری كردووە ،لە
كوردستاندا زۆر ژیاوەو گەلێك باس و وتاری لەسەر كورد نوسیوە ،لە پەنجاكانی
سەدەی ڕابردوودا وانەی كوردی لە زانكۆی لەندەن وتۆتەوەو چەندین نوسینی
خۆی باڵوكردۆتەوە .ئەمە خوارەوە دەقی وتارێكی ئیدمۆنسە بەناوی كوردەكانی
عێراق:

ك���وردس���ت���ان نیشتەجێی
كۆمەڵگەیەكی بێگەردە كە
ب��ەك��ورد ن��اس��راوە .لەالیەن
ت��ورك��ی��ا ،ئ��ێ��ران ،عێراقەوە
دابەشكراوە .دوو بەشی تری
ئەم خاكە دەكەوێتە سوریاو
یەكێتی سۆڤیەتەوە .كورد نە
سنوری نێودەوڵەتی هەیەو نە
دەوڵەتی سەربەخۆ؟
ك��وردس��ت��ان��ی ع��ێ��راق لە
باكورەوە هاوسنوری توركیایە،
لە ڕۆژه��ەاڵت��ەوە هاوسنوری
ئ��ێ��ران��ە ،ل��ە ه���ەردوو دی��وی
ئ��ەم س��ن��وران��ەوە زۆری��ن��ەی
ك��ورد نیشتەجێ ب���وون ،لە
باشوری رۆژئ��اوادا سنورەكەی
هاوجووتی هێڵی ئاسنینی نێوان
موسڵ و سوریایە .شاری موسڵ

دەكەوێتە سەر روباری دیجلە
لە موسڵەوە ب��ەرەو باشور،
سنوری ئەم خاكە بە هێڵێكی
ڕاس��ت دەگاتە مەندەلی كە
دەكەوێتە سەر سنوری ئێران.
ب��ەم شێوەیە ك��وردەك��ان لە
چوار لیوادا گرد بوونەتەوە.
ئەم چ��وار لیوایە ،لە زمانی
عوسمانیدا ،ویالیەتی موسڵیان
پێكدەهێنا.
ك���ورد ( %35دانیشتوانی
موسڵ) %91( ،ئەربیل)%52( ،
كەركوك) ( ،سلێمانی سەدی
س��ەد) پێكدێنێ ،ه��ەروەه��ا
ك��ورد زۆری��ن��ەی دانیشتوانی
دوو قەزایی تەنیشت خۆی
پێكدێنێ ،قەزاكان خانەقین و
مەندەلین .بێجگە لە كوردەكان

چ��ەن��د گ��ون��دێ��ك��ی ت��ر ه��ەن
دانیشتوەكانی مەسیحی كلدانین
و دەكەونە باكور و ڕۆژهەاڵتی
شاری موسڵەوە .نزیكەی دە
هەزار ئاشوری گردبوونەتەوەو
لە ناوچە بەرزەكانی ئامێدیدا
نیشتەجێ ب��وون ،هەروەها
كۆمەڵی توركمانی هاوڕەگەز
ل��ە زنجیرە شارۆچكەیەكی
گەورە و بچوكدا كە دەكەونە
قەراغ ئەو شاڕێ مەزنەی كە
لە موسڵەوە دەسپێدەكات،
بە هەولێر و ئاڵتون كۆپری
و كەركوك و كفریدا تێپەر
دەبێت و دەگاتە بەغداد.
ل���ەالی���ەك���ی ت��ری��ش��ەوە،
شوێنی تر هەن كە دەكەونە
دەرەوەی سنوری كوردستان،
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بەاڵم دانیشوانەكەی كوردن،
لە هەموویان گرنگتر چیای
شەنگالە ،دەكەوێتە ڕۆژئاوای
موسڵ و زۆربەی دانیشتوانی
یەزیدین و خەڵكی بە نەزانی
ناوی شەیتان پەرستیان بڕیوە
بە سەریاندا ،رێژەی دانیشتوانی
ك���وردی ع��ێ��راق دەك���رێ بە
هەژمارێكی عادیالنەو بە پێی
سەرژمێری
*ئ����ەرم����ۆن����دز ش��وێ��ن��ی
نیشتەجێبوونی توركمانەكان بە
كۆڵۆنی دادەنێ.
ساڵی  1947بە نۆسەد هەزار
م��ەزەن��دە بكرێ و نزیكەی
ی��ەك لەسەر پێنجی هەموو
دانیشتوانی عێراق بن.
سەرژمێری لە كوردستانی
ئێراندا نەكراوە ،بەاڵم دروست
و ش��ی��اوە ئ��ەگ��ەر بەهەمان
ژم����ارەی ك���وردی عێراقیان

بخەمڵێنین .سەرژمێری توركی
ساڵی  1945دەڵ��ێ ئەوانەی
زمانی دایكیان كوردە ملیۆن
و نیوێك دەبن ،هۆكار هەیە
ك��ەوا تێبگەین ك��ە ژم��ارەی
كوردەكان لەمە زیاترەو النی
كەم دوو ملیۆن دەبن.
ئاینی هەرسێ بەشەكەی
كوردستان ئیسالمی سوننی
ی���ە ،دی�����اردەی ت��ەس��ەوف��ی
دەروێشی هەموو پارچەكانی
كوردستانی گرتۆتەوە ،لە شارە
گەورەكاندا ،سلێمانی سەراپا
ك��وردەو هەولێریش زۆرب��ەی
ه����ەرە زۆری .ش��ارۆچ��ك��ە
بچوكەكانیشی كە سەرجەم
دانیشتوانەكەی ،یان زۆربەی
هەرە زۆریان كوردن ئەمانەن:
خانەقین ،كفری ،كۆیسنجاق،
ڕەوان���دوز ،ئاكرێ ،ئامێدی،
ده��ۆك .شاری كەركوك زۆر

ت��ێ��ك��ەاڵوە ،ب��ەاڵم پێكهاتەی
هەرە گەورەی كوردە.
چین و توێژی پیشەگەرو
رۆشنبیر ،وەك ژمارەیەكی زۆر
خاوەن موڵك -سروشتیە -حەز
لەژیانی ش��ارو شارۆچكەكان
دەك���ەن .ب����ەردەوام بەشێك
ل��ەم��ان��ەش ك��ۆچ دەك���ەن بۆ
ب��ەغ��داد .زۆرب����ەی خەڵكی
گوندەكان ئێستا جێگیربوون،
كۆچەرەكان كە جاران زۆرینە
ب����وون ،ئێستا ڕێ��ژەی��ەك��ی
بچوك پێكدێنن .هەرچەندە
گوندنشینەكان هەموو عەشایەر
نین ،ب��ەاڵم سیستەمی ژیانی
خێڵەكیانەیە.
كۆمەاڵیەتیان
الدێ نیشینەكان دڵسۆزی بۆ
ئاغا دەردەبڕن ،بەشێكی تریان
دوای یەكێك لە شێخەكانی
تەریقەت دەك��ەون دەب��ن بە
دەروێ���ش���ی ،ی��اخ��ود دەب��ن��ە
قەاڵی کەرکوک
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رەنجبەری ئاغایەكی خێڵەكی
ك��ە ب���ەزۆر خ��ۆی سەپاندوە
بەسەریاندا.
بەهۆی پتەوبوونی ڕەوشتی
پێشكەوتوخوازانەی دەسەاڵتی
ئیداری دەوڵەت و پەرەسەندنی
پرۆسەی پەروەردەوە ،كارێكی
ناسروشتی و نائاسایی نەبوو كە
خەڵكی گوندەكان دەستیانكرد
بە ڕەت��ك��ردن��ەوە ،دەسەاڵتی
خۆسەپاندنی ئەم بارۆنە تازانە
كە بە ئاغا ناودەبرێن و مافی
ڕەوای موڵكایەتییان نییە ،بە
زۆرەملێ پێگەی خۆیان قایم
دەكەن ،لە هەمان سۆنگەشەوە
ترادسێونی كۆنیشیان (( هەر
چەندە هیچ یاسایەك ناچاری
پەیڕەوكردنی ن��ەك��ردوون))
لەناوبردن و نەیانهێشت ببێتە
ڕێگر لە دەربازبوونی لە ڕژێمی
كۆنی كۆمەاڵیەتی.
*كە دەلێن زمانی دایكیان
كوردە مەرج نییە ،بە كوردیان
لەقەڵەم بدەن.
سنوری باشوری ڕۆژئ��اوای
كوردستان دەشتاییە ،دەشتێكی
تەخت و دوور و درێژە ،بەاڵم
كە دەگاتە باشوری ڕۆژهەاڵت
بە شێوەیەكی سەرنجڕاكێش
دەگۆڕێ ،دەستبەجێ بەرزایی
و گردی قەدپاڵی شاخ دێنەڕێ،
ئینجا ڕی��زە شاخی سەخت
دەردەك���ەوێ ،زنجیرە چیای
هاوشان و هاوڕێك لە پاڵ
ی��ەك��دا درێ��ژ دەب��ن��ەوە .ئەو
دەڵێ من لەوی تر بەرزترم.

ئەم چیایانە لە ((الیم ستۆن))
واتە بەردە گەچ پێك هاتوون.
زنجیرە چیای زاگ��رۆس لە
ب��اش��ورەوە دەس��ت پێدەكات
و ب���ەرەو ب��اك��ور دەك��ش��ێ و
سنوری سروشتی لەگەڵ ئێراندا
دەنەخشێنێ .ئەم زنجیرەیە
ل��ەوپ��ەڕی باكوریدا ،پاڵدەدا
بە شانی ڕۆژهەاڵتی كۆمەڵە
چیای تۆرۆسەوە .لوتكە شاخی
گەردنكەش ،ئەوەندەی زۆرن
ئەوەندەش بڵندن ،گەلێكیان
لە دە ه��ەزار پێ تێدەپەڕن.
گۆڕانی سروشت گۆڕانی كەش
و ه��ەوای ب��ەدوادا دێ .سێ
ڕووباری گرنگ بە خاكی ئەم
واڵت��ەدا تێدەپەڕن و دەڕژێنە
دی��ج��ل��ەوەو زاب���ی م���ەزن لە
توركیاوە سەرچاوە دەگ��رێ،
زابی بچوك و سیروان (( دیالە))
لە ئێرانەوە هەڵدەقوڵێن.
هێڵی ش��ەم��ەن��دەف��ەر لە
بەغدا و لە پاڵ شاڕێی كۆنی
كفریەوە ب��ەرەو كەركوك و
ئەربیل دەكەوێتە رێو خزمەتی
ئەو بەشەی كوردستان دەكات،
كە دەكەوێتە دامێنی زابی
گ����ەورەوە .هێڵی ئاسنینی
س���ەرەك���ی دەك��ەوێ��ت��ە الی
ڕاس��ت��ی دی��ج��ل��ەوەو دەگ��ات��ە
موسڵ كە دەكەوێتە ئەوپەڕی
باكوری ڕۆژئ��اوای عێراقەوە.
ئێستا كە زۆرب��ەی شارۆچكە
ئۆتۆمۆبیلیان
بازرگانییەكان
پێ دەگ���ات .گواستنەوە لە
شوێنە دوورە دەستەكاندا بە

لە ساڵی  1927و لەو
ڕۆژەوە كە نەوت لە
كەركوكدا دۆزرایەوە
گ�������ەش�������ەك�������ردن
ب����������ەردەوام����������ەو
پیشەسازیش پەرە
دەسێنێ

هێزو گوێدرێژ دەكرێت( .گا)
بۆ كاری بارهەڵگرتن هێشتا
ل��ەالی��ەن ك��ۆچ��ەرەك��ان��ەوە بە
كاردێت.
ئابووری كوردستان بەزۆری
پابەندە بە ئاژەڵ بەخێوكردن
و كشتوكاڵەوە .كۆچەرەكان
لە مەڕو بزندا دەوڵەمەندن.
داواك��اری��ەك��ی زۆر لەسەر
خ��وری م��ەڕ و م��وی ب��زن و
شیرو ماستەكەی هەیە .فەڕش
و ق��وم��اش و كەلوپەلی ناو
م��اڵ و ج��ل��وب��ەرگ ،لەالیەن
ك��ۆچ��ەرەك��ان و دانیشتوی
گوندەكانەوە دروست دەكرێت
و بەكاردەهێنرێن .چنین و
ڕستن هێمایەكی ترادسیۆنیە.
دان���ەوێ���ڵ���ەی س���ەرەك���ی
زس���ت���ان گ��ەن��م و ج��ۆی��ە.
دەشتی هەولێر و ناوچەی
موسڵ ل��ەم بەرهەمانەدا بە
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ناوبانگن و گەنم بە نرخێكی
ب��اش دەف��رۆش��ن .گەلێ ساڵ
بەرهەم زۆرەو بۆ شوێنانی
تر دەگوێزرێتەوە ،ب��ەاڵم لە
هاویندا ،لە ه��ەچ شوێنێك
ئ��او زۆرب���ێ ل��ەوێ چەڵتوك
دەچێنرێ ،بەبێ ئەوەی گوێ
ب��دەن��ە رێنمایی حكومەت
كە مەالریای لێدەكەوێتەوە،
چونكە ئەو شوێنەی چەڵتوكی
زۆربێت ،مێشولەشی زۆرە.
ئ��ەو بەرهەمە كەمانەی كە
لە هاویندا بە ئ��اودان دێنە
بەرهەم ،گەنمەشامی ،هەرزن
و نیسكە.
ب��ەره��ەم��ی ه���ەرە بەنرخ
توتنە ،لە ساڵی 1954دا ،نۆ
هەزار تەن وەبەرهێنرا بەشی

هەموو واڵتی كرد و لێشی زیاد
بوو .بەرهەمی ناوخۆش هەن،
وەكو گوێز و بەڕوو ،بنێشت
و ك��ەرە و ت��رش و سماق.
ریزە خانوو بە ڕۆخی ڕوبارە
گەورەكاندا دێنە خوارەوە بە
تایبەتی لە قەراغ زێی بچوك.
كەڵەك هێشتا هەرزانترین
كەرەستەی گواستنەوەیە لە
س��ەرەوە بۆ خ��وارەوە ،گەنم
و بەرهەمی تر دەگەیەنن.
بەرهەمی باشی تازە كەوتونەتە
كوردستانەوە ،لەوانە ،لۆكە
و چ��ەن��ەوەری شەكر .بەغدا
ب���ازاری ه��ەرە گشتگیرە بۆ
ئەم بەرهەمانە .مێوژو توو لە
شوێنە شاخاویەكاندا بەرهەم
دەه��ێ��ن��رێ��ن و ل��ە دەش��ت��ە

نزیكەكاندا بە گەنم و جۆ
ئاڵوگۆڕیان پێدەكرێ ،بێجگە
لە پیشەسازی مەزنی نەوت كە
لە دەوروبەری كەركوكدا گەشە
دەكات ،لە مانگی ئۆكتۆبەری
ساڵی 1927وە ل��ەو ڕۆژەوە
ك��ە ل��ە ن��زی��ك ئ��ەم ش���ارەوە
نەوت بۆ یەكەم جار فیچقەی
كرد ،گەشەكردن بەردەوامەو
پیشەسازیش لەو دەورب��ەرەدا
پ��ەرە دەس��ێ��ن��ێ .زۆرن ئەو
كوردانەی كە لەالیەن كۆمپانیای
نەوتی عێراقەوەو لە بەشەكانی
ئەندازیاریدا مەشقیان پێكراوە،
ه��ەروەه��ا گەلێك كۆلێژی
ه��ون��ەری و پراكتیكی لە
موسڵ ،هەولێر ،كەركوك بۆ
كاروباری نەوت كراونەتەوە.
هەولێر
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زاراوەی سلێمانی
س��ۆران��ی زاڵبونێكی
پ��ی��ش��ان��داو ب���وو بە
زم���ان���ی دەرب��ڕی��ن��ی
ئ���ەدەب���ی ن���ەك ه��ەر
ل����ە ك���وردس���ت���ان���ی
ع���ێ���راق���دا ،ب��ەڵ��ك��و
ل����ەودی����و س���ن���وری
رۆژه��ەاڵت��ی��ش��دا لە
ئێران

ئ��ەم ك��ۆل��ێ��ژان��ە ناوبانگیان
پەیداكردوەو گەلێك قوتابی
ك��ورد ڕادەك��ێ��ش��ن .پ��رۆژەی
تایبەتیش چ���اوەڕێ دەك��رێ
بۆ ئ��ەوەی ببنە ت��ەواوك��ەری
پرۆگرامە بااڵكانی حكومەت.
ئەم پرۆگرامە بەو قازانجانە
بەرجەستە كرا كە لە داهاتە
بە پیتەكەی نەوتەوە ،لە ساڵی
1952وە دەس���ت حكومەتی
عێراق دەك��ەوێ و ب��ەردەوام
لە زیادكردندایە (ساڵی 1955
گەیشتە  250ملیۆن دۆالر) هەر
لەم داهاتەوە لیواكانی باكور،
وەكو هەموو شوێنەكانی تری
واڵت سودمەند ب��وون .ئەم
شارانە قازانجی گەورەیان بە
دەستهێناوە ،لەوانە :هێنانی
ش��ارەزای��ان��ی بیانیی هاتوون
و سەرقاڵی رێنمایی كردنن
ب��ۆ چاككردنی میتۆدەكانی

كشتوكاڵ و بەخێوكردنی توتن.
كێڵگەی ت��ەج��ری دووەم
ل��ە ن��زی��ك ش���اری سلێمانی
ب��ۆ ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ی توتن
ل��ە ن��زی��ك ش���اری سلێمانی
كراوەتەوە ،عەمباری ئاویش
بۆ ئ��او و ئ��اودێ��ری ه��اوردە
كراوەو لە شوێنانی گونجاودا
دادەن���رێ���ن .ڕێ��گ��ا كۆنەكان
قیرتاوكراونەتەوەو ج��ادەی
تریش دروستكراون ،پرد لەسەر
ڕوبارە چەماوەكان ڕایەڵكراون،
خانووی شارەوانی و كارەباو
ئاو بەهەزاران دەستدەكەون،
پرۆژە لە ئاستی قوتابخانە و
خەستەخانەدا هەیە ،كارگەی
چیمەنتۆ لە نزیك سلێمانی لە
تەواو بوندایە .وێستگەیەكی
ك��ارەب��ا ،ل��ە ساڵی  1958لە
دوب���ز ل��ەس��ەر زێ���ی بچوك
ب��ەوزەی شەست ه��ەزار كیلۆ
وات دەكەوێتە كاركردن (( لە
داهاتودا وزەی بەرهەمهێنانی
دەگاتە سەدو پەنجا هەزار كیلۆ
وات)) ،بەشی هەموو ناوچەی
باكور كارەبا دەدات.
دوو پ�����رۆژەی گ���ەورەی
پ���رۆگ���رام���ی گ��ەش��ەك��ردن،
ك��ە زۆر س��ەرن��ج راكێشن،
ب��ەن��داوی دوكانی مەزنە كە
لەسەر زێی بچوك و بەنداوی
دەربەندیخانی سەر ڕوب��اری
س��ی��روان��ە و ه��ەردووك��ی��ان
لە سلێمانی ،كوردستانن و
قازانجێكی كاتی بۆ خەڵكانی
دەورب��ەر وەك كرێی كرێكار

دابین دەكات ،بەاڵم ئامانجی
سەرەكی ئ��ەم دوو پرۆژەیە
پاراستنی بەغدایە لە الفاو،
ئامانجی الوەكیش عەمباركردنی
ئاوە و بەكارهێنانی لە قەراغ
ئەو چەمو ڕوبارانەی كە پێیاندا
تێدەپەرن.
ل��ەس��ەرووی روب��ارەك��ان��ەوە
زەوی���وزارێ���ك���ی زۆر ئ��او
دایاندەپۆشێ ،چەندین گوند
چ��ۆڵ��دەك��رێ��ن .ح��ك��وم��ەت
ب��ەوپ��ەڕی وری��ای��ی��ەوە ئاگای
لەم بارودۆخە دەبێت ،زەوی
كشتوكاڵی و خ��ان��وب��ەرە لە
شوێنی گونجاودا بۆ ئەم ئاو
ب��ردووان��ە دابین دەك��ات ،بە
گوساغی كۆمەكیان دەدات��ێ.
ئ���ەو ئیشە زۆرەی ك��ە لە
ئاكامی ئەم پرۆژانەوە دەكەونە
ئاراوە ،سود بەخش دەبن بۆ
دانیشتوانی شوێنە بەرزەكان
و داه��ات��ی هەمیشەییان بۆ
دابیندەكەن ،ئەگەر ئەم جۆرە
كارانە شكست بێنێت ئەوە
چاوەرێی پەشێویی و ئاشوب
دەكرێت.
*ل���ە ڕاس��ت��ی��دا ه��ەرس��ێ
ڕوبارەكە لە چیاكانی كوردستانی
باكور و رۆژهەاڵتەوە سەرچاوە
دەگرن =وەرگێڕ=
ك��وردەك��ان ل��ە كاریگەری
تەوژمی ناسیۆنالیزمی بەدەر
ن��ەب��وون ،ئ��ەم ش��ەپ��ۆل��ە كە
لە سەرەتای ئەم سەدەیەوە
جۆشی س��ەن��دووە ،واڵتانی
ڕۆژه����ەاڵت����ی گ��رت��ۆت��ەوە،
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ب��ۆ ئ���ەوەی ل��ە هەڵوێستی
ك��وردی عێراق لە حكومەتی
م��ەرك��ەزی ب��ەغ��دا تێبگەین،
دەب��ێ چاوخشاندنەوەیەك
بە م��ێ��ژووی ن��اوچ��ەك��ەدا ،لە
پێش و لە دوای ساڵی ،1918
بكەین .هەرچەندە سیاسەتی
عوسمانیەكان و ئێرانیەكان
م���ەرك���ەزی ب�����وون ،دەڵ���ێ
ژمارەیەك میرنیشینی نیمچە
سەربەخۆ لە ه��ەردوو واڵتدا
هەتاكو ناوەڕاستی س��ەدەی
ن��ۆزدە خۆیان ڕاگ��رت .دوو
بنەماڵەی میرزادەی كورد ،لە
نزیكەوە ئاوێتەی پەرەسەندنی
ناسیۆنالیزمی ك��وردی بوون:
ئەم دوو بنەماڵەیە ،بەدرخانی
بۆتان ە ((هێشتا لە توركیایە)).
ئەوی دووەم بابانی سلێمانییە.

كارێكی ئ��اس��ان نییە ،هیچ
بەروارێك دەسنیشان بكرێت
یان بارودۆخێكی تایبەت بكرێتە
دەستپێك ب��ۆ پەرەسەندنی
ناسیۆنالیزمی ك��ورد ،یاخود
خاڵی وەرچەرخانی بە پوختە
پێوەری مودێرن بە درێژایی
س��ەدەی ن��ۆزدەه��ەم لە پاش
و ل��ە دوای كپكردنی ئەم
ئیماراتانەدا ،وەك بارێكی
س��روش��ت��ی چ��ەن��دی��ن ش��ۆرش
دژ بە دەس��ەاڵت��ی مەركەزی
هەڵگیرساوە ،لەم شۆرشانەدا
پێشەواكان دوو دڵییان نەكردوە
ه��ەس��ت و س���ۆزی ڕەگ���ەزی
نەتەوەیی بزوێنن ،بۆ ئەوەی
جەماوەر شوێن خۆیانخەن.
ن��اس��ی��ۆن��ال��ی��زم��ی س����ەردەم،
ج��ی��اوازت��رە ل��ە دەرخستنی

جارانی هەمان رۆحیەت .ئێستا
ئەم هەست و سۆزە بەندە بە
زم��ان��ەوەو گرنگی گ��ەورە بە
زمان دەدا .پڕ بە دڵ كارێكی
ب��اش دەب���ێ ئ��ەگ��ەر هەندێ
گرنگی تایبەتمەند بگەرێنینەوە
ب��ۆ س��اڵ��ی  1892ك��ە چەند
ئەندامێكی خێزانی بەدرخان
رۆژنامەیەكیان پەخشكرد بە
ناوی ((ك��وردس��ت��ان))ەوە ،ناو
بەناو تا ساڵی  1902لە شاری
گەلی دووری وەكو قاهیرە و
لەندەن وە (چەند شوێنێكی
چ����اوەرێ ن���ەك���راوی وەك)
فۆلكستۆن ل��ە ئینگلتەرە،
بەاڵم لە ساڵی  1892دا حاجی
ق��ادری كۆیی ()1894-1817
ژی���اوە شاعیرێك ب���ووە ،كە
هەڵبەستەكانی تاكو ئێستا وەكو

سلێمانی
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دروشمی نیشتمان پ��ەروەری
دەوت��رێ��ن��ەوە ،ل��ە تەمەنی
حەفتاو پێنج ساڵیدا توانی لەو
رۆژانەی ئیمارەتی بابانیەكاندا
مەشخەڵێكی ئ��ەدەب��ی هەتا
هەتایی هەڵبكات ،شاعیرێكی
هاوچەرخی تریش بەم شێوەیە
ب��ەس��ەر ئ��ی��م��ارەت��ی ب��اب��ان��دا
وتویەتی« :
لەبیرم دێ سلێمانی كە
دارولمولكی بابان بوو
نە سوخرەكێشی عەجەم نە
مەحكومی ئالی عوسمان بوو»
یەكەم یانەی سیاسی كورد لە
ساڵی  1908دا ،لە ئەستەمبوڵ
لەالیەن (ئەمیر علی بەدرخان
شەریف پاشا)ی سلێمانیەوە
دامەزرێندرا ،چاالكی ئەدەبی
ك��وردی لە مانگی هەنگوینی
دوای شۆڕشی گەنجە توركەكان
ب��وژای��ەوە ،ب��ەاڵم ئ��ەم مانگە
هەنگوینیە زۆری نەخایاند.
لەو حااڵ و بارەشدا گۆڤارو
ه���ەڵ���ب���ژاردەی هەڵبەست
و چ��ی��رۆك “”anthology
ب�ڵاودەك��ران��ەوە .نوسین بە
زاراوەی ك����وردی ب��اك��وری
بۆتان و دیالێكتی سلێمانی
لە باشور بوو لە ئەستەمبوڵ
دەردەچ��������وون .زاراوەی
سلێمانی سۆرانی زاڵبونێكی
پ��ی��ش��ان��داو ب���وو ب��ە زم��ان��ی
دەربڕینی ئەدەبی نەك هەر
لە كوردستانی عێراقدا ،بەڵكو
لەودیو سنوری رۆژهەاڵتیشدا
لە ئێران .ئەمە سەنگە بەهۆی

پشتیوانیكردنی دوا میرەكانی
بابان بن كە نامەكانیان بە
ك��وردی دەنوسی و لەالیەكی
ت��رەوە بەهۆی دامەزراندنی
قوتابخانەیەكی سەربازی بوو
لە ش��اری سلێمانی لەالیەن
توركەكانەوە ،دەرچ��ووی ئەم
قوتابخانەیە چوون بۆ خوێندنی
ئەكادیمی و كۆلێژی ئەركان
و توانیان بگەنە ئاستێكی
رۆشنبیری ،كە كوردەكانی تری
لێ بێبەشبوون .سروشتیەكە
ئ��ەم ئەفسەرانە توانیویانە
كادری بزوتنەوەی نەتەوەیی
ئامادەكەن.
خ��واس��ت��ەك��ان��ی ك���ورد ،بە
دۆڕاندنی سەربازی توركیا لە
ساڵی 1918دا ،بزەیەكی تازەی
بەخۆیەوە دی .دوانزە خاڵەكەی
س���ەرۆك و درو وپڵسۆنی
ئەمەریكیش هاتنە پاڵی ،ئەم
خااڵنە پێكهاتەی پرۆگرامی
ئاشتی نێودەوڵەتی بوو كە بە
“ programme of worlds
 ”peaceناسراوەو لە مانگی
كانونی دووەمی هەمان ساڵدا
باڵوكردەوە ،لەم پرۆگرامەدا
هاتووە كە نەتەوەكانی غەیرە
توركی ئیمپڕاتۆریی عوسمانی
دەرفەتێكی ت��ەواوی��ان بەبێ
دەست هێنانە بەر دەدرێتی
ب��ۆ بەدەستهێنانی حكومی
سەربەخۆ .ل��ەم سۆنگەیەوە
شەریف پادشا بەسەرۆكایەتی
شاندێك روی كردە پاریس بۆ
ئامادەبوونی كۆنفرانسی ئاشتی

لە پایتەخت فەرەنسادا ،هەر
لەوێشدا توانی بەڵێننامەی
س��ی��ڤ��ەر (ك���ە ل��ە  10ئابی
 )1920مۆركرا بخاتە بەردەم
ك��ۆن��ف��ران��س��ەك��ە ،ب���ە پێی
بەندەكانی ئ��ەم بەڵێنامەیە
دەبوایە كوردستانێكی سەربەخۆ
ل��ە وی�لای��ەت��ی رۆژه���ەاڵت���ی
ت���ورك���ی���ادا داب���م���ەزرای���ەو
كوردەكانی ویالیەتی موسڵیش
بۆیان هەبوو ببن بە بەشێكی.

*ئ��ەدم��ۆن��ز مەبەستی لە
شاعیری پایە بەرز شیخ رەزای
تالەبانی بووە.
** مەبەست لە كۆمەڵەی
( غ��ەزەڵ��ە) تعاون و تەرقی
كوردیە.
*** هەر لە سلێمانی بوو
كە لە ساڵی 1918دا بۆ یەكەم
ج��ار ك��وردی ب��وو بە زمانی
فەرمی ئ��ی��داری ،لە ئاكامی
ئەمەدا كۆمەڵێك فەرمانبەری
زۆر لە سلێمانیەوە روویانكردە
ناوچە كوردیەكانی تر.
س�����ەرچ�����اوە :گ���ۆڤ���اری
ڕۆژه����ەاڵت����ی ن���اوەڕاس���ت،
ویالیەتەیكگرتوەكان وەرزی
زس���ت���ان���ی س���اڵ���ی 1957
نوسینیC.J.Edmonds :
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كورد لە لوبناندا

ئاوڕدانەوەیەكی گشتی
لێکۆڵینەوە

ژێرار شاڵیان
لە ئینگلیزییەوە :وریا رەحمانی
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رێكخراوە كۆمەاڵیەتییەكان
الجمعیە الخیریە الكوردی اللبنانیە (ئەنجومەنی خێرخوازی كوردی لوبنان)
ئەمە یەكەم رێكخراوی یاسایی كوردی بوو ،كە لە لوبنان لە 19ی ئەیلولی 1963
دامەزرا واتا لە كاتێكدا كە كەمال جونبوالت وەزیری ناوخۆ بوو .یەكێك لە ئامانجە
سەرەكییەكانی ئەم رێكخراوە پتەوتركردنی پەیوەندییە دۆستانەكانی نێوان
جوانە كوردەكانی لوبنان ،پەرەپێدانی خزمەتگوزارییە كۆمەاڵیەتی ،گشتییەكان،
پەرەپێدانی خوێندەواری ،زانست لە ناو كوردەكان بوو .چاالكی سەرەكی ئەم
رێكخراوەیە ،دامەزراندنی بنكەیەكی تەندروستی لە تشرینی یەكەمی ،1967
دابەشكردنی یارمەتییە مرۆڤ دۆستانەكان بوو.

ئەم رێكخراوە هێشتا تاكە
رێكخراوی یاسایی و فەرمییە
كە زۆربەی ئەندامەكانی كوردە
كرمانجەكانن و ئ��ەم ڕاستیە
دەربڕی دابەشبوونی رێكخراوە
كوردییەكان بە گوێرەی هێڵە
زمانی و كۆمەاڵیەتییەكانە،
ئەم رێكخراوە هەرچەندە كە
زۆر چاالك نییە ،چاالكییەكانی
زۆرت���ر لەپێناو دابینكردنی
خزمەتگوزاریی ڕاستەوخۆ بە
ئەندامەكانیەتی ،بەاڵم هێشتا
ب��ە ش��وێ��ن گ��ۆڕی��ن��ی رەوش��ی
كۆمەاڵیەتی ،ئابوری ،كلتوری،
یاسایی كوردەكانی لوبنانەوەیە،
ب��ۆ نمونە ه���ەروەك هەموو
رێكخراوەكانی دی��ك��ە ،وەك
نیگەرانی یەكەمی خ��ۆی بە
شوێن كێشەی هاواڵتیبوندا
دەچێت.

جمیعە االرض الریاضیە
الثقافیە (ئەلئەرز= كۆمەڵە
وەرزشییە كلتورییەكان)
ئ���ەم رێ��ك��خ��راوە ل��ە 18ی
ئ���اداری  1979ل��ە ژێ��ر ن��اوی
«جمیعە االرض الریاضیە» بە
مەبەستی پەرەپێدانی چاالكییە
وەرزش��ی��ی��ەك��ان��ی ك��وردەك��ان،
دامەزرا و  3ساڵ دواتر داوێنەی
چ��االك��ی��ی��ەك��ان��ی ب��ۆ چاالكیی
كلتوری پەرەیپێدا ،هەربۆیە
ناوی تەواوی بوو بە» جمیعە
االرض الریاضیە» .دامەزرێنەری
ئەم رێكخراوە پەی بەوەبرد
كە پێویستی كلتوری سەرەتایی
گ��روپ��ێ��ك��ی ن��ەخ��وێ��ن��دەوار و
بەرێكخستن ن��ەك��راوی وەك
كورد ،ناوەندێكی كلتوری وەك
كۆمەڵەی «ئەلئەرز»ە.
ئەندامانی ئەم رێكخراوە،
تەنها كوردە ماردینی زمانەكان

ب��وون ،یەكێك لە كەسایەتییە
سەرەكییەكانی فەیسەڵ فەخرۆ
ب��وو ك��ە «ح��ی��زب��ی ڕزگ���اری»
دامەزراند ،یەكێك لە چاالكییە
بەرچاوەكانی ئ��ەم رێكخراوە
دامەزراندنی یانەیەكی تۆپی پێ
بوو ،كە لە پلە دووی لوبناندا
یاری دەكات.
اتحاد طلبە االكراد فی لوبنان
(یەكێتی خوێندكارانی كورد لە
لوبنان)
ئ���ەم رێكخستنە ل��ە 9ی
ح��وزەی��ران��ی  1970ل��ە الی��ەن
گ��روپ��ێ��ك ل��ە خ��وێ��ن��دك��اران
دام��ەزرا ،كە لە كەشوهەوای
قۆناغی وەزارەت����ی ناوخۆی
ك��ەم��ال ج��ون��ب��والت كەڵكیان
وەرگرت .ئامانجی ئەم یەكێتییە،
پەرەپێدانی رەوشی رۆشنبیری
و كۆمەاڵیەتی خوێندكارانی
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ك�������ۆم�������ەڵ�������ەی
كۆمەاڵیەتی كلتوری
ك����������ورد ،ل����ەگ����ەڵ
رێكخراوە كلتورییە
كوردییەكانی دیكە و
پتەوكردنی رەوشی
ك����ۆم����ەاڵی����ەت����ی و
كلتوری كوردەكانی
لوبنان ،دامەزرا

كورد لە لوبنان و دابینكردنی
خزمەتگوزاری پەروەردەیی ،بۆ
ئەو كوردانەی كە نەیاندەتوانی
بچنە زان��ك��ۆك��ان��ی ل��وب��ن��ان و
پەیوەندییەكانی
پتەوكردنی
خۆی لەگەڵ یەكێتی زۆر الواز
ب��وو ،لەبەرئەوە كە ژم��ارەی
خوێندكارانی كورد لە لوبنان
كەم بوو ،لەمە زیاتر ناكۆكییە
ناوخۆییەكانی ناو یەكێتی كە
لە ساڵی  1974لەسەر شێوازی
رێبەرایەتی ،لە ناو ئەندامانی
رێ��ب��ەرای��ەت��ی��دا هاتە ئ���اراوە،
چاالكییەكانی زۆر كەمیكردەوە.
ك��ەواب��وو نەیتوانی بگات بە
ئامانجەكانی و بەدەستپێكردنی
ش����ەڕی ن��اوخ��ۆی��ی ل��وب��ن��ان،
هەڵوەشایەوە.
الجمیعە الكردیە الثقافیە
االج��ت��م��اع��ی��ە (ك��ۆم��ەڵ��ەی
كۆمەاڵیەتی كلتوری كورد)
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ئ���ەم رێ��ك��خ��راوە ل��ە 3ی
گ��واڵن��ی  1975ب��ە دەس��ت��ی
رێكخراوی «منضمات البارتی
الكردیە الیساریە في لبنان»،
ب��ەم��ەب��ەس��ت��ی پ��ەرەپ��ێ��دان��ی
خوێندەواری و ك��اروك��ردەوە،
ل��ەگ��ەڵ رێ��ك��خ��راوە كلتورییە
كوردییەكانی دیكە و پتەوكردنی
رەوشی كۆمەاڵیەتی و كلتوری
كوردەكانی لوبنان ،دام��ەزرا.
ب��ەه��ەرح��اڵ ،چاالكییەكانی
ئەم رێكخراوە كە بەرنامەی
خوێندەواری و باڵوكردنەوەی
بۆلتۆنێك ب��ەن��اوی»رێ��ب��ەر»،
هەروەها كۆمەڵێك نامیلكە لە
بارەی ئەدەبیاتی كوردی لەخۆ
دەگ��رت ،پاش چەند مانگێك
لە داگیركردنی لوبنان لە الیەن
ئیسرائیل لە حوزەیرانی 1982
كۆتایی پێهات .ئەم رێكخراوە
بە هۆی پەیوەندییە نزیكەكانی
لەگەڵ رێكخراوە جۆراوجۆرە
فەڵەستینییەكان بەناوبانگ بوو،
هەر بەم هۆیەوە گەلێك لە
بەرێوەبەرانی پێش گەیشتنی
هێزە ئیسرائیلییەكان ،لوبنانیان
بەجێهێشت .ئەم رێكخراوە،
كۆمەڵێكی مەزن كتێبی نایابی
دەرب��ارەی كوردەكان بە زمانە
ج��ۆراوج��ۆرەك��ان ب��وو ،كە لە
نێوان خەڵكدا دابەشكرا ،یان
ف��رۆش��را بەخەڵك ،ناكۆكییە
ناوخۆییەكانی نێوان ئەندامەكانی
رێكخستن ،كۆتایی بە ژیانی ئەم
رێكخراوە لە كانونی دووەمی
1983دا هێنا.

مجلس االعیان الكرد اللبنانیە
االع��ل��ی (ئەنجومەنی ب��ااڵی
كوردە ئەعیانەكانی لوبنان)
ئ���ەم رێ��ك��خ��راوە ل��ە 17ی
كانونی یەكەمی  1994دامەزرا و
ئامانجی سەرەكی یاخدان بوو بە
چاالكییە كۆمەاڵیەتی ،كلتوری،
پەروەردەیی ،گەشەسەندنەكانی
و بە مەبەستی باشتركردنی
بارودۆخی كوردەكان لە لوبنان
و یەكگرتنی هەموو گ��روپ،
بنەماڵە ،حیزبە سیاسییەكان،
ك��ل��وپ و ك���ۆڕ و ك��ۆم��ەڵ��ە
كوردییەكانی لوبنان بوو .15بە
هەرحاڵ ،شێوازی تاكەكەسی
پێكهاتە و رێ��ب��ەرای��ەت��ی ئەم
رێ��ك��خ��راوەی��ە ،نەیهێشت كە
خەڵك پشتیوانی لێ بكەن و
رێكخراوە كوردییەكانی دیكەی
لوبنان ه��اوك��اری ب��ك��ەن .لە
ڕاستیدا ناوی ئەم رێكخراوەیە،
ڕەنگدانەوەی جۆری ئەندامەكانی
بوو ،واتا دەوڵەمەندەكان كە
خەڵكی بەسااڵچوون كە پارەیان
ه��ەی��ە ،ب���ەاڵم خ��وێ��ن��دەواری
یان میكانیزمی پێویستیان ،بۆ
باشتركردنی رەوش���ی گشتی
كۆمەڵگای كورد نییە.
ب��ە ك��ورت��ی دەك���رێ وەك
دەرەنجام بوترێت كە رێكخراوە
غ��ەی��رە سیاسییەكانی ك��ورد
نەیانتوانی رەوشی كرمەاڵیەتی=
ئ��اب��وری ك��وردەك��ان بگۆڕن و
بەهۆی هەڵگیرسانی شەڕی
ناوخۆ لە ساڵی  1975رەوشیان
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خراپتربوو ،لەوە الوازتر بوون
كە بتوانن تەنانەت رەوش��ی
ئەندامەكانی خۆیان بگۆڕن ،چ
بگات بە رەوش��ی ك��وردەك��ان
ب��ە گ��ش��ت��ی .ب��ۆ ن��م��ون��ە بە
پێچەوانەی ئەوەی كە لە كاتی
ڕایانگەیاند،
دامەزراندنیاندا
نەیانتوانی تەنها قوتابخانەیەك،
ی�����ان ن���ەخ���ۆش���خ���ان���ەی���ەك
دروس��ت��ب��ك��ەن ،ی��ان پالنێكی
كۆمەاڵیەتی بە ئامانج دابڕێژن.
ل��ەم��ە زی��ات��ر رێ��ك��خ��راوەك��ان
نەیاتوانی ك��ادری رێبەرایەتی
نوێ= كە تێڕوانینێكی دیكەی
بە نیسبەت كێشەكانەوە هەبێ
و گ��ۆڕان��ك��اری كۆمەاڵیەتی
هان بدات= پ��ەروەردە بكەن،
رێكخراوەكان زۆر الواز بوون
و نەیانتوانی گوشار بخەنەسەر
دەس���ەاڵت���داران���ی ل��وب��ن��ان و
نەیانتوانی ك��وردەك��ان ب��ەرەو
الی كۆمەڵگای لوبنان رابكێشن.
ئ���ەم ئ��اك��ام��ان��ە ،گ��ەل��ێ لە
كوردەكانی شلێر كرد تا یەكێتییە
بنەماڵەییەكان دابمەزرێنن (كە
ل��ە میانەی دەی���ەی  1970بە
شێوازی گروپە بنەماڵەیەكان
دام��ەزران) و خزمەتی خۆیان
بكەن .پێكهاتەی ئەم یەكێتییانە
ك��اردان��ەوەی��ەك لە بەرامبەر
ناڕەزایەتی ئەوان یان ناسازگاری
لەگەڵ رێكخراوە كوردییەكان
بوو ،لەگەڵ ئەمەشدا ئامانج و
چاالكی ئەم یەكێتییانە جیاوازی
لەگەڵ ئامانج و چاالكییەكانی
رێكخراوە غەیرە سیاسییەكان

لەالی چەپەوە :عەبدولرەحمان مەحۆ ،نەناسراو

نەبوو و لەوان باشترنەبوون ،بە
داخەوە ئاكام و ئەنجامی ئەم
رێكخراوانە ،باڵوبوونی زۆرتری
كۆمەڵگای كورد بوو.
حزبە سیاسییەكان
الحزب الدیمقراطی الكوردی
فی لبنان= البارتی (حزبی
دیموكراتی كوردی لوبنان =بە
«ئەلپارتی» ناسراوە)
ئەمە یەكەم حیزبی كوردی
ب��وو ،ك��ە ل��ە ساڵی  1970لە
ل��وب��ن��ان ب��ە دەس��ت��ی جەمیل
محۆ كە بۆیاخچی م��ااڵن بوو
دامەزرا ،حیزب چاالكیی خۆی
بە شێوازی نهێنی لە تەمموزی
 1970لە ژێر ناوی المنچمات
الشباب الكوردیە فی لوبنان
(رێكخراوی جوانانی دیموكراتی
كورد لە لوبنان) دەستپێكرد.

ئ���ەم رێ���ك���خ���راوە ل��ەالی��ەن
دەستەیەك لە الوان��ی كوردی
سوریا و لوبنان بە یارمەتی
و هاندانی حزبی دیموكراتی
ك���ورد ل��ە س��وری��ا ()PDKS
پ��ێ��ك��ه��ات .16ل��ە س��ەرەت��ادا،
چاالكییەكانی ئەم رێكخراوەیە
بریتی بوون لە پەیوەندیگرتن
لەگەڵ كوردەكانی خ��ۆواڵوی،
باڵوكردنەوەی بەیاننامە لەمەڕ
رەوشی كۆمەاڵیەتی ،كلتوری،
س��ی��اس��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ای ك���ورد،
میتۆدەكانی باشتركردنی ئەم
رەوش��ە بە پێداگرتنی تایبەت
لەسەر پرسی هاوواڵتیبوون.
هەتا ساڵی  1971و مۆچیاری
 ،PDKSئ��ەم رێ��ك��خ��راوەی��ە
یارمەتی بە نوێنەرانی مەال
م��س��ت��ەف��ا ب���ارزان���ی دا كە
ن��اردراب��وون بۆ لوبنان ،تا بۆ
بزوتنەوەی نەتەوەیی كورد لە
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عێراق پڕۆپاگەندە بكەن.
چاالكییە سیاسییەكانی گروپ
هەتا ساڵی  1970نهێنی بوو،
وات��ا هەتا كاتێك كە محۆ لە
ك��ۆن��گ��رەی هەشتەمی پارتی
دیموكراتی كوردستان ()PDK
كە لە ئابی  1970لە عێراق
بەرێوەچوو ،بەشداریكرد .لەم
خوالێخۆشبوو مەال مستەفاى بارزانیر
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كۆنگرەیەدا ،ب��ارزان��ی لەمەڕ
گرنگی بەرێكخستن كردنی
چاالكییە سیاسییەكانی كوردەكان
لە چوارچێوەیەكی یاساییدا
كە هەم خزمەتی كوردەكانی
ل���وب���ن���ان ،ه����ەم خ��زم��ەت��ی
ب��زوت��ن��ەوەی نەتەوەیی كورد
بكات ،ئاگاداری دا بە محۆ،

بارزانی دەیزانی كە محۆ لەگەڵ
كۆمەڵێك گیروگرفت لەالیەن
س��ەالح ب��ەدرەدی��ن (رێ��ب��ەری
پێشووی حیزبی دیموكراتی
ك���وردی س��وری��ا ك��ە ل��ەالی��ەن
بارزانییەوە تەریك خرابووەوە،
ب����ەاڵم الی��ەن��گ��ران��ی زۆری
لەلوبنان هەبوو) رووبەڕوویە،
هەربۆیە نامەیەكی دا بە محۆ
و لەم نامەیەدا بۆ كوردەكانی
لوبنانی نوسی ك��ە محۆ بۆ
رێبەرایەتی كوردەكانی لوبنان
هەڵبژاردووە ،ڕاستییەكەی ئەوە
بوو كە كوردەكانی لوبنان وەك
قارەمانی ئامانجی كورد سەیری
ب��ارزان��ی��ان دەك���رد ،ك��ەواب��وو
هەرچی كە بارزانی بیوتایە ،بە
گیان و دڵ قەبوڵدەكرا.
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی م��ح��ۆ وەك
نوێنەری بارزانی ،خۆشەویستیی
ئەوی لە لوبنان زیادكرد ،ئەم
ڕاستییە س��ەالح بەدرەدین-ی
ت��وڕە ك��رد و محۆی تاوانبار
كرد كە دەستێوەردانی نامەكەی
بارزانی كردووە ،بەهەرحاڵ محۆ
پاش ئەوە لە عێراق گەڕایەوە،
توانی گەلێ لە كوردەكان لە
پشتی حیزبەكەی تەیار بكات،
داوای لە دەوڵەتی لوبنان كرد
كە وەك حیزبێكی یاسایی قبوڵی
بكات .لە 24ی ئەیلولی ،1970
حیزب بوو بە یاسایی و «حیزبی
دیموكراتی كورد لە لوبنان» كە
بە «ئەلپارتی» ناسراوە لە دایك
ب��وو ،ب��ەه��ەرح��اڵ ب��ەدرەدی��ن
تەسلیمی ئەم كەند و كۆسپە
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نەبوو پ��اش ماوەیەكی كەم
دەستیكرد بە خەبات دژی محۆ
و بەوە تاوانباری كرد كە بە
هۆی مادی ،بەرەو الی دەوڵەتی
عێراق راكێشراوە ،هەربۆیە
خۆشەویستی محۆ بە شێوازێكی
سەرسوڕهێنەر كەمیكرد ،لەبەر
ئەوەی كە نەیتوانی پێچەوانەی
ب��ان��گ��ەش��ەك��ان��ی ب���ەدرەدی���ن
بسەلمێنێت .محۆ پاشان بە
خزمپەرەستیش تاوانبار كرا.
سەرەنجام بارزانی بانگی محۆی
ك��رد ،بۆ م��اوەی سێ س��اڵ =
لە ساڵ  1971هەتا  =1974لە
كوردستانی عێراق رایگرت.
پ��اش گ��ەڕان��ەوە بۆ لوبنان،
محۆ بەردەوام لە ڕۆژنامەكەی
خۆی بە ناوی «صوت أالكراد»
(دەنگی كورد) كەڵكی وەرگرت،
تا نەیارێتی خۆی لەگەڵ بارزانی
و پشتیوانیكردن لە بەرنامەی
خودموختاری دەوڵەتی بەغداد
بۆ كوردەكان ڕابگەیەنێت .ئەم
كارەبوو هۆی لەتبوونی ناوخۆی
زۆرت��ری كۆمەڵگای ك��ورد لە
لوبنان و لەتبوونی «ئەلپارتی»
و الوازبوونی پێگەی محۆ وەك
رێبەری كۆمەڵگا« .ئەلپارتی»
لە ئاستی مەحەلیدا هەتا ساڵی
 1976لە چوارچێوەی بزوتنەوەی
نەتەوەیی لوبناندا كاری دەكرد،
ب��ەاڵم ل��ەم ساڵەدا بە بیانوی
ئەوەی كە ئیدی لە الیەن پارتی
شیوعی لوبنان ( )LCPپێشوازی
ل��ێ ن���اك���رێ ،ل��ە ب��زوت��ن��ەوە
ك��ش��ای��ەوە LCP.لەسەر ئەوە

پێداگری دەك��رد كە منڤمات
البارتی الكوردی الیساریە فی
لبنان (رێكخستنەكانی حیزبی
چەپی كورد لە لوبنان) شوێنی
«ئەلپارتی» بگرێتەوە.
محۆ دەستگیركراو هەتا ساڵی
 1977لە الیەن كاربەدەستانی
س���وری���اوە زی��ن��دان��ی ك���را.
چاالكییەكانی «ئەلپارتی» پاش
مەرگی محۆ لە ساڵی 1982
كۆتایی پێهات ،لە ساڵی 1991
لەسەر داواكاری كاربەدەستانی
سوریا ،رەوشی یاسایی خۆی لە
دەستدا.
القیادە المركزیە للبارتی
(رێبەرایەتی ناوەندی ئەلپارتی)
پ�����اش ئ���اش���ك���راب���وون���ی
الیەنگریكردنی محۆ لە دەوڵەتی
عێراق ،چەند ئەندامی ئەلپارتی
لە ساڵی  1971ڕیزەكانی حیزبیان
ب��ە جێهێشت بەمەبەستی
پێكهێنانی «حیزبی دیموكراتی
ك��وردی لوبنان = رێبەرایەتی
ناوەندی» ،تەڤلی ئەو دۆستانە
بوون كە داواكاریی ئەندامێتییان
پێشتر ل��ەالی��ەن «م��ح��ۆ»وە
رەتكرابویەوە .تایبەتمەندی ئەم
گروپە ئەوە بوو ،كە بەتەواوی
ه��اوك��اری ب��ارزان��ی دەك���رد و
وەفاداری بارزانی بوو ،هەر ئەم
راستییەش بووە هۆی ئەوەی كە
بەخۆشەویستی حیزب لە ناو
دڵی گەلێ لە كوردەكانی لوبنان
و سوریا زۆرتر ببێ .ئەم حیزبە،
بۆڵتۆنێكی بەناوی «ئەلپارتی»

محۆ ب���ەردەوام لە
ڕۆژن��ام��ەك��ەی خۆی
ب���ە ن�����اوی «ص���وت
أالك������راد» (دەن��گ��ی
ك���������ورد) ك��ەڵ��ك��ی
وەرگرت ،تا نەیارێتی
خۆی لەگەڵ بارزانی
و پ��ش��ت��ی��وان��ی��ك��ردن
ل������ە ب�����ەرن�����ام�����ەی
خ����ودم����وخ����ت����اری
دەوڵ���ەت���ی ب��ەغ��داد
ب�����ۆ ك������وردەك������ان
ڕابگەیەنێت

باڵو دەكردەوە ،گەلێ جار داوای
مۆڵەتی لە دەوڵ��ەت��ی لوبنان
دەك��رد ،بەاڵم بێ ئاكام بوو.
چاالكییە سەرەكییەكانی بریتی
بوون لە كۆكردنەوەی یارمەتی
بۆ بزوتنەوەی نەتەوەیی كورد
ل��ە ع��ێ��راق و ب�ڵاوك��ردن��ەوەی
دەنگوباسی ئ��ەم بزوتنەوەیە
ل��ە ل��وب��ن��ان و دەوروب�����ەری
لوبنان ،پاش هەڵوەشانەوەی
بزوتنەوەی ك��ورد لە ئ��اداری
 ،1975چاالكییەكانی حیزب
هێدی هێدی كەمی ك��ردەوەو
بە كوشتنی سكرتێری گشتی
ح��ی��زب ،ق����ازی ف����ەرەج لە
تەمموزی  ،1978كۆتایی پێهات
و هەوڵەكان بۆ زیندوكردنەوەی
چاالكییەكانی لە دەیەی  1980بە
تەواوی هەرەسیان هێنا.
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«رێكخراوی حیزب»
چاالكییەكانی خۆی
بە ڕەسمی لە ساڵی
 1970دەستپێكرد،
كاری بۆئەوە دەكرد
ك����ە ك����وردەك����ان����ی
ل���وب���ن���ان ب���ك���ات بە
ئەندامی حیزب

ڕزگ���اری (حیزبی ك��وردی
لوبنان)
ف��ەی��س��ەڵ ف��ەخ��رۆ ل��ە سێ
هۆكار كەڵكی وەرگ��رت تا لە
3ی نیسانی  1975ئەم حیزبە
دابمەزرێنێت:
 =1سەرنەكەوتنی»ئەلپارتی»
ل��ە راكێشانی ك���وردە غەیرە
كرمانجەكان.
 =2پشتیوانیكردنی محۆ لە
بەرنامەی رژێمی عێراق ،بۆ
خودموختاری كوردەكان.
 =3پ���ێ���ك���ه���ات���ەی
رێ��ب��ەرای��ەت��ی»ئ��ەل��پ��ارت��ی» كە
ب��ب��ووە رێ��ك��خ��راوی بنەماڵەی
محۆ نەك نوێنەرایەتیكردنی
بەرژەوەندییەكانی كۆمەڵگای
كورد بە گشتی.
ڕزگاری ماوەیەكی كورت پاش
دام��ەزران ،لە ڕێگای بۆلتەنی
خ��ۆی ب��ە ن���اوی «خ��ەب��ات»،
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پشتیوانی خ��ۆی لە دەوڵەتی
لوبنان و بێالیەنی سەبارەت
گروپەكانی بەشدار لە شەڕی
ناوخۆدا ڕاگەیاند ،هەروەها لە
بەرەی «جبهە االحزاب والقوی
القومیە والوگنیە فی لوبنان»
بەشداریكرد كە نە الیەنگری
لە سیاسەتەكانی بزوتنەوەی
نەتەوەیی لوبنانی ژێر دەسەاڵتی
م��وس��ڵ��م��ان��ەك��ان دەك����رد ،نە
الیەنگریی بەرەی لوبنانی ژێر
دەسەاڵتی مەسیحییەكان.
ل�����ە ك�����ردەوەی�����ەك�����ی
سەرسوڕهێنەردا لە 4ی كانونی
یەكەمی  ،1976محۆ و فەخرۆ
ناكۆكی و هێرشە زمانییەكانیان
خستەالوە و پێكهاتنی «الجبهە
الوطنیە ال��ك��وردی��ە االری���دا»
(ب����ەرەی ن��ەت��ەوەی��ی مەزنی
كورد) یان ڕاگەیاند ،كە ئامانجە
سەرەكییەكانی بریتی بوون لە
یەكخستنی چاالكی سیاسی كورد
لە لوبنان ،گەرەنتیكردنی یەكێتی
كۆمەڵگای ك��ورد لە لوبنان،
باشتركردنی رەوشی سیاسی و
كۆمەاڵیەتی كوردەكان ،داكۆكی
لە مافی هاواڵتیبوون و دامەزران
ل��ە ئ��ی��دارە دەوڵەتییەكاندا،
حیزب هەروەها پشتیوانی لە
بزوتنەوەی نەتەوەیی لوبنان
دەكرد ،لەهەمانكاتدا پێشوازی
لە دەستێوەردانی هێزە رێگرە
عەرەبییەكان بە رێبەرایەتی
سوریا وەك باشترین چارەسەری
بۆ كۆتایی پێهاتنی شەڕدەكرد،
ب��ەه��ەرح��اڵ پ��اش كەمتر لە

ساڵێك ل��ەدوای زیندانیكرانی
محۆ ل��ەالی��ەن كاربەدەستانی
سوریاوە ،چاالكییەكانی حیزب
بەرە بەرە راوەستا .ڕزگاری لە
ساڵی  1977وە زۆر لە گۆڕەپانی
لوبناندا الواز بووە ،بەاڵم هەتا
ئەمڕۆ درێژە بە ژیان دەدات.
ڕزگ���اری دووەم (حیزبی
كوردی لوبنان)
لە دوای پێكهاتنی ب��ەرەی
ن��ەت��ەوەی��ی م��ەزن��ی ك��ورد لە
نێوان «ئەلپارتی» و «ڕزگاری»،
تاقمێك لە ڕزگاری جیابوونەوە
و سكرتێری گشتیی حیزب
فەخرۆیان ،بە ئاشتی كردنەوە
ل��ەگ��ەڵ م��ح��ۆ و گ���ەڕان���ەوە
ب��ۆ عەشیرەتگەرایی ك��وردی
تۆمەتبار كرد .ئەم تاقمە نوێیە
كە لەالیەن عەبدی ئیبراهیمەوە
رێبەرایەتی دەكرا ،لە بااڵدەستی
محۆ بە سەر بەرەدا ناڕازی بو و
فەخرۆی بەوە تۆمەتباردەكرد،
كە بەشوێن نمونەی محۆدا
دەچێ و ناهێڵێ گروپە كوردییە
جۆراوجۆرەكان بەشداری تێدا
بكەن .لەمە زیاتر فەخرۆ بە
پشتیوانیكردن لە بەرنامەی
دەوڵەتی عێراق بۆ خودموختاری
كوردستانی تۆمەتباركرا.
ل��ە س��ەرەت��ای س��اڵ��ی 1977
ئیبراهیم ڕایگەیاند كە پڕەنسیپە
بنەڕەتییەكانی حیزب دەپارێزێ
و دامەزرانی «بەرەی نەتەوەیی
مەزنی كورد»ی شەرمەزاركرد،
لە ئەنجامدا ئیبراهیم پێكهاتنی
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حیزبێكی نوێی بە ناوی حیزبی
ك��وردی لوبنان (ی��ان ڕزگ��اری
دووەم) ڕاگەیاند ،كە شوێنی
حیزبی رزگاری لە بەرەی جبهە
االح��زاب و القوی القومیە و
الوطنیە فی لبنان دا گرتەوە.
«ڕزگاری دووەم» هەتا كاتی
داگیركرانی لوبنان لەالیەن
ئیسرائیلەوە لە حوزەیرانی 1982
درێ���ژەی بە چاالكیدا ،بەاڵم
لەوكاتە بەدواوە واتا لە دوای
ئ��ەوەی كە سكرتێری گشتی
حیزب ،لوبنانی بەجێهێشت و
ڕۆیشت بۆ سوریا ،ژیانی حیزب
كۆتایی پێهات و هەوڵدان بۆ
زیندوكردنەوەی حیزب كە سێ
ساڵ دوات��ر ئەنجامدرا توشی
هەرەسهێنان ب��وو ،لەڕاستیدا
ماوەیەكی كورت پاش ئەوەی كە
ئیبراهیم لوبنانی بەجێهێشت،
جەمیل حەسەت ،یەكێك لە
ئەندامانی رێبەرایەتی حیزب لە
تشرینی دووەمی هەمان ساڵدا
لە حیزب جیابوەوە»،حیزبی
ڕزگاری سۆسیالیستی لوبنان»ی
دامەزراند .جەمیل حەسەن پاش
ئەوەی كە بوو بە هاوپەیمانی
محۆ و دوابەدوای یەكگرتنەوەی
حیزبی سۆسیالیست « ،ڕزگاری»
ل��ە ك��ۆت��ای��ی س��اڵ��ی  1984لە
گروپی نوێ جیابووەوە ،حیزبی
سۆسیالیست توشی لەتبونی
زۆرتر بوو لە ساڵی  1985ژیانی
كۆتایی پێهات.
منضمات البارتیە الكوردیە
الیساریە فی لبنان (رێكخراوی

حزبی چەپی كورد لە لوبنان)
ئ���ەم ح��ی��زب��ە ماركسیست
لنینیستە (رێكخراوی حزب)
یەكێ لە گروپە جیابووەكانی
الحزب الدیمقراطیە الكوردیە
الیساری ( )LKPDبووLKPD .
لە 5ی ئابی  1965بە دەستی
سەالح بەدرەدین ،پاش ئەوەی
ك��ە ل��ە حیزبی دیموكراتی
كوردی سوریا (PDKSجیابووە
دامەزرا .سەرەتای چاالكییەكانی
«رێكخراوی حیزب» دەگەڕێتەوە
ب��ۆ س��ەرەت��ای دەی���ەی 1960
وات��ا كاتێ كە ژم��ارەی��ەك لە
ك��ۆچ��ب��ەران��ی ك���وردی سوریا

ب��وون بە ئەندامی حیزب و
ل��ەگ��ەڵ «منظمات الشباب
الكوردیە» هاوكاریان دەكرد.
ئەم هاوكارییە هەتا ساڵی 1969
درێ��ژەی هەبوو .لەم ساڵەدا
پەیوەندییەكانی نێوان سەالح
ب��ەدرەدی��ن و ب��ارزان��ی خراپ
بوو ،لەبەرئەوەی كە بارزانی بە
ڕاشكاوی پشتیوانی لە PDKS
دەكرد ،لە ئەنجامدا بەردەدین
بڕیاریدا بگەڕێتەوە بۆ لوبنان.
لەوێش توشی گیروگرفتی زۆر
ب��وو ،لەبەر ئ��ەوەی زۆرب��ەی
كوردەكانی لوبنان وەف��اداری
بارزانی بوون.

کوردانی لوبنان
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«رێ����ك����خ����راوی ح��ی��زب»
چاالكییەكانی خۆی بە ڕەسمی
لە ساڵی  1970دەستپێكرد ،لە
میانەی نیوەی یەكەمی دەیەی
 1970زۆرتر كاری بۆئەوە دەكرد
كە كوردەكانی لوبنان بكات بە
ئەندامی حیزب ،لەبەرئەوەی
كە زۆربەی ئەندامەكانی كوردی
سوریا بوون .ئەم كارە لە چەند
ڕێگاوە ئەنجامدرا ،بۆ نمونە بە
ڕاشكاوی رەخنەی لە جەمیل
محۆ بە هۆی الیەنگریكردن لە
عێراقییەكان 17و سوریاییەكان
و دوركەوتنەوە لە بزوتنەوەی
نەتەوەیی لوبنان (كە بووە هۆی

میقداد مەدحەت بەدرخان
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ئەوە كە ژمارەیەك لە ئەندامانی
ئەلپارتی بچنە ڕیزی رێكخراوی
حیزب) دەگرت ،محۆ بە توندی
شیوعییەكانی (كە «رێكخراوی
حیزب» پەیوەندی باشی لەگەڵیدا
هەبوو) بەوە تۆمەتباركرد ،كە
ناكۆكی دەخاتە نێو بزوتنەوە
لە ئەنجامدا «ئەلپارتی « لە
بزوتنەوەی نەتەوەیی لوبنان
كێشایەوەو «رێكخراوی حیزب»
شوێنی گرتەوە لە ك��ردەوەدا
«رێ��ك��خ��راوی ح���ی���زب» ،كە
پاشان ن��اوی خ��ۆی گ��ۆڕی بۆ
االتحاد الشعبیە الكرد فی لبنان
(یەكێتی گەلی كورد لە لوبنان)،

ل��ە ك��ات��ێ��ك��دا ك��ە سكرتێری
گشتی حیزب ،بەدرەدین پاش
داگیركردنی ئیسرائیل ،هەاڵت
بۆ قوبرس ،ژیانی كۆتایی پێهات،
بەر لەوەش «رێكخراوی حیزب»
ت��ووش��ی كۆمەڵێك ناكۆكی
ناوخۆیی بووە كە سەرەنجام
پێكهاتنی گروپێكی الدەر بە
ناوی منڤمات البارتی الكوردیە
ال��ی��س��اری ف��ی لبنان=الحركە
ال��ت��ص��ح��ی��ح��ی��ە (رێ��ك��خ��راوی
حیزبی چەپی كوردی لوبنان=
ب��زوت��ن��ەوەی س��اخ��ك��ەرەوە)ی
لێكەوتەوە .ئەم رێكخراوەش
بە داگیركردنی لوبنان لەالیەن
ئیسرائیل ژیانی كۆتایی پێهات.
منضمات التقدمیە االك��راد
ف���ی ل��ب��ن��ان (رێ��ك��خ��راوی
پێشكەوتنخوازی كوردی لوبنان)
ئەم حیزبە یەكێك لە گروپە
الدەرەكانی رێكخراوی حیزب
ب���وو ،ك��ە ل��ەالی��ەن ئەحمەد
جمهور و مستەفا سۆفییەوە
رێبەرایەتی دەكرا .الدەرەكان،
ب���ەدرەدی���ن= ی���ان ب��ۆ ه��ۆی
پەیوەندییەكانی لەگەڵ رژێمی
ع��ێ��راق ل��ە س��اڵ��ی  ،1975بە
خیانەت تۆمەتباركرد ،پاشان
لە حوزەیرانی  1976جمهوور
و سۆفی بەیاننامەیەكیان لە
ژێ��ر ن��اوی «القیادە الشرعیە
المنظمە»(رێبەرایەتی یاسایی
رێكخراوی حیزب) باڵوكردەوە
و لە نیوەی ساڵی 1978دا ناوی
حیزبەكەیان كرد ،بە «رێكخراوی
پێشكەوتنخوازی ك���ورد لە
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لوبنان» .چاالكییەكانی حیزب
بریتی ب��وون لە دامەزراندنی
رابطە التقدم الفكریە (یەكێتی
ڕۆشنبیران ب��ۆ پێشكەوتن)،
ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی ف��س��ت��ی��واڵ و
سیمنار و باڵوكردنەوەی چەند
نامیلكەیەك ،لەگەڵ ئەمەشدا
تەمەنی ئ��ەم رێكخراوە زۆر
ك��ورت ب��وو بە داگیركردنی
لوبنان لە الیەن ئیسرائیل لە
حوزەیرانی  ،1982هەڵوەشایەوە.
ال��ح��زب ال��دی��م��وق��راط��ی��ە
الكوردیە فی لوبنان= البارتی/
ال��ق��ی��ادە ال��م��وق��ت��ە (ح��زب��ی
دیموكراتی ك��وردی لوبنان=
ئەلپارتی /رێبەرایەتی كاتی)
پ���اش پ��ێ��ك��ه��ات��ن��ی»ب��ەرەی
نەتەوەیی مەزنی ك��ورد» لە
ساڵی  1976لە نێوان ئەلپارتی
و ڕزگ��اری ،موحەمەد محۆی
ك����وڕی ج��ەم��ی��ل م��ح��ۆ ،لە
حیزبەكەی باوكی جیابووەوە
و حیزبێكی لە گواڵنی 1977
دامەزراند .موحەمەد لە رێگای
باڵڤۆكەكەیەوە بە ناوی «صوت
الشباب ال��ك��وردی��ە» (دەنگی
جوانانی ك��ورد) ،بە راشكاوی
دەستیكرد بە ملمالنێ لەگەڵ
ب��اوك��ی و ب��ەه��ۆی پشتیوانی
لەسیاسەتی ڕژێمی عێراق لە
دژی بارزانی و چوونە دەرەوە
لە بزوتنەوەی نەتەوەیی لوبنان،
رەخ��ن��ەی ل��ە ب��اوك��ی گ��رت.
بەهەرحاڵ هەم مەحەمەد و
هەم باوكی یەك بیروبۆچوونیان

دەربارەی كوردە غەیرە كرمانج
زمانەكان هەبوو و ئەم ڕاستییە
كاریگەریی نەرێنی كردە سەر
«ئەلپارتی= رێبەرایەتی كاتی».
موحەمەد لە پێكدادانێكدا،
ل��ەگ��ەڵ ب��زوت��ن��ەوەی شیعەی
«ئەمەل» لە 16ی نیسانی 1982
ك��وژرا و ژیانی حیزبەكەشی
كۆتایی پێهات.
رێ��ك��خ��راوە ك��وردی��ی��ەك��ان
لوبنان (چ سیاسی و چ غەیرە
س��ی��اس��ی) ن��ەی��ان��ت��وان��ی بگەن
بە ئامانجە خوازراوەكانیان،
چونكە ك��وردەك��ان بەشداری
كەمیان ل��ە چاالكییەكانیاندا
دەك����رد .چاالكییەكانی ئەم
رێكخراوانە هیچ پەیوەندییەكی
بە پێداویستییە سەرەكییەكانی
كوردەكان واتا كار و خواردن
و داوو دەرم��ان��ەوە نەبوو،
یەكێك لە هۆكارەكانی دیكە
كەمتەرخەمی و گرنگی نەدانی
كوردەكان بە چاالكی سیاسی و
باش و بە رێكخستنكراو بوو.
لەمە گرنگتر رێكخراوەكان بە
تایبەت پارتە سیاسییەكان لە
هۆشیاری و ئاگایی كۆمەاڵیەتی
و سیاسی كوردەكانی لوبنان
ه��ەاڵن��ەق��وواڵب��وون و هۆكارە
دەرەكییەكان هان دەدران و
بە ناكاو وەك كاردانەوەیەك لە
بەرامبەر ناڕەزایەتی دامەزران.
لەمە زی��ات��ر ،رێ��ب��ەران یان
مەزنەكانی ك��وردان لە لوبنان
نەك تەنیا بەسەر دامودەزگای
دەسەاڵتداری رێكخراوەكان زاڵ

رێ������ب������ەران ی���ان
مەزنەكانی ك��وردان
لە لوبنان نەك تەنیا
بەسەر دامودەزگای
دەس��������ەاڵت��������داری
رێ��ك��خ��راوەك��ان زاڵ
ن����ەب����وون ،ب��ەڵ��ك��و
س����������ەرچ����������اوەی
رێ��ك��خ��راوەك��ان��ی��ان
ب���ۆ ب�����ەرژەوەن�����دی
ت�����اك�����ەك�����ەس�����ی
بەكاردەهێنا

ن��ەب��وون ،بەڵكو س��ەرچ��اوەی
رێكخراوەكانیان بۆ بەرژەوەندی
تاكەكەسی بەكاردەهێنا ،گەلێ
لە كوردەكانیان لە ئەندامبوون
لەم رێكخراوانە بێبەش دەكرد،
لە پاڵ ئەمانەشدا رێبەرایەتی
رێكخراوەكان خوێندەواری و
شارەزایی سیاسییان نەبوو كە
پێویستی س��ەرەت��ای��ی هەموو
ڕاستەقینەیە.
رێكخراوێكی
حیزبەكان بە دەستی ناكۆكی
ناوخۆییەوە هیالك ببوون و
بەتوندی تاقم تاقم ببوون،
ل��ەم��ە زی��ات��ر ل��ە كاتێكدا كە
زۆربەی رێكخراوەكان تەنانەت
نەیاندەتوانی لە رووی مادییەوە
خۆیان بەخێو بكەن ،18بەڵێنی
دروس��ت��ك��ردن��ی قوتابخانە و
نەخۆشخانەیان بە خەڵكدەدا.
ئەم كردەوانە پتر لە جاران،
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رێ��ك��خ��راوەك��ان��ی��ان ل��ە چ��اوی
خەڵكی كورددا بێزار كرد.
دوو هۆكاری گرنگی دیكەی
ه��ەرەس��ه��ێ��ن��ان��ی رێ��ك��خ��راوە
كوردییەكان و سەرنەكەوتن لە
باشتركردنی رەوشی كۆمەاڵیەتی
و ئابوری كوردەكان ئەوە بوو
كە
 =1گ��ەل��ێ ج����اران كێشە
ن���ەت���ەوەی���ی���ەك���ان ( وات���ا
رووداوەكانی كوردستان) بەسەر
كێشە مەحەلییەكاندا زاڵبوون
و دەس��ت��ێ��وەردان��ی چاالكییە

سەاڵح بەدرەدین
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سەرەكییەكانی رێكخراوەكانیان
دەك���رد .ئ��ەم ڕاستییە ب��ووە
هۆی سەرهەڵدانی ناكۆكی و
كێشە لەنێوان رێكخراوەكاندا،
ه��ەر ئەمەبووە ه��ۆی ئ��ەوەی
كە رێكخراوەكان لە هەوڵدان
و باشتركردنی رەوش��ی گشتی
كۆمەڵگای كورد لە لوبنان ،غافڵ
بن.
 =2زۆرب����ەی ك��وردەك��ان
ل��ە ه��اواڵت��ی��ب��وون��ی ل��وب��ن��ان
بێبەشبوون و ئەمە بووە ،هۆی
ئ���ەوەی ك��ە گەلێ ل��ە خەڵك

لە بەشداریكردنی چاالكانە لە
رێكخراوەكاندا بێ هیوا بن.
ل��ێ��رە دەب���ێ ئ��ام��اژە ب��ەوە
بكرێت كە بۆ دام��ەزران��دن��ی
هەموو رێكخراوێك لە لوبنان
پێویستە 2لە 3ی بەڕێوەبرانی
رێكخراوەكە هاوواڵتی لوبنان
ب��ن ،ب��ەاڵم ل��ەب��ەرئ��ەوەی كە
تەنها ژم��ارەی��ەك��ی ك��ەم لە
ك��وردەك��ان ه��اوواڵت��ی لوبنان
بوون ،رێكخراوەكان پشتیان بە
هەركەسێك كە هاوواڵتی لوبنان
بوایە دەب��ەس��ت ،بێ ئ��ەوەی
رادەی لێهاتویی ئەو كەسە بۆ
بەڕێوەبردنی ئەركەكانی رەچاو
بكەن.
بە كورتی كارنامەی پارتە
سیاسییە كوردییەكان هیوابەخش
ن���ەب���وون .ئ����ەوان ئ��ەوەن��دە
الوازب���وون كە نەیاندەتوانی
پشتیوانی كۆمەڵێك خەڵك
ب��ۆ الی خ��ۆی��ان رابكێشن و
ل��ە ڕاس��ت��ی��دا ن��ەك تەنها لە
پشتیوانی كۆمەاڵنی خەڵك
بێبەشبوون ،بەڵكو پەرەیان بە
چوارچێوەیەكی بە رێكخستنكراو
و جێگیریش نەدا تا پشتیوانی
كۆمەاڵنی خەڵك ب��ەرەو الی
خۆیان رابكێشن و سەلمێندرا
كە چییەتی ئەدەبیاتی سیاسی
و هێزی خەباتیان بەالڕێدا برد،
تەنانەت گەلێ لە پارتەكەیان
هەوڵیان دا تا روانگە تەسكەكانی
خۆیان لەگەڵ لەخۆباییەكانیاندا
رێكبخەن تا پێگەی ئەندامییەتی
خۆیان قایم بكەن.
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لەمە زیاتر ،حیزبەكان لەوە
الوازتربوون كە بتوانن پێكەوە
هەڵكردنێكی راستەقینە لە
خۆیان نیشان بدەن ،بەتایبەت
لەبەرئەوەی كە زۆربەیان لە
الی��ەن دامەزرێنەرەكانیانەوە
رێبەرایەتی دەك��ران و كاتێك
كە ئەم رێبەرانە نەدەمان(بە
هۆی مردن یان هەاڵتن) حیزب
ه��ەڵ��دەوەش��ای��ەوە .زۆرب���ەی
پارتەكان بە شێوازی نایاسایی
ك��اری��ان دەك���رد و ماوەیەكی
كورت پاش دامەزرانی دەوڵەتی
الیەنگری ئیسرائیل لە لوبنان لە
ساڵی  ،1983هەڵوەشانەوە.
ئەوەی كە ئەمڕۆ لە هەموو
ئەم حیزبە سیاسییە كوردییانە
ماوەتەوە ،حیزبی «ڕزگاری»یە
ك����ە ئ����ەوی����ش ه���ەن���ووك���ە
پشتیوانییەكی زۆر كەمی
لەالیەن خەڵكەوە لێدەكرێ.
ل��ە ن���او رێ��ك��خ��راوە غ��ەی��رە
سیا سییە كا نیشد ا  » ،ر ێكخر ا و ی
خێرخوازی ك��وردی لوبنان»،
«رێكخراوی كلتوری و وەرزشی
ئەلئەرز» درێژە بەكاری خۆیان
دەدەن.
دەرەنجام
هەتا كۆتایی شەڕی ناوخۆی
لوبنان لە ساڵی  ،1991كورد
لە ڕەوشێكی خراپدا دەژیان و
سووكایەتیان پێدەكرا ،گاڵتەیان
پێدەكرا و لە بەرامبەریاندا رق و
كینەو توندوتیژی بەڕێوەدەچوو.
بە نیسبەت سیاسەتی گشتی،

كورد ه��ەروەك گروپە غەیرە
هاوواڵتییەكانی دیكەی واڵت،
هەڵسوكەوتی تایبەتیان لەگەڵدا
دەكرا .مافی مڵكدارییان سنوردار
كرابوو ،لە ژێر چەتری پاراستنی
یەكسانی یاسادا نەبوون ،لە
مافی دەن��گ��دان بێبەشبوون
و ل��ە ئ��ی��دارە حكومییەكاندا
دانەدەمەزران .زۆربەیان ناچار
بوون بە بێ كەڵكوەرگرتن لە
قازانجی گرێبەستەكان و بێ
هیچ چەشنە متمانەیەك كار
بكەن و لە ئەنجامدا بە شێوازی
سەرەڕۆیانە لە كار دەردەكران.
ت���وێ���ژی���ن���ەوەك���ەی س��اڵ��ی
 1995ن��ی��ش��ان��ی��دا ك��ێ��ش��ەی
هاوواڵتیبوون كاریگەرییەكی
زۆری ك��ردوەت��ەس��ەر رەوش��ی
كۆمەالیەتی = ئابوری كوردەكان
لە لوبنان ،لە هەموو روویەكی
ئ��اب��وری و كۆمەاڵیەتییەوە،
رەوشی كوردە هاوواڵتییەكان
ل��ە ك���وردە ناهاوواڵتییەكان
باشترە .لەمە زی��ات��ر ك��وردە
ناهاواڵتییەكان لە دام��ەزران
ل��ە ئ��ی��دارە حكومییەكاندا
بێبەشن و دكتۆر ،ئەندازیار
و پارێزەر لە ناو كوردەكاندا
دەگمەنە ،چونكە بۆ وەرگرتنی
ئ��ەم پیشانە ،ب��ەر لە توانای
بەرێوەبەری ،دەبوایە ئەندامی
سەندیكا یان یەكێتییەك بێت
و بۆ ئەندامەتی لە سەندیكاكان
و یەكێتییەكان ،دەبێ هاوواڵتی
لوبنان بێت .ك��ەواب��وو كورد
ل��ەب��ەرئ��ەوەی ك��ە ه��اوواڵت��ی

ك�������ارن�������ام�������ەی
پ���ارت���ە س��ی��اس��ی��ی��ە
ك�����وردی�����ی�����ەك�����ان
ه�����ی�����واب�����ەخ�����ش
ن����ەب����وون .ئ����ەوان
ئ��ەوەن��دە الوازب���وون
ك��ە ن��ەی��ان��دەت��وان��ی
پشتیوانی كۆمەڵێك
خەڵك بۆ الی خۆیان
رابكێشن

نەبوون ،لە مافی بەشداریكردن
ل��ە ژی��ان��ی سیاسی لوبنان و
خستنەڕووی داواكارییەكانیان و
نیشاندانی كاردانەوەی هاوشێوە
لە كاتی دەنگداندا بێبەشبوون
 ،لەگەڵ هەاڵواردنی سیستەم
رووبەڕووبوونەوە.
ئ��ەم ك��ردەوان��ە بوونەهۆی
ئ����ەوە ك��ە ك����ورد توێژێكی
كۆمەاڵیەتی جیاواز لە لوبنان
پێكبهێنن و ببن بە خەڵكێكی
نایەكانگیر و لە خواروترین پلەی
سیاسی ،كۆمەاڵیەتی ،ئابوری
لوبناندا جێبگرن .بەكورتی،
گۆڕانی ژیانی كۆمەاڵیەتی و
سیاسی لوبنان و كاریگەرییە
نەرێنییەكانی لەسەر كۆمەڵگای
ك��ورد ،لە ڕاستیدا نەیهێشت
كە ك��ورد پێگەی كۆمەاڵیەتی
خ��ۆی��ان ب��گ��ۆڕن ی��ان كادرێك
پێبگەیەنن ،ك��ە پ��ەی��وەن��دی
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ی����ەك����ەم ح��ی��زب��ی
ك������وردی ب�����وو ،كە
ل��ە ساڵی  1970لە
ل��وب��ن��ان ب��ە دەستی
ج��ەم��ی��ل م��ح��ۆ كە
بۆیاخچی مااڵن بوو
دامەزرا

ئ����ەوان ل��ەگ��ەڵ دەوڵ����ەت و
سیستەمی ئیداری لوبنان ئاسان
خزمەتگوزارییەكانی
بكات،
دەوڵەت زەمانەت بكات ،لەم
پەیوەندییەدا دەب��ێ ئاماژە
بەوە بكرێت كە تایبەتمەندییە
كۆمەاڵیەتی = ئابورییەكانی
كوردەكان كە بە گوێرەی رادەی
داهات ،پیشە یان خوێندەواری
ئەوان دیاری دەكرێت ،بێگومان
هەتا رادەی���ەك ب��ەه��ۆی ئەو
رەوشە خراپەوەیە كە زۆربەی
خەڵكی لوبنان بەسەریاندا
سەپاندوویانە.
ت���وێ���ژی���ن���ەوەك���ەی س��اڵ��ی
 1995كۆمەڵێك دۆزی��ن��ەوەی
پارادۆكسی دەبارەی چۆنیەتی
و رادەی راكێشانی كوردەكان
ب����ەرەو ك��ۆم��ەڵ��گ��ای لوبنان
ئاشكراكرد .س��ەرەڕای هەستی
ب��ەه��ێ��زی ناسنامەی ك��وردی
لەناو كوردەكان (كە لە رووی
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بەكارهێنانی زمانی كوردی وەك
زمانی ڕۆژانە ،هۆگری زۆر بە
مۆسیقای كوردی ،هەڵسوكەوتی
خ��ۆن��اس��ان��ە و ه���اوب���ەش،
هەڵوێستی نەرێنی بە نیسبەت
گروپەكانی دیكەی لوبنان و
ح��ەز ن��ەك��ردن ب��ە پێكهێنانی
ژی���ان���ی ه���اوس���ەری ل��ەگ��ەڵ
گروپەكانی دیكە دیار دەبێت)
نزیكەی %85ی كوردەكان لەمەڕ
كۆچكردن بۆ واڵتێكی دیكە،
لەوانە كوردستانێكی سەربەخۆ
دوودڵ����ن .ئ��ەم دۆزی��ن��ەوان��ە
هیوای كوردەكان بۆ دۆزینەوەی
شوێنێكی ئ��ەم��ن و جێگای
ڕێز لە ناو كۆمەڵگای لوبنان،
نیشاندەدات.19
بە كورتی ،ئاستی هەاڵواردن
دژی ك���وردەك���ان هێشتا لە
سەرەوەیە .كورد هێشتا وەك
كەسانێكی جیاواز سەیر دەكرێن
و ل��ە ڕووی تاكەكەسییەوە
بەهایەكی زۆریان داوە .لەگەڵ
ئ��ەم��ەش��دا ،پ��اش چەند دەی��ە
كورد لە لوبنان شێوە ژیانێكی
دووالیەنەیان هەیە و دەست
لە هەوڵەكانیان بۆ ناسراوبوون
وەك كورد و لوبنانی نەكێشاوە.
بە واتایەكی دیكە ك��ورد ئەو
كۆمەڵگایەی كە تێدا دەژی��ن
وەك م��اڵ��ی خ��ۆی��ان ،وەك
یەكەم كۆڕی یەكێتییان ،وەك
شوێنێك كە خواست و ئاواتە
پێكدێت
تاكەكەسییەكانیان
و چ��ێ��ژی ل��ێ��وەردەگ��ی��رێ��ت،

قبوڵدەكەن.
ت��ەن��ی��ا ش��ت��ێ��ك ك���ە ك���ورد
پێویستییان پ��ێ ب���ووە (و
ئێستاش پێویستیان پێیەتی) بە
فەرمی ناسین و قبوڵكردنیانە
وەك تاكێكی لوبنانی لەالیەن
سیستەمی سیاسی لوبنان و
خەڵكی لوبنان بە گشتی.
پەراوێز:
 =1مێژووی كورد لە لوبنان
دەگەڕێتەوە بۆ س��ەدەی 12ی
زایینی واتا كاتێ كە ئەیوبییەكان
گەیشتنە ئ��ەوێ .چەند سەدە
دوات���ر چ��ەن��د بنەماڵە (ی��ان
عەشیرەتی) كوردی دیكە لەالیەن
هێزە جۆراوجۆرەكان (بۆ نمونە
عوسمانییەكان) ن��ێ��ردران بۆ
لوبنان تا سەقامی ناوچەكە
بپارێزن .كوردەكانی دیكە بە
هۆی هەژاری و توندوتیژی لە
كوردستان بۆ لوبنان كۆچیان
ك���رد .ئ��ەم گ��روپ��ە ك��وردان��ە
بۆ ماوەیەكی دوورودرێ���ژ لە
گەلێ لە ناوچەكانی لوبنان
نیشتەجێبوون و دەسەاڵتدارییان
ك���رد ،ب��ۆ نمونە میرەكانی
سەیفە لە تریپولی ،بنەماڵەی
میریی لە ئاكار ،جونبوالتەكان
و عیمادەكانی چیای لوبنان و
بنەماڵەی حەمییە لە بەعەلبەك.
ئەم بنەماڵە كوردانە كە ساڵەهای
س��اڵ لە زێ��دی خۆیان دوور
بوون ،بەتەواوی خۆیان لەگەڵ
پێكهاتەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی
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لوبناندا رێكخستبوو و هەتا
كۆتایی س��ەدەی  19بەتەواوی
ببون بە عەرەب.
 =2ئەم گروپانە بریتین لە
موسڵمانە سوننەكان ،شیعە 12
ئیمامییەكان ،دەروزی��ی��ەك��ان،
ئیسماعیلییەكان ،عەلەوییەكان،
م���ارۆن���ە م��ەس��ی��ح��ی��ی��ەك��ان،
كاتولیكە یۆنانییەكان ،كاتولیكە
رۆم��ی��ی��ەك��ان ،ئ��ۆرت��ۆدۆك��س��ە
پرۆتستانەكان،
یۆنانییەكان،
یەهودییەكان ،ئاشوورییەكان
(یا نەستوورییەكان) ،كاتولیكە
ك��ەل��دان��ی��ی��ەك��ان ،كۆپتەكان،
ئەرمەنییە ئ��ۆت��ۆدۆك��س یان
ئەرمەنییە
گریگۆرییەكان،
ك��ات��ول��ی��ك��ەك��ان ،ك��وردەك��ان،
سیركاسییەكان ،بەهاییەكان و
توركمانەكان.
 =3ئ��ەح��م��ەد م��وح��ەم��ەد
ئەحمەد لە كتێبەكەی خۆی بە
ناوی «اكراد لوبنان و تنڤیماتهم
االجتماعیە والسیاسیە» (تێزی
باڵونەكراوەی ماستەر ،زانكۆی
لوبنان .)1985=1984 ،ئەلمارۆنی
(حەوتوونامەیەكی عەرەبی بوو
كە لە بەیروت باڵو دەبووەوە)،
ژمارەی  .1980 ،3فاچل شرورو،
االح���زاب والتنڤیمات القویە
السیاسیە فی لوبنان1980=1930 ،
(بیروت ،دار المسیرە)1983 ،
سامی زوبیان ،الحركە الوگنیە
اللبنانیە :الماچی والحاچر
والمستقبل من منڤور استراتیجی
(بیروت :دار المسیرە .)1977

 =4ك��ەرت��ی ب��ەدب��ەخ��ن��ی،
ه���ەژارت���ری���ن گ��ەڕەك��ەك��ان��ی
دەورب��ەری بەیروت ،پایتەختی
ل��وب��ن��ان��ە ،ب��ە ت��ای��ب��ەت الی
ڕۆژهەاڵت و باشوری بەیروت.
 =5ب���ن���واڕن ب���ۆ ه��ەم��ان
سەرچاوە.
 =6لوقمان محۆ ،قەیرانی
ت��اوی��ان��ەوەی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و
سیاسی گروپە ئیتنیكییەكان لە
ناو كۆمەڵگا پلۆرالیستەكاندا:
مژاری كورد لە لوبنان ،تێزی
باڵونەكراوەی ماستەر (بەیروت،
زانكۆی ئەمریكایی لەبەیروت،
 .)1995ئەو كەسانەی كە لەم
توێژینەوەیەدا بەشداریان كرد،
ئ��ەن��دام��ی ك��ۆم��ەڵ��ە كوردییە
مرۆڤدۆستانەكانی لوبنان بوون.
ه��ەم��وو ئ���ەو ك��ەس��ان��ەی كە
پرسیاریان لێكرا خەڵكی بەیروت
و دەوروب�����ەری ب���وون (%60
نێرینە و  %31مێینە بوون%30 ،
هاوواڵتی لوبنان بوون و %70
هاوواڵتی نەبوون).
 =7سەرەڕای ئەو كەندوكۆسپە
ج��ۆراوج��ۆران��ە ك��ە مارۆنیە
مەسیحییەكان دروستیانكرد،
هەندێك لە بنەماڵە كوردەكان
توانیان لە ڕێگای واسیتەوە ببن
بە هاوواڵتی .بۆ نمونە لە ساڵی
 1947كاتێك كە سامی الصلح
سەرۆك وەزیران بوو ،بە گوێرەی
فەرمانی  1925لە بەرامبەر
دەنگدان لە هەڵبژاردنەكاندا،
مافی هاوواڵتیبوون بەخشرا بە

ژمارەیەك لە بنەماڵە كوردەكان.
=8رۆژنامەی النهار ،بێروت،
9ی ئاداری .1956
=9رۆژنامەی النهار ،بێروت،
14ی ئەیلوولی .1961
 =10هەموو كابینەیەك لەسەر
الیەنی مرۆڤدۆستانەی كێشەكان
و مافی مرۆڤی ئەو خەڵكەی كە
بۆ ماوەی چەند دەیە لە واڵت
ژیابوون چڕ دەبووەوە ،بۆنمونە
پاش ئەوەی كە كابینەی سەرۆك
وەزیرانی سوننە ،رشید الصلح لە
نۆڤەمبەری  1947پێكهات ،رشید
الصلح پێی لە سەر ئەوە گرتەوە
كە بەیاننامەی ڕەسمی دەوڵەت،
لەوانە ماددەیەك كە دەربارەی
چ��ارەس��ەرك��ردن��ی مەسەلەی
هاواڵتیبوونی كەمینەكان بوو
دەب��ێ جێبەجێ بكرێت .لە
دوای ئ��ەوە مشتومڕێكی زۆر
ل��ە ن��ێ��وان الصلح ل��ە الی��ەك
و حیزبی ف��االن��ژی مەسیحی
(الكتائب) و حیزبی ئ��ازادی
ن��ەت��ەوەی��ی (ال��ح��زب الوگنیە
االحرار) لە الیەكی دیكەوە كرا.
پاشان جۆرج س��ادح ،وەزیری
س��ەر ب��ە حیزبی فااڵنژیست
لە میانەی هەڵێنجاندنەكانی
خۆی لە دژی ئەم پێشنیارە،
سەرنجی ب��ەرەو الی ئاكام و
لێكەوتە سیاسییەكانی بەخشینی
ه��اوواڵت��ی��ب��وون ب��ە ك���وردان
راكێشاو وتی « ئێمە (فااڵنژەكان)
لە ڕاب����ردوودا ك��اری زۆرم��ان
كردووە تا هاوواڵتیبوونی لوبنان
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ببەخشین بە ئەرمەنییەكان و
ئ��ەم ك��ارە جێبەجێكرا ،بەاڵم
ئاكامەكەی چ بوو؟ ئەوان لەو
ناوچانەی تێیدا دەژین ،بوون بە
هۆكاری هاوسەنگی دەنگدان لە
هەڵبژاردنەكان .كەواتە ئەگەر
س��ەرۆك وەزی���ران دەیەوێت
چارەنوسی هەڵبژاردنی خۆی
بداتە دەستی ك��وردان ،ئێمە
لەگەڵ ئەوەداین».
 =11ئەمڕۆ كۆمەڵگای لوبنان
ه���ەروەك س��ەردەم��ی ش��ەڕی
ناوخۆ بە  5چینی پێناسەكراو
داب��ەش��دەك��رێ��ت :ب����ژاردەی
نەتەوەیی ،چینی ب��ااڵ ،چینی
ناوەڕاست ،چینی خوار و چینی
خواری خوار.
 =12تئۆدۆر هانف ،لە كتێبی
«بەیەكەوە ژیان لە لوبنان لە
سەردەمی شەڕ ،لەناوچوونی
سەرهەڵدانی ن��ەت��ەوەی��ەك»،
وەڕگ���ێ���ران ل��ە ئەڵمانییەوە
لە الی��ەن ری��چ��ارد ،لەندەن،
س��ەن��ت��ەری ت��وێ��ژی��ن��ەوەك��ان��ی
لوبنان ،بە هاوكاری تەوریس
و كۆمپانیای باڵوكەرەوەكان،
 ،1993اڵپەڕەی .199
 =13یەكەم جار كە كورد خۆی
بۆ هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی
لوبنان كاندید كرد ،ساڵی 1968
بوو ،كە جەمیل محۆ (بنواڕن
بۆ بەشی حیزبە سیاسییەكان)
خۆی وەك نوێنەری ناحیەی
2ی لوبنان كاندیدا كرد ،بەاڵم
سەرنەكەوت.
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 =14ناوێزا سەرەكییەكانی
ئ��ەم بابەتە بریتین لە سامی
ال��ص��ل��ح ،س����ەرۆك وەزی���ری
سوننەی دەیەی  1950و ،1960
كەمال جونبوالت ،سەرۆكی
دەروزی���ی���ەك���ان و رێ��ب��ەری
ناسیۆنالیستە عەرەبە چەپەكان
لە سەردەمی شەڕی ناوخۆ (
كە ساڵی  1977بە دەستی سوریا
كوژرا) .سالم الهوس ،سەرۆك
وەزیری سوننە لە دەیەی ،1970
 ، 1990 ،1980رەفیق الحریری،
س���ەرۆك وەزی���ری سوننە لە
دەیەی  1990بوو.
 =15دام���ەزرێ���ن���ەری ئ��ەم
رێكخراوە ،وەهاج ئەلشێخ موسا
بوو كە سەر بە بنەماڵەیەكی
دەوڵەمەندی كورد بوو كە خۆی
لە هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی
ساڵی  1992كاندید كرد ،بەاڵم
سەرنەكەوت.
 =16دروشمەكانی گ��رووپ
بریتی ب��وو لە»هاوواڵتیبون
یەكێك لە مافەكانی كوردانە»،
«یەكبگرن ،پاشان داوای مافی
خۆتان بكەن».
 =17سەاڵح بەدرەدین ساڵی
 1975چ���ووە پ��اڵ دەوڵ��ەت��ی
عێراق.
 =18داه��ات��ی رێ��ك��خ��راوە
كوردیەكان ،بە تایبەت رێكخراوە
غەیرە سیاسیەكان زۆرت��ر لە
ڕێگای حەقی ئەندامەكانی دابین
دەكرا .یارمەتیەكانی دیكە زۆر
كەم بوو.

 =19ه��ەس��ت��ی ب��ەه��ێ��زی
ك��وردای��ەت��ی ڕەن��گ��ە ب��ە هۆی
ئەوە بێ كە گروپە زاڵەكانی
لوبنان ،كورد وەك خەڵكێكی
جیاواز دادەنێن و بەهەاڵواردن
مامەڵە و هەڵسوكەوتیان لەگەڵ
دەكەن .شێوازی هەڵسوكەوت
لەگەڵ گروپە زاڵەكان وای لە
ك���وردان ك���ردووە ،كە زۆرت��ر
هۆشیار بن و ئاگایان لە جیاوازی
خۆیان لەگەڵ نەتەوەكانی دیكە
ببێت ،ئەوان لە كۆمەڵگایەكی
عەرەبیدا كوردن و جلوبەرگ
و هەڵسوكەوتی ئەوان لەگەڵ
ج��ل��وب��ەرگ و هەڵسوكەوتی
كۆمەڵگای عەرەبی جیاوازە.
سەرچاوە/
Meho,
L.I
&
,.maglaughlin, K. (2001
.(Kurdish culture and
society: An annotated
bibliography .Westport,
CT: Greenwood press. 356
p
ناونیشانی ئ��ەم كتێبە بە
ئینگلیزی
THE
KURDISH
TRAGEDY,
GERARD
C H A L I A N D ,
ZBOOKS,
LONDON
AND NEWJERCY, IN
ASSOCIATHION WITH
UNRISDp
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فایلی تایبەت
سەربەخۆیی كوردستان

لە روانگەی هێزە سیاسییەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستانەوە

سکرتێری حزبی دیموکراتی کوردستانی  -ئێران
سكرتێری رێکخراوی کوردستانی-حزبی کۆمۆنیستی ئێران (کۆمەڵە)
سكرتێری گشتی سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران
سکرتێری کۆمەڵەی زهحمهتکێشانی کوردستان
ئەندامی مەجلیسی (پژاك)
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ف��ای��ل��ی ئ���ەم ژم��ارەی��ی��ەی (ك��وردس��ت��ان
دیپلۆماتیك) تایبەتە ب��ە ئەگەرەكانی
راگەیاندنی سەربەخۆیی و پرسی راپرسی
(ریفراندۆم) لە باشوری كوردستان ،بۆ
ئەم مەبەستەش بە پێویستمان زانی دیدو
بۆچوونی هێزەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان
وەربگرین بۆ ئ��ەم پرسە نەتەوایەتییە
گرنگە .ئایا لەم هەلومەرجەدا تا چەند
كارێكی دیفاكتۆیەو بووەتە واقعێك لە
ناوچەكەو جیهاندا؟ ی��ان ئاخۆ رێگری و
مەترسیەكانی كامانەن كە سااڵنێكی دورو
درێژە بەرۆكی ئەم میللەتەی گرتووە؟
ه��ەرچ��ەن��دە دەوڵ���ەت���ی ك����وردی ك��اری
زۆری دەوێ���ت ،ب���ەاڵم پرسێكە هەموو
خەڵكی ك��وردس��ت��ان و س��ەرج��ەم هێزە
كوردستانیەكان لەگەڵیدان .كەناڵەكانی
راگەیاندن ل��ەم چەند ساڵەی راب���ردوودا
ئەو پرسە زۆر دەجوڵێنن ،هەندێك جار
بۆ فشاری دەوڵ��ەت��ی مەركەزییە ،تا مل
بدات بۆ خواستەكانی خەڵك و حكومەتی
هەرێم ،زۆرجاریش وەك ماف و حەقێك
باس بكرێت ،كە هەمیشە لەبیرو خەیاڵی
هەموو تاكێكی كورد دا هەیە ،لە نزیك یان
لە دوور دەبێت ئەو خەونە لە مێژینەیە
بێتە دی ،بۆ ئەم فایلە بۆچوونی هێزەكانی
رۆژه��ەاڵت��ی كوردستانمان وەرگ��رت��ووە،
ك��ە پێكهاتوون ل��ە( :مستەفا هیجری،
ئیبراهیم عەلیزادە ،بابە شێخ حوسێنی،
عومەر ئێلخانیزادە ،سیامەند موعینی) .

ئامادەكردنی :ئارێز سەعید
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مستەفا هیجری

سكرتێری گشتی حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران:

بۆ سەربەخۆیی كوردستان پێویستە
لەپێش هەموو شتێكدا ریفراندۆم بكرێت
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ل������ە راس����ت����ی����دا
ب��ەغ��دا ب��ە ك���ردەوە
كوردستانی لە عێراق
ج��ی��ا ك����ردوەت����ەوە،
ل����ە ه���ەم���ان���ك���ات���دا
ك��وردس��ت��ان نەوتی
خ������ۆی ه�����ەن�����اردە
دەك����ات ب��ە ن��ەوت��ی
كەركوكیشەوە

مستەفا هیجری ،سكرتێری
گشتی ح��زب��ی دیموكراتی
كوردستانی ئ��ێ��ران (حدكا)
لەبارەی سەربەخۆیی كوردستان
و پ��رس��ی ری��ف��ران��دۆم��ەوە.
پشتگیری هەردوكیان دەكات،
دەڵێ حزبی ئێمە ( )70ساڵ
خەبات لەو پێناوەدا دەكات،
هەرچی بە حزبی دیموكرات
بكرێت درێخی ناكات ،پێیوایە
پەیوەندی حكومەتی هەرێم و
ناوەند زۆر خراپە.
كوردستان دیپلۆماتیك:
مەسەلەی سەربەخۆیی دەوڵەتی
كوردی لە باشوری كوردستان
و رۆژئ��اوا بۆتە جێگای باس
وخواستی هێزەكان ،هۆكاری
ئەمە چییە؟ ئایا بارودۆخێكی
لە بار بۆ ئەو بابەتە خولقاوە ؟
م��س��ت��ەف��ا ه��ی��ج��ری:
ه��ەل��وم��ەرج��ی س��ی��اس��ی لە
باشورو خۆرئاوای كوردستان
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دوو پرسی بە ت��ەواوی لێك
ج��ی��اوازنو پێویستە هەركام
ب��ە ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت��ن��ی ئ��ەو
جیاوازییانەوە شرۆڤە بكرێن:
باشوری كوردستان سااڵنێكی
زۆرە كە بە گوێرەی دەستوری
ع��ێ��راق حكومەتێكی نیمچە
سەربەخۆی هەیەـ ئەو حكومەتە
سەرەڕای كۆسپو تەگەرەكانی
سەر رێگای لەو ماوەیەدا رۆژ
بە رۆژ هەنگاوی بەرەوپێشی
ناوە ،هەرچەند ئەو هەنگاوانە
زۆر بە لەسەرەخۆیی بووەو
تا ئێستاش كێشەو كەموكوری
زۆری تێدا بەدی دەكرێ .لەو
م��اوەی��ەدا حكومەتی هەرێم
و حكومەتە ناوچەییەكان
(پارێزگاكان) لەالیەن نوێنەرانی
ه���ەڵ���ب���ژێ���ردراوی خ��ەڵ��ك
بەڕێوەچوون ،تا گەیشتووەتە
ئێستا كە حكومەتی بنكەفراوان
پێكهاتووەو نوێنەرانی زۆربەی
زۆری خەڵك ئەو حكومەتانە
بەڕێوە دەبن ،بە كورتی لەو
م��اوەی��ەدا كوردستانی باشور
لە پرۆسەی تاقیكردنەوەیەكی
دیموكراسیدا بووەـ لەو ماوەیەدا
ك��ورد هەوڵی زۆری داوە بۆ
مانەوە لە چوارچێوەی عێراقدا
لە ژێ��ر چەتری حكومەتێكی
دیموكراتیك كە مافی یەكسانی
پێكهاتەكانی عێراق بە كردەوە
بپارێز ێ و پابەندی یاسابێ،
ب���ەاڵم حكومەتی ن��اوەن��دی
بە پێچەوانەوە رۆژ بە رۆژ

تێكۆشاوە ،ب��ۆ ئ���ەوەی ئەو
مافانەی گەلی ك��ورد پێشێل
بكات كە تەنانەت لە یاسای
بنچینەیدا پەسەند ك��راوە ،تا
ل��ەم دوای��ی��ان��ەدا ك��ار گەیشتە
بڕینی ب��ودج��ەی كوردستانو
سازكردنی گیروگرفتی گەورە بۆ
حكومەتی هەرێم ،لە راستیدا
بەغدا بە ك��ردەوە كوردستانی
لە عێراق جیا كردوەتەوە ،لە
هەمانكاتدا كوردستان نەوتی
خۆی هەناردە دەكات بە نەوتی
كەركوكیشەوە ،ئەم هەناردە
كردنە هەرچەند لە ئێستادا
كێشەی زۆری لەسەرە ،بەاڵم
بەو حاڵەشەوە دوورە دیمەنی
سەربەخۆیی ئابووری ئەو بەشە
نیشان دەدا.
هەرێمی كوردستان ئێستا
ب��ووەت��ە ناوەندێكی سیاسی
ناوچەییو جیهانی ،ژمارەیەكی
زۆر ل��ە واڵت��ان��ی خ��ۆرئ��اواو
خ���ۆره���ەاڵت���ی ن���اوەڕاس���ت
كونسوڵگەرییەكانی خۆیانی لێ
دامەزراندووە ،بەرپرسە سیاسیە
پ��ل��ەب��ەرزەك��ان��ی ئ��ەو واڵت��ان��ە
ب���ەردەوام س��ەردان��ی س��ەرۆك
و حكومەتی هەرێم دەك��ەن،
ئ��ەوان �ەو زۆر خاڵی دیكەی
لەسەریەك شوێندانەر بوون،
بۆئەوەی مەسەلەی سەربەخۆیی
ئەو بەشە بوەتە جێگای باسو
خواستی هەموو الیەك.
ك��وردس��ت��ان��ی خ���ۆرئ���اواش
دەی��ت��وان��ی زەمینەی ئەرێنی
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سیاسی زۆری تێدا پێكبێ ،بەاڵم
بە داخەوە لەوێدا ئەو رەوتە
نەچووەتە پێش ،ئەو بەشە لە
خاكی كوردستان تا ئێستاش لە
ژێر دەسەاڵتێكی تاك ڕەهەندی
دای����ە ،ن��وێ��ن��ەران��ی الی��ەن��ە
سیاسییەكان لە بەڕێوەبەری ئەو
بەشەدا بەشدارنینو تەنانەت
هیچ ب��ەڕێ��وەب��ەرێ��ك بەناوی
بەڕێوەبەری كوردو كوردستانی
لە ئ��ارادا نییە ،بەگشتی هیچ
زەمینەیەكی ناوخۆییو دەرەكی
بۆ سەربەخۆییو تەنانەت لەوە
كەمتر بۆ ئۆتۆنۆمیش نەهاتوەتە
ئاراوە .بۆیە ئەگەر لەو بەشەدا
رەوتی رووداوەكان هەر وەك
رابردوو بچێتە پێش ،چارەنوسی
خەڵكی ئەو بەشە تەمومژاویی
بە دیار دەكەوێ.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
بەاڵم داعش هەرچی بێت بە
شێوەیەكی جدی شەڕی لەگەل
حكومەتی هەرێم نییە ،رووی
داعش لە دەوڵەتی شیعەیە ...
؟
مستەفا هیجری :داع��ش
ش��ەڕی لەگەڵ هەموو الیەك
و هەموو ناوچەیە بە شیعەو
سوننەو كوردەوە هەیە ،بەاڵم
ئەولەویەتەكەی شەڕی شیعەیە
لە عێراق و سوریادا ،ئەگەر
بتوانێت بە ت���ەواوی بەسەر
حكومەتی شیعە لە عێراقدا زاڵ
بێ شەڕی كوردیش بە شێوەی
جیدی تر دەست پێ دەكات.

لۆگۆی حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران

كوردستان دیپلۆماتیك :ئەگەر
ئێستا كە دەوڵەتی ناوەندی
الوازەو بە ش��ەڕی داعشەوە
خەریكە فرسەتێكی لەبار نییە،
بۆ راگەیاندنی سەربەخۆیی .یان
ئەو فرسەتە كەی دەبێ؟
مستەفا ه��ی��ج��ری :ئێستا
فرسەتێكی لەبارە بۆ راگەیاندنی
سەربەخۆیی ئەگەر بێتوو:
الیەنە سیاسییەكانی كوردستان
هەموو بەبێ دوودڵ���ی یەك
دەنگ بوایەن لەسەر راگەیاندنی
سەربەخۆیی و پشتگرتنی ،من
بەش بەحاڵی خۆم ئەو یەك
دەنگی یە نابینم.
خەڵكی كوردستان لە باری
س��ی��اس �یو س��ای��ك��ۆل��ۆژی��ی��ەوە
ئامادەیی هەبێ كە كەموكوڕی

و كێشە ئابووری و زەختەكانی
دوژم���ن���ان���ی س��ەرب��ەخ��ۆی��ی
ك��وردس��ت��ان ب��ۆ ك���ورت م��اوە
تەحەمولی بكات وەك ئەوەی
س��ااڵن��ی ن���ەوەدەك���ان دوای
پاشەكشەی هێزەكانی سەدام
حسین و گ��ەم��ارۆی ئابووری
كوردستان بینیمان ،چونكە
ن��اك��ر ێ خەڵك سەربەخۆیی
رابگەیەن ێ و توشی هیچ كەم
و كورییەكیش نەبێ ،بێجگە
ل��ەوان��ە رێگایەكی ك��راوە بە
رووی دنیای دا هەبێ.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
كەس نییە مەخالیفی دەوڵەتی
كوردیبێت ،بەاڵم كەسیش نییە
بە جیدیی و بەڕەسمی كاری بۆ
بكات و رایگەینێت ؟
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م��س��ت��ەف��ا ه��ی��ج��ری :بە
بۆچوونی من رانەگەیاندنی بە
رەسم ی و بە جیدی دەوڵەتی
ك����وردی دەگ��ەرێ��ت��ەوە س��ەر
وهاڵمی پرسیارەكەی پێشوو ئەو
نیگەرانیانەی لەو پەیوەندییەدا
دێنە ئ���اراوەو رێگرن لەسەر
راگەیاندنی سەربەخۆیی .بۆیە
زۆر پێویستە هەموو الیەك
(ب��ەح��ك��وم��ەتو خ��ەڵ��ك��ەوە)
تێبكۆشن بۆ رەواندنەوەی ئەو
نیگەرانیو كۆسپانە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
پرسیارێكی س��ادە ئەوەیە،
راگەیاندنی دەوڵەتی كوردی
كارێكی لە ئیمكان هاتووە یان
نا ،وە بۆچی؟
مستەفا هیجری :بێگومان
ئ����ەگ����ەر ك�����ار ب���ك���رێ ب��ۆ
رەواندنەوەی نیگەرانییەكان (كە

كۆسپو نیگەرانی گەورە نین)
بە یەكریزی خەڵكو حكومەت
كارێكی لە ئیمكان هاتووە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
تێڕوانینی واڵتانی ناوچەكە
چییە ،بە بۆچوونی تۆ ،گوایا
توركیاش لەگەڵیەتی ،ئێران
دژیەتی و عێراق نیگەرانەو
سوریا بۆخۆی گیرۆدەیە؟
م��س��ت��ەف��ا ه��ی��ج��ری :وا
ه��ەڵ��ك��ەوت��ووە ه��ەر ك��ام لە
واڵتانی دراوس��ێ��ی حكومەتی
هەرێم دەس��ەاڵت��داری بەشێك
لە كوردستانی دابەشكراون،
بۆئەوەی حوكمی دیكتاتۆرانەی
خ��ۆی��ان ب��ەس��ەر كوردستانی
ب��ەش��ی خ��ۆی��ان ل��ە دەس��ت
ن���ەدەن و وەك ب��ۆ خۆیان
دەڵێن واڵتەكەیان دابەش نەب ێ
هەموویان دژی سەربەخۆیی

باشوری كوردستانن.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
هەڵوێستی ئێوە وەكو الیەنی
رۆژه�����ەاڵت چییە ل��ەس��ەر
دروستبوونی دەوڵەتی كوردی؟
مستەفا هیجری :حیزبی
دیموكراتی كوردستانی ئێران
دیاریكردنی مافی چارەنوس بۆ
گەلی كورد بە مافی بێ ئەمالو
ئ��ەوالی كورد دەزان � ێ و ئێمە
( )70ساڵە بۆ بەدەستهێنانی ئەو
مافە لە كوردستانی خۆرهەاڵت
خ��ەب��ات دەك��ەی��نو قوربانی
دەدەی��ن ،ئاواتمانە دەوڵەتی
كوردی پێكبێ .ئێمە بۆ ئیرادەی
یەكگرتووی خوشكو براكانمان
ل��ە ه��ەرك��ام ل��ە بەشەكانی
كوردستان بۆ دروستكردنی
دەوڵەتی كوردی رێز دادەنێین
و پشتیوانی لێ دەكەین.

سەردانی هەیئەتی رێبەرانی (حدک) بۆ الی کۆمەڵەی شۆرشگێرانی کوردستان-زرگۆیزەڵه
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ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
سەبارەت بە پرسی ریفراندۆم
بۆ سەربەخۆیی كە بە گەرمی
باسی لێوە دەكرێت ،دەڵێن
چی؟
مستەفا هیجری :ئەگەر
بڕیاری كۆتایی بۆ سەربەخۆیی
كوردستان ب��در ێ پێویستە لە
پێش هەموو شتێكدا ریفراندۆم
بكرێو بۆچوونی خەڵك لەو
بابەتەدا وەرگیرێ ،چونكە ئەو
مەسەلەیە پەیوەندی بە خواستی
هەموو تاكەكانی دانیشتوی
كوردستانەوە هەیە .بۆیە من
پێموایە ریفراندۆمێك بۆ ئەو
مەبەستە كارێكی دیموكراتیك
و ئەركێكی حكومەتە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
خەڵكی دەڵ��ێ��ن حكومەتی
هەرێمی كوردستان ناتوانێت
ئ��اوو كارەباو بەنزین دابین
بكات چۆن دەتوانێت دەوڵەت
رابگەیەنێت ؟
مستەفا هیجری :بەڵێ،
ئەوە یەكێك لە نیگەرانییەكانە
كە لە پرسیارەكانی پێشوودا
ئاماژەم پێكرد ،خەڵكێك كە
داوای سەربەخۆیی دەك��ات،
پێویستە ئامادەیی هەب ێ بۆ
نەبوونی بەنزین و كارەباو
زۆر شتی دیكە ،چونكە هەم
س��ەرب��ەخ��ۆی �یو ه��ەم بوونی
ه��ەم��وو شتێك پ��ێ��ك��ەوە لە
ئێستادا نەگونجاون ،شەهید
دك��ت��ۆر قاسملۆ فەرمویەتی

 »:گەلێك ئ��ازادی بوی دەب ێ
ئامادە بێ نرخەكەیشی بدا»...
من هیوادارم كە دانیشتوانی
ب���اش���وری ك��وردس��ت��ان ب��ەو
ئامادەییەوە داوای سەربەخۆیی
بكەن.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
كۆنگرەیی نەتەوەیی زۆر كەس
وەكوو الیەنی گرنگ سەیری
دەكەن بۆ ئەم هەلومەرجە،
واتا دەتوانێت رۆڵی گەورەی
هەبێت لەپشتیوانی دەوڵەتی
كوردی ،ئەگەروایە بۆ زیندووی
ناكەنەوە؟
م��س��ت��ەف��ا ه��ی��ج��ری :تا
كاتێك گیانی خۆبەزلزانیو
ه��ەژم��ون��خ��وازی ل��ە ن��ێ��وان
الیەنەكانی ك��وردی��دا هەبێ
ناكرێ چ��اوەڕوان��ی پێكهاتنی
ك��ۆن��گ��رەی ن��ەت��ەوەی��ی یەك
بین ،كە لە خزمەت دۆزی
ك��ورد ب��ە گشتی ل��ە هەموو
بەشەكانیدابێ.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
چانسی پێكەوەژیان لەگەڵ
عێراق ن��ەم��اوە ،بۆیە باس
لە ری��ف��ران��دۆم و دەوڵ��ەت
دەكرێ ،یان داعش ئەم باسەی
هێناوەتە پیشەوە؟
مستەفا هیجری :چانسی
پێكەوە ژیان لە گەڵ عێراقدا
ماوەیەكە نەماوە ،هاتنە كایەی
داعش بەم شێوەیە لەمەیدانی
سیاسی عێراقدا یارمەتیدەری
ئەو ئەو چانسە بووە.

پرۆفایل:
_ ساڵی  1945لە شاری نەغەدە
لە دایكبووە.
_ خ��وێ��ن��دن��ی لیسانسی لە
ئەدەبیاتی فارسی لە زانكۆی تاران
تەواوكردووە.
_ ش����ارەزای ت����ەواوی لە
زم��ان��ەك��ان��ی (ك����وردی ،ف��ارس��ی،
ئینگلیزی ،توركی ،ئازەری) هەیە.
_ ساڵی  1975لە كۆنگرەی
چ��واری حزبی دیموكرات ،وەك
ئ��ەن��دام��ی ك��ۆم��ی��ت��ەی ن��اوەن��دی
هەڵبژاردراوە.
_ ساڵی  1980وەك��و ئەندامی
دەفتەری سیاسی هەڵبژێردراوە،
بەرپرسیارێتی جۆراوجۆری گرتۆتە
دەست لەوانە كۆمیسیۆنی (رادیۆ،
ماڵی،ئینتیشارات ،سیاسی نیزامی).
_ ( )1992 – 1989جێگری
سكرتێری گشتی حزب بووە .
_ (  ) 1995 _ 1992سكرتێری
گشتی حزب بووە .
_ (  )2000 _ 1995جێگری
سكرتێری گشتی حزب بووە .
_ ل��ە س��اڵ��ی  2004ت��ا ئێستا
سكرتێری گشتی حزبی دیموكراتی
كوردستان ئێرانە.
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ئیرباهیم عەلیزادە
سكرتێری كۆمەڵە:

هەم دابینكردنی ئاوو كارەباو بەنزین
ئیمكانی هەیەو هەم پێكهاتنی
دەوڵەتی سەربەخۆیی كورد
لەهەرێمی كوردستان
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ئ��ەگ��ەرەك��ان��ی راگەیاندنی
سەربەخۆیی و پرسی ریفراندۆم
لە ب��اش��وری كوردستان لەم
ه��ەل��وم��ەرج��ەدا ،ت��ا چەند
كارێكی دیفاكتۆیەو رێگری و
مەترسیەكانی كامانەن ،ئیبراهیم
عەلیزادە سكرتێری رێكخراوی
كوردستان حزبی كۆمۆنیستی
ئێران (كۆمەڵە) بەم شێوەیە
وەاڵمی پرسیارەكانی دایەوە.

ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
مەسەلەی سەربەخۆیی دەوڵەتی
ك��وردی لەباشوری كوردستان
و رۆژئ��اوا بۆتە جێگای باس
وخواستی هێزەكان ،هۆكاری
ئەمە چییە؟ ئایا بارودۆخێكی
لەبار بۆئەو بابەتە خوڵقاوە؟
ئیبراهیم عەلیزادە :دی��ارە
فاكتەری تازەی بارودۆخی ئێستا
كە ئەم بابەتەی تێدا وروژاوە،
ل��ەالی��ەك��ەوە پێشڕەوییەكانی
داع�����ش ل���ەن���اوچ���ە س��ون��ن��ی
نشینەكانی عێراقدا ،لەالیەكی
دیكەوە پاشەكشەی هێزەكانی
دەوڵەتی عیراقە لە كەركوك و
شوێنە دابڕاوەكان لە هەرێمی
كوردستان و جێگیربوونی هێزی
پێشمەرگە لەو شوێنانە ،ئەگەر
فاكتەری دووهەمیان دەتوانێ
هەرێمی كوردستانی لە پێوەند
لەگەڵ م��ادەی 140دا بە هێز
تركردبێ ،فاكتەری یەكەمیانە
ن��ەك ه��ەر هاوسەنگی هێزی
بە قازانجی هەرێمی كوردستان
نەگۆڕیوە ،بەڵكو مەترسیەكی

گەورەشە بۆ سەر ژیان و ئاسایشی
ئ��ەو ه��ەرێ��م��ە .ئەوەخاڵێكە
ك��ە دەت��وان��ی��ن بڵین بەوپێیە
هاوسەنگی هێز لە قازانجی
حكومەتی ه��ەرێ��م گ���ۆڕاوە،
ب��ەاڵم ل��ەوالش��ەوە فاكتەرێكی
دی��ك��ە پ���ەی���داب���ووە ئ��ەوی��ش
داعشە كەبۆتە دراوسێیەكی
پڕمەترسی بۆحكومەتی هەرێم،
لەهەمانكاتدا بەاڵیەك بۆئاسایش
و ژیانی شارستانیانەی خەڵكی
ناوچە سوننی نشینەكان.
مەنتقی نییە ئەگەر كەسێك
الی وابێت كە هێزێكی وادڕندەو
دواك��ەوت��وو و كۆنەپەرست،
فرسەتی بۆ ڕزگاری نەتەوەیەكی
ئازادیخواز خوڵقاندبێت ،ئاسایش
و ئازادی خەڵكی كورد ناتوانێ
لەوەدابێت كە داعش و كۆنە
بەعسیەكان بووبن بە دراوسێی
هەرێمی كوردستان.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ب��ەاڵم داع��ش ه��ەرچ��ی بێت
بەشێوەیەكی جدی شەڕی لەگەل
حكومەتی هەرێم نییە ،رووی
داعش لەدەوڵەتی شیعەیە...؟
ئیبراهیم عەلیزادە :ئەگەر
سەرنج بدەن لە راستیدا شەڕی
داع���ش ل��ەگ��ەڵ دانیشتوانی
هەرێم و شەڕ لەسەر كۆنتڕۆڵی
ك��ەرك��وك و گەلێك شوێنی
دیكە گەلێك توندە .تەنیا چاو
لەبەرەكانی شەڕ مەكەن ،لە
قواڵیی بەرەی هێزی كوردیدا
ب��ەردەوام بە دەی��ان ئەفسەرو
پۆلیس وخەڵكی مەدەنی دەبنە

قوربانی تەقینەوەكان و كاری
خۆكوژی .ئەوانە شەڕی داعش
لەگەڵ ب��ەرەی ك��وردی نەبێت
چییە؟ ئەگەر داع��ش مەترسی
بۆ سەر هەرێمی كوردستان،
یان النیكەم بۆ سەر كەركوك
و شارەكانی دەوروب��ەری نییە،
ئەو رووداوە خوێناویانە بۆچی
بەردەوام روو دەدەن؟
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەگەر
ئێستا كە دەوڵەتی ناوەندی
الوازەو بە ش��ەڕی داعشەوە
خەریكە فرسەتێكی لەبار نییە،
بۆ راگەیاندنی سەربەخۆیی .ئەو
فرسەتە كەی دەبێ؟
ئیبراهیم عەلیزادە :ئەگەر
تەنها فاكتەری الواز بوونی
دەوڵ��ەت��ی م��ەرك��ەزی لەبەر
چاوبێت ،هەرێمی كوردستان
لە راب��ردوودا گەلێك فرسەتی
ل��ە ب��ارت��ری ب��ۆ ڕاگ��ەی��ان��دن��ی
سەربەخۆیی بۆ هەڵكەوتبوو،
لە ساڵی ١٩٩١وە تاكو ساڵی
٢٠٠٣بۆماوەی  ١٢ساڵ هەرێمی
كوردستان دیفاكتۆ سەربەخۆ
ب���وو ،ن��ە ئ��اب��ووری��ەك��ەی بە
دەوڵەتی ناوەندییەوە گرێدرا
بوو ،نە دیپلۆماسی و سیاسەتی
دەرەوەی ،نە هێزی چەكداری،
تەنانەت هەرێمی كوردستان
پارەی تایبەت بەخۆی هەبوو،
لێرە دیناری چاپی سویسری
بەكاردەهات و ل��ەوال دیناری
چ���اپ .دەوڵ��ەت��ی سەدامیش
لەئاستی جیهانیدا بێزلێكراو
بوو .خەڵكی كوردستان بەلێ
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بڕاوی و فیداكاری هەموو بێ
بەشێكیان قبوڵ دەكرد ،تەنانەت
كەم نەبوون ئەوخەڵكانەی كە
دەرگ���او پەنجەرەی ماڵەكەی
خۆیان دەردەهێنا ،بۆ بژێوی
رۆژانەیان دەیان فرۆشت ،بەاڵم
شەقامیان لە حكومەتی هەرێم
ن��ەدەگ��رت ،ئ��ەگ��ەر ئ��ەوك��ات

نەبێت ك��ە دەوڵ��ەت��ی توركیا
بەچرپە وتبێتی كە «ئێمە دژ بە
سەربەخۆیی ئێوە نیین» .ئەمڕۆ
كە ناتوانین بڵین لەچاو ئەوكات
بارودۆخێكی لەبارتر هاتۆتە
ئاراوە .دەتوانین بڵێین كێشەكان
چوونەتە ئاستێكی دیكەوە.
خەڵكی هەرێمی كوردستان

ئیبراهیم عەلیزادە

رژێمی ئێران نەیدەتوانی هیچ
دیفاعێك ل��ەرژێ��م��ی عێراق
ب��ك��ات ،ئێستا رۆح و گیانی
لەگەڵ دەوڵەتی عێراقە .باقی
هێزە هەرێمیەكانیش بەنیسبەت
رژێمی س��ەدام ،ئەوكات هیچ
چەشنە سۆزێكیان نەبوو ،خەڵكی
كوردیش لەگەڵ گەمارۆی زەختی
ئابووری راهاتبوو .بارودۆخی
ئێستا لەچاو ئەوكات بەهیچ
رەنگێك لەبارتر نییە ،هەموو
فاكتەرەكان لە دژی راگەیاندنی
ه��ەر ئ��ەم��ڕۆی سەربەخۆیی
ك��ەوت��وون��ەت��ەك��ار ،ئ��ەوەن��دە
124

دەتوانن بەهێزی خۆیان ،بە
وشیاری سیاسی خۆیان فرسەت
بۆ سەربەخۆیی بخوڵقێنن ،یان
لەو فرسەتانەی كە دەخوڵقێ
وشیارانە تر كەڵك وەربگرن.
ئ��ەوەی ئەمڕۆ دەیبینین ئەو
فورسەتە نییە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
كەس نییە مەخالفی دەوڵەتی
كوردیبێت ،بەاڵم كەسیش نییە
بە جیدیی و بەڕەسمی كاری بۆ
بكات و رایگەینێت؟
ئیبراهیم عەلیزادە :كاری
ج��دی ك��ردن بۆ سەربەخۆیی

ك���وردس���ت���ان ،پ��ێ��وی��س��ت��ی بە
ستراتیژێكی روون هەیە ،كە
قۆناغەكانی یەكە بە یەكە زانراو
بن  .پێویستە بە كەمترین رەنج
و ئ��ازار ب��ەدی بێت ،چونكە
پێویست ن��اك��ات دوای ئەو
هەموو رەنج و قوربانیەی كە
خەڵكی كورد تا ئێستا داویەتی،
ئێستاش هەرداوایان لێبكەین لە
پێناوی سەربەخۆییدا بێبەشی
تە حەمول بكەن وئازار ببینن
و قوربانی بدەن .سەربەخۆیی
كوردستان ناتوانێ و نابێ بە
وات��ای پەرەپێدانی نەفرەت و
دوژمنی نێوان نەتەوە جیاجیاكان
بێت ،بە پێچەوانەوە پێویستە
بە ئاڕاستەیەكدا بێت ،كە ئەو
پەیوەندیانە بەهێزتر بكات.
سەربەخۆیی بۆ خەڵكی كورد
لە هەرێمی كوردستان ئێستا
دەبێت بە واتای ژیانی ئاسوودە
تر ،خۆشگوزەران تر ،ئازادتر
بێت .ئەوانە خەون نین ،ئاواتی
خەیااڵویی نین ،بەڵكو ئەگەر
هێزی رێبەری خۆی هەبێت و
كاری جیدی بۆ بكرێت زەمینەی
سیاسی و كۆمەاڵیەتیەكەی
رەخساوە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
كەوایە چ شتێك رێگرە؟
ئیبراهیم عەلیزادە :هەرێمی
ك���وردس���ت���ان خ���ۆی ئ��ام��ادە
ن��ەك��ردووە ك��ە ب��ەران��ب��ەر بە
نەیارانی سەربەخۆیی ،بەرانبەر
بە مخالەفەت و پیالنگیری دوا
رۆژیان خۆراگری بكات .ئێستا
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بە كرداری هەر ئەوەندەی بۆ
دەكرێ كە دروشمی سەربەخۆیی
و تەبلیغات لە پێناویدا وەكو
ئامرازێكی زەخت بۆ گۆڕینی
شەخسی مالیكی بەكاربێنێت.
ب��ەر ل��ە ه��ەم��وو شتێك لێڵ
ب���وون���ی ئ���اس���ۆی ئ���اب���ووری
هەرێمی ك��وردس��ت��ان رێگرە.
ئێستا س��ەرچ��اوەی سەرەكی
داهاتی حكومەتی هەرێم ئەو
بڕەپارەیە یەكە لە حكومەتی
ناوەندییەوە دێت ،یان ئەو بڕە
نەوتەیە كە لە ب��ازاڕی رەشدا
هەرزان فرۆش دەبێت و پشكی
دەوڵەتی توركیاو كۆمپانیاكان
گەلێك زیاترە لە پشكی خەڵكی
كوردستان .حكومەتی هەرێمی
كوردستان ناتوانێ دڵنیابێ كە
سەربەخۆ لە بڕیاری دەوڵەتی
توركیا و ئەمەریكا ،ئەو بڕە
پ��ارەش��ی دەس���ت دەك����ەوێ.
سەربەخۆیی بەدی نایەت ئەگەر
شاڕەگەكانی ئابووری كوردستان
بە دەست ئەو الیەنانەوە بێت،
كە نەیاری سەربەخۆین.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
پرسیارێكی س��ادە ئ��ەوەی��ە،
راگەیاندنی دەوڵەتی كوردی
كارێكی لە ئیمكان هاتووە یان
نا ،بۆچی؟
ئیبراهیم عەلیزادە :بەڵێ لە
ئیمكان هاتووە ،بەاڵم نەك بە
بۆنەی سەرهەڵدانی هێزێ كە
داعشە .پێویستە كاری بۆ بكرێ
لە ئاستی ناوخۆی كوردستاندا،
بكرێ ب��ە پ��رۆژەی��ەك��ی جامع

كە تێیدا نیگەرانیەكانی خەڵك
كە ئەمڕۆ بە ب��ەردەوام��ی بە
هەموو شێوەیەك دەری دەبڕن
بڕەوینەوە ،لە ئاستی ئابووریدا
ب��ۆ ئ���ەوەی ژی��ان��ی ئ��اب��ووری
ئ��ەو هەرێمە تەنیا ب��ە یەك
س��ەرچ��اوەوە نەبەسترێتەوە.
سەربەخۆیی سەرەتا بەشێوەی
دیفاكتۆ و سەرئەنجامیش لەكاتی
گ��ون��ج��اوی خ��ۆی��دا بەشێوەی
رەسمی و كۆتایدا رابگەیەندرێ.
بارودۆخی ئێستاو جێگاو شوێنێك
كە حكومەتی هەرێم لە ناوچە
دابراوەكاندا بە دەستی هێناوە،
هەر ئەوەندە هەڵدەگرێ كە
مادەی  140بەشێوەیەكی عادالنەو
رێك وپێك بە كردەوە دەربێت،
بە جۆرێك كە هیچ كەمایەتێك
هەست بە مەغدوری نەكات.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
تێڕوانینی واڵتانی ناوچەكە چییە
بە بۆچوونی تۆ ،گوایە توركیاش
لەگەڵیەتی ،ئێران دژیەتی و
عێراق نیگەرانەو سوریا بۆخۆی
گیرۆدەیە؟
ئیبراهیم عەلیزادە :هەڵوێستی
دەوڵ��ەت��ی توركیا فێاڵوییەو
ب��اوەڕی پێناكرێت ،تاكو ئێستا
هەڵوێستێكی راش��ك��اوان��ەی
رەسمییان دەرنەبڕیوە .تەنانەت
هەندێك ل��ە بەرپرسەكانیان
ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی دژ ب��ەی��ەك
دەردەب���ڕن ،بۆنمونە جێگری
س��ەرۆك��ی حكومەتی توركیا
دەڵێت« :پێویستە عێراق بە
یەكپارچەیی بمێنێتەوەو دەوڵەتی

س����ەرب����ەخ����ۆی����ی
ب��ەدی نایەت ئەگەر
ش�����اڕەگ�����ەك�����ان�����ی
ئابووری كوردستان
ب����ە دەس�������ت ئ���ەو
الیەنانەوە بێت ،كە
نەیاری سەربەخۆین

توركیا ل��ەگ��ەڵ دابەشبوونی
عێراق نییە» .ئەحمەد داود
ئۆغڵۆ سەرۆك وەزیرانی توركیا
ل��ە دوای��ی��ن وت��اری��دا ل��ەب��ارەی
بارودۆخی عێراقدا دەڵێت كە:
«باشترین بژاردە بۆ كوردەكان
پێكەوە ژیانە لە چوارچێوەی
عێراقدا» .ئەمجۆرە لێدوانانە
ب��ەوات��ای ئ��ەوەی��ە كە سبەینێ
لەگەڵ هەر ئاڵوگۆڕێكدا ،ئەگەر
پشكێكی زۆرتریان لە دەوڵەتی
ن��اوەن��دی ع��ێ��راق دەستكەوێ
واز لەو قسە نەرمونیانانەش
دێنن .ئەوەی كەدەبیسترێت كە
گوایە دەوڵەتی توركیا لەژێرەوە
وتویەتی كە دژی سەربەخۆیی
ك��وردس��ت��ان نییە ،ناتوانێت
مایەی هیچ چەشنە دڵنیایەك
بێت .ئاشكرایە كە هەڵوێستی
دەوڵەتی توركیا ناتوانێت لەسەر
ئەساسی دڵسۆزییەوە ،بۆ مافی
دیاریكردنی چارەنوسی خەڵكی
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ك��ورد دام���ەزرا بێت ،بەڵكو
لەسەر بناغەی بەرژەوەندیەو
بەرژەوەندیەكەش ئابوورییە.
كێ دەڵێت ئەگەر سبەی رۆژ
دەوڵ���ەت���ی ن���اوەن���دی ع��ێ��راق
قازانجی زۆرت��ری لە هەرێمی
كوردستان بە ئابووری توركیا

دوژمنانەیە .زەختی كۆماری
ئ��ی��س�لام��ی ت��ەن��ی��ا ل��ەرێ��گ��ای
ب��ەه��ێ��زب��وون��ی ب��زوت��ن��ەوەی
ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ەی كوردستانی
رۆژه����ەاڵت و پەرەسەندنی
خەباتی كۆمەاڵنی خەڵكی ئێران
لە دژی ئەو پوچەڵ دەبێتەوە.

پۆلێك پێشمەرگەی حزبی كۆمۆنیستی ئێران -كۆمەڵە

گەیاند ،لەو لێدوانە نافەرمیانەش
پاشگەز نابێتەوە .كێ دەڵێت
ئەمجۆرە هەڵوێست گرتنەی
ئێستا یان جۆرێك لەموزایەدە
نییە ،بۆ وەرگرتنی ئیمتیازی
زۆرتر لە دەوڵەتی عێراق نییە؟
بەرانبەر بە خەباتی خەڵكی
كورد لە توركیا داوای چ باجێك
لە حكومەتی هەرێمی كوردستان
دەكات؟
هەڵوێستی كۆماری ئیسالمی
ئ��ێ��ران ب��ەران��ب��ەر ب��ەرپ��رس��ی
س��ەرب��ەخ��ۆی��ی ك��وردس��ت��ان
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رێگایەكی دیكە بۆ كۆنتڕۆڵكردنی
ك��ۆم��اری ئیسالمی نییە ،ئەو
رژێمە سنورێكی بەرفراوانی
ب���ەدەس���ت���ەوەی���ەو بەشێكی
ب��ەرچ��او لە پێداویستییەكانی
ئ��اب��ووری هەرێمی كوردستان
ل��ەوس��ن��ورەوە دابین دەبێت.
چەند سەرچاوەی گرنگی ئاوی
بە دەستەوەیە ،دەتوانێت بە
ه��ەزار شێوە ئاسایشی هەرێم
بخاتە مەترسییەوە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
كۆمەڵە هەڵوێستی چییە لەسەر

دروستبوونی دەوڵەتی كوردی؟
ئیبراهیم عەلیزادە :خەڵكی
هەرێمی كوردستان بەناوچە
داب��ڕاوەك��ان��ی��ش��ەوە خ��وازی��اری
س��ەرب��ەخ��ۆی��ی ك��وردس��ت��ان��ن،
ریفراندۆم بكرێت یان نەكرێت،
شەقامی كوردستان چەندەها
ج���ار ئ���ەو ب���ڕی���ارەی داوە.
ئێمە پشتیوانی ل��ەوئ��اوات��ەی
خەڵكی ك��ورد دەك��ەی��ن .ژیان
لەژێر دەسەاڵتی حكومەتێكی
كۆنەپەرەست و سەركوتكەرو
پ��اوان��خ��وازی وەك��و دەوڵ��ەت��ی
ش��ی��ع��ە ل���ە ع���ێ���راق ب��ۆچ��ی؟
مەسەلە تەنیا دی��اری كردنی
ئەو هەنگاوانەیە كە كۆمەڵگای
ك��وردس��ت��ان ب��ە ئاڕاستەیەكدا
بەرێت كە بەكەمترین زەرەر و
زیان و بەكەمترین خەسارەت
ب��ەرەوس��ەرب��ەخ��ۆی��ی ب���ڕوات.
جیاوازیەك كە لە هەڵوێستی
ئێمەدا هەبێت ،لەگەڵ ئەو
كەسانەی كە دەڵێن با هەر ئەمڕۆ
رابگەیەندرێت
سەربەخۆیی
لەوەدایە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
سەبارەت بە پرسی ریفراندۆم
بۆ سەربەخۆیی كە بە گەرمی
باسی لێوە دەكرێت دەڵێن چی؟
ئیبراهیم عەلیزادە :ریفراندۆم
لەكاتێكدا دێتەگۆڕێ كە دوو
الی��ەن لەسەری رێككەوتبن و
ئەوجا دەست بدەنە ریفراندۆم
بۆیەكالی نەكردنەوەی كێشەكە،
بۆ نموونە لە شوێنێكی وەكو
كەركوك تا هەموو الیەنەكان
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س��ەرەت��ای دەس���ت ب���ردن بۆ
ری��ف��ران��دۆم وەك���و رێگەیەك
بۆ چ��ارەس��ەرك��ردن��ی كێشەكە
نەسەلمێنن ئ��ەوا ریفراندۆم
واتایەكی نابێت ،لە شوێنەكانی
دی��ك��ەی هەرێمی كوردستان
رییفراندۆم تەنیا دەتوانێت
حەرەكەیەكی رەمزی بێت ،لە
ئێستادا تەنیا بەواتای ئەوەیە كە
پێگەیەكی یاسایی نێودەوڵەتی
ب��ۆ س��ەرب��ەخ��ۆی��ی دەس��ت��ەب��ەر
بكات كە جارێ كێشەكە ئەوە
نییە ،خەڵكی كورد لە هەرێمی
كوردستان بەبێ ریفراندۆمیش
وی��س��ت��ی خ���ۆی دەرب���ڕی���وەو
لەمبابەتەوە ،كەموكورییەكی
نییە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
خەڵكی دەڵ��ێ��ن حكومەتی
هەرێمی كوردستان ناتوانێت
ئ��اوو كەرەباو بەنزین دابین
بكات ،چۆن دەتوانێت دەوڵەت
رابگەیەنێت؟
ئیبراهیم عەلیزادە :هەم
دابینكردنی ئاوو كارەباو بەنزین
ئیمكانی هەیەو هەم پێكهاتنی
دەوڵ��ەت��ی سەربەخۆیی كورد
لە هەرێمی كوردستان ،بەاڵم
پێویستە مەرجەكانی لە پێشتردا
بینی بێت .پێویستە جارێكی
دیكە هەرێمی كوردستان هەنگاو
لەسەربەخۆییەكی
بەهەنگاو
دی��ف��اك��ت��ۆی ن��زی��ك ببێتەوە.
بتوانێت وەه���ا ل��ەس��ەر پێی
خۆی رابوەستێت كە نەیارانی
لەناوچەكەداو دەوڵەتی ناوەندی

عێراق نەتوانن رێگری لێ بكەن.
ئێمە ئەمڕۆ هەڵگرتنی هەنگاوی
جدی و بنەڕەتی لەمبابەتەوە
نابینین.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
هەرای میدیایی ئێستا لە سەر
سەربەخۆیی چ مەبەستیكی
هەیە؟
ئیبراهیم عەلیزادە :باسی
پ��رس��ی س��ەرب��ەخ��ۆی��ی ت��ا ئەو
جێگەیە كە بە خەڵكی كوردستان

پ��ەی��وەن��دی��دارە رەن��گ��دان��ەوەی
ویستێكی ع��ادالن��ەی��ە ،كە بە
تایبەتی لە بارودۆخی ئێستای
عێراقدا پێویستی یەكی حاشا
ه��ەڵ��ن��ەگ��رە ،ب���ەاڵم ئ���ەوەی
كە ئێستا دەیبینین ئامانجی
بەرتەسكی هەیە ،لەوانەیە لە
البردنی ن��وری مالكی لەسەر
دەس����ەاڵت ت��ێ��پ��ەڕن��ەب�ێ .یان
جوڵەیەك ب��دات بە پرۆسەی
جێ بەجێكردنی مادەی  140كە
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ك��ۆن��گ��رەی ن��ەت��ەوەی��ی ب��ە هێزترین
زەمانەتە بۆ سەقامگیركردنی دەوڵەتی
س���ەرب���ەخ���ۆ ل���ە ه��ەرێ��م��ی ئ��ێ��س��ت��ای
كوردستان

دەوڵەتی مەركەزی عێراق هەوڵدەدات شاملی مروری
زەمانی بكات.
كوردستان دیپلۆماتیك :كۆنگرەیی نەتەوەیی زۆر
كەس وەكو الیەنێكی گرنگ سەیری دەكەن بۆ ئەم
هەلومەرجە ،واتا دەتوانێت رۆڵی گ��ەورەی هەبێت
لەپشتیوانی دەوڵەتی كوردی ،ئەگەروایە بۆ زیندووی
ناكەنەوە؟
ئیبراهیم عەلیزادە :دیارە ئەگەر حكومەتی داهاتووی
هەرێمی كوردستان بیەوێت قواڵیی ئاسایشی خۆی
پەرەپێبدات ،پێویستە لەسەرخەباتی گەلی ك��ورد لە
پارچەكانی دیكە حیساب بكات .پشتیوانی و پشتگری
ئەوان بەرانبەر بەو دەوڵەتانەی كە دژایەتی سەربەخۆیی
هەرێمی كوردستان دەكەن ،بە هێزترین زەمانەتە بۆ
سەقامگیركردنی دەوڵەتی سەربەخۆ لە هەرێمی ئێستای
كوردستان .كۆنگرەی نەتەوەیی دەتوانێ ئامڕازێك بێت،
بۆ دەستەبەر كردنی ئەو پشتیوانییە .ئەوەی كە بۆچی
بۆ ئەو مەبەستە زیندوو نابێتەوە ،لەبەر ئەوەیە كە هەر
لە سەرەتاوە رۆحی خەبات و خۆڕاگری بەرانبەر بە
دەوڵەتانی داگیركەری كوردستان تێیدا الواز بوو .كۆنگرەی
نەتەوهیی ناتوانێ هاوكات هەم پشتیوانی كۆمەاڵنی خەڵكی
كوردستان لە پارچەكانی دیكە دەستەبەر كات و هەم بە
دڵی دەوڵەتانێك بێت ،كە خۆیان سەركوتگەری خەڵكی
كوردن .كەوایە زیندوو كردنەوەی پرۆسەی پێكهێنانی
كۆنگرەو سەرەنجام پێكهێنانی ،دەتوانێ رێگایەكی
رادیكاڵبێ لەپێناوی سەربەخۆیی هەرێمی كوردستان كە
بەداخەوە ئێمە ئێستا ئیرادەیەك لەمبابەتەوە نابینین.
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پرۆفایل:
_ لە یەكێك لە ئاواییەكانی نێوان بۆكان،
مهاباد بەناوی (غەوس ئاباد) لە ساڵی (1329
هەتاوی)  1950لەدایكبووە.
 قۆناغی خوێندنی سەرەتاییو ناوەندیلە مهاباد تەواوكردووە.
 فەوقی لیسانسی لە ئەندازیاری كارەباداوەرگرتووە.
 لە سەردەمی خوێندندا یەكێك بووە لەهەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی خوێندكاری.
 بۆ ماوەی ساڵێك لە خوێندنگایەكیتەكنیكیدا لە شاری مهاباد وانەی وتووەتەوە.
 ژیانی نهێنى هەڵبژاردووە ،لە شوێنەجۆراوجۆرەكانی ئێران كرێكاری كردووە.
 یەكەم چاالكی سیاسی لە زانكۆیتەورێزەوە دەستپێكردووە ،كە دەگەڕێتەوە
بۆ ساڵی . 1968
 یەكێكە لە دامەزرێنەرانی كۆمەڵە لەساڵی .1969
 لە یەكەم كۆنگرەی كۆمەڵەدا پێشئەوەی هێزی پێشمەرگە پێكبێت ،لە ساڵی
 1978لە سنە بە ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی
هەڵبژێردراوە.
 لە ئێستادا سكرتێری رێكخراویكوردستانی -حزبی كۆمۆنیستی ئێران
(كۆمەڵەیە)ە.
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بابە شێخ حوسێنی

سكرتێری گشتی سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران:

راگەیاندنی سەربەخۆیی بڕیارێكی
قورس دەبێ ،پێویستی بە خۆڕاگری هەیە
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بابەشێخ حوسێنی ،سكرتێری
گشتی س��ازم��ان��ی خەباتی
كوردستانی ئێران ،لە بارەی
پرسی ریفراندۆمو سەربەخۆی
كوردستان لەم دیدارەدا .راو
بۆچونی خۆی دەردەبڕێت و
پێیوایە .دەوڵەتی كوردی كاری
زۆری دەوێت ،بەاڵم پرسێكە
هەموو خەڵكی كوردستان
لەگەڵیدان و سازمانی خەباتیش
پشتیوانی لەو كارە دەكات.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
م��ەس��ەل��ەی س��ەرب��ەخ��ۆی��ی
دەوڵەتی كوردی لە باشوری
كوردستان و رۆژئ���اوا بۆتە
ج��ێ��گ��ای ب���اس وخ��واس��ت��ی
هێزەكان ،هۆكاری ئەمە چییە؟
ئایا بارودۆخێكی لەبار بۆ ئەو
بابەتە خولقاوە؟
بابەشێخ حوسێنی :باسكردنی
س��ەرب��ەخ��ۆی��ی ك��وردس��ت��ان��ی
عێراق و كوردستانی سوریا
دەگ����ەڕێ����ت����ەوە ،ب���ۆ ئ��ەو
هەلومەرجە نوێیە سیاسییەو
زاڵ��ب��وون��ی ك���ورد ب��ە س��ەر
بەشێكی ب��ەرچ��او ل��ەو دوو
بەشە لە كوردستاندا ،هەروەها
الوازب�����وون�����ی دەس���ەاڵت���ی
حكومەتەكان لە هەردوو واڵتی
عێراق و سوریا .هەرچەند
باسی سەربەخۆیی كوردستانی
س���وری���ا چ ل���ە ن���اوەن���دە
سیاسیەكانی ناوخۆی ئەو بەشە
لە كوردستان زۆر بە جیدی
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باسی لێ ناكرێ ،هەروەها
لەناو تێكرای ناوەندە سیاسی
و راگەیاندنەكانی كوردیش
كەمتر ل��ەو پ��ەی��وەن��دی��ی��ەدا
قسەو ل��ێ��دوان دەبیسترێ،
ه��ەروەه��ا هاتنی هێزێكی
ن��وێ ب��ۆ گ��ۆڕەپ��ان��ی سیاسی
عێراق و سوریاو دروستبوونی
نەخشەیەكی نوێی جوگرافیای
سیاسی ،دەورێكی كاریگەری
هەیە لە سەرهەڵدان و گەرم
داهاتنی باسی سەربەخۆیی،
لەگەڵ بوونی ئەو راستیانەدا.
پێموایە باسی سەربەخۆیی
ئەگەرچی راستیەك ومافێكی
حاشا هەڵنەگرە ،بەاڵم كاری
جیدی و ئامادەكاری تەواوی بۆ
نەكراوە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
داع�����ش ه���ەرچ���ی بێت
بەشێوەیەكی جدی نوێنەرایەتی
سوننە دەكات ،رووی داعش
لە دەوڵەتی شیعەیە ...؟
بابەشێخ حوسێنی :دەبێ
ج��ی��اوازی دابنێنین لەنێوان
داع��ش و هێزەكانی سوننەی
مخالیفی حكومەتی مالیكی.
بێگومان ئەو هەلومەرجەی لە
ئێستادا لە ناوچە سوننیەكانی
عێراق لە ئ��ارادای��ە تەنیا لە
توانای داعشەوە نییە ،بەڵكو
ئ���ەوە رق��ی پ��ەن��گ��خ��واردوی
تێكرای سوننە لە عێراقدایەو
چەندین الیەنی سوننی و خێڵ
و عەشیرەتی عەرەب لە دژی

هێزەكانی حكومەتی ناوەندی
عێراق لە ش��ەڕدان .هەربۆیە
بەشێكی بەرچاو لە جەماوەری
سوننەو الیەنەكانی سوننە
ئ��ام��ادە نین جەنگ لە دژی
هەرێمی كوردستان بكەن ،بە
تایبەت كە دەبینن خەڵكی
كوردستانیش هەروەك تێكرای
سوننە ل��ە ع��ێ��راق ل��ەالی��ەن
حكومەتی مالیكی زوڵمیان
ل��ێ��ك��راوە .ب��ەو پێیە دەب��ێ
الیەنەكانی چەكداری سوننە
رووی چەكەكانیان لە هەرێمی
كوردستان نەبێت .هەرچەند
پێموایە هەرێمی كوردستان
بە نەچوونە ناو شەری داعش
بریارێكی ژیرانەی دا ،بەاڵم
بەمانەوەی هەرێمی كوردستان
ل��ەن��او واڵت��ی ع��ێ��راق بوونی
داعش مەترسی دەبێ بۆ سەر
هەرێمی ك��وردس��ت��ان ،ك��ورد
ناتوانێ بێ دەربەست بێ لە
هەند هێزەكانی داعش لە باقی
شارەكانی عێراق دا.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ئەگەر ئێستا كە دەوڵەتی
ناوەندی الوازەو بە شەڕی
داعشەوە خەریكە فرسەتێكی
لەبار نییە ،بۆ راگەیاندنی
سەربەخۆیی ،ئ��ەو فرسەتە
كەی دەبێ؟
بابەشێخ حوسێنی :بە
ب���اوەڕی م��ن دروس���ت نییە،
تەنیا س��ەره��ەڵ��دان��ی ش��ەڕی
داعش لە بەرانبەر حكومەت و
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الوازی حكومەتی ناوەند وەك
هۆیەكی كۆنكرێتی و هەلی
زێرین بناسین ،بۆ راگەیاندنی
حكومەتی سەربەخۆی كورد.
پرسی سەربەخۆیی پرۆسەیەكی
گەورەیەو ناكرێ لەسەر بنەمای
ئاڵۆزییە كاتیەكان بنیاد بندرێ،
لە پرسێكی ئەوەندە گرنگدا
پێویستە بە وردی و بەشێوەی
ریشەیی هەنگاو هەڵگیرێ
و تەنانەت ه��ەوڵ ب��درێ لە
ن��او الی��ەن��ە ع��ەرەب��ی��ەك��ان و
جەماوەری عێراقیشدا الیەنگری
بۆ پەیدا بكرێ ،یان هیچ نەبێ
مخالفانی ئەو پرۆسەیە كەم
بكرێتەوە ،لەالیەكی دیكەوە
خەڵكی ك��وردس��ت��ان وشیار
بكرێن ،بۆئەوەی لە ئەگەری
سەرهەڵدانی هەرجۆرە ئاڵۆزی
و جەنگێكی نوێ ،زیاتر گیانی
مقاوەمەت و فیداكاری لە خۆ
نیشان ب��دەن و یەكگرتوویی
تۆكمەو پتەویش لە ناو الیەنە
سیاسیەكان بە وردی رەچاو
بكرێ.
كوردستان دیپلۆماتیك :كەس
نییە مخالفی دەوڵەتی كوردی
بێت ،بەاڵم كەسیش نییە بە
جیدیی و بە ڕەسمی كاری بۆ
بكات و رایگەینێت؟
بابەشێخ حوسێنی :ئەگەر
زۆر جیدیش ن��ەب��ێ ،ب��ەاڵم
ك��ۆم��ەڵ��ی��ك ك����اری ب��ەرچ��او
لەو پەیوەندییەدا ك��راوە كە
ناكرێ لەبەرچاو نەگیردرێ.

لۆگۆی سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران

دی���ارە ل��ە ن��او دانیشتوانی
كوردستانی عێراقدا ،پێدەچێ
توركەكان ،نەكەمایەتییە ئایینی
و نەتەوییەكانی هەرێمی
ك��وردس��ت��ان ب��ە راگەیاندنی
دەوڵەتی كورد رازی و دڵخۆش
نەبن ،پەیوەند بە كاری جیدی
ب��ۆس��ەرب��ەخ��ۆی��ی ،وەك لە
هۆكانی راگەیاندنەوە دەبینین
و دەبیستین باسی ئەو پرسە
بە شێوەیەكی جیدی و گەرم و
گوڕ لە ئاردایە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
كەوایە چ شتێك رێگرە؟
بابەشێخ حوسێنی :پێوانە
ب��ۆ بەدیهاتنی ئ��ەو خەونە
ل��ە مێژینەیە ب��ە رای من

دەگەرێتەوە بۆئەوەی كە لەو
پرۆسەیەدا كۆمەڵێك فاكتەری
دەرەوە ب��ەران��ب��ەر خولیاو
ئاواتەكانی كورد دەوریان هەیە.
وەك نەبوونی كاری هاوبەشی
نێوان الیەنەكان و نوخبەی
سیاسی ،هەروەها هەڕەشەو
فشارە جیهانی و ناوچەییەكان
و ن��ەب��وون��ی ئ��اب��ووری��ی��ەك��ی
جێگیرو سەقامگیرو هەندێك
دڵەراوكی لە ئەنجام وئەگەرە
م��ەت��رس��ی��دارەك��ان��ی دوای
راگەیاندنی سەربەخۆیی ،تا
ئ��ەو فاكتەرانە لە قازانجی
كوردا نەبن و دەرفەتی شیاو
بەدی نەیەت ،زەحمەت دەبێ
بەرهەمی كارەكان لەو پێناوەدا
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راگ����ەی����ان����دن����ی
س�����ەرب�����ەخ�����ۆی�����ی
ب��ڕی��ارێ��ك��ی ق���ورس
دەبێ ،بۆیە لە كاتی
جێ بەجێكردنی ئەو
پرسەدا پێویستی بە
خ��ۆراگ��ری درێ��ژم��اوە
هەیە

بە ئاكام بگات.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
پ��رس��ی��اری س���ادە ئ��ەوەی��ە،
راگەیاندنی دەوڵەتی كوردی
كارێكی لە ئیمكان هاتووە یان
نا ،وە بۆچی؟
بابەشێخ حوسێنی :هەر
ن��ەت��ەوەی��ەك ك��ە خ��اوەن��ی
سنوری جوگرافیایی و ئابووری
سەربەخۆ ،فەرهەنگ ،زمان
و كولتوری تایبەت بە خۆی
بێ مافی سەربەخۆیی هەیە،
لەگەڵ ئەو راستیەی كە گەلی
ك��ورد خاوەنی بەشی هەرە
زۆری ئەو تایبەتمەندیانەیە،
ب��ەاڵم ب��ەه��ۆی گ��ەم��ارۆدان��ی
ك��وردس��ت��ان ب��ە س���ەر چ��وار
واڵت كە كوردیان بە سەردا
داب��ەش��ك��راوە ،ئ��ەو واڵتانەش
دژایەتی بەرێوەبەری كوردستان
ب��ە دەس��ت��ی ك���ورد دەك���ەن،
تەنانەت هەڕەشەی بەرپا كردنی
جەنگ و ئابڵوقەی جۆراوجۆر
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بە سەر كوردستاندا دەكەن،
راگ��ەی��ان��دن��ی س��ەرب��ەخ��ۆی��ی
بڕیارێكی قورس دەبێ ،بۆیە
لە كاتی جێ بەجێكردنی ئەو
پرسەدا پێویستی بە خۆراگری
درێژماوە هەیە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
تێڕوانینی واڵتانی ناوچەكە
چییە ،بە بۆچوونی تۆ .گوایە
توركیاش لەگەڵیەتی ،ئێران
دژیەتی و عێراق نیگەرانەو
سوریا بۆخۆی گیرۆدەیە؟
بابەشێخ حوسێنی :قسەی تێدا
نییە كە دەسەاڵتەكان لە واڵتانی
ئ��ێ��ران و ع��ێ��راق ،ه��ەروەه��ا
سوریا مخالیفی سەرسەخت و
توندی سەربەخۆیی هەرێمی
كوردستانن.دیارە ئێران جیاواز
لە ترسی سەربەخۆیی هەرێمی
كوردستان بەبوونی دەسەاڵت
و حكومەتێكی دیموكراتیك
لە نزیك سنورەكانی نیگەرانە،
بەاڵم وەك ئاشكرایە حكومەتی
ئێستای توركیا دژایەتی لەگەڵ
گ��ش��ت پ��رس��ی و راپ��رس��ی،
تەنانەت سەربەخۆیی هەرێمی
ك��وردس��ت��ان��ی ع��ێ��راق نییە،
حكومەتی توركیا پەیوەندی
بازرگانی و ئابووری بەرینی
لەگەڵ هەرێمی كوردستان
ه��ەی��ە ،ك��ە ل��ە س��ەردەم��ی
ئێستادا پەیوەندییە ئابووری
و بازرگانیەكانی نێوان واڵتان
دەوری سەرەكی هەیە لە گەرم
داهاتنی پەیوەندیە گشتیە

سیاسیەكان .زۆرجار پەیوەندیە
ئابووری و بازرگانیەكان لەنێوان
واڵتان بە گرنگتر لە پەیوەندیە
سیاسییەكان دەژمێردرێن.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
سازمانی خەباتی كوردستان
هەڵوێستی چییە لەسەر
دروستبوونی دەوڵەتی كوردی؟
بابەشێخ حوسێنی :سازمانی
خ��ەب��ات ب����اوەڕی وای���ە كە
گەلی ك��ورد مافی بنەرەتی
خۆیەتی كە بە دوایین ویست
ومافە بنچینەییەكانی بگات و
پشتیوانی لە هەر بڕیارێكی
جەماوەری هەرێمی كوردستانی
عێراق دەكات ،بۆ گەیشتن بە
داواكانیان كە لە گشت پرسیدا
ڕای بگەێنن.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
سەبارەت بە پرسی ریفراندۆم
بۆ سەربەخۆیی كە بە گەرمی
باسی لێوە دەكرێت دەڵێن
چی؟
بابەشێخ حوسێنی :راپرسی
گشتی لە هەرێمی كوردستان
بۆ هەر مەبەستێك بێ ،كارێكە
ك��ە پ��ەی��وەن��دی ب��ە ب��ڕی��اری
گ��ەل��ی ك���ورد ل��ەو ب��ەش��ە لە
كوردستانەوە هەیەو بە كارێكی
قانونی دەزانم.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
خەڵكی دەڵ��ێ��ن حكومەتی
هەرێمی كوردستان ناتوانێت
ئاو و كارەباو بەنزین دابین
بكات چۆن دەتوانێت دەوڵەت
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رابگەیەنێت؟
بابەشێخ حوسێنی :دروست
نییە كێشەی ئاو و كارەبا تێكەڵ
بە مەسەلەیەكی سیاسی و گرنگ
بكرێ ،لەگەڵ ئەو راستییەی
كە ئاو و كارەباو بژێویی ژیان
و دابین بوونی پێدوایستیەكانی
كۆمەڵگا بایەخی خۆی هەیە،
ب��ەاڵم دروس��ت نییە ،بەباس
و بابەتێكی سیاسی گرنگەوە
پەیوەند بدرێ.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەو
ه��ەرای ئیعالمی یە لەسەر
سەربەخۆیی چ مەبەستیكی
هەیە؟
ب��اب��ەش��ێ��خ ح��وس��ێ��ن��ی:
لەسەرەتای هەر كردەوەیەكی
سیاسی و ئابووری ،تەنانەت
سەربازیشدا راگەیاندن و لێدوان
دەوری ب��ەرچ��اوی هەیە ،لە

پەیوەند بەو پرسە گەورەیەش
راگەیاندن دەبێ دەوری هەبێ،
لەالیەكی دیكەوە بەرێوەبەرانی
ئەو پرسە سیاسیە ،كەڵك لە
هۆكانی راگەیاندن وەردەگرن
بۆ ناساندن و شیكردنەوەی
ب���اب���ەت���ەك���ە ،ه����ەروەه����ا
پ��ێ��ن��اس��ەك��ردن��ی خ���ۆی���ان و
بۆچوونەكانیان لەو پەیوەنیەدا.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
كۆنگرەیی نەتەوەیی زۆر كەس
وەكو الیەنێكی گرنگ سەیری
دەكەن بۆ ئەم هەلومەرجە،
واتا دەتوانێت رۆڵی گەورەی
هەبێت لەپشتیوانی دەوڵەتی
ك����وردی ،ئ��ەگ��ەر وای���ە بۆ
زیندووی ناكەنەوە؟
بە
بابەشێخ حوسێنی:
ب��ۆچ��وون��ی م��ن ك��ۆن��گ��رەی
نەتەوەیی ئەگەر هەر لەشێوەی

ئەو كۆنگرە نەتەوەیەی كە
لە ماوەی راب��ردوو هەوڵ بۆ
پێكهاتنی دراو ژمارەیەك الیەن
هەوڵیان دەدا بە مەبەستی
قازانجی سیاسی الیەنەكانی
خ��ۆی��ان و پ��ەراوێ��ز خستنی
الیەنی دیكە بە كاری بێنن،
ن��ەك ناتوانێ دەوری باشی
هەبێ بۆ سەربەخۆیی هەرێمی
كوردستان ،بەڵكو ئەو شێوە
بەرنامەو كاركردنەی هەر لە
سەرەتاوە هەی بوو ،ناتوانێ
بە پێكهاتنی گرنگی ئەوتۆی
هەبێ ت��ا بتوانێ پشتیوانی
دەوڵەتی كوردی بكات.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
پێتانوایە پرۆسەی ئاشتی باكور،
كانتۆنەكانی
دروستكردنی
رۆژئاوای كوردستان و ئەگەری
س��ەرب��ەخ��ۆی��ی ب��اش��ور لەم
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ه���ەر ل��ە ك��ۆن��ەوە
باسی راپرسی كورد
ب���ۆ دی�����اری ك��ردن��ی
چارەنوسی خۆی لە
م��اوەی خەباتی ماف
خوازانە كراوە

هەلومەرجەدا ،كورد بگەیەنێتە
سەركەوتن؟
بابەشێخ حوسێنی :بە
بڕوای من جیاوازی هەیە لە
هەڵوێستی الیەنە سیاسیەكانی
ئ��ەو سێ بەشەی كوردستان
ب���ە پ��ێ��وەن��د ب���ە م����اف و
ویستەكانی كورد ،لە بەراوردو
خوێندنەوەی الیەنەكانی ناو
ج��واڵن��ەوەی ه��ەر ك��ام لەو
بەشانەی كوردستان جیاوازی
دەبیندرێ .وەك ئاشكرایە كورد
لە بەشی كوردستانی توركیا
كار بۆ پێكەوە ژیانی ئاشتیانە
ل��ەگ��ەڵ حكومەتی توركیادا
دەكات ،هەروەها جواڵنەوەی
كورد و كانتۆنەكان لە بەشی
رۆژئاوا_سوریا ،زیاتر باس لە
مانەوە لە چوارچێوە سوریادا
دەكەن ،لەگەڵ ئەو راستیانەدا
دەك��رێ بڵێین كورد لەو سێ
بەشەی كوردستاندا بە بەشێك
لە مافەكانی گەیشتووە ،لە
داهاتووشدا بە مافی بنچینەیی
زیاتر دەگات.
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ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
م��ەت��رس��ی س��ەره��ەڵ��دان��ی
دەوڵەتێكی كوردی لە شێوەی
سعودیە ،ئەریتیریا ،سودان
تاچەند لەرێدایە لە داهاتوودا،
كە لە جیاتی ئەوەی بێتە مایەی
ئازادی و دیموكراسی ،خەڵكی
كوردستان گیرۆدە بكات؟
ب��اب��ەش��ێ��خ ح��وس��ێ��ن��ی:
سەربەخۆیی كورد مەبەستێكی
گەورەیەو ناكرێ بە ئەگەرەكان
و مەترسی و گومانەكان لە
داهاتووەكەی قسە بكرێ و
ترس لە گیرۆدە بوونی میللەت
ب��ك��رێ ،ل��ە الی��ەك��ی دیكەوە
میللەتی ك��ورد لە هەرێمی
كوردستان زۆری مەینەتی و
چارە رەشی دیوە ،لەبەر ئەو
ئازارو مەینەتیانە و جیاوازی لە
شێوەی بیركردنەوەی خەڵكی
كورد ،دوورە خەڵكی كورد بە
راگەیاندنی پرسی سەربەخۆیی
گ��ی��رۆدەو توشی نەهامەتی
و كێشە ب��ب��ن ،ب��ە تایبەت
ئەگەر الیەنە سیاسیەكان یەك
هەڵوێست و یەكگرتوو بن
م��ەت��رس��ی ب��ۆ سەرهەڵدانی
تەنگژە كەمتر دەبێت.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
باری دروستكردنی جوگرافیاو
جیۆپۆلیتكی كوردستان لەبار
نییە ،بۆ دروستكردنی دەوڵەتی
كوردی و واڵتانی دراوسێش
لە كەمیندان ،ئایا ئەم هەوڵە
مەترسی ئەوەی نییە ،هەرێمی

فیدڕاڵیش لە دەست بچێت؟
بابەشێخ حوسێنی :بێشك
ه��ەل��وم��ەرج��ی جوگرافیایی
كوردستان و بوونی دراوسێ
نەیارەكان و دوژمن كێشەیەكی
گەورەیە ،بەاڵم ئەگەر یەكێك
لە واڵتانی ناوچەكە رەزامەندی
لەسەر سەربەخۆیی هەرێمی
ك��وردس��ت��ان راب��گ��ەێ��ن��ێ ،كە
دەوت����رێ حكومەتی توكیا
رەزامەندی خۆی دەربڕیوە،
بەاڵم پێ دەچێ كێشەی جیدی
بۆ هەرێمی كوردستان دروست
نەبێ.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ه��ەن��دێ��ك دەڵ��ێ��ن ئێستا
كۆنفیدڕاڵی ،بۆ باشور لە
راگەیاندنی دەوڵەت باشترە؟
بابەشێخ حوسێنی :لە راستیدا
پرسی سەربەخۆیی پێویستی
بە قوربانی و فیداكاری زۆر
هەیە ،هەروەك لە سەرەتاوە
باسمكرد دەب��ێ ج��ەم��اوەری
هەرێمی كوردستان بە باشی
بۆ راگەیاندنی ئەو پرسە ئامادە
بكرێ .پێموایە ئەو كەسانەی
ب��اوەڕی��ان بە كۆنفیدڕاڵی بۆ
ئەم سەروبەندو هەلومەرجە
سیاسیەی ئێستای هەرێمی
كوردستان هەیە ،باشتروایە
گ��رن��گ��ی ب��ە ب��ی��رك��ردن��ەوەو
بۆچوونەكەیان بدرێ ،چونكە
دەك��رێ لە م��اوەی گەیشتن
بە مافی كونفیدڕاڵی كاری
ب��اش بكرێ و خەڵك زیاتر
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ئامادەی كاری خۆبەرێوەبەری بكرێ بۆ
قۆناغەكانی داهاتوو.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئایا چانسی
پێكەوە ژیان لەگەڵ عێراق نەماوە،
بۆیە باس لە ریفراندۆم و دەوڵەت
دەك���رێ ،ی��ان داع��ش ئ��ەم باسەی
هێناوەتە پێشەوە؟
بابەشێخ حوسێنی :لە ساڵی ١٩٩٢
زایینی بە دواوە هەرێمی كوردستان
ج��ی��اواز لە ن��اوەن��د ،دەس��ەاڵت��ی خۆ
ب��ەرێ��وەب��ەری ه��ەب��ووەو بە ك��ردەوە
ك���وردس���ت���ان خ�����اوەن دەس���ەاڵت���ی
بەرێوەبەری نیمچە سەربەخۆ بووە.
ك���ورد ل��ە م���ەودای پێكەوە ژیانی
تێكرای لە عێراقیشدا جێگەو پێگەی
خ��ۆی ه��ەب��ووە.ب��ەو ئ��ەزم��ون��ەی لە
م��اوەی چەندین ساڵی حكومەتداری
ن��وێ ل��ە عێراقدا ل��ە بەردەستدایە
زۆرج���ار دەرك���ەوت���وە ،ك��ە پێكەوە
ژیانی پێكهاتەكانی عێراق بەو شێوە
بیركردنەوە هەڵەو نادیموكراتیانەی
دەس���ەاڵت���داران���ی ع��ێ��راق و كێشە
مەزهەبی و نەتەوەیی ،هەروەها
دەستێوەردانەكانی راستەوخۆی ئێران
لە كاروباری عێراق قورس و زەحمەتە.
پرسی ریفراندۆم شتێكی نوێ نییە،
هەر لە كۆنەوە باسی راپرسی كورد
بۆ دیاری كردنی چارەنوسی خۆی لە
ماوەی خەباتی ماف خوازانە كراوە،
لەبەرئەوە پرسی ریفراندۆم پەیوەندی
بە هاتنی داعشەوە نییە.

پڕۆفایل
_ بابەشێخ حسێنی ساڵی ١٩٦٧ی
زایینی ،لەشاری بانەی كوردستانی ئێران
لەدایك بووە.
_ لەتەمەنی  ١٦ساڵی دا بووە
بەپێشمەرگەو درێژەی بەكارو چاالكی
سیاسیی و پێشمەرگەیی داوە.
_ لەكۆنفرانسی س��اڵ��ی ١٩٨٣ی
سازمانی خەبات دا ،كە لە شارۆچكەی
ماوەت لە كوردستانی عێراق بەستراوە.
بەئەندامی سەركردایەتی ئەو رێكخراوە
هەڵبژێردراوە.
_ لە كۆنگرەی دووهەمی سازمانی
خەبات لە ساڵی ١٩٨٦دا ،بە ئەندامی
دەفتەری سیاسی هەڵدەبژێردرێت.
_ لە كۆنگرەی سێهەمی سازمانی
ناوبراودا لە ساڵی ٢٠٠٤دا بە سكرتێری
گشتیی هەڵبژێردراوە
_ لە كۆنگرەی چوارەمدا دوبارە.
بە زۆرینەی دەنگ بۆ پۆستی سكرتێری
گشتیی هەڵبژێردراوەتەوە.
_ لە ساڵی  2012لە كۆنگرەی
پێنجەمی سازمان ،بۆ جاری سێهەم وەك
بەرێوەبەری گشتی سازمانی خەبات
هەڵبژێدرایەوە.
_ لەبواری نوسین و وەرگ��ێ��ران و
لێكۆڵینەوەی سیاسیدا چاالكانە كاردەكات.
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لە دیدارێكدا سەبارەت بە
بارودۆخی كوردستان و ئەو
كێشەو گرفتانەی لە بارەی
پرسی س��ەرب��ەخ��ۆی و ئەو
نموونانەی كە لە داهاتوودا ،لە
ئەگەری دروستبوونی دەوڵەت
و س��ەرب��ەخ��ۆی كوردستان
دێتە ئ��اراوە ،چۆن دەبێت.
ئایا ك��ورد دەت��وان��ێ��ت ئەو
قەیرانانەی ئێستا تێپەڕێنێت،
بگاتە خەونە مێژووییەكەی لە
بارەی سەربەخۆی و ئازادی و
خۆبەرێوەبەری هەمیشەییەوە.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
م��ەس��ەل��ەی س��ەرب��ەخ��ۆی��ی
دەوڵەتی کوردی لە باشوری
کوردستان و رۆژئ��اوا بۆتە
ج��ێ��گ��ای ب���اس وخ��واس��ت��ی
هێزەکان،هۆکاری ئەمە چییە؟
ئایا بارودۆخێکی لەبار بۆ ئەو
بابەتە خولقاوە ؟
ع��وم��ەر ئ��ێ��ل��خ��ان��ی��زادە:
مەسەلەی رزگاریی نەتەوەیی
ه��ەت��ا پێکهێنانی دەوڵ��ەت��ی
س��ەرب��ەخ��ۆ ،خولیاو ئاواتی
گەلی کورد بووە لە هەموو
بەشەکانی کوردستان .هەرکات
دەوڵەتی ناوەندیی الواز بوبێ،
کورد بەپێی توانای خۆی بۆ

دابینکردنی مافەکانی هەوڵی
خۆبەڕێوەبردنی داوە .ئێستاش
هەم لە سوریاو هەم لە عێراق
ش��ی��رازەی دەوڵ��ەت��ی ناوەند
نەماوەو تێکچووە ،هێرشی
داعش و گرتنی بەشێکی زۆر
ل��ە خاکی ع��ێ��ڕاق و دەس��ت
درێژی داعش بۆ سەر خاکی
کوردی سوریا ،بە تەواوی هەم
تەرازوی هێزی گۆڕیوەو هەم
لەراستیدا ملمالنێی مەزهەبی
توندتر بۆتەوە ،کە ئەو شەڕ
و ملمالنێیە پ��ەی��وەن��دی بە
ک���وردەوە نییە .ئ��ەو وەزع��ە
هێزە سیاسیەکانی ک��وردی
گەیاندۆتە ئەو قەناعەتەی کە
پێکهاتەو نەزمی پێشوو نەماوەو
ناگەڕێتەوە ،دەبێ بە زوویی
بڕیار لەسەر چارەنوسی خۆیان
بدەن .یەکێک لە رێگاچارەو
ئ���ەگ���ەرە ب��ە ه��ێ��زەک��ان��ی��ش
راگ��ەی��ان��دن��ی س��ەرب��ەخ��ۆی��ی
و خ��ۆ دورخ��س��ت��ن��ەوە ل��ەم
ئ��اگ��ری ش��ەڕی مەزهەبی و
کۆنەپەرەستانەیە .بۆیە باس
وخواستی سەربەخۆیی هاتۆتە
ئاراوەو کورد تاوتوێی دەکات،
لەراستیشدا مافێکی سروشتی و
ئینسانییە ،بۆ هەر نەتەوەیەک.
دیپلۆماتیك:
كوردستان

ب��ەاڵم داع��ش هەرچی بێت
خۆ بەشێوەیەکی جدی شەڕی
لەگەڵ حکومەتی هەرێم نییە،
رووی داع��ش لە دەوڵەتی
شیعەیە  ...؟
عومەر ئێلخانیزادە :دیاردەی
داع���ش جێگای قسەوباسی
زۆرە کە دایدەنێین بۆ دواتر،
ب���ەاڵم ل��ە وەاڵم���ی پێشودا
مەبەستی من ئەوە نەبوو کە
لەبەر هاتنی داعش دەوڵەتی
س��ەرب��ەخ��ۆی ک���وردی دەب��ێ
پێکبێت .راستە داعش رووی
لە دەوڵەتی ناوەندیی عێڕاقە
کە شیعە تێیدا دەسەاڵتدارەو
نایشارێتەوە دژی شیعە کار
دەک���ات .ک��ورد ن��ات��وان��ێ لە
بمێنێتەوەو
ناسەقامگیریدا
نابێ دەستەوەستان دانیشێ
تا بزانێ عێڕاق ب��ەرەو کوێ
دەچێ ،بە پێچەوانە پێویستە
ل���ە دی��اری��ک��ردن��ی رەوت���ی
روداوەکاندا کاریگەری خۆی
بنوێنێ و بەرژەوەندی خۆی
رەچاو بکات.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
ئەگەر ئێستا کە دەوڵەتی
ناوەندیی الوازەو بە شەڕی
داعشەوە خەریکە فرسەتێکی
لەبار نییە ،بۆ راگەیاندنی
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سەربەخۆیی .ئەو فرسەتە کەی
دەبێ ؟
عومەر ئێلخانیزادە :کورد تا
توانیویەتی بۆ مانەوە لەگەڵ
پێکهاتەکانی دیکەی عێڕاق
هەوڵیداوە و هەمیشە رەچاوی
ئ���ەوەی ک���ردوە ک��ە پێکەوە
ژیانی ئاشتیانەو بە تەبایی زۆر
لە شەڕو ئاژاوە باشترە .بۆیە
ئێستاش کورد لە باشور مەرجی
هەیە ب��ۆ پێکەوە م��ان��ەوە.
راستی ئەوەیە کە ت��ەرازوی
هێز ل��ەن��ێ��وان پێکهاتەکانی
عێڕاق گ��ۆڕدراوە ،ئەم چەند
ساڵەش دەوڵ��ەت��ی ناوەندیی
عێڕاق بۆ بەرژەوەندی ئێران،
بۆ مەزهەب و تایەفەگەری
ک��اری ک��ردووە .بۆیە قسەی
ک��ورد ئەوەیە کە دەب��ێ ئەم
ئاسەوارانەی زوڵم لەسەر کورد
و باقی پێکهاتەکانی عێڕاق لە
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دەوڵەتی داهاتودا بسڕێتەوە
پێویستە ناوچە کوردیەکان
بخرێنەوە سەر هەرێم ،یان
کورد رێگای خۆی دەگرێتەبەر،
ب��ە ب����ڕوای م��ن م��ەس��ەل��ەی
سەربەخۆیی لەم فورسەتەی
ئێستاوە س��ەرچ��اوە ناگرێ.
ک��ورد ه��ەر لە س��ەرەت��ای بە
تەوافوق لە دەوڵەتی عێڕاقدا
ب��ەش��داری ک���رد ،جیا ل��ەوە
ک��ورد رەچ��اوی هەلومەرجی
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی ک����ردووە و
ئێستا ب��ە درێ��ژەک��ێ��ش��ان��ی
ئ��ەم وەزع��ەی عێڕاق رەنگە
جیهانی دەرەوەش تەنیا رێگا
ب��ۆ ک���ورد لەسەربەخۆییدا
ببینن ،لەوەاڵمی ئاخر بەشی
پ��رس��ی��ارەک��ەت��دا ،پێموایە
فورسەت لە مێژە بۆ کوردی
باشور هەبووە کە بچێ بۆ
سەربەخۆیی ،بەاڵم هەلەکان

ب��اش��ت��ری��ن و ب���ێ دەردی
سەرترین نەبوون .فورسەت
لە رویەکەوە مەرجە ،بەاڵم
تەنیا م��ەرج نییە ،باشترین
فورسەت ئەوەیە کە لە هەموو
رویەکەوە هەل گونجاو بێت،
بەاڵم ئەگەر بێتە باری ناچاری
کورد نابێ هەلەکە لە دەست
ب��دات ،ئەگەر گونجاوترین
هەلیش ن��ەب��ێ .ئێستا ئەو
کاتەیە کە کورد ئەگەر هەموو
شەرتەکانی نەیەتە دی ،دەبێ
ئامادەکاری بۆ سەربەخۆیی
ب��ک��ات ،ب��ە وەزع���ی پێشوو
بەشداری لە دەوڵەتی عێراقدا
نەکات.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
کەس نییە مخالفی دەوڵەتی
کوردی بێت ،بەاڵم کەسیش
نییە .بە جیدیی و بەڕەسمی
کاری بۆ بکات و رایگەینێت ؟
عومەر ئێلخانیزادە :راموایە
کە تا ئێستا ئەوەی لە باشور
ک��راوە لە پێناو بەدیهێنانی
دەوڵەتی کوردی بووە ،رەنگە
کەم کرابێ یان بە باشی کاری
بۆ نەکرابێ ،ئەویش بە زۆری
دەگەڕێتەوە بۆ کێشەو ناتەباییە
ناوخۆییەکان ،بەاڵم تەواوی
ئەم بیست و ئەوەندە ساڵە لە
باشور ئیمکانسازی کراوە بۆ
دامەزراندنی دەوڵەتی کوردی،
بە ب��ڕوای من بە رەسمیش
ک�����راوەو ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی
هەرێمێک لە عێڕاق چوینە
دەرێ .راستە ک��ەس لەگەڵ
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دەوڵ��ەت��ی ک���وردی مخالیف
نییە ،ب��ەاڵم هەموو کەسیش
بۆ کات و ئیمکانی راگەیاندنی
وەک یەک بیر ناکەنەوە ،ئەوە
نابێ وەک دژایەتی دابندرێ.
ئ����ەوەی گ��رن��گ��ە م��ەس��ەل��ەی
دەوڵەتی کوردی لە بیرورای
گشتیی جیهانیشدا قبوڵکراوە،
بە گوێی هەمواندا دراوە کە
ئەوە مافی کوردە .خۆی ئەوە
ئیمکانسازیە.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
پرسیارێکی س��ادە ئەوەیە،
راگەیاندنی دەوڵەتی کوردی
کارێکی لە ئیمکان هاتووە یان
نا ،وە بۆچی ؟
عومەر ئێلخانیزادە :بەڵێ
دروس��ت��ک��ردن��ی دەوڵ���ەت���ی
ک��وردی کارێکی لە ئیمکان
ه��ات��ووە ،چونکە ئ��ەم ماوە
کورد نیشانیداوە کە سەرەرای
هەموو کەموکوڕییەک دەتوانێ
خ��ۆی ب��ەڕێ��وەب��ەرێ .پتر لە
بیست ساڵە لە باشور ئەوەی
سەلماندوە ،ل��ە ڕۆژئ���اواش
س����ەرەڕای ش���ەڕو پشێوی،
توانیویەتی خۆی رێک بخات.
بەر لەوانە لە کۆماری ساوای
کوردستانیش کورد لێهاتویی
خۆی نیشانداوە.
کورد نەوتی هەیە ،ئاوی
هەیە ،خاكی بە پیتی هەیە و
دەتوانێ ئابوورییەکی بەهێز
پێکبێنێ ،خ��وێ��ن��دەواری��ی و
کەسی پڕۆفێشناڵی هەیە بۆ
بەرێوەبەری و ئیدارە ،ئاواتی

لە مێژینەی گ��ەل بەهێزەو
خۆی ئ��ەوە ئیرادە س��ازە بۆ
راگ��رت��ن و خۆ قائیمکردنی
دەوڵ���ەت���ی ک����وردی .هێزە
سیاسیە جیاوازەکان توانیویانەو
دەتوانن پێکەوە کار بکەن.
ئەو فاکتەرانە بەستێنی باشی
ب��ۆ دروستکردنی دەوڵ��ەت��ی
کوردی خۆش و لەبار کردوە.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
تێڕوانینی واڵتانی ناوچەکە
چییە ،بە بۆچوونی تۆ ،گوایە
تورکیاش لەگەڵیەتی ،ئێران
دژیەتی و عێراق نیگەرانەو
سوریا بۆخۆی گیرۆدەیە؟
ع��وم��ەر ئێلخانیزادە :بە
بۆچونی من هیچ ک��ام لەو
واڵت��ان��ەی ک��ە ک��وردی��ان لە
ناودا هەیە پێیان خۆش نییە،
دەوڵ��ەت��ی ک���وردی دروس��ت
ببێ .ئێران ،عێڕاق و سوریا
بە ت��ەواوی دژن .لەو ناوەدا
ئێران زۆرتر دژە بەرژەوەندی
دەکەوێتە مەترسیەوە ،چونکە
زۆر فرە نەتەوەیەو مۆزایێكی
نەتەوەکانەو تەنیا ئیمپراتۆری
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە کە وەک
خ��ۆی م��اوەت��ەوەو پێدەچێ
لە گۆرانەکانی ڕۆژه��ەاڵت��ی
ن��اوی��ن زۆرت���ری���ن ئ��اڵ��وگ��ۆڕ
بیگرێتەوە .تورکیاش لە رووی
ن��اچ��اری مەجبورە تەعامول
لەگەڵ دەوڵ��ەت��ی ک��وردی لە
ب��اش��ور ب��ک��ات و ه��ان��دەری
بەهێزی ئ��اب��ووری هەیە کە
تورکیا خۆی لەگەڵ دەوڵەتی

رای خەڵک سەنگی
ک��������ورد ه�������ەم ل��ە
دان��وس��ت��ان��ی لەگەڵ
ب����ەغ����دا ق��ورس��ت��ر
دەک�������ات ،ه����ەم لە
ن����او رای ج��ی��ه��ان��ی
و دەوڵ���ەت���ەک���ان���ی
ن��اوچ��ەك��ە چەکێکی
ب��اش��ە ب���ە دەس��ت��ی
کوردەوە

کوردی لە باشور بگونجێنێ.
هەلومەرجەکە لە قازانجی
کورد دەبینم و یەکگرتوویی
دەتوانێ دەوڵەتی ک��وردی و
چارەسەری مەسەلەی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی ناوین بکاتە ئەمری
واقیع.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
کۆمەڵە هەڵوێستی چییە،
لەسەر دروستبوونی دەوڵەتی
کوردی؟
عومەر ئێلخانیزادە :ئێمە
دروستبوونی دەوڵەتی کوردی
بە مافی سروشتی و ئاسایی
خەڵکی کوردستان دەزانین و
پشتگیریی لێدەکەین .پێمانوایە
ه���ەل���وم���ەرج رەخ���س���اوەو
دروستبوونی دەوڵەتی کوردی
ئێستا لە باشوری کوردستان
دەکرێ و تەنیا باری زەمانی
و هەندێک ئامادەکاری دیکەی

ژمارە ( )7-6كانونی یەكەمی 2014

139

دەوێ و چیتر.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
لەگەڵ ئەم باسە دەوڵەتی
ئ��ێ��س��رائ��ی��ل ب���ە رەس��م��ی
رایگەیاند» ک��ە پشتیوانی
لەدەوڵەتی ک��ورد ئەکات»
ئەمە چۆن دەخوێندرێتەوە؟
عومەر ئێلخانیزادە :زۆر

دیپلۆماتیك:
كوردستان
سەبارەت بەپرسی ریفراندۆم
بۆ سەربەخۆیی کە بە گەرمی
باسی لێوەدەکرێت بۆچونتان
چییە؟
ع��وم��ەر ئ��ێ��ل��خ��ان��ی��زادە:
ری���ف���ڕان���دۆم ی����ان گشت
پرسی کارێکی دیموکراتیکە

عومەر ئێلخانیزادە

ئاساییە کە دەوڵەتی کوردی
زیانێک بە ئیسراییل ناگەیەنێ.
ب��ۆی��ە ئیسراییل خ��وازی��اری
دامەزرانی دەوڵەتێکی کوردیە.
الموایە کورد نابێ لەوە سڵ
بکاتەوەو بترسێ و هەر کەس
پشتی ئەو مافەی بگرێ دەبێ
بڵێین ماڵت ئاوەدان.
140

ک���ە م��ەس��ەل��ەک��ە دەدات����ە
دەس��ت رای گشتی خەڵکی
کوردستان و پێمان باشە ،لە
هەمانکاتدا کردنی ریفراندۆم
و بە دەس��ت��ەوە بوونی رای
خەڵک سەنگی ک��ورد هەم
لە دانوستانی لەگەڵ بەغدا
قورستر دەکات ،هەم لە ناو

رای جیهانی و دەوڵەتەکانی
ناوچەكە چەکێکی باشە بە
دەستی کوردەوە.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
خەڵکی دەڵ��ێ��ن حکومەتی
هەرێمی کوردستان ناتوانێت
ئاو و کارەباو بەنزین دابین
بکات چۆن دەتوانێت دەوڵەت
رابگەیەنێت ؟
عومەر ئێلخانیزادە :جا خۆ
ل��ەم بارەیەشەوە حکومەتی
ه��ەرێ��م وەزع���ی ل��ە بەغداو
هەموو ناوچەکانی دیکەی
عێڕاق باشتر بووە ،بۆ ئەوان
دەت��وان��ن حکومەت ب��ن بۆ
کورد ناتوانێ؟ رەخنەگرتن لە
کەم کاری حکومەتی هەرێم
شتێکە و باس لە چارەنوسی
گەلێک شتێکی دیکە ،بۆیە
تێکەڵکردنی ئ��ەو دوو شتە
نادروستە ،لە وەاڵمدا دەتوانرێ
ئ��اواش ئیستیدالل بکرێ کە
دروسبوونی حکومەتی کوردی
سەقامگیری زۆرت��ر دەدا بە
کورد تا بڕیارەکانی بە بڕیاری
شوێنی دیکەوە نەبەستێ و
بتوانێ خزمەتگوزاری زۆرتر
پێشکەش بکات.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
هەرای ئیعالمی ئێستا لەسەر
سەربەخۆیی چ مەبەستیکی
هەیە ؟
عومەر ئێلخانیزادە :راستە
ل��ەم م���اوەدا ئیعالم زۆرت��ر
رێ��ک�لام��ی ک��رد ت��ا وش��ی��اری
دەری ،ب����ەاڵم م��ەس��ەل��ەی
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سەربەخۆیی چۆتە ڕۆژەڤ
و تەنیا کاری ئیعالم نییە،با
ئەوە بڵێم باشوری کوردستان
تا ئێستاش جۆرێک لە نیوە
سەربەخۆیی تێدا بووە .لەوەو
دواش میدیا دەب��ێ هەموو
ئەگەر و تەنگژەکانی بەردەم
ک���ورد ،ب��ۆ سەربەخۆیی بە
سەداقەت ،بۆ ڕۆشنگەری باس
بکات ،نەک بۆ ئەوە کار بکات
کە ئەم الیەن روانینی ئەویتر
بە ناراست دەربخات .ئەوە
کارێکە کراوەو وەک پێشتریش
وتم نابەرپرسانە بووە.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
کۆنگرەی نەتەوەیی زۆر کەس
وەکو الیەنێكی گرنگ سەیری
دەکەن بۆ ئەم هەلومەرجە،
واتا دەتوانێت رۆڵی گەورەی
هەبێت لەپشتیوانی دەوڵەتی
ک����وردی ،ئ��ەگ��ەروای��ە بۆ
زیندووی ناکەنەوە؟
عومەر ئێلخانیزادە :پێشتر
دەب����ێ ب��زان��ی��ن ک��ۆن��گ��رەی
نەتەوەیی قەرارە چی بکات؟
ئایا دەزگایەکە بۆ بڕیاردان
یان دەزگایەکە بۆ گفتوگۆ و
هاوئاهەنگی لەنێوان بەشەکانی
کوردستان؟ من لەگەڵ ئەوەی
دووهەمدام ،ئەگەر بە روانینی
ی��ەک��ەم س��ەی��ری ک��ۆن��گ��رەی
نەتەوەیی بکرێ ،هەر ئەوەی
لێدەردەچێ کە پێشوتر کراو
کۆنگرەی گەیاندە بنبەست.
من الموایە بژارە کە لە جۆری
روانین و مەبەستماندایە تا

پێویستی وەه���ا س��ازەی��ەک
لەنێوان پارچەکانی کوردستاندا.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
پێتانوایە پ��رۆس��ەی ئاشتی
باکور ،دروستکردنی کانتۆنی
رۆژئ�����اوای ک��وردس��ت��ان و
ئەگەری سەربەخۆیی باشور
ل��ەم هەلومەرجەدا ،کورد
بگەیەنێتە سەرکەوتن؟
عومەر ئێلخانیزادە :هەموو
ئ��ەوان��ە دەری دەخ���ەن کە
مەسەلەی کورد پێشوە چوونی
گ���ەورەی بە خ��ۆوە بینیوە،
پاراستن و قائیمکردنی ئەم
دەسکەوتانەیە کە سەرکەوتن
مسۆگەر دەکات .راگەیاندنی
س��ەرک��ەوت��ن هێشتا ب��ە زوو
دەزان���م ،خاترجەمی زی��ادی
نابێ بدەین ،ک��اری زۆرم��ان
م��اوە و دوژمنانی ک��ورد و
دیموکراسیش رانەوەستاون لە
پێالنگێڕی و تێکدان.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
م��ەت��رس��ی س��ەره��ەڵ��دان��ی
دەوڵەتێکی کوردی لەشێوەی
سعودیە ،ئەریتیریا و سودان،تا
چەند لەرێدایە لە داهاتوودا،
کە لە جیاتی ئ��ەوەی بێتە
مایەی ئازادی و دیموکراسی،
خەڵکی کوردستان گیرۆدەی
بکات ؟
عومەر ئێلخانیزادە :من
ب��ەراس��ت��ی م��ەت��رس��ی ئەوتۆ
نابینم ،خەڵکی کوردستان
وشیارە ،حزب و مەیلی سیاسی
جۆراوجۆرو زیندووی تێدایە.

دروس���ت���ب���وون���ی
دەوڵ����ەت����ی ک����وردی
بە مافی سروشتی
و ئ��اس��ای��ی خەڵکی
کوردستان دەزانین
و پ���ش���ت���گ���ی���ری���ی
لێدەکەین.

زەمان گۆڕاوەو دەوری ئەوە
نەماوە وەها دەوڵەت گەلێک
دروست بکرێن ،بە پێچەوانە
دەوری ئ��ەوەی��ە ک��ە وەه��ا
دەوڵەت گەلێک بگۆڕدرێن.
دیپلۆماتیك:
كوردستان
باری جوگرافیاو جیۆپۆلیتکی
ک��وردس��ت��ان لەبارنییە ،بۆ
دروستکردنی دەوڵەتی کوردی
و واڵت��ان��ی دراوس��ێ��ش لە
کەمیندان ،ئایا ئەم هەوڵە
مەترسی ئەوەی نییە ،هەرێمی
فیدڕاڵیش لەدەست بچێت ؟
عومەر ئێلخانیزادە :راستە
باری جوگرافیاو جیۆپۆلیتیکی
کوردستان و بوونی کانگای
ن��ەوت و ئ��او ،وای��ک��ردوە کە
تەماع لەسەر کوردستان زۆربێ
و داگیرکەران بە ئاسان دەستی
لێهەڵنەگرن .دەن��ا لە باری
دی��ک��ەوە کوردستان لە زۆر
واڵتی دیکەی کە سەربەخۆییان
ه��ەی��ە ب���اری ژئۆپۆلیتیکی
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باشترە ،لە راستیشدا واڵتانی دراوسێ بۆیان
بکرابایە نەیاندەهێشت ئەم هەرێمی فیدراڵ
یەش دروست ببێ و ئێستاش بۆیان بلوێ
تێکی دەدەن ،بۆیە بەو جۆرە بیرکردنەوە
هەنگاو و ئیرادە سست دەک��رێ .دەبێ
ئیرادەی جیابوونەوەو سەربەخۆیی هەبێ تا
نەیارانی کورد زیاتر پێ دانەکێشن.
كوردستان دیپلۆماتیك :هەندێک دەڵێن
ئێستا کۆنفیدراڵی بۆ باشور،لە راگەیاندنی
دەوڵەت باشترە ؟
عومەر ئێلخانیزادە :ئەم قسەیە ناکرێ
رەد بکرێتەوەو فەرقی هەیە ،لەگەڵ
ئەوەی کە دەڵێن کورد ناتوانێ یان ئیمکانی
سەربەخۆیی نییە .کوردیش خۆ نەیوتوە هەر
ئێستا جیادەبمەوە ،دەڵێ گەر نەگونجێێن و
گەر هەڵسوکەوتی پێشوتر ب��ەردەوام بێ،
تەنیا رێگامان جیابونەوەیە.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئایا چانسی
پێکەوەژیان لەگەڵ عێراق نەماوە ،بۆیە
باس لە ریفراندۆم و دەوڵەت دەکرێ ،یان
داعش ئەم باسەی هێناوەتە پێشەوە؟
عومەر ئێلخانیزادە :بەبڕوای من داعش
دەوری هەبووە لەوەی کە ببینین دەوڵەتی
عێراق ناسەقامگیرو ناجێکەوتوە .شانسی
پێکەوە ژیانیش زۆر کەمڕەنگ بۆتەوەو
النیکەم ناکرێ وەک پێشو و لەسەر بنەمای
پێش هاتنی داعش پێکەوە ژیان بکرێ.
بەڵێ بەهۆی کزبوونی ئەو شانسە مەسەلەی
ریفراندۆم بۆ کورد زەقتر دەبێتەوە .ئەوە
کەوتۆتە سەر دەسەاڵتی ناوەندیی کە چۆن
لەگەڵ کورد و سونی لەوەدوا تا بکات ،تا
بتوانن پێکەوە بژین .ئێستا ئەوەی دەیبینین
پێکهاتە سیاسیەکان رێگای پێکەوە ژیانیان
کوێر نەکردۆتەوەو نەیانبەستوە ،با بزانین
دەوڵەتی تازەی عێڕاق چۆن و چی دەکات.
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پرۆفایل:
_ عومەر ئێلخانیزادە ساڵی  ١٩٥٢زایینی لە شاری بۆكان
لە بنەماڵەیەكی دەوڵەمەندی ئەشراف فیوداڵ لە دایكبووە.
_ خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیی هەر لە بۆكان
خوێندووە تا پۆلی . ٩
_ بۆ درێژەی خوێندن چۆتە تاران و لەوێ دیپلۆمی
وەرگرتوە.
_ لە زانكۆی تەورێز ئەندازیاری جیۆلۆجیی خوێندووە.
_ لە هەڕەتی الوەتی بەهۆی تێكەاڵوی بنەماڵەی
بەسیاسەت ،پرسی كورد و خەبات بۆ رزگاری كوردستان
بۆتە ئاواتی و ب��ەدوای سیاسەت و تێكەاڵوی لەگەڵ
كۆڕوكۆمەڵی سیاسی كەوتووە.
_ لە سەرەتای ساڵی  ١٩٧٠زایینی و نزیكەی ساڵێك
دوای دامەزراندنی كۆمەڵە ،پەیوەندی لەگەڵ كۆمەڵە
گرتووە.
_ لە سەردەمی كاری نهێنیدا بەرپرسيارێتی جۆراوجۆری
بووە.
_ ساڵی  ١٩٨١هاتۆتە ریزی كۆمیتەی ناوەندیی و
سەركردایەتی كۆمەڵە .دواتریش ب��ووە بە ئەندامی
كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران ،تا ساڵی
 ٢٠٠٠و هاتنەدەر لە حیزبی كۆمۆنیست ،ئەندامی كۆمیتەی
ناوەندیی ،دەفتەر سیاسی كۆمەڵە یان كۆمیتەی رێبەری
كۆمەڵە بووە.
_ ساڵی  ٢٠٠٠لەگەڵ ژمارەیەكی دیكە لە كادرو رێبەری
كۆمەڵەو حیزبی كۆمۆنیست« ،كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران»یان پێكهێناوە،لەو
حیزبەشدا ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی و دەفتەری سیاسی
بووە.
_ ساڵی  ٢٠٠٦لە ئەندامەتی دەفتەری سیاسی دەستی
لەكاركێشاوەتەوە .دوای ماوەیەك بەهۆی ناڕەزایەتی
سیاسی و رێكخراوەیی لەو حیزبەدا لەگەڵ كەسانی دیكە
رەوتی ریفۆرمیان راگەیاند،كەوتنە كێشەو دەرەنجام
جیابوونەوەی لێكەوتەوە.
_ ساڵی  ٢٠٠٧زایینی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی
كوردستان راگەیەنرا ،وەك سكرتێری گشتیی كۆمەڵەی
زەحمەتكێشان دیاریكراوە .
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سیامەند موعینی

ئەندامی مەجلیسی (پژاك):

رەنگە هەندێك دەستەاڵتخواز لە كوردستان
بیانەوێت مۆدێلی (دوبەی  ،عەرەبستان،

سودان) ،بۆ بەرژەوەندیەكانی خۆیان هەڵبژێرن
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سیامەند موعینی ،ئەندامی
مەجلیسی (پژاك) لە دیدارێكدا
س��ەب��ارەت ب��ە ب��ارودۆخ��ی
كوردستانو كێشەو ئاریشەكان
چەند بۆچوونی هەیە ،لە
بارەی پرسی سەربەخۆی و ئەو
نموونانەی كە لە داهاتوودا،
لە ئەگەری دروس��ت بوونی
دەوڵ�����ەت و س��ەرب��ەخ��ۆی
كوردستان دێتە ئاراوە ،چۆن
دەبێت ،دەوڵەت و سەربەخۆی
ببون بە مافێكی هەمیشەی
دەزان���ێ���ت ب���ۆ ن���ەت���ەوەی
كوردستان.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
م��ەس��ەل��ەی س��ەرب��ەخ��ۆی��ی
دەوڵەتی كوردی لە باشوری
كوردستان و رۆژئ���اوا بۆتە
جێگای باسوخواستی هێزەكان،
ه��ۆك��اری ئەمەچییە؟ ئایا
بارودۆخێكی لەبار بۆ ئەو
بابەتە خوڵقاوە؟

سیامەند موعینی :هەروەك
دەزان����رێ����ت رۆژه����ەاڵت����ی
ناوەراست لە قۆناغی ئاڵوگۆڕدا
تێپەڕدەبێت و داڕشتنەوەی
سیستمی پێشو لەسەر ئەساسی
دەوڵ�����ەت -ن��ەت��ەوە ب���ەرەو
كۆتایی دەچێت ،لە ئەنجامدا
چ���ارەس���ەری ل��ەگ��ەڵ خۆیدا
نەهێناوە .سیستەمی دەوڵەت
– نەتەوە رێگا چارە نییە ،بۆ
چارەسەركردنی كێشەكان لەناو
كۆمەڵگاداو لە سەردەمی ئێستادا
كە رۆژهەاڵتی ناوەراست بەرەو
ئاڵوگۆڕ دەچێت ،دامەزراندنی
سیستەمی خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەری
دیموكراتیك دەتوانێت رێگە
چ��ارەی زۆرێ��ك لە كێشەكانی
كۆمەڵگا بێت .دیارە سەربەخۆیی
هیچ ناكۆكیەكی نییە ،لەگەڵ
خۆبەڕێوەبەری دیموكراتیك
و ه��اوك��ات دەت��وان��رێ��ت بەو
ش��ێ��وازەش ك��ار بۆ كۆمەڵگای

كوردستان بكرێت.
دەوڵ��ەت��ی ك��وردی كۆمپانیا
نییە ،مزایەدەی پێوە بكرێت
و ب���ەردەوام كەسێك لە ناو
بازنەی دەستەاڵتدا بخوازێت
یان لە راستی بەرژەوەندیەكانی
دا بێت ،ن���ەورۆز و ن��ەورۆز
مەسەلەكە ئاكتۆئێل بكاتەوەو
خەڵك فریو بدات .چارەسەری
ك��ێ��ش��ەك��ان و س��ەرب��ەخ��ۆی��ی
كوردستان بابەتێكی هەستیارە،
كە لەسەر ژی��ان و ئاسایشی
خەڵكێكی زۆر لە كوردستان
ك���اردان���ەوەی دەب��ێ��ت .بۆیە
ه��ەرك��ەس هەستا ئ��ەو باسە
بەكەیفی خۆی بوروژێنێت ،بۆ
بەرژەوەندیەكانی خۆی پێویستە
رەنگدانەوەی لەالیەن خەڵكەوە
هەبێت .
كوردستان دیپلۆماتیك :كەس
نییە مخالفی دەوڵەتی كوردی
بێت ،بەاڵم كەسیش نییە ،بە
جدیی و بەڕەسمی كاری بۆ
بكات و رایگەینێت؟ كەوایە چ
شتێك رێگرە؟
سیامەند موعینی :راستە ،لە
یەكەم هەنگاودا پێویستە بڕوا
بە گ��ەل هەبێت و ئیرادەی
گ��ەل ئەساس بگیرێت و لەو
چ��وارچ��ێ��وەی��ەش��دا پێویستە
باری ئابووری و یەكسانی لە
كۆمەڵگادا سەقامگیر بكرێت،
بەو ناعەدالەتیەی كە هەیە،
خ��ەڵ��ك خ���ۆی ب��ە ب��ەش��دارو

چەند گەریالیەكی پژاك
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خاوەندار نازانێت .زهنیەتی
ت��اك��ڕەوی و دەس��ت��ەاڵت��داری
مەلیكی و پادشایەتی رێگرەو
ناتوانێت پشتیوانی جەماوەری
بۆ خۆی راكێشێت.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
پرسیارێكی س��ادە ئەوەیە،
راگەیاندنی دەوڵەتی كوردی
كارێكی لە ئیمكان هاتووە یان
نا ،وە بۆچی؟
سیامەند موعینی :هەروەك
ب��اس��م��ان ك���رد س���ەردەم���ی
دەوڵەت – نەتەوە بەو فۆرمەی
ئەمڕۆیی بەرەو كۆتایی نزیك
دەبێتەوە ،بەاڵم ئێمە شێوازی
خۆبەڕێوەبەری دیموكراتیك لە
قۆناغی ئێستادا بە شیاو دەزانین
گ��ەل ب��ە ب��ەش��داری خ��ۆی لە
بەڕێوەبەردنی كۆمەڵگادا بكەن
و خاوەنداریەتی لێ بكەن،
ه��ەروەه��ا سامانی كۆمەڵگا
ب��ۆ ئێلیتیك نەبێت ،بەڵكو
هەموو كەس لەو كۆمەڵگایەدا
بەشی پێوە بێت و گەندەڵی
و دەس��ت��ەاڵت��داری مینی ماڵ
ب��ك��رێ��ت��ەوەو گ��ەل ب��ە گشتی
بڕیاردەر بێت.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
تێڕوانینی واڵتانی ناوچەكە
چییە ،بە بۆچوونی تۆ گوایە
توركیاش لەگەڵیەتی ،ئێران
دژیەتی و عێراق نیگەرانەو
سوریا بۆخۆی گیرۆدەیە؟
سیامەند موعینی :ئ��ەوە

لۆگۆی پژاک

دەب���ێ ب��اش ب��زان��ی��ن و هیچ
تەوەهومێكمان نەبێت ،كە
واڵتانی ناوچەكە لەسەر ئەساسی
دەوڵەت – نەتەوە دامەزراون
و ئێمە ل��ەو بڕوایەشدا نین
كە هیچكامیان بە دڵخوازدان
بە مافی گەلەكەمان دابنێن،
ئەو دەستەاڵتدارانە ئەوەندەی
بۆیان ك��راوە بە دژی ئ��ازادی
گ��ەل��ەك��ەم��ان ه��ەوڵ��دان��ی��ان
كردووە ،لە داهاتوشدا دەیكەن
و ت��ەن��ان��ەت ب��ۆ ئاستەنگی
دروس��ت��ك��ردن لەبەرامبەر بە
تێكۆشانی مافخوازی گەلەكەمان
لە هەموو پارچەكانی كوردستان
لە شێوازی جۆراوجۆر كەڵكیان
وەرگ��رت��ووە .ل��ەم پێناوەشدا

پێویستە گەلەكەمان بە ئیرادەی
خ���ۆی و ل��ەس��ەر ئ��ەس��اس��ی
یەكگرتوویی و یەك دەنگی و
خۆبەڕێكخستن كردن دەتوانێت
وەاڵمی هەرە گونجاو بێت.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
هەڵوێستی ئێوە وەك پژاك
چییە ،لەسەر دروستبوونی
دەوڵەتی كوردی؟
س��ی��ام��ەن��د م��وع��ی��ن��ی:
ك��وردس��ت��ان��ێ��ك��ی ئ�����ازاد و
كۆمەڵگایەكی بە ئیرادە ئاواتی
هەموو كەسێكی ئازادیخوازە،
م��ۆدێ��ل��ێ��ك ك���ە خ��ەڵ��ك لە
بەڕێوەبردنی كۆمەڵگادا چاالك
بێت و خۆی بە مافدار بزانێت
و ئیرادەی گەل لەو چوارچێوەدا
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دام�����ەزران�����دن�����ی
س����ی����س����ت����ەم����ی
خ����ۆب����ەڕێ����وەب����ەری
دی����م����وك����رات����ی����ك
دەت����وان����ێ����ت رێ��گ��ە
چ�����ارەی زۆرێ�����ك لە
كێشەكانی كۆمەڵگا
بێت

ئەساس بگیرێت ،ئێمە تێكۆشان
بۆ ئەو مۆدێلە دەكەین ،بەاڵم
دەس��ت��ەاڵت��داری ئێلیتیك و
چەوساندنەوەی كۆمەڵگا بە
هەر ناوێك بێت ،نە لەالیەن
گەلەوە ،نە لەالیەن ئێمەوە
پەسەند ناكرێت.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
لەگەڵ ئ��ەم باسە دەوڵەتی
ئيسرائیل بە رەسمی رایگەیاند»
كە پشتیوانی لە دەوڵەتی
ك��ورد ن��ەك��ات ،ئەمە چۆن
دەخوێندرێتەوە»؟
سیامەند موعینی :دی��ارە
ئیسرائیل بەرژەوەندی خۆی لە
سەروی هەموو بەرژەوەندیەكان
دەبینێت .ئەوەش مافی خۆیانە،
بەاڵم كورد پێویستە لە راستەی
بەرژەوەندیەكانی
سیاسەتی
ك��وردس��ت��ان پۆلیتیكی خۆی
دابڕێژێت و ل��ەو راستییەدا
هەنگاو هەڵدێنێتەوە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
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سەبارەت بەپرسی ریفراندۆم
بۆ سەربەخۆیی كە بە گەرمی
باسی لێوەدەكرێت دەڵێن چی؟
سیامەند موعینی :ئیرادەی
گ���ەل ل��ە س����ەروی ه��ەم��وو
پ��ێ��وان��ەك��ان��ە .ری��ف��ران��دۆم
راپرسییەكی دیموكراتیكە ،كە
گەل بەشدارە لە بڕیاردان.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
خەڵكی دەڵ��ێ��ن حكومەتی
هەرێمی كوردستان ناتوانێت
ئاو و كارەباو بەنزین دابین
بكات ،چۆن دەتوانێت دەوڵەت
رابگەیەنێت؟
سیامەند موعینی :هەروەك
باسمان كرد ،گەلێكی بە ئیرادەو
زانا رێگەی خۆی دەدۆزێتەوە،
لە بەدەستەوەگرتنی چارەنوسی
خۆی بێچارە نامێنێتەوە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ه��ەرای راگەیاندنی ئیعالمی
ئێستا لەسەر سەربەخۆیی چ
مەبەستیكی هەیە؟
سیامەند موعینی :هەندێك
الیەن رەنگە زۆر بڕوایان بە
ئیرادەی خەڵك نەبێت و زۆر
جاران ئەو بابەتە دەوروژێنن،
لە راستیی بەرژەوەندیەكانی
خۆیان ئەو بابەتە بە كاردێنن.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
كۆنگرەیی نەتەوەیی زۆر كەس
وەكو الیەنێكی گرنگ سەیری
دەكەن بۆ ئەم هەلومەرجە،
واتا دەتوانێت رۆڵی گەورەی

هەبێت لە پشتیوانی دەوڵەتی
كوردی ،ئەگەروایە بۆ زیندووی
ناكەنەوە؟
سیامەند موعینی :ئێمە
بڕوامان بە یەكگرتویی گەل و
بە هێزبوونی هەبووەو هەیە،
دەمێكە تێكۆشان دەكەین بۆ
بەرەیەكی یەكگرتوو .پێمانوایە
ك��ۆن��گ��رەی��ی ن��ەت��ەوەی��ی لە
چوارچێوەی بەرژەوەندی گەل
دایە و دەتوانێ هەم لە باری
نێونەتەویی و هەم لەبواری
ن��اوخ��ۆی��دا م��ەودای��ەك بداتە
گەل ،كە بتوانیت بە ئیرادەی
خۆی و بە هێزەوە لە بەرامبەر
دەس��ەاڵت��داران و حكومەتانی
ناوچەكە سیاسەتێكی هاوبەش
بەڕێوە ببات.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
پێتانوایە پ��رۆس��ەی ئاشتی
باكور ،دروستكردنی كانتۆنی
رۆژئاوای كوردستان و ئەگەری
س��ەرب��ەخ��ۆی��ی ب��اش��ور ل��ەم
هەلومەرجەدا ،كورد بگەیەنێتە
سەركەوتن؟
سیامەند موعینی :سەردەمی
داڕشتنەوەی پەیمانی سایكس
– بیكۆ و پەیمانی لۆزان گەلی
ئێمە نەیتوانی ل��ەگ��ەڵ ئەو
پڕۆسەیە هەنگاو هەڵێنێتەوەو
بینیمان ئیرادەی گەلی ئێمە
ل��ەب��ەرچ��او ن��ەگ��ی��راو یەكێك
ل��ە فاكتەرە ئەساسیەكانیش
ن��ەب��وون��ی ی��ەك��گ��رت��وی��ی و
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خۆڕێكخستنی گەل بوو ،بەاڵم
ئەمڕۆ گەلی ئێمە لە هەردەم
ئ��ام��ادە ت��رەو كانتۆنەكانیش
مۆدێلێكی دیموكراتیكە كە لە
پڕاكتیكدا سەرەڕای ئەو هەموو
كەند و كۆسپەی كە دەیخەنە
سەر رێگای ،بەاڵم توانیوێتی
ژیانیكی ئینسانی و ئابڕومەندانە
بۆ هەموو پێكهاتەكانی كۆمەڵگا
پێك بێنێت.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
م��ەت��رس��ی س��ەره��ەڵ��دان��ی
دەوڵەتێكی كوردی لەشێوەی
سعودیە ،ئەریتیریا و سودان،
تاچەند لەرێدایە لە داهاتوودا،
كە لە جیاتی ئەوەی بێتە مایەی
ئازادی و دیموكراسی ،خەڵكی
كوردستان گیرۆدە بكات؟
سیامەند موعینی :ئ��ەو
مۆدێلەش تا ئێستا نەیتوانیوە
كێشەی گەالن چارەسەر بكات،
تەنانەت لە چوارچێوەی بە
ه��ۆم��ۆژێ��ن ك��ردن��ی كۆمەڵگا
ك��اری ك���ردووە ،ك��ە ئ��ەوەش
كێشەكانی قوڵتر كردۆتەوە.
بۆیە كورد پێویستە مۆدێلێكی
سەردەمیانە هەڵبژێرێت كە
ئ���ازادی و یەكسانی ل��ە ناو
كۆمەڵگادا دەستەبەر بكات.
رەنگە هەندێك دەسەاڵتخواز
ل��ە ك��وردس��ت��ان بیان نەوێت
مۆدێلی دوبەی ،عەرەبستان و
س��ودان ،بۆ بەرژەوەندیەكانی
خۆیان هەڵبژێرن ،بەاڵم ئەو

مۆدێلە سەركەوتوو نابێت و
لەبەرژەوەندی كوردستاندا نییە،
لە درێژخایەندا دیكتاتۆریەت
و پاشكەوتوویی لەگەڵ خۆی
دێنێت.

ئ��ەوە بڵیین ك��ە گەلی ئێمە
ویست و خواستێكی رەوای
هەیە و دەوڵەتانی دراوسێش
چیتر ن��ات��وان��ن نكۆڵی لەو
واقعیەتە بكەن ،تەنیا چارەیان

سیامەند موعینی

ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
باری دروستكردنی جوگرافیا
و جیۆپۆلیتكی كوردستان
لەبارنییە ،بۆ دروستكردنی
دەوڵەتی ك��وردی و واڵتانی
دراوسێش لە كەمیندان .ئایا
ئەم هەوڵە مەترسی ئەوەی
نییە ،هەرێمی فیدڕاڵیش
لەدەست بچێت؟
سیامەند موعینی :پێویستە

ئ��ەوەی��ە ك��ە رێ��ز دابنێن بۆ
ئیرادەی گەلەكەمان ،نكۆڵی
كردن رێگا چارە نییە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ه��ەن��دێ��ك دەڵ��ێ��ن ئێستا
ك��ۆن��ف��دڕاڵ��ی ب��ۆ ب��اش��ور لە
راگەیاندنی دەوڵەت باشترە؟
سیامەند موعینی :بۆچوونی
ج��ی��اواز هەیە بۆ چ��ارەس��ەر،
ئێمە پ��ێ��م��ان��وای��ە سیستمی
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خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەری دیموكراتیك ل��ە چوارچێوەی
كۆنفدڕاڵیزمی دیموكراتیكدا رێگاچارەیەو ژیانێكی
بەڕومەت و ئینسانی دەداتە دانیشتوانی كۆمەڵگاو
شێوازێكی ئێكۆلۆژیك و بەرابەری جنسیەت مسۆگەر
دەكات.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئایا چانسی پێكەوە ژیان
لەگەڵ عێراق نەماوە .بۆیە باس لە ریفراندۆم و
دەوڵەت دەكرێ ،یان داعش ئەم باسەی هێناوەتە
پێشەوە؟
سیامەند موعینی :شیرازەی دەستەاڵتداری دەوڵەت
– نەتەوەی عێراق تێكچووە ،لە پڕاكتیكدا هێزی
بەڕێوەبردنی حكومەتی نییە ،سەرەڕای هەموو كەم
وكورتییەكانی كوردستان ،كوردستان خۆی بەڕێوە
دەبات.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەگەر ئێستا كە دەوڵەتی
ناوەندی الوازەو بە شەڕی داعشەوە خەریكە،
فرسەتێكی لەبار نییە ،بۆ راگەیاندنی سەربەخۆیی.
ئەو فرسەتە كەی دەبێ؟
سیامەند موعینی :هەروەك باسمان كرد راگەیاندنی
دەوڵەتی سەربەخۆ كۆمەڵێك فاكتەر دەبێ لەبەر چاو
بگیرێت هەم لەبواری ناوخۆیی و ناێونەتەوەیی و
هەم ئابووری و پاراستنی و ...هتد .حكومەتی
هەرێم لەم بژاردەیەدا تا ئێستا كەمتەرخەم بووە
و پێویست بوو ئامادەكاری بكردایە بۆ رۆژێكی ئاوا
و بیتوانیایە لەسەر پێی خۆی ڕاوەستێت .تەنانەت
دەبینین بۆ شەڕ لە دژی داعش لە جیاتی پشت
ئەستور بێت بە هێزی ناوخۆ و هێزی گەلەكەمان،
پەنا دەباتە بەر دوژمنان و پشتیان پێ دەبەستێت،
پشتیوانی خەڵكی خۆی لە رۆژهەاڵتی كوردستان
بەهێند ناگرێت .هەرچەند دەوڵ��ەت��ی ناوەندی
الوازیش بێت حكومەتی هەرێـمی كوردستان ئامادە
نییە ،حكومەتی سەربەخۆ راگەیەنێت .هەرچەند
جارو بارە ئەو بابەتەش دەوروژێنن.
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پرۆفایل
_ خهڵکی ش��اری مههابادی
ڕۆژههاڵتی کوردستانه.
_ باپیری له سهردهمی قازی
موحهمهد دا وهزی��ری ناوخۆی
کۆماری کورستان بووه .
_ ب��اوک��ی دوای ڕوخ��ان��ی
کۆماری کوردستان درێ��ژهی به
ڕێبازی حزبی دیموکرات داوه.
_ لهسهرهتایی دامهزاندنی
ک��ۆم��هڵ��هوه ت��ا س��اڵ��ی 1983
پێشمهرگهی کۆمهڵه بووه .پاش
ئهوه پهیوهندی به ڕێکخستنهکانی
پ��ارت��ی کرێکارانی کوردستان
پهکهکه دهکات.
_ دهچێته ڕیزهکانی پارتی
ژیانی ئازادی کوردستان پهژاک.
_ ل �ه ئێستادا ئهندامی
ئهنجومهنی ئهو پارتهیه .
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راپۆرتی شیکاری

رێككەوتنی نێوان
بەغدا-هەولێر

ئەنوەر حسێن (بازگر)
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سەرئەنجام بە ئەجێندایەك
كە پێدەچێت ئێران و رۆڵی
گرنگی ه��ەب��وو بێت تێیدا،
هەولێر – ب��ەغ��دا گەیشتنە
رێككەوتنێكی سیاسی ،ئابووری
و ئەمەریكاش پشتیوانی خۆی
لەوكارە دەربڕیوە.
رێككەوتنەكە
پێدەچێت
پێشتر ئەندازیارێكی پسپۆڕ
ئەجێنداكەی داڕشتبێت ،بە
ش��ێ��وەی��ەك��ی كۆنكرێتی كە
رێگا بە الیەنەكانی هەولێر –
بەغدا ن��ەدات ،چونكە كاتی
رۆیشتنی وەف��دی هەرێم و
رۆژان���ی یەكەمیشی لێدوان
و ب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی هێندە
گەشبینانەو چ��اوەڕوان��ك��راو
ن��ەب��وون ك��ە رێككەوتنێكی
ئ��ەرێ��ن��ی ل��ێ��ب��ك��ەوێ��ت��ەوە ،بە
هەمانشێوە حكومەتی عێراقیش
هەڵوێست و بۆچوونەكانی
بەوشێوەیە نەبوو كە ئەمەی
لێبكەوێتەوە ،وات��ا دەكرێت
بڵێین ئ���ەوە دروس��ت��ە ،كە
ئ��ێ��ران ئ��ەج��ێ��ن��داس��ێ��ن��گ��ی و
سیناریۆ داڕێ���ژەری سەرەكی
ئ���ەم رێ��ك��ك��ەوت��ن��ە خ��ێ��راو
چاوەڕواننەكراو و ئەكتیڤەیە.
ئەم

فاكتەرەكانی پشت
رۆڵەی ئێران چییە..؟
ئ���ێ���ران ل���ە س���ەرەت���ای
قەیرانەكەشدا لە سەردەمی
ئەجێنداسێنگی
مالیكی-دا
سەرەكی خوڵقاندنی قەیرانەكە
بوو ،لەبەر كۆمەڵێك فاكتەری
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كوردستانی ،عێراقی ،ناوچەیی،
هەربۆیە رەنگە ئاسان بێت
بۆ واڵتێكی وەك��و ئێران كە
قەیرانەكەیەو
خوڵقێنەری
ئەندازیاری چارەسەریشی بێت.
ئێران پێیوایە ،درێژەكێشانی
ق��ەی��ران��ەك��ان��ی ه��ەول��ێ��ر –
بەغدا ،لە قازانجی ئەجێنداو
بەرژەوەندییەكانیدا نییە .بۆیە
پێی باش بوو كۆتایی پێبهێنێت.
ئەمەریكا بەنهێنی لەگەڵ
س���ەرۆك خێڵ و هۆزەكانی
ناوچە سوننیەكان دانیشتنی
كردووەو بڕیاریداوە ،كە سەد
ه���ەزار كەسیان ب��ۆ چەكدار
بكات ،لە داهاتووشدا بیر لە
هاوكاری زیاتریان بكاتەوە،
ئەم خاڵە زۆر مایەی نیگەرانی
ئێرانە ،چونكە پێیوایە هێندە
جیاوازی نییە ،لەنێوان داعشی
سەلەفی و رادیكاڵی ئیسالمی
سوننی ،خێڵ و عەشائیرە
ف��ئ��ودال و كۆنە بەعسی و
سوننیەكان،
ناسیۆنالیستە
كە مایەی هەڕەشەن لەسەر
بەغداو شیعەكان و هەیمەنەی
ئێران لە عێراقدا ،ئەمە یەكێكە
ل��ە ف��اك��ت��ەرەك��ان ك��ە ت��اران
رێككەوتننامەكەی خێراتر كرد.
یەكێكی تر لە فاكتەرەكان
باس لە رێككەوتنێكی نهێنی
ئەمەریكاو خۆرئاواو واڵتانی
كەنداو دەكرێت ،بۆ پارێزگاری
ب����ەردەوام و درێ��ژم��اوە لە
سوننەكان و كوردەكان و دانانی
بنكەی س��ەرب��ازی ل��ەو دوو

ناوچەیە ،كە ئێران لەم سیناریۆ
نهێنییەش نیگەرانە ،بەهۆی
پەراوێزخستنی شیعەكان و
كەمكردنەوەی رۆڵی ئێران ،بە
تایبەتی سوننەكان زۆر نیگەرانن
ل��ە رۆڵ���ی ئ��ێ��ران و رەن��گ��ە
بەشێك لە هێزە سیاسییەكانی
هەرێمیش خۆشحاڵ نەبن بە
رۆڵی ئێران.
ئ��ەو دوو خ��اڵ��ە ،بەهۆی
دەخ���ال���ەت���ی ن���اوچ���ەی���ی و
نێودەوڵەتییەوە رۆڵیان هەبوو
ل���ەوەی ئ��ێ��ران ئەجێندایەك
ئامادەبكات ،كە بۆ هەولێرو
بەغداش چاوەڕواننەكراو بێت.
جیا لەوانە ،چەند فاكتەری
تر رۆڵیان هەبوو لە دەخالەتی
خێرای ئێران بۆ ئەو رێككەوتنە،
لەوانە:
شكستی دانوستانەكانی نێوان
گروپی ( )1+5لەگەڵ ت��اران
لەسەر فایلی ئەتۆمی ئێران،
فشاری زۆرت��ری خستە سەر
تاران كە لە ئاستی ناوچەیی،
سیاسەتەكانی ت��ا رادەی��ەك��ی
باش چوونەتەپێش لە یەمەن،
بەحرێن ،عێراق ،سوریا ،لوبنان
و هەرێمی كوردستان .بۆیە
نابێت بە ئاڕاستەیەكی تردا
بڕۆن كە پێچەوانە بێتەوە ،بە
تایبەتی رۆڵی ناوچەیی ئێران
كێرڤێكی هەڵكشاوی بەخۆیەوە
بینیوەو ت��ا رادەی��ەك��ی زۆر
سەركەوتوو بووە لە بەرامبەر
ت��ورك��ی��او س��ع��ودی��ەو واڵتانی
سوننی .بۆیە نایەوێت شكستی
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دانوستانەكانی ( )1+5كاریگەری
گ��ەورە لەسەر سیاسەتەكانی
دابنێت و رێككەوتنی نێوان
هەرێم و عێراق یەكێكە لەو
كارتانە.
یەكێكی تر لە فاكتەرەكان.
ئ���ەو س��ی��ن��اری��ۆ ن��اوچ��ەی��ی و
نێودەوڵەتییەیە كە ئەمەریكاو
خۆرئاواو سعودیە دایانڕشتووە
دژی روسیاو ئێران و بلۆكی
ئەنتی خۆرئاوایی بە دابەزینی
ن��رخ��ی ن���ەوت ب��ۆ ( )70و
ك��ەم��ت��ری��ش ب��ەه��ۆی چەند
پێشبینییەكی پسپۆڕانی سندوقی
دراوی نێودەوڵەتی تا ساڵی
( )2018ئەم دابەزینە بەردەوامی
دەبێت.
واتا دابەزینی نرخی نەوت
كاریگەری نێگەتیڤی لەسەر
رەوش�����ی ئ���اب���ووری ئ��ێ��ران
داناوەو بەهای دراوی (تمەن
– ری��اڵ)ی ئێرانی بەتەواوی
پەكخستووە .بۆیە بۆ ئێران
واباشە قەیرانەكانی كە دەبنە
مایەی رۆڵی هەیمەنەی ئەوە
دەتوانێت بە قازانجی ئابووری
ئێران بێت لە بابەتی باشبوونی
پەیوەندییەكانی ع��ێ��راق و
هەرێم یەكێكە لەو فاكتەرانە،
بەاڵم سەرەڕای هەموو ئەوانە
حكومەتی هەرێمی كوردستان
هەوڵیداوە لەڕووی ئابوورییەوە
سەربەخۆیی بەدەستبهێنێت و تا
رادەیەكی زۆریش سەركەوتوو
ب���ووە .ب��ۆی��ە ئ��ەم ه��ەوڵ��ەی
هەرێم نیگەرانی الی حكومەتی

عێراقی دروستكردووەو ناچاری
كرد مل بدات بۆ رێككەوتن
لەگەڵ ه��ەرێ��م ،ب��ەاڵم ئەمە
مانای ئەوە نییە ،هیچ الیەك
رێ��ك��ك��ەوت��ن��ێ��ك��ی
تەنازولی لە داواو مافەكانی
نهێنی ئ��ەم��ەری��ك��او
ن���ەك���ردووە ،ب���ەاڵم شتێكی خ���ۆرئ���اواو واڵت��ان��ی
سادەو ئاسانە كە لە دانوستان كەنداو دەكرێت ،بۆ
و گفتوگۆكاندا دەبێت شتێك پارێزگاری ب��ەردەوام
بدەیت و شتێك وەربگریت ،و درێ������ژم������اوە ل��ە
ب��ەاڵم قسەكە ئ��ەوەی��ە رۆڵ س����ون����ن����ەك����ان و
و دەخ��ال��ەت��ی ئ��ێ��ران رۆڵ��ی ك��وردەك��ان و دانانی
گرنگی گێڕاوە لەم پرۆسەیەو بنكەی سەربازی لەو
فایلەكانی تری عێراق و هەرێم دوو ناوچەیە
و ناوچەكە ،كە بێگومان هەر
ئێران نییە ،بەڵكو ئەمەریكاو
توركیاو واڵتانی سوننەش فایل
ب��اش��ت��ری��ن رێ��گ��ەچ��ارە ب��وو،
و ئەجێندای خۆیان هەیە.
بەڵكو تێگەیشتنێكی لۆژیكیە
رێکەوتنی چاوەروان نەکراو بۆ قەیرانەكە ،كە رەهەندی
ناوچەیی و نێودەوڵەتی هەیە.
هەردووال کۆمەڵێک فشاری
بەتایبەتی ك��ە ن��زی��ك بە
ن��اوخ��ۆی��ی و ن��اوچ��ەی��ی و س��اڵ��ێ��ك��ە م��ل��م�لان��ێ��ی ن��ێ��وان
نێودەولەتیان لەسەر بوو بۆ هەرێم و بەغدا لە ملمالنێی
گەییشتن بەو رێکەوتنە
سیاسی و مێژووییەوە لەسەر
هەردوو
پاش (یهک) مانگ،
پێشمەرگە ،م���ادەی (،)140
حكومەتی ب��ەغ��داو هەولێر ناوچە جێناكۆكەكان ،كەركوك،
بەشێوەیەكی كاتی رێككەوتن یاسای نەوت و غاز گۆڕدرا بۆ
لەسەر قەیرانی موچە ،یان ملمالنێ لەسەر موچەی خەڵكی
وردتر بڵێم ،حكومەتی هەرێم كوردستان ،وات��ا ملمالنێكان
دواج��ار ئامادەگی نیشاندا كە كورتكرانەوە لەسەر موچە،
نەوتەكەی لە رێگای بەغداوە كە بێگومان حكومەتی عێراقی
بفرۆشێت ،واتا نەرمی نواندن دەیویست كێشەكانی تر لەبیر
لە هەمبەر ئەوەی كە دەیوت هەولێر ب��ەرێ��ت��ەوە ،چونكە
نەوت نادەینە دەست بەغدا ،پەیوەستە بە هەموو خەڵكی
ب���ەاڵم دواج���ار ل��ە نەبوونی ه��ەرێ��م��ەوەو ت��ا رادەی��ەك��ی
ئەڵتەرناتیڤێكی ت��ردا ئەمە زۆری��ش سەركەوتوو ب��وو لە
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داڕش��ت��ن��ی ئ��ەو
س��ی��ن��اری��ۆی��ەدا،
ك����ە ب��ێ��گ��وم��ان
س��ی��ن��اری��ۆك��ە لە
سنورەكانی ئەودیوی عێراقەوە
داڕێ���ژرا ب��وو ،ب��ەاڵم مالیكی
جێبەجێی ك���ردو عەبادیش
درێ�����ژەی پ��ێ��دا ،دەك��رێ��ت
رەه��ەن��دە سیاسییەكانی ئەم
قەیرانە وا لێكبدرێتەوە كە
دوو الی��ەن��ەی��ە ،یەكێكیان
پ��ەی��وەس��ت��ە ب��ە حكومەتی
هەرێم و دووەمیان پەیوەستە
بە حكومەتی عێراقەوە ،بە
واتایەكی تر هەرێم بە چەند
فاكت و دەرئەنجام گەیشت
بەو قەناعەتەی ناردنی نەوت
لە رێگەی بەغداوە لە ئێستادا
باشترین رێگایەو ئەڵتەرناتیڤی
ت���ری ن��ی��ی��ە ،بەهەمانشێوە
بەغدادیش هەستی بەوە كرد
گ��ەر قەیرانەكە ل��ەوە زیاتر

درێ��ژە بكێشێت لە قازانجی
نییەو هەموو شت لەدەست
دەردەچێت.
س���ەرەت���ا دەك���رێ���ت ئ��ەو
فاكتەرانە دەستنیشان بكەین كە

پەیوەستن بە هەرێمەوە:
یەكەم :هەولێر نەیتوانی ،یان
رێگری لێكرا كە سەربەخۆیانەو
بە بەردەوامی و بە یەكجاری
نەوتی خۆی لە رێگەی توركیاوە
بفرۆشێت ،بەبێ گ��ەڕان��ەوە
بۆ ب��ەغ��دا ،كە نەیدەویست
س��ەرچ��اوەك��ان��ی ك��ەرت��ی وزە
سەربەخۆیانە بەڕێوەبەرێت
و ئەمەش كارێكی زۆر گرنگ
بوو.
دووەم :حكومەتی هەرێم
سەركەوتوو نەبوو لە وەرگرتنی
ئەو قەرزانەی كە باسی دەكرد
لە بانكە زەبەالحەكانی جیهان
كە باسی لە ( )5ملیار دۆالر
قەرز دەكرد.
سێیەم :حكومەتی هەرێم
بۆی دەركەوت ئەو سێ مانگەی
وەك��و مۆڵەت ی��ان نیازپاكی
لە نێوان هەولێرو بەغدا بۆ
چارەسەری قەیرانەكان دانرابوو
ل��ەك��ات��ی ب��ەش��داری وەزی���رە
كوردەكان لە كابینەكەی عەبادی
خەریكە تەواو دەبێت و ()%1

كەشتی نەوت هەڵگر
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قەیران و ئاریشەكان چارەسەر
نەكراون و كێشەكانیش نەك بە
سێ مانگ بگرە بە سێ ساڵیش
چارەسەر نابن.
ب��ۆی��ە ح��ك��وم��ەت��ی ه��ەرێ��م
ئەگەر هەنگاوی باشی نەنایە
روب��������ەڕووی دوو گ��رف��ت
دەبووەوە
یەكەم :رووب��ەڕووی گلەیی
و ن��اڕەزای��ەت��ی ه��اوواڵت��ی��ان
دەبووەوە ،كە پاش سێ مانگ
چی وەاڵمی خەڵكی كوردستان
دەدایەوە؟
دووەم :ب��ێ وەاڵم����ی بۆ
قەیرانەكان حكومەتی هەرێمی
دەخستە بەردەم یەك ئەگەرو
رێگا ،كە دەب��وو وەزیرەكانی
ل��ە ح��ك��وم��ەت��ەك��ەی ع��ەب��ادی
بكشێتەوە ،بەمەش هێندەی تر
قەیرانەكانی قوڵتر دەكردەوەو
رەن��گ��ە ه��ەرێ��م رووب���ەڕووی
رەخ����ن����ەی ئ���ەم���ەری���ك���اش
ببوایەتەوە.
سێیهم :ش��ەڕی داس��ەپ��اوی
داعش بەسەر هەرێمدا ،هەر
ئەوە نییە كە حكومەتی توشی
ئاریشە كردووە ،سەبارەت بە
دواكەوتنی موچەی خەڵك،
بەڵكو خەرجی و خەزێنەی
ش���ەڕی داع���ش دوو هێندە
بارەكەی لەسەرشانی حكومەت
ق��ورس��ت��ر ك������ردووە ،ب��ۆی��ە
پێویستیشی بە دۆزی��ن��ەوەی
رێگە چارەیەكە ،ئەگەر كاتی و
خێراش بێت.
چ����وارهم :ه��ەول��ێ��ر ل��ەوە

تێگەیشت گرفتەكە ل��ەوەدا
نییە ،ك��ە ك���ورد ب��ەش��داری
حكومەت دەكات یان نا ،چونكە
بەشداری حكومەتی عەبادی و
گەڕانەوەی وەزیرەكانی عەبادی
و شیعەكان رازی بوون بودجەو
موچە بنێرن ،واتا ناردنەوەی
وەزیرەكان كێشەكەی چارەسەر
نەكرد ،بەاڵم عاقاڵنە بوو كە
تاڵی پەیوەندییەكانی نێوان
ب��ەغ��داو هەولێر بە ت��ەواوی
نەپچڕا بوو.
پێنجهم :سەردانی وەفدی
یەكێتی بۆ بەغدا بەهۆی باشی
پەیوەندییەكانی یەكێتی و
شیعەكانەوە ،كە پارتی كێشەی
زۆری لەگەڵیاندا هەبوو.
ئەوانە فاكتەرەكانی الیەنی
ی��ەك��ەم ب��وون ك��ە پەیوەست
بوون بە حكومەتی هەرێمەوە،
ب����ەاڵم الی��ەن��ی دووەم كە
پەیوەندی بە عێراقەوە هەیە
فرە رەهەندترن-:
یەكەم :بەغدا تێگەیشت كە
راستە هەولێر هیالك بووە
بە دەس��ت قەیرانی موچەو
ب���ودج���ەوە ،ب����ەاڵم هێشتا
دەستبەرداری گ��ەڕان بەدوای
ئەڵتەرناتیڤدا نەبووەو بڕشتی
لێنەبڕاوە ،ئ��ەوەش وادەك��ات
ئەگەر هەرێم ئ��ەم چانسەی
دەست بكەوێت ،ئیتر منەتی بە
بەغدا نامێنێت .بۆیە حكومەتی
ب��ەغ��دا ت��ا ب��ۆی��ك��را هەرێمی
شەكەت و ماندوو كرد ،بەاڵم
نەیتوانی بیخات و بەئاسانی

ه�������ێ�������ش�������ت�������ا
دەستبەرداری گەڕان
بەدوای ئەڵتەرناتیڤدا
ن����ەب����ووەو ئ��ەگ��ەر
هەرێم ئەم چانسەی
دەس����ت ب��ك��ەوێ��ت،
ئیتر منەتی بە بەغدا
نامێنێت

ناچار بە تەسلیم بوونی بكات،
وات��ا بەغداش هاتە سەر ئەو
قەناعەتەی خەریكە هەرێم
ب��ەت��ەواوی پ��ردی پەیوەندی
لەگەڵدا دەپچڕێنێت و بەرەو
سەربەخۆیی دەڕوات.
دووەم :بەغدا دەیزانی كە
هەرێم بە هەموو مەرجەكانی
ب��ەغ��دا رازی ن��اب��ێ��ت .بۆیە
پێشنیارێكی ئاسانی خستە
ب��ەردەس��ت كە لە سەرەتاوە
( )150000بەرمیل نەوتی رۆژانە
بنێرێت و بەغداش ( )500ملیۆن
دۆالر دەداتە هەرێم و ئەگەر
ئ��ەم سیناریۆیە سەربگرێت،
دوای س���ەری س��اڵ هەرێم
رۆژان����ە ( )450000بەرمیل
بنێرێت ،م��وچ��ەو ب��ودج��ەی
( )%17بدرێتەوە هەرێم ،واتا
هەنگاوەكەی بەغدا تاكتیكانەو
زۆرزان��ان��ە ب��وو كە داواك��ەی
ئاسان بوو بۆ هەرێم ،لەكاتێكدا
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واڵت���ان���ی ت��ورك��ی��ا،
ئ���ێ���ران و ع���ی���راق،
ه��ێ��ن��دەی نیگەرانن
لەوەی كە پێشمەرگە
دەس����ت����ی ب���ەس���ەر
كەركوكدا گرتووە،
هێندە نیگەران نین لە
دەستبەسەرداگرتنی
م���وس���ڵ ل���ەالی���ەن
داعشەوە

( )500ملیۆن دۆالر موچەی یەك
مانگی فەرمانبەرانی هەرێم
كەمترە كە نزیكەی () 800-700
ملیۆن دۆالرە.
سێیەم :فشارەكانی ئەمەریكا
بۆ چ��ارەس��ەری قەیرانەكانی
نێوانیان ،هەردووالی ناچاركرد
ل��ەژێ��ر سیناریۆیەكدا بگەنە
ئەنجام ،ئەگەرنا ه��ەردووال
رووب���ەڕووی مەترسی گەورە
دەب��وون��ەوە .هەربۆیە چەند
سەعات دوای رێككەوتنەكە
وەزارەت���ی دەرەوە ،بان كی
مۆن و دواتر واڵتانی ئەوروپا
خۆشحاڵی خۆیان لەو هەنگاوە
دەربڕی.
چوارەم :سەردانی ئیبراهیم
جەعفەری وەزی��ری دەرەوەی
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عێراق بۆ توركیاو كۆبونەوەی
ل��ەگ��ەڵ بەرپرسانی توركیاو
ئ��ەگ��ەری س��ەردان��ی وەزی��ری
دەرەوەی توركیا بۆ عێراق لە
داهاتوویەكی نزیكدا ،قۆناغێكی
ت����ازە ب���وو ل��ە پ��ەی��وەن��دی
نێوان ب��ەغ��داو ئەنكەرە یان
حكومەتەكەی عەبادی و داود
ئۆغلۆ ،چونكە لە سەردەمی
مالكیدا ل��ەوپ��ەڕی خراپیدا
بوو ،بێگومان ئەم سەردانانە
بەجۆرێك رازیبوونی هەموو
الی��ەك ل��ەس��ەر قەیرانەكانی
ن��ەوت��ی ه��ەرێ��م ك��ە ب��ەغ��دا
هەمیشە گلەیی لەوە كردووە
كە مامەڵەی نەوتی ئەنكەرە
لەگەڵ هەرێم یاسایی نییە،
ئەنكەرە ئەمە باش دەزانێت،
بەاڵم وەكو كارتی فشار لەسەر
بەغدا بەكاریهێنا بە دوو هۆكار:
یەكەم :نیگەرانی ئەنكەرە
لە هەیمەنەی ئێران لەسەر
حكومەتی عێراق كە رۆڵی
مەزهەبگەرایی شیعەی تۆختر
دەكرد.
دووەم :عێراق بە دنەدانی
ئێران گەورەترین رێگر بوو لە
ب��ەردەم ئەنكەرەدا لە ماوەی
سێ ساڵی رابردوودا ،كە رێگای
ن���ەدا حكومەتەكەی بەشار
ئەسەد بڕوخێت.
ئ��ەگ��ەرچ��ی ب��ەم��دوای��ی��ان��ە
حكومەتەكەی
لێدوانەكانی
عەبادی سەبارەت بەوەی رێگا
نادەین ئەنكەرە لە هەرێمی
كوردستان پەالماری گەریالكانی

 PKKبدات ،مەسجێكی روون
بوو كە عێراق بۆ ئەنكەرەی
نارد ،جیا لەوەی لە رابردووشدا
ب��ەغ��دا ب��ەج��دی ه��اوك��اری
پێشكەش  YPGو ساڵح موسلیم
كردووە كە ئەنكەرەی نیگەران
كردووە.
پێنجەم :ئێران لەم قەیرانانە
بێ رۆڵ نییە ،بگرە فاكتەری
یەكەم و سەرەكییەو رەنگە
ن��ەرم��ی ن��وان��دب��ێ��ت ،ك��ە تا
رادەی����ەك ه��ەرێ��م و بەغدا
ئاسایی
پەیوەندییەكانیان
بكەنەوەو بەغدا چیتر هەرێم
ناچار نەكات هەموو كارتەكانی
بداتە دەس��ت توركیا .بۆیە
دەی��ەوێ��ت رۆڵ��ی هەبێت لە
خاوكردنەوەی قەیرانەكاندا،
ك��ە دەك��رێ��ت بڵێین خ��ۆی
داڕێژەرو خوڵقێنەری سەرەكی
رووداوەكانە ،خۆشی رێكخەری
رێككەوتنەكانە ،بەتایبەتی كە
ئێران دوو تێڕوانینی جیاوازی
هەیە بۆ ناوچەی زەردو سەوزی
هەرێمی ك��وردس��ت��ان ،ب��ەاڵم
ئێران چاوەڕوانی ئەوەیە ،ئاخۆ
هەرێم چەندە لە بەغدا نزیك
دەبێتەوە بەقەدەر ئەوەش لە
ئەنكەرە دووردەكەوێتەوە ،كە
بۆ ئێران خاڵێكی جەوهەری و
مەسەلەیەكی گرنگە.
ش��ەش��ەم :ن���اردن���ی ع��ادل
عەبدولمەهدی وەزیری نەوت،
كە بە دۆستی كورد ناسراوەو
یەكێكە لە نزیكترین دۆستەكانی
ك��ۆم��اری ئیسالمی ئ��ێ��ران و
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خۆشی وەك��و كەسایەتییەكی
م��ی��ان��ڕەوی شیعە ن��اس��راوە،
ئاماژەیە بۆ دوو شت.
یەكەم -قەیرانی بەغداو
ئێران ،لەگەڵ هەرێم بە پلەی
یەكەم تەنهاو تەنها نەوتە.
دووەم -دۆستێك میانگیری
دەك���ات ئ��ەگ��ەر ه���ەردووالش
ت��ەن��ازول ب��ك��ەن ب��ۆ یەكتر،
ئ��ی��ح��راج��ی دروس����ت ن��اك��ات
ك��ە دی����ارە ع��ەب��دول��م��ەه��دی
سۆزو عەتف و دۆستایەتی و
میانڕەویەكەشی بەكارهێناوە.
ئ��ەو قەناعەتەی ب��ە هەرێم
كردووە كە كێشەكە چارەسەر
بكەن.
بێگومان س����ەرەڕای ئەو
دوو فاكتەرە ،دەبێت بزانین
هەرێمی كوردستان كەوتووەتە
ناو قەیرانی سەخت و دژواری
خ��ۆره��ەاڵت��ی ن���اوەڕاس���ت و
بەتایبەتی شەڕی داعش كە بە
بۆچوونی چاودێران پێدەچێت

ئ��ەم جەنگە ( )15 -10ساڵ
بخایەنێت ،بەتایبەتی عێراق
ببێتە مەیدانی پێكدادان و
ملمالنێی زیاتری جەمسەرە
گرنگەكانی ناوچەكە.
ح�����ەوت�����ەم :گ��ەش��ت��ە
ب���ەردەوام���ەك���ان���ی گ���ەورە
بەرپرسانی ئەمەریكاو ئەوروپا
لە بواری سیاسی ،سەربازی،
ئ��ەم��ن��ی ،دی��ب��ل��ۆم��اس��ی و
ئابوورییەكان بۆ الی مەسعود
ب��ارزان��ی س��ەرۆك��ی هەرێمی
كوردستان و بەردەوام قسەكردن
لەسەر پڕچەككردنی هێزی
پێشمەرگە ،ترسێكی الی بەغدا
دروستكرد بوو ،كە خەریكە
ئەمەریكاو ئەوروپا بەبێ بەغدا
مامەڵەی دیفاكتۆیانەی لەگەڵ
بارزانی و هەرێم دەكات كە
بەغدا هیچ رۆڵی نییە.
هەشتەم :ن��اردن��ی هێزی
پێشمەرگە بۆ كۆبانێ ،بێ پرسی
بەغداو بە ئاگاداری ئەمەریكاو

ئەوروپاو بە نەرمی نواندنی
ئ��ەن��ك��ەرە ،ت����ەواو ب��ەغ��دای
نیگەران كرد ،نەشیشاردەوە
كە ئەوە دژی یاساو سەروەری
عێراقە ،بەاڵم كەس گوێی لە
سكااڵكانی بەغدا نەگرت.
نۆیەم :لە ئێستادا بە سێ
فاكتەر ،یەكەم :دابەزینی نرخی
ن��ەوت لە جیهاندا .دووەم:
شەڕو جەنگی داعش و دەست
بەسەرداگرتنی بەشێك لە بیرە
نەوتەكانی عیراق لەالیەن ئەو
گروپە تیرۆریستە .سێیەم:
پ��ەك��ك��ەوت��ن��ی ب���ۆری ن��ەوت��ی
كەركوك و جیهان كە زیاتر
لە ساڵێكە توانای رەوانەكردنی
نەوتی نییە ،بودجەی عێراق
زۆر كورتی هێناوەو ناچارە
پشت بە بەشێك لە بەرهەمی
ن��ەوت��ی ئ��ارام��ی ك��وردس��ت��ان
ببەستێت ،بۆ پڕكردنەوەی
كەمی بودجەی ساڵی (.)2015
دەیەم :واشنتۆن ئەجێندایەكی

سەردانى وەفدی حكومەتی هەرێمی كوردستان بۆ الی سەرۆك وەزیرانی عێراق
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ن��زی��ك م�����ەودای ه��ەی��ە بۆ
گرتنەوەی شاری موسڵ لەژێر
دەسەاڵتی داعش ،بۆ ئەمەش
پالنەكە پێویستی بە عێراق و
هەولێرە ،واتا سوپای عێراق
و هێزی پێشمەرگە هەیە.
بۆیە بەبێ رێككەوتنی نێوانیان
كارێكی وا مەحاڵەو پالنەكەی
واش��ن��ت��ۆن��ی��ش س��ەرك��ەوت��وو
ن��اب��ێ��ت .ب��ۆی��ە رێككەوتنی
نەوتی هەولێرو بەغدا ،هەم
ك��ارەك��ە ئ��اس��ان دەك����ات و
هەم رێچكەیەكی تریشە بۆ
پەیوەندی نوێ و لەبیركردنی
كێشەكانی پێشوو.
یانزەیەم :ئێران كە رۆڵی
لە عێراقدا لە ئەلفەوە بۆ
یای ،سیاسەتی ئەم واڵتەیەو
ب��گ��رە داڕێ�����ژەری سیاسەتە
ستراتیژیەكەیەتی ،پێدەچێت
ن���ەرم���ی ن��وان��دب��ێ��ت ب��ەو
رێككەوتنەوەو بگرە رۆڵیشی

گێڕابێت و وەف��دی ناردبێتە
هەولێرو بەغدا ،چونكە تاران
ب���ەردەوام نیگەرانە ل��ەوەی
ئەنكەرەی ركابەری سودمەندی
یەكەمە لە ناردنە دەرەوەی
نەوتی هەرێم ،ب��ەاڵم ئێستا
ن��اردن��ی ن��ەوت��ی ه��ەرێ��م لە
رێگەی بەغداوە ،بە واتایەك
واتا ناردنی نەوت لە رێگای
تارانەوەیە.
جیا لەوانە دوو كێشەی تر
لە ب��ەردەم دۆسیەی بەغداو
هەولێر هەن كە رەنگە مایەی
ئاریشەبن لە داهاتوودا.
ی��ەك��ەم :ل��ە دی���ال���ۆگ و
دانیشتنەكانی داه��ات��وودا،
پێدەچێت یەكێك لە گرفتەكان
داواكاری بەغدا یان (ئێران)یش
بێت كە پێشمەرگە لە ناوچە
جێناكۆكەكان و بەتایبەتی لە
كەركوك بكشێتەوە ،كە پاش
قەیرانەكانی عێراق و شەڕەكانی

داع���ش ه��ێ��زی پێشمەرگە
كۆنتڕۆڵی ك����ردووە ،ئەمە
لەكاتێكدایە پێشتر سەركردایەتی
سیاسی كورد رایگەیاندبوو كە
بەهیچ شێوەیەك ئامادە نییە
لەو ناوچانە بكشێتەوە ،كە
بێگومان ئەم خاڵە بێ سێ و
دوو مایەی گرفتی گ��ەورەی
نێوان هەردووالیە ،كە رەنگە
ئەم رێككەوتنە دابەزێنێتەوە بۆ
خاڵی سفر.
دووەم :تێكەڵبوونی  PKKبە
قەیرانەكانی هەرێم و بەغداو
شەڕەكانی داعش و بوون بە
بەشێك لەو واقیعەی ئێستا
هەیەو گەریالكانی  PKKچەند
شوێنێكیان بەدەستەوەیە ،وەكو
جەمیل بایك هاوسەرۆكی
كەجەكە رایگەیاندووە« ،تا
خەڵك پێویستی بە ئێمە بێت
ناكشێینەوە» ،ئەم خاڵە زیاتر
ئەنكەرە نیگەران دەك��ات و

یەكێك لە كێڵگە نەوتيەكانی عێراق
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رەنگە فشار لەسەر هەرێم
دروست بكات ،بۆ دەرپەڕاندنی
 PKKلەو شوێنانە كە ئەمەش
كارێكی قورسە ،چونكە پێشتر
ئەنكەرە داوای لە هەرێم دەكرد
 PKKلە شاخەكانی قەندیل
دەرپەڕێنن ،ئێستا كە تادێت
لە سنورەكانی نزیكدەبێتەوەو
پێگەو نفوزی جەماوەریش
زی���اد دەك����ات و ب��ەغ��داش
چاوپۆشی لێدەكات ،بێگومان
ئەنكەرە بەئاسانی دانانیشێت
و رەنگە شەڕێكی ناوخۆیی
یان ئاریشەیەك بخولقێنێت و
هەموو كارەتەكانیشی بخاتەگەڕ
بۆ فشار خستنە سەر بەغداو
ئەگەر خستنە بەردەم پرۆسەی
ئاشتبوونەوەی بەغداو هەولێرو
رێككەوتنەكەش بگەڕێنێتەوە
خاڵی سفر.
رێككەوتنی بەغداو هەولێر
هێشتا دردۆنگی و بەگومانن
لە یەكتر .بۆیە م��ەرج نییە
ئەمە دوایین چارەسەرو دوایین
رێ��ك��ك��ەوت��ن ب��ێ��ت ،چونكە
هەركام لە واڵتانی توركیا،
ئ��ێ��ران و ع��ی��راق ،هێندەی
نیگەرانن لەوەی كە پێشمەرگە
دەس��ت��ی ب��ەس��ەر ك��ەرك��وك��دا
گرتووە ،هێندە نیگەران نین
لە دەستبەسەرداگرتنی موسڵ
لەالیەن داعشەوە ،ئەم تێڕوانینە
دۆگماو دوژمنكارانەیەی ئەم
س��ێ واڵت���ە هەگیز ناكرێت
چاوەڕوانی ئەوەیان لێبكرێت
نیەتی باشی نیشان ب��دەن،

بەاڵم هەرێمی كوردستان كە
بوەتە دیفاكتۆیەكی كۆنكرێتی
ناچارن مامەڵەی لەگەڵ بكەن،
نەوتی لێ بكڕن و لەگەڵیدا
دابنیشن و ئەگەر پێویستیشی
كرد رێككەوتنی لەگەڵدا بكەن
و هەركاتێكیش ویستیان
دەیان قەیران و ئاریشەی بۆ
دروستبكەن.
بەپێی لێكۆڵینەوەیەكی ماسیۆ
بورزۆ ،خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
تا ساڵی ( )2020رووب��ەڕووی
كۆمەڵێك كێشەوگرفتی زۆر
دەبێتەوە لەناویاندا
ی��ەك��ەم :ب��ێ ه��ێ��زب��وون��ی
دەوڵەتانی ناوچەكە ،بەتایبەتی
عێراق و سوریا ،كە هەر ئێستا
لە ن��اوچ��ەك��ەدا بارودۆخیان
لەخراپترینەكانە.
ه��ەی��م��ەن��ەو
دووەم:
زی��ادب��وون��ی رۆڵ��ی ئ��ێ��ران لە
ناوچەكەدا ،یەكێكی ترە لە
ئەگەرەكان بەتایبەتی ئەگەر
واڵتانی عەرەب بێ هێز دەبن،
بەتایبەتی ئەگەر ئێران بگاتە
رێككەوتن لەگەڵ گروپی ()1+5
ئەمەش وادەك��ات ئێران ببێتە
هەڵسوڕێنەری س��ەرەك��ی لە
داهاتووی ناوچەكەدا بەتایبەتی
كە ئێستا كۆنترۆڵی عیراق،
س��وری��ا ،لوبنان و یەمەنی
بەتەواوی كردووە ،كاریگەری
لەسەر هەرێمی كوردستان
و بەحرێن و ئەفغانستانیش
هەیە.
سێیەم :گەشەی ئابووری كە

پێدەچێت لەدوای رووداوەكانی
ب��ەه��اری ع��ەرەب��ی رووی لە
خراپی كردبێت و چ��اوەڕوان
دەكرێت بۆ ( )2016روو لە
خراپتریش ب��ك��ات ،ئ��ەوەش
دەبێتە ه��ۆی سەرهەڵدانی
بێكاری و گرانبوونی نرخ.
چ�������وارەم :ئ���اڵ���وگ���ۆڕی
م��ەن��اخ��ی ك��ە ل��ە ب����ەردەم
مەترسی كەمبوونەوەی ئاوی
خواردنەوەدایەو نزیكەی (-80
 )100ملیۆن كەس لە بەردەم
ئەو مەترسیەدان.
پێنجەم :گرانبوونی نرخی
شتومەك و خ��واردەم��ەن��ی و
وا چ��اوەڕوان دەكرێت نرخی
خ��واردن بە شێوەیەكی زۆر
زیاد بكات.
شەشەم :وزە كە رۆڵێكی
گەورەی هەیە لە هەڵسوڕانی
جیهان رەن��گ��ە ف��ش��اری زۆر
دروستبكات لەسەر ئەو واڵتانە
بەتایبەتی كە نەوت دەكڕن.
حەوتەم :گرنگترین مەترسی
كە رووب���ەڕووی خۆرهەاڵتی
ن����اوەڕاس����ت دەب���ێ���ت���ەوە،
زیادبوونی مەترسی ملمالنێكانە
چ ملمالنێی ن��اوخ��ۆی��ی یان
دەرەكی بەتایبەتی ملمالنێكانی
غەزەو توندوتیژی تائیفی لە
عێراق لە نێوان شیعەو سوننەو
جەنگی ناوخۆیی لە سوریاو
ب�ڵ�اوب���وون���ەوەی میلیشیای
چەكدار لە لیبیاو دابەشبوونی
میسر بەسەر الیەنگرانی سیسی
و مورسی دا.
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حــاكــم قـــادر

ئەندامی دەسـتەی كارگێری م.س (ی.ن.ك):

گەر قۆناغەكە بخوازێت رەنگە
ئەم پشتیوانییەی خۆرئاوا پەلكێشێت،
بۆ مەسەلەی سەربەخۆبوونی كورد
لە ناوچەكە

دیدار :باوان عومهر ،کاوان عهبدولڕهحمان
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حاكم ق��ادر ئەندامی دەس��ت��ەی كارگێری مەكتەبی سیاسی یەكێتی نیشتمانی
ك��وردس��ت��ان ل��ە دیمانەیەكی تایبەتی گ��ۆڤ��اری (ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك) تیشك
دەخاتەسەر دواین گۆرانكارییەكانی كوردستان و ناوچەكە ،پێیوایە ئەو جەنگە لە
ئێستادا سەپێندراوە بەسەر گەلی كورد دا لەالیەن داعش و ناحەزانی ئەم ئەزمونە
دیموكراسی و فیدراڵی عێراق ،بە قازانجی هەرێم بووە ،بەو واتایەی كە بۆ یەكەمین
جارە لە مێژووی بزوتنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەكەماندا ،واڵتە زلهێزەكانی جیهان
راستەوخۆ پشتوانی و سەربازی و كۆمەكی مرۆیی و هەماهەنگی راستەوخۆیان لەگەڵ
گەلەكەماندا هەبێت و بگرە پشتیشتمان پێ ببەستن ،لەالیەكی ترەوە باس لەو
یەكریزی و هەماهەنگی یە دەكات ،كە لە ئێستادا لەنێوان هێزەكانی هەرچوار پارچەی
كوردستاندا هەیە.

كوردستان دیپلۆماتیك :لە
ماوەی یەك ساڵی رابردوودا،
ك��ورد لە ن��اوچ��ەك��ەدا توشی
كۆمەڵێك كێشەو گرفت بۆتەوە
(شەڕی داعش ،ملمالنێی سیاسی
و بودجە لەگەڵ عێراق....هتد)
هۆكارەكانی ئ��ەم قەیران و
ملمالنێیانە چیبوون؟
حاكم ق��ادر :ن��ەك تەنیا لە
م��اوەی ساڵی راب���ردوودا بگرە
چەندین ساڵە كێشەو گرفت
(خۆڕسك بن یان بە ئەنقەست)
بەرۆكی هەرێمی كوردستانیان
گرتووە .چ لە رووی سیاسی،
یان ئەمنی و سەربازی ،یاخو
ئ��اب��ووری��ی��ەوە .ه��ۆك��اری ئەم
كێشانەش روون و ئاشكران.
ئ��ەوی��ش ئ��ەوەی��ە ن��ەی��اران و
ناحەزانی ئەزمونی دیموكراسی و
فیدڕاڵی سەركەوتووی هەرێمی
كوردستان چاویان بە پێشكەوتن
و گەشەكردن و پەرەسەندنە
ه���ەم���ەالی���ەن و خ��ێ��راك��ان��ی
160

هەرێمەكەماندا هەڵنایەت و
دەیانەوێت هەرچۆنێك بێت
رێگری و بەربەستی لەبەردەمدا
دروستبكەن ،بە شتی دیكەوە
س��ەرق��اڵ��ی��ب��ك��ەن و ب���ەر بە
بەرەوپێشچوونەكانی بگرن.
س�����ەب�����ارەت ب����ە ش����ەڕی
تیرۆریستانی داع��ش ،هەموو
جیهان باش دەزانن كە ئەم شەڕە
شەڕێكی سەپێندراوی ناڕەوایەو
پەالماردانێكی
دوژمنكارانەو
نامرۆڤانەی ئاشكرایە بەرامبەر
هەرێمی كوردستان و مافەكانی
گەلەكەمان .پێموایە ش��ەڕی
داعش شەڕێكی دروستكراوەو
ب���ە دەس����ت ل��ەپ��ش��ت��دان و
هاندان ،لە دژمان بەرپاكراوەو
مەبەست لێی دروستكردنی
هەڕەشەیەكی جددیە لەسەر
ئ��ەو ئەزمونە سەركەوتووەی
دۆس�����ت و پ��ش��ت��ی��وان��ێ��ك��ی
زۆری ل��ە ئ���ازادی���خ���وازان و
دیموكراسیخوازانی جیهاندا پەیدا

كردووە.
ه��ەرچ��ی كێشەو ملمالنێی
سیاسی و ئابووریشە ،لەگەڵ
حكومەتی ع��ێ��راق و الیەنە
سیاسییە عێراقییەكان ،كە لە
دوای پرۆسەی ئ��ازادی عیراق
ل��ە  2003وە سەریانهەڵداوە
تائێستاش زۆرب���ەی���ان بەبێ
چ��ارەس��ەر م��اون��ەت��ەوە ،ئ��ەوا
هۆكارەكانی دیارن كە هێشتا لە
عێراقدا دیموكراسی سیستمێكی
نوێیەو ن��ەچ��ەس��پ��اوەو الیەنە
سیاسییەكان ،بە تایبەتی شیعەو
سوننەكان بڕوای تەواویان پێی
نییە ،نایانەوێت بچنە ژێر باری
پەیڕەوكردنی لە جومگەكانی
دەس��ەاڵت��دا ،هەروەها بنەمای
قبوڵكردنی یەكترو رێزگرتن لە
ئیرادە و خواستی نەتەوەو ئایین
و ئایدیۆلۆجیا جیاوازەكان هێشتا
لەسەر پێی خۆی نەوەستاوە و
پایەكانی قایم نەبوون ،لەالیەكی
تریشەوە عێراقێك كە دڕندەترین
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سیستمی دیكتاتۆری تاكڕەوی
ی��ەك ح��زب��ی ناسیۆنالیستی
شۆڤێنی حوكمی دەك��رد ،زۆر
زەحمەتە بەئاسانی بگۆڕێت ،بۆ
عێراقێكی دیموكراتی فرەیی كە
تێیدا نەتەوە ،ئایین ،مەزهەب،
كەمینەكان بە مافەكانیان شاد
ب��ن .ئەمەیە ك��رۆك��ی كێشەو
گرفتەكانی هەرێمی كوردستان
ل��ەگ��ەڵ حكومەتی فیدراڵی
عێراق.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ه��ەن��دێ��ك پێیانوایە ك��ورد
پۆزەتیڤانە لەو قەیرانانە هاتۆتە
دەرەوە بەهۆی (پشتیوانی
دیپلۆماسی ،سیاسی و سەربازی)
ئەمەریكا و خ��ۆرئ��اوا ،بەاڵم
بەشێكی تر پێیانوایە كورد بە
گشتی و هەرێمی كوردستان
توشی پاشەكشەو زەرەری
گەورە هاتووە ،كامیان راستە،
یان هەردوو بۆچونەكە راستن؟
حاكم قادر :ئەگەرچی هێشتا
زووە حوكم لەوبارەیەوە بدەین،
چونكە شەڕ لەدژی داعش كۆتایی
نەهاتووەو هێشتا ئەو قەیرانەی
خوڵقاندوویەتی تەواو نەبووە،
ب���ەاڵم ب��ە خوێندنەوەیەكی
واقیعیانە بۆ دۆخەكە ،ئەگەر
قەیرانی ئ��اب��ووری و دارای��ی
ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان��ی لێ
دەربكەین كە پێش سەرهەڵدانی
داعشیش هەر لە ئ��ارادا بوو،
ئەوا بەگشتی دەتوانین بڵێین
هاوكێشەكە لە ب��ەرژەوەن��دی
هەرێمی كوردستاندایە .بێگومان

هەمیشە جەنگ ماڵوێرانی،
دواكەوتنی ئابووری ،فەرهەنگی
و كۆمەاڵیەتی بەدواوەیە ،بەاڵم
بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی داعش
ت��وان��ای��ەك��ی زۆری س��ەرب��ازی
هەیەو شەڕ لەگەڵ سوپای دوو
واڵت دەكات (سوریا و عێراق)
و چەندین بەرەی كردۆتەوە،
س��ەرك��ەوت��ن��ە ب���ۆ ه��ەرێ��م��ی
كوردستان و هێزی پێشمەرگە
كە توانیویانە بەرەنگاری ئەم
هێزە تیرۆریستییە ببنەوە و لە
چەندین بەرەدا پاشەكشەی پێ
بكەن و زیانی زۆر و زەوەندی
لێ ب��دەن .راستە لەسەرەتای
جەنگەكەدا تیرۆریستان توانیان
چەند ناوچەیەكی كوردستانی
داگیربكەن و چەندین تاوانی
دڕن��دان��ەو جینۆسایدی گ��ەورە
ل��ەو ناوچانە ئەنجام ب��دەن،
بەاڵم هاوكێشەكە بەشێوەیەكی
بەرچاو گۆڕانی بەسەردا هات
كاتێك ئەمەریكا و چەندین
واڵت��ی ئ��ەوروپ��ا و جیهان بۆ
پشتیوانی كورد هاتنە سەرخەت
و هێرشی ئاسمانییان بۆسەر
مۆڵگەو بارەگاكانی تیرۆریستان
دەستپێكرد و هەڵمەتی ناردنی
ك��ۆم��ەك و ه��اوك��اری مرۆیی
و س��ەرب��ازی��ی��ان ،ب��ۆ هەرێمی
كوردستان جێبەجێكرد .ئەمەش
دەستكەوتێكی گەورە بوو ،بۆ
كورد كە یەكەمجارە لە مێژووی
بزوتنەوەی رزگاریخوازی كورد
دا واڵت��ان��ی زلهێز راستەوخۆ
یارمەتی و پشتیوانی سەربازی

ئ��������ەم ج���ەن���گ���ە
س�����ەپ�����ێ�����ن�����دراوە
ب���ەس���ەر ك����ورد دا.
ب��ۆی��ە ئ��ەول��ەوی��ەت��ی
ی����ەك����ەم����ی ك�����ورد
تێیدا بەرگریكردنە
ل���ە ئ��ەزم��ون��ەك��ەی
و دام�������ودەزگ�������ا
دیموكراتییەكانی و
بنەماكانی

پێشكەش بە ك��ورد بكەن ،بە
هەرحاڵ جەنگەكە هێشتا كۆتایی
نەهاتووە ئایندە دەتوانێت بە
ت��ەواوی وەاڵمی ئەوە بداتەوە
كە كورد تێیدا چەند سودمەند،
یان زەرەرمەند بووە.
كوردستان دیپلۆماتیك :داعش
بۆچی ه��ەر زوو پەالماری
كوردستانی دا و بەرەكانی
شەڕی لەگەڵ عێراق راگرت؟
پێتوایە دەستی دەرەك��ی لە
توركیا ،ئێران ،واڵتانی كەنداو
سیناریۆكەیان داڕشتووە؟
ح��اك��م ق���ادر :ل��ە راستیدا
تیرۆریستانی داعش بە ئاشكرا
دژای��ەت��ی خ��ۆی��ان ،بۆ هەموو
نەتەوە و ئایین و كەمینە و
ئایدیۆلۆجییەك ،جگە لە خۆیان
دەرب���ڕی���ووە و ك��ردووی��ان��ەت��ە
بەرنامەی خۆیان .ك��ورد هەر
ل��ەس��ەرەت��اوە ئ��ەم راستییەی
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حاكم قادر

زان��ی��وەو درك���ی ب��ە مەترسییەكانیشی
ك���ردووە ،بەحوكمی ئ��ەوەش كە كورد
خۆی نەتەوەیەكی ئاشتیخوازەو هەرگیز
دەستدرێژی نەكردۆتە سەر هیچ نەتەوە
و الیەنێكی دیكە ،لە سەرەتاوە ویستی
خۆی بە دوور بگرێت لەو شەڕەو حاڵەتی
بەرگری لەخۆكردنی هەڵبژارد ،بەاڵم بۆ
پاراستنی ناوچەكانی خۆی كە تیرۆریستان
ئاڕاستەی هێرش و پەالمارەكانیان بەرەو
هەرێم گۆڕی ،كوردیش ناچاربوو بچێتە
حاڵەتی هێرشكردن و بەرەنگاربوونەوە
و بەرپەرچدانەوەی تیرۆریستان .بێگومان
گۆڕانی ئاڕاستەی هێرش و پەالمارەكانی
داعش ب��ەرەو كوردستان هۆكاری زۆری
هەبوو ،یەكێك لەوانە غروری تیرۆریستان
بوو كەوایان دەزان��ی نێچیرێكی ئاسانیان
لەبەردەستدایەو ویستیان داگیری بكەن و
قەڵەمڕەویی (خەالفەتەكەیانی) پێ فراوان
بكەن.
هۆكارێكی دیكەش ئەوەبوو كە هەرێمی
كوردستان بە هاوپەیمان و دۆستێكی
دیاری ئەمەریكاو خۆرئاوایەو بۆتە بنكەی
كۆمپانیا زەبەالحەكانی جیهان ،وەكو
دەوڵەتێك مامەڵەی لەگەڵ دەكرێت ،ئەمە
جگە لەو سەرچاوە ئابوورییە زۆرەی لە
كوردستان هەیە چ لە بواری نەوت ،یاخود
سەرچاوەكانی دیكە كە داعش دەستیان
بەسەردا بگرێت ،لەگەڵ هەموو ئەمانەدا
وەك ئێوە وتتان دوور نییە ،پشتیوانان
و هاندەرانی داعش كاریگەرییان لەسەر
بڕیاری گۆڕینی ئاڕاستەی هێرشەكانی بەرەو
هەرێمی كوردستان نەبووبێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :مەترسی داعش
لەچیدا دەبینن ،لە دی��وە سەربازی و
دڕن��دان��ەك��ەی ،ی��ان دی��وە مەزهەبی و
ئایدیۆلۆژییەكەی؟
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حاكم قادر :بەڕای من مەترسی
داعش لە هەردوو دیوەكەدایە،
هەم لەڕووی سەربازییەوە كە
بڕێكی زۆر چەك و جبەخانەی
سوپای عێراقی كەوتۆتە دەست
و بەكاریان دەهێنێت ،لە تاوانە
گەورەكانی و جینۆسایدكردنی
كەمینە ن��ەت��ەوەی��ی و ئایینی
و مەزهەبییەكانی دی��ك��ەدا.
ه��ەم ل���ەڕووی ئایدیۆلۆجیاو
بیركردنەوەشەوە ،بیروبۆچوونی
داع��ش مەترسییەكی گەورەیە
بۆسەر هەموو نەتەوەو ئایین و
مەزهەبەكانی دیكە ،لە هەمووی
خەتەرناكتریش ئ��ەوەی��ە ئەو
ئایدیۆلۆجیایە بكرێتە بەرنامەو
پ��ەی��ڕەو بكرێت و پ��اس��اوی
كوشتوبڕی خەڵكی بێ تاوانی
پێ بهێنرێتەوەو ك��اری لەسەر
لەناوبردن و سڕینەوەی هەموو
بۆچوونێكی ناكۆك لەگەڵیان
پ��ێ ب��ك��رێ��ت .ب��ۆی��ە ئ��ەرك��ی
هەموو مرۆڤایەتیە دژایەتی
ئەم بۆچوونە بكات ،بە هەموو
شێوەیەك دژی بوەستێتەوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :تاچەند
پێتوایە پشتیوانی ئەمەریكاو
خۆرئاوا پشتیوانییەكی سیاسی و
ستراتیژییە و بەردەوام دەبێت،
یان كاتییەو سەرەنجام ناتوانێت،
لەگەڵ خواستەكانی كورد بە
تایبەتی لە مەسەلەی (نەوت و
سەربەخۆیی) بەردەوام دەبێت؟
ح��اك��م ق���ادر :ب����ەرای من
پشتیوانی ئەمەریكا و خۆرئاوا
لەم كاتەدا بەشێكی سەرەكی و

گەورەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی
دژی ت��ی��رۆر پێكدەهێنێت
و ب����ەرەی پ��ێ��ش��ەوەی ئ��ەو
هاوپەیمانێتییە لەسەر ئەرزی
واقیع بەشێوەیەكی تەواو پشت
بە ك��ورد و هێزی پێشمەرگە
دەب��ەس��ت��ێ��ت .پ��ێ��م��وای��ە ئ��ەم
پەیوەندییەش تا ئاستێكی زۆر
درێژخایەن دەبێت و بڕوجۆری
هاوكاری و پشتیوانییەكانیش
بەپێی قۆناغەكانی جەنگ و
رووب��ەڕووب��وون��ەوەی تیرۆر لە
گۆڕندا دەبن ،بە مانایەكی تر
ئەمەریكا و خۆرئاوا كورد لەم
جەنگەدا وەك هاوپەیمانێكی
گرنگ و سەرەكی دەبینن و
بە گ��وێ��رەی ه��ەر پێشهاتێكی
نوێ ،لە جەنگ دژی تیرۆر كە
بۆچوونەكان لەسەر ئەوە كۆكن
درێژخایەن دەبێت ،پشتیوانی
ل��ەو هاوپەیمانە دەك���ەن ،جا
ئ��ەگ��ەر قۆناغەكە بخوازێت
رەنگە ئەم پشتیوانییەی خۆرئاوا
پەلبكێشێت ،ب��ۆ مەسەلەی
سەربەخۆبوونی كوردیش لە
ناوچەكەدا.
كوردستان دیپلۆماتیك :كورد
دەی��ەوێ��ت ل��ەم ب��ارودۆخ��ە نا
ئارام و شڵەژاوەدا چی بەدەست
بێنێت ،یان مەترسی چی هەیە
لە دەستی بدات؟
حاكم قادر :پێشتر وتم ئەم
جەنگە سەپێندراوە بەسەر كورد
دا .بۆیە ئەولەویەتی یەكەمی
ك��ورد تێیدا بەرگریكردنە لە
ئ��ەزم��ون��ەك��ەی و دام��ودەزگ��ا

توركیا هەڵەیەكی
ك��وش��ن��دەی ك��رد كە
ه���ەر ل��ەس��ەرەت��اوە
بەرەسمی و ئاشكرا
ئ��ی��دان��ەی داع���ش و
ت��اوان��ەك��ان��ی نەكرد
و هەڵوێستی خۆی
ب��ۆ دژای��ەت��ی��ك��ردن��ی
پیشانی جیهان نەدا

دیموكراتییەكانی و بنەماكانی
ئ���ازادی و مافی م���رۆڤ ،كە
بوونەتە بنەمای ئەزمونەكەی
و دوورخستنەوەی لە مەترسی
لەباربردن ،دوای ئەوەش كورد
دەی��ەوێ��ت ئ��ەم هەلومەرجە
ساز و لەبارە و ئەم پشتیوانی
و ه��اوك��اری��ی��ە نێودەوڵەتییە
بقۆزێتەوە و سودی لێوەربگرێت،
بۆ ئایندەو سەرخستنی پرسە
نەتەوەییەكانی و گەیشتنی
بە ئامانجە دوورم��ەوداك��ان��ی
لە بەدەستهێنانەوەی ناوچە
داب��ڕاوەك��ان��ی و هێنانەكایەی
قەوارەیەكی سەربەخۆ.
كوردستان دیپلۆماتیك :تا
چەند لەگەڵ ئەو بۆچوونەیت،
كە دەڵێت توركیا پشتیوانی
سەرەكی داعشە ،ئەگەر وا بێت
مەبەستەكانی چییە ؟
حاكم ق��ادر :بە ب��ڕوای من
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توركیا هەڵەیەكی كوشندەی كرد
كە هەر لەسەرەتاوە بەرەسمی
و ئاشكرا ئیدانەی داع��ش و
تاوانەكانی نەكرد و هەڵوێستی
خۆی بۆ دژایەتیكردنی پیشانی
جیهان ن��ەدا ،ب��ەدەر لەوە من
لەو باوەڕەدا نیم كە سیاسەتی
رەس��م��ی ح��ك��وم��ەت��ی توركیا

بۆی نەبووە .بۆیە بەپێویستی
دەزانم هەرچی زووە حكومەتی
توركیا دەس��ت و ب��رد بكات،
ب���ە ه��ەن��گ��اوی ك���ردەوەی���ی
ئ��ەو گومانانە بڕەوێنێتەوەو
بیسەلمێنێت كە پشتیوانی ئەو
گروپە ناكات.
كوردستان دیپلۆماتیك :بەهۆی

حاكم قادر

پشتیوانیكردن بێت لە داعش،
بەڵكو رەنگە چاوپۆشیكردنی
ل��ە ه��ەن��دێ��ك رووەوە .ئەو
تێڕوانینەی ل��ەس��ەر دروس��ت
ك��ردب��ن .ئ���ەو چ��اوپ��ۆش��ی و
ئاسانكارییەش رەنگە هەندێك
كەس و الیەنی دەستڕۆیشتووی
توركیا لە ئەستۆی بگرن نەك
حكومەت ،ب��ەاڵم لە هەموو
ب���ارەك���ان���دا ئ���ەو ج����ۆرە لە
مامەڵەكردن هێندەی زیانی
بە توركیا و پەیوەندییەكانی
گ��ەی��ان��دووە ،هێندە س��ودی

164

ئەو بارودۆخەوە ،بۆ یەكەمجارە
كورد هاوپەیمانێتییەكی چوار
پارچەیی پێكهێناوە ،بە تایبەتی
لە رووداوەكانی كۆبانێ؟ ئەم بۆ
چوونە تا چەند راستەو چۆن
دەك��رێ��ت گ��ەورەت��رو گرنگتر
بكرێت؟
ح��اك��م ق���ادر :راس��ت��ە ئ��ەم
جەنگە سەپێندراوە ئەو الیەنە
پۆزەتیڤەیشی هەبوو كە كوردی
یەكخست بۆ داكۆكیكردن لە
پرسە نەتەوەییەكان و سەرلەنوێ
ه��ەس��ت��ی ن��ەت��ەوەی��ی ل��ەالی

ك��وردان��ی ه��ەرچ��وار پارچەی
كوردستان ب��وژان��دەوەو هێزو
گوڕێكی نوێی پ��ێ بەخشی.
بوونی مەترسی لەسەر كورد
وەك ن��ەت��ەوە ل��ە س��وری��ا و
عێراق بووهۆی كۆكردنەوەی
كوردانی باكور ،باشور ،رۆژئاوا،
رۆژه��ەاڵت لەیەك ب��ەرەدا كە
ئەویش بەرەی داكۆكیكردنە لە
ك��وردب��وون و ن��ەت��ەوەی كورد
ب��ە گشتی .ئ��ەم ك��ۆب��وون��ەوە
و یەكدەنگییە ب��ەروون��ی لە
شەڕی بەرگریكردن لە شنگال
و ئازادكردنی مەخمور ،پاشان
لە ناوچەكانی تر تا گەیشتە
ش��ەڕی بەرگریكردن لە شاری
كۆبانێ خۆی نواند ،بە بۆچوونی
من دەكرێت ئ��ەم یەكدەنگی
و یەكهەڵوێستییە پ��ەرەی پێ
بدرێت و فراوانتر بكرێت و
بخرێتە چوارچێوەیەكی تۆكمە
ترەوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :تۆ
پێتوایە بەبێ یەكگرتوویی
یەكێتی و پ��ارت��ی هەرگیز
لە ئێستادا ك��ورد ناتوانێت
سەركەوتوو بێت ،ب��ەاڵم لە
واقیعدا وانییە؟
حاكم ق��ادر :من پێموانییە،
یەكگرتوویی و یەكڕیزی نێو
ماڵی كورد لە هیچ قۆناغێك لە
قۆناغەكانی خەبات و تێكۆشانی
كوردایەتیدا ،جگەلە قازانج
زی��ان��ی هەبووبێت ب��ۆ پرسی
نەتەوەیی گەلەكەمان ،بەڵكو
بەپێچەوانەوە ئەو داخوازییە
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هەمیشە پێویستییەكی سەرخستنی
دۆزی نەتەوەییمان و گەیشتنمان بووە
بە مافە زەوتكراوەكانمان .ئەمڕۆش لە
هەموو كاتێك زیاتر ئەو یەكگرتوویی
و یەك دەنگی و یەك هەڵوێستییە
زەڕورە ،نەك تەنیا لەنێوان یەكێتی
و پارتیدا كە دوو هێزی سەرەكی
كوردستانی باشورن ،بەڵكو لەنێوان
هەموو هێزو الیەنە سیاسییەكان و
پێكهاتەكانی گەلی كوردستانیشدا،
ب��وون��ی تەبایی و ی��ەك وت���اری و
هاوئاهەنگی ئامانجێكی سەرەكی
گەیشتنمانە ب��ە داخ���وازی و مافە
رەواكانمان بە دەستپێكی كۆنگرەیەكی
نەتەوەیی گشتگیر بۆ یەكخستنی گوتار
و ئامانجی كوردستانی.
كوردستانی دیپلۆماتیك :پێتوایە
پاش دوایین رێككەوتنی نێوان بەغدا و
هەولێر ،كێشەو گرفتەكان بەیەكجاری
چارە دەب��ن ،یان پێتوایە هەرێمی
كوردستانیش بەر پرسیارە لەم كێشانە؟
حاكم قادر :ئەو دۆسێیە بەشێوەیەكی
گشتی پێویستی ب��ە وردەك����اری و
گفتوگۆی زیاترە .ئەم رێككەوتنەی
دواییش سەرەتایەكی ئیجابییە ،بۆ
دەستپێكردنەوەی گفتوگۆكان كە
پێویستە ئەمجارە زۆر شەفاف و
راشكاوانە تربن و سەركردایەتی سیاسی
كوردستان ئاگایی لە وردەكارییەكانی
بێت ،ت��ا بەرپرسیارێتی نەخرێتە
ئەستۆی تەنیا كەس و الیەنێك ،بەڵكو
حكومەتی بنكە ف��راوان��ی هەرێمی
كوردستان و پەرلەمانی كوردستان
یەكدەنگ بن لەسەر بڕیاری پێویست
لەو بارەیەوە.

پرۆفایل:
_ لە دایكبووی ساڵی  1957ی گەڕەكی سابونكەرانی شاری سلێمانی.
_ خوێندنی سەرەتای ،ناوەندی ،ئامادەیی لە سلێمانی تەواو كردووە.
_ لە ساڵی  1981بڕوانامەی بەكالۆریۆسی لە یاسا بەدەستهێناوە ،لە
زانكۆی بەغدا .
_ سەرەتای ژیانی سیاسیی بۆ ساڵی  1976دەگەڕێتەوە ،كاتێك
پەیوەندیی بە یەكێتی خوێندكارانی كوردستانەوە كردووە.
_  1976لە ئەڵقە رۆشنبیرییەكانی كۆمەڵەی رەنجدەرانی كوردستان
رێكخرا..
_ لە ساڵی  1978وەك ئەندام لە رێزی كۆمەڵە وەرگیرا.
_ ساڵی  1981لە ناوچەی شارباژێر پەیوەندیی بەهێزی پێشمەرگەوە
كردو لەوێوە چوو بۆ ناوچەی سەركردایەتی لەناوزەنگ.
_ ساڵی  1982لەگەڵ دروستبوونی مەڵبەندەكاندا ،كرا بە دادوەر
لە دادگای شۆڕش لە گوندی حاجی مامەند لە سنوری مەڵبەندی یەك
لە شارباژێڕ.
_ لە دادگ��ای ش��ۆڕش س��ەرەڕای ئ��ەوەی كە ئەركی سەرەكیی
یەكالكردنەوەی كێشە یاسایییەكان بوو ،بەاڵم لە بەشێكی زۆری
چاالكییەكانی هێزی پێشمەرگەشدا بەشداریی كردووە ،بەتایبەتی لە
سنوری قەرەداغ و گەرمیان.
_ ساڵی  1990لەگەڵ كۆمەڵێك یاساناس و پارێزەری سەر بە
هەموو الیەنە سیاسییەكان ،بەشداریی كرد لە دامەزراندنی (یەكێتی
مافپەروەرانی كوردستاندا) بە مەبەستی پ��ەرەدان بە جواڵنەوەی
سەندیكایی و چەسپاندنی بنەماكانی یاساو داد لە ژیانی پێشمەرگەیەتیدا.
_ ساڵی  1993بەشدار بوو لە دامەزراندنی بەرێوەبەرایەیتی ئاسایشی
هەرێم ،تا ساڵی دواتر جێگری بەڕێوەبەری گشتیی ئاسایشی هەرێمی
كوردستان بوو.
_ پاش هەڵگیرسانی شەڕی ناوخۆ لە ساڵی  ،1994تا ساڵی 1996
ئەركی بەڕێوەبردنی بەرێوەبەرایەتیی ئاسایشی گشتیی گرتە ئەستۆ،
لە ماوەی 1997-1994دا كرایە بەرێوەبەری گشتیی ئاسایشی هەرێمی
كوردستان لە ئیدارەی سلێمانی حكومەتی هەرێم.
_ لە ماوەی  2001 -1998پارێزگاری سلێمانی بوو.
__ لە هەڵبژاردنی  2ی شوباتی ساڵی 2000ی شارەوانییەكاندا،
وەك كاندیدی یەكێتیی نیشتمانی كوردستان بە سەرۆكی ئەنجومەنی
شارەوانیی سلێمانی هەڵبژێردرا ،تا سەرەتای ساڵی  2007لەو پۆستە
مایەوە.
_ لە كۆنگرەی 2ی یەكێتیی لە ساڵی  2001بە ئەندامی كۆمیتەی
سەركردایەتی هەڵبژێردرا.
_ ساڵی  2009گەڕایەوە بۆ بەڕێوەبردنی دەزگای ئاسایشی هەرێمی
كوردستان ،تا ساڵی  2011لەو پۆستە مایەوە.
_ لە كۆنگرەی سێیەمی یەكێتی لە ساڵی 2010دا بە ئەندامی
ئەنجومەنی سەركردایەتی هەڵبژێردرایەوە ،پاشتر لە كۆبوونەوەی
ئەنجومەنی سەركردایەتیدا بە ئەندامی مەكتەبی سیاسی هەڵبژێردرا،
پاشان كرایە ئەندامی دەستەی كارگێڕی مەكتەبی سیاسی ،كە لە سێ
ئەندام پێكدێ.
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ئەنوەر موسلیم

سهرۆک وهزیرانی کانتۆنی کۆبانێ:

بەرگریكردن لە كۆبانێ بەرگریكردنە لە
دەستكەوتەكانی كۆماری مهاباد

دیدار :سهرههنگ عهبدولڕەحمان
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زۆر بە ئارامی و لەسەرخۆ دەدوێت و باس لە ئیرادەی پۆاڵینی یەكینەكانی پاراستنی
گەل ((یەپەگە)) لە بەرگریكردن لە كۆبانێ دەكات .وێڕای ئەوەی زیاتر لە مانگێكە
لە شەڕێكی قورسدان لەگەڵ گروپی دەوڵەتی ئیسالمی ((داعشی پێشوو)) ،بەاڵم
باس لە تێكشكانی داعش دەكات ،چەندین جار دوپاتی دەكاتەوە كە (( سەرەتای
كۆتایی پێهێنانی داعش لە كۆبانێ وە دەست پێدەكات)).
ئەنوەر موسلیم سەرۆكی كانتۆنی كۆبانێ یەو لە ئێستادا رۆژانێكی سەخت
بەسەردەبان و لەوانەیە سەخترین رۆژەكانی ژیانیشی بێت ،چونكە ئەو كیانەی
كە بەڕێوەبردنەكەی لە ئەستۆی ئەودایە ،بەتوندی لەالیەن دەوڵەتی ئیسالمیەوە
كەوتۆتە بەر هەڕەشەو پەالمار.
ئەنوەر موسلیم كە خودی خۆی بە كابینەو وەزیرەكانیەوه لە هێڵەكانی بەرەی
جەنگ لەگەڵ داعشدا لەشەڕدایە لە گفتوگۆیەكی تایبەتدا دەڵێت :كە هیچ
چاوەڕوانیەكیان لە دەوڵەتی توركیا نییە ،تەنها ئەوە نەبێت كە هاوكارییەكانی بۆ
داعش ببڕێت و رێگە بگرێت لە هاتوچۆی ئەم گروپە لە رێی سنورەكانیەوە.

ك��وردس��ت��ان دیبلۆماتیك:
لەسەرەتای هێرشەكانی گروپی
داعش بۆ كانتۆنی كۆبانێ و
بەتایبەت لەوكاتەی كە ئەم
گروپە گەیشتۆتە شاری كۆبانێ،
زۆرب��ەی میدیاكانی جیهان و
بەتایبەت میدیا عەرهبیەكان
باسیان لە كەوتنی بەم زوانەی
كۆبانێ دەكرد ،تەنانەت كەناڵە
عەرەبیەكانی وەكو جزیرە و
عەرەبیە لەم چەند رۆژەدا باس
لە كەوتنی كۆبانێ دەكەن ئایا
كۆبانێ دەكەوێت؟
ئ��ەن��وەر موسلیم :رێگەم
پێ بدە و بۆ هەمیشە بڵێم،
یەكینەكانی پاراستنی گەڵ
((ی��ەپ��ەگ��ە) و یەكینەكانی
پاراستنی ژن ((یەپەژە)) لەگەڵ
ئەو خەڵكانەی كە لەم شارەدا
ماونەتەوە بەهیچ شێوەیەك

رێگە بە كەوتنی كۆبانێ نادەن
و دڵ��ن��ی��ات��ان دەك���ەم���ەوە كە
كۆبانێ هەرگیز ناكەوێت .ئەمە
خاكی ئێمەیە ،بست بە بستی
شارەزاین ،ه��ەزاران ساڵە كە
لێرە دەژی��ن و بەرگریمان لە
كەرامەتی خۆمان كردووە .شاری
موسڵ رێ��ژەی دانیشتوانی دە
ئەوەندەی كۆبانێ یە و چەندین
بەرامبەریش گەورەترە ،بەاڵم
بەكەمتر لە  48سەعات كەوت.
داعش نیوەی عێراقی لە كەمتر
لە یەك هەفتەدا داگیركرد،
عێراقێك ك��ە ه��ەم سوپای
هەیە و هەم چەكی قورس و
فڕۆكە و تەنانەت واڵتانی وەكو
ئێران و ئەمهریكاش پشتیوانی
ب��وون .بەاڵم ئێمە چی؟ زیاد
لە مانگێكە كە بە چەكی سوك
لە بەرامبەر هێزەكانی ئێمەدا

پ��رچ��ەك��ی ئ��ەوان��ە ل��ە رووی
هێزەوە ،كە تا ئێستا ئەوەشمان
بێ كاریگەر كردووە .دووپاتی
دەكەمەوەو دڵنیایی دەدەم كە
تا ئەوكاتەی ی��ەك شەڕڤانی
كورد لە كۆبانێ مابێت ،كۆبانێ
بەپێوە وەس��ت��اوەو ناكەوێت.
ئێمە دڵنیاین ك��ە س��ەرەت��ای
كۆتایی پێهێنانی داع��ش لە
كۆبانێ وەیە.
كوردستان دیبلۆماتیك :بەر
لە رووداوەكانی موسڵ و تا
ئێستاش راپ��ۆرت و بەڵگەی
زۆر ل��ەب��ارەی پ��ەی��وەن��دی
یەكانی گروپی داعش و توركیا
باڵوبۆتەوەو زۆربەیان لەسەر
ئ��ەم ب���اوەڕەن كە دەوڵەتی
توركیا و واڵتانی كەنداو لە
بەرگریكارانی سەرەكی ئەم
گروپەن ،هەروەها دەگوترێت
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كە ئ��ەم واڵت��ە پشتیوانی لە
داعش دەكات لە هێرشەكانی
بۆ سەر خۆرئاوای كوردستان
و بەتایبەت كۆبانێ .بۆچوونی
ئێوە وەك��و هاوواڵتیەك كە
ه��ەم خ��ۆت ل��ە شەڕەكانی
كۆبانێ ئامادەگیت هەیە و
هەم یەكێك لە بەرپرسانی
پایەبەرزی كانتۆنی كۆبانێ

ن��ەت��ەوەو دەوڵ��ەت��ی توركیا
لەیەكتری جیابكەینەوە .ئێمە
پێشتر داوام��ان لە حكومەتی
توركیا كردبوو ،كە دەوڵەت و
پەرلەمانی ئەم واڵتە هەڵوێستی
خۆی لەبەرامبەر گروپی داعش
روونبكاتەوە ،كە بەداخەوە هیچ
وەاڵمێكمان وەرنەگرتەوە ،بەاڵم
هەندێ لە بەرپرسانی تورك

ئەنوەر موسلیم

چییە؟
ئەنوەر موسلیم :نەتەوەی
كورد و نەتەوەی تورك سەدان
ساڵە ل��ە خ��ۆره��ەاڵت��ی ناڤین
دا پێكەوە و بەشێوەیەكی
ئاشتیخوازانە ژی��اون و هیچ
كێشەیەك لەنێوان ئ��ەم دوو
ن��ەت��ەوەی��ەدا ب��وون��ی نییە،
كەواتە ئێمە دەبێت حسابی
168

لەم ماوەیەدا رایانگەیاند كە
داعش دوژمنی توركیاشە ،بەاڵم
كاتێك دەڕوانینە كاركردنی ئەم
واڵتە لەم دووساڵەی کۆتاییدا
شتێكی تر بەدیدەكەین .زیاتر
لە ساڵێك و دە مانگە كە ئێمە
لەگەڵ توندڕەو تیروریستەكاندا
ل��ەش��ەڕدای��ن و زیاتر لە ()9
مانگیشە راس��ت��ەوخ��ۆ لەگەڵ

گروپی داعش دا ،بەتایبەتی ئەم
مانگەی ئەخیر كە سەخترین
شەڕمان لەگەڵ ئەم گروپەدا
هەیە .ئەگەر توركیا داعش
ب��ە دوژم��ن��ی خ��ۆی دەزان��ێ��ت
دەب��وای��ە ئێمە شتێكمان لەم
واڵتە ببینیایە .من ناتوانم بڵێم
دەوڵەتی توركیا وەكو دەوڵەتێك
پشتیوانی لە داع��ش دەك��ات،
بەاڵم هەندێك رەوتی دیاریكراو
لەناو دەوڵەتدا رۆڵیان هەیە لە
بەهێزكردن و پشتیوانیكردنی
داعش دا و ئێمە چاوەڕوانی
ئەوەمان لەم واڵتە هەیە كە
كۆتایی بەم مەسەلەیە بهێنێت.
پێویستە دەوڵەتی توركیا كۆتایی
بە پەڕینەوەی ئەندامانی داعش
بهێنێت لە سنورەكانی خۆی
و گواستنەوەی هێزەكانیان لە
خاكی ئەم واڵتە و رووبەڕووی
ئەو كەسانە بێتەوە كە رۆڵیان
هەیە لە پشتیوانیكردنی ئەم
گ��روپ��ە .لەناوبردنی داعش
سەرەتایەكە بۆ ئاشتی نێوان
نەتەوەكانی خۆرهەاڵتی ناڤین
و دەوڵەتی توركیاش پشتگیری
ل��ەم مەسەلەیە بكات ،بەاڵم
چ��اوەڕوان��ی زی��ات��رم��ان نییە،
دەتوانین ب��ەرگ��ری لەخۆمان
بكەین.
ك��وردس��ت��ان دیبلۆماتیك:
ل����ەس����ەرت����ای ه��ێ��رش��ە
سەرتاسەرییەكەی داع��ش بۆ
كۆبانێ و لە دوای  15رۆژ
هاوپەیمانی جیهانی دژی
داعشیش بە جەنگ لەگەڵ
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داعشدا هاتە ناوەوەو فڕۆكە
هاوپەیمانان
شەركەرەكانی
پ��ێ��گ��ەك��ان��ی داع���ش���ی���ان
ل��ەدەوروب��ەری كۆبانێ كردە
ئامانج .ئەم هێرشانە تا چەند
كاریگەرییان لەسەر پاشەكشەی
داعش هەبووە لە كۆبانێ؟
ئ��ەن��وەر موسلیم :بەڵێ
تاڕادەیەك كاریگەری هەبووە
و بەتایبەت فڕۆكە جەنگیەكانی
هاوپەیمانان ل��ەم رۆژان���ەی
دوای��ی��دا توانیویانە بەكردنە
ئامانجی چەكە قورسەكانی
ئ��ەم گ��روپ��ە وەك���و ت��ان��ك و
تۆپخانە ،هەروەها ئۆتۆمبێلە
سەربازییەكانی داع��ش ،ئەم
گ��روپ��ە الواز ب��ك��ەن ،ب��ەاڵم
كێشەكە ئەوەیە كە ژم��ارەی
ئ��ەو چەكانەی كە داع��ش بۆ
داگیرگردنی كۆبانێ ناردویەتی
ب��ۆ دەوروب������ەری ش���ار زۆر
زۆرە ،ه��ەروەه��ا لە ئێستادا
تاكیتكەكانی خۆی گۆڕیوە و
هێرشە ئاسمانیەكان وەكو پێشوو
كاریگەرییان لێ ناكات .كێشەكە
ئەوەیە كە پێویستە هێرشەكان
وردت���ر و ئامانجدارتربن و
پێویستە بەهەماهەنگی لەگەڵ
یەكینەكانی پاراستنی گەل YPG
كە لە ش��ارەك��ەدا ئامادەگیان
هەیەو لەگەڵیاندا لەشەڕدان-
ئەنجام بدرێت و هەركاتێ ئەم
هەماهەنگیە دروس��ت ببێت
كاریگەری زۆر زیاتر دەبێت.
ك��وردس��ت��ان دیبلۆماتیك:
ل��ەدوای هێرشەكانی داعش

ب��ۆس��ەر ك��ۆب��ان��ێ ،میللەتی
ك��ورد لەهەر چ��وار پارچەی
كوردستان و سەرتاپای جیهان
لە پشتیوانیكردنی بەرخۆدانی
كۆبانێ راپ���ەڕی ،ئایا ئەم
خۆپیشاندان و راپەڕینانە
كاریگەری لەسەر پشتیوانییە
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ەك��ان ه��ەب��وو؟
هەروەها چ كاریگەرییەكی
لەسەر رۆحیەتی شەڕڤانانی
كورد لە كۆبانێ هەبوو؟
ئەنوەر موسلیم :میللەتی
ئ��ێ��م��ە ل���ە چ����وار پ��ارچ��ەی
كوردستان و بەتایبەت باكوری
ك��وردس��ت��ان نیشانیاندا كە
كۆبانێ كەرامەت و شەرەفی
كوردستانە ،كۆبانێ نوێنەرایەتیە
بۆ تەواوی كوردستان .هەربۆیە
هێرش بەسەر كۆبانێ ئامانجی
لە ك��ەرام��ەت خستنی ك��وردە
لە دیاربەكر ،مهاباد ،سنە،
هەولێر و ت���ەواوی خەڵكی
كوردە .خۆپیشاندان و راپەڕینی
میللەتی ك��ورد هەڵگری ئەم
پەیامەیە كە ئێمە هەموومان
كۆبانێین و رێگە نادەین كە
قەتڵوعامێكی تر لە واڵتەكەماندا
رووبداتەوەو هەموومان یەك
پ��ارچ��ە ب��ەرگ��ری ل��ە كۆبانێ
دەكەین .بە دڵنیاییەوە ئەم
راپەڕینە سەرانسەریانە دەنگی
ئێمەی بە گوێی خەڵكی جیهان
گەیاند و هەر ئەمەش بوو كە
دەوڵەتان و سیاسەتمەدارانی
ناچار بە هەڵوێست وەرگرتن
كرد لە هەمبەر كۆبانێ دا ،بەاڵم

شەڕڤانانی یەپەگە
و ی��ەپ��ەژە كاتێ كە
ج���ۆش و خ��رۆش��ی
خ��ەڵ��ك دەب��ی��ن��ن بە
ئیرادەیەكی پتەوترو
رۆحیەتێكی بەردەوە
لەگەڵ ئەم گروپەدا
دەجەنگن

شەڕڤانانی یەپەگە و یەپەژە
ك��ات��ێ ك��ە ج��ۆش و خرۆشی
خەڵك دەبینن بە ئیرادەیەكی
پتەوترو رۆحیەتێكی بەردەوە
لەگەڵ ئەم گروپەدا دەجەنگن.
ك��وردس��ت��ان دیبلۆماتیك:
لەم ماوەیەدا گروپی داعش
بەباڵوكردنەوەی بەیاننامەیەك
لە ت��ۆڕە كۆمەاڵیەتیەكاندا
رای��گ��ەی��ان��دووە ك��ە ئ��ەوان
دوژمنی میللەتی كورد نین،
بەڵكو زۆربەی ئەندامەكانیشیان
ك����������وردن .ت���ەن���ان���ەت
راشیانگەیاندووە كە فەرماندەی
یەكێك لە بەرەكانی شەڕیش لە
كۆبانێ كوردە .وەكو كەسێك
كە بۆخۆت راستەوخۆ لەم
شەڕەدا ئامادەگیت هەیە ،ئایا
دەتوانیت پێمان بڵێیت كە
بانگەشەكانی ئەم گروپە بە چ
رادەیەك لە راسییەوە نزیكە؟
ئەنوەر موسلیم :ژمارەیان
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زۆر نیە و زۆر بایەخی نییە ،بەهۆی ئەوەی كە كۆمەڵگەی
كوردستانیش كۆمەڵگەیەكی ئیسالمیە ،ژمارەیەكی كەمی خەڵكی
كورد پەیوەندییان بەم گروپەوە ك��ردووە ،بهاڵم راستیەكەی
ئەمەیە كە داعش ناتوانێت بانگەشەی ئەوە بكات نوێنەرایەتی
كورد دەك��ات ،رەفتار كردارەكانیان لەبەرچاوی هەمووانە،
سەیری شەنگال و هەرێمی كوردستان بكەن :ئایا نوێنەرایەتی
ئیزیدییەكانیش دەكات؟ ئەی عەلەوییەكان یان ئاشورییەكان و
ئەرمەنەكانیش؟ نەخێر ،ئەم گروپە لەگەڵ مرۆڤایەتیدا ناگونجێت،
پێویستە سەرنج بدەن كە زۆربەی ئەو كەسانە كە لە كۆبانێ
لەگەڵ ئێمەدا دەجەنگن( :عێراقی ،ئەردەنی ،سعودی ،چیچانی،
تورك و ئازەری)ن.
كوردستان دیبلۆماتیك :هاوكات لەگەڵ باكوری كوردستان،
گەلی كورد لە خۆرهەاڵتی كوردستانیش هەڵسانە سەرپێ بۆ
پشتگیری لە كۆبانێ و بەیەكدەنگ داوای بەرگری و پشتویانی
یان لە كۆمەڵگەی جیهانی و ئازادیخوازانی جیهان دەكرد بۆ
خەڵكی كۆبانێ و بەرخۆدانیان لەبەرامبەر داعشدا .پەیامی تۆ
وەكو یەكێ لە بەرپرسانی كانتۆنی كۆبانێ چییە بۆ خەڵكی
رۆژهەاڵتی كوردستان؟
ئەنوەر موسلیم :رێگەم پێ بدە كە ئەوە بەبیر خەڵكی كوردستان
بهێنمەوە كە لە ساڵی  1946یەكەمین كیانی ك��وردی بەناوی
(كۆماری كوردیتان) لە مهاباد لەم بەشەی كوردستان دامەزرا
و چۆنیەتی لەناوبردن و لە سێدارەدانی رێبەرانی كورد ئازارو
خەمێكی گەورەی بۆ میللەتی كورد لەهەر شوێنێكی ئەم جیهانە
بە دیاری هێنا .من وەكو هاوسەرۆكی كانتۆنی كۆبانێ رایدەگەینم
كە بەرگری یەكینەكانی پاراستنی گەل و یەكینەكانی پاراستنی ژن
لە كۆبانێ و هاوواڵتیەكانی ،هەروەكو بەرگریكرنە لە كەرامەت
و دەستكەوتەكانی كۆماری كوردستان لە مهاباد .ئێمە داوا لە
میللەتی كورد لە خۆرهەالتی كوردستان دەكەین كە بەردەوان
بن لەسەر خەباتی ئاشتیخوازانەی خۆیان بۆ بەدیهێنانی مافەكانی
خۆیان و پشتیوانیكردن لە بەرخۆدانی كۆبانێ .ئێمە باوەڕمان وایە
كە چارەنوسمان لەتەواوی كوردستان پەیوەستە بەیەكترییەوە و
بەرگریكردن لە كۆبانێ بەرگری كردنە لە خۆرهەاڵتی كوردستان
و ئەم خەباتانە بە چ رادەیەك زیاد بكات بەهەمان رادە دەگەینە
ئاشتی و یەكسانی و پێكەوەژیانی ئاشتیانەو ئێمەش هەروەكو
میللەتی تری ئازاد بەمافەكانی خۆیان دەگەین.
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پرۆفایل:
 ل��ە ساڵی  1971لەشاری كۆبانێ لە دایكبووە.
 دەرچ���ووی كۆلێجییاسایە .
لەسەرەتای رزگاركردنیخ��ۆرئ��اوای كوردستانەوە
دەستی بە چاالكی سیاسی
و مافپەروەری كردووە.
 لە ساڵی  2013بووەبە ئەندامی ئەنجومەنی
ناوچەی كۆبانێ .
 لە  2014_1_27بووە بەسەرۆك وەزیرانی كانتۆنی
كۆبانێ،
 لە ئێستادا م��اوەیچەند مانگێكه كانتۆنەكەی
سەختدایە
لەشەرێكی
لەگەڵ داعش.
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ئادەم ئوزون

ئەندامی كۆنسەی بەڕێوەبەری (كەنەكە:)knk-

سەركەوتنی كۆبانێ
سەركەوتنی پەكەكە ،پەیەدەیە،
پارتی و یەكێتیشە

ئامادەكردنی :سەالح خدر  -برۆکسل
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لە دیدارێكی تایبەتی (كوردستان دیپلۆماتیك) ئ��ادەم ئ��وزون ئەندامی
كۆنسەی بەرێوەبەری  _knkبەشی دیپلۆماسی ،باس لە یەكگرتووی و
هاوكاری و هەماهەنگی هێزە كوردییەكان دەكات ،كە چەند گرنگە بۆ
كوردان .تیشك دەخاتە سەر ئەوە كە لە كاتی خۆیدا هۆشیارییان داوە
لە مەترسی داعش لە رۆژئاوای كوردستان كە دەبێت رێی لێ بگیرێت،
چونكە ئەگەری هەیە ئەو گروپە تیرۆریستە بگەنە باشوری كوردستان.
لەالیەكی ت��رەوە باس لەوە داك��ات دەبێت كۆنگرەی نەتەوەیی ببێتە
چەتر و كۆكەرەوەی سەرجەم هێزەكان ،نەك بۆ خزمەت و بەرژەوەندی
پارچەیەك یان گروپێك بێت لە پارچەكانی كوردستان.

ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
لەالیەك باس لەوە دەكرێت كە
داعش هەڕەشەیە لەسەر كورد
و لەالیەكی تر ئەم دۆخە وەك
هەلێك بۆ كورد دەنرخێندرێت،
ئێوە چ خوێندنەوەیەك بۆ
ڕەوشی هەنوكەیی دەكەن؟
ئ��ادەم ئ��وزون :هەردووكی
ڕاستە ،بەاڵم ئەگەر واقعیانەتر
لێی بڕوانین دەبینن ،كوردستان
ئێستا لە حاڵەتی شۆڕشدایە،
ئەگەر هەڵەی سیاسی و سەربازی
ڕوون��ەدات ،جارێكی تر كورد
ب��ەرژەوەن��دی��ە نەتەوەییەكان
وەالنێت ،بەرژەوەندی حزبی و
ئابووری ،بەرژوەندی كاتی و تاك
پارچەیی لەبەرچاو بگرن ،ئەوا
ناتوانن لەم هەلە قازانج بكەین،
ئەگەر بمانەوێت ئەم شۆڕشەی
ئێستا سەربخەین چەند شتێك
پێویستە ،لەالیەنی نەتەوەییەوە
باشتر نزیكی دۆخەكە ببینەوە،
مەرج و شەرت نەخەینە بەردەم
یەكتری ،پڕۆژەیی داهاتوومان
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پ��ڕۆژەی��ەك بێت ن��ەك تەنها
بۆ ك��وردان ،بەڵكو بۆ هەموو
گەالنی ڕۆژهەاڵتی ناوین بێت،
بۆ ژنان و باوەڕە جیاوازەكان
بێت ،سێهەمین شت دەبێت ئەو
هێرشەی ئێستا دەكرێتە سەرمان
بە ڕۆحی بەرخۆدانی هاوبەش
بەرامبەری بوەستینەوە ،چوارەم
دەبێت لە الیەنی دیپلۆماسیدا
كاری باش بكەین.
ل��ەئ��ێ��س��ت��ادا ه��ێ��رش��ەك��ان��ی
داع���ش ل��ەس��ەر گ��ەل��ەك��ەم��ان
بەردەوامە ،دەبێت پێش هەر
شت بزانین داعش كێیە ،ئەو
چ��ەت��ان��ە س��ەرب��ەخ��ۆ دروس��ت
نەبوون ،بەڵكو دەستی هەموو
كەسانێك لە دروست بوونیدا
هەیە ،داعشی عێراق و سوریا
جیاوازن .لە دروستبوونی داعش
دا هەندێك دەوڵەت هاوكاریان
ك��رد و هەندێكی ت��ر چ��اوی
خۆیان لێ داخست .وەك چۆن
واڵتانی توركیا ،قەتەر ،سعودیە
ڕاستەوخۆ پشتگیریان دەكرد،

واڵتانی تریش وای��ان دانابوو
لەڕێی داعشەوە بەشار ئەسەد
بڕوخێنن ،بۆ ئەوەش پشتگیری
چ��ەن��دی��ن گ��روپ��ی چ��ەك��داری
ڕادیكاڵیان كرد كە دوای ئەوانە
چوونە ن��او داع��ش��ەوە ،بەاڵم
داع���ش ل��ە ك��ۆن��ت��ڕۆڵ��ی هێزە
نێونەتەوەیی و هەرێمیەكان
دەرچوو .بۆیە ئێستا دەیانەوێت
داع���ش ك��ۆن��ت��ڕڵ ب��ك��ەن��ەوە،
ئ��ەو گ��روپ��ە ل��ە س��ەرەت��ا كە
دروستبوون وتیان دژی شیعە و
ڕژێمەكان شەڕ دەكەین ،بەاڵم
دەبینین تەنها هێرشیان كردە
سەر ك��وردان .بۆیە دەتوانین
بڵێن ئامانجی داع��ش ئەوەیە
ك��ە دیمۆگرافیای كوردستان
بگۆڕێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :بۆچی
كورد؟
ئ����ادەم ئ�����وزون :داع���ش
بەرنامەكەی گرێدراوی واڵتانی
داگیركەری كوردستانە ،ئەو
واڵتانەش نایانەوێت كورد ئازاد
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بێت ،بە تایبەتی توركیا نایەوێت
كورد خاوەن پێگەی خۆی بێت
لە ناوچەكەدا ،هەروەك ئێرانیش
ب��ەو ج��ۆرەی��ە بیر دەك��ات��ەوە،
جگەلەوەی لە عێراق بەعسییە
كۆنەكانی ناو داعش نایانەوێت
كوردان لە باشوری كوردستان
خ��اوەن پێگەی سەربەخۆبن.
بۆیە ل��ەو خاڵەدا هاوبەشن،
ل��ەن��او ئ��ەوان��ەدا توركیا زۆر
چاالكانە پشتگیری و هاوكاری
داع��ش دەك���ات ،هەتا پالنی
هێرشەكانیان لەالیەن توركیاوە
دادەڕێژرێت ،پێشوتر چەتەكان
هێرشیان كردە سەر سەرێكانی،
ك�����وردان س��اڵ��ێ��ك ش��ەڕی��ان
ل��ەگ��ەڵ ك��رد ت��ا لەسەرێكانی
دەریانكردن ،پاشان هێرشیان
كردە سەر كۆبانێ ،توركیا وا
پالنی دانابوو كە كانتۆنی كۆبانێ
لەالیەن داعشەوە دەگیرێت و
پاش ئەوێش هێرش بكەنە سەر
كانتۆنی عەفرین ،پاش ئەوێش
ڕووبكەنە جزیرە ،واتە پالنی
ئ��ەوەی هەبوو كە ڕۆژئ��اوای
كوردستان یان داگیربكات ،یان
بارودۆخەكە خراپ بكات ،تا
بتوانێت هێزەكانی خۆی بباتە
ئەو جێگایانە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
شەنگال تا چەند لەناو ئەو
پیالنەدا بوو؟
ئادەم ئوزون :شەنگال سنوری
ڕۆژئ���اوای كوردستانە ،وای��ان
دانابوو ئەگەر شەنگال بگرن
ئیدی باشوری كوردستان بە

تەواوی بخەنە دەستی خۆیان،
ئ��ەوان دەیانویست بە گرتنی
شەنگال هەموو سنورەكانی
ڕۆژئ����اوا و ب��اش��ور بگرن و
دایبخەن ،تا نەفەس لە ڕۆژئاوا
ببڕین و هێرش بكەنە سەر
ڕمێالن و لەوێوە بۆ هەموو
جزیرە ،ب��ەاڵم ئ��ەو پیالنەیان
س���ەرن���ەك���ەوت ،ئامانجێكی
تریان ئەوەبوو كوردانی ئێزدی
كۆمەڵكوژ بكەن ئەوەیان كرد،
پ��اش��ان ڕووب���ك���ەن هەرێمی
كوردستان ئەوەشیان ك��رد و
هاتن مەخموریان گرت نزیك
هەولێر ب��وون��ەوە ،ت��ا ئیدی
كورد هیچ ستاتۆیەكی نەبێت و
لەناوی ببەن.
كوردستان دیپلۆماتیك :بەاڵم
لە شەنگال هێزێكی مەزنی
ك��وردان هەبوو بە بۆچوونی
ئێوە چ��ۆن داع��ش توانی وا
بەئاسانی ئەو ناوچەیە بگرێت؟
ئ��ادەم ئ��وزون :ئەو هێزانە
ب���اوەڕی���ان ن���ەدەك���رد داع��ش
ب��ەو ش��ێ��وەی��ە ه��ێ��رش بكاتە
سەرناوچەكە ،ئامادە نەكرابوون
تا لەبەرامبەر داعش بوەستنەوە،
وات���ە پ�لان��ی ب��ەرخ��ۆدان��ی��ان
نەبوو ،ئەگەر هەبوایە داعش
ن��ەی��دەت��وان��ی ئ��ەو ناوچەیە
بگرێت ،سیاسەتیان ل��ەوەدا
هەڵەبوو ،هەڵەكەش ل��ەوەدا
بوو كاتێك داعش پێش شەنگال
هێرشی ك��ردە سەر ڕۆژئ��اوای
كوردستان ،ئ��ەوان پشتگیری
ڕۆژئ��اوای��ان نەكرد ،هەوڵیان

داع����������������ش ك����ە
دروس������ت������ب������وون
وت��������ی��������ان دژی
ش��ی��ع��ەو ڕژێ��م��ەك��ان
شەڕدەكەین ،بەاڵم
دەب���ی���ن���ی���ن ت��ەن��ه��ا
هێرشیان كردە سەر
كوردان

نەدا هێزێكی هاوبەشی كوردی
دروس���ت ب��ك��ەن ك��ە بتوانین
بەرامبەر داعش بوەستینەوە،
وات��ە هێرشی ئ��ەو چەتانەیان
لە پارچەیەكی كوردستان وەك
هێرشێك بۆسەر خۆیان نەبینی،
وەك لە كۆنگرەی نەتەوەیی
گوتبومان ،ئەمڕۆ داعش هێرش
دەكاتە سەر كوردستان رۆژئاوا
سبەینێش س��ەرەی كەركوك و
دووسبەیش سەرەی هەولێرە،
ب��ەاڵم ك��ەس ب��اوەڕێ بە ئێمە
نەكرد.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
لەگەڵ ئ��ەوەی ئێوە دەڵێن
ه��ۆش��داری��م��ان��دا ئ��ەی چۆن
ب��اوەڕی��ان ن��ەدەك��رد ڕۆژێ��ك
داع��ش هێرش دەك��ات��ە سەر
ئەو ناوچانەی كە ئەوانیش بااڵ
دەستن تێیدا؟
ئادەم ئوزون :بەڵێ ئێمە پێمان
وتن ،ئەگەر نەتوانین بە یەكەوە
ڕۆژئ����اوا ل��ە ه��ەڕەش��ەی ئەو
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چەتانە بپارێزێن سبەینێ ناتوانین
هیچ جێگەیەكی تر بپارێزین،
پێمان وتن هەڵكەندنی خەندەق
لەسنوری ب��اش��ور و ڕۆژئ���اوا
سیاسەتێكی هەڵەیە دەبێت
بەپێچەوانەوە بەڕێوەبەرایەتی
ڕۆژئ���اوا بە ڕەسمی بناسن،
ئەگەرچی وەاڵمێكی ڕەسمیان
ن��ەدای��ن��ەوە ،ب���ەاڵم ئ���ەوەی

نەتەوەیی بوو ،بیركردنەوەی
پارچەچێتی و حزبی هەبوو،
پەیوەندی بەهێز لەگەڵ توركیا
ه��ەب��وو ،دەرك����ەوت ك��ە ئەو
پەیوەندییەش بەرژەوەندیانە
ب��وو ن��ەك س��ت��رات��ی��ژی .وات��ە
لەجێی ئەوەی پشت بە هێزە
ك��وردی��ەك��ان��ی پارچەكانی تر
ببەستن پشتیان ب��ە هێزە

ئادەم ئوزون

دەیانكرد لەبەرژەوەندی هیچ
الیەكماندا نەبوو ،كاتێك داعش
هێرشی كردە سەریان ئەوكات
بەئاگاهاتنەوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :تەنها
هۆكار هۆشیارە نەبوون بوو،
یان شتی تریش هەیە ؟
ئادەم ئوزون :نازانم ئەگەر
شتی تر هەبێت ،بەاڵم ئەوەی
لەبەرچاوە نەبوونی پالنێكی
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دەركیەكان بەستبوو.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
پێتوانیە دوای گرتنی موسڵ
و بەبارمتەگرتنی دیپلۆماتە
ت��ورك��ەك��ان ،داع���ش زی��ات��ر
كەوتبێتە ژێر كۆنتڕۆڵی توركیا؟
ئادەم ئوزون :پێش ئەوەش
لەژێر كۆنتڕۆڵی توركیادا بوو،
گرتنی بارمەتەكان سیناریۆ بوو،
داعش و توركیا بەیەكەوە پالنی

داگیركردنی موسڵیان داڕشتبوو.
توركیا بۆئەوەی بەرامبەر داعش
هیچ نەكات گرتنی دیپلۆماتەكانی
وەك بەهانە بەكارهێنا ،تا
داع��ش دەستی ك��راوە بێت و
چی دەوێت بیكات.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەی
چۆن توركیا ڕێگەیدا پێشمەرگە
لە خاكەكەیەوە بچێتە كۆبانێ ؟
ئادەم ئوزون :توركیا مەجبوور
بوو ئەوە بكات .كورد داوای
كرد كە كۆریدۆرێكی مرۆیی
بۆ هاوكاری كۆبانێ بكرێتەوە،
بەاڵم توركیا ئەوەشی نەكرد،
چونكە توركیا بەهیوای ئەوەبوو
كۆبانێ بكەوێت ،بەاڵم كە بینیان
كۆبانێ ناكەوێت و گوشاری
ك���وردان لە باكور و هەموو
جیهان و گوشاری هێزەكانی
هاوپەیمانیش لەسەریان زیاتر
دەب��ێ��ت ،ناچاربوو هەندێك
ڕێگە بدات ،كاتێكیش ڕێگەیدا
هەندێك ش��ەرت و مەرجی
دانا ،وەك نابێت چەكی قورس
ببەن ،دەبێت سوپای سوریای
ئازادیش بچێتە كۆبانێ ،كاتێك
پێشمەرگە چ��وو سێ ڕۆژ لە
توركیا ڕایانگرتن ،ل��ەو سێ
ڕۆژەدا داع��ش ب��ە ه��اوك��اری
توركیا هێرشی هەرە بەهێز و
چڕی كردە سەر كۆبانێ ،توركیا
كە بینی كۆبانێ هەر ناكەوێت
ناچار ڕێگەیدا بەو پێشمەرگانە
بچنە كۆبانێ.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
چەندە ڕاستە دەڵێن بۆیە

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

توركیا ڕێگەیدا پێشمەرگە
بچێتە كۆبانێ تا سەركەوتنەكان
لەدەستی پەكەكە و یەپەگە یان
پەیەدە دەربێنێت؟
ئ��ادەم ئ��وزون :سەركەوتنی
كۆبانێ سەركەوتنی هەموو
گ��ەل��ی ك���وردە ،سەركەوتنی
پ��ەك��ەك��ە  ،س��ەرك��ەوت��ن��ی
پەیەدەیە سەركەوتنی پەیەدەش
سەركەوتنی پارتی و یەكێتیشە،
توركیا چەندە بیەوێت ئەوە
بكات ناتوانێت ڕاستیەكان
بەرەواژۆ بكاتەوە .توركیا وای
دانابوو كە پەیەدە پێشمەرگە
قبوڵ نەكات و ب��ەو شێوەیە
ن��اك��ۆك��ی ل��ەن��ێ��وان ك���وردان
دروست بكات ،بڵێت من ڕێگە
دەدەن كوردان خۆیان یەكتری
قبوڵ ناكەن ،ئەو نەیزانی كە
كۆبانێ بە پێشەنگی یەپەگە
و پەیەدە چەندین ڕۆژە لە
بەرخۆداندایە و پێشمەرگەش
بۆ هاوكاری پەیەدە و یەپەگە
دەچێت و ئەركی نەتەوەیی
خۆی پێكدێنێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :بۆ
بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی
نێوان كوردان چی دەڵێن؟
ئ���ادەم ئ���وزون :كۆنگرەی
نەتەوەیی كاری ستراتیژیمانە،
ت��ا ئێستا ب��ۆ ئ���ەوە ك��ارم��ان
ك���ردووە ل��ەم��ڕۆ ب��ەدواش��ەوە
دەی��ك��ەی��ن ،دەب��ێ��ت ئامانجی
كۆنگرە ئاواكردنی ستراتیژیەك
بێت بۆ ك��وردان ،هێڵی سور
و ك��ەس��ك داب��ن��ێ��ت ،دەبێت

ه���ەڕەش���ەی ك��ۆب��ان��ێ وەك
هەڕەشەیەك بۆسەر كوردستان
ببینێت ،هەڕەشە و گوشارەكانی
سەر ئاپۆش وەك هەڕەشە و
گوشاری بۆسەر هەموو گەلی
كورد ببینین ،بەهەمان شێوە
ه��ەڕەش��ەی س��ەر هەولێریش
وەك هەڕەشی س��ەر هەموو
كوردستان سەیربكرێت كات،
نابێت كۆنگرە وای لێ بێت
ببێتە كۆنگرەی باشور و باكور،
بەڵكو دەبێت چەترێك بێت
هەموو پارچەكانی كوردستان
لەژێریدا بن.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ك��ۆب��ان��ێ چ��ی ب��ۆ ك��وردان��ی
سەلرجەم پارچەكانی تری
كوردستان كرد؟
ئادەم ئوزون :پێشووتر ڕای
گشتی دووبەرەكیان دەخستە
ناو كوردان ،بەتایبەتی واڵتانی
ڕۆژئ���اوا و ئەمەریكا لەڕێی
توركیاوە ئەوەیان دەكرد ،بەاڵم
بەرخۆدانی پەكەكە لە شەنگال،
بەرخۆدانی پەیەدە لە كۆبانێ،
بەرخۆدانی گشتی گەلی كورد
لەم كاتەدا ڕووی ڕەشی توركیا
بۆ هەموو كەسێك ئاشكرا كرد،
بەهۆی پشتگیری لە تیرۆریستان
ل��ە ئاستی نێونەتەوەییشدا
گومانێكی زۆر لەسەر توركیا
دروس��ت ب��ووە ،ڕووی ڕاستی
كوردیش ئاشكرایە ،گەلی پرسی
بۆ داعش دەچێتە هەرجێگەیەك
دەیگرێت ،بەاڵم بۆ ناتوانێت لە
ڕۆژئاوا خۆی بەرامبەر كوردان

بگرێت ،زانیان كە باوەڕیەك
لەپشت بەرخۆدانی كوردانەوە
هەیە كە ئەویش باوەڕی ئاپۆیە،
پ��ڕۆژەی��ەك هەیە ك��ەئ��ەوەش
پ�����ڕۆژەی خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەری
دیموكراتیكە ،ئێستا ك��ورد
بووەتە یەك جەستەو بەرامبەر
تیرۆریزمی داعش شەڕ دەكەن،
بۆیە هێزە نێونەتەوەییەكان ئەوە
بە بەرگریكردنێكی مرۆڤایەتی
بۆخۆشیان دەبینن .كورد وەك
هاوپەیمانێكی مرۆڤایەتی و
ئەخالقی بۆخۆیان دەبینن،
ن��اوەن��دی ئ��ەو ب��ەرخ��ۆدان��ەش
كۆبانێیە ،كورد دەبێتە ناوەندی
شۆڕش و دیموكراسی.

پرۆفایل:
_ ئ���ۆزون ل��ە ئەڵمانیا
گەورە بووە.
_ ئ��ەن��دام��ی كۆنسەی
بەرێوەبەری كەنەكە_ بەشی
دیپلۆماسی.
_ خاوەنی چەندین كتێب
و نوسینە.
_ ل��ە م��ێ��ژە سەرقاڵی
ئیشكردنە لەسەر ملمالنێی
ك���ورد ل��ەن��او كۆنگرەی
نەتەوەیی كورددا.
_ س��ەرق��اڵ��ی ت���ەوەری
ئاشتییە لە نێوان كورد و
توركیادا لە ئۆسڵۆ.
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سمكۆ یەزدانپەنا

سكرتێری یەكێتی شۆڕشگێڕانی كوردستان
دیدار :سەروەت تۆفیق ،زریان محەمەد

داعش بووە هۆكاری گەڕانەوەی
ناوچە دابڕێندراوەكان و پڕچەككردنی
هێزی پیشمەرگەی كوردستان
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سمكۆ یەزدانپەنا سكرتێری گشتی شۆڕشگێڕانی كوردستان لە
دیدارێكی تایبەتی (كوردستان دیپلۆماتیكدا) باس لە دواین رووداو
و گۆرانكارییەكانی ئەم دواییەی ناوچەكە و كوردستان دەكات،
كە بەهۆی دروست بوون و سەرهەڵدانی داعشەوە دروست بووە،
هەروەها تیشك دەخاتە سەر ئەو نا هەمانگییەی كە لە نێوان هێزو
حزبەكانی كوردستانی رۆهەاڵتدا هەیە ،كە بەبڕوای ئەو كولتوری
هێزو حزبەكانی ئەو پارچەیە بەو جۆرەیە ،كە تا ئێستاش نەیان
توانیوە سەرجەم هێزەكانیان لە بەرەیەكدا كۆیان ببێتەوە.

كوردستان دیپلۆماتیك :پاش
كێشەو قەیرانەكانی (یەكێتی
ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ی ك��وردس��ت��ان
و پ��ارت��ی ئ����ازادی) دواج��ار
جیابوونەوەی خۆتان راگەیاند،
ئایا هۆكارو رووداوەكانی پشت
ئەم جیابوونەوە چی بوو؟
سمكۆ یەزدانپەنا :هۆكارە
سەرەكییەكانی هەر ئینشعاب
و ئینشیقاق و جیابوونەوەیەك
بۆ سێ هۆكار پۆلین دەكرین:
كە ئەوانیش هۆكاری (فیكری،
سیاسی ،ئیداری ،یان تەشكیالتی
و رێكخستن) .ئەو هۆكارانەی
ك��ە یەكێتی شۆڕشگێرانی
ك��وردس��ت��ان و پ��ارت��ی ئ��ازادی
لە یەك جیاكردەوە ،سیاسی
و تەشكیالتی ب���وون .وات��ە
چۆنیەتی سیاسەت كردن لەگەڵ
دونیای دەرەوەی حیزبمان و

چۆنیەتی بەرێوەبردنی دونیای
ناو حیزبمان .شیكاری ئەم دوو
هۆكارە زۆر هەڵدەگرێت ،بەاڵم
گرنگترینیان ئەو جیاوازییانە
ب���وو ،ب��ۆ خ��ۆش��م پێشتر لە
چەندین سمینارو نوسراوی
تایبەتدا ،ئ��ەم شیكارییانەم
كردووە.
كوردستان دیپلۆماتیك :لە
ئێستادا (یەكێتی شۆڕشگێڕانی
كوردستان) ل��ەم ب��ارودۆخ��ە
نوێیەی كە هاتۆتە ئ��اراوە،
لە ناوچەكەدا چۆن مامەڵە
دەكات؟
سمكۆ یەزدانپەنا :لە مانگی
 2012 / 7وتارێكم بەاڵوكردەوە
لە ژێر ناوی ‹› شەڕێكی نوێ لە
كەنداو و رزگاربوونی رۆژئاواو
ب��اك��وری ك��وردس��ت��ان « لەو
وتارەدا زۆر شتم باسكردووە،

ك��ە ه��ەن��وك��ە ل��ە ئ���ارادای���ە.
یەكێتی شۆڕشگێڕانی كوردستان
وەك هێزێكی تا سەر ئێسقان
نەتەوەخواز (ناسیۆنالیستی)
ل��ە ه���ەر ه��ەل��وم��ەرج��ێ��ك��دا
بەدوای دەستەبەركردنی مافە
ن��ەت��ەوەی��ی��ەك��ان و پاراستنی
دەستكەوتە نەتەوەییەكاندایە.
هەلومەرجی نوێ رۆژهەاڵتی
ن��اوەڕاس��ت وەه��ا فەزایەكی
خوڵقاندووە ،كە ئەگەر بێت و
بە هەموو الیەكمان بتوانین ژیر
بیرانە تێی بڕوانین و هەنگاوی
باشی بۆ هەڵبێنینەوە .ئەوە
لە بەرژەوەندی نەتەوەیی بە
ئەنجام دەگات .ئەم سەردەمە
وادەخ���وازێ���ت ك��ە زلهێزانی
مەیدانی كوردایەتی .واتە پارتی
دیموكرات و پارتی كرێكاران
و یەكێتی نیشتمانی كوردستان
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ك��ە ه���ەر س��ێ��ك��ی��ان خ���اوەن
م��ێ��ژوو ،ئ��ەزم��ون و خ��اوەن
ه��ێ��زی پێشمەرگەو ئ��اب��وری
بە هێزو پەیوەندی بە هێزی
نێودەوڵەتین ،ژیرانە مامەڵە
لەگەڵ رووداوەكان بكەن ،وەك
چۆن لەم چەند مانگی رابردوودا
خ��راپ مامەڵەیان نەكردووە،
ئەوە دەبێتە هۆكاری ئەوەی
كە ئێمەومانانیش باشتر لەگەڵ
هەلومەرجەكە مامەڵە بكەین.
من نایشارمەوە ،خۆم وەك
مرۆڤێكی ریئالیست باوەرموایە،
كە ئەگەر بێتوو ئەم سێ فاكتەرە
سەرەكییە مامەڵەی باش لەگەڵ
رووداوەك����ان بكەن و كەمتر
بەداویی بەرژەوەندیی حیزبی
و پارچەییدا بن ،ئەوە یەكێتی
كوردستانیش
شۆڕشگێڕانی
لەگەڵ پێشهاتەكان باشتر مامەڵە
دەكات ،نابێتە الیەنداری هیچ

جەمسەرێك ،بەاڵم ئەگەر بە
پێچەوانەوە بێت ،ئەوە یەكێتی
كوردستانیش
شۆڕشگێڕانی
ناچارە لەسەر بنەمای پاراستنی
ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ان��ی خ��ۆی،
مامەڵە لەگەڵ هەر پێشهاتەیەك
بكات.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
تێڕوانینی حزبەكەتان چییە،
س��ەب��ارەت ب��ە كوردستانی
عێراق ،كە بەهۆی داعشەوە
هاتۆتە بوون؟
سمكۆ یەزدانپەنا :ف��ارس
وتەنی (گەر خدا خواهد عدوو
سبب خیر ش��ود) ،تاكو ئەم
چركە ساتە داعش نیعمەت بووە
بۆ باشوری كوردستان ،داعش
بووە هۆكاری گەڕانەوەی ناوچە
داب��ڕێ��ن��دراوەك��ان ،وەك چۆن
بووە هۆكاری پڕچەك كردنی
هێزی پیشمەرگەی كوردستان،

هەروەها هۆكاری ئەوە بووە كە
پتر لە  40دەوڵەتی جیهان وەك
دەوڵەتێكی سەربەخۆ مەمەڵە
لەگەڵ هەرێمی كوردستان بكەن
و زۆر شتی دیكەش ،...بەاڵم
ئەگەر لە درێژخایەندا رێبەرانی
ب��اش��وری كوردستان نەتوانن
هەلەكە بەباشی بقۆزنەوەو
ن��ەزان��ن چ��ۆن بە ئاڕاستەی
بەرژەوەندی زلهێزانی جیهان و
ناوچەكەدا بەرژەوەندییەكانیان
راكێشن ئەوا رەنگە ئەوەی كە
بە دەستیش هاتووە ،لە دەست
بچێت.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
قسە لەسەر ئەوە دەكرێت،
ل��ەگ��ەڵ هێزی پێشمەرگەی
باشور بەشداربوون و هێزتان
ن������اردووە ،ب��ۆ رۆژئ����اوای
كوردستان .ئایا رۆڵی حزبەكەی
ئێوە چی بووەو چی دەبێت؟
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سمكۆ ی��ەزدان��پ��ەن��ا :لە
راستیدا یەكێتی شۆڕشگێڕانی
كوردستان لە  2014/6/10رۆژی
داگیركردنی موسڵ لەالیەن
داعشەوە لە راگەیاندراوێكدا،
ئامادەگی خۆی بۆ هێرش و
بەرنگاربوونەوەی هێزەكانی
داع��ش راگ��ەی��ان��د ،ه��ەروەه��ا
دوات���ر ل��ەگ��ەڵ گرتنی ش��اری
شەنگال بەبێ چ��رای سەوزی
هیچ الیەنێك بە فەرماندەیی
شەخسی خۆم هێزێكی كارامەو
بە ئەزمونم بەرەو ئەو سنورە
ب��رد ،دی��ارە بە هەماهەنگی
لەگەڵ پێشمەرگە و دواتریش
بە تەلەفۆن لە پەیوەندیدا بووم
لەگەڵیان ،ب��ەاڵم نەیانهێشت
ئێمە بچینە ش���ەڕەك���ەوە،
هۆكارچی بوو ئ��ەوە ،ئەوان
دەزان��ن ناشی ش��ارم��ەوە بەو
شعورمان
هەڵسوكەوتەیان
بریندار بوو ،بەاڵم دوات��ر كە
ه��ەل��وم��ەرج��ی (ك��ۆب��ان��ێ) بە
تایبەتی و رۆژئاوای كوردستان
هاتە ئ���اراوە ،پەیوەندیم بە
بەرپرسانی یەكینەكانی پاراستنی
گ��ەل ( )YPGوە ك��ردو بەو
هەڵوێستەی ئێمە زۆر كەیف
خۆشبوون ،لە  2014/11/10بە
هەماهەنگی لەگەڵ ()YPG
هێزێكی یەكێتی شۆڕشگێڕانی
كوردستان گەیشتە كانتونی
(ج��ەزی��رە)و تائێستاش لەو ێ
جێگیرن و شانبەشانی هێزەكانی
( )YPGل��ە دژی داع���ش لە
میحوەری (جەزعا) دەجەنگن.

ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
هۆكار چییە رێگە بە هێزەكانی
دیكەی رۆژهەاڵتی كوردستان،
وەك كۆمەڵە و دیموكرات
نادرێت بەشداری بكەن لەو
بەرگرییە نیشتمانییەی كە
دروست بووە ،لە دژی داعش؟
سمكۆ یەزدانپەنا :لە راستیدا
بۆ بەشداریكردن لە بەرگری
نیشتمان دژی داع���ش هیچ
الیەنێك ناتوانێت پێشت پێ
بگرێت ،بە مەرجێك خۆت
بزانی چۆن بەشداری دەكەیت،
شەڕ لە رۆژهەاڵتی كوردستان
نییە ،شەڕ لە باشور و رۆژئاوای
كوردستانە ،كەوا بوو كۆمەڵێك
یاساو رێسا هەیە ،كە هێزەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستان دەبێت
رەچ��اوی بكەن و بزانن چۆن
مامەڵە لەگەڵ ئەو هەلومەرجە
ت����ازەی����ەدا دەك������ەن .ل��ەم
پەیوەندییەدا دوو شت رۆڵ
دەگێرێت .یەكەم هەڵویست
و دووەم رەواب��ی��ت ،ئەگەر
مەبەست بەرگری نیشتمانییە،
ب��ا ل��ە ب��اش��وری��ش ت��ەن��گ و
چەڵەمەت بۆ دروس��ت كەن،
خۆ لە رۆژئاوای كوردستانیش
داع��ش ك��ورد ق��ڕان دەك��ات،
ئەی بۆ ناچن كەوا بوو تەنها
پارتی دیموكرات و یەكێتی
نیشتمانی س��ەب��ەب نین ،بۆ
پێش گرتن لە دیموكرات و
كۆمەڵە ،بەڵكو ئەوە خۆیانن كە
سەبەبی سەرەكین ،ئەگەر ئەو
دوو هێزە بە قەولی بەرێزتان

ئ��ەگ��ەر مەبەست
بەرگری نیشتمانییە،
ب���ا ل���ە ب��اش��وری��ش
ت��ەن��گ و چەڵەمەت
ب��ۆ دروس����ت ك��ەن،
خ���ۆ ل���ە رۆژئ������اوای
ك���وردس���ت���ان���ی���ش
داع���ش ك���ورد ق��ڕان
دەكات ،ئەی بۆ ناچن

رێگایان پێنادریت لە باشور و
رێگای رۆژئاوایش نازانن ،ئەوە
لەسەر دەستی ئێوە من ئامادەم
بیان بەم بۆ ئەوێ.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
بۆچی لە كۆنگرەی نەتەوەیی،
یان لەالیەكی ت��رەوە الیەنی
پینج قۆڵی نێوان (دیموكرات و
كۆمەڵە) حزبەكەی ئێوە رۆڵی
نەبووە لە رووداوەكاندا ،ئەو
هۆكارو بەربەستانە چی بوون؟
سمكۆ یەزدانپەنا :من هیچ
ب��اوەرێ��ك��م ب��ە الی��ەن��ی پێنج
قۆڵی نییە ،چونكە بە راستی
خۆیشیان باوەڕیان بە پێنج قۆڵ
بوونی خۆیان نییە ،ئەم پێنج
قۆلە بۆیان دروستكراوە ،لە
وەاڵم��ی ئەو پرسیارەدا دەبێ
بڵێم ‹›جوچكەكان لە كۆتایی
پاییزدا دەژمێرێن ‹› ،لە كۆنگری
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ت��ەن��ی��او ت��ەن��ی��ا بۆ
ب����وخ����زو غ������ەرەزو
چ��اوچ��ن��ۆك��ی چەند
الی��ەن��ێ��ك ب����وو ،كە
بانگێشت نەكراین بۆ
كۆنگرەی ن��ەت��ەوەی
و رۆڵ���ی حیزبیمان
نەبوو

نەتەوەی بە ئاكام نەگەیشتوودا،
ی��ەك��ێ��ت��ی ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ی��ان
بانگێشت نەكرد ،منیان وەك
ش��ەخ��س��ی ب��ە ت��ەل��ەف��ۆن��ێ��ك
لەالیەن پەیوەندییەكانی پارتی
دی��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ەوە
بانگێشت كرد ،كە هەر ئەو
كات وەاڵم��م دان��ەوە كە من
وەك شەخس رێگای دوورم
بەردەرگای ماڵەكەمە.
بە كورتی هۆكاری ئەوەی كە
یەكێتی شۆڕشگێڕانی كوردستان
وێ��ڕای ئ��ەوەی ك��ە  24ساڵە
لە پێناو داكۆكیكردن لە مافە
رەواكانی نەتەوەكەماندا زۆر
تێدەكۆشێت،
سەرسەختانە
لە ساڵی  1997من شەخسەن
رۆڵ��م هەبوو لە بەلژیك لە
یەكەم كۆنگرەی نەتەوەیدا،
تەنیاو تەنیا بۆ بوخزو غەرەزو
چاوچنۆكی چەند الیەنێك
بوو ،كە بانگێشت نەكراین بۆ
كۆنگرەی ن��ەت��ەوەی و رۆڵی
حیزبیمان نەبوو.
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ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ب���اس ل���ەوە دەك��رێ��ت كە
حزبی (یەكێتی شۆڕشگێڕانی
كوردستان) هاوكاری تەواوەتی
دەك��رێ��ت ل��ەالی��ەن (پ��ارت��ی
دیموكراتی كوردستان)ەوە،
یان ئێوەو پارتی پەیوەندیتان
چۆنەو ئەو هاوكاریانە لە سەر
چ بنەمایەكە؟
سمكۆ ی��ەزدان��پ��ەن��ا :ك��ام
ه��اوك��اری ،ك��ام پ��ەی��وەن��دی،
یەكێتی شۆڕشگێڕانی كوردستان
ب���ە خ��ۆش��م��ەوە ل���ە دوای
جیابوونەوەمان لە ( )2007ەوە
ماڵمان بە كۆڵمانەوەیە ،ئەگەر
خەڵكی ب��ەش��ەرەف و ك��ورد
پ��ەروەری شارو شارۆچكانەی
كوردستان نەبوایە ،ئەوا بەخوا
مناڵی پێشمەرگەكانمان لە
برسان دەمردن.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
بەگشتی قسەیەك لەسەر
پ��ارت��ەك��ان��ی رۆژه���ەاڵت���ی
كوردستان دەكرێت ،كە تەنها
لە كەمپ و ئۆردوگاكاندا
نیشتەجێ ب���وون خەباتی
چەكداری ناكەن؟
سمكۆ ی��ەزدان��پ��ەن��ا :كاك
(سەعیدی) برام پێش ئەوەی
شەهید بكرێت زۆر ج��ار لە
كۆبونەوە حیزبییەكانماندا باسی
لەوە دەكرد ،كە هەر حیزبێكی
كوردستانی لە هەر پارچەیەكی
ك��وردس��ت��ان ،ئ��ەگ��ەر بێت و
خەباتی چەكداری ب��ەردەوام
نەكات ،ئەوە بەرەو پوكانەوە

دەچێت ،لەراستیشدا ئەگەر
كۆتایی بەم ئۆردوگا نشینییە
نەهێنین ئەوە حاڵمان زارە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
پەیوەندیتان وەك��و (یەكێتی
شۆڕشگێڕانی ك��وردس��ت��ان)
ل��ەگ��ەڵ ح��زب��ەك��ان��ی ت��ری
رۆژهەاڵت چۆنە ،یان بڵێین لە
ئاست چاوەڕوانییەی خەڵكی
رۆژهەاڵتی كوردستانە؟
سمكۆ یەزدانپەنا :نهخێر
لە ئاست چاوەڕوانی خەڵكی
رۆژه����ەاڵت����ی ك��وردس��ت��ان
ن��ی��ن ،بەگشتی حیزبەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستان ئاستی
الوازە،
پەیوەندییەكانمان
س��اردوس��ڕی��ن ،ن��ا مەسئوالنە
ه��ەڵ��س��وك��ەوت دەك���ەی���ن،
كولتوری یەكریزی و هاودەنگی
و بەدەم یەكەوە بوونمان زۆر
لە كزیداوە ،بەرادەیەك هەر
مەپرسە! یەكەمم ،دووهەمم
و فاڵنم زاڵ��ە بەسەر هەموو
پرۆگرامەكانماندا.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ب��ۆچ��ی ه��ەن��دێ��ك ح��زب��ی
رۆژهەاڵتی كوردستان وەك
(كۆمەڵە ،دیموكرات ،پژاك)
ئێوە بەرەسمی ناناسن؟
سمكۆ یەزدانپەنا :حیزب
خ��ۆی رەسمییەت ب��ە خۆی
دەدات .ئەو حیزبەی بە كارو
چاالكی و خزمەت و فیداكاری
و پ��رۆژەو بەرنامەی چاك و
خەبات و تێكۆشان رەسمییەت
بەخۆی ئ��ەدات ،گەر هەموو
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دونیایش رەسمییەتی پێ بدەن
هەر نابێتە حیزب ،بەاڵم بە
پێچەوانەكەی ئەتكاتە حیزبی
مەترەح .یەكێتی شۆڕشگێڕانی
كوردستان  24ساڵ لەمەوبەر
ب��ی��رو ف��ی��ك��رو ف��ەل��س��ەف��ەی
ناسیونالیزمی سیاسییەوە پێی
نایە گۆڕەپانی خەبات ،زۆر
الیەن دژایەتی كردین ،دواتر
ب��وون��ە دۆس���ت .ئ��ەو كاتەی
یەكێتی شۆڕشگێڕانی كوردستان
ف��ەل��س��ەف��ەی ن��ەت��ەوەخ��وازی
دەست پێكرد و ئااڵی نەتەوەیی
هەڵداو دروشمی سەربەخۆیی
ب��ە دەوڵ���ەت ب��وون��ی ك��وردی
ك���ردە مانیفستی ك���اری و
ف��ی��دراڵ��ی و كۆنفدڕاڵیشی
ك��ردە پ��ردی پەرینەوە بەرەو
س��ەرب��ەخ��ۆی��ی ی��ەك��ج��ارەی��ی
كوردستان ،هێشتا حیزبەكانی
دیكە هەر گیرۆدەی فاڵن ئیزن
بوون .ئەوە رەسمییەتی داوە
بە ئێمە ،بەاڵم بەگشتی یەكێتی
شۆڕشگێڕانی كوردستان بە
دەیان دیدار لە ئاستی هەرە
ب��ەرزی حیزبیدا لەگەڵ پژاك
و كۆمەڵە و دیموكرات بووە،
تاكو ئێستاش بەردەوامە.
كوردستان دیپلۆماتیك :لە
كاتێكدا هەریەك لە پارچەكانی
باشور ،باكور ،رۆژئاوا هەنگاوی
باشیان چۆتە پێشەوە ،بەاڵم
پرسی ك��ورد لە رۆژه��ەاڵت
بەوجۆرە نییە ،دەتوانین بڵێین
سست و الوازە ،ئ��ەوەش
ئێوە بەرپرسن لەو هۆكارەدا

وەكو هەموو هێزەكانی ئەو
پارچەیە؟
سمكۆ یەزدانپەنا :پتر لە 100
ساڵە كوردستان بە زۆر دابەش
بە چواركراوەو هەركامیان بە
دەوڵەتیكی دیكەوە لكێندراوە،
رێ��ك��ك��ەوت��ن��ەك��ان��ی سیڤەر،
سایكس_ بیكۆ ،لۆزان و پاش

هۆیەشەوە دورگەكانی كریت
و قوبرس هەبووە و ئەمەش
راستەوخۆ كارتێكەری بە سەر
پ��رس��ی ك���ورد ل��ەو ب��ەش��ەوە
هەبووە و هەیە ،هەروەها
دەوڵەتی عێراق بەهۆی سەدام
حسێن ،كێشەی گەورەی لەگەڵ
ئەمەریكا و...هتد و هەبووە،

سمكۆ یەزدانپەنا

ئ��ەوان و پێش ئ��ەوان رۆڵ و
كاریگەری لەسەر رەوڕەوەی
مێژوو چارەنوسی هەركام لە
پارچەكانی كوردستان هەبوو
هەیە.هەركام لە بەشەكانی
كوردستان بەهۆی دەوڵەتە
داگیركەرەكانییەوە هەڵكەوتی
جێوپۆلۆتیكی تایبەت بەخۆی
ه��ەی��ە .داگ��ی��رك��ەری باكوری
ك��وردس��ت��ان .وات��ە دەوڵ��ەت��ی
توركیاو عوسمانی پێشوو كێشەی
قۆڵی لەگەڵ یۆنانییەكان و بەو

ئەوەش كارتێكەری راستەوخۆی
لەسەر پێشەوە چوونی خەباتی
ك���ورد ل���ەو ب��ەش��ە ه��ەب��وو،
هەروەها لەالیەكی تریشەوە
رۆژئاوای كوردستان راستەوخۆ
و ناراستەوخۆ زلهێزەكانی
جیهان موداخەلەیان لە كاری
بەشار ئەسەد دا كردووە ،بەاڵم
دەوڵەتی فارس .واتە كۆماری
ئیسالمی ئێران هێشتا گیرۆدەی
جیددی ئەو پرسانە نەبووە ،بە
واتایەكی دیكە ئەگەر پرسی
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كورد بەشێكی پەیوەندی بە ناوخۆی كوردستانەوەو
حیزبەكانییەوە هەیە ،ئەوە بەشێكی زۆری پەیوەندی
بە دەرەوەی كوردستانەوەیە ،واتە رۆڵی نێگەتیڤ یان
پۆزۆتیڤی زلهێزەكانی جیهانەوە هەیە.
كوردستان دیپلۆماتیك :بۆچی ناتوانن هێزەكانی
رۆژهەاڵت بەرەیەك دروست بكەن ،لە كاتێكدا كە
خەریكی ئینشعاب و ئینشقاق؟
سمكۆ یەزدانپەنا :باوەڕكەن یەكریزی و یەك دەنگی
و تەبایی و ئیتالف و بەرە ،راستەوخۆ پەیوەندی
بە كولتورەوە هەیە ،لە رۆژهەاڵتی كوردستان ئەو
كولتورە نییە ،جا دەبێت ئەم كولتورە نەگریسە
بگۆڕین كە ئ��ەوەش زۆری دەوێ��ت ،یاخود شەقی
زەمانەو گۆڕانكارییەكان بەرەو بەرەمان بەرن.
كوردستان دیپلۆماتیك :لەم م��اوەی��ەدا حزبی
دیموكراتی كوردستان چەند چاالكییەكی سەربازی
ئەنجامدا ،ئێوە وەكو (یەكێتی شۆڕشگێڕانی كوردستان)
ئەوەتان پێ چۆن بوو؟
سمكۆ یەزدانپەنا :ئێمە بەردەوامین لە شەڕی
چ��ەك��داری شۆڕشگێڕانە ،ل��ە راستیشدا یەكێتی
شۆڕشگێڕانی كوردستان بوو كە لەبواری بە ئاشكرا
راگەیاندنی ئەم تێك هەڵچوونەو چاالكییانەدا رەچە
شكێنی كردو دوای راگەیاندراوەی كۆمیسیۆنی سیاسی
_ نیزامی یەكێتیمان ،دیموكرات وەخۆكەوتن بۆ
باسكردنی چاالكییەكانی خۆیان.
كوردستان دیپلۆماتیك :پرۆژەی داهاتووی حزبی
ئێوە چییە؟
سمكۆ یەزدانپەنا :یەكێتی شۆڕشگێڕانی كوردستان بە
پرۆژەیەكی تەواو نەتەوەییەوە پێی ناوەتە گۆڕەپانی
خەباتەوە هەر لەسەر ئەو بنەمایەش بەردەوام دەبێت.
ئێمە ه��ەوڵ��دەدەی��ن چاالكییەكانی داهاتوومان
لەسەر بە ئاكام گەیاندنی ب��ەرەی كوردستانی لە
رۆژهەاڵتی كوردستان چڕكەینەوە ،لە هەمانكاتیشدا
بە سەرنجدان بەو بەستێنە نەتەوەییەی كە هەنوكە
لە ئارادایە ،هەوڵی توندو تۆڵكردنی پەیوەندییەكانمان
لەگەڵ رۆژئاواو باكوری كوردستان زۆرتر دەكەین.
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پرۆفایل:
 س��اڵ��ی  1970زایینی لەگۆندێكی ناوچەی فەیزۆال بێگی
بەینی دوو روب��اری جەخەتوو و
تەتەهوو بە دونیا هاتووە.
 ساڵی 1986بووە بە پێشمەرگە ل��ە س��اڵ��ی  1991لەسەرپێشنیاری براكەى بووەتە ئەندامی
دەستەی دامەزرێنەری یەكێتی
شۆڕشگێڕانی كوردستان ،یەكەم
كۆمیتەكانی حزبيان لە هۆڵەندا و
ئەڵمانیا بونیاد نا.
 ل��ەن��ێ��و ح��زب��ەك��ەي��دابەرپرسیاريەتی جۆراوجۆرى لە
ئەستۆگرتووە.
 لە ساڵی  1997بە نوێنەرایەتییەكێتی شۆڕشگێڕانی كوردستان ،لە
كۆنگرەی نەتەوەییدا كە لەشاری
(برۆكسل) دا بەسترا ب��ووە بە
ئەندامی هەیئەتی ئیجرایی كۆنگرە.
 ل��ە ساڵی  2007ب��وو بەسكرتێری یەكێتی شۆڕشگێڕانی
كوردستان،
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ئا :کوردستان دیبلۆماتیک

پێشنیاری
گروپی قەیرانی نێونەتەوەیی
بۆ بەرەپێشچوونی ئاشتی
نێوان پەكەكە و توركیا
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گروپی قەیرانی نێونەتەوەیی
ه���ۆش���داری���ی ب���ە ت���ورك���ی���ا و
پ��ەك��ەك��ە دەدات ،ل��ە دزەی
قەیران لە عێراق و سوریا،
هەروەها پێشێلكردنی ئاگربڕ
ڕەوت�����ی دان��وس��ت��ان��ی ئاشتی
نێوانیان دەخاتە مەترسییەوە.
گروپی قەیرانی نێونەتەوەیی
لە شرۆڤەیەكی هەمەالیەنەدا
ل��ە ب���ارەی چ��ارەن��وس��ی ڕەوت��ی
ئ���اش���ت���ی ن����ێ����وان دەوڵ����ەت����ی
ت��ورك��ی��او پ��ارت��ی ك��رێ��ك��اران��ی
كوردستان «پەكەكە» نوسی:
«دزەك����ردن����ی ق��ەی��ران��ەك��ان
ل���ە ع����ێ����راق و س����وری����اوە،
ه�����ەروەه�����ا پ��ێ��ش��ێ��ل��ك��ردن��ی
ب��ەردەوام��ی ئاگربڕ لەنێوان
ئ��ەوان ،ڕەوت��ی ئاشتی دەخاتە
مەترسییەوە .هەردوو الیەن
دەب����ێ ب��ی��ان��ووەك��ان وەالوە
بنێن ،ل��ە ح��اڵ��ەت��ی سستی و
خ���اوی ب��ێ��ن��ەدەر و دەرف��ەت��ی
ه��ەب��وون��ی ڕێ��ب��ەران��ی بەهێز
ك��ە دەت��وان��ن ل��ەگ��ەڵ یەكتر
ڕێكبكەون بقۆزنەوەو كەڵكی
ل���ێ���وەرب���گ���رن».ل���ە ب��ەش��ێ��ك
لەم ڕاپۆرتە  53الپەڕەییەدا
هاتووە:

184

«پاش سێ دەیە شەڕ لەنێوان توركیاو پەكەكە
كە گیانی  30000كەسی گرتووە و چەندین ملیۆن
كەسی ئاوارە كردووە و بەرەیەك تەنانەت زیاتر
لە بەرەیەكی بێ ڕەحم كرد ،هەم توركیا و
هەم پەكەكە تێگەیشتوون كە سەركەوتن لە
ڕێگای سەربازییەوە مسۆگەر نابێت».
گروپی قەیرانی نێونەتەوەیی پێیوایە بەدەر لە
دەرنجامی كۆتایی ،پرسەكانی وەك دادپەروەری،
چەك داماڵین و المەركەزییەت دەبێ بە قوڵی
و بە بەرفراوانی لێك بدرێتەوە ،بۆ ئەوەی
ڕای گشتی لە هەر دوو الیەن ،سازشەكان كە
لە كۆتاییدا توندوتیژی كۆتایی پێدێنێت ،قبوڵ
بكەن.
پێشنیارە گ��ەورەك��ان��ی گ��روپ��ی قەیرانی
نێونەتەوەیی و دەرئەنجامەكان كە ئەم گروپە
پێگەیشتووە لەبارەی پرسی ئاشتی نێوان پارتی
كرێكارانی كوردستان و توركیا بەم شێوەیە
باڵوكراوەتەوە:
 لە ڕوانگەی گشتی و سیاسییەوە دوو الیەندەبێ ئامانجە ڕاستی بێژانەكانی خۆیان ئاشكرا
بكەن ،دیالۆگی تەشهیری و سوكایەتی پێكردن
دەبێ كۆتایی پێبهێنرێت ،بۆ دروست كردنی
متمانە لە نێوان كوردەكان ،مافی شارۆمەندی
بۆ كورد چاكسازی تێدا بكرێت و یەكسانی بێت
لەنێوان شارۆمەندان.
 لە درێ��ژەی گفتوگۆ نهێنییەكان كە لەكۆتایی ساڵی  2012ئەنجامدراوە ،دووالی��ەن
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دەبێ سەبارەت بە ڕێككەوتن
ل��ەس��ەر پ��رس��ەك��ان��ی وەك
چ��ەك��دان��ان ،ه��ەڵ��ب��ەت لە
ئێستادا ل��ە ن��او توركیا-
دیاریكردنی چوارچێوەی عەفو
و بەخشینێكی ئیجرایی و لە
ب��اری یاساییەوە بێ كێشە،
پێكهێنانی كۆمیتەی ڕاستی،
بۆ داڕشتنی ڕاپۆرتێك كە
بدرێتە پەرلەمان و میكانیزمە
دادوەری����ی����ەك����ان ب���ۆ دژ
وەستانەوەی بە الڕێداچوونی
دووالیەن ،گفتوگۆ بكەن.
 دەوڵ����ەت ه��ەروەه��اچ���وارچ���ێ���وەی ی��اس��ای��ی و
سیاسی بۆ واژۆی پەیمانی
ئاشتی دیاری بكات ،لەگەڵ
پێكهێنانی تیمی دانوستانكاری
پ��ەك��ەك��ە ب��ە ڕێ��ب��ەرای��ەت��ی
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن ڕەزامەندی
دەرببڕێت و پ��اش كۆتایی
هێنان بە توندوتیژییەكان،
درێ��ژە ب��دات بە ڕەوت��ی بە
فەرمی ناسینی سییناریۆكان
بۆ ئەوەی ئەندامانی پەكەكە
بتوانن ل��ە پ��ارت��ە كوردییە
یاساییەكانی ن��او توركیادا

لۆگۆی پەكەكە

ئااڵی توركیا

چ��االك��ی ب��ك��ەن ،تەنانەت
ه����ەوڵ ب���ۆ ئ���ازادك���ردن���ی
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن لە درێژەی
بەرنامەكاندا ببێت.
 پێویستە پارتی كرێكارانیك��وردس��ت��ان ،ت��ورك��ەك��ان،
ك��وردەك��ان و ڕای گشتی

نێودەوڵەتی قەناعەت پێبێنێت
كە دەتوانێ ڕۆڵی هۆكارێكی
سیاسی دیموكراتیك بگێڕێت،
بۆ چەكدانانی ت��ەواو النی
ك��ەم ل��ە ن��اوخ��ۆی توركیا
ئامادە بێت .بەر پرسیارێتی
ك���ارە ن��ەش��ی��اوەك��ان��ی خۆی
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بە فەرمی ناسینی
س���ی���ن���اری���ۆك���ان بۆ
ئ����ەوەی ئ��ەن��دام��ان��ی
پ���ەك���ەك���ە ب��ت��وان��ن
ل��ە پ��ارت��ە ك��وردی��ی��ە
ی��اس��ای��ی��ەك��ان��ی ن��او
ت���ورك���ی���ادا چ��االك��ی
ب���ك���ەن ،ت��ەن��ان��ەت
هەوڵ بۆ ئازادكردنی
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن لە
درێژەی بەرنامەكاندا
ببێت

186

ل��ە ئەستۆ بگرێت ،لە
هەموو توندوتیژییەكان
خ���ۆی ب���ەری ب��ك��ات و
ئاشكرای بكات كە بە
دوای المەركەزییەت،
ف����ی����دڕاڵ����ی����زم ،ی���ان
سەربەخۆییەوەیە .ڕەنگە
پەكەكە گەورەترین هۆكار
لە ناو كوردەكانی توركیا
بێت ،بەاڵم پێویستە ئەو
ڕاستییەش قبوڵ بكات
كە ئەوە بەو مانا نییە،
ك��ە پ��ارت��ی كرێكارانی
ك��وردس��ت��ان ن��وێ��ن��ەری
زۆری��ن��ەی ك��وردەك��ان��ی
توركیایە.
«دی���������دم ئ��ەك��ی��ل
كالینسۆرس» كارناسی
ب��ااڵی پرسەكانی توركیا
دەڵ���ێ���ت :س�����ەرەڕای
پەرەسەندنی ڕق و كین
و توندوتیژی بە تایبەت
لە باشوری ڕۆژهەاڵتی
توركیا ،ڕەوت��ی ئاشتی
نیشانی داوە كە دەتوانێ
بۆ هەموو واڵت بە قازانج
بێت و ن��اب��ێ ل��ەالی��ەن
تورك و كوردەكانەوە ،بۆ
دەستەبەركردنی هەڤیازی
س��ی��اس��ی ك���ورت م��اوە

مەترسییەوە،
بخرێتە
بەڵكو ب��ۆ گەیشتن بە
ئاشتی ب�����ەردەوام ،بە
ب��ەرن��ام��ەی��ەك��ی هەمە
الی��ەن��ەت��ر ،ب��ەش��داری��ی
چاالكانە ل��ە كۆمەڵگا،
ڕێ��س��او پ��ێ��ودان��ی جێی
پ��ەس��ەن��دی دوو الی��ەن
و پ��ێ��ودان��ی ئ��اش��ك��راو
ئ��ام��ان��ج��داری چ��اودێ��ری
پێویستە.
«ه��ی��ۆپ��اپ» جێگری
بەڕێوەبەری بەرنامەی
ئ��اس��ی��ا و ئ���ەوروپ���اش
دەڵ���ێ���ت« :دووالی�����ەن
ن��اب��ێ��ت ڕێ��گ��ە ب���دەن
پ���ەرچ���ەك���رداری ك��ۆن،
ه���ەواڵ ،ڕاپ��ۆرت��ەك��ان��ی
ڕۆژان��ە ئ��ەوان بخاڵفێنێ
لە فۆكس كردن لەسەر
چ��ارەس��ەری گرنگترین
ڕووب���ەڕووب���وون���ەوەی
ئەوان لە توركیا».
بێ گەیشتن بە ئاشتی
لە ناوماڵ ،هەردوو الیەن
دەخاتە ب��ەردەم زەبری
دوژمنی هاوبەشی ئەوان
وات��ا گ��روپ��ی دەوڵ��ەت��ی
ئیسالمی عێراق و شام
(داعش) .
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بیلگای دومان

نوسەر و رۆژنامەنوسی توركی:

توركیا باش ئەو راستیە دەزانێت كە لە
بەغداد حكومەت جیاوازە ،لە هەرێمی
كوردستانیش حكومەتێكی جیاواز هەیە

سازدان و وەرگێڕانی :هاوژین محێدین-ئەنکەرە
ژمارە ( )7-6كانونی یەكەمی 2014
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نوسەر و رۆژنامەنوسی توركی (بیلگای دومان) لە دیدارێكی تایبەتی ( كوردستان
دیپلۆماتیك) تیشك دەخاتە سەر ئەو هەماهەنگی حكومەتی توركیاو حكومەتی
هەرێمی كوردستان لە بواری وزەدا ،لەالیەكی ترەوە ئاماژە دەكات بە گرژی و
ئاڵۆزییەكانی پەیوەندییەكانی نێوان حكومەتی توركیاو حكومەتەكەی مالیكی،
ئەو بەرەو پێشچونانەی ئێستاش كە هاتۆتە بوون لەدوای دەست بەكاربوونی
حكومەتی نوێی عێراق ،هەروەها لە تەورێكی تری دیدارەكەدا جەخت دەكاتەوە
لەوی كە توركیا دژیایەتی بۆ داعش دەربریوەو دژایەتیشی دەكات ،پێچەوانەی
ئ��ەوەی دەوترێت كە گوایە حكومەتی توركیا هاوكار و هەماهەنگی لەگەڵ
داعشدا هەیە .

كوردستان دیپلۆماتیك :لە
ئێستادا پەیوەندی نێوان عێراق
و توركیا لە چ ئاستێك دایە؟
بیلگای دوم��ان :پەیوەندی
نێوان عێراق و توركیا بەتایبەت
دوای سەردانەكەی ئەحمەد
داود ئۆغڵۆ بۆ عێراق پێی نایە
قۆناغێكی نوێوە ،بەاڵم پێویستە
بەر لەباشبوونی پەیوەندیەكان
ئ���ام���اژە ب��ۆ ئ����ەوە بكرێت
پەیوەندیەكانی نێوان هەردووال
بەرزی و نزمی بەخۆوەبینیوە،
توركیا ل���ەدوای ساڵی 2003
ەوە ب���ەرە ب���ەرە ش��ێ��وازی
جیاوازی گرتەبەر بۆ باشبوونی
پەیوەندیەكان ،پێویستە ئەوەش
بوترێت سیاسەتی توركیا تا
ئێستا روونەو خوازیارە عێراق
ی��ەك��پ��ارچ��ەی��ی ب��پ��ارێ��زێ��ت و
پشتیوانی سیاسی خۆشی لەم
رەوەوە راگەیاندووە .توركیا
لەنێوان سااڵنی 2005-2003
نەیتوانی سیاسەتێكی كاریگەر
لە عێراق بەڕێوەبەرێت ،بەاڵم
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دوای ساڵی  2005توانی سەنگی
لە عێراق زیاتر بكات.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
هۆكاری الوازی پەیوەندی
نێوان توركیا و عێراق لە
سااڵنی  2005 -2003چی بوو؟
ئایا بوونی هێزەكانی ئەمەریكا
و هاوپەیمانانی بوو لەو واڵتە؟
بیلگای دومان :بەڵێ بوونی
ئەمەریكا وایكرد توركیا زۆر لە
عێراق نزیك نەبێتەوە ،بەاڵم
گۆڕانكاریەكانی ناوخۆی عێراق
و پێشهاتە سیاسیەكان وایكرد
سیاسی
لێكنزیكبوونەوەی
بێـتەوە ئ����اراوە ،ه��ەروەه��ا
بەشداری پێكردنی سوننەكان
لە گۆڕەپانی سیاسی وایكرد
توركیاش سودمەند بێت ،لە
مانگی تەموزی  2005دا وەزیری
دەرەوەی ئەو كاتە كە عەبدواڵ
گ��وی��ل ب���وو ،ل��ەگ��ەڵ تاریق
هاشمی لە هۆتێلی كۆنراد
كۆبۆوە ،ئەم كۆبوونەوەیەش
وایكرد یارمەتیدەر بێت لە

بەشداری پێكردنی سوننە لە
حكومەتی عێراقدا ،ئەمەش
واتە توركیا رۆڵێكی سەرەكی
تێدا هەبوو ،لە الیەكی دیكەوە
وێرای ئەوەی توركیا كاریگەری
لەسەر سیاسەتی ناوخۆی عێراق
نەبوو ،بەاڵم لە چوارچێوەی
هاوبەشی هەرێمیدا چەند
بەرنامەیەكی هەبوو ،بۆ نموونە
لەگەڵ واڵتانی دراوسێی عێراق
كۆبوونەوەی كرد ،كاریگەری
دانا لەسەر دراوسێكانی عێراق
ت��ا س��اڵ��ی  2007ب��ەردەوام��ی
هەبوو ،ئامانجیش ئەوە بوو
سەقامگیری هەرێمی بێتە
ئ��اراوە ،كە وابكات عێراقیش
سەقامگیر بێت ،هاوشانی ئەم
بەرنامەیە توركیا بەرنامەی
دی��ك��ەش��ی جێبەجێكرد بۆ
نموونە چەند كۆنفرانسێكی
بە ئامانجی هاریكاری كردنی
ع��ێ��راق رێكخست ،هاوكات
توركیا یەكێك بوو لەو واڵتانەی
سەرەڕای خراپی دۆخی ئاسایش
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ئامادەنە بوو باڵیۆزخانەكەی
دابخات ،هەروەها توركیا لە
چوارچێوەی ستراتیژی ئەمەریكا
وەك��و ئەندامی هێزی ناتۆ،
بەشداری كرد لە مەشقپێكردنی
سەربازانی عێراق .بوونی گرژی
لەنێوان ئەمەریكاو توركیا لە
سااڵنی  2005-2003هۆكارێكی
دیكە بوو ،كە وابكات توركیا
رۆڵ��ی لە عێراق الواز بێت،
دوای ساڵی  2005یش توركیا
رۆڵێكی گرنگتری بینی ،دواتر
توركیا تا ساڵی  2009توانی
پەیوەندیە سیاسیەكانی لەگەڵ
حكومەتی ن��اوەن��دی ب��رەو
پێبدات ،ساڵی  2008یش لەنێوان
ه��ەردوو واڵت لەسەر ئاستی
بااڵ رێكەوتنی ستراتیژی واژۆ
كرا ،دوات��ر لە ساڵی  2009دا
 48رێكەوتننامەیان واژۆ كرد،
ئەمەش وایكرد پەیوەندیەكان
باشبوونی ب��ەرچ��او بەخۆوە
ببینن ،بەاڵم پەیوەندی نێوان
هەرێمی كوردستان و توركیا
گرژی بەخۆوە بینی ،گرنگترین
هۆكاری ئەو گرژیەش ئەوە
ب��وو ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان
باسی لە سەربەخۆیی دەكرد،
هەروەها پەكەكەش لە خاكی
ه��ەرێ��م��ەوە دەه��ات��ە توركیا
چاالكی ئەنجامدەدا .خراپبوونی
پ��ەی��وەن��دی ن��ێ��وان هەرێمی
كوردستان و توركیا زیانی بە
پەیوەندی عێراق و توركیا و
ناوچەكە گەیاند ،بەاڵم دواتر
پ��ەی��وەن��دی ن��ێ��وان هەرێمی

كوردستان و توركیا باشبوونی
ب��ەخ��ۆوە بینی ،كە بەشێكی
دەگ���ەڕای���ەوە ب��ۆ تێكچوونی
پەیوەندی نێوان و هەولێر و
بەغداد ،ئەمەش كاردانەوەی
توندی سیاسەتمەدارانی كوردی
لێكەوتەوە ،هەروەها پەیوەندی
نێوان عەرەبی سوننەو حكومەتی
ناوەندیش گرژی بەخۆوە بینی.
حكومەتی هەرێم لەو كاتەدا
ناچاربوو بە دوای پشتگیری
واڵت��ە هەرێمیەكان بگەڕێت
و پەیوەندی نێوان هەرێم و
توركیای توندوتۆڵكرد .داوی
ساڵی  2010پەیوەندی نێوان
توركیاو حكومەتی ناوەند زۆر
گرژبوو.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ه��ۆك��اری گ��رژب��وون��ی ئ��ەم
پ��ەی��وەن��دی��ان��ە چ��ی ب��وون،
ئ��ای��ا س��ەرك��ەوت��ن��ی مالیكی
لە هەڵبژاردنەكان هۆكاری
پەیوەندیەكان
تێكچوونی
نەبوو؟
ب��ی��ل��گ��ای دوم�����ان :ب��ەڵ��ێ
سەركەوتنی مالیكی یەكێك
بوو لە هۆكارە سەرەكیەكان
هەڵوێستی مالیكی سەبارەت
ب���ە س��ی��اس��ەت��ی ن���اوخ���ۆ و
دەرەوەی عێراق .عێراقیش
ل��ەو كاتەدا باشتر هەنگاوی
ب���ەرەو دی��م��وك��راس��ی دەن��ا،
بەاڵم زەمینەیەكی بۆ مالیكی
رەخساند كە تاكڕەو بێت و
سیاسەتەكەشی ب��ەو الی��ەدا
ئاڕاستەكرد ،پەیڕەوكردنی ئەم

مالیكی پشتیوانی
ب���ەش���ار ئ���ەس���ەدی
دەك�������رد ،ئ��ەم��ەش
رێ���گ���ەی خ��ۆش��ك��رد
بۆ ئ��ەوەی توركیا و
ع��ێ��راق رووب����ەڕووی
یەكتر بوەستنەوە

سیاسەتەش وای��ك��رد ئارامی
ع��ێ��راق تێكبچێت و وایكرد
جارێكی دیكە سوننەكان لە
پڕۆسەی سیاسی عێراق بكرێنە
دەرەوە ،لە الیەكی دیكەوە
كوردیش ناچاركرا لە پڕۆسەی
سیاسی عێراق دووركەوێتەوەو
بەو هۆیەوە زیان بە فیدڕاڵیەتی
عێراق ك��ەوت و پێكدادان و
نائارامی لە عێراق زیاتر بوو،
ل��ە الی��ەك��ی دی��ك��ەوە بابەتی
سوریاش لە ساڵی  2011وای لە
توركیا كرد تاك الیەنە پشتگیری
ئۆپۆزسیۆنی سوریا بكات ،بەاڵم
حكومەتەكەی مالیكی پشتیوانی
بەشار ئەسەدی دەكرد ،ئەمەش
رێگەی خۆشكرد بۆ ئ��ەوەی
توركیا و عێراق رووب��ەڕووی
یەكتر بوەستنەوە ،بەاڵم لەمڕۆدا
پڕۆسەیەكی دیكە هاتۆتە ئاراوە
و مالیكی لە پڕۆسەی سیاسی
عێراقدا رۆڵ��ی الوازب����ووە و
حكومەت ل��ەالی��ەن حەیدەر
عەبادیەوە پێكهاتووە ،ئەمەش
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ت��ورك��ی��ا پێشوتر
ی���ارم���ەت���ی س��وپ��ای
ئازادی دابوو ،بەشێك
ل��ەو گ��روپ��ان��ەی لەو
سوپایە جیابوونەوە
چوونە ناو داعشەوە

رێگەی خۆشكرد هەردوو واڵت
لەیەكتری نزیكببنەوە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
پرسیارێكی دیكە دێتە پێشەوە،
ئایا س��ەردان��ەك��ەی وەزی��ری
دەرەوەی عێراق ئیبراهیم
جەعفەری بۆ توركیا چ رۆڵێكی
هەبوو؟
بیلگای دوم���ان :بێگومان
كاریگەری هەبوو ،پێكهێنانی
ح��ك��وم��ەت��ی ن��وێ��ی ع��ێ��راق
ه��ی��وای��ەك��ی ن��وێ��ی بەخشیە
توركیا ،بە تایبەت سەرهەڵدانی
بابەتی داع��ش ل��ە ع��ێ��راق و
سوریا وایكرد ناوچەكە بخاتە
مەترسیەوە ،پێموایە وایكرد
نەك تەنها لەگەڵ عێراق ،بەڵكو
ستراتیژێكی نوێی ناوچەیی دژ
بە داعش دروستبكات ،هەروەها
گ��ەش��ەس��ەن��دن��ی سیاسەتی
ناوخۆی عێراق ،رەنگدانەوەی
بەسەر پەیوەندیەكانی هەردوو
واڵت���دا ه��ەب��وو ،ب��ە تایبەت
پشتگیری ك��ردن��ی ه��ەم��وو
گروپە سیاسیەكانی عێراق لە
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حكومەتەكەی عەبادی وایكرد
توركیاش پشتگیری بەغداد
بكات و پەیوەندی ه��ەردوو
واڵت نەرمی بەخۆوەبینی.
ل��ە راس��ت��ی��دا ل��ەس��ەروب��ەن��دی
دام��ەزران��دن��ی حكومەتەكەی
عەبادی توركیا یەكەم واڵت
بوو پیرۆزبایی لە دامەزراندنی
كابینەكە كرد ،لەالیەكی دیكەوە
بوونی ئیبراهیم جەعفەری
بە وەزیری دەرەوە و بوونی
پێگە سیاسیەكەی لە عێراق،
بەتایبەت جەعفەری پەیوەندی
لەگەڵ هەموو الیەنە سیاسیەكان
پتەوە ،كەسێكیشە بە گەرمیەوە
لە پەیوەندی توركیا دەڕوانێت،
ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ ساڵی
 2004پەیوەندی نێوان عێراق و
توركیا كە لەو كاتەدا جەعفەری
سەرۆك وەزیران بوو باش بوو.
ئەم سەردانەشی لەم ماوەیەدا
ئەنجامیدا وایكرد ئاڕاستەی
پەیوەندیەكانی هەردوو واڵت
پێچەوانەوە بكاتەوە و كەشێكی
لەبار بڕەخسێنێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :دوای
پەیدابوونی داع��ش هەموو
الی��ەك پێیوابوو پەیوەندی
ن��ێ��وان ب��ەغ��داد و ئەنقەرە
ئاڵۆزتر دەبێت ،بەاڵم ئێستا
پێچەوانەكەی دەبینین ،هۆكاری
ئەمە چییە؟
بیلگای دومان :ئەمە جۆرە
تێڕوانینانە وایكردووە كاریگەری
ن��ەرێ��ن��ی ل��ەس��ەر پ��ەی��وەن��دی
هەردووال هەبێت ،حكومەتی

عێراق پڕوپاگەندەی سەیری
لەو ب��ارەی��ەوە دەك��رد ،بەاڵم
توركیا ساڵ و نیوێكە بە فەرمی
رێكخراوی داعشی خستۆتە
ناو لیستی تیرۆرەوە ،واتە لە
مانگی حوزەیرانی  2013ەوە
داعش لەالی توركیا لەناو لیستی
تیرۆردایە ،كەس ناتوانێت بڵێت
توركیا پشتگیری تیرۆر دەكات،
ئەم تێڕوانینەی پشتگیری توركیا
ب��ۆ ئ��ەم رێ��ك��خ��راوە لەالیەن
عێراقیشەوە باس دەكرا ،بەاڵم
داعش مەترسی لەسەر توركیاش
دورستكرد و زیانی پێگەیاند،
 49ه��اواڵت��ی ئێمەیان ڕفاند
كە سەركونسوڵی موسڵیشی
تێدابوو ،هەروەها لە هاتای و
رەیحانڵی پەالماری توركیایاندا.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ڕفاندنی ئەو  49فەرمانبەر و
دبلۆماتكارە لەالیەن خەڵكی
هەرێمی كوردستانەوە بە
سیناریۆ زان���را ،ئێوە لەو
بارەیەوە دەڵێن چی؟
بیلگای دوم���ان :دەكرێت
متمانە بكرێت ،خۆ دەشكرێت
م��ت��م��ان��ە ن��ەك��رێ��ت  .ئەمە
دەوەس��ت��ێ��ت��ە س���ەر هەستی
م��رۆڤ��ەك��ان .بێگومان ئەم
ڕووداوە راست بوو ،ماوەی 101
رۆژ ئەو هاواڵتیانە رفێندران
و لەكاتی گ��ەڕان��ەوەش��ی��ان��دا
رەوش��ی ئ��ەوان دی��ارب��وو ،كە
هەموویان الواز ببوون ،بە
تایبەن سەركونسوڵمان لە چەند
شوێنێكی دەم��وچ��اوی زەبری
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بەركەوتبوو ،سەرەنجام ئەم
هاواڵتیانە ستەمیان لێكرا و
لەالیەن داعشەوە بە بارمتە
گیران .توركیا هەوڵی بێوچانیدا
بۆ ئەوەی ئەوان رزگاربكات،
بە بارمتەگرتنی ئەو هاواڵتیانە
رێگەی لەوە گرت كە توركیا
نەتوانێت رۆڵێكی چ��االك لە
ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی داع��ش
بگێڕێت ،ئەمەریكاش باسی لەو
ڕۆڵە الوازەی توركیا كردووە،
بەاڵم هەر دوای ڕزگاركردنی
ئەو بارمتانە ،توركیا رۆڵێكی
چاالكی لە رووبەڕووبوونەوەی
داعش گێڕا.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
هەندێك لە چاودێران پێیانوایە
توركیا نەیتوانی لە رێگەی
پشتیوانی ك��ردن��ی سوپای
ئ���ازادەوە رژێمەكەی بەشار
ئەسەد بڕوخێنێت ،لەبەرئەوە
ئێستا پشتگیری داعش و بەرەی
نوسرە دەكات ،بۆ روخاندنی
حكومەتی سوریا ،بۆچوونتان
لەسەر ئەمە چییە؟
بیلگای دوم���ان :بێگومان
ناتوانم بڵێم ئەمە ڕاستە ،چونكە
توركیا پشتگیری تەواوی سوپای
ئازادی كرد ،بەاڵم لێرەوە ئەم
تێڕوانینە هەڵە دەستپێدەكات،
واڵت��ان��ی خ��ۆرئ��اوا هاوشانی
توركیا لە سەرەتای شۆڕشی
س��وری��ا زۆر پشتگیریان لە
ئۆپۆزسیۆنی سوریا كرد ،دواتر
توركیایان بە تەنها لە مەیدانەكە
جێهێشت ،بۆ نموونە هەندێك

دەڵێن لە كاتی دەستگیركردنی
چەكدارانی داعش دەركەوتووە
چەكی توركیایان پێبووە ،ئەم
جۆرە شتانە لە مەیدانی شەڕدا
زۆر ئاسایین ،چونكە توركیا
پشتگیری سوپای ئ��ازادی كرد
و تا ئێستاش بەردەوامە لە
تەنانەت
پشتگیریكردنیان،
چەندین سەربازیان لەالیەن
توركیاوە مەشقیان پێدەكرێت،

تێڕوانینە نەرێنیە بۆ توركیا
دروس���ت بێت ك��ە یارمەتی
داع��ش دەدات ،بەدڵنیاییەوە
دەتوانم بڵێم توركیا واڵتێك نییە
یارمەتی داعش بدات ،هەموو
كاتێك داعش هەڕەشە بووە
بۆی و ئەمەش وایكردووە بە
تیرۆرستی بناسێنێت .لەمەوال
توركیا لە پێشەوەی ئەو واڵتانە
دەبێت كە رووبەڕووی داعش

بیلگای دومان

ت��ورك��ی��ا ن��ەی��ش��اردۆت��ەوە كە
یارمەتی سوپای ئازاد دەدات،
بەاڵم شتێكی دیكە هەیە كە
چ��ەن��د گ��روپ��ێ��ك ل��ە سوپای
ئ���ازاد ج��ی��اب��وون��ەوەو چوونە
ن��او داع���ش ،توركیا پێشوتر
یارمەتی سوپای ئازادی دابوو،
بەشێك ل��ەو گروپانەی لەو
سوپایە جیابوونەوە چوونە ناو
داعشەوە ،ئەمەش وایكرد ئەم

دەبنەوە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
توركیا پێویستی زۆری بە
وزەی��ە ،لەبەرئەوە پێویستە
پەیوەندیەكانی لەگەڵ هەولێر
و بەغداد ئاسایی بكاتەوە،
ئایا بابەتی وزە تا چەند ئەم
رۆڵەی هەیە؟
بیلگای دومان :پرسیارەكەت
لەجێگەی خۆیدایە ،توركیا
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توركیا لەدوای ساڵی
 2005ەوە گەیشتە
ئ����ەو ب����ڕوای����ەی كە
ناتوانێت یەكێكیان
هەولێر یان بەغداد
هەڵبژێرێت

پێویستی ب��ە وزە ه��ەی��ە و
تەنانەت پێویستی بە وزەی
واڵت��ان��ی ن��اوچ��ەك��ە هەیە،
هەروەها توركیا كێشەیەكی
دیكەشی هەیە كە ناچارە
س���ەرچ���اوەك���ان���ی وزە لە
چ��ەن��د واڵت��ێ��ك��ی ج��ی��اوازە
وەدەستبخات ،بۆ نموونە
سەبارەت بە گازی سروشتی،
ناچارە لە ئێران ،روسیا و
ئ��ازەرب��ای��ج��ان گ��از بكڕێت.
ه��ەرچ��ەن��دە ل��ە نێجیریا و
جەزائیریش گ��از دەكرێت،
بەاڵم رێژەكەی كەمە .ئەمەش
وایكردووە توركیا بۆ گازی
س��روش��ت��ی پشت ب��ە چەند
واڵتێك ببەستێت ،توركیا
سەیر دەك��ات لە سنورێكی
نزیكیەوە سەرچاوەیەكی باش
هەیە كە عێراقە ،ئەمەش
ناچاری دەكات پەیوەندیەكی
باش لەگەڵ ئەو درواسێیەی
دروستبكات ،ل��ەم رووەوە
مافی توركیایە سودمەند بێت
ل��ە وزەی ع��ێ��راق ،ئەمەش
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شتێكی ت��اك الی��ەن��ە نییە،
ئەگەر هەرێمی كوردستان
لە رێگەی توركیاوە نەبوایە
لەكوێی دیكە دەیتوانی ئەو
نەوتەی بفرۆشێت!
كوردستان دیپلۆماتیك :لە
پێشودا بەرپرسانی حكومەتی
توركیا بە سەرۆكی كابینەی
پێنجی حكومەتی هەرێمی
كوردستانیان راگەیاند بوو،
ئێوە ئ��ەو نەوتە دەردێنن
خۆ نایخۆنەوە ،ناچاردەبن
لە رێگەی توركیاوە بینێرنە
دەرەوە؟
بیلگای دوم����ان :بەڵێ
ئ��ەم��ە شتێكی سروشتی و
پڕۆسەی سیاسیە ،بابەتی وزە
شتێك نییە تەنها پەیوەندی
ب��ە الی��ەن��ێ��ك��ەوە هەبێت،
دەكەوێتە سەر رەزامەندی
هەردوو الیەن ،راستە توركیا
پێویستی ب��ە وزە هەیە،
ب��ەاڵم الیەنی بەرامبەریش
پ��ێ��وی��س��ت��ی ب���ە ف��رۆش��ت��ن��ی
ئەو نەوتە هەیە لە ب��ازاڕ،
چونكە ئەگەر وانەبێت ئەو
هەموو رێكەوتنانەی لەسەر
وزە هەیە هیچ بایەخێكیان
نابێت ،وزە شتێكی وەستاو
نییە و شتێكە هەڵدەقوڵێت،
ئ��ەم��ەش دەوەس��ت��ێ��ت��ە سەر
الیەنی بەرامبەر بۆ چۆنێتی
س��اغ��ك��ردن��ەوەی ك��ە س��ود
بە ه���ەردووال دەگەیەنێت،
توركیا وێڕای ئەوەی چەندین
رێكەوتنی لەگەڵ هەرێمی

ك��وردس��ت��ان س���ەب���ارەت بە
وزە هەیە ،ب��ەاڵم هاوكات
دەیەوێت رێكەوتنی وزەی
لەگەڵ عێراقیش هەبێت و
پەیوەندییەكی باشی لەگەڵ
گرێ بدات.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئایا
پەیوەندی نێوان هەرێمی
ك��وردس��ت��ان و حكومەتی
ن��اوەن��دی كاریگەری هەیە
لەسەر پەیوەندی عێراق و
بەغداد .واتە سێگۆشەیەك
هەیە ئ��ەم سێیانە دەبێت
بەیەكترەوە
پەیوەندیان
هەبێت؟
بیلگای دوم��ان :پێویستە
ب��اس ل��ەوە بكرێت توركیا
ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی یەكپارچە
س��ەی��ری ع��ێ��راق دەك���ات.
واتە لە ڕوانگەی توركیاوە
ج��ی��اوازی ب��ەغ��دادو هەولێر
نییە ،ب���ەاڵم ت��ورك��ی��ا باش
ئەو راستیە دەزانێت كە لە
بەغداد حكومەت جیاوازە،
لە هەرێمی كوردستانیش
حكومەتێكی جیاواز هەیە.
ئەمەش وای��ك��ردووە توركیا
لە گەڵ هەولێر و بەغداد
پەیوەندیەكانی بەرەو پێشەوە
ب��ەرێ��ت .مانگی پێشو لە
میانەی سەردانم بۆ عێراق
و هەرێمی كوردستان ،چەند
س��ی��اس��ەت��م��ەدارێ��ك��ی ك��ورد
ئاماژەیان كرد ،ئەگەر توركیا
پەیوەندی باشی لەگەڵ عێراق
پەیوەندیەكانی
هەبێت،
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لەگەڵ هەرێم الواز دەبێت و
دەستبەرداری هەرێم دەبێت.
وەكو پێشوتر ئاماژەم پێكرد
لە سااڵنی  2010-2005توركیا
پەیوەندیەكی باشی لەگەڵ
ب���ەغ���داد ه���ەب���وو ،ب��ەاڵم
پەیوەندی لەگەڵ هەولێر
خراپ بوو ،ئێستاش كە ئەم
قسەیە دەكەن بە پشت بەستن
بە راب��ردوو لێكدانەوەی بۆ
دەكەن كە پەیوەندی هەولێر
و ئ��ەن��ق��ەرە تێكدەچێت.
توركیا ل��ەدوای ساڵی 2005
ەوە گەیشتە ئەو بڕوایەی كە
ناتوانێت یەكێكیان هەولێر
یان بەغداد هەڵبژێرێت ،لە
ڕوانگەی توركیاوە نە بەغداد
دەتوانێت هەولێر بگۆڕێت
و نەهەولێریش دەتوانێت
بەغداد بگۆڕێت .دامەزراندنی
ئ��ەم پەیوەندیانەی توركیا
لەگەڵ هەردووال تەواوكەری
یەكترن ،وات��ە پتەوبوونی
پ��ەی��وەن��دی ل��ەگ��ەڵ الی��ەك
پتەوبوونی پەیوەندی لەگەڵ
الی���ەك���ەی ت���ری ب����ەدواوە
دەبێت.
كوردستان دیپلۆماتیك:
بەاڵم لەماوەی چوار ساڵی
رابردوودا ئەوەمان نەبینی،
پەیوەندی توركیا لەگەڵ
ب��ەغ��داد گ��رژب��وو ،ب��ەاڵم
لەگەڵ هەرێمی كوردستان
پتەوبوو،
پەیوەندیەكی
هۆكاری ئەمە چی بوو؟
بیلگای دوم���ان :منیش

دەم��ەوێ��ت ئ��ەوە بڵێم كە
توركیا سودمەند نەبوو لەو
شێوازە ،راستە لە باشبوونی
پ��ەی��وەن��دی��ەك��ان��ی هەولێر
توركیا سودمەند بوو ،بەاڵم
ئەمە وایكرد رۆڵ��ی توركیا
لە سیاسەتی گشتی عێراق
الواز بێت .توركیا دەیەوێت
پ��ەی��وەن��دی ب��اش��ی لەگەڵ
لەهەرێمی كوردستان هەبێت
و هەرێمیش خاوەنی نەوتە،
بەاڵم  %65-60ی نەوتی عێراق
لە باشورەوەیە ،لەبەرئەوە
توركیا ن��اچ��ارە پەیوەندی
ب��ەه��ێ��زی ل��ەگ��ەڵ ع��ێ��راق
هەبێت ،توركیا لە باشوری
ع��ێ��راق��ی��ش ب���ەرژەوەن���دی
هەیەو چەندین كۆمپانیای
توركی لە باشور كاردەكەن،
بەاڵم وەكو دەزانن زۆربەی
كۆمپانیاكانی ت��ورك��ی��ا لە
باشور رێگەیان پێنەدرا زیاتر
كاربكەن ،یان رێكەوتنەكانیان
هەڵوەشێنرایەوە .ئەمانەش بۆ
توركیا گرنگن و لەبەرئەوەشە
كە پەیوەندیەكانی هەرێمی
ك��وردس��ت��ان و حكومەتی
ن���اوەن���دی ل��ەگ��ەڵ توركیا
ت��ەواوك��ەری یەكتر دەب��ن.
واتە نە هەولێر ئەڵتەرناتیڤی
بەغداد دەبێت نە بەغدادیش
ئەڵتەرناتیڤی هەولێر دەبێت.
توركیا پشتگیری تەواوی خۆی
دەكات ،بۆ ئەوەی هەولێر و
بەغداد كێشەكانیان چارەسەر
بكەن.

پرۆفایل:
_ خەڵكی شاری یۆزگاتە
و لە ئەنقەرە لەدایكبووە.
_ ل���ە س��اڵ��ی 2004
ك��ۆل��ێ��ژی پ��ەی��وەن��دی��ی��ە
نێودەوڵەتیەكانی لەبواری
ئ���اب���ووری و زان��س��ت��ە
كارگێڕیيەكان تەواوكردووە.
_ ساڵی  2007لەهەمان
پ��س��پ��ۆری ب��ڕوان��ام��ەی
ماستەری بەدەستهێناوە.
 لە ئێستادا خوێندكاریدكتۆرایە.
_ لەساڵی  2009ەوە،
وەكو پسپۆڕی سیاسەتی
ع��ێ��راق ل��ە ORSAM
(س��ەن��ت��ەری خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست ،بۆ توێژینەوەی
ستراتیژی) كاریكردووە.
چەندین توێژینەوە ووتاری لەسەر توركمانەكانی
عێراق و سیاسەتی ناوخۆی
عێراق هەیە.
_ ل����ە زۆرب�������ەی
رۆژنامەكانی توركیا وتاری
نوسیوە و بەشداری چەندین
كۆنفرانسی سەبارەت بە
پەیوەندی نێوان عێراق و
توركیا كردووە.
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د .كریستینا كۆیگێن:

جینۆسایدی كورد
درێژەی هەیە
دیمانە :كوردستان دیپلۆماتیك
ب���ە ب�����ڕوای م���ن ك��ۆم��ەڵ��ن��اس
و ل��ێ��ك��ۆڵ��ەرەوە (د.كریستینا
ك��ۆی��گ��ێ��ن)( ،س����ەدام حوسێن)
كەڵكی ل��ە ه��ەم��وو شێوەكانی
جینۆساید (جگەلە جینۆسایدی
ئ��ەخ�لاق��ی) ،دژ ب��ە گ��ەل��ی ك��ورد
وەرگ�������رت�������وە ،چ���ون���ك���ە ئ���ەو
نەیدەتوانی ئەخالقی كوردەكان
تێك بشكێنێت.
ئ��ەو كۆمەڵناسە مەترسیی
جینۆسایدی ك���ورد ،ب��ە تایبەت
ل��ە ن��اوچ��ە جیناكۆكەكاندا بە
ح��اڵ��ەت��ێ��ك��ی ب������ەردەوام وەس��ف
دەك���ات ،ب��ۆ رێگرتن ل��ە بارێكی
وەه���اش پێویستە درك ب��ەوە
ب���ك���رێ���ت ،ك����ە ئ������ەم رەوت������ە
چ���ۆن ه��ەن��گ��او ب��ە ه��ەن��گ��او لە
كوردستاندا پەرەیسەندووە.
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ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
جینۆسایدی گەلی كورد لە چ
قۆناغێكدا دەستی پێكرد؟
د.كریستینا كۆیگێن :لە
راستیدا رەوت��ی جینۆسایدی
ك��ورد ئ��ەو كاتە دەستیپێكرد
كە كوردستان لە پەیماننامەی
(لۆزان)دا دابەشبوو.
پ��اش ئ��ەوە ك��وردەك��ان لە
توركیادا بوون بە كەمینەیەكی
ب��ە ف��ەرم��ی ن��ەن��اس��راو ،لە
عێراقیشدا س��ەرەڕای ئەوەی
كە وەك كەمینە بە فەرمی
ناسران ،بەرێز لە مافە كولتوری
و زم��ان��ی��ی��ەك��ان ن��ەدەگ��ی��را.
عێراق و توركیاش پاش ئەوە
دەس��ت��ی��ان ب��ە ت��وان��دن��ەوەی
زۆرەم��ل��ێ��ی ك��وردەك��ان ك��رد،
بەاڵم كوردەكان قبوڵیان نەكرد
ببن بە ت��ورك و ع��ەرەب و
لەبەرانبەردا راپەڕینیان كرد.
عێراق و توركیاش بە زۆر (نەك
بە وتوێژ و س��ازش) ،وەاڵمی
كوردەكانیان دایەوە.
سەركوتكردنی كوردەكان لە
ساڵەكانی 1920دا تایبەتمەندیی
جینۆسایدی پێوە دی��ار بوو،

بەاڵم لە كۆمەڵكوژی نەرمتر
بوو ،بۆنمونە لە چوارچێوەی
ت���وان���دن���ەوەی ك��ول��ت��وری و
زمانەوانییدا بەڕێوە دەچوو.
ه��ێ��دی ه��ێ��دی توندوتیژیی
حكومەتی ت��ورك��ی��او عێراق
ل��ە ب��ەران��ب��ەر ك��وردەك��ان لە
ت��وان��دن��ەوەی زۆرەم��ل��ێ بۆ
شێوازی توندتر واتا دەركردن
و ك��ۆم��ەڵ��ك��وژی زی��ادی��ك��رد.
بە هەرحاڵ ترۆپكی رەوت��ی
جینۆسایدی كوردەكان ،ئەنفالی
ساڵی  1988بوو.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
لە كوردستاندا چەند شێوە
جینۆساید بەڕێوە چووە؟
د.ك��ری��س��ت��ی��ن��ا كۆیگێن:
دادوەری پۆڵەندایی (رافاییل
لەمكین)( ،كە كۆنڤانسیۆنی
دژە ج��ی��ن��ۆس��ای��دی ن��ەت��ەوە
یەكگرتووەكان لەسەر بنەمایی
بیرۆكەكانی ئەو دام��ەزراوەو
زیاتر لەسەر -هۆڵۆكۆست-
جینۆسایدی جولەكەكان لە
كاتی جەنگی دووەمی جیهانیدا
ك��اری��ك��ردووە) 8 ،شێوەی بۆ
جینۆساید داناوە كە بریتین لە:

ج���ی���ن���ۆس���ای���دی
ژینگەیی :هەندێك
شوێن بەهۆی ئەم
شێوە جینۆسایدەوە
كەس ناتوانێت تێیدا
بژیت

شێوەی سیاسی ،كۆمەاڵیەتی،
ئ����اب����ووری ،ب��ی��ۆل��ۆژی��ك��ی،
فیزیكی ،ئایینی و ئەخالقی).
ب��ە ب��ۆچ��وون��ی م��ن (س���ەدام
حوسێن) كەڵكی لە هەموو ئەم
شێوە جینۆسایدانەدا (جگەلە
جینۆسایدی ئەخالقی) ،دژ بە
گەلی كورد وەرگرتووە ،چونكە
ئ��ەو ن��ەی��دەت��وان��ی ئەخالقی
كوردەكان تێك بشكێنێت.
ی��ەك��ێ��ك ل��ە ش��ێ��وازەك��ان��ی
جینۆسایدی ئەخالقی ،ئەوەیە
كە خەڵك توشی بەكارهێنانی
بەردەوامی ئەلكهول و مادە
هۆشبەرەكان بكەیت ،تا ئەو
شوێنە كە من دەزانم كێشەیەك
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بە ناوی كێشەی مادە هۆشبەرەكان ،یان
خواردنەوەی ئەلكهول لە نێو كوردەكانی
عێراقدا نییە ،بەاڵم لە هەندێك ناوچەی
كوردستانی ئێراندا بەكارهێنانی مادە
هۆشبەرەكان بە تایبەت (تریاك) ،لە نێو
گەنجەكاندا بووە بە كێشەیەكی ئەوەندە
گ��ەورە كە لە چوارچێوەی جینۆسایدی
ئەخالقیدا دەگونجێت.
بە بۆچوونی من دوو شێوە جینۆسایدی
دیكە هەیە كە بریتین لە :جینۆسایدی
(ژینگەیی) و (ئاماری)( .سەدام حوسێن)
لە كوردستاندا (ب��ە تایبەت لە شاری
كەركوك) ،كەڵكی لە هەردوو شێوازەكە
وەرگ��رت��وەو بەم هۆیەشەوە كۆمەڵێك
كێشەی جدی دروستبوون كە تا ئێستاش
هەر بەردەوامن.
جینۆسایدی ژینگەیی بە وات��ای لە
ناوبردنی بەردەوامی (ژینگە)یە كە لە
دوای چەندین نەوە پاشماوەی لەسەر
ژیانی خەڵكی هەبێت .ئێستاش هەندێك
شوێن بەهۆی ئەم شێوە جینۆسایدەوە
كەس ناتوانێت تێیدا بژیت.
سوپای عێراقیش جگە لەو جینۆسایدە
فیزیكییەی كە بە چەكی كیمیایی لە
شاری هەڵەبجەدا ئەنجامیدا .جینۆسایدی
ژینگەشی لە هەڵەبجەدا ئەنجامدا ،كە
ئاسەواری ژهرەكەی تا ئێستاش لەناو
ژینگەدا ماوەتەوەو بەهۆی پیسی ئاوی
(هەڵەبجە)وە ،شێرپەنجەو نەخۆشیەكانی
دیكە دەبن.
نمونەیەكی دیكەش ناوچەی گەرمیانە
كە تێیدا سەدان هەزار كەس گوازراونەتەوە
بۆ شوێنە پیسەكان ،ئەو شوێنانەش كە
سەرەتا كەمپی ئ��اوارەك��ان ب��وو ،ئێستا
بووەتە شوێنی ژیانی بەردەوامی خەڵك،
بۆ نمونە كەالر لە لێواری بیاباندایە.
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ج��ی��ن��ۆس��ای��دی ئ���ام���اری
ب��ە وات����ای دەس��ت��ب��ردن بۆ
ئامارەكان و چەواشەكردنی
راستییەكانی ژمارە دانیشتوان
و لێكۆڵینەوەكان( ،س��ەدام
ح��وس��ێ��ن)ی��ش ئ���ەم ش��ێ��وە
جینۆسایدەی بە تایبەت لە
پارێزگای كەركوكدا ئەنجامداوە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
جگەلە ه��ەڵ��ەب��ج��ە ،ل��ە چ
شوێنێكی دی��ك��ەدا ك��ورد
جینۆساید كراوە؟
د.ك��ری��س��ت��ی��ن��ا كۆیگێن:
جینۆسایدی كورد رەوتێكە كە
ماوەی چەندین ساڵە درێژەی
هەیە .كیمیابارانی هەڵەبجە
چەندین رۆژی خایاند و ئەنفال
چەند مانگ درێژەی هەبووە.
خۆشبەختانە دواجار دادگای
ب���ااڵی ت��اوان��ەك��ان��ی ع��ێ��راق
كیمیابارانی هەڵەبجەی بە
جینۆساید ناساند ،بەاڵم پێویستە
نێودەوڵەتییش
كۆمەڵگەی
رەوتی جینۆسایدی كوردستان
بە تەواوی بە فەرمی بناسێ،
چونكە كیمیابارانی هەڵەبجە
تەنیا یەكێك لە نمونەكانی
ج��ی��ن��ۆس��ای��دی ك��وردەك��ان��ەو
(ئ��ەن��ف��ال)ی��ش ی��ەك��ێ��ك��ە لە
ترسناكترین بەشەكانی.
بەهەرحاڵ لە ق��ەرەداغ و
بارزان و هەندێك شوێنی دیكە
لە  1960بەمالوە ،جینۆسایدی
ك����وردەك����ان رووی�������داوە و
ق��ورب��ان��ی��ی��ەك��ان��ی ،ق��ورب��ان��ی
جینۆسایدن ن��ەك قوربانی

كۆمەڵكوژیگەلی سادە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
گرنگی ب��ەف��ەرم��ی ناسینی
جینۆسایدی كورد لە چیدایە؟
د.كریستینا كۆیگێن :بەفەرمی
ناسینی جینۆسایدی ك��ورد،
ئاكام و لێكەوتەی سیاسی بە
دواوەی���ە .گرنگییەكەشی بۆ
ك��ورد ل��ەوەدای��ە ك��ە دەبێت
رێگە چارەیەكی سیاسی بۆ
كێشەی ك��ورد ب��دۆزێ��ت��ەوە.
جینۆسایدەكانی دیكەی جیهان،
بۆنمونە جینۆسایدی (رواندا)
و (كانبۆج) لەالیەن توێژەرە
ناوخۆیی و نێونەتەوەییەكانەوە
لێكۆڵینەوەی لەسەر كراوە.
تەنیا بە لێكۆڵینەوەیەكی قوڵ
دەكرێت درك بە گەورەیی و
ئاڵۆزبوونی جینۆسایدی كورد
بكرێت ،بە هەرحاڵ ئێستاش
مەترسی جینۆسایدی كورد ،بە
تایبەت لە ناوچە جێناكۆكەكاندا
لە ئارادایە ،بۆ رێگەگرتن لە
بارێكی وەه��ا پێویستە درك
ب��ەوە بكرێت كە ئەم رەوتە
چۆن هەنگاو بە هەنگاو لە
كوردستاندا پەرەی سەندووە.
كوردستان دیپلۆماتیك :كورد
دەبێت لە پەیوەندی لەگەڵ
مەسەلەی جینۆساید چی بكات؟
د.كریستینا كۆیگێن :پێویستە
حكومەتی هەرێمی كوردستان
ئینیستیتۆیەكی لێكۆڵینەوەی
جینۆساید داب��م��ەزرێ��ن��ێ��ت.
هەرچەندە راپۆرتی زۆر لەسەر
ئەنفال و جینۆسایدەكانی

پ�����ێ�����وی�����س�����ت�����ە
جینۆسایدی كورد بە
قوڵی شی بكرێتەوە.
ئەم شیكارییە دەبێت
بە گوێرەی رێوشوێنە
ئ����ەك����ادی����م����ی����ی����ە
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی��ەك��ان
ئەنجام بدرێت

دی��ك��ە ئ��ام��ادەك��راوە ،ب��ەاڵم
دیسان پێویستە جینۆسایدی
كورد بە قوڵی شی بكرێتەوە.
ئ��ەم شیكارییە دەب��ێ��ت بە
گوێرەی رێوشوێنە ئەكادیمییە
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی��ەك��ان ئەنجام
بدرێت.
ح���ك���وم���ەت���ی ه��ەرێ��م��ی
ك���وردس���ت���ان دەب���ێ���ت لە
ئ��ەزم��ون��ی ئ��ەرم��ەن��ی��ی��ەك��ان
كەڵك وەرب��گ��رێ��ت ،چونكە
ئەرمەنییەكان لەوەدا توانییان
سەركەوتن بەدەستبهێنن كە
جینۆسایدی  1915ل��ەالی��ەن
نێونەتەوەییەوە
كۆمەڵگەی
بە فەرمی بناسرێت .لۆبی
ئەرمەنییەكان لە واشنتۆن،
پاریس و لەندەن لە ئەنجامی
پشتیوانی دوورو درێ���ژ لە
توێژینەوەكان
لێكۆڵینەوەو
دەرب��������ارەی ج��ی��ن��ۆس��ای��دی
ئەرمەنییەكان ،وەدیهاتووە.
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پرۆفیسۆر لییام ئاندرسن:

كوردەكانی عێراق وەك منونەو
مۆدیلێك بۆ ناوچەكە سەیر دەكرێن
دیمانە :بابان هەڵەبجەیی

پرۆفیسۆر لییام ئاندرسن دەڵێ كوردەكان فاكتەرێكی گرنگن لە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ،بەاڵم كەمتر دەستیان گرتوون .لەالیەكی ترەوە جەخت لەوەدەكاتەوە
كە كوردەكانی عێراق وەك نمونەو مۆدێلێك بۆ ناوچەكە سەیر دەكرێن،
حكومەتی هەرێمی كوردستان تا ئێستا وەك مەسەلەیەكی یەكالكەرەوە
لەگەڵ كێشەی كەركوكدا هەڵسوكەوتی كردووە ،بەاڵم نەیتوانیوە كەركوك
بگەڕێنیتەوە باوەشی كوردستان.
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سیاسەتمەدارانی عێراق هەوڵدەدەن لە
رێگەی دژایەتیكردنی ك��وردەك��ان خۆیان،
پوانی سیاسی بە دەست بهێنن و ئەمە
شتێكی مەترسیدارە

ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
گرنگی و پێگەی كێشەی كورد
لە سیاسەت و هاوكێشەكانی
جیهان ،رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و
عێراق ،بە تایبەت لە پەیوەندی
لەگەڵ رەوتی دیموكراسی لە
كوێدایە ؟
ئ���ان���درس���ن :ك���وردەك���ان
فاكتەرێكی گرنگن لە رۆژهەاڵتی
ن��اوەڕاس��ت و عێراقدا ،بەاڵم
دەستی كەم گیراون .لێكۆڵەر
و توێژەرە رۆژئاواییەكان زۆر
لەسەر ك��وردەك��ان توێژینەوە
ن��اك��ەن ،ك���ەواب���وو زۆرب���ەی

جیهانی ئاكادیمی لە دەوڵەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و
رۆژئاوا لە روانگەی عەرەبییەوە
لەسەر رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و
عێراق توێژینەوە دەكەن.
لە پەیوەندیی لەگەڵ رەوتی
دی��م��وك��راس��ی ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی
ناوەڕاستدا ،بە بۆچوونی من
كوردەكانی عێراق وەك نمونەو
مۆدیلێك بۆ ناوچەكە سەیر
دەكرێن ،بەاڵم لە هەمانكاتیشدا
لەم دواییانەدا كۆمەڵێك كەسی
وەك (مایكڵ رۆبن) رەخنەیان
ل��ە گ��ەن��دەڵ��ی ل��ە هەرێمی

كوردستاندا گرتووە( .مایكڵ
رۆب��ن) لە بنەڕەتدا یەكێ لە
پشتیوانە ه��ەرە گەورەكانی
توركیا و ئیسرائیلە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ب��ارودۆخ��ی ك��وردەك��ان ،بە
تایبەت لە توركیاو عێراق چۆن
هەڵدەسەنگێنیت؟
ئاندرسن :من سەبارەت بە
بارودۆخی ئێستای كوردەكان
گەشبینم ،ب���ەاڵم كۆمەڵێك
كێشەو گیروگرفت لە ئارادایە.
فاكتەری یەكالییكەرەوە بۆ
كوردەكانی توركیا ئەوەیە كە
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ئااڵی عێراق

ئااڵی كوردستان

توركیا ببێت بە ئەندامی یەكێتی
ئەوروپا ،چونكە بۆ ئەندامبوون
لە یەكێتی ئ��ەوروپ��ادا ،توركیا
ناچارە رێز لە مافە سیاسی،
كولتوری و زمانی كوردەكان
بگرێت ،بەاڵم كێشەكە ئەوەیە
كە زۆرب��ەی رێبەرانی واڵتانی
ئ��ەوروپ��ای��ی (ئانجیال میركل،
س��اك��وزی و ،)...پشتیوانی
لە بە ئەندامبوونی توركیا لە
یەكێتی ئەورپادا ناكەن ،كەوابوو

زەحمەتە رێگە بە توركیا بدرێت
ببێتە ئەندامی یەكێتی ئەوروپا
(لەوانەیە بۆ هەتا هەتایە).
كێشەی كوردەكانی عێراق
ئەوەیە كە عەرەبەكانی عێراق
رۆژ بە رۆژ ناسیۆنالیستانەتر
دەب��ن و كەمتر پشتیوانی لە
ئۆتۆنۆمی نەتەوەكانی دیكە لە
عێراقدا دەكەن.
سیاسەتمەدارانی
تەنانەت
عێراق هەوڵدەدەن لە رێگەی

دژایەتیكردنی كوردەكان خۆیان،
پوانی سیاسی بە دەست بهێنن
و ئەمە شتێكی مەترسیدارە.
من پێموایە گوشارێكی بەهێز
لە ئ��ارادا دەبێت ،بۆ ئەوەی
عەرەبێكی سوننە بكرێت بە
سەرۆك كۆماری عێراق ،ئەگەر
سوننەیەك ببێت بە س��ەرۆك
كۆمار ،كوردەكان تا رادەیەك
توانای خۆیان بۆ كاریگەری دانان
لەسەر هاوكێشەكانی بەغدا لە

یەكێك لە كێڵگە نەوتيەكانی عێراق
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دەست دەدەن.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ئایا رۆژئاوا ،بە تایبەت واڵتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا هیچ
ستراتیژییەكی تۆكمەی بۆ كورد
هەیە؟
ئاندرسن :بەداخەوە ئەمەریكا
هیچ ستراتیژییەكی تۆكمەی بۆ
كورد نییە .واڵتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكا هەمیشە كاتێك كە
پێویستی بە ك��ورد بێت (بۆ
نموونە لە  2003تا  2007بۆ
سەقامگیربوونی عێراق پێویستی
بۆ كورد هەبوو) ،سیاسەتێكی
ئەرێنی سەبارەت بە كوردەكان
دەگ��رێ��ت��ەب��ەر و هەركاتێك
پێویستی پێیان نەما ،دەستیان
لێهەڵدەگرێت.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
كارنامەی حكومەتی هەرێمی
كوردستان و رێبەرایەتی كورد
چۆن هەڵدەسەنگێنیت؟
ئاندرسن :بە بۆچوونی من
حكومەتی هەرێمی كوردستان و
رێبەرایەتییەكەی لە بارودۆخی
زۆر دژواردا ،باش كاری كردووە.
بە هەرحاڵ حكومەتی هەرێمی
كوردستان رووبەڕووی كۆمەڵێك
كێشەی (وەك گەندەڵی و)...
ب��ۆت��ەوە ،ب��ەاڵم خاڵی گرنگ
ئەوەیە كە بە گشتی رێبەرایەتی
حكومەتی هەرێمی كوردستان
توانیویەتی یەكگرتوو ببێت و
ئاسایشی ناوچەكە بپارێزێت
و خزمەتی گرنگ بە رەوت��ی

دیموكراسی بكات .بەهەرحاڵ
پێویستە سیستمی سیاسیی
هەرێمی كوردستان تا رادەیەك
كراوەتر بێت و زیاتر خزمەت
بە پێشكەوتنی ناوچەكە بكات.
بەبۆچوونی من ئەم ئامانجە
ب��ەدی��ن��ای��ەت ،ئ��ەگ��ەر هەندێ
م��ەس��ەل��ەی زۆر گرنگ وەك
مەسەلەی كەركوك چارەسەر
نەكرێن.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
حكومەتی
پەیوەندییەكانی
هەرێمی كوردستان و بەغداد
دوای هەڵبژاردن بە چ ئاقارێكدا
دەڕوات؟
ئ��ان��درس��ن :پێشبینیكردنی
حكومەتی
پەیوەندییەكانی
هەرێمی كوردستان و بەغدا
زۆر زەح���م���ەت���ە ،چ��ون��ك��ە
هاوكێشەكانی ئەم هەڵبژاردنە
لە هەڵبژاردنەكانی پێشوو زۆر
وردتر و هەستیارترن ،ئەگەر
حكومەت بەبێ بەشداری جدی
كوردەكان پێك بێت ،كۆمەڵێك
كیشەی جدی لەنێوان بەغداو
هەولێر سەرهەڵدەدات ،بەاڵم
لەوانەشە كوردەكان لە ئەنجامی
هەڵبژاردندا ببن بە هێزێكی
سەرەكی هاوسەنگ كە ئەگەر
وا بێت ،پێگەیەكی بەهێزیان
دەبێت و بۆ كێشەگەلێك وەك
كێشەی كەركوك ناكەونە ژێر
گوشار تا سازشی لەسەر بكەن.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
حكومەتی هەرێمی كوردستان

لە پەیوەندی لەگەڵ كێشەی
كەركوكدا دەبێت چی بكات؟
ئاندرسن :حكومەتی هەرێمی
كوردستان دەبێت خۆی یەكالیی
بكاتەوە كە بەراستی كەركوك
چ��ەن��دە ب��ۆی گرنگە؟ ئەگەر
كەركوك بۆ كورد كێشەیەكی
چارەنوسساز و یەكالییكەرەوەیە،
كەوابوو رێبەرانی كورد دەبێت
هەڵوێستی سیاسیی زۆر توند
بگرنەبەر تا كاتێك كە هەندێك
ئیمتیازی ب��اش بۆ مەسەلەی
كەركوك بە دەس��ت نەهێنن،
ل��ەگ��ەڵ حكومەتی ن��اوەن��دی
ه��اوك��اری ن��ەك��ەن و ئەگەر
س��ەرەن��ج��ام ئ��ەم��ەش س��ەری
نەگرت ،دەبێت واژۆی %10ی
خەڵكی كەركوك كۆبكەنەوەو
ری��ف��ران��دۆم��ێ��ك ل��ە ك��ەرك��وك
ب��ەرێ��وە ب��ب��ەن ،ب��ەاڵم ئەگەر
كەركوك بۆ حكومەتی هەرێمی
ك��وردس��ت��ان گ��رن��گ��ە ،ب��ەاڵم
یەكالییكەرەوە نییە ،ئەوكاتە
رێبەرانی كورد دەبێت مامەڵە
بكەن و لەبەرانبەر وەرگرتنی
پوانێكی بایەخدار ،كۆنتڕۆڵی
ك���ەرك���وك ب���دەن���ە دەس��ت��ی
حكومەتی ناوەندی.
حكومەتی هەرێمی كوردستان
تا ئێستا وەك مەسەلەیەكی
یەكالییكەرەوە لەگەڵ كێشەی
ك��ەرك��وك��دا ه��ەڵ��س��وك��ەوت��ی
ك����ردووە ،ب���ەاڵم نەیتوانیوە
كەركوك بگەڕێنیتەوە باوەشی
كوردستان.
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گ����رن����گ ئ����ەوەی����ە
ك���ە ئ���ەم ئ��ەزم��ون��ە
سەربكەوێت و ببێتە
نموونەیەكی ئەرێنی
بۆ واڵتانی دیكە

د .دانیێل سێرڤیر:

ئەزمونی هەرێمی كوردستان
لە ناوچەكەدا بێ وێنەیە

دیمانە :كوردستان دیپلۆماتیك
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ب��ەرێ��وەب��ەری ئینیستیتۆی ئاشتی
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا
دەڵ���ێ���ت ك���ە ب����ەغ����داد دەی���ەوێ���ت
دەس��ەاڵت��ی زی��ات��ری ب��ەس��ەر هەرێمی
ك���وردس���ت���ان���دا ه���ەب���ێ���ت .زۆرب�����ەی
ك��وردەك��ان��ی��ش ل��ە ك��ۆروك��ۆب��ون��ەوە
تاكە كەسییەكانی خۆیاندا دەڵێن «بۆ
دەبێت ئێمە بەشێك بین لە عێراق؟
بۆ نابێ سەربەخۆ بین؟» بە بڕوای ئەو
هێشتا پەیبردن بە ئامانجی كۆتایی
كوردەكان كارێكی زەحمەتە و دیار
نییە.
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كوردستان دیپلۆماتیك :گرنگی
و پێگەی هەرێمی كوردستان
لە سیاسەت و هاوكێشەكانی
رۆژه���ەاڵت���ی ن���اوەڕاس���ت و
عێراقدا ،بە تایبەت لە پەیوەندی
لەگەڵ رەوتی دیموكراسی لە
كوێدایە؟
سێرڤیر :لە راستیدا ئەزمونی
هەرێمی كوردستان بۆ عێراق
شتێكی بێوێنەیە لە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا ،چونكە عێراق وەك
زۆرب���ەی دەوڵ��ەت��ان��ی دیكەی
ن��اوچ��ەك��ە ،ه��ەر ل��ە ك��ۆن��ەوە
دەوڵەتێكی ناوەندگرا ب��ووە،
ب���ەاڵم ح��ك��وم��ەت��ی هەرێمی
كوردستان ئۆتۆنۆمییەكی زۆر
بەرفراوانی هەیە .گرنگ ئەوەیە
كە ئەم ئەزمونە سەربكەوێت
و ببێتە نموونەیەكی ئەرێنی بۆ
واڵتانی دیكە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
ب��ارودۆخ��ی ك���وردەك���ان ،بە
تایبەت لە توركیا و عێراقدا
چۆن هەڵدەسەنگێنیت ؟
سێرڤیر :بە بۆچوونی من
ك��وردەك��ان��ی عێراق زۆر باش
توانیویانە مەمەڵە لەگەڵ ئەو
دۆخ��ەدا بكەن كە تێیدان ،لە
راستیدا بارودۆخی كوردەكان لە
توركیا و عێراق زۆر جیاوازە ،لە
عێراقدا بە پێچەوانەی توركیاوە
بڕیاری حەكیمانەی سەركردایەتی
سیاسیی كورد بۆ بەشداریكردن لە
حكومەتی عێراقدا ،بووەتە هۆی
ئەوەی كوردەكان ئۆتۆنۆمییەكی
بەرفراوانیان هەبێت و خۆیان

لۆگۆی حكومەتی هەرێمی كوردستان

حكومەتی خۆیان بەڕێوەبەرن
و پێگەیەكی ب��ەه��ێ��زی��ان لە
بەغداد هەبێت و كاریگەری
لەسەر هاوكێشەكان دابنێن.
كوردەكان دەستكەوتی زۆریان
بە دەستهێناوە ،حكومەت و
پەرلەمان و سیستمی پەروەردەو
خوێندنی خۆیان هەیەو لەوەش
گرنگتر ئەوەیە كە دەسەاڵتێكی
گەورەیان لە بەغدا هەیە.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئایا
رۆژئ��اوا بە تایبەت ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا هیچ
ستراتیژییەكی تۆكمەیان بۆ كورد
هەیە؟
سێرڤیر :ب��ەڵ��ێ ،ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و
واڵتانی ئەوروپایی دەیانەوێت
كوردەكان لە چوارچێوەی واڵتانی

پارچەكانی ئێران ،عێراق ،توركیا
و سوریا بە خۆشی بژین ،بەاڵم
ئ��ەوروپ��ا و ئەمەریكا لەگەڵ
ئ���ەوەدا نین ك��ە هیچ ج��ۆرە
كوردستانێكی سەربەخۆ دروست
بێت.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
حكومەتی
پەیوەندییەكانی
هەرێمی كوردستان و بەغداد
دوای هەڵبژاردن بە چ ئاقارێكدا
دەڕوات؟
سێرڤیر :بە بۆچوونی من
بەشداریی كورد لە حكومەتی
نوێی عێراقدا یەكالكەرەوەیە،
هەرچەندە لەوانەیە ئاست و
شێوازی بەشداریی كورد پاش
هەڵبژاردن لەگەڵ ئێستادا جیاواز
بێت ،ب��ەاڵم ه��ی��وام وای��ە كە
پاش هەڵبژاردنەكان هەولێر و
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بەغداد هاوكاریی یەكتری بكەن
بەتایبەت لە پێكهێنانی حكومەتی
نوێی عێراقدا.
دەبێت هێزە سیاسییەكانی
كورد لەگەڵ هێزو الیەنەكانی
دیكەی عێراقدا وتوێژ بكەن،
بۆئەوەی دەوری راستەقینەی
كورد مسۆگەر بكەن.
بەغداد دەیەوێت دەسەاڵتی
زیاتری بەسەر هەرێمی ئۆتۆنۆمی
كوردستاندا هەبێت .زۆرب��ەی
كوردەكانیش لە كۆڕوكۆبوونەوە
تاكە كەسییەكانی خۆیاندا دەڵێن
«بۆ دەبێت ئێمەم بەشێك بین لە
عێراق؟ بۆ نابێ سەربەخۆ بین؟»
بەاڵم بارودۆخی جیۆپۆلۆتیكی بە
شێوەیەكە كە سەركرایەتیی كورد
بڕیاریداوە ،ئەگەر بە ناویش
بێت ،ج��ارێ ل��ە ن��او عێراقدا
بمێنێتەوە .بەهەرحاڵ پەیبردن
بە ئامانجی كۆتایی كوردەكان
كارێكی زەحمەتە و دیار نییە،

ك��ە ئ��ای��ا زۆرب���ەی ك��وردەك��ان
دەیانەوێت لە عێراقدا بمێننەوە،
ی��ان ن��ا؟ جگەلەمەش كێشەی
دیكە ئەوەیە كە كوردستان كام
لە ناوچەكانی عێراق دەگرێتەوە.
دەس��ت��وری عێراق لە نیسبەت
هەندێ مەسەلە شەفاف نییە،
بۆ نمونە چوارچێوەی فیزیكیی
خاكی هەرێمی كوردستان بە
شێوەیەكی روون لە دەستوردا
دی���اری ن��ەك��راوە .ه���ەروا لە
دەستوردا بەڕوونی دەسەاڵتی
حكومەتی هەرێمی كوردستان
و حكومەتی ب��ەغ��دا ،دی��اری
ن��ەك��راوەو ئەمەش یەكێكە لە
كێشە هەرە گەورەكان ،چونكە
ئەگەر تەنانەت وای دابنێین كە
هەرێمی كوردستان وەك بەشێك
لە عێراق بمێنێتەوە ،كوردەكان
داوای ناوچەگەلێك دەك��ەن
كە لە دەرەوەی سنورەكانی
ئێستای هەرێمی كوردستانەو

ئەمە مەسەلەیەكە كە گروپی
قەیرانی نێونەتەوەیی وەك
«خاڵی كۆتایی» ناوی بردووە ،بۆ
ئەمەش ئەمەریكاییەكان رۆڵێكی
س��ەرەك��ی��ی��ان��ە ل��ە ه��اوس��ەن��گ
ڕاگرتنی ئەم كێشەیەدا بینیوە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك:
سەبارەت بە كێشەی كەركوك
پێویستە حكومەتی هەرێمی
كوردستان چی بكات؟
س��ێ��رڤ��ی��ر :ه�����ی�����وادارم
هەڵبژاردن ببێتە بنەمایەك بۆ
چارەسەركردنی كێشەی ناوچە
جێناكۆكەكان .كێشەی شوێنە
جیناكۆكەكان یەكێكە لەو كێشە
جدیانەی كە پێویستە چارەسەر
بكرێت .ئێستا زیاتر لە هەر
كاتێكی دیكە پێویستە كە ئەم
كێشەیە بە ناوبژیوانیی ئەمەریكا
چارەسەر بكرێت.
ن���ەت���ەوە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان
هەوڵی زۆری داوە بۆ ئەوەی
كێشەی ك��ەرك��وك چ��ارەس��ەر
بكات و تایبەتمەندییە مێژوویی
و ك��ول��ت��وری��ی��ەك��ان��ی ه��ەم��وو
ناوچەكانی لە پێشچاو گرتووە
و ب���ە گ��ش��ت��ی رێ��گ��ەچ��ارەی
كێشەكەی خستوەتەڕوو ،بەاڵم
ن��ەت��ەوە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان ئەو
ت��وان��او دەس��ەاڵت��ەی نییە ،كە
الیەنەكان ناچار بە قبوڵی ئەم
رێگەچارەیە بكات ،بە بۆچوونی
من بۆ ئەوەی ئەم رێگەچارەیە
جێبەجێ بێت ،پێویستە ئەمەریكا
پشتیوانی ل��ەم رێگەچارەیەی
نەتەوە یەكگرتووەكان بكات.

بيناى پەرلەمانی كوردستان
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چۆنیەتی رفاندن و
دەستگیرکردنی
ئۆجەالن
لەسوریاوە تا کینیا
گەشتە
بێ ئاكامەكانی
سەركردەیەك
کتێبی وەرگێراو

نوسهرBritta Böhler :
لە هۆڵەندییەوە  :رێكەوت ئیسماعیل
بەشی سێیەم
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گەلێكی بێ واڵت
-١پێش جەژنی كریسمس بۆ ج��اری دووەم ب��ەرەو رۆم��ا بە ڕێكەوتم ،ئەمجارەیان
‹میشێل›م لەگەڵ خۆمدا برد ،لە رێگادا بۆ فڕۆكەخانە دیارییەكم بۆ ئۆجەالن كڕی،
ئەمە نەریتێكی هۆڵەندیانە بوو ،لەو ب��اوەڕەدام ئۆجەالن ئەمەی پێخۆش دەبێت،
دێتەوە ی��ادم كاتێك چایی دەخ��وارد شەكری زۆری تێدەكرد ،شەكردانێكی شینی
دیڵفت ( )Delftم بۆ كڕی ،كارمەندەكانی هوتێل بە جۆرێك بەخێرهاتنیان كردم وەك
ئەوەی موشتەرییەكی زۆر كۆنی خۆیان بم ،رەنگە وتبێتیان ئەوە دیسانەوە خەڵكە
بێزاركەرەكان هاتنەوە گیانمان كە هەفتەی رابردوو نیو رۆژی تەواو لێرە مانەوە بە
دیارچاوەڕوانی تەلەفونێكەوە!

لە كاتێكدا میشێل بەختی
خ����ۆی ل���ەگ���ەڵ پ���ارێ���زەرە
ئیتاڵیەكاندا تاقی دەك��ردەوە،
من تەكسیەكم گرت و بەرەو
ئۆستیا بە ڕێكەوتم ،ئەمجارەش
یەك كاژێری تەواو دواكەوتم،
شۆفێری تەكسیەكە نەیدەتوانی
ماڵەكە بدۆزێتەوە...
دی��س��ان��ەوە ل���ەب���ەردەم و
ل��ەن��او م��اڵ��ەك��ەدا كۆنتڕۆڵە
وەڕسكارەكەی پۆلیس كرامەوە،
پاشان رۆشتمە س���ەرەوە بۆ
الی ئ��ۆج��ەالن ...دیارییەكەم
پێشكەش بە ئۆجەالن كردو
ب��ۆم روون��ك��ردەوە ك��ە ئەمە
ب��ەب��ۆن��ەی كریسمسەوەیە،
راس��ت��ەوخ��ۆ چ��ای��ی ه���ات و
ش��ەك��ردان��ەك��ەش بەكارهێنرا
ئۆجەالن كوردانەیەكی رەسەن
و بەرێزەوە وتی «هەمیشە ئەم
دیارییە لەگەڵ خۆم دەب��م»،
پاشان لە وەرگێڕەكەیم بیست
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كە ئۆجەالن بە ڕاستی زۆر
شادمان بووە بە دیارییەكەم و
هەمیشە كە میوان سەردانی
كردبێت لە مێزەكە دایناوە...
وت��وێ��ژم��ان س��ەب��ارەت بە
هەموو گۆڕانكاریەكانی هەفتەی
پێشوو ك��رد ،چیمان ك��ردووە
هەمووم بۆ باسكرد ،لەگەڵ
كێدا پەیوەندیمان بەستووە،
ه���ەروەه���ا ب��اس��ی ی��ەك��ەم
سەركەوتنی بچوكم لەگەڵ
ئەنجومەنی راوێ��ژ لە پاریس
بۆ كرد ،ئۆجەالن وتی «زۆر
زۆرت بۆ كردوم و هەموو شتی
باشن» ،بەاڵم هەستم بەوە كرد
كە غەمبارە ،بە ئاشكرا هەستم
ب��ەوە دەك��رد لەچاو هەفتەی
پێشوودا دەنگی غەمبار دیار
بوو ،دیار بوو حكومەتی ئیتاڵیا
هەفتەی راب����ردوو بێدەنگ
دانەنیشتووەو فشارەكانی بۆ
سەر ئۆجەالن ،بۆئەوەی ئیتاڵیا

بەجێ بێڵێت چڕتر كردونەتەوە،
هەڕەشەكانی حكومەتی ئیتاڵیا
لەسەر ئۆجەالن ئ��ەوە بوون
ئەگەر بێت و لە رۆما بمێنێتەوە
ئەوە بەبێ سێ و دوو دەبێت
بچێتە زی��ن��دان��ەوە ،پارێزەرە
ئیتاڵیەكانی پێیان راگەیاند بوو
كە سااڵنێكی درێ��ژ لەزیندان
دەمێنێتەوە بەرلەوەی ئاشكرا
بێت كە داخۆ ئیتاڵیا دەتوانێت
خۆی دادگایی بكات یان نا.
لە دانیشتنی ئەمجارەدا،
ب��ۆ ئ��ۆج��ەالن��م روون���ك���ردوە
كە چانسی دادگ��ای��ی كردنی
ل��ە ئیتاڵیا زۆر زۆر كەمەو
ئیتاڵیەكان ئەم هەواڵنە وەك
فشارێك بەكاردێنن تەنها بۆ
ئەوەی بێزارت كەن و ئیتاڵیا
بەجێ بهێڵێت .ئۆجەالن گوێی
بۆ قسەكانم شلكرد ب��وو ،لە
هەمانكاتدا لە بیركردنەوەشدا
ب��وو زنجیرێك ل��ە دەستی
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راس��ت��ی��دا ب��وو ك��ە كۆمەڵێك
نقێمی س���وری ل��ەس��ەرب��وون
ئەمەش جۆرە سروتێكی یۆنانی
ب��وو ،جۆنیش دانەیەكی وای
هەبوو دەی��وت « ب��ێ��زاری و
دڵەراوكە لەناو دەبات».
ئۆجەالن وردە وردە كەوتە
پەیڤین و وتی «نایانەوێت لێرە
بمێنمەوە ،لەوە ناچێت لێرە
هیچم بۆ گەلەكەم پێ بكرێت،
ئەگەر سااڵنێكی درێژیش لە
زینداندا بم ئەوە بارودۆخەكە
خراپتر دەبێت ،هەفتەی پێشوو
دیسان دوو هاواڵتی كورد لە
پێناوی مندا ،لە دژی مامەڵەی
حكومەتی ئیتاڵیا گڕیان لە
خۆیان ب���ەرداوە «دەب��ێ��ت چ
رووب��دات ئەگەر ئەو بخرێتە
زی��ن��دان��ەوە؟ ئایا باشتر نییە
ئێرە بەجێبهێلێت و ب��ڕوات؟
ئۆجەالن خۆشی دوودڵ و بە
گومان بوو ،ئەمە بە ئاشكرا
هەستی پ��ێ دەك���را ،داوای
لە ئێمە دەكرد هەوڵی ئەوە
بدەین شوێنێكی نیشتەجێبوونی
دیكەی بۆ بدۆزینەوە ،واڵتێك
بدۆزینەوە كە قبوڵی بكات و
پێشوازی لێبكات ،باشتروایە
واڵتێكی ئەوروپی بێت ،بەاڵم
پێدەچێت ئەوە هەروا ئاسان
نەبێت ...پاشان راگەیەنرا كە
دوان لە هاوكارەكانی ئۆجەالن
یوسف و یاڤوز لێرە خەریكی
ئ���ەوەن و دەب��ێ��ت منیش لە
رێگای نوسینگەی كوردستان
لە رۆم��اوە پەیوەندی بەوانە

ب��ك��ەم .دەب���وو وێ���رای ئ��ەوە
لەگەڵ پارێزەرە ئیتاڵیاكاندا قسە
بكەمەوە ،چونكە بە تەواوەتی
نیگەران بووم لەو رۆڵەی ئەوان
دەیگێڕن .بیستومە یەكێك
ل��ە پ��ارێ��زەرەك��ان��ی ئەندامی
پەرلەمانیشە ئەمەش لەالیەك
ئ���ەوە دەگ��ەی��ەن��ێ��ت ك��ە ئەو
كەسە لەگەڵ حكومەتی ئیتاڵیادا
میانەی زۆر باشە ،لەالیەكی
دیكەشەوە واتای ئەوە بۆ من
دەدات كە ئەم پارێزەرە لەم
نێوەدا بە تەنها بەرژەوەندی
موەكیلەكەی لەبەرچاو ناگرێت.
ئۆجەالن دەیویست سەبارەت
ب��ە دادگ��ای��ەك��ی نێودەوڵەتی
بۆچوونی ئێمە بزانێت ،منیش
س��ەب��ارەت ب��ە ك��ارەك��ان��م��ان
رونكردنەوەم بۆدا كە جارێ
هیچی وا نییە ،بەاڵم ئێمە لە
هەوڵی بەردەوامداین ،هەموو
ئ��ەو ئەگەرە جیاوازانەی كە
ئێمە كاریان لەسەر دەكەین
و گرفت و ئاڵۆزیەكانیشم
لەو بارەوە باسكرد ،ئۆجەالن
یەكسەر ئەوەی وت كە بەبێ
هاوكاری ئەمەریكا ئەم كارە
سەر ناگرێت و ئەوانیش زۆر
روون��ە كە هێشتا ئامادەنین
ل��ەو ب��ارەوە كارمان لەگەڵدا
بكەن .بۆیە دەبێت لێرەدا
دەست پێشخەریەكە لەالیەن
یەكێتی ئەوروپاوە بكرێت ،كە
ئەویش لە بارودۆخی سیاسی
ئێستادا ئەگەرێكی الوازە،
ئەمە بێگومان مانای ئەوە بوو

ه���ەڕەش���ەك���ان���ی
ح��ك��وم��ەت��ی ئیتاڵیا
ل���ەس���ەر ئ���ۆج���ەالن
ئ���ەوە ب���وون ئەگەر
ب���ێ���ت و ل����ە رۆم����ا
بمێنێتەوە ئەوە بەبێ
س��ێ و دوو دەبێت
بچێتە زیندانەوە

كە دەبێت ئ��ەوروپ��ا رۆڵێكی
چاالك لە چارەسەری كێشەی
ك��وردا بگێڕێت كە من لەو
باوەڕەدا نیم لە كاتی ئێستادا
ئ��ەوروپ��ا ب��ەو ك��ارە هەستێت
بەتایبەت كە هەڵوێستی واڵتە
یەكگرتووەكان ل��ەم ب��ارەوە
دی��ارە ،ب��ەاڵم خۆ ئەبێت بیر
لە شتێكی دیكە بكەینەوە،
پڕ بە دڵ ئاواتەخوازیشم بۆ
ئەوە ،بەڵێنیشمدا لەو بارەوە
زۆر م��ك��وڕان��ە ك��ار بكەین،
ك��ە ل��ەق��س��ەو ب��اس��ەك��ان��م��ان
ت��ەواو بووین ئ��ۆج��ەالن پێی
وتم « كەسێكی دیكە هەیە
دەی��ەوێ��ت ق��س��ەت لەگەڵدا
بكات ،هاوڕێیەكی خۆتە لە
واڵتێكی زۆر دورەوە هاتووە»
ئۆجەالن بە سەرسوڕمانەكەم
زۆر پێكەنی« .هاوڕێی من؟
ئەبێ ئەم هاوڕێیە كێ بێت؟
سەرەتا وامزانی جۆنە ،بەاڵم
دڵنیا بووم ئەو لە یۆنانەو ئەم
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ئەلێكس كوردێكی
روسیا بوو ،هەرگیز
ب��ۆم ئاشكرا نەبوو
ك�����ە ئ������ەم پ���ی���اوە
چ ك����ارەی����ە ،ب���ەاڵم
دڵنیا ب���ووم ل��ەوەی
پ���ەی���وەن���دی���ی���ەك���ی
ت���ون���دی ب���ە دەزگ����ا
ج��اس��وس��ی��ەك��ان��ەوە
هەیە نەك تەنها لە
روسیا ،بەڵكو لەگەڵ
(ئەنتەرپۆل)یش

بەیانیە قسەم لەگەڵیدا كرد
«پاشان ئۆجەالن وتی» نەڤین
دەتبات بۆالی ،چونكە لێرەیە
لەوالوە چاوەڕێت دەكات»
ل��ە ك��ات��ی ماڵئاوایكردندا
ئۆجەالن هیوای ئەوەی خواست
ك��ە «ئ��ەم��ج��ارە ب��ە ه��ەواڵ��ی
خۆشەوە بگەڕێمەوە« بەڕێزەوە
تەوقەم لەگەڵدا كرد و ئەویش
وەك نەریتێكی كوردانە ئەمالو
ئ���ەوالی م��اچ ك���ردم ،منیش
ئ��ەوەم وەك هێمایەكی باش
وەرگ��رت ،كە ئۆجەالن ئێستا
متمانەی پێم هەیە...
ل��ەدەرەوە لە ناو دااڵنەكە
پیاوێكی كورتەبااڵی قژ ڕەش
چاوەڕێی منی دەكرد :
 چۆنی هاوڕێكەم ؟بە زمانی ئینگلیزی و دەم
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بە پێكەنین س�ڵاوی لێكردم،
س��ەرەت��ا ن��ەم��ت��وان��ی سیمای
بناسمەوە ،بەاڵم دەنگەكەی الم
نامۆ نەبوو! پاش تۆزێك رامان
یەكسەر هاتەوە یادم :
 ئەلێكس* ( )Alexئەوەتۆیت؟ چی دەكەیت لێرە؟ بە
ڕاستی سەرم سوڕما...
ئەلێكس كوردێكی روسیا بوو،
كە ماوەیەك لەمەوبەر بەهۆی
دۆسییەكی دیكەی كوردەكانەوە
ن��اس��ی ب���ووم .ه��ەرگ��ی��ز بۆم
ئاشكرا نەبوو كە ئەم پیاوە
چ كارەیە ،ب��ەاڵم دڵنیا بووم
ل��ەوەی پەیوەندییەكی توندی
ب��ە دەزگ���ا جاسوسیەكانەوە
هەیە نەك تەنها لە روسیا،
بەڵكو لەگەڵ (ئەنتەرپۆل)یش.
ئەلێكس لە وەاڵم��دا وت��ی« :
سەرۆك ناردویەتی بە شوێنمدا
رەنگە كاری پێم بێت»
ئ���ەم وەاڵم�����ەی ئەلێكس
بیرۆكەی ئەوەی ال دروستكردم
كە ئۆجەالن ئێستا بیر لەوە
دەكاتەوە بگەڕێتەوە بۆ روسیا،
چونكە پێشتر ئ��ۆج��ەالن كە
ناچاركرا دیمەشق بەجێبهێڵێت
بەرلەوەی بگاتە رۆما ماوەیەك
ل��ە روس��ی��ا م��ای��ەوە ،پاشان
ئەلێكس زیاتر وتی «من لەگەڵ
تۆدا سواردەبم بۆ رۆما ،منیش
لەهەمان ئ��ەو هۆتێلەی تۆ
دابەزیوم ،لەوێ بۆخۆمان زیاتر
قسە دەكەین».
زۆر لەوە درەنگتر بوو كە
من پێشبینیم دەك��رد كاتێك

لەگەڵ ئەلێكس سواری تەكسی
بووینەوە بەرەو رۆما ،لەگەڵ
میشێلدا تەلەفۆنم كرد .ئەو
زۆر دەمێك بوو گەڕابۆوە،
بۆ هۆتێلەكە داوام لێكرد كە
پێشوازی لەو رۆژنامەنوسەی
رۆژنامەی ئێن ئاڕ سی ()NRC
ی بكات ،كە پاش دە خولەكی
دیكە دەبوو بیبینم ،بە ڕاستی
م��ن خ���ۆم زۆر ب��ێ��زاردەب��م
ل��ە دواك���ەوت���ن ،ب���ەاڵم لەم
ح��اڵ��ەت��ان��ەدا ب��ەدەس��ت كەس
نییە .بۆیە داوام لە میشێل
كرد» لە جیاتی من ئەوەی بۆ
روونكاتەوە كە دانیشتنەكەم
لەگەڵ موەكیلەكەمدا درێژی
خ��ای��ان��دووە ،بێگومان ئەو
خ���ۆش���ی ئ�����ەوە دەزان���ێ���ت
موەكیلەكەم لە پێشترە لەچاو
ئەودا ،هەروەها هیوادارم پاش
سێ چارەكی دیكە بتوانم چاوم
پێی بكەوێت» ،بەخت یارم
بوو ،شەقامەكان چۆڵ بوون و
پاش پەنجا خولەك گەشتمەوە
هۆتێلەكە..
پاش ئەنجامدانی چاوپێكەوتن
لەگەڵ پەیامنێری رۆژنامەی
ئێن ئاڕسی لە ئیتاڵیا بە ناوی
م���ارك لیەندێكەر ،میشێل
باسی پ��ارێ��زەرە ئیتاڵیەكانی
بۆ ك��ردم ،زۆری لەم ب��ارەوە
چنگ ن��ەك��ەوت��ب��وو ،چونكە
ئ��ەوان تا ئێستا لەگەڵ ئەوە
نین پێكەوە وەك تیمێك كار
بكەین ،گومانەكانم بەرامبەر
بە پارێزەرە ئیتاڵیەكان زیاتری
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دەك��رد بە تایبەت كە ئەوان
لە هەموو حاڵەتێكدا هەوڵی
ئ��ەوەی��ان ن����ەدەدا رۆشتنی
ئۆجەالن لە ئیتاڵیا رابگرن..
كاتژمێر ن��ۆو ن��ی��وی شەو
لەگەڵ ئەلێكس رۆشتین بۆ
ن��ان��خ��واردن ،لێرەش هەستم
بە شتێك كرد ئەویش ئەوە
بوو كە بەرنامەیەك هەیە كار
لەسەر ئەوە دەكات ئۆجەالن
بەرەو روسیا بەرێتەوە ،بەاڵم
نەمدەزانی كە داخۆ حكومەتی
روسیا بەمە قایل بووە یان نا،
بەاڵم ئەلێكس گەشبین بوو،
هەرچەند من بەگومان بووم
 :خێرا وا لە پڕێكدا روسیا
هەڵوێستی خۆی گۆڕی؟ ئاخر
یەكەم سەفەری ئۆجەالن بۆ
روس��ی��ا س��ەرك��ەوت��وو نەبوو،
روسەكان ئامادە نەبوون بیگرنە
خ��ۆ ،ب��ەاڵم ئێستا ئ��ام��ادەن!
ج��گ��ەل��ەوەش م��ن نیگەرانی
مەسەلەی سەالمەتی ئۆجەالن
ب��ووم .ئایا حكومەتی روسیا
ئامادەیە سەالمەتی ئۆجەالن
گرەنتی بكات؟ ئایا گرفتی
رادەستكردنەوەی بە توركیا
چ��ۆن چ��ارەس��ەر دەك��رێ��ت؟
لێرە لە ئەوروپا ئەوە گرفتێك
نییە ،بەاڵم ئایا لە روسیا چۆن
دەبێت؟ بە كورتی بڵێم من
متمانە بەم مەسەلەیە ناكەم...
تا نیوە شەوێكی درەن��گ
لەگەڵ ئەلێكسدا قسەم كرد،
ه��ەم��وو ب��اس و خواستەكان
و هەموو خاڵ و فاریزەكانم

بۆ دان��ا ،ئۆجەالن خۆی چی
دەوێ�����ت؟ ل��ە چ شوێنێك
س��ەالم��ەت دەب��ێ��ت؟ ل��ە چ
شوێنێك باشترین شانسی هەیە،
ك��ات��ژم��ێ��ر شەشی
بۆ بەدیهێنانی ئامانجەكانی
لە دۆزینەوەی چارەسەرێكی س����ەر ل���ە ب��ەی��ان��ی
سیاسیانە بۆ كێشەی نێوان كورد ئەلێكس تەلەفۆنی
بۆ كردم ،حكومەتی
و تورك؟ لە راستیدا سیستەمی
ئیتاڵیا هەتا ئەمڕۆ
یاسایی ئەوروپا باشترین چەتری
ك��ات��ژم��ێ��ر دوازدەی
پارێزگارییە بۆ ئۆجەالن ،ئەو
ن���������ی���������وەڕۆی ب���ۆ
لێرە ت��ا ڕادەی��ەك��ی گونجاو ئۆجەالن دان��اوە كە
ژی��ان��ی س��ەالم��ەت دەب��ێ��ت ،ب��ەخ��واس��ت��ی خ��ۆی
رادەستكردنەوەی ئەگەرێكی ئیتاڵیا بەجێبهێڵێت
مەحاڵە ،داداگایی ئیتاڵیاش هیچ
ب��ڕوام پێی نییە بچێتە سەر،
بەم جۆرە من گیر بووم لەسەر ب��ەدەم خ��ەوەوە بە ئەڵمانی
لەبەر خۆمەوە وتم «قسەی
بۆچوونەكانی خۆم...
ق��ۆڕ ،ك���ردن���ەدەرەوەی چی،
ب��ۆ ه���ەروا گاڵتەیە «پاشان
-٢كاتژمێر ش��ەش��ی س��ەر لە ه��ەر لەسەر تەلەفۆنەكە بە
بەیانی هێشتا لە ناو جێگادا ئەلێكسم راگەیاند «دەركردن
ب��ووم ،ئەلێكس تەلەفۆنی بۆ لە واڵت ئەمە گاڵتە جاڕییە و
كردم ،نۆتەی دەنگی ئاماژەی روونادات» پاش كەمێكی دیكە
بە شتێكی زۆر باش ن��ەدەدا ،دێمە خوارەوە ،پاش چارەكێك
حكومەتی ئیتاڵیا هەتا ئەمڕۆ دەگ��ەم��ە الت» ب��ێ��زارب��ووم و
كاتژمێر دوازدەی نیوەڕۆی بۆ لەبەرخۆمەوە قسەم دەكرد»
ئۆجەالن داناوە كە بەخواستی دوازدەی نیوەڕۆ ! جا زۆر نییە؟
خ��ۆی ئیتاڵیا بەجێبهێڵێت ،ئەم ئیتاڵیانە چەندە كاوبۆیانە
فشارەكانی توركیا بۆ سەر رەفتاردەكەن» زۆر توڕە ببوم،
ئیتاڵیا چڕببوونەوەو زۆریان بۆ هەر پرتەو بۆڵەم بوو « فلیمە
فلیم –  - *High Noonلە
هێنابوون:
هەڵوێستی ئیتاڵیا ئەوە بوو رۆما! بە راستی گاڵتە جاڕیە»
ئەگەر ئۆجەالن خۆی بە خۆشی بەرەو خوارەوە بە ڕێكەوتم و
ن���ەڕوات ئ��ەوە دەردەك��رێ��ت��ە ریستۆڕانتەكە تازە كرا بۆوەو
ئەلێكس داوای كۆفی (قاوە) ی
دەرەوە!
ب���ەدڵ داخ��ورپ��ان��ێ��ك��ەوە و كردبوو منیش كۆفیم لە جۆری
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ئ����ۆج����ەالن پ���اش
ئ��������ەوەی دەگ����ات����ە
رۆم���ا ب��ۆ م��اوەی��ەك
ل���ە خ��ەس��ت��ەخ��ان��ە
ب����ۆ ئ��ەن��ج��ام��دان��ی
گشتی
پشكنینی
دەمێنێتەوە ،ئامانجی
ئەمەش لە راستیدا
ئەوە بوو كە ئیتاڵیا
سەرەتا بۆ ماوەیەك
ه���ات���ن���ی ئ���ۆج���ەالن
ب��ۆ رۆم���ا ب��ە نهێنی
راگرێت

( )Espresso doppioداواكرد،
كار وابڕوات زۆرمان لەم كۆفیە
پێویست دەبێت بیخۆینەوە!
بەرلەوەی كۆفیەكەمان بۆ بێت
زێڕین تەلەفۆنی كرد ،ئەویش
هەواڵەكەی تازە بیستبوو» نەخێر
هێشتا نازانم چۆنە و چییە،
ئەگەر زانیاریم دەستكەوت
ئەوە تەلەفۆن دەكەمەوە ،نا
هیچ مەترسە تكات لێدەكەم،
ئیتاڵیەكان ناتوانن ب��ە زۆر
ئۆجەالن دەرك���ەن ،پرۆسەی
مافی پەنابەری هێشتا بەڕێوە
دەچ��ێ��ت .بۆیە هیچ شتێك
روونادات».
پاش نان خواردن لە راستیدا
من تەنها كۆفیم خ��واردەوەو
جگەرەم كێشا ،چونكە ئاوا زوو
نانم بۆ ناخورێت -میشێلم نارد
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بۆ وەزارەتی داد « بڕۆ بزانە
هیچت دەستگیر نابێت؟ هەر
شتێكت زان��ی خێرا وەرەوە،
بە ئاسانی لە كۆڵیان نەبیتەوەو
ئیتاڵیەكانیش
پ����ارێ����زەرە
ئاگاداركەوە» ...هەروەها لەم
ناوەشدا ئەلێكس هەوڵدەدات
لە سوچێكەوە ئەوە بزانێت،
ك��ە ئایا ئ��ۆج��ەالن ئ��ەم��ڕۆ چ
دەك���ات ،هەوڵی رۆشتن بۆ
روسیا دەدات یان نا؟ ئەلێكس
رۆشتە دەرەوەی هۆتێلەكە،
بۆئەوەی لە تەلەفۆنێكی گشتی
س��ەرش��ەق��ام��ەوە تەلەفۆنێك
بكات ،چونكە تەلەفۆن كردن
لە هۆتێلەكەوە یان لە تەلەفۆنە
دەستییەكەی خۆیەوە كارێكی
ب��اش نییە ،ه��ەت��ا ئەلێكس
دێ��ت��ەوە زۆری دەوێ��ت بۆیە
منیش بە تەلەفۆن پەیوەندیم
بە نوسینگەی كوردستان لە
رۆماوە گرت و پێم ڕاگەیاندن
كە لە پاشاندا لەگەڵ ئەلێكس
سەردانیان دەكەین ،نامەیەكم
ل��ە ه��ۆت��ێ��ل��ەك��ە ب��ۆ میشێل
بەجێهێشت و داوام لێكرد كە
ئەویش پ��اش گ��ەڕان��ەوەی بۆ
ئێرە راستەوخۆ بێت بۆ ئەوێ،
بلیتی (تكتی) گەڕانەوەكەم
رەتكردووە ،لە راستیدا دەبوو
من ئەمشەو بگەڕێمەوە بۆ
ئەمستەردام ،بەاڵم واپێدەچێت
ئەمە مەحاڵ بێت ...سەرەنجام
ه��ەم��وو شتەكان ب��ە ئارامی
بەڕێوە چوون ،ئەو ماوەیەی كە
حكومەتی ئیتاڵیا بۆ ئۆجەالنی

دیاری كردبوو ،تێپەڕی بەبێ
ئەوەی هیچی ئەوتۆ رووبدات،
ئۆجەالن هێشتا بە شێوەیەكی
كاتی ل��ە ئۆستیا م��اوەت��ەوە
ل���ەب���ەرئ���ەوەی ح��ك��وم��ەت��ی
ئیتاڵی لە هەڵوێستی خۆی
پەشیمان نەبۆتەوەو خوازیارە
ب��ە زووت��ری��ن ك��ات ئۆجەالن
دەرپەڕێنێت ،بەاڵم یاڤوز * كە
پیاوێكی قژرەشی بااڵ كورتی
الوازو دوو چاوی زیرەكانەی
لە ژێر چاویلكەیەكی چوارچێوە
زەردەوە هەبوو ،بۆ یەكەمجار
ب��وو من بە دی��داری شادبم،
داوای لە ئیتاڵیەكان كردبوو
تۆزێك لەسەریان راوەستن و
ماوەیان بدەنێ هەتا بەزووترین
كات شوێنێكی نیشتەجێ بوونی
دیكە بۆ ئۆجەالن پەیدا دەكەن
و راس��ت��ەوخ��ۆ پ��اش ئ��ەوەی
شوێنك دەدۆزن��ەوە ئۆجەالن
ئیتاڵیا بەجێدەهێڵێت .یاڤوز
هەمان بۆچوونی منی هەبوو
ل��ەوەی كە ئ��ۆج��ەالن دەبێت
هەر لە ئیتاڵیا بمێنێتەوە ،تەنها
ل��ە كاتێكدا ئ��ەگ��ەر واڵتێكی
دیكەی ئەوروپی ئامادە بێت
ئۆجەالن بگرێتە خۆی..
س���ەب���ارەت ب��ە ئ��ای��ن��دەی
ئۆجەالن یاڤوز زۆر بە هێمنی
و دڵنیابوونەوە وتی « ئەگەر
واڵتێكی دیكە نەدۆزینەوە خۆ
ب��ەو ئاسانییە ن��اڕۆی��ن ،بەاڵم
بۆ ئ��ەوەی ئیتاڵیەكان جارێ
هێمن كەینەوە ،ئەبێت وا
خۆمان نیشان بدەین كە وادەی
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رۆش��ت��ن��ەك��ەی ئ��ۆج��ەالن زۆر
نزیكە ،تەنها خاڵی گرنگ لەم
ساتەدا كات بردنەوەیە !«.
ئێوارەكەی لەگەڵ ئەلێكس
گواستمانەوە بۆ هۆتێلێكی
دیكە كە لە فڕۆكەخانەش و لە
ئۆستیاش نزیكتر بوو ،یوسف
میشێلی ب���ەرەو فڕۆكەخانە
ب����ردەوە ك��ە ب��ە ه��ەزارح��اڵ
توانی فریاری دوا فڕۆكە بۆ
ئەمستەردام بكەوێت ،چونكە
ئ���ەو دەب����وو س��ب��ەی ب���ەرەو
(سەراییڤۆ) بەڕێ بكەوێت...
پاش ئەوەی لەگەڵ ئەلێكس
ل��ە ه��ۆت��ێ��ل��ە ت���ازەك���ە نانی
ئێوارەمان خ��وارد ،یوسف و
یاڤوزیش كە بۆ تاوتوێكردنی
ب��ارودۆخ��ەك��ە ت��ازە سەردانی
ئۆجەالنیان كردبوو ،گەشتنە
ئ���ەوێ ،وێ���رای ئ���ەوەی ئەم
رۆژەمان لە چاو دەستپێكردنیدا
باشتر كۆتایی ه��ات ،ب��ەاڵم
هێشتا دەنگ و رەنگی ئامادە
ب��ووان لەبار نەبوو ،بێزاری
ئۆجەالن لە مامەڵەی حكومەتی
ئیتاڵی لە گەڵیدا زیاتر ببوو ،لە
هەوڵە بێوچانەكانیدا بۆ ئەوەی
كە ئیتاڵیا پشتوانی بكات لەوەی
بتوانێت لە ئەوروپا شوێنێكی
نیشتەجێبوونی چنگ كەوێت
زیاتر نائومێد ببوو ،هەستی
بەوە دەكرد كە درۆی لەگەڵدا
كراوە ،بەبێ هۆكارێكی ئەوتۆ
خیانەتی لێكراوە..
كاتێ ئۆجەالن بۆ یەكەمجار
لە روسیا هاتە دەرەوە ،نەك
وێنەی نوێی ئۆجەالن لە زینداندا
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ئاشكرا كردووە.
ب��ەرام��ب��ەر ب���ەم ئ��اش��ك��را
بوونەش حكومەتی ئیتاڵیا بە
پێویستی نەزانیوە كە چیدی
ه���ەواڵ���ی ه��ات��ن��ی ئ��ۆج��ەالن
بشارێتەوە .بۆیە سیناریۆی
ئۆجەالنی
دەستگیركردنی
داڕشتووە ،گوایە كۆمیسیۆنی
دادوەری بڕیاریداوە ئۆجەالن
لە زیندانەوە بگوازێتەوە بۆ
شوێنێكی دیكە لە ئۆسیتیا و
دەس��ت بەسەری ك��ات ،بەاڵم
لە راستیدا ئۆجەالن لە ئیتاڵیا
هەرگیز دەستگیر نەكراوەو
هەرگیزیش لە زینداندا نەبووە،
بەاڵم راستە لەژێر چاودێری و
پارێزگاری توندی پۆلیسدایە لە
خانوویەك لە ئۆستیا خانوویەك
ك��ە ئ��ۆج��ەالن خ��ۆی بەكرێ
گرتویەتی!

تەنها ل��ەس��ەر داوەت��ن��ام��ەی
ژمارەیەك لە پەرلەمانتارانی
ئەو واڵتە بەرەو رۆما هاتووە،
بەڵكو خودی سەرۆك وەزیران
ئ��اگ��اداری ئ��ەم ك��ارە ب��ووە و
رەزام���ەن���دی ل��ەس��ەر ب��ووە،
راس��ت��ە رۆژن��ام��ەك��ان��ی ئیتاڵیا
ب�ڵاوی��ان��ك��ردەوە .ك��ە گوایە
ئۆجەالن لە فڕۆكەخانەی رۆما
ناسراوەتەوەو دەستگیركراوە،
ب���ەاڵم ئ���ەم ه���ەوااڵن���ە زۆر
دووربوون لە راستییەكانەوە..
ئ���ۆج���ەالن پ���اش ئ���ەوەی
دەگاتە رۆما بۆ ماوەیەك لە
خەستەخانە بۆ ئەنجامدانی
پشكنینی گشتی دەمێنێتەوە،
ئامانجی ئەمەش لە راستیدا
ئ��ەوە بوو كە ئیتاڵیا سەرەتا
بۆ ماوەیەك هاتنی ئۆجەالن
بۆ رۆما بە نهێنی راگرێت ،تا
ئەوكاتەی ئاشكرا دەبێت كە
-٣زیاتر چی بكەن و چی نەكەن،
رۆژی داهاتوو سەرلەبەیانی
ب��ەاڵم توركەكان پاش ئەوەی
ئۆجەالن لە دیمەشق نامێنێت زوو لەگەڵ یاڤوز لە هۆتێلەوە
و دەڕوات زۆر تەنگە تاوانە بەرەو ئۆستیا بۆ الی ئۆجەالن
بەشوێن هەواڵیدا دەگەڕێن بەڕێكەوتین ،پێدەچوو رێگای
و س��ەرەداوەك��ە دەدۆزن���ەوە ،ئۆستیا لە هۆتێلە تازەكەوە
حكومەتی روسیا كە بێگومان «هەرچەندە لە فڕۆكەخانەوە
نزیك بوو» زۆر ناخۆشتر
ئاگادار بووە ئۆجەالن مۆسكۆ
بەجێدەهێڵێت ب����ەرەو چ بێت لە رۆماوە ،دوو كاژێری
الی��ەك سەفەری ك��ردووە ،لە رەبەق ئێمە لە قەرەباڵەغیدا
مامەڵەیەكدا لەگەڵ حكومەتی گیرمان خوارد ،لەڕێگا یاڤوز
باسی ئەوەی بۆكردم كە
توركیا بەرامبەر بە ئازادكردنی
ئەفسەرێكی پلەداری روسی كە پارێزەرە ئیتاڵیەكەی ئۆجەالن
لە توركیا زیندانی بووە ،شوێنی ساراسەنی دوێنی شەو جارێكی
دیكە سەردانی ئۆجەالنی
ت��ازەی ئۆجەالنی بۆ توركیا
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كردووە« ،بۆئەوەی ماڵئاوایی
لێ بكات!» یاڤوز ئەمەی بە
زەردەخەنەیەكی بێزارییەوە
وت ..بروام نەكرد بۆیە
پێموت:
 ببورە ،مەبەستت چییە؟ لەوەاڵمدا گوێبیستی ئەوە بووم كە
ساراسەنی لە ئەمڕۆوە پشووی
س���ەری س��اڵ��ی وەرگ���رت���ووەو
هاتووە بۆ ماڵئاوایی كردن لە
ئۆجەالن ،چونكە خۆی وتەنی
هەتا ئ��ەو دێ��ت��ەوە ئۆجەالن
لە ئیتاڵیا نەماوە ،لە كۆتایی
قسەكانیشیدا ه��ەروەك یاڤوز
پێیی وت��م هیوای بەختێكی
باش و كامەرانی بۆ ئۆجەالن
خواستووە لە ئایندەدا...ئەم
هەڵوێستە زۆر توڕەی كردم،
چونكە بە ڕاستی جێگەی باوەڕ
نییە...
الم ئاسایی بوو كە حكومەتی
ئیتاڵیا زۆر بۆ ئۆجەالن بێنێت
و هەوڵ بدات لە رۆما دەری
پەڕێنێت ،بەاڵم لەو باوەڕەدا
بووم كە پارێزەرە ئیتاڵیەكان
لەگەڵ ئێمەدا هەوڵی ئەوە
دەدەن ئ��ۆج��ەالن ل��ە ئیتاڵیا
بمێنێتەوە ،یاڤوز بەبێدەنگی
هەردوو شانی هەڵتەكاند وەك
ئەوەی نەزانێت چی بڵێت...
م��ن ل��ێ��رەدا ئ���ەوەی بیرم
لێكردبویەوە راست دەرچوو،
پارێزەرە ئیتاڵیەكانیش هاوتاو
هاو هەڵوێست بوون لەگەڵ
حكومەتدا ك��ە دەیانویست
ئۆجەالن لە ئیتاڵیا نەمێنێت.
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ب��ەدەم قسەوە كە گەیشتینە
ش��ەق��ام��ی (،)Via Male
ئ��ەو شەقامەی كە ماڵەكەی
ئۆجەالنی لێ بوو ،یاڤوز پێی
وتم «بەڵكو بتوانیت ئۆجەالن
قایل بكەیت لە ئیتاڵیا نەڕوات،
دوێنێ زۆرم هەوڵ لە گەڵیدا،
بەاڵم سودی نەبوو ،بەڵكو گوێ
لە تۆ بگرێت! « لە وەاڵمدا
پێموت « ه��ەوڵ��دەدەم بەاڵم
ب��ڕوا ناكەم س��ودی هەبێت،
سەردانەكەی دوێنێی پارێزەرە
ئیتاڵیەكە باندۆرێكی خراپی
هەیە لەسەر ئەو كارە» یاڤوز
ب��ەدەم قسەوە هەناسەیەكی
هەڵكێشاو وت��ی « دەب��ێ لە
هەوڵەكانماندا ب���ەردەوام و
لێبڕاو بین ،من ئەمڕۆ پاش
كەمێكی دیكە لە وەزارەتی داد
ژوانم هەیە و دەبێت بچم بۆ
ئەوێ ،حسێن و عەلی دواتر
ئێوە دەبەنەوە بۆ رۆما ،من
پاشان لە رۆما دەتبینمەوە»..
دابەزیمە خوارێ و بەتەنیشت
باخچەیەكی بچوكەوە كەوتمە
هەنگاو یاڤوز بەدەم ماڵئاواییەوە
هیوای سەركەوتنی بۆ خواستم
منیش ماڵئاواییم لێكرد ،لە
ژورەوە ل��ەالی��ەن حسێنەوە
پ��ێ��ش��وازی��م ل��ێ��ك��را ،دەن��گ��ی
تاڕادەیەك شلەژانی پێوە دیار
بوو ،پارچە كاغەزێكی دامێ
و وتی « سەیرێكی ئەمە بكە
ئەمڕۆ سەر لە بەیانی بۆمان
هاتووە ،دەیانەوێت پسوڵەیەك
وەك بەڵگەی وەرگ��رت��ن و

بەدەست گەشتنی نامەكەمان
لێوەرگرن ،بزانە چی لێ بكەین
باشە» نامەكە بڕیارنامەیەكی
حكومەتی سویسرا ب��وو كە
تیایدا جەخت لەسەر ئەوە
دەكاتەوە هەتا پێنج ساڵی دیكە
ئۆجەالن بۆی نییە سەردانی
ئ��ەو واڵت��ە بكات ،ه��ەروەك
ئەوەی بۆ هەموو الیەك ئاشكرا
بوو بێت كە ماوەیەكی دیكە
ئۆجەالن ئیتاڵیا بەجێدەهێڵێت،
لەبەرخۆمەوە بە پرتەو بۆڵە
وت��م « ب��ۆ خ��ۆپ��اراس��ت��ن لە
دەرم��ان ،چارەسەر باشترە»و
نامەكەم دای��ەوە بە حسێن،
ئەویش چاوەڕێی وەاڵمی من
بوو وتی» ئێوە چ دەڵێن ؟»
 وازی لێ بێنە ،ئۆجەالنئاگاداری ئەم نامەیە هەیە؟
 بەڵێ راستەوخۆ من خۆمنامەكەم دایێ و بۆم وەرگێرا !
حسێن سااڵنێكی درێ��ژ لە
ئەڵمانیا ژیا بوو ،ئەڵمانیەكی
زۆر باشی دەزانی و زیاترلەو
ب��ارەوە پێم وت « هیچ گوێ
مەدەنە ئەو نامەیە ئەمە راوێژی
منە ب��ۆ ئ��ۆج��ەالن ،سویسرا
داوای ب��ەڵ��گ��ەی وەرگ��رت��ن��ی
نامەكە دەكات ،با خۆیان بێن
لێرە بەڵگەكە وەرگرن ئێوە ئەو
زەحمەتە مەكێشن!»
حسێن س��ەری رەزام��ەن��دی
لەقاندو وتی « زۆر باشە ئەو
پەیامە دەگەیەنم ،زیاتریش
وتی» ئۆجەالن پێوەی دیاربوو
كە زۆر بەو نامەیەی سویسرا

حكومەتی سویسرا
جەخت لەسەر ئەوە
دەكاتەوە هەتا پێنج
ساڵی دیكە ئۆجەالن
ب��ۆی نییە سەردانی
ئەو واڵتە بكات

نیگەران بووە ،لە روخساریدا
ئەمە باش بەدیدەكرا»
هەوڵمدا تۆزێك بارودۆخەكە
سازبكەم بۆیە وتم « سەیركە،
دەبێت تۆ پۆزەتیف بۆ ئەو
نامەیە بڕوانیت ،ئێستا ئێمە
بەهەرحاڵ دەزانین كە پێویست
ناكات خۆمان بەوە ماندوكەین
لە سویسرا بۆ شوێنێكی ئارام
بگەڕێین و ئ��ۆج��ەالن ب��ەرەو
سویسرا رەوانە بكەین ،واڵتێك
كەمتر ئێمە هەوڵی خۆمانی
لەگەڵدا بدەین ،ئەوەش خراپ
نییە»
حسێن ب��ەدەم پێكەنینەوە
وتی ‹ فەرمون با بتانگەیەنمە
سەرەوە ‹
نزیكەی دوو كاتژمێر الی
ئۆجەالن مامەوە ،جارێكی دیكە
بە هەموو توانایەی خۆمەوە
خاڵە خ��راپ و نێگەتیفەكانی
بەجێهێشتن و رۆش��ت��ن لە
رۆم��ام بۆ باسكرد ،الوازی و
بێ توانایی و باوەڕنەبوونم بە
سیستەمەكانی یاساو دادگاكانی
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هەستم بە شتێك
ك��رد ئ��ەوی��ش ئ��ەوە
بوو كە بەرنامەیەك
ه��ەی��ە ك���ار ل��ەس��ەر
ئەوە دەكات ئۆجەالن
ب����������ەرەو روس����ی����ا
ب���ەرێ���ت���ەوە ،ب���ەاڵم
نەمدەزانی كە داخۆ
ح��ك��وم��ەت��ی روس��ی��ا
بەمە قایل بووە یان
نا

دەرەوەی ئەوروپا ،ئەگەرەكان
و ترسی رادەستكردنەوەی بە
توركیا لە دەرەوەی ئەوروپا،
مەترسیەكان لە ژیانی كەسایەتی
خۆی ،پانتایی و فراوانی مەودای
هەڵسوڕانی سیاسی ئ��ەو لە
ناو ئەوروپا لە چاو دەرەوەی
ئەوروپا...هتد هەموو ئەم
خ���ااڵن���ەم ب��ۆ ش��ی��ك��ردەوە.
ئۆجەالن بە سەبرەوە گوێی
بۆ شل كردبووم ،روخساری
هەر هاوڕێیانەو بەڕێز بوو،
بەاڵم بەردەوام بە سەرنجێكی
قوڵەوە چاوی لەسەر زەویەكەی
بەردەمی ب��وو ،ب��ڕوای نەبوو
پرۆسە قەزاییەكان شتێك بۆ
ئەو سەوز بكات ،رەنگە بیر
لەوە بكاتەوە كە ئیتاڵیەكان لە
پاشاندا باشتر هاوكاری سیاسی
پێشكەش دەك��ەن ،ئەگەر ئەو
دەستبەرداری مافی مانەوە بێت
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لەوێ ،یان رەنگە نەخوازێت لە
شوێنێك بمێنێتەوە كە تیایدا
ن��ەخ��وازراو بێت و خانەخوێ
پێشوازی لێنەكات ،بە هەرحاڵ
نازانم رەنگە كە من پێی دەڵێم
پارێزگاری یاسایی و قەزایی
لە دۆزەك��ەی ئەو لە هەموو
حاڵەتێكدا لە ئەوروپا باشترە
وەك لە دەرەوەی ئەوروپا
بۆ ئ��ەو زۆر گرنگ نەبێت»
یاساكان هەمیشە دژ بە ئێمە
بەكار دەهێنرێن» ئەمە وتەی
خۆیەتی و لەم ساتەدا لە گوێم
دەزرن��گ��ێ��ت��ەوە ،ئەمە وێ��رای
ئ��ەوەی كە مەسەلە یاسایی
و قەزاییەكان تەنها خاڵ نین
بۆ ئ��ۆج��ەالن ،رەنگە ئەگەر
بتوانین سەبارەت بە پێكهێنانی
نیونەتەوەیی*
تریبوناڵێكی
شتێك بكەین و بەرهەمێكمان
هەبێت پاڵنەربێت بۆ ئۆجەالن
لە ئیتاڵیا نەڕوات...
حسێن و عەلی هاوڕێی من
ب��وون لە گ��ەڕان��ەوەدا ب��ەرەو
هۆتێلەكەم ،ئەلێكس لە باڕی
هۆتێلەكە دانیشتبوو ،ویستم
بۆالی ئەو بچم ،بەاڵم هەستم
ك��رد سەرقاڵی گفتوگۆكردنە
ل��ەگ��ەڵ ك��ە سێكی دیكە كە
وادی���ار ب��وو ت���ازە گەشتۆتە
ئەوێ ،چونكە هێشتا جانتاكانی
ل��ە نزیكە خ��ۆی��ەوە ب��وون،
ئەلێكس ب��ە تۆنێكی ن��زم و
جدی قسەی دەكرد ،پیاوەكەش
بە نیوە چاوێكی داخراو گوێی
بۆ شل كردبوو ،بەسیمایەكی پڕ

پرسیارەوە سەیرێكی «حسێن»م
كرد ،ئەویش بە دەنگێكی نزم
چرپاندی بە گوێمدا «ئەم پیاوە
نوێنەری پارتمانە لە روسیا،
ئەبێت لە پاشاندا ئەو بەرم بۆ
ئۆستیا ،ئۆجەالن لە دوێنێوە
چاوەڕییەتی» لە مێشكی خۆمدا
وتم « كەواتە هێشتا ئەگەری
روسیا لە ئارادایە»..
كە ئەلێكس چاوی بە ئێمە
كەوت بە حورمەتێكی زۆرەوە
كورسیەكی بۆ راكێشام ،بۆ
یەكەمجار هەستم بەوە كرد كە
لە راستیدا هەمیشە من تەنها
ئافرەتم لە نێو گروپەكەدا،
جگە لە وەرگێڕەكەی ئۆجەالن
هەمیشە تەنها پیاوانم بەدی
دەك���رد ،ئەلێكس ،یوسف،
یاڤوز ،حسێن ،عەلی ،جۆن،
ئەو پیاوە پیرەی هەمیشە لە
ئۆستیا الی ئ��ۆج��ەالن بەدیم
دەكرد ،ئەندامانی نوسینگەی
كوردستان لە رۆما كە دوێنێ
سەردانم كردن ،ئێستاش ئەو
پیاوەی روسیا...
ئ��ەم��ە ب��ۆم��ن زۆر شتێكی
ن��اس��روش��ت��ی ن��ی��ی��ە ،وەك
پارێزەرێك لەسەری راهاتووم،
لە راستیدا لە نوسینگەكەی
خۆماندا نیوەی پارێزەرەكان
ئافرەتن ،ب��ەاڵم هەموو ئەو
كەسانەی موەكیلم بووم پیاو
بوون ،هەروەها زۆربەی ئەو
پارێزەرانەی كە رووب��ەڕووم
دەب���ن���ەوە ب��ە ت��ای��ب��ەت لە
مەسەلەی (كەیسەكانی تاوان)
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دا ،ئافرەتیان زۆر كەم تێدایەو
زۆربەی زۆریان پیاون .سەرۆكی
هیچ ك��ام ل��ە ن���ۆزدە دادگ��ا
هەرێمەیەكەی هۆڵەندا ئافرەت
نین ،هەرگیزیش ئافرەتێك لەو
پۆستەدا نەبینراوە ،ئەمستەردام
یەك جار پارێزگارێكی ئافرەتی
هەبووە ( )Els Swaabلەكاتی
ئەودا بوو من سوێندی پیشەم
خوارد ،بەاڵم ئەمە دیسانەوە
ماوەیەكی درێژ لەمەوبەر بوو.
دەنگی ئەلێكس لە خەیاڵە
فێمێنیستیەكەم بە ئاگای هێنام
 بە چی گەیشتن لەگەڵئۆجەالن؟
شانم هەڵتەكاندو وت��م «
زەحمەتە بتوانیت باسی كەیت،
بە راستی سەرۆكەكەتان وەك
كتێبێكی كراوە نییە ،بتوانیت
بە ئاسانی بیخوێنیتەوە ،بەاڵم
دڵ��ن��ی��ام ك��ە ئ���ەو ب��ی��ر ل��ەوە
دەك��ات��ەوە لێرە نەمێنێت و
بڕوات ،من جارێكی دیكە بۆم
روون كردەوە كە من ئەوە بە
شتێكی خراپ دەزان��م ،بۆشم
باسكرد بۆچی خراپە ،بەاڵم
دواجار ئەو خۆی بڕیار دەدات،
بۆیە من بەراستی نازانم ئیتر
چی روو دەدات».
ئەلێكس لە وەاڵم���دا وتی
«رەن��گ��ە ب��ەم زوان���ە هەموو
شتێكمان بۆ روون بێتەوە»
پ��اش��ان روی ك���ردە ه��اوڕێ
روسییەكەی و زیاتر وت��ی «
رەنگە ه��ەر ئەمڕۆ و سبەی
ه��ەم��وو شتێكمان ب��ۆ روون

بێتەوە»..
پاش ئەوەی حسێن و عەلی
ل��ەگ��ەڵ پ��ی��اوەك��ەی روس��ی��ای
پەكەكە بەرەو ئۆستیا رۆشتن،
هەوڵمدا بزانم كە پالنەكانی
روس��ی��ا ب��ەچ��ی گ��ەش��ت��وون،
ئەلێكس دەڵێت ئەوان ئامادەیی
خۆیان دەربڕیووە ،بۆ وەرگرتن
و داڵدەدانی ئۆجەالن .ئێستا
تەنها ئەوەندە لەسەر ئۆجەالن
پێویستە قایل بێت و لێرە
بڕوات ،بەاڵم من هەر دردۆنگ
و بەگومانم:
ئایا حكومەتی روسیا خودی
خۆی بەڵێنی داوە؟ گەرەنتی
ه��ەی��ە ب��ۆ ئ����ەوە؟ ب��ۆری��س
یەڵتسن خۆی لەمە ئاگادارە؟
ئەو خودی خۆی رێگای بەمە
داوە؟ بێجگە لەمە تەندروستی
یەڵتسن ئێستا باش نییە ،زۆر
نەخۆشە چی روودەدات ئەگەر
ئەو لەناكاو مرد؟ من یەك دنیا
پرسیارم هەیە ،بەاڵم ئەلێكس
حەزدەكات شتەكان زیاتر نهێنی
بن « با بزانین چۆن دەبێت»
ئەمە تەنها وەاڵم و رستە بوو
ك��ە م��ن ل���ەوم بیست .ئیتر
منیش بێدەنگیم لێكرد ،چونكە
دڵنیابووم وەاڵمێكی ئاشكرام
چنگ ناكەوێت ،لەبەرئەوەی
ل��ە خ����ودی روداوەك�������ان و
پێشهاتەكاندا وەاڵم��ی روون
و ئاشكرا ن��ەب��وون ،ئەمەش
ئاماژەیەكی باش بەدەستەوە
نادات!.
رۆش��ت��م��ەوە ب��ۆ ژورەك���ەم

ب��ۆئ��ەوەی تەلەفۆن بۆ تیس
بكەم و دوا گۆڕانكاریەكانی
پێڕاگەیەنم ،هەروەها بۆئەوەی
جلەكانم بشۆم ،بەتەما نەبووم
بۆ ماوەیەكی هێندە درێژ لە
رۆم��ا بمێنمەوە ،جلی زۆرم
لەگەڵ خۆمدا نەهێنا بوو،
ب��ەاڵم كتێبێكم هێنابوو لە
جارەكەی پێشووەوە بۆم بوو
ب��ە وان���ە ،ب���ەاڵم پێدەچێت
ئەمجارە پێویستم پێی نەبێت،
پاش ئەوەی هەندێك لە تی-
شێرتەكانم شتن لەگەڵ فكتۆردا
پەیوەندیەكی تەلەفۆنیم گرت:
«گ��وێ��گ��رە فكتۆر ،ن��ازان��م
كاتت دەبێت بە دواداچونێكم
ب��ۆ ب��ك��ەی��ت؟ ب��زان��ە روس��ی��ا
ل���ەگ���ەڵ ت��ورك��ی��ا پ��ەی��م��ان��ی
رادەستكردنەوەی تاوانبارانیان
ل��ە نێواندایە ه��ەی��ە؟ ئەگەر
هەیە بزانە چی تیادا نوسراوە
و بەندەكانی چین؟ «بێگومان
ب��ە ك��ورت��ی ه��ەم��وو شتێكم
ب��ۆ فكتۆر روون ك���ردەوەو
دوا گ��ۆڕان��ك��اری��ەك��ان��م بۆ
ب��اس��ك��رد ،ئ��ەگ��ەر ب��ەڕاس��ت
روسیا هەڵبژاردنێك یاخود
ئەڵتەرناتیفێك ب��ێ��ت ،بۆ
ئۆجەالن ئەوە النیكەم دەبێت
م��ن ئ���ەوە ب��زان��م ك��ە ئ��ەم
هەنگاوە لە رووی یاسایی و
قەزاییەوە چۆن چۆنی دەبێت
ل���ەوێ ...فكتۆر لە وەاڵم��دا
وت��ی «پێموابێت هیچ جۆرە
رێكەوتنێك لە نێوانیاندا نییە،
بەاڵم هەر بۆ دڵنیایی دیسانەوە
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كانی یەڵماز

ماهیر واڵت

تەماشا دەكەم ،ئێستا تۆ پێتوایە
كە ئ��ەو بەڕاستی بە نیازی
روسیایە؟ بە بۆچوونی من ئەمە
شتێكی باش نییە ،باشتروایە بۆ
ئەو لەو شوێنە بمێنێتەوە كە
ئێستا لێیەتی ،بۆچی دەیەوێت
لە ئیتاڵیا بڕوات؟ «
هەناسەیەكی قوڵم هەڵكێشاو
وت��م «منیش ن��ازان��م بۆچی،
پێم وابێت متمانەی بەمان
ن��ەم��اوە ،چونكە ئیتاڵیەكان
فشاری زۆریان خستۆتە سەرو
هەڕەشەی ئەوەی لێ دەكەن
كە بیدەنە دادگ���ا ،من زۆر
هەوڵم لەگەڵداو پێم ڕاگەیاند
كە رۆشتنی ئەو زەرەر نەبێت
هیچی لە دوا نییە ،بەاڵم ئیتر
نازانم بۆ ئەو چ شتێك گرنگترە»
جارێكی دیكە حەسرەتێكم
هەڵكێشا .بۆیە فكتۆر وتی «
پێموا بێت ئەركەكەت قورستر
بووە ،پێتەوە دیارە».
فكتۆر بەڵێنیدا ك��ە ئەو
داوایەی من جێبەجێ بكات و بە
وردی بگەڕێت بزانێت جۆرێك

لە پەیمانی رادەستكردنەوە لە
نێوان روسیاو توركیادا هەیە یان
نا ،پاش ئەوەی تەلەفۆنەكەم
داخستووە زێڕین تەلەفۆنی بۆ
ك��ردم ،ئەویش نیگەران بوو
ل���ەوەی ك��ە رەن��گ��ە ئۆجەالن
بڕوات و لە ئیتاڵیا نەمێنێت،
بەڵێنی ئەوەم پێدا كە لە هەموو
حاڵەتێكدا ئەمڕۆ و سبەی لە
رۆما دەمێنمەوەو هەرشتێك
ب��وو ئ��اگ��اداری دەك��ەم��ەوە «
هەرشتێك هەبوو راستەوخۆ
تەلەفۆنت ب��ۆ دەك���ەم» بەم
جۆرە دڵنەوایی زێڕینم كردەوە،
پ��اش ت��ەل��ەف��ۆن��ەك��ەی زێڕین
راستەوخۆ یەك لە دوای یەك
دوو رۆژنامەنوس پەیوەندیان
پێوە كردم پرسیاری ئەوەیان
دەكرد كە « ئاخۆ هیچی تازە
هەیە؟» منیش بێگومان پێم
ڕاگەیاندن كە هیچی تازە لە
گۆڕێدا نییە ،مەسەلەی روسیا
شتێك نەبوو كە بتوانم بۆ
رۆژنامەكانی بدركێنم .بۆیە
هەمان ئەو قسانەی دوێنێم
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دوپات دەكردەوە بۆیان «بەڵێ
حكومەتی ئیتاڵیا فشارێكی
زۆری خستۆتە سەر ئۆجەالن
و بەردەوامە لەسەر فشارەكانی
:ن��ەخ��ێ��ر ئ���ۆج���ەالن هێشتا
نەڕۆشتووە ،بەڵێ كەمێك بەر
لە ئێستا قسەم لەگەڵیدا كرد،
نەخێر پێشهاتەكان نازانم ،نازانم
چی روودەدات ،بەڵێ بێگومان
بەدڵنیاییەوە دەتوانیت هەمیشە
تەلەفۆنم بۆ بكەیتەوە ....هتد
« لە گەرمەی قسەكانمدا لەگەڵ
رۆژنامە نوسەكاندا تەلەفۆنەكەم
بارگەی نەماو كوژایەوە ،باشتر
خۆ من زۆر شتی تازەم نییە
بیدركێنم ،شاحنە ‹ ژارژ› ی
تەلەفۆنەكەم دەرهێناو خستمە
سەر كارەبا و چومە خوارەوە
بۆ الی ئەلێكس...
لەگەڵ ئەلێكس دانیشتم و
پ��اش كەمێك ل��ەوەی نانمان
خ�����وارد ،ی��وس��ف و ی��اڤ��وز
گەیشتنە المان ،كاتژمێر چوارو
نیو ب��وو ،یاڤوز ماندوو دیار
بوو ،چەند رۆژێ��ك بوو زۆر
كەم خەوتبوو ›،یوسف› یش
ه��ەر لە س��ەرەت��ای هەفتەوە
نەخۆش كەوتبوو ،بە سیمایەكی
هەڵبزركاو لەسەر كورسیەکهی
دانیشتبوو ،وێرای ئەوەی باڕی
هۆتێلەكە گەرمیش بوو ،بەاڵم
ئەو چاكەتێكی ئەستوری لەبەر
ك��ردب��وو .پەیتا پەیتاش چای
لیمۆی دەخواردەوە ،بۆ ئەوەی
ئ���ازاری قوڕگی بڕەوێتەوە،
یاڤوز باسی ئ��ەوەی ك��رد كە
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حكومەتی ئیتاڵیا سەرقاڵی
ئەوەیە شوێنێكی مانەوە بۆ
ئ��ۆج��ەالن ب��دۆزێ��ت��ەوە ،بەاڵم
هەتا ئێستا هیچی بۆ نەكراوە.
« بۆ ئەوەندە پەلەیانە لە
كۆڵیان ب��ێ��ت��ەوە ،خ��ۆی��ان بۆ
هەوڵ نادەن شتێكی بۆ بكەن؟»
ئەمە پرسیارێكی من بوو یاڤوز
لە وەاڵم��دا وتی « پێدەچێت
وا بێت ،بەاڵم ئێمەش هەروا
بەئاسانی بۆ واڵتێكی دیكە ،یان
بۆ ئەفەریقا ناچین» یاڤوز باسی
ل��ەوە ك��رد كە ئیتاڵیا لەگەڵ
یەكێك لە كۆڵۆنیە كۆنەكانی
خۆیدا ،لە ئەفەریقا لە هەوڵی
ئەوەدایە شوێنێك بۆ ئۆجەالن
بدۆزێتەوە ،جا ئایا ئەسیوبیا
بێت ،یان ئەریتریا بێت...
« كارێكی زۆر پڕ مەترسی
و بێ گەرەنتی یە» كەوام وت
یاڤوز لێی پرسیم « ئەی الی تۆ
چی هەبوو؟ « منیش دیسانەوە
سەردانەكەم بۆ الی ئۆجەالن
باسكردەوە ،پاشان زیاتر وتم «
بڕواش ناكەم توانیبێتم شتێكی
ئ��ەوت��ۆم چ��ن��گ كەوتبێت»
كە وتەكەم بەم دێ��ڕە تەواو
كرد ،یاڤوز ویستی وەاڵمێك
بداتەوە ،بەاڵم لە پڕ زەنگی
تەلەفۆنەكەم لێیدا كە پێموابوو
فكتۆرە تەلەفۆنم بۆ دەكاتەوە:
 ئازیزەكەم چۆنی ؟گوێم لەدەنگی باوكم بوو
لەسەر خەتەكەو زیاتر وتی
« ح��ەزم كرد هەواڵت بزانم
و گ��وێ��م ل��ەدەن��گ��ت بێت،

تەلەفۆنمان بۆ ماڵەوەت كرد،
ب��ەاڵم ل��ەوێ نەبوویت .بۆیە
زەنگم بۆ تەلەفۆنە دەستیەكەت
لێدا»
 لە راستیدا من ئێستا لەرۆمام ،هەروەك دەزانیت كار
لەسەر دۆسیەكەی ئۆجەالن
دەكەم.
الم سەیربوو ل��ەم كاتەدا
باوكم تەلەفۆنم بۆ دەك��ات،
چونكە دایك و باوكم هەمیشە
ل��ە پشوی كۆتایی هەفتەدا
تەلەفۆنم بۆ دەكەن ،هەروەها
الم سەیر بوو باوكم چاوەڕێی
ئەوە بێت بەم پاش نیوەڕۆیە
كاتژمێر پێنج من لە ماڵەوە
ب��م ،دەستێكم خستە سەر
تەلەفۆنەكەم و بەچرپە بە
یاڤوزم وت» ببورە ئەوە باوكەم
با كەمێك قسەی لەگەڵدا كەم
دێمەوە ب��ۆالت» ...بە باوكم
راگەیاند كە ئێستا سەرقاڵم و
لە گفتۆگۆدام لەگەڵ خەڵكانی
دی��ك��ەو ه���ەوڵ���دەدەم ئەگەر
ئەمشەو زوو لە كاربوومەوە
تەلەفۆنی بۆ بكەم ،یاخود
س��ب��ەی پ��ەی��وەن��دی��ت پێوە
دەگرمەوە...
پاش كاتژمێرێكی دیكەو لە
كاتی قسەكانمدا لەگەڵ یاڤوزدا
یەكسەر بۆم دەركەوت بۆچی
باوكم تەلەفۆنی بۆ كردوم...
ئ��ەم��ڕۆ  ٢٤ی دیسەمبەرە
و ش���ەوی كێرستە (ج��ەژن��ی
كریسمس -وەگێڕ)...
شەوی كیرست لە هوتێلێكی

دوو كورد پێكەوە
ن��ەت��وان��ن ب��ە زمانی
خۆیان قسە بكەن و
وەرگێڕ لە نێوانیاندا
بێت.
ل�����ە ت����ورك����ی����اش
ب��ەوج��ۆرەی��ە زۆرێ��ك
لە كوردەكان ناتوانن
زمانی دایكی خۆیان
بەكاربێنن

ن��ی��وە خ��اڵ��ی ن��زی��ك رۆم���ا،
میوانەكانی دی��ك��ەی هۆتێل
كۆمەلێك خێزانی ئینگلیزی
بە سااڵچوو بوون كە گۆرانی
كێرستیان ب��ەب��ەرزی ل��ە نێو
ب��اڕی هۆتێلەكەدا دەچ��ڕی،
م��ن ب��ە ت��ەن��ه��ا ل��ە ب���ەردەم
مێزێكی بچوكی هۆتێلەكەدا
چاوەڕوانی گەڕانەوەی یاڤوز
و یوسف ب��ووم كە ئێوارەی
ئەمڕۆ جارێكی دیكە بەرەو
ئۆستیا رۆشتبوون ..ئەلێكس
دوو مێز لەوالتر دانیشتبوو
لەگەڵ میوانەكەی روسیا هێشتا
سەرگەرمی قسەكردن بوون.
پێدەچێت ئەم ئێوارەیە زۆر
درێ��ژ بخایەنێت ،هەندێك
خواردن و ویسكیم داواكرد ئیتر
بمەوێت و نەمەوێت شەوی
كریستە ،هەروەها هەندێك
تێبینی و ی��اداش��ت��م لەسەر
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ئۆجەالن

گفتوگۆكانم لەگەڵ ئۆجەالن،
یاڤوز ،ئەلێكس تۆماركردن،
لەم نێوەشدا ڤیكتۆر تەلەفۆنی
بۆ كردم و ئەوەی پێ ڕاگەیاندم
كە پەیمانی رادەستكردنەوە لە
نێوان توركیا و روسیادا نییە،
ئ��ەم��ەش ئ���ەوە دەگەیەنێت
ئەگەر ئۆجەالن بڕیاریدا بچێت
بۆ روسیا ئ��ەوە روسیا ناچار
نابێت ئۆجەالن رادەستی توركیا
بكاتەوە ،بەاڵم لەالیەكی دیكەوە
ن��ەب��وون��ی رێكەوتنامەیەكی
ل��ەوج��ۆرە لە نێوان روسیاو
توركیا بەداخەوە مانای ئەوە
ناگەیەنێت ،كە روسیا ئەو كارە
ناكات و ئۆجەالن رادەستی
ت��ورك��ی��ا ن��اك��ات��ەوە ،ئ��ەگ��ەر
سەیرێكی بارودۆخی سیاسی
ئێستای روسیا بكەین ئەوە
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بێگومان ناتوانین لەم بارەوە
متمانەی تەواومان هەبێت ،لەم
ب��ارەوە لەگەڵ یاڤوزدا قسەم
كرد ئەویش هەمان دردۆنگی
منی هەبوو ،بە پشت بەستن
ب���ەو راس��ت��ی��ەی ك��ە روس��ی��ا
پێشتر م���اوەی ب��ە ئۆجەالن
نەدابوو لەو واڵتەدا بمێنێتەوە
ئ���ەوە دەت��وان��ی��ن الن��ی كەم
هەڵویستی روسیا لەم بارەوە
بە ناچەسپاو وەس��ف كەین،
«واڵتێك كە لە لێواری جەنگی
ناوخودایە» ه��ەروەك یاڤوز
نیوەڕۆ بە بێزارییەوە ئاماژەی
پێدا‹ ،یەڵتسن› نەخۆشە و
واڵت��ەك��ەش ب��ەت��ەواوی لەژێر
كاریگەری مافیادایە ،تەنانەت
ئەگەر دۆما ،پەرلەمانی روسیا
م��ان��ەوەی ئ��ۆج��ەالن پەسەند

بكات .ئەلێكس ل��ەم ب��ارەوە
وت��ی ب��ڕی��ارێ��ك��ی پۆزەتیفی
دۆم��ا بۆ م��ان��ەوەی ئۆجەالن
شتێكی چاوەڕوانكراوە ،بەاڵم
پرسیارەكە دیسان دەمێنێتەوە
كە ئاخۆ حكومەتی روسیا خۆی
دەكاتە خاوەن بڕیارێكی لەو
جۆرە؟
كاتژمێر یەك و نیوی شەو
ی��اڤ��وزو ی��وس��ف گ��ەڕان��ەوە،
ئەلێكس و ئ��ەو پ��ی��اوەی لە
روسیاوە هاتبوو رۆشتبوونە
ن���او ج��ێ��گ��او خ��ەوت��ب��وون،
منیش ئێسپرسۆیەكی بەهێزم
خ����واردەوە ب��ۆ ئ���ەوەی خەو
نەمباتەوە و ب��ێ��دار بمێنم،
خۆشبەختانە باڕی هۆتێلەكە
هەتا درەنگانێكی نیوە شەو
كراوەیە ،یاڤوز زۆر دڵخۆش
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ن��ەب��وو ،هیچ گۆڕانكاریەك
ب��ەس��ەر چ��ارەن��وس��ی ن��ادی��اری
ئۆجەالندا نەهاتبوو ،هێشتا
ناخوازێت بڕیارێكی یەكجاری
بدات و لە رۆما بمێنێتەوە،
بەاڵم بڕیارێكی یەكجاری نەداوە
بۆ ئ��ەوەی ب��ڕوات ،رەوشەكە
هەروەك دوو رۆژی رابردوو
نادیارو تەڵخە.
حكومەتی ئیتاڵی ئ��ەوەی
ئ��اش��ك��را ك����ردووە ك��ە پ��اش
جەژنەكانی كریسمس و سەری
ساڵ شوێنێكی مانەوەی نوێ
بۆ ئۆجەالن دەستنیشاندەكەن،
بەاڵم هێشتا ئاشكرای ناكەن
ئەو شوێنە كوێیە و چ واڵتێكە!
ی��وس��ف كەمتر دەدوێ���ت،
ن��ەم��ان��دەت��وان��ی هەمیشە
راستەوخۆ پێكەوە قسان بكەین،
چونكە ئ��ەو ب��ە پێچەوانەی
یاڤوزەوە ئینگلیزی نەدەزانی،
بەڵكو تەنها توركی و ئیتاڵی
دەزان���ی .یوسف هەرچەندە
كوردیش ب��وو ،ب��ەاڵم كوردی
ن��ەدەزان��ی ،ئ��ەوی��ش شێوەی
زۆرێك لەوانەی كە بە گەنجی
واڵتی خۆیان بە جێهێشتووەو
رویان لە هەندەران كردووە،
هەرگیز نەیتوانیوە زمانی
دایكی خۆی فێر ببێت ،ئەمڕۆ
ل��ە كاتی قسەكردنی نێوان
یوسف و ئەلێكسدا دەب��وو
ی��اڤ��وز ق��س��ەك��ان وەرگ��ێ��ران
ب���ك���ات ،چ��ون��ك��ە ئەلێكس
كوردی دەزانی ،بەاڵم توركی
نەدەزانی لەم بارەوە ئەلێكس

جارێكیان راشكاوانە پێی وتم
«هەرگیز ئامادە نەبووم زمانی
داگیركەرانی خۆم فێربم «،
بەڕاستی ئەمەش شتێكی سەیرە
كە دوو كورد پێكەوە نەتوانن
بە زمانی خۆیان قسە بكەن و
وەرگێڕ لە نێوانیاندا بێت.
لە توركیاش ب��ەو جۆرەیە
زۆرێك لە كوردەكان ناتوانن
زمانی دایكی خۆیان بەكاربێنن،
تەفروتوناكردنی
سڕینەوەو
زمانی كوردی لە توركیا هەر لە
سەرەتاوە سیاسەتێكی تۆكمەی
توركیا بووە بەرامبەر بە كورد،
یەك واڵت ،یەك نەتەوە ،یەك
زمان ،ئەم سیاسەتە هۆكاری
ئ��ەوە ب��ووە كە دەی��ان ساڵی
رەبەقە زمانی كوردی قەدەغە
بكرێت ،مندااڵن نەیانتوانیوە لە
قوتابخانەكاندا بە زمانی كوردی
خ��ۆی��ان بخوێنن و فێربن،
زمانی كوردی نابێت بە ئاشكرا
وەك ه��ۆك��ارێ��ك��ی ئاخاوتن
بەكاربهێنرێت ،ب��ەم ج��ۆرە
كتێب و رۆژنامەش بە زمانی
ك���وردی ب��ەرچ��اوان ن��اك��ەون،
پەیڤین بە زمانی ك��وردی لە
توركیادا شتێكە هەتا ئێستا
سزای یاسایی لەسەرە ،دەچێتە
نێو چوارچێوەی « هەوڵەكانی
ج���وداخ���وازی» ب��ەم��ج��ۆرەش
بێگومان دەچێتە چوارچێوەی
ت��ی��رۆری��زم��ەوە! م��اوەی��ەك
ل��ەم��ەوب��ەر گۆرانیبێژێك بۆ
ماوەیەكی درێژ سزای زیندانی
بەسەردا سەپێنرا ،لەبەر ئەوەی

هیوا دەخ��وازرێ��ت
كە بڕیارێكی یەكجاری
ئۆجەالن بۆ مانەوە
ل���ە ئ��ی��ت��اڵ��ی��ا ببێتە
ه��ۆك��اری ئ��ەوەی كە
ئەمەریكا و واڵتانی
دی��ك��ە ن��اچ��ار ب��ن بە
شێوەیەكی فەرمی
لەگەڵ كوردا مامەڵە
بكەن و رێگا چارەیەك
بۆ كێشەكە بدۆزن

ه��ەوڵ��ی��داب��وو ل��ە س��ی��دی یە
تازەكەیدا دوو گۆرانی كوردی
تۆمار بكات.
ی��اڤ��وز ل��ەم ن��ێ��وەدا باسی
ئ��ەوەی بۆ ك��ردم كە لەگەڵ
قسەوباسێك
ئەمەریكاشدا
كراوە « كەسێك لە وەزارەتی
دەرەوە» ،بەاڵم ئەو كەسە كێ
یە یاڤوز نەیویست ناوی ئاشكرا
بكات ،چونكە ئەمە دەبوو بە
نهێنی بمێنێتەوە ،پێدەچێت
مامەڵەی ئەمەریكا ل��ەوەش
كەمتر ئاشكراو روون بێت
وەك من چاوڕێم دەك��رد ،لە
لێدوانە فەرمیەكانی حكومەتی
ئ��ەم��ەری��ك��ادا ب���ە ت����ەواوی
پشتگیری هەڵوێستی توركیا
دەكرێت و رایانگەیاندووە كە
« دەبێت ئۆجەالنی تیرۆریست
رادەس��ت��ی توركیا بكرێتەوەو
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ه��ەرل��ەوێ بخرێتە ب���ەردەم
دادگا» ،بەاڵم بەپێی قسەكانی
یاڤوز ئەمەریكییەكان لە پشتی
پەردەوە هەڵوێستێكی دیكەی
تەواو جیاوازیان هەیە ،لە رێگا
نافەرمیەكان و كەسانی نیمچە
فەرمیان ئ��ەوە دەوترێت كە
ئۆجەالن لە ئیتاڵیا بمێنێتەوە،
باشترە بۆ ئەوەی رێگاچارەیەك
ب��ۆ كێشەی ك���ورد و ت��ورك
بدۆزرێتەوە ،یاڤوز لەم بارەوە
لەو باوەڕەدا بوو كە سیاسەتی
دوو فاقە ،یاخود یاریكردنی
دوو سەرە سیاسەتێكە زۆر لە
واڵتان پەیڕەوی دەك��ەن ،ئەو
هیوا دەخوازێت كە بڕیارێكی
یەكجاری ئۆجەالن بۆ مانەوە لە
ئیتاڵیا ببێتە هۆكاری ئەوەی كە
ئەمەریكا و واڵتانی دیكە ناچار
بن بە شێوەیەكی فەرمی لەگەڵ
ك��وردا مامەڵە بكەن و رێگا
چارەیەك بۆ كێشەكە بدۆزن.
بێگومان ئەمە راستە ،بەاڵم
دیارە زۆر درێژ دەخایەنێت تا
ئەنجامێكی دەبێت ،پاشان ئایا
ئۆجەالن بۆ ماوەیەكی هێندە
درێژ لە ئیتاڵیا دەمێنێتەوە؟
ل��ەگ��ەڵ ی��اڤ��وز رێ��ك��ەوت��م
ك��ە سبەی بەیانی بتوانێت
بمگەیەنێت ب��ۆ نوسینگەی
كوردستان لە رۆما بۆ ئەوەی
كۆبونەوەیەك ساز بكەم ،ئەویش
بە ئەسپایی بە گوێدا دام «
بەاڵم زۆر زوو نا ،پاش كاتژمێر
هەشت» هەستم كرد لە سیمای
یاڤوزدا سەرسوڕمانێك هەیە.
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بۆیە س��ەی��ری كاتژمێرەكەی
دەستم ك��رد روانیم كاتژمێر
چ��وارو نیوە! منیش وت��م «
كاتژمێر هەشت باشە كەواتە»
هەرچەندە ه��ی��واداری ئەوە
بووم كە دەنگەكەم ئاماژەی
ئەوە بێت كە بتوانم لەو كاتەدا
ئامادە بم ،یاڤوز بە پێكەنێكی
كەمێك گ��اڵ��ت��ەوە شەوباشی
لێكردم...
ب��ەه��ەم��ان��ش��ێ��وە رۆژی
داهاتووش هیچ گۆڕانكاریەكی
ئەوتۆی لەگەڵ خۆیدا نەهێنا،
رۆژەكەم بەو جۆرە بەسەر برد،
لەگەڵ نوسینگەی كوردستان لە
رۆما كۆبوونەوەم ئەنجامدا،
لەگەڵ یاڤوز و ئەلێكس دوا
گۆڕانكاریەكانمان تاوتوێكردوە،
تەلەفۆنم لەگەڵ زێڕین و جۆندا
كرد ،میدیاكان بە هەمان شێوە
پەیوەندیان كردەوە ،لە كۆتایی
نیوەڕۆدا لەو ب��اوەڕەدا بووم
كە ئۆجەالن ج��ارێ لە رۆما
دەمێنێتەوە .بۆیە جێگایەكم
لە دوا فڕۆكە بۆ ئەمستەردام
دابین كرد...
یاڤوز داوەتیكردم بەر لەوەی
سەفەركەمەوە بۆ ئەمستەردام
ن��ان��ی ن���ی���وەڕۆی ل��ەگ��ەڵ��دا
بخۆم ،پێكەوە لە نوسینگەی
كوردستانی رۆم���اوە ب��ە پێ
رۆشتین ب��ۆ رێستۆرانتێكی
بچوك كە یاڤوز زۆربەی جاران
ل��ەوێ نانی دەخ���وارد ،رۆما
بە شێوەیەكی كپ و خامۆش
دەردەك��ەوێ��ت ،ج��ادەك��ان بە

یەكجاری چۆڵ دێنە بەرچاو،
پێدەچێت هەموو كەسێك لە
ماڵەوە مابێتەوە بۆ ئ��ەوەی
جەژنی كرست پیرۆز بكەن ،لە
كاتی نانخواردندا بۆ یەكەمجار
پێكەوە هەندێك قسانمان كرد
كە پەیوەندی بە كەیسەكەوە
ن���ەب���وو ،ی���اڤ���وز ه��ەن��دێ��ك
ب��ی��رەوەری تایبەتی خ��ۆی بۆ
گێڕامەوە كاتێك كە خوێندكاری
زانكۆ ب��ووە ،ئ��ەو لە سوریا
كۆلێژی ئەدەبیاتی خوێند بوو،
ئاماژەی بە شكسپیرو شاعیرە
پەسەندەكەی خۆی كرد ،كە
دەڵێ (قاچەكانم لەسەر زەوی
وەس��ت��اون ،ب��ەاڵم هۆشم لە
ئاسمانە) ،باسمان لە رەوەندی
كوردی لە ئەڵمانیاو هۆڵەندا
كرد ،پاشان یاڤوز ئاماژەی بە
گرفتێك دا كە لەنێوان من
و پارێزەرەكەی ئۆجەالن لە
ئەڵمانیا بە ن��اوی ئێبیرهارد
شۆلز ( )Eberhard Schultzكە
لەراستیدا تا ئێستا بەس بە ناو
دەیناسم ،بەاڵم راستەوخۆ پاش
یەكەم سەردانم تەلەفۆنم بۆ
كرد ،لە سەردانەكەم بۆ الی
ئۆجەالنم ئاگادار ك��ردووە و
لەسەر ئەوە رێكەوتین كە لە
رۆما لە مانگی ژانیوە چاومان
بە یەكتر بكەوێت ،منیش بە
تەوسەوە لە یاڤوزم پرسی:
 بەڕاستە؟ چ جۆرە گرفتێكهەیە؟
پ��ێ��دەچ��وو رۆژن��ام��ەك��ان��ی
ئ��ەڵ��م��ان��ی��ا ب��ەب��ێ مەبەست

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

هەڵەیەكیان ئەنجام دابێت و
منیان بە پارێزە ئەڵمانیەكەی
ئۆجەالن ناساندبێت ،پێدەچێت
ئەم هەڵەیەش لەوە سەرچاوەی
گرتووە كە من بەراستی هێشتا
پاسپۆرتەكەم ئەڵمانی یە و
دەستبەرداری رەگەزنامەكەی
خۆم نەبووم ،بۆ رۆژنامەكانیش
ئەوە زۆر گرنگ نییە ،لەبەر
ئەوە پارێزەرە ئەڵمانیەكە الی
ئۆجەالن شكاتی ئەوەی لە من
كردبوو ،وەك ئەوەی من ئەو
خۆم ئەوكارەم ئەنجامدابێت!
هەناسەیەكم داو رووم لە
یاڤوز كرد «نا ..بەڕاستی شتی
ل��ەو ج��ۆرە ن��ەب��ووە» ،پاشان
وەك بێتاوان و بێئاگا لەو كارە
شانم هەڵتەكاندو زیاتر وتم
« ئێوەی پیاوان....نازانم چی
بڵێم ..ببورە یاڤوز بە هەڵە
لێم تێمەگە ،وەك ئەوەی ئێمە
هیچ گرفتێكی ئاڵۆزو ئەتۆمان
نەبێت تا خۆمان ب��ەم كارە
البەالیانە سەرقاڵ كەین؟ «یاڤوز
بە پێكەنینەوە وەاڵمی دامەوە
« نا نا خۆت سەغلەت مەكە،
ئەوە زۆر گرنگ نییە ،من بۆیە
پێم وتیت تەنها بۆ ئ��ەوەی
ئ��اگ��ادار ب��ی��ت»پ��اش��ان منیش
زی��ات��ر وت��م « ك��ە گ��ەڕام��ەوە
تەلەفۆن بۆ شۆلز دەكەم ،پێی
رادەگەیەنم كە رۆژنامەكان
بە هەڵە ئ��ەوە تێگەشتوون.
ئەو تەنها پارێزەری ئۆجەالنە
ل��ە ئەڵمانیا» ی��اڤ��وز س��ەری
رەزامەندی لەقاند ،بەاڵم هێشتا

هەر دەخەنی! دوای نانخواردن
یاڤوز گەیاندمی بۆ شوێنی
ئەو شەمەنەفەرەی كە بەرەو
فڕۆكەخانە دەچوو:
 س���ەف���ەرێ���ك���ی خ��ۆشهاوڕێكەم ،ئاگات لە خۆت
بێت.
 بۆ ت��ۆش ه��ەروەه��ا ،بۆهەوڵبدە
لێپرسراوەكەشت،
ساڵی ئایندە هەر لە رۆما بێت،
گوێت لێبوو؟
ی��اڤ��وز ل��ە وەاڵم����دا وت��ی
« ه��ەوڵ��ی ت���ەواو دەدەم و
هەرشتێك هەبوو پەیوەندیت
پێوە دەك��ەم» ،پاشان ئەمالو
ئەوالی ماچكردم و چاوەڕی بوو
تا شەمەنەفەرەكە كەوتە جوڵەو
پاشان چەندین ج��ار دەستی
ماڵئاوایی بەرزكردەوە و ئیتر
كە دوور كەوتینەوە هەردوو
دەستەكانی خستە ناو گیرفانی
چاكەتەكەیی و بەرەو دەرەوە
هەنگاوەكانی هەڵهێنان ...لە
رێگادا بۆ فڕۆكەخانە حسابم
كرد لەوەتا هاتووم بۆ رۆما
واتە چوار رۆژی رەبەق تەنها
یازدە كاژێر خەوتبووم...
-٤رۆژی دووش��ەم��م��ەی پاش
جەژنی كرێسمس سەرلەبەیانی
زوو ل��ە ن��وس��ی��ن��گ��ەی خ��ۆم
دانیشتبووم ،ئەندرێ تەلەفۆنی
بۆ ك��ردم و پرسی» ئ��ێ ..لە
رۆما چی بوو چی نەبوو؟ لە
كەیەوە هاتویتەتەوە؟ « « پێرێ
گەڕامەوە ،زیاتر لەوە مامەوە

گرفتی ناوبژیوانی
سیاسی ئەوەیە .ئەو
ت��ەن��ه��ا چ���ارەس���ەری
ئەو گرفتانە دەكات،
ك����ە ه���ەن���وك���ە ل��ە
گ��ۆڕێ��دان ن��ەك ئەو
گ��رف��ت��ان��ەی ك���ە لە
رۆژگارێكی رابردوودا
روویانداوە!

كە چاوەڕێم دەك��رد ،تۆزێك
بارودۆخەكە مەترسیدار بوو
ل��ەوێ ،ئیتاڵیەكان هەڕەشەی
دەركردنی ئۆجەالنیان دەكرد،
بەاڵم پاش بێنەو بەردەیەكی
زۆر سەرەنجام تا ئێستا ئۆجەالن
لە ئیتاڵیایە ،جارێ بارودۆخەكە
جێگیرە»..
دوێنێش یاڤوز تەلەفۆنی بۆ
ك��ردم و ئ��ەوەی پێراگەیاندم
ك��ە ه��ی��چ شتێكی ت���ازە لە
گۆڕێدا نییە ،هەتا دوێنێ شەو
ئۆجەالن هەر لە رۆما بووە،
هەروەها كاتی سەردانەكەم
بۆ رۆما هەرچی هەبوو نەبوو
ه��ەم��ووم ب��ە ئ��ەن��درێ وت،
هەروەها جەختم لەسەر ئەوە
كردەوە كە بە زووترین كات
دەبێت سەبارەت بە دادگایەكی
نێودەوڵەتی دەستبەكاربین،
هەروەها پێموت « نازانم كاتت
دەبێت ئەم هەفتەیە دانیشین
لەو بارەوە قسان بكەین؟ داوا لە
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فۆن ( )Phonیش دەكەم ئامادە
بێت ،چونكە ئەو لەوبارەوە
دەتوانێت هاوكاریمان بكات»
ئەندرێ لە وەاڵمدا وتی « ئەمە
بە شتێكی باش دەزانم ،تیس
لەم بارەوە ئاگادارە؟ «نەخێر
تیس ئێستا پ��ش��ووی هەیە
و كۆتایی هەفتەی داهاتوو
دەگەڕێتەوە ،بۆیە نامەوێت

تاوتوێكردنی بیروبۆچونەكان،
پاشان بەدەم قاوە تێكردنەوە
دەستی بە قسان كرد:
 ئۆكەی با سەرەتا هەمووئەو شتانەی الی ئێوە كەڵەكە
بووە گشتیان پێكەوە ریزكەین.
منیش لە وەاڵم���دا وت��م «
ئاسانە – ..بەدەم هەڵدانەوەی
الپ��ەڕەی سەرنجەكانم زیاتر

ئۆجەالن

زۆر دواكەوین» لەگەڵ ئەندرێ
لەسەر ئەوە پێكهاتین كە من
لەگەڵ فۆن قسان بكەم ،پاشان
ئەویش ئ��اگ��ادار ك��ەم��ەوە...
پ��اش دوو رۆژ لە ژورەك��ەی
ف���ۆن ك��ۆب��ون��ەوەی خ��ۆم��ان
ئەنجامدا ،فۆن بە گاڵتەوە ئەم
كۆبونەوەیەی ناونا ‹ كردەوەی
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وت��م – تا ئێستا النیكەم بە
شێوەیەكی گشتی دەزانین كە
چ شتێكمان بۆ ناكرێت» پاشان
بە كورتی دەرئەنجامێكم خستە
بەردەم :
« ك��ۆم��ی��س��ی��ۆن��ی ب���ااڵی
دادوەری ل��ە دەن��ه��اخ تەنها
كێشەكانی نێوان دوو دەوڵەت

چارەسەر دەك��ات ،پێكهێنانی
تریبوناڵێكی ن��وێ ل��ەالی��ەن
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە
مەحاڵە،
یەكگرتووەكانەوە
ل��ەب��ەرئ��ەوەی ئەمەریكا لەم
بارەوە ئامادە نابێت هاوكاری
بكات و هیچ دەوڵەتێكی دیكەش
ئامادە نییە ،دەستپێشخەری
بكات و كۆنفرانسێك بۆ ئاشتی
كوردستان سازبكات ،ئەگەری
س��ازدان��ی گردبوونەوەیەكی
نێونەتەوەیی بۆ ئەم مەسەلەیە
بە بۆچونی ئێمە زەحمەتە،
ئەمە دەرئەنجامی بۆچونی
ئێمەیە» ،پاشان فۆن پرسی:
«ئ���ەی چ��ی��ت��ان ك����ردووە بۆ
ئەوەی الیەنێك وەك ناوبژیوان
بتوانێت دانوستان ئەنجامبدات
وەك ئ����ەوەی ل��ە كۆسۆڤو
بینیمان؟»
« ل��ەم��ب��ارەش��ەوە قسەو
باسمان ك��ردووە دەتوانین لە
هەوڵەكاندا ب���ەردەوام بین،
بەاڵم »....پاشان ئەندرێ كەوتە
قسان «تەماشا بكەن گرفتی
ناوبژیوانی سیاسی ئەوەیە.
ئ��ەو تەنها چ��ارەس��ەری ئەو
گرفتانە دەك��ات ،كە هەنوكە
لە گۆڕێدان نەك ئەو گرفتانەی
كە لە رۆژگارێكی راب��ردوودا
رووی���ان���داوە!» ف��ۆن ویستی
رونكردنەوەی زیاتر بزانێت.
بۆیە پرسی «مەبەستت چییە؟»
منیش زی��ات��ر رون��ك��ردن��ەوەم
لەو بارەوەدا «تریبوناڵ یاخود
هەر شتێكی دیكەی لەو جۆرە
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ئەگەر پێكبهێنرێت ئەوە دەبێت
رۆماڵی دوو رەهەند بكات،
یەكەم بێگومان ئ��ەوەی��ە كە
هەوڵی چارەسەركردنی كێشەی
نێوان ك��ورد و ت��ورك بدات،
بەاڵم لە الیەكی دیكەوە دەبێت
ج��ۆرە حسابێك بۆ راب��ردوو
بكرێت .بۆیە ه��ەردوو الیەن
چ كورد و چ توركەكان دەبێت
ب��ەرپ��رس��ی��اری خ��ۆی��ان نیشان
بدەن بەرامبەر بەو كێشانەو
ئەو توندوتیژیانەی لەو ئاكامەدا
كەوتونەتەوە « ئەندرێ لێرەدا
هەڵی دایەو وتی (No peace
 – without justiceئاشتی
ب��ەب��ێ ع��ەدال��ەت دەستەبەر
ن��اك��رێ��ت) ،نمونەی زۆرم��ان
ه��ەی��ە دەت��وان��ی��ن ئ��ام��اژەی��ان
پێبكەین بۆ سەلماندنی ئەوەی
كە هیچ كام لەمانە بەبێ ئەوەی
دیكە نابێت ،پێموابێت لە
رووی سیاسیشەوە ئێستا ئەمە
چەسپیوە ،هەموو هەوڵەكانی
راب���ردوو بۆ چارەسەركردنی
كێشەكان ل��ەم چەند ساڵەی
دوای��دا ئەوە نیشاندەدەن كە
دەبێت هەردوو ئەو رەهەندە
لەبەرچاو بگیرێت ،تەماشاكەن
باشوری ئەفەریقاو كۆمیسیۆنی
راستیەكان ی��ان یوگوسالڤیا،
بەبێ تریبونالی یوگوسالڤیا
هەرگیز ناوبژیوانی سەركەوتنی
ب��ە دەس���ت ن��ەدەه��ێ��ن��ا ،ئەو
خەڵكەی سااڵنێكی درێ��ژ لە
ژێ��ر ستەمی ن��ادادپ��ەروەری��دا
نااڵندویانە پێویستیان بەوە

هەیە ،كە ئەو ناعەدالەتیەی
راب����ردوو ب��ە ش��ێ��وەی��ەك لە
شێوەكان چارەسەر بكرێت»،
ل��ێ��رەدا منیش هەڵمدایە و
وت��م «وێ��رای ئ��ەوەش رەنگە
زەحمەت بێت ،كەسێك یاخود
الیەنێك بدۆزینەوە كە لەالیەن
هەردوو الوە پەسەندكراو بێت!
كەواتە ئەو ناوبژیوانە یاخود
ئەو الیەنەی وەك دەاڵڵێك ئەم
كارە دەكات دەبێت كێ بێت؟
«فۆن سەری راوەشاندو وتی
« بەڵێ لە گرفتەكە تێدەگەم،
ب���ەاڵم م��وەك��ی��ل��ەك��ەی ئێوە
هەڵوێستی چۆن دەبێت ئەگەر
هەردوو الیەن واتە بەویشەوە،
بۆ لێپرسینەوە بانگهێشتكران؟
لەوەاڵمدا وتم « ئۆجەالن لە
رۆما زۆر بە روون و ئاشكرایی
ئ���ەوەی پ��ێ ڕاگ��ەی��ان��دم كە
ئامادەیە خۆی بدات بە دەست
هەر دامەزراوەیەكی یاساییەوە
ب��ەم��ەرج��ێ��ك سیفەتێكی
نێونەتەوەیی هەبێت و توركیاش
تێیدا وەك الیەنێكی بەرپرسیار
ئامادە بێت» ئەندرێش لەم
ب��ارەوە زیاتر وتی «ئۆجەالن
تەنها ئەمەی بە ئێمە نەگوتووە،
بەڵكو چ��ەن��دی��ن ج���اران لە
رۆژنامەكاندا
چاوپێكەوتنی
ئەوەی دوپاتكردۆتەوە» بەدەم
قاوە تێكردنەوە فۆن وتی «
كەواتە دەبێت دام��ەزراوەك��ە
سیفەتێكی ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی
هەبێت!» ئەوجا ئەندرێ زیاتر
وتی» بەڵێ تەنها ئەوەندەش نا

كە دامەزراوەكە خەسڵەتێكی
نێونەتەوەیی هەبێت ،بەڵكو
دەبێت یاسا نێونەتەوەییەكانیش
تیایدا بەڕێوەببرێن ،چونكە
ب��ۆ كەیسێكی ئ���اوا تەنها
یاسا نێودەوڵەتیەكان دەست
دەدەن ئێمە لێرەدا لەبەردەم
م��ل��م�لان��ێ��ی��ەك��ی ن���اوخ���ۆی
چەكدارانەداین» منیش وەك
پشتگیری بۆچوونەكەی ئەو
وت��م « بە چەسپاندنی یاسا
نێودەوڵەتیەكان ل��ەم حاڵەدا
ئاشكرا دەبێت كە مەسەلەكە
پەیوەندی بە تیرۆریزمەوە
نییە ،بەڵكو مەسەلەكە بریتیە
لە شەڕێكی چەكداری ناوخۆ لە
نێوان میلەتێك و دەوڵەتێكدا،
ئەم الیەنە بۆ ئۆجەالن زۆر
گرنگە ،چونكە توركیا سااڵنێكی
درێژ سەركەوتوو بووە لەوەی
كە مۆركی تیرۆریزم بەسەر
ئەودا بچەسپێنێت»...
ف��ۆن ل��ە پ��اش��ان��دا وت��ی «
من هەموو ئەمانە تێدەگەم،
ب��ەاڵم گرفتێك هەیە لێرەدا
ئەویش ئەوەیە داخۆ توركیا بە
ئارەزوی خۆی دێتە پێشەوەو
ه��اوك��اری دەك���ات؟ بێگومان
هیچ دادگایەكی تایبەت لە
گۆڕێدا نابێت كە توركیا ناچار
بكات خۆی بكاتە بەرپرس لە
دۆزەكە ،ئەگەر خۆشی ئامادە
نەبێت بە ئارەزووی خۆی ئەم
كارە بكات ئەوە تریبونالیش
ساز ناكرێت» ئەندرێش وتی
« ئ��ەوە راستە ،ب��ەاڵم ئەگەر
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ئێمە پێشنیارێك بكەین ،بۆ
مونتەدایەكی
دروستكردنی
نێودەوڵەتی و ئەم پێشنیارە
ل��ەالی��ەن یەكێتی ئ��ەوروپ��اوە
پەسەند بكرێت ئەوە توركیا
رەنگە ناچار بێت هاوكاری لەم
ب��ارەوە بكات» ئەوجا منیش
وت��م « جگە ل��ەوەش ئەگەر
یەكێتی ئ��ەوروپ��ا پشتیوانی
ئ��ەم پێشنیارە ب��ك��ات .ئ��ەوە
ئەگەری ئ��ەوە دێتە پێشەوە
كە یەكێتی ئ��ەوروپ��ا فشاری
سیاسی بخاتە س��ەر توركیا،
بۆ ئ��ەوەی ه��اوك��اری بكات»
فۆن لە وەاڵمدا وتی « بەڵێ،
بەاڵم من دیسان دەگەڕێمەوە
س��ەر م��ەس��ەل��ەی ن��اوب��ژی��وان
یاخود دەالڵەكە ،ئەگەر باس
لە رابردووش نەكەین ،ئەگەر
كەسێكیش ب��دۆزی��ن��ەوە كە
ل��ە رووی نێونەتەوەییەوە
پەسەند كراوبێت ،بۆ نمونە
كەسێكی وەك ه��ۆڵ ب��روك
( .)Holbrookeئایا لەم كاتەدا
دەكرێت توركیا بخرێتە ژێر
ف��ش��ارەوە بۆ ئ��ەوەی هاوكار
بێت؟» لەوەاڵمدا وتم « ئەمە
راستە ،بەاڵم گرفتێكی دیكە لەم
سیناریۆیەدا هەیە ،بۆ ئەوەی
بتوانین ئەم كارە بكەین دەبێت
لە الیەن یەكێتی ئەوروپاوە،
یاخود نەتەوەیەكگرتووەكانەوە،
یان هەر رێكخراوێكی دیكەی
لەوجۆرە راسپێردرابێت .واتە
بە شێوەیەكی دیكە یەكێتی
ئ��ەوروپ��ا دەبێت ف��ەرم��ان بە
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ناوبژیوانێك یاخود كەسێك
بدات كە وەك دەاڵڵ بكەوێتە
نێوانەوە ،ئەمەش بۆ خۆی واتای
ئەوە دەگەیەنێت كە یەكیەتی
ئەوروپا دەبێت دەستپێشخەری
ب��ك��ات ل��ەم ب����ارەوە ،ب��ەاڵم
ه��ەروەك ئاشكرایە یەكیەتی
ئەوروپا نایەوێت لە مەسەلەی
كوردا دەستپێشخەری بنوێنێت»
ئەندرێش وتی:
« بەڵێ راس��ت وای��ە ،من
خۆم پەیوەندیم بە كۆمیسیۆنی
ئ��ەوروپ��اوە گ��رت��ووە ،لەگەڵ
زۆربەی هەرە زۆریاندا قسەم
ك��ردووە و ئ��ەوان راشكاوانە
دەڵێن هەموو شتەكان چەقیان
ب��ەس��ت��ووە ،ئ���ەوان چ��اوەڕێ��ی
دەستپێشخەری یەكێك لە
الیەنەكانن ،ب��ەاڵم م��ن لەو
ب����اوەڕەدام ك��ە سیاسیەكانی
ی��ەك��ێ��ت��ی ئ���ەوروپ���ا رەن��گ��ە
ئامادەبن بە پاڵپشتی خەڵكانی
دیكە بكەونە جوڵە ،تەنانەت
فشاریش بخەنە سەر توركیا
بەو مەرجەی كە خۆیان رۆڵی
س��ەرەك��ی��ان ل��ە ب��ڕی��ارەك��ەدا
نەبێت» ئەندرێ بەردەوام بوو
لە قسەو بەدەم هەناسەیەكی
قوڵەوە وتی « ئاسانتر دەبوو
ئ��ەگ��ەر ه����ەردوو الی��ەن��ەك��ە
خ���وازی���اری ئ���ەوە ب��وون��ای��ە
خۆیان لەسەر مێزی دانوستان
دانیشتنایە ،ب��ەاڵم بێگومان
ئەمە هەرگیز رون��ادات .بۆیە
دەب��ێ��ت ب��ەب��ێ س��ێ و دوو
الیەنێكی دیكەی ناوبژیوان

لە نێوانیاندا هەبێت» من لە
راستیدا بێ هیوا بوونی ئەندرێ
ب��اش ت��ێ��دەگ��ەش��ت��م ،چونكە
ئەم مەسەلەیە كەمێك وەك
مەسەلەی جیابوونەوەی ژن و
مێرد وایە تێڕامانی زۆر و وشە
گەلێكی سیحری دەخ��وازن..
فۆن لە سیمایدا دیار بوو كە
لە بیركردنەوەیەكی قوڵدایە.
بۆیە بە سەرنجەوە وتی « :
ئ��ەرێ ی��ەك دەق��ە راوەستن!
رەنگە بتوانین ناوبژیوانێكی
نێودەوڵەتی ب��اس بكەین؟!»
من و ئەندرێ پێكەوە پرسیمان
«مەبەستت چییە؟ «
فۆن لە وەاڵم��دا وتی « با
هەندێك قوڵتر بیر كەینەوە،
جۆرێك لە میانگیری ،یاخود
ناوبژیكردنی نێودەوڵەتی ،یان
هەرچیەكی ناو دەنێیت هەیە،
ئ��ەم میانگیریە (ئاربیترەیج)
لەگەڵ دامەزراندنی دادگ��ای
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی اله���ای بوونی
هەیەو تایبەتە بە میانگیری،
یاخود ناوبژیوانی دوو الیەنی
شەڕكەر و ناوەكەشی بریتیە لە
(ناوبژیوانی ،یاخود میانگیری
نێودەوڵەتی) « ئ��ەن��درێ لە
خۆشیدا بە دەنگی بەرز وتی
« ئۆ بێگومان راست دەبێژیت
دادگای هەمیشەیی بۆ ناوبژی
ك���ردن (The Permanent
 )Court of Arbitrationئەمە
پێشنیارێكی زۆر باشە « فۆن
زیاتر وت��ی» پێموابێت ئەمە
رەنگە شتێك بە شتێك بكات،
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بەاڵم ئیتر ئەبێ ئێوە زیاتر بە
دواداچوون لەم بارەوە بكەن»
رۆژان����ی داه���ات���وو م��ن و
ئ��ەن��درێ زۆر بە وردی لەم
ب��ارەوە بە دواداچونمان كرد
بۆشمان دەرك��ەوت ،كە بەڵێ
پێدەچێت دادگای هەمیشەیی
ناوبژی كردن لە رووی قەزایی
و یاساییەوە بۆ ئەم كارە شیاو
بێت ،چارەسەرێكی گونجاو
بێت ،لە راستیدا ئەم دامەزراوە
چ وەك ناوبژیكردن لەنێوان
الیەنە ناكۆكەكاندا ،چ وەك
هەنگاوی یاسایی و قەزایی
دەتوانێت رۆڵی گرنگی هەبێت
تەنانەت لەمەڕ ئەو روداوانەشی
كە پەیوەندی بە راب���ردووە
هەیە ،دادگای ناوبژیكردن لە
كۆشكی ئاشتی شاری دەنهاخ
دامەزراوە ،بەم جۆرە دەتوانین
بڵێین چارەسەرەكە لەبەردەم
دەرگاكەماندایە.
یەكێك لە بەرهەمەكانی
كۆنفرانسی ئاشتی دەنهاخ
لە ساڵی  ١٨٩٩دامەزراندنی
دادگ���������ای ه��ەم��ی��ش��ەی��ی
ناوبژیوانی بوو ،كە كۆنترین
دادگ��او دام����ەزراوەی یاسایی
نێودەوڵەتی مەزنە ،ئامانجی
سەرەتایی لە دروستكردنی ئەم
دادگایە ئەوە بوو ،كە جۆرێك
یاخود دەستەو دام��ەزراوێ��ك
بخولقێنرێت بتوانێت ئەو
ملمالنێ ئاڵۆزە نێودەوڵەتیانە
چارەسەر بكات ،كە لە رێگای
دیبلۆماسیەوە دەگاتە بنبەست

و چ��ارەس��ەر ناكرێن ،ب��ەاڵم
ئەمە یەكەم سودی مەزنی ئەو
رێكخراوە بوو ،چونكە دەستەی
ناوبژیوان لەم دادگایە دەتوانێت
ناوبژیوانی لەنێوان دوو الیەندا
بكات ،كە یەكێكیان دەوڵەت
بێت ئ���ەوی دی��ك��ە دەوڵ���ەت
نەبێت ،بە مەرجێك دەوڵەتەكە
ئەندامی ئەو دادگایە بێت و
بە فەرمی ناسیبێتی ،بێگومان
ئەوەش بۆ ئێمە ئاسانە بزانین
ك��ام دەوڵ��ەت ئ��ەو پەیمانەی
مۆركردووە .ئەم دادگایە بە
فەرمی دەناسێت؟ بێگومان بە
شێوەیەكی گشتی حەفتاوچوار
واڵت ،ل��ە ن��اوی��ان��دا توركیا
ئەم پەیمانەی مۆركردووە و
دادگاكەی بە فەرمی ناسیوە،
ب��ەم��ج��ۆرە ئ��ەم دادگ��ای��ە بە
شێوەیەكی فەرمی مافی هەیەو
دەتوانێت ببێتە ناوبژیوان بۆ
چارەسەری كێشەی نێوان كورد
و توركیا...
هەروەها مەرجی دووەمی
ئێمەشی تیادا بەدیدەكرێت
ك��ە ئ��ەوی��ش م��ون��ت��ەدای��ەك��ی
نێودەوڵەتی بێت ،لە رووی
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ەوە ناسراوبێت
ئ���ەم���ەش ب���ۆ ئ��ێ��م��ە ت���ەواو
گونجاوە ،دادگای هەمیشەیی
ن��اوب��ژی��وان��ی ل��ە راب����ردوودا
زنجیرەیەك لە شەڕو ئاژاوەی
چ��ارەس��ەرك��ردووە ،لەوانەش
كێشەی نێوان ئەلبانیا و بەریتانیا
ل��ەم��ەڕ ش���ەڕی ك��ەن��ارەك��ان��ی
كۆرفۆ ( ،)* Corfoeهەروەها

ح�����ك�����وم�����ەت�����ی
ئ���ی���ت���اڵ���ی ئ������ەوەی
ئاشكرا ك��ردووە كە
پ���اش ج��ەژن��ەك��ان��ی
كریسمس و سەری
س�����اڵ ش��وێ��ن��ێ��ك��ی
م������ان������ەوەی ن���وێ
ب�������ۆ ئ������ۆج������ەالن
دەستنیشاندەكەن،
ب���������ەاڵم ه��ێ��ش��ت��ا
ئاشكرای ناكەن ئەو
شوێنە كوێیە و چ
واڵتێكە!

كێشەی پتڕرۆڵی نێوان ئێران
و ئینگلیز ،هەروەها كێشەی
ن��ێ��وان ئەمەریكاو فەرەنسا
لەمەڕ مافی رەوەندی فەرەنسا
لە مەغریب ،هەروەها كێشەی
راوەم��اس��ی نێوان ن��ەروی��ج و
بەریتانیا...
تەنها كەماسییەكی دادگای
ن��اوب��ژی��وان ئ��ەوەی��ە ك��ە ئەو
دەزگایەكە ك��اری خۆی تەنها
لەو دۆسیانەدا ئەنجامدەدات
كە هەردوو الیەنی دژ بەیەك
خۆیان بە خواستی خۆیان ئەو
داوایە پێشكەش بەو بكەن .ئەو
بكەنە میانگیر لە نێوان خۆیاندا،
بە واتایەكی دیكە لەم بارەدا
دەبێت توركیا بە میانگیری
ئەم دادگایە رەزامەندی خۆی
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نیشان بدات ،ئەم دادگایە بە
واتا حەرفیەكەی دادگ��ا نییە،
دادوەری هەمیشەیی لەم
دادگایە نییە وێرای ئەوەش بە
شێوەیەكی هەمیشەیی كار ناكات
و چاالك نیە ،بەڵكو هەموو
ج��ارێ��ك ل��ەگ��ەڵ كێشەیەكی
تایبەتدا كۆمسیۆنێكی ناوبژیوان
لەالیەن ش��ارەزای��ان��ەوە و بە
رەزامەندی هەردوو دەوڵەتی
خ��اوەن كێشە پێكدەهێنرێت
هەر الیەنێك یاخود دەوڵەتێك
دەت��وان��ێ��ت الن��ی زۆر چ��وار
ناوبژیوان دەستنیشان بكات
پاش پێكهێنانی كۆمسیۆنەكە
لە ناو لیستەكەدا هەر واڵتێك
دەتوانێت دوو ناوبژیوان لەو
چ��وارەی كە ئەویدی دی��اری
ك���ردووە دەستنیشان بكات،
پاشان ئەو چوار ناوبژیوانەش
لەنێوان خۆیاندا لەسەر پێنجەم
رێك دەكەون...
بەاڵم باشە ئێمە لە سەرەتاوە
ئ����ەوە دەزان���ی���ن ك���ە هیچ
كۆمسیۆن و مونتەدایەك ،یاخود
تریبوناڵێكی نێودەوڵەتی نییە،
كە بەدەر لە خواستی توركیاو
بەبێ رەزامەندی ئەو بتوانێت
دۆسیەی كوردەكان بخاتە سەر
مێز ،تەنها ئەگەرو ئاڵتەرناتیف
ئ��ەوەی��ە كە بتوانین هەوڵی
دروستكردنی تریبوناڵێكی تازە
لە رێگای ئەنجومەنی ئاسایشی
نێودەوڵەتیەوە بكەین تەنها
ئەو ئەنجومەنەی كە دەتوانێت
دەوڵەتانی ئەندامی خۆی ناچار
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بكات گوێڕایەڵی دادگایەكی لەو
جۆرە بن ئەگەر هاتوو پێكهێنرا
! ،ب���ەاڵم ئ���ەو ب��ۆچ��وون��ەی
ك��ە ئێمە خ��ۆم��ان پشتمان
پێدەبەست ه���ەروەك خۆی
دەمایەوە ئەویش ئەوە بوو كە
ئەگەرێكی زۆرمان لەبەرچاودا
بوو بۆ ئەوەی توركیا لە ژێر
فشارێكی سیاسی نێودەوڵەتیدا
دادگ�����ای ن��اوب��ژی��وان قبوڵ
بكات و ئەمەریكاش دەنگ
بۆ دروستبوونی تریبونالێكی
لەوجۆرە ب��دات و لە گەڵیدا
ب��ێ��ت ،ه���ەروەه���ا ك��اری��ش
زیاتر لەسەر ئەوە بكەین كە
فشارەكان زیاتر لەسەر توركیا
بن بەو پێیەی كە الیەنێكە لە
كێشەكەدا نەك فشار بخەینە
س��ەر نەتەوەیەكگرتووەكان
یاخود ئەمەریكا.
م�����اوەی ن��زی��ك��ەی ی��ەك
هەفتە پاش ئەم كۆبونەوەیە
لەگەڵ ف��ۆن ،من و ئەندرێ
ت��ەواوی الیەنەكانی پەیوەند
بەم دۆسیەیەمان تاوتوێكرد
و گەیشتینە ئەو بڕوایەی كە
بەڵێ دادگای ناوبژیوان بۆ ئەم
كارە بەنرخەو دەست دەدات،
ئیتر ئێستا دەبێت پێشنیارو
دیدی خۆمان گەاڵڵە بكەین و
بیخەینە سەر كاغەز ،بەرلەوەی
ئەندرێ یەكەم رەشنوسی ئەم
پ��رۆژەی��ە بنوسێتەوە داوای
ناوێكی لێكردم بۆ ناولێنانی
ئ���ەم پ���رۆژەی���ە ،ن��اوەك��ەم
ئامادە كردبوو ،كوردەكان بە

واڵتەكەی خۆیان دەڵێن باشوری
خ��ۆره��ەاڵت��ی توركیا یاخود
(ئەو واڵت��ەی كە خۆری لێوە
هەڵدێت) بۆیە دەستبەكاربون
و ئ��ام��ادە س��ازی��ەك��ان��م��ان بۆ
دادگ��ای ناوبژیوانیكردن كردە
پرۆژەیەك بە ناوی (پرۆژەی
خۆرهەاڵت).
.......................
* پێدەچیت ئەم کەسایەتی
یە کە نوسەر بە ئەلێکس ناوی
دەبات لە راستیدا جواد شەمۆیان
بێت ،ناوبراو بەپێی وەسفەکانی
نوسەر دێتەوە ،چونکە کوردی
روسیا بوو ،پاش دەستگیرکردنی
ئ��ۆج��ەالن چ��وارس��اڵ ل��ە روسیا
زیندانی ک��راوە .ئەوەی جێگەی
سەرنجەو ن��وس��ەری ئ��ەم کتێبە
لە یاداشتەکانیدا ناوی نەهێناوە
(چونکە دی���ارە ئ��ەو کەسانەی
لەو کاتەدا نەدیووە) هەریەکە
لە کانی یەڵمازو ماهیر واڵتن.
یەکەمیان واتە کانی یەڵمازکە لە
بنەڕەتدا ناوی فەیسەل دونالیجی
بوو ،رۆژی  ٢٠٠٦-٢-١١لە شاری
سلێمانی بەهۆی تەقاندنەوەی
ئۆتۆمبیلەکەیەوە لە نزیک ناوچەی
پیشەسازی کوژرا.
* ئەمە فلیمێكی ئەمەریكی
بەناوبانگە ساڵی  ١٩٥٢بەرهەم
هاتووە ،چوار خەاڵتی ئۆسكاری
بەدەستهێناوە .ئەم فلیمە باس
لەوە دەك��ات كە پیاوكوژێك لە
زیندان هەڵدێت ،لەگەڵ دەستەو
تاقمەكەیدا بڕیار دەدەن هەڵكوتنە
سەر كەسێك لە گوندەكەو تۆڵەی
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لێ بسەننەوە ،بەاڵم خەڵكی گوندەكە فشار دەخەنە
سەر ئەو كەسەو لەترسی باندە پیاو كوژەكە ئەو لە
گوندەكە دەردەكەن .وەرگێڕ
*یاڤوز پێدەچێت ناوێکی خوازراوبێت ،بۆ
عاکیف حەسەن .ناوبراو بەپێی وەسفەکانی نوسەری
ئەم کتێبە هەمان ئەو کەسەیەو کوردێکی سوریایەو
پ��اش دەستگیرکردنی ئۆجەالن ئەویش هاوتای
هاوڕێکانی نەی وێرا خۆی لە قەرەی پەکەکە بدات،
بۆ پاراستنی گیانی خۆی پەنای بردە بەر پارتی
دیموکراتی کوردستان.
* بە درێژایی ئەو رۆژانەی ئۆجەالن لە رۆما بوو،
كەناڵەكانی میدیا بە هەموو جۆرەكانیەوە لە نێو
مەڵبەندو كۆمەڵە كوردیەكاندا ،كە جمەی دەهات
لە كوردان ،چاوپێكەوتنی تەلەفزیۆنی و رادیۆیی و
رۆژنامەوانیان سازدەدا ،باشم لە بیر ماوە كە دەیان
جار هاواڵتیانی كورد داوای پێكهێنانی تریبوناڵێكی
نێودەوڵەتی ،یاخود چارەسەرێكی نێودەولەتی
هاوتای مەسەلەی بۆسنەی هەرزۆگۆڤین كە لەو
رۆژانەدا بە سەرپەرشتی مارلین ئۆلبرایتی وەزیری
دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتی كلنتۆن لە فەرەنسا لە
(رامبۆیێ) بەڕێوە دەچوو دەكرد ،بەاڵم هیچ كام
لەم داواكاریانە لە ریپۆرتاژەكاندا نەدەخرانە روو،
هەروەك ئەوەی میدیاكانیش نەخوازن بابەتێكی لەو
جۆرە بوروژێنن ...وەرگێڕ.
* كۆرفۆ دورگەیەكی نێو دەریایە سەر بە واڵتی
یۆنانە ،بەاڵم نزیكە لە كەنارەكانی ئەلبانیاشەوە ،لە
ساڵی  ١٩٤٦دا لە نێوان ئەلبانیا و بەریتانیادا لەم
كەنارانەدا كێشە پەیدا بوو ،لەم نێوەدا  ٤٤سەرنشینی
پاپۆڕێكی بەریتانی كوژران و  ٢٢ی دیكەش بریندار
بوون ،بەریتانیا داوای قەرەبووی زیانەكانی دەكرد،
بەاڵم ئەلبانیا لەسەردەمی سەرۆكایەتی (ئەنوەر
خواجە) بەمە قایل نەبوو .بۆیە بەریتانیا دەستی
بەسەر  ١٥٧٤كیلۆ زێڕی ئەلبانیادا گرت ،كە لە
یەكێك بە بانكەكانی بەریتانیا بە ناوی (بانك ئۆف
ئینگالند) دانرابوو ،ساڵی  ١٩٤٩وەك یەكەم دۆسیە
ئەم كێشەیە درا بە دادگای ناوبژیوانی نێودەوڵەتی
و سەرەنجام ساڵی  ١٩٩٢چارەسەركرا – .وەرگێڕ-

بێرتا بۆلەر

_ ساڵی  1960لە ئەڵمانیا لە شاری فرای
بۆرگ لە دایكبووە.
_ لە ساڵی  1979هەر لە ئەڵمانیا و هەمان
شاری خۆی لە زانكۆی ()Albert Ludwigs
زانستەكانی یاساو ماف دەخوێنێت ،لە بەشی
یاسای سزادان خوێندن تەواودەكات.
_ ساڵی  1985بۆ یەكەمجار لە شاری مینشن،
وەك پارێزەر دەستبەكاردەبێت.
_ ساڵی  1991بڕیاریدا ئەڵمانیا بەجێبهێڵێت،
بە تەواوی لە هۆڵەندا لە ئەمستەردام بژی.
_ ساڵی  1992پلەی دكتۆرا لە زانستەكانی
یاسا بە دەستهێنا..
_ س��اڵ��ی  2004دوو كتێبی ب��ە چاپ
گەیاندووە .یەكەم دانە ئەمەی بەدەستی
خوێنەرە .دووەمیش بە ناوی (قەیرانەكانی
یاسا) ..بوو چەندین جار خەاڵتی رێزلێنانی
وەرگرتووە ،یەكێك لە خەاڵتەكانیشی لە ساڵی
 2003بەناوی باشترین پارێزەری ئەمستەردام
وەرگرتووە.
_ س��ااڵن��ی  1993ه��ەت��ا  1999وێ��رای
سەرقاڵبوونی بەكاری خۆیەوە خۆبەخشانە
سكرتێری رێكخراوی گرین پیس (ئاشتی سەوز)
بووە ،لە هۆڵەندا.
_ سااڵنی  2003-1995ئەندامی دەستەی
بەرێوەبەری رێكخراوی (پارێزەر بۆ پارێزەران)
بووە.
_ ساڵی  2006لە ژووری دووەمی پەرلەمانی
هۆاڵندا ،بوو بە سیناتۆر لەسەر پارتی چەپی
سەوز ..
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خوێندنەوەی كوردستان دیپلۆماتیك
هونەر و كارامەیی كاركردن لە رادیۆ و تەلەڤزیۆندا
كتێبی (هونەر و كارامەیی كاركردن لە رادیۆ و تەلەڤزیۆندا)،
لە نوسینی (عهلی عەبدولڕەحمان) ،لە دوو توێی ( )168الپەرەدا(،
كاروان محەمەد) وەریگێراوەتە سەر زمانی كوردی لە ساڵی 2013
باڵوكراوەتەوە لەالیەن خانەی موكریانی بۆ چاپ و باڵوكردنەوە.
لە دەسپێكی ناوەڕۆكی كتێبەكەدا پیەمای میدیایی و چەمكی
پەیامی میدیایی دەخاتەڕوو ،هەر لە ناوەكانی وەك (پرۆسەی
یەیوەندی كردن ،پەخش ،باڵوكردنەوە)،لەالیەكی ترەوە چەمكەكەی(
ئاراستەكردنی پەیامێكە لە الیەنێكەوە ،بۆ الیەنێكی تر ،وەرگر
كاردانەوەی حێرای هەبێت بەشێوەی راستەوخۆ یان ناراستەوخۆ،
لەگەڵ بەردەوامی و كاردانەوە.
بەگشتی ناوەڕۆكی ئەم كتێبە پێكهاتووە لە (تیمی كاركردن لە
تەلەڤزیۆندا ،بەرێوەبردن و ئەركەكانی كاركردن لە تەلەڤزیۆندا،
قۆناغەكانی جێبەجێكردنی بەرنامە ،شێوەكانی بەرنامەی رادیۆ و
تەلەڤزیۆن ،رێساكانی نوسین بۆ رادیۆ و تەلەڤزیۆن ،سكرێپت و
شێوەكانی ،هونەری نوسیی سیناریۆ ،كەرەستەكانی كاركردن لە
تەلەڤزیۆندا ،هەواڵ و پەخشی راستەوخۆ ،بەرهەمهێنان و تەمویل
و بازارسازی ،میدیای هەرێمی ،میدیای ئەلیكترۆنی ،پەخشی
ئەندازە ،زاراوەكان.
حەسەن سەباح
رۆمانی مێژووی حەسەن سەباح (خوای ئەلەموت) ،لە نوسینی
(پول ئامیر) ،لە دوو توێی ( )413الپەرەدا (،حەمەی حەمە سەعید)
وەریگێراوەتە سەر زمانی كوردی ،لەسەر ئەركی مەكتەبی راگەیاندنی
یەكێتی نیشتمانی كوردستان چاپكراوە ،لە ساڵی  2014باڵوكراوەتەوە
بەرگی یەكەمی چاپی سێیەم .
دایشتوانی واڵتانی رۆژه��ەاڵت لە كۆندا باوەڕیان هەبوو كە
ئەستێرەكان لەسەر چارەنوسی مرۆڤ كاریگەرییان هەیە لەسەر
دیاریكردنی بەختی باش و خراپ ،دەستیان بەهیچ كارێك نە ئەكرد
تا لە پێشەوە پرس بە ئەستێرە ناسێك نەكەن ،بۆ ئەوەی بزانن
چ رۆژێك باشە بۆ ئەنجامدان و دەست پێكردنی ئەو ئەركەی كە
لەبەرچاو یان ئەگرت.
من ناچار بووم لەسەر قەاڵكە بێمە خ��وارەوە ،چونكە بایەكی
ناخۆش و ساردی هەبوو ،لە داوێنی شاخەكەوە بڕێك پارچەی
گ��وزەی گڵێنەی شكاو ئەبینران ،من بە دورم ئەزانی كە ئەو
پاشماوەی گڵیانە ،پاشماوەی قاپە و قاچاخی گڵێنەی سەردەمی قەاڵی
ئەلەموت بێت.
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رووناك وەك ئەوین تاریك وەك مردن
رۆمانی (رووناك وەك ئەوین تاریك وەك مردن) ،لە نوسینی
(مەمەد ئوزون) ،لە دوو توێی ( )475الپەرەدا ،وەرگێرانی لە
كرمانجییەوە (وریا غەفوری) ،بە تیراژی هەزار دانە لە ساڵی
 2014باڵوكراوەتەوە لەالیەن ناوەندی رۆشنگەریی و هونەریی
ئەندێشە.
رۆژێك لە رۆژەكانی چاوەڕوانی ،شتێك روودەدات .ژیانی
رۆژێكی نوێ بە تیشكی هەتاوی بەیان دەست پێدەكات .پیژی
دیسان لەسەر ئاوی چەم دەبریقێتەوە .حۆشییەكی بێ هاوتا،
بە رەنگەكان ،بە بۆنەكان ،دەرو دەشت سەرخۆش دەكات.
مەودایەك بێدەنگی ،بەدەنگی چیا تێك دەچێت( :ئێمە
ئێستا دەكەوینە رێگە ،رێگەیەكی زۆرمان نەماوە .تەنیا قۆناغە
رێیەك لە پێشماندایە .دوای ئەوەش ئیدی مەیدانی شەڕە .من
هیوادارم سبەی ئەم كاتانە گەشتبێتینە گوندی ئەو دیوی چیا.
ئێوەش دەبێ ئاگاداربن لە ئێستا بە دواوە هەر هەنگاوێك كە
هەڵیدەگرن ،هەنگاوی شەڕە.

پیاوێك لە لوتكەی مەردایەتیدا
كتێبی (پیاوێك لە لوتكەی مەردایەتیدا) ،لە دوو توێی ()186
الپەرەدا ،لە كۆكردنەوەی (حەمەی حەمە سەعید) لە چاپخانەی
شڤان باڵوكراوەتەوە ،لە ساڵی  2010باڵوكراوەتەوە.
ئەم كتێبە دەورانێكە بە ژیان و كەسایەتی شەهید (مەهدی
حەمە سەعید علی)،ئەو وتارو نویسینانەی كە بەبۆنەی كۆچی
دوای��ی و چلەی شەهیدی فەرماندەوە نوسراون .شەهیدی
فەرماندە لە ساڵی  1966لەدایك بووە ،بەداخەوە رۆژی (_7
 ) 2009 _11بە رووداوی هاتوچۆ دڵە گەورەكەی لە لێدان
كەوت و گەیشتە كاروانی نەمران ،بووە دووەمین شەهیدی
خێزانەكەیی و یانزەیەمین شەهیدی بنەماڵەكەی .
چەمی هاوار دەڵێ  ...هەركاتێ پێشمەرگەیەكی زیتەڵەی
بچولە رێیكەوتبێتە ئێرەو لێرەوە رەد بووبێت ،ئەوا هەموو
جار كڕنوشی بۆ قومێ ئاوی كانییەك دەبرد و بە بااڵی شاخدا
دیڕوانی و دواتر لەبن دارێكدا بۆ ساتێك دەوەستاو ئیستێكی
دەكرد.
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كوردو پارتە سیاسییەكانی عێراق
كتێبی (كوردو پارتە سیاسییەكانی عێراق) ،لە نوسینی (حەسەن
بارام) ،لە دوو توێی ( )249الپەرەدا ،لە چاپخانەی رەهەند بە
تیراژی ()500دانە چاپ و باڵوكراوەتەوە ،لە ساڵی . 2011
پێناسەی پارتی رامیاری وەك فرانسو گوجیل دەڵێ :ئەو كۆمەڵە
خەڵكە رێكخراوەن بە مەبەستی بەشداری ژیانی سیاسی كردن بۆ
وەرگرتنی بەشێك لە دەسەاڵت یان هەمووی.
فرید ریجرز :هەر رێكخستنێكە پاڵێوراوەكانی دیاری دەكات ،بۆ
پرۆسەی هەڵبژاردن بۆ چوونە ناو دەزگای یاسادانەوە
رۆبرت.م.ماكیفر :پارتی رامیاری ،ئامڕازی دیموكراسی نوێیە .
ج��ان دا  :ئ��ەو رێكخستنانەیە تێدەكۆشێت ب��ۆ نوێنەرە
ئاشكراكراوەكانی لە پلەوپایەكانی دەسەاڵت دا.
بنیامین كرنستان :یەكگرتنی ئەو كەسانەیە كە هەمان بیروڕای
رامیارییان هەیە.
عێراق بە بەراورد بە واڵت و هەرێمەكانی تری ناوچەكە ،درەنگتر
سەرهەڵدانی پارت و كۆمەڵەی رامیاری بەخۆوە بینی ،لەپشت ئەم
بارەوە چەندین فاكتەری بابەتی و حودی بونیان هەیە و هەریەك
لەو فاكتەرانە كاریگەری راستەوخۆ و ناراستەوخۆ خۆیان هەبووە.

گازبارانی هەڵەبجە و راستی رووداوەكە
كتێبی (گازبارانی هەڵەبجە و راستی رووداوەكە) ،لە نوسینی(حەمەی
حەمە سەعید) ،لە دوو توێی ( )258الپەرەدا ،چاپخانەی شەهید
ئازاد هەورامی چاپكراوە لە ساڵی . 2014هەڵەبجە دەكەوێتە باكوری
رۆژهەاڵتی شاری سلێمانییەوە ،لە كوردستانی باشور _ عێراق)76( ،
كم لە سلێمانییەوە دوورە ،ژمارەی دانیشتوانەكەی لە ساڵی  1988بە
نزیكەی ( )72000هەزار كەس بووە.
لە شەڕی حكومەتی ئەوكاتی عێراق دژی گەڵی كورد دراندانەترین
شێوەی بەكارهێنانی چەكی كۆمەڵ كوژی بەكارهێنا لە رۆژی
. 1988_3_16
كاتێك رژێمی بەعس بە چەكی كیمیاوی هێرشی كردە سەر
هاواڵتیانی سڤیلی شاری هەڵبجە ،لە ئەنجامی ئەم هێرشەشدا
بەهەزاران كەس شەهید بوون ،سەدان كەس بە برینداری جۆراو
جۆر برینداربوون ،پاشماوەی خەڵكەشی ئاوارەی واڵتی ئێران بوون.
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مەهەپە و گورگەبۆرەكان
كتێبی (مەهەپە و گورگەبۆرەكان) ،لە نوسینی (رێكەوت
ئیسماعیل ئیبراهیم) ،لە دوو توێی ( )310الپەرەدا .توێژینەوەیەك
لەسەر گورگەبۆرەكان و پارتی نەتەوەپەرستی توركیا ،لە ساڵی 2014
باڵوكراوەتەوە .
بۆ تێگەشتن لە مەهەپەش دەبێت گورگەبۆرەكان و ئەرگەكۆن
هەڵسەنگێنین ،بۆ ئەوەی نەكەوینە هەڵەشەوە دەبێت هەموو ئەم
داشە هارانەش لەسەر تەختەی شەترەنجەكە بە وردی هەڵسەنگێنین.
مەهەپە لە نێو چوارچێوەی پارتێكی سیاسی دیاریكراودا ،بۆ یەكەم
جار لە توركیای هاوچەرخدا فۆرمەلەكرا ،مەهەپە زادەی بیری
ناسیۆنالیزم و فاشیزمی توركیا لەسەروبەندی جەنگی دووەمی
جیهانی و پاش جەنگ وردە وردە فۆرمەلەكرا.
مەهەپە لەپەیڕەو و پڕۆگرامی خۆیدا هەریەكە لە كۆمۆنیزم و
كاپیتاڵیزم رەتدەكاتەوە و هەردوكیان بە مەترسییەكی گەورە بۆ سەر
دەوڵەتی نەتەوەیی وەسف دەكات ،بەاڵم هەموو ئاماژەكان ئەوە
دەردەخەن ،كە ئەم پارتە هەندێك زاراوەی بۆ خۆڵ لە چاوكردنی
نەیارەكانی ئاخنیوەتە نێو پرۆگرامی خۆیەوە و هەرگیز كاری لەسەر
نەكردوون لە پراكتیكدا.
ئینسكلۆپیدیای پارت و بزوتنەوە ئیسالمییەكان
لە جیهاندا
كتێبی (ئینسكلۆپیدیای پارت و بزوتنەوە ئیسالمییەكان لە جیهاندا)،
لە نوسینی (حەسەن بارام) ،لە دوو توێی ( )356الپەرەدا ،لە ساڵی
 2014بە تیراژی ( )5000باڵوكراوەتەوە لەالیەن بەرێوەبەرایەتی گشتی
كتێبخانەی گشتییەكان .
لەئێستادا رەوت و پارت و رێكحراوە ئیسالمییەكان بوونەتە دفاكتۆ و
بەشێكی باشی فەزای سیاسی و پارتایەتیان بۆ خۆیان كۆنترۆڵكردووە و
بوونی خۆیان سەلماندووە ،ئیتر بەئەریچنی بێت یان نەرێنی .
نوسەر دەڵ��ێ :خۆ رەنگە ئەم نوسینەم ب��واری رەخنەیی یان
لێكۆلینەوەیەكی بەراودكاری ببوایە ،یەك دونیا رەخنەم ئاراستەی
زۆرێك لەو پارتە ئیسالمییانە بگردبایە ،چونكە ئەمانیش بێ گوناح و بێ
كەم و كوڕی نین ،بەاڵم سنوری كارەكەی من تەنها ناساندنێكی كورتی
ئەم شێوە پارت و رێكخراوانەیە لە دونیادا ،هەقە لەگەڵ ئەمەشدا
چەندین بەرهەم و نوسینی تر لە دایكبن و زیاتر پرۆژەیەكی رەخنەیی
بەراودكاری بن و تێكڕای فەزاو دونیا بینی و بەرنامەو سیاسەتەكانی
ئەم حزبانە بداتە بەر شەن و كەو و رەخنەی هەمەالیەنەی بكات .
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ئینسكلۆپیدیای یەكێتی نیشتمانی كوردستان
چاپی دووەمی (ئینسكلۆپیدیای یەكێتی نیشتمانی كوردستان) ،لە دوو توێی
( )870لەالیەن ئەكادیمیای هۆشیاری پێگەیاندنی كادیران باڵوكراوەیەوە.
لە پێشەكی ئەم چاپەدا نوسراوە :چاپی یەكەمی ئەم ئینسكلۆپیدیایە لە
ساڵی  ،2013دەستەی كارا بۆ ئامادەكردنی چاپی دووەم كەوتە گەڕ .چاپی
دووەم شوێن پێی هەمان پیالنی پێشوی بە هەندێ دەستكارییەوە هەڵگرتووە.
ئەم چاپە درێژە پێدەری چاپی یەكەمە بە زیادەكردن و هەمواركردنەوە ،لە
چاپی یەكەمدا شەرەكان و شەهیدەكان لێكجیاكراونەتەوە ،بەاڵم لەم چاپەدا
ئەو پێشمەرگانەی لە شەرێكی دیاری كراودا پێكەوە شەهید بوون ،پێكەوە
كۆكراونەتەوەو لە پەراوێزی شەڕەكەدا ژیاننامەیان باڵوكراوەتەوە .
یەكێك لەو گرفت و كێشانە كە لەم چاپەدا هەیە ،هەروەك چاپی پێشوو
هاتۆتە پێش كێشەی دوو ناوییە .واتە ناوی راستەقینەو ناوی خوازراوە ،كە
ناوی خۆیان بۆ ئەو هەلومەرجەی لەو رۆژگارانەی كە تێپەڕیوە ناوی خۆیان
شاردۆتەوەو لەم سەروبەندەدا بەشێكیان بەناوی تر ناوبانگیان پەیداكردووە.
لەم چاپەدا  932ناونیشانی لەخۆگرتووە ،كە بەهەمان چەشنی چاپی یەكەم،
بەسەر كەسایەتییە كاراكان ،شەهیدەكان ،باڵوكراوەكان ،شەڕەكانی هێزی
پێشمەرگە و دام و دەزگاكان و كۆبونەوە ،پاینیۆم ،كۆنفرانس ،كۆنگرەكان،
رێككەوتنەكان ،هاوپەیمانییەكاندا دابەشكراون.
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